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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً 
عبد يقول عبد القادر، بن حميي الدين، بن املصطفى، بن حممد، ابن املختار، بن عبد القادر، بن أمحد، بن 

القادر، بن أمحد، ابن حممد، بن عبد القوي، بن علي، بن أمحد، بن عبد القوي ابن خالد، بن يوسف، بن 
أمحد، بن بشار، بن أمحد، بن حممد، ابن مسعود، بن طاوس، بن يعقوب، بن عبد القوي، بن أمحد، ابن 

ول، بن علي، بن أيب طالب، حممد بن إدريس، بن عبد اهللا الكامل، بن احلسن املثىن، بن احلسن سبط الرس
  .بن عبد املطلب، بن هاشم

  .وأم احلسن، فاطمة، بنت حممد، رسول اهللا، بن عبد اهللا، ابن عبد املطلب، هاشم

  .ورضي اهللا تعاىل عن العاملني. احلمد هللا رب العاملني

ونظموين يف . تر العلماءأن علماء باريز وفقهم العليم احلكيم العزيز، كتبوا امسي يف دف: أما بعد؛ فإنه بلغين
فاهتززت لذلك فرحاً مث اغتممت ترحاً، فرحت من حيث ستر اهللا علي، حىت نظر عباده، . سلك العظماء

واهتممت من كون العلماء، استسمنوا ذا ورم ونفخوا يف غري ضرم، مث أشار علي بعض . حبسن الظن إيلّ
ورميت سهمي . عجالة للتشبه بالعلماء األعالمفكتبت هذه ال. احملبني منهم؛ بإرسال بعض الرسائل إليهم

  .بني السهام

 أن التشبه بالكرام رباح  فتشبهوا إن لم تكونوا منهم

: ويف كل باب. ومسيت هذه الرسالة ذكرى العاقل وتنبه الغافل ووتبتها على مقدمة، وثالثة أبواب وخامتة

  .فصل، وتنبيه، وخامتة

  .م التقليدأما املقدمة، ففي احلث على النظر، وذ

يف تعريف العقل، الذي به إدراك العلوم وتكملة : وأما الباب األول، ففي فضل العلم والعلماء، وفيه فصل
فضل إدراك العقل، على : وتنبيه يف. يف القوى األربع، اليت إذا اعتدلت يف اإلنسان، يكون إنساناً كامالً

انقسام العلم، إىل حممود :  وخامتة يفإدراك احلواس، وفضل مدركات العقل، على مدركات احلواس،
  .ومذموم

إثبات النبوة، اليت هي منبع العلوم الشرعية، وفيه : ففي العلم الشرعي، وفيه فصل يف: وأما الباب الثاين
. ففي فضل الكتابة: معرفة النيب، وما يتعلق بالنبوة، وخامتة يف املكذبني لألنبياء وأما الباب الثالث: تنبيه يف
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  .الكالم على كتابات األمم، ومن وضعها وما ينجر إىل ذلك:  يفوفيه فصل

  .احتياج الناس إىل التصنيف وما يتعلق به: بيان حروف الكتابة العربية، وخامتة يف: وتنبيه يف

األولالباب    

 تقديم في العلم والجهل

ل حقاً، قبله، سواء كان فإن كان القو. أنه يلزم العاقل، أن ينظر يف القول، وال ينظر إىل قائله: اعلموا
والنرجس، من البصل، والترياق، من . قائله معروفاً باحلق، أو الباطل، فإن الذهب يستخرج من التراب

والكلمة من . يعرف الرجال باحلق، وال يعرف احلق بالرجال: احليات وجيتىن الورد، من الشوك فالعاقل
وأقل درجات . ه، سواء كان حقرياً، أو جليالًاحلكمة، ضالة العاقل يأخذها من عند كل من وجدها عند

أنه ال يعاف العسل، إذا وجده يف حمجمة احلجام و يعرف أن : العامل، أن يتميز عن العامي بأمور، منها
الدم قذر، ال لكونه يف احملجمة ولكنه قذر يف ذاته، فإذا عدمت هذه الصفة يف العسل، فكونه يف ظرف 

. وهذا وهم باطل، غالب على أكثر الناس. الصفة، وال يوجب نفره عنهالدم املستقذر، ال يكسبه تلك 

وإن نسب القول، إىل . وإن كان القول باطالً. فمهما نسب كالم إىل قائل، حسن اعتقادهم فيه، قبلوه
  .من ساء فيه اعتقادهم ردوه

. اجلهل واخلسرانوهذا غاية . وال يعرفون الرجال باحلق. وإن كان حقاً ودائماً يعرفون احلق بالرجال

على أن . فيلزم تنبيهه. فاحملتاج إىل الترياق إذا هربت نفسه منه، حيث علم أنه مستخرج من حية، جاهل
فإن العامل، هو الذي يسهل عليه . وهو سبب حرمانه من الفائدة، اليت هي مطلوبة. نفرته، جهل حمض

اطل، يف االعتقادات، وبني اجلميل والقبيح وبني احلق والب. إدراك الفرق، بني الصدق والكذب، يف األقوال
ويصري يتبع . ال بأن يكون ملتبساً عليه احلق بالباطل والكذب بالصدق، واجلميل بالقبيح. يف األفعال

  .فإن هذه ما هي إال صفات اجلهال. غريه، ويقلده فيما يعتقد وفيما يقول

    

ومسعد لغريه، وهو الذي عرف احلق قسم عامل مسعد لنفسه، : واملتبوعني من الناس، على قسمني
وقسم مهلك لنفسه، ومهلك . بالدليل، ال بالتقليد، ودعا الناس إىل معرفة احلق بالدليل، ال بأن يقلدون

لغريه، وهو الذي قلد آباءه وأجداده، فيما يعتقدون، ويستحسنون، وترك النظر بعقله، ودعا الناس 
  .لتقليده

 وإذا كان تقليد الرجال مذموماً، غري مرضي يف االعتقادات، فتقليد .واألعمى ال يصلح أن يقود العميان
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الكتب، أوىل وأحرى بالذم، وأن يمة تقاد، أفضل من مقلد ينقاد، وإن أقوال العلماء واملتدينني، 
متضادة، متخالفة يف األكثر، واختيار واحد منها، واتباعه بال دليل، باطل ألنه ترجيح بال مرجح، فيكون 

  . مبثلهمعارضاً

وكل إنسان، من حيث هو إنسان، فهو مستعد إلدراك احلقائق، على ما هي عليه، ألن القلب، الذي هو 
حمل العلم، باإلضافة إىل حقائق األشياء، كاملرآة باإلضافة إىل صور املتلونات، تظهر فيها كلها على 

ن صورا، كجوهر احلديد، نقصا: لكن املرآة، قد ال تنكشف فيها الصور، ألسباب، أحدها. التعاقب
قبل أن يدور ويشكل ويصقل، والثاين خلبثه وصدئه، وإن كان تام الشكل والثالث لكونه غري مقابل 

والرابع حلجاب مرسل بني املرآة والصورة، . للجهة، اليت فيها الصورة، كما إذا كانت الصورة وراء املرآة
  .حىت يتعذر بسببه أن حياذي به الصورة وجهتهاواخلامس للجهل باجلهة اليت فيها الصورة املطلوبة 

فكذلك القلب، مرآة مستعدة، ألن ينجلي فيها صور املعلومات كلها، وإمنا خلت القلوب عن العلوم، 
نقصان يف ذات القلب، كقلب الصيب، فإنه ال تنجلي له : أوهلا. اليت خلت عنها هلذه األسباب اخلمسة
 األشغال الدنياوية، واخلبث الذي يتراكم على وجه القلب منها، املعلومات لنقصانه، والثاين لكدرات

فاإلقبال على طلب كشف حقائق األشياء واإلعراض عن األشياء الشاغلة القاطعة، هو الذي جيلو القلب، 
أن يكون معدوالً به عن جهة احلقيقة املطلوبة والرابع احلجاب، فإن العقل املتجرد : ويصفيه، والثالث

قيقة من احلقائق، رمبا ال تنكشف له، لكونه حمجوباً باعتقاد، سبق إىل القلب، وقت الصبا، للفكر، يف ح
طريق التقليد، والقبول حبسن الظن، فإن ذلك حيول بني القلب، والوصول إىل احلق، ومينع أن ينكشف يف 

ق ألم القلب، غري ما تلقاه بالتقليد، وهذا حجاب عظيم، حجب أكثر اخللق، عن الوصول إىل احل
حمجوبون باعتقادات تقليديه، وسخت يف نفوسهم، ومجدت عليها قلوم واخلامس؛ اجلهل باجلهة اليت 

  .يقع فيها العثور على املطلوب

  .فإن الطالب لشيء، ميكنه أن حيصله، إال بالتذكر للعلوم

اء، فعند ذلك، يكون اليت تناسب مطلوبه حىت إذا تذكرها، ورتبها يف نفسه ترتيباً خمصوصاً، يعرفه العلم
قد صادف جهة املطلوب فتظهر حقيقة املطلوب لقلبه، فإن العلوم املطلوبة، اليت ليست فطرية، ال تصاد 

بل كل علم ال حيصل إال عن علمني سابقني، يأتلفان، ويزدوجان، على وجه . إال بشبكة العلوم احلاصلة
لنتاج، من ازدواج الفحل واألنثى، مث خمصوص، فيحصل، من ازدواجهما، علم ثالث على مثال حصول ا

كما أن من أراد أن يستنتج فرساً، مل ميكنه ذلك من محار وبعري، بل من أصل خمصوص، من اخليل، الذكر 
واألنثى، وذلك إذا وقع بينهما ازدواج خمصوص، فكذلك كل علم فله أصالن خمصوصان، وبينهما طريق 

علم املطلوب فاجلهل بتلك األصول وبكيفية االزدواج، خمصوص يف االزدواج، حيصل من ازدواجهما، ال
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أن يريد اإلنسان أن :ما ذكرناه، من اجلهل باجلهة، اليت الصورة فيها بل مثاله: هو املانع من العلم ومثاله
يرى قفاه مثال باملرآة، فإنه إذا رفع املرآة قبالة وجهه، مل يكن حاذى ا جهة القفا، فال يظهر فيها القفا، 

رفعها وراء القفا وحاذاه كان قد عدل باملرآة عن عينيه، فال يرى املرآة، وال صورة القفا فيها فيحتاج وإن 
إىل مرآة أخرى، ينصبها وراء القفا، وهذه املرآة، يف مقابلتها، حبيث يراها، ويراعي مناسبة بني وضع 

 صورة هذه املرآة، مع ما فيها من صورة املرآتني، حىت تنطبع صورة القفا، يف املرآة احملاذية للقفا، مث تنطبع
  .القفا، يف املرآة األخرى اليت يف مقابلة العني، مث تدرك العني صورة القفا

    

فكذلك يف اصطياد العلوم، وطلب إدراك األشياء، طرق عجيبة، فيها احنرافات عن املطلوب أعجب مما 
رفة احلقائق، وإال فكل قلب، فهو بالفطرة ذكرناه يف املرآة، فهذه هي األسباب املانعة للقلوب، من مع

اإلهلية، صاحل إلدراك احلقائق، وكما أن الشيء، يكون حاضراً بني يدي اإلنسان، وإذا مل حيرك حدقته، 
من جانب إىل جانب، حتريكات كثرية مل ير ذلك الشيء، فكذلك العقل وكما أن العني الباصرة، ال 

 احلقائق، دون خطأ، إال إذا طلعت عليه أنوار التوفيق واهلداية من ميكنها إدراك العقل ال يقدر على إدراك
  .اهللا تعاىل

 فصل العلم والعلماء

أن اإلنسان، من حيث حصوله، يف احليز واملكان، فجسم كسائر األجسام، ومن حيث يتغذى : اعلموا
لصورة وينسل فنبات، ومن حيث حيس، ويتحرك باالختيار، فحيوان ومن حيث صورته وقامته، فكا

وكما أن الفرس، يشارك احلمار يف قوة احلمل وخيتص عنه خباصية الكر والفر . املنقوشة على احلائط
فإن تعطلت منه، نزل إىل مرتبة احلمار، فكذلك . وحسن اهليئة، فيكون الفرس خملوقاً ألجل تلك اخلاصية

اصيته، وا شرفه، فما حصل اإلنسان، يشارك اجلمادات واحليوانات يف أمور، ويفارقها يف أمور، هي خ
له الشرف بعظم شخصه، فإن الفيل أعظم منه، وال بشجاعته، فإن األسد أشجع منه، وال ألكله، فإن 

اجلمل أوسع منه بطناً، وال جلماعه، فإن أخس العصافري أقوى منه مجاعاً، وإمنا شرف اإلنسان وخاصيته 
إذا كمال كل شيء، إمنا يكون بظهور .  كمالهاليت يتميز ا عن مجيع املوجودات، هي العلم،و ا

يطلق عليه . خاصيته اليت امتاز ا عن غريه ونقصانه هو خفاء تلك اخلاصية، فبقدر ظهور تلك اخلاصية
اسم الكامل، وحبسب سترها فيه، خيص باسم الناقص مثالً اخلاصية، اليت امتاز ا الفرس، وهي احلقيقة 

إرادة :  ومعتدل القوائم يف الطول والقصر، مدركاً إلشارة الراكب منالفرسية، أن يكون شديد العدو،
مث اإلعزاز . فرس كامل: قيل: الكر، والفر، أو اهلملجة، أو احلضر أو التقريب، فإذا ظهرت هذه اخلاصية
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وخاصية اإلنسان، هي معرفة حقائق األشياء، على الوجه الذي هي . واإلهانة تابعان للكمال والنقصان
وبكمال هذه اخلاصية . ويتيقن حقائقها، مكتشفة له. حبيث يرتفع عن بصريته حجاب الشكعليه، 

  .ونقصاا، يفضل بعض أفراد اإلنسان بعضاً، إىل أن يعد واحد بألف

  إلى المجد، حتى عد ألف بواحد  ولم أر أمثال الرجال تفاوتت

 كاأللف إن أمر عنا وواحد  والناس ألف منهم كواحد

بح من اإلنسان، مع ما فضله اهللا به، من القدرة، على حتصيل الكمال بالعلم، أن يهمل نفسه، وال شيء أق
  .ويعريها من هذه الفضيلة

  كنقص القادرين على الكمال  أر في عيوب الناس شيئاً ولم

 وملا كان العلم، هو كمال اإلنسان، كان كل إنسان، حمباً للعلم بالطبع، ويشتهيه ويفرح إذا نسب إىل

وحيزن إذا دفع عن ربتة العلم، ويلتذ اإلنسان . العلم، ولو قليالً، ولو يعلم أن الذي وصفه بالعلم، كاذب
أنه ال لذة فوق لذته، ألا : وال خيفى على أهل العلم. بالعلم، لذاته ولكماله، ال ملعىن آخر، وراء الكمال

 وأما اللذة اجلسمانية، فهي، عند .لذة روحانية، وهي اللذة اخلالصة من مجيع الشوائب املكدرات
إذ لذة األكل دفع أمل اجلوع ولذة اجلماع، دفع أمل امتالء أوعية املين به، خبالف اللذة . التحقيق، دفع أمل

أين امللوك، : الروحانية، فإا ألذ وأشهى وهلذا كان بعض العلماء يقول، عند ما تنحل له مشكالت العلوم
ة ومن املعلوم أن اللذات، باإلضافة إىل اإلنسان، من حيث اختصاصه ا، وأبناء امللوك، من هذه اللذ

ومشاركته لغريه، ثالثة أنواع، عقلية وجسمانية مشتركة مع بعض احليوانات، وجسمانية مشتركة مع 
  .مجيع احليوانات

    

 البطن، وإمنا يستلذ فالعلم حبقائق األشياء، إذ ليس يستلذ ا السمع والبصر والشم والذوق وال: أما العقلية
. ا القلب الختصاصه بصفة، يعرب عنها بالعقل، وهذه اللذة، أقل اللذات وجوداً، وهي أشرف اللذات

وما أقل أهل العلم واحلكمة، وما أكثر املتسمني بامسهم، . أما قلتها، فألن العلم ال يستلذ به إال عامل
زول أبداً، ال يف الدنيا، وال يف اآلخرة، وال متل والطعام وأما شرفها، فألا الزمة ال ت. واملرتسمني برمسهم

يشبع منه فيمل وشهوة النكاح، يفرغ منها، فتستثقل والعلم واحلكمة، ال يتصور قط أن متل وتستثقل 
واملال يسرق أو حيرق، والوالية يعزل عنها والعلم ال متتد إليه أيدي السراق باألخذ، وال أيدي السالطني 

ن صاحبه يف روح األمن أبداً، وأما قصور أكثر اخللق، عن إدراك لذة العلم، فلفساد بالعزل، فيكو
أمزجتهم، ومرض قلوم، الشتغاهلم باتباع الشهوات، واستيالئها على عقوهلم فإن القلب، إذا كان 
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أكل صحيحاً ال يستلذ إال بالعلم، فإذا كان مريضاً بسوء العادات استلذ بغريه، كما يستلذ بعض الناس 
  الطني وكاملريض الذي ال يدرك حالوة العسل ويراه مراً 

 مراً به الماء الزالال يجد  ومن يك ذا فم مر مريض

وإما لقصور فطنتهم، إذ مل ختلق هلم الصفة، اليت ا يستلذ العلم كالطفل الرضيع الذي ال يدرك لذة 
  .الطيور السمان، وال لذة العسل، وال يطلب إال اللنب

وذلك موجود يف ...  لذة يشارك اإلنسان فيها بعض احليوانات، كلذة الرياسة والغلبة واالستيالء:الثانية
  .األسد، والنمر، وبعض احليوانات

لذة يشارك اإلنسان فيها مجيع احليوانات، كلذة البطن والفرج، وهذه أكثر اللذات وجوداً وهي : الثالثة
  . الديدان واحلشراتأخسها، ولذلك اشترك فيها كل ما دب وحترك، حىت

صار لإلنسان ميل طبيعي إىل العلم، غالباً، لكن من الناس من . وألجل اللذة، والكمال الذي يف العلم
وأما عدم امليل إىل العلم، فألمر عارض كفساد الطبع، أو بعد املكان . ساعده فهمه ومنهم من مل يساعده

نفاسته، وما مل تفهم الفضيلة يف نفسها، مل يكمن أن واملقصود من هذا معرفة فضيلة العلم و. عن االعتدال
يعلم وجودها، صفة للعلم، أو لغريه من اخلصال فلقد غلط من طمع أن يعلم، أن فالناً حكيم، وهو مل 

يعرف معىن احلكمة وحقيقتها، فالفضيلة، مأخوذة من الفضل، وهو الزيادة، فإذا تشارك شيئان يف صفة، 
 فضله، وله الفضل عليه، مهما كانت زيادة فيما هو كمال ذلك الشيء، :واختص أحدمها مبزيد يقال

إن الفرس، أفضل من احلمار مبعىن أنه يشاركه يف قوة احلمل ويزيد عليه بقوة الكر و الفر : كما يقال
إنه أفضل ألن : وشدة العدو، وحسن الصورة، فلو فرض محار اختص بسلعة زائدة على ظهره مل يقل

واحليوان، مطلوب ملعناه، وصفاته ال .  اجلسم، ونقصان يف املعىن وليست من الكمالالسلعة زيادة يف
أو . أن العلم فضيلة، إن أخذمتوه باإلضافة إىل مجيع احليوانات: جلسمه، فإذا فهمتم هذا مل خيف عليكم

وب فيه، أخذمتوه بغري إضافة فإنه فضيلة وكمال، على اإلطالق، وبه شرف العلماء واحلكماء، وهو املرغ
  .املطلوب لذاته، ال لغريه

وإىل ما يطلب . وغري خاف عليكم، أن الشيء املرغوب فيه، ينقسم إىل ما يطلب ويرغب فيه لغريه
ويرغب فيه لذاته، وإىل ما يطلب ويرغب فيه لذاته ولغريه مجيعاً والذي يطلب لذاته، أشرف وأفضل 

. ال منفعة هلما، ولوال أن اهللا، سهل قضاء احلوائج ماواملطلوب لغريه، الدراهم والدنانري فإما حجران، 

  .لكانا واحلجر مبرتلة واحدة ألما ال يدفعان جوعاً، وال برداً، وال حراً، بأنفسهما

فإنه لذيذ يف ذاته، وأما الذي يطلب لذاته ولغريه، فكسالمة البدن، فإن . وأما الذي يطلب لذاته، فالعلم
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ة، من حيث أا سالمة البدن عن األمل، ومطلوبة للمشي ا، والتوصل إىل سالمة الرجل، مثالً، مطلوب
. يف الطباع، حىت إن أغبياء الناس وأجالفهم. احترام العامل. ومن دالئل شرف العلم ولوازمه. احلاجات

والبهائم . الختصاصهم بعلم زائد، مستفاد من التجارب. جمبولة على توقري شيوخهم. يصادفون طباعهم
  .بكمال جماوز لدرجاا. عها توقر اإلنسان لشعورها بتميز اإلنسانبطبا

وال . جمموعة يف انتظام الدين والدنيا. أن مقاصد اخللق: وبيانه. كان تعلمه أفضل. وإذا ثبت فضيلة العلم
وأعماهلم وصناعام . إال بأعمال اآلدميني. وليس ينتظم أمر الدنيا. إال بانتظام الدنيا. نظام للدين

  .تنحصر يف ثالثة أقسام. حرفهمو

    

. والبناء. وهي للملبس. واحلياكة. الزراعة وهي للمطعم: وهي أربعة. أصول ألقوام للدنيا إال ا: أحدها

  .وهي للتألف واالجتماع والتعاون على أسباب أمر املعيشة. وهو للمسكن والسياسة

. كاحلدادة فإا ختدم الزراعة. ادمة هلاما هي مهيأة لكل واحد من هذه الصناعات وخ: القسم الثاين

  .وكاحلالجة والغزل، فإا ختدم احلياكة بإعداد عملها. ومجلة من الصناعات بإعداد آالا

وذلك . ما هي متممة لألصول كالطحن واخلبز للزراعة، وكالقصارة واخلياطة للحياكة: القسم الثالث
إما : ء الشخص، باإلضافة إىل مجلته، فإا ثالثة أقسامباإلضافة إىل قوام أمر العامل األرضي مثل أجزا

وإما . أصول كالقلب والكبد والدماغ وإما خادمة هلا كاملعدة والعروق والشرايني واألعصاب واألوردة
كاألظفار واحلاجبني، وأشرف الصناعات، أصوهلا السياسة ولذلك تستدعي هذه . مكملة هلا ومزينة

فلذلك يستخدم صاحب هذه الصناعة . ماال تطلبه سائر الصناعات. كفل االصناعة من الكمال يف من يت
  .مجيع أصحاب الصناعات

سياسة امللوك والسالطني، وتصرفهم يف اخلاصة والعامة، ولكن يف ظواهرهم : على مرتبتني. والسياسة
 قوم، إىل سياسة العلماء وتصرفهم يف بواطن اخلاصة، وال تنتهي: فقط ال فقط يف بواطنهم والثانية

  .التصرف يف ظواهرهم، باإللزام والقهر

إما بااللتفات إىل اآللة، اليت يتوصل ا إىل معرفتها، كفضل : وشرف العلوم والصناعات يدرك بثالثة أمور
. والعقل أشرف من السمع. العلوم العقلية على العلوم اللغوية، إذا تدرك احلكمة بالعقل واللغة بالسمع

 عموم النفع، كفضل الزراعة إىل الصياغة وإما بالنظر إىل احملل، الذي فيه التصرف كفضل وإما بالنظر إىل
أن العامل : الصياغة على الدباغة، إذا حمل أحدمها الذهب وحمل اآلخر جلد احليوانات امليتة،وغري خاف

حدمها متصرف يف قلوب الناس املتعلمني، ويدرك شرف العلم، مطلقاً، من حيث هو علم، بشيئني، أ
شرف الثمرة والثاين قوة الدليل، وذلك كملم األحكام الدينية الشرعية، وعلم الطب، فإن مثرة علم 
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ومثرة الطب السالمة يف الدنيا، وهي سالمة بدنية . الدين، السالمة يف الدار اآلخرة وهي احلياة األبدية
لثاين، كعلم احلساب، وعلم فيكون علم الدين أشرف، ألنه سبب لسالمة أبدية ال تنقطع، ا. منقطعة

النجم، فإن علم احلساب، أشرف لوثاقة أدلته وقوا وإذا نسب احلساب إىل الطب، كان الطب أشرف، 
باعتبار مثرته، واحلساب أشرف باعتبار قوة أدلته وصحتها، ومالحظة الثمرة األوىل ولذلك كان الطب 

  .أشرف وإن كان أكثر الطب بالظن

 تعريف العقل

ن العقل منبع العلم، وأساسه ومطلعه، والعلم، جيري من العقل، جمرى الثمر من الشجر، والنور إ: اعلموا
وكيف خيفى فضل العقل وأعظم البهائم بدناً وأشدهم ضراوة، وأقواهم . من الشمس والرؤية من العني

  .اك احليلسطوة إذا رأى صورة اإلنسان هابه لشعوره بفضله عليه، واستيالئه، بسبب ما خص به من إدر

  .واسم العقل يطلق على أربع معان، باالشتراك

الوصف، الذي يفارق اإلنسان به مجيع البهائم، وهو الذي استعد به اإلنسان لقبول العلوم النظرية : األول
اليت خترج إىل الوجود، يف ذات الطفل املميز، جبواز اجلائزات، واستحالة املستحيالت، : هي العلوم: الثاين

أن االثنني أكثر من الواحد،وأن ال يكون الشخص الواحد، ال يكون يف مكانني، يف آن واحد، كالعلم ب
  .وتسمية هذه العلوم عقالً، ظاهر فال تنكر

علوم تستفاد من التجارب مبجارى األحوال، فإن من جرب األمور، وهذبه ختالف األحوال، : الثالث
إنه غيب جاهل وهذا نوع آخر من العلم، يسمى : إنه عاقل يف العادة، ومن ال يتصف به، يقال: يقال

أن تنتهي قوة تلك الغريزة إىل أن يعرف اإلنسان عواقب األمور، ويقمع الشهوة، الداعية : عقال، الرابع
إىل تناول اللذة املضرة، ويقهرها فإذا حصلت هذه القوة ويسمي صاحبها عاقالً من حيث أن إقدامه 

  . العواقبوتأخره حيسب ما يقتضيه النظر يف

    

لتلك الغريزة، وإطالقه . وهذه املعاين األربعة كلها، من خواص اإلنسان ولفظ العقل موضوع يف احلقيقة
على العلوم جماز، من حيث أا مثرا، وهذه العلوم كأا متضمنة يف تلك الغريزة باخللقة، وال تظهر إىل 

 ليست بشيء وارد عليها من خارج، وكأا الوجود، إال إذا جرى سبب خيرجها حىت كأن هذه العلوم
املاء يف األرض فإنه يظهر باحلفر، وجيتمع، ويتميز باحلس، ال بأن : كانت مستكنة فيها، فظهرت، ومثاله

يساق إليه شيء جديد، وكذلك، الدهن يف اللوز، وماء الورد يف الورد فكل أدمي، خلق جمبوالً على 
  . أا كاملتضمنة فيه، لقرب استعداده لإلدراك:معرفة األشياء على ما هي عليه أعين
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من أعرض نفسي وهم اجلهال : مث ملا كانت معرفة األشياء مركوزة يف النفوس باخللقة انقسم الناس إىل
وإىل من أجال خاطره فتذكر وهم العلماء، فكان هذا القسم، كمن محل شهادة، فنسيها بسبب الغفلة، مث 

  .نسان هلا درجتانتذكرها، وحصول هذه العلوم لإل

أن يشتمل قلبه على العلوم الضرورية الظاهرة، فتكون العلوم النظرية فيه، غري حاصلة، إال أا : إحدامها
من أعرض نفسي وهم اجلهال وإىل من أجال خاطره فتذكر : صارت قريبة احلصول، ويكون حاله بال

لغفلة، مث تذكرها، وحصول هذه وهم العلماء، فكان هذا القسم، كمن محل شهادة، فنسيها بسبب ا
  .العلوم لإلنسان هلا درجتان

أن يشتمل قلبه على العلوم الضرورية الظاهرة، فتكون العلوم النظرية فيه، غري حاصلة، إال أا : إحدامها
صارت قريبة احلصول، ويكون حاله باإلضافة إىل العلوم، كحال الكاتب، الذي ال يعرف من الكتابة إال 

  .لم واحلروف املفردة، دون املركبة فإنه قد قارب الكتابة ومل يبلغهاالدواة والق

أن حتصل له العلوم املكتسبة، بالتجارب والفكر فتكون كاملخزونة عنده فإذا شاء رجع إليها، : الثانية
كاتب وأن مل يكن مباشر للكتابة لقدرته عليها، ويف هذه : وحاله حال احلاذق بالكتابة، إذ يقال له

  .، مراتب ال حتصى يتفاوت العلماء فيها، بقلة املعلومات وكثرا، وشرف املعلومات وخستهاالدرجة

متفاوتة حبسب خلقة اهللا تعاىل، اليت خلق الناس عليها، فعقول األنبياء ليست : أن العقول: واعلموا
 قال يوماً حيكى، أن الرازي. وعقل أيب علي بن سينا، فائق على كثري من العقول. كعقول سائر الناس

إهالك املفضول ملصلحة الفاضل : مل حسن إهالك احليوانات وذحبها لإلنسان فقال له اآلمدي: لآلمدي
  .هو عني العدل فقال له الرازي إذاً، حيسن ذحبك أنت أليب علي بن سينا

ه حاصل يف األقسام اليت يطلق عليها أسم العقل، إال العلم بالضروريات فإنه ال حيصل في. والتفاوت
  .تفاوت بني العقالء وكل من يدركه يدرك إدراكاً حمققاً، من غري شك

بكثرة إصابة الرأي، وسرعة : ال ينكر فإم متفاوقون. فتفاوت الناس فيه. وأما قسم علم التجارب
  .إما تفاوتاً يف الغريزة وإما تفاوتا يف ممارسة األمور: اإلدراك ويكون سببه

ة على قمع الشهوات، فال حيفى تفاوت الناس فيه ويكون سببه، التفاوت يف وأما قسم استيالء القوة العقلي
العلم املعروف بضرر تلك الشهوة وهلذا يقرر الطبيب على االحتماء عن بعض األطعمة املضرة وقد ال 
يقدر على ذلك من يساويه يف العقل إذا مل يكن طبيباً وإن كان يعتقد فيه مضرة على اجلملة ولكن ملا 

  .م الطبيب أمت كان خوفه أشد فيكون اخلوف معيناً للعقل على قمع الشهوات املضرةكان عل

وأما قمم الغريزة اليت قلنا أنه األصل فالتفاوت فيه ال طريف إىل جحده فإنه مثل نور يشرق على اإلنسان 
زال ينمو ويطلع صبحه ومبادئ إشراقه عند سن التمييز وهو متام األسبوع األول أعين سبع سنني مث ال ي
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نور الصبح فإن أوائله ختفى حفاء بشق : ويزداد على التدريج إىل أن يتكامل يقرب األربعني سنة ومثاله
إدراكه مث يتدرج إىل الزيادة، إىل أن يكمل بطلوع قرص الشمس، وعادة اهللا جارية يف مجيع خملوقاته، 

  .اختلف الناس يف فهم العلومبالتدريج وكيف ينكر تفاوت الناس يف الغريزة ولوال تفاوا ملا 

    

وملا انقسموا إىل بليد ال يفهم بالتفهيم إال بعد تعب طويل من املعلم وإىل ذكي يفهم بأقل إشارة وإىل 
كامل يدرك حقائق األشياء دون تعليم فلقتسام الناس إىل من يتنبه من نفسه ويفهم وإىل من ال يفهم إال 

ء ويقوي فيتفجر بنفسه عيوناً وإىل ما حيتاج إىل احلفر ليخرج املاء يف بتنبيه وتعليم وإىل ما جيمع فيه املا
اآلبار وإىل ما ال ينفع فيه احلفر وهو اليابس وذلك الختالف جواهر األرض يف صفاا فكذلك هذا 

  .االختالف يف النفوس يف غريزة العقل

تقرار يف اختالف الناس يف عقوهلم والسبب الظاهر حبسب العادة، أجراها اهللا باختياره ومبا دل عليه االس
الذين يسكنون حتت : أحدها: وأخالقهم وسريهم أحوال الشمس يف احلركة فإن الناس على ثالثة أقسام

خط االستواء إىل ما يقرب من املواضع اليت حياذيها ممر رأس السرطان وامسهم العام السودان واألجل أن 
 السنة صارت أبدام وشعورهم سوداء وهم أضعف الناس الشمس متر على رؤوسهم إما مرة أو مرتني يف

عقالً وأوحشهم أخالقاً وأما الذين مساكنهم، أقرب إىل ممر رأس السرطان، فعقوهلم أكمل من الذين 
قبلهم والسواد فيهم أقل وطبائعهم معتدلة وأخالقهم مؤنسة وأجسامهم نظيفة وهم أهل اهلند، واليمن، 

  .وبعض املغاربة وكل العرب

. وأما القسم الثاين من أهل األرض فهم الذين مساكنهم على رأس ممر السرطان إىل حماذاة بنات نعش

وهم سكان وسط هذه املعمورة وهو املسمى بإيران شهر، كأهل العراق والشام وخراسان وأصبهان فهم 
 فرنسا فإم وسط أكمل الناس عقالً وألطفهم أذهاناً وهم خمتلفون يف الكمال، ويليهم يف الكمال، سكان

اإلقليم اخلامس ويليهم يف الكمال أهل األندلس فإن بالدهم أخذت من اإلقليم اخلامس والسادس وأما 
القسم الثالث من سكان األرض فهم الذين مساكنهم حماذية لبنات نعش وهم الروس والصقالبة فعقوهلم 

شمس صار الربد عليهم أغلب ولكثرة بعدهم عن حر ال. ناقصة وأخالقهم وحشية وطبائعهم باردة
فلذلك صارت ألوام بيضاء وشعورهم شقراء . والرطوبات أكثر ألنه ليس هنالك ما ينشفها وينضجها

  .سبطة وأبدام عظيمة رخوة

 تكملة القوى األربع
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قوة العقل هي إحدى القوى األربع اليت إذا اعتدلت يف اإلنسان يكون إنساناً كامالً وهي قوة العقل وقوة 
  .لشجاعة وقوة العفة وقوة العدلا

فقوة العقل هي حالة النفس ا يدرك الصواب من اخلطأ يف مجيع األحوال والعدل حالة للنفس ا يسوس 
الغضب والشهوة وجيملها على مقتضى العقل يف االسترسال واالنقباض والشجاعة كون قوة الغضب 

الشهوة بتأديب العقل والشرع فمن اعتدال هذه منقادة للعقل يف إقدامها وإحجامها والعفة تؤدب قوة 
القوى األربع تصدر األخالق اجلميلة كلها فمن اعتدال قوة العقل حيصل حسن التدبري وجودة الذهن 

وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق األمور ومن إفراطها املذموم، حتصل الصفات املذمومة 
واخلداع والدهاء واحليلة ومن تفريط املذموم أيضاً تصدر الصفات املكر واحلقد : واألخالق القبيحة، مثل

وأعين بالغمارة قلة التجربة يف األمور مع سالمة . املذمومة، مثل البله والغباوة والغمارة واحلمق واجلنون
، بأن التخيل واجلنون عبارة عن اختالل القوة العملية املميزة بني األمور احلسنة والقبيحة، املدركة للعواقب

والفرق بني احلمق . ال يظهر أثرها، وتتعطل أفعاهلا إما بسبب نقصان خلق عليه وإما بسبب خلط أو آفة
أن األمحق مقصودة صحيح ولكن سلوكه الطريق املوصل إىل الغرض وأما انون، فإنه خيتار ما : واحلنون

نها الكرم والنجدة والشهاة وكسر ال ينبغي أن خيتار فيكون أصل اختياره فاسداً وأما الشجاعة فيصدر ع
النفس، واالحتمال واحللم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتودد إىل الناس وأمثاهلا وهي صفات حممودة 

وأما إفراط هذه القوة وهو مذموم فيحصل منه التهور والصلف والبذخ والتكرب والعجب واالستشاطة 
نة واملذلة واجلزع واحلساسة وصغر النفس والنقباض عن وأما تفريطها وهو مذموم أيضا فيصدر منه املها

  .تناول احلق الالزم

 تنبيه العقل المدرك

    

من الظاهر البني عند أصحاب العقول السليمة أن النفس إمنا دخلت هذا العامل اجلسماين لتكتسب العلم 
يف أفعاله ويف خلق السموات النافع والعمل الصاحل وأشرف العلوم النافقة معرفة اهللا تعاىل ومعرفة حكمته 

واألرض وما فيهما وما بينهما وهذه املعرفة ال تدرك حباسة من احلواس وإمنا تدرك بالعقل فكان العقل 
هلذا أشرف ومدركاته أشرف وملا كان البدن مركباً للنفس وآلة لتحصيل األعمال الصاحلة خلق اهللا 

لذي هو أشرف من الكل فخلق له حاسة اللمس حىت لإلنسان احلواس الظاهرة والباطنة وأكرمه بالعقل ا
إذا مسته نار حمرقة أو سيف جارح أحس بذلك وهرب وهذا أول حس خيلق للحيوان فلو مل حيس أصالً 
مل يكن حيواناً وأقل درجات اإلحساس أن حيس مبا يالصقه ومياسه فإن اإلحساس مبا يبعد منه، إحساس 
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حيلق لإلنسان إال هذا احلس لكان ناقصاً ال يقدر على طلب وهذا موجود يف كل حيوان ولو مل . أمت
الغذاء من حيث يبعد عنه بل ما مياس بدنه حيس به فيجتذبه إىل نفسه فقط فافتقر إىل حس يدرك ما بعد 
عنه فخلق له الشم إال أنه يدرك به الرائحة وال يدري من أي جهة جاءت فيحتاج إىل أن يطوف كثرياً 

ر على الغذاء الذي شم رائحته وقد ال يعثر فيكون ناقصاً لو مل حيلق له إال ذاك فخلق من اجلوانب وقد يعث
له البصر ليدرك به ما بعد عنه ويدرك جهته، فيقصد تلك اجلهة بعينها إال أنه لو مل حيلق له إال هذا لكان 

 وراء اجلدران ناقصاً إذ ال يدرك ما وراء اجلدران واحلجب فحلق له السمع حىت يدرك به األصوات من
  .واحلجب عند جريان احلركات

ألنه ال يبصر األشياء حاضراً وكل هذا ما كان نافعاً له لو مل يكن له حس الذوق إذا يصل الغذاء إليه فال 
يدرك أنه موافق له، أو حمالف فيأكله فيهلك كالشجرة تصيب يف أصلها كل مائع وال ذوق هلا فتجذبه 

يبسها وكل هذا ال يكفيه لو مل حيلف يف مقدمة دماغه إدراك آخر ورمبا يكون ذلك سبب هالكها و
يسمى حساً مشتركاً تتأذى إليه هذه احملسوسات وجتتمع فيه فإنه إذا أكل شيئاً أصفر مثالًُ فوجده مراً غري 

 موافق له فتركه فإذا رآه مرة أخرى ال يعرف أنه مضر مر ما مل يذقه ثانياً لوال احلس املشترك ألن العني

تبصر الصفرة وال تدرك املرارة والذوق يدرك املرارة وال يدرك الصفرة فال بد من حاكم جتتمع عنده 
الصفرة واملرارة مجيعاً حىت إذا رأى الصفرة حكم بأنه مر فيمتنع عن تناوله ثانياً وهذا كله تشاركه فيه 

ن هذه احلواس إمنا هي للحاضر فأما احليوانات إذ للشاة هذه احلواس فلو مل يكن له إال هذا لكان ناقصاً أل
الغائب وإدراك العواقب فال وملا كان املقصود األعظم من خلق اإلنسان هو معرفة خالقه وعبادته والعبادة 

ال تكون ملن ال يعرف أكرم اهللا اإلنسان وميزه بصفة أخرى أشرف من الكل وهي العقل فبه يفرق 
حلال واملآل إذ أنفع احلواس وأبعدها مدركاً العني الباصرة اإلنسان خالقه ويدرك املنافع واملضار يف ا

والعقل أشرف منها ألن البصر ال يدرك نفسه وال يدرك إدراكه وال يدرك آلته أما أنه ال يدرك نفسه وال 
إدراكه فألن القوة الباصرة وإدراكها ليسا من األمور املبصرة بالعني الباصرة وأما أنه ال يدرك آلته فألا 

العني والقوة الباصرة يف العني ال تدرك العني وأما العقل فإنه يدرك نفسه ويدرك إدراكه ويدرك آلته هي 
يف اإلدراك وهي القلب والدماغ وأيضاً البصر ال يدرك الكليات والعقل يدركها ومدرك الكليات أشرف 

 يف الوجود ما فهو أدرك من مدرك اجلزئيات أما أن البصر ال يدرك الكليات فألن التبصر لو أدرك كل ما
الكل ألن الكل عبارة عن كل ما ميكن دخوله يف الوجود يف املاضي واحلال واالستقبال وأما أن العقل 
يدرك الكليات فألنا نعرف أن األشخاص اإلنسانية مشتركة يف اإلنسانية ومتمايزة خبصوصياا وما به 

إنسانية مغايرة هلذا املشخصات وأما أن إدراك املشاركة غري ما به املمايزة فاإلنسانية من حيث هي 
الكليات أشرف فألن إدراك الكليات ممتنع التغري وإدراك اجلزئيات واجب التغري وألن إدراك الكلي 
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  .يتضمن إدراك اجلزئيات، الوقعة حتته ألن ما ثبت للماهية يثبت جلميع أفرادها

    

 يكون ذلك اإلحساس سببا حلصول إحساس أخر وأيضاً اإلدراك احلسي غري منتج ألن من أحس بشيء ال
وأما أن . بل لو استعمل آله احلس مرة ألحس به مرة أخرى وذلك ال يكون إنتاج إحساس إلحساس آخر

اإلدراك العقلي، ينتج فألنا إذا عقلنا أموراً، مث ركبناها يف عقلنا توسلنا بتركيبها إىل اكتساب علوم أخر 
أما أن احلس ال يتسع هلا فألن البصر، . ع األمور الكثرية، والعقل يتسع هلاوأيضاً اإلدراك احلسي، ال يس

إذا تواىل عليه ألوان كثرية التبست عليه،فأدرك لوناً كأنه حاصل من اختالط هذه األلوان والسمع إذا 
وألن كل من كان حتصيله . توالت عليه أصوات كثرية التبست عليه ومل حيصل التمييز والعقل يتسع هلا

للعلوم، أكثر، كانت قدرته على كسب اجلديد أسهل ألن مهما حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع 
معرفة أخرى حصل من ذلك نتائج آخر وهكذا يتمادى اإلنتاج وتتمادى العلوم لكن هذا ملن يقدر على 

 املال وهي استثمار العلوم ويهتدي إىل طريق التفكري وإمنا منع أكثر الناس من زيادة العلوم لفقدهم رأس
املعارف اليت تستثمر العلوم كالذي ال رأس مال معه فإنه ال يقدر على الربح وقد ميلك رأس املال ولكن 
ال حيسن صناعة التجارة فال يربح شيئاً فكذلك قد يكون مع اإلنسان ما هو رأس العلوم ولكن ال حيسن 

 البصر ال يدرك الشيء املرئي مع غاية القرب استعماهلا وتأليفها وإيقاع االزدواج املفضي إىل النتاج وأيضاً
مع غاية البعد، والعقل عنده القرب والبعد سواء فإنه يدرك ما فوق السموات، وما حتت األرض، ويدرك 
ذات اهللا تعاىل مع كونه مقدساً عن القرب والبعد واجلهة وأيضاً احلس قد يقع يف إدراكه الغلط كثرياً فإنه 

لنار البعيدة يف الظلمة وكالعنبة يف املاء ترى كاإلجاصة وكالنقطة من النار إذا يدرك الصغري كبرياً كا
كانت على رأس عود وحركته باستقامة فإنه يرى خطاً ممدوداً، من نار وإذا حركته على دائرة بسرعة 

ويرى يرى دائرة من نار وال وجود هلما أصالً ويرى املعدوم موجوداً كالسراب يف الصحراء فإنه يري ماء 
املتحرك ساكناً كالظل يراه ساكناً وهو متحرك ويرى الثلج أبيض وال بياض فيه أصالً فإنه مركب من 

أجزاء شفافة ال لون هلا وهي األجزاء املائية الرشية فلو ال العقل لكان معتقد صحة ما أدركه حسه خمطئاً 
 غري يقينية مبعىن أن جزم العقل احلسيات: خطأ فاحشاً وهلذا قال أفالطون وأرسطو وبطليموس وجالينوس

باحلسيات ليس مبجرد احلس، بل ال بد مع اإلحساس من أمور تنضم إىل احلس ال تعمل ما هي وحينئذ 
  .جيزم العقل مبا جزم به من احملسوسات

    

وهذه القوة العقلية، باعتبار إدراكها للكليات، واحلكم بينهما بالنسبة السلبية واإلجيابية تسمى العقل 
لنظري وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية، مما ينبغي أن يفعل أو يترك تسمى العقل العملي، وقد ا
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اعتىن علماء فرنسا ومن حذا حذوهم باستعمال العقل العملي وتصريفه فاستخرجوا الصنائع العجيبة 
 وحصل هلم ا الذكر الباقي والفوائد الغريبة فاقوا ا املتقدمني وأعجزوا املتأخرين رقوا ا أعلى املراقي

فلو استعملوا مع هذا العقل النظري يف معرفة اهللا، وصفاته ويف معرفة حكمته يف خلق السموات واألرض 
وما يلزم لإلله من الكمال وما يتقدس عنه من النقص وما ميكن يف حقه أن يفعله وأن ال يفعله لكانوا 

 تشرك ولكنهم أمهلوا استعمال هذه القوة النظرية حىت إم ال حازوا املرتبة، اليت ال تدرك واملزية اليت ال
يسمع منهم هلا ذاكرا وال يعثر عليها يف كتبهم ناظر حىت لقد حكى عن بعض علماء الوقت اآلن أنه قال 

إن الضوء ميشي من اجلسم املضيء إىل ما يقابله من األجسام كذا وكذا متراً يف كذا وكذا ثانية، أو 
العامة منه هذا القول بالقول فلو استعمل هذا العامل قوته النظرية يف حقيقته هذا الضوء مل دقيقة، وتلقى 

فلو كان الضوء عرضاً . حيكم بانتقاله ألن الضوء ال حيلو إما أن يكون جسماً أو عرضاً وال ثالث هلما
 الذي قام به ذلك ميشي من اجلسم املضيء إىل ما يقابله من األجسام كان ال ينتقل إال بانتقال اجلسم

العرض باتفاق العقالء إذ حقيقة العرض هو ماال يقوم بنفسه ولو كان الضوء جسماً كان ال يداخل 
األجسام ولو دخل الضوء إىل بيت من طاق فسد إنسان الطاق دفعة واحدة كان يلزم أن تبقى األجسام 

 وإمنا هي حقيقة الضوء عرض املضيئة يف البيت على تقدير أن الضوء جسم وهو غري واقع باملشاهدة
حيدث يف ظاهر اجلسم الكثيف من مقابلة اجلسم املضيء له، إذ كان بينهما جسم شفاف وإمنا حيدث 

ذلك الضوء من السبب الذي حيدث منه ضوء اجلسم املضيء كالشمس والسراج فالذي خيلق الضوء يف 
يف اجلسم الكثيف وال حيل يف اهلواء اجلس املضيء خيلق الضوء يف اجلسم املقابل له فالضوء عرض جيل 

كما تومهه قوم بدليل أن القاعدة يف غار طويل يف اجلبل ال يدري بالليل وال بالنهار خارج الغار واهلواء 
  .يدخل الغار بال شك

األولالباب خاتمة   

دنيا كالطب العلوم تنقسم إىل ما هو حممود وإىل ما هو مذموم فالعم احملمود ما يرتبط به مصاحل الدين وال
واحلساب، وكل علم ال يستغين عنه، يف قوام أمر الدين والدنيا، كأصول الصنائع من الفالحة واحلياكة، 

والسياسة، واحلجامة بل احلجامة من العلوم الالزمة فلو خال البلد عن احلجام تسارع اهلالك إىل أهل ذلك 
  .له وأعد األسباب لتعاطيه فيقبح التعرض للهالكالبلد فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إىل استعما

    

ومن املعلوم، أن اإلنسان مدين بالطبع فهو حمتاج إىل التمدن واالجتماع مع أنباء جنسه، ومهما اجتمع 
الناس يف املنازل والبالد وتعاملوا تولدت بينهم خصومات إذ حتدث رياسة الزوج على الزوجة ورياسة 
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ومهما حصلت الرياسة على عاقل أفضى إىل . ضعيف حيتاج على من يقوم عليهاألبوين على الولد ألنه 
اخلصومة، خبالف الرياسة على البهائم إذ ليست هلا قوة املخاصمة، ولو ظلمت أما املرأة فتنازع الزوج 

ركوا وأما الولد فينازع األبوين هذا يف املرتل وأما أهل البلد فيتعاملون يف احلاجات ويتنازعون فيها ولو ت
كذلك لتقاتلوا وهلكوا وكذلك الرعاة وأرباب الفالحة يتنازعون على األرض مث قد يعجز بعض الناس 
عن الصناعة بعمى أو مرض أو هرم ولو ترك ضائعاً هللك ولو وكل تفقده إىل اجلميع لفرطوا ولو خص 

اع علوم منها علم فحدث من هذه األمور احلاصلة باالجتم. واحد، من غري سبب خيصه لكان ال يذعن له
املساحة اليت ا تعرف مقادير األرض لتمكن القسمة بينهم بالعدل ومنها علم اجلندية حلراسة البلد 

بالسيف ومنها صناعة احلكم لفصل اخلصومات ومنها علم القانون الذي ينبغي أن يضبط به اخللق ويلزموا 
ال يقوم ا إال خمصوصون بالعلم والتمييز الوقوف على حدوده حىت ال يكثر الرتاع وهذه، أمور خمصوصة 

وإذا اشتغلوا ا، مل يتفرغوا لصناعة أخرى، وحيتاجون إىل املعاش وحيتاج أهل البلد إليهم إذ لو اشتغل 
أهل البلد باحلرب مع األعداء مثالً وتعطلت الصناعات ولو اشتغل أهل احلرب والسالح، بالصناعات 

فلزم أن يدهم أهل البلد بأمواهلم ليحرسوهم . راس، وهلكت الناسوطلب القوت، تعطلت البالد عن احل
فتحدث احلاجة إىل اخلراج، مث يتولد بسبب احلاجة إىل اخلراج علوم أخر إذ حيتاج إىل من يوظف اخلراج 
بالعدل على أرباب األموال وهم العمال وإىل من يستويف منهم بالرفق وهم اجلباة وإىل من جيمع عنده إىل 

تفرقة اخلزان وإىل من يفرق بالعدل وهو الفارض للعساكر وهذه األعمال لو توالها أناس كثريون وقت ال
ال جيمعهم إنسان واحد ال خنرم النظام فحدثت احلاجة إىل ملك يدبرهم بالعلوم السياسية اليت تلزم 

ألول الفالحون معرفتها كل ملك فيكون اخللق كلهم بالنسبة إىل العلوم احملتاج إليها ثالثة طوائف ا
  .واحملترفون والثانية اجلند احلماة بالسيوف والثالثة املترددون بني الطائفتني باألخذ والعطاء

مث حدث بسبب البيع والشراء احلاجة إىل التقدير فإن من يريد أن يشتري طعاماً بثوب أين يدري املقدار 
 املتبايعني يعدل أحدمها باآلخر الذي يساويه من الطعام كم؟ هو فال بد من حاكم عدل يتوسط بني

فيطلب ذلك العدل من أعيان األموال وحيتاج إىل ما يطول بقاؤه وأبقى األموال املعادن فاختذت النقود من 
دار الضرب، والنقش، والتقدي وعلم املعادن : الذهب والفضة والنحاس، فحدثت احلاجة إيل

  .شهم، وكلها حممودةواستخراجها، وتصفيتها فهذه هي علوم اخللق وهي معاي

مث إن هذه العلوم ال متكن مباشرا إال بالتعلم والتعب يف االبتداء ويف الناس من يغفل عن ذلك يف الصبا 
فال يشتغل به أو مينعه مانع فيبقى جاهالً وعاجزاً عن العلوم، اليت يتكسب ا، فيحتاج إىل أن يأكل مما 

اللصوصية والكدية مث إن الناس : مذمومتان، ومهاسعى فيه غريه، فيحدث لذلك حرفتان خسيستان 
حيرزون أمواهلم عن اللصوص واملكدين، فاحتاجوا إىل صرف عقوهلم، يف استنباط احليل والتدابري أما 
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اللصوص فمنهم من يطلب أعواناً وتكون له شوكة فيجتمعون، ويقطعون الطريف كاألعراب واألكراد، 
إما بنقب الدور األسوار أو الصعود عليها، وقت غفلة : لون احليلومن فعل فعلهم وأما الضعفاء فيستعم

اعمل وكل مالك وللبطالة؟ : وأما املكدي فإنه إذ ما طلب سعى فيه غريه، قيل له. الناس، أو يكون طراراً
فاحتاج املكدون إىل حيلة يف استخراج أموال الناس فمنهم من يظهر العمى والفلج واملرض وهو حال عن 

ون ذلك سببا للرمحة عليه ومنهم من يظهر أقواالً وأفعاالً، يتعجب الناس منها، حىت تنبسط ذلك، ليك
قلوم عند مشاهدا، فيسخون هلم باملال وذلك يكون بالتمسخر واحملاكاة واألفعال املضحكة وقد يكون 

وعاظ الذين باألشعار الغريبة مع حسن الصوت والشعر املوزون له تأثري يف النفس ويدخل يف هذا ال
  .يصعدون املنابر وإذا مل يكن وراء كالمهم علم نافع وليس مرادهم إال اكتساب الدينار والدراهم

    

وأما العلم املذموم فاعلموا وفقكم اهللا أن العلم ال يذم لعينه من حيث أنه علم إذ ال شيء من العلوم من 
ألن يف كل علم منفعة إما يف املعاد أو حيث أنه علم بضار وال شيء من اجلهل من حيث أنه جهل بنافع 

يف املعاش أو الكمال اإلنساين إذ كل علم يفيد النظر فيه عقالً مزيداً ومجيع العلوم الصناعية والنظرية تفيد 
عقالً وإمنا يذم بعض العلوم ألحد أسباب إما لكونه مؤدياً إىل ضرر إما بصاحبه أو بغريه، كعلم السحر 

 شهدت بصحته املشاهدة وهو علم، يستفاد من العلم، خبواص اجلواهر والطلسمات وهو حق صحيح
وبأمور حسابية يف مطالع النجوم فيحدث من جمموع ذلك حبكم إجراء اهللا العادة، أحوال غريبة وتأثريات 

أن تأثريات النفوس البشرية يف عامل العناصر إن كان بغري معني من األمور السماوية فهو : عجيبة أعين
إن كان مبعني من األمور السماوية فهو الطلسمات ومعرفة هذه األسباب من حيث أنه معرفة السحر و

ليست مذمومة ولكنها ليست تصلح ال لإلضرار باخللق وكانت هذه العلوم يف أهل بابل، من السريانيني 
ور يف امللة والكلدانيني ويف أهل مصر من القبط وغريهم وكان هلم فيها التآليف الكثرية وهذا العلم مهج

اإلسالمية ومل يترجم لنا من كتبهم إال القليل إىل أن ظهر باملشرق جابر بن حيان كبري السحرة يف هذه 
امللة فتصفح كتب هذا العلم واستخرج الصناعة ووضع فيها التآليف وأكثر الكالم فيها، ويف صنعة 

ىل أخرى، إمنا تكون بالقوى النفسانية، الكيمياء ألا من توابعها ألن إحالة األجسام النوعية من صورة إ
وإما لكون املتعلم، يقصد بالعلم، فوق غايته، كمن يقصد بعلم النجم، االطالع على . ال بالصناعة العملية

االهتداء يف ظلمات الرب والبحر وتسيري الشمس والقمر يف : املغيبات، واحلوادث اآلتية، وغاية علم النجم
وأقل أحوال من يقصد بعلم النجم، االطالع على .  على الزراعة وحنوهااملنازل والربوج لالستعانة

وأحكام النجوم ظن . املغيبات، أنه خوض يف فضول ال ينفع فإن املقدور واقع واالحتراز منه، غري ممكن
خالص واحلكم بالظن، حكم جبهل وما يتفق من إصابة منجم، على الندور، إمنا هو إنفاقي، ألن النجم 
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فإن قدر . بعض األسباب وال حيصل املسبب عقبها، إال بعد شروط كثرية ال يطلع املنجم عليهايطلع على 
كظن اإلنسان، أن السماء متطر اليوم، : اهللا بقية األسباب وقعت اإلصابة وإن مل يقدر أخطأ ويكون ذلك

ورمبا !! ورمبا حيمي النهار بالشمس، ويذهب السحاب. إذا رأى السحاب جيتمع، وينبعث من اجلبال
باستدالله بالنجم على احلوادث كاستدالل الطبيب بالنبض على ما سيحدث من ! يكون املطر فاملنجم

املرض فتارة يكون وتارة ال يكون مع أن الطب أكثر أسبابه مما يطلع األطباء عليها وإما لكون العلم، 
  .عزيز املنال، رفيع املرقى، ويتعاطاه من ليس من أهله، فيتضرر

الثانيالباب    

 إثبات العلم الشرعي

 أن العقل، إن بلغ من الشرف واالطالع على حقائق األشياء ما بلغ فثم علوم ال - وفقكم اهللا -اعلموا 
مبعىن أن علوم . يصل إليها، وال يهتدي إىل االطالع عليها، إال بتصديق األنبياء واتباعهم واالنقياد إليهم

إنه متضمن يف غريزة العقل، جيده مهما صرف عقله يف : قلنااألنبياء، زائدة على علم العقل الذي 
والعقل، مع عزله عن علوم األنبياء، إال باتباعهم، مستعد لقبول علومهم، واالنقياد إليها، . اكتسابه

 خلق - تعاىل -واالستحسان هلا، مهما عرفوه إياها، وبيان أن مث علوماً زائدة وراء علم العقل، أن اهللا 
ياً، ال خرب له عن خملوقات اهللا وهي كثرية ال حييط ا إال خالقها فيخلق له حاسة اللمس، اإلنسان خال

مث . فيدرك ا امللموسات، وهي أجناس كثرية وال تدرك األصوات، وال األلوان، فهي كاملعدومة يف حقه
ييز، وهو طور خيلق له البصر، فيدرك به بعض املوجودات، إىل أن يتجاوز احملسوسات، فيخلق فيه التم

مث يترقى إىل طور آخر، . آخر، فيدرك به أموراً، وراء احملسوسات، ال يوجد شيء منها يف احملسوسات
وهو طور العقل، فيدرك به أموراً، ال توجد يف األطوار اليت قبله، ووراء العقل، طور آخر، وأمور أخر، 

  . احلواس عن مدركات العقلالعقل معزول عنها، وال يصل إليها بنفسه، بل بغريه، كما عزلت

ما حتكم به غريزة العقل، من : عقلية وشرعية أما العقلية، فنعين ا: فالعوم اليت حتل يف العقل، تنقسم إىل
    : غري تقليد ومساع وهي تنقسم إىل

وبأن الشيء، ال يكون . ضرورية، كعلم اإلنسان، بأن الشخص الواحد ال يكون يف مكانني، يف آن واحد
ال : أعين!! وال يدري، من أين حصل له ذلك .  معدوماً وهذه علوم جيد اإلنسان نفسه، عارفاً اموجوداً

  .يدري سبباً قريباً، وإال، فليس خيفى، أن اهللا، هو الذي خلقه وهداه إليه

  .بالتعلم، واالستدالل، والنظر: وإىل علوم مكتسبة، وهي املستفادة
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التوراة، : عن األنبياء، وذلك حيصل بالتعلم، لكتب اهللا املرتلة، مثلوأما العلوم الشرعية، فهي املأخوذة 
  .واإلجنيل والزبور، والفرقان، وفهم معانيها، بعد السماع وا يكمل العقل، ويسلم من األمراض

فالعلوم العقلية، غري كافية يف السالمة، وإن كان حمتاجاً إليها كما أن العقل، غري كاف، يف استدامة صحة 
ن، بل حيتاج اإلنسان، إىل معرفة خواص األدوية والعقاقري، بطرق التعلم، من األطباء، إذ جمرد العقل، البد

ال يصل إليه، ولكن ال ميكن فهمه، بعد مساعه، إال بالعقل، فال غىن بالعقل، عن العلوم الشرعية وال غىن 
 جاهل واملكتفي مبجرد العقل، عن الذي يدعوا الناس إىل التقليد احملض، مع عزل العقل،. ا، عن العقل

فإن العلوم العقلية . العلوم الشعرية، مغرور فإياكم أن تكونوا من أحد الفريقني، وكونوا جامعني بينما
كاألغذية والعلوم الشرعية كاألدوية، والشخص املريض يتضرر بالغذاء إذا فاته الدواء وقلوب اخللق كلها 

  .مرضى

فمن اكتفى بالعلوم العقلية، . وهي وظائف العبادات.  اليت ركبها األنبياءوال عالج هلا، إال باألدوية،
اإلنسان، إذا حصل له املعقول : تضرر ا كما يتضرر املريض بالغذاء كما وقع لبعض الناس، فإم قالوا

 .وشقاوته على قدر جهله. فتكون سعادته، على قدر علمه. وأثبت للعامل صانعاً وصل إىل الكمال املطلق

  .وعقله، هو الذي يوصله إىل هذه السعادة

وإياكم أن تظنوا، أن العلوم الشرعية مناقضة، ومنافرة للعلوم العقلية، بل كل شيء جاء عن األنبياء، مما 
شرعوه للناس، ال خيالف العقول السليمة، نعم، يكون يف شرائع األنبياء، ما تستبعده العقول، لقصورها 

الذهب : مثاله يف شرع اإلسالم:  أن احلق الذي ال ينبغي العدول عنهعنه، فإذا عرفت طريقه عرفت
والفضة فإن الشرع مينع من اختزاما من غري إعطاء بعضها للفقراء واملساكني، ومينع من اختاذ األواين 

أعط : فإذا قيل إلنسان. ومينع من بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، بزيادة. لألكل والشرب منها
أنا تعبت ومجعتها، فكيف أعطيها من كان نائماً مسترحياً هذا : فقراء، وإال حترق بالنار، يقولبعضها لل

أنا : ال تأكل وال تشرب، يف أواين الذهب والفضة، وإال حترق بالنار، يقول: خارج عن العقل وإذا قيل له
!! ج عن العقلوال ينازعين فيه أحد فيكف أعاقب على التصرف يف ملكي هذا خار. أتصرف يف ملكي

أنا أبيع : يقول. وإال حترق بالنار. ال تبع الذهب بالذهب، وال الفضة بالفضة، بزيادة: وإذا قيل له
وتعطلت املنافع، هذا . ولوال البيع والشراء، خلربت الدنيا. وأشتري، برضاً مين، ومن الذي أتعامل معه

فيحتاج . للعقاب، على هذه األمورشيء خارج عن العقل وكالمه هذه صحيح، فإن العقل، غري مدرج 
ومها . احلكمة، اليت خلق اهللا الذهب والفضة ألجلها، هي أن قوام الدنيا ما: العقل إىل التعريف فيقال له

  .حجران، ال منفعة يف أعياما، إذ ال يردان حراً، وال برداً، وال يغذيان جسماً

وقد . حمتاج إىل أشياء كثرية يف مطعمه وملبسه حمتاج إليهما، من حيث أن كل إنسان - كلهم -واخللق 
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والذي ميلك . وميلك ما يستغين عنه، كمن ميلك القمح مثالً، وهو حمتاج إىل فرس. ال ميلك ما حيتاج إليه
وال بد من تقدير العوض إذ ال .  من معارضة- بينهما -فال بد . الفرس، قد يستغين عنه، وحيتاج إىل الرب

يعطى منه، مثله :  بكل مقدار من الرب، وال مناسبة بني الرب والفرس حىت يقال.يعطى صاحب الفرس فرسه
يف الوزن أو الصورة، فال يدري، أن الفرس، كم يسوى بالرب؟ فتتعذر املعامالت، يف هذا املثال، وأشباهه، 

 مجيع فاحتاج الناس إىل متوسط، حيكم بينهم بالعدل، فخلق اهللا الذهب والفضة، حاكمني بني الناس، يف
وإمنا كان التعديل . وهذا القدر من الرب، يسوى مثله. هذا الفرس، يسوى مائة دينار: املعامالت، فيقال

وإمنا خلقهما اهللا لتتداوهلما األيدي، ويكونا حاكمني . بالذهب والفضة، ألنه، ال غرض يف أعياما
  .بالعدل

    

 مثالً -ومن ملك فرنسا . أنه ملك كل شيءفمن ملكهما، ك. ونسبتهما إىل مجيع األموال، نسبة واحدة
 فإنه مل ميلك، إال ذلك الفرس، فلو احتاج إىل طعام، رمبا مل يرغب صحب الطعام يف الفرس، ألن -

 كأنه كل - يف معناه -غرضه يف ثوب مثالً، فاحتيج إىل ما هو يف صورته، كأنه ليس بشيء، وهو 
كاملرآة، ال لون . اء املختلفات، إذا مل تكن له صورة خاصةاألشياء والشيء، إمنا يستوي نسبته، إىل األشي

  .هلا، وحتكى كل لون

فكل من عمل فيهما عمالً، ال . فكذلك الذهب والفضة، ال غرض فيهما، ومها وسيلتان إىل كل غرض
  .يليق باحلكمة اإلهلية

 خمصوصاً للفقراء، فقد فإنه يعاقب بالنار، إن مل يقع السماح، فمن كرتمها، من غري أن يعطى منهما قدراً
وكان كمن حبس احلاكم، الذي بني الناس، ويقطع اخلصومات، يف سجٍن، ميتنع . أبطل احلكمة فيهما

وال . وما خلق اهللا الذهب والفضة، لزيد خاصة: عليه احلكم بسببه، ألنه إذا كرتمها، فقد ضيع احلكم
كمني بني الناس وال شك، أن العقل، إذا عرف وإمنا خلقهما، لتتداوهلما األيدي، ليكونا حا. لعمرة خاصة

واستحسن العقوبة عليه، ألن اهللا . بأن ادخار الذهب والفضة عن الناس، ظلم: هذا الذي قلناه، حكم
تعاىل، مل خيلق أحداً للضياع، ومنا جعل عيش الفقراء على األغنياء، ولكن األغنياء، ظلموا الفقراء 

  .ومنعوهم حقهم، الذي جعله اهللا هلم

من اختذ من الذهب والفضة آنية لألكل والشرب، فهو ظامل وكان أشر من الذي كرتمها : وكذا نقول
  .وادخرمها

من األعمال، اليت يقوم ا أخساء .. ألن مثال هذا مثال من جعل حاكم البلد، حجاماً أو درازاً، أو جزاراً
 حفظ املأكوالت واملشروبات، الناس ألن النحاس والرصاص والطني، تنوب مناب الذهب والفضة، يف
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وال يكفي الطني واحلديد والرصاص والنحاس يف املقصود . وفائدة األواين حفظ املائعات. عن التبديد
وال شك، أن العقل إذا عرف هذا، مل يتوقف يف استحسانه، واستحسان . الذي يراد من الذهب والفضة

  .العقوبة عليه

الفضة بالفضة بزيادة فقد، جعلهما مقصودين يف ذاما من باع الذهب بالذهب، أو : وكذا نقول
وذلك خالف احلكمة اإلهلية ألن من عنده ثوب مثالً، وليس عنده ذهب وال فضة، وهو حمتاج . للتجارة

فهو معذور يف بيعه بالذهب أو الفضة، فيتوصل إىل : إىل طعام فقد ال يقدر أن يشتري الطعام بالثوب
 الغري، ال غرض يف أعياما فأما من عنده ذهب، فأراد بيعه بذهب، أو فضة، مقصوده، فإما وسيلتان إىل

ويكون، مبرتلة . ألنه يبقى الذهب والفضة متقيدين حمبوسني عنده.. فأرد بيعها بفضة، فإنه مينع من ذلك
هب، فال معىن لبيع الذهب بالذ. وتقييد احلاكم، أو الرسول املوصل احلاجات إىل الغري، ظلم. الذي كرت

والفضة بالفضة، إال اختاذمها مقصودين لالدخار، فإذا عرف العقل هذا، حسنه، وحسن العقوبة عليه وإمنا 
كان بيع الذهب بالفضة، والعكس، ال عقوبة عليه، ألن أحدمها، خيالف األخر، يف التوصل إىل قضاء 

. نع، تشويش للمقصود بهاحلاجات إذ يسهل التوصل بالفضة، من جهة كثرا، فتتفرق يف احلاجات، وامل

ملن يبيع الفضة أو الذهب بزيادة إىل أجل كمن يبيع : وكذا تقول. وهو تسهيل التوصل به إىل غريه
عشرةً، بعشرين، إىل سنة إن مبىن االجتماع، وأساس األديان هو استعمال ما يوجب احملبة واأللفة، 

د من يسلفه فال شك، أنه يتقلد منة من واإلنسان، إذا كان حمتاجاً، ووج. فيحصل التناصر والتعاون
أسلفه، ويعتقد حمبته، ويرى أن نصرته وإعانته، أمر الزم له ففي منع بيع الذهب والفضة، بزيادة إىل أجل، 

  .إبقاء ملنفعة السلف اليت هي من أجل املقاصد

 ما أمرت به مجيع: وقس عليه. أن الشرع ال خيالف العقل: وهذا الذي ذكرناه، جزئية من كليات، تبني
فإذا : ولكن فيها ما ال يهتدي العقل إليه، أوالً. األنبياء وت عنه، فجميع أقوال األنبياء، ال ختالف العقول

وكما يطلع الطبيب احلاذق على أسرار يف املعاجلات، يستبعدها من ال . هدي إليه، عرفه وأذعن له
ويلزم العاقل، التسليم هلم، بعد النظر .  بتعريفهميعرفها، فكذلك األنبياء، فال يصل العقل إىل علومهم، إال

حىت ينبهه الطبيب . يف صدقهم فكم من شخص يصيبه مرض يف إصبعه فيقتضي عقله، أن يطليه بالدواء
أن عالجه، أن يطلي الكتف، من اجلانب اآلخر، من البدن، فيستبعد ذلك، غاية االستبعاد، فإذا : احلاذق

  .األعصاب ومنابتها، ووجه التفافها على البدن، أذعنعرفه الطبيب، كيفيه إنشعاب 

    

 إثبات النبوة واحتياج كافة العقالء إلى علوم األنبياء
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 أن النبوة، هي عبارة عن طور، تنفتح فيه عني أخرى، زائدة على طور العقل، - وفقكم اهللا -اعلموا 
زول عن إدراكها كعزل قوة التمييز، عن ونظره، ينظر ا النيب، ما يكون يف املستقبل، من أمور، العقل مع

كيف خيتص به قوم من . إدراك املعقوالت وكعزل احلواس، عن مدركات التمييز وانظروا إىل ذوق الشعر
الناس، وهو نوع إحساس وإدراك وحيرم منه بعضهم وانظر كيف عظمت قوة هذا الذوق يف طائفة حىت 

احلازن، واملطرب، واملبكي، واملضحك، : ها، اليت منهااستخرجوا ا املوسيقى واألغاين واألوتار وحنو
والقاتل، واملوجب للغشي، وإمنا يقوى على استنباط هذه األنواع من قوى له أصل الذوق، وأما العاطل 
عن خاصية هذه الذوق فيشاركه يف مساع الصوت، وتضعف فيه هذه اآلثار، وهو يتعجب من صاحب 

 0. من أرباب الذوق على تفهيمه معىن الذوق، مل يقدروا- كلهم -الوجد والغشى، ولو اجتمع العقالء 

فال جتعلوا الكمال وقفاً على العقل، فوراء كمال العقل، كمال آخر أعلى من كمال العقل، وكما أن 
املميز لو عرضت عليه مدركات العقل، ألنكرها واستبعدها فكذلك بعض العقالء استبعدوا مدركات 

  .بعادها، إال أا طور، مل تبلغه العقول، وقد خلق اهللا مثاالً للنبوةالنبوة وال مستند الست

إذ النائم يدرك أموراً، تكون يف املستقبل إما . من حيث أا إدراك، زائد على اإلدراك املتعارف وهو النوم
من الناس، إن : صرحياً، وإما بإشارة يعرفها املعربون للرؤيا وهذا لو مل جيربه اإلنسان من نفسه، وقيل له

القوى احلسية، : من يسقط كامليت، ويزول إحساسه ومسعه وبصره، فيدرك املغيبات، ألنكره وقال
أسباب اإلدراك، واإلنسان، ال يدرك املغيبات، مع وجود حواسه، فكيف يدرك مع غيبتها، والوجود 

ثقات، بالنقل الصحيح وقد شاهدنا صحة كثري من املنامات وبلغنا عن ال. واملشاهدة، قاضيان بصحة النوم
أن الفردوسي الشاعر، ملا صنف كتابه، املسمى بشاهنامه على اسم السلطان حممود بن سبكتكني وأنه ما 

قضى حقه كما يلزم وما راعاه كما يليق بذلك الكتاب، ضاق قلب الفردوسي، فرأى رستم يف املنام، 
ألموات، فال أقدر على قضاء حقك، ولكن إنك مدحتين يف هذا الكتاب كثرياً، وأنا يف محلة ا: فقال له

اذهب إىل املوضع الفالين واحفر، فإنك جتد فيه دفيناً، كنت دفنته، فخذه فذهب فوجده، وأخذه، فكان 
  . كان أكثر كرماً، من حممود حال حياته- بعد موته -إن رستم : الفردوسي يقول

ودليل إمكاا . وهلا لشخص معنيوالشك يف النبوة، إما أن يكون يف إمكاا، أو وجودها، و حص
وجودها، وجود معارف يف العامل، ال ميكن أن تدرك بالعقل، كعلم الطب وعلم النجم، فإن من حبث يف 
علميهما، علم يقيناً، أن بعضها ال يدرك، إال من جهة اهللا تعاىل، وال تكون التجربة طريقاً إليها، فإن من 

فكيف حيصل ذلك العلم بالتجربة؟ وكذلك خواص . ف سنة مرةاألحكام النجومية، ما ال يقع يف كل أل
وهو املراد . األدوية فظهر ذا أن من املمكن، وجود طريق إدراك هذه األمور، اليت ال يدركها العقل

  .بالنبوة
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ومث أمور، تسمى خواص ال يدور العقل حوهلا أصالً فإن وزن دانق، من األفيون، سم قاتل ألنه جيمد الدم 
وق، لقوة برودته والعامل بالطبيعيات يقول أنه يربد، ألنه من املربدات، اليت يغلب فيها عنصر املاء يف العر

والتراب، ومعلوم أن أرطاالً من املاء والتراب، ال يبلغ تربيدها، إىل هذا احلد، ولو أخرب طبيب ذا، ومل 
ال إىل هذا احلد، واألفيون، فيه هذا كذب، ألن املاء والتراب، لو كانا وحدمها، ما وص: جيربه، لقال

  .إن يف األفيون خاصية يف التربيد، خارجة عن قياس املعقول: هوائية ونارية، فإذا جربه، التزم أن يقول

هل ميكن أن يكون، يف الدنيا، شيء هو مبقدار حبة، يف بلدة، فيأكل تلك البلدة : ولو قيل إلنسان
هذه حمال، : وال يبقى هو يف نفسه، لقال. لبلدة، وما فيهاجبملتها، مث يأكل نفسه، فال يبقى شيء يف ا

وهو من مجلة اخلرافات وهذه حالة، ينكرها من مل ير النار، وأكثر العجائب اليت خيرب ا األنبياء، من هذا 
  .املعىن

قه وثبت، أن إرسال األنبياء، ممكن غري حمال يف ح. وإذا ثبت، أن اهللا تعاىل، فاعل خمتار، ال علة موجبة
  .وجاءت األنبياء، مبا يصدقهم، من املعجزات اخلارقة للعادة، لزم تصديقهم

    

والدليل على أن اهللا تعاىل، فاعل خمتار، هو أن هذه األجسام املوجودة متناهية وكل متناه فهو مشكل 
األشكال اليت حصلت على : أحدمها: أن هذه األجسام املوجودة، مشكلة وهذه األشكال قسمان: ينتج

  .بيل االتفاق، من غري أن حيتاج حصوهلا، إىل فعل فاعل حكيمس

  .والثاين اإلشكال، اليت يشهد صريح العقل بأا مل حتصل إال بقصد فاعل حكيم

أما القسم األول، فمثل احلجر املنكسر، والكوز املنكسر، فإنه ال بد وأن يكون لتلك القطعة من احلجر 
ح العقل، شاهد بأن ذلك الشكل املخصوص، وقع على سبيل إال أن صري. والفخار شكل خمصوص معني

  .االتفاق وال يتوقف حصوله، على فعل فاعل خمتار

وأما القسم الثاين فهو مثل األشكال، الواقعة على وفق املصاحل واملنافع، مثله، اإلبريق، فإننا ملا نظرنا إىل 
يها، البلبلة الضيقة، وثالثها، العروة، فلما تأملنا، أحدها، الرأس الواسع، وثان: اإلبريق، رأينا فيه ثالثة أشياء

هذه األحوال الثالثة، وجدناها موافقة ملصلحة اخللق، فإنه ال بد من توسيع رأس اإلبريق، حىت يدخل املاء 
فيه بالسهولة وال بد من ضيق بلبلته حىت خيرج املاء منها بقدر احلاجة، وال بد له من العروة، حىت يقدر 

ى أن يأخذه بيده، فلما وجدنا هذه األوصاف الثالثة، يف اإلبريق مطابقة للمصلحة، شهد عقل اإلنسان عل
كل واحد، بأن فاعل هذا اإلبريق، ال بد وأن يكون قد فعله بناء على احلكمة، ورعاية املصلحة ولو أن 

  .إن هذا اإلبريق تكون بنفسه، من غري قاصد حكيم، وال فعل فاعل: قائالً قال

تكونه بنفسه، كما اتفق تشكل هذه القطعة، ذا الشكل اخلاص، من غري قصد قاصد حكيم، بل اتفق 
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ومىت ثبت القول بالفاعل املختار،، . وال جعل جاعل، لشهدت الفطرة السلمية بأن هذا القول، باطل حمال
 حادثة، ومن عرف هذا، سهل عليه معرفة النيب، فإن من دخل بستاناً ورأى أزهاراً. ثبت حدوث العامل

مث رأى عنقود عنب، قد اسود مجيع حباته، إال حبة واحدة، مع تساوي نسبة املاء واهلواء . بعد أن مل تكن
وحر الشمس، إىل مجيع تلك احلبات، فإنه يضطر إىل العلم بأن فاعله خمتار، وحينئذ حتصل املعرفة 

  .الضرورية بصدق الرسول ألن داللة املعجزة، على صدق الرسول،ضرورية

 تنبيه معرفة النبي

إما . إذا وقع لكم الشك يف شخص معني أنه نيب أم ال، فال حيصل لكم اليقني، إال مبعرفة أحواله
فإنكم إذا عرفتم الطب واحلكمة مثالً، ميكنكم أن تعرفوا األطباء . باملشاهدة، وإما بالتسامع والتواتر

هم، فال تعجزون عن معرفة كون جالينوس واحلكماء، مبشاهدة أحواهلم، ومساع أقوهلم، وإن مل تشاهدو
طبيباً، وكون أفالطون حكيماً، معرفة باحلقيقية، ال بالتقليد للغري بأن تطالعوا كتبهما، وتصانيفهما، بعد 

معرفتكم بالطب واحلكمة فيحصل لكم العلم الضروري حباهلا، فإذا فهمتم معىن النبوة فأكثروا من مطالعة 
إن هذا املنقول عنهم، خرافات : كيف كانت سريهم وأحواهلم، فإذا قال قائلكتب األنبياء، وأخبارهم، و

قلون نقالً متواتراً، عن غري األنبياء، مثل ما نقلوا عن األنبياء وأكثر ما بال الناس، ال ين: وكذب، فنقول له
والتواتر مفيد . األمور، اليت نقلت عن األنبياء، مما يدل على صدقهم، متواترة جيزم العقل بأا موجودة

قل للعلم وحقيقة التواتر هو أن خيرب مجاعة يبعد تواطؤهم على الكذب عادة، عن أمر حمسوس، فيحكم الع
 يف هذا، إذ ال طريق للعلم الضروري بالبالد - وال شك -به، مبجرد خربهم، فيحصل العلم الضروري 

البعيدة مثل الصني وأمريكة واألشخاص املاضية كحامت وعنترة وجالينوس وأرسطو، إال بالتواتر ومجيع 
 بالتواتر -ألنه نقل إلينا . تراألنبياء، إمنا ثبتت نبوم، عندنا، وعند كل من مل يشاهدهم ويعاصرهم بالتوا

فإن رددنا التواتر، وما قبلناه واقتصرنا على ما .  أحواهلم، وسريهم، وظهور اخلوارق على أيديهم-
نشاهده، يلزمنا بطالن نبوة مجيع األنبياء بل يلزمنا عدم التصديق بوجود البالد اليت مل نشاهدها وعدم 

الن وإن اعترفنا بصحة التواتر، لزمنا االعتراف بنبوة مجيع وهو ظاهر البط. األشخاص الذين مل نشاهدهم
  .األنبياء

    

والنيب، يدعو الناس، إىل عبادة اهللا وال ضرر عليه، لو خالفه الناس أمجعون، ومثال الرسول، مع الذين ما 
. إن وراءك سبعاً ضارباً: صدقوه، وال أجالوا خواطرهم، بالنظر إىل صحة قوله، مثال رجٍل يقول آلخر

أنه ال يثبت صدقك : فإن مل رب، قتلك وإن التفت وراءك ونظرت، عرفت صدقي فيقول الواقف
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عندي، إال إذا نظرت والتفت ورائي، وال ألتفت ورائي إال إذا ثبت صدقك، وهذا كالم يدل على محاقة 
املوت، ووراء ورائكم : هذا القائل، وتعرضه للمهالك وال ضرر فيه على هذا املخرب فكذلك الرسول يقول

املوت السباع الضارية، والنريان احملرقة فإن مل حتذروا منها، وتعرفوا صدقي، بالنظر يف أحوايل، ومعجزايت، 
وال ضرر علي، ولو هلك الناس . هلكتم، فمن التفت ونظر، عرف وجنا، ومن مل يلتفت، ومل ينظر، هلك

 والعقل يفهم كالمه، وحيكم بإمكان وقوع .أمجعون، فالرسول يعرف بوجود السباع الضارية، بعد املوت
  .والطبع، من شأنه احلذر من الضرر. ما يقوله يف املستقبل

وأساس الديانة، وأصوهلا، ال خالف فيها، بني األنبياء من آدم، إىل حممد، فكلهم، يدعون اخللق إىل 
 وإىل حفظ -ىل  سبحانه وتعا-توحيد اإلله، وتعظيمه واعتقاد أن كل شيء، وال علة لوجوده، هو 

النفس والعقل، والنسل واملال، فهذه الكليات اخلمس، ال خالف فيها، بني األنبياء، ومجيع الشرائع متفقة 
  .وحاصلها يرجع إىل تعظيم اإلله، والشفقة على خملوقاته. عليها

شياء، وإمنا النسخ، ميكن يف الشرائع الوضعية وهي األ. حمال: وطريان النسخ على هذه الكليات اخلمس
اليت جيوز ويصح أن ال تكون مشروعة، دون األحكام العقلية، كتوحيد اإلله، وما ذكرنا معه من الكليات 

فإن العقول والشرائع، متوافقة على لزوم حفظها، واخلالف بني األنبياء يف كيفية حفظها، ووضع 
  .القوانني، لدوام بقائها حمفوظة

ن األحكام الشرعية، معللة مبصاحل العباد، واللطف م، وفائدة النسخ وحكمته، إما على تقدير، كو
كمعاجلة الطبيب، فإنه قد يأمر بشرب دواء . فيكمن أن ختتلف مصاحل األوقات، فتختلف األحكام حبسبها

خاص، يف وقت، دون وقت فرمبا كانت املصلحة، يف وقت آخر، ارتفاعه، الشتماله على شيء، تلزم 
ه، الشتمال رفعه، على مصلحة أخرى، حادثة بعد زوال األوىل، وما على رعايته، ويف وقت آخر، ارتفاع

 -تقدير، أن األحكام الشرعية، مستندة إىل حمض إرادة اهللا، من غري مراعاة مصلحة، فاألمر هني، ألنه 

فيجب أن يضع حكماً، ويرفع حكماً، ال لعلة وغرض، فكما .  هو احلاكم املطلق، الفعال ملا يريد-تعاىل 
نايف، بني األمر املقتضي لوجود احلادث، يف ورقت وبني األمر، املقتضى لفنائه، يف وقت آخر، كذلك ال ت

  .ليس بني حتليل الشيء، يف زمان، وحترميه يف زمان آخر، تناف أصالً

 وإن كان جمهوالً لنا، كذلك - تعاىل -وكان أن مدة بقاء كل حادث، وزمان فنائه، معني يف علم اهللا 
ل حكم، وزمن تغريه، كان معيناً يف علم اهللا وإن كان جمهوالً ألهل األديان السابقة فالتحالف مدة بقاء ك

بني شرائع األنبياء، يف جزئيات األحكام سبب تفاوت األعصار، يف املصاحل، من حيث أن كل واحد من 
هو لألحكام ال األحكام، حق، باإلضافة إىل أهل زمانه، مراعى فيه، مصاحل من خوطب به فالنسخ، إمنا 

لنبوة النيب، املنسوخة شريعته، فإن النبوة، صفة ال تزول عمن اتصف ا واليهود، منعوا النسخ، فأنكروا 
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اإلجنيل، وذلك أن اإلجنيل النازل على املسيح، وإن مل يكن يف أحكام من احلالل واحلرام، إمنا هو رموز 
    وأمثال ومواعظ واألحكام فيه حمالة على التوراة، 

إن عيسى مأمور باتباع التوراة، وموافقة موسى فغري :وقالوا. إال أن فيه إشارة لنسخ بعض أحكامها
وعدوا من التغيريات، تغيري السبت إىل األحد ومنها، أكل بعض ما كان حراماً يف التوراة، ومنها، !! وبدل

 التوراة، ومنها، زوال النجاسة، ومنها الغسل من اجلناية، وكان الزماً يف. اخلتان، وكان الزماً يف التوراة
ويلزم االعتراف . واحتجت اليهود بأن موسى، نفى نسخ دينه. وكان الزماً يف التوراة، وغري ذلك

 متسكوا بالسبت، مادامت السموات واألرض - بالتواتر -بصدقة، لكونه نبياً باالتفاق وذلك أنه قال 
واحتجوا أيضاً بأن موسى، إما أن يكون صرح . فظواملراد بدوامه، دوام اليهودية، كما هو ظاهر الل

بدوام دينه، أو بعدم دوامه، أو سكت، واألخريان باطالن، أما تصرحيه، بعدم دوام دينه، فإنه لو قال 
ال سيما من . لتواتر عنه، لكونه من األمور العظيمة، اليت تتوفر الدواعي على نقلها، وإشاعتها: ذلك

 ألنه أقوى حجة له يف نسخه، لكنه مل يتواتر باتفاق وأما الثالث وهو األعداء، ومن يدعي نسخ دينه
سكوته يقتضي ثبوت دينه، مرة واحدة، وعدم تكرره ألن الشيء، إذا أطلق، يتحقق باملرة الواحدة، وهذا 

معلوم البطالن، لتقرر شرع موسى، إىل وقت ظهور املسيح، فأجام النصارى، املصدقون للمسيح، 
 كما -ولو كان متواتراً . ن نسخ الشرائع، ممكن، بأن تواتر دوام السبت، عن موسى، باطلبأ: القائلون
 الحتج به على املسيح، ولو احتج به عليه، لنقل إلينا متواتراً، لتوفر الدواعي على نقله، وال -زعمتم 

  .تواتر

دوامه، إىل ظهور أنه صرح ب: أكان صرح بدوام دينه، أو بعدم دوامه، أو سكت فجوابه: وأما قولكم
  . لقلة الدواعي منهم إىل نقله، ملا فيه من احلجة عليهم- تواتراً -الناسخ، وهو املسيح، وإمنا مل ينقل ذلك 

أحكام عامة، وأحكام خمصوصة، : ويف التوراة.  ليس هو إبطاالً، وإمنا هو تكميل- يف احلقيقة -والنسخ 
. إنه إبطال: ، مل يبق ذلك احلكم، ال حمالة، وال يقالوإذا انتهى ذلك الزمن. إما بأشخاص وإما بأزمان

واليهود، لو عرفوا مل ورد التكليف مبالزمة السبت؟ وهو يوم أي شخص من األشخاص؟ ويف مقابلة أية 
عرفوا أن شريعة املسيح حق واليهود، هم الذين اعتدوا يف السبت، فمسخهم اهللا ! حال؟ وجزء أي زمن؟

النفس : ما جئت إلبطال التوراة، بل جئت ألكملها قال صاحب التوراة: حقردة وخنازير، وقال املسي
إذا لطمك أخوك على خدك : بالنفس، والعني بالعني، واألنف باألنف، واجلروح قصاص، وأنا أقول

األمين، فضع له خدك األيسر وجواب النصارى لليهود هو جواب املسلمني للنصارى، والذي قاله املسيح، 
  .قاله حممد
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ما جئت ألبطل اإلجنيل والتوراة وإمنا جئت ألكملهما ففي التوراة أحكام السياسة الظاهرة : فإنه قال
ولكم "ويف اإلجنيل أحكام السياسة الباطنة اخلاصة، وأنا جئت بالسياستني مجيعاً جئت بالقصاص . العامة

خذ "، " تعفو أقرب للتقوىأن"وهو إشارة إىل السياسة الظاهرة العامة وجئت بالعفو " يف القصاص حياة
وهو إشارة إىل السياسة الباطنة اخلاصة وهذا دليل، على أن " العفو وأمر بالعرف واعرض عن اجلاهلني

حكمة واحلكمة، إما عملية، أو علمية، أو جامعة : حممداً صلى اهللا عليه وسلم، خامت النبيني ألن النبوة
وحكمة املسيح، .  تكاليف شاقة، وأعمال متعبةوحكمة موسى، كانت عملية الشتماهلا على. بينهما

كانت علمية، الشتماهلا على التجرد والروحانيات والتصوف احملض وحكمة حممد جامعة بينهما فال جييء 
نيب بعده، غري املسيح فإنه يرتله ثانياً إىل األرض ألن الذي جييء بعد حممد، إن كانت حكمته عملية، 

، فمسيحي، وإن كانت جامعة بينهما، فمحمدي، فقد اخنتمت عليه فموسوي، وإن كانت حكمته عملية
وإمنا اختلفوا يف بعض القوانني اجلزئية، فهم كرجال . النبوة، بالضرورة، فالدين واجد باتفاق األنبياء

ولو أصغى . قصور: أبوهم واحد، وأمهام متعددة فتكذيب مجيعهم، أو تكذيب البعض وتصديق البعض
نصارى، لرفعت اخلالف بينهم، ولصاروا إخواناً، ظاهراً وباطناً، ولكن ال يصغون إيلّ، ملا إىل املسلمون وال

سبق يف علم اهللا أنه ال جيمعهم على رأي واحد وال يرفع اخلالف بينهم، إال املسيح عند نزوله وال 
ف والقتل، لو جيمعهم، رد كالمه مع أنه حييي املوتى ويربئ األكمة واألبرص وال جيمعهم، إال بالسي

جاءين من يريد معرفة طريق احلق، وكان يفهم لساين فهماً كامالً ألوصلته إىل طريق احلق، مت غري 
تعب، ال بأن يقلدين، بل بأن يظهر احلق له، حىت يعترف به اضطراراً وعلوم األنبياء، من حيث خطام 

ا ليجادلوا الفالسفة وال إلبطال علوم وما جاءو. دائرة على ما يصلح الناس، يف معاشهم ومعادهم: للعامة
لطب، وال علوم النجم، وال علوم اهلندسة وإمنا جاءوا باعتبار هذه العلوم على وجه، ال يناقض التوحيد، 

اجلسم، مركب : ونسبة كل ما حيدث يف العامل، على قدرته، وإرادته سبحانه، فما جاءوا ملنازعة من يقول
إن خسوف القمر، بسبب : إن األرض كروية الشكل، وال من يقول: من العناصر األربعة وال من يقول

توسط األرض بينه وبني الشمس، فإن أمثال هذه األمور، ال تضاد ما جاءت به األنبياء، وحبث األنبياء يف 
العامل إمنا هو عن كونه حادثاً أو قدمياً مث إذا ثبت حدوثه، فسواء كان كرةً أو بسيطاً، وسواء كانت 

هذا : فاملقصود، كونه من فعل اهللا ومن قال.. وما حتتها، ثالث عشرة طبقة، أو أقل أو أكثرالسموات 
مناقض للدين، أو املنازعة فيه، من الدين فقد جىن على الدين، وضرر الشرع من جهة من ينصره، ال 

  .بطريقته أكثر ممن يطعن فيه

 خاتمة تكذيب األنبياء
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ما جاءوا به من األعمال والعبادات مغرور، وكل ما جاء يف فضل إن املكذب لألنبياء املستغىن بعقله ع
العلم، وذم اجلهل فهو دليل، على ذم الغرور، ألن الغرور عبارة عن بعض أنواع اجلهل إذ اجلهل، هو أن 

يعتقد الشيء،على خالف ما هو عليه، فمهما كان اإلنسان يعتقد شيئاً يوافق هواه، وكان السبب 
ليالً فاسداً، فهو مغرور، وأنواع الغرور واملغرورون، كثريا ونذكر نوعاً واحداً، وهم املوجب العتقاده، د

احلاضر خري من املنتظر والدنيا حاضرة واآلخرة : قال الذين غرم الدنيا: الذين غرم الدنيا، فنقول
شك ولذا الدنيا، اليقني خري من ال: منتظرة، فالدنيا خري فال بد من االشتغال به، ومبا يصلحها، وقالوا

فال نترك اليقني، ألجل الشك ودواء هذا إما بتصديق األنبياء فيما قالوا وإما . يقني، ولذات اآلخرة شك
  .بالدليل والربهان

وخيرج املصدق هلم من الغرور، ويرتل هذا مرتلة تصديق .  فهو مرتبة العوام- جمرداً -أما تصديق األنبياء 
  .تب، خري من حضور اللعب، مع أنه ال يدري وجه كونه خرياًالصيب والده، يف أن حضور املك

     : فهو أن يعرف فساد هذا الدليل، وفيه أصالن: وأما الربهان

أن احلاضر، خري من املنتظر، وليس : واآلخر. أن الدنيا حاضرة، واآلخرة منتظرة وهذا صحيح: أحدمها
فإن غري .  وإن كان أقل منه، فاملنتظر خريكذلك بل إن كان احلاضر مثل املنتظر يف املقدار، فهو خري

وإذا . احلاضر خري من املنتظر، فال أتركه: املغرور، يبذل يف جتارته درمهاً، ليأخذ عشرة منتظرة، وال يقول
خوفاً من أمل املرض، يف املستقبل، . حذره الطبيب، من أكل الفواكه، ولذائذ األطعمة، ترك ذلك يف احلال

  .باملنتظرفقد ترك احلاضر ورضى 

والتجار كلهم يركبون البحار، ويتعبون يف األسفار، حاضراً، ألجل الربح والراحة يف املستقبل، فإن كان 
فأنسب لذة الدنيا، مىن حيث مدا إىل مدة اآلخرة فإن . عشرة يف املستقبل خرياً من واحد يف احلاضر

ئة ألف ألف جزء، من اآلخرة فإنه غاية عمر اإلنسان مائة سنة، وليس هو عشر عشر، من جزء، من ما
ترك واحداً ليأخذ ألف الف بل يأخذ ما ال اية له، وال حد، وإن نظر من حيث اللذة، رأى لذة الدنيا 

احلاضر خري : أنه غلط يف قوله: ولذة اآلخرة صافية، غري مكدرة، فإذاً. مكدرة، مشوبة بأنواع املنغصات
  .من املنتظر

اليقني خري من الشك، والدنيا يقني، فهو أكثر فساداً من األول، إذ اليقني، : ولهوأما الدليل اآلخر، وهو ق
واملتعلم يف .  على يقني، ويف رحبه على شك- يف تعبه -وإال فالتاجر . خري من الشك، إذا كان مثله

على اجتهاده وتعبه على يقني، ويف إدراكه رتبة العلماء على شك والصياد، يف تردده يف مواضع الصيد، 
إن مل أجتر بقيت : يقني ويف الظفر بالصيد،على شك وكل هذا ترك لليقني بالشك، ولكن التاجر يقول

جائعاً وإن اجترت، كان تعيب قليالً، ورحبي كثرياً وكذلك املريض يشرب الدواء املر، وهو ما لشفاء، على 
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نسبة إىل ما أخافه، من املرض ضرر مرارة الدواء قليل، بال: شك ومن مرارة الدواء، على يقني لكن يقول
واملوت، فكذلك، من شك فيما قاله األنبياء، يف اآلخرة، بعد املوت، فالزم له، حبكم العقل، واحلزم الذي 

 قليل، بالنسبة إىل ما يقال، من أمور - وهو مدة العمر -الصرب أياماً قالئل : هو دأب العقالء، أن يقول
وإن كان ما قيل صدقاً، فأبقى . تفوتين إال الراحة، والتنعم أيام عمرياآلخرة، فإن كان ما قيل، كذباً فال 

إن كان !! يا هذا: يف النار، أبد اآلباد، وهذا ال يطاق وهلذا قال بعض املصدقني لألنبياء لبعض املكذبني
  .وأن كان الذي قلته أنا حقاً فقد ختلصنا، وهلكت أنت. الذي قلته أنت حقاً فقد ختلصت وختلصنا

وطريق زوال هذا الغرور، .  األصل الثاين وهو أن اآلخرة شك فهو خطأ، بل هو يقني عند العقالءوأما
هو التصديق لألنبياء والعلماء، بوجود اآلخرة، وما أعد اهللا فيها للمطيعني والعاصني ومثاله، مثال املريض 

إن املريض يصدقهم، وال على أن دواءه النبت الفالين ف: ال يعرف دواء علته وقد اتفق األطباء كلهم
بل يتيقن بقوهلم ويعمل به، ولو بقي معتوه أو صيب، يكذم يف ذلك . يطالبهم بالربهان على صحة قوهلم

وأعظم منه فضالً، وأعلم منه بالطب، ولو ركن املريض إىل . إذ املريض يعلم أم أكثر عدداً، ممن كذم
غروراً فكذلك من نظر إىل املقرين باآلخرة، واملصدقني ا، قول املعتوه، وترك قول األطباء، كان معتوهاً م
ووجد املكذبني باآلخرة، أخس الناس، من البطالني، الذين . وجدهم أعلى الناس رتبةً، يف العقل واملعارف

فكما أن قول املعتوه، ال يزيل ثقة القلب، مبا اتفق عليه األطباء فكذلك . غلبت عليهم الشهوات البهيمية
  .ء البطالني، الذين بقوا حمبوسني، يف مدركات احلواس، ال يشكك يف قول األنبياء والعلماءقول هؤال

الثالثالباب    

 فضل الكتابة

    

أن اإلنسان مدين بالطبع إذ اإلنسان الواحد لو مل يكن يف الوجود، إال هو، وإال ألمور : أنه تقرر: اعلموا
معيشته، فاإلنسان حمتاج إىل أمور، زائدة عما يف الطبيعة، املوجودة يف الطبيعة، هللك اإلنسان، أو ساءت 

مثل الغذاء املصنوع فإن األغذية، ال تالئم اإلنسان، واملالبس، ال تصلح له، إال إذا صارت صناعية، 
واإلنسان الواحد ال ميكنه . فلذلك، حيتاج اإلنسان إىل مجلة من الصناعات، حىت تسهل أسباب معيشته

وحينئذ، . فال بد من املشاركة واالجتماع حىت خيبز هذا لذاك، وينسج ذاك هلذا. كلهاالقيام بالصناعات 
الذي هو شريكه، ما يف نفسه، بعالمة . فيحتاج اإلنسان، إىل أن تكون له قدرة، على أن يعرف اآلخر

لى وضعية، وهي إما إشارة، وإما لفظ، وإما كتابة، واإلشارة، تتوقف على املشاهدة واللفظ، يتوقف ع
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حضور املخاطب ومساعه، وأما اخلط فال يتوقف على شيء، فهو أشرفها، وهو خاصية النوع اإلنساين 
فاللفظ، أشرف من اإلشارة، والكتابة، أفضل من النطق، ألن اإلشارة ال تصلح، إال للشيء املرئي احلاضر، 

ن فال تصلح لتعريف وهي عبارة عن حتريك احلدقة إىل جانب العني، فاإلشارة نوع واحد من أو نوعا
األشياء املختلفة، وأيضاً، إذا أشري إىل شيء، فلذلك الشيء، ذات، قامت ا صفات كثرية، فال يعرف 

  .بسبب تلك اإلشارة أن املراد، تعريف الذات وحدها

أو الصفة الفالنية، وأما اللفظ، فإنه راٍف جبميع ذلك ألن اللفظ، يتناول املوجود واملعدوم، ويتناول ما 
صح اإلشارة إليه وما ال تصح اإلشارة إليه،يفهم املقصود منه، دون إام، والكتابة أشرف، وأنفع، من ت

اإلشارة واللفظ ألن القلم، وإن كان ال ينطق، فإنه يسمع أهل املشرق وأهل املغرب فما مجعت العلوم، 
لة، إال بالكتابة، ولوال وال قيدت احلكمة، وال ضبطت أخبار األولني، ومقاالم، وال كتب اهللا املرت

فالكتابة عني العيون ا يبصر الشاهد الغائب ويف الكتابة، تعبري . الكتابة، ما استقام للناس دين وال دنيا
بل الكتابة، أبلغ من اللسان، فإن . القلم أحد اللسانني: ولذا قيل. عن الضمري، مبا ال ينطق به اللسان

. ويبلغ املقصود، حيث ال ميكن الكالم مشافهةً. ر أن خياطب به غريهاإلنسان، بقدر على كتابة، ما ال يقد

. وهلذا، ى شرع اإلسالم، عن تعليم النساء الكتابة، ألن املرأة، قد ال ميكنها لقاء من وى، فتكتب له

من فضل و. بيان اللسان، وبيان البنان: فتكون الكتابة، سبباً للفتنة، ومن املعلوم، أن البيان، بيانان اثنان
وقوام الدين والدنيا، . وبيان اللسان، تدرسه األعوام. بيان البنان، أن ما تثبته األقالم، باٍق مع األيام

  : وهللا در من قال. السيف والقلم، والسيف حتت القلم: بشيئني

  خَدم مذ ُأرهفت  السيوفَ لها           كذا قضى اهللا لألقالم مذ بريتأن

    

ألا . والكتابة، من بني الصنائع، أكثر إفادةً لذلك. مللكات الصناعية، تفيد عقالً زائداًأن ا: وقد قدمنا
ومنها، إىل . إذ فيها، انتقال من صور احلروف اخلطية، إىل الكلمات اللفظية. تشتمل على علوم وأنظار

كة االنتقال، من الدليل، وتتعود النفوس ذلك دائماً، فيحصل هلا ملَ. فهو ينتقل من دليل إىل دليل. املعاين
فيحصل بذلك، مزيد عقل، . وهو مقتضى النظر العقلي، الذي يكتسب به العلوم اهولة. إىل املدلول

ولكن، قد يوجد يف الفرع، ما .  فهي مفرعة عن النطق- وإن عظمت منفعتها -والكتابة . وزيادة فطنة
أن بدن اإلنسان، ال يتم إال بالقلب، : بيانه. يادةفيكون يف الفرع، ما يف األصل، وز. ال يوجد يف األصل

وال بد من وصول النسيم البارد إليه، ساعةً بعد ساعة، حىت يبقى على . الذي هو معدن احلرارة الطبيعية
. فخلقت اآلالت يف بدنه، حبيث يقدر اإلنسان ا، إيل إدخال النسيم البارد، يف قلبه. وال حيترق. اعتداله
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فالصانع احلكيم، جعل النفس اخلارج، سبباً . فلزم إخراجه. النسيم حلظة، تسخن وفسدفإذا مكث ذلك 
مث، إن الصوت، سهل تقطيعه، يف احملابس املختلفة، فحصلت هيئات خمصوصة، بسبب . حلدوث الصوت

مث ركَّبوا احلروف، . وتلك اهليئات املخصوصة، هي احلروف. تقطيع، ذلك الصوت، يف تلك احملابس
مث اضطروا إىل الكتابة، . مث جعلوا كل كلمٍة خمصوصٍة، معرفةً ملعىن خمصوص. لكلماتفحصلت ا

وذلك، أَنا لو افتقرنا، إىل أن نضع، لتعريف . وظاهر أن إدخاهلا يف الوجود، صعب. وعظمت احلاجةُ إليها
وهو . ا فيه طريقاً لطيفاًكل معىن من املعاين، نقشاً خمصوصاً، الفتقرنا إىل وضع نقوش ال اية هلا، قد برو

مث جعلوا النقوش املركبة، يف . أم وضعوا، بإزاء كل واحد من احلروف النطقية البسيطة، نقشاً خاصاً
ولكن . فلهذا، كانت الكتابة، مفرعةً عن النطق. مقابلة احلروف املركبة، فسهلت الكتابة، ذا الطريق

إلنسان الواحد، ال يقدر على استنباط العلوم الكثرية، وهو أن عقل ا. حصلت يف الكتابة منفعة عظيمة
فإذا جاء إنسان آخر، ووقف عليه، قدر على . فصار اإلنسان، إذا استنبط مقداراً من العلم، أثبته بالكتابة

  .استنباط شيء آخر، زائد على ذلك األول، فظهر أن العلوم، ِإمنا كثُرت، بإعانة الكتابة

 كتابات األمم

الفارسية، واحلمريية، والعربية، : وهي. األمم، من سكان املشرق واملغرب، اثنتا عشرة كتابةمجيع كتابات 
ومخس . واليونانية، والسريانية، والعربانية، والرومية، والقبطية، والرببرية، واألندلسية، واهلندية، والصينية

اليونانية، والقبطية، والرببرية، احلمريية، و: وهي. ومل يبق من يعرفها من األمم. من هذه، بطل استعماهلا
أما الكتابة الفارسية، فإنه، وإن كان جنسها واحداً، ففيها . والباقيات، مستعمالت يف بلداا. واألندلسية

أجد، هوز، كلمن، سفارش، ختذغ فالثاء املثلثة، واحلاء : وحروفها، مركبة من. ستة أنواع من اخلطوط
سواقط عندهم وأول من وضع : والظاء، والعني املهملة، والقافاملهملة، والصاد، والضاد، والطاء، 

إنه أول من تكلم : ويقال. كيومرث، ثالث ملوك الفُرس األوىل: ويقال. الكتابة الفارسية، كهمورث
  .فريدون: وقيل. أول من كتب بالفارسية، الضحاك: وقيل. بالفارسية

دارا بن دارا، : أخرهم. ة ملكاً، منهم امرأتانفعدة الطبقة األوىل، تسعة عشر. وملوك الفرس، طبقتان
وعدد ملوك الفُرس الثانية، . ودثرت الفُرس األوىل، كدثور األمم املاضية. الذي قتله اإلسكندر اليوناين

وآخرهم، يزدجر بن . ثالثون ملكاً، منهم امرأتان أوهلم أردشري بن بابك بن ساسان، الذي وضع له النرد
  .وهم األكاسرة. شهريار

وأصح ما قيل، يف مدة الفرس، من ابتداء ملك كهمورث ابن أميم، إىل انقضاء ملكهم من األرض، ثالثة 
وانقضى ملكهم، بقتل يزدجرد ابن شهريار، يف خالفة عثمان . آالف سنة، ومائة سنة، وأربع وستون سنة
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ومل يكن هلم اقتدار، . وكانت الفُرس، قليلة الكتب والرسائل. بن عفان، سنة اثنني وثالثني من اهلجرة
وأظهر . على بسط الكالم، وإخراج املعاين من النفوس، إىل أن ملَك زرادشت، صاحب شريعة اوس

  .وألزم الناس، بتعليم اخلط والكتابة، فمهروا يف ذلك. كتابه العجيب، جبميع اللغات

    

أما الفهلوية، . خلوزية، والسريانيةالفهلوية، والدرية، والفارسية، وا: ولغات أهل فارس، يف القدمي، مخس
وأما . أصبهان، والري، ومهدان، واوند، وأذربيجان: وهي. فمنسوبة إىل فهلة اسم يقع على مخسة بلدان

وأما الفارسية، . وا كان يتكلم، من بدار امللك. وهي لغة أهل املدائن. الدرية، فمنسوبة إىل دار امللك
وأما اخلوزية، فبها كان يتكلم امللوك واألشراف، يف . وهي لغة أهل فارسفيتكلم ا املوابذة والعلماء، 

  .اخللوة، مع حاشيتهم وأصحام وأما السريانية، فكان يتكلم ا أهل السواد، إال أا سريانية غري فصيحة

 وكان يسكن األنبار، ومن. وأما الكتابة العربية، فالصحيح، أن أول من خط بالعريب، مرامر بن مرة

. والنقط، حادث يف اخلط العريب. وأصل اخلط العريب، هو اخلط الكويف. األنبار انتشرت الكتابة يف العرب

. والذي نقل الكتابة، من األنبار إىل احلجاز، حرب بعد أمية، جد امللوك األموية. حدث بعد اإلسالم

 الصورة، أبو علي حممد بن وهذه الطريقة، املوجودة اآلن، أخرجها من خط الكوفيني، وأبرزها يف هذه
مث جاء بعده، أبو احلسن علي بن هالل، املعروف بابن البواب، فهذب . مقلة، وزير املقتدر باهللا العباسي

ألن العرب كانوا أهل حفظ . وهذه الكتابة العربية، قريبة احلدوث. هذه الطريقة، وكساها طُالوةً وجةً
شعارهم هي دواوين توارخيهم، وضابطة أليامهم وحروم أغناهم حفظهم عن الكتابة وكانت أ. ورواية

  .ومل يكن فيها عامل معروف، وال حكيم مذكور

    

. غري متصلة. وحروفها، منفصلة. وكانت تسمى املسند. وأما الكتابة احلمريية، فقد قدمنا أا درست

لة اإلسالم، وليس جبميع وال يتعلمها أحد، إال بإذن امللك فجاءت م. وكانوا مينعون العامة من تعلمها
ألنه ملا . أول من وضع كتابة املسند وهو محري، أبو ملوك اليمن وهو سبأ: قيل. اليمن، من يقرأ ويكتب

ملك املغرب . وهو الذي ابتىن صقلية، وكثرياً من مدائن املغرب. أَكثر الغزو، يف أقطار األرض، مسوه سبا
وهي مدينة . ومن جهة املشرق، إىل مسرقند. ىل طنجةووصل ملوك محري، من جهة املغرب، إ. مائة سنة

ألن معىن كند . والذي دخلها وهدمها، مشر بن إفريقيش فسميت مشركند أي مشر أخرا. الصفد
وكتب على باا، . مث ظهر له يف بنائها، فبناها. مث إن العرب عربوها، وقالوا مسرقند. بالفارسي أخر

ومن . فمن بلغ هذا املكان، فهو مثلي.  األشم، ملك العرب، ال العجمهذا فعل مشر: بالكتابة احلمريية
مث ملك اليمن . وكانت مدة ملكهم، ألفني وعشرين سنة. وآخر ملوك محري، ذوجدن. جاوزه فهو أفضل
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وأما الكتابة السريانية، فهي . ومن الفرس، مثانية مث جاء اإلسالم، فصارت هلم. بعدهم من احلبشة، أربعة
وأقدم األنواع عندهم، ال فرق بينه وبني العريب يف اهلجاء، إال أن الثاء املثلثة، واخلاء، والذال، : اعثالثة أنو

وتركيب حروفها، من اليمني، إىل . وكذا ال ألف. والصاد، والضاد، والعني، كلها، سواقط عندهم
م أمة قدمية، مسكنهم وه. ومعىن الكلدانيني، املوحدون. وبالسريانية، كان يكتب الكلدانيون. اليسار

ولغة السريانية الفصيحة، شأا . منهم النماردة، ملوك األرض بعد الطوفان. العراق، وجزيرة العرب
فكل حرف هجاء، يف السريانية، يدل على معىن . ألن الكالم فيها، يتركب من احلروف اهلجائية. عجيب

ختتلف معاين احلروف، باختالف احلركات فإذا مجع إىل مفيد آخر، حصلت منهما، فائدة الكالم و. مفيد
وكانت . والكالم، يف كل لغة، غري السريانية، يتركب من الكلمات، ال من احلروف اهلجائية. والسكون

: وهو امللقب رمس اهلرامسة، واملثلث بالنعمة، ألنه كان. اللغة السريانية، صافيةً، من آدم، إىل إدريس

األهرام، مبصر، على الصحيح وهو أول من تكلم يف األجرام العلوية، وهو باين . نبياً، ملكاً، حكيماً
وأول من وضع اهلندسة . واحلركات النجومية، وأول من نظر يف الطب، وألف يف البسائط واملركبات

فلما ذهب إدريس، وقع التبديل والتغيري، يف اللغة السريانية، وجعل الناس ينقلوا عن أصلها، ويستنبطون 
وهلذا كانت . فهي أقرب اللغات إىل السريانية. وأول لغة، استنبطت من السريانية، لغة اهلند. ممنها لغا

السريانية، ضاربةً يف مجيع اللغات، سريان املاء يف العود، ألن حروف اهلجاء، يف كل كلمة من كل لغة، 
عربية، إذا كان علماً، على أمحد يدل يف اللغة ال: مثاله. قد فسرت يف السريانية، ووضعت ملعانيها اخلاصة

واحلاء املسكنة على . ويف اللغة السريانية، تدل اهلمزة املفتوحة، اليت يف أوله، على معىن. الذات املسماة به
وإن . وإن كانت مفتوحة، على معىن. معىن، وامليم املفتوحة على معىن والدال إن كان مضمومة على معىن

والفار قليط، صار يف . كلمٍة، مثل زيد وعمرو ورجل وامرأةوهكذا، كل . كانت مكسورة، على معىن
ويف السريانية، كل حرف من حروف هذه الكلمة، يدل على . حممد بن عبد اهللا: اللغة العربية، علماً على
  .معىن، إىل آخر حروفه

. يةوهي مأخوذة من السريان. وأما الكتابة العربانية، فهي من أجبد إىل آخر قرشت وما بعده، سواقط

  .ومنسوبة إىل عابر بن شامخ، واضعها

كرمنش بن مرسية بن : وأما الكتابة الرومية املطينية، فأول من اخترع حروف اللسان اللطيين، وأثبتها
وذلك، بعد أربعة آالف ومخسني من مبدأ اخلليقة، أخذها من كتابة . مشس بن مزكية ومل تكن قبله

. وأهل صور إحدى مدائن الشام القدمية اخترعوا الكتابة. ل صوراليونان واليونان، أخذوا كتابتهم، من أه

ومن كتابة اليونان، أخذ اللطينيون كتابتهم، اليت هي كتابة . وهي اليت كانت منشأ للحروف اليونانية
  .وقد اندرست الكتابة اليونانية. مجيع أهل أوروبا، مع بعض اختالف
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أبج وزطى : ، مرتب على ترتيب حروف أجبد وحروفهموقل اليونان والروم، من اليسار، إىل اليمني
والسبب، الذي من . فالدال واهلاء واحلاء والذال والضاد وال ألف سواقط. كلمن سعفظ قرشت ثخ صغ

إن شأن اجلالس، أن يستقبل املشرق، ألنه مطلع : أجله يكتبون، من اليسار إىل اليمني أم يقولون
فإذا كان كذلك، . وجه إىل املشرقي، يكون الشمال على اليسارفإذا ت. النريات، وحمل ظهور النور

والكبد، يستمد . وهو أن حركة األعضاء، من استمداد الكبد: فاليسار يعطي اليمني القوة وسبب آخر
  .فطريق الكتابة، أن يبتدأ من اجلهة، اليت منها االستمداد. والقلب، من جهة اليسار. من القلب

 تنبيه الحروف العربية

أجبد، : وهي. فإا مثانية وعشرون حرفاً. وف الكتابة العربية، أكثر من حروف مجيع كتابات األممحر
وهي عبارة عن مثان كلمات . ويعربون عنها بأجبد. هوز، حطي كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ

عادة، وقد جرت ال. مشهورة، مفتتحة ذه الكلمة، مجع فيها مجيع حروف الكتابة العربية، بال تكرير
بتعليمها املبتدئني، بعدما علموهم حروف اهلجاء، مفرداا ومركباا الثنائية، على ترتيب مألوف للطباع، 

والفائدة يف ذلك، هو التنبيه للمبتدئ، بعد تعلمه املفردات والثنائيات، أن . منشط هلم، على أخذه وضبطه
م مألوف، ليستأنس بوقوع املخالفة بني يف الكالم، تركيبات ثالثيات ورباعيات، غري منتظمة على نظ

  .احلروف، فيسهل عليه الشروع يف الكالم املطلق

وهي إيناس املبتدئني، بألفاظ مستعملة، يف معىن من املعاين، بعدما كانوا يستعملون . وفيه فائدة أخرى
ومعىن . بومعىن هوز، رك. ويؤيد هذا، أن معىن أجبد، أخذ. تركيبات من احلروف مهملة، ال معىن هلا

ومعىن قرشت، . ومعىن سعفص، أسرع يف التعلم. ومعىن كلمن، صار متكلماً. حطي، وقف علي املقصود
وتكون كلها، على صفة املاضي، من الثالثي أو . ومعىن ضظغ، أمت. أخذه بالقلب، ومعىن ثخذ، حفظ

اً، أسرع يف التعلم، أخذ، ركب، وقف على املقصود، صارم متكلم: فمعىن اموع على ترتيبها. الرباعي
وعلى هذا، ميكن اعتبار فائدة أخرى فيها، وهي تأليف املبتدئني باملعاين . أخذه بالقلب، حفظ، أمت

 إىل أن األهم له، الالئق - إذا عرفها -املربوطة، بعضها ببعض، بنوع من االرتباط، ليتفطّن املتعلم الذكي 
األخذ، والتركيب، والوقوف على املقصود، وتكرار : نبه، يف حال التعلم، ما يفهم من هذه الكلمات، م

  .التكلم، واإلسراع يف التعلم، واإلقبال عليه بالقلب، وحفظه له، والقيام حبق من اإلمتام، وغريه

وضعوا الكتابة العربية، . وأجبد إىل قرشت، وكلمن رئيسهم، ملوك مدين: وأما قول صاحب القاموس
ثخذ ضظغ، فسموها : مث وجدوا بعدهم: إىل أن قال.. م الظلَّةعلى عدد حروف أمسائهم، هلكوا يو
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. فهو قول غريب، من صاحب القاموس، بعيد عن الصواب، ال ختفى غرابته، من وجوٍه كثرية!! الروادف

وهذه الكلمات الثمانية، فرعوا عليها، من قدمي الزمان، احلساب املشهور باجلمل بضم اجليم، وفتح امليم، 
فجعلوا سبعة وعشرين حرفاً منها، ألصول . ف اهلجاء، اموعة فيها، مثانية وعشرون حرفاًفإن مجيع حرو

 إىل ضم شيء - معها -وواحداً لأللوف، فلم حيتاجوا . مراتب األعداد، من اآلحاد والعشرات واملئات
ر إىل آخر إليها أصالً عن تكرارها، كلما احتاج أهل اهلند، يف أرقام حسام، إىل ضم عالمة صف

فيحصل املقصود، يف مجيع املراتب، من . عشرام، وصفرين يف مئام، وثالثة يف آحاد اآلالف وهكذا
  .نفس هذه احلروف، باإلفراد والتركيب والتقدمي والتأخري، كما هو مقرر معروف

ف والتصنيفيخاتمة التأل   

إذ ال وجه .  وهذا اإلنكار، خطأ.من الناس، من ينكر التأليف والتصنيف وكتابة العلوم، يف هذا الزمن
وإمنا حيمل هذا املنكر على . إلنكار التصنيف، إذا صدر من العلماء الكاملني، البالغني، مرتبة التصنيف

  : وهللا در من قال. إنكاره، التنافس واحلسد، اجلاري بني كل متعاصرين

 لألوائل التقديما ويرى  قل لمن ال يرى للمعاصر شيئاً

 هذا الحديث قديما وسيبقى  كان حديثاًذا القديم  إن

    

ألن العامل املعنوي، واسع، كالبحر . وتصرفات العقول، ال اية هلا. فإن نتائج األفكار، ال تقف عند حد
وغري حمال، وال مستبعٍد، أن يدخر اهللا لبعض . والفيض اإلهلي، ليس له انقطاع، وال آخر. الزاخر

والقول . ما ترك األول لآلخر شيئاً، خطأ: فقول القائل.  من املتقدمنياملتأخرين، ما مل يعطه، لكثري
ما ترك األول لآلخر : ال كلمة أضر بالعلم، من قوهلم: ويقال. كم ترك األول لآلخر: الصحيح، هو

ويقتصر اآلخر، على ما قدمه . شيئاً، ألن هذه الكلمة، تقطع اآلمال عن زيادة العلم، على علم املتقدمني
فاألوائل، فازا باستخراج األصول، ومتهيد القواعد، واألواخر، . ل، وهو خطر عظيم، وقول سقيماألو

وإن تصانيف العلوم، كثرية، . باالستنباط من األصول، وتشييد تلك القواعد، وزيادة البناء عليها
  .وهي تنحصر، من جهة املقدار، يف ثالثة أصناف. الختالف أغراض املصنفني

ورمبا أفادت بعض . ينتفع ا املنتهي، لالستحضار. ، جتعل تذكرة، لرؤوس املسائلخمتصرات: األول
متوسطات، : والثالث. وهي ينتفع ا للطالعة. مبسوطات، تقابل املختصرات: والثاين. املبتدئني األذكياء

  .ونفعها عام
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. بق إليه، فيخترعهإما شيء مل يس: وهي. ال يصنف عامل عاقل، إال فيها. والتصنيف، على سبعة أقسام

أو شيء طويل، خيتصره دون أن ينقص شيئاً من . أون شيء مغلق، يشرحه ويبينه. أون شيء ناقص، فيتمه
  .أو شيء أخطأ فيه مؤلفة، فيصلحه. أو شيء خمتلط، يرتبه. أو شيء متفرق، جيمعه. معانية

وعدم استعمال .  وال نقصويشترط يف التصنيف، إمتام الغرض، الذي وضع الكتاب ألجله، من غري زيادة
وينبغي أن يكون التصنيف، مسوقاً، على حسب إدراك أهل الزمن . اللفظ الغريب، إال يف الرموز واأللغاز

واستغنت . فإذا كانت اخلواطر ثاقبة، قام االختصار هلا، مقام اإلكثار. وعلى قدر ما تصل إليه عقوهلم
  .فال بد هلا، من زيادة الكشف والبيانوإال تكن اخلواطر كذلك، . بالتلويح، عن التصريح

الغرض، والباعث : منها. أن يذكروا يف صدور كتبهم، أشياء مسوها الرؤوس: وقد جرت عادة املصنفني
العنوان، : ومنها. ومنها، املنفعة، ليتشوق الطالب، الناظر يف التأليف، إليها. الذي وقع التصنيف ألجله
  .وغري هذا... سمية املؤلف نفسه، ليعلم قدره يف العلمومنها، ت. الدال على ما يأيت تفصيله

فتصنيف هذه .  ملكة تامة، ودراية كاملة، وفهم ثاقب- يف العلم -من له : ومنهم. واملصنفون، على فرق
من له ذهن ثاقب، وعبارة سهلة، طالع الكتب، : ومنهم. الفرقة، عن قوة بصرية، ونفاذ فكر، وسداد رأي

ومنهم، من صنف ومجع، ليفيد . وهذه، ينتفع به املبتدئون واملتوسطون.  نظمهافاستخرج دررها، وأحسن
 أن ال خيرجه - إذا متم ما صنعه -و ويلزم كل مصنف . وهذه، ال حجر عليه. نفسه، ال إلفادة غريه

ويف اإلنسان يف سعة، : فإنه قد قيل. للناس، وال يطرحه من يده، إال بعد ذيبه، وتنقيحه، وإعادة مطالعته
من ألف، فقد استشرف أي مد عنقه : ويقال. سالمة، من أفواه جنسه،، ما مل يصنف كتاباً، أو يقل شعراً

للمدح أو الذم، فإن أحسن، فقد استعطف، أي عطفت عليه القلوب، وإن أساء، فقد استقذف أي 
  .عرض نفسه للقذف والشتم

    

الذي نشأ عليهما، وسبقت ملكتهما إليه، رمبا والعلم، إذا أراد تصنيف كتاب، بغري لغته، وبغري خطه، 
 من علماء فرنسا، وقدرم على - وما تقضى عجيب -إين ألتعجب . كان ذلك عسرياً، يف غاية الصعوبة

وال بد، يف اقتناص . ألن مباحث العلوم، إمنا هي يف املعاين. فإن اهللا خصهم مبزيد ذكاء وفطنة. هذا
وإذا كانت امللكة يف الداللة، راسخةً، . اللتها اللفظية واخلطية عليهااملعاين، من األلفاظ، من معرفة د

ومل يبق، إال معاناة ما يف . حبيث تتبادر املعاين إىل الذهن، من األلفاظ، زال احلجاب، بني املعانية والفهم
 ملكة يف فثبت أن اللغة،. هذا شأن املعاين مع األلفاظ واخلط بالنسبة إىل كل لغة. املعاين من املباحث

ويف اليد، ملكة . فإذا تقدمت يف اللسان، ملكة العجمة، السابقة. اللسان، واخلط، صناعة، ملكتها يف اليد
ألن امللكة، إذا تقدمت يف صناعة، قل أن جيد . غري اخلط العريب، صار مقصراً يف اللغة واخلط العربيني
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سابقة، مل تستحكم، كما يف األصاغر، من صاحبها ملكةً، يف صناعة أخرى، إال أن تكون ملكة العجمة ال
وكان علماء امللة اإلسالمية، يف صدر اإلسالم، غري مشتغلني بالتصنيف، جارين . أبناء العرب والعجم

إذا كتبنا، اعتمدنا على الكتابة، وتركنا : وكانا يقولون. على طريقة العرب األول، لالستغناء باحلفظ
الكتاب، ميكن أن يزداد، : ويقولن أيضاً. لمهم بتلف الكتاباحلفظ، فيعرض للكتاب عارض، فيتلف ع

  .والذي حيفظ، ال ميكن تغيريه. وينقص منه، ويغري

وذلك أنه جاءه يهودي يوماً، على أنه . وحيكى يف هذا املعىن، حكاية وقعت يف زمن املأمون العباسي
ه وبالغته، وقوة قلبه، فلما تكلم اليهودي، تعجب املأمون من فصاحت. يشتكي، من مظلمة ظُلمها

فسأله عن سبب !!مث بعد سنتني جاء مسلماً إىل املأمون. فعرض عليه اإلسالم، فامتنع. وظرافته، ولطافته
فعمدت إىل التوراة، فكتبت . أخترب األديان: إين ملا ذهبت من عندك، قلت يف نفسي: فقال له! إسالمه؟

وذهبت بالنسخ، إىل جممع ... أسقطت البعضفقدمت بعض الكلمات، وأخرت البعض، و. منه عدة نسخ
مث عمدت إىل اإلجنيل، وعملت به، ما عملت بالتوراة . أحبار اليهود، فتساقطوا على النسخ، واشتروها

وفعلت به، . مث عمدت إىل القرآن. وذهبت بالنسخ إىل جممع القسيسني، فتساقطوا على النسخ واشتروها
لنسخ إىل جممع العلماء، فصار كل من يتصفح النسخ، وينظر فيها، ما فعلت بالتوراة واإلجنيل، وذهبت با

 تقبل التبديل والتغيري، إال - كلها -أن الكتب املرتلة : فعملت. هذا ما هو القرآن، ويرميها: يقول
  .القرآن، لكونه حمفوظاً يف صدور أهله، فأسلمت هلذا السبب

. عوا يف تدوين احلديث النبوي، وقوانني الشريعةمث، انتشر اإلسالم، واتسعت مملكته، وحدثت الفنت، شر

وكان . بالنظر، واالستدالل، واالستنباط، ومتهيد القواعد واألصول، وترتيب الفوائد والفصول: واشتغلوا
ومع هذا، فالسند عند علماء اإلسالم، شرط يف العمل مبا يف الكتب، واالحتجاج . ذلك، مصلحة عظيمة

. أذنت لك، أن تروي عين هذا الكتاب: صنف، كتابه إىل آخر، ويقول لههو أن يعطى امل: ا، والسند

 وهكذا نسبة كل علم، وإذا عدم هذا السند - ذا الشرط -ويعطيه الذي أخذه عن املصنف، إىل آخر 
وال يصح نسبة ما يف الكتاب، إىل من نسب . يف كتاب، يكون غري معترب، ولو تكون فيه العلوم الكثرية

فإن أحاديث رسول اهللا . وهذا، شيء خص به علماء اإلسالم وشريعته. ، إال بشرط السندإليه الكتاب
حىت . وهكذا... مث أخذها، عن أولئك العدول، عدولٌ آخرون. صلى اهللا عليه وسلم، رواها عنه العدول

املشرق وصلت للبخاري مثالً، وهو عدل، مث البخاري، صنف كتابه، ورواه عنه تسعون ألفاً، مث انتشر يف 
  .واملغرب، بالسند، حىت وصل إلينا

    

وكان أول . وأما علوم األوائل والفالسفة، فإا كانت، يف صدر اإلسالم، مهجورةً إىل دولة بين العباس
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مث ملا وصلت اخلالفة . وكان مقدماً يف علم الفلسفة والنجوم. أبو جعفر املنصور: من اعتىن منهم بالعلوم
فراسل ملوك الروم، . واستخرج العلم، من معادنه، بعلو مهته.  متم ما بدأ به جدإىل املأمون بن الرشيد،

أفالطون، وأرسطو، وبقراط، وجالينوس، وأقليدس، : وسأهلم كتب الفالسفة؟؟ فبعثوا إليه من كتب
مث .  مهرة املترمجني، فترمجوا له، على غاية ما أمكن- هلذه الكتب -وأحضر . وغريهم... وبطليموس

إذ املقصود من املنع منها، يف صدر اإلسالم، هو ألجل ضبط . لناس قراًءا، ورغبهم يف تعلمهاألزم ا
مع إن أكثر الفلسفة، واهليئة، واهلندسة، ال . وقد حصل ذلك. قواعد الشريعة، ورسوخ العقائد الصحيحة

ة اإلسالمية، نقلوا هذه ألهل املل. وحدثت امللكات. وملا نقلت علوم األمم، بالترمجة. تعلق هلا بالديانات
 - كلها -وأصبحت العلوم . وبقيت تلك الدفاتر، اليت باللغة األعجمية نسياً منسياً. العلوم إىل علومهم

واحتاج القائمون ا، إىل معرفة الدالالت اللفظية، واخلطية، يف لسام، دون ما سواه من . بلغة العرب
  .األلسن، لدروسها، وذهاب العناية ا

  الرسالةةخاتم

قسم اعتىن : أن الناس قسمان: يف انقسام الناس حبسب العلوم واملعارف واختالف املذاهب اعلموا
وقسم مل يعنت بالعوم، عناية يستحق ا . بالعلوم، فظهرت منهم أنواع املعارف، فهم صفوة اهللا من خلقه

ج، والعرب، والعربانيون، وأهل مصر، اهلند، والفرس، واليونان، والروم، واإلفرن: منهم. فاألول، أمم. امسه
 فإن اهللا، جنبهم سوء - وإن كانوا يف أول مراتب السواد -أما اهلند، فإن أهله . بقية األمم: والثاين

وهلم . فهم أهل اآلراء الفاضلة، واألحالم الراجحة. وفضلهم على كثري من البيض. أخالق السودان
 - فرقة قليلة العدد -ومنهم برامهة .  والنجوم، والعلم الطبيعيالتحقيق، يف علم العدد، واهلندسة، والطب،

فإن قوي القلب، . وهذا، من ضعف أمزجتهم وقلوم. إبطال النبوات، وحترمي ذبح احليوان: مذهبهم
صابئة، يعبدون املالئكة والكواكب وهم : ومجهور اهلند. حبسب املزاج، يستحسن اإليالم، وال يستقبحه

واملشهور يف كتبهم، مذهب . وهلم يف تعظيم الكواكب وأدوارها، آراء ومذاهب. يضاًينكرون النبوات أ
وهلم يف احلساب واألخالق . السند هند أي يف دهر الداهر ومذهب األرجهري، ومذهب االركند

وما فيه من احلكم، املنظومة . كتاب كليلة ودمنة: ومن تصنيف حكماء اهلند. واملوسيقي، تأليفات كثرية
وترجم من اهلندسة إىل الفارسية، أيام أنو شروان، امللك . األمثال، يشهد بكمال عقل واضعهبضرب 

ترمجه ابن . العادل وكان حمباً يف العلم وأهله مث ترجم، من الفارسية إىل العربية، أيام املنصور العباسي
  .املقفع، العامل املشهور

وسار الناس، يشهدن بالعقل . الدنيا سري الشمسويكفي أهل اهلند شرفاً، وضع الشطرنج، الذي سار يف 
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صصه بن داهر واسم امللك، الذي : واسم واضعه! ملن حيسن اللعب به، فكيف بعقل واضعه ومستنبطه؟
. وكان أردشري بن بابك، أول ملوك الفرس األخرية، وضع النرد وافتخرت الفرس به. وضع ألجله شهرام

وملا عرضه على . اء ذلك العصر، بترجيحه على النردفلما وضع صصه بن داهرالشطرنج حكمت حكم
طلبت أن : ؟ فقال له!وقال لصصه اطلب مين ما تريد من األموال. امللك شهرام أعجبه، وفرح به كثرياً

فمهما بلغ من القمح، . وال تزال تضاعفها، حىت تنتهي، إىل اآلخر. تضع حبة قمح، يف البيت األول
وكان أضمر له شيئاً !!وأنكر عليه، لكونه طلب شيئاً حقرياً، عند امللك. فاستصغر امللك ذلك. تعطيين
فقال صصه ما أريد إال هذا؟ فراده فيه، وهو مصمم عليه، فأجابه امللك إىل مطلوبه، فلما قيل . كثرياً

هذه فلما أُخرب امللك، استنكر . ما عندنا قمح يفي ذا، وال مبا يقاربه: ألرباب األقالم، حسبوه فقالوا
فطالبهم !!لو مجع كل قمح يف الدنيا ما بلغ هذا القدر: املقالة، وأحضر أرباب الديوان، وسأهلم؟ فقالوا له
أنت يف طلبتك، أعجبت حاالً، : فقال امللك لصصه. ببيانه، فقعدوا له، وحسبوه، فظهر له صدق ذلك

  .من وضعك الشطرنج

    

 صورة وضعه، وجده قد كشف، عن سر من سر ومن تأمل الشطرنج، وتأمل حركات قطعه، وتفكره يف
 ما قضاه يف - تعاىل -أهلمه . أن الواضع له، حكيم فيما رتبه وقرره: وذلك. القضاء والقدر، بسهولة

وجعل أمر . ولذلك، مل يشاركه، يف اختراعه له، مشارك!! أزله، وسبق به علمه، وجرى بوضعه قدره
وإن . وإن غُلب، فبتفريطه. داً عليه إن غلب، فباجتهادهكل العب به، من الناس، راجعاً إليه، وعائ

 مع تفويض األمر إليهما، يف اجلد واالجتهاد والفكر والتدبري واالكتساب والتحيل، - كليهما -الالِعبين 
. فهما جمبوران، يف صورة خمتارين. ال خيرجان يف مجيع ذلك، عما قضاه الواضع، وقدره، وشرعه هلما

 وعلم أن - تعاىل -اطلع هذا الواضع، على سر عزيٍز، من أسرار قدر اهللا . ورة جمبورينوخمتاران، يف ص
، وأن اهللا "ولكن الناس أنفسهم يظلمون"وأن اهللا ال يظلم مثقال ذرة . اإلنسان كاسب غامن، أو معاقب

من الالعبني، ولو عصمهم، ما خالفوه كما أراد الواضع، . أراد من العباد، ما هم فاعلون له، ومل جيربهم
، ومل خيرج واحد منهما عما قدره "ومن أساء فعليها. "ما هم العبون، ومل جيربهم فمن أحسن، فلنفسه

. فافهم هذا جيداً. ولو أراد منهما غري ذلك، ما خالفاه. من البيوت، والقطع، وعددها، ونقلها

ل، ويلهى به عن اهلم، فالشطرنج، مثال حكمي، ووضع علمي، جيلب به حسن الرأي، ويزداد به العق
ويكشف عن مستور األخالق، وحيكي صورة احلرب، ويبني مقدار حالوة الظفر باخلصم، والنصر على 

  .العدو، ومقدار مرارة القهر واخلذْالن

  .مجالن، وزرافتان، وطليعتان، ودبابتان، ووزير: والشطرنج الكبري، فيه من الزوائد
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وباليونانية، . واسم أبيهم بالعربية، فارس.  أمم العامل، وأشدهم قوةًوأما الفرس، فإم أمة قدمية، من أقدم
األوىل منهما، الكييه وإمنا قيل هلم . وكانت هلم دولتان عظيمتان طويلتان. وبالفارسية، يرشريش. يرشور

ويظهر من . أي خملص، متصل بالروحانية. كييه ألم كانوا يسمون امللك منهم كي فالن ومعناه الترتيه
وهذه الدولة الكييه، اليت غلب . لتواريخ، أن مبدأها، ومبدأ دولة التبابعة ملوك العرب من محري، واحدا

وهذه الثانية، هي اليت . وهي املعاصرة لدولة الروم بالشام. والثانية، الساسانية. عليها اإلسكندر اليوناين
  .غلب عليها املسلمون

وهو أول من ذلل اخليل، .  نوح، إىل زمن طهمورثوكان الفرس، يف أول أمرهم موحدين، على دين
إىل أن . وبقوا على هذا الدين، حنو ألف سنة. فاعتقد دين الصابئني، وقهر الفرس على اتباعه. وركبها

فجاء إىل يستاسف وعرض عليه . وكان ظهوره، أيام يستاسف أحد ملوكهم. متجسوا، بسبب زرادشت
. وجاء زرادشت، بكتاب، ادعاه وحياً. وقتل من امتنع. فيهدينه، فأعجبه، ومحل الناس على الدخول 

. ومسي ذلك الكتاب سناه ويدور على سنني حرفاً، من حروف املعجم!! كتبه يف اثين عشر ألف جلد

ومسي تفسريه زند مث فسر التفسري، ومساه زند وهذه اللفظة، هي اليت عربتها العرب، . وفسره زرادشت
وكان . يزدان، وأهرمن أي النور والظلمة ويعبد النار:  يقول بإهلني اثننيوكان زرادشت،. زنديق: فقالت

قسم يف أخبار األمم املاضية، وقسم يف حدثان املستقبل، وقسم يف نواميسهم : هذا الكتاب، ثالثة أقسام
: ورتب هلم عيدين. وجدد زرادشت بيوت النريان، وكان أمخدها منوشهر، أحد ملوكهم. وشرائعهم

 يف االعتدال الربيعي، واملهرجان يف االعتدال اخلريفي، وملا غلب اإلسكندر الفرس األوىل، أحرق النريوز
  .هذه الكتب

موجد : وكان ماين يقول. وبقوا على ذلك، إىل أيام سابور بن أردشري، فظهر ماين احلكيم، بعد املسيح
ور قليالً، مث رجع إىل اوسية، دين والظلمة، خالق الشر، واتبعه ساب. النور، خالق اخلري: العامل، اثنان

  .آبائه

باستباحة أموال الناس، وأا مشتركة بينهم، : ويف أيام قباذ، من ملوك الفرس، ظهر مزدك وكان يقول
  . من ملك اهللا، ال خيتص أحد بشيء- كلها -واألشياء . وليس لواحد ملك شيء، وال حتجريه، عن غريه

 الفرس إىل بيت املقدس، وأخذوا أسقفها، ومن معه، وطالبوهم ويف أيام أبرويز منهم، وصلت جنود
  .خبشبة الصليب، فاستخرجوها من الدفن، وبعثوا ا إىل أبرويز

    

وأمة الفرس، هم أعدل األمم، وأوسطهم . ويف أيام بوران بنت أبرويز ردت خشبة الصليب، إىل اجلاثليق
. وهلم أرصاد، ومذاهب يف حركاا. طب، وأحكام النجوموهلم عنابة بال. داراً، بالنسبة إىل هذه املعمورة
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جعله مثاالً للدنيا . على أنَّ أصح املذاهب، يف األدوار، مذهب الفرس، ومنهم واضع النرد. وأنفق العلماء
وجعل القطع، ثالثني قطعة، بعدد أيام كل . اثين عشر بيتاً، بعدد شهور السنة: وأهلها، فرتب الرقعة

  .، مثالً للقدر، وتقلبه بأهل الدنياوجعل الفصوص. شهر

وهو، يف التوراة، ولد يافث بن نوح، . وهم منسوبون إىل يونان. وأما اليونانيون، فهم أمة عظيمة القدر
رومة إيلي، وأناطويل، : وبالدهم. إىل يونان: وامسه فيها يافان بفاء، تقرب من الواو فعربته العرب. لصلبه

ومن اليونان، اإلسكندر الذي قهر امللوك، .  مساكنهم باملغرب منهموإخوام اللطينيون،. وقرمان
  .إنه استوىل على مخسة وثالثني ملكاً: يقال. وغلبهم

وكان مسكنه، مدينة أثنيا وهو . احلكماء املشهورون، مثل أرسطو وهو معلم اإلسكندر: ومن اليونان
 اليونان كان يعلم احلكمة، وهو ماٍش، أخذ احلكمة عن، أفالطون. كبري حكماء اخلليقة، من غري منازع

حتت الرواق املظلل له، من حر الشمس، فسمى تالميذه باملشائني، وأخذ أفالطون، عن سقراط ويعرف 
وكان هو أخذ . وقتله قومه، ملا اهم، عن عبادة األوثان. بسقراط الدن بسكناه يف دن من الطني اختذه

ثاغورس، أخذ عن تاليس حكيم ملطية وأخذ تاليس عن إن في: ويقال. احلكمة، عن فيثاغورس منهم
  .لقمان احلكيم املشهور

ومن حكماء اليونان، ذي مقراطيس، وأنكساغورس وأرسطو، هو الذي ترجم كتب هرمس املثلث 
. وشرح ما فيها، من العلوم واحلكمة والطلسمات. وأخرجها من اللسان املصري، إىل اليوناين. بالنعمة

ومنها، طلسمات إلنزال !! توي على فتح املدن واحلصون، بالطلسمات واحلكموكتاب األطماطيس حي
وكتب . املطر، وجلب املياه، وكتاب األشطريطاش يف االختبار، على سري القمر يف املنازل، واالتصاالت

، ومنهم بندقليس ...أخرى، يف منافع، وخواص، ألعضاء احليوانات، واألحجار، واألشجار، واحلشائش
وسوف . فالسفة إهليني ومعىن فال بلغتهم، احلب:  عمر داود النيب وكان علماء اليونان، يسمونوكان يف

فهم أرفع الناس مرتلةً، ملا ظهر منهم من . وهلم تصانيف، أنواع العلوم. العلم فمعىن فيلسوف حمب العلم
ومجيع العلوم العقلية، . بيعيةاالعتناء الصحيح، بفنون احلكمة، من العلوم الرياضية، واملنطقية، واملعارف الط

ويف دولة فيالدلفوس أي حمب أخيه كانت ترمجة التوراة، وكتب . وهم الذين أسسوها. مأخوذة عنهم
. ولغة األقدمني من اليونان، تسمى اإلغريقية وهي من أوسع اللغات. األنبياء، من العربانية إىل اليونانية

  .اللطينيون واإلغريقيون: ن، فرقتانولغات املتأخرين، تسمى اللطيىن، ألن اليونا

وبالدهم، . يافث بن علجان بن نوح: ونسبهم إىل. وأما الروم، وهو الكيتم اللطينيون، فهم إخوان يونان
القش : وأول ملوكهم. وملك هذه األمة، قدمي. بالناحية الغربية من خليج القسطنطينية إىل بالد اإلفرنك

: مث اتصل امللك البنه، وحلافديه. لف الرابع، من مبدأ اخلليقةوذلك، يف آخر األ. بن شطرش بن أيوب
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. وذلك، ألربعة آالف ومخسمائة، من مبدأ اخلليقة. ومها اللذان اختطا مدينة رومة. روملوس وأملش

  .الروم: ومسيت باسم بانيها، ومسي أهلها

. على الدخول فيه، فأطاعوهوقهر الروم . وكان الروم صابئة، إىل أن قام قسطنطني، املتدين بدين املسيح

  .ومل يزل دين املسيح يقوى، فال دخل فيه مجيع األمم ااورة للروم إىل أن

    

. إن الفالسفة املشهورين، روميون: وكثري من الناس يقول. كان منهم حكماء، وعلماء بأنواع الفلسفة

وكال األمتني، مشهور . همولتجاوز األمتني دخل بعضهم يف بعض، واختلط خرب. الصحيح، أم يونانيون
إن : وقيل. ولغتهم، خمالفة للغة اليونان. العناية بالفلسفة إال أن لليونانيني، من املزية والفضل، ما ال ينكر

ولغة الروم، اللطينية وهلم قلم، يعرف بالساميا يف القدمي، وال نظري له فإن احلرف . لغة اليونان، اإلغريقية
كنت يف جملس : قال جالينوس، يف بعض كتبه.  الكثرية، وجيمع عدة كلماتالواحد منه، حييط باملعاين

إن فالناً، حيفظ : فلما كان بعد أيام، لقيين صديق يل، فقال يل. عام، فتكلمت يف التشريح، كالماً عاماً
إنه : فقال! من أين له هذا؟: فقلت. وأعاد علي ألفاظي. عليك، يف جملسك أنك تكلمت بكذا وكذا

وهذا القلم، يتعلمه اخلواص، ومينع منه سائر الناس، .  يف كالمك- بالكتابة -اً، يسبقك يعرف قلم
  .جلاللته

ومنه الفرنج، . وأما الفرنج، فهم من ولد يافث بن نوح، كان يافث، ولد سبعة من الولد، منهم ريعات
لفاء وفتح الراء وقاعدة بالدهم أفرنس بفتح اهلمزة وسكون ا. فرنسوس: ويقال هلم. كما يف التوراة

أفرنك على وزن أفرنس وكأن أفرنس معرب من أفرنك : املهملة وسكون النون وبالسني املهملة ويقولون
الفرنسيس : أفرنج والكاف والقاف واجليم تتعاقب يف كالم العرب وملكهم، ويقال له: ويقولون

تفصل . ورائهم، يف الغربوبالدهم، بسائط، على عدوة البحر الرومي، ومشاله، وجزيرة األندلس، من 
وسكان تلك اجلبال، اجلاللقة وهم من . بينهم وبينها، جبال متوعرة، ذات مسالك ضيقة، يسموا الربث

صقلية، وقربص، وأقريطش وجنوة : شعوب الفرنك وكان الفرنسيس، استولوا من اجلزائر الرحرية، علي
وكان اإلفرنج أيضاً ملكوا . وعلى رومة. واستولوا علي قطعة من بالدهم من األندلس، إىل برشلونة

وغلبوا . وغريها من األمصار... سبيلطه، وجلوال، ورباغية، ومليس: إفريقة، ونزلوا أمصارها العظيمة، مثل
ومل يكن للروم فيها والية وإمنا . من كان ا من الرببر، وأدوا إليهم اجلباية، وعسكروا معهم، يف حروم

وكانوا ملكوا، ما بني طنجة وطرابلس . ة، جنداً للفرنج، ومن حشدوهمكان، من كان منهم بإفريقي
وكان .  من اهلجرة27ومن الفرنج امللك جرجري الذي قتله العرب، أول دخوهلم إفريقية، سنة . الغرب

وكان الفرنج بإفريقية، يؤدون إىل هرقل، . قاعدة ملكه سبيطلة وهي قبلة القريوان، على مسافة يومني
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ينية، ملا كان الروم، أغلب على األمم ااورة هلم، من مجيع اجلهات، إىل أن كان امللك ملك القسطنط
  .فخلع طاعة الروم، وضرب الدراهم والدنانري على صورته. جرجري

    

واجتمع الرببر والفرنج، . وقتلوا امللك جرجري، صار التغلب للرببر على الفرنج. وملا دخل العرب إفريقية
 وما زالت احلرب سجاالً بينهم، إىل سنة أربع ومثانني، فازم الرببر والفرنج، هزميةً، مل .على قتال العرب

فمن كان من الفرنج، قريباً من البحر، ركب إىل األندلس، وإىل صقلية، وإىل . يقع هلم مجع بعدها
 وصاروا مجلة الذي كانا بإفريقية، ومن كان بعيداً من البحر، اختلط مع الرببر،. سردانية، من الفرنج

. ومن تأمل اآلن، سكان جبل أوراس، فرق بني الرببر والفرنج. واحدة ويف جبل أوراس، كثرياً من الفرنج

مث اشتغل العرب، حبرب الفرنج، يف األندلس واجلزائر، أيام عبد الرمحن الداخل األموي، وبنيه باألندلس، 
 البحر الرومي، إىل أن فشلوا، وركدت ريح وعبد اهللا الشيعي، وبنيه بإفريقية، وملكوا عليهم جزائر

مث استفحل ملك فرانسا، بعد القياصرة . الدولتني، وضعف ملك العرب، فاسترجعوا ما أخذه العرب
وكثرت عندهم العلوم الفلسفية، واملعارف، وتنافسوا يف اكتساب الفضائل السياسية، فلم يبق . األوىل

فقد مجعوا علوم مجيع . يما يف عقد الستني، بعد املائتني واأللفال س. لليونان والروم ذكر، يف هذا الزمان
ومتم اهللا عليهم النعمة، بسلطنة امللك الشهري العادل، أعلى امللوك اإلفرجنية . األمم، من العرب والعجم

فإنه مجع كلمتهم بعد الشتات، . مهة، وأبعدهم صيتاً وأنداهم يداً، وأطوهلم سيفاً، نابليون الثالث
ووصل حبلهم بعد البتات وأنامهم يف مهد األمان، . م، بعد أن كادوا يصريون، من مجلة األمواتوأحياه

بعد أن كانوا ال يأمنون يف بيوم، من العدوان وأشاد هلم ذكراً، وإن مل يكونوا خاملني، إذ بعض الذكر، 
فله بذلك، منة . ن امللوكورحبوا يف يومه، ما مل يرحبوه يف سنة غريه، م. أنبه من البعض، عند العاقلني

  .ولكن ال يشكر النعمة من الناس، إال األكياس. عظمة عليهم

واألنعام، . وأما العرب، فهم من ولد سام بن نوح، وهم األمة الرحالة، اخليام، لسكناهم واخليل لركوم
وحيملون . عارهايقومون عليها، ويقتاتون بألباا، ويتخذون اللباس واألثاث، من أوبارها وأش. لكسبهم

 من الصيد، وقطع الطرق، والغارات على - يف غالب أحواهلم -أثقاهلم على ظهورها، ويبتغون الرزق 
وما . ومساكنهم، ما بني احمليط، من املغرب، إىل أقصى اليمن واهلند، من املشرق. من جاورهم من األمم

فما انتقلوا، إال يف . صى، والسوسكمصر، وصحارى برقة، وإفريقية، والزاب، واملغرب األق. بني ذلك
وإىل مسرقد، . وصل ملكهم إلىطنجة، من املغرب. املائة اخلامسة وكانت هلم دولة عظيمة، وآثاراً كرمية

وصنف عبدوا . صنف اعترف باخلالق، وأنكر البعث: وكانوا يف اجلاهلية، أصنافاً. من املشرق، يف اجلاهلية
ن منهم من مييل إىل اليهودية ومنهم من مييل إىل النصرانية ومنهم من وكا. وصنف عبدوا املالئكة. األصنام
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فكانوا ال ينكحون . مييل إىل الصابئة وكانت بقيت عندهم، بقايا من دين إمساعيل ابن إبراهيم اخلليل
وكانوا حيجون البيت، ويغتسلون من . األمهات، وال البنات، وال األخوات، وال جيمعون بني األختني

 ويداومون على املضمضة، واالستنشاق، والسواك، واالستنجاء، ونتف اإلبط، وحلق العانة، اجلنابة،
ويطلقون، وتعتد املرأة، اليت مات . ويقطعون يد السارق، ويعطون دية املقتول، مائةً من اإلبل. واخلتان

وليس . طبوكانت علومهم علم األنساب، والنجوم، وتعبري الرؤيا ونظم األشعار، واخل. زوجها، سنة
وذلك، أن من سكنوا مكة، أحاطوا بأخبار . يصل إىل أحد، من أهل املشرق واملغرب، خرب إال بالعرب

ومن سكن احلرية، علم أخبار فارس ومن سكن الشام، عرف أخبار الروم . التوراة واإلجنيل: أهل الكتابني
. وكانوا يفتخرون بالبيان يف الكالم. ومن سكن البحرين، علم أخبار اهلند والسند. واليونان وبين إسرائيل

كنا : روي عن شبيب بن شبة، قال. والفصاحة يف املنطق، والوفاء بالعهد، وإكرام الضيوف، وعلو اهلمة
من أعقل :  فقال لنا- وكان من أشراف الفرس وحكمائهم -يف جملس عظيم، فورد علينا ابن املقفع 

ملكوا كثرياً من . ليس هناك: قال. الفرس: فقلنا. ل إىل أصلهلعله ميي: فنظر بعضنا إىل بعض، وقلنا! األمم؟
فقلنا . أصحاب صنعة: فقال. الروم: فقلنا. األرض، وحووا عظيماً من امللك، فما استنبطوا بعقوهلم شيئاً

  .أشر خلق اهللا: فقال. السودان: فقلنا. فقال أصحاب فلسفة. اهلند: فقلنا. أصحاب طرفة: فقال. الصني

    

. ما أردت موافقتكم: فقال!!فضحكنا!! العرب: قال! فمن؟: فقلنا. نعم سائمة: فقال. اخلزر: فقلنا

جيود . ولكن، إذا فاتين حظي من النسب، فال يفوتين حظي من املعرفة، إن العرب، حكت على غري مثال
 .أحدهم بقوته، ويتفضل مبجهوده، ويشارك يف ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله، فيكون قدوة

وأعزم مهمهم . ويقبح ما شاء، فيقبح، رفعتهم عقوهلم. وحيسن ما شاء، فيحسن. ويفعله، فيصري حجة
فلما شرفهم اهللا، بالرسول حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه . حىت نالوا أكرم الفخر، وبلغوا أشرف الذكر

ة الفضائل، وتسابقوا إىل نيل وسلم وهم على هذه األخالق اجلميلة، والفضائل اجلليلة، تنافسونا يف زياد
واثروا اآلثار العظيمة، يف أقرب مدة، من بناء . فاكتسبوا منها ما مل يكتسبه األوائل. العلوم واملعارف

فقد أجرى موسى بن نصري، البحر، اثين عشر ميالً، إىل دار . املدائن، وعمل القناطر وفتح اخللجان
 وأخذها ووصل عمرو بن العاص، بني النيل وحبر القلزم، وغزا صقلية،. الصناعة بتونس وصنع مائة مرآب

. وجرت فيه السفن، من خالفة عمر بن اخلطاب، إىل ما بعد خالفة عمر بن عبد العزيز. يف مدة سنة

مث ضيعه . وساقه إىل القلزم. خليج أمري املؤمنني: وقال له. احتفره، من اخلليج، الذي يف ناحية الفسطاط
  .ليه الرمل، ونقطع، وصار منتهاه، إىل ذنب التمساحالوالة وترك، وغلب ع

حىت إن منهم، من بلغت تصانيفه، يف . وتيسر هلم من التصنيف، يف أنواع العلوم، ما مل يتيسر ألحد قبلهم
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ثالثة آالف مصنف، وزيادة، حيكى أن خزانة الكتب، مبصر، يف دولة العبيديني، بلغت ألفي : أنواع العلوم
ويف بعض التصانيف، مائة جملد، إىل ثالمثائة جملد، كتفسري الرازي، .  ألف مصنفألف مصنف، وستمائة

وغري اهللا م، . مث بدا فيهم النقص. وبلغ ملكهم، حيث مل يبلغ ملك أمٍة قبلهم، من آدم إىل اآلن. وغريه
  .وكل شيٍء بلغ احلد، انتهى... حيث غريوا ما بأنفسهم، شأن األمم

  تم: فحاذر زواالً إذا قيل  ما تم شيء بدا نقصه إذا

فكان . وأما العربانيون، وهم بنو إسرائيل، عنصر األنبياء، فكانت عنايتهم بعلوم الشرائع، وسري األنبياء
  .لكنهم مل يشتهروا بعلم الفلسفة. علماؤهم، أعلم الناس، بأخبار األنبياء، وبدء اخلليقة

ثرهم، قبط، وإمنا اختلطوا، لكثرة من تداول ملك مصر، إال أن أك. وأما أهل مصر، فهم أخالط من األمم
مث تنصروا، إىل . فكانوا يف القدمي، صابئة. فانتسبوا إىل موضعهم. من األمم، كالعمالقة واليونان والروم

وكان بعده . كان قبل الطوفان. ومنهم هرمس. وكان لقدمائهم، عناية بأنواع العلوم. وقت اإلسالم
وكانت دار العلم ا، مدينة منف .  وعلم الطلسمات، واملرايا احملرقة، والكيمياءعلماء بضروب الفلسفة،

فكانت دار العلم واحلكمة، إىل الفتح . فلما بىن اإلسكندر مدينة اإلسكندرية، رغب الناس يف عمارا
  .اإلسالمي

 اختالف الناس، يف حبسب العادة، اليت أجراها اهللا تعاىل، ومبا دل عليه االستقراء، يف. والسبب الظاهر
فإن الناس، على ثالثة أقسام معتربة، ويف كل . عقوهلم، وأخالقهم، ومعارفهم أحوال الشمس يف احلركة

  .قسم، أقسام متقاربة

. الذين يسكنون حتت خط االستواء إىل ما يقرب من املواضع، اليت حياذيها ممر رأس السرطان: أحدها

. خالقاً، وأبعدهم عن املعارف العقلية، والكماالت اإلنسانيةأضعف الناس عقالً، وأوحشهم أ. وهؤالء

وطبائعهم، . وأما الذين مساكنهم، أقرب إىل حماذاة ممر رأس السرطان، فعقوهلم أكمل، من الذين قبلهم
  .وأخالقهم مؤنسة، كاهلند واليمن وبالد العرب كلها، وبعض املغاربة. معتدلة

وهم سكان . ، على رأس ممر السرطان، إىل حماذاة نعش الكربىوأما القسم الثاين، فهم الذين يسكنون
فهم أكمل الناس عقالً وألطفهم أذهاناً، كأهل العراق والشام وخراسان . وسط املعمورة، من هذه األرض

وأصبهان وهم خمتلفون يف الكمال، وأكملهم عقالً، وأكثرهم قبوالً للمعارف، سكان املوضع، املعروف 
م يف الكالل، سكان إفرنس، فإم وسطُ اإلقليم اخلامس، ويليهم يف الكمال، أهل ويليه. بأيران شهر

  .األندلس، فإن بالدهم، أخذت من اإلقليم اخلامس والسادس
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. وهم الروس والصقالبة. وأما القسم الثالث، من سكان األرض، فهم الذين مساكنهم، حماذية لبنات نعش

. وهم متفاوتون يف النقصان. ام باردة، بعيدة عن قبول الكمالوأذه. فعقوهلم ناقصة وأخالقهم وحشية

  .وكل كمال، إذا نسب إليه تعاىل فهو نقص. والكمال احلقيقي هللا تعاىل وحده. فبعضهم أنقص من بعض

  .انتهى ما أوردناه من هذه العجالة

 أوالً، وأخراً،  هجرية واحلمد هللا1271 من رمضان سنة 14وكان الفراغ من تسويدها، يف يوم االثنني 
  .وظاهراً وباطناً

  



عبد القادر اجلزائري-ذكرى العاقل وتنبيه الغافل  47  

    

  الفهرس 

 3...................................................................................الباب األول

 3.........................................................................تقدمي يف العلم واجلهل

 5...........................................................................فصل العلم والعلماء

 9..................................................................................تعريف العقل

 11.........................................................................تكملة القوى األربع

 12...........................................................................دركتنبيه العقل امل

 15...........................................................................خامتة الباب األول

 18.....................................................................................الباب الثاين

 18.........................................................................إثبات العلم الشرعي

 21..........................................إثبات النبوة واحتياج كافة العقالء إىل علوم األنبياء

 24.............................................................................تنبيه معرفة النيب

 27........................................................................ة تكذيب األنبياءخامت

 29....................................................................................الباب الثالث

 29................................................................................فضل الكتابة

 31...............................................................................كتابات األمم

 34........................................................................تنبيه احلروف العربية

 35....................................................................خامتة التأليف والتصنيف

 38....................................................................................خامتة الرسالة

 47.........................................................................................الفهرس

  

To PDF: www.al-mostafa.com  


	Document
	ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	ﻝﻬﺠﻟﺍﻭ ﻡﻠﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻴﺩﻘﺘ 
	ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍﻭ ﻡﻠﻌﻟﺍ ﻝﺼﻓ 
	ﻝﻘﻌﻟﺍ ﻑﻴﺭﻌﺘ 
	ﻊﺒﺭﻷﺍ ﻯﻭﻘﻟﺍ ﺔﻠﻤﻜﺘ 
	ﻙﺭﺩﻤﻟﺍ ﻝﻘﻌﻟﺍ ﻪﻴﺒﻨﺘ 
	ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﺔﻤﺘﺎﺨ 

	ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	ﻲﻋﺭﺸﻟﺍ ﻡﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﺒﺜﺇ 
	ﺀﺎﻴﺒﻨﻷﺍ ﻡﻭﻠﻋ ﻰﻟﺇ ﺀﻼﻘﻌﻟﺍ ﺔﻓﺎﻜ ﺝﺎﻴﺘﺤﺍﻭ ﺓﻭﺒﻨﻟﺍ ﺕﺎﺒﺜﺇ 
	ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻪﻴﺒﻨﺘ 
	ﺀﺎﻴﺒﻨﻷﺍ ﺏﻴﺫﻜﺘ ﺔﻤﺘﺎﺨ 

	ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	ﺔﺒﺎﺘﻜﻟﺍ ﻝﻀﻓ 
	ﻡﻤﻷﺍ ﺕﺎﺒﺎﺘﻜ 
	ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﻪﻴﺒﻨﺘ 
	ﻑﻴﻨﺼﺘﻟﺍﻭ ﻑﻴﻟﺄﺘﻟﺍ ﺔﻤﺘﺎﺨ 

	ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﺔﻤﺘﺎﺨ 
	   ﺱﺭﻬﻔﻟﺍ


