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 شبكة مشكاة اإلسالمية

 المنطق
 لشيخ اإلسالم ابن تيمية

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم اْلَحْمُد ِللَِّه َوْحَدُه َوالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلى َمْن َلا 
َما َقدََّس اللَُّه ُروَحُه  -َأْحَمد ْبُن تيمية َنِبيَّ َبْعَدُه ُسِئَل َشْيُخ اْلِإْسَلاِم 

" َوَهْل َمْن َقاَل إنَُّه َفْرُض ِكَفاَيٍة ُمِصيٌب َأْم ُمْخِطٌئ  اْلَمْنِطِقوَن ِفي " َتُقوُل
 . ؟

: فمن قال : إنه فرض كفاية وإن من ليس له به خربة املنطق فأجاب : احلمد هلل : أما 
فليس له ثقة بشيء من علومه فهذا القول يف غاية الفساد من وجوه كثرية التعداد مشتمل 

أمور فاسدة ودعاوى ابطلة كثرية ال يتسع هذا املوضع الستقصائها . بل الواقع قدميا على 
وحديثا : أنك ال جتد من يلزم نفسه أن ينظر يف علومه به ويناظر به إال وهو فاسد النظر 

واملناظرة كثري العجز عن حتقيق علمه وبيانه . فأحسن ما حيمل عليه كالم املتكلم يف هذا : 
كان هو وأمثاله يف غاية اجلهالة والضاللة وقد فقدوا أسباب اهلدى كلها فلم أن يكون قد  

جيدوا ما يردهم عن تلك اجلهاالت إال بعض ما يف املنطق من األمور اليت هي صحيحة فإنه 
بسبب بعض ذلك رجع كثري من هؤالء عن بعض ابطلهم وإن مل حيصل هلم حق ينفعهم وإن 

ال يصح نسبة وجوبه إىل شريعة اإلسالم بوجه من الوجوه . وقعوا يف ابطل آخر . ومع هذا ف
إذ من هذه حاله فإمنا أتى من نفسه برتك ما أمر هللا به من احلق حىت احتاج إىل الباطل . 

ومن املعلوم : أن القول بوجوبه قول غالته وجهال أصحابه . ونفس احلذاق منهم ال يلتزمون 
. إما لطوهلا وإما لعدم فائدهتا وإما لفسادها وإما قوانينه يف كل علومهم بل يعرضون عنها 

لعدم متيزها وما فيها من اإلمجال واالشتباه . فإن فيه مواضع كثرية هي حلم مجل غث على 
علماء املسلمني وأئمة الدين رأس جبل وعر ال سهل فريتقى وال مسني فينتقل . وهلذا ما زال 

 رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط مجاعة وينهون عنه وعن أهله حىتيذمونه ويذمون أهله 
وغريهم فيها كالم عظيم يف حترميه وعقوبة أهله الشافعية واحلنفية من أعيان زماهنم من أئمة 

أمر ابنتزاع أاب عمرو بن الصالح حىت إن من احلكاايت املشهورة اليت بلغتنا : أن الشيخ 
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. مع أن عكا أفضل من أخذ وقال : أخذها منه أيب احلسن اآلمدي مدرسة معروفة من 
مل يكن أحد يف وقته أكثر تبحرا يف العلوم الكالمية والفلسفية منه وكان من أحسنهم اآلمدي 

إسالما وأمثلهم اعتقادا . ومن املعلوم أن األمور الدقيقة : سواء كانت حقا أو ابطال إمياان أو  
يشركهم يف علمهم وإن كان  كفرا ال تعلم إال بذكاء وفطنة فكذلك أهله قد يستجهلون من مل

إن إميانه أحسن من إمياهنم إذا كان فيه قصور يف الذكاء والبيان وهم كما قال هللا تعاىل : } 
وإذا انقلبوا { } وإذا مروا هبم يتغامزون { } الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 

وما أرسلوا عليهم { } ون وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضال{ } إىل أهلهم انقلبوا فكهني 
هل { } على األرائك ينظرون { } فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون { } حافظني 

{ . فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل ما مل حيصل هبذه الطريق ثوب الكفار ما كانوا يفعلون 
فيد به اإلميان القياسية فليس بعلم وقد ال حيصل لكثري منهم من هذه الطريق القياسية ما يست

الواجب فيكون كافرا زنديقا منافقا جاهال ضاال مضال ظلوما كفورا ويكون من أكابر أعداء 
وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا من اجملرمني وكفى بربك هاداي الرسل الذين قال هللا فيهم : } 

فؤادك وقال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة كذلك لنثبت به { . } ونصريا 
{ ورمبا حصل لبعضهم وال أيتونك مبثل إال جئناك ابحلق وأحسن تفسريا { } ورتلناه ترتيال 

إميان إما من هذه الطريق أو من غريها . وحيصل له أيضا منها نفاق فيكون فيه إميان ونفاق 
ويكون يف حال مؤمنا ويف حال منافقا ويكون مرتدا : إما عن أصل الدين أو عن بعض 

إما ردة نفاق وإما ردة كفر وهذا كثري غالب ال سيما يف األعصار واألمصار اليت  شرائعه :
تغلب فيها اجلاهلية والكفر والنفاق . فلهؤالء من عجائب اجلهل والظلم والكذب والكفر 
والنفاق والضالل ما ال يتسع لذكره املقام . وهلذا ملا تفطن كثري منهم ملا يف هذا النفي من 

تفيض عليها  -كنفوس األنبياء واألولياء   -صاروا يقولون : النفوس القدسية اجلهل والضالل 
املعارف بدون الطريق القياسية . وهم متفقون مجيعهم على أن من النفوس من تستغين عن 

وزن علومها ابملوازين الصناعية يف املنطق لكن قد يقولون : هو حكيم ابلطبع . والقياس 
ه الصناعة كما ينطق العريب ابلعربية بدون النحو ؛ وكما يقرض ينعقد يف نفسه بدون تعلم هذ

الشاعر الشعر بدون معرفة العروض . لكن استغناء بعض الناس عن هذه املوازين ال يوجب 
استغناء اآلخرين . فاستغناء كثري من النفوس عن هذه الصناعة ال ينازع فيه أحد منهم . 
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ها ابلكلية عن نفس القياس املذكور ومواده املعينة والكالم هنا : هل تستغين النفوس يف علوم
. فاالستغناء عن جنس هذا القياس شيء وعن الصناعة القانونية اليت يوزن هبا القياس شيء 

آخر . فإهنم يزعمون " أنه آلة قانونية متنع مراعاهتا الذهن أن يزل يف فكره " وفساد هذا 
 مبسوط مذكور يف موضع غري هذا .

تبينا عدم فائدته وإن كان قد يتضمن من العلم ما حيصل بدونه مث تبينا أان لو وحنن بعد أن 
قدران أنه قد يفيد بعض الناس من العلم ما يفيده هو فال جيوز أن يقال : ليس إىل ذلك 

. فإن هذا قول بال علم القياس املنطقي العلم لذلك الشخص ولسائر بين آدم طريق إال مبثل 
هلم  -وإن كان فيهم نوع من البدعة  -ذا ما زال متكلمو املسلمني . وهو كذب حمقق . وهل

من الرد عليه وعلى أهله وبيان االستغناء عنه وحصول الضرر واجلهل به والكفر ما ليس هذا 
القاضي أبو بكر بن موضعه ؛ دع غريهم من طوائف املسلمني وعلمائهم وأئمتهم كما ذكره 

 -وهو ما يفيد جمرد التخييل وحتريك النفس  -أما الشعري " . فالدقائق يف كتاب " الباقالين 
جعلوا األقيسة مخسة : الربهاين واخلطايب واجلديل والشعري واملغلطي وذلك يظهر أبهنم 

فال غرض لنا فيه هنا  -. وهو ما يشبه احلق وهو ابطل وهو احلكمة املموهة السوفسطائي 
ما سلم املخاطب مقدماته و " اخلطايب " ما   ولكن غرضنا تلك الثالثة . قالوا : " اجلديل "

كانت مقدماته مشهورة بني الناس و " الربهاين " ما كانت مقدماته معلومة . وكثري من 
يقينية برهانية بل وكذلك مع كوهنا شعرية  -مع كوهنا خطابية أو جدلية  -املقدمات تكون 

ا عند عموم الناس وقبوهلم هلا ولكن هي من جهة التيقن هبا : تسمى برهانية ومن جهة شهرهت
: تسمى خطابية ومن جهة تسليم الشخص املعني هلا : تسمى جدلية . وهذا كالم أولئك 

املبتدعة من الصابئة الذين مل يذكروا النبوات وال تعرضوا هلا بنفي وال إثبات . وعدم التصديق 
أعم من التكذيب .  للرسل واتباعهم كفر وضالل . وإن مل يعتقد تكذيبهم فالكفر والضالل

وأما قول بعض املتأخرين يف املشهورات : هي املقبوالت لكون صاحبها مؤيدا أبمر يوجب 
فهذه من الزايدات اليت ألزمتهم إايها احلجة ورأوا وجوب قبوهلا على  -قبول قوله وحنو ذلك 

حلنيفية كما ممتزجني ابالفالسفة طريقة األولني . وهلذا كان غالب صابئة املتأخرين الذين هم 
أن غالب من دخل يف الفلسفة من احلنفاء مزج احلنيفية ابلصبء ولبس احلق ابلباطل أعين 

ابلصبء املبتدع الذي ليس فيه إميان بل ابلنبوات كصبء صاحب املنطق وأتباعه . وأما 
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الصبء القدمي فذاك أصحابه : منهم املؤمنون ابهلل واليوم اآلخر الذين آمنوا وعملوا 
ات . فال خوف عليهم وال هم حيزنون كما أن التهود والتنصر منه ما أهله مبتدعون الصاحل

صلى هللا عليه وسلم ومنه ما كان أهله متبعني للحق . وهم الذين حممد ضالل قبل إرسال 
 آمنوا ابهلل واليوم واآلخر وعملوا الصاحلات فال خوف عليهم وال هم حيزنون .

 املنطق : إن القياس اخلطايب هو ما يفيد الظن كما أن قال من العلماء املصنفني يفومن 
: فلم يعرف مقصود القوم ؛ وال قال حقا . فإن كل واحد من الربهاين ما يفيد العلم 

اخلطايب واجلديل قد يفيد الظن كما أن الربهاين قد تكون مقدماته مشهورة ومسلمة . 
منها ؛ فتارة يقبل القول ألنه معلوم ؛ إذ  فالتقسيم ملواد القياس وقع ابعتبار اجلهات اليت يقبل

العلم يوجب القبول . وأما كونه ال يفيد العلم فال يوجب قبوله إال لسبب . فإن كان لشهرته 
: فهو خطايب ولو مل يفد علما وال ظنا . وهو أيضا خطايب إذا كانت قضيته مشهورة وإن 

قد ميثلون املشهورات املقبوالت اليت أفاد علما أو ظنا . والقول يف اجلديل كذلك . مث إهنم 
ليست علمية بقولنا " العلم حسن واجلهل قبيح والعدل حسن والظلم قبيح " وحنو ذلك من 
األحكام العملية العقلية اليت يثبتها من يقول ابلتحسني والتقبيح ويزعمون أان إذا رجعنا إىل 

جود ال بد أن يكون مباينا حمض العقل مل جند فيه حكما بذلك . وقد ميثلوهنا أبن املو 
للموجود اآلخر أو حمايثا له أو أن املوجود ال بد أن يكون جبهة من اجلهات . أو يكون جائز 

ألن العقل يسلم الرؤية ويزعمون : أن هذا من أحكام الوهم ال الفطرة العقلية . قالوا : 
. فأما تلك القضااي  . وهذا كله ختليط ظاهر ملن تدبرهمقدمات يعلم هبا فساد احلكم األول 

اليت مسوها مشهورات غري معلومة فهي من العلوم العقلية البديهية اليت جزم العقول هبا أعظم 
من جزمها بكثري من العلوم احلسابية والطبيعية وهي كما قال أكثر املتكلمني من أهل 

ية ؛ لكن اإلسالم بل أكثر متكلمي أهل األرض من مجيع الطوائف : أهنا قضااي بديهية عقل
قد ال حيسنون تفسري ذلك . فإن حسن ذلك وقبحه هو حسن األفعال وقبحها وحسن 
الفعل هو كونه مقتضيا ملا يطلبه احلي لذاته ويريده من املقاصد وقبحه ابلعكس . واألمر  
كذلك . فإن العلم والصدق والعدل هي كذلك حمصلة ملا يطلب لذاته ويراد لنفسه من 

قبحه هو لكونه حمصال للمقصود املراد بذاته أو منافيا لذلك . وهلذا  املقاصد فحسن الفعل و 
كان احلق يطلق اترة مبعىن النفي واإلثبات فيقال : هذا حق أي اثبت وهذا ابطل أي منتف 
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؛ ويف األفعال : مبعىن التحصيل للمقصود فيقال : هذا الفعل حق ؛ أي انفع ؛ أو حمصل 
البديهة والفطرة قد فيه وحنو ذلك وأما زعمهم : أن  للمقصود ويقال : ابطل أي ال فائدة
ألن القياس ال بد له من مقدمات بديهية : فهذا غلط ؛ حتكم مبا يتبني هلا ابلقياس فساده 

فإن جوز أن تكون املقدمات الفطرية البديهية غلطا من غري تبيني غلطها إال ابلقياس فطرية 
فليس مقتضى القياس الذي مقدماته فطرية . لكان قد تعارضت املقدمات الفطرية بنفسها و 

رد هذه املقدمات الفطرية ألجل تلك أبوىل من العكس بل الغلط فيما تقل مقدماته أوىل فما 
. وهذا يذكرونه يف نفي يعلم ابلقياس ومبقدمات فطرية أقرب إىل الغلط مما يعلم مبجرد الفطرة 

صود هنا : أن متقدميهم مل يذكروا علو هللا على العرش وحنو ذلك من أابطيلهم . واملق
املقدمات املتلقاة من األنبياء ولكن املتأخرون رتبوه على ذلك : إما بطريق الصابئة الذين 

وحنوه وإما بطريق املتكلمني الذين أحسنوا الظن مبا ذكره كابن سينا لبسوا احلنيفية ابلصابئة :  
جعل علوم األنبياء من ما األول : فإنه املنطقيون وقرروا إثبات العلم مبوجب النبوآت به . أ

لقوة صفاء تلك النفوس القدسية وطهارهتا وأن قوى النفوس يف احلدس ال العلوم احلدسية 
تقف عند حد . وال بد للعامل من نظام ينصبه حكيم فيعطي النفوس املؤيدة من القوة ما تعلم 

راه يف نفسها من الكالم ومن به ما ال يعلمه غريها بطريق احلدس ويتمثل هلا ما تسمعه وت
املالئكة ما ال يسمعه غريها ويكون هلا من القوة العملية اليت تطيعها هبا هيوىل العامل ما ليس 
لغريها فهذه اخلوارق يف قوى العلم مع السمع والبصر وقوة العمل والقدرة : هي النبوة عندهم 

ما ما يسمع ويرى يف نفسه فهو . ومعلوم أن احلدس راجع إىل قياس التمثيل كما تقدم . وأ
من جنس الرؤاي وهذا القدر حيصل مثله لكثري من عوام الناس وكفارهم فضال عن أولياء هللا 
وأنبيائه . فكيف جيعل ذلك هو غاية النبوة ؟ وإن كان الذي يثبتونه لألنبياء أكمل وأشرف 

يثبتوا نزول مالئكة من فهو كملك أقوى من ملك . وهلذا صاروا يقولون : النبوة مكتسبة ومل 
عند هللا إىل من خيتاره ويصطفيه من عباده . وال قصد إىل تكليم شخص معني من رسله ؛  

: أان أصدقك يف كل شيء إال يف أن ملوسى بن عمران كما يذكر عن بعض قدمائهم أنه قال 
ي علة العلل كلمك ما أقدر أن أصدقك يف هذا . وهلذا صار من ضل مبثل هذا الكالم يدع

مساواة األنبياء واملرسلني أو التقدم عليهم ؛ وهذا كثري يف كثري من الناس الذين يعتقدون يف 
أنفسهم أهنم أكمل النوع وهم من أجهل الناس وأظلمهم وأكفرهم وأعظمهم نفاقا . وأما 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 6 

املتكلمون املنطقيون فيقولون : يعلم هبذا القياس ثبوت الصانع وقدرته وجواز إرسال الرسل ؛ 
ييد هللا هلم مبا يوجب تصديقهم فيما يقولونه وهذه الطريقة أقرب إىل طريقة العلماء وأت

املؤمنني ؛ وإن كان قد يكون فيها أنواع من الباطل : اترة من جهة ما تقلدوه عن املنطقيني ؛ 
كذلك ؛ اليهود والنصارى  واترة من جهة ما ابتدعوه هم مما ليس هذا موضعه . ومنطقية 

العلم والبيان يف فالسفة املسلمني ومتكلميهم أعظم منه يف أهل الكتابني ؛ ملا لكن اهلدى و 
يف تينك امللتني من الفساد . ولكن الغرض تقرير جنس النبوات . فإن أهل امللل متفقون 

والصابئة الفالسفة وحنوهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض . اليهود والنصارى عليها لكن 
مجع أهل الكتاب . فإذا اتفق متفلسف من الة دون بعض آمنوا ببعض صفات الرس

الكفرين : الكفر خبامت املرسلني . والكفر حبقائق صفات الرسالة يف مجيع املرسلني فهذا هذا . 
: ما املانع من أن خيرق مسع  -مع علمهم بتفاوت قوى بين آدم يف اإلدراك  -فيقال هلم 

وجودة يف اخلارج ما ال يراه غريه ؟ كما قال أحدهم وبصره حىت يسمع ويرى من األمور امل
إين أرى ما ال ترون وأمسع ما ال تسمعون أطت السماء وحق النيب صلى هللا عليه وسلم " } 

{ " فهذا هلا أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد 
العلوم الكلية البديهية قد علمتم أهنا إحساس ابلظاهر أو ابلباطن ملا هو يف اخلارج . وكذلك 

ليس هلا حد يف بين آدم فمن أين لكم أن بعض النفوس يكون هلا من العلوم البديهية ما 
 -خيتص هبا وحدها أو هبا وأبمثاهلا ما ال يكون من البديهيات عندكم ؟ وإذا كان هذا ممكنا 

فمثل هذه العلوم ليس يف  -ء دع األنبيا -وعامة أهل األرض على أنه واقع لغري األنبياء 
منطقكم طريق إليها إذ ليست من املشهورات وال اجلدليات وال موادها عندكم يقينية وأنتم ال 

 -تعلمون نفيها ومجهور أهل األرض من األولني واآلخرين على إثباهتا . فإن كذبتم هبا كنتم 
قكم أيضا وخارجني عما اتركني ملنط -مع الكفر والتكذيب ابحلق وخسارة الدنيا واآلخرة 

أوجبتموه على أنفسكم : أنكم ال تقولون إال مبوجب القياس إذ ليس لكم هبذا النفي قياس 
وال حجة تذكر . وهلذا مل تذكروا عليه حجة وإمنا اندرج هذا النفي يف كالمكم بغري حجة . 

قلتم : ال وإن قلتم : بل هي حق اعرتفتم أبن من احلق ما ال يوزن مبيزان منطقكم . وإن 
ندري أحق هي أم ابطل ؟ اعرتفتم أبن أعظم املطالب وأجلها ال يوزن مبيزان املنطق . فإن 

صدقتم مل يوافقكم املنطق . وإن كذبتم مل يوافقكم املنطق . وإن ارتبتم مل ينفعكم املنطق . ومن 
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لفضة . املعلوم : أن موازين األموال ال يقصد أن يوزن هبا احلطب والرصاص دون الذهب وا
وأمر النبوات وما جاءت به الرسل أعظم يف العلوم من الذهب يف األموال . فإذا مل يكن يف 

عائال جائرا وهو أيضا عاجز . فهو ميزان  -مع أنه ميزان  -منطقكم ميزان له كان امليزان 
اهال جاهل ظامل إذ هو إما أن يرد احلق ويدفعه فيكون ظاملا أو ال يزنه وال يبني أمره فيكون ج

وهو احلق الذي ليس للنفوس عنه عوض وال هلا  -أو جيتمع فيه األمران فريد احلق ويدفعه 
 -مع هذا  -فكيف يستقيم  -عنه مندوحة وليست سعادهتا إال فيه وال هالكها إال برتكه 

أن تقولوا : إنه وما وزنتموه به من املتاع اخلسيس الذي أنتم يف وزنكم إايه به ظاملون عائلون 
تزنوا ابلقسطاس املستقيم ومل تستدلوا ابآلايت البينات : هو ] معيار [ العلوم احلقيقية  مل

واحلكمة اليقينية اليت فاز ابلسعادة عاملها وخاب ابلشقاوة جاهلها ورأس مال السادة وغاية 
العامل املنصف منكم : أن يعرتف بعجز ميزانكم عنه . وأما عوام علمائكم فيكذبون به 

اليهود إن كان منطقكم يرد عليهم فلستم بتحريف أمر منطقكم أحسن حاال من ويردونه و 
يف حتريف كتاب هللا الذي هو يف األصل حق هاد ؛ ال ريب فيه . فهذا هذا وال والنصارى 

 حول وال قوة إال ابهلل .
ال يفيد العلم بشيء ال يفيد إال أمورا كلية مقدرة يف الذهن وأيضا هم متفقون على أنه 

ود حمقق يف اخلارج إال بتوسط شيء آخر غريه . واألمور الكلية الذهنية ليست هي موج
إذ لكل موجود حقيقة يتميز هبا عن احلقائق اخلارجية وال هي أيضا علما ابحلقائق اخلارجية 

غريه هو هبا هو وتلك ليست كلية فالعلم ابألمر املشرتك ال يكون علما هبا فال يكون يف 
 وهو املطلوب .م حتقيق شيء من األشياء القياس املنطقي عل

ورمبا تكلموا على بعض األقيسة قياس التمثيل . أنه ال يفيد إال الظن وأيضا هم يطعنون يف 
املقتول على السهروردي الفرعية أو األصلية اليت تكون مقدماهتا ضعيفة أو مظنونة مثل كالم 

" . وكان يف فلسفته اإلشراق حكمة " و " األلواح " و " التلوحيات الزندقة صاحب " 
القرامطة الباطنية . وهااتن املاداتن : مها مادات الروم الصابئني والفرس اجملوس مستمدا من 

وأمثاهلم وهم ممن دخل يف قوله صلى هللا اإلمساعيلية والنصريية ومن دخل ويدخل فيهم من 
ا بشرب وذراعا بذراع لتأخذن مأخذ األمم قبلكم شرب عليه وسلم يف احلديث الصحيح : " } 

{ " . واملقصود : ؟ قال : فمن فارس والروم حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 8 

قياسا على هذا على قياس ضربه وهو أن يقال : السماء حمدثة السهروردي أن ذكر كالم 
ف جبامع ما يشرتكان فيه من التأليف فيحتاج أن يثبت أن علة حدوث البناء هو التأليالبيت 

قياس التمثيل " أبلغ يف إفادة العلم واليقني من " وأنه موجود يف الفرع . والتحقيق : أن " 
وإن كان علم قياس الشمول أكثر فذاك أكرب فقياس التمثيل يف القياس قياس الشمول " 

العقلي كالبصر يف العلم احلسي وقياس الشمول : كالسمع يف العلم احلسي . وال ريب أن 
كما قيل : من قاس فقياس التمثيل : مبنزلة البصر  أكمل والسمع أوسع وأمشل البصر أعظم و 

ما مل يره مبا رأى . وقياس الشمول يشابه السمع من جهة العموم . مث إن كل واحد من 
يتبع مقدماته فقياس التمثيل يف احلسيات وكل شيء :  -يف كونه علميا أو ظنيا  -القياسني 

لمنا أن حكمه حكمه وإن مل نعلم علة احلكم وإن علمنا علة إذا علمنا أن هذا مثل هذا ع
احلكم استدللنا بثبوهتا على ثبوت احلكم فبكل واحد من العلم بقياس التمثيل وقياس التعليل 

يعلم احلكم . وقياس التعليل : هو يف احلقيقة من نوع قياس الشمول لكنه امتاز عنه أبن احلد 
وبرهان العلة . وذلك قياس العلة و علة احلكم ويسمى ه -الذي هو الدليل فيه  -األوسط 

يسمى قياس الداللة وبرهان الداللة وإن مل نعلم التماثل والعلة بل ظنناها ظنا كان احلكم  
كذلك . وهكذا األمر يف قياس الشمول : إن كانت املقدمتان معلومتني كانت النتيجة 

دعواهم : أن هذا ال يفيد العلم فهو غلط معلومة وإال فالنتيجة تتبع أضعف املقدمات . فأما 
حمض حمسوس بل عامة علوم بين آدم العقلية احملضة ] هي [ من قياس التمثيل . وأيضا فإن 

علومهم اليت جعلوا هذه الصناعة ميزاان هلا ابلقصد األول : ال يكاد ينتفع هبذه الصناعة 
: من حساب العدد وحساب املقدار  املنطقية يف هذه العلوم إال قليال . فإن العلوم الرايضية

الذهين واخلارجي قد علم أن اخلائضني فيها من األولني واآلخرين مستقلون هبا من غري 
من العلوم الطبيعية التفات إىل هذه الصناعة املنطقية واصطالح أهلها . وكذلك ما يصح 

بل إمام ملنطق الكلية والطبية جتد احلاذقني فيها مل يستعينوا عليها بشيء من صناعة ا
: له فيها من الكالم الذي تلقاه أهل الطب ابلقبول ووجدوا مصداقه بقراط صناعة الطب 

ابلتجارب وله فيها من القضااي الكلية اليت هي عند عقالء بين آدم من أعظم األمور ومع هذا 
فليس هو مستعينا بشيء من هذه الصناعة بل كان قبل واضعها . وهم وإن كان العلم 

يعي عندهم أعلم وأعلى من علم الطب فال ريب أنه متصل به . فبالعلم بطبائع األجسام الطب
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املعينة احملسوسة تعلم طبائع سائر األجسام ومبدأ احلركة والسكون الذي يف اجلسم . ويستدل 
كتناظر الفقهاء ابجلزء على الكل وهلذا كثريا ما يتناظرون يف مسائل ويتنازع فيها هؤالء وهؤالء  

وأولئك يدعون عموم النظر ولكن اخلطأ تكلمني يف مسائل كثرية تتفق فيها الصناعتان وامل
والغلط عند املتكلمني واملتفلسفة أكثر مما هو عند الفقهاء واألطباء وكالمهم وعلمهم أنفع 

وأولئك أكثر ضالال وأقل نفعا ألهنم طلبوا ابلقياس ما ال يعلم ابلقياس وزامحوا الفطرة والنبوة 
محة أوجبت من خمالفتهم للفطرة والنبوة ما صاروا به من شياطني اإلنس واجلن الذين يوحي مزا

بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا خبالف الطب احملض فإنه علم انفع وكذلك الفقه 
 احملض .

وإن كانوا يعظمونه ويقولون : هو الفلسفة األوىل وهو العلم  -علم ما بعد الطبيعة وأما 
ظر يف الوجود ولواحقه ويسميه متأخروهم العلم اإلهلي وزعم املعلم األول هلم : أنه الكلي النا

فاحلق فيه من املسائل قليل نزر وغالبه علم أبحكام ذهنية  -غاية فلسفتهم وهناية حكمتهم 
ال حقائق خارجية . وليس على أكثره قياس منطقي . فإن الوجود اجملرد والوجوب واإلمكان 

واملعلول وانقسام ذلك إىل جزء املاهية وهو املادة والصورة ؛ وإىل عليت وجودها  والعلة اجملردة
. ومها الفاعل والغاية ؛ والكالم يف انقسام الوجود إىل اجلواهر واألعراض التسعة ؛ اليت هي : 

الكم والكيف واإلضافة واألين ومىت والوضع وامللك ؛ وأن يفعل وأن ينفعل ؛ كما أنشد 
زيد الطويل األسود بن مالك يف داره ابألمس كان يتكي يف يده سيف نضاه  بعضهم فيها :

ليس عليها وال على أقسامها قياس منطقي ؛ بل غالبها فانتضى فهذه عشر مقوالت سواء 
 جمرد استقراء قد نوزع صاحبه يف كثري منه .

 ميكنهم أن فإذا كانت صناعتهم بني علوم ال حيتاج فيها إىل القياس املنطقي . وبني ما ال
فيه من شغل القلب يستعملوا فيه القياس املنطقي : كان عدمي الفائدة يف علومهم بل كان 

كما سد على كثري منهم طريق العلم عن العلوم واألعمال النافعة ما ضر كثريا من الناس 
وأوقعهم يف أودية الضالل واجلهل فما الظن بغري علومهم من العلوم اليت ال حتد لألولني 

اآلخرين . وأيضا ال جتد أحدا من أهل األرض حقق علما من العلوم وصار إماما فيه و 
مستعينا بصناعة املنطق ال من العلوم الدينية وال غريها فاألطباء واحلساب والكتاب وحنوهم 

حيققون ما حيققون من علومهم وصناعاهتم بغري صناعة املنطق . وقد صنف يف اإلسالم علوم 
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لعروض والفقه وأصوله والكالم وغري ذلك . وليس يف أئمة هذه الفنون من  النحو واللغة وا
كان يلتفت إىل املنطق بل عامتهم كانوا قبل أن يعرب هذا املنطق اليوانين . وأما العلوم 

املوروثة عن األنبياء صرفا وإن كان الفقه وأصوله متصال بذلك فهي أجل وأعظم من أن يظن 
اليت هي خري أمة  -طق إذ ليس يف القرون الثالثة من هذه األمة أن ألهلها التفات إىل املن

وأفضلها القرون الثالثة : من كان يلتفت إىل املنطق أو يعرج عليه مع أهنم  -أخرجت للناس 
يف حتقيق العلوم وكماهلا ابلغاية اليت ال يدرك أحد شأوها كانوا أعمق الناس علما وأقلهم 

لغريهم كالم فيما تكلموا فيه إال وجدت بني الكالمني من  تكلفا وأبرهم قلواب . وال يوجد
أن من املعلوم : أن من والفرق بل الذي وجدانه ابالستقراء الفرق أعظم مما بني القدم 

وأقلهم علما وحتقيقا اخلائضني يف العلوم من أهل هذه الصناعة أكثر الناس شكا واضطرااب 
وأبعدهم عن حتقيق علم موزون وإن كان فيهم من قد حيقق شيئا من العلم . فذلك لصحة 

إدخال صناعة املادة واألدلة اليت ينظر فيها وصحة ذهنه وإدراكه ال ألجل املنطق . بل 
 وجيعل القريب من العلم بعيدااملنطق يف العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد اإلشارة 

واليسري منه عسريا . وهلذا جتد من أدخله يف اخلالف والكالم وأصول الفقه وغري ذلك مل يفد 
إال كثرة الكالم والتشقيق ؛ مع قلة العلم والتحقيق . فعلم أنه من أعظم حشو الكالم وأبعد 
األشياء عن طريقة ذوي األحالم . نعم ال ينكر أن يف املنطق ما قد يستفيد ببعضه من كان 

وحنوهم النصارى واليهود والرافضة كفر وضالل وتقليد ممن نشأ بينهم من اجلهال كعوام يف  
فأورثهم املنطق ترك ما عليه أولئك من تلك العقائد . ولكن يصري غالب هؤالء مداهنني 
لعوامهم مضلني هلم عن سبيل هللا أو يصريون منافقني زاندقة ال يقرون حبق وال بباطل بل 

تركوا الباطل . فأذكياء طوائف الضالل إما مضللون مداهنون وإما زاندقة يرتكون احلق كما 
منافقون ال يكاد خيلو أحد منهم عن هذين فأما أن يكون املنطق وقفهم على حق يهتدون به 

: فهذا ال يقع ابملنطق . ففي اجلملة : ما حيصل به لبعض الناس من شحذ ذهن أو رجوع 
هو لكونه كان يف أسوأ حال ال ملا يف صناعة املنطق من  عن ابطل أو تعبري عن حق : فإمنا

الكمال . ومن املعلوم : أن املشرك إذا متجس واجملوسي إذا هتود : حسنت حاله ابلنسبة إىل 
ما كان فيه قبل ذلك . لكن ال يصلح أن جيعل ذلك عمدة ألهل احلق املبني . وهذا ليس 

اليت فيها دقة وهلا نوع إحاطة كما جتد ذلك خمتصا به . بل هذا شأن كل من نظر يف األمور 
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يف علم النحو . فإنه من املعلوم أن ألهله من التحقيق والتدقيق والتقسيم والتحديد ما ليس 
ألهل املنطق وأن أهله يتكلمون يف صورة املعاين املعقولة على أكمل القواعد . فاملعاين فطرية 

ليت هي األلفاظ فإهنا تتنوع فمىت تعلموا عقلية ال حتتاج إىل وضع خاص خبالف قوالبها ا
أكمل الصور والقوالب للمعاين مع الفطرة الصحيحة كان ذلك أكمل وأنفع وأعون على 

حتقيق العلوم من صناعة اصطالحية يف أمور فطرية عقلية ال حيتاج فيها إىل اصطالح خاص 
 . هذا لعمري عن منفعته يف سائر العلوم .

خصوصا : فهذا أبني من أن حيتاج إىل بيان وهلذا جتد الذين الم منفعته يف علم اإلسوأما 
اتصلت إليهم علوم األوائل فصاغوها ابلصيغة العربية بعقول املسلمني جاء فيها من الكمال 

والتحقيق واإلحاطة واالختصار ما ال يوجد يف كالم األوائل وإن كان يف هؤالء املتأخرين من 
يف اجلملة بركة ما بعث به رسول هللا صلى هللا عليه  فيه نفاق وضالل لكن عادت عليهم

وسلم من جوامع الكلم وما أوتيته أمته من العلم والبيان الذي مل يشركها فيه أحد ، وأيضا 
صاحب التعاليم اليت ملبتدعة الصابئة يزن أرسطو فإن صناعة املنطق وضعها معلمهم األول : 
متهم وفلسفتهم اليت هي غاية كماهلم . وهي هبا ما كان هو وأمثاله يتكلمون فيه من حك

هي األمور احلسابية  -وهي املدخل إىل احلق  -قسمان : نظرية وعملية . فأصح النظرية 
الرايضية . وأما العملية : فإصالح اخللق واملنزل واملدينة . وال ريب أن يف ذلك من نوع 

ليس هلم كتاب منزل وال نيب  العلوم واألعمال الذي يتميزون هبا عن جهال بين آدم الذين
مرسل ما يستحقون به التقدم على ذلك . وفيه من منفعة صالح الدنيا وعمارهتا ما هو 
داخل يف ضمن ما جاءت به الرسل . وفيها أيضا من قول احلق واتباعه واألمر ابلعدل 

 والنهي عن الفساد : ما هو داخل يف ضمن ما جاءت به الرسل . فهم ابلنسبة إىل جهال
األمم كبادية الرتك وحنوهم أمثل إذا خلوا عن ضالهلم فأما مع ضالهلم فقد يكون الباقون على 

وسامرة النصارى مثل جهال  -الفطرة من جهال بين آدم أمثل منهم . فأما أضل أهل امللل 
فهم أعلم منهم وأهدى وأحكم وأتبع للحق . وهذا قد بسطته بسطا كثريا يف غري  -اليهود 

ع . وإمنا املقصود هنا : بيان أن هذه الصناعة قليلة املنفعة عظيمة احلشو . وذلك هذا املوض
 -. إذ القضااي الكلية املوجبة األمور العملية اخللقية قل أن ينتفع فيها بصناعة املنطق أن 

لكن أهل السياسة لنفوسهم وألهلهم ومللكهم إمنا  -وإن كانت توجد يف األمور العملية 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 

راء الكلية من أمور ال حيتاجون فيها إىل املنطق ومىت حصل ذلك الرأي كان ينالون تلك اآل
االنتفاع به ابلعمل . مث األمور العملية ال تقف على رأي كلي بل مىت علم اإلنسان انتفاعه 

بعمل عمله وأي عمل تضرر به تركه . وهذا قد يعلمه ابحلس الظاهر أو الباطن ال يقف 
. وهلذا  أكثر األمور العملية ال يصح استعمال املنطق فيها ن ذلك على رأي كلي . فعلم أ

كان املؤدبون لنفوسهم وألهلهم السائسون مللكهم ال يزنون آراءهم ابلصناعة املنطقية إال أن 
يكون شيئا يسريا والغالب على من يسلكه : التوقف والتعطيل . ولو كان أصحاب هذه 

على وزهنا هبذه الصناعة لكان تضررهم بذلك أضعاف اآلراء تقف معرفتهم هبا واستعماهلم هلا 
مجيع ما أيمرون به من العلوم واألخالق واألعمال ال تكفي يف النجاة انتفاعهم به مع أن 

حىت إذا اداركوا فيها فضال عن أن يكون حمصال لنعيم اآلخرة قال تعاىل : } من عذاب هللا 
آهتم عذااب ضعفا من النار قال لكل ضعف مجيعا قالت أخراهم ألوالهم ربنا هؤالء أضلوان ف

أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين { كذلك قال : } ولكن ال تعلمون 
 -{ من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآاثرا يف األرض فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون 

ألعراف : أن هؤالء املعرضني { . فأخرب هنا مبثل ما أخرب به يف االكافرون }  -إىل قوله 
عما جاءت به الرسل ملا رأوا أبس هللا وحدوا هللا وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك . وكذلك 

آمنت أنه ال أنه ملا أدركه الغرق قال : }  -وهو كافر ابلتوحيد وابلرسالة  -فرعون أخرب عن 
آآلن وقد عصيت قبل : }  { قال هللاإله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأان من املسلمني 

وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم { وقال تعاىل : } وكنت من املفسدين 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدان أن تقولوا يوم القيامة إان كنا عن هذا 

فعل  أو تقولوا إمنا أشرك آابؤان من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا{ } غافلني 
أمل أيتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ومثود والذين من { وقال تعاىل : } املبطلون 

بعدهم ال يعلمهم إال هللا جاءهتم رسلهم ابلبينات فردوا أيديهم يف أفواههم وقالوا إان كفران مبا 
 قالت رسلهم أيف هللا شك فاطر{ } أرسلتم به وإان لفي شك مما تدعوننا إليه مريب 

السماوات واألرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إىل أجل مسمى قالوا إن أنتم إال 
{ . وهذا يف القرآن بشر مثلنا تريدون أن تصدوان عما كان يعبد آابؤان فأتوان بسلطان مبني 

يف مواضع أخر : يبني فيها أن الرسل كلهم أمروا ابلتوحيد بعبادة هللا وحده ال شريك له وهنوا 
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عن عبادة شيء من املخلوقات سواه أو اختاذه إهلا ؛ وخيرب أن أهل السعادة هم أهل التوحيد 
هم أهل الشقاوة . وذكر هذا عن عامة الرسل ويبني أن الذين مل يؤمنوا ابلرسل املشركني وأن 

. وكذلك اإلميان ابليوم اآلخر هو التوحيد واإلميان ابلرسل متالزمان مشركون . فعلم أن 
وال تتبع ان ابلرسل متالزمان . فالثالثة متالزمة . وهلذا جيمع بينها يف مثل قوله : } واإلمي

{ وهلذا أخرب أن الذين أهواء الذين كذبوا آبايتنا والذين ال يؤمنون ابآلخرة وهم برهبم يعدلون 
وإذا ذكر هللا وحده امشأزت قلوب الذين ال ال يؤمنون ابآلخرة مشركون فقال تعاىل : } 

{ . وأخرب عن مجيع األشقياء : أن الرسل أنذرهتم ابليوم اآلخر كما قال نون ابآلخرة يؤم
قالوا بلى قد جاءان نذير { } كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل أيتكم نذير تعاىل : }  

{ فأخرب أن الرسل أنذرهتم وأهنم  فكذبنا وقلنا ما نزل هللا من شيء إن أنتم إال يف ضالل كبري 
وسيق الذين كفروا إىل جهنم زمرا حىت إذا جاءوها فتحت ا ابلرسالة . وقال تعاىل : } كذبو 

{ اآلية . فأخرب عن أهل النار : أهنم قد جاءهتم الرسالة وأنذروا ابليوم اآلخر . وقال أبواهبا 
ويوم حيشرهم مجيعا اي معشر اجلن قد استكثرمت من اإلنس وقال أولياؤهم من تعاىل : } 

نا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها اإلنس رب
وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون { } إال ما شاء هللا إن ربك حكيم عليم 

{ اآلية . وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا كافرين }  -إىل قوله  -{ اي معشر اجلن واإلنس 
اجلن واإلنس : أن الرسل بلغتهم رسالة هللا وهي آايته وأهنم أنذروهم اليوم  فأخرب عن مجيع

الذين ضل سعيهم يف احلياة { } قل هل ننبئكم ابألخسرين أعماال اآلخر وكذلك قال : } 
{ . فأخرب أهنم كفروا آبايته أولئك الذين كفروا آبايت رهبم ولقائه }  -إىل قوله  -{ الدنيا 

ه وهو اليوم اآلخر . وقد أخرب أيضا يف غري موضع أبن الرسالة عمت بين وهي رسالته وبلقائ
إان أرسلناك ابحلق بشريا ونذيرا آدم وأن الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كما قال تعاىل : } 

إان أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح { وقال تعاىل : } وإن من أمة إال خال فيها نذير 
وما نرسل { وقال تعاىل : } وكان هللا عزيزا حكيما }  -قوله إىل  -{ والنبيني من بعده 

والذين  { } املرسلني إال مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فال خوف عليهم وال هم حيزنون 
{ . فأخرب أن من آمن ابلرسل وأصلح من كذبوا آبايتنا ميسهم العذاب مبا كانوا يفسقون 

قلنا اهبطوا منها مجيعا حيزنون . وقال تعاىل } األولني واآلخرين فال خوف عليهم وال هم 
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{ ومثل ذلك قوله : فإما أيتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون 
{ اآلية . فذكر أن فلهم أجرهم عند رهبم }  -إىل قوله  -{ إن الذين آمنوا والذين هادوا } 

لنجاة والسعادة وذكر يف تلك اآلية اإلميان املؤمنني ابهلل وابليوم اآلخر من هؤالء هم أهل ا
ابلرسل ويف هذه اإلميان ابليوم اآلخر ألهنما متالزمان وكذلك اإلميان ابلرسل كلهم متالزم . 
فمن آمن بواحد منهم فقد آمن هبم كلهم ومن كفر بواحد منهم فقد كفر هبم كلهم كما قال 

{ أولئك هم الكافرون حقا }  -له إىل قو  -{ إن الذين يكفرون ابهلل ورسله تعاىل : } 
اآلية واليت بعدها . فأخرب أن املؤمنني جبميع الرسل هم أهل السعادة وأن املفرقني بينهم 

وكل إنسان ألزمناه طائره يف ابإلميان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقا . وقال تعاىل : } 
بك كفى بنفسك اليوم عليك اقرأ كتا{ } عنقه وخنرج له يوم القيامة كتااب يلقاه منشورا 

من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وال تزر وازرة وزر { } حسيبا 
{ . فهذه األصول الثالثة : توحيد هللا واإلميان أخرى وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال 

برسله واليوم توحيد هللا واإلميان هي أمور متالزمة . واحلاصل : أن  -برسله وابليوم اآلخر 
. فأهل هذا اإلميان والعمل الصاحل : هم أهل اآلخر هي أمور متالزمة مع العمل الصاحل 

السعادة من األولني واآلخرين واخلارجون عن هذا اإلميان : مشركون أشقياء . فكل من  
كذب الرسل فلن يكون إال مشركا وكل مشرك مكذب للرسل وكل مشرك وكافر ابلرسل فهو  

م اآلخر وكل من كفر ابليوم اآلخر فهو كافر ابلرسل وهو مشرك ؛ وهلذا قال كافر ابليو 
وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل سبحانه وتعاىل : } 

ولتصغى إليه أفئدة { } بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفرتون 
{ . فأخرب أن مجيع األنبياء هلم وه وليقرتفوا ما هم مقرتفون الذين ال يؤمنون ابآلخرة ولريض

أعداء وهم شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض القول املزخرف وهو املزين احملسن 
يغررون به . والغرور : هو التلبيس والتمويه . وهذا شأن كل كالم وكل عمل خيالف ما 

وغريهم من األولني واآلخرين مث قال : }  جاءت به الرسل من أمر املتفلسفة واملتكلمة
{ فأخرب أن كالم أعداء الرسل تصغى ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون ابآلخرة ولريضوه 

إليه أفئدة الذين ال يؤمنون ابآلخرة . فعلم أن خمالفة الرسل وترك اإلميان ابآلخرة متالزمان 
ف الرسل كما هو موجود يف أصناف فمن مل يؤمن ابآلخرة أصغى إىل زخرف أعدائهم فخال
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ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم الكفار واملنافقني يف هذه األمة . وقال تعاىل : } 
هل ينظرون إال أتويله يوم أييت أتويله يقول الذين نسوه من { } هدى ورمحة لقوم يؤمنون 

ية . فأخرب أن الذين اآل -{ قبل قد جاءت رسل ربنا ابحلق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا 
: جاءت  -وهو ما أخرب به  -يقولون إذا جاء أتويله  -وهو الرسالة  -تركوا اتباع الكتاب 

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم رسل ربنا ابحلق . وهذا كقوله : } 
نا قال كذلك أتتك آايت{ } قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا { } القيامة أعمى 

{ أخرب أن الذين تركوا اتباع آايته يصيبهم ما ذكران . فقد تبني فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 
أن أصل السعادة وأصل النجاة من العذاب هو توحيد هللا بعبادته وحده ال شريك له واإلميان 

برسله واليوم اآلخر والعمل الصاحل . وهذه األمور ليست يف حكمتهم وفلسفتهم املبتدعة 
فيها األمر بعبادة هللا وحده والنهي عن عبادة املخلوقات . بل كل شرك يف العامل إمنا  ليس

حدث برأي جنسهم إذ بنوه على ما يف األرواح واألجسام من القوى والطبائع وإن صناعة 
الطالسم واألصنام والتعبد هلا يورث منافع ويدفع مضار . فهم اآلمرون ابلشرك والفاعلون له 

مر ابلشرك منهم فلم ينه عنه بل يقر هؤالء وهؤالء وإن رجح املوحدون ترجيحا ما . ومن مل أي
. وقد يعرض عن األمرين مجيعا . فتدبر هذا فإنه انفع جدا . املشركني . فقد يرجح غريه 

وهلذا كان رءوسهم املتقدمون واملتأخرون أيمرون ابلشرك . فاألولون يسمون الكواكب اآلهلة 
أبصناف العبادات . كذلك كانوا يف ملة اإلسالم ال ينهون عن الشرك الصغرى ويعبدوهنا 

ويوجبون التوحيد ؛ بل يسوغون الشرك أو أيمرون به أو ال يوجبون التوحيد . وقد رأيت من 
ما  -أنفس األنبياء وغريهم  -مصنفاهتم يف عبادة الكواكب واملالئكة وعبادة األنفس املفارقة 

عوا التوحيد فإمنا توحيدهم ابلقول ؛ ال ابلعبادة والعمل . هو أصل الشرك . وهم إذا اد
والتوحيد الذي جاءت به الرسل ال بد فيه من التوحيد إبخالص الدين هلل . وعبادته وحده ال 

شريك له . وهذا شيء ال يعرفونه . والتوحيد الذي يدعونه : إمنا هو تعطيل حقائق األمساء 
هو من أعظم أسباب اإلشراك . فلو كانوا موحدين والصفات وفيه من الكفر والضالل ما 

لكان معهم التوحيد دون العمل .  -وهو أن يصفوا هللا مبا وصفته به رسله  -ابلقول والكالم 
وذلك ال يكفي يف السعادة والنجاة بل ال بد من أن يعبد هللا وحده ويتخذ إهلا ؛ دون ما 

ف وهم يف القول والكالم معطلون جاحدون سواه . وهو معىن قول : " ال إله إال هللا " فكي
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: فليس فيه للمعلم األول وذويه كالم اإلميان ابلرسل ؛ ال موحدون وال خملصون ؟ . وأما 
معروف . والذين دخلوا يف امللل منهم آمنوا ببعض صفات الرسل وكفروا ببعض . وأما اليوم 

ومنهم من ينكر املعادين  اآلخر : فأحسنهم حاال من يقر مبعاد األرواح دون األجساد .
مجيعا . ومنهم من يقر مبعاد األرواح العاملة دون اجلاهلة . وهذه األقوال الثالثة ملعلمهم الثاين 

. وهلم فيه من االضطراب ما يعلم به أهنم مل يهتدوا فيه ] إىل [ الصواب . أيب نصر الفارايب 
عدده إال هللا . فإذا كان ما به  وقد أضلوا بشبهاهتم من املنتسبني إىل امللل من ال حيصي

حتصل السعادة والنجاة من الشقاوة ليس عندهم أصال كان ما أيمرون به من األخالق 
يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة واألعمال والسياسات كما قال هللا تعاىل : } 

 { .هم غافلون 
منفعته يف الدنيا . وأما " العلم اإلهلي " : فالصواب منها ما يذكرونه من العلوم النظرية وأما 

فليس عندهم منه ما حتصل به النجاة والسعادة بل وغالب ما عندهم منه ليس مبتيقن معلوم 
وإمنا يتكلم فيها العلوم اإلهلية ال سبيل فيها إىل اليقني بل قد صرح أساطني الفلسفة : أن 

{ وهلذا الظن ال يغين من احلق شيئا وإن ابألحرى واألخلق ؛ فليس معهم فيها إال الظن } 
يوجد عندهم من املخالفة للرسل أمر عظيم ابهر حىت قيل مرة لبعض األشياخ الكبار ممن 

يعرف الكالم والفلسفة واحلديث وغري ذلك : ما الفرق الذي بني األنبياء والفالسفة ؟ فقال 
ما يقولونه وبني ما  : السيف األمحر . يريد أن الذي يسلك طريقتهم يريد أن يوفق بني

جاءت به الرسل فيدخل من السفسطة والقرمطة يف أنواع من احملال الذي ال يرضاه عاقل  
ومن القرامطة والباطنية وأمثاهلم . ومن هنا ضلت رسائل إخوان الصفا كما فعل أصحاب 

شاركهم يف بعض ذلك . وهذا ابب يطول وصفه ليس الغرض هنا ذكره . وإمنا ) الغرض أن 
مهم وضع منطقهم ليزن به ما يقولونه من هذه األمور اليت خيوضون فيها واليت هي قليلة معل

املنفعة . وأكثر منفعتها : إمنا هي يف األمور الدنيوية وقد يستغىن عنها يف األمور الدنيوية 
أيضا . فأما أن يوزن هبذه الصناعة ما ليس من علومهم وما هو فوق قدرهم أو يوزن هبا ما 

لسعادة والنعيم والنجاة من العذاب األليم : فهذا أمر ليس هو فيها وقد جعل هللا يوجب ا
فهذا القدر ال  -لكل شيء قدرا . والقوم وإن كان هلم ذكاء وفطنة ؛ وفيهم زهد وأخالق 

يوجب السعادة والنجاة من العذاب إال ابألصول املتقدمة : من اإلميان ابهلل وتوحيده 
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ان برسله واليوم اآلخر ؛ والعمل الصاحل . وإمنا قوة الذكاء مبنزلة قوة وإخالص عبادته ؛ واإلمي
البدن وقوة اإلرادة . فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادية بدون هذه األصول يكون مبنزلة من 

يؤتى قوة يف جسمه وبدنه بدون هذه األصول . وأهل الرأي والعلم مبنزلة أهل امللك واإلمارة 
ال ينفعه ذلك شيئا إال أن يعبد هللا وحده ال شريك له ؛ ويؤمن برسله  وكل من هؤالء وهؤالء

وابليوم اآلخر . وهذه األمور متالزمة . فمن عبد هللا وحده لزم أن يؤمن برسله ويؤمن ابليوم 
اآلخر ؛ فيستحق الثواب وإال كان من أهل الوعيد خيلد يف العذاب هذا إذا قامت عليه 

ل واحد من أهل امللك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعوهنم ؛ احلجة ابلرسل . وملا كان ك
يف ربه ملا آاته هللا إبراهيم ؛ والذي حاج فرعون ذكر هللا ذلك يف كتابه يف غري موضع . فذكر 

وغريهم من املستكربين املكذبني للرسل وذكر قول علمائهم  وعاد نوح قوم امللك واملأل من 
م ابلبينات فرحوا مبا عندهم من العلم وحاق هبم ما كانوا به فلما جاءهتم رسلهكقوله : } 
فلم يك { } فلما رأوا أبسنا قالوا آمنا ابهلل وحده وكفران مبا كنا به مشركني { } يستهزئون 

{ وقال ينفعهم إمياهنم ملا رأوا أبسنا سنة هللا اليت قد خلت يف عباده وخسر هنالك الكافرون 
كذبت { }  ت هللا إال الذين كفروا فال يغررك تقلبهم يف البالد ما جيادل يف آايتعاىل : } 

قبلهم قوم نوح واألحزاب من بعدهم ومهت كل أمة برسوهلم ليأخذوه وجادلوا ابلباطل 
الذين جيادلون يف آايت }  -إىل قوله  -{ ليدحضوا به احلق فأخذهتم فكيف كان عقاب 

الذين آمنوا كذلك يطبع هللا على كل قلب  هللا بغري سلطان أاتهم كرب مقتا عند هللا وعند
{ والسلطان هو الوحي املنزل من عند هللا كما ذكر ذلك يف غري موضع كقوله : متكرب جبار 

ما أنزل هللا هبا من { وقوله : } أم أنزلنا عليهم سلطاان فهو يتكلم مبا كانوا به يشركون } 
يف صحيحه البخاري " ذكره حلجة " كل سلطان يف القرآن فهو اابن عباس { وقال سلطان 

. وقد ذكر يف هذه السورة " سورة حم غافر " من حال خمالفي الرسل من امللوك والعلماء 
إن الذين مثل مقول الفالسفة وعلمائهم وجمادلتهم واستكبارهم ما فيه عربة : مثل قوله : } 

{ ومثل قوله : م ببالغيه جيادلون يف آايت هللا بغري سلطان أاتهم إن يف صدورهم إال كرب ما ه
الذين كذبوا ابلكتاب ومبا أرسلنا { } أمل تر إىل الذين جيادلون يف آايت هللا أىن يصرفون } 

يف احلميم مث { } إذ األغالل يف أعناقهم والسالسل يسحبون { } به رسلنا فسوف يعلمون 
ري احلق ومبا كنتم ذلكم مبا كنتم تفرحون يف األرض بغ}  -إىل قوله  -{ يف النار يسجرون 
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فلما جاءهتم رسلهم ابلبينات فرحوا مبا عندهم من { وختم السورة بقوله تعاىل : } مترحون 
{ . وكذلك يف سورة األنعام واألعراف وعامة السور املكية وطائفة من السور املدنية العلم 

فإهنا تشتمل على خطاب هؤالء وضرب األمثال واملقاييس هلم وذكر قصصهم وقصص 
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا هلم ألنبياء وأتباعهم معهم . فقال سبحانه : } ا

مسعا وأبصارا وأفئدة فما أغىن عنهم مسعهم وال أبصارهم وال أفئدهتم من شيء إذ كانوا 
{ فأخرب مبا مكنهم فيه من أصناف جيحدون آبايت هللا وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون 

كات . وأخرب أن ذلك مل يغن عنهم حيث جحدوا آبايت هللا وهي الرسالة اإلدراكات واحلر 
شيخ  -احلصريي عن والده الشيخ ابن الشيخ احلصريي اليت بعث هبا رسله . وهلذا حدثين 

: كان كافرا ذكيا . وقال هللا ابن سينا يقولون يف فقهاء خبارى قال : كان  -يف زمنه احلنفية 
األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد أومل يسريوا يف تعاىل : } 

{ اآلية والقوة تعم قوة اإلدراك النظرية وقوة احلركة العملية . وقال منهم قوة وآاثرا يف األرض 
{ فأخرب بفضلهم يف الكم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآاثرا يف األرض يف اآلية األخرى : }  
فما أغىن عنهم ما  أنفسهم ويف آاثرهم يف األرض . وقال تعاىل : }  والكيف وأهنم أشد يف

فلما جاءهتم رسلهم ابلبينات فرحوا مبا عندهم من العلم وحاق هبم ما  { } كانوا يكسبون 
وعد هللا ال خيلف هللا وعده ولكن أكثر الناس ال { وقال تعاىل : } كانوا به يستهزئون 

}  -إىل قوله  -{ ة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من احليا{ } يعلمون 
فقد كذبوا ابحلق ملا جاءهم { . وقال تعاىل : } هللا يبدأ اخللق مث يعيده مث إليه ترجعون 

وأنشأان من بعدهم قران آخرين }  -إىل قوله  -{ فسوف أيتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 
يوم ئمة من أهل امللك والعلم املخالفني للرسل } { . وقد قال سبحانه عن أتباع هؤالء األ

وقالوا ربنا إان أطعنا { } تقلب وجوههم يف النار يقولون اي ليتنا أطعنا هللا وأطعنا الرسول 
{ وقال ربنا آهتم ضعفني من العذاب والعنهم لعنا كبريا { } سادتنا وكرباءان فأضلوان السبيال 

{ . ومثل إن هللا قد حكم بني العباد }  -إىل قوله  -{ وإذ يتحاجون يف النار تعاىل : } 
هذا يف القرآن كثري يذكر فيه من أقوال أعداء الرسل وأفعاهلم وما أوتوه من قوى اإلدراكات 
واحلركات اليت مل تنفعهم ملا خالفوا الرسل . وقد ذكر هللا سبحانه ما يف املنتسبني إىل أتباع 

اي أيها الذين آمنوا من النفاق والضالل يف مثل قوله : } الرسل من العلماء والعباد وامللوك 
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إن كثريا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس ابلباطل ويصدون عن سبيل هللا والذين 
ويصدون عن { . } يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم 

وإذا قيل هلم دا أي أعرض كما قال تعاىل : } { يستعمل الزما يقال : صد صدو سبيل هللا 
{ ويقال : صد غريه تعالوا إىل ما أنزل هللا وإىل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا 

أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يصده والوصفان جيتمعان فيهم ومثل قوله : } 
{ ويف أهدى من الذين آمنوا سبيال يؤمنون ابجلبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء 

مثل املؤمن الذي يقرأ عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : " } أيب موسى عن الصحيحني 
القرآن مثل األترجة : طعمها طيب ورحيها طيب ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة 

لرحيانة : رحيها طيب وطعمها : طعمها طيب وال ريح هلا ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل ا
{ " فبني أن يف مر ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن مثل احلنظلة : طعمها مر وال ريح هلا 

 الذين يقرءون القرآن : مؤمنني ومنافقني .
 مع حتيات شبكة مشكاة اإلسالمية 
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