
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجموع فتاوى ابن تيمية
  
  التاسعالمجلد 

  
  في 
  

  )آتاب المنطق ( 



 

  )آتاب المنطق ( 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

    . ة والسالم على من ال نبي بعدهالحمد لّله وحده، والصال
  

    : أحمد بن تيمية ـ قدس اهللا روحه  : ُسئل شيخ اإلسالم
  

    ؟ إنه فرض آفاية، مصيب أم مخطئ  : ، وهل من قال ] المنطق [ ما تقولون في 
  

    : فأجاب
  

ه            : فمن قال  : الحمد لّله، أما المنطق يس ل رة فل ه خب ه ب يس ل ة، وأن من ل ذا      إنه فرض آفاي ه، فه ة بشىء من علوم ثق
وه   ن وج اد م ة الفس ي غاي ول ف ذا  / الق رة، ال يتسع ه ة آثي اوى باطل دة، ودع ور فاس ى أم تمل عل داد، مش رة التع آثي

    . الموضع الستقصائها
  

ديًثا ـ           ديًما وح ع ـ ق ل الواق ه إال وهو فاسد النظر                : ب اظر ب ه، وين ه ب زم نفسه أن ينظر في علوم أنك ال تجد من يل
    . مناظرة، آثير العجز عن تحقيق علمه وبيانهوال
  

فأحسن ما يحمل عليه آالم المتكلم في هذا، أن يكون قد آان هو وأمثاله في غاية الجهالة والضاللة، وقد فقدوا أسباب 
ه                 ي هي صحيحة، فإن ا في المنطق من األمور الت االت إال بعض م ك الجه ردهم عن تل ا ي الهدى آلها، فلم يجدوا م

  . بعض ذلك رجع آثير من هؤالء عن بعض باطلهم، وإن لم يحصل لهم حق ينفعهم، وإن وقعوا في باطل آخر بسبب 
ا       رك م ى من نفسه بت ومع هذا، فال يصح نسبة وجوبه إلى شريعة اإلسالم بوجه من الوجوه؛ إذ من هذه حاله فإنما أت

    . أمر الّله به من الحق، حتى احتاج إلى الباطل
  

ومهم،        . أن القول بوجوبه قول غالته وجهال أصحابهومن المعلوم  ه في آل عل ونفس الحذاق منهم ال يلتزمون قوانين
تباه         . بل يعرضون عنها ال واالش ا من اإلجم ا فيه ا وم دم تميزه   . إما لطولها، وإما لعدم فائدتها، وإما لفسادها، وإما لع

    . ال سهل فيرتقى وال سمين فينتقلفإن فيه مواضع آثيرة هي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، 
  
ا         / أخرين فتي ى رأيت للمت ه حت ه وعن أهل ولهذا مازال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله، وينهون عن

ه،   فيها خطوط جماعة من أعيان زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم، فيها آالم عظيم في تحريمه وعقوبة أهل
ي             : كايات المشهورة التى بلغتناحتى إن من الح ة من أب انتزاع مدرسة معروف ن الصالح أمر ب ا عمرو ب أن الشيخ أب

وم                 : الحسن اآلمدي، وقال ًرا في العل ر تبح ه أآث م يكن أحد في وقت ا، مع أن اآلمدي ل أخذها منه أفضل من أخذ عك
    . الكالمية والفلسفية منه، وآان من أحسنهم إسالما، وأمثلهم اعتقاًدا

  
د          -ومن المعلوم أن األمور الدقيقة  ه ق ذلك أهل ة، فك ذآاء وفطن م إال ب ًرا ـ ال تعل سواء آانت حقا أو باطًلا، إيماًنا أو آف

م     ان، وه ذآاء والبي يستجهلون من لم يشرآهم في علمهم، وإن آان إيمانه أحسن من إيمانهم، إذا آان فيه قصور في ال
َحُكونَ        ِإنَّ {   : آما قال الّله تعالى وا َيْض ِذيَن آَمُن ْن الَّ اُنوا ِم وا َآ ِذيَن َأْجَرُم اَمُزونَ     . الَّ ْم َيَتَغ رُّوا ِبِه ى     . َوِإَذا َم وا ِإَل َوِإَذا انَقَلُب
ْيِهمْ   . َوِإَذا َرَأْوُهْم َقاُلوا ِإنَّ َهُؤَلاِء َلَضالُّوَنّ   . َأْهِلِهْم انَقَلُبوا َفِكِهيَن اِفِظينَ  َوَما ُأْرِسُلوا َعَل اِر        . َح ْن اْلُكفَّ وا ِم ِذيَن آَمُن اْلَيْوَم الَّ َف

    .  ] 36-29  : المطففين [   } َهْل ُثوَِّب اْلُكفَّاُر َما َآاُنوا َيْفَعُلوَن  . َعَلى اْلَأَراِئِك َينُظُروَن  . َيْضَحُكوَن
  

ي   ذه        فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن آل ما لم يحصل بهذه الطريق القياسية فل نهم من ه ر م د ال يحصل لكثي م، وق س يعل
ورا، ويكون   / الطريق القياسية ما يستفيد  به اإليمان الواجب، فيكون آافرا زنديًقا منافًقا جاهًلا ضاًلا مضال، ظلوما آف

يًرا    َوَآَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدوًّا ِمْن اْلُم {   : من أآابر أعداء الرسل، الذين قال الّله فيهم ا َوَنِص َك َهاِدًي ى ِبَربِّ   . ْجِرِميَن َوَآَف
اَك        . ْلَناُه َتْرِتيًلاَوَقاَل الَِّذيَن َآَفُروا َلْوَلا ُنزَِّل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َآَذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّ ا ِجْئَن ٍل ِإلَّ َك ِبَمَث ا َيْأُتوَن َوَل

    .  ] 33-31  : الفرقان  [   } ْحَسَن َتْفِسيًراِباْلَحقِّ َوَأ



 

  
  

ا  ان             . وربما حصل لبعضهم إيمان، إما من هذه الطريق أو من غيره ه إيم اق، فيكون في ا نف ه ـ أيضا ـ منه ويحصل ل
ا ردة          دين، أو عن بعض شرائعه، إم ا عن أصل ال ونفاق، ويكون في حال مؤمًنا وفي حال منافقا، ويكون مرتًدا، إم

    . وهذا آثير غالب، السيما في األعصار واألمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق  . فاق، وإما ردة آفرن
  

    . فلهؤالء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضالل ما ال يتسع لذآره المقام
  

ون  ولهذا لما تفطن آثير منهم لما في هذا النفي من الجهل والضالل، اء        : صاروا يقول النفوس القدسية ـ آنفوس األنبي
    . واألولياء ـ تفيض عليها المعارف بدون الطريق القياسية

  
ا    د       / وهم متفقون جميعهم على أن من النفوس من تستغني عن وزن علومه الموازين الصناعية في المنطق، لكن ق ب

    . هو حكيم بالطبع  : يقولون
  

بدون تعلم هذه الصناعة، آما ينطق العربي بالعربية بدون النحو، وآما يقرض الشاعر الشعر والقياس ينعقد في نفسه 
ر من         . بدون معرفة العروض تغناء آثي تغناء اآلخرين، فاس لكن استغناء بعض الناس عن هذه الموازين ال يوجب اس

    . النفوس عن هذه الصناعة ال ينازع فيه أحد منهم
  

تغناء عن جنس      ؟ ي النفوس في علومها بالكلية عن نفس القياس المذآور، ومواده المعينةهل تستغن  : والكالم هنا فاالس
ع                 ة تمن ة قانوني ه آل إنهم يزعمون أن اس شيء آخر، ف ا القي وزن به ي ي ة الت هذا القياس شيء، وعن الصناعة القانوني

    . مراعاتها الذهن أن يزل في فكره، وفساد هذا مبسوط مذآور في موضع غير هذا
  

د بعض      د يفي ه ق ونحن بعد أن تبينا عدم فائدته، وإن آان قد يتضمن من العلم ما يحصل بدونه، ثم تبينا أنا لو قدرنا أن
ل           : الناس من العلم ما يفيده هو، فال يجوز أن يقال ق إال بمث ي آدم طري ائر بن ذلك الشخص، ولس م ل ك العل ليس إلى ذل

وع من             القياس المنطقي؛ فإن هذا قول بال عل  يهم ن ان ف و المسلمين ـ وإن آ ازال متكلم ذا م ق؛ وله م، وهو آذب محق
ا               ر، م ه والكف ه، وحصول الضرر والجهل ب تغناء عن ان االس ه وبي ى أهل ه وعل ذا   / البدعة ـ لهم من الرد علي يس ه ل
اقالني            ن الب و بكر اب ره القاضي أب ا ذآ تهم، آم ائهم وأئم اب    موضعه؛ دع غيرهم من طوائف المسلمين وعلم في آت

    .  [ الدقائق ] 
  

ة خمسة     وا األقيس أنهم جعل ك يظهر ب نفس، وذل ك ال ل وتحري د مجرد التخيي ا يفي ا الشعري ـ وهو م اني،   : فأم البره
ة ـ فال     والخطابي، والجدلي، والشعري، والمغلطي السوفسطائي، وهو ما يشبه الحق وهو باطل، وهو الحكمة المموه

    . ا تلك الثالثةغرض لنا فيه هنا، ولكن غرضن
  

ه    ] الجدلي [   : قالوا اني         : والخطابي   . ما سلم المخاطب مقدمات اس، والبره ين الن ه مشهورة ب ا آانت مقدمات ا آانت     : م م
    . مقدماته معلومة

  
ن وآثير من المقدمات تكون ـ مع آونها خطابية أو جدلية ـ يقينية برهانية، بل وآذلك مع آونها شعرية، ولكن هي م      

ا تسمى         : جهة التيقن بها تسمى ولهم له اس وقب وم الن د عم ليم       : برهانية، ومن جهة شهرتها عن ة تس ة، ومن جه خطابي
    . جدلية  : الشخص المعين لها تسمي

  
ات         ا بنفي وال إثب وات، وال تعرضوا له ذآروا النب م ي ذين ل وعدم التصديق     . وهذا آالم أولئك المبتدعة من الصابئة ال

    . اتباعهم آفر وضالل، وإن لم يعتقد تكذيبهم فالكفر والضالل أعم من التكذيبللرسل و
  
ك ـ      : وأما قول بعض المتأخرين في المشهورات/ هي المقبوالت لكون صاحبها مؤيًدا بأمر يوجب قبول قوله ونحو ذل

ين            ة األول ى طريق ا عل ا الحجة، ورأوا وجوب قبوله زمتهم إياه ي أل ادات الت ان غالب صابئة     فهذه من الزي ذا آ ؛ وله
ة      زج الحنيفي اء م ن الحنف فة م ي الفلس ل ف ن دخ ب م ا أن غال ة، آم زجين بالحنيفي فة ممت م الفالس ذين ه أخرين ال المت



 

بس الحق بالباطل    ي بالصبء    . بالصبء، ول النبوات، آصبء صاحب المنطق            : أعن ان ب ه إيم يس في ذي ل دع ال المبت
    . وأتباعه

ذا  وا الصالحات          وأما الصبء القديم، ف وا وعمل ذين آمن وم اآلخر، ال ه والي ون بالّل نهم المؤمن فال خوف     . ك أصحابه م
لم،     ه وس عليهم وال هم يحزنون، آما أن التهود والتنصر منه ما أهله مبتدعون ضالل قبل إرسال محمد صلى اهللا علي

وم اآلخر وعمل         ه والي وا بالّل ذين آمن م ال م      ومنه ما آان أهله متبعين للحق، وه يهم وال ه وا الصالحات، فال خوف عل
    . يحزنون

  
م      : ومن قال من العلماء المصنفين في المنطق م، فل د العل إن القياس الخطابي هو ما يفيد الظن، آما أن البرهاني ما يفي

ا  د تك               . يعرف مقصود القوم، وال قال حق اني ق ا أن البره د الظن، آم د يفي إن آل واحد من الخطابي والجدلي ق ون ف
    . مقدماته مشهورة ومسلمة

  
ل     ارة يقب ا، فت ول      / فالتقسيم لمواد القياس وقع باعتبار الجهات التي يقبل منه م يوجب القب وم؛ إذ العل ه معل ول؛ ألن   . الق

ا        ا وال ظًن د علًم م يف و ل و خطابي، ول وهو ـ     . وأما آونه ال يفيد العلم فال يوجب قبوله إال لسبب؛ فإن آان لشهرته، فه
    . والقول في الجدلي آذلك  . ًضا ـ خطابي إذا آانت قضيته مشهورة، وإن أفاد علما أو ظناأي
  

م         : ثم إنهم قد يمثلون المشهورات المقبوالت التي ليست علمية بقولنا دل حسن، والظل يح، والع العلم حسن، والجهل قب
ول ب         ا من يق ي يثبته ة الت ة العقلي ام العملي ى       قبيح، ونحو ذلك من األحك ا إل ا إذا رجعن يح، ويزعمون أن التحسين والتقب

ه، أو        . محض العقل لم نجد فيه حكما بذلك ا ل ا للموجود اآلخر أو محايث وقد يمثلونها بأن الموجود البد أن يكون مباين
وهم ال الفطرة               ام ال ذا من أحك ة ويزعمون أن ه ائز الرؤي ات، أو يكون ج ة من الجه أن الموجود البد أن يكون بجه

    . عقليةال
  

    . ألن العقل يسلم مقدمات يعلم بها فساد الحكم األول  : قالوا
  

    . وهذا آله تخليط ظاهر لمن تدبره
  

فأما تلك القضايا التي سموها مشهورات غير معلومة، فهي من العلوم العقلية البديهية التي جزم العقول بها أعظم من  
ر متكلمي أهل            جزمها بكثير من العلوم الحسابية والطبيعية، ل أآث ين من أهل اإلسالم، ب ر المتكلم ال أآث وهي آما ق

ة، لكن     : األرض من جميع الطوائف ك وقبحه هو          / أنها قضايا بديهية عقلي إن حسن ذل ك؛ ف د ال يحسنون تفسير ذل ق
ده من المقاصد، وقبحه              ه ويري ه الحي لذات ا يطلب ه مقتضيا لم العكس،  حسن األفعال وقبحها، وحسن الفعل هو آون ب

    . واألمر آذلك
  

ه   فإن العلم والصدق والعدل هي آذلك محصلة لما يطلب لذاته ويراد لنفسه من المقاصد، فحسن الفعل وقبحه هو لكون
    . محصال للمقصود المراد بذاته أو منافيا لذلك

  
ال  ذا باطل       : ولهذا آان الحق يطلق تارة بمعنى النفي واإلثبات فيق ت، وه ذا حق، أي ثاب ال     . منتف   : ، أيه وفي األفع

ال      : هذا الفعل حق، أي    : التحصيل للمقصود، فيقال  : بمعنى افع، أو محصل للمقصود، ويق ه     : باطل، أي   : ن دة في ال فائ
    . ونحو ذلك

  
ه من             : وأما زعمهم د ل اس الب ط؛ ألن القي ذا غل اده، فه اس فس ا بالقي ين له دمات  أن البديهة والفطرة قد تحكم بما يتب مق

د      ان ق اس، لك ا إال بالقي ين غلطه ر تبي ن غي ا م ة غلًط ة البديهي دمات الفطري ون المق وز أن تك إن ج ة؛ ف ة فطري بديهي
ة    ه فطري ذي مقدمات ة ألجل        . تعارضت المقدمات الفطرية بنفسها، ومقتضى القياس ال دمات الفطري ذه المق يس رد ه فل

م     تلك بأولى من العكس، بل الغلط فيما تقل مقدماته ا يعل ط مم أولى، فما يعلم بالقياس وبمقدمات فطرية أقرب إلى الغل
    . بمجرد الفطرة

  
    . وهذا يذآرونه في نفي علو اهللا على العرش ونحو ذلك من أباطيلهم/
  



 

ق          ا بطري ك؛ إم ى ذل وه عل أخرون رتب اء، ولكن المت والمقصود هنا أن متقدميهم لم يذآروا المقدمات المتلقاة من األنبي
ره    الص ا ذآ نوا الظن بم ذين أحس ين ال ق المتكلم ا بطري وه، وإم ينا ونح ابن س ة بالصابئة، آ وا الحنيفي ذين لبس ابئة ال

    . المنطقيون، وقرروا إثبات العلم بموجب النبوات به
  

وى الن   ا، وأن ق فوس  أما األول، فإنه جعل علوم األنبياء من العلوم الحدسية؛ لقوة صفاء تلك النفوس القدسية وطهارته
ا ال              ه م م ب ا تعل وة م دة من الق يم، فيعطي النفوس المؤي في الحدس ال تقف عند حد، والبد للعالم من نظام ينصبه حك
ا،             ا ال يسمعه غيره ة م ها من الكالم ومن المالئك راه في نفس يعلمه غيرها بطريق الحدس، ويتمثل لها ما تسمعه وت

ا    ويكون لها من القوة العملية التي تطيعها بها هيو يس لغيره ا ل الم م م مع السمع          . لي الع وى العل ذه الخوارق في ق فه
    . والبصر، وقوة العمل والقدرة، هي النبوة عندهم

  
ذا             ا، وه و من جنس الرؤي رى في نفسه، فه ومعلوم أن الحدس راجع إلى قياس التمثيل ـ آما تقدم ـ وأما ما يسمع وي

وة       القدر يحصل مثله لكثير من عوام الناس وآفارهم ة النب ك هو غاي ه، فكيف يجعل ذل   ؟ ، فضال عن أولياء اهللا وأنبيائ
ون       ذا صاروا يقول ك؛ وله وى من مل م      : وإن آان الذي يثبتونه لألنبياء أآمل وأشرف، فهو آملك أق بة، ول وة مكتس النب

له؛     مالئكة من عند الّله إلى من يختاره ويصطفيه من عباده، وال قصد إلى تكليم شخص / يثبتوا نزول  ين من رس مع
در    : آما يذآر عن بعض قدمائهم أنه قال لموسى بن عمران أنا أصدقك في آل شيء إال في أن علة العلل آلمك، ما أق

ذا             يهم، وه دم عل اء والمرسلين أو التق اواة األنبي دعي مس ذا الكالم ي ل ه أن أصدقك في هذا؛ ولهذا صار من ضل بمث
دون   ذين يعتق اس ال ن الن ر م ى آثي ر ف رهم     آثي م وأآف اس وأظلمه ل الن ن أجه م م وع، وه ل الن م أآم هم أنه ي أنفس ف

    . وأعظمهم نفاقا
  

ا       : وأما المتكلمون المنطقيون فيقولون م بم د اهللا له يعلم بهذا القياس ثبوت الصانع وقدرته وجواز إرسال الرسل، وتأيي
اء     . يوجب تصديقهم فيما يقولونه ة العلم ى طريق واع من         وهذه الطريقة أقرب إل ا أن د يكون فيه ان ق ؤمنين، وإن آ الم

    . الباطل، تارة من جهة ما تقلدوه عن المنطقيين، وتارة من جهة ما ابتدعوه هم، مما ليس هذا موضعه
  

ي أهل   ه ف يهم أعظم من لمين ومتكلم فة المس ي فالس ان ف م والبي دى والعل ذلك، لكن اله ود والنصارى آ ة اليه ومنطقي
    . ك الملتين من الفسادالكتابين؛ لما في تين

  
ولكن الغرض تقرير جنس النبوات؛ فإن أهل الملل متفقون عليها، لكن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الرسل وآفروا 

إذا اتفق متفلسف من أهل           الة دون بعض، ف بعض صفات الرس اب  / ببعض، والصابئة الفالسفة ونحوهم آمنوا ب الكت
    . ن، والكفر بحقائق صفات الرسالة في جميع المرسلين، فهذا هذاجمع الكفرين؛ الكفر بخاتم المرسلي

  
ى يسمع          : فيقال لهم ـ مع علمهم بتفاوت قوى بني آدم في اإلدراك ـ   ما المانع من أن يخرق سمع أحدهم وبصره، حت

رون،  إ (   : ويرى من األمور الموجودة في الخارج ما ال يراه غيره، آما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم ني أرى ما ال ت
ائم أو قاعد أو راآع        ك ق وأسمع ما ال تسمعون، أطت السماء ـ وحق لها أن تئط ـ ما فيها موضع أربع أصابع إال ومل

    . ، فهذا إحساس بالظاهر أو الباطن لما هو في الخارج ) أو ساجد
  

ي آدم، فمن      ا حد في بن ا من         وآذلك العلوم الكلية البديهية، قد علمتم أنها ليس له م أن بعض النفوس يكون له ن لك أي
دآم   ديهيات عن ة        ؟ العلوم البديهية ما يختص بها وحدها أو بها وبأمثالها ما ال يكون من الب ا ـ وعام ذا ممكن ان ه وإذا آ

ا؛ إذ ليست من           ق إليه نطقكم طري يس في م أهل األرض على أنه واقع لغير األنبياء ـ دع األنبياء ـ فمثل هذه العلوم ل
ين       المش ن األول ل األرض م ور أه ا، وجمه ون نفيه تم ال تعلم ة، وأن دآم يقيني ا عن دليات، وال مواده هورات وال الج

نطقكم               ارآين لم دنيا واآلخرة ـ ت الحق وخسارة ال ذيب ب ر والتك تم ـ مع الكف ا، آن واآلخرين على إثباتها، فإن آذبتم به
اس         أيضا، وخارجين عما أوجبتموه على أنفسكم؛ أنكم ال تقولون ذا النفي قي م به يس لك اس، إذ ل وال / إال بموجب القي

    . حجة تذآر؛ ولهذا لم تذآروا عليه حجة؛ وإنما اندرج هذا النفي في آالمكم بغير حجة
  

نطقكم         : وإن قلتم زان م وزن بمي ا ال ي أن من الحق م تم   . بل هي حق، اعترفتم ب دري أحق هي أم باطل      : وإن قل   ؟ ال ن
    . ظم المطالب وأجلها ال يوزن بميزان المنطقاعترفتم بأن أع

  



 

    . فإن صدقتم لم يوافقكم المنطق، وإن آذبتم لم يوافقكم المنطق، وإن ارتبتم لم ينفعكم المنطق
  

ا      . ومن المعلوم أن موازين األموال ال يقصد أن يوزن بها الحطب والرصاص دون الذهب والفضة  وات وم وأمر النب
ه             . في العلوم من الذهب في األموالجاءت به الرسل أعظم  زان ـ مع أن ان المي ه، آ زان ل نطقكم مي فإذا لم يكن في م

ا، أو ال       . ميزان ـ عائال جائًرا، وهو أيضا عاجز  ه فيكون ظالم فهو ميزان جاهل ظالم؛ إذ هو إما أن يرد الحق ويدفع
رد الحق          ران في ه األم ره فيكون جاهال، أو يجتمع في ين أم ه          يزنه وال يب يس للنفوس عن ذي ل ه ـ وهو الحق ال ويدفع

وا       ذا ـ أن تقول ه    : عوض، وال لها عنه مندوحة، وليست سعادتها إال فيه وال هالآها إال بترآه ـ فكيف يستقيم ـ مع ه إن
م      تقيم، و ل وا بالقسطاس المس وما وزنتموه به من المتاع الخسيس الذي أنتم في وزنكم إياه به ظالمون عائلون، لم تزن

ة،        : تستدلوا باآليات البينات ة اليقيني ة، والحكم وم الحقيقي ار العل قاوة       / هو معي ا، وخاب بالش از بالسعادة عالمه ي ف الت
    . جاهلها، ورأس مال السادة، وغاية العالم المنصف منكم أن يعترف بعجز ميزانكم عنه

  
يهم  نطقكم أحسن حاال من        وأما عوام علمائكم فيكذبون به ويردونه، وإن آان منطقكم يرد عل تم بتحريف أمر م ، فلس

وة إال     ذا، وال حول وال ق اليهود والنصارى في تحريف آتاب الّله، الذي هو في األصل حق هاد، ال ريب فيه، فهذا ه
    . باهللا
  

ارج إال وأيًضا، هم متفقون على أنه ال يفيد إال أموًرا آلية مقدرة في الذهن، ال يفيد العلم بشيء موجود محقق في الخ  
ره   ائق              . بتوسط شىء آخر غي ا بالحق ا ـ علم ة، وال هي ـ أيًض ائق الخارجي ة ليست هي الحق ة الذهني واألمور الكلي

األمر المشترك ال يكون       العلم ب ة، ف الخارجية؛ إذ لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره، هو بها هو، وتلك ليست آلي
    . تحقيق شىء من األشياء وهو المطلوبعلما بها، فال يكون في القياس المنطقي علم 

  
ة، أو األصلية          ى بعض األقيسة الفرعي وا عل ا تكلم وأيًضا، هم يطعنون في قياس التمثيل، إنه ال يفيد إال الظن، وربم

واح  [ و  ] التلويحات  [ التي تكون مقدماتها ضعيفة أو مظنونة، مثل آالم السهروردى المقتول على الزندقة صاحب     ] األل
روم الصابئين والفرس           .  ] حكمة اإلشراق [  و تمًدا من ال فته مس ان في فلس ا       . المجوس / وآ ا مادت ان هم ان المادت وهات

ه صلى اهللا           م ممن دخل في قول الهم، وه القرامطة الباطنية، ومن دخل ويدخل فيهم من اإلسماعيلية والنصيرية وأمث
وا جحر ضب            لتأخذن مأخذ  (   : عليه وسلم في الحديث الصحيح و دخل ى ل ذراع، حت ا ب بًرا بشبر وذراًع بلكم ش م ق األم

    .  )  !  ؟ فمن (   : قال  ؟ فارس والروم  : ، قالوا ) لدخلتموه
  

ت، بجامع       : والمقصود أن ذآر آالم السهروردي هذا على قياس ضربه، وهو أن يقال ى البي ا عل السماء محدثة، قياًس
    . تاج أن يثبت أن علة حدوث البناء هو التأليف، وأنه موجود في الفرعما يشترآان فيه من التأليف، فيح

  
ذاك       ] قياس الشمول [ أبلغ في إفادة العلم واليقين من   ] قياس التمثيل [ أن   : والتحقيق ر ف اس الشمول أآث م قي ، وإن آان عل

م الحسي   أآبر، فقياس التمثيل في القياس العقلي آالبصر في العلم الحسي، وقياس الشم وال ريب    . ول آالسمع في العل
ا رأى     : أن البصر أعظم وأآمل، والسمع أوسع وأشمل، فقياس التمثيل بمنزلة البصر، آما قيل ره بم م ي   . من قاس ما ل

    . وقياس الشمول يشابه السمع من جهة العموم
  

ه،       ع مقدمات ا ـ يتب ل في الحسيات وآل شيء؛ إذا        /ثم إن آل واحد من القياسين ـ في آونه علمًيا أو ظنًي اس التمثي فقي
ى             ا عل تدللنا بثبوته م اس ة الحك ا عل م، وإن علمن ة الحك م عل م نعل ه، وإن ل علمنا أن هذا مثل هذا، علمنا أن حكمه حكم

    . ثبوت الحكم، فبكل واحد من العلم بقياس التمثيل وقياس التعليل يعلم الحكم
  

ه ـ هو             وقياس التعليل هو في الحقيقة من نوع ق دليل في ذي هو ال أن الحد األوسط ـ ال ه ب از عن ياس الشمول، لكنه امت
ة،     . علة الحكم، ويسمى قياس العلة، وبرهان العلة ل والعل وذلك يسمى قياس الداللة وبرهان الداللة، وإن لم نعلم التماث

    . بل ظنناها ظًنا آان الحكم آذلك
  

ت المق   مول، إن آان اس الش ي قي ر ف ذا األم ع أضعف   وهك ة تتب ة، وإال فالنتيج ة معلوم ت النتيج ومتين آان دمتان معل
    . المقدمات

  



 

اس       : فأما دعواهم أن هذا ال يفيد العلم، فهو غلط محض محسوس، بل عامة علوم بني آدم العقلية المحضة هي من قي
    . التمثيل

  
ذه   وأيًضا، فإن علومهم التي جعلوا هذه الصناعة ميزاًنا لها بالقصد األول ، ال يكاد ينتفع بهذه الصناعة المنطقية في ه

م أن الخائضين           . العلوم إال قليال د عل ذهني والخارجي ـ ق دار ال فإن العلوم الرياضية ـ من حساب العدد، وحساب المق
ذه       ى ه ات إل ر التف ا    / فيها من األولين واآلخرين مستقلون بها من غي ة واصطالح أهله ا    . الصناعة المنطقي ذلك م  وآ

ام            ل إم ا بشىء من صناعة المنطق، ب تعينوا عليه م يس ا ل يصح من العلوم الطبيعية الكلية والطبية، تجد الحاذقين فيه
ن   ا م ه فيه ارب، ول دوا مصداقه بالتج القبول ووج اه أهل الطب ب ذي تلق الم ال ن الك ا م ه فيه راط ل صناعة الطب بق

مور، ومع هذا فليس هو مستعيًنا بشيء من هذه الصناعة، بل القضايا الكلية التي هي عند عقالء بني آدم من أعظم األ
    . آان قبل واضعها

  
ه               ه متصل ب م الطب، فال ريب أن ى من عل م وأعل دهم أعل م الطبيعي عن ان العل ام      . وهم وإن آ ائع األجس العلم بطب فب
ذي في الجسم، و      ة والسكون ال ل؛     المعينة المحسوسة تعلم طبائع سائر األجسام، ومبدأ الحرآ ى الك الجزء عل يستدل ب

رة تتفق      ولهذا آثيًرا ما يتناظرون في مسائل، ويتنازع فيها هؤالء وهؤالء، آتناظر الفقهاء والمتكلمين في مسائل آثي
اء   فيها الصناعتان، وأولئك يدعون عموم النظر، ولكن الخطأ والغلط عند المتكلمين والمتفلسفة أآثر مما هو عند الفقه

وا         واألطباء، وآالمهم اس، وزاحم م بالقي ا ال يعل اس م وا بالقي م طلب وعلمهم أنفع، وأولئك أآثر ضالال وأقل نفًعا؛ ألنه
وحى              ذين ي ياطين اإلنس والجن ال ه من ش ا صاروا ب وة م الفتهم للفطرة والنب الفطرة والنبوة مزاحمة أوجبت من مخ

    . وآذلك الفقه المحض بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، بخالف الطب المحض، فإنه علم نافع،
  

ون      ه، ويقول انوا يعظمون ة ـ وإن آ اظر في الوجود            : وأما علم ما بعد الطبيع ي الن م الكل ى، وهو العل هو الفلسفة األول
ه من    / ولواحقه، ويسميه متأخروهم العلم  اإللهي، وزعم المعلم األول لهم أنه غاية فلسفتهم ونهاية حكمتهم ـ فالحق في

ز ل ن ائل قلي ة المس ائق خارجي ة ال حق ام ذهني م بأحك ه عل ود    . ر، وغالب إن الوج ي؛ ف اس منطق رهم قي ى أآث يس عل ول
ى          ادة والصورة، وإل ة، وهو الم ى جزء الماهي ك إل المجرد والوجوب واإلمكان والعلة المجردة والمعلول، وانقسام ذل

ى الج          . علتي وجودها ام الوجود إل ة، والكالم في انقس ي هي    وهما الفاعل والغاي م    : واهر واألعراض التسعة؛ الت الك
    : والكيف واإلضافة واألين ومتى والوضع والملك، وأن يفعل وأن ينفعل، آما أنشد بعضهم فيها 

  
  في داره باألمس آــان يتكي** زيد الطويل األسود بن مالك 

  
  فهذه عشر مقــوالت ســواء** في يده سيف نضاه فانتضـى 

  
    . سامها قياس منطقي، بل غالبها مجرد استقراء، قد نوزع صاحبه في آثير منهليس عليها وال على أق

  
اس        ه القي تعملوا في نهم أن يس ا ال يمك ين م ي، وب اس المنطق ى القي ا إل اج فيه وم ال يحت ين عل ناعتهم ب ت ص إذا آان ف

ال ا      وم واألعم ًرا من      المنطقي، آان عديم الفائدة في علومهم، بل آان فيه من شغل القلب عن العل ا ضر آثي ة م لنافع
وم     . آما سد على آثير منهم طريق العلم، وأوقعهم في أودية الضالل والجهل/ الناس،  فما الظن بغير علومهم من العل

    . التي ال تحد لألولين واآلخرين
  

تعيًنا بصناعة المنطق     ه مس وم   وأيًضا، ال تجد أحًدا من أهل األرض حقق علًما من العلوم وصار إماًما في ، ال من العل
ر صناعة            ومهم وصناعاتهم بغي ون من عل ا يحقق ون م اب ونحوهم يحقق الدينية وال غيرها، فاألطباء والحساب والكت

    . المنطق
  

ون        ذه الفن ة ه يس في أئم ك، ول وقد صنف في اإلسالم علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله والكالم وغير ذل
    . امتهم آانوا قبل أن يعرب هذا المنطق اليونانيمن آان يلتفت إلى المنطق، بل ع

  
  



 

ذلك، فهي أجل وأعظم من أن يظن أن              ه وأصوله متصال ب ان الفق اء صرًفا، وإن آ وأما العلوم الموروثة عن األنبي
اس ـ وأفضلها                ة أخرجت للن ر أم ي هي خي ة ـ الت ذه األم ة من ه رون الثالث ألهلها التفاًتا إلى المنطق؛ إذ ليس في الق
درك           ي ال ي ة الت ا بالغاي وم وآماله ق العل م في تحقي القرون الثالثة، من آان يلتفت إلى المنطق أو يعرج عليه، مع أنه

ا   رهم قلوًب ه إال وجدت          . أحد شأوها، آانوا أعمق الناس علًما، وأقلهم تكلفا، وأب وا في ا تكلم رهم آالم فيم وال يوجد لغي
قدم والفرق، بل الذي وجدناه باالستقراء أن من المعلوم أن من الخائضين في  بين الكالمين من الفرق أعظم مما بين ال

م موزون،        / العلوم من أهل هذه  ق عل دهم عن تحقي ا، وأبع ا وتحقيًق الصناعة أآثر الناس شكا واضطراًبا، وأقلهم علًم
، وصحة ذهنه وإدراآه، ال ألجل فذلك لصحة المادة واألدلة التي ينظر فيها  . وإن آان فيهم من قد يحقق شيًئا من العلم

المنطق، بل إدخال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد اإلشارة، ويجعل القريب من العلم بعيًدا، 
يًرا ه عس ير من الم    . واليس رة الك د إال آث م يف ك، ل ر ذل ه وغي الم وأصول الفق ي الخالف والك ه ف ن أدخل د م ذا تج وله

    . العلم والتحقيقوالتشقيق، مع قلة 
  

    . فعلم أنه من أعظم حشو الكالم، وأبعد األشياء عن طريقة ذوي األحالم
  

وام      ال، آع نهم من الجه نعم ال ينكر أن في المنطق ما قد يستفيد ببعضه من آان في آفر وضالل، وتقليد، ممن نشأ بي
ه أول ا علي رك م أورثهم المنطق ت ود والرافضة ونحوهم، ف د، ولكن يصير غالب النصارى واليه ك العقائ ك من تل ئ

ل               رون بحق وال بباطل، ب ة، ال يق افقين زنادق ه، أو يصيرون من م عن سبيل الّل وامهم، مضلين له هؤالء مداهنين لع
    . يترآون الحق آما ترآوا الباطل

  
نهم عن          و أحد م اد يخل افقون، ال يك ة من ا زنادق ذين،  فأذآياء طوائف الضالل إما مضللون مداهنون، وإم ا أن  / ه فأم

    . يكون المنطق وقفهم على حق يهتدون به، فهذا ال يقع بالمنطق
  

ان        ه آ ا هو لكون ففي الجملة، ما يحصل به لبعض الناس من شحذ ذهن، أو رجوع عن باطل أو تعبير عن حق، فإنم
   . في أسوأ حال، ال لما في صناعة المنطق من الكمال

  
وم أن المشرك إذا تمجس،     ك، لكن ال             ومن المعل ل ذل ه قب ان في ا آ ى م ه بالنسبة إل ود، حسنت حال والمجوسي إذا ته

    . يصلح أن يجعل ذلك عمدة ألهل الحق المبين
  

م              ك في عل ا تجد ذل وع إحاطة، آم ا ن ة وله ا دق ي فيه وهذا ليس مختًصا به، بل هذا شأن آل من نظر في األمور الت
التدقيق والتقسيم والتحديد ما ليس ألهل المنطق، وأن أهله يتكلمون في  النحو؛ فإنه من المعلوم أن ألهله من التحقيق و
ي        . صورة المعاني المعقولة على أآمل القواعد ا الت فالمعاني فطرية عقلية ال تحتاج إلى وضع خاص، بخالف قوالبه

ا       اني مع الفطرة الصحيحة، آ ع    هي األلفاظ، فإنها تتنوع، فمتى تعلموا أآمل الصور والقوالب للمع ك أآمل وأنف ن ذل
    . وأعون على تحقيق العلوم من صناعة اصطالحية في أمور فطرية عقلية ال يحتاج فيها إلى اصطالح خاص

  
    . هذا لعمري عن منفعته في سائر العلوم

  
وم                / يهم عل ذين اتصلت إل ذا تجد ال ان؛ وله ى بي اج إل ين من أن يحت ذا أب ا ـ فه وأما منفعته في علم اإلسالم ـ خصوًص

ا ال              ق واإلحاطة واالختصار م ال والتحقي ا من الكم لمين، جاء فيه ول المس ة بعق األوائل، فصاغوها بالصيغة العربي
ا          ة م ة برآ يهم في الجمل يوجد في آالم األوائل، وإن آان في هؤالء المتأخرين من فيه نفاق وضالل، لكن عادت عل

    . ا أوتيته أمته من العلم والبيان الذي لم يشرآها فيه أحدبعث به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جوامع الكلم وم
  

ان      ا آ ا م زن به وأيًضا، فإن صناعة المنطق وضعها معلمهم األول أرسطو، صاحب التعاليم التي لمبتدعة الصابئة، ي
    . نظرية وعملية  : وهي قسمان  . هو وأمثاله يتكلمون فيه من حكمتهم وفلسفتهم، التي هي غاية آمالهم

  
    . فأصح النظرية ـ وهي المدخل إلى الحق ـ هي األمور الحسابية الرياضية

  



 

وال ريب أن في ذلك من نوع العلوم واألعمال الذي يتميزون بها عن    . فإصالح الخلق والمنزل والمدينة  : وأما العملية
دم عل      ه التق ا يستحقون ب ك جهال بني آدم، الذين ليس لهم آتاب منزل وال نبي مرسل م ة صالح       . ى ذل ه من منفع وفي

    . الدنيا وعمارتها ما هو داخل في ضمن ما جاءت به الرسل
  

    . وفيها ـ أيًضا ـ من قول الحق واتباعه واألمر بالعدل والنهي عن الفساد، ما هو داخل في ضمن ما جاءت به الرسل
  
اقون   فهم بالنسبة إلى جهال األمم ـ آبادية الترك ونحوهم ـ أمثل إذا خلو  / ا عن ضاللهم، فأما مع ضاللهم فقد يكون الب

    . على الفطرة من جهال بني آدم أمثل منهم
  

ع للحق                 م وأتب نهم وأهدى وأحك م م م أعل ود ـ فه ال النصارى وسامرة اليه ل جه ل ـ مث د     . فأما أضل أهل المل ذا ق وه
    . بسطته بسًطا آثيًرا في غير هذا الموضع

  
    . أن هذه الصناعة قليلة المنفعة عظيمة الحشو بيان  : وإنما المقصود هنا

  
ة ـ وإن آانت توجد في           ة الموجب وذلك أن األمور العملية الخلقية قل أن ينتفع فيها بصناعة المنطق؛ إذ القضايا الكلي

ا  األمور العملية ـ لكن أهل السياسة لنفوسهم وألهلهم ولملكهم، إنما ينالون تلك اآلراء الكلية من أمور ال يح  تاجون فيه
    . إلى المنطق، ومتى حصل ذلك الرأي آان االنتفاع به بالعمل

  
ه            ه، ترآ ه، وأي عمل تضرر ب ل، عمل م اإلنسان انتفاعه بعم ى عل ل مت   . ثم األمور العملية ال تقف على رأى آلي، ب

    . وهذا قد يعلمه بالحس الظاهر أو الباطن ال يقف ذلك على رأي آلي
  

ور ر األم م أن أآث ان   فعل ذا آ ا؛ وله تعمال المنطق فيه ة ال يصح اس م، السائسون / العملي هم وألهله ون لنفوس المؤدب
    . لملكهم، ال َيِزُنون آراءهم بالصناعة المنطقية، إال أن يكون شيًئا يسيًرا، والغالب على من يسلكه التوقف والتعطيل

  
ا عل      تعمالهم له ا واس رفتهم به ذه اآلراء تقف مع ان أصحاب ه و آ ذلك    ول ان تضررهم ب ذه الصناعة، لك ا به ى وزنه

اة من عذاب اهللا،           ال ال تكفي في النج وم واألخالق واألعم أضعاف انتفاعهم به، مع أن جميع ما يأمرون به من العل
َراُهْم لِ    {   : فضال عن أن يكون محصال لنعيم اآلخرة قال تعالى ْت ُأْخ ا َقاَل اِء    َحتَّى ِإَذا ادَّاَرُآوا ِفيَها َجِميًع ا َهُؤَل اُهْم َربََّن ُأوَل

ال  ] 38  : األعراف  [   } َأَضلُّوَنا َفآِتِهْم َعَذاًبا ِضْعًفا ِمْن النَّاِر َقاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلِكْن َلا َتْعَلُموَن ي     {   : ، آذلك ق يُروا ِف ْم َيِس َأَفَل
بْ  ا             اْلَأْرِض َفَينُظُروا َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َق ْنُهْم َم ى َع ا َأْغَن َأْرِض َفَم ي اْل اًرا ِف وًَّة َوآَث دَّ ُق ْنُهْم َوَأَش َر ِم اُنوا َأْآَث ِلِهْم َآ

    .  ] 85 -82  : غافر [   } اْلَكاِفُروَن {   : إلى قوله  } َآاُنوا َيْكِسُبوَن
  

ه الرسل    أس اهللا وحدوا اهللا،     فأخبر هنا بمثل ما أخبر به في األعراف، أن هؤالء المعرضين عما جاءت ب ا رأوا ب لم
    . وترآوا الشرك فلم ينفعهم ذلك

  
ْت       {   : وآذلك أخبر عن فرعون ـ وهو آافر بالتوحيد وبالرسالة ـ أنه لمَّا أدرآه الغرق قال   ِذي آَمَن ا الَّ َه ِإلَّ ا ِإَل آَمْنُت َأنَُّه َل

ِدينَ    {   : اهللا قال  } ِبِه َبُنو ِإْسَراِئيَل َوَأَنا ِمْن اْلُمْسِلِميَن ْن اْلُمْفِس َت ِم ونس  [   } َأْلآَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوُآْن الى   ] 91  : ي ال تع   : ، وق
َربُِّكْم        {  ُت ِب ِهْم َأَلْس ى َأنُفِس َهَدُهْم َعَل َتُهْم َوَأْش ِهْدنَ   َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّيَّ ى َش اُلوا َبَل ْوَم   َق وا َي ا َأْن َتُقوُل

َل اْلمُ        . اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُآنَّا َعْن َهَذا َغاِفِليَن ا َفَع ا ِبَم ِدِهْم َأَفُتْهِلُكَن ْن َبْع ًة ِم ونَ َأْو َتُقوُلوا ِإنََّما َأْشَرَك آَباُؤَنا ِمْن َقْبُل َوُآنَّا ُذرِّيَّ   } ْبِطُل
مْ  {   : وقال تعالى  ] 173، 172  : األعراف [   َأَلْم َيْأِتُكْم َنَبُأ الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َلا َيْعَلُمُه

ِه     اِإلَّا اللَُّه َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيَِّناِت َفَردُّوا َأْيِدَيُهْم ِفي َأْفَواِهِهْم َوَقاُلوا ِإنَّا َآَفْرَنا ِبَم ْدُعوَنَنا ِإَلْي ا َت ُأْرِسْلُتْم ِبِه َوِإنَّا َلِفي َشكٍّ ِممَّ
ؤَ    . ُمِريٍب وِبُكْم َوُي مًّى    َقاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي اللَِّه َشكٌّ َفاِطِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َيْدُعوُآْم ِلَيْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذُن ٍل ُمَس ى َأَج خَِّرُآْم ِإَل

    .  ] 10، 9  : إبراهيم [   } ْم ِإلَّا َبَشٌر ِمْثُلَنا ُتِريُدوَن َأْن َتُصدُّوَنا َعمَّا َآاَن َيْعُبُد آَباُؤَنا َفْأُتوَنا ِبُسْلَطاٍن ُمِبيٍنَقاُلوا ِإْن َأْنُت
  
  



 

وا عن      ه، ونه  وهذا في القرآن في مواضع أخر، يبين فيها أن الرسل آلهم أمروا بالتوحيد بعبادة اهللا وحده ال شريك ل
م أهل              د، وأن المشرآين ه م أهل التوحي ر أن أهل السعادة ه ا، ويخب اذه إلًه عبادة شىء من المخلوقات سواه، أو اتخ

    . الشقاوة، وذآر هذا عن عامة الرسل، ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشرآون
  

اليوم اآلخر هو واإل          ان ب ذلك اإليم ان، وآ ان بالرسل متالزم د واإليم ة     فعلم أن التوحي ان فالثالث ان بالرسل متالزم يم
َربِِّهْم            {   : متالزمة؛ ولهذا يجمع بينها في مثل قوله ْم ِب آِخَرِة َوُه وَن ِباْل ا ُيْؤِمُن ِذيَن َل ا َوالَّ ذَُّبوا ِبآَياِتَن ِذيَن َآ َواَء الَّ َوَلا َتتَِّبْع َأْه

ِدُلوَن ام [   } َيْع ذين ال يؤم  ] 150  : األنع ر أن ال ذا أخب الى ؛ وله ال تع رآون، فق اآلخرة مش ون ب َدُه   {   : ن ُه َوْح َر اللَّ َوِإَذا ُذِآ
    .  ] 45  : الزمر [   } اْشَمَأزَّْت ُقُلوُب الَِّذيَن َلا ُيْؤِمُنوَن ِباْلآِخَرِة

  
الى    : وأخبر عن جميع األشقياء ال تع ا    {   : أن الرسل أنذرتهم باليوم اآلخر، آما ق َي ِفيَه ا ُأْلِق ْم      ُآلََّم ا َأَل َأَلُهْم َخَزَنُتَه ْوٌج َس َف

َلاٍل آَ              . َيْأِتُكْم َنِذيٌر ي َض ا ِف ُتْم ِإلَّ ْيٍء ِإْن َأْن ْن َش ُه ِم زََّل اللَّ ا َن ا َم ذَّْبَنا َوُقْلَن ِذيٌر َفَك رٍ َقاُلوا َبَلى َقْد َجاَءَنا َن ك  [   } ِبي   ] 9، 8  : المل
    . الةفأخبر أن الرسل أنذرتهم، وأنهم آذبوا بالرس

  
فأخبر عن أهل     .  ] 71  : الزمر [ اآلية   } َوِسيَق الَِّذيَن َآَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُزَمًرا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها ُفِتَحْت َأْبَواُبَها {   : وقال تعالى

    . النار أنهم قد جاءتهم الرسالة، وأنذروا باليوم اآلخر
  

الى  ُرهُ   {   : وقال تع ْوَم َيْحُش َتْمتَ              َوَي ا اْس ِإنِس َربََّن ْن اْل اُؤُهْم ِم اَل َأْوِلَي ِإنِس َوَق ْن اْل َتْكَثْرُتْم ِم ْد اْس نِّ َق َر اْلِج ا َمْعَش ا َي َع ْم َجِميًع
اءَ       ا َش ا َم ا ِإلَّ ِديَن ِفيَه َواُآْم َخاِل يمٌ     َبْعُضَنا ِبَبْعٍض َوَبَلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّْلَت َلَنا َقاَل النَّاُر َمْث يٌم َعِل َك َحِك ُه ِإنَّ َربَّ َذِلَك    . اللَّ َوَآ

ِإنسِ     . ُنَولِّي َبْعَض الظَّاِلِميَن َبْعًضا ِبَما َآاُنوا َيْكِسُبوَن نِّ َواْل َر اْلِج ه    } َيا َمْعَش ى قول اُنوا       {   : إل ْم َآ ِهْم َأنَُّه ى َأنُفِس ِهُدوا َعَل َوَش
    .  ] 130ـ128  : األنعام [ اآلية   } َآاِفِريَن

  
ال /فأخبر عن جميع الجن واإلنس أن الرسل بلغتهم رسالة اهللا، وهي آياته  ْل   {   : وأنهم أنذروهم اليوم اآلخر، وآذلك ق ُق

ه    } الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا  . َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباْلَأْخَسِريَن َأْعَماًلا ى قول َك ا  {   : إل هِ     ُأوَلِئ ْم َوِلَقاِئ اِت َربِِّه ُروا ِبآَي ِذيَن َآَف   } لَّ
    . فأخبر أنهم آفروا بآياته، وهي رسالته، وبلقائه وهو اليوم اآلخر  .  ] 105ـ103  : الكهف [ 

  
ر موضع        ا ـ في غي ال            -وقد أخبر ـ أيًض ا ق ذرين، آم ي آدم، وأن الرسل جاؤوا مبشرين ومن الة عمت بن أن الرس ب

ِذيرٌ ِإ {   : تعالى اطر  [   } نَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوِإْن ِمْن ُأمٍَّة ِإلَّا خَلا ِفيَها َن الى   ] 24  : ف ال تع َك     {   : ، وق ا ِإَلْي ا َأْوَحْيَن ِإنَّ
الى    ] 165ـ163  : النساء [   } َعِزيًزا َحِكيًما َوَآاَن اللَُّه {   : إلى قوله   } َآَما َأْوَحْيَنا ِإَلى ُنوٍح َوالنَِّبيِّيَن ِمْن َبْعِدِه ال تع ا   {   : وق َوَم

و  ُهْم       . َنُنْرِسُل اْلُمْرَسِليَن ِإلَّا ُمَبشِِّريَن َوُمنِذِريَن َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح َفَلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزُن ا َيَمسُّ ذَُّبوا ِبآَياِتَن ِذيَن َآ َوالَّ
ين واآلخرين فال خوف          .  ] 49، 48  : األنعام [   } ِبَما َآاُنوا َيْفُسُقوَن اْلَعَذاُب فأخبر أن من آمن بالرسل وأصلح من األول

    . عليهم وال هم يحزنون
  

ونَ  ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِميًعا َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكْم ِمنِّي ُهًدى َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفَل {   : وقال تعالى ْم َيْحَزُن رة  [   } ا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُه   : البق
    .  ] 62  : البقرة [ اآلية   } َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم {   : إلى قوله  } ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا {   : ومثل ذلك قوله  ] 38

  
ان بالرسل، وفي         فذآر أن المؤمنين باهللا وباليوم اآلخر من ة اإليم ك اآلي هؤالء هم أهل النجاة والسعادة، وذآر في تل

م     . متالزمان، وآذلك اإليمان بالرسل آلهم متالزم/ هذه اإليمان باليوم اآلخر؛ ألنهما  فمن آمن بواحد منهم فقد آمن به
ه    } يَن َيْكُفُروَن ِباللَِّه َوُرُسِلِهِإنَّ الَِّذ {   : آلهم، ومن آفر بواحد منهم فقد آفر بهم آلهم، آما قال تعالى ى قول ْم    {   : إل َك ُه ُأْوَلِئ

ا  دها      } اْلَكاِفُروَن َحقًّ ة والتي بع م أهل السعادة، وأن          .  ] 151، 150  : النساء  [ اآلي ع الرسل ه ؤمنين بجمي أخبر أن الم ف
    . المفرقين بينهم باإليمان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حًقا

  
وًرا     {   : تعالى وقال اُه َمنُش ا َيْلَق ِة ِآَتاًب َك       . َوُآلَّ ِإنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقَياَم ى ِبَنْفِس َك َآَف َرْأ ِآَتاَب اْق

ْن ضَ      . اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا ِه َوَم ِدي ِلَنْفِس ا         َمْن اْهَتَدى َفِإنََّما َيْهَت ا ُآنَّ َرى َوَم ِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخ ا َت ا َوَل لُّ َعَلْيَه ا َيِض لَّ َفِإنََّم
    .  ] 15ـ 13  : اإلسراء [   } ُمَعذِِّبيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوًلا

  
  



 

    . توحيد اهللا، واإليمان برسله، وباليوم اآلخرـ هي أمور متالزمة  : فهذه األصول الثالثة
  

ان   أن   : والحاصل ذا اإليم ل ه ل الصالح، فأه ع العم ة م ور متالزم وم اآلخر هي أم له والي ان برس د اهللا واإليم توحي
والعمل الصالح هم أهل السعادة من األولين واآلخرين، والخارجون عن هذا اإليمان مشرآون أشقياء، فكل من آذب    

افر بال  اليوم اآلخر، وآل       الرسل فلن يكون إال مشرًآا، وآل مشرك مكذب للرسل، وآل مشرك وآ افر ب و آ رسل، فه
َوَآَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدوًّا َشَياِطيَن  {   : من آفر باليوم اآلخر فهو آافر بالرسل وهو مشرك؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى

ُرونَ       اْلِإنِس َواْلِجنِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا َوَلْو َشاَء ا َيْفَت َذْرُهْم َوَم وُه َف ا َفَعُل َك َم َغى    . َربُّ َوِلَتْص
    .  ] 113، 112  : األنعام [   } ِإَلْيِه َأْفِئَدُة الَِّذيَن َلا ُيْؤِمُنوَن ِباْلآِخَرِة َوِلَيْرَضْوُه َوِلَيْقَتِرُفوا َما ُهْم ُمْقَتِرُفوَن

  
يا    م ش ول المزخرف، وهو          فأخبر أن جميع األنبياء لهم أعداء، وه ى بعض الق وحي بعضهم إل طين اإلنس والجن، ي

ه             . هو التلبيس والتمويه  : والغرور  . المزين المحسن، يغررون به ا جاءت ب ذا شأن آل آالم وآل عمل يخالف م وه
ال     م ق ين واآلخرين، ث ِه أَ   {   : الرسل، من أمر المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم من األول َغى ِإَلْي وَن     َوِلَتْص ا ُيْؤِمُن ِذيَن َل َدُة الَّ ْفِئ

    . فأخبر أن آالم أعداء الرسل تصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة  } ِباْلآِخَرِة َوِلَيْرَضْوُه
  

دائهم، فخالف       ى زخرف أع فعلم أن مخالفة الرسل وترك اإليمان باآلخرة متالزمان، فمن لم يؤمن باآلخرة أصغى إل
ة الرسل، آما هو موج الى    . ود في أصناف الكفار والمنافقين في هذه األم ال تع ى       {   : وق ْلَناُه َعَل اٍب َفصَّ اُهْم ِبِكَت ْد ِجْئَن َوَلَق

ا    َهْل َينُظُروَن ِإلَّا َتْأِويَلُه َيْوَم َيْأِتي َتْأِويُلُه َيُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن َق  . ِعْلٍم ُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن ُل َربَِّن اَءْت ُرُس ْبُل َقْد َج
الة     .  ] 53، 52  : األعراف [ اآلية   } ِباْلَحقِّ َفَهْل َلَنا ِمْن ُشَفَعاَء َفَيْشَفُعوا َلَنا فأخبر أن الذين ترآوا اتباع الكتاب ـ وهو الرس

ُه      {   : جاءت رسل ربنا بالحق، وهذا آقوله  : ـ يقولون إذا جاء تأويله ـ وهو ما أخبر به ـ   ِإنَّ َل ِري َف ْن ِذْآ َوَمْن َأْعَرَض َع
يَتَها        . َقاَل َربِّ ِلَم َحَشْرَتِني َأْعَمى َوَقْد ُآنُت َبِصيًرا  . َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى ا َفَنِس َك آَياُتَن َذِلَك َأَتْت اَل َآ َق

    . أخبر أن الذين ترآوا اتباع آياته يصيبهم ما ذآرنا  ] 126ـ 124  : طه [   } َوَآَذِلَك اْلَيْوَم ُتنَسى
  

فقد تبين أن أصل السعادة، وأصل النجاة من العذاب، هو توحيد اهللا بعبادته وحده ال شريك له، واإليمان برسله واليوم 
    . اآلخر، والعمل الصالح

  
ل  وهذه األمور ليست في حكمتهم وفلسفتهم المبتدعة، ليس فيها ا ألمر بعبادة اهللا وحده والنهي عن عبادة المخلوقات، ب

ائع، وأن صناعة    آل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، إذ بنوه على ما في األرواح واألجسام من القوى والطب
أمر بال     . الطالسم واألصنام والتعبد لها يورث منافع ويدفع مضار م ي شرك  فهم اآلمرون بالشرك والفاعلون له، ومن ل

د يعرض       ره المشرآين، وق رجح غي منهم فلم ينه عنه، بل يقر هؤالء وهؤالء، وإن رجح الموحدين ترجيًحا ما، فقد ي
    . فتدبر هذا، فإنه نافع جًدا  . عن األمرين جميًعا

  
رك            أمرون بالش أخرون ـ ي دمون والمت هم ـ المتق ان رؤوس ذا آ ة الصغرى،     . وله ب اآلله مون الكواآ األولون يس ف

ل يسوغون  وي د، ب ون التوحي ون عن الشرك ويوجب ة اإلسالم ال ينه ي مل انوا ف ذلك آ ادات، آ دونها بأصناف العب عب
    . الشرك أو يأمرون به، أو ال يوجبون التوحيد

  
ا هو أصل       رهم ـ م وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواآب والمالئكة وعبادة األنفس المفارقةـ أنفس األنبياء وغي

    . الشرك
  

د    . وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول، ال بالعبادة والعمل والتوحيد الذي جاءت به الرسل البد فيه من التوحي
ائق     . بإخالص الدين هللا، وعبادته وحده ال شريك له، وهذا شىء ال يعرفونه ل حق والتوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطي

    . لضالل ما هو من أعظم أسباب اإلشراكاألسماء والصفات، وفيه من الكفر وا
  

فلو آانوا موحدين بالقول والكالم ـ وهو أن يصفوا الّله بما وصفته به رسله ـ لكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك ال   
ول          ي ق ا سواه، وهو معن ا، دون م د اهللا وحده ويتخذ إلًه ه إال    : يكفي في السعادة والنجاة، بل البد من أن يعب اهللا، ال إل

    !  ؟ فكيف وهم في القول والكالم معطلون جاحدون، ال موحدون وال مخلصون 
  



 

بعض صفات      وا ب نهم آمن وأما اإليمان بالرسل، فليس فيه للمعلم األول وذويه آالم معروف، والذين دخلوا في الملل م
    . الرسل وآفروا ببعض

  
ا    /   . دون األجساد وأما اليوم اآلخر، فأحسنهم حاًلا من يقر بمعاد األرواح ادين جميًع نهم من     . ومنهم من ينكر المع وم

ة  ة دون الجاهل اد األرواح العالم ر بمع ن       . يق ه م م في ارابي، وله ي نصر الف اني أب م الث ة لمعلمه وال الثالث ذه األق وه
    . االضطراب ما يعلم به أنهم لم يهتدوا فيه إلى الصواب

  
    . ى الملل من ال يحصى عدده إال اهللاوقد أضلوا بشبهاتهم من المنتسبين إل

  
ال                 ه من األخالق واألعم أمرون ب ا ي ان م دهم أصال، آ يس عن قاوة ل اة من الش فإذا آان ما به تحصل السعادة والنج

    .  ] 7  : الروم  [   } وَن َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمْن اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َعْن اْلآِخَرِة ُهْم َغاِفُل {   : والسياسات، آما قال اهللا تعالى
  

فليس عندهم منه ما تحصل   " العلم اإللهي " وأما   . وأما ما يذآرونه من العلوم النظرية، فالصواب منها منفعته في الدنيا
ة ال          وم اإللهي د صرح أساطين الفلسفة أن العل ل ق وم، ب به النجاة والسعادة، بل وغالب ما عندهم منه ليس بمتيقن معل

  } َوِإنَّ الظَّنَّ َلا ُيْغِني ِمْن اْلَحقِّ َشْيًئا { ل فيها إلى اليقين، وإنما يتكلم فيها باألحرى واألخلق، فليس معهم فيها إال الظنسبي
ار ـ ممن        ]  28  : النجم  [  بعض األشياخ الكب رة ل ؛ ولهذا يوجد عندهم من المخالفة للرسل أمر عظيم باهر، حتى قيل م

اء والفالسفة     : لفلسفة والحديث وغير ذلك ـ يعرف الكالم وا ين األنبي ال   ؟ ما الفرق الذي ب د أن    . السيف األحمر    : فق يري
الذي يسلك طريقتهم يريد أن يوفق بين ما يقولونه وبين ما جاءت به الرسل، فيدخل من السفسطة والقرمطة في أنواع 

ائل إ  ل أصحاب رس ا فع ل، آم ذي ال يرضاه عاق ال ال ن المح الهمم ا   . خوان الصفا وأمث ن هن ة / وم ضلت القرامط
    . وهذا باب يطول وصفه ليس الغرض هنا ذآره  . والباطنية ومن شارآهم في بعض ذلك

  
ة              ا، والتي هي قليل ي يخوضون فيه ذه األمور الت ه من ه ا يقولون ه م وإنما الغرض أن معلمهم وضع منطقهم ليزن ب

    . األمور الدنيوية، وقد يستغنى عنها في األمور الدنيوية أيًضا المنفعة، وأآثر منفعتها إنما هي في
  

اة    يم والنج فأما أن يوزن بهذه الصناعة ما ليس من علومهم وما هو فوق قدرهم، أو يوزن بها ما يوجب السعادة والنع
ا، و  ْدًرا      { من العذاب األليم، فهذا أمر ليس هو فيه يٍء َق ِل َش َل اُهللا ِلُك ْد َجَع اء       .  ] 3  : الطالق  [   } قَّ م ذآ ان له وم وإن آ والق

من اإليمان بالّله   : وفطنة، وفيهم زهد وأخالق، فهذا القدر ال يوجب السعادة والنجاة من العذاب، إال باألصول المتقدمة
    . وتوحيده، وإخالص عبادته، واإليمان برسله واليوم اآلخر، والعمل الصالح

  
ة    وإنما قوة الذآاء بمنزلة قو ة البدن وقوة اإلرادة، فالذي يؤتي فضائل علمية وإرادية بدون هذه األصول، يكون بمنزل

    . من يؤتي قوة في جسمه وبدنه بدون هذه األصول
  

د اهللا وحده ال      / وأهل الرأي والعلم بمنزلة أهل الملك واإلمارة، وآل من هؤالء  يًئا إال أن يعب ك ش ه ذل وهؤالء ال ينفع
    . رسله وباليوم اآلخرشريك له، ويؤمن ب

  
ان من           واب وإال آ اليوم اآلخر، فيستحق الث ؤمن ب له وي ؤمن برس وهذه األمور متالزمة، فمن عبد اهللا وحده لزم أن ي

    . أهل الوعيد يخلد في العذاب، هذا إذا قامت عليه الحجة بالرسل
  

  . م، ذآر اهللا ذلك في آتابه في غير موضع ولما آان آل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونه
رهم من المستكبرين            اد وغي وح، وع وم ن ك، والمأل من ق اه اهللا المل فذآر فرعون، والذي حاج إبراهيم في ربه لما آت

ا      َفَلمَّا َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيَِّناِت َفِرُحوا ِبَما ِعْن {   : المكذبين للرسل، وذآر قول علمائهم، آقوله ْم َم اَق ِبِه ِم َوَح ْن اْلِعْل َدُهْم ِم
ا َرَأْوا    . َفَلمَّا َرَأْوا َبْأَسَنا َقاُلوا آَمنَّا ِباللَِّه َوْحَدُه َوَآَفْرَنا ِبَما ُآنَّا ِبِه ُمْشِرِآيَن   . َآاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئون  َفَلْم َيُك َيْنَفُعُهْم ِإيَماُنُهْم َلمَّ

    } ِه الَِّتي َقْد َخَلْت ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُروَنَبْأَسَنا ُسنََّة اللَّ
  
َآذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم   . َما ُيَجاِدُل ِفي آَياِت اللَِّه ِإلَّا الَِّذيَن َآَفُروا َفَلا َيْغُرْرَك َتَقلُُّبُهْم ِفي اْلِبَلاِد  {   : ، وقال تعالى ] 85ـ  83  : غافر [ 

وا بِ    ُنو ِل ِلُيْدِحُض اَدُلوا ِباْلَباِط اَن     ٍح َواْلَأْحَزاُب ِمْن َبْعِدِهْم َوَهمَّْت ُآلُّ ُأمٍَّة ِبَرُسوِلِهْم ِلَيْأُخُذوُه َوَج َف َآ ْذُتُهْم َفَكْي قَّ َفَأَخ ِه اْلَح



 

ُه   الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللَِّه ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن َأ {   : إلى قوله  } ِعَقاِب ُع اللَّ َتاُهْم َآُبَر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد الَِّذيَن آَمُنوا َآَذِلَك َيْطَب
اٍر ٍر َجبَّ ِب ُمَتَكبِّ لِّ َقْل ى ُآ افر [   } َعَل ر    ] 35ـ 4  : غ ي غي ك ف ر ذل ا ذآ د اهللا، آم ن عن زل م وحي المن و ال لطان ه ، والس

ْن     {   : ، وقوله ] 35  : الروم [   } ْم ُسْلَطاًنا َفُهَو َيَتَكلَُّم ِبَما َآاُنوا ِبِه ُيْشِرُآوَنَأْم َأنَزْلَنا َعَلْيِه {   : موضع، آقوله/ ا ِم ُه ِبَه َما َنزََّل اللَّ
ْلَطاٍن راف [   } ُس نجم71  : األع اس  ] 23  : ، ال ن عب ال اب ة   : ، وق و الحج رآن فه ي الق لطان ف ل س ي    . آ اري ف ره البخ ذآ
    . صحيحه

  
ائهم    ] سورة حم غافر [ ذآر في هذه السورة وقد  من حال مخالفي الرسل من الملوك والعلماء مثل مقول الفالسفة وعلم

ا      {   : ومجادلتهم واستكبارهم ما فيه عبرة، مثل قوله ُدوِرِهْم ِإلَّ ي ُص اُهْم ِإْن ِف الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللَِّه ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن َأَت
َرُفوَن     {   : ، ومثل قوله ] 56  : غافر [   } َما ُهْم ِبَباِلِغيِه ِآْبٌر ى ُيْص ِه َأنَّ ذَُّبوا     . َأَلْم َتَرى ِإَلى الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللَّ ِذيَن َآ الَّ

وَن   اُل    . ِباْلِكَتاِب َوِبَما َأْرَسْلَنا ِبِه ُرُسَلَنا َفَسْوَف َيْعَلُم َحُبوَن     ِإْذ اْلَأْغَل ُل ُيْس اِقِهْم َوالسََّلاِس ي َأْعَن اِر        . ِف ي النَّ مَّ ِف يِم ُث ي اْلَحِم ِف
ونَ        {   : إلى قوله  } ُيْسَجُروَن ُتْم َتْمَرُح ا ُآْن قِّ َوِبَم ِر اْلَح َأْرِض ِبَغْي ي اْل افر  [   } َذِلُكْم ِبَما ُآْنُتْم َتْفَرُحوَن ِف تم   ] 75ـ  69  : غ ، وخ

    .  ] 83  : غافر [   } َفَلمَّا َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيَِّناِت َفِرُحوا ِبَما ِعْنَدُهْم ِمْن اْلِعْلِم {   : لىالسورة بقوله تعا
  

وآذلك في سورة األنعام واألعراف وعامة السور المكية، وطائفة من السور المدنية، فإنها تشتمل على خطاب هؤالء 
ا ِإْن   {   : فقال سبحانه  . آر قصصهم وقصص األنبياء وأتباعهم معهموضرب األمثال والمقاييس لهم، وذ َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَم

اُرُهمْ            ا َأْبَص ْمُعُهْم َوَل ْنُهْم َس ى َع ا َأْغَن َدًة َفَم اًرا َوَأْفِئ ْمًعا َوَأْبَص ْم َس ا َلُه ْيٍء ِإذْ    َمكَّنَّاُآْم ِفيِه َوَجَعْلَن ْن َش َدُتُهْم ِم ا َأْفِئ اُنوا    َوَل َآ
    .  ] 26  : األحقاف [   } َيْجَحُدوَن ِبآَياِت اللَِّه َوَحاَق ِبِهْم َما َآاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئون

  
ات اهللا، وهي         . فأخبر بما مكنهم فيه من أصناف اإلدراآات و الحرآات نهم حيث جحدوا بآي وأخبر أن ذلك لم يغن ع

ه ـ    الرسالة التي بعث بها رسله؛ ولهذا حدثني  ابن الشيخ الحصيري عن والده الشيخ الحصيري ـ شيخ الحنفية في زمن
    . آان آافًرا ذآًيا  : آان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا  : قال
  

ْبِلِهمْ         {   : وقال اهللا تعالى ْن َق اُنوا ِم ِذيَن َآ ُة الَّ اَن َعاِقَب َف َآ ُروا َآْي وًَّة       َأَو َلْم َيِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َفَينُظ ْنُهْم ُق دَّ ِم ْم َأَش اُنوا ُه َآ
  : ، والقوة تعم قوة اإلدراك النظرية وقوة الحرآة العملية، وقال في اآلية األخرى ] 21  : غافر [ اآلية   } َوآَثاًرا ِفي اْلَأْرِض

م أشد في أنفسهم       ] 82  : غافر [   } َآاُنوا َأْآَثَر ِمْنُهْم َوَأَشدَّ ُقوًَّة َوآَثاًرا ِفي اْلَأْرِض {  ف، وأنه ، فأخبر بفضلهم في الكم والكي
ُبوَن      {   : وفي آثارهم في األرض، وقال تعالى اُنوا َيْكِس ا َآ ْنُهْم َم ا         . َفَما َأْغَنى َع وا ِبَم اِت َفِرُح ُلُهْم ِباْلَبيَِّن اَءْتُهْم ُرُس ا َج َفَلمَّ
َوْعَد اللَِّه َلا ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه َوَلِكنَّ  {   : ، وقال تعالى ] 83، 82  : غافر [  } ِبِه َيْسَتْهِزُئونِعْنَدُهْم ِمْن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِهْم َما َآاُنوا 

اِفُلونَ       . َأْآَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموَن  ْم َغ آِخَرِة ُه ْن اْل ْم َع ه    } َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمْن اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُه ى قول مَّ      {   : إل َق ُث َدُأ اْلَخْل ُه َيْب اللَّ
  ،  ] 11ـ 6  : الروم [   } ُيِعيُدُه ُثمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن

  
َتْهِزُئون     {   : وقال تعالى ِه َيْس اُنوا ِب ا َآ ه    } َفَقْد َآذَُّبوا ِباْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُهْم َفَسْوَف َيْأِتيِهْم َأْنَباُء َم ى قول ْأَنا   {   : إل ِدِهْم   َوَأنَش ْن َبْع ِم
الفين للرسل     /   ] 5  : األنعام [   } َقْرًنا آَخِريَن م المخ ك والعل ْوَم   {   : وقد قال ـ سبحانه ـ عن أتباع هؤالء األئمة من أهل المل َي

وَل        ا الرَُّس َه َوَأَطْعَن ا اللَّ ا َأَطْعَن وَن َياَلْيَتَن ا   . ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّاِر َيُقوُل لُّوَنا       َوَق ا َفَأَض اَدَتَنا َوُآَبَراَءَن ا َس ا َأَطْعَن ا ِإنَّ ُلوا َربََّن
ِبيلَ  ًرا        . السَّ ا َآِبي ْنُهْم َلْعًن َذاِب َواْلَع ْن اْلَع ْعَفْيِن ِم ْم ِض ا آِتِه الى  ] 68ـ  66  : األحزاب  [   } َربََّن ال تع ي   {   : ، وق اجُّوَن ِف َوِإْذ َيَتَح
    .  ] 48، 47  : غافر [   } ِإنَّ اللََّه َقْد َحَكَم َبْيَن اْلِعَباِد {   : إلى قوله  } النَّاِر

  
ي     ومثل هذا في القرآن آثير، يذآر فيه من أقوال أعداء الرسل وأفعالهم وما أوتوه من قوى اإلدراآات والحرآات الت

    . لم تنفعهم لما خالفوا الرسل
  

ل       وقد ذآر اهللا ـ سبحانه ـ ما في المنتسبين إلى أ   اق والضالل في مث وك من النف تباع الرسل، من العلماء والعباد والمل
ِذيَن    َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َآِثيًرا ِمْن اْلَأْحَباِر َوالرُّْهَباِن َلَيْأُآُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َو {   : قوله ِه َوالَّ ِبيِل اللَّ َيُصدُّوَن َعْن َس

    .  ] 34  : التوبة [   } الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَلا ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليٍم َيْكِنُزوَن
  
الَ    {   : أعرض، آما قال تعالى  : صد صدوًدا، أي  : يستعمل الزما، يقال  } َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه {  ْم َتَع َل َلُه ى  َوِإَذا ِقي ْوا ِإَل

صد غيره يصده، والوصفان     : ، ويقال ] 16  : النساء [   } َما َأنَزَل اللَُّه َوِإَلى الرَُّسوِل َرَأْيَت اْلُمَناِفِقيَن َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوًدا



 

ه  و          {   : يجتمعان فيهم، ومثل قول اِب ُيْؤِمُن ْن اْلِكَت يًبا ِم وا َنِص ِذيَن ُأوُت ى الَّ َر ِإَل ْم َت ِذيَن     َأَل وَن ِللَّ اُغوِت َوَيُقوُل ِت َوالطَّ َن ِباْلِجْب
    .  ] 51  : النساء [   } َآَفُروا َهُؤَلاِء َأْهَدى ِمْن الَِّذيَن آَمُنوا َسِبيًلا

  
لم         : وفي الصحيحين ه وس ي صلى اهللا علي ي موسى، عن النب ل األترجة؛         (   : عن أب رآن مث رأ الق ذي يق ل المؤمن ال مث
افق     طعمها طيب وري ل المن ا، ومث ح له حها طيب، ومثل المؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة؛ طعمها طيب وال ري

ا           ة؛ طعمه ل الحنظل رآن مث رأ الق ذي ال يق افق ال ل المن ر، ومث الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة؛ ريحها طيب وطعمها م
    . ين، فبين أن في الذين يقرؤون القرآن مؤمنين ومنافق ) مر، وال ريح له

  
  فصـــل في وصف جنس آالم المناطقة: فصـــل  
  

م،          : وهذا المقام ال أذآر فيه موارد النزاع، فيقال ا أصف جنس آالمه المختلف، لكن أن هو االستدالل على المختلف ب
    : فأقول

  
ة، أو رسم       ة،  ال ريب أن آالمهم آله منحصر في الحدود التي تفيد التصورات، سواء آانت الحدود حقيقي ية أو لفظي
    . وفي األقيسة التي تفيد التصديقات، سواء آانت أقيسة عموم وشمول، أو شبه وتمثيل، أو استقراء وتتبع

  
ا    ول، فإم ر       / وآالمهم غالبه ال يخلو من تكلف، إما في العلم وإما في الق ه، فيتكلمون بغي ا ال يعلمون م م وا عل أن يتكلف

م فيتك  ذا من المنكر              علم، أو يكون الشيء معلوًما له ق، وه ل طري اء وتطوي ادة وحشو وعن ا هو زي ه م ون من بيان لف
، وفي الصحيح   ] 86  : ص [   } ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأَنا ِمْن اْلُمَتَكلِِّفيَن {   : المذموم في الشرع والعقل، قال تعالى

ل   أيها الناس، من   : عن عبد اهللا بن مسعود قال م فليق م يعل ول        : علم علما فليقل به، ومن ل م أن يق إن من العل م، ف ال أعل
    . ال أعلم  : الرجل لما ال يعلم

  
ى      ] 36  : اإلسراء  [   } َوَلا َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم {   : وقد ذم اهللا القول بغير علم في آتابه، آقوله تعالى ول عل يما الق ال س

ا    ُقْل ِإنََّما َحرََّم َربِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواْلِإْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَأْن ُت {   : لىاهللا، آقوله تعا ِه َم ِرُآوا ِباللَّ ْش
ه،         ] 33  : األعراف  [   } َلْم ُيَنزِّْل ِبِه ُسْلَطاًنا َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما َلا َتْعَلُموَن دة في ذي ال فائ ر ال ذلك ذم الكالم الكثي ، وآ

    . وأمر بأن نقول القول السديد والقول البليغ
  

ر        م في األقيسة والحجج، آثي ر آالمه وهؤالء آالمهم في الحدود غالبه من الكالم الكثير الذي ال فائدة فيه، بل قد يكث
    . ف الحقمنه آذلك، وآثير منه باطل، وهو قول بغير علم، وقول بخال

  
ذآر الصفات             تم ب ا ي ك إنم ائق، وأن ذل ا تصور الحق دون به ذآرونها يفي ي ي إنهم يزعمون أن الحدود الت ا األول، ف أم

ز  ون    . الذاتية المشترآة والمميزة، حتى يرآب الحد من الجنس المشترك، والفصل الممي د يقول ال / إن التصورات    : وق
ون   دود، ويقول ل إال بالح دو  : تحص واع        الح ل دون األن نس والفص ن الج ة م واع المرآب ون إال لألن ة ال تك د المرآب

    . البسيطة
  

وقد ذآرت في غير هذا الموضع ملخص المنطق ومضمونه، وأشرت إلى بعض ما دخل به على آثير من الناس من  
    : الخطأ والضالل، وليس هذا موضع بسط ذلك، لكن نذآر هنا وجوها

  
فإن الحد هنا هو   . إن التصور الذي ليس ببديهي ال ينال إال بالحد، باطل؛ ألن الحد هو قول الحاد  : قولهم  : الوجه األول

ة المحدود     ى ماهي دال عل ول ال ان عرف          . الق ذي ذآر الحد إن آ اد ال إن الح د الحد؛ ف ة بالحد ال تكون إال بع فالمعرف
ان        ال يعرف إال بالحد، وإن آان ع  : المحدود بغير حد بطل قولهم إن آ القول في األول، ف ه آ القول في رفه بحد آخر، ف

    . هذا الحاد عرفه بعد الحد األول، لزم الدور، وإن آان تأخر لزم التسلسل
  

ه آخرون      : الوجه الثاني إن آانت     . أنهم إلى اآلن لم يسلم لهم حد لشيء من األشياء إال ما يدعيه بعضهم وينازعه في ف
ود، لزم أال يكون إلى اآلن أحد عرف شيًئا من األمور، ولم يبق أحد ينتظر صحته؛ ألن   األصول ال تتصور إال بالحد

    . الذي يذآره يحتاج إلى معرفة بغير حد وهي متعددة، فال يكون لبني آدم شيء من المعرفة، وهذه سفسطة ومغالطة



 

يما الصنا       : الوجه الثالث ي آدم، الس ة في بن إن واضعها هو أرسطو،      أن المتكلمين بالحدود طائفة قليل ة، ف عة المنطقي
    . وسلك خلفه فيها طائفة من بني آدم

  
ولهم      ك، فبطل ق ا       : ومن المعلوم أن علوم بني آدم ـ عامتهم وخاصتهم ـ حاصلة بدون ذل ا، أم ة عليه ة متوقف إن المعرف

ة     اء والعام اء من العلم ة ـ          . األنبياء فال ريب في استغنائهم عنها، وآذلك أتباع األنبي ذه األم ة من ه رون الثالث إن الق ف
هذه الحدود من عادتهم، فإنهم لم يبتدعوها، ولم تكن الكتب  / الذين آانوا أعلم بني آدم علوًما ومعارف ـ لم يكن تكلف  

نهم من      األعجمية الرومية عربت لهم، وإنما حدثت بعدهم من مبتدعة المتكلمين والفالسفة، ومن حين حدثت صار بي
    . لجهل ماال يعلمه إال اهللاالختالف وا

  
وغير ذلك، ال تجد أئمة هذه العلوم يتكلفون هذه الحدود المرآبة من الجنس والفصل     ] الحساب [ و   ] الطب [ وآذلك علم 

    . إال من خلط ذلك بصناعتهم من أهل المنطق
  

ه حد االسم والفاعل       وآذلك النحاة مثل سيبويه الذي ليس في العالم مثل آتابه، وفيه حكمة لسان ال م يتكلف في عرب، ل
دهم              . ونحو ذلك، آما فعل غيره ا عن ا مطعون فيه رة آله روا حدوًدا آثي اة حد االسم ذآ ا     . ولما تكلف النح ذلك م وآ

تكلف متأخروهم من حد الفاعل والمبتدأ والخبر ونحو ذلك، لم يدخل فيها عندهم من هو إمام في الصناعة وال حاذق    
    . فيها

  
ذلك         وآ نهم، وآ ة بي اني األسماء المتداول ك من مع ر ذل ذلك الحدود التي يتكلفها بعض الفقهاء للطهارة والنجاسة، وغي

ام    يس بإم الحدود التي يتكلفها الناظرون في أصول الفقه لمثل الخبر والقياس والعلم وغير ذلك، لم يدخل فيها إال من ل
    . دود أهل الكالمفي الفن، وإلى الساعة لم يسلم لهم حد، وآذلك ح

  
    . فإذا آان حذاق بني آدم في آل فن من العلم أحكموه بدون هذه الحدود المتكلفة، بطل دعوى توقف المعرفة عليها/
  

ق              م من البصائر والمكاشفات والتحقي ا ال يحصيه إال اهللا، وله ب، فهي مم ذين ال يصنفون الكت ي آدم ال وأما علوم بن
    ؟ الحدود المتكلفة، فكيف يجوز أن تكون معرفة األشياء متوقفة عليهاوالمعارف ما ليس ألهل هذه 

  
أن اهللا جعل البن آدم من الحس الظاهر والباطن ما يحس به األشياء ويعرفها، فيعرف بسمعه وبصره      : الوجه الرابع

ا هو أع     ك   وشمه وذوقه ولمسه الظاهر ما يعرف، ويعرف ـ أيضا ـ بما يشهده ويحسه بنفسه وقلبه م ذه    . ظم من ذل فه
ل أو         . هي الطرق التي تعرف بها األشياء  اس تمثي ياء إال بقي ردات األش فأما الكالم فال يتصور أن يعرف بمجرده مف

    . ترآيب ألفاظ، وليس شيء من ذلك يفيد تصور الحقيقة
  

م يتصو      ولي، وإن ل د الق ن الح تغنى ع اهره اس ه أو ظ ة إن تصورها بباطن ع أن فالمقصود أن الحقيق ذلك امتن رها ب
ة           إن من عرف المحسوسات المذوق ـ  / يتصور حقيقتها بالحد القولي، وهذا أمر محسوس يجده اإلنسان من نفسه، ف

م يمكن أن يتصور             . آالعسل، لم يفده الحد تصورها -مثًلا  ه ـ ل م يذق ـ وهو ل ر عن السكر ومن لم يذق ذلك، آمن أخب
ل          : قرب إليه، ويقال لهحقيقته بالكالم والحد، بل يمثل له وي بيه والتمثي ذا التش ذا، وه ذا وآ ذا، أو يشبه آ طعمه يشبه آ

    . ليس هو الحد الذي يدعونه
  

م   وآذلك المحسوسات الباطنة، مثل الغضب والفرح والحزن والغم والعلم ونحو ذلك، من وجدها فقد تصورها، ومن ل
اع بالحد  يجدها لم يمكن أن يتصورها بالحد؛ ولهذا ال يتصور األ أن      . آمه األلوان بالحد، وال الِعنِّين الوق ل ب إذن القائ ف

    . الحدود هي التي تفيد تصور الحقائق، قائل للباطل المعلوم بالحس الباطن والظاهر
  

ا        : الوجه الخامس ة، آقولن وال آلي ا هي أق ك، فتصور            : أن الحدود إنم ى ونحو ذل ى معن دل عل اطق، ولفظ ي وان ن حي
ة                معناها ال ة معين ى حقيق دل عل ة لسبب آخر، فهي إذن ال ت ا، وإن آانت الشرآة ممتنع وع الشرآة فيه يمنع من وق

ين،     . بخصوصها، وإنما تدل على معنى آلي والمعاني الكلية وجودها في الذهن ال في الخارج، فما في الخارج ال يتع
    . د ال يفيد تصور حقيقة أصالوال يعرف بمجرد الحد، وما في الذهن ليس هو حقائق األشياء، فالح

  



 

ر    : الوجه السادس/ أن الحد من باب األلفاظ، واللفظ ال يدل المستمع على معناه إن لم يكن قد تصور مفردات اللفظ بغي
ى يعرف    اللفظ؛ ألن اللفظ المفرد ال يدل المستمع على معناه إن لم يعلم أن اللفظ موضوع للمعنى، وال يعرف ذلك حت

زم      ف  . المعنى اظ ل تفيد تصورها من األلف تصور المعاني المفردة يجب أن يكون سابًقا على فهم المراد باأللفاظ، فلو اس
م      ه بحسه أو بنظره، وإال ل الدور، وهذا أمر محسوس؛ فإن المتكلم باللفظ المفرد إن لم يبين للمستمع معناه حتى يدرآ

    . يتصور إدراآه له بقول مؤلف من جنس وفصل
  

ه ال ابعالوج ين     : س ز والفصل ب ن التميي ماء م ده األس ا تفي د م ره، يفي دود وغي ين المح ز ب و الفصل والتميي د ه أن الح
ز       د التميي ه يفي ذا ال ريب في أن ه االسم             . المسمى وبين غيره، فه ا دل علي د تفصل م ا ق ال، لكنه ة ف ا تصور حقيق فأم

يم        : ي ذلكوالشرط ف  . باإلجمال، وليس ذلك من إدراك الحقيقة في شيء ة التقس ل هو بمنزل ة، ب أن تكون الصفات ذاتي
    : والتحديد للكل، آالتقسيم لجزئياته ويظهر ذلك بـ

  
و من        : الوجه الثامن/ ا وخصوصها فه ا عمومه وهو أن الحس الباطن والظاهر يفيد تصور الحقيقة تصوًرا مطلًقا، أم

ى  ين ومعن ذا المع ن ه ى م ل معن ب يعق إن القل ل؛ ف م العق ا   حك ى عاًم ب معن ي القل ين، فيصير ف ذا المع ن ه ه م يماثل
    . مشترًآا، وذلك هو عقله، أي عقله للمعاني الكلية

  
ذا     ذا اإلنسان وه فإذا عقل معنى الحيوانية الذي يكون في هذا الحيوان وهذا الحيوان، ومعنى الناطق الذي يكون في ه

ى ي  ان معن وع اإلنس ي ن ل أن ف ه، عق و مختص ب ان، وه ي  اإلنس ر ف ه نظي يس ل ى ل وان، ومعن ي الحي ره ف ون نظي ك
    . الحيوان

  
    . وهما موجودان في النوع  . الفصل   : الذي يقال له  : والثاني  . الجنس   : فاألول هو الذي يقال له

  
ره من الح        ام لإلنسان ولغي ى ع ذا المعن وان،  فهذا حق، ولكن لم يستفد من هذا اللفظ ما لم يكن يعرفه بعقله من أن ه ي

رق     . بمعنى أن ما في هذا نظير ما في هذا ؛ إذ ليس في األعيان الخارجة عموم، وهذا المعنى يختص باإلنسان   فال ف
اني، ال       : اإلنسان حيوان ناطق، وقولك  : بين قولك اإلنسان هو الحيوان الناطق، إال من جهة اإلحاطة والحصر في الث

ك      . حقيقته باللفظ واإلحاطة/ من جهة تصوير    . إنسان وبشر     : والحصر هو التمييز الحاصل بمجرد االسم، وهو قول
    . فإن هذا االسم إذا فهم مسماه، أفاد من التمييز ما أفاده الحيوان الناطق في سالمته عن المطاعن

  
ذي يختص بالح     . وأما تصور أن فيه معنى عاًما ومعنى خاًصا، فليس هذا من خصائص الحد، آما تقدم يس إال  وال د ل

    . وهذا بين لمن تأمله  . مجرد التمييز الحاصل باألسماء
  

ذا           ه بمجرد االسم، لكن ه تفطن ل د ال ي ذا ق وأما إدراك صفات فيه، بعضها مشترك وبعضها مختص، فال ريب أن ه
ر الحد    ذآر للمس              . يتفطن له بالحد وبغي ي ت ا يوجد في األسماء، أو في الصفات الت يس في الحد إال م ذان    . مىفل وه

    : نوعان معروفان
  

    . معنى األسماء المفردة  : األول
  

    . معرفة الجمل المرآبة اإلسمية والفعلية التي يخبر بها عن األشياء، وتوصف بها األشياء  : والثاني
  

سماء والكالم بال  وآال هذين النوعين ال يفتقر إلى الحد المتكلف، فثبت أن الحد ليس فيه فائدة إال وهي موجودة في األ
    . تكلف، فسقطت فائدة خصوصية الحد

  
أن العلم بوجود صفات مشترآة ومختصة حق، لكن التمييز بين تلك الصفات بجعل بعضها ذاتًيا تتقوم   : الوجه التاسع/

ة للمحدود ـ طردً                  ع الصفات المالزم ل جمي ق باطل، ب ة المحدود، تفري ا لحقيق ة المحدود، وبعضها الزًم ه حقيق ا من
    . وعكًسا ـ هي جنس واحد، فال فرق بين الفصل والخاصة، وال بين الجنس والعرض العام

  



 

فات    ك الص ن تل ة م ة المرآب ك أن الحقيق ث     : وذل يء ثال ة أو ش ة أو الذهني ا الخارج ي به ا أن يعن ا    . إم ى به إن عن ف
ل  وإن عن  . الخارجة، فالنطق والضحك في اإلنسان حقيقتان الزمتان يختصان به ى الحقيقة التي في الذهن، فالذهن يعق

    . اختصاص هاتين الصفتين به دون غيره
  

ا الضحك        : وإن قيل م النطق، وأم ى يفه بل إحدى الصفتين يتوقف عقل الحقيقة عليها، فال يعقل اإلنسان في الذهن حت
ذهن   الذاتي ما ال يتصور فهم الحقيق [   : وهذا معنى قولهم  . فهو تابع لفهم اإلنسان ة بدون فهمه، أو ما تقف الحقيقة في ال

    .  ] والخارج عليه
  
يس        : قيل/ ذهن، ل نفس إدراك ال ق ب إدراك الذهن أمر نسبي إضافي، فإن آون الذهن ال يفهم هذا إال بعد هذا، أمر يتعل

ر، سواء    هو شيًئا ثابًتا للموصوف في نفسه، فالبد أن يكون الفرق بين الذاتي والعرضي بوصف ثابت في نفس     األم
    . حصل اإلدراك له أو لم يحصل، إن آان أحدهما جزًءا للحقيقة دون اآلخر وإال فال

  
ي تصورت            : أن يقال  : الوجه العاشر ة، وهي الت ى أذهان معين ان إشارة إل ذا، إن آ آون الذهن ال يعقل هذا إال بعد ه

د   . هذا، لم يكن هذا حجة ؛ ألنهم هم وضعوها هكذا ذاتي،           : يرفيكون التق و ال ة فه ى الحقيق ا عل دمناه في أذهانن ا ق أن م
ر                . وما أخرناه فهو العرضي  ا وغي ا وبعضها عرضًيا الزًم ا بجعل بعض الصفات ذاتًي ا تحكمن ى أن ود األمر إل ويع

لطان      ال س م ب رد تحك ان مج ذا الفرق ان ه ذلك، آ ر آ ان األم ين     . الزم، وإن آ وا ب ؤالء أن يجمع ن ه تنكر م وال يس
اثلين ال ين المتم وا ب رقين ويفرق ا وأضلوا     . مفت ي ضلوا به هم الت ي مقاييس ذا ف ر ه ا أآث ن    . فم د دي ن أفس م أول م وه

    . المسلمين، وابتدع ما غير به الصابئة مذاهب أهل اإليمان المهتدين
  

الوا ان            : وإن ق درك اإلنس ان الصحيحة ـ ال ت ي آدم ـ واألذه ان بن ع أذه ل جمي د خطو/ ب ا دون إال بع ه بباله ر نطق
    . ضحكه

  
م في األمور           : قيل لهم دين لك ذه الحدود من المقل نكم ه ليس هذا بصحيح، وال يكاد يوجد هذا الترتيب إال فيمن يقلد ع

ذا    ذا دون ه ه ه د يخطر ل د الوصفين، وق دهم أح د ال يخطر ألح و آدم ق والت، وإال فبن زان المعق ا مي ي جعلتموه الت
ه    ذه الصفات             وبالعكس، ولو خطر ل ه ه م يكن بمجرد معرفت اطق ضاحك، ل وان ن الوصفان وعرف أن اإلنسان حي

    . مدرًآا لحقيقة اإلنسان أصًلا، وآل هذا أمر محسوس معقول
  

م في                  ق، فه ق ضالًلا مع دعوى التحقي ر الخل م من أآث ذين ه ؤالء، ال د له ة التقلي ك لهيب فال يغالط العاقل نفسه في ذل
م       . م في األواخراألوائل آمتكلمة اإلسال نهم وأعل ًرا م انوا خي ولما آان المسلمون خيًرا من أهل الكتابين والصابئين، آ

    . وأحكم، فتدبر هذا فإنه نافع جًدا
  

ك     : ومن هنا يقولون الحدود الذاتية عسرة، وإدراك الصفات الذاتية صعب، وغالب ما بأيدي الناس حدود رسمية؛ وذل
    . بين شيئين بمجرد التحكم الذي هم أدخلوهآله ألنهم وضعوا تفريًقا 

  
اثلين     ين المتم ه ب ومن المعلوم أن ما ال حقيقة له في الخارج وال في المعقول، وإنما هو ابتداع مبتدع وضعه، وفرق ب

ر        / فيما تماثال فيه ـ ال تعقله القلوب   ا، وأآث ي ال ضابط له ذاهب الفاسدة الت ا  الصحيحة ـ إذ ذاك من باب معرفة الم م
ا          ه، آم ة ل ذي ال حقيق ه، هو من الباطل ال تجد هؤالء األجناس يعظمونه من معارفهم ويدعون اختصاص فضالئهم ب

    . نبهنا على هذا فيما تقدم
  

ة من الجنس والفصل، والجنس هو الجزء المشترك والفصل هو الجزء              : قولهم  : الوجه الحادي عشر الحقيقة مرآب
    . المميز

  
فإن آان في الخارج فليس في الخارج نوع آلي يكون    . ا الترآيب، إما أن يكون في الخارج أو في الذهنهذ  : يقال لهم

الحس       ات آ ائر الحيوان ا لس ون نظيره ين صفة يك ل ع ي آ ان ف ة، واألعي ان المحسوس د إال األعي ذا الح دوًدا به مح
ا يجتمع       وفي آ    . والحرآة اإلرادية، وصفة ليس مثلها لسائر الحيوان وهي النطق  ذان الوصفان، آم ل عين يجتمع ه

    . سائر الصفات والجواهر القائمة ألمور مرآبة من الصفات المجعولة فيها



 

  
وإن أردتم بالحيوانية والناطقية جوهًرا، فليس في اإلنسان جوهران، أحدهما حي، واآلخر ناطق، بل هو جوهر واحد  

ك، فبطل       . م يصحالجوهر مرآًبا من عرضين، ل/ فإن آان   . له صفتان ه ذل يس في وإن آان من جوهر عام وخاص فل
    . آون الحقيقة الخارجة مرآبة

  
ا            وال تناقًض انيم، وهو من أعظم األق ول النصارى في األق ة ق وإن جعلوها تارة جوهًرا وتارة صفة، آان ذلك بمنزل

    . باتفاق العلماء
  

الوا  ل       : وإن ق ة، قي ة المعقول ة الذهني ة          : ـ أوال  المرآب الحقيقي ك ليست هي المقصودة بالحدود، إال أن تكون مطابق تل
اطق   وهو    . للخارج، فإن لم يكن هناك ترآيب لم يصح أن يكون في هذه ترآيب، وليس في الذهن إال تصور الحي الن

    . جوهر واحد له صفتان، آما قدمنا، فال ترآيب فيه بحال
  

واع واألجن    ام،           واعلم أنه ال نزاع أن صفات األن الجنس والعرض الع ا، آ ين غيره ا وب ا هو مشترك بينه ا م اس منه
زوال وسريعه،    ومنها ما هو الزم للحقيقة، ومنها ما هو عارض لها، وهو ما ثبت لها في وقت دون وقت آالبطىء ال

    . وإنما الشأن في التفريق بين الذاتي والعرضي الالزم، فهذا هو الذي مداره على تحكم ذهن الحاد
  
ل    وال ه المث تنازع في أن بعض الصفات قد يكون أظهر وأشرف، فإن النطق أشرف من الضحك، ولهذا ضرب الّله ب

ونَ   {   : في قوله ْم َتنِطُق ذاريات  [  } ِإنَُّه َلَحقٌّ ِمْثَل َما َأنَُّك ة دون           ] 23  : ال ه الحقيق ا تتصور ب ذا ذاتًي ، ولكن الشأن في جعل ه
    . اآلخر

  
م أن    : شرالوجه الثاني ع/ أن هذه الصفات الذاتية قد تعلم وال يتصور بها آنه المحدود، آما في هذا المثال وغيره، فعل

    . ذلك ليس بموجب لفهم الحقيقة
  

اج آل جزء            : الوجه الثالث عشر إن احت اطق، ف الحيوان والن ه من تصور، آ أن الحد إذا آان له جزءان، فالبد لجزأي
    . دورإلى حد، لزم التسلسل أو ال

  
امي، أو       اإلرادة، أو الن فإن آانت األجزاء متصورة بنفسها بال حد ـ وهو تصور الحيوان، أو الحساس، أو المتحرك ب

ا        . الجسم ـ فمن المعلوم أن هذه أعم  ان إدراك الحس ألفراده إن آ ر، ف وإذا آانت أعم لكون إدراك الحس ألفرادها أآث
اج المعرف      . النوع  آافًيا في التصور فالحس قد أدرك أفراد ة، فيحت وإن لم يكن آافًيا في ذلك لم تكن األجزاء معروف

    . إلى معرف، وأجزاء الحد إلى حد
  
أن الحدود البد فيها من التمييز، وآلما قلت األفراد آان التمييز أيسر، وآلما آثرت آان أصعب،   : الوجه الرابع عشر/

راد    فضبط العقل الكلي تقل أفراده مع ضبط آونه ر األف آلًيا أيسر عليه مما آثرت أفراده، وإن آان إدراك الكلى الكثي
    . أيسر عليه، فذاك إذا أدرآه مطلًقا؛ ألن المطلق يحصل بحصول آل واحد من األفراد

  
ة وإذا آان ذلك آذلك، فأقل ما في أجزاء المحدود أن تكون متميزة تمييًزا آلًيا ؛ ليعلم آونها صفة للمحدود أو محمول   

ه أم ال  ة            . علي هل معرف ا لألس ك تعريًف ان ذل دود، آ راد المح بط أف ن ض ب م ة أصعب وأتع بطها آلي ان ض إذا آ ف
    . باألصعب مفردة، وهذا عكس الواجب

  
ا يفصله من                   : الوجه الخامس عشر   ى م دل عل ز آل مسمى باسم ي د مي ا، وق م آدم األسماء آله أن اهللا ـ سبحانه ـ علَّ
نفس / خصه دون ما سواه، ويبين به ما يرسم معناه الجنس المشترك، وي ه        . في ال ة ؛ ألن ة حدود األسماء واجب ومعرف

الخمر   بها تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله اهللا رحمة لهم، السيما حدود ما أنزل اهللا في آتبه من األسماء آ
    . والربا

  



 

ا          فهذه الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في الم ين م ه من الصفات، وب ا دل علي ك االسم وم ه ذل سمى ويتناول
ة          ة آإلهي ه أثبت للشيء صفة باطل ليس آذلك؛ ولهذا ذم اهللا من سمى األشياء بأسماء ما أنزل اهللا بها من سلطان، فإن

    . األوثان
  

إ       اهر، وب اطن والظ الحس الب ري، يحصل ب اني ففط س تصور المع ا نف معية، وأم ة س ماء النطقي دراك الحس فاألس
    . وشهوده ببصر اإلنسان بباطنه وبظاهره وبسمعه يعلم أسماءها، وبفؤاده يعقل الصفات المشترآة والمختصة

  
    . واهللا أخرجنا من بطون أمهاتنا ال نعلم شيًئا، وجعل لنا السمع واألبصار واألفئدة

  
ل،       فأما الحدود المتكلفة فليس فيها فائدة، ال في العقل، وال في الحس، و ا هو آاألسماء مع التطوي ال في السمع، إال م

    . أو ما هو آالتمييز آسائر الصفات
  

ة       : ولهذا لما رأوا ذلك جعلوا الحد نوعين ا بحسب الصفة أو الحقيق نوًعا بحسب االسم؛ وهو بيان ما يدخل فيه، ونوع
م     الحقيقة وتصويرها، والحقيقة المذآورة إن ذآرت ب/ أو المسمى، وزعموا آشف  لفظ دخلت في القسم األول، وإن ل

    . تذآر بلفظ فال تدرك بلفظ وال تحد بمقال إال آما تقدم
  

    . وهذه نكت تنبه على جمل المقصود، وليس هذا موضع بسط ذلك
  

ة ـ إن أرادوا باالشتراك         : الوجه السادس عشر ة والناطقي أن   : أن في الصفات الذاتية المشترآة والمختصة ـ آالحيواني
وع                 ع تصورها من وق ي يمن ات الت ذا باطل؛ إذ ال اشتراك في المعين نفس الصفة الموجودة في الخارج مشترآة فه

    . الشرآة فيها
  

ة       : أن مثل تلك الصفة حاصلة للنوع اآلخر، قيل لهم  : وإن أرادوا باالشتراك ة اإلنسان وحيواني ين حيواني ال ريب أن ب
ين ص    ذلك ب ذا           الفرس قدًرا مشترًآا، وآ ز، وله ز وللفرس تميي ه تميي إن اإلنسان ل ترًآا، ف دًرا مش ا ق وتيهما وتمييزهم

ذين يخالف         . صوت هو النطق، ولذاك صوت هو الصهيل، فقد خص آل صوت باسم يخصه   ة أحد ه ان حقيق إذا آ ف
    !  ؟ اآلخر ويختص بنوعه، فمن أين جعلتم حيوانية أحدهما مماثلة لحيوانية اآلخر في الحد والحقيقة

  
ة      ؟ آذلك/ إن بين حيوانيتهما قدًرا مشترًآا ومميًزا، آما أن بين صوتيهما   : وهالَّ قيل ة اإلرادي وذلك أن الحس والحرآ

ين            . إما أن توجد للجسم أو للنفس  ان ب اإلرادة، وإن آ نفس تحس وتتحرك ب اإلرادة ، وال فإن الجسم يحس ويتحرك ب
ين    ين الحقيقت ا ب اني، وهو للجسم ـ             . الوصفين من الفرق م ة، والكالم النفس التمييز والمعرف نفس ب ذلك النطق هو لل وآ

ة نفسه         . أيًضا ـ بتمييز القلب ومعرفته والكالم اللساني   ذين الوصفين، وليست حرآ فكل من جسمه ونفسه يوصف به
وم بجسم   ة    وإرادتها ومعرفتها ونطقها مثل ما للفرس، وإن آان بينهما قدر مشترك، وآذلك ما يق ه من الحس والحرآ

نكح      بس وم م ومشرب ومل اإلرادية ليس مثل ما للفرس، وإن آان بينهما قدر مشترك، فإن الذي يالئم جسمه من مطع
    . ومشموم ومرئى ومسموع، بحيث يحسه ويتحرك إليه حرآة إرادية ليس هو مثل ما للفرس

  
ال  وان، وب ع الحي ام لجمي المعنى الع ة هي ب ة اإلرادي الحس والحرآ ز  ف ذلك التميي ان، وآ يس إال لإلنس معنى الخاص ل

حارث    : أحب األسماء إلى الّله عبد اهللا وعبد الرحمن، وأصدق األسماء (   : سواء؛ ولهذا قال النبي صلى اهللا عليه وسلم
    . رواه مسلم  .  ) حرب ومرة  : وهمام ، وأقبحها

  
دائم    و ال ام ه رك، والهم ل الكاسب المتح و العام ارث ه ل   فالح ارث فاع ان ح ل إنس دم اإلرادة، فك و مق ذي ه م ال اله

    . بإرادته، وآذلك مسبوق بإحساسه
  
ذلك          / وان، وآ ائر الحي ه عن س ا يختص ب ه م ه، وفي فحيوانية اإلنسان ونطقه، آل منهما فيه ما يشترك مع الحيوان في

ي     در مشترك، فل ه ق ه        بناء بنيته، فإن نموه واغتذاءه وإن آان بينه وبين النبات في ذ ب ا يل ذي بم ذا يغت و؛ إذ ه ه ه س مثل
    . ويسر نفسه، وينمو بنمو حسه وحرآته وهمه وحرثه، وليس النبات آذلك

  



 

ي     . وآذلك أصناف النوع وأفراده فنطق العرب بتمييز قلوبهم وبيان ألسنتهم أآمل من نطق غيرهم، حتى ليكون في بن
    . ال تدرك نهايتهآدم من هو دون البهائم في النطق والتمييز، ومنهم من 

  
نس      مى الج ي مس افلة ف اس الس نس واألجن واع الج وع، وأن راد الصنف، وأصناف الن تراك أف ين أن اش ه يب ذا آل وه
ائق الخارجة شيء مشترك، ولكن       األعلى، ال يقتضي أن يكون المعنى المشترك فيها بالسواء، آما أنه ليس بين الحق

ى وجه        . ره في هذاالذهن َفِهَم معنى يوجد في هذا ويوجد نظي ة، لكن عل وقد تبين أنه ليس نظيًرا له على وجه المماثل
    . المشابهة، وأن ذلك المعنى المشترك هو في أحدهما على حقيقة تخالف حقيقة ما في اآلخر

  
    . ومن هنا يغلط القياسيون الذين يلحظون المعنى المشترك الجامع دون الفارق المميز

  
اس  والعرب من أصناف النا ًزا للمشترآات    / س، والمسلمون من أهل األديان، أعظم الن روق، وتميي ا للف ك    . إدراآ وذل

ة الصابئة عجم        يوجد في عقولهم ولغاتهم وعلومهم وأحكامهم؛ ولهذا لما ناظر متكلمو اإلسالم العرب هؤالء المتكلم
ر ُرْجحَ      م ـ ظه ك وآالمه ى منطق أولئ م عل نطقهم وآالمه روا فضل م روم، وذآ ه ال ا فعل الميين، آم الم اإلس ان آ

ذاهبهم الفاسدة في األفالك             ] الدقائق [ القاضي أبو بكر بن الباقالني في آتاب  ًرا من م ى الفالسفة آثي ه عل ذي رد في ال
ك    ر ذل ود وغي ب الوج وس، وواج ول والنف وم، والعق يمهم      . والنج ودات، آتقس يمهم الموج نطقهم وتقس ى م م عل وتكل

والعرض، ثم تقسيم األعراض إلى المقوالت التسعة، وذآر تقسيم متكلمة المسلمين الذي فيه من  الموجود إلى الجوهر
    . التمييز والجمع والفرق ما ليس في آالم أولئك

  
اَن     . َعلََّم اْلُقْرآَن   . الرَّْحَمُن  {   : وذلك أن اهللا عّلم اإلنسان البيان، آما قال تعالى َق اْلِإنَس انَ َعلَّمَ   . َخَل رحمن  [   } ُه اْلَبَي -1  : ال

مْ      {   : ، وقال ] 31  : البقرة [   } َوَعلََّم آَدَم اْلَأْسَماَء ُآلََّها {   : ، وقال تعالى ] 4 ْم َيْعَل ا َل اَن َم َم اْلِإنَس ق  [   } َعلَّ ان  ] 5  : العل ان    : ، والبي بي
بكم يكون في القلب والل      ا أن العمى وال الى   القلب واللسان، آم ال تع ا ق ونَ    {   : سان، آم ا َيْرِجُع ْم َل ٌي َفُه ٌم ُعْم مٌّ ُبْك   } ُص

لم  ] 171  : البقرة [   } ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َلا َيْعِقُلوَن {   : ، وقال ] 18  : البقرة [  ألوا إذا    (   : ، وقال النبي صلى اهللا عليه وس هال س
ال   . العي عي القلب ال عي اللسان  : وفي األثر ، ) لم يعلموا ؛ إنما شفاء العي السؤال ان        : أو ق ب، وآ شر العي عي القل

    . إنكم في زمان آثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه آثير خطباؤه  : ابن مسعود يقول
  
لم       / ه وس ال صلى اهللا علي ا ق ه، آم تباهها علي ا أمور      الح  (   : وتبين األشياء للقلب ضد اش يِّن، وبينهم يِّن والحرام َب الل ب

ِرِمينَ    {   : وقد قرئ قوله تعالى  . الحديث  ) مشتبهات ِبيُل اْلُمْج َتِبيَن َس ام  [   } َوِلَتْس الرفع والنصب، أي    ] 55  : األنع ين    : ب ولتتب
    . أنت سبيلهم

  
تبنته، آل       قد بان الشيء، وبينته،   : وهم يقولون  . فاإلنسان يستبين األشياء  تبان الشيء واس ه، واس وتبين الشيء وتبينت

الى     ه تع ه قول دًيا، ومن وا     {   : هذا يستعمل الزًما ومتع ٍإ َفَتَبيَُّن ٌق ِبَنَب اَءُآْم َفاِس ه      ] 6  : الحجرات  [   } ِإْن َج د، ومن ا متع ، هو هن
ه ٍة {   : قول ٍة ُمَبيَِّن اء [   } ِبَفاِحَش ة  : ، أي ] 19  : النس و الزم  . متبين ا ه ا،   . فهن ان الشيء بيان ون مصدر ب الكالم، يك ان آ والبي

ى بينت الشيء،          ين الشيء، ويكون بمعن ى تب ان بمعن ويكون اسم مصدر لبين، آالكالم والسالم لسلم وبين فيكون البي
    .  ) اإن من البيان لسحًر (   : ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم  . وهذا هو الغالب عليه  . أوضحته  : أي
  

  } َهَذا َبَياٌن ِللنَّاِس {   : والمقصود ببيان الكالم حصول البيان لقلب المستمع، حتى يتبين له الشيء ويستبين؛ آما قال تعالى
الى    .  ] 138  : آل عمران [ اآلية  ال تع َفاءٌ       {   : ومع هذا، فالذي ال يستبين له آما ق ًدى َوِش وا ُه ِذيَن آَمُن َو ِللَّ ْل ُه ا    ُق ِذيَن َل َوالَّ

ْم    {   : ، وقال ] 44  : فصلت [   } ُيْؤِمُنوَن ِفي آَذاِنِهْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ْيِهْم َوَلَعلَُّه َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْآَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَل
مْ        َوَما َأْر {   : ، وقال ] 44  : النحل [   } َيَتَفكَُّروَن يَِّن َلُه ِه ِلُيَب اِن َقْوِم ا ِبِلَس وٍل ِإلَّ ْن َرُس ْلَنا ِم راهيم  [   } َس ال  ] 4  : إب ى    {   : ، وق ا َعَل َوَم

ينُ    اُغ اْلُمِب ا اْلَبَل ور  [   } الرَُّسوِل ِإلَّ ال  ] 54  : الن ى ُيبَ          {   : ، وق َداُهْم َحتَّ َد ِإْذ َه ا َبْع لَّ َقْوًم ُه ِلُيِض اَن اللَّ ا َآ ونَ   َوَم ا َيتَُّق ْم َم   } يَِّن َلُه
ي  {   : ، وقال ] 176  : النساء [   } ُيَبيُِّن اللَُّه َلُكْم َأْن َتِضلُّوا {   : ، وقال  ] 115  : التوبة [  ة    } ُقْل ِإنِّي َعَلى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّ ام  [ اآلي   : األنع

اتٍ    {   : ، وقال ] 17  : هود [   } َربِِّه َأَفَمْن َآاَن َعَلى َبيَِّنٍة ِمْن {   : ، وقال ] 57 اٍت ُمَبيَِّن ْيُكْم آَي ور  [   } َوَلَقْد َأنَزْلَنا ِإَل ال  ] 34  : الن   : ، وق
    .  ] 61  : النور [   } ُيَبيُِّن اللَُّه َلُكْم اْلآَياِت َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن { 

  
ي   فأما األشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إ ياء الت ال آثرة آالم وتفيهق وتشدق وتكبر، واإلفصاح بذآر األش

ا        (   : يستقبح ذآرها، فهذا مما ينهي عنه، آما جاء في الحديث انه آم ل بلس ذي يتخل إن اهللا َيْبِغُض البليغ من الرجال، ال



 

ذاء     (   : ، وفي الحديث ) تتخلل البقرة بلسانها ان، والب اق    الحياء والعي شعبتان من اإليم ان شعبتان من النف ذا   ) والبي ؛ وله
ا    .  ) إن طول صالة الرجل وقصر خطبته َمِئّنة من فقهه (   : قال صلى اهللا عليه وسلم ه أو لم وفي حديث سعد لما سمع ابن

ول  و يق دعو وه ه ي د ابن لها     : وج ار وسالس ن الن ك م وذ ب ذا، وأع ذا وآ ا وآ ا وبهجته ة ونعيمه ألك الجن ي أس م إن الله
دعاء،   (   : يابني، إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول  : ا وآذا وآذا، قالوأغالله سيكون قوم يْعَتُدون في ال

فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن عذت من النار أعذت منها وما فيها من  
    .  ) الشر

  
ذ   د              وعامة الحدود المنطقية هي من ه ا بع ين منه انهم أب ل بي ياء، وهي قب ه األش ون ب ر، يبين اب ، حشو لكالم آثي ا الب

اب           . بيانهم تح ب / فهي مع آثرة ما فيها من تضييع الزمان وإتعاب الفكر واللسان ال توجب إال العمى والضالل، وتف
زعم س       ه، وي ا يفسد ب ئلة م ق     المراء والجدال ؛ إذ آل منهم يورد على حد اآلخر من األس د التحقي ه، وعن المة حده من

تجدهم متكافئين أو متقاربين، ليس ألحدهم على اآلخر رجحان مبين، فإما أن يقبل الجميع أو يرد الجميع، أو يقبل من 
    . وجه ويرد من وجه

  
، هذا في الحدود التي تشترك في تمييز المحدود وفصله عما سواه، وأما متى أدخل أحدهما في الحد ما أخرجه اآلخر  

هل هي     : أو بالعكس، فالكالم في هذا علم يستفاد به حد االسم ومعرفة عمومه وخصوصه، مثل الكالم في حد الخمر  
    . وحد الغيبة ونحو ذلك  ؟ عصير العنب المشتد، أم هي آل مسكر

  
الحديث،   ) ذآرك أخاك بما يكره (   : قال  ؟ ما الغيبة  : وهذا هو الذي يتكلم فيه العلماء، آما قيل للنبي صلى اهللا عليه وسلم

ل     : ، وقول عمر على المنبر ) آل مسكر خمر (   : وآذلك قوله ا خامر العق لم       . الخمر م ه وس ه صلى اهللا علي ذلك قول   : وآ
ًنا       : ، فقال له رجل ) ال يدخل الجنة من آان في قلبه مثقال ذرة من آبر (  ه حس يا رسول اهللا، الرجل يحب أن يكون نعل

ك وثو ال   ؟ به حسًنا، أفمن الكبر ذل اس         (   : فق ر الحق وغمط الن ر َبْط ال، الكب ل يحب الجم ه تفسير     ) ال، إن اهللا جمي ومن
    . الكالم وشرحه وبيانه

  
    . فكل من شرح آالم غيره وفسره وبين تأويله، فالبد له من معرفة حدود األسماء التي فيه

  
ان المخاطب         . لالسم، بمنزلة الترجمة والبيان فكل ما آان من حد بالقول فإنما هو حد/ ا إن آ ا محًض ارة يكون لفًظ فت

م يعرف المسمى      ك يكون بضرب      . يعرف المحدود، وتارة يحتاج إلى ترجمة المعنى وبيانه إذا آان المخاطب ل وذل
    . لكالمثل، أو ترآيب صفات، وذلك ال يفيد تصوير الحقيقة لمن لم يتصورها بغير الكالم فليعلم ذ

  
وأما ما يذآرونه من حد الشيء، أو الحد بحسب الحقيقة، أو حد الحقائق، فليس فيه من التمييز إال ذآر بعض الصفات 

    . التي للمحدود، آما تقدم، وفيه من التخليط ما قد نبهنا على بعضه
  

    : وأما  مسألة القياس فالكالم عليه في مقامين
  

    . ي جعلوه ميزان العلوم، وحرروه في المنطقفي القياس المطلق الذ  : أحدهما
  

    . في جنس األقيسة التي يستعملونها في العلوم  : والثاني
  

ال نزاع أن المقدمتين إذا آانتا معلومتين وألفتا على الوجه المعتدل، أنه يفيد العلم بالنتيجة، وقد جاء   : فنقول  : أما األول
لم ليستدل      ) خمر، وآل خمر حرام آل مسكر (   : في صحيح مسلم مرفوًعا ه وس ، لكن هذا لم يذآره النبي صلى اهللا علي

أراد أن   ) آل مسكر خمر وآل خمر حرام  (   : في الصحيح/ به على منازع ينازعه، بل الترآيب في هذا آما قال أيًضا 
ى   وا أن اهللا     يبين لهم أن جميع المسكرات داخلة في مسمى الخمر الذي حرمه اهللا، فهو بيان لمعن د علم م ق ر، وه الخم

ه               ه صلى اهللا علي ى موسى أن ا في الصحيحين عن أب ب، آم حرم الخمر وآانوا يسألونه عن أشربة من عصير العن
ي جوامع          د أوت ان ق ع، وآ وسلم سئل عن شراب يصنع من الذرة يسمى المْزر، وشراب يصنع من العسل يسمى الِبْت

ة ـ أن         .  ) آل مسكر حرام (   : الكلم، فقال ة ـ وهي القضية الكلي م   ) آل مسكر خمر    ( فأراد أن يبين لهم بالكلمة الجامع ، ث



 

ه          " آل خمر حرام " جاء بما آانوا يعلمونه من أن  ه في قول ا صرح ب وبهم، آم آل   (   : حتى يثبت تحريم المسكر في قل
    . ل على أنه أراد القدح األخير آما تأوله بعضهم، لتأوله متأو ) آل مسكر حرام (   : ، ولو اقتصر على قوله ) مسكر حرام

  
فقط    ) آل مسكر خمر  (   : أبلغ ؛ فإنهم ال يسمون القدح األخير خمًرا، ولو قال  ) آل مسكر خمر (   : قوله  : ولهذا قال أحمد

ي   علم أنه أراد   ) وآل خمر حرام (   : لتأوله بعضهم على أنه يشبه الخمر في التحريم، فلما زاد دخوله في اسم الخمر الت
    . حرمها اهللا

  
والغرض هنا أن صورة القياس المذآورة فطرية ال تحتاج إلى تعلم، بل هي عند الناس بمنزلة الحساب، ولكن هؤالء  

    . يطولون العبارات ويغربونها
  
منفى ومثبت ونحو ذلك، وأن ـ وهي الجملة الخبرية ـ إلى خاص وعام، و    ] القضية [ وآذلك انقسام المقدمة التي تسمى /

    . القضية الصادقة يصدق عكسها وعكس نقيضها، ويكذب نقيضها، وإن جملتها تختلف ونحو ذلك
  

ـ     ان صحيًحا ـ وآذلك تقسيم القياس إلى الحملي اإلفرادي، واالستثنائي التالزمي والتعاندي وغير ذلك، غالبه ــ وإن آ
ان،      والحق الذي هو فيه، ف  . ففيه ما هو باطل ر والعي في البي يه من تطويل الكالم وتكثيره بال فائدة، ومن سوء التعبي

    . ومن العدول عن الصراط المستقيم القريب إلى الطريق المستدير البعيد، ما ليس هذا موضع بيانه
  

    . ئهمفحقه النافع فطري ال يحتاج إليه، وما يحتاج إليه ليس فيه منفعة إال معرفة اصطالحهم وطريقهم أو خط
  

ذي        ان ضالله ال ه لبي احتيج إلي وهذا شأن آل ذي مقالة من المقاالت الباطلة، فإنه البد منه في معرفة لغته وضالله، ف
ه من تكلف        ذم ب ا ي ون فيم يعرف به الموقنون حاله، ويستبين لهم ما بين اهللا من حكمه جزاًء وأمًرا؛ وأن هؤالء داخل

    . لذي ال ينفعالقول الذي ال يفيد، وآثرة الكالم ا
  

    : والمقصود هنا ذآر وجوه
  
    : الوجه األول/
  

اس    . أن القياس المذآور ال يفيد علًما إال بواسطة قضية آلية موجبة ذا متفق     . فالبد من آلية جامعة ثابتة في آل قي وه
ذل   . ال قياس عن سالبتين، وال عن جزئيتين  : عليه معلوم أيًضا؛ ولهذا قالوا ان آ ة     وإذا آ ـوم الكلي ك وجب أن تكون العل

    . الكلمات الجامعة هي أصول األقيسة واألدلة، وقواعدها التي تبني عليها وتحتاج إليها
  

ديهيات            : ثم قالوا ات والب ة والظاهرة، والعقلي ي هي الحسيات الباطن ة الت وم اليقيني إن مبادئ القياس البرهاني هي العل
ة؛ إذ         . الحدسيات  : موالمتواترات والمجربات، وزاد بعضه ة والظاهرة قضايا آلي وليس في شيء من الحسيات الباطن

ع  الحس، فهي تب ه ب ر ب ا أخب ر أدرك م ان المخب ة ال تكون إال إذا آ وًرا معين درك إال أم اطن والظاهر ال ي الحس الب
ى ا      . وآذلك التجربة إنما تقع على أمور معينة محسوسة  . للحسيات ل عل م العق ا يحك اس     وإنم بيه، وهو قي لنظائر بالتش

    . التمثيل، والحدسيات ـ عند من يثبتها منهم ـ من جنس التجريبيات
  

ة،        : لكن الفرق ة واألشربة واألدوي اختالف      / أن التجربة تتعلق بفعل المجرب آاألطعم ل، آ ر فع ق بغي والحدس يتعل
ة      أشكال القمر عند اختالف مقابلته للشمس، وهو في الحقيقة تجربة علم ا ـ أمور معين ية بال عمل، فالمستفاد به ـ أيًض

    . جزئية، ال تصير عامة إال بواسطة قياس التمثيل
  

أن             العلم ب ل الحساب، وهي آ داء بال واسطة، مث وأما البديهيات ـ وهي العلوم األولية التي يجعلها اهللا في النفوس ابت
ين مو    دار          الواحد نصف االثنين ـ فإنها ال تفيد العلم بشيء مع ق والمق دد المطل ى الع م عل ل الحك جود في الخارج، مث

المطلق، وآالعلم بأن األشياء المساوية لشيء واحد هي متساوية في أنفسها، فإنك إذا حكمت على موجود في الخارج   
ا        ل المع اطن أو الظاهر بعق ه باإلحساس الب ا علمت ني لم يكن إال بواسطة الحس مثل العقل، فإن العقل؛ إنما هو عقل م

    . العامة أو الخاصة



 

  
ذا ال يتصور   وإذا   . فأما أن العقل الذي هو عقل األمور العامة التي أفرادها موجودة في الخارج يحصل بغير حس، فه

ل   ه، مث ي نفس درة ف ات مق اطن والظاهر لكلي تغنًيا عن الحس الب ك مس ل ذل ه ال يعق د أن ى نفسه وج رجع اإلنسان إل
ا يفرضه هو          الواحد، واالثنين، والمستقي ك مم ع، ونحو ذل ع، والواجب والممكن والممتن م والمنحنى، والمثلث والمرب

اطن أو    . ويقدره فأما العلم بمطابقة ذلك المقدر للموجود في الخارج والعلم بالحقائق الخارجية، فالبد فيه مـن الحس الب
ـر  ل ـ أمكن              . الظاه اع البصـر والعق ـل ـ آاجتم إذا اجتمع الحس والعق ل      ف ة ويعق ائق الموجودة المعين درك الحق أن ي

    . وهذا هو اعتبار العقل وقياسه  . الذي يندرج فيه أمثالها ال أضدادها، ويعلم الجمع والفرق/ حكمها العام 
  

ين   ود المع ود الموج اهر، أدرك وج اطن أو الظ اس الب رد اإلحس ات     . وإذا انف م الكلي رد، عل ول المج رد المعق وإذا انف
يه التي قد يكون لها وجود في الخارج وقد ال يكون، وال يعلم وجود أعيانها وعدم وجود أعيانها إال بإحساس المقدرة ف

    . باطن أو ظاهر
  

ة           : فإنك إذا قلت د بالمائ ا يع الم م م يكن في الع و ل موجود أن المائة ُعْشر األلف لم تحكم على شيء في الخارج، بل ل
ذهب والفضة،       . لمقدرة في عقلك عشر األلفواأللف لكنت عالما بأن المائة ا دواب وال ولكن إذا أحسست بالرجال وال

د           ى أح ت عل ك، حكم و ذل ف ونح اك أل م، وهن ل أو دره ة رج اك مائ ن أحس أن هن ر م ك أو بخب ت بحس وأحسس
ل القلب والحس،  فأما المعدودات فال تدرك إال بالحس، والعدد المجرد يعقل بالقلب، وبعق  . المعدودين بأنه ُعْشر اآلخر

    . يعلم العدد والمعدود جميًعا، وآذلك المقادير الهندسية هي من هذا الباب
  

ة             دار، ال في األمور الخارجي دد والمق ة آالع درات الذهني ة المحضة، ليست إال في المق فالعلوم األولية البديهية العقلي
    . الموجودة

  
واتر  فإذا آانت مواد القياس البرهاني ال يدرك بعامت/ ها إال أمور معينة ليست آلية، وهي الحس الباطن والظاهر، والت

ان          ادئ البره م يكن في مب ة، ل درة ذهني وًرا مق والتجربة والحدس والذي يدرك الكليات البديهية األولية، إنما يدرك أم
العلم إال بواسطة قضية  ومقدماته المذآورة ما يعلم به قضية آلية عامة لألمور الموجودة في الخارج، والقياس ال يفيد

    . آلية، فامتنع حينئذ أن يكون فيما ذآروه ـ من صورة القياس ومادته ـ حصول علم يقيني
  

وهذا بين لمن تأمله، وبتحريره وجودة تصوره تنفتح علوم عظيمة ومعارف، وسنبين ـ إن شاء اهللا ـ من أي وجه وقع   
    . عليهم اللبس

  
ائ  ة               فتدبر هذا، فإنه من أسرار عظ ة الفطري ين الطريق رق ب ا يجل عن الوصف من الف ه م ك ب ي يظهر ل وم الت م العل

    . العقلية السمعية الشرعية اإليمانية، وبين الطريقة القياسية المنطقية الكالمية
  

دهم        ي هي عن ك أن القضايا الت ين ل وقد تبين لك بإجماعهم وبالعقل أن القياس المنطقي ال يفيد إال بواسطة قضية، وتب
ل المجرد      ة إال العق مواد البرهان وأصوله ليس فيها قضية آلية لألمور الموجودة، وليس فيها ما تعلم به القضية الكلي
    . الذي يعقل المقدرات الذهنية، وإذا لم يكن في أصول برهانهم علم بقضية عامة لألمور الموجودة لم يكن في ذلك علم

  
م األمور الخارجة،      وليس فيما ذآرناه ما يمكن النزاع فيه إ/ ه تعل ه ب ال القضايا البديهية، فإن فيها عموًما، وقد يظن أن

    . فيفرض أنها تفيد العلوم الكلية، لكن بقية المبادئ ليس فيها علم آلي
  

ة          ة المحضة؛ إذ هي الكلي ة البديهي ان إال القضايا العقلي ة البره ة القضايا فهي       . فكان الواجب أال يجعل مقدم ا بقي وأم
ان     جز دمات البره ن مق ل م لح أن تجع ف يص ة، فكي ال  ؟ ئي ة،        : إال أن يق ور آلي ل أم ة وبالعق ور جزئي ا أم م به تعل

ر من            ين أآث ل أن االثن م بالعق ان، ويعل ذا ألف م ومع ه فبمجموعهما يتم البرهان، آما يعلم بالحس أن مع هذا ألف دره
    . الواحد، فيعلم أن مال هذا أآثر

  
ذا         هذا صحيح،  : فيقال ال ه ر من م ذا أآث ال ه ة     . لكن هذا إنما يفيد قضية جزئية معينة، وهو آون م واألمور الجزئي

المعينة ال تحتاج في معرفتها إلى قياس، بل قد تعلم بال قياس، وتعلم بقياس التمثيل، وتعلم بالقياس عن جزئيتين، فإنك 



 

ت،     ه آيت وآي م         تعلم بالحس أن هذا مثل هذا، وتعلم أن هذا من نعت م الشيء حك م أن حك ه، وتعل تعلم أن اآلخر مثل ف
وآذلك قد يعلم أن زيًدا أآبر من عمرو، وعمًرا أآبر من خالد، وأمثال هذه األمور المعينة التي تعلم بدون قياس   . مثله

    . الشمول الذي اشترطوا فيه ما اشترطوا
  
ة في        فقد تبين أن هذا القياس العقلي المنطقي ـ الذي وضعوه وحددوه   / ة الثابت وم الكلي ـ ال يعلم بمجرده شيء من العل

ره      : الخارج، فبطل قولهم م بغي ك تعل إنه ميزان العلوم الكلية البرهانية، ولكن يعلم به أمور معينة شخصية جزئية، وتل
    : وهذا هو  . أجود مما تعلم به

  
    : الوجه الثاني

  
يس    أما األمور الموجودة المحققة فتعلم بال  : فنقول ذي ل اس ال حس الباطن والظاهر، وتعلم بالقياس التمثيلي، وتعلم بالقي

ة،          ا جزئي ر ـ أعياًن ه ـ األصغر واألوسط واألآب ة في ون الحدود الثالث ل تك وم ب ة وال شمول وال عم ه قضية آلي في
إ      . والمقدمتان والنتيجة قضايا جزئية ل؛ ف ه   وعلم هذه األمور المعينة بهذه الطرق أصح وأوضح وأآم ن من رأى بعين

انين،                  ك بكون الجسم الواحد ال يكون في مك ى ذل ان آخر، استغنى عن أن يستدل عل ًرا في مك ان وعم زيًدا في مك
وآذلك من وزن دراهم آل منها ألف درهم، استغنى عن أن يستدل على ألف درهم منها بأنها مساوية للصنجة، وهي  

دوا     ] أهل آالم  [ ة، وأمثال ذلك آثير؛ ولهذا يسمى هؤالء شيء واحد، واألشياء المساوية لشيء واحد متساوي م يفي أي ل
علًما لم يكن معروًفا، وإنما أتوا بزيادة آالم قد ال يفيد، وهو ما ضربوه من القياس؛ إليضاح ما علم بالحس، وإن آان 

    . اهللالقياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس، آما سنذآره ـ إن شاء / هذا 
  

م            م عل ذا، ث ل ه ذه الحنطة والشعير مث ذا، وأن ه ل ه درهم مث وآذلك إذا علم اإلنسان أن هذا الدينار مثل هذا، وهذا ال
ل       ة والسعر، أو الشرعية مث ل القيم شيًئا من صفات أحدهما وأحكامه الطبيعية، مثل االغتذاء واالنتفاع، أو العادية مث

    . مثلهالحل والحرمة ـ علم أن حكم اآلخر 
  

اس     ا قي فأقيسة التمثيل تفيد اليقين بال ريب، أعظم من أقيسة الشمول، وال يحتاج مع العلم بالتماثل إلى أن يضرب لهم
    . شمول، بل يكون من زيادة الفضول

  
    . وبهذا الطريق عرفت القضايا الجزئية بقياس التمثيل

  
ال الباطل؛       إن ذلك بواسطة قياس شمول ينعقد في النفس،  : ومن قال د ق ا، فق ان أآثرًي وهو أن هذا لو آان اتفاقًيا لما آ

م؛           ى التسوية في الحك ادرون إل ل يب م بالتماث فإن الناس العالمين بما جربوه ال يخطر بقلوبهم هذا، ولكن بمجرد علمه
ة أن الواحد نصف        ة العقلي م بالبديه ا عل ة، فكم ا أن     ألن نفس العلم بالتماثل يوجب ذلك بالبديهة العقلي م به ين، عل االثن

    . حكم مثله، وأن الواحد مثل الواحد، آما علم أن األشياء المساوية لشيء واحد متساوية/ حكم الشيء 
  

ر             ين سواء، وأن األآث أن المثل م ب اطن والظاهر، والعل م باإلحساس الب د يعل در ق فالتماثل واالختالف في الصفة أو الق
    . لعقلواألآبر أعظم وأرجح، يعلم ببديهة ا

  
ومثل العلم   . وآذلك القياس المؤلف من قضايا معينة، مثل العلم بأن زيًدا أخو عمرو، وعمرو أخو بكر، فزيد أخو بكر

ي     ان وعل ة أفضل     . بأن أبا بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان وعلي، فأبو بكر أفضل من عثم وأن المدين
وقبر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أفضل    . ها، فبيت المقدس ال يحج إليهمن بيت المقدس والمدينة ال يجب أن يحج إلي

القبور، وال يشرع استالمه وال تقبيله، فقبر فالن وفالن وفالن ال يشرع استالمه وال تقبيله، وأمثال هذه األقيسة ملء   
ى     . وهذا أبلغ في إفادة حكم المعين من ذآر العام  . العالم ه باالسم       فداللة االسم الخاص عل ة علي غ من الدالل ين أبل المع

    . العام، وإن آان في العام أمور أخرى ليست في الخاص
  

اس   ا بقي م أعيانه ا يعل ة أعظم مم ل واألقيسة المعين اس التمثي الحس وبقي م ب ة يعل ور المعين وم من األم ين أن المعل فتب
ة،        الشمول، فإذا آان قياس الشمول ـ الذي حرروه ـ ال يفيد األمور الك    ه األمور المعين اج إلي دم، وال تحت ا تق ة، آم / لي



 

ذي                    اس ال م في القي ل صار آالمه ين، ب م مع ي، وال عل م آل ه في عل م يحتج إلي دة أصًلا، ول ه فائ ق في آما تبين، لم يب
    . حرروه آالكالم في الحدود، وهذا هذا، فتدبره فإنه عظيم القدر

  
    : الوجه الثالث

  
ل       إذا آان البد   : أن يقال درك بالعق ا ت ات، وإنم درك الكلي ة والحس ال ي وال يجوز أن تكون     . في القياس من قضية آلي

    . معلومة بقياس آخر، لما يلزم من الدور أو التسلسل، فالبد من قضايا آلية تعقل بال قياس، آالبديهيات التي جعلوها
  

دئ        : فنقول ا يبت ة م ة العقلي وم الكلي أن          إذ وجب االعترف بأن من العل اس، وجب الجزم ب دهها بال قي في النفوس ويب
ا        ي آدم؛ أن من التصور والتصديق م ع بن العلوم الكلية العقلية قد تستغني عن القياس، وهذا مما اعترفوا به هم وجمي

    . هو بديهي ال يحتاج إلى آسب بالحد والقياس، وإال لزم الدور أو التسلسل
  

وم               إذا جـاز هذ : وإذا آان آذلك، فنقـول داء من العل م ابت ا يمكن أن يعل ين م يس ب ي، جاز في آخـر؛ إذ ل ـم آل ا في عل
ات            / البديهية وما ال يجوز أن يعلم  رة إدراك الجزئي ل وصفائه، وآث وة العق اختالف ق ذا يختلف ب ل ه فصل يطرد، ب

اس    دون القي م     التي تعلم بواسطتها األمور الكلية، فما من علم من الكليات إال وعلمه يمكن ب ي، فال يجوز الحك المنطق
    : بتوقف شيء من العلوم الكلية عليه، وهذا يتبين بـ

  
    : الوجه الرابع

  
ى       : وهو أن نقول ال حت ي ال ين م الكل هب أن صورة القياس المنطقي ومادته تفيد علوًما آلية، لكن من أين يعلم أن العل

ائهم     يقول هؤالء المتكلفون القافون ما ليس لهم به علم، هم وم  ل وعلم دهم من أهل المل ديهي من       : ن قل يس بب ا ل إن م
تحن أحوال نفسه،      . التصورات والتصديقات ال يعلم إال بالحد والقياس، وعدم العلم ليس علما بالعدم فالقائل لذلك لم يم

دون الحد     رة ب ك من     وإن  . ولو امتحن أحوال نفسه لوجد له علوًما آلية بدون القياس المنطقي، وتصورات آثي م ذل عل
ه، وأن   -مع تفاوت فطرهم وعلومهم ومواهب الحق لهم  -نفسه أو بني جنسه، فمن أين له أن جميع بني آدم هم بمنزلت

ى            ل صعدوا إل ذلك، ب انوا آ اء آ زعم هؤالء أن األنبي ى ي اهللا ال يمنح أحًدا علًما إال بقياس منطقي ينعقد في نفسه، حت
وليس معهم بهذا النفي الذي لم يحيطوا   . خلقه إنما هو بواسطة القياس المنطقي رب العالمين، وزعموا أن علمه بأمور

ا ال يحصى عدده إال    / بعلمه من حجة إال عدم  العلم، فيدعون العلم، وقد تكلموا بهذه القضية الكلية السالبة التي تعم م
    : ويزيد هذا بيانا  . اهللا بال علم لهم بها أصال

  
    : الوجه الخامس

  
ات              وه  ديهيات والتجريبي ة والظاهرة، والب ين ـ وهي الحسيات الباطن دة لليق ا مفي ي جعلوه ذآورة الت ادئ الم و أن المب

ا        ين ال يحصل بغيره م أن اليق ن له ي،        ؟ والحدسيات ـ ال ريب أنها تفيد اليقين الحسي، فمن أي ى النف ل عل د من دلي الب
    . ال يحصل اليقين بدونها  : حتى يصح قولهم

  
    . ا صحيح، لكنه ليس هو قول رؤوسهمفهذ
  

    . وال ريب أن من له عقل وإيمان، يجب أن يخالفهم في تكذيبهم بالحق الخارج عن هذا الطريق
  

رهم أن المنطق         ل وغي اس من أهل المل الء الن ومن هذا الموضع صار منافًقا وتزندق من نافق منهم، وصار عند عق
اس  مظنة التكذيب بالحق والعناد والزندق ى         : ة والنفاق، حتى حكى لنا بعض الن رأ عل ا من األعاجم جاء ليق أن شخًص

    . فضحكوا منه  ؟ حواًجا، أي باب ترك الصالة  : بعض شيوخهم منطًقا، فقرأ منه قطعة، ثم قال
  
ا الحق     / تفيد به ل يس ن وعق ذي   وهذا موجود باالستقراء أن من حسن الظن بالمنطق وأهله إن لم يكن له مادة من دي ال

    . ينتفع به، وإال فسد عقله ودينه
  



 

اظر من الرجال؛            ا هو ظاهر لكل ن ال م وال واألفع اد األق ولهذا يوجد فيهم من الكفر والنفاق والجهل والضالل وفس
    . ولهذا آان أول من خلطه بأصول الفقه ونحوه من العلوم اإلسالمية آثير االضطراب

  
ه صحة اإلسالم وال           : لمائهم يقولونفإنه آان آثير من فضالء المسلمين وع م ب ا ال يعل المنطق آالحساب ونحوه، مم

    . فساده وال ثبوته وال انتفاؤه
  

ردات، وهو                   أليف المف ى ت م عل ى، ث ا ومعن ردة لفًظ ى األمور المف ه من الكالم عل ا في فهذا آالم من رأى ظاهره وم
ى تأ     م عل يض، ث س النق توي وعك ها المس ها وعكس ايا ونقيض اس، وإال    القض واد القي ى م اس، وعل د والقي ا بالح ليفه

د         : فالتحقيق م، والحم ذا الموضع الستقصائها واهللا أعل أنه مشتمل على أمور فاسدة، ودعاوي باطلة آثيرة، ال يتسع ه
    . هللا رب العالمين

  
    . هداه وصلى اهللا وسلم على عبد اهللا ورسوله محمد، الداعي إلى الهدى والرشاد، وعلى آله ومن اتبع

    : وقال شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ـ قدس اهللا روحه
  

    : أما بعد
  

د       ه البلي ع ب ذآي، وال ينتف ه ال اج إلي اني ال يحت م أن المنطق اليون ا أعل إني آنت دائًم ولكن آنت أحسب أن قضاياه    . ف
ة من قضاياه    ا آنت        صادقة لما رأينا من صدق آثير منها، ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائف يًئا، ولم ك ش وآتبت في ذل

ل      ن التجهي تحقونه م ا يس ه بعض م ذآرت ل د، ف ل والتقلي فة بالتهوي م المتفلس ه يعظ ن رأيت ي م ع ب كندرية اجتم باإلس
    . والتضليل، واقتضى ذلك أني آتبت في قعدة بين الظهر والعصر من الكالم على المنطق ما علقته تلك الساعة

  
روه في المنطق     ] اإللهيات [ همتي آانت فيما آتبته عليهم في ولم يكن ذلك من همتي؛ ألن  ، وتبين لي أن آثيًرا مما ذآ

ا    / هو من أصول فساد قولهم في اإللهيات،  ات، وم مثل ما ذآروه من ترآيب الماهيات من الصفات التي سموها ذاتي
ا تعرف       ذآروه من حصر طرق العلم فيما ذآروه من الحدود واألقيسة البرهانيات، بل ما ي به ذآروه من الحدود الت

    . التصورات، بل ما ذآروه من صور القياس ومواده اليقينيات
  

ة               اب معرف تح ب ه يف ك؛ ألن يهم في المنطق فأذنت في ذل ه؛ إذ ذاك من الكالم عل فأراد بعض الناس أن يكتب ما علقت
    . الحق ، وإن آان ما فتح من باب الرد عليهم يحتمل أضعاف ما علقته

  
اني ونوعه         ] المنطق [ فاعلم أنهم بنوا  اس البره الوا   . على الكالم في الحد ونوعه، والقي ا       : ق ا تصور وإم م إم ألن العل

    : فنقول  . تصديق، فالطريق الذي ينال به التصور هو الحد، والطريق الذي ينال به التصديق هو القياس
  
    . مين موجبينمقامين سالبين، ومقا  : الكالم في أربع مقامات 
  
    . إن التصور المطلوب ال ينال إال بالحد  : في قولهم  : أحدهما  : فاألوالن 
  
    . أن التصديق المطلوب ال ينال إال بالقياس  : والثاني 
  
    . في أن الحد يفيد العلم بالتصورات، وأن القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات  : واآلخران 
  
    : ام األولالمق/
  

    : إن التصور ال ينال إال بالحد، والكالم عليه من وجوه  : في قولهم
  

ا            : األول ل، وأم ا من دلي د له ة الب م تكن بديهي ة إذا ل ال ريب أن النافي عليه الدليل آالمثبت، والقضية سلبية أو إيجابي
م      ال تحصل التصورات إال  : السلب بال علم، فهو قول بال علم، فقولهم ن له ة، فمن أي بالحد، قضية سالبة وليست بديهي



 

ا يزعمون          ؟ ذلك م ولم زان العل ا لمي م أساس وإذا آان هذا قوال بال علم، وهو أول ما أسسوه، فكيف يكون القول بال عل
    ؟ أنها آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن أن يزل في فكره

  
ال   : الثاني ه نفس المحدو       : أن يق راد ب ا   الحد ي رادهم هن يس م ة المحدود، وهو           . د ول ى ماهي دال عل ول ال ه الق راد ب وي

ال      . مرادهم هنا ه االسم باإلجم ا دل علي ال   . وهو تفصيل م ا أن يكون عرف           : فيق اد إم اد، فالح ول الح ان الحد ق إذا آ
الكالم في األول وهو      اني آ دور أو التسلسل،    المحدود بحد أو بغير حد؛ فإن آان األول فالكالم في الحد الث تلزم لل مس

    . إنه ال يعرف إال بالحد  : وإن آان الثاني، بطل سلبهم، وهو قولهم
  

ى       / أن األمم جميعهم من أهل العلوم والمقاالت وأهل األعمال   : الثالث اجون إل ي يحت ون األمور الت والصناعات يعرف
م ر تكل ال من غي وم واألعم ه من العل ا يعانون ون م ا، ويحقق ذه  معرفته تكلم به وم ي ة العل ًدا من أئم د أح د، وال نج بح

م    : الحدود ال أئمة الفقه وال النحو وال الطب وال الحساب، وال أهل الصناعات مع أنهم يتصورون مفردات علمهم، فعل
    . استغناء التصور عن هذه الحدود

  
ي       : الرابع ل أظهر األش ى أصلهم، ب ه      إلى الساعة ال يعلم للناس حد مستقيم عل اطق، علي الحيوان الن اء اإلنسان وحده ب

االعتراضات المشهورة وآذا حد الشمس وأمثاله، حتى إن النحاة لما دخل متأخروهم في الحدود، ذآروا لالسم بضعة 
ى أصلهم  ا معترضة عل ًدا، وآله رين ح ـ         . وعش ا ـ أيًضا ًدا، وآله رين ح اس بضعة وعش روا للقي واألصوليون ذآ

ا    وعامة الحد  . معترضة لم منه م يس ود المذآورة في آتب الفالسفة واألطباء والنحاة وأهل األصول والكالم معترضة ل
ور،         ذه األم يًئا من ه اس ش د تصور الن إال القليل، فلو آان تصور األشياء موقوًفا على الحدود، ولم يكن إلى الساعة ق

م يحصل تصديق، فال        . والتصديق موقوف على التصور ة       فإذا لم يحصل تصور ل م من عام ي آدم عل د بن  يكون عن
    . علومهم، وهذا من أعظم السفسطة

  
أن تصور الماهية إنما يحصل عندهم بالحد الحقيقي المؤلف من الذاتيات المشترآة والمميزة، وهو المرآب     : الخامس

د تصو               ذ فال يكون ق ذلك؛ وحينئ روا ب د أق ا ق ذر أو متعسر آم ا متع ذا الحد إم ة من   / ر من الجنس والفصل وه حقيق
    . وقد تصورت الحقائق، فعلم استغناء التصور عن الحد  . الحقائق دائما أو غالًبا

  
ه،         : السادس ا ال ترآيب في ا م أن الحدود عندهم إنما تكون للحقائق المرآبة، وهي األنواع التي لها جنس وفصل، فأم

ي            ل، فل ه بعضهم بالعق ا مثل ره تحت جنس، آم دخل مع غي ا ال ي وه، وهو من التصورات        وهو م د عرف ه حد وق س ل
ا          ى؛ ألنه واع أول ك األن ة تل ذا بال حد، فمعرف المطلوبة عندهم، فعلم استغناء التصور عن الحد، بل إذا أمكن معرفة ه

    . أقرب إلى الجنس وأشخاصها مشهورة
  

ل       : وهم يقولون ي، ب و      إن التصديق ال يتوقف على التصور التام الذي يحصل بالحد الحقيق ى تصور ول ه أدن يكفي في
    . بالخاصة، وتصور العقل من هذا الباب، وهذا اعتراف منهم بأن جنس التصور ال يتوقف على الحد الحقيقي

  
م الكالم،      : السابع ه فه أن سامع الحد إن لم يكن عارًفا قبل ذلك بمفردات ألفاظه وداللتها على معانيها المفردة، لم يمكن

ل      والعلم بأن اللفظ دال  اه قب على المعنى وموضوع له مسبوق بتصور المعنى، وإن آان متصوًرا لمسمى اللفظ ومعن
    . إنما تصوره بسماعه  : سماعه، امتنع أن يقال

  
ال يفتقر إلى األلفاظ، فإن المتكلم قد يصور معنى ما يقوله / إذا آان الحد قول الحاد، فمعلوم أن تصور المعاني  : الثامن

    !  ؟ ال تتصور المفردات إال بالحد   : تمع يمكنه ذلك من غير مخاطب بالكلية فكيف يقالبدون لفظ، والمس
  

ي         : التاسع ام الت ريح واألجس ون وال الطعم والل أن الموجودات المتصورة إما أن يتصورها اإلنسان بحواسه الظاهرة آ
رح والحزن والل        بغض والف الجوع والحب وال ة آ ذه الصفات، أو الباطن ال  تحمل ه م واإلرادة والكراهة وأمث ذة واألل

    . ذلك، وآلها غنية عن الحد
  



 

ان       : العاشر إذا آ أنهم يقولون للمعترض أن يطعن على الحد بالنقض في الطرد أو في المنع وبالمعارضة بحد آخر، ف
د تصور ال      ا ال يمكن إال بع وم أن آليهم ه    المستمع للحد يبطله بالنقض تارة وبالمعارضة أخرى، ومعل م أن محدود، عل

    . يمكن تصور المحدود بدون الحد وهو المطلوب
  

ديهيا أو    : أنهم معترفون بأن من التصورات ما يكون بديهيا ال يحتاج إلى حد، وحينئذ فيقال  : الحادي عشر آون العلم ب
ه    ره لوصوله إلي بابه من مشاهدة     نظريا من األمور النسبية اإلضافية، فقد يكون النظري عند رجل بديهيا عند غي بأس

ذلك ـ      . أو تواتر أو قرائن ديهيا آ والناس يتفاوتون في اإلدراك تفاوًتا ال ينضبط فقد يصير البديهي عند هذا دون ذاك ب
    . أيًضا ـ بمثل األسباب التي حصلت لهذا وال يحتاج إلى حد

  
    : المقام الثاني

  
    : وهو الحد يفيد تصور األشياء فنقول

  
ن النظار على أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره، آاالسم ليس فائدته تصوير المحدود، وتعريف    المحققون م

رهم    . حقيقته   . وإنما يدعي هذا أهل المنطق اليونانيون، أتباع أرسطو، ومن سلك سبيلهم تقليًدا لهم من اإلسالميين وغي
دين         فأما جماهير أهل النظر والكالم من المسلمين وغيرهم  م في أصول ال ذا من تكل ا أدخل ه فعلي خالف هذا، وإنم

وأما سائر   . والفقه بعد أبي حامد في أواخر المائة الخامسة، وهم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني
د    د الح ا يفي دهم إنم رهم، فعن يعة وغي ة والش ة والكّرامي عرية، والمعتزل ع الطوائف األش ن جمي ار م ين النظ ز ب التميي

وَرك والقاضي     ن ُف المحدود وغيره، وذلك مشهور في آتب أبي الحسن األشعري والقاضي أبي بكر وأبي إسحاق واب
ن الهيصم                   د ب ار والطوسي ومحم د الجب ي هاشم وعب ى وأب ي عل ام الحرمين والنسفي وأب ل وإم ن عقي ي واب ي يعل أب

    . وغيرهم
  

ائق           ثم إن ما ذآره أهل المنطق من صناعة الحد   بلهم تعرف حق م ق د آانت األم م وضعوها وضًعا، وق ، ال ريب أنه
وهم إذا تدبروا، وجدوا أنفسهم     . بعدهم تعرف حقائق األشياء بدون وضعهم/ األشياء بدون هذا الوضع، وعامة األمم 

    . يعلمون حقائق األشياء بدون هذه الصناعة الوضعية
  

وا  ثم إن هذه الصناعة الوضعية زعموا أنها تف يد تعريف حقائق األشياء وال تعرف إال بها، وآال هذين غلط، ولما رام
ا    ين م ذلك، لم يكن ُبدٌّ من أن يفرقوا بين بعض الصفات وبعض؛ إذ جعلوا التصور بما جعلوه ذاتًيا، فالبد أن يفرقوا ب

وا صف          . هو ذاتي عندهم، وما ليس آذلك اثالت، حيث جعل ين المتم ق ب ى التفري ك إل ة دون أخرى، مع    فأدى ذل ة ذاتي
ات عسر   ذر أو متعسر،       . تساويهما أو تقاربهما وطلب الفرق بين المتماثالت ممتنع، وبين المتقارب ا متع المطلوب إم ف

ل     ان يعرف قب ا آ ى م دة عل دة زائ ه فائ يس في د حصوله ل و بع ًرا فه ان متعس ة، وإن آ ذًرا بطل بالكلي ان متع إن آ ف
ي  ع عل ين أن يمتن ا   حصوله، فصاروا ب يس م ديرين، فل ى التق ا قصدوه عل ه م الوه وال يحصل ب رطوه أو ين ا ش هم م

ا      ز المحدود م وضعوه من الحد طريًقا لتصور الحقائق في نفس من ال يتصورها بدون الحد وإن آان قد يفيد من تميي
    . تفيده األسماء

  
ره أن الت       رر في محصله وغي ة الكالم وق ذا هو     . صورات ال تكون مكتسبة   وقد تفطن الفخر الرازي لما عليه أئم وه

    . إن الحد ال يفيد تصور المحدود  : حقيقة قولنا
  

اس، إذ       / وهذا مقام شريف، ينبغي أن يعرف؛ فإنه لسبب إهماله دخل الفساد  ر من الن ى آثي ان عل ول أو األدي في العق
ود والنصاري   خلطوا ما ذآره أهل المنطق في الحدود بالعلوم النبوية التي جاءت بها الرسل  التي عند المسلمين واليه

ا       ذلك، وأن م ون ل م المحقق م ه وسائر العلوم؛ الطب والنحو وغير ذلك، وصاروا يعظمون أمر الحدود، ويزعمون أنه
ذآره غيرهم من الحدود إنما هي لفظية، ال تفيد تعريف الماهية والحقيقة بخالف حدودهم، ويسلكون الطرق الصعبة    

ذيان، ودعوى          . لمتكلفة الهائلةالطويلة والعبارات ا رة اله ان، وآث ان، وإتعاب األذه و ليس لذلك فائدة إال تضييع الزم
ه     د من ا الب ذي هو أصل        . التحقيق بالكذب والبهتان، وشغل النفوس بما ال ينفعها ، بل قد يصدها عم ات الجهل ال وإثب

ه، وإن         النفاق في القلوب وإن ادعت أنه أصل المعرفة والتحقيق، وهذا من  ان السلف ينهون عن ذي آ ع الكالم ال تواب
    . آان الذي ينهى عنه السلف خيًرا وأحسن من هذا؛ إذ هو آالم في أدلة وأحكام



 

ذين     أخروهم، ال ك مت ولم يكن قدماء المتكلمين يرضون أن يخوضوا في الحدود على طريقة المنطقيين، آما جد في ذل
ا      ظنوا ذلك من التحقيق، وإنما هو زيغ عن  د اإلنسان علًم ا، ال تفي سواء الطريق؛ ولهذا لما آانت هذه الحدود ونحوه
ا حدود        .  ] أهل الكالم [   : لم يكن عنده، وإنما تفيده آثرة آالم سموهم ا باطل، فأم يس فيه وهذا لعمري في الحدود التي ل

    . ين المختلفين، ويفرقون بين المتماثلينأنهم يصورون بها الحقائق، فإنها باطلة يجمعون بها ب/ المنطقيين التي يدعون 
  

    : والدليل على أن الحدود ال تفيد تصوير الحقائق من وجوه
  

ة        : أن الحد مجرد قول الحاد ودعواه، فقوله مثال  : أحدها ة، ومجرد دعوى خلي حد اإلنسان حيوان ناطق، قضية خبري
دون ه      ا بصدقها ب ا عالم ذه         عن حجة، فإما أن يكون المستمع له تفد ه م يس ه ل ان األول، ثبت أن إن آ ول أو ال، ف ذا الق

ه            . المعرفة بهذا الحد م أن م، وآيف وهو يعل ده العل ه ال يفي ل مع ذي ال دلي وإن آان الثاني عنده، فمجرد قول المخبر ال
    . ليس بمعصوم في قوله، فتبين على التقديرين أن الحد ال يفيد معرفة المحدود

  
    . رد تصور المسمى من غير أن يحكم أنه هو ذلك المسؤول عنه مثال أو غيرهيفيده مج  : فإن قيل

  
اه        : قلنا ا قلن ق م ذا تحقي ى مسماه، وه من أن    : فحينئذ يكون آمجرد داللة اللفظ المفرد على معناه، وهو داللة االسم عل

    . ن ذلك بال نزاع، فكذلك الحدداللة الحد آداللة االسم، ومجرد االسم ال يوجب تصور المسمى لمن لم يتصوره دو
  

ا يمكن       : أنهم يقولون  : الثاني ل، وإنم ه دلي النقض والمعارضة   / الحد ال يمنع وال يقام علي ه ب ال   . إبطال م يكن     : فيق إذا ل
م يعرف            ه إذا ل ه الخطأ، فإن ه، إذا جوز علي الحاد قد أقام دليال على صحة الحد، امتنع أن يعرف المستمع المحدود ب

    . حة الحد بقوله، وقوله محتمل الصدق والكذب، امتنع أن يعرفه بقولهص
  

ون          م بالمرآب، ويجعل المفرد أصل العل م ب ون العل ة، ويجعل ومن العجب أن هؤالء يزعمون أن هذه طرق عقلية يقيني
ي ال حسي، يحتمل             ر واحد عن أمر عقل ل، وهو خب اد بال دلي ول الح الصواب   العمدة في ذلك على الحد الذي هو ق

ا         . والخطأ والصدق والكذب رائن م ه من الق ذي مع ثم يعيبون على من يعتمد على األمور السمعية على نقل الواحد ال
ذا           م، لكن ه د العل م يف ر الواحد وإن ل م، وخب د العل يفيد المستمع العالم بها العلم اليقيني، زاعمين أن خبر الواحد ال يفي

احد ال دليل على صدقه، بل وال يمكن عندهم إقامة الدليل على صدقه، فلم يكن الحد   بعينه قولهم في الحد، فإنه خبر و
م         . مفيًدا لتصور المحدود دون الحد، وعل ده ب ه أو بع ولكن إن آان المستمع قد تصور المحدود قبل هذا أو تصوره مع

    . أن ذلك حده علم صدقه في حده، وحينئذ فال يكون الحد أفاد التصور وهذا َبيِّن
  

ر، فال          : وتلخيصه م بمجرد الخب ه ال يعل اد، وصدق قول أن تصور المحدود بالحد ال يمكن بدون العلم بصدق قول الح
    . يعلم المحدود بالحد

  
م بصحة الحد     / لو آان الحد مفيًدا لتصور المحدود، لم يحصل   : أن يقال  : الثالث د العل ك إال بع ل التصور      . ذل ه دلي فإن

م بصحة الحد ال يحصل إال     وطريقه وآاشفه ، فمن الممتنع أن يعلم المعرف المحدود قبل العلم بصحة المعرف، والعل
ل تصور  ر وصدقه قب م صحة الخب ع أن يعل دود، فمن الممتن ر هو المح ر عن مخب م بالمحدود؛ إذ الحد خب د العل بع

ر، والمخبر ليس هو من باب اإلخبار عن المخبر عنه من غير تقليد للخبر، وقبول قوله فيما يشترك في العلم به المخب
    . األمور الغائبة

  
ع ة        : الراب زاء الماهي د وأج زاء الح مونها أج ية، ويس ة والعرض مونها الذاتي ي يس دود بالصفات الت دون المح م يح أنه

ك الصفا    ع  والمقومة لها والداخلة فيها، ونحو ذلك من العبارات، فإن لم يعلم المستمع أن المحدود موصوف بتل ت امتن
د تصوره بالحد،        ديرين ال يكون ق ى التق تصوره، وإن علم أنه موصوف بها آان قد تصوره بدون الحد، فثبت أنه عل

    . وهذا بين
  

م يكن متصوًرا           : فإنه إذا قيل بة، وإن ل ذه النس م به ى العل اج إل اإلنسان هو الحيوان الناطق، وال يعلم أنه اإلنسان، احت
اطق  وان الن يئينلمسمى الحي ى ش اج إل د تصور   : احت ان ق ك آ ذآورة، وإن عرف ذل بة الم م بالنس ك، والعل تصور ذل

د يكون غافال عن الشيء،         ذهن ق إن ال اإلنسان بدون الحد ، نعم الحد قد ينبه على تصور المحدود، آما ينبه االسم، ف



 

ه باالسم أو الحد، فيت    دة الحد من جنس       فإذا سمع اسمه وحده أقبل بذهنه إلى الشيء الذي أشير إلي صوره، فتكون فائ
دود  واع بالصفات آالح دود لألن ون الح م، وتك دة االس ات/ فائ ان بالجه ل  . لألعي ا إذا قي ب   : آم ن الجان د األرض م ح

ادة        ه إذا خيف من الزي اج إلي القبلي آذا، ومن الجانب الشرقي آذا، ميزت األرض باسمها وحدها، و حد األرض يحت
ذا    في المسمى أو النقص م وع، وه نه، فيفيد إدخال المحدود جميعه وإخراج ما ليس منه آما يفيد االسم، وآذلك حد الن

وحقيقة الحد في الموضعين بيان مسمى االسم فقط، وتمييز المحدود   . يحصل بالحدود اللفظية تارة، وبالوضعية أخرى
    . عن غيره، ال تصور المحدود

  
ه؛              وإذا آان فائدة الحد بيان مسمى االسم، ك المسمى ولغت ى قصد ذل ك إل والتسمية أمر لغوي وضعي، رجع في ذل

    . من األسماء ما يعرف حده بالشرع، ومنها ما يعرف حده بالعرف  : ولهذا يقول الفقهاء
  

ه              ] تفسير الكالم وشرحه [ ومن هذا  د ب ه، وإذا أري ة حدود آالم ى معرف ى عل ذا يبن تكلم، فه راد الم ين م إذا أريد به تبي
فاألول فيه بيان تصوير آالمه أو تصوير آالمه لتصوير   . بيين صحته وتقريره، فإنه يحتاج إلى معرفة دليل بصحتهت

ة   د                  : مسميات األسماء بالترجم م يكن ق ارة لمن ل ك اسمه، وت م يعرف أن ذل د تصور المسمى، ول ارة لمن يكون ق ت
ى عي        ا إل ان، إم ى المسمى بحسب اإلمك ال      تصور المسمى فيشار إل ذا يق ره؛ وله ى نظي ا إل ه، وإم ارة يكون      : ن الحد ت

    . لالسم، وتارة يكون للمسمى
  

آتاب  [ التحقيق بهذا، آما ذآره الغزالي في / وأئمة المصنفين في صناعة الحدود على طريقة المنطقيين يعترفون عند 
ار  رازي وال       ] المعي ينا وال ن س ي آالم اب ذا يوجد ف ي المنطق، وآ ذي صنفه ف رهم  ال ي غي أن الحدود   : سهروردي وف

ظ  ظ عن لف ة بلف ن جنس الترجم ك م ماء، وأن ذل دة األس ن جنس فائ دتها م رآن   . فائ ر غريب الق اب ذآ ذا الب ن ه وم
والحديث وغيرهما، بل تفسير القرآن وغيره من أنواع الكالم، هو في أول درجاته من هذا الباب، فإن المقصود ذآر   

    . ء، وبذلك الكالممراد المتكلم بتلك األسما
  

ل في       وم المصنفة، ب راء العل وهذا الحد هم متفقون على أنه من الحدود اللفظية، مع أن هذا هو الذي يحتاج إليه في إق
د أن يعرف            . قراءة جميع الكتب، بل في جميع أنواع المخاطبات ا الب رأ آتب النحو، أو الطب، أو غيرهم إن من ق ف

ويعرف مرادهم بالكالم المؤلف، وآذلك من قرأ آتب الفقه والكالم والفلسفة وغير ذلك،  مراد أصحابها بتلك األسماء،
د تكون        م ق لم ، ث ه وس وهذه الحدود معرفتها من الدين في آل لفظ هو في آتاب اهللا تعالى وسنة رسوله صلى اهللا علي

ه  معرفتها فرض عين ، وقد تكون فرض آفاية؛ ولهذا ذم اهللا ـ تعالى ـ من لم يعرف   دُّ    {   : هذه الحدود بقول َأْعَراُب َأَش اْل
، والذي أنزله على رسوله فيه ما قد يكون  ] 97  : التوبة [   } ُآْفًرا َوِنَفاًقا َوَأْجَدُر َألَّا َيْعَلُموا ُحُدوَد َما َأنَزَل اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه

َوَرةٍ  { ، و ] 22 : النجم [  } ِضيَزى {  : بالنسبة إلى المستمع آلفظ  ] غريًبا [ االسم  دثر  [   } َقْس َعسَ  { ، و ] 51 : الم وير  [   } َعْس ،  ] 17 : التك
ك ال ذل ون   . وأمث د يك هوًرا [ وق اة     ] مش م الصالة، والزآ ال؛ آاس بيل اإلجم ى س اه عل م معن ل يعل ده، ب م ح ن ال يعل لك

ر في         فتبين أن تعريف الشيء إنما هو بتعريف عينه أ/ والصيام والحج،  ا يشبهه فمن عرف عين الشيء ال يفتق و م
ه من الصفات           و من بعض الوجوه، فيؤلف ل معرفته إلى حد، ومن لم يعرفه، فإنما يعرف به إذا عرف ما يشبهه ول
المشتبهة المشترآة بينه وبين غيره ما يخص المعرف، ومن تدقق هذا وجد حقيقته، وعلم معرفة الخلق بما أخبروا به 

    . لمالئكة، واليوم اآلخر، وما في الجنة والنار من أنواع النعيم والعذاب، وبطل قولهم في الحدمن الغيب من ا
  

ع          : الخامس ا امتن ان شاعًرا به ذهن إن آ م بالحد؛ ألن ال أن التصورات المفردة يمتنع أن تكون مطلوبة، فيمتنع أن يعل
ا امت اعًرا به م يكن ش ع، وإن ل ب؛ ألن تحصيل الحاصل ممتن ب الطل إن الطل ه، ف ا ال تشعر ب نفس طلب م ع من ال ن

    . والقصد مسبوق بالشعور
  

ا   : فإن قيل ل   . فاإلنسان يطلب تصور الملك والجن والروح وأشياء آثيرة، وهو ال يشعر به ذه األسماء،       : قي د سمع ه ق
ا، وهو         ا تصور معانيه م معانيه ا ال يفه ذه    فهو يطلب تصور مسماها، آما يطلب من سمع ألفاًظ إذا تصور مسمى ه

ه،      م يكن تصور مطلوب األسماء فالبد أن يعلم أنها مسماة بهذا االسم؛ إذ لو تصور حقيقة، و لم يكن ذلك االسم فيها، ل
ه يكون          ذا ال ريب أن ى والسمه، وه ل للمعن ط، ب فهنا المتصور ذات وأنها مسماة بكذا، وهذا ليس تصوًرا بالمعنى فق

    . ون المعنى المفرد مطلوًبامطلوًبا، ولكن ال يوجب أن يك
  



 

ا ال           / ك، مم ر ذل ه أو غي د من تعريف المحدود باإلشارة إلي ل الب وأيًضا، فإن المطلوب هنا ال يحصل بمجرد الحد، ب
ا أن تكون حاصلة لإلنسان، فال تحصل                ردة، فإم اع الطلب للتصورات المف ظ، وإذا ثبت امتن ه بمجرد اللف يكتفى في

ى      بالحد، فال يفيد الحد ال ا، ومت تصور، وإما أال تكون حاصلة، فمجرد الحد ال يوجب تصور المسميات لمن ال يعرفه
ين           ى االسم، والمقصود هو التسوية ب اج إل ا يحت آان له شعور بها لم يحتج إلى الحد في ذلك الشعور إال من جنس م

    . فائدة الحد وفائدة االسم
  

د      : أن يقال  : السادس ة عن د لتصور الحقيق ذاتيات، دون العرضيات       المفي ام المؤلف من ال ذا     . هم هو الحد الع ى ه ومبن
ا،      : الكالم على الفرق بين الذاتي والعرضي، وهم يقولون ا عنه ان خارًج ا آ الذاتي ما آان داخل الماهية، والعرضي م

    . وقسموه إلى الزم للماهية، والزم لوجودها
  

    . الفرق بين الماهية ووجودها، ثم الفرق بين الذاتي لها والالزم لها : نوهذا الكالم الذي ذآروه مبني على أصلين فاسدي
  

ولهم   : فاألصل األول ول               : ق ول من يق بيه بق ذا ش ا، وه ر وجوده ة في الخارج غي ة ثابت ا حقيق ة له دوم    : إن الماهي المع
راد         . شيء، وهو من أفسد ما يكون م وي ل وجوده يعل م رأوا الشيء قب ه     وأصل ضاللهم أنه دور علي ين المق ز ب ، ويمي

ا     / آما أنا نتكلم في حقائق   . لو لم يكن ثابًتا لما آان آذلك  : والمعجوز عنه ونحو ذلك، فقالوا ي هي ماهياته ياء الت األش
    . مع قطع النظر عن وجودها في الخارج فتخيل الغالط أن هذه الحقائق والماهيات أمور ثابتة في الخارج

  
والمقدر في األذهان أوسع من الموجود في األعيان، وهو موجود وثابت      . آله أمر ثابت في الذهن أن ذلك  : والتحقيق

ين الوجود        ق ب ذلك التفري وت وآ في الذهن، وليس هو في نفس األمر ال موجوًدا وال ثابًتا، فالتفريق بين الوجود والثب
    . والماهية ـ مع دعوى أن آليهما في الخارج ـ غلط عظيم

  
ان الموجودة في         وهؤال ر األعي ة في الخارج غي ك ثابت ء ظنوا أن الحقائق النوعية آحقيقة اإلنسان والفرس وأمثال ذل

ي تسمى   ة   [   : الخارج، وأنها أزلية ال تقبل االستحالة وهذه الت ل األفالطوني وا          .  ] المث ل ـ أثبت ك؛ ب ى ذل م يقتصروا عل ول
ة في الخارج       أيًضا ـ ذلك في المادة والماهية والمكان، ف   ادة مجردة عن الصور، ثابت ة      : أثبتوا م ولي األولي وهي الهي

ر    . التي بنوا عليها قدم العالم، وغلطهم فيها جمهور العقالء والكالم على من فرق بين الوجود والماهية مبسوط في غي
    . هذا الموضع

  
ذا       والمقصود هنا التنبية على أن ما ذآروه في المنطق من الفرق بين الما ى ه ي عل هية ووجودها في الخارج هو مبن

وحقيقة الفرق الصحيح أن الماهية هي ما يرتسم في النفس من الشيء، والوجود ما يكون في الخارج      . األصل الفاسد
ة ال      . وهذا فرق صحيح؛ فإن الفرق بين ما في النفس وما في الخارج ثابت معلوم ال ريب فيه/ منه،  دير حقيق ا تق وأم

    . بتة في العلم وال في الوجود فهو باطلتكون ثا
  

ي في الخارج مجردة          : واألصل الثاني ة الت ه إن جعلت الماهي وهو الفرق بين الالزم للماهية والذاتي ال حقيقة له، فإن
ذا هو       ة وإن جعل ه عن الصفات الالزمة، وأمكن أن يجعل الوجود الذي في الخارج مجرًدا عن هذه الصفات الالزم

ال   نفس الم ة أن يق ذا بمنزل ذا   : اهية بلوازمها، آان ه ه   ] ه دد         ] الوجود بلوازم ة للع ة والفردي إن الزوجي اطالن، ف ا ب وهم
دير الموصوف       م يمكن تق مثال، مثل الحيوانية والنطق لإلنسان، وآالهما إذا خطر بالبال منه الموصوف مع الصفة ل

ين       دون الصفة، و ما ذآروه من أن ما جعلوه هو الذاتي يت ذهن، فباطل من وجه دم بصورة في ال ذا    : أحدهما   : ق أن ه
ا        . خبر عن وضعهم؛ إذ هم يقدمون هذا في أذهانهم ويؤخرون هذا، وهذا حكم محض ذا دون ذا، فإنم دم ه وآل من ق

    . قلدهم في ذلك
  

ذ          يس إذا فرضنا ه ة لتصوراتنا، فل ا ال تكون تابع تغنية عن ة المس ؤخًرا،    ومعلوم أن الحقائق الخارجي ذا م دما، وه ا مق
ديم        . يكون هذا في الخارج آذلك ذا التق ذا الموضع ال يستحضرون ه أخير،  / وسائر بني آدم الذين يقلدونهم في ه والت

ة         ائر األمور الفطري درك س ا ت د، آم دون التقلي ه ب ذه       . ولو آان هذا فطرًيا آانت الفطرة تدرآ ذي في الفطرة أن ه وال
ذا داخال في        . وصوف وقد يخطر بالبال، وقد ال يخطراللوازم آلها لوازم للم ذات، وه أما أن يكون هذا خارًجا عن ال

    . الذات، فهذا تحكم محض ليس له شاهد ال في الخارج وال في الفطرة
  



 

م تتصوره،     : والثاني أن آون الوصف ذاتًيا للموصوف، هو أمر تابع لحقيقته التي هو بها سواء تصورته أذهاننا، أو ل
دون              ة ب ا الخارجة الثابت ى حقيقتهم ود إل ًرا يع ا أم رق بينهم ا دون اآلخر أن يكون الف فالبد إذا آان أحد الوصفين ذاتًي
ذا ال يكون إال أن        ذهن، فه أخر في ال دم والت الذهن، وإما أن يكون بين الحقائق الخارجية ما ال حقيقة له إال مجرد التق

ذ          . لذهن ال ما يوجد في الخارجتكون الحقيقة والماهية هي ما يقدر في ا ذهن، وحينئ دير صاحب ال ع تق ك أمر يتب وذل
ة،            ا في الخارج وهي التخيالت والتوهمات الباطل ة له ان ال حقيق فيعود حاصل هذا الكالم إلى أمور مقدرة في األذه

    . وهذا آثير في أصولهم
  

د تصو     : أن يقال  : السابع ه يفي ة المشترآة       هل يشترطون في الحد التام وآون ع صفاته الذاتي ة أن تتصور جمي ر الحقيق
ره أم ال  ع الصفات        .  ؟ بينه وبين غي تيعاب جمي زم اس إن شرطوا، ل الجنس القريب دون        . ف وا ب م يشترطوا واآتف وإن ل

ع          م محض، وإذا عارضهم من يوجب ذآر جمي و تحك م        / غيره فه م يكن له اس، ل ع األجن اس، أو يحذف جمي األجن
ا           . ن هذا وضعهم واصطالحهمجواب، إال أ ين أن م د تب اختالف األوضاع، فق ة ال تختلف ب وم الحقيقي ومعلوم أن العل

ين الضالل          ذا ع ارف، وه ة والمع ائق الذاتي اب الحق ن ب وه م ذي جعل اب الوضع واالصطالح ال ن ب و م روه ه ذآ
ذا      افًرا ،وه ذا آ ا وه ذا سعيًدا      واإلضالل آمن يجىء إلى شخصين متماثلين فيجعل هذا مؤمًن ذا جاهال، وه ا و ه عالًم

ين      . وهذا شقًيا، من غير افتراق بين ذاتيهما بل بمجرد وضعه واصطالحه فهم ـ مع دعواهم القياس العقلي ـ يفرقون ب
    . المتماثالت ويسوون بين المختلفات

  
ن؛         : الثامن ر ممك ذاتي والعرضي غي ين ال ريقهم ب ز هو من       أن اشتراطهم ذآر الفصول المميزة مع تف ا من ممي إذ م

    . خواص المحدود المطابقة له في العموم والخصوص إال ويمكن اآلخر أن يجعله عرضًىا الزًما للماهية
  

ة     : أن فيما قالوه دوًرا فال يصح؛ وذلك أنهم يقولون  : التاسع ذآر صفاته الذاتي ون    . إن المحدود ال يتصور إال ب م يقول   : ث
ة،  الذاتي هو ما ال يمكن ت صور الماهية بدون تصوره، فإذا آان المتعلم ال يتصور المحدود حتى يتصور صفاته الذاتي

وال يعرف أن الصفة ذاتية حتى يتصور الموصوف الذي هو المحدود، وال يتصور الموصوف حتى يتصور الصفات 
ة    ى معرف ذاتيات ويتوقف   / الذاتية ويميز بينها وبين غيرها، فتتوقف معرفة الذات عل ة     ال ى معرف ذاتيات عل ة ال معرف

ا وضعوه        . الذات، فال يعرف هو وال تعرف الذاتيات م متحكمون فيم ين أنه وهذا آالم متين يجتاح أصل آالمهم، ويب
ى أمر          : لم يبنوه على أصل علمي تابع للحقائق، لكن قالوا دوا عل م يعتم تحكم، ول ي بمجرد ال هذا ذاتي، وهذا غير ذات

    . اتي وغيره، فإذا لم يعرف المحدود إال بالحد، والحد غير ممكن لم يعرف، وذلك باطليمكن الفرق به بين الذ
  

    . أنه يحصل بينهم في هذا الباب نزاع ال يمكن فصله على هذا األصل، وما استلزم تكافؤ األدلة فهو باطل  : العاشر
  
   إنه ال يعلم شيء من التصديقات إال بالقياس ـ  : فصــل قولهم 
  

ا      . ذآروا صورته ومادته، قضية سلبية، ليست معلومة بالبديهة، ولم يذآروا عليها دليًلا أصًلا الذي دعين م وصاروا م
م    ي آدم أن يعل لم يثبتوه قائلين بغير علم؛ إذ العلم بهذا السلب متعذر على أصلهم، فمن أين لهم أنه ال يمكن أحًدا من بن

    !  ؟ م إال بواسطة القياس المنطقي الشمولي الذي وصفوا مادته وصورتهشيًئا من التصديقات التي ليست بديهة عنده
  

ار           ة الفتق ا نظري ع أن تكون آله ه يمتن ا نظري، وأن ديهي ومنه ثم هم معترفون بما البد منه من أن التصديقات منها ب
د يكون     النظري إلى البديهي، وحينئذ فيأتي ما تقدم في التصورات من أن الفرق بينهما إنما هو بالن سبة واإلضافة، فق

ه ـ في          . النظري عند شخص بديهيا عند غيره ه ـ موضوعه ومحمول والبديهي من التصديقات، ما يكفي تصور طرفي
ان تصور                         ذي هو الحد األوسط ـ سواء آ دليل ـ ال ا، وهو ال ى وسط يكون بينهم حصول تصديقه، فال يتوقف عل

    . وتون في قوى األذهان أعظم من تفاوتهم في قوى األبدانالطرفين بديهيا أم ال، ومعلوم أن الناس يتفا
  

ذ فيتصور الطرفين            رة، وحينئ ة آثي ره مباين ا غي اين به ة يب فمن الناس من يكون في سرعة التصور وجودته في غاي
د       ذي هو ال د  تصوًرا تاًما بحيث يتبين بذلك التصور التام اللوازم التي ال تتبين لمن لم يتصوره، وآون الوسط ال ليل ق

ده القضية حسية أو               اس تكون عن ًرا من الن إن آثي ين، ف اس دون بعض أمر ب يفتقر إليه في بعض القضايا بعض الن
وت   ي ثب اج ف اس ال يحت ر من الن ذا آثي تدالل؛ وله النظر واالس ا ب ا عرفه ره إنم واترة، وغي ة أو مت ة أو برهاني مجرب

    . ك لغيره بأدلة هو غني عنها حتى يضرب له أمثاًلاالمحمول للموضوع إلى دليل لنفسه بل لغيره، ويبين ذل



 

ى   ون حجة عل ا، وال تك ا من علمه ة والحواس يختص به التواتر والتجرب ة ب ة أن القضايا المعلوم ر المناطق د ذآ وق
اد   و أصل من أصول اإللح د، وه ق فاس ذا تفري ازع، وه ى المن ا عل ترآة يحتج به ا مش ا، فإنه ره، بخالف غيره غي

ا     فإ  . والكفر التواتر من المعجزات وغيره اء ب رق          . ن المنقول عن األنبي ذا الف ى ه اء عل ول أحد هؤالء بن م     : يق ذا ل ه
دع والكالم والفلسفة       يتواتر عندي فال تقوم به الحجة على، وليس ذلك بشرط، ومن هذا الباب إنكار آثير من أهل الب

ار     : لونلما يعلمه أهل الحديث من اآلثار النبوية؛ فإن هؤالء يقو إن   : إنها غير معلومة لنا آما يقول من يقول من الكف
واتر                 يهم ت ة عل ذلك، والحجة قائم م ب وا السبب الموجب للعل م يعلم ونهم ل ذا لك ه؛ وه ة ل ر معلوم معجزات األنبياء غي

    . عندهم أم ال
  

ولهم  ول العشر      : وقد ذهب الفالسفة أهل المنطق إلى جهاالت ق ة هي العق ل     إن المالئك ة، وإن العق ة أزلي ا قديم ة، وإنه
ة      : رب ما سواه، وهذا شيء لم يقل مثله أحد من اليهود والنصارى ومشرآي العرب،ولم يقل أحد ا من المالئك إن ملك

إن العقل الفعال مبدع آل ما تحت فلك القمر، وهذا ـ أيًضا ـ آفر لم يصل إليه أحد من آفار     : رب العالم آله، ويقولون
ا  ون   أهل الكت در أن           : ب ومشرآي العرب، ويقول ات، وال يق ا بالجزئي يس عالًم ه، ول يئته وقدرت رب ال يفعل بمش إن ال

ه،      ه وعلم يئته وقدرت ر مش ه من        / يغير العالم، بل العالم فيض فاض عنه بغي ى من يعظم ه إذا توجه المستشفع إل وأن
ه يتصل بذلك المعظم المستشفع به، فإذا فاض على الجواهر العالية؛ آالعقول والنفوس والكواآب والشمس والقمر، فإن

انعكس                   رآة، ف ى م ه بالشمس إذا طلعت عل فيعه، ويمثلون ة ش ذا من جه ى ه رب فاض عل ة ال ا يفيض من جه ذلك م
رآة وحصل            ة الم ه من مقابل ذلك الشعاع حصل ل ذلك الشعاع، ف الشعاع الذي على المرآة على موضع آخر فأشرق ب

    . للمرآة بمقابلة الشمس
  

ك      : يقولون ر ذل ة، وغي إن المالئكة هي العقول العشرة، أو القوى الصالحة في النفس، وإن الشياطين هي القوى الخبيث
ن الرسول    رهم أعظم من شرك           . مما عرف فساده بالدالئل العقلية، بل بالضرورة من دي ان شرك هؤالء وآف إذا آ ف

ر      .  !  ؟ التمشرآي العرب وآفرهم، فأي آمال للنفس في هذه الجها ى بسط آثي ر إل والمقصود ذآر     . وهذا وأمثاله مفتق
    . ما ادعوا في البرهان المنطقي

  
ة         : وأيًضا، فإذا قالوا ه من قضية آلي د في دهم الب إن العلوم ال تحصل إال بالبرهان الذي هو عندهم قياس شمولي، وعن

اس، ال بحسب صورته     إنه ال نتاج عن قضيتين سالبتين و  : موجبة؛ ولهذا قالوا  واع القي  -ال جزئيتين في شيء من أن
    . وال بحسب مادته ال البرهاني وال الخطابي وال الجدلي، بل وال الشعري -آالحملى والشرطي المتصل والمنفصل

  
ا    أي من   : إذا آان البد في آل ما يسمونه برهاًنا من قضية آلية، فالبد من العلم بتلك القضية الكلية  : فيقال م بكونه العل

ا       . آلية، وإال فمتى جوز عليها أال تكون آلية بل جزئية لم يحصل العلم بموجبها ي يحتمل لفظه ة الت والمهملة والمطلق
ان من           ذي يخصونه باسم البره اس ال م الحاصل بالقي أن تكون آلية، وجزئية في قوة الجزئية، وإذا آان البد في العل

ق    : العلم بقضية آلية موجبة، فيقال العلم بتلك القضية إن آان بديهيا، أمكن أن يكون آل واحد من أفرادها بديهًيا بطري
    . األولى، وإن آان نظرًيا احتاج إلى علم بديهي، فيفضي إلى الدور المعي أو التسلسل في المتواترات وآالهما باطل

  
ادئ البرهان،ويس          ا مب ي يجعلونه ة الت ائر القضايا الكلي ال في س ا   " مونها وهكذا يق سواء آانت حسية      " الواجب قبوله

ا    ا م ظاهرة أو باطنة وهي التي يحسها بنفسه أو آانت من التجريبيات أو المتواترات أو الحدسيات عند من يجعل منه
هو من النفسيات الواجب قبولها، مثل العلم بكون نور القمر مستفاًدا من الشمس إذا رأى اختالف أشكاله عند اختالف  

    . ته للشمس آما يختلف إذا قاربها بعد االجتماع آما في ليلة الهالل، وإذا آان ليلة االستقبال عند اإلبدار محاذا
  

ا    ؟ هل الحدس قد يفيد اليقين أم ال  : وهم متنازعون ل قولن ين، والكل       : ومثل العقليات المحضة، ومث الواحد نصف االثن
زء،   ن الج م م يء و  / أعظ اوية لش ياء المس ان وال     واألش ان ال يرتفع ان، والنقيض دان ال يجتمع اوية، والض د متس اح

ك          دون توسط ذل م بالنتيجة ممكن ب ان إال والعل يجتمعان، فما من قضية من هذه القضايا الكلية تجعل مقدمة في البره
ين نصفهم واحد،          . البرهان، بل هو الواقع آثيًرا ين وأن آل اثن م أن   فإذا علم أن آل واحد فهو نصف آل اثن ه يعل فإن

ة،                   ك بالقضية الكلي ى ذل ر استدالل عل ائر القضايا األخر من غي م جرا في س ين، وهل ذين االثن هذا الواحد نصف ه
ذان النقيضان من تصورهما      وآذلك آل جزء يعلم أن هذا الكل أعظم من جزئه بدون توسط القضية الكلية، وآذلك ه

يعلم أن هذا العين ال يكون موجودا معدوًما آما يعلم المعين اآلخر، وال وآل أحد   . نقيضين فإنه يعلم أنهما ال يجتمعان
ذا      م أن ه إن اإلنسان يعل يحتاج ذلك إلى أن يستدل عليه بأن آل شيء ال يكون موجوًدا معدوًما مًعا، وآذلك الضدان ف



 

ى قضية      الشيء ال يكون أسود أبيض، وال يكون متحرًآا ساآًنا آما يعلم أن اآلخر آذلك، وال يحتاج ذلك إل م ب في العل
    . آلية بأن آل شيء ال يكون أسود أبيض، وال يكون متحرًآا ساآًنا

  
م        د العل ة يفي م بالقضية الكلي إن العل وآذلك في سائر ما يعلم تضادهما فإن علم تضاد المعينين علم أنهما ال يجتمعان، ف

العلم بالمقدمة الصغرى المشتملة على الحد األصغر،   بالمقدمة الكبرى المشتملة على الحد األآبر، وذلك ال يغني دون
رى، وهو أن آل ضدين     / والعلم بالنتيجة وهو أن هذين المعنيين ضدان فال يجتمعان، يمكن بدون العلم  بالمقدمة الكب

ان في آالم اهللا ورس                . ال يجتمعان ان البره ان، وإن آ ذي خصوه باسم البره اس ال ى القي ذلك إل م ب ر العل وله فال يفتق
اس         ه القي ا اشتمل علي ان بم م لفظ البره وآالم سائر أصناف العلماء ال يختص بما سموه هم البرهان، وإنما خصوا ه

    . الذي خصوا صورته ومادته بما ذآروه
  

ذان نقيضان، وآل      : إنها ال موجودة وال معدومة، فقيل  : أنه إذا أريد إبطال قول من يثبت األحوال ويقول  : مثال ذلك ه
د ال       ال للواح ل الح ن جع دوًما وال يمك وًدا وال مع د ال موج ل للواح ذا جع إن ه ان، ف ان وال يرتفع نقيضين ال يجتمع
ر          ة، فال يفتق ذه القضية الكلي دون ه ا ب دوًما ممكن موجودة وال معدومة، آان العلم بأن هذا المعين ال يكون موجوًدا مع

    . العلم بالنتيجة إلى البرهان
  

ه       : وآذلك إذا قيل ولين، أو ألحد طرفي إن هذا ممكن وآل ممكن فالبد له من مرجح لوجوده على عدمه على أصح الق
    . على قول طائفة من الناس

  
آل محدث البد له من محدث،     : هذا محدث، وآل محدث فالبد له من محدث، فتلك القضية الكلية، وهي قولنا  : أو قيل

م        وآل ممكن البد له من مرجح، يمكن العل  دون العل دهم ب اني عن اس البره ة بالقي ا المطلوب ة   / م بأفراده بالقضية الكلي
وهذا الممكن البد له من مرجح، فإن شك   . التي ال يتم البرهان عندهم إال بها، فيعلم أن هذا المحدث البد له من محدث

ل الوجود والع              ه، أو أن يكون وهو ممكن ـ يقب رجح     عقله وجوز أن يحدث هو بال محدث أحدث دون مرجح ي دم ـ ب
ه    تج علم م يح ه ل ي نفس ذلك ف زم ب ى؛ وإن ج ق األول ات بطري دثات، والممكن ن المح ره م ي غي ك ف وده، جوز ذل وج

    . وهذا محدث فله محدث، أو هذا ممكن فله مرجح ـ إلى القياس البرهاني  : بالنتيجة المعينة ـ وهو قولنا
  

م صحته،   أنك ال تجد أحًدا من بني آ  : ومما يوضح هذا دم يريد أن يعلم مطلوًبا بالنظر ويستدل عليه بقياس برهاني يعل
ر هؤالء               الء غي ائر أصناف العق ًدا من س ذا ال تجد أح ي، وله اني المنطق اس البره ك القي إال ويمكنه العلم به بدون ذل

دلي       م ال دلول، ث تلزم للم دليل المس ذآرون ال ة واحدة،     ينظم دليله من المقدمتين آما ينظمه هؤالء، بل ي د يكون مقدم ل ق
اس تختلف    ك      . وقد يكون مقدمتين، وقد يكون ثالث مقدمات بحسب حاجة الناظر المستدل؛ إذ حاجة الن د بسطنا ذل وق

دمتين ال يستغنى         : وبينا تخطئة جمهور العقالء لمن قال  . في الكالم على المحصل م نظري من مق إنه البد في آل عل
اء؛         عنهما، وال يحتاج إلى أآثر ا بنصوص األنبي ي ال يستدل عليه ة الت واد العقلي منهما، وهذا ينبغي أن تأخذه مـن الم
ى القضية            . فإنه يظهر بها فساد منطقهم اج إل ه يظهر االحتي اء فإن ة بنصوص األنبي واد المعلوم وأما إذا أخذته من الم
ا   النبيذ  : النبيذ المتنازع فيه فقلنا/ الكلية، آما إذا أردنا تحريم  ر، وآل خمر       : مسكر، وآل مسكر حرام، أو قلن هو خم

لم    : فقولنا  . حرام ه وس ا    ) آل مسكر خمر    (   : النبيذ المسكر خمر يعلم بالنص، وهو قول النبي صلى اهللا علي آل    : وقولن
ة الصغرى       زاع في المقدم ا الن زاع، وإنم د ثبت     . خمر حرام، يعلم بالنص واإلجماع، وليس في ذلك ن في صحيح   وق

آل مسكر خمر وآل     (   : وفي لفظ   .  ) آل مسكر خمر وآل مسكر حرام (   : مسلم عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
    .  ) خمر حرام

  
ه    ا يفعل وقد يظن بعض الناس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ذآر هذا على النظم المنطقي لتبيين النتيجة بالمقدمتين آم

ان  المنطقيون، وه ذا جهل عظيم ممن يظنه فإنه صلى اهللا عليه وسلم أجل قدًرا من أن يستعمل مثل هذا الطريق في بي
ل             ين، ب ة هؤالء المنطقي ه ال يرضى لنفسه أن يسلك طريق اء أمت اد علم العلم، بل من هو أضعف عقال وعلما من آح

    . ذلك يعدونهم من الجهال الذين ال يحسنون إال الصناعات آالحساب والطب، ونحو
  

ا     وا من رجاله م يكون بهم،          . وأما العلوم البرهانية الكلية اليقينية والعلوم اإللهية فل ك نظار المسلمين في آت ين ذل د ب وق
وبسطوا الكالم عليهم؛ وذلك أن آون آل خمر حراما هو مما علمه المسلمون، فال يحتاجون إلى معرفة ذلك بالقياس، 

ن األ   واع م ي أن ك بعضهم ف ا ش ي     وإنم ا ف ك، آم ر ذل وب وغي ل والحب ن العس ذ المصنوع م كرة آالنبي ربة المس ش



 

لم     / الصحيحين عن أبي موسى األشعري  ه وس ال لرسول اهللا صلى اهللا علي دنا شراب مصنوع من العسل        : أنه ق عن
ه     : يقال له ال ل ذرة يق ال    : البتع، وشراب يصنع من ال ال        : المزر، ق م ـ فق ي جوامع الكل ان أوت   ) آل مسكر حرام    (   : وآ

و محرم      ا يسكر فه و           . فأجابهم صلى اهللا عليه وسلم بقضية آلية بين بها أن آل م ا يسكر فه ا ـ أن آل م ين ـ أيًض وب
م           يس العل م بتحريم آل مسكر؛ إذ ل ان يوجب العل ا آ م بأيهم ان العل ان صادقتان متطابقت ان قضيتان آليت ر، وهات خم

ال   بتحريم آل مسكر يتوقف على العلم   ) آل مسكر حرام    (   : بهما جميًعا، فإن من علم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ق
د يحصل الشك  ن ق رام، ولك ذ المسكر ح م أن النبي ه عل ؤمنين ب ن الم و م در المسكر أو أراد جنس   : وه ل أراد الق ه

    . المسكر، وهذا شك في مدلول قوله، فإذا علم مراده صلى اهللا عليه وسلم علم المطلوب
  

إذا             . وآذلك إذا علم أن النبيذ خمر ًرا، ف ه ال يسميه خم ازع في ذ المتن ل النبي إن من يحل والعلم بهذا أوآد في التحريم؛ ف
ذين يعلمون أن               ) آل مسكر خمر   ( علم بالنص أن  ان ال د أهل اإليم ى تحريم آل مسكر عن يال عل ذا وحده دل ان ه ، آ

م تحريم        . الخمر محرم  م يعل ا من ل ًدا           وأم م أن محم ذا ال يستدل بنصه، وإن عل ؤمن بالرسول، فه م ي ه ل الخمر لكون
ه    ه قول ذا ال ينفع ه     ) آل مسكر خمر    (   : رسول اهللا، ولكن لم يعلم أنه حرم الخمر فه ه قول ل ينفع   ) آل مسكر حرام    (   : ب

د       ا / وحينئذ يعلم بهذا تحريم الخمر؛ ألن الخمر والمسكر اسمان لمسمى واحد عن ده في     الش ان عن ا متالزم رع، وهم
    . العموم والخصوص عند جمهور العلماء الذين يحرمون آل مسكر

  
ه من        ل ب ا يمث را م ال آثي وليس المقصود هنا الكالم في تقرير المسألة الشرعية، بل التنبيه على التمثيل؛ فإن هذا المث

ئال     صنف في المنطق من علماء المسلمين، والمنطقيون يمثلون بصورة مجردة ين، ل عن المواد ال تدل على شيء مع
ون  ا يقول ة آم ن صورة معين ال م م بالمث تفاد العل ل أ  : يس ل ب   : آ ل أ  . ج  : ب، وآ م   : فك و العل ن المقصود ه ج، ولك

ل إذا                 ذلك، ب يس األمر آ ات، ول ه في المعين اج إلي ذا يحت إذا جردت يظن الظان أن ه ة، ف واد المعين المقصود من الم
ا يمكن       طولبوا ب العلم بالمقدمتين الكليتين في جميع مطالبهم العقلية التي لم تؤخذ عن المعصومين تجدهم يحتجون بم

    . معه العلم فيها بالمعينات المطلوبة بدون العلم بالقضية الكلية فال يكون العلم بها موقوًفا على البرهان
  

ى         فالقضايا النبوية ال تحتاج إلى القياس العقلي الذي سموه  اج إل ا ـ ال يحت وم ـ أيًض ل من العل برهانا، وما يستفاد بالعق
ال     امتنع أن يق ات، ف ي العقلي معيات وال ف ي الس ه ال ف اج إلي ال يحت اني، ف هم البره اس    : قياس م إال بالقي ال يحصل عل

    . البرهاني الذي ذآروه
  

م      أن القضايا الحسية ال تكون إال جزئية، فنحن لم ندرك  : ومما يوضح ذلك ار، ل ذه الن ار وه بالحس إال إحراق هذه الن
ق       : ندرك أن آل نار محرقة، فإذا جعلنا هذه قضية آلية، وقلنا ا طري م يكن لن ذه     / آل نار محرقة، ل ه صدق ه م ب نعل

    . القضية الكلية علًما يقينًيا، إال والعلم بذلك ممكن في األعيان المعينة بطريق األولى
  

ان ال      ليس المراد   : وإن قيل ة بالبره ائج المعلوم ة، فالنت العلم باألمور المعينة؛ فإن البرهان ال يفيد إال العلم بقضية آلي
    . والكليات إنما تكون آليات في األذهان ال في األعيان  . تكون إال آلية آما يقولون هم ذلك

  
ان،       فعلى هذا التقدير ال يفيد البرهان العلم بشيء موجود، بل بأمور مقدر  : قيل ا في األعي م تحققه ان ال يعل ة في األذه

ة   ل يستعملونه        . وإذا لم يكن في البرهان علم بموجود فيكون قليل المنفعة جًدا، بل عديم المنفع ذلك ب ون ب م ال يقول وه
ذا الموضع ـ أن المطالب الطبيعي       ة في العلم بالموجودات الخارجية واإللهية ،ولكن حقيقة األمر ـ آما بيناه في غير ه

    . التي ليست من الكليات الالزمة، بل األآثرية فال تفيد مقصود البرهان
  

ة فضال عن أن تكون قضايا             ون آاذب ا ظن م فيه ة وغالب آالمه ات الطبيعي وأما اإللهيات، فكلياتهم فيها أفسد من آلي
آشف   [ ونجي صاحب  صادقة يؤلف منها البرهان؛ ولهذا حدثونا بإسناد متصل عن فاضل زمانه في المنطق وهو الخ 

ى      / أموت وما عرفت   : وغيرهما أنه قال عند الموت  ] الموجز [ و   ] أسرار المنطق ر إل أن الممكن يفتق شيًئا إال علمي ب
يًئا   : ثم قال  . المؤثر ذلك حدثونا عن آخر من أفاضلهم        . االفتقار وصف سلبي فأنا أموت وما عرفت ش ذا أمر     . وآ وه

م           يعرفه آل من خبرهم، ة والسمعية، إال من عل وم العقلي ا العل ال به ي تن الطرق الت ويعرف أنهم أجهل أهل األرض ب
ذي         ان ال بهم في البره رة تع تهم، مع آث منهم علًما من غير الطرق المنطقية، فتكون علومه من تلك الجهة، ال من جه

    . بواسطة ما حرروه في المنطق يزعمون أنهم يزنون به العلوم، ومن عرف منهم شيًئا من العلوم لم يكن ذلك 
  



 

ومما يبين أن حصول العلوم اليقينية الكلية والجزئية ال يفتقر إلى برهانهم من قضية آلية، أن العلم بتلك القضية الكلية 
ار   ذه الن ا أن ه ا إذا عرفن ه، آم م مثل م الشيء حك اهد، وأن حك ار الغائب بالش ا باعتب إن عرفوه ه من سبب، ف د ل الب

هذا استدالل بالقياس التمثيلي وهم يزعمون   : لنار الغائبة محرقة؛ ألنها مثلها، وحكم الشيء حكم مثله، فيقالمحرقة، فا
إنه ال   : أنه ال يفيد اليقين بل الظن، فإذا آانوا إنما علموا القضية الكلية بقياس التمثيل، رجعوا في اليقين إلى ما يقولون

ل     بل ع  : وإن قالوا  . يفيد إال الظن ي من واهب العق م آل نفس    -ند اإلحساس بالجزئيات يحصل في النفس عل أو تسعد ال
أو نحو ذلك،  -عندهم -من العقل الفعال   : أو قالوا -عند اإلحساس بالجزئيات ألن يفيض عليها الكلي من واهب العقل 

    . لالكالم فيها به يعلم أن الحكم الكلي الذي في النفس علم ال ظن وال جه  : قيل لهم
  
ة والضرورة، وأن            : فإن قالوا/ ة بالبديه ة معلوم ذه القضايا الكلي أن ه وال ب ذا ق هذا العلم بالبديهة أو الضرورة، آان ه

نفس          . النفس مضطرة إلى هذا العلم ا ـ في ال ات يحصل ـ أيًض وهذا إن آان حًقا، فالعلم باألعيان المعينة وبأنواع الكلي
واقع، فإن جزم العقالء بالشخصيات من الحسيات، أعظم من جزمهم بالكليات وجزمهم  بالبديهة والضرورة آما هو ال

وى   ا أق ا     . بكلية األنواع أعظم من جزمهم بكلية األجناس، والعلم بالجزئيات أسبق إلى الفطرة، فجزم الفطرة به م آلم ث
م باألشخاص موق     : قوى العقل، اتسعت الكليات وحينئذ فال يجوز أن يقال اس،     إن العل األنواع واألجن م ب ى العل وف عل

م أن          ل أن يعل اإلرادة قب ه حساس متحرك ب م اإلنسان أن وال أن العلم باألنواع موقوف على العلم باألجناس، بل قد يعل
وان                   ره من الحي أن غي ه ب ق علم م يب ذلك، فل وان آ م أن آل حي ل أن يعل ذلك قب م أن اإلنسان آ ذلك، ويعل آل إنسان آ

ة موقوًفا على البرهان، وإذا علم حكم سائر الناس وسائر الحيوان، فالنفس تحكم بذلك بواسطة  حساس متحرك باإلراد
ك          اإلرادة ونحو ذل ا ب ا متحرًآ ه حساس علمها أن ذلك الغائب مثل هذا الشاهد، أو أنه يساويه في السبب الموجب لكون

    . رعيةمن قياس التمثيل والتعليل الذي يحتج به الفقهاء في إثبات األحكام الش
  

ذا الموضع ـ أن          ر ه ا ـ في غي د بين وهؤالء يزعمون أن ذلك القياس إنما يفيد الظن، وقياسهم هو الذي يفيد اليقين، وق
ة    / قولهم هذا من أفسد األقوال، وأن  إن آانت يقيني قياس التمثيل وقياس الشمول سواء، وإنما يختلفان بالمادة المعينة ف
ة في اآل   اس الشمول             في أحدهما، آانت يقيني ك أن قي ة في اآلخر؛ وذل ة في أحدهما ،آانت ظني خر، وإن آانت ظني

ة  ل عل اس التمثي ي قي ذي يسمى ف ه هو ال ر، والحد األوسط في ة، األصغر واألوسط واألآب مؤلف من الحدود الثالث
    . ومناًطا وجامًعا

  
ان،   آل نبيذ مسكر، وآل مسكر حرام، فالبد له م  : فإذا قال في مسألة النبيذ تم البره ن إثبات المقدمة الكبرى، وحينئذ ي
إن         : وحينئذ فيمكنه أن يقول ه من اإلسكار، ف ا يشترآان في النبيذ مسكر فيكون حراًما قياًسا على خمر العنب بجامع م

ـر     رر أن السـك ه يق اإلسكار هو مناط التحريم في األصل، وهو موجود في الفرع فبما به يقرر أن آل مسكر حرام، ب
د       من م ق التحريم، فيكون الحك ه ب اط التحـريم بطريق األولى، بل التفريق في قياس التمثيل أسهل عليه لشهادة األصل ل

ر،            زء اآلخ ي الج ه ف زأين لثبوت د الج ي أح ه ف ل إثبات اس التمثي ي قي ي ف ات، وال يكف ي بعض الجزئي ه ف م ثبوت عل
ا     الشتراآهما في أمر لم يقم دليل على استلزامه للحكم، آما ي م أن المشترك بينهم د أن يعل ظنه بعض الغالطين، بل الب

أثير الوصف في     . مستلزم للحكم، والمشترك بينهما هو الحد األوسط وهذا يسميه الفقهاء وأهل أصول الفقه المطالبة بت
ا    ه غالًب ا    / الحكم، وهذا السؤال أعظم سؤال يرد على القياس وجوابه هو الذي يحتاج إلي دير صحة القي إن  في تق س، ف

ع آون             د يمن رع، وق ع الوصف في الف د يمن م في األصل، وق المعترض قد يمنع الوصف في األصل، وقد يمنع الحك
ل            : الوصف علة في الحكم، ويقول د من دلي ة، فالب ل العل ة أو دلي ال نسلم أن ما ذآرته في الوصف المشترك هو العل

ك  ى ذل دل عل يم أو الم   : ي اع أو سبر وتقس ى أن  من نص أو إجم ا دل عل ذلك، فم د من يستدل ب دوران عن بة أو ال ناس
ر، وهو            تلزم لألآب ى أن الحد األوسط مس دل عل ذي ي ة هو ال الوصف المشترك مستلزم للحكم إما علة وإما دليل العل
د              م يف ة، وإن ل ان دالل ان بره ا آ ة، وإن أثبت دليله ان عل ان بره ة آ الدال على صحة المقدمة الكبرى، فإن أثبت العل

ر من           ا ذا صار آثي ين، وله ذا أمر ب ة، وه اس ال تكون إال ظني لعلم بل أفاد الظن، فكذلك المقدمة الكبرى في ذلك القي
    . الفقهاء يستعملون في الفقه القياس الشمولي آما يستعمل في العقليات القياس التمثيلي وحقيقة أحدهما هو حقيقة اآلخر

  
رهم      ومن قال من متأخري أهل الكالم والرأى آأ د المقدسي وغي ي محم رازي وأب د وال من أن    : بي المعالي وأبي حام

ا،     ك مطلًق ى ذل العقليات ليس فيها قياس، وإنما القياس في الشرعيات، ولكن االعتماد في العقليات على الدليل الدال عل
ات آ     ي العقلي ه ف تدل ب اس يس إن القي الء، ف ائر العق ل وس لمين، ب ار المس ول نظ الف لق ولهم مخ ي  فق ه ف تدل ب ا يس م

ه        / الشرعيات، فإنه إذا ثبت أن الوصف المشترك مستلزم للحكم، آان هذا  ذلك إذا ثبت أن وم، وآ ع العل يال في جمي دل



 

ي ال يستدل                   اس التمثيل وم وحيث ال يستدل بالقي ع العل يال في جمي ذا دل ان ه ؤثر، آ رق م رع واألصل ف ين الف يس ب ل
    . بالقياس الشمولي

  
دهم      وأبو المعالي ومن تلزمة عن ة المس قبله من النظار ال يسلكون طريقة المنطقيين وال يرضونها، بل يستدلون باألدل

ا             م، آم تلزًما للحك ان المشترك مس ى الشاهد إذا آ لمدلوالتها، غير أن المنطقيين وجمهور النظار يقيسون الغائب عل
لم يثبت الحكم في الغائب ألجل ثبوته في الشاهد،   : ومنازعهم يقول . يمثلون به من الجمع بالحد والعلة والشرط والدليل

ام    : بل نفس القضية الكلية آافية في المقصود من غير احتياج إلى التمثيل، فيقال لهم وهكذا في الشرعيات، فإنه متى ق
بالوصف  الدليل على أن الحكم معلق بالوصف الجامع لم يحتج إلى األصل، بل نفس الدليل الدال على أن الحكم يتعلق

ذا أمر             ي، وه ذا الكل ه تحقق ه م ب ا يعل ين األصل مم ان تعي آاف، لكن لما آان هذا آلًيا، والكلى ال يوجد إال معيًنا، آ
نافع في الشرعيات والعقليات، فعلمت أن القياس حيث قام الدليل على أن الجامع مناط الحكم أو على إلغاء الفارق بين 

    . ل صحيح، في أي شيء آاناألصل والفرع فهو قياس صحيح، ودلي
  
ة من أهل األصول        اس، فقالت طائف اس           : وقد تنازع الناس في مسمى القي ل مجاز في قي اس التمثي ة في قي هو حقيق

ل    : وقالت طائفة  . الشمول ـ آأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي  بل هو بالعكس حقيقة في الشمول مجاز في التمثي
وهذا قول أآثر من    . بل هو حقيقة فيهما، والقياس العقلي يتناولهما جميعا  : وقال جمهور العلماء  . ـ آابن حزم وغيره/ 

ا         ة اآلخر ،وإنم ة أحدهما هو حقيق إن حقيق تكلم في أصول الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية وهو الصواب، ف
    . تختلف صورة االستدالل

  
ة ي اللغ اس ف دير الشيء ب  : والقي ي   تق األمر الكل ديره ب ين، وتق ره المع ين بنظي دير الشيء المع اول تق ذا يتن ره، وه غي

    . المتناول له وألمثاله، فإن الكلى هو مثال في الذهن لجزئياته؛ ولهذا آان مطابًقا موافًقا له
  

ره،          ه ولغي اول ل ي المتن ام المشترك الكل ى الع ى المعن ا    وقياس الشمول هو انتقال الذهن من المعين إل ه بم م علي والحك
ام،      ى ع يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي الالزم إلى الملزوم األول، وهو المعين فهو انتقال من خاص إل
ذلك                ه ب يحكم علي ي األول، ف ى الجزئ ي إل ك الكل م من ذل ي، ث ى آل ي إل ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص، من جزئ

    . الكلي
  

الزم ال يكون أخص        ولهذا آان الدليل أخص م م، وال دليل وجود الحك ن مدلوله الذي هو الحكم فإنه يلزم من وجود ال
    . من ملزومه، بل أعم منه أو مساويه، وهو المعنى بكونه أعم

  
دليل أو        ن ال ا أخص م ه الموصوف الموضوع إم ر عن ه المخب وم علي و المحك م وه ل الحك و مح ذي ه دلول ال والم

ه، فال       مساويه، فيطلق عليه القول  ا ل دليل الزًم م يكن ال بأنه أخص منه ال يكون أعم من الدليل؛ إذ لو آان أعم منه، ل
ذي            ه ال ر عن ه الموصوف المخب وم علي ا للمحك ان الزًم ا يكون إذا آ يعلم ثبوت الحكم له، فال يكون الدليل دليال، وإنم

م، وهو ا          ر وحك ذي هو صفة وخب م ال تلزًما للحك دأ مس ذا      يسمى الموضوع، والمبت ر، وه ذي يسمى المحمول والخب ل
وم والخصوص        اوًيا في العم دليل مس آالسكر الذي هو أعم من النبيذ المتنازع فيه، وأخص من التحريم، وقد يكون ال

    . فهذا هو جهة داللته سواء صور قياس شمول وتمثيل أو لم يصور آذلك  . للحكم الزًما للمحكوم عليه
  

م ي    ه القلب وإن ل ه اللسان   وهذا أمر يعقل ر عن م            . عب دلوالت وإن ل ى الم ة عل ي آدم تستدل باألدل ذا آانت أذهان بن وله
لكوا اصطالح              م يس انيهم، وإن ل ة لمع ارات مبين رون بعب د يعب ا في نفوسهم، وق ة لم يعبروا عن ذلك بالعبارات المبين

    . أن يكون بيًنا بنفسه أو بدليل آخرفالعلم بذلك الملزوم البد   . طائفة معينة من أهل الكالم وال المنطق وال غيرهم
  
وأما قياس التمثيل، فهو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين، الشتراآهما في ذلك المعنى المشترك الكلي؛ ألن  

ين ثم العلم بذلك اللزوم البد له من سبب؛ إذا لم يكن بينا آما تقدم، فهو يتصور المعين  . ذلك الحكم يلزم المشترك الكلي
وهو المشترك، ثم إلى الزم الالزم وهو الحكم، والبد أن يعرف أن / أوال، وهما األصل والفرع ثم ينتقل إلى الزمهما 

الحكم الزم المشترك، وهو الذي يسمى هناك قضية آبرى، ثم ينتقل إلى إثبات هذا الالزم للملزوم األول المعين، فهذا 
ان في تصو     ا يختلف تلزم           هو هذا في الحقيقة، وإنم ه مس ا، وهو أن ا صار دليًل ي به ة الت ه، وإال فالحقيق دليل ونظم ير ال

    . للمدلول حقيقة واحدة



 

  
ل   ول القائ ى         : ومن ظلم هؤالء وجهلهم أنهم يضربون المثل في قياس التمثيل بق ا عل ة قياًس ة فتكون محدث السماء مؤلف

ذه           : لثم يوردون على هذا القياس ما يختص به، فإنه لو قي  . اإلنسان ه ه ورد علي ة وآل مؤلف محدث، ل السماء مؤلف
ال        ي هو مث إن الكل ل، ف اس التمثي األسئلة وزيادة، ولكن إذا أخذ قياس الشمول في مادة بينة، لم يكن فرق بينه وبين قي

ولهم   ولهذا آان العقالء يقيسون ب   . في الذهن لجزئياته؛ ولهذا آان مطابًقا موافًقا له بل قد يكون التمثيل أبين ذلك ق ه وآ
ا      : في الحد  ه م إنه ال يحصل بالمثال إنما ذلك في المثال الذي يحصل به التمييز بين المحدود وغيره، بحيث يعرف ب

ه يعرف      يالزم المحدود طرًدا وعكًسا ـ بحيث يوجد حيث وجد وينتفي حيث انتفى ـ فإن الحد المميز للمحدود هو ما ب
اهير النظار، وال      . لما حصل هذا فقد ميز المحدود من غيرهالمالزم المطابق طرًدا وعكسا ،فك د جم وهذا هو الحد عن

ز،             . يسوغون إدخال الجنس العام في الحد فإذا آان المقصود الحد بحسب االسم فسأل بعض العجم عن مسمى الخب
ى   / فأرى رغيًفا وقيل له هذا، فقد يفهم أن هذا لفظ يوجد  ان عل ر     فيه آل ما هو خبز، سواء آ صورة الرغيف أو غي

    . صورته
  

ة المجردة؛      ذا في األمثل وقد بسط الكالم على ما ذآروه وذآره المنطقيون في الكالم على المحصل وغير ذلك وجد ه
يم    : إذا آان المقصود إثبات الجيم لأللف والحد األوسط هو الباء، فقيل وإذا   . آل ألف باء وآل باء جيم أنتج آل ألف ج

اء، فيكون األلف        آل أ  : قيل اء واأللف أيضا ب ا ب لف جيم قياسا على الدال؛ ألن الدال هي جيم وإنما آانت جيًما؛ ألنه
ه             ال قيست علي ادة مث ه زي ى األول لكن في ذا صحيًحا في معن ان ه جيًما الشتراآهما في المستلزم للجيم وهو الباء، آ

    . األلف، مع أن الحد األوسط وهو الباء موجود فيها
  
    . ما ذآرتموه من آون البرهان البد فيه من قضية آلية صحيح؛ ولهذا ال يثبتون به إال مطلوًبا آلًيا  : قيل فإن
  

ديل، وهي           : ويقولون ر والتب ل التغيي ي ال تقب ات المحضة الت البرهان ال يفيد إال الكليات، ثم أشرف الكليات هي العقلي
    . زًيا للعالم الموجود بخالف القضايا التي تتبدل وتتغيرالتي تكمل بها النفس فتصير عالما معقوال موا

  
ر،  ة الواجب       / وإذا آان المطلـوب به هـو الكليات العقلية التي ال تقبل التبديل والتغيي ا تحصل بالقضايا العقلي ك إنم فتل

ال   ا يق وان، وآل موجو       : قبولها، بل إنما تكون في القضايا التي جهتها الوجوب، آم ا    آل إنسان حي ا واجب وإم د فإم
    . ممكن، ونحو ذلك من الكلية التي ال تقبل التغيير

  
ة    وم ثالث ذا آانت العل ي الخارج، وهو           : وله ذهن وال ف ادة ال في ال م ال يتجرد عن الم ا عل وموضوعه   ] الطبيعي  [ إم

دد  آالكالم في  :  ] الرياضي [ الجسم، وإما مجرد عن المادة في الذهن ال في الخارج، وهو  ا يتجرد      . المقدار والع ا م وأم
ى               ] اإللهي [ عن المادة منها، وهو  امه إل ه من حيث هو وجود، آانقس ي تلحق ه الت ق بلواحق وموضوعه الوجود المطل

وما ليس بحال وال محل، بل هو   . وانقسام الجوهر إلى ما هو حال وإلى ما هو محل  . واجب وممكن وجوهر وعرض
    . بير، وإلى ما ليس بحال وال محل وال هو متعلق بذلكيتعلق بذلك تعلق التد

  
تهم المحل    . هو المادة  : والثاني  . هو الصورة  : فاألول نفس    : والثالث    . وهو الهيولى ومعناه في لغ ع    . هو ال هو    : والراب
    . العقل

  
ابن س            ـ آ أخريهم ـ ة من مت ة الجوهر، ولكن طائف رهم من مقول وا من تسميته جوهًرا،      واألول يجعله أآث ـ امتنع ينا ـ

ا      : وقالوا ا يكون فيم الجوهر ما إذا وجد آان وجوده ال في موضوع، أي ال في محل يستغنى عن الحال فيه، وهذا إنم
ا،  / وهذا مما   . وجوده غير ماهيته، واألول ليس آذلك، فال يكون جوهًرا خالفوا فيه سلفهم، ونازعوهم فيه نزاًعا لفظًي

بل هو آل ما   : وا بفرق صحيح معقول، فإن تخصيص اسم الجوهر بما ذآروه أمر اصطالحي، وأولئك يقولونولم يأت
ه الصفات، أو      : ليس في موضوع، آما يقول المتكلمون آل ما هو قائم بنفسه، أو آل ما هو متحيز، أو آل ما قامت ب

    . آل ما حمل األعراض ونحو ذلك
  

ا في الخارج باطل، ودعواهم أن األول وجود            وأما الفرق المعنوي، فدعواهم ى ماهيته د عل ات زائ أن وجود الممكن
    . مقيد بالسلوب ـ أيضا ـ باطل، آما هو مبسوط في موضعه، والمقصود هنا الكالم على البرهان

  



 

ا               : فيقال ه هن ا يطول وصفه، لكن ننب ه من الباطل م و آالم مزخرف وفي ى  هذا الكالم، وإن ضل به طوائف، فه عل
    : بعض ما فيه، وذلك من وجوه

  
إذا آان البرهان ال يفيد إال العلم بالكليات، والكليات إنما تتحقق في األذهان ال في األعيان، وليس في    : أن يقال  : األول

درة الخارج إال موجود معين، لم يعلم بالبرهان شيء من المعينات، فال يعلم به موجود أصال، بل إنما يعلم به أمور مق
ا بسط في موضعه،          . في األذهان ة، آم ذه قضية آاذب ومعلوم أن النفس لو قدر أن آمالها في العلم فقط، وإن آانت ه

الم الموجود،        / فليس هذا علًما تكمل به النفس؛ إذ لم تعلم شيًئا من  ا للع ا موازًي ا معقوًل الموجودات، وال صارت عالم
م     درة ال يعل ة مق ذا فضال عن أن يكون             بل صارت عالما ألمور آلي ر في ه الم الموجود، وأي خي ا شيء من الع به

    . آماال
  

ع تصوره من          ] واجب الوجود   [ أشرف الموجودات هو     : أن يقال  : والثاني ي ال يمن إن الكل ي؛ ف ين ال آل ، ووجوده مع
ا    ه م وع     وقوع الشرآة فيه، وواجب الوجود يمنع تصوره من وقوع الشرآة فيه، وإن لم يعلم من ع تصوره من وق يمن

ذلك        م واجب الوجود، وآ د عل ة   [ الشرآة فيه، بل إنما علم أمر آلي مشترك بينه وبين غيره لم يكن ق   ] الجواهر العقلي
ي            ول، وأب دهم، آالسهروردي المقت ك عن ر من ذل ا أآث د من يجعله عندهم، وهي العقول العشرة، أو أآثر من ذلك عن

ي  آلها جواهر   . البرآات وغيرهما معينة، ال أمور آلية، فإذا لم نعلم إال الكليات، لم نعلم شيًئا منها، وآذلك األفالك الت
يًئا من          : يقولون ول، وال ش م واجب الوجود وال العق إنها أزلية أبدية، فإذا لم نعلم إال الكليات، لم تكن معلومة، فال نعل

    ؟ الموجودات عندهم، فأي علم هنا تكمل به النفسالنفوس وال األفالك وال العناصر وال المولدات، وهذه جملة 
  

واإللهي أشرف     . أن تقسيمهم العلوم إلى الطبيعي والرياضي واإللهي، وجعلهم الرياضي أشرف من الطبيعي    : الثالث
دأ    ارج، ومب ي الخ ودة ف ام الموج م باألجس و العل م الطبيعي وه إن العل ائق، ف ه الحق وا ب ا قلب و مم ن الرياضي، ه / م

ادير مجردة وأعداد مجردة،     ح رآاتها وتحوالتها من حال إلى حال، وما فيها من الطبائع أشرف من مجرد تصور مق
دس ـ أو ال يتصور إال               ا في إقلي و تصور آل م ا ـ ول ا أو مربًع دوًرا أو مثلًث فإن آون اإلنسان ال يتصور إال شكال م

دودات       أعداًدا مجردة ليس فيه علم بموجود في الخارج، وليس ذلك ة المع ه معرف ك طلب في آمال النفس، ولوال أن ذل
ه     تعينوا ب ة ليس والمقدرات الخارجة التي هي أجسام وأعراض لما جعل علًما، وإنما جعلوا علم الهندسة مبدأ تعلم الهيئ

ة              ى شيء دالل دل عل راهينهم القياسية ال ت ذا مع أن ب دنيا، ه ارة ال ه في عم وا ب مطردة   على براهين الهيئة، أو ينتفع
    . يقينية سالمة عن الفساد إال في هذه المواد الرياضية

  
ي ال يحتمل النقيض          م يقين الكم المتصل، عل م ب فإن علم الحساب الذي هو علم بالكم المنفصل، والهندسة التي هي عل

ة علمت               ى مائ ة إل ى بعض، فإنك إذا جمعت مائ ا   البتة، مثل جمع األعداد وقسمتها وضربها ونسبة بعضها إل أنهم
ل            . مائتان ة، والضرب مقاب ع مائ ان المرتف فإذا قسمتها على عشرة آان لكل واحد عشرة وإذا ضربتها في عشرة، آ

ى    للقسمة، فإن ضرب األعداد الصحيحة تضعيف آحاد أحد العددين بآحاد العدد اآلخر، فإذا قسم المرتفع بالضرب عل
ر        وإذا ضرب الخار   . أحد العددين خرج المضروب اآلخر  ه خرج المقسوم،فالمقسوم نظي ج بالقسمة في المقسوم علي

ه، والنسبة        ر المقسوم والمقسوم علي ا، فنسبة أحد      / المرتفع بالضرب،فكل واحد من المضروبين نظي ذه آله تجمع ه
ى         ى أحد المضروبين نسبة اآلخر إل ع إل المضروبين إلى المرتفع آنسبة الواحد إلى المضروب اآلخر، ونسبة المرتف

    . احدالو
  

فهذه األمور وأمثالها مما يتكلم فيه الحساب أمر معقول مما يشترك فيه ذوو العقول، وما من أحد من الناس إال يعرف 
ة      : منه شيًئا فإنه ضروري في العلم، ولهذا يمثلون به في قولهم ة واجب الواحد نصف االثنين، وال ريب أن قضاياه آلي

    . القبول ال تنتقض البتة
  

ون أن األعداد         ] فيثاغورس [ آان مبدأ فلسفتهم التي وضعها وهذا  انوا يظن دد، وآ وآانوا يسمون أصحابه أصحاب الع
ات المجردة آاإلنسان        وا أن الماهي ك، وظن ط ذل المجردة موجودة خارجة عن الذهن، ثم تبين ألفالطون وأصحابه غل

م ت       ة، ث ة أبدي ا أزلي ذهن وأنه الوا      والفرس المطلق موجودات خارج ال ك، فق ط ذل ين ألرسطو وأصحابه غل ذه     : ب ل ه ب
أخرين          اع أرسطو من المت الماهيات المطلقة موجودة في الخارج مقارنة لوجود األشخاص، ومشى من مشى من أتب

ين مخصوص          . على هذا، وهو ـ أيًضا ـ غلط   ا هو مع يس في الخارج إال م   . فإن ما في الخارج ليس بكلي أصال، ول
ذهن يوجد في الخارج، لكن إذا وجد في الخارج ال          ال  : وإذا قيل كلي الطبيعي في الخارج، فمعناه إنما هو آلي في ال



 

وال في الخارج،   / يكون إال معيًنا، ال يكون آلًيا، فكونه آليا مشروط بكونه في الذهن، ومن أثبت ماهية ال في الذهن 
    . األمور مبسوطة في غير هذا الموضعفتصور قوله تصوًرا تاًما يكفي في العلم بفساد قوله، وهذه 

  
والمقصود هنا أن هذا العلم هو الذي تقوم عليه براهين صادقة، لكن ال تكمل بذلك نفس، وال تنجو به من عذاب، وال   

اهللا         : تنال به سعادة؛ ولهذا قال أبوحامد الغزالي وغيره في علوم هؤالء وذ ب ا، ونع ة فيه وم صادقة ال منفع هي بين عل
يشيرون باألول إلى العلوم الرياضية، وبالثاني إلى   . م ال ينفع، وبين ظنون آاذبة ال ثقة بها وإن بعض الظن إثممن عل

ذ          إن اإلنسان يلت ك، ف ر ذل ذ بغي ا تلت ذلك آم ما يقولونه في اإللهيات وفي أحكام النجوم ونحو ذلك؛ لكن قد تلتذ النفس ب
أنواع    بعلم ما لم يكن علمه، وسماع ما لم يكن سمعه ذ ب د يلت ، إذا لم يكن مشغوال عن ذلك بما هو أهم عنده منه، آما ق
    . من األفعال التي هي من جنس اللهو واللعب

  
تقيم،          اس المس م الصحيح، والقضايا الصحيحة الصادقة، والقي نفس العل وأيًضا، ففي اإلدمان على معرفة ذلك تعتاد ال

ي هي       فيكون في ذلك تصحيح الذهن واإلدراك، وتعود  ة الت ى المعرف ذلك عل النفس أنها تعلم الحق وتقوله، لنستعين ب
ر من شيوخهم في آخر           : فوق ذلك، ولهذا يقال م الرياضي، وآثي م العل إنه آان أوائل الفالسفة أول ما يعلمون أوالده

م    ا     ي/ أمره إنما يشتغل بذلك؛ ألنه لما نظر في طرقهم وطرق من عارضهم من أهل الكالم الباطل، ول ك م جد في ذل
ره       ابن واصل وغي ة الفالسفة آ   . هو حق، أخذ يشغل نفسه بالعلم الرياضي، آما آان يتحرى مثل ذلك من هو من أئم

ة والهندسة ونحو        ر والمقابل رائض والحساب والجب وآذلك آثير من متأخري أصحابنا يشتغلون وقت بطالتهم بعلم الف
    . ال يدخل فيه غلطذلك؛ ألن فيه تفريًحا للنفس، وهو علم صحيح 

  
فإن حساب الفرائض   . إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض  : وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال

ه، وال             ا يطلب لذات يس هو علًم ل وحفظ الشرع، لكن ل ه رياضة العق علم معقول مبني على أصل مشروع، فتبقى في
    . تكمل به النفس

  
دعوات          وأولئك ال أنواع ال دعونها ب ل، وي ا الهياآ ون له دون الكواآب، ويبن انوا يعب ا هو معروف من       . مشرآون آ آم

ي   أخبارهم، وما صنف على طريقهم من الكتب الموضوعة في الشرك والسحر ودعوة الكواآب والعزائم واألقسام الت
ويه        . بها يعظم إبليس وجنوده ك الشرك        وآان الشيطان ـ بسبب الشرك والسحر ـ يغ ى ذل تهم إل ي دع ياء هي الت م بأش

تعينين      والسحر، وآانوا يرصدون الكواآب ليتعلموا مقاديرها، ومقادير حرآاتها وما بين بعضها من االتصاالت، مس
    . بذلك على ما يرونه مناسًبا لها

  
ام الخطوط        / ة الهندسة وأحك ابها إال بمعرف ة حس م يمكن معرف ة،    ولما آانت األفالك مستديرة، ول تقيمة والمنحني المس

ذلك غرض إال مجرد         ] الهندسة [ تكلموا في  ق ب م يتعل و ل لذلك ولعمارة الدنيا؛ فلهذا صاروا يتوسعون في ذلك، وإال فل
اس     بعض الن ة ل تصور األعداد والمقادير، لم تكن هذه الغاية مما يوجب طلبها بالسعي المذآور، وربما آانت هذه غاي

إن لذات النفوس أنواع، ومنهم من يلتذ بالشطرنج والنرد والقمار، حتى يشغله ذلك عما هو أنفع الذين يتلذذون بذلك، ف
    . له منه

  
من الهندسة، وسموه حدوًدا، لحدود تلك األشكال؛ لينتقلوا من الشكل المحسوس إلى الشكل    ] المنطق [ وآان مبدأ وضع 

يهم إال       ة عل ذر المعرف ولهم وتع ذا لضعف عق دة   المعقول؛ وه الطريق البعي م          . ب الى ـ يسر للمسلمين من العل واهللا ـ تع
    . والحمد هللا رب العالمين  . والبيان والعمل الصالح واإليمان ما برزوا به على آل نوع من أنواع جنس اإلنسان

  
ه معلوم في الخارج،   الذي هو عندهم مجرد عن المادة في الذهن والخارج، فقد تبين لك أنه ليس ل  ] العلم اإللهي [ وأما 

وا واجب     . وإنما هو علم بأمور آلية مطلقة ال توجد آلية إال في الذهن، وليس في هذا من آمال النفس شيء وإن عرف
ذي يسمونه       اس ال ه القي دل علي الوجود بخصوصه، فهو علم بمعين يمنع تصوره من وقوع الشرآة فيه، وهذا مما ال ي

ى شيء دل عل انهم ال ي ان، فبره ره، البره ود وال غي ين بخصوصه، ال واجب الوج ي/ مع ر آل ى أم دل عل ا ي   . وإنم
ه    . والكلي ال يمنع تصوره من وقوع الشرآة فيه م يتصور      . وواجب الوجود يمنع العلم به من وقوع الشرآة في ومن ل

ه، وظن   ما يمنع الشرآة فيه لم يكن قد عرف اهللا، ومن لم يثبت للرب إال معرفة الكليات ـ آما يزعمه   ابن سينا وأمثال
ال  ا       : أن ذلك آمال للرب، فكذلك يظنه آماال للنفس بطريق األولى، ال سيما إذا ق ات، وإنم درك إال الكلي نفس ال ت إن ال



 

دن  ا               -يدرك الجزئيات الب ال فيه ات الموجودة، ال آم ا الجزئي ي ال تعرف به ات الت ذه الكلي ل، وه ة الجه ذا في غاي فه
    . ب معرفة الكليات، لتحيط بها بمعرفة الجزئيات، فإذا لم يحصل ذلك لم تفرح النفس بذلكالبتة، والنفس إنما تح

  
دهم            : أن يقال  : الوجه الرابع ى عن م األعل ه في العل ا يذآرون ون، فم ا يزعم هب أن النفس تكمل بالكليات المجردة، آم

ي الوجود فقط أمر            إن تصور معن ذلك؛ ف يس آ ه ل دهم        الناظر في الوجود ولواحق ى يستغني عن الحد عن ظاهر حت
ة                ن، وجوهر وعرض، وعل ى واجب وممك امه إل امه، ونفس أقس وب أقس ا المطل وب وإنم يس هو المطل لظهوره، فل

دون     : ومعلول، وقديم وحادث ام ب هو أخص من مسمى الوجود، وليس في مجرد انقسام األمر العام في الذهن إلى أقس
    . عظيما عاليا على تصور الوجود معرفة األقسام ما يقتضى علما آليا

  
م             الم ل دلهم أن الع ل أصال ي م دلي يس معه ر واالستحالة، ول ل التغيي وم ال يقب فإذا عرفت األقسام فليس ما هو علم بمعل

دل          / يزل وال يزال هكذا، وجميع  ا ي ك، فإنم ع ذل ة وتواب ان والحرآ ة والزم ى دوام الفاعل والفاعلي ما يحتجون به عل
ين    على قدم نوع ين وال دوام شيء مع الم أو          . ذلك ودوامه، ال قدم شيء مع ذا الع ة هو ه ك األدل دلول تل الجزم أن م ف

    . شيء منه، جهل محض ال مستند له، إال عدم العلم بموجود غير هذا العالم، وعدم العلم ليس علًما بالعدم
  

له   ولهذا لم يكن عند القوم إيمان بالغيب الذي أخبرت به األنبياء، فه ه وال رس م ال يؤمنون ال باهللا وال بمالئكته وال آتب
إن        : وإذا قالوا  . وال البعث بعد الموت ب، ف ك هو الغي نحن نثبت العالم العقلي أو المعقول الخارج عن المحسوس، وذل

ا ي        والت، إنم ه من المعق ا يثبتون إن م د    هذا وإن آان قد ذآره طائفة من المتكلمة والمتفلسفة خطأ وضالل، ف ود ـ عن ع
    . التحقيق ـ إلى أمور مقدرة في األذهان، ال موجودة في األعيان

  
ذا      . والرسل أخبرت عما هو موجود في الخارج وهو أآمل وأعظم وجوًدا مما نشهده في الدنيا ذا من ه أين ه م    !  ؟ ف وه

الوا    ه الرسل ق ار الجمهور بم       : لما آانوا مكذبين بما أخبرت ب ذلك في      إن الرسل قصدوا إخب وا ب يهم لينتفع ل إل ا يتخي
    . العدل الذي أقاموه لهم

  
ذه األمور       : ثم منهم من يقول ي ه اه من نف ول     . إن الرسل عرفت ما عرفن نهم من يق ذا،        : وم ون ه وا يعرف م يكون ل ل ب

    . وإنما آان آمالهم في القوة العملية ال النظرية
  
اع الرسل   وأقل أتباع الرسل إذا تصور حقيقة ما عندهم،/ ة أن      . وجده مما ال يرضى به أقل أتب ة العقلي م باألدل وإذا عل

ق،   هذا العالم يمتنع أن يكون شيء منه قديًما أزلًيا، وعلم بأخبار األنبياء المؤيدة بالعقل أنه آان قبله عالما آخر منه خل
الكلية ليست مطابقة بل هي جهل ال   وأنه سوف يستحيل وتقوم القيامة ونحو ذلك، علم أن غاية ما عندهم من األحكام 

    . علم
  

ذا          ة في ه واع الكلي ذه األن وهب أنهم ال يعلمون ما أخبرت به الرسل، فليس في العقل ما يوجب ما ادعوه من آون ه
ة          . العالم، أزلية أبدية، لم تزل وال تزال ة، وعام ات ثابت ا بكلي ذلك علم م ب ى   [ فال يكون العل فتهم األول تهم  حك [ و   ] فلس م

ة اإلشراق   [ ، وصاحب   ] المباحث المشرقية   [ من هذا النمط، وآذلك من صنف على طريقتهم؛ آصاحب    ] العليا ،  ] حكم
ائق  [ وصاحب  ائق الحق وز  [ ، و ] دق وز الكن ائق  [ ، وصاحب  ] رم وم    [ ، وصاحب  ] آشف الحق ي العل ة ف رار الخفي األس

لقول لنصر مذهبهم مطلًقا، وال تخلص من إشراك ضاللهم مطلًقا، بل شارآهم ، وأمثال هؤالء، ممن لم يجرد ا ] العقلية
م ينصفهم في          ان ـ أيضا ـ ل الهم، وإن آ في آثير من ضاللهم، وشارآهم في آثير من محالهم، وتخلص من بعض وب

ن    ثم إن هؤالء إنما   . بعض ما أصابوا، وأخطأ لعدم علمه بمرادهم أو لعدم معرفته أن ما قالوا صواب يتبعون آالم اب
    . سينا

  
ولهم،          ] ابن سينا [ و  ا عق لفه، وال وصلت إليه ا س تكلم فيه م ي تكلم في أشياء من اإللهيات والنبوات والمعاد والشرائع، ل

ن  تفادها م ه اس ومهم، فإن ا عل لمين  / وال بلغته ى المس بين إل دة المنتس ن المالح ذ ع ا أخ ان إنم لمين، وإن آ المس
م     و  . آاإلسماعيلية رفض وه ن ال آان هو وأهل بيته وأتباعهم معروفين عند المسلمين باإللحاد، وأحسن ما يظهرون دي

اًرا وصغاًرا،              . في الباطن يبطنون الكفر المحض  ا آب تارهم آتب د صنف المسلمون في آشف أسرارهم وهتك أس وق
ود والنصارى        ذلك أحق من اليه انوا ب د؛ إذ آ م     . وجاهدوهم باللسان والي و ل اب   ول آشف األسرار وهتك     [ يكن إال آت



 

ي                  ] األستار ي، وآالم أب د الغزال ي حام اب أب د، وآت ن أحم ار ب د الجب اب عب ب، وآت ن الطي د ب للقاضي أبي بكر محم
    . إسحاق، وآالم ابن فورك، والقاضي أبي يعلي، والشهرستاني، وغير هذا مما يطول وصفه

  
ر عن نفسه أن ينا أخب ن س ا أن اب تغل  والمقصود هن ا اش ه إنم دة، وأن انوا من هؤالء المالح اه آ اه وأخ ه وأب أهل بيت

اد         م مع اإللح يهم، ه ذين ينتسب إل بالفلسفة بسبب ذلك، فإنه آان يسمعهم يذآرون العقل والنفس، وهؤالء المسلمون ال
دهم م      يس عن إن أولئك ل ا    الظاهر والكفر الباطن، أعلم باهللا من سلفه الفالسفة؛ آأرسطو وأتباعه؛ ف ه إال م م بالّل ن العل

    . عند عباد مشرآي العرب ما هو خير منه
  

فته     ] مقالة الالم [ في   ] علم ما بعد الطبيعة [ وقد ذآرت آالم أرسطو نفسه الذي ذآره في  وغيرها، وهو آخر منتهى فلس
إللهي مع الخطأ والضالل  وبينت بعض ما فيه من الجهل، فإنه ليس في الطوائف المعروفين الذين يتكلمون في العلم ا

رهم أجهل      الى        / مثل علماء اليهود والنصارى وأهل البدع من المسلمين وغي اهللا تع م ب د عن العل من هؤالء، وال أبع
د يقصدون           . منهم م ق ك، وه ا ذل وا به ول عرف م عق نعم لهم في الطبيعيات آالم غالبه جيد، وهو آالم آثير واسع، وله

    . ، لكنهم جهال بالعلم اإللهي إلى الغاية، ليس عندهم منه إال قليل آثير الخطأالحق، ال يظهر عليهم العناد
  

ة          نهم من المعتزل ر م وابن سينا لما عرف شيًئا من دين المسلمين، وآان قد تلقى ما تلقاه عن المالحدة وعمن هو خي
وات      والرافضة، أراد أن يجمع بين ما عرفه بعقله من هؤالء وبين ما أخذه من سلفه، وم ه في النب ل آالم ه مث ما أحدث

ك، وإال فأرسطو          ه في واجب الوجود، ونحو ذل ات، وآالم وأسرار اآليات والمنامات، بل وآالمه في بعض الطبيعي
ذآرون     ا ي ود، وإنم ي لواجب الوج ام الت ن األحك ود، وال شيء م ر واجب الوج م ذآ ي آالمه يس ف ه ل ة  [ وأتباع العل

    . علة غائية للحرآة الفلكية يتحرك الفلك للتشبه بهويثبتونه من حيث هو   ] األولى
  

ة النظار،               ن اإلسالم من الطلب ى من يعرف دي ى راجت عل فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصالح، حت
م أصوال فاسدة في               لموا له ده، ولكن س ا عن نهم بحسب م تكلم آل م اقض، في وصار يظهر لهم بعض ما فيها من التن

ة      المنطق وال ى ضاللهم في مطالب عالي طبيعيات واإللهيات، ولم يعرفوا ما دخل فيها من الباطل، فصار ذلك سبًبا إل
ك ال يسمعون         / إيمانية، ومقاصد سامية قرآنية، خرجوا بها  ر من ذل ا في آثي ان، وصاروا به عن حقيقة العلم واإليم

    . وال يعقلون، بل يسفسطون في العقليات، ويقرمطون في السمعيات
  

ا           نفس له إن ال ول باطل، ف ه ق وه، مع أن ا زعم والمقصود هنا التنبيه على أنه لو قدر أن النفس تكمل بمجرد العلم، آم
ه       : قوتان ه تجمع محبت ه، وعبادت قوة علمية نظرية، وقوة إرادية عملية، فالبد لها من آمال القوتين بمعرفة اهللا وعبادت

    . اهللا وحده ال شريك له والذل له، فال تكمل نفس فقط إال بعبادة
  

ادة اهللا              ى عب دعو إل ا ت ة آله زل الكتب اإللهي ذا بعث اهللا الرسل وأن ه، وبه ة ل والعبادة تجمع معرفته ومحبته والعبودي
م            . وحده ال شريك له نفس لتستعد للعل ا الرسل، مقصودها إصالح أخالق ال وهؤالء يجعلون العبادات التي أمرت به

ادات وسائل           الذي زعموا أنه آمال ون العب ة، فيجعل ة العملي ة وهو الحكم زل والمدين النفس أو مقصودها إصالح المن
محضة إلى ما يدعونه من العلم، ولذلك يرون هذا ساقطا عمن حصل المقصود، آما تفعل المالحدة اإلسماعيلية ومن   

    . همدخل في اإللحاد أو بعضه، وانتسب إلى الصوفية أو المتكلمين أو الشيعة أو غير
  

ك        . اإليمان مجرد معرفة اهللا  : فالجهمية قالوا زم ذل ا يل وهذا القول ـ وإن آان خيًرا من قولهم ـ فإنه جعله معرفة اهللا بم
لو آان له حقيقة / وهؤالء جعلوا الكمال معرفة الوجود المطلق ولواحقه، وهذا أمر   . من معرفة مالئكته وآتبه ورسله

الى  في الخارج، لم يكن آماال م          . للنفس إال بمعرفة خالقها سبحانه وتع ل جعله ة من أعظم المبتدعة، ب فهؤالء الجهمي
غير واحد خارجين عن الثنتين وسبعين فرقة، آما يروى ذلك عن عبد اهللا بن المبارك، ويوسف بن أسباط، وهو قول 

ل    -وقد آفر غير واحد من األئمة   . طائفة من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم ن حنب آوآيع بن الجراح وأحمد ب
ون    -هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون واليهود   : وقالوا  . من يقول هذا القول -وغيرهما  ا يعرف الذين يعرفونه آم

    . مؤمنين -أبناءهم 
  
  



 

ين   فقول الجهمية خير من قول هؤالء، فإن ما ذآروه هو أصل ما تكمل به النفوس، لكن لم يجمعوا بين علم  نفس وب ال
ه من             رن ب ول وال عمل وال اقت م يصدقه ق م، وإن ل ال في نفس العل إرادتها التي هي مبدأ القوة العملية، وجعلوا الكم

    . وأما هؤالء فبعدوا عن الكمال غاية البعد  . الخشية والمحبة والتعظيم وغير ذلك مما هو من أصول اإليمان ولوازمه
  

    . هم فقط، وإنما ذآرنا بعض ما لزمهم بسبب أصولهم الفاسدةوالمقصود هنا الكالم على برهان
  

واعلم أن بيان ما في آالمهم من الباطل والنقض، ال يستلزم آونهم أشقياء في اآلخرة إال إذا بعث اهللا إليهم رسوال فلم 
قي    ان من األش اء في اآلخرة   يتبعوه، بل يعرف به أن من جاءته الرسل بالحق فعدل عن طريقهم إلى طريق هؤالء، آ

ى       /  .  روا ببعضه، حت م وإن آف اه في األم والقوم لوال األنبياء لكانوا أعقل من غيرهم، لكن األنبياء جاؤوا بالحق وبقاي
ه      ون أرسطو وأمثال ذين يوافق مشرآي العرب آان عندهم بقايا من دين إبراهيم، فكانوا خيًرا من الفالسفة المشرآين ال

    . على أصولهم
  

ا هو واجب               : مس الوجه الخا ا م يس فيه ك ل ة، فتل ة الموجودات الممكن اني معرف وب بقياسهم البره ان المطل أنه إن آ
البقاء على حال واحدة أزًلا وأبًدا، بل هي قابلة للتغير واالستحالة وما قدر أنه من الالزم لموصوفه، فنفس الموصوف 

ود واجب ال  ا بموج ه علًم م ب ون العل ال يك اء، ف يس واجب البق ل  ل الم دلي ن الع ة شيء م ى أزلي م عل يس له ود، ول وج
دة   ادة والم ك ممكن بوجود      . صحيح، آما بسط في موضعه، وإنما غاية أدلتهم تستلزم دوام نوع الفاعلية ونوع الم وذل

ل الصريح           ا هو مقتضى العق دم، آم عين بعد عين من ذلك النوع أبًدا، مع القول بأن آل مفعول محدث مسبوق بالع
لصحيح، فإن القول بأن المفعول المعين مقارن لفاعله أزال وأبدا مما يقضي صريح العقل بامتناعه، أي شيء   والنقل ا

ة       ذآرها المقصرون في معرف قدر فاعله، السيما إذا آان فاعال باختياره، آما دلت عليه الدالئل اليقينية ـ ليست التي ي
    . ضعهأصول العلم والدين؛ آالرازي وأمثاله ـ آما بسط في مو

  
ر    ذا تق وما يذآرون من اقتران المعلول بعلته، فإذا أريد بالعلة، ما يكون مبدًعا للمعلول، فهذا باطل بصريح العقل؛وله

ولما آان هذا مستقًرا في الفطر، آان نفس اإلقرار بأنه خالق   . لم تفسد بالتقليد الباطل/ بذلك جميع الفطر السليمة التي 
ذا ال           آل شيء موجبا ألن يكون  وق، فه د مخل وق بع ة المخل در دوام الخالقي دم، وإن ق بوًقا بالع دًثا مس آل ما سواه مح

ك أعظم في       ل ذل ه، ب ينافى أن يكون خالًقا لكل شيء، وما سواه محدث مسبوق بالعدم ليس معه شيء سواه قديم بقدم
    . الكمال والجود واألفضال

  
ا يمثل   ـ            وأما إذا أريد بالعلة ما ليس آذلك ــ آم د، وحصول الشعاع عن الشمس ـ ة الي اتم بحرآ ة الخ ه من حرآ ون ب

ع أن        ا الفاعل فيمتن ارن المشروط، وأم د يق فليس هذا من باب الفاعل في شيء، بل هو من باب المشروط، والشرط ق
ة، وذل            وع الحرآ دم ن وع الفعل آق دم ن د شيء، فق اعال لشيء بع ك ال يقارنه مفعوله المعين، وإن لم يمتنع أن يكون ف

ه      ا بعين دم شيء منه اع ق الء من         . ينافى حدوث آل جزء من أجزائها، بل يستلزمه المتن اهير العق ه جم ا علي ذا مم وه
ة      ة غائي ل عل ة، ب جميع األمم حتى أرسطو وأتباعه، فإنهم وإن قالوا بقدم العالم، فهم لم يثبتوا له مبدًعا، وال علة فاعلي

    . فلك إراديةيتحرك الفلك للتشبه بها، ألن حرآة ال
  

ر،             ة الجهل والكف ان في غاي ه، وإن آ ة للتشبه ب ة غائي ا هو عل الم، وإنم دًعا للع يس مب ول، وهو أن األول ل ذا الق وه
ينا         ن س ك اب ول ذل ا يق ه، آم دم علت ديًما بق ون ق ول ال يك ن المعل ي أن الممك الء ف ائر العق وا س م وافق فالمقصود أنه

ك،     / ن رشد وأمثاله من الفالسفة الذين اتبعوا طريقة وموافقوه؛ ولهذا أنكر هذا القول اب الء في ذل ائر العق أرسطو وس
ين     ذاهب المتكلم وبينوا أن ما ذآره ابن سينا مما خالف به سلفه وجماهير العقالء، وآان قصده أن يرآب مذهًبا من م

ك أتباعه في       . ومذهب سلفه فيجعل الموجود الممكن معلول الواجب، مع آونه أزلًيا قديًما بقدمه ان ذل واتبعه على إمك
    . ذلك آالسهروردي الحلبي والرازي واآلمدي والطوسي وغيرهم

  
ه              ا اتفق علي ذات مم ديما للموجب بال ول يكون ق ول بكون المفعول المعل وزعم الرازي فيما ذآره في محصله أن الق

والمتكلمون إذ قالوا بقدم ما   . ما قاله ابن سينا وأمثالهوإن  . الفالسفة المتقدمون الذين نقلت إلينا أقوالهم؛ آأرسطو وأمثاله
ة هي الموصوفة          : يقوم بالقديم من الصفات ونحوها، فال يقولون ذات القديم ل ال ة، ب ة فاعل إنها مفعولة وال معلولة لعل

ه، آ    ة ل د بسط في     بتلك الصفات عندهم، فصفاتها من لوازمها يمتنع تحقق آون الواجب قديًما إال بصفاته الالزم ا ق م
    . ويمتنع عندهم قدم ممكن يقبل الوجود والعدم مع قطع النظر عن فاعله  . موضعه



 

ل         ا، سواء قي زل واجًب م ي ع أن يكون الممكن ل ه واجب    : وآذلك أساطين الفالسفة يمتنع عندهم قديم يقبل العدم ويمتن إن
قد يكون قديًما واجًبا بغيره أزليا أبدًيا ـ آما يقولونه في   ولكن ما ذآره ابن سينا وأمثاله في أن الممكن  . بنفسه أو بغيره

ا بسط في                ] اإلمكان [ الفلك هو الذي فتح عليهم في  ه، آم وا عن نهم أن يجيب ا ال يمك ولهم م ئلة القادحة في ق ـ من األس
و   / فإن هذا ليس موضع   . موضعه د أم اء    تقرير هذا، ولكن نبهنا به على أن برهانهم القياسي ال يفي ة البق ة واجب ًرا آلي

ى أمر مشترك           . في الممكنات دل عل ا ي ه، وإنم ا يختص ب وأما واجب الوجود ـ تبارك وتعالى ـ فالقياس ال يدل على م
ك ال تختص بواجب             ة مشترآة، وتل وًرا آلي يس إال أم دهم ل اس الشمولي عن دلول القي آلي بينه وبين غيره، إذ آان م

ا، ال من الواجب وال        الوجود ـ رب العالمين سبحانه وت  ي يجب دوامه عالى ـ فلم يعرفوا ببرهانهم شيًئا من األمور الت
    . من الممكنات

  
م، فضال        نفس من العل ه ال وإذا آانت النفس إنما تكمل بالعلم الذي يبقى ببقاء معلومه، لم يستفيدوا ببرهانهم ما تكمل ب

يهم      إن ما تكمل به النفس من العلم ال يحصل إ  : عن أن يقال اء ـ صلوات اهللا عل ة األنبي ال ببرهانهم، ولهذا آانت طريق
    . وسالمه ـ االستدالل على الرب ـ تعالى ـ بذآر آياته

  
ل             ] القياس [ وإن استعملوا في ذلك  اس تمثي راده، وال قي اس شمول تستوى أف م يستعملوا قي ى، ل اس األول ، استعملوا قي

ال      محض، فإن الرب ـ تعالى ـ ال مثيل له، و   ره من آم ا ثبت لغي ال يجتمع هو وغيره تحت آلي تستوى أفراده، بل م
ذا آانت             . ال نقص فيه، فثبوته له بطريق األولي ى؛ وله ق األول ه بطري ه عن ائص، فتنزه ه من النق ره عن وما تنزه غي

ه   في القرآن من هذا الباب، آما يذآره في دالئل ربوبيته / األقيسة العقلية البرهانية المذآورة  ه وعلم وإلهيته ووحدانيت
ا               وم وأعظم م ي هي أشرف العل ة الت الم اإللهي نية، والمع ة الس ك من المطالب العالي وقدرته وإمكان المعاد، وغير ذل
ادة اهللا وحده،       د من عب ا، فالب تكمل به النفوس من المعارف، وإن آان آمالها البد فيه من آمال علمها وقصدها جميًع

    . ه والذل لهالمتضمنة لمعرفته ومحبت
  

    . وأما استدالله تعالى باآليات فكثير في القرآن 
  
ه             ] اآلية [ أن   : والفرق بين اآليات وبين القياس  دلول، ال يكون مدلول تلزم عين الم ذي يس دليل ال ة، وهي ال هي العالم

ال    أمًرا آلًيا مشترًآا بين المطلوب وغيره، بل نفس العلم به يوجب العلـم بعين المدلو ار، ق ة النه ل، آمـا أن الشمس آي
، فنفس العلم بطلوع  ] 12 : اإلسراء [  } َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنََّهاَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آَيَة النََّهاِر ُمْبِصَرًة {   : اهللا تعــالى

ترًآا     : هللا عليه وسلمالشمس يوجب العلم بوجود النهار، وآذلك نبوة محمد صلى ا ًرا مش العلم بنبوته بعينه ال يوجب أم
    . بينه وبين غيره

  
ين          ه وب ترًآا بين ا مش ا آلي وآذلك آيات الرب ـ تعالى ـ نفس العلم بها يوجب العلم بنفسه المقدسة تعالى، ال يوجب علًم

ل في الوجود     م       غيره، والعلم بكون هذا مستلزًما لهذا هو جهة الدليل، فكل دلي دلول، والعل تلزًما للم د أن يكون مس الب
ين   ل مع أن آ م ب ن العل ى الفطرة م رب إل وب أق ين المطل ين للمع تلزام المع تلزم / باس ة يس ات القضية الكلي ن معين م

    . النتيجة، والقضايا الكلية هذا شأنها
  

م إال بالتمثي       م تعل ل وإال ل ر التمثي ا بغي دليل       فإن القضايا الكلية إن لم تعلم معيناته دلول لل زوم الم ة ل د من معرف ل، فالب
رد من           زم آل ف وب يل ي المطل م الكل راد الحك الذي هو الحد األوسط، فإذا آان آليا فالبد أن يعرف أن آل فرد من أف

رد   : ج، فكل ج   : ب، وآل ب  : آل أ  : أفراد الدليل، آما إذا قيل أ، فالبد أن يعرف أن آل فرد من أفراد الجيم يلزم آل ف
راد األلف           رد من أف زم آل ف اء يل راد الب رد من أف اء         . من أفراد الباء وآل ف ين للب يم المع زوم الج م بل وم أن العل ومعل

ذا   ن ه رة م ى الفط رب إل ين أق ف المع ين لألل اء المع ين، والب ل  . المع ذهن    : وإذا قي ي ال ة تحصل ف ك القضية الكلي تل
ل أقرب      حصو  : قيل  . ضرورة أو بديهة من واهب العقل ذهن من واهب العق وم أن    . ل تلك القضية المعينة في ال ومعل

دس،         . آل ما سوى اهللا من الممكنات فإنه مستلزم لذات الرب تعالى الى، وتق رب تع دون وجود ذات ال يمتنع وجوده ب
    . وإن آان مستلزًما ـ أيًضا ـ ألمور آلية مشترآة بينه وبين غيره فألنه يلزم من وجوده وجود لوازمه

  
ه بشرط    وتلك الكليات المشترآة من لوازم المعين، أعني يلزمه ما يخصه من ذلك الكلي العام، والكلي المشترك يلزم
وجوده، ووجود العالم الذي يتصور القدر المشترك وهوـ سبحانه ـ يعلم األمور على ما هي عليه، فيعلم نفسه المقدسة   

ذا اإلنسان   بما يخصها، ويعلم الكليات أنها آليات، فيل زم من وجود الخاص وجود العام المطلق، آما يلزم من وجود ه



 

دون وجود    / وجود اإلنسانية والحيوانية، فكل ما  سوى الرب مستلزم لنفسه المقدسة بعينها، يمتنع وجود شيء سواه ب
    . ها مبدًعافضال عن أن يكون خالًقا ل  . نفسه المقدسة، فإن الوجود المطلق الكلي ال تحقق له في األعيان

  
ق المطابق، وإذا       ثم يلزم من وجود المعين وجود المطلق المطابق، فإذا تحقق الموجود الواجب، تحقق الوجود المطل
ق المطابق، وإذا     ديم المطل تحقق الفاعل لكل شيء، تحقق الفاعل المطلق المطابق، وإذا تحقق القديم األزلي، تحقق الق

ا     تحقق الغني عن آل شيء، تحقق الغن ا ذآرن رب المطابق، آم ي المطلق المطابق، وإذا تحقق رب آل شيء تحقق ال
ق ال         ق المطابق، لكن المطل وان المطل ق المطابق، والحي أنه إذا تحقق هذا اإلنسان وهذا الحيوان تحقق اإلنسان المطل

وان مطل        ق وحي م إنسان وجود إنسان مطل نفس     يكون مطلًقا إال في األذهان ال في األعيان، فإذا عل ا ب م يكن عالم ق ل
    . العين

  
ره،             ه عن غي ا يختص ب المين وم نفس رب الع ا ب م يكن عالم ا، ل آذلك إذا علم واجبا مطلقا وفاعال مطلًقا وغنيا مطلق

ى       . فآياته تستلزم عينه التي يمنع تصورها من وقوع الشرآة فيها  . وذلك هو مدلول آياته تعالى ل عل ا سواه دلي وآل م
ات إال مع تحقق              عينه وآية له، ع تحقق شيء من الممكن زوم، ويمتن ى مل ل عل ه دلي زوم فإن فإنه ملزوم لعينه وآل مل

ذي ال يتحقق إال في          ي ال ق الكل ى األمر المطل عينه، فكلها الزمة لنفسه دليل عليه آية له، وداللتها بطريق قياسهم عل
    . الذهن فلم يعلموا ببرهانهم ما يختص بالرب تعالى

  
ي ال نقص         ] قياس األولى   [ وأما  ال الت ه من صفات الكم الذي آان يسلكه السلف اتباًعا للقرآن، فيدل على أنه يثبت ل

ين        الق وب ين الخ اوت ب ا ال يضبط التف ل، آم ذي ال يضبطه العق اوت ال ع التف ره، م ا لغي وه ثابًت ا علم ل مم ا أآم فيه
خلوق ومخلوق ما ال ينحصر قدره، وهو يعلم أن فضل اهللا  المخلوق، بل إذا آان العقل يدرك من التفاضل الذي بين م

ا يثبت     على آل مخلوق أعظم من فضل مخلوق على مخلوق، آان هذا مما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم من آل م
    . لكل ما سواه بما ال يدرك قدره

  
ارون أن األسماء     يفيده أمًرا يختص به الرب مع علمه بجنس ذلك األمر، ول  ] قياس األولى [ فكان  ان الحذاق يخت هذا آ

وي               ق االشتراك المعن ق االشتراك اللفظي وال بطري ق التشكيك، ليست بطري ة بطري ره مقول ى غي ه وعل المقولة علي
ى الشديد       الذي تتماثل أفراده، بل بطريق االشتراك المعنوي الذي تتفاضل أفراده، آما يطلق لفظ البياض والسواد عل

ن، وهو في الواجب أآمل        . دونه آبياض العاج آبياض الثلج وعلى ما فكذلك لفظ الوجود يطلق على الواجب والممك
ع أن يكون أصل                  ذا التفاضل في األسماء المشككة ال يمن اض، لكن ه ذا البي ى ه ذا البياض عل وأفضل من فضل ه

    . يكون إال في الذهنالمعنى مشترًآا آلًيا فالبد في األسماء المشككة من معنى آلي مشترك وإن آان ذلك ال 
  

ل    ] التقسيم [ وذلك هو مورد  ه إذا قي ى جزئيات يم           : ؛ تقسيم الكلي إل ورد التقس إن م ن، ف ى واجب وممك الموجود ينقسم إل
ا  / مشترك بين األقسام، ثم آون  وجود هذا الواجب أآمل من وجود الممكن ال يمنع أن يكون مسمى الوجود معنى آلًي

ذ ا، وهك ترًآا بينهم دير   مش يم والق م الحي والعل وق، آاس الق والمخل ى الخ ة عل ماء والصفات المطلق ائر األس ي س ا ف
ه الرسل           ا نطقت ب ائر م ه ورضاه وغضبه وفرحه، وس والسميع والبصير، وآذلك في صفاته آعلمه وقدرته ورحمت

    . من أسمائه وصفاته
  

ي  فقالت طائقة ـ آأبي العباس ال   . والناس تنازعوا في هذا الباب ناشى من شيوخ المعتزلة الذين آانوا أسبق من أبي عل
وق    :ـ  العكس         . هي حقيقة في الخالق مجاز في المخل ة والفالسفة ب ة والباطني ة من الجهمي هي مجاز في     : وقالت طائف

وق  ي المخل ة ف الق حقيق ف   . الخ اهير الطوائ ال جم ا   : وق ة فيهم ي حقيق ن المعتزل    . ه ار م ف النظ ول طوائ ذا ق ة وه
ر في              اقض فيق ًرا من هؤالء يتن فة؛ لكن آثي ول الفالس األشعرية والكرَّامية والفقهاء وأهل الحديث والصوفية وهو ق

ع    اة الجمي ول    . بعضها بأنها حقيقة آاسم الموجود والنفس والذات والحقيقة ونحو ذلك، وينازع في بعضها لشبه نف والق
صوره فرق بين المتماثلين، ونفى الجميع يمنع أن يكون موجوًدا، وقد علم فيما نفاه نظير القول فيما أثبته؛ ولكن هو لق

ن     ود الممك ول، وأن وج ر مفع ول وغي ر، ومفع ي وفقي ادث، وغن ديم وح ن، وق ى واجب وممك م إل ود ينقس أن الموج
ي، ووجود المفع           تلزم وجود الغن ر يس ديم، ووجود الفقي تلزم وجود الق ول يستلزم وجود الواجب، ووجود المحدث يس

ول في         . غير المفعول/ يستلزم وجود  ذلك الق ه، فك ز ب ا يتمي وحينئذ فبين الوجودين أمر مشترك، والواجب يختص بم
    . الجميع

  



 

  
واألسماء المشككة هي متواطئة باعتبار القدر المشترك، ولهذا آان المتقدمون من نظار الفالسفة وغيرهم ال يخصون 

ة الخاصة           المشككة باسم، بل لفظ المتواطئة يت يم المتواطئ ة، وقس ة العام ه، فالمشككة قسم من المتواطئ ك آل اول ذل   . ن
ذهن،       ا إال في ال ك ال يكون مطلًق وإذا آان آذلك فالبد من إثبات قدر مشترك آلي، وهو مسمى المتواطئة العامة، وذل

ك  والبد من إثبات التفاضل وهو مدلول المشككة التي ه  . وهذا مدلول قياسهم البرهاني ي قسيم المتواطئة الخاصة، وذل
ا سواه،               ز عم ا يتمي ي به رب الت ات خاصة ال د من إثب ى، والب اس األول هو مدلول األقيسة البرهانية القرآنية وهي قي

    . وذلك مدلول آياته ـ سبحانه ـ التي يستلزم ثبوتها ثبوت نفسه، ال يدل على هذه قياس ال برهاني وال غير برهاني 
  

ا،              فتبين بذلك أن  ة خالقه ة الموجودات ومعرف نفس في معرف ه تكمل ال ذي ب وب ال اني ال يحصل المطل قياسهم البره
ال تعلم المطالب إال به، وهذا باب واسع، لكن المقصود في هذا المقام التنبيه على بطالن قضيتهم    : فضال عن أن يقال

    . انهمإن العلوم النظرية ال تحصل إال بواسطة بره : السالبة، وهي قولهم 
  

ا ال             ق ضيقة ال تحصل إال مطلوًب ى طري وم عل ه واسعا؛ وقصروا العل ذي تحجروا في ثم لم يكفهم هذا السلب العام ال
ى الحد                اس المشتمل عل ا يحصل بواسطة القي ه، إنم ه وأوليائ م أنبيائ الى ـ وعل م اهللا ـ تع طائل فيه حتى زعموا أن عل

م         األوسط، آما يذآر ذلك ابن سينا وأتباعه،  ذين ه لفهم ال ه من س م أنبيائ ه وعل ى علم وهم في إثبات ذلك خير ممن نف
ه  ه وآتب المين وأنبيائ رب الع اس ب ل الن ن أجه ريقهم     . م لك ط ل، س م وعق د عل ك، بمزي ز عن أولئ ا تمي ينا لم ابن س ف

ك  ر ذل ي تقري ي ف ن ا       . المنطق م أضل م ل، فه لفهم وأآم ن س م م انوا أعل ق، وإن آ ذه الطري الكو ه ود وصار س ليه
والنصارى وأجهل؛ إذ آان أولئك حصل لهم من اإليمان بواجب الوجود وصفاته ما لم يحصل لهؤالء الضالل لما في 
ل والشرائع     صدورهم من الكبر والخيال، وهم من أتباع فرعون وأمثاله؛ ولهذا تجدهم لموسي ومن معه من أهل المل

    . متنقصين أو معادين
  

هِ    الَِّذ {   : قال اهللا تعالى م ِبَباِلِغي ا ُه ٌر مَّ افر  [   } يَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللَِّه ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم ِإن ِفي ُصُدوِرِهْم ِإلَّا ِآْب ،  ] 56 : غ
َفَلمَّا  {   : ، وقال ] 35 : غافر [   } ُمَتَكبٍِّر َجبَّاٍر  َآُبَر َمْقًتا ِعنَد اللَِّه َوِعنَد الَِّذيَن آَمُنوا َآَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى ُآلِّ َقْلِب {  : وقال تعالى

َتْهِزُئون فَ    ِه َيْس اُنوا ِب ِه      َجاءْتُهْم ُرُسُلُهم ِباْلَبيَِّناِت َفِرُحوا ِبَما ِعنَدُهم مَِّن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِهم مَّا َآ ا ِباللَّ اُلوا آَمنَّ َنا َق ا َرَأْوا َبْأَس َلمَّ
َك   ْرَنا ِبَما ُآنَّا ِبِه ُمْشِرِآيَن َفَلْم َيُك َينَفُعُهْم ِإيَماُنُهْم َلمَّا َرَأْوا َبْأَسَنا ُسنََّت اللَِّه الَِّتي َقْدَوْحَدُه َوَآَف َر ُهَناِل  َخَلْت ِفي ِعَباِدِه َوَخِس
    .  [ 85-83 : غافر [   } اْلَكاِفُروَن 

  
ه و ة هؤالء ل ول فرعون ومتابع ى ق الم عل د بسط الك ر والضالل، وق ا من رؤوس الكف ان وأمثالهم ن آنع روذ ب النم

    . ومخالفتهم لموسى وإبراهيم وغيرهما من رسل اهللا ـ صلوات اهللا عليهم ـ في مواضع
  

 َواْسَتْكَبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي {   : وقد جعل اهللا آل إبراهيم أئمة للمؤمنين أهل الجنة، وآل فرعون أئمة ألهل النار، قال تعالى
يَ         ي اْل ْذَناُهْم ِف وَدُه َفَنَب ْذَناُه َوُجُن وَن َفَأَخ ا ُيْرَجُع ا َل اِلِميَن      اْلَأْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَظنُّوا َأنَُّهْم ِإَلْيَن ُة الظَّ اَن َعاِقَب َف َآ انُظْر َآْي مِّ َف

  َصُروَن َوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َلا ُين
  

ُأوَلى     َوَأْتَبْعَناُهْم ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َلْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُهم مَِّن اْلَمْقُبوِحيَن َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْل ُروَن اْل ا اْلُق ا َأْهَلْكَن ِكَتاَب ِمن َبْعِد َم
    : إلى قوله  } َبَصاِئَر ِللنَّاِس 

  
اِدِقينَ         ُقْل َفْأُتوا ِبِكَتاٍب  {  ُتْم َص ُه ِإن ُآن ا َأتَِّبْع َدى ِمْنُهَم َو َأْه ِه ُه ِد اللَّ ْن ِعن راهيم    ] 49-39 : القصص  [   } مِّ ال في آل إب   : ، وق
    .  ] 24 : السجدة [   } َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلمَّا َصَبُروا َوَآاُنوا ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَن { 

  
م                    و ذلك عل اني، وآ اس البره رب يحصل بواسطة القي م ال وا عل نهم ـ جعل م م م أعل ذين ه أخريهم ـ ال المقصود أن مت

    . وقد بسطنا الكالم في الرد عليهم في غير هذا الموضوع  . أنبيائه
  
  



 

اطال في    إنه ال يحصل العلم إال بالبرهان الذي وصفوه، وإذا آان ه  : والمقصود هنا التنبيه على فساد قولهم ذا السلب ب
يهم          / علم آحاد الناس، آان بطالنه  ه، صلوات اهللا عل ه وأنبيائ م مالئكت الى، ث المين سبحانه وتع م رب الع أولى في عل

    . أجمعين
  
  فصــل في تقسيم جنس الدليل إلى القياس واالستقراء: فصــل  
  

ل،       تقراء والتمثي اس واالس ى القي دليل إل الوا  وأيًضا، فإنهم قسموا جنس ال ى        : ق الكلي عل ا أن يكون ب ألن االستدالل إم
ام      ك بالخاص والع روا عن ذل الوا   . الجزئي؛ أو بالجزئي على الكلي، أو بأحد الجزئيين على اآلخر، وربما عب ا    : فق إم

    . أن يستدل بالعام على الخاص، أو بالخاص على العام، أو بأحد الخاصين على اآلخر
  

ر من أهل األصول والكالم          ] القياس [ واألول هو   : قالوا اس، وآثي ، يعنون به قياس الشمول؛ فإنهم يخصونه باسم القي
ل   اس التمثي م القي ون باس الوا        . يخص ذا، ق ذا وه اول ه دهم يتن اس عن م القي الء، فاس ور العق ا جمه تدالل   : وأم واالس

تقراء الت          و االس ا فه ان تاًم إن آ تقراء، ف ى هو االس د        بالجزئيات على الكل م يف ا ل ان ناقًص ين، وإن آ د اليق ام، وهو يفي
ول    : والثاني  . هو استقراء جميع الجزئيات والحكم عليه بما وجد في جزئياته  : فاألول  . اليقين استقراء أآثرها، وذلك آق
    . األعلى التمساح يحرك  : الحيوان إذا أآل حرك فكه األسفل، ألنا استقريناها فوجدناها هكذا، فيقال له  : القائل

  
الوا/ م ق تثنائي  : ث تثنائي، فاالس ي واس ى اقتران م إل اس ينقس ل،   : إن القي ه بالفع ذآورة في ون النتيجة أو نقيضها م ا تك م

ي ا         : واالقتران ة، آقولن ايا الحملي ن القض المؤلف م القوة، آ ه ب ون في ا تك رام،        : م كر ح ل مس كر، وآ ذ مس ل نبي آ
    : طيات، وهو نوعانما يؤلف من الشر  : واالستثنائي

  
دهما ا  : أح الي،      : متصلة، آقولن ين الت تج ع دم، ين ين المق تثناء ع ر، واس ت الصالة صحيحة، فالمصلي متطه إن آان

    . واستثناء نقيض التالي، ينتج نقيض المقدم
  

إن    : إما مانعة الجمع والخلو، آقولنا  : المنفصلة وهي  : والثاني و    العدد إما زوج وإما فرد، ف ان، وال يخل ذين ال يجتمع ه
وقد يخلو   . ال يجتمع السواد والبياض  : هذا إما أسود وإما أبيض، أي  : العدد عن أحدهما، وإما مانعة الجمع فقط، آقولنا

ون      د يقول ا، وق ع اجتماعهم ا وال يمتن ة    : المحل عنهما، وأما مانعة الخلو، فهي التي يمتنع فيها عدم الجزأين جميًع مانع
ع والخلو هي الشرطية الحقيقية، وهي مطابقة للنقيضين في العموم والخصوص، ومانعة الجمع، هي أخص من    الجم

ين       ن النقيض ا أخص م ان وهم د يرتفع ان وق دين ال يجتمع إن الض ين، ف ن       . النقيض م م ا أع و فإنه ة الخل ا مانع وأم
    . ثالهما آثيرةالنقيضين، وقد يصعب عليهم تمثيل ذلك، بخالف النوعين األولين؛ فإن أم

  
ه، أي     : ويمثلونه بقول القائل و    : هذا رآب البحر أو ال يغرق في ان في البحر،       / ال يخل ه ال يغرق إال إذا آ ا، فإن منهم

رق   ع أن يرآب ويغ د يجتم ه، وق ون راآب ا أن يك ه، وإم ون راآب ذ ال يك ه وحينئ رق في ا أال يغ رة،   . فإم ال آثي واألمث
و أحد القسمين، وإن        هذا حي، أو لي  : آقولنا اة، فه ه إن وجدت الحي تكلم، فإن س بعالم، أو قادر أو سميع أو بصير أو م

ه إن    : وقد يكون حيا من ال يوصف بذلك، فكذلك إذا قيل  . عدمت عدمت هذه الصفات هذا متطهر، أو ليس بمصٍل، فإن
    . و األمر منهماعدمت الصالة عدمت الطهارة، وإن وجدت الطهارة فهو القسم اآلخر، فال يخل

ا من          ك مانًع ان ذل وآذلك آل عدم شرط ووجود مشروطه، فإنه إذا ردد األمر بين وجود المشروط وعدم الشرط، آ
الخلو، فإنه ال يخلو األمر من وجود الشرط وعدمه، وإذا عدم عدم الشرط، فصار األمر ال يخلو من وجود المشروط  

    . وعدم الشرط
  

رى موضوًعا في الصغرى ـ وهو        ثم قسموا االقتراني إلى  األشكال األربعة ـ لكون الحد األوسط إما محموًلا في الكب
ابي، والسلبي    : الشكل الطبيعي، وهو ينتج المطالب األربعة ي، واإليج ا أن يكون األوسط محموال       . الجزئي، والكل وإم

ات     فيهما، وهو الثاني وال ينتج إال السلب، وإما أن يكون موضوًعا فيهما وال تج الجزئي ع ين ينتج إال الجزئيات، والراب
ى        اجوا إل ب، احت ك من المطال ر ذل والسلب الكلي، لكنه بعيد عن الطبع، ثم إذا أرادوا بيان اإلنتاج الثاني والثالث وغي

القضية آذب نقيضها، وصدق عكسها المستوى،    / االستدالل بالنقيض والعكس وعكس النقيض، فإنه يلزم من صدق 
    . ليس أحد من الكفار بحاج  : ليس أحد من الحجاج بكافر، صح قولنا  : ها، فإذا صدق قولناوعكس نقيض



 

أ               : فنقول و عن خط ى المستدل، فال يخل ق عل د الطري ا أن يكون تطويال يبع اطال، وإم هذا الذي قالوه، إما أن يكون ب
ان و       ى الحق، مع إمك ى يصل إل ان      يصد عن الحق، أو طريق طويل يتعب صاحبه حت ا آ ب، آم ق قري صوله بطري

ه               ؟ أين أذنك   : يمثله بعض سلفنا بمنزلة من قيل له ان يمكن د آ ه اليسرى، وق ى أذن ا إل م أداره ديًدا ث ا ش ده رفًع ع ي فرف
ي  ِإنَّ َهـَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي  {  : وما أحسن ما وصف اهللا به آتابه بقوله  . اإلشارة إلى اليمنى أو اليسرى من طريق مستقيم ِللَِّت

ق هؤالء فهي ـ مع              ] 9 : اإلسراء [   } ِهَي َأْقَوُم  ا طري ه رسوله، وأم ا بعث اهللا ب ، فأقوم الطريق إلى أشرف المطالب م
ى أمر ال ينجي من عذاب اهللا،         ضاللهم في البعض، واعوجاج طريقهم، وطولها في البعض اآلخر ـ إنما توصلهم إل

    . عن حصول الكمال لألنفس البشرية بطريقهمفضال عن أن يوجب لهم السعادة، فضال 
  

ل هو باطل       : بيان ذلك ه، ب ل علي ولهم    . أن ما ذآروه من حصر الدليل في القياس واالستقراء والتمثيل حصر ال دلي فق
ل هو باطل، واستداللهم               : أيًضا ه، ب ل علي ول ال دلي نقص، ق د وال ي دمتين ال يزي وب ال يحصل إال بمق إن العلم المطل

ي،           : على الحصر بقولهم ى الكل الجزئي عل ي، أو ب ى الجزئ الكلي عل ا أن يستدل ب ى اآلخر،     / إم أو بأحد الجزأين عل
    . واألول هو القياس، والثاني هو االستقراء، والثالث هو التمثيل 

  
ال  تم باالستدالل بجز           : فيق إنكم إذا عني ة، ف ى انحصار االستدالل في الثالث يال عل وا دل م تقيم اس    ل ي، قي ى جزئ ي عل ئ

وم         ه في العم ه، وهو المطابق ل التمثيل، لم يكن ما ذآرتموه حاصًرا، وقد بقى االستدالل بالكلي على الكلي المالزم ل
زم من وجود أحدهما وجود اآلخر ومن            ه بحيث يل والخصوص، وآذلك االستدالل بالجزئي علي الجزئي المالزم ل

    . ياًسا وال استقراء وال تمثيال، وهذه هي اآلياتعدمه عدمه، فإن هذا ليس مما سميتموه ق
  

ل       ي، ب ى جزئ ى عل تدالًلا بكل وهذا آاالستدالل بطلوع الشمس على النهار، وبالنهار على طلوع الشمس، فليس هذا اس
وع استدالل               ى جنس الطل ار عل ي، وبجنس النه ى جزئ ي عل ين استدالل بجزئ ار مع ى نه االستدالل بطلوع معين عل

آلي، وآذلك االستدالل بالكواآب على جهة الكعبة استدالل بجزئي على جزئي، آاالستدالل بالجدي وبنات بكلي على 
ى ظهور         ) 1 ( نعش ذلك بظهور آوآب عل والكوآب الصغير القريب من القطب الذي يسميه بعض الناس القطب، وآ

ك            ى غروب آخر، وتوسط آخر، ونحو ذل ا       نظيره في العرض، واالستدالل بطلوعه عل ي اتفق عليه ة الت من األدل
    .  ] 16 : النحل [   } َوِبالنَّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن {   : الناس، قال تعالى

  
واالستدالل على المواقيت واألمكنة باألمكنة أمر اتفق عليه العرب والعجم وأهل الملل والفالسفة، فإذا استدل بظهور /

ا   رًقا ومغرب ا مش رب منه ا ق ور م ى ظه ا عل ي    الثري ى جزئ ي عل تدالًلا بجزئ ان اس ب، آ ن الكواآ ماال م ا وش ويمين
ي       . لتالزمهما، وليس ذلك من قياس التمثيل يس استدالال بكل ي، ول فإن قضى به قضاء آلًيا آان استدالًلا بكلى علي آل

ا   على جزئي، بل بأحد الكليين المتالزمين على اآلخر، ومن عرف مقدار أبعاد الكواآب بعضها عن بعض، وع     م م ل
ين        ه، وهو استدالل بأحد المتالزم ى من يقارن منها طلوع الفجر، استدل بما رآه منها على ما مضى من الليل، وما بق

    . ومن علم الجبال واألنهار والرياح، استدل بها على ما يالزمها من األمكنة  . على اآلخر
  

ق اهللا        ذ خل ل هو من داء، ب ه ابت ة    ثم اللزوم إن آان دائما ال يعرف ل ار العظيم ال واألنه ل،    :  األرض، آوجود الجب الني
    . والفرات، وسيحان، وجيحان، والبحر، آان االستدالل مطرًدا

  
وإن آان اللزوم أقل من ذلك مدة مثل الكعبة، شرفها اهللا تعالى، فإن الخليل بناها، ولم تزل معظمة لم يعل عليها جبار 

الحجر األسود يقابل   : يها؛ فإن أرآان الكعبة مقابلة لجهات األرض األربعقط، استدل بها بحسب ذلك، فيستدل بها وعل
ه         ال ل ه ويق ذي يقابل ه              : المشرق، والغربي ـ ال ال ل ه يق ا يقابل وب، وم ل الجن اني يقاب ل المغرب، واليم   : الشامي ـ يقاب

ل      ذاك         / العراقي ـ إذا قي ل ل ة الحجر الشامي، وإن قي ه من ناحي ذي يلي ذا  الشامي   : لل ل له ذا الشامي      : قي ي، فه العراق
    . العراقي يقابل الشمال، وهو يقابل القطب، وحينئذ فيستدل بها على الجهات، ويستدل بالجهات عليها

  
ك         ا بحسب ذل ان االستدالل به ال   . وما آان مدته أقصر من مدة الكعبة ـ آاألبنية التي في األمصار واألشجار ـ آ   : فيق

ه استدالل    عالمة الدار الفالني ذا وأمثال ة أن على بابها شجرة من صفتها آذا وآذا، وهما متالزمان مدة من الزمان، فه
    . بأحد المتالزمين على اآلخر، وآالهما معين جزئي، وليس هو من قياس التمثيل

  



 

ى ال      : ولهذا عدل نظار المسلمين عن طريقهم، فقالوا وب، وهو الموصل إل مقصود، وهو   الدليل هو المرشد إلى المطل
اد راجح،           ى اعتق م، أو إل ى عل ه موصال إل ما يكون العلم به مستلزًما للعلم بالمطلوب، أو ما يكون النظر الصحيح في

ارة     : ولهم نزاع اصطالحي يال، ومن        ؟ هل يسمى هذا الثاني دليال، أو يخص باسم األم ع دل والجمهور يسمون الجمي
    . ولأهل الكالم من ال يسمى بالدليل إال األ

  
ثم الضابط في الدليل أن يكون مستلزًما للمدلول، فكلما آان مستلزًما لغيره أمكن أن يستدل به عليه ، فإن آان التالزم 

ه    م يعلم ذي ل م    . من الطرفين، أمكن أن يستدل بكل منهما على اآلخر، فيستدل المستدل بما علمه منهما على اآلخر ال ث
    . ـ وقد يتخلف ـ آان الدليل ظنًيا/ ليل قطعًيا، وإن آان ظاهًرا إن آان اللزوم قطعًيا، آان الد

  
ا                  إن وجوده ه، ف ه وحكمت يئته ورحمت ه ومش ه وقدرت الى ـ وعلم ا ـ سبحانه وتع ى خالقه ات عل ة المخلوق األول آدالل ف

ى       ر الرسول عل ة خب ل دالل ك، ومث ا    مستلزم لوجود ذلك، ووجودها بدون ذلك ممتنع فال توجد األدلة على ذل وت م ثب
ة          أ البت ه خط ره عن ره عن اهللا ال يستقر في خب   . أخبر به عن اهللا؛ فإنه ال يقول عليه إال الحق إذ آان معصوًما في خب

د يكون    فهذا دليل مستلزم لمدلوله لزوًما واجًبا ال ينفك عنه بحال، وسواء آان الملزوم المستدل به وجوًدا أو عدما، فق
اء نقيضه وضده،               الدليل وجوًدا وعدما، ويستدل ى انتف وت الشيء عل ه يستدل بثب ى وجود وعدم، فإن ا عل بكل منهم

ل   ويستدل بانتفاء نقيضه على ثبوته، ويستدل بثبوت الملزوم على ثبوت الالزم، وبانتفاء الالزم على انتفاء الملزوم، ب
ذآ          م ي ا ل روه وم ا ذآ ذا آل م ا يسمونه الشرطي     آل دليل يستدل به، فإنه ملزوم لمدلوله، وقد دخل في ه إن م روه، ف

ر عن         زوم، سواء عب اء المل ى انتف الزم عل المتصل مضمونه االستدالل بثبوت الملزوم على ثبوت الالزم، وبانتفاء ال
ا هو في               ه، والكالم إنم ر حقيقت اه، ال يغي اد معن دليل مع اتح اختالف صيغ ال هذا بصيغة الشرط أو بصيغة الجزم، ف

    . لفاظالمعاني العقلية ال في األ
  

ل ال القائ إذا ق ان   : ف ار موجود، وإن آ ة فالنه ر، وإن آانت الشمس طالع إذا آانت الصالة صحيحة فالمصلي متطه
ك   ه   /  . الفاعل عالًما قادًرا فهو حي ونحو ذل ى قول ذا معن ه        : فه ارة، وقول تلزم صحة الطه زم من     : صحة الصالة تس يل
الطهارة شرط في صحة الصالة، وإذا      : وقوله  . ون مصليا إال مع الطهارةال يك  : صحة الصالة ثبوت الطهارة، وقوله

أليف    : وقوله  . عدم الشرط عدم المشروط آل مصل متطهر، فمن ليس بمتطهر فليس بمصل، وأمثال ذلك من أنواع الت
    . لأللفاظ والمعاني التي تتضمن هذا االستدالل من حصر الناس في عبارة واحدة

  
ا وإذا اتسعت  ه          . العقول وتصوراتها، اتسعت عباراته ي صاحبها آأن ارات والتصورات، بق ول والعب وإذا ضاقت العق

اني    ا وأعجزهم تصوًرا           : محبوس العقل واللسان، آما يصيب أهل المنطق اليون ا وبياًن اس علًم تجدهم من أضيق الن
وم، وسلك مسلك أهل ا ي العل ا، إذا تصرف ف ان ذآي ذا من آ ًرا؛ وله لمنطق، طول وضيق وتكلف وتعسف، وتعبي

وغايته بيان البين وإيضاح الواضح من العي، وقد يوقعه ذلك في أنواع من السفسطة التي عافى اهللا منها من لم يسلك  
    . طريقهم

  
ذا            ل ه اًرا، وهل من يجد الشمس مث ع نه ا آوآب يطل وآذلك تكلفاتهم في حدودهم، مثل حدهم لإلنسان وللشمس بأنه

إال من أجهل الناس، وهل عند الناس شيء أظهر من الشمس، ومن لم يعرف الشمس فإما أن يجهل اللفظ  الحد ونحوه
ق                  ار وال الكواآب بطري ري النه ذا ال ي اه فه ا لعم ا أال يكون رآه روه، وإم ذي ذآ ذا من الحد ال يس ه ه، ول فيترجم ل

وهم معترفون بأن الشكل األول من الحمليات   . مع أنه البد أن يسمع من الناس ما يعرف ذلك بدون طريقهم/ األولى، 
ى تصوره          اج إل نهم، مع أن االستدالل ال يحت ه م ى تعلم يغني عن جميع صور القياس، وتصويره فطري ال يحتاج إل

    . على الوجه الذي يزعمونه
  

  في قولهم االستدالل البد فيه من مقدمتين :فصـــل 
  

اج           االستدالل البد فيه من مقد  : وأما قولهم ك أن احتي ا، وذل ول باطل طرًدا وعكس ذا ق ادة وال نقصان، فه متين بال زي
المستدل إلى المقدمات مما يختلف فيه حال الناس، فمن الناس من ال يحتاج إال إلى مقدمة واحدة لعلمه بما سوى ذلك، 

نهم   آما أن منهم من ال يحتاج في علمه بذلك إلى استدالل، بل قد يعلمه بالضرورة ومنهم من ي دمتين، وم حتاج إلى مق
ان      إن آ ين محرم، ف من يحتاج إلى ثالث، ومنهم من يحتاج إلى أربع وأآثر، فمن أراد أن يعرف أن هذا المسكر المع
ة واحدة، وهو     يعرف أن آل مسكر محرم، ولكن ال يعرف هل هذا المسكر المعين يسكر أم ال، لم يحتج إال إلى مقدم



 

ه    : هذا حرام، فقال  : له أن يعلم أن هذا مسكر، فإذا قيل دليل علي ال المستدل    ؟ ما ال م         : فق ه مسكر، ت ك أن ى ذل دليل عل ال
    . المطلوب

  
آما يسأل الناس آثيًرا عن بعض األشربة وال /   ؟ هل هو مسكر أم ال  : وآذلك لو تنازع اثنان في بعض أنواع األشربة

ر من يصدقه أو     يكون السائل ممن يعلم أنها تسكر أو ال تسكر، ولكن  ده بخب قد علم أن آل مسكر حرام، فإذا ثبت عن
واع                 ة من األن ع الشك في اندراجه تحت قضية آلي ا يق ائر م ذلك س ه، وآ م تحريم بغير ذلك من األدلة أنه مسكر عل

رد والشطرنج    ا من الميسر أم ال      : واألعيان، مع العلم بحكم تلك القضية آتنازع الناس في الن ازعه   ؟ هل هم م في  وتن
ه         ؟ النبيذ المتنازع فيه، هل هو من الخمر أم ال اق، هل هو داخل في قول   : وتنازعهم في الحلف بالنذر والطالق والعت

اِنُكْم      {  َة َأْيَم ْم َتِحلَّ ُه َلُك َرَض اللَّ ْد َف ريم [   } َق ه    ؟ أم ال  ] 2 : التح ي قول ازعهم ف ِدِه ُعقْ    {   : وتن ِذي ِبَي َو الَّ اِح َأْو َيْعُف   } َدُة النَِّك
    . وأمثال ذلك  ؟ هل هو الزوج أو الولي المستقل  ] 237 : البقرة [ 

  
ين مسكر،     ذا المع وقد يحتاج االستدالل إلى مقدمتين، لمن لم يعلم أن النبيذ المسكر المتنازع فيه محرم، ولم يعلم أن ه

م أن آل مسكر       . حرامفهو ال يعلم أنه محرم، حتى يعلم أنه مسكر، ويعلم أن آل مسكر  وقد يعلم أن هذا مسكر، ويعل
ة          ال أو زنادق ين جه أته ب ده باإلسالم، أو لنش ر؛ لقرب عه خمر، لكن لم يعلم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم حرم الخم

ي صلى  أو يعلم أن هذا خمر، وأن النب  ) آل مسكر حرام (   : يشكون في ذلك، أو يعلم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
ه    اهللا عليه وسلم حرم الخمر، لكن لم يعلم أن محمًدا رسول اهللا، أو لم يعلم أنه حرمها على جميع المؤمنين، بل ظن أن

م      . أباحها لبعض الناس، فظن أنه منهم، آمن ظن أنه أباح شربها للتداوي أو غير ذلك ه في العل بتحريم  / فهذا ال يكفي
لم حرم آل مسكر،           هذا النبيذ المسكر تحريًما عاًما، ه وس ي صلى اهللا علي ر، وأن النب ه خم إال أن يعلم أنه مسكر وأن

    . وأنه رسول اهللا حًقا، فما حرمه حرمه اهللا، وأنه حرمه تحريًما عاًما لم يبحه للتداوي أو للتلذذ
  

والخطابي والجدلي   ومما يبين أن تخصيص االستدالل بمقدمتين باطل، أنهم قالوا في حد القياس الذي يشمل البرهاني
ول              : والشعري والسوفسطائي ذاتها ق ا ل زم عنه وال، إذا سلمت ل ا ألف من أق ارة عم وال، أو عب إنه قول مؤلف من أق

من أقوال، عن القضية الواحدة التي تستلزم لذاتها صدق عكسها وعكس نقيضها، وآذب   : واحترزنا بقولنا  : آخر، قالوا
ة ـ إال            : ولم نقل  : قالوا  . نقيضها وليست قياًسا ة ـ من حيث هي مقدم ا تعريف المقدم مؤلف من مقدمات؛ ألنا ال يمكنن
ة،            . بكونها جزء القياس اس سموها مقدم ة إذا آانت جزء القي ان دوًرا، والقضية الخبري اس آ فلو أخذناها في حد القي

ك سموها            اس سموها نتيجة، وإن آانت مجردة عن ذل تفادة بالقي ا ـ قضية مع        وإن آانت مس قضية، وتسمى ـ أيًض
ر        دأ والخب إن المبت ه، ف ل أعم من تسميتها نتيجة ومقدمة، وهي الخبر وليست هي المبتدأ والخبر في اصطالح النحاة، ب

    . قد آذب زيد، ومن آذب استحق التعزير   : ال يكون إال جملة إسمية والقضية تكون جملة إسمية وفعلية، آما لو قيل
  

م          : أنهم أرادوا بالقول ـ في قولهم  والمقصود هنا ة، ل ة خبري ة تام ي هي جمل القياس قول مؤلف من أقوال ـ القضية الت
ل       : الحد، فإن القياس مشتمل على ثالثة حدود/ يريدوا بذلك المفرد الذي هو  ا إذا قي ر، آم ذ    : أصغر وأوسط وأآب النبي

ذ والمسكر        اس        المتنازع فيه مسكر، وآل مسكر حرام، فالنبي رد، وهي الحدود في القي ا مف يس    . والحرام آل منه فل
    . أن آل قضية قول، آما فسروا مرادهم بذلك  : مرادهم بالقول هذا، بل مرادهم

  
والالزم إنما هي النتيجة، وهي قضية     . القياس قول مؤلف من أقوال، إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر  : ولهذا قالوا

القياس قول مؤلف؛ فسموا مجموع القضيتين قوال، وإذا آانوا قد جعلوا   : ولذلك قالوا  . ست مفرًداوخبر وجملة تامة ولي
اوال                   ا أن يكون متن ع إم ط؛ ألن لفظ الجمي والن فق ذلك ق راد ب م يجب أن ي وال ـ وهي القضايا ـ ل القياس مؤلًفا من أق

ه ين فصاعدا آقول َوٌة َفُألمِّ {   : لالثن ُه ِإْخ اَن َل ِإن َآ ُدُس َف اء [   } ِه السُّ و  ] 11 : النس ة فصاعًدا، وه ه الثالث راد ب ا أن ي ، وإم
    . ولكن قد يراد به جنس العدد، فيتناول االثنين فصاعدا ، وال يكون الجمع مختًصا باثنين  . األصل عند الجمهور

  
ا من    هو مؤلف من أقوال، إن أرادوا جنس العدد آان هذا المعنى من اثني  : فإذا قالوا ن فصاعًدا، فيجوز أن يكون مؤلف

ا إال من ثالث فصاعًدا،       ثالث مقدمات وأربع مقدمات، فال يختص باالثنين، وإن أرادوا الجمع الحقيقي، لم يكن مؤلًف
    . وهم قطًعا ما أرادوا هذا، لم يبق إال األول

  
    . من مقدمتين، وقد يكون من مقدمات/ اس أقل ما يكون القي  : نحن نقول  : ويقولون  . هم يلتزمون ذلك  : فإذا قيل

  



 

ال ط       : فيق دمتين فق ون إال مق إنكم ال تلتزم بكم، ف ي آت ا ف الف م ذا خ ى     . وال ه اس الموصل إل د صرحوا أن القي وق
وب المتحد       أن المطل ك ب وا ذل المطلوب، سواء آان اقترانًيا أو استثنائًيا، ال ينقص عن مقدمتين وال يزيد عليهما، وعلل

    . زيد على جزأين مبتدأ وخبرال ي
  

ه       ة من د وأن يناسب مقدم وب الب ا        . فإن آان القياس اقترانًيا، فكل واحد من جزأي المطل دأ وإم ا مبت ا إم أي يكون فيه
    . خبًرا، وال يكون هو نفس المقدمة 

  
قياس استثنائًيا فالبد فيه من مقدمة وإن آان ال  . فال يفتقر إلى أآثر من مقدمتين  . وليس للمطلوب أآثر من جزأين  : قالوا

    . شرطية متصلة أو منفصلة تكون مناسبة لكل المطلوب أو نقيضه، فالبد من مقدمة استثنائية فال حاجة إلى ثالثة
  

ق                  : قالوا ه، والمتعل ق ب اس أو متعل ق بالقي ر متعل ا غي اس، إم دمتي القي ى مق د عل ول زائ اس ق ا أدرج في القي لكن ربم
    . لترويج الكالم وتحسينه أو لبيان المقدمتين أو إحداهما، ويسمون هذا القياس المرآب بالقياس إما

  
يس         : قالوا ا ل ذات منه وب بال ين للمطل اس المب وحاصله يرجع إلى أقيسة متعددة سيقت لبيان مطلوب واحد، إال أن القي

ا أو     ربما حذفوا بعض  : لبيان مقدمات القياس، قالوا/ إال واحًدا، والباقي  ذهن له م ال مقدمات القياس إما تعويًلا على فه
    . لترويج المغلطة؛ حتى ال يطلع على آذبها عند التصريح بها

  
وا             : قالوا اس مفصوًلا وإال فموصول، ومثل ا، فيسمى القي ا بنتائجه د صرح فيه دمات، ق ثم إن آانت األقيسة لبيان المق

ل ول القائ وان، وآل  : الموصول بق ان حي ان جوهر آل إنس م جوهر، فكل إنس م، وآل جس وان جس والمفصول   . حي
ول    . آل إنسان حيوان، وآل حيوان جسم، فكل إنسان جسم   : بقولهم م يق وان جسم، وآل جسم جوهر، فكل          : ث آل حي

    . إنسان حيوان، فيلزم منهما أن آل إنسان جوهر
  

ا هو شيء واحد ال       . المنطوق به أما المطلوب الذي ال يزيد على جزأين فذاك في  : فيقال لهم والمطلوب في العقل إنم
ا   ة أو انتفاؤه ا، وإن شئت         : وإن شئت قلت    . اثنان، وهو ثبوت النسبة الحكمي ا أو إثباًت اتصاف الموصوف بالصفة نفًي

ة على المعنى الواحد نسبة المحمول إلى الموضوع والخبر إلى المبتدأ نفًيا وإثباًتا، وأمثال ذلك من العبارات الدال  : قلت
ك،        . المقصود بالقضية يس بحساس ونحو ذل فإذا آانت النتيجة أن النبيذ حرام أو ليس بحرام، أو اإلنسان حساس أو ل

ك       . فالمطلوب ثبوت التحريم للنبيذ أو انتفاؤه، وآذلك ثبوت الحس لإلنسان أو انتفاؤه ة الواحدة إذا ناسبت ذل / والمقدم
    . وقولنا النبيذ خمر يناسب المطلوب، وآذلك قولنا اإلنسان حيوان  . قصودالمطلوب حصل بها الم

  
ل   ؟ فإذا آان اإلنسان يعلم أن آل خمر حرام، ولكن يشك في النبيذ المتنازع فيه، هل يسمى في لغة الشارع خمًرا    : فقي

آانت القضية وهي      ) آل مسكر خمر  (   : النبيد حرام؛ ألنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
يفيد تحريم النبيذ؛ وإن آان نفس قوله قد تضمن قضية   :  ) إن آل مسكر خمر (   : قد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  : قولنا
د         . أخرى م بالحديث، فق ا صححه أهل العل واالستدالل بذلك مشروط بتقديم مقدمات معلومة عند المستمع، وهي أن م

و حرام ونحو             و لم فه ه وس ه الرسول صلى اهللا علي ا حرم ه، وأن م لم قال ه وس جب التصديق بأن النبي صلى اهللا علي
ر      . ذلك د تكون أآث فلو لزم أن نذآر آل ما يتوقف عليه العلم، وإن آان معلوًما، آانت المقدمات أآثر من اثنتين، بل ق

    . من عشر
  

ول     وعلى ما قالوه، فينبغي لكل من استدل ب لم أن يق ه وس ي صلى اهللا علي و         : قول النب ه فه ا حرم ك، وم ي حرم ذل النب
ات             : حرام، فهذا حرام، وآذلك يقول ى تحريم األمهات والبن إذا احتج عل د وجب، ف ي فق ه النب النبي أوجبه، وما أوجب

و حرام          : ونحو ذلك، يحتاج أن يقول ه اهللا فه ا حرم رآن وم ذا في الق ى وجوب الصالة      وإذا  . إن اهللا حرم ه احتج عل
ِبيًلا        {   : والزآاة والحج بمثل قول اهللا ِه َس َتَطاَع ِإَلْي ْن اْس ِت َم جُّ اْلَبْي اِس ِح ران  [   } َوِللَِّه َعَلى النَّ ول  ] 97  : آل عم إن اهللا   : ، يق

و واجب  / أوجب الحج في  الء ُلْكن        . آتابه، وما أوجبه اهللا فه ره العق ا يعتب ك مم ال ذل ا وإيضاًحا للواضح،    وأمث ة وِعّي
    . وزيادة قول ال حاجة إليها

  
ولهم في حد الشمس     اًرا      : وهذا التطويل الذي ال يفيد في قياسهم نظير تطويلهم في حدودهم؛ آق ع نه ا آوآب تطل   . إنه
ذيان          رة اله ان، وآث ان، وإتعاب األذه د إال تضييع الزم ذي ال يفي م إن ال    . وأمثال ذلك من الكالم ال ونهم في   ث ذين يتبع



 

حدودهم وبراهينهم ال يزالون مختلفين في تحديد األمور المعروفة بدون تحديدهم، ويتنازعون في البرهان على أمور  
    . مستغنية عن براهينهم

  
ردان،    : ليس للمطلوب أآثر من جزأين، فال يفتقر إلى أآثر من مقدمتين، فيقال  : وقولهم إن أردتم ليس له إال اسمان مف

يس                النص أم ل ذ؛ هل هو حرام ب ل من شك في النبي ددة، مث ه بأسماء متع ر عن فليس األمر آذلك، بل قد يكون التعبي
و سأل            : فإذا قال المجيب  ؟ حراًما ال بنص وال قياس ذلك ل ة أجزاء، وآ وب ثالث ان المطل النص، آ ذ حرام ب هل    : النبي

ام     : آان المطلوب ثالثة أجزاء، وإذا قالاإلجماع دليل قطعي،   : فقال  ؟ اإلجماع دليل قطعي هل اإلنسان جسم حساس ن
    . فالمطلوب هنا ستة أجزاء  ؟ متحرك باإلرادة ناطق أم ال

  
وفي الجملـة، فالموضـوع والمحمول الذي هو مبتدأ وخبر، وهو جملة خبرية، قد تكون جملة مرآبــة من لفظين، وقد 

اِجِريَن   {   : مضمونها مقيًدا بقيود آثيرة، مثل قوله تعالى/ تكون من ألفاظ متعــددة إذا آــان  َوالسَّاِبُقوَن اْلَأوَُّلوَن ِمْن اْلُمَه
ُه وا َعْن ْنُهْم َوَرُض ُه َع َي اللَّ اٍن َرِض وُهْم ِبِإْحَس ِذيَن اتََّبُع اِر َوالَّ ة [   } َواْلَأنَص الى ] 100  : التوب ه تع و {   : ، وقول ِذيَن آَمُن ا ِإنَّ الَّ
هِ  َة اللَّ وَن َرْحَم َك َيْرُج ِه ُأْوَلِئ ِبيِل اللَّ ي َس ُدوا ِف اَجُروا َوَجاَه ِذيَن َه رة [   } َوالَّ ه ] 218  : البق ُد  {   : ، وقول ْن َبْع وا ِم ِذيَن آَمُن َوالَّ

ك من ا    ] 75  : األنفال [   } َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم َفُأْوَلِئَك ِمْنُكْم ال ذل اة الصفات والعطف       ، وأمث ي يسميها النح ود الت لقي
    . واألحوال وظرف المكان وظرف الزمان ونحو ذلك

  
د أن                  ددة، وإن أري ان متع ددة ومع اظ متع ل من ألف ة من لفظين، ب م تكن مؤلف رة ل ود آثي دة بقي وإذا آانت القضية مقي

وب       : المطلوب ليس إال معنيان، سواء عبر عنهما بلفظين أو ألفاظ متعددة، قيل د يكون المطل ل ق وليس األمر آذلك، ب
اظر المستدل         ب، وهو الن وب بحسب طلب الطال معنى واحًدا، وقد يكون معنيين، وقد يكون معان متعددة، فإن المطل
ارة عن                 اني، والعب د يطلب مع ين، وق د يطلب معني ًدا، وق ى واح د يطلب معن ا ق اظر، وآل منهم والسائل المتعلم المن

ذا اللفظ       : النبيذ حرام، فقيل له  : فإذا قال  . بلفظ واحد، وقد تكون بلفظين وقد تكون بأآثرمطلوبه، قد تكون  ان ه م، آ نع
    . هو حرام  : وحده آافًيا في جوابه، آما لو قيل له

  
حدة في   القضية الواحدة قد تكون في تقدير قضايا، آما ذآرتموه من التمثيل باإلنسان، فإن هذه القضية الوا   : فإن قالوا

ام أم ال  / وهل    ؟ وهل هو حساس أم ال     ؟ هل هو جسم أم ال    : تقدير خمس قضايا وهي خمس مطالب، والتقدير   ؟ هو ن
دم   ؟ وهل هو ناطق أم ال  ؟ وهل هو متحرك أم ال ا تق ذ حرام أم ال     : وآذلك فيم ه       ؟ هل النبي ا فهل تحريم ان حراًم وإذا آ

ى           إذ  : فيقال  ؟ بالنص أو بالقياس  د يكون في معن المفرد ق دير عدد، ف وا الواحد في تق ا رضيتم بمثل هذا وهو أن تجعل
م، فلفظ     : النبيذ المسكر حرام فقال المجيب  : قضية، فإذا قال م  [ نع ه     ] نع دير قول ال     : في تق دليل     : هو حرام؛ وإن ق ا ال م

ك    ) آل مسكر حرام (   : صلى اهللا عليه وسلمتحريم آل مسكر أو أن آل مسكر حرام، وقول النبي   : فقال  ؟ عليه ونحو ذل
إن       ر، ف دأ وخب من العبارات التي جعل الدليل فيها اسًما مفرًدا، وهو جزء واحد، لم يجعله قضية مؤلفة من اسمين مبت

ه   . تحريم آل مسكر اسم مضاف    : قوله ا في خب        ) أن آل مسكر حرام    (   : وقول إن أن وم ا، ف رد أيًض الفتح مف ا في   ب ره
    . تقدير المصدر المفرد، وإن المكسورة وما في خبرها جملة تامة

  
دليل               : وآذلك إذا قلت اع الصحابة، أو ال نص، أو إجم ه ال دليل علي لم، أو ال ه وس ي صلى اهللا علي ول النب ه ق الدليل علي

دليل    عليه اآلية الفالنية، أو الحديث الفالني، أو الدليل عليه قيام المقتضي للتحريم الس اوم، أو ال الم عن المعارض المق
ي        رد ال بالقضية الت دليل باسم مف عليه أنه مشارك لخمر العنب فيما يستلزم التحريم، وأمثال ذلك فيما يعبر فيه عن ال

    . هي جملة تامة
  

    . ثم هذا الدليل الذي عبر عنه باسم مفرد هو إذا فصل عبر عنه بألفاظ متعددة
  
ولكم / ى               : والمقصود أن ق ا زاد عل ط، وأن م م لفظين فق ط، إن أردت اس ال يكون إال جزأين فق ذي هو القي دليل ال إن ال

    . لفظين فهو أدلة ال دليل واحد؛ ألن ذلك اللفظ الموصوف بصفات تحتاج آل صفة إلى دليل
  

م ل لك ين   : قي ي اللفظ ال ف ن أن يق ذلك يمك اج    : وآ ة تحت ل مقدم إن آ د، ف ل واح يالن ال دلي ا دل ذ هم ل، وحينئ ى دلي إل
د ال يحصل إال     رد وق فتخصيص العدد باثنين دون ما زاد تحكم ال معنى له، فإنه إذا آان المقصود قد يحصل بلفظ مف
بلفظين وقد ال يحصل إال بثالثة أو بأربعة وأآثر، فجعل الجاعل اللفظين هما األصل الواجب دون ما زاد وما نقص،  



 

دير أقيسة        وأن الزائد إن آان في المطلوب جعل ك في تق دمات، جعل ذل مطالب متعددة، وإن آان في الدليل تذآر مق
إذا           : متعددة تحكم محض، ليس هو أولى من أن يقال ًدا، ف ه جزًءا واح ًدا ودليل وب أن يكون واح بل األصل في المطل

و أ       ل، فه ذا إذا قي ه، وه ة بحسب داللت ولهم؛ ألن    زاد المطلوب على ذلك جعل مطلوبين، أو ثالثة أو أربع حسن من ق
    . اسم الدليل مفرد فيجعل معناه مفرًدا، والقياس هو الدليل

  
ظ  اس [ ولف ال  ] القي ا يق دير، آم ون    : يقتضي التق ة يك اثنين وثالث در ب د؛ وإذا ق دير يحصل بواح ذا، والتق ذا به قست ه

احًدا، فجعلهم ما زاد على االثنين من المقدمات تقديرين وثالثة ال تقديًرا واحًدا، فتكون تلك التقديرات أقيسة ال قياًسا و
ين نصف        ا نقص عن االثن ددة، وم ى         / في معنى أقيسة متع ى معن ام، اصطالح محض ال يرجع إل اس ت اس ال قي قي

    . معقول، آما فرقوا بين الصفات الذاتية والعرضية الالزمة للماهية والوجود بمثل هذا التحكم
  

م ير   وم ل ى اصطالح              وحينئذ، فيعلم أن الق ل إل ول، ب ة موجودة وال أمر معق ى حقيق ا إل ًدا وبرهاًن ا سموه ح وا فيم جع
اس في    ة  [ مجرد، آتنازع الن ل النقيض               ] العل ا بحال فال يقب ول بحيث ال يتخلف عنه تلزم المعل ا يس ، هل هي اسم لم

رط            وات ش ول لف ه المعل ف عن د يتخل ول، وق ًيا للمعل ون مقتض ا يك م لم و اس يص، أو ه انع،   والتخص ود م أو وج
ك         ] الدليل [ وآاصطالح بعض أهل النظر والجدل في تسمية أحدهم  دخل في ذل ى ي ا، حت دلول مطلًق لما هو مستلزم للم

وات شرط أو           تلزامه لف ا يتخلف اس دلول، وإنم تلزم الم أنه أن يس عدم المعارض، واآلخر يسمى الدليل لما آان من ش
ة أو تفصيال          وتنازع أهل الجدل، هل عل      . وجود مانع ين المعارض جمل دليل لتبي ى المستدل أن يتعرض في ذآر ال

    . حيث يمكن التفصيل، أو ال يتعرض ال جملة وال تفصيال، أو يتعرض لتبيينه جملة ال تفصيال
  

ة         ائق ثابت ا في أنفسهم ليست حق ر عم وهذه أمور وضعية اصطالحية بمنزلة األلفاظ التي يصطلح عليها الناس للتعبي
ه  في أ نفسها ألمور معقولة تتفق فيها األمم آما يدعية هؤالء في منطقهم، بل هؤالء الذين يجعلون العلة والدليل يراد ب

دد دون عدد بال     هذا أو هذا أقرب إلى المعقول من جعل هؤالء الدليل ال يكون إال من مقدمتين، فإن هذا تخصيص لع
دلي      / موجب، وأولئك   ة وال ة في العل ره         لحظوا صفات ثابت ا اعتب ان م ام أو مجرد االقتضاء، فك ل، وهو وصف التم

    . أولئك أولى بالحق والعقل مما اعتبره هؤالء، الذين لم يرجعوا إال إلى مجرد التحكم
  

الء،         ه العق اج إلي ان، ال يحت ولهذا آان العقالء العارفون يصفون منطقهم بأنه أمر اصطالحي، وضعه رجل من اليون
ل   وال طلب العقالء للعل اتهم، مث ر بلغ ا      : م موقوًفا عليه آما ليس موقوًفا على التعبي فيالسوفيا، وسوفسطيقا، وأنولوطيق

د   ول أح ال يق انيهم ف ا عن مع رون به ي يعب اتهم الت ن لغ ك م اس، ونحو ذل ا، وقاطيغوري الء   : وآثولوجي ائر العق إن س
ة    ذه اللغ ى ه ه اهللا بأشرف اللغات الج       . محتاجون إل يما من آرم ا تتصوره        ال س ة لم ان المبين ة ألآمل مراتب البي امع

    . األذهان بأوجز لفظ وأآمل تعريف
  
ـ          ه المشهورة ل و سعيد السيرافي في مناظرت ى  [ وهذا مما احتج به أب ا أخذ      ] مت ى  [ الفيلسوف؛ لم يمدح المنطق،     ] مت

ه، وأن ا دم الحاجة إلي عيد بع و س ه أب ه، ورد علي الء إلي اج العق زعم احتي ة؛ ألن وي م العربي ى تعل دعو إل ا ت لحاجة إنم
ا يجب         ة م ي معرف ا ف اج إليه ي يحت ة الت ة المتقدم ى اصطالح خاص بخالف اللغ اج إل ة ال تحت ة عقلي اني فطري المع
ا ـ                   رآن والحديث عليه م الق ي يتوقف فه ة ـ الت م العربي ان تعل ذا آ تعلم، وله ا من ال د فيه ه الب معرفته من المعاني، فإن

    . كفاية بخالف المنطقفرًضا على ال
  
أخرين  /  ه                : ومن قال من المت ى جهل دل عل ه ي اد، فإن ه من شروط االجته ة، أو أن ى الكفاي م المنطق فرض عل إن تعل

دة المنطق ه بفائ ة من   . بالشرع، وجهل ذه األم إن أفضل ه ن اإلسالم، ف وم باالضطرار من دي ول معل ذا الق اد ه وفس
ل أن يعرف المنطق      الصحابة والتابعين لهم بإحسان و انهم قب م وإيم أئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم ويكمل علمه

    !  ؟ إن فطر بني آدم في الغالب لم تستقم إال به  : إنه ال يوثق بالعلم إن لم يوزن به، أو يقال  : اليوناني، فكيف يقال
  

    . بل إلى المعاني التي توزن بها العلوم إن الناس يحتاجون إلى اصطالح المنطقيين،  : نحن ال نقول  : فإن قالوا
  
ذا من          : قيل وه، وه ا علم وه بم ا جهل وا م ال ريب أن المجهول ال يعرف إال بالمعلومات، والناس يحتاجون إلى أن يزن

ال  َزانَ       {   : الموازين التي أنزلها اهللا، حيث ق اْلَحقِّ َواْلِمي اَب ِب َزَل اْلِكَت ِذي َأْن ُه الَّ ال  ] 17  : لشورى ا [   } اللَّ ْلَنا    {   : ، وق ْد َأْرَس َلَق
م يسمع قط         .  ] 25  : الحديد [   } ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهْم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ا، ممن ل ر أمتن وهذا موجود عند أمتنا وغي



 

ة ال     اني المنطقي ى المع ة إل ر محتاج م غي م أن األم ان، فعل ق اليون ي    بمنط م ف و آالمه انهم، وه ا بلس روا عنه ي عب ت
ه ينظر في              ] موضوع المنطق  [ المعقوالت الثانية، فإن  م فإن م يعل ا ل م م ى عل ا إل هو المعقوالت من حيث يتوصل به

ى      ت موصلة إل ا، إن آان ة عرض له ي مطلق ث ه ن حي ات م ة للماهي ي النسب الثاني ة، وه والت الثاني وال المعق أح
دعون أن صاحب المنطق            تحصيل ما ليس بحاصل، ي وي انون آل ى ق ل عل ي، ب ى وجه جزئ أو معينة في ذلك ال عل

ل شرعي         / ينظر في جنس الدليل، آما  ا هو دلي ز م ه، فيمي دليل الشرعي ومرتبت أن صاحب أصول الفقه ينظر في ال
د التعارض     . وما ليس بدليل شرعي م يزعمون أن     . وينظر في مراتب األدلة حتى يقدم الراجح على المرجوح عن وه

دعون     دليل، وي يس ب صاحب المنطق ينظر في الدليل المطلق الذي هو أعم من الشرعي، ويميز بين ما هو دليل وما ل
ى             ات إل وازين األوق وال، وم ى األم وال إل وازين األم ى الشعر، وم أن نسبة منطقهم إلى المعاني؛ آنسبة العروض إل

    . األوقات، وآنسبة الذراع إلى المذروعات
  

ر                دليل وغي ين ال ز ب نطقهم ال يمي إن م ه باطل؛ ف الء أن رهم من العق اء المسلمين وغي وهذا هو الذي قال جمهور علم
ذه         ل ه ه، ب اني ب ل وال يصح وزن المع اني، ب الدليل، ال في صورة الدليل وال في مادته، وال يحتاج أن توزن به المع

    . الدعوى من أآذب الدعاوي
  

و ا ه م إنم الم معه ا،   والك ال إال به ة ال تن وا أن التصورات المطلوب ي المنطق، وزعم ي وضعوها ف اني الت ي المع ف
    . دعوتان سالبتان، ودعوتان موجبتان  : والتصديقات المطلوبة ال تنال إال بها، فذآروا لمنطقهم أربع دعاوي

  
ق،  ادعوا أنه ال تنال التصورات بغير ما ذآروه فيه من الطريق وأن التصديقات ال ت نال بغير ما ذآروه فيه من الطري

م تكن      ي ل ائق الت وهاتان الدعوتان من أظهر الدعاوى آذبا ، وادعوا أن ما ذآروه من الطريق يحصل به تصور الحق
ي   / وقد تقدم التنبية على هذه الدعاوي الثالثة، وسيأتي  . متصورة، وهذا ـ أيضا ـ باطل   ة الت الكالم على دعواهم الرابع

    . غيرها، وهي دعواهم أن برهانهم يفيد العلم التصديقيهي أمثل من 
  

ي آدم                : وإن قالوا الء بن ى عق م عل م ادعوا أن طرق العل ه، فه ال بدون ا ـ ال ين إن العلم التصديقي أو التصوري ـ أيًض
اس        روه من القي ا ذآ ا من الحد، وم روه م      .  . مسدودة إال من الطريقتين اللتين ذآروهم ا ذآ ن الطريقتين  وادعوا أن م

ى    روه ال عل توصالن إلى العلوم التي ينالها بنو آدم بعقولهم، بمعنى أن ما يوصل البد أن يكون على الطريق الذي ذآ
ذا                 اة ه ق الصحيحة والفاسدة، فمراع ين الطري ا ب ز به ة، ويمي وزن الطرق العلمي ا ت ة به ة قانوني روه آل غيره، فما ذآ

    . الذي ينال به تصور أو تصديقالقانون تعصم الذهن أن يزل في الفكر 
  

    . هذا ملخص ما قالوه
  

ا        وه من طرقهم آله ا أثبت وآل هذه الدعاوى آذب في النفي واإلثبات، فال ما نفوه من طرق غيرهم آلها باطل، وال م
 حق على الوجه الذي ادعوا فيه، وإن آان في طرقهم ما هو حق، آما أن في طرق غيرهم ما هو باطل، فما من أحد  

ا هو حق       د أن يتضمن م ا إال والب ى          . منهم وال من غيرهم يصنف آالم ود والنصاري من الحق بالنسبة إل فمع اليه
ر      مجموع ما معهم أآثر مما مع هؤالء من الحق، بل ومع المشرآين عباد األصنام من العرب ونحوهم من الحق أآث

    . رية والعملية لألخالق والمنازل والمدائنهؤالء بالنسبة إلى ما معهم في مجموع فلسفتهم النظ/ مما مع 
  

ر،       ديل بكثي د النسخ والتب ولهذا آان اليونان مشرآين آفاًرا يعبدون الكواآب واألصنام، شًرا من اليهود والنصارى بع
ا           ن المسيح، م تفادوه من دي ا اس د م م من الهدي والتوحي  ولوال أن اهللا منَّ عليهم بدخول دين المسيح إليهم، فحصل له

ة المسيح   رت مل ا غي م لم الهم من المشرآين، ث انوا من جنس أمث ديل، لك ل النسخ والتب وا متمسكين بشريعته قب دام
    . صاروا في دين مرآب من حنيفية وشرك بعضه حق وبعضه باطل، وهو خير من الدين الذي آان عليه أسالفهم

  
والت       الذين يبنون  ] بيان ضالل هؤالء المتفلسفة [ وآالمنا هنا في  ون بالكذب في المنق رهم، فيتعلق ضاللهم بضالل غي

ولهم   والت، آق ي المعق ر       : وبالجهل ف ان وزي ه آ م سمعوا أن رآن؛ ألنه ي الق ذآور ف رنين الم ر ذي الق إن أرسطو وزي
ه ال ل رنين يق بس   . اإلسكندر  : اإلسكندر، وذو الق ن فيل ه أرسطو هو اب ذي وزر ل إن اإلسكندر ال م، ف ذا من جهله وه

م يصل      ا دس، ل ى أرض الق لمقدوني، الذي يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند اليهود والنصارى، وهو إنما ذهب إل



 

دون األصنام       انوا مشرآين يعب ه آ إلى السد عند من يعرف أخباره، وآان مشرآا يعبد األصنام، وآذلك أرسطو وقوم
    . هو اإلسكندر بن دارا  : ومن يسميه اإلسكندر يقول وآان متقدما على هذا،  . وذو القرنين آان موحًدا مؤمنا باهللا

  
ولهذا آان هؤالء المتفلسفة إنما راجوا على أبعد الناس عن العقل والدين ، آالقرامطة والباطنية، الذين رآبوا مذهبهم /

ون في دول      ا ينفق ة  من فلسفة اليونان ودين المجوس وأظهروا الرفض، وآجهال المتصوفة وأهل الكالم، وإنم ة جاهلي
ى       ق عل م نف دة، ث افقين المالح ى المن نهم عل ق م ن نف ق م ا نف افقين، آم ا من اًرا وإم ا آف ان إم م واإليم ن العل دة ع بعي

    . المشرآين الترك، وآذلك إنما ينفقون دائما على أعداء اهللا ورسوله من الكفار والمنافقين
  

    . قدمتين ال أآثر وال أقل، وقد علم ضعفهوآالمنا اآلن فيما احتجوا به على أنه البد في الدليل من م
  

الوا  ول        : ثم إنهم لما علموا أن الدليل قد يحتاج إلى مقدمات وقد تكفي فيه مقدمة واحدة، ق اس ق ا أدرج في القي ه ربم إن
ب         مونه المرآ دمتين، ويس ان المق حيح آبي د أو ص رض فاس دمتين لغ ى مق دة عل ة زائ ة ثالث د، أي مقدم الوا  . زائ   : ق

ًدا             وم يس إال واح ذات ل ا بال وب منه وب واحد إال أن المطل ر من مطل ان أآث ددة، سيقت لبي الوا   . ضمونه أقيسة متع   : ق
    . وربما حذفت إحدى المقدمات إما للعلم بها أو لغرض فاسد، وقسموا المرآب إلى مفصول وموصول

  
ة واحدة  هذا اعتراف منكم بأن من المطالب ما يحتاج إلى مقدمات، وم  : فيقال تم    . ا يكفي فيه مقدم م قل ذي     : ث ك ال إن ذل

اس واحد مشتمل          : أقيسة متعددة فيقال لكم/ يحتاج إلى مقدمات هو في معنى  ا هو قي ه إنم د من إذا ادعيتم أن الذي الب
وا     دمات، فقول ة من المق ذ   : على مقدمتين، وأن ما زاد على ذلك هو في معنى أقيسة، آل قياس لبيان مقدم د  إن ال ي الب

ة             ك المقدم ان تل ا هو لبي دمات؛ فإنم ة، من المق ك المقدم ى تل ا زاد عل ى      . منه هو مقدمة واحدة، وإن م ذا أقرب إل وه
دأ، أو               . المعقول ر للمبت وت الخب ه، وهو ثب وم علي م للمحك وت الحك وت الصفة للموصوف، وهو ثب فإنه إذا لم يعلم ثب

ه        المحمول للموضوع إال بوسط بينهما هو الدلي اج إلي د يحت ك فق ى ذل ا زاد عل ل، فالذي البد منه هو مقدمة واحدة، وم
    . وقد ال يحتاج إليه

  
وأما دعوى الحاجة إلى القياس ـ الذي هو المقدمتان لالحتياج إلى ذلك في بعض المطالب ـ فهو آدعوى االحتياج في    

    . ب، وليس تقدير عدد بأولى من عددبعضها إلى ثالث مقدمات وأربع وخمس؛ لالحتياج إلى ذلك في بعض المطال
  

ى         ة، ومن احتج عل ة والرابع وما يذآرونه من حذف إحدى المقدمتين لوضوحها أو لتغليط يوجد مثله في حذف الثالث
ة          ه آفاي ذي تحصل ب ام ال ي، طولب بالتم ة ال تكف دمتين أو ثالث   . مسألة بمقدمة، ال تكفي وحدها لبيان المطلوب، أو مق

ه      وإذا ذآرت الم تم االستدالل، فمن طلب من قدمات منع منها ما يقبل المنع، وعورض منها ما يقبل المعارضة حتى ي
ه    : الدليل على تحريم شراب خاص قال ل ل م    : هذا حرام، فقي ال   ؟ ل ذه       : ق ذ مسكر، فه ه نبي ان    / ألن ة إن آ ة آافي المقدم

ة، وإ    ك المقدم ه تل ال   المستمع يعلم أن آل مسكرحرام، إذا سلم ل ا وق ه إياه ى        : ن منع اج إل ذا مسكر، احت لم أن ه ال نس
ر إذا              إن الشراب الكثي ين، ف د لليق ل، وهو مفي اس تمثي ذا قي ا، وه ة في نظيره بيانها بخبر من يوثق بخبره أو بالتجرب

ه         ل بعض ه مث م بعض كر؛ ألن حك ه مس اقي من م أن الب كر، عل ه مس م أن ه وعل رب بعض ايا     . ج ائر القض ذلك س وآ
ائر الحسيات      : ية، آالعلم بأن الخبز يشبع والماء يروي وأمثال ذلك إنما مبناها على قياس التمثيلالتجريب ذلك س بل وآ

    . التي علم أنها آلية، إنما هو بواسطة قياس التمثيل
  

ى أن آل م    سكر  وإن آان ممن ينازعه في أن النبيذ المسكر حرام، احتاج إلى مقدمتين ـ إلى إثبات أن هذا مسكر، وإل
لم         ه وس ي صلى اهللا علي ول النب ددة، آق ة متع و      ( و   ) آل مسكر حرام    (   : حرام ـ فيثبت الثانية بأدل آل شراب أسكر فه

ي           .  ) حرام د أوت ان ق ه المزر، وآ ال ل ذرة يق وبأنه سئل عن شراب يصنع من العسل يقال البتع، وشراب يصنع من ال
ي صلى اهللا             .  ) آل مسكر حرام   (   : جوامع الكلم فقال ة عن النب ذه األحاديث في الصحيح، وهي وأضعافها معروف وه

    . عليه وسلم تدل على أنه حرم آل شراب أسكر
  

م          : فإن قال ة وهل ة الثالث ذه المقدم ا، أثبت ه أنا أعلم أنه خمر، لكن ال أسلم أن الخمر حرام، أو ال أسلم أنه حرام مطلًق
    . جرا

  



 

ا        / لواحدة قد تكفي في حصول المطلوب، أن وما يبين لك أن المقدمة ا ه، آم دلول علي م الم تلزم الحك ا يس الدليل هو م
زوم       إن مل ث، ف تلزم للثال ت أن األول مس ث، ثب ط للثال ط، واألوس تلزًما لألوس د األول مس ان الح ا آ ه، ولم دم بيان تق

م       دليل، لكن ل وازم ال م الزم من ل ا،       الملزوم ملزوم، والزم الالزم الزم، فإن الحك اه إال بوسط بينهم ه إي يعرف لزوم
ة للموصوف،              . ألنه  : فالوسط ما يقرن بقولك روا الصفات الالزم ره؛ ذآ ينا وغي ن س ون، واب ره المنطقي ا ذآ ذا مم وه

ا                . وأن منها ما يكون بين اللزوم الزم م أن ال ة ب الزم للماهي ذاتي وال ين ال رق من أصحابهم ب ى من ف ذلك عل وردوا ب
زوم، والوسط        : بخالف الذاتي، فقالوا له افتقر إلى وسط ة الل آثير من الصفات الالزمة ال تفتقر إلى وسط، وهي البين

    . عند هؤالء هو الدليل
  
ذا              د، فه الزم البعي الزم القريب وال ين ال ًطا في نفس األمر ب وأما ما ظنه بعض الناس أن الوسط هو ما يكون متوس

ين بنفسه ال         : على التقديرين، فنقول ومع هذا يستبين حصول المراد  . خطأ زوم ب ه للمل ا لزوم ا م إذا آانت اللوازم منه
ا وسط،         ان بينهم ه، وإن آ ه ل م بثبوت يحتاج إلى دليل يتوسط بينهما، فهذا نفس تصوره وتصور الملزوم يكفي في العل

ر    . ط ثانفذلك الوسط إن آان لزومه للملزوم األول ولزوم الثاني له بيًنا، لم يفتقر إلى وس وإن آان أحد الملزومين غي
ة        ه مقدم بين بنفسه، احتاج إلى وسط، وإن لم يكن واحد منهما بينا، احتاج إلى وسطين، وهذا الوسط هو حد يكفي في

ه   ل ل ال            : واحدة، فإذا طلب الدليل على تحريم النبيذ المسكر، فقي ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي د صح عن النب ه ق   : ألن
د المؤمن            ) آل مسكر حرام ( أو   ) كر خمرآل مس ( / ر عن لم ـ ال يفتق ه وس ي صلى اهللا علي فهذا األوسط ـ وهو قول النب

إن آل أحد        ى وسط، ف لزوم تحريم المسكر له إلى وسط، وال يفتقر لزوم تحريم النبيذ المتنازع فيه لتحريم المسكر إل
ذ المسكر المتن     لم إذا         يعلم أنه إذا حرم آل مسكر ، حرم النبي ه وس ي صلى اهللا علي م أن النب ه، وآل مؤمن يعل ازع في

الدليل على تحريمه أنه مسكر، فالمخاطب إن آان يعرف أن ذلك مسكر، والمسكر محرم،      : ولو قال  . حرم شيًئا حرم
إن أ    : سلم له التحريم، ولكنه غافل عن آونه مسكًرا، أو جاهل بكونه مسكًرا، وآذلك إذا قال ر، ف ه خمر    ألنه خم ر أن ق

    . ثبت التحريم، وإذا أقر بعد إنكاره، فقد يكون جاهًلا فعلم، أو غافًلا فذآر، فليس آل من علم شيًئا آان ذاآًرا له
  

تفطن ألمر ثالث          د من ال م بالنتيجة، أم الب   ؟ ولهذا تنازع هؤالء المنطقيون في العلم بالمقدمتين، هل هو آاف في العل
رى           : قالوا  . ينا وغيرهوهذا الثاني هو قول ابن س ك، وي ل عن ذل م يغف د، ث ة ال تل أن البغل ألن اإلنسان قد يكون عالما ب

أما تعلم أن البغلة ال   : ويقال له  . بلى  : فيقول  ؟ أما تعلم أنها بغلة  : فيقال له  ؟ أهذه حامل أم ال   : فيقول  . بغلة منتفخة البطن
د  فحين  : قال  . بلى  : فيقول  . تلد ا ال تل الوا      . ئذ يتفطن لكونه ره وق رازي وغي دراج إحدى       : ونازعه ال ذا ضعيف؛ ألن ان ه

اج، ويكون الكالم في             ا من اإلنت د فيه ة أخرى الب ك مقدم ان ذل المقدمتين تحت األخرى إن آان مغايًرا للمقدمتين، آ
دمات         ويفضي   . آيفية التئام األوليين/ آيفية التئامها مع األوليين آالكالم في  ه من المق ة ل ا ال نهاي ار م ى اعتب ك إل   . ذل

ا ال    . وإن لم يكن ذلك معلوًما مغايًرا للمقدمتين، استحال أن يكون شرًطا في اإلنتاج؛ ألن الشرط مغاير للمشروط  وهن
ط،               . مغايرة فال يكون شرًطا دمتين فق ذهن إحدى المق ان الحاضر في ال ا يمكن إذا آ ذلك إنم ة ف ا حديث البغل ا   وأم إم

    . الصغرى وإما الكبرى، أما عند اجتماعهما في الذهن، فال نسلم أنه يمكن الشك أصال في النتيجة
  

وحقيقة األمر أن هذا النزاع، لزمهم في ظنهم الحاجة إلى مقدمتين، ال في اإلنتاج؛ ألن الشرط مغاير للمشروط،   : قلت
و         م المطل ه يعل ا ب ه م اج إلي ل المحت ذلك، ب يس         وليس األمر آ ه ل ول عن ا، والمغف ين أو ثالًث ة أو اثن ان مقدم ب سواء آ

ان ذاهال            . بمعلوم حال الغفلة؛ فإذا تذآر صار معلوًما بالفعل ة آ ذه المقدم د، وه ة ال تل أن البغل م ب وهنا الدليل هو العل
دل     عنها، فلم يكن عالًما بها العلم الذي تحصل به الداللة، فإن المغفول عنه ال يدل حينما يكون م ا ي ل إنم ه، ب غفوًلا عن

    . حال آونه مذآوًرا؛ إذ هو بذلك يكون معلوًما علًما حاضًرا
  

ك          -تعالى  -والرب  وم؛ ألن ذل زه عن السنة والن ه من ا أن م، آم منزه عن الغفلة والنسيان؛ ألن ذلك يناقض حقيقة العل
ان أهل ال ذا آ وم أخو الموت؛ وله إن الن ة، ف اة والقيومي ال الحي اقض آم ون ين ون، ويلهم ا ال يموت امون آم ة ال ين جن

    . التسبيح آما يلهم أحدنا النفس
  
ى استحضر   / والمقصود هنا أن وجه الدليل العلم بلزوم المدلول له، سواء سمى استحضاًرا أو تفطًنا أو غير ذلك، فمت

د          ه، وإال فق ا ل ان بيًن زوم إن آ ذا الل ه، وه ه دال علي م أن ة أو       في ذهنه لزوم المدلول له، عل ى مقدم ه إل اج في بيان يحت
ذي             . اثنتين أو ثالث أو أآثر ذا، هو ال م في حق ه تلزًما للحك ًطا مس ان وس ا آ واألوساط تتنوع بتنوع الناس، فليس م

ين               م ب دليل وهو الواسطة في العل ه وسط آخر، فالوسط هو ال د يحصل ل يجب أن يكون وسًطا في حق اآلخر، بل ق
حكوم والمحكوم عليه، فإن الحكم الزم للمحكوم عليه ما دام حكًما له، واألواسط ـ التي هي   الالزم والملزوم، وهما الم



 

ر           د يكون الخب ًرا صادًقا، فق ان الوسط خب ا إذا آ األدلة ـ مما يتنوع ويتعدد بحسب ما يفتحه اهللا للناس من الهداية، آم
ذا ر له ر الخب ذا غي لطان و  . له د دار الس ت عن الل، وثب وم  وإذا رؤى اله ل ق د، فك ي البل ك ف اعوا ذل اس فأش رق الن تف

والقرآن والسنة الذي بلغه الناس عن الرسول بلغ آل    . يحصل لهم العلم بخبر من غير المخبرين الذين أخبروا غيرهم
ون        ون، ولهؤالء مقرئ ون ومعلم م مقرئ قوم بوسائط غير وسائط غيرهم، السيما في القرن الثاني والثالث، فهؤالء له

ك   ومعلمون ى ذل ، و هؤالء آلهم وسائط، وهم األوساط بينهم وبين معرفة ما قاله الرسول وفعله، وهم الذين دلوهم عل
    . بأخبارهم وتعليمهم

  
ا من جعل الوسط في                  ا مرشد، وأم ه أو أرشد إليه ا منب ه عليه ل أو الحس، إذا نب ال بالعق ي تن وآذلك المعلومات الت

ا   دير صحته،             ل/ اللوازم هو الوسط في نفس ثبوته د بسط في موضعه، وبتق ا ق ذا باطل من وجوه آم لموصوف، فه
يس           ول، ول ى المعل ا عل ة يمكن االستدالل به ة، فكل عل فالوسط الذهني أعم من الخارجي، آما أن الدليل أعم من العل

فيكون دليال آل دليل يكون علة في نفس األمر وآذلك ما آان متوسًطا في نفس األمر، أمكن جعله متوسًطا في الذهن 
ذي          ا، والوسط ال ول يمكن االستدالل به تلزمة للمعل ة المس وال ينعكس؛ ألن الدليل هو ما آان مستلزًما للمدلول، فالعل
دير يمكن                  ى آل تق ه عل ين أن ه، فتب يمكن االستدالل ب الزم ف ذلك ال تلزم ل د، هو مس الزم البعي ه ال يلزم الملزوم ويلزم

إن    االستدالل على المطلوب بمقدمة واح رفتهن؛ ف ى مع دة إذا لم يحتج إلى غيرها، وقد ال يمكن إال بمقدمات فيحتاج إل
الء ومصنفي             ائر طوائف العق ذا ال تجد في س م محض؛ وله ا نقص تحك تخصيص الحاجة بمقدمتين دون ما زاد وم

نقص      . نتينالعلوم من يلتزم في استدالله البيان بمقدمتين، ال أآثر وال أقل، ويجتهد في رد الزيادة إلى اث ل ال وفي تكمي
ليمة أو سلك مسلك               ه الس ى فطرت ا عل ان باقًي بيلهم، دون من آ ان، ومن سلك س بجعله مقدمتين، إال أهل منطق اليون
    . غيرهم آالمهاجرين واألنصار والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين وعلمائهم ونظارهم وسائر طوائف الملل

  
دوهم في           وآذلك أهل النحو والطب و ا قل ين، آم ك هؤالء المنطقي ع في ذل اب إال من اتب الهندسة، ال يدخل في هذا الب

ا              م أو م ا يستغنى عن باطل آالمه ا إال عم نهم علًم وه ع ا تلق تفادوا بم ا اس / الحدود المرآبة من الجنس والفصل، وم
    . يضر وال ينفع، لما فيه من الجهل أو التطويل الكثير

  
تدالل تارة يقف على مقدمة وتارة على مقدمتين وتارة على مقدمات، آانت طريقة نظار المسلمين   ولهذا لما آان االس

ه          ا يفعل دمتين، آم ذآروا مق أن يذآروا من األدلة على المقدمات ما يحتاجون إليه، وال يلتزمون في آل استدالل أن ي
ائهم، وسلوآهم في       رهم      من يسلك سبيل المنطقيين، بل آتب نظار المسلمين وخطب اظرتهم لغي نظرهم ألنفسهم، ومن

ق              رهم إال من سلك طري ل وغي الء من أهل المل ائر أصناف العق ذلك س تعليما وإرشاًدا ومجادلة على ما ذآرت، وآ
    . هؤالء

  
ل وعجز النطق،     وما زال نظار المسلمين يعيبون طريق أهل المنطق، ويبينون ما فيها من الِعّي واللُّكَنة وقصور العق

ك            ويبينون ويم ذل ى تق ا إل ي واللساني أقرب منه اد المنطق العقل ى إفس ا إل وال يرضون أن يسلوآها في نظرهم       . أنه
    . ومناظرتهم، ال مع من يوالونه وال مع من يعادونه

  
ه ال    . وإنما آثر استعمالها من زمن أبي حامد فإنه أدخل مقدمة من المنطق اليوناني في أول آتابه المستصفى وزعم أن

تقيم        ي ا سماه القسطاس المس ثق بعلمه إال من عرف هذا المنطق، وصنف فيه معيار العلم ومحك النظر، وصنف آتاًب
ة أخذها         : ذآر فيه خمس موازين ى أمثل ا إل ر عباراته الثالث الحمليات، والشرطي المتصل والشرطي المنفصل، وغي

ألة        وذآر أنه خاطب بذلك بعض أهل التعليم، و/ من آالم المسلمين  رهم بسبب مس ين آف افتهم، وب ا في ته صنف آتاب
ا        ين، وذمه ى يق قدم العالم، وإنكار العلم بالجزئيات وإنكار المعاد، وبين في آخر آتبه أن طريقهم فاسدة، ال توصل إل

ارة أخرى، ث         . أآثر مما ذم طريقة المتكلمين ا بعب ارتهم وإم ا بعب م، إم م في  وآان أوال يذآر في آتبه آثيًرا من آالمه
ق               ادها أعظم من طري ا، وفس ا يوجب ذمه ر م ين أن طريقهم متضمنة من الجهل والكف آخر أمره بالغ في ذمهم، وب

ه مقصوده، وال            . المتكلمين، ومات وهو مشتغل بالبخاري ومسلم ا حصل ل ول، م ا يق ه م ول في ان يق والمنطق الذي آ
    . ق شيًئاأزال عنه ما آان فيه من الشك والحيرة، ولم يغن عنه المنط

  
ولكن بسبب ما وقع منه في أثناء عمره وغير ذلك، صار آثير من النظار يدخلون المنطق اليوناني في علومهم، حتى 
ا ادعوه من الحد والبرهان هو أمر             ذا، وأن م ق إال ه ه ال طري صار من يسلك طريق هؤالء من المتأخرين يظن أن

د   . عقالء والفضالء من المسلمين وغيرهم يعيبون ذلك ويطعنون فيه صحيح مسلم عند العقالء وال يعلم أنه مازال ال وق



 

اره       ن آث ه م ا يرون ال؛ لم ا مجم ه عيًب لمين يعيبون ور المس ددة، وجمه ك مصنفات متع ي ذل لمين ف ار المس صنف نظ
    . والضاللولوازمه الدالة على مافي أهله مما يناقض العلم واإليمان ويفضي بهم الحال إلى أنواع من الجهل والكفر 

  
ر،   ذي       / والمقصود هنا أن ما يدعونه من توقف آل مطلوب على مقدمتين، ال أآث اس ال م يسمون القي ذلك، وه يس آ ل

ال           : حذفت إحدى مقدمتيه قياس الضمير، ويقولون ا، فيق ا أو تغليًط ا غلط ا، وإم م به ا للعل د تحذف إم إذا آانت    : إنها ق
ع،        معلومة، آانت آغيرها من المقدمات ال ين وثالث وأرب أولى من إضمار ثنت ة ب معلومة، وحينئذ فليس إضمار مقدم

اج           ا يحت دعي فيم ة، جاز أن ي ة، أن األخرى تضمر محذوف ى مقدم فإن جاز أن يدعي في الدليل الذي ال يحتاج إال إل
ذا ال    إلى ثنتين أن الثالثة محذوفة، وآذلك فيما يحتاج إلى ثالث وليس لذلك حد، ومن تدبر هذا وجد األ  ذلك؛ وله مر آ

دمتين في           ارات من استعمال المق أبين العب ة ب راهين والحجج اليقيني يوجد في آالم البلغاء أهل البيان الذين يقيمون الب
وال وألسنة،                 م عق ق العل ان من المضيقين في طري ل من سلك طريقهم آ آالمهم، ما يوجد في آالم أهل المنطق، ب

    . ا من الرِّآَّة والِعّي ما ال يرضاه عاقلومعانيهم من جنس ألفاظهم، تجد فيه
  

يس الفالسفة          ذي في اإلسالم، وإال فل ى الفيلسوف ال وآان يعقوب بن إسحاق الكندي، فيلسوف اإلسالم في وقته ـ أعن
الوا ا ق لمين، آم ا  : من المس ي زمانن انوا ف ذين آ ان القضاة ال بعض أعي فة اإلسالم  : ل ينا من فالس ن س ال  ؟ اب يس ل  : فق

العدم فقد وجود آذا، وأنواع هذه اإلضافات، ومن وجد في بعض     : آان يعقوب يقول في أثناء آالمه -لإلسالم فالسفة
نتهم،       ولهم وألس آالمه فصاحة أو بالغة آما يوجد في بعض آالم ابن سينا وغيره، فلما استفاده من المسلمين من عق

م     / ن المسلمين، وإال فلو مشى على طريقة سلفه وأعرض عما تعلمه م نتهم، وه ولهم وألس لكان عقله ولسانه يشبه عق
ه مع      ره أو آل ه أو أآث أآثر ما ينفقون على من لم يفهم ما يقولونه، ويعظمهم بالجهل والوهم، أو يفهم بعض ما يقولون

وما قاله سائر عدم تصوره في تلك الحال لحقيقة ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما يعرف بالعقول السليمة، 
ورط من                . العقالء مناقًضا لما قالوه ا حسن ظن، فت رن به قة، واقت ة ومش د آلف رهم بع ى منتهى أم وهو إنما وصل إل

ضاللهم فيما ال يعلمه إال اهللا، ثم إن تدارآه اهللا بعد ذلك آما أصاب آثيًرا من الفضالء الذين أحسنوا بهم الظن ابتداء، 
ا    ن ضاللهم م م م م انكشف له ن الضالل،     ث ى م يهم وإال بق م عل ل ورده نهم، ب رأهم م نهم وتب وعهم ع أوجب رج

    . وضاللهم في اإللهيات ظاهر ألآثر الناس؛ ولهذا آفرهم فيها نظار المسلمين قاطبة
  
ي      الء ف ائر العق ال س ا ق وا م م يعرف ه، ول ه ولوازم م يتصوروا حقائق ة ل ى طائف ه عل ر في بس األم ا المنطق الت وإنم

ل     تناقضهم ف ه، ب يهم في اج إل يه، واتفق أن فيه أموًرا ظاهرة مثل الشكل األول، وال يعرفون أن ما فيه من الحق ال يحت
ان      ام بي ذا المق طولوا فيه الطريق، وسلكوا الوعر والضيق، ولم يهتدوا فيه إلى ما يفيد التحقيق، وليس المقصود في ه

    . ا أن العلم النظري ال يحصل إال ببرهانهم وهو من القياسما أخطؤوا في إثباته، بل ما أخطؤوا في نفيه حيث زعمو
  

اس             : وجعلوا أصناف الحجج ثالثة د القي ا يفي ين، وإنم د اليق ل ال يفي وا أن التمثي ل، وزعم تقراء، والتمثي اس، واالس القي
ه   ون مادت ذي تك ا / ال ي ذآروه ايا الت ن القض ل و    . م اس التمثي ذا الموضع أن قي ر ه ي غي ا ف د بين مول وق اس الش قي

م      ادة العل ار بم متالزمان، وأن ما حصل بأحدهما عن علم أو ظن، حصل باآلخر مثله إذا آانت المادة واحدة، واالعتب
اس        ل أو صورة قي اس التمثي ي صورة قي ت صورتها ف واء آان ة، س ادة يقيني ت الم ل إذا آان ية، ب ال بصورة القض

اس اقت    تثنائًيا   الشمول، فهي واحدة، وسواء آانت صورة القي ا أو اس يما في        -رانًي ارة شئت، الس أي عب ارتهم أو ب بعب
    . العبارات التي هي خير من عباراتهم وأبين في العقل، وأوجز في اللفظ والمعنى واحد

  
اإلرادة، أو          : وجد هذا في أظهر األمثلة إذا قلت وان، أو حساس، أو متحرك ب وق، أو حي هذا إنسان، وآل إنسان مخل

ذه الصورة، وإن شئت قلت     ناطق، أو م ى ه و      : ا شئت من لوازم اإلنسان، فإن شئت صورت الدليل عل هو إنسان فه
ذه الصفات، وإن            تلزمة له انية المس اس، الشتراآهما في اإلنس ره من الن مخلوق أو حساس أو حيوان أو متحرك آغي

و متصف      : وإن شئت قلتهذا إنسان، واإلنسانية مستلزمة لهذه األحكام، فهي الزمة له،   : شئت قلت اًنا فه إن آان إنس
ين          : بهذه الصفات الالزمة لإلنسان، وإن شئت قلت اني باطل، فتع ا أال يتصف، والث ذه الصفات وإم إما أن يتصف به

    . األول؛ ألن هذه الزمة لإلنسان ال يصور وجوده بدونها
  

ه في      . وأما االستقراء، فإنما يكون يقينيا؛ إذا آان استقراء تاما ا وجدت وحينئذ فتكون قد حكمت على القدر المشترك بم
ليس استدالال بجزئي على آلي وال بخاص على عام، بل استدالل بأحد المتالزمين على اآلخر، / جميع األفراد، وهذا 

ام             ي الع ذلك الكل ا ل ام، يوجب أن يكون الزًم ي الع راد الكل رد من أف ولهم   . فإن وجود ذلك الحكم في آل ف ذا    : فق إن ه



 

دلول         ا للم د أن يكون ملزوم دليل الب ك، وال و جاز      ؟ استدالل بخاص جزئي على عام آلي ليس بحق، وآيف ذل ه ل فإن
وجود الدليل مع عدم المدلول عليه، ولم يكن المدلول الزًما له، لم يكن إذا علمنا ثبوت ذلك الدليل، نعلم ثبوت المدلول 

ين          : ارة ال يكون معه، فإنا إذا علمنا ذلك، ثم قلنامعه، إذا علمنا أنه تارة يكون معه، وت ا ب د جمعن ا ق ا آن ه دائًم ه مع إن
    . النقيضين

  
ر،           م وأظه وى وأت زوم أق ان الل ا آ زوم، وآلم وهذا اللزوم الذي نذآره هاهنا يحصل به االستدالل بأي وجه حصل الل

زوم     آانت الداللة أقوى وأتم وأظهر، آالمخلوقات الدالة على الخالق سب وق إال وهو مل ا مخل حانه وتعالى، فإنه ما منه
وق دال          ه، وآل مخل ه ورحمت يئته وحكمت ه ومش ه وقدرت دون علم لخالقه ال يمكن وجوده بدون وجود خالقه، بل وال ب

    . على ذلك آله
  

ا أن يكون أعم          زوم، وإم اوًيا للمل ا أن يكون مس الزم إم وم أن ال دليل ال    وإذا آان المدلول الزًما للدليل، فمعل ه، فال من
ا            : يكون إال أعم منه، وإذا قالوا في القياس ه، وإنم دلول علي م الم ي هو الحك يس الجزئ ي، فل ى الجزئ يستدل بالكلي عل

م    الجزئي هو الموصوف المخبر عنه بمحل الحكم، فهذا قد يكون أخص من الدليل وقد يكون مساويا له، بخالف الحك
دلول      الذي هو صيغة هذا، وحكمه الذي أخ ك هو الم إن ذل ه، ف بر به عنه، فإنه ال يكون إال أعم من الدليل أو مساويا ل

    . الالزم للدليل، والدليل هو الزم للمخبر عنه الموصوف
  
اس المؤلف           : فإذا قيل/ ر، والقي ذ، والتحريم الزم للخم دليل، وهو الزم للنبي النبيذ حرام ألنه خمر، فكونه خمًرا هو ال

م تستدل بالمسكر أو الخمر             : ا قلتمن المقدمتين إذ ر، وآل خمر حرام، فأنت ل آل النبيذ المتنازع فيه مسكر أو خم
ي،     ى الجزئ ي عل الذي هو آلي على نفس محل النزاع الذي هو أخص من الخمر والنبيذ، فليس هو استدالال بذلك الكل

د            ذ من ذا النبي ان تحريم ه ا آ ذ، فلم ذا النبي ى تحريم ه ه عل ال     بل استدللت ب ه      : رًجا في تحريم آل مسكر ق ال أن من ق
    ؟ استدالل بالكلي على الجزئي

  
و ثابت          ا، فه ر، وهو ثابت له والتحقيق أن ما ثبت للكلي فقد ثبت لكل واحد من جزئياته، والتحريم هو أعم من الخم

لدليل هو آالجزئي بالنسبة وذلك ا  . لكل فرد من جزئياتها، فهو استدالل بكلى على ثبوت آلي آخر لجزئيات ذلك الكلي
إلى ذلك الكلي، وهو آلي بالنسبة إلى تلك الجزئيات، وهذا مما ما ال ينازعون فيه، فإن الدليل هو الحد األوسط وهو     
أعم من األصغر أو مساو له، واألآبر أعم منه أو مساو له، واألآبر هو الحكم والصفة والخبر، وهو محمول النتيجة، 

    . عليه الموصوف المبتدأ، وهو موضوع النتيجةواألصغر هو المحكوم 
  

ل    ولهم في التمثي ل           : وأما ق ك وقي ق ذل إن أطل ي، ف ى جزئ ي عل ه استدالل بجزئ ى        : أن ي عل ه استدالل بمجرد الجزئ إن
ة  إنما يدل بحد أوسط ـ وهو اشتراآهما في علة الحكم، أو دليل الحكم مع ال     ] قياس التمثيل [ الجزئي، فهذا غلط، فإن  عل

    . ـ فإنه قياس علة أو قياس داللة
  
ا أن يكون هو          ] قياس الشبه  [ وأما /  رع إم ين األصل والف ، فإذا قيل به لم يخرج عن أحدهما، فإن الجامع المشترك ب

د تكون     العلة أو ما يستلزم العلة، وما استلزمها لم يكن االشتراك فيه مقتضًيا لالشتراك في الحكم، بل آان المشترك ق
ا         ل ال يكون صحيًحا إال إذا اشترآا فيه اس، ب م صحة القي م االشتراك      . معه العلة، وقد ال تكون، فال نعل ونحن ال نعل

فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت الالزم، فإذا قدرنا أنهما لم يشترآا   . إال إذا علمنا اشتراآهما فيها أو في ملزومها  . فيها
وإن لم يعلم ذلك لم تعلم صحة   . باطال قطًعا؛ ألنه حينئذ تكون العلة مختصة باألصل في الملزوم وال فيها، آان القياس

زم من           ه يل ا، فإن ة وال دليله م عين العل م تعل رع، وإن ل القياس، وقد يعلم صحة القياس بانتفاء الفارق بين األصل والف
ا يكون تام    ارق  انتفاء الفارق اشتراآهما في الحكم وإذا آان قياس التمثيل إنم اء الف ي       . ا بانتف داء جامع، وهو آل أو بإب

اس الشمول      زوم         . يجمعهما يستلزم الحكم، وآل منهما يمكن تصويره بصورة قي ى ول م للكل زوم الحك وهو يتضمن ل
    . الكلي لجزئياته، وهذا حقيقة قياس الشمول، ليس ذلك استدالًلا بمجرد ثبوته لجزئي على ثبوته لجزئي آخر

  
بما تعلم به القضية الكبرى في القياس، فبيان الحد األوسط هو      : قيل  ؟ بم يعلم أن المشترك مستلزم للحكم  : فأما إذا قيل

ذا               ى ه ه عل دم التنبي ا تق م للجامع المشترك، آم زوم الحك ه هو ل ر ل زوم الحد األآب د يستدل     . المشترك الجامع، ول وق
ذات،       / ملزوم  بجزئي على جزئي، إذا آانا متالزمين، أو آان أحدهما زوم عن ال ان الل إن آ اآلخر من غير عكس، ف



 

آانت الداللة على الذات، وإن آان في صفة أو حكم، آانت الداللة على الصفة أو الحكم، فقد تبين ما في حصرهم من 
    . الخلل

  
يمكن   ] االقتراني [ روه في وأما تقسيمهم إلى األنواع الثالثة، فكلها تعود إلى ما ذآر في استلزام الدليل للمدلول، وما ذآ

، فيعود األمر إلى معنى واحد،   ] االقتراني [ يمكن تصويره بصورة   ] االستثنائي [ ، وآذلك  ] االستثنائي [ تصويره بصورة 
ذا    تلزم له وهو مادة الدليل، والمادة ال تعلم من صورة القياس الذي ذآروه، بل من عرف المادة بحيث يعلم أن هذا مس

ي         علم ال ارات الت ل العب ا، ب اراتهم أو بغيره ا بعب ر عنه داللة ، سواء صورت بصورة قياس أو لم تصور، وسواء عب
    . صقلتها عقول المسلمين وألسنتهم خير من عباراتهم بكثير آثير

  
ه هو               ] االقتراني [ و ذا بعين ر، وه ا ذآ ذا آم ذا له ذا، وه ذا له زوم ه ى ل ود إل تثنائي  [ آله يع ف من المتصل   المؤل   ] االس

الزم            وت ال ى ثب دم وهو الشرط عل ذي هو المق زوم ال وت المل والمنفصل، فإن الشرطي المتصل استدالل باللزوم، بثب
دم وهو      ذي هو المق الذي هو التالي، وهو الجزاء، أو بانتفاء الالزم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتفاء الملزوم ال

    . الشرط
  

ا رطي المنفصل [ وأم وليون    ] الش ميه األص ذي يس و ال بر [ ـ وه يم/ الس دليون   ] والتقس ا الج ميه أيض د يس يم  [ ، وق التقس
ه    ] والترديد ى ثبوت ه عل ذا      . ـ فمضمونه االستدالل بثبوت أحد النقيضين على انتفاء اآلخر، وبانتفائ ة، وله وأقسامه أربع

ذا ثبت    آان في مانعة الجمع والخلو االستثناءات األربعة وهو أنه إن ث بت هذا انتفى نقيضه وآذا اآلخر، وإن انتفى ه
و   نقيضه وآذا اآلخر، ومانعة الجمع االستدالل بثبوت أحد الضدين على انتفاء اآلخر، واألمران متنافيان، ومانعة الخل
يس هو              ا وجود شيء وعدم آخر، ل ا، ولكن جزاءه و منهم ان، فمنعت الخل فيها تناقض ولزوم، والنقيضان ال يرتفع

ا        وج ان؛ ألن ارتفاعهم ا ال يرتفع ا لآلخر، وإن آان ود الشيء وعدمه، ووجود شيء وعدم آخر قد يكون أحدهما الزًم
    . يقتضي ارتفاع وجود شيء وعدمه معا

  
ى          ه، وعل وت ملزوم ه بثب اف مضاد لوجوده، فيستدل علي وبالجملة، ما من شيء إال وله الزم ال يوجد بدونه، وله من

ا    انتفائه بانتفاء الز مه، ويستدل على انتفائه بوجود منافيه، ويستدل بانتفاء منافيه على وجوده؛ إذا انحصر األمر فيهم
ا         أحوال الشيء وملزومه م ب فلم يمكن عدمهما جميًعا، آما لم يمكن وجودهما جميًعا، وهذا االستدالل يحصل من العل

ة، ال يختص شيء       والزمها، وإذا تصورته الفطرة عبرت عنه بأنواع من العبارات وصورت  واع صور األدل ه في أن
ة، وهي               ادة معين ه م ان شرطوا ل إن البره ان، ف ا سموه البره اس، فضال عم من ذلك بالصورة التي ذآروها في القي
يما        ا ـ الس م الفطرة بهم القضايا التي ذآروها، وأخرجوا من األوليات ما سموه وهميات، وما سموه مشهورات، وحك

    . من حكمها بكثير من اليقينيات التي جعلوها مواد البرهان بما سموه وهميات ـ أعظم
  
وم         / ه أشرف العل ال ب ا ين ه م وقد بسطت القول على هذا وبينت آالمهم في ذلك وتناقضهم، وأن ما أخرجوه يخرج ب

ا في األع    ة له ان من العلوم النظرية والعلوم العملية، وال يبقى بأيديهم إال أمور مقدرة في األذهان ال حقيق وال أن    . ي ول
وم        ه في مواضعه من العل ك آل هذا الموضع ال يتسع لحكاية ألفاظهم في هذا وما أوردته عليهم لذآرته، فقد ذآرت ذل

    . الكلية واإللهية، فإنها هي المطلوبة
  
فاحتجنا أن ننظر إنما وقع لما زعموا أنه آلة قانونية، تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكره،   ] المنطق [ والكالم في  

ذلك   ه              ؟ في هذه اآللة، هل هي آما قالوا، أو ليس األمر آ ين ب ا يتب والهم، م اد أق ه من فس ين ل ومن شيوخهم من إذا ب
ه عن        : ضاللهم، وعجز عن دفع ذلك، يقول ال ل ا الفضالء، فيق هذه علوم قد صقلتها األذهان أآثر من ألف سنة وقبله

    : هذا أجوبة
  

ون خطأهم وضاللهم،        أنه لي  : أحدها يهم ويبين س األمر آذلك، فما زال العقالء الذين هم أفضل من هؤالء ينكرون عل
ام      ا أي ره، فأم فأما القدماء، فالنزاع بينهم آثير معروف، وفي آتب أخبارهم ومقاالتهم من ذلك ما ليس هذا موضع ذآ

ة والرياضية      اإلسالم، فإن آالم نظار المسلمين في بيان فساد ما أفسدوه من أصول ل والطبيعي ة، ب ة واإللهي هم المنطقي
ى الرافضة،       ان       / آثير، قد صنف فيه آل طائفة من طوائف نظار المسلمين حت ائر طوائف أهل اإليم ا شهادة س وأم

ان        ان أعي إذا آ ه في األرض ،ف والعلماء بضاللهم، وآفرهم، فهذا البيان عام ال يدفعه إال معاند، والمؤمنون شهداء الّل



 

ع     األذآ ا تفصيال، امتن ة وإم ياء الفضالء من الطوائف، وسائر أهل العلم واإليمان معلنين بتخطئتهم وتضليلهم إما جمل
    . أن يكون العقالء قاطبة تلقوا آالمهم بالقبول

  
ر      : الوجه الثاني  أن هذا ليس بحجة، فإن الفلسفة التي آانت قبل أرسطو وتلقاها من قبله بالقبول طعن أرسطو في آثي

ورد الفالسفة بعضهم على   . منها وبين خطأهم، وابن سينا وأتباعه خالفوا القدماء في طائفة من أقاويلهم وبينوا خطأهم
م               ا شاء اهللا؛ ألنه ى أرسطو م د ردوا عل ه ق و البرآات وأمثال ى بعض، وأب ة بعضهم عل بعض أآثر من رد آل طائف

    . ل معين وال لقول معينإنما قصدنا الحق، ليس قصدنا التعصب لقائ  : يقولون
  

ن    : والثالث أن دين عباد األصنام أقدم من فلسفتهم، وقد دخل فيه من الطوائف أعظم ممن دخل في فلسفتهم، وآذلك دي
ل المسيح        ان قب إن أرسطو آ اليهود المبدل أقدم من فلسفة أرسطو، ودين النصارى المبدل قريب من زمن أرسطو، ف

ه آ   نة، فإن ة س و ثالثمائ ود       بنح تعمله اليه ذي يس روم ال اريخ ال ه ت ؤرخ ب ذي ي بس ال ن فيل كندر ب ن اإلس ي زم ان ف
    . والنصارى

  
ل، فال        : أن يقال  : الرابع/ م بمجرد العق ا تعل فهب أن األمر آذلك، فهذه العلوم عقلية محضة ليس فيها تقليد لقائل، وإنم

ا،     يجوز أن تصحح بالنقل، بل وال يتكلم فيها إال بالمعقول الم ى بطالن الباطل منه جرد، فإذا دل المعقول الصريح عل
ى         ا إل اآم فيه ل محض، فيجب التح لم يجز رده، فإن أهلها لم يدعوا أنها مأخوذة عن شيء يجب تصديقه، بل عن عق

    . موجب العقل الصريح
  

  إن قياس التمثيل ال يفيد إال الظن: فصــل في قولهم: فصــل 
  

روه من أ      ا ذآ د احتجوا بم تقراء،          وق ل دون االس اس التمثي اس الشمول، وأن قي ذي هو قي اس ال تقراء دون القي ن االس
ين           : فقالوا د اليق د يفي ه ق تقراء، فإن ا، بخالف االس إن قياس التمثيل ال يفيد إال الظن، وأن المحكوم عليه قد يكون جزئًي

ه    وذلك أن االستقراء هو الح  : والمحكوم عليه ال يكون إال آلًيا، قالوا ا تحقق في جزئيات ان في      . كم على آلي بم إن آ ف
ات      ع جزئي ى جمي ا عل ا به ا محكوًم مية؛ لكونه ى المتحرك بالجس الحكم عل ا آ تقراء تام ان االس ات، آ ع الجزئي جمي
د المضغ          ه األسفل عن ه إذا أآل تحرك فك وان بأن المتحرك من الجماد والحيوان والنبات، والناقص آالحكم على الحي

ه      لوجود ذلك ف ى خالف تقرأ عل م يس ا ل ات بخالف       / ي أآثر جزئياته، ولعله فيم ه في اليقيني ع ب آالتمساح، واألول ينتف
    . الثاني، وإن آان منتفًعا به في الجدليات

  
ل   اس التمثي ولهم                 : وأما قي ا، آق ى جامع مشترك بينهم اء عل ره بن ى غي ه عل م ب ا حك ى شيء بم م عل و الحك الم    : فه الع
الفرع       . يما آالباريموجود، فكان قد م، ف ة وحك أو هو جسم فكان محدَثا آاإلنسان، وهو مشتمل على فرع وأصل وعل

ما هو مثل العالم في هذا المثال، واألصل ما هو مثل الباري أو اإلنسان، والعلة الموجودة أو الجسم، والحكم القديم أو 
    . المحدث

  
وم عل    : قالو ة أن المحك تقراء ال يكون إال           ويفارق االستقراء من جه ه في االس وم علي ا، والمحك د يكون جزئًي ه ق ه في ي
ى               : قالوا  . آليا ه عل م ب ا حك ا اشتراآهما فيم ا يعمهم رين فيم يس من ضرورة اشتراك أم وهو غير مفيد لليقين؛ فإنه ل

على ذلك في العقليات  أحدهما، إال أن يبين أن ما به االشتراك علة لذلك الحكم، وآل ما يدل عليه فظني، فإن المساعد
    . عند القائلين به ال يخرج عن الطرد والعكس والسبر والتقسيم

  
ى     تقراء، وال سبيل إل أما الطرد والعكس، فال معنى له غير تالزم الحكم والعلة وجوًدا وعدما، والبد في ذلك من االس

م في األصل       المطلوب، فيكون االستقراء ناقصا، ال سيما/ دعواه في الفرع؛ إذ هو غير  ة الحك و يجوز أن تكون عل
مرآبة من أوصاف المشترك ومن غيرها، ويكون وجودها في األوصاف متحقًقا فيها، فإذا وجد المشترك في األصل  
وت        رع، ثب ثبت الحكم لكمال علته، وعند انتفائه فينتفي لنقصان العلة، وعند ذلك فال يلزم من وجود المشترك في الف

    . باقي األوصاف أو بعضهاالحكم، لجواز تخلف 
  

دا         ا ع ل م ال آ ة، وإبط ة معين ي جمل وى حصر أوصاف األصل ف ى دع ع إل له يرج يم، فحاص بر والتقس ا الس وأم
تبقى زم           . المس ارج، و إال ل ذات األصل ال لخ ي األصل ل ا ف م ثابًت ون الحك واز أن يك ي لج ر يقين و ـ أيضا ـ غي وه



 

يكون لغيرها أبًدا، وإن لم يطلع عليه مع البحث عنه، وليس األمر آذلك في التسلسل، وإن ثبت لخارج فمن الجائز أن 
دينا، ونحن ال             ين أي ل من ذهب ب ق وجب ع في عدم بحر زئب العاديات، فإنا ال نشك مع سالمة البصر وارتفاع الموان

ه في          ذي ال تحقق ل البعض ال المجموع أو ب ال ب ائز أن يكون معل وت    نشاهده، وإن آان منحصًرا فمن الج رع، وثب الف
ل،    تقالله بالتعلي الحكم مع المشترك في صورة مع تخلف غيره من األوصاف المقارنة له في األصل مما ال يوجب اس
لجواز أن يكون في تلك معلال بعلة أخرى، وال امتناع فيه، وإن آان ال علة له سواه، فجائز أن يكون علة لخصوصه  

    . عموم ذاته الحكم، فمع بعده يستغنى عن التمثيلال لعمومه، وإن بين أن ذلك الوصف يلزم ل
  
والفراسة البدنية هي عين التمثيل، غير أن الجامع فيها بين األصل والفرع دليل العلة ال نفسها، وهو المسمى     : قالوا/ 

علولها اآلخر؛ إذ  في عرف الفقهاء بقياس الداللة، فإنها استدالل بمعلول العلة على ثبوتها، ثم االستدالل بثبوتها على م
ق         ى الخل المزاج عل م ب زاج، ث ى الم مبناها على أن المزاج علة لخلق الباطن وخلق ظاهر، فيستدل بالخلق الظاهر عل
ك في               ل ذل ا يوجد مث زاج واحد آم ولي م ا معل ى آونهم اء عل ى الشجاعة، بن الباطن، آاالستدالل بعرض األعلى عل

ا   د فيه ين في األصل            األسد، ثم إثبات العلة في األصل الب ة الحكم در أن عل دم، وإن ق ا تق يم آم دوران أو التقس من ال
    . هذا آالمهم . واحدة، فال مانع من ثبوت أحدهما في الفرع بغير علة األصل، وعند ذلك فال يلزم الحكم اآلخر

  
ل      تفريقهم بين قياس الشمول وقياس التمثيل، بأن األول قد يفيد اليقين والثاني ال يف  : فيقال  رق باطل، ب د إال الظن، ف ي

دليل          . حيث أفاد أحدهما اليقين، أفاد اآلخر اليقين ادة ال إن إف د اآلخر إال الظن، ف وحيث ال يفيد أحدهما إال الظن ال يفي
ين                د اليق ا يفي ار تضمن أحدهما لم ل باعتب ى صورة أحدهما دون اآلخر، ب ه عل يس لكون ين أو الظن ل ان    . لليق إن آ ف

د إال          أحدهما اشتمل  م يف ا، ل م ظًن د الحك ا يفي ى م م يشتمل إال عل على أمر مستلزم للحكم يقينا، حصل به اليقين، وإن ل
زوم الحد          . الظن رى المتضمنة ل والذي يسمى في أحدهما حًدا أوسط هو في اآلخر الوصف المشترك، والقضية الكب

ين      المشترك بين األصل والفرع،/ األآبر لألوسط هو بيان تأثير الوصف  ه يتب رى، ب فما به يتبين صدق القضية الكب
    . فلزوم األآبر لألوسط هو لزوم الحكم للمشترك  . أن الجامع المشترك مستلزم للحكم

  
ان    : فإذا قلت النبيذ حرام قياًسا على الخمر؛ ألن الخمر إنما حرمت لكونها مسكرة، وهذا الوصف موجود في النبيذ، آ

ك ة قول ذ مس  : بمنزل ك  : فالنتيجة  . كر، وآل مسكر حرامآل نبي د   : قول و الح و موضوعها وه ذ ه ذ حرام، والنبي النبي
ين الموضوع والمحمول وهو الحد األوسط،          األصغر؛ والحرام محمولها وهو الحد األآبر، والمسكر هو المتوسط ب

    . المحمول في الصغرى الموضوع في الكبرى
  

خمر العنب؛ ألن العلة في األصل هو اإلسكار وهو موجود في الفرع، فثبت التحريم النبيذ حرام قياًسا على   : فإذا قلت
ل ذآر األصل             اس التمثي ذ بالسكر وهو الحد األوسط، لكن زدت في قي لوجود علته؛ فإنما استدللت على تحريم النبي

ه في الجامع الكلي، وإذا الذي يثبت به الفرع، وهذا ألن شعور النفس بنظير الفرع، أقوى في المعرفة من مجرد دخول
    . قام الدليل على تأثير الوصف المشترك، لم يكن ذآر األصل محتاًجا إليه

  
اء               اس بإلغ ا القي ا وإم ا دليله ة وإم ا العل ارق، و الجامع إم اء الف داء الجامع، أو بإلغ والقياس ال يخلو، إما أن يكون بإب

اواة هي        : قيل فإذا/  . الفارق، فهنا الغاء الفارق هو الحد األوسط هذا مساو لهذا، ومساوي المساوي مساو، آانت المس
    . الحد األوسط وإلغاء الفارق عبارة عن المساواة

  
ك        : فإذا قيل ة قول و بمنزل ذر، فه ذا وهو متع ذا     : ال فرق بين الفرع واألصل إال آ ذا مساو له م      . ه م المساوي حك وحك
    . مساويه

  
    . لى أن ما به االشتراك علة للحكم ، فظنيآل ما يدل ع  : وأما قولهم 
  

دل         : ثم نقول  . ال نسلم؛ فإن هذه دعوى آلية ولم تقيموا عليها دليال  : فيقال ذي ي ة المشترك هو ال ى علي الذي يدل به عل
ة المشترك في      ى علي به على صدق القضية الكبرى، وآل ما يدل به على صدق الكبرى في قياس الشمول يدل به عل

ه هو              قي م ل زوم الحك ل، هو الحد األوسط، ول إن الجامع المشترك في التمثي ا؛ ف اس التمثيل، سواء آان علمًيا أو ظنًي
    . لزوم األآبر لألوسط، ولزوم األوسط لألصغر هو لزوم الجامع المشترك لألصغر، وهو ثبوت العلة في الفرع

  



 

ك   فإذا آان الوصف المشترك، وهو المسمى بالجامع، والعلة أو دليل العلة أو المناط أو ما آان من األسماء إذا آان ذل
ه،       . الوصف ثابًتا في الفرع، الزًما له آان ذلك موجبا لصدق المقدمة الصغرى ا ل ا للوصف الزًم وإذا آان الحكم ثابًت

رى     ة الكب ا لصدق المقدم ات         . آان ذلك موجب ى إثب ه إل ان    / وذآر األصل يتوصل ب إن آ دمتين، ف اس   إحدى المق القي
د   و الح ارق ه اء الف ا، وهو إلغ ا وتماثلهم اواة بينهم إن المشترك هو المس ين؛ ف د من األصل المع ارق فالب اء الف بإلغ
ر           ة الوصف ال يفتق ى علي ان االستدالل عل األوسط، وإن آان القياس بإبداء العلة، فقد يستغنى عن ذآر األصل إذا آ

ة المشترك، وهو الحد             إليه، وأما إذا احتاج إثبات علية الوصف إلي  ى علي دل عل ا ي ام م ه من تم ذآر األصل؛ ألن ه في
ة،                . األآبر واد معين ا في م اس الشمول أخذوا يظهرون آون أحدهما ظنًي ل وقي اس التمثي ين قي وهؤالء الذين فرقوا ب

إذا أخذوه فيما يستفاد به وتلك المواد التي ال تفيد إال الظن في قياس التمثيل، ال تفيد إال الظن في قياس الشمول، وإال ف
    . وآان ظهور اليقين به هناك أتم  . اليقين من قياس الشمول، أفاد اليقين في قياس التمثيل أيًضا

  
آل إنسان حيوان، وآل حيوان جسم فكل إنسان جسم، آان الحيوان هو الحد األوسط وهو    : فإذا قيل في قياس الشمول

ال   أن يق ل، ب اس التمثي ي قي ترك ف ك       : المش ون تل إن آ ات؛ ف ن الحيوان ره م رس وغي ى الف ا عل م، قياًس ان جس اإلنس
ه       . الحيوانات حيواًنا، هو مستلزم لكونها أجساًما ل ل م في األصل، فقي ة     : وإذا نوزع في علية الحك لم أن الحيواني ال نس

ين      . آل حيوان جسم   : تستلزم الجسيمة، آان هذا نزاًعا في قوله ك أن المشترك ب ة،     وذل رع، إذا سمى عل األصل والف
  فإنما يراد به ما يستلزم الحكم؛ سواء آان هو العلة الموجبة لوجوده في الخارج، أو آان مستلزما لذلك، 

  
دليل،     : ومن الناس من يسمى الجميع علة، السيما من يقول/ ة وال إن العلة إنما يراد بها المعرف؛ وهو األمارة والعالم

وأما غير   . إنه قد يراد بها الداعي وهو الباعث فإنه يقول ذلك في علل األفعال  : لداعي، ومن قالال يراد بها الباعث وا
م يكن أحد         ة للجسمية، وإن ل ة، والحيواني انية للحيواني األفعال فقد تفسر العلة فيها بالوصف المستلزم، آاستلزام اإلنس

ذا     ر ه ا في غي م أن          الوصفين هو المؤثر في اآلخر على أنا قد بين ًما، يعل وان جس م آون الحي ه يعل ا ب الموضع، أن م
رى في            م صدق الكب ه يعل ا ب دة أو عديمها؛ وأن م ل الفائ ه قلي اإلنسان جسم، حيث بينا أن قياس الشمول الذي يذآرون

    . العقليات، يعلم صدق أفرادها التي منها الصغرى، بل وبذلك يعلم صدق النتيجة
  

    . لهم أآثر من أن يذآروتناقضهم وفساد قو  : ثم قال
  

ى  الم عل ا الك اس  ] المنطق [ والمقصود هن اس الشمول، ويستخفون بقي م يعظمون قي ان، وأنه روه من البره ا ذآ ، وم
التمثيل ويزعمون أنه إنما يفيد الظن، و أن العلم ال يحصل إال بذاك، وليس األمر آذلك، بل هما في الحقيقة من جنس 

ائر              واحد، وقياس التمثيل الص  ان س ذا آ اس الشمول؛ وله ا من مجرد قي ان أو ظًن ا آ وب علًم ادة المطل ى بإف حيح أول
ام إال   ر الع ي األم اس الشمول ف ل ال يصح قي اس الشمول، ب تدلون بقي ا يس ر مم ل أآث اس التمثي تدلون بقي الء يس العق

اس     بتوسط قياس التمثيل، وآل ما يحتج به على صحة قياس الشمول في بعض الصور، فإنه يح  ى صحة قي ه عل تج ب
ة         : ومثلنا هذا بقولهم  . الصور/ التمثيل في تلك  والهم الفاسدة اإللهي ه من أشهر أق   . الواحد ال يصدر عنه إال واحد، فإن

اج عن             ة، فال نت ة موجب ه من قضية آلي وأما األقوال الصحيحة، فهذا ـ أيًضا ـ ظاهر فيها، فإن قياس الشمول البد في
    . زئيتين باتفاقهمسالبتين وال عن ج

  
ه          م بكون ى العل ين عل ا يع ك مم ان ذل والكلى ال يكون آلًيا إال في الذهن، فإذا عرف تحقق بعض أفراده في الخارج، آ
م      راده، والعل رت أف يما إذا آث آلًيا موجًبا، فإنه إذا أحس اإلنسان ببعض األفراد الخارجية، انتزع منه وصًفا آلًيا، ال س

    . ك ألصل في الخارج هو أصل العلم بالقضية الكليةبثبوت الوصف المشتر
  

ه، فكيف      : وحينئذ، فالقياس التمثيلي أصل للقياس الشمولي، إما أن يكون سبًبا في حصوله، وإما أن يقال ال يوجد بدون
ان وال  الكل أعظم من الجزء، والنقيضان ال يجت       : يكون وحده أقوى منه، وهؤالء يمثلون الكليات بمثل قول القائل مع
راده             . يرتفعان، واألشياء المساوية لشيء واحد متساوية ونحو ذلك م من أف د عل ات إال وق ذه الكلي ي من ه ا من آل وم

ا      رد من أفراده ل بف ا المث ارق      . الخارجة أمور آثيرة، وإذا أريد تحقيق هذه الكلية في النفس ضرب له اء الف ين انتف وب
    . ئذ يحكم العقل بثبوت الحكم لذلك المشترك الكلي، وهذا حقيقة قياس التمثيلبينه وبين غيره أو ثبوت الجامع وحين

  



 

ولو قدرنا أن قياس الشمول ال يفتقر إلى التمثيل، وأن العلم بالقضايا الكلية ال يفتقر إلى العلم بمعين أصال، فال يمكن   /
ين؛        إذا علم الكلي مع العلم بثبوت بعض أفراده في الخارج، آان أ  : أن يقال ذلك المع م ب دون العل ه ب نقص من أن يعلم

    . فإن العلم بالمعين ما زاده إال آماال، فتبين أن ما نفوه من صورة القياس أآمل مما أثبتوه
  

غيروا بعض ما ذآره أرسطو، لكن ما زادوه في اإللهي هو خير من   ] الطبيعي [ بل و   ] المنطق اإللهي [ واعلم أنهم في 
ا        . ي قد رأيت الكالمينآالم أرسطو، فإن ر، وأم ر آثي ود والنصارى بكثي وأرسطو وأتباعه في اإللهيات أجهل من اليه

    . في الطبيعيات فغالب آالمه جيد، وأما المنطق فكالمه فيه خير من آالمه في اإللهي
  
اء ل                ا رأوا استعمال الفقه أخريهم لم ا هو من آالم مت ل، إنم اس التمثي روه من تضعيف قي ا ذآ اء  وم ا، والفقه ه غالًب

ادة                  ك الم و صوروا تل اس، فل ادة ال من صورة القي اك الظن حصل من الم ة، وهن واد الظني ًرا في الم يستعملونه آثي
وا صورة قياسهم                 ة الصورة، فجعل وا أن الضعف من جه ا ـ إال الظن، لكن هؤالء ظن د ـ أيًض بقياس الشمول، لم يف

ا          يقينًيا، وصورة قياس الفقهاء ظنًيا، ومث ة، آم ا باألقيسة الظني ين يحتجون علين رروا أن المتكلم ة ليق ة آالمي لوه بأمثل
م أخذوا                  دات، ث ره من المول ى اإلنسان وغي ا عل دًثا قياًس ان مح ك جسم مؤلف فك أن الفل يهم ب مثلوه من االحتجاج عل

م من     ضعفوا بضعف مادته، فإن هذا الدليل الذي ذآره الجهمية / يضعفون هذا القياس، لكن إنما  ة ومن وافقه والقدري
ين أن          رق ب ذا ال ف ة، وله ا ال لكون صورتها ظني ة ضعيفة ألجل مادته ام أدل ى حدوث األجس رهم عل األشعرية وغي

    . يصوروها بصورة التمثيل أو الشمول
  فصــل  
  

    . اتإن القياس أو البرهان يفيد العلم بالتصديقات، فهو أدق المقام  : وأما المقام الرابع، وهو قولهم
  

ع          ان التصور إال بالحد، وحصول التصور بالحد، ومن ع إمك وذلك أن خطأ المنطقيين في المقامات الثالثة ــ وهي من
ا    . حصول التصديق بالحد،ومنع حصول التصديق بالقياس ــ واضح بأدنى تدبر، ومدرآه قريب، والعلم به ظاهر وإنم

روه من    يلبسون على الناس بالتهويل والتطويل، وأظهرها  ا ذآ خطأ دعواهم أن التصورات المطلوبة ال تحصل إال بم
ام أمر ال              : الحد، ويليه قولهم ذا النفي الع إن ه اس، ف روه من القي ا ذآ ال إال بم ة ال تن إن شيًئا من التصديقات المطلوب

ا يحصل من التصديقات        بطالن بم وم ال ه معل ا     سبيل إلى العلم به، وال يقوم عليه دليل أصًلا، مع أن دون م ة ب المطلوب
ام       ذا المق إن آون    / ذآروه من القياس، آما تحصل تصورات مطلوبة بدون ما يذآرونه من الحد، بخالف ه ع ف الراب

    . القياس المؤلف من المقدمتين يفيد النتيجة، هو أمر صحيح في نفسه
  

ى   روه من صور       لكن الذي بينه نظار المسلمين في آالمهم على هذا المنطق اليوناني المنسوب إل ا ذآ أرسطو، أن م
دون                     ه ب ه بقياسهم يمكن علم ا يمكن علم ل آل م ة، ب دة علمي ه فائ يس في رة التعب العظيم ـ ل القياس ومواده ـ مع آث
قياسهم، فلم يكن في قياسهم ما يحصل العلم بالمجهول الذي ال يعلم بدونه، وال حاجة إلى ما يمكن العلم بدونه، فصار  

ي الع أثير ف ديم الت ان  ع اب األذه ه إتع م في ي العل ع ف ه ال ينف ع أن و م ر متعب، فه ل آثي ه تطوي دما، وفي وًدا وع م وج ل
    . وتضييع الزمان، وآثرة الهذيان، والمطلوب من األدلة والبراهين بيان العلم ،وبيان الطرق المؤدية إلى العلم

  
د أن      وهذا ال يفيد العلم المطلوب، بل قد يكون من األسباب المعوق  : قالوا ذهن، آمن يري رة تعب ال ة له؛ لما فيه من آث

يسلك الطريق ليذهب إلى مكة أو غيرها من البالد، فإذا سلك الطريق المستقيم المعروف، وصل في مدة قريبة بسعي  
رة        -معتدل، فإذا قيض له من يسلك به التعاسيف  ا دائ ه طرًق دور ب ق بحيث ي والعسف في اللغة األخذ على غير طري

ى             -مسالك منحرفة ويسلك به د يصل إل تقيمة إن وصل، وإال فق ق المس ى الطري ى يصل إل ًرا، حت ا آثي فإنه يتعب تعًب
ه وال    / فيعتقد اعتقادات فاسدة، وقد يعجز بسبب   . غير المطلوب ال مطلوب ما يحصل له من التعب واإلعياء، فال هو ن

    . هو استراح، هذا إذا بقى في الجهل البسيط، وهكذا هؤالء
  

ه     د موت ال عن ه ق يًئا      : ولهذا حكى من آان حاضًرا عند موت أمام المنطقيين في زمانه الخونجي، أن م ش أموت وال أعل
    . االفتقار وصف سلبي، أموت وما علمت شيًئا  : ثم قال . إال علمي بأن الممكن يفتقر إلى الواجب

  



 

والواصل منهم إلى علم،   . نتهاه الجهل المرآب، فكثيرفهذا حالهم إذا آان منتهى أحدهم الجهل البسيط، وأما من آان م
ه من      ؟ أين أذنك  : يشبهونه بمن قيل له ى أذن فأدار يده على رأسه، ومدها إلى أذنه بكلفة، وقد آان يمكنه أن يوصلها إل

    . تحت رأسه؛ وهو أقرب وأسهل
  

ل لرجل      واألمور الفطرية متى جعل لها طرق غير الفطرية، آان تعذيًبا للنفوس و قي ا ل ا، آم ذه     : بال منفعة له اقسم ه
ى تعرف     : فلو قال له قائل  . الدراهم بين هؤالء النفر بالسوية، فإن هذا ممكن بال آلفة اصبر، فإنه ال يمكنك القسمة حت

اد               ددين بآح اد أحد الع إن الضرب هو تضعيف آح إن القسمة عكس الضرب، ف حدها ،وتميز بينها وبين الضرب، ف
ه    العدد اآلخر، والقسمة توزيع أحاد العددين على آحاد العدد اآلخر؛ ولهذا إذا ضرب الخارج بالقسمة في المقسوم علي

ال    . عاد المقسوم، وإذا قسم المرتفع بالضرب على أحد المضروبين خرج المضروب اآلخر  م يق ه في حد       : ث ا ذآرت م
ا   دد الصحيح دون    /الضرب ال يصح، فإنه إنم اول ضرب الع ال       يتن ا أن يق ل الحد الجامع لهم الضرب    : المكسور، ب

ل          إذا قي ى المضروب اآلخر، ف اضرب النصف في      : طلب جملة تكون نسبتها إلى أحد المضروبين آنسبة الواحد إل
وم     . الربع فالخارج هوالثمن، ونسبته إلى الربع آنسبة النصف إلى الواحد فهذا وإن آان آالًما صحيًحا، لكن من المعل

ذا              أن  ان ه ه، آ ذا آل ى يتصور ه زم نفسه أال يقسمه حت رفهم بالسوية إذا أل ين عدد يع من معه مال يريد أن يقسمه ب
    . تعذيًبا له بال فائدة، وقد ال يفهم هذا الكالم، و قد تعرض له فيه إشكاالت

  
زًما لغيره فإنه يمكن أن  فكذلك الدليل والبرهان هو المرشد إلى المطلوب، والموصل إلى المقصود، وآل ما آان مستل

    . الدليل ما يكون النظر الصحيح فيه موصال إلى علم أو ظن  : يستدل به عليه؛ ولهذا قيل
  

ا      واء آان ه، س ا ل ه وبرهاًن يال علي ون دل ه يك ه، فإن ا ل ون ملزوم ث يك ره بحي تلزًما لغي ان مس ا آ ل م فالمقصود أن آ
    . مًيا، فأبًدا الدليل ملزوم للمدلول عليه، والمدلول الزم للدليلوجوديين أو عدميين أو أحدهما وجودًيا واآلخر عد

  
ى ثالث            اج إل د يحت دمتين، وق ى مق اج المستدل إل د يحت وب، وق ثم قد يكون الدليل مقدمة واحدة متى علمت علم المطل

ك   م    /مقدمات وأربع وخمس وأآثر، ليس لذلك حد مقدر يتساوى فيه جميع الناس في جميع المطالب،بل ذل بحسب عل
ه     ك، وملزومات وازم ذل دليل، ول وب            . المستدل الطالب بأحوال المطلوب، وال م المطل ه يعل ا ب د عرف م ه ق در أن إذا ق ف

ه   مقدمة واحدة، آان دليله الذي يحتاج إلى بيانه له تلك المقدمة، آمن علم أن الخمر محرم، وعلم أن النبيذ المتنازع في
    . خمر، فهو ال يحتاج إال إلى هذه المقدمة مسكر، لكن لم يعلم أن آل مسكر هو

  
ى     ) آل مسكر خمر (   : ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  : فإذا قيل م يحتج إل ، حصل مطلوبه، ول
ه    : وال أن يقال  . آل نبيذ مسكر، وآل مسكر خمر  : أن يقال وم ل م   آل مسكر خمر، وآل خمر حرام، فإن هذا آله معل ل

لمين، أو هو             اء المس ة من علم ه طائف ا ظن بعض المسكرات آم يكن يخفى عليه، إال أن اسم الخمر هل هو مختص ب
وهذا الحديث في صحيح      . شامل لكل مسكر، فإذا ثبت له عن صاحب الشرع أنه جعله عاًما ال خاصا حصل مطلوبه

ر، وآل خمر حرام       : ولم يقل  .  ) آل مسكر حرام ( ، و ) آل مسكر خمر (   : مسلم، ويروي بلفظين النظم    . آل مسكر خم آ
ه إن قصد مجرد          ذيانهم، فإن ل ه تكلم بمث ه من أن ي اليوناني، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم أجل قدًرا في علمه وبيان

ة المطالب           . تعريف الحكم لم يحتج مع قوله إلى دليل رآن عام ين اهللا في الق ا ب دليل آم ان ال ي   وإن قصد بي ة الت اإللهي
    . تقرر اإليمان باهللا ورسله واليوم اآلخر، فهو صلى اهللا عليه وسلم أعلم الخلق بالحق، و أحسنهم بيانا له

  
ا            دمتين،وال يكفي في جميعه ى مق اج إل ع المطالب تحت يس جمي ه ل ان        / فعلم أن ه البي ا يحصل ب ذآر م ل ي دمتان، ب مق

ه        . أآثروالداللة سواء آان مقدمة، أو مقدمتين، أو  ذآر في اس ي ا للن ه اهللا بيان وما قصد به هدى عام آالقرآن الذي أنزل
ه        . من األدلة ما ينتفع به الناس عامة، وهذا إنما يمكن بيان أنواعها العامة وأما ما يختص به آل شخص فال ضابط ل

ن له بما يناسب حاله، حتى يذآر في آالم، بل هذا يزول بأسباب تختص بصاحبه آدعائه لنفسه ومخاطبة شخص معي
    . ونظره فيما يخص حاله ونحو ذلك

  
وأيًضا، فما يذآرونه من القياس ال يفيد العلم بشيء معين من الموجودات، ثم تلك األمور الكلية يمكن العلم بكل واحد  

إن     منها بما هو أيسر من قياسهم، فال تعلم آلية بقياسهم إال والعلم بجزئياتها ممكن بدون قياسهم، ورب  ان أيسر، ف ا آ م
    . العلم بالمعينات قد يكون أبين من العلم بالكليات، وهذا مبسوط في موضعه

  



 

ه، سواء                 : والمقصود هنا ه، عرف مطلوب ل مطلوب دليل، فمن عرف دلي ه هو ال م، والطريق إلي وب هو العل أن المطل
إن     : نظمه بقياسهم أم ال، ومن لم يعرف دليله لم ينفعه قياسهم، وال يقال إن قياسهم يعرف صحيح األدلة من فاسدها، ف

    . هذا إنما يقوله جاهل ال يعرف حقيقة قياسهم، فإن حقيقة قياسهم ليس فيه إال شكل الدليل وصورته
  

ا يتعرض        يس في قياسهم م ذا ل ذا بحسب       / وأما آون الدليل المعين مستلزًما لمدلوله،فه ا ه ات، وإنم ه بنفي وال إثب ل
دمات ا ه بالمق ا     علم ادها، وإنم دمات وال فس ن المق يء م ان صحة ش هم بي ي قياس يس ف دليل، ول ا ال تمل عليه ي اش لت

ه            ذا في م في ه ا، وآالمه ا يصدق به ة م دمات من جه يتكلمون في هذا إذا تكلموا في مواد القياس وهو الكالم في المق
    . خطأ آثير، آما نبه عليه في موضع آخر

  
ذا، استدل         والمقصود هنا أن الحقيقة المعتبر ذا الزم له زوم، فمن عرف أن ه الم هو الل ة في آل برهان ودليل في الع

ذا، أو        . بالملزوم على الالزم ه من آ د ل ذا الب وإن لم يذآر لفظ اللزوم وال تصور معنى هذا اللفظ، بل من عرف أن آ
اج   آما يعرف أن آل ما في   . أنه إذا آان آذا آان آذا، وأمثال هذا، فقد علم اللزوم ه محت الوجود آية هللا، فإنه مفتقر إلي

الى        ال تع ا ق ه من محدث ،آم د ل اِلُقونَ       {   : إليه، الب ْم اْلَخ ْيٍء َأْم ُه ِر َش ْن َغْي وا ِم ن     ] 35  : الطور  [   } َأْم ُخِلُق ر ب ال جبي ، ق
ول   . لما سمعت هذه اآلية أحسست بفؤادي قد انصدع  : مطعم و   : فإن هذا تقسيم حاصر يق م    أخلق ر خالق خلقه   ؟ ا من غي

    . فهذا ممتنع في بدائة العقول، أم خلقوا أنفسهم، فهذا أشد امتناعا، فعلم أن لهم خالًقا خلقهم
  

تقرة في       -سبحانه  -وهو  ة مس ة بديهي ا فطري ذآر الدليل بصيغة استفهام اإلنكار، ليبين أن هذه القضية التي استدل به
ه أن         النفوس، ال يمكن ألحد إنكارها، فال ه، وال يمكن دون محدث أحدث دعي وجود حادث ب يمكن صحيح الفطرة أن ي

    . هذا أحدث نفسه  : يقول
  
ول    / وب، ويق ى المطل ق، وال        : وآثير من النظار يسلك طريًقا في االستدالل عل ذا الطري وب إال به ى مطل ال يوصل إل

ه         يكون األمر آما قاله في النفي، وإن آان مصيًبا في صحة ذلك الطر ى معرفت اس إل ان الن ا آ وب آلم إن المطل ق، ف ي
أحوج، يسر اهللا على عقول الناس معرفة أدلته، فأدلة إثبات الصانع وتوحيده وأعالم النبوة وأدلتها آثيرة جدا، وطرق  

    . الناس في معرفتها آثيرة
  

ره، وبعض      . وإنما يحتاج إليه من لم يعرف غيره  . وآثير من الطرق ال يحتاج إليه أآثر الناس أو من أعرض عن غي
ادت النظر في األمور         ه؛ ألن نفسه اعت ع ل الناس يكون آلما آان الطريق أدق وأخفى وأآثر مقدمات وأطول آان أنف
ة             ه الطرق الكالمي د تستعمل مع ذا ق ل ه ه، ومث رح نفسه ب م تف الدقيقة، فإذا آان الدليل قليل المقدمات أو آانت جلية ل

ب   ا لمناس ا              المنطقية وغيره اس من إذا عرف م إن من الن ا، ف ا مطلًق ا عليه المطلوب متوقًف م ب ه، ال لكون العل تها لعادت
ة    يعرفه جمهور الناس وعمومهم أو ما يمكن غير األذآياء معرفته لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم، فيحب معرف

اء الس         ر من علم ذا يرغب آثي دمات؛ وله رة المق ة       األمور الخفية الدقيقة الكثي وم الصادقة الدقيق نة في النظر في العل
    . آالجبر والمقابلة وعويص الفرائض والوصايا والدور وهو علم صحيح في نفسه

  
ا،      : فاألحكام ثالثة أنواع  . أحكام وحساب  : و علم الفرائض نوعان  ذا أوله اء، و ه علم األحكام على مذهب بعض الفقه

اب والسنة       اخت/ ويليه علم أقاويل الصحابة فيما  ك من الكت ة ذل م أدل ه عل ا    . لف فيه منها، ويلي رائض   " وأم   " حساب الف
ائر           . فمعرفة أصول المسائل وتصحيحها والمناسخات وقسمة الترآات     ل آس م بالعق ول يعل م معق ه عل اني آل ذا الث وه
    . حساب المعامالت وغير ذلك من األنواع التي يحتاج إليها الناس

  
دور      ثم قد ذآروا حساب ه في الوصايا وال المجهول الملقب بحساب الجبر والمقابلة في ذلك وهو علم قديم، لكن إدخال

ي طالب        . ونحو ذلك، أول من عرف أنه أدخله فيها محمد بن موسي الخوارزمي ن أب ي ب وبعض الناس يذآر عن عل
    . أنه تكلم فيه، وأنه تعلم ذلك من يهودي، وهذا آذب على علي

  
    : يقال على ثالثة أنواع  ] دورال [ ولفظ  
  

ذا        : الدور الكوني ى يكون ه ذا حت ذا، وال يكون ه ة    . الذي يذآر في األدلة العقلية أنه ال يكون هذا حتى يكون ه وطائف
ه نوعان      . هو ممتنع  : من النظار آانوا يقولون ره     -والصواب أن ه اآلمدي وغي ا يقول ي  [   : آم ،  ] دور معي  [ و   ] دور قبل



 

ال         ل أن يق ك، مث ؤثر ونحو ذل ل وفي الفاعل والم ال يجوز أن يكون آل من       : فالقبلي ممتنع وهو الذي يذآر في العل
ذا     ل ه ل ذاك، وذاك قب ذا قب ممكن وهو دور     ] المعي  [ و . الشيئين فاعًلا لآلخر؛ ألنه يفضي إلى الدور، وهو أنه يكون ه

    . أال تكون األبوة إال مع البنوة، وال تكون البنوة إال مع األبوة  : ر مثلالشرط مع المشروط،وأحد المتضايفين مع اآلخ
  
ا      : النوع الثاني/ ألة السريجية وغيره ه باطل          . الدور الحكمي الفقهي المذآور في المس ا أن ا، وبين ه مؤلًف ا في د أفردن وق

    ؟ عقال وشرًعا، وبينا هل في الشريعة شيء من هذا الدور أم ال
  

  . ال يعلم هذا حتى يعلم هذا، فهذا هو الذي يطلب حله بالحساب والجبر والمقابلة  : وهو أن يقال  : الدور الحسابي  : الثالث
ة    ر والمقابل   . وقد بينا أنه يمكن الجواب عن آل مسألة شرعية جاء بها الرسول صلى اهللا عليه وسلم بدون حساب الجب

تعلم       وإن آان حساب الجبر والمقابلة صحيًحا، فن ى شيء ي ة عل ا ليست موقوف حن قد بينا أن شريعة اإلسالم ومعرفته
ا          ره آم ه بغي ي اهللا عن ل، يغن ا تطوي ة فيه ر والمقابل من غير المسلمين أصال، وإن آان طريًقا صحيًحا، بل طرق الجب

    . ذآرنا في المنطق
  

والعلم بمواقيت الصالة، والعلم بطلوع الفجر  وهكذا آل ما بعث به النبي صلى اهللا عليه وسلم ،مثل العلم بجهة القبلة، 
اجون               لكونها وال يحت م بإحسان يس ابعون له ان الصحابة والت ي آ الطرق الت ه ب م ب ذا يمكن العل والعلم بالهالل، فكل ه

وآثير منهم يظن أنه ال يمكن معرفة الشريعة إال    . وإن آان آثير من الناس قد أحدثوا طرًقا أخر  . معها إلى شيء آخر
بالد وعروضها، وهو          . بها ة أطوال ال ة ال يمكن إال بمعرف وهذا من جهلهم، آما يظن طائفة من الناس أن العلم بالقبل

د ثبت عن          ل ق ذا، ب ى ه ة عل وإن آان علما صحيًحا حسابًيا يعرف بالعقل، لكن معرفة المسلمين بقبلتهم ليست موقوف
    . صحيح  ] حسن [ حديث   : قال الترمذي  ) ا بين المشرق والمغرب قبلةم (   : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال/ صاحب الشرع 

  
ل إذا جعل من        ك، ب ر ذل ولهذا آان عند جماهير العلماء أن المصلي ليس عليه أن يستدل بالقطب وال بالجدي وال غي

وع الهالل   وآذلك ال يمكن ضبط وقت ط     . في الشام ونحوها المغرب عن يمينه والمشرق عن شماله صحت صالته ل
ه          رى ل د االستسرار ال ي ه إذا اجتمع القرصان عن بالحساب، فإنهم وإن عرفوا أن نور القمر مستفاد من الشمس، وأن
ضوء، فإذا فارق الشمس صار فيه النور، فهم أآثر ما يمكنهم أن يضبطوا بالحساب آم بعده عند غروب الشمس عن  

ى مسير          هذا إذا قدر صحة تقويم الحساب وتعديل    . الشمس م يأخذون أعل ديل؛ ألنه ويم والتع م التق إنهم يسمونه عل ه، ف
دل        ا ي ذا م م يكن في ه الكواآب وأدناه فيأخذون معدله، فيحسبونه فإذا قدر أنهم حزروا ارتفاعه عند مغيب الشمس، ل

دره، وار           واء وآ ددة من صفاء اله ا أسباب متع ة أمر حسي له اع النظر   على ثبوت الرؤية وال انتفائها؛ ألن الرؤي تف
    . وانخفاضه، وحدة البصر وآالله، فمن الناس من ال يراه، ويراه من هو أحد بصًرا منه ونحو ذلك

  
ه               " الهيئة " فلهذا آان قدماء علماء  م في ا تكل ك بحرف، وإنم وا في ذل م يتكلم ره، ل آبطليموس صاحب المجسطي وغي

ا رأوا ال  وه، لم ديلمي ونح يار ال ل آوش أخرين مث ك،  بعض المت وا ذل أحبوا أن يعرف ة، ف ار الرؤي اءت باعتب ريعة ج ش
إن من            : ومن قال  . فضلوا وأضلوا/ بالحساب  د أخطأ؛ ف ك، فق إنه ال يري على اثنتى عشرة درجة أو عشر ونحو ذل

ك    الناس من يراه على أقل من ذلك، ومنهم من ال يراه على ذلك، فال العقل اعتبروا وال الشرع عرفوا؛ ولهذا أنكر ذل
    . عليهم حذاق صناعتهم

  
دمتين دون     . فصورة القياس ال تدفع صحتها،لكن نبين أنه ال يستفاد به علم بالموجودات  : ثم قال آما أن اشتراطهم للمق

وب بشيء من الموجودات             ين مطل تفاد بخصوصه يق ين فال يس ه يق و وإن حصل ب   . الزيادة والنقص شرط باطل، فه
ل       إن صورة القياس إ  : فنقول إذا قي ين، ف د اليق ه يفي ة ال ريب أن ج، وآانت    : ب، وآل ب   : آل أ   : ذا آانت مواده معلوم

رة األشكال وشرط       : ج، لكن يقال  : المقدمتان معلومتين، فال ريب أن هذا التأليف يفيد العلم بأن آل أ ما ذآروه من آث
    . نتاجها تطويل قليل الفائدة آثير التعب

  
د    فإنه متى آانت الم ا تفي ادة صحيحة، أمكن تصويرها بالشكل األول الفطري، فبقية األشكال ال يحتاج إليها، وهي إنم

يض،          العكس المستوى، أو عكس النق ا ب ف، وإم اس الخل بالرد إلى الشكل األول، إما بإبطال النقيض الذي يتضمنه قي
ى        . وجه  فإن ثبوت أحد المتناقضين يستلزم نفي اآلخر، إذا رد على التناقض من آل م يستدلون بصحة القضية عل فه

ذهن    ل تصور ال توى وعكس نقيضها، ب ها المس وت عكس ى ثب اب  / بطالن نقيضها، وعل به حس دليل يش لصورة ال



 

اس بفطرهم يتكلمون                 يم، والن ر تعل اس الصحيح من غي ار، والفطرة تتصور القي ق والعق ه من الرقي ا مع اإلنسان لم
    . زم والتقسيم، آما يتكلمون بالحساب ونحوه، والمنطقيون قد يسلمون ذلكباألنواع الثالثة التداخل والتال

  
ول  ه        : والحاصل أنا ال ننكر أن القياس يحصل به علم إذا آانت مواده يقينية، لكن نق اج في ه ال يحت م الحاصل ب إن العل

    . لقياسإلى القياس المنطقي، بل يحصل بدون ذلك، فال يكون شيء من العلم متوقًفا على هذا ا
  

ثم المواد اليقينية التي ذآروها ال يحصل بها علم باألمور الموجودة، فال يحصل بها مقصود تزآو به النفوس، بل وال 
علم بالحقائق الموجودة في الخارج على ما هي عليه إال من جنس ما يحصل بقياس التمثيل، فال يمكن قط أن يتحصل 

ك           بالقياس الشمولي المنطقي الذي يسمونه   إن ذل ذي يستضعفونه؛ ف ل ال اس التمثي ك يحصل بقي م إال وذل اني عل البره
ة     ه من قضية آلي در                . القياس البد في راده في الق ل أف ه إال مع الجزم بتماث ة ال يمكن الجزم ب ة آلي م بكون الكلي والعل

    : المشترك، وهذا يحصل بقياس التمثيل، ونحن نبين ذلك بوجوه
  

    . ينية قد حصروها في األصناف المعروفة عندهمأن المواد اليق  : األول
  
ة             : أحدها/ ة عام يس في الحسيات المجردة قضية آلي ا، أصال فل ا عاًم الحسيات، ومعلوم أن الحس ال يدرك أمًرا آلًي

ذه            وم ه م بعم م عل م يكن له ك، ل ار تحرق ونحو ذل تصلح أن تكون مقدمة في البرهان اليقيني، وإذا مثلوا ذلك بأن الن
وة          . لقضية، وإنما معهم التجربة والعادة التي هي من جنس قياس التمثيلا ى ق ار عل ك بواسطة اشتمال الن م ذل وإن عل

ل               ي، وإن قي م آل ا ـ حك وة، هو ـ أيًض ذه الق ا من ه د فيه ار الب د أن      : محرقة، فالعلم بأن آل ن ة الب إن الصورة الناري
س بنار، فهذا الكالم إن صح ال يفيد الجزم بأن آل ما فيه هذه القوة يحرق  وأن ما ال قوة فيه لي  . تشتمل على هذه القوة

م         لم له اقص ـ إذا س تقراء الن ادة واالس ما القاه، وإن آان هذا هو الغالب، فهذا يشترك فيه قياس التمثيل والشمول والع
أمور مصنوعة                ة ب ام المطلي اقوت واألجس ا ال تحرق السمندل والي م أنه د عل ك ـ آيف وق م في القضايا      !  ؟ ذل وال أعل

ا القضية الحسية           ية، وإنم ة ليست حس إن       : الحسية آلية ال يمكن نقضها، مع أن القضية الكلي ار تحرق، ف ذه الن أن ه
    . الحس ال يدرك إال شيًئا خاًصا

  
ون ي، فيقول م العقل ا الحك ا قضية آل   : وأم يض عليه تعدة ألن تف ات مس ذه المعين ا ه د رؤيته نفس عن العموم، إن ال ه ب ي

در المشترك        ام الزم للق م الع م أن الحك م يعل ه إن ل ذا إذا    . ومعلوم أن هذا من جنس قياس التمثيل، وال يوثق بعموم وه
ة    علم، علم في جميع المعينات، فلم يكن العلم بالمعينات موقوًفا على هذا، مع أنه ليس من القضايا العاديات قضية آلي

    . ءال يمكن نقضها باتفاق العقال
  
اس في         : الثاني/ ذه ال يشترك الن ل ه ات، ب الوجدانيات الباطنية، آإدراك آل أحد جوعه وألمه ولذته، وهذه آلها جزئي

ا من الخصوص     إدراك آل جزئي منها، آما قد يشترآون في إدراك بعض الحسيات المنفصلة آالشمس والقمر، ففيه
وا حجة      في المدرك، والمدرك ما ليس في الحسيات المنفصلة، م يقيم ات، ول وإن اشترآوا في نوعها فهي تشبه العادي

    . على وجوب تساوي النفوس في هذه األحوال، بل وال على النفس الناطقة، أنها مستوية األفراد
  

وا   ] المتواترات [ وآذلك   . وهي آلها جزئية، فإن التجربة إنما تقع على أمور معينة  : المجربات  : الثالث إن المت ا  ، ف تر إنم
ين أو        . هو ما علم بالحس من مسموع أو مرئي ين أو عمل مع ون مع ين أو ل فالمسموع قول معين، والمرئي جسم مع

ين ر مع ا   . أم يات [ وأم وم      ] الحدس ى العم ود إل ا ال يع رق بينهم ات؛ إذ الف ر المجرب ي نظي ة، فه ت يقيني إن جعل
ى أن  ود إل ا يع ات [ والخصوص، وإنم ق  ] المجرب الهم،  تتعل ون عن أفع ال المجربين، والحدسيات تك ا هو من أفع بم

ا هي      ة إنم ات الكلي وبعض الناس يسمى الكل تجريبيات فلم يبق معهم إال األوليات التي هي البديهيات العقلية، واألولي
ولهم    ل ق ا مث ادير ونحوه داد والمق ي األع ة ف ايا مطلق ي    : قض اوية لش ياء المس ين، واألش د نصف االثن د الواح ء واح

    . متساوية ونحو ذلك، وهذه مقدرات في الذهن ليست في الخارج آلية
  
يهم ال تستعمل في شيء من      / فقد تبين أن القضايا الكلية البرهانية، التي يجب القطع بكليتها التي يستعملونها في قياس

ذا    األمور الموجودة، وإنما تستعمل في مقدرات ذهنية، فإذن اليمكنهم معرفة األمور ال اني، وه اس البره موجودة بالقي
والت   [ هو المطلوب؛ ولهذا لم يكن لهم علم بحصر أقسام الموجود، بل أرسطو لما حصر أجناس الموجودات في    المق



 

ى          :  ] العشر وا عل ك، واإلضافة، اتفق ل، والمل ل، وأن ينفع الجوهر، والكم، والكيف، واآلين، ومتى، والوضع، وأن يفع
    . رفة صحة هذا الحصرأنه ال سبيل إلى مع

  
ر     : أن يقال  : الوجه الثاني م بغي إذا آان البد في آل قياس من قضية آلية، فتلك القضية الكلية البد أن تنتهي إلى أن تعل

ول     اس، فنق ر قي ة بغي ة معلوم ايا آلي م قض ون له د أن تك ان الب إذا آ ل، ف دور والتسلس زم ال اس، وإال ل ي   : قي يس ف ل
وى من     الموجودات ما تعل ة أق م له الفطرة قضية آلية بغير قياس، إال وعلمها بالمفردات المعينة من تلك القضية الكلي

إن      : علمها بتلك القضية الكلية، مثل قولنا ان، ف الواحد نصف االثنين، والجسم ال يكون في مكانين، والضدان ال يجتمع
ا يفرض           العلم بأن هذا الواحد نصف االثنين في الفطرة أقوى من العلم ذا آل م ين، وهك بأن آل واحد نصف آل اثن

    . من اآلحاد
  

الموجود الخارجي،     : فيقال م ب اني      / المقصود بهذه القضايا الكلية إما أن يكون العل ا الث ة، أم درات الذاهني م بالمق أو العل
ه،  ففائدته قليلة، وأما األول فما من موجود معين إال وحكمه بعلم تعينه أظهر وأقوى من العل م به عن قياس آلي يتناول

د،               الط والمعان ك ألجل الغ ل ذل اس في مث ا استعمل القي ك تطويال، وإنم ل يكون ذل فال يتحصل بالقياس آثير فائدة، ب
    . فيضرب له المثل وتذآر الكلية رًدا لغلطه وعناده بخالف من آان سليم الفطرة

  
ة     الضدان ال يجتمعان، فأي شيئين علم تضا  : وآذلك قولهم ل استحضار قضية آلي دهما، فإنه يعلم أنهما ال يجتمعان قب

أن آل جسم ال يكون في         م ب ل العل بأن آل ضدين ال يجتمعان، وما من جسم معين إال يعلم أنه ال يكون في مكانين قب
    . مكانين، وأمثال ذلك آثير

  
ا،       فما من معين مطلوب علمه بهذه القضايا الكلية إال وهو يعلم قبل أن تعلم ه  ه إليه م ب اج في العل ذه القضية، وال يحت
    . وإنما يعلم بها ما يقدر في الذهن من أمثال ذلك مما لم يوجد في الخارج

  
اس    ذا القي دون ه ل   . وأما الموجودات الخارجية فتعلم ب ذا           : وإذا قي ة به ان الخارجي م بعض األعي اس من يعل أن من الن

ي  القياس، فيكون مبناه على قياس التمثيل  ه يقين رين     . الذي ينكرون أن ين أم م ب ل من        : فه اس التمثي أن قي وا ب إن اعترف
ا          اس الشمول يكون يقيني ا وأن قي رق بينهم ريقهم، وإن ادعوا الف جنس قياس الشمول ينقسم إلى يقيني وظني، بطل تف

ذه األمور إال أن يحصل بال   / دون التمثيل منعوا ذلك، وبين لهم أن اليقين ال يحصل  م      في ه ا ل م بم ل، فيكون العل تمثي
ذا من أخص             ل ه ل، ب ه عاق ازع في ذا حق ال ين ا، وه م منه يعلم من المفردات الموجودة في الخارج قياًسا على ما عل
م            ل، ث ا، لكن بواسطة التمثي ا مطلًق ه آلًي ل يدرآ ا، والعق م إال معيًن صفات العقل التي فارق بها الحس؛ إذ الحس ال يعل

د تصوره      العقل يدرآها آلها مع ة بع ة عام عزوب األمثلة المعينة عنه، لكن هي في األصل إنما صارت في ذهنه آلي
ا                 ا أعم وإم م إم أن يجعل الحك ًرا ب ط آثي د يغل ة، فق المفردات المعين ذهن ب د ال د عه ا، وإذا بع ألمثال معينة من أفراده

ذلك،  أخص، وهذا يعرض للناس آثيًرا؛ حيث يظن أن ما عنده من القضايا الكلية صح يح، ويكون عند التحقيق ليس آ
ة        وا في ماهي م تكلم ون أنه ه، ويظن وهم يتصورون الشيء بعقولهم، ويكون ما تصوروه معقوال بالعقل، فيتكلمون علي

اإلنسان من حيث هو       : مجردة بنفسها من حيث هي هي، من غير أن تكون ثابتة في الخارج وال في الذهن، فيقولون
    . هو، والسواد من حيث هو هو، ونحو ذلك هو، والوجود من حيث هو 

  
ك        د، وذل ذا التجري ى ه ويظنون أن هذه الماهية التي جردوها عن جميع القيود السلبية والثبوتية محققة في الخارج عل
ي           درة ف ذه المجردات ال تكون إال مق ل ه ا، ب ة وغيره ل األفالطوني دد والمث ا جردوه من الع يهم فيم ط أول ط، آغل غل

ى            الذهن، ول ان عل إن اإلمك ذهني، ف ان ال ذي يسمى اإلمك ذا ال يس آل ما فرضه الذهن أمكن وجوده في الخارج، وه
    : وجهين

  
ه               : ذهني/ دم علم ل لع ه، ب ه بإمكان ذا، ال لعلم ول يمكن ه ل يق م امتناعه، ب وهو أن يعرض الشيء على الذهن فال يعل

    . بامتناعه مع أن ذلك الشيء قد يكون ممتنًعا في الخارج
  

وهو أن يعلم إمكان الشيء في الخارج، وهذا يكون بأن يعلم وجوده في الخارج أو وجود نظيره، أو وجود   : وخارجي
    . فإذا آان األبعد عن قبول الوجود موجوًدا ممكن الوجود، فاألقرب إلى الوجود منه أولى  . ما هو أبعد عن الوجود منه

  



 

ر   ] لمعادإمكان ا [ وهذه طريقة القرآن في بيان  ؛ فقد بين ذلك بهذه الطريقة، فتارة يخبر عمن أماتهم ثم أحياهم، آما أخب
الوا    ذين ق ى ال وم موس ن ق َرةً   {   : ع َه َجْه ا اللَّ ال } َأِرَن ُروَن     {   : ، ق ُتْم َتنُظ اِعَقُة َوَأْن َذْتُكْم الصَّ ِد      . َفَأَخ ْن َبْع اُآْم ِم مَّ َبَعْثَن ُث

اُهمْ          { ، وعن  ] 56، 55  : البقرة [  } َمْوِتُكْم مَّ َأْحَي وا ُث ُه ُموُت ْم اللَّ اَل َلُه ْوِت َفَق َذَر اْلَم وٌف َح   } الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُهْم ُأُل
ال      ] 243  : البقرة [  راهيم إذ ق ه، وعن إب م بعث ي َآيْ   {   : ، وعن الذي مر على قرية فأماته اهللا مائة عام ث ِي  َربِّ َأِرِن َف ُتْح

م           . ، القصة ] 260  : البقرة [   } اْلَمْوَتى إذن اهللا وعن أصحاب الكهف أنه وتى ب ى الم ان يحي وآما أخبر عن المسيح أنه آ
    . بعثوا بعد ثالثمائة سنة وتسع سنين

  
ا   ِإْن ُآْن {   : وتارة يستدل على ذلك بالنشأة األولى؛ فإن اإلعادة أهون من االبتداء، آما في قوله ِث َفِإنَّ ُتْم ِفي َرْيٍب ِمْن اْلَبْع

رَّةٍ     {   : وقوله/ ،  ] 5  : الحج [ اآلية  } َخَلْقَناُآْم ِمْن ُتَراٍب َأَها َأوََّل َم ِذي َأنَش ا الَّ َرُآْم َأوََّل     { ،  ] 79  : يس  [   } ُقْل ُيْحِييَه ِذي َفَط ْل الَّ ُق
    .  ] 27  : الروم [   } ِذي َيْبَدُأ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِهَوُهَو الَّ { ،  ] 51  : اإلسراء [   } َمرٍَّة

  
ه       ا في قول ادة اإلنسان آم َرْوا َأنَّ    {   : وتارة يستدل على ذلك بخلق السموات واألرض، فإن خلقهما أعظم من إع ْم َي َأَوَل

    .  ] 33  : األحقاف [   } َلْم َيْعَي ِبَخْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن ُيْحِيَي اْلَمْوَتىاللََّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض َو
  

ه  ي قول ا ف ات، آم ق النب ه بخل ى إمكان تدل عل ارة يس ًرا {   : وت اَح ُبْش ُل الرَِّي ِذي ُيْرِس َو الَّ ه  } َوُه ى قول ِرُج  {   : إل َذِلَك ُنْخ َآ
    .  ] 57  : األعراف [   } اْلَمْوَتى

  
ريم       رآن الك د جاء الق ة، فق فقد تبين أن ما عند أئمة النظار أهل الكالم والفلسفة من الدالئل العقلية على المطالب اإللهي
د هؤالء،      رة الموجودة عن بما فيها من الحق، وما هو أبلغ وأآمل منها على أحسن وجه، مع تنزهه عن األغاليط الكثي

رازي        فإن خطأهم فيها آثير جًدا، و د اهللا ال و عب ال أب ذا ق م؛ وله لعل ضاللهم أآثر من هداهم، وجهلهم أآثر من علمه
ذات  [   : في آخر عمره في آتابه يال، وال             ] أقسام ال ا تشفي عل ا رأيته فية، فم اهج الفلس ة والمن د تأملت الطرق الكالمي لق

َتَوى    {   : تروي غليال، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في اإلثبات ْرِش اْس ِه   { ،  ] 5  : طه  [   } الرَّْحَمُن َعَلى اْلَع ِإَلْي
ا    { ،  ] 11  : الشورى [   } َلْيَس َآِمْثِلِه َشْيٌء {   : واقرأ في النفي  ] 10  : فاطر [   } َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب ِه ِعْلًم وَن ِب   : طه  [   } َوَلا ُيِحيُط

    . تي عرف مثل معرفتي، ومن جرب مثل تجرب ] 110
  
نهم اآلمدي ـ              / ة ـ م ه طائف ا يقول اع، آم م باالمتن الوجود ال بمجرد عدم العل والمقصود أن اإلمكان الخارجي يعرف ب

ان الخارجي               ات اإلمك ينا ـ في إثب ابن س لكه المتفلسفة ـ آ ا يس ذهني، م ان ال وأبعد من إثباته اإلمكان الخارجي باإلمك
ان تصوره في ا    ا بحال            بمجرد إمك ول ال يكون محسوًس ات موجود في الخارج معق ا أرادوا إثب م لم ا أنه ذهن، آم   . ل

ان وجود        د إمك ا يفي ذا إنم استدلوا على ذلك بتصور اإلنسان الكلي المطلق المتناول لألفراد الموجودة في الخارج، وه
ان الخارجي من      هذه المعقوالت في الذهن، فإن الكلي ال يوجد آلًيا إال في الذهن، فأين طرق ه  ات اإلمك ؤالء في إثب

    !  ؟ طريقة القرآن
  

ة،       راهين العقلي ة والب ارف اليقيني ثم إنهم يمثلون بهذه الطرق الفاسدة، يريدون خروج الناس عما فطروا عليه من المع
ايا ال     ذه القض ل ه وا مث دون أن يجعل ر، ويري وم اآلخ ن اهللا والي ة ع ار اإللهي ن األخب ل م ه الرس اءت ب ا ج ة، وم كاذب

ه                 ا فطر اهللا علي ه من اآليات،وم ه آتب زل ب له وأن ه رس ا أرسل اهللا ب ا م ة يعارض به والخياالت الفاسدة أصوال عقلي
ل            ى العق إن مبن ة والسمعية، ف وم العقلي ا، وأفسدوا بأصولهم العل عباده، وما تقوم عليه األدلة العقلية التي ال شبهة فيه

صلوات اهللا عليهم  -ثم األنبياء  -صلوات اهللا عليهم -ع على تصديق األنبياءعلى صحة الفطرة وسالمتها، ومبنى السم
النظر واالستدالل،     - ا ب آملوا للناس األمرين، فدلوهم على األدلة العقلية التي بها تعلم المطالب التي يمكنهم علمهم به

    . هموأخبروهم مع ذلك من تفاصيل الغيب بما يعجزون عن معرفته بمجرد نظرهم واستدالل
  
راهين     /  وليس تعليم األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ مقصوًرا على مجرد الخبر آما يظنه آثير، بل هم بينوا من الب

ة    د هؤالء البت ة           . العقلية التي بها تعلم العلوم اإللهية ما ال يوجد عن ة العقلي يهم ـ جامع لألدل يمهم ـ صلوات اهللا عل فتعل
ر     والسمعية، جميًعا بخالف الذين خالفوهم؛ فإن تعليمهم غير مفيد لألدلة العقلية والسمعية، مع ما في نفوسهم من الكب

ْم             {   : الذي ما هم بالغيه،آما قال تعالى ا ُه ٌر َم ا ِآْب ُدوِرِهْم ِإلَّ ي ُص اُهْم ِإْن ِف ْلَطاٍن َأَت ِر ُس ِه ِبَغْي اِت اللَّ الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَي
َر    {   : ، وقال ] 56  : غافر [   } ْسَتِعْذ ِباللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصيُرِبَباِلِغيِه َفا اُهْم َآُب الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللَِّه ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن َأَت



 

ارٍ َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد الَِّذيَن آَمُنوا َآَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى ُآلِّ َقْل افر  [   } ِب ُمَتَكبٍِّر َجبَّ ال  ] 35  : غ ُلُهْم     {   : ، وق اَءْتُهْم ُرُس ا َج َفَلمَّ
    . ومثل هذا آثير في القرآن  ] 83  : غافر [   } ِباْلَبيَِّناِت َفِرُحوا ِبَما ِعْنَدُهْم ِمْن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِهْم َما َآاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئون

  
ون وجوده في الخارج         ] دفع تعارض الشرع والعقل [ وقد ألفت آتاب  ا يظن انهم م ؛ ولهذا لما آانوا يتصورون في أذه

    ] الرياضي [ و  ] اإللهي [ آان أآثر علومهم مبنًيا على ذلك في 
  

ا بمعلومات موجودة في الخارج إال القس           دهم علًم م يجد عن ومهم، ل م وإذا تأمل الخبير بالحقائق آالمهم في أنواع عل
ة ال       ] الرياضي [ وأما   .  ] الرياضي [ ، وما يتبعه من  ] الطبيعي [ الذي يسمونه  ادير ذهني م بمق و الحك المجرد في الذهن، فه

ـ     ] علم ما بعد الطبيعة [ والذي سموه  . وجود لها في الخارج وم موجود في الخارج،         / ـ إذا تدبر م بمعل ه عل م يوجد في ل
تهم هو         وإنما تصوروا أموًرا مقد فتهم وحكم ذا منتهى نظرهم وآخر فلس رة في أذهانهم ال حقيقة لها في الخارج؛ وله

    . الوجود المطلق الكلي، والمشروط بسلب جميع األمور الوجودية
  

نحن   : ويقولون  . والمقصود أنهم آثيًرا ما يدعون في المطالب البرهانية واألمور العقلية، ما يكونون قدروه في أذهانهم
ة من            : كلم في األمور الكلية والعقليات المحضة، وإذا ذآر لهم شيء قالوانت ك، وفي الحقيق ا هو أعم من ذل تكلم فيم ن

ذا أي شيء هو      : حيث هي هي، ونحو هذه العبارات، فيطالبون بتحقيق ما ذآروه في الخارج، ويقال وا ه ك    ؟ بين فهنال
ك،    : مثل أن يقال لهم  . ذهان ال حقيقة له في األعيانيظهر جهلهم، وأن ما يقولونه هو أمر مقدر في األ اذآروا مثال ذل
ا    : والمثال أمر جزئي، فإذا عجزوا عن التمثيل، وقالوا نحن نتكلم في األمور الكلية، فاعلم أنهم يتكلمون بال علم، وفيم

وم في الخارج،    ال يعلمون أن له معلوًما في الخارج، بل فيما ليس له معلوم في الخارج، وفيما يمت نع أن يكون له معل
انهم ومن       . وإال فالعلم باألمور الموجودة إذا آان آليا آانت معلوماته ثابتة في الخارج وقد آان الخسروشاهي من أعي

ول          : أعيان أصحاب الرازي، وآان يقول ان يق ى آ رة وشك حت ع في حي د وق   : ما عثرنا إال على هذه الكليات، وآان ق
    ! واهللا ما أدري ما أعتقد  ! ما أعتقد واهللا ما أدري

  
اس   / ى القي ل، ال يقف عل اس التمثي ا يعرف بقي و مم ا، فه ان علًم ات، هو إذا آ ه من الكلي ذي يدعون والمقصود أن ال

ك               اس، وذل ذا القي دون ه ا ب ي يستدل عليه راده الت م أف اس، تعل ذا القي ه به دعون ثبوت المنطقي الشمولي أصال، بل ما ي
، ويكون االستدالل عليها بالقياس الذي يسمونه البرهاني استدالال على األجلى باألخفى، وهم يعيبون في  أيسر وأسهل

دلول        ان الم ه إال بي راد ب ان ال ي إن البره صناعة الحد أن يعرف الجلي بالخفي، وهذا في صناعة البرهان أشد عيًبا، ف
    . ن بياًنا للجلي بالخفيعليه وتعريفه وآشفه وإيضاحه، فإذا آان هو أوضح وأظهر، آا

  
ة            : قال ه من الطبيعي واإللهي ليسوا أم ا يتبع ثم إن الفالسفة أصحاب هذا المنطق البرهاني الذي وضعه أرسطو وم

دة      ة الواح ين المل ا ب م مم ا ال يحصيه إال اهللا، أعظ تالف م رق واالخ ن التف نهم م ون، وبي ل أصناف متفرق دة، ب واح
عاًفا    ارى أض اليهود والنص رقهم          آ ي تف م ف ان أعظ ب آ ل والكت اع الرس ن اتب دوا ع ا بع وم آلم إن الق اعفة؛ ف مض

لم       ه وس ي صلى اهللا علي واختالفهم، فإنهم يكونون أضل، آما في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة، عن النب
ْوٌم        {   : ثم قرأ قوله تعالى  .  ) ما ضل قوم بعد هدى آانوا عليه إال أوتوا الجدل (   : أنه قال ْم َق ْل ُه َدًلا َب ا َج َك ِإلَّ َما َضَرُبوُه َل

الى           ] 58  : الزخرف [   } َخِصُموَن ال تع ا ق ي مرسل، آم زل ونب اب من ه إال آت ازعوا في ا تن   : ، إذا ال يحكم بين الناس فيم
وا       َآاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث اللَُّه النَِّبيِّيَن ُمَبشِِّريَن َوُمن {  ا اْخَتَلُف اِس ِفيَم ْيَن النَّ َيْحُكَم َب اْلَحقِّ ِل ِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهْم اْلِكَتاَب ِب

هٌِ ة   } ِفي رة [ اآلي ال ] 213  : البق اُس ِب {   : ، وق وَم النَّ َزاَن ِلَيُق اَب َواْلِمي ْم اْلِكَت ا َمَعُه اِت َوَأْنَزْلَن َلَنا ِباْلَبيَِّن ْلَنا ُرُس ْد َأْرَس ِطَلَق   } اْلِقْس
    .   ] 59  : النساء [ اآلية   } َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل {   : ، وقال ] 25  : الحديد [ 

  
ة    ر اهللا بالجماع ه الحق والباطل، وأم ا يعرف ب ة م اييس العقلي ال المضروبة والمق ن األمث ه م ي آتاب ين اهللا ف د ب وق

ال       واال ون، فق ة ال يختلف ر أن أهل الرحم ة واالختالف، وأخب ينَ    {   : ئتالف، ونهى عن الفرق وَن ُمْخَتِلِف ا َيَزاُل ْن     . َوَل ا َم ِإلَّ
نة، وآل       ] 119، 118  : هود [  } َرِحَم َربَُّك ع الطوائف المنتسبة للس ؛ ولهذا يوجد أتبع الناس للرسل أقل اختالًفا من جمي

    . أقل اختالًفا ممن بعد عنها، آالمعتزلة والرافضة فنجدهم أآثر الطوائف اختالًفا من قرب للسنة آان
  

االت،                 اب المق و الحسن األشعري في آت ام أب د ذآر اإلم ا اختالف الفالسفة فال يحصره أحد، وق ر   [ وأم االت غي مق
ذلك الق        ] اإلسالميين ينا، وآ ن س ارابي واب ره الف ا ذآ اب        ، فأتى بالجم الغفير سوى م ن الطيب في آت و بكر اب اضي أب



 

ان      ] الدقائق [  ى منطق اليون ذلك    . الذي رد فيه على الفالسفة والمنجمين، ورجح فيه منطق المتكلمين من العرب عل وآ
    . في الرد عليهم  ] التهافت [ متكلمة المعتزلة والشيعة وغيرهم في ردهم على الفالسفة، وصنف الغزالي آتاب 

  
ا،       / لمسلمين يصنفون في الرد عليهم في المنطق،ويبينون خطأهم ومازال نظار ا اس جميًع روه في الحد والقي ا ذآ فيم

عرية         ل األش ريقهم، ب ى ط ت إل لمين يلتف ار المس ن نظ د م ن أح م يك ا، ول ات وغيره ي اإللهي أهم ف ون خط ا يبين آم
ا، ويبينون فسادها، وأول من خلط منطقهم والمعتزلة والكرَّامية والشيعة وسائر الطوائف من أهل النظر آانوا يعيبونه

وهذا الرد عليهم مذآور في آثير من   . بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي، وتكلم فيه علماء المسلمين بما يطول ذآره
    . آتب الكالم

  
د أن ذ          ] اآلراء والديانات [ وفي آتاب  ه بع ك؛ فإن د من ذل وبختي فصل جي ة   ألبي محمد الحسن بن موسى الن آر طريق

    : أرسطو في المنطق قال
  
اس ال    : أما قول صاحب المنطق  : وقد اعترض قوم من متكلمي أهل اإلسالم على أوضاع المنطق هذه، وقالوا  إن القي

ى نفس            ه أن يستدل عل ى أن اإلنسان جوهر، فل ثال أن يستدل عل ل إذا أراد م يبني من مقدمة واحدة، فغلط؛ ألن القائ
ان          : من غير تقديم المقدمتين، بأن يقولالشيء المطلوب  ل المتضادات في أزم ه يقب الدليل على أن اإلنسان جوهر أن

إن آل قابل للمتضادات في أزمان مختلفة جوهر؛ ألن الخاص     : أن يقول  : مختلفة، وليس يحتاج إلى مقدمة ثانية وهي
ا        داخل في العام، فعلى أيهما دل استغنى عن اآلخر، وقد يستدل اإل ة أن له ؤثًرا، والكتاب ه م ر أن ل نسان إذا شاهد األث
    . آاتًبا، من غير أن يحتاج في استدالله على صحة ذلك إلى مقدمتين

  
ه           : فنقول  : قالوا/ ا؛ ألن رك ذآره ة المخاطب عن األخرى فت إنه البد من مقدمتين، فإذا ذآرت إحداهما استغنى بمعرف

د   : قلنا  . مستغن عنها ال        لسنا نجد مق ل إذا ق ى صحة نتيجة؛ ألن القائ ا عل ين يستدل بهم الجوهر لكل حي،      : متين آليت
ل    : والحياة لكل إنسان، فتكون النتيجة ول القائ ه      : إن الجوهر لكل إنسان، فسواء في العقول ق   : الجوهر لكل حي، وقول

ذلك،      لكل إنسان، وال يجدون من المطالب العملية أن المطلوب يقف على مقدمتين بين ان األمر آ ين بأنفسهما، وإذا آ ت
ة    م    . آانت إحداهما آافي ول له ى شيء            : ونق ا عل دمهما، يستدل بهم ان يتق ى بره ين ال تحتاجان إل دمتين أولي ا مق أرون

    . مختلف فيه، وتكون المتقدمتان في العقول أولى بالقبول من النتيجة،فإذا آنتم ال تجدون ذلك بطل ما ادعيتموه
  

ر موجود وال          : ختىقال النوب ره أرسطاطاليس غي ا ذآ ه فم ا أوجدني وقد سألت غير واحد من رؤسائهم أن يوجدنيه فم
فأما ما ذآره بعد ذلك من الشكلين الباقيين فهما غير مستعملين على ما بناهما عليه، وإذا آانا يصحان،   : قال  . معروف

    . انتهى  . ي الشكل األول هو الكالم فيهابقلب مقدمتيهما حتى يعودا إلى الشكل األول، فالكالم ف
  

ومقصوده أن سائر األشكال إنما تنتج بالرد إلى الشكل األول على ما تقدم بيانه فسائر األشكال ونتاجها   : قال ابن تيمية
لبية              ة والس واد الثبوتي ع الم إن الشكل األول يمكن أن يستعمل جمي ا، ف ه ال حاجة إليه ة   /فيه آلفة ومشقة، مع أن الكلي

    . وقد علم انتفاء فائدته فانتفاء فائدة فروعه التي ال تفيد إال بالرد إليه أولى وأحرى  . والجزئية
  

رده            ا في آالم أهل الباطل من الباطل وي تفطن لم ا     . والمقصود أن هذه األمة ـ وهللا الحمد ـ لم يزل فيها من ي م لم وه
ول الحق ورد ال      ون في قب ه يتوافق ر تشاعر وال تواطؤ       هداهم اهللا ب ة من غي ا ورواي ه       . باطل رأًي ه علي ذي نب ذا ال وه

هؤالء النظار يوافق ما نبهنا عليه، ويبين أنه يمكن االستغناء عن القياس المنطقي، بل يكون استعماله تطويال وتكثًيرا 
    . للفكر والنظر، والكالم بال فائدة

  
ان      أن القضايا الكلية العامة ال ت  : الوجه الثالث ان ال في األعي ة في األذه   . وجد في الخارج آلية عامة، وإنما تكون آلي

ا                  ا سواه ال يشرآه فيه ا عم ز به ة تخصه يتمي ه حقيق ة، آل موجود ل وأما الموجودات في الخارج، فهي أمور معين
ائلون أن ال  دل   غيره، فحينئذ ال يمكن االستدالل بالقياس على خصوص وجود معين، وهم معترفون بذلك وق اس ال ي قي

ي    ى آل دل عل ة أمر        . على أمر معين، وقد يعبرون عن ذلك بأنه ال يدل على جزئي وإنما ي د معرف اس ال يفي إذن القي ف
ة    . موجود بعينه وآل موجود فإنما هو موجود بعينه فال يفيد معرفة شيء من حقائق الموجودات، وإنما يفيد أموًرا آلي

في األعيان، فما يذآره النظار من األدلة القياسية التي يسمونها براهين على إثبات مطلقة مقدرة في األذهان ال محققة 
    . الصانع سبحانه، ال يدل شيء منها على عينه، وإنما يدل على أمر مطلق ال يمنع تصوره من وقوع الشرآة فيه



 

  
ق         : فإذا قال/ ى محدث مطل ذا عل دل ه ا ي ع تصوره من      هذا محدث، وآل محدث فالبد له من محدث، إنم ي ال يمن آل

غ من     . وقوع الشرآة فيه، وإنما تعلم عينه بعلم آخر يجعله اهللا في القلوب وهم معترفون بهذا؛ ألن النتيجة ال تكون أبل
المقدمات والمقدمات فيها قضية آلية البد من ذلك، والكلي ال يدل على معين، وهذا بخالف ما يذآره اهللا في آتابه من 

ين آالشمس     .  ] 164  : البقرة [ اآلية   } ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْلَأْرِض {   : عالىاآليات آقوله ت إلى غير ذلك يدل على المع
ره من               . التي هي آية النهار النجم وغي ا يستدل ب ين، آم ى مع ين عل د يكون بمع دليل ق إن ال والدليل أعم من القياس؛ ف

ا سواه      الكواآب على الكعبة، فاآليات تد إن آل م ره، ف ل على نفس الخالق سبحانه، ال على قدر مشترك بينه وبين غي
    . مفتقر إليه نفسه، فيلزم من وجوده وجود عين الخالق نفسه

  
آل مسكر خمر، وآل خمر حرام هو    : أن الحد األوسط المكرر في قياس الشمول وهو الخمر من قولك  : الوجه الرابع

ذا     مناط الحكم في قياس الت م به ا عل مثيل، وهو القدر المشترك الجامع بين األصل والفرع، فالقياسان متالزمان، آل م
    . القياس، يمكن علمه بهذا القياس، ثم إن آان الدليل قطعًيا فهو قطعي في القياسين، أو ظنًيا فظني فيهما

  
ول في      وأما دعوى من يدعي من المنطقيين وأتباعهم أن اليقين إنما يحصل بقياس الشم و ق ل، فه اس التمثي ول دون قي

م بنص     . من لم يتصور حقيقة القياسين/ وهو قول   . غاية الفساد د يعل ا ثبت في الحديث          : وق أن آل مسكر حرام، آم
الصحيح، وإذا آان آذلك، لم يتعين قياس الشمول إلفادة الحكم بل وال قياس من األقيسة؛ فإنه قد يعلم بال قياس، فبطل 

    . علم تصديقي إال بالقياس المنطقي آما تقدمقولهم ال 
  

وم، وهو       د العم ة الرسول تفي والمقصود هنا بيان قلة منفعته أو عدمها، فإن المطلوب إن آان ثم قضية علمت من جه
تفاد      ا يس ا م ة، وأم أن آل مسكر حرام حصل مدعاه، فالقضايا الكلية المتلقاة عن الرسول تفيد العلم في المطالب اإللهي

الموجودات    م م ب د العل ا ال تفي ا أنه ل، وإم اس التمثي ة قي ا بمنزل ا أنه ا منتقضة وإم ه إم ة في ومهم فالقضايا الكلي ن عل
دخول             دار، ف ك المق ى ذل ا وجد عل اول م ك يتن ان ذل ه وإن آ ة آالحساب والهندسة؛ فإن درات الذهني ل بالمق ة، ب المعين

م يكن الق       الحس، فل ل ب اس ب م بالقي ل          المعين فيه ال يعل ا، ب م به ا ال اختصاص له اس محصال للمقصود أو تكون مم ي
    . يشترك فيها سائر األمم بدون خطور منطقهم بالبال، مع استواء قياس التمثيل وقياس الشمول

  
ه يحصل               ين ال شرآة في ى مع ة عل ات الدال م باآلي ل يعل ى األقيسة، ب ا عل يس موقوًف وإثبات العلم بالصانع والنبوات ل

ي، ال              بالعلم الضرو ل أمر آل ا يحصل بالتمثي ة م و بمنزل ا بالشمول فه ا يحصل منه ى نظر، وم ري الذي ال يفتقر إل
    . يحصل به العلم بما يختص به الرب، وما يختص به الرسول إال بانضمام علم آخر إليه

  
لموا     : اد ـ فنقول هذا القياس الشمولي ـ وهو العلم بثبوت الحكم لكل فرد من األفر   : أن يقال  : الوجه الخامس/ م وس قد عل

د أن                دمتين فالب ى مق إن النتيجة إذا افتقرت إل ديهًيا؛ ف راد ب بعض األف ام ل وت بعض األحك م بثب أنه البد أن يكون العل
ق            دمتان طري اطالن، وإذا فرض مق دور أو التسلسل الب زم ال دمتين، وإال ل دون مق ان ب ينتهي األمر إلى مقدمتين تعلم

اإلرادة     العلم بهما واحد، ل وان حساس متحرك ب أن     . م يحتج إلى القياس آالعلم بأن آل إنسان حيوان، وآل حي العلم ب ف
ر ين وأظه اإلرادة، أب ان متحرك ب ل إنس ًدا  . آ ا واح م بهم ق العل ان طري دمتان إن آ ى   . فالمق ة إل ال حاج ا ف د علمت وق

م إحداهما      . بيانهما م يعل ي           وإن آان طريق العلم بهما مختلفا فمن ل ان األخرى الت ى بي م يحتج إل ا ول ى بيانه اج إل احت
    . فتبين أن منطقهم يعطي تضييع الزمان وآثرة الهذيان وإتعاب األذهان  . وهذا ظاهر في آل ما يقدره  . علمها

  
ا، و النتيجة أخص من         : الوجه السادس ال ريب أن المقدمة الكبري أعم من الصغري أو مثلها، وال تكون أخص منه

ل       ال م ينتق ات أوال، ث درك المعين ا، والحس ي كبرى، أو مساوية لها، وأعم من الصغرى أو مثلها، وال تكون أخص منه
ة   ى القضايا العام ا إل ول        . منه اإلرادة، فنق ا رآه حساس متحرك ب ذا اإلنسان، و آل مم ذا اإلنسان وه رى ه م   : في العل

اس      . بالقضية العامة اس، والقي ك           أما إن يكون بتوسط قي ام، و ذل ام إال بع م الع ة،فلزم أال يعل ه من قضية عام د في الب
ة          ة عام ى قضية آلي د أن ينتهي األمر إل ة  / يستلزم الدور أو التسلسل، فالب ة بالبديه ك، وإن      . معلوم م يسلمون ذل وه

يس       . أمكن علم القضية العام بغير توسط قياس، أمكن علم األخرى ة ل ة أو نظري ا    فإن آون القضية بديهي وصًفا الزًم
ه،    ة ل لها يجب استواء جميع الناس فيه، بل هو أمر نسبي إضافي بحسب حال الناس، فمن علمها بال دليل آانت بديهي
ل    ومن احتاج إلى نظر واستدالل، آانت نظرية له، وهكذا سائر األمور، فإذا آانت القضايا الكلية منها ما يعلم بال دلي



 

اس وال قياس، وليس لذلك حد في نفس    : القضايا، بل ذلك بحسب أحوال بني آدم، لم يمكن أن يقال فيما علمه زيد بالقي
    . إنه ال يمكن غيره أن يعلمه بال قياس، بل هذا نفي آاذب

  
    . قد تبين فيمـا تقـدم أن قياس الشمول يمكن جعـله قياس تمثيل وبالعكس  : الوجه السابع

  
    ؟ تلزم الحكممن أين تعلم بأن الجامع يس  : فإن قيل

  
    . من حيث تعلم القضية الكبرى في قياس الشمول  : قيل
  

و               : فإذا قال القائل ة فه ذه القضية الكلي ة ه أي شيء ذآر في عل الم، ف و ع ه فه هذا فاعل محكم لفعله، وآل محكم لفعل
في الشمول لم يذآر شيء  موجود في قياس التمثيل، وزيادة أن هناك أصال يمثل به قد وجد فيه الحكم مع المشترك، و

ره مجرًدا     / من األفراد التي ثبت الحكم فيها،  ل من ذآ ومعلوم أن ذآر الكلي المشترك مع بعض أفراده أثبت في العق
    . عن جميع األفراد باتفاق العقالء

  
ترًآا آليً        : ولهذا قالوا دًرا مش ا ق ل منه ات، أدرك العق ع في    إن العقل تابع للحس فإذا أدرك الحس الجزئي ات تق ا، فالكلي

ات فكيف يكون             ة الكلي ة من أعظم األسباب في معرف ات المعين ة الجزئي النفس بعد معرفة الجزئيات المعينة، فمعرف
ه      ا لقوت ا موجب اس، وعدم ذآره ات بتوسط            !  ؟ ذآرها مضعًفا للقي ة الكلي ل معرف إن خاصة العق ل؛ ف ذه خاصة العق وه

وي من     فمن أنكرها أنكر   . معرفة الجزئيات ة أق ا المعين خاصة عقل اإلنسان، ومن جعل ذآرها بدون شيء من محاله
    . ذآرها مع التمثيل بمواضعها المعينة، آان مكابًرا

  
وقد اتفق العقالء على أن ضرب المثل مما يعين على معرفة الكليات، وأنه ليس الحال إذا ذآر مع المثال آالحال إذا   

ل في الطب والحساب والصناعات         ذآر مجرًدا عنه، ومن تدبر جميع  ة بالعق ات المعلوم ما يتكلم فيه الناس من الكلي
تفيد               . والتجارات وغير ذلك،وجد األمر آذلك النوع، ويس ر ب ًدا من جنسه فيق ري واح ى ي ًرا حت د ينكر أم واإلنسان ق
  : الشعراء [   } َآذََّبْت َعاٌد اْلُمْرَسِليَن { ،  ] 105  : الشعراء [   } َآذََّبْت َقْوُم ُنوٍح اْلُمْرَسِليَن {   : بذلك حكًما آلًيا؛ ولهذا يقول سبحانه

وآل من هؤالء إنما جاءه رسول واحد ولكن آانوا مكذبين بجنس الرسل، لم يكن تكذيبهم بالواحد    . ، ونحو ذلك ] 123
    . بخصوصه

  
يئي/  إذا رأى الش ل واالختالف، ف ة التماث ل معرف ذا، فجعل ومن أعظم صفات العق ل ه ذا مث م أن ه اثلين، عل ن المتم

در  ى الق ي عل الحكم الكل م ب م حك واء، ث واء واله راب، واله راب والت اء، والت اء والم ا إذا رأى الم ًدا، آم ا واح حكمهم
اس الطرد           ذا قي ان، فه ان أحسن في البي النظير، وذآر المشترك، آ   . المشترك، وإذا حكم على بعض األعيان ومثله ب

    . لمختلفين آالماء والتراب فرق بينهما، وهذا قياس العكسوإذا رأي ا
  

ذيبهم،            ذبين للرسل بتك ك المك ا أهل ه لم اس العكس، فإن اس الطرد وقي وما أمر اهللا به من االعتبار في آتابه يتناول قي
ذًرا         ذيب الرسل ح ا أصابهم، فيتقى تك ل م ة،   آان من االعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مث من العقوب

ار                 . وهذا قياس الطرد اس العكس، وهو المقصود من االعتب ذا قي ك، وه م يكذب الرسل ال يصيبه ذل م أن من ل ويعل
ذا     . بالمعذبين، فإن المقصود أن ما ثبت في الفرع عكس حكم األصل ال نظيره ذا وبه الى    . واالعتبار يكون به ال تع   : ق

َك   {   : إلى قوله  } َقْد َآاَن َلُكْم آَيٌة ِفي ِفَئَتْيِن {   : ، وقال ] 111  : يوسف [   } َرٌة ِلُأْوِلي اْلَأْلَباِبَلَقْد َآاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْب {  ِإنَّ ِفي َذِل
الى    ] 13  : آل عمران [   } َلِعْبَرًة ِلُأْوِلي اْلَأْبَصاِر ال تع اْلحَ      {   : وقد ق اَب ِب َزَل اْلِكَت ِذي َأْن ُه الَّ َزانَ اللَّ ،  ] 17الشورى   [   } قِّ َواْلِمي

    .   ] 25  : الحديد [   } َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهْم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط {   : وقال
  
ا       . به، وهما متالزمان فسره السلف بالعدل، وفسره بعضهم بما يوزن  ] الميزان [ و ك آم وقد أخبر ـ تعالى ـ أنه أنزل ذل

ا     . به تماثل المتماثالت من الصفات والمقادير هو من الميزان/ أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط، فما يعرف  ذلك م وآ
ا تصد عن                   ره من أنه ا ذآ الى ـ حرم الخمر لم ا أن اهللا ـ تع إذا علمن ات، ف ه اختالف المختلف ذآر اهللا وعن   يعرف ب

ة،         ذي هو العل در المشترك ال ان الق ك، آ الصالة، وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء، ثم رأينا النبيذ يماثلها في ذل
فالقياس الصحيح هو من   . هو الميزان الذي أنزله اهللا في قلوبنا لنزن به هذا ونجعله مثل هذا، فال نفرق بين المتماثلين

ه العدل الذي أمر اهللا  ا وزن األمور                . ب ط، والمقصود به زان فق ه المي ين فمع ة المع ر معرف ات من غي م الكلي ومن عل



 

ى            م يكن إل ات ل وال الموزون ه ل ا أن ار ،آم ا اعتب الموجودة في الخارج، وإال فالكليات لوال جزئياتها المعينة لم يكن به
وزن من أن يكون      الميزان من حاجة، وال ريب أنه إذا حضر أحد الموزونين واعتبر باآلخ م في ال ر بالميزان،آان أت

    . الميزان وهو الوصف الكلي المشترك في العقل، أي شيء حضر من األعيان المفردة وزن بها مع مغيب اآلخر
  

    : وال يجوز لعاقل أن يظن أن الميزان العقلي الذي أنزله اهللا هو منطق اليونان لوجوه
  

ذا المنطق        أن اهللا أنزل الموازين مع آ  : أحدها رهم، وه راهيم وموسى وغي وح وإب د ن تبه قبل أن يخلق اليونان من عه
    !  ؟ اليوناني وضعه أرسطو قبل المسيح بثالثمائة سنة، فكيف آانت األمم المتقدمة تزن به

  
ا    ما زالوا يزنون بالموازين العقلية، ولم يسمع سلًفا بذآر هذا المنطق -أهل اإلسالم  -أن أمتنا   : الثاني/ اني، وإنم اليون

    . ظهر في اإلسالم لما عربت الكتب الرومية في عهد دولة المأمون أو قريًبا منها
  

ث ي          : الثال ه ف ى أهل ه وال إل ون إلي ه وال يلتفت ه ويذمون وه، يعيبون رب وعرف د أن ع لمين بع ار المس ا زال نظ ه م أن
ا انف       ه مم يس في ل ل ول القائ ة      موازينهم العقلية والشرعية، وال يق اني العقلي ة، وإال فالمع ه إال اصطالحات لفظي ردوا ب

    . مشترآة بين األمم، فإنه ليس األمر آذلك، بل فيه معاني آثيرة فاسدة
  

ثم هذا جعلوه ميزان الموازين العقلية التي هي األقيسة العقلية، وزعموا أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن أن يزل 
    . فإنه لو احتاج الميزان إلى ميزان، لزم التسلسلفي فكره، وليس األمر آذلك، 

  
الدة     ا المنطق إال ب م يزده دة ل دة أو فاس ت بلي ي، وإن آان الميزان العقل ت ب ت صحيحة وزن الفطرة إن آان وأيضا، ف

ى أ    ود ومت ى  وفساًدا، ولهذا يوجد عامة من يزن به علومه، البد أن يتخبط وال يأتي باألدلة العقلية على الوجه المحم ت
ل      ق، وجع د الطري ل، وتبعي ز والتطوي ن العج ه م ا في المنطق؛ لم ا ب ن اعتباره ود أعرض ع ه المحم ى الوج ا عل به

يط     ط والتغل رة الغل ات وآث ة،             . الواضحات خفي ى أقيسة آلي ات إل ة للمعين ة العقلي ة الفطري إنهم إذا عدلوا عن المعرف ف
وازين،          ألفاظها وصارت مجملة تتناول حقا وباطال، حصل  / وضعوا  ا هو ضد المقصود من الم ا من الضالل م به

ين،          ا من المطفف انوا فيه ة، و آ ة ال عادل وازين عائل ذه الم َتْوُفوَن       { وصارت ه اِس َيْس ى النَّ اُلوا َعَل ِذيَن ِإَذا اْآَت َوِإَذا   . الَّ
ان     وأين البخس في   ] 3، 2  : المطففين [   } َآاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَن ول واألدي بخس في العق مع أن    .  !  ؟ األموال من ال

ه، وال يعرف أهي       ارة علي ه، وت أآثرهم ال يقصدون البخس، بل هم بمنزلة من ورث موازين من أبيه يزن بها تارة ل
    . عادلة أم عائلة

  
رق  والميزان التي أنزلها اهللا مع الكتاب ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشيء بمثله، وخالفه، فت سوى بين المتماثلين وتف

    . بين المختلفين، بما جعله اهللا في فطر عباده وعقولهم من معرفة التماثل واالختالف
  

    ؟ إن آان هذا مما يعرف بالعقل، فكيف جعله اهللا مما أرسل به الرسل  : فإذا قيل
  
ختالف، فإن الرسل دلت الناس وأرشدتهم  ألن الرسل ضربت للناس األمثال العقلية التي يعرفون بها التماثل واال  : قيل

ة          ى المطالب الديني ا عل ي يستدل به ة الصحيحة الت وم     . إلى ما به يعرفون العدل، ويعرفون األقيسة العقلي فليست العل
ا وعمال،          ن اهللا علم تم دي ا ي ي به النبوية مقصورة على الخبر، بل الرسل ـ صلوات اهللا عليهم ـ بينت العلوم العقلية الت

ه،            وض ا آانت الفطرة معرضة عن ه وأرشدتها، لم ا علي ا نبهته ـلت الفطرة بم د    /ربت األمثال فكم أو آانت الفطرة ق
ين اهللا      ذا؛ يب وءان من ه فسدت بما يحصل لها من اآلراء واألهواء الفاسدة، فأزالت ذلك الفساد، والقرآن والحديث ممل

ين، وينكر         الحقائق بالمقاييس العقلية واألمثال المضروبة، ويبين  ين المختلف رق ب اثلين، والف ين المتم ق التسوية ب طري
اِلَحاتِ    {   : على من يخرج عن ذلك آقوله وا الصَّ وا َوَعِمُل ة    } َأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرُحوا السَّيَِّئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم َآالَِّذيَن آَمُن اآلي

م  [   } َما َلُكْم َآْيَف َتْحُكُموَن  . ُمْسِلِميَن َآاْلُمْجِرِميَن َأَفَنْجَعُل اْل {   : وقوله  ] 21  : الجاثية [  ائر ال      ] 36، 35  : القل م ج ذا حك أي ه
ه          اثلين قول ين المتم ين، ومن التسوية ب ين المختلف ه تسوية ب ِئُكمْ     {   : عادل، فإن في ْن ُأْوَل ٌر ِم اُرُآْم َخْي ،  ] 43  : القمر  [   } َأُآفَّ

    .   ] 214  : البقرة [ اآلية   } ْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْأِتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْمَأ {   : وقوله
  



 

ل هي            ان، ب ه، وليست هي مختصة بمنطق اليون والمقصود التنبيه على أن الميزان العقلي حق آما ذآر اهللا في آتاب
اس الشمول أو    األقيسة الصحيحة ال متضمنة للتسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، سواء صيغ ذلك بصيغة قي

    . بصيغة قياس التمثيل،وصيغ التمثيل هي األصل وهي الحمل، والميزان هو القدر المشترك وهو الجامع
  

ا من القضايا؛ الحسيات،     أنهم آما حصروا اليقين في الصورة القياسية حصروه في المادة الت  : الوجه الثامن ي ذآروه
ك             . واألوليات، والمتواترات، والمجربات، والحدسيات م مع ذل ذه القضايا ث ا سوى ه ي م ى نف ل عل ومعلوم أنه ال دلي

ي آدم     / إنما اعتبروا في الحسيات والعقليات وغيرها ما جرت العادة باشتراك  إن بن ك؛ ف بني آدم فيه وتناقضوا في ذل
م في بعض المرئيات وبعض المسموعات، فإنهم آلهم يرون عين الشمس والقمر والكواآب ويرون إنما يشترآون آله

ذلك يشترآون في سماع صوت الرعد،             راه هؤالء وآ ا ي جنس السحاب والبرق، وإن لم يكن ما يراه هؤالء عين م
وم      ل آل ق ه، ب م يسمع      وأما ما يسمعه بعضهم من آالم بعض وصوته، فهذا ال يشترك بنو آدم في عين ا ل يسمعون م

    . غيرهم، وآذا أآثر المرئيات
  

ه           ؤالء ويذوقون مه ه ذي يش ل ال ه، ب ين في يء مع ي ش اس ف ع الن ترك جمي ذا ال يش س، فه ذوق واللم م وال ا الش وأم
    . ويلمسونه، ليس هو الذي يشمه ويذوقه ويلمسه هؤالء، لكن قد يتفقان في الجنس ال في العين 

  
التواتر   م ب ا يعل ذلك م رهم     وآ د غي واتر عن م يت ا ل د هؤالء، ويجرب هؤالء م واتر عن د يت ه ق ة والحدس، فإن والتجرب

ة فيتفق في             ك األدوي ة، ويجرب آخرون جنس تل وم بعض األدوي ويجربوه، ولكن قد يتفقان في الجنس آما يجرب ق
    . معرفة الجنس ال في معرفة عين المجرب

  
ان   إن ا  : ثم ـ هم مع هذا ـ يقولون في المنطق   ا بره لمتواترات والمجربات والحدسيات تختص بمن علمها فال يقوم منه

    . على غيره
  

واتر   / وآذلك المشمومات والمذوقات والملموسات، بل اشتراك   : فيقال لهم ر المت الناس في المتواترات أآثر؛ فإن الخب
بخالف ما يدرك بالحواس؛ فإنه يختص   ينقله عدد آثير، فيكثر السامعون له، ويشترآون في سماعه من العدد الكثير،

ره،         : بمن أحسه، فإذا قال ى غي ا عل ذا برهاًن يم من ه رأيت أو سمعت أو ذقت أو لمست أو شممت، فكيف يمكنه أن يق
م يحسها       ا لمن ل ولو قدر أنه شارآه في تلك الحسيات عدد، فال يلزم من ذلك أن يكون غيرهم أحسها،وال يمكن علمه

    . إال بطريق الخبر
  

،  ] الحدسيات [ وعامة ما عندهم من العلوم الكلية بأحوال الموجودات هي من العلم بعادة ذلك الموجود، وهو ما يسمونه 
ا       وم فيه ذه ال يق ات وه وعامة ما عندهم من العلوم العقلية الطبيعية، والعلوم الفلكية، آعلم الهيئة، فهو من قسم المجرب

يعية جربت، وآون الحرآات جربت، ال يعرفه أآثر الناس إال بالنقل، والتواتر في برهان؛ فإن آون هذه األجسام الطب
    . هذا قليل

  
  : وغاية األمر أن تنقل التجربة في ذلك عن بعض األطباء أو بعض أهل الحساب، وغاية ما يوجد، أن يقول بطليموس

الينوس    ول ج الن، وأن يق ي ف        : هذا مما رصده ف ه، أو ذآر ل ا جربت ذا مم ذا شيء من        ه يس في ه ه، ول ه جرب الن أن
واتر وا     . المت وه، وال علم ا جرب ع م وا جمي م يجرب اس ل ر الن د، وأآث ر واح ذاك خب ا، ف ه أيًض ره جرب در أن غي وإن ق

    . علموه، وإن ذآروا جماعة رصدوا، فغايته أنه من المتواتر الخاص الذي تنقله طائفة/ باألرصاد ما ادعوا أنهم 
  

واتر         فمن زعم أنه ال  ذا الت ل ه ا بمث ره برهاًن ى غي يم عل ه أن يق   !  ؟ يقوم عليه برهان بما تواتر عن األنبياء، آيف يمكن
دهم           . ويعظم علم الهيئة والفلسفة، ويدعي أنه علم عقلي معلوم بالبرهان ي عن ان العقل ه البره وم علي ا يق ذا أعظم م وه

م          هذا حاله،فما الظن باإللهيات، التي إذا نظر فيها آالم ده إال العل م يف ل ل دبره الفاضل العاق م األول أرسطو وت معلمه
    . بأنهم آانوا من أجهل الخلق برب العالمين، وأن آفار اليهود والنصارى أعلم منهم بهذه األمور

  
ل الفرا      : الوجه التاسع روه، ب ذي ذآ سة ـ   أن األنبياء واألولياء لهم من علم الوحي واإللهام ما هو خارج عن قياسهم ال

أيًضا ـ وأمثالها، فإن أدخلوا ذلك فيما ذآروه من الحسيات والعقليات، لم يمكنهم نفي ما لم يذآروه ولم يبق لهم ضابط   
ات        يات والمجرب ات والحس ان، األولي ادة البره ي م ي ه ا الت ايا الواجب قبوله ه أن القض ينا وأتباع ن س ر اب د ذآ وق



 

ك    ى ذل ذا            والحدسيات والمتواترات، وربما ضموا إل ذا الحصر؛ وله ى ه يال عل ذآروا دل م ي ا حدودها، ول قضايا معه
زم إن آل       م يل ذلك، ل ان آ اعترف المنتصرون لهم أن هذا التقسيم منتشر غير منحصر يتعذر إقامة دليل عليه، وإذا آ

أ        ا من الخط ة تعصم مراعاته ة قانوني ه  ما لم يدخل في قياسهم ال يكون معلوًما، وحينئذ فال يكون المنطق آل إذا / ؛ فإن
    . ذآر له قضايا يمكن العلم بها بغير هذا الطريق، لم يمكن وزنها بهذه األدلة

  
ه من     ذبوا ب وعامة هؤالء المنطقيين يكذبون بما لم يستدل عليه بقياسهم، وهذا في غاية الجهل، السيما إن آان الذي آ

    . أخبار األنبياء
  

    : بطريقهم، لزم أمرانفإذا آان أشرف العلوم ال سبيل إلى معرفته 
  

    . أال حجة لهم على ما يكذبون به مما ليس في قياسهم دليل عليه  : أحدهما
  

    !  ؟ أن ما علموه خسيس بالنسبة إلى ما جهلوه، فكيف إذا علم أنه ال يفيد النجاة وال السعادة  : والثاني
  

وا         أنهم يجعلون ما هو علم يجب تصديقه ليس علما،  : الوجه العاشر ا، فزعم ه علم م، يجعلون يس بعل وما هو باطل ول
ا      ور بم رو الجمه ا أخب م إنم ع، وإنه ي الواق ه ف ة ل اد ال حقيق ة اهللا وصفاته والمع ي معرف اء ف ه األنبي اءت ب ا ج أن م
اس،      يتخيلونه في ذلك، لينتفعوا به في إقامة مصلحة دنياهم، ال ليعرفوا بذلك الحق وأنه من جنس الكذب لمصلحة الن

ه       : قولونوي ا ـ علي ى نبين إن النبي حاذق بالشرائع العملية دون العلمية، ومنهم من يفضل الفيلسوف على آل نبي؛ وعل
ار، وأراد بعضهم    / أفضل الصالة والسالم ـ وال يوجبون اتباع نبي بعينه، ال محمد، وال   غيره؛ ولهذا لما ظهرت التت

ال    أشا  ] هوالآو [ إن   : الدخول في اإلسالم قيل ل، ق أال يفع ي     : ر عليه بعض من آان معه من الفالسفة ب انه عرب ذاك لس
    . وال تحتاجون إلى شريعته

  
ة   د األئم ة أح دهم بمنزل ي ع ل النب اد، ب دين واالعتق ي أصول ال ه ف ة ال يتبع ي الشرائع العملي نهم ف ي م ع النب ومن تب

ذهًبا م   دوا م الم إذا قل ة الك إن أئم ين، ف د المتكلم ة عن ى القضايا  األربع ده عل ي تقلي ة، اقتصروا ف ذاهب األربع ن الم
    . بل قد يجعلون شيوخهم المتكلمين أفضل منهم في ذلك  . الفقهية، وال يلتزمون موافقته في األصول ومسائل التوحيد

  
ة والعرش والكرسي والج  ة، وعن المالئك مائه وصفاته المعين لم عن اهللا بأس ه وس ي صلى اهللا علي ر النب د أخب ة وق ن

يس شيء من          ان وسيكون، ول ا آ ة مم والنار، وليس في ذلك شيء يمكن معرفته بقياسهم، وآذا أخبر عن أمور معين
ر     د أخب ذلك يمكن معرفته بقياسهم، ال البرهاني وال غيره، فإن أقيستهم ال تفيد إال أموًرا آلية، وهذه أمور خاصة، وق

اره،           صلى اهللا عليه وسلم بما يكون من الحوادث المعينة  تمائة سنة من إخب د س ذين جاؤوا بع ر ال ر عن التت حتى أخب
انهم          ـ، فهل يتصور أن قياسهم وبره تمائة ه وآذلك عن النار التي خرجت قبل مجىء التتر سنة خمس وخمسين وس

    ؟ يدل على آدمي معين أو أمة معينة، فضًلا عن موصوف بالصفات التي ذآرها
  
ال   / م ق اتهم أنه ات، و ال يعرف عين موسى وعيسى وال              : واثم من بالياهم وآفري م الجزئي الى ـ ال يعل اري ـ تع إن الب

    . والكالم والرد عليهم في ذلك مبسوط في موضعه . غيرهما، وال شيًئا من تفاصيل الحوادث
  

يس ل   : والمقصود أن يعرف اإلنسان أنهم يقولون م ـ قط    من الجهل والكفر ما هو في غاية الضالل؛ فراًرا من الزم ل ه
    . ـ دليل على نفيه

  
ادي عشر ذة  : الوجه الح م والل الجوع واألل ة آ يات الظاهرة والباطن ون بالحس م معترف ن أن   . أنه ا يمك وا وجود م ونف

ك،                 ات ذل ان بإثب اب والسنة ناطق د الموت، والكت نفس عن راه ال ا ت ة والجن، وم اس آالمالئك ه بعض الن يختص برؤيت
ه،              . خرولبسط هذه األمور موضع آ م نفي م يعل ا ل ي م ة من نف وه من القواعد الفاسدة المنطقي وإنما المقصود أن ما تلق

    . أوجب لهم من الجهل والكفر ما صار حاجًبا، وأنهم به أسوأ حاال من آفار اليهود والنصارى
  

ة ل   : معناه عندهم  ] برهانية [ آون القضية   : أن يقال  : الوجه الثاني عشر ا    أنها معلوم ا، وآونه ة  [ لمستدل به اه   ] جدلي ، معن
معناه آونها مشهورة أو مقبولة أو مظنونة، وجميع هذه الفروق هي نسب وإضافات      ] خطابية [ آونها مسلمة، وآونها 



 

عن أن تكون ذاتية لها على أصلهم، بل ليس فيها ما هو  / عارضة للقضية، ليس فيها ما هو صفة مالزمة لها، فضال 
ا       . نفسها، بل هذه صفات نسبية باعتبار شعور الشاعر بهاصفة لها في  د تكون حًق وم أن القضية ق واإلنسان ال    . ومعل

يشعر بها، فضال عن أن يظنها أو يعلمها، و آذلك قد تكون خطابية أو جدلية وهي حق في نفسها، بل تكون برهانية ـ  
اهللا عليهم ـ أخبروا بالقضايا التي هي حق في نفسها، ال   أيًضا ـ آما قد سلموا ذلك، وإذا آان آذلك ،فالرسل ـ صلوات  

ا هو مشترك        . تكون آذًبا باطًلا قط ا صدق القضايا م ي       . وبينوا من الطرق العلمية التي يعرف به ه جنس بن ع ب فينتف
    . آدم، وهذا هو العلم النافع للناس

  
ي ا  لكوا ف ل س لك، ب ذا المس لكوا ه م يس فة، فل ؤالء المتفلس ا ه ه  وأم ا علم ات م وا البرهاني بي فجعل ر النس لقضايا األم
وعلى هذا، فيكون من البرهانيات عند إنسان وطائفة،   . المستدل، وغير ذلك لم يجعلوه برهانًيا، وإن علمه مستدل آخر

اختالف أحوال من               ل تختلف ب ة بحد جامع، ب ما ليس من البرهانيات عند آخرين، فال يمكن أن تحد القضايا العلمي
رهم،      عل ا غي ا ال يعلمه ا م ي يعلمونه مها ومن لم يعلمها، حتى إن أهل الصناعات عند أهل آل صناعة من القضايا الت

د   وحينئذ فيمتنع أن تكون طريقتهم مميزة للحق من الباطل والصدق من الكذب باعتبار ما هو األمر عليه في نفسه عن
ذب، ويم  ين، بخالف        أهل آل صناعة من الحق والباطل، ومن الصدق والك ين اآلدمي ا مشترآة ب ع أن تكون منفعته تن

ين الحق والباطل          رق ب ي تف روا بالقضايا الصادقة الت اقض      / طريقة األنبياء؛ فإنهم أخب ا ن ذب، فكل م والصدق والك
وا       ا اختلف اس فيم ين الن ا ب الصدق فهو آذب، وآل ما ناقض الحق فهو باطل؛ فلهذا جعل اهللا ما أنزله من الكتاب حاآًم

ه        . يه، وأنزل ـ أيضا ـ الميزان وما يوزن به، ويعرف به الحق من الباطل  ف ا فعل ه بخالف م وزن ب ولكل حق ميزان ي
ه الحق    الفالسفة المنطقيون؛ فإنه ال يمكن أن يكون هادًيا للحق، وال مفرًقا بين الحق والباطل، وال هو ميزان يعرف ب

    . من الباطل
  

ه    وأما المتكلمون فما آان في آال و من اء، فه ه األنبي ة شرًعا          . مهم موافًقا لما جاءت ب دع الباطل و من الب ه فه ا خالف وم
    . وعقال

  
د     : فإن قيل ا عن نحن نجعل البرهانيات إضافية، فكل ما علمه اإلنسان بمقدماته، فهو برهاني عنده، وإن لم يكن برهاني
    . غيره

  
اس           لم يفعلوا ذلك، فإن من سلك هذا السبيل   : قيل ر من الن م آثي ان عل ة، مع إمك ياء معين ان في أش لم يجد مواد البره

نحن ال نعين المواد، فقد بطل أحد أجزاء المنطق وهو     : وإذا قالوا  . ألمور أخرى بغير تلك المواد المعينة التي عينوها
    . المطلوب

  
م ا    : الوجه الثالث عشر ذلك        أنهم لما ظنوا أن طريقهم آلية محيطة بطرق العل يس آ ي آدم ـ مع أن األمر ل لحاصل لبن

ا،            / وقد علم الناس إما ـ بالحس وإما   ي ذآروه م بطرقهم الت رة، ال تعل ار الصادقة ـ معلومات آثي ا باألخب ل وإم بالعق
انونهم الفاسد،فقالوا          ى ق ك عل وم ـ أرادوا إجراء ذل ي ل    : ومن ذلك ما علمه األنبياء ـ صلوات اهللا عليهم ـ من العل ه النب

وة            ك الق إذا تصور أدرك بتل م، ف يم معل ر تعل قوة أقوى من قوة غيره، وهو أن يكون بحيث ينال الحد األوسط من غي
ا             وا م ر محدودة، فجعل وى األنفس في اإلدراك غي يم؛ ألن ق ه بال تعل ره إدراآ الحد الذي قد يتعسر أو يتعذر على غي

ا           يخبر به األنبياء من أنباء الغيب إنما هو بواسطة الق اس المنطقي إنم إن القي اد، ف ة الفس ذا في غاي ي، وه اس المنطق ي
ة ماضية وحاضرة             ة شخصية جزئي أمور معين روا ب ك، والرسل أخب م يسلمون ذل تعرف به أمور آلية آما تقدم، وه

رب بمفعوالت    . ومستقبلة، فعلم بذلك أن ما علمته الرسل لم يكن بواسطة القياس المنطقي ه في  بل جعل ابن سينا علم ال
    . هذا الباب، تعالى اهللا عن قوله علًوا آبيًرا

  
وم    وقد تبين بما تقرر، فساد ما ذآروه في المنطق من حصر طريق العلم، مادة وصورة، وتبين أنهم أخرجوا من العل

رة وال   شريفة،  الصادقة أجل وأعظم وأآثر مما أثبتوه، وأن ما ذآروه من الطريق إنما يفيد علوًما قليلة خسيسة ال آثي
نهم من وجوه         ا م ا وعمًل وهذه مرتبة القوم؛ فإنهم من أخس الناس علًما وعمال، وآفار اليهود والنصاري أشرف علًم

ديل،         د النسخ والتب ود والنصارى بع ل     /آثيرة، والفلسفة آلها ال يصير صاحبها في درجة اليه تهم قب فضال عن درج
    : البن سينا  ] فاءالش [ وقد أنشد ابن القشيري في الرد على   . ذلك

  
  بهم مرض من آتاب الشفـا** قطعنا األخوة من معـــــــشر 



 

  
  شفا جرف من آتاب الشفـا** يا قوم أنتم على   : وآم قلت

  
  رجعنا إلى اهللا حتى آـفـى** فلما استهانوا بتنبيهنـــــــــا 

  
  وعشــنا على ملة المصطـفى** فماتوا على ديــن رسطالـس 

  
ذآره      : فإن قيل نهم من ي ما ذآره أهل المنطق من حصر طرق العلم، يوجد نحو منه في آالم متكلمي المسلمين، بل م

    . بعينه إما بعباراتهم، وإما بتغيير العبارة
  

ا     : فالجواب رهم مم أن ليس آل ما يقوله المتكلمون حًقا، بل آل ما جاءت به الرسل فهو حق، وما قاله المتكلمون وغي
    . وقد عرف ذم السلف واألئمة ألهل الكالم المحدث  . فهو حق، وما قالوه مما يخالفه، فهو باطليوافق ذلك 

  
ال رأ      : ق ا ج وه مم ا فعل ان م دة، فك تهم الفاس ولهم الناقصة وأقيس زعمهم نصر الشرع بعق وم أرادوا ب ن ق والعجب م

اع الرسل        عليه، فال اإلسالم نصروا وال األعداء آسروا     / الملحدين أعداء الدين  م يترآون أتب م من العجائب أنه ، ث
ه من يعلمون        ا جاؤوا ب المعصومين الذين ال يقولون إال الحق، ويعرضون عن تقليدهم ويقلدون ويساآنون مخالف م

    . أنه ليس بمعصوم، وأنه يخطئ تارة ويصيب أخرى، واهللا الموفق للصواب
  

    : قال السيوطي
  

ه       . ميةهذا آخر ما لخصته من آتاب ابن تي وقد أوردت عبارته بلفظه من غير تصرف ـ في الغالب ـ وحذفت من آتاب
    . ولم أحذف من المهم شيًئا، وهللا الحمد والمنة  . الكثير، فإنه في عشرين آراًسا

  
    : قال شيخ اإلسالم ـ قدس اهللا روحه/
  
   والخلل فيه  ] المنطق [ في ضبط آليات : فصــل  
  

ل؛          بنوه على أن مدارك ا تقراء والتمثي اس ونحوه من االس لعلم منحصرة في الحد وجنسه من الرسم ونحوه وفي القي
ات، وآل     النفي أو اإلثب ألن العلم إما تصور وهو معرفة المفردات، وإما تصديق وهو العلم بنسبة بعضها إلى بعض ب

ق        ق، وطري ى الطري ر إل ا نظري مفتق ق، وإم ى طري اج إل ديهي اليحت ا ب ين إم ق    من العلم التصور هو الحد، وطري
    . التصديق هو القياس الذي يسمونه البرهان ـ إن آانت مقدماته يقينية

  
ى    : الحد  : ثم قالوا هو القول الدال على ماهية الشيء، وإن آان يراد به نفس المحدود، آما أن االسم هو القول الدال عل

ه المسمى،   وم من الحد واالسم ه     / المسمى ويراد ب ا أن    إذ المفه ة  [ و المحدود والمسمى، آم ة في      ] الماهي هي المقول
جواب ما هو،و يعبر عنها بأنها جواب ما يقال في السؤال بصيغة ما هو، فتكون الماهية هي الحد وهي ذات الشيء     

ة واأليني         ة والحيثي ة والكيفي ة والمائي ل الماهي دة مث تفهامية مول ة  أيًضا، وهذه المصادر المشتقة من الجمل االس ة واللمي
    . بمنزلة المصادر من الجمل الخبرية آالحولقة والقلحدة والبسملة والحمدلة ونحو ذلك

ي       : ثم قالوا ة هي الت أن الذاتي الماهية مرآبة من الصفات الذاتية، وتكلموا على الفرق بين الصفات الذاتية والعرضية ب
ذلك         يمتنع تصور الموصوف إال بتصورها، فالذات متوقفة عليها في يس آ ا ل وان، وم يم للحي ذهن آالتجس الوجود وال

    . فهو العرضي
  

ا الزم            : ثم هو ينقسم ة، وإم ة للثالث ة، والفردي ة لألربع ة آالزوجي ا الزم للماهي الزم إم ارق، وال إلى الزم وعارض مف
    . لوجودها دون ماهيتها آالسواد للقار، والحدوث للحيوان

  



 

ل آالشباب والمشيب، وإما سريع الزوال آحمرة الخجل وصفرة الوجل، والمشكل والعارض المفارق إما بطىء الزوا
ذهني،   ا   / هو الفرق بين الذاتي والالزم للماهية؛ فإن آالهما ال يفارق الذات، ال في الوجود العيني وال ال وا بينهم ففرق

    . اهيةبأن الذاتي يسبق تصوره تصور الماهية، بحيث ال تفهم الذات بدونه بخالف الزم الم
  

ام   وع وهو        . ثم آل من الذاتي والعرضي، إما أن يشترك فيه الجنس، وهو الجنس العام والعرض الع ه ن رد ب ا ينف وإم
ذه    وع، فه ات الخمس   [ الفصل والخاصة، وإما أن يجمع بين المشترك والمميز وهو الن وع      ] الكلي الجنس والفصل والن

ه          فالكالم في هذه   . والخاصة والعرض العام اس، فإن ا القي ائق، وأم ه في الحدود والحق امها غالب منفعت الصفات وأقس
دمتين و            ه من مق د في ول آخر، والب ذاتها ق ا ل زم عنه ة  [ قول مؤلف من أقوال، إذا سلمت ل هي القضية وهي      ] المقدم

    : الجملة الخبرية والبد فيها من مفردين، فكان الكالم فيه في ثالث مراتب
  

ى  ة   الكال  : األول ة والمتباين زام، واألسماء المترادف ة والتضمن وااللت ة المطابق ا لدالل ا ومعانيه ردات؛ ألفاظه ي المف م ف
    . والمشترآة والمتواطئة والمفردة والمرآبة والكلى والجزئي

  
ايا، وفي  الكالم في القضايا وأقسامها؛ من الخاص والعام والمطلق، واإليجاب والسلب وجهات القض    : والمرتبة الثانية

    . أحكام القضايا، مثل آذب النقيض، وصدق العكس، وعكس النقيض
  
اج ال       : و المرتبة الثالثة/ ة، وأن النت ة إيجابي الكالم في القياس وضروبه وشروط نتاجه من أنه البد فيه من قضية عام

ا         ا موجبت ل إم رى، ب ة آب البة صغرى وجزئي البتين وال خاصيتين جزئيتين وال س ا  يحصل عن س ة، وإم ا آلي ن فيهم
ى            ان الخلف المردود إل ين ببره ي تتب اس وأنواعه، الت ام صور القي صغرى سالبة وآبرى جزئية وغير ذلك من أحك

    . حكم نقيض القضية، أو بالرد إلى عكس القضية أو عكس نقيضها
  

    : ثم بينوا بعد ذلك مواد القياس فقسموه إلى
  

انى  ة         : بره واده يقيني ا آانت م ديهيات          وهو م ة والظاهرة والب روه من الحسيات الباطن ا ذآ ات فيم ـ وحصروا اليقيني
    . والمتواترات والمجربات، وزاد بعضهم الحدسيات

  
    . وهو ما آانت مواده مشهورة يقينية، أو غير يقينية   : وإلى خطابي

  
    . ذلك وهو ما آانت مواده مسلمة من المنازع، يقينية أو مشهورة أو غير  : وإلى جدلي

  
    . وهو ما آانت مواده مشعوًرا بها غير معتقدة آالمفرحة والمحزنة والمضحكة  : وإلى شعري

  
    . وهو ما آانت مواده مموهة بشبه الحق  : وإلى مغلطي سوفسطائي

  
  اختالف العلماء في مسمى القياس: فصــل  
  

    : الناس في مسمى القياس على ثالثة أقوال
  

    . قة في التمثيل مجاز في الشمول، وهو قول الغزالي وأبي محمدأنه حقي  : أحدها
  

    . العكس وهو قول ابن حزم  : والثاني
  

ى        : والثالث د أصحابنا والجمهور ينقسم إل اس عن ي،    : أنه حقيقة فيهما، وهو األصح الذي عليه الجمهور، فإن القي عقل
    .  بد فيه من أصل معلوم بالشرعما ال  : ما يكتفي فيه بالعقل، وإلى شرعي وهو  : وهو

  



 

ره،       . وآل من العقلي والشرعي وآل ما يسمى قياًسا ينقسم، إلي قياس تمثيل وقياس شمول األول إلحاق الشيء بنظي ف
ين من               ين المثل د ب ه الب اآلخر؛ ألن ا متصل ب م آل منهم ذي يشمله، ث ام ال والثاني إدخال الشيء تحت حكم المعنى الع

ك                معنى مشترك يكون اآلخر في ذل ين ب ين فصاعًدا من تسوية أحد االثن ى الشامل الثن د في المعن ا، والب شامال لهم
    . المعنى، فالقياس ثابت فيهما وهو التقدير واالعتبار والحسبان

  
   الفساد في المنطق في البرهان وفي الحد: فصــل  
  

أ من و       فصورته صورة صحيحة وإذا آانت مواده صحيحة ف  ] البرهان [ أما  ا صحيًحا لكن الخط د علًم ال ريب أنه يفي
    : جهين

  
أن حصر مواده فيما ذآروه من األجناس المذآورة ال دليل عليه البتة، فأصابوا فيما أثبتوه دون ما نفوه، فمن   : أحدهما

ائر    أين يحكم بأنه ال يقين إال من هذه الجهات المعينة، فإن رجع فيه اإلنسان إلى ما يجده من نفسه فم    ه أن س ن ل ن أي
    . النوع ـ حتى األنبياء واألولياء ـ ال يحصل لهم يقين بغير ذلك، ثم الواقع خالف ذلك

  
د           : الثاني ل ق ان الموصوف ب ذا البره م إال به أن هذا البرهان يفيد العلم، لكن من أين علم أنه ال يحصل لقلب بشر عل

ا       رأينا علوًما آثيرة هي لقوم ضرورية أو حسية، وآلخ ه، وهو م م يحيطوا بعلم ا ل رين نظرية قياسية، فلهذا آذبوا بم
اء   حصل من العلوم بغير هذه المواد المحصورة، أو بغير قياس أصال، بل زعم أفضل المتأخرين منهم أن علوم األنبي

ك أصال          / واألولياء ال تحصل إال  ى ذل ه عل ل ل ذلك وال دلي رب آ م ال سوى  بواسطة القياس، وآالمهم يقتضى أن عل
    . محض قياس األنبياء واألولياء على نفسه، وقياس الرب والمالئكة على البشر

  
ه،          ذبوا ب وه وآ ا نف ة م فهذا موضع ينبغي للمؤمن أن يتيقنه،ويعلم أن هؤالء القوم وغيرهم إنما ضلوا ـ غالًبا ـ من جه

م إال   ال من جهة ما أثبتوه وعلموه؛ ولهذا آان المنطق مظنة الزندقة لمن لم يقو ا ه ال عل إليمان في قلبه، حيث اعتقد أن
ه أو       ك أو يكذب ب بهذه المواد المعينة، وهذه الصورة، وذلك مفقود عنده في غالب ما أخبرت به األنبياء فيشك في ذل
ة        واد المعين ذه الم م إال من ه ه ال عل يعرض عن اعتقاده والتصديق به، فيكون عدم إيمانه وعلمه من اعتقاده الفاسد أن

    . دليل عليه البتة، وإن آانت مفيدة للعلم، فالفرق ظاهر بين آونها تفيده وبين آونها تفيده وال يحصل بغيرها وال
  

ي ال    ة، والكل ومما يبين ذلك أن القياس ال يدل على علم آلي، وهم معترفون بذلك؛ ألنه البد فيه من مقدمة آلية إيجابي
م     يدل إال على القدر المشترك وهو الكلي، فجمي ه ـ إن عل م ب ع الحقائق المعينة ال يدل عليها القياس بأعيانها، وإنما يعل

ن   ك م ة، وال شيء من خواص مل ة البت ه شيء من خواص الربوبي م ب ال يعل ا ف ين غيره ا وب ترآة بينه ـ صفة مش
وك، وال أحد من الموجودات              ك من المل ل وال مل اء، ب ي من األولي اء وال ول ي من األنبي ة وال   المالئكة وال نب العلوي

دهم؛ إذ  / السفلية، فإذا العلم بهذه األشياء إما أن يكون منتفًيا أو حاصًلا  بغير القياس، وآال القسمين واقع فإنه منتف عن
م من          ى العل ع أول د جمي ة عن ك في الجمل ال طريق لهم غير القياس، وحاصل ذلك عند األنبياء وأتباعهم بل حاصل ذل

    . دميينالمالئكة والنبيين وسائر اآل
  

وأيًضا، فإذا آان البد فيه من مقدمة آلية فإن آانت نظرية افتقرت إلى أخرى وإن آانت بديهية، فإذا جاز أن يحصل   
    . العلم بجميع أفرادها بديهة، فما المانع أن يحصل ببعض األفراد وهو أسهل

  
    : وأما الحد، فالكالم عليه في مواضع

  
ة       دعواهم أن التصورات   : أحدها القول في أن التصديقات النظري ه، آ القول في النظرية ال تعلم إال بالحد الذي ذآروه ف

اد إن عرف المحدود بحد       ال تحصل إال بالبرهان الذي حصروا مواده، وال دليل على ذلك، ويدل على ضعفه أن الح
ا   بل ع  : فإن قيل  . غيره فقد لزم الدور أو التسلسل، وإن عرفه بغير حد بطل المدعى رفه بالحد الذي انعقد في نفسه آم
يس     : عرف التصديق بالبرهان الذي انعقد في نفسه قبل أن يتكلم به، قيل دمتين ل البرهان مباين للنتيجة؛ فإن العلم بالمق

م         د للعل أين الحد المفي وب، ف هو عين العلم بالنتيجة، وأما الحد المنعقد في النفس فهو نفس العلم بالمحدود، وهو المطل
    . المحدود، وهذا أحد ما يبينب

  



 

اني/ ال  : الموضع الث د يق ه ق و أن ى     : وه ل عل ه دلي ان فإن ال، بخالف البره دود بح ة المح ه ماهي د ال تعرف ب إن الح
ه   د يجب أن يطابق ده؛ ألن الح م يصح ح ده، وإال ل ل أن يح ه عرف الشيء قب اد؛ فألن ى الح بة إل ا بالنس وب أم المطل

معرفته به قبل أن يحده لم تصح معرفته بالمطابقة، وأما بالنسبة إلى المستمع، فألن معرفته  عموًما و خصوًصا ولوال
بذلك إذا لم تكن بديهية ولم يقم الحاد عليه دليال، امتنع أن يحصل له علم بمجرد دعوى الحاد المتكلم بالحد؛ ولهذا تجد 

د وره المح وال تص ه ول رده وعكس ي ط ه ف د ويناقض ارض الح تمع يع ة المس ت المعارض د ال متنع دون الح ود ب
    . والمناقضة

  
ين                ه وب ه الفاصل بين ة فإن ره ال تصويره، وهو مطابق السم الحد في اللغ ين المحدود وغي وإنما فائدة الحد التمييز ب
ا،              ا ال عاًم م، فيتصوره مطلًق ر والعل ل من يتصور األمر والخب ا، مث ة الشيء مطلًق غيره؛ وذلك أنه قد يتصور ماهي

ذه          . لحد يميز العام الذي يدخل فيه آل خبر وعلم وأمرفا ة من مسميات ه ذي يتصور بالبديه ك أن ال ومن هنا يتبين ل
ارة وللصفات أخرى             ز لألسماء ت م التميي ة، ث ة العام وب بالحد، وهو الحقيق األسماء وهو الحقيقة المطلقة غير المطل

ا بحسب    فالحد إما بحسب االسم وهو الحد اللفظي الذي يحتاج إ الم، وإم ليه في االستدالل بالكتاب والسنة وآالم آل ع
    . الوصف وهو تفهيم الحقيقة التي عرفت صفتها وهذا يحصل بالرسم والخواص وغير ذلك

  
دعي           : الموضع الثالث  ة بحيث ي الزم للماهي ذاتي والعرضي ال ين ال رق ب ه بخالف      / الف ة بدون م الماهي ذا ال تفه أن ه
ى          اآلخر، فإن العاق ذاتي إل ة ال ان المرجع في معرف م إذا آ ا، ث ل إذا رجع إلى ذهنه لم يجد أحدهما سابًقا واآلخر الحًق

ة، وال           ة إال بالصفات الذاتي ا ال نعرف الماهي ان دوًرا؛ ألن ذاتي آ ة ال ى معرف تصور الذات، والمرجع في تصورها إل
تقف معرفة الذات عليها، فال تعرف الذاتية إال بأن نعرف الصفات الذاتية حتى نتصور الذات؛ فإن الصفات الذاتية ما 

    . نعرف أن فهم الذات موقوف عليها، فال تريد أن تفهم الذات حتى تعرف الذاتية وبسط هذا آثير
  

    . دعواهم أن الماهيات مرآبة وال ترآيب في الذهن  : الموضع الرابع
  
    : وقال شيخ اإلسالم ـ قدس اهللا روحه/
  
  المعرب الذي بلغته العرب عن اليونانيين  ] المنطق [ خص مل: َفصـــل  
  

ا أحسنت          ] المنطق [ قد آتبت فيما تقدم ملخص  ى، فإنه ا ومعن ه لفًظ انيين، وعربت المعرب الذي بلغته العرب عن اليون
ذي يسميه أتباعه من الصابئين الفالسفة الم             اني ال ى أرسطو اليون ه، وهو المنسوب إل دعين  ألفاظه وحررت معاني بت

    . ؛ ألنه وضع التعاليم التي يتعلمونها من المنطق والطبيعي وما بعد الطبيعة ] المعلم األول [ 
  

فإن هذه التعاليم لما اتصلت بالمسلمين وعربت آتبها مع ما عرب من آتب الطب والحساب والهيئة وغير ذلك، وآان 
ا من     انتشار تعريبها في دولة الخليفة أبى العباس الملقب بالمأ ى، لكن فيه مون، أخذها المسلمون فحرروها لفًظا ومعن

    . الباطل والضالل شيء آثير
  
اب  / فمنهم من اتبعها مع ما ينتحله من اإلسالم وهم صابئة المسلمين المسمون بالفالسفة، فصاروا مؤمنين ببعض الكت

    . الكتب التي بأيديهمدون بعض، بمنزلة المبتدعة من اليهود والنصارى قبل النسخ، لما بدلوا بعض 
  

ه         ا تخالف ر منه ا توافق اإلسالم وتنصره، وآثي ا جميعه ياء يظن أنه نهم أش ى ع ا لكن تلق م يقصد اتباعه نهم من ل وم
    . هم مخانيث الفالسفة  : وتخذله، وهذه حال آثير من أهل الكالم المعتزلة؛ ولهذا قيل

  
ع من ال       م يتب ا مجمال، ول ا إعراًض م           ومنهم من أعرض عنه ا ول دفع باطله ا وي ي عن آل حقه ا يغن رآن واإلسالم م ق

ق          ا يتعل دم بعض م ا تق د آتبت فيم ك، وق يجاهدهم الجهاد المشروع، وهذه حال آثير من أهل الحديث والفقه وغير ذل
ع         ا وق ببه وبعض م بذلك في مواضع من القواعد، وذآرت في تلخيص جمل المنطق ما وقع من الجهل والضالل بس

    : وهنا تلخيص ذلك فأقول  . لفيه من الخل
  



 

ان    مقصود الكالم في طرق العلم بالتصورات والتصديقات، فاألول آالحد والرسم، والثاني آالقياس بأنواعه من البره
    . وغيره، وآالتمثيل واالستقراء

  
ال إال بجنس الحد،         وب من التصورات ال ين ال    / وقد يزعمون أن المطل وب من التصديقات ال ين إال بجنس   والمطل

وعين فمستغن عن     القياس، وقد يسمى جنس القياس بالنسبة، آما يسمى جنس القول الشارح حًدا، وأما البديهي من الن
د             اس يفي ا، وأن القي ك ال يحصل بغيره ائق، وأن ذل د تصوير الحق ذا الكالم أن الحدود تفي الحـد والبرهان، فتضمن ه

    . وفي آال األمرين وقع الخطأ التصديق بالحقائق، وأن ذلك ال يحصل بغيره،
  

    . أما في الحد ففي آال القضيتين السلب واإليجاب، فيما أثبتوه وفيما نفوه
  

ائق ال يحصل    ره، وتصور الحق دود وغي ين المح ز ب د التميي ا يفي ائق، وإنم د تصور الحق د ال يفي إن الح ا األول، ف أم
ا     د من إدراآه ل الب ا، فيحصل          بمجرد الحد الذي هو آالم الحاد، ب ل له درك ضرب المث م ت اطن والظاهر، وإذا ل بالب

واب    بالمثال الذي هو قياس التصويرـ ال قياس التصديق ـ نوع من اإلدراك آإدراآنا لما وعد اهللا به في اآلخرة من الث
رر بوجو  ذا الوجه مق ون للتصديق، وه ارة تك ون للتصوير، وت ارة تك رآن ت ي الق ال المضروبة ف اب، واألمث ه والعق

    . متعددة، وإنما الغرض هنا تلخيص المقصود
  

ل     وأما الثاني، وهو النفي فإن إدراك الحقائق المتصورة المطلقة ليس موقوًفا على الحد لو فرض أنها تعرف بالحد، ب
ا  / تحصل بأسباب اإلدراك المعروفة  وقد تحصل من الكالم باألسماء المفردة آما تحصل بالحد، وربما آان االسم فيه

    . نفع من الحد، وهذا ـ أيًضا ـ مقررأ
  

    : وأما القياس فال ريب أنه يفيد التصديق إذا صحت مقدماته وتأليفها، لكن الخطأ فيه من النفي من وجهين أيًضا
  

    . أن حصول العلم التصديقي في النفس ليس موقوًفا على القياس، بل يحصل بغير القياس  : أحدهما
  

اني اس ا  : الث ات      أن القي ديهيات والنظري ديات والب يات والوج ي الحس روه ف ا ذآ رة فيم واده منحص اني ليست م لبره
    . والمتواترات والتجريبيات والحدسيات، آما بينت هذا في غيرهذا الموضع، واهللا أعلم

  
    .  ] آتب المنطق [ وُسِئَل عن / 
  

    : فأجاب
  

ى    أما آتب المنطق، فتلك ال تشتمل على علم يؤمر به شرًع ه فرض عل ا، وإن آان قد أدى اجتهاد بعض الناس إلى أن
    . إن العلوم ال تقوم إال به، آما ذآر ذلك أبو حامد، فهذا غلط عظيم عقًلا وشرًعا  : الكفاية، وقال بعض الناس

  
ا    . انيأما عقًلا، فإن جميع عقالء بني آدم من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرروا علومهم بدون المنطق اليون وأم

م              ى أهل العل اني عل ذا المنطق اليون م ه م يوجب تعل ن اإلسالم أن اهللا ل وم باالضطرار من دي ه من المعل شرًعا، فإن
    . واإليمان

  
اج      ذي يحت در ال ه، والق وأما هو في نفسه فبعضه حق، وبعضه باطل، والحق الذي فيه آثير منه أو أآثره ال يحتاج إلي

ًرا    / سليمة تستقل به، والبليد ال ينتفع به، والذآي ال يحتاج إليه، ومضرته على إليه منه فأآثر الفطر ال م يكن خبي من ل
ر من الفضالء، وآانت سبب                ى آثي ا راجت عل لبية الفاسدة م ه من القواعد الس إن في بعلوم األنبياء أآثر من نفعه، ف

    . نفاقهم، وفساد علومهم
  

ال ن ق ول م الم باطل، ب  : وق ه حق آ ه آل اس  إن ام القي ة والعرضية، و أقس د، والصفات الذاتي ي الح م ف ي آالمه ل ف
    . والبرهان، ومواده من الفساد ما قد بيناه في غير هذا الموضع، وقد بين ذلك علماء المسلمين، واهللا أعلم

  



 

  
ة ـ رضي             /  ن تيمي د السالم ب ن عب يم ب د الحل ن عب د ب دين أحم ي ال ه ـ عن     ُسئل شيخ اإلسالم اإلمام العالمة تق اهللا عن

نفس    ؟ المدبرة لجسده  ] الروح [ وما هي   ؟ الذي لإلنسان هل هو عرض  ] العقل [  ة      ؟ هل هي ال ا آيفي وهل هي     ؟ وهل له
    ؟ وهل يعلم مسكنها من الجسد ومسكن العقل  ؟ عرض أو جوهر

  
    : فأجاب

  
ة المسلمين هو أمر         في آتاب اهللا وسنة رسول  ] العقل [   . الحمد هللا رب العالمين ائر أئم ابعين وس ه وآالم الصحابة والت

ك،            ر ذل ًما أو غي ة بنفسها، سواء سمي جوهًرا أو جس ا قائم يقوم بالعاقل، سواء سمي عرضا أو صفة، ليس هو عيًن
ة من المتفلسفة              " العقل " وإنما يوجد التعبير باسم  ائم بنفسه في آالم طائف ي هي جوهر ق ة الت ذات العاقل ذين   عن ال ال

ره من              اع أرسطو أو غي ذآره من أتب ك من ي ذآر ذل ا ي ول عشرة، آم يتكلمون في العقل والنفس، ويدعون ثبوت عق
    . ومن تلقي ذلك عنهم من المنتسبن إلى الملل  . المتفلسفة المشائين

  
ه          ا يذآرون ين أن م ع، وب ذا الموض ر ه ي غي ؤالء ف ى ه الم عل ط الك د بس وس وال  / وق ول والنف ن العق ردات م مج

والمفارقات والجواهر العقلية ال يثبت لهم منه إال نفس اإلنسان، وما يقول بها من العلوم وتوابعها، فإن أصل تسميتهم 
ه               ارق بدن إن نفس الميت تف ذا أمر صحيح، ف الموت، وه دن ب نفس الب ة ال لهذه األمور مفارقات هو مأخوذ من مفارق

ذا مذهب أهل            بالموت، وهذا مبني على أن النفس قائمة بنف ة، وه ة أو معذب الموت منعم دن ب راق الب د ف سها، تبقى بع
الملل من المسلمين وغيرهم، وهو قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين، وإن آان آثير من أهل   

    . الكالم يزعمون أن النفس هي الحياة القائمة بالبدن
  

    . آالريح المترددة في البدن أو البخار الخارج من القلبهي جزء من أجزاء البدن   : ويقول بعضهم
  

ة       د سلف األم دن عن ففي الجملة، النفس المفارقة للبدن بالموت ليست جزءا من أجزاء البدن، وال صفة من صفات الب
ة ونحو   ة والمعتزل اع الجهمي دع المحدث من أتب الم المبت ه من أهل الك ذا من يقول ذا وه ول ه ا يق ا، وإنم   . هم وأئمته

ا إذا              دعون أنه ة، في نفس بصفات باطل دن، لكن يصفون ال نفس تبقى إذا فارقت الب أن ال والفالسفة المشاؤون يقرون ب
د     م، وق دهم هي الجس ادة عن ادة، والم ق الم ادة وعالئ رد عن الم و المج دهم ه ل عن ال، والعق ت عق دن آان ت الب فارق

    . المادة والصورة  : ويقولون  . في لغتهم هو بمعنى المحل هو المجرد عن التعلق بالهيولي، والهيولي  : يقولون
  
    . والعقل عندهم جوهر قائم بنفسه ال يوصف بحرآة وال سكون وال تتجدد له أحوال البتة/
  

وم وال تصورات، وال سمع وال بصر        : فحقيقة قولهم إن النفس إذا فارقت البدن ال يتجدد لها حال من األحوال، ال عل
ا    وال إراد ًدا، آم ا وأب ات، وال فرح وسرور، وال غير ذلك مما قد يتجدد ويحدث، بل تبقى عندهم على حال واحدة أزًل

ول    . إن النفوس واحدة بالعين  : ثم منهم من يقول  . يزعمونه في العقل والنفس ددة    : ومنهم من يق م     . هي متع وفي آالمه
    . من الباطل ما ليس هذا موضع بسطه

  
ولي ـ وهي الجسم في       وإنما المق صود التنبيه على ما يناسب هذا الموضع، فهم يسمون ما اقترن بالمادة التي هي الهي

هذا الموضع ـ نفًسا آنفس اإلنسان المدبرة لبدنه، ويزعمون أن للفلك نفًسا تحرآه آما للناس نفوس، لكن آان قدماؤهم 
وآما يقوم باإلنسان الشهوة والغضب، لكن طائفة منهم آابن  إن نفس الفلك عرض قائم بالفلك آنفوس البهائم،  : يقولون

ه سموها           دبرة لبدن ا دامت نفس اإلنسان م نفس اإلنسان، وم سينا وغيره زعموا أن النفس الفلكية جوهر قائم بنفسه آ
نفس فهي   ة   نفًسا، فإذا فارقت سموها عقال؛ ألن العقل عندهم هو المجرد عن المادة وعن عالئق المادة، وأما ال المتعلق

    . بالبدن تعلق التدبير والتصريف
  
ة،        / ة عن األمور الحسية المعين ة الكلي وأصل تسميتهم هذه مجردات هو مأخوذ من آون اإلنسان يجرد األمور العقلي

في  فإنه إذا رأى أفراًدا لإلنسان آزيد وعمرو عقل قدًرا مشترًآا بين األناسي وبين اإلنسانية الكلية المشترآة المعقولة 
ترًآا       ا مش دًرا آلًي ك ق قلبه، وإذا رأي الخيل والبغال والحمير وبهيمة األنعام وغير ذلك من أفراد الحيوان، عقل من ذل
ترًآا      دًرا مش ك ق بين األفراد، وهي الحيوانية الكلية المعقولة، وإذا رأى مع ذلك الحيوان والشجر والنبات، عقل من ذل



 

ذي، وق  امي المغت م الن ا وهو الجس ة آلًي ة الفلكي ام العلوي ائر األجس ك س ع ذل ة وإذا رأى م نفس النباتي ك ال د يسمون ذل
ذا        ى جوهر وعرض، وه ذي ينقسم إل والسفلية العنصرية، عقل من ذلك قدًرا مشترآا آليا وهو الوجود العام الكلي ال

دهم موضوع  و عن ى " الوجود ه م األعل ه، وهي   " العل ود ولواحق ي الوج اظر ف فة  [ الن ىالفلس ا [ و  ] األول ة العلي   ] الحكم
    . عندهم

  
ره أرسطو وأتباعه     ] تسعة أنواع [ وهم يقسمـون الوجود إلى جوهـر وعرض، واألعراض يجعلونها  ، هذا هو الذي ذآ

بيلهم، ممن               ذلك من سلك س ة، وآ ا الحدود المؤلف ي تنتهي إليه ردات الت ه المف يجعلون هذا من جملة المنطق؛ ألن في
    . الباب آابن حزم وغيره صنف في هذا

  
فأخرجوها منه وآذلك من سلك سبيل ابن سينا آأبى / الكالم في هذا ال يختص بالمنطق،  : وأما ابن سينا وأتباعه فقالوا

رهم    دي وغي رازي واآلم ول وال هروردي المقت د والس ي    . حام ذه ه ر  [ وه والت العش ا    ] المق رون عنه ي يعب الت
د جمعت في    الجوهر، والكم و : بقولهم الكيف، واألين، ومتى، واإلضافة، والوضع، والملك، وأن يفعل، وأن ينفعل، وق

    : بيتين وهي
  

  في داره باألمس آان متكي** زيد الطويل األسود بن مالك 
  
  فهذه عشر مقوالت ســـوا** في يده سيف نضاه فانتضـــا 

  
إن هذا ال يقوم عليه دليل،   : اض في تسعة أجناس، وقالواوأآثر الناس ـ من أتباعه وغير أتباعه ـ أنكروا حصر األعر  

واع    نفس،      : ويثبتون إمكان ردها إلى ثالثة وإلى غير ذلك من األعداد، وجعلوا الجواهر خمسة أن ل، وال الجسم، والعق
    . والمادة، والصورة

  
ات    ى إثب ى      فالجسم جوهر حسي، والباقية جواهر عقلية، لكن ما يذآرونه من الدليل عل دل عل ا ي ة، إنم الجواهر العقلي

    . ثبوتها في األذهان ال في األعيان
  

ادة           : ويقولون  ] المجردات العقلية [ وهذه التي يسمونها  ة بالم ات القائم ات، ومجردات، فالمادي ى مادي الجواهر تنقسم إل
ي يسمونها ال         ذه الت ادة، وه ذه     وهي الهيولي وهي الجسم، والمجردات هي المجردات عن الم مجردات أصلها هي ه

دن     / األمور  نفس الب ة ال ات أصلها مفارق ران،      . الكلية المعقولة في نفس اإلنسان، آما أن المفارق ران ال ينك ذان أم وه
ا      : لكن ادعوا في صفات النفس وأحوالها أموًرا باطلة، وادعوا ـ أيًضا ـ ثبوت جواهر عقلية قائمة بأنفسها ويقولون فيه

ون       : آما يقولون  . والعقل شيء واحد العاقل، والمعقول المين، فيقول ك في رب الع ل ذل ل،       : مث ول وعق ل ومعق هو عاق
    . وعاشق ومعشوق وعشق، ولذيذ وملتذ ولذة

  
ل        م نفس العاق ذي هو العل ل ال ويجعلون الصفة عين الموصوف، ويجعلون آل صفة هي األخرى، فيجعلون نفس العق

درة        العالم، ونفس العشق الذي هو ال ون الق م ونفس الحب، ويجعل حب نفس العاشق المحب، ونفس اللذة هي نفس العل
د المحب    واإلرادة هي نفس العلم، فيجعلون العلم هو القدرة وهو اإلرادة وهو المحبة وهو اللذة، ويجعلون العالم المري

ًدا،     الملتذ هو نفس العلم الذي هو نفس اإلرادة وهو نفس المحبة وهو نفس اللذة، فيجعلو يًئا واح ائق المتنوعة ش ن الحق
ا        ه، آم يس هو نفس ذات ا ل ويجعلون نفس الصفات المتنوعة هي نفس الذات الموصوفة، ثم يتناقضون فيثبتون له علم

    . تناقض ابن سينا في إشاراته، وغيره من محققيهم، وبسط الكالم في الرد عليهم بموضع آخر
  

ل عن جو    ات         والمقصود أنهم يعبرون بلفظ العق ة يسمونها المجردات والمفارق ون جواهر عقلي ائم بنفسه، ويثبت هر ق
ى          ا من المعن وم به ا يق ر م ة وغي للمادة؛ وإذا حقق األمر عليهم لم يكن عندهم غير نفس اإلنسان التي يسمونها الناطق

    . الذي يسمى عقال
  
لم شيًئا سوى نفسه، وال يريد شيئا، وال يفعل عقال وجوهًرا، وهو عندهم ال يع  ] الرب [ وآان أرسطو وأتباعه يسمون / 

ك            ] العلة األولى [ و  ] المبدأ [ شيًئا، ويسمونه  ل، فحاجة الفل ه أو متحرك للشبه بالعق دهم متحرك للتشبه ب ك عن ؛ ألن الفل
و    . عندهم إلى العلة األولى من جهة أنه متشبه بها آما يتشبه المؤتم باإلمام والتلميذ باألستاذ د يق ا      : لوق ه آم ه يحرآ إن



 

انوا يسمونه واجب الوجود وال يقسمون   يًئا، وال آ يًئا وال فعل ش دع ش ه أب دهم أن يس عن قه، ل يحرك المعشوق عاش
    . الوجود إلى واجب وممكن، ويجعلون الممكن هو موجوًدا قديما أزلًيا آالفلك عندهم

  
إنهم    وإنما هذا فعل ابن سينا وأتباعه، وهم خالفوا في ذلك سلفهم و جميع العقالء، وخالفوا أنفسهم ـ أيًضا ـ فتناقضوا، ف

دوًما، ال يكون    صرحوا بما صرح به سلفهم وسائر العقالء من أن الممكن الذي يمكن أن يكون موجوًدا وأن يكون مع
    . إال محدًثا مسبوقا بالعدم

  
ا    وأما األزلي الذي لم يزل وال يزال، فيمتنع عندهم وعند سائر العقالء أن ي ل آل م كون ممكًنا يقبل الوجود والعدم، ب

ائن           دم آ و محدث مسبوق بالع ا سوى اهللا فه ى أن آل م قبل الوجود والعدم لم يكن إال محدًثا، وهذا مما يستدل به عل
    . بعد أن لم يكن، آما بسط في موضعه

  
ى  د يكون      واجب،  : لكن ابن سينا ومتبعوه تناقضوا فذآروا في موضع آخر أن الوجود ينقسم إل ن، وأن الممكن ق وممك

ون  / قديًما أزلًيا لم يزل واليزال يمتنع  ه، ويقول وع، فخرجوا عن             : عدم ذا الن ك من ه وا الفل ره، وجعل هو واجب بغي
ا            ديًما أزلًي ذا يكون ق ه مع ه إجماع العقالء الذين وافقوهم عليه في إثبات شيء ممكن يمكن أن يوجد وأال يوجد، وأن

ل لمن تصور           أبدًيا ممتنع العد ين في صريح العق ك ب الء، وذل ع العق د جمي م واجب الوجود بغيره، فإن هذا ممتنع عن
    . حقيقة الممكن الذي يقبل الوجود والعدم آما بسط في موضعه

  
ا          ة م وا حقيق م يعرف بيلهم؛ ألن هؤالء ل وهؤالء المتفلسفة إنما تسلطوا على المتكلمين الجهمية والمعتزلة ومن سلك س

ة السمع     بعث اهللا  به رسوله، ولم يحتجوا لما نصروه بحجج صحيحة في المعقول، فقصر هؤالء المتكلمون في معرف
يئته     : والعقل، حتى قالوا تكلم بمش ر تجدد سبب حادث،            . إن اهللا لم يزل ال يفعل شيًئا وال ي ا حدث من غي م حدث م ث

اع        وزعموا دوام امتناع آون الرب متكلًما بمشيئتة ثم حدث ما ح وا دوام امتن ر تجدد سبب حادث، وزعم دث من غي
ي       ن صفوان وأب الجهم ب آون الرب متكلما بمشيئته فعاال لما يشاء؛ لزعمهم امتناع دوام الحوادث، ثم صار أئمتهم ـ آ
اء                ذيل بفن و اله ال أب ار، وق ة والن اء الجن م بفن ال الجه تقبل والماضي، فق ا في المس اع دوامه  الهذيل العالف ـ إلى امتن

ه   حرآاتهما، وأنهم يبقون دائًما في سكون، ويزعم بعض من سلك هذه السبيل أن هذا هو مقتضى العقل، وأن آل ما ل
    . ابتداء، فيجب أن يكون له انتهاء

  
ِإنَّ َهَذا َلِرْزُقَنا  {  : ال، وق ] 35 : الرعد [   } ُأُآُلَها َداِئٌم َوِظلَُّها {   : ولما رأوا الشرع قد جاء بدوام نعيم أهل الجنة، آما قال تعالى

ة         ] 54  : ص [   } َما َلُه ِمْن َنَفاٍد ـلموا أن الحجة العقلي م يع ل، ول ه أهل العق ، ظنوا أنه يجب تصديق الشرع فيما خالـف في
ة أو سمعية أو    الصريحة ال تناقض الحجة الشرعية الصحيحة، بل يمتنع تعارض الحجج الصحيحة، سواء آانت عقلي

    . وعقلية، بل إذا تعارضت حجتان دل على فساد إحداهما أو فسادهما جميًعاسمعية 
  

ا          ذاقهم ضعفها، آم ا عرف ح روا فروًع تقبل دون الماضي، وذآ وصار آثير منهم إلى جواز دوام الحوادث في المس
ب         ر تجدد س ادًرا من غي م صار ق ادر ث ب يوجب  بسط في غير هذا الموضع، وهو لزومهم أن يكون الرب آان غير ق

ان      . آونه قادًرا، وأنه لم يكن يمكنه أن يفعل وال يتكلم بمشيئته، ثم صار الفعل ممكنا له بدون سبب يوجب تجدد اإلمك
الوا  ذا ق م ه زل   : وإذا ذآر له م ي ا ل ى م ادًرا عل ي األزل ق ان ف م   . آ ل له دور   : فقي ع آون المق ادًرا م ادر ال يكون ق الق

زل          ممتنًعا، بل القدرة على المم م ي ادًرا، فل زل ق م ي ان ل إذا آ ه، ف ه أن يفعل تنع ممتنعة، وإنما يكون قادًرا على ما يمكن
    . يمكنه أن يفعل

  
    : ولما آان أصل هؤالء هذا صاروا في آالم اهللا على ثالثة أقوال

  
ا ح            : فرقة قالت ديم وإم ا ق ه إم ا؛ ألن ه إال مخلوًق ل ال يكون آالم رب، ب ع أن يكون   الكالم ال يقوم بذات ال ادث، ويمتن

ا     / قديًما؛ ألنه متكلم بمشيئته وقدرته، والقديم ال يكون بالقدرة والمشيئة، وإذا آان الكالم  ان مخلوًق يئة آ درة والمش بالق
ا       ا، وم م يخل منه ه ل ال يقوم بذاته؛ إذ لو قام بذاته آانت قد قامت به الحوادث، والحوادث ال تقوم به؛ ألنها لو قامت ب

الوا       : الحوادث فهو حادث، قالوا لم يخل من الم، ق ه ثبت حدوث الع وم    : إذ بهذا األصل أثبتنا حدوث األجسام، وب ومعل
    . أن ما لم يسبق الحادث لم يكن قبله إما معه وإما بعده، وما آان مع الحادث أو بعده فهو حادث

  



 

ع  وآثير منهم لم يتفطن للفرق بين نوع الحوادث وبين الحادث المعين، فإ ن الحادث المعين والحوادث المحصورة يمتن
أن تكون أزلية دائمة، وما لم يكن قبلها فهو إما معها وإما بعدها، وما آان آذلك فهو حادث قطًعا، وهذا ال يخفى على 

    . أحد
  

زال ي            ] نوع الحوادث [ ولكن موضع النظر والنزاع  رب الي ا فيكون ال وع دائًم ه هل يمكن أن يكون الن تكلم أو وهو أن
الوا   ؟ يفعل بمشيئته وقدرته أم يمتنع ذلك اع حوادث ال أول          : فلما تفطن لهذا الفرق طائفة ق ع المتن ا ـ ممتن ذا ـ أيًض وه

وقد ذآر عامة ما ذآر   . لها، وذآروا على ذلك حجًجا آحجة التطبيق، وحجة امتناع انقضاء ما ال نهاية له وأمثال ذلك
    . في مواضع غير هذا الموضع، ولكل مقام مقالفي هذا الباب وما يتعلق به 

  
دون سبب                 ع حدوث الحوادث ب ه يمتن ل، وأن ه بصريح العق م بطالن ا يعل ول مم ذا الق ا رأوا أن ه وأولئك المتفلسفة لم

د       اعال بع رب يصير ف م إذا            / حادث، ويمتنع آون ال وا أنه ه ـ ظن ره عن ع تخلف أث ام يمتن ؤثر الت ن، وأن الم م يك أن ل
الم   [ هذا القول فقد سلم لهم ما ادعوه من  أبطلوا  دم الع واد العناصر، وضلوا ضالال          ] ق دات وم األفالك وجنس المول آ

    . وآذبوا به آل رسول . عظيًما خالفوا به صرائح العقول
  

ه، وأ  ه  فإن الرسل مطبقون على أن آل ما سوى اهللا محدث مخلوق آائن بعد أن لم يكن، ليس مع اهللا شيء قديم بقدم ن
والعقول الصريحة تعلم أن الحوادث البد لها من محدث، فلو لم تكن    . خلق السموات واألرض وما بينهما في ستة أيام

ة        ك الحادث عن عل إن حدوث ذل إال العلة القديمة األزلية المستلزمة لمعلولها، لم يكن في العالم شيء من الحوادث، ف
إذا آان معلولها الزًما لها آان قديًما معها لم يتأخر عنها، فال يكون لشيء    قديمة أزلية مستلزمة لمعلولها ممتنع، فإنه 

ر          ادر بغي روا من أن يحدثها الق من الحوادث سبب اقتضى حدوثه فتكون الحوادث آلها حدثت بال محدث، وهؤالء ف
ه،   سبب حادث، وذهبوا إلى أنها تحدث بغير محدث أصال ال قادر وال غير قادر، فكان ما فروا إليه  روا من شًرا مما ف

    . وآانوا شًرا من المستجير من الرمضاء بالنار
  

ا،   واعتقد هؤالء أن المفعول المصنوع المبتدع المعين آالفلك، يقارن فاعله أزًلا وأبًدا ال يتقدم الفاعل عليه تقدًما زمانًي
ر سبب        : وأولئك قالوا ر من غي ة      بل المؤثر التام يتراخى عنه أثره ثم يحدث األث ون األدل ام األول ه، فأق اقتضى حدوث

ول اآلخرين، وال ريب أن    / العقلية الصريحة على بطالن هذا، آما أقام هؤالء األدلة العقلية الصريحة  على بطالن ق
    . قول هؤالء ـ أهل المقارنة ـ أشد فساًدا ومناقضة لصريح المعقول، وصحيح المنقول، من قول أولئك ـ أهل التراخي

  
ول ال  وال السلف                  والق اب والسنة وأق ه الكت الء ودل علي ة العق ه عام ر ب ول الصريح ويق ه المعق دل علي ذي ي ثالث ـ ال

ا        ه وال يتراخى، آم رن ب ام ال يقت واألئمة ـ لم يهتد له الفريقان، وهو أن المؤثر التام يستلزم وقوع أثره عقب تأثره الت
ناء فانسكر، وقطعت الحبل فانقطع، فوقوع العتق والطالق   إذا طلقت المرأة فطلقت، وأعتقت العبد فعتق، وآسرت اإل

د           ه، وق ه متصال ب ل يكون عقب ه، ب ليس مقارًنا لنفس التطليق واإلعتاق بحيث يكون معه، وال هو ـ أيًضا ـ متراخ عن
ال   : يقال ا يق ه إ        : هو معه ومفارق له باعتبار أنه يكون عقبه متصال به، آم ار أن ه، باعتب أخر عن ده مت ا يكون   هو بع نم

و ـ سبحانه ـ يكون       ] 82 : يس [   } ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُآْن َفَيُكوُن {  : عقب التأثير التام؛ ولهذا قال تعالى ، فه
عن تكوينه  ما يشاء تكوينه، فإذا آونه آان عقب تكوينه متصال به، ال يكون مع تكوينه في الزمان، وال يكون متراخيا

    . بينهما فصل في الزمان، بل يكون متصال بتكوينه آاتصال أجزاء الحرآة والزمان بعضها ببعض
  

وهذا مما يستدل به على أن آل ما سوى اهللا حادث، آائن بعد أن لم يكن، وإن قيل مع ذلك ـ بدوام فاعليته ومتكلميته،  
    . وهذه األمور مبسوطة في غير هذا الموضع

  
م،        : القرآن مْحَدث، ومن قال  : ود هنا أن هذا هو أصل من قالوالمقص/ ل وال عل ه آالم وال إرادة، ب م ب إن الرب لم يق

ى   بل وال حياة، وال قدرة وال شيء من الصفات، فلما ظهر فساد هذا القول شرًعا وعقال، قالت طائفة ممن وافقتهم عل
ى     : مه أمر الزم لذاته آما تلزم ذاته الحياة،ثم منهم من قالهو ال يتكلم بمشيئته وقدرته، بل آال  : أصل مذهبهم هو معن

دد دون عدد     اع تخصيصه بع الوا   . واحد؛ المتناع اجتماع معاني ال نهاية لها في آن واحد، وامتن ى هو      : وق ك المعن ذل
ه ب    ر عن ا، وإن عب وراة،    األمر بكل مأمور، والخبر عن آل مخبر عنه، إن عبر عنه بالعربية آان قرآن ان ت ة آ العبري

ى          : وإن عبر عنه بالسريانية آان إنجيال، وقالوا إن معن ه، ف واع ل ة الكرسي   [ إن األمر والنهي صفات للكالم ال أن   ] آي
    . واحدمعنى   ] سورة المسد [   } َتبَّْت َيَدا َأِبي َلَهٍب { و  ] سورة اإلخالص [   } ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد { و   ] آية الدين [ و



 

  
م   : فقال جمهور العقالء لهم ه أو بعضه، إن        : تصور هذا القول يوجب العلم بفساده، وقالوا له موسى سمع آالم اهللا آل

إذا جوزتم أن تكون حقيقة الخبر هي   : بعضه، فقد تبعض، وقالوا لهم  : وإن قلتم  . آله لزم أن يكون قد علم علم اهللا  : قلتم
ه، فجوزوا        حقيقة األمر، وحقيقة ر عن ر عن آل مخب النهي عن آل منهى عنه، واألمر بكل مأمور به هو حقيقة الخب

د   أن تكون، حقيقة العلم هي حقيقة القدرة، وحقيقة القدرة هي حقيقة اإلرادة، فاعترف حذاقهم بأن هذا الزم لهم ال محي
ة الصفات  ذات هي حقيق ة ال ون حقيق ان أن تك زمهم إمك ه، ول م عن ة الوجوب وحقيق  . له ة الوجود الواجب هي حقيق

الوجود واحد، وعين الوجود الواجب القديم الخالق هو عين الوجود الممكن    /   : الممكن، والتزم ذلك طائفة منهم فقالوا
    . المخلوق المحدث

  
    . وهذا أصل قول القائلين بوحدة الوجود، آابن عربي الطائي وابن سبعين وأتباعهما، آما بسط في مواضع

  
ال     ه من ق ة        : ومن هؤالء القائلين بأنه ال يتكلم بمشيئته وقدرته مع قيام الكالم ب ين حروف وأصوات معين ه المع آالم

زل           . قديمة أزلية لم تزل والتزال م ت ة، ل ة أزلي ل حروف وأصوات قديم وراة واإلنجي وزعموا أن آال من القرآن والت
ا أزال   معلوم   : فقال لهم جمهور العقالء  . والتزال ان مًع باالضطرار أن الباء قبل السين، والسين قبل الميم، فكيف يكون

    ؟ ومعلوم أن الصوت المعين ال يبقى زمانين، فكيف يكون أزليا لم يزل وال يزال  ؟ وأبدا 
  

ا دل    إنه يتكلم بمشيئته وقدرته آالًما ق  : بل نقول  : فقالت الطائفة الثالثة ـ ممن سلك مسلك أولئك المتكلمين  ه آم ا بذات ائًم
على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف واألئمة، وإن لزم من ذلك قيام الحوادث به فال محذور في ذلك ال شرًعا وال  

ة      وال السلف واألئم رة وأق ول   . عقال، بل هذا الزم لجميع طوائف العقالء، وعليه دلت النصوص الكثي تكلم     : ونق ه ي إن
القرآن ا ه ب يئته وقدرت وال بمش ك النصوص وأق ى ذل ا دلت عل ادى موسى بصوت سمعه موسى، آم ه ن ي، وأن لعرب

تلزم      / إنه لم يكن في األزل متكلًما، ويمتنع أن   : السلف، لكن نقول ك يس ه؛ ألن ذل يئته وقدرت ا بمش يكون لم يزل متكلًم
    . حوادث ال أول لها، وهو أصل هؤالء

  
ى        معلوم أن الكالم صفة آمال ال   : فقيل لهم ادًرا عل ه أآمل ممن ال يكون ق يئته وقدرت صفة نقص، وأن من يتكلم بمش

ه        . الكالم بمشيئته وقدرته ان ال يمكن د أن آ ى الكالم، بع وحينئذ فمن لم يزل متكلًما بمشيئته أآمل ممن صار قادًرا عل
    . أن يتكلم

  
ر أ   : إذا قلتم  : وقالوا لهم ان         تكلم بعد أن آان الكالم ممتنًعا، من غي ه وتجدد إمك اك سبب أوجب تجدد قدرت ن يكون هن

إنه لم يزل غير قادر على الكالم ولم يزل الكالم غير ممكن له، ثم صار قادًرا يمكنه أن يتكلم بمشيئته   : الكالم له، قلتم
ذي            وق ال ل المخل ه مث اري، وجعل ال عن الب ل، وسلب لصفات الكم من غير حدوث شيء، وهذا مخالفة لصريح العق

    . قادًرا على الكالم بعد أن لم يكن قادرا عليه صار
  

والسلف واألئمة نصوا على أن الرب تعالى لم يزل متكلًما إذا شاء وآما شاء، آما نص على ذلك عبد اهللا بن المبارك 
ق، لم وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الدين وسلف المسلمين، وهم الذين قالوا بأن القرآن آالم اهللا، منزل غير مخلو

ائن     : إنه ال يتكلم بمشيئته وقدرته، وال قال أحد منهم إنه  : يقل أحد منهم وق ب ه صار       / مخل نهم إن ال أحد م ه، وال ق عن
    . متكلما أو قادًرا على الكالم بعد أن لم يكن آذلك، وقد بسطت هذه األمور في موضع آخر

  
المية، ومن    والمقصود أن هذه األقوال ـ التي قالها هؤالء المتكلمون   من الجهمية ـ والمعتزلة والُكالَّبية والكرَّامية والس

اب      ه الكت ا جاء ب وافقهم من المتأخرين الذين انتسبوا إلى بعض األئمة األربعة وخالفوا بها إجماع السلف واألئمة، وم
سفة الدهرية عليهم، لكن والسنة، وخالفوا بها صريح المعقول الذي فطر اهللا عليه عباده ـ هي التي سلطت أولئك المتفل 

    . قول الفالسفة أعظم فساًدا في المعقول والمنقول
  
  
  
  
  



 

  اسم العقل إنما هو صفة: فصــل  
  

ل،           ا بالعاق ا قائًم ذي يسمى عرًض ا هو صفة، وهو ال والمقصود هنا أن اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقالء إنم
وٌب   {   : وقوله  .  ] 37 : البقرة [   .  } ُكم َتْعِقُلوَنَلَعلَّ {   : وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى َأَفَلْم َيِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُل

ى أن    ونحو ذل    ] 118 : آل عمران [   } َقْد َبيَّنَّا َلُكْم اْلآَياِت ِإْن ُآْنُتْم َتْعِقُلوَن {  : وقوله  .   ] 46 : الحج [   } َيْعِقُلوَن ِبَها دل عل ا ي ك مم
العقل مصدر عقل يعقل عقال، وإذا آان آذلك فالعقل ال يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه، وال العمل بال  

ا آُ      {  : الذي يعمل به والعمل بالعلم، ولهذا قال أهل النار/ علم، بل إنما يسمى به العلم  ُل َم َمُع َأْو َنْعِق ا َنْس ْو ُآنَّ ا  َوَقاُلوا َل نَّ
    .   ] 46 : الحج [   } َأَفَلْم َيِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها {  : وقال تعالى  ] 10 : الملك [   } ِفي َأْصَحاِب السَِّعيِر

  
ال  ز   والعقل المشروط في التكليف البد أن يكون علوًما يميز بها اإلنسان بين ما ينفعه وما يضره، ف ذي ال يمي مجنون ال

ين      ز ب م الكالم ومي بين الدراهم والفلوس، وال بين أيام األسبوع، وال يفقه ما يقال له من الكالم ليس بعاقل، أما من فه
    . ما ينفعه وما يضره فهو عاقل

  
    . العقل هو العمل بموجب تلك العلوم   : العقل هو علوم ضرورية، ومنهم من يقول  : ثم من الناس من يقول

  
ز ويقصد    والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا، وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في اإلنسان التي بها يعلم ويمي

ا     ل والحارث المحاسبي وغيرهم ة        : المنافع دون المضار، آما قال أحمد بن حنب زة ثابت ذه الغري زة، وه ل غري إن العق
وة     ين ق ا أن في الع د               عند جمهور العقالء، آم ا يلمس عن وة به د ق ذوق، وفي الجل ا ي وة به ا يبصر، وفي اللسان ق به

    . جمهور العقالء
  

د       افعي وأحم ك والش ن أصحاب مال ه م ن اتبع ن وم ي الحس ول أب و ق ا ه ائع آم وى والطب ر الق ن ينك اس م ن الن وم
ون   / وغيرهم،وهؤالء المنكرون للقوي والطبائع  ا ويقول ون    إن اهللا ي  : ينكرون األسباب أيًض ا، فيقول دها ال به   : فعل عن

إن اهللا ال يشبع بالخبز، وال يروي بالماء، وال ينبت الزرع بالماء، بل يفعل عنده ال به، وهؤالء خالفوا الكتاب والسنة  
ه       ال في آتاب إن اهللا ق ل والحس، ف يْ       {   : وإجماع السلف مع مخالفة صريح العق ًرا َب اَح ُبْش ُل الرَِّي ِذي ُيْرِس َو الَّ َدْي  َوُه َن َي

ِه       ا ِب اَء َفَأْخَرْجَن ِه اْلَم ا ِب ْوَتى       َرْحَمِتِه َحتَّى ِإَذا َأَقلَّْت َسَحاًبا ِثَقاًلا ُسْقَناُه ِلَبَلٍد َميٍِّت َفَأنَزْلَن ِرُج اْلَم َذِلَك ُنْخ َراِت َآ لِّ الثََّم ْن ُآ ِم
َوَما َأنَزَل اللَُّه ِمْن  {   : وقال تعالى  . بالسحاب، ويخرج الثمر بالماء فأخبر أنه ينزل الماء  ] 57 : األعراف [   } َلَعلَُّكْم َتَذآَُّروَن

بَّ   {  : وقال  ] 164 : البقرة [   } السََّماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا ِبِه اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَنزَّْلَنا ِمْن السََّماِء َماًء ُمَباَرًآا َفَأْنَبْتَنا ِبِه َجنَّاٍت َوَح
يٌن    {   : وقال  ] 14 : التوبة [   } َقاِتُلوُهْم ُيَعذِّْبُهْم اللَُّه ِبَأْيِديُكْم {   : وقال  ] 9  : ق [  } َحِصيِداْل اٌب ُمِب ِدي    . َقْد َجاَءُآْم ِمْن اللَِّه ُنوٌر َوِآَت َيْه

َلامِ      ُبَل السَّ َواَنُه ُس َع ِرْض ْن اتََّب دة  [   } ِبِه اللَُّه َم ال   ] 16، 15  : المائ ًرا          {   : وق ِه َآِثي لُّ ِب ا ُيِض َذا َمَثًل ُه ِبَه اَذا َأَراَد اللَّ وَن َم َفَيُقوُل
    . ومثل هذا في القرآن آثير  ] 26 : البقرة [   } َوَيْهِدي ِبِه َآِثيًرا

  
ل ال با        بع يحصل باألآ ون أن الش ا يعلم بعض، آم بب ل ياء س م أن بعض األش هم وعقله ون بحس اس يعلم د، والن لع

ال    ا ق وان آم ْيٍء       {   : ويحصل بأآل الطعام ال بأآل الحصى وأن الماء سبب لحياة النبات والحي لَّ َش اِء ُآ ْن اْلَم ا ِم َوَجَعْلَن
    . ، وأن الحيوان يروي بشرب الماء ال بالمشي، ومثل ذلك آثير، ولبسط هذه المسائل موضع آخر ] 30 : األنبياء [   } َحيٍّ

  
  روح المدبرة للبدنعن ال: فصــل  
  

والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت، قال النبي صلى 
ا حيث شاء    (  : اهللا عليه وسلم لما نام عن الصالة الل     ) إن اهللا قبض أرواحنا حيث شاء، ورده ه ب ال ل يارسول اهللا،    : وق

ي َقَضى       } ذ بنفسك، وقال تعالىأخذ بنفسي الذي أخ ُك الَِّت ا َفُيْمِس اللَُّه َيَتَوفَّى اْلَأنُفَس ِحيَن َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَه
    .  [ 42 : الزمر [  } َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اْلُأْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى 

  
قبض الموت، وقبض النوم، ثم في النوم يقبض التي تموت ويرسل     : ا قبضينيقبضه  : قال ابن عباس وأآثر المفسرين

    . األخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي أجلها وقت الموت
  



 

ام             ول إذا ن ان يق ه آ لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ي وبك       (   : وقد ثبت في الصحيحين عن النب ي وضعت جنب باسمك رب
ادك الصالحين         . أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها  ه عب ا تحفظ ب ا بم لتها فاحفظه د ثبت في     ) وإن أرس ،وق

رح     : الصحيح ر خضر تس ي حواصل طي م ف ل اهللا أرواحه هداء جع ة   / أن الش ل معلق ى قنادي أوى إل م ت ة ث ي الجن ف
ة    : وثبت ـ أيضا ـ بأسانيد صحيحة    . بالعرش ول المالئك ا     : أن اإلنسان إذا قبضت روحه فتق ة   اخرجي أيته نفس الطيب ال

اخرجي أيتها النفس الخبيثة آانت في الجســد الخبيث،   : آانت في الجسد الطيب، اخرجى راضية مرضًيا عنك، ويقال
ل         (   : اخرجي ساخطة مسخوًطا عليك، وفي الحديث اآلخر ى قنادي أوى إل م ت ة ث نسمة المؤمن طائر تعلق من ثمر الجن

    . فسماها نسمة  ) معلقة بالعرش
  

إذا نظر            : لك في الحديث الصحيح حديث المعراجوآذ ل شماله أسودة، ف ه أسودة، وقب أن آدم ـ عليه السالم ـ قبل يمين
ه    (   : قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، وأن جبريل قال للنبي صلى اهللا عليه وسلم عن    : هذه األسودة نسم بني

إن  (   : ، وفي الحديث الصحيح  ) والذي فلق الحبة وبرأ النسمة (   : ديث على، وفي ح ) يمينه السعداء، وعن يساره األشقياء
ى               ) الروح إذا قبض تبعه البصر ه إل ا، وسمى المعروج ب ا ونفس وم روًح فقد سمى المقبوض وقت الموت ووقت الن

إ          ه، ف ار لطف ا باعتب دن ويسمى روًح دبيره للب ار ت ا باعتب روح  [ ن لفظ  السماء روًحا ونفًسا، لكن يسمى نفًس يقتضى    ] ال
ريح من روح اهللا   (   : وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم  . اللطف؛ ولهذا تسمى الريح روًحا ا       ) ال ي خلقه روح الت أي من ال

ك    و مل اهللا فإضافة الروح إلى اهللا إضافة ملك ال إضافة وصف؛ إذ آل ما يضاف إلى اهللا إن آان عيًنا قائمة بنفسها فه
    . صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة هللا له، وإن آان

  
ِويًّا    {   : وهو جبريل  } َفَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا{   : وقوله  ] 13  : الشمس [  } َناَقَة اللَِّه َوُسْقَياَها {   : فاألول آقوله/ ًرا َس   . َفَتَمثََّل َلَها َبَش

ا   . ْحَماِن ِمْنَك ِإْن ُآنَت َتِقيًّا َقاَلْت ِإنِّي َأُعوُذ ِبالرَّ ريم  [   } َقاَل ِإنََّما َأَنا َرُسوُل َربِِّك ِلَأَهَب َلِك ُغَلاًما َزِآيًّ ال   ] 19ـ  17  : م   : وق
ال عن آدم    ] 12  : التحريم [   } َوَمْرَيَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا {  ُت     {   : وق وَّْيُتُه َوَنَفْخ ِإَذا َس َف

    .  ] 29  : الحجر [   } ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن
  

ا اني آقولن ه   : والث ول ب ظ المصدر عن المفع ر بلف د يعب اة اهللا، وأمر اهللا، لكن ق درة اهللا، وحي الم اهللا، وق م اهللا، وآ عل
َأَتى َأْمُر  {   : آقوله  . قدور قدرة والمأمور به أمًرا، والمخلوق بالكلمة آلمة، فيكون ذلك مخلوًقافيسمى المعلوم علًما، والم

َتْعِجُلوهُ   ا َتْس ه   ] 1  : النحل  [   } اللَِّه َفَل ا فِ            {   : وقول ْرَيَم َوِجيًه ُن َم يُح ِعيَسى اْب ُمُه اْلَمِس ُه اْس ٍة ِمْن ُرِك ِبَكِلَم َه ُيَبشِّ دُّْنَيا  ِإنَّ اللَّ ي ال
هُ           {   : ، وقوله ] 45  : آل عمران [   } َواْلآِخَرِة ْرَيَم َوُروٌح ِمْن ى َم ا ِإَل ُه َأْلَقاَه ِه َوَآِلَمُت وُل اللَّ ْرَيَم َرُس ُن َم   } ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْب

ة واحدة، وأمسك      إن اهللا خلق الرحمة يوم خلقها مائ (   : ، ومن هذا الباب قوله ] 171  : النساء [  ا رحم زل منه ة رحمة، أن
، ومنه قوله في الحديث الصحيح   ) عنده تسعة وتسعين رحمة، فإذا آان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك، فرحم بها عباده

ادي    (   : للجنة ار     ) أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عب ال للن ا ق أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة          (   : آم
    .  ) ملؤهامنكما 

  
  عن معاني الروح والنفس: فصــل  
  

ه،           : يعبر بهما عن عدة معان  ] الروح، والنفس [ ولكن لفظ  داخل في واء ال دن، واله واء الخارج من الب الروح اله فيراد ب
روح             اء ال ذي تسميه األطب ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من سويداه الساري في العروق، وهو ال

    . ويسمى الروح الحيواني، فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس
  

ي         {   : رأيت زيًدا نفسه وعينه،وقد قال تعالى  : ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه آما يقال ا ِف ُم َم ا َأْعَل ي َنْفِسي َوَل ا ِف َتْعَلُم َم
ةَ  {   : وقال  ] 116  : المائدة [   } َنْفِسَك ام  [   } َآَتَب َربُُّكْم َعَلى َنْفِسِه الرَّْحَم الى    ] 54  : األنع ال تع هُ    {   : وق ُه َنْفَس ذُِّرُآْم اللَّ آل  [   } َوُيَح

ران ؤمنين ] 30، 28  : عم ال ألم الم ه ق ديث الصحيح أن ي الح ه   (   : ، وف ا قلتي و وزن بم ات ل ع آلم دك أرب ت بع د قل لق
وزنتهن بحان اهللا   : ل ه   س داد آلمات بحان اهللا م ه، س ا نفس بحان اهللا رض ه، س ة عرش بحان اهللا زن ه، س دد خلق ي  ) ع ، وف

لم      ه وس ي صلى اهللا علي الى   (   : الحديث الصحيح اإللهي عن النب ول اهللا تع ه حين           : يق ا مع ي، وأن دي ب د ظن عب ا عن أن
    .  ) مأل خير منهميذآرني، إن ذآرني في نفسه ذآرته في نفسي، وإن ذآرني في مأل ذآرته في 

  



 

ا   / اهللا نفسه التي   : فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء راد به هي ذاته المتصفة بصفاته ليس الم
ة           ا يظن طائف اب الصفات، آم ا من ب اس يجعلونه ذاًتا منفكة عن الصفات وال المراد بها صفة للذات، وطائفة من الن

    . الصفات، وآال القولين خطأ أنها الذات المجردة عن
  

اء   : وقد يراد بلفظ النفس ائلة          [   : الدم الذي يكون في الحيوان آقول الفقه ه نفس س يس ل ا ل ائلة، وم ه نفس س ا ل ه    ] م ومن
    : النفساء، ومنه قول الشاعر  : نفست المرأة إذا حاضت، ونفست إذا نفسها ولدها، ومنه قيل  : يقال

  
  وليست على غير الظباة تسيل** اة نفوسنا تسيل على حد الظب

  
ال    ة، فيق فالن    : فهذان المعنيان بالنفس ليسا هما معنى الروح، ويراد بالنفس عند آثير من المتأخرين صفاتها المذموم

ام، فقلت     : اترك نفسك، ومنه قول أبي مرثد  : له نفس، ويقال ق إليك     : رأيت رب العزة في المن   ؟ أي رب، آيف الطري
ال            . اترك نفسك  : فقال ر في الكالم،يق ذا آثي ل ه ة، ومث ا المذموم ا وأفعاله رك هواه ا يت   : ومعلوم أنه ال يترك ذاته وإنم

الحق      فالن له لسان، فالن له يد طويلة، فالن له قلب، يراد بذلك لسان ناطق، ويد عاملة صانعة، وقلب حي عارف ب
    .  ] 37  : ق [   } َلِذْآَرى ِلَمْن َآاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد ِإنَّ ِفي َذِلَك {   : مريد له، قال تعالى

  
ا صار          اع هواه ا اتب ر عليه دن يكث ا بالب نفس  [ لفظ  / آذلك النفس لما آانت حال تعلقه ة        ] ال نفس المتبع ه عن ال ر ب يعب

ار      ] الروح [ إنها ال يعبر بها عن ذلك؛ إذ آان لفظ ف  " الروح " لهواها أو عن اتباعها الهوى، بخالف لفظ  يس هو باعتب ل
    . تدبيرها للبدن

  
    : النفوس ثالثة أنواع، وهي  : ويقال 
  
    . التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصي  ] النفس األمارة بالسوء [ 

  
، لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت، فتسمى لوامة؛ ألنها تلوم وهي التي تذنب وتتوب فعنها خير وشر  ] النفس اللوامة [ و

    . صاحبها على الذنوب ؛ وألنها تتلوم أي تتردد بين الخير والشر
  
ا     ] النفس المطمئنة [ و ك له وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده، وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك، وقد صار ذل

ذا أمر يجده        خلًقا وعادة وملكة، فهذه صفات وأ حوال لذات واحدة، وإال فالنفس التي لكل إنسان هي نفس واحدة، وه
    . اإلنسان من نفسه

  
ا القلب    . نباتية، محلها الكبد  : إن النفوس ثالثة  : وقد قال طائفة من المتفلسفة األطباء ا     . وحيوانية ،محله ة، محله وناطقي

    . الدماغ
  

ذا           وهذا إن أرادوا به أنها ثالث قوى ة بأنفسها فه ان قائم ة أعي ا ثالث لم، وإن أرادوا أنه ذا مس تتعلق بهذه األعضاء فه
    . غلط بين 

  
  آيفية تعلم النفس : فصــل 
  

م،     ؟ هل لها آيفية تعلم  : وأما قول السائل ا يعل فهذا سؤال مجمل، إن أراد أنه يعلم ما يعلم من صفاتها وأحوالها فهذا مم
ك   وإن أراد أنها هل لها م يس      ؟ ثل من جنس ما يشهده من األجسام، أو هل لها من جنس شيء من ذل ك فل إن أراد ذل ف

دن،      : آذلك، فإنها ليست من جنس العناصر ات والمع وان والنب الماء والهواء والنار والتراب، وال من جنس أبدان الحي
إنه   : إنه ال يعلم آيفيتها، ويقال  : يقال وال من جنس األفالك والكواآب، فليس لها نظير مشهود وال جنس معهود؛ ولهذا

    . من جهة االعتبار، ومن جهة المقابلة، ومن جهة االمتناع  " من عرف نفسه عرف ربه " 
  

فأما االعتبار، فإنه يعلم اإلنسان أنه حي عليم قدير سميع بصير متكلم، فيتوصل بذلك إلى أن يفهم ما أخبر اهللا به عن  
ا         نفسه من أنه حي عليم  م م م يمكن أن يفه ه ل قدير سميع بصير، فإنه لو لم يتصور لهذه المعاني من نفسه ونظره إلي



 

بن،      : غاب عنه، آما أنه لوال تصوره لما في الدنيا ذهب، والفضة،      / من العسل، والل ر، وال ر، والحري اء ،والخم والم
زم أن يكون   اس ـ         لما أمكنه أن يتصور ما أخبر به من ذلك من الغيب، لكن ال يل ن عب ال اب ل الشهادة،فقد ق الغيب مث

    . رضي اهللا عنه ـ ليس في الدنيا مما في الجنة إال األسماء
  

ا               ذه م ى ه دنيا، بحيث يجوز عل ذه الموجودات في ال ة له ة، ليست مماثل فإن هذه الحقائق التي أخبر بها أنها في الجن
ا   يجوز على تلك، ويجب لها ما يجب لها، ويمتنع عليها ما يمتن ع عليها، وتكون مادتها مادتها وتستحيل استحالتها، فإن

نعلم أن ماء الجنة ال يفسد ويأسن، ولبنها ال يتغير طعمه، وخمرها ال يصدع شاربها وال ينزف عقله، فإن ماءها ليس 
إذا    نابًعا من تراب، وال نازال من سحاب مثل ما في الدنيا، ولبنها ليس مخلوًقا من أنعام آما في الدنيا، وأ ك، ف ال ذل مث

ه، مع أن         ا ب ا خوطبن ى م ه معن م ب آان ذلك المخلوق يوافق ذلك المخلوق في االسم، وبينهما قدر مشترك وتشابه، عل
    . الحقيقة ليست مثل الحقيقة، فالخالق ـ جل جالله ـ أبعد عن مماثلة مخلوقاته مما في الجنة لما في الدنيا

  
ه             فإذا وصف نفسه بأنه حي عليم سميع بصير   ة خلق دها عن مماثل ان بع ه؛ إذ آ اثال لخلق زم أن يكون مم م يل دير، ل ق

ة              وة وعمل وليست مماثل اة وق ا حي وان له وق، وآل واحد من صغار الحي أعظم من بعد مماثلة آل مخلوق لكل مخل
    . للمالئكة المخلوقين، فكيف يماثل رب العالمين شيًئا من المخلوقين

  
الى ـ سمى       ميًعا             واهللا ـ سبحانه وتع ا س ا عليم ات، فسمى نفسه حًي ا بعض المخلوق نفسه وصفاته بأسماء، وسمى به

اده      / بصيًرا عزيًزا جباًرا متكبًرا  ا؛ وسمى بعض عب ا رحيم ا رؤوًف ا، وبعضهم    : ملك ا، وبعضهم    : عليم ا    : حليم رؤوًف
يم     : عزيًزا، وبعضهم  : ملكا، وبعضهم  : سميًعا بصيًرا، وبعضهم  : رحيما، وبعضهم يس العل جباًرا متكبًرا، ومعلوم أنه ل

الى    ال سبحانه وتع ا     {   : آالعليم، وال الحليم آالحليم، وال السميع آالسميع، وهكذا في سائر األسماء، ق اَن َعِليًم َه َآ ِإنَّ اللَّ
وًرا {   : وقال  ] 28  : الذاريات [   } َوَبشَُّروُه ِبُغَلاٍم َعِليٍم {   : وقال  ] 11  : النساء [   } َحِكيًما اطر   [  } ِإنَُّه َآاَن َحِليًما َغُف ال   ] 41  : ف   : وق

يمٍ  {  اٍم َحِل ْرَناُه ِبُغَل ال  ] 101  : الصافات [   } َفَبشَّ يمٌ  {   : وق َرُءوٌف َرِح اِس َل َه ِبالنَّ رة [   } ِإنَّ اللَّ ال  ] 143  : البق اْلُمْؤِمِنيَن  {   : وق ِب
يًرا   {   : وقال  ] 128  : التوبة [   } َرُءوٌف َرِحيٌم ِميًعا َبِص الى    ] 58  : النساء  [   } ِإنَّ اللََّه َآاَن َس ال تع اُه     {   : وق ِه َفَجَعْلَن اٍج َنْبَتِلي َأْمَش
ك              ] 2  : اإلنسان [   } َسِميًعا َبِصيًرا وال ذل ه، ول م يعرف ا ل ه م ا عرف ر بم ر، لكن اإلنسان يعتب النسدت  وآذلك سائر ما ذآ

    . عليه طرق المعارف لألمور الغائبة
  

ه             : فيقال  ] المقابلة [ وأما من جهة  الفقر عرف رب ة، ومن عرف نفسه ب ه بالربوبي ة عرف رب من عرف نفسه بالعبودي
العلم، ومن عرف نفسه         ه ب بالغنى، ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرف نفسه بالجهل عرف رب

ى                بالذل عرف ربه ا ترجع إل نقص آله دم، وصفات ال ه من نفسه إال الع يس ل د ل ك؛ ألن العب ال ذل ذا أمث بالعز، وهك
فله صفات الكمال، وهي من لوازم ذاته، يمتنع انفكاآه عن صفات الكمال أزًلا وأبًدا، ويمتنع   : العدم، وأما الرب تعالى

زوم، فال     عدمها؛ ألنه واجب الوجود أزًلا وأبًدا، وصفات آماله من لواز اع المل الزم إال بارتف م ذاته، ويمتنع ارتفاع ال
    . وذاته يمتنع عليها العدم، فميتنع على شيء من صفات آماله العدم/يعد شيء من صفات آماله إال بعدم ذاته، 

  
ه وهو ال   إذا آانت نفس اإلنسان التي هي أقرب األشياء إليه، بل هي هوي   : وأما من جهة العجز واالمتناع، فإنه يقال ت
ا    ا بحقيقته ه؛             -يعرف آيفيتها وال يحيط علم ا بحقيقت ه، وال يحيط علم د آيفيت م العب ى أال يعل ه ـ أول فالخالق جل جالل

لم     ه وس ه صلى اهللا علي ي ْأعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من          (   : ولهذا قال أفضل الخلق وأعلمهم برب م إن الله
ول    : ، وثبت في صحيح مسلم وغيره ) أنت آما أثنيت على نفسك عقوبتك، وبك منك، ال أحصى ثناء عليك، أنه آان يق

األول            : وقد روى الترمذي وغيره  . هذا في سجوده ذا الحديث نظر، ف ان في ه وتر، وإن آ وت ال أنه آان يقوله في قن
    . صحيح ثابت

  
  فصل عن الجوهر: فصــل  
  

رد بالسؤال الجوهر في            ] الجوهر  [ ظ فلف  ؟ هل هو جوهر أو عرض   : وأما سؤال السائل م ي ه ل وم أن ال، ومعل ه إجم في
ا أراد السائل الجوهر في االصطالح         ] الجوهر [ إن لفظ   : اللغة، مع أنه قد قيل ليس من لغة العرب وأنه معرب، وإنم

    . من تقسيم الموجودات إلى جوهر وعرض
  



 

رد وهو       وهؤالء منهم من يريد بالجوهر المتحيز، فيكون الج/ ه الجوهر الف دون ب د يري سم المتحيز عندهم جوهًرا، وق
    . الجزء الذي ال يتجزأ

  
ردة   ادة والصورة     ؟ والعقالء متنازعون في إثبات هذا،وهو أن األجسام هل هي مرآبة من الجواهر المف أم   ؟ أم من الم

    : على ثالثة أقوال  ؟ ليست مرآبة ال من هذا وال من هذا 
  

ثالث، أنها ليست مرآبة ال من الجواهر المفردة، وال من المادة والصورة، وهذا قول آثير من طوائف أهل ال  : أصحها
ديث      ل الح اء وأه ور الفقه ول جمه و ق ة، وه ن الكرامي ر م ة وآثي ة والكالبي امية والضرارية والنجاري الم آالهش الك

    . والصوفية وغيرهم، بل هو قول أآثر العقالء آما قد بسط في موضعه
  

ز   : يقال على المتحيز متنازعون  ] الجوهر [ والقائلون بأن لفظ  نهم من       ؟ هل يمكن وجود جوهر ليس بمتحي م هؤالء م ث
ول    : يقول آل    : آل موجود، فإما جوهر وإما عرض، ويدخل الموجود الواجب في مسمى الجوهر، ومن هؤالء من يق

ود الواجب  دخل الموج م أو عرض، وي ا جس ود، فإم ار   موج ن نظ ة م ذا طائف ذا وبه ال به د ق م، وق ي مسمى الجس ف
المسلمين وغيرهم، ومن المتفلسفة والنصارى من يسميه جوهًرا وال يسميه جسًما، وحكى عن بعض نظار المسلمين    

ده هو الجوهر    / أنه يسميه جسًما وال يسميه جوهًرا، إال أن الجسم عنده   هو المشار إليه أو القائم بنفسه، والجوهر عن
    . الفرد

  
َأْدَنى    {   : في اللغة له معنى ،وهو ما يعرض ويزول آما قال تعالى  ] العرض [ ولفظ  َذا اْل َرَض َه   : األعراف  [   } َيْأُخُذوَن َع
م من    ] 169 وم بالجس ا يق ه م راد ب د ي ا، وق ره مطلًق وم بغي ا يق العرض م راد ب د ي ي، ق د أهل االصطالح الكالم وعن

    . في غير هذا االصطالح أمور أخرىالصفات، ويراد به 
  

ا،         اة وآالًم درة وحي ا وق ه علًم ات صفات اهللا، وأن ل ومعلوم أن مذهب السلف واألئمة وعامة أهل السنة والجماعة إثب
ول    نهم من يق ة،            : ويسمون هذه الصفات، ثم م ذه باقي انين وه ا؛ ألن العرض ال يبقى زم هي صفات وليست أعراًض

ول ن يق نهم م الب  : وم ول من ق ى، وق د يبق ا؛ ألن العرض ق ول   : ل تسمى أعراًض انين ق ى زم ل عرض ال يبق إن آ
ول     . ضعيف، وإذا آانت الصفات الباقية تسمى أعراًضا جاز أن تسمى هذه أعراًضا نهم من يق ك،      : وم ق ذل ا ال أطل أن

    . بناء على أن اإلطالق مستنده الشرع
  

اع، أم      هل يسمى اهللا بم  : والناس متنازعون ه نص وال إجم رد بإطالق م ي ا صح معناه في اللغة والعقل والشرع، وإن ل
    . على قولين مشهورين  ؟ ال يطلق إال ما أطلق نص أو إجماع

  
ين     / وعامة النظار يطلقون ما ال نص في إطالقه وال إجماع آلفظ القديم والذات  اس من يفصل ب ونحو ذلك، ومن الن

ال         األسماء التي يدعى بها، وب ا ق دعى باألسماء الحسنى آم ا ي ِه   {   : ين ما يخبر به عنه للحاجة، فهو ـ سبحانه ـ إنم َوِللَّ
    .  ] 180  : األعراف [   } اْلَأْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها

  
ل في     ليس هو بقديم وال موجود وال ذات قائمة بنفسها، ونحو    : وأما إذا احتيج إلى اإلخبار عنه مثل أن يقال ك، فقي ذل

ل        ة بنفسها، وقي ل     : تحقيق اإلثبات بل هو ـ سبحانه ـ قديم موجود وهو ذات قائم يس بشيء، فقي ذا       : ل ل هو شيء فه ب
ا       : سائغ، وإن آان ال يدعي بمثل هذه األسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح آقول القائل ذا لفًظ ان ه يا شيء، إذ آ

ه        ] ذات وموجود [   : يعم آل موجود، وآذلك لفظ ه آقول ذي يجده من طلب الموجود ال َد   {   : ونحو ذلك، إال إذا سمى ب َوَوَج
    . ،فهذا أخص من الموجود الذي يعم الخالق والمخلوق  ] 39  : النور [   } اللََّه ِعْنَدُه

  
وم بنفس         ا يق اب م ـ هي من ب ا     إذا تبين هذا، فالنفس ــ وهي الروح المدبرة لبدن اإلنسان ـ ي تسمى جوهًرا وعيًن ه الت

    . قائمة بنفسها، ليست من باب األعراض التي هي صفات قائمة بغيرها
  

ائم     . ، ففيه نزاع، بعضه اصطالحي وبعضه معنوي ] الجسم [ و  ] الجوهر [ وأما التعبير عنها بلفظ  الجوهر الق فمن عنى ب
/ نه يشار إليها فهي عنده جسم، ومن عنى بالجسم المرآب  إ  : بنفسه فهي جوهر، ومن عني بالجسم ما يشار إليه وقال

ال       بعض هؤالء ق ادة والصورة ف ردة أو الم ل        : من الجواهر المف ز القاب الجوهر المتحي ى ب ا، ومن عن م أيًض ا جس إنه



 

ول    نهم من يق ادة والصورة،               : للقسمة فم ردة وال من الم ة من الجواهر المف ا ليست مرآب ا جوهر، والصواب أنه إنه
زل وتخرج      و ا وتصعد وتن ليست من جنس األجسام المتحيزات المشهودة المعهودة، وأما اإلشارة إليها فإنه يشار إليه

    . من البدن وتسل منه، آما جاءت بذلك النصوص ودلت عليها الشواهد العقلية
  

  مسكن النفس من الجسد: فصــل 
  

روح بشيء من الجسد، بل هي سارية في الجسد آما تسرى فال اختصاص لل  ؟ وأما قول القائل، أين مسكنها من الجسد
اة،             ه حي ان في روح في الجسد آ إذا آانت ال الروح، ف اة مشروطة ب الحياة التي هي عرض في جميع الجسد، فإن الحي

    . وإذا فارقته الروح فارقته الحياة
  
  مسكن العقل من الجسد: فصــل  
  

الى  فالعقل  ؟ أين مسكن العقل فيه  : وأما قوله   : قائم بنفس اإلنسان التي تعقل، وأما من البدن فهو متعلق بقلبه آما قال تع
اس   .  ] 46  : الحج [   } َأَفَلْم َيِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها {  م     : وقيل البن عب اذا نلت العل ال   ؟ بم بلسان    : ق

    . سؤول،وقلب عقول
  

ة سوداء،         ] القلب [  لكن لفظ ا علق ي جوفه دن، الت قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب األيسر من الب
لم   ه وس ائر الجسد، وإذا          (   : آما في الصحيحين عن النبي صلى اهللا علي ا س إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح له

اطن اإلن  ) فسدت فسد لها سائر الجسد وزة          ، وقد يراد بالقلب ب ه، آقلب الحنطة والل إن قلب الشيء باطن ا، ف سان مطلًق
ل           ذا فالعق د بالقلب ه إذا أري ذا، ف ى ه ه، وعل والجوزة ونحو ذلك، ومنه سمى القليب قليًبا ؛ ألنه أخرج قلبه وهو باطن

ول   إن العقل في الدماغ، آما يقوله آثير من األطباء، ونقل ذلك عن اإلم  : متعلق بدماغه أيًضا؛ ولهذا قيل د، ويق ام أحم
    . إن أصل العقل في القلب، فإذا آمل انتهى إلى الدماغ  : طائفة من أصحابه

  
دأ الفكر   / أن الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذا، وما يتصف   : والتحقيق من العقل به يتعلق بهذا وهذا، لكن مب

    . والنظر في الدماغ، ومبدأ اإلرادة في القلب
  

د ال      والعقل يراد  ب، والمري به العلم، ويراد به العمل، فالعلم والعمل االختياري أصله اإلرادة، وأصل اإلرادة في القل
دماغ،             ك من ال دئ ذل ذا، ويبت ذا وه ه ه يكون مريًدا إال بعد تصور المراد، فالبد أن يكون القلب متصوًرا، فيكون من

اء،        ه االنته دأ وإلي ه المبت دماغ، فمن ى ال ذه           وآثاره صاعدة إل ا وسعته ه دار م ذا مق ه وجه صحيح، وه ولين ل وآال الق
    . األوراق، واهللا أعلم

  
    : سئل الشيخ ـ رحمه اهللا

  
    ؟ العلم، أو العقل   : أيما أفضل

  
    : فأجاب

  
الى  ِه مِ     {   : إن أريد بالعلم علم اهللا تعالى الذي أنزله اهللا تعالى، وهو الكتاب، آما قال تع َك ِفي ْن َحاجَّ اَءَك    َفَم ا َج ِد َم ْن َبْع

مِ   ْن اْلِعْل ران  [   } ِم وق، وصفة          ] 61  : آل عم ل صفة المخل ذا صفة الخالق والعق ان؛ ألن ه ل اإلنس ذا أفضل من عق ، فه
    . الخالق أفضل من صفة المخلوق

  
ة،     وإن أريد بالعقل أن يعقل العبد أمره ونهيه، فيفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه، فهذا العقل يدخل ه الجن صاحبه ب

    . وهو أفضل من العلم، الذي ال يدخل صاحبه به الجنة، آمن يعلم وال يعمل
  

م هو       ه أفضل ؛ ألن العل وإن أريد العقل الغريزة التي جعلها اهللا في العبد التي ينال بها العلم والعمل، فالذي يحصل ب
    . لهاالمقصود به، وغريزة العقل وسيلة إليه، والمقاصد أفضل من وسائ



 

  
ا    : وإن أريد بالعقل العلوم التي تحصل بالغريزة ،فهذه من العلم فال يقال ال      : أفضل / أيم ل، ولكن يق م أوالعق ا    : العل أيم

ة             ذا آانت آي ه؛ وله م بخلق اهللا أفضل من العل العلم ب أفضل هذا العلم أو هذا العلم، فالعلوم بعضها أفضل من بعض، ف
دٌ   { وآانت   . ؛ ألنها صفة اهللا تعالىالكرسي أفضل آية في القرآن ُه َأَح رآن؛      ] سورة اإلخالص   [  } ُقْل ُهَو اللَّ دل ثلث الق تع

    . ثلث توحيد، وثلث قصص، وثلث أمر ونهي، وثلث التوحيد أفضل من غيره  : ألن القرآن ثالثة أثالث
  

؛ ألن آل واحد من االسمين يحتمل معان آثيرة، والجواب في هذه المسألة ـ مسألة العلم والعقل ـ البد فيه من التفصيل  
د أصاب، واهللا             م يفصل، ومن فصل الجواب فق ا لمن ل زاع فيه ر الن فال يجوز إطالق الجواب بال تفصيل؛ ولهذا أآث

    . أعلم
  

ة الحراني ـ قدس اهللا روحه و         ن تيمي د ب اس أحم ور  وقال شيخ اإلسالم العالم العالمة شيخ اإلسالم تقي الدين أبوالعب ن
    : ضريحه

  
  في حكمة خلق القلب: فصــل  
  

ياء، واألذن يسمع           ا األش رى به ين ي ه الع ق ل ثم إن اهللا ـ سبحانه وتعالى ـ خلق القلب لإلنسان يعلم به األشياء، آما خل
بطش،                   د لل ال، فالي ور، وعمل من األعم ه ـ سبحانه ـ آل عضو من أعضائه ألمر من األم ق ل بها األشياء، آما خل

    . ل للسعي، واللسان للنطق، والفم للذوق، واألنف للشم، والجلد للمس، وآذلك سائر األعضاء الباطنة والظاهرةوالرج
  

موات        ه الس ت ب ذي قام دل ال ائم، والع ق الق و الح ذلك ه ه، ف د ألجل ه وأع ق ل ا خل ان العضو فيم تعمل اإلنس إذا اس ف
ذي   / ء الذي استعمل فيه، وذلك اإلنسان الصالح واألرض، وآان ذلك خيًرا وصالًحا لذلك العضو ولربه وللشي هو ال

    .   ]  5  : البقرة  [   } ُأْوَلِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم َوُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن { استقام حاله ،و 
  

ون، وإن استعمل في خالف م      ه   وإذا لم يستعمل العضو في حقه، بل ترك بطاًلا فذلك خسران، وصاحبه مغب ق ل ا خل
فهو الضالل والهالك، وصاحبه من الذين بدلوا نعمة اهللا آفًرا ،ثم إن سيد األعضاء ورأسها هو القلب، آما سمى قلًبا، 

ه، أال           (   : قال النبي صلى اهللا عليه وسلم ه وإذا فسدت فسد الجسد آل إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد آل
ال     ) اإلسالم عالنية واإليمان في القلب (   : سلم، وقال صلى اهللا عليه و ) وهي القلب ى صدره وق أال إن  (   : ثم أشار بيده إل

    .  ) التقوى ها هنا إال إن التقوى ها هنا
  

ى الكالم     ال األذن عل وإذ قد خلق القلب ألن يعلم به فتوجهه نحو األشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر، آما أن إقب
و   معه ه اء س ب،       ابتغ الفكر للقل ر، ف و النظ ا ه ا لرؤيته ياء طلًب ى األش رف إل تماع، وانصراف الط غاء واالس اإلص

ا   آاإلصغاء لألذن، ومثله نظر العينين فيما سبق، وإذا علم ما نظر فيه فذاك مطلوبه، آما أن األذن آذلك إذا سمعت م
اظر   أصغت إليه، أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه، وآم من ناظر مفكر لم يح صل العلم ولم ينله، آما أنه آم من ن

    . إلى الهالل ال يبصره، ومستمع إلى صوت ال يسمعه
  
ر           / ة الهالل من غي ه رؤي ه، آمن فاجأت ر في ابقة تفكي ه س وعكسه من يؤتي علًما بشيء لم ينظر فيه ولم تسبق منه إلي

ى    قصد إليه، أو سمع قوًلا من غير أن يصغى إليه، و ذلك آله ال ألن القل ب بنفسه يقبل العلم، وإنما األمر موقوف عل
    . شرائط واستعداد قد يكون فعال من اإلنسان فيكون مطلوًبا، وقد يأتي فضال من اهللا فيكون موهوًبا

  
فصالح القلب وحقه، والذي خلق من أجله، هو أن يعقل األشياء، ال أقول أن يعلمها فقط، فقد يعلم الشيء من ال يكون 

ه، فيكون وقت                  عاقًلا له، بل ه في قلب ه ويثبت ده ويضبطه ويعي ذي يقي ل الشيء هو ال ذي يعق ه، وال ا ل ه ملغًي غافًلا عن
ة،          ى الحكم ذي أوت ك هو ال ه ظاهره، و ذل ه، وباطن َي       { الحاجة إليه غنًيا فيطابق عمله قول ْد ُأوِت َة َفَق ْؤَت اْلِحْكَم ْن ُي َوَم

إن من الناس من يؤتي علًما وال يؤتي حكًما، وإن شداد بن أوس ممن   : قال أبو الدرداء، و ] 269  : البقرة [   } َخْيًرا َآِثيًرا
    . أوتي علًما وحكًما

  



 

وهذا، مع أن الناس متباينون في نفس عقلهم األشياء من بين آامل وناقص، وفيما يعقلونه من بين قليل وآثير، وجليل 
    . ودقيق، وغير ذلك

  
ات             ثم هذه األعضاء الثالثة هي ائر الحيوان ه البشر عن س از ب ذي يمت م ال ى العل درك، أعن م وي أمهات ما ينال به العل

واللمس، وهنا يدرك به ما يحب ويكره وما يميز به بين من يحسن إليه ومن  / دون ما يشارآها فيه، من الشم والذوق 
الى   ال اهللا تع ك، ق ر ذل ى غي ه إل يء إلي ْن   {   : يس َرَجُكْم ِم ُه َأْخ ْمَع   َواللَّ ْم السَّ َل َلُك ْيًئا َوَجَع وَن َش ا َتْعَلُم اِتُكْم َل وِن ُأمََّه ُبُط

اَر            {   : ، وقال ] 78  : النحل [   } َواْلَأْبَصاَر َواْلَأْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ْمَع َواْلَأْبَص ْم السَّ َل َلُك ِه َوَجَع ْن ُروِح ِه ِم َخ ِفي وَّاُه َوَنَف مَّ َس ُث
اَن    {   : ، وقال ] 9  : السجدة [   } َدَة َقِليًلا َما َتْشُكُروَنَواْلَأْفِئ َك َآ َوَلا َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُآلُّ ُأْوَلِئ

ُئوًلا ُه َمْس راء [   } َعْن ال ] 36  : اإلس ْمًعا َوَأْبَص {   : ، وق ْم َس ا َلُه َدًةَوَجَعْلَن اف [   } اًرا َوَأْفِئ ال ] 26  : األحق ى  {   : ، وق ُه َعَل َتَم اللَّ َخ
    .  ] 7  : البقرة [   } ُقُلوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة

  
وة     رً     {   : وقال فيما لكل عضو من هذه األعضاء من العمل والق نََّم َآِثي ا ِلَجَه ْد َذَرْأَن ا       َوَلَق وٌب َل ْم ُقُل ِإنِس َلُه نِّ َواْل ْن اْلِج ا ِم

    .  ] 179  : األعراف [   } َيْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن َلا ُيْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن َلا َيْسَمُعوَن ِبَها
  

اء الحاضرة واألمور  ثم إن العين تقصر عن القلب واألذن، وتفارقهما في شيء وهو أنها إنما يرى صاحبها بها األشي
ه من       ا ال مجال للبصر في الجسمانية مثل الصور واألشخاص، فأما القلب واألذن فيعلم اإلنسان بهما ما غاب عنه وم
م هو غذاءه              ان العل ياء بنفسه إذ آ ل األش ان، فالقلب يعق ك يفترق د ذل م بع األشياء الروحانية، والمعلومات المعنوية، ث

إذا              وخاصيته، أما األذن فإنها ت ول والكالم، ف ا تحمل الق ها إنم ب، فهي بنفس ى القل م إل ى العل حمل الكالم المشتمل عل
ة    وصل ذلك إلى القلب أخذ منه ما فيه من العلم، فصاحب العلم في حقيقة األمر هو القلب، وإنما سائر األعضاء حجب

م        يكن ليأخذه بنفسه، حتى إن من فقد شيًئا من/له توصل إليه من األخبار ما لم  ده من العل د بفق ه يفق هذه األعضاء فإن
    . ما آان هو الواسطة فيه

  
ذلك من     ة، وآ فاألصم ال يعلم ما في الكالم من العلم، والضرير ال يدري ما تحتوي عليه األشخاص من الحكمة البالغ

د        يًئا فم ل ش ه ال يعق ب، فإن ر قل م بغي ب،    نظر إلى األشياء بغير قلب، أو استمع إلى آلمات أهل العل ى القل ار األمر عل
الى     ه تع ة في قول َمُعوَن            {   : وعند هذا تستبين الحكم ا َأْو آَذاٌن َيْس وَن ِبَه وٌب َيْعِقُل ْم ُقُل وَن َلُه َأْرِض َفَتُك ي اْل يُروا ِف ْم َيِس َأَفَل

ا في             ] 46  : الحج [  } ِبَها إن سياق الكالم هن ات السوابق، ف ا في اآلي ين آم ا الع ذآر هن ة     ، حتى لم ي ة، وحكم أمور غائب
ه      ه قول ا، ومثل ين فيه ر الع ال لنظ ور ال مج ب األم ن عواق ة م ونَ   {   : معقول َمُعوَن َأْو َيْعِقُل َرُهْم َيْس ُب َأنَّ َأْآَث   } َأْم َتْحَس

ٌب أَ        {   : ،وتتبين حقيقة األمر في قوله  ] 44  : الفرقان [  ُه َقْل اَن َل ْن َآ ِذْآَرى ِلَم َك َل ي َذِل ِهيدٌ    ِإنَّ ِف َو َش ْمَع َوُه ى السَّ   : ق [  } ْو َأْلَق
37 [  .    

  
دعوه          ى من ي م يحتج إل ه و ل ه فاتبع فإن من يؤتي الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين، إما رجل رأى الحق بنفسه فقبل

ه،  ذا أصغى    إليه، فذلك صاحب القلب؛ أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدب فه
    . أوتي العلم وآان له ذآرى  : حاضر القلب ليس بغائبه، آما قال مجاهد  : أي  } َأْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد { فـ 
  

وَن   {   : ويتبين قوله ا َيْعِقُل ْنهُ   . َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعوَن ِإَلْيَك َأَفَأْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َوَلْو َآاُنوا َل ِدي      َوِم َت َتْه َك َأَفَأْن ُر ِإَلْي ْن َيْنُظ ْم َم
وُه       {   : وقوله  ] 43، 42  : يونس [   } اْلُعْمَي َوَلْو َآاُنوا َلا ُيْبِصُروَن ًة َأْن َيْفَقُه وِبِهْم َأِآنَّ ى ُقُل ا َعَل َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإَلْيَك َوَجَعْلَن

    .  ] 25  : األنعام [  } َوِفي آَذاِنِهْم َوْقًرا 
  

ين،  ق المب و الح إن اهللا ه ق، ف م الح ب أن يعل ق القل ان ح م إذا آ ا  { ث قِّ ِإلَّ َد اْلَح اَذا َبْع قُّ َفَم ْم اْلَح ُه َربُُّك َذِلُكْم اللَّ َف
َلاُل ونس [  } الضَّ اطره   ] 32  : ي ئه، وف ه ومنش اهللا رب اطر، ف ة خ ي لفت اظر أو يجول ف ة ن ه لمح ع علي ا يق ان آل م ، إذ آ

    : بدئه، ال يحيط علما إال بما هو من آياته البينة في أرضه و سمائه، وأصدق آلمة قالها الشاعر آلمة لبيدوم
  

  ** أال آل شيء ما خال اهللا باطل
  
إذا         : أي وم، ف ى الحي القي ر إل ما من شيء من األشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسه إال وجدته إلى العدم، وما هو فقي

ل الفضل            نظرت إليه وقد  ًوا حل ذ موجوًدا مكس ه حينئ م هدى رأيت ه ث تولته يد العناية بتقدير من أعطى آل شيء خلق



 

ام ـ             دمين من أهل الش اء المتق ال بعض الحكم ذلك ق ذآر اهللا سبحانه ؛ و ل واإلحسان، فقد استبان أن القلب إنما خلق ل
قم،         الذآر للقلب بمنزلة الغذا  : أظنه سليمان الخواص رحمه اهللا ـ قال  ام مع الس ذة الطع ا ال يجد الجسد ل ء للجسد، فكم

    . فكذلك القلب ال يجد حالوة الذآر مع حب الدنيا، أو آما قال
  

د    م، فق ى        / فإذا آان القلب مشغوًلا باهللا، عاقال للحق، متفكًرا في العل ين إذا صرفت إل ا أن الع وضع في موضعه، آم
م يوضع   النظر في األشياء فقد وضعت في موضعها، أما  إذا لم يصرف إلى العلم ولم يوع فيه الحق فقد نسي ربه، فل
قد وضع في موضع غير موضعه، بل لم يوضع أصال ؛ فإن موضعه    : في موضع بل هو ضائع، وال يحتاج أن نقول

يس            ا ل يس بشيء أصال، وم ق إال الباطل، والباطل ل م يب هو الحق، وما سوى الحق باطل، فإذا لم يوضع في الحق ل
    . شيء أحرى أال يكون موضًعاب

  
ه،        ق ل ا خل ر م ل غي ه ال يقب هِ    { والقلب هو نفسه ال يقبل إال الحق، فإذا لم يوضع فيه فإن نَِّة اللَّ ِه      {   } ُس نَِّة اللَّ َد ِلُس ْن َتِج َوَل

ار          ] 62  : األحزاب [   } َتْبِديًلا ة األفك زال في أودي ه الي ي، فإن روك مخل يس بمت اني ال يكون     وهو مع ذلك ل وأقطار األم
ق،    ق وال معل ر موضع ال مطل ي غي د وضع ف ي، فق راغ والتخل ن الف ين واألذن م ا الع ون عليه ي تك ال الت ى الح عل
د رجوعه    موضوع ال موضع له، و هذا من العجب فسبحان ربنا العزيز الحكيم، وإنما تنكشف لإلنسان هذه الحال عن

ه       إلى الحق، إما في الدنيا عند اإلنابة، ان قلب ا، وآيف آ ان عليه أو عند المنقلب إلى اآلخرة، فيرى سوء الحال التي آ
    . ضاال عن الحق، هذا إذا صرف في الباطل

  
ه،             ذي ال جهل في م ال ل العل ان يقب د آ ر، فق ا عن آل فك فأما لو ترك وحاله التي فطر عليها فارًغا عن آل ذآر، خالًي

ه أو ينصرانه        ويرى الحق الذي ال ريب فيه، فيؤمن بربه أبواه يهودان ى الفطرة ف د عل وينيب إليه، فإن آل مولود يول
ِق     { / أو يمجسانه آما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، ال يحس فيها من جدع  ِديَل ِلَخْل ا َتْب ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها َل

دنيا، ومطالب      ] 30  : الروم [   } اللَِّه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم تن ال ، وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من ف
ك الهالل، أو        رى مع ذل ا أن ت الجسد، وشهوات النفس، فهو في هذه الحال آالعين الناظرة إلى وجه األرض ال يمكنه

    . ية األشياءهو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق، فيكون آالعين التي فيها قذى ال يمكنها رؤ
  

ل            ا قي ه الحق آم ين ل ه، فال يتب حبك الشيء يعمي     (   : ثم الهوى قد يعترض له قبل معرفة الحق فيصده عن النظر في
َفالَِّذيَن َلا ُيْؤِمُنوَن ِباْلآِخَرِة  { ، فيبقى في ظلمه األفكار،وآثيًرا ما يكون ذلك عن آبر يمنعه عن أن يطلب بالحق،  ) ويصم
    .  ] 22  : النحل [   } ُمنِكَرٌة َوُهْم ُمْسَتْكِبُروَن ُقُلوُبُهْم

  
اِتي   {   : وقد يعرض له الهوى بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه، آما قال ربنا ـ سبحانه ـ فيهم   َسَأْصِرُف َعْن آَي

ٍة لَ    لَّ آَي َرْوا ُآ قِّ َوِإْن َي ِر اْلَح َأْرِض ِبَغْي ي اْل ُروَن ِف ِذيَن َيَتَكبَّ ِبيًلا  الَّ ُذوُه َس ا َيتَِّخ ِد َل ِبيَل الرُّْش َرْوا َس ا َوِإْن َي وا ِبَه   } ا ُيْؤِمُن
    .  ] 146  : األعراف [ 

  
الى         ال تع وادي للسيل،آما ق اء، والوعاء للعسل، وال اء للم ٌة        {   : ثم القلب للعلم آاإلن اَلْت َأْوِدَي اًء َفَس َماِء َم ْن السَّ َزَل ِم َأن

ل غيث       (   : ، وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم ] 17  : الرعد [ ية اآل  } ِبَقَدِرَها م آمث إن مثل ما بعثني اهللا به من الهدي والعل
وآانت منها أجادب أمسكت الماء فسقى / أصاب أرًضا، فكانت منها طائفة قبلت الماء، فأنبتت الكأل، والعشب الكثير، 

ان ال تمسك ماء وال تنبت آأل ،فذلك مثل من فقه في دين اهللا ونفعه الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة، إنما هى قيع
، وفي حديث آميل بن زياد عن علي  ) ما أرسلت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأًسا، ولم يقبل هدى اهللا الذي أرسلت به

ه  - ال  -رضي اهللا عن ا      : ق ا أوعاه ة فخيره وب أوعي ال       . القل ا عن بعض السلف ق وب    : وبلغن ة اهللا في أرضه،    القل آني
يًرا،               م سهال يس ه للعل ان قبول ا آ ا ليًن ان رقيًق إن القلب إذا آ ل حسن، ف ذا مث فأحبها إلى اهللا تعالى أرقها وأصفاها، وه

    . ورسخ العلم فيه وثبت وأثر، وإن آان قاسًيا غليًظا آان قبوله للعلم صعًبا عسيًرا
  

در         والبد مع ذلك أن يكون زآيا صافًيا سليما، حتى  ه آ ان في م وآ ل العل و قب ا، وإال فل ًرا طيًب يزآو فيه العلم ويثمر ثم
ين      ذا ب ب، وه و ويطي وخبث أفسد ذلك العلم، وآان آالدغل في الزرع إن لم يمنع الحب من أن ينبت منعه من أن يزآ

    . ألولي األبصار
  

    : أنه إذا استعمل في الحق فله وجهان  : و تلخيص هذه الجملة



 

  
ه  وجه مقبل ع ال ل ذه             : لى الحق، ومن هذا الوجه يق ه، وه ه ويوضع في وعي في ا ي ك يستوجب م اء ؛ ألن ذل وعاء وإن

    . الصفة صفة وجود وثبوت
  

ه    ال ل ليم     : ووجه معرض عن الباطل، ومن هذا الوجه يق ى عدم الشر        / زآي وس دل عل ذه األسماء ت وطاهر؛ ألن ه
    . نفيوانتفاء الخبث والدغل، وهذه الصفة صفة عدم و

  
    : وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجهان آذلك

  
    . أنه منصرف إلى الباطل مشغول به  : وجه الوجود

  
    : أنه معرض عن الحق غير قابل له، وهذا يبين من البيان والحسن والصدق ما في قوله  : ووجه العدم

  
  لـب مضـيع بغيـر إناء فهو ق** إذا ما وضعت القلب في غير موضع 

  
ه متسع للحق،          ق في م يب ى ل ه حت ه قلب فإنه لما أراد أن يبين حال من ضيع قلبه، فظلم نفسه بأن اشتغل بالباطل ومأل ب
وال سبيل له إلى الولوج فيه ذآر ذلك منه، فوصف حال هذا القلب بوجهيه، ونعته بمذهبيه، فذآر أوال وصف الوجود 

    : منه فقال
  

    . غير موضعإذا ما وضعت القلب في 
  

    : إذا شغلته بما لم يخلق له فصرفته إلى الباطل حتى صار موضوعا فيه، ثم الباطل على منزلتين  : يقول
  
    . تشغل عن الحق وال تعانده مثل األفكار والهموم التي في عالئق الدنيا وشهوات النفس  : إحداهما/
  

لة، واألهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك، بل القلب  تعاند الحق وتصد عنه، مثل اآلراء الباط  : والثانية
    . لم يخلق إال لذآر اهللا، فما سوى ذلك فليس موضًعا له

  
ال    ه، فق دم في ول      : ثم ذآر ثانًيا وصف الع م يق اء، ث ر إن ول          : بغي ا تق ا معك، آم اء ضيعته، وال أن ر إن   : إذا وضعته بغي

    . الكلمة حال من الواضع، ال من الموضوع ،واهللا أعلمف  . حضرت المجلس بال محبرة
  

اء          : وبيان هذه الجملة ـ واهللا أعلم ـ أنه يقول   م يكن معك إن د شغل بالباطل، ول إذا ما وضعت قلبك في غير موضع فق
ب، فقلبك إًذا مضيع ضيعته من وجهي التضييع،          وإن  يوضع فيه الحق، و ينزل إليه الذآر والعلم الذي هو حق القل

ذي يجب أن                  اء معك يكون وعاء للحق ال ه ال إن ة أن ر موضع، ومن جه ة أنك وضعته في غي آانا متحدين من جه
ك ضائع،           : يعطاه،آما لو قيل لملك قد أقبل على اللهو و مل دبرها فه ة من ي يس في المملك إذا اشتغلت بغير المملكة ول

ه   لكن اإلناء هنا هو القلب بعينه،وإنما آان ذلك آذلك؛أل ِزُر    { ن القلب ال ينوب عنه غيره فيما يجب أن يوضع في ا َت َوَل
    .  ] 15  : اإلسراء [   } َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى

  
الى            / ه تع ا جاء نحوه في قول ين لشيء واحد، آم ذآر نعت ين ب اَب    {   : وإنما خرج الكالم في صورة اثن َك اْلِكَت زََّل َعَلْي َن

َل    ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا ِلَما ْوَراَة َواْلِإْنِجي انَ        . َبْيَن َيَدْيِه َوَأْنَزَل التَّ َزَل اْلُفْرَق اِس َوَأْن ًدى ِللنَّ ُل ُه ْن َقْب ران  [   } ِم ال    ] 4، 3  : آل عم ق
فرق فيه بين الحالل والحرام، والحق والباطل، وهذا ألن الشيء الواحد إذا آان له وصفان    : هو القرآن  : قتادة والربيع

ة               آب زل منزل رت صفاته لتن و آث ى ل ين، حت ة االثن يران فهو مع وصف واحد آالشيء الواحد، ومع الوصفين بمنزل
ذي يحسن التجارة      أشخاص، أال ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب والطب يكون بمنزلة حاسب وطبيب والرجل ال

    . والبناء يكون بمنزلة نجار وبناء
  



 

ين           والقلب لما آان يقبل الذآر والعل اء من ب ذا البيت اإلن ا ذآر في ه اء وإنم ه الم م، فهو بمنزلة اإلناء الذي يوضع في
ائس             ة الب ه المستطعم المستعطى في منزل أتي ب ذي ي ا وصافيا، و هو ال سائر أسماء القلب؛ ألنه هو الذي يكون رقيًق

    . ولما آان ينصرف عن الباطل فهو زآي وسليم، فكأنه اثنان  . الفقير
  

    : في الصوة أن اإلناء غير القلب، فهو يقولوليتبين 
  

    . إذا وضعت قلبك في غير موضع
  

ى     رق عل ا يف وهو الذي يوضع فيه الذآر والعلم، ولم يكن معك إناء يوضع فيه المطلوب فمثلك مثل رجل بلغه أن غني
ه   / الناس طعاًما وآان له زبدية  ل ل ا، فقي ا إذا     ه   : أو سكرجة فترآها، ثم أقبل يطلب طعاًم ا ،فأم اء نعطيك طعاًم ات إن

    . أتيت وقد وضعت زبديتك ـ مثال ـ في البيت وليس معك إناء نعطيك فال نأخذ شيًئا فرجعت بخفي حنين
  

ا          ا موقًع ة آليهم ة والحكم ذا الكالم من العربي ع ه وإذا تأمل من له بصيرة بأساليب البيان وتصاريف اللسان وجد موق
ك        حسًنا بليًغا؛ فإن نقيض هذ ر ذل ذآر معرضا عن غي م وال   . ه الحال المذآورة أن يكون القلب مقبال على الحق والعل

ل عن الشيء       وتلك هي الحنيفية ملة إبراهيم ـ عليه السالم ـ فإن الحنف هو إقبال القدم وميلها إلى أختها ،فالحنف المي
ى اهللا وحده واإلعراض      ال عل ه        باإلقبال على آخر، فالدين الحنيف هو اإلقب ذي ترجمت ا سواه، وهو اإلخالص ال عم

    . اللهم ثبتنا عليها في الدنيا واآلخرة وال حول وال قوة إال باهللا  .  ] ال إله إال اهللا [   : آلمة الحق، والكلمة الطيبة
  

   . وصلى اهللا على محمد . واهللا أعلم   . وهذا آخر ما حضر في هذا الوقت
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