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ف ا  

٤٦  - :ا  

 ):هـ٤١٣أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد (ت 

القول يف   يف اللطيف تاالقول يف الزياد - ١٤١ ]]١٢٧[[ص 

 ؟ ا معاً راضها أو مههتا أو أعاألجسام هل تدرك ذوا

عيان األلوان  ات األجسام وأ بذوع دراك واق اإل  وأقول: إنَّ 

ملا حيصل للنفس من العلم  ذلك ]] ١٢٨[[ص / واألكوان، و

عٰىل األعراض   وليس يصحُّ  ابوجود الذاهب يف اجلهات حس� 

فقد   عٰىل ما وصفناه  ءدرك اليش يُ  ه قدالذهاب يف اجلهات، كام إنَّ 

ما يكون يف مكانه   دركه ويُ  ويبسط البرصما يقبض  درك فيهيُ 

ام هو لأللوان  دراك إنَّ اإل  ال فرق بني من زعم أنَّ ، وعنه  ه ب وخيرج 

  ة وزعم أنَّ واألجسام، وبني من قلب القضيَّ   واألكوان دون اجلواهر

  ب ألنَّ الفريق أقر ا ذذلك، بل قول ه ام هو لألجسام دوندراك إنَّ اإل

أحد منهم   يشّك ض ومل األعرا وجود  وا يفشكُّ  من العقالء قد  كثرياً 

فة من أعراض. وهذا  مؤلَّ  ا عٰى بعضهم أهنَّ ادَّ  إنْ جسام و أليف وجود ا

 منهم.  مجهور أهل النظر، وقد خالف فيه فريقمذهب 

ك مجيعها بحركة يتحرَّ  أنْ  القول يف األجسام هل يصحُّ  - ١٤٢

 ؟بعضها

عها بسواد مجي يسودَّ  أنْ  ذلك كام ال يصحُّ  ه ال يصحُّ أقول: إنَّ و

ك هو ما املتحرِّ  نَّ وألق،  يتفرَّ والوال جيتمع  ضها وال يبيضَّ بع

. وهذا مذهب مجاعة بث قاطعاً الَّ يكون ال قطع املكانني، وحمال أنْ 

منهم وهو مذهب   كثري أيضاً  كثرية من أهل النظر، وقد خالف فيه

 مني.قدِّ البلخي وغريه من املت مسأيب القا

وقوفه يف  هل يصحُّ  قيلول يف الثالق -  ١٤٣ ]]١٢٩[[ص /

  عامد؟يق بغري عالقة والرقاهلواء ال

إٰىل   ول به مؤدٍّ وال يثبت، والق ذلك حمال ال يصحُّ  وأقول: إنَّ 

ات، وهذا مذهب أيب القاسم البلخي ومجاعة من املضادَّ  اجتامع

ون من املعتزلة، وقد يُّ خالفهم فيه البرص، ولئاألوا املعتزلة وأكثر

 .ائي وابنه وأتباعهامبَّ  اجلُ ة إالَّ عتزلمن امل فيه أحدمل خيالف ه حكي أنَّ 

توجد فيه  أنْ  هل يصحُّ  القول يف اجلزء الواحد - ١٤٤

 ركتان يف وقت واحد؟ ح

وجود احلركة  ل أنَّ بَ من ِق  ذلك حمال ال يصحُّ  أقول: إنَّ و

وج اجلسم من مكانه إٰىل ما يليه، فلو وجدت رخ الواحدة يوجب

يقطع  ا أنْ إمَّ  أحد وجهني:يف ذلك من  ول خيل القفيه احلركتان مل

يقطع بإحدهيام وال  حمال، أو أنْ  يف حالة واحدة وذلكهبام مكانني 

وال معنٰى لقول من   فاسد حمال، خرٰى تأثري وذلك أيضاً ن لألُ يكو

يف  ام تكونعة إنَّ الرس ألنَّ  ،كانملتأثريها رسعة قطعه ل إنَّ  :قال

حد. وهذا حد للمكان الوالقطع الواتوايل قطع األماكن دون ا

فيه  من أهل النظر، وقد خالف أيب القاسم ومجاعة كثرية هبمذ

 من أصحاب اجلهاالت.فريق من املعتزلة ومجاعة 

ك يتحرَّ  أنْ  هل يصحُّ  القول يف اجلسم - ١٤٥ ]]١٣٠[[ص /

 بغري دافع؟

كام  توجد فيه احلركة اخرتاعاً  ذلك بأنْ  ه لو صحَّ إنَّ  :لووأق 

خيرتع فيه  اهلواء بأنْ  يف أيب قبيس وقوف جبل لصحَّ  املخالف يزعم

 أنْ  ذلك لصحَّ  وال عالقة، ولو صحَّ  كون من غري دعامةالس

الرقيق ومها بحاهلام فال  تمد احلجر الصلب الثقيل عٰىل الزجاجيع

حاهلام فال   عىلٰ  أجزاء القطن ومها را الزجاج وتتخلل النينكرس

 قولهذا ال وإىلٰ حمال فاسد،  كلِّ ي إٰىل دِّ ه جتاهل يؤحترقه، وهذا كلُّ 

ام ن املعتزلة، وإنَّ مجاعة األوائل وكثري مكان يذهب أبو القاسم و

 ائي وأبو هاشم ابنه ومن تبعهام.بَّ اجلُ  و عيلٍّ أب خالف فيه

من  ا أخّف هضهل يكون بع القول يف احلركات - ١٤٦

 بعض؟

وجود  مت من القول يف استحالةذلك حمال ملا قدَّ  أقول: إنَّ و

 القول يف ام يصحُّ واحد، وإنَّ   حاليف حد يف جزء وا ركتنياحل

ذلك يف حيل ك غريه وأرسع، وال يستمتحرِّ  من ه أخّف ك بأنَّ املتحرِّ 

القاسم وأكثر أهل النظر، وقد  ذهب أيبم األجسام. وهذا أيضًا 

 ة وغريهم. ه فريق من الدهريَّ يفخالف 

 ا مل خيطرنسان مالقول يف ترك اإل - ١٤٧ ]]١٣١[[ص /

 :بباله

خيطر بباله، ولو  ذلك جايز كجواز إقدامه عٰىل ما ال نَّ إ وأقول:

 بعد ه بالبال ما جاز فعله إالَّ  بعد خطورإالَّ  ءترك يش ال يصحُّ  كان



 األجسام  )٤٦لف / (حرف األ  .............................................................................................................  ٤

من حيث كان  لاق بالعلم وال بخطور البتعلُّ  ذلك، وليس للفعل

 العدل، وقد خالف فيه فريق منهم . وهذا مذهب مجهور أهلفعالً 

 هل اجلرب.ومجاعة أ 

نسان يف  واإل القول يف ترك الكون يف املكان العارش - ١٤٨

 : لاملكان األوَّ 

تحالة كونه يف العارش وهو يف ذلك حمال باس وأقول: إنَّ 

 أنْ  فعله فيه لصحَّ  يرتك يف الوقت ما ال يصحُّ  أنْ  صحَّ  ل، ولواألوَّ 

 وهذا باطله فيه قدرته عٰىل ضدِّ  ال يصحُّ  يقدر يف الوقت عٰىل ما

يام يناه خالف فمجهور من سمَّ  دل، وليس بنيالع هلبإمجاع أ 

 اذ منهم عٰىل ما وصفناه. ذَّ خالف فيه ُش  وإنْ ذكرناه 

حلوهلام يف األموات أم  هل يصحُّ  القول يف العلم واألمل - ١٤٩

 ال؟

ذلك مستحيل غري جايز، والعلم باستحالته يقرب  نَّ إ :لوأقو

 جوده قادراً و جلاز آملعامل ت جود ميِّ العقول، ولو جاز و من بداية

ذلك مل يوجد فرق بني  صحَّ ]] ١٣٢ص /[[ ، ولوخمتاراً  املتذ� 

وأبيض أسود  ك ساكناستحال وجود متحرِّ  ت، وملاوامليِّ  احليِّ 

  ر الفساد، وعٰىل هذا املذهب ظاه له حمات، وهذا كلُّ ميِّ  وحيٍّ 

ول به عن الق إمجاع أهل النظر عٰىل اختالف مذاهبهم وقد شذَّ 

 عنه إٰىل السفسطة والتجاهل. ذهم بشذو سبواون نُ شاذُّ 

خلقه يف قلب  هل يصحُّ  القول يف العلم باأللوان - ١٥٠

 أم ال؟ األعمىٰ 

من  لالعاق  كام يستحيل خلوّ  ذلك حمال ال يصحُّ  وأقول: إنَّ 

ه من غري مانع صل به شعاع برصباجلسم وهو موجود قد اتَّ  لعلما

ال نبطات يف قلب من العلم باملستد جوو  يصحُّ ال هبينهام، وكام أنَّ 

وفقدها، كذلك يستحيل وجود  دم الدالئليمكنه االستنباط لع

وبني معرفة  ط بني العاقلن قد فقد ما يتوسَّ العلم باأللوان مل

 . وهذا مذهب أيب القاسم وكثري من أهلسِّ األلوان من احلوا

 بيه.شتلئر أهل االتوحيد، وقد خالفهم فيه مجاعة من املعتزلة وسا

 :يده  يمن نظر وراء العامل أو مدَّ ول فالق - ١٥١

إذ كان خروج يد وال غريها وراء العامل  ه ال يصحُّ أقول: إنَّ و

 كه إالَّ حترُّ  ك ال يصحُّ  بحركة واملتحرِّ إالَّ  خارجاً  اخلارج ال يكون

موجود فيكون  ءيش]] ١٣٣/[[ص  يف مكان، وليس وراء العامل

خارج العامل مل  إىلٰ  ءحركة يش مل تصّح  ذاان، وإأو غري مك مكاناً 

 موجود ء عٰىل يشالرؤية ال تقع إالَّ  نَّ ء العامل، ألرؤية ما ورا تصّح 

 ءيش ه، وليس وراء العاملصال الشعاع به أو حملِّ رؤيته باتِّ  صحُّ ت

عن موجود. وهذا مذهب أيب القاسم  موجود وال معلوم فضالً 

  ؤية، ومذهبه مذهب الرو  وهالقسمني وسائر أهل النظر يف أحد

 فيه نفر يسري. د يف احلركة، وخيالفهمأكثر أهل التوحي

*   *   * 

  إٰىل الكالم يف اللطيف ا يضافوممَّ  - ١٥٥ ]]١٣٧[[ص 

 : احلواسِّ  إحساسالقول يف 

صاله  به املحسوس واتِّ  ة ما حيسُّ ه بمامسَّ كلَّ  احلسَّ  إنَّ  وأقول:

 صلنه أو بام يتَّ  ينفصل عبامصل به أو يتَّ ]] ١٣٨/[[ص  به أو بام

صل يتَّ  من أنْ  ال بدَّ عه شعا  فإنَّ ام ينفصل عنه، وذلك كالبرصب

ولو كان  صل بام ينفصل عنه،بام يتَّ  أو بام ينفصل عنه أو باملبرص

 ت الظلمةالساتر واحلاجز وال رضَّ  صال ملا رضَّ اتِّ  به بغري حيسُّ 

 ولكان وجود ذلك وعدمه يف وقوع العلم سواء.

 باملشرتي وزحل عٰىل  رصصل شعاع البأفيتَّ  قال قائل: نْ إف

صل بالشعاع املنفصل منهام فيصري ه يتَّ نَّال ولك قيل له: بعدمها؟

 لتجانسهام وتشاكلهام. الواحد ءكاليش

األجسام   ل اهلواء الذي ييله إذا حدث يف أوَّ نَّ إا الصوت فوأمَّ 

 د يفيتولَّ  إٰىل أنْ  كذلك ة وكذا فيام يليه من اهلواء مثله ثمّ املصطكَّ 

 عٰىل ذلك أنَّ  دلُّ ا يوممَّ . دركه السامعصامخ فيُ ذي ييل الاهلواء ال

الثوب احلجر  ةٰى مماسَّ ب بالثوب عٰىل احلجر فريار يرضالقصَّ 

 د يفه يتولَّ عٰىل ما قلناه من أنَّ  فهذا دالٌّ  كلويصل الصوت بعد ذ

 .امخي ييل الصء الذواد يف اهليتولَّ  اهلواء هواء بعد هواء إٰىل أنْ 

طاف ه تنفصل من جسم ذي الرائحة أجزاء لنَّ إف ا الرائحةوأمَّ 

يقرب من  منها يف اخليشوم الذي ق يف اهلواء، فام صاروتتفرَّ 

 .موضع ذي الرائحة أدركه

من اجلسم فيامزج رطوبة  إدراك ما ينحلُّ  هالذوق فإنَّ  اوأمَّ 

 ءنه يشم نحلُّ ي طعم ما ال اللسان واللهوات، ولذلك ال يوجد

ال خالف يف  ا، والطعم والرائحةليواقيت والزجاج ونحوهكا

 ة، واللمس يف احلقيقة هو الطلب بمامسَّ يكونان إالَّ  ال امأهنَّ 

 يقته الشعر.قحو ليشعر به وحيسُّ  ءلليش]] ١٣٩[[ص /

أبو القاسم البلخي ومجهور أهل  وهذه مجلة عٰىل اعتقادها

 ا.منه مواضعالف يف خي يئابَّ وأبو هاشم اجلُ  ،العدل

*   *   *  



 ٥ ..............................................................................................................  األجسام ) ٤٦ف / (لاألحرف 

 ):هـ٦٧٢ين الطويس (ت ري الدِّ عتقاد/ نصجتريد اال

 : يف األجسام  :الفصل الثاين ]]١٤٩[[ص /

ة منها: فالكّليَّ  :ةا الفلكيَّ أمَّ ، ةيَّ ة وعنرصيَّ فلك: وهي: قسامن

 ثمّ ، وحتته فلك الثوابت، واحد غري مكوكب حميط باجلميع ،تسعة

ر تداوير َخ أفالك أُ عٰىل  تملوتش ،ارة السبعةسيَّ الأفالك الكواكب 

 ون.واملجموع أربعة وعرش ،ة املراكزوخارج

ف وألف ونيِّ ، ة: سبعة متحريِّ وتشتمل عىلٰ  ]]١٥٠ص [[/

ة ات الفعليَّ بسائط خالية من الكيفيَّ  لُّ كلوا ،ثوابت ين كوكباً وعرش

 افة. ولوازمها شفَّ ، ةواالنفعاليَّ 

 :]البسيطة رص[العنا ]]١٥١[[ص /

واملاء،   كرة  النار، واهلواء، بعة:لبسيطة فأرا العنارص اوأمَّ 

 ةعليَّ الف اتوجات الكيفيَّ ستفيد عددها من مزااو واألرض.

ٰىل الغري بواسطة أو إالصق وامل ىلٰ إ منها تنقلب وكلٌّ ، ةواالنفعاليَّ 

 بوسائط.

كة  افة، متحرِّ ة، يابسة، شفَّ فالنار: حارَّ  ]]١٥٢[[ص /

واهلواء:  ب إليها.ركَّ إحالة امل ة عىلٰ ة، هلا طبقة واحدة، وقوَّ تبعيَّ الب

رطب، بارد،  واملاء: ف، له أربع طبقات.ا، رطب، شفَّ حارٌّ 

واألرض:  واحدة. اف، حميط بثالثة أرباع األرض، له طبقةشفَّ 

 .افة، هلا ثالث طبقاتباردة، يابسة، ساكنة يف الوسط، شفَّ 

 :]بات[املركَّ 

ادثة عند  وهي ح، بات: فهذه األربعة أسطقساهتاركَّ املا وأمَّ 

 رصافة  ة، فتكرسة يف املادَّ الكيفيَّ وتفعل ، فاعل بعضها يف بعضت

، املزاج ، هي:ةط، متوسِّ ة متشاهبة يف الكلِّ تها، وحتصل كيفيَّ يَّ كيف

ثّم ختتلف األمزجة يف اإلعداد بحسب  مع حفظ صور البسائط.

، مع عدم تناهيها بحسب الشخص، القرهبا وبعدها من االعتد

 وهي: تسعة.  فراط وتفريط.إ وع طرفاً ن كان لكلِّ  وإنْ 

 :سام م األجة أحكايف بقيَّ  :الفصل الثالث ]]١٥٣[ص [/

صاف ما فرض  جوب اتِّ و ل ، وتشرتك األجسام يف وجوب التناهي 

وحلفظ النسبة  ، له ضّده به عند مقايسته بمثله، مع فرض نقصانه عنه 

  . ين به صاف الثا مع وجوب اتِّ ،  لزاوية، وما اشتمال عليه ا   بني ضلعي 

ورة والرض، عٰىل الوحدة فيه يدلُّ  وانتفاء القسمة اد احلدِّ واحتِّ 

ات ها عن الكيفيَّ وجيوز خلوِّ  ]]١٥٤[[ص /، ببقائهاقضت 

ط الضوء وجيوز رؤيتها برش، ة، واملشمومة كاهلواءة، واملرئيَّ املذوق 

 ون، وهو رضوري.واللَّ 

ية  ات متناهها حادثة، لعدم انفكاكها من جزئيَّ كلُّ  جسامألوا

 - ث والسكون، وكلٌّ منهام حاداحلركة   ا ال ختلو عنفإهنَّ ، حادثة

 .-وهو ظاهر 

،   حمالد ما ال يتناهٰى وجو فألنَّ ، اهتاما تناهي جزئيَّ وأمَّ 

وجيب ، حادث باإلضافتني املتقابلتني ولوصف كلِّ ، للتطبيق

عٰىل املتَّصف  -من حيث هو كذلك  -بإحدامها ف زيادة املتَّص

ضت ة ق وروالرض، والزائد أيضاً ناقص فينقطع ال باألُخرٰى،

 امَّ ـول، فاألجسام حادثة، اهيةمن حوادث متن بحدوث ما ال ينفكُّ 

  هبا ثبت حدوثها. الَّ إألعراض قيام ا لاستحا

  حواملختار ُيرجِّ ، بوقته، إذ ال وقت قبله واحلدوث اختصَّ 

ال  ة، والقبليَّ ، واملادَّة منفيَّة-عند بعضهم  -مقدوريه ال ألمر حد أ 

 .- قيقهوقد سبق حت -تستدعي الزمان 

*   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢الطويس (ت  ينالدِّ  نصري /نقد املحصَّ

ماهتا  م فالنظر يف مقوِّ جساا األمَّ أ قال:]] ١٨٣[[ص 

 : وعوارضها

 : مات ففيها مسائلا املقوِّ مَّ أ

 :جساممات األيف مقوِّ  :لوَّ األالنظر 

 :مني والفالسفةتكلِّ ٰى بني املاجلزء الذي ال يتجزَّ  :مسألة

ا البسيط أمَّ  ،جزاءبة عن األب األجسام املركَّ كُّ تر يف ال شكَّ 

 ا أنْ االنقسام املمكن إمَّ ه قابل لالنقسام، وأنَّ  املحسوس فال شكَّ 

 أنْ  امَّ إتقديرين فالو ال يكون كذلك. وعٰىل أ بالفعل  يكون حاصالً 

قسام أربعة: ا التقسيم أفخرج من هذ .و غري متناهٍ أ  يكون متناهياً 

ا ال واحد منه ب من أجزاء متناهية، كلُّ ركَّ اجلسم م أحدها أنَّ 

ه ثانيهام أنَّ مني. ول مجهور املتكلِّ قو و، وهالقسمة أصالً  يقبل

ثها وثال. امب من أجزاء غري متناهية بالفعل، وهو قول النظَّ مركَّ 

، وهو قول ه قابل النقسامات غري متناهيةب، لكنَّه غري مركَّ أنَّ 

 يف الصغر إٰىل حدٍّ  يه ال ينتهلكنَّ ،به غري مركَّ ردود. ورابعها أنَّ م

 فالسفة.للتقسيم، وهو قول مجهور ال  وبعد ذلك يكون قابالً إالَّ 

م قوِّ امل  نَّ إم عٰىل األجزاء خمالف للعرف، ف أقول: إطالق اسم املقوِّ 

لذي يصري ه. وال عٰىل كلِّ مَ واجلزء ال ُحي  ، يقال للمحمول الذايت 

واجلزء ال يكون  ، لفصل للجنس عل كا بالف  ًال ء املبهم بسببه حمصَّ يش ال

 به إٰىل حمّمدُت يف سائر كُ ه بس ذي ن والقول املردود هو ال  كذلك. 

  ات). ان املناهج والبي ( بـ    ه قال بذلك يف كتابه املرسوم نَّ إ، ف الشهرستاين 
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اق أمر فالنقطة باالتِّ  أنَّ  لقال: لنا وجوه: األوَّ ]] ١٨٤[[ص /

ء غريه ال اليش يامسُّ ، وما به هبا غريه يامسُّ  اخلطَّ  وألنَّ  ي.وجود

ا طرف وألهنَّ  .فاقتِّ ة باالمسغري منق ي، وهحمضاً  ماً يكون عد

أحد قسميها فال  ، فلو كانت منقسمة لكان طرف اخلطِّ خلطِّ ا

ة موضع املالقاة من الكرة احلقيقيَّ  وألنَّ  .طرفاً  رفيكون الط

بق املنط  لكانغري منقسم، وإالَّ  ياحلقيق يوللسطح املستة املامسَّ 

 نقطة إنْ هذه ال عة. ثمّ الكرة مضلَّ  انتفك مستوياً  يمنها عٰىل املستو

 ها إنْ فمحلُّ  كانت عرضاً  وإنْ  ،بت اجلوهر الفردزة ثكانت متحيِّ 

فهو  مل يكن منقسامً  ها، وإنْ ا بانقسام حملِّ نقسامها لزم كان منقسامً 

 املطلوب.

 قوله: )، ثمّ يفاق أمر وجودالنقطة باالتِّ  وله: (إنَّ أقول: ق 

ء عدمه يشال ةهناي(له: اقض لقوفاق) من غري منقسمة باالتِّ  ي(وه

ذن إ. فلنقطة عند من يقول هبا هناية اخلطِّ . وا)افال يكون وجودي� 

ولو قال بدل ذلك:  .اخلصمني ترايض ريفاق من غهذا اتِّ 

 وب.(باعرتاف القائلني به) لكان أص

لزم انقسامها  كان منقسامً  ها إنْ فمحلُّ  كانت عرضاً  وإنْ قوله: (

مون قسِّ م يُ هنَّ إخمالفيه، ف دنم عغري مسلَّ  ها) أيضاً بانقسام حملِّ 

قطة لنون اا وإٰىل غري السارية، ويعدُّ ٰىل السارية يف حماهلِّ األعراض إ

غري السارية ال جيب انقسامها  غري السارية ويقولون: إنَّ  يف

 ياملستو يقة للسطح احلقيمالقاة الكرة احلقيقيَّ ا. وحماهلِّ  بانقسام

الكرة وبموضع  زكربم ر يمرُّ طرف قط ييكون عندهم بنقطة ه

بالطرف  آخر مستوياً  ت الكرة سطحاً ذا ماسَّ إ ف، وإالَّ التامسِّ 

 التامسِّ  يت دائرة عظيمة بنقطتومرَّ  ،رقطاآلخر من ذلك ال

، اثنتان ِيسٍّ ع قِ ني إٰىل أربانقسمت تلك الدائرة بسبب التامسَّ 

طباق تني، ويلزم من ذلك انمماسَّ اثنتان غري تان للسطح ومماسَّ 

بنقطة  سِّ ح املستقيم، وذلك حمال، وكون التامسطعٰىل ال سالقو

 .منقسمة عٰىل ما مرَّ ة النقطة ال يوجب كون النقط وانقسام حملِّ 

اضية  مل تكن ماحلركة هلا وجود يف احلارض، وإالَّ  أنَّ  قال: الثاين

 هو الذي كان موجوداً  ايضملا مستقبلة، ألنَّ ]] ١٨٥/[[ص  وال

ع صريورته كذلك، وما  هو الذي يتوقَّ  بل قت، واملسيف زمان حارض

غري  رض. ثّم ذلك احلاوال مستقبالً  حضوره ال يصري ماضياً  يمتنع

 لكان بعض أجزائه قبل البعض، فعند حضور أحد منقسم، وإالَّ 

، فال يكون املوجود ف اآلخر موجوداً  يكون النصالنصفني ال

 منقسم، حلركة غريذن اجلزء احلارض من اإ. هذا خلف. فوداً موج

مور، بة من أُ فاحلركة مركَّ د فنائه حيصل جزء آخر غري منقسم، وعن

قدر املقطوع من  للقسمة. ثّم نقول: الل واحد منها غري قاب كلُّ 

كان  ٰى إنْ زَّ ال تتج يالتواحد من تلك األجزاء  املسافة بكلِّ 

ة فتلك احلركة نصفه نصف تلك احلرككانت احلركة إٰىل  منقسامً 

 فهو اجلوهر الفرد. مل يكن منقسامً  ف. وإنْ خل هذا، ةمنقسم

و يف أ  ايضمل يف ال: خمالفه يقول: احلركة ال وجود هلا إالَّ أقو

  وبداية املستقبل وليس  ا احلال فهو هناية املايضوأمَّ  املستقبل.

حركة يف  كلَّ  ليس بزمان ال يكون فيه حركة، ألنَّ  بزمان، وما

ر ليست َخ دير األُ مقاللرتكة زمان. وكذلك سائر الفصول املش

 يه يصول املشرتكة أجزاء املقادير التبأجزاء هلا، إذ لو كانت الف

ٰىل قسمني قسمة إٰىل ثالثة أقسام، نت القسمة إكافصوهلا ل

ذن إة أقسام، هذا خلف. فٰىل مخسإمة والقسمة إٰىل ثالثة أقسام قس

انه. بي عليهوبنٰى  ،ه هو احلركةعٰى أنَّ . وهو ادَّ احلارض ليس بحركة

 يف آنٍ  ة كان موجوداً من احلرك املايض م أنَّ سلِّ واملخالف ال يُ 

قبل احلال  ٰىل آنٍ إلقياس ذي كان بعضه باالام يقول: هو نَّ إ، حاٍرض 

، وهكذا يف ماضياً ه احلال كلُّ وصار يف  وبعضه ماضياً  مستقبالً 

 واملستقبل ال يمكن أنْ  ل بني املايضاملستقبل. ويف اآلن الفاص

لزمان ء من اام تقع يف زمان. وليس يشنَّ إاحلركة  نَّ إك، فرَّ يتح

 الذات. ه غري قارِّ ، ألنَّ بحارض

ب اجلسم من أجزاء غري متناهية المتنع و تركَّ ل ثالث ال قال: 

ٰىل نصفه، إ  بعد الوصول الَّ إ حلركة ٰىل آخره با إ له الوصول من أوَّ 

ذا كانت إ ف ، ه ع رب ٰىل إ  بعد الوصول الَّ إ ٰىل نصفه إ وصول والمتنع ال

ٰىل إ ]] ١٨٦/[[ص  ك تحرِّ ال يصل امل  املفاصل غري متناهية وجب أنْ 

  عٰىل فساد امللزوم.  . وفساده يدلُّ يف زمان غري متناهٍ   الَّ إ أجزاء املسافة  

ال هناية هلا  يٰىل من يقول: األجزاء التام يلزم عنَّ إال يقال: هذا 

ء واحد ا يشندول به، بل اجلسم عنبالفعل، ونحن ال نق حاصلة

 قابل النقسامات غري متناهية.

 القول بوحدة ما يقبل القسمة باطل، لوجوه: ا نقول:ألنَّ 

و من لوازمها أ كانت نفس الذات  نْ إوحدته  وهو أنَّ  :دهاحأ 

كانت من العوارض  نْ إم الذات، و عند عدالَّ إزالتها إامتنعت 

لالنقسام،  لبالقائم بام يقبل االنقسام قا ، ألنَّ الزائلة فهو حمال

خرٰى أُ هبا وحدة  قامت نْ إبلة لالنقسام. ففالوحدة يف نفسها قا

خرٰى كانت تلك الوحدة أُ هبا وحدة يقم  مل نْ إيلزم التسلسل، و

 الفعل. سم منقسم بمنقسمة بالفعل، فاملوصوف هبا كذلك، فاجل
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 اءين، فاملاءان احلاصالنذا جعلنا املاء الواحد مإا أنَّ  :وثانيها

 ورة أنَّ ام كانا موجودين قبل ذلك، فمن املعلوم بالرضهنَّ إ :قلنا نْ إ

له، فاجلزءان كانا  راً أحدمها ما كان عني الثاين فكان مغاي

ذلك، ام ما كانا موجودين قبل هنَّ إ قلنا: نْ إو .موجودين بالفعل

وهو باطل  ،لللامء األوَّ  عداماً إهلذين املاءين و حداثاً إك كان ذل

 بالبدهية. 

جزء يمكن فرضه يف اجلسم فهو موصوف  كلَّ  نَّ أ  :وثالثها

 صفمقطع الن لة يف اجلزء اآلخر، ألنَّ ة غري حاصبخاصيَّ 

 هو. وكذا مقطع الثلث صف هبا إالَّ ة وال يتَّ صفيَّ موصوف بالن

ة بالفعل،  من املقاطع املمكنة خاصيَّ  واحد لكلِّ  والربع. وإذا كان

ول جب حصوياملختلفة  االختصاص باخلواصِّ  وعندهم أنَّ 

 ل.ل، لزم حصول االنقسامات بأرسها بالفعاالنقسام بالفع

يقف عندها،   جزاء ال إٰىل حدٍّ أ  ىلٰ املسافة تنقسم إ أقول: كام أنَّ 

لك كذ ،بالفرض كذلك زمان احلركة واملفاصل غري متناهية إالَّ 

ألجزاء  فرض قابلةً الزمان الذي تقطع فيه تلك املسافة يكون يف ال

كانت املسافة ذات مفاصل غري متناهية  نْ إها، فبعين ةفكأجزاء املسا

 قطعها مثلها.كان زمان 

القائم بام يقبل   يقبل القسمة: (إنَّ  ما قوله يف إبطال وحدة 

بالوحدة  قيام الوحدة. واالنقسام قابل لالنقسام) باطل ملا مرَّ 

 ممكن يف العقل.

 ديناملوجو نبأنَّ أحد املاءي -ورة اء الرضويف الوجه الثاين ادِّع

عٰىل  مشتمل  -قبل القسمة ليس هو عني الثاين ]] ١٨٧[[ص /

 يلزم من لذلك لزم املحال. والو القسمة مع فرضها، يدعوٰى نف

سمة غري ء بعد القكوهنام غري موجودين قبل القسمة عدم يش

  وذلك حمسوس، فضالً  ، ء غري االنفصالصال، وحدوث يشتِّ اال

 .بالبدهية يكون باطالً  عن أنْ 

) جزاء املفروضة تستتبع اخلواصَّ األ لث (أنَّ جه الثاويف الو

 زمة من الفرض ال يقتيضالَّ ال تغاير اخلواصِّ  ء، ألنَّ بيش ليس

 االنقسام املوجود بالفعل مع عدم الفرض.

 نَّ إض، ففرَ ز يُ متحيِّ  كلَّ  أنَّ  :ابوجوه: أحدهوا قال: احتجُّ 

ما عٰىل  يي منه يالق ذلما عٰىل يمينه غري ا يالق الوجه الذي منه ي

من أجزاء ال  بنا سطحاً ا إذا ركَّ أنَّ  :. وثانيهايساره، فيكون منقسامً 

، والوجه ٰى، ثّم نظرنا إليها رأينا أحد وجهيه دون الثاينزَّ تتج

بنا ا لو ركَّ أنَّ  :. وثالثهامنقسامً ، فيكون يرئغري الذي ليس بم ياملرئ

ت وحت يمن جزءاً ألاء، ووضعنا فوق طرفه جزاة أ من ستَّ  اخط� 

منهام إٰىل آخر  احدٍ و يصل كلُّ  كا إٰىل أنْ ، ثّم حترَّ  جزءاً طرفه األيرس

منهام باآلخر، وال يمكن ذلك  واحدٍ  كلُّ  يمرَّ  وأنْ  ة، فال بدَّ افاملس

صل الثالث والرابع؛ لتحاذي متَّ يا، وموضع ايتحاذ  بعد أنْ إالَّ 

يه من نصف واحدٍ  لِّ كب ك املوضع فقد ماسَّ وإذا وقع اجلزء عٰىل ذل

 منهام، فيلزم التجزئة. واحدٍ  كلِّ نصف 

عٰىل تغاير جهات  لُّ يدما ذكرمتوه  أنَّ  :اجلواب عن الكلِّ 

مركز الدائرة  نَّ إب القسمة يف الذات، فوجِ اجلزء، وذلك ال يُ 

 املركز نقطة غري منقسمة. ء الدائرة، مع أنَّ ي مجلة أجزاحياذ

وأجاب  ،طقَ السطوح والنُّ ينفب ام حكم فيام مٰىض أقول: إنَّ 

 نْ اير اجلهات. ولقائل أ وعٰىل تغ ،عٰىل ثبوهتام يٌّ هاهنا بام هو مبن

 ،ة فال متايز بينها عٰىل قولككانت عدميَّ  يقول: اجلهات املتغايرة إنْ 

اهر عاد الكالم فيها كام كان يف ة وكانت جوكانت وجوديَّ  وإنْ 

 ة يف غري تلك اجلواهر ملوكانت حالَّ  ضاً كانت أعرا وإنْ  ،لاألوَّ 

يها أوجب ف ةكانت حالَّ  نْ إفيها. و تامسِّ تكن مقتضية لتغاير ال

اجلواهر لتاميزها. وكون املركز ]] ١٨٨/[[ص  سامانقا تغايره

ضع، لكون ما يف هذا املوجلملة أجزاء الدائرة ال يفيده  حماذياً 

ق به لَّ عت، وكون ما يرة واحداً ق به تلك املحاذيات املتكثِّ يتعلَّ 

ه من جهة ال تقع عٰىل ما يامسُّ  متاسَّ  نَّ إاحد، فات غري والتامسَّ 

خرٰى، ولذلك يلزم التغاير أُ هة ه من جسُّ ما يام متاسِّ موضع 

 هاهنا، ومل يلزم يف املركز. 

ب من اهليوٰىل ركَّ اجلسم م نَّ زعم ابن سينا أ :مسألة قال:

 :والصورة 

ٰىل والصورة، ومعناه يوهلاب من كَّ اجلسم مر زعم ابن سينا أنَّ 

 .ىلٰ ه اهليوز هو الصورة، وحملُّ ء، فالتحيُّ ة يف يشز صفة حالَّ التحيُّ  أنَّ 

اجلسم يف نفسه واحد،  اجلوهر الفرد بأنَّ  يعٰىل نف عليه بناءً  واحتجَّ 

موجود مع املقبول ال حمالة،  ءقابل لليشوهو قابل لالنفصال، وال

ء مغاير فالقابل لالنفصال يش ،فصالصال ال يبقٰى مع االنواالتِّ 

 صال. لالتِّ 

صال  التِّ واد، دُّ يقال: االنفصال هو التع ال جيوز أنْ  مَ ـجوابه: لِ 

ه صار صاله كان معناه أنَّ واجلسم إذا انفصل بعد اتِّ  ؟لوحدةهو ا

اري والزائل هو الوحدة . فالطاحداً كان و بعد أنْ  داً متعدِّ 

 م.سد، ومها عرضان، واملورد هو اجلوالتعدُّ 

ا هليوٰىل والصورة ليس ممَّ ن اب ماجلسم مركَّ  أقول: القول بأنَّ 
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الفالسفة. ل به مجيع به، بل قا ختصَّ ا اوال ممَّ  ،ابتدعه ابن سينا

ط ة برشمني، وهو صفة املاهيَّ  بعض املتكلِّ ز ال يقول به إالَّ والتحيُّ 

صال ٰىل الصورة نسبة. ولو كان االتِّ إوليس له  ،جودالو

صل وال ليس بمتَّ  د لكان القابل هلامالتعدُّ مها الوحدة و لواالنفصا

صل متَّ ا مَّ إما هو جسم ف د، وكلُّ بمنفصل، وال بواحد وال بمتعدِّ 

ا هو قابل هلام ء ممَّ ذن ال يشإد. فو متعدِّ أ ا واحد مَّ إو منفصل، و أ 

و الوحدة هو أ صال القابل باهليوٰىل، واالتِّ وا فقد سمُّ  بجسم،

 دير ثبوتها عٰىل تقأمَّ  اجلوهر الفرد. يتقدير نف الصورة. هذا عىلٰ 

 .سامً ج فالقابل هو اجلوهر، ويعرض له التأليف، فيصري

ة  ماهيَّ  نَّ أار زعم رضار والنجَّ  :مسألة ل:اق ]] ١٨٩[[ص /

 : ...بة من لون وطعم ورائحةاجلسم مركَّ 

بة من لون وطعم ة اجلسم مركَّ ماهيَّ  ار أنَّ والنجَّ زعم رضار 

 طل، ألنَّ و يبوسة. وهو باأ و برودة، ورطوبة أ ارة وحر ،ورائحة

ئحها تباينة بألواهنا وروامو ز،ة التحيُّ زات متساوية يف ماهيَّ املتحيِّ 

ة ز ماهيَّ االشرتاك غري ما به االمتياز، فالتحيُّ  وطعومها، وما به

 ه الصفات.مغايرة هلذ

 يتلاكان املراد هبذه األجزاء  قول: هذا مذهب غري معقول إنْ أ 

ا جواهر خمتلفة أهنَّ املراد  كان ا إنْ أمَّ  ،ب منها اجلسم أعراضاً كَّ يرت

تباينها يف هذه ز واألجسام يف التحيُّ  ياوتسيلتئم منها اجلسم ف

فة ز صالتحيُّ  ألنَّ  ،ا ليست أجزاء للجسمعٰىل أهنَّ  اء ال يدلُّ األجز

ل وصاحل ف يف مسألة متاثل األجسام: إنَّ قد قال املصنِّللجسم. و

لفة جيوز اجلسم، واألشياء املخت ز حكم من أحكاميف احليِّ 

التباين يف األجزاء ز وتحيُّ الذن االشرتاك يف إف كم.اشرتاكها يف ح

 من تلك األجزاء. فاً عٰىل امتناع كون اجلسم مؤلَّ   يدلُّ ال

 : - ني يف عوارض األجسام يع -لعوارض  النظر الثاين يف ا قال: 

 :جسام يف حدوت األ اختلف أهل العامل :مسألة

ام. والوجوه املمكنة فيه اختلف أهل العامل يف حدوث األجس

و أ  ،ت والصفاتلذاث ايكون حمدَ  ا أنْ مَّ ه إنَّ إف: د عٰىل أربعةال تزي

و أ  ،ث الصفاتو قديم الذات حمدَ أ  ،قديم الذات والصفات

 بالعكس.

  ،ل فهو قول اجلمهور من املسلمني، والنصارٰى األوَّ ا القسم مَّ أ 

 ملجوس.واليهود، وا

رسطاطاليس، وثاوفرسطس،  فهو قول أُ  ا القسم الثاينوأمَّ 

 ، وأيبنرص الفارايب رين أيبملتأخِّ ن اوم .وثامسطيوس، وبرقلس

الساموات قديمة بذاهتا  وعندهم أنَّ ]] ١٩٠/[[ص  بن سينا. عيلِّ 

منها  واحدٍ  كلَّ  نَّ إ احلركات واألوضاع، فنة، إالَّ عيَّ وصفاهتا امل

وٰىل فيها  ا العنارص فاهليل. وأمَّ ، ال إٰىل أوَّ مسبوق بآخردث واح

ئر الصور قديمة وسابنوعها، ة ة قديمبشخصها، واجلسميَّ  قديمة

 خرٰى ال إٰىل هناية.أُ صورة صورة  كانت قبل كلِّ  أيا، بجنسه

الذين كانوا قبل  ول الفالسفةا القسم الثالث فهو ق وأمَّ 

ثاغورس وانكساغورس وفي سرسطاطاليس بالزمان، كتالبأُ 

 ة،ة، واملرقونيَّ ة، والديصانيَّ نويَّ املاة، كوقول مجيع الثنويَّ  ،وسقراط

 . ثّم هؤالء فريقان:ةهانيَّ املاو

ثّم زعم  ة جسم.تلك املادَّ  وٰىل الذين زعموا أنَّ الفرقة األُ 

ه إذا انجمد صار وزعم أنَّ  .الصور لكلِّ  ه قابلألنَّ ه املاء، تالس أنَّ 

 نت النار،، ومن صفوة اهلواء تكوَّ هواءً ، وإذا لطف صار أرضاً 

التوراة)، ه أخذه من (إنَّ  نت الساموات. ويقال:ان تكوَّ ومن الدخ

فنظر  تعاٰىل خلق جوهراً اهللا  ل منها: (إنَّ فر األوَّ لسِّ يف ا ه جاءألنَّ 

ثّم ارتفع منه بخار  ،صارت ماءً بت أجزاؤه فإليه نظر اهليبة فذا

هر عٰىل وجه املاء زبد خلق منه منه الساموات، فظ قكالدخان فخل

ن ه اهلواء، وكوَّ اجلبال). وزعم أنكساميس أنَّ ثّم أرساها باألرض، 

ه واملاء واألرض من كثافته. وزعم أبرقليطس أنَّ  ،النار من لطافته

رض، ه األقالوا: إنَّ وآخرون  ثف.ن األشياء عنها بالتكاالنار، وكوَّ 

ن اهلواء ه البخار، وكوَّ رون: إنَّ بالتلطيف. وآخ ن األشياء عنهاوكوَّ 

ن وع .التلطيف، واملاء واألرض بالتكثيفوالنار عنه ب

ة له، وهو أجسام غري اخلليط الذي ال هناي هنكساغورس أنَّ أ 

طبيعة نوع أجزاء صغرية متالقية أجزاء عٰىل  متناهية. وفيه من كلِّ 

جزاء تلك األ نمذا اجتمع إف وأجزاء عٰىل طبيعة اللحم. اخلبز

ث. وهذا القائل دَ ه حَ أنَّ  نَّ ويرٰى ظُ  بحيث حيسُّ   وصارء كثرييش

كمون واالستحالة، وقال بالنكار املزاج إذهب ملبنٰى عٰىل هذا ا

يف  ذلك اخلليط كان ساكناً  عض هؤالء أنَّ والظهور. وزعم ب

ن منه هذا العامل. وزعم كه، فكوَّ حرَّ تعاٰىل هللا ا األزل، ثّم إنَّ 

كثرية ]] ١٩١/[[ص   أجزاءأصل العامل راطيس أنَّ قمدي

قسمة ن الدوة قابلة للقسمة الومهيَّ  ،ة الشكل[صغرية] كريَّ 

فق يف تلك دائمة. ثّم اتَّ  ا حركاتكة لذواهتمتحرِّ  ،ةيَّ االنفكاك

 تصادمها عىلٰ ، فحصل من تصادمت عٰىل وجه خاصٍّ  جزاء أنْ األ

فحدثت الساموات  ،ذلك الوجه هذا العامل عٰىل هذا الشكل

ات هذه تزاجة امرص، ثّم حدثت من احلركات السامويَّ والعنا
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 هو أصل العامل ة أنَّ ويَّ بات. وزعمت الثنكَّ رالعنارص، ومنها هذه امل

 والظلمة. النور

ه قال:  أنَّ  يأقول: صاحب امللل والنحل نقل عن تالس امللط

ات دو الذي فيه صور املوجل أبدع العنرصألوَّ املبدأ ا إنَّ 

ٰىل صورة موجود يف العامل ع فانبعث من كلِّ ها، واملعدومات كلِّ 

نبع املوجودات الصور وم ل، فمحلُّ وَّ  األعنرص(املثال) الذي يف ال

 والعامل احليسِّ  . وما من موجود يف العامل العقيلالعنرص هو ذات

 ة أنَّ ر العامَّ ثال عنه. قال: ويتصوَّ  صورة ومرص ويف ذات العنالَّ إ

وهو  ،عهل، ال، بل هي يف مبدَ األوَّ عدومات يف ذات املبدأ امل صور

قال: ومن عه. ثّم ف به مبدَ وَص يُ  ف باموَص يُ  ته أنْ انيَّ ٰىل بوحدتعا

ل هو (املاء)، منه أبدع اجلواهر املبدع األوَّ  عنه أنَّ  َل قِ نُ  هالعجب أنَّ 

من مجوده  فذكر أنَّ  .رض، وما بينهامالسامء، واألها: من كلَّ 

ن اهلواء، ومن صفوة اهلواء وَّ نت األرض، ومن انحالله تكوَّ تك

نت السامء، ومن كوَّ ار، ومن الدخان واألبخرة تالننت تكوَّ 

نت الكواكب فدارت حول وَّ تك ثريغال احلاصل من األاالشت

. ويف ل فيها إليهب عٰىل سببه بالشوق احلاصاملركز دوران املسبَّ 

 ثمّ ، اهللال: (جوهر خلقه األوَّ  رفاألخري قال: ويف التوراة يف السِّ 

ام إنَّ  يطتالس املل ثّم قال: كأنَّ  .إٰىل آخره ...)نظر إليه نظر اهليبة

 ة، قال: واملاء عٰىل القول الثاينهذه املشكاة النبويَّ ٰى مذهبه من تلقَّ 

 وَ  شديد الشبه باملاء الذي عليه العرش:
َ
� 

ُ
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َ
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َ َ
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 . ]٧[هود: 

د وخلق ذهبه يف التوحيفقد نقل عنه م يا أنكسياميس امللطوأمَّ 

 ل األوائل منأوَّ  نَّ أ اً أيض نهع َل قِ يف األخري: (ونُ  األشياء. ثّم قال

ف. ويف األخري قال: ، وذكر ما ذكر املصنِّ)املبدعات هو اهلواء

]] ١٩٢/[[ص  قال: وحكٰى ة). من مشكاة النبوَّ  (وهو أيضاً 

بـ  ام انتظمتشياء إنَّ األ زعم أنَّ  سأبرقليط فلوطرخس أنَّ 

ينفذ يف اجلوهر (البخت)، وجوهر (البخت) هو نطق عقيل 

 .الكيلِّ 

جسم  مبدأ املوجودات أنَّ ا انكساغورس فقد نقل عنه وأمَّ 

، وال يناهلا  دركها احلسُّ جزاء وهي أجزاء لطيفة، ال يُ متشابه األ

قل القول نيل من قال بالكمون والظهور، ومل . وهو أوَّ العقُل 

قال بالكمون والظهور، مع  ده أيضاً وأنباذقلس بع .باخلليط عنه

 بالعنارص األربعة. قوله

يف  عٰىل أنَّ  ويدلُّ  ،ما أورده صاحب (امللل والنحل) ذافه

، وإسناده إٰىل (التوراة) فيه نظر. وقال ابعض هذه النقول شك� 

البسائط  ديمقراطيس قال: إنَّ  فاته: (إنَّ يف بعض مصنَّ فاملصنِّ

ة الشكل). والشيخ ذكر يف م كريَّ ا األجساهف منالتي يتألَّ 

ا غري م قالوا: إهنَّ ات أهنَّ الطبيعيَّ  منالثالث  ء) يف الفنِّ (الشفا

ام جوهرها جوهر واحد بالطبع، وإنَّ   بالشكل، وإنَّ متخالفة إالَّ 

 ال املختلفة. وذكر أنَّ ألجل األشك يصدر عنها أفعال خمتلفة

امت يف جمسَّ امت اخلمسة املذكورة املجسَّ  أشكال لعبعضهم ج

عنهم   َل قِ نُ عنارص. وباجلملة أشكال الفلك وال يقليدس هأ 

 ها.اختالفات ال فائدة يف ذكر

أصل العامل ليس بجسم،  نَّ إا: انية الذين قالوقال: الفرقة الث

 وهم فريقان: 

مسة:  خلوهم الذين أثبتوا القدماء ا، ةاحلرنانيَّ  :وىلٰ الفرقة األُ 

) يرهر، واخلأل. فقالوا: (البا، والنفس، واهليوٰىل، والديالبار

ال يعرض له سهو وال غفلة، ويفيض  ،ةالعلم واحلكم امُّ تعاٰىل ت

 يعرف األشياء عن القرص، وهو تعاىلٰ  نه العقل كفيض النورع

حلياة فيض النور عن يفيض عنها اه نَّ إا (النفس) فة. وأمَّ معرفة تامَّ 

 يسها. وكان البارها جاهلة ال تعلم األشياء ما مل متارنَّالقرص، لك

ق باهليوٰىل وتعشقها،  تعلُّ الالنفس ستميل إٰىل  بأنَّ  تعاٰىل عاملاً 

فارقة األجسام، وتنسٰى نفسها.  كره مة، وتة اجلسميَّ لذَّ وتطلب ال

]] ١٩٣/[[ص  ةكمة التامَّ تعاٰىل احل يالبار  كان من سوسامَّ ـول

من   اً بها رضوبق النفس هبا، فركَّ ) بعد تعلُّ ىلٰ وعمد إٰىل (اهلي

ت احليوانام ب أجساوركَّ  .الرتاكيب، مثل الساموات، والعنارص

ه ال فذلك ألنَّ  قٰى فيها من الفساد،عٰىل الوجه األكمل. والذي ب

ر ، وصادراكاً وإ ه تعاٰىل أفاض عٰىل النفس عقالً يمكن إزالته. ثّم إنَّ 

 ا ما دامت يف العاملا لعلمها بأهنَّ ، وسبباهرها عامللتذكُّ  ذلك سبباً 

رفت وعك عرفت النفس ذلعن اآلالم. وإذا  ال تنفكُّ  اهليوالين

ت إٰىل ذلك العامل، لية عن اآلالم اشتاق ات اخلاهلا يف عاملها اللذَّ  أنَّ 

 هناية ] بعد املفارقة، وبقيت هناك أبد اآلباد يفوعرجت [عليه

 هجة والسعادة.الب

 هات الدائرة بني القائلنيبُ زالت الشُّ الطريق  اذقالوا: وهب

 ثاً حمدَ  كان العامل لوم قالوا: دَ أصحاب القِ  نَّ إم واحلدوث، فدَ بالقِ 

 وما أحدثه قبل ذلك وال عنيَّ  يف هذا الوقت املتعاىلٰ اهللا أحدثه  مَ فلِ 

اآلفات؟ الدنيا من  مأل مَ فلِ  كان خالق العامل حكيامً  بعده؟ وإنْ 

عن  الكان غني�  مل قديامً قالوا: لو كان العا ثوأصحاب احلدو
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العامل. ة ظاهرة يف كمآثار احل ، ملا نرٰى أنَّ وهذا باطل قطعاً  .لفاعلا

شكاالت زائلة، الطريق فاإلا عٰىل هذا ك. وأمَّ  الفريقان يف ذلوحتريَّ 

ذا إعامل. فنا بحدوث الاعرتفنا بالصانع احلكيم ال جرم قل لـامَّ ا ألنَّ 

ام النفس إنَّ  حدث العامل يف هذا الوقت؟ قلنا: ألنَّ أ  مَ ـقيل: ولِ 

ذلك  تعاٰىل أنَّ  يارلبوعلم اقت باهليوٰىل يف ذلك الوقت، تعلَّ 

 الوجه حذور رصفه إىلٰ ه بعد وقوع امل أنَّ ق سبب الفساد، إالَّ التعلُّ 

ه ال ألنَّ ام بقيت نَّ إور الباقية فا الرشمكان. وأمَّ األكمل بحسب اإل

 ها. هذا الرتكيب عن يمكن جتريد

قت النفس تعلَّ  مَ ـل: لِ يقا هاهنا سؤاالن: أحدمها أنْ  يبق

ق حدث ذلك التعلُّ  نْ إقة هبا؟ فغري متعلِّ نت كا نْ باهليوٰىل بعد أ 

ته ال عن سبب. لعامل بكّليَّ وث از حدال عن سبب فجوِّ ته بكّليَّ 

 قمن التعلُّ اٰىل النفس تع ي منع الباريقال: فهالَّ  والثاين أنْ 

 ؟باهليوىلٰ 

مني،  ملتكلِّ هذا السؤال غري مقبول من ا ل بأنَّ أجابوا عن األوَّ 

ح أحد مقدوريه عٰىل اآلخر رجِّ يُ ختار قد ملدر اقاال م يقولون:ألهنَّ 

 ؟ذلك يف النفس]] ١٩٤[[ص / زوا جوَّ ح، فهالَّ من غري مرجِّ 

 نويك بق أنْ زوا يف السام جوَّ ، ألهنَّ وغري مقبول من الفالسفة أيضاً 

ا  يقال: النفس قديمة، وهل زوا أنْ  جوَّ ة لالحق. فهالَّ ة معدَّ علَّ 

ة لالحق، سابق علَّ  زل كلُّ ة، ومل يهيدة غري متنارات متجدِّ تصوُّ 

 ؟قعلُّ ر املوجب لذلك التوُّ ٰى انتهت إٰىل ذلك التصحتَّ 

األصلح  تعاٰىل علم أنَّ  يالبار وأجابوا عن السؤال الثاين أنَّ 

ا بنفسها متتنع هنَّ إٰى ق، حتَّ هذا التعلُّ  ة بمضارِّ ملاعري تص للنفس أنْ 

كتسب من ا اهليوٰىل تتهفالنفس بمخالط ة. وأيضاً عن تلك املخالط

 ذين الغرضني مل يمنعهلا. فله ة ما مل يكن موجوداً الفضائل العقليَّ 

 ق باهليوٰىل.س من التعلُّ الباري تعاٰىل النف

ون بالقدماء اخلمسة. وقال  لني يقونانيِّ احلر أنَّ  أقول: قد مرَّ 

ه ي يقال: إنَّ املنقول عن غاديمون الذ : إنَّ )امللل والنحل(صاحب 

تعاٰىل،  يل مخسة: الباروَ األُ  يملباده قال: اآدم أنَّ  بنشيث 

بات. وبعدها وجود املركَّ  ، والزمان، واخلأل.والنفس، واهليوىلٰ 

 رين.خِّ أالء املتا كالم هؤسئلة واألجوبة كأهنَّ وبعض هذه األ

أعني قول الذين  -وإنَّام أورد هذا املذهب يف القسم الثاين 

ٰىل قديمة. لقوهلم: اهليو - ) سمأصل األجسام ليس بجقالوا: (

ل العامل ليس بجسم، ر منه قوهلم بأعمِّ من ذلك، وهو أنَّ أصوذك

 مسة. وهو هذه القدماء اخل

ا: ولاالذين ق  ] فيثاغورث، وهمقال: الفرقة الثانية [أصحاب

قوام  دة عن الوحدات. قالوا: ألنَّ هي األعداد املتولِّ  ياملباد

فسه. ثّم واحد يف ن واحد منها ر كلُّ ومأُ ت بالبسائط، وهي اباملركَّ 

و ال أ ات، ات وراء كوهنا وحديَّ تكون هلا ماه ا أنْ مور إمَّ تلك األُ 

  ع مة يَّ هناك تلك املاه بة، ألنَّ ل كانت مركَّ كان األوَّ  نْ إتكون. ف

كان  بات، بل يف مبادهيا. وإنْ الوحدة، وكالمنا ليس يف املركَّ  تلك

ة بأنفسها تقلَّ تكون مس وأنْ  ي ال بدَّ وهد وحدات، جمرَّ الثاين كانت 

ا، ذلك الغري أقدم منه  لكانت مفتقرة إٰىل الغري، فيكونوإالَّ 

مور أُ ذن الوحدات إاملطلقة، هذا خلف. ف يدوكالمنا يف املبا

 نْ إ، فعرض الوضع للوحدة صارت نقطةً  نْ إ. فاهسأنفقائمة ب

ل ان حصخلطَّ اجتمع ا نْ إ، فاجتمعت نقطتان حصل اخلطُّ 

]] ١٩٥/[[ص  صل اجلسم.اجتمع السطحان ح نْ إسطح، فال

 مبدأ األجسام الوحدات. فظهر أنَّ 

الوحدة تنقسم إٰىل وحدة بالذات غري  نَّ عنه أ َل قِ أقول: نُ 

  . لثرة، وهو املبدأ األوَّ  تقابلها كال يالت يمستفادة من الغري، وه

ة خلليست بداوإٰىل وحدة مستفادة من الغري، وهي مبدأ الكثرة و

  ي ف منها األعداد وهي مبادثّم تتألَّ يقابلها الكثرة،  فيها، بل

 يف طبائعها، الختالف اختلفت املوجودات اماملوجودات. وإنَّ 

 ة.فائدة زائد هيها. ويف رشح ما ذكره طول ليس فاألعداد بخواصِّ 

يقال: (العامل قديم الصفات   ا القسم الرابع، وهو أنْ قال: وأمَّ 

ه كان نَّ إجالينوس ف اا ال يقوله عاقل. وأمَّ ممَّ  لكفذ، ات)ث الذحمدَ 

 .يف الكلِّ  فاً متوقِّ 

 :ث الذات والصفات حمدَ  العامل نَّ أف عٰىل دليل املصنِّ 

و  أ كة ا متحرِّ إمَّ  لزة لكانت يف األلنا: لو كانت األجسام أزليَّ 

 أنَّ  :تها باطل. بيان احلرصساكنة، والقسامن باطالن، فالقول بأزليَّ 

واحد فهو  أكثر من زمان يف مكان واحد اكان مستقر�  نْ إ اجلسم

 . كاً ن متحرِّ كذلك كا مل يستقرّ  الساكن، وإنْ 

يف  ل أنَّ لوجهني: األوَّ  ، كاً يكون متحرِّ  ه ال جيوز أنْ إنَّ  : قلنا  ام وإنَّ 

ة املسبوقيَّ  تها تقتيض ركة حصول أمر بعد فناء غريه، فامهيَّ ة احل ماهيَّ 

مع بينهام ، فاجل ة بالغري مسبوقيَّ الالَّ  تها تقتيضيَّ اه ة م بالغري، واألزليَّ 

قر و مفت ث، فه ن احلركات حمدَ واحد م  كلَّ  وهو أنَّ  متناقض. الثاين 

إٰىل  ه مفتقر فكلُّ د جِ و إٰىل امل ما كان واحد منه مفتقراً  د، وكلُّ إٰىل موجِ 

لفاعل خمتار  ما كان فعًال  وكلُّ  ، د خمتار احلركات موجِ  د. فلكلِّ املوجِ 

  ل، وهو املطلوب.أوَّ احلركات  ل، فلكلِّ له من أوَّ  بدَّ   فال 
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 ت ساكنةً و كانا لأهنَّ  :لوَّ : األلوجهني ،ليست ساكنة :ام قلنانَّ إو

 ألنَّ  ل حمال،وَّ األ .حُّ صو ال يأ عليها احلركة  يصحَّ  ا أنْ لكانت إمَّ 

ة وجود احلركة يف نفسها،  ف عٰىل صحَّ ة احلركة عليها تتوقَّ صحَّ 

حمال،  ]] ١٩٦[[ص / ةوجود احلركة األزليَّ  لنا عٰىل أنَّ وقد دلَّ 

 الزماً  كان ذلك االمتناع إنْ احلركة عليها. ف ه ال يصحُّ فثبت أنَّ 

كة عٰىل احلر حَّ يص ال ة، فوجب أنْ ال يزول البتَّ  ة وجب أنْ للامهيَّ 

ة مل يكن من لوازم املاهيَّ  وإنْ  .جسام فيام ال يزال، هذا خلفاأل

 ة، وقد أبطلناه.ن احلركة عليه جائزيكوو أمكن زواله،

لو كان  :نقوللنا عليه، فعٰىل ما دلَّ  السكون أمر ثبويتٌّ  : أنَّ اينالث

ان يبه يزول، فليس بقديم. المتنع زواله، لكنَّ سكون قديامً ذلك ال

مل يكن  لذاته امتنع عدمه، وإنْ  كان واجباً  ديم إنْ الق أنَّ  :ةاملالزم

لذاته،  من االنتهاء إٰىل الواجب ر، فال بدَّ  مؤثِّ ىلٰ لذاته افتقر إ واجباً 

ٰىل. وذلك الواجب تعااهللا شاء  إنْ  للتسلسل، عٰىل ما سيأيت قطعاً 

عل ف ، ألنَّ راً خمتا يكون . ال جائز أنْ و موجباً أ  يكون خمتاراً  ا أنْ إمَّ 

  ، ثث، الستحالة إجياد املوجود، والقديم ليس بمحدَ حمدَ املختار 

لزم من  ف تأثريه فيه عٰىل رشط، مل يتوقَّ  نْ إف . جباً ن موكوي  أنْ فتعنيَّ 

رشط، فذلك   ف عىلٰ توقَّ  وإنْ  .ر وجوب األثر وجوب ذلك املؤثِّ 

لزم   اجباً و نكا عاد التقسيم يف احلاجة، وإنْ  ممكنًا كان  ط إنْ الرش

ه يمكن  ا أنَّ ط امتناع زوال ذلك القديم. وأمَّ رشة وال العلَّ من وجوب 

ات، وال جسم  يَّ ات والعنرصيَّ شاهد يف الفلكم  عدم السكون فهو 

ن  له من بيا صم. ومن أراد تعميم الداللة فال بدَّ عند اخل هذين إالَّ 

يف   ًا نك او س أ  كًا  ثبت فساد كون اجلسم متحرِّ امَّ ـول جسام.ل األ ث متا

 . ا يكون أزلي�   تحيل أنْ اجلسم يس األزل ثبت أنَّ 

 قيل: الدعوٰى متناقضة لوجهني: نْ إف

ن قبل  فقد كال، وإالَّ ليس له أوَّ  ود العاملإمكان وج ل: أنَّ وَّ األ

مكان اإل ل، ألنَّ . لكن ذلك باطلذاته ثّم انقلب ممكناً  ك حماالً ذل

صاف ت ممتنع االتِّ ق و، فيكون العامل قبل ذلك الوريٌّ ممكن رضلل

زتم صاف به لذاته. وإذا جوَّ ن، ثّم صار واجب االتِّ مكااته باإللذ

صاف بالوجود لذاته، ثّم صار واجب ه ممتنع االتِّ أنَّ  اوزذلك فجوِّ 

ه لو الصانع، وهو حمال. وألنَّ  يصاف به لذاته. ويلزمكم نفتِّ اال

له، اإل جاز ذلك يف رشيك اً املمتنع لذاته ممكنينقلب  جاز أنْ 

يرفع األمان عن ]] ١٩٧[[ص / ين، وهوواجلمع بني الضدَّ 

 د العامل كانل إلمكان وجووَّ  أ ال هة. وإذا ثبت أنَّ القضايا العقليَّ 

 .له، فكان باطالً  افياً د يف األزل منه ممتنع الوجوالقول بأنَّ 

 ه الذي يكون مسبوقاً ث بأنَّ حدَ امل وافرسِّ تُ  ا أنْ إمَّ  كموثانيهام: أنَّ 

و أ تعاٰىل، اهللا بوجود  قاً ي يكون مسبوه الذو بأنَّ أ م نفسه، دعب

 بتفسري ثالث.

ة العدم سابق عليه بالعّليَّ  تريدوا به أنَّ  ا أنْ مَّ إل، فكان األوَّ  نْ إف

 و تريدوا به أنَّ أ  .فاقباطل باالتِّ  و باملكان. والكلُّ أ ف و بالرشأ 

العدم  قُّ يستح ناملمك م، ألنَّ بالطبع. وهو مسلَّ العدم سابق عليه 

و أ  .ا بالغريه، وما بالذات أسبق ممَّ لوجود من غريمن ذاته وا

ه إذا مل ، ألنَّ زمانم الدَ مان، وهذا يوجب ِق لزتريدوا به السبق با

ق  حتقُّ ل، فكان ذلك املفهوم يقتيضسبق أوَّ يكن ملفهوم ذلك ال

م دَ ِق  نم الزمادَ ل. ثّم يلزم من ِق أوَّ ال يكون للزمان  أنْ  مان، لزمالز

وم، فالقول باحلدوث عٰىل هذا  ما هو معلاحلركة واجلسم، عىلٰ 

 م.دَ الوجه يوجب القِ 

 نْ إف ،تعاىلٰ اهللا بوجود  بوقاً تم احلدوث بكونه مسفرسَّ  إنْ ا وأمَّ 

 م.مسلَّ  و بالرشف، فالكلُّ أ و بالطبع أ ة يَّ السبق بالعلّ  أردتم به

م الزمان دَ ه يوجب قِ نَّ إا بالزمان، ففاق. وأمَّ تِّ والسبق باملكان باال

 م.ما تقدَّ عٰىل 

 ه.م عليفاذكروه لنتكلَّ  ثالثاً  أردتم باحلدوث معنًى  وإنْ 

 اجلسم لو كان قديامً  م أنَّ سلِّ نُ عن هذا املقام، لكن ال  نزلنا

كة عبارة عن احلر أنَّ  :. بيانه و ساكناً أ  كاً يكون متحرِّ  ا أنْ إمَّ  لكان

هو االستقرار يف املكان ون كس، والل من مكان إٰىل مكاناالنتقا

القسامن فرع احلصول يف املكان، وعندنا العامل احد، وهذان الو

 .وبكونه ساكناً  كاً كان، فيستحيل وصفه بكونه متحرِّ م ليس يف

 يكون معدوماً  ا أنْ امل مكان لكان مكانه إمَّ ان للعه لو كأنَّ  :حتقيقه

  . لاملعدوم حما يفحصول املوجود  ألنَّ ال، ل حم. واألوَّ وجوداً أو م

أو ال يكون،  إليه باحلسِّ  يكون مشاراً  ا أنْ مَّ إف كان موجوداً  وإنْ 

فلو  ،فيه  أو حاال�  اً زا متحيِّ كان إمَّ  إليه باحلسِّ  راً شاكان م نْ إف

عليه  جسم يصحُّ  ، وكلُّ كان اجلسم جسامً حصل فيه لكان م

ك،  عٰىل مكان املتحرِّ ]] ١٩٨/[[ص  احلركة صحُّ ذن تإاحلركة، ف

جسام ال هناية هلا، ٰىل وجود أ إ فلذلك املكان مكان آخر، فيفيض

ها أجسام، كلَّ  ود حاصل، ألنَّ قصوهو حمال. وبتقدير تسليمه فامل

ٰىل إك من مكان تحرَّ ي امنَّ إك فما يتحرَّ  لة للحركة. وكلُّ ابق  يفه

، ن جسامً وذلك املكان ال يكو األجسام مكان. ذن لكلِّ إمكان، ف

 شاراً مل يكن م إنْ . واألجسام ال يكون جسامً  لِّ عن ك جاخلار ألنَّ 

ن اجلسم هو الذي كام للجسم، ألنَّ  يكون مكاناً  إليه استحال أنْ 



 األجسام  )٤٦لف / (حرف األ  ............................................................................................................  ١٢

رص لكن منا احللة مشار إليه. سلَّ وذلك ال حما ك منه وإليه،يتحرَّ 

 ؟ كةا كانت متحرِّ يقال: إهنَّ  ال جيوز أنْ  مَ ـلِ 

: كاً يكون متحرِّ  أنْ  زوه ال جيل يف أنَّ وله من الوجه األوَّ ق 

ة ة تنافيها)، قلنا: األزليَّ زليَّ لغري واألة باملسبوقيَّ ا (احلركة تقيض

وجود حركة  ا تنايفهنَّ إقلت:  مَ ـنة، لكن لِ وجود حركة معيَّ  ايفتن

 ؟لوَّ ٰىل أ إقبل حركة ال 

 وهو أنَّ  ،كاً تحرِّ يكون م ه ال جيوز أنْ يف أنَّ  ا الوجه الثاينوأمَّ 

فاعل ه فعل أنَّ  مسلِّ قلنا: ال نُ  .ل، فله أوَّ فاعل خمتار املجموع فعل

ا لفوات رشط، مَّ إاألثر، نه ع فاملوجب قد يتخلَّ  أنَّ  :بيانه .خمتار

د هذه ر يف وجويقال: املؤثِّ  ال جيوز أنْ  مَ لِ و حلضور مانع. فأ 

مه رشط م فتقدُّ حادث متقدِّ  كلَّ   أنَّ الَّ إوادث موجب بالذات، احل

منا سلَّ  ؟ة املوجبة حادث آخر بعده [بواسطة]العلَّ  يصدر عن ألنْ 

 ث، وذلك ألنَّ دَ ختار حماملفعل  م أنَّ سلِّ فعل املختار، لكن ال نُ  هأنَّ 

ن د كا فقالَّ إ، ور فيه ممكن أبداً ؤثِّ ري املة تأثوجود احلادث وصحَّ 

 واحدٍ  ذا كان كلُّ إوذلك حمال. و ،لذاته، ثّم انقلب ممكناً  ممتنعاً 

. أزالً  ائزاً ، كان تأثري القادر يف وجود األثر جأزالً  اً نام ممكنهم

 ال جيوز كوهنا ساكنة؟ مَ فلِ  ،ةكاألجسام ما كانت متحرِّ  منا أنَّ سلَّ 

(امتناع  تكون ساكنة:  ا ال جيوز أنْ ل يف أهنَّ قوله من الوجه األوَّ 

اع يكون)، قلنا: االمتنة أو ال للامهيَّ  يكون الزماً  ا أنْ مَّ إاحلركة 

 نَّ إ، فأيضًا وارد عليكم ه ، لكنَّالً منا كونه معلَّ سلَّ  .ل علَّ يُ فال  ،عدم

ة للامهيَّ  كان الزماً  نْ إ، فهذا االمتناع اي� زليكون أ  العامل يمتنع أنْ 

كان ]] ١٩٩ /[[ص ماً مل يكن الز نْ إ، وأبداً  ممتنعاً يبقٰى  نْ يوجب أ

 م.كلقول بطِ ، وذلك يُ اي� بجواز كون العامل أزل هذا اعرتافاً 

ول: ال  فنق ،ساكنة تكون ا ال جيوز أنْ ا الوجه الثاين يف أهنَّ أمَّ 

م افتقاره إٰىل سلِّ مناه لكن ال نُ سلَّ  .اتي� بوث م كون السكون وصفاً سلِّ نُ 

احلدوث، فال يمكنكم  ]ة احلاجة عندنا [عندكمعلَّ  ر، ألنَّ املؤثِّ 

حدوثه، وأنتم  متن إذا بيَّ ر إالَّ ثِّ ن افتقار هذا السكون إٰىل املؤبيا

مناه لكن ال . سلَّ فيصري دوراً مة، عتم حدوثه عٰىل هذه املقدَّ فرَّ 

األبد تعاٰىل قادر من األزل إٰىل اهللا  نَّ إم، فعدَ ال يُ ديم لقا م أنَّ سلِّ نُ 

إجياد   ة، ألنَّ ك القادريَّ ما بقيت تل أوجد بعد أنْ عٰىل إجياد العامل، ف

ه تعاٰىل  ال يقال: إنَّ  ق القديم.ذلك التعلُّ  مَ دِ قد عُ املوجود حمال، ف

ا ألنَّ . خرٰى ة أُ مه ثّم يعيده مرَّ عدِ يُ  بواسطة أنْ قادر عٰىل إجياده، 

ته ق قدرتعلُّ  يق املخصوص، أعننقول: كالمنا يف ذلك التعلُّ 

ينتقض  ق آخر. وأيضًا كرمتوه تعلُّ ، وهذا الذي ذجياد العامل ابتداءً إب

ذا أوجده فقد  إالعامل معدوم، ف نَّ بأزل أليف ا عاملاً  تعاٰىل كاناهللا  بأنَّ 

 يم.زال ذلك العلم القد

 : ضة لوجهني اقالدعوٰى متن :قيل نْ إعن اجلواب 

امل، لكن ه ال بداية إلمكان حدوث العأنَّ  لاجلواب: عن األوَّ 

ا إذا أخذنا هذا احلادث ، كام أنَّ ا أزلي� ة كون العاملال يلزمه منه صحَّ 

ة ل لصحَّ ه ال أوَّ نَّ إ، فازماني�  سبقاً م دعبال مسبوقاً ط كونه برش

حيث لو  ىلٰ إ ميف فرض التقدُّ  ي فينتهط، وإالَّ لرشوجوده مع هذا ا

ه ال بداية هلذه نَّ ، وذلك حمال. ثّم مع أ اقبله بلحظة صار أزلي�  دَ جِ وُ 

ة وسبق العدم األزليَّ  ، ملا أنَّ اة كونه أزلي� ة مل يلزم صحَّ الصحَّ 

 ذا هاهنا. ، فكنازمان ال جيتمعبال

اهللا م وجود وجوده، وتقدُّ م عدم العامل عٰىل تقدُّ  أنَّ  وعن الثاين

م بعض أجزاء الزمان عٰىل دنا كتقدُّ جود العامل عنو تعاٰىل عىلٰ 

 لزم م ليس بالزمان، وإالَّ ذلك التقدُّ   أنَّ البعض عندكم. وكام

 التسلسل، فكذا هاهنا. 

بالسكون  يني، فنعنن متامسَّ يزا متحيِّ ا إذا فرضنأنَّ  وعن الثالث

 ة، بلٰى تلك املامسَّ ال تبق ة أنْ بقاءمها عٰىل هذا الوجه، وباحلرك

وعٰىل هذا التفسري ال ]] ٢٠٠/[[ص  ء آخر.ليش اس� صري مماي

العامل  يقال: أنْ  جيوزال  مَ ـة املكان. ال يقال: لِ يان ماهيَّ حاجة إٰىل ب

 الذي بالتفسريكون سلركة وا، واحلواحداً  كان يف األزل جسامً 

 ا أنَّ نَّل: بيَّ ا نقو. ألنَّ نيئ عند حصول اجلزض إالَّ فرَ ذكرمتوه ال يُ 

ه اآلن علمنا أنَّ  صار العامل منقسامً  لـامَّ ينقسم، ف يل أنْ د يستحاحالو

 . احداً مل يكن و

 ألنَّ  ، ذا باطلشخصها)، قلنا: هنوع احلركة ال  قوله: (األزيلُّ 

ٰ بة من أمعها مركَّ ونتها بحسب احلركة ماهيَّ   ومن أمر ر تقىضَّ

ة زليَّ األ ةبالغري، وماهيَّ  ةاملسبوقيَّ قة بتها متعلِّ ذن ماهيَّ إحصل، ف

 منافية هلذا املعنٰى، فاجلمع بينهام حمال. 

 تاراً ال خم ر يف احلادث موجباً يكون املؤثِّ  ال جيوز أنْ  مَ ـقوله: (لِ 

)، ؟جباملو حق عن ذلكحلصول الالَّ  سابق رشطاً  ويكون كلُّ 

اهللا  شاء ٰىل فساده يف باب إثبات القادر، إنْ لداللة عسنقيم ا :قلنا

 . تعاىلٰ 

)،  ؟لفاعل خمتار يكون القديم فعالً  ال جيوز أنْ  مَ ـقوله: (لِ 

 م إبطاله.قلنا: قد تقدَّ 

 م. قدَّ ا تمل :)، قلنا؟يكون ساكناً  ال جيوز أنْ  مَ ـقوله: (لِ 

ل)، قلنا: علَّ  يُ فالعدم،  عال االمتنقوله: (عٰىل الوجه األوَّ 
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قيض ه ن، ألنَّ جلسم آخر وصف وجوديٌّ مسامتته و أ ة اجلسم اسَّ مم

 .ة التي هي وصف عدميٌّ اسَّ ممالالَّ 

ة العامل)، قلنا: العامل معدوم قوله: (يلزمكم هذا يف صحَّ 

ا هاهنا ة، أمَّ يَّ احلكم عليه بالصفات الثبوت ، فال يصحُّ حمض

 ي ذكرناه.التقسيم الذ ، فيصحُّ السكون ثبويتٌّ 

م قدَّ مكان، وقد تة احلاجة احلدوث)، قلنا: بل اإلقوله: (علَّ 

 .بيانه

 ق علمه بأنَّ جياد العامل، وتعلُّ إتعاٰىل باهللا ة ق قادريَّ علُّ ت( قوله:

بعد وجود العامل)، قلنا: املوجود  مَ دِ العامل سيوجد قديم، وقد عُ 

 .اً دبوأ  هو القدرة والعلم، ومها باقيان أزالً 

احب الكتاب وذكرها يف دها صا أورة ممَّ ه احلجَّ أقول: هذ

مني هي التي تكلِّ هور املمجا عليه التي اعتمد ةتصانيفه. واحلجَّ 

جسم ال خيلو من  كلَّ  تشتمل عٰىل أربع دعاوٰى، وهي أنَّ 

. والدعاوٰى ما ال خيلو من احلوادث فهو حادث وكلُّ  احلوادث،

اجلسم منها، ووجوب  خلوِّ  متناعاووادث، األربع هي: إثبات احل

 نْ ما يمتنع أ ها، ووجوب سبق العدم عىلٰ بق العدم عٰىل جمموعس

وكان من  العدم.]] ٢٠١/[[ص  يسبق عليه  جيب أنْ عامَّ  فكَّ ين

ر ٰى يتقرَّ ة األزل، حتَّ  ماهيَّ بنيِّ يُ  ف الكتاب أنْ الواجب عٰىل مصنِّ

ا ا وإمَّ ا كذإمَّ  األزل لكان يف ا(لو كان اجلسم أزلي� قوله:  معنٰى 

ه ة، وفرسَّ ليَّ مني األزل بنفي األوَّ  بعض املتكلِّ فرسَّ كذا). وقد 

رة غري متناهية يف جانب وجود يف أزمنة مقدَّ  باستمرار همبعض

ة عٰىل كون أزليَّ حلركات ال تواحدة من ا كلَّ  أنَّ  . وال شكَّ املايض

يف ل القسم األوَّ  ل به األزل، كام ذكره يف إبطافرسَّ  يُ تفسري أيِّ 

ام ل هلا، كوَّ ام الكالم يف جمموع احلركات التي ال أ نَّ إ ل.الوجه األوَّ 

ة بقوله: صاحب الكتاب يف االعرتاض عٰىل هذه احلجَّ نه ع عربَّ 

 ).؟لال إٰىل أوَّ  حركة قبل حركةة تنايف وجود األزليَّ  قلت: إنَّ  مَ ـ(لِ 

بة  بأنَّ ماهيَّة احلركة بحسب -لك ه عن ذجوابو نوعها مركَّ

ٰ م وقيَّة قة باملسبذن ماهيَّتها متعلِّ ر حصل، فإ ومن أمن أمر تقىضَّ

النوع  ليس بمفيد، ألنَّ  -منافية هلذا املعنٰى  ة األزليَّةيَّ ري، وماهبالغ

ة عٰىل اصلة، وهو مل يورد حجَّ احل مورمور املنقضية واألُ مع األُ  باٍق 

ف َص وتُ  ركة يمكن أنْ حلاة ذلك النوع مساوق بالعدم، وماهيَّ  أنَّ 

كيب من أمر الرت  أنَّ ك يتبنيَّ ا ال متكن، ومن ذلبالدوام وأشخاصه

 ٰ ذن إف ،شخاصها ال إٰىل نوعهاأ حصل يرجع إٰىل  ن أمرمو تقىضَّ

 احلركة ه فرسَّ لك أنَّ ء آخر، وذويلزمه يش ة.نوعها ال ينايف األزليَّ 

نفس   وهز آخر، فليس ز بعد احلصول يف حيِّ باحلصول يف حيِّ 

ة احلصول معنٰى بعديَّ يقرتن به  بل جيب أنْ ل وحده، احلصو

ة. وقد غري ثبوتيَّ  عنده تفاضاواإل ، أمر إضايفٌّ السابق، وهي 

تها ماهيَّ  ييكون أحد جزئ أطلق القول بوجود احلركة، فلزم أنْ 

 .طالق صحيحاً لقول بوجودها عٰىل اإليكون ا. فال معدومًا 

 ة: (إنَّ ركة أزليَّ من بيان امتناع كون احل ا قوله يف الوجه الثاينأمَّ 

ومل يورد  ،هسنف بنيِّ ار)، فغري بد خمتاحلركات حمتاج إٰىل موجِ  كلَّ 

د ام قيَّ ه إنَّ . وقد يلوح من كالمه عند االعرتاض عليه أنَّ عليه دليالً 

علول عن ف املاحلركة عنه وامتناع ختلُّ ف ، لتخلُّ د املختاراملوجِ 

 واحدٍ  م يف كلِّ لِّ م له هذا لُس لِّ لو ُس  نة املوجبة. لكالعلَّ 

ت  يثب والنوع فلم ا املجموعمن احلركات. أمَّ ]] ٢٠٢ ص[[/

ف عٰىل ٰى يسوغ له الداللة بالتخلُّ رمها حتَّ فني عن مؤثِّ تخلِّ وهنام مك

د بيان امتناع كون املوجِ جواب  حال يفأ . وقد د خمتاراً كون املوجِ 

ٰىل باب إثبات إحق الالَّ  لحلصو سابق رشطاً  وكون كلِّ  موجباً 

 ل هلاأوَّ  ا حوادث ال: (وأمَّ  يزد عٰىل قولهويف ذلك الباب مل در.القا

 ه قبل ذلك يف املسألة التي ذكر فيها: (إنَّ م إبطاله)، لكنَّتقدَّ د قف

(حال حدوث السابق، مل ر العامل واجب الوجود) هكذا قال: مدبِّ 

وعند فنائه يصري  ،حقالَّ لبالفعل يف احلادث ا راً مؤثِّ يكن القديم 

من  له  وال بدَّ  ،رية حكم حادثاملؤثِّ فتلك  ،فيه بالفعل راً مؤثِّ 

اآلن لزم تعليل الوجود  مَ دِ كان هو احلادث الذي عُ  نْ إف ر،مؤثِّ 

م السابق يكون عد ال جيوز أنْ  مَ ـوهو حمال)، فيقال له: لِ  ،بالعدم

ل امتناع تعلي وال يلزم من ؟حقيف وجود الالَّ  طاً رش بعد وجوده 

عدم الغيم  نَّ إف ،رتاط الوجود بالعدمالوجود بالعدم امتناع اش

مس، وعدم الدسومة رشط يف الش منألرض رشط يف إضاءة ا

 انصباغ الثوب من الصبغ.

كون بامتناع  ل يف إبطال القسم الثاينا قوله يف الوجه األوَّ وأمَّ 

ة عٰىل صحَّ  فة احلركة تتوقَّ صحَّ  : (إنَّ زل ساكناً يف األ اجلسم

فيقال  ها يف األزل)،بيان استحالت د مرَّ وجود احلركة يف نفسها، وق 

إمكان استمرار نوع احلركة يف األزل، وإذا كان  ا مرَّ  ممَّ د تبنيَّ له: ق 

امتناع احلركة ال يكون  كذلك فقد بطل أصل هذا الدليل. وأيضاً 

وال  والً معل وال ةً يكون علَّ عنده ال  ، والعدميُّ ذاهتا، وهو عدميٌّ ل

،  ملا مرَّ  زماً يكون ال، فال أيضاً  هة عندضافة عدميَّ ، إذ اإلمضافاً 

ة غري معقول، ة واملعلوليَّ يَّ ري اعتبار العلّ من غم اللزو أنَّ  وهو

 ل).علَّ وأشار إٰىل ذلك يف االعرتاض بقوله: (االمتناع عدم فال يُ 
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خر  جلسم آ ه و مسامتتأ سم ة اجلمماسَّ  ا قوله يف اجلواب: (إنَّ مَّ وأ 

 يه: قد مرَّ ة)، فنقول علمماسَّ ه نقيض الالَّ ألنَّ  ،وصف وجوديٌّ 

تان، ة واملسامتة إضافيَّ املامسَّ  وأيضاً ر، يرقذا التالكالم عٰىل ه

]] ٢٠٣ /[[ص وأيضاً  .ضافات بموجودةء من اإلوعندك ال يش

 تفسريه باإلضافات. ، فال يصحُّ االسكون ليس إضافي� 

  ومل يكن اكان أزلي�  السكون إنْ  إنَّ : (ينالثا  الوجهوقوله يف

ه أثريكن تي مل ب إنْ ر موجب، واملوجإٰىل مؤثِّ  لذاته افتقر واجباً 

عٰىل رشط فذلك  كان موقوفاً  عٰىل رشط امتنع زواله، وإنْ  موقوفاً 

عادا  ان ممكناً ك امتنع زوال السكون، وإنْ  كان واجباً  ط إنْ الرش

، ام كون السكون ثبوتي� هذا، بعد تسل�  مسلِّ نُ  التقسيم)، فيقال له: ال

 إىلٰ  ال هلبق  ط آخربرش وطاً رشط مرش كلِّ  بعد بيان امتناع كون إالَّ 

 ل، ومل يوجد ذلك البيان يف كالمك.أوَّ 

له من بيان مماثلة  وقوله: (من أراد تعميم الداللة فال بدَّ 

ود جومتناع  عٰىل ادلَّ  صحَّ  الدليل إنْ  ارد، ألنَّ األجسام) ليس بو

 ، سواء كان ذلك شيئاً و عن السكونأ ا عن احلركة إمَّ  ما ال ينفكُّ 

صاف هبام فاق االتِّ لو ثبت اتِّ تلفة، وخمو أ  و أشياء متامثلةأ  واحداً 

 ء كيف ما كان.ء ال خيلو عنهام لثبت حدوث ذلك اليشليش أزالً 

إمكان وجود  ل من املناقضة: (إنَّ وَّ ا قوله يف الوجه األوأمَّ 

ل مناقض له)، ه ممتنع الوجود يف األزل له فالقول بأنَّ أوَّ  اللعامل ا

ته وث العامل، لكن أزليَّ مكان حدإلة ه ال بداييف اجلواب: (إنَّ وقوله 

مع فرض احلدوث حمال) مغالطة، فزاد يف اجلواب لفظة احلدوث 

 مكان الذايتيقول: اإل ب أنْ له املغالطة. وكان من الصوا ليصحَّ 

ع م ام يمتنع وجود العامل أزالً نَّ إاقضان. وتنال ي الغريواالمتناع ب

  حدوثه.قتيضا يممَّ  كلذو لغري أ إٰىل فاعل خمتار، إمكانه، الستناده 

سبق  وقوله يف اجلواب عن الوجه الثاين من املناقضة، وهو أنَّ 

م بعض ذلك كتقدُّ  نَّ إم الزمان: ( دَ  ِق عدم اجلسم عٰىل وجوده يقتيض

م ه يقول: التقدُّ س بوارد عند خصمه، ألنَّ لي  ) بعض  أجزاء الزمان عىلٰ 

لوجود عٰىل ا دم ع ل ا م ذاته وغريه به، فتقدُّ ر يلحقان الزمان ل خُّ والتأ 

م  للتقدُّ يقعان فيه، لعدم دخول الزمان املقتٰىض  حمتاج إٰىل زمانٍ 

 م عٰىل البعضيتقدَّ ا بعض أجزاء الزمان ف ر يف مفهومها. وأمَّ والتأخُّ 

  ر داخلني يف مفهومهام.م والتأخُّ التقدُّ لكون   ، اآلخر ]]  ٢٠٤[[ص  / 

 عاملال الذي بعده، وهو أنَّ اجلواب عن االعرتاض وقوله يف 

ا إذا فرضنا : (بأنَّ وال ساكناً  كاً مكان فال يكون متحرِّ  يس يفل

ني عنينا بالسكون بقاءمها عٰىل ذلك الوجه، جوهرين متامسَّ 

 سكون بام الوال كة زواهلام عنه) تفسري جديد للحركةوباحلر

م الواجد ال يكون اجلس : (أنَّ ذلك القول يقتيض نَّ إيفيده، ف

ه ؤك كانت أجزااجلسم إذا حترَّ  أنَّ  أيضاً و ،وال ساكناً  كاً حرِّ مت

 كان العامل عبارة عن مجيع امَّ ـل ة، وأيضاً لبقائها عٰىل املامسَّ  ساكنةً 

 كاً رِّ يكون معه جسم آخر فال يكون متح نْ األجسام وال يمكن أ

بطل  ذٍ كة وساكنة). وحينئه متحرِّ ؤكانت أجزا ، وإنْ وال ساكناً 

 ز.احلصول يف احليِّ كون بة والسركاحل ومن قبل فرسَّ أصل الدليل، 

و  أ  يكون معدومًا  ا أنْ ه إمَّ (إنَّ  :قوله يف حتقيق مكان العامل

كان املوجود يف  اعدمي�  ز لو كاناحليِّ  )، ثّم اعرتض بأنَّ موجوداً 

ذلك  ه قالة. ولعلَّ فيه بحجَّ  ذلك حمال ومل يأِت  عٰى أنَّ ، وادَّ مواملعد

، وذلك حمال. واعرتاضه دوماً جود معملوا ه قول بكونأنَّ ل ه ختيَّ ألنَّ 

، هو أمر عدميٌّ   كون اجلسم يف مكانٍ ذلك يقتيض ذلك باطل، ألنَّ 

 وليس ذلك بممتنع.

اع نتترك ذكر ام نسخ التي وقعت إليناوقد وقع هاهنا يف ال

كون ذلك ي ه قال: يمتنع أنْ ز. وكأنَّ يف متحيِّ  ن املكان حاال� كو

، المتناع كون يكون داخالً  أنْ  جيوز حينئذٍ ه العامل، ألنَّ ري ز غاملتحيِّ 

خارج  ، ألنَّ يكون خارجاً  وال جيوز أنْ  .ناملكان داخل املتمكِّ 

اء ضتعامل، الق ز هو الن املتحيِّ يكو ز، ويمتنع أنْ العامل ال متحيِّ 

دور يلزم ال أنَّ  :العامل يكون فيه وهو يف العامل. وجوابه نَّ إفر، الدو

باالشرتاك  هاهنا تدلُّ ها د، لكنَّنٰى واحمعظة (يف) بلو كانت لف

 ، فال يلزم الدور.ز، وعٰىل القيام باملحلِّ عٰىل شغل احليِّ 

يكون له حلركة وعليه ا لصحَّ  وقوله: (لو كان املكان جسامً 

ح،  د أجسام ال هناية هلا) ليس بصحيزم منه وجوليمكان آخر و

 صحُّ ال ي جسم إىلٰ ]] ٢٠٥/[[ص  ا االنتهاءزم منه إمَّ الالَّ  ألنَّ 

 و وجود أجسام ال هناية هلا.أ حلركة ايه عل

 : بيان الفالسفة يف امتناع حدوث العامل قال:

له من علل أربعة:  بدَّ ث فال حمدَ  ا الفالسفة فقد قالوا: كلُّ أمَّ و

 من هذه بنيِّ والغاية. قالوا: ونحن نُ  ،والصورة ،ةواملادَّ  ،اعلفلا

 امل.هات امتناع حدوث العاجل

ر لكان له مؤثِّ  ثاً العامل لو كان حمدَ  ، فألنَّ فاعلإٰىل الا بالنظر أمَّ 

يكون  ا أنْ قديم. فتخصيص إحداثه بالوقت الذي أحدثه فيه إمَّ 

ل عقَ  يُ حض الامل يالنف نَّ ألل باطل، ح. واألوَّ رجِّ و ال ملأ ح ملرجِّ 

ملمكن ا ح أحد طريفترجُّ  باطل، ملا سبق أنَّ  فيه االمتياز. والثاين

 باطل.ح غري مرجِّ اآلخر من  نع
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ث فقد كان قبل حدوثه  حمدَ  كلَّ  فألنَّ  ،ةا بالنظر إٰىل املادَّ وأمَّ 

، ثابتاً  وفاً موص ييف املمكن فيستدع مكان وصف ثبويت، واإلممكناً 

خرٰى أُ ة كانت حادثة افتقرت إٰىل مادَّ  إنْ  ية. ثّم هادَّ ملوذلك هو ا

 ة.دَّ املا مدَ  لزم ِق ل، وإالَّ ولزم التسلس

  ألنَّ  ، الزمان ال يقبل العدم الزماين  الصورة فألنَّ  إىلٰ بالنظر ا وأمَّ 

ث فعدمه سابق عٰىل وجوده. فمفهوم ذلك السبق أمر مغاير  حمدَ   كلَّ 

كون بعد، فتلك  د، والقبل ال يعب العدم قد يكون و ألنَّ للعدم، 

  يه الم فوالك  ،وادث حادث آخر ل احلفقبل أوَّ  ،ة ة صفة ثبوتيَّ القبليَّ 

 ل. حادث حادث آخر ال إٰىل أوَّ  كلِّ قبل ل، فوَّ ام يف األ ك

فال  كان خمتاراً  د العامل إنْ موجِ  فهو أنَّ  ،ا بالنظر إٰىل الغايةوأمَّ 

ان ، فكجيادبذلك اإل الً مجياد، فكان مستك اإلله من غاية يف بدَّ 

  مه دَ لذاته، فيلزم من ِق  باً كان موجَ  مل يكن خمتاراً  وإنْ  .لذاته ناقصاً 

 م األثر.دَ ِق 

 :ان الفالسفة يف امتناع حدوث العاملن بيجلواب عا

ما ذكرنا من اختصاص [حدوث العامل  لواجلواب عن األوَّ 

لفلك مع ا ن مباملوضع املعنيَّ  ] الكوكب كاختصاصبوقته املعنيَّ 

م بالثخن املخصوص املتمّ  يواختصاص أحد جانب ،يطاً كونه بس

 ة.نب اآلخر بالرقَّ واجلا

لذلك  املقتيض نَّ أ] يقيقواب [احلاجل ثمّ  ]]٢٠٦ص [[/

حداثه يف ذلك الوقت، وذلك إتعاٰىل باهللا ق إرادة االختصاص تعلُّ 

 ح.جِّ ستغنٰى عن املرق عندنا واجب فيُ التعلُّ 

امتياز  ي يستدعملعنيَّ الوقت ااإلحداث ب صيال يقال: ختص

 ا يقتيض كون األوقاتذلك الوقت عن سائر األوقات، وهذ

ه جيوز امتياز وقت نَّ أ كام  ا نقول:نَّ حلادث. ألقبل ذلك اودة وجم

ال جيوز امتياز العدم  مَ مل يكن للوقت وقت آخر، فلِ  عن وقت وإنْ 

 ؟تعن الوجود من غري وجود الوق 

  ، وأيضاً عٰىل ما مرَّ  اوجودي�  مكان ليس وصفاً اإل نَّ أ  وعن الثاين

 نْ إفو حمال. خرٰى، وهأُ ة دَّ اميقوم إمكاهنا ب نْ أ م ة ممكنة، فيلزفاملادَّ 

ا إمكان احلادث ال يمكن مكاهنا قائم هبا. أمَّ إة قديمة، فقلت: املادَّ 

ان م إمكلو قا قيامه به، الستحالة قيام املوجود باملعدوم. قلت:

 وجود املحلِّ  يف إمكاهنا، ألنَّ  ة رشطاً هبا لكان وجود املادَّ  ةاملادَّ 

إمكاهنا   كانهبا ل ة قائامً ن املادَّ اكم. فلو كان إاحلالِّ رشط يف وجود 

مفارق، واملوقوف عٰىل  بوجودها. لكن وجودها عريض وطاً مرش

 ، هذا خلف. مكان عريضاملفارق مفارق، فاإل العريض

 وجوده، ث فعدمه سابق عىلٰ حمدَ  ك قلت: كلُّ نَّ أ وعن الثالث

ووصف العدم ال ة، بالسابقيَّ  فت بكون العدم موصوفاً فقد اعرت

قيام املوجود باملعدوم. فثبت  ة، الستحالاً يكون موجود نْ أ  جيوز

 ة.ة ليست صفة موجودة، فيبطل كالمكم بالكّليَّ السابقيَّ  نَّ أ 

شاء اهللا  إنْ [خمتار  فاعل ه تعاىلٰ  أنَّ بنيِّ ا سنُنَّ أ  وعن الرابع

 العزيز].

ل ول أق  ا التشكيك األوَّ ت دون بأنَّ إحداث العامل يف وق  - : أمَّ

ح. ر من غري مرجِّ خاآل اويني عٰىل د املتس ح أح رجُّ ت  وقت يقتيض 

واجلواب بأنَّه كاختصاص الكوكب بموضع من الفلك دون موضع 

يف  فغري مفيد، ألنَّ  - م بجانب دون جانب واختصاص ثخن املتمّ 

ح هناك موجود وليس املرجِّ يقال:  نْ أ ر املوجودة يمكن و ماُأل 

اجلواب  لك. وقوله يف مكن ذي  ة فال لعدميَّ مور ا ا يف األُ وأمَّ  ، بمعلوم 

تعاٰىل تتعلَّق بأحد الوقتني ]] ٢٠٧بأنَّ إرادة اهللا /[[ص  - قيقي احل 

ح تعلُّ  ة. جَّ دة عن احل دعوٰى جمرَّ  -قًا واجبًا من غري احتياج إٰىل مرجِّ

وجود األوقات  ي عرتجيح يستد القول بال  نَّ أرتاض عليه ب ع ال ا و 

للوقت يكون   نْ أ  يض ال يقت ياز هناك كامأنَّ االمت   -واجلواب  صحيح.  

يكون هلام   يف امتياز العدم عن الوجود أنْ  يقتيضك الكذل وقت، 

الكالم يف كون الوقتني غري  ليس بجواب عنه، وقد مرَّ  - وقت 

 غريمها.والوجود حمتاجان إٰىل وقت عدم ل اآخر، و حمتاجني إٰىل وقت 

ح جُّ فيها الرت ب طلَ يُ  ي يقال: األوقات الت واجلواب الصحيح أنْ 

لوهم، وأحكام الوهم يف أمثال ذلك  ا  يف ز بينها إالَّ فال متاي  ، معدومة 

ل وجود العامل، وال يمكن وجود الزمان مع أوَّ   يام يبتد غري مقبولة، إنَّ 

  . بل ابتداء وجود الزمان أصًال ق   تا وجودوقوع ابتداء سائر امل 

ه سبقت ةمادَّ  ث حمتاج إىلٰ حمدَ  كلَّ  بأنَّ  -  ا التشكيك الثاينأمَّ و

ة تسبقها. حدثت احتاجت إٰىل مادَّ  ة إنْ ادَّ مكانه، واملإل حمال�  وتكون

ة ممكنة، املادَّ  ، وأيضاً مكان غري وجوديٍّ اإل واجلواب عنه بأنَّ 

ان كماإل ليس بوارد، ألنَّ  - خرٰى أُ ة امدَّ يقوم إمكاهنا ب نْ أفيلزم 

منهام  لاألوَّ  نَّ إف ،ةدَّ ه املامكان الذي حملُّ ة غري اإله املاهيَّ الذي حملُّ 

عبارة عن  ة إٰىل وجودها، والثاين تساب املاهيَّ د انل عنعقَ يُ  عقيل أمر

ء يكون قبل وجود ذلك االستعداد، وهو استعداد وجود يش

ه عندهم عرض موجود من جنس  نَّ أل ،ء وحيتاج إٰىل حملٍّ اليش

ا فيه رتصوَّ ة ال يُ بداعيَّ مور اإلاألُ  واجلواب الصحيح أنَّ  الكيف.

ل عند وجودها وهو عقَ يُ  امإنَّ  ا [وإمكاهنام وجودهد يتقدَّ استعدا

 د قبل وجودها].وجَ ال تُ  يتها التصفة ملاهيَّ 
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 سبق العدم عٰىل الوجود يقتيض بأنَّ  - والتشكيك الثالث

ا ابق ليس ثبوتي� لسا قبل ذلك احلادث. واجلواب بأنَّ  دثحا وجود

م يلز يهنذلك السبق ذ نَّ ن بأم يعرتفوليس بمفيد، ألهنَّ  - أيضاً 

ه يوجب وجود زمان عندهم يقع فيه نَّ أ  الَّ لسابق إالعدم ام من توهُّ 

 ل ذلك.بطِ العدم السابق والوجود املسبوق، وهو مل يُ 

ختار يكون لغاية يستكمل هبا  ملا فعل بأنَّ  - والتشكيك الرابع

ومل جيب عنه   - حمالاهللا  يف حقِّ ]] ٢٠٨/[[ص  ، وذلكالفاعل

واجلواب الصحيح عٰىل  ).ل خمتارالفاع أنَّ  بنيِّ نُا سوله: (إنَّ بق الَّ إ

الغاية هناك استكامل الفعل ال الفاعل،  مني أنَّ بعض املتكلِّ  يرأ 

الغاية  الفالسفة أنَّ  دنعه ال غاية هناك، وبعضهم أنَّ  يوعٰىل رأ 

 ل.امه فوق الكام يفعل لذاته، وألنَّ ه تعاٰىل إنَّ عل، ألنَّ هناك نفس الفا

 ا الباب.ه يف هذيه وعليف والكالم فاملصنِّفهذا ما أورده 

ا قالوه يف مسألة نذكر ما هو الصحيح ممَّ  وبقٰى علينا أنْ 

 ذهه مني يفالذي اعتمد عليه مجهور املتكلِّ  فنقول:احلدوث، 

احدة من الدعاوٰى  دعوٰى وة عٰىل تاج إٰىل إقامة حجَّ املسألة حي

جانب  هلا يف لود حوادث ال أوَّ جو األربع املذكورة، وهو امتناع

  ، فيه يما قيل فيه وعليه، ثّم أذكر ما عند  الً د أوَّ ، فنوراملايض

 امَّ ـه لاحلوادث املاضية: إنَّ  يفأقول: األوائل قالوا يف وجوب تناه

 عليه بأنَّ  َض اعُرتِ . وحادثاً  كان الكلُّ  واحد منها حادثاً  كلُّ كان 

زيادة ا: ال اآلحاد. ثّم قالوعىلٰ ام خيالف احلكم ربَّ  حكم الكلِّ 

قان إٰىل احلوادث املاضية فتكون متناهية. صان يتطرَّ والنق

وٰىل أكثر من األُ  نَّ إتعاٰىل ومقدوراته، فاهللا وعورض بمعلومات 

 متناهيني. غري الثانية مع كوهنام

 ت تارةً ذَ ِخ أُ ضية إذا حلوادث املالون منهم: اثّم قال املحصِّ 

ا من مثل هذ مبتدأةً  رةً وتا ، ذاهبة يف املايض ثالً من اآلن م مبتدأةً 

طبقت إحدامها عٰىل أ ، والسنة املاضية ذاهبة يف املايض الوقت من

ب إٰىل  ذهاال ، ومها يف ل املبدءان واحداً عَ ُجي  م بأنْ خرٰى يف التوهُّ األُ 

 كان وجود احلوادث وإالَّ  ، متطابقني استحال تساوهيام املايض

ا اضية وعدمهاملني اآلن وبني السنة ب يذالواقعة يف الزمان ال

ل كون املبتدأة من السنة املاضية زائدة عٰىل املبتدأة ستحا، واواحداً 

 عٰىل كلِّ  ما ينقص من املتساويني ال يكون زائداً  من اآلن، ألنَّ 

السنة املاضية يف يكون املبتدأة من  ذن جيب أنْ إمنهام، و دٍ احو

 وال ن يف ذلك اجلانب.آلا أنقص من املبتدأة من جانب املايض

ء املبتدأة من اآلن، ويكون قبل انتها  بانتهائهالَّ يمكن ذلك إ

 والزائد عليه بمقدار متناهٍ ]] ٢٠٩/[[ص  ،األنقص متناهياً 

 .ياً هنامت ، فيكون الكلُّ متناهيًا 

 يف الوهم،  ال يقع إالَّ  هذا التطبيق واعرتض اخلصم عليهم بأنَّ 

سم ال يرت يناهبقني فيه، وغري املتطاتط ارتسام املوذلك يكون برش

عن  ، فضالً ام ال حيصالن يف الوجود معاً  أهنَّ من البنيِّ يف الوهم، و

ذن هذا الدليل موقوف عٰىل إم التطبيق فيهام يف الوجود، فتوهُّ 

الزيادة  اً ضحيصل، ال يف الوهم وال يف الوجود. وأيال  مال حصو

قع ال يف الطرف الذي و ،يهنايف الطرف املت َض رِ ام فُ والنقصان إنَّ 

ر فيه، فهذا حاصل كالمهم يف هذا غري مؤثِّ  تناهيه، فهو النزاع يف

 املوضع.

عٰىل ما بعده  حادث موصوف بكونه سابقاً  كلَّ  وأنا أقول: إنَّ 

دث نا احلواذا اعتربإواالعتباران خمتلفان. ف قبله،بام  قاً ويكون الح

واحد منهام سابق،  كلِّ ث من حي املاضية املبتدأة من اآلن تارةً 

ق واللواحق ق، كانت السوابث هو بعينه الحمن حي تارةً و

املتباينتان باالعتبار متطابقتني يف الوجود، وال حيتاج يف تطابقهام 

ون السوابق أكثر من اللواحق جيب ك لكذ التطبيق. ومع مإٰىل توهُّ 

 ،ايضاملذن اللواحق متناهية يف إالذي وقع النزاع فيه. فيف اجلانب 

الزائدة عليها  سوابق. والسوابقانقطاع ال للوجوب انقطاعها قب

ل  امتناع وجود حوادث ال أوَّ وملا تبنيَّ  .متناهية أيضًا  بمقدار متناهٍ 

ل وجود حوادث هلا أوَّ ناع امت مرَّ   بام، وتبنيَّ هلا يف جانب املايض 

 لو امتناع وجود ما ال خيأزيل، فقد تبنيَّ  هو سكونإليه و يينته

جلسم يف األزل. نه امتناع وجود ا مبنيَّ وت، سام عنها يف األزلاألج

 به عليه منه، ويتمُّ  َض هذا الدليل يف سقوط ما اعُرتِ  إذن قد تمَّ و

 يفهذا ما عند مهور.اجلة بذلك الدليل عٰىل حدوث العامل بطريق

 يام يف الكتاب.فيه، وأعود إٰىل النظر ف

 : امللنظَّ  فاً لة خالثجسام بأرسها متاماأل :مسألة قال:

أصحابنا   ام. واحتجَّ للنظَّ  ا متامثلة، خالفاً م بأرسهساجاأل

 بثالثة أوجه:

األجسام بتقدير استوائها يف  أنَّ  :أحدها]] ٢١٠[[ص /

متاثلها ملا كان كذلك.  ض، ولوالبعالاألعراض يلتبس بعضها ب

ح فَّ تصمن  يف حقِّ  ام تصحُّ هذه الداللة إنَّ  : أنَّ واالعرتاض عليه

ا فأمَّ  ما عداها. واحد منها بكلِّ  اس كلِّ تباليع األجسام وشاهد مج

 . الرجم واألخذ بالظنِّ قبل ذلك فليس إالَّ 

ون تكف ا بأرسها متساوية يف قبول مجيع األعراض،أهنَّ  :وثانيها
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جرم  مل يصّح عندنا أنَّ  هة. واالعرتاض عليه: أنَّ ة يف املاهيَّ متساوي

ت ل للصفاابق  جرم الفلك ، وأنَّ ةألرضيَّ ا النار قابل للكثافة

. عٰىل احلكم الكيلِّ  ة، فال تدلُّ [جزئيَّ  ة إبراهيم املزاجية. وقصَّ 

] راهيمإبن تعاٰىل خلق يف بداهللا  يقال: إنَّ  ال جيوز أنْ  مَ فلِ  وأيضاً 

ثّم بتقدير  ؟وغريهايف النعامة  ة النار، كاممماسَّ  ة عندها يستلذُّ يَّ كيف

استوائها يف  لزم منهي ال قبول األعراض، فيف ء الكلِّ واتسليم است

عٰىل االشرتاك يف  االشرتاك يف اللوازم ال يدلُّ  ة، ألنَّ م املاهيَّ متا

 امللزومات. 

ز، واألجسام احليِّ   احلاصل يفإالَّ اجلسم ال معنٰى له  أنَّ  :وثالثها

 نَّ أ ة. واالعرتاض:يف املاهيَّ  ، فتكون مساويةً ها متساوية فيهبأرس 

ه، وقد من أحكام بل حكامً سم، اجل ذاتز ليس يف احليِّ  احلصول

 يف امللزومات.  يعٰىل التساو يف اللوازم ال يدلُّ  يالتساو رنا أنَّ ذك

ف األقوال فيه م عٰىل اختالسجلة اعٰىل ماهيَّ  الدالُّ  أقول: احلدُّ 

 عىلٰ  فق الكلُّ ك اتَّ وع القسمة فيه، ولذلقوم بال وق عند كلِّ  واحد

يم ه التقسوقع في واحدٍ  حدٍّ ت يف عَ ُمجِ املختلفات إذا  نَّ إفاثله، مت

 ،و املشتمل عليهاأ ا القابل لألبعاد ، كقولنا: اجلسم إمَّ رضورةً 

ا لتخالف ام يقول بتخالفه. والنظَّ يوالتعليم يراد هبام الطبيعويُ 

املفهوم من  نواع، ال ختالفيوجب ختالف األها. وذلك خواصِّ 

ختالف إٰىل  هبذ ال أيضاً ين العجَّ دِّ ال يتق ا أنَّ رو، وذكاحلدِّ 

  ما قاله اجلمهور.مه إالَّ نا ما رأيت يف كالاألجسام. وأ 

 : امللنظَّ  جسام باقية خالفاً األ :مسألة قال:]] ٢١١[[ص /

وجودها يف   ه يصحُّ أنَّ  :لناام. للنظَّ  باقية، خالفاً م سااألج

كان مالب من اإلع االنقناالمت ، يف الثاين ل فيصحُّ ن األوَّ الزما

نا ٰىل قول أصحاب، وهو منقوض عذايتاع المتناالإٰىل  الذايت

، ملا باألعراض، وال يمكن االعتامد فيه عٰىل االستمرار يف احلسِّ 

ه وألنَّ . امستمر�  داً واح ها احلسُّ ل يظنُّثامعند تعاقب األ عرفت أنَّ 

علم أ  ا. وما يقال: أناعٰىل قول أصحابن منقوض باأللوان

 .ناطقةبناء عٰىل النفس الهو ة، فلبكرأنا الذي كنت با ورة أينِّ بالرض

  ليست عبارة عن اجلسم فقط، بل ال بدَّ ة احليوان املعنيَّ هويَّ  وألنَّ 

أجزاء باقية. وإذا كان أحد  غري يفيه من أعراض خمصوصة، وه

 غري باقية. ةكانت اهلويَّ  ة غري باٍق اهلويَّ 

ه. وقال بعضهم:  ام غري معتمد علينظَّ الأقول: هذا النقل من 

ر حال البقاء، فذهب وهم النقلة  املؤثِّ احتياج األجسام إىلٰ ه قال بإنَّ 

سام. جاألورة يف بقاء ه ال يقول ببقائها. واألوٰىل دعوٰى الرضإٰىل أنَّ 

سفسطة. ذكره يف باب ال ا مرَّ  يورد عليه ممَّ ينتقض ذلك باموال 

قول، ري معر غمن املؤثِّ  اإلعدام ه قال بأنَّ نَّ ه قال بذلك ألوقيل: إنَّ 

، وال بطريان الضدِّ  يه ينتفإنَّ  :ٰى يقولواام، حتَّ لألجس ه ال ضدَّ أنَّ و

عند  يتفتنم األجسا يقول بثبوت املعدوم حال العدم. ومذهبه أنَّ 

 . قيل يف األعراضا ال تبقٰى، كامله من القول بأهنَّ  بدَّ القيامة، فال 

 : ام للنظَّ  م خالفاً جساخل حمال يف األتداال :مسألة قال:

ا متامثلة فلو ام، ألهنَّ للنظَّ  خالفاً ل حمال يف األجسام، التداخ

 ات واللوازم والعوارض، فيفيضتداخلت الرتفع االمتياز بالذاتيَّ 

 اد االثنني.احتِّ  إىلٰ 

واهر الفردة غري ام القول بوجود اجلالنظَّ  مَ لزِ أُ  لـامَّ أقول: 

خل ول بتدالزمه الق ياهاجلسم املتن]] ٢١٢/[[ص  يف  ةاملتناهي

يف األجسام  ] عامٌّ فذكره [املصنِّجلواهر، والدليل الذي ا

ام ال يقول بتامثل األجسام فال يكون ذلك واألعراض. والنظَّ 

اجلسمني ال  العقل بأنَّ عليه، واملعتمد هو حكم بدهية  ةحجَّ 

 ألنَّ فموضع نظر،  اضا يف األعرز واحد. وأمَّ جيتمعان يف حيِّ 

قط امع النزوا اجتات جوَّ يَّ مّ للككة ل املشرتبوجود الفصو القائلني

، واجتامع اخلطوط ال يف جهة الطول، واجتامع مطلقاً  واحدٍ  يف حملٍّ 

 والعرض. وللطالسطوح ال يف جهة ا

لوان والطعوم  ها عن األوّ جيوز خل  األجسام  :مسألة قال:

 :صحابناأل ائح خالفاً والرو

 الفاً وائح، خوالطعوم والرجيوز خلّوها عن األلوان سام جاأل

وا بقياس اهلواء ال لون له وال طعم له. احتجُّ  أنَّ  :لنا ألصحابنا.

ل ، واألوَّ بعدها م صاف عىلٰ اللون عٰىل الكون، وبقياس ما قبل االتِّ 

 ال يبقٰى بعد فعندنا جيوز خلّوه عامَّ  ا الثاينوأمَّ  خال عن اجلامع،

يزيله   ضدٍّ ب إالَّ  لِّ عن املح ينتففهو ال ي يا الباق ا. وأمَّ هب فاصاالتِّ 

  منعنا احلكم يف األصل.هذا ظهر الفرق، وإالَّ  حَّ ص نْ إعنه. ف

مل يكن مراده : يل. وق ياحلسن األشعر هذا عن أيب َل قِ أقول: نُ 

 حساسلعدم اإل اهلواء ال لون له وال طعم ا أنَّ . أمَّ من قوله مَ هِ ما فُ 

 قتيضمانع ي به من غري سَّ ُحيَ  فيام من شأنه أنْ  حساساإلم فعد ،به

أبا احلسن قاس اللون  عوا أنَّ سطة. وادَّ إٰىل السفٰى  ألدَّ وإالَّ  يالنف

ه ن الكون امتنع خلوُّ ع سماجل امتنع خلوُّ  لـامَّ  يعٰىل الكون، يعن

 يحكم لوِّ ف هذا القياس خلعليه. ومنع املصنِّ ساً عن اللون قيا

 أبا احلسن ييقان أعنفق الفراتَّ  ع. وأيضاً ون عن اجلاملكاللون وا

ة يف قارَّ  يه يّو اجلسم عن األعراض التاملعتزلة عٰىل امتناع خلو
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صافه اتِّ  عدب ة، كاألصواتغري قارَّ  يكاأللوان، ال التي ه احلسِّ 

ا وأمَّ لعادة بخلق أمثاهلا عقيب زواهلا. راء اجفال يا األشعرهبا. أمَّ 

قاس أبو ف ،عليها ن غري طريان الضدِّ تناع انتفائها مماملعتزلة فال

 صاف قياساً ه عنها قبل االتِّ نع خلوُّ صاف امتسن ما قبل االتِّ حلا

] ]٢١٣/[[ص  ف هذا القياس بالفرق بنيعليه. فمنع املصنِّ

صاف موقوف عٰىل بعد االتِّ  امتناع اخللوِّ  الصورتني. وهو أنَّ 

هذا ظهر  صحَّ  نْ إ، فس هكذاليصاف ، وقبل االتِّ طريان الضدِّ 

بعد  وِّ األصل وقلنا بجواز اخلل يفنا احلكم  منعوإالَّ الفرق، 

 فاق.خالفنا االتِّ  أيصاف، االتِّ 

 :للفالسفة ة خالفاً األجسام مرئيَّ  :مسألة قال:

ا نرٰى الطويل أنَّ  :للفالسفة. لنا ة، خالفاً سام مرئيَّ جاأل

 باً ثبت كون اجلسم مركَّ  ه، ألنَّ يكون عرضاً والعريض. والطول ال 

ه لُّ لكان حم كان الطول عرضاً و ، فليتجزّ ال ت يالت من األجزاء

 ء الواحد، الستحالة قيام العرض الواحد بأكثر من حملٍّ اجلز

ا ليس ممَّ  يكون أكثر مقداراً  وللطواحد. فاجلزء املوصوف با

ن حمال. وإذا كاللقسمة، وهو  به، فيكون الطويل قابالً  موصوفاً 

. وهر مرئيٌّ ، فاجلنفس اجلوهر والطويل مرئيٌّ طول ال

م سلِّ نُ  ت اجلوهر الفرد، ولكن الا ساعدنا عٰىل إثبا: أنَّ اضواالعرت

فيعود  يالً  لكان اجلوهر الفرد طوالطول نفس اجلوهر، وإالَّ  أنَّ 

، اجلواهر يف سمت خمصوص بل هو عبارة عن تأليف ،االنقسام

هو التأليف؟  يكون املرئيُّ  أنْ ال جيوز  مَ فلِ والتأليف عرض، 

ل يف عقَ ال يُ ز، وذلك يف احليِّ  اصالً ح ٰى الطويلا نره بأنَّ جيب عنوأُ 

يكون ذلك  ه أنْ شبِ هو اجلوهر، ويُ  املرئيَّ  العرض، فعلمنا أنَّ 

 ل. األوَّ  غري كالماً 

ام ، بل إنَّ ةً مرئيَّ األجسام رون كون نكِ أقول: الفالسفة ال يُ 

ط األلوان واألضواء، وليست ة بتوسُّ جسام مرئيَّ ألا يقولون:

واألشاعرة  واء.اهل ي لرئء، وإالَّ ط بيشسُّ من غري توة بذاهتا بمرئيَّ 

ح الرؤية هو مصحِّ  سبحانه: إنَّ اهللا يقولون عند إثبات الرؤية يف 

 يف  كتاب بنيَّ . وصاحب الاواجلسم موجود، فيكون مرئي�  ،ودوجال

التأليف، ثّم ذهب يف املنع  وهر مع جلهو ا رئيَّ امل ل أنَّ الدليل األوَّ 

: كون يقول . واألصوب أنْ ملرئيُّ التأليف هو ويز كون اإٰىل جت

 كون جزئه الذي هو ال يقتيض التأليف القائم به مرئي� اجلوهر مع ا

ابوا به ججواهبم الذي أ  أنَّ ]] ٢١٤/[[ص  . وبنيَّ ائي� اجلوهر مر

ز فليس يف احليِّ  رٰى حاصالً يُ  املرئيَّ  نَّ انتقال إٰىل دليل غريه، وهو أ 

فليس  الً رٰى طوييُ  يَّ املرئ و أنَّ ل هل األوَّ الدلي نَّ إبعرض، [ف

 كال الدليلني ضعيف. ] وبيانه صحيح. وظاهر أنَّ بعرض

 ه:تباعأرسطاطاليس وألُ  خالفاً  ئزجا اخلأل :مسألة قال:

  فاً ري من قدماء الفالسفة، خالندنا وعند كثاخلأل جائز ع

ال ني بحيث تباعه. واملراد من اخلأل كون اجلسمليس وأ طارسطاألُ 

 ملساء إذا رفعنا صفحةً  :انه. لنا، وال يكون بينهام ما يامسَّ انيتامسَّ 

ك ع التفكُّ وق  عن مثلها ارتفع مجيع جوانبها دفعة واحدة وإالَّ 

حصول اجلسم  وسطها، ألنَّ  الل زمان االرتفاع خفيها، ويف أوَّ 

حال كونه يف الطرف مل يكن ه بالطرف. فورون بعد مرهناك ال يك

تقل من مكانه اجلسم إذا ان . وألنَّ لياً ون الوسط خاوسط، فيكيف ال

قبل ذلك فقد حصل  كان خالياً  إٰىل مكان فاملكان املنتقل إليه إنْ 

عنه لزم  مل ينتقل كان فيه إنْ  يفالذ اكان مملو�  وإنْ  ،ضغرال

إٰىل مكان اجلسم املنتقل إليه  تقلين ا أنْ مَّ إانتقل عنه ف نْ التداخل، وإ

عن  واحد منهام  ف حركة كلِّ قَّ ه يتوألنَّ  ه الدور،منه ويلزم من

و إٰىل مكان آخر، والكالم فيه أ خر عن مكانه مكانه عٰىل حركة اآل

لة كرة العامل، تتدافع مج كت أنْ ذا حترَّ إة البقَّ  فيلزم أنَّ  ل.وَّ ألكام يف ا

. راً اخلأل حيتمل التقدير فيكون مقدَّ  نَّ بأا و. احتجُّ وهو باطل قطعاً 

بل عٰىل سبيل مل للتقدير عٰىل التحقيق، ه حمتم أنَّ سلِّ  نُ جوابه: ال

و عف ما ها نقول: (لو كان نصف قطر العامل ِض أنَّ  التقدير، كام

لك ان ذ كامَّ ـخارج العامل، لكن ل لكان ذلك املحيط واقعاً ن اآل

 ار خارج العامل)، كذا هاهنا. قدم عٰىل سبيل التقدير مل يلزم ثبوت

من  مستوياً  ا رفعاً هللساء عن مثصفحة املت العَ فِ أقول: إذا رُ 

ا يستعمله وذلك ممَّ  ،ة معهاانب ارتفعت التحتانيَّ يل إٰىل جغري م

ثّم إذا مالت إٰىل جانب ارتفع البعض  اصدهم.مق أهل احليل يف

وسط. لا ]]٢١٥/[[ص  لبعض اآلخر ودخل اهلواء يفأكثر من ا

الذي ذكره  املحال ا اجلسم املنتقل من مكان إٰىل مكان فيلزموأمَّ 

اخلأل  يان، لكن القائلني بنفيقيَّ ال التخلخل والتكاثف احلقول

اجلسم وانتقاصه من   جمح يقولون هبام. ومها عبارتان عن ازدياد

ام يقع يف وذلك إنَّ ء عنه. ء فيه أو خروج يشغري دخول يش

ك اجلسم من مكان إٰىل ذا حترَّ إقوام كاهلواء. فالاألجسام الرقيقة 

لخلت  اجلهة املنتقل إليها، وخت يف ياألجسام التاثفت مكان تك

 .ريف اجلهة املنتقل عنها، واخلأل الذي هو بني اجلسمني يتقدَّ  يالت

بعضها يكون نصف بعض وبعضها ضعف  نَّ إر فمل يتقدَّ  وإنْ 

ض قطر ف فرالبخمل يكن هناك فارض وال فرض،  ض، وإنْ بع
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بقٰى ا  ملرضورة اخلأل ولوال :قالوا .ا هو اآلنالعامل أكرب أو أصغر ممَّ 

ك إٰىل فوق يف آالت، وملا حترَّ  ،يف رساقة املاء قاً علَّ املاء يف اهلواء م

ٰى سمَّ رس البول يُ أ ب هبا البول من صاحب ذَ ُجي  يتالمثل اآللة 

صاصة ة باملقضآالت أصحاب احليل. واملنا ها منوغري ،ثافيلأب

 ٰى مع إمكان التخلخل والتكاثف.ال يتمشَّ 

ة املاء كنسبة قَّ ته إٰىل رذي نسبة رقَّ ال ألحلركة يف املا :يهتنبقال: 

 يقع ال يف زمان إذا مل امزمان احلركة يف اخلأل إٰىل زماهنا يف املاء إنَّ 

ائق، لكن ذلك معلوم يكن استحقاقها للزمان لذاهتا، بل للع

 الفساد.

اخلأل، ويف  يعمل يف نفستَ أوردها هاهنا تُ  يألة التاملس ل:أقو

خلأل تقع يف زمان فيقولون: احلركة يف ا ،امدعتاال ييل أعنات املإثب

املاء معاوق  امقويف زمان أطول. لكن  الة، ويف املاء مثالً ال حم

 َض رِ ذا فُ إص. فقُّ د والتنك وقوامات األجسام قابلة للتزيُّ متحرِّ لل

قوامه إٰىل قوام املاء نسبة  يث يكون نسبةبحملاء ا من جسم أرّق 

 للحركة يف مساوٍ  زمانٍ  يف فيهكون احلركة ي أنْ  الزمانني وجب

 ألذن اخلإف ،كون وجود املفارق وعدمه سواء، وهذا حمالاخلأل، في

 نع الوجود.تمم

 يل تقتيضا يف إثبات امليل فيقولون: احلركة مع عدم املوأمَّ 

أقّل من ذلك الزمان ملعاوقة امليل،  ض زماناً رو، ومع ميل مفزماناً 

جسم  َض رِ ذا فُ إف. فالضعو]] ٢١٦[[ص / ةوامليل قابل للشدَّ 

  امليل املفروض نسبة زمان عديم امليل إٰىل زمانسبة ميله إىلٰ يكون ن

لزمان حركة عديم  امليل املفروض، وكان زمان حركته مساوياً  يذ

ذن اجلسم إف ، لف، هذا خداً واح  فيكون وجود امليل وعدمه امليل،

 ال خيلو عن ميل، وهو املطلوب.

امليل  كة يف اخلأل أو مع عدماحلرول: يق لقائل أنْ ليس قالوا: و

ة قَّ رب حسكات بع عٰىل املتحرِّ . والزمان يتوزَّ يقع ال يف زمان

 يستحقُّ احلركة  ة امليل وكثرته، ألنَّ و بحسب قلَّ أ القوام وكثافته 

كون قبل قطع متامها، فهذا املسافة يقطع نصف  نَّ إلذاهتا، ف زماناً 

 ع.ملوضما يقولون يف هذا ا

 كانت احلركة امَّ ـ: لقال الربكات عليه بأنْ  أبو لشيخواعرتض ا

احلركة  ركة يف املأل عىلٰ حلا لذاهتا، كان فضل زمان زماناً  تستحقُّ 

 امليل و عىلٰ أ ة والكثافة، الرقَّ  عىلٰ  عاً و مع عدم امليل متوزِّ أ يف اخلأل 

جسم جمموع زمان  زمان حركة كلِّ  يل والكثري، ويكونالقل

ل من ذلك مليو اأ ة القوام، مع حصَّ يل و املأ ال القوام، لو حركته

و أ القوام  يذ الفضل. وال يلزم من ذلك كون زمان حركة اجلسم

 لزمان حركة عديمها.  امليل مساوياً 

 زمان يف حدِّ  د إالَّ وجَ تُ  يل أنْ ة يستحاحلرك جيب عنه بأنَّ أُ و

 كة وإنْ ريعة والبطيئة خمتلفان. فاحل، وزمان الرسؤعة والبطالرس

حركة فقط   يه ن حيثها ملذاهتا لكنَّ زماناً  تستحقُّ  كانت

يكون   جيب أنْ زمان يتعنيَّ  لَّ ك نَّ إ هلا زمان، فيتعنيَّ  يستحيل أنْ 

 ؤطعة والبمن الرس حدٍّ كانت مع  للنقصان والزيادة، وحينئذٍ  قابالً 

 ، هذا خلف. فهذا ما قيل يف هذا املوضع.نهامدة عوفرضت جمرَّ 

 : احلركة يف املأليره هكذاال، وتقرتاب جواب سؤوما يف الك

   اخلأل إٰىل زماهنا يف كةة املاء كنسبة زمان احلرته إٰىل رقَّ الذي نسبة رقَّ 

يقع يف  يستحيل أنْ يقع يف زمان أو ال يف زمان، لكن  ا أنْ يف املاء إمَّ 

ة يف املأل الذي هو أرّق من ذلك كون احلركه يستلزم ان، ألنَّ زم

 أنْ جيب ]] ٢١٧/[[ص  واملقاوماخلأل،  ن احلركة يفاملاء أرسع م

  ، هذا خلف، ّل عل الزمان أكثر. وعٰىل هذا التقدير نجعله أق جي

ام يمكن إذا مل يكن ذن تلك احلركة تقع ال يف زمان. وذلك إنَّ إف

 معلوم الفساد. ل للعائق، وذلكا، باهتحقاقها للزمان لذاست

 ويلزم منه ما ذكره أبو الربكات بعينه.

 : للهند اهية خالفاً متن جساماأل :مسألة قال:

غري  اط� خ ناا إذا فرضأنَّ  :للهند. لنا سام متناهية، خالفاً جاأل

 يتناهل، فإذا مال امللألوَّ  موازياً  آخر متناهياً  اوفرضنا خط�  متناهٍ 

ل نقطة املسامتة  من نقطة هي أوَّ  دَّ ال بٰىل املسامتة فإ عن املوازاة

متة فتكون واملسا ،]خرٰى أُ ها  وفوق الَّ إال نقطة  [لكن ذلك حمال، إذ

 غري متناهٍ  ذن فرض خطٍّ إفة. ة قبل املسامتة مع التحتانيَّ نيَّ مع الفوقا

 .إٰىل هذا املحال، فيكون حماالً  يفيض

لو كانت  املوضع، فقالوا: ذا ه  أورده احلكامء يفأقول: هذا دليل 

  جيب أنْ تدارة، إذ س ناهية المتنعت احلركة عٰىل االاألبعاد غري مت 

عند احلركة املستديرة من املوازاة   غري متناهٍ   عدٍ لبُ  ي املواز تقل القطرين

ل، ملا  يكون هلا أوَّ  ل، ويمتنع أنْ ملسامتة فيكون للمسامتة أوَّ ا  إىلٰ 

دير ممتنعة  ذلك التق  ستديرة عىلٰ املذن احلركة إف .ف ذكره املصنِّ

 . نع الوجود ممت ي تناهملذن البعد غري ا إف  ،ها موجودة الوقوع، لكنَّ

ن آام يكون أوائلها واقعة يف الزمان إنَّ ال موراألُ  وفيه نظر، ألنَّ 

ع مبدأها هو اآلن الذي مل يرش نَّ إذلك الزمان كاحلركة، ف دأ مبهو 

ة قد عرب ركاحل نَّ إبعد ذلك اآلن ف آنٍ  بعد، وكلُّ  ك يف احلركةاملتحرِّ 

 إٰىل ما ال بل القسمةيقٰى وصلت إليه، وذلك اجلزء عنها جزء حتَّ 
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 ا تقع يف زمانهنَّ إبعد املوازاة، ف للخطِّ  طِّ كذلك مسامتة اخل هناية له

، فمبدأ املسامتة يكون للنقطة الواقعة يف آنٍ  اخلطِّ ف مسامتة خالب

 بعد آنٍ  اً مسامتفيه  ون اخلطُّ اآلن يك لكبعد ذ آنٍ  لُّ آن املوازاة، وك

 وبان من ذلكهناية.  ال ء ينقسم إٰىل ماعرب من املسامتة يش

 يق بتناهه غري الزم وال متعلِّ الذي ذكراملحال  أنَّ ]] ٢١٨[[ص /

 تناهيه. الو اخلطِّ 

األجسام لو كانت متناهية لكان   اخلصم بأنَّ  قال: احتجَّ 

ال  ا أنْ ، وإمَّ ز فيه جانب عن جانبيتميَّ  نْ ا أ ها إمَّ اخلارج عنها بأرس 

املحض ال  يالنف نَّ ، ألحمضاً  اً ز مل يكن ذلك عدممتيَّ  نْ إف ،زيتميَّ 

 أنْ و كيف حيصل االمتياز، بل ال بدَّ ق، فحتقُّ  ة فيه والخصوصيَّ 

إليه فيكون  ه يكون مشاراً يف أنَّ  . وال شكَّ اوجودي�  يكون أمراً 

 األجسام جسم، هذا كلِّ  ارج عنخل. فاامً ، ويكون جسمقداراً 

، ة العقلبدهيز فيه جانب عن جانب فهذا حمال بمل يتميَّ  وإنْ  خلف.

 القطب الشاميل ي ييلف الذالطر يح يشهد بأنَّ لرصقل االع ألنَّ 

 ت.اوإنكار ذلك مكابرة يف البدهييَّ  ،طب اجلنويبلقا غري الذي ييل

خارج العامل  زةً متميِّ  اً زأحياموا مني قد سلَّ املتكلِّ  نَّ أواجلواب: 

هذا ة غري موجودة. ومور تقديريَّ أُ ا هية. وزعموا أهنَّ غري متنا

والذي ال  ، يف الذهنر هو الذي ال وجود له إالَّ املقدَّ  نَّ ضعيف، أل

 للخارج كان ذلك فرضاً  مل يكن مطابقاً  الذهن إنْ  يف وجود له إالَّ 

، نفس األمريف  ازحيلزم منه وجود األ كان مطابقاً  ، وإنْ كاذباً 

ج خار وا عٰىل أنَّ م أرصُّ هنَّ إا احلكامء ف. وأمَّ املزيعود اإل وحينئذٍ 

ز هو التميُّ  م هبذااحلاك ن جانب، وأنَّ جانب عز فيه يتميَّ  امل الالع

 مقبول.حكم الوهم غري و ل،الوهم ال العق

ا  غري متناهية ومل يزعموا أهنَّ  موا أحيازاً مون سلَّ أقول: املتكلِّ 

، وذلك هو القول يديرالتاميز فيها تق ة، بل زعموا أنَّ يَّ يرتقد

 .اهل زاً و حيِّ أ  مكاناً يكون الذي شغلته األجسام و باخلأل

 ،)يبوناجل غري الذي ييل القطب الشاميل ا قوله: (الذي ييلوأمَّ 

ان، ويف هذا التاميز يف القطبني ومها وجوديَّ  يقولون يف جوابه: إنَّ 

ا مل يكن م بالقياس إليهام، ولوالمهتوهَّ يُ  يريدقاخلأل الذي يليهام ت

احلاويات سطوح مكنة األ . واحلكامء القائلون بأنَّ ء أصالً يش

بوجودها يف اخلارج كاذب. حلكم ة، واومهيَّ ن هذه األحياز يقولو

 .صالً أ فيه امتياز ]] ٢١٩/[[ص  ال يكون  وجود له أصالً ال ماو

للفالسفة  خالفاً  ابدي� أ يكون العامل ال جيب أنْ  :مسألة قال:

 :ةاميَّ والكرَّ 

 :. لناةاميَّ والكرَّ  للفالسفة ، خالفاً ايكون أبدي�  عامل ال جيب أنْ لا

 ايكون أزلي�  ال ما ، ألنَّ ادي� يكون أب نْ ال جيب أ ايكن أزلي�  مل ما أنَّ 

ة، ته قابلة للعدم. وذلك القبول من لوازم تلك املاهيَّ كانت ماهيَّ 

 .ة للعدم أبداً ابلة ق فتكون املاهيَّ 

ر يف العامل املؤثِّ  مور: أحدها أنَّ وا بأُ احتجُّ ا الفالسفة فقد أمَّ 

 مَ دِ ه لو عُ نَّ . وثانيها أ مه دوام العامل، فيلزم من دواالذاتموجب ب

ة بالزمان، فيكون الزمان وجوده بعديَّ مه بعد عدن الزمان لكا

ما  كلَّ  ا أنَّ هلثوثا خلف.ذا ، همعدوماً  َض رِ حال ما فُ  موجوداً 

مكان دمه. وذلك اإلحاصل قبل ع إمكان عدمه نَّ إيقبل العدم ف

ه ممكن ه، بأنَّ وم عليء حمكمن يش دَّ ال ب أي، له من حملٍّ  ال بدَّ 

الذي  ء، ألنَّ د ذلك اليشجوو صاف بذلك العدم. وليس هواالتِّ 

 ،ءاليش مع ذلك وأن يكون باقياً  ء ال بدَّ صافه باليشيمكن اتِّ 

ء آخر يقوم يشمن  ذن ال بدَّ إر مع عدمه. ف يتقرَّ ال ءليشا ودووج

لعدم عليه ا ما يصحُّ  لُّ كذن إوٰىل. فبه إمكان عدمه، وذلك هو اهلي

خرٰى ال أُ ٰىل هيوٰىل إ قرالعدم عٰىل اهليوٰىل الفت ه هيوٰىل، فلو صحَّ فل

 قد ثبت أنَّ  ذن اهليوٰىل ال تقبل العدم. ثمّ إإٰىل هناية، وهو حمال، ف

 اجلسم حمال.  عدمذن إة، فلو عن الصورة اجلسميَّ  ال ختاهليوىلٰ 

د . وأورلذاته العامل ممكناً  دعواه بكون عىلٰ  ه استدلَّ أقول: إنَّ 

ه واجب بغريه،  أنَّ ها إىلٰ دالئل يرجع كلُّ من جانب الفالسفة 

 لا يف الدليل األوَّ خمالفتهام. أمَّ  وليس بني األمرين منافاة تقتيض

ا يف الدليل ره املوجب. وأمَّ مه إٰىل مؤثِّ متناع عدأسند ا هفظاهر أنَّ 

ذلك ال بكونه بعد وجوده، و دزمان املقيَّ  امتناع عدم الفبنيَّ  الثاين

ق بني فرِّ يُ  الث فلملثا ا يف الدليللذاته. وأمَّ  عٰىل امتناعه يدلُّ 

،  مرَّ ا فيامنَّمكان بمعنٰى االستعداد، كام بيَّ واإل مكان الذايتاإل

ة دون املادَّ  االحتياج إٰىل يقتيض الثاين]] ٢٢٠[[ص / مكانإلوا

هبذا  وامتناع العدم مكان.اإلخلصمني ذلك ا أحدُ  عِ ل. ومل يدَّ األوَّ 

من يقول به  ندع ونام يكإنَّ مكن لذاته، ليس لذات امل املعنٰى 

 يتالدالئل ال  أنَّ ة السابقة. فقد تبنيَّ الحتياج املنعدم إٰىل املادَّ 

 عاه.دَّ متناع بالغري، وذلك ال خيالف ما ا االت عىلٰ لَّ د أوردها

 ة العامل بأنَّ بديَّ ب أ ون عٰىل وجوة املسلماميَّ الكرَّ  قال: احتجَّ 

ان و بطريأ م، عدِ مُ يكون بإعدام  ا أنْ عدم العامل بعد وجوده، إمَّ 

واألقسام الثالثة باطلة، فالقول بعدم العامل  و بانتقاء رشط.أ ، ضدٍّ 

 . حمال وجوده بعد

 إنْ ) ١(عدام اإل ، ألنَّ امعدم باإلعدَ يُ  ه ال جيوز أنْ نا: إنَّ قل امإنَّ 
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 لكان العامل، وإالَّ ذلك الوجود عني عدم كن مل ي ادي� وجو كان أمراً 

 عدم اجلوهر، فيكون ه يقتيضأنَّ  تهايبل غ د عني العدم،الوجو

سم الق ل، بل هو. وليس هذا هو القسم األوَّ بالضدِّ  ذلك إعداماً 

، فيمتنع استناده ضاً حم اكان عدمي�  امل يكن وجودي�  وإنْ  )٢(. ينلثاا

وبني   ،ةمل يفعل البتَّ يقال:  العقل بني أنْ يف  ه ال فرقنَّ ر، ألإٰىل املؤثِّ 

، للثاين  فيكون أحد العدمني خمالفاً إالَّ و العدم. يقال: فعل أنْ 

عدم  وثبوت، فيكون للواحد من العدمني تعنيُّ  فيكون لكلِّ 

 ف.ذا خلثبوت، ه

ل لوجهني: األوَّ  م بحدوث الضدِّ دَ عيُ  ه ال جيوز أنْ ام قلنا: إنَّ وإنَّ 

اآلخر، فلو كان  اء الضدِّ ف عٰىل انتفيتوقَّ  لضدِّ حدوث ا أنَّ وهو 

لزم الدور، وهو  بحدوث هذا الضدِّ  الً ر معلَّ خاآل انتفاء الضدِّ 

ء فليس انتفا ني، حاصل من اجلانب التضادَّ  وهو أنَّ  حمال. الثاين

واحد منهام  كلُّ  يينتف ا أنْ مَّ إمها باآلخر أوٰىل من العكس، فأحد

منهام وجود واحد  ر يف عدم كلِّ ؤثِّ امل ل، ألنَّ باآلخر، وهو حما

حلصل  لو حصل العدمان معاً ثر، فألا ر حاصل معواملؤثِّ اآلخر، 

فيكونان موجودين معدومني دفعة واحدة، وهو  .الوجودان معاً 

 ين.آلخر، فيلزم اجتامع الضدَّ نهام باد ماحو يال ينتف وأ ل؛ حما

ثه حدو احلادث حال ألنَّ  ي،يقال: احلادث أقوٰى من الباق  ال

 وألنَّ  .ليس كذلك يوالباق ]] ٢٢١[ص /[ ق السببمتعلَّ 

لزم اجتامع الوجود والعدم بخالف  مَ دِ دث حال حدوثه لو عُ ااحل

 .أقوٰى أكثر فيكون احلادث يكون عدم  ه جيوز أنْ وألنَّ  ي.الباق 

ق  حال بقائه متعلَّ  يالباق  أنَّ ا نَّا بيَّ ل بأنَّ ا نجيب عن األوَّ ألنَّ 

، بل م معاً عدَ د ويُ جَ وال نقول: احلادث يُ ا نَّ أ  عن الثاينالسبب. و

يمنع احلادث من الدخول يف الوجود. وعن الثالث  يق باال: نقول

 حمال. ه بناء عٰىل جواز اجتامع املثلني، وهو أنَّ 

ذلك  ط، ألنَّ يكون لقطع الرش أنْ جيوز ه ال نا: إنَّ قل اموإنَّ 

ة اهيَّ رج عن مط هو اخلاالرش  العرض، [ألنَّ ط ال يكون إالَّ رشال

إٰىل العرض، وكان  اً ] فيكون اجلوهر حمتاجعرضاً ء فيكون اليش

 إٰىل اجلوهر، فيلزم الدور، وهو حمال.  ذلك العرض حمتاجاً 

م يف ا تقدَّ سفة مالحتجاج الفوٰىل يف ااألُ  واجلواب: عن الثالثة

 مَ ـنقول: لِ  ة أنْ اميَّ يف احتجاج الكرَّ مسألة احلدوث. وعن الرابع 

 ؟عدام الفاعلإم بعدَ يُ  أنْ  ال جيوز

و ال يكون)، قلنا: أ  اوجودي�  ن أمراً كوي ا أنْ عدام إمَّ : (اإللهقو

ء فهل اليش مَ دِ عُ ه يقال: إذا ة، ألنَّ ء البتَّ م اليشعدَ ال يُ   أنْ يقتيض

د جتدَّ  م، وإنْ عدَ د أمر فهو مل يُ مل يتجدَّ  نْ إف د؟جدَّ ال يتد أمر أم يتجدَّ 

بني  فرق ه ال، ألنَّ ون عدماً يك  جائز أنْ و وجود، الأ  د عدمفاملتجدِّ 

 فأحد د العدم، وإالَّ يقال: جتدَّ  وبني أنْ  ،د يتجدَّ مل ل:يقا أنْ 

 كان حدوثاً  كان وجوداً  العدمني خيالف اآلخر، وهو حمال. وإنْ 

سم منا فساد هذا القل. سلَّ للموجود األوَّ  دماً ال ع د آخر،ملوجو

 ؟وث الضدِّ يفنٰى بحد ال جيوز أنْ  مَ فلِ 

 عدم ىلٰ ع فادث يتوقَّ ل: (حدوث احله األوَّ قوله يف الوج

معلول احلادث،  يعندنا عدم الباق  نَّ إم، فسلِّ ال نُ  )، قلنا:ياق الب

ٰىل حاجة هبا إ كاكها عن املعلول، لكن الع انفامتن ة وإنْ والعلَّ 

 ملعلول. ا

نا: ة مشرتكة بني اجلانبني)، قلدَّ املضا: (قوله: يف الوجه الثاين

 وإنْ  ،ثهدوأقوٰى حل يكون احلادث أنْ ]] ٢٢٢/[[ص   جيوزال مَ ـلِ 

منا فساد هذا سلَّ  ؟ةللقوَّ  ة كون احلدوث سبباً يَّ  نعرف ملا الكنَّ

 فبيانه ؟طرشم اجلسم النتفاء العدَ يُ  ال جيوز أنْ  مَ ـالقسم، لكن لِ 

اهللا ذا مل خيلق إعنه، ف العرض ال يبقٰى، واجلوهر ممتنع اخللوِّ  أنَّ 

 انتفٰى اجلوهر. عاٰىل العرضت

ال: اجلوهر يق ز أنْ ال جيو مَ ـقلنا: لِ  )،الدوره يلزم قوله: (إنَّ 

كام يف  ؟مل يكن بأحدمها حاجة إٰىل اآلخر والعرض يتالزمان وإنْ 

د أحد املتالزمني وجَ يُ مل ذا إف ،احدةة الوالعلَّ  املتضايفني ومعلويل

 وجب عدم اآلخر.

، وإليه ث وممتنع الفناءالعامل حمدَ  ة أنَّ اميَّ : مذهب الكرَّ ولأق

بجواز فناء  يائبَّ اجلُ  ة وأبو عيلٍّ ت األشعريَّ الوق  ذهب اجلاحظ.

 ذلك بالسمع. ثّم إنَّ  فعرَ ام يُ . وقال أبو هاشم: إنَّ العامل عقالً 

تعاٰىل ال خيلق األعراض اهللا  أنَّ جهة  ه يفنٰى منة قالوا: إنَّ األشعريَّ 

يف بعض  أبو بكر قال قايضا الا. أمَّ حيتاج اجلواهر إٰىل وجوده يالت

وقال يف بعض  ،األكوان يتلك األعراض ه نَّ إ املواضع:

له قال حممود بال واسطة، وبمث يفنالفاعل املختار يُ  املواضع: إنَّ 

 ٰىل نوع من كلِّ تاج إاجلوهر حي اط، وقال يف موضع آخر: إنَّ يَّ اخل

ن انعدم نوع كا يَّ ذا مل خيلق أ إف جنس من أجناس األعراض.

ق ل بعضهم: إذا مل خيلوقا. رمني بمثل ذلكوهر. وقال إمام احلاجل

. وقال أبو يعرض انعدم اجلوهر، وبه قال الكعب اء وهوالبق

ل أبو ه قال: (كن) فكان، يقول: (افن) فيفنٰى. وقاأنَّ اهلذيل: كام 

فنٰى مجيع خيلق الفناء وهو عرض فياهللا  اشم: إنَّ و هأبو عيلٍّ 

جوهر  لِّ ه خيلق لكيقول: إنَّ  أبو عيلٍّ و   يبقٰى.ال األجسام، وهو
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. فهذه فناء الكلِّ إل يفناء واحد يكف ، والباقون قالوا بأنَّ فناءً 

 مذاهبهم. 

 ه ال فرق بني أنْ ه باطل، ألنَّ عدام: (إنَّ ف يف اإلوقول املصنِّ

ء، وذلك يشيقال: فعل العدم) ليس ب وبني أنْ  ،ةبتَّ عل اليقال: مل يف

ل مل يفع أنْ ب القول نَّ إ بدهية النظر، فنهام حاصل يفالفرق بي أنَّ 

ء يش]] ٢٢٣/[[ص  م صدوركان وبعدعٰىل ما حكم باالستمرار 

مل  د العدم بعد أنْ العدم حكم بتجدُّ  علف عن الفاعل. والقول بأنَّ 

مني يكون بانتساهبام إٰىل العد اعل، ومتايزيكن وبصدوره عن ف

 .ب أحدمها دون اآلخرنتساو باأ وجودين 

ة) ء البتَّ م يشعدَ ال يُ  أنْ  قتيضهذا ي (إنَّ  :اجلوابوقوله يف 

شكال وتأكيد لقول من يقول: ام هو زيادة اإلليس بجواب، إنَّ 

ط. وهو مذهب و انتفاء الرشأ   بطريان الضدِّ ن إالَّ ري ممكعدام غاإل

 ن الضدِّ عدام بطرياا إبطال اإلذكره. وأمَّ  كام مني،كثر املتكلِّ أ 

م عد وهو أنَّ  ،رهذك لزام الدور كام مرَّ إهو ل وه األوَّ فجواب الوج

 معلول احلادث. يلباق ا

ق لَّ بكونه متع ياحلادث ال يكون أقوٰى من الباق  م: (إنَّ وهلوق 

ليس ق السبب) متعلَّ  حال البقاء أيضاً  يالباق  السبب، ألنَّ 

عن السبب.  نٍ مني مستغعند قدماء املتكلِّ  يالباق  ألنَّ ، بصحيح

د وجِ ملا فجواهبم أنَّ  ٍق مبه حمتاج إٰىل سبب بأنَّ د القائلني ا عنوأمَّ 

 جياد إعطاء الوجود الذي مل يكن أصالً اإل نَّ ، أليأقوٰى من املبق

ح احلادث الوجود احلاصل. ولكونه أقوٰى يرتجَّ ية حفظ والتبق

بسبب  مَ دِ احلادث لو عُ  االعرتاض بأنَّ يراد املرجوح. وإوينعدم 

  ل. ، وهو حمامعاً  معدوماً  كان موجوداً حال احلدوث ل يالباق 

 حمال.بسبب احلادث ما لزم منه  مَ دِ لو عُ  يالباق و

، يصري موجوداً  يمنع احلادث عن أنْ  يالباق  بأنَّ  - ثّم اجلواب

ع ث يمنلو كان بحي يالباق  نَّ إ، فليس بمريض - وال يلزم منه حمال

ادث جويز كون احلواالعرتاض بت يس كذلك.لكان أقوٰى، ول

ا س ممَّ تامع املثلني ليجا ع، واجلواب بامتنايالباق  من ثر عدداً أك

عدام بطريان من إبطال اإل واب الوجه الثاينيذهب إليه وهم. وج

حاصل من اجلانبني عٰىل السواء، بتجويز  التضادَّ  و أنَّ وه، الضدِّ 

ته، فليس بجواب. ا ال نعرف مليَّ كنَّ نْ ٰى وإاحلادث أقو كون

عٰىل د وجِ ح املث أقوٰى لرتجُّ ن كون احلاداه منَّجلواب ما بيَّ وا

 .ياملبق

ط ال الرش ط وأنَّ فاء الرشبسبب انت - عدامإبطال اإل اوأمَّ 

ط يكون رش  من اجلائز أنْ  نَّ إدة، ففدعوٰى جمرَّ  -  عرضاً يكون إالَّ 

اجلوهر الذي هو ] ]٢٢٤ /[[ص يكون هناك غري العرض. كام

ط يكون الرش وز أنْ جي . وأيضاً راض فيهاد األعيف إجي طاً رش  املحلُّ 

جواز بيان  ، وقد مرَّ اعدمي�  ، بل أمراً وال عرضاً  اً هرجوال 

 به.دام املرشوط مر يقتيض انعالشرتاط به وزوال ذلك األا

العرض  بأنَّ  - عداميف اإل طاً ف كون العرض رش وبيان املصنِّ

 ا يفيدممَّ  ليس - مهنعدام باعدَ عنه، فيُ  لوِّ واجلوهر ممتنع اخلقٰى ال يب

ا وأمَّ لك كاملعتزلة. ة ال يقولون بذاميَّ رَّ لكا مع هؤالء اخلصوم، ألنَّ 

 ألنَّ  ،فباطل الدور، بسبب احتياج اجلوهر إٰىل العرض، مهملزاإ

فيه فيام حيتاج إٰىل املحتاج  الدور يكون إذا كان املحتاج إليه حمتاجاً 

ال  رض ما عجلوهر إىلٰ احتياج ا نَّ إإليه. وهاهنا ليس كذلك، ف

 ،عينهٰىل جسم ب حمتاج إرض املعنيَّ العو ؛ينه، ال إٰىل عرض معنيَّ بع

 نه الدور.فال يلزم م

ٰىل  إا ن غري احتياج ألحدمهف بتجويز التالزم موجواب املصنِّ

ٰىل يف وجوده إ العرض حمتاج نَّ إاآلخر، ليس بمفيد هاهنا، ف

زمني إٰىل  تالاحد من املو تياج كلِّ كان باح اجلسم. والتالزم وإنْ 

و إٰىل ما أ اآلخر  احتياج أحدمها إىلٰ  من غري هعني اآلخر حمال، لكنَّ

ة، فاقيَّ بة اتِّ ذلك يكون مصاح نَّ إباآلخر ليس بمعقول، ف قيتعلَّ 

ني عٰىل امتناع االنفكاك. فإيراد املثال باملتضايف ال تقتيض يوه

جة يف  حمتامنهام واحد إضافة كلِّ  نَّ إملشهور غري صحيح، فجه االو

حيتاج حدة ة واه، ومعلوال علَّ إضافت إىلٰ د إٰىل ذات اآلخر ال الوجو

من   مطلقاً ة اآلخر، فليس فيهام عدم االحتياج علَّ  واحد منهام كلُّ 

 غري لزوم الدور.

 اجلواب عن نَّ إ :ل االشتغال باجلوابيف أوَّ  -  ا قولهوأمَّ 

 يلتا يلثالثة هفتلك ا -  وثم يف مسألة احلدوٰىل ما تقدَّ الثة األُ الث

، وامتناع باً ر موجهو كون املؤثِّ سفة، واللفأوردها من جانب ا

ة قبل دَّ وز عدمه إٰىل ماعد وجوده، واحتياج ما جيعدم الزمان ب

 الكالم فيها.  عدمه. وقد مرَّ 

 م: تقسيم األجسا]] ٢٢٥/[[ص  قال:

 :بةجسام املركَّ ة واألة والعنرصيَّ الفلكيَّ  ةنيَّ اهر اجلسامواجل

ه يف ه كلَّ واحد من أجزائ الذي يشابه كلُّ  ا بسيط وهواجلسم إمَّ 

 ا البسيطيكون كذلك. أمَّ  الذي الب وهو ا مركَّ ة، وإمَّ هيَّ متام املا

 . يا عنرص، وإمَّ يا فلكمَّ إف

 :ستديرة ة امليَّ رادة طبائعها وحركتها اإلجسام الفلكيَّ ا األأمَّ 
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ة وال ، وال حارَّ ا ال ثقيلة وال خفيفةالسفة أهنَّ مت الفزعد فق

والكون اخلرق وااللتيام،  سة. وال يصحُّ  يابوالة ، وال رطبباردة

ق ك ومتعلَّ تحرِّ اجلهة مقصد امل أنَّ وا بتجُّ ها. واحوالفساد علي

غري  يز فيه، وهاملحض ال متيُّ  يالنف شارة فتكون موجودة، ألنَّ اإل

 ك إذا وصل إٰىل أحد نصفيها وبقٰى ملتحرِّ ان ا لكة وإالَّ منقسم

جلهة، فتكون اجلهة ك عن اه اآلن متحرِّ إنَّ : يقال ا أنْ مَّ إ، فكاً متحرِّ 

من  لك احلدُّ ال يكون ذ يها فحينئذٍ إلو أ ه، ءما ورا لك احلّد الذ

نوا غري منقسم. ثّم بيَّ  اجلهة حدٌّ  فثبت أنَّ  اجلهة، بل اجلهة ما وراءه.

ه د الفوق والتحت بمحيطبتحدُّ  يٍّ د كرتحدِّ من م ه ال بدَّ أنَّ 

 ومركزه.

 ملستقيمة، وإالَّ د غري قابل للحركة ااملحدَّ ا هذّم قالوا: وث

مل  به. وإذا اصلتني له الما إليه حما عنه و ياجلهتان أعنانت لك

، وال خفيفاً  ال يكون ثقيالً  للحركة املستقيمة لزم أنْ  يكن قابالً 

الذي يصعد ٰىل الوسط، واخلفيف هو زل إي ينهو الذ الثقيل ألنَّ 

لك ذ اخلرق وااللتيام، ألنَّ  بليق ستقيمة. وملوذلك حركة معنه، 

ب مركَّ  كلَّ  ، ألنَّ اً ن بسيطذا مل يقبل اخلرق كاحركة مستقيمة، وإ

ض فرَ جزء يُ  بسيط وكلُّ  لالنحالل، وكلُّ ]] ٢٢٦/[[ص  قابل

زء اآلخر، اجل ذي حصل عليهحيصل عٰىل املوضع ال فيه يمكن أنْ 

ك ففيه ذلك ما كان كلُّ للحركة. و ما كان كذلك كان قابالً  وكلُّ 

 وكلُّ  ك باالستدارة.حرِّ ما كان كذلك فهو مت كه، وكلُّ رِّ ميل ُحي 

ك بالطبع  لتحرَّ ة، وإالَّ طبيعيَّ فحركته ليست بك باالستدارة رِّ تحم

ء ة طالبة لليشك بالطبع، فيكون الطبيعة الواحد عنه حترَّ عامَّ 

 نو ما يكلقرسا نَّ ، ألةيَّ وال قرس .د وهاربة عنه، وهو حماللواحا

ة. كة إراديَّ ، فتلك احلرفال قرس عٰىل خالف الطبع، وهناك ال طبع،

ات . واجلواب عن هذه الكّليَّ دةراك باإلن متحرِّ فالسامء حيوا

 ة.ة واحلكميَّ بنا الكالميَّ تُ يف كُ  مستقًىص 

دها عٰىل القول ت وحمدِّ جلهاسفة إثبات اام بنٰى الفالأقول: إنَّ 

ة يَّ شارة احلّس نت األبعاد متناهية فاإلكا امَّ ـ: لوقالوا ،األبعاد يبتناه

 .هةً اصد جك القتحرِّ وال املإٰىل غري النهاية، تذهب  ال يمكن أنْ 

تكون اجلهة موجودة،  موجوداً  ولوجوب كون املشار إليه باحلسِّ 

. وال او جسامني� أ  سامً يكون ج ا أنْ مَّ إشارة فموجود قابل لإل وكلُّ 

وال ، جسم قابل للتجزية كلَّ  ألنَّ  ،جسامً تكون اجلهة  جيوز أنْ 

لة  قابغرية ذن اجلهة جسامنيَّ إره. فبقابلة هلا، ملا ذك ء من اجلهةيش

. واجلسم الذي جهة تشتمل عٰىل مأخذين رضورةً  وكلُّ  قسمة.لل

ا خمتلفة  كوهنة لاء خمتلفب من أجزيرتكَّ  د به اجلهة ال جيوز أنْ يتحدَّ 

ها ثّم عليها. ئاجزأ  عىلٰ  مةدِّ ووجوب كون اجلهات متق ،اجلهات

يف شكله، وال متشابه  يف نفسه متشاهباً  اً د يكون بسيطذن املحدِّ إف

د ما هو دِّ ُحي  ذن هو كرة. وال يمكن أنْ إلكرة، فغري الشكل يف ا

هة ق بام هو خارج عنه إٰىل اجلخارج عنه، الحتياجه يف التعلُّ 

اخل فيام هو د زمتيُّ  د ما هو داخل فيه، والدِّ ذن ُحي إف .ليهامة عاملتقدِّ 

د به جهتان مها  حدَّ ذن يتإو باملحيط. فأ  باملركز فيه باعتبار اجلهة إالَّ 

والسفل، وما عدامها ال  مها العلوّ امتداد واحد ال غري، ومأخذا 

ض كاليمني كان فيها امتياز كان بالعر بالطبع، بل إنْ  زاً يكون متميِّ 

بياهنا كان  ا، وإنْ نلق   بامبنيَّ يُ  د يمكن أنْ ل. وبساطة املحدِّ الشامو

 كره.يمكن، كام ذ ه أيضاً اخلرق علي]] ٢٢٧/[[ص  بامتناع 

  :متني بمقدَّ ٰى إالَّ فال يتأتَّ د ركة يف املحدِّ احل ا بيان وجوبوأمَّ 

اجلسم البسيط  اجلسم ال خيلو عن ميل. وثانيتهام أنَّ  إحدامها أنَّ 

د ملحدِّ ك احرَّ يت اجلهة. ويمتنع أنْ  ييه ميالن خمتلفون فيك يمتنع أنْ 

 . وال عائق هلا، ألنَّ ذن فيها ميل مستديرإغري املستديرة. ف حركة

الفة جلهة ميل يكون ذا ميل يف جهة خم نْ ركة جيب أ العائق عن احل

 ميل بال عائق يقتيض خرٰى، وكلُّ أُ ك. وليس هنا جهة املتحرِّ 

 دَّ ب مات الالستدارة. فهذه مقدَّ  اك عىلٰ تحرِّ د محدِّ ذن املإحركة. ف

ء  إٰىل يشيرش مة كالم ملمقدَّ  قصد بيانه. وعٰىل كلِّ يف بيان ما ا نهم

 نكون خائضني يف غري ما ئالَّ ، لبه ءً اقتدا نا عنهك. فأعرضمن ذل

 قصدناه.

 : رض واملاء واهلواء والنار ا العنارص األوأمَّ  قال:

ء باهلواء، واهلواء بالنار،  ملاوا ،اءفوفة باملاألرض حم فزعموا أنَّ 

احلركة   املاء. وزعموا أنَّ عضها عٰىل البعض إالَّ ب رات منطوٍ ك اهنَّ وأ 

غاية السخونة  يكون يف جيب أنْ فلك رم املالصق للمسخنة. فاجل

يكون يف  واللطافة، وهو النار. والذي يكون يف غاية البعد جيب أنْ 

نار، وهو الصق اليذي وال األرض. غاية الربودة والكثافة، وهو

، والذي يالصق األرض يتلوها يف يف اللطافة اهل ياً الت اهلواء، يكون

هذا  أنَّ  إالَّ  ،لعنارصم يف ترتيب افهذا هو الرصف املحكالكثافة. 

، وهو عٰىل خالف  املاءيكون األرض أبرد من   أنْ الكالم يقتيض

م عندهالرطوبة  يكون النار يف غاية الرطوبة، ألنَّ  قوهلم، وأنْ 

 مل ق بالغري وإالَّ ولة االلتصاال بسه ل،كاة بسهولة قبول األشمفرسِّ 

 .يكن اهلواء رطباً 

حركة ار مقتضاة ة النحرار أنَّ  : احلكامء ال يزعمونأقول
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ة. وما يفيده ذاتيَّ  يوه ،ا مقتضاة صورهتاام قالوا: إهنَّ الفلك، بل إنَّ 

وأمثاله. وقد  يكندن قول الك عذل َل قِ ام نُ ، وإنَّ الفلك يكون غريباً 

 .ه كان شديد التذبذبنَّ عنه وقال: إ لك نقالً ذ ناذكر ابن سي

]] ٢٢٨ص /[[ فتهايل برودة األرض وكثاوكذلك القول يف تعل

 الفلك.  ببعدها من

تكون األرض أبرد من   أنْ ا قوله: (هذا الكالم يقتيضوأمَّ 

الربد ا لوعلِّ م مل يُ هنَّ إفيه نظر، ف وهو عٰىل خالف قوهلم) أيضاً  ،املاء

ام ليست أبرد من املاء، إنَّ  األرض نَّ أبومل يقولوا  ،بالبعد عن الفلك

لربودة الكثافة مقتضاة ا: واث قال. وحيبرد عند احلسِّ قالوا: املاء أ 

 حساسة اإلاألرض أبرد يف نفسها لكوهنا أكثف، وقلَّ  حكموا بأنَّ 

كانت  نْ إوبة فرطالا . وأمَّ اً ، لكثافتها أيضهبا لعدم نفوذها يف املسامِّ 

عليهم.  لنقض بالنار وارداً ل كان اكاشة قبول األولسهة بمفرسِّ 

 اماملحمول ربَّ  نَّ ألفال، عليها  قبول حممولةً كانت سهولة ال وإنْ 

ف، وليس بيابس باملعنٰى املقابل النار جمفَّ  أنَّ  كون أعّم. واحلقُّ ي

 للمعنٰى املوجود يف املاء.

 نَّ أل، ون والفسادة قابلة للكربعهذه األ أنَّ قال: ثّم زعموا 

لذلك و ،واهلواء إذا برد صار ماءً  ،ب هواءا تتقلَّ انطفائهد عنالنار 

د باجلمد، واملاء ينقلب  املربَّ رف الكوز ٰىل طاء عجتتمع قطرات امل

 كسري.كام يفعله أصحاب اإل أرضاً 

األجساد الصلبة  أقول: عبارة ابن سينا هكذا: وقد حيلُّ 

مد جي قداحليل، كام ب حاالة، يعرف ذلك أصسيَّ  اهاً ة ميحلجريَّ ا

أصحاب  ب حجارة صلبة. والظاهر فيه أنَّ ه جارية لترشميا

ا عكسه فتفعله وأمَّ . الصلبة مياهاً سام ألجن اوكسري حيلُّ اإل

 .صلدةً  من مياه العيون ينعقد حجارةً  كثرياً  الطبيعة، فإنَّ 

 :بات ا املركَّ وأمَّ  قال:

 ةورة كيفيَّ س ت إذا اختلطت انكرسعنارصهذه ال أنَّ فزعموا 

 ية هطة متوسِّ ة اآلخر، فيحصل كيفيَّ نها بسورة كيفيَّ مواحد  كلِّ 

ذا كان إنة للمعلول، فقارة ممون قالوا: العلَّ لِّ تك(املزاج). وامل

حصل  نْ إواحد منهام سورة اآلخر، ف الكارس لسورة كلِّ 

زمان، ك الارسين يف ذللزم حصول الك واحدةً  االنكساران دفعةً 

وغري  اً ذلك اآلن منكرس ني يفتكيفيَّ د من تينك الاحو فيكون كلُّ 

املغلوب ال  ألنَّ  ال،فهو حم وجدا معاً مل ي وإنْ  ، هذا خلف.منكرس

باقية من  يمة، وه هو الصورة املقوِّ . ال يقال: الكارس لباً يعود غا

]] ٢٢٩/[[ص  قابلة ية، وه هو الكيفيَّ غري انكسار؛ واملنكرس

ة سطة الكيفيَّ ا بوكَرس  تُ ام: الصورة إنَّ لوقن اعف. ألنَّ األضلألشّد و

 ة.نيَّ اجلسام ل يف اجلواهرالفائضة فيعود املحذور. وهذا متام القو

 ة إالَّ قولون بوجوب مقارنة املعلول للعلَّ ال يمون أقول: املتكلِّ 

 إنْ )، واهللا ر إالَّ األشاعرة يقولون: (ال مؤثِّ  نَّ إقوم قليل منهم، ف

عاٰىل.  تاهللا صفات ل به يف وجود قوالم لزموهنيُ ؤهم ان خصامك

 نَّ قوهلم: إاملقارنة، لة واملعلول ال يقولون بوأكثر القائلني بالعلَّ 

ا احلكامء فيقولون ل احلاصل. أمَّ حتصي ، وهو حماالً ذلك يقتيض

ة عليهم. ولذلك أسنده إٰىل بذلك. وهاهنا يكون قوهلم حجَّ 

 مني. كلِّ املت يخصومهم، أعن

ة هو الكيفيَّ  ورة واملنكرس هو الص(الكارس م:هلعن قو بهواوج

ه نَّ إف ر) صحيح،د املحذوة فيعو بواسطة الكيفيَّ كَرس الصورة تُ  بأنَّ 

 ة كان جمموعهام ال يمكن أنْ دة مع الكيفيَّ إذا كانت الصورة موجو

تني. يف حالة واحدة كام مل يمكن يف الكيفيَّ  اً ومنكرس اً يكون كارس 

ك حيصل  ا، ولذله هو حملُّ ة واملنكرسيفيَّ لكا هو ارس الك أنَّ  واحلقُّ 

ول  حصن غريوالبارد إذا امتزجا م ط بني املاء احلارِّ التوسُّ 

 حمال.يهام، وال يلزم منه صورتني ف

 :والشياطني  ة واملالئكة واجلنُّ اجلواهر الروحانيَّ 

 :ةا اجلواهر الروحانيَّ أمَّ  قال:

ز. وقد عرفت  حيِّ تامليف  ةً حالَّ وال  زةً ال تكون متحيِّ  يالت يوه

ا وعرفت أقسامها، فنقول: أمَّ  ،ائلون هبهم القاالفالسفة  أنَّ 

القول  أيتة فسييَّ ا األرواح البرشبق الكالم فيها، وأمَّ ساهليوٰىل فقد 

منا وقد تكلَّ  املالئكة. ية والعقول فها النفوس السامويَّ فيها. وأمَّ 

 تهم يف إثباهتا. عٰىل أدلَّ 

 والزة تميِّ ال تكون م ي باجلواهر التائلنيلقا بأنَّ القول أقول: 

من  يسم البلخاأبا الق ألنَّ  ،فيه هم الفالسفة، فيه نظر ةً حالَّ 

جوهر ليس له صفة  نساينإلوح االر ذكروا أنَّ  لة وأتباعهاملعتز

ة ليس ا من اجلواهر الروحانيَّ ز. وإيراد اهليوٰىل هاهنا عٰىل أهنَّ التحيُّ 

 /[[ص قولة والعسامويَّ ا النفوس الوأمَّ  ا.هب لقائلنيد اعن بمريضٍّ 

عٰىل إثباهتا،  يدلُّ م إٰىل هاهنا يف هذا الكتاب بام فلم يتكلَّ ] ]٢٣٠

وذكرها عند قسمة اجلوهر  ،ة فيها فقطورد حكايات احلرنانيَّ أ ام إنَّ 

 عٰىل رأٰى الفالسفة بأسامئها فقط.

 :والشياطني  القول يف املالئكة واجلنِّ  قال:

شكال  ل بألتشكُّ رة عٰىل ام لطيفة قادا أجسامون: إهنَّ تكلِّ املقال 

كانت  إنْ  اوها، قالوا: ألهنَّ أنكر والفالسفة وأوائل املعتزلة خمتلفة.
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ء من األفعال، ة عٰىل يش ا قوَّ ال يكون هل   واء، وجب أنْ لطيفة بمنزلة اهل

 ، وجب أنْ كانت كثيفةً  وإنْ  ء. تفسد تراكيبها بأدنٰى يش  وأنْ 

جلواب: ال نراها. وا تنا جبال ويكون بحرض أنْ از جل  ، وإالَّ ها هد نشا 

 ؟وامة الق ال بمعنٰى رقَّ م اللون ٰى عد بمعن  تكون لطيفةً  ال جيوز أنْ  مَ ـ لِ 

إبصار الكثيف عند احلضور غري  ا أنَّ نَّلكن بيَّ  ا كثيفةمنا أهنَّ سلَّ 

ة زة، وال قائما ال متحيِّ ا الفالسفة فقد زعموا أهنَّ واجب. وأمَّ 

فة بالنوع ات خمال ا ماهيَّ : إهنَّ كثرون قالوا ، فاأل اختلفوا  ثمّ ز. املتحيِّ ب 

فارقت  يلت ة ا يَّ األرواح البرش منهم من يقول: و  ة،يَّ لألرواح البرش 

نجذاب إٰىل ما يشاكلها من يرة كانت شديدة اال ت رشِّ كان  أبداهنا، إنْ 

 عٰىل أفعال هنا او تع ق بأبداهنا و من التعلُّ  باً ق رض ة فتتعلَّ يَّ النفوس البرش 

كان األمر بالعكس.  ة، كانت خريِّ  وإنْ  . ني ك هو الشياط فذا  ، الرشِّ 

  مور.ق األُ بحقائ أعلم  واهللا  

والشياطني  واجلنُّ م قالوا: املالئكة ة أهنَّ عن املعتزل َل قِ : نُ أقول

ا الذين ال حدون يف النوع، وخمتلفون باختالف أفعاهلم. أمَّ متَّ 

 فهم رشَّ  الون إالَّ لال يفع نلذيا اوأمَّ  ،ةالئكملا  اخلري فهميفعلون إالَّ 

. ذاك فهم اجلنُّ  تارةً هذا و ا الذين يفعلون تارةً وأمَّ  ،الشياطني

وما نقله  .يف اجلنِّ  يف املالئكة وتارةً  تارةً  إبليس دَّ ولذلك عُ 

 ف ظاهر.املصنِّ

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /هنج احلقِّ   ):هـ٧٢٦العالَّ

 ام: األجس عىلٰ  بقاءال يصحُّ ]] ٦٨[[ص /

 :حكمني تشتمل عٰىل  خامتة:

وهذا حكم  ، عٰىل األجسام بأرسها ء يصحُّ بقاال :لاألوَّ 

 بل التشكيك.رضوري ال يق

إٰىل امتناع بقاء هب فذ ،ام من اجلمهوريه النظَّ وخالف ف

م ذلك اجلسم عدَ يوجد فيه جسم ما يُ  آنٍ  بل كلُّ  ،األجسام بأرسها

سام فلكيها ن األجسم مج يبقٰى  أنْ  يمكن الو ،يف اآلن الذي بعده

 بها ناطقها وغريها آنني. هيا بسيطها ومركَّ عنرصو

اجلسم  نَّ ورة بألقضاء الرض ،ليف بطالن هذا القو شكَّ وال 

  ، دته قبل تغميضهافتح العني هو الذي شاه الذي شاهدته حال

بدنه  يف أنَّ  بل السوفسطائي ال يشكُّ  ،واملنكر لذلك سوفسطائي

نه ل بده ال يتبدَّ وأنَّ  ،ذي كان اآلنه البدن ه باألمس هوان بك ذيال

 ل.الء جزموا بالتبدُّ هؤو  ،ل حلظة إٰىل آخرهان أوَّ م

*   *   * 

مة احلّيل (ت /لكوتأنوار امل  ):هـ٧٢٦ العالَّ

تعريف اجلوهر والعرض  يف :املقصد الثاين ]]٢٧[[ص /

 :واجلسم

 واجلسم:والعرض ر وه: يف تعريف اجلوىلٰ املسألة األُ 

 لعرض.اجلوهر وا يف قولل: اقال

وال واسطة  .زتحيِّ امل يف احلالُّ  :والعرض .زحيِّ اجلوهر: هو املت

 .ب من ثامنية جواهر فصاعداً . واجلسم: ما يرتكَّ بينهام

مني عبارة عن  اصطالح املتكلِّ  اجلوهر يف نَّ أ قول: اعلم أ 

 ته اخلطُّ س يندرج حتنج زز الذي ال ينقسم بوجه، فاملتحيِّ املتحيِّ 

 واجلسم.طح والس

 .ج عنه اجلسمرِ ُخي  )الذي ال ينقسم: (اوقولن

سامن ال ام ال ينقهنَّ إ، فطّ ج عنه السطح واخلرِ ُخي  )هبوج: (قولناو

انقسم  نْ إالعرض والعمق و ال ينقسم يف  خلطُّ وجه، بل ا كلِّ  من

 ،نييالباق  انقسم يف نْ إالعمق و الطول، والسطح ال ينقسم يف يف

 .احلدِّ  يفة لدخال عموميَّ بالسام قد عدم االنفلو مل يف

 تقاضه باجلسم واخلطِّ نال ،ف ناقصذكره املصنِّذي ال واحلدُّ 

 ووه ،جنس اجلوهر مقصوده حدُّ  نَّ إيقال:  نْ أ ويمكن  .والسطح

مقصوده متييز اجلوهر عن العرض،  :و يقالأ اجلميع.  موجود يف

 . فكان ما ذكره كافياً 

ء ٰىل ذات اليشر عجلوهقون اطلِ يُ  مهنَّ إوائل فد األعنا مَّ أ و

 موضوع. ود ال يفوحقيقته، وعٰىل املوج

 للونز كااملتحيِّ  يف لِّ مني عبارة عن احلااملتكلِّ  ض عندوالعر

 واحلرارة والربودة.

 نْ أا مَّ إباجلهة  ء املختصَّ اليش نَّ أ ]] وحتقيق هذا ٢٨[[ص /

ز،  تحيِّ ل هو املوَّ ة، واألو بالتبعيَّ أ ت ذاو هناك بالأ ه هنا نَّ أيشار إليه ب

 الكوز. ملاء يففيه، ال كحلول ا العرض القائم به احلالُّ  هو والثاين

وال  ،وعموض ض هو املوجود يفوائل العرعرف األ ويف

كثر أ فيه من املمكنات، وذهب إليه  ز واحلالِّ واسطة بني املتحيِّ 

ل العقوي دة هاهر جمرَّ جوا ثبتوأ م هنَّ إف ،وائللأل مني خالفاً املتكلِّ 

 نفوس.وال

كون تد، فالتجرُّ  اٰىل يف عتهللا تلك مشاركة  نَّ أب موناملتكلِّ  احتجَّ 

 ذاته. مشاركة له يف

 ة ال يقتيضالصفات الثبوتيَّ  االشرتاك يف نَّ ، ألوهذا ضعيف

 ة.فكيف السلبيَّ  ،اشرتاك احلقائق
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القائل  عىلٰ  ا(وال واسطه بينهام) رد�  :يكون قوله نْ أ ويمكن 

والعرض هو تلك عرض،  نَّ إ، فحملٍّ  يفال ثة ثبات إرادة حمدَ إب

 .زيِّ تحامل يف احلالُّ 

ن الطويل العريض ه عبارة عنَّ إعرف املعتزلة ف ا اجلسم يفمَّ أ و

 ميق.الع

ف لُّ أذ من تإثامنية جواهر،  ام حيصل يفنَّ إكثرهم: وهو أ قال 

حني السط منو ني السطح،، ومن اخلطَّ اجلوهرين حيصل اخلطُّ 

 اجلسم.

ث ثة كمثلَّ ربعة جواهر ثالأ من ه حيصل نَّ إ: يوقال الكعب

 وط. كمخر ها ويصريورابعها فوق 

  ب منث مركَّ هر مثلَّ ة جواه حيصل من ستَّ نَّ إوقال آخرون: 

 .جواهر عٰىل مثله ةثثال

ف اجلسم عبارة عن املؤلَّ  نَّ إ: يشعربو احلسن األأ ال ق و

 وهو خمالف للعرف.  .جسمين هروف من اجل، فاملتألِّ مطلقاً 

ل طبيعي، وهو اجلوهر القابيقال عٰىل ال مجلسوائل: ااأل وقال

وهو  يٰىل التعليملثالثة املتقاطعة عٰىل الزوايا القوائم، وعد ابعالأل

 .عرض عندهمنفسها وهو أ بعاد الثالثة األ

 .يذلك لفظ والنزاع يف

 أ:جزَّ يتذي ال اجلزء ال يف :املسألة الثانية]] ٢٩[[ص /

نكره أ و ٰىل اجلوهر،إ ءتهاجسم من االن كلِّ  يف قال: وال بدَّ 

، والكرة فوق السطح تالقيه بجزء غري لهة الزمة ام، والنقطالنظَّ 

 .وقد فرضناه كرياً  عاً ضلَّ كان الشكل مل الَّ إو  ،منقسم

اجلسم  نَّ أٰىل إل ئواذلك، فذهب األ قول: اختلف الناس يفأ 

 تلك ال نَّ أ وتناهٰى، ٰىل ما ال يُ إل للقسمة بقاصل نفسه متَّ  واحد يف

 رج بالفعل.خت

غري  أ جزاء ال يتجزَّ أ ن ب مكَّ مره نَّ إخرون منهم قالوا: وآ

 ام. ظَّ متناهية، وهو مذهب الن

 الفرد. اجلوهر يفقا عٰىل نفن اتَّ وهذان القائال

جزاء ال أ ب من م قالوا: اجلسم مركَّ هنَّ إف ،مونا املتكلِّ مَّ أ و

 اهية. تنم أ يتجزَّ 

 :ريقني بوجهنيكالم الف فبطل املصنِّأ و

 اخلطَّ  نَّ ، وألخلطِّ ية اهنا اهنَّ ، أليمر وجودأ النقطة  نَّ أ  :لوَّ ألا

 ا لوهنَّ وأل .فاقاً مة اتِّ غري منقس يلنقطة، وهغريه با يام يالق نَّ إ

حد اجلزءين ويعود البحث فيه، أ ، بل وهنايةً  مت مل تكن طرفاً انقس

  ٰىل حملٍّ إر افتق كانت عرضاً  نْ إطلوب، وبت املث هركانت جوا نْ إف

 الَّ إ، ولقسمةتسلسل ويكون غري قابل ل الَّ إجوهر، و وه

 انقسمت، هذا خلف. 

فوق سطح ة ا نفرض كرة حقيقيَّ نَّ أ  :]] الثاين٣٠[[ص /

 مل تكن كرة الَّ إتالقيه بام ال ينقسم و الكرةتلك  نَّ إ، فمستوٍ 

 ني ذلك املنقسم خطَّ  ٰىل طريفإها زكرم ج منخرِ نُ  انَّ ة، ألحقيقيَّ 

ه نَّ ألني،  من اخلطَّ قرصأ ود يكون ذلك العمف ،داً عليه عمو وتوقع

هذا خلف.  ،عةة ومها يوتران قائمتني، فتكون مضلَّ يوتر احلادَّ 

جزائها كانت أالسطح بقت ٰى الكت الكرة حتَّ ذا حترَّ إ :فنقول

وهو  ،ن النقطةم بةخرٰى، فتكون مركَّ أُ ٰىل إمنتقلة من نقطة 

 املطلوب.

ء واحد ام بيشهماسَّ  نْ إه نَّ إف ،اجلوهرين وا باجلوهر بنياحتجُّ 

  لزم االنقسام.الَّ إو ،تداخللزم ال

 يف.ء ضعمون عنها بيشلِّ ة اعتذر املتكة قويَّ وهذه حجَّ 

ل: النقطة ال جيب انقسامها  وَّ  األقني عىلٰ قال بعض املحقِّ 

 .رٍ اس ريغ ا عرضهنَّ أل ،النقسام املحلِّ 

جزاء أ  يف عاً ئيكون شا نْ أهو  ياملفهوم من العرض السار :قلنا

جزائه دون أ بعض  يف حاصالً  يكون نْ أ  ي، ومن غري السارهلحام

ل، فيلزم وَّ ن من قبيل القسم األتكو نْ أ فالنقطة يستحيل  ،بعض

و أ ا منقسم مَّ إذلك البعض  :نقول مّ يف البعض، ث تكون حاصلة نْ أ 

 نه.ذكرناه بعي ماو غري منقسم، وه

قطة ام يكون بننَّ إح لكرة للسطمالقات ا نَّ إ :وقال عٰىل الثاين

 .باملركز وموضع التامس ارُّ دائرة املطرف قطر ال يه

وال  ،و بالفرضأ للكرة بسبب احلركة د وجَ ام يُ نَّ إالقطر  :قلنا

وال فرضنا القطر مع  ،ركتهاات الكرة للسطح حجيب من مالق 

فكيف  ،وجود النقطة بالفعللاملستلزم  عللفحصول املالقات با

 ؟دوجَ ملا مل يُ  يكون طرفاً 

 :جسام األمتاثل  يف :ثالثةاملسألة ال

ها  ز، واشتباهالتحيُّ  جسام مماثلة، الستوائها يفأ قال: وال 

 .عراضاأل يفبتقدير االستواء 

، وقد يتأت ةف عليها مباحث مهمَّ لة يتوقَّ أقول: هذه مسأ 

ام  أبا إسحاق النظَّ الَّ إ]] متاثلها ٣١ /[[ص ىلٰ ع فقت املعتزلةاتَّ 

والدليل  .زلةقوا املعتشاعرة وافواأل وائلواأل ا،فهله قال بتخانَّ إف

 عٰىل متاثلها وجوه:
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باجلسم  يوال نعن ،زاحليِّ  احلصول يف ا متساوية يفهنَّ أ  :حدهاأ 

 ز.احليِّ  صل يفحلا االَّ إ

ولوال  ،شتباها االيهف عراض يقعاأل بتقدير تساوهيا يف ي:الثاني

 متاثلها ملا كان كذلك. 

 عراض.قبول األ يف يةوا متساهنَّ أ  :الثالث

ز من احليِّ  احلصول يف نَّ فأل لوَّ األ امَّ ، أ ضعيف والكلُّ 

 .اللوازم فق يففات قد تتَّ لتخلوازمها، وامل

جسام، نشاهد مجيع األ  نْ أ عٰىل تقدير  ام يصحُّ نَّ إ ه نَّ أل ف ا الثاين مَّ أ و 

  مر.نفس األ   يف  ي التساو  ال يقتيض  احلسِّ  يف   ي التساو   ضاً أي و 

 ل.وَّ كاألف الثا الثمَّ أ و

، ويستحيل واحدٍ  حدٍّ  فق يفرسها تتَّ أبا هنَّ إ :يقال نْ أ قرب واأل

ء واحد، وهو يش ن االمتداداملفهوم م نَّ وأل .تاملختلفا ذلك يف

ف شار املصنِّأ  ذاٰىل هإاهليوٰىل، و ي بعد نفالَّ إ وال يتمُّ معنٰى اجلسم، 

 .داالمتدا هوه نَّ أل )،زالتحيُّ  الستوائها يف(بقوله: 

لوان طعوم واألعن الجسام األ وِّ ز خلجوا يف :رابعةسألة الملا

 :والروائح

 كاهلواء. ،حاللون والطعم والري قال: وقد خيلو اجلسم من

 ة.شعريَّ عتزلة عليه، وخالفت فيه األامل فقتقول: اتَّ أ 

بلون وال طعم وال  سُّ ه ال ُحيَ نَّ إف ،اهلواءب لةتزت املعجَّ تواح

 عدم. الئط يقتيضالرشول احص عم حساساإل رائحة وعدم

عرة بقياس اللون عٰىل الكون، وبقياس ما قبل اشت األواحتجَّ 

 ة عٰىل ما بعده.عراض القارَّ األ يف صافاالتِّ 

ام ضعيفان، لعدم اجلامع،  هنَّ أ  واجلواب: ]]٣٢[[ص /

 الَّ إال يزول بعد الطريان  يالعرض الباق نَّ أ  اينلثا والفرق يف

 د. وجَ يُ مل ذا إما الف ، بخدٍّ ضب

 :ةام مرئيَّ سجاأل نَّ أ يف :امسةاملسألة اخل

املبطل لشبهة  زيِّ احل ، واعتبارها باحلصول يفةمرئيَّ  يقال: وه

 .العرض قوم يفال

  ا غريهنَّ إوائل قالوا: ا ال خالف فيه، لكن األقول: هذا ممَّ أ 

 ة بالذات، بل بواسطة اللون والضوء.يَّ ئمر

ملا  بعرض،ليس  والطول ،يللطوا نرٰى انَّ أمون باملتكلِّ  احتجَّ 

ه فكان حملُّ  من اجلواهر، فلو كان عرضاً سم ب اجلثبت من تركُّ 

ه نَّ أ  ثبتفي ،، فيلزم انقسامهلِّ ملحد ا، الستحالة تعدُّ فرداً  جوهراً 

 نفس اجلوهر.

ذا كان نفس  إالطول  نَّ م، ألعليه ورحذبعود امل َض واعُرتِ 

 الف يفتلهو ا اً عرضون يك نْ أ  الَّ إ فلم يبَق  ،اجلوهر لزم االنقسام

 .عرض يفاملرئ ،رضف علُّ تأسمت خمصوص، وال

ض وليس العر ،زاحليِّ  يف ا نرٰى الطويل حاصالً نَّ أجابوا: بأ 

 كذلك.

ة يَّ اهم ا نرٰى نَّ أ برأسه، هو:  دليالً ا اجلواب جعل هذ فواملصنِّ

 يكون العرض كذلك. نْ أ ز، ويمتنع حاصلة يف احليِّ 

، فليس بعرض،  ويالً  طٰى ريُ  يئاملر نَّ أ  :وخالصة الدليل هو

 فليس بعرض. ،زاحليِّ  يف رٰى حاصالً ه يُ نَّ أ  والثاين

 :ثبات اخلالءإ يف :املسألة السادسة

ل زاالعامل ال ي نَّ أ  لزم اخلالء، وإالَّ العامل من  يف وال بدَّ  ل:قا

 ل بعوضة واحدة، وهذا حمال. عند تنقُّ  منتقالً 

وخالف فيه   ،اتهإثب عىلٰ  فقوااتَّ مون قول: املتكلِّ أ ]] ٣٣[[ص /

 وائل.األ

 مون بوجهني:تكلِّ امل احتجَّ 

و حركة أ  و الدورأ التداخل ا إمَّ ه لوال اخلالء لزم نَّ أ  :لوَّ األ

 نَّ أزمة: الملقسامه باطل. بيان اأب والتايل ،ردلةحركة اخلبالعامل 

 نْ إل فوَّ ألكان ا نْ إف ،و فارغٍ أ  مملوٍّ  ٰىل مكانٍ إا مَّ إك، فذا حترَّ إاجلسم 

ٰىل إكان  نْ إانتقل ف نْ إو ،لوَّ ل لزم األوَّ حركة اجلسم األ املايل يبق

 زم الثالث.ر لآخ مكانٍ  ىلٰ إكان  نْ إو ،ل لزم الثاينوَّ مكان األ

 ها لزم اخلالء يفثلم ذا رفعنا صفحة ملساء عنإا نَّ أ  :الثاين

 الوسط.

  ني،ل بالتخلخل والتكاثف احلقيقيَّ وَّ جابوا عن األأ وائل واأل

 م.اجلس  عٰىل ذات املقدار زائداً كون  عىلٰ  يٌّ نوهو مب

سفل، األ ارتفع اجلسم كان مستوياً  نْ إالرفع  نَّ أب وعن الثاين

ارتفع  مل يكن مستوياً  نْ إصحاب احليل، وأ يستعمله  اوهذا ممَّ 

 الوسط باهلواء الداخل إليه. ئل آخر، ويمتلقب نبجا

 .فهو كمٌّ  ،راخلالء مقدَّ  نَّ أوا باحتجُّ  ثمّ 

فروض مون قالوا: التقدير للجسم املواملتكلِّ ]] ٣٤ [[ص/

ر فيه، كام  قطر العامل ضعف لو كان نصف  : خارج العامل فنقولُنقدِّ

 خارج العامل. اقعاً حيط وو اآلن، لكان ذلك املما ه

احلركة مع العائق هلا من  ة وجود اخلالء يستلزم مساوا نَّ أ  : ين ثا ال 

 ،كثر أ  ة يف ؤممل  وفيها  نٍ ما ز  يف  ية ال خل ا ك يف تحرِّ ي فرض جسم ك  ، دونه 

  .ة ئيَّ فتساوٰى احلركة اخلال  ، بنسبة الزمانني   رّق أ رض ورق ف ون 
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 ،للعائق مقابالً  نشأ لو جعلنا الزمانمون قالوا: املحال يواملتكلِّ 

للعائق فيزيد وينقص عٰىل  يجعلنا بعضه للحركة والباق  اذإا مَّ أ 

 فال استحالة. ،نسبته

د وجَ ركة بنفسها ال تُ احل نَّ أب قنيحقِّ املض اعرتض عليهم بع ثمّ 

ه،  يستحقُّ  اً زمان يفكيف يستدع ؤ،عة والبطمن الرس ما حدٍّ   معالَّ إ

 .ةق اوعام يكون بسبب املنَّ إمان فت الزاستحقَّ  نْ إف

ها ال لكنَّ ؤعة والبطاستلزمت الرس نْ إاحلركة و نَّ أواجلواب: 

 مان.الز مع الَّ إ عال تق يمن حيث ه يخترج عن حقيقتها، وه

 :تعريف احلركة يف :السابعةة سألامل

ز  حيِّ  ز عقيب حصوله يفحيِّ  حصول اجلوهر يف احلركةقال: و

 .قبله

صول  رة عن حمني عباعند املتكلِّ حلركة قول: اأ ]] ٣٥[[ص /

عٰىل القول  يٌّ ز قبله، وهو مبنحيِّ  ز عقيب حصوله يفحيِّ  يفر اجلوه

 قسم.ال تن يتات الاحلرك اآلنات وتتايل باجلوهر الفرد وتتايل

ة من حيث هو ل ملا بالقوَّ وَّ أ  وائل قالوا: احلركة كاملواأل

، املكان الثاين صول يفاالنتقال ال احل ية هة، وجعلوا احلركبالقوَّ 

 :ملعنيني جعلوها اسامً  طعت، ثمّ نتهت وانقا قداحلركة تكون  نَّ أل

 .تهٰى املن ىلٰ إأ دك من املبصل املعقول للمتحرِّ مر املتَّ األ :حدمهاأ 

ل  وَّ هٰى، وجعلوا وجود األط بني املبدأ واملنتالتوسُّ  :لثاينوا

 .آنٍ  يف ارجي� خا والثاين ،زمانٍ  يف اذهني� 

 :ونتعريف السك يف :ثامنةلة الاملسأ

 .واحدٍ  كثر من زمانٍ أ ز حيِّ  ه يفحصولن كوقال: الس

مني،  قول: هذا تعريف السكون عند املتكلِّ أ ]] ٣٦[[ص /

 .بل التضادِّ ة تقاحركلل مقابالً  علوهوج

مها به ال وكة والسكون بام فرسَّ ريهم احلرعٰىل تفس نَّ أ واعلم 

ذ قد إالسكنات،  يكات هكون احلرتبل  ،تقابليكون بينهام 

ز، والفارق بينهام الثبات والزوال، احليِّ  يفل احلصو اكا يفاشرت

 والشيخ. تغاير الشخص كالشابِّ  يوذلك ال يستدع

 من ن عبارة عن عدم احلركة عامَّ لسكوا افجعلو وائلا األمَّ أ 

 وامللكة. ك، فالتقابل بينه وبني احلركة تقابل العدميتحرَّ  نْ أنه أش

 :ىٰ ل ليس بمعنذلك احلصو أنَّ  يف :لتاسعةاملسألة ا

 قال: وليس حصوله بمعنٰى، بل نفس احلصول احلركة.

:  ملرتٰىض د االسيِّ ال فق ،هذه املسألة ة يفقول: اختلف اإلماميَّ أ 

والسكون معنٰى يوجب احلركة معنٰى يوجب انتقال اجلسم،  نَّ إ

وا: قال ،تباعهأ هاشم و يبأ ز، وهو مذهب احليِّ  لبث اجلسم يف

ز، احليِّ  احلصول يف يضوهو يقت ،نكوسوذلك املعنٰى هو ال

 ة.واحلصول يقتيض الكائنيَّ 

  رئا وسسنياحل يبأ وهو مذهب  ،نفٰى هذا املعنٰى  فواملصنِّ

 النفاة.

 ليل عٰىل نفيه وجهان:لدوا

 مجاالً إمن فعلنا لعلمناه  كان ذلك املعنٰى ثابتاً  لوه نَّ أ  :حدمهاأ 

 .والعلم منتٍف  ،بالرضورة و تفصيالً أ 

 صحَّ  نْ إز، احليِّ  لذي يوجب احلصول يف انٰى عذلك امل نَّ أ  :الثاين

إليه ر وهفاع اجل انداقتٰىض  نْ إز، فذلك احليِّ  وجوده قبل احلصول يف

ز حيِّ  ك املعنٰى يف حيصل بسبب ذل نْ أ مل يكن بالَّ إو ،تامدعاالفهو 

مل  نْ إو .صل يعود الكالم فيه ملنفالَّ إغريه  وٰىل من حصوله يفأ 

ز لزم الدور، ذلك احليِّ  جلوهر يفال حصوعد  بالَّ إيصح وجوده 

 حصول اجلوهر فيه حمتاج إٰىل ذلك املعنٰى. نَّ أل

لقدرنا  كاً عل اجلسم متحرِّ ج قدرنا عىلٰ  لوا نَّ أببتون املث احتجَّ 

 كالكالم. عٰىل ذاته،

م الكال ل القدرة يفعلِّ ا نُ نَّ أ عٰىل  .القياس باطل نَّ أ :واجلواب

 ال بالعكس.، اتالذ الصفة بالقدرة عىلٰ  عىلٰ 

استحالة االنتقال والبقاء   يف :املسألة العارشة ]] ٣٧[[ص /

 ض:عراعٰىل األ

ام هنَّ أل ،ل والبقاءانتقعليها اال عراض ال يصحُّ قال: واأل

 يقوم بالعرض. عرضان، والعرض ال

 .فق عليه العقالءء قد اتَّ ا االنتقال عليها فيشمَّ أ قول: أ 

ز حيِّ  ز بعد حصول يفحيِّ  ل يفصوحل بافرسَّ يُ  االنتقال نَّ أ علم او

ٰىل إتاج فيه ال ُحي  آخر، وهو واجب االنتفاء عن العرض قطعاً 

 بعد حملٍّ  يل هو امتناع حلول العرض يفلدالٰىل إحتاج ام املنَّ إيل، دل

 نَّ ، ألذَ ِخ أُ معنييه  أيِّ بطل االنتقال عليها بأ ف ، واملصنِّحملٍّ 

مر من خر األآ يف بدَّ  اله نَّ فال يقوم بالعرض، ألال عرض االنتق

 باحلقيقة. عراض، فهو املحلُّ جسم يقوم فيه تلك األ

عة كالرس ض،العرض بالعرقيام  ، جلوازة ضعيفةوهذه احلجَّ 

 .باحلركةالقائمة 

ص، هذا الباب طريق آخر، قالوا: العرض متشخِّ  يف وائلولأل

ه، حملِّ ن ع اكان العرض غني� ل الَّ إمل، وام هو احلانَّ إصه خُّ ة تشوعلَّ 

 .باطل والتايل ،صشخُّ تنه فبالتعيُّ  ا يفمَّ أ وجوده فبالفاعل، و ا يفمَّ أ 
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ا امتناع البقاء عليها مَّ أ و .قةعت املفارتنام ٰىل املحلِّ إ استند اذإو

 ،زت املعتزلة بقائهشاعرة إليه، وجوَّ ، ذهب األلف فيهء خمتفيش

 وائل.هو مذهب األو

 .عراضبقاء بعض األ يفة ورالرض بو احلسنيأ عٰى دَّ وا

،  الثاين  ل، فيجوز يفوَّ الزمان األ ا باقيه يفهنَّ أغريه ب واستدلَّ 

بطلناها  أ ة االمتناع، وهذه حجَّ  ىلٰ إ مكانن اإلم لم االنتقالز الَّ إو

 . )املناهج(اب كت يف

 شاعرة بوجهني:ت األواستدلَّ 

ل: أهنَّ    -وهو البقاء  -ام العرض ا لو بقيت لزم قياألوَّ

 .ضرعالب

ٰىل  إالستحالة استناد العدم  ،تمَ دِ ا لو بقيت ملا عُ هنَّ أ الثاين: 

ٰىل طريان ال إو . اع االمتنىلٰ إن مكال من اإل لزم االنتقاالَّ إو ،الذات

 وٰىل من العكس.أ عدام لصاحبه ا باإلمهحدأ ه ليس نَّ أل ،الضدِّ 

ق لكونه متعلَّ  سابقم العدِ يُ  يل: الطار]] ال يقا٣٨[[ص /

والستحالة اجتامع الوجود  ،دياده عٰىل السابقاز ازووجلالسبب، 

 .يبخالف الباق  يو عدم الطارأ والعدم 

 .احلاجة يف توائهامباس لوَّ يب عن األنجا نَّ أل

 ع املثلني.باملنع من جواز مج وعن الثاين

 ل: يوجد الطارئ ثمّ نقو  نْ أ ه يلزم عٰىل تقدير نَّ أ وعن الثالث ب

ٰىل الفاعل الستحالة إ تنع وجوده، وال يم ه نَّ إ ونحن نقول:  ، م عدَ يُ 

عل ف  نْ إعدام، و إ  ال ف  مل يفعل شيئاً  نْ إه نَّ أل ،ٰىل الفاعل إ عدام استناد اإل 

رشط العرض  نَّ أل  ، ٰىل انتفاء رشط إ وال  . ا ن ضد� يكوف  ، ا جوديً ان و ك 

  عدم العرض.  م يف عدمه كالكال   والكالم يف   ، اجلوهر وهو باٍق 

 تان:تان رديَّ جَّ واحل

، وامتناع قيام فها عٰىل كون البقاء عرضاً فلتوقُّ  وىلٰ ألُ اا مَّ أ 

 .العرض بالعرض

 يف ولكمق هو ام ته، ك ذاىلٰ إاستناد العدم  ا الثانية فلجوازمَّ أ و

عراض الباقية كون األت نْ أط، وهو رشٰىل زوال الإو أ  الزمان الثاين

ٰىل إو أ  يفنٰى الباق يُ قٰى، فعند انقطاعها عراض ال تبأوطة بمرش

 .اعلفال

مر أ  تأثريه يف نَّ أل ،) ممنوعافعل كان وجودي�  نْ إوقوله: (

 نَّ إم: لتق  مَ فلِ  ،عدام موجودإبل  ،جياد معدومإد ليس هو متجدِّ 

حد أ ذا حصل معه ترجيح إاملمكن  نَّ إو ؟ل ممكن دون الثاينوَّ ألا

 . و عدماً أ كان  الطرفني وجب حصول الراجح وجوداً 

اجلوهر قابل،  نَّ إممنوع، ف )طفقرشط العرض اجلوهر (: وقوله

 ف العرض عٰىل غريه.وجيوز توقُّ 

*   *   * 

م /معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت ة احلّيل (العالَّ

ةت ]]١٠٤[[ص   يف اجلسم وغريه:يف تعر تمَّ

 .منيو الطويل العريض العميق عند املتكلِّ سم هة: اجلقال: تتمَّ 

 ريفتع ألجسام رشع يفحدوث اعٰىل   استدلَّ امَّ ـلأقول: 

ا هو نافع يف هذا م وغري ذلك ممَّ دَ وث والقِ اجلسم والعرض واحلد

 .كبذل ]]١٠٥[[ص /ق املطلوب، ويف مباحث تتعلَّ 

مني عبارة عن الطويل العريض العميق، املتكلِّ عند  فاجلسم

جلوهرين إذا ا  من ثامنية جواهر، فإنَّ هو يف املشهور ال حيصل إالَّ و

ان حصل منهام سطح، خطَّ  نضمَّ ا ذا، وإحصل منهام خطٌّ اجتمعا 

وقد يقال: اجلسم عٰىل  .سطحان حصل منهام جسم وإذا انضمَّ 

 . م مطلقاً املنقس

 عه:اء وأنوحلكامسم عند اتعريف اجل

  أحدمها: الكمُّ  :نيعٰىل معني ه منطلق إنَّ  :قال: وقالت احلكامء

 الثالثة. إىلٰ املنقسم  صل القارُّ املتَّ 

وأقسامه،   معرفة الكمِّ  بيان عيتدا التعريف يس: هذأقول

 .مساواةالَّ د فيه املساواة واله ما يوَج فه قوم بأنَّ قد عرَّ  فنقول: الكمُّ 

  ة. الكّميَّ فاق يف ا اتِّ ف بأهنَّ عرَّ ام تُ اة إنَّ واملسا نَّ فإ، دوريٌّ  وهو تعريف

د د فيه واحيوجَ  أنْ  نما يمك يقال: الكمُّ  األوٰىل يف تعريفه أنْ و

وجود الواحد يف  غري أنَّ  ،صل واملنفصليه املتَّ فج در. وينعادٌّ 

، فذكر يف  اخلاصِّ صل ممكن باإلمكان املنفصل واجب، ويف املتَّ 

 .وهو اإلمكان العامُّ  ،اميشمله يف ماالتعر ]]١٠٦[[ص /

أو يكون  صالً يكون متَّ  ا أنْ إمَّ  نقول: الكمُّ إذا عرفت هذا ف

يكون  ،كمشرت ئه حدٌّ اجزأ  د بني يوجَ صل هو الذي فاملتَّ  ،منفصالً 

ما ال (واملنفصل  .هناية ألحد القسمني وبداية لآلخر ذلك احلدُّ 

 قارُّ  يكون نْ ا أ صل إمَّ تَّ وامل وهو العدد ال غري. )،لكيكون كذ

الذات ما جيتمع أجزاؤه يف  الذات أو ال يكون، ونعني بقارِّ 

يكون  ا أنْ إمَّ  قارُّ وال الزمان ال غري. هو الوجود، فالذي ليس بقارٍّ 

، أو يف جهتني وهو السطح، أو جهة واحدة وهو اخلطُّ  يف منقسامً 

أعراض. وهذه األنواع  .جلسم التعليميُّ وهو ا يف جهات ثالث

ه ليس بذات ر أنَّ ا الزمان فظاهباملعدودات، وأمَّ مه تقوُّ للعدد فا اأمَّ 

ام نَّ إ اموالسطح فإهنَّ  اخلطُّ ا ة يف الوجود، وأمَّ ة مستقرَّ جوهريَّ 
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 داخل، واجلزء ال اسطة التناهي وهو غرييعرضان للجسم بو

ل يتبدَّ  هفألنَّ  لتعليميُّ ا اجلسم ايعرض بواسطة عارض. وأمَّ 

خرٰى أُ و باً خرٰى مكعَّ أُ و كرةً  تارةً  اجيعله عةلشمكا ،باقيةوالذات 

باقية، ل عليها وذاهتا فالطول والعرض والعمق يتبدَّ  ،الً مستطي

 هبا. ةمئفهي أعراض قا

ه لو كانت  فألنَّ  ،ا العددأمَّ  .ٰى هذه األنواعنف منيوبعض املتكلِّ 

 قامت فإنْ  ،صفة موجودة واحدة ]]١٠٧ [[ص/ ة مثالً يَّ العرش

 ول العرض الواحد يف املحالِّ ا لزم حلهن أجزائحد موا كلِّ ب

، هذا لكلُّ واحد من تلك األجزاء هو ا يكون كلُّ  وأيضاً  .دةتعدِّ ملا

ء لزم املحال املذكور مت بواحد من تلك األجزاقا وإنْ  خلف.

ام هي أمر ، وإنَّ ة صفة قائمة بالوحداتيَّ فإذن ليست العرش .يضاً أ 

 ا اخلطُّ . وأمَّ مٰىض  دلزمان فقا ا. وأمَّ ريٌّ ووصف اعتبا ذهنيٌّ 

ين لزم انقسامهام يف لذي ذكروه لو كانا موجودَ والسطح باملعنٰى ا

 .لِّ احلال النقسام املح انقسامب وجو رضورةَ  ،لثالثاجلهات ا

أو  ،رء متقدِّ بيش ا قائامً لكان إمَّ  فلو كان موجوداً  ،ا اجلسموأمَّ 

العظم  ثال وتزايدمزم اجتامع األ لوإالَّ  ،ل باطلواألوَّ  .ال

ليس له طول وعرض وعمق ا م فإنَّ  ،والثاين باطل .لسلوالتس

 .يستحيل عروض هذه املعاين له 

 ثاٍن للجسم: ىعنً ر، وهو موهيف اجل ]]١٠٨[[ص /

 قال: والثاين: اجلوهر القابل لألبعاد.

للجسم، وهو اجلوهر القابل أقول: هذا هو املعنٰى الثاين 

فاجلوهر جنس،  ،ايا قوائموطعة عٰىل زاالثالثة املتقبعاد لأل

 .عيُّ اد فصل، وهذا هو اجلسم الطبيوالقابل لألبع

اجلوهر هو  ألنَّ  ،نساجلوهر ليس بج ورد عٰىل ذلك أنَّ أ وقد 

ال  جود عارض وتقييده بالعدميِّ ، واملوال يف موضوعاملوجود 

م وِّ قم ألنَّ  ، هراً لكان فصله جو جنساً  لو كان  وأيضاً  .ه جزءاً صريِّ يُ 

الفصل،  يف طبيعة ويلزم منه دخول اجلنس .جوهر راجلوه

 نْ ألبعاد ال جيوز أة اوقابليَّ  .التسلسل فالفصل ليس بفصل، ويلزم

 ورةَ رض ، لزم التسلسلوإالَّ  ،موجودةا ليست بألهنَّ  ،كون فصالً ي

 هذا احلدُّ  مات. وأيضاً ن املقوِّ  مة الكوهنا من العوارض النسبيَّ 

 يوٰىل.منطبق عٰىل اهل

 ،غري معلوم كون اجلوهر جنساً  ل: أنَّ األوَّ  اب عنوواجل

 ئتواطالب قةخمتلفات احلقيعٰىل ما حتته من  فه عٰىل كونه مقوالً لتوقُّ 

 ، العلوممعرفة ذلك من أعرس يف أنَّ  شكَّ وال  .يف جواب ما هو

 ]]١٠٩[[ص /كون  وارد، فإنَّ التزييف غري ما ذكره من   أنَّ إالَّ 

من عوارض اجلوهر الزم  عارض ضوعوال يف م اً دواجلوهر موج

 زم اجلنس ليس بجنس.له، وال

،  سلسليتو فصله جوهراً لكان  وقوله: لو كان اجلوهر جنساً 

للفصل وليس كذلك،  ماً لو كان اجلوهر مقوِّ  ام يلزم التسلسل أنْ إنَّ 

ال  ،م اجلوهر جوهرل، وإذا قيل: مقوِّ بل اجلوهر عارض للفص

 يكون مقوالً  بل أنْ  ،يف طبيعته خالً ان اجلوهر دوكي نعني بذلك أنْ 

، ست فصالً ة األبعاد ليوقابليَّ  .اندفع ما ذكروه من املحاذيره، فعلي

ة الفصل حممول، والقابليَّ  نَّ أل ،هو القابل لألبعاد لفصلام انَّ وإ

يكون  ، وال يمكن أنْ هو القابل ام املحمولليست حممولة، وإنَّ 

 ة.يَّ مور النسباألُ  القابل من

ألبعاد الثالثة اهليوٰىل ال يمكن فرض قبول ا اين: أنَّ ثوعن ال

ا اجلسم أمَّ و، ط الصورةسُّ  بتوإالَّ الزوايا القوائم فيها  املتقاطعة عىلٰ 

 .ذلكلبل ته قاه لذافإنَّ 

 اجلوهر ومعانيه:

 . يف موضوعقال: واجلوهر هو املوجود ال

ء يقة اليشقحأحدمها:  :نينيق عٰىل معطلَ أقول: اجلوهر يُ 

واملراد  .يف موضوعاملوجود ال  ]]١١٠[[ص /، والثاين: ذاتهو

 م احلالَّ قوِّ ويُ  الِّ عن احل الذي يستغني هنا املحلُّ ها باملوضوع

، فعدمه أعّم من عدم فهو أخّص من املحلِّ  ،كاجلسم والعرض

ل واألوَّ  .نأو ال يكو ،يكون يف املحلِّ  ا أنْ وهر إمَّ ، فإذن اجلاملحلِّ 

 هو لواألوَّ  .أو ال يكون ،يكون حمال�  ا أنْ ين إمَّ اوالث .ورةلصا هو

ل  فاألوَّ  .أو ال ،واملحلِّ  لِّ ااحلمن  باً يكون مركَّ  ا أنْ ة، والثاين إمَّ املادَّ 

النفس،  لواألوَّ  .أو ال ،للبدن راً يكون مدبِّ  ا أنْ مَّ والثاين إاجلسم، 

 يفة العوايل العرش والثاين العقل، واجلوهر أحد األجناس

 املشهور.

 العرض:

وال بقاء له كبقائه، أو  ،ماجلس قال: والعرض هو الذي حيلُّ 

 .املوجود يف موضوع

وميه ف العرض بحسب مفهعرِّ خذ يُ ف اجلوهر أ عرَّ  امَّ ـأقول: ل

د يف ه ما يوجَ فوه بأنَّ عرَّ فقد مون ا املتكلِّ أمَّ  .مني واحلكامءعند املتكلِّ 

 .ء له كبقائهوال بقا ،اجلسم

 ،من األعراض ما يبقٰى للذات دائامً  قال:يال  ]]١١١ص [[/

 كسواد الزنجي.
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بقٰى  يه ال أنَّ إالَّ  ماً زالكان  هذا العرض وإنْ  ا نقول: إنَّ ألنَّ 

 . بهام يبقٰى وليست الذات إنَّ  ،ام يبقٰى بالذاته إنَّ كبقاء الذات، فإنَّ 

 إنَّ مون بأرسهم، فا اصطلح عليه املتكلِّ وهذا التعريف ليس ممَّ 

قائمني  رضان غريتعاٰىل عهللا اإلرادة والكراهة  ٰى أنَّ رمنهم من ي

 وكذلك الفناء عند بعضهم.  ،باجلسم

 أي يف حملٍّ  ،وعه املوجود يف موضفوه بأنَّ ا احلكامء فقد عرَّ وأمَّ 

 مه. قوِّ يستغني عنه ويُ 

 د احلكامء:عراض عنأنواع األ

 .س عوالٍ قال: وهو مقول عٰىل تسعة أجنا

العرض يندرج حتته أجناس  ٰىل أنَّ إاحلكامء بت ذه أقول:

املعروض حتت العارض،  اندراَج  ،هي أجناس األجناس ،تسعة

 .ةر اخلارجيَّ ومة من األُ العرضيَّ  فإنَّ 

 وعرفت أقسامه.  ،، وقد عرفتهمُّ الكل: فاألوَّ 

ر أمر رها تصوُّ ة ال يوجب تصوُّ ة قارَّ أوهو هي الثاين: الكيف،

ها اقتضاء لِّ قسمة يف حموالالَّ  ب القسمةيوجال ها، وعن حملِّ  خارج

عنها  جرُخت ة رج عنها اجلوهر، والقارَّ ة كاجلنس ُخي أ، فاهليالي� أوَّ 

رج األعراض ث ُخي الثال والقيدي الفعل واالنفعال، الزمان ومقولت

رج النقطة واخلامس ُخي ، ج الكمَّ روالرابع ُخي  ،ةالنسبيَّ 

ة ليدخل فيه يَّ لاألوَّ اء بقتضد عدم االيِّ وقُ  .اآلنو ]]١١٢ [[ص/

  عدم القسمة ال اقتضاءً ه يقتيضتنقسم، فإنَّ  العلم باألشياء التي ال

 علوم له.بواسطة اقتضاء امل اي� لأوَّ 

كانت راسخة فهي  ة، فإنْ يَّ ات النفسانلكيفيَّ وأنواعه أربعة: ا

 ات فهي احلاالت كالظنون والكيفيَّ وإالَّ  ،لكات كالعلومامل

ت، انفعاليَّ النار فهي اال ةركحراراسخة كانت  فإنْ  ،املحسوسة

ات يَّ يفلك، وافهي االنفعاالت ري راسخة كحرارة املاءكانت غ وإنْ 

، ةة والفرديَّ وجيَّ النحناء والزكاالستقامة واات ة بالكّميَّ ختصَّ امل

 ة، وإنْ كانت نحو الدفع فهي القوَّ  ة فإنْ تعداديَّ ات االسوالكيفيَّ 

 ة.قوَّ الالَّ  ير فهثُّ كانت نحو التأ

ة، ومن والبنوَّ  ةبوَّ رة كاألُ نسبة املتكرِّ ف، وهو الاضثالث: امللا

ة أو وجود بالقوَّ افؤ يف الس والتككانعها وجوب االخواصِّ 

 لفعل.با

 ء إٰىل املكان.اليشنسبة وهو  ،الرابع: األين

 ء إٰىل الزمان.اخلامس: املتٰى، وهو نسبة اليش ]]١١٣ [[ص/

انتساب  ببللجسم بسالعارضة ة أوهو اهلي ،عالسادس: الوض

مور تساب أجزائه إٰىل األُ إٰىل بعض، وبسبب ان بعض أجزائه

 د.كالقيام والقعو ،نهع اخلارجة

ء بغريه إحاطة اليش، وقيل: كنسبة التملُّ وهو لك، السابع: املِ 

 . انتقالهاملنتقل ب

 وهو التأثري. ،الثامن: الفعل

 ر.تأثُّ وهو ال ،التاسع: االنفعال

 لزم وإالَّ  ،ةعراض النسبيَّ ألد اروا وجومون أنكواملتكلِّ 

اجلوهر هي  تسعة معالض هذه األعرا أنَّ  . وعند األوائلالتسلسل

 مكنة.أجناس املوجودات امل

 كونه مقوالً  ىلٰ ف عواحد من هذه يتوقَّ  كلِّ ة جنسيَّ  واعلم أنَّ 

وذلك  ،منها عٰىل كثريين خمتلفني باحلقائق بالتواطؤ ويكون جزءاً 

انحصار  فإنَّ  أيضاً و ]]١١٤ص [[/ ت.علوما املأعرس من

فيه  كلك تشكَّ ن، وألجل ذهابرا مل يقم عليه ممَّ  دَّ فيام عُ األجناس 

 .الشيخ

 ض عند املتكلِّمني:األعراأنواع 

 وعرشين.   ثالثةمني عىلٰ قال: وعند املتكلِّ 

 : ين جنساً مني يقال عٰىل ثالثة وعرشأقول: العرض عند املتكلِّ 

سّميه ز الذي يُ يِّ عن احلصول يف احل ةار، وهو عبل: الكوناألوَّ 

 ،والسكون ،: احلركةعةرب، وهو جنس ألنواع أكيم أيناً احل

الث،  ثلهاملَّ جلوهرين بحيث ال يتخاالجتامع، وهو كون او

 لهام ثالث.بحيث يتخلَّ وهنام وهو ك ،واالفرتاق

ب كَّ رتي، والبواقي الثاين: اللون، وهو جنس للسواد والبياض

 خالصني، وأضاف إليهام احلمرة جعلهام موأبو هاش .منهام

 والصفرة واخلرضة.

 ،وامللوحة ،واملرارة ،سعة: احلالوةوهي ت ومطعالثالث: ال

 ،بضوالقَ  ،والعفوصة ،سومةوالد ،واحلرافة ،واحلموضة

 والتفاهة. 

وليس ألنواعهام  .الطيب والنتن :الرابع: املشمومات، وهي

 .ةفقة واملخالجهة املواف من إالَّ  ءسامأ 

متامثل،  ]]١١٥[[ص /وهذه األنواع األربعة منها ما هو 

ف وخمتل .ء عليها خالفويف جواز البقا .ضادٌّ متو ومنها ما ه

ها خمتلف غري فيد طعوم والروائح يوَج الو .متضادٌّ  ن واللونالكو

 . متضادٍّ 

 . كة ملساً اخلامس: احلرارة، وهي مدرَ 
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هي عدم (: لي. وق وىلٰ ة لألُ ضادَّ الربودة، وهي مالسادس: 

ة زائدة فيَّ من اجلسم البارد بكي نحسُّ ا فإنَّ  ،، وهو خطأ)احلرارة

 به. سُّ دم ال ُحيَ والع ،عٰىل ذاته

 . ملساً  ةكسابع: الرطوبة، وهي مدرَ لا

 .وىلٰ ة لألُ دَّ وسة، وهي مضاالثامن: اليب

وفيه  ،معك بالسالتاسع: الصوت، وهو مدرَ  ]]١١٦[[ص /

وهو حيصل بسبب القرع أو  ،خالف ويف التضادِّ ل وخمتلف، متامث

 .، وليس بباٍق القلع

وهو  ،كيم ميالً سّميه احلالذي يُ د، وهو امعتالعارش: اال

 كان اعتامداً  زم إنْ فالالَّ و عارض، ا الزم أ وهو إمَّ  .س ملساً حمسو

ة تَّ والعارض أنواعه س ة. فهو اخلفَّ نحو السفل فهو الثقل، وإالَّ 

عٰىل خالف فيه، والعارض  ٍق زم باوالالَّ د اجلهات، بحسب تعدُّ 

 .فاقاً اتِّ  غري باٍق 

 .د املحلِّ يف وجودها جمرَّ  ة يكفيرشع فهذه أنواع

ني عند أيب  لَّ يف حم وهو عرض حالٌّ أليف، : التاحلادي عرش

 .بة التفكيكاشم يقتيض صعوه

ٰىل اعتدال : احلياة، وهي عرض قائم بالبدن زائد عالثاين عرش

 .هي نفس االعتدال وعند آخرين ،عند قوم ةزاج والصحَّ امل

ة البنية ئد عٰىل صحَّ زاض : القدرة، وهي عرعرشالثالث 

د وعن ،ة الفعل عند قومصحَّ  ]]١١٧[[ص / قتيضي والصالبة

 ة البنية والصالبة.صحَّ  ين هي نفسآخر

ا  ، وهو إمَّ نفيوهو احلكم بالثبوت أو ال ،: االعتقادالرابع عرش

 ال أو يكون مطابقاً  ا أنْ إمَّ  واجلازم .نوأو ال يك يكون جازماً  أنْ 

ل العلم، والثاين فاألوَّ  .أو ال يكون ثابتاً  ا أنْ إمَّ ل واألوَّ  .يكون

ب، والذي ليس كَّ هل املرهو اجل ابقاً يكون مط التقليد، والذي ال

 املساويو ،، واملرجوح ومهاً ابجازم يكون الطرف الراجح ظن�

 . اشك� 

، من أنواع االعتقاد العلم والظنَّ  أنَّ  عندي قَّ احل واعلم أنَّ 

 من أنواع االعتقادات. اسيل والوهم والشكَّ 

وقد  .قادينح من االعتوهو الراج ،: الظنُّ اخلامس عرش

له.  واملعتزلة جعلوه مغايراً  .عتقاداتواع االه من أنا أنَّ ذكرن

ان االعتقاد، د الرجحان ورجحبني اعتقا فرٌق و ]]١١٨[[ص /

 .نُّ  هو الظ، والثاينوجهالً  اوظن� كون علامً ي قد لاألوَّ  فإنَّ 

 .ٍق وقد مٰىض، وهو غري با ،: النظرعرشس الساد

 وهي امليل العقيل. ،رادةالسابع عرش: اإل

 .انوهي اإلباء العقيل، ومها متضادَّ  ،راهة: الكثامن عرشلا

 ومها غري باقيني. ، لل خمتلف ومتامثب ،منهام تضادٌّ  وليس يف كلٍّ 

 وهي امليل الطبيعي. ،الشهوة: عرش التاسع

 .انر الطبيعي، ومها متضادَّ ونفالوهو  ،ون: النفارالعرش

 . تضادٌّ  واحد منهام يف كلِّ  وليس

عن إدراك املنايف عند   عبارةوهو  ،ملاأل ون:احلادي والعرش

راك ة إدواللذَّ  .لصاق االتِّ حيدث من تفرُّ و ]]١١٩[[ص /، قوم

 املالئم.

 احلياة.ٰىل قر إواع تفتفهذه األن

  ،ز يف املتحيِّ  وال حالٌّ  ،ز  متحيِّ اء وهو غريون: الفنالثاين والعرش

 . فاقاً اتِّ  اٍق غري بوهو  ،ده خالفوجترُّ  ويف وجوده

وهو زائد عٰىل استمرار الوجود  ،لبقاء: اونعرشث والالثال

 .عند قوم

عراض، واالستقصاء   يف هذه األرصفهذا هو الكالم املخت

 . )اليقنيهج منا( كتاب ذكرناه يف

 املتكلِّمني: احلركة وتعريفها عند

 آخر. كان يف د أنْ ز بعواحلركة هي حصول اجلسم يف حيِّ  ل:قا

اجلسم حال  فإنَّ  ،منياملتكلِّ  ول: هذا تعريف احلركة عندقأ 

 ل والثايناألوَّ ك، وليس بني ل غري متحرِّ حصوله يف املكان األوَّ 

 ل يف املكان الثاين.وَّ صول األمكان، فإذن احلركة هي احل

 ،لاحلركة ليست هي احلصول األوَّ  ا هاهنا بأنَّ وكام شكَّ ربَّ و

ء ة انتهاحال هنَّ فإ ،ملكان الثاينصول يف اك، وال احلمل يتحرَّ  هفإنَّ 

ت ا لو كانفإهنَّ  وأيضاً  .ل والثايناحلركة، وال مكان بني األوَّ 

  منقسمة. غري أو  ،مةتكون منقس ]]١٢٠[[ص / ا أنْ موجودة فإمَّ 

 املايض دة، ألنَّ ووجم حلركةتكون اال  أنْ منه  ل يلزمواألوَّ 

ال يكون  لزم أنْ  امً فاحلارض لو كان منقسواملستقبل معدومان، 

 أ.والثاين يلزم منه وجود اجلزء الذي ال يتجزَّ  .حارضاً  احلارض

ا عبارة عن احلصول يف احلركة عندن أنَّ  :لواجلواب عن األوَّ 

ا هذ: قلنا ركة.ذلك هو حالة انتهاء احل وقوله: إنَّ  .ينز الثااحليِّ 

ن ل يف املكابني احلصو نَّ أ، وٰى عٰىل نفي اجلزء الذي ال يتجزَّ  مبنيٌّ 

 ،ا عٰىل تقدير ثبوت اجلزءأمَّ  .ة يقطعها اجلسمفين مسال والثااألوَّ 

هذين  عٰىل أنَّ  .اينجيب عن الثنذا وهب .هذا املحذور فيندفع

 ع.سمَ يُ فال  ،اتوريَّ الرضيف   تشكيكالوجهني
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 كامء:احلد عريفها عناحلركة وت

 ة.ة من حيث هو بالقوَّ ل ملا بالقوَّ قال: وقيل: كامل أوَّ 

للحركة، وهو تعريف  ثانٍ  تعريفأقول: هذا  ]]١٢١[[ص /

 احلكامء.

  هلا فإنَّ إمكان ثبوهتا  صفة غري ثابتة للذات مع  كلَّ  واعلم أنَّ 

ل وحصو ،صفة بتلك الصفةة متَّ وَّ بالقا ا: إهنَّ تلك الذات يقال هل

 امل للذات.ك فةالص تلك

ل  ان األوَّ يف املك ا كان حاصالً إذا عرفت هذا فنقول: اجلسم إذ

فهو كامل له، وهو  ،لثاين ممكن غري ثابت لهاكان امل حصوله يف فإنَّ 

 الثاين ال يمكن إالَّ  صوله يف املكانوح .ة يف ذلك املكانبالقوَّ 

ة عنه ممكنمعدومة  لك احلركة حينئذٍ ة، وتسافه املعته وقطبحرك

 اهب ق الكاملني، فإنَّ احلركة أسب لكنَّ  . ، فهي كامل للجسم أيضاً له

أي للجسم من  ،ةل ملا بالقوَّ وَّ ل أ ي كامحيصل الكامل الثاين، فه

سائر  ألنَّ  ،كرنا هذا القيدام ذوإنَّ  .ةبالقوَّ  ]]١٢٢[[ص /حيث هو 

ت انك لـامَّ ة احلرك  أنَّ إالَّ  ،ة يف تلك الصفاتقوَّ ملا بال الصفات كامل

ة حاصل بل من حيث هو بالقوَّ  ،ك ال مطلقاً ة متحرِّ ملا بالقوَّ  كامالً 

ليخرج عن هذا التعريف  ،كر هذا القيدب ذوج ،يف املكان الثاين

 ر.َخ أُ امالت ي إٰىل كؤدِّ سائر الكامالت التي ال تُ 

 كامء:للحركة عند احل ريفات ُأخرىٰ تع

 ة.دوريَّ والبواقي  ،ذا أجود تعريف احلكامءه ل:اق 

ور فيها، ر للحركة لزمهم الدَخ أُ أقول: للحكامء تعريفات 

ف احلركة بعضهم عرَّ  فإنَّ  .لتعريف أجود من تلكفكان هذا ا

ول ئلوا عن معنٰى احلص، فإذا ُس ا احلصول عٰىل التدريجبأهنَّ 

 فإذا قيل هلم: ان،لزمألجزاء اه احلصول املطابق لوا: إنَّ التدرجيي قا

فقد انتهٰى التعريف إٰىل  .ه مقدار احلركةنَّ إ: لواالزمان ما هو؟ قا

 سرياً ي: احلركة هي احلصول قوهلمكذلك و ركة وهو دور.احل

ئلوا فإذا ُس  .احلصول ال دفعة كذلك قوهلم: احلركة هيو .يسرياً 

ذا ا احلصول يف اآلن، فإإهنَّ  الدفعة، قالوا:عن معنٰى 

 ،ف الزمانرط هئلوا عن اآلن ما هو؟ قالوا: إنَّ ُس  ]]١٢٣ [[ص/

ط سُّ هلم: احلركة هي التوكذلك قوو فدار. ،والزمان مقدار احلركة

يف  فرضته يكون اجلسم حاصالً  آنٍ  ّي بحيث أ  نتهٰى بني املبدأ وامل

تامله عٰىل اآلن وهذا مع اش .يهف ال يكون قبله وال بعده حاصالً  حدٍّ 

 البعدو بلعٰىل الق أيضاً  ف باحلركة مشتملرَّ ملعمان االزف باملعرَّ 

 ركة.ف باحل بالزمان املعرَّ ف إالَّ عرَّ الذي ال يُ 

 مني:عند املتكلِّ  السكون ومعناه 

أو عدم   ،ز أكثر من زمان واحدصوله يف حيِّ لسكون حواقال: 

 ك.يتحرَّ   من شأنه أنْ احلركة عامَّ 

 ، فإنَّ امءلحك لالثاينمني ول للمتكلِّ عريف األوَّ أقول: الت

العرض ال يقال له:  ، فإنَّ طلقاً م ال السكون عندهم عدم احلركة

ن اآل ا ساكنة، واجلسم يفهنَّ دة ال يقال: إملجرَّ مور اساكن، واألُ 

 ]]١٢٤[[ص / يكن من شأنه أنْ  ملا مل  ،اكنالواحد ال يقال له: س

 ن.منه يف تعريف السكو ال بدَّ القيد األخري  فهذا .كيتحرَّ 

 ن:الزما

ر يف م والتأخُّ قدُّ لتقال: والزمان مقدار احلركة من حيث ا

  دار.وإالَّ  ،لزماناملسافة ال يف ا

ها عٰىل بعض ئهر ألجزام وتأخُّ رض فيه تقدُّ أقول: الزمان قد يع

واملسافة  .رم منه املتأخِّ جيامع املتقدِّ  ال يمكن أنْ  اطبيعي�  ماً بعض تقدُّ 

، اوضعي�  ماً بعض تقدُّ  ىلٰ ها عبعض متقدَّ يتشتمل عٰىل أجزاء  يضاً أ 

ام ت احلركة مطابقة هلام تزيد بزيادهتام وتنقص بنقصاهنكان امَّ ـول

وحصل هلا   ، ملتقدُّ النوع من اعرض هلا هذا  ،وتنقسم بانقسامهام

ر فالزمان مقدا .رةكانت معدودة ومقدَّ  نْ أ مات بسبب هذه التقدُّ 

بسبب هلا  ارضنير العم والتأخُّ ا من حيث التقدُّ احلركة وعدده

ر م والتأخُّ ال بسبب التقدُّ  ،بعض ىلٰ سافة عملا م بعض أجزاءتقدُّ 

 دور. لزم الوإالَّ  ،زمانحقني هلا بسبب الالالَّ 

 الزمان عند احلكامء:

يع يقطع ك الرساملتحرِّ  ألنَّ  ،قال: وهو موجود عند احلكامء

ا كّم  منقسم إمَّ  إمكانه ف ،مانهعته يف نصف زك برسنصف ما يتحرَّ 

 كّم. أو ذو 

الزمان أمر  ٰىل أنَّ امء ذهبوا إكحلا أقول: ]]١٢٥[[ص /

ا إذا بأنَّ وده وا عٰىل وجواستدلُّ  .من األزل إٰىل األبد موجود ممتدٌّ 

  كًا وفرضنا معه متحرِّ  ، عة ما مسافة مايقطع برس كاً ا متحرِّ فرضن

  ام يقطعان مسافة ، فإهنَّ تهيا معاً وان ا معاً يتدَ واب ،عةآخر بتلك الرس

الثاين قد  دَ جِ وُ  معاً  اوانتهيَ  لثاينا ونأحدمها د ابتدأ ولو  .واحدة

البطيء  دَ جِ وُ  معاً أ معه بطيء وانتهيا ولو ابتد .لقطع أقّل من األوَّ 

عة يف نصف الرس ]]١٢٦[[ص /ويقطع بتلك  ،أقّل  قد قطع

ك املذكور وانتهائه حرِّ ني ابتداء املتالزمان نصف املسافة، فإذن ب

ن ذلك كان آخر أقّل مإمو  ،نة عة معيَّ برسسافة لك املإمكان قطع ت

قابل  وكلُّ  .دفهو موجو ،للقسمة ون اإلمكان قابالً اإلمكان، فيك
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أو  يكون كام�  ا أنْ إمَّ ، فذلك اإلمكان ا كّم أو ذو كمّ إمَّ هو ة فللقسم

 .يكون ذا كمّ 

 حركة:الزمان مقدار لل

 وكذا .ا خلفة زادت بزيادته، هذكان مقدار املادَّ  قال: فإنْ 

 ة. قارَّ فهو لغري أو جلسم ،ةة قارَّ أهلي

ه أنَّ  القسمة رشع يف بيان الزمان مقدار لقبول  أنَّ  بنيَّ امَّ ـأقول: ل

أو  ،ةللامدَّ  يكون مقداراً  ا أنْ الزمان إمَّ  ألنَّ  مقدار للحركة، وذلك

 إالَّ  ،باطل والكلُّ  .ةة الغري القارَّ أهيأو لل ،و للجسمأ  ،ةة القارَّ أللهي

ه فيه، ام ازداد ازداد حملُّ لَّ دار كاملق ل: أنَّ ألوَّ ا نبيان بطالو ري.ألخا

ام كان أطول كلَّ  يكون أنْ  ة لوجبللامدَّ  اراً فلو كان الزمان مقد

، هذا ازدادت عظامً  ة حركةً ام ازدادت املادَّ ة أكرب، فكلَّ انت املادَّ ك

ة رَّ القاة أيلهل راً يكون مقدا ه ال جيوز أنْ  أنَّ يان تبنيَّ هبذا البو خلف.

ة غري أهلي يكون مقداراً  فوجب أنْ  ]]١٢٧[[ص / ، للجسموال

 ة.قارَّ 

 ة:احلركة الدوريَّ 

  ،كوناً تقيمتني سبني املس ألنَّ  ،ةالدوريَّ حلركة قال: وهو ا

ستحالة ، واملفارقة يف آخر، الة الوصول عنده يف آنٍ لوجود علَّ 

 آلنات.ايل االستحالة تت ،وبينهام سكون معاً  مثلني اجتامع

 ه هاهنا بأنَّ ة فرسَّ ري القارَّ مقدار لغالزمان   أنَّ  بنيَّ امَّ ـل ل:أقو

عٰىل  نيٌّ عٰىل ذلك بدليل مب تدلَّ اسو .ةيَّ احلركة الدورذلك الغري هو 

 مات:ثالث مقدَّ 

ذكره  وهذا قد  .تهاءالزمان ليس له ابتداء وال ان ها: أنَّ احدإ

 .رَّ بام م عنه وأجاب ،ه الفالسفةبَ  من ُش فيام مٰىض 

 يت بياهنا. هية، وهذه سيأاألبعاد متنا الثانية: أنَّ 

  انتا عىلٰ سواء ك - مستقيمتني  حركتني الثالثة: أنَّ بني كلِّ 

ا اختلف فيها مة ممَّ سكونًا، وهذه املقدّ  - رجوع  انعطاف أو عىلٰ 

، وأثبته نفي هذا السكون إىلٰ  فالطونفذهب أ  ،احلكيامن

نتهٰى الوصول إٰىل امل ذلك بأنَّ  ىلٰ ه عأصحاب حتجَّ . وارسطاطاليسأُ 

 آنُ  نههو بعييكون  ز أنْ املفارقة ال جيو ، وآنُ يكون يف آنٍ  وأنْ  ال بدَّ 

 وبينهام زمان سكون. آننيمن  الوصول، فال بدَّ 

 بأنَّ شيخ يف الشفاء ة عظيمة االختالل قد أبطلها الوهذه احلجَّ 

 . زمانٍ يف لصام حت، وإنَّ حتصل يف آنٍ  ]]١٢٨[[ص /املفارقة ال 

 ل زمان املفارقة.يف أوَّ قلت: الكالم  فإنْ 

الوصول،  آنُ  قة، بل هوفيه مفار ل زمان املفارقة ليسقلت: أوَّ 

ء يف زمان عليه بيش ء حمكوماً يكون اليش  أنْ وال استبعاد يف

ليه بنقيض ذلك احلكم إذا كم عالزمان ُحي ويكون يف ابتداء ذلك 

ة احلجَّ  فهذه . وأيضاً وده يف آنٍ جو يصحُّ ا ال ء ممَّ كان ذلك اليش

 . رضاً نقسمة فصلة املآتية يف احلركة املستقيمة يف املسافة املتَّ 

خرٰى، وهي  أُ ة ة استنبط حجَّ ه بعد إبطال هذه احلجَّ نَّ ثّم إ

ركة توجد يف ح نقول: كلُّ  نْ املذكورة يف هذا الكتاب، وتقريرها أ 

ك لذاته ملا اجلسم لو حترَّ  إنَّ م، فاجلس ة غريهلا من علَّ  اجلسم فال بدَّ 

 ه لووألنَّ  .جزء من أجزاء احلركة لوجوب دوام كلِّ  ،ك لذاتهرَّ حت

ه كان يلزم وألنَّ  . ت احلركة عنهمَ دِ ملا عُ  ك لذاتهحترَّ 

 يطلب مكاناً  مل ه إنْ وألنَّ  .ك مجيع األجسامحترُّ  ]]١٢٩ [[ص/

 كلُّ ذن إف ،إليهطلب سكن عند الوصول  ك، وإنْ مل يتحرَّ  ابيعي� ط

ة وتلك القوَّ  ،ة سارية يف اجلسمك بقوَّ ام يتحرَّ ك فإنَّ جسم متحرِّ 

 . ٰى ميالً سمَّ تُ 

 وجودها يف آنٍ  ا يصحُّ ة الوصول ممَّ علَّ  قول: إنَّ ر هذا فنا تقرَّ ذإ

 ،يف آنٍ الذي يوجد  ولة للوصا علَّ بخالف احلركة، وذلك ألهنَّ 

 آنِ  ة يفموجود وصوللا ةلَّ ته، فعووجود املعلول يستلزم وجود علَّ 

ة تكون هي بعينها علَّ  أنْ  املفارقة ال يصحُّ  ةوعلَّ  .الوصول

ء واحد، وذلك يصدران عن يشان  لكان الضدَّ إالَّ الوصول، و

ملا  يضاً أ  د يف آنٍ ا توجَ ة ممَّ وتلك العلَّ  .ام، هذا خلفيستلزم اجتامعه

 سم واصالً اجل  لكان وإالَّ  ،واحدٍ  وال جيوز اجتامعهام يف آنٍ  ،مرَّ 

فإذن اآلنان  تيهام، هذا خلف.علَّ  لوجود ،واحدٍ  يف آنٍ  مفارقاً 

أ، اجلزء الذي ال يتجزَّ  وجود  لزموإالَّ  ،تاليهاممتغايران وال جيوز ت

لوصول ة افيه علَّ  دَ جِ فإذن بني اآلن الذي وُ  وهو باطل ملا يأيت.

ن فيكو ،ةلَّ عة املفارقة زمان ليس يف فيه علَّ  دَ جِ ن الذي وُ وبني اآل

 فإذن احلركات .وهو املطلوب ،سم يف ذلك الزمان ساكناً اجل

 وإنْ ت هبذا الربهان، رجعت انته ا إنْ هنَّ أل ،ها منقطعةاملستقيمة كلُّ 

ك تحرَّ تلتناهي البعد الذي  ،ت يف سمت واحد لزم تناهيهااستمرَّ 

 .ينقطع للحركة املستقيمة لزم أنْ  مقداراً  فلو كان الزمانفيه، 

 ه لو وجب هذا السكون لوجببأنَّ  استدلَّ طون فالوأ 

ة حلصاوقوف احلبل اهلابط عند انتهاء حركة ا ]]١٣٠ [[ص/

 الصاعدة.

ا فسادها يف كتاب  نَّبيَّ ضعيفة، وقد  هذه احلجج واعلم أنَّ 

 فليطالع من هناك.  )،األرسار(

 يل اآلنات: اآلن وتتا
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 : وعدم اآلن يف مجيع الزمان الذي بعده.قال

ال يورد عٰىل قوهلم: اآلنات  سؤالواب عن ذا جه ل:أقو

كون عدمه عٰىل ي ا أنْ اآلن املوجود إمَّ  ل:نقو تتتاٰىل، وتقريره أنْ 

العدم عٰىل  ألنَّ  ،ل باطلاألوَّ و ]]١٣١[[ص / .أو دفعة ،يجالتدر

م بعض أجزائه يف عدَ ملنقسم الذي يُ ام يكون للموجود االتدريج إنَّ 

خر منه، واآلن عض اآليف الب آلخرض اعلبوا ،بعض أجزاء الزمان

عة فيكون دف ،عٰىل التدريج فال يكون عدمه حاصالً  ،ليس بمنقسم

م فيه اآلن عدَ ل يُ األوَّ اك آن عقيب اآلن يكون هن فيجب أنْ  ،نٍ يف آ

 فيلزم تتايل اآلنات. ،لاألوَّ 

الوجود والعدم  فإنَّ  ،ممنوع نقول: احلرص نْ وتقرير اجلواب أ

 .ريجأو ال عٰىل التد ، التدريجعىلٰ  هامد منواح كلُّ  صلحي ا أنْ إمَّ 

صل يف مجيع أو حي دفعة حيصل وما ليس عٰىل التدريج أعّم من أنْ 

 إنَّ ء مطابقة ألجزاء الزمان، فيكون ذا أجزا ال بمعنٰى أنْ  ،الزمان

وال يفتقر  ،د يف آنٍ شياء التي توَج كاأل ،من األشياء ما حيصل دفعة 

عٰىل معنٰى  ،يف زمانل صما حي نهامو زمان.الد وجودها إٰىل وجو

، يسرياً  اً فتحصل يسري ،ه مطابقة ألجزاء الزمانؤأجزاتكون  أنْ 

 زمان ويف  ومنها ما حيصل يف كاحلركة. ،ستحيل حصوله يف آنٍ وي

 .ط بني املبدأ واملنتهٰى كالتوسُّ  ،آنٍ 

بل يف  ،يف استمرار عدم اآلن ليس الكالم ئل:فلو قال القا

 .مهعدء ابتدا

ذلك عٰىل ما وال استبعاد يف  ،هو آن وجودهه داء عدمابت قلنا:

 سلف.

 ير وأنواعها:لتضادِّ والتغابعض أحكام احلركة من ا

 قصد. امل احلركة لتضادِّ  تضادُّ قال: و

 فرغ من بيان تعريف احلركة والزمان وبيان امَّ ـأقول: ل

وحدة الو كر بعض أحكام احلركة من التضادِّ ودمها رشع يف ذوج

أو  ،متامثلنييكونا  ا أنْ : الشيئان إمَّ نقول ل ذلكقبو .روالتغاي

  [[ص /واحد منهام  لُّ ك ا اللذان يسدُّ فاملتامثالن مه .خمتلفني

أو غري  ،ينيكونا ضدَّ  ا أنْ إمَّ  تلفانواملخ صاحبه. مسدَّ  ]]١٣٢

تامعهام ويكون بينهام لذان يستحيل اجان مها الفالضدَّ  .ينضدَّ 

شرتط غاية يمن ال  . ومنهمنيديَّ وجو يكونان، فعدباغاية الت

يَّةلالتباعد يف ا  .ضدِّ

د ة ال توجَ تَّ س موراً أُ ركة تستدعي حلا تعلم أنَّ  وينبغي أنْ 

 ا: بدوهن

تها  احتياجها إليه من حيث عرضيَّ جه وو ،كل: املتحرِّ األوَّ 

 وضوع.ووجوب احتياج العرض إٰىل امل

ه ال أنَّ  انَّبيَّ وقد ثة، ا حمدَ ه ألهنَّ إليت اجام احتوإنَّ  ،كاملحرِّ  الثاين:

ء من يش فال بدَّ ، أعني اجلسم ،كات املتحرِّ يستند إٰىل ذْن جيوز أ

ة، يَّ ة قرسكون قوَّ يوقد  ،يعةطب كونيقد  ووه ،حلركةآخر يوجب ا

 .واختياراً  كون إرادةً يوقد 

  هره فيه اجلونا ما يتوجَّ هاه ونعني به  ،الثالث: ما فيه احلركة

، وهي ال جتوز ٰىل صنفن صنف إر وممقولة إٰىل نوع آخن نوع م

ا  والصغري يكرب إمَّ   يصغر، بريكالك قوالت: الكمُّ أربع م يف إالَّ 

من  كيف كالتحرُّ والتكاثف، والك ،بالتخلخل والذبول أو بالنموِّ 

لقعود، القيام إٰىل ا ك مناحلرارة إٰىل الربودة، والوضع كالتحرُّ 

 وبالعكس. ن فوق إٰىل أسفلم كةواألين كاحلر

ه كالفوق  الرابع واخلامس: ما منه وما إلي ]]١٣٣ [[ص/

، جودين بالفعلومها قد يكونان مو .ودةة والرباروالسفل واحلر

يف الفلك، وقد يكون ما منه وما  ام ة كوَّ يكونان موجودين بالقوقد 

 طةنقبنوع من االعتبار ككانا متغايرين  بالذات وإنْ  إليه واحداً 

قد  وأيضاً  .ها هناية هلا بعينا إهنَّ ة فلحركة الفلكيَّ نفرضها مبدأ ل

لسفل،  الفوق واوالربودة، وطرَيف رارة حل اين كطرَيف دَّ ونان ضيك

 وهو ظاهر.  ،ين املتضادَّ وقد يكونان بني

ن  هلا من زما فال بدَّ  ،احلركة حادثة فإنَّ  ،السادس: الزمان

 د فيه.توَج 

 احلركات:  ضادُّ ت

ها ما ليس  منو ، ادُّ تضي فت هذا فنقول: احلركات منها مارع إذا

ق هبا ء آخر متعلِّ يشبل ب ا حركةس ألهنَّ كة لياحلر فتضادُّ  .كذلك

 دِّ ها لتضايكون تضادُّ  جيوز أنْ ة، وال مور الستَّ من أحد األُ 

 وال تضادُّ  .والبارد قد يصعدان وهيبطان احلارَّ  ك، فإنَّ املتحرِّ 

 .وطبهو دك حركتي صعورِّ ك الواحد قد ُحي رِّ حامل فإنَّ  ،كحرِّ امل

صعود الة يف حركتي واحدا فإهنَّ  ،ال للمسافةو ]]١٣٤[ص [/

 فلم يبَق  ، التضادَّ فال يقتيض ري متضادٍّ ه غفإنَّ  ،وال للزمان .واهلبوط

ة للحركة فاحلركة من السواد إٰىل البياض مضادَّ  ، ما منه وما إليهإالَّ 

د صعوال املبدأ واملنتهٰى، وكتضادِّ  تضادِّ ل ادلبياض إٰىل السومن ا

 .مها أيضاً ط لتضادِّ هلبووا

  ة نقطة وكذلك منتهاها، ومها غريكانيَّ املاحلركة : مبدأ ال يقال

 ين. متضادَّ 
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 انتهام متضادَّ ولكنَّ ،ن بالذاتيام غري متضادَّ إهنَّ نقول: ا ألنَّ 

، وهو تضادٌّ م ٰى خرٰى منتهألُ حدامها مبدأ واكون إ باالعتبار، فإنَّ 

 .روضرض للمعالعا دِّ تضا هلام إجياب يوجب التضادَّ 

 :رهاوحدة احلركة وتكثُّ 

 لوحدة املوضوع والزمان واملسافة.  وحدهتاو قال:

ة يان كيفيَّ عدمه رشع يف بها وان تضادِّ  فرغ من بيامَّ ـول: لأق

حدة فيها من و بدَّ وحدة احلركة ال  ، فنقول:) رهاوحدهتا وتكثُّ (

ركة رت احلكثَّ لتر املوضوع لو تكثَّ  ك، فإنَّ ني املتحرِّ أع وعوضامل

فيها من  وال بدَّ  .نيباملحلَّ  حدض الواالستحالة قيام العر ،قطعاً 

 ]]١٣٥[[ص /ك يف هذا اليوم حترَّ ك إذا املتحرِّ  إنَّ وحدة الزمان، ف

ٰى يستحيل  خرأُ ك يف الغد حركة حركة وانقطعت حركته ثّم حترَّ 

ا فيه وال بدَّ  الستحالة إعادة املعدوم. ،واحدة انكتركون احلت أنْ 

من املسافة  عمُّ وهو أ ه،ك فيما يتحرَّ  املسافة، ونعني بهدة وح من

 واحداً  كاً ا لو فرضنا متحرِّ نَّ بحسب العرف االصطالحي، أل

ي أين وكيف لكانت احلركتان حركتَ  واحدٍ  انٍ ك يف زميتحرَّ 

ويلزم من وحدة هذه  .ركةحلا يهر ما فلتغاي ،ورةلرضمتغايرتني با

 ط فيها وحدةَرت شوال يُ  .ما إليها منه ودة ممور الثالثة وحاألُ 

مبدأ وقبل انتهاء من  ك جسامً حرَّ  كاً ا لو فرضنا حمرِّ ، فإنَّ كرِّ تحامل

كان احلركة واحدة واملحرِّ  ريكه، فإنَّ ك آخر يف حتكته ابتدأ حمرِّ حر

 متغايران.

والثاين يلزم   .أو ال ،يفعل شيئاً  ا أنْ إمَّ  الثاينك قال: املحرِّ ال ي

كة التي حلرا ويكون فعله ه ا أنْ ل إمَّ واألوَّ  .النقض بطالمنه إ

ين لثاوا ،ه إعادة املعدومل يلزم منواألوَّ  .أو ال ،للها األوَّ فع

 كني. لتغاير املحرِّ  تغاير احلركتنييقتيض

لزم من ذلك ي وال ل، فعل األوَّ فعل الثاين غري نقول: إنَّ  األنَّ 

فاألثران واحد  ،صاهلا اتِّ وحدة احلركة هي  ألنَّ  ،تغاير احلركتني

 ع آخر.يرا بنواغت صال وإنْ باالتِّ 

 :تضادُّ احلركة املستقيمة مع املستديرة 

إلمكان   ،ديرةاملستقيمة املست دُّ ال تضاقال: و ]]١٣٦[[ص /

 جدُت و ماالواحد واحد، و وضدُّ  ،لغري متناهٍ  كون املستقيم وتراً 

 . فيه مقنعاً 

 قيمة ال تضادُّ ت املستاركاحل أقول: املشهور عند احلكامء أنَّ 

املستقيم يمكن  اخلطَّ  وا عٰىل ذلك بأنَّ واستدلُّ  .ةرياحلركات املستد

واحدة،   يف التضادِّ نسبتها إليه  ، متناهيةغري لقيسٍّ  يكون وتراً  أنْ 

 وهناك إالَّ  تقيممسلل ايرات مضاد� ض من املستدفرَ يُ  ه ال خطَّ فإنَّ 

يَّةبال ىلٰ فيكون أو ،منه تقعرياً  )ما هو أكثر( فيلزم  ، للمستقيم ضدِّ

 لذلك اخلطِّ  االغري املتناهية ضد�  اخلطوط املستديرة نكوي أنْ 

ة للحركة ر مضادَّ املستدي ذلك اخلطِّ كة عٰىل كون احلرتو ،ملستقيما

واحد أكثر من لا يكون ضدُّ  أنْ  وذلك يقتيض .املستقيم عٰىل اخلطِّ 

 واحد، وهو حمال. 

 انلو كان له ضدَّ واحد ء الاليش وا عٰىل استحالته بأنَّ واستدلُّ 

وع فهام من ن ،يكونا عٰىل غاية البعد عنه من جهة واحدة أنْ ا مَّ إف

  ا وإمَّ  .خلف ذاه ، ينضدَّ  )وقد فرضنامها(  ه واحد،واحد وضدُّ 

ء قد ك اليشلذ ونفيك ،هتنييكونا عٰىل غاية البعد عنه من ج أنْ 

منا  الة هذين الشيئني، وكاشتمل عٰىل جهتني أوجبتا مضادَّ 

 هة الواحدة.اجلد من حواال ءيف اليش ]]١٣٧[[ص /

 اواحد ضد�  ءيكون يش ال جيوز أنْ  مَ ـيقول: لِ  ولقائل أنْ 

بل يكون هذا الوجه بعينه  ، فيهات د احليثيَّ  تعدُّ من غري لشيئني

 ؟مل املختلفني صفة واحدةشي نْ  من غري أ للمختلفني اضد� 

 تضادُّ السكون بتضادِّ ما فيه:

 ه.ما في تضادِّ السكون ب ضادُّ تقال: و

وبام فيه السكون  ،تهق باملوضوع لعرضيَّ يتعلَّ  أقول: السكون

ص املخصو خصوص والكمِّ ن املخصوص والكيف املمن األي

أو ة يَّ ة أو قرسة طبيعيَّ السكون من قوَّ  خصوص، وبام بهضع املوالو

  . وهو ظاهر ،ق بام منه وما إليهوبالزمان، وليس له تعلُّ  ،ةإراديَّ 

والبارد قد  احلارَّ  ع، فإنَّ يكون باملوضو نْ ز أال جيوكون الس ادُّ تضف

من الكيف   نوعو يفأ  ،األعٰىل واألسفليف  واحداً  يسكنان سكوناً 

يوجبان  ة قديَّ والقرسة ة الطبيعيَّ القوَّ  ة، فإنَّ وال بالعلَّ  .مِّ أو الك

 ،نيني متضادَّ قد توجب سكونَ  ةيَّ ة القرسوالقوَّ  .واحداً  سكوناً 

ب ال يوج فإذن ،ه واحدنَّ فإ ،وال بالزمان .ةختياريَّ وكذلك اال

يف املكان األعٰىل  اّد ما فيه، فالسكون تضيف السكون إالَّ  التضادّ 

الكيف  كون يف املكان األسفل، والسكون يف نوع منلسا ضدُّ 

وكذلك  ،ذلك النوع السكون يف ضدِّ  ]]١٣٨[ص [/ ضدُّ 

 الباقيان.

*   *   * 

 هر:يف اجلو ]]٤٣٣[[ص 

مور متتالية  أُ بة من احلركة مركَّ  ، ألنَّ جلوهر حقٌّ : امسألة

 وإالَّ  ، يقبل القسمةن الواآل .نيوعدم الباقيَ  ،لوجودها يف اآلن
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آلن، ا سمنقانقسم ا ، فاملوجود منها إنْ مستقبل فليس بآنٍ  فمنه

  انقسمت، هذا خلف. مل ينقسم فكذا اجلسم وإالَّ  وإنْ 

احث كثرية،  عليها مب   ىٰ ن ب وتُ   ، ب ال املط   لة من أرشف أ أقول: هذه املس 

  ء. م البحث عن اجلز قدَّ من مجلتها إثبات النفس، وألجل هذه املسألة  

 يف اجلزء:

 اهية:من أجزاء متنب اجلزء تركُّ 

ا  ب إمَّ واملركَّ  .ب ركَّ وم ، يطبسسمني: اجلسم عٰىل ق  واعلم أنَّ 

كال وعٰىل  .اهتفقاأو من متَّ  ،ب من خمتلفات الطبائعيرتكَّ  أنْ 

ا البسيط فال وأمَّ  .ب بالفعليف املركَّ يرين فاجلزء موجود دقلتا

كون ت ا أنْ ملفروضة إمَّ سامات اواالنق .قابل للقسمةه يف أنَّ  شكَّ 

وقد  .ةبالقوَّ لفعل أو باا فهي إمَّ  وأيضاً  .ناهية أو غري متناهيةمت

واحد من هذه األقسام األربعة  ]]٤٣٤[[ص / صار إٰىل كلِّ 

 ا ثالثة:ور منهشهامل اعة، لكنَّ مج

 ب اجلسم من أجزاء متناهية. : تركُّ أحدها

 ة مع بساطته. نقسامات غري متناهيالثاين: قبول اجلسم ال

 جزاء غري متناهية. ب اجلسم من أ الثالث: تركُّ 

 ليه:ع اجوجوه االحتج

 .احلكامء وطائفة من  ،منيل مذهب مجاعة من املتكلِّ واألوَّ 

 وه:جوا عليه بوواحتجُّ 

 ل: وَّ األ ][الوجه

أ، فاحلركة كذلك، ب من أجزاء ال تتجزَّ الزمان مركَّ  أنَّ 

، قطعاً  الزمان موجود فألنَّ  ،وىلٰ مة األُ ا املقدَّ مَّ أ  .فاجلسم كذلك

 ،ل باطلواألوَّ  .أو ال يكون ،يكون املوجود منه منقسامً  ا أنْ فإمَّ 

ايض املو .واآلخر حارضاً  أو مستقبالً   لكان بعضه ماضياً وإالَّ 

، هذا خلف. ارض حارضاً فال يكون احل ،عدومانم قبلستوامل

 فألنَّ  ،مة الثانيةا املقدَّ وأمَّ  لقسمة.والثاين هو اآلن الذي ال يقبل ا

ملايض ا دمام تكون موجودة يف اآلن لعوجودة إنَّ كة املاحلر

قبلها تفاحلركة املوجودة فيه ال  ،قبل القسمةتواآلن ال  ،ستقبلوامل

مان قع يف نصف الزنصف احلركة ت ألنَّ  )،آلنا انقسام(زم ل وإالَّ 

قع تاجلسم الذي  فألنَّ  ،مة الثالثةا املقدَّ وأمَّ  الذي تقع فيه احلركة.

ٰىل إ كةكانت احلر آلن إن كان منقسامً ركة يف ذلك افيه تلك احل

 احلركة ال نصف هلا، ه، لكنَّ صف احلركة إٰىل كلِّ نصفه ن

نصف له، فقد ثبت ال ا املقطوع هب رفذلك القد ]]٤٣٥ [[ص/

 أ.جزء ال يتجزَّ وجود 

 الوجه الثاين: 

 وال تنقسم، فإنْ  .اخلطِّ ا هناية ألهنَّ  ،ودةالنقطة موج قال: وألنَّ 

 .  فاملطلوب حاصلوإالَّ  ها انقسمت،قسم حملُّ ان

ا نقول: لوجه الثاين عٰىل ثبوت اجلزء، وهو أنَّ أقول: هذا هو ا

 ي الوه .موجودة ، وهناية اخلطِّ طِّ اخلاية هنا ألهنَّ  ،النقطة موجودة

ر هو النهاية، هذا بل كان الطرف اآلخ ، ملا كانت هنايةتنقسم، وإالَّ 

ل ثبت كان األوَّ  فإنْ  .أو عرضاً  ،راً يكون جوه ا أنْ فهو إمَّ  .لفخ

انقسم  إنْ  ، فذلك املحلُّ اين افتقرت إٰىل حملٍّ كان الث وإنْ  .بوطلملا

 .لوباملط  ثبتالَّ وإ ،انقسمت النقطة، هذا خلف

 الوجه الثالث: 

  وإالَّ  ،الكرة املوضوعة عٰىل سطح تالقيه بنقطة وألنَّ  ل:قا

 بة منها.كَّ فكانت مر ،بنقطحرجت تالقت عت، فإذا تدتضلَّ 

ة،  كرة حقيقيَّ  ا إذا فرضناأنَّ ره: ريتقأقول: هذا وجه ثالث، و

 إالَّ و نقسم، يا تالقيه بام ال فإهنَّ  ٍو،ووضعناها عٰىل سطح مست

ني إٰىل طريف موضع خطَّ  ركزهافإذا أخرجنا من م .عةت مضلَّ لكان

 لكونه وتراً  ،لطرفنيكان اآلخر أقرص من ااملالقاة وآخر إٰىل وسطه 

دحرجت تلك فإذا ت .فخلا ة، هذة، فال تكون كرة حقيقيَّ للحادَّ 

ب السطح فيلزم تركُّ  ،الكرة القت السطح بنقط ]]٤٣٦ [[ص/

 من النقط.

يهام، ونمنع تالق  نيرة وسطح حقيقيَّ منع وجود كنل: ال يقا

نفرضه  آنٍ  كلُّ م لزوم التأليف من النقط، بل سلِّ ومع ذلك فال نُ 

 انزمثّم بعد ذلك اآلن يوجد  .للكرة بنقطة السطح مالقياً يكون 

 فاندفع املحذور.  ،عند حركتها عليه الكرة فيه بخطٍّ القي السطح ي

ه يم، فإنَّ ري مستقلكرة فهو غاجود ن وا املنع ما نقول: أمَّ ألنَّ 

ا املنع من وجود السطح فضعيف وأمَّ  م.بيعي لألجساالشكل الط

 .ضاألجزاء عن بعارتفاع بعض  سبب اخلشونة ، ألنَّ أيضاً 

يحصل ٰىل املنخفض، فع أو وضع جزء عتفرويمكن إزالة اجلزء امل

 خلطِّ ا إجياب اوأمَّ  .واملنع من التالقي مدفوع أيضاً  االستواء.

ثّم  ،طح بنقطة زماناً ضنا مالقاة الكرة للسإذا فر ا، ألنَّ عيفضف

أو  ،بخطٍّ  ئذٍ تكون املالقاة حين نْ ا أ حصلت املفارقة بعد ذلك، فإمَّ 

 .اين هو املطلوبوالث .الكرة علُّ تضم  لزوإالَّ  ،باطل ل وَّ واأل .بنقطة

 .بنقطة وبني النقطتني خطٌّ  هالقيتا ال يقال: إهنَّ 

القاة ل املد زوانام تالقي بالنقطة، فعإنَّ  دائامً  الكرةول: نق األنَّ 

 لزم التضليع، وإنْ  حصلت املالقاة بخطٍّ  إنْ  وىلٰ عن النقطة األُ 
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مل حتصل   إنْ ملطلوب، و ط وهو ايل النقحصلت بنقطة لزم تتا

 خلف. الف الفرض، هذااملالقاة لزم خ

 الوجه الرابع: ]]٤٣٧[[ص /

 صاف كلِّ تِّ ال ،فعالً  ة انقسمتقوَّ مت ا لو انقسقال: وألهنَّ 

 ة خمتصٌّ النصفيَّ  إمكان وألنَّ  .ٰىل غري النهايةجانب باملالقاة إ

  . فعالً  عٰىل االختالف عراض يدلُّ واختالف األ .، وهكذابالبعض

املقادير   زادتوال ،يع البطيء ملا حلق الرسوإالَّ  ،اطلب ايلوالت

ة وريَّ رض، والطفرة تناهٍ  مبزيادهتا، وال أمكن قطع املتناهي يف

 .والتداخل لعدم االمتياز ،نالالبط

يف  ل مذهب احلكامءبطِ أقول: هذا هو الوجه الرابع، وهو يُ 

 وتقريره أنْ  .ةوَّ لقيتناهٰى بااحد ينقسم إٰىل ما ال سم واجل قوهلم: إنَّ 

التي ال تتناهٰى حاصلة يف األجسام نت االنقسامات نقول: لو كا

  م مثله. فاملقدَّ  ،لتايل باطلاالفعل، وصلة فيها بحا ة لكانتبالقوَّ 

 وكلُّ ه قابل للقسمة إٰىل جزءين، جسم فإنَّ  كلَّ  ة: أنَّ يَّ طبيان الرش

ه دون فيطربأحد  لآلخر جلزءين يكون مالقياً واحد من ذينك ا

صدق  امَّ لالفعيل، فيوجب االنقسام اآلخر، واختالف األعراض 

الطرف  ىلٰ ومل يصدق عة لآلخر قااملال )طريف أحد اجلزءين(عٰىل 

 ،عن صاحبه بالفعل زاً ني متميِّ واحد من الطرف كلُّ  اآلخر كان

جزءين، ويكون  ل إىلٰ بالفع زءين منقسامً واحد من اجل فيكون كلُّ 

 ،اآلخر(ه دون لآلخر بأحد طرفي قياً مالءين زاجلزئي أحد أحد ج

كان اجلسم  اذإ وأيضاً  ، وهكذا إٰىل ما ال يتناهٰى.فيكون منقسامً 

 مقطع( أنَّ  كَّ  شوال .للتنصيف ]]٤٣٨[[ص /قابل  )هفإنَّ  صالً متَّ 

ك رتبيع وغري ذلك، فذلمغاير ملقطع التثليث وال )التنصيف

مقطع التثليث  وكذلك .اءمن األجزعن غريه  املوضع خيتصُّ 

 تناهٰى، فيكون مقطع التنصيف وغريه موجوداً ع إٰىل ما ال يوالرتبي

النقسام بالفعل فيلزم اد لآلخر، وجصافه بعرض ال يتِّ ال ،بالفعل

 ا ال يتناهٰى. إٰىل م

 ثالثة:عليه وجوه  فيدلُّ  ،ا بطالن التايلوأمَّ 

يع ق الرسا حلمل ٰى ال يتناهاجلسم لو اشتمل عٰىل ما  ل: أنَّ األوَّ 

ه ال ك مسافة ثّم ابتدأ الرسيع فإنَّ رَّ البطيء إذا حت البطيء، فإنَّ 

وال يمكنه قطع ا، صفهن قطعد  بعك املسافة إالَّ تل يمكنه قطع

 ال عد قطع ربعها، وهكذا إٰىل ما ال يتناهٰى، فيلزم أنْ ب نصفها إالَّ 

 ة.لبتَّ يصل إٰىل البطيء ا

 ،متناهٍ  انٍ تناهية املقدار يف زمفة املساملا  يقطعال الثاين: يلزم أنْ 

فها، وال قطع نصعد  بك ال يمكنه قطع تلك املسافة إالَّ املتحرِّ  نَّ أل

ٰىل ما ال يتناهٰى،   بعد قطع ربعها، وهكذا إإالَّ طع نصفها ق  يمكنه

 .يكون هناك أزمنة ال تتناهٰى  أنْ فيجب 

 وجهني نظر. وعندي يف هذين ال

ا نعلم جزاء تستلزم زيادة املقدار، فإنَّ األدة ياز الثالث: أنَّ 

جلسم ن اة أجزاء أزيد من جزء واحد، فإذا كاعرش ورة أنَّ بالرض

فلنأخذ من تلك  ]]٤٣٩[[ص /أجزاؤه،  ٰى املتناهي ال يتناه

ٰى حيصل ف بينها يف مجيع األقطار حتَّ ؤلِّ ة حمصورة ونُ جزاء عدَّ األ

بة نس املتناهي، وهي  مساجل ، ويكون له نسبة إٰىل ذلكمتناهٍ  مقدار

ن نسبة املقدار إٰىل املقدار هي نسبة األجزاء يف املقدار، لكاملتناهي 

، هذا اهٍ إٰىل غري متن  هي نسبة متناهٍ  متناهٍ  إىلٰ  األجزاء، فنسبة متناهٍ  ىلٰ إ

ار اجلزء ال يزيد مقدار األجزاء عٰىل مقد خلف، فيجب أنْ 

 بالرضورة.ل اطالنسبة، لكن هذا ب صل حتفال ،الواحد

 الطفرة: يف بيان معنىٰ 

 نيلذا املذهب اعتذروا عن الوجهني األوَّ هلائلني الق واعلم أنَّ 

 .خلدافرة، وعن الثالث بالتبالط

 .املرور عٰىل الوسطفرة قطع املسافة من غري بالط وعنوا

 تها بوجوه:وا عٰىل صحَّ واستدلُّ 

د،  دومسطوله ألف ذراع، وفيه ثقب  ا نفرض بيتاً ها: أنَّ أحد

ه من ا نعلم أنَّ أنَّ إٰىل آخره، مع ضوء الشمس  فإذا فتحناه انتهٰى 

 الطويله يف اللحظة الواحدة. افةاملس املستبعد قطع تلك

الضوء يزول يف   فإنَّ  ،)الثقب املذكور( سدَّ  ا نفرضنَّ انيها: أ ثو

 بالطفرة.من القول  حلظة واحدة، فال بدَّ 

سطها خشبة،  ذراع ويف و ئةماطوهلا  ئراً ا نفرض بنَّ وثالثها: أ 

آخر طوله مخسون  ثّم أخذنا حبالً  ،ه مخسون ذراعاً طول وفيها حبل

حلبل ا يفخلناها أد ثمّ  ]]٤٤٠[[ص / ،طرفه حلقة يفو ذراعاً 

وهو  -احلبل الفوقاين إذا صعد طرفه  فإنَّ  ثّم جذبناه،  ،السفالين

و ه وذلك ألسفل مائة ذراع،صعد طرف احلبل ا - مخسون ذراعاً 

 الطفرة.

ز، حدان يف احليِّ ن يتَّ اجلزءي ا: إنَّ م قالوفإهنَّ  ،ا التداخلوأمَّ 

 ار لزيادةقدفال يلزم زيادة امل ،ة جزء واحد ساحكون مساحتها متو

 األجزاء.

ل  ل حركة اجلسم من أوَّ عقَ ه ال يُ ورة، فإنَّ والطفرة باطلة بالرض

 .اخلتدالوكذلك  ،ه بالوسطمرور  بعدٰىل آخرها إالَّ املسافة إ
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ا وأمَّ  .فظاهر ،الوضعيا أمَّ  .متيازيستلزم رفع اال فالتداخل وأيضاً 

ف  باختالإالَّ د الذي ال حيصل ام يكون بالتعدُّ نَّ ه إفألنَّ  ،العقيل

ين يف احلقيقة، لكن األعراض ال راض رضورة تساوي اجلزءاألع

 يها. لتساوي نسبتها إل ختتلف

 ثبوت اجلزء:الوجه اخلامس ل

 مل يلَق  فإنْ  فق عٰىل نقطة،ل النهار يقطع األُ عدِّ م نَّ قال: وأل

  تتالت النقط.خرٰى لزم الطفرة وإالَّ أُ 

ل النهار ة معدِّ دائر أنَّ : هذا هو الوجه اخلامس، وتقريرهل: وأق

الربوج عٰىل نقطتي  وتقاطع فلك ،العايل إٰىل نصفنيقاطعة للفلك 

هار، وتقاطع لنوال اعتدل اللي س إليهامعتدال إذا وصلت الشماال

فإذا  ]]٤٤١[[ص /ة، غربيَّ ة ومقيَّ  مرشفق عٰىل نقطتنية األُ دائر

 لَق تمل  نقطة فإنْ ب ل بعد مالقاهتا لتلك الدائرةعدِّ امل كت دائرةحترَّ 

 ب اخلطِّ خرٰى لزم تركُّ أُ نقطة لقيت  رة، وإنْ خرٰى لزم الطفأُ نقطة 

 ملتتالية.من النقط ا

ل لاالحتجاج  من   م ما ال يتناهىٰ اجلس قبول عىلٰ لحكامء األوَّ

 :االنقسامات

حتت  خربحركة اجلزءين أحدمها فوق رابع واآل واقال: احتجُّ 

 فانقسم اجلميع. ،والثاينع الثالث قطعٰىل م ام يلتقيانفإهنَّ  ،لأوَّ 

 من ملا ال يتناهٰى  احلكامء عٰىل كون اجلسم قابالً  تجَّ : احأقول

 وه:االنقسامات بوج

فوق  أربعة أجزاء، ونفرض من باً مركَّ  ارض خط� نفا أحدها: أنَّ 

جلزءين انفرض  مّ ث ، جزءاً وحتت طرفه األيرس من جزءاً طرفه األي

د  بعإالَّ  ذلك اخلطِّ  نهام قطعه ال يمكنَّ كني دفعة واحدة، فإمتحرِّ 

أحد  كان موضع التحاذي هو اجلزء الثاين كان فإنْ  .اذهيامحت

 كان وإنْ  .ء، هذا خلفزاآلخر جو اءك ثالثة أجزاجلزءين قد حترَّ 

 مقطع موضع التحاذي إالَّ  م يبَق فكذلك، فل الثهو اجلزء الث

 والثالث كني والثاينءين املتحرِّ ث، فيلزم انقسام اجلزين والثاللثاا

 . مجيعاً 

 الثاين: االحتجاج 

 ة، فإنْ طره عرشة يكون ق ب من عرشع املركَّ املربَّ  قال: وألنَّ 

وسع اجلزء  إنْ الضلع، و  القطر مثل ]]٤٤٢[[ص /كان  تالقت

 كان ألقّل انقسم. احلامر، وإنْ  شكلبوهو حمال ساوامها، 

 يكون كلُّ  عاً ا نفرض مربَّ وتقريره: أنَّ  ،نٍ ا وجه ثا: هذولقأ 

من  ل األوَّ  .ةعرش قطره يكون أيضاً  ة، فإنَّ واحد من أضالعه عرش

 كانت أجزاء القطر فإنْ  .كذاوه ،لثاين من الثاينل، وااألوَّ  اخلطِّ 

ه وتر وألنَّ  .ورةوهو حمال بالرض ل الضلع،متالقية كان القطر مث

 ،ةالقائمة أطول من وتر احلادَّ وتر ة، وتر احلادَّ ع والقائمة والضل

وسعت  الفرج إنْ  ، فتلكقية كان بينهام فرجغري متال كانت وإنْ 

 يف بنيَّ  سيدقلأُ  هو حمال، فإنَّ و ،ر مثل الضلعنيللجزء كان القط

ه فإنَّ ( ثأضالع املثلَّ من  خطٍّ  كلَّ  وف باحلامر أنَّ الشكل املعر

 ،سام اجلزءللجزء لزم انق مل يسع وإنْ  ،ينيباق ني المن اخلطَّ  )أقرص

 لوب.طوهو امل

 لثالث: جاج ااالحت

كت فإذا حترَّ  ،أقّل من حركة الشمس ظلِّ ة الحرك قال: وألنَّ 

 ملداران.ا وٰى  تساوإالَّ  ،ك أقّل حترَّ  جزءاً 

  عىلٰ  فرضنا شخصاً ا إذا وتقريره: أنَّ  ،جه ثالثأقول: هذا و

ام وكلَّ  ،لٌّ ه حيصل له ظفإنَّ  ،هعليسطح األرض ثّم طلعت الشمس 

 كت الشمس جزءاً ذا حترَّ ول: إ، فنقلظلُّ اارتفعت الشمس نقص 

 ]]٤٤٣[[ص /ك تتحرَّ  ء جاز أنْ يش مل تنقص من الظلِّ  فإنْ 

صل الشمس ت فحينئذٍ  )مل ينقص الظلُّ  نْ فإ(الشمس جزء آخر، 

ة، وربحاله، وذلك باطل بالرض باٍق  لنهار والظلُّ نصف ا إٰىل خطِّ 

 زءاً ج نقص ، فإنْ الظلُّ  ينقص كت الشمس أنْ ه إذا حترَّ فيلزم أنَّ 

كان أقّل  ، هذا خلف، وإنْ )الشمسمثل مدار  مدار الظلِّ (كان 

 .لزم االنقسام

 آخر:احتجاج 

 جزءاً  كت حترَّ  ر، فإذاالدوائ قة أوسع من كلِّ نطامل قال: وألنَّ 

 يف اإلنسان.وض ّل، والتفكيك مستبعد ومفرك الباقي أق رَّ حت

ن  عدها م بُ  ،ايف الكرة قاطعة هل دائرة مفروضة أقول: املنطقة

 ض يف الكرة.فرَ رة تُ عظم دائأ  وهي  ،عد واحدبني بُ القط

املنقطة  تكرَّ كت الكرة حترَّ إذا عرفت هذا فنقول: إذا حت

 ملنطقة جزءاً كت افإذا حترَّ  ية لتلك املنقطة القريبة،والدوائر املواز

 ْ وي املدارين، وإنتسا لزم ة جزءاً رة القطبيَّ لدائا تكحترَّ  فإنْ 

 النقسام.لزم اجزء  ّل منق كت أ حترَّ 

ك ٰى تتحرَّ حتَّ  )بجواز التفكيك(روا عن هذا اعتذمون واملتكلِّ 

 .ة ساكنةقطبيَّ الو ءاً زج ةرة املنطقيَّ الدائ

حفظ النظام ل عقَ ه ال يُ االستبعاد، فإنَّ  يف غاية بوهذا اجلوا

فهذا  وأيضاً  .لتفكيكعٰىل تقدير جتويز وقوع ا ،الرحٰى اء بني أجز

فسه  نك عىلٰ حترَّ  ]]٤٤٤[[ص /ه إذا نسان، فإنَّ مفروض يف اإل
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ه فيك وع التفكيوق  بالدور حصل له دائرة عظيمة وصغرية، مع أنَّ 

 م البطالن.ومعل

: من طريق انقسامبرهان ُأقليدس   اخلطِّ

كان  فإنْ  ،ينصف خطٍّ  كلَّ  يدس برهن عٰىل أنَّ قلأُ  ل: وألنَّ قا

 انقسم. من مفردات

 هفإنَّ  خطٍّ  كلَّ  عٰىل أنَّ  قليدس برهنأُ  فإنَّ  ،أقول: هذا ظاهر

 زمدها فرد لمن أجزاء عد فاً مؤلَّ  ايمكن تنصيفه، فإذا فرضنا خط� 

 اجلزء. نقساما

 وس:س من طريق شكل العربرهان ثاٍن ألُقليد

تني قطره جذر مأ ة كانعرشع إذا كان ضلعه املربَّ  : وألنَّ قال

 فانقسم.  ،بشكل العروس

 أنَّ (بالعروس عٰىل  عروفامل  الشكلقليدس يفأُ أقول: برهن 

ني عي الضلععه يساوي جمموع مربَّ مربَّ  قائمة فإنَّ  )لِّ ر كوت

ة ضلع منه عرش ، كلُّ عاً ربَّ زاوية، فإذا فرضنا ملك الت بيطنياملح

فيجب  ،عي الضلعني مائتانربَّ م ألنَّ  ،ذر مأتنيقطره يكون ج فإنَّ 

لكن ليس  لغ مائتني،يف نفسه ب َب إذا ُرضِ  لقطر عدداً يكون ا أنْ 

 فوجب انقسام اجلزء. ،للامئتني جذر صحيح

ة  حركيق من طر وجه آخر النقسام اجلزء ]]٤٤٥[[ص /

 ء والرسيع:البطي

حركات   خلفيتوإالَّ  ،ل السكونليس لتخلُّ  بطءال قال: وألنَّ 

 قّل.ك البطيء أحترَّ  ًا)ك جزءحترَّ (إذا ع يرسالسهم، فال

ام كامء أهنَّ ، فعند احلعة والبطءرسف بالوَص أقول: احلركة قد تُ 

هلا   ة والضعف، ويعرضة واحدة قائمة باحلركة قابلة للشدَّ يَّ كيف

حركة صل للحتام عة إنَّ لرسالبطء وا مني أنَّ املتكلِّ فة. وعند ضااإل

خلالصة من السكنات يف ركة ااحلف ،ل السكون وعدمهختلُّ  بسبب

ف ختالسب ااتبه بحتلف مرختاملشوبة هبا بطيئة، و ، وعةغاية الرس

 تها.قلَّ مراتب كثرة السكنات و

ل ب ختلُّ ببس كان البطء لو األوائل عٰىل مذهبهم بأنَّ  واستدلَّ 

السكون إٰىل (عة كنسبة كثرة الرسإٰىل  كون لكان نسبة البطءالس

حركات الشمس أكثر من حركات  إنَّ ، فلكن ذلك باطل ،تهلَّ ق 

م هون سكون السيك ، فيجب أنْ )يع بأضعاف كثريةلرسالسهم ا

فكانت ختفٰى حركاته بسبب زيادة  ،ةثريك أكثر من حركته أضعافاً 

وجب انقسام اجلزء،  كذا كان كذلإف :الوقا .سكونه، هذا خلف

بسبب البطء ان ك كمل يتحرَّ  طيء إنْ فالب ك جزءاً يع إذا حترَّ الرس فإنَّ 

عة الرس يع انتفتالرسثل ك محترَّ  وإنْ  .السكون، هذا خلف

 م.ك أقّل لزم االنقساحترَّ  إنْ و  .هذا خلف والبطء،

 احتجاج آخر من طريق الزاوية القائمة: ]]٤٤٦[[ص /

 ثنني كان الوترثالثة واآلخر ا مة إذا كانضلع القائ ألنَّ و ل:اق 

 ن األربعة بشكل احلامر. مثة بشكل العروس وأقّل أكثر من الثال

ا عٰىل  نعمن ثالثة أجزاء ووض باً مركَّ  اأقول: إذا فرضنا خط� 

ٰى حصلت زاوية قائمة، اثنني حتَّ  نم( باً مركَّ  اخط� طرفيه  أحد

 عمربَّ  عٰىل أنَّ  س الدالِّ شكل العرو انهبرب ةفالوتر أزيد من ثالث

بشكل احلامر  بعةوأقّل من أر ،يهاضلعَ عي ملربَّ  ساوٍ وتر القائمة م

 )نم ثرث أكثر من الثالث، فهو أكثلَّ جمموع ضلعي امل عٰىل أنَّ  دالِّ ال

واحد  ع كلِّ مربَّ  فإنَّ (نقسام، اال مفيلز ،من األربعة ة وأقّل الثالث

إذا رضب يف  اتر خط� يكون الو فيجب أنْ  ،ةبعأر من الضلعني

عة كان أرب كان  نفسها تسعة فإنْ الثالثة يف كنَّ كان ثامنية، ل نفسه

فهو أكثر من  ،شكل احلامرب ، وهو حمالللضلعني معاً  مساوياً الوتر 

 .)مفيلزم االنقسا ،األربعة وأقّل منثة ثالال

ع:  وجه آخر النقسام اجلزء من طريق املربَّ

من  ءاً لقائمة إذا سحب جزا لضلع املالصق اخلطَّ  نَّ وأل قال:

 بشكل العروس. حب من فوق أقّل حتت انس

  ،ةأقول: إذا فرضنا قائمة أحد ضلعيها عرش ]]٤٤٧ص [[/

من حتت عٰىل  سحبناه مّ ث ،علذلك الضل مالصقاً  اخط� ضنا وفر

ة وهو ث أحد أضالعه عرشحصل مثلَّ  ،ر جزءاً لضلع اآلخا

 ، فالضلع الذي كان مالصقاً واحداً  اآلخر جزءاً  عضلالقطر، وال

ع امنني، ومربَّ وث عي الضلعني اثننيبَّ ة كان جمموع مركان تسع إنْ 

عان مائة كان املربَّ  ةكان عرش وإنْ . (الوتر مائة، هذا خلف

أكثر من تسعة  إذن فهو ).ئة، هذا خلفتر ماع الوومربَّ  ًا،وواحد

وأقّل  ٰى كان أكثر من تسعةتوم .فيلزم االنقسام(ة وأقّل من عرش

جزء، فيلزم  من فوق أقّل من ب اخلطِّ لزم انسحا )ةمن عرش

 .زءانقسام اجل

 ة:برهان آخر النقسام اجلزء من طريق الزاوية احلادَّ 

 ني. خلطَّ بمستقيمة ا ةصَّ قليدس خمتأُ ة قال: وحادَّ 

م مون، وهو أهنَّ ده املتكلِّ ب عن سؤال أورأقول: هذا جوا

ة وية حادَّ وجود زا قالة الثالثة عىلٰ قليدس برهن يف املأُ  نَّ قالوا: إ

ما  دَ جِ  لوُ وإالَّ  ،ال تنقسمية ايا، فنقول: تلك الزاوهي أصغر الزو

 ء.بوت اجلزفيلزم ث ،هو أصغر منها
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ة ود زاوية حادَّ ن عٰىل وجقليدس برهأُ  نَّ وتقرير اجلواب: أ 

ني تقيمة اخلطَّ سة مزاوية حادَّ  أصغر من كلِّ  ني هيمستقيمة اخلطَّ 

ثبوت  ستقيمة اخلطوطزوايا امل وال يلزم من ثبوت أصغر .ضفرَ تُ 

 .اً أصغر زاوية مطلق

 مسألة يف إثبات اخلالء: ]]٤٤٨[[ص /

 تدعيذ تسة إحمالركة  لكانت احلوإالَّ  ،حقٌّ  ءالقال: مسألة: اخل

 م التداخل أو الدور.يلز ا أنْ ، فإمَّ مكاناً 

بحث ثبوت املعاد، فلذلك ا يهلعينبني أقول: هذه مسألة 

 ).مون عنهااملتكلِّ (

وه بال فرسَّ  قومة، ويف املادَّ  حالٍّ عد غري وجود بُ خلأل هو او

ن، فذهب أكثر ومواختلف احلكامء يف ذلك واملتكلِّ  .ءيش

 .نتفائهأكثر احلكامء إٰىل ا هبوذ(، بوتهثٰىل مني إاملتكلِّ 

 مون بوجهني:املتكلِّ  احتجَّ 

 المتنعت احلركة، والتايل لو مل يكن ثابتاً  ءالخلا ل: أنَّ األوَّ 

ك إذا انتقل من تحرِّ ملا : أنَّ )ةطيَّ بيان الرش .م مثلهفاملقدَّ باطل، 

، اً ئممتلأو  خالياً  ثاينز الاحليِّ  )يكون ا أنْ فإمَّ (، ز الثاينزه إٰىل احليِّ حيِّ 

 .الثاين يلزم منه التداخللوب، ول املطواألوَّ 

  ين ينتقل اجلسم الذي يفلثاز اركته إٰىل احليِّ حل حا هال يقال: إنَّ 

 ل.ز األوَّ احليِّ  ز الثاين إىلٰ احليِّ 

واحد منهام عٰىل حركة  ف حركة كلِّ تتوقَّ  نقول: فحينئذٍ  األنَّ 

 وذلك دور. ،اآلخر

 ر. فظاه ،ايللتن اا بطالوأمَّ 

 اخلالء:  الوجه الثاين إلثبات

 .ءآلخر ثبت اخلالعن ا مهاأحد عَ فِ السطحني إذا رُ  قال: وألنَّ 

ا  أنَّ وتقريره:  ،اينجه الثأقول: هذا هو الو ]]٤٤٩[ص [/

 عَ فِ ثّم رُ  ،اآلخر  انطبق أحدمها عىلٰ وينينفرض سطحني مست

 نَّ أل ،الوسطلو خي ه حينئذٍ ، فإنَّ رفعا متساوياً أحدمها عن اآلخر 

 بعد حصوله يف الطرف، ويف تلك  الوسط إالَّ اجلسم ال ينتقل إىلٰ 

 .ون الوسط خالياً يك الاحل

 ل والتكاثف:لتخلُّ ا يف

وهو  ،ةادَّ  املىلٰ ع انان مبنيَّ قيقيَّ والتكاثف احل لالتخلخقال: و

 ممنوع، ودليل االنفصال مدخول.

 عٰىل مباحث:  لكالم يشتملأقول: هذا ا

 تكلِّمني:سفه واملكاثف عند الفالل والتخلُّ لتا ىٰ معن

 .قداره وينتقصقد يزيد م سماجل ل: اعلم أنَّ األوَّ [البحث] 

ا أحد أمرين: أحدمهكون بتام إنَّ  زيادته مني أنَّ د املتكلِّ هور عنواملش

 .والثاين: انتفاش أجزائه بعد اكتنازها ه.انضياف جسم آخر إلي

ه أو باندماجه بعد ه عنجزائض أ ل بعنفصاام يكون بانقصانه إنَّ  نَّ أ و

اثف خل والتكتخلبالٰى عند احلكامء وهذا هو املسمَّ  .انتفاشه

يف  حالٌّ  سم عرضمقدار اجل لفالسفة أنَّ د اوعن .املشهورين

ا هو أزيد من ذلك املقدار أو أنقص، قابلة ملسم ة اجلومادَّ  ،ماجلس

 لكلِّ ( ابلةرة وق متقدِّ  ]]٤٥٠[[ص /غري  فهي من حيث هي هي

  . أكرب ويلبس أصغر وبالعكس مقداراً خيلع  ، ويمكن أنْ )رقاديامل

عٰىل وجود  هو مبنيٌّ ان، وتكاثف احلقيقيَّ لتخلخل والا هو وهذا

ار هو اجلسم، وال سبب املقد كانة لد املادَّ ه لوال وجوإنَّ ة، فاملادَّ 

وعٰىل تقدير ثبوت  .مونتكلِّ  ما ذكره املللتخلخل والتكاثف إالَّ 

 .   هذاٰى ة يتمشَّ دَّ املا

ة قابل  االنفصال:ة لالتِّصال واملادَّ

.صل يف متَّ  اجلسم أنَّ  علم: االبحث الثاين أبطل  لـامَّ و احلسِّ

 وال شكَّ  . احلقيقةك يفه كذلت أنَّ أ ثبال يتجزَّ  الذي األوائل اجلزء

 ،ع املقبولحصوله مء جيب ه قابل لالنفصال، والقابل لليشيف أنَّ 

ابل له، ل، فهو غري ق مع االنفصا يمكن حصوله ال صالواالتِّ 

 ة.وهو املادَّ  )،لصاال واالتِّ نفصاال(ء آخر يقبل من يش بدَّ  فال

ة اعومج ،ةجود املادَّ مني نفوا وكلِّ تملا أنَّ  بحث الثالث: اعلملا

ة املادَّ  وذلك ألنَّ  .، وهو مذهب صاحب املعتربمن األوائل أيضاً 

ل واألوَّ  .زةمتحيِّ  ]]٤٥١[[ص /غري  أو ،زةتكون متحيِّ  ا أنْ إمَّ 

فيها  ةاجلسميَّ  ورةالصول ، فكان حل لكانت جسامً طل، وإالَّ با

 زةت غري متحيِّ كان وإنْ  .جتامع األمثالوا خل للتدا ملزوماً 

 ز فيها. املتحيِّ  لاستحال حلو

نفي اجلزء،  مسلِّ قالوا: ال نُ  واعرتضوا عٰىل دليل اإلثبات بأنْ 

القابل جيب  م أنَّ سلِّ لكن ال نُ  ،انمسلَّ  وإنْ  .فيه الكالم وقد مٰىض 

يكون  ال جيوز أنْ  مَ ـلكن لِ  ، منالَّ ن سولئ .حصوله مع املقبول

ة ادَّ فامل  أيضاً ئمني باجلسم؟ واصال واالنفصال عرضني ق تِّ اال

 .ةخرٰى للامدَّ أُ ة صلة ومنفصلة، فيلزم ثبوت مادَّ متَّ 

 .بعض هذه األسئلة ف اجلواب عنوقد يمكن تكلُّ 

 الء:يجة بحث اخلتن 

 أنَّ  اهنا، وذلكفائدة هذا البحث هالبحث الرابع: يف 

 بلزوم التداخل أو الدور يف ءا عٰىل ثبوت اخلالومني استدلُّ املتكلِّ 
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واحلكامء أجابوا عن  . الثاينّو الوسط يفخل وبلزوم ل،الوجه األوَّ 

 امك إنَّ الذي يتحرَّ  يكون اجلسم ال جيوز أنْ  مَ ـقالوا: لِ  هذين بأنْ 

سم الذي يف ذلك ، وذلك اجلمملوٍّ  كانٍ  مك إىلٰ حرَّ يت

ء عنه، انفصال يشاملكان يصغر مقداره من غري  ]]٤٥٢ [[ص/

، وكذلك ءالاخل يلزممقداره فال  داك عنه يزدحرَّ سم الذي يتواجل

أكرب يف  س اجلسم الذي يف الطرف مقداراً لبِ يُ  اً ئالوسط يكون ممتل

 .فال يلزم خلّو الوسط ،واحد نٍ آ

، وإثبات  الً ة كام قلناه أوَّ ادَّ عٰىل إثبات امل  مبنيٌّ  ذاه علم أنَّ او

 اواالنفصال الذي استدلُّ  ليلود .ليل الذي ذكرناهة ممنوع بالداملادَّ 

 ة مدخول بام ذكرناه.ادَّ املات به عٰىل إثب

 ء:ة الفالسفة عٰىل نفي اخلالأدلَّ 

 .هوا بتقديرقال: احتجُّ 

 بوجوه: ءاخلال نفي الفالسفة عىلٰ  أقول: احتجَّ 

البعد  ورة أنَّ ا نعلم بالرضنَّ ر لذاته، فإدِّ  متقاخلأل أحدها: أنَّ 

الطاس،  يفطرلبعد الذي بني أعظم من االبيت  يبني جدارَ  الذي

قبل االنفصال يو ،صل ملا طابق اجلسم املتَّ صل وإالَّ متَّ  كمٌّ  ءالخلفا

 .، وهذا خلف ءة، فاخلالء مالله من مادَّ  فال بدَّ 

 نفي اخلالء:   عىلٰ دليل الثاينلا

 نَّ أل ، قة وغريها احلركتان املعوّ اوٰى تتس ه يلزم أنْ نَّ وأل قال:

قة عاوَ امل فرضنا عديما إذ، ف)بإزاء الغلظ( ]]٤٥٣ [[ص/قة املعاوَ 

بنسبة  )وآخر أرّق (يف أزيد  )وآخر معها(ك مسافة يف وقت حترَّ 

 ساوية للخالية.ون مفتك ،زمانيهام

 ءكان اخلال نقول: لو تقريره أنْ ين، والثا وجهال هو أقول: هذا

ل، العائق، والتايل باطنت احلركة مع العائق كهي ال مع كال احق� 

ك مسافة حترَّ  كاً ا فرضنا متحرِّ إذا نَّ ة: أ طيَّ لرشا بيان م مثله.فاملقدَّ 

ة ئا املسافة ممتله يقطعها يف زمان، فإذا فرضنخالية عن العائق فإنَّ 

يف ضعف  ك تلك املسافة تحرِّ املك ث يتحرَّ يض بحمفرو ءبمال

 ممتلئة(إذا فرضناها قة، ثّم ك فيه مع عدم املعاوَ حترَّ  ذيالالزمان 

ك يقطع ن املتحرِّ ف كاضعلال بنسبة وَّ األ )أرّق من(آخر  ء)بمال

 وٰىل، ألنَّ تلك املسافة يف مثل نصف زمان حركة املعاوقة األُ 

 ءاملال عديم ركة حاَين موي زتسا فكان جيب ،غلظعاوقة بإزاء الامل

 . لف لئ، هذا خاملمت وحركة

 يف إثبات امليل:

  إىلٰ ته املعاوق الذي نسب ألنَّ ، عٰىل إثبات امليل  قال: وهذا يدلُّ 

ك معه يتحرَّ  أنْ  إٰىل عدمها جيب  ر كنسبة احلركة معه آلخق ااملعاو

 ك مع عدمه.كام يتحرَّ 

د جوب وجو ول عىلٰ وا هبذا الدلياستدلُّ  لفالسفةأقول: ا

ا ، وأمَّ ءة فاملاليَّ عطبيا للأمَّ  ]]٤٥٤[[ص / ،معاوق للحركة

 ريرتق ، وقد مرَّ ق القاِرس وِ اعيل الطبيعي الذي يُ ة فامليَّ للقرس

 .لاألوَّ 

 بالقرس كاً ك إذا كان متحرِّ املتحرِّ  ا تقرير الثاين فبيانه أنَّ وأمَّ 

مع  كاً حرِّ ه متثّم فرضنا ،زمان املعاوقة يفما مع عدم  حركةً 

مع  كاً رضناه متحرِّ  فثمّ  ،ف ذلك الزماناوقة يف زمان هو ضعاملع

 ل زمانيف مث ك املسافةتحرَّ ي أنْ  ه جيبفإنَّ  ،وىلٰ ألُ نصف املعاوقة ا

فتكون احلركة مع العائق وعدمه متساوية، هذا  ،عاوقةامل ديمع

 خلف. 

 ء: نفي اخلال الدليل الثالث عىلٰ 

تنفعل  ال و ، مشكل ومتناهٍ  ،اهنَّملا بيَّ ال حم ، ه غري متناهٍ قال: وألنَّ 

 ة. للامدَّ الَّ ة إصورال

كون ي ا أنْ إمَّ  ءاخلال وتقريره: أنَّ  ،لثالثأقول: هذا هو الوجه ا

بعد  كلَّ  من أنَّ  الً اه أوَّ نَّملا بيَّ  ،والثاين باطل .غري متناهٍ  وأ  ،ناهيًا مت

 كلله شل كان كان األوَّ  وإنْ  .اهياً يكون متن وأنْ  فال بدَّ 

  لكان كلُّ وإالَّ  د،بعللذات ا ال حيصل )وذلك الشكلة، وربالرض(

 الكلِّ نسبته إٰىل  ألنَّ  ،دال للفاعل املجرَّ و .عد كذلك، هذا خلفبُ 

 ،يكون بسبب الفاعل بواسطة احلامل وأنْ  فال بدَّ  ،سواءل اعىلٰ 

 . ا خلفة، هذذا مادَّ  ]]٤٥٥[[ص / ءفيكون اخلال

 ء:نفي اخلال ة عىلٰ جواب أدلَّة الفالسف

احلركة  والثاين: أنَّ  .ر ملا حيصلقديالت نَّ أ  ل:قال: جواب األوَّ 

 عىلٰ  يٌّ مبنالث والث .آخر املعاوقة وبسبب ،من الزمان هلا قدر

 وكالمها ضعيفان. ،ةإثبات الشكل وعٰىل ثبوت املادَّ 

 ،قدير ليس للبعد اخلايل لتا  ل: أنَّ أقول: اجلواب عن الوجه األوَّ 

هذا  اين: أنَّ ث ال  وعن  . د ر حصوله يف هذا البع دَّ ق م الذي يُ س ج لل  بل 

نا ا إذا جعل وقة، أمَّ الزمان بإزاء املعا  ام لزم من حيث جعلاملحال إنَّ 

ل للحركة لذاهتا والباقي بسبب املعاوقة كان األوَّ  ا ق� ح ست م  بعضه 

بالواجد  ثاين خمتصٌّ املعاوقة وواجدها، وال  يف عديم  حمفوظاً 

ه يبتني نَّ أ ث: لثال ن اوع   . ب تفاوت املعاوقة س ح تان ب يتفاو قة، و للمعاو 

  .ومها ضعيفان   ، ة ادَّ عٰىل وجود الشكل وعٰىل ثبوت امل 

*   *   * 
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 ):هـ٧٢٦مة احلّيل (ت الَّ الع /النفستسليك 

 :ة اجلسميف ماهيَّ  :ل] األوَّ [البحث]] ٤٧[[ص /

 (و)كلُّ راد، ف من جواهر أفاجلسم مؤلَّ  مون زعموا: أنَّ املتكلِّ 

ف ة، يتألَّ وال بالقوَّ  للفعبا القسمة ها ذو وضع ال يقبلد منواح

 وعمق. يث حيصل له طول وعرضعٰىل نسبة ما بح

 ة والصورة.ف) من املادَّ (مؤلَّ  هنَّ  أ هبوا إىلٰ واحلكامء ذ

ف عٰىل ثبوت اجلزء الذي ال والبحث يف هذه املسألة يتوقَّ 

 ٰى ونفيه. يتجزَّ 

 جوه:وه بومثبت وقد استدلَّ 

ومها معدومان،  ستقبل ه مومن ضٍ الزمان منه ما ل: أنَّ األوَّ 

 ، هذا خلف. وإنْ اً ه حارضمل يكن كلُّ  كان منقسامً  ومنه حارض، فإنْ 

انقسمت لزم انقسامه،  فاحلركة املقطوعة فيه إنْ  ،سامً قنم مل يكن

ان الذي يقع الزمان الذي يقع فيه نصف احلركة نصف الزم ألنَّ 

 ثبت. فا خلفان غري منقسم، هذا الزمفرضن ، وقداحلركة فيه كلُّ 

 احلركة الواقعة يف اآلن غري منقسمة. أنَّ 

ك ل ذكة يفحلريقع فيها تلك افاملسافة التي ]] ٤٨[[ص /

ا لو انقسمت لكانت احلركة إٰىل نصفها ن غري منقسمة، ألهنَّ الزما

ت غري منقسمة َض رِ ة التي فُ نصف احلركة إٰىل آخرها، فتكون احلرك

ٰى من املسافة، زَّ بت وجود جزء ال يتجفث لف.ا خة، هذمنقسم

 طلوب.وهو امل

 كانت جوهراً  فإنْ  ء ذو وضع ال جزء له،النقطة يش نَّ أ الثاين: 

انقسم لزم انقسامها،  ه إنْ فمحلُّ  كان عرضاً  إنْ لوب، وملطت اثب

مجيع أجزائه كان  يف حلَّ  ه إنْ ألنَّ  ،يف املنقسم منقسم احلالَّ  ألنَّ 

ين عني أ اجلزد حأ  يف ة كون احلالِّ ، الستحالرةوالرضمنقسام ب

  كن ما فرضناه حمال� يف بعضها مل ي حلَّ  يف اآلخر، وإنْ  احلالِّ 

 منقسم ثبت املطلوب. ن غريكا وإنْ  .لف، هذا خبمحلٍّ 

القته بام ال  عٰىل سطح مستوٍ  ةً حقيقيَّ  الثالث: إذا وضعنا كرةً 

إٰىل آخر ٰى انتهت جت حتَّ رحذا دُ إ. فعةً  كانت مضلَّ ينقسم، وإالَّ 

 خرٰى، وهو املطلوب.أُ مالقية له بنقطة عقيب نت اح كالسط

 نافون بوجوه:ال واحتجَّ 

مل حيجب   فالوسط إنْ  ،ةمتامسَّ ثالثة ر اهول: إذا وضعنا جاألوَّ 

 لزم التداخل، وهو معلوم البطالن، وإنْ  الطرفني عن التامسِّ 

، لآلخرالقي غري املانب املالقي ألحد الطرفني حيجبهام كان اجل

 .سامنقفيلزم اال

 ، فإنَّ كة أكملت الدورة عٰىل نفسهاين: إذا فرضنا كرة متحرِّ ثاال

كرة قد أكمل لك العٰىل سطح ت ضرَ فجزء يُ ]] ٤٩ /[[ص كلَّ 

غري منقسم  ك جزءاً عٰىل املنطقة حترَّ  دورة واحدة. فإذا فرضنا جزءاً 

، وهو دارانك مثله تساوٰى املحترَّ  إنْ  فالقريب من القطب

ك حترَّ  لزم التفكيك، وإنْ  صالً أك رَّ مل يتح نْ وإ البطالن، يرضور

 ملطلوب.أقّل من جزء ثبت ا

ة جواهر، ثّم وضعنا ثثال من باً ركَّ م اط� فرضنا خ الثالث: إذا

كا، تالقيا عٰىل منتصف الثالث، فتنقسم  ين وحترَّ أ عٰىل طرفيه جز

 اخلمسة.

ن قطره ميكون  ءاً جز ة عرشب من ستَّ ع املركَّ املربَّ الرابع: 

  ، تباينت وإنْ  .ساوٰى القطر الضلع، هذا خلف  تالقت فإنْ  ،ةربعأ 

هذا  عني،القطر الضل ر ساوٰى آلخين اأ جز سع ما بني كلِّ اتَّ  فإنْ 

 .ثبت االنقسام سع ألقّل اتَّ  وإنْ  .خلف بشكل احلامر

هناية  (اب خرٰى من الطرفني ذكرناها يف كتوهاهنا حجج أُ 

 .)املرام

 : ة يف املادَّ كامء ة احلال حجَّ إبطيف  :ث الثاينبحال]] ٥٠[[ص /

لة صل الستحا نفسه متَّ  قالت احلكامء: اجلسم البسيط واحد يف 

ه قابل للقسمة، وهي عدم يف أنَّ  وال شكَّ  راد. جلواهر األف من ا به تركُّ 

صال ن هو االتِّ كا . فالقابل إنْ صالً يكون متَّ   من شأنه أنْ صال عامَّ االتِّ 

 وإنْ  . بل واملقبول امع القاحمال، الجت  هو لعدمه، و  ابالً ق  ء كان اليش 

  .ه واة سنعني باملادَّ   ا الآخر فهو املطلوب، ألنَّ   كان شيئاً 

 من وجوه:واالعرتاض 

ا عٰىل ثبوت اجلزء ل: املنع من وحدة اجلسم، وقد برهنَّوَّ األ

 ٰى.الذي ال يتجزَّ 

دون  ام هو الفريضم ثبوته إنَّ االنقسام املعلو نَّ أ الثاين: 

 ة، بل الثاين.ادَّ ت امل ثبول ال يقتيضوَّ ألوا ،كينفكااال

  اجتامعهام يف لقاً ابل واملقبول مطالثالث: ال يلزم من اجتامع الق

إذ املراد به  ،ف عٰىل الوجودمثل هذا القبول ال يتوقَّ  فإنَّ  ،الوجود

ة املمكنة من املاهيَّ  يف أنَّ  ء بمقبوله، وال شكَّ صاف اليشإمكان اتِّ 

هلام، وال يلزم من والعدم وقابلة  وجودلل ةيري مغايث هي هح

 ستحالة، فكذا هنا.ذلك ا

قر تالصورة. فلو افنقسام سم باقتن ةلرابع: املادَّ ا]] ٥١[[ص /

 خرٰى وتسلسل.ة أُ ة إٰىل مادَّ افتقرت املادَّ  انقسام الصورة إٰىل حملٍّ 

*   *   * 
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 :يف أحكام األجسام  :الثاينالفصل ]] ١١٨[[ص /

 : بحثاً  ]رشع ٰى [إحد وهي 

ة،  الشرتاكها يف املاهيَّ  ،امللنظَّ  ثلة، خالفاً ام متاماألجس )الف(

ر القابلة لألبعاد ها اجلواو أهنَّ أ  .ضة عميقةرية عوهي كوهنا طويل

فاقها يف عند اتِّ  اوالشتباهها حس�  .املتقاطعة عٰىل زوايا قوائم

 يقةقاحل يف ويالتسا وعىلٰ  ، مشاهدة اجلميعاألعراض. ويبتني عىلٰ 

 .سِّ يف احلعند التساوي 

 ري بأنَّ وام، للعلم الرضللنظَّ  األجسام باقية، خالفاً  )ب(

 واإلعدام مستند إٰىل الفاعل. .الً شاهد أوَّ هو امل نياً ثاهد املشا

 وري بأنَّ ام، للعلم الرضللنظَّ  التداخل حمال، خالفاً  )ج(

 . حدوا ز يف حيِّ جسمنيا، وامتناع اجتامع بعدين أعظم من أحدمه

  الكون، خالفاً إالَّ  م عن مجيع األعراضجيوز خلّو األجسا )د(

 نع ٰىل الكون خالٍ س اللون عقيا، واهلواء كذلك لألشاعرة، ألنَّ 

 وما قبله عٰىل ما بعده ممنوع األصل. ،اجلامع

 ة بواسطة الضوء واللون، وهو رضوري.األجسام مرئيَّ  )هـ(

د،  ء اهلنحلكام فاً الخ ،ناهية األجسام مت )و(]] ١١٩[ص [/

 ،ان إٰىل غري هنايةث يمتدَّ ني كساقي مثلَّ ا فرض خطَّ مكنن ألوإالَّ 

بني حارصين،  وراً صما ال يتناهٰى حم ك، فيكونكذل هامفالبعد بين

 خلطٍّ  الكرة املفروض قطرها موازياً  وألنَّ  .ورةوهو باطل بالرض

 اة إىلٰ ازوملقطر من اانتقل ال ةً وضعيَّ  ةً حرككت إذا حترَّ  غري متناهٍ 

وال يمكن ذلك يف  ،ل نقط املسامتةنقطة هي أوَّ ، فيحدث املسامتة

 . بيقوللتط .ناهيغري املت

  ، خالفاً ايكون أبدي�   جيب أنْ وال، ا حدوث العاملنَّقد بيَّ  )ز(

  لكان قديامً ته قابلة للعدم، وإالَّ ماهيَّ  ألنَّ  ،ةاميَّ لألوائل والكرَّ 

دم إٰىل ز استناد العوجيو وجب،ٰىل امله إاستنادلذاته، ويمتنع  واجباً 

 الفاعل.

قوٰى من يه تركيب ا بسيط، وهو الذي ليس فاجلسم إمَّ  )ح(

ب، وهو ما فيه ا مركَّ وإمَّ  .ةم املاهيَّ امت يتشابه أجزاؤه يفع، ويباوط

ا فلكي  والبسيط إمَّ  تركيب من قوٰى وطبائع، وال يتشابه أجزاؤه.

قبوله اخلرق عدم  عىلٰ  بناءً  ةتسعفالك ات األي. وكّليَّ أو عنرص

 ألنَّ  ،تد للجهاوالفلك املحيط هو املحدِّ وااللتيام، وهو ممنوع. 

يكون اجلهة  مكن أنْ  يوال ،ل خمتلفان طبعاً والسف ي العلوهتج

ق اإلشارة ك ومتعلَّ ا مقصد املتحرِّ هنَّ وأل .ة، إذ ال امتياز فيهعدميَّ 

 إنْ نتصفها  مل إىلٰ صوااللكان ]] ١٢٠/[[ص  إالَّ غري منقسمة، و

  فهو اجلهة. وال يمكن التاميزا وراءه ليس منها، وإالَّ قصد اجلهة ممَّ 

واحد  كلَّ  ألنَّ  ،ضعاً جسمني متباينني ووال ب ،ساويعد املتالبيف 

د القرب من حميط يتحدَّ  د القرب منه دون البعد، فال بدَّ دِّ ُحي 

ا. اهتلكبم زوإعدام امللكة قد تتامي .بسطحه، والبعد بمركزه

ق ومتعلَّ  .وداً لبياض وليس موجاحلركة إٰىل ا قصدي واجلسم

الف اآلخر عدين خيأحد البفها. وطراوأ  اإلشارة األحياز واألبعاد

ام طرفا بعد وألهنَّ  .يف متايز اجلهة ته ووضعه، فهو كاٍف يَّ بخصوص

 طاع األبعاد. م من املركز إٰىل املحيط، والبعد حيصل بانقمتوهَّ 

عليه  صحَّ ف ،باً لكان مركَّ  ، وإالَّ سيطك بلفل: اقالوا )ط(

  لكان ذا جهةإالَّ و ،عليه االنحالل د ال يصحُّ واملحدِّ  .االنحالل

مور ة لتساوي نسبة أجزائه إٰىل األُ وريَّ فحركته د .هبا اً مسبوق 

فكان ذا ميل مستدير، فال  .اخلارجة عنه، فأمكنت احلركة عليه

، وال ثقيالً  اً كون خفيف يفال .لنييملمستقيم، للتنايف بني ايكون له 

، يابساً  الو طباً وال ر وال بارداً  ابل اخلرق وااللتيام، وال حار�  يقوال

 ع العنارص.بائلط يعة خامسة خمالفةطبهو  بل

  د.مت باملحدِّ لِّ فالختصاصها لو ُس  الً ا أوَّ أمَّ  ،صول باطلةواألُ 

فلك  كلِّ  عىلٰ  حُّ يص نية، إذاألفالك الثامفالنتقاضها ب ا ثانياً وأمَّ 

 ا ثالثاً وأمَّ ]] ١٢١/[[ص  به.بمحدَّ  ره كام يصحُّ ة غريه بمقعَّ اسَّ مم

االستعداد،  إذا تمَّ  زم وجوب امليل إالَّ  يستلإمكان احلركة ال نَّ فأل

امليول لو مل جتتمع لتساوت احلركتان  فألنَّ  ا رابعاً وأمَّ  وهو ممنوع.

يف  د ميلني جيوز وجو ال مَ فلِ  ا خامساً وأمَّ  عن ضعيف وقوي.

ك يوجد فيه امليل عند مفارقة مكانه ، كاملتحرِّ وقتني عند حالتني

 يه.وله فصح ندوعدمه ع

 .)هناية املرام(ب كتااضات ذكرناه يف رتاالع وباقي

، وهي يف الوسط، )األرض(بسائط العنارص أربعة:  )ي(

ة عاليَّ فنواة هي الربودة، عليَّ تان: فمركزها مركز العامل، وهلا كيفيَّ 

، انكشف معموراً  واحداً   ربعاً إالَّ  )ءاملا(وحييط هبا  اليبوسة. هي

 دة،ربوة هي الن: فعليَّ تايفيَّ يوان. وله كاحل نشو عن املاء، حلكمة

ة تان: فعليَّ حميط باملاء، وله كيفيَّ  )اهلواء(و ة هي الرطوبة.وانفعاليَّ 

شكال ال ألل ابمعنٰى قبو ،رطوبةة هي الوانفعاليَّ  ،هي احلرارة

 ،ة هي احلرارةتان: فعليَّ وهلا كيفيَّ  ،واءحميطة باهل )نارلا(و ة.لبلَّ ا

 اليبوسة. يهة وانفعاليَّ 

 عند االنطفاء نار هواءً ال ورةون والفساد، لصريلة للكوهي قاب

، كام ده ماءً ربُّ واهلواء عند ت .وبالعكس عند النفخ]] ١٢٢[[ص /
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وبالعكس   ،وي للجمدحلاء اعٰىل طرف اإلنا جيتمع قطرات املاء

كسري ، كام يفعله أصحاب اإلماءً  واألرض .اإلسخان عند

 .صلدةً  رةً قد حجامن مياه العيون ينع اً كثري فإنَّ  ،وبالعكس

ة ة والنباتيَّ بات املعدنيَّ ب املركَّ نارص ترتكَّ العذه ومن ه

 ة.واحليوانيَّ 

 نَّ فإ ،ةكيفيَّ  لِّ ت رصافة كالعنارص إذا امتزجت انكرس )يا(

ملاء عٰىل رصافة برودته،  ة حرارهتا، وال ارصاف  عىلٰ  تبقٰى ار الالن

بسها، بل افة ي، وال األرض عٰىل رصهافتء عٰىل رصافة لطوال اهلوا

 وهي املزاج. ،ات عٰىل النسبةطة بني هذه الكيفيَّ ة متوسِّ فيَّ حتدث كي

ا كان  اقرتن فعالمه  إنْ الكارس واملنكرس فإنَّ  ،وفيه إشكال

م فعل تقدَّ  فإنْ  ،الو حموه ،غالباً  نه مقهوراً ال كوحوب املغل

 ال. و حموه ،أحدمها كان املغلوب بعد انكساره غالباً 

 ة.يفيَّ ل الكواملنفع ،الصورة لفاعال أجابوا بأنَّ 

 قض أيضاً نتَ ويُ  .ةام تفعل بواسطة الكيفيَّ الصورة إنَّ  ويشكل بأنَّ 

 املمتزج بالبارد. باملاء احلارِّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦(ت  مة احلّيل العالَّ  /ني ج اليقاهمن

 :كامهالثالث يف اجلسم وأح ]البحث[ ]]١٠٥[[ص /

 : بانمطلوفيه 

 ماته:وِّ مقيف  :ل] األوَّ املطلب[

ينتهي يف القسمة  ا أنْ سم قابل للقسمة بالفعل، فإمَّ جلا نَّ اعلم أ

 أنْ ا قسام إمَّ يرين فاألالتقد وعىلٰ  ،ال يقبل القسمة أو ال إٰىل حدٍّ 

 .عليها عة ال مزيدذه أربال، فه ل أوبالفعاصلة كون حي

الفعل، وهو قول  ية بتناهامل األجزاءبها من أحدها: القول برتكُّ 

 .لألوائمني وبعض املتكلِّ ر امجهو

بها من أجزاء غري متناهية، وهو قول لبعض الثاين: القول برتكُّ 

 .اماألوائل وللنظَّ 

 مجهور قول وهو ،تناهياملري النقسام الغقبوهلا لالثالث: 

 .ئلاألوا

 إىلٰ  بنَس يُ و ،وهو قول طائفة ،نقسام املتناهيرابع: قبوهلا لاللا

 .اينلشهرستا

 ل من وجوه:األوَّ  ذهبواالستدالل للم

يقبال القسمة  ا أنْ احلركة والزمان موجودان، فإمَّ  نَّ أ ل: األوَّ 

هو ام منه من كلٍّ ان املايض وإالَّ لك ،وهو حمال ،حني الوجود

 كون مطابقهامي فيلزم أنْ  ، قسمةبال الال يق ا أنْ وإمَّ  .احلارض

 .وإالَّ النقسام ،كذلك

عٰىل سطح   ةقيَّ : إذا وضعنا كرة حقيالثاين]] ١٠٦ [[ص/

كت الكرة فإذا حترَّ  ،عليه نقطة يكون املستقرُّ  ا أنْ فإمَّ حقيقي، 

  ، سطحاً  وأ  ان خط� يكو ا أنْ وإمَّ  .بة منهافهي مركَّ  ،تالقت بنقط

 .ةعفيكون مضلَّ 

ا هناية موجودة،  وألهنَّ دة مشار إليها، وجوالنقطة مالثالث: 

 وب، وإنْ طلفهو امل كانت جوهراً  صل املالقاة، فإنْ حتا هب وألنَّ 

ت يف مجيع حلَّ  ا إنْ انقسم انقسمت، ألهنَّ  ها إنْ لُّ فمح كانت عرضاً 

بعضه نقلنا  يفت حلَّ  دها أو انقسامها، وإنْ أجزاء املنقسم لزم تعدُّ 

 لوب.فهو املط ،ممل ينقس وإنْ الكالم إليه، 

هية لكانت املتنا غرياالنقسامات ال قبل اجلسم الرابع: لو

 االنقسام. يف مساوية للجبل العظيماخلردلة 

ة هي عٰىل وجود زاوية حادَّ  قليدس دلَّ أُ ان : برهاخلامس

 .فيلزم اجلزء ،أصغر الزوايا

لزمان احلركة وا فغري وارد، ألنَّ  لألوَّ ا اقال األوائل: أمَّ 

ة لقوَّ ام هو باإنَّ وانقسامهام  جزاء بالفعل،أ  ن ليس هلامالصمتَّ 

مشرتك بني  حدٌّ  بل هو ،من الزمان اً ءواآلن ليس جزسم، كاجل

 واحلدود املشرتكة ليست أجزاء من املقادير.   ،بلملستقيض وااملا

سطح حقيقي كرة  ود وج ا نمنع ، فاجلواب عنه: أنَّ ا الثاين وأمَّ 

مناه لكن يمنع سلَّ  .م تالقيهام سلِّ كن ال نُ منا ذلك ل حقيقية، ولئن سلَّ 

حال   يف  ا ا نقول: إهنَّ لكنَّ مناه سلَّ  . وق السطح الكرة ف ركة إمكان ح 

ام تكون يف اآلن، ، واملالقاة بالنقطة إنَّ ح بخطٍّ السط احلركة تالقي 

  يل.عن هذا التطو   نيتغ س ذ لو تتالت اآلنات الإ   ، واآلنات غري متتالية 

م من  يلز وال ،النقطة عرض أنَّ  عنه: جلوابلث، فاا الثاوأمَّ 

 رياً سا يكون عرضاً   أنْ إالَّ  مَّ هُ فيه، اللَّ  لِّ سام احلانقا انقسام املحلِّ 

 ،فيه فال يلزم انقسامه ا الذي ليس بسارٍ ، أمَّ هيف أجزاء حملِّ 

 كاإلضافات والوحدة.

 عٰىل تقدير أنْ  عة تتمُّ شناال نَّ وعن الرابع: أ ]] ١٠٧[[ص /

 مع امَّ أ ء اجلبل، ة ملقادير أجزايخلردلة مساودير أجزاء ايكون مقا

 .األلف واأللفنيعيف كتض ،فاوت فالالت

ة هي ادَّ وية حود زاليدس برهن عٰىل وجق أُ  وعن اخلامس: أنَّ 

تكون  ني، وال يلزم من ذلك أنْ زاوية مستقيمة اخلطَّ  أصغر من كلِّ 

 . ر من الزوايا مطلقاً أصغية زاوتلك ال
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املايض  ففاسد، ألنَّ  لاب األوَّ جلوا امَّ أ ن: ومقال املتكلِّ 

وحركة فال وجود  يوجد يف اآلن زمان مل إنْ قبل معدومان، فستوامل

 ا.ا قلنلزم م ادَ جِ وُ  وإنْ  ،هلام

إنكار وجود السطح والكرة وحركة الكرة  ، فإنَّ ا الثاينمَّ أ و

 عليه مكابرة.

ان ك فإنْ  ،لسطحمالقية ل ، قلنا: الكرة دائامً بخطٍّ القاة مل: اقوله

ة لزم كان بنقط وإنْ  ،عةمضلَّ  كرةكانت ال قاة تالقي بخطٍّ املال حال

 هذا نظر.ويف  اجلوهر.

جيب انقسامه النقسام  احلالَّ   أنَّ نا عىلٰ لا قد دلَّ ، فإنَّ الثا الثوأمَّ 

 . هحملِّ 

عنيت  ا: إنْ ه، قلنحملِّ ام العرض الساري ينقسم النقس وقوله:

ه كان اؤزه أجء حملِّ وجد يف أجزابالعرض الساري هو الذي ي

ا وأمَّ  .نهآخر فبيِّ  مراً أ عنيت  ، وإنْ احداً ل وحموع واملاملوضو

 منع وجودمها.فن ،اإلضافات والوحدة

ب اجلسم من اجلواهر وا عٰىل إبطال تركُّ فاستدلُّ  ،وائلا األوأمَّ 

 :وجوهباألفراد 

مها القا رتكيب بني جوهرين إنْ واقع يف الاجلوهر ال نَّ أ  ل:األوَّ 

 م االنقسام.لز رس ألكان ال با ، وإنْ لزم التداخلباألرس 

وق طرفيه ا فالثة أجزاء إذا جعلنب من ثاملركَّ  طَّ اخل نَّ أ الثاين: 

كنامها دفعة تالقيا عند منتصف الثاين فانقسم حرَّ  جزءين ثمّ 

 .الكلُّ 

نات، فاجلزء لسكل اات ليس لتخلُّ ركاحلبطء  الثالث: أنَّ 

يع احلركة مثل الرس]] ١٠٨ص [[/ل فلكون ا األوَّ منقسم، أمَّ 

فلو  ،ركات الشمسوم دون حك يف اليدو يتحرَّ عَ الشديد الرس الف

نه بقدر در سكويكون ق  ل السكون لوجب أنْ كان بطؤه لتخلُّ 

فكان يظهر  ،فضل حركة الشمس، لكن الفضل أضعاف حركته

ا لو فإنَّ  ،ةطيَّ ا بيان الرشل. وأمَّ وهو حما ،ف حركتهضعاه أ سكون

، يع جزءاً وقطع الرس اً عة متدءا باحلركلبطيء ابوا يعلرسرضنا اف

 حال. ملاساواه ظهر  وإنْ  ،امنقسطع دونه لزم االق  فالبطيء إنْ 

 ، فإنْ كت جزءاً من املنطقة إذا حترَّ  قريبةرة اليلداالرابع: ا

كت حترَّ  كت الكرة، وإنْ طب تفكَّ القمن سكنت الدائرة القريبة 

 ان.تفاوتملاملداران اا تساوٰى هتساو من جزء انقسم، وإنْ  أقّل 

 ك جزءاً حترَّ  إنْ  فالظلُّ  كت الشمس جزءاً ذا حترَّ إس: اخلام

 لزم االنقسام. ك أقّل رَّ حت نْ إار الشمس، ودمو ساوٰى طول الظلِّ ت

كان   إنْ  جزءاً  عرشة ب من ستَّ ع املركَّ السادس: السطح املربَّ 

 ،الضلعانجلزء تساوٰى القطر واوسع  ، فإنْ خلوّ بني أجزاء قطره 

 مل يكن خلوّ  نْ إانقسم، و ن األقّل اك إنْ ر، وامحلا اطل بشكلو بوه

 طالنه.ب قليدس عىلٰ أُ وبرهن   القطر والضلع،اوٰى تس

  ع وتر القائمة مساوٍ مربَّ  عٰىل أنَّ  وس دلَّ : شكل العرالسابع

فالوتر جذر واحد منهام عرشة  كان كلُّ فإذا ، لعنيملربعي الض

 وهو منكر.  ،مائتني

 ،ن تنصيفهمكي خطٍّ  كلَّ  نَّ يدس عٰىل أ لق أُ هن ن: برالثام

 زم انقسامه.ب من مفردات يلفاملركَّ 

ك من حترَّ  اجلوهر إذا حلركة، ألنَّ ا في: القول باجلزء ينالتاسع

ل ز األوَّ احليِّ  يف ولهباالنتقال حال حص َف ِص وُ  جوهر إٰىل آخر فإنْ 

له حال حصو َف ِص وُ  ع فيه، وكذلك إنْ ه بعد مل يرشنَّ أل ، كان كاذباً 

 نتقال.قطع االه قد انألنَّ  ،يناثيف ال

القاة ليست ببعض امل ل: بأنَّ األوَّ مون عن أجاب املتكلِّ 

ة فيها كام هو عندكم يف  اض حالَّ ها، بل بأعربجميع ء والجزااأل

 وح.لسطاألجسام املتالقية با

احلركة  حركتهام، ألنَّ  وعن الثاين: املنع من]] ١٠٩[[ص /

 هلام. ون مكاناً يك أنْ  ال يصحُّ د حالوا حليِّزاو ،كان املف عىلٰ تتوقَّ 

ة، ركه عدم احلس، ألنَّ السكون ليس بمحسو وعن الثالث: أنَّ 

م يذهبون إٰىل وجود السكون. فإهنَّ  ،واعدهمٰى عٰىل قشَّ وهذا ال يتم

مل يكن  نْ ون وإالسك ، ألنَّ ملا رضَّ  ان السكون عدمي� اكو ل وأيضاً 

 فيكون ،ثابتةحاذاة الباملنه ج عارسم إٰىل اخللكن نسبة اجل حمسوساً 

 م سكونه.علَ فيُ  ،حمسوساً 

 إليه.فت لتَ ال يُ اد تبعبالتفكيك، واالس الرابع: االلتزامن وع

 .يف بعض أزمنة حركة الشمس : بسكون الظلِّ خلامسوعن ا

 .ل املختاربل الفاع ،ليس سببها الشمس حركة الظلِّ  نَّ وأل

، جود الدائرة وعىلٰ  ةبنيَّ م اامن: أهنَّ وعن السادس والسابع والث

  إبطاله بثبوهتاىلٰ ، فلو استدللتم عبعد إبطال اجلزء ام يتمُّ نَّ إوهو 

 الدور. مكملز

 ز الثاين.احلركة هي احلصول يف احليِّ  التاسع: أنَّ  وعن

 هذه األجوبة بعضها مدخول.  واعلم أنَّ 

املسافة  ام: بأنَّ  إبطال مذهب النظَّ قان عىلٰ الفري واستدلَّ 

عها إالَّ بعد قطع أنصافها وأنصاف قدار ال يمكن قطامل هيةتناامل

 .هٍ ان غري متناإالَّ يف زمها قطعنهاية، فال يمكن فها إٰىل غري النصاأ 
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ال يلقاه  ب أنْ جي يعالبطيء إذا ابتدأ باحلركة قبل الرس وألنَّ 

ف من فاملقدار املؤلَّ  ،جزاءد بزيادة األاملقدار يزي وألنَّ  .يعالرس

 .اهٍ يكون غري متن أنْ جيب  اهيتنغري امل

 متناهية  أو غريكانت متناهية الكثرة سواء  إنَّ (قال الشيخ: 

فها، ؤلِّ من اآلحاد ونُ  نها قدراً ودة، فلنأخذ مموج آحاداً  افيه فإنَّ 

 ملا إالَّ و ،والثاين باطل .ال أو ،د احلجم عٰىل الواحدياتزي ا أنْ فإمَّ 

ل يوجب وجود واألوَّ  .هافة منمؤلَّ  كانت املقادير]] ١١٠[[ص /

بة كون نسيو .ورةاملحصيتهم يف األجزاء، فبطلت كلُّ  متناهٍ  جسم

ها هي لكنَّ ،إٰىل متناهٍ  ناهٍ ة متنسب ري متناهٍ ف من غملؤلَّ ٰىل اهذا اجلسم إ

 هي إىلٰ املتنا(املقدار)  األجزاء، فنسبة جزاء إىلٰ األ سبةبعينها ن

ء ال يش ف، فإذنهذا خل ،ياهن غري املتاملتناهي نسبة املتناهي إىلٰ 

 .)تناهية األجزاءاألجزاء املتناهية األقدار غري ممن 

معقولة مع طفرة، وهي غري لني: بالوَّ عن األام أجاب النظَّ و

 .ومعه ال تقع ،القطععدم 

 بالتداخل، وهو باطل ملا سيأيت.ث: ثالوعن ال

 م عٰىل إثبات الطفرة بوجوه:االنظَّ  واستدلَّ 

 ،صفها خشبة نويف ،ة ذراعا مائطوهل بئراً  ضرنفا : أنَّ أحدها

 ،البئرإٰىل أسفل  اً وطوله مخسون ذراع ،ويف اخلشبة حبل مشدود

 ،آخر مخسون ذراعاً  أخذنا حبالً ّم ، ثبل األسفل دلوويف طرف احل

 ثمّ  ،وجعلناها يف طرف احلبل الذي يف اخلشبة ،ا فيه حلقةددنوش

مائة  الدلو ويصعد ،عاً ار ذبل مخسني ه يصعد احلفإنَّ  ،جذبنا الدلو

 ع.ذرا

مقابلة   وفتحنا فيه فتحة ،خطوله ألف فرس الثاين: نفرض بيتاً 

 ،يتاعها مسافة البالشمس يقطع شع ه حني تطلع، فإنَّ للشمس

 ليسري.يلة يف الزمان الطوة اوحمال قطع هذه املساف

ضوئها إٰىل أقٰىص  طلوعها يبلغالشمس وقت  الثالث: أنَّ 

 .ضررة األنصف ك

  كان كذلك ألنَّ امنَّ إفقالوا:  ،لمون عن األوَّ اب املتكلِّ جأ 

إٰىل احلبل  النسبة فبوإالَّ  ،صف حركة الدلواحلبل األعٰىل نكة حر

احلبل األسفل كان من  نَّ ع إالَّ مائة ذراع، ألطه مل يقسفل فإنَّ األ

فصار من  ،عىلٰ بحركة احلبل األقلب فان ،نصف البئر إٰىل أسفلها

سون وإٰىل أعالها  ا مخسفلهأ صفها إٰىل الها ومن نعأ  صفها إىلٰ ن

 فقد ،لو فيها والدها إٰىل أعالهنقلب احلبل من أسفلمخسون، فإذا ا

، وليس ذلك ألجل الطفرة، ميع البئرالدلو بج مرَّ 

 عىلٰ  ناهردة وجرَّ ا لو فرضنا يف الدلو آلة حمدَّ ألنَّ  ]]١١١ [[ص/

و كان للطفرة ول ع اجلذع،ي مجد يفدَّ ه يظهر أثر ذلك املحجذع فإنَّ 

 هرت العالئم يف موضع دون موضع.لظ

الضوء،  قليلةمضيئة أجزاء البيت فيه  عن الثاين: بأنَّ بوا وأجا

 فتحة ظهرت األجزاء.خل الضوء من الفإذا د

الضوء ينبسط عٰىل األرض من طلوع  عن الثالث: بأنَّ  بواوأجا

صل تَّ ا فقألُ س من اذا طلعت الشمإالفجر عٰىل التدريج، ف

وهذان  . األرضصل إٰىل أقٰىص تفلذلك  ،ها بذلك الضوءؤضو

 .سخيفان

حة  ت حال مقابلة فت لبيدث يف الضوء حيا نَّ أ : قُّ واجلواب احل

ام عاع، وهؤالء إنَّ شيه ي فيرس احدة من غري أنْ للشمس دفعة و

الشعاع جسم، ونحن  هم أنَّ أقدموا عٰىل هذا اجلهل بسبب ظنِّ

 ذا.  هم يفخطأه قحقِّ سنُ

ل األجسام املنقسمة بالفع إٰىل أنَّ  قراطيس وأتباعهميدوذهب 

 االنقسام الومهي لصغار تقب أجسام وينتهي إىلٰ  ،رة بالفعلمتكثِّ 

بها مني عٰىل تركُّ ة املتكلِّ حجَّ  أٰى  رامَّ ـه لوذلك ألنَّ دون االنفكاكي، 

 نقساملالا وائل عٰىل قبوهلة األهبا، ورأٰى حجَّ من املتناهية اعرتف 

 ما ظنَّ  صاب التحقيق، وبئسأ ه قد نَّ أ  اظان� ذعن هلا، أ ناهي غري املتال

يف   احلقيقة متخالفةفقة يفتَّ األجزاء م عنده أنَّ و خصوصاً 

ا االنقسام االنفكاكي وهو إمَّ  ،قفذن يلزمها الزم متَّ إاألشكال، ف

 .قٌّ ل حفإذن األوَّ  ،وإالَّ ملا انقسمت ،أو عدمه، والثاين فاسد

 معنيني: مشرتك بني اجلسم لفظ أنَّ ٰىل وائل إاأل هبوذ

 ،الثالث يف اجلهاتت املنقسم الذا صل القارُّ تَّ امل أحدمها الكمُّ 

 وهو عرض. ،ميوهو اجلسم التعلي

 ،وهو اجلوهر القابل لألبعاد الثالثة ،يالثاين: اجلسم الطبيع

ر هواجلل، ويعنون لألوَّ  وهو حملٌّ  ،العمقعني الطول والعرض وأ 

مرادهم  ]] ١١٢[[ص / بيان يأيتوس ،مونملتكلِّ يعني به اا م غري

ومن  ،ابلقوهر الوهي اجل ،ن اهليوىلٰ ب مذا عندهم مركَّ منه، وه 

 صل بذاته.وهي اجلوهر املتَّ ، الصورة

 عليه الشيخ يف إهليات الشفاء بوجهني: واستدلَّ 

ل،  افصنويعرض له اال ،صله متَّ نَّ أ ت قد ثب اجلسم نَّ أ أحدمها: 

 بدَّ لعدمه، فال  ء قابالً  لكان اليشإالَّ و ،صالبل االنفصل ال يقتَّ ملوا

 اهليوٰىل.وهو  ،ل واالنفصالصالالتِّ ء قابل من يش

ومن حيث   ، فعلصل هو بالاجلسم من حيث هو متَّ  نَّ أ الثاين: 
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الفعل غري ذي له ة، فالأّي استعداد كان فهو بالقوَّ  هو مستعدٌّ 

 .ىلٰ اهليو نيأع ،ةالذي له القوَّ 

 ،ماجلسصال عٰىل اتِّ مبنيٌّ ه فألنَّ  ،لوَّ ا األمَّ أ يفان، وهذان ضع

عٰىل  فهو مبنيٌّ  وأيضاً  .ب من األجزاءمركَّ  هنوا أنَّ ون قد بيَّ مواملتكلِّ 

 ماً مقوِّ  صال أمراً عٰىل كون االتِّ مبنيٌّ ه نَّ إف اً ضأيو .ثبوت اإلمكان

 ري عارض له.سم غللج

ة والفعل متغاير، صف بالقوَّ املتَّ  عٰىل أنَّ  ٰى بنيُ  هنَّ فأل ،ا الثاينوأمَّ 

ا كان ا إذء، أمَّ اليش عل لذلكء والفة ليشالقوَّ لو كان  وهو حقٌّ 

يلزم منه مل  آخرمر بالفعل بأ صفاً ة بأمر ومتَّ بالقوَّ  صفاً ء متَّ اليش

 .ه يرد عٰىل اهليوىلٰ نَّ إف وأيضاً  .إحالة

عليه   لَّ ة، واستدصورال تفارق نْ أ  ة ال جيوز: قالوا: املادَّ تذنيب

 بوجهني: يات الشفاءيف إهل

 ا أنْ مَّ ة عن الصورة فإخالي تَض رِ ٰىل لو فُ يواهل أحدمها: أنَّ 

ت إٰىل رفتقال وإالَّ  ،ل باطلواألوَّ  .يكون ال أو ،يكون ذات وضع

القرتان صارت ند اا عألهنَّ  ،والثاين باطل. خرٰى وتسلسلهيوٰىل أُ 

ة ، فاألولويَّ غريه  هبا من يكون أوىلٰ  من حملٍّ  ا هل فال بدَّ  ،ذات وضع

صها  يب ختصمل جيعدها ي وضعية أو باملقارنة فه حصلت قبل إنْ 

 ،ص بسبب وضع سابقصَّ خت امون آخر، والكائن إنَّ د يئبجز

 دة. اها جمرَّ رضنا فوهاهن 

 ،بل حسبكان وجودها وجود قا اهليوٰىل إنْ  نَّ أ الثاين: 

كان  بول، وإنْ الق الختلف وإالَّ  ،معها امً ب وجود املقبول دائووج

 فال يكون هي اهليوٰىل. ا وجود خاصٌّ هل

 ه جاز أنْ فألنَّ  ،لا األوَّ ن، أمَّ ضعيفاوهذان ]] ١١٣[[ص /

 ،صافها بالصورةعند اتِّ  يازألحض اأوٰىل ببعع عدم املقارنة يكون م

 امنا أهنَّ سلَّ  .ر عارضة هلاومة حاصلة بسبب أُ وتكون تلك األولويَّ 

منا سلَّ و ؟يار الفاعلاختز بيِّ ل يف احلال حتص مَ لِ ف ،كون أوىلٰ ال ت

 قرتان.د االة بعصل األولويَّ حي لكن جيوز أنْ 

ال ا: وضع، قلن آخر إذ ال ص بجزء دونا ال يتخصَّ هنَّ قوله: إ

ص يف دريك بانحصار التخصُّ وما يُ  ،صيم عدم التخصسلِّ نُ 

 ،لصورةدة بااملجرَّ ن ناع اقرتاامتعٰىل  هذا يدلُّ لكن منا سلَّ  ؟الوضع

 دة غري مقرتنة فال.جمرَّ ا عٰىل امتناع أمَّ 

يستلزم وجود  الء اهليوٰىل ليشقبول ا نقول: فألنَّ  ،ينا الثاوأمَّ 

ات عٰىل قولك عكس هذا يف العنرصيَّ ب قيله لو ، فإنَّ ئامً املقبول دا

 .لكان أحّق 

الصورة  نَّ أل وذلك ،اي� كلّ  اً تذنيب: وعكسوا هذا احلكم أيض

الصورة ال توجد إالَّ  وألنَّ  .هلا اهليوىلٰ  امً فدائ ،نقسامقابلة لال دائامً 

فقت وإالَّ التَّ  ،ااهتلذ يعرض هلا نْ أ  تحيلويس ،لةاهية مشكَّ متن

ه متساوي ألنَّ  ،بالفاعل َل عِ جُ  ذلك إنْ وكل، الشك جسام يفاأل

بضعف  ريت خبوأن .ةكة املادَّ من مشار فال بدَّ  ،النسبة إٰىل الكلِّ 

 . الربهاننيهذين 

ة ة منهام أو مستفاديَّ من علّ  فال بدَّ  ثبت تالزمهام : وإذانيبذت

،  خرٰى، وهذا حقٌّ ا باألُ ق إحدامه تعلُّ تيضه يقمن خارج عٰىل وج

ا مشرتكة يف  وألهنَّ  ،ا قابلةألهنَّ  ،تكون هي اهليوىلٰ  وز أنْ  جتة اللعلَّ فا

 بل إنْ  ،ال تكون مطلقةف ورةت هي الصكان ت، فإنْ ايَّ العنرص

يكون  فيجب أنْ  ،هلول بعدمعدم املعيُ طلق امل نَّ ، أليكةفرشكانت 

 هذا خلف. ،وىلٰ للهيوٰىل هي

 ال بدَّ ل ب ،ةال تكفي يف تقويم املادَّ  ةيَّ : الصورة اجلسميبنتذ

لو ختاألجسام ال  ة، ألنَّ نوعيَّ ]] ١١٤[[ص /خرٰى من صورة أُ 

ال  ا أنْ وإمَّ  ،ا بسهولةوإمَّ  ،ا بعرسل إمَّ كُّ تشللتكون قابلة  ا أنْ إمَّ 

وٰىل يعود إٰىل اهليف يف هذه املعاين ال فاالختاللة له، كون قابت

 حد، فال بدَّ تَّ وال إٰىل الفاعل امل ،كةرتإٰىل الصورة املش وال ،القابلة

ا خمتلفة وألهنَّ  .ات األجسام هبامن أمر آخر هو صورة خيتلف نوعيَّ 

 فهي خمتلفة يف املقتضيات.  ،كنةألميف استحقاق ا

د  جدِّ نُ  يق بنا أنْ خلف ،م إٰىل هاهناانساق الكال لـامَّ و ري:تذك

 ،أيتوسي نافعة فيام مٰىض  ،مد سلفت هلهني لقواعبذكر برا عهداً 

 ها.وحلُّ وذكر شكوك 

األجسام  أنَّ  :ات، برهانهيَّ قاعدة: اهليوٰىل مشرتكة يف العنرص

نفصلة عن اعترب النار امل ن بعض،ا عن بعضهة يتكوَّ يَّ العنرص

ة، ومن أنكر الكون بالنار املنشقَّ  حامةامل قموالقام ،دناعن الشعلة

 سات.محسوه منكر للألنَّ  ،والفساد فغالط

ذكر فيام يُ  أنْ  كان خليقاً  وهذا وإنْ  ،ن قابًال ال يكولفاعل قاعدة: ا

رهانه: هاهنا. بره نٰى عليه ما قبله وما بعده اخرتنا ذك ت اب لـامَّ بعد لكن 

 ومن حيث إنَّ  ، عنه  واجب  ر عنه ل صادالفع  الفاعل من حيث إنَّ  نَّ أ 

ء إٰىل اليش  نسبته  ال يكون  ا ق� ء الواحد حواليش  ، قبول له ممكن عل م الف 

  ن. املختلف ا فهام  ، وب جو و   ان نسبتي إمك الواحد 

  ،ه قابلام هو للفاعل من حيث إنَّ اإلمكان إنَّ  وهذا فاسد، ألنَّ 

 وهو من حيث هو هو واحد، ،ه فاعلإنَّ من حيث  له والوجوب

 ر األجزاء. تكثُّ ثيات ال يقتيضحلير اتكثَّ  نَّ أ فاحلاصل 
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فاعل من هكذا: ال ل الثايناس من الشكقلت: ينتظم قي فإنْ 

ه قابل ال جيب والقابل من حيث إنَّ  ،جيب له األثر اعله فث إنَّ حي

من  لاير للقابمغ ه فاعلله األثر، ينتج: فالفاعل من حيث إنَّ 

 ه قابل.نَّ إحيث 

 طلوبامل ألنَّ طلوب، لة للمحمصِّ  وليست ،ةقَّ قلت: النتيجة ح

ة  ماهيَّ  ث هي غريمن حي]] ١١٥[[ص /ة الفاعل ماهيَّ  هو أنَّ 

ه فاعل غري  إنَّ  من حيث الفاعل لوب أنَّ ملطكان ا نْ القابل، فإ

حث مباٰى لكم منا وال يتمشَّ سلَّ  .ه قابلالقابل من حيث إنَّ 

 ٰىل هذه القاعدة.ا عبنيتموه

 ،ة فيهاا حالَّ ، ألهنَّ ة للهيوىلٰ ال تكون علَّ  قيل: الصورة :شكٌّ 

 حمتاج.  واحلالُّ 

ود وج ول بعدة للحلعلَّ و ،هيوىلٰ ة للعلَّ الصورة  نَّ أ جواب: 

هو  احلالُّ  وأيضاً  .احتياج يف قوامها إليها رياهليوٰىل من غ

 فال دور.  ،قةة هي املطلوالعلَّ  ،صاملتشخِّ 

 . ضافنية كامليَّ قيل: التالزم ال يقتيض العلّ  :آخر

واحد  آلخر ألمكن فرض كلِّ مها لة أحديَّ علّ  واله لنَّ أ به:جوا

وال دور إذ  ،ةيَّ لّ ع هامضافان بينتالزم امل خر، فالمع عدم اآل منهام

 واحد يفتقر إٰىل ما ال يفتقر إليه اآلخر، ويف األخري نظر. لُّ ك

 ة.فال تكون علَّ  ،باقية يوىلٰ واهل ،معدَ صورة تُ ال قيل: :آخر

ذ املعدوم  إم، عدَ ة ال يُ وما هو علَّ  ،ةيس بعلَّ دوم لاملع نَّ أ : جوابه

 ية.ق اب وهي ،ةيَّ صورة الكلّ ة العلَّ وال ،ةشخصيَّ الصورة ال

اجلسم واحد يف   لبغدادي إٰىل أنَّ كات ابو الربأ ة: ذهب تتمَّ 

لصورة، اهليوٰىل وااء وال من جزب من األنفس األمر ليس بمركَّ 

سم هليوٰىل اجلم يعنون باوقال: إهنَّ  ،ئلونقل هذا املذهب عن األوا

ة يَّ ني النارة أعالنوعيَّ ويعنون بالصورة الصور  هو، ن حيث هوم

 . احب املطارحاتذا املذهب ذهب صك، وإٰىل هذل ريوغ ةيَّ واملائ

ب من ركَّ م ماجلس ار ورضار إٰىل أنَّ ام والنجَّ وذهب النظَّ 

والرائحة واحلرارة ]] ١١٦[[ص /م أعراض هي اللون والطع

 فإنَّ  السخافة،وهو يف غاية  .ةسوبة واليبوربودة والرطوال

ٰىل قر إيفتسم واجل ،سمذي هو اجلال املحلِّ األعراض تفتقر إٰىل 

م ء اجلسم لزم تقدُّ األعراض هي أجزا، فلو كانت هذه أجزائه

 .ء عٰىل نفسه بمرتبتنياليش

ومتباينة هبذه   ،ةميَّ األجسام متساوية يف اجلس وأيضاً 

عن هذه  ينفكُّ  جلسم الوا اوجد لـامَّ  األعراض، وهؤالء

أخذ الزم  شأ هلم منلوه عبارة عنها، فالغلط نألعراض جعا

 .ءذلك اليش انمك ءاليش

 لني.قرأناه من زبر األوَّ فهذه املذاهب خالصة ما 

 م: ا جسيف أحكام األ :الثاين[املطلب] 

 وفيه مسائل: 

يف حدوث األجسام، فذهب   تلف الناسمسألة: اخ] ١٦/٥[

 أبو نرصمسطيوس ورسطو وثاوذهب أُ  ،ٰىل حدوثهااب امللل إأرب

هيوٰىل  نَّ أ و ،ة قديمةيَّ وامالساألجسام  أنَّ إٰىل  وأتباعهم وأبو عيلٍّ 

ة ة والنوعيَّ ا صورها اجلسميَّ مَّ أ ، وقديمة أيضاً ة يَّ األجسام العنرص

 وكذلك األعراض التابعة هلا. ،ثةحادف

ة يَّ غورس وفيثاغورس وسقراط ومجيع الثنوسانكاوذهب 

قال   العامل قديمة، ثمّ  ]]١١٧[[ص /ة ادَّ م إٰىل أنَّ وغريهم 

ر لطف صاوإذا  ،صار أرضاً د ذا مجإم ة جسدَّ املا بعضهم: تلك

 .ه النارذلك اجلسم هواء، وآخرون أنَّ  أنَّ  ، وزعم بعضهمهواءً 

ري  وهو أجسام صغار غ ،ه اخلليطنَّ إنكساغورس قال: او

 اهٍ متن غري األجزاءدد من تلك نوع من األنواع ع متناهية من كلِّ 

 .سِّ هرت للحزاء ظزاء نوع من األنواع منها أجع من أجذا اجتمإ

ة الشكل يَّ أصل العامل أجزاء كثرية كر راطيس قال: إنَّ يمقدو

فقت يف فاتَّ  ،كة لذاهتاحرِّ مت وهي ،ينقسم ومهاً  ادال ينقسم فك

 فحصل منها هذا العامل.  ،متتصاد بعض حركاهتا أنْ 

 .ةالنور والظلمالعامل هو  لقالوا: أصة والثنويَّ 

دة عن لِّ وتاملعداد العامل هي األ ئيثاغورس قال: مبادفو

حدة وضع ا، فإذا عرض للوائمة بنفسهوالوحدة ق  ،حداتالو

، والسطح من د اخلطُّ ولَّ يت ومن اجتامع نقطتني ،طةصارت نق

 . جتامع سطحنيواجلسم من ا ،نياجتامع خطَّ 

 لنا عٰىل احلدوث وجهان:

ا ساكنة،  كة وإمِّ ا متحرِّ إمَّ ة لكانت يَّ انت أزلا لو كأهنَّ ل: األوَّ 

 .باطل مفاملقدَّ  ،نطالبا سامنوالق

 وجوه:كة فلا ليست متحرِّ ن أهنَّ ا بياأمَّ 

 وهو ينايف األزيل. ،ة بالغريسبوقيَّ امل تهااحلركة ماهيَّ  ل: أنَّ األوَّ 

  ،عدم همواحدة منها حادث قد تقدَّ  ات كلَّ ركاحل الثاين: أنَّ 

حصل معها يف األزل  هتا، فإنْ اسابق عٰىل وجود عدماهتاموع فمج

مل حيصل  نْ إهذا خلف، و ،بوقملستواء السابق وااس زمل حركة

 كانت حادثة. 



 األجسام  )٤٦لف / (حرف األ  ............................................................................................................  ٥٠

ة وكانت غري كانت أزليَّ  إنْ  حركة ما من احلركات نَّ أ : الثالث

كانت مسبوقة كان  إنْ ل احلركات فانتهت، ومسبوقة، فهي أوَّ 

احلركات ]] ١١٨ص [[/ء من يش مل يكن نْ وإ، األزيل مسبوقاً 

 ب.طلوامل وهو ،فاملجموع حادث ،اأزلي� 

عٰىل  كان اليوم موقوفاً  ركات غري متناهيةاحللرابع: لو كانت ا

 ا ال يتناهٰى. نقضاء ما

ومن خلق آدم إٰىل  ،نفرض من اليوم إٰىل األزل مجلةمس: اخلا

  ، متساوياً املتفاوت  يتساويا فيكون ا أنْ ق، فإمَّ طبِّ نُ  وخرٰى األزل أُ 

 ادث.ح فالكلُّ  ،يلخيتلفا يف اجلانب األز نْ أ ا حمال، وإمَّ  هوو

 لزم أالَّ ا لو كانت ساكنة ، فألهنَّ ا ليست ساكنةأهنَّ ن ا بيامَّ أ و

 م مثله. فاملقدَّ  ،اطلايل بتالو ،كيتحرَّ 

 ا أنَّ نَّملا بيَّ  ،معدَ ال يُ أزيل ف السكون حينئذٍ  نَّ أة: طيَّ بيان الرش

 دالٌّ  احلسَّ  فألنَّ  ،بطالن التايل يانا بوأمَّ  .هدميستحيل عاألزيل 

 . ساعد عليهم يواخلص ،يهعل

 املقولة هلا الوضع بمعنٰى ف  ، يطة موجودة األجسام البس  فإنَّ  أيضاً 

معنٰى السكون  وألنَّ  . ت احلركة فصحَّ  ، فيمكن زواله  ، ب واج غري 

ن من الزما ء م يش  تقدُّ ته يقتيض فامهيَّ  ، زمان واحد هو اللبث أكثر من 

لو من ام ال خت جس األ  وإذا ثبت أنَّ  . مان ز  مه ال يتقدَّ  زيل واأل ، عليه 

  ة، فهي حادثة.كون أزليَّ ت  نْ ومعهام يستحيل أ   ، ون ك احلركة والس 

 .وهو ممنوع ،عٰىل وجود املكان نفصلة ينبنيامل قيل: هذه فإنْ 

ل  اجلسم يف أوَّ  نَّ أ  :بيانه .رصثبوت املكان لكن نمنع احل مناسلَّ 

ا لكن نمنع نمسلَّ  . وغري ساكن ،كرِّ  متحده غرين وجوزما

  األزل.يف ود احلركةوج الةاستح

ا، قلنا: زل ينافيهة واألا املسبوقيَّ ل: احلركة معناهوَّ األقوله يف 

واخلصم ال  ،عيتموهعٰىل تفسريكم احلركة بام ادَّ  الم مبنيٌّ الكذا ه

 ا. يساعدكم عٰىل هذ

، تٰىل احلركامات سابق عقوله يف الوجه الثاين: جمموع العد

منا لكن سلَّ  .وصفه بالسبق فال يصحُّ  ،ي حمضدم نفقلنا: الع

عٰىل  جودات أوبق عٰىل جمموع الوجمموع العدمات سا أنَّ عون تدَّ 

ل  واألوَّ ]] ١١٩. /[[ص واحد واحد وجودات أو عٰىل كلِّ املع نو

كان ه إذا إنَّ  :قلتم مَ ـم، ولكن لِ مسلَّ  والثالث ،والثاين ممنوعان

 ما تريدون هبذا ثمّ  عٰىل املجموع؟ واحد كان سابقاً  عٰىل كلِّ  بقاً سا

ردتم أ   ثبوت زمان، وإنْ بق الزماين افتقر إىلٰ السأردتم  السبق؟ إنْ 

 عكم. ينف ريه ملغ

ة انتهت كانت حركة ما أزليَّ  قوله يف الوجه الثالث: إنْ 

حادث،  فالكلُّ  ان احلركات أزلي� م ءمل يكن يش وإنْ  ،احلركات

كان  الي� زأ ت حلركاء من ا يكن يشمل إنْ ( :بقولكم نا: تعنونقل

يتم عن ، فإنْ ب عن الكلِّ السل وأ  ب الكيلِّ لسل، ا)حادثاً  الكلُّ 

عنيتم الثاين مل تكن   وإنْ  .الزمة ممنوعةن املكول ،ل التزمناهاألوَّ 

ا من احلركات م ءه ال يلزم من عدم كون يشألنَّ  ،املالزمة ثابتة

 .حادثاً  يكون الكلُّ  أنْ  اأزلي� 

، ة لهايموقوف عٰىل انقضاء ما ال هن ميوالجه الرابع: قوله يف الو

 منه معنيان: م فهَ نا: هذا يُ قل

  إنَّ  معدومة يف وقت، ثمّ  اهكلَّ دث اليوم واحلوا نَّ أ  أحدمها:

كم عليه بامتناع الوجود إالَّ بعد انقضاء اليوم يف ذلك الوقت ُحي 

 احلوادث.

 ٰى ناهة ال يتتتاليمور مأُ وجد ٰى يد حتَّ اليوم ال يوج نَّ أ والثاين: 

 نَّ أم سلِّ ال نُ ه لكن منا استحالتل سلَّ م األوَّ عنيت يف املبدأ، فإنْ 

ف وجود اليوم عٰىل انقضائها لتوقَّ ناهية مت لو كانت غري وادثاحل

 بذلك املعنٰى.

ه هو  نَّ إف ، حالتهمنا لزومه ومنعنا استعنيتم الثاين سلَّ  وإنْ 

 املتنازع. 

 خرٰى ألُ ن اص محدامها أنقمجلتني إ رضنفاخلامس: قوله يف 

بة مرتَّ  ةلمور حمصَّ ض يف أُ رَ فام يُ طبيق إنَّ الت لنا:ق فيتناهٰى، ق طبِّ ونُ 

فرض التطبيق  ا املعدومات فال يصحُّ ، أمَّ اأو وضعي�  اعقلي�  اً ترتيب

ل ة وجود احلركة يف األزة الدالئل عٰىل استحالمنا صحَّ سلَّ  .فيها

ة يف األزل ممتنعنت كا كة لواحلر و أنَّ يعارضه، وهلكن معنا ما 

 هذا ،ال يوجد جيب أنْ فكان  ،ن لذاهتايكو ا أنْ عها إمَّ لكان امتنا

كان واجب  كون لغريها فإنْ ي نْ ا أ وإمَّ ]] ١٢٠[[ص / .خلف

كان ممكن الوجود انتهٰى إٰىل  نْ إ، والوجود استحال وجودها أيضاً 

يست ل اهنَّ أ منا سلَّ  .وهو حمال ،و تسلسلأ اجب الوجود و

 نة؟ون ساكال تك مَ لِ ف، كةمتحرِّ 

ديم ال جيوز عدمه، الق ألنَّ  ،كتحترَّ  ملا قوله: لو كانت ساكنة

 ،السكون وجودي أنَّ  :هي ،مةان مقدَّ ن إٰىل بيتاجوحمم نتأ لنا: ق 

ه نَّ أ منا سلَّ هذا االستدالل، واألوائل منعوا من وجوده،  ٰى يتمَّ حتَّ 

 ،زيلأ ي معدط برش وطاً ن وجوده مرشيكو وجودي لكن جيوز أنْ 

واز عدم م جسلِّ  نُ لكن ال مناك العدمي زال، سلَّ زال ذلفإذا 

 السكون.



 ٥١  ............................................................................................................  األجسام ) ٤٦ف / (لاألحرف 

عٰىل  ال يدلُّ  لنا: احلسُّ ن عليه، ق يدالَّ  ليموالتس قوله: احلسُّ 

ه جيوز وجود جسم غري حمسوس وهو ساكن،  ، فإنَّ احلكم الكيلِّ 

 تكم املحصورة.يَّ كلّ  فال تتمُّ 

جسم  كلَّ  عاقل حيكم بأنَّ  قلنا: كلُّ  ع،ملكان ممنوقوله: وجود ا

 ة املكان سيأيت.يَّ قيق ماهوحت ،ةة وضعيَّ ه إشاره يشار إليفإنَّ 

ك وال ساكن، قلنا: متحرِّ ه غري ل حدوثيف أوَّ اجلسم ه: قول

 د يف اجلسم الباقي.ردِّ ا نُ ألنَّ ، ناذلك ال يرضُّ 

هذا   ركة، قلنا:ل: هذا بناء منكم عٰىل تفسري احلوَّ قوله عٰىل األ

سم جلا خلوّ  احلركة هبذا التفسري يمتنع عي أنَّ ونحن ندَّ  ،يحصح

 ن.وعن السكوعنها 

وصفه بالسبق،  صحُّ العدم نفي حمض ال ي إنَّ  :قوله عٰىل الثاين

ا نعلم  فإنَّ  ،استحال وصفه بالسبق ه إذا كان نفياً نَّ أ م سلِّ قلنا: ال نُ 

 ث قد سبقه عدمه.املحدَ  أنَّ  عاً قط

و عٰىل أ واحد  ق عٰىل كلِّ السبن عوتدَّ ه: قول]] ١٢١ [[ص/

 فإنَّ واحد،  عٰىل كلِّ  كونه حاصالً ل ،املجموع: عٰىل قلنا ؟املجموع

 ،بالعدم فاملجموع كذلك اً ت إذا كان مسبوق واحد من احلركا كلَّ 

 ،كذلك والنوع أيضاً  .بدون األجزاء الستحالة وجود الكلِّ 

 دَ جِ لوُ  زالً أ  نوعال دَ جِ فلو وُ  ،االستحالة وجوده إالَّ مع شخص م

 .أزالً ما  شخص

بوت الزمان، قلنا: قر إٰىل ثافتلزماين السبق اأردتم  قوله: إنْ 

 أجزاء الزمان عٰىل بعض. بق بعضكون كسبه السبق الذي يي عنن

نا:  منعنا املالزمة، قلعنيتم السلب الكيلِّ  قوله عٰىل الثالث: إنْ 

 دق عىلٰ د صاحو لِّ كصدق عٰىل  احلدوث إذا ة ألنَّ املالزمة حقَّ 

 املجموع.

م منه فهَ احلوادث يُ اء  انقضليوم عىلٰ ف اقوله عٰىل الرابع: توقُّ 

 . ةته قطعيَّ واستحال ،نعني الثاين لنا:ق ن، معنيا

ام يكون مع احلصول والرتتيب، قلنا: الرتتيب قوله: التطبيق إنَّ 

حادث سابق  كلُّ  بة، وأيضاً ذو أجزاء مرتَّ  كمٌّ الزمان  نَّ إحاصل ف

 فإنَّ  التطبيق ممنوع اشرتاطه يف حق، واحلصولة لالَّ ة معدَّ علَّ 

احلركة  عارضة أنَّ عن املاب لعقل، واجلويعتربه ا طبيق أمرلتا

 ة.العتبار األزليَّ  تناع وجودها أزالً ام تقتيض

 قوله: تفتقرون إٰىل بيان وجود السكون، قلنا: سيأيت.

 يكون جزءاً  ي الالعدم له: جيوز اشرتاطه بعدمي أزيل، قلنا:وق 

 ة.من العلَّ 

وٰىل  ، واألحقٌّ هذا  لنا:، ق لكيلِّ ال يعطي احلكم ا احلسُّ ه: قول

 ور.عٰىل الربهان املذك االعتامدنا عند

فالعامل   ،ثممكن حمدَ  وكلُّ  ،نقول: العامل ممكن أنْ  ه الثاينوجال

 .ةأيت يف باب الوحدانيَّ يس]] ١٢٢/[[ص  والصغرٰى  .ثحمدَ 

وإالَّ  ،هو حمال لبقاء ور حال ايؤثِّ  أنْ  ار إمَّ ؤثِّ امل أنَّ  وبيان الكربٰى 

ف كان ، وكياحلدوث أو لعدم، أو حال اللحاصل ان حتصيالً لك

 ل من املنفصلة مشكل. األوَّ  والقسمحصل املطلوب، 

 م بوجوه:دَ القائلون بالقِ  واحتجَّ 

 ملاكان الع اكان أزلي�  يه اإلجياد إنْ علف ما يتوقَّ  كلَّ  : أنَّ أحدها

كان  ف عٰىل أمرتوقَّ  ون آخر إنْ قت دن حدوثه يف ووإالَّ لكا ،ازلي� أ 

ح املمكن ال مر ترجَّ كان ال أل ، وإنْ يلأزبليس  الي� زفرضناه أ ما 

 تسلسل.  كان حادثاً  ح، وإنْ ملرجِّ 

 ا أنْ م الباري تعاٰىل عليه، فإمَّ لتقدَّ  الثاين: لو كان العامل حادثاً 

، أو بأوقات ثاً دتعاٰىل حا كون الباريية فاهيم عليه بأوقات متنيتقدَّ 

ما ال ضاء قنا  عىلٰ ف العاملقُّ زمان وتوم الدَ لزم ِق ري متناهية فيغ

 هذا حظرمتوه. وكلُّ يتناهٰى، 

ه لو كان نَّ أ  :لبيان األوَّ  .فالعامل قديم ،ان قديم: الزمالثالث

فيكون الزمان  ،ةزمانيَّ  ةلكان حدوثه بعد عدمه بعديَّ  حادثاً 

ن زماال نَّ أ  :ةطيَّ الرشوبيان  .خلفهذا  ،جودهقبل و داً وجوم

 ، اجلسمقر إىلٰ تفترض ركة عاحلو ،ا يأيتمقدار احلركة عٰىل م

 .امً فيكون قدي

ممكن   كلَّ  نَّ أ ل: بيان األوَّ  .فالعامل قديم  ،مةة قديالرابع: املادَّ 

و لوجود إليه وهاة و نسبإذ ه ،عٰىل اإلطالق فإمكانه زائد عٰىل ذاته

ه ال يكون وحملُّ  ، املحلِّ فيحتاج إىلٰ  سب أعراضلنا ألنَّ  ،رضع

نت فلو كا ،هو اهليوىلٰ ه فمحلُّ ، دهوجقبل و ه ممكننَّ أل ،هو احلادث

وبيان  .خرٰى وتسلسلإٰىل هيوٰىل أُ  وٰىل حادثة الفتقرتاهلي

وجمموع  ،اهنَّاهليوٰىل ال يقوم بغري صورة عٰىل ما بيَّ  نَّ أ ة: طيَّ الرش

 قديم. فاجلسم ،سمهو اجل الصورة ووىلٰ اهلي

 من غري عن ذاته تعاىلٰ  لعامل حدثاخلامس: ا]] ١٢٣ [[ص/

 عامل كذلك.الف ،تقار وذاته أزلية لزم االفالَّ وإ ،طرش 

تعاٰىل  لكان اهللا فلو كان حادثاً  العامل جود، السادس: وجود

 للجود. تاركاً 

 البانقزم وإالَّ ل ،األزل السابع: العامل صحيح الوجود يف

ه لو ل، ألنَّ ب الوجود يف األزواجذلك كان ذا كان كإواحلقائق، 
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هذا  ،تهة أزليَّ رضنا صحَّ وقد ف اأزلي� ن يكو نْ الستحال أ كان حادثاً 

 خلف. 

 ل من وجوه:واجلواب عن األوَّ 

ل، قوله: يلزم إجياد العامل يف األزل،  نختار األوَّ  حدها: أنْ أ 

 فألنَّ  ،فالختار ا املأمَّ  ،املوجب قِّ  حهذا يف نَّ فإم سلِّ قلنا: ال نُ 

جلائع وا العطشانال ألمر، اعترب بألمرين ص أحد اصِّ تار ُخي املخ

 ني.يِّ سبع، هذا جواب البرصاهلارب من الو

ف وجوده عن  لَّ ختفلهذا  ،األزلحمال يف العامل  نَّ أ الثاين: 

 تعاٰىل. وجود اهللا

 مع وجود العامل، فإذا إالَّ ل عقَ يُ ة ال ة والبعديَّ القبليَّ  نَّ أالثالث: 

ص إجياده بوقت دون صِّ ُخ  مَ ـيقال: لِ  استحال أنْ  ان معدوماً ك

 وقت؟

رادته إخر هو د العامل بوقت دون آجياإة ختصيص علَّ  نَّ أبع: راال

 العامل.لحة و مصأ تعاٰىل 

هذه الشبهة واردة  ة، فإنَّ اخلامس: املعارضة باحلوادث اليوميَّ 

 .اً قطعه حادث فيه مع أنَّ 

ما  زمان عىلٰ ط فيه الَرت شم ال يُ دُّ التق نَّ أواجلواب عن الثاين: 

ة، وديَّ ة ال وجتقديريَّ أوقات مه عليه بدُّ تقون يك وجيوز أنْ  ،انَّبيَّ 

 الثالث. وهو اجلواب عن

ال  اذهني�  مكان أمراً سلفناه من كون اإلوعن الرابع: ما أ 

 . يستدعي املحلَّ 

ف وجود لزم من توقُّ  يوال ،نوعمم االفتقار نَّ أ وعن اخلامس: 

 م أنَّ لِّ ر، ولو ُس ؤثِّ ملا ]]١٢٤[[ص / ط افتقارالعامل عٰىل رش 

 ه خمتار.ألنَّ  ،قارنةم املسلِّ لكن ال نُ للذات دوث احل

 حيل الوجود يف األزلالعامل إذا كان مست نَّ أ : وعن السادس

 ه تعاٰىل تارك للجود.يقال: إنَّ  استحال أنْ 

ة  لصحَّ عليه با مَ كِ ته حُ إٰىل ماهيَّ  رَ ظِ نُ  امل إنْ لعا نَّ أ وعن السابع: 

 .وجوبة اللصحَّ زم من اوال يل ،امً دائ

ا: هذه ، قلنان أزلي� يكو أنْ استحال  ثاً كان حاد : لولهوق 

 ة، وإنْ إٰىل املاهيَّ  منضام�  ل اعتبار احلدوثبَ زت من ِق االستحالة جا

لزم  يوال ،ان أزلي� كوي ة بقيد احلدوث استحال أنْ إٰىل املاهيَّ  رَ ظِ نُ 

 انقالب احلقائق.

اجلمهور من  عند متامثلةألجسام ة: امسأل] ١٧/٦[

 ألعراض.التامثل يف ا عند اا ببعض حس� ، الشتباه بعضهنيمتكلِّ امل

له  هذا حكم مشرتك ال بدَّ يف قبوله األعراض، و ساوٰى ا يتوألهنَّ 

اصل احل هو سممعنٰى اجل وألنَّ  ة.وهي اجلسميَّ  ،ة مشرتكةمن علَّ 

 اجلسم خيالف وألنَّ  نٰى.واألجسام مشرتكة يف هذا املع ،زيِّ يف احل

أو  جسامً ا كونه ي إمَّ لفة من صفة، وهمخالل فال بدَّ  ،العرض

 .عنٰى أو بالفاعلمب قتتعلَّ  أو صفةً  زاً متحيِّ 

ا  قة باملعنٰى فألهنَّ املتعلِّ  ا الصفةلني، أمَّ باطل إالَّ األوَّ  والكلُّ 

 فاعلا الوأمَّ  .ة لهد فال يكون علَّ دِّ والتخالف ليس بمتج ،دةمتجدِّ 

 امثل.مت وهو ، الوجودإالَّ ر ؤثِّ ال يُ  هفألنَّ 

قيقة ياء املختلفة يف احلاألش فألنَّ  ،لوَّ ا األيف، أمَّ ضع والكلُّ 

م اشرتاك سلِّ فال نُ  ،ا الثاينوأمَّ  .وبالعكس تشابه يف احلسِّ تقد 

مور األُ  نا أنَّ ندع احلقَّ  منا لكنَّ سلَّ  .األجسام يف قبول األعراض

وا فيه ذخأ  ثالث فهو خطأالا مَّ وأ  ات.مختلفبل علَّ املتامثلة قد تُ 

ا وأمَّ ]] ١٢٥/[[ص  ء.اليش ذلكجعلوه نفس ]و[ ءالزم اليش

 نة، فإنْ ملعيَّ عرض بحقيقته اجسم خيالف ال كلَّ  فألنَّ  ،الرابع

ل باملختلف علَّ يُ  ال املساوي ل من أنَّ رجعوا إٰىل غلطهم األوَّ 

تالف خيقع اال أنْ ال جيوز  مَ ـمنا لكن لِ سلَّ  .املنععنا نحن إٰىل رج

 يف الوجود ممنوع. هم آثار الفاعلوحرصل؟ بالفاع

ملا يقبله  منها قابالً   لكان كلٌّ الَّ وإ ،ا خمتلفة أهنَّ ام إىلٰ وذهب النظَّ 

 ف. هذا خل ،ةوهي حارَّ  ،اآلخر، فتكون النار قابلة للربودة

وال  ،ةحال كوهنا حارَّ ل الربودة النار تقب واجلواب: أنَّ 

 ام.ا هبهصافل اتِّ ملحاام اإنَّ  ،كيف ذل ستحالةا

 ،ةام مشرتكة يف اجلسميَّ األجس ا إٰىل أنَّ م ذهبووائل فإهنَّ ا األوأمَّ 

خرٰى طبيعية، ا بعد ذلك ختتلف بصور أُ إهنَّ  وهي متامثلة فيها، ثمّ 

الك، قالوا: يف األف وخمتلفة ،كة يف العنارصمشرتا فإهنَّ  ا املوادُّ وأمَّ 

 فيها. لِّ الكاء استو فيجب ،لكلِّ ة شامل ليَّ سماجل حدَّ  ألنَّ 

عن  َل قِ نُ ة بقاء األجسام، ويف صحَّ  : ال شكَّ مسألة] ١٨/٧[

ن له ذلك باحتياجها حال ورل املتأخِّ ذلك، وأوَّ الف م خاالنظَّ 

 . فحاالً  دها حاالً دِّ ه ُجي إنَّ  ه يقول:نَّ أ الناقل  فظنَّ  ،البقاء إٰىل الفاعل

 ،لوَّ األان جود يف الزما ممكنة الوهنَّ أ والدليل لنا يف ذلك: 

يف هذا احلقائق، ولو رجع إالَّ لزم انقالب و ،عٰىل ذلك ستمرُّ في

 وائل كان أوٰىل.ه األورة كام رجع إليدعوٰى الرضاملطلب إٰىل 

ذا اجتمعا حكم إن عديبُ  مسألة: التداخل حمال، فإنَّ ] ١٩/٨[

  ني مري املتكلِّ جمموعهام أزيد من أحدمها، ومجاه رصيح العقل بأنَّ 

ام هنتداخلت مل يقع بي فلو ،ا متامثلةأهنَّ  ك عىلٰ لذ يفاعتمدوا 
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ه نَّ أ ام نظَّ ال عن َل قِ اد، ونُ االحتِّ  ىلٰ  إيت والعاريض فيفيضاالمتياز الذا

 .ئلواعن بعض األ َل قِ وكذلك نُ  ،ز التداخلجوَّ 

 ،م األوائل ذلكد سلَّ ة، وق مسألة: األجسام مرئيَّ ] ٢٠/٩[

 ،و اللونبالذات ه ]]١٢٦ [[ص/رئي ملا : إنَّ الوام ق غري أهنَّ 

 ه يف هذا املقام إىلٰ سببهام، وال حاجب ئيوما عدامها فهو مروالضوء 

 االستدالل.

وهو  ،ا نرٰى الطويل العريض العميقمون: بأنَّ كلِّ املت واحتجَّ 

 ،نقسامهاحد لزم ايف جزء و الطول لو حلَّ  إنَّ سم، فاجلعن عبارة 

 .نيحلَّ رض بملزم قيام العكان يف أكثر  وإنْ 

ة، وخالف فيه بعض جسام متناهي: األمسألة] ٢١/١٠[

  إٰىل غري  اث إذا امتدَّ ثلَّ امل يوا بساق استدلُّ  قوهموحمقِّ  ،ائلواأل

ين، جزبني حا وراً حمص فيكون البعد بينهام ال يتناهٰى، ة، فإنَّ النهاي

ناهي  خر يتناهٰى، زال املتيتناهٰى واآل ني أحدمها الونفرض خطَّ 

 ،ل النقطي أوَّ املسامتة هنقطة  فحدثت ،ملسامتة اإىلٰ ازاة من املو

وال  .ةخرٰى فوقانيَّ وقة بأُ ة مسبمسامتة حتتانيَّ  كلَّ  ألنَّ  ،لأوَّ  وال

 .ٰى هذا الربهان إالَّ بعدم اجلوهريتمشَّ 

من   يتناهٰى  الالهتم برهان التطبيق، وهو فرض خطٍّ داستومن 

 ثمّ  ،ةقطعه من اهينب املتناجلامن  عَ طِ قد قُ  ،خرٰى دون أُ جهة 

قص، ل من النااألوَّ  ىلٰ الكامل ع ن اخلطِّ ل مانطباق األوَّ  َض رِ فُ 

تفاوتا   عدمه، وإنْ ساوٰى وجود الزائد وويني تا متساامتدَّ  فإنْ 

 اهيا. تن

فقال: كيف يمكن   ، يف التطبيقحتريَّ  دتهبالوصاحب املعترب ل

اذي حي ثبحيالناقص  الغري املتناهي رُّ ه يستحيل جنَّ أ ع التطبيق م

 ؟املطرف الك طرفه

جانب،  ز فيه جانب عن يَّ تمخارج العامل ي نَّ املخالف بأ تجَّ حا

 ،يبي ييل القطب اجلنوالشاميل يغاير الذ القطب الذي ييل فإنَّ 

 يه.ز فتياوالعدم املحض ال ام

يكون  ه وجب أنْ علي ا هوأكثر ممَّ بلو فرضنا هذا العامل  وأيضاً 

ا ممَّ  ربالعامل أكا كذلك لو فرضنهي اآلن، و اممَّ كثر ز أ حيامن األ مَّ ثَ 

ن، ز أكثر ممَّا هي اآلثمَّ من األحيا ونيك ، وجب أنْ ههو علي

 من هذا املفروض بذراع كانت أكرباً لعامل وكذلك لو فرضنا ا

دةأحياز  مَّ فثَ  ،ز أكثر بذراعايحاأل اجلسم  وأيضاً  .فهي كمٌّ  متعدَّ

 ،هية املتناكة الغريالرشا من هرتصوُّ  ة ال يمنع نفسيَّ حقيقة كلّ 

 .كنة له من األجسام ممول ما ال هنايدخف

د أوهام ا جمرَّ هنَّ اين: أ ل والثواب عن األوَّ واجل]] ١٢٧[[ص /

 كاذبة. 

ة اجلسم لكن ملها ماهيَّ حتا الرشكة وإنْ  وعن الثالث: أنَّ 

 فهوم. االمتناع منها حصل من خارج امل

  خلوّ امتناع  ة إىلٰ راعشمسألة: ذهب مجهور األ] ٢٢/١١[

 فإنَّ  ،ذاف هخال الروائح، واحلقُّ ولوان والطعوم األجسام عن األ

 اهحة وإالَّ ألدركنوال طعم وال رائ ،لرأيناه اء ال لون له وإالَّ اهلو

 .كذلك

ائط مل زوا عدم الرؤية عند اجتامع الرش جوَّ امَّ ـة لواألشاعر

 مَّ ٰى يتحتَّ ذا نطعن يف أصلهم ه نْ ذا، فنحن نحتاج أيلزمهم ه

 ال أصلهم. يت إبطنا، وسيأاستدالل

 هاو بضدِّ أ صافه هبا ان فيجب اتِّ لأللوقابل اجلسم  وا بأنَّ جُّ احت

 ده.بع صاف عٰىل مااس ما قبل االتِّ يقبيقاس اللون عٰىل الكون وو

  . ل لأللوان ة قوهلم: اجلسم قاب يَّ ل: الطعن يف كلّ واجلواب عن األوَّ 

  ه، ممنوع. ضدِّ و ب أ ل  القبو صاف ب تِّ ال ا   ب منا لكن قوهلم: جي سلَّ 

ع يف  واملن ،لثالثعن ا وكذلكملطالبة باجلامع، وعن الثاين: ا

 األصل.

ا نشاهد انتقاله ونعلم  نَّ جسم منتقل فإ مسألة: كلُّ  ]٢٣/١٢[

ه ينتقل من جهة إٰىل جهة ومن مكان إٰىل مكان، نَّ أ  رةوبالرض

ان فمكز، واحليِّ  نكاإليه وعنه يطلق عليه اجلمهور املفاملنتقل 

 عليه، يستقرُّ ويفارقه باحلركة وء فيه اليشو الذي يكون ه ءاليش

 .عليه للمستقرِّ  رض مكاناً فيجعلون األ

ي ونفض وهو عدم حم ،اء والبعد: هو الفضمون قالواواملتكلِّ 

ف، ومجاعة من األوائل نفوا وجود املكان، وآخرون منهم رص

 حكموا بوجوده.

أو  جوهراً يكون  ا أنْ إمَّ ، لكان وداً لو كان موج هالنفاة بأنَّ  احتجَّ 

ل وعدم تناهي لزم التداخ زاً يِّ متح هراً كان جو ، فإنْ عرضاً 

 نَّ فإ لصاحبه زين مكاناً ملتحيِّ من ا لُّ كان ك ة أو الدور إنْ األمكن

ف وَص يُ  نْ أ استحال  كان مفارقاً  رة بينهام، وإنْ يدا احلاجة حينئذٍ 

ٰى تَّ ي وضع حس بذد لياملجرَّ  فإنَّ  ليهاجلسم باالنتقال عنه وإ

 عنها.والبعد  ]]١٢٨[[ص /ألجسام القرب من احيصل له 

 يفتقر إىلٰ  املكان حينئذٍ  لزم الدور، فإنَّ  اً كان عرض نْ إو

العرض ينتقل بانتقال  وألنَّ  .ر إٰىل املكانفتقن يواملتمكِّ  ،ناملتمكِّ 

 ن. ل بانتقال املتمكِّ واملكان ال ينتق ،هحملِّ 
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 جسم ن غريكا خل، وإنْ لزم التدا جسامً  كان إنْ  املكان ضاً وأي

 ن للمكان.ه املثبتوف ما عليوهو خال ال مساواته للجسم،استح

 والسطح لك للخطِّ قال كام يكون للجسم فكذنتاال وأيضاً 

 كان االنتقال هو املوجب لوجود املكان وجب أنْ  ة، فإنْ طلنقوا

ت انك مَ فلِ  ،نقطة قطةمكان، ومكان الن يكون هلذه األعراض

 ؟ٰى من العكسخرلألُ  ناً يكون مكا  بأنْ نقطتني أوىلٰ إحدٰى ال

ء إٰىل من يش ورة انتقال اجلسم رض نعلم بال  لوا: نحن ثبتون قاوامل 

يف ذاته   وال كام�   وال كيفاً   ء جوهراً اليش كة، وليس ذلك غريه حني احلر 

ء آخر كان يش ن م  ركة، فال بدَّ من املعاين الباقية حال احل  وال شيئاً 

  كان. ٰى بامل وهو املسمَّ   ، ياً ان ث  َل بدِ اسُت  ثمّ   الً أوَّ  فيه   سم حاصالً اجل 

البدهية حاكمة  يفارق ويعقبه آخر، وا نجد اجلسم فإنَّ  وأيضاً 

 ل.ز الذي ثبت لألوَّ ء يف احليِّ يشال هذاعاقب  ملعاقبهذا ا بأنَّ 

  ،ن تمكِّ امل يف غري حالٌّ  املكان عرٌض  ل: بأنَّ أجابوا عن األوَّ  ثمّ 

 املحذور.  فال يلزم

بل هي  ،قيقة غري معتربة احلاملساواة يف ثاين: أنَّ ال وعن

املكان ختصاص هبا ا يواملعن ،جازاملهنا عٰىل سبيل مستعملة 

 لنهايته.  وياً مساٰى يكون ن حتَّ باملتمكِّ 

سواء كان  -ام يلزم لو قيل االنتقال إنَّ  الشكَّ  وعن الثالث: أنَّ 

ال [فإنَّ انتق ان وليس كذلكحيوج إٰىل املك -ض لعرو باأ الذات ب

حالٌّ يف حالة منه، وهو ة للجسم وهي لسببيَّ طح باسوال اخلطِّ 

 . فانتفى املحدود] ن،املكا

ته،  وا يف ماهيَّ فختلل ااألوائ : املثبتون للمكان مننيبذت

ة اهليوٰىل قابل اهليوٰىل فإنَّ ]] ١٢٩[[ص /ه فذهب بعضهم إٰىل أنَّ 

 الصورة فإنَّ  ههم إٰىل أنَّ كان كذلك، وذهب بعضاملب وللتعاق 

 املكان كذلك.و ،يةالصورة حاو

ركة ن يفارقه املمكن باحلاملكا دان، فإنَّ ن املذهبان فاسوهذا

 فإنَّ  ،وا به فهو عقيمتجُّ اح ئه، وماء ال يفارق أجزاواليش

 املوجبتني يف الشكل الثاين ال ينتج.

 نَّ إد، فلبعه اهب قوم إٰىل أنَّ فذ وا،ل اختلفقون من األوائواملحقِّ 

 جساماأل وأنَّ  ،ابتةث مفطورة أبعاداً  لامءاء احلاوي لناإل طريف نيب

ور ر مفطقالوا: هذا مشهو نْ أ ر إٰىل ا، ومتادٰى هبم األمتتعاقب عليه

 هية.يه البدعل

الباطن من اجلسم احلاوي  ه السطحوذهب آخرون منهم إٰىل أنَّ 

 .سم املحويمن اجل اهرالظ للسطح املامسِّ 

جر لكان احل سطحاً كان املكان البعد: لو  ابصحأ قال 

 ،والتايل باطل ني،ك اهلواء متحرِّ الطائر الواقف يفالواقف يف املاء و

احلركة انتقال من مكان إٰىل  فإنَّ  ،رةهاة ظطيَّ والرش .م مثلهقدَّ املف

 .كك وهنايات األجسام تتحرَّ املكان ال يتحرَّ  وأيضاً  .مكان

لفراغ وصف املكان بافاملشهور عند اجلمهور  يضاً أ و

 ف بذلك.وَص يُ ال السطح و ،ءتالمواال

وال  ،جسم يف مكان يكون كلُّ   أنْ يقتيضالقول بالبعد  اً وأيض

 القول بالسطح.كذلك 

  [كاملحيط] احلركة ليست : بأنَّ لن األوَّ ع يخلشاأجاب 

ويكون  ،انملك، بل هي عبارة عن استبدال ااستبدال مكان مطلقاً 

وليسا  كنييسا بمتحرِّ لجر والطري بدال، فاحلستلال ك مبدئاً املتحرِّ 

حد، وال وا مة اجلسم لسطحني بالسكون مالزعُ  بساكنني إنْ 

املحيط  فإنَّ  ،ساكنال ك ورِّ يكون جسم غري متح أنْ استبعاد يف 

ليس  واجلسم املأخوذ يف آنٍ  ،ك وال ساكنليس بمتحرِّ 

  ساكن.الوك بمتحرِّ ]] ١٣٠ [[ص/

ء كان هو مكنة سوااألب ون مستبدالً ني باحلركة ما يكعُ  وإنْ 

 ك. متحرِّ هذا اجلسم  :قلنا الستبدال أو غريه،ا مبدأ 

م  جسااصلة للجسم إٰىل األبالسكون النسبة احل نيعُ  وإنْ 

 . ، كان هذا ساكناً لثابتةا

 وباجلملة هذا خيتلف باختالف االصطالح. 

 عني باحلركةن إالَّ أنْ  مَّ هُ عة، اللَّ نومم الصغرٰى  وعن الثانية: أنَّ 

 اذبة.لكربٰى كفيكون ا ،ةيَّ اتاحلركة الذ

ة غري حجَّ  وهي ،وردات اجلمهة عٰىل عاا مبنيَّ عن الثالثة: أهنَّ و

 ات.يَّ يف العقل

جسم  يكون كلُّ  ة عٰىل تقدير وجوب أنْ تامَّ ا ة: أهنَّ بعلراوعن ا

املكان هو  قلتم: إنَّ  مَ ـلِ منا ذلك لكن سلَّ  .وهو ممنوع ،يف مكان

 ان؟للمك زماً الم ون أمراً يك ال مَ ـولِ  ؟البعد حينئذٍ 

بني طريف الذي  البعد ل البعد بأنَّ الشيخ عٰىل إبطا احتجَّ  ثمّ 

 أو أنْ  ،اخلزم التدن فيه لاملتمكِّ د وجوحال  كان باقياً  إلناء إنْ ا

 إالَّ شخيصه ال معنٰى للبعد ال، ألنَّ داً  متعدِّ يكون البعد الشخيص

 از أنْ فيه العقل جل كفلو أخذ يتشكَّ بني طريف اإلناء، هذا الذي 

 غرين كان املتمكِّ  مل يبَق  س بواحد، وإنْ ليد اجلسم الواحيكون 

ان الوجود يف املك إنَّ ن فكاه ليس بموجود يف املن، ألنَّ متمكِّ 

 املكان.يستدعي وجود 
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ز م من جوَّ منهاملكان بعد اختلفوا، ف : القائلون بأنَّ تذنيب

نهم  مني، ومتكلِّ ووافقهم عٰىل ذلك أكثر امل ،ألجسامه عن اخلوَّ 

 منع. من 

 زون بوجهني:جوِّ امل احتجَّ 

هو ف غراف ك إٰىل مكانرَّ حت ك، فإنْ ا حترَّ اجلسم إذ نَّ أ ل: ألوَّ ا

مل  للمكان إنْ  ئملال مكان مملوء فاجلسم اكان إىلٰ  املطلوب، وإنْ 

م الدور، أو إٰىل  لزل ك إٰىل مكان األوَّ حترَّ  إنْ ك لزم التداخل، ويتحرَّ 

 ة.بقَّ حركة ال عندته يَّ بكلّ  ك العاملتحرَّ ي غريه لزم أنْ 

 عَ فِ رُ يني إذا املتالق  السطحني نَّ أ الثاين:  ]]١٣١[[ص /

 .الرفعحال  خالياً  خر كان الوسطاآل عن أحدمها

أجاب املانعون عن الوجهني: بثبوت التخلخل والتكاثف 

 وه:وجب تهوا عٰىل استحال، واحتجُّ قينياحلقي

  الطاس أقّل طريفلذي بني البعد ا فإنَّ ر، مقدَّ  اخلأل نَّ أ أحدها: 

يف كان وك ،و ذو كمٍّ أ  مٌّ ا كمَّ إ البلدة، فهو من الذي بني طريف

 جسم. من  بدَّ  فال

والشكل ال  ،لمشكَّ  متناهٍ  وكلُّ  ،ناهٍ خلايل متالبعد ا نَّ أ الثاين: 

من خارج  ام يعرض لهنَّ إ لتساوٰى، بل وإالَّ يعرض لطبيعته 

 ،ةدَّ امام يكون للال إنَّ عفالنوا ،لةععد منففتكون طبيعة الب ،بيعتهط

 فالطون.أ يها علل ، وهذه عوَّ مالءً  ألفيكون اخل

  و عدماً أ  اهباً تشم يكون بعداً   تقدير أنْ ىلٰ ع ألخلا نَّ أ لثالث: ا

كذلك استحال ان يكون فيه اختالف، وإذا ك استحال أنْ  فاً رص

مكان  يسكن يف نْ أ كان غريه، ومكان إٰىل مك اجلسم من يتحرَّ  أنْ 

ن من غري  طريف املمك دحأل اً كان ترجيحوإالَّ ل ،هغري دون

 ح.مرجِّ 

ال يف  ة فيه واقعة نت احلرككال موجوداً  كان اخلأل ع: لوالراب

يف كة احلر نَّ أ  :ةطيَّ بيان الرش .م مثلهفاملقدَّ  ،تايل باطلالو ،زمان

ك فيه ذلك يتحرَّ  مالءً لو وقعت يف زمان ما، فلنفرض  اخلأل

أكثر، نة يف زمان ملعيَّ املسافة اتلك يقطع  نْ فيجب أ  ،ينهبعك املتحرِّ 

ل وَّ من املالء األ ّق رأ و بنصف ذلك أو أقّل آخر  ولنفرض مالءً 

ك فيتحرَّ  إٰىل احلركة يف اخلأل ة احلركة يف مالءٍ كون نسبته إليه نسبي

من هذا  ضناه أرّق فر ، وإنْ للحركة يف اخلأل مساوٍ ة بزمان سافامل

مع  وق كهي الكة مع املعافتكون احلر ،عكانت احلركة أرس 

اه يف نَّيَّ ب التايل ما بطالن وبيان .هذا خلف ،ع منهااوق أو أرس املع

 .جلزءمسألة ا

العقل  فإنَّ  ،التقدير فريضٌّ  ل: بأنَّ األوَّ زون عن أجاب املجوِّ 

 اً ووجود ، طريف الطاس]] ١٣٢[[ص /د جسم بني وجويفرض 

من اآلخر،  رثأحدمها أك فيحكم بأنَّ  ،آخر بني طريف البلدة

 الذي بني األجسام. لخأللفروض ال م املللجسفالتقدير 

بسبب اجلسم احلاوي كل يعرض للبعد لشا نَّ أ وعن الثاين: 

ة، لامدَّ ن لام يكونَّ إالفاعل املختار، وقوهلم: االنفعال  بسببأو  ،له

 مل يقم عليه برهان.

األجسام  خيتلف بحسب نسبته إىلٰ  اخلأل نَّ أ وعن الثالث: 

 غاير للذي ييل األرض.السامء م ييل الذي اخلأل إنَّ وية له، فاحلا

  ،من الزمان قدراً  ستدعييبنفسها كة حلرا نَّ أ الرابع: ن وع

 تقدير عىلٰ  ام يلزمواملحال الذي ذكرمتوه إنَّ  ،آخر اً عاوق قدرومع امل

ذا جعلنا إا عاوق ال غري، أمَّ يكون استحقاق الزمان بسبب امل نْ أ 

 ة.يَّ الكالم بالكلّ  سقط ب املعاوقواآلخر بسب ةه بسبب احلركبعض

 ،كصد املتحرِّ مقة هئل: اجلال األوامسألة: ق ] ٢٤/١٣[

ع، وهي غري  ودة ذات وضفتكون موج ،شارةق اإلعلَّ متو

قطع اجلهة  ك الواصل إٰىل منتصفها إنْ رِّ وإالَّ لكان املتح ،منقسمة

فهي   ،بجهةلف ليس هلا فاخل كان طالباً  وإنْ  ،هءما ورافاجلهة 

 متداد.طرف اال

،  سفلوالالفوق ة ثنتان: ة، والطبيعيَّ يعيَّ ة وغري طببيعيَّ هي طو

د  من حمدِّ  ال بدَّ ، فحسب فرض األطرافة كثرية بري الطبيعيَّ وغ

د يتساوٰى  املجرَّ  ، ألنَّ تان ويكون حميطاً يعيَّ ز فيه اجلهتان الطبيتميَّ 

د  تحدَّ عد، فاملحيط يالقرب دون الببه د يط يتحدَّ املح وغري ،نسبته

 عد. د البحدَّ ز يتملركوبا ،قربلابه 

ت  تقدير تسليم اجلهاه عىلٰ فإنَّ  ،دةاسصول هذا الدليل فوأُ 

 ز هو الفاعل املختار.ن املميِّ ز بعضها من بعض يكوومتيُّ 

م  ب تتقدَّ املركَّ  ، ألنَّ يكون هذا بسيطاً  ا: وجيب أنْ : قالويبتذن

  نيَّ مل يتع اً بسيطذا كان دور، وإتفليه مة عاجلهة عٰىل أجزائه املتقدِّ 

ة يكون حرك ع أنْ متنوي ،ركته عٰىل االستدارةفيجب ح ،وضعه

نت فتعيَّ  ،ةيَّ فليست قرس ،عنه نفرُّ يا تطلب ما هنَّ أل ،ةمستديرة طبيعيَّ 

د سقط نازعنا يف إثبات املحدِّ  لـامَّ ونحن  .ةاإلراديَّ ]] ١٣٣ص [[/

 التفريع.ذا ا هعنَّ

الوا: ، ق صحيح وهذا ،غاية هلا من بدَّ  إرادة ال : كلُّ تذنيب

وإالَّ  ،تكون حاصلة ز أنْ ة ال جيويَّ للحركة الدور ية التفالغاي

 نعةتكون ممت نْ أ جيوز وكذلك ال .للمحال ك طالباً لكان املتحرِّ 
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وإالَّ  ،لكن ال دفعة واحدة ،ا حيصلكون ممَّ ت فيجب أنْ  ،احلصول

 يج.كون حاصلة عٰىل التدري بل جيب أنْ  ،فتلتوقَّ 

ة يلغان اال يكو مَ ـة لِ إرادي السامءحركة  أنَّ  تسليمنا قلنا: مع

احلصول  أو يكون ممتنعة ،صولحويكون جاهلة بامل  ،حاصلة

 ؟ا حيصل وتقف احلركةال يكون ممَّ  مَ ـلِ و ؟لة بذلكوهي جاه

 ة الزمان.ل قوهلم بأبديَّ بطِ وسنُ

ك يتحرَّ  للجهات يستحيل أنْ  د: قالوا: فاملحدِّ تذنيب

 :امة لوجهنيباالستق

الة اجتامع مييل تحاس بنيِّ دير، وسنُميل مست ه ذول: أنَّ األوَّ 

 امة.االستدارة واالستق

عد وب عن موضعه، ك باالستقامة خلرجحترَّ  لوه الثاين: أنَّ 

فيكون ذا جهة حالتي اخلروج واملعاودة  ،له روجه يصري طالباً خ

ل بثقي ت، فليسل للجهاد األوَّ يكون هو املحدِّ  الف ،مة عليهمتقدِّ 

 ،ةوات اجلهة املستقيمذ ا عىلٰ م مه تقدُّ ضع له ولوال موخفيف  وال

 وال بارد وال رطب س بحارٍّ خلرق وااللتيام، وليويستحيل عليه ا

 . وال يابس

وسيأيت   ،م إبطال بعضهاوقد تقدَّ  ،ها عندنا فاسدةهذه كلُّ و

 إبطال الباقي.

فق عليه جسم مكان طبيعي قد اتَّ  ة: لكلِّ ألمس] ٢٥/١٤[

مور اجلسم عن األُ  وَّ نا خلفرض ا لوبأنَّ وا دلُّ ون، واستؤااملشَّ 

يف بعضها من و حمال، أو األمكنة وه يف كلِّ  حيصل ا أنْ فإمَّ  ،ةالغريب

ص وليس إالَّ طبيعة اجلسم ص وهو حمال، أو بمخصِّ صِّ  خمغري

 ة به.اخلاصَّ 

ه حال سم مكانان طبيعيان، ألنَّ يكون جل : يستحيل أنْ تذنيب

لمطلوب ع لبالطب ن تاركاً خر يكوطلب اآلإذا مها ارقة أحدمف

ة يَّ نسبتهام إليه بالسو مكان غريب كان يفه لو بالطبع، وألنَّ 

 خر.اآلن دو حدمهايطلب أ  استحال أنْ 

يكون جسامن  : يستحيل أنْ وقالوا أيضاً ]] ١٣٤[[ص /

 . واحداً  يطلبان بالطبع مكاناً 

إٰىل علل   تساوية يستندامل م: وإالَّ لكان املعلوالتبعضهقال 

ٰىل وبطالن هذا مشكل ع .هو باطلو ،كلكذي من حيث هتلفة خم

 هيم.أ ر

ب ما  كَّ رن امليقتضيه طبعه، ومكا : البسيط مكانه الذي تذنيب

 هذا إنْ  ،استوت وقف يف الوسط فإنْ  ،يغلب فيه أحد البسائط

ب من أربعة العنارص كَّ تر وكذلك إنْ  ،ب من بسيطنيتركَّ 

 نئٍذ اليح هه بأنَّ ن وجودع بعضهم ممنو . املشهوراملتساوية يف

 ع.من ده وتارةً ز وجوَّ جوَّ  هذا، فتارةً  مكان له، والشيخ اضطرب يف

 ان:كواأليف  :البحث الرابع 

ز، وهو جنس يندرج  الكون عبارة عن حصول اجلسم يف احليِّ 

 .واالفرتاق ،واالجتامع ،والسكون ،مور: احلركةأُ حتته أربعة 

 الب: هنا مط افه

ل بمعنٰى أم هو معلَّ هل ل صوحلاهذا  يف أنَّ  ل:] األوَّ [املطلب

 ال؟

 ومرا حني ننقول: إنَّ  نْ لك، وحتقيق املذهب أ ه ليس كذأنَّ  قُّ احل

ا نفعل فيه االعتامد نحو اجلذب أو تسكينه فإنَّ  يك جسمرحت

يه سمّ عنٰى آخر نُ م فعلنك والسكون، فهل فيحصل التحرُّ  ،والدفع

 زائد عىلٰ  هأنَّ و ،كاً رِّ سم متحن اجلب كوعنٰى يوجذلك امل ،حركة

 ك أم ال؟االعتامد والتحرُّ 

ز يِّ احل ب للحصول يف ذلكذلك املعنٰى املوج أنَّ  :والدليل لنا

 صحَّ  فإنْ  .أو ال ،زوجوده قبل حصوله يف ذلك احليِّ  يصحَّ  ا أنْ مَّ إ

 .يضأو ال يقت ،زاحليِّ  جلوهر إٰىل ذلك اندفاع ذلك ايقتيض ا أنْ فإمَّ 

كام إذا اعتمد  ،نزاع فيه وال ،دعتاماال هو ذلك ل كاناألوَّ كان  فإنْ 

مل يقتض  نْ ز آخر، فإء إٰىل حيِّ ع ذلك اليشء فاندفان عٰىل يشحيو

 بسببه أوٰىل من حصوله يف ز معنيَّ اعه مل يكن حصوله يف حيِّ اندف

 ز لزم الدور. احليِّ ل حصوله يفوجوده قب يصّح  مل ا إنْ وأمَّ  .غريه

املعنٰى  ل ذلكا يفع منَّ ادر لق لو كان ا اً وأيض ]] ١٣٥ص [[ / 

 ،والتايل باطل  ، فصيل مجال أو التيل اإل يعلمه عٰىل سب  لوجب أنْ 

 بدَّ  فال  ، ان عنده القادر يتساوٰى الضدَّ  نَّ أ ة: طيَّ مثله. بيان الرش م فاملقدَّ 

والقصد تابع   ، ده ٰى يوجِ تَّ ه إٰىل أحدمها دون اآلخر حمن القصد املتوجِّ 

علم ن ا ال من أنفسنا أنَّ د نج ا وجدان، فإنَّ لافب  التايل  ا بطالن وأمَّ  . للعلم 

  .خ احلسني وسائر الشيو  هذا مذهب أيب   . نٰى ذلك املع 

  ، واستدلَّ إٰىل إثبات هذا املعنٰى  هب أبو هاشم وأصحابهذو

 عليه بوجهني:

من غري  سم كائناً ا لو قدرنا عٰىل جعل اجلل: أنَّ األوَّ [الوجه] 

 ياةر الصفات كاحلئاوس مجلسات اقدرنا عٰىل ذواسطة املعنٰى، ل

 ىلٰ ع القادر نَّ أ ة: طيَّ م مثله. بيان الرشفاملقدَّ  ،والتايل باطل ،والقدرة

ف مقدورة له يترصَّ صفات تكون الذات لذات عٰىل بعض الجعل ا

 فيها كيف شاء. 
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له عٰىل صفة اخلرب  جععىلٰ  كان القادر قادراً  لـامَّ الكالم  وأيضاً 

كالم غريه مل يقدر  مل يقدر عىلٰ  لـامَّ و ،هاتذ عىلٰ  قادراً كان  ،واألمر

عٰىل  قادراً  ونهة لذلك إالَّ كوال علَّ  ،صفة اخلرب عٰىل جعله عىلٰ 

 بطالن التايل ظاهر. يانوب .بعض صفاته

وما يكون  ،فيها التزايد ة يصحُّ صفة الكائنيَّ  الوجه الثاين: أنَّ 

 ،لفاعلابت ة ليسئنيَّ فيه التزايد، فصفة الكا اعل ال يصحُّ بالف

 . ة توجبهاهلا من علَّ  بدَّ  فال

 :من وجهني بيان الصغرٰى 

بيده مل ه يف تسكني جسم غ جهدتفرإذا اس يَّ والق أحدمها: أنَّ 

مل يستفرغ قدر الضعيف عٰىل  عٰىل حتريكه، وإنْ در الضعيف يق

 ا رامه يف الثاين.ل أزيد ممَّ ه رام يف األوَّ أنَّ  مَ لِ حتريكه، فعُ 

ادرين فدفعه ق ي إذا التصق بكفَّ الواحد وهر اجل : أنَّ الثاين

ون ما يك هبام، والك ذلك اجلوهر حترَّ  أحدمها حال جذب اآلخر

يقع مقدور  الستحالة أنْ  ،خرآلحدمها هو الذي فعله اأ عله ف

 .حتريكه قد تزايد أنَّ  مَ لِ بقادرين، فعُ 

 ٰى وجهان:وبيان الكرب ]]١٣٦[[ص /

فة صر يف أزيد من ثِّ ؤة ال تُ لَّ لعوا ،ةلَّ الفاعل كالع نَّ أ أحدمها: 

 فكذا الفاعل. ،واحدة

 ،ه التزايداستحال فيعل ن بالفاكا لـامَّ الوجود  نَّ الثاين: أ 

 . فكذلك هاهنا

ا نمنع من القدرة عٰىل الذات عٰىل أنَّ  :لالعرتاض عٰىل األوَّ او

 .تقدير القدرة عٰىل بعض الصفات

 نْ إء، قلنا: اشي يفكها ف فيقوله: تكون الذات مقدورة يترصَّ 

وع واملحمول ن مقدورة من هذه اجلهة كان املوضوكا تعنيتم أهنَّ 

ا مَّ أ و .عناكمجهة ناز دورة من كلِّ ون مقا تكهنَّ تم أ عني وإنْ ، واحداً 

يستند إٰىل  احلكم جاز أنْ  القياس عٰىل الكالم فغري متني، فإنَّ 

 يكون يف الفرع مانع منه. أو أنْ  ،ة األصلخصوصيَّ 

ة بالعلَّ  اً مويكون األصل معل نْ أ اس ط القيل: من رش قون ثمّ 

يمكن   ٰى ة يف الفرع حتَّ لَّ لعم وجود اعلَ يُ  وأنْ  التي ثبت هبا احلكم،

هذه  كلَّ  هذا غري معلوم عندكم، فإنَّ  وكلُّ تعدية احلكم إليه، 

اجلسم  كون، وأو حدوثه صفةً  كون الكالم خرباً  صفات، فإنَّ 

اث الذات أو دحإدرة عٰىل ك وهو القذل نمم زصفة، والالَّ  كائناً 

فيسقط  ،معلومة، والصفة عندكم غري الصفات أيضاً  رساي

 ة. يَّ بالكلّ  ممككال

الذات مع  عندهم من أنَّ   اعتذارهم املشهورعوا إىلٰ رج فإنْ 

 ،املجموع يكون معلوماً  به أنَّ  عنونتالصفة تكون معلومة، قلنا: 

 اً ئيعنون شتأو والصفة،  ذاتالي نعأ ا يستلزم العلم باألجزاء هذف

 م بيانه.كيفيجب عل ،آخر

 وإالَّ  ،ا صفتني للكالمة ليستيَّ ة واألمرربيَّ خلا : إنَّ نقول أيضاً  ثمّ 

أو  ،أو بعضها  ،واحد من احلروف ا كلُّ صف به إمَّ لكان املتَّ 

 ،اً وإالَّ لكان حرف واحد خرب ،الن باطالنواألوَّ  .املجموع

 ،لصفةا امقسلزم ان وإالَّ  ،لثالث باطالو .ورةهو باطل بالرض]و[

 .حلِّ ملا النقسام

 جزء منه.ود ملوجا امله، وإنَّ فاملجموع ال وجود  وأيضاً 

 :نقول: قولكم واالعرتاض عٰىل الثاين أنْ  ]]١٣٧[[ص /

 .ورةفيها التزايد، قلنا: هذا مدفوع بالرض ة يصحُّ صفة الكائنيَّ 

 م يفاجلس حصول فإنَّ  ،عسمَ ورة ال يُ مقابلة الرضواستداللكم يف 

 يد.لتزاه افي ه ال يصحُّ أنَّ  م قطعاً علَ ر يُ آلخ ذاة اجلسمحما ز أويِّ احل

  ذا استفرغ جهده يف تسكنيإ القويُّ  :قولكم إنَّ  نقول: ثمّ 

ام كان لزيادة يف ه إنَّ حتريكه، ممنوع، إنَّ  جسم مل يقو الضعيف عىلٰ 

 ل. وتزايدها معقو ،فعةدايفعل زيادة امل يُّ ة، بل القوصفة الكائنيَّ 

 بنيِّ بقادرين؟ وسنُقدور ع املال يق مَ ـ: لِ ثاينلعٰىل اونقول 

 جوازه.

ا نَّالقياس قد بيَّ  ن الكربٰى ضعيف، فإنَّ ل يف بياألوَّ ه الوجاو

 نه.بطال

وهم مطالبون  ،ه صفة زائدةه ينبني عٰىل أنَّ والثاين أضعف، فإنَّ 

 ل، وهذا الكونه بالفاع إالَّ يد تزاة يف منع اله ال علَّ عٰىل أنَّ  .بذلك

ا نمسلَّ  الدوران الضعيف. وإنْ  ثر منيه أكمة برهان علاق إهم يمكن

؟ التزايد ال يقع فيهالوجود صفة ا إنَّ  :قلتم مَ هذين املقامني، فلِ 

 : لوجهني:قالوا

حيصل صفتا وجود   أنْ  صحَّ له لو تزايد الوجود ل: أنَّ األوَّ 

 درين.ابق قدورك كون مويف ذل ،بقادرين

البقاء حال  عل يفد للفدِّ ُجي  در أنْ القان م صحَّ لد الثاين: لو تزاي

 صفة الوجود.

قدور يقع كون امل ام تنفونكم إنَّ نَّ ل فباطل، ألا األوَّ أمَّ  قلنا:

ه ال تزايد يف الوجود، فلو جعلتم امتناع  تعلموا أنَّ  بعد أنْ بقادرين 

الدور. قالوا: نحن  ممكلتزايد لزمة يف عدم امقدور بقادرين مقدَّ 

دا له صفة دِّ ُجي  بأنْ درين ق بقاو تعلَّ ول: لر ونقريق آخ هذا بطبنيِّ نُ 
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 اً موجود فيكون ،د دون اآلخريوجِ  حدمها أنْ أ من  حَّ لصود وج

 . معدومًا 

ه حيصل له صفة أنَّ  معدوماً  بكونه موجوداً  أردتم نْ قلنا: إ

تم ردأ  ح، وإنْ وجود وال حيصل له ما زاد عليها، فذلك صحي

 ع.املن ، فهو ظاهرصالً أ د جوفة وله صحيصل ه ال أنَّ  بكونه معدوماً 

  كنَّ ين، ولمقدور بقادر عع وقوتنامنا امسلَّ ]] ١٣٨[[ص /

يقبل ر واحد ال ال يف مقدوحصول وجود زائد الكالم وقع يف 

 الزيادة والنقصان.

 د يف حال البقاء.استحالة التجدُّ  ا الثاين فنمنعمَّ أ و

 ٰىل املنع بوجهني:ع والُّ تداس

 ا.منَّ لصحَّ  ذلك ه لو صحَّ أحدمها: أنَّ 

 .اً ءمبتد ه يكون باقياً نَّ ين: أ الثا

 مَ ـلِ  د الوجود؟ ثمّ دُّ ا ال يفعل جتاحد منَّالو إنَّ  : قلتم مَ ـولِ قلنا: 

 فإنَّ  ؟نتم ال تنازعون إالَّ يف هذاأ و د ذاتاً وجِ ا يُ الواحد منَّ : إنَّ قلتم

 لصفاتتون لثبِ وأنتم ال تُ  ،ألكوان وهي صفاتاهد أفعالنا يف الشا

دات تاموب واالعات القلن من صفكواعدا األد، وما وجو صفة

 ومع ذلك فهي غري ،اتصف ات فهي أيضاً األصوليف وآوالت

 ؟اءحال البق ت هلا صفةيثبفكيف  ،باقية

ه مل يكن له وجود عنيتم به أنَّ  ، إنْ اً ءمبتد وقولكم: يكون باقياً 

تم به عني وإنْ ض ثبوت الوجود له فهو متناقض، فرمع من قبل 

 ملتنازع يف افهو عنين قبل خرٰى مة أُ ثبوت صففة بعد د صجتدُّ 

 .تهاستحال

ة رضنا عنها لقلَّ رٰى يف هذا الباب أعخأُ وهلم تطويالت 

 الفائدة.

 : يف احلركة :املطلب الثاين

يف سم احلركة عبارة عن حصول اجل مني أنَّ املشهور عند املتكلِّ 

تحيل وجود يسامل ئل قالوا:ز آخر، واألواكان يف حيِّ  نْ أ ز بعد يِّ ح

حاصل له  وداً كونه موج وجه، فإنَّ  ة من كلِّ وَّ ون بالقيك أنْ 

فخروجه  ة فمن وجه دون آخر،بالقوَّ  كان موجوداً  بل إنْ  ،بالفعل

كان  كان عٰىل التدريج كان حركة، وإنْ  ة إٰىل الفعل إنْ من القوَّ 

هو ة من حيث ل ملا بالقوَّ كة كامل أوَّ راحلون، لكوو ادفعة فه

 ة.بالقوَّ 

 نيني:عمل اسامً حلركة وا اجعل ثمّ 

ك من  متحرِّ صل املعقول للاملتَّ  أحدمها: األمر]] ١٣٩[ص [/

، وهبذا املعنٰى ليس بمعنٰى القطعوهو احلركة  ،ٰىل املنتهٰى املبدأ إ

ام توجد ا إنَّ هنَّ أل للحركة وجود إالَّ يف األذهان ال يف األعيان،

 بتاممها إذا انقطعت احلركة.

ذين لل اتهٰى أ واملن املبدبني طاً وسِّ جلسم متون االثاين: ك

 وجود يف األعيان.املوهو  ،للمسافة

نت غري كا وقال: إنْ ، حلركة مطلقاً وبعض األوائل نفٰى ا

كانت منقسمة كان املايض عني  نْ إمة لزم اجلوهر، ومنقس

 .تايف الرضوريَّ وهذا تشكيك   .فاملستقبل، هذا خل

ه ما من مور:ة أُ تَّ كة سوائل للحرمسألة: رشط األ] ٢٦/١٥[

ء ك اليشيتحرَّ  ن، وأحالوا أنْ فيه وما له وما به والزما اوم ليهوما إ

 ،تهببقاء علَّ  املعلول باٍق  وألنَّ  .ه قابل فال يكون فاعالً ألنَّ  ،لذاته

 ن حركة.وكي فال ،جزء من احلركة باقياً  فيكون كلُّ 

ركات احلض كام يف وما إليه، فقد يكونان بالفر ا ما منه وأمَّ 

 ام يف املستقيمة.ك فعلباليكونان  دة، وق وريَّ الد

د وق  ، ون واحدة بالشخص مسألة: احلركة قد تك ] ١٦/ ٢٧[ 

ة ة احلركة تابعة لشخصيَّ يَّ اجلنس، وشخص وقد تكون ب  ، كون بالنوع ت 

دت را ملا احتَّ وع والزمان لو تكثَّ وضامل  املوضوع والزمان وما فيه، فإنَّ 

  . ني رض بمحلَّ قيام العم ودة املعدو الستحالة إعا  ، احلركة 

ر  تغاييو ،حدانقد يتَّ  املوضوع والزمان ا ما فيه، فألنَّ مَّ أ و

 .ةكتي أين واستحالك يف زمان ما حرك املتحرِّ احلركة كام يتحرَّ 

حلمرة ي اة أ [كحركة الصفر وقد ختتلف احلركة يف النوع تارةً 

، ]ين والكمِّ [كحركة األخرٰى ويف اجلنس أُ البياض]،  والسواد إىلٰ 

 . هما هي فيالختالف 

املبدأ  هو لتضادِّ  اماحلركات فإنَّ  ا تضادُّ وأمَّ ]] ١٤٠[ص [/

ع احدة بالنوواحلركة و .ك قد يتضادُّ رِّ املتح املقصد، ألنَّ و

  تضادُّ يفال  دٍّ والزمان غري متضا ، والطبع إٰىل فوقكحركتي القرس

 انمتضادَّ  حركتي الصعود واهلبوط فإنَّ  ، ما فيهبسببه احلركة وال

ة، واحلركة متضادَّ  ك قد يكون واحداً ذا املتحرِّ كو .فيه ع وحدة مام

 ما منه وما إليه. إالَّ  فلم يبَق 

دوه ليس له  ا عدَّ واحد ممَّ  كلَّ  عوا أنَّ م ادَّ يف هذا نظر، فإهنَّ  ويل

، ة يف التضادِّ ة تامَّ لَّ ه ليس عبرهنوا عٰىل أنَّ  ، ثمّ دِّ التضا مدخل يف

 ب.الباي يف هذا كفهذا ال ي ومعلوم أنَّ 

 إذا مل التضادَّ  أنَّ  من أين هلمف ،م هلم ما ذكروهلِّ ُس لو  أيضاً و

 إليه؟ منه وما فيام دوها انحرصعدَّ  التيمور يكن بأحد األُ 
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منهم   املستديرة، بناءً  احلركات املستقيمة ال تضادُّ  نَّ إقالوا:  ثمّ 

 راً يم يكون وتقاملست طَّ اخل وأنَّ  ،الواحد واحد ال غري ضدَّ  عٰىل أنَّ 

 ناهية. غري مت ميسلق

ة،  ديرتكون مستقيمة ومستمسألة: احلركة قد ] ٢٨/١٧[

كام بني اهلابطة  كوناً ني ستقيمني املتضادَّ املستبني  وزعموا أنَّ 

ل وأتباعه، وخالف م األوَّ علِّ هذا هو املشهور عند املووالصاعدة، 

 ن.وأفالط فيه

 يف آنٍ املنتهٰى  إىلٰ صل ك إذا ورِّ حاملت أنَّ ة املشهورة ملثبتيه واحلجَّ 

ء الواحد يف اآلن يشن يف ذلك اآلن كان الكا فارق املنتهٰى، فإنْ  ثمّ 

من زمان سكون  ن يف غريه فال بدَّ كا نْ ، وإمفارقاً  الواحد واصالً 

 نات.اآل ايلتت الستحالة ،بينهام

كة عبارة عن احلر املفارقة عن احلدِّ  نَّ اعرتض عليهم الشيخ بأ

، فالزمان الذي قع يف زمانٍ ت اموإنَّ  آنٍ  يف عقاحلركة ال تعنه، و

 موه هو زمان احلركة.أثبت

ذلك اآلن  قلنا: إنَّ  ل زمان املفارقة،أوَّ ارقة املف عنيتم بآنِ  فإنْ 

يكون اآلن ال يقع فيه ما يقع  نْ وال استحالة يف أ  ،هو آن الوصول

 مان.يف الز

 انبي آخر يف جاً ة سلك هنعنده فاسد احلججكانت هذه  لـامَّ و

 معنيَّ  لب حلدٍّ ك الطااملتحرِّ ]] ١٤١[[ص /فقال:  ذا املطلوب،ه

، فإذا فارق احلدِّ  لحركة إٰىل ذلكلة كون علَّ له من مبدأ ميل ي ال بدَّ 

وحدوث  ،اجتامع امليلني  ل تحيويس ،لحدث ميل آخر مغاير لألوَّ 

اجلسم  كان صول،الو ل وهو آنِ فحال عدم امليل األوَّ  ،امليل يف آنٍ 

نني زمان هو ويفصل بني اآل ،ثانٍ  آنٍ  مليل يفيوجد ا ، ثمّ امليل يمعد

جوده  ووعىلٰ  ،عٰىل إثبات امليلبني ة ينوهذه احلجَّ  .ونان السكزم

ت ت هذه املطالب متَّ متَّ إن وعٰىل استحالة اجتامع امليول، ف ،يف اآلن

 قطت. سة وإالَّ احلجَّ 

 النفاة بوجهني: واحتجَّ 

ال منتهٰى ضنا حذا فرإحلصاة د كاعالصاجلسم ا ل: أنَّ األوَّ 

ف اجلبل ألجل ن يقأ ل عظيم نازل لزم صعودها وافاها جب

 حلصاة التي حتته.وقوف ا

 هذا استبعاد حمض. أنَّ ثبتون: بأجاب امل

لتايل وا، اوال أكثري�  كان رجوعه دائامً  ملاقف ه لو والثاين: أنَّ 

إٰىل كة للحجر حرِّ امل ةوَّ الق نَّ أ ة:طيَّ لرشبيان ا م مثله.فاملقدَّ  ،باطل

 وال جيوز أنْ  ،واء إالَّ مع العائقل موجودة، فال تقف يف اهلالسف

ة ة الطبيعيَّ سم وال القوَّ ذات اجل ند إىلٰ عدم ذلك العائق يستيكون 

 كان وصول السبب له من سبب، فإنْ  ، فال بدَّ دَ جِ وإالَّ ملا وُ 

ان ك وإنْ ، ئقاعال ل وجوداستحا م للعائق واجباً اخلارجي املعدِ 

 .ظاهر الثاين بطالن وبيان .اوال أكثري�  ئامً حصوله دامل يكن  كناً مم

كون ن بالذات، وقد تركة قد تكومسألة: احل] ٢٩/١٨[

ة قد تكون اتيَّ الذكة ة الساكن يف السفينة، واحلربالعرض كحرك

ة حالة يف اجلسم تصدر عنها احلركة وهي املستندة إٰىل قوَّ  ،ةطبيعيَّ 

 ةيَّ ، وقد تكون قرسمن غري إرادة عرضت ال باللذااب نوالسكو

ة حتدث ن إراديَّ تكوسبب خارجي، وقد  حتدث يف اجلسم من

ة قد تكون ملا ة العرضيَّ ، واحلركصدر عنهاية شاعرة بام قوَّ بسبب 

ك بذاته كاجلسم املحوي، وقد ال تكون كالصور يتحرَّ  أنْ  مكني

 .ألعراضوا

عٰىل ا ة لذاهتطبيعن الصدر عي أنْ ة تستحيل واحلركة الطبيعيَّ 

بدون  ة لزم وجود العلَّ ة للمتغريِّ الثابت لو كان علَّ  ألنَّ طالق، اإل

ة له عٰىل تقدير خروجه كون علَّ تام لول، بل إنَّ عامل]] ١٤٢[[ص /

 لطبيعي.ر األمعن ا

ة يف اجلسم ة حالَّ سببها قوَّ  ة، فاملشهور أنَّ يَّ ا احلركة القرسمَّ أ و

ها ة، لكنَّإٰىل آخر احلرك ةكون باقيي القارس ه في دهاوجِ ك يُ املتحرِّ 

يبلغ الضعف  نْ اهلواء إٰىل أ  اتادمبمصيف الضعف  ةخذآيكون 

ه كان مك اجلسم إىلٰ يتحرَّ  ينئذٍ ا، فحصري الطبيعة قاهرة هلبحيث ت

 ب طبيعته.بسب

 : يف السكون :الثالث ]املطلب[

زمان ر من أكثز الواحد يِّ ول اجلسم يف احلوهو عبارة عن حص

 مني. املتكلِّ  يف عرفهذا  واحد،

 .كيتحرَّ  يف شأنه أنْ  ه عدم احلركة عامَّ األوائل أنَّ  ندوع

 علَّةكون ي السكون باحلصول بطل أنْ ا نفرسَّ  لـامَّ ونحن 

كانا من  لـامَّ احلركة والسكون  ألنَّ  ،اوجودي�  مراً أ ان فك ،احلركة

 ذلك.ن ككان السكو ،ةوجوديَّ  ركةواحل ،نوع واحد

تون صفة ثبِ هم يُ ، لكنَّاسكون عدمي� ون اللوا بكقا وإنْ ل واألوائ

حن ال نعني بالسكون ة، ونوديَّ وجيعلوهنا وج خرٰى هي الوضعأُ 

األوائل تقابل العدم  عندون والسك احلركةة بني إالَّ هذا، فاملقابل

 ين. مني تقابل الضدَّ وعند املتكلِّ  ،وامللكة

  زينيِّ حلين يف اول اجلوهرحص مسألة: االجتامع] ٣٠/١٩[

زين الفرتاق حصوهلام يف احليِّ لث، والها ثايتخلَّ  كن أنْ يث ال يمبح
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 ها موجودة لتغريُّ عاين كلُّ لها ثالث، وهذه امليتخلَّ  بحيث يمكن أنْ 

 .بعضبعضها ب

 :يف أحكام األكوان :الرابع  ]املطلب[

ني   رضبعىلٰ ة واملتضادَّ  ، ةاألكوان عٰىل رضبني: متامثلة ومتضادَّ 

 خيتصُّ املتامثل هو الذي و]] ١٤٣[[ص /، ناٍف متوغري  متناٍف 

أو بجواهر  بجوهر واحد واء اختصَّ بجهة واحدة من األكوان، س

بوقت أو  اختصَّ  اءسوبدل، وجهة اليف تلك اجلهة عٰىل  إذا كانت

املشرتكات يف اللوازم مشرتكة يف  منهم عٰىل أنَّ  أوقات بناءً 

 ه. في وفيه ما ،قائقاحل

هذه   حالهما  اجلهتني، ألنَّ ر يف اجلوه صري بهي ة هو ماواملتضادَّ 

الستحالة واحد، وهذه ا حد وحملٍّ استحال وجوده يف وقت وا

 فإنَّ  ،هذا عٰىل التمثيل يف وااعتمد ين، وإالَّ بكوهنام ضدَّ  ةلغري معلَّ 

ذلك بيض يف حالة واحدة، كأ يكون أسود  اجلسم كام يستحيل أنْ 

 كانت امإنَّ  مَّ ثَ تحالة سعة، واال جهتني دفيكون يف نْ يستحيل أ 

 هنا. ها فكذلك ،تضادِّ لة بالمعلَّ 

  ،وبعدم الفارق ،ةوبكونه علَّ  ،هم باجلامع ونحن نطالب

كام استحال   ،عدينبامت كاننيواجلوهر يستحيل وجوده يف م

 واحد من الكونني إذا تباعدت كلَّ  وجوده يف متقاربني، غري أنَّ 

قول لزم الإالَّ و ،حبهصا من ل وجوده بدالً تحااألماكن اس

 ، فهامك أيضاً وجد عقيب صاحبه لذلالطفرة، وكذلك ال يب

حدمها ال أ  افيني ألنَّ االجتامع، وغري متن ان من حيث استحالةضدَّ 

ذلك ال كعقيبه فأعدمه، و دَ جِ ام ينفيه لو وُ ه إنَّ ألنَّ  ، حبهي صاينف

 عقيبه. د اآلخريوجمل  دَ جِ وُ ام أهيَّ  ألنَّ  ،يتعاقبان

ة الستحالة  تجاورة فهي متضادَّ نة املاألمك نان يفكوا المَّ أ و

افية جد عقيب صاحبه، ومتنمنهام يو كال�  ألنَّ االجتامع، ومتعاقبة 

 .هبحصانتفي بمنهام ي كال�  ألنَّ 

ة ت األكوان يف املتامثلة واملتضادَّ ص هذا انحرصوإذ قد تلخَّ 

 . غري متضادٍّ  فاً خمتل يكونومل يوجد فيها ما 

اجلسم يف   إٰىل أنَّ  فالعالَّ  ذيلبو اهلأ  سألة: ذهبم] ٣١/٢٠[

 الئق عىلٰ كائن، وهو  هوبل ك وال ساكن، غري متحرِّ  ل حدوثهأوَّ 

ومها به، غري فرسَّ ]] ١٤٤ [[ص/بام م احلركة والسكون تفسريه

 ألنَّ  أبا هاشم وأتباعه جعلوا الكون من جنس السكون، قالوا: أنَّ 

إثبات  قتيضفة ال يستمرار الصوا ،لكون املستمرُّ ن هو اسكوال

البقاء  منهم عٰىل أنَّ  ناءً د سوٰى ما كان فيه من قبل، بدَّ حم معنٰى فيه

 ه استمرَّ ل إالَّ أنَّ وَّ ن األفالسكون إذن هو الكو ،زائدليس بمعنٰى 

وجوده. قالوا: ولو كان السكون غري الكون الختلف حكاممها، 

 لكنَّ يات، قتضامليف خمتلفة  تلفةاألجناس املخ  أنَّ عىلٰ منهم  ءً بنا

د املقتٰىض احتَّ  لـامَّ ف ،احلصول يف اجلهةوالكون هو  حكم السكون

 د املقتيض.حتَّ ا

ة البقاء عٰىل صحَّ  ىلٰ ون إيُّ مسألة: ذهب البرص] ٣٢/٢١[

عون بقائه ما يدَّ  يف بقائه وبقاء كلِّ  يشكُّ   الكون، وكان املرتٰىض 

وز ال جي ركةحلا إنَّ : قاال يلٍّ وأبو اهلذيل وأبو ع .اضعرمن األ

 .ت سكوناً ا إذ بقيت كانوغريهم قالوا: إهنَّ ها البقاء، علي

 ،ركةاحل بقاؤه جاز بقاء جاز إنْ  السكون لون بأنَّ وَّ األ احتجَّ 

احلركة والسكون  أنَّ  :ةطيَّ بيان الرش فالتايل مثله.، م ثابت واملقدَّ 

 صدق انوبي .ام هو يف العوارضإنَّ  فالواخل ،من جنس واحد

ل ال يفع أنْ جلاز من الفاعل املختار ليه البقاء متنع عه لو اأنَّ  مقدَّ امل

 ايل، والتب كونه فاعالً إذ ال وجه لوجو ،كونعند عدم الساحلركة 

 وإالَّ جلاز خروج اجلسم عن األكوان. ،طلبا

 كة بوجهني:حلربو اهلذيل عٰىل امتناع بقاء اأو بو عيلٍّ أ  احتجَّ 

لألماكن  قاطعاً  ن اجلسملكا باقيةانت لو كة احلرك ل: أنَّ األوَّ 

 ثله.م مفاملقدَّ  ،ورةالرضها يف االبتداء، والتايل باطل بلِّ ك

 املحلُّ  بقيت لكان ركة لوحلا أنَّ  :ةطيَّ لرشن ابيا]] ١٤٥ [[ص/

ملكان بعد مكان، وهذا حكم يرجع إٰىل ذات احلركة ال  هبا قاطعاً 

لك ذ فيجب وجود ،تداءوذات احلركة موجودة يف االب ،هابقائ إىلٰ 

 اء.يف االبتدالقطع 

اطل السكون، والتايل ب أةهيا لو بقيت لرؤيت عٰىل أهنَّ ين: الثا

 .ة ظاهرةيَّ طلرشوا .م مثلهدَّ فاملق ،ورةبالرض

 احلركة هو الكون يف مقتٰىض  ل: بأنَّ لون عن األوَّ جاب األوَّ أ 

 بقي مقتضيها. ثبتا إذف ،قطعال ل الاملكان األوَّ 

 وع.وهو ممناألكوان،  عٰىل رؤية ه مبنيٌّ بأنَّ : ثاينوعن ال

قد اختلفوا، مون فا املتكلِّ أمَّ  : هل الكون مرئي أم ال؟تذنيب

ه غري قال: إنَّ  ،زحلصول يف احليِّ ٰى يوجب اعنن مالكو : إنَّ فمن قال

األوائل ، ورئيه مه نفس احلصول فيه قال: إنَّ مرئي، ومن قال: إنَّ 

 بالذات. واألضواء ال األلوان ؤيةة رساطه مرئي بوندهم أنَّ ع

 :يف األلوان :امسالبحث اخل

قابضة ة السواد كيفيَّ  بأنَّ ، والقائل ة البرصسَّ وهي مدركة بحا

ني به التعريف اللفظي عُ  قة له إنْ ة مفرِّ والبياض كيفيَّ  ،رصللب
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ا فقد كابر ائل يف إثباهت ألوصدق وإالَّ فقد أحال، ومن نازع من ا

 .اتيف الرضوريَّ 

ان لواأل وائل إٰىل أنَّ م من األقو ذهبألة: سم]] ٣٣/٢٢[

ن خمالطة اهلواء البياض حيدث م وأنَّ  ة هي السواد ال غري،احلقيقيَّ 

ة قائمة ة حقيقيَّ ه ليس بكيفيَّ ، وأنَّ اافة الصغرية جد� لشفَّ ا امسجلأل

لك إالَّ وكذا الثلج وال سبب لذ ،ضزبد املاء أبي باألجسام ألنَّ 

ميم بتع ذلك، وثانياً إالَّ  ليس لسببا نَّ أب الً ن أوَّ بوهذا، وهم مطال

 بياض. احلكم يف كلِّ 

 ،اد والبياضوسال ة هيان احلقيقيَّ األلو أنَّ ذهب إٰىل ومنهم من 

 من امتزاجهام.والباقي حيدث 

ة يَّ األلوان احلقيق ومنهم من ذهب إٰىل أنَّ ]] ١٤٦[[ص /

ي والبواق  ،ةحلمرة والصفرة واخلرضمخسة: السواد والبياض وا

اشم وأصحابه، وبعض أبو هقد اختاره  وهذا القول .منهابة مركَّ 

من احلمرة  ةبكَّ رم اوقال: إهنَّ  ،ة من البنيط الصفرمني أسقاملتكلِّ 

 والبياض.

الع ا ال يمكن االطِّ بساطة هذه األلوان وتركيبها ممَّ  أنَّ  قُّ واحل

 األوٰىل الوقف. ه، فإذنعلي

ذه ٰىل هادة عاز زيجو عيلٍّ  كي عن أيبمسألة: حُ ] ٣٤/٢٣[

ة هلذه ادَّ ة ومضا متضادَّ تعاٰىل، وقطع بأهنَّ  وهي مقدورة هللا ،لواناأل

 كوكان.شن ماماملقا وهذان األلوان،

 ،بني طريف السواد والبياض تضادٌّ  أنَّ  قُّ مسألة: احل] ٣٥/٢٤[

ل:  ك ويقويف ذل يشكُّ   املرتٰىض  وكان، ة فيهاملوجود حدَّ 

ك  السواد احلالواقع بني فرقال نَّ ، فإعهاماجتام نِّ يغلب عٰىل الظ

 الفرق هو اجتامع تندمس يكون والذي ليس بحالك، وجيوز أنْ 

 امع يفاالجت الذي ليس بحالك وعدميف د سواوالالبياض 

 احلالك.

هام هل هي في ا األلوان البيض والسود الغري البالغةوأمَّ 

  ين، دَّ ري ضانا غالبعد ك ين غايةدَّ رشطنا يف الض ة أم ال؟ إنْ متضادَّ 

 ان. ضدَّ الَّ فهاموإ

ء السود األجزا اختالط فقوا عٰىل أنَّ مسألة: اتَّ  ]٣٦/٢٥[

ة األلوان، دَّ ب لش، سبز يف احلسِّ غري مميَّ  ختالطاً ض البيجزاء اباأل

 .د أشدّ سوافاألجزاء البيض إذا كانت قليلة كان ال

  البياضاتآخر، وهو اجتامع  وجهاً مني ذكروا وبعض املتكلِّ 

 .الواحد حلِّ يف املرية الكث

امع استحالة اجتمنهم عٰىل  بناءً  ،وا عٰىل بطالنهقفواألوائل اتَّ 

مغاير يف  البياض الضعيف وهو أنَّ  خرآ وجهاً وا ذكرثال، واألم

 ع للبياض الشديد.النو

احلالك وغري  وإنَّ  ،ه متامثلكلُّ اد ون قالوا: السويُّ والبرص

: قالوا ،يضاً وائل أ األ ل بعضع، وهو قو النوالك متامثالن يفاحل

فق هي كونه ف ما خيالف ويوافق ما يواهبا خيال صفة التي ألنَّ 

 .ثلتامم فالكلُّ  يف الكلِّ شرتكة وهي م ،ّص منهأخ صفةال  أسود

وز ن جياأللوا أنَّ  مسألة: احلقُّ ] ٣٧/٢٦]] [١٤٧[[ص /

 يف ذلكفك ،لوَّ ممكنة يف األإنَّام هو ، والبقاء للربهان العامِّ عليها 

إٰىل االمتناع، واخلالف روج من اإلمكان ة اخلالستحاللثاين، ا

  يف األكوان.امواقع هنا ك

ء  يضالضوء جسم ينفصل عن امل نَّ بعض الناس أ  عمز :ةتتمَّ 

ة سميَّ اجلء، وهو خطأ لتساوي األجسام يف صل باملستيضويتَّ 

مل  حمسوساً مل يكن  اجلسم إنْ  لكذ وألنَّ  .واختالفها يف اإلضاءة

 وجب أنْ  حمسوساً كان  وإنْ  هذا خلف، اً ضوء حمسوسلايكن 

 اً جسام ضوءألت اام ازدادون كلَّ يك ويلزم أنْ  ،يسرت ما حتته

 ، واألمر بالعكس.خفاءً ازدادت 

عٰىل طة ة منبسوهو كيفيَّ  ،الضوء هو الظهور اعلم أنَّ  ثمّ 

 ري ذلك منبياض أو غ ا سواد أوإهنَّ  :يقال سام من غري أنْ األج

مور األُ  منا من أنَّ قدَّ  ملا ،للضوء ا تعريفاً ذليس هاأللوان، و

ء من الظهور لليش ذان هكا لتعريف، فإنْ املحسوسة ال يفتقر إٰىل ا

من الغري كام  كان مستفاداً  . وإنْ اً ءي ضومّ س والنار ُس ته كالشمذا

 ، والرتقوق الذيي نوراً مّ املستنري بضوء الشمس ُس ار للجد

ء ليشلذي لقوق ا، والرتعاً اعٰى شسمَّ يُ   للشمسكام ء من ذاتهلليش

 .ٰى بريقاً سمَّ للمرآة يُ  من غريه كام

ط وء رش الض نَّ أ إٰىل  عيلٍّ  أبو خلشيب األة: ذهسم] ٣٨/٢٧[

 ا أنْ مَّ ة إنرٰى اللون يف الظلمة، فعدم الرؤي الا وجود اللون، ألنَّ 

عن م عائق ظلِ اء املاهلو كون لعدم اللون وهو املطلوب، أو ألنَّ ت

اإلبصار،  م وغري مانع منغري مظلِ واء اهل نَّ أل ل،باطالرؤية وهو 

ه أنَّ  ظنُّ نصفة التي واء عٰىل الهيه ر وفا حال ما نكون يف غافإنَّ 

اء هلووال يمنعنا ا ،رأيناه رئي مستنرياً م هبا، فإذا صار املمظلِ 

 .ةمن الرؤي يف املنع وبينه، فإذن ليس للهواء حظٌّ الواقف بيننا 

 .)صّح األ(وهو  ،ةة الرؤيحَّ لصط ه رش آخرين أنَّ  وعند

كون ي نْ نه أ  من شأة: الظلمة عدم الضوء عامَّ ألمس] ٣٩/٢٨[
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 ]]١٤٨[[ص /اعة املعتزلة، وهو مذهب األوائل ومج، مضيئاً 

 ة.يَّ بوتا صفة ثهنَّ إوبعض األشاعرة قال: 

يف  فتح العني حالنا عند وألنَّ  .ة أيب عيلٍّ م يف حجَّ ما تقدَّ  :لنا

 ،شيئاً  كدرِ  ال نُ الثاينا يف  أنَّ امكفاوية، تسم عنيظلمة وتغميض الال

 ل.يف األوَّ  لكفكذ

 :لروائح يف الطعوم وا :ادسسلا البحث

 . شمِّ بالذوق والوهي مدركة 

 ،وامللوحة ،ضةموواحل ،واملرارة ،وةسعة: احلالوالطعوم ت

 هة.والتفا ،والقبض ،والعفوصة ،واحلرافة ،والدسومة

م  سطعامن يف جوقد جيتمع  .نظراهة من الطعوم ويف كون التف

 .والقبض يف اجلصِّ واحد كاملرارة 

املخالفة،  من جهة املوافقة وسامء إالَّ أ يس هلا لفح ا الروائوأمَّ 

 بة ومنتنة.ئحة طيِّ فيقال: را

 :ارة والربودة احلريف  :البحث السابع 

 نَّ عريف، وما قيل: إفال حيتاجان إٰىل الت ،كان ملساً ومها مدرَ 

والتخلخل ومجع  ةداث اخلفَّ شأهنا إحن م ةفيَّ احلرارة كي

 أنْ ا ة من شأهنودة كيفيَّ الرباملختلفات، وملتجانسات وتفريق ا

الربودة أظهر ارة واحلر األفعال، خطأ، ألنَّ  يفعل مقابالت هذه

 .اآلثار الصادرة عنهامذه من ه

رارة، وهو الربودة عدم احل وذهب بعض األوائل إٰىل أنَّ 

ة والعدم اجلسميَّ  زائدة عىلٰ ة د كيفيَّ ارلبن اك مدرِ ا نُ فإنَّ  خطأ،

  ك.رَ ري مدغ

ة يَّ منه هبذه الكيف سُّ يقال عٰىل ما ُحيَ  احلارَّ  نَّ م أ : اعلتنبيه

عٰىل  ة منه موقوفاً يفيَّ الكهذه  يكون ظهور ، وعٰىل ماكحرارة النار

 مالقاته لبدن احليوان كالغذاء والدواء.

 ة وجهان:ريزيَّ ويف احلرارة الغ ]]١٤٩[[ص /

احليوان  ري يفالنا رم، وهو اجلوسةرة املحسهي احلرا: ادمهحأ 

الفة فتها هلذه احلرارة خملالعتدال، فيكون خماطبخه إٰىل ا بلغذا إ

 واحلرارة الغريبة خارجة. ،بكَّ زء املرج اإهنَّ ة من حيث عرضيَّ 

احلرارة مقولة رارة النار، وتكون حلا خمالفة بالنوع الثاين: أهنَّ 

لتي اللحياة، وعٰىل  مالئمة غري وهي ،نارالة رارالشرتاك عٰىل حبا

 ة.ويَّ من األجرام السام ضةائة الفاحلرار ىلٰ وع يف البدن،

رة رابني احل يف وقوع التضادِّ  ال شكَّ  مسألة:] ٤٠/٢٩[

 آخر؟ ة، ولكن هل للحرارة ضدٌّ والربود

احد،  الواحد و ضدَّ  عٰىل أنَّ  فمن األوائل من جزم باملنع بناءً 

 ف.توقَّ ومنهم من 

 :ة واليبوسةلرطوب يف ا :لثامنالبحث ا

 . عاً ان قطومتضادَّ  ،ساً ملن اكومها مدرَ 

 رة عن عدم املامنعة،بة عباالرطو نَّ أ األوائل  عن بعض َل قِ ونُ 

 .ل حقٌّ قابلة بينهام تقابل العدم وامللكة، واألوَّ ا تكون املهذ فعىلٰ 

  ام هبا مستعد� اجلسة يكون كيفيَّ  مسألة: اللني] ٤١/٣٠[

م االنغامز، عدل امستعد� كون هبا اجلسم تة البة كيفيَّ امز، والصنغالل

 نظر.في إدراكهام باللمس تان، فان استعداديَّ تفهام كيفيَّ 

  ، التفريقل مع عرسسهولة التشكُّ  يضة يقتواللزوجة كيفيَّ 

ري ة امتزاج الرطب الكثوحيدث من شدَّ  صالً ء متَّ هبا اليش ويمتدُّ 

 . ة هلالابمقالقليل، واهلشاشة باليابس 

د يف أجسام توجات حرك ه عبارة عنإنَّ ا السيالن فوأمَّ 

رمل ال لل، فيقفع بعضها بعضاً لد امتواصلة حس� متفاصلة حقيقة 

 وغري مرشوط هبا.  ،فهو غري الرطوبة ،اليَّ س هإنَّ  :والرتاب

 ة القوام، والكثافةواللطافة يقال عٰىل رقَّ ]] ١٥٠[[ص /

 بالعكس.

جلسم، ر اعٰىل ظاهاجلارية ريبة لغة اة هي الرطوبالبلَّ و

 ة فيه.صالرطوبة الغائو ه عاواالنتق

 :يف الصوت :اسع البحث الت

الصلبة،  سامه عبارة عن اصطكاك األجقال بعض الناس: إنَّ 

كة وهي غري مدرَ  ،ةة قويَّ االصطكاك مماسَّ  وهو غلط، ألنَّ 

 ء مكانه.الزم اليش بالسمع، والسبب يف غلطهم أخذ

و وه نقطع باحلركة،جواهر ي صوتال نَّ أ ام نظَّ العن  َل قِ ونُ 

 مع.ك بالسدرَ طأ، لكون اجلوهر غري مخ

 ةك بحاسَّ فه، وهو مدرَ الصوت ال جيوز تعري نَّ أ  واحلقُّ 

ذا بلغ إ و القلعأ ج اهلواء عند حصول القرع سببه متوُّ مع، وسال

ء هلواك ذلك اهواء حترَّ اوي للاحلف ن املجوَّ ذُ ج إٰىل صامخ األُ التموُّ 

 كه. رُّ بحسب حت حسَّ أف

 ج أو يفة بالتموُّ يف خارج احلاسَّ حاصل  صوتال ا أنَّ وأمَّ 

ك درِ ا نُ نَّ أل خارجاً  بوجوده ، وقد جزم الشيخشكٌّ ة ففيه سَّ احلا

ن ملا أدركنا ذُ ج إٰىل األُ كه حال وصول التموُّ درِ ام نُ ا إنَّ جهته، ولو كنَّ

 كالشمِّ جلهة ا دركيُ ركة باملالقاة ال املد اسَّ احلو فإنَّ  ،اجلهة

ط شَرت ة، وال يُ رنن املقاالصوت م ولحص يف بدَّ  وال ،واللمس
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دم ع عدث الصوت محل عةبت عٰىل املاء برسك لو رضبة فإنَّ الصال

 ة وحصول املقاومة. الصالب

ز هبا عن  عارضة للصوت يتميَّ  هيأةمسألة: احلرف ] ٤٢/٣١[

 موع عند األوائل.يف املس زاً يصوت آخر مثله متي

نٰى، أحالوا كون احلرف عاملب نٰى املع أحالوا قيام لـامَّ مون كلِّ واملت

 صوت.من جنس الل جعلوه للصوت، ب هيأة

لني وال يمكن  وال ف املدِّ حروتة وهي وِّ مصا واحلروف إمَّ 

  أي ألنَّ هذه احلروف ساكنة، والساكن ال نبتدئ به،  هبا، االبتداء

 ها. ي ما عداا صامتة وهوإمَّ 

  دثحت ات، ألهنَّ اتاملصوِّ ]] ١٥١ص [[/ض واحلركات أبعا

 . مديدهابت

ختلفة قد  نها متامثلة، واملالصوامت منها خمتلفة وم واعلم أنَّ 

ساويني يف الذات ن احلرفان متكوي وهو أنْ  ،ضتكون بالعر

ن باحلركة والسكون أو باحلركات املختلفة، وقد تكون وخيتلفا

 بالذات.

س الكالم جن أنَّ  إىلٰ  ائيبَّ اجلُ  أبو عيلٍّ  ة: ذهبألمس] ٤٣/٣٢[

وت خمتلف يف الصفاء والكدورة لصا ، ألنَّ لصوتا آخر غري

 يوجد معم الكال وألنَّ  .احلرف كذلكوليس  ،ة والضعفوالقوَّ 

 ون الصوت.الكتابة بد

االختالف ليس يف نفس  عليه الشيخ أبو جعفر بأنَّ  وردَّ 

ام وإنَّ كتابة ليست بكالم رجه، والالصوت من ذاته بل باعتبار خما

 .وت، وهو احلقُّ لصل م نوعاً الكال علج ه، ثمّ أمارة عليهي 

مان دركناه يف الز ألوإالَّ  باٍق كالم غري مسألة: ال] ٤٤/٣٣[

املدرك  أنَّ  :ةطيَّ بيان الرش م مثله.فاملقدَّ  ،التايل باطلاين، والث

يجب ل فوَّ صحيح واملوانع مرتفعة يف الزمان الثاين كام يف األ

 اإلدراك.

جسم  جك التموُّ بل ذلقاج ومتوَّ  واء إذا: اهلةألمس] ٤٥/٣٤[

ون شكله فه إٰىل خلف ويكرصج ويذلك التموُّ  أملس بحيث يردُّ 

، وهو حاصل  من ذلك صوت وهو الصدءث حد لشكل األوَّ 

ع يف بعض األصوات النتشار سمَ ه قد ال يُ صوت، لكنَّ لكلِّ 

 امهب سُّ حَ قرب الزمانني فيُ  لغاية وأ ج كام يف الصحاري التموُّ 

ع سمَ ا يُ ر، وهلذيف الدو]] ١٥٢ [[ص/ كامحد وت الواكالص

 منه يف الصحراء. الصوت يف الدور أرفع

 :دتامعاليف ا :البحث العارش

املدافعة  ، فإنَّ حلسِّ وائل، وهو ثابت باوهو امليل عند األ

اهلواء  قفة يفاملنفوخة يف املاء واألحجار الوا املوجودة من الزقاق

جودة ة املويَّ الطبيع وغري  ةومعدكة املري احلرو غ، وهعاً معلومة قط

وقد يكون  ال قد يكون طبيعي�  غري وقت املدافعة، وهذا املييف

اجلسم يف مكانه  حال وجود وال يوجد ،اكون نفساني� د يوق  اي� قرس

وال عنه وإالَّ لكان  ،ه ليس له ميل إليه لوجوده فيهألنَّ  ،الطبيعي

 . بعاً ط مرتوكاً  ب طبعاً ملطلوا

مع  اً ك قرسإذا حترَّ  سماجل امليل بأنَّ ت  إثباىلٰ عل األوائ لَّ دستوا

، فلو ركته أشدّ ت حكانسافة بعينها املما وبدونه تلك  امليل مسافة

ة كون نسبته إليه كنسبة شدَّ يل آخر أضعف من األوَّ  فرضنا ميالً 

مساوية يف كته يكون حر احلركة وضعفها يف احلالني، وجب أنْ 

مع   ال املعاوق كهياحلركة مع  كونامليل، فتيم حلركة عد ةالشدَّ 

 وهذا خلف.  ،املعاوق

ا تدعي بنفسهة تسركاحل وهو أنَّ  ،مناه يف اخلألدَّ واجلواب ما ق 

آخر، فالزائد والناقص من  ملعاوق قدراً ان ومع امن الزم قدراً 

القابل للمعاوقة، مان ام هو يف الزة امليل وضعفه إنَّ الزمان حال شدَّ 

 قصان.يه زيادة وال نفليس فحركة لل لن القابزماا الوأمَّ 

مها اجتامع ميلني أحد مسألة: قالوا: ويستحيل] ٤٦/٣٥[

 لكان اجلسم رصفتهام، وإالَّ  حدِّ  ي عىلٰ ر قرسآلخطبيعي وا

ا ورة، وأمَّ إٰىل جهتني دفعة واحدة وهو باطل بالرض كاً تحرِّ م

ذا كانت ز إحدة فهو جائك إٰىل جهة واحرِّ متاجتامعهام يف جسم 

هةة افسامل  املسافة فال. ا مع خلوِّ مَّ أ بالعائق، و مموَّ

ه  ألنَّ  ،ملكانٰىل ام إد وصول اجلسعن امليل باٍق  لة:مسأ] ٤٧٣٦[

وبنوا عٰىل وجوده عند  .وجود معه، وفيه نظرل فهو مة الوصوعلَّ 

 يوجد يف اآلنات.ا الوصول ممَّ  ألنَّ  ،ه موجود دفعةالوصول أنَّ 

ة لشدَّ ل لمليل قاباة: مسأل] ٤٨/٣٧]] [١٥٣[[ص /

عند القرب  دُّ ، والطبيعي يشتوهو مستفاد من احلسِّ  ،والضعف

 ط، ألنَّ التوسُّ عند  ي يشتدُّ والقرس .عاوق ة امللَّ لق املطلوبمن 

رإذا  احلكَّ  ضعف تسخن فيزداد السخونة ويعٰىل املرمي  تكرَّ

ن ل مما حيص خونة يويف عىلٰ ف بسبب السالتلطُّ  ة، إالَّ أنَّ القوَّ 

ت ، فإذا تواتر االصطكاك ضعفحركةً  املقسور ف فيزدادلضعا

 كه.ارة بتدارفي احلرتال  فاً ضعة القوَّ 

ة عتامد جنس حتته ستَّ اال مون:مسألة: قال املتكلِّ ] ٤٩/٣٨[

منها بجهة فهو متامثل بال  أنواع بحسب عدد اجلهات، فام اختصَّ 
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 كنل ،التامثل دَ جِ وُ  ة فيهجودة التامثل موكان علَّ  ه إنْ نَّ ألخالف، 

 :مان صدق املقدَّ بيو .ة ظاهرةطيَّ والرش .فالتايل مثله ،م حقٌّ املقدَّ 

يف  من كونه اعتامداً  خّص ه ال صفة له أ عٰىل أنَّ  قراء دلَّ ستاال أنَّ 

يكون  ز من سائر األجناس، فيجب أنْ تميَّ يوبه  ،جهة خمصوصة

عليك خيفٰى  ال نتوأ  ،متامثالً كان حتت هذه الصفة  جدرانما  كلُّ 

 ا. هذ ضعف

يب هاشم  د أ عن  غاير جهته، فهو خمتلف غري متضادٍّ يا ما مَّ أ و

م عٰىل هاش أبو واحتجَّ  .ه متضادٌّ نَّ : إأبو عيلٍّ  الوق  .هوأصحاب

يَّةوعٰىل عدم ال ،صفة التامثل ليست حاصلة له االختالف بأنَّ   ضدِّ

إٰىل  فيه اعتامداً  كانبه إٰىل فوق  احلجر إذا رمي نَّ باجتامع املثلني، فإ

 .ٰىل السفل طبعاً د آخر إواعتام اً ق قرسالفو

 قدرهتام وقفاوت وتس شخصان جسامً  جتاذبإذا  وأيضاً 

لفعل  ممانعاً  منهام فيه اعتامداً  د كلٌّ ه قد أوجذلك اجلسم، ألنَّ 

 بو جعفر.أ اآلخر، وهذا القول قد نرصه الشيخ 

وجب للحركة امل مزالعتامد الالَّ ألة: الثقل هو اسم] ٥٠/٣٩[

ايد ه راجع إٰىل تز: إنَّ ه، وقال أبو عيلٍّ م وأصحابيب هاشعند أ  سفالً 

 من الثقل. ر قسطاً وهج وكان يثبت لكلِّ  ،اهروأجزاء اجل

ة مع  ة اجلواهر واخلفَّ الثقل يوجد مع قلَّ  عندنا، فإنَّ باطل وهذا 

 ،هبا ئمتلية فيها أجزاء هوائيَّ  األزقاق املنفوخة التزايد، فإنَّ 

 ]]١٥٤[[ص /ة الرصاصيَّ زاء در األجثر من ق ها أكرقدو

 لثقل يف هذه أكثر.ا نَّ أ ع م ،تالئهااملوجودة يف األزقاق مع عدم ام

د عنه عٰىل ثالثة لنسبة إٰىل ما يتولَّ مسألة: االعتامد با] ٥١/٤٠[

 أقسام:

كان  وإنْ  ،رشط د عنه بذاته من غري حاجة إىلٰ ل: ما يتولَّ األوَّ 

ه حملِّ  واالعتامد يف وهو األكوان ،ج إٰىل رشطتاان حيحياألبعض  يف

 .تامسِّ ال طه برشدمها يف غري حملِّ كان تولُّ  وإنْ 

ك إٰىل جهة اجلسم يتحرَّ  د األكوان، أنَّ ولِّ ه يُ عٰىل أنَّ  والذي يدلُّ 

بتلك اجلهة، وال عرض  ص خيتصُّ من خمصِّ  خرٰى، فال بدَّ دون أُ 

 . إليهاختصاص اال ستندتف ،تادامعتهات إالَّ االجلبا خيتصُّ 

 شيئاً ة يَّ د االعتامد، وجود احلركة القرسلِّ يوه عٰىل أنَّ  والذي يدلُّ 

د احلركة ولِّ يُ واالعتامد  ،العتامدفيه ا ك يوجداملحرِّ  فإنَّ  ء،بعد يش

خرٰى د االعتامد حركة أُ ك ولَّ إذا حترَّ  ثمّ  ،وٰىل واالعتامد معاً األُ 

 كملا حترَّ  ياً ثان داً عتامل اد األوَّ عتامد االولِّ يُ  مل وله آخر، ألنَّ  داً واعتام

 وٰىل.خرٰى غري األُ اجلسم حركة أُ 

بدونه وهو األصوات،  وال يصحُّ  ،طعنه برشد يتولَّ  ما ين:اثال

 ،ا نفعل الصوت يف الصدءة، ألنَّ ط املصاكَّ د عنه برشتولَّ تا فإهنَّ 

ده ولِّ القدرة ال يُ  لَّ حم ٰى يتعدَّ ، وما قدرتنا فهذا فعل لنا يف غري حملِّ 

هات. سائر األعراض باجلاصه من دون ختصال ،العتامدإالَّ ا

د من يتولَّ القدرة   غري حملِّ يف لصوت احلالُّ ا انك قالوا: فإذا

الصوت عن  ه ال ينفكُّ ها كذلك، ألنَّ حملَّ  ي حيلُّ االعتامد، فالذ

 ه.فيجب استناده إلي ،ما االعتامد يف حالٍ 

 األملوهو  ،طبتوسُّ بل  ،د عنه ال بنفسهلَّ تو: ما يالثالث

د ولِّ اورة يُ ملجاو ،قد املجاورة والتفريولِّ د يُ عتاماال ليف، فإنَّ والتأ

 د األمل.ولِّ والتفريق يُ  ،فلتألُّ ا

 : يف التأليف :عرش البحث احلادي

ني، ووافقه عٰىل ذلك وهو عرض عند أيب هاشم قائم بمحلَّ 

 صعببعض األجسام ي بأنَّ  :هليع دلَّ واست ،الشيخ أبو جعفر

وذلك األمر ليس وجوده  ،ذلك ألمريكون  وأنْ  دَّ  بفال  ،تفكيكها

ني باملحلَّ  ون لوجود معنٰى قائميك جنسه، فبقي أنْ  وال دوثهوال ح

إليه ثالث قام به وبصاحبه  احبه، فإذا انضمَّ يربط أحدمها بص

ني ال لَّ ملح باالتأليف إالَّ ]] ١٥٥[[ص /فال يقوم  ،تأليف آخر

ني لَّ لو قام بمحد العرض الواح ، فإنَّ طعاً ل ق غري، وهذا عندنا باط

 ،يف اجلسم الواحد ني كام نقولاملحلَّ قائمني ب الز عن العرضنيملا متيَّ 

 ا صعوبة التفكيك فهي مستندة إٰىل اهللاوأمَّ  ،يف مكانني ه ال حيلُّ نَّ أ و

 جاورة. املت باملحالِّ  ةتعاٰىل أو إٰىل أعراض قائم

ئل، قو األواقِّ ني حمض بمحلَّ لعرعٰىل امتناع قيام ا وافقناد وق 

ة امثلة قائمات املتاإلضاف نَّ  أ قني إىلٰ منهم غري حمقِّ  آخرون وذهب

ضافني غري القائم بأحد املالقائم  قون قالوا: إنَّ باملضافني، واملحقِّ 

 باآلخر.

 م لزمسألة: التأليف جيوز عليه البقاء عندهم، وإالَّ ] ٥٢/٤١[

ر ذُّ كيكه أو تعفتيك ما يصعب تفكا سهولة وهو إمَّ  ،نألمريا حدأ 

ن بيا .مثلهم دَّ ملقفا ،بقسميه باطلوجه، والتايل   كلِّ تفكيكه عىلٰ 

تعاٰىل  أوجده اهللا إنْ  عٰىل تقدير عدم بقائه أليفالت أنَّ  :ةطيَّ الرش

ة نعالستحالة مما ،لزم األمر الثاين وأراد ذلك دائامً  ،فحاالً  حاالً 

ا وأمَّ  .لمر األوَّ وقات لزم األاأل يرد إجياده يف بعض مل نْ ديم، وإقلا

 . ام فظاهربطالهن

 ده يف أخصِّ امثل الشرتاك أفراة: التأليف متألمس] ٥٣/٤٢[

هذا  ، وهم منازعون يف أنَّ نيبمحلَّ  اوهو كونه خمتص�  ،الصفات
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نقضنا عليهم  لوا فيه عٰىل االستقراءعوَّ  الصفات، فإنْ  أخّص 

 .ئللة عٰىل قول بعض األواثت املتامفاضاباإل

 ،ين واحداً كان موضوع الضدَّ  لـامَّ  لة:مسأ] ٥٤/٤٣[

 ،ني غري التأليفمحلَّ ب راض قائامً األع ء منيكون يش ال أنْ تحاسو

 .يكون له ضدٌّ  استحال أنْ 

 : يف احلياة  :البحث الثاين عرش

 اعتداالً  اجا عبارة عن اعتدال املزإهنَّ  :عن بعض األوائل َل قِ نُ 

 لنوع.يليق با

واستضعف واحلركة،  ة احلسِّ قوَّ  هي وقال آخرون منهم:

 هذا النقل.ضهم بع

وا تدلُّ ة، واسعتدال والقوَّ عٰىل اال زائداً  ىمون أثبتوا معنًتكلِّ وامل

ة العلم والقدرة يف صحَّ  ]]١٥٦/[[ص  الذوات ختتلف بأنَّ 

هم  اآلخر، و ندوة ص لبعضها بالصحَّ من خمصِّ  فال بدَّ  ، وعدمها

دال اير لالعتمغص املخصِّ  ذاه ون باالستدالل عٰىل أنَّ مطالب

 ة.والقوَّ 

نوع  احلياة عتزلة أنَّ عليه مجاهري املالذي  ة:ألمس] ٥٥/٤٤[

 .بالعددبني أفرادها إالَّ  واحد ال اختالف

ة  وهو صحَّ  ،ا قد اشرتكت يف حكم واحد وا عليه بأهنَّ واستدلُّ 

 شرتاك يف عللها.تلزم االألحكام يسايف اإلدراك، واالشرتاك 

 قة.الطري ف هذهيك ضعفٰى عل خينت الأ و

ة عند األوائل نيف وجود احلياة من بيِّ  دَّ ة: ال بألمس] ٥٦/٤٥[

راء الذي حصل منه لوا يف ذلك عٰىل االستقوَّ م عملعتزلة، وكأهنَّ وا

 .اليقني

مت قا احلياة إنْ  شاعرة نازعوهم يف ذلك، قالوا: ألنَّ واأل

 هوو ،الكثرية الِّ يام العرض الواحد باملحاء لزم ق ميع األجزبج

ني ئزكان قيام احلياة بأحد اجل فإنْ  ياة،ء حجز قام بكلِّ  نْ حمال، وإ

ح،  مرجِّ من غري م الدور أو الرتجيحام احلياة باآلخر لزيف قي رشطاً 

 وإالَّ فهو املطلوب.

احلياة م قياون ال يك عٰىل تقدير أنْ  وهذا الكالم فاسد، فإنَّ 

جلواز طلوب، ه امل، ال يلزم منخريف قيامها باآل ني رشطاً ئحد اجلزبأ

ني ئأحد اجلز ط هو جمامعةويكون الرش ،طاً لك رشون ذال يك أنْ 

 .حوال ترجيح من غري مرجِّ  ،وال يلزم منه دور ،رلآلخ

وإالَّ  ،احلياة ليس هو إشارة إٰىل حملِّ  احليَّ  وزعمت املعتزلة أنَّ 

فال   ،عض ببعضها إىلٰ  مَّ أحياء ُض  ةل منزلا يتنزَّ منَّد واحال لكان

سكايف خالف عن اإل َل قِ نُ د وق احد، و حد وداعٍ ف بقصد وايترصَّ 

 ذلك.

من الرطوبة  اً املعتزلة للحياة نوعمسألة: رشط ] ٥٧/٤٦[

خيرج دمه، وما ال دم ]] ١٥٧[[ص /وهلذا يموت من  ،كالدم فينا

 وبة.رط من له فيه من احليوانات ال بدَّ 

ز كتنااال ل، فإنَّ خلخج احلياة إٰىل نوع من التتاحيو قالوا:

 ياة.حلمن ا ا يمنعب ممَّ لُّ والتص

عند األوائل  والروح ،ٰىل الروحوقد اختلفوا يف حاجتها إ

 .ة األخالطاريَّ ن بخنة من أجزاء لطيفة متكوِّ معبارة 

ن م ببرض ه هواء رقيق خيتصُّ ها بأنَّ وبعض املعتزلة فرسَّ 

حاجتها   ذهب أبو هاشم إىلٰ فري النفس، جما د يفدة يرتدَّ الربو

 .بو عيلٍّ أ ذلك  فه يف، وخالإليها

كام  ،حس يموت لفقد الرواملمنوع من النف ة أيب هاشم أنَّ جَّ ح

 البنية رشطاً  كانت فكام ،دان البنيةصل عند فقاملوت حا أنَّ 

 فكذلك الروح.

فيه  حملٍّ  كلَّ جلاورت  طاً رش  الروح لو كان أنَّ  ة أيب عيلٍّ حجَّ 

 ألكثر اورة الروحا نعلم عدم جمنَّ إف ،، والتايل باطل بالوجدانحياة

 م مثله. فاملقدَّ  ،دنالب

عض لجواز اختصاص ذلك ببوٰىل فا األُ أمَّ  تان،ئتان رديواحلجَّ 

ا الثانية مَّ أ و ن الروح.لحياة عند فقداوهي الفاقدة ل ،بداناأل

لو ي لذا روح للمحلِّ ب جماورة الجي نعمفاملالزمة فيه ممنوعة، 

ٰىل  جة إاحلاعٰىل  املشايخ من فاققع االتِّ  وزالت عنه احلياة ملات كام

ام نَّ إطوع اليد، وكام يف مق ملحالِّ كان قد يزول يف بعض ا نْ إالبنية و

البنية مشرتطة يف بعض  يف زوال احلياة ألنَّ ر زوال هذه البنية ثِّ ؤ يُ مل

 .نه ملات الشخصالت البنية عزلو ذي وهو ال ،املحالِّ 

 دان،الوجرارة بإٰىل احلتاجة حم ال مجاعة من األوائل: إهنَّ قا

 دان احلياة عنديكون فق زوا أنْ وجوَّ  ،ملعتزلة يف ذلكزعهم اونا

 .دان احلرارة بالعادةفق

 ق يف اجلميع.ا يتطرَّ ممَّ  هذا االحتامل واعلم أنَّ 

قدور لنا،  تعاٰىل وهو غري م  هللا مسألة: وجود احلياة من ا ]  ٤٧/ ٥٨[ 

  ، ل باط  تايل ال و   ، املوت  ها لقدرنا عىلٰ علي ا لو قدرنا بو هاشم بأنَّ أ  تدلَّ واس 

ء وعٰىل  ر عٰىل اليش ادر هو الذي يقد لق ا  نَّ أ  : ة طيَّ بيان الرش  م مثله. قدَّ امل ف 

  ، ا بطالن التايل فظاهر مَّ أ و  . احلياة  ]] ١٥٨/[[ص  واملوت ضدُّ  ، ه ضدِّ 

  ه. صاف زيد ب ة اتِّ ا موت زيد مع صحَّ ين عل   ر ه يتعذَّ فإنَّ 
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يَّ  ىلٰ ة عا مبنيَّ هنَّ ة عندي ساقطة، ألوهذه احلجَّ    وتملا ةضدِّ

 يكون قادراً  أنْ  جيبين القادر عٰىل أحد الضدَّ   أنَّ عىلٰ و ،للحياة

وجزم  ،حيث العقل من ذلك يف  شكَّ د املرتٰىض والسيِّ  .عٰىل اآلخر

 بعدم القدرة من حيث السمع.

عدم احلياة  تاملو ن إٰىل أنَّ قومسألة: ذهب املحقِّ ] ٥٩/٤٨[

ي و القاسم البلخأبو أبو عيلٍّ وذهب  .ا فيهودهبعد وج عن املحلِّ 

َق   :ا بقوله تعاىلٰ حتجَّ وا ،احلياة ه معنٰى يضادُّ إٰىل أنَّ 
َ
ِي َخل

�
ا�

 َ
ْ
َموَْت َوا�

ْ
 . ] ٢ك: ملل[ا اةَ يَ ا�

 اخللق هو التقدير. نَّ أ واجلواب: 

 : يف القدرة  :الثالث عرش ثبحال

ة هي  اعروغري الش ،يصدر عنها هي القدرة ة الشاعرة باموَّ الق

ة طة بني احلرارة متوسِّ املزاج كيفيَّ  فإنَّ  ،ري املزاجدرة غوالق ،الطبيعة

 لقدرة.بة واليبوسة بخالف الرطووالربودة وا

القدرة عبارة عن سالمة  ٰىل أنَّ اس ذهب إبعض الن واعلم أنَّ 

 نا. حقِّ ء يفعضااأل

ة للقادر باعتبارها يكون فملعتزلة أثبتوا صواألشاعرة وبعض ا

وال  ،عش متغايرتانرتار وحركة املختة املحرك لوا: ألنَّ قا، قادراً 

 صفة.ز إالَّ هذه اليما

مر أ عٰىل ثبوت  ال يدلُّ  ههذا فيه نظر، فإنَّ و]] ١٥٩[[ص /

 السالمة.راء و

، والقائلون له من حملٍّ  بدَّ مسألة: القدرة عرض ال ] ٦٠/٤٩[

  واستدلَّ ل، يفتقرون إٰىل االستدال  حملٍّ يفز وجود العرض ال بجوا

لزال عنها االختصاص بقادر  حملٍّ كانت ال يف لو ا أهنَّ هم بضبع

 ،، والتايل باطلقادراً  يكون أنْ  من صحَّ  لِّ فكانت قدرة لك ،معنيَّ 

 واملالزمة ظاهرة.   ،م مثلهدَّ ملقفا

د حبأكثر من قادر واقها تعلُّ  ا لو صحَّ أهنَّ  :يللتان اوبيان بطال

 ، ما يأيتىلٰ اطل عب يللتاين، واادرلق لكان املقدور الواحد مقدوراً 

 م مثله. قدَّ فامل

ه  د هذاستبعاد يف جترُّ ه ال نَّ إالزمة، فواالعرتاض املنع من امل

 تقولون مثله لقادرين عٰىل رأيكم كامقدرة واختصاصها ببعض اال

ع من استحالة نمنا ذلك لكن املسلَّ  وإنْ  اعٰىل أنَّ  . تعاىلٰ  هللاة اراديف إ

 .ئمقا حدواور مقدبق القادرين تعلُّ 

يف احتياج القدرة إٰىل احلياة، وهل  ألة: ال شكَّ سم] ٦١/٥٠[

لبنية عني بااحلياة أم ال؟ وال نية زائدة عٰىل بنية فتقر إٰىل وجود بني

مها يف صريِّ ا يُ ذلك ممَّ  فإنَّ  ،نيئبني اجلز التفاوتالزائدة زيادة 

ف لتألية اوجود احلياة، بل نعني به زياد نالبة بحيث يمنع مالص

 نها اخللل، فذهب أبو هاشم إىلٰ ٰىل وجه ثبت بيجزاء عة األادزيب

  البرصي.بد اهللاع منه أبو عة، ومناحلاج

ل وبني جسم يف  ي الفتفاوت بنيا نجد البو هاشم بأنَّ أ  جَّ احت

واحد  ة يف حملٍّ القوَّ وجود الكثري من  ة، مع أنَّ القوَّ  يف صغرغاية ال

 ف.االختال وقع ملا يادةالزلوال احلاجة إٰىل وصحيح، 

ة عٰىل دالَّ  صوهلا غرية بعد تسليم أُ هذه احلجَّ  :يقول ولقائل أنْ 

إليها يف زيادة  ةتاجلبنية الزائدة حمنها كون اام يلزم ملوب، وإنَّ املط

ن للنزاع فيه كا وإنْ  إٰىل هذا ذهب أبو عبد اهللاو ها،أصلة ال يف القوَّ 

 . لجما

كن يم صوصة الخم نية بىلٰ إ قرتفتقدرة  : قالوا: كلُّ تذنيب

 القدرتني يف ه لو جاز وجود هاتنيخرٰى فيها، ألنَّ وجود قدرة أُ 

]] ١٦٠ص [[/فيه عٰىل  جلاز وجودمهاعٰىل البدل  املحلِّ  هذا

 م مثله. قدَّ فامل ،اجلمع، والتايل باطل

لناه  قض ما أصَّ اة واحدة، وهذا ينالبني أنَّ  :بيان بطالن التايل

 فإنَّ  ،غاية السقوط يفئدة، وهذا نية زا بىلٰ إرة من احتياج القد

تايل والتناقض غري مت منع بطالن اللِّ ولو ُس  ،املالزمة فيه ممنوعة

بنية  ىلٰ ع نية يكون زائداً  القدرة من الباملحتاج إليه يف ألنَّ  ،زمال

 خرٰى.احلياة ال عٰىل بنية قدرة أُ 

لعلم،  اىلٰ إرة ة احتياج القدعن املجربِّ  َل قِ مسألة: نُ ] ٦٢/٥١[

 ام قادران معفإهنَّ  ،بالساهي والنائمملعتزلة بعض ا عليهم وردَّ 

زع وللمنا ،ه قادر وليس بعاملفإنَّ  يوباملحتذ ،اعندمهفقدان العلم 

 ء.يطعن يف نفي العلم عن هؤال نْ أ 

 االقدرة يف تأثريهكان املطلوب احتياج  يقال: إنْ  والتحقيق أنْ 

ه فهو وجودها إلي ياجها يفحتا هو كان ، وإنْ إٰىل العلم فهو حقٌّ 

 .ممنوع

باملقدور ق قدرته ام يتعلَّ نَّ هو إمسألة: قالوا: القادر ] ٦٣/٥٢[

س له تأثري يف نفس در ليالقا احلدوث، بمعنٰى أنَّ  عٰىل طريقة

 جودة بعد العدم.ة موام تأثريه يف جعل املاهيَّ نَّ إو  ،ة عندهم يَّ املاه

 .سبالكب قام يتعلَّ نَّ إة شعريَّ عند األو

قت قت بغري األحداث لتعلَّ تعلَّ  القدرة لو أنَّ املعتزلة ب واستدلَّ 

 :بيان املالزمة م مثله.فاملقدَّ  ،تايل باطلالفعل، والر صفات بسائ

وبيان بطالن  .وٰىل من البعضأ ق ه ليس بعض الصفات بالتعلُّ أنَّ 



 ٦٧  ............................................................................................................  األجسام ) ٤٦ف / (لاألحرف 

 ه الفعل لكانت مساوية للعلموقت بجميع وجتعلَّ ا لو أهنَّ  :التايل

 تقاد.عالوا

جوه بعض الصفات والو يكون جيوز أنْ  ال مَ ـلِ  :اضواالعرت

ن املنع قائم اكم ذلك للِّ ولو ُس  ؟هق القدرة بيف تعلُّ أوٰىل من بعضها 

ه ال يلزم من االشرتاك يف إنَّ ف ر،يللعلم عٰىل ذلك التقد ةيف املساوا

  الذوات.الصفات االشرتاك يف

م، باألعدا قدرةال قتعلُّ  مسألة: ومنع املعتزلة من ]٦٤/٥٣[

ل صفة قدرته بتحصي]] ١٦١[[ص /ق ام يتعلَّ نَّ إالقادر  نَّ : ألقالوا

معدوم ة، وليس للالتعليل بالعلَّ التعليل بالفاعل ك ألنَّ  ،الفعل

معدوم اخلروج عن  :ام فائدة قولناوإنَّ  ،فةص ه معدوماً بكون

 هقدرت قام يتعلَّ نَّ إم: القادر قولك عرتاض أنَّ واال .الوجود

ق كام يتعلَّ  :يقول نْ أ لقائل لاع، فنفس النز عللفحصيل صفة لبت

ة غري علَّ ها، والقياس عٰىل الق بعدمفقد يتعلَّ  قدرته بتحصيل صفة

 مفيد. 

 كام أنَّ  ،ة أيضاً إٰىل العلَّ  تنديس لولعدم املع نقول: إنَّ ا عٰىل أنَّ 

ز هلذيل وبعض النفاة جوايب اأ وحكي عن  ،هاوجوده يستند إلي

 .ذلك

اع، فمن ونأ ة رشعندهم ع ق القدرةعلَّ مسألة: مت] ٦٥/٥٤[

 األمل.ولصوت أليف واالعتامد واأفعال اجلوارح األكوان والت

اهات واألفكار قلوب اإلرادات والكرعال الومن أف

 ات والظنون.ادتقعواال

 بام يصحُّ  قتعلَّ يام نَّ إرة القد إٰىل أنَّ  واختلفوا، فذهب أبو عيلٍّ 

ق قدر القلوب ع من تعلُّ فمنر، ورات القدمقدها من حملِّ  وجوده يف

 ح وبالعكس.بأفعال اجلوار

جواز إٰىل  وأبو عبد اهللاسحاق إاة وأبو لقض اوذهب قايض

 صحُّ ياحلركة  نَّ أ عيلٍّ  أيب ن مذهبعٰىل بطالوالدليل  لك، قالوا:ذ

ن أفعال م هيو ،قدرة القلب هباق فيجوز تعلُّ  ،وجودها يف القلب

 ارح.اجلو

بارش ثة أقسام: امل ثالعال عىلٰ : األفقالوا لة:مسأ] ٦٦/٥٥[

وإالَّ  ،تعاىلٰ  هللا يقدر عليه غري اد واملخرتع، واألخري الواملتولِّ 

خرتع فيه من ن بأنْ وق ك يف السحرِّ تسكني الضعيف املتألمكننا 

 السكنات ما يزيد عٰىل احلركات.

 .ق هبامتتعلَّ ة درالق نَّ إالن فوَّ ا األوأمَّ 

من  ل ومجاعةوائاألب قوم من ذه مسألة:] ٦٧/٥٦[

فقوا ة اتَّ ، ومجاعة املعتزلنيق بالضدَّ القدرة ال تتعلَّ  ٰىل أنَّ األشاعرة إ

 ق هبام.تها للتعلُّ حيَّ عٰىل صال

  ،ب عليه األثرني بالقدرة جمموع ما يرتتَّ عُ  إنْ  :لقون أنْ  واحلقُّ 

هذا  ،ا معاً جودمهلزم و الَّ وإ ،يناحلة للضدَّ فالقدرة ليست ص

 يصحُّ  ]]١٦٢/[[ص  عتبارهاباصفة التي ني هبا العُ  نْ إو .خلف

ن، قالوا: مفهوم يا صاحلة للضدَّ أهنَّ  فال شكَّ  ،صدور الفعل

 درة عٰىل اآلخر.لقا ممفهو ين غريدرة عٰىل أحد الضدَّ الق

حد هو مطلق القدرتني قد اشرتكتا يف مفهوم وا واجلواب: أنَّ 

تقع لفظة  وحينئذٍ  ،عنوياملنكر االشرتاك يُ   أنْ الَّ إ مَّ هُ لَّ ال، القدرة

ري مذهوب و غوه ،اللفظي واع ال يتناهٰى باالشرتاك أنالقدرة عىلٰ 

 . عدبومطلوهبم مست  ،دي ضعيفةعنة وباجلملة فاحلجَّ  .إليه

مة عٰىل الفعل، وهو مذهب  مسألة: القدرة مقدَّ ] ٦٨/٥٧[

عٰى اخلوارزمي ادَّ  أنَّ ٰى تَّ ح كثرية من األوائل،املعتزلة ومجاعة 

 لك.ورة يف ذلرضا

ا مقارنة، واستبعده  إٰىل أهنَّ  عرةمنهم واألشاوذهب آخرون 

 .سالرئي

ع  امجتامة لزم مل يكن متقدِّ فلو ين، رة صاحلة للضدَّ القد أنَّ  :لنا

 ين.ضدَّ ال

ليف ما لزم تك ف باإليامن، فلو مل يكن قادراً الكافر مكلَّ  وأيضاً 

تي هي حالة ال التكليف عندهم حالة القدرة نَّ وأل[ .طاقال يُ 

 .]العصيان انتفاءلفعل فيلزم ا

  ، ىٰ والعرض ال يبق  ، رض القدرة ع  ت األشاعرة بأنَّ احتجَّ و 

ذا مل  إ ا الكربٰى فيأيت بياهنا، و مَّ أ و  ، ا الصغرٰى فظاهرة أمَّ  . فالقدرة ال تبقٰى 

لفاعل  كون ا فال ي  ، هبا   الفعل واقعاً  مت الفعل مل يكن تكن باقية فلو تقدَّ 

  ر. فهو غري مقدو   ، وم الفعل معد جود قدرة  ل و حا   وأيضاً   . قادراً 

  نَّ ألف ،ا ثانياً وأمَّ  ة.ستند إٰىل القدري األعدام ال فألنَّ  ،الً ا أوَّ أمَّ 

 .اهليالباقي ال يستند إ

األعراض  وٰىل فألنَّ ا األُ تان عندي ضعيفتان، أمَّ وهاتان احلجَّ 

الفعل ود وهنا غري باقية جيوز وجر كقديت فعىلٰ  وأيضاً . باقيةعندنا 

  .خرٰى أُ قدرة لوجود 

عدام جيوز األ ا أنَّ نَّا قد بيَّ ا الثانية فألنَّ أمَّ و]] ١٦٣[[ص /

ام لزم نَّ إا االمتناع هذ ول:عٰىل أنا نق .الباقيله بالقادر وكذلك قُّ تع

ع وجود عٰى امتنامن فرض اجتامع القدرة وعدم الفعل، واملدَّ 

 .امهعل لذاهتا ال بانضامم غري إليفلا بلالقدرة ق 
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عل، وخالف يف  فغري موجبة لل ة: القدرةألمس] ٦٩/٥٨[

 اعرة.ذلك مجاعة األش

ة قدروجبة والقدرة كانت ما لو هنَّ إم، فتقدَّ تنا يف ذلك ما جَّ وح

 . فيلزم وجودمها معاً  ،ينٰىل الضدَّ ع

  عىلٰ م ووافقه ،ه معلوما بقاء القدرة، فمذهب األشاعرة فيوأمَّ 

 .ائهابق يف  شكَّ ٰىض د املرتلسيِّ وا ون من املعتزلة،ذلك البغداديُّ 

بارة عن ا عبقائها بأهنَّ  اخلوارزمي عىلٰ  ا املعتزلة، فاستدلَّ وأمَّ 

 ريقة واحدة.ط ىلٰ ا عيف استمراره شكَّ  البنية، وال

 من ترك ردِّ  ا ذمُّ ه حيسن منَّون عٰىل ذلك بأنَّ يُّ البرص واحتجَّ 

ر ألمة أوقات مع ا جهات يف عرشرشار عبمقده دة منوديعة بعي

ه إالَّ عٰىل ترك ملا حسن ذمُّ  لردِّ يه قدرة عٰىل ايكن ف لو ملها، فبردِّ 

 . مع البقاء، وذلك ال يمكن إالَّ وىلٰ طع اجلهة األُ ق 

هذه القدرة الباقية ليست قدرة  نَّ اخلوارزمي بأرتض عليهم عا

من قطع  مات الردِّ قدَّ هبا م عليف نْ التقدير بأ إالَّ عىلٰ  عٰىل الردِّ 

لباقية يه بني القدرة اوهذا ال فرق ف ،الردِّ من  ن بهيتمكَّ  ثمّ  ،املسافة

 جهة ىلٰ ع الردِّ  ا منن هبه يتمكَّ نَّ أ يف بعد وقت  ثة وقتاً والقدرة احلاد

 ماته.بمقدَّ  ال يفعل الردَّ  نْ أ ه عٰىل ذمُّ  دير، فصحَّ التق

ط ممكن وط برشمرش  أمرة عىلٰ القدر ، فإنَّ وعندي يف هذا نظر

عٰىل  يف ترك الردِّ  سن الذمُّ يحف ،ألمرذلك ا عىلٰ ته كون قدري

ام عٰىل ذلك األمر وإنَّ  ه ال قدرةنَّ إ :يلا إذا ق وأمَّ  ،لالتقدير األوَّ 

 .عٰىل ترك الردِّ  الذمُّ  حيسن ط مل الرشعىلٰ  درةالق

ق تعلَّ ت درةلقا ٰىل أنَّ مسألة: ذهب مشايخ املعتزلة إ] ٧٠/٥٩[

هٰى،  يتنابام ال احدالو]] ١٦٤[[ص /لف يف الوقت ملختبا

ه ال بمعنٰى أنَّ  تنافية عٰىل البدل ال عٰىل اجلمع،املات ق باملضادَّ تتعلَّ و

 لقدرة.قت هبام اتعلَّ  نْ وإ  معاً يمكن وجود املتنافيني

 الوقت ق إالَّ بجزء واحد يفالقدرة ال تتعلَّ  نَّ إا املتامثل فوأمَّ 

 يتناهٰى،  ت القها بالفعل يف األوقاوتعلُّ  احد،الو ملحلِّ د واالواح

 حال. بالفعل يف املا قهكذلك تعلُّ و

 ا نقدر عىلٰ ني بأنَّ ختلفتناهٰى من املقها بام ال يوا عٰىل تعلُّ احتجُّ 

كن فيه ثقل وال هاية إذا مل يض فيه عدم النجسم مفرو ب جذ

ء من جز يف كلِّ ون لكوا ،اعتامد إٰىل خالف اجلذب بقدرة واحدة

 خر.لف الكون يف اجلزء اآلاجلسم خياذلك 

فيها احلركة بسبب  دث ام حتنَّ إجزاء بعض األ أنَّ  :واالعرتاض

ك ال تأثري ذلو ،د عن الفعل املبارش واآلخر يتولَّ  ،رش االعتامد املبا

يقولوا:  إالَّ أنْ  مَّ هُ ام تأثريها يف السبب املوجب، اللَّ وإنَّ  ،رة فيهللقد

 إنْ يقال هلم:  فحينئذٍ  ،ب املسبَّ قدرة عىلٰ  رة عٰىل السببقدال إنَّ 

 نْ إ، و هو باطل قطعاً يه ابتداء فب تأثريها فبَّ عٰىل املسة عنيتم بالقدر

 ،لسبب فذلك هو احلقُّ ا سطةبواٰىل القدرة ه مستند إبه أنَّ  عنيتم

 ر فيه القدرة بذاهتا.ؤثِّ يُ الكالم فيام  ع لكم، فإنَّ ري نافوهو غ

لو ا الذي ذكرناه بأهنَّ  ٰىل الوجهملتامثل عقها باا عٰىل تعلُّ وواحتجُّ 

قت بام لتعلَّ  ت واملحلِّ الوق اد حد مع احتِّ ء وار من جزقت بأكثتعلَّ 

 ،، والتايل باطلملحلِّ الوقت واد امع احتِّ ت ٰى من املتامثالال يتناه

ٰى يف عدَّ تٰى تق بغريه ممتعلِّ  كلَّ  أنَّ  :ةطيَّ بيان الرش م مثله.قدَّ فامل

ز جاوقه مل يت متعلَّ ومتٰى انحرص ،قهيتناه متعلَّ قه الواحد مل تعلُّ 

 الواحد.

ختلف واملتامثل مع  القدرة عٰىل امل فبالقياس عىلٰ  لا األوَّ أمَّ 

 .حلِّ املو أ غاير الوقت ت

 رادات.عٰىل العلوم واإل فبالقياس ا الثاين،أمَّ و

 ني القويِّ رق به عدم الفنزم مه يلفألنَّ  التايل:ا بيان بطالن وأمَّ 

ا تناهٰى يف هذ يام قادران عٰىل ما الألهنَّ  ،قيليف محل الث والضعيف

 عن البيان. وضعفها غنيٌّ  ،اة جد� عيفة ضوهذه احلجَّ  .املوضوع

دنا عبارة عن مسألة: الرتك عن] ٧١/٦٠[]] ١٦٥[[ص /

 ،فواواختل .الفعل ه ضدُّ تزلة ذهبوا إٰىل أنَّ مشايخ املعم الفعل، وعد

عن األخذ لقادر بقدرة ا جيوز خلوُّ  ه الإٰىل أنَّ  عيلٍّ فذهب أبو 

ع، وذهب  ل املنط زواد برشلِّ زه يف املتووجوَّ  ،ملبارش ا والرتك يف

 .لقاً آخرون إٰىل جواز ذلك مط

ادر لقا بأنَّ  )اتالبغداديَّ (ك يف و هاشم عٰىل جواز ذلأب جَّ حتوا

القديم  وُّ ملا جاز خلذ والرتك خاأل ه عنلو مل جيز خلوُّ  لكونه قادراً 

 م الفعل.دَ يلزم ِق عن ذلك، فكان تعاٰىل 

ام  السيّ اليقنيال يفيد القياس  نَّ ضعيفة، فإ نديع ةوهذه احلجَّ 

 ة.يَّ لّ للعه عن اجلامع الصالح مع خلوِّ 

، جلاز دائامً ا م ه عنهام وقتاً از خلوُّ و جه لبأنَّ  أبو عيلٍّ  واحتجَّ 

فيخرج  ،ف من الطاعات واملعايص ملكلَّ  خروج اوذلك يقتيض

 .املدح والذمِّ  عن استحقاق

وقوعه  جواز ذلك، نعم يقول: ال استبعاد يف ولقائل أنْ 

 عل.لفل ةلدواعي احلاجة املستلزم ضاً متعرِّ  درون القاعد، لكمستب

قدرتني عٰىل مقدور امع اجت مسألة: هل يصحُّ ] ٧٢/٦١[

 عندنا ذلك. د؟ احلقُّ واح
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 بوجهني: وا، واحتجُّ تزلة إٰىل املنع املع وذهب مشايخ

نا قادرين، كوعٰىل مقدور واحد مل ي نا قادرينام لو كاأهنَّ  ل:األوَّ 

 أنَّ  :ةطيَّ بيان الرش م مثله.فاملقدَّ  ،ملخالفة الغرضلتايل باطل وا

ذا إو  ه وينتفي عند صارفه،يوجد الفعل عند داعيالقادر هو الذي 

 لذلك الفعل واآلخر كارهاً  مريداً ذا فرضنا أحدمها إكذلك ف كان

املريد  مل يوجد خرج نْ إدرة، وج الكاره عن القخر دَ جِ وُ  نْ إله، ف

 لقدرة.ا عن

 علهذا فإني ما صل التمييز بينه وبه مل حيو فعالام ل: أهنَّ الثاين

 مها.أحد

ام نَّ إاملحال  ل فألنَّ ا األوَّ أمَّ  ان عندي ضعيفان.وهذان الوجه

، مع اإلرادة والكراهة معاً رتني لزم من اجتامع القد

زام موع للمحال استلمن استلزام املجوال يلزم ]] ١٦٦ ص[[/

ام ينتفي عند نَّ إالفعل  ضاً أيو .ك املحال التعيني ذلعىلٰ أحد أجزائه 

ج وال يلزم خرو ،ل آخرذا مل يوجد فاعإ ، بلقاً الصارف ال مطل

 لقدرة.القادر عن ا

  ال صدوره عنهام مجعاً  ٰىل تقديرعلزم ام ينَّ إالثاين فاملحال  اوأمَّ 

 تني، فالغلط نشأ هلم يف احلجَّ ه عنهام انفراداً عٰىل تقدير صدور

 ا بالذات.ن ملعرض مكاخذ ما باجل أ أل

د وق  ان حقيقي� يكو ز قديميالت بأنَّ  :حممود عن الثايناب وأج

عٰىل ل هاهنا وهو حاص ،ز كاٍف يالتميطلق ، ومايكون تقديري� 

قدرته  اً يمنعهام ثالث أنْ  افعاله فإمَّ  ذاإ ه حينئذٍ ألنَّ  تامع،تقدير االج

قدرة  الإىلٰ  وقع نظراً  منعهام نعهام، فإنْ حدمها أو ال يمكقدرة أ 

ز يلتميهام حصل اعيمنمل  نْ إز احلقيقي، ولتميُّ حصل ايزائدة فال

 عيف.لكالم ضوهذا ا .زقع التميُّ عهام لوه لو منباعتبار أنَّ التقديري 

ا لو  ألهنَّ  ،ةصلهم اختالف القدرأ ع املشايخ عٰىل : فرَّ تذنيب

اختصاص إحدٰى  ر واحد مل يمتنعقت قدرتان بمقدوتعلَّ 

وهو  ،مقدور واحدام هب صحُّ آخر فيخرٰى بواألُ  ،درتني بقادرلقا

 سوه.سَّ ا أ مل هدم

وإالَّ لزم  ،ع املالزمةمع تسليم األصل يمن وهذا ضعيف، فإنَّ 

 صل.م األهد

ام نَّ إبالغري  قاملتعلِّ  ة، ألنَّ غري متضادَّ  ةالقدر الوا:: ق تذنيب

اد ل، فاحتِّ األوَّ ه ق بالغري عٰىل عكس ما تعلَّ  ذلكق بما تعلَّ  ادُّ يض

 ر.دَ يف القُ لك ل ذعقَ وال يُ  ،ضادِّ ق رشط يف التاملتعلَّ 

 ، قال أبو عيلٍّ واحداً  ت قدرتان حمال� حلَّ  مسألة: إذا] ٧٣/٦٢[

ز خرٰى، وجوَّ حدامها دون األُ إفعل بال قوعو بو هاشم: يمتنعوأ 

 .أبو عبد اهللا ذلك

إٰىل ده اسنإواحدة منهام صاحلة للفعل، ف كلَّ  تهام أنَّ حجَّ 

 .حمن غري مرجِّ  يحاً  يكون ترجرٰى األُخا دون إحدامه

جاز ر عندمها خمتلفة، فدَ القُ  نَّ ظر، فإوفيه ن]] ١٦٧[[ص /

اشرتكت يف  وإنْ  ٰى خرألُ دون احدامها إٰىل إ ةإسناد األولويَّ 

ح ضان بالقادر الذي فهام معار أيضاً  .ةالصالحيَّ  أحد يرتجَّ

 ح.خر ال ملرجِّ اآل ريه عىلٰ مقدو

، اً ادرلكونه ق  الفعلمنه  ر يصحُّ القاد أنَّ  ة أيب عبد اهللاحجَّ 

دون  حدٰى صفتيهالرتك إل الفعل الذي هو فكيف يمتنع عنه ضدُّ 

 ؟خرٰى األُ 

ه لو وا بأنَّ ا، واستدلُّ ري مقدرة لندرة غة: القألمس] ٧٤/٦٣[

 يه.نا عٰىل ما هي عليزيد يف قدرت ب أنْ كان كذلك لوج

 ،البنيةكاحلياة ور موفة عٰىل أُ قِّ يقول: القدرة متو نْ أولقائل 

درة عٰىل ف زيادة القتوقُّ ال جيوز  مَ فلِ  ،تعاىلٰ  اهللا فعالمن أ  وهذه

 تعاٰىل؟ آخر من فعل اهللازيادة أمر 

 فينا.فال يقدر عٰىل فعل الزيادة  ،صلليس بحا مراأللك ذو

فيزيد يف قدر  ،ألمرة وجود ذلك اصحَّ  جيب كان هبأنَّ  جابواأ 

 وهو ،تعاىلٰ كحال القديم ا وية نفوسنهلا يف تقرت حااولص ،أنفسنا

 الكالم. وأنت خبري بسقوط هذا .طلبا

  ما منها ،مورقها ألُ ة عن تعلُّ مسألة: خترج القدر] ٧٥/٦٤[

قة متعلِّ  تبَق ت القدرة مل مَ دِ ه متٰى عُ إليها وهو عدمها، فإنَّ  اجعو ره

 وجه: أ ة ستَّ  ، وقد ذكروا فيهجع إٰىل املقدورومنها ما هو را ،ءبيش

 القدرة ألجل اإلخراج من إىلٰ اج ام حيتنَّ إه نَّ إف ا: وجوده،دهأح

 احتياج إليها. يبَق ود، فبعد الوجود مل العدم إٰىل الوج

فتكون  ،ه مع وجوده ال يمكن الرتكالسبب، ألنَّ  وجود: الثاين

 زائلة.القدرة 

 ام هو يفنَّ إتأثري القدرة  نَّ ور وقت املقدور، ألالثالث: حض

ت دَ جِ الفعل ووُ  توق  ا حرضالثاين، فإذ نا يف الزماة الفعل هبصحَّ 

 هذا خلف.  ،قت الثالث ال الثاينوقت الفعل هو الالقدرة كان و

قت السبب، وبيانه قريب ور و: حضعابالر]] ١٦٨[[ص /

 .ا مرَّ ممَّ 

  وقت الفعل.اخلامس: تقيضِّ 

 ر.، وهو ظاهوقت سببه دس: تقيضِّ السا
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 :بعضهال صومسائل ذهب أُ  ة: تشتمل عىلٰ تتمَّ 

لفعل حال حدوث القدرة، وجود ا حيليست املعتزلة: لتقا

ٰى ستغنوإالَّ ال ، لثاين من وجودهافعل هبا يف الزمان اال ام يصحُّ إنَّ و

ح يف وجوب لفعل يف نقله من العدم إٰىل الوجود عنها، وذلك يقدا

 . مهاتقدُّ 

 ،ن االحتياجعرج املعلول ُخي ة ال رنة الزمانيَّ ونحن نقول: املقا

بينهام سوٰى املقارنة  رقاً  فنرٰى  رة، والالقد جانب يف ذلكفك

  القدرة.مكان يفة واإلجوب يف العلَّ والو ،عور وعدمهبالش

ون مقارنة القدرة للفعل، ة: أوجب البغداديُّ لأسم] ٧٦/٦٥[

 مقارنة. معه من قدرة بدَّ  امليش ال ألنَّ 

واحلركات   ، عبارة عن حركات خمصوصة: امليشونحن نقول

جزء من األجزاء له قدرة  لُّ وك ،اء األفرادبة من األجزمركَّ 

 عىلٰ  ذكروه ال يدلُّ  عٰىل مقارنتهام، وماإٰىل االستدالل حتتاجون 

  يف احلقيقة قدرة خمتلفة.قدرة امليش فإنَّ  ذلك،

البقاء  يهاعل صحُّ تالقدرة ال  ني أنَّ هب البغداديِّ مذ واعلم أنَّ 

لنا لص فخ .فعل المة عىلٰ متقدِّ القدرة  وأنَّ  ،عٰىل ما نقلناه عنهم

بل  ،مةرة املتقدِّ القدفعل ليس هو املقارن لل من هذه األقوال أنَّ 

 وإالَّ لزم التناقض. ،رةمؤثِّ ٰى رخأُ ا فهقودة وختلُّ لك مفت

ز أمر العج رة إٰىل أنَّ مسألة: ذهبت األشاع] ٧٧/٦٦[

دم القدرة عه ليس جعل العجز عبارة عن ألنَّ وجودي، قالوا: 

  من العكس.أوىلٰ 

دليل هو ة مع فقدان العدم األولويَّ  ركيك، فإنَّ  ملكالوهذا ا

 اآلخر. دون عنينيوت أحد امل ثببه عىلٰ  دلُّ ستَ وال يُ  احلقُّ 

  دُّ العجز معنٰى يضا إٰىل أنَّ  ذهب أبو عيلٍّ ]] ١٦٩[[ص /

 .ثانياً  شكَّ  ثمّ  الً اشم قال بذلك أوَّ القدرة، وأبو ه

مة سالعن ة قدرة عباركانت ال نْ إول: قن نْ أوالصواب 

 ، وإنْ اوجودي� فيكون  ،فالعجز آفة تعرض لألجزاء ،عضاءاأل

ء األعضاسالمة  ضة عندالعار يأةاهلنت القدرة عبارة عن كا

ا ال قصاء ممَّ ، والبحث يف هذا عٰىل االستيأةفالعجز عدم تلك اهل

 دة فيه.فائ

 :يف االعتقادات :عرش البحث الرابع 

لنفي كم فيها باحلا نعريف يمكة عن التيَّ غن رمووهي أُ 

تكون  ا أنْ ل إمَّ واألوَّ  .أو ال ،ةتكون جازم ا أنْ واإلثبات، وهي إمَّ 

ل هو واألوَّ  .أو ال ،تكون ثابتة ا أنْ ل إمَّ واألوَّ  .الأو  ،طابقةم

هل وغري املطابق وهو اجل ،التقليد للمحقِّ  والثاين هو ،العلم

 .ظنُّ لوغري اجلازم هو ا ،باملركَّ 

أخرج س هلذه، وقد االعتقاد جن نَّ أ  من ذلكوقد الح 

موا قسَّ  ، ومجاعةالعلم أيضاً ل أخرج بو اهلذيمنه، وأ  بعضهم الظنَّ 

ح، رجَّ يُ ح أحد طرفيه عٰىل اآلخر وإٰىل ما ال رجَّ ما يُ اجلازم إٰىل غري 

تساوٰى الطرفان فيه  ح إنْ رجَّ ، والذي ال يُ ظنُّ ح هو الرجَّ يُ لذي فا

 .همو الووإالَّ فه شكُّ لفهو ا

ا ليس منه وهو الوهم يف االعتقاد م أدخل هؤالءد وق 

 ه.من هوا ولئك من االعتقاد م، كام أخرج أُ شكُّ وال

ه قون إٰىل أنَّ يف العلم، فذهب املحقِّ  اختلفوامسألة: ] ٧٨/٦٧[

 لتعريف.عن ا غنيٌّ 

ما   ء عىلٰ ه اعتقاد اليشه أنَّ  حدِّ مني ذكروا يف املتكلِّ  ومجاعة من

 س.مع سكون النف :نورآخد زاو ،عليههو 

 العقل. ء يفة اليشل صوره حصوومجاعة من األوائل قالوا: إنَّ 

يكون اجلامد  نه أنْ زم مه يلعليهم بأنَّ  َض عُرتِ وا]] ١٧٠[[ص /

ذاتنا  كان نفس نْ علمنا بذاتنا إ اً وأيض .به املوصوف بالسواد عاملاً 

تنا ا بذانمعلم تنا، ويلزم دوااتنا العلم بعلمنا بذن العلم بذالزم م

 فس علمنا بذاتنايكون علمنا بعلمنا بذاتنا ن ، وأنْ ذاتناما دامت 

 يتناهٰى.  العلوم إٰىل ما الاقي وتر ،الذي هو نفس ذاتنا

ة لزم كان حلصول صورة مساوي كان غري ذاتنا، فإنْ  وإنْ 

 لفة بطل ما ذكروه.كان لصورة خما ثال، وإنْ اجتامع األم

 ضان ساقطان.اوهذان االعرت

،  ًا ج به اجلامد عن كونه عامللقيد الذي خيرفإلغفاهلم ا لا األوَّ أمَّ 

 ك.بل القابل لإلدرا ،مطلقاً  صورةليس هو حصول ال العلم فإنَّ 

وغريها بنوع   العلم بذاتنا نفس ذاتنا بالذات ا الثاين فألنَّ وأمَّ 

قوهلم: يف  الن عٰىل أنَّ  . كروه من املحاذيرالعتبار، فال يلزم ما ذمن ا

 )ألمثالساوية لذاتنا لزم اجتامع احلصول صورة مان العلم ك لو(

 .)األرسار(ه يف كتاب ذكرنانظر 

العلم أمر  ٰىل أنَّ ة: ذهب من ال حتصيل له إألسم] ٧٩/٦٨[

  م عدمًا كان العل ان عدمي� كا مقابله إنْ  سلبي، وهو باطل، ألنَّ 

 ،معدواملعٰىل  كان صادقاً  اكان وجودي�  نْ إ، وداً للعدم يكون وجو

 هذا خلف.  ،دوم عاملاً فيكون املع

 نْ لزم أدمي ال يعدم األمر الع عندي نظر، فإنَّ  ويف هذا الردِّ 

ه عٰىل تقدير إنَّ (قوله:  لكن يفم ذلك لِّ ولو ُس  ،اوجودي�  يكون
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كون ي ه جاز أنْ قائم، فإنَّ  املنع )دوم عاملاً وجوده مقابله يكون املع

 جوب.الو كام يف املوجود ىلٰ  عكان ال يصدق إالَّ  وإنْ  اعدمي� 

الوجود قد  نَّ إام يظهر بام أقوله هاهنا وهو: نَّ إهذا وحتقيق 

ذ باعتبار إضافته إٰىل ؤَخ ، وقد يُ ته إٰىل اخلارجبار إضافاعتذ بَخ ؤيُ 

ذ ؤَخ ويُ  ، معاً الصادق عليهام عمّ ذ باالعتبار األؤَخ الذهن، وقد يُ 

 .كاتلت ثالث مقابلة لتلك املباعتباراالعدم 

 منهام مقيساً  كلٌّ  عدموال]] ١٧١[ص [/ذ الوجود ؤَخ وقد يُ 

ة  عدميَّ  وأ ة ديَّ ا وجوإهنَّ  ة:يَّ اهفيقال لتلك امل ،ة ماإٰىل ماهيَّ 

 أنْ ة مل يلزم ا عدميَّ ة أهنَّ ذا صدق عٰىل ماهيَّ إاملذكورة، فباالعتبارات 

 ابت يف الذهناخلارج الث املعدوم يف ، فإنَّ ادي� يكون سلبها وجو

كام هو  ، اخلارجم يفعٰىل العدهو السلب ا سلبهع مقابله وم تمعجي

 ه.احلال يف العمٰى وسلب

  العلم أمر إضايف، ومجاعة ة: ذهب قوم إٰىل أنَّ مسأل ]٨٠/٦٩[

 تغريَّ بتغريُّ ويه أمر زائد عٰىل اإلضافة نَّ من األوائل ذهبوا إٰىل أ 

 ضافة.اإل

د ه هل هو زائنَّ أ ا مَّ وأ  إٰىل اإلضافة، اج العلميف احتي وال شكَّ 

سان فيه نظر. ويلزم الفريقني علم اإلن :لناق افة أم ال؟ عٰىل اإلض

ن تقع من أمري ضافة مل يكن بدٌّ ا إذا جعلناه نفس اإل، فإنَّ بنفسه

ة مغايرة هلا من  ا عاقلضافة بينهام. قالوا: الذات من حيث إهنَّ اإل

العتبار امن وع النت املغايرة هبذا حَّ ص ذاإو  ،ا معقولةيث إهنَّ ح

 ضافة.اإلت صحَّ 

لو ف ل،لتعقُّ ف عٰىل ثبوت اقَّ تتو املغايرة حينئذٍ  خطأ، فإنَّ  ذاوه

 عليها لزم الدور. فاً ل متوقِّ التعقُّ  كان

 للمغايرة هو العلم وليست  قني: املقتيضاملحقِّ قال بعض 

عن العلم كام ال  هذه املغايرة ال تنفكُّ  مقتضية للعلم، بل املغايرة

 ور.الد لزم يوال ،تهعن علَّ  لاملعلو فكُّ ين

 ،لعلماملغايرة ليست مقتضية ل ، فإنَّ ذا ضعيفقول: وهأ 

لو وط عٰىل الرشط، فف املرشقُّ ف عليها توعلم متوقِّ ال ولكنَّ 

، ة لزم الدورالعلَّ ف املعلول عٰىل فت املغايرة عٰىل العلم توقَّ توقَّ 

 قفة فقد اتَّ صورال عبارة عن حصول ذا جعلنا العلمإا وأمَّ 

ة زائدة، بل الصورة ج إٰىل صوره ال احتياٰىل أنَّ نهم عقون ماملحقِّ 

  هذا يلزم منه إضافة قل نفسها بنفسها، و عيام نَّ إها لنفسالعاقلة 

  نفسه.إىلٰ ء اليش

هو  د، وعنده املجرَّ  العاقل هو الذي حيرض بأنَّ  أجاب الرئيس

وال يلزم  ،و غريهأ ل عاق د فيه هو نفس الصادق عٰىل ما يكون املجرَّ 

ص التشخُّ ]] ١٧٢[[ص / يضاً وأ  .لعامِّ ب اكذ ب اخلاصِّ من كذ

سان بنفسه م اإلن[أي عل ،هو املجموع فالعاقل ،ةيَّ هازائد عٰىل امل

 ة. واملعقول هو املاهيَّ طلق العلم]، الذي هو م

ة حَّ  صيف اللفظ والعقل ال يقتيضالعموم  بأنَّ  ليف األوَّ  دَّ ورُ 

ء : هذا اليشلناقو كام أنَّ يف نفس األمر،  بدون اخلاصِّ  مِّ وجود العا

ه مع أنَّ  ،واللفظر صوُّ الت ه يفرية له أو لغمن كونه علَّ  أعمّ  ،ةعلَّ 

 يف نفس األمر. يه معاً يف أخصَّ  وجود العامِّ  تحيليس

نسان البحث يف علم اإل نَّ إالنزاع، ف ه غري حملِّ ويف الثاين بأنَّ 

ال  نْ أ ائلني باإلضافةقجزئه، ويلزم الأ حد أ يف علمه ببنفسه ال

 .الً جه دراكاتء من اإلال يكون يش نْ أ و ،وماً معلاملعدوم  يكون

ل التعقُّ  وائل إٰىل أنَّ ألة: ذهب قوم من األمس] ٨١/٧٠[

ام بقيا فه حدين إنْ املتَّ  اد مع املعقول، وهو خطأ، فإنَّ االحتِّ  تدعييس

سواء  ممع املعدو اد احتِّ الا فحدمهأ  مَ دِ ما أو عُ دِ عُ  وإنْ  ،اثنان

لزم  واحداً  قوالً عاقالن معإذا عقل  ضًا وأي .الأو  ثالثحصل 

معقولني عاقل قل إذا ع وأيضاً  . ذهبهمأو فساد م نياقلعد الااحتِّ 

 ورين.ملحذحد اأ لزم 

 هأنَّ  يف فال شكَّ  ،ضافة العلم إ قلنا: إنَّ  مسألة: إنْ ] ٨٢/٧١[

صور  يف أنَّ  ة عن الصورة فال شكَّ ارعب هإنَّ  ذا قلنا:إا عرض، وأمَّ 

 ،ذلكك اعندنا أهنَّ  واهر فاحلقُّ ر اجلا صوض، وأمَّ أعرا ألعراضا

ب الذي هو النفس، وقد ذه لِّ يف وجودها إٰىل املحا مفتقرة ألهنَّ 

ذا هو الذي إ -  جلوهرا حدَّ  ا جوهر ألنَّ أهنَّ قوم من األوائل إٰىل 

ر هاجلو وهو خطأ، فإنَّ  ،يهاق علادص - كان ال يف موضوع دَ جِ وُ 

ام املوجود هو املساوي له نَّ  األعيان، إه يفحيل وجودساين يستالنف

 .ال نفس احلقيقة رةالصو يف

ا االعتبار ا جوهر هبذٰىل أهنَّ خرون إوذهب آ]] ١٧٣[[ص /

ء ، وهؤالوعرض معاً  جوهر وفه ،وعرض باالعتبار الذي قلناه

 عن التحقيق بمعزل.

اد جنس قاالعت لقائلون بأنَّ ا ذهبألة: سم] ٨٣/٧٢[

 ،مورألُ  االعتقاد يكون علامً   أنَّ املعتزلة إىلٰ وغريها من  ،للعلوم

 ره.حيح أو تذكُّ تقاد إٰىل النظر الصاستناد االع ها:من

العقل علوم  نَّ إبمعتقده، ف  االعتقاد عاملاً يكون فاعل  ومنها: أنْ 

 ،ا تعاٰىل عامل بمعلوماهت  هو و  ، لقها تعاٰىل خي  اهللا  ألنَّ  ، علوماً  ام تكون نَّ إ 

  . ه يكون علامً نَّ إيعلمه ف   دائامً   تقاداً عل أحدنا اع وكذلك إذا ف 



 األجسام  )٤٦لف / (حرف األ  ............................................................................................................  ٧٢

لك اجلملة،   تل يفلة فيدخل املفصَّ بجم يكون عاملاً  أنْ  نها:مو

 لة.باجلم لكونه عاملاً   يكون علامً ك املعنيَّ ده لذلاعتقا فإنَّ 

واحد من هذه  لِّ ك انعند اقرت أحدنا يكون عاملاً  وا بأنَّ واستدلُّ 

ر هذه املؤثِّ  نَّ فعلمنا أ  ،هاانتفائبلمه وينتفي ع ،تقادعالوجوه باال

 الوجوه.

قني عٰىل ما  الدوران ال يفيد الي ل ضعيف، فإنَّ دالاالستوهذا 

 يأيت. 

علوم ام هو ترتيب ره إنَّ : النظر الصحيح وتذكُّ احلسني قال أبو

داخل حتت و فه ،وتلك العلوم جمملة ،اخل حتتهاكاسبة لعلم د

عل ون الفاة، وكيل يف اجلملمن إدخال التفص القسم الذي ذكروه

ه كيف يكون ري يف ذلك، فإنَّ س له تأثده ليبمعتق تقاد عاملاً لالع

 ؟ الغري علامً قاد املفعول يفيف كون االعت راً اعل مؤثِّ علم الف

  هقوع االعتقاد املفعول عٰىل وجر يف وؤثِّ يُ  ملاً كونه عا قالوا: فإنْ 

ال علم ك الوجه ذل هو ه علامً كون ر يف، قلنا: فاملؤثِّ ن علامً كوي

 ل.الفاع

وري ومكتسب،  رضبني: رض عىلٰ  مسألة: العلم] ٨٤/٧٣[

ا س العامل، ألنَّ وفاعل املكتسب هو نف ،اىلٰ تع وري اهللااعل الرضوف

وينتفي   ،عينا جد عند قصدنا ودوااملكتسب يو نجد من أنفسنا أنَّ 

 ا.عند وجود صوارفن

 نَّ لم بأكالع ل ابتداءً صوري منه ما حيوالرض]] ١٧٢[[ص /

سبب حيصل عند  ، وقديرتفعانال جيتمعان وال د والعدم وجوال

 دات.واملجرَّ كاملشاهدات 

ات  ليَّ تنقسم إٰىل أوَّ ة يَّ ورالعلوم الرض أنَّ  ألوائلوعند ا

القياس،  اتوفطريَّ ات ومتواترات حدسيَّ ات وبومشاهدات وجمرَّ 

 .من احلواسِّ  تعاٰىل عقيب االستعداد، واحلاصل هللاو اا هوفاعله

ستعداد  ل االعلنا عند حصوة حاصلة بفريَّ لعلوم النظاو

 ة.لعلوم الرضوريَّ املستفاد من ا

: فعيل  وائل ينقسم إىلٰ لم عند األمسألة: الع] ٨٥/٧٤[

ين هو ة، والثان اخلارجيَّ ل لألعيال هو املحصِّ ، واألوَّ وانفعايل

 ا. منهاملستفاد 

 د ظنَّ ملكته، وق  م بواسطةعلَ ام يُ نَّ إالعدم  لة:مسأ] ٨٦/٧٥[

 ثابت. فهو وإالَّ  ،معلوماملعدوم غري  قوم أنَّ 

، وقد أسلفنا يف اً ال عين م ثابت ذهناً املعلو إنَّ د، ففاس وهذا ظنٌّ 

 .وناً هذا قان

 نطابقة وإالَّ لكايف العلم من امل مسألة: ال بدَّ ] ٨٧/٧٦[

ر خِّ أه متتابع له ال عٰىل معنٰى أنَّ املعلوم و نة عكاي، وهو حجهالً 

ا ق املعلوم عٰىل حالة ما ملحتقُّ  ه لوال معنٰى أنَّ وجود، بل عىلٰ عنه يف ال

ر تأخَّ  م العلم أوال، وسواء تقدَّ علم به عٰىل تلك احلق التعلُّ  صحَّ 

 م.دَّ تتقر قد  تتأخَّ احلكاية كام فإنَّ  بعد ذلكستَ ه هبذه احلال، وال يُ نَّ إف

ذهب هو موق، للعلم من متعلَّ  ة: ال بدَّ ألمس] ٨٨/٧٧[

اسم القابه وأيب حوأص خشيداإلتزلة ابن ومن املع ،لاألوائ

ال معلومات هلا  اً هاهنا علوم ٰىل أنَّ خرٰى إفة أُ طائ وذهب البلخي.

 ه علم بغرينَّ إيم فه ال ثاين للقدء، وذلك كالعلم بأنَّ ق بيشلَّ تعيوال 

و معدوم، وهذا ليس بموجود أ د ا موجوعلوم إمَّ ملا معلوم، ألنَّ 

[[ص  / ،دهوجو صحَّ وإالَّ لقالوا:  ،وم ظاهر وال بمعد ووه

 م مثله. قدَّ فامل ،والتايل باطل]] ١٧٥

ضاف  يستحيل وجود إضافة بدون م هدنا هذا خطأ، فإنَّ وعن

 س كلُّ ولي ،ه معدومنَّ إفلعلم بثاين القديم إليه، وما ذكروه من ا

هم يف إثبات ائمنهم عٰىل خط اءً وجوده، وهذا بن يصحُّ معدوم 

ه معنٰى أنَّ  عىلٰ  س لقياي بابوته الذهنوث، ناً ابت ذهوهو ث ،ملعدوم ا

له، وكذلك إذا  ه مساوٍ ه ال ثاين لعقل أنَّ ي مّ يم تعاٰىل ثيعقل القد

ه ليس نَّ ايسة عٰىل معنٰى أ ا نعلمه باملقنَّ إف ،له تعاىلٰ  نا عدم الضدِّ علم

إذا  كإٰىل البياض، وكذلنسبة السواد  ء نسبته إليهيش ىلٰ تع هللا

ين ه ليس بني الضدَّ معنٰى أنَّ  عىلٰ ه ا نعلمفإنَّ  نيامع الضدَّ علمنا اجت

يف  ام وقعوا، وهؤالء إنَّ ثالً ني السواد واحلركة مجتامع ما بن االم

 اخلطأ جلهلهم بالثبوت الذهني.هذا 

ق الواحد ال يتعلَّ لم الع عندنا أنَّ  مسألة: احلقُّ ] ٨٩/٧٨[

ء بقة يشويستحيل مطا ، علم املطابقةلا اعتربنا يف انَّ إبمعلومني، ف

اإلضافة  فإنَّ  ،ك أيضاً العلم إضافة حييل ذل إنَّ  :ن قال، ومنيئيلش

 د املضاف إليه. دُّ د بتعتعدَّ ي

 بمعلومات ال هنايةق تعاٰىل يتعلَّ  علم اهللا ة أنَّ نَّلسُّ ا هلأ وعند 

 حد.واه هلا مع أنَّ 

  قهحد جيوز تعلُّ اعلمنا الو سني الباهيل: أنَّ احليب أ عن  َل قِ ونُ 

 عن أيب احلسن األشعري. يضاً لك أ ذثرية، وحكي معلومات كب

  :ن يقوللزام عٰىل مه ذكره يف اإلإنَّ  : لوقا ،سحاقأبو إ وأنكره

 ق بمعلومني.د يتعلَّ الواح العلم

 بمعلومني. احدالوالعلم  قائي: جواز تعلُّ بَّ عن اجلُ  َل قِ ونُ 

 ة وجوب ذلك.نَّمنصور البغدادي من أهل السُّ أيب عن  َل قِ ونُ 
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  معلومني ال ينفكُّ  كلُّ  : بكريبأ ايض وعن الق ]]١٧٦[[ص /

هو منقول عن  م واحد، وق هبام عليتعلَّ  أنْ  آلخر جيوزا عن اأحدمه

 .القاسم أيضاً أيب 

 . ندنا ملا مرَّ ها ضعيفة عوهذه األقوال كلُّ 

 ، ألنَّ فات خمتلفق باملختلة: العلم املتعلِّ ألمس ]٩٠/٧٩[

فني حمال، ومن  تلخد ملالواحومطابقة ، ةفيه من املطابق العلم ال بدَّ 

 ع املضافات يقتيضتنوُّ  كان ان كذلك إنْ العلم إضافة ك نَّ قال: إ

كاً  فالتوقُّ  لِّ كان يف حموإالَّ  ،ع اإلضافاتتنوُّ   .مشكِّ

قت باملختلفات أو سواء تعلَّ ة لفتا خمقوم إٰىل أهنَّ وقد ذهب 

 نَّ الدليل، وألوط بالعلم بمرش العلم باملدلول تامثالت، ألنَّ بامل

 اعتقاد حدوثه. م اجلسم يضادُّ دَ د ِق تقااع

يكون العلم  أنْ  يقول: جاز لقائل أنْ  نَّ إد، فري مفيوهذا غ

قاد تعالا عٰىل تضادِّ  ةة الثانية دالَّ قات خمتلفة، واحلجَّ تعلُّ وال اً واحد

 ال عٰىل اختالف العلوم.

 حد عىلٰ ء الواا باليشهقط يف متاثل العلوم تعلُّ َرت شه يُ واعلم أنَّ 

ء اليشاد حتِّ وقت واحد عٰىل طريقة واحدة، فا جه الواحد يفوال

ق ف للمتعلِّ ق بأحد املختلفني خمالتعلِّ العلم امل نه، ألنَّ م بدَّ  ال

 نيالذات ][إحدٰى  نالمو عا لنَّ إوجه، فاد الباآلخر، وكذلك احتِّ 

 ، وال بدَّ ني خرٰى لكانا خمتلفباعتبار صفة أُ باعتبار صفة وعلمناها 

ه ا أنَّ وعلمن ،موجود اليوم زيداً  لمنا أنَّ و عا لنَّ إوقت، فالد احتِّ ا من

علمنا  قة، فإنَّ اد الطريمن احتِّ  وال بدَّ لكانا خمتلفني،  داً موجود غ

]] ١٧٧[[ص /تعاٰىل  م اهللاوعل ،ومق العلتعلُّ ق باملعلومات يتعلَّ 

اد  احتِّ  هاشم مل يعترب ق العاملني فهام خمتلفان، وأبوق هبا تعلُّ يتعلَّ 

ه مل أنَّ موجود باألمس مع العلم ب زيداً  م بأنَّ العل قت فجعلالو

 ه موجود اليوم.نَّ بأ  عن حاله، علامً يتغريَّ 

م عل حصل منهاملني العلمني األوَّ  نَّ ألخالف ذلك،  واحلقُّ 

 سابقني. د مغاير هلام، وليس احلاصل أحد العلمني الديج

وجه   م منعلوة ملمعٰىل سبيل اجل مسألة: املعلوم] ٩١/٨٠[

تفصيل،  ه علم مغاير للأنَّ  نَّ ء ظُ اجتمعا يف يش امَّ لف ،ن آخرم جمهول

 وليس كذلك.

ز  املعلوم متميِّ  قال: ألنَّ  ،مجايلبو هاشم منع من العلم اإلأ و

 مَّ هُ اللَّ والكربٰى عندنا كاذبة،  .ز فهو غري معلومميِّ مت غرياإلمجايل و

ق رَّ تطي فحينئذٍ  ،جهو  من كلِّ فصييلز التتميُّ الز عني بالتميُّ ن نْ أ إالَّ 

 الكذب إٰىل الصغرٰى.

ورة يف  عبارة عن حصول صيلِّ ألة: العلم بالكسم] ٩٢/٨١[

د فرااألفرد سبق إٰىل الذهن من  يِّ أ ا عٰىل انطباقه الذهن يمكن

ن القائل وطألفال  يف اخلارج، خالفاً ق للكيلِّ وال حتقُّ  ،اخلارجية

 باجلزئي. للعلم مغاير لمل، وهذا العثُ باملُ 

 كلَّ  نَّ من علم أ  هاهنا، وزعم أنَّ  اشم منازعةري أليب هجيد وق 

يح بعلمه قبه ه ظلم علم أنَّ  أنَّ نيَّ علم يف رضر مع ح ثمّ ظلم قبي

 .قبح هذا الرضر املعنيَّ  م مبتدأ يعلم بهلعه د لل ومل يتجدَّ األوَّ 

 .ذلك قايض القضاة، ووافقنا عٰىل وهذا عندنا كاذب

ال يفعله  أنْ  تدأ لصحَّ ه بعلم مبعلم ه لوشم أنَّ أيب ها ةجَّ حو

م فاملقدَّ  ،اً م، والتايل باطل قطعه ظلعلم أنَّ  وإنْ وال يعلم قبحه 

 مثله. 

يف  وك ،ن عليهاربهِ يُ  ه ملة، فإنَّ طيَّ ه يف صدق الرشننازعونحن 

 ؟ن عٰىل ما هو معلوم الكذبربهِ يُ 

باحلال،   امً عل مسألة: العلم باالستقبال ليس] ٩٣/٨٢[

يدخل  زيداً  من علم أنَّ  هذا، فإنَّ يخ عٰىل خالف امجهور املشو

 بذلك العلم. ء الغد علم دخول زيدجا د ثمّ دار يف غال

 ه:أنكره من وجووأبو احلسني 

م باملستقبل مع  ا قد نجهل العلأنَّ  :ا دهأح]] ١٧٨[[ص /

 العلم باحلال. 

 ،احلايل لوصاحلوط بالعلم باملستقبل غري مرش الثاين: أنَّ 

 را.غايفت ،مرشوط به م باحلاللعلوا

غد ومل يعلم  سيدخل الدار يف زيداً  من علم أنَّ  الثالث: أنَّ 

 لمن علم األوَّ  زيد الدار، نعم ه ال يعلم بدخولنَّ إالغد فء جمي

 علم مستأنف بدخوله الدار.حصول الغد حصل له و

 ل جهالة. واألوَّ  ،وهذا عندي هو احلقُّ 

  د تغريُّ ه عنيجب تغريُّ املطابقة، ف ا يف العلمنطرش د تنبيه: ق 

يت يف علم واجب ذا مزيد بحث سيأاملعلوم وإالَّ لزم اجلهل، وهل

 ود.الوج

وجب  ة يعلَّ العلم بال وائل إٰىل أنَّ مسألة: ذهب األ] ٩٤/٨٣[

 ة من حيث هي هي تقتيضالعلَّ  قالوا: ألنَّ  ،لالعلم باملعلو

ار هبا مع اعتب ي يكون علامً ه ث هيفالعلم هبا من حي ،املعلول

 إليه.ر املنتسب من تصوُّ  هي نسبة فال بدَّ و ة،يَّ العلّ 

  ة معاً ة وكوهنا علَّ ود العلَّ م بوجالعل أردتم أنَّ  إنْ  ونحن نقول:

ة العلم بامهيَّ  ردتم أنَّ أ وإنْ  ،علول صدقتمملد اوجويوجبان العلم ب
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ٰى يظهر حتَّ  نعاء املمن ورفنحن ة املعلول امهيَّ ة يوجب العلم بالعلَّ 

ث هي  ة من حير املاهيَّ تصوُّ  ري مفيد، ألنَّ وما ذكروه فغ .يللنا الدل

  فال يقتيضاقتٰىض  ة، وإنْ فيَّ اضر لوازمها اإلتصوُّ  ال يقتيض هي

 ه.بل من بعض عوارض ،حيث هو هو من لولر املعتصوُّ 

من العلم صل ام حيمسألة: العلم بذوات املبادي إنَّ ] ٩٥/٨٤[

 مَ لِ ذا عُ إبة، قالوا: واجال تكون وفبدوهنا  كنةمم اها، ألهنَّ ئبمباد

 بالكيلِّ  أللف موجب للباء علما علمنا بأنَّ  ، ألنَّ ا ي� كلّ  مَ لِ نسبته عُ 

 هذاة، ويف  اجلزئيَّ يض بمثله ال يقتيلِّ وتقييد الك ،بالكلِّ  داً مقيَّ 

 بحث.

صول وائل هو حكان العلم عند األ لـامَّ مسألة: ] ٩٦/٨٥[

صورتني ن اجتامع كاو ،يف العامل وممساوية للمعلورة ص

أو  واحد من غري اختالف الزم تني يف حملٍّ متساوي

ا ة يف الذهن إمَّ لَّ صورة احلا، كانت الارض حماالً ع]] ١٧٩ [[ص/

 .صالً أ ا غري معلومة ضاعف الصور، وإمَّ سها من غري تبنفمة معلو

الصورة ول حص نَّ إ، فطعاً لكن الثاين من القسمني باطل ق 

 ،املعتربين ول عند اعتباراحلص ول ذلكعن حص ينفكُّ  الء لليش

 .بنفسه فكان العلم معلوماً 

م بنفسه،  علَ فجعل العلم يُ  ،ائي وافق عٰىل ذلكبَّ اجلُ  وأبو عيلٍّ 

م بعلم علَ العلم يُ  نَّ فذهبوا إٰىل أ ،لةذلك مشايخ املعتز ف يفوخال

م لعلوا ،ني عٰىل ما سلفعلومق بميتعلَّ العلم ال  آخر، قالوا: ألنَّ 

 ق هبام.املتعلِّ  فيتغاير العلم ،متغايران واملعلوم

علوم،  بالعلم هو علم بامل العلم إٰىل أنَّ  : ذهب الشيخانتذنيب

 ،قد ال يكون إضافة لم إضافة واملعلوملعا نَّ إخالف هذا، ف واحلقُّ 

 ؟خرباآل فكيف يكون العلم بأحدمها هو العلم ،فهام متغايران

م القضاة، فإهنَّ ايض سحاق وق وأبو إ د اهللاعبووافقنا عٰىل ذلك أبو 

 و حكم.أ عٰىل حال قالوا: العلم بالعلم هو علم بكونه 

ه بأنَّ  اً املع يكون ء هل جيب أنْ امل باليشمسألة: الع] ٩٧/٨٦[

ه ال جيب ذلك وقد وافقنا عٰىل ندنا أنَّ ع ء؟ احلقُّ اليش عامل بذلك

رب  املعت هاعترب ذاملعتزلة، نعم إومشايخ ال وائاألذلك طائفة من 

 بو القاسم أوجب ذلك.أ ق العلم به، وتعلُّ  وجب

ة علوم كثرياجتامع  ه ال يصحُّ عندنا أنَّ  احلقُّ مسألة: ] ٩٨/٨٧[

، ومن  لة اجتامع األمثالالستحا ،ء واحد بيش ةقلِّ لعامل واحد متع

 ز ذلك هاهنا.ز اجتامع املثلني جوَّ جوَّ 

 قال: فإنَّ امع األمثال، جتاملنع مع اعرتافه با عيلٍّ  أيب نعكٰى وُحي 

جتمع ال جيوز ه ال جيوز تسكينه واملنَّ إف ، الساكنهذا جيري جمرٰى 

زايد ة ال يتريثلكالعلوم ا تقدير اجتامع ]]١٨٠[[ص /ه، وعٰىل مجع

 تزايد.خل يف سكون نفسه يف اجلالء وال يد املعلوم

:  من غريه، فقال أبو عيلٍّ  ملأعه ا نصف الواحد بأنَّ واعلم أنَّ 

ه أقدر عٰىل معنٰى نَّ إنقول: ة العلوم كام رلك إٰىل كثاملرجع بذ الً أوَّ 

لم ء بعاليشني إذا علم أحد العامل أٰى أنَّ ر لـامَّ  رته، ثمّ زيادة قد

الكثرية ال يتزايد علمه  ذا العلوم وأنَّ  ،لوم كثريةد واآلخر بعحوا

 كانفإذا  ،كثرة املعلوماتك إٰىل لذجع باملر باجتامعها، حكم بأنَّ 

 .ةعليه باألعلميَّ كثر حكم ا أ دمهمعلوم أح

ل ، وهو مذهب األوائمسألة: العلوم عندنا باقية] ٩٩/٨٨[

ايض القضاة وق اق اسح، وذهب أبو د اهللايب عبأ وأيب هاشم و

 ا ال تبقٰى.بنا إٰىل أهنَّ صحاأ  من املرتٰىض د والسيِّ 

 ،ثاينال فتكون ممكنة يف الزمان ،لاألوَّ  لزمانا ممكنة يف اهنَّ أ  :لنا

 االمتناع.إٰىل مكان ال من اإلنتقلزم اال وإالَّ 

 سيأيت. وبيان ضعفها  يفة،ة ضعوعندي هذه احلجَّ 

  ،ابقيت المتنع عدمهلو ا بأهنَّ عدم البقاء لون: بالقائ احتجَّ 

 ت بعدمَ دِ ا لو عُ أهنَّ  :ةطيَّ بيان الرش م مثله.فاملقدَّ  ،والتايل باطل

الفاعل  ىلٰ ذات أو إإٰىل ال نداً مستيكون  ا أنْ ن عدمها إمَّ بقاء لكاال

ل  ألوَّ ا اأمَّ  باطل.مها فعد ،، واألقسام باطلة طريان الضدِّ أو إىلٰ 

 ا الثاين فألنَّ مَّ وأ  لك التقدير. ذة عىلٰ هيَّ ملاع وجود اامتنا ه يلزمفألنَّ 

ه قد خيرج ألنَّ لث فالثا اوأمَّ  الفاعل أثره يف اإلجياد ال يف اإلعدام.

رشط  نَّ أل ،العلم ضادُّ معنٰى ي كُّ ، وليس الشلشكِّ من العلم إٰىل ا

يَّةال ق لَّ آلخر عٰىل عكس ما تعق به اام يتعلَّ ب ينق أحد الضدَّ تعلُّ  ضدِّ

ء واحد بيش قام يتعلَّ نَّ إلم ق بشيئني والعتعلَّ ام ينَّ إ كُّ شالو ،به

مه، فليس بني العلم دَ قِ يف  كٌّ ه شعينه بنَّ إيف حدوث العامل ف كالشكِّ 

 .ادٌّ تض والشكِّ 

م للفاعل؟ وما ذكروه لبيانه عدَ يُ  جيوز أنْ  ال مَ ـقول: لِ ونحن ن

 ة عٰىل املطلوب.عوٰى، فيكون مصادرنفس الد

خيرج  م ضدٌّ يكون للعل وز أنْ ال جي مَ ـلِ  ضاً وأي]] ١٨١ص [[/

غري  الضدُّ وذلك  يطرأ عليه الشكُّ  نسان عن العلم ثمّ به اإل

 ؟معلوم

 .فٰى ة ال خيوباجلملة ضعف هذه احلجَّ 

السهو ليس معنٰى من  عندنا أنَّ  مسألة: احلقُّ ] ١٠٠/٨٩[

شأنه  من لم عامَّ هو عبارة عن عدم العام نَّ إو  ،ة للعلماملعاين املضادَّ 
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حاق وقايض ، وهو مذهب أيب إسبعد حصوله علامً يكون  أنْ 

و مذهب م، وهالعل  يضادُّ ه معنٰى وذهب الشيخان إٰىل أنَّ  .القضاة

ه نَّ ل: إيقو تارةً  اهللاأبا عبد كن ، لاهللاعبد  أيبو أليب إسحاق أيضاً 

يقول:  اعي، وتارةً لفقد الدو در عنهمه ال يص مقدور للعباد ولكنَّ

 الشيخني.وهو ظاهر قول  ،مقدور عليه أصالً  غري هنَّ إ

عٰىل  زائداً  أمراً  ا ال جيد من نفسهالواحد منَّ يف ذلك أنَّ ودليلنا 

 .علم حالة السهوقدان الف

وهو قول   ، العلم ه معنٰى يضادُّ إٰىل أنَّ  يلٍّ فذهب أبو ع لشكُّ ا اأمَّ 

 ادٍّ مض ه ليس بمعنٰى نَّ أ  عتزلة إىلٰ اهري املوذهب مج .يب القاسمأ 

 فيه.الم الك للعلم، وقد مرَّ 

 :ب كالم يف هذا البا ةتتمَّ 

 بيان  ات قد مٰىض وريَّ لرضالعلم منه رضوري ومنه كسبي، وا

ا ائل إٰىل أهنَّ ت، فذهب األوتراها، لكن وقع اخلالف يف املتواامقسأ 

لقاسم ون، وذهب أبو ايُّ لك البرصافقهم عٰىل ذة وورضوريَّ 

 ه كسبي.أنَّ  ىلٰ إ يرصاحلسني الب بوأ الكعبي و

ف عٰىل نظر يتوقَّ الكسبي هو الذي  سني بأنَّ احلبو أ  واحتجَّ 

ام حيصل بعد العلم إنَّ العلم بذلك  نَّ إهاهنا، ف  ق تحقِّ واستدالل وهو م 

إٰىل  ارهم مستنداً ب خ إ وليس س فيه،  ال لب عامَّ خربوا أ  ين خرب امل  بأنَّ 

جيوز  ظيمة ال ة ع اع مج  ه قد أخرب فيه، وأنَّ  اء ز اخلط ٰى جيوالنظر حتَّ 

 وال أنْ  ، فاقاً لكذب اتِّ وال جيوز عليهم ا  ، ؤ والرتاسل عليهم التواط

م علَ وهم إٰىل الكذب، فُي يدع  م يف داعٍ الكذب الشرتاكه عٰىل  جيتمعوا

لم بواحدة من ومتٰى فات الع  ، قاً يكون صد بكذب ف  م ليس ه رب خ  أنَّ 

  اتري.العلم التو مات مل حيصل ه املقدَّ هذ 

لم  الع نَّ إعندنا خالف ذلك، ف حلقُّ او] ]١٨٢[[ص /

ما ومن مل يامرس االستدالل، فسقط رات حيصل للصبيان املتواتب

 وه.ذكر

، وهم  م مطلقاً ة العلسوفسطائيَّ مسألة: أنكر ال] ١٠١/٩٠[

 أقسام: ةثون إٰىل ثالقسمين

 ون بجميع األشياء.ين يعرتفوهم الذ ،ةديَّ بعال

 ياء معاندة.شاألن نكرووهم الذين يُ  ،ةوالعناديَّ 

ة شياء لعدم صحِّ روا مجيع األوهم الذين أنك ،دريةأ لالَّ او

يا أجٰىل القضا هني، قالوا: ألنَّ الربا عليها يبتنيمات التي املقدَّ 

 ،يرتفعانان وال تمعال جياإلثبات ي والنف و العلم بأنَّ وأوضحها ه

 . اا حق� ء من القضاييش فال يكون ،باطلالقول وهذا 

وهو  ،ر النفيوق بتصوُّ صديق مسبهذا الت أنَّ  :هنطالوبيان ب

 ،ز عن غريه متعنيِّ ملتميِّ عن غريه وا زاً ن متميِّ وإالَّ لكا ،رصوَّ غري مت

 ي ليس بثابت.لنفوا ، ثابتواملتعنيِّ 

 ؟ذهناً  ثابتاً ن يكو [قد] سؤال:

والنفي املطلق  ،مطلق الثابت أقسامأحد  بت ذهناً جواب: الثا

ثبات النفي واإل وأيضاً  .منه فال يكون قسامً  ،تبل ملطلق الثابمقا

وده ٰىل وجوقد ينسبان إ ، نفسهء يفٰىل وجود اليشان إد ينسبق 

: ناة فقولا نفس املاهيَّ لوجود إمَّ وإالَّ لكان ا ،ل باطلواألوَّ  .لغريه

ا  وإمَّ  .هذا خلف ،ة ة ماهيَّ ا: املاهيَّ ل منزلة قولننزَّ دة يُ وجوة ماملاهيَّ 

 ملوجود. زم وصف املعدوم باليف ،هلا مغايراً 

دا كان ذلك احتَّ  ع واملحمول إنْ املوضو ألنَّ  ،والثاين باطل

كان ذلك تغايرا  ، وإنْ فال يكون مفيداً  ،املرتادفة ألسامءكحمل ا

 االثنني.بوحدة حكم  وذلك ،غريههو ه ء بأنَّ عٰىل اليش حكامً 

ام تكون إنَّ  املناظرة ون اجلواب، ألنَّ هؤالء ال يستحقُّ  م أنَّ واعل

حد اخلصمني ليبني أ  ،مات بني اخلصمني توضعقدَّ بعد تسليم م

]] ١٨٣[[ص /ال ه القضايا هذمثل نكر مطلوبه، ومن يُ عليها 

وهي  ،طالباملر يف مجيع ناظَ هبذه القضايا يُ  يمكن مباحثته، فإنَّ 

ر من جيمع بني ناظَ عنها، وكيف يُ  فيجب الذبُّ  ،مللعلو ئبادامل

 ليالً الذي ذكره د  أنَّ بنيِّ يُ   مراتب املناظر أنْ أقٰىص  فإنَّ  ؟قيضنيالن

ال  مَ ـلكن لِ  ،ه دليلم أنَّ مسلَّ  :فاخلصم يقول عٰىل مطلوبه، الٌّ د

 ؟أيضاً يكون غري دليل  جيوز أنْ 

ال  مَ ـي لِ املنف إنَّ  :ب هذا الشاكِّ واا نقول يف جنَّ إومع ذلك ف

الذهن وال  يف ثابتاً  كون يالذي ال فإنَّ  ؟ذهناً  ون ثابتاً يك ز أنْ جيو

عليه احلكم  فيصحُّ  ،رمتصوَّ  ر ملا ليس بثابت والج تصوُّ يف اخلار

ه ليس بثابت، من حيث إنَّ  وال يصحُّ  ،رك التصوُّ هو ذل من حيث

د املوجو رين كام نقول:باواملقابل قسم باعت ،عان خمتلفانفاملوضو

ه حيث إنَّ ن م نثابت يف الذهالَّ و ال يكون، فالأ لذهن ا ثابت يف اإمَّ 

  ، ابتل للثو مقابوليس بثابت من حيث ههوم ثابت يف الذهن، مف

 يف ذلك.وال استحالة 

لزم وصف  كان زائداً  الثاين: الوجود إنْ  الوجه له يفوق 

ثابت يف الوجود ليس ب يفكم بالزيادة املوجود، قلنا: احلاملعدوم ب

  ة هيَّ  يف املاامكد صف بالوجوة يتَّ يف اخلارج ماهيَّ يس ه لارج، فإنَّ اخل

لزم منه حلول ال ي ةحلول الوجود يف املاهيَّ  عٰىل أنَّ  .والسواد

يكون  نْ أوجود ال يلزم قيد املبة ال املاهيَّ  ، فإنَّ ملعدومجود يف ااملو
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لعدم، مع قيد ا اهل ة أخذاً هيَّ اميكون أخذنا لل ه حينئذٍ نَّ إة، فمعدوم

 وم.معدالوجود ليس بموجود وال  وأيضاً  لك.وليس كذ

، بوحدة االثنني ا كان حكامً تغاير ع واملحمول إنْ قوله: املوضو

ووجه   ، ا من وجه وخيتلفا من وجهدحيتَّ  وأنْ  ام ال بدَّ ا: إهنَّ قلن

 عضوقد يغايرمها. وقد أجاهبم ب ،نياد قد يكون أحد الطرفاالحتِّ 

ز وا عن حيِّ به فقد خرج وامل حيسُّ  نْ إفب باخلشب، الفضالء بالرض

مه اعرتفوا وعدب قوا بني حال الرضوا به وفرَّ أحسُّ  نْ ة، وإنيَّ نسااإل

 ة.يَّ عقلبالقضايا ال

 ،يعرتفون بوجود األملة السوفسطائيَّ ء ؤاله نَّ إوهذا ضعيف، ف

 يفكام  ي أحسسناه خطأً كون هذا الذي ه جيوز أنْ إنَّ  :ولكن يقولون

 .حلسِّ غالط اسائر أ 

وائل األ دمسألة: العقل عن] ١٠٢/٩١]] [١٨٤ [[ص/

 : معانٍ مشرتك بني

ك نسان، وهو مقول باالشرتاإلالعقل العميل الذي لأحدها: 

وعٰىل  ،مور احلسنة والقبيحةز بني األُ يكون التميُّ ا هب لتية اٰىل القوَّ ع

وفعل  ،حةبيمور احلسنة والقنبط األُ ستَ ا يُ مات التي منهاملقدَّ 

 .والقبيحةمور احلسنة األُ 

اك عٰىل اجلوهر قول باالشرتو موه ا: العقل العلمي،نيهوثا

، التالتعقُّ مع حواله أ وعٰىل مراتب  ،التلقبول التعقُّ  ملستعدِّ ا

 بع:رأ هي و

ي، وهو الذي من شأنه االستعداد ئل: العقل اهليوالاألوَّ 

 املحض.

ه حصول  أنبامللكة، وهو الذي من ش : العقلوالثاين

 ات.ليَّ األوَّ 

أنه حصول شمن فعل، وهو الذي لعقل باللث: اوالثا

ا بحيث متٰى  نٰى أهنَّ بل بمع ،اصلة بالفعلح اال عٰىل أهنَّ ات النظريَّ 

 . حرضهااستشاء 

ات لعقل املستفاد، وهو الذي حصلت فيه النظريَّ ا ابع:والر

  الكامل.وهو النهاية القصوٰى يف ،بالفعل

 جسام حلوالً القة له باألد الذي ال عجرَّ وثالثها: املوجود امل

 .وتدبرياً 

ة، م خاصَّ العقل علو  أنَّ بو احلسن األشعري إىلٰ ب أ وذه

قبح احلسن و حسنم بلعلم امن تلك العلو إنَّ  قالوا: واملعتزلة

 القبيح.

 ،ه هو العلم بوجوب الواجباتوالقايض أبو بكر قال: إنَّ 

 وجماري العادات. ،يالتة املستحواستحال

 ىلٰ ا إل هبصَّ وتهو غريزة يُ  :ةن األشعريَّ املجاشعي م الوق 

 .املعرفة

يل العلوم مل يكن العقل من قب ه لوك بأنَّ  ذلوا عىلٰ واستدلُّ 

 .طعاً وهو باطل ق  ،اآلخرن محدمها أ  فكَّ نال

 اد.عدم االنفكاك ال يستدعي االحتِّ  وهو ضعيف، فإنَّ 

ة عند البدهييَّ ا غريزة يلزمها العلم بالقضاي عقلال أنَّ  واحلقُّ 

 ت.سالمة اآلال

أو ال  ايقيني� يكون  ا أنْ عتقاد اجلازم إمَّ اال ألة:سم] ١٠٣/٩٢[

يكون  أنْ  ه ط فيشَرت يُ ]] ١٨٥[[ص /ني ون كالتقليد، فاليقييك

ط استحالة قه بدون هذا الرشفيستحيل حتقُّ  ،ل ثبوتلنقيضه احتام

 ل لذاته. حماين فاعتقاد الضدَّ  ،ذاتية

 ،هل قاد املضادِّ عه مع االعته يمتنع اجتاما التقليدي فإنَّ مَّ أ 

 لوجود الصارف.

 ،ايتضادَّ  ين جيب أنْ اعتقادي الضدَّ  نَّ إٰىل أ وذهب أبو عيلٍّ 

يقع  هلذي باعتبارا زعم أنَّ و ، رياً أخم بو هاشوخالفه يف ذلك أ 

ء ا اليشذا اعتقدنإاالعتقادات ليس إالَّ النفي واإلثبات، ف تضادُّ 

 امضاد� يس ول ،ك الصفةال عٰىل تل ونهكل اعٰىل صفة كان مضاد� 

 الصفة.ة لتلك ه عٰىل صفة مضادَّ عتقادنا أنَّ ال

 :يف الظنِّ  :خلامس عرشالبحث ا

هاشم، وهو قابل  وافق عٰىل ذلك أبووتقاد، وهو نوع من االع

 وطرفاه اجلهل والعلم. ،ة والضعفللشدَّ 

غري  ه جنسوأبو إسحاق إٰىل أنَّ  اهللاوأبو عبد  وذهب أبو عيلٍّ 

 ضاة.قال ه قايضرصوهو الذي ناالعتقاد، 

اد لوجب قبح العتقمن قبيل اه لو كان وا عٰىل ذلك بأنَّ واستدلُّ 

  ، واجبيها ما هو حسن بل ف فإنَّ طل أمجع، والتايل باالظنون 

ق يطاب ا أنْ هذا االعتقاد ال خيلو إمَّ  أنَّ  :ةطيَّ بيان الرش م مثله.فاملقدَّ 

علم ال عند يح، ألنَّ بق منه اجلهل وهو والثاين يلزم  .أو ال ،معتقده

ر اه، فاملؤثِّ سو علم شيئًا ي مل علم قبحه وإنْ يهذا االعتقاد جهل  أنَّ ب

ل يلزم منه جتويز واألوَّ  ،حاتاملقبَّ  سائر يفكام  اجلهلقبح هو يف ال

 ه ال فرق بني، ألنَّ فيجب قبحه أيضاً  كان مطابقاً  خالفه، وإنْ 

 صفإذن ال خاليز ثبوت القبح، وجه القبح وبني جتوالقطع عٰىل 

 لالعتقاد. آخر مغايراً  نوعاً  الظنُّ يكون   أنْ إالَّ 
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ق  هو مطلهل ليس جلا عندي ضعيفة، فإنَّ ة وهذه احلجَّ 

 بل االعتقاد اجلازم. ،بقاً الذي ال يكون مطا االعتقاد

  : فمن ذلكلالعتقاد يف مغايرة الظنِّ  التفريع عٰىل قول أيب عيلٍّ 

 بأنَّ  مثل العلم، هقكس متعلَّ اع]] ١٨٦[[ص /ذا العلم إ ه يضادُّ أنَّ 

ننازع يف ذلك، وال ونحن  .فيهايس ه لأنَّ  والظنُّ  ،يف الدار زيداً 

يَّةل الحصو ةفااملنا لزم مني بني   ل التضادِّ ومن ذلك حصو ،ضدِّ

 بوجود زيد وعدمه. بعض أفراده والبعض اآلخر كالظنِّ 

 ،خوف زيد ظنُّ نكام ، بالظنِّ  ق الظنِّ تعلُّ  ومن ذلك جواز

 املخصوص. نا بذلك الظنِّ ق ظنَّفقد تعلَّ  ،وصخمص ظنٌّ وف واخل

ق فيام يتعلَّ كون ام ينَّ إنفسه ف الظانِّ  نِّ بظ ق الظنِّ علُّ ا توأمَّ 

 من قبل. اه كان ظان� نَّ أ  فيظنُّ  ،املقتيضب

،  ةيَّ عما هو واجب كام يف األحكام الرش من الظنِّ  واعلم أنَّ 

عله غرض ف يف فلَّ حصل للمك اوهو ما إذ ،ومنه ما هو حسن 

قد العامل، ومور نظام أُ ت وهات القبح كام يف املعامالوخيلو من ج

  فًا إذا كان مكلَّ  وكام ،ةمارة الصحيحيَّ عن األ إذا خال كون قبيحاً ي

 .به وأتٰى بالظنِّ  فلم يأِت  لم،بالع

 : يف النظر :البحث السادس عرش

 .رخل منها إٰىل آتوصَّ ة يُ ر ذهنيَّ وموهو ترتيب أُ 

ل هبا توصَّ تيب تصديقات يُ ة عن ترباره عه بأنَّ حدَّ من ومنهم 

 . ، وهو غري عامٍّ إٰىل تصديق آخر

  ،عن الغفالت له عبارة عن جتريد العقنَّ وه بأوآخرون حدُّ 

 ء.ء مكان اليشم أخذوا ما مع اليشهنَّ إف ،خطأ وهو

عن جمموع علوم أربعة: رين قال: النظر عبارة وبعض املتأخِّ 

والعلم بلزوم  ،اة ترتيبهوالعلم بصحَّ  ،ماتدَّ ة املقحَّ العلم بص

 .حقٌّ  فهو احلقِّ ما لزم عن  والعلم بأنَّ  ،زم عنهاالالَّ 

بة خمصوصة بني زوم علم بنساللم بالعل عندي خطأ، فإنَّ و هو

فال يمكن   ،فهي مسبوقة بالعلم بالنتيجة ،مات والنتيجةاملقدَّ 

 تها. من علَّ  اً جعله جزء

 نَّ إب، فنحو املطلوديق العقل ة عن حتباره عنَّ إوآخرون قالوا: 

دقة حتديق احلعبارة عن ]] ١٨٧[[ص / كان امَّ ـالنظر بالعني ل

نظر العقيل عبارة عن كذلك الو، رصبالبلرؤيته  رئي التامساً املنحو 

 لرؤيته بالبصرية. حتديق العقل نحو املطلوب التامساً 

 .الً ما ذكرناه أوَّ  واحلقُّ  ،فعيض وهذا أيضاً 

لعلم، لالنظر  دةفاإناس يف ختلف الة: امسأل] ١٠٤/٩٣[

د العلم، فاالصحيح أ  الوجه  وقع عىلٰ ر متٰى النظ عندنا أنَّ  واحلقُّ 

العامل  علم أنَّ  ،ث حمدَ متغريِّ  كلَّ  وأنَّ  ،ريِّ العامل متغ م أنَّ من عل فإنَّ 

 .ث قطعاً حمدَ 

  نيسد، ومجع من املهنه للعلم مطلقاً ة أنكروا إفادتوالسمنيَّ 

ة واعرتفوا هبا يف اهلندسيَّ  ،ةهليَّ مور اإليف األُ  تهفادإروا كنأ 

 واحلساب.

لم نظر عاالعتقاد احلاصل بال نَّ ألم بلعا بأنَّ  ةت السمنيَّ جَّ حتوا

لزم  اكان نظري�  لزم اشرتاك العقالء وإنْ  اوري� كان رض إنْ 

 التسلسل.

اك رتاش لزم اكان رضوري�  لم إنْ العلم بإفادة النظر للع وأيضاً 

 ء بنفسه.ات اليشإثب لزم انظري�  كان وإنْ  ،عقالءلا

وإالَّ   ،للحاصل حتصيالً كان  كان معلوماً  املطلوب إنْ  وأيضاً 

 ؟جدهذا وإ ه مطلوبهف أنَّ عرَ يُ كيف 

فكذا  ،تهالناظر قد ينكشف فساد نظره مع اجلزم بصحَّ  وأيضاً 

 نظار.جاز يف مجيع األ

د احو أو كلُّ  ،متنيع املقدَّ ومجما نتيجة إمَّ لزم للاملست وأيضاً 

 وع الجمامل ل فألنَّ ا األوَّ أمَّ  باطل. نهام، والكلُّ أو واحدة م ،منهام

 ب معنيَّ مطلو ا إىلٰ أذهاننه وجِّ ا حال ما نُ نَّ إفق له يف الذهن، حتقُّ 

ا نعلم فألنَّ  ،ا الثاينأمَّ و هه نحو مطلوب آخر.ا توجُّ استحال منَّ

يلزم  اً وأيض .النتاجا يفمات املقدَّ  نة ماحدأثري لو ته الأنَّ  قطعاً 

طل بام فبا ثالثا المَّ أ و ة عٰىل األثر الواحد.رات املستقلَّ امع املؤثِّ اجت

 .مرَّ 

نسان قد يعجز اإل بأنَّ ات هليَّ يف اإلاملنكرون إلفادته  واحتجَّ 

األشياء إليه كنفسه، فكيف ]] ١٨٨[[ص /عن العلم بأقرب 

 ؟وبتها عن احلسِّ يبغ عة مهليَّ مور اإلحال األُ 

اك العقالء ب اشرتوال جي ،وريه رضأنَّ  :لجلواب عن األوَّ او

 واب عن الثاين.سالفة، وهذا بعينه جالقاعدة ال ا يفنَّملا بيَّ  ،يف ذلك

ا املعارضة فقالوا: ، أمَّ وحلٍّ  ةٍ معارضعضهم بأجاب بوقد 

ك ارتاش لزم اكان رضوري�  العلم بكون النظر غري مفيد للعلم إنْ 

ا مَّ أ و حمال. هوو ،ء بنفسهلزم إبطال اليش اكان نظري�  العقالء، وإنْ 

م به نفسه علَ لذي يُ لم اممكن كالع نفسهء باليش إثبات فهو أنَّ  احللُّ 

 .ء بنفسه فهو حمالطال اليشا إبوأمَّ ألشياء، م به سائر اعلَ ويُ 

  والقياس  ،خطأ واحللُّ  ،ههمبَ واملعارضة حسنة آتية عٰىل مجيع ُش 

 فاسد. العلم ىلٰ ع
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علوم امل  كان اصوري� كان ت  وب إنْ املطل أنَّ  : لث اث واجلواب عن ال 

 إىلٰ  هه توجُّ  ه، فيصحُّ هول هو ذات ملج وا  ، باراته عض اعت بب ر منه التصوُّ 

إليه باالعتبار املعلوم، وإذا وجده  اً نه ملتفت جهول لكوالعلم بذلك امل 

 كان معلوماً  يقاً د تص  كان وإنْ  ، ه مطلوبه بذلك االعتبار أيضاً عرف أنَّ 

  بة.ث النس من حي  ر جمهوًال من حيث التصوُّ 

به إلشكال ومل جيايه هذا قراط علعض تالمذة سقد أورد بلو

 به عىلٰ  أِت ته ومل يله صحَّ  وأوضح ، اح شكل هنديسإالَّ بإيض

 رسطاطاليس أجاب بام ذكرناه.، وأُ حلٍّ ب ذلك

ام يكون إنَّ  دهااسبفم كحتلتي ااألنظار  أنَّ  :واجلواب عن الرابع

رتتيب، أو يف الت مااملقدَّ  يف]] ١٨٩[[ص /ا ألجل خلل واقع إمَّ 

 ة فال.حَّ قدير الصا عٰىل تأمَّ 

 يف اجتامعهام صحُّ  يمتنياملقدَّ  أنَّ  :مسواب عن اخلاجلوا

 ،ء واحدإالَّ بيش كون عاملني دائامً نال   لزم أنْ وإالَّ  ،نالذه

 ة.ة الرشطيَّ وينتقض بالقضيَّ 

ال عٰىل  ةبعٰىل الصعو ه يدلُّ أنَّ  :لسادسب عن ااوجلوا

 ناع.االمت

د ولِّ النظر ال يُ   أنَّ إىلٰ ة شعريَّ ذهبت األمسألة: ] ١٠٥/٩٤[

ه إٰىل أنَّ املعتزلة  بالعادة، وذهبت ام حيصل عقيبه العلمالعلم وإنَّ 

 والشيخ أيب جعفر من  د مرتٰىض وهو مذهب السيِّ  ،دهولِّ يُ 

 .أصحابنا

ام قاال هنَّ أ وإمام احلرمني  بكر الباقالين قايض أيبلان ع َل قِ ونُ 

وال  ةً النظر علَّ ال بكون  سبيل الوجوب للعلم عىلٰ  تلزام النظرباس

 .داً مولِّ 

دأ ن املبصول العلم محل بب معدٌّ ظر سالن هب األوائل أنَّ ومذ

 اض.الفيَّ 

 عىلٰ تعاٰىل  حادث فهو مستند إٰىل اهللا كلَّ  ة بأنَّ ت األشعريَّ احتجَّ 

 م كذلك.لعلفا ،يأيتا م

 . وسيأيت ،كاذبةا ندة عنة القضيَّ يَّ وكلّ 

ظر الصحيح قوعه عند النب ولم جيالع أنَّ عتزلة باملت احتجَّ 

ل ه حيصه أنَّ ه يقع بحسبإنَّ سبه، ومعنٰى قوهلم:  الداللة وبحيف

ه يكثر بكثرته وألنَّ  .م باملدلول الذي يطلبه بالنظر يف دليلهلالع

 عنه. اً دفيكون متولِّ  ،تهبقلَّ  ويقلُّ 

 نظرال نَّ لم أا نعنَّ إن، فعليها بالوجدا اوا الصغرٰى فاستدلُّ أمَّ 

 العلم. جد حيصل مل يوومتٰى مل  ،عاً صل العلم قطحصل حٰى مت

 بات.املسبَّ سباب و سائر األقياس عىلٰ ٰى فبالا الكربوأمَّ 

ء عقيب غريه  حصول اليش نَّ إة عندي ضعيفة، فوهذه احلجَّ 

 ة.يَّ العلّ  عىلٰ  دلُّ ال ي

 واملعتزلة ،رر عٰىل التذكُّ ظنة قاسوا الواألشعريَّ ]] ١٩٠[[ص /

بخالف ر قصد املتذكِّ ام حيصل من غري ر ربَّ التذكُّ  بأنَّ  هامنيقوا بفرَّ 

 منعوا احلكم يف وإالَّ  ،بطل القياسهذا الفرق  صحَّ  النظر، فإنْ 

 األصل.

نجد متٰى علمنا  ا إنَّ ا: م قالوهنَّ إا القائلون بالوجوب، فوأمَّ 

  عٰىل جمرٰى سبيل اللزوم ال عىلٰ  متني علمنا النتيجة قطعاً املقدَّ 

 .مرَّ د باطل بام والتولُّ  .دم وقوعهامكن علتي ية االعاد

 ؟عادة الٰىل سبيل جمرٰى ه ليس عإنَّ  :قلتم مَ ـيقول: لِ  أنْ ولقائل 

ا أمَّ  ، ظرالنعٰىل احلصول عقيب  ام دلَّ نَّ إوما ذكرمتوه من الوجدان 

 .عٰىل وجوبه فال

د  ولِّ مارة هل يُ ألامسألة: النظر الصحيح يف ] ١٠٦/٩٥[

 ؟الم أ  الظنَّ 

ليل، الصحيح يف الدإٰىل توليده ملا ذكر يف النظر  محيُّ الاملذهب 

الدليل حصل لنا العلم يف  متٰى نظرنا انفسنا أنَّ أ من ا كام نجد نَّ إف

 .ة حصل لنا الظنُّ ألمار اا يفا متٰى نظرننَّ أ كذلك نجد من أنفسنا 

ظر ره الناام خيتانَّ إو ،هدولِّ ه ال يُ إٰىل أنَّ   القضاةوذهب قايض

 نده.ع

اختلف ملا  د الظنَّ ولِّ ه لو كان النظر يف األمارة يُ بأنَّ  لَّ دستوا

 حصول الظنِّ يف  واحد ٰىل حدٍّ مارة واحدة عالناظرون يف أ 

 ة ظاهرة.طيَّ لرشوا ،م مثلهفاملقدَّ  ،وعدمه، والتايل باطل

يف  نوع خيتلفاظرين يف أمارات الرشلنا أنَّ  :وبيان بطالن التايل

 لوالهتا.مد

 كال�  نَّ إاوهيم يف النظر يف األمارة، فتسم سلِّ نُ  ال :وابواجل

فقوا يف تَّ ألمارة واحدة الولو كانت ا ،أمارته أقوٰى  أنَّ  منهم يعتقد

 .حصول الظنِّ 

د اجلهل عند مجاهري ولِّ يُ  ال مسألة: النظر الفاسد] ١٠٧/٩٦[

 .ه يستلزمأنَّ  وذهب آخرون إىلٰ  ة،شاعرة كافَّ املعتزلة واأل

 النظر يف الشبهة لو استلزم اجلهل لكان نَّ لون بأوَّ األ واحتجَّ 

 ،عاً قط ، والتايل باطلللجهل داً يف شبهة املبطل مولِّ  نظر املحقِّ 

عند حصول  نَّ أ  :ةطيَّ وبيان الرش]] ١٩١/[[ص  م مثله.فاملقدَّ 

 .بوط جيب املسبَّ األسباب وتكامل الرش
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  ارتضاها.و دبن خالَّ  يب عيلِّ أل اهللاد عبة ذكرها أبو وهذه احلجَّ 

ماته،  قدَّ ة ميَّ تقاد حقّ رشط توليد النظر اع وهي عندي ضعيفة، ألنَّ 

 ال حيصل له العلم لعدم الرشط. ر يف دليل املحقِّ الناظبطل امل فإنَّ 

القديم  وأنَّ  ،العامل قديم من اعتقد أنَّ  نَّ بأ اآلخرون واحتجَّ 

 ر.ملؤثِّ ا عن نٍ ستغالعامل م نَّ أ  يعتقد قطعاً  ،رعن املؤثِّ  نٍ غمست

ع فهو ممنو ،أردتم باستلزام الفاسد للجهل دائامً  إنْ  :وابواجل

 ،مال فهو مسلَّ ولزمه يف بعض األحه يستأنَّ أردتم  . وإنْ قطعاً 

 .ام مطلقاً تلزالساحلكم عليه با ولكن ال يصحُّ 

 ة استلزم اجلهل، وإنْ املادَّ  لبَ فسد من قِ  النظر إنْ  وقد قيل: إنَّ 

 يستلزم. ال ةالصور من جهةد فس

 فسد والتة املادَّ  نَّ إل عندي فيه نظر، ف، واألوَّ حقٌّ خري واأل

حجر  كلَّ  أنَّ وإنسان حجر  كلَّ  عتقد أنَّ ستلزم اجلهل كمن ات

وليس   ،إنسان ناطق كلُّ  :نزماستلهذين اجلهلني ي نَّ إف ،ناطق

 بجهل.

صيل حتم وإالَّ لز ،دم العلمط النظر عمسألة: رش ] ١٠٨/٩٧[

 اصل.حلا

 .عليه بدليل ثانٍ  قد يستدلُّ  ءامل باليشقلت: الع نْ إف

 ،لداللةلول بل االثاين ليس هو املد يلوب من الدلقلت: املطل

د ال املعتقِ  نَّ ب، فإط فيه عدم اجلهل املركَّ شَرت حث، ويُ ب ويف هذا

 ،ايكون شاك�  جيب أنْ  الناظر ألنَّ  ،ينظر امتناع االجتامع للذات

 هذا مذهب أيب هاشم. تيهام، وفيان لذاتناي اممَّ  كِّ شال مع واجلزم

 : ألنَّ جتامع للصارف، قالواامتناع اال وذهب األوائل إٰىل أنَّ 

 من مونمن الناس يتعلَّ  كثرياً  نَّ فإ ،مع الشكِّ النظر قد يوجد ال 

 ]]١٩٢/[[ص  إٰىل أوهامهم، وهو مذهب يسبق الشكُّ  نْ أ غري 

ر مع ز النظجوَّ  عبد اهللا أبو، ولظنِّ ع ار مز النظه جوَّ نَّ إالقايض، ف

 .ذا مل يكن القطع علامً إلقطع ا

نه خمتلف  النظر م كر قايض القضاة أنَّ مسألة: ذ] ١٠٩/٩٨[

قات تستلزم املتعلَّ  ايرتغ نَّ إقه، ففاملختلف ما يغاير متعلَّ  ومتامثل،

 منه عىلٰ  قه، وهذا بناءً تعلَّ م حد واملتامثل ما يتَّ  ،قاتاختالف املتعلَّ 

 وذوات. ا معانٍ وأهنَّ  ،لقلوبأفعال ا بانفراده منجنس  نظرال أنَّ 

ألفعال،  ا ن مجلةفهو م ،ماتتيب مقدَّ النظر تر ونحن عندنا أنَّ 

متاثل استدالل عمرو ت مااستدالل زيد بمقدَّ  باملتامثل أنَّ  ٰى عن فإنْ 

 ٰى عن م، وإنْ سلَّ اد الرتتيب فهو ممات مع احتِّ بتلك املقدَّ 

االستدالل ب خيالف ل عٰىل مطلوبدلي تداللاالس نَّ باالختالف أ 

هذا التفسري نحن  م، وغريسلَّ فهو م ،بدليل آخر عٰىل مدلول آخر

 .فيه نعوراء امل من

املختلف من النظر  أنَّ  عن أيب عيلٍّ القضاة ذكر قايض : تذنيب

ا غري م أهنَّ ، المتناع اجتامع نظرين دفعة، وعن أيب هاشمتضادٌّ 

يف  لتضادِّ من رشط ابشيئني، ون قاين يتعلَّ رظلنا نَّ ة، ألمتضادَّ 

س ما قني عٰىل عكاملتعلَّ  من ق كلٍّ علُّ وت ،قاد املتعلَّ قات احتِّ املتعلَّ 

ا نَّ إإليهام دفعة، فعي لداتناع االجتامع المتناع اق به اآلخر، وامتعلَّ 

ل عليه ه إٰىل مطلوب واالستدالفرغنا أذهاننا للتوجُّ  متٰى 

 آخر. نحوهه ر علينا توجُّ ذَّ تعنة معيَّ مات بمقدَّ 

 ن إالَّ ه حسالنظر كلَّ  إٰىل أنَّ  ألة: ذهب أبو عيلٍّ سم] ١١٠/٩٩[

 وجه فساد. به فاعلهيكون مفسدة أو يقصد  نْ أ 

يكون مفسدة،  نْ أه حسن إالَّ كلَّ ه بو هاشم إٰىل أنَّ وذهب أ

ام يف وهذا ك ،يحنعم القصد قب ،ر يف القبحؤثِّ ا القصد فال يُ مَّ أو

 والردُّ  صد قبيحاً كان الق هبا اخلديعةا إذا قصد هنَّ إة فالوديع دِّ ر

  .حسناً 

 نظر طريقه قال: النَّ إاشم، فمذهب أيب ه وصار القايض إىلٰ 

صد القبيح ال خيرج القوب ،استكشاف حسن  وكلُّ  ،إٰىل الكشف

ف املكلَّ ]] ١٩٣[[ص /ه فعل من أفعال عن هذا الوجه إالَّ أنَّ 

ا يس بواجب إذك النظر الذي للذوك، قبيحاً  فسدة كانٰى كان ممت

بح فيام . وحممود أوجب القالنظر الواجب كان قبيحاً  منع من

به الفساد، د قَص وفيام يُ  ،جبمن الوا وفيام يمنع ،ن مفسدةيكو

ذا إقال: النظر  ثمّ  .وضع الشبه إلضالل الناس قبيح قطعاً  نَّ إ: قال

خالل اإلح وقبيي إٰىل الؤدِّ ه يُ ألنَّ  قبيحاً ام كان نَّ إكان مفسدة 

 به املفسدة، فإنَّ  دَ ِص ائم يف النظر إذا قُ ملعنٰى ق ا اجب، وهذابالو

ومنع  .لن به من اإلضالكَّ ه يتمنَّ أل ،إٰىل القبيح داعٍ وضع الشبه 

 ،وهذمُّ  العقالء متٰى عرفوا وجه الردِّ  قال: إنَّ و ،الوديعة ردَّ  حسن

 به. يسقطاجب الو كان  قبحه وإنْ عىلٰ  فدلَّ 

 .ةاحلشويَّ وخالف فيه  النظر واجب، لة:مسأ] ١١١/١٠٠[

ن فيكو ،ختالفالنظر دافع للخوف احلاصل من اال أنَّ  :لنا

 . واجباً 

خوف احلاصل لل فعةهنا داتعاٰىل واجبة لكو اهللا رفةمع وأيضاً 

 .فيكون واجباً  ،إالَّ بالنظر تمُّ يوال  ،من االختالف

اخلوف  نَّ إف ،خوف مطلقاً دافع للالنظر  م أنَّ سلِّ قيل: ال نُ  نْ إف

ام خيطر الناظر ربَّ  ون بسبب النظر، فإنَّ مهال يككون بسبب اإلكام ي
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 بغريري غلف يف ملك ار ترصُّ نظله بالاشتغا وأنَّ  ،الغري ه ملكه أنَّ ل

 .فيكون معاقباً  ،إذنه

 م، وبيانه من وجوه:سلِّ قلنا: ال نُ 

 امنوالقس ،أو ال ،لعارفان عٰىل ويك ا أنْ إجياهبا إمَّ  حدها: أنَّ أ 

أو اجلمع بني  ،نه حتصيل احلاصلزم مه يلنَّ فأل ،لوَّ األا أمَّ  .طالنبا

فة معر ألنَّ  ،طاقف ما ال يُ نه تكليه يلزم مفألنَّ  ،اينا الثأمَّ  .املثلني

 ف عٰىل معرفة املوجب.جياب يتوقَّ اإل

اه ذا أتإه أنَّ   ا نعلم من دين النبيِّ الثاين: أنَّ ]] ١٩٤[[ص /

نظر  الفة عىلٰ وقِّ تملعرفة املدون تكليف ا من ادةعرايب أمره بالشهاأل

 الدقيق.

  ،ات من فعله تعاىلٰ وريَّ الرض ألنَّ  الثالث: العلم غري مقدور، 

ا م أهنَّ سلِّ ا واجبة لكن ال نُ منا أهنَّ سلَّ  .هتاواذلا ات الزمة هلنظريَّ وال

اطر واإلهلام فية اخلتصصل بحيد املعارف ق  إالَّ بالنظر، فإنَّ  ال تتمُّ 

الواجب إالَّ به  ال يتمُّ ا م م أنَّ سلِّ ن ال نُ منا لكسلَّ  م.علِّ وقول امل

ون اجلهل فيك ،لإالَّ باجله  يتمُّ واجب وال نظرال واجب، فإنَّ 

 . اً واجب

العقالء يلتجئون إٰىل النظر عند احلرية واخلوف من  :وابجلفا

 غري خطور ما ذكرمتوه.

ال ا: قلنف عٰىل معرفة املوجب، توقَّ يب جياة اإلقوله: معرف

 وأنَّ  ،رالعلم بوجوب دفع الرضنفسه  جيد من العاقل إنَّ م فسلِّ نُ 

 تقاد وجوهبا. له اعفيحصل  ،هي الدافعة تعاىلٰ  اهللامعرفة 

شاعرة القائلني بكون الوجوب ام يرد عٰىل األنَّ إيراد اإل ذاهو

 من السمع.  مستفاداً 

  ، م سلِّ  نُ ال  م التكليف باملعرفة، قلنا: عد  ن ي ن الدِّ قوله: املعلوم م 

    وحكم النبيِّ   ؟ املعرفة والنظر   وجوب   عىلٰ   لٌّ دا   والقرآن   وكيف ال 

  م ال سال إل با  احلكم  نَّ إ ف  ، لنظر عٰىل عدم وجوب ا  لٍّ غري دا سالم باإل 

  يامن كام يف قوله تعاٰىل: يستلزم احلكم باإل 
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 ام حتصلات إنَّ النظريَّ  ، قلنا: ممنوع، فإنَّ ري مقدور: العلم غلهقو

 .رناتيب املفعول باختياالرت بواسطة

 حصار الطريق يف النظر،ان عدمم سلِّ نُ ال قوله: 

حلرية عهم يف االعقالء عند وقو ا من أنَّ نَّقلنا: ملا بيَّ  ]]١٩٥ [[ص/

فيه  م ال بدَّ علِّ وقول امل .خرق آطريون إليه من غري التفات إٰىل يلتجئ

 .ن نظرم

قلنا: لو مل جيب  به، إالَّ  الواجب منع وجوب ما ال يتمُّ نقوله: 

 .صول الفقهأُ ا ذكرناه يف هذ ريرتقواق، يطال ف ما تكلي لزم

ٰىل النظر ليس بواجب ع واملعارضة غري آتية هاهنا، فإنَّ 

ف عٰىل وقَّ حصول اجلهل، والوجوب إذا ت طبل برش ،القاإلط

 .وب الرشطيلزم منه وجرشط ال 

ا من الدليل نَّملا بيَّ  ،يلوجوب النظر عق عندنا أنَّ  : احلقُّ تذنيب

يكون السمع هو الطريق  ز أنْ جيو وال . وجوبهىلٰ ع لدالِّ يل االعق

 وإالَّ لزم منه إفحام األنبياء. ،إٰىل وجوبه

 ني بالعقل والنقل.مستدلِّ  ،عرةذلك األشاالف يف خو

  .أو ال لفائدة ، لفائدة اجب إمَّ ه لو وجب لوفهو أنَّ  ،عقلالا أمَّ 

 .آجلةو أ  ،ةعاجليكون الفائدة فيه  نْ ا أ ل إمَّ واألوَّ  .والثاين عبث

 ،والثاين باطل .ام هو التعبإنَّ  احلاصل عاجالً  ألنَّ  ،طلبال واألوَّ 

ط وجوب ر، فتوسُّ ممكن من دون النظالفائدة حصول تلك  ألنَّ 

 النظر عبث.

عيه الذي تدَّ  ب العقيلنافية للوجوههم البَ قوٰى ُش أ  ذههو

 املعتزلة يف أكثر الواجبات.

ِب�َ ا مَ وَ  يل فقوله تعاٰىل:ا النقوأمَّ 
�
ن�ا ُمَعذ

ُ
ٰ حَ  ك بْعَ  ��

َ
� 

َ
ث

 
ً
فلو  ،ثة التعذيب من دون البعٰى نف]، ١٥[اإلرساء:  � رَُسوال

 د الرسول.مل يوج لعذاب وإنْ ء بالعقل حلصل اوجب يش

وجوب النظر  نَّ وا: إفقال ،هملنا به مذهبعارضونا بام أبط مّ ث

 فحام.اإل ذلكويلزم من  ،نظري هنَّ إالَّ أ عندكم  اكان عقلي�  وإنْ 

له من فائدة آجلة هي حتصيل  جوب ال بدَّ لوا نَّ أ  :واجلواب

 .الثواب

ال  قلنا: ]] ١٩٦[[ص /النظر، ن من دو ه ممكنقوله: إنَّ 

 لعمل.يكون بواسطة ا امنَّ إالثواب  نَّ إف ،مسلِّ نُ 

ول العقل،  املراد من الرس أحدمها أنَّ  فلها تأويالن: ،ا اآليةوأمَّ 

ٰى ة حتَّ بات السمعيَّ الواجعٰىل بني ا معذِّ ما كنَّ: ورادامل الثاين أنَّ و

 .بعث رسوالً ن

كان  النظر وإنْ وب وج أنَّ  وطريق اخلالص عن املعارضة

معارج (ذلك يف كتاب نا وضحه فطري القياس، وقد أ نَّ  أ إالَّ  انظري� 

 ).مالفه

يف  َف لِ ن اختُ فاق عٰىل وجوبه لكوقع االتِّ  ه وإنْ إنَّ : بتذني

 سحاق. إيب أ عن نقول وهو م ،عتزلة إليهاملفذهبت ، تهليَّ أوَّ 

 لعلم.ل الواجبات هو اأوَّ  وذهب األشعري إٰىل أنَّ 
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الواجبات هو القصد إٰىل  لأوَّ  مام احلرمني أنَّ إعن  َل قِ ونُ 

 ظر.الن

 .هو الشكُّ  اجباتل الووَّ أ  إٰىل أنَّ وذهب أبو هاشم 

لية ما  وَّ ني باألعُ  إنْ  املعرفةجبات هو لوال اأوَّ  عندي أنَّ  واحلقُّ 

يب هاشم أ وقول  .فهو القصد إٰىل النظر وإالَّ  ،جيب بالذات

 سخيف.

 وفيه مقاصد: ،ليل الكالم يف الدتشمل عىلٰ خامتة: 

 : لد] األوَّ قص[امل

مارة هي ألوا ء.ليشم بابه العلالعلم  زم منيل لذيالدليل هو ا

من  دليل كلِّ  يف  بدَّ وال .ءيشد الوجو التي يلزم من العلم هبا ظنُّ 

ا  متان إمَّ عٰىل نفسها، فاملقدَّ  مة دليالً دَّ ون املقتحالة كالس ، متنيمقدَّ 

ة، وال جيوز معيَّ  سخرٰى واألُ  ةيكون إحدامها عقليَّ  ا أنْ وإمَّ تان ليَّ عق

مات إحدٰى املقدَّ  نَّ إض فعي املحالسممن  باً مركَّ يل لدليكون ا أنْ 

 الدور. وإالَّ لزم ،ن السمعم ادتفسال يُ وهو  ،صادقاً  كون النبيِّ 

فه لتوقُّ  ،اللفظي ال يفيد اليقني ل: إنَّ وقد قي ]]١٩٧[[ص /

يف وعدم االشرتاك واملجاز ة والنحو والترصغلنقل ال عىلٰ 

رض تأخري واملعاواليم ضامر والتخصيص والنسخ والتقدواإل

 مدع  هامعم علَ ة من القرائن ما يُ ة اللفظيَّ ن باألدلَّ د يقرتوق ، العقيل

 ه املحاذير. هذ

سول مل جيز إثباته صدق الرف عٰىل ما يتوقَّ  كلَّ  نَّ واعلم أ 

وجوده وعدمه مل جيز إثباته بالعقل، عقل ال زوِّ ُجي  ما وكلُّ  ،بالنقل

 ثباته هبام. إمكن  أ ا هذين وما عد

ج ما مل اإلنتا متان يفكفي املقدَّ يمسألة: ال ] ١١٢/١٠١[

ة يَّ م حصول العلوم النظر لزالَّ وإ ،خمصوصة هيأةعٰىل  باً رتكَّ ي

وري احلاصل عند العاقل، الرضا إالَّ مستند هلبأرسها، إذ ال 

ن الندراج األصغر التفطُّ  يأةد من تلك اهلاملراكذلك، و وليس

 سط.ألوت لٰى يثبت له ما يثبألوسط حتَّ حتت ا

من اندراج  فال بدَّ  ،غايراً كان م نْ ندراج إاال من أنَّ  وما قيل:

طأ،  اشرتاطه، فهو خ لااستح  يكن مغايراً مل نْ إو ل، سلسآخر ويت

ام اج إنَّ االندر خر، ألنَّ اندراج آ يلزم من املغايرة حصولال ه ألنَّ 

 .ةمات ال لألجزاء الصوريَّ يكون للمقدَّ 

صول ط حة برشيَّ لّ مة الكملقدَّ و اج هاملنت وعن أيب احلسني أنَّ 

 ة.مة اجلزئيَّ دَّ املق

 لمالع مني إٰىل أنَّ من املتكلِّ  ثريب كمسألة: ذه] ١١٣/١٠٢[

ا نَّ قالوا: ألعني العلم باملدلول، ملدلول هو ليل عٰىل اوجه داللة الدب

 جيوز أنْ  تعاٰىل عٰىل وجوده فال د ما سوٰى اهللالنا بوجوذا استدلإ

هلام،   راً وده مغايعٰىل وجٰىل تعا وٰى اهللاا سد مة وجويكون وجه دالل

ا واملغاير لوجود م ،ود ما سواهوج يف اخلاملغاير لوجوده د نَّ إف

 قط.اه هو وجوده فسو

العلم  الثة:مور ثأُ  هاهنا نَّ إخالف ما ذكروه، و واحلقُّ 

نة  معيَّ  ضافةهي إووالعلم بالداللة،  ،والعلم باملدلول ،ليلبالد

 اقطةهم سهبَ وُش ]] ١٩٨ [[ص/فني، ضابامللم رة عن العمتأخِّ 

 ة.اخلارجيَّ  عي املغايرةة ال تستدنيَّ لذهاملغايرة ا إنَّ وة، يَّ بالكلّ 

 :ةدلَّ يم األيف تقس :الثاين ]داملقص[

رهان ب ٰى سمَّ ويُ  ،ة عٰىل املعلولن بالعلَّ االستدالل قد يكو

د املعلولني عٰىل اآلخر ، وقد يكون بالعكس، وقد يكون بأح)مٍّ ـلِ (

ل وَّ واأل سم الدليل.ام بال منهوَّ األ تصُّ وخي، )إنٍّ (رهان  بلهامويشم

يستلزم ، وال عنيَّ املول ة العلم باملعلالعلم بالعلَّ أقوٰى، الستلزام 

 لني.األوَّ  منب نة، واألخري مركَّ ة املعيَّ لعلَّ م باالعلم باملعلول العل

عٰىل  يكون بالعامِّ مسألة: االستدالل قد ] ١١٤/١٠٣[

اويني عٰىل حد املتسوقد يكون بأيكون بالعكس، د وق  ،اخلاصِّ 

 ،ل، والثالث التمثي االستقراءل القياس، والثاينوَّ األاآلخر، و

 لني.األوَّ ب من وهو مركَّ 

 استثنائي.نه وم ،اينوالقياس منه اقرت

يف  كان حمموالً  األوسط إنْ  ، ألنَّ بعة أقسامل عٰىل أرواألوَّ 

 إنْ ولرابع، ل، وعكسه األوَّ و ايف الكربٰى فه موضوعاً صغرٰى ال

 لث.هو الثاام ففيه كان موضوعاً  نْ إ، واينفيهام فهو الث الً حممو كان

وبه  فرضلكربٰى، ا ةيَّ غرٰى وكّل جياب الصإل وَّ األط يف شَرت ويُ 

 ء أو املنفي عنه الثابت لكلِّ يش الثابت لكلِّ  أربعة، ألنَّ  لناجتةا

 عنهام. و منتٍف أ ه و لبعضأ ذلك الغري  ابت لكلِّ غريه أو بعضه ث

ة الكربٰى، وعدم  يَّ كلّ ع م فياالختالف بالكين الثا ط يف شَرت ويُ 

و  أ متني دٰى املقدَّ حإدوام ة، ووريَّ رضنة إالَّ مع التعامل املمكاس

 أيضاً  يا املنعكسة السوالب، ورضوبهٰى من القضاالكربون ك

ء أو املسلوب يش ت لكلِّ الثاب ، ألنَّ أربعة بحسب الكيف والكمِّ 

والغري  ءيشال ذلك ان بنيعنه ك اً و مسلوبه أ لغري ن ثابتاً كا إذاعنه 

 ة.زئيَّ و جأ ة يَّ مباينة كلّ 

ورضوبه  ة إحدامها، يَّ وكلّ  الصغرٰى  لث إجيابط يف الثاشَرت ويُ 

أو  اي� كلّ  ثبوتاً ء إذا ثبت له وصف اليش فإنَّ  ]]١٩٩/[[ص  ة،تَّ س
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ة باينني مالوصف ٰى عنه كذلك، كان بنيوثبت له آخر أو انتف اجزئي� 

 تان.جزئيَّ  أو مالقاة

  انت الصغرٰى إالَّ إذا ك نياحلّسيَّ بع عدم اجتامع لرا ايف طشَرت يُ و

مع ة إالَّ اجلزئيَّ  ةب املوجعمل الصغرٰى ستَ يُ  ال نْ أ ة، وئيَّ موجبة جز

البة فيه، ودوام وانعكاس الس ة وفعليتهاميَّ الكربٰى السالبة الكلّ 

 . سة سلباً نعكن امليف الثالث أو كون الكربٰى مالسالبة الصغرٰى 

ء يش الثابت لكلِّ  نَّ إمخسة، ف الكمِّ ويف الكوبه بحسب رضو

أو عضه و لبء أ ه يشت لكلِّ ه إذا ثبلوب عن كلِّ سضه أو املأو لبع

تان أو مباينة  يَّ ه، كان بني الشيئني مالقاة أو مباينة جزئعن كلِّ  َب لِ ُس 

 ة. يَّ كلّ 

  ووضع ألحد طرفيها أو ،ةرشطيَّ ب من واالستثنائي مركَّ 

 .رفع

اد  ة االستثناء أو احتِّ يَّ تها أو كلّ يَّ وكلّ اللزوم ا ه يف طشَرت صلة يُ فاملتَّ 

ء نقيض وباستثنا ،يهاني تالع مهااء عني مقدَّ ج باستثنينتقتني، والو

زم الَّ ة الموميَّ جلواز ع ،مها، وعكسامها عقيامنليها نقيض مقدَّ تا

 وال من وضع العامِّ  اخلاصِّ وال يلزم من رفع  ،للملزوم وغريه

 .ءيش

جزء كان منهام نقيض  يِّ أ ء ثناباستنتج تة قيقيَّ احلواملنفصلة 

اآلخر  ن عنيا كاميض أهيِّ ثناء نقمع، وباستخر الستحالة اجلاآل

ام كان نتج باستثناء عني أهيِّ يواملانعة اجلمع  .وِّ الستحالة اخلل

 .بالعكس وِّ وال ينتج باستثناء النقيض، ومانعة اخلل ،اآلخرنقيض 

 ).األرسار( يف كتابفقد ذكرناه صييل تفال امَّ أ ، وفهذا بيان إمجايل

 :نموتكلِّ ا املمد عليهفاسدة اعت ةيف ذكر أدلَّ  :الثالث ]املقصد[

 لثبوته احلكم يف كيلِّ عبارة عن ثبوت  االستقراء، وهو :منهاف

ملا  ،ه األسفلك فكَّ رِّ حيوان ُحي  كلَّ  كمن حيكم أنَّ اته، يف أكثر جزئيَّ 

 رأيستق ما مليكون  ب، وجائز أنْ وادلس وااستقرأ من أحوال النا

 يصحُّ  مٌّ استقراء تاات فهو م اجلزئيَّ عمَّ  ، فإنْ أهتقربخالف ما اس

 الرباهني. به يفدالل ستاال

التمثيل، وهو دعوٰى ثبوت احلكم يف  :ومنها] ]٢٠٠[[ص /

: ركانه أربعةأ و ،ونه القياسمُّ َس يف اآلخر، ويُ  جزئي لثبوته

ب يلغاٰى قياس امَّ سونوع منه يُ  .مكحلاو ،ةوالعلَّ  ،والفرع ،األصل

 ،بهمال مطعىلٰ  ونيُّ به البرص ما يستدلُّ  الشاهد، وكثرياً  ىلٰ ع

بالسرب  بالدوران وتارةً  ارةً ة التي هلم تة العلَّ يَّ علّ  ون عىلٰ يستدلُّ و

 . والتقسيم

 نَّ إف ،ة، والدوران ضعيفن الدالئل احلقَّ وليس هو عندنا م

العلل عها كأجزاء ئر مللدا لالً ت عمن املدارات ليس اً كثري

 ضعيف املتضايفني مع اآلخر، والسرب والتقسيم ها وأحدورشوط

 تعليل كلِّ  وليس جيب ،لحلكم معلَّ ا عٰىل أنَّ  بنيٌّ ه منَّ ، فإأيضاً 

ة العلَّ  عٰىل أنَّ و .وعٰىل ثبوت احلرص .وإالَّ لزم التسلسل ،حكم

ست أو لي وها ذكرأقسامهم التي  بة من قسمني من ليست مركَّ 

 .ت يف األصلدَ جِ ي وُ ئط التال الرش حصووعىلٰ  .أحدهازئي ج

 ا يف الفرع.دهجوو يمكنلتي وعٰىل ارتفاع املوانع ا

ه لو مل قالوا: ألنَّ  ،عٰىل العدم االستدالل بعدم الدليل : هاومن

ة، وريَّ ء لزم القدح يف العلوم الرضفي اليشيلزم من نفي الدليل ن

 ألنَّ  ،نعلمها ن الونح وأهناراً  جباالً يدينا  أ بني يقال: إنَّ  أنْ  جلواز

 العلوم يف حوالقد .اهمن إدراك تعاٰىل خلق يف أعيننا مانعاً  اهللا

 العقل ظري بدليل مل يبعد يف ه متٰى استفيد علم نألنَّ  ة،النظريَّ 

لو جاز إثبات ما  وأيضاً  .ماتهمقدَّ  وجود معارضة قادحة يف إحدٰى 

 له. يةال هناما ات ليه جلاز إثبال دليل ع

 .وب فاسدواملطل ،تانبهتان رديَّ الشُّ 

ف عٰىل توقَّ  إنْ  ناتبحرضبل العلم بعدم اجل فألنَّ  ،وىلٰ ا األُ أمَّ 

ف جاز مل يتوقَّ  ، وإنْ اان نظري� بانتفاء ما ال دليل عليه ك العلم

 ال دليل عليه جيب نفيه.ا م حصوله حال اجلهل بأنَّ 

مات عند قدَّ ب املام حيصل العلم عقيإنَّ ة، فيَّ ا العلوم النظروأمَّ 

ا هبالبدهيي زم للعلم مات أو العلم الالَّ ملقدَّ بتلك ا يعلم البدهيال

 مات. علم بفساد املقدَّ لاال عند عدم  اهيي� دب لزوماً 

يز ه ال يلزم من جتوا الثانية فباطلة، ألنَّ وأمَّ ]] ٢٠١[ص [/

ات ما ال هناية له، بثإ اءليل عليه بالثبوت وال باالنتفإثبات ما ال د

 تناعه.ليل عٰىل امالد قيامل

من عدم زم يله م أنَّ عنيت ا نقول: إنْ نَّ وب فألاملطل ا فسادوأمَّ 

ال أكثر هَّ ان اجلُ وإالَّ لك ،ل فباطل قطعًا وليل عندكم عدم املدلالد

عدم الدليل يف نفس األمر م من ه يلزعنيتم أنَّ  وإنْ  .من العلامء علامً 

 ؟ل ليس بثابتلدليمر اه يف نفس األنَّ إ :قلتم مَ فلِ  عدم املدلول،

 وتيل الثبعدم دل املعارضة: لو دلَّ  ٰىل سبيلنقول ع اعٰىل أنَّ 

د رتدَّ يي الذء نفي عٰىل الثبوت، فاليشلاعدم دليل  ، لدلَّ يعٰىل النف

 عٰىل أحدمها يلزم أنْ  لُّ يد الذهن يف إثباته ونفيه إذا مل يظفر بام

 هذا خلف.  ،معاً  فياً منت يكون ثابتاً 

ايب  م اإلجيعٰىل مطلوهب ةبعدم األولويَّ  لتدالاالس : ومنها
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قادر عٰىل بعض  تعاىلٰ  هللاإلجياب: اف ون يف طروالسلبي، كام يقول

ه عٰىل اجلميع، ألنَّ  ون قادراً كي نْ أ فيجب  ،ات برباهينهمكنمامل

در يق أو صالً أ ء ال يقدر عٰىل يش ا أنْ فإمَّ ليس عدد أوٰىل من عدد، 

وجود  فاء: قد ثبتالنترف اام يقولون يف ط اجلميع، وكعىلٰ 

، د أوٰىل من عدد يكن عدفلو جاز إثبات آخر مل ،الوجودواجب 

ت ما ال د وهو املطلوب، أو يثبعدان األء مال يثبت يش نْ أ ا فإمَّ 

 حمال. هناية له وهو 

ة لويَّ عنيتم بعدم األو ا نقول: إنْ ، فإنَّ ا مة فاسدة جد� وهذه املقدَّ 

مها؟ ة عد األولويَّ عدم العلم ب من  يلزم  ه إنَّ  : قلتم  مَ فِل  ، لم هبا عدم الع 

  عليه.   ة باحلجَّ   البناكم ة يف نفس األمر ط األولويَّ عنيتم عدم   إنْ و 

 :يف اإلرادة والكراهة :عرش سابع البحث ال

االعتقاد اإلرادة والكراهة أمران زائدان عٰىل  عندي أنَّ  احلقُّ 

ب اجو قِّ ا يف حأمر وجداين، أمَّ ذا وه ،نريد د ثمّ عتقا ننا، فإنَّ يف حقِّ 

تناول الدواء نريد ا قد نَّ للشهوة، فإغايرة منظر، وهي  الوجود ففيه

 ي ما ال نريد.تهونش ،يهوال نشته

ة اإلرادة إٰىل زلة البرصم بعض معتمسألة: قسَّ ] ١١٥/١٠٤[

 ق.تعلَّ ا مق هلا، ومنها ما هلتعلَّ منها ما ال م]] ٢٠٢/[[ص  قسمني:

ل هو الذي ال األوَّ يمكن حدوثه، ولثاين هو ما وجعل القسم ا

 ،اهلق إرادته إرادة ال متعلَّ  إنَّ ، فوغريهبقاء الك صالً مكن حدوثه أ ي

ما  نَّ لبقاء، ألة حدوث ااملريد صحَّ  عتقادجل اقة ألتصري متعلَّ ال و

 د؟عتقاملن اعتقاد يقة ملكايف احلق قاً ق له كيف يصري متعلَّ ال متعلَّ 

ة د صحَّ ريد املذا اعتقإال: اشم يف ذلك فقام خالف أبو هوربَّ 

 .قُّ دي هو احلوهذا عن ته،رادإت صحَّ البقاء حدوث 

اإلرادة   أنَّ ن املعتزلة إىلٰ ة مب مجاعمسألة: ذه] ١١٦/١٠٥[

قها تعلُّ  ز أبو عبد اهللاه، وجوَّ ث فال تتعدَّ دحلاباق ام تتعلَّ نَّ إ

 .فاتدات من الصجدِّ باملت

 عدام.قة باألمتعلِّ  اة إٰىل أهنَّ املجربِّ  وذهب 

حداث مل ة األطريققها علُّ ت يفت و تعدَّ ل الون بأهنَّ وَّ األ استدلَّ 

عدم  :ةالرشطيَّ ان وبي ه.م مثلفاملقدَّ  ،طليل باوالتا ،قها متعلَّ ينحرص

 أوٰىل من غريه. ق حينئذٍ ه ال متعلَّ فإنَّ  ة،األولويَّ 

 وأيضاً  .املايض والباقي غري مرادين أنَّ  :تايلوبيان بطالن ال

ير، لتقد هذا ااإلرادة عىلٰ  ذلكفك ،هق متعلَّ االعتقاد ال ينحرص

جه ن الوق عٰى يف التعلُّ واحد منهام قد تعدَّ  جلامع كون كلِّ وا

 الواحد.

ة، وما ذكروه من  طيَّ الرش ةل املنع من صحَّ عن األوَّ اجلواب و

ك به، والقياس عٰىل مسُّ التة فقد أسلفنا ضعف عدم األولويَّ 

 الفارق.االعتقاد ضعيف مع قيام 

ن كا واءد سدِّ متج كلِّ ق اإلرادة بلُّ ة تعواألوٰىل عندي صحَّ 

 . اأو عدمي�  اوجودي� 

رادة اإلق تعلُّ  د يصحُّ متجدِّ  ان كلُّ ك لـامَّ مسألة: ] ١١٧/١٠٦[

ق تعلُّ  دات صحَّ املتجدِّ  ]]٢٠٣/[[ص  لةبه واإلرادة من مج

 ،حكي عن أيب القاسم املنع، وامل مذهب أليب عيلٍّ ا، وهو هب ادةاإلر

 وإالَّ لزم التسلسل.

ر وجوب إرادة  تقديزم عىلٰ لسل الالتس فإنَّ  ،داسام فواإللز

 ة فال.حَّ ا عٰىل تقدير الصمَّ اإلرادة، أ 

وإالَّ  ، هو األخري بغريها؟ األوٰىل نفسها أم اإلرادة ب راد يُ وهل 

ه ألنَّ  ، وهو عندهم ممنوع  ،تفصيل ل  وجه اعىلٰ  ئنيقت اإلرادة بشي لتعلَّ 

  نظر. هذا   ويف   . ر خاآل دون  راد أحدمها  يُ   أنْ   ويصحُّ ال مرادان إالَّ 

ا ومنه ،قالوا: اإلرادة منها ما هو متامثل لة:مسأ] ١١٨/١٠٧[

الوجه لوقت وق يف ااد املتعلَّ ثل احتِّ ا يف التامتلف، ورشطوا هو خمم

 والطريقة.

موجبها  ائط بأنَّ يه هذه الرشل ما اجتمع فاث متوا عىلٰ واستدلُّ 

اهة الكر نَّ وأل .تلزم متاثل العللملعلول يسومتاثل ا ،متامثل

أو إالَّ مثلني  ال يضادُّ  ء الواحدواليش ،منهام كال�  ضادُّ ياحدة لوا

 ء واحد. مها يشفال يضادُّ املختلفان  ا، فأمَّ ينضدَّ 

املعلول ال التامثل يف  أنَّ  دناعن احلقَّ  نَّ إتان، فتان رديَّ جَّ حلوا

 دُّ الواحد ال يضا ضح لنا أنَّ ومل يتَّ  ،ستلزم التامثل يف العللي

 ير.دة تقرن زيا هلذي فسيأيت ،نيختلفملا

امع يف اجت استحالة اله نَّ إزون الجتامع األمثال: قال املجوِّ 

ر ؤثِّ هلذه الزيادة فيام يُ  ن ال تأثريواحد، ولك لٍّ تامثلة يف حمإرادات م

زيد بإرادة واحدة وبإرادات ال نجد  بارنا عنا حال إخه، ألنَّ في

ادة يد يكون للزايد، نعم ق  يتزالي زئاحلكم اجل رقة من حيث إنَّ تف

قد واحدة ود كراهة اجيإ القديم تعاٰىل لو حاول  نَّ إيف املنع ف حظٌّ 

ا املختلف بالوجود، وأمَّ  حّق  يكن مراده أ دات كثرية، ملفعلنا إرا

 ائط السالفة، وذلك بأنْ لرشأحد افقد  قد فهو ما داترامن اإل

ء حدوث اليش مهاأحديريد كام  ،ق أو الوقت أو الوجهيتغاير املتعلَّ 

ء يشال لطريقة، كام يريد أحدمهاوثه عٰىل وجه أو اريد حدواآلخر ي

 . الً آلخر مفصَّ وا جممالً 
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يب هاشم أ و مذهب  رأي مجاعة، وهيف اإلرادة عىلٰ  وال تضادَّ 

 ين.راديت الضدَّ إ  تضادِّ إىلٰ  ، وذهب أبو عيلٍّ اً خريأ 

يف   تضادِّ لارشط من  ل بأنَّ الفريق األوَّ  استدلَّ ]] ٢٠٤[[ص /

كس  عقني عىلٰ واحد من املتعلَّ  ق كلِّ قها وتعلُّ علَّ اد متقات احتِّ علَّ املت

إالَّ عٰىل وجه  ق اإلرادة ال يكونتعلُّ  كانذا إبه اآلخر، وق ا تعلَّ م

ق واحد لكانا مثلني ال بمتعلَّ ا قترادتني تعلَّ هاتني اإل أنَّ  فلو ،احدو

 ين. ضدَّ 

إرادة ح لوجودها وترجيركة احلإرادة  اآلخرون بأنَّ  واستدلَّ 

ذلك  فكام متقابالن لذاتيهامح لوجوده، فكام أهنَّ ن ترجيالسكو

 ام.إرادهت

 فاةحلصول املنا ،اإلرادة الكراهة ضدُّ  نَّ ان عٰىل أفق الفريقواتَّ 

 نهام.بي

ء اليش خطأ، فإنَّ أ ه ء هي كراهة ضدِّ ليشإرادة ا إنَّ  :ومن قال

ة ها كراهء يلزمة اليشرادم إنع، عن الضدِّ الغفلة  حالد راقد يُ 

 نء مكاليشذ الزم ا، فاخلطأ نشأ من أخط اعتبار الضدِّ رشب ضدِّ ال

 ء.اليش

 اإلرادة. يضادُّ  ىمعنً لقاسم السهووأثبت أبو ا

القدرة عٰىل تلزم ين يسالقدرة عٰىل أحد الضدَّ  أنَّ ه بوا عليوردُّ 

رين ا قاد كنَّكام السهوعٰىل قادرين يكون  نْ أاآلخر، فوجب  الضدِّ 

 ة.ٰىل اإلرادع

 راهة.لإلرادة والك ثالثاً  األعراض ضد� ا عيلٍّ  وجعل أبو

ل يتوصَّ  لوجب أنْ  ىمعنً األعراض لو كان أنَّ ب عليه اووردُّ 

 ،صادر عنه، ومعلوم انتفاء ذلك حكم أو عنهصفة صادرة يه بإل

 ب نفيه.وجف

 تلفة. دود خموالر ،ج ضعيفةجَ واحلُ  ،بعيدة يوالدعاو

دة، اإلرامتناع بقاء اعة إٰىل اهب مجة: ذألمس] ١١٩/١٠٨[

ا لو وا بأهنَّ لُّ ستدار، وجعف لشيخ أيب واد املرتٰىض وهو مذهب السيِّ 

ها أو عدمها ال واما دوهو إمَّ  ،زم أحد األمرينت باقية لكان

 :ةطيَّ الرشبيان  م مثله.فاملقدَّ  ،ل بقسميه، والتايل باطبطريان الضدِّ 

ا ت فعدمها إمَّ مَ دِ عُ  ين، وإنْ رمد األلزم أح ئامً ت دابقي نْ إ اأهنَّ 

خيرج أحدنا  ال نْ زم أ وإالَّ ل ،اطلل بواألوَّ  .أو ال ،ان الضدِّ طريب

نخرج  ء ثمّ قد نريد اليش ا ل، فإنَّ وهو باط ، بكراهةادة إالَّ من اإلر

 والثاين هو األمر اآلخر. .رادته مع عدم كراهتهإعن 

ا مَّ أ ر، وظاهل فوَّ ا األمَّ أ مني، القسالن بطا وأمَّ ]] ٢٠٥ [[ص/

 أنْ  ائلولق .ان الضدِّ ام تكون بطرينَّ إعدام اإل أنَّ  َف رِ فلام عُ  ثاينال

 عل، وهوابف يكونعدام ال اإل نَّ أ عٰىل  يٌّ قول: هذا الدليل مبني

 عندنا ضعيف.

اإلرادة  أنَّ من املعتزلة إٰىل مسألة: ذهب مجاعة ] ١٢٠/١٠٩[

عل سان نفسه أو بفنعل اإلقت بفسواء تعلَّ  ،فعلم القدَّ تت جيوز أنْ 

ا ألهنَّ  ،مم التقدُّ وأوجب أبو القاس فيه الوجدان.ا عودَّ غريه، وا

 الن فاسدان.ألصوا .موالسبب متقدِّ  سبب

وإالَّ  ،قالوا: اإلرادة غري موجبة للفعل :ةألمس] ١٢١/١١٠[

ة طيَّ والرش ،هثلم مدَّ فاملق ،موالتايل باطل بام تقدَّ  ،مهاقدُّ ملا جاز ت

ل إالَّ بانضامم للفع وجبةة غري ماإلراد ي أنَّ ندع قُّ احلو ظاهرة.

 الفعل بأرسها. ورشائطالقدرة 

دة عن رادة ال تقع متولِّ مسألة: قالوا: اإل] ١٢٢/١١١[

لة يف نا األجناس املفعوأ استقر لـامَّ ا سباب باالستقراء، فإنَّ ألا

 . د مطلقاً كمنا بعدم التوليح دةاإلرا د عنهايتولَّ  نْ أ  القلب من غري

 تقراء.بري بضعف االسخ نتأ و

 :ة مل واللذَّ يف األ :من عرشثاث الالبح

 ،دراك املالئمي إة هاللذَّ  نَّ أ فهام يف تعريل لذي ذكره األوائا

 ايف.دراك املنإمل واأل

ة يف الشهوة كاحلكَّ ب اً قلَّ كان متع ك إنْ املدرَ  واملعتزلة قالوا: إنَّ 

 .ان أملاً ك رةلنفق اكان متعلَّ  ، وإنْ ةً لذَّ  دراككان اإل األجرب

ج من احلالة ة خرواللذَّ  ه قال: إنَّ أنَّ  زكريا عن ابن َل قِ ونُ 

ض لعرما باوسببه أخذ وهذا خطأ، ]] ٢٠٦[ص /[ ة.عيَّ بيالط

تضيه يقة لحاسَّ لام حيصل بانفعال اإلدراك إنَّ  ما بالذات، فإنَّ مكان 

 . ل حال ما تبدُّ 

يق فر ت نَّ واملعتزلة أ  ر عند األوائل ملشهوة: ا مسأل ] ١١٢/ ١٢٣[ 

ونازع فيه  ورة، عوا فيه الرض ام ادَّ ربَّ مل، و موجب لأل سبب صال االتِّ 

 يضاً وأ  . ي جود  و دمي واألمل ريق ع التف  : إنَّ ن قائًال ري تأخِّ مل بعض ا 

  وهو غري مؤمل.  ، ا صاهل ق اتِّ فرَّ يُ   فالغذاء ينفذ يف أجزاء املغتذي بأنْ 

ا د، أمَّ للوجو ةً دم ال يكون علَّ لعا أنَّ  :لعن األوَّ واجلواب 

 ،ة للسكونه علَّ كعدم احلركة فإنَّ  ةً لَّ يكون ع ه جيوز أنْ العدمي فإنَّ 

الصحيح ان يوذاء يف احلوعدم الغ ،ة للخرسالسمع علَّ  وعدم

 ة للجوع.علَّ 

استناد  باملنع من  العقل قاضٍ  وهذا اجلواب ضعيف، فإنَّ 

 فغري صحيحة. مثلة من األ رَ كِ ذُ وما  مي،لعدالوجودي إٰىل ا
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فليس  ،عياء طبييف الغذفوذ الن أنَّ  :اينلثعن ا واجلواب

 نايف.ملل يكون إدراكاً  فإدراكه ال ،بمناٍف 

ينوس ل؟ جزم جالاصتفريق االتِّ  ل لألمل سبب آخر غريهو

احليوان  ارصعن نَّ إسوء املزاج سبب له ف والشيخ زعم أنَّ بنفيه، 

صال التِّ م اة اآلخر، فام داة لكيفيَّ لفكيفية خما د منهااحو  كلُّ يقتيض

قت ذا تفرَّ إاالعتدال، ف ويتمُّ  حاصالً نكسار ن االيكو موجوداً 

  ساس حاإلفيقع  ،ق نها خالية عن املعاوواحد م لِّ بقيت طبيعة ك

 فيوجد األمل. ،باملنايف

عبارة عن إدراك كان األمل عندنا  امَّ ـلمسألة: ] ١٢٤/١١٣[

 .يِّ احل وجوده إالَّ يف نٰى مل يصّح ملعيالزمه هذا اما   أونايفامل

 ه يف اجلامد، واستدلَّ جودز وجوَّ وأبو هاشم  ]]٢٠٧[[ص /

وجوده يف ٰى كذلك كفام كان وكلَّ  ،لحيِّ ل جب حكامً األمل ال يو بأنَّ 

 . املحلِّ  دجمرَّ 

كام يقولون يف العلم  للحيِّ  ه لو أوجب حكامً ا الصغرٰى فألنَّ أمَّ 

حال  كلِّ  عىلٰ عند وجود ذلك املعنٰى فيه  لوجب كونه أملاً اإلرادة و

 ،التايل باطلك يف اإلرادة واالعتقاد، وجيب ذل دركه كام يُ مل وإنْ 

 . م مثلهقدَّ فامل

احلرارة والربودة  ه الظهور، فإنَّ يفا عودَّ ا الكربٰى فاوأمَّ 

 .حملٍّ  وجودها يف كلِّ  صحَّ  للجملة مل توجب أحواالً  لـامَّ وغريها 

 .الةواملطلوب ظاهر اإلح ، ضعفهاة ال خيفٰى واحلجَّ 

اآلالم غري  ة إٰىل أنَّ املعتزل ذهب بعض لة:مسأ] ١٢٥/١١٤[

كانت باقية ملا  لو ا بأهنَّ  ، واستدلَّ ٰىض د املرتسيِّ اقية، وهو مذهب الب

 ،الوجدانوالتايل باطل ب ،القابل هلا إالَّ بضدٍّ  فت عن املحلِّ انت

 وهي عندنا فاسدة.  رة.زمة عندهم ظاهملالوا  ،لهمثم فاملقدَّ 

 :نفارهوة واليف الش :عرش اسع التالبحث 

هر، وهو ظا  ، لٍّ حم هلام من  وال بدَّ ة، وريَّ لومات الرض ن املع ومها م 

  عندنا وعند املعتزلة.   واحداً   زءاً ن إالَّ ج وال حيالَّ   ، ة ياحل ويفتقران إٰىل ا 

افتقرت  واحد وإنْ  لٍّ يد من حمت يف أزدَ جِ و وُ ا لوا بأهنَّ واستدلُّ 

يان بو م مثله.فاملقدَّ  ،يل باطللتاوا ،لبنية ساوت التأليفاٰىل إ

وي زم التساستلم ياوي يف بعض األحكاالتس ة عندهم بأنَّ طيَّ الرش

 يف. ضع وهو ،يف العلل

ه ال استبعاد يف حلول الشهوة هم بأنَّ اعرتضوا عٰىل أنفس ثمّ 

 التأليف ال فإنَّ  ،فالتألي فيخالف ،نيمن املحلَّ والنفرة يف أزيد 

 ني. إالَّ بمحلَّ  حيلُّ 

ند تزايد األجزاء، النفرة عويد الشهوة ه يلزم تزاأنَّ بوا أجاب

 ،وتهشه تقصهذل قد ال ين سمني إذاال نجدا نَّ إف، تايل باطلوال

 م مثله. فاملقدَّ 

ه ال  ة ضعيفة، فإنَّ هذه احلجَّ  وعندي أنَّ ]] ٢٠٨ [[ص/

ست هي ن األجزاء يف السمني ليزائد مكون الي اد يف أنْ استبع

 ة.شهوإليها يف الة املحتاج

 ا إنْ ألهنَّ  ،غري مدركةالشهوة  ة: قالوا:ألمس] ١٢٦/١١٥[

 األمل قد اختصَّ  إنَّ ، فاثلة لألمله كانت ممفي ياةاحل أدركت بمحلِّ 

 ،اضاحلياة دون غريه من األعر احلياة يف حملِّ  ك بمحلِّ درَ ه يُ بأنَّ 

 هر.اخلمس، وهو ظا حدٰى احلواسِّ بإك درَ يُ  وال

ء  ليشا وجدنا ا متٰى ألنَّ  كات، باملدرَ إالَّ  قانقالوا: ومها ال يتعلَّ 

استحال  كاً يكن مدرَ تٰى مل ، ومة بهق الشهوة والنفرلُّ تع صحَّ  كاً مدرَ 

 ،شتهٰى تُ الشهوة ال  ذين األصلني أنَّ قهام به، وبنوا عٰىل هتعلُّ 

 كني.ام غري مدرَ ألهنَّ  ،عنهلطبع ر اينفوكذلك النفار ال 

أحدنا  قيتني، ألنَّ باري ام غمسألة: قالوا: إهنَّ ] ١٢٧/١١٦[

ة الطريق هذ، وهمع قبول املحلِّ  إٰىل غري ضدٍّ  مشتهياً من كونه خيرج 

 . مرَّ  ملا ةضعيف

وا بعدم النفرة، واستدلُّ  دُّ مسألة: الشهوة تضا] ١٢٨/١١٧[

ا ك إمَّ املدرِ  قالوا: ألنَّ  ،هلام ثالثاً  اا ضد� فوونمها اجتامعهام عٰىل تضادِّ 

عنه، وال  راً ون منفو به فيكملَّ و يتأأ هٰى تن مشفيكوبإدراكه  يلتذَّ  أنْ 

ثبت  فلوة، علَّ  إىلٰ  عدمهاموال يفتقر  ،هامني هذين إالَّ عدمواسطة ب

 نه.له حكم صادر عثالث مل يكن  ضدٌّ 

يَّةمن رشط ال نَّ إوهو باطل، ف د من احو ق كلِّ تعلُّ  ضدِّ

 اآلخر. ق به الضدُّ ين بصفة عٰىل عكس ما تعلَّ الضدَّ 

 :يف اإلدراك :نوالعرشالبحث 

 ه للقدرة واإلرادةة، ومغايرتوريَّ ت الرضملعلوماوهو من ا

قع و امنَّ إ، وقطعاً  ةمعلوم ة باحليِّ ختصَّ امل راضاألعا من وغريمه

ا قالوا: ألنَّ  ،دته زيااألشاعرة إىلٰ  ت النزاع يف مغايرته للعلم، فذهب

  ، عنيا الفتحنذا علمنا وإبني حالنا منا وذا علإ نجد تفرقة بني حالنا 

 لزيادة.ام هو انَّ إالفرق  ومستند

راجعة إٰىل ة اديالز أنَّ  زعموا لكعبي وأبو احلسنيواألوائل وا

 ة.ر احلاسَّ تأثُّ 

  ،والذوق ،والشمُّ  ،والسمع ،سة: اإلبصارواإلدراكات مخ

 واللمس.
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 ]: القول يف اإلبصار[ ]]٢٠٩[[ص /

 قوم ة اإلبصار، فقالفوا يف كيفيَّ مسألة: اختل] ١٢٩/١١٨[

،  القي املبرصن العني يروج شعاع من بخيكوام ه إنَّ وائل: إنَّ األمن 

 أيب جعفر.ة والشيخ تزلة البرصمع مناعة مذهب مج وهو

ام يكون بانطباع صورة ه إنَّ ألوائل إٰىل أنَّ وذهب آخرون من ا

 العني.املرئي يف 

ستحالة خروج جسم  فالل ا األوَّ باطالن، أمَّ عندنا والقوالن 

واستحالة  ،وابتة الثكري امل ويالق نصف كرة العقي  يالمن العني

عظيم يف فالستحالة انطباع ال ثاينا المَّ أ و اض.نتقال عٰىل األعراال

يف  اهل ة التي ال حظَّ باع املبرص يف املادَّ ه بانطعذر عنالصغري، وال

 ).ررسااأل(اه يف كتاب نَّ، وقد بيَّ تامٍّ  ر والعظم غريالصغ

د علإلبصار ب واملعتزلة لوائط األمسألة: رش ] ١٣٠/١١٩[

ء وضو أ  ون ذا لونيك ، بمعنٰى أنْ رصاآللة كثافة املب سالمة

ال  نْ الصغر، وأ ون يف غايةال يك غريه، وأنْ من ذاته أو من  ئةضاإو

فرطني وحصول ب امللبعد والقريكون بينهام حجاب وعدم ا

 املقابلة أو حكمها. 

عند حصول صار اإلبواألوائل أوجبوا حصول تزلة املع إنَّ  ثمّ 

 ة.عريف ذلك األشا موخالفهائط، ه الرشهذ

م  عدوا عىلٰ األواخر استدلُّ ورة، والرضجئوا إٰىل لون التواألوَّ 

بة مع تساوي نس الكبري من البعيد صغرياً  ا نبرصاإلجياب بأنَّ 

 عني.إٰىل الأجزائه 

الصورة يف باع انط وأصحاب االنطباع أجابوا عن ذلك بأنَّ 

ار  املقدنطبعت يف منها إذا ا رؤيتها أصغربب لري ساملقدار الصغ

لعني،  دته املرئي وزاوية اخمروط قاع موهُّ ت دَ عُ بَ بري، واملرئي إذا الك

 أصغر.فكان املنطبع فيه  ،غرت الزاويةص ئياملر دَ عُ ام بَ فكلَّ 

بعد املسافة  صحاب الشعاع أجابوا بأنَّ أ و]] ٢١٠ [[ص/

 .التامِّ راك اإلدٰىل فال يقوٰى ع ،ةق األشعَّ فرُّ سبب لت

صورة  نطباع: إنَّ اب االقال أصحمسألة: ] ١٣١/١٢٠[

ام نَّ إو ،حساسعندها اإلة وال يقع ة اجلليديَّ يف الرطوب بعينطاملرئي 

ذلك فل ،كةرِ وح مدوهناك ر ،فتنيصبني املجوَّ عملتقٰى ال ع عنديق

ذا مل إا مَّ أاليدين، فكة واحدة بخالف اللمس بتكون الصورة املدرَ 

إٰىل جزء خمروط  ٰى كلُّ بل انتهالتقاطع  هيأةوطان عٰىل خرامل يمتدّ 

 الواحدة صورتني.كت الصورة ، أدربارصال من الروح

ع اخلارج من العني عٰىل شعاال الشعاع قالوا: إنَّ  حابوأص

ة و عني وقاعدته عند املرئي،ند الون رأسه عخمروط يك ةهيأ هذا قوَّ

ان، دح ويتَّ برصد املعن ومها يلتقيان  سهمي املخروط الشعاع يف

ل يرٰى  ، باحدء وة عٰىل يشروطيَّ خم تقي سهامً ل ال يلواألحو

فان السهمني عليه، والطرف املخروط ال بوقوع ألشياء بطرا

 ام. هتكافتباين مدر ،باينانمت

الروح جسم  ل فألنَّ األوَّ  اأمَّ دي باطالن، لعذران عناو

 م واليتقدَّ  ث البحي ر بقائه يف امللتقٰى دائامً فمن املتعذِّ  ،لطيف

 ألوقات.ر اأكثل ألكثر الناس يف حلوب حصول افكان جي ،رأخَّ يت

، كام إذا واحداً  دا عند املرئي كاناحتَّ  إنْ الطرفني  اين فألنَّ ا الثوأمَّ 

واحد منهام  ك بكلِّ رِ كان املدا حدمل يتَّ  ني، وإنْ خروطام املد سهاحتَّ 

 املرئي نفسه. بعض املرئي ال

صورة  طباع: إنَّ ال أصحاب االنق  ة:ألمس] ١٣٢/١٢١[

باع تلك النط ،بلهان إذا قاسانإلا املرآة فيدركها نطبع يفتوجه ال

 ة ثانية يف العني.الصورة مرَّ 

 نْ ه يلزم أوألنَّ  .رييم يف الصغ لزم انطباع العظأ، وإالَّ وهذا خط

ذا إاجلدار  كام أنَّ  ر لون املرآة عند انطباع الصورة فيها،ال يظه

 لونه. عكاس مل يظهرالنبا اخرضَّ 

ي ني ويالق العمن ه خيرج الشعاع نَّ اع قالوا: إلشعاب اوأصح

 يقابلها. ينعكس عنها إٰىل ما املرآة و

 . يف ملا مرَّ ضع يضاً وهذا أ ] ٢١١[[ص /

 : ة اإلدراكاتبقيَّ  ل يفالقو

نضغط اء املي اهلوام يكون بسبب تأدِّ السامع إنَّ  نَّ شهور أيف امل

 صامخ. الإىلٰ  بني قارع ومقروع

ف اهلواء كيُّ ه لتقوم: إنَّ  ا فيه، فقاللفواخت فقد ا الشمُّ وأمَّ 

 ة.ة ذي الرائحوم بكيفيَّ صل باخليشاملتَّ 

فة من ذي  ال أجزاء لطيالنفص ه يكونوقال آخرون: إنَّ 

 لرائحة إٰىل اخليشوم.ا

 وجهان عندي جائزان.ن الوهذا

ة وَّ الق أنَّ  ه من ال حتصيل له، وهووهاهنا وجه بعيد قال ب

 .و هناككها وهرِ ق بمدتعلَّ ة تالشامَّ 

ة اخلالية عن لعابيَّ رطوبة الالط  حيصل بتوسُّ امنَّ إفا الذوق، وأمَّ 

أو سم ة اجلكيفيَّ الرطوبة بل تلك بانفعالطعوم، وهل اإلدراك ا

الطة له؟ فيه غائصة يف اللسان خمال أجزاء من اجلسم صبانف

 احتامل.
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ه باعتباره ، ألنَّ يوانللح اكاته أنفع اإلدرنَّ إف ،ا اللمسوأمَّ 

كان دفع  لـامَّ ب النفع، وجيتل ذوقال اعتباراملنايف وب يبعد من

 .لنفع كان اللمس أقدمالرضر أقدم من جلب ا

  ريك،ة حتفيه قوَّ  ة ملس فإنَّ قوَّ ي ذ كلَّ  نَّ من هذا أ ظهر وقد 

بل هو قوٰى  ،ة واحدةوَّ اللمس ليس ق  واختلفوا فذهب قوم إٰىل أنَّ 

 :أربع

 رد.والبا ة بني احلارِّ وٰىل: احلاكمألُ ا

 لرطب واليابس.بني امة اكية: احلوالثان

 .للنيِّ حلاكمة بني الصلب واوالثالثة: ا

 س.األملبني اخلشن و والرابعة: احلاكمة

 .ون جعلوها واحدة، وهو األوىلٰ خروآ

حكام  أيف  :ونالبحث احلادي والعرش] ٢١٢[[ص /

 :اضاألعر

ة، عرشالأل اً تزلة، خالفعد مجاهري املعن قيةمسألة: األعراض با

 .لرضورة يف ذلكسني احلا وبأ عٰى وادَّ 

كنة يف فتكون مم ،لوَّ الزمان األ ا ممكنة يفه بأهنَّ غري واستدلَّ 

يت إٰىل مكان الذاء من اإلوإالَّ لزم انتقال اليش ،لثاينن ازماال

 ،هورل عليها اجلمة عوَّ وهذه حجَّ  .وهو حمال  ،االمتناع الذايت

 الناس. وارتضاها أكثر

بكونه عنوا  م إنْ هنَّ إفة، رضيَّ  متحقيق غريعند ال اإهنَّ  ل:قوأ 

 اين بدالً لزمان الثكونه ممكن الوجود يف الزم يف الزمان الثاين  ممكناً 

عٰىل  ، ولكن ذلك ال يدلُّ حقٌّ فهو  ،لعن الوجود يف الزمان األوَّ 

 لزمانود يف الوجن اه إذا كان ممكعنوا به أنَّ  نْ وإ جواز البقاء.

ب لزمان الثاين عقيوجود يف الن اممك فيه كان دَ جِ وُ  ل ثمّ األوَّ 

ا كانه هبذوال يلزم من عدم إم ممنوع،ل فهو الزمان األوَّ وجوده يف 

املمتنع  ناع، وذلك ألنَّ مكان إٰىل االمتء من اإلاليش بنتقاا املعنٰى 

الوجود هو نا ام املمتنع هاهنَّ إاملطلق، وهاهنا ليس هو الوجود 

س املتنازع، وال وهو نف اءلبقعني ال أ أوَّ عد وجود د بكونه بملقيَّ ا

، ومثال  يف نفسه ء ممتنعاً ن اليشكود اع الوجود املقيَّ لزم من امتني

ل غري ممكن ه ممكن الوجود يف الزمان األوَّ فإنَّ  هذا الصوت،

 احلركة عند من يقول بأنَّ الوجود يف الزمان الثاين، وكذلك 

 .ئدةالفا ح هذهلمَ لتُ ان غري باقية، فكواأل

اقية ت األعراض بلبقاء عرض، فلو كانا نَّ ة أاعرة األشحجَّ 

دمها، ع الستحال ا لو بقيتوألهنَّ  ،بالعرض لزم قيام العرض

عدمها يستحيل  أنَّ  :ةطيَّ لرشبيان ا م مثله.فاملقدَّ  ،طللتايل باوا

 إىلٰ  وال .لذاته نعاً ممتوإالَّ لكان املمكن لذاته  ،استناده إٰىل الذات

ل به لزم لِّ فلو عُ  ،وط بعدمهرشم حلِّ امل نه عىلٰ طريا ألنَّ  ،الضدِّ 

 ،وديمر وجيف أ  يكون امالتأثري إنَّ  ألنَّ  ،ختاروال إٰىل امل .الدور

 ،طوال إٰىل انتفاء الرش .بوجودي]] ٢١٣[[ص /عدام وليس اإل

 عدم م يفكالوالكالم يف عدمه كال ،و باٍق رشطه اجلوهر وه ألنَّ 

 العرض.

وإالَّ لزم  اء عرضاً لبقاعل ن جاملنع مب :لاألوَّ  واجلواب عن

 العرض.لعرض بقيام اامتناع نع من لدور، وباملا

 ؟ضدِّ دمه إٰىل الال يستند ع مَ ـلِ  :وعن الثاين

بل   ،وط بانتفائه، قلنا: ممنوعمرش دِّ وجود الض قوله: ألنَّ 

 .آلخررجح من اني أ قولال ، فليس أحدل بطريان الضدِّ عدمه معلَّ 

 املختار؟ إىلٰ د ستنال ي مَ ـا لكن لِ نمسلَّ 

 فإنَّ  ،نا: ممنوعر يف أمر وجودي، قلؤثِّ ام يُ إنَّ قوله: املختار 

الطرفني وجب حصوله، سواء  جيح أحدمعه تر حصلذا املمكن إ

منا سلَّ  ة.يَّ ، رضورة تساوي نسبتهام إٰىل املاهأو عدماً  داً كان وجو

 ؟طلرشإٰىل انتفاء اد ستنال ي مَ ـلكن لِ 

دعوٰى االنحصار ممنوعة،  :قلنا هر،جلوو اط هالرش قوله:

و ما أ ينتفي يف الزمان الثالث  ال مَ ـمنا لكن لِ سلَّ  ين الربهان؟فأ

مان الثاين يف الز ه ينتفيكام يقولون: إنَّ  ؟لذاته ال لسبب بلبعده 

 .كذلك

  ماقية معّمر إٰىل صحَّ األوائل و مسألة: ذهب] ١٣٤/١٢٣[

 ي.عند وهو احلقُّ  العرض بالعرض،

 مني إٰىل االمتناع. املتكلِّ من  ةاعهب مجذو

 وكذلك البطء. ،كةعة عرض قائم باحلررسال أنَّ  :انل

من االنتهاء إٰىل اجلوهر،  ه ال بدَّ أنَّ ب وااحتجُّ ] ]٢١٤[[ص /

 جلوهر فيه.ول احلص ز اجلوهر تبعاً يكون اجلميع يف حيِّ  حينئذٍ و

  ىلٰ إ نتهاءاالون با مقرُّ نَّ إعة يف ذلك، فزمناال  :واجلواب

ام ذلك بالبعض وقي ، ولكن املنازعة يف قيام البعضاجلوهر

 ك.ي ذلر، وما ذكروه ال ينفالبعض باجلوه

ناع مسألة: املشهور عند املعتزلة واألشاعرة امت] ١٣٥/١٢٤[

ني م التأليف بمحلَّ ز أبو هاشم قياني، وجوَّ قيام العرض بمحلَّ 

 .ائدالزومنع من 

ني، ال  محلَّ ب حيلُّ احد قد والض العر نَّ أ هبوا إٰىل واألوائل ذ
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يف   ال� اني حلَّ د املح يف أح الذي هو حالٌّ يكون العرض  بمعنٰى أنْ 

 صارا يف جمموع شيئني  العرض الواحد حالٌّ  نَّ إ، بل خراآل حلِّ امل

 ري ذلك.والعلم وغكاحلياة  ،له واحداً  هام حمال� باجتامع

ني  حلَّ ملا ند مواح بكلِّ يستغني  العرض لون بأنَّ وَّ ألا احتجَّ 

 يمنع ذلك. لقائل أنْ و .خلف ذاه ،عن اآلخر حال احتياجه إليه

ن واألوائل عٰىل امتناع وملِّ ملتكا فقمسألة: اتَّ ] ١٣٦/١٢٥[

صه إٰىل ه حمتاج يف تشخُّ وا عليه بأنَّ استدلُّ االنتقال عٰىل العرض، و

 ه.فيستحيل انتقاله عن ،حلِّ امل

 ،والتايل باطل ،فيه لَّ ا حلك ملذه لوال نَّ فأل ،ا الصغرٰى أمَّ 

 ا يفعنه، أمَّ  مستغنياً ون يك ه حينئذٍ أنَّ  :ةيَّ طان الرشيب م مثله.فاملقدَّ 

ء ينايف  ستغناواال ، صهشخِّ ص فبام يُ ا يف التشخُّ ، وأمَّ ةجود فبعلَّ الو

 ان.ة عن البيوالكربٰى غنيَّ  .وبيان بطالن التايل ظاهر .احللول

 .من بعدختلو ة ال ذه احلجَّ هو

ف يها اخلالوقع ف ة األعراضيف بقيَّ  :ونلعرشثاين واث البحلا

 :مني بني املتكلِّ 

من  ون ومجاعةديُّ غداذهب البمسألة: ] ١٣٧/١٢٦[

 اعة من املعتزلة.األشاعرة إٰىل إثبات البقاء، ونفاه مج

 ثمّ  ،تكن باقية حال احلدوثت مل الذا لون بأنَّ األوَّ  احتجَّ 

 صارت باقية.

 الذات يف ذلك تغريُّ  م أنَّ سلِّ ال نُ  :بواجلاو]] ٢١٥[ص [/

 ت. الثبوىلٰ ع يدلُّ 

 ،لزم التسلسل اً لبقاء ثابته لو كان ابأنَّ اآلخرون  واحتجَّ 

 فامللزوم مثله. ،زم باطلوالالَّ 

لزمان  البقاء أمر اعتباري هو مقارنة الوجود ي أنَّ ندع واحلقُّ 

طاع بانق عطقعنٰى وينض له هذا امليعر وقد ،لبعد الزمان األوَّ 

 ار.عتباال

، ىالفناء معنً باعهأتم ومسألة: أثبت أبو هاش] ١٣٨/١٢٧[

 .حلقُّ و اوه ،قونه الباونفا

الَّ  وال يمكن ذلك إ ،عدمها اجلواهر باقية يصحُّ  بأنَّ  دلَّ ستوا

  . يتام يأة عدمها فلا صحَّ ، وأمَّ ا باقية فقد مٰىض ا أهنَّ أمَّ  .اءبثبوت الفن

يكون  ا أنْ عدام إمَّ اإل ألنَّ ف ،الفناءبوت ث زمذلك يستل ا أنَّ وأمَّ 

ام يكون إنَّ  رؤثِّ  املتأثري ، ألنَّ أو للفاعل وهو حمال وهو حمال،للذات 

 ،طريان الضدِّ جياد أثر أو لالتأثري هو إ ألنَّ  ،ال يف اإلعدام ديف اإلجيا

 وهو الفناء.

ذا ه ماتز عن التبقٰى، استغنٰى  هر الاجلوا قال بأنَّ  لـامَّ ام والنظَّ 

 .كان بقوله ذلك قد ارتكب حماالً  نْ حال، وإامل

ة صحَّ  ويان يفم متساعداواإل دجيااإل قالوا: إنَّ  لـامَّ ألوائل او

 .ر، اندفع عنهم هذا املحالاالستناد إٰىل املؤثِّ 

ره تبقٰى الذات تباباع ىأثبتوا البقاء معنً لـامَّ ون والبغداديُّ 

 ال.ذا املحه امزتال ا عنتفنٰى، استغنوه دموباعتبار ع

 .ما ذهب إليه األوائل عد هذا فاحلقُّ وب

 : حكام الفناء القول يف أ

وال يوجد   ،الفناء متامثل نَّ ملعتزلة أ ه مشايخ ايهب إلالذي ذ

 صفاته كونه منافياً  خصَّ أ  لوا: ألنَّ ، قافيه اختالف وال تضادٌّ 

ت الصفا خصِّ أ  يف اكفراده، واالشرتأ مشرتك بني  هوو ،للجوهر

 .الذات رتاك يفشاالزم لتيس

جعفر وقف  والشيخ أبو ،ةغري مرَّ  وهو عندي ضعيف ملا مرَّ 

 يف ذلك.

وإالَّ لزم أحد  ،فناء ال يبقٰى الوا: الة: ق مسأل] ١٣٩/١٢٨[

يل ، والتاء دائامً تعاٰىل يش أو يبقٰى مع اهللا ،لا التسلساألمرين: إمَّ 

 أنَّ  :ةطيَّ رشال انبي]] ٢١٦/[[ص  .له م مثفاملقدَّ  ،يه باطلبقسم

 .ينتفي، أو ينتفي ال ا أنْ إمَّ  ، فالفناء الباقيال ينتفي إالَّ بضدٍّ اقي الب

ل،اين يلزم منه القسم قسمني، والثد الل أحوَّ األو الكالم  ألنَّ  األوَّ

ل  األوَّ  اا بيان بطالن القسمني، أمَّ مَّ أ و الم فيه.الكه كيف ضدِّ 

 ين فباإلمجاع. الثا افبالربهان، وأمَّ 

وإالَّ  ،الفناء غري مقدور بالقدرةوا: ألة: قالسم] ١٤٠/١٢٩[

 بيان م مثله.دَّ فاملق ،اطلوالتايل ب ،اجلواهر القدرة عىلٰ  لزم

يان بطالن بو ه.ء قادر عٰىل ضدِّ القادر عٰىل اليش أنَّ  :ةطيَّ الرش

، رَّ م املخرتع من األفعال ملا هبا عقي القدرة ال يمكن أنْ  أنَّ  :التايل

 ،ل يستحيل وقوع اجلوهر بهد، واألوَّ ولِّ ملتارش واا املبع منهقي اموإنَّ 

القدرة  ما يقع يف حملِّ منه  قسمني: ىلٰ والثاين ع تداخل. لزم الإالَّ و

يلزم منه   يضاً و أ وه ،املجاورة كالنظر مع العلم والتأليف مع

ه ال نَّ ألالقدرة، وهو باطل،  عن حملِّ  ومنه ما يقع خارجاً  التداخل.

ة، وأجناسه ستَّ  .درة إالَّ االعتامدلقا ن حملِّ لفعل عي ادِّ علت سبب

ا لو اعتمدنا طول نَّ ا، ألهر هبوليس تقع اجلوا ،ة لنامقدور وهي

 د فيه اجلواهر.مشدود الرأس مل يتولَّ  الدهر عٰىل زقٍّ 

 .فهذا ما قيل يف هذا الباب، وهو ضعيف

 عنها. حثلبقع فيها اخلالف مٰىض اأعراض ووهاهنا 
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 : جودات عٰىل رأي األوائل وسيم املتق يف :ينالثا قصدامل

ا  مَّ إ، واملمكن ناً ممك وأ  اتهلذ كون واجباً ي نْ أ ا د إمَّ قالوا: املوجو

لغريه وهو  يكون حمال�  نْ أ ا ، واجلوهر إمَّ و عرضاً أ  يكون جوهراً  نْ أ 

هو منهام و باً و مركَّ أ لصورة، يف غريه وهو ا و حاال� أ اهليوٰىل، 

ق باألجسام تعلُّ  قًا ن كان متعلِّ إف، وال حاال�  حمال�  الو أ ، جلسما

 قل.إالَّ فهو العو ،النفسالتدبري فهو 

  ،واملضاف  ،والكيف ،الكمُّ العرض فأقسامه تسعة:  امَّ وأ 

 ينفعل. نْ أ و ،يفعل نْ أ و ،وامللك ،والوضع ،واملتٰى  ،واألين

ا وأمَّ  . د فسيأيت البحث عنه الوجو  ا واجبأمَّ ]] ٢١٧[[ص / 

حث عنهام وعن بعض مباحث ب  ال ورة فقد مٰىض ص وٰىل وال هلي ا 

  .األعراض   م وعن أحكا  ، ن البواقي ث ع البح   عىلٰ   األجسام، فلنأِت 

 :ة الكالم يف األجساميف بقيَّ  :لالبحث األوَّ 

بات، فالبسيط هو الذي مل  ط ومركَّ األجسام عٰىل رضبني: بسائ

 :رضبني عىلٰ  وئع، وهأجسام خمتلفة الطباته من ب حقيقيرتكَّ 

 لكي وعنرصي. ف

 ا مطلبان: نهافه

 : ةلكيَّ يف األجسام الف :ل] األوَّ [املطلب

ري الك غاألف وائل أنَّ هور عند األشمسألة: امل] ١٤١/١٣٠[

 يف فلك وإالَّ حلجبت عن إبصار الكواكب املرتسمة ،نةملوَّ 

سبب اللون  نة، ألنَّ وَّ فهي بسائط فهي غري مل وأيضاً  الثوابت.

 .ملزاجا

يكون هلا لون  وٰىل فلجواز أنْ ا األُ تان، أمَّ تان رديَّ حلجَّ او

يكون ما  ز أنْ جاه وألنَّ  .ارن اإلبص حيجب ع ضعيف كالبلور فال

ا الثانية فالصغرٰى ممنوعة وقد وأمَّ  الثامن ذا لون. وراء الفلك

 لبحث فيها، والكربٰى منقوضة بالقمر.ا مٰىض 

 رَ  يُ ذا ملإاف فَّ شلافة، واشفَّ امء الس الزرقة سببها أنَّ  إنَّ وا: قال ثمّ 

ة ريَّ ة وبخاريَّ غبا أجزاء ه يكون كاملظلم، ويف اجلوِّ ن فإنَّ ورائه ملوَّ 

 ل الزرقة.فيتخيَّ  ء باملظلمئة، فيختلط امليضمضي

 ،لرؤيت الكواكب : قالوا: لو كان املحيط مكوكباً تذنيب

لك غري فكون ال ة عىلٰ واملالزمة مبنيَّ  م مثله. فاملقدَّ  ،والتايل كاذب

نة، وفيه منازعة بني الكواكب ملوَّ  نَّ أ  وعىلٰ  .وقد مٰىض  ،نملوَّ 

م  ومع تسلي]] ٢١٨/[[ص  نة.ا ملوَّ أهنَّ ن األظهر اك ، وإنْ القوم

ن يكون عدم الرؤية للصغر ال لفقدا ملقامني حيتمل أنْ هذين ا

 اللون.

ستفاد من الشمس، مسألة: قالوا: نور القمر م] ١٤٢/١٣١[

جزاء أ  عندهم أنَّ ه و حم، والظاهر يفامً ط يكون مظلسُّ لتوع ام هألنَّ 

 لمة.ه الظفي بتوجأ ته مظلمة مرتسمة فيه كوكبيَّ 

ة ا أبخرة دخانيَّ أهنَّ إٰىل رسطو ة، فذهب أُ يف املجرَّ واختلفوا 

 متكاثفة واقفة يف اهلواء.

تقاربة ة قليلة الضوء ما أجزاء كوكبيَّ إٰىل أهنَّ  آخرونوذهب 

 ار.املقد ريةصغ الوضع

ة مديدة يف قاء البخار مدَّ ب ادتبعل، السألوَّ ل ابعدوا القوستوا

 وال نقصان.ق خلل رُّ طاهلواء من غري ت

 : ةيف األجسام العنرصيَّ  :لثايناملطلب ا

  ثمّ  ،ء ويتلوها املا ،رضوأبعدها األ ،أقرهبا إٰىل الفلك النار

 اهلواء.

 قتيضسائط فال يب اكرة، ألهنَّ وقالوا: وشكل اهلواء والنار ال

 ل.لشكختالف يف االا

 ،تنيحقيقي غري هامكانا كرتني لكنَّ نْ إام وهنَّ إملاء فواض ألرا اوأمَّ 

 ن األغوار واجلبال.م رضملا يوجد يف األ

رض ساكنة يف موضعها األ أنَّ  مسألة: احلقُّ ] ١٤٣/١٣٢[

 اعل املختار ملا يأيت.بفعل الف

 بب يفلسا عموا أنَّ ز هموقفمحقِّ  واختلف األوائل يف ذلك،

ها غري متناهية من جانب لوجعون ة، وآخريَّ نوعال ك الصورةذل

 ن التناهي. م رَّ ا ممل ،اطلالسفل، وهو ب

من مجيع اجلوانب، بب جذب الفلك هلا جعل الس ومنهم من

 اجلوانب.السبب دفع الفلك من مجيع  وآخرون قالوا:

ا  نَّة إٰىل فوق، ولكرميَّ ة املومها باطالن، وإالَّ ملا رجعت املدرَّ 

 ة. باملدافع سُّ نح

رض، الوا: املاء حييط بثالثة أرباع األق  ة:ألسم] ١٤٤/١٣٣[

 و مل، فلاألجسام متعادلة حجامً ]] ٢١٩[[ص /  أنَّ ىلٰ عمنهم  بناءً 

 رض.ة األيَّ من كلّ  باألرباع الثالثة لكان أقّل  يكن حميطاً 

يكون يف  ا أنْ إمَّ ف  املاء هو البحر، وإالَّ عنرص زعموا أنَّ  ثمّ 

ال  أو أنْ  ري،بكثض ة األريَّ كلّ  ر منغن أصض فيكون األرباط

 بعد.مستلك وذ ،لطبيعييكون يف مكانه ا

ا ألهنَّ  ،هي الربودة ةة فعليَّ كيفيَّ  مسألة: لألرض] ١٤٥/١٣٤[

ة هي  فعليَّ  ةة هي اليبوسة، وللامء كيفيَّ موجبة للثقل، وانفعاليَّ 

 ين، فاملشهوررد من العنرصا يف األبوتلفواخ .حساسالربودة باإل
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د، أبر كثفألا ألنَّ  ،رضه األق أنَّ يالتحق ، ويفحساساملاء باإل هأنَّ 

كون أبرد يف نفس ي ال يلزم منه أنْ  سِّ يف احل ء أبردوكون اليش

 املستفيد للحرارة املمنوّ  كان الرصاص املذابُّ الَّ لمر، وإألا

 خن من النار الرصفة.اوق أسباملع

كيك ة التشبمعنٰى سهول ،هي الرطوبة ةة انفعاليَّ فيَّ كيه لو

 ة.لبلَّ وا

 تسخينه ذا اشتدَّ إاملاء  نَّ إاحلرارة، ف ة هييَّ ة فعللهواء كيفيَّ لو

هولة بمعنٰى س ،ة هي الرطوبةاليَّ ة انفع، وله كيفيَّ اءً ويكون ه

 ل.كُّ التش

 نٰى بمعسة هي اليبوة ة هي احلرارة، وانفعاليَّ ة فعليَّ وللنار كيفيَّ 

 .لالتشكي عرسغري االلتصاق ال 

ت ن، ووقعلوَّ غري م اهلواء أنَّ  كَّ مسألة: ال ش] ١٤٦/١٣٥[

 بني القوم يف البواقي. شاجرةامل

 الث طبقات: أرض حمضةث لألرض مسألة:] ١٤٧/١٣٦[

، وبعضها عضها منكشف هو الربُّ طبقة بركز، ووهي القريبة من امل

 حاط به البحر.أ 

 ليه الطبقةيت: هواء مالصق لألرض، واطبقربع أء وللهوا

يه ل، ويالرصف اهلواء، ويليه ةتصاعدبخرة املسبب األالباردة ب

 ء منها.املالصق للنار املمتزج بيش واءاهل

 : باتركَّ يف املالقول 

ذا اجتمعت تداعت  إفة بصورها أو بآثارها، ادَّ العنارص متض

 وأنْ  ال بدَّ رس لقاوذلك ا ]]٢٢٠[[ص /إٰىل االنفكاك إالَّ بقارس، 

د ريه بأحح تأثجَّ رت لله إليها نسبة ما، وإالَّ  وأ  ،هلا يكون مقارناً 

 هذا خلف.  ،حجِّ مر غريمن  تاباملركَّ 

له  ال بدَّ  اً ه يكون حادثفإنَّ  اً أو نفس كان صورةً  فذلك القارس إنْ 

ام ٰى حيدث، واالستعداد إنَّ ائط حتَّ استعداد يف البسة من مسبوقيَّ 

فة رصات فإذا امتزجت العنارص انكرس ،المتزاجا سطةبوايكون 

 احلارِّ  بنيطة وسِّ املت ةيفيَّ الك قرَّ ٰى تستخر حتَّ واحد منها باآل كلِّ 

الصورة  ض حينئذٍ فيفا ،اجوهي املز ،والبارد والرطب واليابس

 ع.افظة لالجتاماحل

قوهم  اء الصور عند الرتكيب، وحمقِّ وائل يف بقواختلف األ

 .ال امتزاجاً  وإالَّ لكان أحداثاً  ،ءأوجبوا البقا

 .تضادٌّ  وذلك ،ال الصور وبقائهاجبت انفعسؤال: أو

والفاعل  ،اتيف الكيفيَّ  بل املوادَّ  ،رلصوا علنفامل ليسجواب: 

رة خرين الفاعل هو الصوأي قوم، وعٰىل رأي آا عٰىل رالصور، هذ

غري  الة ة، وعٰىل رأي آخرين الفاعل هو الكيفيَّ ط الكيفيَّ سُّ بتو

 .دليل إسخان املاء البارد باملاء احلارِّ ب

وهو  ،كرسملناقارس بسار الوإالَّ لزم انك ،يفانن ضعوهذا

 . الحم

ثفة  ذا تصاعدت متكاإة ة البخاريَّ مسألة: املادَّ ] ١٤٨/١٣٧[

صاهبا الربد أ و ،وكان الربد شديداً  ،اهلواء ة الطبقة الباردة منبالغ

أصاهبا بعد  ، وإنْ لجاً زلت ثنات قبل اجتامعها وانخالقها حباباً 

بذلك  البخارالربد تكاثف ب يشتدّ  مل نْ ، وإاالجتامع نزلت برداً 

 ،فاملجتمع هو السحاب ،اطرتقع وجتمربد والاالقدر من 

 واملتقاطر هو املطر.

  اً د سحابد ينعقكانت كثرية فق ، فإنْ يبلغ الطبقة الباردةمل  نْ إو

لفقدان  ال ينعقدرض، وقد األمن ة برد اهلواء القريب لشدَّ  ماطراً 

 ظلُّ كانت قليلة حدث منها ال نْ إو .ة الربد فيحدث الضبابشدَّ 

يف أجزاء صغار ال  حمسوساً  ماءً  دهاعقو واء ليالً اهلا برد رضهب اذإ

د تجمُّ ا مع المَّ إد، ف يتجمَّ مل ذاإد االجتامع، هذا إالَّ عننزوهلا  حيسُّ 

زح وغري قُ  سِّ ر كاهلاالت وقُ َخ أُ وهاهنا آثار  .ه يكون صقيعاً فإنَّ 

 .)اراألرس (ذلك ذكرنا أسباهبا يف كتاب 

 ألبخرةا دتولَّ ا تذإ لة:أمس] ١٤٩/١٣٨]] [٢٢١[[ص /

رض األ كان وجه ة، فإنْ ة كثرية املادَّ كانت دخانيَّ و ،رضألت احت

ك يف فيه حترَّ حرارة الشديدة ر الصعود للوطلب البخا ،تكاثفاً م

كت األرض رَّ تحف ،له عن الصعود رضاأل ذاته، ملعاوقة تكاثف

 ة، والسببذا كانت قويَّ إ األرض وحدثت الزلزلة، وقد تشقُّ 

كانت  وإنْ  تعاٰىل. اهللا ة رعبمَّ ة العاسقف رةتذك يهاي فائلغا

ألرض تفجري اة عٰىل كثرية قويَّ  كانت فإنْ ة، األبخرة ليست دخانيَّ 

 الة.سيَّ ال يونآخر حدث الع ءاً جزء منها جز لُّ بحيث يستتبع ك

عٰىل  وَ مل يق ث يستتبع ما يعقبها حدثت العيون، وإنْ حيب مل يُك  وإنْ 

 .ينِّلقاه افهي ميتفجري األرض 

 : فسالنيف  :اينالبحث الث

 يه مطلبان: فو

 :ةيف النفس السامويَّ  :لاملطلب األوَّ 

 الً عقُّ وحركة يتبعان تي ذي إدراك ل جلسم طبيعامل أوَّ وهي ك

 ل. لفعبا حاصالً  اي� كلّ 

 ، وكلُّ ة عٰىل ما مرَّ حركة السامء إراديَّ  وا عٰىل إثباهتا بأنَّ واستدلُّ 
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 فعلة له لكيَّ لحركة الففاعل لر، فالشعو فيها من فال بدَّ  ادةإر

 نفس.ر فهو العووش

 املنع يف الصغرٰى. :واجلواب

هلا من  ة ال بدَّ إراديَّ كة حر ألة: قالوا: كلُّ مس] ١٥٠/١٣٩[

ت كان كانت حاصلة لزم طلب املحال، وإنْ  إنْ ة غايلك الغاية، وت

لوقوف م الز كانت حتصل باحلركة ممتنعة احلصول فكذلك، وإنْ 

ا ليست من ألهنَّ  ،كةهي احلر ون الغايةتك أنْ   جيوزهو حمال، والو

ه بالكامل من تشبُّ ذن الي إفه ،الكامالت املحسوسة وال معقولة

 ،ره متصوّ فالتشبُّ  ،يةغالة لذي افهي صور ،غاية وجه وكلِّ  كلِّ 

 ،دد جمرَّ ر للمجرَّ واملتصوّ  ،ده به جمرَّ شبَّ وامل ،ره به متصوّ فاملتشبَّ 

دة جمرَّ تكون  أنْ وال جيوز دة، ة جمرَّ يَّ فالنفس الفلك]] ٢٢٢[[ص /

 ال عقل.  فهي نفس ،تاا فاعلة للجزئيَّ ألهنَّ  ،وجه كلِّ من 

وهو   ،ةكيَّ لفلة اعٰىل امتناع انقطاع احلرك هذا بناءً  :واجلواب

ة ال يشوهبا رات الفلكيَّ التصوُّ  م أنَّ سلِّ منا، لكن ال نُ سلَّ  باطل.

منا، سلَّ  ا.م إلينإليها كنسبته الوه نسبتهان كوي قويٍّ  ٍب سبلاخلطأ 

 د، وسيأيت تقريره.د جمرَّ ر للمجرَّ املتصوّ  أنَّ  مسلِّ ال نُ  لكن

 : ةيَّ يف النفس األرض :اينلب الثطامل

أردنا ختصيص  ، وإنْ أزيلبيعي سم طجلل وَّ أ كامل  يوه

 .ةحياة بالقوَّ  اذ :نا إليهة أضفالتعريف بالنفس احليوانيَّ 

ا أهنَّ  إىلٰ  ذهبوا قو األوائلريدها، فمحقِّ جتلناس يف واختلف ا

أصحابنا الشيخ املفيد وبنو نوبخت، ذهب من  ذا هإىلٰ دة، ورَّ جم

ن من وققِّ حفاملة، ا مقارنأهنَّ  منهم من زعمفتلفوا، باقون اخوال

ل العمر إٰىل وَّ ة يف البدن من أ ا أجزاء أصليَّ هؤالء ذهبوا إٰىل أهنَّ 

  عنهعربِّ تُ  يتا الوأهنَّ  ،ة والنقصانا الزيادليهق إتطرَّ ت آخره ال

 نا فعلت.أ  :بقولك

كل اهلي ام هوف إنَّ ب واملكلَّ املخاطَ  ٰىل أنَّ ذهبوا إون خروآ

لتشكيك، وهؤالء بل ا يقي الدهيهذا أمر ب املحسوس، وزعموا أنَّ 

يف هذا املقام ال ق بمعزل، وللناس اختالفات كثرية عن التحقي

من  زاملحرها عن الفائدة، فإذن لوِّ بذكرها خلل ويٰىل التطحاجة إ

 مني، فلنأِت قي املتكلِّ وحمقِّ  األوائلمن  قنيب املحقِّ ذاهب مذهامل

ل األوائ دلَّ ست: افنقول، يت ني ونفسخ منها ما يأج القبيلجَ عٰىل ُح 

 :جتريد النفس بوجوهعٰىل 

جب  ة وواري منقسمة كالوحدهاهنا معلومات غ ل: أنَّ األوَّ 

 ياً م مساوء العلوإالَّ لكان جز ، منقسمريغ فالعلم هبا وجود،ال

ق بجزء تعلَّ  ، أو انقسام املعلوم إنْ ق به الكلُّ تعلَّ بام  قتعلَّ  ه إنْ لكلِّ 

حصل عند   ، فإنْ ءق اجلزء بيشعلَّ تي مل وإنْ  ،ق به الكلُّ ا تعلَّ م

و القابل أ رتكيب يف ويكون ال ،كان ذلك هو العلم هيأةاالجتامع 

 ، فمحلُّ العلم علامً ]] ٢٢٣[[ص /ن مل حيصل مل يك وإنْ ، الفاعل

أو انقسام ما  ،نيحد بمحلَّ قيام الوا لزم الَّ وإ ،قسمعلم غري منال

 . حماالنومها  ،مليس بمنقس

حلول ما ليس  نَّ أشكلها: أ  ،راداتإية حلجَّ وعٰىل هذه ا

عٰىل  ذا كان احللولإ بمنقسم يف املنقسم ال يوجب االنقسام إالَّ 

ذلك،  نقطة وغرييف اإلضافات واليان، وذلك كام الرسنعت 

حلول العلم يف العامل عٰىل نعت  أنَّ  بيان ن إىلٰ وائل حمتاجوفاأل

 ضوا لبيانه. يتعرَّ ا ملممَّ  وذلك ،يانالرس

 ،ة يف ذي وضعفال تكون حالَّ  ،ةيَّ ات كلّ هاهنا معلوم : أنَّ اينالث

 . ةيَّ وإالَّ مل تكن كلّ 

احلصول يف يستدعي العلم  بني عٰىل أنَّ ينه ل، فإنَّ وفيه إشكا

 العامل.

 من ياقوت، فمحلُّ  بالً بق وجئمن ز راً بحل ا نتخيَّ أنَّ ث: الثال

 .غريصال نطباع العظيم يفلزم ا كان جسامً  ل إنْ هذا التخيُّ 

 ل.لصورة ال البحر واجلبقيل: املنطبع هو ا إنْ 

قطة النن صورة أكرب م جواب: ال بدَّ أن تكون صورة اجلبل

 وإالَّ ثبت املطلوب. ر،فيلزم املحذووما شاكله، 

 .لسابقليه كام يف ال عشكاإلاو

األجزاء  ا إالَّ ا ال نعقل من ذاتن وا بأنَّ مون فقد استدلُّ تكلِّ ا امل وأمَّ 

بارة عن مجلة األجزاء لزم  نسان ع ان اإل ك  لتي ألبداننا، فإنْ ة ا يَّ امن اجلس 

ورة، فوجب  وهو باطل بالرض  ، ا الهل وانح  ء ا ل األجز تبدُّ  د االنعدام عن 

ء  جزا وهي األ  ، جزاء األ ض تلك ة عن بع بكون اإلنسان عبار القول 

  . من ضعف   وهذا ال خيلو   . ل العمر إٰىل آخره ن أوَّ باقية م ال   ة يَّ صل األ 

ة دلَّ استخراج أ الكالمني فعليك ب عرفت ضعف قد ذا إو

 . فيد لليقنيمما ذكروه يف هذا غري  لَّ ُج  خرٰى غري هذه، فإنَّ أُ 

 : القول يف قوٰى النفوس 

 دة.واملولِّ  ،ناميةالو ،ةذيفقواها ثالث: الغا ،ةباتيَّ ا النأمَّ 

 ،ة خوادم أربع: اجلاذبة للغذاءوللغاذي]] ٢٢٤[[ص /

 دافعة. الو ،ضمة واهلا ،ةواملاسك

صال جسم باجلسم املغتذي  هي التي يصدر عنها اتِّ  اميةوالن

 سب.التنا عىلٰ له يف مجيع أقطاره  مداخالً 
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لذي هو من  غذاء امن ال دة هي التي يفصل جزءاً واملولِّ 

 ه.سنخمن  ةوَّ عه قودِ تخري وألهلضم اا فواضل

 ل بذكره.طوِّ دالهلم عٰىل ثبوت هذه القوٰى ضعيف ال نُ ستوا

ا ك، أمَّ اك والتحريتان: اإلدرفلها قوَّ  ،ةانيَّ ا النفس احليومَّ أ و

 ، وقد يقع باحلواسِّ ٰىض د موق  اهرةالظ اإلدراك فقد يقع باحلواسِّ 

  املشهور:وهي مخس يف ،الباطنة

ت حالة حسوساملثل املك رِ شرتك، وهو املدامل سُّ وٰىل: احلاألُ 

إثباهتا بإبصار  نوا عىلٰ ، وبرهجيتمع عندها احلواسُّ قد و ،احلضور

ال  لنائم واملريض صوراً دة اشاهملو اًء،طرة النازلة خطالق

 يشاهدها غريمها. 

فيه بعد   وٰىل يثبتدركه األُ ة حافظة ملا تُ ل، وهي قوَّ اية: اخلانيالث

 الغيبوبة عنها.

فهام  ،قابل سُّ حافظ واحلل يااخل بأنَّ رة وا عٰىل املغايواستدلُّ 

املاء  وألنَّ  احد أكثر من الواحد،وال ر عنوإالَّ لصد ،متغايران

 حافظ.قابل وليس ب

وا عٰىل استدلُّ ، وة اجلزئيَّ درك املعاينة تُ الثالثة: الوهم، وهي قوَّ 

رك هو دون امليك وال جيوز أنْ  .له بذلك قال تعلُّ  احلسَّ  نَّ أاملغايرة ب

 ط اآلالت.ات بتوسُّ اجلزئيَّ  ركدام تُ ا إنَّ هنَّ أل ،النفس

 .ٰىل ثبوهتا كام مرَّ كه الوهم، والكالم عدرملا يُ  فظةحلاالرابعة: ا

ستحفظة يف صور امل الفة يفة، وهي املترصِّ لاملتخيِّ  مسة:اخلا

 والتفصيل. نتي اخليال واحلافظة بالرتكيبخزا

ام ن إنَّ عن احليواة احلركة الصادر نَّ لم أ فاع ،كةة املحرِّ ا القوَّ وأمَّ 

  ال يتبعه خلي اة يف حلصول احلرك]] ٢٢٥[[ص /تصدر عنه 

 ة.ة العضليَّ لقوَّ يتبعه حتريك ا ، ثمّ الشوق يتبعه اإلرادة، ثمّ 

عاملة، وقد مٰىض  املة وتان: عة، فلها قوَّ نسانيَّ اإلا النفس وأمَّ 

 تفسريمها. 

 :ام النفوس القول يف أحك

ممكن    كلَّ   وأنَّ   ، ب ممكن الواج ما سوٰى    كلَّ   ا أنَّ نَّبيَّ ملا  ،  ثة النفس حمدَ 

الكربٰى احتاج  يف  نازع من ذا املطلب، و ا عٰىل ه رسطو وافقن أُ و  ث، حمدَ 

ة أو  ا واحد مة لكانت إمَّ نت قدي و كا ا ل أهنَّ  : ستدالل، وبرهانه إٰىل اال 

  ة ظاهرة. والرشطيَّ   ، ثله م م فاملقدَّ   ، والتايل بقسميه باطل   ، ثرية ك 

  ،قيت واحدةب نْ ق إلُّ بعد التع ا أهنَّ  :ن وحدهتا بطالان وبي

 مل يبَق  وإنْ  .لفهذا خ ،ننساإ م لكلِّ علوو مفمعلوم زيد ه

 .فكانت جسامً  ،سمتانق

ا ة عيَّ نوا إمَّ ثرة الك أنَّ  :رهتاطالن كثوبيان ب ة،  شخصيَّ وإمَّ

 اد النفوس. ل باطل ملا يأيت من احتِّ وَّ واأل

كون بني ي امالكثرة إنَّ  ، ألنَّ م األبداندَ منه قِ   يلزموالثاين

وهذه  .ة النفس البدنة ومادَّ يَّ العوارض املادّ ف ،النوعشخاص أ 

 ة ضعيفة.حلجَّ ا

ذا كانت إ الَّ إ جسامً  يكون ال جيب أنْ املنقسم  ، فألنَّ الً أوَّ  اأمَّ 

 القسمة قسمة مقدار.

 . وسيأيت ،، فاملنع من وحدة النفوسا ثانياً وأمَّ 

 نْ إ، ووادِّ ة إٰىل املصيَّ قار الكثرة الشخمن افت، فاملنع ا ثالثاً وأمَّ 

 ،مدَ القِ م فال يلزم لِّ ئن ُس لبدن، ولة النفس امادَّ  م أنَّ سلِّ نُ ال م فلِّ ُس 

 جلواز التناسخ.

ثة لكانت  مها، قال: لو كانت حمدَ دَ  ِق ب إىلٰ ن ذهوفالطأ و

 ، وهو ممنوع.حملٍّ  من له اإلمكان ال بدَّ  عٰىل أنَّ  ة، وهو مبنيٌّ يَّ مادّ 

النفوس  نَّ ٰىل أاألوائل إض مسألة: ذهب بع] ١٥١/١٤٠[

 قني عليه بأنَّ حقِّ بعض امل حدة يف النوع، واستدلَّ ة متَّ يَّ لبرشا

 .تلفات كذلكء من املخوال يش ،واحد  النفوس جيمعها حدٌّ 

 والصغرٰى ممنوعة.

لزم  ساً اد يف كوهنا نفوا لو اختلفت بعد االحتِّ إهنَّ  وقال غريه:

وع  ممنوكذب التايل ،الزمة ممنوعةملوا ب، الرتكُّ ]] ٢٢٦[[ص /

 .أيضاً 

خيتلف يف األخالق.  ا قد ا خمتلفة، ألهنَّ آخرون إٰىل أهنَّ  هبوذ

 املالزمة ممنوعة.و

ه وا عليه بأنَّ لُّ خ باطل، واستدالتناس لة:مسأ] ١٥٢/١٤١[

هلا من  بدَّ النفس حادثة ال  بدن واحد، ألنَّ  ع نفسني عىلٰ يلزم اجتام

ن نفس عيض النقنده فع ،وث املزاجحدو وه ،استعداد سابق

ويف  .حاللزم امل خرٰى مستنسخةقت به نفس أُ فلو تعلَّ  ق،املفار

 ظر.املالزمة ن

ر ني بتذكُّ تدلِّ جوازه مسوا إٰىل هبوس ذم النفدَ والقائلون بقِ 

 . بتحصيلها، وهو ممنوعالعلوم حالة الفكر ال

 ا.رهذكوضع خرٰى ضعيفة ليس هذا مة أُ وٰىل حجَّ وللفرقة األُ 

وإالَّ  ،لبدنعد اة باقينفوس با: المسألة: قالو] ١٥٣/١٤٢[

ن عٰىل أصلهم الفاسد م والصورة، وهو مبنيٌّ  ةاملادَّ لزم تركيبها من 

 كذب املنع قائم يف الثبويت عٰىل أنَّ  اإلمكان يستدعي املحلَّ  أنَّ 

 زم.الالَّ 



 ٩٣  ............................................................................................................  األجسام ) ٤٦ف / (لاألحرف 

  .داسهو فكائن ف كلَّ  قالوا: ألنَّ ا فانية، وذهب آخرون إٰىل أهنَّ 

 احلصول الفعيل.بول لقا نميلزم ذ ال إ ،وعةة ممنيَّ والكلّ 

ك رِ دتُ النفس ال  م أنَّ مشاهريه مسألة: من] ١٥٤/١٤٣[

ف اإلبصار دركتها لذاهتا مل يتوقَّ أ ا لو ت، ألهنَّ آلالا بالَّ إات اجلزئيَّ 

 م مثله. واملقدَّ  ،والتايل باطل ،عنيَّ عٰىل امل

  سولي ع االمتياز، وق عنيَّ مل يُ  حاً نَّجم عاً نا مربَّ لإذا ختيَّ  وأيضاً 

ام لفرض ولوازمه ، وال لذاتيهامفقد يكون معدوماً  ،أخوذ عنهلمل

لتساوي نسبة العارض  ،نيحلَّ ملال لعوارضهام سوٰى اتساوهيام، و

 وهذا ال خيلو عن ضعف.  .إليهام

مسألة: ذهب بعضهم إٰىل إثبات نفوس ] ١٥٥/١٤٤[

مدركة  اقال: ألهنَّ  د،بعمست ات، وهويَّ انات مدركة للكلّ للحيو

ة جزئيَّ  نَّ إه، وهو خطأ، فؤ الذي هو جزدرك الكيلِّ تُ  هيف ،يئللجز

 ت.وانااحليعن  نتفيالعقل املام هي يف  إنَّ لكيلِّ ا

 املالئكة واجلنَّ  إٰىل أنَّ  قوممسألة: ذهب ] ١٥٦/١٤٥[

 ام فرسَّ ة، وربَّ أجسام لطيفة قادرة عٰىل التشكيل بأشكال خمتلف

]] ٢٢٧ص [[/ نَّ واجل ،ةكيَّ لفبالنفوس ال ئكةالامل األوائل

 ة الرشيرة.والشياطني بالنفوس األرضيَّ 

وجب يفة كانت كث نْ إا ، ألهنَّ عتزلة أنكروا اجلنَّ شايخ املمو

ة عٰىل ويَّ وال تكون ق  ،قت عند هبوب الرياح متزَّ الَّ إوإدراكها، 

فة لطيا غري كثيفة وغري : إهنَّ يقال نْ أ ويمكن  ].ةالشاقَّ [األفعال 

فيندفع  ،ةافيَّ الشفّ  طيفة بمعنٰى انت لك وإنْ  ،وامقلة انٰى رقَّ بمع

 املحاذير. 

 : يف العقول  :ثالثث الالبح

ه تعاٰىل واحد ال يصدر  أنَّ عقل جهم عٰىل إثبات الجَ  حُ قوٰى أ و

 .رهلتكثُّ  ،لزم اخللف كان جسامً  ل إنْ  واحد، فالصادر األوَّ الَّ إعنه 

 وإنْ  .فاعل لقابفال ،دهابع ملالة نت اهليوٰىل فاعهيوٰىل كاكان  وإنْ 

ا  يف وجودهفيستغني  ،فالصورة فاعلة من دون اهليوىلٰ  ورةً كان ص

 .فيكون عقالً  ،نالبدكانت فاعلة من دون  اً نفس كان نْ إو .عنها

 لزم الدور. كان عرضاً  وإنْ 

جواز استناد الكثرة  وأيضاً  .ر اجلسمع من تكثُّ واالعرتاض املن

 عىلٰ ا مَّ املوجب، أ  ري تقدىلٰ ع كلم ذيلزام إنَّ  وأيضاً  .إٰىل الواحد

  ضاً وأي .غري قابلالفاعل  املنع من كون وأيضاً  .تقدير االختيار فال

يكون اهليوٰىل بانفرادها فاعلة ملا  الو ،يكون هو اهليوىلٰ  أنْ وز جي

  وأيضاً  .يلزم ما يذكرونه من املحذور الف ، بل رشيكة ،بعدها

 مَ ـلِ  وأيضاً  ؟ةيَّ العلّ ن اآل وهامنعيف فك ،ة اهليوىلٰ لَّ ة جزء عفالصور

 هلا فعل النفس ألنَّ  ،يكون عقالً  وال يلزم أنْ  ؟يكون هو النفس ال

 دن.البمن دون 

 حكامها: أالقول يف 

وهو  ، ةيَّ دّ وإالَّ لكانت ما ،رة بالنوعة متكثِّ ة أبديَّ ا أزليَّ إهنَّ  وا:قال

اته ذ ولحلص ،د عاقلجمرَّ  وكلُّ  ،دهاوهي عاقلة لذاهتا لتجرُّ  .ممنوع

 ،عاقل آخر ا مع معقول آخر عندرتاهنه يمكن اق اتذ وأيضاً  .هلذات

 وال يمكن أنْ  .لتاملقارنة قد حص نَّ ول، ألمعقلل فيكون مدركاً 

وإالَّ لكان احلصول  ،حصوهلا يف العقل رشط املقارنة إنَّ  يقال:

 عٰىل استعداد احلصول، هذا خلف. اً سابق

حصول املعقول  :هامن ،احلصول يقال عٰىل معانٍ  :واالعرتاض

حصول العقل للنفس  قلتم: إنَّ  مَ ل، فلِ تعقُّ زم للقل املستلعالل

 ك النوع من احلصول؟لسه هو ذلنف

 )للمقارن كون مدركاً  عاقل آخر فيان يفام يقرتنإهنَّ (وقوله: 

 مقارنة املعقول للعاقل ال يه لللتعقُّ املوجبة  املقارنة نَّ إف ،مغالطة

 مطلق املقارنة.

ر احلركات لتكثُّ  ،كثرهتا عىلٰ فقوا اتَّ  لة:مسأ ]١٥٧/١٤٦[

 حد منها مغايراً وا لِّ لكق ، فيكون املتشوِّ وبطأً  ورسعةً  جهةً 

ة ر الكرات اجلزئيَّ ر املعقول بتكثُّ كثُّ يف تق اآلخر، واختلفوا شوِّ ملت

الكواكب، فأوجب الشيخ ذلك، ومنع منه كاحلوامل والتداوير و

 م.قو

 :كمِّ ال يف :رابع ث الالبح

 وأنَّ   والصورة،هليوىلٰ ب من اكَّ مرم اجلس أنَّ ائل األوم زع

عند وهو عبارة عن اجلسم رض فيه، عاملقدار زائد عٰىل اجلسم و

 مني. املتكلِّ 

ذا كانت كرة عند إأبعاد الشمعة  للون بتبدُّ األوَّ  دلَّ واست

مه ومع تسلي بناء عٰىل نفي اجلوهر، ة، وهوا مع بقاء اجلسميَّ تكعيبه

 ل. ل هو األشكادِّ ملتبا يكون نْ ز أ فجا

امع اجت لزم املقدار مقداراً  كان حملُّ  نْ إلوا: ن قاومواملتكلِّ 

 ، وهو منكر عندهم. داً وإالَّ كان جمرَّ  ،املثلني

 قول األوائل:  ع عىلٰ ريتفال

ه القابل ، وبأنَّ ةمساواوالالَّ  ةه القابل للمساوابأنَّ  رسموا الكمَّ 

 .ةً دة عالقوَّ و باعل أ لفيوجد فيه واحد با يذاله لالنقسام، وبأنَّ 

 .ةئرديوالرسوم 
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رض ذايت ع ةواساامل رة أنَّ ل، فللزوم الدور، رضوا األوَّ أمَّ 

 ه. ن تعريفها إالَّ بيمك فال ،للكمِّ 

  .أهيمالقابل لالنقسام هو اهليوٰىل عٰىل ر ا الثاين، فألنَّ مَّ أ و

هو املقدار، وال ا دهاتعدة اسوعلَّ  ،اهليوٰىل قابل اعتذروا بأنَّ 

 يف كاحلركة والسكون.املنا إىلٰ  يؤدِّ يُ  اً شيئء إعداد يش د يفتبعااس

 .ديدفالشتامله عٰىل الرتثالث، الا وأمَّ ]] ٢٢٩[[ص /

 ة لكن أقرهبا األخري.ئردي كانت وهذه الرسوم وإنْ 

صل جنس لنوعي املتَّ  مسألة: قالوا: الكمُّ ] ١٥٨/١٤٧[

 جنسه نَّ إصل فاملتَّ  ا العدد، وأمَّ إالَّ يس فل ا املنفصلواملنفصل، أمَّ 

ه فإنَّ  رُّ القا ا، وأمَّ ن ال غريفالزما ا غري القارِّ أمَّ  ،قارِّ الري وغ قارِّ لل

، وملا  طُّ ال غري وهو اخل احدةم يف جهة وقبل االنقساجنس ملا ي

يقبلها يف الثالث وهو اجلسم  يقبلها يف جهتني وهو السطح، وملا 

 بالذات. ام الكمِّ سق أ  هالتعليمي، فهذ

[أو حيلُّ   ،و بالعكس أ فيه  ا حيلُّ مل قالبالعرض في مُّ ا الكمَّ أ و

 ة ما كالقوٰى.ا يكون له إليه نسبأو ملي]، يه كاجلسم الطبيعالكمُّ ف

 كلَّ  ا املنفصل فألنَّ له، أمَّ  ال ضدَّ  ألة: الكمُّ سم] ١٥٩/١٤٨[

 السطح قابل للخطِّ  نَّ ألف صلا املتَّ مه، وأمَّ قوِّ ويُ باآلخر م يتقوَّ عدد 

 ،للعدد ة عرضانلفرديَّ ة وايَّ والزوج .دَّ تضافال  ،مللجس قبولملا

امة االستققني، ومذهب املحقِّ  لكة عىلٰ قابل العدم واملهام توبين

 قيهم ال يعرضان ملوضوع واحد.رأي حمقِّ ٰىل واالنحناء ع

 هة والضعف، فإنَّ غري قابل للشدَّ  لكمُّ مسألة: ا] ١٦٠/١٤٩[

 شدّ وال سطح أ  ،ةديَّ خرٰى يف العدثة أُ من ثال أشدّ  ثالثةً  ل أنَّ عقي ال

ة دَّ وبني الشللزيادة والنقصان،  ابله ق سطح آخر، نعم إنَّ ن م

 قيق.ة والنقصان فرق دوالضعف والزياد

 :يف الكيف :امسث اخلالبح

وال  ،ر غريهتصوُّ ٰىل ره عف تصوُّ وهو العرض الذي ال يتوقَّ 

 أربعة:واعه ، وأنالي� أوَّ  ه اقتضاءً  حملِّ قسمة يفالَّ وال القسمة يقتيض

يت مّ نت راسخة ُس اك ملحسوسة، فإنْ ات ايَّ ل: الكيفوَّ األ

يف  شكَّ  ت، والانفعاال ]]٢٣٠/[[ص  يإالَّ فهات، وانفعاليَّ 

مني عدمها، عن بعض املتكلِّ  َل قِ كان قد نُ  إنْ ا، ووجوده

يف جراء العادة وليس إل بام حصة إنَّ رارة الناريَّ باحل حساسواإل

 ة.كابرن املخيلو عول ال وهذا الق .النار حرارة

 . ةة واملصحاحيَّ وة كاملمراضيَّ قة والالَّ القوَّ الثاين: 

راسخة فهي امللكات  كانت ة، فإنْ النفسانيَّ ات لكيفيَّ الثالث: ا

ة واملرض، ومن مجلة هذا النوع الصحَّ  .حلاالتفهي ا الَّ وإ

نه يصدر عبحيث  التي هبا يكون بدن احليِّ  ةة هي الكيفيَّ فالصحَّ 

 ،ةلصحَّ عدم ا يكون نْ مل أ حيت املرضيمة، وبه سل ئقةاألفعال الالَّ 

التي  يأةهو اهل يكون أنْ  فالتقابل تقابل العدم وامللكة، وحيتمل

 ين.فالتقابل تقابل الضدَّ  ،ليمةس ريغ تبارها تكون األفعالباع

صلة كاالستقامة  ا املتَّ مَّ إات، يَّ مّ الكة بات املختصَّ الرابع: الكيفيَّ 

ال  ا أنْ ومعوز .ةفرديَّ ة واليَّ كالزوجا املنفصلة مَّ إنحناء، وواال

يَّةلرشط ا ألنَّ  ،يننحناء تقابل الضدَّ بني االستقامة واال تقابل  ضدِّ

 .ادوضوع وال احتِّ  املاد يفاالحتِّ 

مهور فاجلة، ة والفرديَّ لف األوائل يف التقابل بني الزوجيَّ ختوا

يَّةبل ال تقاقني عىلٰ عٰىل تقابل العدم وامللكة، وغري املحقِّ   .ضدِّ

 :ف ملضايف ا :سالساد البحث

، فذهب مجهور األوائل يف وجود اإلضافة نازعةقد وقعت امل

 ذلك. خالف مون عىلٰ هم واملتكلِّ آخرون منإليه، و

فس  وال ن ة السامء ليست عدما حمضاً فوقيَّ  ل بأنَّ ئوااأل احتجَّ 

 ئدة عٰىل الذات.ة زاي إذن صفة ثبوتيَّ امء، فهالس

ورة د رضالوجوير تقدعٰىل  مون بلزوم التسلسلتكلِّ ملا واحتجَّ 

زم يل وأيضاً  .الذي هو نفس اإلضافة إٰىل املحلِّ  العرضافتقار 

 للحوادث. لباري تعاٰىل حمال� كون ا

 .حلقِّ ٰىل اإب قرأ واألخري 

 : ائلألوالتفريع عٰىل قول ا]] ٢٣١[[ص /

جة إٰىل ا مع عدم احلاته وجوب االنعكاس، أمَّ يَّ ّص من خا قالوا:

تساوي منه   املاجة إىلٰ احل ا معأمَّ ري، وغصظيم واللنسبة كالعحرف ا

ه واملعلوم، ومن خواصِّ العامل والعبد، أو إٰىل املختلف ك كاملوىلٰ 

ان ام إضافتألهنَّ  ،رم واملتأخِّ باملتقدِّ  تقضوجوب التكافؤ، وال ين

 ل ملعروضني ثابتني يف العقل.العقيف  معاً  دانتوج

 موراً ت أُ اإلضافايف اقتضاء  ة: ال شكَّ ألمس] ١٦١/١٥٠[

مور خمتلفة بحقائقها كانت تلك األُ  فإنْ ا، لذواهت  ة هلامعروض

 وللامنع أنْ  .باألشخاص وإالَّ فهي خمتلفة  ت كذلك،فاإلضافا

ة خمتلفان بوَّ ة واألُ وَّ لبني اإضافت يف أنَّ  ه ال شكَّ فإنَّ  ،فيهام منعي

ب تساوي إضافتي ألقر، واكان معروضهام واحداً  بالنوع وإنْ 

وا: وكذلك اذا قال وضوع،لف املاخت نْ رس وإوالف دزية بوَّ أُ 

 ضادُّ ياألسخن  نَّ فات، فإت اإلضات املعروضات تضادَّ تضادَّ 

 ين.  متضادَّ غري والعظيم والصغري ،بردألا
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من التقابل:  األسخن فيه نوعان نَّ فإ ه فيهام،واملنع متوجِّ 

يَّةوهو تقابل ال ،ا تقابل السخونة والربودةأحدمه اين ثوال .ضدِّ

وهو تقابل  ،ودةللربلعارض نة واللسخورض بل العاتقا

رض ل تقابل العاعَ ف ُجي ني، فكيوباعتباره كانا متضايف ،التضايف

يَّةلبعينه تقابل ايف قابل التضاالذي هو ت جيعلوا  أنْ  مَّ هُ ؟ اللَّ ضدِّ

يَّةوالثاين لل ،دمها للتضايفللعارض تقابلني: أح ، فيجب ضدِّ

 عليه.  لِّ اقامة الدعليهم إ

 :جناسة األيف بقيَّ  :السابع  البحث

ٰىل يف زيادته ع ء إٰىل املكان، وال شكَّ نسبة اليش )أين( ـال

 .واملكان سماجل

 ان،للزمن، وهو مغاير زماء إٰىل النسبة اليش )ٰى مت( ـوال

 ل.زم التسلسوإالَّ ل ،مون أنكروا ثبوتهواملتكلِّ 

ب م بسبللجس اصلةاحل يأةوالوضع وهو اهل]] ٢٣٢[[ص /

 مور اخلارجة.األُ  بعض وإىلٰ  عضها إىلٰ ه بزائأج نسبةبار اعت

 ة.ريَّ املؤثِّ وهو  يفعل نْ أ و ء.ك لليشوامللك وهو نسبة التملُّ 

 للزوم التسلسل. ،كرومهاأنن ومواملتكلِّ  .ةريَّ ينفعل وهو املتأثِّ  نْ أ و

  ،والكمُّ  ،: اجلوهرربعاً أ قوالت وبعض الناس جعل امل

 .ةوالنسب ،والكيف

س هذه أجنا نَّ أو ،يف هذه داتوجوامل جناسأ  حرص واعلم أنَّ 

 ة.ثباته باحلجَّ إا يمتنع ممَّ 

 : حكام املوجوداتأيف  :الثالثاملنهج ]] ٢٣٣[[ص /

 :وفيه أربعة مطالب

 :ة واملعلوليف العلَّ  :لوَّ ] األطلبامل[

ة وفاعلة  ة وصوريَّ يَّ ء، وهي مادّ إليه اليش ة هي ما حيتاجالعلَّ 

و ة أ ا عامَّ إمَّ  فهي وأيضاً  .دةيعة أو با قريبفهي إمَّ  وأيضاً  .ةئيَّ وغا

 ا بالعرض أو بالذات.فهي إمَّ  وأيضاً  .ةاصَّ خ

ود وجال يفة حكمها عتباريَّ صفات االة من اليَّ العلّ  أنَّ  واحلقُّ 

 ،آخرة لبعض يكون بعض األعدام علَّ  ممكن أنْ ، دوالعدم واح

 مرة أ يَّ علّ ال أنَّ  عىلٰ  فيه بناءً  عوزَّ يُ قد  كان ط وإنْ والرش ،ةلعدم العلَّ 

 وإالَّ لزم التسلسل. ،خطأم به، وهو عدوصاف املاتِّ  ثبويت يستحيل

 ني أنَّ لبرصيِّ وقع االصطالح بني ا ة: قدألمس] ١٦٢/١[

 .وصفةً  ىقسمني: معنً ىلٰ ب عاملوج

  ة ما أوجبت صفةً علَّ ة وسبب، فالواملعنٰى عٰىل رضبني: علَّ 

 . اتاً وجب ذالسبب ما أ لغريها، و

ه كونه ب له يوجفإنَّ  احي�  احليِّ  ونكك صفةً ا أوجبت والصفة إذ

ب واملوج ، ٰى مقتضياً سمَّ ب يُ املوج ك، فإنَّ املدرَ  دَ جِ إذا وُ  اً ِركدم

 .مقتٰىض 

، وذلك ال ىة معنًوالعلَّ  ةً ون السبب علَّ مُّ َس ون يُ يُّ والبغداد

 . ة فيهمشاحَّ 

ا عٰىل واجبة، إمَّ  :ٰىل رضبنيوالصفة ع قالوا:]] ٢٣٤[ص [/

 ،امثلةلفة واملخاقع امليوهبا  ،د إٰىل الذاتنتستالتي وهي  ،قاإلطال

ط،  ا برشوإمَّ  .ةهريَّ كاجلو لة حالتي الوجود والعدمصوتكون حا

ط الذات التي هي جوهر برشاجب بلوز اتحيُّ لاك صلا متَّ إمَّ 

ك رِ ون املدا منفصل نحو كوإمَّ . رصل باجلوهالوجود الذي هو متَّ 

 هذهٰى سمَّ وقد يُ  .احي� ونه ك لكاملدرَ د وجود جب عنالوا كاً مدرِ 

 .للنفس وال للمعنٰى  الصفة ال

ر فيه ثِّ قسامن: أحدمها املؤ ل وهوا بالفاعق إمَّ وجائزة، تتعلَّ 

 دوث ال غري.احل ووه ،راً قادنه كو

  و مريداً أ  ،املحكمةكاألفعال  ر فيه كونه عاملاً والثاين املؤثِّ 

 . وخرباً  وهنياً  ن الكالم أمراً كوك

د تجدَّ ت ال نْ أ ز جوا د معتجدَّ تصفة  كلُّ وٰى، ا باملعنوإمَّ 

 . ا تستند إٰىل معنٰى فإهنَّ  ،واألحوال واحدة

حاد جع إٰىل اآلرا يحدمهأ بني: وا: والصفات عٰىل رضقال

 ة.وهي صفات األجناس كاجلوهريَّ  ،ملةكرجوعه إٰىل اجل

جوعها  ة ر ر استحال ا باعتبا اء، إمَّ ة دون األجز إٰىل اجلمل   يرجع والثاين 

اضعة كاألمر املوضوع  ار املو تب ا باع وإمَّ  قادر والعامل، ال ك  اآلحاد  إىلٰ 

  اد. لآلح   غةً لقد كان يمكن وضعه ل وف، و للجملة ال آلحاد احلر 

هلا   ذات ال بدَّ  كلَّ  نَّ أ كام  ،هلا من حكم صفة ال بدَّ  قالوا: وكلُّ 

ة، ل واالختالف واملضادَّ س التامثصفة النففة، فحكم من ص

ادر م القحك، وعاملاً  القادر قادراً  ونك لةاستحارفع  حليِّ وحكم ا

ة األحكام، مل صحَّ ة الفعل عٰىل بعض الوجوه، وحكم العاصحَّ 

 جهني.وتأثري أحد ال ةملريد صحَّ وحكم ا

ته املعلول واجب عند علَّ  يف أنَّ  مسألة: ال شكَّ ] ١٦٣/٢[

وجود سبة اللكان ن]] ٢٣٥[[ص /وإالَّ  ،اممتنع عند عدمه

فني يف وقت طرجيح أحد الة، فرته بالسويَّ ليإ وجودها والعدم عند

 ناد معلول شخيصل استح، فيستحيري مرجِّ يستلزم الرتجيح من غ

  واحدٍ  منهام عن كلِّ  واحدٍ  غنٰى بكلِّ  الستوإالَّ  ، تنيتامَّ  ني تعلَّ  إىلٰ 

 هذا خلف.  ،ناءاالستغاجة حالة فتقع احل ،منهام
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تعليلهام  وزع جيلنوبا داذا احتَّ إن املعلوالمسألة: ] ١٦٤/٣[

حلركة وعن كاحلرارة الصادرة عن النار وعن اه ملختلفني فيبا

ول لاملع ة، ألنَّ راعألشبعض اوخالف فيه  .ٰى احلمَّ وعن  الشعاع

ناده جيز است  ملوإالَّ  ،ته افتقر اآلخر إليهاة ملاهيَّ افتقر إٰىل العلَّ  نْ إ

 ها. إلي

من جانب   جاءام نَّ إا وتعيينه ،قةة مطلعلَّ  واجلواب احلاجة إىلٰ 

 ة.لَّ الع

 عىلٰ  فاقهاة اتِّ مسألة: جيوز الرتكيب يف العلل العقليَّ  ]١٦٥/٤[

 ا.هيف رةرشوط، وخالف األشاع

وط تأثري الشمس يف اإلضاءة مرش ن بأنَّ ولاألوَّ  واستدلَّ 

 متني. يب املقدَّ صل عقام حتنَّ إة والنتيج ،بزوال الغيم

ول ستناد املعلزم ايستلة لَّ تركيب الع ة بأنَّ شاعراأل واستدلَّ 

بيان  له.م مثفاملقدَّ  ،لل الكثرية، والتايل باطل ملا مرَّ  العىلٰ  إالشخيص

 وحينئذٍ  ،ائهاعدم بعض أجزلة قد يكون عدم العلَّ  نَّ أ :ةطيَّ الرش

 ن. اجلزءي عند عدم تنيم املعلول ويستند إٰىل علَّ عدَ يُ 

م منه عدزم ه يلل فألنَّ ا األوَّ ، أمَّ واجلواب النقض واحللُّ 

 وهو مكابرة. ،بة رأساً ركَّ ات املهيَّ املا

 غري الة إٰىل عدم العلَّ ستند عدم املعلول ي ا الثاين فألنَّ وأمَّ 

 .ال عٰىل التعنيُّ  ئهااجزأ احلاصل بعدم أحد 

لولني ر املعمن صدومسألة: منع األوائل واملعتزلة ] ١٦٦/٥[

، لتناقضيلزم ا اً وأيض .التسلسل وأ ر كثُّ الت وإالَّ لزم ،عن البسيط

وال ]] ٢٣٦[[ص / )أ (يستلزم صدور  )ب(و )أ (ر دوص فإنَّ 

رات تالف املؤثِّ  اخعىلٰ  ف اآلثار يدلُّ اختال وأيضاً ). أ (صدور 

 دها أوٰىل.فعٰىل تعدُّ  ،ارةودة واحلركالرب

مر ثبويت، وهو أ ة يَّ العلّ  عٰىل أنَّ  بنيٌّ ه مأنَّ  :لواجلواب عن األوَّ 

 . مرَّ  عيف ملاض

عتذر به ا ليه، وماة إضافط واإلالبسي سلب عنبالوينتقض 

 .)ررسااأل(قني فقد أبطلناه يف كتاب قِّ بعض املح

  وما ليس (أ)صدور  هزم منالالَّ  نَّ إمغالطة، ف هنَّ أ  :وعن الثاين

 هام مغايرة.ينب نَّ إف (أ)وعدم صدور  (أ)ال صدور  (أ)بـ 

 ف اآلثار البتخلُّ ام هو نَّ إاالستدالل  أنَّ  :وعن الثالث

 فها. باختال

 : والكثري احديف الو :ايناملطلب الث

  وإالَّ  ،قِّ احل املذهبعٰىل  ةمور االعتباريَّ الوحدة والكثرة من األُ 

 -وهم أوائل القدماء  -ا ن بوجودمهووالقائل .لزم التسلسل

استحال  كانت جوهراً  ا إنْ ا الوحدة فألهنَّ أمَّ ام عرضان، قالوا: إهنَّ 

 يل أنْ الوحدات يستح منب ركَّ ملالعرض، والعدد اهلا يف حلو

إليه مفتقر  جمموع املفتقرات إٰىل املحلِّ  نَّ إ، فراً جوهيكون 

اجلوهر  ديتحو ة حوالة عٰىل أنَّ حلجَّ ويف هذه ا، رةوالرضب

 وعليه منع. ،حدتان يف املفهوموالعرض متَّ 

ها به  الواحد مقول بالتشكيك عٰىل ما حتته، فأوال نَّ م أ علوا

  . نسباجل ثمّ  ،النوعثّم ب ،خصد بالشالواح مّ ث ،د الوحدةجمرَّ 

احد ما ولا منو ،داً وبع ة بتفاوت األجناس قرباً ويتفاوت األولويَّ 

قولنا: الضاحك كاتب، [ك ،ومنه ما هو بالعرض ،لذاتهو با

ام واحد ال من حيث ذاهتام ام عرضان لذات ، بل مفإهنَّ ن حيث إهنَّ

 .واحد وهو اإلنسان]

 مهم أنَّ لِّ ستفادوا من معا ني يِّ ائشَّ مسألة: صدور امل] ١٦٧/٦[

ني، ستمخلال بامة باآلحاد ة متقوِّ آلخر، فالعرش ماً دد مقوِّ س علي

]] ٢٣٧[[ص /مها تقوُّ  نوٰىل مأ مها بخمستني تقوُّ  ه ليسألنَّ 

ء م اليشتقوُّ  ن املحالربعة، ومألواة بالسبعة والثالثة والستَّ 

 ة.ل مستقلَّ ة لألوَّ ريخرٰى مغاأُ بأجزاء مه تقوُّ  ة ثمّ بأجزاء مستقلَّ 

بني الواحد والكثري  أنَّ  شكَّ  الوا: ال: ق مسألة] ١٦٨/٧[

بل يس ذلك التقابل تقاالتقابل أربعة، ول افصنأ ومقابلة، 

يَّةال ب، الستحالة وال السلب واإلجيا ،وال العدم وامللكة ،ضدِّ

 التضايفابل م أحد املتقابلني هبذه املعاين باآلخر، وال تقتقوُّ 

ذن إم، فم متقدِّ وِّ ملقوا ،مصاحب ضايفامل نَّ إف ة]،والبنوَّ  ة[كاألُبوَّ 

 كيل، وهذاوالكثرة م ة مكيالالوحد التقابل عارض من حيث إنَّ 

 تقابل التضايف. التقابل العارض

 يق هلم إىلٰ من األوائل ال حتقمسألة: قد ذهب قوم ] ١٦٩/٨[

ذا د، فإرَّ الوحدة أمر جم أنَّ و ،ءاألشيا ئالوحدة والعدد مباد أنَّ 

قارهنا ذو وضع حصلت  وإنْ  العدد،صل د حرَّ خر جمء آرهنا يشقا

 ، وهكذا إٰىل اجلسم.خرٰى حصل اخلطُّ ة أُ ا نقطهنقار النقطة، وإنْ 

ا عٰىل  اهر، وأمَّ ا عٰىل قولنا فظ، أمَّ اب سخيف جد� املذه وهذا

 ام من قبيل األعراض.ألهنَّ اآلخرين ف قول

 : لتضادِّ تالف واخااليف التامثل و :الثلثاملطلب ا

يفارق أحدمها  نْ أ ذان يمكن ن مها اللرااملتغايان املتضادَّ 

 كلُّ ا اللذان يقوم واملثالن مهو خمتلفان، أ مثالن ا مَّ إ مها، واآلخر

 ه، واملخالف بالعكس. دَّ مس واحد منهام مقام اآلخر ويسدُّ 
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ا الوصفان ومه ،ينو غري متضادَّ أ ان، ا متضادَّ واملختلفان إمَّ 

وبينهام  :ل زادوا فيهائيهام، واألوهام لذاتاجتامع املمتنعن ايَّ الوجود

 غاية االختالف.

ة واألوائل امتناع ملشهور عند األشاعرا لة:مسأ] ١٧٠/٩[

بالذاتيان واللوازم ، الستحالة وقوع االمتياز املثلنياجتامع 

 .ض أيضاً اروبالعو

ة سطواام تعرض بنَّ إارض عوال فألنَّ  ،الً ا أوَّ أمَّ ]] ٢٣٨[[ص /

 حدة. واة واملادَّ  ،ةاملادَّ 

 .امتيازفال  ،واحدةني ثلنسبة العارض إٰىل امل فألنَّ  ،ثانياً  اوأمَّ 

 زوا ذلك.جوَّ واملعتزلة 

حتته  ويندرج ،التقابل جنس للتضادِّ  لة:مسأ] ١٧١/١٠[

والعدم  ،جيابابل السلب واإل: تقوهي ،خرالثة أنواع أُ ث

 . ايفتضوال ،ةوامللكيَّ 

ه  نَّلكمن املضايف  ان أعمّ ك  ل وإنْ هو مقابث حيواملقابل من 

 وكالكيلِّ   احلدِّ بة إىلٰ بالنس احلدِّ  ، كحدِّ باعتبار الوصف كان أخّص 

 بالنسبة إٰىل اجلنس.

ين  ايرين واملتضادَّ تغامل مسألة: قال قوم: إنَّ ] ١٧٢/١١[

السواد  نَّ ني بأقائمة هبا، حمتجِّ  ام هي كذلك ملعانٍ نَّ إ واملختلفني

يَّةوال ،ضيالبا يضادُّ   . مغاير هلام أمر معقول ضدِّ

  لزم التسلسل.الَّ وإ ،وذهب آخرون إٰىل امتناع ذلك

والتامثل  التضادَّ  ل أنَّ ألوَّ ائل ا القٰى عن نقول: إنْ  ونحن

ل الذات فهو قُّ ل عٰىل تعة زائدة يف التعقُّ اعتباريَّ  رومواالختالف أُ 

هذه  نَّ  أ ٰى عن عتبار، وإنْ الوالتسلسل منقطع بانقطاع ا ،حقٌّ 

سل تسلوال ،و خطأيف األعيان فهة تكون ثابت نْ أ و مور ال بدَّ األُ 

 الزم.

 ،س ال تتضادُّ ال األوائل: األجناق  لة:مسأ] ١٧٣/١٢[

ومع ذلك  ،ليسا جنسني الرشُّ واخلري و الستقراء،عٰىل ا لوا فيهوعوَّ 

يَّةفال منافر،  خرأحدمها مالئم واآل عارضة هلام من حيث إنَّ  ضدِّ

 ،واحدس وهلا حتت جناألخرية دخ نواعلأل ضادِّ التورشطوا يف 

 .مَّ لوا عليه ثَ ا عوَّ ٰىل ما عاهنوالتعويل ه

فيه   الواحد واحد، وخالف : ضدُّ مسألة: قالوا] ١٧٤/١٣[

البعد عن شيئان يف غاية  دَ جِ ه لو وُ وا بأنَّ واستدلُّ  ،موناملتكلِّ 

هو الواحد  حدة فضدُّ اكانت و نْ إلكانت جهة املخالفة  البياض

يَّةال هةرة كانت جكانت متكثِّ  نْ إو ،اجلهة تلك البياض  نيب ضدِّ

ر تكثُّ  نَّ ر، وال منازعة يف أ خاآل واحدمها غري جهتها بينه وبني

 ر الوجوه واالعتبارات.د تكثُّ جائز عن التضادِّ 

عٰىل ثالثة  التضادَّ  مسألة: زعم املثبتون أنَّ ] ١٧٥/١٤[

 أرضب:

 والفناء،اجلوهر  ادِّ عٰىل الوجود كتض تضادٌّ ]] ٢٣٩[[ص /

لفقد  ،ني مجيع اجلواهرفء يُ الفنان م ءاً جز فإنَّ ولذلك 

 .ٰى نفيَ  االختصاص ثمّ 

جزء فني لك يُ ولذ ياض،السواد والب كتضادِّ  حلِّ عٰىل امل وتضادٌّ 

 ،هؤرت أجزاتكثَّ  وإنْ  من السواد من البياض مجيع ما يف املحلِّ 

 لعدم االختصاص.

كراهة، رادة والهل واإللم واجللعا ٰىل اجلملة كتضادِّ ع وتضادٌّ 

 نفي أجزاء كثرية من العلم إذا كانيُ  هلاجل جزء منك ولذل

عٰىل اجلملة، ا مهتضادَّ  هام، ألنَّ رت حملُّ تغاي كس من ذلك وإنْ بالع

 . حلِّ عٰىل امل مع ما يتضادُّ  واجلملة مع ذلك كاملحلِّ 

 : واجلزئييف الكيلِّ  :املطلب الرابع 

 ه يف اخلارج باعتبار وجودوالكيلِّ  ية،ثانا من املعقوالت الومه

ا وهو إمَّ  قسمة، نوع آخر من الة أقسام، وللكيلِّ دة عٰىل ستَّ تعدِّ م

ل، ويف الباقني وجود األوَّ وا بمنطقي، وجزم و عقيل أوطبيعي أ 

 ما هو قبل من الكيلِّ  وأيضاً  .وجودمها ذهني أنَّ  احلقُّ وخالف، 

 معها. ما هو نه وم ومنه ما هو بعدها، ،[الطبيعي] الكثرة

منع نفس معنيني: أحدمها الذي ي نيب لفظ مشرتكو اجلزئي 

 وهو احلقيقي. ،فيهكة رشره من وقوع التصوُّ 

 .ضايف، والثاين أعمّ وهو اإلغريه  والثاين املندرج حتت

ة وهو  نفس املاهيَّ يكون  ا أنْ  إمَّ مسألة: الكيلِّ ] ١٧٦/١٥[

نوع  وبني بينهارتك املش كان كامل  جلنس إنْ و جزئها وهو اأ النوع، 

 اختصَّ  ة إنْ عنها وهو اخلاصَّ  صل، أو خارجاً لفاهو إالَّ فما، و

 .لعرض العامُّ احدة، وإالَّ فهو اة وبامهيَّ 

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /)٢ة املرام (ج ايهن  ):هـ٧٢٦العالَّ

ثات عٰىل رأي  يف تقسيم املحدَ  :القاعدة الثالثة]] ٤٠٩[[ص /

 :مني تكلِّ ملا

 زاً متحيِّ يكون  نْ ا أمَّ ث إدَ مون: املحقال املتكلِّ ]] ٤١١ ص[[/

 رهنكلث أ ذا الثابه، وه وال قائامً  زاً ز، أو ال متحيِّ باملتحيِّ  أو قائامً 

 .منين املتكلِّ اجلمهور م
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 ز وال حالٍّ غري متحيِّ  ضنا موجوداً ا لو فروأقوٰى ما هلم فيه: أنَّ 

الستواء فيه من الزم يتعاٰىل فيه، و هللالذات  فيه لكان مساوياً 

 ة.هيَّ اام املمت يف االستواء

التامثل،  قتيضاالشرتاك يف السلوب ال ي ألنَّ  ،وهذا ضعيف

يشرتكا يف  وأنْ  خمتلفني ال بدَّ  كلَّ  ألنَّ  ،لفاتتخاثل املم مت لزوإالَّ 

 مها عنهام.سلب ما عدا

ز وا: املتحيِّ الق  منياألقدمون من املتكلِّ (قني: قال أفضل املحقِّ 

الذي ال يكون  ودجواملو ض،عرفيه هو ال واحلالُّ  وهر،هو اجل

ستحالة هذا الوجه قالوا باٰىل عو هو اهللا تعاٰىل. عرضاً  جوهرا وال

 ذلك ال ، فإنَّ فيه، ال كام قاله ز وال حالٍّ يِّ ث غري متححمدَ  وجود

 .)ه عاقليقول

ود الذي وجملدعوٰى انحصار ا وفيه نظر، فإنَّ ]] ٤١٢[[ص /

لو نفوا املوجود  تمُّ ي امإنَّ  اىلٰ يف اهللا تع وال عرضاً  راً ن جوهال يكو

 د غري اهللا تعاٰىل.املجرَّ 

  .أو ال ،قساميقبل االن ا أنْ ز إمَّ تحيِّ رفت هذا فنقول: املإذا ع

ه  عند بعضهم فإنَّ إالَّ  ٰى جسامً مَّ سوالثاين هو اجلوهر الفرد، وال يُ 

م: ول املجسِّ ذا يقٰىل هنقسم أو ال، وعا اءسو ز جسامً جعل املتحيِّ 

ل هو اجلسم عند واألوَّ  يه.ة جتزِّ قول بصحَّ  يوال ،جسم عاىلٰ اهللا ت

.  م مطلقاً نقسز املو املتحيِّ م هل اجلسجعه ن األشعري، فإنَّ احلس أيب

وليس بمتعارف عند . وأقّل ما حيصل من جوهرين عنده

يق، يل العريض العمطواله: املشهور من اجلسم أنَّ  اجلمهور، ألنَّ 

ف من جوهرين عند املعتزلة فاملتألِّ ، ثالنقسم يف اجلهات الثو املأ 

 -  خطٍّ إىلٰ  طٍّ خ ه حيصل من ضمِّ ، ألنَّ )سطح(، ومن أربعة )خطٌّ (

 ه حيصل بوقوع، ألنَّ )جسم(، ومن ثامنية - الطول ال يف سمت

ح. وعند الكعبي أقّل ما حيصل منه اجلسم أربعة سطح عٰىل سط

ط ذي  ورمخفوقها ويصري هبا كبعها ث ورار ثالثة كمثلَّ اهجو

 يقع نْ ة جواهر، بأمن ستَّ  :. وقال بعضهمثاتأضالع مثلَّ ة أربع

األبعاد الثالثة  مثله، وحتصل عىلٰ  هرثة جواث من ثالسطح مثلَّ 

. والباقون فالعالَّ ]] ٤١٣[ص /[ فيه، وهو مذهب أيب اهلذيل

ب ذي مكعَّ ف، كية جواهر يتألَّ نثامه من من املعتزلة قالوا: أقلّ 

وا يف اجلسم األبعاد الثالثة سفة اعتربفالعات. والبَّ رة مأضالع ستَّ 

 زوايا قائمة. عىلٰ  املتقاطعة

صاف جيوز اتِّ  ا أنْ ، وهو إمَّ العرضهو ز فيف املتحيِّ  الُّ ا احلوأمَّ 

 أو ال. ،به غري احليِّ 

 واألكوان. مسخلا ل فهو املحسوس بإحدٰى احلواسِّ ا األوَّ أمَّ 

، وهي  الي� أوَّ  ًا إحساس بالبرصسة حسوسة، فمنها: املحسوا املأمَّ 

لسمع، وهي األصوات سة بااأللوان واألضواء. ومنها: املحسو

هي الطعوم التسعة. بالذوق، واملحسوسة  نها:روف. ومحلوا

 للمس، وهي احلرارة والربودة، والرطوبةومنها: املحسوسة با

 .للنياوة، والصالبة فَّ اخلواليبوسة، والثقل و

 هبا عرشة: ف غري احليِّ وَص  يُ واألعراض التي ال

، نُّ لظالعتقاد، الرابع: الث: ال: احلياة، الثاين: القدرة، الثااألوَّ 

ة، الثامن: ، السابع: الكراهيَّ دس: اإلرادةالنظر، السا س:اخلام

 ، التاسع: النفرة، العارش: األمل.الشهوة

 ون:عرش راضفاملشهور عندهم من األع

الرابع:  ح،الث: الروائلثا وم،لطعلثاين: اوان، ااألك :لاألوَّ 

السابع: اليبوسة، وبة، دة، السادس: الرطاحلرارة، اخلامس: الربو

االعتامد، العارش: ]] ٤١٤[[ص / تاسع:وان، اللثامن: األلا

 .سابقةة الالصوت، والعرش

 .الفناء والتأليف ون من املعتزلة:وأثبت البرصيُّ 

 وعني:عٰىل ن يقعة عد هذه القام يفالكالو

 : يف اجلواهر :لالنوع األوَّ ]] ٤١٥[ص [/

 مة، وفصول: وفيه مقدَّ 

 :في حقيقة اجلوهرمة فا املقدَّ أمَّ 

يف موضوع، وهو  املوجود ال ق باالشرتاك عىلٰ طلَ وهر يُ جلا

ة وال ز الذي ال يقبل القسمة العقليَّ اين: املتحيِّ رأي احلكامء، والث

 ة.ومهيَّ وال ةالفرضيَّ 

وهنا مُّ َس يُ عٰىل ذاته  ملعتزلة: أمر زائدخ امشايند ع ةيَّ واجلوهر

تة ي ثابل، وهيامث صفة للجنس، هبا خيالف ما خيالف ويامثل ما

القاسم الكعبي من تسمية  أبو ومنع كثرهم.د أ عن وعدماً  وجوداً 

 . وثابتاً  ومقدوراً  ومعلوماً  وجعله شيئاً  رضاً وع املعدوم جوهراً 

 ائي: إنَّ بَّ اجلُ  يلٍّ ع أبول قا الشيخان، ف تلفواخ ]]٤١٦[[ص /

 له يف املساحة، وجعل مساحته بغريه، كام أنَّ  حظَّ  الفرد الوهر اجل

له  إنَّ هاشم:  قال أبوكعبي. وو القاسم اله، وبه قال أبغريب طوله

يف الطول والعرض  ه ليس له حظٌّ  أنَّ فقا عىلٰ يف املساحة. واتَّ  احظ� 

  وهلذا يقال:  ،صوصف خمأليالطول ت ألنَّ زلة، لبعض املعت خالفاً 

صوصة، وإذا قلنا يف  لت فيه تأليفات خمعإذا ف )دحلديلت اطوَّ (

ف ة التأليه كثريس املراد منفل )ه أطول من غريهإنَّ ( :أحد الشيئني
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وكان التأليف  لكذ ، فإذا صحَّ تنضاف إليه األجزاء أيضاً  دون أنْ 

 نم له حظٌّ   يكنزاء ملا يستحيل وجوده يف املنفرد من األجممَّ 

 من العرض.ول وال طلا

 : يف اجلوهر الفرد :لوَّ الفصل األ]] ٤١٧[[ص /

 :وفيه مباحث 

 : يف ثبوته :لاألوَّ  ثحبلا]] ٤١٨[[ص /

فة من أجسام غريها  لَّ بسيطة غري مؤ األجسام منها اعلم أنَّ 

  ا خمتلفة خر، إمَّ بة من أجسام أُ ا مركَّ وإمَّ  .رضاء واألة كاملالبتَّ 

هي  للفعأجزاء بافة، هلا ير. واملؤلَّ كالرس ةلفتخمأو غري  يوان،كاحل

قابل للقسمة، فال   هنَّ يف أ  أو تنتهي إليها. واملفرد ال شكَّ  ،مفردات

 .أو ال ،لة فيه بالفعلامات املمكنة حاصكون االنقست نْ ا أ خيلو إمَّ 

 . أو غري متناهية ،ا متناهيةتلك األجسام إمَّ تقديرين فوعٰىل ال

 ة:ت أربعحتامالفهنا ا

من أجزاء ال  فاً سم مؤلَّ يكون اجل ل: أنْ األوَّ  ]]٤١٩[ص [/

ء احلكامء وأكثر قدماأ متناهية، وهو مذهب مجاعة من تتجزَّ 

 مني. تكلِّ امل

و  أ غري متناهية، وهمن أجزاء ال تتجزَّ  فاً ن مؤلَّ يكو ثاين: أنْ لا

 ام من املعتزلة.ء من احلكامء والنظَّ مذهب بعض القدما

 قبله يألجزاء بالفعل لكنَّن اف ملِّ تأمغري  : كونهالثالث

 .، وهو مذهب الشهرستاين متناهية ال غري تانقساما

ه يقبل نَّل لكاء بالفعف من أجزغري متألِّ ونه ك الرابع:

 ء.متناهية، وهو مذهب اجلامهري من احلكامسامات غري انق

 :اجلزء بوجوه مثبتو احتجَّ 

اء ال أجز نب مان مركَّ الزم: لالوجه األوَّ ]] ٤٢٠[[ص /

ه منقسم ل، فألنَّ ا األوَّ ذلك. أمَّ كلك، فاجلسم أ، فاحلركة كذجزَّ تت

  وجودمل يكن للحارض  ومنه مستقبل، فإنْ  ضٍ ما ورة فمنهبالرض

هام نَّا مستقبل لكوإمَّ  ضٍ ا ماكان الزمان املوجود إمَّ  أصالً 

ل ، واملستقبمَ دِ  عُ ثمّ  املايض هو الذي كان موجوداً  معدومان، فإنَّ 

ال  لزم أنْ  اً داحلارض موجوبعد، فلو مل يكن مل يوجد  الذيو ه

 ثبت أنَّ م مثله. ففاملقدَّ  اطل، بوالتايل ،ةيكون للزمان وجود البتَّ 

كان بعضه  كان منقسامً  ، فنقول: ذلك احلارض إنْ حارضاً  ناً زما هنا

 اً رض حارضاحلا ، فال يكون كلُّ واآلخر حارضاً  أو مستقبالً  اضياً م

 مَ دِ عُ  ا. فإذملطلوبثبت ا كن منقسامً مل ي وإنْ  خلف،هذا  ه،بل بعض

 مل فإنْ  . أو يوجد ،نزما عقيبه ال يوجد ا أنْ ذلك اآلن فال خيلو إمَّ 

يكون  ا أنْ فإمَّ  دَ جِ وُ  وإنْ  .وهو باطلالزمان، قطاع زم انيوجد ل

فيلزم  م، فثبت التايل،ل باطل ملا تقدَّ واألوَّ  .ري منقسمو غ، أ منقسامً 

 أنْ  بض جيفرَ ن يُ زما وهكذا يف كلِّ  ،لألوَّ ن ايب اآلعق آنٍ  وجود

منة من زاألب ن وتركُّ ب من اآلنات، فقد ثبت وجود اآلرتكَّ ي

 ة.لبتَّ لوجوه اجه من اسمة بوال تقبل الق اآلنات التي

احلركة الواقعة يف اآلن الذي  كذلك، ألنَّ  فنقول: احلركة أيضاً 

ل باطل، واألوَّ  .مةمنقس أو غري ،ةمسكون منقت ا أنْ أ، إمَّ ال يتجزَّ 

كة زمان نصف احلر ألنَّ مان املطابق هلا، زسام الب انق لوجوإالَّ 

فوجب  ،صف لهالزمان ال ن ا فرضنا ذلكا، لكنَّهكلِّ نصف زمان 

يف احلركة  ، فثبت الثاين وهو أنَّ ون للحركة نصف أيضاً ال يك نْ أ 

 يف آنٍ خرٰى ت أُ دَ جِ ّم وُ ت تلك احلركة ثمَ دِ ما ال ينقسم، فإذا عُ 

 ، وهكذا إٰىل أنْ م ملا مرَّ قستن]] ٤٢١/[[ص  ال جب أنْ ر وآخ

 أ.جزاء ال تتجزَّ من أ ب احلركة ثبت تركُّ تنتهي احلركة. ف

 كذلك، ألنَّ  أيضاً  قع عليها احلركةسافة التي تملا قول: إنَّ نف

 أنْ ا ام تقع عٰىل مسافة، فتلك املسافة إمَّ ال تنقسم إنَّ احلركة التي 

 مسانقسم بانقاحلركة ت ل باطل، ألنَّ وَّ واأل .ال أو ،منقسمة نكوت

 ضية بأنَّ اة ق ورالرض نَّ لزمان، ألانقسام ااملسافة كام انقسمت ب

املسافة، فإذا فرضنا  يف كلِّ صف احلركة ة نساف نصف املاحلركة يف

ال تكون املسافة التي  غري منقسمة وجب أنْ  سافةامل احلركة يف كلِّ 

ت احلركة بانقسامها، نقسم الوإالَّ  ة،ها منقسمفية ركحلوقعت ا

سافة غري  هنا مري منقسمة، هذا خلف. فقد ثبت غقد فرضناها و

غري  ية أيضاً الثان فيها احلركة  املسافة التي تقع. ثمّ منقسمة

 منقسمة. 

حلركة واملسافة : الزمان وامور الثالثةهذه األُ  واحلاصل أنَّ 

متنع ه القسمة اعلي امتنع اان، وأهيُّ قيلبام اا انقسم انقسمتطابقة أهيُّ 

 .ينيعٰىل الباق 

  الَّ  وجود هلا إ: احلركة الاخلصم يقول(قني: حقِّ ضل املفقال أ 

يض وبداية هناية املا ا احلال فهوملستقبل، وأمَّ يف املايض أو يف ا

 ليس بزمان ال تكون فيه حركة، ألنَّ  ، ومااملستقبل وليس بزمان

ر كة للمقاديشرتصول امللفك سائر اوكذل، انمحركة يف ز كلَّ 

مقادير لنت الفصول املشرتكة أجزاء لاا، إذ لو كليست بأجزاء هل

 ثة أقسام ثالإىلٰ  ني قسمةً نت القسمة إٰىل قسملكا التي هي فصوهلا

 ، هذا خلف.ثة أقسام قسمة إٰىل مخسة أقساموالقسمة إٰىل ثال

ه أنَّ  عٰى دَّ ا وفإذن، احلارض ليس احلركة، وه]] ٤٢٢[[ص /
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املايض من احلركة  م أنَّ سلِّ . واملخالف ال يُ عليه بيانهنٰى ركة وباحل

ضه ول: هو الذي كان بعيق ام، إنَّ حارضٍ  يف آنٍ  اً كان موجود

وصار يف احلال   وبعضه ماضياً  قبالً ال مست قبل احل ٰىل مابالقياس إ

 يضا، وهكذا يف املستقبل. ويف اآلن الفاصل بني املاضياً ه مكلُّ 

وليس  يف زمانتقع ام احلركة إنَّ  ك، فإنَّ يتحرَّ  كن أنْ يمتقبل ال واملس

 .)الذات ه غري قارِّ ، ألنَّ ان بحارضيشء من الزم

ا يف بل إمَّ  ،احلال ود يفن هلا وجلو مل يكركة احل فيه نظر، ألنَّ و

املايض معدوم  يكن هلا وجود، ألنَّ املايض أو يف املستقبل، مل 

ه يقول: نَّ أل ،كم ذللِّ سخلصم يُ او تقبل.ساملورة وكذا بالرض

 ا مل يكن قارُّ االستقرار، فإذ معناه عدموالذات،  رِّ الزمان غري قا

  جد منه ام يوإنَّ  امً بل دائ ،معاً ال يوجد جزءان منه  أنْ  الذات وجب

، وقد فرضناه غري قارٍّ  اانقسم كان قار�  جزء واحد، فذلك اجلزء إنْ 

 ينقسم مل نْ خلف، وإ ه، هذالُّ جزائه ال كأ حد يكون املوجود أ  أو أنْ 

 املطلوب. ثبت

مل يكن احلال  د بعد، ولو ورة مل يوجه بالرضنَّ قبل فإاملستوكذا 

 ة.البتَّ  يكن للزمان وجود مل زماناً 

عٰىل نفي اجلوهر الفرد، إذ عٰىل  ملشرتكة مبنيٌّ الفصول ا ول ب والق

األمر، ال يف نفس  حلسِّ  يف االَّ قدير ثبوته ال مشرتك بني األجزاء إ ت 

مل يكن  الً وبعضه مستقب  ة بعضه ماضياً جود من احلرك ملو ولو كان ا 

زمان  يكون   لزم أنْ وإالَّ ن، املايض واملستقبل معدوما نَّ أل ، موجوداً 

، وهو ة إٰىل ما ال يتناهٰى موجوداً وزمان القيام بل ما قبله  الطوفان 

  مل يوجد؟!  ذا إ   رضورة. ثّم كيف يصري املستقبل ماضياً اطل بال ب 

 مستقيم ستوٍ ة عٰىل سطح مقيَّ ضعنا كرة حقيا و: إذثاينوجه اللا

، يس فيه وال انخفاض، بل كان أملساً ترض]] ٤٢٣/[[ص  ال

، فموضع ة التامسِّ بوط بواسطاهلمن ه ويمنعها تالقي وأنْ  بدَّ  فال

 ،ل حمالواألوَّ  .أو ال يكون ،يكون منقسامً  ا أنْ املالقاة إمَّ 

املنقسم  وضعذلك امل ة، ألنَّ لكرة احلقيقيَّ ا يعتضلمه الستلزا

مستقيم،  املستقيم  نطبق عىلٰ املو ،املستقيمطبق عٰىل السطح من

ذلك  ا الكرة عىلٰ نكثّم إذا حرَّ  .امً تقيفيكون ذلك املوضع مس

قاة وٰىل عن ذلك املوضع وحصلت املالزالت املالقاة األُ السطح و

 أنْ  ااملوضع إمَّ ه، فذلك قالصل ويعٰىل موضع آخر يتلو األوَّ 

م ملا تقدَّ  يكون منقسامً  كان لزم أنْ  فإنْ  .ال يكونو أ  ،ون منقسامً يك

فتكون  الكرة الدورة تتمَّ  أنْ من انطباقه عٰىل املستوي، وهكذا إٰىل 

تعرض مالقاهتا   حالٍ  يه يف كلِّ تالق  فبقي أنْ  ، وهذا خلف،ةعمضلَّ 

لك عن ا ال خترج بذوٰىل فإهنَّ ألُ ة اعن املالقانقطة، ثّم إذا زالت له ب

تكون قطة، فتكون بن أنْ  ة بل تكون مالقية له وجيبلبتَّ املالقاة ا

ض  لكان يف بعوإالَّ  قبةاملالقيات متعا ناك نقط متعاقبة، ألنَّ ه

 ة لذلك السطح، هذا خلف.ون مماسَّ الكرة ال تك تأزمنة حركا

يصل بني   قيممست خطٍّ  كلَّ  يدس عٰىل أنَّ لق أُ برهن  وأيضاً 

املالقاة فلو كان موضع ا، يقع داخله هفإنَّ من الدائرة  نقطتني

فيقع  ،عٰىل السطح  ظاهر الكرة منطبقاً ىلٰ ع خطٌّ الرتسم  امً منقس

 ل. رجها، وهو حماداخل الكرة وخا طُّ اخل ذلك

عٰىل السطح املستقيم  كان منطبقاً  املالقاة إنْ ضع مو وألنَّ 

 ان إٰىل طريفان ينتهيملركز خطَّ امن رج خي وكان بمنقسم أمكن أنْ 

 مع ريصملالقاة، فيتقع ا الذي به طرفا اخلطِّ  مهااملالقاة وموضع 

يطة بسطح، حم املرتسم من موضع املالقاة خطوط ثالثة اخلطِّ 

، فإذا أخرجنا من مركز اةوضع املالق ث قاعدته ملَّ فيحصل مث

عليه كانت  قائامً  وداً ث الواقع يف الدائرة عمالدائرة إٰىل قاعدة املثلَّ 

العمود القائم عٰىل جنبي ان احلاصلت]] ٤٢٤[ص /[ لزاويتانا

ثني قائمي ث بمثلَّ ئمتني، وينتصف ذلك املثلَّ اق  القاعدة عىلٰ 

لقائمتني، ني اللزاويت ان وترينطرفيَّ ان ال، ويكون اخلطَّ ويةالزا

ة، دَّ ن وتر احلاائمة أعظم مة، ووتر القللحادَّ  ود وتراً ويكون العم

اخلطوط  فيني، مع أنَّ لطرا ني من اخلطَّ العمودي أقرص فاخلطُّ 

 حيط، هذا خلف. فوجب أنْ املركز إٰىل الثالثة خرجت من امل

عٰىل السطح فإذا أدرنا الكرة  سم،قاة غري منقيكون موضع املال

ِّ حتَّ  لت ام زالت املالقاة احلاصلة بنقطة حصحلركة، فكلَّ ا متٰى ُمت

الم يف الك غايرمها، فإنَّ ء ييس بني النقطتني يشل، وخرٰى املالقاة بأُ 

وٰىل، فقد النقطة األُ بة املالقا ل حصول عدماحلاصلة يف أوَّ  قاةاملال

السطح عن تركيب صل عن تركيب النقط، فح صل اخلطُّ ح

 ك هو املراد.وح، وذليب السطن تركطوط، واجلسم ماخل

 :بوجوه َض اعُرتِ 

سطح ة لليَّ مالقاة الكرة احلقيق(: قنيفضل املحقِّ ال أ ل: ق األوَّ 

 بمركز يمرُّ قطة هي طرف قطر بن ي تكون عندهمستواحلقيقي امل

آخر  سطحاً  ت الكرةُ  فإذا ماسَّ ، وإالَّ ضع التامسِّ وبمو رةالك

عظيمة ت دائرة مرَّ ن ذلك القطر وبالطرف اآلخر م ياً ستوم

 يسٍّ قِ بع أر إىلٰ  التامسِّ ، انقسمت تلك الدائرة بسبب قطتي التامسِّ بن

م من ذلك يلزتني، ومماسَّ  غريللسطح واثنتان  تاناثنتان مماسَّ 

 . )تقيم، وذلك حمالاملس سطحال انطباق القوس عىلٰ 
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ه لو نَّ بالفعل يف الكرة، ألجد الثاين: قال بعضهم: النقطة ال تو

خرٰى يف سطح بالفعل فيها ونقطة أُ ]] ٤٢٥/[[ص  نقطة حدثت

انقسمت  مل تتالقيا باألرس  ان إنْ قطتالنٰى تالقيها، فرخأو كرة أُ 

 تامسُّ لادتا ويصري  تداخلتا واحتَّ ألرس تالقيا با وإنْ ن، النقطتا

 .صاالً اتِّ 

توجد كرة  نْ ن أ ا ال ندري هل يمكإنَّ (الثالث: قال الرئيس: 

ة عٰىل ما مور الومهيَّ األُ هو من  وجود أويف الح هبذه الصفة عٰىل سط

ه لو كان يف الوجود، فهل أنَّ  دري نات؟ واليكون يف التعليميَّ 

ام استحال. وبعد هذا ربَّ ؟ وم ال يصحُّ ه أ تدحرجها علي حُّ يص

كت السطح بالنقطة يف حال السكون، فإذا حترَّ  اسُّ ام متة إنَّ فالكر

ة عٰىل ركة مماسَّ زمان احل يف تكنحلركة ومل يف زمان ا باخلطِّ  تماسَّ 

م اآلن، واآلن ال  مع توهُّ م إالَّ هَّ توال يُ إذ ذلك  ،م بالتوهُّ النقطة إالَّ 

 جود له بالفعل.و

 م أنَّ سلَّ امل ، ألنَّ ةمق مسلَّ سألة ال تتحقَّ امل هذه جلملة، فإنَّ وبا

ن هذا بنقطة، وليس يلزم م  إالَّ  واحدٍ  الكرة ال تلقٰى السطح يف آنٍ 

ومن  ،ل من نقطة إٰىل نقطة جماورة هلاكة تنتقال احلريف ح تكون أنْ 

كرة ال احتيج إٰىل ذكر م هذا ملالِّ ه لو ُس جماور له، فإنَّ  آنٍ  إىلٰ  آنٍ 

وآنات  ف اخلطُّ يأتلَّ ة منها متتالي اً هناك نقط أنَّ  حَّ ل صوالسطح، ب

الكرة تالقي  م هو أنَّ ن املسلَّ كا ف الزمان. فإذامتتالية منها يأتلَّ 

بة احلركات واألزمنة غري مركَّ  ، وكان اخلالف يف أنَّ السطح يف آنٍ 

ام إنَّ  نيف املسافة، وكائة ومن آنات كاخلالف مور غري متجزِّ أُ من 

تعامل ذلك يف اس ات، كانجتاور اآلن حَّ ز النقط لو صاويلزم جت

 .)لألوَّ قط كاملصادرة عٰىل املطلوب اتتايل الن

من إمكان وجود  نعيمأ ال يتجزَّ  يل باجلزء الذالرابع: القو

بوجود الكرة  دلُّ ستَ يُ  يفكفوالدائرة، ]] ٤٢٦/[[ص  الكرة

 د اجلزء؟وحركتها عٰىل وجو

القول  وجودها مع لعقَ احلركة ال يُ  ه سيظهر أنَّ نَّ : أ اخلامس

جود اجلزء  وهبا عىلٰ  دلُّ ستَ يُ  أ، فال يمكن أنْ زء الذي ال يتجزَّ باجل

 أ.يتجزَّ الذي ال 

م ة، فعند زواهلا تعدام توجد يف الكرة باملامسَّ نَّ النقطة إدس: السا

 . نقطة واحدةالَّ إ خرٰى، فال توجد أبداً أُ  النقطة وحتدثلك ت

ال  مَ ـلكن لِ نقط، صل بالام حتات إنَّ املامسَّ  أنَّ ا منلسابع: لو سلَّ ا

 ؟نقطتني خطٌّ  يقال: بني كلِّ  جيوز أنْ 

  أنَّ إالَّ  عِ  ندَّ ا ملفإنَّ عيناه، ادَّ  ه تسليم ملال: أنَّ واب عن األوَّ جلاو

الستدالل عليه ال يفيد يف اجلواب نقطة، فابطح الس الكرة متاسُّ 

 . ئاً شي

  وري بتامسِّ ي احلكم الرضينفهذا القول  نَّ أ  وعن الثاين:

اجلسم  وط بعضها لبعض، ألنَّ ي السطوح واخلطام وتالق جساأل

 دا ومل يبَق داخال واحتِّ تالقيا باألرس ت فالسطحان إنْ  سامً ج إذا ماسَّ 

مل يتالقيا  نقطة، وإنْ قال يف ال كام صال،ة واالتِّ فرق بني املامسَّ 

بأحد كون ي ٰى ة التالقي حتَّ هالبعض انقسام يف جباألرس بل ب

من  قيه، فكان لكلٍّ وباآلخر ال يالاجلسمني حد أل ه مالقياً جانبي

 لسطحان جسامن،هلام طول وعرض، فا كانالسطحني عمق وقد 

 ، والسامً جسم ج ال يامسَّ   بطل القسامن لزم أنْ امَّ ـخلف. ولهذا 

 . اخط�  ، وال خطٌّ ح سطحاً سط

 فكيفبالفعل،  قد يتناهٰى  خلطُّ او ،قطة هناية اخلطِّ الن وأيضاً 

  أنْ ية حاصلة بالفعل؟ إالَّ تكون النها بالفعل وال يكون متناهياً 

ملا   اً يكون منكر بالفعل، وحينئذٍ  متناهٍ  فيها خطٌّ  يسالكرة ل :يقول

الكرة إذا  ليه بأنَّ ة عسفلفالفقت كلمة االعقل عليه. واتَّ  دلَّ 

ال لفعل، وباعن سائر اخلطوط  ادهدِ الذي هو ُحم  ز اخلطُّ كت متيَّ حترَّ 

 دان بالفعل.قطبا الكرة، فهام موجو هلفعل وطرفايف تناهيه با شكَّ 

ة فغري احلقيقيَّ الكرة  ا إنكار: أمَّ ثالثالوعن ]] ٤٢٧[[ص /

 جساملأل يعيالشكل الطب ومذهبه أنَّ  ع منه، وخصوصاً مسمو

ه هذا نمع سمَ ه، فكيف يُ ادُّ ام هو الكرة والرتكيب ال يضالبسيطة إنَّ 

  مكابر؟ك إالَّ  ذلهو يفل املنع؟ وه

سبب  ، ألنَّ توي فغري مسموع أيضاً طح املسسلا إنكار اوأمَّ 

صغار ملس،  كون من سطوحت نْ وأ  زاوية، وال بدَّ ال اخلشونة:

 سطح صغري مستوٍ ذا جاز وإ ية، لذهبت الزوايا إٰىل غري النهاوإالَّ 

 ا نفرض كرة، ألنَّ حيصل بالصغري أيضاً  املطلوب جاز كبري. وألنَّ 

الكالم  ، ألنَّ د مل يّرض وجولو منع القية له. وة مالمنه حقيقيَّ ر صغأ 

 ن أنْ ما يمك ، فإنَّ عٰىل إمكان الوجود بلعٰىل الوجود،  غري مبنيٍّ 

، لكن لزم الكذب نْ وإ الال يلزم منه حم موجوداً  َض رِ ذا فُ جد إيو

وما  ، ال حال ال يلزم منه حموكذب غري امل ،الكذب مغاير للمحال

 كن ممكن ال حمالة.ميلزم من امل

ورة قاضية الرض نَّ جة منع مكابرة، فإرحدإمكان ال واملنع من

د زم منه وجوليالقها عليه، وأو إمكان انز اً قرسا بإمكان حتريكه

 .كرةتالية يف السطح والالنقط املت

ة عبارة املامسَّ  باطل، ألنَّ ) ة حال احلركة باخلطِّ سَّ املام(وقوله: 
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فلو خر، من السطحني عٰىل طرف اآلد حوا طرف كلِّ  طباقن انع

 عىلٰ  ينطبق من الكرة خطٌّ  لوجب أنْ  باخلطِّ  السطَح  الكرةُ  تاسَّ م

املنطبق عٰىل  ، ألنَّ مستقيامً  خلطُّ ك اطح فيكون ذليف ذلك الس خطٍّ 

 عة، فإذن الكرة ال يمكن أنْ كرة مضلَّ ون المستقيم، فتكيم ستقامل

 .السطح باخلطِّ  اسَّ مت

وال  نن يف اآلام تكوة بالنقطة إنَّ امسَّ ملا(له: وق ]] ٤٢٨[[ص /

 .)علوجود له بالف

البحث ب من اآلنات كمركَّ  قلنا: البحث يف كون الزمان غري

ة تندفع حجَّ يف فك ب من اجلواهر األفراد،ركَّ اجلسم غري م يف أنَّ 

 ه نفس املتنازع؟ع أنَّ بذلك م اخلصم

ة بانتقاله امسَّ ملبغي افهل ين فعل،بال اآلن ال وجود أنَّ  مناسلَّ 

ة حية يف املامسَّ ل لزم املكابرة الرصألوَّ ابقلتم  فإنْ  فعال أم ال؟

ألجسام ن اة ملقارَّ ا اتمجيع املاهيَّ ا وجوده آين وهو ممَّ وغريها 

ثابتة بالفعل يثبت   كانتبل  مل ينتِف  دات. وإنْ جرَّ واألعراض وامل

ها لزم يبخرٰى عقلت أُ  حصة حنيفإذا زالت املامسَّ  وجود النقطة،

 ايل النقط.تت

، إٰىل آخر جوابه ...)مةق مسلَّ ال تتحقَّ  ةهذه املسأل(قوله: 

 ح عىلٰ للسط القيةً الكرة فيه مون تك إذا فرضنا آناً  اضعيف، ألنَّ 

 ة، فقد حدث أمران:ن تلك النقطاملالقاة علت زا نقطة واحدة ثمّ 

 .زوال املالقاة - أ 

 قاة.مالحصول الالَّ  - ب

ون هو فيه ال بداية له يكاة، فهو حركة ق ا زوال املالفأمَّ 

يف  رُّ تممالقاة، فهو آين الوجود ويسا حصول الالَّ . وأمَّ صالً اح

ها، فيلة ي حاصا بداية همالقاة هلالَّ لالذي بعده، فا مجيع الزمان

يكون هو اآلن  ا أنْ مالقاة إمَّ ه الالَّ فنقول: اآلن الذي حصلت في

 ل باطل، وإالَّ ألوَّ او  ذلك اآلن.أو غرية قاالذي حصلت فيه املال

الواحدة مالقية للسطح  ن الواحد بالنقطةآلا الكرة يفلكانت 

 أنْ ا فإمَّ ن، كان غري ذلك اآل له، وهو حمال. وإنْ ة وغري مالقي

أو  ،قاة زمانمالالالَّ  وبني آنِ ]] ٤٢٩/[[ص  املالقاة نِ  آيكون بني

ون تكوٰىل فاألُ  لنقطةقية لاليف ذلك الزمان م كانت الكرة ال. فإنْ 

مل يكن بني  خلف. وإنْ ا ذهكة، متحرِّ ساكنة وقد فرضناها  الكرة

 ت، وهو املطلوب.نااآلنني زمان فقد تتاٰىل اآل

تكون الكرة  ا أنْ مالقاة إمَّ الَّ ال مانل زهو أوَّ  اآلن الذي اً يضوأ 

ة مالقية بنقطمل تكن  فإنْ  .أو ال تكون ،خرٰى قطة أُ فيه مالقية بن

 يةكون مالق أو ال ت ،وىلٰ ة بالنقطة األُ قيتكون مال ا أنْ مَّ فإ ،خرٰى أُ 

تكون  أنْ  زموٰىل لكانت مالقية بالنقطة األُ  فإنْ  .ء من النقطبيش

ا غري مالقية ا أهنَّ ليهع دقصل ما ية حاقية للسطح بنقطالكرة مال

ء مل تكن مالقية بيش ة، هذا خلف. وإنْ لذلك السطح بتلك النقط

تها له، هذا مماسَّ د للسطح عن مالقية ال تكون ط وجب أنْ من النق

 خلف. 

مالقاة مالقية ل زمان الالَّ وَّ ن الذي هو أ آلارة يف الك فإذن

الكرة  اةق المانت نقطتني واسطة ك كان بني ال ٰى، فإنْ خربنقطة أُ 

لنقطة الثانية، فال ط قبل مالقاهتا السطح بالسطح بذلك املتوسِّ ا

قاة المل زمان الالَّ أوَّ نية يف قطة الثابالن السطحمالقاهتا  تكون

فتتاٰىل  بني النقطتني واسطة،  حمال، فليسوٰىل، وذلك بالنقطة األُ 

ة افسامليف  تايل النقطة تستلزم ته احلجَّ هذالنقط، وهو املطلوب. ف

 من غري مصادرة عٰىل املطلوب.نات يف الزمان واآل

 خصم ملذهبه. للم لزاا ذكرناه يف معرض اإل: أنَّ لرابعوعن ا

 يأيت. س: ما سن اخلاموع

باعتبار  فرض بقائهاالنقطة قد يمكن  : أنَّ لسادسا وعن

ة وقبل زوال سَّ امزها عند املميِّ يُ ]] ٤٣٠/[[ص  حصول عرض هلا

كم ال عٰىل أنَّ  ، فيلزم تتاليهام.ٰى خرأُ ة قطنب حتدث املالقاة ذلك

 لوجود.ا يفآلنات التقارن تناع تتايل النقط واتشرتطون يف ام

ع املالقاة لزم تضلُّ لت به حص إنْ  ذلك اخلطَّ  ابع: أنَّ وعن الس

 ، إذ ال مالقاة. فال خطَّ السطح، وإالَّ  بكرة أو حتدُّ ال

ك  حترَّ  آخر ثمّ  خطٍّ  عىلٰ  قائامً  ا: إذا فرضنا خط� لثالوجه الثا

 ة اخلطِّ يَّ بطرفه كلّ  اسَّ يكون قد م وأنْ  ٰى أهناه، فال بدَّ عليه حتَّ 

غري معقولة،  هتء بدون مماسَّ ليشة عٰىل ااحلرك عليه، ألنَّ  كتحرِّ امل

 مثلها، فإذا انتقل هبا إالَّ  متاسَّ  مكن أنْ ي ال نقطة خلطِّ طرف ا ثّم إنَّ 

ال يكون بني النقطتني  ا أنْ مَّ نية، فإلثاة اسَّ امٰىل املوٰىل إة األُ امسَّ ملمن ا

وهو اآلنات، ل يستلزم تتايل النقط وأو يكون. واألوَّ  ،وسط

ا ة الثانية ثانية، بل إمَّ سَّ ال تكون املام أنْ  ين يقتيضاملطلوب. والثا

 خلف. أو يلزم الطفرة، وهو حمال. وإذا كانتا، هذا هغريلثة أو ثا

قة يف مجيع زمان احلركة، حقِّ قطة وهي متون بالنكت امنَّ إ ة دائامً املامسَّ 

املتتالية، وهو  من النقط باً ك عليه مركَّ رِّ تحامل يكون اخلطُّ  وجب أنْ 

 طلوب.امل

ك عليه حرِّ تقٰى امليل امك إنَّ املتحرِّ  اخلطَّ  أنَّ  ل: ال نزاع يفيقاال 

 نْ أ ز ال جيو مَ ـ، لكن لِ ٰى خره يلقاه بعد ذلك بنقطة أُ وأنَّ  ،بنقطة
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 وبني ذينك اآلنني زمان؟ فإنْ  ،تني خطٌّ النقطتينك بني  :يقال

 طلوب.فقد صادرتم عٰىل املأنكرتم ذلك، 

له ووال حص ،طتني آينقاة من النقا نقول: حصول املالألنَّ 

ه حركة، لكن ال ألنَّ  ،ين ماملالقاة زكان زوال ا وإنْ  ،آين أيضاً 

 للذي هو أوَّ ا نآلفا اذا كان آني� إحصول املالقاة ليس حركة، ف

ء لليش يكون مالقياً  ا أنْ اة بتلك النقطة إمَّ مالق ل الالَّ زمان حصو

 م.قدَّ ود ما تال، ويع وأ 

ٰى تكون حتَّ  عٰىل خطٍّ  بقًا نطم ا رضنا خط� لوجه الرابع: إذا فا

القية هلا نقطة التي يف اآلخر أو مة للاذيحدمها حمالنقطة التي يف أ 

ة غري سَّ املام النقطة]] ٤٣١[[ص / ت، فقد صارطُّ خلاك ثّم حترَّ 

ل زمان أوَّ الذي هو  - ام حتصل دفعة، واآلنة إنَّ مماسَّ ة والالَّ مماسَّ 

خرٰى لنقطة أُ  اً يفيه صار مالق  اخلطَّ  أنَّ  كَّ ال ش - ةمماسَّ الالَّ حصول 

كون النقط متتالية يف كليهام، إذ الكالم يف تف، وىلٰ األُ تالية للنقطة 

وٰىل، وكذا إٰىل نقطة األُ الة سَّ مماال ية كالكالم يف نلثاة اة النقطسَّ اال مم

 آخر النقط.

  ان خطِّ كَّ  ُس ل النهار تطلع عىلٰ دِّ دائرة مع الوجه اخلامس:

وتكون تقاطع  ،متة هلماسيف دوراهنا م هيو ،واء منتصبةاالست

عٰىل نقطتني،  ق واملغرب أبداً فق يف املرشألُ رة ادائ ائرة معتلك الد

ق  ويف املرشم إالَّ نتوهَّ  نْ األوقات أوقت من  أ لنا يفيَّ س يتهيلو

ا فق ساكنة، فإذرة األُ ائود كل النهار متحرِّ نقطة ودائرة معدِّ 

تالقي  وأنْ  فال بدَّ  ٰى أكملت الدورةل النهار حتَّ دِّ كت دائرة معحترَّ 

تكون تلك  ه حينئذٍ  لزم الطفرة، ألنَّ الَّ وإ فق،من األُ  تلك النقطة

ار، ثّم تكون لنهل امعدِّ  نة منيَّ لنقطة مع فق مالقيةألُ ا نم ةالنقط

القية ملا  ا مل ترص موٰىل مع أهنَّ صلة باألُ خرٰى غري متَّ مالقية لنقطة أُ 

ورة. وإذن نه بالرضالطلطفرة املعلوم بطتني، وهذا هو ابني النق

ل  ض يف معدِّ فرَ فق القت مجيع ما يُ ألُ من اقطة تلك الن ثبت أنَّ 

النهار  لون معدِّ نقطة، فيكللنقطة  املالقي أنَّ م لوعمالنهار، و

 من النقط املتتالية، وهو املطلوب. باً مركَّ 

ا السفة، ألهنَّ فاق الفوجودي باتِّ وجه السادس: النقطة أمر لا

ان مت كانقسلو ، فا طرف اخلطِّ ألهنَّ  ،منقسم  ار إليه غريء مشيش

ا خلف. ذه ،ه طرفاً فال يكون الطرف كلُّ  ،رف أحد قسميهالطا

اخلصم  وألنَّ  لدائرة.قطار انصاف أ أ  نقسمت لتفاوتتلو اا وألهنَّ 

 متناهٍ  اخلطَّ  نَّ  املوجود. وألإلشارة إىلٰ ع اام تقوافق عليه، وإنَّ 

 نَّ جود وطرفه موجود. وألاية املوهنالنقطة، و خلطِّ بالفعل، وهناية ا

ه ال ريغ ءاليش به يامسُّ ]] ٤٣٢/[[ص  غريه، وما هبا يامسُّ  طَّ اخل

زة باالستقالل أو ن متحيِّ تكو ا أنْ إمَّ ، فال خيلو رصفاً  يكون عدماً 

ثبوت الوضع هلا. شارة ودها مع قبوهلا اإلجترُّ بالتبعية، المتناع 

كان  فاملطلوب، وإنْ ل، وَّ كان األ وضع فإنْ وهنا هناية لذي الوك

 الَّ وإل، ل حماواألوَّ  .أو ال ،يكون منقسامً  ا أنْ مَّ ها إ، فمحلُّ الثاين

 .السابقنقسم للربهان م مملنقسيف ا احلالَّ  نَّ وجب انقسامها، أل

ت النفس تهم يف إثباوا عليه حجَّ يه حيث بنفاق الفالسفة علوالتِّ 

غري  در عٰىل أفعالقتة ال ة اجلسامنيَّ القوَّ  إثبات أنَّ الناطقة، و

 نْ فهو املطلوب، وإ جوهراً  ذلك املحلُّ كان  إنْ  الثاين،متناهية. و

 تهي إٰىل حملٍّ سل أو ينيتسل ا أنْ ه، فإمَّ نقلنا الكالم إلي كان عرضاً 

 ملطلوب. جوهري غري منقسم، وهو ا

السارية يف م األعراض إٰىل سَّ اخلصم ق (قني: حقِّ ضل املقال أف

 : إنَّ يقولارية. و النقطة من غري السدُّ عَ ية، ويُ راا وإٰىل غري السحماهلِّ 

 . )اهسام حملِّ انقا بغري السارية ال جيب انقسامه

ي ال يشيع يف مجيع  ي هو الذمفهوم غري السار وفيه نظر، فإنَّ 

 فلننقل الكالم إليه.بل يوجد يف بعضها،  ،املحلِّ أجزاء 

ء  ليشة ايا، وهناية اخلطِّ ا عبارة عن هن هنَّ ة، ألا عدميَّ : إهنَّ قيل

 .ء ال يكون ثابتاً اليش وعدمعه، وانقطا عبارة عن فنائه وعدمه

 جهني:بوب يجأُ 

 تناهٰى اخلطُّ وضع به يمشار إليه ذو  رَّ النقطة عٰىل ما م :لاألوَّ 

 عٰىل وجودها.  وذلك يدلُّ  ،بالفعل

ر الذي يقع داية وهناية، فاألمحركات املحسوسة ب: للالثاين

ا إمَّ  ل، فهوبالفع يكون موجوداً  وأنْ  بدَّ  الاؤها وانتهاؤها فيه ابتد

لو كان كذلك  هألنَّ ]] ٤٣٣[[ص / ،ل باطلأو ال. واألوَّ  ،منقسم

ٰى حتَّ  للحركة معاً  مبدأً  ن نصفيهواحد م يكون كلُّ  ا أنْ إمَّ لكان 

ن ، وهو حمال، أو يكوللشيئني دفعة مالقياً ء الواحد يكون اليش

وقد  الكلُّ  ذلك النصف ال فيكون املبدأ ،أ أحد نصفيه هو املبد

لنصف، ذلك ا ىلٰ م إا ننقل الكالف. ثّم إنَّ ا خل، هذالكلُّ  َض رِ فُ 

جود بالفعل، م وهو مومل ينقس إنْ حال، وعاد امل ن منقسامً اك فإنْ 

عاد  لٍّ افتقر إٰىل حم ، وإنْ بذاته فهو اجلوهر الفرد ال� ن مستقكا فإنْ 

 التقسيم.

لغري اع االنقسامات اتنامسفة عٰىل الفالفقت لوجه السابع: اتَّ ا

استحال  ن ممتنعاً كا وماتحيل وقوعها بالفعل، يسه نَّ وأ  ،يةاملتناه

ملا ال  م قابالً ون اجلسيك ن يستحيل أنْ فإذ له. ء قابالً يشالن كو
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ناهية، وهو يقبل القسمة املت امفهو إذن إنَّ  من االنقسامات، يتناهٰى 

 .املطلوب

ه أنَّ ري متناهية ليس غ اتم النقساماجلس قبول بأنَّ  َض اعُرتِ 

جود، بل املراد الويف  حيصل مجيعاً حيث عها ببمجموقبلها قابل ي

آخر، وذلك ال  يامً ذلك تقس ويقبل بعد إالَّ  ينتهي إٰىل حدٍّ  ال هأنَّ 

اهية. وسيأيت نقسيامت الغري املته يستحيل قبول التقولنا: إنَّ  ينايف

 هذا. بطالن

فيكون ذلك ألجل  ،مةجلسم قابل للقس: االوجه الثامن

لوازم ذاته ن م ءمة ليس لذاته وال ليشسقل القبو التأليف، ألنَّ 

زه ذاته وحتيُّ ولوازم ة تكون ذاته القسم ء بعداليش إنَّ ف ه،زوال لتحيُّ 

لفاعل ال ا اعل، ألنَّ للف وال .ه ال يقبل تلك القسمةع أنَّ موجودة م

 ٰى عنم ألجل لقسمة إذن. فقبول ااملنقسم منقسامً جيعل غري 

ق خل ر عىلٰ  هو قاد كامتعاىلٰ  واهللا قائم باجلسم.]] ٤٣٤[[ص /

 م اهللا تعاٰىل تلكدعأ زالته، فإذا إ لك املعنٰى فهو قادر عىلٰ ذ

ال ه متٰى زقابلة للقسمة، ألنَّ  غريفات بقيت تلك األجزاء التألي

 زوال احلكم. ح وجب املصحِّ 

به  وما خيتصُّ  نه ذاتاً إٰىل كورجوعه  ي ال يصحُّ التجزِّ  وأيضاً 

 الفاعل، فليس إىلٰ  وال ،وال إٰىل عدمه ،ودهٰىل وجوال إ ،من الصفة

نٰى هو وعدم مع معنٰى هو االفرتاقيرجع إٰىل وجود  ه ألنَّ إالَّ 

التأليف  احلكم، فإنَّ  هذا ر يفؤثِّ ا ال يُ ما عدا ذلك ممَّ  لتأليف، ألنَّ ا

عاين، ومتٰى ملا بقيت كلُّ  إنْ أ وعنه فقد انقسم وجتزَّ  متٰى زال

 انقسام، ألنَّ  وال ؤزُّ فال جت تفريقري الها غلُّ ت املعاين كدَ جِ وُ 

املرجع ٰى كان لتأليف وزواله، ومتراجعان إٰىل ا امقسؤ واالنالتجزُّ 

ة ئ بالقوَّ ه متجزِّ إنَّ  إٰىل رفع التأليف بطل قول من قال: يبالتجزِّ 

 دون الفعل.

زان ان متميِّ زءج يهيكون ف لك أنْ عنٰى بذ ه إنْ بأنَّ  َض واعُرتِ 

عيد أحدمها عن اآلخر، بو تق هالتفري نَّ وأ  ،ةمماسَّ بالفعل بينهام 

 تهمتميم حجَّ وا يف تذلك ملا احتاج قلت ه لونَّ إزاع، فلنا فهو حملُّ 

 زاء حاصلة يف ذلككانت األج  فرض زوال التأليف عنها إنْ إىلٰ 

 بجولو ،خر بالفعلواحد منها عن اآل عن كلِّ  زف ومتميِّ املؤلَّ 

لقبول  امستعد�  هونك فاً لَّ نه مؤوا بكوعن كثري. وإنْ  الواحد يف كلٍّ 

رته ذلك هو صو نه، ألنَّ كن ارتفاعه عيم ال االتجزئة، فذلك ممَّ 

 ة.رته اجلسميَّ صوالزم ة أو سميَّ اجل

متناهية الستحال  اجلسم أجزاء غريالوجه التاسع: لو كان يف 

 بعد نصفه إالَّ  قطعكن وال يم ،نصفه  بعد قطعطعه باحلركة إالَّ ق 

ا ال يتناهٰى، فلو كان  مإىلٰ  كذاوه ،صفك النقطع نصف ذل

 .متناهٍ  متنع قطعه يف زمانال يتناهٰى الما  اجلسم يشتمل عىلٰ 

م عٰىل م كام قالوا باشتامل اجلسوفيه نظر، ألهنَّ  ]]٤٣٥[[ص /

ا باشتامل ، كذا قالوكان متناهياً  إنْ ناهٰى من األجزاء وما ال يت

من   جزءٍ  كلِّ طع فيقع ق هية، غري متنا تناهي عٰىل أجزاءامل مانالز

التساوق غري ، ومها عٰىل مانالزأجزاء املسافة يف جزء من أجزاء 

 . يهم ذلك حينئذٍ ليرد ع ، فالني متناهي

 ا. يأيت بيان بطالهنوهم اعتذروا عن ذلك بالطفرة، وس

سم جلا القائلني بأنَّ ام كذا يلزم احلكامء النظَّ وهذا كام يلزم 

م يقولون: اختالف هنَّ ، ألٰى هنايتما ال إٰىل ه يقبل القسمة واحد لكنَّ

 ،الفعلات هنا ثابتة بامسَّ وامل ،ةالفعليَّ مة لقسعراض توجب ااأل

مع  ،سمن جيب االنقسام الفعيل، فال ينفع االعتذار بوحدة اجلكاف

 ر.يوجب التكثُّ ختالف يف األعراض اال أنَّ 

  لفعلا باإمَّ أجزاء غري متناهية سم اجل : لو كان يفالوجه العارش 

مل بأرسه، لعاه ا هبا وجغيشيوجد يف اخلردلة ما يُ  أنْ  ة لصحَّ وَّ قالأو ب

 ٰى إليه حمال. ام أدَّ ورة، فذا حمال بالرضوه

اجلزء ال  قدير تسليمبت هلزام، ألنَّ ه مشرتك اإلبأنَّ  َض اعُرتِ 

زاء التي ال ألجن اردلة ميف اخل ام تكونملنع من ذلك، إذ ربَّ يمكننا ا

ت إٰىل تغشية سطح طَ ِس بُ ]] ٤٣٦/[[ص  اذإا هتغ كثرأ ما تبلجزَّ تت

زء، جلجود ا االمتناع مع فرض ويكن ذلك بنيِّ مل ذا العامل، فإ

  بامتناعه وجود اجلزء؟بنيَّ فكيف يُ 

ة عٰىل مثل  بعدم اشتامل اخلردل ضٍ العقل قا وفيه نظر، ألنَّ 

 تلك األجزاء.

هي عٰىل وجود زاوية  قليدسن أُ رهب :احلادي عرشجه الو

 أ.زَّ جعٰىل اجلزء الذي ال يت وذلك يدلُّ  ،حلوادِّ وايا ازلا غرأص

ك زوايا هي أصغر منها  ناه إنَّ عدم انقسامها، ف منعب َض اعُرتِ 

 زاوية بنيه ال تكون ٰىل أنَّ ربهان عام الام ق ة بغري هناية. وإنَّ بالقوَّ 

ن تلك. وليس إذا ر مأصغعني مستقيمني ني خمصوصني، أ خطَّ 

يقال:   ، وجب أنْ ) كذا أصغر من كذاصفه ن ءيش ه ليسإنَّ ( قيل:

ة أصغر ويزاك تكون هنا ة، فجاز أنْ ر منه البتَّ أصغء ه ليس يشإنَّ 

 مستقيم ومستدير.  منها حتدث من خطٍّ 

مستدير  طٍّ زاوية لو انقسمت بختلك ال نَّ وفيه نظر، أل

ل الستقامة  مدخذ ال، إني مستقيمنيومستقيم النقسمت بخطَّ 
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وكربه  سم به واستدارته يف صغر اخلطِّ نقامل ىلٰ عاقع الو اخلطِّ 

مت بنصفني انقس وتلك الزاوية ل أنَّ  وعدمها. عىلٰ مة لقسوقبوله ل

 اخلطِّ  بني خرٰى لكان املنتصف نقطة، ولنفرض نقطة أُ  مثالً 

 نصل بني هاتني ير حماذية لتلك النقطة، فلنا أنْ املستقيم واملستد

يف مصادراته التي بنٰى دس قليأُ  رقرَّ مستقيم عٰىل ما  طتني بخطٍّ لنقا

مني  ني مستقيزاوية بخطَّ نقسام تلك الم ايلزعليها أكثر براهينه، ف

 .ضاً أي

: التفاوت حاصل بني  الوجه الثاين عرش]] ٤٣٧[[ص /

ء جزاة أ ذلك بكثرة أجزاء الكبري وقلَّ ام حيصل غري، وإنَّ كبري والصال

وجب اهية لنمت لكبري والصغري غرينت أجزاء اكا فلوالصغري، 

 قّل ال يقبل األ هٰى تناما ال ي األجسام يف احلجم، فإنَّ اوي مجيع تس

 واألكثر.

ام يتساويان يف العدد ال يف املقدار، فأجزاء هنَّ بأ َض واعُرتِ 

بل، لكن أجزاء اخلردلة أصغر اهية وكذا أجزاء اجلة غري متناخلردل

 خلردلةاف عيفنا اجلبل مثل تضام لو ضعَّ ا كوهذأجزاء اجلبل، من 

 .ام تتساويان يف عدد التضعيف ال يف مقدارههنَّ إف

ات غري قسامالن لو كان اجلسم قابالً  :وجه الثالث عرشلا

بيان  مثله.م ملقدَّ متناهية حلصلت فيه بالفعل، والتايل باطل، فا

يقبل  يامل فلفعالنقسام باتني يوجب ااختالف املامسَّ  ة: أنَّ طيَّ الرش

ض فرَ جزء يُ  كلَّ  ، ألنَّ ل أبداً ات حاصسَّ اماختالف املاالنقسام، و

خر منه، نب اآلجلاالقيه باما يُ  ريغ نبيه شيئاً جا أحدالقي به يُ فإنَّ 

ل والسبب ب القاببول االنقسام ال إٰىل هناية لكان السبفلو كان ق 

لني، فيجب  لك االنقسامات الغري املتناهية حاصالفاعل لت

ذلك  ا أنَّ نَّام بيَّ ذلك فل اع تنما بيان ااالنقسامات. وأمَّ لك ل تحصو

حد ينايف وجود يف وجود الوايناما و ،ينايف وجود اجلزء الواحد

ال تكون، هذا  تكون الكثرة حاصلة وأنْ  نْ ن جيب أ، فإذةرلكثا

 خلف. 

 يف وجود النقطة، وهو أنَّ  الً أوَّ م : ما تقدَّ ع عرشرابه الالوج

ذي الع ملوض، فاكاً رِّ مل يكن متح شاهدة بعد أنْ ملباك سم متحرِّ جلا

يكون كال  أنْ ال ستحانقسم ا وقع فيه مبدأ احلركة من املسافة إنْ 

]] ٤٣٨/[[ص  ك دفعةال يتحرَّ الواحد اجلسم  ، ألنَّ قسميه مبدأً 

يقع يف الثاين  ة أنْ الستحال ،لم األوَّ  القسيف مكانني، بل يقع يف

ك . فذلالً أوَّ  بل كن الثاين ثانياً ي مل ل، وإالَّ وَّ قبل وقوعه يف األ

 استحال أنْ  مل يكن منقسامً  عاد البحث، وإنْ  كان منقسامً  ل إنْ وَّ األ

احلركة أمر مشار وقع فيه مبدأ الذي  املوضع ألنَّ  ،عرضاً يكون 

 ،إليه يكون مشاراً  أنْ ا ه إمَّ لكان حملُّ  حملٌّ إليه بالذات، فلو كان له 

 ا أنْ ل، فإمَّ وَّ األفالكالم فيه كيه إل كان مشاراً  إنْ ف .أو ال يكون

و فه سم،ء غري منقه يشوهو حمال، أو ال يتسلسل مع أنَّ  ل،لسيتس

ه لُّ مل يكن حم وب. وإنْ املطل منقسم، وهوري ه غذاتء قائم بيش

شار إليه يف اجلهة امل فألنَّ  ،الً أوَّ  امَّ أ  إليه استحال حلوله فيه. مشاراً 

مل جلهة إليه يف تلك ا اً يكون مشار ال وما ،بتلك اجلهة ةنة خمتصَّ املعيَّ 

ال  بام بتلك اجلهة بتلك اجلهة، وحصول املختصِّ  اخمتص�  يكن

ه لو جاز فألنَّ  ،ا ثانياً وأمَّ  رة.والرضبتلك اجلهة حمال ب ايكون خمتص� 

 ه لكان جيب جتويز أنْ ز يف غري احلاصل فيحلول احلاصل يف احليِّ 

 زباحليِّ   خمتصٌّ ملالعا مع أنَّ  ،عاىلٰ يف الباري ت يقال: العامل حالٌّ 

داء موضع ابت فظهر أنَّ  ز.اختصاصه باحليِّ  يستحيل والباري

ة، وهو لقسمة البتَّ بل له ذو وضع غري قابذات مء قائيش حلركةا

 املطلوب.

 : إبطال وحدة اجلسم يف :البحث الثاين]] ٤٣٩[[ص /

ء احلكام نَّ ذلك، وأ مني يف قد عرفت مذاهب احلكامء واملتكلِّ 

ه يقبل ، وأنَّ ند احلسِّ  هو عنفسه كام يف اجلسم واحد أنَّ  بوا إىلٰ ذه

م جزء مقوِّ ل صااالتِّ  صل بذاته، وأنَّ ه متَّ نَّ ا، وأ ية هلانقسامات ال هنا

ري جسامن آخران غ دَ جِ ذلك اجلسم ووُ  مَ دِ ه متٰى انفصل عُ له، وأنَّ 

 اً واحد صارا صال بعد ذلك، فإذا اتَّ الً ذلك اجلسم الذي كان أوَّ 

 د ثالث.وجتدَّ ن الاجلسامن األوَّ  مَ دِ وعُ 

اجلسم  أنَّ  وهو: ،ب إٰىل ديمقراطيسنَس وهنا مذهب آخر يُ 

أ بالفعل، لكن من أجزاء ال تتجزَّ  بكَّ قسم بالفعل مراحد منولا

 تلك األجزاء أيضاً  وأنَّ  ،ةسمة الفرضيَّ جزء منها قابل للق كلَّ 

 ذلك. حث يفيت الب. وسيأٰى أجساماً سمَّ تُ 

 ة بوجوه:سفن أبطلوا قول الفالومواملتكلِّ 

 زءاً أو ج كانت نفس اجلسم ل: وحدة اجلسم إنْ الوجه األوَّ 

 له، ألنَّ  ناً له أو متضمِّ  م إعداماً اجلسلذاته كان قسمة  زماً و المنه أ 

سم أو جزء من اجلسم ، فإذا كانت نفس اجلالقسمة إعدام للوحدة

نت اك ] ]٤٤٠ص /[[ نْ حدة. وكذا إوجب عدمه عند عدم الو

ال يقبل  ا أنْ إمَّ لزوم. فوبقاء املزم الال عدمالزمة، الستحالة 

قابل سم م عند حصوله، لكن اجلدَ عو يُ ة أ لبتَّ سام ااجلسم االنق

قسمة واحد ال يقبل ال كلَّ  ، ألنَّ حداً للقسمة فال يكون وا

 ض إٰىل ما قلناه. وينعكس بالنقي
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 متاذي ق سم الضة له، فاجلكانت وحدة اجلسم عار وإنْ 

 كان قابالً  فإنْ  .أو ال يكون ،سمةلقل قابالً ون يك ا أنْ لوحدة به إمَّ ا

كثرة،  بل حدةها، فالوحدة غري وقسام حملِّ ا النقسامههلا وجب ان

مت هبا وحدة قا فإنْ  ،ا إذا كانت قابلة لالنقسامذا خلف. وألهنَّ ه

ت تلك كان خرٰى مل تقم هبا وحدة أُ  لزم التسلسل، وإنْ  خرٰى أُ 

م منقسم  ك، فاجلسكذللفعل، فاملوصوف هبا مة باسنقم ةلوحدا

 .بملطلوهلا، ثبت ا مل يكن قابالً  . وإنْ بالفعل

سم، والعرض ال باجل لو كانت صفة قائمةحدة الو وألنَّ 

يف  ناً متعيِّ  ان ذلك املحلُّ  إذا كوال حيصل فيه إالَّ   املحلِّ حيدث يف

نه يف نفسه  تعيُّ إالَّ ه ل من وحدتقَ عوال يُ  ،عن غريه زاً نفسه متميِّ 

عٰىل  فاً جلسم متوقِّ قيام الوحدة با يكون أنْ  ه، فيلزمغريزه عن ومتيُّ 

ل الكالم يف األوَّ دة كالكالم يف تلك الوحّم ، ثاحداً سم وجلا ونك

تهي ين وأنْ  نه فال بدَّ ويلزم التسلسل، وهو حمال. وبتقدير إمكا

 مل إالَّ ، وٰى خرط وحدة أُ األمر إٰىل وحدة تقوم بالذات ال بتوسُّ 

 وذلك هو املطلوب. ،ة أصالً وحدتكن الذات موصوفة بال

مناه ذا قسَّ ا إلكنَّ حداً ان والو ك الوجه الثاين: اجلسم البسيط

 الَّ ة إه ال معنٰى للهويَّ ته، ألنَّ ء هو هويَّ يش دته ووحدة كلِّ ا وحأبطلن

ة هي وتلك اخلصوصيَّ  ،ز عن اآلخرهبا تتميَّ  ة التياخلصوصيَّ 

فقد  اً كان واحدذي ء الأوردنا القسمة عٰىل اليش امَّ ـل فإذن دة،لوحا

ا أوردنا إذن ملَّ عدمناه، فقد أ ء فيشة الهويَّ وإذا أبطلنا  ،تهأبطلنا هويَّ 

 أنْ ا ة، فال خيلو إمَّ منا تلك اجلسميَّ عٰىل اجلسم فقد أعدسيم التق

 بقي ، فإنْ ء أو مل يبَق بقي من اجلسم يش]] ٤٤١/[[ص  ون قديك

 حداً وا ء حني ما كان اجلسمفذلك اليش، ءل يشجلسم األوَّ ا من

 ا أنْ إمَّ  اً م كثريدما صار اجلسعنف ،أو كثرياً  يكون واحداً  ا أنْ إمَّ 

ل، كان األوَّ  أو ما صار، فإنْ  اً ثريك ءقد صار ذلك اليشيكون 

زوال الوحدة توجب  ا أنَّ نَّيَّ ه، وقد بزالت وحدت ء قدفذلك اليش

فلم يكن ما   أيضاً  مَ دِ عُ  ء قدلك اليشذن ذفإ، ءعدم ذلك اليش

فذلك حمال،   كان قد بقي واحداً  لف. وإنْ ، هذا خقياً فرضناه با

 ون هناككي نْ ل أز عن اآلخر، فيستحيسم ممتامي اجلحد قسأ  ألنَّ 

 ام.بينه ء واحد بالعدد ويكون مشرتكاً يش

م حينام كان اجلس ء كان كثرياً ذلك اليش إنَّ  :قيل ا إنْ وأمَّ 

دمها بأحة القائمة كانت اجلسميَّ  ثرياً ك ءاليشان ذلك ذا ك، فإاً احدو

د يف الواحء ، المتناع حلول اليشخرباآلالقائمة  ةاجلسميَّ  غري

من األجزاء املتاميزة  باً ركَّ سم مواحد، فيكون اجل حملٍّ أزيد من 

بل  ، يف احلقيقة اجلسم مل يكن واحداً ن ، فإذوصورةً  ةً بالفعل مادَّ 

 طلوب.امل وهو ،أ ال تتجزَّ  من أجزاء فاً ؤلَّ كان م

ٰى صار د حتَّ سم واحة عٰىل جنا القسموردالوجه الثالث: إذا أ 

واحد من هذين   ة كلِّ تكون هويَّ  أنْ ا مَّ جسمني، فال خيلو إ

حاصلة.   أو ما كانت ،مة كانت حاصلة قبل تلك القسسمنياجل

تا كانقد كانت حاصلتني ف تان إنْ ل، فاهلويَّ وَّ األكان  فإنْ 

ن كان الثاين، فقد حدثت هاتا إنْ وكال. ه اإلشتوجَّ ني ويموجودت

 ل ذلك اجلسم الواحد الذي كانبطو ،عند القسمةن تاهلويَّ ا

للقسمني،   جياداً إ و مقَس للم إحداثاً ن التفريق قبل، فيكو داً موجو

عٰىل  ا قادراً احد منَّلووالستلزامه كون اوهذا باطل بالرضورة. 

 ال. حم وهوجياد اجلسم، إ

األبعاد سم البسيط ذي  اجلا إىلٰ : إذا نظرنالوجه الرابع

 لَّ ك وأنَّ  ،جوانبه للباقييرة أحد ورة مغاا بالرضولة علمنتطاامل

اآلخر، فكيف ] ]٤٤٢/[[ص  ممتاز عن النصفد من نصفيه احو

 احلقيقة؟ يف لك اجلسم واحداً يمكن مع ذلك احلكم بكون ذ

األعراض م أو اختالف توهُّ ال بارال يقال: الكثرة حصلت باعت

ذا ايز، فإرة وال متكث ك قبل الفرض ال جتد فيهنَّ إ، فالفرضأو 

 ة.ك كثرت هناجلانب آخر حصل مغايراً  انباً ضت جفر

واختالف  ،والوهم والفرض  شارة ز يف اإل: التميُّ نقول  األنَّ 

يف  زيتميَّ  املشار إليه، الستحالة أنْ  ز يف ف عٰىل التميُّ األعراض متوقِّ 

اإلشارة تابعة وحكاية عن  ألنَّ  ز يف ذاته، اإلشارة ما ليس بمتميِّ 

لًَّال يه معار إل ز يف املش الذات، فلو جعلنا التميُّ نه ب رة ع أخِّ إليه مت  شار امل 

انبي أحد ج  ورة أنَّ ا نعلم بالرض ألنَّ لدور. وازم ة ل االمتياز يف اإلشار ب 

 قاً يف نفسه ومتحقِّ  وداً عن اجلانب اآلخر وموج ممتازاً اجلسم قد كان 

  . م أو ال وهم ومتوهِّ   دَ جِ وُ سواء  خر،  للجانب اآل  مغايراً 

د، ه موجوا حكمنا عٰىل اجلسم البسيط بأنَّ إذامس: وجه اخللا

لة من تلك يِّ ة املتخلجلم اذا احلكم ليس إالَّ م عليه هبملحكوفا

لك هلا، فلو كانت ت مغايراً  اً ه ليس أمروأنَّ  ،يهاألبعاض املفرتضة ف

ل القسمة أمر قب جودلوا وأنَّ  ،مةحتدث عند القس موراً بعاض أُ األ

ا ال نعقل عن املعقول، ألنَّ  جاً خرو كان ذلك عاضوراء تلك األب

 وانبه.ه وجاحلاصل من أجزائ جموع املإالَّ جلسم هذا امن اجلملة 

يف  اجلسم حاصلة بالفعلأجزاء  فظهر من هذه الوجوه أنَّ 

صال ليست ا حالة االتِّ  أهنَّ ، إالَّ و الض أ نفسها، سواء فرضها فار

 . اسٍّ صال متصلة اتِّ ل، بل متَّ عبالف فاصلةمت
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قيام  سم. وبمنع انقسام القائم باملنق(قني: املحقِّ  لفضأ  اعرتض

أحد اجلانبني من  أنَّ (ورة رضال عاءالوحدة ممكن. وادِّ الوحدة ب

ل مشتم )ليس هو عني الثاين ]]٤٤٣/[[ص  القسمة اجلسم قبل

يلزم  . والملحالولذلك لزم ا دعوٰى نفي القسمة مع فرضها، ىلٰ ع

ء بعد القسمة غري دم يشعة سمقبل الق دينمن كوهنام غري موجو

 ذلك حمسوس، فضالً نفصال، و االء غريصال وحدوث يشاالتِّ 

 .)بالبدهية ون باطالً يك نْ عن أ 

ائه جزأ  ا بكلِّ املنقسم، فإمَّ ب امق  غري املنقسم إنْ  وفيه نظر، ألنَّ 

م يه. والعلبحث فود الويعببعضها  ورة، أوويلزم االنقسام بالرض

قبله،  بعد الفرض قد كان ثابتاً  دَ جِ ما وُ  بأنَّ وري حاصل الرض

 استحالة والة، يقبل الكثرة الومهيَّ باجلسم  قائمةدة الوقبل الوح

 هلا، ألنَّ حدة الو فعل، فال يلزم قبولا الكثرة باليف ذلك. وأمَّ 

 ل مها وصفانقوم باجلسم عند قيام الكثرة به، ب تة الالوحد

 فاندفع املحال.  ينان،متبا

ة، فالقسمة إذا وردت عٰىل اجلسم  ويَّ اهلوحدة وال وفرق بني

ن حيث سم ماجل ته. وألنَّ ت هويَّ وما زال وحدتهزالت الواحد أ 

فان م وصمنقسأو غري  نه منقسامً  اجلسم، وكوجسم ليس إالَّ  هو

يقال  ن حيث هو جسم استحال أنْ ذت اجلسم مأخ إذاقائامن به، ف

ت املقادير مَ دِ عُ سم اجلا منمنقسم أو غري منقسم، وإذا قسَّ  هنَّ إ :فيه

 كة.مشرت يوىلٰ هناك ه  أنَّ ات إالَّ واجلسميَّ 

 وجب أنْ  انقسام احلالِّ  حلِّ امل لزم من انقسام نْ إ واب:واجل

. والقسمة عند يضاً ة أ الومهيَّ  جتب  ملة، وإالَّ لقسمة فعليَّ تكون ا

م اجلسم وعدسم، زء اجلالذي هو جل صا عدم االتِّ األوائل تقتيض

ء من حيث هو عدم اليش  نزاع يف أنَّ والأجزائه، دم ق عند عمتحقِّ 

هي ال  ث هية من حي، لكن املاهيَّ يعرض له يع مار جلمهو مغاي

ذلك  لت بطلتٰى بطصات التي ماملشخَّ   معيف األعيان إالَّ  توجد

ن اإلنسان م هذا اإلنسان إذا بطل، فال نقول بأنَّ  ، فإنَّ خصالش

ان ويتوارد عيألم يف اقائء يش]] ٤٤٤/[[ص  ه إنسان إنَّ  حيث

هذا الشخص قد فنٰى سان فاإلن نات، بل إذا فنٰى هذاعليه التعيُّ 

حيث  كان من  ا هذا اجلسم وإنْ ده. فكذعر بآخ وحدث شخص

الشخص منه   أنَّ منقسم إالَّ  غريأو  قسامً كونه منهو جسم مغاير ل

ين الوصفني، ومتٰى بطل عنه  حد هذمع أ  إالَّ  ال يدخل يف األعيان

يلزم ما   ينتفي ذلك الشخص، وحينئذٍ  وأنْ  بدَّ وصف فال ال لكذ

انت عند وحدة ك إنْ . واهليوٰىل م إعداماً كون التقسي منم دَّ تق

 وإنْ ملحال، فيعود االقسمة قد انقسمت، سم واحدة فعند اجل

ة واجلسميَّ دة بحسب االنقسامات املمكنة فاملقدار كانت متعدِّ 

ن األجزاء ر، فتكويف اآلخ ة احلالَّ واحد منها غري ة يف كلِّ الَّ احل

ه، ويعود املحال. صورتته ودَّ خر بامن اآلمنها ع واحدٍ  كلُّ  زاً متميِّ 

 ت البعوضة إذا أخذتللجسم لكان كانت القسمة إعداماً ولو 

م عدَ يُ  من سطح املاء يلزم أنْ  ن البحر املحيط جزءاً ا مبرهتبرأس إ

لك يف ذصال تِّ اال قتفرَّ  تٰى ه مبحر آخر، ألنَّ د وجوي تهيَّ بكلّ بحر ال

فنٰى ما دار فقد املق  ذلكاملوضع فقد فنٰى ذلك املقدار، وإذا فنٰى 

 إٰىل آخر البحر. اجر�  مَّ وهل  ،صالً كان متَّ 

قبول اجلسم  ع ناتميف ا :لثالبحث الثا]] ٤٤٥ص [[/

 : املتناهي القسمة الغري املتناهية

إٰىل قسم ينه وا بأنَّ بوحدة اجلسم قال لنيالقائ الفالسفة اعلم أنَّ 

 عرض لهت ز أنْ ال جيوالواحد  ا أنَّ نَّيتناهٰى. ونحن قد بيَّ  ما ال

 عٰىل كثرته. دلُّ ة يلقسمالقسمة، بل وجود ا

 النهاية   غريىلٰ إ ةل القسم إبطال قوهلم بقبوفلنرشع اآلن يف

 :وجوه عٰىل قبول الواحد القسمة، وذلك من تفريعاً 

ل  حصو لزم ،اهيةتن مقسامات غريللجسم ان :و قيلل ل:وَّ األ

بيان  .ثله م مفاملقدَّ  ،فاقاً تلك االنقسامات بالفعل، والتايل باطل و

ه موصوف جزء يمكن فرضه يف اجلسم فإنَّ  لَّ ك ة: أنَّ طيَّ الرش

النصف  مقطع خر، ألنَّ اء األُ يف األجز صلةحا غرية يَّ بخاّص 

لث الث قطع، وكذا مهو إالَّ صف هبا تَّ ة وال يموصوف بالنصفيَّ 

تتناهٰى،  ]] ٤٤٦/[[ص  طع التي المن املقا  غري ذلكىلٰ والربع إ

ال ما ٰىل وثمنه ونصف ثمنه إ وربعه النصف طع نصفكمق

ة بالفعل ّصيَّ خاة نكحد من املقاطع املموا هٰى، وإذا كان لكلِّ يتنا

ة ختلفامل االختصاص باخلواصِّ  وعندهم أنَّ  ،ال توجد لغريه

ت بأرسها مال، وجب حصول االنقسافعالقسام ب االنيقتيض

 بالفعل.

 و موضعحد، وهوضع وايف م ام يصحُّ وكذا مركز الدائرة إنَّ 

حاصل كز يف الدائرة بالفعل ول املرحص مكانمقاطع األقطار، فإ

اإلمكان يوجب امتياز فرض، وهذا وال ركةاحلقبل التقاطع و

ناهٰى، تت التي الالنقط وكذا مجيع ذلك املوضع عن سائر املواضع. 

اختالف  : (ملفعل، أو إبطال قوهلتناهي باالغري امل امفيلزم االنقس

 .)نقسامجب االراض يواألع

 ه فرض، والفرض ال يرتفعا كلُّ ذه( قني:قال أفضل املحقِّ 
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ض. والدائرة فرَ ال يُ  بأنْ بل يرتفع  معناه،ت بوثبارتفاع اسمه مع 

يف  ، وهذا حكم عامٌّ رَ كِ ا ذُ ممَّ  ءها يشيلزم ء ملض فيها يشفرَ مل يُ  إنْ 

  لمَّ املتناهي له منتصف ولنصفه منتصف وه اخلطَّ  نَّ ادير، فإقامل

تاز ا مت أهنَّ إالَّ  جزاء اخلطِّ أ  يف نفسها عن سائرتاميزة ، وهي مار� ج

 ض، ألنَّ فرَ مل تُ  ا الزمة وإنْ : إهنَّ نقول بأنْ  فعرتيبالفرض، وال 

اجلملة األجزاء . وبظ بهلفُّ عن الت ر املنتصف فرض، فضالً تصوُّ 

الالزمة من  تغاير اخلواصِّ  ، ألنَّ واصَّ تستتبع اخل املفروضة ال

 .)لفرضا بالفعل مع عدم م املوجود االنقساتيضض ال يقالفر

بإمكان  حادث فهو مسبوق  كلَّ  مذهبهم أنَّ  من  وفيه نظر، ألنَّ 

 من غريهاملنتصف واملركز و أنَّ  ه، وال شكَّ حيلُّ  فيه إٰىل حملٍّ يفتقر 

وذلك  ، له من حملٍّ  ابق ال بدَّ س حيدث قبلها إمكان  ع قد املقاط 

]] ٤٤٧/[[ص  ف نتص ذلك امل  لغري  ض يعر اإلمكان ال يمكن أنْ 

جزاء األ ع مجي يف ستحالته ة، اليَّ ة للمحلّ  تكفي الكروال واملركز، 

 ، وألنَّ خاصٍّ  ق بمحلٍّ إمكان الفرض سابق عليه ويتعلَّ  نَّ غريه، وأل

  .جزء كان   يِّ يف نفسه، الستحالة وقوعه يف أ   زللتميُّ تابع   فرض ال 

من  امً ك دائتحرِّ طرف امل ك اجلسم عٰىل آخر، القٰى الثاين: إذا حترَّ 

 كانت وإنْ اض ف األعر. واختالالً  يلقه أوَّ مل ءك عليه يشاملتحرِّ 

 قائم، واملنقسم أبداً  القسمة، فالقاسم أبداً  دوث حإضافية يقتيض

ه  متناهية، ألنَّ لفعل غريامات بايه انقسث فحتد أنْ قابل، فوجب 

 ،دُّ بحدوث حدود املسافة فقد حدث ذلك احل مالقياً  متٰى صار

خر، آ احد�  وقبل ذلك احلدِّ  ،آخر حلدٍّ  كان مالقياً  ذلك احلدِّ بل وق 

 وقد حدث ض إالَّ فرَ يُ  فال حدَّ  القسمة غري متناهٍ كان قبول  افإذ

، تعاقبةات املقيسبب املالب فعلبالخر غري متناهية قبله حدود أُ 

 ال. املح يعود وحينئذٍ 

 : اختالف األعراض اإلضافية موجب حلدوثلثثاال

يالقي بأحد  وأنْ  بدَّ  ه الجسم موجود فإنَّ  وكلُّ ، م بالفعلاالنقسا

 ذلك حيدث يف ، فيلزم أنْ لقاه بالطرف اآلخرغري ما ي ئاً شي فيهطر

  شيئاً وجهيه قي بأحد اليه يفصأحد ن اجلسم انقسام بالفعل. ثّم إنَّ 

ينتصف ذلك النصف  يلزم أنْ هه اآلخر، فغري ما يالقيه بوج

 لوكان املقسم بالفع ،أبداً  مة حاصالً بول القس، فإذا كان ق أيضاً 

لزم حصول  ،بالفعل أبداً  اصالً ات حوهو اختالف املامسَّ 

 .امات بالفعل أبداً االنقس

نت  اهية لكاغري متن تالنقساما اجلسم لو كان قابالً  فظهر أنَّ 

 ة بالفعل.نقسامات بأرسها حاصلالتلك ا

  اً رفيه شيئي بأحد طاجلسم إذا لق عٰىل أنَّ  يقال: هذا مبنيٌّ  ال

س وليم، ه ينتصف ذلك اجلسر فإنَّ خغري الذي لقيه بطرفه اآل

جانبه سطح ن اآلخر بالفعل، ومتاز أحد جانبيه عكذلك، بل ي

 وهو عرض.

لقٰى بأحد جانبيه ذا ه إأنَّ  ال شكَّ  :لا نقوألنَّ ]] ٤٤٨[[ص /

ل، انبيه عن اآلخر بالفعمتاز أحد جلثاين فقد ايه بجانبه اغري ما لق

به وجب امتياز قائمني  عرضني ن املرجع هبام إىلٰ كا نبان إنْ فاجلا

لزم التسلسل،  عرضاً  كان ذلك املحلُّ  فإنْ  ذينك العرضني، يلِّ حم

 رجوع عامَّ ل. وهذا ه اإلشكاتوجَّ  انتهٰى ذلك إٰىل جزئي ذاته، وإنْ 

 خر غريه.إٰىل وجه آ الً به أوَّ  استدلَّ 

ة ت احلركالنقسم ،ٰى ال يتناه: لو انقسم اجلسم إٰىل ما الرابع

د من واح يان انقسام كلِّ  بم يفا تقدَّ اهرة ممَّ ظة طيَّ والرش كذلك.

وري للعلم الرض ،م اآلخر، لكن التايل باطلثة بانقسامور الثالاألُ 

ا  و إمَّ ا يف احلارض أو يف غريه، وهمَّ أحصول، فهلا ركة احل بأنَّ 

 - بلو املستقأ  - يف وقت مٰىض  وهو الذي كان حارضاً  - ايضامل

ن هلا كيمل لو  مان، وأيضاً ووكالمها معد ،- أيتلذي سيوهو ا

ري  ستقبل. وذلك احلارض غل انتفٰى املايض واملحضور يف احلا

 التقيضِّ  ىلٰ  عإالَّ  هد أجزاؤجمل تو ه لو كان منقسامً منقسم، ألنَّ 

 َض رِ لكان بعض أجزاء ما فُ  امً احلارض منقسواملرور، فلو كان 

حضوره  َض رِ ء الذي فُ زيكون اجل ارض، فالغري ح حارضاً 

ام توجد احلركة إنَّ جزء من أجزاء  كلَّ  نَّ ، هذا خلف. وألاً حارض

ووصول آخر من حدود املسافة،  ك إٰىل حدٍّ حرِّ د وصول املتعن

 حمال، فحصولين من حدود املسافة  حدَّ إىلٰ  احدةعة وك دفحرِّ تامل

ع از اجتامو جه لألنَّ ن أجزاء احلركة دفعة واحدة حمال. وجزئني م

 جلاز اجتامع كلِّ  دووجال احلركة يف يفء املفرتضة بعض األجزا

ك لت يف املتحرِّ تكون التي حص فيلزم أنْ جزاء املفرتضة فيها، األ

ا يف آخر املسافة، وهو كوهنقية عند ة باسافملل ايف أوَّ  عند كوهنا

 ل بالرضورة. حما

ذلك  ذا انقٰىض احلارض من احلركة غري منقسم، فإ فثبت أنَّ 

قبول  دمع يف ر يكون حالهخحيصل جزء آ وأنْ  ء ال بدَّ اجلز

ل أوَّ ]] ٤٤٩/[[ص  نذكرناه، فتكون احلركة ماالنقسام ما 

يقبل  منها ال واحدٍ  لُّ مور كمن أُ  ةباملسافة إٰىل آخرها مركَّ 

مني: احلركة عبارة عن قول املتكلِّ  نقسام، وهذا هو معنٰى اال

 والية.أحياز متحصوالت متتالية يف 
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سافة وعٰىل موافاة امل قطعيقال عٰىل  احلركة لفظاً  : بأنَّ َض اعُرتِ 

فة ل املساك من أوَّ ك إذا حترَّ املتحرِّ  سافة أنَّ احلدود، ومعنٰى قطع امل

ٰى  سمَّ ع تلك املسافة، فهذا القطع يُ قطه أنَّ  فال شكَّ  اآخره إىلٰ 

 القطع نَّ خلارج، ألحلركة هبذا املعنٰى غري موجودة يف اركة. واباحل

 ة، وحينئذٍ ك إٰىل آخر املسافرِّ تحامل د انتهاءعن م وجوده إالَّ توهَّ ال يُ 

 اخلارج. ا يفق هلم، فاحلركة هبذا املعنٰى ال حتقُّ عدَ ة وتُ تنتفي احلرك

 ي أنَّ املسافة، فهموافاة احلدود املفرتضة يف ٰى معنركة با احلمَّ أ و

وما دام عٰىل  ، كيتحرَّ  سافة ملك ما دام يكون عٰىل مبدأ املاملتحرِّ 

ك بني ذلك يتحرَّ ام ه، فهو إذن إنَّ كة عنراحلت مَ دِ عُ  داملنتهٰى فق

بحيث ال  يكونال  ط أنْ ، ولكن برش مطلقاً وذلك املنتهٰى ال املبدأ 

دود  من احلآخر   وهو يكون يف حدٍّ ت إالَّ من اآلنا ض آنٍ رَ فيُ 

 والون قبله يث ال يكطة بني ذلك املبدأ وذلك املنتهٰى بحملتوسِّ ا

أمر واحد يوجد يف  جه هولوا ا هذعىلٰ  طلتوسُّ بعده فيه، فهذا ا

هبذا   ويكون اجلسم فيه موصوفاً ض إالَّ فرَ يُ  ه ال آنَ احلال، ألنَّ 

بعينه ما دام  ذات باٍق احد بالط أمر والتوسُّ  ذاه ط، ثّم إنَّ لتوسُّ ا

معنٰى احلركة ب بني ذلك املبدأ واملنتهٰى. فظهر أنَّ  طاً اجلسم متوسِّ 

جودة يف ط موالتوسُّ ٰى بمعنوارج، ع غري موجودة يف اخلقطال

بني  طاً ة كون اجلسم متوسِّ ع مدَّ لة يف اآلن باقية يف مجياخلارج حاص

 نتهٰى.ملبدأ واملذلك ا

ٰى جيب حتَّ  عٰىل لفظ احلركة اني� ليس مب الدليل ب: بأنَّ يجوأُ 

نتقال و اوه ،حمسوسعٰىل أمر  ن تفسريها، بل هو مبنيٌّ البحث ع

إنكار وجوده يف  إىلٰ سبيل  ال وهذان إٰىل مكان، اجلسم من مكا

 ارج.اخل

 ل املسافة إىلٰ من أوَّ  ن باقياً يكو أنْ  ويستحيل]] ٤٥٠[[ص /

احلركة التي كانت يف  بأنَّ  ريوم الرضلورة، للعآخرها بالرض

ة، عند كونه بالبرص ة فيهد غري احلاصلكونه ببغدا داجلسم عن

 من دهمزمان عن السفسطة، كيف والة ودخول يفاره مكابروإنك

بعينه،  اً قية بعينها لكان الزمان باقيحلركة؟ فلو كانت بالواحق ا

له ال يقو االغد بعينه اليوم، وهذفيكون اليوم هو بعينه أمس و

 . لحمصِّ 

ل املسافة إٰىل ن أوَّ مية بعينها ق ااحلركة غري ب وإذا ثبت أنَّ 

 كان كلٌّ  مور وتعاقبها، فإنْ بتوايل أُ  االعرتاف من آخرها، فال بدَّ 

كون فال ي ،أجزائه عٰىل التقيضِّ  يكون حصول لزم أنْ  منقسامً ها من

 ب.و، فهو املطلمل يكن منقسامً  ، هذا خلف. وإنْ اصل حاصالً احل

طع ٰى القبمعن ةاحلرك ه غري نافع، ألنَّ ذكرو الذي فصيلفالت

بنينا ا ألنَّ ق به، علِّ دليلنا مت مل تكن موجودة يف اخلارج مل يكن امَّ ـل

 دة يف اخلارج.حلركة املوجوا الدليل عىلٰ 

ا  د، فحاصل كالمهم فيها أهنَّ ا احلركة بمعنٰى موافاة احلدووأمَّ 

هذا  ا أنَّ نَّها. وقد بيَّ إٰىل آخر سافة امل لمن أوَّ  ء واحد بالعدد باٍق يش

 .عقولعن امل جخرو

 : امالنظَّ  يف إبطال مذهب :البحث الرابع ]] ٤٥١[[ص /

 ام: أنَّ امء والنظَّ قدماء احلك من اعةم عن مجتقدَّ ا فيام قد نقلن

وال  أ فعالً التي ال تتجزَّ من األجزاء  ا ال يتناهٰى ف ممَّ اجلسم مؤلَّ 

 بالفعل. ةً قوَّ 

 امَّ ـم لهنَّ حوا به، ألرصِّ مل يُ  هم وإنْ لزمء هذا يش إنَّ (: وقيل

أذعنوا هبا  ا هٰىل ردِّ يقدروا ع ة نفاة اجلوهر الفرد وملقفوا عٰىل أدلَّ و

قوا فرِّ هم مل يُ تناهٰى، لكنَّنقسم انقسامات ال تاجلسم ي نَّ بأ مواوحك

  ، ة وبني ما هو موجود فيه مطلقاً قوَّ ء بالود يف اليشما هو موجبني 

تتناهٰى  ات التي الماما يمكن يف اجلسم من االنقس كلَّ  أنَّ  وافظنُّ

يتناهٰى من  ما ال شتامله عىلٰ ، فحكموا باصل فيه بالفعلحا فهو

 كلَّ  نقيض إٰىل أنَّ احلكم ينعكس عكس ال. وهذا رصحياً  زاءاألج

 مات، فهو ال يمكن أنْ يف اجلسم من االنقسا الً ما ال يكون حاص

 حيصل فيه. 

ام إنَّ ة رثالك وأنَّ  ،كثرة يف اجلسمجود ن بوعرتفوم مهنَّ إثّم 

واحد  من حيث هوالواحد ]] ٤٥١ /[[ص وأنَّ  ،ف من آحادتألَّ ت

اجلسم  أنَّ  متان مها:قدَّ واهلم مل من أق صحت ينقسم. فإذن قدال 

اجلسم وال ما يشتمل عليه  ، وكلُّ يشتمل عٰىل أشياء غري منقسمة 

يشتمل عٰىل أشياء اجلسم ة، ينتج: ل القسمبه ال يقفإنَّ  منقسامً يكون 

 القسمة. لبال تق

مل  نْ لزمهم وإ أ، وقدذا هو القول باجلزء الذي ال يتجزَّ هو

ن بأجزاء اجلوهر الفرد يقولوبئلني القا أنَّ  حوا به، إالَّ رصِّ يُ 

 كادوا أنْ ء هؤال ما ال يتناهٰى، فوهؤالء يذهبون إىلٰ  ، متناهية

 .)هيةغري متنا ن أجزاءميقولوا هبذا التأليف لكن 

ألزم أصحاب اجلوهر  امَّ لفن، الفريقا رو قد تناظ(: قال الشيخ

 ةمساف طعب ق وجوبمقالته ان ن دمه ممَّ من تقدَّ ام والفرد النظَّ 

موهم ألز امَّ ـ، ارتكبوا القول بالطفرة. ولهٍ ة يف زمان غري متناحمدود

م، احلج يف يتناهٰى غري متناهٍ  شتمل عٰىل ما الوجوب كون امل

 به أصحاَب ام وأصحاظَّ نألزم ال لـامَّ األجزاء. وداخل زوا توَّ ج
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حركة  عند الرحٰى  من مركزاجلوهر الفرد جتزئة اجلزء القريب 

القريب أبطأ منه، ية جلزء واحد لكون مساوة مساف عةقطد وبعيال

يع، منة حركة الرسن البطيء يف بعض أزارتكبوا القول بسكو

 فاستمرَّ  ،احلركةٰى عند فكاك الرحنولزمهم من ذلك القول با

 .)ك الرحٰى ة والتداخل وتفكُّ لطفرلفريقني باا التشنيع من

 :وهام وجل النظَّ ون ق بطال عىلٰ  ل: تدلُّ ا، فنقوإذا عرفت هذ

  إنَّ سواء كانت متناهية أو غري متناهية، ف كثرة ل: كلُّ األوَّ 

 ،بها من الوحداتموجود، لرتكُّ ]] ٤٥٣/[[ص  الواحد فيها

ن تلك م جود مفرداته. فإذا أخذنا لزم وب يستاملركَّ  جودوو

 يزيد ا أنْ فإمَّ  وعمقاً  وعرضاً  فناه طوالً لَّ أ و متناهياً  ردات عدداً املف

ا نعلم باطل، ألنَّ والثاين  .أو ال ،دواحالره عٰىل مقدار دامق

ٰى حصل زاد حتَّ  إنْ دمها، وم من أحني أعظاجلزئ ورة أنَّ بالرض

ا ال ف ممَّ ه مؤلَّ جسم فإنَّ  كلَّ  ا من أنَّ ي قاهلالت ةيَّ أت الكلّ جسم جتزَّ 

سم هذا اجلقلنا:  زاء. ثّم إذا أردنا تعميم الداللةٰى من األجيتناه

 ا نسبناه إٰىل جسم آخر متناهٍ يف املقدار إذ ناهٍ مت ا ال يتناهٰى ف ممَّ لَّ ملؤا

األجزاء كانت النسبة بينهام نسبة متناهي  هِ انار غري متيف املقد

زدياد الكن ازدياد احلجم بحسب ملقدار تناهي اار إٰىل مداملق

 اد الغري اآلحنظم، فتكون نسبة اآلحاد املتناهية إىلٰ ليف والالتأ

، وهو حمال  إٰىل متناهي القدر ارقدي املة نسبة متناهاهيتنامل

 بالرضورة.

يع إذا الرس ، ألنَّ أبداً  يءيع البطلرسال يلحق ا الثاين: يلزم أنْ 

 يع إٰىل ما وصل إليهلرسا وصل اطيء فإذة بعد البكابتدأ باحلر

يكون  يع، فإذا قطعه الرسك شيئاً حترَّ  دن البطيء ق البطيء يكو

تناهية، لكن األجزاء غري م نَّ ، ألوهكذا دائامً  ئاً شيع طد ق لبطيء ق ا

 الالزم باطل بالرضورة.

عٰىل   طع املسافة املتناهية يف زمان غري متناهٍ ق  نهيلزم م الثالث:

 م. تقدَّ  ام

 ستحيل أنْ إليها، في جلتأليف يف األجزاء حمتاحصول ا الرابع:

د وجو ور، فصحَّ الة الدالتأليف، الستح كون هبا حاجة إىلٰ ت

 أ.ال يتجزَّ  واحد جزءاً  ليف، فيكون كلُّ تأالة عن األجزاء منفكَّ 

تني خيلص هبام من هذه  م بقاعدام التزالنظَّ  واعلم أنَّ 

ل. فلنرشع يف لتداخانية: ا، والثفرةطال حدامها:إاإللزامات، 

 ٰىل. تعاشاء اهللا إنْ القاعدتني  بطالن هاتني

 :ة رطفالبطال يف إ :سالبحث اخلام]] ٤٥٤[[ص /

ه حتصل مسافة، فإنَّ  كاجلسم إذا حترَّ  إٰىل أنَّ  امذهب النظَّ 

ع البعض ويطفر البعض، فيحصل يف طيق نْ طة بأاألحياز املتوسِّ 

 صل يف الرابع من غري أنْ ثّم حيك له، تحرِّ ع املطبق املكان الثاين مثالً 

  آخر املسافة. اذيه، وهكذا إىلٰ الث، وال حيصل يف الثحي

 أنَّ  ارضوري�  علم علامً ا نن ذلك، فإنَّ الببطية قاض ورةالرضو

طع املسافة باملرور عٰىل يق امل املسافة إٰىل آخرها إنَّ ك من أوَّ تحرِّ امل

املوجودة ، أو نتهٰى ملوا] ]٤٥٥ ص/[[ احلدود املفروضة بني املبدأ 

 مني.عٰىل رأي املتكلِّ 

 وفقال أبام وأيب اهلذيل حديث يف الطفرة،  النظَّ  بنيوجرٰى 

بعض يوجب بعض وتطفر الال عطقام تو كانت النملة إنَّ ل: ليذاهل

عٰىل االستواء، بل  ر اخلطُّ هال يظ إذا لطخت أرجلها باملداد أنْ 

ع قطَ يُ  امجيب فيوكذلك  د.اعن السو يكون موضع الطفرة خالياً 

ال  اعرتف بقطعه جيب أنْ الذي  القدر أنَّ  ني وغريه. عىلٰ بالسكِّ 

ه الزم كلِّ  مس، فام لزم يف اجلهٍ متنا ه غريألنَّ  له،طعة تصري النملة قا

 دم النهاية.يف ع لألبعاض اجلميع عنده مساوٍ  لبعض، ألنَّ يف ا

زء مذهب  ه كان يذهب يف اجلم أنَّ كَ عن هشام بن احلَ  َل قِ ونُ 

كان ال  قال هشام: إنْ ، ه بالطفرةولام إٰىل قالتجأ النظَّ  امَّ لف ام،لنظَّ ا

 فيجب أنْ قول بالطفرة  بارتكاب الء إالَّ جلزي ايمكن إثبات جتزِّ 

 وترك مذهبه. ،فاسداً  قوالً  ذلكون يك

ة يف قطع ح، إذ ال أولويَّ مرجِّ  ريجيح من غيلزم الرت وأيضاً 

 البعض وطفر البعض.

 :هبوجو  قولهام عىلٰ النظَّ  وقد احتجَّ 

مائة ذراع، إذا كان يف منتصفها  لتي عمقهاا ل: البئرالوجه األوَّ 

ّم ، ثيف آخره دلو سون ذراعاً دره مخحبل ق  عليها قلِّ وعُ  خشبة

يف  َل عِ وجُ  بالَّ فه كُ  طرعىلٰ  دَّ وُش  در مخسني ذراعاً رسل حبل بقأُ 

احلبل ]] ٤٥٦/[[ص  طرف احلبل املشدود يف اخلشبة، ثّم جررنا

ك د حترَّ فيكون ق  فل البئر،أسالدلو يصعد من  الدلو، فإنَّ  هلذي فيا

يطفر  ، فيلزم أنْ ني ذراعاً مخس بالَّ كُ ك الحترَّ مائة ذراع حال ما 

 .ان معاً ٰى تنتهي احلركتحتَّ  ءاً ك جزويتحرَّ  ءاً جز الدلو

يف بيت طوله ألف ذراع، ثّم  ةً وَّ فتحنا كُ اين: إذا الوجه الث

س ق الشمة ترشحال فتح الكوَّ  يف اإهنَّ مس عليه، فشأرشقت ال

 ظة هذهاللحك تل يف ك الشعاعيتحرَّ  ، ومن املمتنع أنْ عٰىل آخره

 تلك ة خرج الضوء يفوَّ كلا اها. وكذا إذا سددنفة بأرس املسا

 يغيب بعد زمان. نْ جب أ لول بالطفر، وإالَّ اللحظة، فوجب القو
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  ءاً كت جزب إذا حترَّ طالوجه الثالث: الدائرة القريبة من الق

وٰى املداران، هذا خلف،  تسا  ، وإالَّ زءكت املنطقة أكثر من جحترَّ 

 رة.لطفم افيلز

 ٰىص قأ ها ال طلوعها يبلغ ضوؤلشمس حابع: اجه الرالو

هذه  الضوء يف تلك اللحظة كه ال يتحرَّ ومعلوم أنَّ نصف األرض، 

 من الطفرة. فال بدَّ  املسافة البعيدة،

إٰىل السامء فنراها يف   فهرفع طرأحدنا ي نَّ الوجه اخلامس: إ

 شعاعه يطفر.  ألنَّ إالَّ  وليس ذلك ل،احلا

رض إحدامها  يف األشبتني رزنا خدس: لو غساال الوجه

 وٰىل ذراعاً من األُ  إذا تقارص الظلُّ  لكان ،ذراع ٰى خرألُ واذراعان 

ام ، وإنَّ للثانية ظلٌّ   مل يبَق وإالَّ  ،الثاين نصف ذراعارص من يتق أنْ 

، وإذا ع الثانيةقطوٰىل ويطفر يف اخلشبة األُ ي أنْ كذلك بيكونان 

ه زء. وهذنصف جخرٰى يقطع يف األُ  ءاً ت يف إحدامها جزعَ طِ قُ 

 ٰى.وأق ء جلزالشبهة يف نفي ا

قعد  ، إذاون ذراعاً وهلا عرشابع: راكب السفينة، وطالوجه الس

 والسفينة سائرة ويسري هو من آخرها]] ٤٥٧/[[ص  يف آخرها

، طع أربعنيق  يكون هو قد ين ذراعاً عرشسارت  ، فإذاإٰىل صدرها

سفينة ت القطع اً ا قطع جزءوإذت، كون قد طفر يف بعض احلاالفي

 ف جزء.نص

هام ت فييثب مها أنْ مع تضادِّ  يصحُّ  نان كاملكون: االوجه الثام

اجلوهر املخلوق  تعاقبهام، فيجب يف يصحُّ  طريق البدل فكذا

 ان، فيجبباهلند، والكونان ضدَّ  قلَ ُخي  أنْ  يصحُّ  نه كاة أنَّ بالبرص

 ام.ه بطفر حملِّ الَّ ك إوال يكون كذل ،ليهاماقبة عة املعحَّ ص

عٰىل نصف ل األاحلب ةركح نَّ ل: بأن عن األوَّ وماملتكلِّ  ابأج

 مائة ه مل يقطع إالَّ ل األسفل فإنَّ  فبالنسبة إٰىل احلبوإالَّ  حركة الدلو،

فانقلب  ، أسفلهائر إىلٰ صف البل كان من نفاحلبل األس ذراع، ألنَّ 

  ومن نصفها إىلٰ ها عالفصار من نصفها إٰىل أ  ،بل األعىلٰ احلبحركة 

من أسفلها  لب احلبُل انقفإذا  أعالها مخسون، ون وإىلٰ ها مخسأسفل

يع البئر، وليس ذلك و بجمالدل ا والدلو فيه فقد مرَّ إٰىل أعاله

عٰىل  ا بهغرزندة ولو آلة حمدَّ دا لو فرضنا يف الألجل الطفرة، ألنَّ 

اجلذع، ولو  عىلٰ  د يف مجيع املسافةحدَّ ملا أثر ذلكر ه يظهنَّ إجذع ف

 وضع.ئم يف موضع دون مت العالة لكانللطفر كان

ضوء، فإذا مضيئة قليلة ال يف البيت أجزاء أنَّ ثاين: بال وعن

 ة ظهرت األجزاء.ل الضوء من الكوَّ دخ

 ك.وعن الثالث: بالتفكُّ 

لفجر ا وء ينبسط عٰىل األرض من طلوعلضا أنَّ رابع: بال نوع

بذلك ضوؤها صل فق اتَّ من األُ  سشمفإذا طلعت ال التدريج، عىلٰ 

 رض.أقٰىص األ] ]٤٥٨[[ص / فلذلك يصل إىلٰ  ،لضوءا

 ملقابلة.الضوء حيدث يف املوضعني عند ا أنَّ  واحلقُّ 

ب الَّ كُ لالدلو وا ل: بأنَّ مني عن األوَّ وأجاب بعض املتكلِّ 

يقطع بعضها  بالَّ الكُ  أنَّ  مائة ذراع، إالَّ  ان مجيعاً طعها فيققطع

 هذه ، وعىلٰ و منهال الدلالنخراط حب عرضاً  ضهاوبع طوالً 

مائة  ن طوالً الدلو فقطعه يكوا وأمَّ ب. الَّ الكُ  الصورة جيذب

 مل يكن الدلو ليقطع إالَّ  ب طوالً الَّ الكُ  ولو أمكن جذب ،ذراع

االضطراب احلاصل يف يف  مشاهد ب. وهذاالَّ قدر ما يقطعه الكُ 

 يف مثل ذلك فإنَّ  اً أثريت تالختالف احلركا ومعلوم أنَّ . احللقة

 نصف الَّ إ غ املقصديبلج مل ساقية فيها انفرا رٰى يفإذا ج املاء

 انفراج.يبلغه إذا مل يكن هناك ت الذي كان الوق 

متٰى  إٰىل حائط ةاخلشبة املستند إنَّ (ا يشبه هذه الشبهة قوله: وممَّ 

وذلك  ن أعالها،ا ينجذب مت من أسفلها حصل أكثر ممَّ بَ ذِ ُج 

أعالها  ألنَّ  ،متقدَّ ثل ما فيه م . والقول)ؤ اجلزءزُّ تجول طفرلل

خ طِّ ا لو لُ أسفلها، وهلذوالعرض دون  ولتني: الطجه هب يفيذ

ه، ولو طفر مل ذلك اللون يف املكان كلِّ  دَ جِ ة بخلوق لوُ أسفل اخلشب

 لك.ذجيب 

عنٰى نده موء علضا ة: بأنَّ الكوَّ  ذيل عن سدِّ أبو اهلوأجاب 

صوصة، أكوان خم السدَّ  له. وهو خطأ، ألنَّ  امضاد�  وجيعل السدَّ 

 ته.ثبِ يُ  نٰى الذيعذلك امل تضادُّ  فال

 ة يف البيت مستمدٌّ الشعاع النافذ من الكوَّ  ه: أنَّ ب غريوأجا

 عمنَيُ  وبالسدِّ  ،فحاالً  الشمس حاالً ]] ٤٥٩/[[ص  من قرص

 ارتوص ه يطفر. ألنَّ  ال، وال يرٰى  أجزاؤه هذا االستمداد فتنسدُّ 

ق. رَّ ها تتفأجزاء ها فإنَّ غريها ومل يمدّ التهبت حاله كحال النار إذا 

ام مل تشاهد نَّ قة، وإجزاء باقية متفرِّ فٰى فتلك األملصباح إذا طوكذا ا

قت فإذا تفرَّ  الضوء موقوف عٰىل اجتامع هذه األجزاء، ألنَّ 

صحيح ة، وهو ة الطفرلَّ عالقتضاء. ثّم لو كانت الت عن اخرج

رة وال جه الطفعٰىل و سدِّ ت مع ال حصل يف البيفهالَّ  اعلشع اعىلٰ 

 ه.سدِّ  يطفر من دون أو مانعاً  ن السدُّ يكو

ء األرض يف لشمس ال ييضص اقر وأجابوا عن الرابع: بأنَّ 

من حني ه يبدو ات، ألنَّ عء بعد ساحال بدوه من فلكه، بل ييض
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سامء، لد اكب ٰى يبلغتَّ حال حبعد  حاالً  ء األرضيطلع الفجر فييض

  ر حدُّ صارض، وهلذا األ لطلوع كلَّ اء اقت ابتدء يف وه ييض أنَّ إالَّ 

غيبوبة فيه الضوء من حني طلوع الفجر إٰىل  النهار ما يمتدُّ 

 طلوع نيفيه الظلمة إٰىل ح الليل ما متتدُّ  القرص، وصار حدُّ 

 فجر.ال

  ل شعاعنا هبا،اصيست التِّ لرؤيتنا للسامء  اخلامس: أنَّ ن وع

ه ئي، ولو جعلناباملر لشعاعصال اا ال نجعل رشط الرؤية اتِّ نَّ أل

صل بشعاع أبصارنا، ثّم يتَّ  شعاعاً  وِّ يف اجل : إنَّ ا نقولنَّلك رشطاً 

صل تَّ يالشعاع املنفصل من العني  صل بالسامء، ألنَّ ٰى يتَّ ذلك حتَّ ك

 ول ما يصريرة، بل حلصفل وهلة، وليس ما قاله للطأوَّ  سامء يفبال

 .يف الرؤية يف اجلوِّ  لةآ

 قطعها ونة ال يكدَّ ه امل مثل هذالشمس يف نَّ سادس: أ وعن ال

ليم، ام قطعت ربع اإلق ونصف جزء، بل ربَّ جزء  عىلٰ  مقصوراً 

 ن الثانيةموٰىل يتقارص منها جزءان ويتقارص ل: يف األُ يقا فيجب أنْ 

 ثمّ  ء،ية يشلثانتقارص من ايوٰىل جزء وال  من األُ و يتقارص جزء، أ 

لزم ما ية جزء وال يلثانرص من اآخر تقاوٰىل جزء إذا تقارص من األُ 

 .ذكره

يف خالل حركات السفينة   ابع: أنَّ وعن الس]] ٤٦٠[[ص /

ك معها إذا ك يف حال وقوفها ويتحرَّ فهذا الراكب يتحرَّ سكنات، 

ركة بضعفي قطعها، وهلذا لو دامت احل قاطعاً ، فيصري تكحترَّ 

تني يف وقت واحد بحرك كاً متحرِّ ون يك نة لوجب أنْ بالسفي

سفينة، وهذا كة الحرخرٰى واألُ  ا حركة نفسهحدامهلفتني إخمت

ن من احلركة إذا  يتمكَّ  كونه يف مكانني وعٰىل هذه الطريقة اليقتيض

 نشابة لو رمٰى هذه  حلالاه وعصف الرياح. ويقال: إنَّ  اشتدَّ 

ان جيب إذا كان و كه للطفرة أنَّ  بطالن السقطت يف السفينة، وتبنيَّ 

ع الذي ملوضا  يفينة إالَّ يف السف طُّ اخل يستمرَّ ال  أنْ  يف رجله صبغ

 فره، وليس كذلك.دون الذي يط يقطعه

التعاقب يف الكونني واملكان جماور صحيح   نَّ وعن الثامن: أ 

 ة التعاقب. ة البدل صحَّ من صحَّ  ، وال جيبدبخالف ما إذا بع

 :ال التداخل إبطيف  :دسالسا البحث]] ٤٦٢[[ص /

م عد نداهي املقدار ععدم تن امَ لنظَّ اجلزء اائلون ب ألزم القامَّ ـل

ان يصري مك القول بالتداخل. وذلك بأنْ جزاء التزم تناهي األ

فيه وال  نفذت اجلوهرين أو اجلواهر الكثرية مكان اجلزء الواحد بأنْ 

 احد.وجزاء يف املوضع عن اجلزء الاألز تميَّ ت

وضع ذي  لَّ ك ورة قاضية بأنَّ الرض ن، فإنَّ بطالال بدهييوهذا 

ستقالل يف وضع باالحد بذي يتَّ  نْ ه يمتنع عليه أ الل فإنَّ باالستق

 جتزئة ما هو واحد  يضمع بطالنه يقت ز. وهذا املذهباملكان واحليِّ 

ورة، فإذا كان الرضيران بان متغال أمرتداخلوا التامسَّ  عنده، ألنَّ 

 اً منه شيئ ه حالة النفوذ يلقٰى  داخله فإنَّ ثمّ ر خآزء جل امماس�  اجلزء

واحد من اجلزئني  م انقسام كلِّ زة، فيللة املامسَّ لقيه حاغري ما 

 ف. املفروض عدم انقسامهام، هذا خل

، وهو ره يستلزم عدم استلزام زيادة األجزاء لزيادة املقداوألنَّ 

 ورة. ال بالرضحم

خلة فال حجم داملام تلزاس قي إنْ التال وألنَّ ]] ٤٦٢[[ص /

مل  وإنْ ورة، لرضباطل با امل، وهووال جسم وال عظم يف الع

أوٰىل بمداخلته لآلخر من باقي األجزاء يكن بعض  يستلزم ما مل

 ة والطباع. ساوهيا يف املاهيَّ األجزاء مع ت

تياز تفع االمداخلت ارا، فلو تاجلواهر متامثلة بذواهت وألنَّ 

، فاقها يف احلقيقة وبالعوارض أيضاً تِّ الزم، واللواات اتيَّ بينها بالذ

بينهام   مائز، إذ الرخا كنسبته إٰىل اآل أحدمهإىلٰ  العارضنسبة  ألنَّ 

 إٰىل اآلخر فيفيضيف الوضع بحيث يمكن عروضه ألحدمها دون 

 اد االثنني، وهذا باطل بالرضورة.احتِّ 

ع  ابامتناضية ا ق ء إٰىل الرضورة، فإهنَّ لتجاذلك، االيف  عتمدوامل

 .اخلتدال

ب  بطال مذه يف إ :البحث السابع ]] ٤٦٣[[ص /

 :سطيذيمقرا

فة. املفردة، وبقي حكم املؤلَّ جسام م األحك مد ذكرنا فيام تقدَّ ق 

فة مذهب  قة هبذا املوضع يف األجسام املؤلَّ لِّ فمن املذاهب املتع

 وهو قوهلم: إنَّ  ه،طيس وغريكذيمقرا القدماء ضب إٰىل بعنَس يُ 

 ةفي مؤلَّ ام هببسائط عٰىل اإلطالق، بل إنَّ  ة ليستدهشاام املجساأل

ف البسائط ، وتألُّ البةالص يةاغمتشاهبة الطبع يف  صغار من بسائط

سم البسيط الواحد منها ال فقط، واجل والتجاور ام يكون بالتامسِّ إنَّ 

، ة الفالسفة عليه حجَّ ، لداللة م ومهًا سوينق أصالً  ا ينقسم فك� 

هم ام زعم بعضاهلا خمتلفة. وربَّ والكرب وأشك غرا يف الصهرومقادي

لبغدادي إٰىل كات االرب بوأ ة، ومال إليه الشيختساويديرها مقام أنَّ 

 مثل هذا القول يف األرض وحدها.

ا كرية  ه كان يقول: إهنَّ عنه أنَّ  ونقل بعضهم]] ٤٦٤ [[ص/

 الشكل.
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  ا غريإهنَّ  م كانوا يقولون:أهنَّ (فاء: لشا لشيخ يفوحكٰى ا

ام بع، وإنَّ واحد بالطجوهرها جوهر   بالشكل، وإنَّ إالَّ خالفة تم

ل املختلفة. وذكر بعضهم ألشكاجل األ فةدر عنها أفعال خمتلتص

قليدس أشكال أُ ملذكورة يف كتاب مسة اامت اخلأشكال املجسَّ  أنَّ 

 . )هم يف ذلكمن خالف العنارص والفلك. ومنهم

 ادها.ريإ فائدة يف وذكر اختالفات كثرية هلم ال

األجزاء  يف تسمية وهذا هو مذهب مثبتي األجزاء إالَّ 

 ليها.مهي عم الوسانقسام، ويف جتويز االباألج

ة ة والومهيَّ ضيَّ ة الفرالقسم أنَّ (: عٰىل بطالن هذا القول  ويدلُّ 

 البياض يفو لسواداين كأو الواقعة بحسب اختالف عرضني قارَّ 

تني أو مماسَّ وازاتني م و أ ذاتنياأو مضافني كاختالف حم ،بلقةال

واحد من االثنني  ع كلِّ يكون طبا ة ماثنينيَّ حتدث (يف املقسوم) ا

اآلخر وطباع اجلملة وطباع اخلارج املوافق يف النوع، وما ع باط

ني بإذن  بني اثنني آخرين، فيصحُّ  اثنني منها يصحُّ  بني كلِّ  يصحُّ 

بني  يصحُّ  ة ماكاكيَّ فنالة اصال الرافع لالثنينيَّ تِّ اال باينني منتامل

اد لالحتِّ  لرافعالنفكاك اصلني من ابني املتَّ  صلني، ويصحُّ املتَّ 

 . )بني املتباينني ما يصحُّ  ايلصاالتِّ 

ة ة واالنفكاكيَّ ضيَّ ي األجزاء الفرلو قلنا بتساو ام يتمُّ وهذا إنَّ 

الف يف ير االختعٰىل تقد ا، أمَّ ةالطبيع]] ٤٦٥/[[ص  بالفعل يف

 .فال الطبيعة

ن  د منهام عواح ز كلُّ ض فيه طرفان يتميَّ فرَ ز يُ متحيِّ  كلُّ  يضاً أ و

صال الذي حصل ني االتِّ أع م النصفنيهم، فالتحا الواآلخر يف

ة والطبيعة كان لنفس املاهيَّ  بني النصفني بحيث يمتنع ارتفاعه، إنْ 

 جب إمكان أنْ فو اء،األجز ة سائروطبيعة ذلك اجلزء مساوية ملاهيَّ 

 صل أحد نصفيه بنصف الثاين، وأنْ اتَّ  مثل ما رخء آبجزصل يتَّ 

. وكذا ئنيز اجلأمكن بنيمثل ما فصال  من االن النصفنيعىلٰ  يصحَّ 

ه، كان من العوارض أمكن ارتفاع كان من اللوازم. وإنْ  إنْ 

ز ان يمتاك إذا إالَّ  مَّ هُ صال، اللَّ ال يبقٰى وجوب ذلك االتِّ  وحينئذٍ 

يكون نوعه  نئذٍ عه، فحيونم لطبيعة قوِّ ل مام بفصاألجس عن سائر

 يف شخصه.

عة واحدة يبانت طزاء إذا كتلك األج واحد من كلُّ  وأيضاً 

حتصل  ه الشكل الطبيعي للبسيط، وحينئذٍ كرة، ألنَّ اله كان شكل

 ج، وذلك اخلالء.رَ بينهام فُ 

ل  ن االنفصايمنعه م  ي مستلزم ملا نوع غري مادِّ  كلَّ  واعلم أنَّ 

خاصه يف الوجود، أشد تتعدَّ  أنْ  من املستحيل، فيعةطببحسب ال

منه   دَ جِ ه لو وُ ألنَّ  ص واحد، شخ نه إالَّ أي ال يكون يف الوجود م

 واحد منهام قابالً  وكان كلُّ  ،ةلكانا متساويني يف املاهيَّ  انخصش

 لالنفصال االنفكاكي احلاصل بينهام مع وجود املانع عنه، هذا

 .  نافع ذا حكم كيلِّ خلف. وه

ة غري باقية االمتدادات اجلسميَّ  بأنَّ (رين: ض أفضل املتأخِّ رتاع

صة، مور مشخَّ صال، فهي أُ تِّ الدة عند اال ومتجدِّ عند االنفص

 . )ة املشرتكة عن فعلهاها متنع املاهيَّ ولعلَّ 

وقوع االختالف بسبب املوانع  بأنَّ (قني: املحقِّ وأجاب أفضل 

 .)ممكن

 :الفالسفة ةشبهيف  :منبحث الثالا ]]٤٦٦ [[ص/

اجلسم البسيط واحد  لفالسفة أنَّ أكثر امذهب  أنَّ  تقد عرف

سامات ال هناية  نقا ه يقبلكذلك. وأنَّ  سِّ حلهو عند ا نفسه، كاميف 

وا ة. واستدلُّ أ البتَّ ء ال يتجزَّ ه ال وجود جلزة ال بالفعل. وأنَّ هلا بالقوَّ 

 عة:وهي أرب عليه بوجوه خمتلفة املآخذ،

 ة.ق باملامسَّ يتعلَّ  ماا: ل منهاألوَّ 

 ق باحلركة. ما يتعلَّ الثاين: 

 . املسامتاتق بالثالث: ما يتعلَّ 

 ق باألشكال.تعلَّ ما ي الرابع:

 :ةق باملامسَّ ل: ما يتعلَّ األوَّ  جهلوا

 وهو ثالثة أوجه:

 ا أنْ بني جزئني، فالوسط إمَّ  طاً متوسِّ  رنا جزءاً دَّ لو ق  - أ 

 امهمنع ال يمنعهام، فإنْ  ]]٤٦٧[ص /[ قي أوعن التال يمنعهام

 ه الذي بهكان هو الوج قٰى به أحد الطرفني إنْ لذي يالفالوجه ا

كان غريه لزم  نْ وإ، آلخر كان ذلك سفسطةطرف اال يالقي

ن الطرفان مل يمنعهام عن التالقي كا انقسام الوسط، وإنْ 

 للوسط، لكن التداخل حمال. متداخلني 

. ومل حيصل ازدياد وسطوال ل الرتتيباخلت بطدا لو تألهنَّ 

 حيصل جزءان يف جزء واحد جاز أنْ  جاز أنْ ذا ه إ، فإنَّ مجاحل

لزيادة  موجباً  هاع هذا ال يكون اجتاموعىلٰ  ربعة،وأ ة توجد ثالث

 احلجم فال حيصل احلجم.

نوعها ولوازمها، فإذا   وية] يف طبيعةاألجزاء متسا [وألنَّ 

 ،زاً ء منها متميِّ يش ٰى فال يبق ،أيضاً  ضتداخلت تساوت يف العوار

 قيقة واللوازم والعوارض، فيصري الكلُّ  احلالف يفاالخت عالمتنا
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ه إذا كان مقدار وألنَّ  م. تقدَّ ا مل  ، تداخل االنقسامَ م ال ستلزاال و  . واحداً 

وجمموع اجلزئني قابل للقسمة  ، الواحد ملقدار اجلزء  اجلزئني مساوياً 

  بل للقسمة. هو قا ف   ه، ي احد يساو زء الوجل فام يساويه كذلك، لكن ا 

 بوجوه: َض اعُرتِ 

ر  آخر وباآلخ اً القي بأحد طرفيه شيئل: اجلزء إذا كان يُ األوَّ 

يس يف اآلخر، وهو يوجب ض لبعرمن طرفيه  كلٌّ  صَّ اخت قدف

القٰى يف أحد ه يُ ثّم إنَّ نتصف. ي وأنْ  ة، فإذن ال بدَّ الكثرة الفعليَّ 

صف ذلك تفينآلخر ه دون اينصفيه النصف اآلخر بأحد طرف

 ذلك حصول انقسامات ل فيقتيضوَّ ألنصف، والكالم فيه كاال

ة هو نتيجة هذه احلجَّ ام ، فعندكم  وهو باطلغري متناهية بالفعل، 

 ة.ال تنتجه هذه احلجَّ  وما هو حقٌّ ]] ٤٦٨/[[ص  ة عندكم،اطلب

يوجب امتياز أحد طريف اجلزء عن  قال: اختالف التامسِّ ي ال

 نصيف.ال الت راآلخ

ز العرضني ومتيُّ يف اجلزء  نيكانا عرض نقول: الطرفان إنْ  انَّ أل

 ضني تسلسل، فال بدَّ عر لو كانا نحالَّ  املني، ثمّ ز املحلَّ يوجب متيُّ 

ب يوج زمهاز عن اآلخر ومتيُّ منهام يتميَّ  مني كلٌّ نتهي إٰىل مقوِّ ي نْ وأ 

 كانا جزئني عاد اإلشكال. القسمة، وإنْ 

مات غري متناهية  ات انقساعٰىل إثب ةاحلجَّ  ك هبذهومن متسَّ 

 ة تنفي وجود جزء واحد يفهذه احلجَّ  ، ألنَّ ، فهو باطللعبالف

 بأحد طرفيه شيئاً  الٍق فهو م واحداً  َض رِ ء فُ يش أيَّ  ألنَّ اجلسم، 

ذلك  قسام، فال يكونوهو يوجب االن ،وبطرفه اآلخر يالقي آخر

ٰى مل حد، ومتاوالجلزء اة تنفي وجود . فهذه احلجَّ الواحد واحداً 

الكثرة جمموع اآلحاد، فهذه  رة، ألنَّ ثكالواحد مل توجد الد يوج

هذا  توجب وجود الكثرة، اة مع أهنَّ د الكثروجة تنفي واحلجَّ 

 ة ال تنتج نتيجة صادقة، فهي إذن مغالطة.فهذه احلجَّ خلف. 

أ يكون يقال: اجلزء الذي ال يتجزَّ  ال جيوز أنْ  مَ ـلِ ين: الثا

ه؟ وكثرة تايف جهاته واعتبار راً تكثِّ ن مكا ته وإنْ اذ يف اً واحد

ب اة من بسَّ املام نَّ فإواالعتبارات ال توجب كثرة الذات،  جلهاتا

فات توجب كثرة الذات لكانت اإلضا ت كثرةاإلضافة، ولو كان

كثري،  عن طباع الكثرة أكثر من كلِّ  الوحدة التي هي أبعد األشياء

د الغري املتناهية نسبة داراتب األعم ن م بةتمر هلا بحسب كلِّ  ألنَّ 

 ضافاته.إ ر األجزاء بسبب كثرة متكثِّ لباري تعاىلٰ ة، ولكان اخاصَّ 

اذي مجلة أجزاء ُحت ملركز النقطة يف ا وأنَّ  ]]٤٦٩[[ص /

 ة.وال يلزم انقسامها بانقسام الدائر ،الدائرة

  وهي ،الثالث: الصفحة العليا من األجسام مالقية ملا حتتها 

 الو ي شيئني.ق ء واحد يالء اخلارج، فهو يشهوامالقية للا هينبع

داخلة، للصفحة الاملالقي  غرياملالقي للهواء  يقال بأنَّ  يمكن أنْ 

 مل ملا حتته، وإالَّ  ه بعينه مالٍق أنَّ  ال شكَّ  ة اجلسمهو هنايالذي  فإنَّ 

 للهواء اخلارج. ه مالٍق أنَّ  ال شكَّ اية له، وتكن هن

 دح امتياز أ ضافة ال تقتيضاض املاألعر نَّ بأ ل:وَّ جيب عن األأُ 

  تقتيضامعن اآلخر بحيث يتباين النصفان، بل إنَّ م سنصفي اجل

ه جسامن ال ينتصف ذا ماسَّ اجلسم إ القسمة، فإنَّ  حلِّ ملل احتاما

ف بأعراض لو تنصَّ  ، كام نحسُّ حمسوساً  فاً ذلك اجلسم تنصُّ 

بشيئني.  املامسِّ قسام ان ة بصحَّ ة كالبلقة، نعم العقل يقيضحقيقيَّ 

 ال.، ففعلحاصل بال االنقسام ا أنَّ فأمَّ 

امتاز جانب  ذا فإ وانب،حتصل باجل امإنَّ  ةاملامسَّ  وعن الثاين: أنَّ 

ر اإلضافات تكثُّ  عي أنَّ مة. وال ندَّ احتمل القسن آخر فقد ع

ة نوع ة، واملامسَّ ة خاصَّ ضافات، بل ذلك يف املامسَّ ر امليوجب تكثُّ 

 ءااقتض ن جنس شيئاً ع ماقتضاء نويلزم من  فة، والاضاإلمن 

 ء.اليش نس ذلكاجل

اذي  ها حتبأرس ا ائرة، فإهنَّ أجزاء الدوالنقطة املحاذية جلميع 

ئرة، وهو ممكن يف املحاذاة، لكن ال ضة يف الداالنقط املفرتمجيع 

 يف املحاذاة من غري وقوع القسمة جتويزه يف املامسِّ  يلزم من جتويزه

ة ال سَّ هذا حكم عقيل صدق يف املام قسمة، فإنَّ وقوع ال غري من

 ر أنواع اإلضافة.اذاة وسائاملح

جلسم لعليا من احة االصف أنَّ الثالث:  وعن ]]٤٧٠[[ص /

ب ام يقوله من يذهب إٰىل تركُّ هذا إنَّ  تها، فإنَّ القية ملا حتليست م

يته اهند وه يقول: اجلسم واحفإنَّ  اجلسم من األجزاء ال من ينفيه،

ذا هو بجسم، وه  ملا حتته، إذ ليس ٍق ض غري مالطح وهو عرالس

منهام  لٌّ ّم ك، ثٰى خرصفحة أُ ه فحة وحتتالسطح ص م أنَّ توهَّ  شاكُّ ال

 مصادرة عٰىل املطلوب.وهو  خرٰى،ي األُ يالق 

 أنْ  ه يصحُّ وهر: إنَّ لنا يف اجلمعنٰى قو وقد أجاب أبو هاشم: بأنَّ 

نه عليها حال تكوُّ باختصاصه  ة هوجه هل أنَّ ة أمثاله، وتلقاه ستَّ 

وتلك  ت الستِّ إليه من هذه اجلها ينضمَّ  أنْ ة أمثاله تَّ يف س يصحُّ 

للعرض الذي  فارقاً ذا احلكم م اجلوهر هبفيصريزه، حتيُّ  احلالة هي

ة إليه ستَّ  ينضمَّ  أنْ  ء وبني غريه، والحيجز بني اليش أنْ  ال يصحُّ 

 هم أنَّ بطل تقديرلعبارة اهبذه  غرضال أمثاله، وإذا كان هذا هو

 عٰىل هذا القولن غريه. وببعضها دو ٰى هاهنا جهات للجزء يلق
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ناها صفة التي ذكرال ، ألنَّ ريهغ ِق يال مل ة، وإنْ جلهيثبت للجوهر ا

 ند وجوده ال حمالة.ثابتة ع

اجلوهر يلقٰى  وأبو القاسم فقالوا: إنَّ  ا أبو اهلذيل وأبو عيلٍّ وأمَّ 

ء طرف اليش ر، كام أنَّ غري اجلوهاجلوهر  ولكن جهةة، بجهغريه 

، وعٰىل ي تالقيهاألجزاء التراد بالغري له، ويُ ري ه غلك حدَّ ذلغريه و

 ال جهة له.ف رداً ان منفمتٰى كذا ه

من ثالثة أجزاء، ثّم وضعنا جزئني عٰىل   ابنا خط� إذا ركَّ  - ب

ي زء الذمنهام واجل كلٍّ احلركة عٰىل  ني تصحُّ ئاجلز نَّ إ، فيف اخلطِّ طر

حلركة ممكنة، ، فتكون اكةرفارغ وال مانع يمنع من احل امطهيتوسَّ 

ء يشيف  ل اجلزءال حيص نْ ه يلزم أية بذلك. وألنَّ القاضورة للرض

 ويمكن وقوعه عٰىل مفصل جزئني. ه ال جزء إالَّ ألنَّ  ،من األحياز

عال ذلك ا فوإذإٰىل االلتقاء،  احلركة عٰىل اجلزئني معاً  فإذن تصحُّ 

اين سطالوزء لنصف اجل]] ٤٧١/[[ص  ااس� منهام مم كون كلٌّ يف

قسم  نتالطرفني، فواحد من  ف من كلِّ األسفل وللنص اخلطِّ  من

 سة.مجزاء اخلاأل

 ية إٰىل انقسام األجزاء، فإنَّ ا مؤدِّ ألهنَّ  حركتهامع تنال يقال: مت

 ، ألنَّ اطله بمة املبطلة لمة يف إبطال املقدَّ طلوب مقدَّ جعل امل

ي عل اليقينفجة مة معلومة الصحَّ ة واملقدَّ حَّ مشكوك الص طلوبامل

 العكس.ه أوٰىل من للمشكوك في مبطالً 

اجلهة إذا كانت    بأنَّ العقل يقيض رصيح أنَّ  ال شكَّ  ا نقول:نَّ أل

ال تكون حلركة تلك ا للحركة فإنَّ  ء يكون قابالً فارغة واليش

دات، املفرب من تركَّ  خطٍّ  كلِّ يف ة آتية ممتنعة. وهذه احلجَّ 

 والسبعة وغريمها.  اخلمسةك

 جواز اختالفهم يف اجلواب حسب لفوا يفمون اختلِّ كتملوا

شاء   يأيت إنْ ا م ل من اجلزئني عىلٰ صااالتِّ وضع  معىلٰ ع اجلزء وض

 هللا تعاٰىل.ا

سمة، فال بحث معه.  ز ذلك مع عدم اقتضائه القفمن جوَّ 

ه نَّ نتقالني، ألمن اال ة وقوع واحدصحَّ من ه يمنع ع، فإنَّ ومن من

من االعتامد ما يف أحدمها  من حيث إنَّ  ن يي إٰىل اجتامع ضدَّ يؤدِّ 

ام. وال جيب نهم خر، وال يقع واحداآلعتامد ده االولِّ ما يُ  د ضدَّ ولِّ يُ 

رنا قالوه، بل لو قدَّ   بوقوع التامنع بني االعتامدين عٰىل مانقترص نْ أ 

عات إليه، ة من املربَّ واحد لمكان يصلح انتقاا ينهعات بأربع مربَّ 

عات إٰىل ه املربَّ واحدة من هذ لَّ ين نقل كادرالقوحاول أربعة من 

 لزمت إالَّ و ء منها إليه،قال يشانت حَّ يص ال نْ ب أملكان جيذلك ا

ما  ة أنَّ لَّ املداخلة، إذ ليس بعض ذلك أوٰىل من بعض، وكانت الع

ده اآلخر، ولِّ ما يُ  د ضدَّ ولِّ من االعتامد يُ ت عاواحدة من املربَّ  يف كلِّ 

 .ضادِّ التوت تامثل مع ثبة وجب الاحدة وومتٰى حصل يف جه

 عىلٰ د مني، بل هو وارتكلِّ بامل صٍّ  خمتام غرياإللز هذا واعلم أنَّ 

ر من ذراع ال يسع أكث فارغاً  ا لو فرضنا إناءً ، ألنَّ ة أيضاً الفالسف

ه ذراع، فإنَّ   قدراممنه حدة كلٌّ ة وادفعن ه إليه جساماحد، ثّم توجَّ و

مانع. ] ]٤٧٢/[[ص  ة والأولويَّ  وال فيه يستحيل حصوهلام معاً 

 . ا هنا، فكذاً مانع ا هناكأثبتو فكذا هنا، فإنْ 

 عن حتصيل ذلك بخالف ة قد تقرصالومهيَّ  ةالقوَّ  واحلاصل أنَّ 

مل يكن مة لقسجزاء الثالثة إذا مل تقبل ااأل من كال�  العقلية، فإنَّ 

 فيقعبل دفعة إٰىل الوسط،  دريجالت ئني عىلٰ اجلز من  انتقال كلٍّ 

 نتقال.متنع االامنع ويالت

أحد طرفيه  ن فوقإذا كاجواهر  أربعةب من املركَّ  اخلطُّ  - ج

ة واحدة كا دفعة واحدة بقوَّ  حترَّ طرفه اآلخر، ثمّ ت ر حتجزءًا وآخ

 ، فإنَّ ٰى قطعاه معاً حتَّ  ة والضعفلشدَّ ٰىل التساوي يف احركتني ع

 ويستحيلبه، بصاح يمرَّ  وأنْ  بدَّ  جلزئني المن هذين احد وا كلَّ 

 لكان وإالَّ ثاين، عٰىل الحاذي  بعد حتاذهيام، وال يمكن التالَّ ذلك إ

، فكانت حركة أحدمها أشدّ واآلخر اثنني  ءاً جز أحدمها قد قطع

ن يكو ، فوجب أنْ الثالث لذلك أيضاً هذا خلف، وال عٰىل 

مفصل  اجلزء عٰىل  لث، وإذا وقعالثاولتحاذي عٰىل مفصل الثاين ا

 قسام.االنلزم اجلزئني 

 :ق باحلركةين: ما يتعلَّ الثاوجه لا

 :وهمن وجوهو 

نات عٰىل ما يأيت، وإذا  لسكل ااحلركات ليس لتخلُّ  ءطب ل:وَّ األ

يع إذا قطع الرس زمة: أنَّ بيان املال كان كذلك لزم انقسام اجلزء.

منها، فإذا  جزء جزء قطع كلُّ ي أنْ و ه ال بدَّ زاء فإنَّ ذات أجفة مسا

 فإنْ ، ال يقطع شيئاً  أو أقّل  يقطع جزءاً  أنْ ا إمَّ  بطيءفال قطع جزءاً 

ء لزم جز من قطع أقّل  هذا خلف، وإنْ يا، تساو قطع جزءاً 

كان  مل يقطع شيئاً  وهو املطلوب، وإنْ ]] ٤٧٣/[[ص  االنقسام،

 سكونه، وسيأيت بطالنه.ب بسبؤه فكان بط ،ساكناً 

ع ة قطمساف يع أيَّ الرس لزام، ألنَّ هذا مشرتك اإل نَّ أ واعلم 

زم فيل ،اهيةمتنة غري وحدود العلَّ  قّل البطيء قد قطع أ يكون

 ل. حما هو ا ال يتناهٰى بالفعل، ود مجوو

اطل  المتنعت احلركة، والتايل ب الثاين: لو كان اجلزء ثابتاً 
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ام ك فإنَّ حترَّ  ااجلزء إذ ة: أنَّ طيَّ بيان الرش له.مثم ورة، فاملقدَّ بالرض

ف باحلركة حال حصوله وَص يُ  ا أنْ فإمَّ  ،ك من جزء إٰىل جزءيتحرَّ 

مل  ذٍ ينئه حاملسافة، وهو حمال، ألنَّ  و مبدأ منه الذي ه لز املنتقيف احليِّ 

و منتهٰى  ز الثاين الذي هك بعد، أو حال حصوله يف احليِّ يتحرَّ 

عت، أو فيام انقطوقد انتهت  احلركة حينئذٍ  حمال، ألنَّ  وهوة، املساف

 .هام، وهو يوجب االنقسامبين

يع ستدارت منطقته واستدارت مجستدار الفلك اذا الث: إثاال

 كت املنطقة جزءاً حترَّ ذا ة لتلك املنطقة، فنقول: إياملوازالدوائر 

طقة آخر، ناملك فلتتحرَّ  زءاً ج كتحترَّ  فالدائرة القريبة من املركز إنْ 

ت احلركتان وهكذا لساوق  آخر. كت الدائرة الصغرٰى حترَّ  فإنْ 

الدائرة العظمٰى  تساوٰى مقدار هتادورام نهم ٰى كملت كلٌّ حتَّ 

عض وقفت الصغرٰى يف ب رة. وإنْ وبالرض، وهو باطل والصغرٰى 

كت أقّل لزم حترَّ  ك. وإنْ م التفكُّ نة حركات العظمٰى لزأزم

ذا اعترب أعظم دائرة عليها وهي دائرة إحا سام. وكذا الراالنق

] ]٤٧٤/[[ص  تي تيلفيها وهي ال غر دائرة تقعوأص قالطو

 اار� منه م اخط�  ام تقعان عٰىل مركز واحد، ثّم نخرجهنَّ القطب، فإ

ه يقع عٰىل فإنَّ  ي إٰىل العظمٰى ينته  أنْ عٰىل الدائرة الصغرٰى إىلٰ 

بدوراهنا، ومعلوم  طُّ اخلذا الرحا دار ه نقطتني فيهام، فإذا دارت

 الكربٰى مع هذا اخلطِّ رة كانت من الدائ تيلحركة النقطة ا أنَّ 

نقطة من ال الصغرٰى، فإنَّ  ت عليه من الدائرةي كانمن التأرسع 

ا قطعت كثر ممَّ افة أ دة مسعظمٰى قد قطعت يف دورة واحة الالدائر

النقطة من  نَّ بأ يقال ا أنْ النقطة التي هي من الدائرة الصغرٰى. فإمَّ 

الدائرة طة التي من لنقفا الدائرة العظمٰى إذا قطعت جزءاً 

النقطة من  اجلزء، أو أنَّ  فانقسم جزء، من ّل غرٰى قطعت أق الص

ن أوقات حركة النقطة التي م بعض لصغرٰى تسكن يفالدائرة ا

 فألنَّ  ،الً ا أوَّ أمَّ  .ك الرحا، وهو باطلتفكُّ العظمٰى، فيلزم ائرة الد

 ،ا ثانياً وأمَّ  .كةعٰىل بقاء أجزاء الرحا حمفوظة غري متفكِّ  دالٌّ  سَّ احل

واهللا تعاٰىل   كه دائامً كُّ م تففيلز الفلك، يف ما نفرض هذا الكالفألنَّ 

القول  وهو عجيب،هذا أمر  فألنَّ  ،ا ثالثاً مَّ أ و ة.ها بالشدَّ قد وصف

ٰى تَّ ة حفطنام والجزء من أجزاء الرحا من اإلهل ه قد أعطٰى كلَّ بأنَّ 

ن ته عمْ َس  يزول ال ٰى يقف حتَّ  ه كم ينبغي أنْ علم األبطأ أنَّ 

ام كان وكلَّ طب يكون أبطأ، إٰىل القرب أق  هو ما كلَّ  رسع، ألنَّ األ

 جزء يقف إىلٰ  ع، فيحتاج كلُّ ن أرس طرف الرحا يكو أقرب إىلٰ 

خمالف للوقفة التي حيتاج إليها ]] ٤٧٥/[[ص  صوصدار خممق

 تهن، واإلنسان مع كامل فطل حمفوظاً ت األوَّ مْ ٰى السَّ بقي ٰى تَّ اآلخر ح

 دا موضعاً قصو ني لصشخ يه، فإنَّ ال يقدر علال يعلم ذلك و

ٰىل ذلك غا إيبل وأرادا أنْ  ،وأحدمها أقرب من ذلك املوضع واحداً 

 ه كم جيب أنْ ه ال يعلم األقرب منهام أنَّ د فإنَّ املوضع يف وقت واح

ٰى يكون وصوله إليه موافيا وضع حتَّ ملاك ذليقف يف حركته إٰىل 

ة يف يَّ لدورهذه احلركة ا ا نفرضفألنَّ  ،رابعاً  اوأمَّ  لوصول صاحبه.

ع  ة عٰىل نفسه م عقبه ويدور دورة تامَّ يقف عىلٰ  ه بأنْ ن نفساإلنسا

 ك.فوظة مل تتفكَّ حمه زاءأج ورة أنَّ ه يعلم بالرضأنَّ 

عٰىل   ، كذا يدلُّ ة فساعٰىل انقسام امل وهذا الربهان كام يدلُّ 

صغرٰى الف قطعت قوساً  امَّ ـالدائرة العظمٰى ل انقسام الزمان، فإنَّ 

غرٰى قاسمة دائرة الصفتكون ال ،سك القوّل من ذلقطعت أق 

قوس الذي قطعته الدائرة الل مثالكربٰى تقطع  رةللزمان والدائ

فتكون الدائرة العظمٰى  ،من ذلك الزمان زمان أقّل  ٰى يفالصغر

 للصغر وتارةً  لقسمة تارةً للزمان، وال تزال تتعاقب هذه امة قاس

 م. ظللع

 الشعبةقطعت  ثالث إذاار ذو الشعب الجرالرابع: الفِ 

من  ّل أق  ةطشعبة املتوسِّ التقطع  وأنْ  فال بدَّ  ا جزءاً رجة منهاخلا

 م.جزء عٰىل ما تقدَّ 

ك التفكُّ  عٰىل الفالسفة، فإنَّ  بهتان واردتان أيضاً لشُّ ان اوهات

 لزم بواسطة حركة بعض أجزاء اجلسم مسافة وعدم حركة امإنَّ 

كام البطء ت هنا مع ثابسافة، وهذا خر بعض تلك املآلاالبعض 

 مني. املتكلِّ م كون، فلزمهم املحذور كام لزمع الس ثابت هو

 :باملسامتات قعلَّ الوجه الثالث: ما يت]] ٤٧٦ص [[/

 وهو وجوه:

صلة ب منه صفحة متَّ ركِّ نُ  نا أنْ كنمأل : لو كان اجلزء ثابتاً لاألوَّ 

نها املحاذي م مس فييضء الوجهلشااألجزاء ثّم يقابل هبا وجه 

يكون الوجه  وأنْ  ، فال بدَّ لامً اآلخر مظ ٰى بقس ويالشملوجه 

 ء، وذلك يوجب االنقسام.يضامل لغري ء مغايراً يضامل

فق ونصب عليه ٰى أضاء األُ ذا طلعت الشمس حتَّ : إالثاين

ه عن شعاع الشمس، ثّم ه يسرت موضع ظلِّ ، ألنَّ ه ظلٌّ ع ليق ياسمق

دت ازدا امفإذا كان كلَّ  ،الظلُّ  س انتقصعت الشمتفرام اكلَّ 

 تصل الشمس عىلٰ  نْ  أ إىلٰ  انتقاصاً  ازداد الظلُّ  تفاعاً شمس ارال

ة، وجب التناسب بني بالكّليَّ  ظلُّ م العدَ أس املقياس فيُ مت رس

 ذا ارتفعت الشمس جزءاً ول: إ. فنقلظلِّ ن ازيادة االرتفاع ونقصا
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لتناسب ا بطلقص مل ينت نْ ال، فإو أ ء يش ينتقص من الظلِّ  ا أنْ فإمَّ 

ض الشمس ارتفعت فرَ فلتُ  يضاً أ و لف.هذا خ ثبوته،املفروض 

ت تسام ء وهكذا إٰىل أنْ يش الظلِّ  من صقمل ينت خر فإنْ آ ءاً جز

، وهو معلوم الهبح باقياً  املقياس ويكون الظلُّ  مس رأسالش

 بطالن بالرضورة.ال

 كإذا حترَّ  ظلِّ ال املرتسم فيام بني الشمس وطرف اخلطَّ  وألنَّ 

، حدث صل بالظلِّ ملتَّ الطرف ا دونالشمس ب صل فيهالطرف املتَّ 

رأسان أحدمها كان ]] ٤٧٧[ص [/ ي هو الظلُّ الذ طِّ لذلك اخل

د وثانيهام الذي حيصل بع ،الشمس قبل حركتهاع م الً حاص

كان  ه يوجب مساواة الزائد للناقص، وإنْ ، ألنَّ ها، وهو حمال ركتح

معلوم تساوٰى املداران، وهو  اً لنقصان جزء ايف كيتحرَّ  الظلُّ 

 قسام.من جزء لزم االن ك أقّل حترَّ  نْ ن، وإالبطال

كة نة حريف بعض أزم ن الظلِّ ون سكوزملتي مونواملتكلِّ 

مل  ك الرحا وإنْ تفكُّ مس. والشناعة التي تلزمهم باعتبار شال

، وهو عدم ون هنا من الشناعة أيضاً ينفكُّ صل هنا، لكن ال حت

جاب، دم احلل مع عف القابل له من املقابثي الكلشعاع عىلٰ ا عوقو

 معلوم االستحالة.وهو 

فيكون  ،السنة مثليهقت من و يفه قد يكون ظلُّ  اجلسم :الثالث

لزم  جزءاً  سماجل نصفه، فإذا فرضنا عرض ظلُّ  الظلِّ  يفمثله 

 ب.، وهو املطلوانقسامه

 نا عىلٰ ، ثّم وضعةثمن أجزاء ثال فاً مؤلَّ  ا: لنفرض خط� الرابع

 داً جدي ل مكاناً ٰى دخل األوَّ تَّ ح ك اخلطُّ حترَّ ّم ، ثل طرفيه جزءاً أوَّ 

ل ألوَّ حركة اواآلخر مكان الوسط، فعند  لألوَّ ألوسط مكان اوا

ت الذي فوقه إٰىل سم زءاجل إٰىل املكان اجلديد نفرض حركة

مل  ئذٍ ه حيننَّ ألك إٰىل املكان اجلديد، وهو حمال، يتحرَّ  ا أنْ حركته، فإمَّ 

ك اجلزء ام حترَّ وإنَّ   كان،له كام ياً ق مالبقي  ل، بلك عن األوَّ يتحرَّ 

ك، ذلركته كلكانت ح كان ساكناً  ض، ولولعربا ك هول وحترَّ األوَّ 

 إىلٰ ك يكون قد حترَّ  نئذٍ فحيه، يفرق بني سكونه وحركت فيجب أنْ 

للمكان اجلديد، فتكون حركته أرسع من حركة  مالٍق  مكانٍ 

حركة زمان  فيكون ،لك الزمان قطع جزئني ذه يفألنَّ ل، وَّ ألا

ها يف قع منالوا منقسمة، ألنَّ حلركة ، فكانت تلك ال منقسامً األوَّ 

 امَّ ـولا يف النصف الثاين، واقع منهغري اللزمان أحد نصفي ذلك ا

ك عنه حترَّ ]] ٤٧٨/[[ص  كان اجلزء الذيكانت احلركة منقسمة 

يه ع في وق الذ ، ألنَّ منقسامً  ضاً ك إليه أيحترَّ  يذوال ل منقسامً األوَّ 

 ويكون يف ،خرنصف اآلذي وقع فيه الاحلركة غري ال أحد نصفي

من فه خرج نصكة قد وبنصف تلك احلر ،انلك الزمف ذنص

 ،اجلزء منقسامً كون اجلزء اجلديد، في يف دخلاجلزء الذي كان فيه و

 .وتكون املسافة منقسمة أبداً 

بنفسه وبحركتها،  ينةن السفكة ساكرحوكذا البحث يف 

 ملة كلُّ فسها وبحركة الرحا. وباجلبن لرحاعٰىل ا النملة وحركة

 لعرض.وا لذاتك بامتحرِّ 

ك حاله، ولكن عندما حترَّ روض باملف : وليكن اخلطُّ اخلامس

طرفه إٰىل خالف ذلك  الذي فوقك اجلزء إٰىل جانب حترَّ  خلطُّ ا

للوسط، فهو حمال،  صار مالقياً  إنْ ف لاجلانب، فإذا انتقل عن األوَّ 

ان الذي ك ل، فلو قلنا اجلزءكان األوَّ يف مقد دخل الوسط  ألنَّ 

الوسط  مع أنَّ  وسطال ىلٰ ك إام يتحرَّ ك عنه إنَّ رَّ وحتل فوق األوَّ 

ك عن مل يتحرَّ ل، فذلك اجلزء الفوقاين وَّ األ حصل يف مكان

قال:  ي ي أنْ . فبقلفخ اذعنه، ه كاً ا قد فرضناه متحرِّ ل، مع أنَّ األوَّ 

لذي يليه، وهو إٰىل اجلزء ا ي كان فيهلذا اجلزءك عن ه يتحرَّ نَّ إ

فإذن  عٰىل الوجه املفروض. خلطِّ ة احرك ق اآلخر بعدالذي فو

 قطع ما حتته جزءاً  ان الذيلزم ابلغ الثالث يف الفوقايناجلزء 

 ، فينقسم الزمان ويعود املذكور.واحداً 

احلبل خشبة وجذب  يف منتصفها َل عِ ُج : البئر التي السادس

صفها، ر واألعٰىل نألسفل مجيع البئعد افالين صاين السالفوق 

 اً ءزسفل جك األل، فإذا حترَّ ة األسفحركنصف تكون حركته ف

 الزمان نيف جزء م ك األعٰىل جزءاً حترَّ ذا ك األعٰىل نصفه، وإحترَّ 

 ،ناك ذلك اجلزء يف نصف ذلك الزميكون األسفل قد حترَّ 

 . عاً سم الزمان واملسافة منقفا]] ٤٧٩[[ص /

  إىلٰ  الراكب فيهاك حترَّ كت السفينة إٰىل جانب و حترَّ : إذا بعساال

ك السفينة فيه تتحرَّ الذي  اجلهة، ففي الزمان الف تلكخ

 ائد بالناقصالز ذهب ك الرجل جزءاً حترَّ  إنْ  زء:] ج[بمقدار

ثر ك أكحترَّ  وإنْ . ةووقف يف مكانه، وهذا هو سبب وقوف املتحريِّ 

 فة.ت املسافانقسم ن جزء انقسم الزمانم

 :ألشكالق باالوجه الرابع: ما يتعلَّ 

 وهو وجوه:

واحد أو حدود،   حدٌّ ط به ل حييفهو مشكَّ  : اجلزء متناهٍ لوَّ األ

بعضها إٰىل بعض  ذا انضمَّ كان كرة، والكرات إ أحاط به حدٌّ  إنْ ف

ت هبا، وعٰىل ئَ لِ ت األجزاء مُ عساتَّ  ج فيام بينها، فإنْ رَ حصلت الفُ 
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 فينقسم هي أصغر من تلك األجزاء، لتيج ارَ  الفُ تبقىٰ  لٍ حا كلِّ 

كانت جانب  ع مثالً ث واملربَّ كاملثلَّ  ه حدود،ط بأحا اجلزء. وإنْ 

 انقسم.جانب الضلع، ف من قّل الزاوية أ

عد، ام يصدق عٰىل ذي مقدار وبُ املتناهي إنَّ  فإنَّ وفيه نظر، 

اية من ن له هنه نفسه هناية فال تكوالفرد كذلك فإنَّ  رهووليس اجل

 اية.كونه هن ه هناية، وال وصف له غريإنَّ حيث 

وهر بوت اجلقول بثمع ال ةد الدائرة احلقيقيَّ ول بوجوالق: الثاين

فالثاين باطل،  ل حقٌّ جيتمعان. واألوَّ ]] ٤٨٠/[[ص  ا الممَّ رد الف

 أنَّ  وهو:ره بوجه آخر، رِّ قونُ  ،متان سبقتا يف باب الكيفواملقدَّ 

 تنع عىلٰ له دائرة امامتنع جع فراد إنْ هر األاجلواب من املركَّ  اخلطَّ 

  خطوطاً ليس إالَّ اجلسم ذا العرض  لك، ألنَّ ض ذالعراجلسم ذي 

 واحدٍ   كلِّ إٰىل بعض عٰىل مذهبهم، فلو امتنع عىلٰ ها بعض منضام� 

جعل ذلك  أمكن نْ . وإعٰىل الكلِّ  يمتنع أيضاً  منها ذلك وجب أنْ 

 بواطنها متالقية، فإنْ  أنَّ  ال شكَّ  األجزاء دائرة، فنقول: تلك طَّ اخل

 الدائرةطنها كان باطن هذه قت بواتالكام  رها متالقيةنت ظواهكا

ا نَّل ظواهرها يف املسافة، ولو كان كذلك لكثط ملنقفة من ااملؤلَّ 

 مساوياً  رة املحيطةخرٰى كان باطن الدائإذا أدرنا حوهلا دائرة أُ 

 يطة مساوياً ملحلدائرة ان ظاهر احاط هبا ويكودائرة امللظاهر ال

املحاط هبا، ثّم   ي لباطناواملس  املحاط هبا ي لظاهرلباطنها املساو

الفلك  يبلغ طرفها مثل طرف ٰىل أنْ إ ٰى رخأُ ائر نزيد دو نزال ال

 ، وال تزيد أجزاؤها عىلٰ وال تكون فيها فرجة أصالً  األعظم،

انت ك  ف. وإنْ ، هذا خلالً فروضة أوَّ ائرة الصغرٰى املدأجزاء ال

ء تلك األجزا ؤ م جتزُّ ة، بل منفتحة لزغري متالقي ظواهرها

ن بني كوت وأيضاً  باين.ضها مبعو بعضها مالٍق  نَّ قية، ألتالامل

 فإنْ  .أو ال ،سع للجزءتَّ ت ا أنْ ج إمَّ رَ ج فتلك الفُ رَ ظواهرها فُ 

قية متال كانت األجزاء إذا بواطن تلك ألنَّ سعت فهو حمال، اتَّ 

ا مألنا ذلك البعض ها، فإذبعضاألجزاء من تلك  فتكون الفرجة

 مل ، وإنْ ج فقد انقسمرَ الفُ  عن تلك زءض اجلارتفع بع إنْ اجلزء فب

تي من تلك األجزاء ال ن اجلزء املايل لتلك الفرجة أقّل كا تفعير

وكذا  .زاء منقسمةتلك الفرجة، فتلك األج وقعت يف ظواهرها

القول  نَّ . فظهر أأقّل منهللجزء بل كانت الفرجة سع تلك مل تتَّ  نْ إ

]] ٤٨١/[[ص  ا الأ ممَّ لذي ال يتجزَّ اجلزء ابالدائرة مع القول ب

 جيتمعان. 

مربع وتر  قليدس يف شكل العروس عٰىل أنَّ أُ ن : برهالثالث

ا، فإذا عي ضلعيهملجموع مربَّ  يكون مساوياً  ب أنْ القائمة جي

ترها يكون و ة وجب أنْ ها عرشواحد من ضلعي كلِّ  فرضنا قائمة

من  يكون أقّل  ه جيب أنْ يس للامئتني جذر، ألنَّ ن للك مائتني، جذر

 م. ولو كان كلٌّ اسنقالزم افيل،  وأكثر من أربعة عرشعرش سةمخ

 عني مخسني وجب أنْ ٰى كان جمموع املربَّ من ضلعيها مخسة حتَّ 

ر يكون أكث جيب أنْ  ه، ألنَّ مخسني، وهو منكرسيكون الوتر جذر 

د ما تفرض من األعدا أنْ لك . وهكذا الثامنيةّل من من السبعة وأق 

 .ثرةً ٰىص كال ُحت 

  يف طرفيه معاً  هٍ ناتم خطٍّ  كلَّ  قليدس عٰىل أنَّ أُ ن ره: بلرابعا

 اضنا خط� الع، فإذا فرمتساوي األض ثاً نعمل عليه مثلَّ  يمكننا أنْ 

 ع وجب أنْ متساوي األضال اً ثمن جزئني وعملنا عليه مثلَّ  باً مركَّ 

جب ك يومفصل اآلخرين، وذلعٰىل جزاء من األ حدٍ وا لُّ يقع ك

 التجزئة.

عٰىل أحد   نا ووضعمن جزئني باً مركَّ  اا خط� ن: إذا أخذاخلامس

ن من  كا آخر حصل هناك زاوية قائمة، فوترها إنْ  جزئيه جزءاً 

يطني  حملاواحد من ضلعيها  لكلِّ  اوياً جزئني كان وتر القائمة مس

ملجموع  تر مساوياً ثة كان الوكان من ثال ف. وإنْ خلا هبا، هذ

من االثنني ذن هو أكثر فإ]] ٤٨٢/[[ص  خلف.الضلعني، هذا 

 ام اجلزء.انقس مزفيلثة، وأقّل من الثال

 وفيه نظر.

ه يمكن تنصيفه، فإنَّ  خطٍّ  كلَّ  قليدس عٰىل أنَّ أُ : برهن السادس

من األعداد امها ما عدخلمسة أو ا وأ ب من الثالثة املركَّ  فاخلطُّ 

 انقسام اجلزء.زم لتنصيفه، فيفراد يمكن األ

 كلَّ  : أنَّ )قليدسأُ رشح شكوك (يف  اهليثمابن  : استدلَّ ابعالس

ب من  املركَّ  يمكن تقسيمه بثالثة أقسام متساوية، فاخلطُّ  خطٍّ 

 م كذلك لزم انقسام اجلزء.سِّ ة أو مخسة إذا قُ  أو أربعجزئني

ب  مركَّ  ع عٰىل خطٍّ متساوي األضال ثاً لَّ : إذا فرضنا مثنماالث

الثاين من   إٰىل اجلزء اه خطٌّ إحدٰى زواي الثة جواهر خرج منن ثم

ثني ث إٰىل مثلَّ نقسم ذلك املثلَّ ي أنْ  بجفو رها،الضلع الذي بوت

ويكون  - يدسلق وٰىل ألُ ة األُ بع من املقالبالشكل الرا - متساويني

 ن كلُّ يكو، فع عموداً ذلك الضلية إٰىل الزاو لكت املخرج من اخلطُّ 

ثا خرٰى فيه ثلية األُ والزاو ،ئمةثني فيه قاثلَّ ين املمن هذ  واحدٍ 

فتكون الباقية ثلث قائمة،  ،ثثلَّ امل هي إحدٰى زواياقائمة، و

لث ووتر الزاوية التي هي ث ،زاءوتر القائمة منها ثالثة أج فنقول:
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، أكثر من جزئني هي ثلثا قائمة تيلازاوية قائمة جزءان، فوتر ال

 ا خلف. وإنْ مثل وترها، هذ لقائمةضلع ا ة كانكانت ثالث فإنْ 

 ء.انقسم اجلزمن ثالثة  كان أقّل 

السطوح املتوازية األضالع  أنَّ  عىلٰ  قليدسأُ  ن: برهالتاسع

دة وفيام قاعدة واحدة ويف جهة واح] ]٤٨٣/[[ص  التي هي عىلٰ 

طل ان كذلك بة، ومتٰى ك ا متساويفإهنَّ ة يزهنا متوابني خطوط بأعيا

ٰى عة حتَّ يف أرب سطحني أربعةرنا أحد الا إذا قدَّ الفرد، ألنَّ اجلوهر 

ق ه بني املرشولط رآلخح ا والسطة عرشموعه ستَّ ان جمك

ة اء الكثرية ستَّ يكون جمموع تلك األجز ه يلزم أنْ واملغرب، فإنَّ 

 ، وهو حمال. ءاً  جزعرش

ا  أحد السطحني إذ نَّ لزام، ألرتك اإلمش  لال يقال: هذا املحا

كيف رب ق إٰىل املغرشله من املواآلخر طويف ذراع  اً كان ذراع

 ؟رخلآل أحدمها مساوٍ  إنَّ  :ليقا يمكن أنْ 

 عىلٰ  قائامً  عاً السطحان املتوازيان إذا كان أحدمها مربَّ نقول: ا ألنَّ 

ة عداق عٰىل  وكانا مجيعاً  ،مائالً  مستطيالً وكان اآلخر  ،عدتهقا

د يف طول ما يزي قداره بمفإنَّ  ني متوازيني،ني خطَّ واحدة فيام ب

يلزم لو كان عرض  ام، واملحال إنَّ رضهملائل ينقص يف عاالسطح 

ام ازداد كة، وليس كذلك، بل كلَّ ملشرتالقاعدة املائل هو ح االسط

 عرض.الطول انتقص ال

 نْ أ ع أصغر ما يمكنا نفرض املربَّ م، ألنَّ وهو مشرتك اإللزا

، املغرب ق إىلٰ املرشمن  اتد� عات والسطح اآلخر ممربَّ يوجد من امل

وي ساا يع من املقادير مبَّ ره ليس يف ذلك املنَّ ورة أ نعلم بالرض افإنَّ 

 ل القسمة إٰىل غري هناية غري مفيد هنا. طح. واحتامهذا الس

 خطٍّ  م كلُّ قسَّ يُ  ه يمكن أنْ قليدس عٰىل أنَّ أُ ن العارش: بره

ع القسم ملربَّ  ياً قسميه مساوع يف أحد أمج بهرضن بحيث يكو

ب من ثالثة كَّ رامل اخلطَّ  ألنَّ  يوجب التجزئة،ك آلخر، وذلا

مها اثنني واآلخر دتني كان أحفاوت مقسمنيانقسم ب ، إنْ ءاأجز

 .ع االثنني أربعةيف الواحد ثالثة ومربَّ  ، ورضب الكلِّ واحداً 

ة من ستَّ  اً عمربَّ  : نفرض سطحاً احلادي عرش]] ٤٨٤[[ص /

من اخلطوط  واحدٍ  لُّ فكإٰىل بعض،  مضمومة بعضها ءاً جز عرش

صل ا فة البصاحبه مماسَّ  سٌّ ااألجزاء األربعة مم األربعة الكائنة من

 ل من اخلطِّ ام حيصل من اجلزء األوَّ ا األجزاء، فالقطر إنَّ وكذام بينه

رابع. ال نم ين، والثالث من الثالث، والرابع من الثال، والثاينوَّ ألا

 زم أنْ ج فيها لرَ تالقية ال فُ كانت م ر إنْ القط جزاء التي يففهذه األ

ديس اهلنن هاوالرب ل باحلسِّ طاللضلع، وهو ب اوياً سيكون القطر م

 أنَّ  ، وال شكَّ األطول الزاوية األكرب بوترها اخلطِّ  عٰىل أنَّ  الدالُّ 

ون كفيمن الضلعني بوتر نصف قائمة،  وكلٌّ ر القائمة القطر بوت

فيها  ، بل تكونيةق ر غري متالجزاء القطكانت أ  إنْ القطر أعظم. و

ها به، وتلئض امفرَ فليُ  سعت للجزءاتَّ  ج إنْ رَ ، فنقول: تلك الفُ جرَ فُ 

للضلعني، هذا  زاء، فيكون القطر مساوياً سبعة أجصري القطر في

 نقسام.لزم االله، في عسخلف. أو ال يتَّ 

جزائه بني أ كان  باً مؤرَّ  طُّ خلإذا كان ا(ثني: وقول بعض املثلَّ 

 به. دُّ عتَ ء يُ بيش يسل )املستقيمف الضلع خالج برَ فُ 

ن ما كا ع لصارربَّ املهذا  َب لِ قُ  أنفسهم فقالوا: لو واثّم سأل

 ثبوت الفرجة بينهام؟ وبالعكس، فكيف يصحُّ  ضلعاً  راً قط

 حاهلا عند القلب والتحريك يف  يتغريَّ  أنْ ممتنع ه غري أنَّ أجابوا: ب

 ا.ف كام يف الرحأليتال

 ل.وَّ وهذا أسخف من األ

كالوتر وقع  امً تقيمس  اذا فرضنا خط� : إ رش ين عالثا ]] ٤٨٥ [[ص / 

 ،عني الضلَّ  عي ع مربَّ جممو جذر الوتر  ٰى حيصل تَّ ة ح وية قائم زا  عىلٰ 

ني، جذر مخس  الوتر هذا  ان ك  واحد من الضلعني مخسة،  وفرضنا كلَّ 

ك اآلخر حترَّ  ءاً اجلانبني جز  أحد  ن ر م كنا هذا طرف هذا الوت حرَّ  فإنْ 

ة واآلخر ستَّ  عني لصار أحد الضل  زءاً ك جحترَّ ه لو ألنَّ  جزء، أقّل من 

ان بعينه جذر مخسني، ك ومخسني وقد جذر اثنني  ر وت يكون ال ف  ة، أربع 

  ك أقّل من جزء.يتحرَّ   هذا خلف. فوجب أنْ 

ونفصل منه من   ،متناهياً  )ب أ ( : لنفرض خطَّ عرشلث ثاال

 ج(ي خرج خطَّ ولنُ )،ب ج(هو  زءٍ لف جأ من  جزءاً  )ب(ب جان

ب من أجزاء  مركَّ منهام واحدٍ  كلُّ  )،ج أ ( طتينق من )هـد أ 

 )ب(خرج من ولنُ ،نيئمتثة عٰىل قاكانت، ولتكن ثالكم وية سامت

 )ج د(يقطع  )هـب ( أنَّ  آخر، فال شكَّ  )هـ(وإٰىل  اخط�  )د(إٰىل 

ـ ب ( )د ج ب (ثا فمثلَّ  )،ز(عٰىل نقطة  ب ( ن، فنسبة متشاهبا )أ  ه

لف أ ن زء مج )ز( ، فحينئذٍ )هـأ ( إىلٰ  )ج ز(بة كنس )ب أ ( ىلٰ إ )ج

أ ( طول ولو زدت يف ف.أ، هذا خلجزَّ تت ال زاءأج جزء من ثالثة

 االً حم لكذ  كانامَّ ـ، ولوعملت العمل املذكور ازداد انقساماً  )،ب

 .كان القول باجلزء باطالً 

يف  إذا مل يكن جلزء ام: اقال النظَّ  :ع عرشالراب]] ٤٨٦[[ص /

ا ليس بطويل يه ممَّ يصري بانضامم غريه إل نْ أ مل يصّح  نفسه طويالً 

 .طويالً 
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. وال امتناع  جلزء جسامً ان ا لكة، وإالَّ يف، ملنع املالزمضع وهو

 .طويل، فيصري طويالً ب يسيف انضامم ما ليس بطويل إٰىل ما ل

جسام إٰىل ألادة يف هذه الزيا عىلٰ : اهللا تعاٰىل قادر اخلامس عرش

 قصان. لنا ب يفذا جي يتناهٰى، فكما ال

 عل.الفم بم، ومنع املقدَّ التالز وهو ضعيف لعدم

ي ؤدِّ أصحاب اجلزء يُ  قولي: ن الراوند: قال ابدس عرشساال

 وله ربع وسدس صف إالَّ ن لهه ال عدد إٰىل ما يدفعه العقالء، ألنَّ 

 و فرضنا عرشا لنَّ أ، أل يتجزَّ ي الذء المع اجلز وثلث، وذلك ال يتمُّ 

وهذا  وال سدس، هلا ربع وال ثلثيكن ومل ا نصف أجزاء لكان هل

 عداد.األ من خالف املعلوم

 املالزمة.  الضعف، لعدم وهذا يف غاية

ه ائتوحمن ا : إذا كان هناك شكل كري، فال بدَّ السابع عرش

نتهٰى إٰىل ا افإذ ل أوسع،عٰىل مثله من األطواق، فيكون الطوق األوَّ 

 احتواؤه عىلٰ  أ فسمتتجزَّ ي ال يمن اجلزء الذ الذي يقولونه دِّ احل

 .امنقس االونه، وهو يقتيضما هو د

طوق حيتوي عٰىل طوق  كلُّ  ة، فليسيَّ لكلّ د ملنع اوليس بجيِّ 

 ء.فرد ال حيتوي عٰىل يش هرجوهو ، بل ينتهي إٰىل املركز، ودائامً 

 :زء وعدمهوع اجلريف ف :البحث التاسع ]] ٤٨٧[[ص /

 وفيه مسائل: 

النهاية  سمة إٰىل غريسم هل يقبل القجلا أنَّ  يف :وىلٰ ة األُ سألامل

 ة؟نوعيَّ ال هترمع حفظ صو

ع عٰىل نفي اجلوهر الفرد. وقد عرفت فيام ام تتفرَّ إنَّ هذه املسألة 

ة أجسام خمتلفة الطبائع ب من عدَّ هو مركَّ  ما امجساألن م أنَّ  متقدَّ 

متزاج، رتكيب واالذلك ال ة بواسطةوعيَّ صور ن هلا وحتصل

ا هو م نهاة. ومنيَّ ة واإلنساانيَّ ة واحليويَّ والنباتة عدنيَّ ر املالصوك

وٰىل ال باعتبار األُ  لفطرةله يف احاصلة  ةورته النوعيَّ ، صسيطب

 ة.وائيَّ اهلو ةالعنارص، كالناريَّ املزاج والرتكيب بصور 

رتكيب ال دم بعم عدَ وٰىل، فتُ ا الصور األُ أمَّ ]] ٤٨٨[[ص /

 .وعهدون متبابع من تلل قاءهلام وال با تابعة ، ألهنَّ واملزاج

يف الصغر   اهلا حد�  ٰىل أنَّ إ ونؤا فذهب املشَّ  ة،نياثا الصور الوأمَّ 

ء هو أصغر أصغر من ذلك زالت صورها، فللامء يش صارتإذا 

األجسام لو  وباقي العنارص، ألنَّ  للهواء ذاوكصور املاء، 

ة ألمكن لنوعيَّ بقاء صورها ا معة ٰىل هنايم ال إاالنقساحتملت ا

هل، فكان يمكن أسا هواالنفعال فيلفعل اج وكان اها االمتزليع

األربعة  ألركانب من االرتاكيوأصناف حم والعظم الل حصول

لو أمكن ذلك و ة.حيصل فيل عٰىل قدر الذرَّ يف غاية الصغر، فكان 

ج امتزاقبل  ج األقّل تزاما نَّ  الوجود، ألكان أكثري الوجود ال أقّيل 

 دوحصوله بع ّل ع األق عن اجتامام حيصل نَّ األكثر إ ألنَّ األكثر، 

لألجسام  علمنا أنَّ  اً ة وال نادرذلك البتَّ د يوجمل  لـامَّ له. وصوح

 ة.ر مع بقاء صورها النوعيَّ يف االنقسام والتصغُّ  احد� 

ال توجد  مَ ـلِ   يمكن عكس هذا الدليل علينا، فيقال:الو

 قدر الفيل؟ يف بعوضة

ق ا يعوممَّ زاج وكربها عٰىل االمت ر األجزاء يعنيا نقول: تصغُّ نَّ أل

 والسحق. بالدقِّ نها تكويوهلذا استعني عٰىل ، نهع

 :جوهالعرتاض من واو

 ألكثرا اجقبل امتز امتزاج األقّل عدداً  منا أنَّ ل: لو سلَّ األوَّ 

 م أنَّ سلِّ ن ال نُ كيه، لالكالم ليس ف ه غري نافع، ألنَّ ، لكنَّعدداً 

، ر مقداراً األكث] ]٤٨٩ /[[ص متزاجقبل ا مقداراً  امتزاج األقّل 

ة ال بالفعل ام هو بالقوَّ إنَّ  يف األكثر مقداراً  راً مقدا وجود األقّل  نَّ فإ

إذا ود. ووجم ة فهو غرياجلسم، والذي بالقوَّ  ملا عرفت من وحدة

 ضالً اج بالغري فامتز هيكن لبالفعل مل  حاصالً  مقداراً  مل يكن األقّل 

ن يكو ٰىل أنْ بل األوخر، ء آمتزاج يشل اامتزاجه قب يكون عن أنْ 

كثر إذ األ ،رملقدايف ا ّل متزاج األق بل اار ق اج األكثر يف املقدمتزا

 ل وال حمصور.ري حمصَّ ل حمصور واألقّل غصَّ حم

،  عٰىل امتزاج األكثر مطلقاً  م امتزاج األقّل ا تقدُّ نمالثاين: سلَّ 

ة، النوعيَّ   حصول الصورةزاج يفء بذلك املم االكتفاسلِّ نُ  ن اللك

اد ستعدون ايك ، جلواز أنْ ترباً مع ذلك مع عظمال يكون واز أنْ جل

ذلك  ام يتمُّ ها، وإنَّ بأفاعيل إذا كان وافياً  لنفس املدبرةزاج لقبول اامل

 لعظم.ان  مبمقدار معنيَّ 

ه من ض علييه تفذلك االستعداد فإنَّ  ه لو تمَّ الثالث: هب أنَّ 

ن يف مكا ام حيصلإنَّ  ذلك االمتزاج لكن لصور النفس،واهب ا

 حييط النفعلت عامَّ ة رييسة كانت تلك املادَّ صوص، فلو خم نيَّ مع

ل فيه االستعداد لقبول تلك صحي ملزاج إٰىل أنْ ذلك ا يبقٰى  هبا وال

 قبل ذلك. سديفالصور، بل 

يكون  وقد ،االنفصال قد يكون باالنفكاك واعلم أنَّ 

راض عون باختالف األذي يك. والعراضاختالف األب

 قداً ك فايكون بعد ذل  حدٍّ يبلغ اجلسم إىلٰ  نْ أة ال جيب يَّ اإلضاف

 لكان إالَّ يعه، وفاشية يف مج تلك الصورة لتلك الصورة، ألنَّ 
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 ا أنْ وإمَّ  ،ن تلك الصورةع ئهزامن أج واحدٍ  خيلو كلُّ  ا أنْ إمَّ 

صورة عن تلك ال خالياً  زائهجأ]] ٤٩٠/[[ص  يكون بعض

  لبعض.دون ا

 كانت  ع عامَّ اهلا عند االجتامح  تغريَّ ي نْ ا أ لو إمَّ خيل ال واألوَّ 

ع باالجتام  مل حيصل تغريَّ مل ي . فإنْ د، أو ال يتغريَّ نفرااال حالةعليه 

 ة، فالصل تلك الصورة النوعيَّ حت  الزيادة يف العدد واملقدار وملإالَّ 

 ة، هذا خلف.البتَّ  تكون للجسم تلك الصورة

 رةحصول الصو بجع األجزاء يوكان اجتام ا إنْ وأمَّ 

، كلِّ  الية يفاصلة باالمتزاج فاشفتلك الصورة احل جموع،ملل

 .وهو املطلوب

 إذا خرٰى إالَّ يفيد صورة أُ  زاء الك األجاج تلامتز وأيضاً 

 وكلُّ  ،ةجزء منها طبيعة خاصَّ  ع، فتكون لكلِّ ائطبكانت خمتلفة ال

قسام نالطبيعة. فاال كاألجزاء فله تلذلك اجلسم من  يف ضفرَ ما يُ 

 رجة ال ُخي اإلضافيَّ  ب اختالف األعراضي بحسذلواي الومه

 زء الكبري.ء الصغري عن طبيعة اجلزاجل

  فراطه يفإر حفظ اجلسم مع تعذَّ  االنقسام فّكي� كان ا ا إذامَّ أ و

ته ف قوَّ الستيالء ما حييط به عليه وضع ،ةصورته النوعيَّ  رصغُّ لتا

ليه، ع هتادة قوَّ يزمع عظمه و صاً له خصو املضادِّ لصغره عن دفع 

 قه.قِّ ء ُحي تقراعة، واالسجاور برسقل إٰىل طبيعة املفينت

ة كالبلقة، فكاالنفكاكي يف قيقاض احلام باألعرنقسا االوأمَّ 

 التناهي.

أصغر أجزاء األرض أكرب من  ل: إنَّ قان فبطل هبذا قول م

 جيب أنْ  مل انقلبت أرضاً  تلك النار إذا نَّ ر، ألأصغر أجزاء النا

  من العنارص  كثرياً  صل هبا، فإنَّ يتَّ ٰى رض حتَّ ألد اك عنذلن يكو

صار ذلك اجلزء  وإذاعي، زه الطبيحيِّ  ستحالة يف غرياال ض لهتعر

ره صغِّ اخلمود يُ  ن، ألنَّ اك اصار أصغر ممَّ  الصغري من النار أرضاً 

من أصغر ذي فرضناه زء الجلمن ا ، فيكون وهو أرض أصغرأيضاً 

 ل.احم لكوذة، األرضيَّ  األجزاء

عه  قوو اجلوهر هل يصحُّ  أنَّ سألة الثانية: يف امل]] ٤٩١ [[ص/

 ؟نصال بني جوهريعٰىل موضع االتِّ 

ومنعه أبو  ،اختلف الشيخان هنا، فذهب أبو هاشم إٰىل جوازه

 وأبو القاسم الكعبي وأبو إسحاق وقايض القضاة. عيلٍّ 

ر ثّم هاجو بعةمن أر باً كَّ مر افرضنا خط� ا إذا بأنَّ  هاشم  ة أيبحجَّ 

بني  التي ضع اجلزء يف الفرجةو ان من وسطه صحَّ زيل جزءأُ 

ام يكون كذلك من الطرفني، وإنَّ  حداً اال يالقي و عٰىل حدٍّ الطرفني 

 منهام.ل صاإذا كان عٰىل موضع االتِّ 

لك تصل يف لكان قد ح ه لو صحَّ اعرتض بمنع ذلك، ألنَّ 

 ،قاديرأصغر امل ها أنَّ نَّبيَّ  اجلزء، وقدن م أقّل مقداراً الفرجة ما هو 

فيه طر من ال يالقي واحداً   حدٍّ ة وضعه عىلٰ من صحَّ  فيجب املنع

 انع.املهلذا 

 وهذا يف غاية الضعف. 

  ،ن مطلقاً مكِّ يشغله املت كن أنْ يم املكان اخلايل ، فألنَّ الً ا أوَّ أمَّ 

النقسم  املكانيف ذلك  ه لو حصل أنَّ ىلٰ إمتناع سناد االإوال يمكن 

تصحيح القسمة ة ال مدخل هلا يف األمكن ال، ألنَّ ه حمساموانق

 ا. وعدمه

حركة هذا اجلزء من أحد  إمكان ورة رض نعلم بال ا ، فألنَّ ا ثانياً مَّ وأ 

منهام والوسط  واحدٍ  جياوز كلُّ  نْ أ  كن أمه إذا اجلزئني إٰىل اآلخر، ألنَّ 

  ر.يلزم املحذو  ذٍ ركة، وحينئ ان احل ك بإم  رة وقضت الرض   خالٍ 

ك عليه  يتحرَّ  عٰىل حاله واجلزء طَّ فرض اخلا ن، فألنَّ اً لثثا اوأمَّ 

البعض عن  ل خللوِّ ال مدخر. وحذوٰىل آخره، فيعود املإ لهوَّ من أ 

يف اقتضاء  الو]] ٤٩٢/[[ص  املالئ يف جواز احلركة وعدمها،

 االنقسام وعدمه.

 :بوجهني أبو عيلٍّ  احتجَّ 

 جزءان طرفيهعٰىل  عَ ِض ذا وُ ب من أربعة إاملركَّ  ل: اخلطُّ األوَّ 

ٰى حتَّ  طرفنيمن ال ال يالقي واحداً  وضع جزء عٰىل حدٍّ  فلو صحَّ 

اخللل  صال من اجلزئني، أوجب أنَّ تِّ وضع االم يكون عىلٰ 

 ه أصغر املقادير.ا أنَّ نَّء، وقد بيَّ زاجلاحلاصل بني الطرفني يصغر عن 

 لذيد اتامام لكان االعضع الوصل منه مووقع عىلٰ الثاين: لو 

ر من هذا اجلوه قسطاً  يصري به آخذاً  وناً د كولِّ يُ  بأنْ يكون ه ال في

صه صِّ ص ُخي ه ال خمصِّ نَّ أل جلوهر اآلخر،ط وكذلك يف اقس  منأوىلٰ 

ة يف ان متضادَّ وأكد ة وجوببعض دون بعض، وذلك يقتيض صحَّ 

 جلميع اجلوهرين. ء آخذاً يصري هذا اجلز ، أو أنْ ذلك املحلِّ 

 وه:وجب يلٍّ يب عأ  ىلٰ ع َض وقد اعُرتِ 

  قياً  ماله يصريقسمة اجلزء، ألنَّ  ي إىلٰ ؤدِّ يُ  ل: قولهاألوَّ  الوجه

 خر.بآ خرني بقسط واآلاجلزئألحد 

حيصل يف اجلوهر الواحد كونان   أنْ الوجه الثاين: يقتيض

 زء،جلا اهذ من قسطاً  ه يوجد فيه كون يصري به آخذاً ان، ألنَّ ادَّ تضم

 .اآلخر اجلزء آخر من اً سطه ق له يأخذ ب وكون مضادٍّ 
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 الواحد يف مكانني. الث: يلزم كون اجلوهرالثجه الو

وضع عه عٰىل مه ليس وقوبأنَّ ل: األوَّ  يب عنُجي  أنْ وله 

ة أمثاله، فإذا تَّ ة مالقاته لسصال من اجلزئني بأعظم من صحَّ االتِّ 

 . جتزئته، فكذا هنا جاز هذا ومل يقتضِ 

 يف الكون  تضادَّ واحدة فال كانت اإذة حاذاامل : بأنَّ لثايناوعن 

 غاير. ت وإنْ 

ه ليس  ألنَّ واحدة،  ةحاذاامل الثالث: بأنَّ  وعن]] ٤٩٣[[ص /

ام ٰى يكونا مكانني له، وإنَّ هلام حتَّ  هرين وال ساتراً جلوز احليِّ  اغالً ش

عٰىل موضع الوصل منهام، وليس ذلك عبارة عن  وعهوق ز جيو

 انه. مك

ل   مفصوعه عىلٰ كان وق  إنْ نقول:  أنْ هنا  التحقيق م أنَّ علاو

ه  يول فواحلصة باملالقاة يَّ الكلّ لشغل أحدمها ب موجباً وهرين اجل

 هلام معاً  كان شاغالً  صال. وإنْ تِّ االع يكن عٰىل موضون اآلخر مل د

منهام لزم  لبعض من كلٍّ  غالً شان كا . فإنْ لزم انقسامه قطعاً 

 .  معاً انقسامه وانقسامهام

 :يف شكل اجلزء: ةاملسألة الثالث

 عو باملربَّ ء من األشكال، فهبيش اجلزء هبِّ إذا ُش  ثبتون:قال امل

ٰى ال فه حتَّ طراوأ  اوٰى جوانبهاملربع تتس ألنَّ  ،همن غريأشبه 

من أحد  رئيل لثه باملثبِّ ه لو ُش تتفاوت، واجلزء كذلك، ألنَّ 

 ث.هذا حال املثلَّ  ، فإنَّ أكثر من اجلانب اآلخر هاجلوانب كأنَّ 

 نوعة.الزمة مموهذه امل]] ٤٩٤[[ص /

ي إٰىل ؤدِّ يُ ف ج،رَ  مع فُ اء إالَّ تأليف األجز رة مل يصّح ككان ولو 

 .اجلزءما هو أصغر من يكون هنا  أنْ 

ن م لهة أمثايلقاه ستَّ  ه شبيه باملربع أمكن أنْ أنَّ  صحَّ  فإنْ 

 .اجلهات الستِّ 

 إنَّ وقال:  ،ءاألجزا ية تالق ه منع من صحَّ اد أنَّ وحكي عن عبَّ 

 .هيالقي غرياجلزء ال 

ء اب من األجزم مركَّ اجلس من ذهب إٰىل أنَّ اشم: له أبو ه الفق

 .عضها لبعضله منع مالقاة ب يصّح مل 

 ة إجياد اهللا تعاٰىل اجلزء املنفرداد: املنع من صحَّ عن عبَّ  كيوح

 . عند مضامة غريه لهال جيوز إالَّ  :وقال غريه.ن ع

 لتان.باط امأهنَّ ال. مع م عنه أوَّ تقدَّ ملا ية نافكاية مذه احلهو

 و هاشم.ل، فلام قاله أباألوَّ ا مَّ أ 

 از وجود كلٍّ  اجلوهرين، فجه ال ارتباط بنيفألنَّ اين، لثا اوأمَّ 

 ، وإالَّ قاً طلم عن صاحبه. واألوائل منعوا من وجوده منهام منفرداً 

كان  رس باأل داخلهام ني، فإنْ لكان إذا وصل إليه طرفا خطَّ 

واملداخل  ين لهجلزء مباك اذل نَّ ، أللخطِّ فان متباينني لالطر

مل  ، هذا خلف. وإنْ طرفاً  لطرفين، فال يكون اللمباين مبا

 انقسامه، هذا خلف. لزم  داخلهام باألرس ي

 :ن اجلوهر مكاناً وك ةاملسألة الرابعة: يف صحَّ ]] ٤٩٥[[ص /

ن. تمكِّ عتمده املي ما هنَّ ؤالء أ املكان هنا يف مصطلح ه اعلم أنَّ 

 يكون اجلوهر مكاناً  كن أنْ ه هل يمأنَّ خان يف تلف الشيوقد اخ

منه  أبو هاشم بناءً  وأكثر املشايخ، ومنعه عيلٍّ زه أبو غريه؟ فجوَّ ل

 ن. كِّ تمملرب فيه كثرة أجزائه عٰىل أجزاء اعتَ املكان يُ  عٰىل أنَّ 

ل قيمنع ثوهذا باطل، بل لو حصل يف اجلزء الواحد سكون 

ء ألجزاله. وكذا ا مكاناً  فقد صار وٰى فيهليد اهلن من توكِّ تمامل

، املكان بسكون كثري خيتصَّ  ن بعد أنْ كِّ اء املتمالقليلة مع كثرة أجز

بكثرة أجزائه، بل بام ذكرناه من منع اهلوٰى  اً ري مكانه ال يصألنَّ 

 ه.فين للمتمكِّ 

ملا  ةابذبلل تكون يد أحدنا مكاناً  أنْ  قال أبو هاشم: يصحُّ 

 مكاناً  تكون أنْ  يصّح د، ومل ء اليا عن أجزات أجزاؤهقرص

 حقِّ  ان مند، وك أجزاء اليعىلٰ  اؤهجر الثقيل ملا زادت أجزللح

ن، وإذا كان كذلك وال أجزاء املتمكِّ ٰىل ؤه عتزيد أجزا املكان أنْ 

ملثله  ال يكون اجلزء مكاناً  به فيجب أنْ احص يزيد أحد اجلزئني عىلٰ 

 .أصالً 

جها الحتيا ،لالثقي للحجر ن مكاناً اليد مل تك ألنَّ  غلط،و وه

ن من تتمكَّ  ام ملوربَّ  ،ن زائدلثقل الذي فيه إٰىل سكوعة امدافيف 

 .يده مكاناً انت ا قدرته عليه كذلك، ولو فرضن

 رؤيته؟ ه هل يصحُّ املسألة اخلامسة: يف أنَّ ]] ٤٩٦[[ص /

. عن غريه منفرداً  راجلوه رٰى اهللا تعاٰىل ي فق املشايخ عٰىل أنَّ اتَّ 

 فغريه إليه. ولكن اخلالامم انضراه عند ن ا أنْ نِّم يصحُّ ا نحن فوأمَّ 

عند  و عيلٍّ زه الشيخ أبوَّ ؟ فجراه منفرداً ن أنْ  امنِّ ه هل يصحُّ يف أنَّ 

لكن قد . شمة الشعاع، وهذا هو الظاهر يف كتاب ابنه أيب هاقوَّ 

 ستحيل أنْ راده يفمع ان هأنَّ ي حكٰى عنه الشيخ أبو عبد اهللا البرص

ٰى  أجزاء الشعاع حتَّ يف دخل يف تضاع منفرداً  كانذا ه إرٰى، ألنَّ يُ 

آلة ني ما يكون وب رٰى من فاصل بني ما يُ  بدَّ  كاجلزء منه، وال يصري

 زءجلرؤية الشعاع، فكذا ا رٰى به، فلهذا ال يصحُّ ية ويُ يف الرؤ

  داخله.امَّ ـالواحد ل
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 ة.هلذه العلَّ  ،هإٰىل مثل منضام�  رَ  يُ وحده مل رَ ال يقال: لو مل يُ 

ل هذا اجلزء ثالثة حال يف اجلزئني والاكانت احل إنْ ا نقول: نَّ أل

 قياس.  جيز الحاله مل ت حاهلاخالف نْ ها، وإ رؤيتمل يصّح 

، استببغري لون الشعاع مل يثبت االل ناً ال يقال: لو كان متلوِّ 

 . فكان جيب رؤيته حينئذٍ 

فكام  رٰى، به يُ ذي ال لشعاعجمرٰى ا ءنا اجلز: متٰى أجريقولا نألنَّ 

 اجلزء.فكذا لون هذا  لون الشعاع ال جيب رؤية

 آلة بنيط املتوسِّ  ألنَّ  رَ  كان آلة مل يُ امَّ ـاع لالشع ممنوع، ألنَّ  وهذا

ه ليس نَّ فإك بخالف اجلزء، درَ ال يُ  ك من شأنه أنْ اإلدراك واملدرَ 

ده مل كانت هي انفرا لو ع رؤيته ة يف امتناعلَّ ال ة. عٰىل أنَّ آلة البتَّ 

 ألنَّ  رٰى مع االنضامم،يُ  أنْ  حَّ ص امَّ ـ، وله اهللا تعاىلٰ اير أنْ  يصّح 

سام، األجرٰى ال تُ  ب أنْ لرؤية، وكان جيه يف امدخل لالتأليف ال 

 .اه مرئي� ريِّ صانضامم ما ليس بمرئي إٰىل ما ليس بمرئي ال يُ  ألنَّ 

 ية عندنا.الرؤ يف طاً يكون االنضامم رش أنْ  وازوهذا ممنوع، جل

 : سميف اجل :لثاينل االفص]] ٤٩٧[ص [/

 احث: بموفيه 

 : ه دِّ يف ح :لالبحث األوَّ 

ه فه بأنَّ عرَّ بعضهم  ه، وأنَّ د عرفت كالمهم فيفق مونلِّ ا املتكأمَّ 

ه بأنَّ  هف. وبعضهم عرَّ العريض العميق]] ٤٩٨/[[ص  الطويل

عٰىل ق باالشرتاك طلَ يُ اجلسم  ا الفالسفة فقالوا:وأمَّ . املنقسم مطلقاً 

 :معنيني 

ني الطول ، أعليميعتسم ال: اجلوهو ،دمها عرضأح

زوايا ة عٰىل تقاطعثة املد الثالوالعمق، وهي األبعاوالعرض 

 البحث يف إثباته ونفيه. د عرفتوائم. وق ق 

ه: الطويل العريض أنَّ ر هوه يف املشوالثاين جوهر، وحدُّ 

مور وبني ألُ الفرق بني هذه ا الكمِّ  م يف بابوقد تقدَّ ق. عميال

ارجي عن يف الوجود اخل كُّ ينف م قدساجل م أنَّ مية. وقد تقدَّ جلسا

الوجود يف  عنه كُّ ن ال ينفكا ه وإنْ سطح فإنَّ الا أمَّ . واخلطِّ 

ه ا اجلسم فإنَّ مَّ عنه يف الوجود الذهني. وأ  ه ينفكُّ اخلارجي، ولكنَّ

للصورة اير ه مغ أنَّ ن إالَّ هويف الذعنه يف اخلارج  ينفكُّ  ال كان وإنْ 

انت باألشكال املختلفة ك هالتإذا شكَّ معة الش ية، فإنَّ سماجل

م كون اجلس، فليس خمتلفة قاديرظة واملة حمفواجلسمية الواحد

 مور.باعتبار هذه األُ  جسامً 

اجلسم ال خيلو عن  أنَّ  : ال شكَّ قال أصحاب هذا الرسم

انت ك  ضة إنْ وط املفرتطهذه اخلض هذه األبعاد فيه، ففرة صحَّ 

مل تكن مفروضة ]] ٤٩٩/[[ص  إنْ صال اجلسم واتِّ  مفروضة يف

لفرض، وال عند ذلك ا ل حاصالً اصالتِّ يكون ا وأنْ  ال بدَّ ، ففيه

 قبل ذلك الفرض، ألنَّ  صال كان موجوداً ذلك االتِّ  أنَّ  شكَّ 

 يكون صال استحال أنْ تِّ اال ذلكفت عٰىل ض إذا توقَّ رلفة اصحَّ 

انت  دار. وإذا كالَّ لفرض وإوجود اعٰىل  ل موقوفاً اصاالتِّ 

ام إنَّ صاالت االتِّ  أنَّ   شكَّ الت موجودة قبل الفرض، والاصاالتِّ 

ة يف اجلهات، فاجلسم ال خيلو عن إذا كانت ممتدَّ تكون موجودة 

 هذه االمتدادات.

صال االتِّ  أنَّ  )ودة جمو  انت صاالت ك االتِّ : ( كم ول عنيتم بق  فإنْ 

هو  ه ك صحيح لكنَّفذلقاطعة موجود، فيه اخلطوط املت  ض فرَ ي تُ الذ 

 جهات هناك  عنيتم به أنَّ  . وإنْ وذلك ال نزاع فيه  ، ة اجلسميَّ  ة الصور

فيها اخلطوط املمكنة الفرض، فليس  ض فرَ ة بالفعل تُ متباينة خمتلف 

فعل بحسب ل با  هات عدد اجل يكون  نْ أ  ه ليس جيب األمر كذلك، ألنَّ 

ل، لفع ري متناهية با كانت اجلهات غ رض، وإالَّ اخلطوط املمكنة الف 

  ا غري متناهية.ه ض كن فر وط يم اخلط  ألنَّ 

 تلك اجلهةام تصري إنَّ  اجلهة ، وتلكهة منتهٰى اإلشارةاجل وألنَّ 

بالفعل، ولواله مل يكن لتلك  حصول ذلك اخلطِّ ل عند بالفع

صال الذي الفعل. فاالتِّ ول بحص هةا تلك اجلإهنَّ ث اجلهة من حي

ة، جلهة أو يف هذه اجلهه هذه ابأنَّ  عليه مَ كِ حُ  نْ ن إض له اآلعر

 ، ألنَّ بل الفرض هذه اجلهةقبل الفرض. نعم ال توجد ق  دموجو

ض ال قبله، كام إذا ت بالفرام حدثهة إنَّ جلا]] ٥٠٠/[[ص  هذه

قبل حدوث  وداً مل يكن موج طَّ هذا اخل يف سطح، فإنَّ  خطٌّ  َض رِ فُ 

قد  اخلطُّ ن هذا فيه اآل دَ جِ ذي وُ لصال اكان االتِّ  . وإنْ هذا اخلطِّ 

 .طِّ هذا اخل بلق  كان موجوداً 

رق بني قولنا: كان فلتبه اام اشه ربَّ ء ألنَّ ام جاوهذا اإلشكال إنَّ 

يف  صاالً اآلن يف هذه اجلهة وبني قولنا: كان اتِّ  دَ جِ وُ صال الذي االتِّ 

الذي نهام كالفرق بني قولنا: كان اإلنسان بي فرق. والهةجلهذه ا

سان أبيض نلنا: كان اإلقو وبني ،نه أبيضض قبل كواآلن أبي هو

 اين.ل صادق بخالف الثاألوَّ  صار أبيض. فإنَّ  أنْ  لبق 

ة املمكنة الفرض يف يَّ صاالت اخلطّ تِّ اجلملة: لو كانت االبو

حصل يف  ض،فرالل بعضها عن البعض قب زاً اجلسم حاصلة متميِّ 

 ةصاالت البعديَّ تِّ . فاالسم ما ال يتناهٰى من األجزاء فعالً اجل

 ة.بالقوَّ  سمموجودة يف اجل
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ذا ة وكموجودة بالقوَّ ة صاالت البعديَّ كانت االتِّ  قال: إذاي ال

ة ة، وما بالقوَّ لقوَّ فصاله باصاله وانيف اتِّ صاالت، كان اجلسم نفالا

 صل بالفعل.منفال و صلليس بموجود، فاجلسم ليس بمتَّ 

صال تِّ االا ة، أمَّ بالقوَّ  وجودةم ةيَّ صاالت اخلطّ ا نقول: االتِّ ألنَّ 

 جود بالفعل.ومه نَّ إة فيَّ الصورة اجلسم نٰى بمع

 ذي يمكن أنْ : الم هوساجل( يقال: لصحيح أنْ فإذن الرسم ا

. واجلسم )طعة عٰىل الزوايا القوائمالثالثة املتقاض فيه األبعاد فرَ تُ 

 عن إمكاهنا.  األبعاد وال خيلوه هذن و عقد خيل

د،  اب فيه األبع، ليندرج ما جيامُّ عهنا: الواملراد باإلمكان 

ري من غ وما حيصل فيه فعالً  .معنده]] ٥٠١/[[ص  كالفلك

رة ، كالكا يمكنصل ممَّ يس بحاوما ل وجوب، كالعنارص.

 عادألبفيه ا َض رِ انتقض بام فُ  ة. ولو أخذنا اإلمكان اخلاصَّ تَ املصمَ 

 أنْ  فقد بطلة ال تبقٰى مع الفعل، القوَّ  عل، ألنَّ عضها بالفب أو

 .جسامً يكون 

اصل بالفعل أو حلأعّم من ا إلمكان اخلاصَّ ا إنَّ يه نظر، ففو

 ة.بالقوَّ 

 :رسم بوجوههذا العٰىل  َض وقد اعُرتِ 

فرض   ه يصحُّ وٰىل يصدق عليها أنَّ  األُ ل: اهليوىلٰ ألوَّ الوجه ا

ا صدق عليها ة، وإذطة الصورة اجلسميَّ اسبوها في ثةاألبعاد الثال

 ضفرة ق صحَّ ة، صدها بواسطة اجلسميَّ يبعاد فة فرض األصحَّ 

ثالثة فيها بواسطة ة فرض األبعاد الصحَّ  نَّ ألثة فيها، األبعاد الثال

،  قاً فيها مطل د الثالثةاألبعاة فرض من صحَّ  أخّص  الصورة

للجسم  امً جعلتموه رسام ، فيستلزم صدق األعمّ  وصدق األخّص 

 تدخل فيه اهليوٰىل.

ك ولذل فيه، بعاد الثالثةاأل ضفر صحُّ الوجه الثاين: الوهم ي

 م ليس بجسم.الوه مع أنَّ  اتعليمي�  امً سة جيَّ للتخيُّ ٰى األبعاد اسمَّ تُ 

ة ال نيَّ اف ذهم أوصكام تقدَّ  ة: اإلمكان والقابليَّ الثالثالوجه 

ام جيوز از فإنَّ ج إنْ ة مور العدميَّ باألُ يف تعرق هلا يف اخلارج، والحتقُّ 

إٰىل  ةورحتتاج بالرض نئذٍ فحيبة مركَّ   تكنمل اا ملَّ مور البسيطة، ألهنَّ لألُ 

حتت جنس   الندراجهب، ه مركَّ ا اجلسم فإنَّ أمَّ  لوازمها،ف بعرَّ تُ  أنْ 

فتعريفه هبا ات، له ذاتيَّ ة والصورة فادَّ من امل صل، أوفله ف اجلوهر

 .أوىلٰ 

ء بام هو ه تعريف لليشنَّ أل د،الوجه الرابع: هذا التعريف فاس

ن  م واحدٍ  كلِّ  عاقل يعلم يف لَّ ك فإنَّ  ]]٥٠٢/[[ص  أخفٰى منه،

من األلفاظ،  إٰىل غريمها زاً ومتحيِّ  حجامً  دة كونهاألجسام املشاه

 مطلقاً الزاوية لتقاطع وبعاد وامن األ ذكرتم اله ماطر ببوال خي

مور الغامضة التي ألُ مثل هذه األشياء من ا إنَّ فة، ائمعن الق فضالً 

 . اخلواّص دركها إالَّ ال يُ 

كان   ، فإنْ يكون كذام ما اجلس :ا قلناإذ: سامه اخلالوج

م اجلس ف منه أنَّ عرَ ن لفظ اجلسم كذا مل يُ اد ماملر د أنَّ املقصو

 اللفظ. وإنْ فسري صله يرجع إٰىل تهد هل هو كذلك، وحااشامل

موصوفة هبذه الصفة، ة هداحلقيقة املشار إليها باملشا نَّ د أ كان املرا

 ٰى ال يمكندعوال ليل. وألنَّ د نمباهتا يف إث لك دعوٰى ال بدَّ كان ذ

فرض  فقولنا: اجلسم ما يمكنيه، م علاملحكو ر بعد تصوُّ إالَّ 

ر دنا تصوُّ فلو استف ،سماجلر ف عٰىل تصوُّ متوقِّ  ثة فيهاألبعاد الثال

 .داراجلسم منه، 

ته، وهذا  اتيَّ جتتمع ذا الن ر بالبدهية لكال يقال: اجلسم متصوَّ 

 .رالتعريف يفيد كامل التصوُّ 

 ر.كامل التصوُّ  فيدف رسم ال يهذا التعرينقول:  األنَّ 

يوٰىل والصورة، سم عبارة عن جمموع اهل: اجلسادسوجه اللا

ه ي لالذ نَّ بعاد، ألة األبليَّ ل يف قاورة مدخون للصيك أنْ   جيوزوال

حقيقتها  ا الصورة فإنَّ أمَّ و ق به اإلمكان هو اهليوٰىل،القبول ويتحقَّ 

 ن الصورةجود. فإذصول والوق به احلتحقَّ هي: اجلزء الذي ي

فإذن  يث هو قابل.من حابل من الق تكون جزءاً  يل أنْ يستح

ة قابليَّ يقال:  نْ الباب أ ما يف  . غايةيوىلٰ هو اهل بل لألبعاد الثالثةالقا

، ولكن الً أوَّ ة تها للصورة اجلسميَّ ف عٰىل قابليَّ  لألبعاد تتوقَّ وىلٰ هليا

 ة.يَّ ل القابرة مدخل يفللصو يكون ذلك ال يقتيض أنْ 

 أنْ  طبرش هليوىلٰ فرق بني اعتبار ا: ا نقولكنَّلو]] ٥٠٣[[ص /

اهليوٰىل  ، فإنَّ ةجلسميَّ جمموع اهليوٰىل وا ة وبنيتكون فيها جسميَّ 

ا جمموع اهليوٰىل وأمَّ ة هيوٰىل، جسميَّ  هاعن متكو ط أنْ برش

اهليوٰىل  ل لألبعاد ليس جمموعابلقة فهو اجلسم، واواجلسميَّ 

بل  ة،ليَّ ة يف القابيَّ ه ال مدخل للجسمم من أنَّ ة ملا تقدَّ والصور

ان القابل ة فيها. وإذا كل اجلسميَّ حصوط برش يوىلٰ القابل اهل

ة جلسميَّ ط حصول ابرش ىلٰ ول اهليجلسم بليس ا ألبعادالقريب ل

ط رشللجسم، بل للهيوٰىل ب املذكور ليس متناوالً  ن احلدُّ كا

 .خمصوص

ة املادَّ ون كل رشطاً من القابل ال  ت الصورة جزءاً لَ عِ جُ  فإنْ 

بول واإلمكان، لقل مبدأً  ليسالصورة  أنَّ : مالمهض كة، ناققابل
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 ليس إالَّ  وىلٰ املعقول من اهلي ألنَّ أ للحصول والفعل. وبل هي مبد

ز اهليوٰىل عن جعلنا الصورة كذلك مل تتميَّ  ه جوهر قابل، فإنْ أنَّ 

 ة.ورلصا

س ٰىل ليواهلي ل: بأنَّ يبطل اعتذارهم عن الوجه األوَّ  وحينئذٍ 

عد ة، وبسميَّ قبول اجلها بعاد، بل فيه األل هذقيقة قبوفيها باحل

قة يقحلد بااألبعافقبول صل قبول األبعاد، ة حيحصول اجلسميَّ 

 .للهيوىلٰ جسم ال لل

مكن  الذي ي هصل بأنَّ املتَّ  ل حدَّ م األوَّ املعلِّ  ثّم اعتذروا عنه بأنَّ 

بل لقاه امه بأنَّ َس ورَ  مشرتك. ض فيه أجزاء تتالقٰى عٰىل حدٍّ فرَ تُ  أنْ 

 ه القابل لألشكالب بأنَّ طِ الرَّ  وحدُّ ري متناهية. ات غقسامالن

 بسهولة.

الذي يمكن  نَّ يوٰىل باعتبار أباهلود حلدمل ينقض ا أحداً  ثّم إنَّ 

مات سانقهو اهليوٰىل، والقابل لال فيه فرض األجزاء منه

 شكال هو اهليوٰىل.واأل

 ءء ليشع من قبول يش نمنملا نَّ إف وفيه نظر،]] ٥٠٤[[ص /

واجلسم ة قابلة للجسم  هذه الصوراهليوٰىل يف  كانتامَّ ـ، بل لمطلقاً 

ه بالذات نَّ اجلسم بالعرض وأ ل إٰىل بوالقسناد إ بأنَّ  قابل، حكمنا

 للهيوٰىل.

الثالثة فيه يف   ادبعألا فرض  املراد ما يصحُّ  وعن الثاين: بأنَّ 

 اخلارج ال يف الوهم.

  والفصل ن اجلنسب مكَّ تر اجلسم وإنْ  نَّ أبثالث: وعن ال

ق بحقائ  مل نشعرامَّ ـا لأنَّ  ة والصورة باعتبار، إالَّ ومن املادَّ باعتبار 

، كغريه من األشياء ه ولوازمهسم بآثارفنا اجلمات عروِّ ملقك اتل

صل والرطوبة فها بلوازمها، كاملتَّ عرِّ نُ ا تها، فإنَّ التي ال نشعر بامهيَّ 

اجلسم  نَّ إس وليس بجن وهرجلا ل إنَّ وعٰىل قو ذا هنا.وغريمها، فك

بغري  ة، ال يمكن تعريفه ة والصورمن املادَّ  باً كَّ سيط ليس مربلا

 .ازمللوا

 : ماتهمقوِّ  يف :البحث الثاين]] ٥٠٥[[ص /

 ال؟ أمه ب يف نفساجلسم هل هو مركَّ  اختلف الناس يف أنَّ 

ة ال من  ب البتَّ ه بسيط يف نفسه غري مركَّ : إنَّ فقال بعضهم 

 القسمة إىلٰ  ة، بل يقبلرو والصن اهليوىلٰ اد وال ماألفراجلواهر 

 لقسمة.د ابع ل حتدثوجودة فيه بالفعل بأجزاء ليست م

 ب، ثّم اختلفوا.ه مركَّ إنَّ خرون: وقال آ

. وهم القائلون ا مقداري�  ب تركيباً ه مركَّ فمنهم من قال: إنَّ 

ص هتا وينقره بزيادازيد مقدبه من اجلواهر األفراد التي يبرتكُّ 

بعضهم ذهب إٰىل  فإنَّ  من اخلطوط هب برتكُّ كالقائلنيصاهنا، وقبن

اهية  غري متنهية أو د متنافرااألجزاء ، سواء كانت تلك األذلك

 م من الرأيني. ما تقدَّ عىلٰ 

وقد افرتقوا إٰىل تبار، عاال ب ال هبذاه مركَّ ومنهم من قال: إنَّ 

 فرقتني:

 ب من األعراض.كَّ ره مإنَّ إحدامها قالوا: 

 ة والصورة.من املادَّ  به مركَّ وا: إنَّ انية قالوالث

ن عمرو ر برضا: فهم وىلٰ ا الفرقة األُ أمَّ ]] ٥٠٦[[ص /

: عند اجتامع اللون م ذهبوا إٰىل أنَّ هنَّ إفار. لفرد والنجَّ وحفص ا

ة، ودة وما شاكلها من األعراض الباقيربالو والطعم واحلرارة

 شبهها.ألكوان وة، كا الباقيراض الغريعدون األحيصل اجلسم 

 اجتامع هذه  عىلٰ  ز اجلسم موقوفاً وا حتيُّ جيعل ا أنْ مَّ وهؤالء إ

 عند ذلك إالَّ ء من ز يف يشحيُّ ت التثبِ ال نُ نقول: ، فموراألُ 

بل االجتامع كام ق  زةيِّ ت آحاد هذه األعراض متحثبِ االنضامم، أو نُ 

 زة عند االجتامع.تها متحيِّ ثبِ نُ 

ار، نجَّ القوله عٰىل ما يالجتامع، بل ازها ق يُّ ا إٰىل حتوذهب فإنْ 

 ينعاملامن  باً جلسم مركَّ لب األجناس وجعل امنع من ق حيث 

فذلك ]] ٥٠٧[[ص / حلركات وغريها،الباقية عنده دون ا

 م وأنْ ساجختالف األ هذه األعراض أنْ  من حقِّ  باطل، ألنَّ 

 ت. وألنَّ لز لتامثفقت يف التحيُّ ، ولو اتَّ ضاً خيالف بعضها بع

ا وروائحها ة بألواهنز ومتباينيُّ تحة اليف ماهيَّ  ت متساويةزااملتحيِّ 

ة ز ماهيَّ تحيُّ از، فالاالمتيما به ك غري اشرتها، وما به االوطعوم

زها ل حتيُّ عقَ هذه األعراض ال يُ  رة هلذه الصفات. وألنَّ غايم

  قائمة بغريها.ل إالَّ عقَ وال تُ ها ادفربان

الفرد  حفصزه وِّ ُجي ما  جتامع عىلٰ ند االعزها حيُّ قالوا بت وإنْ 

 هذهجتتمع  نْ ه لو جاز أ س، فباطل، ألنَّ قلب اجلن منر ورضا

واهتا، لب ذوتنق تكن كذلك مل نْ زة بعد أ  متحيِّ ض فتصريعرااأل

انت ك نْ وإزها، تزول بتحيُّ  أنْ جاز يف هذه األجسام إذا اجتمعت 

ز إذا كان املتحيِّ  تنقلب أعياهنا. وألنَّ  زة بأنْ من قبل متحيِّ 

وعه ب رجفيج ،جودالوط ه برشا هي عليلذات له ملاق ااستحق

حلمل،  اآلحاد دون اع إىلٰ  ترجاملذات إنَّ ة اصف نَّ جزء، أل إٰىل كلِّ 

 ف حصول هذه الصفة عٰىل االنضامم؟فكيف توقَّ 

أرادوا باالجتامع  ، إنْ ) جسامً ر صاإذا اجتمعت (قوهلم:  اً وأيض
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ز حتيُّ م تقدَّ ي ب أنْ ز، فيجحيِّ ملتيف ا ام تصحُّ نَّ إا هنَّ املجاورة، فباطل، أل

جاور ل التعَ ُجت  ة ال أنْ اورملجكم عليها باٰى ُحي راض حتَّ هذه األع

ز، حيِّ واحد مت ا يف حملٍّ الجتامع حلوهلأرادوا با إنْ . وزهالتحيُّ  سبباً 

ز املتحيِّ  ز، عٰىل أنَّ للتحيُّ  يصري سبباً  أنْ  صحُّ ي احللول ال ومعلوم أنَّ 

 ض يفعراول بعض األوا بذلك حلرادأ  لول. وإنْ يه احللتنع عيم

ز، يُّ لتحت اثبو بعد ام يصحُّ إنَّ  حمال� كون بعضها  ل، ألنَّ عض، فباطب

 ق كلِّ  تعلُّ ه يقتيضغريه فيه؟ فإنَّ زه عٰىل حلول يُّ فكيف يقف حت

 من األمرين بصاحبه.  واحدٍ 

راد  كان امل هذا مذهب غري معقول، إنْ ( قني: أفضل املحقِّ ل قا

املراد كان  ا إنْ . وأمَّ اضاً جلسم أعرب منها اكَّ التي يرتاألجزاء  ههبذ

 شاركة يفم متاألجسا م، تكونفة يلتئم منها اجلساهر خمتلوجا أهنَّ 

ا أهنَّ ]] ٥٠٨/[[ص  عىلٰ   يدلُّ ذه األجزاء النها يف هز، وتبايالتحيُّ 

 .)ز صفة للجسمالتحيُّ  ألنَّ  للجسم، اءجزليست بأ

األعراض  م وغريها منوالطع حوا بأنَّ م رصَّ هنَّ أوفيه نظر، ب

 الً الذي ذكره أوَّ  - املحالهم لزم، فال جواهر عراضاً وها أ ي عدُّ تال

  من اجلسم فاملجموع  العرض مفتقر إىلٰ  وت الدور، ألنَّ ثبو ،-

 زئه.ج ألعراض أوٰىل باالفتقار، واجلسم مفتقر إىلٰ ا

ف من مؤلَّ  سمجلا  أنَّ م ذهبوا إىلٰ ا الفرقة الثانية، فإهنَّ وأمَّ 

هي ة، وسميَّ رة اجلالصو ل ومنباجلوهر القايوٰىل، وهي اهل

وجمموع  لٍّ ة يف حمة حالَّ يَّ سماجل أنَّ متداد، عٰىل معنٰى صال واالالتِّ ا

 هو اجلسم. واملحلِّ  حلالِّ ذلك ا

ة ملادَّ ا تيج مثبَج يف حُ  :البحث الثالث]] ٥٠٩[[ص /

 :وفسخها

ها نب اجلسم مة وتركُّ ت املادَّ الرئيس وغريه عٰىل إثبا احتجَّ 

 :وهبوج] ]٥١٠/[[ص  رةومن الصو

صل نفسه متَّ سم البسيط واحد يف اجل ل: قد ثبت أنَّ وَّ األالوجه 

 ه قابل لالنفصاليف أنَّ  كَّ ل، وال شفصال بالفعوال اند فيه ال تعدُّ 

ثّم  ،- صالً يكون متَّ   من شأنه أنْ عامَّ ل صاواالنفصال عدم االتِّ  -

 ون هويك ا أنْ إمَّ  بل لالنفصالاله من قابل، فالق فال بدَّ حادث  كلُّ 

 نْ جيب أ  ءالقابل لليش ألنَّ  ل باطل،أو غريه. واألوَّ  ،صالاالتِّ 

ال  اله وضد�  كان منافياً معه اؤه ، إذ لو امتنع بق مع املقبوليبقٰى 

م حالة االنفصال وال يبقٰى  عدَ ه يُ أنَّ  كَّ صال ال شله، واالتِّ  قابالً 

 قُّ فإذن احل. امع عدمه ء ال جيليشاوه عدمه، ا: إنَّ نا قد قلنَّ معه، أل

يف  شكَّ ل، وال اصآخر غري االتِّ  اً يكون القابل شيئ وهو أنْ  ،ينالثا

  فجامعة  قبل االنفصال لةاصة قبول االنفصال حقوَّ  أنَّ 

صال ملها غري االتِّ اح ةصال، فتلك القوَّ لالتِّ ]] ٥١١ [[ص/

 لهاميقبل واالنفصال اصري االتِّ ء آخر غواالنفصال، فهناك يش

يصري صال حال وجوده ثّم التِّ ا بليق ةدَّ ء هو املالك اليشوذ، معاً 

 .)ةك، (وهو املادَّ لذال بعد لالنفص قابالً 

 :هجوواالعرتاض من و

بطالنه،   ماجلسم واحد يف نفسه، وقد تقدَّ  م أنَّ سلِّ ل: ال نُ األوَّ 

كام م  مقاالهتىلٰ وبرهنوا عاجلزء وذيمقراطيس  كام ذهب إليه مثبتو

 وااللتصاق معنٰى التامسِّ بكان  إنْ نه توثبِ الذي يُ صال تِّ م. واالتقدَّ 

ال ك آخر، فذل أمراً  عنيتم به حدة، وإنْ نايف الوم، وهو يفهو مسلَّ 

 نٰى عصال باملام هو االتِّ إذ املتعارف بني الناس إنَّ  ،ديعرفه أح

 إلضايف.ا

ه قابل م أنَّ سلِّ نُ  كن اللصل، متَّ  اجلسم البسيط منا أنَّ الثاين: سلَّ 

القابل ام له، وإنَّ  كون قابالً ال ي نْ أز وجيال  مَ ـولِ  نفصال.لال

 كام ذهب إليه ،احلسِّ ب املشاهدةغار غري األجسام الص

 يسقط أصل الدليل. قراطيس؟ وحينئذٍ ذيم

 كلَّ  جيامع املقبول، فإنَّ  ل جيب أنْ بقاال م أنَّ سلِّ الثالث: ال نُ 

جود، يف الو امعهامن اجت يمكل لعدمه والبااإلطالق ق ممكن عٰىل 

 صال لالنفصال.االتِّ  قول يف قبولا نفكذ

هلا   لكانوإالَّ  ثابتة يف األعيان،ال ليست ة االنفصرابع: قوَّ ال

 خرٰى ويتسلسل، وهو حمال. ة أُ قوَّ 

ون اجلسم بحال يقبل األبعاد ك بهراد صال قد يُ اخلامس: االتِّ 

 راد به وجودقد يُ ة، واجلسميَّ  ووذلك ه]] ٥١٢/[[ص  الثالثة،

اجلسم  أنَّ (فدعواكم:  .اب الكمِّ هو عرض من بو ثةد الثالاألبعا

ل، فهو كاذب،  وَّ ٰى األعنملتم به اعني إنْ  )صالاالتِّ ما يزيل يرد عليه 

تبقٰى عند زوال  يل أنْ حستا يذات اجلسم ممَّ  يدفعه، وأنَّ  احلسَّ  ألنَّ 

عٰىل  ائداً دار زاملق نزم منه كوالثاين، فالأردتم به ال ة. وإنْ اجلسميَّ 

جلسم يف يكون ا زم منه أنْ كيف يل م، ولكنسلَّ ذلك مو م،ساجل

 رين؟أم من باً حقيقته مركَّ 

والطارئ  ،الزائل هو الوحدة :ال يق ال جيوز أنْ  مَ ـالسادس: لِ 

 سم؟اجلب ومها عرضان قائامن ،دهو التعدُّ 

صة  صوخمة ويَّ ه هول ال يقال: اجلسم قبل القسمة كان واحداً 

ة، فإذا وردت اهيَّ ة له يف املاد املشاركرفألئر اعن ساامتاز بارها باعت

د ة فقتلك اهلويَّ  ت مَ دِ ة، وإذا عُ يَّ تلك اهلوة عليه امتنع بقاء القسم
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 ال هوام يصري هو  إنَّ اجلسم املعنيَّ  ة، ألنَّ ت تلك اجلسميَّ مَ دِ عُ 

ورود  أنَّ  ، وظاهرتهصا كان هو غريه، بل وبمشخَّ ته وإالَّ بامهيَّ 

 حلدوث جسمنية ولك اجلسميَّ ت الزوسبب لعليه  القسمة

 ة. دَّ ة ماسميَّ ة، فللجل فله مادَّ حادث وزائ آخرين، وكلُّ 

ص، وال غري الوحدة والتشخُّ  ءم عدم يشسلِّ ال نُ ول: نقا ألنَّ 

صة ام هي مشخَّ صات إنَّ شخَّ ة. وامليلزم من عدمهام عدم اجلسميَّ 

 ة.للامهيَّ ص العارض زال التشخُّ اهتا، وإذا زالت بامهيَّ 

 ا قبل قسمةسها، ألهنَّ نفة  املادَّ إلشكال وارد يفهذا ا اً يضوأ 

االنقسامات  ن بحسب كلِّ كوت ئذٍ فحين ،ةكانت كثري اجلسم إنْ 

زة، فتكون فيه مواد متباينة يف اجلسم مواد حاصلة متميِّ نة مكامل

]] ٥١٣ص  /[[الصورة احلاصلة يف كلِّ  اهية، ومعلوم أنَّ تنم غري

جلسم ، فيكون اٰى خرة األُ ادَّ يف املصلة احلا ةرري الصومنها غ حداو

نع ة. وإذا امتاحلجَّ رفع أصل غري متناهية، وهو يمن أجزاء  باً مركَّ 

دت د تعدَّ تعدَّ  امَّ ل، فد كون اجلسم واحدًا حدة عنانت واكثرهتا ك

ة دَّ ة يف مادة حالَّ  كانت الصور املتعدِّ مه، وإالَّ سانقوانقسمت با

 ال. ك حمة، وذلدواح

 ة واحدة.مادَّ  املثلني يف تحالة اجتامعفالس ،الً وَّ ا أ أمَّ 

فتني ال  موصوفة بصحدة ت وااذهناك  ه تكونفألنَّ  ،نياً ا ثاوأمَّ 

 ناك جسامن متباينان.ون هه يكأنَّ 

خرٰى ة أُ إٰىل مادَّ  هاارة قد انقسمت، فيلزم افتقفإذن املادَّ 

 اكهنبقيت  ه لوألنَّ  ،صود حاصلويتسلسل. ومع تسليمه فاملق

 سم مل يكن تواردمها عىلٰ والكثرة للجالتي الوحدة حدة حادة وام

 ء أصالً يش مل يبَق  ة. وإنْ احلجَّ بطلت ء، وليشلعدم ا ء سبباً اليش

فاسد الن ال تكون للكائ ة، ويلزم أنْ ة فتكون هلا مادَّ لزم عدم املادَّ 

 م إعداماً قسيالت نكو ستلزمة. ويل أصل احلجَّ بطِ ة باقية، وهو يُ مادَّ 

ل واالنفصال عرضني اصكون االتِّ ي جيوز أنْ  نقول:و ة. أ يَّ لكلّ با

 ، وهو اجلسم.ضوع هلامء هو موبني عٰىل يشمتعاق 

ء جيب  لو كان كذلك لكان ذلك اليش( قني: املحقِّ  أفضلقال 

يكون  ٰى يمكن أنْ ال منفصل حتَّ و صليكون يف ذاته غري متَّ  أنْ 

حيث ذاته  منون ال يك ، فهولنفصاواالصال لالتِّ  موضوعاً 

، بل هو ةالبتَّ  ة فال يكون جسامً ثبعاد الثالض فيه األفرَ يث تُ حب

ٰى بذاته إليه حتَّ  لصء ما متَّ ياف يشمن انض ة. وال بدَّ دَّ املاٰى باملسمَّ 

هو اجلسم ع موء هو الصورة، واملج، فذلك اليشيصري جسامً 

علون جي نل، والذيصل وقابل لالنفصاو يف نفسه متَّ الذي ه

يف  صالً متَّ  كون اجلسم طالق ينسون أنَّ اإل عىلٰ  رضاً ع صلتَّ امل

 .م بالعرضتقوَّ يُ ال هر اجلوم للجسم، ويت مقوِّ نفسه أمر ذا

ة الوحدة الشخصيَّ  تعلم أنَّ  ينبغي أنْ  ضاً وأي]] ٥١٤[[ص /

صها  بعد تشخُّ ة إالَّ ال يعرضان للامدَّ  اً يضأ  د الذي يقابلهاوالتعدُّ 

صاف اتِّ  ة عىلٰ ه املبنيَّ بَ أحوال الشُّ ف عٰىل ق ولية صورلفاد من ااملست

ة بعد ميَّ جلسد اتعدُّ ن د، كقوهلم: لو كاة بالوحدة أو التعدُّ ادَّ امل

ة توجد يف احلالتني إٰىل مادَّ  اً ها وحموجالنعدام (مقتضياً وحدهتا 

النعدام  بب االنفصال بعد وحدهتا مقتضياً سب ةد املادَّ لكان تعدُّ 

 ةاملادَّ  تسلسل، ألنَّ ي(و) رٰى خة أُ مادَّ إٰىل  )حموجاً  ووىلٰ ة األُ املادَّ 

د، (بل) تعدُّ  حدة والها بو موصوفة بنفساملوجودة يف احلالتني غري

 .)صورد تعاقب الصف هبام عنتتَّ  امإنَّ 

 صالً ته ال يكون متَّ ذا ء يفذلك اليش م أنَّ سلِّ ا ال نُ وفيه نظر، ألنَّ 

ل أمران صال واالنفصاتِّ الكذلك وا ، وكيف ال يكونوال منفصالً 

ا بأحدمها لكن ذلك ال فهصاجيب اتِّ  للحقيقة؟ نعم رانغايم

 .اً مها جزءوجب كون أحدي

ض فيه األبعاد فرَ ذاته بحيث تُ  ال يكون من حيث(ه: قول

 .)الثالثة

 عدم فرض  تيضيقه ه من حيث ذاتأردت بذلك أنَّ  قلنا: إنْ 

 يقتيضمن حيث ذاته ال  هردت أنَّ أ  األبعاد الثالثة، فهو ممنوع، وإنْ 

واسطة ام يقتيض ذلك به إنَّ نَّ م، ألو مسلَّ الثالثة، فه بعادرض األف

 صال.تِّ اال

 .) يكون جسامً الف(له: وق 

اجلسم ما ذكرت، عٰىل   ه ليس حدُّ فألنَّ  ،الً ا أوَّ أمَّ م. سلِّ : ال نُ ناقل

د ابعاأل يهف َض رِ اجلسم ليس الذي فُ  فألنَّ  ،ا ثانيًا وأمَّ  .مما تقدَّ 

 ض فيه.فرَ تُ  كن أنْ ذي يم، بل الالثالثة بالفعل

 ماً وِّ كونه مقعنا منه، منتعارف ريد به املعنٰى املأُ  نْ ، إصالواالتِّ 

 باملعنٰى اإلضايف. ماً قوِّ سم متل اجلعقَ ه ال يُ للجسم، فإنَّ 

ة ال يوجد  د، فقبول املادَّ دُّ تعا الوحدة والوأمَّ ]] ٥١٥[[ص /

ام، فإذا نة هلمقار أو نهامرة عا متأخِّ إمَّ  هي، فهامما من  مع حدٍّ  إالَّ 

 ألنَّ  ،ةملادَّ مها عٰىل ادُّ وجب تقة ة فيهام للامدَّ العلَّ  ت الصورة هيكان

م. وكذا البحث يف وحدة  املع متقدِّ عىلٰ م و املتقدِّ عىلٰ م املتقدِّ 

مها عٰىل ة فيهام لزم تقدُّ ة علَّ املادَّ ت اندها إذا كالصورة وتعدُّ 

 الدور املحال.  عنيذا وه الصورة،

كم استدللتم إنَّ (ا تقريره: نفسه، فقال معٰىل لشيخ عرتض ااو
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م األجسا بعض لفعل يففصال بانفكاك واالناال جودبإمكان و

 وجوب كون مجيع لقابل، وذلك ال يقتيض ناً كونه مقارعٰىل 

والتفصيل،  منها ما ال يقبل الفكَّ  إنَّ ف ل،األجسام مقارنة للقاب

له  الً ان قابك وإنْ  لصغريةاألجسام الصلبة ا منه وغريكالفلك 

 .)الوهم بحسب

ة سميَّ ورة اجلين الذي هو الصامساالمتداد اجل أجاب بأنَّ  ثمّ 

ة عند وجود تها االمتداديَّ  هويَّ ي ال تبقٰى هتا التصلة بذاتَّ امل

هم أمر واحد نوعي، فحصل لوا االنفصال ال يف اخلارج وال يف

ر ة األمبيعوط عة،فصول املنوَّ لاة دون جيَّ اراخل مورف باألُ التخلُّ 

 ه.لية إاء عن القابل واحلاجيف االستغن عي ال ختتلفالنو

صال طريان االنفوهو إمكان  -  اواهلأح بعض يف َف رِ وإذا عُ 

، احتياجها إٰىل ما تقوم فيه - وامتناع وجودها مع االنفصالليها ع

 ولكانت، (وث حي ابلتلك الطبيعة حمتاجة إٰىل الق أنَّ  َف رِ عُ 

. ية حيث كانتلكانت مستغنلقابل ة عن امستغنيكانت) طبيعتها 

 ،لضحكء كاليش الذي يكون مقتضياً ن يوابخالف اجلنس، كاحل

 يف سائر وال يكون مقتضياً  له بفصل كالناطق،وهو عند حتصُّ 

 الصور له.]] ٥١٦[[ص /

مور ألُ لة ختتلف باة حمصَّ المتداد نوعيَّ عة ابيفطا هاهنا أمَّ 

حوال مجيع األات ويف خلارجقتضت مع مجيع اا نْ إة، فرجيَّ اخلا

لة وهي ال ري حمصَّ ة غيعة جنسيَّ ة التي هي طبف احليوانيَّ بخال

لت ثّم إذا حتصَّ ، لةري حمصَّ ث هي غمن حي  شيئاً تيضتق يمكن أنْ 

 اقتضت شيئاً  إنْ ف ل،ء انضاف إليها ودخل يف وجودها املحصَّ بيش

ال  ها مع غريهنَّ ه، ألع غريضه معنها مل تقت جرخلاء امع ذلك اليش

 .ل بعينهلك املحصَّ تكون ذ

 ةاجلسميَّ الطبيعة (ع من كون رين عليه املنخِّ ضل املتأوأورد أف

تها غري ماهيَّ  ألنَّ  )،ف باحلقيقةلة ال ختتلحمصَّ  ة واحدةطبيعة نوعيَّ 

  االشرتاك يفعاد ال يقتيضباألمعلومة، واالشرتاك يف قبول 

ال  حملٍّ  ات يفجلسميَّ بعض ا لبحلو كماحل وألنَّ  زومات.مللا

 .هتبل يقتيض صحَّ  وجوب احللول، تيضيق

د وض بالوجر، وناق فيه البعض اآلخ لَّ ال حي فإذن يمكن أنْ 

ة، ويف املمكن ال يقتيض ده عن املاهيَّ  يف الواجب جترُّ يضالذي يقت

 .ذلك

ام يقتضيه إنَّ قابل ال ىلٰ االحتياج إ قني بأنَّ قِّ وأجاب أفضل املح

صل  ملتَّ وا ،لالنفصال بالً بذاته قا الً صنه متَّ ن حيث كوممتداد الا

 للحكم ضٍ معلوم ومشرتك ومقتينفصل، فهذا القدر ال  هتبذا

 ا ال نعلمه.عداه ممَّ إٰىل ما  اجة بهكفاية، فال ح وفيه 

لول ال احلب  وجووالطبيعة املذكورة تقتيض]] ٥١٧[[ص /

طبائع لليس من اوالوجود عدم احللول. ل لحتماإلمكان امل

 .هء بيانما سيجية عٰىل وعيَّ لنواة نسيَّ اجل

رنة ملقا ضٍ ة غري مقتاملاهيَّ  القبول الراجع إىلٰ  فإنَّ ر، وفيه نظ

ة اإلمكان االستعدادي، وهو ممنوع املادَّ   مقارنةام يقتيضة، وإنَّ ملادَّ ا

ل بالتساوي يف وصُّ من الت فال بدَّ ، امالثبوت يف بعض األجس

 .ةطبيعة اجلسميَّ 

ة ادَّ  لثبوت املاملقتيض وع، ألنَّ ممنوب ة الوجالطبيع ءواقتضا

ن  يكن ممل واجب الوجود، وإنْ ك العقيل، وهو غري الفتكاهو ا

 لذاته يف بعض ، وقد اقتٰىض كيلِّ ه ة لكنَّيَّ والنوعة جلنسيَّ ئع االطبا

 أيضاً  َض واعُرتِ  لك.ة ذالصور يفز دون الباقي، فجا املوارد شيئاً 

 .د سبقوق  يس،بمذهب ذيمقراط

ن كا ما م، وكلُّ لعدعليها ا يصحُّ  اة ممَّ جلسميَّ ين: االوجه الثا

عند صال، والتِّ رة عن اا عباا الصغرٰى، فألهنَّ أمَّ  ة.كذلك فله مادَّ 

ا ال تقوٰى عٰىل بقاء هنَّ إة، فة جسامنيَّ قوَّ  كلَّ  م. وألنَّ دَ عنفصال يُ اال

 فألنَّ  ربٰى،كا المَّ أ و .ا جيب عليها العدمة ممَّ . فإذن اجلسميَّ هٍ نامت غري

انت ل والطارئة كممكنة الزوا ل زواهلاكانت قب الزائلة ةسميَّ اجل

ي ا تستدعة فسادهها وقوَّ دوثة حقوَّ ها ممكنة احلدوث، فقبل حدوث

ء يبقٰى معه، اليش حملَّ  ة، ألنَّ وليس ذلك هو تلك اجلسميَّ  ،حمال� 

 ة يفوجودة مجد عند عدمها، فتلك القوَّ تو ال يمكن أنْ  ةيَّ سمواجل

 .لاصتِّ جود االعند و اً وجودان مكء يش

، ٰىل املحلِّ نفصال عدم فال يفتقر إالا بأنَّ  كُّ وهبذا يزول الش

ة ال تستغني وَّ ة وجود، وتلك الققارن لقوَّ عن عدم مه عبارة ألنَّ 

 .قةقياحلة هي األوٰىل يف . وهذه احلجَّ عن املحلِّ 

ة القوَّ وجود ا امتناع نَّواالعرتاض قد بيَّ ]] ٥١٨[[ص /

ة  مادَّ إىلٰ ة ت املادَّ التسلسل، وافتقر مز لن، وإالَّ  األعياان يفإلمكاو

ة غري املاهيَّ  ان الراجع إىلٰ مكاإل بأنَّ ا ممكنة. والفرق خرٰى ألهنَّ أُ 

ه نَّ ب أه هو يف احلقيقة أقٰىص ما يف البا، ضعيف، ألنَّ ستعدادياال

 يف أحد طرفيه. راجحاً  ذَ ِخ أُ 

ل قيامه عقَ كيف يُ ، فلفاسدادث وللحا ن صفةاإلمكا وأيضاً 

 مها؟ريبغ

ه إٰىل إمكان  ة فريجع إمكانادَّ ذه امل يف ه حاالً  وكون احلادث
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 احلقيقة إمكانان، ا يفهن ة، باطل، ألنَّ ة به فال استحالف املادَّ اصاتِّ 

ة به، بل صاف املادَّ اتِّ ان إمكأحدمها: إمكان احلادث، والثاين: 

 ة.ادَّ  املوله يفان حلوإمكان ثالث هو: إمك

يف جعل السبب  إنَّ فلك عندكم، فلادليلكم بطل يب أيضاً و

 .ا كذلكهنل عَ ُجي  رق أمكن أنْ ام فيض املفادوامه دو

موجود بالفعل،  سمج اجلسم من حيث هو: الوجه الثالث

ء ة، واليشبالقوَّ  هوف  - ئتد شاستعدا أيَّ  -  ه مستعدٌّ ومن حيث إنَّ 

 الواحد ال ، ألنَّ وفعالً  ةً  قوَّ قتيضة ال يالواحد من اجلهة الواحد

ل ال جيب له ه قابالقابل من حيث إنَّ  نَّ حد، وأل الواصدر عنه إالَّ ي

ء الواحد ان اليشألثر، فلو كه فاعل له اث إنَّ ، ومن حيالقبول

ء ٰىل اليشإ تهد نسبحلواء اله لكان اليش ء واحد وفاعالً ليش قابالً 

ٰىل ء الواحد نسبته إان اليشلك له د وفاعالً ء واحليش الواحد قابالً 

 و حمال. وه، مكان معاً د بالوجوب واإللواحا ءاليش

 .فعلا عنه له الوممَّ  ،ةالقوَّ ا عنه له ب ممَّ كَّ فإذن اجلسم مر

 :ن وجوهواالعرتاض م

ا  هنَّ أل البسائط، ب كلِّ  تركُّ ه يقتيضل: أنَّ األوَّ ]] ٥١٩[[ص /

ا يمكن  ئت ممَّ ش ة فص أليِّ  ا قابلةيف أهنَّ  موجودة بالفعل، وال شكَّ 

 لف.، هذا خباً فيكون البسيط مركَّ  ،هلاحصوهلا 

ل، ة وفعاحد بقوَّ الوء اليشف صاه يمتنع اتِّ أنَّ م سلِّ الثاين: ال نُ 

ا وإذة الصفة الثابتة له، جوده وما هو بالقوَّ لفعل هو وما هو با نَّ أل

لونه يف النفوس وهتان فال تركيب. وهذا كام يقجلا غايرتت

هلا  الت فتكونة للتعقُّ تعدَّ فعل ومسا موجودة بالهنَّ إف لناطقة،ا

 وهو باطل عٰىل رأهيم. ،موادٌّ 

ة ا قابلوألهنَّ  .اع فال نزوإالَّ فعل بال جودةة مولثالث: املادَّ ا

 ثّم هي ول،قبء وجوده سابق عٰىل وجود املوالقابل لليش للصور،

 خرٰى.ة أُ ا مادَّ ة لقبول الصور، فتكون هلعدَّ ستم

إٰىل   راً ، نظة أيضاً بالقوَّ ولفعل دة باالناطقة موجونفس ل: االرابع

 .ة هلاوم، وال مادَّ وله هلا من العليمكن حص ما

ة، ة تكون بالقوَّ دَّ ا من حيث هي مستعم أهنَّ سلِّ : ال نُ اخلامس

 اا هي فإهنَّ صافها به، أمَّ اتِّ ء أو ليشا ذلكة هو املوصوف بالقوَّ  فإنَّ 

 ا تركيب.ن فيهو يكفاله، وج بالفعل من كلِّ 

 ، ألنَّ معاً  وفاعالً  الً قابال يكون الواحد  م أنَّ سلِّ نُ  ال دس:ساال

ل ال من قبواملة القبول إٰىل القابل له نسب نَّ يئني، فإهنا نسبتني إٰىل ش

 إىلٰ ل بة الفعنس له جهة الفعل بل من جهة القبول، والفاعل

دت تعدَّ  وإذا ل بل من جهة الفعل،املفعول ال من جهة القبو

 .نسبة إليهامإلمكان باللوجوب واوصفي ا دعدُّ النسب أمكن ت

 بة واحدةون له نسجلهة الواحدة ال تكء الواحد من انعم اليش

 دة. ء الواحد، لكن اجلهات هنا متعدِّ ن إٰىل اليشواإلمكاالوجوب ب

هنا بالفعل ة، وكوهلا من ذاهتا القوَّ  ة: املادَّ ليق ] ]٥٢٠[[ص /

ملبدأ لكوهنا هو ا ة ليسالقوَّ لكوهنا ب املبدأ  وفام ه رة،بسبب الصو

 عني كالمنا.  بالفعل، وهو

كون فكيف ت ،ةاملادَّ  ثها إىلٰ لصورة حتتاج يف حدوال يقال: ا

 ؟لوجودها أً مبد

 الصورة. بوىلٰ ق اهليا نقول: سيأيت جوابه يف باب تعلُّ ألنَّ 

 وهو ،ائد عٰىل ذات النفسله من سبب ز ستعداد ال بدَّ الوا

) (وإالَّ  ق النفس بالبدنتعلُّ ه لوال أنَّ وسيأيت  .وعالئقه البدن

 الصورةا كون مل يكن. فأمَّ  بعد أنْ حيصل هلا كامل  أنْ  متنعال

فس غري حمتاجة إٰىل البدن، فذلك جود والنة يف الو املادَّ حمتاجة إىلٰ 

 ر.آخف بدليل عرَ  يُ امنَّ إ

ام احد فإهنَّ وو أمر ن أ نا بالنسبة إٰىل أمرية والفعل سواء كاوالقوَّ 

 رين.مؤثِّ  يانان يستدعرأم

 ا بالفعلة، وكوهنهتا القوَّ ة هلا من ذااملادَّ ( لك:قو ر، فإنَّ وفيه نظ

 القبول وال ة ليست إالَّ املادَّ  يتم بذلك أنَّ عن إنْ  )،بسبب الصورة

هو خمرج ة، فام الوجود للصورة خاصَّ ة وإنَّ ود البتَّ وج والذات هلا 

جزء املوجود  لفعل، ألنَّ بام املوجود اجلس من ءاً جز هلا عن كوهنا

 ل أنْ عقَ قبول كيف يُ ال ورة. وأيضاً فعل بالرضل موجود بالبالفع

ة وضوع؟ واملادَّ امل عن اوجود غني� ال يف الً متأصِّ  هراً ن جويكو

ي أقسامه. وإٰىل باق ا يهمون اجلوهر إلقسِّ يُ م عندهم جوهر، ألهنَّ 

 ،ل عدميقبوال وألنَّ إضافة.  ة ليستادَّ القبول إضافة وامل نَّ وأل

 ودي.الوجمن  فال يكون جزءاً 

نفسها ب زةمتميِّ  خمصوصة وحقيقةً  تاً هلا ذا عنيتم به أنَّ  نْ وإ

ام توجد ا من الذوات، لكن إنَّ هغري]] ٥٢١/[[ص  عن  وحقيقتها

كام ته وملعلول بواسطة علَّ ا جدكام يو ة الصورة،اسطبو بالفعل

 قاً قِّ متح اني� عي هلا وجوداً  نَّ رشطه، وأ  دوط بوجويوجد املرش

رجها  كن ذلك ال ُخي م، لة فهو مسلَّ بالصورصافها اتِّ  صف به عنديتَّ 

عن الوجود  ت مجيع املعلوالترج خلل، وإالَّ الفعا بعن كوهن

 .الفعيل

، كوهنا بالفعل صورهتالو اة ذاهتهنا بالقوَّ لكودأ ه املبم أنَّ ومسلَّ 
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ته ذاة بالقوَّ لول ون املعدأ لكبامل فإنَّ  ،لكن ذلك غري مفيد لكم

 ورته.ولكونه بالفعل ص

 د عٰىل ذاتالنفس إٰىل سبب زائار االستعداد يف افتق ونمنع

  المتنع أنْ ذاهتا قابلة، وإالَّ فس لالن ه، فإنَّ وعالقت و البدنالنفس ه

 ء يمتنع أنْ ليش الذات إذا مل تكن قابلة ل بواسطة الغري، فإنَّ قبَ تُ 

 مقتٰىض  ألنَّ  ،األشياء ا منم ءبواسطة يش ا القبول لهحيصل هل

  بعدم الذات.الَّ م إعدَ ال يُ الذات 

ا ة، أمَّ فعل خاصَّ ثر هو الرين بل األبول والفعل ليسا أثوالق

  لزم التسلسل.ال، وإالَّ القبول ف

كن   يملفلك حمال، فالا الكون والفساد عىلٰ  أنَّ ع: الوجه الراب

 ةجلسميَّ عه، فاضصورته ومووره وشكله دامق الفلك يف يتغريَّ  أنْ 

بعينه.  مقدارهك الفلك بعينه وشكل ذل زمها يلتي للفلك املعنيَّ ال

م جس  لكان كلُّ وإالَّ ة، سميَّ مفهوم اجلللزوم ليس فسبب هذا ا

 فإنْ  ة، هذا خلف.سميَّ اجل يف ذلك، الشرتاك األجسام بأرسهاك

 يف ر حاالً ماأليكون ذلك  ا أنْ ة، فإمَّ يَّ ائد وراء اجلسمر زمأل كان

 حاال� ا ال يكون ة فيه، أو ملة حالَّ ميَّ تلك اجلس ة، أوك اجلسميَّ تل

 هلا.  فيها وال حمال� 

 لتلك كان ليس الزماً  نْ إ ذلك احلالُّ  طل، ألنَّ بال واألوَّ 

وقد  ة الزماً م بسبب تلك اجلسميَّ لالزل الشكة مل يكن اميَّ اجلس

 ف. ، هذا خلالزماً  َض رِ فُ 

 زومهسيم يف سبب لقة عاد التيَّ مساجللتلك  كان الزماً  وإنْ 

فس  ة لنما يلزم اجلسميَّ  ينتهي إىلٰ  يتسلسل أو ا أنْ ه، فإمَّ تفيَّ وكي

 جسم جيب أنْ  كلَّ  أنَّ ]] ٥٢٢[ص /[ ملحال من ة ويعود ااجلسميَّ 

 ك.كذل يكون

ء يشاليكون ذلك  ا أنْ ، فإمَّ وحملٍّ  كان ملباين غري حالٍّ  وإنْ 

  بجسامين.الليس بجسم و اً جودأو مو ة يف جسمحالَّ  ةً أو قوَّ  جسامً 

اللزوم  ذلك اقتٰىض  ذلك اجلسم إنْ  نَّ ل، ألل باطواألوَّ 

 ي امللزومتي هة الت اجلسميَّ جسم كذلك، ولكان ته، فكلُّ بجسميَّ 

خرٰى، وقد ة أُ من جسميَّ  ذلك االختصاصب ىلٰ ة أولكيَّ لتلك الف

 أبطلناه.

يف  ها عاد السؤالوازم حملِّ ة من لالقوَّ  لكت كانت والثاين إنْ 

) ها فإذا (فارقتازم حملِّ ن من لومل يك إنْ للزوم، وا لذلك تيضاملق

 لك حمال، وإنْ زول ما يقتضيها، وذي ت وجب أنْ مَ دِ عُ  نْ إها، فحملَّ 

 ، وكلُّ ة يف وجودها عن املحلِّ غنيَّ ها كانت لِّ ة حمارق د مفم عنعدَ مل تُ 

  اختصاصًا  لٍّ حمدون  بمحلٍّ  اص تصما كان كذلك مل يكن له اخ

مجيع املتامثالت ثري يف دة متساوية التأة جمرَّ وَّ إذن قفهي  بالوجوب،

يكون  ال ، وكان جيب أنْ اً واحد اً أثرها تأثري وية يف قبولاملتسا

 ة أوٰىل منكيَّ ألجسام بالفلاض بع ةفيَّ وجوب موصوها لاقتضاؤ

وجوب ن م اقتضائها لذلك يف سائر األجسام، ويعود ما ذكرناه

  أنَّ إالَّ  بَق يال. فلم هو حمة، ويَّ األجسام بتلك الفلك كلِّ  صافاتِّ 

 ةت تلك اجلسميَّ حلَّ  ءة بسبب يشكيَّ ام لزمتها تلك الفلإنَّ ة سميَّ جلا

ء ذلك اليش إنَّ  . ثمّ يهف للشكلك اة وذفلكيَّ ت تلك الفيه وحلَّ 

، فال جرم صارت (مقارنتهام) واجبة.   الصورتني معاً يقتيض لذاته

ك تكون تل وجيب أنْ  ، وذلك هو اهليوٰىل.حملٌّ ة الفلك يَّ سمجلفإذن 

ة. الت املذكور عادت املحاالت، وإالَّ ر اهليوالفة لسائوٰىل خمياهل

 ياجاحتوجب  لٍّ ة الفلك إٰىل حمجسميَّ وإذا ثبت احتياج 

 اهليوٰىل. ة العنارص إىلٰ جسميَّ ]] ٥٢٣ [[ص/

وقد  ( ،) ما هلفناهة تكلَّ هذه حجَّ (رين: قال أفضل املتأخِّ 

ماهتا. قدَّ مء من وا يف يشفام قدح ا عٰىل كثري من األذكياءأوردهت

 ماته، فإنَّ  بعض مقدَّ بعد ذلك يف الشكُّ رض يل ه قد عولكنَّ

بعاد من ألا ألنَّ لفعل، باد بعاد األليست عبارة عن وجو ةاجلسميَّ 

ر به شعِ ة هذه األبعاد عٰىل ما يُ وال عبارة عن نفس قابليَّ  ،باب الكمِّ 

. اثبوتي�  اً ء أمرلليش ءة اليشتحالة كون قابليَّ السب، تُ كُ الر ظواه

ب َس لكانت من باب النِّ اوتي� ثب صفاً ا لو كانت وهنَّ ألو

 .مةصورة مقوِّ  تكون نع أنْ فات، فيمتواإلضا

الذي ألجله حصلت هذه  مر ارة عن األة عبجلسميَّ ن اذإف

 ورة، فإنَّ وم بالرضة، وذلك األمر غري حمسوس وال معلقابليَّ لا

جله مر آخر ألا وجود أ فأمَّ ورة هو هذه املقادير، بالرض ومعلامل

 وال معلوماً  باحلسِّ  كاً فليس مدرَ  ملقاديرة هذه ابليَّ صل قاحت

 بالرضورة.

 رتكاً األمر مشكون ذلك يف  ورةرضال وٰى يمكن دعفإذن ال 

ان هذا الذي ألجله كيكون األمر  حتامل أنْ ها، البني األجسام كلِّ 

 الذي ألجله كانة لألمر بالنوعيَّ  خمالفاً اد بعألهلذه ا قابالً  اجلسم

ٰىل الكثري الواحد بالنوع إاستناد ه جيوز نَّ إهلا، ف ابالً ق اجلسم اآلخر 

 هو عنيَّ ملالشكل للفلك سبب وجود ا :لناقو بالنوع، فال يلزم من

ل غف امها. وإنَّ جسام كلِّ بني األالشكل  ة الفلك اشرتاكجسميَّ 

ادير، اجلسم هذه األبعاد واملق أنَّ  مهالناس عن هذه الدقيقة، لظنِّ

ة اجلسميَّ  دار حكموا بأنَّ عة املقاختالف يف طبي ال هعلموا أنَّ  امَّ ـثّم ل
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ه ال إنَّ وراء ذلك، ف ة أمراجلسميَّ  ي أنَّ عيدَّ ا من ها. فأمَّ ة فيمشرتك

]] ٥٢٤/[[ص  نٰى ن ذلك املعورة يف كولرضه دعوٰى ايمكن

 ).لهحصِّ إٰىل اآلن مل نُ  حنونله من برهان.  ، بل ال بدَّ مشرتكاً 

ك عٰىل  الفلفساد عىلٰ الكون وال م امتناعسلِّ واالعرتاض: ال نُ 

 ما يأيت. 

ضل ة عٰىل ما ذكره أفيَّ مجلسك ام اشرتاسلِّ لكن ال نُ  ا،منسلَّ 

 ن.يراملتأخِّ 

 وجود ة جيبوجود العلَّ  ندع م أنَّ سلِّ  نُ لكن المنا، سلَّ 

 مانع أو فقدان رشط.د ووجا لف إمَّ يتخلَّ  املعلول، بل جاز أنْ 

 ة؟يَّ للجسمألمر ملزوم  يكون وز أنْ جي ال مَ ـمنا، لكن لِ سلَّ 

 ملختار؟ل افاعلل يكون أنْ  ال جيوز مَ ـمنا، لكن لِ سلَّ 

 .يف هذا الباب حلقُّ وهو ا

 :يف إبطال اهليوىلٰ  :البحث الرابع  ]]٥٢٥[[ص /

 ك وجوه:لنا عٰىل ذل

وضع أو ال، والقسامن  تذاتكون  ا أنْ : اهليوٰىل إمَّ لالوجه األوَّ 

 .ةوجود البتَّ  طالن، فال يكون هلابا

  .ةلتبعيَّ با أو ،باالستقالليكون  ا أنْ زها إمَّ حتيُّ  نَّ فألل، ا األوَّ أمَّ 

ة رة اجلسميَّ حلول الصو عند ني امع املثلل لزم اجتان األوَّ ك فإنْ 

ة ألحدمها بكوهنا ح، إذ ال أولويَّ جيح من غري مرجِّ الرت ولزم فيها،

 اهليوٰىل إنْ  دون العكس. وألنَّ  خرٰى بكوهنا حاال� ألُ ول حمال� 

 عنة يَّ غنة ميَّ  لكانت اجلستسلسل، وإالَّ  لٍّ إٰىل حم جت حينئذٍ ااحت

 ملطلوب.وهو ا ،املحلِّ 

ز احليِّ هليوٰىل يف ذلك حصول ا يكون أنْ  لثاين، وهووإذا كان ا

 ،والصورة موصوفةً  كانت اهليوٰىل صفةً  ،حلصول الصورة فيه بعاً ت

 اير لدعوٰى أنَّ ة يف اجلسم، وهو مغون اهليوٰىل صفة حالَّ كتف

 يوٰىل.هل اة يفة حالَّ اجلسميَّ 

عٰىل سبيل ز ال ول يف احليِّ ا حصيكن هل  مل وإنْ ]] ٥٢٦[[ص / 

بل   ، ة لبتَّ ص بجهة ا ا اختصا  يكن هل تقالل مل االس وال عٰىل سبيل  ة  التبعيَّ 

الستحالة وجودها  ، ز معنيَّ ة بحيِّ ة خمتصَّ اجلسميَّ  دة مع أنَّ كانت جمرَّ 

ح، مرجِّ غري  والرتجيح من  حياز األ  يف كلِّ وهلا ز وحصدة عن احليِّ جمرَّ 

ي فيها، للعلم الرضور ز ة بحيِّ املختصَّ ة ول اجلسميَّ حلنع يمت  وحينئذٍ 

ال اختصاص له  لوله فيام ز يمتنع ح يِّ احل بالذات ب باجلهة  صُّ ما خيت  بأنَّ 

 لٍّ ة يف حم ول بحلول اجلسميَّ قل اة. ف بتلك اجلهة ال بالذات وال بالتبعيَّ 

  .به باطًال القول  ن ، فيكوسام باطلة ي إٰىل أق ؤدِّ يُ 

ني له، رين لكانا ذاتيَّ أم من باً مركَّ كان اجلسم  لو: الثاينجه الو

ب يف علم باجلسم، فيج العىلٰ  ام سابقاً هبيكون العلم  أنْ فكان جيب 

من  ألنَّ  ،نبه منهام من غري برهابرتكُّ  كون عاملاً ي العامل باجلسم أنْ 

 ن.هارته للذات إٰىل بال حيتاج يف إثبا نْ رشط الذايت أ

إذا  اة اجلسم، فأمَّ ا متام ماهيَّ ام يلزم لو عقلنإنَّ  هذا بأنَّ : َض اعُرتِ 

ة ء قابل لألبعاد الثالثيشه أنَّ  وهو قته بل بعارضه،مل نعقله بحقي

د عابقبول األ ذلك الزم ألحد جزئيه أعني الصورة، فإنَّ  فال، ألنَّ 

در ال الق اهذ عقل أنَّ د ال عنورة، وظاهر بنيِّ الزم من لوازم الص

 أجزاء اجلسم.يع بجم علمال يقتيض

لة عٰىل ا مشتمبأهنَّ (ل: قني عٰىل األوَّ حقِّ فضل املض أ واعرت

بيل احللول يف الغري ال  سز عىلٰ ما ال يتحيَّ  نَّ فإ ة،حرصغري منأقسام 

ط حلول الغري ز برشام يتحيَّ ل ربَّ ب د،باالنفرا زاً يكون متحيِّ  جيب أنْ 

 .)ة لذلك الغرينه صفو يلزم من ذلك كفيه، وال

ع  ورة بامتنا اء الرضم من قضقدَّ وفيه نظر، ملا ت]] ٥٢٧ [ص[/

 ة.اجلهة البتَّ باختصاص له هة فيام ال اجلب حلول ما خيتصُّ 

ف من اجلواهر األفراد اجلسم مؤلَّ  ا أنَّ نَّبيَّ  ثالث: قدالوجه ال

 يمتنع وجود اهليوٰىل. ذٍ ة، وحينئالقطعيَّ  نياهالربب

مور األُ  دتا كان حملُّ احتَّ  نْ إزء واجل ة الكلِّ ادَّ مالوجه الرابع: 

ا انتك تغايرتا، فإنْ  ، وهو حمال. وإنْ داً ندة واحيرة املتعااملتغا

ال يتناهٰى من جلسم عٰىل ما لزم اشتامل ا تني بالفعلوجودم

 ني وتسلسل. ترتا إٰىل مادَّ تقافدتا جتدَّ  األجزاء، وهو حمال، وإنْ 

 . ناق هلباب غري الئذا اهيف أكثر من ذلك وبسط الكالم 

 :ع اهليوىلٰ يف تفاري :ثالفصل الثال]] ٥٢٨[[ص /

 مباحث:  وفيه

 :عن الصورة  تنفكُّ ٰىل ال ويهلا يف أنَّ  :لالبحث األوَّ 

ب من اهليوٰىل والصورة، اجلسم غري مركَّ  مذهبنا أنَّ  أنَّ اعلم 

 خطأهم يف بنيِّ سفة عٰىل اعتقادهم ونُ البحث مع الفال يدنرلكن 

 لصورة.يوٰىل واهلا ة عىلٰ عهم املبنيَّ وفر

ن ع يوٰىل ال تنفكُّ اهل وا عٰىل أنَّ لُّ وقد استد]] ٥٢٩[[ص /

 :الصورة بوجوه

 ،تكون ذات وضع ا أنْ مَّ صورة فإت عن الا لو انفكَّ أهنَّ ل: األوَّ 

 والقسامن باطالن. .أو ال

ق عٰىل طلَ ضع يُ للحكم املذكور. والو اٍف ه منل: فألنَّ وَّ األا أمَّ 

، )ة إليهيَّ بحيث يمكن اإلشارة احلّس  ءيشال نوك(  ، منها:عانٍ م
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القسمة يف  بلال تق ا أنْ لو كان ذات وضع فإمَّ و املراد هنا. ووه

 ا أنْ طة هي مقطع منتهٰى إشارة. وإمَّ جهة من اجلهات، فتكون نق

تكون قابلة للقسمة ، أو ان خط� ويكف واحدةتقبل القسمة يف جهة 

يف اجلهات سمة للقلة كون قابو تأ ، ني فيكون سطحاً يف جهت

 قالل حمال، وإالَّ قطة باالستود النلكن وج .امً جسالثالث فيكون 

مل حتجبهام عن   ني القياها باألرس إنْ طَّ يها طرفا خإل ان إذا وصللك

اد النقطة فرنني ال، فيكون الطرفان منفردين عن اخلطَّ التامسِّ 

 نْ وإ حث فيهام.بويعود الغريمها  ني طرفانام، فيكون للخطَّ عنه

ا لف. وأمَّ ، هذا خ طة نقطةالنق لزم انقسامها، فال تكون بتهامحج

ا لو كانت أحد هذه هنَّ ، فألجسامً أو  أو سطحاً  ا امتناع كوهنا خط� 

  لُّ وك ،سامواحد من هذه قابل لالنق كلَّ  ة، ألنَّ فتقرت إٰىل مادَّ ال

 .ة، هذا خلفة مادَّ فللامدَّ  ،يه مادِّ م فإنَّ قابل لالنقسا

رة حلقتها الصوال تكون ذات وضع، فإذا  أنْ  وهو ،ينثاال اوأمَّ 

  ذي  غري وجود جسم ورة، المتناعبالرض صارت ذات وضع

اهليوٰىل يف موضع من املواضع  لال تتحصَّ  ا أنْ خيلو إمَّ  ع، فالوض

ل يف مجيع صَّ تتح ا أنْ مَّ إ لوت فال خيلحتصَّ  ل، وإنْ أو تتحصَّ 

الن حمال والثاين وَّ األو بعضها دون بعض. املواضع أو يف

ال يكون  ا أنْ مَّ ذلك املوضع إ ، ألنَّ أيضاً  والثالث حمال ورة.بالرض

انت متساوية  مل يكن أوٰىل ك فإنْ  .أوىلٰ أو يكون  ،غريه ا من ٰىل هبأو

دون ع وض ذلك املٰىل مجيع املواضع، فكان حصوهلا يفالنسب إ

ال  حم هوو ،حمرجِّ  وية من غريمور املتساألحد األُ  رجيحاً ريه تغ

 ت حاصلةن قد كانتكو ا أنْ مَّ ة إويَّ كان أوٰىل فاألول وإنْ  ة.بالبدهي

لك، ذو حصلت بالصورة أ ]] ٥٣٠ص [/[ تلحقها قبل أنْ 

اهليوٰىل قبل الصورة مل تكن  فألنَّ  ،لألوَّ ا اأمَّ  وهذان باطالن.

 ع الصورة، فال يمكن أنْ فيه محصلت ي لذباملوضع اقة متعلِّ 

 الصورة حلقتها هناك، ألنَّ  نَّ ام كان أللك إنَّ ذ ا يفحصوهل : إنَّ يقال

 يف موضع آخر.وال  تكن هناك اهليوٰىل مل

هلا لكائنة يف صورة توجب هليوٰىل اذا ينتقض باال: هقي ال

 ي،عه الطبيعإذا كان يف موض ، كجزء من اهلواء مثالً ناً معيَّ  ضعاً و

قد عرض  نيكوأو هناك،  عاً ته وضة توجب ملادَّ اهلوائيَّ  صورته إنَّ ف

 رسالقه بعن موضع هناك، كجزء من اهلواء أخرج وضع للهيوىلٰ 

دت ثّم فس ك،هلا وضع هنا عرضامء يضع الطبيعي للإٰىل املو

هتا هناك، فحصلت  ت صورة املاء بامدَّ اجلزئني بسبب وحلق صورة

لكون ذلك  ع خاصٍّ موضا يف هب قةصورة الالحاهليوٰىل مع ال

للحوق ا احاصلة قبل هذ انتكة لويَّ ألو هبا، وااملوضع أوىلٰ 

ن  اجلزء م اً وأيض عارضة هلا.لواألحوال اة السابقة بحسب الصور

ٰىل اء األرض بالنسبة إيع أجز، بل مجز معنيَّ ليس له حيِّ األرض 

ء واحد من ص بجزومع ذلك فقد ختصَّ  ،السواء ذلك اجلزء عىلٰ 

 ز.احليِّ  كلِّ 

عن دة ا جمرَّ ، ألهنَّ ةدجرَّ امل ىلٰ اهليو ا نقول: هذا ال يمكن يفألنَّ 

  عنيَّ ختصاص اجلزء املوالسبب يف امجيع الصور بحسب الفرض. 

ة ذلك اجلزء مادَّ  و أنَّ زه هحيِّ  بجزء من أجزاء ثالً ألرض مامن 

وكان هلا  ،خرٰى ة يف صورة أُ صافها بالصورة األرضيَّ انت قبل اتِّ ك

 ٰى مت حال وكان ذلك الوضع عىلٰ  ،رة وضعلصوتلك ا بببس

ه نَّ ة فإة وحصلت فيها األرضيَّ دَّ ملالصورة عن تلك اا كزالت تل

عنه  ةيَّ إذا زالت اهلوائ ن اهلواءزء م، كاجل ذلك اجلزء هلايتعنيَّ 

األمكنة ]] ٥٣١/[[ص  أقربط عٰىل يسق هة فإنَّ ألرضيَّ ادفته اوص

بسبب الصورة صل ق احلاابلس. فالوضع امن املكان الذي له

حقة. لالَّ بسبب الصورة اضع وة حيصل للامدَّ  نْ أل ةالسابقة علَّ 

 إىلٰ  انتهتا لو وأمَّ ، صورة صورة لِّ كان قبل كو ل ام يستمرُّ وهذا إنَّ 

 وقوع يضخرٰى مل يكن هناك ما يقتأُ بصورة قة سبوصورة غري م

 اىلٰ شاء اهللا تع ك ستعلم إنْ لكنَّ ،فيستحيل وقوعه وضع خاصٍّ 

 حلوادث.اتناهي 

قت حل لت بعد أنْ صة حاألولويَّ  تكون نْ أ  هوو ،ا الثاينوأمَّ 

 النسبة إىلٰ  ويةمتسا يوىلٰ هلا ، ألنَّ اً فهو باطل أيض ،رة باهليوىلٰ لصوا

كون فهي إذن ت ،تلحقها رة التيها الصوضياملواضع التي تقتمجيع 

 ، وحينئذٍ ة النسبة إليها بحسب ذاهتا وبحسب الصورةمتساوي

ت اقتض ة وإنْ عيَّ النو ورةالص يف بعضها، فإنَّ  حيل حصوهلاستي

 .عي سبباً ذلك املكان يستد اتها بجزئيَّ صيصلكن خت واحداً  اً نمكا

ئي؟ كام وٰىل بموضع جزهليص اتخصَّ ت جيوز أنْ  ال مَ ـيقال: لِ  ال

، كاجلزء من اهلواء يف ناً معيَّ  صفاً ا وو كانت يف صورة توجب هلل

ئي جزضع ص بمويتخصَّ ه ، فإنَّ ءً ي إذا صار ماموضعه الطبيع

ام مل فيه، وإنَّ  ةئيَّ الصورة املاوجود لضع الطبيعي للامء ويقصد املو

اء أقرب أجزء الذي هو بل قصد اجلزمنه ق فجزء اتَّ  يقصد أيَّ 

اجلزئي  املوضعص ذلك ل، فتخصَّ وَّ وضع األٰىل املإ املوضع املائي

 ،ةملائيَّ ا رةأحدمها الصو به بسبب الوضع السابق، فهنا سببان:

 ،ضع السابقو. والثاين الطلقاً د املوضع املائي ملقصبب وهو س

 .القصدص املوضع اجلزئي منه بلتخصُّ بب وهو س



 ١٣٣  ...........................................................................................................  األجسام ) ٤٦ف / (لاألحرف 

ن  دة عجمرَّ يوٰىل فرضناها هلا ألنَّ  ممكن هنا، ول: هذا غريا نقألنَّ 

 بطل القسامن ظهر امتناع الفرض امَّ ـيع الصور واألوضاع. ولمج

دة، فيمتنع ٰىل املجرَّ ويهلا ة يفميَّ ساجلحلول الصورة  ل، وهواألوَّ 

يكون حلول  البدل بأنْ  بيل عٰىل سالَّ ٰىل إواهليول الصورة يف حل

 ل سابقه.قة عقيب زواحالالَّ 

ور الصإحدٰى صافه بب اتِّ  جيي اللعنرصل: اجلسم اال يقا

ال جيوز  مَ صافه هبا، فلِ مع دوام اتِّ ]] ٥٣٢/[[ص  هاة بعينالنوعيَّ 

بة كانت غري واج فهي وإنْ  ،ةباجلسميَّ  صفتاتَّ ا ون اهليوٰىل إذتك أنْ 

 حد األحياز؟ل يف أ حتصها بعينه، لكنَّ زاحلصول يف حيِّ 

 يف هيوىلٰ ة للعدَّ خرٰى مبأُ  ة مسبوقةنوعيَّ رة صو ول: كلُّ ا نقألنَّ 

 ت كذلك، فافرتقا.ليس لصوراهليوٰىل اخلالية عن احقة، ولالَّ قبول ا

م سلِّ ال نُ و ع؟ضت وتكون ذا أنْ  ال جيوز مَ ـواالعرتاض: لِ 

ر ذي الوضع يف اه ليس جيب انحصنَّ منافاته للحكم املذكور، فإ

ة يَّ صورة غري جسامن اهليوٰىل يفتكون  ئز أنْ اجلامن  ، فإنَّ سمجلا

 موضع. دون بموضعتصاص ة االخأولويَّ وٰىل لهي لتقتيض

 تكون نقطة؟ ال جيوز أنْ  مَ ـمنا، لكن لِ سلَّ 

 باألرس وجب أنْ  هامقتال ني إنْ طَّ طرفا خقوله: إذا وصل إليها 

 ني.غري الطرف منهام طرف يكون لكلٍّ 

ندكم ن عحدا ام يتَّ هنَّ إ قيني بنقطتيهام، ف تالمل ا  نيتقض باخلطَّ : ينا قلن 

اآلخر،  اخلطِّ رف لط  ني مبايناً طَّ د من اخل واح  رف كلِّ ويكون ط 

  ل، وهو حمال.اده وجود طرف آخر غري األوَّ فيجب مع القول باحتِّ 

ني إليها وتداخلها بأرسها ال  خلطَّ ا يفطرعند وصول  اً يضوأ 

تصري تلك اهليوٰىل  ، بلامهياينني عن خطَّ متب نيصري طرفا اخلطَّ ي

 كرمتوه.ل الذي ذيلزم املحاٰى ال ني حتَّ ة يف اخلطَّ حالَّ 

 بذاهتا جاز أيضاً  لَّ تستق  تلك النقطة أنْ ز عىلٰ  جاامَّ ـل ال يقال:

 أنْ  ن طريف اخلطِّ م حدٍ وا ٰىل كلِّ ز عفجا عٰىل سائر النقط ذلك،

 .اخلطِّ  عن ذلك يصري مبايناً 

وهو   ،ةنقط يف املاهيَّ و تساوت الم ليلزام : هذا إنَّ لا نقوألنَّ 

 .ممنوع

هللا ذا خلق اإغري مشار إليه؟ فتكون  أنْ ال جيوز  مَ منا، فلِ سلَّ 

 . ز معنيَّ صها بحيِّ فيها خصَّ ]] ٥٣٣/[[ص  ة اجلسميَّ تعاىلٰ 

 اتعليمي�  أو جسامً  أو سطحاً  اخط�  ونيك ال جيوز أنْ  مَ فلِ  ا،نمسلَّ 

 مقداراً  ذٍ كون املوجود حينئوير املقدادة عن رَّ ون هلا هيوٰىل جمتكو

 ة؟يَّ رة جسمتكن هناك صو مل ة، وإنْ ادَّ يف م حاال� 

صال، وال  االتِّ ل مع االمتداد وعقَ ام يُ إنَّ ملقدار ال يقال: ذلك ا

  ذلك.ة إالَّ يَّ سمنعني بالصورة اجل

ل للمقدار، بصال مغاير م وجود امتداد واتِّ سلِّ نُ  الا نقول: ألنَّ 

 نه بالطولع عربَّ املقدار الذي يُ  عقول هوام املل، إنَّ قومع ذلك غري

 .ه فالا غريق، أمَّ والعرض والعم

ا ذات وضع وال تلحقهال تكون  نْ وز أ جي ال مَ منا، فلِ سلَّ 

ا من أهنَّ  هواع املنقسم الذي ذكرمتامتن يتمُّ ال  وحينئذٍ  ة؟الصورة البتَّ 

 وء من األحياز أ يش از أو ال حتصل يفحياأل حتصل يف كلِّ  ا أنْ إمَّ 

 ون البعض.حتصل يف البعض د

 تلحقها  ياز والء من األحيش حتصل يف از أنْ ا نقول: جنَّ أل

 .ئامً داالصورة 

  إنَّ (ل: قا قنيأفضل املحقِّ   أنَّ ذا السؤال ال جواب عنه، إالَّ هو

وال  تقرتن بالصورة، دة يمتنع أنْ  املجرَّ ىلٰ واهلي عٰىل أنَّ  ا يدلُّ هذ

 عٰىل أنَّ  وٰىل عن الصورة، بل يدلُّ هلياد جترُّ  امتناع ىلٰ ع بالذات يدلُّ 

س عكس ، وينعكلصورة أبداً نة بادة غري مقرتيوٰىل املجرَّ هلا

ة دتكون جمرَّ  نْ ن أرة ال يمكقرتنة بالصواهليوٰىل امل لنقيض إٰىل أنَّ ا

 واألفالك هي املقرتنة بالصورة، فهي ال رص، وهيوٰىل العناأصالً 

 .)ةاجلسميَّ  صورةد عن التتجرَّ 

 يدلُّ  الربهان ال وقد ظهر من قوله هذا أنَّ ]] ٥٣٤[[ص /

 ب.من املطلو هو أعمّ  ٰىل ماملطلوب، بل ععٰىل ا

بة اق متعاف دها بأوصحال جترُّ  صاف اهليوٰىل يفجيوز اتِّ  اً وأيض

مكنة بعد حلول املع صها بأحد األوضادها ختصُّ  أحيقتيض

 الصورة فيها.

وصوفة بتلك اهليوٰىل امل نَّ أب(قني: املحقِّ أفضل  اعرتضه

ص مل تتخصَّ  وإنْ دة، غري جمرَّ بوضع فهي  تصختصَّ  وصاف إنْ األ

 . )األوضاع واحدة  مجيعمع األوصاف إىلٰ بتها فنس

عنيت بعدم  إنْ ا نقول: ألنَّ  وٰىل.األُ زمة ملنع املالوفيه نظر، 

ك ت بذلعني قارنتها للصورة، فهو ممنوع. وإنْ م وبدها وججترُّ 

  امتناع عٰىل  منا، لكن ال يدلُّ سلَّ  ،ء مادة عن يشجرِّ تا غري مأهنَّ 

ص بالوضع يف تخصُّ الباب  أسحرص . فإنْ دها عن الصورةجترُّ 

 عناه.صور، منال

حالة  النسبة واحدة  نَّ أل ،نيةلثاالزمة امنا، لكن نمنع املسلَّ 

ام إنَّ  يكون الوصف رتان الصورة فال، جلواز أنْ اق ة ا حالد، أمَّ التجرُّ 

 ورة.صص برشط اقرتان اليقتيض التخصُّ 
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ة الصورة دفا قلنا بمصاام يلزم إذمنا، لكن املحال إنَّ سلَّ 

 ةيقال: الصورة اجلسميَّ  نْ وز أ ال جي مَ ة. فلِ حدها للامدَّ ة وسميَّ اجل

ز يِّ ص اجلسم باحلصِّ خرٰى ُخت ة لزمتها صورة أُ  صادفت املادَّ تٰى م

 ؟املعنيَّ 

 كان الزماً  إنْ  ز املعنيَّ يِّ م باحلص اجلسصِّ الذي ُخي (: قيل

ء من ال خيلو يش نْ ة وجب أ اجلسميَّ ]] ٥٣٥/[[ص  ورةصلل

ز. ك احليِّ سام بذلمجيع األج ختتصَّ  نْ يلزم أ فكان ،عنه األجسام

، ة عنهة منفكَّ أمكن حصول الصورة اجلسميَّ  اً زمن المل يك وإنْ 

 د املحال. ويعير وعٰىل هذا التقد

 يلزمها كان ال ة وإنْ كثرية فاجلسميَّ  ةالنوعيَّ  الصورة قالوا: فإنْ 

 نه.واحد ال بعيينها لكن يلزمها تلك واحدة بع من

 يكن  بعينه ملة للجسميَّ  ها الزماً احد منا مل يكن الوفنقول: إذ

 حيصل واحد أوٰىل من أنْ  ن تلك الصورة مع اجلسميَّ مصل حي بأنْ 

أو حيصل فيها   كلُّ ل الحيص ا أنْ مَّ إ  غري ذلك الواحد، فحينئذٍ 

ص، فذلك صِّ خما الواحد من غري وكالمها حمال، فأمَّ  واحد،

 . )حمال

ة صورلل ص الزماً  يكون املخصِّ ال جلواز أنْ  وفيه نظر،

 ه ملزوم هلا.عنه ألنَّ  ةورلصنفكاك اال يمكن اة، وجلسميَّ ا

 ان هليكو ا أنْ عن الصورة فإمَّ كانت عارية  ة إنْ : املادَّ الثاين

كان هلا ذلك  فإنْ  .أو ال يكون ،صاف بالصورةاالتِّ ان إمك

كانت  فإنْ  .أو ال ،قوفة عٰىل رشطكون موت ا أنْ مكان فإمَّ إلا

 نَّ حصول الصورة، أل جبو يامً كان قد ط إنْ رشقوفة فذلك المو

ة يف  ة خمتلَّ ء من جهات العلَّ وال يشائط حاصلة ة قابلة والرشادَّ امل

من حصول  مور ال بدَّ ه األُ هذع اممع اجتذات واجب الوجود، و

لك  اختصاص ذيففالكالم  ادثاً ح طكان الرش ا إنْ وأمَّ  األثر.

وقت آخر ]] ٥٣٦/[[ص  دون  ذلك الوقتط باحلدوث يفالرش

د يوج التسلسل. ويستحيل أنْ  ىلٰ إ فيضيُ وهو  ،لم يف األوَّ كالكال

  ة. فعن العلل دلة وجود ما ال يتناهٰى مدفعة واحدة، الستحا الكلُّ 

 دَّ لوقت دون غريه فال با بأرسها إذا حصلت يف ذلك اوألهنَّ 

سبب  ٰىل اخلصوص منيف ذلك الوقت ع احلصوهلا بأرسه

 .صخمصِّ 

  دع التعاقب، واحد ببل عىلٰ  دث ليس دفعة،فحدوث احلوا

خرٰى، ورة موصوفة بصورة أُ ة كانت قبل تلك الصفاملادَّ  ،خرآ

 ة.ميَّ ذن قد كانت موصوفة باجلسفإ

فهو  ،زالً القبول للصورة أة مل تكن ممكنة املادَّ  قيل: إنَّ  إنْ  امَّ وأ 

 .أبداً  زم ثابتالالة واإلمكان من لوازم املاهيَّ  حمال، ألنَّ 

 ت أبداً كان نْ وإ ةاملادَّ  تكون أنْ  جيوز ال مَ ـرتاض: لِ واالع

عن  كانت خاليةً  ا يف بعض األحوال قد أهنَّ موصوفة بالصفات إالَّ 

حوال ة من الصفات واألة قبل اجلسميَّ ملادَّ ا يفوقد كان  ،ةاجلسميَّ 

فالذي ذكرمتوه يوجب امتناع  ة؟ وأيضاً يَّ ل اجلسموها لقبما أعدَّ 

 لكن ال ، لوَّ دأ األباملة ليَّ ام فاعإٰىل دو ظراً ة عن الصورة ناملادَّ  لوِّ خ

 ذاهتا إٰىل الصورة. يفة لك احتياج املادَّ يوجب ذ

صول  نع من حماك يكون هنا أنْ  جيوزال  مَ ـمنا، لكن لِ سلَّ 

 ، لكن الئز عندهمالزموه جأ سل الذي تسلوال ة؟الصورة يف املادَّ 

باألعراض  صفتتَّ  نْ جاز أ، بل دائامً ة بالصور صاف املادَّ جيب اتِّ 

 .ةتعاقبامل

ة وجب دَّ كان لذات املا عن الصورة إنْ  ةدَّ ملاد اثالث: جترُّ لا

ر صوالت خالية عن نفهي حني كاكان ألمر  إنْ ، ودها أبداً جترُّ 

 دد، فهي عندها التجرُّ موصوفة بذلك الزائد الذي أفاكانت 

 ة موصوفة بالصورة، هذا خلف. رن الصوبراءهتا ع

ة وعلَّ  ،يمدع ديد ق التجرُّ  : أنَّ العرتاضاو]] ٥٣٧[[ص /

ل بعدم الصورة د عن الصورة معلَّ ة، فالتجرُّ م العلَّ العدم عد

 ة.اجلسامنيَّ 

يكون  ه جيب أنْ قلتم: إنَّ  مَ ـلِ  من أمر، لكن ه ال بدَّ أنَّ ا منسلَّ 

 ة؟يَّ صورة جسم

ا  ن هلا وجود بالفعل ولكان هللكا دةة جمرَّ املادَّ  الرابع: لو كانت

ت ال الذا ء األحديَّ اليش أنَّ  انَّيَّ وقد ب لقبول الصورة،استعداد 

بة دة مركَّ جرَّ ة املتكون املادَّ  نْ جب أ ، فية والفعل معاً ون بالقوَّ يك

داد ملا فيها من االستع ة مبدأً املادَّ  ونتكة والصورة لمن املادَّ 

دة رَّ جم دةة املجرَّ فال تكون املادَّ  ،يها من احلصولا فمل والصورة مبدأً 

ذلك  ة. عٰىل أنَّ احلجَّ ن هذه لبحث عق اسب ورة. وقدمع ص بل

ودة مل تكن موج ا إنْ ، ألهنَّ كانت مع الصورة م وإنْ زم عليهال

 وه.الق  كانت لزم ما نْ بالفعل فاملطلوب، وإ

رنا قدَّ وفارق صورته، الواحد اجلسم  رنا أنَّ اخلامس: لو قدَّ 

 فارقت الصورة عد االنقسامه قبل هذه املفارقة انقسم وبأنَّ  أيضاً 

ء مع غريه ن اليشا كاصفهة ناملادَّ  اوت كلُّ س فإنْ  زئني،اجل عن

ذلك خالفته ف بالبدهية، وإنْ  نريه، وهو معلوم البطالكهو ال مع غ

ض وهو كون ة وال لوازمها، فهو بالعواراملاهيَّ ب يساالختالف ل
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تفاوت يف ام يكون بسبب ال، وذلك إنَّ ءاً خرٰى جزواألُ  ال� إحدامها ك

 قدار.امل

باملقدار، وصوفة فها بالصورة كانت ماصاتِّ ة قبل ادَّ ملان فإذ

ة قبل صلة، فاملادَّ ة حاكانت اجلسميَّ  اصالً ار حوإذا كان املقد

 ا، هذا خلف. ة موصوفة هبيَّ سمجلصافها بالصورة ااتِّ 

صال ومع االتِّ  كلٌّ نقسام يبقٰى اال عه مم أنَّ سلِّ : ال نُ واالعرتاض

اة وعدمها  ملساوق عليها اطلَ  تُ وال ذهبهم.وهذا عني م يبقٰى جزء،

ذي املقدار، ن ليكو]] ٥٣٨/[[ص  امذلك إنَّ  نَّ ة، ألامللكعدم 

 يف الكلِّ  احلالُّ  ادسوض الفرَ ا كام يُ رة، وهذنفسها غري مقدَّ  وهي يف

 أو ال. تساوياي ا أنْ فارق فإمَّ  ، واحلال يف اجلزء لولو فارق املحلَّ 

قدار امل لِّ ك لتي هي حملُّ ٰىل ايواهل نَّ عليكم، ألهو الزم  وأيضاً 

تالف ملا ملقدار. وليس ذلك االخض ذلك ابع لُّ حمغري التي هي 

عن  داً جمرَّ  حلِّ املل احلالة نعترب حاا يف هذه املقدار، ألنَّ  فيها من لَّ ح

ا فيه. فإمَّ  ر املقدار احلالِّ ابيدخل يف هذا االعت أنْ احلال، فال جيوز 

ل األوَّ م يف م فيه كالكال، فيكون الكالرآخ بمقدار يقال: اختلفا أنْ 

 يقتيض زء الواجل كلِّ يقال: االختالف بال سل، أوويلزم التسل

 أصل دليلكم. فيبطل املقدار،

عن   الصورة ال تنفكُّ  يف أنَّ  :ين ثاالبحث ال]] ٥٣٩ص [[/

 :يوىلٰ اهل

 جوه:ذلك بو وا عىلٰ استدلُّ 

 ناهي، ألنَّ الت سطةبوا ةل: الشكل الزم للجسميَّ وَّ ه األالوج

، )واحد أو حدود حدٌّ  بهحاط ما أ (ه: تعريفه إنَّ يف  قيل الشكل وإنْ 

 ات عىلٰ يَّ ة بالكمّ ات املختصَّ ته من الكيفيَّ ق كانت ماهيَّ قِّ ا ُح ذإه لكنَّ

ء يش هيأة(هو: ملفهوم من الشكل هنا النهاية، فا م، واحلدُّ تقدَّ ا م

ب  فاملتناهي جي ،)ها بهطتحاإدة أو أكثر من جهة هناية واح حتيط به

فهو ذو  ين متناهٍ اجلسام ورة، واالمتدادبالرضشكل  يكون ذا أنْ 

فرد بنفسه هذا الالزم يلزمه ولو انيكون  ا أنْ لو إمَّ ال خيشكل، ف

منفردة  ة من حيث هين للجسميَّ لزوم الشكل يكوي أ  عن نفسه،

ال  ةيَّ يكتنفها لنفس اجلسم]] ٥٤٠/[[ص  ة وماادَّ بنفسها عن امل

مر ة بسبب أ عن املادَّ  رادهاهلا حال انف و يكون الزماً ألمر آخر، أ 

ة ملادَّ لة ابل يكون بمداخ كذلكيكون و ال وهو الفاعل، أ  آخر

 ثة:ثالم اللزوم. فهذه أقسا ولواحقها يف ذلك

ة بنفسها عن دة منفرلو لزم اجلسميَّ  هباطل، ألنَّ  لوالقسم األوَّ 

صل كالفصل والو اللواحق، منة ادَّ امل يكتنف ا خالية عامَّ نفسه

ألجسام تشاهبت افعاالت، لالنن اة مفيه إٰىل املادَّ تاج وسائر ما حي

. وكان اجلزء لهيئات التناهي والتشكُّ قادير االمتدادات و ميف

االختالف يف  ألنَّ ته، يَّ مه ما يلزم كلّ ن مقدار ما يلزم وضاملفر

لتكاثف وا لخللتخوا صل والوصلبسبب الفام كان قدار إنَّ امل

ت الاوباجلملة بسبب انفعذلك، فة املقتضية لات املختليفيَّ والك

ض من فرَ جزء يُ  يلزم كلَّ  أنْ  جيب وحينئذٍ  ها.ة عن غريادَّ امل

ون فرض القليل والكثري فيك ر،دامن املق لزم الكلَّ  ااالمتداد ممَّ 

د من جوملومتداد لكان اأقّل قليل من اال َض رِ ٰى لو فُ حتَّ  داً منه واح

ة ة وال اجلزئيَّ ّليَّ ن الكمنه، فال تكو أكثر كثري َض رِ ما لو فُ  املقدار

 الكثرة.ال ة والقلَّ  الو

 ة يف األصل بأنَّ ة واجلزئيَّ ه يمتنع فرض الكّليَّ واحلاصل أنَّ 

من  اً يكون فرضهام ممكن بأنْ  زم رفعهام التليسوضعهام بالفرض 

حواهلام بعد الفرض، ه أ شاباملحال من جهة ت محيث الفرض ويلز

 دالتغاير يف االمتداير، ورع عٰىل التغاواجلزء ف كلِّ اختالف ال ألنَّ 

 لقسم عدم تغايرزم يف هذا افالالَّ  ، ةر بعد وجود املادَّ تصوَّ يُ  امإنَّ 

 األجسام.]] ٥٤١[[ص /

لشكل حال تكون الصورة مستلزمة ل : وهو أنْ اينلثا والقسم

ال،  ر فيه، فهو حممؤثِّ  بسبب فاعل هاة وعالئقملادَّ ادها عن جترُّ 

 الً باسه من غري هيواله ق يف نفداد اجلسامين مه كون االمتالستلزا

 ر إالَّ صوَّ تم ال تُ بني األجسااملغايرة  صل والوصل، ألنَّ لفل

ضها ببعض، وذلك من  عب صالها عن بعض واتِّ بانفصال بعض

 تلزمة لوجودها.ملسة الواحق املادَّ 

ة  ليَّ ة والشكاريَّ االختالفات املقد ل وحصلة ال يمكن جلماوب

فيه وتكون  فعلين ألنْ  متأّتياً كونه  بعد اد إالَّ ها يف االمتدلعن فاع

 فإذن حصوهلا يقتيضة. ن لواحق املادَّ ة االنفعال التي هي مقوَّ 

 عنها، هذا خلف.  رداً نفم َض رِ وقد فُ  اماّدي�  كونه

ة ورصلل شكللزوم ال يكون : وهو أنْ الثالث  القسمفتعنيَّ 

 .ة بمشاركة من احلاملاجلسميَّ 

 من وجوه:واالعرتاض 

بل للمقدار   ة، سميَّ لصورة اجل الشكل ل  زوم م ل سلِّ ل: ال نُ وَّ األ 

  كامء.  املعنٰى الذي يقوله احل ة عىلٰ ة جسميَّ نا صور وليس ه املتناهي،  

 ي املقدار.تشابه األشكال يستلزم تساو م أنَّ لِّ سالثاين: ال نُ 

ل ام كان بسبب الفصل والوصر إنَّ يف املقادي فالتخاال(قوله: 

 .)ةتوابع املادَّ  اللذين من
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في يف بل كان يكل، لشكط اتوسُّ إٰىل جة بكم ال حاقلنا: ف

زم تشابه ة لدة عن املادَّ ة جمرَّ لو كانت الصور ال:يق ة أنْ احلجَّ 

هو  تالفاالخ]] ٥٤٢/[[ص  سبب قادير، ألنَّ ملا األجرام يف

 .ثاً كل عبط الشون توسُّ يكف ،الفصل والوصل

 ؟بالفاعل ال حيصل مَ منا، فلِ الثالث: سلَّ 

للفصل قابلة وحدها ة سميَّ اجل كانتذلك للو كان ك(له: قو

 .)والوصل

ل مغاير للفصل والوصل، الشك ألنَّ  ،الزم قلنا: هذا غري

لها باألشكال املختلفة ت عٰىل تشكيدرق  ك إذا أخذت شمعةنَّ أل

 ة.مسه ق تقع في من غري أنْ 

  أنْ  : ال جيوز م قالوا هنَّ ، أل فالسفة أيضًا ملحال يلزم ال الرابع: هذا ا 

نفس   قابل هو عن ال  د كل لالمتداد املنفر م الش يكون سبب لزو 

قتضاها  حد م واحدة فيجب أن يتَّ  االمتداد له طبيعة  االمتداد، ألنَّ 

شكل الفلك   . وهم يقولون: إنَّ واجلزء واحداً  كلِّ ويكون شكل ال 

وليس  واجلزء  ، وهي واحدة يف الكلِّ ة ه وصورته النوعيَّ ت يع لطب الزم 

وٰى  ة يتسا لفلك إٰىل طبيع شكل ا   اد سن إ ه، فإذا جاز  لفلك شكل كلُّ ء ا جلز 

تكون   ال جيوز أنْ  مَ الشكل، فِل ام يف تناع تساوهي فيها مع ام  اجلزء والكلُّ 

  ؟ ها فيه ها وجزؤ وال يتساوٰى كلُّ   شكًال قتيض ت  دة الصورة املنفر 

تساوي  واجلزء فيها مع  أحكام الكلِّ  فت بسائط إذا ختال ل مجيع ا  ذلك وك 

  . ط األجرام ها يف توسُّ أجزائ ملخالفة لبعض  ها، كاألرض ا طبائع 

 إحدٰى   لزوم املحال يفه الرئيس بالفرق بام يقتيضب عنوأجا

له  َض رِ ة قد عُ ه مادَّ ل لكالف خرٰى، وذلك أنَّ الصورتني دون األُ 

أوجب  - ةيَّ هو الصورة النوع - ة، وفاعليَّ زئة واجليَّ بسببها الكلّ 

ك ذل ع ، ومنها كال� صريَّ لشكل فيها فحصول ذلك املقدار وا

ض أجزاء له بعده مثل ذلك، فرَ يُ  ملا يكون أنْ  ب بعينهالسب

 والكلُّ  اجلزء جزءاً  ما دام اجلزء مثل الكلِّ يكون  تحالة أنْ الس

ر له تصوَّ يُ ة فال املادَّ  عند رفنامل]] ٥٤٣/[[ص  ا االمتداد، وأمَّ ال� ك

 ر فيهتصوَّ ، بل ال يُ عن سائر عوارضهام وال جزء فضالً  كلٌّ 

 يف ذلك. فلكال فإذن ليس حكمه حكم ير.تغاف وال اختال

هليوٰىل الفلك ذلك  جبتة أوة نوعيَّ للفلك صور فاحلاصل أنَّ 

وشكله،  للجزء صورة الكلِّ ن كوي تداد والشكل، ومنعت أنْ االم

 ا احلالُّ هذف ه.حلدوث للكلِّ  ورة الكلِّ د حصول صبع حصللكونه 

  إىلٰ  ضاف أحدمهااملء واجلز لكلِّ وهو معنٰى اللفلك عن عارض 

 .كلِّ بعد حصول ال مفروضاً  جلزء جزءاً ون اوهو ك عٍ اآلخر ومان

  عامَّ  ضالً ف ة أصالً ة واجلزئيَّ يَّ الكلّ  املقدار لو انفرد مل تكنا وأمَّ 

 بالكلِّ  فختالال اة، وال تقتيضعته واحدبيس طنف يلزمهام، ألنَّ 

 اختالف فالقابلة،  ةدَّ وال ما ة فاعلةواجلزء، وليس هناك علَّ 

 . هناك

  ةيَّ ليل اختالف الفلك بالكلّ ان تعإمك  مسلِّ ال نُ (: عرتاضالوا

انت الصورة كا دتاحتَّ  واجلزء إنْ  الكلِّ يت مادَّ  ة، فإنَّ ملادَّ ة بااجلزئيَّ و

  من  ة أوىلٰ يَّ بالكلّ  اومل يكن أحدمه واحدٍ   حملٍّ يف نيوجزؤها حالَّ 

ة، ة واجلزئيَّ يَّ لّ الك لفة يفة متخاادَّ تباينتا كانت امل خر. وإنْ اآل

 ضاً ورة أي فالص، وإالَّ ة تسلسلت املوادُّ ادَّ احتاجت إٰىل م إنْ  نئذٍ وحي

 ة. احتياج إٰىل مادَّ  دها تتخالف فيهام من غريوح

ل عٰىل جزئها سبب الوجود واحللويف رة م الصول: تقدُّ ايقال 

 منه. كال�  نتكو أوٰىل بأنْ  الكوهن

 الوجود وحده  مها يفتقدُّ يكن ل: فقولا نألنَّ ]] ٥٤٤[[ص /

 .)ةيف املنفردة عن املادَّ  باً سب

فهي ختتلف   ،ةاملادَّ ف هو الختالمنشأ ا(قني: قال أفضل املحقِّ 

ة هبا، كالزمان يَّ ادّ عراض املاألو هتا وختتلف غريها من الصوربذا

مة اء متقدِّ شياأل ر لذاته وتصريم والتأخُّ  التقدُّ ذي يقتيضال

ا إٰىل اهلرة يف اختالف أحوتاجت الصوك احه، فلذلببرة بسومتأخِّ 

 . ) غريهاهي إٰىل  تجومل حت املوادِّ 

الختالف؟ قابلة فكيف يصدر عنها ا ةاملادَّ  وفيه نظر، فإنَّ 

ة ملا  املادَّ ثّم لو كان االختالف ب .فاعالً  ونيكوالقابل عندهم ال 

 ذا داً جمرَّ  اً ا لو فرضنا مقدارورة أنَّ لرضبا ونحن نعلم ا،هب حصل إالَّ 

رضورة من بالهذه املقادير خمتلفة  نَّ ، فإ وآخر أقرصل معنيَّ طو

 ة.دون املادَّ 

الختالف وعندهم  ة منشأ اتكون املادَّ  أنْ يمكن  يفك وأيضاً 

كان  تلفان، فإنْ اجلسم وجزؤه خم كلَّ  أنَّ ع مة؟ حدواة اجلسم مادَّ 

 األجزاء دفعة.اهٰى من يتنال لزم وجود ما  ةباملادَّ 

واملقدار   ،قداراملها يف خيالف كلَّ  زء الصورةثاين: جه الالوج

، هذا خلف. وقد ةيَّ مادّ  ةيَّ ة، فالصورة الغري املادّ املادَّ بع من توا

 رتاض عليه.سلف االع

ي ذات  ان إليها إشارة فهك املفارقة إنْ ة روالوجه الثالث: الص

تي ري الصورة الإليها فهي غ  اً شارن ممل تك ة، وإنْ ة بامدَّ جهة وخمتصَّ 

 هنا مقارنة.ها حال كونشري إلي

 ة يكونعن املادَّ  لة اخللوِّ رة حاولصا م أنَّ سلِّ  نُ اض: العرتواال
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ذاهتا  نَّ فإ تذاهليوٰىل غري مشار إليها بالا إليه بالذات، كام أنَّ  مشاراً 

 قدار.ملإليه بالذات ابل املشار ة باجلهة، غري خمتصَّ 

  مشاراً يوىلٰ ورة اهلة لصريار علَّ ال يقال: املقد] ]٥٤٥[[ص /

 إليها بالذات.

كم، ز عندة بالوضع واحليِّ غري خمتصَّ ات ول: اهليوٰىل هلا ذا نقنَّ أل

مل  وإنْ ، لةااحليوٰىل غري باقية يف هذه بطل عنه ذلك فاهل قدار إنْ املف

 إلشارة إليها.حالت ايبطل عنها ذلك است

ة املادَّ خالطت  ا إنْ أهنَّ هليوٰىل من ا يف مبع: ما تقدَّ االوجه الر

 ، فإنْ لِّ الك البعض ما جيوز عىلٰ  عليها، وجاز عىلٰ  لقسمةزت اجا

 أنْ ا ملة غري مقسومة، فإمَّ اجل ارقتا وفَض رِ فُ  فارقتا بعرضني

 م. ما تقدَّ د عوويا، اوي يتساويا أو ال يتس

فام شخص، لق باكان هو املفار لط إنْ الوجه اخلامس: املخا

يف  موجوداً  نة يكونعيَّ ة املباملادَّ  ختصاصوهو االخص للشحصل 

 مفارقة، وإنْ هي غري ع فت وضرة بعد املفارقة ذاصواحلالتني، فال

لشخص فذلك غري غري الصورة املخالطة با املفارقةكانت الصورة 

أشخاص النوع  ٰىل كلِّ اجلائز ع فقا يف النوع، فإنَّ يتَّ  ال أنْ عد ع بممنو

 احد واحد.وال

ارقة لطة واملفتكون املخا وٰىل ممنوعة، جلواز أنْ زمة األُ الوامل

دم شرتاط عوا تني،للشخص الواحد يف وق ن أمران عارضا

الزمني، وهو كون املفارقة واملخالطة عٰىل  فاق بالنوع مبنيٌّ االتِّ 

 ع.ممنو

ا قابلة ألهنَّ ة يَّ ة قابلة للقسمة الفكّ ميَّ اجلس س:ادالوجه الس

، ما مرَّ  ة عىلٰ ة قابل لالنفكاكيَّ يَّ ومهال سمةقابل للق كلُّ وة، للومهيَّ 

ة. و عن املادَّ ختلة ال ة، فاجلسميَّ ه مادَّ فلة يَّ للقسمة الفكّ  قابل كلُّ و

 م.تقدَّ والكالم عليه قد 

ق اهليوٰىل ة تعلُّ يَّ كيفيف  :البحث الثالث]] ٥٤٦[[ص /

 :ة ورلصبا

 :نيمتدَّ قف عٰىل ماملسألة يتوقَّ  قالت الفالسفة: البحث يف هذه

اهليوٰىل  واحدة من كلَّ  أنَّ  ا مرَّ وٰىل: قد ثبت ممَّ مة األُ دَّ املق

شيئني  زم. وكلُّ ينهام تالفب خرٰى،عن األُ  ال تنفكُّ ة والصور

 ماً يكون أحدمها مقدَّ  وأنْ  بدَّ  الة فوجود ال يف املاهيَّ ني يف المتالزم

تالزم  عنة [ال] يف املاهيَّ  :بقولناة. واحرتزنا عٰىل اآلخر بالعّليَّ 

 .فتنيضااإل

احد منهام عن  و ني كلُّ شيئني يستغ كلَّ  والدليل عليه: أنَّ 

ه يكون نَّ إ عند وجوده فر إالَّ آلخجد اوعن مجيع ما ال يو خراآل

 فالعنه  ا، وإذا كان غني� مطلقاً  خرعن اآل امنهام غني�  واحد لُّ ك

فإذن  .ةفال تكون بينهام مالزم ،خرف وجود أحدمها عٰىل اآلتوقَّ ي

، أو إٰىل   اآلخرا حاجة إىلٰ تكون ألحدمه املتالزمني من أنْ  يف دَّ ال ب

 ا الثاينل فهو املطلوب. وأمَّ ألوَّ اا أمَّ إليه ذلك اآلخر. ف ما حيتاج 

وال  خرآلم أحدمها عٰىل ايتقدَّ  وأنْ  بدَّ  فالحيتاجا إٰىل ثالث  نْ وهو أ 

]] ٥٤٧[ص [/ ةالعلَّ  عٰىل أنَّ  بناءً يف الدرجة،  معاً  يكونان

أحدمها فإذن صدور   أكثر من معلول واحد.تقتيض ال حدةواال

 وهو املطلوب.ر اآلخر، ة قبل صدوعن العلَّ 

ا  ل هذبطِ ه يُ نَّ إدة فالواحز صدور املعلولني عن وِّ ا من ُجي مَّ وأ 

 تكن ألحدمها حاجة إٰىل  و ملل دةة الواحمعلويل العلَّ  قسم، فإنَّ لا

ة ة، كناطقيَّ فاقيَّ اتِّ  انتك ة، بل ذاتيَّ امآلخر مل تكن املالزمة بينها

 .ةوٰىل والصورة ذاتيَّ املالزمة بني اهلي ر، لكنة احلامناهقيَّ اإلنسان و

من واحد  لِّ ناء كال يلزم من استغ(رين: ملتأخِّ فضل اأ قال 

خر، وال اآلم منهام مع عد ة وجود كلٍّ احبه صحَّ يئني عن صالش

د  توجاإلضافات ال به، فإنَّ كذِّ لوجود يُ بل ا ذلك، ضدِّ  دليل عىلٰ 

إحدٰى  خرٰى، ألنَّ  األُ اجة إىلٰ ح حدة منهامه ليس لوامع أنَّ   معاً إالَّ 

ان تكون رت عنها، فالخرٰى لتأخَّ إٰىل األُ  تاإلضافتني لو احتاج

 خرٰى إليها الدور.ج األُ م من احتياللز. ومعاً 

 ت.إلضافال يف اعقَ ام يُ ة إنَّ زم من غري عّليَّ لتالا م:قلت فإنْ 

 .)ر إٰىل برهانفات يفتقاإلضاه يف حصارعوٰى اندقلنا: 

يق ال تقتضيه عند التحقالتالزم  بأنَّ (: قنيحقِّ اب أفضل املجأ 

ولني هلا وهلا أو بني معللمع وبنيا ينها بة املوجبة، وتكون إمَّ  العلَّ إالَّ 

  دٍ واح لكلِّ ما  قاً ة تعلُّ  تلك العلَّ قتيضت يثفق، بل من حال كيف اتَّ 

 ة لآلخر وال معلوالً حدمها علَّ أ ليس  شيئني وكلُّ  منهام باآلخر،

ا ق ألحدمهالث كذلك فال تعلُّ  باالنتساب إٰىل ثط بينهاموال ارتبا

خر، لكن اآلعن  اً نفرد، ويمكن فرض وجود أحدمها مباآلخر

الزم بني شيئني ليس لتا ون أنَّ نون لذلك ويظنُّر ال يتفطَّ اجلمهو

بينهام  تباطاالر يقتيض ري أنْ غام يكون من خر ربَّ ة لآلأحدمها علَّ 

 ضافني.لك بامليف ذلون ثالث، ويتمثَّ 

  منهام دواح  ه ليس كلُّ نَّ حيح، فإوليس بص]] ٥٤٨[[ص /

ء ذاتان أفاد يش ، بل مهاام دائراً ينهج بياعن اآلخر، وال االحت اغني� 

التي  ك الصفة هية بسبب اآلخر، وتلصف واحد منهام ثالث كلُّ 

  حمتاج ال يف ذاته بل يفمنهام واحد . فإذن كلُّ ا حقيقي�  ٰى مضافاً سمَّ تُ 
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 ذَ ِخ . ثّم إذا أُ ن دوراً يكو الوهذا  ،خرٰى ات األُ إٰىل ذتلك  صفته

لتان ف املشهور حدثت مجضاامل وعٰىل ما ه املوصوف والصفة معاً 

 ال، خرٰى ها بل يف بعضها إٰىل األُ لِّ واحدة منهام حمتاجة ال يف ك كلُّ 

 أنَّ  وٰىل، فظنَّ اجلملة األُ  ج إىلٰ املحتاضها الغري عها بل إٰىل بإٰىل كلِّ 

 يف احلقيقة كذلك. ننهام دائر، وال يكوياج بياالحت

حدمها إٰىل أل جالزم بينهام عٰىل وجه االحتيايس التفإذن ل

ة املعيَّ  من ذلك أنَّ ر ظهه، وال عٰىل سبيل الدور. و ما ظنَّاآلخر عىلٰ 

هي  نه، بلم بطالس ما تقدَّ ناملضافني ليست من جبني ن كوالتي ت

 .اً هام معلوجوب تعقُّ   ة معناهاة عقليَّ معيَّ 

ملصاحبة يف الوجود، معنٰى التالزم هو وجوب ا وفيه نظر، فإنَّ 

ام ه يصدق كلَّ متالزمان فإنَّ ة الواحدة معلويل العلَّ  نَّ يب يف أ وال ر

ة ثبت املعلول بتت العلَّ ث امة وكلَّ ثبتت العلَّ علولني ملا ثبت أحد

ني ملعلولمن ا واحد كلَّ  تالزم مع أنَّ نٰى الهو مع آلخر، وهذاا

 عن اآلخر. نٍ غمست

ن عن املضاف املشهوري، بل عا املتضايفان فليس البحث وأمَّ 

 بل ، ة ألحدمها لآلخره ال عّليَّ ن مع أنَّ ام متالزماهنَّ إحلقيقي فاٰى املعن

 صاحبه ال يف الذهن وال يف] ]٥٤٩/[[ص  م له عىلٰ ال تقدُّ و

ن ملشهوري، لك يف املضاف اٰى ام يتأتَّ ره إنَّ لذي ذكاخلارج، وا

 رتض نقض باملشهوري.املع

 ،ورةصل اعىلٰ مة يف الوجود ٰىل غري متقدِّ مة الثانية: اهليواملقدَّ 

 لوجوه:

من  بلقاوال ،ة من حيث هي هي قابلل: املادَّ الوجه األوَّ 

يث  ة من حادَّ بالنسبة إٰىل املقبول، فامل لوجودحيث هو قابل ممكن ا

 سبباً  كون تفال ،اإلمكانهي تكون بالنسبة إٰىل الصورة بهي 

 رهاتباخرٰى باعأُ  لهيوٰىل جهةتكون ل  أنْ إالَّ  مَّ هُ اللَّ  .ةلوجود الصور

ون تلك اجلهة مغايرة جلهة تك للصورة، وحينئذٍ  بباً سكون ت

 هلذا االعتبار إالَّ  ون متناوالً اهليوٰىل ال يك سمفا ،ةالقابليَّ 

 اك.باالشرت

بول  ن حيث هو مقيقال: املقبول م الواجب أنْ  نَّ ظر، فإوفيه ن

 ه واجب الثبوتنَّ إف ا القابل القابل، أمَّ ىلٰ إكن الوجود بالنسبة مم

ا إمكان نَّا قد بيَّ له. عٰىل أنَّ ع وجود املقبول بدون قاباتنول، الممقبلل

 د اجلهات، وال شكَّ ر تعدُّ مكان باعتباواإلجوب سبتي الون عاجتام

 هة القبول.ج عل غريجهة الف نَّ أ 

فلو كانت  ،لوجود عٰىل املعلولمة باة متقدِّ علَّ الوجه الثاين: ال

ا قد الصورة، لكنَّ وجود عٰىل وجودلاب متللصورة لتقدَّ  ةة علَّ املادَّ 

د ال يكون واحال فإنَّ  ة،ورة بالفعل بسبب الصكون املادَّ  ا أنَّ نَّبيَّ 

منهام عٰىل  م كلٌّ يتقدَّ ه تركيب، في إذا كان فة والفعل إالَّ بالقوَّ 

 خرٰى.األُ 

احد ال يصدر عنه ولاء امتناع كون اليش من م يه ما تقدَّ فو

 أثران.

تكون  فيمتنع أنْ  ،ةغري متناهي ة قابلة لصورادَّ امل الوجه الثالث:

صري إليها ما ألجلها ت انضافإذا  إالَّ  مَّ هُ نة. اللَّ لصورة معيَّ  سبباً 

ة من حيث هي ال يكون للامدَّ  حينئذٍ فبالوقوع،  نة أوىلٰ الصورة املعيَّ 

الصورة ]] ٥٥٠/[[ص  كلتا السبب لوقوع أمَّ بول، و القي إالَّ ه

 صورة.هو ال يكون ذلك املنظمُّ ة، فإٰىل املادَّ  نضمَّ ي او ذلك الذفه

 املالزمة. وفيه نظر بمنع

ة والصورة املادَّ  متان فنقول:املقدَّ  اتاندت ههَّ وإذ مت

 افني، وكان لكانا مضة، وإالَّ اهيَّ يف املزمهام ، وليس تالنمتالزمتا

ال نعقل  نْ ة، وأ دَّ هلا ما  إذا عقلنا أنَّ ل اجلسمية إالَّ ن تعقُّ ال يمك

ه ليس ة، لكنَّيها أو معها جسميَّ ف  إذا عقلنا أنَّ إالَّ  ةة املادَّ ماهيَّ 

ومالزمة  ،هانتاج إٰىل الربة حية للجسميَّ إثبات املادَّ  نَّ فإكذلك، 

 ة ليستهذه املالزم لوبة بالربهان، فعرفنا أنَّ مطة دَّ ة للامجلسميَّ ا

ما كان كذلك  كلَّ  نَّ الوجودين، وقد ثبت أ  بني لتني ببني املاهيَّ 

ة ة املادَّ انتفاء عّليَّ  ثبت أيضاً  ة لصاحبه، وقدحدمها علَّ ه يكون أ نَّ إف

و ل: ال خيذٍ م، فنقول حينئتقدُّ يكون للصورة   أنْ ة، فتعنيَّ رصوال يف

 .ال أو ،ةملادَّ ة لوجود اة مستقلَّ صورة علَّ الن تكو ا أنْ إمَّ 

 :هلوجو ،ل باطلاألوَّ و

ء إٰىل اليش ة، واملحتاجاملادَّ ة حمتاجة إٰىل نيَّ سامل: الصورة اجلاألوَّ 

 ة مطلقة له.يكون علَّ  يستحيل أنْ 

  ته إٰىل ذلكعليَّ ء حيتاج يف فايشذاته إٰىل ال يف  ما حيتاجالثاين: 

ة، فلو كانت الصورة وجديَّ ن املجزء م ةاملوجوديَّ  ء، ألنَّ اليش

 ،سطة اهليوىلٰ وا بهيوىلٰ لل اتهيَّ وٰىل لكانت علّ ة للهية علَّ جلسميَّ ا

موجودة ، فتكون اهليوٰىل سهانف فتكون اهليوٰىل واسطة يف حصول

 خلف.  قبل وجودها، هذا

 ،لالتشكُّ تناهي و مع الال توجد إالَّ  ةاجلسميَّ ة ورالثالث: الص

 ة.بع املادَّ اومها من تو

 :تماف عٰىل مقدَّ لدليل متوقِّ ا اوهذ

 يكون أنْ ء جيب ر عن اليشأخِّ ملتا نر عوٰىل: املتأخِّ مة األُ املقدَّ 
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ر بالذات أو خُّ ء سواء كان التأيشلا]] ٥٥١/[[ص  عن راً متأخِّ 

 . ةنمة بيِّ ان. وهذه مقدَّ بالزم

جيب  ثر عن ثالمع املتأخِّ  ي يكونء الذمة الثانية: اليشاملقدَّ 

ٰىل ارات عيف اإلش شيخال عن الثالث. وقد نصَّ  راً خِّ ون متأكي أنْ 

 ة مواضع:عدَّ  يفمة هذه املقدَّ 

 هذه املسألة. يف ل: األوَّ 

م بالوجود دِّ د اجلهات متقحمدَّ  يف بيان أنَّ لثاين لنمط االثاين: يف ا

م د اجلهات متقدِّ حمدَّ  ألنَّ (قال:  ملستقيمة احلركة.ا امعٰىل األجس

مة  كة أو متقدِّ ا مع األجسام املستقيمة احلروهي إمَّ  ،هات اجلعىلٰ 

 . ) ممتقدِّ ع ملا م عىلٰ واملتقدِّ  ،يهاعل

  أنَّ حيث بنيَّ سادس، يف النمط ال ملها أيضاً : استعالثالث

دم اخلالء لكان ع مععٰىل املحوي الذي هو  اً ماوي لو كان متقدِّ احل

 عدم اخلالء.  عىلٰ  ماً قدِّ مت

م ي الذي هو مع العقل املتقدِّ اوحللك االف ك أنَّ اهن ثّم زعم

 أنَّ املحوي، فخرج منه  كلفلا م عىلٰ وي غري متقدِّ ك املحعٰىل الفل

 البعد جيب أنْ بل، وما مع يكون ق  ب أنْ ما مع القبل بالذات ال جي

 والفرق مشكل. بعد، يكون

عٰىل املتالزمني اللذين  قطلَ ة تُ املعيَّ (قني: حقِّ ملا ضلقال أف

، وجودحيث ال ر أو منا من حيث التصوُّ ر إمَّ خا باآلق أحدمهلَّ عيت

املستقيم وكاجلسم  ،ل يف الوجودكُّ شتالة املتناهية وسميَّ كاجل

ص /[[ يف أيضاً ك فيها ذلك اجلسم يتحرَّ احلركة واجلهة التي 

 ٰىل تقدير كون نفيي اخلالء عنفو وكوجود املالء ،الوجود]] ٥٥٢

ق عٰىل املتصاحبني طلَ تُ  وقدر. التصوُّ  له يف مغايراً  اخلالء أمراً 

ة واحدة بحسب علَّ  نا عام صدرفق أهنَّ  اتَّ ق، كمعلولنيافباالتِّ 

ق غري تعلُّ اآلخر دمها بيكون ألحو اعتبارين فيها وال أمرين أ 

ع اسم املع يف قوو أنَّ  كور. وال شكَّ والعقل املذلك، كالفلك ذ

نة تلك املباي الفرق هو عنٰى واحد، فلعلَّ املوضعني ليس بم

 .)ةعنويَّ امل

اهي تنلاعن  كُّ تنفة ال سميَّ اجل ا أنَّ نَّبيَّ  مة الثالثة: قداملقدَّ 

 بق أنَّ وقد س ة،سميَّ  مع اجلام ال يوجدان إالَّ هنَّ أ ل، وظاهر والتشكُّ 

رين عن متأخِّ  غرية هلام، فهام إذن تكون علَّ  ة ال يمكن أنْ سميَّ اجل

أو  ءليشع اا ممَّ هو إفء عن اليش راً  يكون متأخِّ ة، وما الاجلسميَّ 

 ا قبلنويك ا أنْ ل إمَّ كُّ لتشااهي والتن ت أنَّ عليه، فثب ماً يكون متقدِّ 

 ة أو معها.اجلسميَّ 

أو  احلدِّ  اطةإح هيأة شكلال بأنَّ (رين: واعرتض أفضل املتأخِّ 

ر الصفة عن تأخُّ د دورة عن احلفهي متأخِّ  ،احلدود باجلسم

لكوهنا  ،ملقداررة عن اخِّ أثّم احلدود مت .ر ذايتتأخُّ  موصوفها، وهو

 .ضاً يأ ر ذايت ه، وهو تأخُّ لِّ حم نع احلالِّ  رهنايات املقدار تأخُّ 

ر أخِّ سم متر، واجلخُّ جلسم هبذا النوع من التأن ار عواملقدار متأخِّ 

ذه هب ئهزاب عن أجر املركَّ ة التي هي جزء منه تأخُّ اجلسميَّ عن 

  كن وكيف يم ؟م عليهاه متقدِّ يقال: إنَّ  املراتب، فكيف يمكن أنْ 

 ة؟يَّ الشكل مع اجلسم يقال: إنَّ  أنْ  أيضاً 

ة علَّ  ة مل تكن اجلسميَّ امَّ ـا: لنلل وهو قويان األوَّ يف البوالغلط 

ء ال ة لليشا ال يكون علَّ م ها، فإنَّ عن رينمتأخِّ هلام فهام إذن غري 

ة يَّ لّ العم بوالتقدُّ ]] ٥٥٣/[[ص  ة،يَّ لّ لعباعليه  ماً يكون متقدِّ 

، مِّ نفي العا صِّ خلانفي ا لزم منوال يطلق، م املمن التقدُّ  أخّص 

مة ها متقدِّ ة لكنَّيَّ لعلّ  باامهمة علي تكن متقدِّ مل وإنْ  ةاجلسميَّ  لَّ فلع

ة  م أجزاء املاهيَّ أو كتقدُّ نني عٰىل االثم الواحد كتقدُّ  عليهام بالطبع،

مل  نْ ة والزائلة وإزمعراضها الالَّ أ ة وتلك املاهيَّ  بة عٰىل خواصِّ املركَّ 

 .)العوارضك تل ء منة ليشزاء علَّ ك األجن تلمء يكن يش

ر الشكل عن أخُّ يفيد ت ناهذا البي بأنَّ (: قنيحقِّ أفضل امل ابأج

ق بالتناهي  لَّ ة ال تتعيَّ من حيث املاهوالصورة  ة الصورة،هيَّ ما

حيث الوجود فقط، ومعناه  من عنهام ا ال تنفكُّ ل، بل إهنَّ والتشكُّ 

 نْ أ بعدوال ي، يهامإل صهايف تشخُّ  صة حمتاجةالصورة املتشخِّ  أنَّ 

كاجلسم إٰىل   ،تهر عن ماهيَّ تأخَّ  ما يصه إىلٰ تشخُّ  ء يفحيتاج اليش

 ل غريلتشكُّ ذن التناهي وارين عنه. فإع املتأخِّ األين والوض

انا ك إنْ صة وصة من حيث متشخِّ رين عن الصورة املتشخِّ متأخِّ 

 .)وضعيف هذا امل ا القدر كاٍف وهذ تها.رين عن ماهيَّ متأخِّ 

 .ملا مرَّ ة، دَّ بع املاتوا ل من: التناهي والتشكُّ ةعابلرا مةقدَّ امل

مة عٰىل قدِّ اهليوٰىل مت ول:ع، فنقمات األربرت هذه املقدَّ وإذا تقرَّ 

 انة أو موجودمان عٰىل اجلسميَّ ا متقدِّ ل، ومها إمَّ تشكُّ للتناهي واا

 ما مع رة أو عىلٰ وم عٰىل الصا عٰىل املتقدِّ مة إمَّ عها، فاهليوٰىل متقدِّ م

 ومة عٰىل الصورة، فلمتقدِّ يوٰىل تكون التقديرين فاهلة، وعٰىل صورال

 مها عىلٰ زم تقدُّ قة يف وجودها للمط سطةة أو واكانت الصورة علَّ 

 مة عليها، وهو حمال.  املتقدِّ يوىلٰ اهل

ل، دَّ ال عليها تتبعند ورود االنفصة ميَّ الرابع: الصورة اجلس

ل، فلو للتبدُّ بلة قاة عيَّ الصور النو ]]٥٥٤/[[ص  وكذا سائر

م تلك دعور لوجب عدمها عند لك الصة معلولة لتكانت املادَّ 
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 الصور علالً إذن ليست تلك ة حمال. فادَّ عٰىل املدم الع الصور، لكن

ء ذلك اليشو ة،ة مطلقة للهيوٰىل، فهي إذن رشيكة للعلَّ مستقلَّ 

و أ  يكون جسامً  ة يمتنع أنْ يف تقويم املادَّ الذي تشاركه الصورة 

 عقيل. هو إذن جوهر عاد التقسيم، ف، وإالَّ اامني� جس

 ر عقيل مفارقود مؤثِّ موجن م ه ال بدَّ أنَّ ظهر  ه إذاوحتقيقه أنَّ 

 عند صريورة  املفارق ال يصل إٰىل القوابل إالَّ تأثري أنَّ د، وثبت جمرَّ 

 امالستعداد إنَّ ن غريه، وذلك الذلك األثر دو اابل مستعد� لقا ذلك

ٰىل ض املفارق إرة موجودة فيه، فإذن وصول فيصول بَ قِ  نحيصل م

 م.من التقدُّ  عوالن لصورة هذافيكون ل ة،ورة بواسطة الصملادَّ ا

 رتاض من وجوه:واالع

 اله ة، فإنَّ يَّ التالزم يستدعي العلّ  م أنَّ سلِّ ل: ال نُ وَّ وجه األلا

 فني واجلوهر والعرض.باملضا ه منقوضدليل عليه. مع أنَّ 

مع  ع اجلع امتناة، ونمنتكون اهليوٰىل علَّ  أنْ  ين: جازاالثوجه لا

 ني القبول والفعل.ب

وٰىل إٰىل مجيع عاء تساوي نسبة اهلييمكن ادِّ ه الثالث: ال وجال

 ،رصناهيوٰىل الفلك عندهم خمالفة باحلقيقة هليوٰىل الع إنَّ الصور، ف

 صورة لك هيوٰىل العنارص ال تقبلكذو ،وال تقبل صورة العنارص

بة إٰىل  النس متساويوٰىل اهلي عاء أنَّ منهم ادِّ  يصحُّ  ك، فكيفلفال

 إٰىل اهليوٰىل يفما افتقر  م أنَّ لِّ سوال نُ  ؟اهبلة هلا كلَّ قاو مجيع الصور

 من ة جزءاً ته. وليست املوجوديَّ جب افتقاره إليها يف فاعليَّ ذاته و

مل املحت نمو ،رود املؤثِّ بة الحقة لوجة نساملوجديَّ  ة، فإنَّ ملوجديَّ ا

  ذلكولكن يف]] ٥٥٥ /[[ص الوجود حمتاجاً  يف أصل يكون أنْ 

 .االتأثري يكون غني� 

 ظر.ه نوفي

ن ويك ل أنْ فيستحي ،هليوىلٰ ة يف االصورة حالَّ  :الوجه الرابع

 ،ر عنهفيتأخَّ  حلِّ ملحمتاج إٰىل ا احلالَّ  ة وجودها، ألنَّ من علَّ  جزءاً 

م عٰىل دِّ ة متقجزء العلَّ  ألنَّ ا، ة وجودهمن علَّ  جزءاً فال يكون 

 علول.  املمة عىلٰ تقدِّ ة موالعلَّ  ،ةالعلَّ 

ا  ة إذ، والعلَّ علولملاة لعدم ة علَّ علَّ ال عدم: الوجه اخلامس

ة وجود، وكذا لو للعلَّ  أحدمها مل يبَق  مَ دِ عُ ئني إذا كانت جمموع شي

 ةعلَّ ال ي هي، وإذا زالتحيث هة من العلَّ  قيودها مل تبَق د أح مَ دِ عُ 

 نة جيب عدمل، فعند زوال الصورة املعيَّ علوزول املي وجب أنْ 

 وٰىل.اهلي

عن هذا  )هروح س اهللاقدَّ (قني املحقِّ  ضلأفوسألت شيخنا 

ه ليس الصورة م، ألنَّ عدَ ة ال يُ جزء العلَّ الذي هو  فقال: املوضع

ة هي  العلَّ ة وختلفها بدل، بل جزء ادَّ ملا ة التي تفارقالشخصيَّ 

صورة ال  حيث هي صورة منصورة، وال هي حيثمن رة الصو

خرٰى، ورة أُ صا بهعقه تنَّ إم فعدَ تُ  ةشخصيَّ صورة  كلَّ  م، ألنَّ عدَ تُ 

 ن حيث هيصورة، والصورة مم الصورة من حيث هي عدَ فال تُ 

ة علَّ ن تكو ة وال يمكن أنْ من العلَّ  تكون جزءاً  صورة يمكن أنْ 

ة ودانت موجكء لو جود يشو يف  ةة تامَّ لَّ ا تكون عة، ألهنَّ تامَّ 

  للشخص.وال وجود إالَّ  ،رةوبالرض

ق، ر انة هو وجود املف ملتعيِّ ا  يوىلٰ ر يف وجود اهل املؤثِّ  اصل أنَّ حل وا 

ا كام ا الصورة فإهنَّ اهليوٰىل. وأمَّ   ذاتتعنيُّ   الذات قبل ء متعنيِّ وهو يش 

رة ليست الصو  املفارق، واحلاجة إىلٰ ط رش عرفت رشائط لوصول 

 صورة، واملعلول املعنيَّ ا ث إهنَّ بل من حي  ة ي تلك الصوره  حيث من 

ولكن ال يستدعي  ةيَّ خص نة ش عيَّ ة م عي علَّ يستد كان   وإنْ خيص الش 

ورة معتربة يف هذه فالص بأعياهنا،  موراً أُ  رشائط التأثري  ن وتك أنْ 

 ام هوإنَّ ل ا، واملتبدِّ صه خا اهتا ال من حيث أش ة من حيث ماهيَّ طيَّ الرش

  . ت ااملاهيَّ   األعيان والشخصيات ال ]  ] ٥٥٦ص  [[ / 

 فجاز أنْ  ،عيانوجود يف األ الطبيعي مالكيلِّ  نَّ إظر، فه نوفي

 ة.يَّ العلّ   مدخل هلا يفال اتلوازم املاهيَّ  وألنَّ  ة.يكون علَّ 

ة اهليوٰىل كانت الصورة إذا كانت رشيكة لعلَّ  دس:الوجه السا

  مة عليها، هليوٰىل متقدِّ ون افتك ، ها حمتاجة إٰىل اهليوىلٰ مة لكنَّمتقدِّ 

 لك حمال. خرٰى، وذعٰىل األُ نهام واحدة م م كلِّ فيلزم تقدُّ 

قد  عند ذلك همة بصورة فإنَّ قوِّ مت نتكاة متٰى يه: املادَّ عل لقي

ة لقبول ة ألجلها مستعدَّ صري املادَّ ا تعرض هلا من العوارض مت

ما للصورة  جهٍ بوبة ة موجدما تكون علَّ عنة خرٰى، فاملادَّ صورة أُ 

 ةممة هبا، بل تكون متقوِّ متقوِّ ها وال تاجة إليحماحلادثة ال تكون 

اجة تة إليها مل تكن هي حمادَّ ملة، وحينام احتاجت السابقبالصورة ا

 .احلدوث، فانقطع الدورإليها يف 

ة يف ام يستقيم لو كانت حاجة الصورة إٰىل املادَّ  يقال: هذا إنَّ ال

دوث ة بعد احلحلاجة مستمرَّ كانت اإذا  ااحلدوث فقط، فأمَّ 

 زائل. كال غريفاإلش

عقل  الي تها، وه علَّ لتعنيُّ اهتا ذنة يف عيَّ ا نقول: اهليوٰىل مألنَّ 

بل  ،نهاة ليس لتعيُّ نها إٰىل الصورة املعيَّ افتقار ا أنَّ نَّال، وقد بيَّ الفعَّ 

ها لكنَّ ةة عن املادَّ غنيَّ ا تهوالصورة يف ماهيَّ  ،تهامن حيث ماهيَّ 

 .اجلهتنيفرتاق ع الدور الطة إليها يف وجودها، فانقتاجحم
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دها، كذا جيب وجود  ب وجوجيام ة كلَّ الع وفيه نظر، فإنَّ 

كان  صورة إنْ : مطلق النئذٍ يح]] ٥٥٧/[[ص  ا. فنقولئهجز

مل تكن موجودة مل تكن  ة، وإنْ ة تامَّ يكون علَّ  ن أنْ أمك موجوداً 

 وجودها.ا عٰىل ف وجودهلتوقُّ  ،دةة موجوتامَّ لا ةالعلَّ 

  ة مطلقة الحتياجها إىلٰ ست علَّ صورة ليقلتم: ال :الوجه السابع

ون ا يكذهة، بل من العلَّ  جزءاً ن كوت فكذا ال جيوز أنْ  ا:قلنة، ادَّ ملا

 . حينئذٍ أوٰىل 

إليها  إذا كانت اهليوٰىل حمتاجةً ( نفسه فقال: عىلٰ اعرتض الشيخ 

ة للصورة يف  علَّ صارت اهليوىلٰ  فقدود صورة وجللي يستو يف أنْ 

 .)قةبالوجود سا

توي يس ها يف أنْ يبكوهنا حمتاجة إل ضِ ا مل نقنَّ أ (بـ  بوأجا

وجود إليها يف  ا حمتاجةاإلمجال أهنَّ ب ناصورة وجود، بل قضيلل

ء إليه ما احتاج اليش ه ليس كلُّ نَّ إف )،معهو ء توجد الصورة به أ يش

 ن.قد يكون وقد ال يكو لب، ءلليش ةيكون علَّ  وجب أنْ 

الصورة حمتاجة  أنَّ قول بتأ (ل: قا أنْ برين اعرتض أفضل املتأخِّ 

الصورة رشيكة  إنَّ قلت بطل قولك:  إنْ قول؟ فٰىل أم ال تهليوإٰىل ا

مة رة ومتقدِّ ن الصورة متأخِّ ه يلزم من القولني كونَّ يوٰىل، ألهلاة لعلَّ 

وٰىل يوٰىل، مل تكن اهليهل اإىلٰ  اجتالصورة ال حت قلت: إنَّ  . وإنْ معاً 

 .)تك السابقةطلت حجَّ الصورة، فب مة بوجه ما عىلٰ متقدِّ 

من حيث ة ورالص ذهب إٰىل أنَّ ه ينَّ بأ(قني: قِّ ل املحأجاب أفض

ها، ومن حيث تاهليوٰىل ورشيكة لعلَّ  مة عىلٰ دِّ قتهي صورة تكون م

 ألنَّ ، ىلٰ ويرة عن اهللة يف اخلارج تكون متأخِّ صة حمصَّ هي متشخِّ 

نٰى  عوهذا هو م لها. حتصُّ صها والقابل لتشخُّ  اهليوٰىل هي السبب

توي للصورة يس أنْ  جة إليها يفبكوهنا حمتا ضِ ا مل نقأنَّ (له: قو

ة ا العلَّ ، وال إهنَّ دة للصورةجِ وة اململ نقل هي العلَّ  يأ  ،)وجود

  لها، بل قضينا باإلمجال صها وحتصُّ لتشخُّ ]] ٥٥٨/[[ص  ةفاعليَّ ال

نا يصورة به أو معه، أي قضجد الء توا حمتاج إليها يف وجود يشأهنَّ 

لذين ل الكُّ تناهي والتشالٰىل يف وجود ج إٰىل اهليوتاة حتصورال أنَّ 

ون اهليوٰىل موجودة لتك ل الصورة هبام أو معهامصَّ ص وتتحتتشخَّ 

ء وعٰىل الصورة مة عٰىل ذلك اليشفإذن اهليوٰىل متقدِّ  قابلة هلام.

 الصورة من ه ال عىلٰ صافها بء من حيث اتِّ بذلك اليشة فصاملتَّ 

 .)صورة حيث هي

 م. قدَّ ا ته موفي

ة تكون علَّ  جيوز أنْ  رة الالصو  أنَّ بنيَّ  أنْ  ئيس بعدقال الر

جة تات حمالصورة ليس إنَّ ( :طلقاً يوٰىل مهللقة أو آلة أو واسطة لمط

ليست ف يوىلٰ اهلا الصور التي يمكن زواهلا عن إٰىل اهليوٰىل، أمَّ 

زالت ة إذا وهريَّ الصورة اجل اهليوٰىل، ألنَّ  رة يف الوجود عنبمتأخِّ 

 خرٰى يكون بدالً أُ  ة صورةيف املادَّ  مل حتصل عقيبها فإنْ  ةدَّ ن املاع

ختلو عن ال  اهليوىلٰ  م من أنَّ ا تقدَّ مل ،دةوجوة ماملادَّ  عنها مل تبَق 

لة ائلزرة اصوال بء الذي عقَّ الصورة، وإذا كان كذلك فاليش

ذلك  ة وحافظ لوجودها بواسطةدَّ صورة احلادثة مقيم للامبال

 البدل.

فظ وجود ب حيقِّ ذلك املع صدق قولنا: إنَّ  لزم منه ال ينَّ ثّم إ

فظ ذلك البدل بتلك حي هنَّ إنقول:  لك البدل صدق أنْ ذب ةاملادَّ 

لو ، فلوجود غريه ء ما مل يوجد مل يكن حافظاً اليش نَّ ، ألوىلٰ اهلي

 ثّم تصري بعد ذلك الً م أوَّ ة كانت تقويوٰىل مقيمة للصورهلا كانت

 زم أنْ هيوٰىل، فيلالصورة مقيمة لل أنَّ  مد تقدَّ رة، وق مقيمة للصو

 عٰىل وجود اآلخر. قاً ابمنهام س يكون كلٌّ 

التالزم فيها  ت فإنَّ افلكيَّ ا كالصورة التي ال يمكن زواهلا المَّ وأ 

ة يوٰىل علَّ ون اهلتك نْ وال يمكن أ ]] ٥٥٩/[[ص  ،ثابت أيضاً 

 يستلو عكس. الفتعنيَّ  القابل ال يكون فاعالً  نَّ للصورة، أل

ي  فه، ة فيها ملا مرَّ ة مطلقلة وال واسطة مطلقة وال آصورة علَّ ال

 .)رشيكة

ه م، ألنَّ دَّ ا تقهذا مناقض مل بأنَّ (رين: تأخِّ ملاعرتضه أفضل ا

 كان كذلك امَّ ـلو  اهليوٰىل،عىلٰ مة الصورة متقدِّ  مشتمل عٰىل أنَّ 

ٰىل عة وراملذك ةنت احلجَّ اوٰىل عٰىل الصورة، وقد كهليم ااستحال تقدُّ 

بوجه  ماً  تقدُّ ىلٰ يولله ة عٰىل أنَّ  مبنيَّ ة للهيوىلٰ امتناع كون الصورة علَّ 

 رة.الصو ما عىلٰ 

ليس  )ة ال حمالة بالبدلللامدَّ  ل مقيمب البدفمعقِّ (قوله:  وأيضاً 

وشكل ما عن أين ما  اجلسم ال ينفكُّ  إنَّ  اإلطالق، فعىلٰ د بجيِّ 

 أو  أو شكل معنيَّ نيَّ أين مع زال كذلك فمتٰى  ندار ما، وإذا كاومق

مقدار آخر وشكل آخر ور آخحيصل أين  وأنْ  دَّ فال ب عنيَّ قدار مم

 ذه األعراض صوراً تكون ه يلزم أنْ . ثّم ال ملا مٰىض  دالً ون بكيل

 يكون مقيامً  بدل ال جيب أنْ الب معقِّ  منا أنَّ فعلة. مة للامدَّ مقوِّ 

يف بعض  ام يصحُّ إنَّ ان ذلك لك حَّ صة بذلك البدل، بل لو دَّ لامل

 .)ربهاناألشياء وبال

عٰىل  رةوصم الة تقدُّ  كيفيَّ ه بنيَّ نَّ بأ: (قنيل املحقِّ أفض ابأج

 ألنَّ املسألة ال تنعكس، الستحالة الدور. و  أنَّ اهليوٰىل وأشار إىلٰ 
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وجود ها قبل مة بنفستقوِّ للصورة لكانت م مةقياهليوٰىل لو كانت م

ه هو . وهذا بعينل ملا مرَّ اوهو حم لزمان،أو با لذاتاا بالصورة إمَّ 

ة مطلقة ن الصورة علَّ كوت  بيان استحالة أنْ ورده يفالذي أ 

ة مطلقة  منهام علَّ  لٍّ ة كون كٰىل. فحصل من ذلك استحالهيولل

خرٰى. ثّم جعل األُ  ريغ منهام من يام كلٍّ ق  الةستحخرٰى، اللألُ 

تها لَّ يكة لع ورش يوىلٰ هل ان حيث هي صورة سابقة عىلٰ الصورة م

ة، ورلصوٰىل سابقة عٰىل اهي هي وٰىل من حيثة ومل جيعل اهليالفاعليَّ 

 رة، فالف الصوي هيوٰىل قابلة حمضة بخالث هيحاهليوٰىل من  ألنَّ 

 للوجود. ومعطيةً  ةً علفا تصري أنْ ]] ٥٦٠/[[ص  يمكن

 احتياج اجلسم ال   يقتيضامانفكاك اجلسم عن أين ما إنَّ ع ناوامت

ن حيث هو صه إٰىل األين مجوده وتشخُّ يف وبل  ،جسامً كونه  يف

ما ن يأ . واألين من حيث هو نيَّ معال من حيث هو أين ن ما، أي

  من حيث هو أين معنيَّ سم ما، و حيث هو جحيتاج إٰىل اجلسم من 

 . ج إٰىل جسم معنيَّ تاحي

عٰىل  يدلُّ  )ض صوراً تكون هذه األعرا  ال يلزم أنْ مّ ث(وقوله: 

 ا، وهذة فقطلامدَّ ه مقيم لوجود الصورة بأنَّ ثبت يخ أ لشا أنَّ  نَّ ظه أنَّ 

 وليس كلُّ  مةيقصورة م كلَّ  كس، فإنَّ لعا مسهو من باب توهُّ 

قيم يُ هر ام هو جوالصورة إنَّ  الذي هو ل املقيممقيم صورة، ب

ا هنَّ ، ألوهذه أعراض أقامت أعراضاً . تهه ومادَّ هو حملّ  جوهراً 

صاهتا يف تشخُّ  ، بلتهاسميَّ يف جال صة متشخِّ  أقامت أجساماً 

فإذن . صات اجلسميت بمشخَّ مّ ك ُس تها، ولذلميَّ العارضة جلس

 ه.جِّ نقض هبا ليس بمتوال

ة للامدَّ  يامً يكون مق جيب أنْ  دل الب البقِّ مع فعلمنا أنَّ (وقوله: 

 إالَّ  ضِ الذي ذكره مل يقت كره، ألنَّ ذ افليس نتيجة مل )،بذلك البدل

وذلك ال  ،يونص باألُ خِّ تشامل جسملل يامً مق نيوب األُ كون معقِّ 

 .)بالصورةة ادَّ  إقامة املينايف

ة ص املادَّ خُّ تش ةيف كيفيَّ  :البحث الرابع ] ]٥٦١[[ص /

 :ة ملادَّ لصورة بابالصورة وا

اهللا  سقدَّ (ين ة والدِّ قني نصري امللَّ ل املحقِّ ضأف خناسألت شي

ة من املادَّ  ص كلٍّ شخُّ سبب توما  ،عن هذا البحث )روحه

ت أي بذا ،لقةص بالصورة املطة تتشخَّ املادَّ (: الورة، فقالصو

ام تصري  إنَّ ىلٰ وياهل نة، فإنَّ ورة معيَّ بص رة من حيث هي هي الالصو

نها ال من حيث عيِّ صها وتُ شخِّ تُ  ةورص نها ألجلوٰىل بعيهذه اهلي

صورة  أيَّ  فإنَّ  ا صورة ما،نة بل من حيث إهنَّ يَّ ا صورة معإهنَّ 

صورة رتنة بالملقة اة بعينها هي املادَّ املادَّ  ت تلكة كانادَّ ملاقرتنت با

ا  من حيث إهنَّ ىلٰ ويص بذات اهلفال تتشخَّ  رةصوا اللسابقة. وأمَّ ا

نة ألجل  هذه الصورة املعيَّ تصريمل رة هذه الصو ما، ألنَّ هيوٰىل 

ه هذ تفارق أنْ  ألمكن وإالَّ  ،هي هيوٰىل ماث حياهليوٰىل من 

ام ها، وهو غري معقول. فإذن إنَّ غريق بلَّ ة وتتعادَّ لصورة هذه املا

ورة من الص صة بذات املتشخِّ يوىلٰ اهلف نة، بخالٰىل معيَّ ق هبيوتتعلَّ 

]] ٥٦٢/[[ص  يوىلٰ هلا قتفار أنْ ذا أمكن حيث هي صورة، وهل

لك مل تكن ت جد اهليوٰىل وإنْ فتو، هاصف بغرينة وتتَّ الصورة املعيَّ 

ص نة وتشخُّ ملعيَّ وٰىل اباهلي صورةلص افتشخُّ  .ة بعينهاالصور

ة يقة القابليَّ حقو ذات اهليوٰىل ه وألنَّ  .ورة املطلقةاهليوٰىل بالص

 .)صللتشخُّ  فال تكون فاعالً  ،داواالستعد

. فإذن إذا وفاعالً  ء قابالً من منع عدم كون اليش م دَّ قت اموفيه 

ة للصورة وفاعلة ابلا ق أمكن، واهليوٰىل هناجلهتان  فتتلاخ

ة ابليَّ اهليوٰىل حقيقتها نفس الق وكونتناع. صها فال املتشخُّ 

 سبي.ن مرألذلك ا باطل، ألنَّ تعداد واالس

 كلٍّ  صليل تشخُّ رين عٰىل الرئيس يف تعخِّ أتاعرتض أفضل امل

ة لَّ ع امواحدة منه ذات كلِّ  منهام بذات اآلخر من غري دور، ألنَّ 

خرٰى ألُ منهام بذات ا كلٍّ  صتشخُّ  نَّ بأ(خرٰى: ص األُ لتشخُّ 

انضامم ٰى، ورخ ذات األُ منهام إىلٰ  انضامم ذات كلٍّ  ىلٰ ف عقِّ متو

، منهام ص كلٍّ ف عٰىل تشخُّ قِّ وخرٰى متام إٰىل ذات األُ نهم ذات كلٍّ 

 إليه غريه. املطلق غري موجود، وما ليس بموجود ال ينضمُّ  فإنَّ 

ف عٰىل ة ال يتوقَّ اهيَّ  املانضامم الوجود إىلٰ  أنَّ بب جاثّم أ 

 .)، فكذا هناموجوداً هام د مناحو ورة كلِّ صري

ص ست فاعلة للتشخُّ لية املادَّ  بأنَّ ( :قنياملحقِّ  أفضل وأجاب

ص هي األعراض شخُّ للت لاعلفا قابلة، بل ام من أهنَّ دَّ ملا تق

ّميات س املاملكتنفة هبا، كالوضع واألين ومتٰى وأمثاهلا 

ع الواحد، ور أفراد النة لتكثُّ الفاعليَّ  ي العللصات، وهباملشخِّ 

 ة القابلة.ة هي العلَّ واملادَّ 

املطلق  نَّ أل ح،س بموجود، غري صحيليطلق امل م بأنَّ واحلك

لتقييد، إلطالق وااط بال رش ]] ٥٦٣/[[ص  ذؤَخ يُ  يمكن أنْ 

د يف ووجل مم. واألوَّ ط اإلطالق كام تقدَّ ذ برشؤَخ يُ  يمكن أنْ و

ه بأنَّ احلكم  نة. فإذموجود يف العقل خاصَّ قل. والثاين اخلارج والع

 ، باطل.جود أصالً  موغري

ان، ام أمران عقليَّ هنَّ ة غري صحيح، أليَّ املاه ىلٰ الوجود إوانضامم 
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يف  ةهي خارجيَّ  ة من حيثجيَّ اراخل مورإحلاق األُ  حُّ صيوال 

 . )ةة من حيث هي عقليَّ مور العقليَّ أحكامها باألُ 

ة  يَّ ة كلّ هيَّ األعراض له ماواحد من تلك  كلَّ  إنَّ نظر، ف يهوف

ص التشخُّ غريه. وال جيوز استناد  صاً شخِّ وم صاً خمصِّ  ستدعييف

 ىلٰ تعااري بله ثابت يف اتٰى، ألنَّ ومن إٰىل الوضع واألي وحيث همن 

ء هذه املعاين عنها. واملراد بالوجود انتفا دات معجرَّ وغريه من امل

ني ين عقليَّ ة والوجود أمروكون املاهيَّ  ي.هنهنا العيني ال الذ

ة التي  املاهيَّ إذ ليس هناك إالَّ ة، ة عقليَّ ة املوجود كون املاهيَّ يضيقت

ة يَّ صاف املاهواتِّ  اقلي� ع لهة والوجود الذي جعا عقليَّ جعله

 تسلسل، بل هو أوٰىل بالوجود وإالَّ  ايني� ع بالوجود وليس أمراً 

 د.ة والوجوالذهني من املاهيَّ 

ة  النوعيَّ ت الصور يف إثبا :البحث اخلامس]] ٥٦٤ص [[/

 :ونفيها

التي  ة، وهينوعيَّ  لألجسام صوراً  أنَّ إٰىل  لفالسفةت ابذه

 .ألجسام أنواعاً هبا ا ختتلف

ة   اجلسميَّ األجسام بعد اشرتاكها يف بأنَّ ا وا عٰىل إثباهتجُّ تحاو

عرس ويف ل األشكال املختلفة وتركها بسهولة أو بتلف يف قبوخت

خيلو عن  ال يمكن أنْ ]] ٥٦٥/[[ص  جسم كلَّ  هلا، فإنَّ بوق  عدم

 ثة:مور ثالأُ  دأح

هلام بسهولة،  تابعالل م والتشكُّ ل: قبول االنفكاك وااللتئاوَّ األ

 ات.العنرصيَّ  لرطبة منم ازم لألجسالالا وهو

، وهو الالزم لألجسام اليابسة عرسمجيع ذلك ب الثاين: قبول

 ات.من العنرصيَّ 

 ات.لكيَّ لك، وهو الالزم للفعن قبول ذع ناالثالث: االمت

ام ، فهي إنَّ ها بالغريلقيام لذاهتاغري واجبة  مور خمتلفةوهذه األُ 

ة ة العامَّ ميَّ جلرا هاتقتضي وال يمكن أنْ ضيها، لل تقتب بعجت

م من  ملا تقدَّ ، وال اهليوىلٰ كوهنا خمتلفةكة يف مجيع األجسام لرتشامل

ٰىل مور خمتلفة غري اهليوإذن أُ  هالل، فعكون فاعالً ل ال يالقاب أنَّ 

ملفارق إٰىل ة اوي نسب، لتساهلام قارنةممور والصورة. وتلك األُ 

مور ق باألُ علَّ تيا م هاائة، القتضباملادَّ  قةتعلِّ جسام. وهي ممجيع األ

ه وهي صور ال ل وعرسالفصل والوص ة، كسهولة قبولنفعاليَّ الا

 موصوفاً ن كوي صل اجلسم من غري أنْ حي أعراض، المتناع أنْ 

 مور.بأحد هذه األُ 

 نع أنْ ، ويمتالوضع ن األين أوعخيلو  اجلسم يمتنع أنْ  يضاً أ و

  أنْ تقتيض   هت وضاع. فإذن جسميَّ يع األ وعٰىل مج   كنة ألم يكون يف مجيع ا

 جسم جيب أنْ  كلَّ  ثّم إنَّ  نني. و وضع غري متعيِّ أ  ان يكون يف مك 

 ال خيلو كلُّ ن إذ  تقتضيهام طبيعته. فنني ضع متعيِّ بمكان أو و خيتصَّ 

نني، متعيِّ  خاصٍّ  أو وضعٍ  خاصٍّ   استحقاق مكانٍ  يقتيض جسم عامَّ 

  كة.شرت ة امل لعامَّ ة ا ة للجسميَّ ة املغايرذلك هو الصورة النوعيَّ و 

 اتفاملقتضية للكيفيَّ  ،اارهختتلف باعتبار آث رصوالوهذه 

قتضية اسبة للكيف، واملون منه تكاالنفكاك وعرس كسهولة قبول

األعراض. ناسبة لألين، وهكذا يف سائر م نةالستحقاق األمك

للعلم ]] ٥٦٦/[[ص  راضة لألعلصور مغايراام كانت هذه وإنَّ 

يف ذلك له صوح هو غري اً ينأ  حقُّ يث يستاجلسم بح ونك بأنَّ 

 عراض يدلُّ جسام مع زوال األبقاءها يف بعض األ وألنَّ األين. 

ه إٰىل اء ولردِّ ملا ل لسهولة تشكُّ املقتيضالسبب  ، فإنَّ ملغايرةعٰىل ا

عاده و إصوده أ مجعند  اٍق عي ووضعه الطبيعي بمكانه الطبي

 كعيبه.أو تالقرس ب

 :وجوه واالعرتاض من

 ة.يف اجلسميَّ  جسامألا م اشرتاكسلِّ نُ  الل: وَّ األ

  تي ذكرمتوها فقدتلفت يف الصفات الاألجسام كام اخ: ينالثا

لصفات، ا لكا مبادئ تلتي جعلتموهيف الصور ا ختلفت أيضاً ا

 فة اقتٰىض لسنادها إٰىل صور خمتإعراض  اختالف األاقتٰىض  فإنْ 

فيها   مكاللثّم ار خمتلفة. ومإٰىل أُ  إسناده صور أيضاً ال الفاخت

 .لالتسلس ل، فيلزماألوَّ  يف كالكالم

ام نة إنَّ املعيَّ  بالصور عنيَّ ي املاص اجلسم العنرصال يقال: اختص

فيها كانت موصوفة الصورة ك تلة قبل حدوث املادَّ  كان ألنَّ 

حقة، رة الالَّ صوالبول ة لقدَّ ملاات خرٰى ألجلها استعدَّ رة أُ بصو

 لكلِّ  ة فألنَّ ورها النوعيَّ بصة كيَّ لألجسام الفا اختصاص اوأمَّ 

ام تقبل ة إنَّ مادَّ  كلُّ ة الفلك اآلخر، وادَّ ة ملهيَّ باملا ةة خمالففلك مادَّ 

 ت فيها دون غريها. الصورة التي حصل

 ٰى ات حتَّ زوا مثله يف الكيفيَّ زتم ذلك فجوِّ ا نقول: إذا جوَّ نَّ أل

د  احو كلُّ  تصَّ ام اخة إنَّ يَّ العنرص]] ٥٦٧[[ص / جسامقال: األي

ة يفيَّ صاف بتلك الكقبل االتِّ  ه كاننة، ألنَّ ة املعيَّ ها بالكيفيَّ من

ة كيفيَّ ة لقبول الت املادَّ خرٰى ألجلها استعدَّ ة أُ بكيفيَّ  موصوفاً 

واحد منها  كلُّ  ام اختصَّ ة فإنَّ األجسام الفلكيَّ  حقة. وأيضاً الالَّ 

ا ة. وعٰىل هذالكيفيَّ ك تل ته ال تقبل إالَّ ادَّ م نَّ نة، ألعيَّ ملته ابكيفيَّ 

 صور.إثبات هذه ال ىلٰ دير تسقط احلاجة إالتق
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ها متغايران.  ئباداألعراض وم نَّ أب( :نيقل املحقِّ أفض أجاب

ر األحوال ائوسعن تلك املبادئ  اك� ل اجلسم منفويمتنع حتصُّ 

ت ايفيَّ الكم بتقدَّ  ايت تلك املبادئ بعد وضوح مسمَّ  ذكورة، فإنْ امل

ل ب إليها حتصُّ نَس يُ  غي أنْ ه ينبأنَّ  مية، إالَّ تسال يف  مضايقةفال

، وليست ةراملذكو راضعاألوصدور  اً أنواعجسام األ

 .)كذلك وال املوادُّ االستعدادات 

ة. يف املعنٰى واملغاير بلة مل يقع يف التسميزاع الن وفيه نظر، فإنَّ 

ذه ة عن هكَّ وجد منفوهنا ال تكتناع االنفكاك نفس النزاع. ووام

 كاك.االنف امتناع ىلٰ ع شياء ال يدلُّ األ

 سم ليكون مبدأً ئد يف اجلاز مرمن أ  بدَّ ه ال منا أنَّ لَّ الثالث: لو س

 بات ذلك يف كلِّ إث من ه ال بدَّ قلتم: إنَّ  مَ ـلكن لِ ات، كيفيَّ هلذه ال

ه طع بأنَّ ات خمتلفة ال يمكن القعدم قبول الفلك لكيفيَّ  ؟ فإنَّ سمج

كن مل ت لصورة إنْ ك اتل جل صورة زائدة، ألنَّ ألن كوي وأنْ  ال بدَّ 

دم قبول وهو ع - لعلَّ احلكم امل لك مل يكنالفلك ة ذالزمة جلسميَّ 

ليس  كانت الزمة فذلك اللزوم ، وإنْ الزماً  - فةات املختلالكيفيَّ 

فيها  كون حاال� ء من لوازمها وال ملا ال يليش ة واللنفس اجلسميَّ 

ته  حَّ وبتقدير ص ،ذلك باطل]] ٥٦٨ [[ص /كلَّ  ، ألنَّ ا هل وال حمال� 

 ألجلتلك الصورة كون لزوم ي أنْ  ه جازحاصل، ألنَّ  صودفاملق

  أنْ الشكل واملقدار، فتعنيَّ قسام، فليجوز مثله يف لزوم األ هذه

يف لزوم تلك الصور  كافيةت انة. وإذا كزوم للامدَّ يكون ذلك الل

ت هذه إٰىل إثباجة حا ريغراض من عال يكفي يف لزوم هذه األ مَ فلِ 

 الصور؟

  وهو سهولةكال بمنها ما يقبل األش عنارص فإنَّ الا وأمَّ 

 مَ كذلك فلِ   وهو اليابس، وإذا كانبعرس ابلها يقها منالرطب، وم

ة، ة وجوديَّ بعلَّ  ةلالت معلَّ التشكُّ قبول  سهولة يقال: إنَّ  ال جيوز أنْ 

ة؟ ك العلَّ م تلي عدة وهيَّ معدة لَّ لة بعا معلَّ هنَّ إقبوهلا فوبة ا صعوأمَّ 

 نَّ فإ ولته،ية سهالقبول عدم ملقتض وبةصعملقتضية لالصورة ا ألنَّ 

 ايكون عدمي�  هولته، ومبدأ العدم جيوز أنْ لس عدم قبولبة العوص

األجسام عن  ر ال يظهر امتناع خلوِّ أو بالعكس، وعٰىل هذا التقدي

 ة.الصورة النوعيَّ 

املطلقة هلذه  ةاجلسميَّ  استلزام بأنَّ : (قنيأجاب أفضل املحقِّ 

ة يَّ اجلسما مشرتكة. وكذلك كوهنري معقول، لالصور يف الفلك غ

ر اختصاصها بالفلك هو هذه الصوسبب  ألنَّ  ة بالفلك،صَّ ختملا

قول، بل ة غري معجسميَّ هذه الصور للال غري، فإذن القول بلزوم 

، فلكلصورة ال ة الزمةميَّ قال: اجلسعكس ويُ يُ  جب أنْ واال

 رة الفلكصو اا تلزمها، ألهنَّ ورة ألهنَّ ذكمللقسمة اتسقط ا ئذٍ حينو

معقول، المتناع   فغري رَ كِ ذُ عٰىل ما  لِّ  املحىلٰ إ دهاسناإا وأمَّ  غري. ال

 ة أعداماً يَّ ا جعل بعض الصور العنرص. وأمَّ ابل فاعالً يكون الق أنْ 

ة ينيَّ األا ة. أمَّ ست عدميَّ األعراض املذكورة لي نَّ أل ل،فغري معقو

ة ديَّ وجومور الواألُ  يف مواضعها، تبنيَّ  فعٰىل ما ا الباقية، وأمَّ ةفظاهر

 .)عدامعن األال تصدر 

هولة عني سأ - يف الصفات الثالث ال بدَّ  هنَّ منا أ بع: سلَّ الرا

 -  قبوهلا وهلا وعدموصعوبة قب]] ٥٦٩/[[ص  قبول األشكال

 ؟تلك العلل صور إنَّ  تم:قل مَ لِ ة، فسنادها إٰىل علل وجوديَّ إن م

و سبب ي هه الذحلِّ ملم املقوِّ  ارة عن احلالِّ رة عبالصو نَّ وذلك أل

عٰىل تعليل هذه ت دلَّ ورة ة املذكاحلجَّ  ب أنَّ ه. فهد حملِّ لوجو

 اللة عىلٰ من الد موجودة يف األجسام، لكن ال بدَّ ر مواألعراض بأُ 

ت كون يثبٰى ام حتَّ مور أسباب لوجود تلك األجسألُ تلك ا أنَّ 

 .بل أعراضاً  تكون صوراً ال  فوإالَّ  ،راً صو رموتلك األُ 

 .الً أوَّ  مرَّ  ايب ممَّ قر وهو

ا ة، ألهنَّ ٰىل اجلسميَّ إ تاجةا حمالتي أثبتموه ه الصورس: هذاخلام

ة ط حلول اجلسميَّ برش ة أو يف اهليوىلٰ ة يف اجلسميَّ كون حالَّ ت نْ ا أ إمَّ 

 تة، فلو كانتاجة إٰىل اجلسميَّ حم اهنَّ إرين فوعٰىل التقدي ا،يهف

 ا لزم الدور.هب لةة معلَّ اجلسميَّ 

م قوِّ تُ  نْ طها أ الصور ليس من رش  نَّ أب(قني: حقِّ أجاب أفضل امل

مها من قوِّ لصور تُ م اهليوٰىل، وهذه اقوِّ تُ  ا أنْ هرشط ل منة، باجلسميَّ 

 .)غري دور

 والً فص فتكون يف احلقيقة، عةهذه الصور منوِّ  نَّ وفيه نظر، أل

 مة هلا.لألجسام، فتكون مقوِّ 

 بدأكون هي متوا يف اجلسم صورة واحدة تثبِ تُ  ا أنْ مَّ دس: إسالا

رة املتكثِّ مور األُ  كل، فيلزم صدورشر والملقداا فيه من الكيف وامل

توا يف اجلسم ثبِ وهو عندهم حمال. أو تُ  عن الصورة الواحدة،

زم يل فحينئذٍ خمصوصة، ة ورعرض خمصوص ص حسب كلِّ ب

 ال. وهو حم ،ة الواحدةرية للامدَّ ات صور كثإثب

 بة.ذه الصور مرتتِّ ال: هال يق

يقال:   س بأنْ ه لينَّ إف، بةعراض غري مرتتِّ األهذه : نقول األنَّ 

صافه باملقدار يف األين ألجل اتِّ ]] ٥٧٠/[[ص  جلسمول احص

رارة احلو وكذا القول يف الشكل املخصوص بأوٰىل من العكس.
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ة ألجل سصاف النار باليبويقال: اتِّ  أنْ ليس ببل ة. والربود

حدة منهام وا كلَّ جد ا نرارة أوٰىل من العكس، فإنَّ باحل صافهااتِّ 

 ب وجب أنْ اآلثار ترتُّ  هذه بني . وإذا مل يكنخرٰى ألُ عن ا ةمنفكَّ 

بة، ر مرتتِّ ، فال تكون تلك الصوب أيضاً ني عللها ترتُّ ال يكون ب

 ل.كاشويعود اإل

  نيصدر ع الكثري جيوز أنْ  بأنَّ ( قني:املحقِّ ل أفضأجاب 

 الصور تقتيض مور ورشوط خمتلفة إليه، فهذهأُ بانضامم  الواحد

ة، املادَّ حسب ري بر عن الغوالتأثُّ اهتا حسب ذلتأثري يف الغري با

اهنا والعود إليه برشط خروجها ن يف مكط الكووحفظ األين برش

 .)، وهكذا يف البواقيعنه

 عود إليه، بل عنحفظ األين وال ا مل نبحث عننَّ إ، فوفيه نظر

؟ طأو برش قاً طلإٰىل ذاهتا م يستندخصوص، هل األين املاقتضاء 

ذلك  يف قُّ من األعراض. واحل هاف وغري كذا البحث يف الكيو

 .)ت عظمتهجلَّ (القادر املختار سناد هذه اآلثار إٰىل إه كلِّ 

 ٰى تتعنيَّ تَّ حل امحلا ال يكفي وجود(الشيخ: تذنيب: قال 

جة يف حمتاا ق أهنَّ ة قد سبيَّ الصورة اجلسم ة، فإنَّ جرمانيَّ صورة 

عن وجود دم انفكاكها يف اللع ٰىل، اهليوصها إىلٰ وجودها وتشخُّ 

 تياجها إىلٰ ا مع اح أهنَّ فيهام إليها، إالَّ  جةحمتاالتناهي والشكل، و

نت األقدار اكا هر غري اهليوٰىل لوالَخ اهليوٰىل حتتاج إٰىل أشياء أُ 

 .)رتكةات مشيَّ رصاهليوٰىل يف العن شاهبة، ألنَّ ألشكال متوا

: ني ابق لدليلني الس ا رتاض عىلٰ فخرج االع ]] ٥٧١[ص [ / 

قلنا: لزوم املقدار  ، بأنْ وىلٰ اهليعن  ورة ال تنفكُّ الص  أنَّ أحدمها عٰىل 

 الف ه للحامل، تزم بأنَّ ا للصورة أو للفاعل أو للحامل، والل إمَّ والشك 

ار  املقد يف فيجب استواؤها  ، ة يف املوادِّ ات غري خمتلف عنرصيَّ قال: ال ي 

  ات.الكيفيَّ ف ة باختال نوعيَّ ل إثبات الصور اوالثاين عٰىل    . والشكل 

جل صورة لكان أل ةيَّ يفك االختصاص بكلِّ  نكا: لو ال يقال

 خرٰى.جل صورة أُ ة ألصور االختصاص بكلِّ 

ات هي اصتصالخات وفااالختال بابأس ا نقول: إنَّ ألنَّ 

ٰى تَّ حلامل حاحقة، فال يكفي وجود ة لالَّ عدَّ مور السابقة املاألُ 

 احلامل يف إىلٰ ة حتتاج صورال ة، ألنَّ رة اجلسميَّ لصوص اخَّ تتش

 ة.اهيَّ امل د دونالوجو

 ه.لك كلِّ ذ ضعف وقد عرفت

ة عّليَّ  يف جواب سؤال عىلٰ  :البحث السادس]] ٥٧٢[[ص /

 :الصورة 

من واحد   كان كلُّ امَّ ـال: لفقا عٰىل نفسه هنخ شيلض ااعرت

منهام كاآلخر يف حد وا فكلُّ  ر برفعهخيوٰىل والصورة يرتفع اآلاهل

ر أوٰىل من اآلخر. خُّ أالت م أوحدمها بالتقدُّ س أ ر، وليلتأخُّ م واالتقدُّ 

زم عٰىل أحد قسمي الالهبام بل هو وارد  ال خيتصُّ  الشكُّ  وهذا

 ا.ة ومعلوهلة التامَّ علَّ الذي يكون بني ال

 ولعلامل عَ فِ ت رُ عَ فِ املفتاح، إذا رُ اليد ب ة كحركةالعلَّ  وأجاب بأنَّ 

 عُ فْ رَ ليس ة، فالعلَّ  عَ فِ رُ  عَ فِ يس إذا رُ ا املعلول فلفتاح، وأمَّ كة املحرك

ام يكون إنَّ كان معه بل  حركة يدك وإنْ  عَ فَ ي رَ ذو الحركة املفتاح ه

 ومها ،تعَ فِ رُ ت كان -  وهي حركة اليد -  ةالعلَّ  أمكن رفعها، ألنَّ 

 عِ فْ  رَ م عىلٰ قدِّ ة متلَّ عال عُ فْ ورَ  ،بالزمان معاً  - نيأعني الرفع -

ام فع إنَّ لريف ا جودهيام. فالتالزموو  إجيابيهاماملعلول بالذات كام يف

ا بالذات دمهأح عُ فْ  يكون من حيث الذات، بل رَ الان وهو بالزم

ة العدم، كام كان ة علَّ عدم العلَّ  قيل: ذلكاآلخر، ول عِ فْ أقدم من رَ 

ب جياإ  م مندمها أق دا يوجة ممَّ لوجود إجياب العلَّ يف جانب ا

 .ولعلود املمن وج ة أقدمملعلول، ووجود العلَّ ا

 جساميف أحكام األ :رابع الفصل لا]] ٥٧٣[[ص /

 : وعوارضها

ة األجسام والنظر من البحث عن ماهيَّ وإذ قد فرغنا بعون اهللا 

 باحث: وفيه م. عن عوارضهاالبحث  ىلٰ فلننتقل إ ،ماهتاقوِّ  ميف

 :ثلةتاماهر مواجل نَّ أ :لالبحث األوَّ 

 ؟ فاملعتزلةم الي متامثلة أ األجسام هل ه الناس يف أنَّ لف اخت

وخالف  ،ا متامثلة أهنَّ عىلٰ  واألشاعرة واألوائل] ]٥٧٤ [[ص/

ومل أجده يف  يناجالععن التقي  ذلك أيضاً  َل قِ ، ونُ ك ذلام يفالنظَّ 

 . مهكال

 :لون بوجوهاألوَّ  احتجَّ 

 لكمِّ ن اا ماضهاوت أعرسل: األجسام إذا تالوجه األوَّ 

ام حكم العقل بَّ ها ببعض، وروالكيف وغريها التبس بعض

 ذا لون معنيَّ  مس جسامً ألد بامن شاه ، فإنَّ اناً حيحدة أ بالو

ل عنه مل بة األوَّ وغيب ثّم شاهد مثله بعد  وشكل معنيَّ نيَّ ومقدار مع

قها ئهو اآلخر، ولوال تساوي حقامها أحد ز بينهام، وحكم بأنَّ ميِّ يُ 

 تباه.الشل احص ملا

يف قبول األعراض ية أرسها متساوالوجه الثاين: األجسام ب

ة، الستلزام االشرتاك يف املعلول اهيَّ تكون متساوية يف املف ،هالِّ ك

 هذه ىلٰ إ  االستناده إن اقتٰىض اتلذ املعلول ة، ألنَّ االشرتاك يف العلَّ 
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] ]٥٧٥[[ص / معلول يساويه ذلك. يف كلِّ  وجبنة ة املعيَّ لعلَّ ا

 بتِّ التأثري مرت ألنَّ  ها،في راً مؤثِّ االستناد إليه مل يكن  ضِ  يقتمل وإنْ 

 عٰىل االحتياج.

ز، واألجسام يِّ ثالث: معنٰى اجلسم هو احلاصل يف احله الالوج

 . ة ن متساوية يف املاهيَّ تكو، فبأرسها متساوية فيه

 فاختال عىلٰ  - ة اجلسمعٰىل ماهيَّ  الُّ الد الوجه الرابع: احلدُّ 

، فلهذا فيهة وقوع قسم قوم بغري واحد عند كلِّ  - فيهاألقوال 

واحد  لفات إذا وقعت يف حدٍّ ختملا ٰىل متاثله، فإنَّ ع كلُّ فق الاتَّ 

ا القابل م إمَّ جلس: ا، كقولناتقسيم رضورةً يه وقع فيه الومجعت ف

 الطبيعي والتعليمي. هبامراد عليها، ويُ و املشتمل أ  ادلألبع

 ل من وجوه:ألوَّ الوجه ا اض عىلٰ رتواالع

احلكامء  نَّ ت، فإة بالذاجسام مبرصاأل م أنَّ سلِّ ل: ال نُ األوَّ 

رٰى وغريمها يُ  وء واللون،ام هو الض بالذات إنَّ املبرص أنَّ  عىلٰ  فقوااتَّ 

 .بواسطتهام

املساواة  ة، لكن احلكم باالختالف ورصمبا منا أهنَّ : سلَّ اينالث

 .لبرصإٰىل ا اله د إلينومستراجع إٰىل العقل 

 ه؟تاسم من مجيع ذاتيَّ اجل  حقيقةنبرص اقلتم: إنَّ  مَ ـالثالث: لِ 

من  يف حقِّ  ام تصحُّ ه الداللة فإنَّ هذة حَّ منا صرابع: لو سلَّ لا

 ما واحد منها بكلِّ  كلَّ  باسالتح مجيع األجسام وشاهد تصفَّ 

 . الرجم بالظنِّ إالَّ ا قبل ذلك فليس اها، فأمَّ دع

عرض، فجاز  جسم لكلِّ  قبول كلِّ ين: بمنع لثاجه اووعٰىل ال

  الكون. وملالَّ اض إألعراجسام ال يقبل من األ يكون بعض أنْ 

جرم الفلك قابل  ة، وأنَّ يَّ جرم النار قابل للكثافة األرض أنَّ  يثبت

 ة ال تدلُّ ئيَّ جز ة إبراهيم ة. وقصَّ املزاجيَّ  فاتللص

 كون النارت نْ وز أه جي. عٰىل أنَّ احلكم الكيلِّ  عىلٰ ]] ٥٧٦ [[ص/

 ذُّ ة عندها يستلكيفيَّ  هيمهللا يف إبرا طباعها لكن خلق اٰىل مقتٰىض ع

 امة وغريها. نعال يف ة النار، كامسَّ مامب

ءها م استوا سلِّ ال نُ  كن ل  ، ض ع يف قبول األعرا منا استواء اجلمي سلَّ 

 عىلٰ   يدلُّ  اللوازم الاالشرتاك يف قيقة، فإنَّ حلا  امة ومت املاهيَّ يف 

ة العلَّ  ىلٰ ه إ ا أنَّ نَّواالحتياج يف املعلول قد بيَّ  مللزومات. اك يف ا شرتاال 

  علول.امل ل َب لها ال من ِق َب ام جاء من قِ إنَّ ة  علَّ  ال نة، وتعنيُّ عيَّ ال امل املطلقة 

 نٰى معز ليس هو حليِّ ل يف ااحلصو الثالث: أنَّ جه الووعٰىل 

يف  يالتساو م أنَّ زم له، وقد تقدَّ سم وذاته، بل حكم الاجل

 وات.عٰىل استواء الذ  يدلُّ وازم الحكام واللاأل

 لُّ يدك ذلو ،يف اخلواصِّ  تلفةسام خماألج ام: بأنَّ نظَّ ال احتجَّ 

 عٰىل اختالف حقائقها. 

بعض ز بعض األجسام عن يِّ ض متُ عوار اخلواصُّ  اجلواب:

 .ماً مقوِّ  اال ذاتي�  فاً صنَّم اعرضي�  متييزاً 

وفيها  ،متامثلهو ما واهر يف اجل  أنَّ ذهب إىلٰ  البلخي واعلم أنَّ 

 لةعاين املتامثت بامل يثبامه إنَّ إٰىل أنَّ  ثلورجع بالتام ما هو خمتلف.

مثالن يف  هاملك فران يف ذفق اجلوهودة يف اجلوهر، فإذا اتَّ وجملا

عاين، فإذا اختلف امله ختالف إٰىل اختالف هذذلك. ورجع باال

يخ اقي املشاتلفان. وبفهام خم  من املعاينان فيام يوجد فيهاماجلوهر

ت الذواصفات  بف ال يقع إالَّ ختالامثل وااللتا ذهبوا إٰىل أنَّ 

 . نها عواملقتيض

ريها  غلف ختاا ال إهنَّ ه قال يف األعراض: اد أنَّ عن عبَّ  كيوُح 

ه عرض. رض ال حيلُّ لعواخالف خيالف بخالف، ملا عٰىل أنَّ  بناءً 

 .شاء اهللا تعاىلٰ  نْ البحث يف ذلك إوسيأيت 

ف تلاألسامء خت ة فإنَّ متاثلت باملاهيَّ  نْ ام وإاألجسا: وقالو

 يمكن أنْ  ال، ويها خمتلفة ف]] ٥٧٧[ص  /[نٍ اعليها لوجود مع

ٰى هبا، فنحن  ف املسمَّ تالاخ ة عىلٰ جيعل اختالف األسامء دالل

بكثافة وصالبة  اختصَّ  اإذد ه مجاض األجسام بأنَّ نصف بع

ه هواء بأنَّ األجسام  ف بعضنصو .ةياة واللحميَّ ه احلت عنمَ دِ عُ و

  ه مع ل فيصحإذا  بعضه رحياً  يمِّ سونُ  .ة فيهة خمصوصحلصول رقَّ 

، فاءوصة برقَّ  ات واعتامدات. وإذا اختصَّ كرة حصوصة املخالرقَّ 

 .ةلمظ أجزاء سود، فهواخلته ة قد دكان مع الرقَّ  وإنْ  .هو نورف

الوقوع  اعها منقد منع شع ملانع  موضعوإذا مل تقع الشمس عىلٰ 

 لك أيضاً كذو .ذا ظلٍّ  ، وهلذا ال يكون الليلي ظال� سمِّ عليه نُ 

 .اً قمرها وبعض ،شمساً جسام ض األعبي سمِّ نُ 

 : جسام باقيةألا يف أنَّ  :البحث الثاين]] ٥٧٨[[ص /

ثر الناس  أكو .اموخالف فيه النظَّ  مجهور العقالء عٰىل ذلك،

 ة، وأنَّ نا باقيدانأب نَّ أ ورة ا نعلم بالرضذلك، فإنَّ  ة يفورعوا الرضادَّ 

ع آنات مجي م يفدَ عيُ إٰىل آخره مل  ارل النهأوَّ  اجلسم الذي يف يدي من

 يف ذلك فهو سوفسطائي. من شكَّ ان، والزم ذلك

األجسام  مون عٰىل ذلك: بأنَّ املتكلِّ  واحتجَّ  ]]٥٧٩[ص [/

ممكنة الوجود يف زمان  انتا كت، وإذدَ جِ  ملا وُ وإالَّ د جوممكنة الو

 إٰىل ايتاإلمكان الذ لزم االنتقال من زمان، وإالَّ  ة يف كلِّ ت ممكننكا

 يت.لذاع ااالمتنا
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 ، فال جيوزبل هو احلقُّ  ،ورةالرضعٰىل تامد واألوٰىل االع

ال يمكن األشاعرة  الدليل الذي ذكروه مع أنَّ  ستدالل عليه.اال

 اض.لوروده يف األعر ،الل بهتدساال

ه قد ، ألنَّ  احلسِّ الستمرار يفعٰىل ا : ال يمكن االعتامد فيهقيل

.  واحداً  دةتعدِّ اء املاألشي سُّ احل مثال يظنُّ ألعند تعاقب ا ظهر أنَّ 

 .عرةعند األشا ه منقوض باألكواننَّ وأل

يكون اجلسم  وز أنْ جي ال مَ ـيف الدليل املذكور نظر، لِ  وأيضاً 

 نٍ آيوجد يف  وغري ممكن أنْ  ،بدلال عىلٰ  آنٍ  الوجود يف كلِّ  كنمم

نتقال من وال يلزم من ذلك اال ؟آخر آنٍ  وده يفب وجعقي

البقاء غري،  ن وإمكاود غري إمكان الوج ، ألنَّ متناعكان إٰىل االماإل

رشط من غري  ق عٰىل إمكان الوجود ابتداءً طلَ د يُ وجوإمكان ال فإنَّ 

عقيب   آنٍ ء عبارة عن إمكان وجود يفقالبات، وإمكان االثب

وال يلزم من  يرمها. يف تغا كَّ وال ش ،الوجود يف زمان سالف

تقال من االن الثاينصافه بم اتِّ ل وعداألوَّ ن ء باإلمكايشصاف الاتِّ 

 ة.لقارَّ  الغريإٰىل االمتناع، كاألشياء اان اإلمك

ني أنَّ ورة  أعلم بالرضينِّ أب: استدالل من قال بالبقاء وقيل

ة. الناطق عٰىل نفي النفس ه مبنيٌّ ف ألنَّ يالذي كنت باألمس، ضع

 ال بدَّ  سم فقط، بلجلعن ا عبارةً  ليست ة اإلنسان املعنيَّ هويَّ  وألنَّ 

وإذا كان أحد أجزاء  ية.باق  ي غريصوصة، وهراض خممن أعفيه 

 ة باقية. مل تكن املاهيَّ  ة غري باٍق اهيَّ امل

بالعلم  ام استدلَّ إنَّ  املستدلَّ  نَّ وفيه نظر، فإ]] ٥٨٠ص [[/

ن باألمس، وهذا ال ذي كاليوم هو الوجود ابدنه امل وري بأنَّ الرض

داخلة يف عراض الألوا ها.عٰىل نفيلنفس وال ا ف عٰىل ثبوتيتوقَّ 

 .األشاعرة أي رعىلٰ  لكن هذا ال يتمُّ  .ص باقيةلتشخُّ ا

سناده إٰىل إل عقَ يُ  ال اإلعدام قالته، ألنَّ ام التجأ إٰىل مام إنَّ والنظَّ 

ده، في بوجوا تنتإهنَّ ل: يقا ٰى حتَّ  ر، وليس لألجسام ضدٌّ ثِّ ملؤا

وم  يفنٰى تُ  سام عندهدم، واألجلعبثابت حال اواملعدوم عنده ليس 

كعدم بقاء م، جسااأل القول بعدم بقاء له إالَّ جمال يامة، فال الق

 األعراض.

 بوجوه: ضاً بقاء األجسام أي عىلٰ مون املتكلِّ  واحتجَّ 

 لتايل باطلال، واعا فعل األفمنَّ  يصّح كن باقية مل تل: لو ملاألوَّ 

م تتقدَّ  درة جيب أنْ الق نَّ أ  ة:طيَّ الرش انبي م مثله.ورة، فاملقدَّ بالرض

 ده واجب،وجوال ا بالواجب، والفعل حهقتعلُّ الستحالة  ،لالفع

ن يكفلو مل  ا وهو البدن،م املوصوف هبم القدرة مستلزم لتقدُّ وتقدُّ 

 ابأنَّ  يورباطل، لعلمنا الرضا وهو ل منَّامتنع الفع اجلسم باقياً 

 فاعلون.

 مل الً فحا ا حاالً ثهدِ ُحي  ، وكان اهللاهذه األجسام ثاين: لو مل تبَق لا

ورة، الرضبطل با والتايلت، الثبوواجب يكون ما هو  نْ ب أ جي

يل ثقم جسمدنا بأيدينا عٰىل ا إذا اعتة: أنَّ طيَّ بيان الرش م مثله.قدَّ فامل

ا ثهدِ  ُحي  تعاىلٰ أيدينا تنزل هابطة، ولو كان اهللا زيل عنها فإنَّ أُ ثّم 

عله ه من ف، ألنَّ عداً صاكون فيها الث دِ ُحي  جاز أنْ  فحاالً  حاالً 

   كلِّ دث يفا حتا رفع أيدينا، فإهنَّ نَّٰى ميتأتَّ ال  نْ ، بل كان يلزم أ اىلٰ تع

ا ممَّ ود لوجبا عله من الكون فهو أحّق من اهللا تعاٰىل، وما يف حالٍ 

 نفعله نحن.

  باقية بلسام غريجالثالث: لو كانت األ]] ٥٨١[[ص /

ث دِ ُحي  نْ اٰىل أ من اهللا تع يصحَّ  أنْ ، جاز الً حاف ثها اهللا تعاٰىل حاالً دِ ُحي 

 حصلفي ،ق باملغربونه باملرشك من الثاينلوقت أحدنا يف ا

ورة، تايل باطل بالرضباملغرب من غري قطع تلك املسافة، وال

هذا  و قول بالطفرة. وفرق بنيهرة، وهة ظاطيَّ والرش م مثله.دَّ قملفا

ث  يعيده يف الثالمّ ث  يف الثاينمه اهللا تعاىلٰ عدِ يُ  زه من أنْ جوِّ ني ما نُ وب

د عدم فيها ثّم يف الثالث يعوب لتلَّ قد خت هنا حالة رب، ألنَّ غبامل

 وجوداً م ونيك ام به أنْ ناه للنظَّ ل، وما ألزمحاله إٰىل ما كان يف األوَّ 

ما  ون قطعدق إٰىل املغرب من وصول من املرشال يرد عليه عدم 

 .بينهام

 ا يفصول الواحد منَّح اقية مل يكنالرابع: لو مل تكن األجسام ب

ة آنني ة والعلويَّ ليَّ جسام السفألن امها مه وال اجلبل وال غريكانم

 انبي له.م مثملقدَّ ، فاورة، والتايل باطل بالرضاوال أكثري�  ئامً دا

 ليس لذات اجلسم وإالَّ سم باملكان اختصاص اجل ة: أنَّ طيَّ الرش

ل  هو للفاعامك املكان، هذا خلف، وإنَّ يف ذلجسم  كلُّ  لكان

وإرادته، قصده ع لبات جيب دوامه بل هو ال ختاراملختار، وفعل امل

 فكان إذا أعدمه اهللا تعاىلٰ  ،ةإليه بالسويَّ سبة الوجود والعدم ون

زنا إعادة جوَّ  حيدث مثله، بل وال هو إنْ  نْ أ  كان مل جيبوهو يف م

ورة قاضية ببقاء اجلبال الرض بعينه، لكنملكان ااملعدوم يف ذلك 

 . نها أزمنة متطاولةكامغريها يف أ و

 ن اختصاص اجلبل الشخيصيكو ز أنْ جا كامه ر، فإنَّ نظ فيهو

إٰىل الفاعل  استند وإنْ  ،بدونه ملصلحة ال تتمُّ  منة متطاولةبمكانه أز

 اجلبل لذلك. عنويكون اختصاص  ر جاز أنْ تاخامل

ال حيتاج إٰىل جتديد   أليف باٍق تس: الماخلا]] ٥٨٢[[ص /
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ي بق ليفلتأمن أحدنا ا دَ جِ ، فلهذا إذا وُ حالٍ  لِّ ثاله يف كالفاعل أم

فاجلسم  وإذا كان التأليف باقياً أو عجزه،  ر فيه عدم الفاعلؤثِّ يُ  ومل

 . مع عدم املحلِّ  احلالِّ  اءبقه ويستحيل حملُّ  هنَّ أوٰىل، أل

منا وجوده، لكن سلَّ  .الً وَّ أليف أ تا نمنع وجود الوفيه نظر، ألنَّ 

 .تعاىلٰ هللا ا ثهدِ من الثاين ُحي ز يفوالتأليف نمنع بقاءه، 

 :تيباتذن

ا  وصفها بأهنَّ  صحَّ  استمرار الوجود للجواهر ل: إذا صحَّ وَّ ألا

حقيقة الباقي هو  يب هاشم، ألنَّ أ ار ختي، وهو اباقية حقيقةً 

د، ه موجوأنَّ عنه ب د وجوده حالة اخلربلذي مل يتجدَّ املوجود ا

 حادث بعد حدوثه حالتان: فلل

وهو  ،هن عاخلربلة حا داً يكون وجوده متجدِّ  نْ أ  وٰىل:األُ 

 .حلادثا

 .وهو باٍق  ،داً ال يكون وجوده متجدِّ  الثانية: أنْ 

حتديد  يصحُّ  والبني احلالتني.  قاً رفجريت هذه القسمة عليه وأُ 

ت وال وق  مل يزل اٍق اٰىل بعاهللا ت ه املوجود وقتني، ألنَّ الباقي بأنَّ 

 ،ثودري حد بغجوه املولباقي بأنَّ ا فقد حدَّ  ا أبو عيلٍّ . وأمَّ أصالً 

 .بل جمازاً  ،ةً حقيق ٰى غري اهللا تعاٰىل باقياً سمَّ ال يُ   أنْ فاقتٰىض 

اد  لعبَّ  اً ف، خالستند إٰىل معنىٰ ي الثاين: حدوث اجلوهر ال

اث. إحدث بدَ حمث ام قاال: املحدَ هنَّ إلفوطي، فوهشام بن عمرو ا

 قاً حداث معلَّ إلا] ]٥٨٣[[ص / ه جيعل اهلذيل أنَّ ي عن أيبوحك

ة حيث جعلوا اميَّ قول الكرَّ منه  ويقرببقول وإرادة،  ىلٰ عاهللا تامن 

 ااحلدوث يكون إمَّ  لكذ نَّ ، ألكن :عن قوله داً ر وغريه متولِّ اجلوه

لعدم امناه يف باب  ما قدَّ باطل عىلٰ  ، وكالمهاثاً أو حمدَ  يامً دق 

 احلدوث.و

 أو موجوداً  دوماً معان سواء ك كان قديامً  ذلك املعنٰى إنْ  نَّ وأل

وهو يقدح يف حدوثها، فام  ،بداً دوث هذه احلوادث أ ح قتٰىض ا

ب احلكم الذي جي ة أحال وجودها عٰىل الوجهل العلَّ أحال معلو

 ام يصحُّ إنَّ  اختصاصه به نَّ ث مل يصّح، ألعنٰى حمدَ مل انك عنها، وإنْ 

  دار.ف وجوده عٰىل حدوث ذلك املعنيَّ فلو توقَّ  ،وجوده بعد

ة ال  علَّ ىلٰ تند إما يس در، ألنَّ القاب قهلُّ رجه من تعكان ُخي  اً وأيض

 يضاف إٰىل الفاعل. 

ج يف حدوثه إٰىل  احتار كام اجلوه يلزم التسلسل، ألنَّ  ضاً وأي

ث حيتاج إٰىل معنٰى آخر، ث فكذلك املعنٰى املحدَ دَ حم معنٰى 

 ويتسلسل.  ،هي احلدوثاجة وة احلعلَّ  هام يفكلتشار

  ةإٰىل علَّ  كاً تحرِّ م نهوكك حيث احتاج يف حرِّ املتض بينتقوال 

ك يف وجه للمتحرِّ  احلركة غري مشاركة ألنَّ  ،ل فيهتسلسوال 

ث قد شارك ذات حدَ ، وذلك املعنٰى املٰى خرحركة أُ  احلاجة إىلٰ 

احرتز أبو ل ذلك جا، وألاحلاجة إٰىل معنٰى فافرتق اجلوهر يف 

 ريغ ةكاحلر دث، كام أنَّ حايس بعنٰى لذلك امل ذيل هنا، فقال: إنَّ اهل

 نٰى. عهة املمن ج كة، وهو بعيدمتحرِّ 

ٰى  ث ملعنٰى وحيدث ذلك املعنحدَ حيدث امل ر أنْ وأوجب معمّ 

وقد ذا إٰىل ما ال يتناهٰى. هكو ،ثحمدَ ]] ٥٨٤/[[ص  خرملعنٰى آ

 . املعاين تبعه أصحابن و ومهٰى سمَّ سلف بطالنه، وهلذا يُ 

و عنٰى همل قٰى بملعنٰى كذا ال ي دث حيوهر الجلا الثالث: كام أنَّ 

ه كعبي. وألنَّ لألشاعرة وأليب القاسم ال فاً يخ خالاملشاالبقاء عند 

شاء اهللا   نْ إ لكيأيت البحث يف ذل، وستسلس ثابتاً  لو كان البقاء

 تعاٰىل. 

ر بني اجلواهتالزم ليف نسبة ا : البحث الثالث]] ٥٨٥ [[ص/

 :راضواألع

ر من واهاجل جيوز خلوُّ  م:هاش ل أبوقاف ،اختلف الشيخان

 لون وطعم ورائحة وغريها إالَّ ن فيه موجوده  يصحُّ  يع مامج

 يوجد إالَّ  أنْ  يمكنال  هه، ألنَّ منه ه يستحيل خلوُّ إنَّ ون، فالك

 ذلك إالَّ ك يف جهة، وال حيصل ز إالَّ تحيِّ وال جيوز وجود امل ،زاً يِّ تحم

أضافوا ن ، لكاألوائلقي املعاين. وهو مذهب بخالف بابكون، 

اجلسم من  ز خلوَّ جوَّ هاشم دار، لكن أبو واملق الشكل ونالكإٰىل 

ه عد خلوِّ ون مل يصّح من به لفي دَ جِ وُ  األصل، فإنْ  هذه املعاين يف

ء اة البقل يف صحَّ حاله األوَّ  اركيش  إٰىل ضدٍّ ، إالَّ داً جومومنه ما دام 

، حلِّ بعدم امل أصالً عدمه  ام يصحُّ . وإنَّ  بضدٍّ إالَّ  تفيال ين وأنْ  عليه

 اض.األعر ا باقيوكذ

ا حيتمله اجلوهر ممَّ  : ال جيوز خلوُّ بو عيلٍّ ل أ وقا] ]٥٨٦[[ص /

. فلهذا امتنع الً أصيكن مل خيل منه  مل نْ ، وإكان له ضدٌّ  إنْ  هأو ضدِّ 

و خمتار اض. وهراجلسم من اللون وغريه من األع عنده خلوُّ 

 .ملةاجل يفعبي الك اسمالقذا هو طريقة أيب ة. وهشعريَّ األ

 .لاألوَّ  واحلقُّ 

اهلواء جسم ال لون له وال طعم وال  أنَّ  :لنا]] ٥٨٧[[ص /

 حساس، وعدم اإلاس� جاصة حنبة واألُ اء وظاهر العرائحة، وكامل

 ٰى دَّ  أل النفي، وإالَّ انع يقتيضغري م به من نحسَّ  شأنه أنْ  من يامف

 ة أيب هاشم. وهذه حجَّ  ة.سطإٰىل السف
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 سرية.ة أو يخمتلف وأ مألوفة  اً عوما طهفي نَّ ال: إال يق

وال  .هجدن راك إنْ لفة فيام جيب عند اإلدال تأثري لألُ نقول: ا ألنَّ 

وال  .من األجسام ثريوم املختلفة يف كالطعدرك ا نُ لالختالف، فإنَّ 

 اإلدراك. ةصحَّ  للكثري يف القليل مساوٍ  ة، فإنَّ القلَّ 

وده لزم وجود جو ءليشف بااصة االتِّ لو لزم من صحَّ  يضاً أ و

الواحد دفعة، والتايل باطل،  ملحلِّ األعراض يف ا ٰى منيتناه ال ما

 ادصف بقدر من السواتَّ  حملٍّ  كلَّ  ة: أنَّ طيَّ بيان الرش ه.م مثلفاملقدَّ 

الزيادة  وتصحُّ  ه ال قدر إالَّ ليه، ألنَّ ر زائد عصافه بقدأمكن اتِّ  ثالً م

يف وجود األصل  دِّ ح عىلٰ  حلِّ ود هذا الزائد يف املعليه، ووج

رادات واعتقادات غري إحدنا قلب أ  توجد يف ويلزم أنْ  ،ةحَّ الص

 متناهية. 

صاف بام ال ة االتِّ مة لو قلنا بصحَّ ة مسلَّ طيَّ ل: الرشيقاال 

 صاف بام ال يتناهٰى.التِّ ة اا نمنع صحَّ ٰى، لكنَّاهتني

ه ف بصاد املفروضة يمكن االتِّ األفرا فرد من كلُّ قول: نا ألنَّ 

ض ن فرأمك َض رِ ب الزائد فُ مرات بة منرتم زاد عليه، وأيُّ  بامو

 ض زيادة إالَّ فرَ ناهٰى، ال تُ  ما ال يتوهكذا إىلٰ  ،صاف باألزيداالتِّ 

 مكن األزيد.وي

ق بينهام، والقادر تعلُّ  سم واللون متغايران والجلا وأيضاً 

 أنْ  صحَّ  امه كعنه، ألنَّ  لياً جد اجلسم خايو فأمكن أنْ تار، عليهام خم

فهنا  .حبهعن صا د أحدمها منفرداً جَ ويُ  أنْ  صحَّ ع بينهام مَ ُجي 

 متان: مقدَّ 

نتفاء ق بينهام، الوٰىل: نفي التعلُّ مة األُ دَّ قامل] ]٥٨٨[[ص /

للسواد وال بالعكس،   ه، إذ ليس اجلسم فاعالً علفاق الفعل بتعلُّ 

ينهام ب يسل. وجيابق اإلو تعلُّ احلاجة أ ق  تعلُّ الَّ إهام نبي فلم يبَق 

لوجود، أو س ايف نف يكون ا أنْ إمَّ  اجةق احلعلُّ ت ق احلاجة، ألنَّ تعلُّ 

 له، أو يف بعض األحكام له. فات الثابتةيف بعض الص

 اللون حمتاج إىلٰ  فإنَّ ، ودق احلاجة يف الوجتعلُّ وليس بينهام 

 دار. وال وإالَّ  إٰىل اللون،تاج حي وال جيوز يف اجلوهر أنْ  ،اجلوهر

تاج يف ون حيالك نَّ إ، فة هناك خمتلفةهاجل ألنَّ ، الكونض بنتقي

إليه، وال  ائناً  كونه كتاج يفهر حيوهر، واجلوات اجلإٰىل ذوجوده 

واللون  هروجعل وجه احلاجة يف اجليمكن مثله هنا. فيقال: ن

جود تاج إٰىل ووهر حيز اجلوهر واجلون إٰىل حتيُّ تاج اللحي بأنْ  خمتلفاً 

ث  حي من جوده ووهر احتاج إىلٰ جلز ا حتيُّ ىلٰ احتاج إذا ه إون، ألنَّ الل

يف وجوده إٰىل اجلوهر لو احتاج  لوجود. وألنَّ  از إىلٰ يُّ حيتاج يف التح

من  نَّ أل من دون اجلوهر،اللون وجود  يصحَّ  ون لوجب أنْ الل

واحلياة لعلم اة وجوده مع عدم املحتاج، كه صحَّ املحتاج إلي حقِّ 

املحتاج من  لك مل ينفصذلة. ولوال بنيلان م حيتاج إليه وما

ون إليه من د ملحتاجوجود ا ث كان ال يصحُّ حي ليهاج إملحتا

 . املحتاج

اللون يقع  ق احلاجة يف بعض الصفات، ألنَّ تعلُّ ينهام وليس ب

صفات  . عٰىل أنَّ ه كالسواد وضدِّ ]] ٥٨٩/[[ص  ،ءعٰىل اليش

 كيف حيكمدم العيف  تفارقه ا ملإذ ه جوهراً بكون فاجلوهر ختتل

عدم  ة حالةات اجلوهريَّ ثبع لون م الونه عليها إىلٰ كبحاجته يف 

زه، ا حتيُّ ٰى. وأمَّ فتقر إٰىل معنللذات، فال ي مستحقٌّ  هوألنَّ للون؟ ا

ليه يف ه واجب كام هو عنَّ إف راً وهيف كونه جفيه كاحلال فاحلال 

 .ر إٰىل معنٰى للجوه حيتاج يف ثبوته ذاته، فال

 ألنَّ كام اجلوهر، حن يف بعض أ وجلوهر إٰىل اللج اتاوليس حي

زه ال لتحيُّ ت له ه ثابنَّ ، ألعراضألل احتامالً  كم ليسذلك احل

 للون.ألجل ا

 ة.مور املتضادَّ ألُ ه حكم واحد فال يستند إٰىل اوألنَّ 

الحتامله  اللون، فلو احتاج إليهكان هو  ذلك العرض إنْ  نَّ ألو

وجوده  ب لوجب حاجته إليه ووج ىٰ اه يتنحيتمل ما ال ه وهول

 .فيه

 ود.ز تعليله بالوججيو فال ،بقول ساالقب وألنَّ 

إٰىل اللون الحتامله  حيتاج آخر، فليس بأنْ  ه عرضريد بأُ  نْ وإ

 .ض الحتامله للونعرالر إٰىل ذلك يفتق ن أنْ ض أوٰىل مالعر ذلك

 ىلٰ فهو راجع إ ث هو،يحيصل بح ريد به منع غريه من أنْ أُ  وإنْ 

 ة.تضادَّ د واأللوان محه حكم وانَّ زه ال إٰىل اللون. وأليُّ حت

  اً ك ملس درَ زه يُ تني، فهو لتحيُّ سَّ ااحلب راكهة إدريد به صحَّ أُ  وإنْ 

 . ورؤيةً 

ق هام تعلُّ ينب ونيك أنْ  ه ال يصحُّ نَّ جياب، ألق اإلوليس بينهام تعلُّ 

ل األحوا بجيا إهو يفام نَّ ة إتأثري العلَّ  ة ملعلول، ألنَّ إجياب علَّ 

زم  لوجودها، وإالَّ  ]]٥٩٠/[[ص  واألحكام للذات ال يف

يكون اجلوهر  ال جيوز أنْ ادر، وقا بالوادث من تعليقهاحل خروج

األلوان دون  ه ال اختصاص بإجياب بعضيف الكون. وألنَّ  ةعلَّ 

 بعض.

ه يعود بالبعض عٰىل القول نَّ أل ب، ق إجياب سبب ملسبَّ تعلُّ  وال

ما  ال يوجد أنْ  ه كان جيوزمن اللون، ألنَّ وهر اجل وِّ لة خلاستحاب
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ب. وكان ال املسبَّ بب وسلهذا من حقيقة ا نَّ ألارض، نه لعد عيتولَّ 

للجوهر،  اللون مولداً  َل عِ وكذا لو جُ  ن دون لون.بتوليد لو خيتصُّ 

ٰىل من غريها، بخالف جهة أواه يف بتوليده إيَّ  تصُّ خي ه كان الألنَّ 

ه  ذاة حملِّ ايولد يف أقرب املحاذيات من حم هألنَّ  د،اماالعت توليد

 .الحاملعٰىل طفرة يث استحال الح

د أحدمها جوو ق بينهام صحَّ إذا انتفٰى التعلُّ : يةلثانامة املقدَّ 

اجلسم يف  ونلله جيري انَّ إظاهرة، فواملالزمة  ،عن اآلخر منفصالً 

فراده وانبه احصجلوهر يف جواز انفكاك أحدمها من كاجلوهر مع ا

 ق بينهام.تفٰى التعلُّ ه حيث انعن

 :اعرة بوجوهشت األحتجَّ ا

  امتنع خلوُّ امَّ ـه لنَّ ، فإن الكوعىلٰ ل: قياس اللون وَّ ه األالوج

ه عن لة امتنع خلوُّ بني األشاعرة واملعتز فاقاً ن اتِّ عن الكواجلسم 

 عليه. ساً قيان لوال

وهي   ،اءقالب هعلي ض قسامن: عرض يصحُّ اين: العرالوجه الث

، قارٍّ  ون. وعرض غري، كاللة يف احلسِّ ارَّ عراض القاأل

 خلوِّ ]] ٥٩١/[[ص  عامتنا ن عىلٰ فق الفريقاتَّ وقد ا صوات.كاأل

شاعرة، ا عند األصاف به. أمَّ ل بعد االتِّ األوَّ اجلسم عن النوع 

ا املعتزلة، عقيب زواهلا. وأمَّ   العادة بخلق أمثاهلااىلٰ تعجراء اهللا فإل

 وُّ لإذا امتنع خعليها. و طريان الضدِّ  من غري اع انتفائهاتنالمف

ه عنها وُّ ع خلامتنف صااالتِّ عراض بعد ألهذه ا عن مثلاألجسام 

 خرٰى.حدٰى احلالتني عٰىل األُ إصاف بقياس قبل االتِّ 

ذلك ، وال يكون كهيأة عٰىل الَّ رٰى إال يُ لث: اجلسم الوجه الثا

  بلون.إالَّ 

ر رؤية دراك اجلوهالفصل بني إثبت  دق الوجه الرابع: 

، البصريير والرض صلة بنية احلات يف التفرق بعٰىل ما ث وإدراكه ملساً 

لوجب فيه إذا أدرك باللمس  ، وإالَّ ال رؤيةً  درك ملساً ير يُ لرضا إنَّ ف

ه مع لو كان البصري يرا  يتمُّ امهذا الفرق إنَّ لونه، و يعرف أنْ  جسامً 

 اللون ال حمالة.

  ل:عٰىل حال االجتامع، فيقا وِّ اس حال اخللس: قيمااخلالوجه 

 .نهاه مخلوُّ تحال هر اسايف اجلواأللوان وجود هذه  ذا استحالإ

خمالفة ملا  هيأةرٰى عٰىل عند حدوث اللون يُ  وجه السادس: أنَّ لا

 هذا اللون. ضدِّ  ىلٰ ل عيف األوَّ يكون  أنْ م، فيجب تقدَّ 

 امع. اجلن ع لٍ خا قياس هل: أنَّ ألوَّ ب عن اواجلوا

د  ف هبا عنصااالتِّ  ديبقٰى بع ال ه عامَّ ه جيوز خلوُّ أنَّ ثاين: وعن ال

وامتناع  ، بضدٍّ إالَّ  ه ال ينتفي عن املحلِّ نَّ إف ا الباقيوأمَّ ، رةعاألشا

صاف تِّ الا ، وقبل طريان الضدِّ صاف موقوف عىلٰ بعد االتِّ  اخللوّ 

يف   احلكم عنامن هذا ظهر الفرق، وإالَّ  حَّ ص ليس هكذا، فإنْ 

 .فاقاالتِّ  صاف وخالفنابعد االتِّ  لنا بجواز اخللوِّ وق األصل، 

 يأةاهل ، فإنَّ نفسه عىلٰ  ءه استدالل باليشنَّ أثالث: وعن ال

ا كان عٰىل م إنْ  كذلك؟ ثّم ك إالَّ درَ ه ال يُ أين أنَّ  منف ،واللون سواء

ه أنَّ رٰى، ال يُ ]] ٥٩٢[[ص / فالواجب جواز وجوده وال هورقدَّ 

 .اللونه من خلوِّ  متناعاجيب 

  م، بل إىلٰ ما ذكرت لفصل إىلٰ ع ارجووعن الرابع: ال جيب 

الشيئني املثلني يف  الفصل قد يقعطريقي اإلدراك، وف اختال

 لآلخر ويتبنيَّ  أحد العلمني قد يكون مثالً  الطريق، فإنَّ الختالف 

نظر وحصول اآلخر عند ام بحصول أحدمها عند نهبيل الفص

 رب. خ

و  ع هاملحتمل لالجتام نَّ فاسد فإه قياس أنَّ امس: وعن اخل

ذا م، وهلجود دون حال العدلوا حال ام يثبت يفهذا إنَّ و، لتضادُّ ا

 وجودمها.  مل يصّح  ين وإنْ عدم الضدَّ  يصحُّ 

 تنيوقع بني ها الفصل إنْ  ه دعوٰى، ألنَّ وعن السادس: أنَّ 

ن، آلما قد حصل ا دُّ ن فيه معنٰى تضاكا نْ أ جل احلالتني فليس أل

  يكن فيه من قبل.معنٰى ملل هو لوجود ب

 :ةمرئيَّ  سامجاأل يف أنَّ  :الرابع  ثالبح]] ٥٩٣ [[ص/

مون من املعتزلة فذهب املتكلِّ  ،لكس يف ذاختلف النا

ض ال عرالة با مرئيَّ سفة: إهنَّ ة. وقالت الفالا مرئيَّ هنَّ واألشاعرة إٰىل أ 

دة عن ر جمرَّ ههي أجسام أو جوا يثن حا م أهنَّ عٰىل معنٰى  لذاتبا

ة يَّ مرئوء تصري ضللون والبا فهاصاة، ومن اتِّ مرئيَّ عراض غري األ

 ك هو اللون دونه.ل املدرَ جعه أنَّ عن الصاحلي  يكُح و سطتهام.بوا

ه، فأخرج ائم بنفسك هو القاملدرَ  من هذا قول من زعم أنَّ  وبالضدِّ 

 ة.الميَّ كال يقولهعٰىل ما  ان كونه مرئي� م ونالل

 ،ا نرٰى الطويل العريضبأنَّ مون تكلِّ ملا جَّ تاح]] ٥٩٤[[ص /

 من باً كون اجلسم مركَّ بت ه ثنَّ ، ألعرضاً  ونيك أنْ  زل ال جيولطووا

ه اجلزء لكان حملُّ  اً الطول عرضفلو كان  ،أ جزاء التي ال تتجزَّ األ

واحد،  بأكثر من حملٍّ  حدواالستحالة قيام العرض الواحد، ال

به  صوفاً س موا ليممَّ  اً مقدار املوصوف بالطول يكون أكثر ءزجلفا

فس ن ن الطول. وإذا كاال وهو حم للقسمة، الً قابفيكون الطويل 

 مرئي.وهر ، فاجلل مرئياجلوهر والطوي
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حاصلة يف   اء مرئي� كون اليشي معها يثبت األمارة الت وأيضاً 

آلخر، ا من ك أوىلٰ املدرَ أحدمها هو ل جعن ولونه، فليس مللوَّ ا

 . كنيدرَ م فيجب كوهنام مجيعاً 

اآللة  لعاماست وهر عنداجل م يفا نعلة فيهام: أنَّ ت األماربيان ثبو

يف  يأةام نعلم اهل، كةلذاتيَّ صفته افة املقتضاة عن الصإدراكه يف 

زنا مثله يف وَّ ج اال يكون اجلوهر مرئي�  زنا أنْ جوَّ  فإنْ  السواد،

 .اللون

بني الطويل من األجسام والقصري  قفرِّ ا نُ وتوضيح ذلك: أنَّ 

، نلو الة إىلٰ تفرق مكن رصف هذه الوانع، وال يند زوال املنها عم

ه من اللون ا خلوَّ جتويزنت يف األغرب مع يثبال  أنْ  ه كان يلزمألنَّ 

يف سبب الفصل ال يقع الفصل،  مع الشكِّ وجتويزنا خالفه، و

ه علم باللون، ألنَّ للبع التل عٰىل طريق فصالع ام يقذا لو قال: إنَّ وك

وقد ال يقع هذا الفصل،  لون أنْ ه من الخلوُّ جيوز  كان جيب فيام

 . خالفه اعرفن

ك اللون جلريا درَ ه يُ الطريق الذي بوهر بك اجلرَ دلو مل يُ  وأيضاً 

العلم بالصوت حيصل من دون العلم  أنَّ  يفه جمرٰى الصوت وحملّ 

ك به درَ يق الذي يُ بالطر تولصا ك حمّل درَ يُ  ملعٰىل بعض الوجوه ملا 

ام أهنَّ عٰىل  ه دلَّ وحملِّ اللون  هذا يف يصّح ا مل ذنفس الصوت، فإ

 لرؤية.واحد وهو ابطريق  نكادرَ يُ 

اجلسم قد خيلو من اللون،  ا أنَّ نَّقد بيَّ  وأيضاً ]] ٥٩٥[[ص /

ب وجعارية من األلوان ل اهللا تعاٰىل خلق أجساماً  رنا أنَّ ولو قدَّ 

 الت.اي إٰىل اجلهؤدِّ وهذا يُ  ،دركها نُ ال ة أنْ قضيَّ عٰىل هذه ال

وهر، نفس اجل الطول أنَّ  م لِّ سا ال نُ ل: بأنَّ  األوَّ ىلٰ ع َض واعُرتِ 

نقسام، بل هو عبارة عن د االفيعو الفرد طويالً اجلوهر  لكان وإالَّ 

ال  مَ عرض، فلِ  جلواهر يف سمت خمصوص، والتأليفتأليف ا

 يف؟تألهو ال ئيريكون امل جيوز أنْ 

ل يف  قَ عك ال يُ وذلز، يِّ يف احل نرٰى الطويل حاصالً ا بأنَّ : جيبوأُ 

 ر.ههو اجلورئي ملا العرض، فعلمنا أنَّ 

د، م موجوواجلس ة الرؤية الوجودلَّ جعلوا عشاعرة حيث واأل

 .حكموا برؤيته

قائم  كون اجلوهر مع التأليف القتيضبالطويل ي واالستدالل

 .ازؤه مرئي� وهر الذي هو ججلن ا كوتيضيق، وال ابه مرئي� 

س ز، دليل آخر ولياحليِّ  يف  حاصالً ٰى رل يُ يالطو بأنَّ  :واجلواب

يف  رٰى حاصالً املرئي يُ  نَّ هو أ م، وتقدَّ ]] ٥٩٦ص [/[ عامَّ  اً ابجو

فليس  رٰى طويالً املرئي يُ  أنَّ  لز فليس بعرض، والدليل األوَّ احليِّ 

 ا ضعيفان. بعرض، ومه

، وبمنع مارة فيهام معاً : بمنع ثبوت األينالث اىلٰ ع واالعرتاض

م لِّ سال نُ ة عن الذات، وصفة مقتضا وبمنع ثبوت ة،لويَّ وعدم األ

اك إدرطة واس بينهام إالَّ فرق ب وال نلطويل والقصريدرك اا نُ أنَّ 

من اللون مل حيصل اإلدراك وال  لوَّ اللون والضوء. وإذا فرضنا اخل

 ة.التفرق 

 دراك.يق اإلطر ادة احتِّ ون العلَّ ك من عنوعٰىل الثالث: بامل

من   ىلٰ ك ما خيلقه اهللا تعاردا ال نُ أنَّ تزام لوعٰىل الرابع: با

 للون.عن ا خالياً جسام األ

سم ط رؤية اجلول: رش نق أنْ  يق يف هذا البابتحقال أنَّ واعلم 

أراد نايف  مرئي. فإنْ  ء، بل رشط رؤية كلِّ كونه ذا لون وضو

دركه نُ  اثبته أنَّ أراد م ، وإنْ اجلسم العاري فحقٌّ  كدرا ال نُ اإلدراك أنَّ 

 اطل.وخالفهام ب ،حقٌّ فمع هذين 

جلواهر عٰىل  كام احيف بقايا أ  :خلامسالبحث ا] ]٥٩٧[[ص /

 :شايخرأي امل

 :وهي اثني عرش

ز ز عند الوجود. واملتحيِّ ل: قالوا: حقيقة اجلوهر ما له حيِّ وَّ األ

 يه، أوبانضامم غريه إل ظمعاتا يبحال لكونه عليه املختصُّ  هو:

از فيكون قد ج ،ير املكانر تقددمن املكان، أو ما يق يشغل قدراً 

 هو. صل بحيثحي اله عن أنْ انتق نريه ميمنع غن، أو لك املكاذ

  مكان عند حالتني: إىلٰ  اجلسم ام حيتاجوإنَّ 

كان من مله  ، فال بدَّ فاً منرص احي�  يكون اجلسم إحدامها: أنْ 

 . يهعلبت ويث نقله

 دَّ اجلسم بالثقل، وال ب خيتصَّ  أنْ : خرٰى واألُ ]] ٥٩٨[[ص /

 فيه.نزول من الثقله  ا يمنعممَّ ه ل

ان إٰىل  باملكويشريون  عن املكان. تغنٰى اس عن هذين فإذا خرج

جسم  احتاج كلُّ  عليه اجلسم ويمنعه من النزول. ولو يستقرُّ  الذي

ه لو وألنَّ  ل.لسسالتزم التفسري جسم لإٰىل مكان واملكان هبذا 

حتاج شأن امل نَّ ألم دَ عزيل من حتته يُ أُ ا  مكان لكان إذاحتاج إىلٰ 

 م مثله. دَّ املق، فبالرضورةيل باطل والتا ذلك،ليه إ

تثبت  فصفاهتا  بطريق، ات تثبتذا كانت الذلوا: إين: قاثاال

ثبات  كان طريق إامَّ ـا بنفسه أو بواسطة. ولمَّ بذلك الطريق إ

ذي يتناوله يف صفاته مثل ذلك. والب وجاك درإلااجلوهر 
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ن صفة نبئ عه يُ  أنَّ إالَّ  ،زاً ه متحيِّ كون راإلدراك من صفات اجلوه

وط مرش زاً ه متحيِّ كون، وعدماً أو  نها وجوداً ع كُّ ية ال تنفذات

  بكونه كائناً زه إالَّ هر حتيُّ . وال يظثبت له الوجود أيضاً وجود، فبال

فيه  صحَّ  موجوداً  زاً كان متحيِّ  ذاإ وهلذا ه،بعصار من توايف جهة، ف

ك استحال ذل زلتحيُّ وا رج عن الوجودذا خإيف جهة، ف كونه كائناً 

: أربع صفاتللجوهر أثبتوا  أمر سواه، فلهذاب قهيمكن تعلُّ فيه ومل 

يف جهة. وباقي  وكونه كائناً  ،ز والوجودوالتحيُّ  ةريَّ اجلوه

 ا،نه عتٰىض قامل، وة الذاتاحلوادث له ثالث صفات: صف

للجوهر صفة ]] ٥٩٩/[[ص  ليس. ووالوجود، وقد سلف

 ٰى إٰىل كلِّ زناه ألدَّ وَّ ها، ولو جإلي لطريقع، النتفاء األرباسوٰى 

 جهالة. 

يف  ائناً يكون ك وجود أنْ هر إذا حصل له الوججيب لل الثالث:

 نْ ا أ إمَّ  لو كان هناك غريه عٰىل حدٍّ  صل موجوداً حيه جهة، بمعنٰى أنَّ 

أو غريمها من  أو يساراً  كون يميناً عد عنه أو ييبو يقرب منه أ 

:  من قوهلموهذا أوىلٰ  بحيث هو. حيصل دون أنْ  ستِّ لاجلهات ا

ن ثقله م الثقيل ويمنع لُّ قيهو ما  املكان ان، ألنَّ كيوجد يف م

التقابل  ه نسبة، فإنَّ ألنَّ  ،ةد اهلبوط. ومن قوهلم: املحاذاتولي

 .هر الواحدق يف اجلوال يتحقَّ ، ونيثنم بني افهَ  يُ امنَّ إ واملحاذاة

حالة بالوجود  هل كام ة حالةجه يف وللجوهر بكونه كائناً 

احد.  يف وقت وكونه يف مكانني  ةتحالا، السز وغريمهتحيُّ وال

ين دَّ ه حيصل عٰىل صفتني ض أنَّ جه إالَّ و ستحالةس هلذه االولي

 يكن  مل ال يف جهة بح ائناً كه نويف ك بكونه يف جهتني، فلو مل خيتّص 

بكونه  امللعلشبه هذا ما نقوله يف إثبات احلال ليستحيل ذلك. فأ

 يرتغا إنْ به، و ء جاهالً ليشبا ن عاملاً يكو ستحال أنْ  اامَّ ـه ل: إنَّ اً عامل

 .الً حا له بكونه عاملاً  هذا عٰىل أنَّ  هل، دلَّ العلم واجل لُّ حم

 اهللاأليب عبد  ، خالفاً لاح الرابع: ليس للجوهر بكونه معدوماً 

  حُّ ه يصمه عند عدحكم، ألنَّ  بكونه معدومًا ي. نعم يثبت له البرص

إجياده يرجع  صحُّ  ما ال يالفرق بينه وبنياده ور عليه إجي لقادمن ا

  حكم. إىلٰ 

ه لو ثبت له بكونه باطل، ألنَّ  ي البرصوكالم أيب عبد اهللا

ا ال فكنَّ ،دجوت صفة الولضادَّ ]] ٦٠٠/[[ص  حال  دوماً مع

 ، ألنَّ أو معدوماً  موجوداً يكون  ا أنْ املعلوم إمَّ  نَّ أ رةنعلم رضو

لث،   ثاتني إىلٰ ات ال خترج عن صفالذ ا يف أنَّ هل ريق طة الوررضلا

وري لرضالعلم اذا حصل ل ونظر. فوجب إأمُّ م ذلك بتعلَ ام يُ وإنَّ 

فة ه صس له معلوم ليرجع باملعدوم إٰىل أنَّ يكون امل بام ذكرنا أنْ 

ا الذات إمَّ  م أنَّ ا نعلمثل ذلك، ألنَّ  يفل دخورة مالوجود وللرض

جود، فإذا كان الوهلا صفة أو ليس  ودوجة الفتكون هلا ص أنْ 

 يف إثبات ال يمكن ن فيه ماصفة وانتفائها أمكثبوت  م يفالكال

 صفتني. 

صفة ويرجع  ه معدوماً  جعلتم للمعدوم بكونال يقال: هالَّ 

 تفت عنه هذه الصفة؟انما  باملوجود إىلٰ 

علم  نثّم نعلم املعدوم، كام  الً د أوَّ نقول: ال نعلم املوجو انَّ أل

، الً املعدوم أوَّ نعلم  الكنَّولو كان كام قلتم  نعلم النفي،ثبات ثّم إلا

 هتا.م بثبو العلفرع عىلٰ  بانتفاء الصفة علمال نَّ أل

كونه  يف  إالَّ  ايدفيها التز  حُّ فات اجلوهر ال يصاخلامس: قالوا: ص 

 أنْ  املعاين إذا كثرت مل يصّح  ن، ألنَّ يتزايد عند كثرة األكوا ه ، فإنَّ كائناً 

لتزايدها.  الصفات زايدمن ت دة، بل ال بدَّ اء صفة واح ك يف اقتض َرش تُ 

 ، ألنَّ زاً ومتحيِّ  نه جوهراً كو  زايد يفة وقوع الت من صحَّ منعنا  ام وإنَّ 

ه دت الصفة له بكون، فلو تزاي فسه لن  كونه جوهراً  يستحقُّ وهر اجل

 يصري  أنْ ني للنفس، وهو يقتيض مثل صفتني لكان قد استحقَّ  اً هر جو 

خرٰى أُ  صلت لذات ح ا صفة الزائدة لو أهنَّ هذه ال  لنفسه، ألنَّ  مثًال 

حصلت  لنفسه، وإنْ  صري مثالً ي  له وجب أنْ حصلت  ا، فإذا ملاثلته هل 

  لنفسه. لفاً خما يصري    ٰى إٰىل أنْ  أدَّ الصفتان خمتلفتني

ة  علَّ من استناده إىلٰ  بدَّ  الد ايفالتز وأيضاً ]] ٦٠١ص [[/

كات،  رة املدرَ عند كث اً كك مدرَ ملدرَ ون اك، كتتزايد أو رشط يتزايد

 فيه. زايدالت صحُّ ان الصفتان إليه يتستند هات ءوال يش

يصري  واحد أنْ التزايد يف البحر جلاز يف اجلزء ال لو صحَّ  وأيضاً 

تعاظم،  للة يف الصفة املوجباصلة ة احلدم للزياعظيبل بصورة ج

ملا   ،اتالذو من ءدخلها التزايد يف يشجود فال يا صفة الوفأمَّ 

يكون   يمتنع أنْ د الوجود مليقاله أبو هاشم: لو تزا م وملاتقدَّ 

 لبياض، ثّم كان يصحُّ ان وجهي ث يقابالوهان للحدلسواد وجل

نه عٰىل بيِّ ال نُ  ي إٰىل أنْ دِّ ؤ، فيُ مها دون اآلخرحصوله يف أحد

 وجوه.معه عٰىل بعض ال جديواإلطالق، بل 

در تيه بقاٰىل إحدٰى صفصل عحي از أنْ تزايده جل لو صحَّ  وأيضاً 

نهام، والعلم يالواحد باملقدور  ٰىل أنَّ ي إؤدِّ ، فيُ هخرٰى بغريوعٰىل األُ 

 الوجود ال يتزايد.  أنَّ عىلٰ لك يقف تحالة ذباس

  ة وإنْ لة وجوده خاصَّ ام يثبت للجوهر حاز إنَّ حيُّ : التالسادس

ب جحالة العدم لوا لو يثبت له ألهنَّ  عن صفة الذات، تٰىض مقن كا
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اإلدراك،  تي يتناوهلا ة حلصوهلا عٰىل الصفة الملعدومية اجلواهر ارؤ

 زها.ك لتحيُّ درَ تُ ام إنَّ  اهنَّ إف

عند   مفقودوهو  ،صال الشعاعإلدراك اتِّ : رشط اال يقال

 ه. عدم

شعاع عند  لا صال ة الرؤية اتِّ صحَّ ا نقول: ليس من رشط ألنَّ 

 أيب هاشم. 

لشغل  معدوموهو  زاً ان متحيِّ و كه لوألنَّ ]] ٦٠٢ص [[/

الصفة الذي هو  وحكم هذه ،ةذلك حكم هذه الصف ألنَّ  ملكان،ا

ة الفعل، وهذا القادر وصحَّ  نقوله يفها، كام نينفصل ع يقتها الحق

وال  يكون حمال�  أنْ يف املعدوم  . وال يصحُّ هفي اينول املعحل يقتيض

كام  نيضدَّ ن يمتنع عدم اليف العدم، وكا ادُّ  لثبت التض، وإالَّ اال� ح

 د.وجوز الا، فإذن رشط التحيُّ ودمهيمتنع وج

شرتاك  لزم از، وإالَّ يف التحيُّ  راً مؤثِّ  يكون الوجود نْ أ  كنوال يم

 زاً  لكان متحيِّ عنٰى، وإالَّ م معد والز. ها يف التحيُّ ملوجودات كلِّ ا

ل عقَ  يُ وال معنٰى  ،زهذلك املعنٰى زال حتيُّ  دَ جِ ه لو وُ . وألنَّ داً أب

يوجد ذلك املعنٰى يف  أنْ  عنٰى، الستحالةم دكذلك. وال وجو

ال . وبه ّص خيت  مل، وإالَّ داً . وال جمرَّ بذلك الغري تصَّ خ الالَّ وإ ه،غري

 ،فيه طريقة احللول لتصحَّ  الً زه أوَّ يُّ  حتوجوده فيه يقتيض فيه، ألنَّ 

ده وجِ يُ  أنْ منه  صحَّ  لالفاعل، وإالَّ  بوال؟ زه عليهفكيف يقف حتيُّ 

مع جي نْ زه، وأ من حتيُّ  بدالً  داً واجيعله س ، وأنْ زاً وال جيعله متحيِّ 

 ن بياضر طريادِّ ثّم لو قُ حمال. ، وهو اداً سو عله جوهراً يجف ينهامب

ز وينتفي من حيث  ث هو متحيِّ ين حي مال ينتف عليه لوجب أنْ 

 .ماً دومع يكون موجوداً  تيض أنْ هو سواد، فيق

 ا أنَّ نَّا قد بيَّ ، ألنَّ اً زوال جيعله متحيِّ  جياده إ يصحُّ ن كاام قلنا: وإنَّ 

حيصل  والوجه الذي ،ودوجفة العن صصلة ز صفة منفالتحيُّ 

ام ه عليه، كلجيعال  عله عليه وأنْ جي أنْ منه  صحُّ لفعل لفاعله يا عليه

د وجِ يُ  أنْ  ، وهلذا صحَّ الً ده أصوجِ ال يُ  ده وأنْ وجِ يُ  منه أنْ  يصحُّ 

قيقة وح ده وال جيعله كذلك،وجِ يُ  أنْ  ويصحُّ  جعله خرباً الكالم في

  ذلك.تيضالفاعل تق

 ،عالً جيعله فده وال وجِ يُ  نْ أ  نهم صحُّ  يه الال يقال: كام أنَّ 

 تم.لق ]] ٦٠٣ص /[[ فكذلك ما

ه من جهة الفاعل سواء، فكأنَّ  : كونه فعال وموجوداً ولنق األنَّ 

ة عٰىل زائد ه صفةز فإنَّ يُّ لتحا امَّ ده، أ وجِ ال يُ  ده وأنْ وجِ يقول: يُ 

 .اً ربأو خ الم أمراً لكاالوجود، فهو مشبه لكون 

، زاً متحيِّ  كونهمن  بدالً  داً واس جيعله أنْ  صحُّ ام قلنا: كان يوإنَّ 

ثبوت وليس  ،ة بالفاعلم مستحقَّ صاخل عند هاكلَّ فات الص ألنَّ 

 ها الذات بجنسها.فة يستحقُّ ص

بني هاتني  ه ال منافاةنَّ ، ألهامينة مجعه بجبنا صحَّ أو اموإنَّ 

ء عٰىل حالتني ون اليشك ام يمتنعوإنَّ  ه،االصفتني وال ما جيري جمر

صّح يف ذا مل يواسطة، فلهبأنفسهام أو با مهضادِّ ني لتو حكمأ 

، الستنادمها إٰىل هتديداً  أو أمراً  هنياً  يكون أمراً  أنْ ة دحاولصيغة الا

 نَّ ، ألقبيحاً  ون حسناً يك نْ ء الواحد أ كن يف اليشين، ومل يمضدَّ 

ه واحلسن حيسن  بيح يقبح لوجلقا فيه ما هو آكد من التنايف، ألنَّ 

 الوجه.ن ذلك يه ملتعرِّ 

ه نوكو ،فيهح وجود البياض صحِّ يُ  زاً ل: كونه متحيِّ قاي ال

 .اجتامعهام يله فلم يصّح ُحي  داً اسو

  معكن ياض إذا مل يد البح وجوصحِّ ام يُ زه إنَّ ا نقول: حتيّ ألنَّ 

زه يُّ حت تصحيح. وكام أنَّ كذلك مل يثبت ال حصل زه سواد، فإنْ يُّ حت

 واد.ود السح وجصحِّ د البياض كذا يُ ح وجوصحِّ يُ 

ة  تحالاس زتحيِّ امل ، ومن حقِّ حيلَّ  اد أنْ السو من حقِّ  ل:قاال ي

 احللول عليه.

 ه سواداً حلول السواد إذا مل يكن مع كون ام يصحُّ ا نقول: إنَّ ألنَّ 

 .حيلَّ  زه استحال أنْ ثبت حتيُّ  إنْ ف زاً يِّ متح

قدرتنا ال  نَّ مقدور لنا، أل ري غ السابع: اجلوهر ]] ٦٠٤[[ص / 

عٰىل  ا رن لو قد  ا، ألنَّ أو التوليد بل باملبارش  ل، عا ألف ع من ا املخرت ق ب تتعلَّ 

 عن حركاته وسكناته بأنْ  ق نمنع من هو باملرش  مكننا أنْ خرتع أل مل ا 

  .طالنه رضورة قاضية بب ال و   ة ملا يريده، الف خم   اً د فيه أكوان وجِ نُ 

 تداخل.لا لزم وإالَّ  ،ةرش نفعل اجلوهر باملبا وال يمكننا أنْ 

 عن ارجد اخلالتولُّ القدرة، وال ب لَّ حم يتعدَّ إذا مل د وكذا بالتولُّ 

 وال حظَّ  ،عتامدٰى به الفعل عنه هو االالذي تعدَّ  نَّ درة، أللقا لِّ حم

ظرف مشدود الرأس  يف ا لو أدخلنا أيدينانَّ له يف توليد اجلوهر، أل

 اد جوهر فرد. جيإ تمدنا عليه سنني متطاولة مل يمكننا واع

  ،إجيادهالقديم تعاٰىل ب ا خيتصُّ وهر ممَّ اجل : قد ثبت أنَّ ثامنلا

د عنه،  ال عن سبب يتولَّ  داً تنمس] ]٦٠٥ /[[ص قعي أنْ ب وجي

د لَ ويُ  ا أنْ وجهني: فإمَّ  نعٰى توليده له ال خيرج عدَّ سبب يُ  كلَّ  ألنَّ 

ا وإمَّ  م.دَّ له يف توليده ملا تق تامد، وال حظَّ الختصاصه بجهة كاالع

ة اجتامع  صحَّ تيضه، وهو يق حملِّ د يفولَ بجهة فيُ  خيتصَّ  ال أنْ 

 ز واحد. حيِّ  جوهرين يف
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 .وهرد اجلولِّ يُ  معنٰى ال يف حملٍّ وجود  ل: جازيقاال 

  يسفل ،زال االختصاص فيه  حملٍّ ال يف دَ جِ ا نقول: إذا وُ ألنَّ 

 ده أصالً ولِّ يُ  ال ا أنْ  من غريها، فإمَّ  جهة أوىلٰ د اجلوهر يفولَ يُ  بأنْ 

مثله،  دلِّ ويُ  الز احليِّ   أنَّ نيَّ ن هنا تبهات. ومده يف مجيع اجلولِّ يُ و أ 

يف جهة  اختصاص لتوليده مل يكن توليدههناك  مل يكنذا ه إألنَّ 

 ه.فسن يف جهة د حينئذٍ ولِّ يُ   أنْ وىلٰ ألأوٰىل من غريها، بل ا

مل س اء من األجند عن يشاجلوهر ال يتولَّ  التاسع: كام أنَّ 

 وز خلوُّ جي تياين الملعا ا. أمَّ د غريه من األجناسلِّ ويُ  يصّح أنْ 

 أنْ  ا الكون فال يصحُّ وأمَّ  .هلا هر عدم توليدهظاف ،اهعنهر اجلو

نا عٰىل هر لقدرده اجلوولَّ  لوف ،قادرون عٰىل الكونا نَّ ده، ألولِّ يُ 

 ب قادر عٰىل سببه.سبَّ القادر عٰىل امل نَّ أل ر،اجلوه

انني يف  ول اجلوهر يف مكع حصمتنااضية باة ق روالعارش: الرض

 امَّ ـين لاجتامع الضدَّ  نَّ هو أ ة زلتعيل له عند املحاملت واحد. ووق 

يستحيل  ين وجب أنْ ضدَّ استحال وكان الكونان يف املكانني 

املحيل هو  ٰىل أنَّ إ ينذهب أبو يعقوب البستا. وه يف جهتنيولحص

 .انواألك ه منع من تضادِّ ز، ألنَّ التحيّ 

متناع  ورة بات الرض: كام قضادي عرشحلا]] ٦٠٦[[ص /

 وهرين يفع حصول جذا يمتنعة، فكدف نيوهر يف مكاناجلل صوح

ز التداخل، يث جوَّ ح امإلبراهيم النظَّ  جهة واحدة، خالفاً 

 له.بطِ ورة تُ لرضوا

نجعل  ا أنْ منَّ يصحَّ  لوال ذلك لوجب أنْ  هاملشايخ بأنَّ  ستدلَّ او

وليسا الكونني  ون عىلٰ ا قادرخر، ألنَّ آلاأحد اجلوهرين بجنب 

 ظهر أنَّ  مانع تنع ذلك والام إذاعهام، وامجتيمتنع اف ينبضدَّ 

قادر، وكان إذا  ع إليهام، فيجب مثله يف كلِّ و أمر راجاملحيل ه

نان يف جهة لوالنرٰى  اآلخر ببياض أنْ أحدمها بسواد و اختصَّ 

 احدة هواذاة وحم ة يف استحالة حصول اجلوهرين يفالعلَّ واحدة. و

استحالة لمنا ع امهزيُّ حتا متٰى علمنا هاشم، ألنَّ  ز عند أيبالتحيُّ 

 نعلم سواه فكان هو السبب. مل إنْ واحدة، و دمها يف حماذاةووج

 نَّ اطل، ألوهو ب .الكونني السبب تضادُّ : بو عيلٍّ ل أ وقا

ة فهام مثالن فكانت جيب صحَّ  حماذاة واحدة صال يفح ذاالكونني إ

 .امهاجتامع

  ه،انفرد يف مكحركة اجلوهر الاملشايخ من  منع:  عرشالثاين

ان عقيب كونه يف ل يف مكإذا حص اً كل متحرِّ عقَ يُ  امك إنَّ املتحرِّ  ألنَّ 

. كاً متحرِّ يكون  أنْ  يصّح  مل  فارق مكانها إذا مل يهذو ،مكان آخر

 ،للسكون الذي كان فيه اا ضد� من كوهن حلركة ال بدَّ اه هذ وألنَّ 

ق طل طرييبه ألكوان، ألنَّ ا تضادُّ  يصحُّ حاذاة ال دة املحوومع 

 امثلها.بتم للعا

ك ما نه القول بتحرُّ يمك فهل ،الوضعركة يف ثبت احلا من أأمَّ 

احلركة  ه أنَّ واألصل فيه مشكوك، قول فيالوضع؟ ال ال ينقسم يف

أحد اجلانبني حماذاته ]] ٦٠٧/[[ص  تكون بمفارقة امالوضعية إنَّ 

اآلخر حماذاة اجلانب  خرٰى وحصولة أُ ٰىل حماذاليها إع التي كان

وانب ه جك لحرِّ مت يف ام يصحُّ نَّ ، وهذا إىلٰ وذاة األُ احملاان مك

 ، ألنَّ فرد فالوهر الا يف اجلسم، أمَّ يف املنق ام يصحُّ دة، وذلك إنَّ متعدِّ 

د  من تعدُّ  فال بدَّ  ،ءإٰىل يش ءام تكون عن يشإنَّ  قةاراحلركة واملف

 .ءااألجز

*   *   * 

مة احل /)٣ املرام (جية هنا  :)هـ٧٢٦ّيل (ت العالَّ

 :جسام يف حدوث األ :سالبحث الساد]] ٣[[ص /

 : وفيه مسائل]] ٤ص [[/

 :املقام هب يف هذا املذا يف نقل: وىلٰ املسألة األُ 

 أقسام أربعة: يفة ة منحرصالقسمة العقليَّ  إنَّ 

وهو   ،لصفاتوا تاث الذيكون العامل حمدَ  ل: أنْ وَّ م األالقس

 ء.قدماء احلكامعض وب ،امللل  وغريهم من أرباباملسلمني مذهب

 يم الذات والصفات،قديكون  : أنْ القسم الثاين] ]٥[[ص /

ومن  ،رقلسوب وثامسطيوس رسطسفووثا رسطووهو قول أُ 

 :لرئيس، قالواوا الفارايب]] ٦[[ص / رين قول أيب نرصتأخِّ امل

حلركات واألوضاع  انة، إالَّ فاهتا املعيَّ وص االساموات قديمة بذواهت

  ها قديمة يوٰىل منرص اهلصها. والعناوعها ال بشخبن ةيمدا ق هنَّ فإ

خصها، والصور بش ال نوعهاة قديمة بصها، والصور اجلسميَّ شخب

 ا.عها وال بشخصهال بنو بجنسها ة قديمةالنوعيَّ 

وهو  ث الصفات،ون قديم الذات حمدَ يك القسم الثالث: أنْ 

 رسواغنكسأ و اليس امللطيزمان كتبال رسطوم أُ تقدَّ ن م قول

 ةكاملانويَّ ة، الثنويَّ ]] ٧ /[[ص ومجيع ،رس وسقراطاغوفيثو

 ة.نيَّ اهاة واملة واملرقونيَّ والديصانيَّ 

 ثّم هؤالء افرتقوا فرقتني:

يمة تلك الذات القد نَّ أ ]: فذهب بعضهم إىلٰ ىلٰ و[الفرقة األُ 

 .كانت جسامً 

 قابل لكلِّ  هألنَّ  اء، ه املاليس أنَّ ت معثّم اختلف هؤالء: فز
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، صار هواءً  ا لطف، وإذأرضاً  إذا انجمد صار هنَّ وزعم أ ور،لصا

نت الدخان تكوَّ ]] ٨[[ص / مننت النار، وكوَّ ة املاء تومن صفو

 السامء.

: ل منهه جاء يف السفر األوَّ ذه من التوراة، ألنَّ أخه ويقال: إنَّ 

 اؤهفذابت أجز نظرة اهليبة] فنظر [إليه، اً تعاٰىل خلق جوهراهللا  إنَّ (

منه  ن فخلقبخار كالدخا] تفع [منهار ثمّ ، ت ماءً ارفص

رض، ثّم نه األم خلقد فبَ عٰىل وجه املاء زَ ر ظهاموات، والس

 . )ها باجلبالأرسا

ل األوَّ املبدأ  ه قال: إنَّ نَّ مللطي أ لل عن تاليس اونقل صاحب امل

بعث ها، فانكلُّ ودات والعدمات جو الذي فيه صور املأبدع العنرص

ل   األوَّ عنرصالذي يف ال عٰىل املثال مل لعاجود يف اة موورص من كلِّ 

ن  ما م. ورصت العنبع املوجودات هو ذار ومنالصو حملُّ ف

 صورة نرصلع ويف ذات ا إالَّ يسِّ قيل والعامل احلموجود يف العامل الع

 ومثال عنه. 

بدأ ت يف ذات املومادعصور امل ة أنَّ ر العامَّ قال: ويتصوَّ 

 بامف وَص يُ  أنْ  ته بوحدانيَّ اىلٰ تع عه، وهوبدَ مُ يف هي ل، ال بل وَّ األ

 عه.بدَ مُ ف به وَص يُ 

  )،اءامل(ل هو ع األوَّ بدَ : املعنه َل قِ ه نُ نَّ  قال: ومن العجب أ مّ ث

 ، فذكر أنَّ ء واألرض وما بينهاماملسها من ااجلواهر كلُّ ع بدأُ ومنه 

 ومن ،واءن اهلانحالله تكوَّ  ومن ،ضنت األرمن مجوده تكوَّ 

نت وَّ واألبخرة تكومن الدخان ر، لنانت اكوَّ ة اهلواء توصف

ب كلكوانت ا تكوَّ ل احلاصل من األثرياومن االشتغالسامء، 

لشوق احلاصل سببه باب عٰىل املسبَّ ول املركز دوران فدارت ح

 إليه. ا يهف

ل: وَّ ألا خري قال: ويف التوراة يف املبدأاأل ويف]] ٩[[ص /

ت أجزاؤه ذابة فظر اهليبر إليه ننظ ثمّ  ،تعاىلٰ  اهللاه جوهر خلق

ت، منه الساموان فخلق خار كالدخاارتفع منه بّم ، ثارت ماءً فص

 باجلبال. رض، ثّم أرساهاد فخلق منه األبَ املاء زَ   وجهوظهر عىلٰ 

ٰى مذهبه من هذه املشكاة  تلقَّ ام تاليس امللطي إنَّ  قال: وكأنَّ 

 .ةالنبويَّ 

يه عل لذيباملاء االشبه  يدشد ين،قول الثاٰىل القال: واملاء ع

 َعرْ  :قوله تعاىلٰ  العرش يف
َ
ٰ َو�ن

َ َ
ُه �

ُ
مَ  ش

ْ
 ]. ٧: [هود اءِ ا�

هو اهلواء، ذلك اجلسم  نَّ ه زعم أنَّ إ، فمللطينس انكسيامأ ا وأمَّ 

 ء واألرض من كثافته. نت من لطافته، واملاوَّ والنار تك

عات هو دَ ملبل من اوائاألل أوَّ  أنَّ  لل:ملاونقل عنه صاحب 

 ة.كاة النبوَّ مأخوذ من مش اً أيضء، وهذا اهلوا

 .تلطيفعنها بال شياءنت األوتكوَّ  ،رضه األإنَّ  وقال آخرون:

 ف،طيالنار عنه بالتلواء ون اهلر، وتكوَّ ه البخاوقال آخرون: إنَّ 

 تكثيف.واملاء واألرض بال

 ف.التكاثعنها بن األشياء وكوَّ  ،ره النا: أنَّ يرقليطيسأ وذهب 

 زعم أنَّ  أيرقليطيس أنَّ  :سوطرخ فلوحكٰى ]] ١٠[[ص /

يل هو نطق عق )بختلا(وجوهر ، بختمت بالانتظام شياء إنَّ ألا

 .كيلِّ فذ يف اجلوهر الين

هو اخلليط الذي  مساجلذلك  ه قال: إنَّ نَّ إنكساغورس فأ ا وأمَّ 

 أجزاءنوع  من كلِّ يه فو تناهية. هناية له، وهو أجسام غري مال

م، طبيعة اللح وأجزاء عىلٰ بز اخل طبيعة القية أجزاء عىلٰ تة مصغري

رٰى، ويُ  سُّ حيث ُحي وصار ب ء كثرياء يشجزألمن تلك اا اجتمع فإذ

ملزاج ا ارنك مذهبه هذا عٰىل إالقائل بنٰى هذا ث. ودَ ه حَ أنَّ  نَّ ظُ 

 .مون والظهوروقال بالكُ  ،واالستحالة

يف األزل، ثّم  ناً ن ساكيط كاذلك اخلل : أنَّ ءؤالوزعم بعض ه

 مل.ذا العان منه هكوَّ كه فت حرَّ اىلٰ تع اهللا نَّ إ

ات وجودمبدأ امل رس: أنَّ نكساغوأ لل عن احب املل صونق

 لهوال ينا دركها احلسُّ يُ  زاء لطيفة الجزاء، وهي أجمتشابه األ

ل عنه قَ نمون والظهور. ومل يُ ل من قال بالكُ . قال: وهو أوَّ لعقلا

 ليط.القول باخل

كرية جزاء كثرية  أ عاملأصل ال يمقراطيس إٰىل أنَّ ب ذوذه

 كةمتحرِّ  ،ةالنفكاكيَّ القسمة ان دوة الومهيَّ للقسمة  قابلة الشكل،

 تصادمت عىلٰ  اء أنْ يف تلك األجزق فت دائمة. ثّم اتَّ ا حركاذاهتل

 جه هذا العامل عىلٰ ها عٰىل ذلك الو، فحصل من تصادمصٍّ خاه وج

 العنارص، ثّم حدثت منو اتولسامكل، فحدثت االش اذه

ومنها   هذه العنارص،ت ة امتزاجاويَّ احلركات السام ]]١١[[ص /

 .باتكَّ ملرا هذه

 اماء إنَّ األجزهذه  ه قال: إنَّ عنه أنَّ  لشفاءونقل الشيخ يف ا

ام تصدر وإنَّ  ،طبعجوهرها جوهر واحد بال نَّ إو ،خالف بالشكلتت

 . ةلفختاألشكال املجل أل فةعنها أفعال خمتل

 الظلمة.ر ولنوامل هو اة: أصل العوقالت الثنويَّ 

وهم   ،بجسميس  لأصل العامل قالوا:: الذين الثانية رقةالف

 فريقان:
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اء اخلمسة: ن أثبتوا القدمة: وهم الذيل: احلرنانيَّ وَّ ق األالفري

 واخلالء.  ،والدهر ،واهليوىلٰ  ،والنفس ،اىلٰ الباري تع

 ال يعرض ، العلم واحلكمةم يفاملتيف غاية اٰىل اعت قالوا: الباري

لقرص، النور عن ا فيض، كنه العقلويفيض ع ،لةغف والله سهو 

 .اتام�  شياء علامً لم األعيوهو 

ص، ر عن القرفيض النو ،ياةه يفيض عنه احلنَّ إنفس، فالا مَّ وأ 

 اري تعاىلٰ ما مل متارسها. وكان الب لة ال تعلم األشياءهجاها لكنَّ

ة اللذَّ طلب ا وتوتعشقه ق باهليوىلٰ يل إٰىل التعلُّ ستم فسالن بأنَّ  ملاً اع

 كان من امَّ ـفسها، ولن ام وتنسٰى ألجسمفارقة ا ة وتكرهميَّ جلسا

ق  بعد تعلُّ  اهليوىلٰ د إىلٰ ة عمٰىل يف احلكمة التامَّ ي تعاشأن البار

رتاكيب، مثل الساموات ال من بها رضوباً ركَّ ف ا،هبالنفس 

احليوانات عٰىل الوجه ] ]١٢[[ص / ب أجسام كَّ ، وروالعنارص

 زوال.كن اللفساد غري ممفيها من ابقي لذي كمل. وااأل

، وصار ذلك  اكًا وإدر تعاٰىل أفاض عٰىل النفس عقالً  اهللا إنَّ  ثمّ 

ما عن اآلالم  تنفكُّ  ال العلمها بأهنَّ  سبباً رها عاملها، ولتذكُّ  سبباً 

هلا  نَّ ت أوعرف هذافس ت النفا عرالعامل اهليوالين. وإذدامت يف 

رجت مل وعٰىل ذلك العااشتاقت إ ألملعن اخلالية ات ايف عاملها اللذَّ 

 ة والسعادة.البهجهناك أبد اآلباد يف هناية  قيتوب ارقةاملفبعد 

فة سفالهات الدائرة بني البُ شُّ لالطريق زالت اقالوا: وهبذا 

 القائلني إنَّ ، فثحلدومني القائلني بام وبني املتكلِّ دَ القائلني بالقِ 

هذا  تعاٰىل يف اهللاأحدثه  مَ لِ ف اً ث حمدَ م قالوا: لو كان العاملدَ لقِ با

 مَ فلِ  يامً  حكذا كان اخلالق تعاىلٰ ما بعده؟ وإما قبله و نت دوالوق 

 اآلفات؟مأل الدنيا من 

عن  ان غني� كال ن العامل قديامً كاو حلدوث قالوا: للون باوالقائ

حلكمة وظهورها يف ا ٰى من آثارنر ملا قطعاً الفاعل، وهو باطل 

 العامل.

ه  نالكذي سلطريق الا عٰىل اوأمَّ  ذلك. قان يفالفري ريَّ وحت

بالصانع احلكيم ال  رتفنا اعامَّ ـا لعها زائلة، ألنَّ االت بأمجفاإلشك

ذا أحدث العامل يف ه مَ العامل. فإذا قيل: فلِ رم قلنا بحدوث ج

لك الوقت، ذيف  البدنب قتلَّ ام تعالنفس إنَّ  نَّ الوقت؟ قلنا: أل

ه بعد أنَّ  إالَّ لفساد، ق سبب التعلُّ ذلك ا أنَّ  وعلم الباري تعاىلٰ 

ا . وأمَّ مكانإٰىل الوجه األكمل بحسب اإلفه ور رصوع املحذق و

 ب عنها. كَّ راملجتريد هذا عدم إمكان ام بقيت لفإنَّ ور الباقية، الرش

 االن:نا سؤبقي ه

حدث   دها؟ فإنْ رُّ جتوٰىل بعد هلياب سقت النفتعلَّ  مَ ـل: لِ األوَّ 

 ته اليَّ لّ مل بكزوا حدوث العا، فجوِّ ن سببال ع تهيَّ كلّ ق بهذا التعلُّ 

 سبب.عن 

باري تعاٰىل النفس ع ال منيقال: فهالَّ  الثاين: أنْ ]] ١٣[ص [/

 ٰىل؟ق باهليوالتعلُّ من 

ل من ل غري مقبوهذا السؤا ل: بأنَّ واجلواب عن األوَّ 

 ح أحد مقدوريه عىلٰ رجِّ تار يُ خ: القادر امللونوقم يهنَّ ألمني، املتكلِّ 

ل س؟ وغري مقبوك يف النفذل زوا جوَّ هالَّ ح، فجِّ ري مرمن غ اآلخر

ة معدَّ  ةً يكون علَّ  ا يف السابق أنْ وزجوَّ م ، ألهنَّ ن الفالسفة أيضاً م

رات هلا تصوُّ النفس قديمة و ل:قاي زوا أنْ  جوَّ ق، فهالَّ لالح

ٰى انتهت إٰىل ة لالحق حتَّ سابق علَّ  ل كلُّ زيهية ومل امتندة غري متجدِّ 

 ق؟لتعلُّ جب لذلك املور اوُّ ك التصذل

س األصلح للنف  علم أنَّ ي تعاىلٰ البار : أنَّ الثاين اب عنجلواو

لك ت عنا بنفسها متتنع أهنَّ ٰى ق، حتَّ تعلُّ هذا ال تصري عاملة بمضارِّ  أنْ 

 الفضائل تكسب من يوىلٰ اهلفالنفس بمخالطتها  ضاً وأياملخالطة. 

 مل لغرضنيذين اا. فلهوالكامالت ما مل تكن موجودة هل ةالعقليَّ 

 .يوىلٰ ق باهلالتعلُّ  النفس عنٰىل تعاباري نع اليم

بن  ه شيث إنَّ  :الذي يقال - ديمونونقل صاحب امللل عن قا

، والنفس،  سة: الباري تعاىلٰ مخل قال: املبادئ األوَّ  هأنَّ  - آدم

 بات. ركَّ ملوبعدها وجود ا .ء، واخلالوالزمان ،واهليوىلٰ 

ئ ملبادا: اقالوالذين  ، وهمغورسب فيثاالفريق الثاين: أصحا

قوام  دة عن الوحدات، ألنَّ املتولِّ األعداد ]] ١٤/[[ص  هي

 مّ ث ها واحد يف نفسه،د منواح مور كلُّ أُ بات بالبسائط، وهي املركَّ 

أو ال  ،تاوهنا وحدات وراء كهيَّ تكون هلا ما ا أنْ مور إمَّ تلك األُ 

مع   ةملاهيَّ تلك اهناك  ألنَّ بة، ل كانت مركَّ كان األوَّ  نْ إفتكون. 

 كان بات، بل يف مبادئها. وإنْ ليس يف املركَّ دة، وكالمنا تلك الوح

ة بأنفسها لَّ ون مستقتك وأنْ  ال بدَّ د وحدات، وهي ين كان جمرَّ الثا

 ،قدم منهاذلك الغري أ  نويكإٰىل الغري، ف لكانت مفتقرة الَّ وإ

 دئ املطلقة، هذا خلف. ابا يف املوكالمن

ضع لوعرض ا ها، فإنْ سئمة بأنفقا مورأُ وحدات فإذن ال

 نْ فإ، اجتمعت نقطتان حصل اخلطُّ  إنْ و صارت نقطة،للوحدة 

صل اجلسم. اجتمع سطحان ح ن حصل السطح، فإنْ اجتمع خطَّ ا

 .األجسام الوحدات دأ مب فظهر أنَّ 

ت غري اذوحدة بالإٰىل  مسوحدة تنقال : إنَّ عنه اً يضأ  َل قِ ونُ 
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ل،  وَّ هو املبدأ األرة، وثكبلها  تقاالالتي وهي  ، مستفادة من الغري

بداخلة ست ليو ،وهي مبدأ الكثرة ،الغري من ادةوحدة مستفوإٰىل 

بادئ  مي وه ،ف منها األعدادكثرة، ثّم تتألَّ فيها بل تقابلها ال

تالف خائعها، الاملوجودات يف طب فتختلام اإنَّ املوجودات. و

 ها.اصِّ وخألعداد با

 ث الذات،دَ صفات حميم المل قدن العايكو القسم الرابع: أنْ 

 ورة ببطالنه.ء الرضضال به أحد، لقحمال مل يقو وه

اس هنا  . وللنكلِّ ال يف  فاً ه كان متوقِّ نَّ إس فنواليا جوأمَّ 

 .مناههرها ما قدَّ أشة اختالفات كثري

 :احلدوث ةيف أدلَّ  املسألة الثانية:] ]١٥[[ص /

 :وهوجلنا 

 : مني لمتكلِّ شهور لل: الدليل املالوجه األوَّ 

ما ال خيلو  وكلُّ  عن احلوادث، ال ختلو جساماأل أنَّ  يره:وتقر

 ادث، فاألجسام حادثة.فهو حعن احلوادث 

وان، واألكوان كاألاألجسام ال ختلو عن  غرٰى: أنَّ الص بيان

 :ةعبأر دعاوٍ  هان يشتمل عىلٰ الربذا دثة. وهحا

ة مغايران كواأل وٰىل: إثبات أنَّ وٰى األُ دعال]] ١٦[[ص /

 سم. للج

 ألكوان.ا بيان حدوث  الثانية:عوٰى الد

هذه  ختلو عنها. وم ال األجسا الثالثة: بيان أنَّ وٰى الدع

 الصغرٰى عليها. الثالث اشتملتالدعاوٰى 

 ٰى عبارة عنها.كربال إنَّ ف ،دعوٰى الرابعةالا وأمَّ 

 ها بني أمرين:فين فنح ،وىلٰ األُ  ا الدعوٰى أمَّ 

احلركة ي ه هنا أكواناً  أنَّ ي بوررضلم العي العندَّ  ا أنْ إمَّ 

عٰىل جلسم واالفرتاق. وباجلملة حصول ا عسكون واالجتاموال

له  ابالً مقا إليه، إمَّ  بالنسبةه كان جسم غري وجه لو كان يف الوجود

قة حقي ئدة عىلٰ ازألين، وهي أو غريه من وجوه ا اً ميارس و أ  ميامناً 

عن هذه  ينفكُّ  ه الزحتيُّ ع سم ماجل أنَّ  سم. ومعلوم رضورةً اجل

 ألنَّ  ٰىل مفهوم اجلسم وذاته،ادهتا عورة زيبالرض ا نعلم، فإنَّ احلالة

 ز.احليِّ م من حصوله يف ز مغاير للمفهواملفهوم من ذات املتحيِّ 

 ةكل عليه احلراجلسم تتبدَّ  نَّ أل يه،ل فعي االستدالأو ندَّ 

 مل سماجل . فإنَّ باالفرتاق، وبالعكس منهام تامعاالجو بالسكون،

لغريه ثّم يصري  امعاً ، ومل يكن جمكاً رِّ ار متحثّم ص كاً حرِّ يكن مت

، سِّ احلك بمعلوم مدرَ  ل احلالتني عليه مع بقائهفتبدُّ  ،جمامعاً 

ع املرج اجلسم. وألنَّ  تاذ هوالذي  ر للمستمرِّ يغا ل مواملتبدِّ 

ن،  األيمور راجعة إىلٰ ، وهي أُ ثالً ون مالسكو  احلركةىلٰ إباألكوان 

افات والنسب واإلض احلصول فيه، ٰىل مكانه بإ ءة اليشو نسبوه

إضافة فيها.   وجود، احلقيقة التي ال اللة يفات املتأصِّ للامهيَّ  مغايرة

 للمنتسبني.  رةايغمسبة املكان، والنو سما نسبة بني اجلألهنَّ و

عليه   يصحُّ   كونكلَّ  نَّ فأل ،ة الثانيوٰى عدا الوأمَّ ]] ١٧[[ص /

 م.دَ يه القِ تنع عللعدم امعليه ا صحَّ  ام م، وكلَّ العد

يكون  ا أنْ ز فإمَّ بحيِّ  ز اختصَّ متحيِّ  كلَّ  : فألنَّ ا الصغرٰى أمَّ 

فذلك  ن واجباً كا نْ ، فإأو واجباً  اً ئزجاز بذلك احليِّ  اختصاصه

ة ميَّ عارض للجس رمة أو ألجلسميَّ يكون لنفس ا ا أنْ إمَّ  وبوجلا

ة اجلسميَّ  ة واللجسميَّ رض لاعة أو ألمر غري روض اجلسميَّ و ملعأ 

 عارضة له.

ها يف  شرتاك األجسام كلِّ اة وجب اجلسميَّ كان لنفس  نْ إف

ة جلسميَّ يف اها بأرسها ز، الشرتاكل يف ذلك احليِّ احلصووجوب 

 للوازم.ثالت يف مجيع اامتاملووجوب اشرتاك 

كون ي نْ ا أ العارض إمَّ  كلة، فذللجسميَّ  كان ألمر عارض وإنْ 

كون ي نْ ا أ زوال فإمَّ تنع الكان مم فإنْ  لزوال.وال أو ممكن اممتنع الز

لغريها  ر، أوة فيعود اإللزام املذكوسميَّ اجل المتناع لنفسذلك ا

 إىلٰ  فٰىض ل، فيُ صل األوَّ م يف األكالكالفيكون الكالم فيه 

فهو  ن ممكن الزوالاك  املحال املذكور. وإنْ التسلسل، أو إىلٰ 

 د.املقصو

ة  يَّ ن اجلسمقول ماملع حمال، ة فهوروض اجلسميَّ ملع كان ا إنْ وأمَّ 

 لكان ذلك املحلُّ  يف حملٍّ  ال� ك حاو كان ذلهات، فل اجلاالمتداد يف

ل ألوَّ ن اكا . فإنْ ات، أو ال يكونيكون له ذهاب يف اجله ا أنْ إمَّ 

 اقتضت حمال�  نْ إ ة ذات املحلِّ ، فجسميَّ ة جسامً اجلسميَّ  لُّ حمن كا

 فتكون]] ١٨ /[[ص آخر حمال�  ضِ يقتمل  وإنْ  ل،التسلسآخر لزم 

ب هلا بسب ما يعرض ، فكلُّ  حملٍّ يف ولغري واجبة احللة ميَّ اجلس

 فحينئذٍ ممكن الزوال،  يكون أيضاً  لزوالاملمكن ا ذلك املحلِّ 

وهو  ،الزوالكن مم  أمراً عنيَّ املزه سم يف حيِّ صول اجلحون يك

 املقصود.

يكون لذلك  ا أنْ إمَّ  ات مل خيلاجله يفد ه امتداحلِّ مل يكن مل وإنْ 

 يكون عىلٰ  ا أنْ ان فإمَّ ك نْ فإ .أو ال يكون ،جلهةاص بااختص حلِّ امل

، رةول باطل بالرضة. واألوَّ بعيَّ ل التأو عٰىل سبي ،اللسبيل االستق

يكون له  استحال أنْ  زاً ن متحيِّ ويك ما ال م بالبدهية أنَّ ا نعلنَّ أل
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 ه يقتيضنَّ إا الثاين، فقالل. وأمَّ ستاال لسبييف اجلهة عٰىل حصول 

له يف ون حصوما يك كلَّ  ة، ألنَّ ميَّ اجلسيف  ال� ء حااليشلك كون ذ

 ة،يَّ يف اجلسم حمالة حاال�  ان الة فيه كحلصول اجلسميَّ  ز تبعاً احليِّ 

ز باحليِّ  ة اختصاصسميَّ جلا مل يكن ملحلِّ  ا إنْ أمَّ كاألعراض. و

ول يف ذلك ة يف اجلهات حلدَّ املمتة ن لوجود اجلسميَّ مل يك أصالً 

مها كان أحدأحد الشيئني إذا  هية أنَّ علوم بالبدمن امل ، ألنَّ لِّ املح

أحدمها  نَّ إفيها، واآلخر ممتنع احلصول ف  اجلهةواجب احلصول يف

 .به أصالً  ا خمتص� يف اآلخر وال ال� حا كون يال

 سم يفجوب حصول اجليكون و وهو أنْ الرابع: ا القسم مَّ وأ 

ل ة فيه، فباطة حالَّ ة وال اجلسميَّ يف اجلسميَّ  ز ألمر غري حالٍّ احليِّ 

ة أو يَّ به باحلالّ  اأو خمتص�  ن جسامً كا إنْ ء ذلك اليش ، ألنَّ اً أيض

انت به ك اتص�  خموال يكن جسامً  مل نْ إ، واالتاملح ة عادتيَّ املحلّ 

 اجلسمذلك  ول يفة احللة يف صحَّ تساويسام املجاألسبته إٰىل مجيع ن

حصول بعض األجسام يف ألجله ه جيب ن بأنَّ يك مفلواحدة، 

فيه، وهو  حصول الكلِّ ب جي ا أنْ عض. فإمَّ من الب ىلٰ ز أويِّ احل ذلك

يه، وهو ا فمنه ءيش]] ١٩/[[ص   جيب حصولحمال. أو ال

 املطلوب.

 م، فألنَّ دَ ه القِ يتنع علامم عليه العد ما يصحُّ  كلَّ  وبيان أنَّ 

 فإنْ  .وندم، أو ال تكته قابلة للعحقيق كونت ا أنْ لو إمَّ ال خي لقديما

 هي أيضاً م وللعد كانت قابلة ا، وإنْ ليهالعدم ع تنعام مل تكن

الوجود  كني  ملح، وإالَّ ٰىل مرجِّ ت يف وجودها إموجودة احتاج

 دم عادتلعل كان قابالً  ح إنْ رجِّ العدم، وذلك املأوٰىل هبا من 

ذلك جب. واء وٰىل يش عند انتهائه إالَّ ينقطع إ احلاجة وال

 ا أنْ فإمَّ  وجباً ن مكا فإنْ  .راً تاأو خم ،يكون موجباً  ا أنْ إمَّ الواجب 

ف قَّ تو فإنْ  .فأو ال يتوقَّ  ،رشط لذلك القديم عىلٰ  ابهإجي فيتوقَّ 

 ا أنْ مَّ فإ كان قديامً  . فإنْ أو حادثاً  ،يامً يكون قد ا أنْ ط إمَّ لرشلك افذ

اله اعه زونن امتم زمل كان واجباً  فإنْ  .اً جبوا أو ،ن ممكناً يكو

كان  ديم، وإنْ القوال ذلك ع زتناة ذلك القديم امع زوال علَّ وامتنا

سلسل الت ىلٰ ا إ إمَّ ل، فيفيضاألوَّ فيه كالكالم يف لكالم ن اكا اً ممكن

. وره فيعود املحال املذكلذاتا هو واجب تهي إٰىل موهو حمال، أو ين

حمال،   هوو ناً يَّ مع ط حادثاً يكون الرش أنْ ا مَّ فإ، حادثاً  كان وإنْ 

يكون  أنْ يل ء يستحيشال ىلٰ دث والسابق عقديم عٰىل احلالسبق ال

ث ط حوادون الرشأو يكوط، ط عٰىل املرشالرش مدُّ به لتق وطاً مرش

ط إٰىل كون الرشقيقة عائد احل ه يفوسيأيت بطالنه. وألنَّ  ،هلااية  هنال

ط الرشبل  ،ن تلك احلوادث ليس رشطاً د مواح كلَّ  ألنَّ  ،قديامً 

ابه له إجي من ف لزممل يتوقَّ  . وإنْ أوىلٰ  وذلك ،ينها ال بعهأحد

 . هذا إذا كانامتناع زواله ال موجبهزو متناعبه. ثّم يلزم من اوجو

فعل  ، وكلُّ تاراً كان خم وإنْ  .القديم موجباً  د ذلكر يف وجوؤثِّ امل

 ، هذا خلف. ثاً حمدَ  ديمقن الفيكو ،ثدَ حملفاعل خمتار فهو 

ه  علي ما يصحُّ  وكلُّ  ،مالعد عليه ه يصحُّ نَّ إفكون  كلَّ  أنَّ فثبت 

وثبت  حادث. ونك حادث، فإذن كلُّ ]] ٢٠[ص /[ م فهولعدا

 عن احلوادث. خيلو ال جلسمفا ،نلو عن الكوال خي اجلسم أنَّ 

 ،لذاهتا بةاجتكون و ا أنْ مة، فإمَّ كوان قدينت األلو كا وأيضاً 

عليه د يستحيل ب الوجوجم، وواعدَ ا تُ فألهنَّ  الً ا أوَّ ال. أمَّ حم هوو

، ناه صفة للجسمما فرسَّ  ىلٰ الكون ع نَّ فأل ا ثانياً م. وأمَّ العد

ب وواجسم، اجلون الوجود بد ها يفبنفس الصفة ال تستقلُّ و

 ود.بنفسه يف الوج جود مستقلٌّ الو

ب أو خمتار،  وجَ ا مإمَّ ر ا مؤثِّ لهف ،جائزة الوجودتكون  ا أنْ وإمَّ 

 ال. وكالمها حم

  إىلٰ  هياً منتأو لذاته  يكون واجباً  وأنْ  دَّ ه ال بب، فألنَّ جَ ا املومَّ أ 

 حماالن. فذلكالدور، ومها  تسلسل أوال  لزمواجب لذاته، وإالَّ ال

 ن جائزاً كا نْ ط إط فذلك الرشبرشإجيابه  انك نْ ب إجب املوَج واال

أو   لزم الدورلذاته، وإالَّ  لواجبا إىلٰ  هينتله من أمر في بدَّ  الف

ط ب ال برشب املوَج ن الواج، أو كاواجباً  انك لسل. وإنْ التس

كون  كلَّ  نَّ قد ثبت أ . وول لهزوال الكون املعل تنعواله فيمع زمتنا

ركة السكون يبطل باحلركة، واحل ألنَّ ه، مثله أو بضدِّ بول ه يزنَّ إف

عٰىل وضع سم اجل ب لكونَج ذلك املو وألنَّ  كون.تبطل بالس

ر سائ ه عنبه خلوُّ إجيا ط يفشَرت يُ  ا أنْ إمَّ خمصوص، ال خيلو 

ك ذل ه عنها، وال يصحُّ وُّ خل طَ ُرشِ  نْ إف ط.شَرت أو ال يُ  ،األوضاع

 من أنَّ  مَ لِ  ملا عُ الوضع املعنيَّ  اهذ عىلٰ  يكون حاصالً   وأنْ الَّ إ

 هذا ىلٰ عه لكون ناً ر ذلك متضمِّ عن األكوان، صا اجلسم ال ينفكُّ 

ب ملوجَ ااب ري إجيب، فيصوجَ ، وذلك حكم املضع املعنيَّ الو

 طاً ويكن مرش  مل وإنْ  بحصول حكمه، وهو حمال. طاً وحكمه مرش

 جرخأُ  ضع. وإنْ من ذلك الورج ومل خي بذلك مل ينفّك 

كن يه عند زوال القارس، لود إليع بالقهر وجب أنْ ]] ٢١ [ص[/

 ب.باملوجَ  كونه كذلك يسه لنَّ أ منا  يعود علرأيناه ال امَّ ـل

ال ، والقديم عٰىل فعله اً سابق كوني أنْ  ه جيب، فألنَّ ا القادروأمَّ 

سم اجل حدوثها. وأنَّ  ان وثبتوألكم ادَ ل ِق بطف ء،يسبق عليه يش
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عدم حالة الست ،متناهيةه احلوادث هذ ول: خيلو منها، فنقال

 لوجوه: ،اتناهيه

ل له، أوَّ  ال بقاً س مهدوادث مسبوق بعمن احلواحد  ل: كلُّ األوَّ 

فال أزل  ،فعدمه أزيل ،وماً داألزل معدث فقد كان يف حا كلَّ  ألنَّ 

 الدم بع كان مسبوقاً  حادثاً وان د من األكاحو له. فإذا كان كلُّ 

، األزلعليها حاصل يف  السابقة ماتلعدل له، فمجموع اأوَّ 

ق ابم اقرتان السزل لزيف األ دَ جِ وُ  نْ ء من األكوان إفنقول: يش

مه،  عد مع ء حاصالً اليشيكون وجود  سبق، وأنْ  الف ملسبوقوا

وجد مل ي وإنْ  ل. اذلك حم  ، وكلُّ قديامً  حادثاً  َض رِ ما فُ  يكون نْ أ و

وليس ة، رورضمجموعها حادث بالزل فء من األكوان يف األيش

 ل وبداية. احلوادث أوَّ  ل، فلكلِّ األزيف  ء من احلوادث موجوداً يش

 ، األزلء منها يفوجد يشي نْ ا أ مَّ إ ثةادن احل: هذه األكوااينالث

 ل، وهو املطلوب. وإنْ وَّ ادث أ احلو ان لكلِّ  كينكان الثا أو ال. فإنْ 

تنايف  ةزليَّ األ نَّ فأل ،الً أوَّ  امَّ أ  ، فهو حمال.يف األزلنها ء ميش دَ جِ وُ 

حلادث هو الذي ي ال يسبقه غريه واهو الذ زيلألا ة، ألنَّ املسبوقيَّ 

منه يف   دَ جِ الذي وُ  فألنَّ  ،ا ثانياً وأمَّ  .اٍف تنهام ه، فبينيسبقه غري

 ، هذااأزلي�  َض رِ وقد فُ  ان هو أزلي� مل يك بغريه ان مسبوقاً ك ألزل إنْ ا

 ل احلوادث،أوَّ  ه فهوبغري يكن مسبوقاً مل  . وإنْ خلف

 .وهو املطلوباية، فللحوادث بداية وهن]] ٢٢ [[ص/

وذلك  ،رفله مؤثِّ  ،ورةلرضن باممكوع احلوادث الثالث: جمم

يف  راملؤثِّ  ان أنَّ يم يف بملا تقدَّ  ،باً يكون موجَ  ر يستحيل أنْ ؤثِّ امل

 اعللف ما كان فعالً  ار، وكلُّ خمت ر فيهؤثِّ ملا ، بلباً األكوان ليس موَج 

وادث مسبوقة ة احلبالعدم، فجمل كون مسبوقاً ي أنْ  ه جيبنَّ إفار خمت

 .بالعدم

خذ  نأ ننا أنْ كمأل دث غري متناهيةواحللو كانت ا :بعالرا

نا زمانمجلة ومن   األزلضية من زمان الطوفان إىلٰ ث املااحلواد

 بأنْ خرٰى لتني باألُ  اجلمدٰى إحق طبِّ نُ  مّ ث خرٰى،إٰىل األزل مجلة أُ  هذا

 أمبدلل مقابالً  - وهو زمان الطوفان - ادأ من إحدامهملبا علجن

 عىلٰ االندفاع هكذا  تمرَّ سا فإنْ  ،- انناوهو زم - خرٰى من األُ 

آلخر   مقابالً واحد من إحدٰى اجلملتني ن كلُّ بحيث يكو التساوق

ني خر بجلانب اآلا منخرٰى، ومل يظهر التفاوت األُ من اجلملة 

، وهو باطل كهو ال مع غريه هغري مع ءاليشاجلملتني، كان 

 ورة.بالرض

ة  جلملة الناقصاآلخر كانت اوت من اجلانب التفاظهر  وإنْ 

ام زادت عليها والزائدة إنَّ  ، من الطرفنية فتكون متناهي ،منقطعة

 ىلٰ إ ما بني زمان الطوفانبمقدار  ام زادتا إنَّ هنَّ أل - اهٍ بقدر متن

رة ويكون بالرض تناهٍ م اردبمقزائد عٰىل املتناهي الو ،- زماننا

.  اً يملجموع متناهإٰىل املتناهي كان ا نضمَّ إذا ااملتناهي  ، ألنَّ متناهيًا 

احلوادث هلا  نَّ أ  وادث. وثبتخيلو عن احل اجلسم ال فثبت أنَّ 

 .ل، وهو املطلوبسم أوَّ يكون للج ورة أنْ رضيلزم بالبداية، ف

وجوه من  ما ذكرمتوه لكالم عىلٰ ل: اقي فإنْ ]] ٢٣ص [[/

 ثالثة:

 هلدليل، وهو أنَّ نظم اق بالقدح يف : ما يتعلَّ لوَّ الوجه األ

ع الدعوٰى م إعادة إالَّ والثانية منهام ليست  ،ني متمقدَّ  منب مركَّ 

ة، فتبقٰى  يف ذكرها فائد ونكيا، فال ر إليهَخ دعاوي أُ  حتامل ضمِّ ا

 ا وحدها ال تنتج.هنَّ وم أ دها، ومعلوح وىلٰ مة األُ دَّ املق

وٰى مع  الدع  إعادةمة الثانية ليست إالَّ املقدَّ  ام قلنا: إنَّ نَّ وإ

ن ع لوقولكم: وما ال خي نَّ ا، ألليهر إَخ أُ دعاوٰى  ل ضمِّ احتام

ه ال ف بأنَّ وَص ا يُ واحد واحد ممَّ  كلَّ  ه: أنَّ ث حادث، معنااحلواد

ه ال خيلو نَّ أب فوَص ما يُ ة لومن مج ،دث فهو حادثعن احلوا خيلو

و عن احلوادث حادث خيلسم، فقولكم: وما ال ث اجلوادعن احل

ه لو ريدث، وغادث حاسم الذي ال خيلو عن احلوجلا نَّ معناه: أ 

 مة إالَّ كر هذه املقدَّ ه ليس يف ذفظهر أنَّ  ث.ادفهو ح كان أيضاً 

 الء ر إليها. واليشَخ دعاوٰى أُ  احتامل ضمِّ  ٰى معوالدعادة إع

ل قبل رفة الدليب معووجل ،عٰىل نفسه ليالً ون ديك صلح أنْ ي

 نفسه.قبل  ء معلوماً كون اليش ول، وامتناعاملدل

ه لو نَّ أل، وورةمتني بالرضقدَّ حدٰى املس إلي منا، لكن املنتجسلَّ 

كوهنام منتجتني  ع، ألنَّ . وال املجموخرٰى حشواً ر األُ ذكن لكان كا

ناع حصول العلم المتوهو حمال،  ،تا معاً دَ جِ لو وُ  ام يصحُّ نَّ إ

االمتناع رضوري،   والعلم هبذافعة واحدة.  الذهن دني يفملومعب

حو ر علينا توجيهه نء تعذَّ بيشم علهنا ذهننا نحو المتٰى وجَّ ا نَّ أل

 آخر.بمعلوم  لملعا

فال   ،نتجة مريغ منهام واحدة منا، لكن كلَّ سلَّ ]] ٢٤ص [[/

  انضاممها إىلٰ عند واحدة منها  كلَّ  ، ألنَّ ع منتجاً ن املجمويكو

 .قٰى بال تأو  ،نفرادكانت عليه حالة اال تبقٰى عٰىل ما ا أنْ مَّ  إخرٰى األُ 

را ؤثِّ تُ  ال نْ رتني وجب أ مؤثِّ  ة االنفراد غريلبقيتا وكانتا حا فإنْ 

عهام عند اجتام لا فقد حصمل تبقيا عٰىل ما كانت ع. وإنْ تامة االجحال

 أنَّ  وهو ،زائدك الة حصول ذلفيَّ كيائد، فننقل الكالم إٰىل مر زأ 
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 ويعود ،حدها أو املجموعمنهام وواحدة  ا كلُّ إمَّ يه ر فاملؤثِّ 

 تسلسل.ائد لزائد آخر ذلك الزن حصول كا سيم، فإنْ التق

 هام.و اجتامعه جباملوال يقال: 

 منهام ت كلٍّ  ذاعىلٰ  ائداً مل يكن ز ا نقول: االجتامع إنْ ألنَّ 

االجتامع  كذلل وجبكان فامل نْ وإ، للنتيجة ل جعله موجباً استحا

 ثالث.حدها، أو جمموعهام، أو أمر  ومتنيواحدة من املقدَّ  كلُّ ا إمَّ 

 واحدة منهام، لِّ من كل النتيجة ل، لزم حصوكان األوَّ  فإنْ 

 ام بام يوجب النتيجة.دة منهاحو ل كلِّ التقالس

 ،آخرالجتامع اجتامع ن املوجب لذلك ااكالثاين، كان  وإنْ 

 . ويتسلسل

ف توقَّ مل ي جة إنْ لنتيتلك ا تضاؤه حلصولاق ف ،الثكان الث وإنْ 

يف ذلك  أصالً  متني اعتبارمقدَّ متني مل يكن للني املقدَّ  هاتعىلٰ 

 صدور دة يفلواحمة اقدَّ ملا تكفي ا أنْ ف فإمَّ وقَّ ت نتاج. وإنْ اإل

د حصول حتصل النتيجة عن وحينئذٍ  ،النتيجة عن ذلك املقتيض

ال منهام، ويعود املح دَّ بال حمال، أو ك ذلو ،مة الواحدةاملقدَّ 

 ملذكور.ا

 يكون كلُّ  كن أنْ مور التي ال يماألُ  منا أنَّ سلَّ ]] ٢٥[[ص /

يكون  أنْ ل عقَ جمموعها يُ  نَّ إء فليش موجباً  واحد منها وحده

ون كي وضع أنْ اجلملة، ولكن ال يمكن يف هذا امليف  اً موجب

 أنْ زم جنس، لن واا قيل اإلنسان حيوان واحليإذه ألنَّ كذلك، 

يجة كاذبة، وما متان صادقتان والنتملقدَّ . فاكون اإلنسان جنساً ي

 غري منتج. النظمهذا   أنَّ إالَّ  ذلك

يف قامته ستا نعلكن نمظم يف اجلملة، ة هذا النستقاممنا اسلَّ 

 املوضع لوجهني: هذا

ا قلنا: لصفة، فإذملوصوف وارفان: اطوب له طلم ل: كلُّ األوَّ 

ّم  ة، ثث هو الصفصوف، واملحدَ املو هو اجلسم ف ث،اجلسم حمدَ 

واحد   كلِّ ة إىلٰ ط بينهام بحيث تكون له نسبوسَّ ء يتمن يش بدَّ  ال

 نا: الن هو قولكوي ا أنْ مَّ ا ال خيلو إهنط هذا املتوسِّ من الطرفني، ف

 بداية. وادث ذواتحخيلو عن خيلو عن احلوادث، أو قولنا: ال 

لو عن  ال خيسم اجلا: كذه ل صار الدليلكان األوَّ  فإنْ 

 هو حادث، وحينئذٍ لو عن احلوادث فال خيما  كلُّ احلوادث، و

بداية فال وادث تكون للح ال رنا أنْ ا لو قدَّ ألنَّ ة، كاذب تصري الثانية

 ا حدوثه.م عنهاجلس وِّ خلم م من عديلز

وادث ح عنخيلو اجلسم ال  يل هكذا:كان الثاين صار الدل وإنْ 

مة تصري املقدَّ  ، وحينئذٍ حادثهو ك فكذلن كاما  هلا بداية، وكلُّ 

املعني  نَّ ة، ألسألة يف العلَّ ، فيندرج حكم املوٰىل عني املطلوباألُ 

ة، للجسم بداي ية، أنَّ حوادث هلا بداام ال ختلو عن بقولنا: األجس

ث هلا عٰىل حواد ماً دِّ قيوجد مت اجلسم ال ه يصري التقدير: أنَّ نَّ أل

مات ن إحدٰى مقدَّ تكو، فدثاً حا ونهبك ل، وهذا هو املعنٰى أوَّ 

ألة ه إذا حصل حكم املساطل. وألنَّ طلوب، وهو بل نفس امللدليا

 .اً خرٰى لغوألُ ا مةاملقدَّ ]] ٢٦/[[ص  مة صارتذه املقدَّ هب

ها  حدوث األجسام، لكنَّكانت تقتيض إنْ ة جَّ : هذه احلاينالث

ز وجي ال، و النقيضني يكون باطالً تيضمها، وما يقدَ ِق  تقتيض

لو كانت  هأنَّ  :بيانه اآلخر. ونفيمها به عٰىل ثبوت أحد داللاالست

 وجب أنْ  حدوثها، احلوادث تقتيض لِّ عن كاجلسم  استحالة خلوِّ 

 نَّ إمها، فدَ  قِ تيضقاحلوادث ت عن كلِّ  خلوِّ تحالة الالَّ ن استكو

، الكلِّ  عن الة اخللوُّ استحتقابلها الالَّ  الكلِّ ن ع استحالة اخللوِّ 

 امَّ ـل حلرارةكا، ءله مقابل ذلك اليشقاب ميضء يقت ليشيضقتملوا

 كان امَّ ـهنا ل فكذا يد،ضت الربودة التربلسخونة اقتاقتضت ا

 الكلِّ ن ع خلوِّ الَّ الع  احلدوث فامتناقتيضي عن الكلِّ  لوِّ امتناع اخل

ناع  ما صدق عليه امت كلَّ  نَّ للعدم، أل يكون مقتضياً  وجب أنْ 

 مدَ فيلزم ِق  ،عن الكلِّ  وِّ خلالَّ امتناع اله ليصدق ع كلِّ عن ال اخللوِّ 

 اطل.لنظم بهذا ا لمنا أنَّ فع، اجلسم وحدوثه معاً 

اع وتلخيصه، زالن لِّ ث عن حمق بالبح: ما يتعلَّ الثاينوجه لا

تغال ا نقول: االشالنظم عن اخللل، لكنَّالمة منا سلَّ س إنْ فنقول: 

حث من الب بدَّ  املسألة، فال  حكم يل بعد حتص ام يكوندليل إنَّ تبال

االستدالل.  يف  وعٰى يمكن الرشحتَّ  ثاً دَ العامل حم ن معنٰى كونع

 :باحلدوث لوجهنيامتناع القول  مَ لِ نزاع عُ ال لَّ صنا حموإذا خلَّ 

ء ن اليش: كواندوث تفسريلحل ل:األوَّ ]] ٢٧[[ص /

ا  إمَّ  هامم مقابلدَ بوجود غريه، وللقِ  مسبوقاً  بالعدم، وكونه مسبوقاً 

 غري.د البوجوة و بنفي املسبوقيَّ م، أ ة بالعدقيَّ بوسبنفي امل

 سة:مخم وأقسام التقدُّ 

ب وجود رتُّ ك تدرِ العقل يُ  ة، فإنَّ يَّ لعلّ بام ل: التقدُّ م األوَّ قسال

ر أحدمها عن اآلخر يف امتنع تأخُّ  نْ إاج واج عٰىل الرسالرس ضوء

نا فرسَّ  ة. فإنْ يَّ لعلّ بام هو التقدُّ عقول ب املرتتُّ الزمان، فذلك ال

 ألنَّ  فاق،طل باالتِّ ا باة هنيَّ م بالعلّ فالتقدُّ  لعدمملسبوق باباث احلدو

 ة للوجود.العدم ال يكون علَّ 

وط،  املرشٰىل ط عم الرشكتقدُّ م بالطبع، ين: التقدُّ الثا القسم
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عٰىل االثنني، وهو ثابت هنا ]] ٢٨[ص /[ الواحد مقدُّ مثل ت

ة حقاقيَّ ستا ممكن فله لذاته ال وكلُّ  ،كنالعامل مم ألنَّ  ،فاقالتِّ با

. فإذن لغريا بام ممَّ دق بالذات أوما ود، وله من غريه الوج وجودال

طبع، الب ماً ن الوجود تقدُّ أقدم م جودلول كونه غري مستحقٍّ 

 .ني الكلِّ ب يهفق علذلك متَّ  أنَّ معلوم و

 فاق.تِّ باال فيٌّ م بالرشف، وهو منالقسم الثالث: التقدُّ 

 .قاً فاهنا اتِّ  فيٌّ منم باملكان، وهو تقدُّ رابع: الالقسم ال

ه ليس فيه ما نَّ إربعة، فالوجوه األ د هذهم بأحتقدُّ م اللِّ ثّم لو ُس 

 دوث الذي يريدونه. احليقتيض

عدم  الض ، وليس حمانبالزم ملتقدُّ اخلامس: القسم ا

 اذء هبليشالعدم قد حيصل بعد الوجود، وا د، ألنَّ والوجو

بعد  ودهوج ألنَّ  اً دثام يكون حا، بل إنَّ ن حادثاً ار ال يكواالعتب

ئد عٰىل ذات زار ة أمالقبليَّ تلك د، ولوجودم وعدمه قبل االع

  بدايةات البليَّ ق  فهنا خرٰى،ة أُ ة قبليَّ قبليَّ  كلِّ  ة قبلالعدم، وال حمال

 فإذن ال ه،تالذة ة والبعديَّ  ما تلحقه القبليَّ الَّ إ للزمان ٰى معنهلا، وال 

 تيضه عليه يقدمع مث العامل بتقدُّ ذن تفسري حدول للزمان. فإأوَّ 

 مه.دَ لتفسري قِ اري حدوث العامل هبذا تفس زم منم الزمان، فلدَ ِق 

  : إنْ ري، فنقولبالغ العامل بكونه مسبوقاً  حدوثتم فرسَّ  ا إنْ وأمَّ 

ف الرشب أو طبعة أو باليَّ مه بالعلّ يتقدَّ  امل شيئاً لعل أنَّ  م بذلكأردت

م قدُّ لت احلدوث الذي تريدونه. واتيضم، لكن ال يقسلَّ مفذلك 

. وبتقدير ىلٰ تعااهللا  املكان عىلٰ الة ، الستحقاً فااتِّ  فيٌّ ن منباملكا

 م.قصودكالثبوت ال حيصل م

 م.دَ القِ  جبير ثبوته يوباطل. وبتقد هوو ،م بالزمانبقي التقدُّ 

 عٰىل العامل ماً دِّ  متقاىلٰ تعاهللا ان و كه لفألنَّ ]] ٢٩/[[ص  نه،ا بطالمَّ أ 

الزمان ون يك وأنْ  ،اي� اٰىل زمانتعي يكون البار زم أنْ بالزمان ل

 ،تغريُّ حق الالزمان من لوا ل، فألنَّ وَّ األا ومها حماالن. أمَّ  ،اي� زمان

، ا الثاينمَّ وأ لزمان. فال يلحقه ا ،ليه التغريُّ ل عتعاٰىل يستحيواهللا 

 ل. تناع التسلسفالم

م إذا كان هذا التقدُّ  ه، فألنَّ ر ثبوتهيم بتقددَ ا ثبوت القِ وأمَّ 

ون كال ت العامل، لزم أنْ  عىلٰ الباري تعاٰىل  مدَ قِ ية لثّم ال بدا ،ازماني� 

 م.دَ لقِ ويلزم منه ا ،للزمان بداية

 ساً ادعيتم سادَّ  إنْ مسة. فم يف اخلتقدُّ ال متم انحصارهذا إذا سلَّ 

 ل.وع بعده يف االستدالرشال ٰى يمكنه حتَّ ظهروأف

 وث استفسار عن حكممعنٰى احلدستفسار عن ل: االاال يق

ء عٰىل اليشواحلكم  ونه،تثبتفنحن ننفيه وأنتم  يه،اخلالف ف قعو

 ءة ذلك اليشر ماهيَّ وُّ د تص بعإالَّ  ي أو اإلثبات ال يصحُّ النفب

 الف معلوماً خلا حملِّ  ونبك ف مشعراً وقوع اخلال وحقيقته، وكان

 اخلصمني. ن م

 اخلالف معلوماً  لِّ ف مشعر بكون حمالوقوع اخل ا نقول:ألنَّ 

 ؟يالً فصت أو مجلةً 

ته  وصحَّ هبنا نعرف مذ رفته أنْ ا معالذي يلزمن نَّ يانه: أ ب .م ع

فلم  عداه حيتمل تفاصيل كثرية، ان ماك وبطالن ما عداه، وإنْ 

 يالً لتع ذلكلكالم يف ا ك وكانذلت رمتم إثبا رفته. فإذايلزمنا مع

 ا االستفسار.التفصيل، حسن منَّ فسب اختالخيتلف بح وسؤاالً 

 وماً اخلالف معل بكون حملِّ شعر م اخلالف وعوق  منا أنَّ سلَّ 

الغرض كان  االستفسار إذا  ال يصحُّ ن متٰى ، ولكوتفصيالً  مجلةً 

 نْ أ كم من غرياحل]] ٣٠[ص /[ ائدة تعريفد فرَّ باالستفسار جم

زيادة فائدة  ن قد تضمَّ . وهنا ؟ م ع و إذا انضمَّ أ  ئدةدة فاياز تنضمَّ 

ن ذلك تضمَّ ي أنْ  و إالَّ سريتفصم يف إيراد بيان تعجيز اخل وهو

 فسريكم. نه عند تبيِّ  ما نُ ه عىلٰ بطالن مذهب

: اية، أو يقولواة وجود العامل بدلصحَّ  نَّ وا: إيقول ا أنْ الثاين: إمَّ 

 داية.ليس له ب

ام ال يالوجود فكون العامل ممكن  فألنَّ  ،الً أوَّ ا مَّ أ  ل باطل.وَّ واأل

عينه، ود بلوجع اتنمم انصار ممكن الوجود قد ك نْ قبل أ وهو  ،اليز

إثبات  حدوث العامل عىلٰ باب االستدالل ب سدَّ ك انزتم ذلفإذا جوَّ 

لذاته  كان واجباً ه كان ذلك اإلميقال: إنَّ  ه إذا جاز أنْ ، ألنَّ الصانع

ن اوثه قد كيقال: العامل قبل حد ته، جاز أنْ ذال عاً تنكان مم نْ أ  بعد

االمتناع من  ل اإلمكانتقانبعينه، كام  ر واجباً ثّم صا بعينه، ممتنعاً 

 استغناؤه عن الصانع. جبو ، وحينئذٍ وب الذايتالوجٰىل الذايت إ

 از ذلك يف، جلممكناً  املمتنع لذاته ه لو كان انقالبفألنَّ  ،اً ثاني اوأمَّ 

ين لضدَّ يصري اجتامع ا ال نأمن أنْ  نئذٍ يفحت اعاملمتن لِّ ك

 طة.عني السفس كذللذاته، و كان ممتنعاً  بعد أنْ  يضني ممكناً النقو

 متم أنَّ فقد سلَّ  ،ة وجود العامللصحَّ اية قلتم: ال بد ا إنْ وأمَّ 

قطع ذلك ال يمكن ال، ومع االعرتاف باون أزلي� يك أنْ العامل يمكن 

 .دوثجوب احلووم دَ ع القِ بامتنا

 اته، ولكنذزل ال ليف األ ال يقال: العامل يستحيل وجوده

 .فيه وجود مانعب جوه يف األزل، أو لورشطع وجود المتنا

 اذاتي�  اعاً ان امتنك طه إنْ متناع وجود رش ل: اا نقوألنَّ ]] ٣١[[ص /
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ال يزال.   اع العامل فياممرار امتنه، ويلزم منه استزوال وجب امتناع

ء آخر، ولزم منه التسلسل.  اع يشالمتنكان  اي� اتذ مل يكن  وإنْ 

تنع امه لذات كان واجباً  ه إنْ نَّ إ، فاملانع م يف وجوبكذا الكالوه

كان  إنْ ود العامل، و ستحال وج فالعاملتنع زوال امتناع افام زواله

 ل، وهو حمال. لتسلسلغريه لزم منه ا واجباً 

 قول: الفن ،مات الدليل مقدَّ عىلٰ م نتكلَّ  : أنْ ثالوجه الثال

 .اجلسم ال خيلو عن احلوادث م أنَّ سلِّ نُ 

 .)انال خيلو عن األكو(قوله: 

، وهو ٰىل ذات اجلسمئد عالكون زا أنَّ عٰىل  قلنا: هذا مبنيٌّ 

ٰىل فرع ععاء الرضورة فيه ادِّ  ة، ألنَّ ورة باطلودعوٰى الرض نوع.مم

الذي  زاحليِّ  ألنَّ   معقول،ز، وهو غرييِّ حلا ر حصول اجلسم يفتصوُّ 

اجلسم  ل حصول قَ عمل يُ  كان معدوماً  فيه، إنْ اجلسم حصل  يقال

فروض ملا مفروض، ألنَّ  ره مقدَّ إنَّ من قال: سقط قول  يه. وهبذاف

كان  فيه. وإنْ  اجلسم ل حصولعقَ نفسه ال يُ  ه يفالذي ال وجود ل

ز حيِّ ز يف متيعود املتحيِّ و ل،لزم التداخ زاً ان متحيِّ ك نْ فإ، موجوداً 

يكون  ال لزم أنْ  دَ جِ اجلزء الواحد إذا وُ  نَّ وأل ال.حم هو، وآخر

 كان ، فإنْ رضاً ع انك ، فإنْ زاً حيِّ مل يكن مت وإنْ ز، يف احليِّ  الً صحا

كان  سلسل، وإنْ ه تفي  يكن حاال� مل وإنْ  ار،ن ديف املتمكِّ  حاال� 

 ز فيه.يِّ لول املتحححال است داً جمرَّ 

ز،  احليِّ ل يفصواحل ز وتفسرييِّ احل سريتف من ال بدَّ لة فاجلموب

من  لهما نعق كلَّ  نَّ إأم ال؟ ف هو حاصل هله عاء أنَّ ٰى يمكن ادِّ حتَّ 

 ذكرناها باطل. ]]٣٢/[[ص  تيم الهذه األقسا

ز كونه بحيث لو ز يف احليِّ كون املتحيِّ ملعقول من ا ال يقال:

خر أو اآلمن قريب  همها: إنَّ ألحدقال ي أنْ  ز آخر لصحَّ يِّ تحم دَ جِ وُ 

 نه. م يدبع

رة إٰىل ذلك إشاككونه  نَّ فأل ،الً ا أوَّ أمَّ  ا نقول: هذا باطل.نَّ أل

ام معه، وإنَّ  مرٌّ ر مستأمزه ز، وحتيُّ يِّ إٰىل حصوله يف احلال زه يّ حت

عٰىل  دلُّ ز، فأين أحدمها عن اآلخر. وينا حصوله يف احليِّ ادكم همر

ا ، وأمَّ يةاق ة بيثيَّ احل تلك كانت دام موجوداً ما  وهراجل املغايرة أنَّ 

 ه.نخروجه ع ندع ه غري باٍق نَّ إز فحصوله يف احليِّ 

ا ن أحدمهكوان بفرسَّ يُ ام القرب والبعد إنَّ  نَّ ألف ،ا ثانياً وأمَّ 

 فرسِّ فإذا مل نُ  بعيد عنه، ز اآلخر أويب من حيِّ قرز يف حيِّ  حاصالً 

ز ل يف احليِّ وصحلا ناز فلو فرسَّ يِّ يف احل  باحلصولالبعد إالَّ وقرب ال

 .ام دارهب

ز احلصول يف احليِّ  م أنَّ سلِّ ثّم لو نزلنا عن االستفسار، لكن ال نُ 

 فهوم من ذات اجلسم ليسملا ورة أنَّ لرضم بااملعلو ر زائد، ألنَّ أم

املفهوم  ير يفز. وال يلزم من التغايف احليِّ  ملفهوم من كونه حاصالً ا

 ابي� نس مراً أ و ، أ اعدمي�  اً يدق  هنكوحتامل ني، الديَّ مرين وجوكوهنام أ 

 وه:ه وجعلي ال وجود له يف اخلارج. ويدلُّ 

 ل منمعقومغاير لل امً كون اجلسم جس نل: املعقول موَّ األ

 اي� وجود صفاً يكون و صلح أنْ ي اإلمكان ال . مع أنَّ ناً ككونه مم

 ويتسلسل. ،ران آخ كان له إمك، وإالَّ زائداً 

 قيامهان م ة مغاير للمعقولئنيَّ كاليقة اول من حق: املعقالثاين

 زائداً  اعرضي�  وصفاً  حلِّ قيامها بامليكون  ه ال يلزم أنْ ، ثّم إنَّ باملحلِّ 

  تسلسل.وإالَّ به،  عليه قائامً 

ثالثة ه نصف االثنني وثلث النَّ : يصدق عٰىل الواحد أ الثثلا

مرتبة  إٰىل كلِّ  نةنسبة معيَّ  ا لهوهكذ ]]٣٣/[[ص  وربع األربعة،

مفهومات تلك النسب هية، وناتب األعداد الغري املاتمرمن 

ة األربعة يَّ الثة وأربعة الثلثيَّ ثلغايرة مثنني ة االنصفيَّ  نَّ إمتغايرة، ف

. ب أيضاً َس النِّ ذهمغاير جلميع ه نه واحداً كوهوم من املف ا. ووهكذ

د يف األعيان، ة وجوب الغري متناهيَس لتلك النِّيكون  تنع أنْ ويم

 ا هنا. ل، فكذلستس وإالَّ 

مغاير للمفهوم من كونه  اتاً وهر ذاجلن ابع: املفهوم من كورلا

 لكان صفة، وإالَّ  اتاً اجلوهر ذ كون كوني نْ أ زم يل، والجوهراً 

 ، ويتسلسل. عائداً ت صل الذايف أ الم الك

ر للمفهوم غري العرض مغايمن كون اجلوهر املفهوم : اخلامس

ة زائدة، تيَّ بوصفة ث ةالغرييَّ  تكون نْ أ  ، ثّم ال يلزمهراً نه جومن كو

 .د والتعدُّ ملامثلة واملخالفة والتعنيُّ ا القول يف السل. وكذتس وإالَّ 

ونه من كهوم مغاير للمفمن ذات اجلوهر  السادس: املفهوم

كونا وصفني ي قاء ال يمكن أنْ ث والبدواحل ، ثّم إنَّ وباقياً  ثاً حاد

 لسل. تسني، وإالَّ ثبوتي

غاير للمفهوم م س بحجرنسان لين كون اإلم مفهوالسابع: امل

 إالَّ ة، ور، ثّم هذه السلوب ليست وجوديَّ يس بشجل نهمن كو

ة ء الواحد ال مرَّ لليش تناهيةغري م حصول صفات متسلسل ولز

 ال هناية هلا. اً ارحدة بل مروا

ت  لتغاير يف املفهوم إثبازم من اه ال يلوه أنَّ هذه الوجن فظهر م

 ورة.دعوٰى الرضظهر فساد فة، ايرفات املتغالص

 كاً ك اجلسم متحرِّ درِ ا نُ نَّ (أ  وهو لالتدوما ذكرمتوه من االس
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 وهو ،ك باحلسِّ رَ ه مع بقائه مداحلالتني علي لدُّ بفتمل يكن،  أنْ  عدب

ا ال نَّ إ، فممنوع )ةثبوتيَّ  موراً أُ  لةاألحوال املتبدِّ ون تلك ك عىلٰ  يدلُّ 

بعينه  ]]٣٤ /[[ص وصاربقي  اكناً ن سكا الذي اجلسم م أنَّ سلِّ نُ 

ث جسم آخر وهو لذاته حدو مَ دِ عُ م ، بل ذلك اجلسكاً رِّ حمت

 نفسه، وإالَّ بل هو عليه  زائداً  ليس ءحدوث اليش ك، ألنَّ متحرِّ 

ال  فوجب أنْ  ،ينيف الزمان الثا ال يبقٰى ث احلدو إنَّ  ثمّ  تسلسل.

 ال. حم هوو ته،ذال  كان حدوثه مغايراً ه، وإالَّ تبقٰى ذات

ذا فإ، الدليل حدوث األجسام مقصودنا من هذا قال: إنَّ ال ي

 صود.متم املقمتم ذلك فقد سلَّ سلَّ 

ال يبقٰى  املطلوب، لكن ذلك مساعدة عىلٰ  أنَّ  قول: هبا نألنَّ 

 .مستقيامً  - م تصحيحهبتالذي طل - مليلكد

ة نيَّ ل الساكتبدُّ  قلتم: إنَّ  مَ ـن لِ منا بقاء ذات اجلسم، لكسلَّ 

 ني:هوجل عليه ل غري دالٍّ بدُّ تلا نَّ إودها؟ فعٰىل وج لُّ ة يدكيَّ املتحرِّ ب

حالة موا باستزجت وأنْ  دَّ تم حدوث العامل فال ببثأ امَّ ـل: لوَّ ألا

 باإلمكان فيام الة االستحاللك ل تمن تبدُّ  ، وال بدَّ ده أزالً وجو

 ناعو االمتناع كون اإلمكان أ ل هنا حاصل مع امتلتبدُّ فايزال. 

 ،تاً ابلكان املوصوف به ث اتي� ه لو كان ثبوتناع، فألنَّ ا االم. أمَّ بوتياً ث

، فلام نا اإلمكا، هذا خلف. وأمَّ داً جود موجوتنع الوون ممفيك

 ق.سب

طل حال  يبوحدوثه  ، اً حادثء حال حدوثه يكون اليشين: الثا

، ا احلدوث. أمَّ نيوجوديَّ وليسا  ،دوث بالبقاءاحلل ئه، فقد تبدَّ بقا

 ،دزائحدوث  ن هلاويكو ،ت حادثةفة لكانكان صه لو ألنَّ ف

ف إمكان حصوهلا توقَّ ن صفة له لو كانَّ اء، فألقلبا اويتسلسل. وأمَّ 

يف وحصوله  ،ثاينيف الزمان الحصول اجلوهر ٰىل عيف اجلوهر 

ف ا توقُّ لول للبقاء، فيلزم إمَّ معا هو نفس البقاء أو إمَّ  ن الثاينلزماا

 ن.يه، ومها حماالف عليتوقَّ   ماعىلٰ  أو فسهء عٰىل ناليش

حدوثه  تناعه ومواء يقال: إمكان اليش ال]] ٣٥[[ص /

ة، قليَّ ضايا عق تكون  ز أنْ فيجو ،ليست حمسوسة بالبرصاؤه وبق

ة، بخالف وجوديَّ  موراً أُ  وهناها كل إليق التبدُّ رُّ يلزم من تطفال 

 بالبرص، فكانت سوسحم ل فيهادِّ املتب نَّ إة فلساكنيَّ وا ةيَّ كاملتحرِّ 

 ة.يَّ وجود

 نَّ إف، كتني بالبرصرَ ري مدة غكيَّ واملتحرِّ ة نقول: الساكنيَّ  األنَّ 

االرتفاع فينة يف موضع من البحر غري خمتلف ن الساكَّ ُس 

فقد جانب واحد، بوب الرياح من نخفاض يف وقت هالاو

 والسفينة ساكنة، ول نَّ أ ونم يظنُّهنَّ أ مع ع حركة رس كون أ يتحرَّ 

 دمها باآلخر.اشتبه أحملا  ن حمسوستنيت احلركة والسكوانك

ا ال عليهام  أحدمهىلٰ ع لكنل عٰىل الوجود، دُّ لة التبمنا دالسلَّ 

كان  ه أوصف ب ثّم اتَّ ويتبث عن وصف ء إذا خالاليش نَّ إ، فمعاً 

مها حدأ  مع أنَّ   حاصالً لتغريُّ ا عنه، يكون مَ دِ به ثّم عُ  موصوفاً 

 ة.يَّ ثبوت ة كون إحدامهاة والساكنيَّ كيَّ حرِّ ملتعدمي، فجاز يف ا

ٰىل ع ئدز زااحليِّ احلصول يف   أنَّ وه عىلٰ منا داللة ما ذكرمتسلَّ 

 وهو ثالثة:عٰىل نفيه،  نا ما يدلُّ ت اجلسم، لكن هذا

عي تدة تسنسبيَّ ال مورواألُ  ،ز أمر نسبييف احليِّ ل: احلصول األوَّ 

ز حلصول يف احليِّ و كان الف، امألقّل منها ع حصوهلأمرين، المتنا

لكان  جوداً و كان موه لنَّ وهو باطل، أل ،اتي� ز ثبواحليِّ  لكان اثبوتي� 

، هفي ن حاال� للجسم، أو ال يكو زاً  يكون حيِّ سم فاليف اجل ا حاال� إمَّ 

 م فيه.اجلس ل حصول فيبطز ويتسلسل، أو الذا حيِّ  يكون ا أنْ مَّ فإ

ز، له إٰىل احليِّ  بة خمصوصةنسز ر يف احليِّ الثاين: حصول اجلوه

لكان ذلك  اي� وجود النسبة أمراً ]] ٣٦[ص /[ هفلو كانت هذ

 ،ز، وتكون له نسبة إٰىل ذلك املحلِّ حليِّ ا يف دي حاصالً جوالو ألمرا

 ولزم التسلسل. ة،ائنيَّ  الكة زائدة عىلٰ بتلك النس كونفت

 ا أنْ إمَّ كة احلر ود، ألنَّ نع دخوهلا يف الوجة يمتاحلرك :ثالثال

  ن، مل يكن ماضيًا مل يك فإنْ  يف احلال أو يكون. ن هلا حصولال يكو

يف زمان كان فيه وده وجن املايض هو الذي كا نَّ ، ألقبالً مست وال

هلا  كان ه ذلك. وإنْ في عالذي يتوقَّ ، واملستقبل هو حارضاً 

األجزاء  ، ألنَّ  حارضاً احلارض يكن ارض ملانقسم احل حضور، فإنْ 

ل عقَ ال تُ حقيقة احلركة  ، ألنَّ ها دفعةً ه ال يمكن وجودة فيضفرتملا

وجد ال تة ركضة يف احلجزاء املفرتاأل ر. فإذنرو وامل مع التقيضِّ إالَّ 

 ف. ل، هذا خارضاً فال يكون احلارض من احلركة ح ،معاً 

وهو  ،ركةمن احلء آخر  يشفعند عدمه حيرضمل ينقسم  وإنْ 

ري منها غواحد  مور كلُّ من أُ  ةبفتكون احلركة مركَّ  ، منقسمغري

 أ منجزَّ تاجلزء الذي ال ي ، ألنَّ الحم اً قابل للقسمة، وهو أيض

ل واألوَّ  .أو غري منقسمة ،نقسمةفة مسام يقع عىلٰ  ا أنْ كة إمَّ راحل

سافة نصف تلك تلك امل يف نصف واقع منهال لكان اإالَّ حمال و

كانت  نْ إو  خلف. حلركة منقسمة، هذاتلك افتكون ركة، احل

أ، وهو تتجزَّ  ب اجلسم من أجزاء الة لزم تركُّ املسافة غري منقسم

كون  ا عندمَّ ت فإدَ جِ ا لو وُ هنَّ ، ألحلركةنفي ا  لزمحمال، وإالَّ 

مل  ذٍ ه حينئال، ألنَّ حمل، وهو ألوَّ ة اجلزء ايَّ لكلّ  ك مالقياً املتحرِّ 
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 ه حينئذٍ نَّ ، ألالثاين، وهو باطل ةيَّ لكلّ  قياً ونه مالك. أو عند كيتحرَّ 

 لك يقتيضوذ هام،بين طاً متوسِّ . أو عندما يكون قد انقضت احلركة

 ف. خلا غري منقسمة، هذا فرضنا أهنَّ  قدو انقسام األجزاء

غري   فهي إذن ، طلةها با إٰىل أقسام كلِّ فيضباحلركة يُ  قولفال

 ذهن اليف ال مفروض رأمر مقدَّ ]] ٣٧/[[ص  ية، بل هموجود

 يكن السكون ة ملاحلركة ثبوتيَّ  ا مل تكنإذ. وارجحقيقة له يف اخل

ز يف احليِّ احلصول  نَّ إف ،ه بالدوام وعدمنهام إالَّ رق بي، إذ ال فاتي� ثبو

ة كان دميَّ  فحركة. فإذا كانت احلركة عوإالَّ  وناً كان سك استقرَّ  إنْ 

 . امتام احلقيقة عدمي�  يف اون املساوي هلكالس

، لكن نمنع عدم ذات اجلسم عىلٰ  زائدةئنية الكا أنَّ ا منسلَّ 

 .اخللوِّ 

 زاً متحيِّ  ، وإذا كانزاً متحيِّ كان  اجلسم متٰى كان موجوداً (قوله: 

 .)زيف احليِّ  كان حاصالً 

 جيوز ال مَ ، فلِ اً زكان متحيِّ  ه إذا كان موجوداً م أنَّ سلِّ نُ  ال :قلنا

ثّم  زتحيُّ صفة الية عن سام كانت يف األزل خالجاأل يقال: أنْ 

عليه  وتدلُّ  فالطون؟أزال، كام هو رأي به فيام ال يت صفاتَّ 

  وجوه ثالثة:

م البسيط يف د، فيكون اجلسرفلجلوهر اا نفي انَّقد بيَّ ل: األوَّ 

صال ليس ه قابل لالنفصال والقابل لالنفنَّ لوم أ ، ومعداً ه واحنفس

 ءو يشبول فهع املقم ل باٍق قائه معه والقابصال، الستحالة باالتِّ 

اهليوٰىل، ة قابل هو ة، فللجسميَّ سميَّ صال الذي هو اجلتِّ ري االغ

ة  كانت حالَّ امَّ ـلة سميَّ . ثّم اجلواهليوىلٰ  ةسميَّ ب من اجلفاجلسم مركَّ 

فيمتنع   ،إٰىل املحلِّ  إليها، الحتياج احلالِّ اجة تحم يف اهليوٰىل كانت

ة يَّ مسجلن اوٰىل عت اهلي دار. وإذا استغنالَّ وإ ها،اهليوٰىل إلي جاحتيا

زة تحيِّ  غري مزات هيوىلٰ للمتحيِّ  بت أنَّ ها عنها. فثأمكن خلوُّ 

 ز.حيُّ لتا عن يمكن انفكاكها

عٰىل حدوث  م يدلُّ حدوث األجسا عىلٰ  الثاين: دليلكم

وثه، وليس ه مسبوق بإمكان حدنَّ إث فحمدَ  وكلُّ  ت،زاحيِّ تامل

 عىلٰ  درقا]] ٣٨[[ص / القادر در، ألنَّ القا إىلٰ  عائداً  مكاناإل

عن املحال  كنمتنعات، فلوال امتياز املجياد املمكنات دون املمإ

ان اإلمك أنَّ  ثبت. فحصلت هذه التفرقةا  ملوإالَّ بأمر عائد إليه، 

مكان فرق بني نفي اإل  مل يبَق ، وإالَّ دمياً يس عولت د إٰىل املمكناعائ

  مستقالً  عي حمال� هو وجودي يستدإمكان منفي، فات بوبني إث

قة توجد فيه إمكاناهتا الساب تاجة إٰىل حملٍّ جسام حمألاف سه،بنف

 ،ز بدليلكمحيِّ م املتدَ المتناع قِ  ،زاً يِّ ليس متح عليها، وذلك املحلُّ 

 جسام.األ وىلٰ ز، وهو هيمتحيِّ  غري فهو

ء من اليشال  ءحدوث اليش الثالث: بداهة العقول حاكمة بأنَّ 

زة ة غري متحيِّ له من مادَّ  بدَّ  فال ثاً ز حادفإذا كان املتحيِّ معقول، غري 

 مة عليه. متقدِّ 

 مَ زة، فلِ حيِّ تم نتدة كااألجسام متٰى كانت موجو أنَّ ا منسلَّ 

 ة؟عن الكائنيَّ  اهع خلوِّ بامتناقلتم: 

 اً زان متحيِّ ٰى كومت ،زاً كان متحيِّ  ه متٰى كان موجوداً ألنَّ ( قوله:

 .)كذل كون إالَّ ز، وال نعني باليِّ احل يف كان حاصالً 

 ةالكائنيَّ  اجلسم عن  امتناع خلوِّ ىلٰ ع دلَّ  هذا الكالم إنْ نا: لق 

 وجهان:  ، وهوهازجوعٰىل  فهنا ما يدلُّ 

ل واألوَّ  حدة.او أو ،اتا مجيع الكائنيَّ جسم إمَّ زم للل: الالاألوَّ 

 عىلٰ ة ة واحدزم كائنيَّ يكون الال ا أنْ معلوم البطالن. والثاين إمَّ 

ه يف وملا ذكرمت ،ل ظاهر الفسادألوَّ يني. واعلتا التعيني، أو ال عىلٰ 

اين والث .ز معنيَّ من األجسام يف حيِّ  ءطال وجوب حصول يشإب

، سهء فرع وجوده يف نفليش ء الزماً اليش كون نَّ باطل، أل ضاً أي

لغريه،  ن وجوده الزماً يكو ما ال وجود له يف نفسه يمتنع أنْ  فإنَّ 

ما يوجد يف  لَّ ك رج، فإنَّ اخلا يفا د هلة املبهمة ال وجووالكائنيَّ 

  نيَّ ملعء من اوال يش]] ٣٩[[ص / ،ناً يكون معيَّ  وأنْ  بدَّ  اخلارج ال

يف اخلارج بالزم دة ات املوجونيَّ ء من الكائفال يش ،مم للجسبالز

ليس بالزم ا املبهم الذي ال وجود له يف اخلارج فأمَّ و م.للجس

 ءيشإذن ال ارج. فاخليف   لكان موجوداً وإالَّ  ،م يف اخلارجسللج

 رج، بل يف الذهن.اات بالزم يف اخلن الكائنيَّ م

  بنيفهوم مشرتك هلا مة ائنيَّ كيث هي ة من حائنيَّ ل: الكال يقا

 لجسم.م لزلالاملفهوم املشرتك هو اك ة، وذلاجلزئيَّ ات الكائنيَّ 

 يف الذهن،  هو ال يوجد إالَّ ا نقول: ذلك املشرتك من حيث ألنَّ 

 للجسم. الزماً  نويك متنع أنْ كذلك ي ما كان ا أنَّ نَّا بيَّ لكنَّ

كون لآلخر، المتناع  ةً علَّ  ته ليس أحدمهاائنيَّ سم وكجلاالثاين: 

 الف اجلسم معنيَّ  ألنَّ ، نةة معيَّ نيَّ كائة للكان علَّ  ة، وإالَّ لَّ سم عاجل

لك ذيف احلصول يف . ويلزم منه اشرتاك األجسام  مبهامً تيضيق

ء يشال كان وصفللجسم  ةة علَّ ت الكائنيَّ َض رِ فُ  ز. وإنْ احليِّ 

ره أخُّ مة عليه مع تة متقدِّ  به علَّ ل قيامه إالَّ عقَ يُ املحتاج إليه الذي ال 

 ا خلف. ه، هذعن

 طاً ت رشيسل ةها، فالكائنيَّ ه حملُّ ألنَّ ة الكائنيَّ  اجلسم رشط إنَّ ثّم 



 ١٦٥  ...........................................................................................................  األجسام ) ٤٦ف / (لاألحرف 

علولة  موال جوهرلة لليست علَّ  ة إذنله، المتناع الدور. فالكائنيَّ 

 ر عنها.وهاجل خلوُّ ، فجاز يهله وال رشط ف

 م أنَّ سلِّ ن ال نُ ة، لكلكائنيَّ خيلو عن اال  ماجلس منا أنَّ سلَّ  ثّم إنْ 

 دثة.ة حاائنيَّ الك

 .)زهن حيِّ جه عخرو جسم يصحُّ  كلُّ (قوله: 

 .وعقلنا: ممن]] ٤٠[[ص /

الوجوب  ز لكان ذلكلو وجب حصول جسم يف حيِّ (ه: قول

خر ال ألمر آ روضها أولعارضها أو ملعة أو جل اجلسميَّ أل اإمَّ 

 .)اهل هلا وال معروضاً  عارضاً  كوني

ال : هو يقال م أنْ من األقسا ، ألنَّ حرصالتقسيم غري منا: قلن

زم ة لعلَّ أمر ل تعليل كلِّ  وجب ه لو: أنَّ االً الدليل عليه إمجألمر. و

من  تفصيالً ول. سلتسو ،ٰى رخة أُ ة لعلَّ ة تلك العلَّ تعليل عّليَّ 

 : وجهني

 .ةً علَّ ستدعي فال ي ،ل: الوجوب عدمياألوَّ 

 ،ةإٰىل العلَّ  حتاج النع تعليله، وإالَّ متا االثاين: لو كان وجودي� 

 ، وهو حمال. ب الوجوب إمكاناً ، فينقلاتهلذ اً يكون ممكنف

له من   املمكن ال بدَّ  قلتم: إنَّ  مَ لِ ، فاً كنمنا كون الوجوب مملَّ س

 .قبس وقدر؟ مؤثِّ 

مكن  امل كان ،متٰى  ر، ولكنن إٰىل املؤثِّ اج املمكمنا احتيسلَّ 

 تقريره. وسيأيت ؟نكيأو إذا مل  حادثاً 

تم  إذا بني، إالَّ ر املؤثِّ ة إىلٰ ج الكائنيَّ كنكم بيان احتياال يمفإذن 

ر، كوهنا حمتاجة إٰىل املؤثِّ  ىلٰ ع هاكم بنيتم بيان حدوث، لكنَّحدوثها

 فدار.

كون ال ي مَ إلطالق، فلِ  ار عىلٰ إٰىل املؤثِّ  تياجهاحا نمسلَّ 

 ة؟سميَّ جلس اجوب لنفالو

ك شرتاز الذلك احليِّ  جسم يف لِّ ك يلزم حصول(قوله: 

 .)موجب اشرتاك احلكة يالعلَّ  شرتاكجسام، واة بني األاجلسميَّ 

اد ة بني أفرسميَّ جلاك ام اشرتسلِّ قلنا: ال نُ ]] ٤١[[ص /

ة عٰىل جسام زائدمن األ دٍ واح ة كلِّ شخصيَّ  انت لكاألجسام، وإالَّ 

 أنْ  ليلكن يستحاز، ما به االمتي غريشرتاك ا به االم ته، ألنَّ يَّ جسم

م ضامان ته، ألنَّ ميَّ ص زائدة عٰىل جسشخَّ ة اجلسم املون شخصيَّ تك

ة ميَّ سف عٰىل حصول اجليتوقَّ ة يف اخلارج ميَّ لزائد إٰىل اجلسذلك ا

 صهيف عٰىل تشخقَّ ة يف اخلارج يتويَّ سم اخلارج، وحصول اجليف

ل بكون وقفالفيدور. إليه،  انضامم ذلك الزائدة عن عبار الذي هو

ي إٰىل هذا ؤدِّ بني أشخاص األجسام يُ  كاً رتأمرًا مشة اجلسميَّ 

 . االً ، فيكون حماملحال

 غريز ومنع الحليِّ شغل ا ام هوة إنَّ سميَّ املعقول من اجل ال يقال:

 وهذا القدر مشرتك. ،هو حيثيكون ب أنْ عن 

 ة، بل حكامناجلسميَّ  نفس من  الشغل واملنع ا نقول: ليسنَّ أل

 ر.ك يف املؤثِّ االشرتا يف األثرزم من االشرتاك ليال . وهااممن أحك

 ،ةد اشرتاك العلَّ املعلول عنك يف م االشرتاسلِّ منا، لكن ال نُ سلَّ 

 لوجوه:

الفاعل،  ا إٰىل اره فتقجيب ا دوثحلا ل: الذات حالوَّ ه األالوج

الني، الذات يف احل إليه مع وحدةرها ااء يمتنع افتقوحالة البق

بني الذات  توني أكثر من التفا املثلنيبالتفاوت  لوم أنَّ ومع

من واحد ء الينقلب اليش إذا جاز أنْ حلالني، فاحدة يف االو

 يفلك ذ وزجي حسب زمانني، فألنْ ني بناع الذاتيَّ لوجوب إٰىل االمتا

 ثلني كان أوٰىل.ملا

يلزم من  ال مثل الباقي، ثمّ  اجلوهر احلادث ، فألنَّ وأيضاً 

ا،  هعة وامتناة املقدوريَّ صحَّ  يف]] ٤٢[[ص / اوهياممتاثلهام تس

عدمه زمان حيدث يف  نْ أ باقي يصحُّ غري ال ا العرضفكذا هنا. وكذ

ة ن صحَّ يف ذلك الزماة حدوث مثله ، وال يلزم من صحَّ مثله

 مان، فكذا هنا.ك الزذل يفوده وج

، نيَّ  أو رشط مع ر معنيَّ ؤثِّ  حمتاج إٰىل منيَّ : املمكن املع الوجه الثاين 

، متناع لبقٰى الوجوب أو اال  اإلمكان، إذ لو رفع  اجة حل اة تلك علَّ و 

ال يلزم ك بني املمكنات و مكان مشرت  اإل ر، ثمّ ؤثِّ مغنيان عن امل  ومها 

، ر املعنيَّ اجة إٰىل ذلك املؤثِّ احل  يف ا كه ا اكها يف اإلمكان اشرت من اشرت 

 ريغ ة ثبوتيَّ  اً مور أُ ا أكثر الطوائف أثبتو نَّ ، أل ط املعنيَّ رش ل إٰىل ذلك اأو 

معاين  هم أثبتد، وبعض العبد موجِ  أنَّ  مع تعاٰىل، فبعضهم ز اهللا 

  . ونفساً   وعقًال   يعةً أثبت طب   هم بعض ، و أحواالً   توجب

  نَّ إط، فرشع يف كثرة الزان ال ، لكنر واحداً املؤثِّ ثّم لو كان 

 ، ومعلوم أنَّ فاقاً للعلم اتِّ  طرض، واحلياة رش اجلوهر رشط للع

ة ة لصحَّ ط علَّ كانه، والرشمإلط لرشٰىل اوط إرشحاجة امل

  ىلٰ وط إة ذلك املرشج صحَّ من احتيايلزم ه ال وط، مع أنَّ املرش

 كارتط، فال يلزم من االشة إٰىل ذلك الرشصحَّ  ط احتياج كلِّ الرش

  االشرتاك يف احلكم.املقتيض يف

اك يف احلكم، شرت االيض السبب يقتيفاالشرتاك  نَّ منا أ سلَّ 

 ؟مل يكن  امانع، أو إذ دَ جِ ، أو وُ طرش  دَ قِ ا فُ متٰى إذ ولكن
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تتاميز  وأنْ  ال بدَّ  ةهيَّ ياء املتامثلة يف املااألش نَّ أ :بيانه .م ع

 ص كلِّ ياز، فتشخُّ متاال همغاير ملا ب االشرتاكوما به  ،صاهتابتشخُّ 

جلسم ن ار ماملتصوَّ ]] ٤٣ ص /[[. وألنَّ هتشخص زائد عٰىل ماهيَّ 

ال  ر من هذا اجلسمواملتصوَّ  ،نثرييعٰىل كمحله  صحُّ ر يأم مثالً 

 من روَّ تصامل وري بأنَّ علم الرضن، مع المحله عٰىل كثريي يصحُّ 

 سمجلا اهذ ر من، فاملتصوَّ ر من هذا اجلسماجلسم داخل يف املتصوَّ 

 ت ذلكبذا ثاجلسم. وإر من هذا ٰىل املتصوَّ خل فيه أمر زائد عدا

تكون  ل أنْ متحفي ،تههيَّ عٰىل مازائد  صمشخَّ   كلِّ عنيُّ ت ظهر أنَّ 

القتضاء  طاً ثلة رش  من األجسام املتامعنيَّ ملاة الشخص شخصيَّ 

خر آلة اجلسم اخصيَّ ز، أو تكون شلك احليِّ يف ذصول ة احلاجلسميَّ 

إذا كان كذلك مل يلزم من اشرتاك . واءتضمن ذلك االق  ةانعم

 عنيَّ ز امليِّ للحصول يف احل ة وكوهنا موجبةميَّ سم يف متام اجلاألجسا

مة ر ضعف املقدَّ هظي ك، وحينئذٍ جسام يف ذلألا اك كلِّ شرتا

 .)زمللوايف ا املتامثالت جيب تساوهيا أنَّ ( الشهرية

ون يك الف ه ليس غريه،نَّ أ هاعنم عدمي، ألنَّ  ال يقال: التعنيُّ 

 من املقتيض. جزءاً 

 .اكونه عدمي� نقول: نمنع  األنَّ 

 أنَّ  العقالءاع بني ه ال نزصود حاصل، ألنَّ املق منا، لكنلَّ س

 الضدِّ  حلول ةرشط لصحَّ  عدم الضدِّ  نَّ إة، فطيَّ العدم يصلح للرش

 .اآلخر يف املحلِّ 

ز  يف احليِّ نيَّ عملا سمصول اجله جيب حنَّ أ منا عدم جواز سلَّ 

 زمه؟يكون لبعض لوا ال جيوز أنْ  مَ ه، فلِ تسميَّ  جلنيَّ املع

ل، وَّ م يف األالالزم كالكال وم ذلك لزم يفكاللا(قوله: 

 . )ورديسل أو يتسلو

 .امهقلنا: نمنع استحالت

ال  مَ فلِ  ،مء من عوارض اجلسيكون ليش ز أنْ ه ال جيونَّ أ منا سلَّ 

 ىلٰ الداللة ع(كرمتوه من وما ذ ؟اتهعروضيكون لبعض م جيوز أنْ 

 نْ أز وجيال  مَ فلِ ]] ٤٤/[[ص  ممنوع، )هلا ة ال حملَّ اجلسميَّ  أنَّ 

ة ميَّ سحلصول اجل هة تبعاً يف تلك اجل ذلك املحلِّ  يكون حصول

تعاٰىل موصوف  اهللا نَّ إله، ف ة صفةكون اجلسميَّ  ا؟ وهذا ال ينايففيه

عٰىل أو اإلضافات،  بسلوو األحوال أو الحكام أ األ وأ بالصفات 

يه، مع امتناع حصول ذاته تعاٰىل يف ء فالعقاختالف مذاهب ال

هة له يف جه أمر مغاير حللوة لغريء صفكون اليش نَّ أ نا ز. فعلميِّ احل

 .حلصوهلا فيه عاً بتفيه ويكون  حلصوله تبعاً  لِّ املح

ه ة، لكنَّاجلسميَّ  لِّ ] حمينف[ داللة ما ذكرمتوه عىلٰ ا نمسلَّ 

 .للجسم هيوىلٰ  أنَّ  نذكرناه مض بام عارم

ت وضامعرمن ء يكون ليش ه ال جيوز أنْ منا أنَّ سلَّ  نْ ثّم إ

 د؟ة جمرَّ يَّ ن اجلسمء مباين عون ليشيك ز أنْ ال جيو مَ سم، فلِ اجل

جيب  نْ لم يكن بأجسام واحدة، فألانسبته إٰىل مجيع (قولكم: 

سائر  من ز أوىلٰ ك احليِّ ليف ذسام ألجله حصول بعض األج

 .)ألجساما

 بأمرين:  يبطل قلنا:

 مع ص خلق العامل بوقت معنيَّ  خصَّ ري تعاىلٰ لباا ل:األوَّ 

 مثله؟ اوز منَّال جي مَ جاز ذلك فلِ  ذافإسائر األوقات، لمساواته 

حدثتا  ة الباري تعاىلٰ ة حمدثيَّ حَّ ة حدوث العامل وص: صحَّ يناالث

التي قبله  ةرملقدَّ ا قاتألولسائر ا اً يمساوونه  مع كيف وقت معنيَّ 

قطعكم  تني بداية مل يصّح صحَّ ال نياتكن هلعده، إذ لو مل توب

 هنا. جزليجاز ذلك هناك ف العامل، وإذا وثبوجوب حد

  مَ زه، فلِ حيِّ جسم عن  ة خروج كلِّ منا صحَّ سلَّ ]] ٤٥[[ص /

 ،ةلكائنيَّ ك اتلم دَ عتُ  وأنْ  ز ال بدَّ احليِّ  نه بتقدير اخلروج عإنَّ  :متقل

. ومع لٍّ حم إىلٰ آخر أو ال  ٰىل حملٍّ نة أو انتقلت إتكون كام فجاز أنْ 

 .بالعدم ن اجلزمهذه االحتامالت ال يمك

ما  إنَّ  :متقل مَ ، فلِ ا العدمعليه ه يصحُّ نَّ إة فئنيَّ كا كلَّ  منا أنَّ سلَّ 

 ؟يكون حادثاً  ب أنْ العدم جي ][عليه يصحُّ 

 . )مستند إليهو أ  تهاذل اجبا والقديم إمَّ  ألنَّ (قوله: 

عدم ما جيب  عنامتا ونمنع لذاته. واجباً يكون  ز أنْ : جاقلنا

يام ال وإمكانه ف أزالً  اع وجود العاملتقض بامتنينه نَّ إجوده، فو

ل زوال عقَ إلمكان فليُ د اذايت وجتدُّ لاتناع االم زوال َل قِ ل. فإذا عُ يزا

 ته.اوجوب الواجب لذ

؟ لغريه ه واجبقلتم: إنَّ  مَ لِ ف ه،تلذا جباً ه ليس وانَّ أ منا سلَّ 

ألجل للعدم، ف كان قابالً  نْ وإ وىلٰ ة أ تكون الوجوديَّ  ل أنْ الحتام

ة استغنٰى عن ، وألجل األولويَّ اً ال يكون واجب ه للعدمقبول

ولذلك   أوٰىل،يكون العدم هلام نيللذحلركة الصوت واسبب، كاال

 .د عليهاموجوالة ق القادر هبام مع صحَّ تعلُّ  د عن يوجدان إالَّ ال

من  بدَّ ه ال قلتم: إنَّ  مَ لعدم، فلِ وا بوله للوجودمنا تساوي ق سلَّ 

ل استمراره اء حانالستغناء الب جهة احلاجة احلدوث، ألنَّ  سبب؟

 مي.ارال مفارقة بعد ميواحلجر املرعن الباين، 

مل  ر إنْ املؤثِّ فلو احتاج حال البقاء،  رثاأل وألنَّ ]] ٤٦[[ص /
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 وإنْ  .رعن املؤثِّ  اذلك الوجود غني�  األثر يف كن ذلار كيكن له أث

كان  حتصيل احلاصل، وإنْ زم ل لالوجود األوَّ ن كا نْ كان له أثر، فإ

د ال املتجدِّ  م فاملحتاجلِّ لو ُس . وتنيء مرَّ ود اليشجغريه لزم و

فام مل  .، فجهة احلاجة احلدوثاً اجل، فال يكون الباقي حمتوَّ األ

يمكنكم  ال، يكون حادثاً  عدمه جيب أنْ  صحُّ ي ذيال نوا أنَّ بيِّ تُ 

 ة.هذه احلجَّ غنيتم عن نتموه استبيَّ  لوو ر،ؤثِّ ت حاجته إٰىل املإثبا

 ؟وجباً يكون م ال جيوز أنْ  مَ من سبب، فلِ  بدَّ  ه المنا أنَّ لَّ س

 .)عدمه اعتنن امتناع عدم الواجب اممم يلز(له: وق 

مجيع   حصول ادر معقال ف األثر عنيتخلَّ  أنْ  قلنا: إذا جاز

 ب؟عن املوَج  فال يتخلَّ  مَ رية، فلِ املؤثِّ جهات 

 .يكون خمتاراً  ، فجاز أنْ باً ال يكون موج هنَّ أ  مناسلَّ 

 .)للمختار حادث علف كلُّ (قوله: 

 :هوجو نهالعٰىل بط ه؟ وتدلُّ قلنا: ما الدليل علي

 فالة الفاعل، وفاعليَّ  ق ينايف وجود الفعلسابالم ل: العداألوَّ 

 .هلام ن رشطاً ويك

ة ومسبوقيَّ ث وجود وعدم دَ الثاين: للمح]] ٤٧[[ص /

ة ه نفي حمض، واملسبوقيَّ ، ألنَّ نٍ تغلعدم مسوا. دمجود بالعالو

حلاجة جهة ا اج الوجود. وليسفيستغني، فاملحت ثواجبة للمحدَ 

 إٰىل نفسه، فليست جهة ءيش تسلسل، واحتياج الإالَّ و نه وجوداً كو

 القادر ال يف وجوده إىلٰ  حتاجان. فاملمكاإلبل ث، اجة احلدوحلا

 .ثاً دَ يكون حم جيب أنْ 

الة انقالبه إٰىل  ء ممكن، الستحبقاال لةحان الثالث: املمك

ة مكان علَّ احلقائق، واإل ستحالة انقالبال ،لواجب واملمتنعا

 حلدوث.ا جةن رشط احلاتاج، فليس محمي باق جة فالاحلا

 ر.عن املؤثِّ  اني� فيكون غ، وىلٰ  أ يصريل بقائه حا ه ال يقال: إنَّ 

  نتكاكانت حاصلة لذاته  إنْ  ةيَّ تلك األولو ا نقول:ألنَّ 

صلت ح ر. وإنْ املؤثِّ  حاصلة حالة احلدوث، فاستغنٰى احلادث عن

ة بواسطة يَّ ولواألة تلك ه إٰىل علَّ يف بقائ اجاً باقي حمت، كان الألمر

 ر.إٰىل املؤثِّ  يق ابلة ابحاج ة، وهو قوللويَّ ألو احاجته إىلٰ 

 و صفة للوجودء بالعدم فهة اليشث مسبوقيَّ احلدوالرابع: 

ث إٰىل ر عن احتياج احلاده املتأخِّ القادر في ثريتأن ر عر، فيتأخَّ تأخِّ م

ر، دا إالَّ اجة وة احلعلَّ االحتياج، فال يكون  ةر عن علَّ تأخِّ ملالقادر ا

ن املحتاج يكو نْ م أ يف احلاجة مل يلز دخلث م وإذا مل يكن للحدو

 . حادثاً 

ة يف ة السابقالستَّ جيوز عدمه للوجوه القديم  كن، لمناسلَّ 

 .يمقدلا ]]٤٨/[[ص  صِّ خوا

لتلك  نَّ م: إتقل مَ وادث، فلِ اجلسم ال خيلو عن احل منا أنَّ سلَّ 

 ة؟وادث بداياحل

 لـامَّ  ادثت السابقة عٰىل احلودماالعجمموع ( :لاألوَّ قوله يف 

 اقرتنود بعضها حصل معها وج فإنْ  زل،األ كانت حاصلة يف 

 .)وقالسابق واملسب

 رة، فإنَّ قدَّ ملا وقاتة حدوثها يف األارض لصحَّ هذا معقلنا: 

ذلك كان   تقديراً نيَّ ع يف الوقت املة حدوث احلادث املعنيَّ صحَّ 

ذلك الوقت التقديري  لصوح  عندإالَّ ال حيصل  حتقيقاً الوقت أو 

ا ، وكذله وق بعدم ال بدايةمسب قتلوا لتحقيقي، ثّم ذلكا أو

 ث إالَّ ، فال حادعنيَّ ة بوقت متصَّ خمض فرَ ة تُ صحَّ  الم يف كلِّ الك

زم فيل ه.م ال بداية ل مسبوقة بعدة حدوثه يف الوقت املعنيَّ حَّ وص

ه ، ألنَّ ال حم داية وهوحلوادث با ة كلِّ تكون لصحَّ  أنْ  عٰىل قولكم

 ٰىل.تعا عان نفي الصة وإىلٰ سطسف إٰىل اليفيض

 نَّ إ، ف وقع من لفظة األزلامإنَّ  ذا اإلشكاله نَّ إف وأيضاً 

احلوادث،  قد اجتمع فيه مجيع نيَّ معه وقت نَّ أ ل منه خيَّ اإلنسان يت

دث، ن وجود احلواذلك الوقت ع لوِّ خجيب االعرتاف ب فحينئذٍ 

ة، يَّ لاألوَّ  فين  عبارة عنزل ليس إالَّ ألا نَّ إلك، فاألمر كذوليس 

 ال )األزل صل يفالسابقة حاواحد من العدمات  كلُّ (: مكقولف

بوق مسث ادواحد من احلو كلَّ   أنَّ ، إالَّ  لهمعنٰى ]] ٤٩[[ص /

 ل له.بعدم ال أوَّ 

ث يف ء من احلوادجد يشوال ي فيجب أنْ ( ثّم قولكم بعده:

 قاً بومسإٰىل حادث ال يكون  اءتهنمن اال دَّ ه ال بأنَّ  معناه: )األزل

د من  احو لُّ  كان كامَّ ـله إٰىل أنَّ  كالمكم حاصل  جعفري بغريه.

ٰىل إ دثواتهاء تلك احلانب ، وجل لهال أوَّ دم بع احلوادث مسبوقاً 

د هذه ؤكِّ يُ فس املسألة، وبغريه وهذا ن حادث ال يكون مسبوقاً 

 العامل عىلٰ م ه متقدِّ  أنَّ مه إالَّ دَ ل من ِق قَ عوال يُ  ه تعاٰىل قديمبة: أنَّ املطال

رة فة، أو بأزمنة مقدَّ لفالس ما يقوله ا بداية هلا عىلٰ ال قةحمقَّ نة أزمب

 ن.موتكلِّ وله املما يق هلا عىلٰ بداية ال 

رة.  يف املقدَّ  ا، قائمداية هلقة ال بيلكم عٰىل إبطال أزمنة حمقَّ دل ثمّ 

ل له، فمجموع العدمات وَّ عدم ال أ ة مسبوق بمن األزمن كال�  نَّ وأل

حيصل ال  ، فيجب أنْ رة حاصل يف األزلاملقدَّ  نةزمعٰىل األ بقةلساا

تلك األوقات ل ونفتكرة املقدَّ  اتء من تلك األوق يف األزل يش



 األجسام  )٤٦لف / (حرف األ  .......................................................................................................... ١٦٨

 أنَّ  منالفع اطل.، وهو بمه تعاىلٰ دَ  نفي ِق رة بداية، وهو يقتيضقدَّ ملا

 زل.األيف لفظة االشتباه ة وقعت بسبب وه مغالطما قلتم

 )خمتار ا فعل فاعلهأرس احلوادث ب نَّ إ(قوله يف الثالث: 

 ا أنْ ث إمَّ احلواد كلَّ  ملطلوب، ألنَّ ٰىل اعٰىل املصادرة عيشتمل 

م البطالن، للعلم ، وهو معلوانهم واحد عن كلِّ ارة ن عبتكو

كم بعد نَّ وأل دها.واحد من آحا كلُّ  ة ليستالعرش نَّ وري بأالرض

 عىلٰ ون لُّ ستدث تواحد من األكوان حاد كلَّ  ٰىل أنَّ تداللكم عاس

واحد لكان  لكلِّ  ايراً مل يكن املجموع مغولو  ا حادث،جمموعه أنَّ 

 هلا. ايراً مغ أو م الثاين عبثاً استداللك

فنقول: ذلك املجموع واجب احلصول عند ] ]٥٠ص [[/

ع يكن جممو كان كذلك ملورة، وإذا بالرض داآلحا حصول كلِّ 

اعل لفاباقع الوبل بالفاعل،  وع واقعاً جممهو من حيث  احلوادث

 ل إٰىل أنَّ ستدالها، فريجع حاصل االد من آحاداحو هو كلُّ 

ن احلوادث م د احواحد و عٰىل كلِّ  قاً  كان سابامَّ ـل الفاعل تعاىلٰ 

 نزاع.لعني ا وعها، وهوعٰىل جمم يكون سابقاً  ب أنْ وج

ل، لكن عال ففع ال� ث كوهنا كتلك احلوادث من حي منا أنَّ سلَّ 

 تار؟خمه قلتم: إنَّ  ِملَ 

عٰىل  ن سابقاً يكو نْ املختار جيب أ فاعل إنَّ ( تم:قل مَ منا، فلِ لَّ س

جياد ف عليه اإلوقَّ ع ما يتنده مجيل عحص املختار إنْ  ألنَّ  )،فعله؟

يع مجع ثر عند استجامأله لو مل جيب انَّ وجب وجود الفعل عنه، أل

ه صدوره عنه عند استجامعكان فه، لُّ ة بل جاز ختريَّ جهات املؤثِّ 

ون ال يك ر، فحينئذٍ فله مؤثِّ  ممكن لُّ وك ،مور ممكناألُ تلك  لِّ لك

ا هذ، كذلك َض رِ وقد فُ ة ريَّ ؤثِّ ئط املع رشاجلمي ر مستجمعاً ؤثِّ امل

ثر عنه، ة امتنع صدور األيَّ رمل حتصل مجيع جهات املؤثِّ  نْ خلف. وإ

 حينئذٍ ر، فر آخمحصول أ عٰىل  وفاً مل يكن صدوره موق  إذ لو صحَّ 

، هذا ا فرضناه ثابتاً نَّ أ مع  ة ثابتاً ريَّ املؤثِّ ائط رش نم ءال يكون يش

 لف. خ

ته وجب فاعليَّ ات جه ت مجيعمتَّ  تٰى الفاعل املختار م بت أنَّ ثف

  فعله.يمه عىلٰ لفعل عنه. فبطل قولكم بوجوب تقدا ولحص

 )انادة والنقصحمتملة للزياملاضية احلوادث (لرابع: اقوله يف 

 ء، أنَّ موصوف بيش ا: كذانقول ٰى معن]] ٥١ /[[ص ألنَّ وع، ممن

 ء إنْ ء باليشوصف اليش ، ألنَّ لصفة ثابتة لذلك املوصوفتلك ا

نفي حصوله  يضقتي صوف وجب أنْ مولل صفةثبوت ال ضِ يقت مل

 النقيضني. للموصوف، المتناع اخلروج عن

رع عٰىل للموصوف فبوت الوصف ، فنقول: ثبت ذلكثوإذا 

يثبت يف نفسه مل يثبت  ملما ء يشال نَّ إفسه، فيف نصوف وت املوثب

ت له غريه، فلو قلنا:  يثبغريه، بل قد يثبت يف نفسه واله ل

عينا صف هبام فقد ادَّ تتَّ و يادة والنقصانزلل بلةاضية قاادث املواحل

كان  صف إنْ وصوف هبذا الوامل النقصان هلا، ثمّ ثبوت الزيادة و

ث وادن احلد مواح ن هو كلُّ كوي أنْ ا فإمَّ  اخلارج، يف داً موجو

حد وا تكون لكلِّ  ل لزم أنْ كان األوَّ  نْ املاضية أو جمموعها، فإ

ك تلجمموع  ، ألنَّ اطلو بلثاين فهكان ا م. وإنْ بداية، وهو مسلَّ 

 الوما ال وجود له  وجود له يف وقت من األوقات،احلوادث ال 

 رج.بوصف ثبويت يف اخلا فوَص يُ  يمكن أنْ 

يمكن وصفه  ه الجموع بأنَّ ملك ان ذلصفوم تكل: إنَّ ال يقا

له، وهو  ه وصفصان، فنفي الوصف عنه دون غرينقبالزيادة وال

ام نَّ وإة ف باألمسيَّ وَص يُ  ال وم حال حضورهليا وألنَّ  متناقض.

 ه. صف هبا بعد مضيِّ يتَّ 

ء عني ليشكان نفي ا وصفاً  نلو كانفي الوصف  ا نقول:ألنَّ 

ة يَّ ألمسو حمال. واوه ر،خآلو اني هالنقيض واحد من ثبوته، وكلُّ 

وصف كان املحكوم عليه هبذا ال وإنْ  وصف اعتباري ال خارجي.

ما ال استحضار  عىلٰ  الذهن ال يقوٰى  ة، فنقول:الذهنيَّ و الصورة ه

نٰى عهناية، ومر الالَّ اهٰى عٰىل التفصيل، بل يقوٰى عٰىل استحضنايت

س  يل] ]٥٢[[ص / أمر واحد حيث هو هذا املعنٰى  هناية منالالَّ 

هناية التي الالَّ  ههناية ومعنٰى ما صدق عليالالَّ  فيه كثرة. وفرق بني

 دار الذهن عىلٰ يف يلزم من اقتفة بذلك، فكوملوصعداد اهي األ

ل مور التي محاقتداره عٰىل استحضار األُ  يةاهنار معنٰى الالَّ تحضاس

ضية ملاوادث ان احلكم عٰىل احليمك ه الر أنَّ ؟ فظاهةهنايعليها الالَّ 

 لنقصان.ة وازيادبال

 البداية؟ ه يقتيضم: إنَّ قلت مَ ـصاف، لكن لِ االتِّ  مكانمنا إسلَّ 

 الناقص أنَّ  زيادة والنقصانم باحتامل احلوادث العنيت كم إنْ نَّ إف

 ه أبداً عنيتم أنَّ  ء، فهو ممنوع. وإنْ ل عليه من الزائد يشفضويينتهي 

 م،ص، فمسلَّ اقنال جانبيف زائد ما ال يوجد يوجد يف جانب ال

 ي.كن ال يستلزم التناهل

  ، وهواهيعٰىل عدم داللته عٰىل التن منا، لكن هنا ما يدلُّ لَّ س

 وجوه:

 ا مٰىض ممَّ فان أقّل الطو مانن زة املاضية محَّ ل: الصالوجه األوَّ 

 . ا مرَّ ة بداية، ملللصحَّ تكون  من زماننا، ثّم ال جيب أنْ 



 ١٦٩  ...........................................................................................................  األجسام ) ٤٦ف / (لاألحرف 

منها  أكثرفان ان الطون زمة مقبلوادث املستثاين: احلالوجه ال

 ثبوت آخر احلوادث، قتيض ننا، ومع ذلك فال يزمامن  تذَ ِخ أُ  إذا

 هنا. فكذا 

 لو كان هناكام  بعاملم عٰىل التقدِّ ثالث: الباري تعاٰىل مه الالوج

ادة ير حمتمل للزقدَّ ن املن لكان ال بداية له، ثّم ذلك الزماماز

 لزم وإالَّ  ،ةداير بقدَّ امل نازمالتكون لذلك  ب أنْ  جي، والوالنقصان

 . اىلٰ حدوثه تع

من أقّل ال هناية هلا  مراراً لف ف األالوجه الرابع: تضعي

 ام.فاوت بينهالتوت متناهيني مع ثب عيف األلفني، وكالمها غريتض

ر من   أكثتعاىلٰ اهللا الوجه اخلامس: معلومات ]] ٥٣ص [[/

 . اهينيمتن ، ومها غريهتمقدورا

ه  أنَّ علم ي وأنْ  فال بدَّ  يئاً ش اىلٰ تعاهللا م عل إذا: الوجه السادس

يتناهٰى،  ما الإٰىل  ءم بعلمه بذلك اليشيعل نْ ء وأ عامل بذلك اليش

دة والنقصان. يالزا قابلة لهنَّ أ مع بة متناهية مرتتِّ اك علوم غري فهن

 العلم.فس نة العلم بالعلَّ  سيأيت بطالن القول بأنَّ و

وال  ومة ملعدلذوات الة اعتزامل: أثبت مشايخ السابعالوجه 

 تعاىلٰ هللا أثبت  بعضهمصان. وا للزيادة والنقهلتاماحع هلا م هناية

 . ات ال هناية هلادريَّ ت وقااعامليَّ 

اجلسم إذا مل  قلتم: إنَّ  مَ لِ ف ية هلا بداية،ضملاث ااحلواد ا أنَّ نمسلَّ 

ساوي جيب ته ال نَّ إداية؟ فبتكون له  أنْ جيب  عنها ينفّك 

 كس.العوب ضاً  لكان اجلوهر عرالَّ ، وإاألحكام يف مجيع منيالزاملت

زيادة  مع ٰى إعادة الدعومة الثانية قدَّ ملا(له: واجلواب: قو

 . )دعاوٍ 

، وجائز يف  امللعوب ثبوت احلدوث للطملا م، ألنَّ سلِّ قلنا: ال نُ 

، وهذا غري بنيِّ  وبعضها غري ناً يكون بيِّ  ء أنْ بعض صفات اليش

ون يك نْ فجاز أ ]] ٥٤/[[ص  ء، يش للنيِّ ملا هو ب ناً بيِّ  يكون البنيِّ 

جمهول احلدوث علوم، فالزم املواسطة الب ملجهول مكتسباً ا

عدم ، وادث خيل عن احلوملللجسم ومعلوم الثبوت ملا  لثبوتا

ك معلوم الثبوت للجسم، فتصري تل ادث يكونواحلعن  لوِّ اخل

فليست  ،متنيعلوتني امللنسبطة امعلومة بواس ةالنسبة املجهول

 وٰى.للدعادة انية إعالث

 ).ا؟أو إحدامهمتني موع املقدَّ ج جمملنتا(قوله: 

  تامعالج ،متني حاصل يف الذهناملقدَّ  وجمموع  جموع.قلنا: امل

واحلكم يستدعي  ، مر عٰىل آخربأم ا نحكالذهن، فإنَّ  يف راتالتصوُّ 

ع نتام ، وإالَّ يف الذهنبه دفعة  وم عليه واملحكومحضور املحك

ني دفعة. وكذا نتسبامل ف ثبوته عٰىل ثبوتوقَّ بة يتنسه م، ألنَّ احلك

احلكم بتالزم  كنناه يمنَّ إ الذهن، فام يفامعهيمكن اجتتصديقات ال

لعة كان النهار طاس ام كانت الشمكلَّ  ول: وتعاندها، فنق القضايا

ل يكون اللي ا أنْ مَّ طالعة وإن الشمس تكو ا أنْ . وإمَّ وجوداً م

د النهار ووجوشمس طلوع الول علمنا بولوال حص .اً موجود

احلكم بكون  نَّ أل، والتعاندباللزوم امتنع هنا احلكم فعة يل دوالل

ة، وهو وميَّ لزة واملزميَّ الَّ بال حكم واآلخر ملزوماً  الزماً دمها أح

 واحد منهام. م بكلِّ علالي يستدع

  موعملجمل يكن ا راً ؤثِّ مواحد منهام  كلُّ  إذا مل يكن(قوله: 

 .)راً ثِّ مؤ

االجتامع،  وصف هلاممتني حيصل دَّ املقامع عند اجت لنا: إنَّ ق 

متناع حصوله مع ا به حصول االجتامع هلام َل قِ عُ  ريق الذيفبالط

  ام ال من كلِّ نهم ل به حصول النتيجةعقَ يُ  داً هام منفرواحد من لكلِّ 

 واحدة منهام.

 .)ينتج هنا نْ ال يمكن أ (قوله: ]] ٥٥[[ص /

 م.سلِّ نُ  ال: اقلن

ن نسا اإلعىلٰ  واحليوان يواناحل نس عىلٰ ض بحمل اجلوالنق

ربٰى الك ةيَّ من مجلتها كلّ  ائط، ألنَّ رشالاجتامع  غري وارد، لعدم

ة ع صدق اجلنسيَّ تنا المحيوان جنس،  لِّ هو منفي هنا، لكذب كو

 احمموهل قة يصديَّ ا كلّ هنَّ إفرد، بخالف الكربٰى يف قياسنا، ف كلِّ  عىلٰ 

 فرد. كلِّ  عىلٰ 

حوادث لون لال تك بتقدير أنْ  ألنَّ بة، نية كاذمة الثادَّ املق(قوله: 

 . )اجلسم عنها حدوثه عدم خلوِّ من زم يل بداية ال

 م عليه من وجهني: الكال قلنا:

ة م من عدم صحَّ لزي حمال، وال ندنار عقديل: هذا التوَّ األ

د ة فرمخس كلُّ  و قلنا:لبطالن الكالم، ف الكالم عٰىل تقدير باطل

مل   اوينيبمتس ا انقسام اخلمسةنردَّ ا لو ق ادقة مع أنَّ ة صكانت قضيَّ 

 صدق قدح يفمل ي كان هذا التقدير باطالً  امَّ ـل كنل ،يكن فرداً 

 ة، فكذا هنا. يَّ الكلّ 

ل: األجسام ال ختلو قوفنآخر،  عٰىل وجهيل لدلالثاين: نذكر ا

لو عن جسام ال ختاألج: توادث بداية، ينحلعن احلوادث ولتلك ا

 ها.حدوثعنٰى بية، وهو املحوادث هلا بدا

ثّم قلنا:   ،عن احلوادثام ال ختلو جساأل :ا قلنا ال يقال: إذ
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  الكربٰى ضوع يفاملو نَّ إحد الوسط، فيتَّ  مل ،ةواحلوادث هلا بداي

 لصغرٰى، فال ينتج. كام لو قلنا: كلُّ ا ولمدث وهو جزء حموااحل

جسم  كلَّ  مل ينتج أنَّ  ة عرض،كائنيَّ  لُّ كوة، ففيه كائنيَّ  سمج

 ٰى.لصغرحممول ا زءٰى جالكرب موضوع نتج ألنَّ مل يام إنَّ عرض، و

ان موضوع ٰى كه متعي أنَّ ا نقول: ال ندَّ ألنَّ ]] ٥٦[[ص /

، بل ما قلتم ديرٰى لنتيجة حتَّ م اتلزحممول الصغرٰى الكربٰى جزء 

كام ة، ورم ذلك بالرضلَ عيُ نتج بحيث وقد ي لتم بهقد ال ينتج كام مثَّ 

 )أ ( نَّ أ م ه يلزنَّ إف )،ج( ـل اوٍ مس  )ب(و )ب( ـل مساوٍ  )أ (يف قولنا: 

ول ء حممموضوع الكربٰى جز رة، مع أنَّ وبالرض )ج( ـل مساوٍ 

 الصغرٰى.

حدوثه  عىلٰ ات عن الكائنيَّ  سماجل امتناع خلوِّ  دلَّ  إنْ (قوله: 

 .)مهدَ  قِ ه عنها عىلٰ استحالة ال خلوِّ  دلَّ 

نقيض  اتالكائنيَّ  اجلسم عن كلِّ  خلوُّ  يمتنع :لناليس قو قلنا:

د جيتمعان  ق امهنَّ إات، فائنيَّ الك كلِّ  عنه تنع ال خلوُّ ه يمإنَّ  :ولناق 

ة، ة واحدئنيَّ ف بكاموصو اجلسم أبداً  أنَّ  قَّ احل عٰىل الصدق، ألنَّ 

، ه عن الكلِّ ال يستحيل خلوُّ  )لكلِّ ن اع هيستحيل خلوُّ (يض فنق

 .ه عن الكلِّ  خلوُّ اله يستحيل أنَّ  ال

 خلوِّ ة الالَّ ستحالتناقضها ا كلِّ عن ال حالة اخللوِّ است منا أنَّ سلَّ 

ني م من أحد النقيضيكون الالز أنْ  ، لكن ليس يلزمعن الكلِّ 

يف الدخول حتت  ان اركين يتشالضدَّ  نَّ إلالزم من اآلخر، ف يضاً نق

 ل ما قالوه.بط، فاحدفيجوز تشاركهام يف أمر و ،واحدس جن

 .)وثري احلدمن تفس ال بدَّ ( :قوله

 الغري.أو بعدم بوق بالفسريه املسقلنا: ت

م أمس عٰىل تقدُّ  نَّ إة، فم يف اخلمسالتقدُّ  أقسام م حرصسلِّ وال نُ 

لعامل  اعىلٰ الباري تعاٰىل م أحدها. وتقدُّ ]] ٥٧/[[ص  ليس اليوم

يكون  لزام أنْ است، وااني� زم ، المتناع كونه تعاىلٰ أيضاً ن ماليس بالز

 حاءند األ أحيسا عىلٰ ل منيتقدُّ هذين ال بت أنَّ ذا ث. وإلزمان قديامً ا

م بالوجه هنَّ إلوه، فم، فبطل ما قاقدُّ للت سادسنوع اخلمسة ثبت 

 عىلٰ  عاىلٰ م الباري تتقدُّ م األمس عٰىل اليوم وتقدُّ  ا فيهالذي عقلو

م وده وتقدُّ العامل عٰىل وجم عد ميعقلوا به تقدُّ  أنْ  باحلادث، جي

  العامل.عىلٰ  يالبار

 .)ةيبدا اهل تكون أنْ ا امل إمَّ ة حدوث العصحَّ (: لهقو

  دث املعنيَّ ة حدوث احلاكصحَّ لعامل ا وثحدة قلنا: صحَّ 

ة حدوث هذا ل لصحَّ ه ال أوَّ نَّ إدم، فبالع ط كونه مسبوقاً برش

بالعدم  ه مسبوقاً نوك طء برشاليش نَّ إف، تهأزليَّ امتناع  مع ادثاحل

 .ان أزلي� يكو تنع أنْ يم

 .)ز؟يِّ احلصول يف احلعنٰى بما امل(قوله: 

  ه يف مكانهيعلم أنَّ عاقل  لَّ ك تفسريه، فإنَّ  إىلٰ  حاجة : الناقل

 ه.ن كذلك ال نحتاج إٰىل تفسريما كا دون سائر األمكنة، واملعنيَّ 

 .)عليه ائدز زيف احليِّ م سحصول اجل م أنَّ لِّ سنُ ال (قوله: 

ئد ة أمر زاالكائنيَّ  رة أنَّ وا نعلم بالرض: إنَّ قلنا]] ٥٨[[ص /

 نَّ إ، فهبَ لشُّ ة ال تبطل باوريَّ الرضر موواألُ ، يتاجلسم ثبو عٰىل ذات

سبي علم كعلم من  يكتسب كلُّ  ا أنْ ة فإمَّ ات كسبيَّ النظريَّ 

و قول تسب وهمك غريهي إٰىل علم نتفيتسلسل أو يدور، أو ي

دح قوالفرع ال ييها، عة علة متفرِّ ة، والنظريَّ ري كسبيَّ م غعلو اتثببإ

كون من  فسادغ يف الال وجه أبل لقدح يف نفسه، ووإالَّ  يف األصل،

ة كيَّ حرِّ لعلم بكون املتأظهر العلوم ا أنَّ  كَّ ش وال .ء قادحاً اليش

وه من كرمت ذقيقة اجلسم، فاممور متغايرة يف حقائقها حلة أُ يَّ والساكن

 حقاقها للجواب.ة يف عدم استه السوفسطائيَّ بَ رٰى ُش ري جمجيه بَ الشُّ 

ة كيَّ رِّ تحبامل ةكنيَّ لسال اه بتبدُّ علي لُّ ا نستد، لكنَّه كسبيمنا أنَّ لَّ س

 لذات.ا بقاءوبالعكس مع 

 زيداً  نَّ إفرضوري البطالن،  )يف احلالتني ومنع بقاء الذات(

 ريورة من غلرضبا آلنه اهو الذي شاهدت الذي شاهدته باألمس

 ل. بدُّ ت

لق خي عٰىل أنْ قادر  تعاىلٰ اهللا  أنَّ  فقوا عىلٰ ال يقال: املسلمون اتَّ 

جوه، ومع الويع ته من مجشكله وصور مثل زيد يف صاً شخ

 باألمس؟شاهد ه املنَّ أورة بعي الرضدَّ يف يالتجويز ك

 نت موجوداً لذي ك  اينِّ أ ال يقدح يف علمي ب   الشكُّ ا نقول: هذا  ألنَّ 

  عٰىل نفي النفس الناطقة.   ، وهو مبنيٌّ ال شك اندفع اإل ، ف مس األ ب 

د واحد  عٰىل وجو ال يدلُّ ة كيَّ املتحرِّ ة بكنيَّ ال الستبدُّ (قوله: 

 . )ةمتناع بالصحَّ االل دُّ ام، كتبمنه

ة، وكيف  ل االمتناع بالصحَّ دُّ م تبسلِّ قلنا: ال نُ ]] ٥٩[[ص /

ة،  لبدهييَّ ا اي اضلققة باعدم الث إٰىل يفيض ع ذلك؟ وجتويزه نمنال

ين يف بعض لضدَّ تنقلب استحالة اجلمع بني ا ويز أنْ زم جتيل ٰى حتَّ 

 وجودهو  حالامل نقول: ، وهو جهل. بل اً واجببل  ناً وقات ممكألا

من األوقات.  ءٰى مل تزل استحالته يف يشملعنالفعل األزيل، وهذا ا

  يف نه ة عالصحَّ يام ال يزال، وهذا مل تزل فعل فواملمكن وجود ال

 من األوقات. ءيش
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واحد منها  يكون ل بالبقاء من غري أنْ احلدوث يتبدَّ ( ه:قول

 .)اثبوتي� 

اء والبق ،لاألوَّ  نيف الزمحصول الذات  احلدوثا: قلن

نة فقط، ة إٰىل األزمام هو النسبل إنَّ تبدِّ املف ، الثاين وهلا يف الزمنصح

ان، لزمك ا ذلىلٰ ة إر نسب لكان لذلك األم، وإالَّ اثبوتي� وذلك ليس 

ألمكنة، وهي  ة فهي النسبة إٰىل األحياز واا الكائنيَّ أمَّ ويتسلسل. و

 .ةتيَّ الة ثبوفهي ال حم كة باملشاهدة،رَ مد معٰىل اجلس رئةطا لأحوا

 . )ة غري مشاهدةيَّ كنساالة وكيَّ املتحرِّ (قوله: 

كاره مكابرة. إنف سِّ بني احلالتني مشاهد باحلالفرق قلنا: 

انتفاء  عىلٰ  ال يدلُّ  رمتوهاذك لتييف الصورة ا اسحسوعدم اإل

 عٰىل أنَّ  . نعم يدلُّ ا قطُّ نرك ملا أدوإالَّ  كتني يف ذاتيهام،كوهنام مدرَ 

 .قودة يف تلك الصورةملفط ائاض الرشوط ببعمرش إدراكهام

، اي� وتثب لنيل عٰىل كون أحد املتبدِّ تبدُّ منا داللة اللو سلَّ (: لهقو

 .)نيديَّ هنام وجوو كعىلٰ  لكن ال يدلُّ 

اقبة وأحياز هي حصوالت متع ة رك قلنا: احل ]] ٦٠[ص [ / 

تفاوت بني ز واحد، فالحيِّ  ل واحد يف سكون حصو متوالية، وال 

كان  متٰى لك ف وعدمه، وإذا كان كذ ام لدو ا هو ب املسكون إنَّ حلركة واا 

  احلقيقة. يف  كان اآلخر كذلك، رضورة توافقهام  ا أحدمها وجودي� 

 .)مورأُ ه معارض بكرمتوذ ما(قوله: 

ف عٰىل نفي ما الدليل العقيل ال يتوقَّ  يف قلنا: إفادة النظر

ات، عقليَّ يف ال ٰىل املعارضاتلك مل نلتفت إكذ نكا، وإذا يعارضها

واآلخر  صالً ا أ أحدمهه ليس جعل نَّ إ، فجديلم الن هذا كلك

 وٰىل من العكس.معارضه أ 

رج يستدعي يف اخلاه جودء فوز ليشيِّ يف احلاحلصول (قوله: 

 .)ز يف اخلارجيِّ احل وجود

 عاملبني ال ه نسبة أو ذو نسبةنَّ إهذا باطل بالعلم، فا: نلق 

 أنَّ مع  فسهاا يف أنال وجود هلحاالت وا نعلم املنَّ علوم. ثّم إوامل

وجود النسبة ال  منا أنَّ علم حاصلة موجودة، فعلبالة امَّ النسبة املس

 نتسبني. امل من احدٍ و كلِّ  وجود يقتيض

 . )هاة إٰىل حملِّ سبا نهل ةالكائنيَّ (له: وق 

 ك بعد أنْ د حترَّ حا رأينا اجلوهر الواة ألنَّ ئنيَّ ام أثبتنا الكاقلنا: إنَّ 

ة نيَّ ائلك، فلو كانت امرِّ ستامل ريل غدِّ املتب أنَّ فعلمنا  ،كان ساكناً 

 الً امثت ناه كريغ خترج عنه وحتلُّ  وتارةً  ال� حم حتلُّ  الواحدة تارةً 

 ق.الفر ظهرلك  استحال ذامَّ ـلملسألتنا، لكن 

ا إمَّ  لكانتجودة لو كانت احلركة مو(قوله:  ]]٦١[[ص /

 .)ة أو النيَّ ماقابلة للقسمة الزمور غري متناهية بة من أُ مركَّ 

 ل.وَّ اجلزء األ ثبتور مختاا ا:قلن

 ونكٰى يصل به، متز إٰىل آخر متَّ حيِّ  إذا انتقل اجلزء من(له: وق 

 . )؟كاً تحرِّ م

 . ثاينال ةكّليَّ ما يالقي قلنا: عند

 .)احلركة قد انقطعت ذٍ ينئحه إنَّ (قوله: 

، ز الثاينيف احليِّ  ل هو غري الدخولز األوَّ نا: اخلروج عن احليِّ لق 

وجوده حركة، ثّم قات ل أوأوَّ ٰى يف سمَّ ين يُ لثاز ايِّ  احلوالدخول يف

 نَّ . وعن هذا زعموا أه سكوناً ارتمرٰى حال اسسمَّ ه يُ نَّ إف استمرَّ إذا 

 كون.السثل احلركة متا

ب  قسم الثاين وهو عدم تركُّ م اختاروا الهنَّ إفاجلزء،  اةا نفوأمَّ 

 يف لاصاحل أنَّ  نه:. وبيانقسمة زماناً ة من أجزاء غري مكاحلر

 ،ةيض واملستقبل طرف احلركااملني ق بالذي هو الفار ارضاحل

مان، يف الز ام توجدوإنَّ  ذلك الفاصل يفد وجتا ال هنَّ إا احلركة فوأمَّ 

 وجه ال ين من حدود املسافة عىلٰ دَّ ح ة عن احلصول بنيبارو عوه

من اآلنات  آنٍ  ذلك احلصول يف يفتكون حال ذلك احلاصل 

هذه احلالة ال  أنَّ  لومملا بعدها، ومعأو ها بلق  ملا روضة مشاهبة املف

ضان يف الزمان، فَرت يُ  نينآ آلن، بل هي مفرتضة بني كلِّ توجد يف ا

 ملا ، وإالَّ موجوداً  نكوال ي ب أنْ ن جياآل يف ما ال يوجد لُّ وليس ك

 ن.ود يف اآلجه غري مو، ألنَّ الزمان موجوداً ن كا

: لو قولي نْ أ  ئللقا نَّ إجلسم، فثّم نعارض با] ]٦٢ [[ص/

ه يلزم من حمال، ألنَّ  ينقسم وهو ا أنْ لكان إمَّ  اً جودمو كان اجلسم

ج. ار الذهن واخلا يففيهام احلركة، ويلزم منه نانقس هسامانق

 امَّ ـنه نفي اجلسم. وللزم مملا ذكروه في منقسامً  ونيك ال وحمال أنْ 

 الوه.، فكذا ما ق اطالً بكان ذلك 

يف   اصالً كان ح موجوداً  انك إذاسم اجل م أنَّ سلِّ ال نُ (قوله: 

 .)زاحليِّ 

 مكن أنْ الثالث ال يهات اجل يف  املقدار املمتدِّ  ا أنَّ نّقلنا: قد بيَّ 

  كونهقة له إالَّ يحق، والذي ال فسهبن ائم، بل هو ق حملٌّ  يكون له

 جلهات.صول يف اه عن احلخلوُّ  يف اجلهات، يمتنع اممتد� 

فتكون له  اء،جزاأل من بسم غري مركَّ اجل أنَّ  هب(له: وق 

 .)وىلٰ هي

 أ.زَّ ال يتج باجلزء الذي م فساد القولسلِّ ال نُ ا: قلن
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 ؟اجلسم هيوىلٰ  قلتم بأنَّ  مَ زء، فلِ في اجلمنا نسلَّ 

قلتم   مَ ملقدار، فلِ صال االتِّ ه االنقسام، وباب عنٰى  إنْ  النفصالاو

 أنَّ يقال ذلك مع  يمكن أنْ ام؟ وكيف بل االنقسر ال يقااملقد بأنَّ 

 عنيتم ريه بواسطته؟ وإنْ لغو ذاتبال ة للمقدارالتجزئ قبول

 م عليه.نتكلَّ ذكروه لفا خرآ ل شيئاً اصباالنفصال واالتِّ 

ها عن ة خلوِّ م صحَّ سلِّ ، لكن ال نُ وىلٰ هي للجسم منا أنَّ سلَّ 

 .ةاجلسميَّ 

 .)دورلها لزم الو امتنع خلوُّ (قوله: 

 وىلٰ هليم اوازل ة منن اجلسميَّ تكو قلنا: جيوز أنْ ]] ٦٣[[ص /

 ات.اهيَّ املزم لوايف مجيع تاجة إليها، كام نقوله حم يوىلٰ اهل مل تكن وإنْ 

ا تلك  هنَّ ث إلصورة ال من حياهليوٰىل إٰىل تلك ا حتياجمنا اسلَّ 

 ا الصورة فتحتاج إٰىل اهليوىلٰ ا صورة، وأمَّ إهنَّ حيث من  بلالصورة 

ذا وإ رة،صوا تلك الهنَّ رة بل من حيث إصو اال من حيث إهنَّ 

 ر.دوع الاندفلف االعتبار اخت

 .)مكان الوجودبإوق ه مسبنَّ إث فحمدَ  كلُّ (قوله: 

،  ممكناً  كان ل، وإالَّ اتي� م، لكن ليس اإلمكان ثبولَّ مسا: قلن

 املوصوف، فيتسلسل. حتياجه إٰىل ذاته اله لجوبو الستحالة

ثبوت  نَّ حمال، ألمكن فهو يف ذات املكان  إنْ  ثبوته وألنَّ 

ء، فلو كان اإلمكان يشذلك الثبوت  ف عىلٰ توقَّ ي ءاليش ء يفاليش

فيلزم عٰىل ثبوته له،  كن سابقاً املم باملمكن لكان ثبوت ئامً قا اتي� ثبو

ك ن لذاته استحالة وجود ذلكمملل اإلمكان عن ازوالة من استحا

، هذا واجباً يكون املمكن ن، فامكاملمكن الذي هو رشط ذلك اإل

 لف. خ

مور ت أُ ااملمكنمكانات إ نَّ إك، فذلفك هبغري كان قائامً  إنْ و

انات اإلمكفلو كانت  ،ا ألعياهنااهلزو ]]٦٤/[[ص  يستحيل

 لوجود اإلمكانات طاً ال رش د ذلك املحها كان وجوقائمة بغري

د وء واجب الوجليش ، وما كان رشطاً عياهنالتي يمتنع زواهلا ألا

لعينه،   واجبوىلٰ ياهلفإذن وجود يكون كذلك.  أنْ  أوىلٰ فهو  لعينه

لوازم هلا، ولوازم  تايَّ إمكانات املاه ق. وألنَّ افالتِّ حمال با وهو

 م.واز مل تكن لإالَّ ل حصوهلا لغريها، و عقَ  يُ ات الاملاهيَّ 

ل وجود  عقَ ه ال يُ فألنَّ  ،الً ا أوَّ أمَّ  ، فهو باطل.لٍّ حميف كان ال  وإنْ 

 يوٰىل.عن اهل يغني هفألنَّ  ،ياً ا ثانوأمَّ   مكن.مل د إالَّ ان جمرَّ كإم

 .)املنفي نكافي اإلمكان وبني اإلمن نيرق بال ف(ه: قول

  فرق مل يبَق  اوتي� ه لو مل يكن ثبنَّ إتناع، فاالم قلنا: يلزم مثله يف

يكون العدم  م أنْ مك بني امتناع منفي، بل يلزو تناع نفي االمبني

 نفي.م العدم وبني عدم فال فرق بني نفي ، وإالَّ موجوداً 

 .)ء من يشالَّ ل إحيصال ء اليش حاكمة بأنَّ  لالعق بدهية( قوله:

ء غري يشن الء محدوث اليش كمة بأنَّ ل هي حابا: قلن

 ءض اليشيصري بع أنْ  وه ءء من اليشاليشحدوث  معقول، ألنَّ 

 ذلك آخر غري معقول، ألنَّ  شيئاً ء آخر، وصريورة اليش اً شيئ

عٰىل   يبَق مل وإنْ آخر،  شيئاً  يرص  حاله فهو ملبقي عىلٰ  ء إنْ اليش

ء من وا حدوث اليشفرسِّ تُ  نْ  أ آخر، إالَّ  دَ جِ ووُ  مَ دِ حاله فقد عُ 

تكون  ئذٍ ء، فحينه يف يشيكون حدوث وأنْ  ال بدَّ ادث احل ء بأنَّ اليش

ا نّنوعة. وكيف وقد بيَّ ها مملكنَّ]] ٦٥/[[ص  هومة،مفبة ذه النسه

 حمال؟ حلِّ ة يف املاجلسميَّ وث دح أنَّ 

أو مبهم  ات أو بعضالكائنيَّ  كلُّ  اسم إمَّ الالزم للج( وله:ق 

 . )معنيَّ 

رض يع ثمّ  قةحقيء يش لكلِّ  أنَّ  :م آخر. بيانه: هنا قسناقل

 تارةً  خرٰى والتعينيأُ وص خلصوا لعموم تارةً لتلك احلقيقة ا

ايرة لتلك غا تلك احلقيقة مهي من جهة أهنَّ خرٰى، وواإلهبام أُ 

الكثرة دة وللوحة مغايرة ث هي كائنيَّ من حية فالكائنيَّ ، القيود

ة ة أو كائنيَّ كائنيَّ  زمه كلُّ جلسم تلول: انق الفهبام، واإل والتعيني

ة ئنيَّ كا هي يثن حة ملكائنيَّ همة، بل اجلسم تلزمه او مبنة أ معيَّ 

 تلك سم يقتيضة، فاجلنة وهلا وحدة نوعيَّ عيَّ م وهي حقيقة

 احلقيقة.

كون لذهن، فكيف ي يف ا يوجد إالَّ ك احلقيقة أمر اللت(قوله: 

 .)للجسم؟ زماً ال

ة ة هي الكائنيَّ يَّ ة الذهناحلقيق ا قلنا، ألنَّ م ملفه سوءقلنا: هذا 

دة بقيد وهي  يَّ و املبهمة مقأ  ةيَّ كلّ ة الوالكائنيَّ  ملبهمة،و اأ  ةيَّ الكلّ 

ة من حيث هي ها، بل يف الكائنيَّ اإلهبام، وليس كالمنا فيو ةيَّ الكلّ 

ة ودوجم نةيَّ عة املالكائنيَّ  نَّ يان، ألودة يف األعة فقط وهي موجئنيَّ اك

ة مع انت الكائنيَّ قيد، وإذا ك ة معنة كائنيَّ ملعيَّ ة ائنيَّ والكا يف األعيان،

د ة بقينيَّ كائال موجودة، ثمّ  يضاً ة أ انت الكائنيَّ دة كموجولقيد ا

 يف األعيان، وليس كالمنا فيها. ة أو مبهمة غري موجودة يَّ لّ ك كوهنا

ة  لمعلو الة للجسم وست علَّ ة ليالكائنيَّ (قوله: ]] ٦٦[[ص /

 .)اجلسم عنها ز خلوِّ ، فوجب جواطاً وال رشله 

حيث هي  ة منيَّ ة الكائنهو جسم علَّ  سم من حيثقلنا: اجل

ة ، والعلَّ لةا معلويث إهنَّ ن حم مجسيقة الزمة للة، فتلك احلقكائنيَّ 
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وهر نة فاجلت املعيَّ ايَّ ا الكائنملعلول، وال دور. وأمَّ عن ا ال تنفكُّ 

 دور. فال  ا،منهء  يشتاج إىلٰ ري حمغ

 .)ة حادثة؟ائنيَّ الك إنَّ  :قلتم مَ ـلِ (له: وق 

ز لكان حيِّ ه يف صولوجب حه لو ة عدمها، ألنَّ قلنا: لصحَّ 

، أو ألمر هاروضضها، أو ملععارو لة، أ اجلسميَّ  نفسا لالوجوب إمَّ 

 وض.ال عارض وال معر

الوجوب  يثبت ذلك أنْ  وازجل، التقسيم غري منحرص(قوله: 

 .)ةال لعلَّ 

ز، وإذا  يِّ ذلك احلز صفة ل احليِّ هر يفاجلول صوب حقلنا: وجو

يف يكون كسه فبنف ال� ستقز ماجلسم يف احليِّ مل يكن حصول 

 ؟فسهبن يه مستقال� لوجوب املحتاج إلا

ة ة لعلَّ ة العلَّ كانت عّليَّ ة لحكم معلَّالً بعلَّ  لُّ لو كان ك(قوله: 

 . )وتسلسل

 ل. سذاهتا، فال تسلبلة معلَّ ة علَّ ة القلنا: عّليَّ 

 .)لذاته ان ممكناً الً لكلو كان الوجوب معلَّ (قوله: 

بوجوده بل هو يف  قلٍّ  مست كونه غري  ه ممكناً تم بكون عني إنْ قلنا: 

الوجوب ليس كذلك؟  نَّ إ  قلتم:  مَ ، فِل لغري ع ل ته تب ه ومعقوليَّ وجود 

ر وُّ والتصثبوت تابع يف ال  مالوجوب حك  رصيح العقل يشهد بأنَّ  بل 

  .فاذكروه ]]  ٦٧[[ص /   آخر،   اً مر أ عنيتم به   وإنْ   . لغري ل 

 .)ته؟ميَّ ال يكون الوجوب جلس مَ ـلِ (قوله: 

 اشرتاك ة يقتيضعلَّ رتك، واشرتاك المر مشة أ اجلسميَّ  قلنا: ألنَّ 

 ز.جسام يف ذلك احليِّ ألا ل كلِّ جيب حصو كان، فاحلكم

 .)ر مشرتكمة أ اجلسميَّ  م أنَّ سلِّ ال نُ (قوله: 

ا إٰىل  إمَّ  لفاتملختف اتالخااملتامثالث و جع يف متاثلرامل قلنا:

ة، ام يف اجلسميَّ اوي األجستسب ، ومها حاكامنإٰىل احلسِّ لعقل أو ا

 يشهد بأنَّ  عقلوالاد يف اجلهات، ة االمتداملعقول من اجلسميَّ  نَّ أل

 كلَّ  نَّ ، فألا يف احلسِّ د األجسام. وأمَّ لقدر غري خمتلف يف أفرااا هذ

ه يلتبس  نَّ إفات، صفلاة من ا اجلسميَّ فيام عد انساويتيني جسم

، ولو كان هو اآلخرمها أحد بأنَّ  ٰى يظنَّ اآلخر حتَّ أحدمها ب

 لتباس.ملا حصل هذا اال مية حاصالً اجلس االختالف يف

 م نظر.لكالا اويف هذ

ف دخوله يف لتوقَّ  رتكاً مش ة أمراً كانت اجلسميَّ  ول(قوله: 

 مف انضاموتوقَّ ص إليه، شخِّ امل مامانض ارجي عىلٰ الوجود اخل

 .)الوجودٰىل دخوله يف يه عص إلشخِّ امل

عٰىل  اً زائد اوجودي�  ص أمراً تشخُّ و جعلنا اليلزم ل امقلنا: هذا إنَّ 

 رةبابل جعلناه ع لكبذ نقلفإذا مل  ]]٦٨ /[[ص تلك احلقيقة،

ق قِّ ُحي  ه ليس غريه، اندفع اإلشكال. والذيعن قيد عدمي وهو أنَّ 

لو كان كذلك  هأنَّ  اتي� وبث يكون أمراً  ال يمكن أنْ  صشخُّ الت أنَّ 

م قنا هذا فيام تقدَّ حقَّ ن قد سلسل. ونحص آخر ويتله تشخُّ  لكان

 ص.شخُّ ب التيف با

اوت بني الذات لتفن ام املثلني أكثرالتفاوت بني (قوله: 

ة يف يَّ روصاف الذات باملقدوجود اتِّ  َل قِ حدة يف حالتني، وإذا عُ واال

يكون أحد  وز أنْ ال جي مَ فلِ  خرٰى،حالة أُ  صافها يفتِّ ا اعحالة وامتن

 .)دون اآلخر؟ امً  حكتيضثلني يقامل

 ةتضية لصحَّ لنا احلقيقة مقلو جعام يلزم نا: هذا اإلشكال إنَّ لق 

 وال  تارةً ا تقتيضإهنَّ  ثمّ يقة، تلك احلق هي حيثة من املقدوريَّ 

ط برش ، بل نقول: الذاتككذلول خرٰى، ونحن ال نق أُ تقتيض

م فال جر طالرش دَ قِ بقاء فُ ل زمان اويف ة،دوريَّ  املقتيضاحلدوث تق

 احلكم. ول يز

ام هو نَّ ة إريَّ ة املقدو لصحَّ قتيضنقول: امل نْ والتحقيق أ

 قتضاء.الباق هلا ال تعلُّ  ذاتوالمغاير للبقاء، احلدوث، وهو أمر 

يف  ام اشرتاكهام همتاثل من  لزممثل احلادث، ثّم مل يالباقي (قوله: 

 . )ةة املقدوريَّ صحَّ 

ة ليست  يَّ قدوراملة صحَّ  ا ذكرناه، ألنَّ مل ذلك لزم ي اما: إنَّ قلن

 كثرياً  . عٰىل أنَّ ثحلدوط ابل بالذات برش ،ت وحدها الذالة بمعلَّ 

قي املمكن إٰىل باال]] ٦٩/[[ص  ياج احتا إٰىل اس ذهبومن الن

 م.تقدَّ  اأوٰىل، مل هذابل  حيتاج احلادث، السبب كام

، نه إلمكار املعنيَّ  املؤثِّ إىلٰ ام حيتاج إنَّ  املمكن املعنيَّ (ه: قول

ٰىل كنات مع عدم حاجة اجلميع إكان مشرتك بني مجيع املممواإل

 .)ر بعينهملؤثِّ اذلك 

ة الحتياجه إٰىل ذلك لَّ ع  املمكن املعنيَّ  ن امك إ  م أنَّ سلِّ نُ قلنا: ال 

 راملؤثِّ  ذلك  ر، ثّم إنَّ ؤثِّ ق امل  مطل اجه إىلٰ ي ة الحت علَّ هو بل ر بعينه، املؤثِّ 

علول ، وإمكان امل ملعنيَّ ذلك ا  وجود ل صة ة لذاته املخصو لَّ  ع عنيَّ امل 

 ىلٰ قت احلاجة إ قَّ ق اإلمكان حت رم متٰى حتقَّ فال جر مطلق،  ٰىل مؤثِّ حموج إ 

 ر،ة ذات املؤثِّ صيَّ ام جاء من خصو ة فإنَّ  العلَّ ا تعنيُّ أمَّ و ة املطلقة. علَّ ال 

  ت.ا رائر املؤثِّ بني س رتكة بينه و  مش ة غري ك اخلصوصيَّ وتل 

  رشطاً  الشخص املعنيَّ عنيُّ يكون ت نْ وز أال جي مَ ـلِ (: قوله

 .)؟يكون مانعاً  ريه غنيُّ ة، وتعلصدور احلكم عن العلَّ 
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 ملتعنيِّ  التعنيُّ   خمالفاً نيِّ تعم  كلِّ لو كان تعنيُّ  ام يتمُّ هذا إنَّ قلنا: 

شكال. ع اإلاهتا اندفماهيَّ  متام نات يفلتعيُّ اا إذا تساوت اآلخر، أمَّ 

 ها.ل فيالتأمُّ  بقة جيبحاث دقيا أ وهن

من عوارض  ذلك الوجوب شيئاً يكون  ال جيوز أنْ  مَ ـلِ (: قوله

 .)ة؟سميَّ اجل

 مل يكن احلصول يف ماً الزمل يكن  إنْ  ذلك العارض قلنا: ألنَّ 

 الزماً  كان ، وإنْ احلاصل نسبته الزماً ]] ٧٠ص /[[ ز املعنيَّ يِّ حلا

 سلسل.ويتلالزم آخر، أو ة ا للجسميَّ إمَّ  لزومه كان

 .)ة؟ملعروض اجلسميَّ  يكون أنْ  ال جيوز مَ ـلِ (: لهقو

 . لٍّ يف حمة ا امتناع حلول اجلسميَّ نَّبيَّ  قلنا:

 اً بعيف اجلهة ت حلِّ امللك صول ذيكون ح أنْ ال جيوز  مَ ـلِ (قوله: 

 .)ة فيها؟سميَّ جلل احلصو

كانت  ة، فلوميَّ ٰىل اجلسإ اجاً تحم ذلك املحلُّ  ه يكونقلنا: ألنَّ 

إٰىل  اج احلالِّ ه، الحتيانت حمتاجة إلير كآخ لوجه هفية ة حالَّ سميَّ جلا

 فيدور.  ،املحلِّ 

 نها.واب عم اجلواملعارضات تقدَّ 

 .)ين؟جسامال ء غري جسم وليشال يكون  مَ ـلِ (قوله: 

 األجسام متساوية، فلم يكن بأنْ نسبته إٰىل مجيع  أنَّ  تبقلنا: ث

 أنْ من  أوٰىل نيَّ مع ز حيِّ ألجله يف  عض األجسامحصول ب جيب

 الباقي فيه. صولجيب ح

  املثلني عٰىل اآلخر جاز يف أحدَ ح القادر رجِّ يُ  جاز أنْ ا إذ(له: وق 

 .)بوجَ امل

ف عٰىل رش مل ا  اجلائع  بأنَّ  ية قاض ورة الرض  نَّ إف قلنا: الفرق ظاهر، 

 من  جانب معنيَّ ل  أك ب   ئه يبتد نَّ إ عنده رغيف ف  عَ ِض ا وُ املوت جلوعه إذ 

ملساوية جلوانب ا ا غريه من نب عٰىل جلاح ذلك ا ترجُّ  اقتٰىض ء غري يش 

ه نَّ إ ف  ذراع   بقدر اج إذا أضاء جانباً الرس  بأنَّ   قاضية ورة أيضاً له. والرض 

ورة قت الرض رَّ فا ذ القدر. وإ  ذلك ر ب اجلانب اآلخ من ء ييض  جيب أنْ 

]] ٧١/[[ص  دصو ق ع القياس. وبتقدير عدم الفرق فامل بينهام امتن 

ر قادال  أنَّ  ل يف القادر فكام عقَ يُ ما  منه  َل قِ ب إذا عُ َج املو  نَّ إ ، ف صل حا 

ب، من املوَج  لك ذ  ضاً ل أي عقَ رجه عنه فلُي ز ثّم ُخي جيعل اجلسم يف احليِّ 

  . ناً ك مم  ز عن احليِّ سم  اجل   دير يكون خروجوهبذا التق 

العامل  قة يحق لة بحقيقته، ثّم إنَّ ء معلَّ يشة وجود الصحَّ (قوله: 

ص أثر صَّ ، فقد ختبعضاألوقات دون ال ة يف بعضالصحَّ اقتضت 

 .)باملوَج 

  .ة أمر وجودي، وليس ملا مرَّ الصحَّ  عٰىل أنَّ  اءً هذا بنقلنا: 

قبل  نَّ إفة، قيقاحل علوالتن مة مه ال يمكن جعل الصحَّ وألنَّ 

 ةً ل علَّ عَ ٰى ُجي وثبوت حتَّ  للحادث ذات وعني  يكنمل وثداحل

 ة.ذهنيَّ ة ضيَّ مور فرذلك أُ  بل ،ءليش

 م: إنَّ لتق  مَ فلِ  زه،خروجه عن حيِّ  حُّ هر يصوجلا أنَّ  ثبت(: قوله

آخر أو ال   حملٍّ ل إىلٰ تكون كامنة أو تنتق م؟ فجاز أنْ عدَ ة تُ الكائنيَّ 

 . )لٍّ إٰىل حم

واملعنٰى ز. ول اجلسم يف احليِّ حص ة إالَّ نيَّ ائكلباني نع قلنا: ال

ن ه، فالكمويف الً حاص ه مل يبَق نَّ أز بخروج اجلسم عن احليِّ 

هي علل  اينت معأثب ا منأمَّ  حماالن. ةالكائنيَّ  واالنتقال عىلٰ 

 سؤال.ذا اله عليه هه يتوجَّ نَّ إة فلكائنيَّ موجبة هلذه ا

 .)؟مديدم القستحالة عقلتم با مَ ـلِ (قوله: 

 ا واجب أو مستند إليه. إمَّ ه قلنا: ألنَّ 

ته صحَّ عامل وحدوث ود الجاع وهذا ينتقض بزوال امتن(قوله: 

 .)ول لذاتيهاماحلصجبا ن واامكح]] ٧٢/[[ص  امهنَّ أ مع 

 ان.هنيان ال خارجيَّ ة واالمتناع وصفان ذلصحَّ قلنا: ا

للعدم وتكون ، بمعنٰى قبوله كناً كون ممال ي مَ ـلِ (قوله: 

 .)أوٰىل؟ ةديَّ ووجلا

 م بطالنه.دَّ تق: قلنا

:  تمقل مَ ، فلِ السواء عىلٰ  قبول الوجود والعدم أنَّ  بتث(قوله: 

 .)له من سبب؟ ه ال بدَّ إنَّ 

احلقيقة إذا كانت نسبة  هدة بأنَّ بدهية العقل شا نا: ألنَّ لق 

عٰىل ح إحدٰى النسبتني رتجَّ  يه النَّ إم، فالوجود إليها كنسبة العد

 ح. ملرجِّ إالَّ  ٰى خراألُ 

  البناء يستغني عن الباين نَّ إة احلاجة، فاحلدوث علَّ ( قوله:

 . )قائهبحال 

، ا مواضعهأجزائه يفار  ليس هو استقراج إٰىل الباينحت: املقلنا

ا ع آخر، فأمَّ األجزاء من موضع إٰىل موضقال تلك بل انت

 حاالً ها تعاٰىل في اهللافلألكوان التي خيلقها  اضعهااستقرارها يف مو

واالستمرار يف تلك   البقاءفيها قوٰى تقتيض بعد حال، أو أنَّ 

 ي.ملرماحلجر ا . وكذااألحياز

 ا أنْ خيلو إمَّ ائه فال ر حال بقثِّ ألثر إٰىل املؤلو احتاج ا(ه: لقو

ر فيه ملؤثِّ ثري ايكون تأ ا أنْ كان فإمَّ  ال، فإنْ ر فيه تأثري أو ن للمؤثِّ يكو

 .)خرآد وجول أو وَّ هو الوجود األ
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ل ر هاملؤثِّ  أنَّ  )يه تأثري؟ر هل له فاملؤثِّ : (كمولبقعنيتم  قلنا: إنْ 

 أنَّ تم عني كذلك. وإنْ  يد؟ فليس األمردج ]] ٧٣[ص /[ أثريتفيه 

ألجل  عنه استمرَّ  دَ جِ األثر الذي وُ   أنَّ ، بمعنٰى ر له فيه تأثريؤثِّ امل

 كذلك. األمراستمراره، ف

ر ون املؤثِّ يك أنْ ز ال جيو مَ ر، فلِ مؤثِّ من  بدَّ ه ال منا أنَّ سلَّ (قوله: 

 .)؟باً موَج 

ليه، ويلزم من  إمستند ب أو ا واجب إمَّ ذلك املوجَ  قلنا: ألنَّ 

 م.يذلك القداع زوال متنامتناع زواله ا

 .)باز يف املوَج األثر عن القادر ج فختلُّ  جاز إنْ ( قوله:

 ق.الفر قلنا: قد مرَّ 

 .)؟اً درقا رملؤثِّ ن ايكو ال جيوز أنْ  مَ ـلِ (قوله: 

به  مقتدار عٰىل الباقي، والعلر االأنفسنا تعذُّ  جد منن اقلنا: ألنَّ 

 وري. رض

يف ة، فكعليَّ لفالوجود الفعل وا م السابق مناٍف العد(قوله: 

 .)؟هلام طاً رش يكون 

نايف ون امليك ال جيوز أنْ  مَ قارنة، فلِ املط برش قام تتحقَّ إنَّ ا: قلن

جزء  كلَّ  ، كام أنَّ ملستمرِّ ا ءيشلوجوب ال رشطاً  هدمبععند املقارنة 

 ه معالذي يتلو راآلخجلزء ة حلدوث اة معدَّ كة علَّ من أجزاء احلر

 نا. ألجزاء، فكذا ها ناع اجتامعمتا

ا الوجود أو ر إمَّ ؤثِّ ملاإٰىل  املحتاج(قوله: ]] ٧٤[[ص /

 .)لعدماملسبوقية با

 اقي ليس كذلك.لبوا ا سيحدث،ط كونه ممَّ ود برشقلنا: الوج

ط شَرت فال يُ إٰىل السبب، د فيحتاج جولوالباقي ممكن ا(ه: قول

 .)احلاجةاحلدوث يف 

 لباحلدوث  ف عىلٰ ال تتوقَّ  مطلق احلاجة نَّ  أ : ال نزاع يفنالق 

قيد احلدوث، وهذا  به هو املحتاج إىلٰ  قعلُّ ادر والتاحلاجة إٰىل الق

 ، وهو رضوري.دعوٰى در هو الالق

 .)ارد ةً دوث علَّ ن احلاك لو(قوله: 

 اط كون املمكن ممَّ برشة احلدوث، بل اإلمكان علَّ قلنا: ليس ال

ر لدوٰى ال يلزم ا، حتَّ ه حادثاً كونط رشال عنٰى أنَّ مال ب سيحدث

 ة.لرشطيَّ ألجل ا

ن املحتاج إٰىل  ت اآلك جعلم، ألنَّ ملا تقدَّ  ضهذا مناق ال يقال: 

ف توقَّ  ته البل ذلك أنَّ ذكرت ق قد ، وحادثاً يكون  نْ ب أجير املؤثِّ 

 ث.ر عٰىل احلدوٰىل املؤثِّ إ ءحاجة اليش

ب ال وَج ر املؤثِّ  املاجة إىلٰ احل أنَّ  الً أوَّ ناه ذكر ا نقول: الذيألنَّ 

ف  القادر تتوقَّ جة إىلٰ احلا نَّ ذكرنا اآلن أ وث، واحلد ىلٰ ف عتتوقَّ 

 احلدوث، فزال التناقض. ىلٰ ع

ات عدمال سبقدث بداية؟ واحلوالك لت قلتم: إنَّ  مَ ـلِ (ه: قول

 .)رةوقات املقدَّ ة حدوثها يف األلصحَّ  ]]٧٥ /[[ص معارض

 اخلارج.له يف  ق حتقُّ ذهني المر أ ة صحَّ : القلنا

 . )نةيَّ ن األزل حالة معكوم لتوهُّ  وقعاخليال (قوله: 

واحد   كلَّ  نَّ لدليل إٰىل ما ذكرمتوه، ألقلنا: ال حاجة يف تقرير ا

من  حدوا رنا كلَّ قدَّ و فل ل له،م ال أوَّ دبوق بعمس ادثمن احلو

ياء شمن تلك األد احو لكان كلُّ  وجوداً م تلك العدمات شيئاً 

زها يف حيِّ  ودوجرنة التقاض مفرَ تُ  وأنْ  اء ال بدَّ القدم ، وتلكقديامً 

دح يف كوهنا قدماء، وإذا بعد البعض، وهو يق بعضها  لكانوإالَّ 

ء يشجد ا بأرسها ال يود حصوهلنفع رنةاء متقاألشيلك اتكانت 

عند ذلك املقارن مور احلاصلة أحد األُ  نَّ من احلوادث، أل

دث ذا احلال وجود ه، فلو حصا احلادثذوض هو عدم ه فرملا

رضنا ا متٰى ففثبت أنَّ ، وهو حمال. عدمه ء معاليشود معه لكان وج

 ها مسبوقاً لِّ كون ك لزم ل لهعليه ال أوَّ  سابقاً  حادث عدماً  لكلِّ  نَّ أ 

 م.لعدبا

 .)رةدَّ قارض باألوقات املمعا ذه(قوله: 

 االً يكون مث ة فالوجوديَّ  راً ومرة ليست أُ ملقدَّ قلنا: األوقات ا

 ظهر جواب األسئلة لاألوَّ  ىلٰ جواب األسئلة عوإذا ظهر  لتنا.ملسأ

 ثاين.عٰىل ال

ه نَّ عل، ألجمموع احلوادث غري حاصل بالفا(قوله عٰىل الثالث: 

 .)ل آحادهاحلصول عند حصو اجبو

  ه واجب احلصول عند كلِّ نَّ أ  قلنا: تعنون به] ]٧٦ [[ص/

ل فاسد، ه. واألوَّ وع آحادم، أو عند حصول جمهواحد من آحاد

 . والثاينواحد من آحادها حصول كلِّ  عندة ال جتب العرش نَّ إف

 تامع.االج  مجلة آحاده عىلٰ ادث ليس إالَّ جمموع احلو ألنَّ  فاسد،

، ي التغايريستدعه غري ء عند حصولاليشبتعليل حصول  وللقاو

 يل.التعل ذا انتفٰى التغاير بطلفإ

 هذه إىلٰ  ان حمتاجاً ك امَّ ـجموع لكن امللا حصول التغاير، نمسلَّ 

 أيضاً هو يكون  أنْ اري وجب  وجودها عن البيف رةتأخِّ امل األشياء

 عنه. اً رمتأخِّ 

دعي ة والنقصان [يستادلزيء بااليشف وص(قوله عٰىل الرابع: 
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ال  مان بمجموعها قطُّ زالء أجزا ، مع أنَّ )]ءليشوجود ذلك ا

يادة تم باحتامله للزففإذا اعرت األوقات. منء توجد يف يش

 وصفه هبام منعتم منه، فكيف باتندما حاولتم إثوالنقصان ع

 أنْ  خرٰى، وهيهنا طريقة أُ   أنَّ حاولنا إثبات تناهيه؟ وعىلٰ عندما 

 لكء وبقي ذضية يشملات ادورة من الدورا ه حصل يف كلِّ نَّ أ  رقدِّ نُ 

فمجموع  يف النفوس الناطقة،فة السقوله الفء إٰىل اآلن، كام يليشا

 ان فتكونة والنقصياديوم حمتملة للزاصلة يف هذا الالنفوس احل

ملاضية، وحيصل تناهيها تناهي الدورات ا ويلزم منمتناهية 

 املقصود.

ر وال قدَّ ملزمان املايض اة املاضية والحَّ للصية بداال ( :قوله

 . )ة يف املستقبلحَّ هناية للص

ر  املقدَّ ة، وكذا الزمان يَّ دة ليست وجوالصحَّ  أنَّ  انَّقد بيَّ قلنا: 

 اقصان، مليادة والنفها بالزيمكن وص فالة املستقبلة، والصحَّ 

صف ال يتَّ  موجوداً ]] ٧٧/[[ص  ونما ال يك ذكرتم من أنَّ 

ال  اراً مر يف تضعيف األلفالوجودي. وكذا القول ف لوصبا

اخلارج، بل هو  يف اصالً ذلك التضعيف ليس ح نَّ إف، هناية هلا

 ي.نهاعتباري ذ

تعاٰىل عبارة اهللا لم س عم به، قلنا: ليء مع العلباليش ا العلموأمَّ 

ه تعرض هلا تلك ، بل عن صفة قائمة بقاتذه التعلُّ عن ه

 هي اخلارج وجود بلقات فليس هلا يف التعلُّ  كلت اقات، وأمَّ التعلُّ 

 ات.افضباب النسب واإل من

ك يف  ناه ، فليسومقدوراتهاهللا ات وم معلا التفاوت بنيوأمَّ 

أحد  ع أنَّ ة مديَّ وجور َخ دورات أعداد أُ قأعداد ويف امل املعلومات

املعنٰى بقولنا: شكال، بل ٰى يلزم اإلاآلخر حتَّ  من عني أقّل املجمو

منه    ويصحُّ إالَّ  دٍّ  حإىلٰ ه ال تنتهي نَّ أ  )رات اهللا تعاىلٰ ة ملقدوايهن ال(

 هللا قول يف عدم تناهي مقدوراتال صلحااإلجياد بعد ذلك. ف

حمتملة ودة موج اداً أعدهناك  ال أنَّ ته، ة موجديَّ صحَّ تعاٰىل دوام 

 ان.ة والنقصللزياد

ونه ث كاجلسم عن احلواد حالة خلوِّ لو لزم من است(قوله: 

 .)ضاً عر ونهعن العرض ك هاستحالة خلوِّ  لزم من ادثاً ح

ذا تالزما وامتنع  شيئني إلا ام ظاهر، ألنَّ بينهق فرقلنا: ال

ة وجود دَّ اآلخر كانت م]] ٧٨/[[ص  ا عن دمهحأ انفصال 

ة وجود أحدمها نت مدَّ فإذا كا ة وجود اآلخر،دَّ مساوية مل ا أحدمه

ن  يلزم من التالزم كولكن الوك، ة اآلخر كذلاهية كانت مدَّ متن

 هرته لآلخر، فظهيَّ وماه قتيف حقي مساوياً ني زممن املتال واحد كلِّ 

 الفرق.

مور وادث األُ أردتم باحل إنْ  ل:اقي وهنا سؤال مشكل وهو أنْ 

 ،األشخاص ا قد ختلو عنهنَّ لصغرٰى ألق اة منعنا صدشخصيَّ ال

 ينفكُّ  ي الالذ نَّ ل أ م حدوثه. واحلاصسلِّ أردتم نوعها فال نُ  وإنْ 

 هيام حلوادث إنَّ وا يم،حلوادث وذلك قداجلسم عنه هو نوع ا

 عنها. كُّ سام تنفة واألجلشخصيَّ ا

شخص،  مدَ ع يستلزم قِ نولام دَ نقول: قِ  واجلواب أنْ 

 ن كلَّ عن شخص، لك افك� خلارج من اة وجود النوع يففاالستحال

من ء بقديم فال يش ء من األشخاصادث وال يشح شخص

 .النوع بقديم

مهور من  اجليه اعتمد علالذي  الدليل(قني: ضل املحقِّ أف قال

دة ح واة عٰىل دعوٰى  إقامة حجَّ اج إىلٰ ملسألة حيتمني يف هذه الِّ املتك

ل أوَّ ال  وادثح وهي امتناع وجودرة ربع املذكوالدعاوي األ من

 ماكر ّم أذه وعليه، ثما قيل في الً ورد أوَّ فن ب املايض،هلا يف جان

 ول:، فأق عندي فيه

كان  امَّ ـه لية: إنَّ اضامل تناهي احلوادث األوائل قالوا يف وجوب

 .حادثاً  كان الكلُّ  ثاً منها حادحد وا كلُّ 

آلحاد،  ا الف احلكم عىلٰ ام خيربَّ  كلِّ حكم ال ه بأنَّ ليع َض واعُرتِ 

لنقصان، فتكون ق إليها الزيادة واطرَّ تتة املاضي احلوادث  قالوا:ثمّ 

 وىلٰ األُ  نَّ إ، فومقدوراتهمات اهللا تعاٰىل بمعلوهية. وعورض امتن

 .عدم تناهيهام عمأكثر من الثانية 

مبتدئة  ت تارةً ذَ ِخ ذا أُ إ اضية لون منهم: احلوادث امل صِّ املح ثّم قال 

ن مثل مبتدئة م  يف املايض وتارةً  ذاهبةً  الً مث ]] ٧٩/[[ص  ن من اآل

حدامها عٰىل بقت إ املايض وأط يف  املاضية ذاهبةً  الوقت من السنة  هذا 

ب إٰىل يف الذها  ا مه و ن واحداً دءا ملب ل ا جيع  م بأنْ لتوهُّ خرٰى يف ااُأل 

 دث كان وجود احلوا وإالَّ  ، استحال تساوهيام، ابقان متط  ملايض ا 

، اً دح عدمها وا ملاضية و السنة ا  اآلن وبني  الزمان الذي بني  الواقعة يف 

اآلن، بتدئة من  امل عىلٰ  ئدةً زا  ضية ملا ة من السنة ا واستحال كون املبتدئ 

  هام.د من واح   كلِّ  ىلٰ ع   يكون زائداً ال  ني املتساوي  قص من ما ن   ألنَّ 

ايض   جانب املاضية يفنة املتكون املبتدئة من الس أنْ  جيب فإذن

ائه  بانتهيمكن إالَّ  نب، وملذلك اجلا يفبتدئة من اآلن ن املأنقص م

د عليه لزائ، وامتناهياً نقص األ كونمن اآلن، ويانتهاء املبتدئة  قبل

 . اً يمتناه ن الكلُّ كوفي ،يكون متناهياً  بمقدار متناهٍ 
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لوهم،  ا يف هذا التطبيق ال يقع إالَّ  أنَّ عليهم ب اخلصم واعرتض

تسم هي ال يرري املتناوغملتطابقني فيه، ط ارتسام ابرش وذلك يكون

عن  ، فضالً عاً م دن يف الوجوام ال حيصالهنَّ أ  البنيِّ  نلوهم. وميف ا

 تطبيق بينهام يف الوجود.الم وهُّ ت

ال يف   ال حيصل امحصول  وف عىلٰ موقيل فإذن هذا الدل

والنقصان  يادةزال ضاً الوجود. وأي]] ٨٠/[[ص   يفالوهم وال

ع يف قع النزاف الذي و يف الطرال الطرف املتناهي ض يففرَ ام يُ إنَّ 

 . )هم يف هذا املوضعالمل كهذا حاصر فيه. ه، فهو غري مؤثِّ يهتنا

عٰىل  اً سابق ونهبك حادث موصوف لَّ ك وأنا أقول: إنَّ (قال:  ثمّ 

عتربنا افإذا  بله واالعتباران خمتلفان، ق بام الحقاً  كونهه وببعد ام

نها واحد م حيث كلِّ ن م ة من اآلن تارةً بتدئملاضية املاحلوادث ا

حق لواوالالسوابق  ث هو بعينه الحق، كانتحي من وتارةً سابق 

بقهام تطايف ود، وال حيتاج يف الوج متطابقتنيعتبار باال اناملتباينت

لسوابق أكثر من اللواحق ن امع ذلك جيب كوق. وتطبي مهُّ إٰىل تو

املايض،  لواحق متناهية يفذن الع فيه. فإوقع النزاب الذي ن اجلايف

عليها  السوابق والسوابق الزائدة ل انقطاعطاعها قبوجوب انقل

 ود حوادث ال امتناع وج تبنيَّ امَّ ـ. ولأيضاً متناهية  ناهٍ متار مقدب

ناع وجود حوادث هلا متا ا مرَّ  ممَّ بنيَّ وت ، يضاهلا يف جانب امل  لأوَّ 

ختلو  الامتناع وجود ما  بنيَّ ، فقد تسكون أزيلليه وهو إينتهي  لأوَّ 

 زل.يف األ  منه امتناع وجود اجلسمزل، وتبنيَّ ا يف األجسام عنهاأل

  . ويتمُّ عليهبه  َض ا اعُرتِ سقوط م مع لدليلهذا ا فإذن قد تمَّ 

و ال خيلو وهور، طريقة اجلمه بعامللا ثالدليل عٰىل حدو كذلب

 .)عن نظر

عٰى  فاملدَّ  ،ةنا أكوان حادثنقول: ه مد أنْ عتملوا]] ٨١[[ص /

 املجموع ورة، ألنَّ بالرض وهو باطل يكون املجموع أنْ  ا مه: إمَّ دَ ِق 

دث. ورة حار عن احلادث بالرضأخِّ ملتوا ،عن آحاده احلادثة رمتأخِّ 

اه نا فرضورة، ألنَّ بالرض لطابواحد وهو  كلُّ ن يكو ا أنْ وإمَّ 

  مل يكن ذلك، وإالَّ اً حمال أيض ومنها وه اً . أو يكون واحدحادثاً 

ال ذا خلف. وموع احلوادث، هجمبعض آحاد ن فال يكو حادثاً 

هناية، لالَّ باف وَص ادث عنده فال تُ حلوع انقطبغريه فت ن مسبوقاً يكو

عن  افك� نم ج يوجد يف اخلارالوع الن م من أنَّ وال نوعها ملا تقدَّ 

 شخص.

 :الثاين: يف احلدوث  الوجه

ا  ل إمَّ ت يف األزلكانة ليَّ ت األجسام أزننقول: لو كا أنْ 

بيان  م مثله.قدَّ باطل، فاملبقسميه  والتايلساكنة، أو  كةمتحرِّ 

د أكثر من زمان ان واحيف مك اكان مستقر�  اجلسم إنْ  : أنَّ ةيَّ طالرش

 اله ، لكنَّكاً متحرِّ ن كا كذلك  يستقرّ مل إن فهو الساكن، و واحد

 :جوهول ،يف األزل كاً يكون متحرِّ  جيوز أنْ 

ز اجلسم يف حيِّ ة احلركة: حصول ل: ماهيَّ وَّ ألا]] ٨٢[[ص /

ة ة بالغري، واألزليَّ يَّ بوق ملستها تستدعي اهيَّ يف آخر، فام كان بعد أنْ 

 حمال. مع بينهام ة بالغري، واجليَّ مسبوق تقتيض الالَّ 

د، موجِ  ث فهو مفتقر إىلٰ دَ حم كاتواحد من احلر كلُّ الثاين: 

إٰىل  مفتقراً  هد كان كلُّ إٰىل املوجِ  تقراً فواحد منه م ما كان كلُّ  وكلُّ 

تار فهو ل خمفاعفعل ل لُّ د خمتار، وكاحلركات موجِ  د، فلكلِّ وجِ امل

 وب.ل، وهو املطلاحلركات أوَّ  لكلِّ ل، فمن أوَّ  له ث ال بدَّ حمدَ 

  ها تكن مسبوقة بغريملا ة مزل حرك األل يفحص الثالث: إنْ 

كانت ء منها األزل يش مل حيصل يف  وإنْ ل احلركات. وكانت أوَّ 

 ثة. حاد

  ها حركة والوليس مع م قديمقة بعدمسبو حركة الرابع: كلُّ 

 ل.فللمجموع أوَّ بق واملسبوق، اسالتساوي 

  دورة،س ثالثنيكت الشمك زحل دورة حترَّ حترَّ  اماخلامس: كلَّ 

 .عدد دورات الشمس نم قّل دورات زحل أدد عف

 عٰىل التناهي. لسادس: التطبيق دالٌّ ا

متناهية دوار املاضية غري ت األلو كان السابع:]] ٨٣[[ص /

وانقضاء ما  ،ال هناية له ام اءانقض عىلٰ  وقوفاً اليوم م ن وجودلكا

 وقوف عٰىل املحال حمال. وامل ال هناية له حمال،

 وه:وجفل اً يكون ساكن أنْ ز وجيه ال ا أنَّ مَّ وأ 

أو   ،ةاحلرك اعليه تصحَّ  أنْ  الو كانت ساكنة فإمَّ  ل:الوجه األوَّ 

ة حَّ ف عٰىل صتتوقَّ عليها  ركةة احلصحَّ  ل، ألنَّ ل حماواألوَّ ال. 

وجود احلركة يف األزل  أنَّ نفسها، وقد سبق  يف حلركةوجود ا

 عليها.احلركة  ه ال تصحُّ بت أنَّ ل، فثحما

ة، زول البتَّ  يال ة وجب أنْ هيَّ لامل ماً كان الز إنْ  ناعمتفذلك اال

هذا خلف. ل، ام ال يزاألجسام فيعٰىل ا ةاحلرك ال تصحَّ  فوجب أنْ 

ركة عليه حلا نوله وتكن زواة أمكيَّ املاه كن من لوازممل ي وإنْ 

 أبطلناه.قد ، وجائزةً 

  كان ذلكلو ، فأمر ثبويت عٰىل ما يأيتسكون : الالوجه الثاين

 لذاته فظاهر، وإنْ  باً واجكان  إنْ  هألنَّ  ،لهزواامتنع  يامً قد كونالس

 مدَ وقِ  والتسلسل للدور دفعاً   واجب موجبد إىلٰ ناست كان ممكناً 



 األجسام  )٤٦لف / (حرف األ  .......................................................................................................... ١٧٨

لسكون يف ا نشاهد عدم اباطل، ألنَّ  تايلار، لكن الفعل املخت

  هذين. م إالَّ وال جس ات معاً يَّ نرصات والعفلكيَّ ال

عٰىل  حَّ صة ركعٰىل بعضها احل حَّ ذا ص، فإثلةتاماألجسام م وألنَّ 

 .اجلميع

، ب من البسائطركَّ ما بسيط أو إمَّ  اجلسم وألنَّ ]] ٨٤[ص [/

د حبأ ٰى ق ا اله إذجبة، ألنَّ ع له غري وامقولة الوض نَّ إف بسيط وكلُّ 

لك مكن ذام يآلخر تلك املالقاة، وإنَّ طرفه اعٰىل  صحَّ  جسامً  طرفية

ه نَّ إف ئطبساب من الركَّ املذا كة عليه. وكحلرت اباحلركة، فصحَّ 

دمه،  عالقديم ال يمكن واحد منها ذلك، و لِّ  كعىلٰ  يصحُّ 

 بقديم.  فالسكون ليس

، الغرية بوقيَّ املسبركة تستدعي احلة ماهيَّ  : كام أنَّ ه الثالثالوج

احلصول  رة عنه عباألنَّ املسبوقية بالغري،  كذا السكون يستدعي

ال يكون  ملكانا م يفل حصول اجلسوَّ أ  نَّ إل، فاألوَّ  زثاين يف احليِّ ال

 ة السكونهيَّ . فامسكوناً  نئذٍ يي حمّ ُس  ثانياً  فإذا لبث فيه آناً  ،كوناً س

ل الثاين صواحل ألنَّ ن، ل يف املكاوَّ باحلصول األ تستدعي املسبوقية

ة بالغري، سبوقيَّ ة تنايف املل، واألزليَّ ل األوَّ مسبوق باحلصو

 .يلبأزفالسكون ليس 

يب من ل قر. وهذا الدلياي� لأزون يك يمتنع أنْ سم اجل فثبت أنَّ 

 ل.األوَّ 

كان العامل، ل إلمأوَّ  اله متناقضة، ألنَّ  هذه الدعوٰى  :يلق  فإنْ 

طل، ، وهو باثّم انقلب ممكناً  أو ممتنعاً  باً ا واجإمَّ   لكان قبلهوإالَّ 

تنع كون العامل قد كان ممي، فياإلمكان للممكن رضور ألنَّ 

ن يكو فجاز أنْ  ،صاف بهتِّ االار واجب  صثمّ  كانصاف باإلمالتِّ ا

فيلزم نفي صف بوجوبه، اتَّ  صاف بالوجود ثمّ العامل ممتنع االتِّ 

 صانع.لا

ان ٰىل اإلمكاالمتناع إ منال نتقاز االه لو جنَّ ألو]] ٨٥[[ص /

إلمكان مل تكن  ذاوإ ين،بني الضدَّ  الباري، واجلمع جلاز يف رشيك

 هلذا. اً ضاق متنه يف األزل ناعامتية كان القول بامل بداالع

د السبق الذايت يرة بالعدم وأُ بوقيَّ احلدوث باملس ِرسَ فُ  إنْ  وأيضاً 

نا،  ي هنفم فوالرش ة واملكان،دوث والسبق بالعلَّ احل ضِ مل يقت

 كانل ولسبق إذا مل يكن له أوَّ ك اذل مه، ألنَّ دَ  ِق يقتيضن ماوبالز

 همحلُّ ل، فهو قديم فأوَّ مل يكن للزمان ق الزمان  حتقُّ تيضفهومه يقم

 ، فتفسري احلدوثديم ها وهو اجلسم ق لُّ قديم فمحركة وهو احل

 ض.تناق يوجب العدم، وهو 

ة أو يَّ ق بالعلّ السبريد أُ  إنْ ف ،بوجوده تعاىلٰ ة باملسبوقيَّ  ِرسَ فُ  وإنْ 

 مه.دَ  ِق يقتيض م، واملكان منفي والزمانلَّ فمسف بالطبع أو بالرش

  كاً تحرِّ ا مإمَّ  انلك لو كان قديامً سم اجل م أنَّ سلِّ نُ  منا، لكن السلَّ 

نفي، يف املكان، وهو م ذلك فرع حصول اجلسم ، ألنَّ و ساكناً أ 

 ملعدوم، وهود يف ال املوجووحص لزم ماً كان معدو ملكان إنْ ا ألنَّ 

 كان جسامً  يكون له مكان إنْ  أنْ  زمل كان موجوداً  حمال. وإنْ 

 حاصل، ألنَّ د وجوفامل ولو صحَّ  ة احلركة عليه ويتسلسل،حَّ لص

مكان إٰىل مكان، ي االنتقال من احلركة وه سام فتقبلجأ  تلك

 نْ ، وإاألجسام ه عن كلِّ س بجسم خلروجاألجسام مكان لي فلكلِّ 

ك عنه تحرَّ يُ  املكان هو الذي ، ألنَّ ًا مكان مل يكنإليه  شاراً ن ميك مل

 رة.وإليه فإليه إشا

  نْ وإية  هناات بغريحركيف ة تنااألزليَّ  م أنَّ سلِّ منا، لكن ال نُ لَّ س

ن جزء م ة بة احلركة مركَّ ماهيَّ كون  ا. وألنَّ ة حركة منهنافت حرك

 إٰىل اقبة الاملتعها راددوامها يف ضمن أف ء الحق ينايفسابق وجز

 ة.كوهنا أزليَّ ملعنٰى بل، وهو اوَّ أ 

 ألنَّ ل للمختار، فع عواملجم م أنَّ سلِّ وال نُ ]] ٨٦ص [[/

مانع، أو حلضور  طت رش ا لفوار إمَّ ثاأل ف عنهيتخلَّ  قدب املوَج 

 ث موجبهذه احلواد ر يف وجودقال: املؤثِّ ي ال جيوز أنْ  مَ فلِ 

يصدر عن  رشط ألنْ  مهدُّ م تقيتقدَّ  ثادح كلَّ   أنَّ ت، إالَّ بالذا

 ده؟ة املوجبة حادث آخر بعلَّ الع

 وجود ال جيب حدوثه، ألنَّ  ، لكناره فعل املختمنا أنَّ سلَّ 

نتقاله من الستحالة ا، أبداً  كنمميه ر ف املؤثِّ ثريتأ ةدث وصحَّ احلا

 الً أز ام ممكناً منه كان كلٌّ ان الذايت، وإذا كتناع الذايت إٰىل اإلماالم

ء من . وليس يف األزل يشجائزاً  أزالً ألثر قادر يف اتأثري ال انك

ة بتعاقب األفراد يَّ الكلّ ركة م احلبل القدي ،ةت اجلزئيَّ احلركا

 ون لكلِّ يك زم أنْ لي وملبغريها،  قةسبوت موهي ليس ،ةزئيَّ اجل

 ل. أوَّ  ةركات اجلزئيَّ احل

  ه ما، ألنَّ عونمم ز ما، فهويِّ حعنيت به يف  إنْ  تواجتامع العدما

تي لوجود احلركة ال ،نها فيه واحد م نتفي  ويض إالَّ فرَ ز يُ حيِّ من 

 ل.ت ال إٰىل أوَّ حلركاتعاقب تلك ا ةهي عدمها رضور

يف  مات كام دلعك اب يف بدايات تلرتُّ ه ال تبه أنَّ  عنيت وإنْ 

جودات معها ويلزم من اجتامع بعض امللوجودات، فال بدايات ا

 . حمذور

ء مع ام يكون اليشنَّ املبدأ، وإ ال تنقطع منصة ناق واجلملة ال
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كام  أفراد الزائد، فراد الناقص مثلريه لو كانت أ كهو ال مع غغريه 

 دٰى إح إذا أطبقنا هٰى تناد إٰىل ما ال ي مراتب األعداد من الواحيف

 خرٰى.ني عٰىل األُ اجلملت

 فيه بداية له فا انقضاء ما المَّ أ ء ما ال هناية له حمال، وانقضا

 نزاع.ال

ضاء ما ال عٰىل انقفه توقُّ  نَّ قع وهو أ ؤال وابس يخه الشاعرتض

ض فرَ يُ  ا: أنْ دمهأح :نمنه أمرا]] ٨٧ص /[[ مفهَ له يُ هناية 

ض فرَ يُ ت، ثّم اوق األيف وقت من  منيعدو ما ال يتناهٰى احلادث وم

ما ال يتناهٰى  دبعد ذلك الوقت عٰىل وجو وجود احلادث فتوقُّ 

ون ض وقت يكفرَ يُ  ال ثاين: أنْ يف استحالته. وال كَّ شعده وال ب

ا  إذالَّ جد احلادث إه لكن ال يوال يتناهٰى معدومني فيما ث واحلاد

 نَّ فإ نفس النزاع،هو ، و التعاقب قبلهت أفراد ال تتناهٰى عىلٰ دَ جِ وُ 

 ،دفعة وجود أفراده طني:وده برشام يستحيل وجيتناهٰى إنَّ ما ال 

ل جاز وَّ ط األار الرشعي بينهام، وباعتبضلوو اعقيل أ ب الوالرتتُّ 

جود ين جاز وبار الثا ما ال يتناهٰى، وباعتىلٰ إب احلوادث ترتُّ 

 ية. همتناغري نفوس 

 ؟ساكنة ال تكون مَ كة، فلِ متحرِّ  ا مل تكنهنَّ أ منا سلَّ 

 ل. علَّ يُ حلركة عدمي ال ناع اتماو

ة للامهيَّ  ماً زال ناك نْ ه إنَّ إ، فأزالً  يرد عليكم يف امتناع العاملو

 مل.ة العااعرتفتم بجواز أزليَّ  يكن الزماً مل  ، وإنْ أبداً االمتناع  استمرَّ 

 .اوتي� م كون السكون ثبسلِّ وال نُ 

 اجةاحلة لَّ ع ر، ألنَّ ؤثِّ املافتقاره إٰىل  مسلِّ منا، لكن ال نُ سلَّ 

  إذار إالَّ ؤثِّ ملافتقار هذا السكون إٰىل ا مكنكم بيانفال ي ،احلدوث

 مة، فدار. قدَّ  هذه املم حدوثه عىلٰ تعكم فرَّ ثه، لكنَّنتم حدوبيَّ 

ة، يَّ  أزلقدرته تعاىلٰ  نَّ إقديم، فال عدممنا، لكن نمنع امتناع لَّ س

 عىلٰ  ل. والقدرةاصاحل ستحالة حتصيل الت مَ دِ جياد عُ وبعد اإل

جياد ة باإلرق القدكالمنا يف تعلُّ  نَّ  مفيدة، ألثّم إجياده غري عدامهإ

 .ءً تدااب

زال  دَ جِ إذا وُ امل معدوم، فلعا زل بأنَّ تعاٰىل عامل يف األه وألنَّ 

 العلم األزيل.

العامل، وال حدوث واجلواب: ال بداية إلمكان ]] ٨٨[[ص /

بكونه  طاً ومرش ذَ ِخ كاحلادث إذا أُ  ،اة كونه أزلي� حَّ ] صيلزم [منه

ذا ه مع هودوج ةل لصحَّ وَّ أ ه ال نَّ إ، فازماني�  سبقاً  بالعدم اً مسبوق 

 ه بآنٍ بلق  دَ جِ لو وُ م إٰىل حيث قدُّ التيف فرض   انتهٰى ط، وإالَّ الرش

ة ة ال يلزم صحَّ حَّ ه الصه ال بداية هلذ. ومع أنَّ حمال وهو ،اكان أزلي� 

 لزمان، فكذا هنا.با معدال ة وسبقليَّ ألز ابني ، للتنايفازلي� كونه أ

اٰىل  لباري تعاود م وجعدم العامل عٰىل وجوده، وتقدُّ م وتقدُّ 

 البعض.لزمان عٰىل م بعض أجزاء اتقدُّ ك عليه

كون اجلسم  ون هوالسك ألنَّ   املكان،فرسِّ نُ  نْ ة لنا أ وال حاج

ة سَّ امامل زوال تلك حلركةة، واعٰىل تلك املامسَّ  اً باقي لغريه امماس� 

 ل.وَّ األ سِّ خرٰى لغري املامأُ  ةسَّ مما وحدوث

 جسامً  ل كان األزعامل يفل: القاي نْ أال جيوز  مَ ـال يقال: لِ 

 ض إالَّ فرَ  يُ ذي ذكرمتوه ال الن بالتفسريكة والسكورحلوا ،واحداً 

 اجلسمني.عند حصول 

 امً صار منقس امَّ لالواحد يستحيل انقسامه، ف أنَّ ا نَّا نقول: بيَّ ألنَّ 

 .الً أزته علمنا عدم وحد

 .)ركة ال شخصهاوع احلاألزيل ن(قوله: 

 نع اد النوع منفك� متناع وجوفال، الً ا أوَّ مَّ أ  .قلنا: هذا باطل

بة من  نوعها مركَّ  بحسبتها ماهيَّ احلركة  نَّ ، فألا ثانياً شخص. وأمَّ 

 ٰ ية بالغري، قة باملسبوق تها متعلِّ هيَّ ل، فام ومن أمر حصأمر تقىضَّ

 ال.ه، واجلمع بينهام حمل افيةة منة األزليَّ هيَّ وما

 سابق ن كلُّ ويكو باً ر موجَ ثِّ ؤملن ايكو ال جيوز أنْ  مَ ـلِ (وله: ق 

 .)بك املوجَ عن ذل حقالالَّ  ]]٨٩ /[[ص لوجود رشطاً 

 قادر.طاله عند إثبات الإب يتيأقلنا: س

 م.  املختار، ملا تقدَّ د إىلٰ يستن والقديم ال جيوز أنْ 

المتناع   ، لكان جزئي ما قديامً إالَّ و  ،م الكيلِّ دَ ِق اع ا امتننَّبيَّ د وق 

واجتامع ات بقديم، يَّ ء من اجلزئوال يش اته،زئيَّ ج يف قه إالَّ حتقُّ 

ء من احلركات كن يشمل ي نْ له فإ له ال أوَّ نَّ أ  بمعنٰى يلزالعدمات أ 

 ة كذلك فاجلميع حادث.اجلزئيَّ 

ني من  ملتاجلا أخذنا ، ألنَّ ام تنقطع من املبدأ صة إنَّ الناق واجلملة 

 ورة.لرضبا يف الطرف اآلخرت واحد، فيظهر التفاولا تهٰى املن

ر غري ومٰى توجد أُ وم حتَّ يوجد الي اله أنَّ االنقضاء  نواملراد م

يوم ا حمال، فيكون وجود الوهذ، وتنقيضب اق عهية عٰىل التمتنا

 .حماالً 

 عىلٰ  ف وجود احلادثحالة توقُّ الست وقول الرئيس باطل،

عٰىل ما  لقاً ط، والتسلسل باطل ماً مع ينيهٰى باملعنتنا يانقضاء ما ال

 . أيتي

ما امتنع عٰىل  كلَّ  ، ألنَّ نحلركة وجوب السكواواملراد بامتناع 



 األجسام  )٤٦لف / (حرف األ  .......................................................................................................... ١٨٠

ل،  لألوَّ  اس� يبقٰى مما آخر وجب أنْ  مسجل ااس�  مميصري سم أنْ جلا

ا هنَّ ، ألةوتيَّ ة ثبة الباقية واملامسَّ ملامسَّ كان عبارة عن ا لـامَّ سكون وال

ض ا نقيوألهنَّ . من املحسوس بعدمي ءال يشة حمسوسة، ومبرص

 ة الوضع.ه من نوع مقولنَّ ة. وألة العدميَّ مماسَّ لالَّ ا

 .)العامل ةيلزم يف صحَّ (وله: ق 

ة، ثبوتيَّ عليه احلكم بالصفات ال معدوم فال يصحُّ  لعاملنا: الق 

للحركة  وٍ ه مسام، وألنَّ ا تقدَّ  ملثبويت ]]٩٠/[[ص  والسكون هنا

 فالسكون ثبويت. ،ةيَّ ثبوت ةواحلرك ،يقةحلقيف ا

 .)ة احلاجة احلدوثلَّ ع( وله:ق 

 م بطالنه.قلنا: تقدَّ 

 .ضايفق اإللُّ تعالل مان، بعدَ يُ   وعلمه باقيان التعاىلٰ  اهللا وقدرة

ر تصوَّ ٰى يُ ة األزل حتَّ ماهيَّ  جيب بيان(قني: حقِّ ضل املقال أف

 أو كاً رِّ ا متحمَّ ل إألزلكان يف ا الي� لو كان اجلسم أز( له:ٰى قومعن

 . )ساكناً 

ه بعضهم فرسَّ . وةليَّ مني األزل بنفي األوَّ املتكلِّ ض بع وقد فرسَّ 

املايض.   نباهية يف جامتنرة غري دَّ لوجود يف أزمنة مقاباستمرار 

 أيِّ  ة عىلٰ كات ال تكون أزليَّ من احلرواحدة  كلَّ  يف أنَّ  شكَّ وال 

ل ال أوَّ  يتت الركاحلوع اجمميف ام الكالم إنَّ  به األزل، فرسَّ تفسري يُ 

 ل.حركة ال إٰىل أوَّ  لة لوجود حركة قبه يمتنع منافاة األزليَّ نَّ إف هلا،

بة من أمر  نوعها مركَّ  بحسب كةراحلة ماهيَّ ( اب: بأنَّ واجلو

 ٰ ة هيَّ  وماقة باملسبوقية بالغريتها متعلِّ  وأمر حصل، فإذن ماهيَّ تقىضَّ

مور األُ مع  ع باٍق النو ألنَّ ليس بمفيد،  )]ة منافية [هلااألزليَّ 

 وع مسبوقالن كذل ة عٰىل أنَّ مور احلاصلة. وال حجَّ ية واألُ نقضامل

ام ف بالدووَص تُ  يمكن أنْ  كةرة احلمكم، وماهيَّ لعدم يف كالبا

ٰ املركَّ  نَّ  من ذلك أ ، وتبنيَّ  متكناصها الوأشخ  ب من أمر تقىضَّ

ال  عهانو إذنإٰىل نوعها، ف إٰىل أشخاصها الحصل يرجع  ن أمروم

 احلركة ه فرسَّ ألنَّ ]] ٩١/[[ص  خر،ء آيش زمليو ة.ليَّ زألايف اين

فس  ن هوس ز آخر، فلي حيِّ  ول يف احلص ز بعدصول يف حيِّ باحل

ة احلصول معنٰى بعديَّ  يقرتن به ب أنْ وحده، بل جي لاحلصو

قد أطلق ة عنده. ويَّ ثبوت ت غريابق، وهو إضايف، واإلضافيَّ السا

 ، فالوماً تها معدهيَّ ئي مان أحد جزكو ملزف ،وجود احلركةالقول ب

 .اً يكون القول بوجودها عٰىل اإلطالق صحيح

ج إٰىل حتتا كاتراحل كلُّ (ركة: ة احليَّ امتناع أزلقوله يف بيان 

. وقد يلوح من يه دليالً  بنفسه، ومل يذكر علبنيِّ فغري  )خمتار دموجِ 

ف ار لتخلُّ ختملبا دد املوجِ يَّ ق  امه إنَّ العرتاض عليه أنَّ عند اكالمه 

م لِّ ُس  بة. لكن لوة املوجِ ف املعلول عن العلَّ تناع ختلُّ عنه وام ةركاحل

ع فلم أو النوجموع ا املأمَّ . اتواحد من احلرك لِّ م يف كلِّ له هذا لُس 

ٰى يمكن االستدالل حتَّ  ارمهفني عن مؤثِّ متخلِّ  هناميثبت كو

 .د خمتاراً  كون املوجِ عىلٰ ف خلُّ بالت

ود رتاط الوج، لكن اشعاً ممتن انك وإنْ  ملعدبا وتعليل الوجود

ض من األروجه ط يف إضاءة رش عدم الغيم  بالعدم غري ممتنع، فإنَّ 

 الصبغ.لثوب من اغ اط يف انصبرش ة مس، وعدم الدسومشلا

ة  صحَّ  إنَّ (: ألزل ساكناً ناع كون اجلسم يف ايف امتوقوله 

م دَّ تق وقد ،هاركة يف نفسة وجود احلف عٰىل صحَّ وقَّ كة تتاحلر

إمكان استمرار نوع احلركة   فيام مرَّ قد تبنيَّ  :يقال له .)تهالاتحاس

 ال يكونة ركامتناع احل يضاً أ ول الدليل.  األزل، فبطل أصيف

وال  معلوالً وال  ةً نده ال يكون علَّ عدمي، والعدمي هتا، وهو عذال

، مرَّ ، ملا ن الزماً ، فال تكوه أيضاً ة عندعدميَّ  ضافةاإل ، ألنَّ مضافاً 

 ة غري معقول.ة واملعلوليَّ يَّ تبار العلّ غري اع منم اللزو نَّ هو أ و

 نَّ فإ )،ةة العدميَّ اسَّ ممالالَّ يض نقة املامسَّ (ه: ولق و]] ٩٢[[ص /

بت، ء من املضاف عنده بثايش وال، إضافتان ة واملباينةاملامسَّ 

 تفسريه باإلضافيات.  يصحُّ ، فال اوالسكون ليس إضافي� 

ر  مؤثِّ افتقر إىلٰ  ممكناً وكان  اي� لزأ  ناك السكون إنْ (: وقوله

لو ، اثبوتي�  ونكون السك تسليم بعد ام يتمُّ إنَّ  ،إٰىل آخره ...)بموجِ 

 ية. هناه ال إٰىل ط آخر قبلبرش وطاً مرش طرش  امتنع كون كلِّ 

عٰىل  دلَّ  صحَّ  الدليل إنْ  ، ألنَّ األجسام وال حاجة إٰىل تساوي 

ء اوس ونالسك حلركة أو عنا نعا ، إمَّ ينفكُّ امتناع وجود ما ال 

 امتناع  تأو أشياء متامثلة أو خمتلفة. ولو ثب اً كان ذلك واحد

ء يشث ذلك الحدو يثبتهام لعنو ء ال خيلليش الً ف هبام أوَّ اصتِّ اال

 كيف كان.

زل فامتناعه يف األ ،ل له ال أوَّ إمكان وجود العامل(وقوله: 

ن مل لكن حدوث العااكمإل ه ال بدايةإنَّ (وجوابه عنه:  )،ناقض لهم

 )احلدوث(زاد يف جواب لفظ  )،دوث حمالته مع فرض احليَّ لأز

 ان الذايتمكإليقول: ا الصواب أنْ ة وكان من غالطله امل حَّ تصل

مع  العامل أزالً  ام يمتنع وجودوإنَّ  ،قضانيتنا الغري المتناع بواال

 وثه.دح قتيضا يممَّ ذلك غري إٰىل فاعل خمتار، أو لناده إمكانه، الست

سبق  من املناقضة، وهو أنَّ  ن الوجه الثاينب عاويف اجلوقوله 

م دُّ ذلك كتق  إنَّ (ان: م الزمدَ ِق  قتيضٰىل وجوده يععدم اجلسم 
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ه خصمه، ألنَّ رد عند ليس بوا) بعض الزمان عىلٰ  بعض أجزاء

]] ٩٣/[[ص  ذاته وغريهمان لر يلحقان الزم والتأخُّ دُّ : التقيقول

عدم ان يقعان فيه، لمز اج إىلٰ الوجود حيت ىلٰ عم عدال مقدُّ فت به،

 ا بعضوأمَّ ومهام. مفه ر يفخُّ م والتأ للتقدُّ دخول الزمان املقتيض

ر لتأخُّ م واون التقدُّ لكعض اآلخر، م عٰىل البدَّ أجزاء الزمان يتق

 .داخلني يف مفهومهام

 كاً كون متحرِّ  مكان، فال يليس يفالعامل  نَّ أوقوله يف جواب 

السكون ني عنينا بمتامسَّ ن ريا جوها إذا فرضننَّ إف(: ساكناً  الو

  تفسري جديد  )،زواهلام عنه ةكبقاءمها عٰىل ذلك الوجه، وباحلر

اجلسم   أنَّ يضقول يقتذلك ال نَّ إف يفيده، ال امللحركة والسكون ب

ك سم إذا حترَّ جلا نَّ أ  . وأيضاً وال ساكناً  كاً تحرِّ الواحد ال يكون م

عامل  كان الامَّ ـل يضاً أ و ة.سَّ عٰىل املاما ئهاقلب ،نةً اكس هؤكانت أجزا

جسم يكون معه  مكن أنْ يوال  ،عنده عبارة عن مجيع األجسام

 كةً ؤه متحرِّ كانت أجزا إنْ و ساكناً  الو كاً ال يكون متحرِّ ف ،آخر

ركة  احلل فرسَّ بْ . ومن قَ ل الدليليبطل أص ، وحينئذٍ وساكنةً 

 .زصول يف احليِّ السكون باحلو

 )دميون اجلسم يف أمر عكي ٰى تَّ ح اعدمي�  راً أم كانكون امل(و

 غري ممتنع.

 يمتنع أنْ ه قال: نَّ ز، وكأيف متحيِّ  الً وأسقط كون املكان حا

يكون  جيوز أنْ  ال ه حينئذٍ نَّ عامل، أل الز غريتحيِّ ملا يكون ذلك

ون يك ن، وال جيوز أنْ ملتمكِّ يف ا ناع كون املكان داخالً مت، الداخالً 

ز ملتحيِّ يكون ذلك ا تنع أنْ ميوز، عامل ال متحيِّ ال ارجخ ، ألنَّ اً خارج

  العامل.فيه، وهو يفالعامل يكون  نَّ إلدور، فهو العامل، القتضائه ا

 )يف(ة لفظم لو كانت الدور يلز وجوابه: أنَّ  ]]٩٤[[ص /

ز وعٰىل احليِّ   شغلباالشرتاك عىلٰ  ها هاهنا تدلُّ بمعنٰى واحد، لكنَّ

 . دور، فال حلِّ املم بقياال

ة لصحَّ  ،ٰىل مكانافتقاره إ ن جسامً اكون امل يلزم من كالو

ا زم منه إمَّ الال ألنَّ  م هناية األجسام،دفيلزم عاحلركة عليه، 

م ال هناية و وجود أجساه احلركة، أ ليع م ال تصحُّ إٰىل جس ءهانتاال

 . )اهل

د  وجو يف ناي  حركة شخصه كذاينايف األزل كام نَّ إوفيه نظر، ف

شخص ما  الستحالة استمرار ،ٰى يتناهإٰىل ما ال  ركةا حهحركة قبل

 يوجد إالَّ  ال الكيلِّ  عرفت من أنَّ ا مل الكيلِّ منها، فاستحال استمرار 

 . اً صمشخَّ 

ة بالعدم، ثّم ماهيَّ  سبوقاً يكون م جيب أنْ النوع  أنَّ  ومنه يظهر

خر مل عٰىل اآلق سابدمها مرين أحن أ م بتة إذا تركَّ احلركة النوعيَّ 

حق، وليس والالَّ ة باقية مع السابق ملاهيَّ تلك ا : إنَّ قالي نْ جيز أ 

ٰ  ربها من أم تركُّ املرجع يف ب أشخاصها، إٰىل تركُّ   وأمر حصلتقىضَّ

م ل مع التقدُّ عقَ تُ  اموشخصها إنَّ ا ن حيث نوعهة احلركة ميَّ بل ماه

 . ال دفعةً  اً سريي سرياً صل يام حتة إنَّ ا ماهيَّ ر، ألهنَّ خُّ والتأ

ء بالزمه وهو غري ليشسري لاإلضايف تف رألمة باري احلركفسوت

 ه. عٰىل قدميي يميشذه ال اإلنسان بأنَّ فرسَّ مستبعد، كام يُ 

ونمنع  ،ن احلوادثم بهلرتكُّ  ،الي� احلركة ال جيوز أزوجمموع 

 فا عنفقد ختلَّ  النوع عٰىل ما عرفت،ب عٰىل أجزائه وكذا ركَّ سبق امل

 رمها.ؤثِّ م

 ة.يَّ العلّ  هية يَّ ارمور اعتبألُ  وطام هي رش ة إنَّ يَّ وط العدموالرش

ل، فلم يبطل زا امتناعه يف األنَّكة قد بيَّ نوع احلر واستمرار

 لدليل.اأصل 

 . ة ملثلهلعدمي علَّ وا

ضايف عٰىل ضايف باإلالغري اإلسري م تفد تقدَّ ق و]] ٩٥[[ص /

 التفسري بالعوارض. معنٰى 

وجود   استحال وط حمال، كام اهٰى من الرشتن يووجود ما ال

 ملا سبق ض احلدوثام يلزم من فرنَّ إ ال املحوناهية، متري ل غعل

 ه. مغالطة في ر إٰىل ذاته، والظمن إمكان العامل بالن

، تهٰىل بعض لذااء الزمان عزم بعض أجقدُّ ت وقد سبق امتناع

 ءزاأج  اختالفتٰىض هٰى من اآلنات واق  يوجد ما ال يتناوإالَّ 

 .هتاثبوة مع ولويَّ م األة، أو عدالزمان باملاهيَّ 

 وعدمها ليس تفسرياً  ةسَّ للمام ركة تبعاً حلوان السكووتفسري 

 سمكون اجل م، ويصحُّ  ما تقدَّ زمهام عىلٰ من لوا و، بل هجديداً 

م لو اجلس نٰى أنَّ ري، عٰىل معهبذا التفس اً وساكن كاً رِّ د متحلواحا

ك ملتحرِّ ازاء وأج ،ال ته أوعٰىل مماسَّ  اً اقيا به غريه لكان إمَّ ضامَّ 

رة خلرجت عن ت ظاهو كانا لاطنة، ألهنَّ بالا ة وكذكهرة متحرِّ اظال

نا: ولق  عٰىل أنَّ  .كونهوسالعامل  ظهر حركة. ومنه يجة للخاراملامسَّ 

أفراده. فرد من  لِّ  بذلك إٰىل كك أو ساكن يشريا متحرِّ إمَّ العامل 

ارة إلشء وإليه وقبوله لليشة عن ااحلرك ورة قاضية بأنَّ والرض

 .اي� عدمء يشلك الن ذكو يمنع من

ل وز موقوف عٰىل حصالعرض باملتحيِّ ام قي والدور ظاهر، ألنَّ 

 كانه. ز يف ماملتحيِّ 
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ة يَّ الكلّ  كذبستلزامه للمحال، الم لزمست املكان جسامً  وكون

اهي وتنكة ه قابل للحروأنَّ   مكانجسم يف كلَّ  ي أنَّ دقة، وهالصا

 ألجسام.ا

 :ث دواحل يف بيان :الثلثالوجه ا]] ٩٦[[ص /

 ث. ث، فالعامل حمدَ حمدَ  نكمم امل ممكن، وكلُّ لعا ول:نق أنْ 

 ، فلوجوه:ا الصغرٰى أمَّ 

 وٰى اهللاموجود س كلُّ ه  بأنَّ فرسَّ يُ  ا أنْ لعامل إمَّ ل: ااألوَّ الوجه 

هام، ينا بوم ارة عن السامء واألرضبع]] ٩٧/[[ص  هو أنَّ ، أ تعاىلٰ 

 ، والورةبالرض ثرة كقد اشتمل عىلٰ  هنَّ إوعٰىل كال التفسريين ف

 ة لكانت متشاركبمشتمل عٰىل كثرة، وإالَّ ء من واجب الوجود يش

 هبغري ما  اكرتوما به االش ،اهتا نة بخصوصيَّ يايف الوجوب ومتب

تكون بني  ا أنْ مَّ ، فإمنها مغاير لنفسه حد وا فوجوب كلِّ االمتياز، 

وب للوج  مقتضياً كان التعنيُّ  ال، فإنْ  زمة أومال هنتعيُّ ه وجوبو

ام يوجد عند صريورته إنَّ  فيكون ممكناً  ،علوالً وجوب من الكا

كان وجوب تلك فلو  اجبة،ته وت علَّ ذا كانإته، فبعلَّ  واجباً 

نات واجبة قبل لتعيُّ لكانت تلك ات ناك التعيُّ تلل معلوالً ء يااألش

 ، فكلُّ للتعنيُّ  تضياً وب مقيكون الوج أو سل،واجبة، ويتسل كوهنا

،  واجباً يكون  ال نيَّ عتك امليس بذلفام ل نيَّ فهو ذلك املتع بواج

 اجتامعهام  مالزمة مل يمكناممل تكن بينه د الواجب. وإنْ فال يتعدَّ 

آخر فيكون ب قةشياء متعلِّ من تلك األحد وا فكلُّ  ة،يرة مغا لعلَّ إالَّ 

جبة، ال تكون وا كثريةمور الن. فاألُ كمم نهاواحد م ، فكلُّ ممكناً 

 ن.ممكهو ، فس بواجب لذاتهيلوالعامل 

 ته، فهو ممكن.ئد عٰىل ماهيَّ لعامل زاجود اين: وثاالجه الو

ود وجالر. والشرتاكها يف يف التصوُّ  النفكاكهامرٰى، فغا الصأمَّ 

 ة، فتغايرا. باملاهيَّ تها وتباين

 :ا االشرتاك يف الوجودأمَّ 

 ات.د اخلصوصيَّ اعتقافلبقائه حال زوال ] ]٩٨[[ص /

 نيب ةطالواسنتفاء ال ،ككذلواحد فمقابله  بالسل وألنَّ 

 النقيضني.

د التقسيم ربوله التقسيم إٰىل الواجب واملمكن، وموولق

 مشرتك. 

حد، فلوال وا عٰىل وجودام حيكم نَّ إ اكم بعدم اشرتاكهاحل وألنَّ 

 وجود. لَّ ك اكاالشرتاحلكم بعدم  يعمّ اكه مل اشرت

 جودر الشاعر الورَّ وري. وهلذا لو كشرتاكه رضالم بالع وألنَّ 

بخالف اللفظ املشرتك.  العقالء بتكريره،  مكفيه حيع قوامج يف

 .كان زائداً  وإذا كان مشرتكاً 

 .اً يكون الوجود جنس نْ جاز أ  قال:ال ي

ل  وذهلاة مع ل املاهيَّ تعقُّ تحال  السالَّ ل، وإه باطل: إنَّ ا نقوألنَّ 

 .زءاً ونه جالوجود لك]] ٩٩/[[ص  عن

 .كناً ممون ، فيكباً مركَّ  ولكان الباري تعاىلٰ 

م للجنس يف الفصل مقوِّ  وجود آخر، ألنَّ  دوجون للولكا

 وجوده.

هر واجلوهو جزء  املحلِّ  بيعته إىلٰ افتقرت ط د إنْ وجولا نَّ وأل

 اني� ض غ كان العر، وإالَّ اً ن عرضفيكو املحلِّ  تقر إىلٰ ر مفجلوهفا

 عة.، وهذه املالزمة ممنواغني�  لكون جزئه عن املحلِّ 

ما  س كذلك، ألنَّ نجلا نء ميش ك، واليتشكباله مقول وألنَّ 

 دونه، وإالَّ قها بقُّ ة امتنع حتملاهيَّ اق يف حتقُّ  كان معترباً  به التفاوت إنْ 

ة املاهيَّ  لوب، ألنَّ يقدح يف املطال ته ير صحَّ ، وبتقداً زءكن جمل ي

ج خار الوجود  أنَّ ياز إالَّ االمتبة من الوجود وما به انت مركَّ ك نْ وإ

 إلمكان.ان يايف ب ٍف وهو كا از،متي به االعامَّ 

وهر جوهر، ك تفرقة بني اجلوهر موجود وبني اجلدرِ ا نُ وألنَّ 

ء يش ريه مل يكنومل يعرض لغ اتهبذ استقلَّ  فهو إنْ د زائد، فالوجو

ة ة ما موجودال تكون ماهيَّ  ا أنْ فإمَّ ة، ملاهيَّ  ت عارضاً من الوجودا

ف وقَّ ت لمحلِّ ل ضاً كان عار نْ ا. وإعينه أو يكون وجودها ،ةتَّ الب

ات كان نفس ماهيَّ  ر، فإنْ فله مؤثِّ  كناً قه عليه فيكون ممقُّ حت

 لو كان اً ببون سام يكء إنَّ اليش سل، ألنَّ ت لزم التسلمكناملا

وجود سابق كان هلا ا ودهة لوجة علَّ و كانت ماهيَّ فل، موجوداً 

ناك كان ه ه إنْ قصود حاصل، ألنَّ فاملته وبتقدير صحَّ  ويتسلسل،

ة يف ذلك ثري املاهيَّ ة مل يكن تأاهيَّ ملوبني ا طة بينهساوال وجود 

لوجود غري ر يف اآخر، فيكون املؤثِّ  الوجود بواسطة وجود

 تلك بأنَّ  اعرتافاً ]] ١٠٠/[[ص  كذلكن كان مل ي وإنْ موجود، 

ة علَّ  ت أنَّ  ثبامَّ ـء من الوجودات، ولليش مقتضيةة غري اهيَّ امل

 . خرٰى ة أُ من علَّ ا هل  بدَّ ة فالاهيَّ ملا ة ليس نفس تلكاملاهيَّ  وجود

ة  ب اجلسم من املادَّ الوجه الثالث: من مشاهري الفالسفة تركُّ 

ة واحد من جزئيَّ  إٰىل كلِّ  يف حتققهقر مفت بمركَّ  ورة، وكلُّ والص

 ممكن،ة واحد من جزئيَّ  كلَّ  وألنَّ  ن.، فاجلسم ممكاً كنمم فيكون

ن  مكي وٰىل ال، واهليىلٰ وياهلالذي هو  لِّ ٰىل املحالفتقار الصورة إ

  نسبتها إليها فا قابلة، ة هلا ألهنَّ الصورة، وليست علَّ انفكاكها عن 
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، ها بالوجوبنسبتها إلي كانترة للو كانت مؤثِّ ن، فمكاباإل

، هذا خلف.  مكان معاً الواحد بالوجوب واإل إىلٰ  فالواحد نسبته

حمتاجة  تانك ها عنهاخلوِّ امتناع  للصورة وثبت ةً لَّ تكن عوإذا مل 

 ممكنة. الصورة، فهي ىلٰ إ وجودها يف

حتتاج إٰىل  ىلٰ اهليونة، وٰىل املعيَّ وال يقال: الصورة حمتاجة إٰىل اهلي

الصورة  تتاجاح  حيناماهليوىلٰ  أو يقال:. فال دوررة، الصومطلق 

صورة سابقة  إىلٰ  بلتكون حمتاجة إٰىل تلك الصورة، إليها ال 

ه لوال نَّ إ يف حدوثها، فوٰىل إالَّ إٰىل اهلي جتاحتالصورة ال  نَّ إها، فعلي

تصري  امة وحينالصور  مل حتدثىلٰ يف اهليو حدوث االستعداد التامِّ 

ك لبتمة  تكن متقوِّ ك الصورة ملة حلدوث تلتعدَّ اهليوٰىل مس

 بقة عليها، فاندفع الدور.صورة، بل بصورة ساال

 ه يمتنعسم وأنَّ جلا عىلٰ دة زائة ئنيَّ الكا نَّ ا أ نَّيَّ ابع: قد بره الالوج

ات ء من الكائنيَّ نة يلزمه يشجسام املعيَّ ء من األن يشيكو نْ أ 

 نَّ خر، ألة لآلا علَّ حدمهة متالزمان ليس أ يَّ والكائن نة، فاجلسمملعيَّ ا

اك ذلك اجلسم عن تلك ة المتنع انفكة للكائنيَّ علَّ  كاناجلسم لو 

 ةة ليست علَّ نيَّ كائلا هر أنَّ وظاسبق بطالنه. وقد  ة،كائنيَّ ال

لو  ة احتياجاً ٰىل الكائنيَّ فاجلسم حمتاج إك ذلذا ثبت للجسم، وإ

 ،تهلذا ن كذلك كان ممكنًا ما كا ارتفع اجلسم، وكلُّ  قدرنا ارتفاعها

عراض املحتاجة إليه ألفا]] ١٠١[ص /[ ،تهممكن لذافاجلسم 

 .كن باإلمكان، فإذن العامل ممأوىلٰ 

 ه [إ]الَّ ٰىل عدمه عجودح ورتجَّ ن ال ياملمك نَّ ا الكربٰى، فألوأمَّ 

عرض  كلَّ  أنَّ  م، ملا تقدَّ يكون موجباً  ر يمتنع أنْ ملؤثِّ ر، وذلك املؤثِّ 

  كلِّ د إٰىل جرَّ امل سبة املوجب آخر، ونيف تهبوث ه يصحُّ نَّ إته فثبو صحُّ ي

بول بعض األجسام بق خيتصَّ  يكن بأنْ األجسام واحدة، فلم 

الصفات  ع كلُّ تمجي نْ ا أ باقي، فإمَّ ن ال موىلٰ عض الصفات منه أ ب

عن   اواحد منه واحد من األجسام، أو خيلو كلُّ  ة يف كلِّ ضادَّ تامل

 لُّ تار، وكوجب فهو خمبمس لير املؤثِّ  بت أنَّ حمال. فثها، وهو كلِّ 

 ث. حمدَ  ث، فالعامله حمدَ نَّ إار ففعل لفاعل خمت

مفتقر إٰىل   ، وكلُّ رةور بالرض املؤثِّ ر إىلٰ ممكن مفتق كلَّ  وألنَّ 

يكون حال بقائه المتناع  ع أنْ قاره إليه يمتنفتا ألنَّ  ،ثر حمدَ ثِّ ؤملا

تقدير  لِّ  كمه، وعىلٰ دَ و حال ِق ه أ حدوث ا حالد، فهو إمَّ وإجياد املوج

 . هب حدوثجي

ب يكون وجو جاز أنْ العامل ممكن، و م أنَّ لِّ سقيل: ال نُ  فإنْ 

 ديق  ترشك يف أنْ  لكثرية جيوزا، واألشياء اسلبي�  الوجود وصفاً 

رشكتا يف سلب ما عدامها عنهام تني بسيطتني ايَّ اهم كلَّ  نَّ إي، فلبس

 يد سلبي هو الوجوبرية يف ق كت األشياء الكثرتوهنا قد اش

 لرتكيب. يلزم افال، هاقئقابتامم حتلف وخت

قي ارك بلشا ه لو كان وجودياً بي، ألنَّ ام قلنا: الوجوب سلوإنَّ 

التي حقيقته  يفا هفالوجود وخال] ]١٠٢/[[ص  يف داتاملوجو

شرتاك مغاير ملا به االمتياز، فوجود ، وما به االجوبلوا هي

 إنْ  وجودك الاقتضاء حقيقته لذلقيقته، فالوجود مغاير حل بوجو

أوٰىل  ، فيكون وجود واجب الوجودلوجوب ممكناً ن اكا اً كنمم كان

وجوب وب، وهذا اللوجذا اواجب هبهو  امه إنَّ باإلمكان، ألنَّ 

اجب عن كونه زواله خرج الو كنأم ، وإذاه ممكننَّ أل هلوايمكن ز

 نْ لف. وإكن الوجود، هذا خ، فيكون واجب الوجود ممواجباً 

 ل.لستسيووب زائد وج وجوبكان لل كان واجباً 

حمال   احلقيقة، وهو يكون نفس ا أنْ مَّ إف ابتاً ه لو كان ثنَّ ألو

 وضوعه. وألنَّ ول مغاير ملاملحم الذات وه عىلٰ إلمكان محل

ه وصف وألنَّ ري معلومة. ه غقتقيعلوم وحلواجب مب اوجو

ة،  غري إضافيَّ والذات  ٰىل آخر،بة أمر إس عند نل إالَّ عقَ إضايف ال يُ 

 ة بنفسها. لَّ مستق تكن  ملوإالَّ 

 ل هو أظهر يفمن الذات، ب ه ليس جزءاً وهبذا يظهر أنَّ 

 ر عنات متأخِّ الذات والذ ر عنخِّ تأايف ماإلض االستحالة، ألنَّ 

، يكون مستقال�  ل أنْ عقَ  ال يُ م باإلضايفتقوِّ ملا وألنَّ  فيدور. ها،جزئ

ب ركَّ م لَّ ك وألنَّ  هذا خلف.ة، قلَّ ل كوهنا مستعقَ يُ  فالذات ال

 كن.مم

فاحتاج   لكان صفة عارضة هلا الَّ عن الذات، وإ جاً وليس خار

يلزم سببه، فلوجوب  تبعاً  جيب امن إنَّ مكامل، وكناً إليها، فيكون مم

 فقبل كلِّ  ،ب معروضهلوجو ه واجباً اتلذ ممكناً  ن الواجبوكي أنْ 

املمتنع  نَّ ية. وأله إٰىل غري النهالوجوب وجوب آخر للذات و

ول عٰىل د، فالوجوب املحموجال ي أنْ  بجواه أنَّ عليه يصدق 

ف بالوص لكان املعدوم موصوفاً  اثبوتي� وجود لو كان الالَّ 

 و حمال. ودي، وهالوج

لوجود وام عدوجوب ال جوب عىلٰ ولا ولق بأنَّ  َض اعُرتِ 

ذلك  وألنَّ  .مفهومه واحد رتاك اللفظي، وهو خطأ، ألنَّ باالش

 إضافته]] ١٠٣[ص /[ نايمكن نضيفه إٰىل الوجودب الذي الوجو

 العدم.إٰىل 

 لكن نمنع اشرتاكه، فجاز أنْ  ،امنا كون الوجوب ثبوتي� سلَّ 
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ون م من كفهوللم مغايراً  اجباً منهام و كلٍّ فهوم من كون املون يك

 .اً باجو اآلخر

 ب.ك الوجواة اشرتة اشرتاك الوجود بعينها أدلَّ أدلَّ  ال يقال:

 لك الوجوه ضعيفة.تنقول: ا ألنَّ 

ة فجاز ة ثبوتيَّ اهلويَّ ب، لكن نمنع كون يف الوجو اشرتاكها ا ن م سلَّ 

 يس هو اآلخر،ألشياء ل من ا واحد  لَّ ك  ها أنَّ ة، ومعنا تكون عدميَّ  أنْ 

 شخص مساوية كلِّ ة انت شخصي ة لك وجوديَّ  نت كا ا لو ألهنَّ 

ازها هلا من امتي  بدَّ  ة، وال ة اآلخر يف مطلق حقيقة الشخصيَّ لشخصيَّ 

شخص مغايرة  كلِّ  ة صيَّ شخ  نَّ إة، ف لشخصيَّ ا لك ا ت ها يف كوهن عن 

  تسلسل.، وي خرٰى ة أُ صيَّ ة شخ شخصيَّ ة اآلخر فتكون لل لشخصيَّ 

 انضاممها إىلٰ  ة لكانوجوديَّ  و كانتة لشخصيَّ ال لكت وألنَّ 

ة يف الوجود، فلو املاهيَّ  رجي بعد دخولاخلا لوجود اة يفاهيَّ ملا

 ي عٰىل انضامم تلكجاراخل ة يف الوجوداهيَّ ف دخول املتوقَّ 

 ر.اليها دة إصيَّ الشخ

 تصاص كلِّ اخف عٰىل الذات توقَّ   زائداً ه لو كان التعنيُّ وألنَّ 

 هوٰىل بعضها، وات املوقوف عسائر الذو عن زهايُّ ذات به عٰىل مت

 .رود

منهام من  ، وكلٌّ والتعنيُّ من الذات  باً ركَّ م الواحدولكان 

 ناهية،واحد أعداد غري مت، فالار� ج وهلمَّ  - نههو وتعيُّ  - آخرين

احد كثرة ففيها و كلُّ  وأيضاً . ن عدداً د ال يكوإذ الواحال، وهو حم

 .واحداً ]] ١٠٤/[[ص  الواحدس فلي، لواحد له تعنيُّ لكن ذلك ا

 لوجوه: ،دحاوالواجب الزم يف الب رتكُّ ثّم هذا ال

زم اته، ولب لذجوا واألربعة زوجاً  ل: كون الثالثة فرداً وَّ األ

 املذكور.رتكيب ال

وليس  ،د الواجب لذاتهدُّ ن تعزم مام لإنَّ  يبالرتك قيل: هذا

  ملزوماهتا يف  ا عن اجبة يمتنع انفكاكها لذاهتازم ووللا د، ألنَّ بجيِّ 

 يف فيتشاركان ،ه واحدذاتد لوواجب الوجو ،نفس األمر

 ةوجوب فرديَّ  ، ويلزم التكثري، بل الوجه أنَّ ب الذايتالوجو

إٰىل  تاجة وهي حم ة لذاهتا، وكيف العاألربة وجيَّ وز الثالثة

 ت؟املوضوعا

ٰى مسمَّ  ب لغريه يفلواجك اشارلوجود لذاته يُ الثاين: واجب ا

 نه. بتعيُّ اينه الوجوب، ويب

 يفا نهجود ويبايت يف الووداوجسائر املارك ه يشالث: أنَّ الث

 نها. تعيُّ 

 .اً علوجوب جزئيه م ب قد يكون واجباً ثّم املركَّ 

د احو كلِّ ت ذايف تكثري منع الة، لكن نة ثبوتيَّ اهلويَّ  منا أنَّ سلَّ 

 ء الواجبة.من تلك األشيا

ات،  الذشاركة يف الوجوب وهو يدخل يفمت اإهنَّ (له: وق 

، ةيَّ ي هي ثبوتهتا التاممقوِّ ومتباينة ب شاركة يف ذايتفتكون مت

فتقع  ازتيمدة بالتغاير بني ما به االشرتاك وما به االوالبدهية شاه

 .)منهام ت كلٍّ يف ذا الكثرة

لك واحد من ت كثرة يف ذات كلِّ الوقوع   ذلكٰىض اقت : إنْ ناقل

، واحداً  َض رِ فُ   وقوع الكثرة يف الواجب وإنْ ء اقتٰىض األشيا

 يفن مكعن امل الواجب] ]١٠٥[[ص / وامتيازالشرتاك الوجود 

 ضفر مناه، فالرتكيب الزم سواءعٰىل ما قدَّ  ة ذاتهخصوصيَّ 

 .رياً كث أو الواجب واحداً 

لك واحد من ت كلِّ  اتة يف ذالكثر إنَّ  قلتم: مَ منا، فلِ سلَّ 

كون واحد من اجلزءين مالزمة، فال ي وبني كلِّ  حمال؟ اءشياأل

 مل ة وإالَّ وال معيَّ  ،ةنوَّ البة وبوَّ فني، كاألُ كتالزم املضا اً حدمها تابعأ 

 بالذات، فال تكون إضافات. ذبا معاً يك

به   امل بعاً ما به االشرتاك تايكون  ة، فجاز أنْ عيَّ التب انمسلَّ 

 ياز.االمت

 رين:ض بأممعار ابعاً ن الوجوب تكوع رمتوه من امتناذك وما

عة تاب ضافة، واإلاوب إضافي� كون الوجن م رَّ ل: ما ماألمر األوَّ 

 ا. ريهلغ

ارك الوجوب بالغري يف وب بالذات يشوجالين: الثا األمر

مشرتك، فذلك تقسيم ومورد ال ،إليهام امهنقسال ،أصل الوجوب

م واملتقوِّ  بهم غري متقوِّ وب بالوالوج تقال� كان مس ك إنْ املشرت

بالغري  بفالوجو سه،نفب يكون مستقال�  بنفسه جيب أنْ  باملستقلِّ 

ذات، هذا الب ري وجوباً لغاب بوجويكون ال فالغريعن  غنيٌّ 

بنفسه   ستقلٍّ  مغري املشرتك كان  د. وإنْ ، وليس بجيِّ خلف

ال يكون  ستقال� يكون م  الم بامقوِّ م به واملتمتقوِّ  لذاتوالوجوب با

لذات غري وٰىل، فالوجوب بابنفسه بطريق األ مستقال�  هو أيضاً 

 ه.لغري تابعاً  بل يكون حكامً سه، نفب لٍّ مستق

يكون  ، فجاز أنْ تعنيُّ لل ابعاً ت ونالوجوب ال يك أنَّ  نامسلَّ 

 له. بعاً  تاالتعنيُّ 

  ق فيهحتقَّ موضع   يف كلِّ نيُّ تعق ذلك الجيب حتقُّ (قوله: 

 .)األثرر عن ع انفكاك املؤثِّ متناوب، الالوج
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 اعدة.ه القل النقوض عٰىل هذالدليل األوَّ قلنا: قد سبق يف 

م سلِّ نُ  ن العامل، فالاإمك الثاين عىلٰ ه لوجا اوأمَّ ]] ١٠٦[[ص /

 . هتوجود العامل زائد عٰىل ماهيَّ  أنَّ 

 .) وجودهايف ة ونشكُّ يَّ املاه نعقل(قوله: 

 ن:ريآخين بأمرة. والكائنيَّ  يادةاه يف زذكرنبام ينتقض قلنا: 

يف  الشكِّ ة الوجود مع عقل ماهيَّ ن نا أنْ ل: يمكنالنقض األوَّ 

 سل.ليتسد ولوجود وجوكون لصوله يف األعيان، فيح

ته  ر ماهيَّ تصوُّ عد ق الوجود يف األعيان بقُّ يف حت كُّ لشا :ال يقال 

 تيضة وهو يقيَّ ثبوته للامه د آخر له، بل يفويف ثبوت وج اشك�  ليس

 .وهو املطلوب املغايرة،

 وأنْ  ة، بل ال بدَّ باملعلوميَّ  لعقَ يُ الوجود وحده ال  وأيضاً 

ن مكي وحده ال الوجود، فله جود وجوداً الو ما يكون الً ر أوَّ وَّ تصيُ 

 ة. ملاهيَّ ابل املحكوم عليه بذلك  د،جووعليه بالوجود والالَّ  كماحل

ام إنَّ ء ء لليشيشل الحصو ، ألنَّ ل: ضعيفقول: األوَّ نا ألنَّ 

مل يكن  الً ل أوَّ يتحصَّ  مل يف نفسه، فالوجود مايكون بعد حصوله 

 جودبني حصول الوق وإذا كان كذلك ظهر الفره، لغري حاصالً 

ة الوجود هيَّ ر مانحن بعد تصوُّ غريه، ول لهنفسه وبني حصو يف

 ةلو كان نفس ماهيَّ  يف نفسه، إذصوله حيف  يمكننا الشكُّ 

وكون لها يف األعيان، صُّ حتس نف الوجود هي] ]١٠٧ [[ص/

الوجود  كونيكون  ل، فحينئذٍ مور ممتنعة التبدُّ ات أُ ات ماهيَّ املاهيَّ 

 كلُّ فيكون  هوو ملا ه زوالال عن عاً ممتن ن أمراً يايف األع حاصالً 

 ذكرمتوه. ما لبطِ لذاته، وهو يُ  ن واجباً ديوجوال واحد من

تكون  ا أنْ مَّ إ دلسواالذي ل الوجود نَّ ، ألين: ضعيف أيضاً اوالث

ة يَّ املاهتلك  لزام، ألنَّ م اإل، فيستقية السوادازة عن ماهيَّ ممتته ماهيَّ 

 د آخر ويتسلسل،وجوود ارج كان للوجخللة يف اكانت حمصَّ  إنْ 

د و، فيكون املوجوجود املوجود معدوماً  كانلة حمصَّ  مل تكن إنْ و

ة هيَّ ما نع تهماهيَّ يف  ممتازاً يكن وجود السواد  مل . وإنْ معدومًا 

الوجود  ناقض أنَّ وهو ي السواد نفس السواد،السواد كان وجود 

 زائد.

  هولالذ تعاٰىل مع هللا نعقل حقيقة ا يمكننا أنْ : الثاينالنقض 

حقيقته، وهو باطل  عىلٰ  ئداً جوده زاو ونعن وجوده، فيك

 عندكم. 

يف  ات مشرتكة املاهيَّ (ة الوجود: دزياالثاين عٰىل  هقوله يف الوج

 وع.ممن )جودالو

 .)اتاخلصوصي ل اعتقادعند تبدُّ  ود باٍق اعتقاد الوج(قوله: 

اد قعتاالذلك  نَّ إة فا إذا اعتقدنا ماهيَّ فإنَّ ة، اهيَّ قلنا: ينتقض بامل

، فيكون كون أو عرضاً  كوهنا جوهراً  ادتقل اعتبدُّ  ندل عال يتبدَّ 

 فيه بني كاً وتكون مشرت عٰىل حقيقتها ئداً از ة وصفاً ماهيَّ  ةاملاهيَّ 

 ني:ات، وهو باطل لوجهاهيَّ امل

ع يعن مج قة عند فرض قطع النظرء متحقِّ ة اليشل: ماهيَّ األوَّ 

ة يَّ اه املقٰى تبال  زم أنْ له ل ةصفة ة ماهيَّ اهيَّ ملصفاهتا، فلو كان كون ا

الصفات  ققُّ حت عند فرض زوال تلك الصفة، وهو حمال، ألنَّ 

ق حتقُّ ] ]١٠٨/[[ص  فتوقَّ وف، فلو ق املوصعٰىل حتقُّ  فمتوقِّ 

 ء من الصفات دار.ق يشقُّ املوصوف عٰىل حت

الف عليه فذلك الزائد خم ائداً ز مراً ة لو كان أ الثاين: كونه ماهيَّ 

ة هلا يف كونه ماهيَّ  اً اركومش ،ةوصحقيقته املخصب اتاهيَّ لسائر امل

، اً عليه أيض ة زائداً يَّ ذلك الزائد ماه ات، فيكون كونمن املاهيَّ 

 . تسلسلوي

  إنَّ : (كملكن نقول: قول متوه من النقض،ة ما ذكرالممنا سسلَّ 

ات ل اعتقاد اخلصوصيَّ دُّ بد تعنل اعتقاد وجود موجود ال يتبدَّ 

رض نفس عأو ال هروجلد ام بوجوأردت إنْ  )ةة والعرضيَّ وهريَّ كاجل

هذا  وم أنَّ ل، فمعأو نفس كون العرض عرضاً  كونه جوهراً 

عنيتم  ة. وإنْ لعرضيَّ و اة أ وهريَّ اجل تقاد ل اعبدُّ تند ل عقاد يتبدَّ تاالع

 ته كانته وعرضيَّ عٰىل جوهريَّ  ئداً زا وهر والعرض أمراً د اجلبوجو

 الدليلته، ويَّ هروج ىلٰ ع جلوهر زائداً عٰىل كون وجود ا ام مبني� كدليل

 .ة املطلوب يكون باطالً ته عٰىل صحَّ صحَّ  يبتنيي لذا

  قابله مإنَّ (د: بيان اشرتاك الوجو الثاين يفالوجه  قوله يف

 . )ب واحدلسلوا ،للسلب

ة  ماهيَّ  ق كلِّ حتقُّ  وت أنَّ ب املقابل للثبنيتم بالسلع قلنا: إنْ 

ون ه كنم مح، لكن ال يلزة فصحيق تلك املاهيَّ حتقُّ  بل اليقا

 هنا ثبوتاً  عنيتم به أنَّ  لثبوت املطلق. وإنْ كة يف اارتشات ماملاهيَّ 

 مَّ عالثبوت الك اذل تة، وأنَّ األشياء الثاب لِّ بني ك مشرتكاً  اعام� 

املتنازع فيه   ك، وهومشرت بناء عٰىل عامٍّ  هوف مقابل للسلب العامِّ 

 طلوب.امل عىلٰ  االدليل هنا مبني�  كونفي، الً أوَّ 

واحد منها يف    لكان لكلِّ وإالَّ ، فة متخالالسلوب غري ال:يقال 

  للوجود إالَّ ٰى ن، وال معوتعنيُّ  ةخصوصيَّ ]] ١٠٩/[[ص  نفسه

تساوت  ، وهو حمال. وإذااوجودي�  بمن السلو فيكون كلٌّ  ،كذل

 مل الَّ إو، مٌّ يقابلها ثبوت عا ة وجب أنْ لسلبيَّ مفهوم ا السلوب يف
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كثرية،  راً موأُ ل ب واحداً  اعام�  اً تثبو العامِّ  لبلسا لكيكن املقابل لذ

 ل انحصار القسمة يف الطرفني.بطِ وذلك يُ 

ّم مع  ، ثبالكثرة والعددتصفون السلوب م كا نقول: إنَّ نَّ أل

ة رة النوعيَّ ال جيوز وصفها بالكث مَ لِ ة، فم كوهنا ثبوتيَّ ك ال يلزذل

 ة؟ن ثبوتيَّ مل تك وإنْ 

ة عدم العلَّ  إنَّ يها كاذب، فف فتالاخال قوهلم: السلوب  نَّ وأل

وط، وعدم غريمها ال يان عدم املعلول واملرشيقتض طرشوال

وال بخالف غريه، فل ح لوجود الضدِّ مصحِّ  عدم الضدِّ وقتضيه، ي

 ك. ملا كان كذلالسلوب وإالَّ اختالف 

كان  إنْ  قللعدم املطل ي جعلتموه مقابالً هذا الوجود الذ وألنَّ 

ثابتة يف مطلق ال موره من األُ ك غريد شارقت فمن قسم الثبو

خر ته التي له، فله ثبوت آيمتاز عنها بخصوصيَّ وت وثبال

ن وجود الوجود عدم املطلق كاالم كان من قس وإنْ  .ويتسلسل

سمني بطل دليلكم خرج عن الق تناقض. وإنْ لك م، وذومًا معد

 ال واسطة بني النقيضني. همن أنَّ 

 .)نمكلواجب وامليم باالتقسورد مود الوج(: ثالث اليفقوله 

 واحد من األشياء يمكن أنْ  حقيقة كلِّ  أنَّ  بهم عنيت قلنا: إنْ 

ن م الواجبات أو يكون من ا أنْ مَّ إ تلك احلقيقةنه وك يقال بأنَّ 

ء يش لِّ التقسيم يف كه يكون مورد فصحيح ولكنَّ املمكنات،

 اعام�  تاً ثبو هنا عنيتم به أنَّ  صوصة. وإنْ ته املخحقيق

القول  ةصحَّ د ام يثبت بعفإنَّ  ،مسيوهو مورد التق ]]١١٠ ص[[/

ة حيث  يَّ باملاه أيضاً  ض فيه. وينتقإالَّ  ، والنزاع ما وقعبثبوت عامٍّ 

 ،رضا جوهر أو عة إمَّ املاهيَّ  مة، فيقال:هلذه القس اً وردل معَ ُجي 

 اً تبارة اعة وكون العرض ماهيَّ وهر ماهيَّ يكون كون اجل فيلزم أنْ 

 لناه.طبأ  ائقها، وقد حقعىلٰ  داً زائ اً رتكمش

لو  ام يتمُّ الوجود غري مشرتك إنَّ  احلكم بأنَّ (: بعراقوله يف ال

 . )شرتكاً مكان 

ختلفة ال  امل اتاملاهيَّ  م بأنَّ ون احلكيك  أنْ يقتيضذا : هقلنا

ات  إذا كانت تلك املاهيَّ إالَّ  اهتا، ال يصحُّ  ماهيَّ تكون مشرتكة يف

فكذا  ،لاطوهو ب خمتلفات،فات غري كون املختل مزيلف ،كةرتمش

 هنا. 

 . )رضوري كاً العلم بكون الوجود مشرت(: مساخلا يفقوله 

 .عقلنا: ممنو

ن وكيكون  م أنْ ، فلزفية أبياتالوجود قا َل عِ جُ  والتكرير لو

 زائداً  اً رتكمش ات وصفاً قائق وماهيَّ ح اتواملاهيَّ  هذه احلقائق

 ل. عليها، وهو باط

يعارضه ما  نكولوجود، شرتاك الم عٰىل اداللة ما ذكرتا منسلَّ 

 يكون مشرتكةً  ة يمتنع أنْ سميَّ اجل أنَّ  ل منلوجه األوَّ ا يف اهذكرن

 بني األجسام.

اجلوهر  :ابني قولن تق البدهية فرَّ ( قوله:]] ١١١[ص [/

 .)اجلوهر موجود وهر وبني قولنا:ج

  ،ةماهيَّ اجلوهر ور هوج قت بني قولنا: اجلوهرذا فرَّ قلنا: فك

قت بني فرَّ  كذاو ه.علي ة زائداً هيَّ امر اجلوه يكون كون يلزم أنْ ف

ب ء بحسرج لليشخت يث، فيلزم أنْ سد أسد واألسد لقولنا: األ

اٰىل باري والباري عتا: الباري قت بني قولنفرَّ اسم صفة. و لِّ ك

 ةيقرلطنتم هذه اكم بيَّ ته. وألنَّ وجوده نفس ماهيَّ  مع أنَّ وجود م

 ،ثاً دَ حم ه يكون ممكناً نَّ إفعليه  ه زائداً كان وجود ما كلَّ  ٰىل أنَّ ع

 الباري تعاٰىل؟!  حقِّ فكيف يمكن التزامه يف

 ، وإالَّ جود ليس زائداً لوا عٰىل أنَّ  يدلُّ معنا ما  لكن ،مناسلَّ 

حصول  ارج، ألنَّ ة يف اخلبوت املاهيَّ  ثة عىلٰ ف ثبوته للامهيَّ وقَّ تل

 ، إذ ما الء يف نفسهيشلك ال ثبوت ذىلٰ ع رعفء ء لليشاليش

حصول  ، ألنَّ ه له خارجاً ريل غصوح يف اخلارج يمتنع هلت ثبو

 لغري إليه يفة اضافيف اخلارج، وإ غريه له إضافة للغري إليه

ة موقوف صول الوجود للامهيَّ رج، فحاقه يف اخلقُّ اخلارج بعد حت

ن. املثال تمعأو جي سهء نفاليش ة موجودة، فيسبقعٰىل كون املاهيَّ 

ل، وَّ ألكام يف ذلك الوجود اللكاالتقدير يكون وعٰىل هذا 

  ويتسلسل.

ة قابلة اهيَّ وجود تكون امل ينتهي إىلٰ  وأنْ  ال بدَّ  تسليمه وبتقدير

لوجود غري موجود، ل بلاقهي، فال]] ١١٢/[[ص  ا هيله مل

 لزم املحال. وي

ان  كوإالَّ سل، تسل اً ابتن ثكا فإنْ  ود زائداً ن الوجلو كا وأيضاً 

 . ودات معدوماً وجود املوج

 هو نفسه. جودلود قال: الوجود موجوي ال

 لهصُّ  حتيف ل مع الشكِّ عقَ تُ  أنْ  ة الوجود يصحُّ ول: ماهيَّ نقا ألنَّ 

 . كونه موجوداً ريغة الوجود يَّ فتكون موجود ،رجيف اخلا

  يف لةحمصَّ ة ل املاهيَّ عقَ تُ  أنْ  لصحَّ  كان الوجود زائداً و ل وأيضاً 

مل يصّح ذلك  امَّ لفا أو بالعكس، ذهول عن وجودهمع الألعيان ا

 ة. س املاهيَّ الوجود نف أنَّ  نالمع
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ات  املاهيَّ ه يلزم منه كون قلتم: إنَّ  مَ فلِ  الوجود زائد، منا أنَّ سلَّ 

 ة؟ممكن

 . )اغني�  ة أوإٰىل تلك املاهيَّ  اً يكون الوجود حمتاج ا أنْ مَّ إ(قوله: 

  أنْ يقتيضاته ه لذة، لكنَّاهيَّ ه عن املذات يف اني� غون قلنا: يك

ذات  نَّ إ، فممكناً  ود يف نفسهيكون الوج الف ة،للامهيَّ  ناً قارم ونكي

ذاته  من امتناع انفكاكوال يلزم  بتةثا  صفاتاً تقتيض الباري تعاىلٰ 

ولكن  ،ة عن تلك الصفاته غنيَّ ذاته إليها، بل ذاتتياج احا عنه

ل: يقا هنا جيوز أنْ  اته، فكذاازم ذله من لو تفاحصول تلك الص

وجوب  زم الوجودكن من لواة ولنفسه عن املاهيَّ  يف الوجود غنيٌّ 

 ة.مقارنته للامهيَّ 

د قبل وجود يوج وأن ر ال بدَّ ؤثِّ امل(قوله: ] ]١١٣[[ص /

 تكون ة قبل أنْ كانت موجود ة يف وجودهارت املاهيَّ ثَّ أ ألثر، فلوا

 .)موجودة

 وجوه:ثر يف الوجود، لر عٰىل األؤثِّ م املع تقدُّ ننم قلنا:

ر إٰىل مؤثِّ املمكن احتياج  ىلٰ ع ل: دليلكم مبنيٌّ وَّ الوجه األ

نتم كم بيَّ ألنَّ  - هلوجود غري اوٍ سواجب، فذلك الواجب وجوده م

 أنْ  ال بدَّ  فذلك الوجود ،-  الوجوديف هابأرس  داتاشرتاك الوجو

كان  الوجود وإنْ ذلك  أنَّ ال: بيق ا أنْ مَّ فإ يت،ة غريه ملا يأيقارن ماهيَّ 

ر فيه نفس تلك ر، أو يقال: املؤثِّ ؤثِّ املن ع ه غنيٌّ  أنَّ إالَّ ة للامهيَّ  قارناً م

وز ال جي مَ يحني، فلِ كانا صح ن إنْ الوَّ ء آخر؟ فاأليشة أو املاهيَّ 

الواجب  ث يقدح يف كونعراض؟ والثالألجسام واألا يفثله م

 .ته واجباً لذا

ا للوازمها للوازمها واقتضاؤهقتضية م اتهيَّ لثاين: املاه اوجال

انت قبل الوجود خالية عن تلك لك إالَّ و ف عٰىل الوجود،قَّ تويال 

، بل للوجود قاً ة مطلهيَّ املاازم ك اللوازم لولاللوازم، فال تكون ت

ة األربعة طلقة كزوجيَّ وكالمنا يف اللوازم امل ،ودوجط الو لرشأ 

 قتضاءها للوازمها الا أنَّ ثبت   بطل ذلكامَّ ـول ،قطةللنحاذاة املو

 وه.متكرذا ل مبطِ هو يُ د، وجولواف عٰىل يتوقَّ 

 وطةً يست مرشلة املمكنة للوجود ة املاهيَّ الوجه الثالث: قابليَّ 

ة عٰىل ف القابليَّ ال تتوقَّ  نْ ل، وإذا جاز أ سلس توإالَّ  جود،بالو

 ة عليه.يَّ رف املؤثِّ ال تتوقَّ  ز أنْ الوجود جا

د ة قابلة للوجوملاهيَّ كون اابع: الوجه الر]] ١١٤[[ص /

اهتا قابلة للوجود، ذو نذإف .عل بل لذاهتافاالب حكم ثابت ال

ن يكو كن أنْ  يمة والاهيَّ ذات امل ر فيهاة يكون املؤثِّ فتلك القابليَّ 

 بطل ذلك ثبت امَّ ـ دار، ول الوجود، وإالَّ ىلٰ ع فاً قِّ وذلك التأثري مت

 وب.طلامل

ب من  اجلسم مركَّ (: لعاملكان االثالث عٰىل إم قوله يف الوجه

وٰىل عٰىل لطريقة األُ ا تمني، وقد بباطل عندكم )ةة والصورملادَّ ا

 ااني� بره بناءً يها ة علبناء احلجَّ  نإبطال ذلك. وإذا كان كذلك مل يك

 يد. مف ، وهو غريابل إلزامي� 

 رة ممكنتان؟لصووا ىلٰ اهليو م: إنَّ لتق  مَ ـمنا، لكن لِ سلَّ 

صورة تكون ال اجتها، جلواز أنْ ح يقتيضالصورة ال  حلولو

 ا اقتضت لذاهتا املقارنة للهيوٰىل.هنَّلكيوٰىل، اهل عن اهتذا ة يفغنيَّ 

ة كون اهليوٰىل علَّ ت وجاز أنْ جة؟ حمتاهليوٰىل م: اتقل مَ منا، فلِ سلَّ 

مة ه املقدَّ  هذعىلٰ  لواالفالسفة عوَّ  ألنَّ  ،والقبول ال ينافيه، للصورة

ادها، فكيف  قدحتم فيها وكشفتم عن فسم وأنت تعاٰىل، يف صفاته

 ا؟ل هبلقوا كمنيمك

 .)ةة الكائنيَّ اجلسم ليس علَّ (ابع: رلا يفقوله 

 قلنا: ممنوع.

ه الوجيف  ز، ملا مرَّ ذلك احليِّ يف  جسم ول كلِّ حص زملوال ي

 ل.وَّ األ

ٰىل  ون له حاجة إتك ال جاز أنْ منا، فسلَّ ]] ١١٥[[ص /

 رناً  وجوب كونه تعاٰىل مقايضقتسم تتكون ذات اجل ، بأنْ ةالكائنيَّ 

ة املحتاجة إليه احتاج إٰىل الكائنيَّ و ل سماجل ة، ألنَّ يَّ لّ حاملب ةللكائنيَّ 

 لكوهنا صفة، دار.

ه ال  أنَّ ض بعارَ يُ كان العامل، لكن م عٰىل إمذكرتما  منا داللةلَّ س

 قت.ممكن هنا لدالئل سب

 ستغنية أوٰىل فيالوجوديَّ  تكون جاز أنْ منا إمكانه، لكن سلَّ 

 ر.عن املؤثِّ 

ر املؤثِّ  ىلٰ إر كن نمنع االفتقال د،وم والوجدوي العمنا تساسلَّ 

 عٰىل ما يأيت. 

،  م عال؟ أو  ثاً دَ ن حما كار إذاملؤثِّ  منا، لكن متٰى حيتاج إىلٰ سلَّ 

تم ر لو ثبت حدوثه، وأنؤثِّ امل نكم بيان احتياجه إىلٰ كيمام إنَّ  وحينئذٍ 

 سبب، فدار.لٰىل اوثه عٰىل احتياجه إبنيتم حد

إٰىل مجيع   بةنسي م تساوسلِّ وال نُ  ؟اً وجبكون مال ي مَ منا، فلِ سلَّ 

 األجسام.

ام  يع األجس مجة إىلٰ ي نسبمن تساو ه يلزمقلتم: إنَّ  مَ منا، فلِ سلَّ 

 ثر عنه؟األ ولقبجسام يف تساوي مجيع األ
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ين  الضدَّ  قدورين ة إٰىل املسبن نَّ إبالقادر، ف ن ينتقضلك منا،سلَّ 

 عنه. اآلخر لسواء مع صدور أحدمها دونا عىلٰ 

ذاته  يقال: إنَّ  ال جيوز أنْ  مَ االختيار، فلِ عل بفار املؤثِّ  ا أنَّ نمسلَّ 

  ا : هناهتا؟ فيقال فاعل لصف تياراالخد األجسام وبوموجب لوج

 يوجب وجودو ام األجس]] ١١٦/[[ص  ودوجب ء يوجيش

 ٰ  خصوصةاألجسام بصفاهتا امل بعض صيص ختقادر يتوىلَّ

 نة.وأعراضها املعيَّ 

من   ه ال بدَّ قلتم: إنَّ  مَ لِ ف ] فاعل هلا،سامجاأل [فاعل أنَّ منا سلَّ 

 حدوثها؟

يس ألجل  الفاعل ل إىلٰ فعل احتياج ال نَّ وبيانه: ما سبق من أ 

 ،كنة لذواهتاسة ممماخل ةاألربعة وفرديَّ  ةجيَّ زو ألنَّ واحلدوث. 

مع امتناع انفكاكها   ة هلافهي معلول ،ةملاهيَّ إٰىل تلك االحتياجها 

 عنها. 

 بالقدرة، فإنَّ  لعلم قادراً با اً  عاملكونه تعاىلٰ ب كملثّم ينتقض دلي

طلت اتيهام وبن لذاجباو دَ جِ فقد وُ  لذاته كان واجباً  علمه إنْ 

ذاته، ولزم كون  جوبلو اجباً ن وكا ممكناً ان ك إنْ وٰىل. ومة األُ املقدَّ 

 ة.ذاتني وبطلت الثاني رواملؤثِّ  األثر

 .)يتالوجوب ثبو نَّ أ مسلِّ ال نُ (جلواب قوله: وا

ا وجوب إمَّ وجوب، واملوصوف بالالَّ الَّ الض اق ه ينقلنا: ألنَّ 

 عدم. فإذنز الجائ و املمكن وهوأ املحال وهو معدوم، 

، ن معدوماً يكو جيوز أنْ ما أو عدوم امله صف بيتَّ  اموجوب إنَّ الالَّ 

الثبويت ال  الوصف نَّ إ، فاكون ثبوتي� ي امتنع أنْ وما كان كذلك 

ة وجوب ثبويت رضورالف يوجوب عدمفالالَّ  صل للمعدوم،حي

 الثبوت واالنتفاء.ام النقيضني يف قسان

ة ور، والرضوجودق اللوجوب استحقاااملعقول من  وألنَّ 

 ضتوجود ثبويت، كام ق الق اقتحاس]] ١١٧[ص  /[اضية بأنَّ ق 

ل وصح يت بل هنا أوٰىل، ألنَّ اجلهة ثبوحصول اجلسم يف  بأنَّ 

 هة، واجلهة أمراجل خمصوص للجسم إىلٰ ب اجلهة انتسااجلسم يف 

 مع وري هناك حاصالً ذا كان العلم الرضي ال وجود له، فإيرقدت

 ال أوٰىل.عدم اإلشك معكان اإلشكال هذا 

، فللوجوب جباً لكان ثبوته وا اوتي� ثب بجولولو كان ا(قوله: 

 . )اية إٰىل هنوجوب آخر ال

لوجوب  الوجوب واجب دفعه بأنَّ  كن يمو ،قلنا: هذا مشكل

 قطع التسلسل.انف ،تههو ذا

 هبلكان وجو االوجوب لو كان ثبوتي�  ا أنَّ نَّيقول: بيَّ  نْ ئل أقاول

 دهجووب النتساعارضة ة وده كيفيَّ ة ووجوب وجيَّ لامهل مغايراً 

 ته. يَّ رة لنفس ماهة، وهي مغايإٰىل ماهيَّ 

،  ...) ةاملاهيَّ  امن متكوي أنْ  افإمَّ  زائداً  الوجوبلو كان (قوله: 

 ه. آخرإىلٰ 

إذا أخذنا األشياء املمكنة مع  انَّ أل ة،م املاهيَّ متان كويقلنا: 

 يشامل فإنَّ جة، حمتاواجبة غري ] ]١١٨/[[ص  وجودها صارت

واجب له،  مليشيف زمان ا بوت امليشن ثلكن نسالإل اً كان ممكن وإنْ 

لواجد اف باً جاط أخذ وجوده يصري ون برشاملمكفإذا صار 

لك ذ انفك ،بالوجوب أوىلٰ ن كا ما عداه لِّ ن كد عالوجود املجرَّ 

يف ه كلنا أنَّ ا تعقَّ د، وقد كنَّالوجوب هو متام ذلك الوجود املجرَّ 

ذلك يف  َل قِ ا عُ إذو ة.اجبالو لوجوب متام الذاتيكون ا أنْ مكن ي

 ايف.وب وصف إضبطل قوهلم: الوجاجلملة 

انت إضافية فحيث ك ب إنْ جوالو ةيقول: ماهيَّ  ولقائل أنْ 

الوجوب عٰىل  ا قيل: بأنَّ  إذإالَّ  مَّ هُ افة. اللَّ إضد ت كانت جمرَّ دَ جِ وُ 

  الطريقة.  هذه أصل وهو هيدم ،سماألشياء الواجبة باشرتاك اال

صافه ب اتِّ جي ءاليش ا إذا قلنا:نَّ ، ألطلباية، فهو فاإض  وإذا مل تكن

ل   عند تعقُّ إالَّ  لعقَ الوجوب هنا إضافة ال تُ وم فمفه ،بكذا

يع مج يف يكون افة وجب أنْ إضا نا كان الوجوب هاملضافني، وإذ

 واضع كذلك.امل

وب وجل اً ء خمالفيش لِّ يكون وجوب ك ال جيوز أنْ  مَ ـلِ (قوله: 

 .)اآلخر؟

وب عٰىل الوج ة يدلُّ يَّ بالسول قوالوجود م نَّ ل أدليقلنا: 

 كذلك.

ام يشهد  كل، والعقٰىل االختالف والتامثل إ املرجع يف وألنَّ 

 ويسالتيف الوجودين با هديش و البياضني كذاتساوي السوادين أ ب

 ختالف لكان يف غريه.يف هذا القدر، ولو كان ا

 .)؟عنيُّ م بوجود التلتق  مَ ـلِ (قوله: ]] ١١٩[[ص /

و ذلك حيث ه من واملتعنيَّ  ،ملتعنيَّ ان م  جزءتعنيُّ قلنا: ال

 يتعنيَّ  والتعنيُّ  ويت. ثبالتعنيُّ ثبويت، ف وجزء الثبويت ، ثبويتاملتعنيَّ 

 .سلسلتفينقطع ال اته،لذ

ة مطلق  ماهيَّ  كان املراد من هذا الكالم أنَّ  نْ إ ل:يقو ولقائل أنْ 

 عنيُّ الت هذا ألنَّ  باطل، هوف ،نيَّ املعهذا  و نفس تعنيُّ ه التعنيُّ 

لك ة تيَّ وخالفها يف خصوص ناً تعيُّ  نات يف كونهعيُّ سائر الت ركشا
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 به أنَّ نيتم ع وإنْ  االمتياز.غري ما به رتاك االش نات، وما بهالتعيُّ 

  التعنيُّ  غري، تعنيَّ ة هذا التعنيُّ خصيَّ وش غري ة مطلق التعنيُّ هيَّ ام

 لسل. سوت ،له مغايراً 

ا يف دهجوقة عٰىل وص إٰىل احلقيتشخُّ ف انضامم الوقَّ تي( قوله:

 .)اخلارج

زمها صاف احلقائق بوجودها ولوااتِّ  فيتوقَّ  أنْ  َل قِ عُ  قلنا: إذا

 ا كذلك. هنل عقَ ارجي، فليُ وجودها اخلعٰىل 

يف األمثلة  ه أيضاً ر متوجِّ كوذامليقول: اإلشكال  أنْ ل ئولقا

 املذكورة.

رة من مشاركة لزمت الكثموه قلت اممَّ الكثرة  لو لزمت(قوله: 

 .)يازه عنه باحلقيقةيف أصل الوجود وامت مكناملد جب الواحاالو

وال تركيب   ،قته عندنا حقيد عىلٰ : وجود الباري تعاٰىل زائقلنا

لوجودها، فال  ةيتضمقوهي  ،كنةقته ممقيح نفال تكو ،قيقتهيف ح

 ،اتبركَّ اض معرألوا]] ١٢٠/[[ص  يلزم اإلمكان. واألجسام

 فهي ممكنة.

  زمني فأحدمها حمتاج إىلٰ تالم كلَّ  إنَّ قلتم:  مَ ـلِ (: لهقو

 .)اآلخر؟

فاحتاجا   ،فان مضاام فهامكان حلقيقته ارنتهام إنْ قم نَّ ألقلنا: 

مني وِّ مقا ونيك فليس يمكن أنْ  ،امكونان عارضني هلإٰىل شيئني ي

 نة إنْ قارامل مل يكن حلقيقتهام فوجوب تلك للواجب بذاته. وإنْ 

واآلخر  باً اجقط كان وفأو لوجود أحدها  دمها دار،لوجوكان 

يكون منهام إٰىل ثالث فال  لٍّ ياج كم احت، أو لثالث لزمعلوالً  ممكناً 

 .جزائه واجباً وال بأ وعهو جممه

قارهنام لذاتيهام كانا ت جبو ه لوإنَّ  :قلت مَ ـلِ  :يقول ولقائل أنْ 

 عكس الكيلِّ وال هام،لذاتي امارهنقمضافني جيب ت مضافني؟ نعم كلُّ 

 غري معلوم.

 .)؟عاً يكون الوجوب تاب جيوز أنْ  ال مَ ـلِ (: لهقو

 . رَّ نا: ملا ملق 

 . ، مرَّ عاً تاب اإضافي�  لكالم عٰىل كونه وصفاً او

الوجوب  كاريشا به ب ممَّ ركَّ م ريغالوجوب بال نَّ أ  مسلِّ وال نُ 

يف بل  أجزائه كلِّ  يف ال  يكون حمتاجاً  بالذات ويمتاز عنه، وجاز أنْ 

 عضها. ب

 ورص يفق  لتحقَّ وإالَّ  للوجوب عاً  تابتعنيُّ يكون ال وز أنْ جي وال

 الوجوب.

سئلة ألاب ال جووَّ وقد سبق يف الوجه األ] ]١٢١ص [[/

 ه.علي

مع  كُّ لشوهو ا -  الوجود دةيازفدليل الثاين: ا الوجه وأمَّ 

 هنَّ فيه ليس يف أ  شكَّ ال ال ينتقض بالوجود، فإنَّ  - ةل املاهيَّ تعقُّ 

ل مث  لكان احلالُّ وإالَّ  د،جويقبل الو الوجود ال ألنَّ  موجود أم ال،

ء د اليشم وجو. ويلزة أوىلٰ يَّ صالة واملحلّ األا بدمه، فليس أحملحلِّ ا

 الو ل.ل ويتسلسكاألوَّ د جوولكالم يف ذلك اتني. ويكون المرَّ 

ك لوض ذوعرود رنا عروض العدم للوجا لو قدَّ ، ألنَّ العدم

ورة رضالو ود معدوم،ة موجودة بوجهيَّ ة فتكون املاهيَّ الوجود للام

يف  ة، وهو نافعيَّ للامهصوله حيف  يف الوجود شكٌّ  له. فالشكُّ بطِ تُ 

 ب.املطلو

 ألنَّ د، جولواعٰىل  د زائداً يكون حصول الوجو يلزم أنْ  وال

 كذلل  لكان هو حاصالً ، وإالَّ ء ليس زائداً ليشء لليشحصول ا

، فظهر ار ذهنيء اعتبء ليشيشصول يتسلسل، بل حو املحلِّ 

 فرق.ال

 املعقول السلوب بلتعاٰىل ليست معلومة،  ه قتوحقي

يمكننا الذهول  ته هلإذا عقلنا حقيقندري  ت. ثّم الافاإلضوا

 النقض. فاندفعجوده؟ عن و

ه منقوض إنَّ (ة االشرتاك يف الوجود: دلَّ أ  ل منعٰىل األوَّ  هلوق 

 . )ةاهيَّ بامل

سواد،  ذات الزائد عىلٰ اعتبار  ةً يَّ ماه ن السواد: كواقلن

يقة اد حقالسو نَّ إ السواد، فإالَّ س ه سواد ليمن حيث إنَّ  ادسولوا

ال  فاملخرب به]] ١٢٢/[[ص  ءيشنها بفإذا أخربت ع ،منفردة

  ، ةإذا قلنا: السواد ماهيَّ ف ه،عناملفهوم للمخرب  يف رمغايحمالة 

وكونه  ، وكيف الاداً ه سولكون مغايراً  ةً اهيَّ ه مكونيكون  وجب أنْ 

نه كذلك؟ بل كو يسل ه، وكونه سواداً ني غريوبه مشرتك بين ةً هيَّ ما

ة، إٰىل صفة خارجيَّ  تهٍ ري منسلبي أو ذهني غ ا اعتبارإمَّ  ةً اهيَّ م

 .رقكذلك، فظهر الف ونيك جود ال يمكن أنْ والو

 وأ  ه جوهراً كونفس ما الذي يريدون بوجود اجلوهر، ن(له: قو

 .)؟كونه جوهراً  عىلٰ  زائداً  راً أم

ثّم هو جوهر،  وداً خلق موجاهللا تعاٰىل  نَّ أ  قد نعت  نا أنْ ه يمكن نَّ إ ف 

 هراً ه كان جو ا نعتقد فيه أنَّ ذي كنَّذلك املوجود ال  أنَّ نعتقد  أنْ  نا يمكن 

مكان ذلك فهو مكابر، إ  فع د  ، ومنضاً كان عر  بل ك ل ما كان كذ

الف قه بخحتقُّ قاد اعت  ال يتعنيَّ  ي الوجود الذ  نَّ أ  رة و ومعلوم بالرض 
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هر بني اجلو  كاً يكون مشرت نْ وأ  ال بدَّ  ضاً ر ع  أو  وهراً ج اعتقاد كونه 

  ك.د مشرت الوجو  م بالرضورة أنَّ علَ يُ   فحينئذٍ  لعرض، وا 

 ،)اً ئد كون الوجود زاىلٰ ع ذلك بناءً  أنَّ (وما ذكرمتوه من: 

ي ذكرنا ذاألمر ال ، ألنَّ اً ائدفليس بل يلزم منه كون الوجود ز

 أم ال. علم بكونه زائداً رة قبل اللرضوم بالومع

، وليس صُّ اخلا ثبوتهحقيقة يقابله  سلب كلِّ ( عٰىل الثاين: هلوق 

 اعام�  اً عيتم ثبوتادَّ  واسطة، وإنْ  جيابلك السلب وذلك اإلبني ذ

 .)اعنزال، فهو اعام�  اً لبل سيقاب

به  نعني ، الالأو  يكون موجوداً  أنْ  االسواد إمَّ  :قلنا: إذا قلنا

دة لعدم فائأو ال،  اً سواديكون  نْ أ]] ١٢٣/[[ص  اإمَّ السواد  أنَّ 

ها وكذب أحد جزئي عرف صدقي لعاق  كلَّ  إنَّ املنفصلة، فهذه 

 املراد منه قٰى فب ،ما ذكرمتوه يمقسفبطل كون املراد من الت آلخر،ا

 .امِّ والعدم الع م بالوجود العامِّ سيتقال

 .)ت أو الالثبو قسم ا يفالوجود إمَّ (قوله: 

 .لثبوت العامِّ  قسم اقلنا: يف

د جرَّ ود املٰى الوجم لو ساويلزام ه إنَّ ، ألنَّ لالتسلس يلزموال 

آخر  الوجود وامتاز بوصف  أصلمور املوجودة يفاألُ سائر 

وجودات بقيد ملا ممتاز عن سائر جودالو وليس بلقيقي، ح

ر ه مفهوم آخعد وجود ليس مجود املجرَّ لوا عدمي، وهو أنَّ 

ز تياالمان اذا كها، وإريوجودات يقارهنا غ جوداتر املووسائ

 سل. بعدمي فال تسل

نفس بالوجوب واإلمكان  رد التقسيموم(لث:  الثاقوله عىلٰ 

 .)ءيش قيقة كلِّ ح

 ين.اثال يف ل بام مرَّ قلنا: يبط

مشرتك  ة اعتبار عامٍّ يَّ ء ماهكون اليش ة، ألنَّ يَّ اهملوال ينتقض با

د رَّ جمه يقال: إنَّ  كن أنْ ال يم الذيلوجود خالف أصل ابذهني 

 ني.ذه ارتباع

اك بعدم اشرت احلكم لو كان(: رابعيف القوله ]] ١٢٤[[ص /

م بعد ٰىل املختلفاتعند اشرتاكه لكان احلكم ع إالَّ  الوجود ال يعمُّ 

 .)و تناقضوه ات، عند اشرتاك املختلفالَّ إ الشرتاك ال يعمُّ ا

  يف كوهنا خمتلفة، شرتكةلفات ماملخت اقض، ألنَّ نقلنا: نمنع الت

 ار ذهني التالف اعتبشامل هلا، بل االخكم ف حالختالا ألنَّ 

، يكون كذلك كن أنْ ال يما الوجود فارج، أمَّ له يف اخل حصول

 رق.فظهر الف

  دة،ة واحقافية أبيات قضيَّ ة من جعل املاهيَّ ( س:امخلقوله يف ا

 .)كم العقالء عليه بالتكريرح

  ك بنيرتوم مشة مفهاجلوهر ماهيَّ ن كون هوم ماملف قلنا: ألنَّ 

 ف الوجود.، بخالي أو سلبيار ذهنعتبه امور، ولكنَّاألُ  كلِّ 

. نه جوهراً هني زائد عٰىل نفس كوبار ذة اعتاجلوهر ماهيَّ  وكون

 ال لكنتبار إضايف وهو زائد، اعث ٰى بالليألسد مسمَّ ا اذوك

 تعاىلٰ لباري وكون اس الوجود. فارج بخالف نوجود له يف اخل

 ري تعاىلٰ املعقول من وجود البا أنَّ عه بيمكن دف، ومشكل موجوداً 

 لنفس وجوده تعاٰىل. غايرة ي موه ،ةيَّ صفة إضاف

القابل للصفة  ناكة لاهيَّ  املعىلٰ  لو كان الوجود زائداً (له: وق 

 .)غري موجود يةودالوج

 عنيُّ يكون ت أنْ  زم امتناعه، فجاسلِّ قلنا: ال نُ ] ]١٢٥[[ص /

 ة الوجود.بليَّ قا يف  ة كافياً ا ماهيَّ إهنَّ  حيث ة منملاهيَّ ا

كن موجودة كانت  إذا مل ت للوجودالقابلة  ة املاهيَّ ال يقال: 

 حمال.  ملعدوم موصوف بالوجود، وهوة، فامعدوم

ة مغاير العتبار  هيَّ ا ماحيث إهنَّ  منة اعتبار املاهيَّ : ولقنا ألنَّ 

العتبار رجة اد عن دالوجو مة. وإسقاطوكوهنا موجودة أو معد

 ة الملاهيَّ ا نَّ إف  دخول اعتبار العدم،يضيقت د الجوللو ةيَّ يف القابل

ا وهنا موجودة، ألهنَّ بار كليها باإلمكان عند اعتاحلكم ع مكني

جيامع   نْ أ م ال حيتاج عدال نَّ إة للعدم، فبلقا ن تكووجودها الحال 

د. للوجو قابلة مة ال تكونوالوجود، وكذا عند اعتبار كوهنا معد

بل إذا ط وجودها أو عدمها، ن برشاإلمكاب صفة ال تتَّ ذن املاهيَّ فإ

ول جب دخوجود عن االعتبار ال يوسقاط الام. فإدت عنهرِّ ُج 

 العدم فيه.

 .)سلسلت كان ثابتاً  فإنْ  ،اً دلوجود زائان الو ك(قوله: 

 امتيازه بأمر سلبي. ألنَّ ع، نولنا: ممق 

ج ارة حاصلة يف اخلاهيَّ ل املعقَ تُ  أن حَّ لص زائداً  نلو كا(قوله: 

 . )عن وجودهاهول الذ عم

ذا عقلنا كون يان، فإ األعود احلصول يفٰى الوجقلنا: معن

غفلة الن كمموجودة، وال يألعيان فقد عقلناها ة يف احاصل ةاملاهيَّ 

 عنه.

 .)؟كان ممكناً  ه إذا كان زائداً إنَّ قلتم:  مَ ـلِ ( قوله:

  تحالسا عن املحلِّ  اغني� كان  إنْ جود الو من أنَّ  مرَّ  قلنا: ملا

 ات. اهيَّ ن املء مليش]] ١٢٦ /[[ص ارضاً ع كونه
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 كونه  ه يقتيضلكنَّ، وعن املحلِّ  ايكون غني�  أنْ  جيوز( قوله:

 . )ةهيَّ املا لتلك مقارناً 

 ،مقارناً   لكان أيضاً ، وإالَّ اً ائده ليست زريء لغمقارنة اليش: نالق 

ة يَّ همايمكن جعلها معلول  زائدة ململقارنة مل تكن ا ويتسلسل. وإذا

 نة.قارامل

ند زوال ذلك  عفغريه  وجبت مقارنته لامَّ ـء لمنا، لكن اليشسلَّ 

 لزمبحيث يذلك  يكون ء، فحينئذٍ يشل ذلك الزون يوأ الغري ال بدَّ 

 ق عليه اإلمكان.ا حتقَّ ممَّ لك دمه، وذع ريه فرضفرض عدم غ من

 .)ود؟وجتضاء الة يف اق املاهيَّ  يال تكف مَ ـلِ (قوله: 

 له.دلي قلنا: مرَّ 

 .)معارض بالباري(له: وق 

 ام يدفعه أمران:إنَّ ، ويقةب عٰىل هذه الطرصع هذاقلنا: 

، سمباشرتاك اال  الواجب واملمكنلوجود عىلٰ ا قولل: األوَّ 

ل اهتا بالوجه األوَّ ئد عٰىل ماهيَّ زا ناتاملمك ودوج  أنَّ ّم تبنيَّ ث

عٰىل  اً دلباري تعاٰىل زائاون وجود ويمنع ك بالثاين، والثالث ال

 .اينته، ويقدح يف الوجه الثماهيَّ 

كن ليهام باالشرتاك املعنوي، لد عوجوال نقول: الثاين: أنْ 

ات،  من املاهيَّ  ءليشرن  مقاوهو غريوجود متام حقيقته تعاٰىل، ال

 الفالسفة. يقةطر هيو

 .)ة؟ئنيَّ ة الكالَّ ال يكون اجلسم ع مَ ـلِ (قوله: ]] ١٢٧[[ص /

 ل. وَّ يف األ مرَّ  قلنا: ملا

 .)ارة دنيَّ وهر إٰىل الكائاج اجللو احت(: لهقو

فني، فال  خمتل منهام إٰىل اآلخر من وجهني لٍّ ياج كتقلنا: جيوز اح

 دور.

 .)األجسام واحدة؟ ر إٰىل كلِّ املؤثِّ بة نس قلتم: إنَّ  مَ ـلِ (قوله: 

يف وجوب فالكالم ، اامني� سأو ج كان جسامً  ر إنْ املؤثِّ  قلنا: ألنَّ 

 مل وإنْ  األجسام يعود بعينه.سائر  ة منيَّ راملؤثِّ بتلك  ختصاصها

 ضالفائواألجسام بأرسها قابلة لألثر  اامني� وال جس جسامً يكن 

يف  ائمنه ق ألثر عك اذل البعض بقبول عنه، فام ألجله اختصَّ 

 ذلك. الكلُّ  يقبل ، فوجب أنْ كلِّ ال

 وخمتاراً  جسامت األلذوا باً ر موجثِّ ؤيكون امل جيوز أنْ (قوله: 

 . )فاهتايف إحداث ص

  حياز،احلصول يف األشكال وعن األاألجسام ال ختلو ا: قلن

شكاهلا وختصيصاهتا  عل ألانت األجسام قديمة والفافلو ك

لتلك األشكال  داً جِ مو ارختامل لكان ذلك اً تارخم اعالً ا فبأحيازه

 ورة،لرضحمال با ار أزالً يجياد باالختات يف األزل، واإلوالكائنيَّ 

خمتار، ام ولوجود قادر جسلأل باً ن موجيكو ه جواب أنْ هو بعينو

 ص بعض األجسام بصفاهتا. صِّ ُخي  ردذلك القا ثّم إنَّ 

 :الوجه الرابع ] ]١٢٨ [[ص/

 لكان وإالَّ ، ادمي� ع يكون أنْ  زجيوال  همدَ فقِ  سم قديامً لو كان اجل

. سلتسل دثاً حلدوث حااكان  ، فإنْ ااحلدوث الذي يناقضه ثبوتي� 

بوته لوصف املحتاج ثون ايك أنْ  تحالة، السيكون قديامً  أنْ  وحمال

 نْ الة أ، الستحيكون ثبوتياً  حيل أنْ يست. وامً ياحلادث قد  ثبوتإىلٰ 

م فيكون العل ،احداً  وهبامان العلم لك جلسم، وإالَّ يكون عني ا

 ائداً زرضوري. وال  العلم بكونه جسامً  ، كام أنَّ امه رضوري� دَ بقِ 

،  ثاً ادوال ح ل،سلس ت، وإالَّ كون قديامً ي حالة أنْ ستيه، العل

 ه غري معقول.، ألنَّ دثاً حا اي� تثبو القديم وصفاً  مدَ ن ِق الستحالة كو

 من وجهني:  لكالم عليهيل: اق  فإنْ 

 لوجوه: ،ه غري منتجإنَّ   ل:ق بالنظم، فنقولَّ يتع ما ل:وَّ ه األالوج

 ة.يَّ وتثبست ها ليوعيتمل: املالزمة التي ادَّ األوَّ 

زمتهام   كانت مالمنيلمتالززمة لنت مالكا ا إنْ : فألهنَّ الً ا أوَّ أمَّ 

، أصالً زمة ق املالة هلام مل تتحقَّ ن مالزممل تك نْ وتسلسل. وإ ،زائدة

مني زتكن الزمة للمتال مل] ]١٢٩ [[ص/ إذا نفس املالزمة ألنَّ 

 وجب انتفاء املالزمة بينهام.

 مدَ كون القِ  يستلزم م اجلسمدَ ِق  أنَّ  تمعيادَّ  كم: فألنَّ ا ثانياً وأمَّ 

م اجلسم،  دَ قِ  لابطإة يَّ نتم علّ بيَّ ومها، وثّم أبطلتم امي� عد أو اي� بوتث

  ة قتعلِّ ت مكانة إذا مور العدميَّ واألُ  ،انعدمي  وامللزوم والالزم هنا

يكون  ة، الستحالة أنْ مة صفة ثبوتيَّ ززمة مل تكن املالالاملب

يست لملالزمة عدوم، فاامل وصوفملل الوصف الثبويت حاصالً 

 ة.فهي عدميَّ  ،ةثبوتيَّ 

ز يَّ لو مت ذإاملالزمة، ني عدم هلا وب مالزمة ال ثبوتبني فرق  وال

 ، والوتعنيُّ ز يُّ مت عدمة لكان يف الدميَّ ة الععدم املالزمة عن املالزم

يف العدم هذا املعنٰى مل   دَ جِ ن كذلك، فلو وُ كا ما للوجود إالَّ  نٰى مع

 ي املالزمة.ب نففوج ،حمالود، وهو جعن الو مز العدتميَّ ي

لالزم،  ق ا قُّ حت  عند إالَّ مللزوم  ق ا حتقُّ بارة عن امتناع ة ع ملالزم ا ين: الثا 

و  لالزم ليس ه ق ا  حتقُّ عىلٰ  ه ف قُّ كم بتو ي حي لذ ا  وهو غري معقول، ألنَّ 

اإلضافة،   ا بسيطة والبسيط ال تعرض له ة إمَّ املاهيَّ  ة امللزوم، ألنَّ اهيَّ م 

عروض  تحيل أمرين، فالواحد يس ني  ب ل إالَّ عقَ ال تُ اإلضافة  ألنَّ 
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ذي  مكان ال ض اإل و ر فة امتنع ع ض اإلضا تنع عرو ام له، وإذا  إلضافة ا 

  فه عىلٰ وقُّ ت  ط امتنع بسي لل  كان عروض اإلم متنع هو نوع منها، وإذا ا 

ذا استحال   احلاجة واإلمكان، وإ  الغري ليس إالَّ عىلٰ ف التوقُّ  ، ألنَّ لغري ا 

  الَّ  له إ معنٰى  ب الذي ال ف املركَّ قُّ و استحال ت  الغري عىلٰ  بسيط ل ف ا توقُّ 

كن  ة ال يم املاهيَّ   أنَّ فتبنيَّ   الغري.  ها بسيط، عىلٰ د من واح  لُّ مور ك جمموع أُ 

  بة وليس و مركَّ ة أ سيط ت ب كان ]] ١٣٠  ص /[[  لغري سواء  ا ىلٰ ع ا فه قُّ تو 

غري   اً م ملزو  َض رِ كان الذي فُ . وإذا ثبت ذلك و الوجود، لذلك أيضًا ه 

لك  وإذا كان كذ  لالزم، أعني ا لغري عٰىل ا   لوجود أصالً وا ة هيَّ ملا ف ا توقِّ م 

  زم. ع التال انقط 

أو  ،مالزم الند عدا عدم امللزوم عالتالزم إمَّ  مقتٰىض  :الثالث

 وم.لزعند وجود املوجود الالزم 

 زمة أنْ املعقول من املال ه غري صحيح، ألنَّ نَّ إل، فا األوَّ أمَّ 

امللزوم، وذلك  عند وجوداحلصول  زم واجباليكون وجود ال

 ثبوت الزمة عىلٰ هذه امل فا. فإذن تتوقَّ مهلوجود ضةعارة يَّ كيف

مة الثانية بعدم دَّ ق  امللزوم، ثّم إذا حكمنا يفثبوت املزم والال

 عند ي ال حيصل إالَّ لذلدعوٰى اللزوم ا قضاً مناكان ذلك  مالالز

 متني.دَّ ق املفعلمنا التناقض بني ثبوت الالزم،

 لغريه ء ملزوماً ون اليشك وٰى دع ، ألنَّ باطل أيضاً ثاين، فالا وأمَّ 

م بثبوت اإلضافة ني، واحلكشيئال ينكبني ذ بوت إضافةدعوٰى لث

بتلك املالزمة  امنحك ففيتوقَّ  ، بعد ثبوهتامن إالَّ يمكال  أمرينبني 

 ،عرفة ثبوت الالزمب هنا ماملطلو ثبوت املتالزمني، مع أنَّ  عىلٰ 

 دور.زم، فيالال  بعد معرفة ثبوتإالَّ زم ت الالف ثبوعرَ فال يُ 

ة عموم ادل إرستحاة ايَّ ت كلّ رَ كِ ذُ  ة إنْ طيَّ الرابع: الرش

ام كان لَّ ة وال أشخاص هلا، مثل: كيَّ لّ ك نوا قد تكشخاص، ألهنَّ األ

ة طيَّ الرش نَّ ال إرادة عموم األحوال، ألتح. واسفهو حيٌّ  اً عامليد ز

مجلة األحوال من  ، ألنَّ األحوال  عموميف ةيَّ تصدق كلّ  يمتنع أنْ 

 وم.اللز صدق نع حينئذٍ الزمة، فيمتتفاء املرها اناعتبا يمكن التي

ة ال ة اجلزئيَّ قوَّ ي يف ة فههملت مرَ كِ ذُ  وإنْ ]] ١٣١[ص [/

 بعض األحوال يف لغريه ء الزماً ليشن اكو ال يلزم من تنتج، إذ

 ءند انتفامللزوم عتفاء اانو ،ق امللزومق الالزم ال حمالة عند حتقُّ حتقُّ 

 الالزم.

كان ل سم قديامً ه لو كان اجلقلت: إنَّ  مَ ـلكن لِ  ،متهمنا سالسلَّ 

 ؟ادمي� أو ع اا ثبوتي� مه إمَّ دَ ِق 

 اء.الثبوت واالنتفواسطة بني  ل: الال يقا

ليس هو نفس واالنتفاء  وترد التقسيم بالثبو: مقولا نألنَّ 

مع  بتاً كون ثاي نْ وأ  بدَّ  تقسيم اللمورد ا الثبوت وال االنتفاء، ألنَّ 

جيامع  لكن الثبوت ال ،ت القسمةقعهبا و تيال مورمجلة األُ 

االنتفاء ت أو تقسيم بالثبوالد ريكون مو ن أنْ ال يمكتفاء، فاالن

 ،غاير هلاممد املور ثبت أنَّ ال بط لـامَّ ء، ونتفااال هو الثبوت أو

 احلرص. ق الواسطة بني الثبوت واالنتفاء، فبطلفتتحقَّ 

ن ويك أنْ جاز  :فنقولمات، ق باملقدَّ علَّ يت اين: ماوجه الثال

ان لذاته لزمم السل، كتقدُّ ال يتسلذاته ف قديامً  كونوي م زائداً دَ القِ 

ة يَّ شعراأل نَّ إض، فتناق  . واليكون حادثاً  وجاز أنْ  ه به.وغري

 نْ أل عقَ ذلك فليُ  َل قِ ببقاء ممتنع البقاء، فإذا عُ  ٍق با وهراجل زعموا أنَّ 

 غري قديم. مدَ بقِ  امً ء قدييشكون الي

 جوه:ض بورَ عاثّم يُ 

 مللعاكان ا عينه كان  إنْ  فحدوثه ثاً كان اجلسم حاد ل: لواألوَّ 

 ان حادثاً ك نْ فإ كان زائداً  ورة، وإنْ لرضثه بابحدو سم عاملاً باجل

 .ن حدوث احلادث قديامً اك كان قديامً  ، وإنْ لسسلت

لزم من س ذاته كان نف إنْ  مه تعاىلٰ دَ الثاين: قِ ]] ١٣٢[[ص /

 بعد معرفة وجودها نَّ إلك، فيس كذمه ولدَ لم بذاته العلم بقِ الع

لزم  كان زائداً  مستأنف، وإنْ  ليل دمه إىلٰ دَ علم قِ  نحتاج يف

 سل أو التناقض.التسل

فس ذاته فالعامل  نه راركان استم إنْ  رُّ تمسادث املث: احلالثال

 ان مستمر� كا فإنْ  عليه ئداً ا، أو زة استمراره وليسبذاته عامل بمدَّ 

 ال أنْ  ، فجازامستمر�  مرِّ املست ستمراركون اتسلسل، أو ال فال ي

 .قديامً  مقديالم دَ يكون ِق 

 اجلواب، زم، فال تستحقُّ  نظم التاللة عىلٰ ا األسئواجلواب: أمَّ 

 قدح يف نظم التالزم مل يلزم اجلواب، وإنْ لا م منهامل يلز إنْ ا ألهنَّ 

ه، قدح يف املالزمة بعدالع سمَ يُ  فال ،ملةة يف اجلملزم ثبتت املالز

 .قضاً متنا كونه ينَّ أل

 ري ال يمكن إثباتهرضوات لنفي واإلثبة بني اونفي الواسط

 بالداللة.

ا ألنَّ ، ةاسطال وء ثالث. وم بالنفي واإلثبات يشالتقسيورد مو

ٰى يكون ثبوت حقيقة ا النفي أو اإلثبات حتَّ قائق إمَّ حلا نقل: مل

 إلثبات،في أو االن ا ال ختلو عننا: إهنَّ ا، بل قلفيام قلن ة قدحاً ثثال

ا هد منواح كلَّ  عينا أنَّ ا ادَّ أنَّ  إالَّ  ،ةحقائق كثري هنا منا أنَّ ا سلَّ وكأنَّ 

 .مكرتام ذطل احلرص بعن هذين، فال يب ال خيلو
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ض الصور قد خال احلكم بالنفي واإلثبات عب وجدنا قال:ال ي

 نفالقسامن باطال ،أو الا موجود وجود إمَّ نا: امللا إذا ق فيها، فإنَّ 

  لثاين. اذب فك ،نفسه ء عنسلب اليش ه يمتنعنَّ إق، فافاالتِّ ب

 املحكوم به مغاير للمحكوم بأنَّ ل كاذب لقضاء البدهية واألوَّ 

ه يه من حيث إنَّ لع آخر زائدود وج جودلموون لفيك ،عليه

ود وجعل الجمن  وهو باطل. وألنَّ ]] ١٣٣/[[ص  موجود،

 وجوداً لوجود أثبت ل ئداً كر ذلك، ومن جعله زاينة اهيَّ نفس امل

بت د آخر تسلسل، فثود وجوجالوة مع هيَّ للام آخر، ولو حصل

 و املطلوب.، وهكذب النقيضني

 ع.سمَ فال يُ  ،اتيَّ ورالرض ا تشكيك يفا نقول: هذألنَّ 

 .)م القديم نفس ذاتهدَ يكون قِ  جاز أنْ (ه: لوق 

ذلك عٰىل اجلسم كان  ائداً ذا كان زم اجلسم إدَ قِ  نَّ لنا: حمال، ألق 

قيقته  حيف له اً الفار وخمستمرلذات اجلسم يف اال اً مساويالزائد 

القديم فحقيقة  ، ما به االمتيازاك غريوما به االشرت ،خصوصةامل

م دَ قة، وهو يقتيض كون ِق يقتلك احلار وجود رمتالسيرة غام

 ويتسلسل. ،القديم زائداً 

 .)اً يكون حادث جاز أنْ (قوله: 

 ،ألبدمرار من األزل إٰىل استاالم دَ لقِ  بااملعنٰى  حمال، ألنَّ ا: قلن

ل والثابت األزيف  ثابتاً  واحداً  بل معقوالً  ،ةثريك راً ومك أُ لس ذولي

ببقاء ال  اً يق ا. وكون اجلوهر باً ادثون حيك تحيل أنْ يف األزل يس

 يبقٰى حمال. 

فس اجلسم لعلم بنافال يلزم من  ،واحلدوث وصف عدمي

 ويت.ه ثبنَّ إم فدَ ، بخالف القِ العلم به

وعدم   د حاصلد وجوعن إالَّ  ررَّ احلدوث ال يتق : أنَّ يقهقوحت

م بالعد لوجود احلاصل جاهالً مل بايكون العا فجاز أنْ  ،سابق

م فهو عبارة عن نفي العدم دَ قِ لا اأمَّ  احلدوث، مليعفال بق، السا

 ونفي النفي إثبات. ،السابق

ذا إ انَّ م أسلِّ  نُ مه نفس ذاته. والدَ  قِ ري تعاىلٰ د، والبابجيِّ  يسلو

فقد عرفنا  صفاته وده وبعضجو] ]١٣٤ص /[[ لنا عىلٰ دلَّ 

 ولة.احلقيقة عندنا جمه ل تلكه املخصوصة، بحقيقت

مع جهل حقيقته لزم  امً  علمنا كونه قديامَّ ـلول: يق ئل أنْ قاول

 ه اإلشكال.ويتوجَّ  ،التغاير

  إذاه إالَّ ة بقائدار مدَّ نعرف مقا ال نَّ إف ثاً حمدَ ذا كان إوالباقي 

 امَّ ـ، ولقاً حمقَّ و أ  راً ا مقدَّ مَّ ث إحد لذيحدوثه يف الزمان ا َف رِ عُ 

 ال هفي لذي حدثلزمان اده مع اجلهل بذلك ابوجو أمكن العلم

وجوده غري  نَّ إجمهولة، بخالف القديم ف هة بقائكانت مدَّ  مجر

من األزمنة  ءجلهل بيشٰى يكون اان حتَّ مبزمان دون ز خمتصٍّ 

 م، فافرتقا.دَ قِ لهل بااجل يف قادحاً 

 :سمالوجه اخلا

 ه جيوزألنَّ ث، حمدَ  متناهٍ  كلُّ و ، متقدَّ   ماعىلٰ  جسم متناهٍ  كلُّ 

ائد زلاختصاصه بذلك القدر دون اف ،قصوأنيد كونه أز عقالً 

ال مكن امل ح فقد ترجَّ وإالَّ  ،ح خمتاروالناقص حيتاج إٰىل مرجِّ 

 ث. حمدَ املختار ح، وفعل ملرجِّ 

 : سادسالالوجه  ]]١٣٥[[ص /

والتايل باطل ركة، عليه احل تنعتمال اجلسم أزلياً  كانلو 

له من  بدَّ  جسم فال كلَّ  ة: أنَّ طيَّ رشبيان ال له.م مث ، فاملقدَّ حلسِّ با

ز،  حيِّ  ز أو يف كلِّ جد فيه، الستحالة حصوله ال يف حيِّ وي ز معنيَّ حيِّ 

 زحيِّ  يف يكون حاصالً  زل أنْ يف األلوجب  اجلسم أزلي� ا و كانلف

عدم حالة الست ،واله عنهز متنعال كذله لو كان ك لكنَّمعنيَّ 

 ائزة.ج هايه، لكنَّفامتنعت احلركة عل ،القديم

نٰى قولنا: لو كان  عمف ) لالدائم ال إٰىل أوَّ ( زلأل اعنٰى قيل: م

ال إٰىل  امً ان دائه لو كأنَّ ز، يِّ حب الكان يف األزل خمتص�  ااجلسم أزلي� 

سكون، لنٰى امع وهو حد دائامً وا ز معنيَّ له يف حيِّ حصول لكان أوَّ 

أو  عيناً  ا إمَّ عنيَّ حصوله يف موضع م امً وع، بل يكون دائممنوهذا 

 غري الذي كان معنيَّ  زوقت يف حيِّ  ي يكون يف كلِّ أ ، بدلال عىلٰ 

 فيه قبله. حاصالً 

 سبق.ٰىل ما متناهية ع دث غرياببطالن حو ويندفع 

 :فةالفالس هبَ يف إبطال ُش  :لثالثةة ااملسأل]] ١٣٦[[ص /

ه عليوا قديم، واحتجُّ امل الع ا إٰىل أنَّ الفالسفة ذهبو نَّ م أ اعل

 بوجوه:

 كان ممكناً  إنْ و ،لذاته كان قديامً  واجباً  انك إنْ مل ل: العااألوَّ 

 ،ثله حمدِ يكون  م أنْ لز ثاً دكان حا ره إنْ ر، فمؤثِّ له من مؤثِّ  بدَّ  فال

سلسل  أو يت وريد]] ١٣٧/[[ص  نْ ا أ فإمَّ  ،فيكون من مجلة العامل

 نْ وجب أ  ديامً ر ق إذا كان املؤثِّ  ر قديم، فنقول:هٰى إٰىل مؤثِّ تنأو يُ 

ر القديم يف رية املؤثِّ ؤثِّ م منه يف ما ال بدَّ  كلَّ  ، ألنَّ يامً دأثره ق  يكون

مل  فإنْ  .كونأو ال ي ،يف األزل اصالً حيكون بتاممه  ا أنْ العامل إمَّ 

 ذلك م إىلٰ الكال ننقل ثمّ ر، فله مؤثِّ  ثاً كان حاد زلحيصل يف األ

ان ك إنْ و  .ر قديمي إٰىل مؤثِّ لسل أو ينتهر أو يتسيدو ا أنْ فإمَّ  ،راملؤثِّ 
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ر ه إذا استجمع املؤثِّ نَّ أل يف األزل وجب حصول األثر، الً حاص

والثاين  .أو ال ،صول أثرهح جيب نْ ا أرية فإمَّ مجيع جهات املؤثِّ 

من  وبعدهه ما قبل وند ه وقت حصوليف حصوله كان لحمال، وإالَّ 

 ر إنْ تأخُّ  م أوتقدُّ  وثه دون ماصه بوقت حدفتخصُّ مور اجلائزة ألُ ا

غري ن م مور اجلائزة بالوجودد األُ أح جيحتر مر لزم ألان الك

ع الصان تباب إثبا ه يسدُّ ورة، وألنَّ ح، وهو باطل بالرضمرجِّ 

وقد  زلألا يف الً حاص امُّ تالر ثِّ ألمر مل يكن املؤ كان وإنْ تعاٰىل، 

 ،يف العامل تامِّ الر م املؤثِّ دَ ِق إذا ثبت خلف. و، هذا حاصالً اه فرضن

م دَ قِ ب وجب القول ،م أثرهدَ قِ دعي يست مِّ لتار ام املؤثِّ دَ ِق  ت أنَّ ثبو

 ه القوم.بَ العامل. وهذه الشبهة هي أقوٰى ُش 

وإذا كان صحيح   ،ألزلود يف اصحيح الوج العامل الثاين:

 ألزل.ا الوجود يف واجبن كا لزد يف األوجوال

أو  ممتنعاً يف األزل لكان  يحاً ه لو مل يكن صحصغرٰى، فألنَّ الا أمَّ 

انقالب  زمل لن األوَّ كا فاملطلوب، وإنْ  ينلثان اكا فإنْ  ،اً واجب

جاز ه لو ألنَّ ال. وحم، وانقالب احلقائق لذاته املمتنع لذاته ممكناً 

 االً حم كون العاملي ز أنْ واجل راملؤثِّ  احلدوث عىلٰ  انتفت داللة لكذ

 ر.املؤثِّ  فيستغني عن ،ال يزاللذاته فيام  باً صار واجزل ثّم يف األ

و فهب كان لسب د إنْ ملتجدِّ حلكم اذلك ا نَّ وأل]] ١٣٨[[ص /

ن مكااإلب فكان اإلمكان الذايت مسبوقاً  ،مسبوق باإلمكان الذايت

 ل. وهو حماالذايت، 

  دوماً معزل لو كان جود يف األولاصحيح  نَّ ا الكربٰى، فألوأمَّ 

 معنيَّ  احلادث يف وقت ألنَّ يوجد يف األزل،  حال أنْ زل الستيف األ

وقات ألا حصوله يف  موجباً املعنيَّ  وقتال ذلكحدوثه يف يكون ال 

ن الزما د له حصول يفيتجدَّ  ء يستحيل أنْ اليش املاضية، ألنَّ 

، اي� يكون أزل أنْ  صّح مل يزل يف األ مل يكن موجوداً  فإذن لواملايض. 

 .اأزلي�  يكون أنْ م فيجب تقدَّ  امك ون أزلياً يك أنْ  حُّ عامل يصلكن ال

 ،ٰىل ما سبقن عائد إليه عبإمكا بوقه مسنَّ إث فدَ حم : كلُّ الثالث

ة ثحمدَ  كانت اهليوىلٰ  هو اهليوٰىل، فإنْ  اإلمكان يستدعي حمال�  لكوذ

م دَ قِ  وجبمة قدي تنكا خرٰى وتسلسل. وإنْ ٰىل أُ  هيوافتقرت إىلٰ 

 ،ةيوٰىل عن الصوركاك اهلحالة انفاست منم تقدَّ  ملا ،رةلصوا

 م. قديفاجلسم  اجلسم،والصورة هو  وجمموع اهليوىلٰ 

عدمه سابق عٰىل  بزمان، ألنَّ  قوبسه منَّ إث فحمدَ  بع: كلُّ راال

عبارة عن يس ر لأخُّ السبق والت وذلك ، لكان قديامً وجوده، وإالَّ 

قبل ليس الم بعد، والعدقبل ك العدم ألنَّ د، والوجوم دد العجمرَّ 

 موصوف فلهام ،ناتتان وجوديَّ ة صفة والبعديَّ ليَّ بعد، فالقب

 نء وجودي يكومن يش دَّ ال ب حادث لِّ بل حدوث كد، فقموجو

 اً فٰى يكون العدم احلاصل فيه موصوة حتَّ لذاته بالقبليَّ  صوفاً وم

هو  لذاته الً قبيكون  لذيء اليشادث، واك احلذلل ونه قبالً بك

ء غري مان يشن لكن الززمادث حا وث كلِّ حدفقبل  لزمان،ا

ل، ويلزم أوَّ  ىلٰ زمان زمان ال إ قبل كلِّ ف ، التقيضِّ بل هو عىلٰ  مستقرٍّ 

م دَ ه من لوازمها، ويلزم من ِق م احلركة ألنَّ دَ قِ م الزمان دَ من ِق 

 م.اجلس]] ١٣٩ /[[ص مدَ احلركة ِق 

 ه كانل: إنَّ يقا أنْ ا ثه إمَّ دِ لكان حم ثاً حمدَ مل لعا: لو كان اامساخل

ة بمدَّ  ه فيهأحدثالذي لوقت ث العامل قبل ادِ ُحي  عٰىل أنْ  اً قادر

ا انتقال  زم إمَّ يله والثاين حمال، ألنَّ  .عليه اً ادرن ق أو ما كا ، اهيةمتن

ٰىل  تناع إلوق من االماملخ لأو انتقا ،اخلالق من القدرة إٰىل العجز

 ل.وَّ األ ثبتف ن،حماال مها، واإلمكان

ي حوادث تنته يضاً خيلق أ  عٰىل أنْ  ادراً ه كان ق أنَّ  بتله ثوبمث

ة، وإذا دَّ امل لكت فعِض فيه بمقدار حدث العامل ت الذي أ لوق  اإىلٰ 

ه يمكن إحداث ما ينتهي إٰىل العامل إنَّ  يقال:  نْ أ  ا ثبت هذا فإمَّ 

 ٰى بتلك حتَّ  اً أيضتهي إليه ما ين ة مع إحداثاملدَّ  عف تلكبِض 

ل وَّ األ. وذلك ممكناً  ن يكوأو ال ،ا معاً مهتهاؤوان تداؤمهايكون اب

، املالع ن قبل حدوث وجود زمايضالثاين يقت. والنلبطرضوري ا

سع لسنتني وال يتَّ   كسنة مثالً نيَّ مع سع لقدريتَّ  هناك أمراً  نَّ أل

ل قاب كلُّ ة، ولسن اً يصري مستغرق وال  سع لسنتنيوهناك ما يتَّ 

لك هو ودي مقداري وذوجمر و أ تقدير فهقصان والناللزيادة ول

ثبت  اذوإ ث العامل،حدوبل ت حصول الزمان ق الزمان، فقد ثب

 م اجلسم.دَ بت قِ كة، فثاحلر مدَ الزمان ثبت قِ  مدَ ِق 

: التقدير الذي ذكرمتوه يكشف عن إمكان وجود  لاقيال 

 ا. دمهوجوعٰىل  لُّ وال يدمن صاحبه،  أطول ازمانني أحدمه

ناه وما ذكر فرض،ال  عند تغريُّ يتغريَّ  يرر التقديول: األمقن األنَّ 

 إالَّ  عسيث ال يتَّ قبل العامل بح]] ١٤٠/[[ص  وجود أمر من

وأمر آخر  ،دجوفرض فارض أو مل ي دَ جِ ء وُ واة سسن حلوادث

  يتغريَّ سنة ال حلوادث سع حلوادث سنتني وال يصري مستغرقاً يتَّ 

شف كاه يذكرنر الذي التقدي أنَّ و ال، فعلمنا ض أ فر دَ جِ وُ  واءس

 دودة قبل وجودحرة باملقادير املكانات املتقدِّ ه اإلمعن وجود هذ

 تبار ومهي.هني واعض ذفرد ه يكشف عن جمرِّ امل ال أنَّ الع

  لكان اهللا تعاىلٰ  ثًا تعاٰىل قديم، فلو كان العامل حمدَ  اهللا السادس:
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، ث قديامً ملحدَ أو ا ثاً دَ ان القديم حملك وإالَّ ة، ورالرضعليه ب ماً متقدِّ 

أحد والثاين يستلزم  .ةأو ال بمدَّ  ،ةا بمدَّ ه فإمَّ ليع ماً وإذا كان متقدِّ 

ويلزم  ةيهة متناتكون املدَّ  ا أنْ مَّ ل إألوَّ وا .ابقني الساملحالني

 تناهية يكونة مدَّ م عٰىل احلادث بماملتقدِّ  حدوث اهللا تعاٰىل، ألنَّ 

م دَ ستلزم لقِ امل م الزماندَ ويلزم قِ  ةيهأو غري متناة، وربالرض حادثاً 

 م اجلسم.دَ لقِ املستلزم كة حلرا

م دَ ه بقِ ليع ماً دِّ ٰىل متقهللا تعالكان ا ثاً ان العامل حمدَ : لو كالسابع

م ليس عبارة عن وجود الباري ه قديم، وذلك التقدُّ نَّ ال بداية له أل

قبل  ال يكون رابد هذا االعترَّ جمب عاىلٰ اهللا ت امل، ألنَّ م العدتعاٰىل وع

 وجوده عىلٰ  ة زائدةوديَّ ة وجيفيَّ لعامل كعٰىل ا ماً كونه متقدِّ ، فاملالع

صف ء يتَّ ة من يشبوتيَّ لثة ايفيَّ لتلك الك دَّ ب العامل، والتعاٰىل وعدم 

م فتقدُّ  ،ة لذاته هو الزمانة والبعديَّ صف بالقبليَّ ، والذي يتَّ هتاذهبا ل

بداية  ٰىل العاملع مهلتقدُّ ن تكذا مل لعامل بالزمان، فإ اىلٰ ع اري تعاىلٰ الب

 لزمان بداية.تكون لال  وجب أنْ 

 زمنة اللعامل بأم عٰىل ادِّ ه تعاٰىل متقنَّ ال: إال يق]] ١٤١[[ص /

 قة.رة ال حمقَّ هلا مقدَّ ة دايب

 مل يكن له وجود يف اخلارج مل ر يف الذهن إنْ نقول: املقدَّ  انَّ أل

يف  له وجود كان  وإنْ  ،عٰىل العامل أصالً  ماً دِّ  متق عاىلٰ تري البايكن 

 .ارج حصل املقصوداخل

ألزل ه مل يكن يف اق أنَّ لصد ثاً امل حمدَ ن العلو كامن: الثا

 ا أنْ مَّ فإ، األزل إٰىل األبد من امر� مستون ، وهذا سلب يكموجوداً 

ي جودن وازم يف العامل ما كان حاصالً  يكون املفهوم من ذلك أنَّ 

 يرف، فالبارصلعدم ال ايف اً ه كان موجودأنَّ  مفهومهأو  ،يقيض

يصدق  نْ فيلزم أ ،فالرص العدم يف جوداً موكان ما  تعاٰىل أيضاً 

كاذب، وإذا بطل  ذلككن يف األزل، ل اً ان موجودا كه مليه أنَّ ع

يف األزل أي  فهوم من قولنا: مل يكن العامل موجوداً ملا ثبت أنَّ ذلك 

 مل(: قولنا ممفهو  كانامَّ ـاملاضية، ولزمنة يف األ داً وجن مواما ك

 نْ لزم أإٰىل اآلن من األزل  ار� مستم )يف األزل وجوداً  معامليكن ال

 .الً صحاإٰىل اآلن  ان من األزلن استمرار الزميكو

ز وقت عدم العامل عن مل يتميَّ  ديامً تاسع: لو مل يكن الزمان ق لا

ه  اجياده، ألنَّ د إىلٰ ال القصستحال كذل زوقت وجوده، ولو مل يتميَّ 

ده ة وجوكانت صحَّ  االً مه حمه وعد وجودجلمع بنيان ا كامَّ ـل

ا مل يكن ن وقت عدمه، فإذده عامتياز وقت وجو قوفة عىلٰ مو

 جياد.إٰىل اإل ال القصدتحسان زين متميِّ وقتاال

 ، والتايلر فيه قادراً لكان املؤثِّ  ثاً لو كان العامل حمدَ  :عارش ال

ن  بياتأيت يفة سطيَّ رشوال مثله.]] ١٤٢[ص /[ م فاملقدَّ ، طلاب

 ادر.الق

 هان:جولتايل عٰىل بطالن ا دلُّ يو

 .أو ال ،ل األزجياد يف اإليقدر عىلٰ  ا أنْ فإمَّ  لو كان قادراً  :لاألوَّ 

خراج من العدم إٰىل الوجود، اإل ادجيمعنٰى اإل ل حمال، ألنَّ وَّ األو

ك نه من ذلعدم متكُّ  نَّ حمال، أل أيضاً ين الثة. واوذلك ينايف األزليَّ 

جود املانع،  لوالوة عن القادريَّ  اج لهه إخرنَّ أل ،يضدم املقتليس لع

له  بدَّ  فال كان ممكناً  نْ إونع زواله، لذاته امت ان واجباً ك املانع إنْ  نَّ أل

فال  كان ذلك املانع حادثاً  كان قادراً  إنْ  رؤثِّ ر، فذلك املمن مؤثِّ 

كان  ذا خلف. وإنْ ك، هكذل َض رِ وقد فُ  ازلي� أ ع تناالميكون ا

ال  غي أنْ ينبان فك ،املانع وام ذلكملوجب دام الزم من دو موجباً 

 إٰىل هذه يفيض قادراً  رثِّ القول بكون املؤوجود العامل. ف يصحَّ 

 ت.حاالامل

ته عٰىل إجياد  تبقٰى قادريَّ  ا أنْ فإمَّ  علالفالثاين: القادر إذا أوجد 

 دراً فالقول بكونه قان، والقسامن باطال، ٰى و ال تبقل أ لفعذلك ا

 باطل.

 راً قاد وجود الفعلل ن قبه كا: أنَّ ةالقادريَّ قاء تلك ن با بطالأمَّ 

 عىلٰ  لكان قادراً  ةيَّ درتلك القا فلو بقيت ،ذلك الفعلعٰىل إجياد 

ه للموجود، وأنَّ  ون ذلك إجياداً يكف ،ذلك الفعل بعد وجودهإجياد 

 حمال. 

 عٰىل ة اهللا تعاىلٰ ريَّ ادق  ة: أنَّ القادريَّ  تلك استحالة زوالان وبي

ة دريَّ  كانت قاوإالَّ اآلن، ألزل إٰىل ا يف تةكانت ثابل عفاد ذلك الإجي

، فإذا قاً افوذلك باطل اتِّ  ةدفعل متجدِّ إجياد ذلك ال  عىلٰ تعاىلٰ  اهللا

 زواالً  ذلكان ق قدرته تعاٰىل بذلك الفعل كلَّ عتتمل الفعل فلو  دَ جِ وُ 

 ذلك عدماً فيكون  ، اآلنل إىلٰ لثابت من األزق الذلك التعلُّ 

 ال. حم للقديم، وهو

لكان اهللا  اً ثحمدَ  ن العاملو كال :احلادي عرش]] ١٤٣ ص[[/

ة: طيَّ بيان الرش ه.لمثم طل، فاملقدَّ با ايلات، والتباجلزئيَّ  اٰىل عاملاً تع

 اً  إذا كان عاملاإلحداث إالَّ و ادجييقصد إٰىل اإل يستحيل أنْ  رؤثِّ امل أنَّ 

منه   دمه الستحاللو مل يعلم ع هنَّ إ، فعدومء مذلك اليش بأنَّ 

 ملاً يصري عا وأنْ  دَّ جد الفعل فال بإذا أوجياد، ثّم إٰىل اإل القصد

 عاٰىل، وهو حمال.  تاهللا علم لتغيري يف وقوع اقتيضبوجوده، وذلك ي

، والتايل  عله خمتاراً ان فلكا ثاً كان العامل حمدَ  ول رش:الثاين ع
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يل ن التاا بطالهر، وأمَّ ة ظاطيَّ الرشان يب م مثله. قدَّ املفباطل، 

 هني:وجفل

كون وجود ي لغرض وجب أنْ  كان إنْ ل: ذلك االختيار األوَّ 

 انكذا ، وإغرضاً يكن   ملوإالَّ ه عدم غرض أوٰىل له منذلك ال

 ال. و حموه مل،بخلق العا مستكمالً  ىلٰ تعا له كان اهللا الغرض أوىلٰ 

إليه،  اً الغرض عائدذلك تكامل لو كان الساام يلزم ال يقال: إنَّ 

ن إٰىل الغري اإلحساالداعي هو ه وكان إٰىل غري داً ائا كان عإذا أمَّ 

 ندفع املحذور.ا

ذاته أوٰىل من  إىلٰ  لنسبةكان با إنْ إٰىل الغري ا نقول: اإلحسان نَّ أل

من   كلَّ  . وألنَّ كن غرضاً ي مل لغرض إليه، وإالَّ اد عا ترك اإلحسان

ول له كاخلادم  من املفعأخّس  ه كان الفاعلغري ضفعل لغر

تعاٰىل ]] ١٤٤/[[ص  غري اهللايكون  أنْ   استحالامَّ ـولاملخدوم، و

 لغرض غريه. يفعل أنْ استحال رشف منه أ 

 ، والعبث عٰىل اهللاان عبثاً ض كلغرال ك االختيار كان ذل وإنْ 

ال خر ألحد طريف املمكن عٰىل اآل يكون ترجيحاً  ه حمال. وألنَّ ىلٰ عات

 ال. هو حمح، وملرجِّ 

 نه فعلجيوز م ا أنْ ر فإمَّ باالختيا اعالً  فتعاىلٰ ين: لو كان اهللا الثا

 ن.والقسامن باطال .أو ال ،القبيح

از إظهار املعجزة ح جلقبينه فعل الجاز مه لو نَّ فألل، ا األوَّ أمَّ 

 ما يف كلِّ  يكون كاذباً  وأنْ  هم دهم وينرصؤيِّ يُ  ابني وأنْ كذَّ ال عٰىل يد

 عاقبع ويطيامل به يثينَّ أم علَ يُ  يده، فالووع  عنه من وعدهأخرب

صفات، وذلك ال من هو هبذه ةعباد بقبح ضٍ ل قا، والعقالعايص

 مللل.ن أرباب اقوله أحد مال ي

 :فلوجهني ،ل: ال يفعل القبيحيقا أنْ ا الثاين، وهو وأمَّ 

ن مع يامف الكافر باإله كلَّ فقوا عٰىل أنَّ مللل اتَّ ا حابل: أصوَّ األ

ور ن صدفيكو ،حمال ه ال يقععلم أنَّ  ووقوع ماره، علمه بكف

 وهو قبيح. حال، بامل ف تكليفاً التكليفيكون  ،الً امن حمااإلي

الم اآلاع واآلفات وأنور ولدنيا الرشالثاين: الغالب يف ا

فبطل القول  ،يأيتما طل عٰىل اب عوضبالوالعقوبات، والقول 

 ونديالرا]] ١٤٥ /[[ص يها ابنعل لباملختار. وهذه الشبهة عوَّ 

 لطبيب.وأبو زكريا ا

وجوده قديم  ،يالبار ة وجود العامل جود: علَّ رشلث عالثا

 .االعامل أزلي� ود وج ، فيكونأزيل

فلو كان  ،من تركهأفضل  علهوف ،جياد إحساناإل: رابع عرشلا

الذي هو أفضل  - لإلحسان هللا تعاٰىل تاركاً ن الكا ثاً دَ حم عاملال

 عٰىل اهللاوهو  ة، وترك األفضل نقص،تناهيمري ة غمدَّ  - مورألُ ا

 ال.  حمتعاىلٰ 

يف العامل غري   راً عاٰىل مؤثِّ  تمن كون اهللا ومملفه: ااخلامس عرش

ذات العامل، اٰىل ومن تع اريالب]] ١٤٦[[ص / وم من ذاتاملفه

تعاٰىل وذات العامل مع اجلهل بكونه تعاٰىل  اهللا ل ذاتقُّ تعان إلمك

دم  لكان عالَّ وإ ادمي� ع وصفاً ة ليس ريَّ م املؤثِّ مفهو، فيف العامل راً ثِّ ؤم

يكون  وأنْ  ضني ال بدَّ النقيأحد  ة أنَّ ور، رضاي� ة وجودريَّ املؤثِّ 

 ،ءرة يف يشا غري مؤثِّ أهنَّ ا بوصفه مات يصحُّ لكن املعدو ،اثبوتي� 

ة، وهو تكون املعدومات موصوفة بالصفات الثبوتيَّ  نْ أ  ميلزف

ة يَّ رفاملؤثِّ  يه أمر عدمغري يف راً ؤثِّ م ءليشعدم كون ا نَّ ت أ بحمال، فث

زل األ يف راً ٰىل مؤثِّ ايكن الباري تعلو مل نقول:  ة. فحينئذٍ يَّ صفة ثبوت

ه، وهو ث صفة يف ذاتحدوزم فيه ل راً مؤثِّ مل ثّم صار يف وجود العا

، ة الباري تعاٰىل يف العامل ثابتة دائامً ريَّ تكون مؤثِّ  نْ أ ب فوجل، حما

 املطلوب.هو و

عليه  اً تعاٰىل سابقلكان اهللا  ثاً ن العامل حمدَ و كا: لرشدس عالسا

 عىلٰ  قوفاً ث العامل موفيكون حدو ،متقدَّ ية عٰىل ما همتنا ة غريبمدَّ 

  ،  حمالٰى اهيتنال ما وانقضاء  ،ةاملتناهي ريغالة املدَّ  مدَ انقضاء ِق 

بت م ثفٰى التقدُّ انت م حمال، وإذاواملوقوف عٰىل املحال حمال، فالتقدُّ 

 م.دَ قِ لا

  ء، فالبيضة المن يش إالَّ  ثًا ادح نا شيئاً يأ : ما رالسابع عرش

زنا فلو جوَّ  ، من بيضةوال دجاجة إالَّ  ،ة من دجاجإالَّ  توجد

ٰى  حتَّ  ة،ردطَّ امليا خالف القضا جتويز لزمء من يش العامل الحدوث 

ة يف بقَّ  امءلدرك األعمٰى الذي بالصني يف الليلة الظيُ  جيوز أنْ 

 حالواض لنهاريف ا سُّ احل صحيح اإلنسان الوال يبرص ،لسنداأل

ن غري ذلك م  به، إىلٰ حيرض ذيل الاجلب]] ١٤٧[[ص /

 ،يلتزموه مل ما ممها نلزا لكنَّالتزمت هذ نْ ة وإ. واألشعريَّ حاالتامل

وال طريق  ،ٰىل امتناع حصول العلم بدون احلياةعا فقوم اتَّ أهنَّ  هوو

ا الف مٰىل خزنا حصول األمر عجوَّ ا ذإاالستقراء، ف الَّ إٰىل ذلك إ

لو مل ا اة؟ فثبت أنَّ دون حيال جيوز حصول علم ب مَ لِ ناه، فشاهد

 فسطة.ل بالسا القولزمن طلقاب عٰىل الشاهد منقس الغائ

باهللا  الباقي مقدوراً  انلك ثاً دَ  حمعاملال : لو كانرشع نمثاال

املفتقر إٰىل  أنَّ : ةيَّ طبيان الرش له. ثم متعاٰىل، والتايل باطل، فاملقدَّ 

فيه، أو  للقادري حمض فال تأثري نفه ألنَّ ابق الس س العدمقادر ليال
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هو وجوده  ء حال حدوثهجود اليشد احلاصل، لكن والوجو

ر إٰىل القادر تقاف امَّ للف، فخيتال لواحد ا ءيشال ل بقائه، وحكماح

 يفتقر إليه حال بقائه.  حال حدوثه وجب أنْ 

القادر  نَّ اصل، ألحتصيل احلستلزامه ال، فيلابطالن التا مَّ وأ 

 .د حاصلل الوجود والوجوصي حتتأثريه يف

 استحال أنْ  حادثاً  لو كان اجلسمة: ت املانويَّ قال: التاسع عرش

 .اي� عدميكون حدوثه 

 ،فأحدمها نقيض لآلخر ،حادثاً ر صاف : مل يكن حادثاً قولا ننَّ أل

عدمي  )دثما ح(: ناقول أنَّ ورة فأحدمها ثبويت، فإذا علمنا رض

م، ن نفس اجلسيكو ل أنْ . ويستحيويتثب )حدث: (اقولن أنَّ علمنا 

اقي لبفا]] ١٤٨/[[ص  هدوثت حثبت اجلسم ثب لكان متٰى وإالَّ 

 يامً قدن كا فهو زائد، فإنْ  ،رةورضلابطل با ، وهوقائه حادثحال ب

ث دفاحلا ،قبل وجود ذلك احلادث كان حدوث احلادث موجوداً 

 ،ثحدو هفل حادثاً  كان ا خلف. وإنْ ث، هذاحلدو قبلصل حا

 .كان باطالً قسام الباطلة هذه األٰى احلدوث إٰىل أدَّ . وإذا سلسلويت

، داً أب دثاً سم حايكون اجل ويلزم أنْ  ،هل: حدوثه نفس ذاتيقاال 

  ويكون حمكوماً قت من األوقات إالَّ و يفاجلسم ال يوجد  فإنَّ 

 .ه حادثعليه بأنَّ 

 رين:ض بأمرَ عايُ  ثمّ 

فقنا عٰىل ا توالكنَّ مدوث األجساحختلفنا يف ا ا وإنْ نَّ أ ل: األوَّ 

 فيه.وتقسيمكم عائد  ،عراضحدوث األ

 م.دَ د يف القِ بعينه عائا التقسيم الثاين: هذ

باحلدوث، ه ائحال بق ن احلكم عٰىل اجلسمكيم ال ا نقول:ألنَّ 

 ؟اآلنام حدث إنَّ و ه ما كان قبل اآلن موجوداً كيف واملراد منه أنَّ 

ائه هو حال بقل ب ،يه بذلكلغري حمكوم عء حال بقائه واليش

نفس   يف س كالمنا فيه بلل ذلك، ولين قبه كاعليه بأنَّ  حمكوم

 تها.ثبِ عراض ال نُ احلدوث، واأل

 كان نفس ذاته امَّ ـلض حدوث العر ألنَّ  ال يبقٰى،لكن  ا،منسلَّ 

ٰى،  يبقالعرض ال أنَّ منا ك ، فلهذا حق كان حادثًا ال جرم متٰى حتقَّ 

ن مكابرة، بقائه كامتم عدم لتزا سم، فإنْ جلتزمتم بقاء اوأنتم ال

 ن بفساده.ور منكم معرتفوواجلمه

ه قديم أنَّ م بجلسعٰىل ا نحكمال  ا، ألنَّ م باطلةدَ بالقِ ارضة واملع

 ا لو قلتم بأنَّ مه عني ذاته. أمَّ دَ ِق  بأنَّ ه ليولذلك نحكم ع ،أزيل

 زم املحذور.ول ،حادثاً  أبداً  يكون أنْ زمكم ه يلتذاحدوثه عني 

وجه  من كلِّ  ه ساوا ثه إنْ فمحدِ  ثاً حمدَ سم كان اجل  ون: لو عرش ل ا 

 ل.حما هو لسل، و ث ويتس حمدِ  إىلٰ  مفتقراً  ]] ١٤٩  /[[ص ثاً ان حمدَ ك 

ما خيالف املوجود من  ، ألنَّ داً جووجه مل يكن مو  لفه من كلِّ ا خ  نْ وإ 

 إنْ و . موجوداً  يكون ، فالداً موجو ونه كه يف وجه يكون قد خالف كلِّ 

ث املحدَ جه الذي يساوي  الو   ث منحدِ فامل ه دون وجه  ج ساواه من و 

 ث،دوم واحل دَ من القِ  اً ب ث مركَّ ون املحدِ يكف  ، ثاً حمدَ يكون  وأنْ  ال بدَّ 

  لك الوجه.ذ  يف الكالم بعينه يعود    ألنَّ   ، ال و حم وه 

من زم ل اً بكان موج ر يف اجلسم إنْ ون: املؤثِّ احلادي والعرش

 اً خمريَّ  نو الذي يكوواملختار ه كان خمتاراً  إنْ م اجلسم، ودَ ِق  مهدَ ِق 

القادر  ، ألنَّ ياً يكون عدم حيل أنْ ك، والرتك يستل والرتبني الفع

 إالَّ و يهوالعدم املحض ال أثر ف ،يهفثر ه أيكون ل امفي ام يتخريَّ نَّ إ

فلو كان ن، يدَّ ضق بني الام تتحقَّ بل اخلرية إنَّ  لكان العدم وجوداً 

خيلو ال  وأنْ  ،دٌّ م ضلجسيكون ل نْ وجب أ م قادراً ر يف اجلسملؤثِّ ا

  كان فاعالً  إنْ  فهو يف األزل ، هجلسم وفعل ضدِّ فعل ا القادر من

، هلضدِّ  له كان فاعالً  اعالً فكن  يمل ، وإنْ الي� أز اجلسم م كانللجس

ن لكا كه لو كان كذلنَّ ، وألل للجسم ضدٌّ عقَ ه ال يُ و حمال، ألنَّ وه

 ل عدموإذا استحا م يستحيل عدمه،، والقديقديامً  اجلسم دُّ ض

، جد العامل أصالً ال يو أنْ  يلزم فكان ،هستحال وجود ضدِّ ا ءاليش

 ه.ا ذكرمتوثبت بطل م امَّ لف

له  ونيك ال وجب أنْ  ثاً دَ ن اجلسم حملو كا ن:والثاين والعرش

ث حدِ امل نَّ وهو حمال، ألنفسه، يكون  ا أنْ ورة، فإمَّ ث بالرضحمدِ 

ه. أو م عٰىل نفس يتقدَّ ال ءواليش ،ث املحدَ عىلٰ وجود م بالمتقدِّ 

 هوه ألنَّ  ر فيهأثَّ  ا إنْ إمَّ  ذلك الغري نَّ ألف ،الً ا أوَّ أمَّ  .الوهو حم ،غريه

سيم املذكور. تقال فيعود ،ه هوم، أو ال ألنَّ ساجل وامن دوامه دلزم م

كان  ، وإنْ عاد اإللزام جباً وكان م ذلك الغري إنْ  فألنَّ  ،ا ثانياً وأمَّ 

 تحالاسق بة وتعلُّ قدور نسوبني امل ينهض بفرَ تُ  مل، والقادر ما دراً قا

 عىلٰ ف ني غريه موقوبينه وبكن حصول النسبة فيه، لتأثريه 

  ألجل تلكول ذلك الغريان حصو كفل ،ذلك الغري حصول

 النسبة دار.]] ١٥٠ ص[[/

 ل من وجوه:األوَّ  اجلواب عن الوجهو

يع مع جلمار اجلو كان املؤثِّ ر لألثم ادَ ل: نمنع قِ وَّ األ هالوج

ره لو كان م مؤثِّ دَ ِق  يتبعام األثر إنَّ  مدَ ِق  نَّ إ، فاة أزلي� ريَّ ت املؤثِّ جها

ر خَّ أتي ه جيوز بل جيب أنْ نَّ إف، فال اً تارا إذا كان خم، أمَّ جباً وم راملؤثِّ 

 أثره عنه.
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 ،زلة يف األريَّ ثِّ املؤ ر مستجمع جلميع جهاتاملؤثِّ الوجه الثاين: 

 ،حخر ال ملرجِّ  اآله عىلٰ مقدوريح أحد جِّ رواملختار يُ  ،خمتاره كنَّل

 يعويان من مجن متساذا عرض له طريقاالسبع إارب من كاهل

 اله يسلك أحدمها دون اآلخر نَّ إف ودهرجع إٰىل مقصي الوجوه فيام

ه نَّ إوجه ف ن متساويان من كلِّ غيفاه رواجلائع إذا حرض .حملرجِّ 

ن  م يتناول حد ه واحرض ح، وإنْ رجِّ غري ما من يتناول أحدمه

ه العطشان إذا حرضواة. ومع املسا ه دون بعضبعض جوانب

 ح. مرجِّ غرين مان رشب أحدمها قدحان متساوي

ر املؤثِّ  ام حدث يف ذلك الوقت ألنَّ إنَّ مل لعاوجه الثالث: الا

 إرادته نَّ ، أليناام يفعل أحد مقدوريه دون الثخمتار، والقادر إنَّ 

 ريه.غ جيح ذلك املقدور عىلٰ تر اقتضت

 غريه؟ٰىل ء عليشرادة ذلك ارجحت اإلملاذا  قال:ال ي

صة وخمصِّ  ةحمرجِّ  رادةاإل نَّ ؤال ساقط، ألول: هذا السا نقألنَّ 

ه لكان السؤال ريغ تحلو رجَّ ]] ١٥١/[[ص  اهنَّ أل. وهتالذا

حة رادة مرجِّ ون اإلكيكون   هذا التقدير يلزم أنْ عىلٰ . وعائداً 

حة صفة ة مرجِّ كون اإلراد ال، ألنَّ حم خرٰى وهو ة أُ لة بعلَّ معلَّ 

  ، ايت لهذمر م أ م به املعلوعلَ بحيث يُ  العلمكون  كام أنَّ  ة هلا،نفسي

رادة إلا نل كوة استحال تعليت الذاتيَّ فاالصيل  استحال تعطامَّ ـول

 حة. مرجِّ 

 الَّ اإلرادة لئ ذات سناد الرتجيح إىلٰ إ دفع السؤال تمد يفواملع

 د عليه قول الرئيس.ري

 .وقت ه عائد يف كلِّ ألنَّ  ،ل باطللسؤاذا اال: هيقال 

 ت.وق  كلِّ  يف ه عائدألنَّ  ،بل هو حقٌّ ا نقول: ألنَّ 

ق  لِّ عتوعلمه م ،ه تعاٰىل عاملنَّ إ ة:يَّ شعرلت األرابع: قاالوجه ال

اء األشي بأنَّ  وإذا كان كذلك كان تعاٰىل عاملًا  ،بجميع األشياء

د حمال، ه ال يوجنَّ تعاٰىل أ  ووقوع ما علم اهللا ،توجد ا التوجد وأهنَّ 

ق لَّ تعت ادة الواإلر ،ال أيضاً ه يوجد حمأنَّ  ما علموعدم وقوع 

م بوقوعه ق العلع ما تعلَّ وقبو ادةقت اإلرم تعلَّ ال جرحال، فبامل

 أنَّ  ىلٰ  علم اهللا تعاامَّ ـالعلم بعدم وقوعه. ول قوقوع ما تعلَّ  مدعبو

 ا بعده.قبله وم ما ه فيه دوناد أراد إجيالوقت املعنيَّ جد يف العامل يو

  ح إجيادرجَّ  امإنَّ  اهللا تعاىلٰ  نَّ لت املعتزلة: إمس: قاالوجه اخلا

 ان واإلحسان أفضل مناد إحساإلجي الوقت، ألنَّ ذلك يف  العامل

 يف دهايكون إجي اإلجياد بذلك الوقت جلواز أنْ  صَّ ام اخت، وإنَّ كهتر

 لو أوجده يف فاملكلَّ  لنوع مصلحة عائدة إىلٰ  ناً متضمِّ ذلك الوقت 

 لكذ يكون إجياده يف صلحة، وحينئذٍ تلك اململ حتصل وقت آخر 

 حدوث يل عىلٰ الدل لَّ  دامَّ ـغريه. ولإجياده يف   منالوقت أوىلٰ 

اختصاصه باحلدوث يف ذلك الوقت  ليل عٰىل أنَّ لدا ودلَّ  ،العامل

ح ك الوقت بمرجِّ لذتصاص ام يكون الخإنَّ  هدادون ما ع

 وإنْ نا القطع بذلك علي وجب ، غريهيوجد يف الص وخمصِّ 

 صلحة.تلك املل صيفنقع عٰىل تال  اكنَّ]] ١٥٢[[ص /

 ث العامل قبل أنْ دو: حزلةاملعتقال بعض  ه السادس:وجال

 ثه اهللا تعاٰىل فيه. دِ فلهذا مل ُحي  ،الاٰىل حمعت أحدثه اهللا

ا  إمَّ  لكان يف األزل، وإالَّ  دالوجولعامل حمال ا بع:السالوجه ا

د العامل يف ل، فاستحال وجو األزومها حماالن يف ،ناً أو ساك كاً متحرِّ 

 .لزألا

واألزل ما   ،لوَّ أ له ما الفعل  ألنَّ ، الاألزل حم الفعل يف وألنَّ 

مل يصّح إجياده  وإذا كان ممتنعاً هام حمال. واجلمع بين ،هل لال أوَّ 

 .ديامً نه ق نع كومتوا ،عن اهللا تعاىلٰ  ثاً داامل حهذا كان العفل ،زالً أ 

ال  مَ ـيقال: لِ  أنْ  وقت، فال يصحُّ مل ال ثامن: قبل العاه الالوج

 حيدث؟ نْ حدث العامل قبل أ 

باستحالة الرتجيح من غري  كمقولرض التاسع: تعاجه الو

 مور سبعة:ح بأُ جِّ رم

 ،األجزاء هتشابمسم ل: الفلك عند الفالسفة جاألمر األوَّ 

ة دون طبيَّ للق عنيَّ ها يُ بعض إنَّ  مّ فروضة فيه متشاهبة، ثاملط نقالف

منطقة دون هنا لكونت تعيَّ دائرة خمصوصة  وحصلت البعض.

 ألنْ   خطٌّ يتعنيَّ وكذا  ح.جِّ ع من غري مرتساوي اجلميغريها مع 

 ح. ر اخلطوط املتساوية من غري مرجِّ سائ دون اً ريكون حمو

عٰىل عٰىل خالف األك الفلثاين: حركة المر األ ]]١٥٣[[ص /

 ،ن أيضاً يل ممك التواا حركته عىلٰ ه ممكن، فكذنَّ أ كام  يلالتوا

من  اوهيا ترجيحريها مع تسجهة دون غمن ة ركحلاصه بافاختص

 .حغري مرجِّ 

النسبة إليه، وال  وية متسا اه: مجيع احلركات بأرس الثالثمر ألا

نة يَّ مع عةطء، فحصول رس لبوا ةعرساحلركات خمتلفة بال ريب أنَّ 

 ح. مرجِّ غري من ترجيحاً  ريها يكونغ يف حركة الفلك دون

  حمدود  وحدٌّ معنيَّ  خنه ثك لاألفال فلك من ع: كلُّ بالرا األمر

 ،نقّل ممكأو أ لثخن أو احلدِّ ا ذلكمن عٰىل أكثر  ولهحص مع أنَّ 

من  يحاً يكون ترج  والقدر اخلاصِّ صه بذلك الثخن املعنيَّ تصافاخ

 ح. مرجِّ غري
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 ،وهالوج ن كلِّ األجزاء مه مس: الفلك بسيط متشابخلار امألا

دون فيها ب واكز الكنقرة التي ترتكنه بالفاختصاص جانب م

من غري  ه مثلهو ء عٰىل ما لليش ن ترجيحاً وب يكسائر اجلوان

 سبب.

واحد من  فاختصاص كلِّ  ،ك بسيط فلال  : السادس األمر 

نب مع ن جا ه دو من  انب معنيَّ ات بج ض احلضي التداوير واألوجات و 

  ح. مرجِّ ، ترجيح من غري سيطاً  مل يكن ب انب، وإالَّ و تساوي سائر اجل

يشمل  لفلك ممثَّ  كوكب له ل يف كلِّ املمثَّ ك لفلبع: ااألمر السا

من   بناج ص اختصاف م، ركز وعٰىل متمِّ املرج خا عٰىل فلك

 اآلخر جلانبامت األفالك اخلارجة املركز بالغلظ دون امتمّ 

 ح.مرجِّ  ريترجيح من غ

يف حدوث   شكَّ لكن ال  ،يم عندكم قد ملاألمر الثامن: العا

ها د منواح لِّ كث ص حدوفاختصا ،رتاكيبوال اضعراأل

 كون ترجيحاً ي ثلهه مدث فيقت الذي ح دون الوبالوقت املعنيَّ 

ثة ما ألزمتمونا يف كم يف الصفات املحدَ مزلف ، حمرجِّ  من غري

 مل.حدوث العا

و عض ة كلِّ صاف مادَّ اتِّ  اسع:لتاألمر ا]] ١٥٤[ص [/

 ال أو ،الصورة تلكة لدَّ تلك املا الستحقاق يكون ا أنْ ه إمَّ بصورت

 ةللجسميَّ  ستحقاقلك االيكن ذل مل كان األوَّ  فإنْ  .ذلكن كيكو

جزء من حامل ذلك  كلُّ  نوفيك ،هافيها بل ألمر ورائ كشرتامل

ق تحقاسحامل ذلك االئمة باة القوالقوَّ  ،به االستحقاق موصوفاً 

، اً متشاهب اً جلسم تأثرية يف ذلك اثري القوَّ تأيكون  ا أنْ لك. فإمَّ كذ

اء الكرة، فتكون أعض هوبه الشكل تشان مسم الذي يكواجلو

ا بعضها إٰىل بعض، هذم ضموت مشكل كرا ت عىلٰ احليوانا

مجيع نسبتها إٰىل  مع أنَّ  ال يكون تأثريها فيها متشاهباً  وأ خلف. 

ح يرتجَّ  أنْ  بزتم يف املوَج فقد جوَّ  ،ةلسويَّ ا احلامل عىلٰ جزاء أ 

وه زمتجوَّ  ، فإنْ لكلِّ سبته إٰىل اتواء نعض مع اسه عٰىل الببعض آثار

 كان واهب اينالثان ك ٰىل. وإنْ ر أولقادزه يف اب فتجوييف املوَج 

واحد من مواد األعضاء بصورة  لَّ ك صصَّ خ قدالصورة 

الصور عٰىل  تلك مجيع إىلٰ  املوادِّ  تلك مجيع نسبة خمصوصة مع أنَّ 

 كم.دليليف أصل ك يقدح ذلو ،السواء

 ،احدء ويرجع إٰىل يشها كلِّ أجوبتكم حاصل  قالت الفالسفة:

 يف حاصالً ن ة مل يكريَّ املؤثِّ  ه يفمن ما ال بدَّ  لَّ ك نَّ أ  تمكم اخرتوهو أنَّ 

 األزل.

ط جوازه رشف ،زليف األ مل يكن ممكناً  الفعل فألنَّ  ،الً ا أوَّ أمَّ 

يف  تاً ن ثابمل يكاألزل وانتفاء  ل،ر انتفاء األزؤثِّ عن املوجوده و

منه  ما ال بدَّ  لُّ يكون ك، فال  موجوداً تأثريالط كون رش فال ي األزل،

 زل.األ يف رية حاصالً ؤثِّ يف امل

وذلك الرتجيح  ،الوجود ترجيح القادرط رش  فألنَّ  ،ا ثانياً وأمَّ 

العامل يف  دَ جِ لوُ  إالَّ يف األزل، و ]] ١٥٥ /[[ص مل يكن حاصالً 

 األزل. يف صالً ة حاريَّ منه يف املؤثِّ  دَّ ما ال ب لُّ فلم يكن ك، األزل

ت لوققة بذلك اتعلِّ اإلرادة امل رشط التأثري فألنَّ  ،ا ثالثاً وأمَّ 

يف األزل، فال  حاصالً  نكيوقت مل اللك وذ ،ي حدث فيهلذا

 ألزل.يف ا حاصالً ة ريَّ  املؤثِّ منه يف ما ال بدَّ  يكون كلُّ 

ق علُّ الذي تالوقت حصول أثري الت طرش  فألنَّ  ،ا رابعاً وأمَّ 

يف األزل، فال  حاصالً  قت مل يكنوذلك الو ،يهف هإجيادالعلم ب

 .يف األزل ة حاصالً يَّ رؤثِّ املمنه يف   بدَّ ما ال ن كلُّ يكو

وتلك  ،جياد حصول املصلحةرشط اإل فألنَّ  ،مساً اخ اوأمَّ 

 بدَّ  ال ما ه، فال يكون كلُّ إجياد يف وقت اصلة إالَّ تكن ح صلحة ملامل

 .زلأليف ا ة حاصالً ريَّ ثِّ منه يف املؤ

لعامل رشط فيه وجود ا  لذي يمكن الوقت ا  فألنَّ  ، ا سادساً وأمَّ 

  يف األزل.  صالً ا ح   ن ومل يك   ، ر التامِّ ثِّ ن املؤ جزء م   هو و   ، وجود العامل ل 

ان عامل كوجود ال منانعة ما كانت ة إذاألزليَّ  فألنَّ  ،ا سابعاً وأمَّ 

 نيكيف األزل، فلم  الً  يكن حاصونفيها مل ،هيف إجياد ها رشطاً نفي

 يف األزل. ة حاصالً ريَّ ملؤثِّ له يف ا  بدَّ ما ال

 أحد القسمني إىلٰ جع را هاكلِّ األجوبة  حاصل هذه فظهر أنَّ 

 يكن ة ملريَّ له يف املؤثِّ  ما ال بدَّ  كلَّ  ، وهو أنَّ امهانلذين أبطالل

 يف األزل. صالً اح

عامل ل الوقب ،وقتهر لعامل حضوا رشط حدوث فألنَّ  ،مناً ثاا أمَّ و

 يف األزل. ط حاصالً الرش لم يكنفت، وق  ال

 ل:فصيالتحد عٰىل واحد وا ن كلِّ جيب عثّم ن

ال يمكنه  ا أنْ إمَّ  راتاملخ ذاه فألنَّ  ،لاألوَّ  اأمَّ ]] ١٥٦[[ص /

 ك فهولذمل يمكنه  فإنْ  .كيمكنه ذلأو  ،إجياد العامل يف وقت آخر

 .ة فيهيَّ ّص  خلاأو ال ،الوقتيف هذا  ةيَّ يكون ألجل خاّص  ا أنْ إمَّ 

 ،ورةة بالرضملاهيَّ اها يف وقات كلِّ طل لتساوي األبال وَّ واأل

 كم واجب. حبها من احدالو خيتصَّ  فيستحيل أنْ 

ة الباري ثيَّ ة حمدِ وصحَّ  ،عامل يف نفسهلا ثة حدوصحَّ  وأيضاً 

 لذاتيهام ثّم ممتنعتني قبلها نتالوقت كا بذلك اتاختصَّ  إنْ  تعاٰىل له
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فضائه إٰىل إل ،القالب احلقائق حموانن،  اإلمكاقلبتا إىلٰ ان

ا بذلك ختتصَّ  مل م. وإنْ  ما تقدَّ الصانع عىلٰ  ويلزم نفي ،فسطةالس

  يف غري ذلك الوقت.ريثأتمن ال ناً ر متمكِّ املؤثِّ  انت كلوق ا

ات يف األوق  ز عن سائرامتا فذلك الوقت إنْ  وأيضاً 

ث دول حقب وجوداً م ة كان ذلك الوقته الصحَّ هبذ صهصااخت

ون يكف ،ن العاملقت مالو نَّ ان. وألم الزمدَ  قِ يقتيضمل، وهو عالا

 .جوداً مون يكو قبل أنْ  العامل موجوداً 

قبل ذلك الوقت ثّم  ةلصتكن حا مل امَّ ـة لالصحَّ  فتلك ضاً وأي

عن  ء الدث اليشفقد ح ر أصالً ؤثِّ مل يكن هلا م فإنْ  ،حصلت فيه

ر ا مؤثِّ كان هل وإنْ  .عانلصثبات اب إبا ويسدُّ  ،ر، وهو حمال ثِّ ؤم

ة صَّ تا خمأهنَّ  ةر يف تلك الصحَّ ثِّ تأثري ذلك املؤ ةالم إٰىل صحَّ كنا النقل

 ل بعينه.وَّ كالم األة، ويعود الخمتصَّ  ريو غت أ بذلك الوق 

 ةريَّ ثِّ انت تلك املؤة يف ذلك الوقت كيَّ مل يكن خلاّص  وإنْ 

ان ٰى كتوم ،وقاتألء من ابار يشفة عٰىل اعتو موق بة غريالواج

 .ةريَّ ثِّ ام تلك املؤوجب دو كذلك

لوقت عامل يف الاال يوجد  يمكنه أنْ  ل خمتاراً ن الفاعكا ا إنْ وأمَّ 

ذي أوجده فيه لا تيف الوق ون إجياد العامل يكف ،يهه فذي أوجدال

 ل.ا، ويعود اإلشكرفيحتاج إٰىل املؤثِّ  ،ممكناً 

هه. أو  وشبع سبلان ح ال ألمر، كاهلارب مجِّ ردر يُ : القايقال ال

يف ا عٰىل غريه لذاهتيح املقدور ترجصت صَّ ة خاإلرادة األزليَّ  أنَّ 

 . وقت معنيَّ 

ح من غري  الرتجي طالإبم ا نقول: تقدَّ نَّ أل]] ١٥٧[ص [/

يف غري ذلك مل يمكنه اختيار العامل   هنا. والقادر إنْ يتأيسح، وجِّ مر

عند  طلبر إيقاع ذلك الفعل يتيااخ نَّ ب. وألو موجقت فهوال

م ذاته، ال من لوازته ولذا اً يار ال يكون واجبختاله، فذلك اوقوع

ند إٰىل سته يذاتما عدا  ألنَّ  ه وهو حمال،ذاته تعاٰىل غري جوبفيكون و

 إٰىل ما عدا ذاته. وإنْ  يكون اختياره مستنداً  نْ أ جيوز  فالاختياره 

آخر  راً ياتاخ كان ح، فإنْ  ملرجِّ ين إالَّ ختيارحد االح أ جَّ أمكنه مل يرت

 ه.إٰىل ما قلنا ك عوداً ٰىل ذاته، وذلهٰى إو انتسلسل أ ت

 ياجع احتبات الصانمدة يف إثلعا نَّ اطل، أل فهو با الثاينوأمَّ 

ترجيح أحد طريف املمكن عٰىل اآلخر ا زنجوَّ  فلور، كن إٰىل املؤثِّ مامل

باحتياجه  ملمكناتمن ا ءيف يش نحكم نا أنْ نح مل يمكمرجِّ من غري 

 وي الطرفنيتسا نع ونم ات الصانع.إثب باب و يسدُّ ر، وهؤثِّ ملا ىلٰ إ

 الوجوه. كلِّ صورة اهلارب من يف 

خر من عٰىل اآل جيح أحدمهاد ترقتيعه ح ألنَّ رجِّ ه يُ لكنَّ ا،منسلَّ 

د تساوهيام من ا لو اعتقالوجوه أو يغفل عن أحدمها، فأمَّ  ضعب

 ألنَّ أحدمها،  لكيس أنْ واحلال هذه  يل منهه يستحنَّ إه فلوجوا لِّ ك

يف قف ه ينَّ إة فضادَّ  احلركات املتيه إىلٰ تعارضت دواع ان إذااإلنس

 ح.جِّ املر دعن ك إالَّ يتحرَّ   يمكنه أنْ ملوضع والذلك ا

ر ح أحدمها ألمرجِّ يُ  فجاز أنْ  ،حاء املرجِّ تفان مسلِّ نُ أو نقول: ال 

ك لرتوا فعل تساوٰى الامَّ ـل يضاً صور. وأ ي الق ا باذوك ،ال نعلمه

 ،فاقاً ح اتِّ رجِّ غري م وقوع أحدمها من نكار ٰىل القادبالنسبة إ

 الصانع. ويلزم نفي ،دث ذلكاحلوا يف سائرجيوز  وحينئذٍ 

ف مل يتوقَّ  دمها إنْ حأ  حه فرتجَّ ويا بالنسبة إلياست امَّ ـل وأيضاً 

 ،ببمن غري س بلاعه قيإكان وقوعه ال ب ح منهعٰىل نوع مرجِّ 

ه هل كان أنَّ قسيم فيه ف عاد التتوقَّ  إنْ وع، صاننفي ال لزمفي

 ؟زل أم اليف األ حاصالً 

بل  ، حة رادة مرجِّ ل كون اإلأص ل علِّ ا ال نُ نَّ ، أل ا الثالث فباطل وأمَّ 

ه، وال يلزم ء عٰىل ضدِّ هلذا اليش  ةح مرجِّ ] ] ١٥٨/[[ص  ل كوهناعلِّ نُ 

 امَّ ـاملمكن ل  فإنَّ   ة، حيَّ أصل املرجِّ  للي تع   ةحيَّ يل خصوص املرجِّ من تعل 

خر ه عٰىل اآل طرفي  ح أحده ال يرتجَّ نا بأنَّ والعدم حكم  دني الوجو ب  دار

  هنا.  كذا ، ف كناً كونه ممألصل   ليًال ح، وال يكون ذلك تعرجِّ  مل إالَّ 

ا هذا  ة للرتجيح ذايت، فأمَّ يتضمق دةاإلراكون  واحلاصل أنَّ 

 فال. الرتجيح

ق لكان مطل ةً ة علَّ ضيقتم نةعيَّ ة املحيَّ رجِّ انت مكال يقال: لو 

 . ةً علَّ  ضياً مقت تهحيَّ مرجِّ 

 ،ة ال توجدملطلقة احيَّ جِّ املر مة ممنوعة، ألنَّ املالزا نقول: ألنَّ 

 ،وازعة عٰىل نعت اجلواق  وهي ،ةة خاصَّ حيَّ د مرجِّ ام املوجووإنَّ 

 ال من راً مستدعية مؤثِّ  املمكنات دائامً  ، كام أنَّ باً عي مسبَّ دتستف

الوجود  و عن طريفلا ال ختبل من حيث إهنَّ  ،كنةمم ا حيث إهنَّ 

 مكان.ق اإللَّ مها متع عدم اللذينوال

األوقات ده يف سائر إجياق ن صاحلة لتعلُّ مل تك ته إنْ ادإر وأيضاً 

ح  كانت صاحلة فرتجُّ  نْ إومل. لعام ادَ فلزم ِق  ،تلذابا اً بَج مو كان

 مكن الاملع وق  حجِّ ر مىلٰ ف عمل يتوقَّ  ق إنْ بعض األوقات بالتعلُّ 

 سل.تسلم فيه وعاد الكال فتوقَّ  ح. وإنْ عن املرجِّ 

لزم  ت مابوق  وطاً يكن مرشمل  إنْ بإجياده رادته ق إتعلُّ  وأيضاً 

يف  وقت حارضاً اللك ن ذبه كا وطاً مرش كان نْ اد، وإم املردَ ِق 

 . ويتسلسل ،حداثهإة د الكالم يف كيفيَّ عا ل، وإالَّ األز
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ووقوع  ،الوقوع تبعلوقوع العلم با نَّ ، أللا الرابع فباطوأمَّ 

هو مثله وصه بالوقوع دون صَّ ي خألمر الذء تبع ايشالذلك 

بوقوعه  ق علم اهللالُّ بوقوعه بتعاإلرادة  قلنا تعلُّ لَّ و عفل ،دةإلراا

 مَ لِ إحداثه يف وقت عُ  الً قعفيمتنع  ، املعلوم حمالريُّ تغ اً أيض. ودار

و يه، وهحدوثه ف مَ لِ عُ ت ق وعدم إحداثه يف و ،فيهعدم حدوثه 

 ذات.الب باً موجَ ] ]١٥٩/[[ص   كونهيقتيض

 ن خلقلتي حتصل ماملصلحة ا نَّ ، ألضاً ا اخلامس فباطل أيوأمَّ 

أمكن  إنْ  اتوق ألا قت دون سائريف ذلك الو تعاٰىل العامل اهللا

ذلك  تعاٰىل العامل يف وقت آخر، مل يكن هللار خلق احصوهلا بتقدي

 مل يمكن حصوهلا إنْ قات. و سائر األوعىلٰ  تق ولذلك ال حاً مرجِّ 

 وثر حدة بتقديتلك املصلح فيكون حصول ،األوقات ئريف سا

 تكون لعني أنْ ا الستحالة إمَّ لك ا، فتآخر حماالً  تالعامل يف وق 

 .باطلة ملا مرَّ  ماواألقس ،الزم أو ألمر عارضر ألمأو ء وذاته اليش

لق اٰىل خاهللا تع نَّ رنا أ دَّ و ق ا لنَّ أورة لم بالرضا نعفألنَّ  وأيضاً 

  ار الذي خلقه املقد زيد منلقه أ أو خ ،دٍ احو خلقه بآنٍ العامل قبل 

بب ذلك مل خيتلف بس ،ملقدارمنه بذلك اأنقص أ أو ال يتجزَّ بجزء 

  فيهم علامً ىلٰ اعاهللا ت يّام إذا مل خيلقسال ،ني فمصالح املكلَّ من ء يش

 بذلك.

ث لزم دِ ملح ال كان نْ ث وقت تلك املصلحة إحدو وأيضاً 

 الم فيه.لكث عاد اكان ملحدِ  ع، وإنْ الصان نفي

م ل ذلك الوقت لزصلة قبحا كانت حة إنْ املصلتلك  وأيضاً 

 ،غري ذلك يفز الوقت جا ذلك وجب حدوثه يف إنْ حدوثه قبله، و

يف اختصاص ذلك  مالعاد الكمل جيب  لصانع، وإنْ نفي ازم ول

 لحة وتسلسل. الوقت بتلك املص

فيام ب فيها رعاية املصالح وج ِربَ عتُ ا تعاٰىل إنْ  اهللا ةفاعليَّ  نَّ وأل

لعلم ر وتكليفه مع االكاف خلق ، لكنيوجده ال أنْ صلحة فيه ال م

 جد.ال يو فوجب أنْ  ،حةليس مصل  العقابب إالَّ يستوجه ال نَّ أب

 اجلواب. لصك بطل أ رب فيها تلعتَ مل تُ  نْ وإ

تنع لذاته ملما بمتناع انقالن ام ما تقدَّ فباطل مل ،ا السادسوأمَّ 

 بوهلا له،ق  الد أو للوجوبوهلا متنع ق  يال ةاملاهيَّ  وألنَّ  لذاته. كناً مم

 ت.لألوقا شامالً  فيكون

ال ري التأث من أنَّ  مقدَّ بام ت فباطل ،ا السابعمَّ أ و]] ١٦٠[[ص /

ه لو وقع العامل قبل ض بأنَّ رَ اع يُ  اً وأيضدم. م العتدعي تقدُّ يس

 فحينئذٍ  ،الي� أز ذلك بقط مل يرصة فسن رفيه بمقدا عوق  لذيالوقت ا

اء، إذ ه ابتدالعامل ليس ل حدوث إمكان أنَّ  وهو ،شكالإلق ايتحقَّ 

حلدوث وهو ممكن ا لإلمكان إالَّ  مبدأً يكون  ض أنْ فرَ يُ ال وقت 

 . وإذا امتنع أنْ واحدٍ  نٍ بآ جد قبلهيو بأنْ  اأزلي� يصري ه ال نَّ وأ  ،قبله

 ن الثبوت.ممك ئامً ه دامبدأ ثبت أنَّ  هنكاميكون إل

 عارضات فضعيفة. املا مَّ أ و

 تلك الدائرة وتعنيُّ  ،ةالنقطتني للقطبيَّ  تعنيُّ  نَّ ألف ،لألوَّ ا اأمَّ 

ك حترَّ الفلك إذا  نَّ ن ألجل أ كا امإنَّ  ،ةللمحوريَّ  واخلطُّ  ،ةللمنطقيَّ 

ئر ا ستصري أنْ  ه يستحيل عقالً نَّ إف هك عليالوجه الذي حترَّ  ىلٰ ع

قطاب واملناطق  األنيُّ قة، فإذن تعنطر مئواوسائر الدقطبًا النقط 

 مور ثالثة:ألُ ركات  احلوتعنيُّ  احلركات. بب تعنيُّ بس

ذا ة عٰىل ه باحلرك حيصل إالَّ السفيل ال العاملنظام  نَّ أ ل: األوَّ 

 جه.الو

ة للحركة من  دَّ غرب مضا ق إٰىل املمن املرش ةركاحل الثاين:

 ء قابالً يشون الكمن  وال يلزم]] ١٦١/[[ص  قملرش اإىلٰ املغرب 

بإحدٰى تصاص الفلك خ يكون اال ه. فإذنه قابال لضدِّ كونء لليش

بل  ، اآلخرد املثلني عىلٰ حأل خرٰى ترجيحاً ن األُ كتني دواحلر

ترجيح ام املنكر كر، إنَّ ري منو غوه ،لفهما خيا ء عىلٰ لليش ترجيحاً 

 عٰىل مثله. ءيشلا

ن  قة، وإذا كا ملفار ا بالعقول ه كات األفالك ألجل التشبُّ ر : ح الثالث 

ة  حلرك  با صل إالَّ حي  ال ه بُّ تش كون ال ي  فمن املحتمل أنْ  كذلك 

  ر احلركات. احلركة عٰىل سائ تار الفلك تلك  ذلك اخ املخصوصة، فل 

 والرسعة. طءالبيف خرج الكالم ثة ثالجوبة الوهبذه األ

 ة بأنْ الفلكيَّ ع وضااألاختصاص أحد ( :قنياملحقِّ  قال أفضل

ص ب خمصِّ ون بحسيك ا جيب أنْ سائره الفلك منيستدير عليه 

مل  إنْ لعقل وفهذا حكم يوجبه ا ،ك بسيطتحرِّ ، إذ املهكعائد إٰىل حمرِّ 

ما   عٍ  وضىلٰ ع كاً متحرِّ  دَ جِ  وُ امَّ ـ، ولعلالتخصيص بالفجه ف وعرَ يُ 

ذلك  بأنَّ  مَ كِ وحُ  ال،إلمجص بالك املخصِّ ود ذبوج مَ كِ ُح 

 ة عٰىل سائرستدارعن اال عاً يكون مان ص بعينه جيب أنْ املخصِّ 

 . ) د جسم واحتلفتني يفخم المتناع وجود حركتني ،اعاألوض

ل غري ذلك فلك ال تقب كلِّ  ةمادَّ  فألنَّ  ،لثالثا الثاين واوأمَّ 

لسائر األنواع لكن ة ابلت ق كان ا وإنْ أهنَّ احلركة، أو ع من النو

ة، هذه احلرك]] ١٦٢/[[ص  من  حتصل إالَّ  ت الافاللسبا لعنايةا

ال حتصل ه شوق معو ر املفارق الذي هباجلوهفلك  ه كلِّ تشبُّ  أو ألنَّ 

 حلركة. هبذه االَّ إ
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د من ملا هو أزي ك غري قابلةفل ة كلِّ مادَّ  نَّ فأل ،بعا الراوأمَّ 

قص كان الزائد والنا امَّ ـولص، أنقلفلكها أو  قدار احلاصلامل

 مل قبل أنْ ا حدوث العامتناع، وأمَّ ذلك اال استمرَّ  مرج ال نيحمال

 امَّ لف، ث أصالً حداع وملا ذلك االمتن مرَّ است اً و كان ممتنعدث فلح

 وقت. يف كلِّ ه ممكن نا أنَّ علم حدث

واألوجات والتداوير  الكواكب فاختصاص ،امساخلا وأمَّ 

 لصح ال نقول:ا الفلك، فألنَّ من نة يَّ عم اضعحلضيضات بمووا

 يرد ٰى رة حتَّ وأحدث فيه نق صل الكواكبثّم ح الً لك أوَّ لفا

ر دون سائ انبن ذلك اجلأحدث النقرة م مَ ـه لِ سؤال بأنَّ ال

من  ، ويلزمكب معاً والكو ل: حدث الفلكنقوبل ب؟ اجلوان

عد ذلك ّم استحال بك النقرة، ثحصول تل ث الكوكبحدو

 ك.فلعٰىل ال الستحالة اخلرق ،هكب منوكالال انتق

ول الكوكب  قبل حصالكوكب لو تعنيَّ  موضع فاحلاصل: أنَّ 

از لك األحي تتعنيُّ كان  ا إذا. فأمَّ ل الزماً هذا السؤا يه كانف

 ام صارز إنَّ يِّ ذلك احل فإنَّ  ا فال،اختصاصها هب  سببب ضعاواملو

غري  من متاً صن م كاوإالَّ  ،فيهكب ذلك الكوز بحصول يِّ ذلك احل

 .ةة والنقرتلك احلفر

 ،ل بدُّ ت نع عليه ال اختصاصه بذلك املوضع امت الكواكب بعد    إنَّ مّ ث 

  والسابع.دس  السا  و جواب  الفلك، وه رق عىلٰ المتناع اخل 

ام يكون إنَّ  ايف عاملنا هذ حلوادثحدوث ا فألنَّ  ،امنا الثوأمَّ 

 كاتحلربب اختالف ابس ةيَّ العنرص]] ١٦٣/[[ص  املواد نَّ أل

 ها بحسب االستعداداتدادتعساف تلة خية الدوريَّ سامويَّ ال

 ، فلوالات خمتلفةيَّ ال كيفالعقل الفعَّ  عليها من املختلفة تفيض

ّم  ملنا هذا، ثوادث يف عاحدوث احل حالالست ةركات السامويَّ حلا

 اً واحد منها مسبوق  لُّ يكون ك وأنْ  بدَّ  ة الت السامويَّ احلركاتلك 

دة إٰىل  وجِ املة للعلَّ  باً قرِّ م مت متقدِّ  كلُّ  نويكل ، لإٰىل أوَّ  بغريه ال

 م العامل.دَ  ِق يضهو الذي يقتعدها عنه، وذلك عد بُ ل بَ املعلو

 رة.مؤثِّ  وقد تكون ،ةون معدِّ تك ة قدالعلَّ  أنَّ يف ذلك صل واأل

يف  ةرا غري مؤثِّ ألهنَّ  ،عٰىل املعلولا مهفيجوز تقدُّ  ،ةعدِّ ا املأمَّ 

ا جيب  هنَّ إف ،رةؤثِّ ا املمَّ أ . ولولإٰىل املع ةلعلَّ ب اقرِّ بل هي تُ  ،الوجود

 تكون مقارنة لألثر معه. أنْ 

الثقل  نَّ ة للهوٰى، ثّم إلَّ قل عالث نَّ ة: ألطبيعيَّ فعال امثاله يف األ

ذلك صري  ويسافة إالَّ ملدود امن ح إٰىل حدٍّ  كتهبحر ينتهي ال

يه، ي يللذا ه إٰىل احلدِّ منك يتحرَّ  نْ الستعداده أل ء سبباً االنتها

ر يف وجود احلركة ؤثِّ وامل ،ول االستعدادصحل ةقة علَّ ة السابكرحلفا

 ع األثر.وجود مموهو  ،الثقلهو 

ة ك اإلرادتكون تل جِّ مريد احل ة: أنَّ ل اإلراديَّ ن األفعاثاله ممو

واحد منها  كلُّ كون بة ية مرتتِّ زئيَّ حلدوث إرادات ج اً سببة يَّ الكلّ 

  ود من حد ة إٰىل حدٍّ ركاحلهي تنت اله نَّ إخر، فرض لآلبالع ةً علَّ 

د صق دث له حي ألنْ  سبباً  انتهاؤه إٰىل ذلك احلدِّ   ويكونملسافة إالَّ ا

ر يف وجود ثِّ واملؤيليه، الذي  حلدِّ ك منه إٰىل ايتحرَّ  أنْ  ئي إىلٰ آخر جز

ركة ميع أجزاء احلوهو مقارن جل ،هو القصد الكيلِّ حلركة تلك ا

و الواهب للصور ه ميقدبب ث سلهذه احلوادجود معها. فمو

ة وقوف عٰىل صريورة املادَّ لكن فيضاهنا عنه م د،جوفيض للوامل

مل  أنْ  ة بعدة مستعدَّ املادَّ  وصريورةلك الفيض، ذل قبولة مستعدَّ 

سابق  كلُّ  ٰى يكونت حتَّ التغريُّ احلركات وابواسطة  ام تكونإنَّ تكن 

 .حقة لقبول الالَّ ملادَّ داد االستع]] ١٦٤ /[[ص ةً علَّ 

   بواسطة حركةإالَّ ء يان األشم ءحيدث يش نْ يمكن أ  ذن الإف

 . وأيُّ التأثري ة لقبولة مستعدَّ املادَّ  علول، وجتعلة إٰىل املب العلَّ قرِّ تُ 

قبله  كونت نْ وأ  وادث فال بدَّ لحل الً ن أوَّ يكو ض أنْ فرَ ء يُ يش

د يف ذلك حلدوث ذلك االستعدا  ليكون سبباً ريُّ ة وتغحرك

 كن حدوث احلوادث.يم نهجال هذا وقت، فعىلٰ ال

 .ةً ر يستدعي علَّ ثِّ ة املؤريَّ د مؤثِّ دُّ جت ال يقال:

فال  ،له يف اخلارج وجود كم إضايف الة حريَّ املؤثِّ  ا نقول:ألنَّ 

 . ةً علَّ عي يستد

ة،  اعليَّ فعٰىل دوام ال ان آخربدأ برهذا املوضع مولنعقد يف ه

كون ت نْ وأ  بدَّ  والب، هلا من أسبا دَّ ذه احلوادث ال بفنقول: ه

يكون حدوثها  أنْ ا مور حادثة، فإمَّ أُ يف اركة أو مش باهبا حادثة أس

ل يوجب وَّ ا، واألعللها منه وث قربددفعة أو حل اهحلدوث علل

 ، وهو حمال. عاً تناهية مت غري ملوالوجود علل ومع

رب ألجل وذلك الق ،منها  هاألجل قرب عللدوثها فإذن ح

لقبول الفيض عن  اد� ستعث مذلك احلاد رةولصري ةً علَّ  السابق نَّ أ 

تتايل  مزة لكانت آنيَّ  تعاقبة إنْ مور املفتلك األُ  ،روصواهب ال

 نه.م بطالتقدَّ  ، وقدتاآلنا

كون  يفال ،متقاطعةل بل هي اصال يكون بينها اتِّ  يضاً أ و

لسابق منها فال يكون ا ،خربوجود اآل قاً لِّ عها متء منوجود يش

 َض رِ ة وقد فُ معدِّ  ةً علَّ ون يك حق، فالالَّ ال نتهاء إىلٰ واجب اال

 خلف. ا هذ كذلك،
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ودة جن اآلنات غري موذصال. فإتلك احلوادث اتِّ فإذن بني 

 َض رِ متٰى فُ يث بح ء فرضاً ضها يف ذلك اليشمكن فرالفعل، بل يب

 دايةة للاميض وبويكون هناي ،ينزءاجل بني  كان مشرتكاً  نٍ فيه آ

وجود الق لُّ عتم انملزمان، والزو اا حاله هستقبل، والذي هذللم

 ث احلوادث أمرب القريب حلدوسبال بت أنَّ باحلركة، فث

ابلة  ق غري مورب من أُ مركَّ  صل غريمتَّ  ضٍ مقت ]]١٦٥ [[ص/

 .أ لذي ال يتجزَّ زء ااجل ادي نفيأ من مببدم مة. وذلك أيضاً للقس

ال   وقبله حادث آخر وث حادث إالَّ نع حده يمتأنَّ  منه فظهر

 ية. اهن إىلٰ 

 ته ألنَّ وربص عضو كلِّ ة اختصاص مادَّ  نَّ فأل ،اسعا التوأمَّ 

 حادثة سابقةمور أُ تلك الصورة بسبب ل ةة كانت مستعدَّ املادَّ تلك 

 اوهلقة حال حصمور السابتلك األُ . والسبب يف حصول عليها

 ل.ا ال إٰىل أوَّ ة عليهر سابقَخ مور أُ أُ 

ن مكامل العقول أنَّ  يةبدار يف ه قد تقرَّ إنَّ (كم: واجلواب: قول

م،  مسلَّ  )و مل يكنأ  كان قادراً  اءسو ح مرجِّ  له من كان ال بدَّ  كيف

بل  ،يف ذلك يس بحثناكن لل ر، املؤثِّ ن إىلٰ كنوجب استناد املما نَّ إف

عي ا ندَّ ح، فإنَّ رجِّ  ملر الؤثِّ مكن عن املأحد طريف املويز وقوع جتيف 

ت ساوعطشان إذا تع والائواجلب من السبع ، كاهلارورة فيهالرض

 ح.ال ملرجِّ  ه خيتار أحدهانَّ إلوبه، فية إٰىل مطء املؤدّ شياألا

جوعه   يشتدَّ بع أو دركه السيُ  ىٰ حتَّ  اً ه يقف متحريِّ نَّ ل: إوال نقو

مثل  حاً كون مرجِّ ي ن أنْ ء يمكأحد يشببال خطر و ول أو عطشه.

، اً ضجن ثركأو أ  سن لوناً أو أحوانب أقرب إليه أحد اجل يكون نْ أ 

 مور.األُ ه هذ يف رض االشرتاكلنفف

 ل لوجوب دوام واجبعلول األوَّ ملا م دواتيضيق وأيضاً 

، وهو ينفي اجر�  وهلمَّ  ،لوَّ م األاودوام الثاين لدو ،دالوجو

 ر.ثِّ د يف غري ذلك املؤايمكنه اإلجي. والقادر احلدوث أصالً 

  وقت معنيَّ العامل يف  قاعرادة بإيق اإلعلُّ رب يف تعتَ يُ  أنْ ا إمَّ (: قوله

ون ذلك عنيتم بك إنْ  مك، ألنَّ ضعيف )ربعتَ أو ال يُ ت وق ال ذلك

ادة يف كون اإلر راً ثأ ]] ١٦٦/[[ص  للوقت أنَّ  رباً الوقت معت

عنيتم  به. وإنْ  ك ال نقولذلف لك الوقتذامل يف قة بإيقاع العتعلِّ م

العامل  قاعإي من حيث هي هي  اقتضت لذاهتادة اهللا تعاىلٰ راإ أنَّ به 

 اً ضيقتع ال مللوقو ن الوقت ظرفاً ويك أنْ  قت عىلٰ ذلك الويف 

 ،يئاً ل شامم يف إبطال هذا االحتما ذكرتنتم . وأ فهو حقٌّ  لإليقاع،

 رادة كذاإٰىل اإليح أصل الرتج د. وكام استنه دوام العاملزم منوال يل

ة، وهو يَّ وصإٰىل اخلصبالنسبة  باً وجَ  لكان موإالَّ  ،خلاصُّ الرتجيح ا

 حمال. 

 نَّ إف اخصي� أو ش اي� واء كان كلّ س ديإرافعل  كلُّ ملة فوباجل

صت خصَّ  قت بوقتا، وإذا تعلَّ إلجياد لذاهته باصة لصِّ اإلرادة خم

، باً وجَ منه تعاٰىل ووال يلزم ك سبيل الوجوب. عىلٰ  ذلك الوقت

 ليس الذي رادة.ال بالقصد واإل ي يفعلب هو الذاملوجَ  نَّ أل

إجياده يف ة بقعلِّ مت هتا وإرادتهللتخصيص لذاموجبة  دةراإيفعل ب

ال يكون ف ،قر ال حمقَّ دَّ أمر مق هادث، ألنَّ بحس ر. وليوقت مقدَّ 

 . حادثاً 

ن م حمال مو املعلال الفعيل، وتغريُّ  فعايلتابع هو االنم اللوالع

وب وال ريب يف وج العلم، ض ملطابق لذي هو فرث العلم احي

ابق وجوده. حال فرض مطوده ض وجوء حال فراليش

غريه.  يف حصوهلاصاصها بوقت امتنع ختا َض رِ ا فُ واملصلحة إذ

جياد ير إدء من املصالح عٰىل تقدم اختالل يشعلم بععاء الوادِّ 

دعوٰى   املقدار،يف زيد منهأ أو عٰىل تقدير حصول  بآنٍ قبله العامل 

 إنْ يه بحث فليفه، وسيأيت المصلحة وكذا تك الكافرباطلة. وخلق 

 ٰىل. تعا اهللاشاء 

ل زوي وقت الفرض االمتناع يف  نَّ أل صل،نقالب غري حاالوا

ض فرَ يُ  ٰى تَّ ت، وقبل الوقت ال وقت حممتنع يف ذلك الوق  دائامً ه نَّ إف

 .وجود العامل إمكانفيه 

ة والدائرة بيَّ للقط وصتنياملخص نقطتني التعنيُّ (قوله: 

 لكونه حموراً  طّ خلمنطقة وا] ]١٦٧ /[[ص صة لكوهنااملخصو

 .)احلركةلك  تل تعنيُّ جأل

 عنيَّ املالفلك  تصَّ اخا ذا لك، ولكن ملنزاع يف ذال  :ناقل

 ة؟باحلركة املخصوص

 .)ة عٰىل هذا الوجهحلرك باال حيصل إالَّ  عامللنظام ا ألنَّ (قوله: 

رنا حركة لو قدَّ ا ورة أنَّ بالرض علما نطل، ألنَّ : هذا بانالق 

ن إٰىل ورسعته، لك خصوصة وعٰىل بطئهملاة اكب هذه احلركالكو

 .ع العاملافمنء من يش ه ال خيتلُّ نَّ إف جلهةك اتل ضدِّ 

تزعموا  نْ كم أ له إذا جاز الدليل، ألنَّ  منا، لكن يبطل أصلسلَّ 

ال  مَ ، فلِ مللنظام العارعاية منه  ختار احلركة املخصوصةلك االف أنَّ 

 قت املعنيَّ جياد العامل يف الوإ تارام اخ إنَّ : الباري تعاىلٰ يقال نْ جيوز أ

ح يف قدَ يُ  ءيش أيِّ وب؟ عاململ ورعاية ملصلحة الاالعام رعاية منه لنظ

 ح به فيام ذكرمتوه.قدَ يُ  هذا أمكن أنْ 
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اجلهة  ناحلركة م خرٰى تضادُّ  أُ ة إىلٰ احلركة من جه(ه: لقو

 ء كونهليش ء قابالً ن اليشمن كو وال يلزم ،وىلٰ األُ خرٰى إٰىل األُ 

 .)هلضدِّ  بالً قا

 نَّ ٰىل ألنا ع، ولكن قد دلَّ كتنيحلرة هاتني اضادَّ يف م نزاع قلنا: ال

  صف به كلُّ يتَّ  أنْ  سم يصحُّ صف به جيتَّ  أنْ  حُّ يص عرض لَّ ك

 ب حاصلة يفرق إٰىل املغركة من املرشك فاحلوإذا كان كذل، سمج

 ،سلعكهلا وبا الثاين قابالً الفلك يكون  ل فيلزم أنْ فلك األوَّ ال

ال ني  اجلهت بإحدٰى الفلكني د منواح اختصاص كلِّ  كونفي

 م. كالمك لبطِ ح، وذلك يُ رجِّ مل

 فجاز أنْ  ،ه بالعقولتشبُّ حركات األفالك ألجل ال( :لهوق 

ر هذا اختالخرٰى، فدون األُ  احلركتني حدٰى بإ ه حاصالً لتشبُّ ايكون 

 .)ركات سائر احلحلركة عىلٰ فلك تلك اال

ه  ل التشبُّ الفلك إذا حاو ألنَّ ا باطل، هذ نا:لق ]] ١٦٨[[ص /

 ألنَّ  قل،علا سه مثلجيعل نف ه حياول أنْ ألنَّ لك فليس ذ قولالعب

 من  ملعنيَّ بل ا الستحالة انقالب األجناس، ،اجلسم ال يصري عقالً 

الكامالت التي  عل كلَّ الفل بصِّ ُحي  نْ الفلك حياول أ  ه أنَّ تشبُّ ذا اله

 التبالفعل من الكام قد حصل لهقل الع ا له كام أنَّ حصوهل يمكن

 كني ملك ذله املعنٰى من التشبُّ  كان إنْ ، ون احلصول لهما يمك كلُّ 

 اختالف هذه احلركات، ألنَّ  اً ات العقول موجبتالف ماهيَّ اخ

ن ك به مه الفلتشبُّ  ته فإنَّ وماهيَّ  ن حقيقتهكايف د كل املجرَّ العق

 .ف أصالً ذكور ال خيتلجه املالو

ل عقة ون ماهيَّ فال يلزم من ك ،تلفةات العقول خمهيَّ مال: ال يقا

ه ليس نَّ أل، خرٰى أُ ة كوهنا موجبة حركة صصوة خمموجبة حلرك

 ء.يش لذاته كلَّ  موجباً  املوجب لذاته شيئاً 

وال  جسامً   مل يكنامَّ ـولكن العقل ل ذلك، : ال نزاع يفنقول األنَّ 

فلم يكن  ،احدةثلة وامملتام ااألجس نسبته إٰىل مجيعنت كا اي� جسامن

 ه إالَّ غرين  مأوىلٰ  ه اخلاصِّ رثام لقبول أبعض األجس خيتصَّ  أنْ ب

يف اجلسم عاد  الً كان حا ة، وذلك الزائد إنْ يَّ سمجلعٰىل ازائد ألمر 

ة ال سميَّ جلا من أنَّ  ملا مرَّ  باطالً كان له  ن حمال� اك نْ إو ،السؤال فيه

 هلا.  لَّ حم

وجود ن ع راً ليس متأخِّ  من الفلك نيَّ عاملع افتقار املوض(له: وق 

 .)الفلك

عن  عبارةع للكوكب وضامل كون ذلك ألنَّ  ا باطل،: هذقلنا

فتلك  ،بجسم آخر طاً وهي كوهنا حمي ،ةفة خاصَّ ضاع إسطح مال

 ،ر عن وجود اجلسمتأخِّ امل عن ذلك السطح رةاإلضافة متأخِّ 

] ]١٦٩ ص[[/ ال حمالة عن راً خِّ متأ النقرة صول تلكون حفيك

جواب  كرمتوه، وهوبطل ما ذ، وذلك يم الفلكتكون جس

 .امتعن املتمِّ  عذرهم

 ام كان ألنَّ احلوادث إنَّ ث حدو(نة: الثام عارضة املعىلٰ  لهوق 

هب احلوادث عن والك تة لفيضان ة معدَّ احلركات السامويَّ 

 .)لصورا

  ،لهابطِ يُ  حارصاً  سيامً نذكر تقائلة، ونحن قلنا: هذه عبارات ه

فيضاهنا  فمل يتوقَّ  نْ ديمة فإكانت ق  وادث إنْ ة هذه احل: علَّ ولنقف

 بأنَّ  اً افعرتذلك اث حادث كان و حدعىلٰ  يمةلقدة اتلك العلَّ  عن

أصل دليلكم. طل ب، فييكون أثره قديامً  ال جيب أنْ  ر القديماملؤثِّ 

عند فعل وة بالت علَّ ط ما كانلرشة قبل حصول اف فالعلَّ وقَّ ت إنْ و

ث حكم حاد ة بالفعلا علَّ ة بالفعل، فكوهنت علَّ اره صحصول

 نْ ر إؤثِّ ر، وذلك املن مؤثِّ م اهل دَّ ن فال بمل يك نْ ة بعد أهيَّ لتلك املا

 اً مء مقدَّ ة وجود اليشتكون علَّ  ن أنْ عليه فقد أمك كان سابقاً 

ث إٰىل حاددث حا كلِّ  ك جاز استناد وجودز ذلعليه، وإذا جا

يستند  ن غري أنْ م هب الفالسفة،هو مذ كام ،لإٰىل أوَّ ال له آخر قب

ر املؤثِّ  تاإثبباب  ذلك يسدُّ ر قديم، وإٰىل مؤثِّ ذلك احلادث 

 له فاملقارن إنْ  مقارناً  اً ة أمرر يف تلك العلَّ ؤثِّ املكان  القديم. وإنْ 

ث ذلك فالكالم يف حدو كن معلوالً مل ي له دار، وإنْ  الً وكان معل

ورة األقسام املذك وتعود ل وتسلسل،وَّ يف األالكالم رن كاملقا

 بعينها. 

 ث إنْ دااحل فذلك أيضاً دثة  حااملعنيَّ ة احلادث نت علَّ كا وإنْ 

ل فيلزم فيه كالكالم يف األوَّ م الالككان  يكون معه وجب أنْ 

باب إثبات  يسدُّ  ، وهوهلا معاً ية اإثبات علل ومعلوالت ال هن

 دث حاإىلٰ  مستنداً  اً يضأ  عليه كان هو كان سابقاً  الواجب. وإنْ 

 السفة، وذلك ما هو مذهب الفعىلٰ ل ال إٰىل أوَّ  عليهآخر سابق 

نفي الصانع أو م مهيلز ا أنْ ه إمَّ انع. فثبت أنَّ الصات إثبباب  يسدُّ 

 ف أثره عنه.ر قديم يتخلَّ اف بمؤثِّ االعرت

ة عّليَّ   أنَّ م هذا الكالم عىلٰ أنتم بنيتال: ال يق]] ١٧٠ص [[/

 ع.اهتا، وهو ممنوعٰىل ذرة حكم زائد ثِّ ؤملاة لَّ الع

اس حد أجنأ  يفعل نْ مقولة أ نَّ فقوا أ الفالسفة اتَّ ا نقول: ألنَّ 

 هنا. لكذ من متناععراض، فال يمكنكم االاأل

م  دَ عٰىل ِق  لُّ دهتا ال تعيتم قوَّ الشبهة التي ادَّ ثّم نقول: هذه 
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دات ابإرد مريد واجب الوجو يقال: إنَّ  الحتامل أنْ  ،امسألجا

 حق عىلٰ لالَّ ة حلصول اا علَّ سابق منه وكلُّ  ،هلا لحادثة ال أوَّ 

رادة تهت إٰىل إإلرادات انا كتل ثمّ  ،ركةاحليف ذي ذكرمتوه الوجه ال

ا هلمل تكن  م. فعٰىل هذا: احلوادث وإنْ قة بإجياد األجساتعلِّ م ثةحاد

 .األجسام مع ذلك تكون حادثة نَّ  أ بداية إالَّ 

إٰىل ات قاصد اجلزئيَّ عامل به تعاٰىل عٰىل أنَّ  نيٌّ مب هذاال يقال: 

 إجيادها. 

 باهتام.ا نقول: سيأيت إثنَّ أل

ة علَّ  لذاتهاجب الوجود يكون و أنْ وز جي ال مَ منا: فلِ لَّ س

ا إهنَّ ّم ثة ال بداية هلا، ين له إرادات جزئيَّ لوجود موجود غري جسام

هذا  جسام؟ وعىلٰ األ قة بخلقإرادة متعلِّ اإلرادات إٰىل تلك انتهت 

 ثة.حمدَ جسام تكون األالفرض 

 ،ةاجلزئيَّ دراكات اإل  معل إالَّ ة ال حتصيَّ صود اجلزئل: القال يقا

لية تلك من ال أوَّ م لزفي ة،سميَّ  مع اآلالت اجلإالَّ  صل حتوهي ال

 لية اجلسم.رادات ال أوَّ اإل

الت باآل لصحتام ة إنَّ رادات اجلزئيَّ إلا م أنَّ سلِّ ال نُ ل: وا نقألنَّ 

ئلني ن احلكامء القاقوم م وهذا االحتامل مذهب ة.نيَّ اجلسام

 اً رصا نن ريملتأخِّ من ا لطبيبكريا اد بن زمل، وكان حممّ بحدوث العا

 رسطو بإبطاله.أُ  ابأصحن د مأح له، ومل يستقّل 

باحلادث  ارضعه م: أنَّ واجلواب عن الثاين]] ١٧١[[ص /

ن وجد فيكو ي ملزل وإالَّ األ ه صحيح الوجود يفنَّ إفمي، اليو

 هو ، فامورةه حادث بالرضا قلتم، لكنَّألزل مللوجود يف اواجب ا

 احلادث املعنيَّ  م بأنَّ بتجأ  نْ فإ عن العامل. فهو جوابنا كم عنهجواب

يف  فيام ال يزال، فنحن نقول قلب ممكناً يف األزل ثّم ان عاً تنمم انك

ب   جيه ملمع أنَّ  يف األزل اً كنن ممه كاقلتم: إنَّ  وإنْ  ذلك.العامل ك كلِّ 

 ذا هنا. زل، فكحصوله يف األ

ته ال إٰىل نظر إٰىل ذابال ألزليف االوجود ه صحيح ول: إنَّ ثّم نق

م ة، فال يلزف املخلوقيَّ صو رباباعت وممتنع يف األزل ،ثاً دَ حم هكون

امل حالة العاست وال ،ده أزالً وجو وال ،انقالب املمتنع لذاته ممكناً 

الن بطف عرَ ر، وبه يُ املؤثِّ  عنث ناء احلادوال استغ ،هاتلذ زليف األ

 الكربٰى.

ه أمر ألنَّ  ،ن يف اخلارجق اإلمكاسبم سلِّ نُ  وعن الثالث: ال

 وإالَّ  ،فال يستدعي حمال�  ،مدَّ ما تقعٰىل  اثبوتي�  وصفاً  ال هنيذ

ض عارَ ويُ ه. م بطالن، تقدَّ رةوتسلسل. وتالزم اهليوٰىل والص

ع قبول المتنافيها،  حاال� ليس  كاهنا نة فإما ممكهنَّ إف ،افسه نباهليوىلٰ 

كنة دات املمرَّ كذا للمج، وا هيوىلٰ ه عندكم فلهمقدُّ ء تاليش

 م. عندك

ستدعاء ا دممن ع موعن الرابع: ما تقدَّ ]] ١٧٢ص [[/

ود تعاٰىل. جومان. وانتقاضه بأجزاء الزمان وبواجب الالسبق الز

ٰىل ذهب إ بعضهم فإنَّ هلا،  عاً ابت ركةلحل كون الزمان مقداراً ع ونمن

 .طلق الوجودملدار ه مقأنَّ 

سع ي يتَّ العامل الذ ض قبلاملفرت اإلمكان اخلامس: أنَّ ن وع

هو أمر  ام، إنَّ ن يوماً يعرشسع ليتَّ ام أقّل من الذي ة أيَّ رشث عحلواد

 اخلارج. يفق له ذهني واعتبار عقيل ال حتقُّ 

ث  حدو قبل دَ جِ وُ  هبه أنَّ  تمنيع نْ إم؟ كالهذا ال ملراد منا ثّم ما

خر آ وأمررات ة من الدولعرش عسراضه أمر يتَّ مه وأعالعامل بأجسا

 هإنَّ : مقلت مَ ل، فلِ لوب األوَّ طاملصادرة عٰىل و مفه ،ينعرشل سعيتَّ 

  فيه؟وهل النزاع إالَّ  ؟ة وزمانعامل مدَّ جد قبل حدوث الوي

  نت أقّل مناك تدَ جِ وُ  اذإ ةورات العرشلدا عنيتم به أنَّ  نْ إو

زمان د ال يقتيض وجون ذلك م، ولكين فمسلَّ رشعالدورات ال

 مل.لعاقبل حدوث ا

 س اهللاقدَّ (ين  ة والدِّ لَّ امل قني نصري حقِّ خنا أفضل امل ولقد سألت شي 

فرق بني فرض امتدادين يف الزمان ال ( فقال:  ك، ذلعن  ) ه روح 

 أطول من احدمه ن أ يف املكا ينن اآلخر وامتداد م  أحدمها أطول 

  الفرضق اقتٰىض حمقَّ  ل وجود زمان األوَّ   الفرض قتٰىض ا  فإنْ خر، آل ا 

 غري متناهٍ  كون ل ي األوَّ  ق. وكام أنَّ عد حمقَّ بُ وجود الثاين 

  .) م حتكُّ   ا ثاين ومهي� وال  اعقلي�   ل األوَّ ون  وك   كذا الثاين. ]]  ١٧٣  ص [ [ / 

هذا  ر قط  نصفىلٰ لذي يزيد قطره عا اجلسم نَّ إونعم ما قال، ف

 ،العامل سع لنصف قطر هذاتَّ سع له ما يأذرع ال يتَّ  ةامل بعرشالع

 ولون به.لعامل، وهم ال يقج اخارء ثبات اخلالفيلزم منه إ

أوقات   رديتقامل بالعٰىل م عاٰىل متقدِّ  تعاهللا السادس: أنَّ ن وع

حلركة وال ا م الزمان والدَ غري متناهية، وال يلزم من ذلك ِق 

له  كيف وأنَّ ، فمكنألثال م قعيف الوا يكن له مللو وهذا . اجلسم

 ؟ بعضان عىلٰ جزاء الزمأ م بعض و: تقدُّ اقع وهيف الو مثاالً 

م بالزمان لتقدُّ افي وال يلزم من ن .كذلك أيضاً وعن السابع: 

ق الواجب تعاٰىل واملمتنع كالمها ال حتقُّ  نَّ إم، فقدُّ لتنفي ارج اخلايف 

، ناً ذه ام عليهامارج مع صدقهخلا يف واالمتناع منهام بوللوج

 ر. س األمم يف نفتقدَّ  قه ماوحتقيهنا.  فكذا
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ل، ما هو يكن يف األز لعامل مل ن قولنا: ا املفهوم م  أنَّ  وعن الثامن: 

 .فيام مٰىض  كائناً ه ليس نَّ إ و  ، اآلن ئن ن كان قولنا: هذا الزما م وم فه امل 

  ا هنا.كذ ف  ، ن ما مان حصل فيه الز ز   ذلك عٰىل وجود  وكام ال يدلُّ 

ز  يُّ ت وجوده كتم عن وق م العاملت عدز وق متيُّ  أنَّ وعن التاسع: 

مس، الذي حدث فيه األ وقتال عن ليوميه االذي حدث فوقت ال

ن كاأمس  وقتعن ] ]١٧٤/[[ص  ماليو توق  زلو مل يتميَّ  هألنَّ 

 وهمع أمس وهو حمال، فيكون للزمان زمان. فام  اصالً ليوم حا

هنا  الزمان أنَّ ل . واألصابنا عن العاملجوو هفجوابكم عن ذلك 

 حقيقي.ال  ديريتق

إٰىل  مستنداً  ثاً لعامل حمدَ ا انك لو(قولكم:  نَّ ارش: أوعن الع

 إنْ  ،)أو ال الً عل أزمنه الف حُّ كون يصي أنْ ا در إمَّ القا لكان ،لقادرا

زل، فهو حمال. ألمنه يف األزل إجياد الفعل يف ا ه يصحُّ م به أنَّ عنيت

اده إٰىل نسإاعتبار ب ال نفسه يف ملة وجود العاعنيتم به صحَّ  إنْ و

ال  فعل فيامزل إجياد المنه يف األ حُّ صه ييح. أو أنَّ فهو صحالقادر، 

 دجولوحيح ان صذي كا، فالوأبداً  أزالً  بتةة ثاهذه الصحَّ يزال، ف

لوجود ا والذي هو ممتنع ،وأبداً  ت فهو صحيح الوجود أزالً يف وق 

 .وأبداً  زالً أ  نعفهو ممت

 بوقاً نه مسط كوومي برشادث اليحلباض فمعار وأيضاً 

زل ة يف األثبوت الصحَّ  لذاته مل يلزم كان صحيحاً  ه إنْ نَّ إف بالعدم،

ا مَّ إ ةصحَّ ال دم تلكفع مل يكن صحيحاً  وإنْ العامل،  كلِّ  ا يففكذ

 وه.رك أو لوجود املانع، ويعود التقسيم الذي ذم املقتيضلعد

ك الفعل ذل ته عىلٰ يَّ درقاتبقٰى  ا أنْ عل فإمَّ جد الفأو إذا(قوله: 

 .)ال وأ 

ا لفعل. وأمَّ عد وجود ااقية بوهي ب ،ر ثبويتة أمريَّ قلنا: القاد

 نم هي، بل ارجيف اخل اثبوتي�  راً س أميه لا أنَّ نَّد بيَّ بالفعل فقا قهتعلُّ 

  يف الذهن.ة التي ال وجود هلا إالَّ مور اإلضافيَّ األُ 

قه، علُّ ت يف ليس يف العلم بل التغريُّ  نَّ : أ عرش ادياحل نعو

ات والصفعراض األ وكلُّ  ،يوميض باحلادث العارَ يُ ثّم  لقدرة.كا

م عنها فهو كوابام هو جاٰىل، فة له تععلوما مهنَّ إفل احلادثة واألحوا

 .ملالعا لةبنا عن مججوا

فعله لغرض عائد إٰىل  : أنَّ وعن الثاين عرش]] ١٧٥ [[ص/

 .ريغلا

يه النسبة إلب لهساوٰى عدم حصو ري إنْ فع الغن حصول(قوله: 

 . ) كان مستكمالً إالَّ و ح،من غري مرجِّ  حاً ترجي كان

غريه ال  رض لالغ ان حصوله إذا كتم بذلك أنَّ عني قلنا: إنْ 

لك الغري لذ رضلغذلك اول ه وعدم حصن حصول كامل لضمَّ يت

 له عىلٰ  حامالً  كلن ذال يكو ن فوات كامل عنه وجب أنْ ال يتضمَّ 

للفاعل إٰىل  عياً ادلغري يصلح د انتفاع ارَّ جم ممنوع، ألنَّ لفعل، وهو ا

بحيث املدح والثناء  حقُّ ذي هذا شأنه يستنعم الفاعل ال عل.الف

م يتعن إنْ . فاالستحقاقمل حيصل ذلك  للفععنه ذلك ا يصدرلو مل 

 عٰىل أنَّ ؟ هيلل عه حمال؟ وما الدليقلتم: إنَّ  مَ ستكامل هذا، فلِ االب

 قتٰىض فاه كامل لذاته تعاٰىل نَّ والنقصان خطايب. وأل الكاملث حدي

 عنه بمقتٰىض  ري، فكان صادراً مجلته نفع الغ منو للذاته الكام

 أنقص وأخّس  الغري يكون لألجمن فعل  م أنَّ سلِّ وال نُ  كامله.

وهو  ،ة وإلرشادهممَّ املبعوث لنفع األُ   بالنبيِّ  قضنته. ويمن

وال . نملراعي أرشف من الغمنهم، وال ة وأكممَّ ن األُ م فأرش 

بة إليه طاق بالنسال يُ ا م يفافر قبيح، وتكلالك خلق م أنَّ سلِّ نُ 

 ما ىلٰ لعوض واجب عواآلفات، وا لغالب الرشُّ وليس انوع. مم

 ٰىل يف باب العدل.عات اهللا شاء ه إنْ ذلك كلُّ يأيت بيان 

ليس هو مطلق  دواجل : أنَّ وعن الثالث عرش]] ١٧٦[[ص /

زل حمال األيف والعامل ة النفع، جه بل إجياد املمكن عىلٰ  ،ادجياإل

يف وقت وجد العامل النفع لو أ  حيصلام ختار، وإنَّ عن املالوقوع 

 جياده. إ

ث ادنتقض بإجياد احل. وييضاً أ لك : بذبع عرشالراوعن 

ه. تليَّ أز وال يلزم من ذلك دوامه وال ،ه جود وإحساننَّ إ، فعنيَّ امل

 اإلحسان نَّ أل، حساناً ناس كون اإلجياد إالوقد منع بعض 

ء ه، واليشتلك النعمة إليوصول  م عليه حال ملنعَ د اوجويستدعي 

 ال، ف تسلسلوإالَّ  ،هالوجود إليحال وصول  ن موجوداً مل يك

مة الصغرٰى هنا املقدَّ  نَّ إل، فاألوَّ  احلقُّ . واإلجياد إحساناً يكون 

 ممنوعة.

 إالَّ و ة زائدة،ة ليست صفة ثبوتيَّ يَّ راملؤثِّ  : أنَّ رشع مسااخلوعن 

وصف  لسل، بل هيويتسة ريَّ ؤثِّ ومر  مؤثِّ ة إىلٰ فتقرممكنة مكانت 

 جيبالنقيضني وأحد تفاء واحد. يف الثبوت واالن مهااعتباري حك

وكذا يف  ،كام يف الوجوب ونقيضه ،فال وداً جموا أمَّ  ن إجياباً يكو أنْ 

 قسيميه.

 ملمه تعاٰىل عٰىل العاتقدُّ  نَّ من أ مما تقدَّ  :سادس عرشالن عو

وه قة. وما ذكرمتال حمقَّ متناهية رة غري دَّ مق]] ١٧٧[ص /[ أوقاتب

 توقاعندكم بألعامل ر عن اتأخِّ ه منَّ إاليومي، فدث حلاينتقض با
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 يتناهٰى حمال، فام هو جوابكم ال ما قضاءوان ،قة غري متناهيةحمقَّ 

 عن العامل. اهو جوابنل فسؤاعن هذا ال

  ثمّ معدومني  ن الشيئانكاا  إذف عبارة عامَّ وقُّ ل: التقاال ي

الوجود  يبتدئ اآلخر يف الوجود عٰىل أنْ ا يف ول أحدمهدخف توقَّ 

 إذا كان ه إالَّ فرض نيمكوهذا ال  آلخر،عده احيصل ب ثّم وينقيض

ق هذا تحقَّ  يا إذا مل تكن هلا بداية مل ضية بداية، أمَّ ااملدث حوالل

 ف.قُّ وتال

قة قَّ وقات املحألا لكم هذا اجلواب يف صحَّ  إنْ : ا نقولألنَّ 

 رة.املقدَّ  يف األوقاتا وه منَّفاقبل

  ه عندق لقُّ ي ال حتضعيف عامّ  ياله خ: أنَّ بع عرشوعن السا

لتفات إليه الا والة لميَّ ب العتُ إثباته يف الكُ وز  جي، فالاصِّ اخلو

 ا شخصاً ينا إذا رأ نَّ إن، فيرقت بني األمدهية فرَّ لبا ة. عٰىل أنَّ البتَّ 

كن  هل يم هعٰىل ذهننا أنَّ  اضن، وإذا عرعن األبوين ده تولَّ قطعنا بأنَّ 

مل نجد عن األبوين؟  شخص البل زماننا حدوث جلملة ق يف ا

  ّرض ي ق ملفربالوإذا حكمت البدهية  لك،ذاع بامتن قاطعاً ن الذه

 .ة ذلك الفرقيَّ اجلهل بكمّ 

 ز أنْ جامنع املالزمة، فب :وعن الثامن عرش]] ١٧٨[[ص /

 وث.وطة باحلدرشم ةة املقدوريَّ تكون صحَّ 

 يلزم الباقي حمتاج وال إنَّ التايل، فاع متنم اسلِّ كن ال نُ ، لمناسلَّ 

ة الوجود مرَّ  ر معطياً ؤثِّ و كان امللزم لام ي، وإنَّ اصلحتصيل احل

هذا لو  بق فال. عٰىل أنَّ لساد اللوجو ا إذا كان حافظاً أمَّ رٰى، خأُ 

 يوهو رضور، قر عٰىل اإلطالؤثِّ ما إٰىل مر سناد أمإامتنع  تبث

 الن.بطال

ويعارض  ف اعتباريوث وصاحلد : أنَّ ن التاسع عرشعو

 م.دَ بالقِ 

 .)قديم اً ه أبدإنَّ (قوله: 

ه يف األزل أنَّ ليه بع مكه يف احلال ال ُحي نَّ ألة، نا: هذه مغالطلق 

 ونيف احلال ال يك هه كان يف األزل، كام أنَّ نَّ أب ليهبل حمكوم ع

القول يف  نَّ هر أ ، فظاً دثحا ه كانإنَّ ل ب ه حادثعليه بأنَّ  حمكوماً 

 ث.دَ كالقول يف املحلقديم ا

ل فألج ،س احلادثدوث هو نفحلا ام زعم أنَّ النظَّ  واعلم أنَّ 

 اد أنَّ ر بن عبَّ مّ ع م عمر. وزوهحكم باستحالة بقاء اجل كلذ

 من املعاين.  لهل بام ال هناية وقوالتزم ال ،زائد عٰىل احلادث دوثاحل

لزم رة ال يستاملتكثِّ  ف بالعوارضاصاالتِّ  نَّ أ  ين:وعن العرش

اوٰى س السواد إنْ ا يقال: جمرٰى م وه جارٍ رتكيب. وما ذكرال

ه لفخا إنْ ، ووهو حمال ،واد بياضاً لسا انوجه ك من كلِّ  البياض

 هخالفه من وج ، وإنْ وال عرضاً  داً وجون موجه مل يك ن كلِّ م

 ه،فيتساويا ي لذمن الوجه ا السواد بياضاً  انوساواه من آخر ك

 الوه.ورة فكذا ما ق ن بالرضهذا معلوم البطال وكام أنَّ 

 ري. والتخيأثراً  ن العدم ليسين: بمنع كوي والعرشوعن احلاد

فلوال ثبوت  ،هن عدمه يتضمَّ ضدَّ  ن ألنَّ اك امه إنَّ ء وضدِّ اليشني ب

ء رية بني اليشاخلفعله ملا حصلت  الء والتخيري بني فعل اليش

 ه. وضدِّ 

فيه ال  رأثَّ  ثاملحدَ  ين: أنَّ رشين والعالثان وع]] ١٧٩ [ص[/

ال جيب  االختيار، فتار فاعل بالقصد وخمه هو هو، ألنَّ  من حيث

 جياد. ا غري اإلهب ريدأُ  إنْ نوعة والنسبة ممدوامه. بره أث مدوا

 :تبانيذت

ة مبنيَّ  احلدوث يف التي ذكرناها ىلٰ ول: الطريقة األُ التذنيب األوَّ 

عتزلة يخ املادثة. ومشاات احلنيَّ ن الكائسم عاجل خلوِّ ع ناعٰىل امت

عن  سماجل اع خلوِّ امتنه الطريقة عٰىل األحوال بنوا هذ ومثبتو

 هللاشاء ا م إنْ همعث البح أيت، وسياته الكائنيَّ لل هلذع هي معانٍ 

 لوب.طيها يف إثبات امللإتلك الطريقة ال حاجة  اٰىل. عٰىل أنَّ تع

   بعداهتا إالَّ إثب يمكن ، وال املعاين لكت اتل: إثباإلشكال األوَّ 

 ٰى أكثرها.تمشَّ مات كثرية ال يمقدَّ 

بطال حصول  إ بإالَّ ات م قدَّ لك املبعد ت يتمُّ اإلشكال الثاين: ال 

 وال سبيل إٰىل إبطاله بشبهة فضالً  ،راملختا لاعلفات بائنيَّ الكا هذه

 ة. عن حجَّ 

  بطالإ عيذلك يستدوث تلك املعاين، وحدإلشكال الثالث: ا

عٰىل األعراض، نتقال ، وإبطال االالظهوركمون ول بالالقو

 ،حملٍّ اين ال يف عال حصول املوإبطعنٰى باملعنٰى، وإبطال قيام امل

 بول.قالة ت صعبثباة اإلمات عرسذه مقدَّ وه

 جواز ىلٰ عة التذنيب الثاين: هذه الطريقة مبنيَّ ]] ١٨٠[ص [/

  دلَّ ستَ يُ  أنْ  . ويمكنه ليع ازه، وقد برهنَّجسم عن حيِّ  خروج كلِّ 

 :خرعليه بوجوه أُ 

 زز لكان احليِّ حيِّ  ول جسم يفوجب حصل: لو وَّ ه األالوج

ال و أ  ،لوَّ لأل فاً يكون خمال ا أنْ مَّ ر إاآلخفيه اجلسم الذي حيصل 

ف والنفي رصالعدم ال ، ألنَّ اله كان ثبوتي�  كان خمالفاً  فإنْ  .نيكو

ن كوت ختالف أنْ مفهوم اال نَّ ، ألر فيه االختالفتصوَّ يُ  الاملحض 
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نة  ئق معيَّ يستدعي حقاوهو  خرٰى، حقيقة أُ  ة مقام حقيقة غري قائم

 ثبت أنَّ   بطل ذلكامَّ ـلول. ف حمالعدم الرصا وذلك يف ايف أنفسه

أو  ،إليها تكون مشاراً  ا أنْ ة، فإمَّ ت لكانت وجوديَّ لفاختو ل حيازاأل

 ،األجسام يفة ن حالَّ كوت ا أنْ سمني: إمَّ ق  ل عىلٰ واألوَّ  .ال

ه يمكن ع أنَّ أو ال تكون م . داروإالَّ  ،ه ول اجلسم فيفيستحيل حص

 وكلُّ  ،زاً يِّ حمتز حليِّ ون افيكز، و التحيُّ وذلك ه ،هاشارة إلياإل

إليه استحال   ز مشاراً مل يكن احليِّ  وإنْ  .ويتسلسل  ، زحيِّ له ز فمتحيِّ 

 ه إذاأنَّ و ض،ز نفي حميِّ احل فثبت أنَّ  ه.املشار إليه في مسحصول اجل

 ذلك فكلُّ ، وإذا كان كخرآ زاً خيالف حيِّ  أنْ ستحال كذلك اكان 

 ،ز آخرحيِّ  صوله يفن حيمك وأنْ  بدَّ  اله نَّ إز فحيِّ صل يف جسم ح

 يع اللوازم.مج يف تالثتامتساوي امل لوجوب

دون   ز معنيَّ ل يف حيِّ صحه قولنا يف اجلوهر: إنَّ  : بأنَّ َض اعُرتِ 

ن كا فإنْ  .أو ال ،ريهز عن غحليِّ تياز ذلك اما يقتيض ا أنْ مَّ غريه، إ

فنقول:   كان الثاين، وإنْ  .هامتوالت التي ذكرل عادت املحااألوَّ 

ا عن مهحدز أ يَّ تميمل  ز وإنْ ز دون حيِّ يِّ  ححيصل يف نْ أ جاز  إذا

مل  ز وإنْ حيِّ  نز دوجيب حصول ذلك يف حيِّ  ال جيوز أنْ  مَ اآلخر، فلِ 

 ا عن اآلخر؟حدمهز أ ميَّ يت

ويكون  ،تانه جهفيض فرَ تُ  وأنْ  دَّ  بز المتحيِّ  ثاين: كلُّ اله الوج

 غري ما شيئاً  متاً من جهتيه مسا] ]١٨١ /[[ص واحد لكلِّ هو 

نا متساويتني يف متام كوت وأنْ  بدَّ  ال وجهتاهخرٰى، األُ  هجهتسامته ب

 ،ةلفني بتامم املاهيَّ تخم نيئعن جز باً مركَّ  ز كان ذلك احليِّ ة، وإالَّ املاهيَّ 

حد  وا كان كلُّ  إنْ ئيه، فواحد من جز  كلِّ الم إىلٰ ل الكينتق نئذٍ حيف

 دَّ  بتسليمه الر تقدي، وبن تسلسلني آخريئمن جز باً من جزئيه مركَّ 

ب ففيه الواحد مركَّ  كلَّ  ألنَّ  ،بمركَّ  غريز حيِّ اف بمن االعرت

نا واحد، وإذا كاالك ذليف إحدٰى جهتي  منتكلَّ  وحينئذٍ  ،ورةبالرض

ملا  سامتة تصري م يه أنْ من جهتواحد  كلِّ  عىلٰ  صحَّ  يني متساو

يف مجيع  املتامثالتوب تساوي رضورة وج ،خرٰى سامتته األُ 

  تىٰ ومفسه، ن نكام يف اجلزءة حركة حَّ ص يض، وهو يقتلوازمال

 .ز واجباً يكون حصوله يف ذلك احليِّ  ذلك لزم أنْ  صحَّ 

ا ة إمَّ سفالعند الف زامي، نقول: اجلسمإلجه الثالث: وهو ولا

هتا عندهم ايَّ ركة عٰىل كلّ تنع احلام ، واألفالك وإنْ يأو عنرص لكيف

نزاع يف   الرة، والعنارصتداة عٰىل االساحلركأجزاؤها دائمة لكن 

جسم  باالستقامة واالستدارة، فكلُّ  هاائ أجزعىلٰ احلركة  ةصحَّ 

 احلركة عليه. تفاق اخلصم صحَّ باتِّ 

ي تاألجسام ال ، بل نقول:ةيَّ ض للكلّ رابع: ال نتعرَّ ه الوجلا

م حكو ،متامثلةجسام واأل ،ات حدوثه، فثبة كنشاهدها متحرِّ 

ث وحد جسام يستلزماألفحدوث بعض  ،ء حكم مثلهاليش

 .الكلِّ 

 الً دة لكن الطريقة التي قلناها أوَّ جيِّ ت كان نْ وإ الطريقة ذهوه

 أقوٰى.

 ،عليه العدم لقديم ال يصحُّ ا الث:التذنيب الث ]]١٨٢[[ص /

 ر: َخ أُ  فيه وجوهاً وقد ذكروا  .مملا تقدَّ 

 يه.العدم علفيمتنع  ،لذاته القديم موجود :لوَّ ألا

بحيث جيب  هاتوازم ذلأو كان لذاته  نْ إ قديمعدم ال الثاين:

ح،  لعدمه من مرجِّ  جوده عند وجوده فال بدَّ وو  مهند عد ه ععدم

فعل، ب يسله من فعل واإلعدام ل بدَّ  ل الفاعال ألنَّ  ،وليس خمتاراً 

عدم  ياً يكون مقتض ا أنْ ل إمَّ لكان ذلك الفع عالً ه لو كان فألنَّ 

ون ك يالفاعل، أو الب لك الفعل القديم بذفيكون عدم الالقديم 

 ديم. قالم لك عدد ذفال حيصل عن اً تضيمق

ود عليه وج فء يتوقَّ العدمي عدم يش ، ألنَّ اعدمي�  باً وال موَج 

م ال القدي ألنَّ  ،حادثاً  ونيك ء يمتنع أنْ ديم، وذلك اليشلقاذلك 

م يف لكالم فيه كالكالديم، واث فهو ق باحلاد وطاً كون مرشي

 همدَ لزم من ِق  يامً دق  انك لوه ، ألنَّ ادي� وجوال ولسل. ويتس ،لاألوَّ 

 كان حادثاً  . وإنْ فال يكون القديم قديامً  ،م ذلك القديمعدم دَ ِق 

ديم ث بالقاداحلع فاندفا ، من احلادثم أقوٰى ديالق نَّ ، ألحمال وفه

 حلادث.فاع القديم بان ارتٰىل مأو

دمها فليس انعدام أح ،فنيحاصل من الطر التضادُّ  وأيضاً 

 الو ر،باآلخام منه ينعدم كلٌّ  أنْ  زمليف ،سأوٰىل من العك رباآلخ

واحد  كلِّ  مَ دِ فلو عُ  ،واحد منهام باآلخر ة عدم كلِّ علَّ  أنَّ  شكَّ 

ته صريورحال  وجوداً د منهام ماحو يكون كلُّ  زم أنْ  باآلخر لهاممن

 إٰىل أقسام فيضيُ  بعدم القديم قولال ، فثبت أنَّ الو حموه معدوماً 

 .اطالً ب وناسدة، فيكف

ه مون عٰىل أنَّ كلِّ املت لَّ تذنيب الرابع: استدال] ]١٨٣[[ص /

 وعيكون للمجم أنْ  بجول واحد من احلوادث أوَّ   كان لكلِّ امَّ ـل

يكون  ب أنْ سود وجلزنج أ من ا واحد كلُّ  نكا امَّ ـه ل، كام أنَّ لأوَّ 

 د.سوأ  كلُّ ال

كون ي نْ وأ  ال بدَّ  املجموع أنَّ القول بإطالق   أنَّ يف وال شكَّ 

واحد   لكان كلُّ الَّ وإ، باطل كاماألح أجزائه يف كلِّ  يعمجل اً مساوي
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قيم، ستٰىل الزنج غري مع سوالقيا ة، وهو حمال.ة عرشمن العرش

 إٰىل العلم بأنَّ  رَّ نج أسود اضطواحد من الز من عقل كون كلِّ  ألنَّ 

اق. اإلحل قت البدهية بطلرِّ ذا فُ ع، وإف املتنازَ كذلك، بخال لَّ الك

ملجموع خمالف ام حك إنَّ  ا مل نقل:مفيد، ألنَّ ري غه نَّ إف تهمع صحَّ و

د ال يكون، وهو ق و لفاً بل قد يكون خما ،حلكم اآلحاد ال حمالة

كم يف  ثبوت احلتيضال تقحدة واالوالصورة  قوف عٰىل الدليل.مو

 الصور. كلِّ 

 لوِّ از خيف جو نقول: ال شكَّ ا آخر، وهو أنَّ  هنا بحثاً  أنَّ عٰىل 

 ،نةاملعيَّ  انكون األد مواح نة عن كلِّ املعيَّ  مجساألا من واحد كلِّ 

 ال ، وحينئذٍ نيَّ عن مبكو جسم صاف كلِّ جيب اتِّ   فحينئذٍ وإالَّ 

م يلز مل نْ نقول: إثبت ذلك فا إذثبات حدوث األكوان، ومكن إي

نة عيَّ ات املكائنيَّ واحد من ال كلِّ  عن عنيَّ م املاجلس من جواز خلوِّ 

كم  حل كان حكم املجموع خمالفاً  اتيَّ الكائن كلِّ  عنه خلوِّ واز ج

كم ح مة: إنَّ قدَّ هنا، وإذا كان كذلك بطل قوهلم يف هذه امل دحاآلا

من هاتني ر ظهيساوي حكم اآلحاد. ف وأنْ  دَّ املجموع ال ب

ا نمقدَّ  لكن الذي ف إزالته،تكلُّ  أمكن اموربَّ  ،تناقض نوع متنياملقدَّ 

 ه.غني عن ذلك كلِّ يُ 

ن يكو نْ ب أ وج واحد حادثًا  ن كلُّ اكذا نقول هنا: إ نْ أ  احلقُّ و

 مه بآحاده.لتقوِّ  ،حادثاً  لُّ كال

 :جسامأليف إمكان فناء ا :البحث السابع ]] ١٨٤[[ص /

 وفيه مسائل: 

 : ذلكهب يفملذا نقل اوٰىل: يفاألُ ة املسأل

 ال؟ ها أمفناؤ حُّ م هل يصاألجسا يف أنَّ الناس اختلف 

 أو ال. ،باقية نتكو ا أنْ جسام إمَّ ألا: ولنق نْ وتقريره أ

اجلسم  دثه حيه زعم أنَّ نَّ إام من املعتزلة، فنظَّ هب المذ والثاين

 واحداً  تاً  وق الوجود إالَّ  حيتمل أنْ  كنه ال يمل، وأنَّ احبعد  حاالً 

 وال ذلك لبقٰى بعد حال، ول ثه حاالً دِ اهللا تعاٰىل ُحي  ت، وأنَّ لصوكا

 بعد الوجود. ماً عدوم

 ما اختاره الفالسفة من هرادام يكون موربَّ ]] ١٨٥ ص[[/

 .هالناقل عنه ما نقل نَّ فظ ،رام حال بقائها إٰىل املؤثِّ سجاألتياج اح

 ة:فيه ثالث الل األقوواألوَّ 

 مها. عدة ر صحَّ نكِ يُ  :لالقول األوَّ 

 ة عدمها. بصحَّ  يعرتف ثاين: أنْ ل الالقو

 ف فيهام.قَّ يتو لث: أنْ الثا القول

  ،سفةوهم مجاهري الفال ،تهايَّ لبأزيقولوا  ا أنْ مَّ إرون فكنملاا أمَّ 

ه. ريغته، لكن ال لذاته بل لأبديَّ امل وة العم اعتقدوا وجوب أزليَّ هنَّ إف

 وصاً صخلذاهتا  ودوجا واجبة الذهب إٰىل أهنَّ  همكان بعض وإنْ 

 م.وقد تقدَّ  ،لصابئةوهم ا ،ةامويَّ ام الساألجس

م عدَ ا تُ أهنَّ  معنٰى ال ب فحاالً  حاالً  ثحتدا أهنَّ  وذهب بعضهم إىلٰ 

ق وعود تفرُّ ها عٰىل طريقة المعدل قت، بو د هلا وجود كلِّ ويتجدَّ 

ك. وتكون األجسام ذللنار إليه ثّم كا ما كان من اهلواء إليه ومن

اري اء اجلك بالواقف يف املذل هواوشبَّ ت، االيَّ الس لةنزعندهم بم

 ل.األوَّ كان يف  ما غري حالٍ  به يف كلِّ  رُّ ه يمنَّ إف

  كلِّ ث يفاجلواهر ال حتد : إنَّ مهبعضوقال ]] ١٨٦[ص [/

يقول:   هل. ولكنَّ مثل ما حدث يف األوَّ يف الثاينٰى حيدث حتَّ  حالٍ 

د  حال كتجدُّ  ا يف كلِّ هليد عواحلدوث متجدِّ  ،واحدة ونالذات تك

 عليه. ام أيضاً كالم النظَّ  َل وُمحِ  .ارادات عٰىل أحدناإل

 ها بعد أنْ لكنَّ ،اوثهلون بحدبل يقو تها،زليَّ ا بأال يقولو ا أنْ مَّ وإ

ومجع  ،وهو مذهب اجلاحظ ،احيل عدمهتيسد الوجويف دخلت 

 ة.اميَّ من الكرَّ 

 :نيضعفقد اختلفوا يف مو ،ائهافنة املعرتفون بصحَّ  اوأمَّ 

 ة؟ فجمهورلصحَّ هذه ا  معرفةقل طريق إىلٰ هل يف الع :لاألوَّ 

 ه ال طريق إىلٰ إٰىل أنَّ اشم ك. وذهب أبو هوا بذلفعرتا املسلمني

عٰىل عدم العامل   دلَّ امَّ ـمع لالس نَّ إف لسمع،با ة إالَّ رفة هذه الصحَّ عم

 ة عدمه.بعد ذلك صحَّ  َف رِ عُ 

ال ألمر، ومل  ؤهفنايكون  ا أنْ ه إمَّ نَّ إ، فناء العامل ة ف كيفيَّ يف الثاين:

عدام يكون إل ا أنْ فإمَّ ، مرأليكون  ا أنْ حد. وإمَّ إليه أ يذهب 

 رشط.ع اطنقأو ال ،ول ضدٍّ أو حلص ،عدمم

 : نيجهتمل وفيح ،لا األوَّ أمَّ 

فيصري   تعاٰىل العاملَ  يعدم اهللاُ ل: أنْ الوجه األوَّ ]] ١٨٧[[ص /

وهذا هو  ،ر موجوداً ل األمر صاأوجده يف أوَّ  لـامَّ ه  أنَّ كام، معدومًا 

حممود  اجلاحظ وقول لقوو ،ةمن األشعريَّ لقايض أحد قويل ا

 عتزلة.امل زمي مناخلوار

، كام قال يف ٰى فنفي )نَ فْ ا( :اهللا تعاٰىل لهول يق أنْ الوجه الثاين: 

 ب أيب اهلذيل. ذهمفكان، وهذا هو  )نْ كُ : (حداثاالبتداء واإل

وهو  ه،ل دوث ضدٍّ ء العامل حلانيكون ف ا الثاين: وهو أنْ وأمَّ 

. ثّم ذلك الفناء فناءً  لضدَّ لك اذون مُّ َس ويُ  ،لةاملعتزمذهب مجهور 

 إنْ ، فال أوعٰىل طريق االستقالل  زيِّ يف احل له حصول يكون أنْ  اإمَّ 
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ا احتامالت هناز أو ال يكون، فهباملتحيِّ  يكون قائامً  ا أنْ  يكن فإمَّ مل

 لة.زتم من املعوق واحد منها  ذهب إٰىل كلِّ  ثة.ثال

كن مل ي الفناء وإنْ  نَّ : إه قالنَّ إفد، خشيل: مذهب ابن األاألوَّ 

 عاىلٰ تفإذا أحدثه اهللا  ،نةيَّ معيف جهة  حاصالً ه يكون أنَّ  إالَّ  زاً متحيِّ 

 ت اجلواهر بأرسها.مَ دِ عُ  هافي

 ث يف كلِّ دِ ُحي  ىلٰ اهللا تعا أنَّ  عمزه نَّ إالثاين: مذهب ابن شبيب، ف

 ين. الثا عدم اجلوهر يفيقتيضذلك الفناء  ثّم إنَّ  ،جوهر فناءً 

اهللا  عام أنَّ ز امهنَّ إني، فائيِّ بَّ جلُ الثالث: مذهب ا ]]١٨٨[ص [/

أرسها حال حدوث ب هرجلواٰى افتنف ،فناء يف حملٍّ الث دِ تعاٰىل ُحي 

 ذلك الفناء.

 ثّم هذا القسم حيتمل وجهني: 

هر،  عدم اجلوا يف ناء الواحد كافياً كون الفي نْ ل: أ وجه األوَّ ال

 أمحد.بن ار بَّ أيب هاشم وعبد اجل بوهو مذه

واهر دم اجليف ع فياً كاء الواحد يكون الفناال  ين: أنْ الثا الوجه

 . عيلٍّ أيبب مذه وهو به، تصٌّ فناء خي فانٍ  كلِّ لبل 

ط رش ع ايكون فناء اجلواهر النقط ا الثالث: وهو أنْ وأمَّ 

كون. ال يأو  ،بذاته يكون قائامً  ا أنْ ط إمَّ الرشلك وجودها، فذ

 جود ال يفببقاء موتبقٰى  اجلوهر أنَّ عم زه نَّ إف ،ذهب برشلثاين موا

ل مذهب  وَّ واألجلوهر. ا معدب البقاء وج لكذ مَ دِ ا عُ ذإ، فحملٍّ 

ام ينتفي النتفاء األعراض، وذلك عٰىل قسمني وهر إنَّ جلا قول:من ي

فاء النتأو  ،عراضألا النتفاء كلِّ جلوهر ينتفي : ايقال ا أنْ إمَّ  هفإنَّ 

 صاف اجلوهراتِّ  ل مذهب من أوجبوَّ األو .التعنيُّ  ها عىلٰ بعض

 له، وهو الً ابق  انعراض إذا كأجناس األ نمجنس  لِّ بنوع من ك

 ويني.قول اجل

 ففيه مذهبان:  ،ثاينالا وأمَّ 

  ،ام بهء ق ام يبقٰى ببقانَّ إاجلوهر  :ل: قول من يقولاملذهب األوَّ 

مل ذا فإ ،بعد حال حاالً  اهللا تعاىلٰ بل خيلقه  ٍق وذلك البقاء غري با

مذهب أكثر  اواهر، وهذنتفاء اجل البقاء وجب اتعاىلٰ  خيلق اهللا

 لبلخي.القاسم ا أيبل قوة واألشعريَّ 

ط استمرار رش  :لثاين: قول من يقولا هباملذ]] ١٨٩[[ص /

فمتٰى مل خيلق  ،يةباق واألكوان غري  ،هياجلوهر حصول األكوان ف

الثاين  القول هواجلوهر. و مَ دِ عُ  يف اجلوهر  األكوانىلٰ ااهللا تع

 أيب بكر. للقايض

 لعامل.ا مة عدبصحَّ  لنيمذاهب القائ تفصيلفهذا 

وعدمها فهم أصحاب  ةلصحَّ ذه افون يف إثبات هقِّ ملتوا اوأمَّ 

 أيب احلسني البرصي.

 ذه املسألة. ه فهذا ضبط املذاهب يف

 ها يقع يف موضعني:م فياللكوا

 .ة عدم العاملصحَّ يف إثبات  :لضع األوَّ وامل

 .عدامهإة ان كيفيَّ : يف بيالثاين وضعملا

 اهللا نبعو ينلثاه اندرج فييث يل بحألوَّ ا عىلٰ  ونحن نستدلُّ 

 تعاٰىل. 

 :ة فناء العاملة: يف صحَّ نيثاة الألسامل

 لنا فيه وجهان:

  ه، وكلُّ ريرتق ب وكثري عٰىل ما مرَّ كَّ مره ألنَّ  ،ممكن ملال: العاألوَّ 

فالعامل من عٰىل السواء،  ة إليهبلنسوجوده وعدمه با ممكن فإنَّ 

 طلوب.م، وهو املعدالعليه  هو هو يصحُّ حيث 

عليه   ه يصحُّ نَّ إث فدَ حم لُّ ، وكث عٰىل ما سبقدَ مل حمعاال ين:الثا

 العدم. يهلع فالعامل يصحُّ ]] ١٩٠/[[ص  العدم،

 قد سلفت.ٰى والصغر

ته صفت ماهيَّ اتَّ ث هو الذي املحدَ  نَّ ألف ،ا الكربٰى وأمَّ 

ته هيَّ ما نَّ إبصفة ف صوفمو وكلُّ العدم، صافها بعد اتِّ وجود ببال

بالوجود  ةً تار ثحدَ ة املصفت ماهيَّ اتَّ  امَّ ـولرة، وهلا بالرضقابلة 

 ة منذه القابليَّ وه ،ته قابلة هلامتكون ماهيَّ  بالعدم وجب أنْ  وتارةً 

 .داً بم أ لعدقابلة ل ةاملاهيَّ  نوسلسل، فتكتلالستحالة ا ،ةازم املاهيَّ لو

كان  ا م ر، وكلُّ ؤثِّ  امله حيتاج إىلٰ ه حال بقائنَّ إفث حمدَ  كلُّ  اً وأيض

 .ناً ه ممكم عليعدال ك كانكذل

املوجود املسبوق (ث املعقول من املحدَ  نَّ ألف رٰى،صغالا أمَّ 

م ودمور ثالثة: املوجود واملعن أُ ب مفهوم مركَّ امل وهذا )،بالعدم

ال خيلو  رإٰىل املؤثِّ  ملحتاجنقول: اف دم،بالع دذلك املوجو ةومسبوقيَّ 

ة يَّ وق مسبق أو ابعدم الس أو الحلارضود ايكون هو الوج أنْ ا إمَّ 

 .لعدموجود بذلك اك املذل

العدم السابق نفي  يكون املحتاج هو العدم، ألنَّ  ل أنْ اوحم

 كون يف أنْ ي نْ ا أ إمَّ  قهق لكان تعلُّ تعلُّ عل و كان له بالفافل ،حمض

كان  لكان األوَّ  فإنْ  .اً ينقلب ثبوت نْ يف أأو  ،النفي نفي� ا كذل يستمرَّ 

 مقتضياً ان إذا كل فاعال نَّ ، ألوجوده يف الدخولمن  ذلك مانعاً 

يكون هو بعينه بذلك االعتبار  ء استحال أنْ ليشدم اار عاستمر

ل عاالف بأنَّ   كان ذلك قوالً ثاينكان ال ده، وإنْ جوو مقتضياً  أيضاً 
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يصري  أنْ حالة الست ،، وذلك حمالوجوداً  عدمال رييص  أنْ يقتيض

 ض اآلخر.نقي حد النقيضني عنيأ 

 لكود بذالوج لكة ذمسبوقيَّ  هوحتاج ن امليكو أنْ وحمال 

ة حكم واجب الثبوت، وما كان كذلك سبوقيَّ ملا تلك نَّ العدم، أل

 .ال يكون حمتاجاً 

ث املحدَ  ورة أنَّ رضلمن املعلوم با ألنَّ  ظاهر، هوف ،لا األوَّ أمَّ 

كون ذلك وي ود إالَّ له وجحيصل  ]]١٩١/[[ص  نْ حيل أ يست

 ،دوجوممكن ال فسه نث يفدَ ل املحلعدم، ببا د مسبوقاً الوجو

س من املمكنات بل من ليم العدب اً وجوده مسبوق كون  ولكن

ه نَّ  إثمّ  يف نفسه ممكناً  ءيكون اليش الواجبات، ومن املحتمل أنْ 

صافه بذلك األمر ات بعد اتِّ فالصف ببعض اصيكون واجب االتِّ 

ه دود وجه بعإنَّ   ذاته ثمّ الوجود يف ر ممكناجلوه كام أنَّ مكن، امل

 ،ماكون ف باصوواجب االتِّ  ،از محيِّ يف ب احلصول ن واجيكو

يكون ذا  نْ أ ه جيب وأنَّ  ،ايكون مرئي�  ه إذا كان ذا لون وجب أنْ وأنَّ 

  ذلك من اللوازم. غريإىلٰ  ،ظلٍّ 

رضوري،  عل فهوة إٰىل الفابه حاج ال تكوناجب الو نَّ ا أ وأمَّ 

د، يه مل يوجاعل فر الفؤثِّ يُ ي لو مل فاعل هو الذاملحتاج إٰىل ال ألنَّ 

 الغري أو مل يوجد. دَ جِ وُ ء سوا صالً يكون حالذي هو ا لواجبوا

غري دم وجود بذلك العامل ة ذلكفإذن العدم السابق ومسبوقيَّ 

 هور ؤثِّ ج إٰىل املن املحتايكو  أنْ الَّ إ يبَق  لمف ،راملؤثِّ حمتاجني إٰىل 

 .ثوجود املحدَ 

 نْ ا أ ر إمَّ ثِّ ؤامل ىلٰ ملوجود إاجة ذلك ، فنقول: حاوإذا ثبت هذا

 ن.كوت و الأ  ،هموقوفة عٰىل حدوثتكون 

ود وج ةوكيفيَّ  ،ة يف وجودهاحلدوث كيفيَّ  ل باطل، ألنَّ واألوَّ 

ر خِّ ث متأاملحدَ  جودوو ،ءن وجود ذلك اليشع رةء متأخِّ اليش

 ر عن كونه بحيثتأخِّ قادر فيه مالثري وتأ ،ر فيهري القادعن تأث

 حاجة رة عنتأخِّ ة مه الصحَّ وهذ ،القادريه ر فؤثِّ يُ  أنْ  يصحُّ 

فت هذه احلاجة عٰىل احلدوث لزم ر، فلو توقَّ ملؤثِّ  اث إىلٰ املحدَ 

حاجة  ال، فثبت أنَّ و حمفسه بمراتب، وهن نء عر اليشتأخُّ 

ت ذلك وجب  إذا ثب حدوثه، وقوفة عىلٰ ر غري موثِّ ث إٰىل املؤحدَ امل

وحال   دهر حال وجو املؤثِّ ىلٰ إ حمتاجاً  كون ذلك املوجودي أنْ 

 عدمه. 

ر حال إٰىل املؤثِّ  كان حمتاجاً  امَّ ـ لامللعا وهو أنَّ  ربٰى،ا الكوأمَّ 

قادر  مللعا ار يفاملؤثِّ  ا أنَّ نَّيَّ ا قد ب، ألنَّ اً يححالبقاء كان العدم عليه ص

 ل وإنْ شاء فع إنْ ]] ١٩٢[[ص / ه سبحانه وتعاىلٰ وأنَّ  ،بوجَ  مال

  ، ها إيَّ تعاىلٰ  اهللابإبقاء  قًا لِّ عء العامل متفإذا كان بقا ،يفعل يشأ ململ 

بقيه ال يُ  فبتقدير أنْ  ،بقيهال يُ  من اهللا تعاٰىل أنْ  يصحُّ ه وثبت أنَّ 

 .نممك امللع اعىلٰ الفناء  أنَّ  يبقٰى، فثبت ال نْ وجب أ 

عدم أو د أو الا الوجور إمَّ املؤثِّ املحتاج إٰىل  أنَّ م سلِّ ال نُ ال يقال: 

م العد منء ج هو خروج اليشابل املحت ،مالوجود بالعدة سبوقيَّ م

 ما ذكرمتوه. اءورقسم هذا إٰىل الوجود، ف

ٰى ه تبقإنَّ  قلتم: مَ ر، فلِ ثِّ الوجود هو املحتاج إٰىل املؤ منا أنَّ سلَّ 

ن ء حال العدم كااليش ه هو: أنَّ بقاء؟ بيانلاك احلاجة حال تل

الوجود  من العدم إىلٰ  خيرج ال رم وجب أنْ  جفال ،م به أوىلٰ العد

فتلك  ،وىلٰ ة أ يَّ وجودوجود صار اليف الدخل  ذا إر، ثمّ  بمؤثِّ إالَّ 

 ر.غني الباقي عن احلاجة إٰىل املؤثِّ ة تُ األولويَّ 

 مَ ـلِ ، ولكن تيضقبقاء حمتاج إٰىل املال الح مكنامل منا أنَّ سلَّ 

ليل الدما كن؟ وه به ممقعنه بعد تعلُّ  القادرانقطاع تأثري  إنَّ قلتم: 

 عليه؟

 عقولم كلَّ  الثة، ألنَّ لثل راً يامغ آخر ل قسامً عقَ يُ  النقول: ا ألنَّ 

لثبوت كان ا د، وإذا كان الثابت متجدِّ أو منتفياً  يكون ثابتاً  ا أنْ إمَّ ف

ل قَ عال يُ   أنْ وذلك يقتيض ،معن ذلك العد راً ت متأخِّ وبثلاذلك 

مل يكن  اداً إجيمل يكن  إنْ  اً بعموه راذي أثبتُّ روج القسم زائد. واخل

 ه.ناو الذي اخرتن فهكا نْ ، وإجاً حمتا

ه بقٰى كام كان  ا يقال: إنَّ ه إمَّ ائبقحال ء يشة، فالا األولويَّ وأمَّ 

ل لزم من احتياجه وَّ األ انك ك، فإنْ ذلكحال حدوثه أو ما بقي 

و الثاين فه كان إنْ يه حال بقائه، وإل اجهوثه احتير حال حدثِّ ؤإٰىل امل

مل  ث إنْ احلدوة وقت ذات التي كانت حاصللتلك ا طل، ألنَّ با

 ،ء باٍق يشا هنن هاك يقاء حاصلة ملل البها حاينبع تكن هي

 وإنْ  .ٰى خربل فنيت تلك الذات وحدثت ذات أُ ]] ١٩٣[[ص /

ا عينهات بلك الذتفت حاصلة ها الذات التي كانعيني بت هكان

زالت عنها صفة، أو  فةص ت فيهاام حدثنت، بل ربَّ كام كا باقية

ن ذات ماللك ا، بل تيف نفسهالذات  تلك  تغريُّ وذلك ال يقتيض

ر يف هذه فيلزم احتياجها إٰىل املؤثِّ  ،تنكاام كقية هي تكون با حيث

ه نَّ إة فلصحَّ دوث. ثّم بتقدير ااحله حال يإل تاجةحم احلالة كام كانت

حال   اصالً ن حكا إنْ  الوجودكونه أوٰىل ب ألنَّ ب، د املطلوال يفي

تضاه اق ام ر حال احلدوث كاملؤثِّ  عن ا االستغناء إمَّ ٰىض تاحلدوث اق 

ر حال البقاء كام مل احلاجة إٰىل املؤثِّ ع قط تنال أنْ أو  ،البقاءحالة 
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ة ن تلك األولويَّ تكو أنْ  ين يقتيضاثالو ث.وتنقطع حال احلد

 إنَّ ثّم  .رة مؤثِّ ألولويَّ فلتلك ا ،رؤثِّ من مله  بدَّ  الف ،داً جدِّ تم حكامً 

اصل ح رجعة، فيَّ لك األولوام كان لتر إنَّ ي عن املؤثِّ باق ال استغناء

ة، ٰى باألولويَّ سمَّ ام بقٰى بحدوث أمر فيه يُ نَّ قي إالبا إٰىل أنَّ  لكالما

ج ايباحت ر، فيكون هذا قوالً آخر تاجة إٰىل مؤثِّ حم ةيَّ ولووتلك األ

 ر، وهو املطلوب.ؤثِّ ٰىل امللباقي إا

ول صكانت ممتنعة احل امَّ لـ ةهذه األولويَّ  فألنَّ  ،اً انيا ثمَّ أ و

ا، هائبق عىلٰ  فاً ات متوقِّ الذ ا يفوهلحص ا كانحال حدوثهللذات 

من  دَّ ن ال بإذ، فة دارفإذن لو كان بقاؤها ألجل تلك األولويَّ 

عٰىل  باً ة مرتَّ ولويَّ ٰى حتصل تلك األره حتَّ تمرا اسيقتيض ضٍ مقت

 ر.تمرالك االسذ

ويف  يف نفيها مستقلٍّ غري حكم ة ألولويَّ ه اهذ فألنَّ  ،ثاً ا ثالوأمَّ 

 ار.دا ليهات إذللو احتاجت ات، والذا إىلٰ  بل هي حمتاجة ،ثبوهتا

 نَّ ، ألةذكروها ممنوع تيال ةتلك األولويَّ  فثبت بام ذكرنا أنَّ 

عند  ض غري باقيةا جواهر أو أعراض، واألعراإمَّ احلوادث 

ء يش عىلٰ يل أمثاهلا لتوا ها عندهم ن بقاءام يعتقدونَّ وإ رة،األشاع

]] ١٩٤ص [[/ لُّ دتَ سفكيف يُ  ،عنزاال هي حملُّ  واحد. واجلواهر

 ا؟ هبا عليه

  مَ اعل، فلِ الف اجلواهر حال بقائها حمتاجة إىلٰ  هب أنَّ ( له:قو

 .)ر عنها؟املؤثِّ  قطاعه جيوز انإنَّ م: تقل

ل  الفعمن  اً نيكون متمكِّ  نْ وأ  ار ال بدَّ ختامل جل أنَّ قلنا: أل

 والرتك.

 لكذ يستمرَّ   أنْ ل إذا كان يفق النفي بالفاعتعلُّ  ألنَّ وفيه نظر، 

 يف الوجود، ألنَّ  من دخوله مانعاً  ونيك هأنَّ م سلِّ ال نُ  فياً في نالن

ا إذا ب، أمَّ لفاعل املوجَ ات اق بذلك التعلُّ ن ذاام يلزم لو كذلك إنَّ 

اختيار مستند إٰىل مه عد نَّ فال، فإ عل املختارابذات الف قاً علِّ كان مت

 اد.اختيار اإلجيند وجوده إٰىل  استدم كامالع

يزيل ذلك  بأنْ  عللفاقه باجلواز تعلُّ  ،حلرصنع امن لكنمنا، سلَّ 

عنه زيل ي بأنْ  ثابتاً  نفييقلب امل ، بل بأنْ ثبوتاً به يقل النفي ال بأنْ 

 .يوجد املنفي بأنْ النفي 

ة الوجود وقيَّ سبم نَّ إف ،ةاملسبوقيَّ تغناء منع اسنلكن منا، سلَّ 

 إىلٰ واملحتاج  ، الفاعلىلٰ ود املحتاج إبالوج ف الحقبالعدم وص

ب والواج ،بعل املسبَّ اف سببعل الج. وباجلملة فاتاحمج حتاامل

لغري ب باالواج نَّ إ، فاجبوعن الفاعل ال مطلق ال نٍ مستغ هذاتل

دوث حلا غري، وكام أنَّ الك ج إٰىل ذلفهو حمتا ،ام جيب بذلك الغريإنَّ 

يف احتياج  عدوال بُ  ،لهة كيفيَّ لوجود ذا حاجة اوجود كة للكيفيَّ 

 خرٰى. األُ  إىلٰ  تنيحدٰى الكيفيَّ إ

 مستندة إٰىل مطلق  غري اهنَّ أ جود معلوم والجة كن حامنا، لسلَّ 

يستند إٰىل  أنْ از فج ،لواجب واملمكن انيالوجود املشرتك ب

 عىلٰ ف ف سلبي ال يتوقَّ يل، وهذا وصبأزليس لذي الوجود ا

ليس ج روواخل . هناً وجوده ذل يكفي ب ،خلارجء يف اجود اليشو

ة يَّ لووألن ا. وكوةال املسبوقيَّ دم والع والود الوج جياد والهو اإل

 هناو كلالستغناء حالة البقاء ال يقتيض]] ١٩٥[[ص / بةموج

ي لقوبب األصيل االفاعل هو الس ألنَّ  ،دوثة احلموجبة له حال

ود طية للوجتكون مع ا مل يكن أنْ هنَّ إة فجياد بخالف األولويَّ يف اإل

ة ويَّ ألول. وايهاإل احلفظضعيف وهو األثر ال ادسنإفجاز  ،الضعفه

بنفسه، بل قائم بالذات مع  تقلٍّ مس غري كمه حنَّ إفكالوجوب 

 ب مل توجد. جتالذات ما مل نَّ إف احتياج الذات إليه

ة ة الذاتيَّ لصحَّ زاع يف االنكان  ول: إنْ نق أنْ والتحقيق 

جوب د وعتق  عند من يط إالَّ فهو غل ،ةاهيَّ الراجع إٰىل املمكان واإل

 تقفاتَّ نه، وا بطالنَّبيَّ قد  ساقطهب مذ ، وذلكمل لذاتهالعا

هو  كان ة عٰىل إبطاله. وإنْ ة والقوانني الفلسفيَّ الرباهني القطعيَّ 

 . احلسنيف عند أيبوقُّ الت لِّ هو يف حمب بالغري فلوجواملنايف ل

 ن كالمه.اليت بطفسيأ ،اما النظَّ مَّ أ 

 :مل بوجوهعدم العااع متنوا عٰىل احتجُّ د افق ،سفةا الفالوأمَّ 

المتناع عدم   ،متنع عدمه في ، مدَّ ق قديم عٰىل ما تلعاملا :لاألوَّ 

 القديم.

وهو دائم  ،ا يأيت موجب بالذات عىلٰ  مملر يف العاالثاين: املؤثِّ 

ة دوام العلَّ يلزم من دوام ته، ود لذاالوجو ه واجبألنَّ الوجود، 

 . املعلول

 ،العامل وز فناءفال جي ،املالعة يف لَّ الوجود عث: واجب الثال

مكان عدم الالزم إمكان إو وم،زلملاعدم الالزم عدم  لزامتسال

امل الع فعدم ،ل لذاتهحما عدم امللزوم، لكن عدم واجب الوجود

 لذاته. ل حما

 وجوده  لكان عدمه بعدالَّ عدمه، وإ كنيملزمان ال الرابع: ا

 َض رِ ا فُ ل محا زمان موجوداً لا]] ١٩٦ /[[ص نفيكو ،بالزمان

مان زالة يَّ زل أ ة عىلٰ الدالَّ  وجوهي الباق . وهذا خلف ،اً دوممع

 ته.عٰىل أبديَّ  السابقة تدلُّ 
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عٰىل  اً بقسادمه ع لكان إمكانمل ااخلامس: لو أمكن عدم الع

يه عل كمء ُحي ، أي من يشكان من حملٍّ لذلك اإلم وال بدَّ  ،عدمه

ء، ليشلك اود ذهو وج عدم، وليسف بذلك الصاتِّ ه ممكن االبأنَّ 

مع ذلك  ياً ق باون يك أنْ و ء ال بدَّ يشبالفه اصاتِّ  الذي يمكن نَّ أل

ء من يش بدَّ ال  ر مع عدمه، فإذنء ال يتقرَّ ووجود اليش ،ءاليش

 ما يصحُّ  ن كلُّ فإذ ٰىل،و اهليووذلك ه ،مكان عدمهم به إوقخر يآ

 فتقرت إىلٰ هليوٰىل الالعدم عٰىل ا فلو صحَّ  ،هيوىلٰ م فله عليه العد

دم. ثّم عالبل ال تق وىلٰ ، فاهليحمال وهو  ،ةايخرٰى ال إٰىل هنأُ هيوٰىل 

عدم اجلسم ذن إة، فاهليوٰىل ال ختلو عن الصورة اجلسميَّ  ثبت أنَّ 

 الَّ وإ، كن الوجودبعد عدمه ممه لو أمكن عدمه لكان ألنَّ ول. حما

هو  كان حملٌّ لف، ولذلك اإلمخهذا  ،ممتنعاً  املمكنلزم انقالب 

 .اهليوىلٰ 

وز  جي فال ،فالكاأل ىلٰ رق عع اخلمتنان ابيا ه سيأيتأنَّ  السادس:

 عليها العدم.

 لَّ ك وأنَّ  ،ستدارةاال ك عىلٰ الفلك متحرِّ  أنَّ  السابع: سيأيت

 فال يقبل ،مةالستقاعٰىل اركة ال يقبل احل ك عٰىل االستدارةمتحرِّ 

 د.الفسا

ا ان ممَّ  لو كالعامل نَّ جالينوس بأ لثامن: احتجَّ ا]] ١٩٧[[ص /

ة بقائه، ولو دَّ م اولتط عدب يهن فلنقصاهر ال لظتقبملسيفنٰى يف ا

 اهدها القدماءا شكان كذلك لصارت األفالك والنجوم أصغر ممَّ 

 فنٰى. ال يالعامل نَّ أ  ناكذلك علم  مل يكنامَّ ـمني، ولاملنجِّ  من

ر ؤثِّ نع كون امله. ونمدوثا حنَّ، وقد بيَّ م العاملدَ ع ِق ب: نمنواجلوا

ته مع الذمل العا وجود بوجوعاء دِّ كن ايم والملا يأيت.  ،اً بموَج 

 ذَ ِخ امل إذا أُ العوه متناقض. نَّ إف ،ه معلول للواجب لذاتهاحلكم بأنَّ 

  . ٰى املحذورنتففا ،اً ممكن عدمه  يبَق ه معلول للواجب ملث إنَّ حي من

إذ  ،يضاً ه حمذور أ مل يلزم من عدم من حيث هو هو ذَ ِخ أُ  وإنْ 

ب عن جلواق اسب ة. وقدعلَّ ه إنَّ من حيث   يوجدهنا مل لواجبا

كة رة. وسيأيت جواز اخلرق عٰىل األفالك وقبوهلا للحواملادَّ  نماالز

 اهللا تعاٰىل. شاء  املستقيمة إنْ 

 قبل ر العاملدريه تقدُّ يُ فام  ،سقوطلس يف غاية اوكالم جالينو

 ؟ني والظنِّ جهة التخم  عىلٰ الَّ كيف يعلم ذلك إ مواملنجِّ  ؟ذلك

م وال غريه جِّ ملنعلم اوقت مل ي لِّ ك يفأ تجزَّ  يفلو نقص جزء ال

من ه لياقوت وشبهن امالقطعة الصغرية  ه من املعلوم أنَّ نَّ إذلك، ف

نقصان  هر فيهاه ال يظنَّ إة مديدة فبقيت مدَّ  ألجسام الصلبة وإنْ ا

ة املدَّ  من تلك ّل ه قد يظهر يف أق اخلشب وغري نَّ س مع أ حمسو

فلك ون نسبة الكت أنْ  ائزاجل فمنكذلك  وإذا كانن ظاهر. قصان

 رإٰىل الياقوت كنسبة الياقوت إٰىل اخلشب، فإذا مل يظه بةاللص ايف

 هر لنافلئن ال يظ ،عة الصغريةلنقصان يف القطمن احصل نا ما سِّ حل

رية مع غاية يف القطعة الصغنقصان يف الفلك من الصل ما حي

م لوعمم نجِّ امل أوٰىل. ثّم ليس أعيننا كانعده عن وبُ  بته وعظمهصال

 ة.قوله هذه القاعدة احلكميَّ  ىلٰ ي عتبتن الصدق بحيث

 ،م عٰىل وجه الذبولعدَ يُ ه إنَّ  قلنا: لو كام يلزم ذلمنا، لكن إنَّ سلَّ 

م م، مل يلزعدَ يُ ه سنَّ كذلك، بل قلنا: إ] ]١٩٨/[[ص  إذا مل يكن اأمَّ 

 ما ذكره.

ه  اعادَّ  وماء ة احلكام أدلَّ منافاة بني ال(قني: قِّ املح أفضلقال 

 ة احلكامء بأرسها ترجع إٰىل أنَّ أدلَّ  اء، ألنَّ نلفة اصحَّ  املسلمون من

وليس بني  ه ممكن لذاته،ملسلمني أنَّ ٰى اودعو ،لغريه اجبوالعامل 

ره عدمه إٰىل مؤثِّ  عسناد امتناإ ، ألنَّ  خمالفتهاماة تقتيضمرين منافألا

ان دم الزمناع عمتا اوكذ. لغريإٰىل ا ع نظراً  االمتناىلٰ ع ب يدلُّ َج املو

عٰىل امتناعه لذاته. ودليل سبق اإلمكان مل  ه ال يدلُّ دجود وبع

د، عداٰى االستكان بمعنايت فيه وبني اإلمالذ ناإلمكاق بني رِّ فيُ 

 عِ يدَّ  وملل، ة دون األوَّ ادَّ ج إٰىل املتياالح ا] يقتيض[الثاين واإلمكان

نٰى ليس عملاا ذم هبلعدكان. وامتناع اني ذلك اإلمأحد اخلصم

 )م عدَ الحتياج ما يُ  ،ام يكون عند من يقول بهته إنَّ الذكن املم لذات

 سابقة.الة ادَّ  املده إىلٰ وجو بعد

 قل.لعقل والنالعدم با اعتنعٰىل ام املسلمون واحتجَّ 

نتفاؤه يكون ا ا أنْ مل فإمَّ و انتفٰى العال ل:نقو نْ : فهو أ العقل اأمَّ 

ائه بذلك فنتص ااختصا ين باطل، ألنَّ اثوالر. ثِّ أو ال ملؤ ،رملؤثِّ 

 اويتس مع حالوقت دون ما قبله وما بعده لو وقع ال عن مرجِّ 

ي لتساو ،حرجامل كن ال عنقوع اململنسبة إليه جلاز وت بااألوقا

 يه.إل اجتهر وحن املؤثِّ ع كناستغناء املمدم يف الوجود والع طريف

  .ا دي� أو وجو ،ان عدمي� يكو نْ أ  ار إمَّ املؤثِّ لك فذ ،رملؤثِّ كان  وإنْ 

ء ال يوجد ليش يكون عدماً  وأنْ  فذلك ال بدَّ  ،اان عدمي� ك نْ فإ

 لعدم اجلوهر ٰى يكون عدمه مقتضياً حتَّ وده  عند وجإالَّ  وهراجل

 .ط، وهو باطلالرش وهو انتفاء

 ،اً ون باقييك ا أنْ ء إمَّ ليشك اذل فألنَّ  ،الً أوَّ  اأمَّ ]] ١٩٩[[ص /

عد استمرار به فائة انتلكالم يف كيفيَّ ن اكا قياً با كان فإنْ  .أو ال

ال احتياج حستا قياً مل يكن با وجوده كالكالم يف اجلوهر، وإنْ 
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إٰىل واحد غري  و أ  ،عنيَّ د م واحاج إٰىل حيت ا أنْ ه إمَّ إليه، ألنَّ وهر اجل

 ،ر بعد عدمه ويبقٰى اجلوهإالَّ  ه ال واحدألنَّ  باطل،ل واألوَّ  .نيَّ مع

الواحد الذي ال  نَّ أل طل،با والثاين أيضاً  يه.إل اجةحبه ون فال تك

  يكون موجوداً ا الم و ،وجوداستحال دخوله يف امل ناً يكون متعيِّ 

  وجوده.ل احتياج وجود غريه إىلٰ تحااس

 أو ،يف اجلوهر حاال�  يكون أنْ  امَّ إ ءذلك اليش فألنَّ  ،ا ثانياً مَّ وأ 

 .ال

وإذا كان  جلوهر،ا إىلٰ  جاً احمتكان يف اجلوهر  كان حاال�  فإنْ 

  دار. وإذا مل يكن اجلوهراجلوهر إليه، وإالَّ  اجتيال احستحكذلك ا

  إىلٰ  اجاً تحم فام كان ،إٰىل اجلوهر اجاً تبل كان هو حم ،يه لإ حمتاجاً 

مه، فإذن عد يف وأيضاً  جودهيف و ءإٰىل اليش حمتاجاً  ء يكوناليش

 أنْ  لتحيفيس ،هرجلودم اإٰىل ع اجاً ء يكون حمتذلك اليش معد

  دار.عدمه، وإالَّ  إىلٰ  اً تاجعدم اجلوهر حم ونيك

ن يكو نْ ا أ فإمَّ  ،اجلوهر يف حاال�  ءمل يكن ذلك اليش ا إنْ وأمَّ 

ا عٰىل لندلَّ ا قد فألنَّ  ،الً وَّ ا أ أمَّ طل. ل باواألوَّ  .الأو  ،للجوهر حمال� 

 نْ إ ذلك املحلَّ  نَّ فأل ،ثانياً  اوأمَّ  .يف املحلَّ  زحيِّ حلول املت استحالة

  مل يصّح  م يف اجلوهر، وإنْ كالالك يف عدمه بقاؤه كان الكالم صحَّ 

 ل.وهو باط د اجلسم،وب جتدُّ جوده دُّ من وجوب جت بقاؤه لزم

ه، بنفس قائامً  شيئًا   حمالة كانيف اجلوهر ال مل يكن حاال�  وإنْ 

 وىلٰ خر أ دمها إٰىل اآلاجة أحتكن ح مل إنْ ك، فكذل وهر أيضاً جلوا

  ني كلُّ تغيسأو  ،خرواحد إٰىل اآل لُّ تاج كحي نْ أ ا العكس فإمَّ  من

 خر.اآل ممن عدم واحد منهام عدواحد عن اآلخر، فال يلزم 

 إالَّ  طذلك الرشكن  يمل طكان عدمه النتفاء الرش اذإ وأيضاً 

العرض يكون  نْ ويستحيل أ  ،عرضهر جلوما عدا ا نَّ رض، ألالع

تاج وط حيرشملاو ،هرإٰىل اجلواج حيترض لعا للجوهر، ألنَّ  طاً رش 

 ر.دوفيلزم ال الرشط، إىلٰ 

  ،مر وجودياجلوهر ألكان عدم  ا إنْ وأمَّ ]] ٢٠٠[[ص /

 أو خمتار.  ،با موجَ ء إمَّ يشال كفذل

 هوه، وود ضدِّ عند وج ه ينتفيإنَّ يقال:  و أنْ ب فها املوجَ أمَّ 

 جهني:ل لوباط

قابل   هاممن وكلٌّ  ،حاصل من اجلانبني دَّ التضا نَّ ل: أ األوَّ 

من انتفاء ذلك  ىلٰ أو الضدِّ ر بذلك جلوهفاء اس انتليف ،للعدم

ر، وهو خواحد منهام باآل ينتفي كلُّ  ا أنْ إمَّ جلوهر، فبوجود ا الضدِّ 

ر ثِّ ، واملؤوجود اآلخر واحد منهام عدم كلِّ  يفر ثِّ املؤ ألنَّ حمال، 

 ،معاً  دانحلصل الواح معاً  ل العدمانفلو حص ،مع األثر اصلح

أو ال  . حمال ة، وهوواحد دفعة ني ومدوجودين معنان مفيكو

 ين.امع الضدَّ فيلزم اجت ،حدمها باآلخري أ تفين

 أوٰىل لوجهني: دِّ ضلاجلوهر بذلك اء افال يقال: انت

  منوٰى واحلادث أق ،حادث والضدُّ  باٍق ل: اجلوهر األوَّ الوجه 

لكان  مَ دِ و عُ ه له، ألنَّ معد احلادث يستحيل فألنَّ ، الً أوَّ  ااقي. أمَّ الب

ه ال يستحيل ا الباقي فإنَّ ال، وأمَّ لوجوده، وهو حم اً رنمقاه دمع

ا لوجوده. وأمَّ  عدمه مقارناً  ونكيه بتقدير عدمه ال دمه، ألنَّ ع

ب، سبالباقي منقطع عن الق السبب ولَّ احلادث متع نَّ ألف ،ثانياً 

 .ةٍ قوَّ  ادةَ يفيده زي السبب احلادث مع كونف

ثر من أك أعداداً  الضدِّ ذلك  من اهللا تعاىلٰ خيلق  : أنْ الثاينه وجلا

 عدام اجلوهر أوٰىل.إفال جرم كانت ب ،هراجلود داأع

 احلادث أقوٰى. م أنَّ سلِّ ال نُ  :ا نقولألنَّ 

 .)لوجوده ناً راان عدمه مقاحلادث لك مَ دِ عُ لو (قوله: 

 ،حدوا م يف وقتعدَ يوجد ويُ  احلادث قول: إنَّ ال ننحن : قلنا

 نَّ الوجود. وأل ل يفلدخوان م هيمنع]] ٢٠١[[ص / الباقيل ب

 امكلوجوده، و ر عدمه مقارناً ائه لصاحال بق مَ دِ لو عُ  ضاً يأ  قيالبا

ادث ذلك احلوده كمن وجينعدم يف الزمان الثاين  نْ أ  ه يصحُّ أنَّ 

 وجوده.  منلثاينا ينعدم يف الزمان أنْ  حُّ يص

 .)وٰى فيكون أق  ،بق السبلَّ حلادث متعا(: لهقو

، ببلسق امتعلَّ  الباقي أيضاً   أنَّ عىلٰ م تم قد برهنألست قلنا:

 ال الرتجيح.فز

 .)لضدِّ ا كلمن ذ عداداً أاهللا تعاٰىل خيلق (له: وق 

  مستقيم. ا غريذهقلنا: 

تعاٰىل  اهللا نَّ ه رأي املعتزلة أليع تقرَّ ي اسالذ فألنَّ  ،الً ا أوَّ أمَّ 

 ناء.واحد من الف ءٍ ا بجزهواهر كلَّ م اجلعدِ يُ 

عدم ء نايوجب ف نْ فليس بأ ،لةمتامثواهر جلا فألنَّ  ،ثانياً  اوأمَّ 

  أنْ إالَّ  مَّ هُ لَّ ليوجب عدمه. ا لفناء اآلخر بأنْ أوٰىل من اواحد منها 

وره، لكن ي جياز الذيِّ احلب تصُّ أو خي جلوهره يقوم الفناء بانَّ ل: إاقي

 قوالً والثاين يكون  ين.ضدَّ تامع الٰىل اجالشتامله ع ،طلل بااألوَّ 

 ،غري حملٍّ  ستقالل منبيل االعٰىل س زيف احليِّ  العرض بحصول

 ز.يِّ حلا يف  ما يكون حاصالً عنٰى للجوهر إالَّ ، إذ ال موهو حمال

فلو كان   ، ل األوَّ  دِّ فاء الض انت  عىلٰ  ف يتوقَّ  حدوث الضدِّ  أنَّ  الثاين: 

  ل. لدور املحا لزم ا   دِّ ض ال وث هذا   بحد ل معلًَّال األوَّ   دِّ لض انتفاء ا 
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 نَّ ألو حمال، فه ،ختارفاعل املعدام الإب نيت األجسامف نْ ا إوأمَّ 

 عن زاً متميِّ  اً ئييكون ش ا أنْ عدام إمَّ له من فعل، فاإل بدَّ  عل الالفا

بارة عن م ععداكان اإل لألوَّ كان ا فإنْ  .ال يكون ا أنْ وإمَّ  ،هغري

 وهراجل عدم ٰىض اقت ء إنْ ك اليش، وذلءحدوث يش

 مل ، وإنْ دِّ ر ألجل ضاجلوه ببقاء قوالً كان ذلك ]] ٢٠٢ [[ص/

 عدام.بعد حصول ذلك اإل اقياً ب هرذلك اجلوعدمه كان  يقتضِ 

عن غريه  زاً ميِّ مت هإلي مشاراً  اً مرأ  عداممل يكن اإل ا إنْ وأمَّ 

من له ادر الق نَّ ملا ذكرنا أ  ،قادرر أو فعل ؤثِّ ري مه تأثل جعلاستحا

 فامتنع ،حمضاً  كان عدماً  امل يكن وجودي�  إنْ  امعداإل نَّ ألور. األث

وبني   ،يقال: مل يفعل اهللا شيئاً  أنْ  نيب قره ال فر، ألنَّ ؤثِّ  املاده إىلٰ نسإ

ون فيك ،للثاين مني خمالفاً العد دح كان أ وإالَّ  م،دعيقال: فعل ال أنْ 

 ت، هذاعدم ثبوون للكيوثبوت ف ،ني تعنيُّ من العدمحد وا كلِّ ل

 . فخل

 لعامل، وإالَّ م اوجود عني عدمل يكن ذلك ال اودي� كان وج وإنْ 

 ، عدم اجلوهره يقتيضأنَّ ه غايتبل  عني العدم، لوجودا انلك

لقول بفناء اف، هذا القسم هو سولي ،بالضدِّ  عداماً إفيكون ذلك 

 .طالً ائها بالقول بفنفيكون ا ،لةام باط أقس إىلٰ فيضاهر يُ اجلو

ِرِ�   رَب� : ة إبراهيم ه تعاٰىل يف قصَّ لفقوا النقل: وأمَّ 
َ
أ

 تُ 
َ

يْف
َ
ِ ك

ْ
 ا�

ْ
سأله عن  م راهيوإب ]،٢٦٠[البقرة:  ْو�ٰ مَ �

حياء إلاوبني التفريق  معجله تعاٰىل أراد اثّم إنَّ  ،ة إحياء املوتٰى كيفيَّ 

ن التفريق دوكون بي أنْ  ه صحَّ لسؤال واباً ذلك جبعده، وإذا أراه 

 لوجهني:اء لفنا

 عٰىل جلمع إالَّ ه افي ناه ملا صحَّ و أفل: لاألوَّ ]] ٢٠٣ص [[/

 امَّ ـوذلك باطل. ول ،اّم جيمعهقة ثمتفرِّ  زاءهملق أجخي نْ أ تقدير 

 عدام.ٰى اإلنعتفنٰى عٰىل م ال هحياء ثبت أنَّ ة اإلثبت اجلمع يف كيفيَّ 

هللا  ان افلو ك ،حياءاإلمات ع مقدَّ سأله عن مجي ه الثاين: أنَّ 

 أنْ   بعده تعاىلٰ أنَّ  راه ذلك. وأيضاً أل ءً حياأ ثّم خيلقها مها عدِ يُ  اىلٰ تع

ُ�ْم ِمْن  :تعاىلٰ ه ولتفريق لقبعد  لق مجعأ اخلمبد نَّ أ بنيَّ 
َ
ق
َ
َخل

رَ 
ُ
  :اىلٰ عتوقوله ]، ٢٠[الروم:  اٍب ت

َ
أ
َ
َق  َو�َد

ْ
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َ
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ْ
� ِ

ْ
اِن ِمْن  اإل

وَ  :تعاىلٰ  وقوله ]،٧: [السجدة � ِط�ٍ 
َ
مْ أ

َ
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َ
بْ ف

ُ
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ُ
ِدئ

 َ
ْ
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ُ
َق �

ْ
  ٰىل:عات ه، وقول]١٩وت: [العنكب هُ يدُ ل

ْ
ل

ُ
ق

روا ِ� ِس�ُ 
َ ْ
  ِض  األ

َ
 ف

ْ
َق ا�

ْ
َل
ْ
 ا�

َ
 بََدأ

َ
يْف

َ
]، ٢٠[العنكبوت:  ُظُروا ك

مع دون اجله هو ننظر إلينراه أو  ننا أنْ كماخللق الذي ي دءبو

 نشوءيع من ربال ل فصلك يفكام يشاهد ذدم ن عإلجياد عا

مَ  مع قال:هو] اجلدء [الب ر أنَّ  قرَّ امَّ ـغصان. ثّم لاأل
َ
 دَ بَ ا ك

َ
 أ

ُ
  مْ �

 
َ
 ُدوُعو�

َ
البدء كام كان  تعاٰىل عٰىل أنَّ  ، فنصَّ ]٢٩: [األعراف �ن

اهللا  رقرَّ يق. وقد باجلمع بعد التفر ذا عودكم يكونك قيللتفر مجعاً 

ة مجعه يَّ يفك ح تعاىلٰ فرش ،فةتلرات خمت كثرية بعباا ذلك يف آيتعاىلٰ 

 ه يفبعث بالم وه ير، ثّم شبَّ روع واألشجات والزخيرج من النبافيام 

  :قوله تعاىلٰ 
َ
ذ

َ
 �ِ ك

َ
وُر لا ك

ُ
ش

�
��  :و٩[فالطر ،[ 

َ
ذ

َ
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َ
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َ
رَُجون

ْ ُ
�� ]١٩م: رولا.[ 

م عدَ يُ  ال مَ ـول: لِ نق أنْ واجلواب عن املعقول  ]]٢٠٤[[ص /

 ام الفاعل؟دعإب

 .)أو ال اوجودي�  أمراً ون يك ا أنْ إمَّ  امعداإل(ه: قول

  مَ دِ ه يقال: إذا عُ نَّ أل ة،بتَّ لء ام يشعدَ  يُ ال  أنْ يقتيض قلنا: هذا

 م، وإنْ دَ عد أمر فهو مل يُ مل يتجدَّ  د أمر أم ال؟ فإنْ فهل يتجدَّ  ءيشال

ال  ه، ألنَّ اً مكون عدي أنْ  جائز د عدم أو وجود؟ التجدِّ ملاد فجتدَّ 

 فأحد وإالَّ ء، د يش يتجدَّ م أو ملد العدل: جتدَّ يقا أنْ  نيبفرق 

كان ذلك  داً ن وجوكا نْ إوهو حمال. و ر، خمالف لآلخ العدمني

 ل.للموجود األوَّ  ال عدماً ر آخد ملوجو اً حدوث

 ؟ث الضدِّ ودم حلعدَ ال يُ  مَ لِ فمنا فساد هذا القسم، سلَّ 

 اجلانبني. مشرتكة من  ةادَّ قوله يف املض

ا ال  كنَّ وإنْ حلدوثه  دث أقوٰى ن احلايكو أنْ ال جيوز  مَ ـنا: لِ لق 

 ة؟للقوَّ  اً ث سبباحلدو ة كونيَّ مّ ـنعرف ل

 .) عدم الباقيىلٰ ع فيتوقَّ  حدوث احلادث(ين:  الثايفه لقو

ة والعلَّ  معلول احلادث،ي ق اعندنا عدم الب م، فإنَّ سلِّ قلنا: ال نُ 

 ٰىل املعلول. إا هب ن ال حاجةكعلول لن املكها عامتنع انفكا وإنْ 

 فال دور وال ،ةعيَّ ف املف توقُّ لتوقُّ يكون ا أنْ جاز  وأيضاً 

 استحالة.

سم اجلم عدَ يُ  أنْ ال جيوز  مَ ـلِ كن سم، للقا افساد هذا منلَّ س

ر ممتنع وهجلوا ،األعراض ال تبقٰى  وبيانه: أنَّ  ط؟النتفاء الرش

 .اهرجلوت اتفعرض ان التعاىلٰ  فإذا مل خيلق اهللا ،عنه اخللوِّ 

 .)لزم الدوره يإنَّ ( قوله:]] ٢٠٥[[ص /

مل يكن  إنْ ، وتالزمنيعرض مكون اجلوهر والي قلنا: جاز أنْ 

ة الواحدة، لَّ الع يللوافني ومعآلخر، كاملضٰىل ااجة إح امهحدأل

 م اآلخر.عدَ يُ  فإذا مل يوجد أحد املتالزمني وجب أنْ 

ث مل حمدَ عاال ة: أنَّ اميَّ الكرَّ مذهب (قني: أفضل املحقِّ  لقا

 و عيلٍّ وأب ةلت األشعريَّ اجلاحظ. وقاهب يه ذإلو ،ممتنع الفناءو
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ذلك  فعرَ ام يُ نَّ م: إهاش وأبل ا. وق عقالً  عاملء الاإفناز ائي بجوبَّ اجلُ 

ال خيلق  ىلٰ اهللا تعا ه يفنٰى ألنَّ ة قالوا: إنَّ األشعريَّ  إنَّ  ثمّ  ع.سمبال

 بكرقايض أبو الا مَّ . أ دها وجوواهر إىلٰ التي حتتاج اجل ضااألعر

يف وقال  كوان.راض هي األتلك األع إنَّ  واضع:فقال يف بعض امل

وهو مذهب   واسطة،بال  هينفاملختار يُ اعل الف إنَّ  :عبعض املواض

اجلوهر حيتاج إٰىل  اط. وقال القايض يف موضع آخر: إنَّ يَّ حممود اخل

 يَّ اٰىل أ عت لق اهللاألعراض فإذا مل خيأجناس  جنس من ن كلِّ م عون

 ل بعضهم:ثل ذلك. وقاي ماجلوينم اجلوهر. وقال عد نوع كان

ل  قا بهو ر،هاجلو مَ دِ رض عُ لبقاء وهو عاهللا تعاٰىل اخيلق  إذا مل

  : فكان كذا يقول له )نْ كُ (ه قال له نَّ ام أ ك ل:بو اهلذيلكعبي. وقال أ ا

 اء وهونفال خيلق ه تعاىلٰ نَّ إ :وأبو هاشم وقال أبو عيلٍّ  .ٰى نفيف )نَ افْ (

ه يقول: إنَّ  وأبو عيلٍّ  .قٰى ال يب يع األجسام، وهومج نٰى عرض فيف

فناء ي إلد يكفاحو ءفنا قالوا: بل ، والباقوناءً جوهر فن لكلِّ  لقخي

 م. بهاهفهذه مذ .الكلِّ 

  أنْ بني قه ال فرعدام باطل، ألنَّ اإل إنَّ (وقوله يف الدليل: 

لفرق ل ،ءليس بيش )العدم َل عَ فَ  ال:يق وبني أنْ  ،ةيفعل البتَّ  يقال: مل

 ه مل يفعلبأنَّ  ]]٢٠٦/[[ص  قولال نَّ إظر، فلندهية ابينهام يف ب

، ء من الفاعل يشصدور م عدبٰىل ما كان وع باالستمرار حكم

مل يكن  د العدم بعد أنْ العدم حكم بتجدُّ  َل عَ فَ  أنْ والقول ب

ن وديوج اهبام إىلٰ دمني يكون بانتسعلعله، ومتايز افا نوبصدوره ع

 دون اآلخر. مهاتساب أحدأو بان

 )ةبتَّ ء الم يشعدَ ال يُ   أنْ يضيقت هذا إنَّ (اب: ويف اجلوقوله 

قول:  وتأكيد لقول من ي ،كالشاإل ام هو زيادةنَّ بجواب، إ يسل

أو انتفاء الرشط، وهو   بطريان الضدِّ  ممكن إالَّ م غريدانعاال

 مني. أكثر املتكلِّ  هبذم

 ،لاألوَّ  هجفجواب الو ،ن الضدِّ ياطربم اعدا إبطال اإلوأمَّ 

 دث.حلال ااقي معلوعدم الب هو أنَّ ر كام ذكره، وودام الوهو إلز

ق تعلَّ اقي بكونه من البوٰى مأقن واحلادث ال يك إنَّ (وهلم: ق و

ليس  )ق السببمتعلَّ  الباقي حال البقاء أيضاً  ألنَّ  ،بسبال

السبب. ن ع غنٍ مستمني ء املتكلِّ د قدمانعالباقي  ألنَّ ، حيبصح

د جِ املو م أنَّ واهبفج ،بٍق سبب مُ  ج إىلٰ ه حمتاائلني بأنَّ قلا عند امَّ وأ 

 ،مل يكن أصالً  الذيد جووعطاء الإجياد اإل ألنَّ  ي،بقمن املُ  أقوٰى 

ح احلادث جِّ د احلاصل، ولكونه أقوٰى فُري لوجوا فظلتبقية حوا

 وح.رجملم اعدِ ويُ 

حال  بسبب الباقي مَ دِ عُ  احلادث لو بأنَّ رتاض عيراد االإو

 مَ دِ والباقي لو عُ ، وهو حمال، اً عم ماً معدو لكان موجوداً  ثاحلدو

 .زم منه حمالا لحلادث مبسبب ا

، اً وجودم رييص عن أنْ يمنع احلادث اقي الب نَّ بأ - ثّم اجلواب

 عكان بحيث يمن لو يالباق  نَّ إ، فليس بمريضٍّ  - وال يلزم منه حمال

 لك.س كذلكان أقوٰى، ولي

 دداً كون احلادث أكثر ع زبتجويرتاض واالع ]]٢٠٧[[ص /

يه ا يذهب إلممَّ  لني، ليسامع املثواب بامتناع اجتالباقي، واجل نم

 وهم. 

وهو:   ،لضدِّ ا اندام بطريعمن إبطال اإل ينثاال جهلواوجواب 

فتجويز كون  ،ءاحاصل من الطرفني عٰىل السو التضادَّ  أنَّ (

 ابوواجلجواب. ليس ب )تهيَّ مّ ـرف لعن ال اكنَّ دث أقوٰى وإنْ ااحل

 بقي.املُ  د عىلٰ ح املوجِ جُّ دث أقوٰى لرتااحلكون اه من نَّما بيَّ 

 ط ال يكونالرش وأنَّ  ،طلرشاسبب انتفاء م بعدال اإلبطاا إوأمَّ 

يكون هناك رشط  ه من اجلائز أنْ نَّ إدة، ففدعوٰى جمرَّ  ،اً رض عإالَّ 

 يف طاً رش حلُّ هو امل لذير ايكون اجلوه امالعرض، ك عن  لٍ اخ

وال  ط ال جوهراً الرشكون ي جيوز أنْ  وأيضاً يه. اض فعرد األإجيا

ال زوو ،اط بهاز االشرتبيان جو رَّ ، وقد ماعدمي�  أمراً بل  عرضاً 

 به. وطرشعدام امل انمر يقتيضك األذل

بقٰى ي الالعرض  بأنَّ  -  عداميف اإل وبيان كون العرض رشطاً 

ء مع هؤاليفيد  اممَّ ليس  - دامهبانع معدَ عنه فيُ  لوِّ تنع اخلممواجلوهر 

م لزامهإا زلة. وأمَّ تعلك كاملولون بذة ال يقاميَّ رَّ لكا نَّ اخلصوم، أل

 ونالدور يك اطل، ألنَّ رض فب العىلٰ إ راج اجلوهب احتيور بسبالد

وهنا  ،إليهه يفإٰىل املحتاج فيام حيتاج  ان املحتاج إليه حمتاجاً ذا كإ

إٰىل  ينه العال بما  ضٍ  عرهر إىلٰ احتياج اجلو نَّ إفك، كذل سلي

زم منه ه، فال يلجسم بعين ج إىلٰ  حمتااملعنيَّ  والعرض، عرض معنيَّ 

 ور.الد

 اآلخر إىلٰ أحدمها  حتياجغري ان م مالتالز بتجويز واجلواب

العرض حمتاج يف وجوده إٰىل اجلسم،  نَّ إد هنا، فبمفيس لي

خر آلعني اإٰىل زمني واحد من املتال لِّ كج ياتحكان با زم وإنْ التلوا

 إىلٰ آلخر أو إٰىل احدمها غري احتياج أ كن من ال، لحم

ن وذلك يك إنَّ ، فقولليس بمع ق باآلخرما يتعلَّ ] ]٢٠٨ [[ص/

 تناع االنفكاك.ام  تقتيض، وهي الةً اتفاقيَّ  احبةً مص

  نَّ إفور غري صحيح، شهملعٰىل الوجه ا وإيراد املثال باملتضايفني 
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ال إٰىل  ت اآلخرإٰىل ذاجود يف الو تاجةام حمواحد منه إضافة كلِّ 

ر، فليس آلخة امنهام إٰىل علَّ  حيتاج كلٌّ  ةاحدة وعلَّ معلوال فة، واضإ

 .)دورمن غري لزوم ال مطلقاً ج ياتم االحفيهام عد

  وبني ،َل عَ الفرق الذي ذكره بني قولنا: ما فَ  نَّ إنظر، ف يهوف

 كره،ملقصود ما ذليس الكن  ،كان ظاهراً  نْ وإ، مدعال َل عَ نا: فَ ولق 

وما حصل  ،ءعنه يش مل يصدرالني حله يف كال اصد أنَّ بل الق

 فعالً  دملعا مل يكن امَّ ـلوقه، قُّ ال حتء ويش طة الفعل ثبوتبواس

 يقة.قاحليف  عالً كان فعله ليس ف

احلكم  ، ألنَّ ء صحيحال يعدم يش  أنْ ه يقتيضواجلواب بأنَّ 

ع  رفعىلٰ  تدلُّ ة بهك شملشكِّ ورد اه، فإذا أ بَ ع بالشُّ يرتف ال وريالرض

ة باطلة جَّ هذه احل ال أنَّ ٰىل سبيل اإلمجلمنا عوري، عحكم رض

  كان العلمامَّ ـول يها.ف لطغن وجه الجزنا عع وإنْ  اوري� رض علامً 

 هق، كانت الشبهة الرافعة لعدام متحقِّ اإل لنا بأنَّ  تاً ابث وريالرض

 له.ال مدفع وهذا جواب صحيح  .قلالعطلة عند با

 .ي)بقاملُ  د أقوٰى منملوجِ ا(له: وق 

 ع. و إذا مل خيل؟ مبقي العارض له أ ملُ ا خٰىل عن اتٰى إذقلنا: م

وليس كان أقوٰى نع لو ام يمإنَّ  الباقي(وقوله: ]] ٢٠٩[[ص /

 زواحلادث قبل حدوثه يف حيِّ  ،الباقي موجود ممنوع، ألنَّ  )ككذل

ن م أقوٰى وجود ادث موجود، واملعدم احل لاح اقيوالب ،دملعا

ن كونه ب عرج اجلواُخي دث ال ة احلاوَّ ق هل بوجهم. واجلعدوامل

 الستحالة أنْ  غري معقول، ط ليس بعرضوكون الرش. جواباً 

اجلوهر بني ة سطوثبوت وايف نفسه.  رشطاً  جلوهرا ونكي

 ي الالعدم نَّ غري معقول هنا، أل اط عدمي� والعرض وكون الرش

، الً وَّ ا أ أمَّ وهر. نا اجللكة هملست اولي ،إٰىل ملكة  مضافاً إالَّ  نوكي

 وطاً ن وجود جوهر مرشيكو فيستحيل أنْ  ،ثلةهر متاموااجل نَّ فأل

 ،روهجلدم ذلك اكالم إٰىل عقل الا نننَّ فأل ،ا ثانياً وأمَّ بعدم آخر. 

 ،ممعدِ  ر إىلٰ تقيف لوَّ ألاوالثاين مطلوهبم، و .أو ال ،معدَ يُ  ا أنْ ه إمَّ نَّ إف

له  ال بدَّ العرض وجود ذلك  ض، ألنَّ العروال  ويعود البحث فيه.

ء فهو الفنا ه. وأيضًا لبحث يف عدمود اويع ،يٍّ جوهر ن حملٍّ م

 به املشايخ. الذي قال

 .)ما ضٍ ج إٰىل عرحيتا اجلسم( ه:لقو

وعٰىل كال   .أو ال ،يكون موجوداً  ا أنْ ما إمَّ  : عرٌض ناقل

م. تقدَّ  ايفني قدوالبحث يف املتض .املحال مزيلن رييدالتق

 لزم إالَّ و  ل،ملعلوٰىل اتياج إ االح تقتيضة اللَّ الع اج إىلٰ واالحتي

ع م امزق االستلحتقَّ  ح، فقدمرجِّ من غري  أو الرتجيح الدور

 ستغناء.اال

  عداماً إحياء واإلماتة ليس اإل أنَّ : ولعن املنقواجلواب 

 ىلٰ  تعاق اهللافرِّ فني يُ املكلَّ  نَّ إفيه، ف تمكرذ امفال يرد  ،وإجيادًا 

 راك.اإلدءة وارإله افي عها، فصحَّ هم مجفإذا أعاد ،أجزاءهم

حياء،  ت اإلام دَّ مجيع مقسأل عن  إبراهيم  م أنَّ سلِّ وال نُ 

، لكن أصله اً مجع انك دمي وإنْ وابتداء خلق اآل .تهيفيَّ ك عن بل

وغريه.  لق النباتخ دءب اذالعامل حادث، وك ألنَّ  ،ابتداء إجياد

 فكلَّ امل إنَّ قلنا:  نْ اجلمع إ ضاً  أينيفللمكلَّ واإلعادة 

شور ة، وكذا النيَّ بالكلّ  معدَ ه يُ ال أنَّ ق أجزاؤه فرَّ تت]] ٢١٠ [[ص/

ٰى  حتَّ ة خاصَّ  اآلدمي فناءا يف حث هنلبا سوباجلملة ليج. خراواإل

 سام.جألاع ة أو التفريق، بل مجييَّ عدام بالكلّ ل عٰىل اإلمَ ُحي 

 :شايخيف إبطال كالم امل ثالثة:لااملسألة 

  يضادُّ  معنًى  ناءالفم أثبتوا هنَّ وأ  ،خشايكالم املقد عرفت 

 وجوه:، وهو باطل من لٍّ اجلواهر ال يف حم

فة  ضاوإه نسبة ألنَّ  ،رفنيمن الطحاصل  دُّ ال: التضاألوَّ  الوجه

 دُّ اضكذا اجلواهر تر هاوالفناء اجل فكام ضادَّ  ، بني اثننيل إالَّ عقَ ال تُ 

م عدَ ويُ  ،مللعد كن وقابلمم ينالضدَّ ن يمن هذ واحد  الفناء، وكلُّ 

س انتفاء  من العكس، فليأوىلٰ خر أحدمها باآل وليس انتفاء ،قاً افاتِّ 

 ،هرواجلبوجود  اء ذلك الضدِّ انتف  منوىلٰ أ  لضدِّ وهر بذلك ااجل

 يفنٰى به. فاستحال أنْ 

الطارئ  الضدَّ  نَّ إف ،ةاء األولويَّ تفنام سلِّ ا ال نُ وفيه نظر، ألنَّ 

 ،هد ضدِّ وإجيا وهرعدام اجلإ أراد اهللا تعاىلٰ  ألنَّ  ،اقيم البعدِ يُ 

 اجلوهر.فأعدم  ،الضدَّ  فأوجد

 م بطروِّ عدَ تُ  اضعربعض األ نَّ إف ،شاهد بذلك قيل: واحلسُّ 

ما يوجبه  االعتامدات التي توجب ضدَّ  نَّ ألو اآلخر.البعض 

 زمتوهوَّ فبالطريق الذي ج ،نفي حكم اآلخري اهبعض نَّ إف ،اآلخر

 لسبب.ق الَّ ه متعألنَّ  ،ث أقوٰى احلاد ألنَّ نا. وزوه هوِّ ج مَّ ثَ 

 وجلواز أنْ . انيه النقيضالجتمع ف مَ دِ لو عُ  هوألنَّ ]] ٢١١ ص[[/

 ر.كثاحلادث أ  عدد الضدِّ اٰىل  تعاهللاق لخي

 من حيث اإلمجال والتفصيل. َض اعُرتِ 

ه يكفي يف منافات ا أنْ إمَّ  وجود الضدِّ  أنَّ  وفه ،المجاإلا أمَّ 

 د وجوده كافياً جمرَّ  كان فإنْ  .زائدأمر  معه من بدَّ أو ال  ،هلضدِّ 

ن آلخر دودمها باي أحر نففيهام لزم تعذُّ  وذلك غري خمتلف
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فباعتبار  ،من زائد عهم  بدَّ كان ال وإنْ  .ةولويَّ م األعدل ،العكس

ذلك  زاه، ولو جضدَّ  معاجي يمكن أنْ  نْ م أيلزانتفاء ذلك الزائد 

ستقيم عٰىل م غريه كيف وأنَّ . تضادِّ بالافاة يه بطل دعوٰى املنف

عٰىل ائد ء زف املنافاة بيشتتوقَّ  أنْ   يصحُّ عندكم ال نَّ إف صولكم؟أُ 

وهلذا  ،اوحدمه هامان بأنفسيتنافي  ادِّ بالتضفيان نايت ما ، ألنَّ ضدِّ ال

تفرتق  ملاجلمل، وهلذا ن وديرجع إٰىل اآلحاد  التضادَّ  قالوا: إنَّ 

فيه جزء  لٍّ حم يفض من البيا جزء واحد نيمع بر اجلتعذُّ  احلال يف

 زء.ج لفأ ن فيه يكو أنْ وبني  ،السواد احد منو

يف املنافاة،   كاٍف  ن يالضدَّ من  ود كلٍّ ا نقول: وجنَّ إوفيه نظر، ف

ص صَّ خيت وال ،مع صاحبه ا موجوداً حدمهأ  ونذا ال يكوهل

حيتاج يف ترجيحه إٰىل  لب ه ضدٌّ ث إنَّ حي نأحدمها بالوقوع م

 لصاحبه ونافياً  اهراً ين كان ق لضدَّ أحد ا د الفاعلوجأ  امَّ لف، لفاعلا

 ل إىلٰ وَّ ألعدام اإد يف دِّ افتقر املتجخر الفاعل إجياد اآلله، فإذا أراد 

 جياده.إلل ة الفاعدح وهو إرامرجِّ 

لكن ختصيص  ،لطرفني عٰىل السواءامن اة املناف أنَّ  :فاحلاصل

رجيح ت وهو ،زائدواسطة الب نويك امم إنَّ بالوجود أو بالعد أحدمها

 الفاعل.

 فقالوا: ،صيلا التفوأمَّ 

ن  و ك ي  فجاز أنْ  ، باٍق  ما هو عراض يف األ  م أنَّ سلِّ نُ  ل: ال  األوَّ ىلٰ ع 

  د يف اجلسم أمثال تلك األعراض دِّ ُجي ]] ٢١٢/[[ص  عاىلٰ ت  اهللا 

ه  يعلم من نفسه أنَّ  سامً ا مع كونه ج منَّ د ح وا  كلَّ  نَّ إ اجلسم، ف  الف بخ 

  عراض. األ   الف بخ   سم معلوماً ن اجل ن كو فكا   ، مس كان باأل ي  ذ ل و ا ه 

  ومل يكن بضدٍّ  ام كانإنَّ  انتفاءها قلتم: إنَّ  مَ اءها، فلِ بق مناسلَّ 

بقائه إٰىل رشط، يف ج تاض ما حيامن األعر فإنَّ  ؟ات رشطوفب

 لبنية املعتدلة. املحتاجة إٰىل ا ةواحليا ،اج إٰىل احلياةحتامل كالعلم

، وطاً م مرشساجل جودوال كون م يف إبطكرتذي ذوالوجه ال

ء ليشك اذل نَّ إ: ذلك الوجه كم قلتم يفنَّ إفروده هنا؟ م بوقلت مَ ـلِ 

 ،جلسما يف حاال�  يكون ا أنْ مَّ سم إاجل ودجو يف رشطاً  ي يكونالذ

 يلفيستح ،وهراجل ىلٰ إ يف اجلوهر كان حمتاجاً  اال� كان ح فإنْ  .أو ال

 قائامً  كان شيئاً  ال� حا يكنمل  . وإنْ ارد الَّ ياج اجلوهر إليه، وإحتا

ر اآلخجة أحدمها إٰىل كذلك فلم تكن حا أيضاً واجلوهر سه، نفب

أو  ،لاحم خر وهوآلا منهام إىلٰ  لٌّ اج كحيت أنْ  افإمَّ  ،العكسأوٰىل من 

 عدم منهام احدعن اآلخر فال يلزم من عدم و هاممن يستغني كلٌّ 

 اض.عرألام دون اجساأل ه يفام يمكن ورودذا إنَّ وه خر،اآل

م؟ عدِ م م عدا إم ب عدَ ال يُ  مَ ط، فلِ الرش  س بعدمعدمها لي  منا أنَّ سلَّ 

ادر لق ا حدُّ ن كا ، وهلذا بتداءً دها اوج أ  ام ك ٰىل ابتداءً ا اهللا تعا ه م عدِ يُ  بأنْ 

يف  داخًال  ) ل يفع ال (فكان  ، ال يفعل  يفعل وأنْ  أنْ  منه  هو الذي يصحُّ 

بو هاشم أ  يه لما ذهب إ  الصحيح نَّ إ  م: قلت القادر كالفعل، وهلذا  دِّ ح 

لفعل يح يرجع إٰىل نفي ا ب ق لواجب وبرتك ال واملدح برتك ا  الذمَّ  من أنَّ 

دون  دٍّ ض  علإٰىل ف ع رجترك الفعل ي  من أنَّ  عيلٍّ  أبو  ذهب إليه  دون ما 

 جاز، فإذا الضدِّ  ثري عدام تأ تم مثل هذا اإل ذا جعلوهل  ، ل نفي الفع 

يكون  أنْ  وز جيال  مَ فِل ، لضدِّ ري اتأث  كون ي عندكم أنْ ]] ٢١٣[[ص / 

 يف اط يَّ اخل  أبو احلسني الذي ذهب إليه  وهذا هو الوجه  لقادر؟تأثري ا 

ذا هب م  لألجسا م  دا ع ة اإل حَّ منه صلزم    إنْ و   ا ذ . وه م األجسام جواز عد

الفناء،  ه من ي إل  عدامها بام ذهبوا إ ة حيصل به صحَّ  مل  لكن ريق، و الط 

  م. قا هذا امل و املقصود يفا ه وهذ 

الزائل ام كان زوال ه إنَّ ، لكن قلتم: إنَّ ضدِّ الا تزول بهنَّ أ ا منلَّ س

 العذروهذا ، حداو فيه ضدٌّ  لٍّ ين يف حمدَّ ه خلق ضأوٰىل، ألنَّ  بالضدِّ 

 م لوجهني:كلوص أُ عىلٰ م ال يستقي

 عندكم يرجع إٰىل اآلحاد.  ل: التضادُّ وَّ األ

فني  ناء يُ فلل: ايقو من منا يف هذه املسألة معكلَّ ام ت: إنَّ اينثال

 ا اجلواب.له هذ وال يستقيم ،جسامألا مجيع

 ع الوجودستلزام اجتامالباقي كاحلادث يف ا ثاين: أنَّ  الوعىلٰ 

ا فكذده من وجوثاين الن  الزميف فعلباقي يرتلتم اجع إنْ ف م،دعوال

 ارتفاع احلادث.

والوصف الذايت ال  ،اتهاقي ممكن لذلبا وعٰىل الثالث: أنَّ 

ه غري منا أنَّ البقاء. ولو سلَّ و وثحالة احلدبني  رقف ال ف ،لدَّ يتب

ثر من يف أك السببأثر  بأنَّ  : قلتم مَ ـلِ  السبب، ولكن قمتعلَّ 

ف بني تلخيبب ال لسا بهو مسبَّ الذي وجود ال مّ ثوجوده، 

إٰىل  رجع يام فصار وجود السبب كعدمه في ،وبني الباقي ادثاحل

 ة يف وجود احلادث؟وَّ ة ق زياد

ٰىل ٰى عشَّ هذا اجلواب ال يتم نَّ رابع: بأوعٰىل ال ]]٢١٤ص [[/

 رهمجيع اجلوا بهم عدِ يُ  داً واح ق فناءً اٰىل خيلاهللا تع ل: إنَّ قول من يقو

بنفسه ال خيتلف  اضد�  كانما  أنَّ  انَّبيَّ  قدو مل، خصوصاً العاي يف لتا

 يكون أكثر من واحد.  أنْ وبني داً ن واحويك نْ حاله يف ذلك بني أ

  حملٍّ اقبا يفيتع ه أنْ ء وضدِّ ليشني اتنايف بط الاين: رش لثجه اولا

يل  جلسم، فيستحالفناء مع ا حاصل يفط غري رشوهذا الواحد، 

 فيه. اةافنثبوت امل
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نوع من أنواع  وكلَّ اض لبياو ادالسو نَّ فأل ،لا األوَّ أمَّ 

ه نَّ إف ،آخر خر يف حملٍّ آلا دَ جِ ووُ  حملٍّ  ا يفأحدمه دَ جِ األضداد إذا وُ 

ا نرٰى لو قدَّ تَّ ط، حرشد ما ذكرنا من الفقل ، فاةاملناينهام حيل بتيس

 نافاة. ه حتصل املنَّ إف صالً ط حاهذا الرش

لكن  ،زيِّ احل يف وجوده جاز وإنْ اجلسم  نَّ إف ،ا الثاينوأمَّ 

ه ين إلفكذا الفناء الذي يذهبو ،حصوله يف املحلِّ  يلستحي

ام د منهواح  لِّ ك ولحلل حا، وإذا استحلِّ  املله يفحيل حصويست

 افاة. فتستحيل املن ،ةط يف املنافارشهو ال استحال فيهام ما يف املحلِّ 

خر، ود اآلجوب حس موجود عىلٰ  واحد منهام ال يقال: كلُّ 

 ال يكفي هذا يف املنافاة؟ مَ الفناء، فلِ  اكذو لٍّ يف حم ليسسم اجل نَّ إف

  رنا حمال� دَّ ر وق خآ يف وبياضاً  يف حملٍّ  اً سوادرنا دَّ إذا ق  قال:ال ي

 حسب وجود بياض موجود عىلٰ اد والواحد من السو فكلُّ  ،ثالثاً 

ذا يكفي ه ال ذلكثالث، ومع لا لك املحلِّ ه ليس يف ذر يف أنَّ اآلخ

وهو تعاقبهام عٰىل  ،نافاة بينهام مفقودامل رشط نَّ ام، ألينهاة بملنافيف ا

 حد. او لٍّ حم

ط فيه  شَرت فيُ  ، حلِّ  املعىلٰ  كونقد ي التضادَّ  نَّ إر، فوفيه نظ

 ،ناءيف اجلواهر والفجود عندهم كام  الواده، وقد يكون عىلٰ احتِّ 

 ،ينالضدَّ ]] ٢١٥[[ص / يف املحلِّ سبة ود إليهام نفكان نسبة الوج

 . املحلُّ  ط فيهشَرت يُ  ال خريا األوهذ

ل،  احم لٍّ يف حمرض ال عوجود الوجه الثالث: الفناء عرض، و

 كلَّ  ألنَّ جهة، وذلك  ون يفال يك ث الذيدااحل ونعني بالعرض

إليه وإٰىل  اً مشار د عٰىل وجه يكونيوجَ  ب أنْ ادر جيده القما يوجِ 

 عراضاأل عوه منا ادَّ مجيع م بطل ا يوهبذ رضوري،وهذا  ،جهته

 يفلعلم كاإلرادة والكراهة والفناء، وهذا ا حملٍّ  ال يف دجتوي الت

  ،  حملٍّ اج إىلٰ ها حتتم وغريطعووالاألكوان  نَّ نا بأق علمور فوالظه

ذه جلميع. ولظهور همكن املنع يف اظهور أ أمكن منع هذا ال إنْ ف

ودات املوجمجيع  يف ةمَّ عاة ه القضيَّ ة: هذاميَّ كرَّ ة قالت الالقضيَّ 

 .اً دثحا أو كان يامً قد

لون ا يصوهبالتي ة يف هذه املسألة وهذا أقوٰى ما هلم من احلجَّ 

 د قلنا بأنَّ ق ونحن ، ابراً ذلك مككر من ونويعدُّ  ،فهمن خالٰىل مع

 عاٰىل.م تث دون القديداحلوار يف ذلك متصوَّ 

عنوا  نْ إم هنَّ إتفسري، فل اختالف اذلك راجع إىلٰ  ، ألنَّ وفيه نظر

 فالفناء ليس بعرض هبذا املعنٰى، وإنْ  حلِّ امل جد يفما يو بالعرض

و ام فهجسء األكبقا  اء لهال بقوجود وليف ا عنوا به ما يعرض

 ر هبذابذاته فالفناء جوه ما يستقلُّ  جلوهرنوا باع وإنْ  رض،ع

 امء.ة يف األسمشاحَّ املعنٰى، وال 

فيه من ينا ا أنْ مَّ فإ سمناٰىف اجل إنْ هذا الفناء الوجه الرابع: 

من حيث وجوده بل من حيث حقيقته أو  ال أو ،جودهو ثيح

يث  من ح]] ٢١٦/[[ص  افيه ين أنْ جائز  خر. الء آمقتضاه أو يش

 ك بنيمشرت ود عامٌّ لوجود والوجاه من حيث اه لو نافنَّ د، أللوجوا

فسه ل، وينفٰى نالقديم وهو حما  نفٰى ي وجودات وجب أنْ مجيع امل

 موجود. اً ضأيه نَّ إف

وال باحلقيقة، ولكن يتنافيان  بالوجود انفييتناال  امال يقال: إهنَّ 

 قتهام.ي حقبام هو مقتٰىض 

 ،املنافاة هيوقع ف  ماعىلٰ  نتفاء االيقترص أنْ  يجب: فلوا نقألنَّ 

ة دون يَّ  صفتهام الذاتٰىض قيقتني عن مقتمن احلواحدة  فتخرج كلُّ 

 م.م اجلسعدَ يُ فال الوجود، 

 املقتيضج رخي أنْ حيل يست هنَّلك كذلك كان نْ وإه إنَّ  ال يقال:

 تقتيض ةلذاتيَّ الصفة  وهو ااملقتيض عن مقتضاه وهو موجود، ألنَّ 

 املقتيض دَ جِ ا وُ إذف ،جودالو طبرش اجلسمز يف حيِّ حو التضاه نمقت

قوهلم يف  أيضاً  . وكذاتٰىض املق ف عنهيتخلَّ  أنْ ل ستحاط امع الرش

 مها.ا حكف عنهخلَّ يت جيوز أنْ  الت دَ جِ إذا وُ ا ة: إهنَّ لَّ الع

 ،يض عن املقتف املقتٰىض يتخلَّ  ال جيوز أنْ  مَ ـيل هلم: لِ ق ا فإذ

ه د ملا أنَّ جولوا ذي هوط الوجب الرش وإنْ ة العلَّ  عن احلكمذا كو

  ج إىلٰ حلكم فيحتايمنع من ا نعاً ما نَّ وملا أ  ، رشط آخرحيتاج إىلٰ 

 وزتم أنَّ م جوأنت ،بسبارات كاألثِّ  سائر املؤله، كام قلتم يفزوا

 ؟وط بزوال املانعمرش اباهتبَّ مسف قُّ تو

املعدوم ي ملنتفبني ا الفرق يبطل زنا ذلكا إذا جوَّ ال يقال: إنَّ 

 الَّ ة إلَّ  والعر املقتيضيظه ه الألنَّ  ،ةالعلَّ  يف هذاوكذلك  ،واملوجود

 حالة كم يف واحلملقتٰىض ه ال يمكن تأثري ااحلكم، ثّم إنَّ و باملقتٰىض 

لة عدمه ستوٰى حاا قدود فالوجالة زمه يف ح يلمل وفل، عدمال

 ووجوده، فيبطل الفرق الذي ذكرناه.

مها ة وجودوي حالتسته يبطل الفرق وم أنَّ سلِّ : ال نُ لنقو األنَّ 

اه قتضف مكان يتوقَّ  عدوماً ه حني كان مك ألنَّ عدمهام، وذلو

 دوبعع، انزوال امل ط الثاينلرشجود، وا أمرين: الووحكمه عىلٰ 

 طواحد وهو الرش ءيش عٰىل إالَّ  فوقَّ د ال يتووجال

 .الثاين وهو زوال املانع]] ٢١٧ [[ص/

ه ولكنَّ ،دمع الوجو ف املقتٰىض يل ختلُّ ستحه ي: هب أنَّ نقول ثمّ 
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خيلو الفناء ال . ثّم هذا ناٍف غري م اء الوجود منل انتفيستحي ضاً أي

يم، في القدن نم اهنزمأل مايلزم منه للوجود ف اً يصري منافي ا أنْ إمَّ 

له فيلزم منه انتفاء الوجود من غري وجود ما  ياً اف منيصري و الأ 

 حمال.  يضاً أ  هوو ، ذلكيقتيض

 ف املقتٰىض لُّ ا خت: إمَّ حمالني  أحدي إىلٰ دِّ ؤيُ ء فإذن القول بالفنا

ه حمال نَّ إو ،دوقتضاء وهو الوجحصول رشط اال مع قتيضعن امل

ول لقا أنَّ  فصحَّ ه حمال، نَّ إو ،ألمر ال ودتفاء الوجانا كم. وإمَّ عند

 .الً باطي إٰىل أقسام باطلة، فيكون القول به ؤدِّ بالفناء يُ 

ينتفي  ال جيوز أنْ  مَ ـلِ  ولكنود، ال ينايف الوج هأنَّ هب ل: ال يقا

 و املقتٰىض؟ي الوجود وهنتففي ،ودناء ما هو رشط الوجبالف

لوجود اط ن رش او كفل ،ٰىض املقتد رشط الوجو نقول: إنَّ ا ألنَّ 

 ال. هو حمر، وه الدولزم من

  ينتفيل كان ال تنتفي حقيقة اجلسم بالفناء، ب قال هلم: إنْ يو

د ك الزائن ذلومُّ َس يُ  نه جسامً عٰىل حقيقة كو زائد ء أمربالفنا

 ،ائد عٰىل اجلسماحلقيقة أمر ز د عىلٰ املنتفي والزائ إذن، فوجوداً 

ك بذلمية له تس ليهع ئدزا أمر بعدم عدوماً وكان تسمية اجلسم م

ز م بعدم ال جيوعدَ  كان مل تُ امَّ ـقته لقة. وحقيقيحلز باملجايل اعٰىل سب

ة عدم باستحال اس قوالً الن قة أشدُّ ياحلق نتم يفم، فأده الععلي

 .هر واألجساموااجل

 جود، ونمنع عموموفيه من حيث الينا أنْ جلواز  ،وفيه نظر

 الوجود.

أو ث ملحدَ أو ا املمكن جودالوحيث  نمه فيال ينا مَ لِ منا، فسلَّ 

 الفاعل أو وجود اجلوهر؟]] ٢١٨/[[ص  ىلٰ ند إملستا

  أنَّ ٰىل معنٰى ة، عاهيَّ امل حيث  افيه منين ال مَ ـلِ كن ، لمناسلَّ 

فال  اً لقالوجود ال مطاء يف ة الفنملاهيَّ  اهتاة لذر منافية اجلوههيَّ ما

 جي وإنْ اخلار حلِّ امليان يف افنتين يالضدَّ   أنَّ يف العدم، كام يتنافيان

 يف الذهن؟ معاً  عهامجتامجاز ا

 رتم؟كما ذ آخر غري ال ينافيه باعتبار مَ منا، فلِ سلَّ 

 أنْ  جيوزال  مَ ـه لِ يليذهبون إاء الذي : هذا الفنساخلامالوجه 

؟ قِّ إٰىل مستح حقٍّ  يصالإحياء وال من األمنفعة ألحد تقارنه ال 

بث، ه عن فعل الع منزَّ اىلٰ تع واهللا ،اً حيقب ان عبثاً وما كان كذلك ك

 يفعل هذا الفناء. ال مة أنْ كاحليف  فيجب

فيهام  فال بدَّ  ،ا آجلةمَّ لة وإا عاجمَّ ة إعاملنف نَّ ٰى، فألا الصغرأمَّ 

، ذا كان موجوداً جلسم إر ذلك يف اتصوَّ يُ  اماة، وإنَّ يالفعل واحلمن 

 ال سموعدم اجل ،سماجلرنه عدم عونه ال يقالذي يدَّ وهذا الفناء ا

يان لنفي إمكان إيصال  وهو الب ة.فعاملنرنه تقا فال ،اةاحلي قارنهت

نه منفعة ه ال تقارعونذي يدَّ لاناء الف أنَّ بت ث. ف املستحقِّ ىلٰ إ احلقِّ 

 . تحقٍّ إٰىل مس قٍّ وال إيصال ح

إٰىل   ل حقٍّ  إيصافعة والارنه املنما ال تق ألنَّ ٰى، فا الكربوأمَّ 

 .اءالفنهذا كمة يف احلفيقبح وري، رضف يحاً قب عبثاً ون يك ملستحقِّ ا

 ة منكر ونكريقيل: هذا يبطل بعذاب القرب ومساءل فإنْ 

 ة هناك اله ال منفعنَّ إف ،نارأهل الذاب مة وعيوم القيال اوأهو

نمنع  هنا مثله. ثمّ  ، فجازك فهو حسنلة ومع ذلاجلة وال آجع

 نفعة هنا. انتفاء امل

 ارنهتقال حلياة فقارنه ا تم الديقارنه الع لذيفناء الا(قوله: 

 . )نفعةامل

  عدم ود الفناءيقارن وج قلنا: إذا جاز أنْ ]] ٢١٩[[ص /

 ياة؟حلفعة عدم اوجود املن يقارن نْ ز أ جيو ال مَ ، فلِ امساألج

مه أو يتقدَّ  ال جيوز أنْ  مَ ـلكن لِ يقارنه،  وز أنْ  جيه المنا أنَّ سلَّ 

لك من يفي ذ ده ثمّ وعَّ يت غريه أو دَ عِ قد يَ  اننساإل نَّ إر عنه؟ فخَّ يتأ

ذا يلقي البذر يف نفعة بالوعيد والوعد، وكه من املل بققد سملا بعد 

د،  حلصامن ابعد  عه منيتوقَّ ملا قصان ن النع ما فيه مم األرض

عة  ملا هلم من منف لفناءاٰىل عن اتع هللا اِرب ُخي  جيوز أنْ  ال مَ ـهنا لِ  فكذا

 .أخرب بام اءً وف بعد فعل ذلك مناٰىل يتعه حة؟ ثّم إنَّ املصل

عنه مع   باملخربينتفع  أخرب وكان ال جيوز أنْ  امَّ ـه لإنَّ ول: أو نق

ء يشعن املخرب كال اخلرب فيكونفيجب فعله،  الكذبع توقُّ 

وجود يف  كاملصلحة يف اخلربمن املوجود ون املٰى يكد حتَّ الواح

 . املخرب

ء جزاق األوتفرُّ  يه من املوتإل ء الذي ذهبتملفناض باعارَ مل يُ 

ال منفعة هناك له وال  نئذٍ يح هنَّ إ، فحياءأجزاء األ وتم وصاً صخ

 ال جيوز فيام مَ ، فلِ جيوز هنَّ إلك فذ عمه، وبلغريه وال اعتبار ألحد 

 يه؟ ذهبنا إل

 : وال إيصال حقٍّ ا قلنا واردة، ألنَّ وض غريالنق : أنَّ فاجلواب

 .اون مستحق� ب اآلخرة يكقاوع ه، وعذاب القربإٰىل مستحقِّ 

 .)؟ود الفناءوجة نفعن امليقار ال جيوز أنْ  مَ ـلِ (: لهوق 

 عدم يقارنهم اجلسم عدو ،مجلسه يقارنه عدم اذكرنا أنَّ  قلنا: ملا

ياة، بخالف  مع عدم احل ة للحيِّ ذَّ اللل وجود ويستحي ،احلياة

 م.جلسل بزوال ايزوء يش إٰىل وجود ه ال حيتاجنَّ إفناء فوجود ال
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 ).؟قارنهمه أو يقدَّ يت أنْ  زجيوال  مَ ـلِ (له: وق ]] ٢٢٠[[ص /

 جهني:لو: قلنا

 جيوزته ال ره لقدنستوٰى الفعل وعدمه مر الذي ال: القاداألوَّ 

  و يظنَّ يعلم أ  نْ و أ وه ،لداعيبايفعل  ه أنْ  إذا رجح منإالَّ  عليف أنْ 

 مل يكن له نْ وإ .تتفا له حصلت وإالَّ فع فعة إنْ له منق بفعه تتعلَّ أنَّ 

د جوو منه صحُّ ال ي هأنَّ قول: بن ا أنْ إمَّ ، فتفسريهذا العٰىل  عٍ دا

يف قدرة  ماالنظَّ  هبَ سني يف جوابه عن ُش و قول أيب احلالفعل كام ه

ال يفعله  منه لكن  صحَّ  ه وإنْ نَّ ل: إأو نقوقبيح، الٰىل عٰىل عااهللا ت

عن   تعاىلٰ اهللا ربخلشيوخ. وما قد أ هب إليه سائر ا ما ذلقبحه عىلٰ 

ملخرب ا فسق بنعلَّ مل تتإذا رب لكن عة باخلنفامل تقتعلَّ  نْ وإإجياده فهو 

به ا نما فرسَّ  ي عىلٰ عا قد دعاه إليه الداخرب ممَّ كن ذلك اململ ي

ن ل املخرب ملا فيه م ينتفع بفعاهللا تعاىلٰ  بأنَّ  :لوايقو  أنْ داعي، إالَّ لا

 ِرب ُخي  نْ جيز أ فلم  ،االنتفاع عن واهللا يتعاىلٰ  ،بقوله عن الكذ ةصيان

 بذلك ملاه ينتفع نَّ إه فوعد ب: ما ا من يقولوأمَّ  .هلحا هذا عن خمرب

ة عن صف ازواالحرت ءبالوفا ور بصفة الكاملحيصل له من الرس

 ب.النقصان بقول الكذ

بام  ِف و مل يح يف الكذب لالقبي يكون نْ وز أ ال جي مَ ـ: لِ ال يقال

  كاالنتفاع.  املخرب به،إٰىل فعل  ك وداعياً الرتعن  صارفاً  أخرب به

د احلسن ح ملجرَّ بائالقك يرتو احلسنة ل ألفعاٰىل ا تعافعل اهللا يذا وهل

ور تفسري الرس  عىلٰ اىلٰ ة له تععلك منفذ مل تكن يف والقبح وإنْ 

التحسني والتقبيح، م يف مسألة عٰىل مذهبك ة خصوصاً واللذَّ 

يل املنفعة  سبوقبيحات ال عىلٰ  اتاجبيف العقل و قلتم: بأنَّ  مكنَّ إف

خالل من اإلو لهله من فعيمنع العقل  أنَّ سبيل  عىلٰ بل  ،ةواملرضَّ 

 يفعله. بأنْ 

بيح لتقوا سنيلتحمسألة ا أيت يف: سيا نقولألنَّ ]] ٢٢١[[ص /

رب الذي خمربه ح ليس هو اخل فيه القبٰى عدَّ لذي يُ الكذب ا أنَّ 

ف كونه يتوقَّ  كذا أنْ يف الغد ل فعسي هعن أنَّ ٰى إذا أخرب فه حتَّ بخال

أخرب عن   ذاإ بل يفعل،  أنْ عىلٰ  ه صدقاً عل وكونيف ال نْ عٰىل أ  باً كذ

 فقنياملنا عدَّ  ، ولذالكذباخلرب بخالفه فهو ا خمرب وعنده أنَّ 

خربوا ٰىل ما أُ املخرب ع نَّ كن عندهم أ  ملا مل يني مع وجود املخرباذبك

َ َواهللاُ  تعاٰىل:فقال  به، هَ  �
ْ
  دُ ش

�
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ف عليه ال يتوقَّ  هب رباملخ نَّ أ مَ لِ ذلك عُ  حَّ إذا ص .]١ قون:[املناف

 به.رب ملخا  فعل كلِّ ىلٰ إ اعياً لح دغري كذب خرب يص كونه صدقاً 

 رب. نتفاع باخلالل لتحصيل اال يقال: يفع

فعل وكذا ال ىلٰ ة باخلرب عنفعف املإذا كان تتوقَّ نقول: ا ألنَّ 

وهو  اآلخر،عٰىل  ادمهف أحيتوقَّ  ئذٍ فحين ،اخلربف عٰىل عل يتوقَّ الف

 دور.

  البذرقاء لإ - ع بفعلهه يتوقَّ نَّ إلقي البذر يف األرض في ن ا موأمَّ 

التخريج وعٰىل هذا لواله ملا حصل.  ذلكه بل لمنفعة حتص -

 فإذا صحَّ . ملن قبل خلق العافيه م تعاٰىل ملالق اهللا م جواز خلِّ سنُ 

 ا.صولنأُ ٰىل ية عق متمشِّ رُ اجلواب صارت الطُّ  ذاه

 ملنفعة سابقة اهللا تعاىلٰ ل فعي نْ أ ز وامنا جسلَّ  نْ ا وإب: أنَّ واجلاو

هؤالء املشايخ  نَّ إف صوهلم، أُ قيم عىلٰ يست لكن ذلك ال ،والحقة

ال  فعالً  تعاٰىل يفعل اهللا ن جواز أنْ م والفناء منعن قالوا باالذي

  وأنْ إالَّ  ء ال جيوزيشاخلرب عن إجياد ال نة. وقالوا: إنَّ رمقاعة ملنف

اخلرب  لك مل جيزذ الولوفعة، نود مارن وجرب يقاملخ لكذ نيكو

ق تعلَّ  لوف ،عاً نافوكونه  املخرب  بحسن ق حسن اخلربوإذا تعلَّ  عنه.

ة عوا صحَّ لذلك مندار. و فعاً  وكونه نارب بحسن اخلحسن املخرب

ن ق: ملاخلل]] ٢٢٢/[[ص  اءنفإعند ٰىل يقول عا تاهللا أنَّ  وي:ا رم

مه يتقدَّ  نْ أ  وزان جيك نْ إو ،ةه منفعتقارنه ال نَّ أ  الَّ ؟ إك اليوماملل

 خلق اىلٰ تعاهللا  أنَّ  فيها: التي بخربه عنه، ولذلك منعوا الروايات

 حتصل به أنْ  ان يمكن ك ه وإنْ خيربأو  لكاً مُ  لق عاملاً خي قبل أنْ  شيئاً 

صوهلم مل أُ ذلك من  وإذا صحَّ  .ه مل يقارنهأنَّ بعد كام ن م ةعاملنف

 ه.ب فعةاملن ةقارنمحالة ع استفناء ملق ابخل ميصّح قوهل

 : فاجلواب من وجهني ،ا املعارضة بالفناءوأمَّ 

ة،  لذَّ و منفعة النفعة االعتبار أ ول مه حصفيه يمكن نَّ أ ل: وَّ األ

 ، فيجوز أنْ ان لذيذاً ك وةهشمع ال إذا كانت اء احليِّ تفريق أجز نَّ إف

 اً ملأ  نويك أنْ  ز أيضاً كذلك. وجيو حياءن موت أجزاء األيكو

 .اً ولوم اً عقاب كونفي

تم، تم أنام نمنع وجوب مقارنة املنفعة عٰىل ما رشطنَّ إ :الثاين

 لكم. زماً م الالالكون هذا كفي

 :اإلعدامج مثبتي َج ُح  يف الرابعة:املسألة ] ]٢٢٣[[ص /

ه  أنَّ وإعدامه، و فناء العاملإان إمك تزلة إىلٰ ملعخ اذهب مشاي

 ما الَّ ، إفه خالر فيكَ ذيُ  ملو ،اعمجاإلذلك عوا عٰىل ثّم ادَّ قع. سي

ء انفإقول ب ياله أنَّ زعم  هنَّ إع به ابن الراوندي عٰىل اجلاحظ، فشنَّ

ريه وذكره. له حلكاه غ كان مذهباً  وقالوا: لو، وأنكره مجاعة عاملال

 قيقة احلال.حبم علواهللا أ 

 وكلُّ  ،ه ممكنبت أنَّ  قد ثالعامل بأنَّ  ك أيضاً وا عٰىل ذلدلُّ ستوا
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 بإمكان وجوده. ام يقيضك مهعد إمكانبعقل  اليضيقه نَّ إن فكمم

 .ت عدمهيثب ب أنْ وجف ،عدمهبوقوع  قد أخرب  والنبيُّ 

 بوجوه:ه صادق بوقوعنوا أخبار الوبيَّ 

ُهَو  قوله تعاٰىل: يف ضاةما ذكره قايض الق :له األوَّ وجال

 
ُ

ل و�
َ ْ
ِخرُ األ

ْ
 ام كعاىلٰ  تاهللا نَّ إف]] ٢٢٤ص /[[ ،]٣يد: [احلد  َواآل

يف  الً كان أوَّ  امَّ ـله ثّم إنَّ  .بكونه آخراً م حك الً أوَّ  كونهبحكم 

 بعد كذلك إالَّ وال يكون  ،يف الوجود راً خآكون ي ب أنْ جود جيالو

 ب أنْ يجف ،قيامةيوم الد بعم عدَ ا ال تُ ّم إهنَّ ملوجودات، ثعدم ا

 امة.قبل يوم القي يكون ذلك

ِ ُهَو اوَ  :ىلٰ : قوله تعاوجه الثاينلا
�

بْدَ  ي�
َ
� 

ُ
َ  اؤ

ْ
 ا�

ْ
  َق ل

ُ
 يُدهُ م� يُعِ �

 مهم.دع بعد إالَّ  رصوَّ تق ال يُ ، وإعادة اخلل]٢٧[الروم: 

مَ  تعاٰىل:الوجه الثالث: قوله 
َ
 ك

ْ
 نَ ا بََدأ

َ
ل و�

َ
ٍق نُِعيدُ ا أ

ْ
  هُ َخل

عدم حداث عن خللق هو اإل كان مبدأ اامَّ ـلو، ]١٠٤ياء: [األنب

عادة اإله  شبَّ عاىلٰ ه تدة، ألنَّ عان اإلتكوذا العامل كوث حلدحمض 

 أنْ م وجب دن العالبتداء عفكام كان ا ،باالبتداء وساوٰى بينهام

مَ  :له تعاىلٰ وكذا قو ،عن العدم دة أيضاً عااإل ونتك
َ
 ك

َ
أ ْم  ا بَدَ

ُ
�

عُ 
َ
 ودُ و�

َ
 .]٢٩ف: عرا[األ � ن

 مَ  ه تعاٰىل:ه الرابع: قولوجال
� ُ

يْ �
َ
  اهَ ْن َعل

َ
 �ٍن اف

 فناء من عٰىل ىلٰ ع فدلَّ  ،مدالعالفناء هو و ،]٢٦ :محنالر[

 األرض.

 امه إنَّ قالوا: إنَّ  لٍّ حم يف الوجود ملناء اقالوا بالف امَّ ـواملعتزلة ل

فناء  دَ جِ وُ  ومتٰى  ،لٍّ حم يف فناء ال األرض بخلق عىلٰ ناء من يمكن إف

  ناء  فية عىلٰ ه اآلت هذ، فدلَّ ء مجيع اجلواهرانتفاوجب  لٍّ  يف حمال

 وليس العامل إالَّ  ،عراضألا مجيعفاء تان ويلزم ،وهرجلا كلِّ 

 اض.اجلواهر واألعر

ٍء هَ  :عاىلٰ ت : قولهساخلامالوجه  ْ َ
� 

� ُ
� 

ٌ
 وَ ا�ِك

�
َههُ إِال

ْ
  ج

  نه منتفعًا روج عن كو اخلعىلٰ  ةً ق تارطلَ ك يُ الواهل، ]٨٨ صص:قَ [ال

ه ال يمكن ا، ألنَّ هن ادةكن اإلر ممل غريواألوَّ عٰىل العدم.  وتارةً  ،به

 أو صار ه سواء بقي موجوداً به، ألنَّ  اً نه منتفعكون مل عالعا روجخ

 عٰىل وجوده يمكن االستدالل به نَّ إف اً معدوم ]] ٢٢٥[ص [/

 يمكن محله عىلٰ ذا مل افع. وإنامل ن أعظموذلك م ،ىلٰ عاالصانع ت

الم كلاو، لصار مهمالً  وإالَّ  ،اينل وجب محله عٰىل الثاملعنٰى األوَّ 

 .ىلٰ تعا اهللا ىلٰ قبيح عملهمل با

 دمقاء وعبم والٰىل بالدواحه تعااملراد من هذه اآلية متدُّ  وأيضاً 

 لتهبجم بأجزائه أو اً عامل باقيلو كان الك والعدم إليه، فهلالق ارُّ تط

 للغرض من اآلية.  ٍف ، وهو مناتعاىلٰ به  اح خمتص� التمدُّ  يكن هذامل 

ق عٰىل لطأُ ام إنَّ واء، الفنالعدم وام هو إنَّ ة يقاحلق ك يفاهلال وأيضاً 

ا هلذو ،عدمه واألصلمن املجاز ه هالك بنوع غري املنتفع به أنَّ 

 .منتفع هبا ريكانت غ وإنْ ت الباقية ب اهلالك عن الذاسل صدقي

 م. عدَ ويُ العامل يفنٰى  عٰىل أنَّ  دالٌّ مجاع السادس: اإلجه الو

 :ل من وجوهعٰىل األوَّ  واالعرتاض

عٰىل كونه  ومل تدّل  ،القطإلا عىلٰ  راً خنه آت عٰىل كوية دلَّ آلا - أ 

بموجبها مل نع نحنار خبواأل ،لبعضهاالذوات أو  لكلِّ  آخراً 

 ، وإذايع األحياءمج وتمد بع اٰى حي� تعاٰىل يبق هعٰىل أنَّ ونحملها 

 ق اللفظ سقط أصلإطال الصورة بمقتٰىض عملنا يف هذه 

 االستدالل.

ح تمدُّ لا اداملر نَّ أ ا نَّبيَّ ا قد نَّ نظر، أل يهوف ]]٢٢٦[[ص /

 ألنَّ وغريه.  ص به من دونبوجوب البقاء والدوام والتخصُّ 

 .ةكان عامَّ  ام حيسن لوإنَّ  ةريَّ آلخق اإطال

ب خر بحسل واآلاألوَّ  اد هورامل يكون نْ جاز أ  -  ب

 بحسب الزمان. الاالستحقاق 

  معنٰى ا بخذتان أُ ة إضافتريَّ ة واآلخليَّ األوَّ  يه نظر، ألنَّ فو

هنا بحسب الزمان ملا ثبت من حدوث  لوَّ يف األ ملرادوا ،حدوا

 ك.لآلخر كذمل، فيكون االعا

 عٰىل تقدير آلخر، ألنَّ سب الزمان يف اس بحد ليراامل - ج

ال بعد ذلك، ف ة ال يفنيهمنَّهم اجلاخللق وأسكنا أعاد اء إذنفإلا

 وبهتأويل، فيه من  ال بدَّ فإذن  .الً ان أوَّ  ككام مطلقاً  آخراً كون ي

 لكلِّ   كونه غايةً واآلخر عىلٰ  ،ءيش لكلِّ   كونه مبدأً عىلٰ ل األوَّ  َل ُمحِ 

 .ءيش

ر، ه آخنَّ أ  تعاىلٰ ق عليه فقد صد مَ دِ العامل إذا عُ  نَّ إ، فنظر وفيه

ت طالق وق عٰىل اإل ه آخراً رجه عن كونُخي  ذلك الا املعاد فأمَّ و

 عدام.اإل

 ،ودج الويف الً أوَّ  تعاىلٰ  ونهتضت كاآلية اق (قولكم:  - د

 .)فيه قتيض كونه آخراً ت نْ أ  فيجب

ق كونه عنٰى يتحقَّ عٰىل م الوجود يف الً أوَّ  كونه ة تقتيضقلنا: اآلي

ذاته. عٰىل  ذاته بصفة زائدة اصتصاخٰى معن ، أو عىلٰ ةً وحقيق ذاتاً 

 اء كونبتدا ذلك يقتيض إنَّ  :ولكمح عٰىل قل، مل يصاألوَّ  عنيتم إنْ 

 يقتيض آخراً  ت، وكونهذاب ليس عدومامل منه أنَّ لزم ، فيتاً ذا غريه
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نتفاء ذلك ام من لزو ،ذاتاً  اعن كوهنجلواهر واألعراض خترج ا أنْ 

عنيتم  نْ قولكم. وإ ستقيم عىلٰ ي ا، وهذا القهبعد حتقُّ  احلقائق

لو  تقتضيه أنْ  ام يصحُّ وإنَّ  ، ذلكاآلية تقتيض أنَّ م سلِّ ، فال نُ الثاين

ئدة عٰىل زاة صفت هلا بِ ثنُ  أنْ ر وهو تقديذا اله ىلٰ جود عثبت و

 .كوهنا ذاتاً 

ل يف الوجود وَّ  األف ليس إالَّ رام املتعاملفهو نَّ إنظر، فوفيه 

 خر فيه.واآل

  الف  ،دناب باطل عنهذا املذهمنا، لكن سلَّ ]] ٢٢٧[ص [/

 ب.اجلوا ٰى هذايتمشَّ 

اآلية  نَّ بأتم قل مَ ـن لِ ، لكوداً وج للحقائق منا أنَّ لَّ س - هـ

 فيه؟ الً أوَّ  ونهتقتيض ك

 .)هريغحدوث  يف الوجود بداللة الً ه أوَّ ا علمنا بأنَّ ألنَّ (: لهقو

ال  وحده صَّ الن بأنَّ  رتافواع ،ة وصف عقيلياده ز: هذقلنا

 لوجوديف ا الً ون أوَّ يك يمكن أنْ  كامه إنَّ ل عٰىل هذا: ّم نقوكفي. ثي

ته سائر صفا يف الً أوَّ  كونه لكان يمكن ،د متجدِّ لكون وجوده غري

من ٰىل ما ذكرتم أوٰىل كان محله ع مَ فلِ  م واحلياة،علالو القدرة من

 ؟ غريهعىلٰ  همحل

 ود.يف الوج الً أوَّ  هنكوج فيندر ،ميعل عٰىل اجلمَ ال: ُحي ال يق

ٰى حتَّ  عموم الما يقتيض صِّ يف الن نَّ م بأقلت مَ ـا نقول: لِ ألنَّ 

ه وأنَّ  اً رمذكو يكون أنْ  مِّ ات العادرجٰى دنأ  نَّ إف ؟ الكلِّ عىلٰ ل مَ ُحي 

 عىلٰ  اف م وصيف الً ينايف كونه أوَّ  ال النصَّ  نَّ إس بمذكور، فلي

 عيني.الت

 ،غريهد وإٰىل الوجو ن إضافتهأمك امَّ ـل لوَّ األ نَّ إيه نظر، ففو

 :ية يف قولهاآل امالوجود وهو متعٰىل إرادة  نة تدلُّ وحصلت قري

 ُِي  وَ ه
�

ُ�مْ ا�
َ
ق
َ
. وال هل عليوجب احلمف ،]٦٧: افر[غ َخل

 ليتمَّ  خرٰى أُ  مة وداللة غريها عىلٰ اآلية عٰىل مقدَّ يف داللة  اعتنام

 وأنَّ  ،لدليا جزء الوهنعن ك ئذٍ خترج اآلية حينوال وب، طلامل

 ام هو باعتبارفيها إنَّ  الً وَّ أ  كونهالصفات هبا. و ام يتمُّ ل إنَّ دليال

ة ياآل ا أنَّ نَّبيَّ  األنَّ الق، اإلط منوم م مفهون. والعمود يف الزماالوج

ق طلَ ام تُ ة إنَّ ليَّ األوَّ  نَّ وأل وم.ت عٰىل العمح لو دلَّ دُّ عٰىل التم ام تدلُّ إنَّ 

 لتقييد. لوجب االَّ وإ ،ام� عا إذا كان

ه  قلتم: إنَّ  مَ وجود، فلِ ال يف الً ه أوَّ ونك نصِّ منا اقتضاء السلَّ  - و

من وصف  خر يفآلا نَّ إ؟ فالوجود يف آخراً  ونه كيقتيض

ع مل يتوقَّ ]] ٢٢٨[[ص / فيه إذا ق كونه آخراً قَّ تحام يإنَّ  ألوصافا

 عبدعتق احلالف ب فإنَّ  ،هلوصف بعدايف ذلك  ل مثلهصوح

يموت قبل رشاء ه ثّم آخر عبيد من يشرتيهام يعتق نَّ إ أخرياً يه شرتي

اه رتما اش فيكون ،عبد س من رشاءأت يقع اليفبعد املو ،غريه

ان ة والنار موجوداجلنَّ نَّ ألق هنا،  متحقِّ . وهذا غريأخرياً  اً أخري

 ود؟يف الوج  آخراً ىلٰ نه تعاكوق ، فكيف يتحقَّ أبداً 

 د. ال إٰىل املعادنيا  أحوال الذلك إىلٰ رجوع ا من نَّبيَّ  وفيه نظر، ملا

ز جاف ،بالشخصنار ة والنَّم دوام اجلسلِّ منا، لكن ال نُ سلَّ 

 .لنوع باص اللشخمها باام وفناؤانقطاعه

ولو ساعة، ولكن مهام عدِ يُ  د بأنْ الوجو يفة اآلخريَّ ا نمسلَّ  - ز

 كلٌّ  َل عمِ ا استُ إذ تنيللفظهاتني افاد من تسة قد يُ يَّ واآلخرة ليَّ األوَّ 

 مع؟ م ع. اجلواحدة عىلٰ ذات  يف ال معاً عمِ تُ ا اسو إذمفردة أ منهام 

نه  ستفاد ميُ ه نَّ إفر، واآلخ لاألوَّ  هء: إنَّ ليشه إذا قيل يف اأنَّ  :بيانه

ل ألوَّ ه اعنه أنَّ  َل ئِ حد ثّم ُس ، كام لو جاء إنسان واءيشد ذلك التوحُّ 

ه مل وأنَّ ده توحُّ  به راده يُ فإنَّ خر، اآلل ووَّ األ فقيل: هوخر؟ اآل مأ 

 عىلٰ كني املرش معة وردت حماجَّ  اآلية سواه. وكذلك هذه ئجي

  وَ هُ قال: ته، ف إهليَّ ة يفالوحدانيَّ تقدير 
َ ْ
 وَ و� األ

ُ
خِ ل

ْ
 رُ اآل

 يتم أحداً ه قال: «لو دلأنَّ   روي عن النبيِّ  قد. و]٣ د:ي[احلد

 وَ هُ « :عاىلٰ له ت تال قوٰىل»، ثمّ اع تاهللا بط عىلٰ لسفٰىل هلا األرض إىلٰ 

و� 
َ ْ
 األ

ْ
 َواآل

ُ
وفيام  ،رضاأل ويف  ،امءيف الس  هو اإللهعاىلٰ ه تنَّ إ ،»ِخرُ ل

 لثرٰى.حتت ا

  ل خالقاً وَّ ه األنَّ أ ين: ملفرسِّ عض ايه بإل ذهباد ما املركون أو ي

  قال:]] ٢٢٩/[[ص  ،قاً واآلخر راز
َ
ل

َ
 خ

َ
 ق

ُ
ْم �

ُ
 م� �

َ
مْ  َرَزق

ُ
� 

 .]٤٠م: الرو[

اآلخر وجود ول يف اله األوَّ نَّ ا أ نَّد بيَّ راد هنا ق ملا فإنَّ نظر، وفيه 

م عدَ ثة تُ دَ ة حمتوا إهليَّ كني الذين أثباملرش ة عىلٰ جَّ ٰى احلوفيه لتق

احلديث  وليس املراد يف .يبدأ  زيل باٍق أ قديم  عاىلٰ  تواهللا ،ٰى تفنو

  يف الوجود.الَّ إ لم يبَق ملكان، فاآلخر يف وا لم األوَّ لِّ لو ُس 

 وجوه: الثاين بواالعرتاض عىلٰ 

 رةً وتا جياديكون باإل ارةً وذلك ت، لق هو املخلوقخلا - أ 

 ؟ءحيااإلون جياد دهنا اإل املراد إنَّ قلتم:  مَ حياء، فلِ باإل

 لالستغراق.م والالَّ ف لل: األيقا ال]] ٢٣٠[[ص /

هنا   نلك، ع مأو ال؟  دناك معهون هإذا كا ،ا نقول: متٰى ألنَّ 

ُ�مْ  :وله تعاىلٰ ود وهو ق همع
َ
ق
َ
 ]،١١[فاطر:  ٍب ا ِمْن تُرَ  َخل

  ٰىل:عاله توقو
َ
َق  َو�ََدأ

ْ
 َخل

ْ
� ِ

ْ
، ]٧[السجدة:  �ْن ِطٍ� اِن مِ سَ اإل
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وَ  :وقوله
َ
 أ

َ
يْ ْم يَرَ �

َ
 ْوا ك

َ
بْ ف

ُ
 اهللاُ دِ  �

ُ
َ  ئ

ْ
َق ا�

ْ
، ]١٩ت: [العنكبو ل

ن املراد م نَّ ثبت أ ا وإذء، جزاو األهنراه  أنْ نا واخللق الذي يمكن

مَ  لقوله تعاٰىل: ،همة علية حجَّ ارت اآليع صجلماخللق ا
َ
ا ك

 
َ
ْم بََدأ

ُ
عُ �

َ
� 

َ
هو  لعوديكون ا فيجب أنْ ]، ٢٩ف: عرا[األ �وُدون

ء تشبيه اليش نَّ الث. وألثعن ال جلوابهو اق. وفرُّ التع بعد اجلم

 ع.متتنبل  ،موراألُ  كلِّ ه ال يستلزم مشاهبتهام يف بغري

قدرة التي أبلغ يف ال هألنَّ اد، اإلجي باخللق املراد ألنَّ نظر، وفيه 

ده ؤيِّ كامل. ويُ غاية الا يف ا مع أهنَّ سه هب وصف نف تعاىلٰ يريد اهللا

 ُهَو وَ  اٰىل:قوله تع
ْ
ه

َ
 عَ وَ أ

ُ
يْ ن

َ
 .]٢٧ :[الروم هِ ل

  :يسٰى الرتكيب، لقوله تعاٰىل لع عمل يفستَ اخللق يُ  - ب
ْ
 َو�ِذ

 
ُ
ل
ْ َ
�ِ ا نَ  مِ ُق � َهيْئَِة  لط�

َ
ْ�ِ ك وأراد به ]، ١١٠[املائدة:  الط�

 خَ  :وقال تعاىلٰ الرتكيب، 
َ
ق
َ
أي  ]٢٠: [الروم اٍب تُرَ  ِمنْ  ُ�مْ ل

 ضمُّ ذب ويول الكقيي أ  ،ق اإلفكخيل فالن :ويقالبكم. ركَّ 

 عمل يف غريه دفعاً ستَ يُ ]] ٢٣١/[[ص  الف ،ٰىل بعضإبعضه 

 اك.شرتلال

 :عاىلٰ قال ت وهلذا ،شهورامل اإلجياد يفاخللق هو  نَّ أل ،وفيه نظر

 ِم 
َ

تُك
ْ
ق
َ
ل  وَ خَ

ُ
بْل

َ
ْم ْن �

َ
� 

َ
 ش

ُ
ئتَك

ْ
� 

ً
مل  طريال هيأةو .]٩م: [مري �ا

 .ركيب اإلفكذا ت الطني، وكتكن موجودة يف

،  مشرتكاً  إلجياد فيكونا يفعمل ستَ يُ اخللق  نَّ منا أ سلَّ  - ج

 دليلوال ،دون ذلك راد به هذاملا نَّ زائد عٰىل أ  دليلله من  بدَّ  فال

اد به رأقد  والَّ اخللق إالقرآن بدأ ما ذكر يف  اىلٰ ه تعأنَّ  هوو ،معنا

  يف قوله: مع والرتكيب، كاماجل
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والرتكيب  هو اجلمعنراه الذي اخللق  ءدوب ،]١٩نكبوت: [الع

 واهر.د اجلن إجيادو

ه ٰى يكون وقوعتَّ ح د مطلقاً اجينٰى اإله عٰىل معا نحملإنَّ ال يقال: 

 صل.لألك املخالف شرتان االاطؤ دوبالتو عٰىل الكلِّ 

 : من وجهني لول: اإلشكانقا ألنَّ 

 ذافإ ،تركيب ث هوللرتكيب من حي عَ ِض ه وُ : أنَّ لالوجه األوَّ 

يف غري ما  الً ذلك استعام كيب فيه كانجياد الذي الرتيف اإل َل عمِ استُ 

 ب.له من الرتكي عَ ِض وُ 

  ل عىلٰ مَ ُحي اد، ولكن مل ق اإلجيه ملطلمنا أنَّ الثاين: سلَّ جه ولا

 اد؟جيع أنواع اإلمجي

 ه لالستغراق.وأنَّ  ،موالالَّ ف لاأل ل فيهخه أدنَّ إف ل:يقاال 

د ن هناك معهوكاا ستغراق؟ إذاال ىلٰ ل عمَ  ُحي متٰى  ا نقول:ألنَّ 

 اما ذكرن معهود وهو ، وهناع م]] ٢٣٢/[[ص  ؟يكنأو إذا مل 

من كيب ه الرتاد من وأراخللق إالَّ بدء رآن ذكر يف الق ه تعاٰىل مانَّ من أ 

 ودة.وجامل اجلواهر

 ن بإرادة اجلميع. عٰىل أنَّ ام يكوة إنَّ درلقتعميم ا نظر، فإنَّ  وفيه

. نإٰىل الذه ه املتبادرٰىل، ألنَّ اك أوتقدير االشرتٰىل عد جياادة اإلإر

عٰىل  لُّ ي ذكروها تداآليات الت نَّ ا أ نَّ. وقد بيَّ مّ فيه أت القدرة وألنَّ 

ه نَّ م أ سلِّ نُ  . والةيبيَّ رتكال هيأةلأو ل هلاوصجزاء أُ لألا جياد إمَّ اإل

.  ملفه اد إىلٰ جيالتبادر اإل ،ث هو تركيبللرتكيب من حي عَ ِض وُ 

 ا أنَّ نَّبيَّ قد أثريه، ولعموم ت ،ىلٰ جياد أواع اإلٰىل مجيع أنوله عومح

 .داءً ابت جيادإلا ات املراد منهيااآل

كن اد إذا أمجياإلل عٰىل مَ عهود، لكن متٰى ُحي  مه المنا أنَّ سلَّ  - د

 كن؟ م ع.مل يم إذاأو 

ر  عذَّ فت ، رعذكر بدء اخللق بلفظ املضا ه تعاىلٰ أنَّ  :رالتعذُّ  انيب

جياد اإلعٰىل لناه فلو مح ،وجودةاجلواهر م نَّ إجياد، فاإل عىلٰ  محله

مع بعد عٰىل اجل محله فتعنيَّ  ل،حما وهو ،اد املوجودإجي اقتٰىض 

 التفريق.

ملطلق افعل ن للقرآال رع وردت يفملضاصيغ ا فإنَّ وفيه نظر، 
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بذلك،  ارخبالة اإلجودة حا موم أهنَّ لِّ سال نُ واهر جلا ك. وألنَّ ذل

 الَّ إ العموم يضه يقتوالتشبيل. نزاٰىل اإلع ارخبم اإلقدَّ يت وجاز أنْ 

 ة.صيَّ وصاخليف 

 ة يفقن الفناء حقيوكن م عرتاض عٰىل الرابع: باملنعواال

التي  ء عن الصفةخروج اليش]] ٢٣٣/[[ص  لفناءبل ا ،العدم

 فناهمأ ت، يقال: اء يف املوالفنعمل تَ سذا يُ وهل دها،ه عنفع بنتَ يُ 

 قال قة.قياإلطالق احليف  قوم، واألصلب، وفنا زاد الاحلر

 وإذا ثبت كون الفناء حقيقةاملوت.  ةلغالأهل  عند بي: الفناءالكع

 لالشرتاك. م دفعاً العد كون حقيقة يفال ي كرناه وجب أنْ ذام في

من األرض عٰىل وجه ن م لُّ ك يةري: معنٰى اآليف التفس يلوق 

بمن يف  ناء الف ه خصَّ ٰىل، ألنَّ ٰىل هذا أوت. ومحله عميِّ  حياء فهواأل

عند كم عليه احل رصلة ق الء دم باليشاحلك وختصيص ،رضألا

ه عيتموذي ادَّ ء الاالفن وألنَّ  .كلِّ ند اله عوأمارة قرص ،البعض

 ا أنَّ تدريج، وقد ذكرنكون عٰىل الي ويستحيل أنْ  ،ن دفعةيكو



 ٢٢٥  ...........................................................................................................  األجسام ) ٤٦ف / (لاألحرف 

 كن فياموذلك مم ،فشيئاً  مه حصوله شيئاً  مفهوالفناء يقتيض

 ذكرناه.

الذهن   تبادر إىلٰ امل هوو ، ملعدء اوم الفنافهم نَّ إنظر، ف يهوف

م داحلرب أع نَّ إ، فليهة عواألمثلة التي ذكروها دالَّ  ،امعهس ندع

 الشتامله فناءً  ّمي املوتُس . وه مأكوالً اد أعدم كونلزياة، وأكل ااحل

زاء نوع وت مع بقاء األجلفناء عٰىل املومحل ااحلياة.  عدم عىلٰ 

 .ا صار رميامً  إذنٰى إالَّ د فه ق ت: إنَّ ميِّ ال يقال لل هلذاجماز، و

ٰىل ل عشتمضعيف. ومفهوم الفناء ال ي الذكربص صيوالتخ

 التدريج.

عن كونه  ءوج اليشك خراهلال أنَّ س: بخلامض عٰىل اعرتاواال

ن حيث هو إنسا سان منفاإلن ،وصملخصفاع ابه االنت نتفعاً م

 به عىلٰ  دلَّ تَ سيُ  س هو أنْ قها تصري كذلك، ليرُّ واألجسام بعد تف

ق ت إذا بٰىل ومتزَّ مليِّ ا نَّ إفك خر. وكذلمور أُ بل أُ  ،عانلصا باتإث

ٰى اآلية معن كذلك كان وإذا كان به،فع تَ نيُ  رج عن أنْ ه خنَّ إ: يلق 

  نِ إِ  قال تعاٰىل: امك املوت، كهال
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هالك، أي  فهو وجه اهللا بهد رَ عمل مل يُ  كلُّ  يل يف التفسري:ق و

 ط ما قالوه.لك سقكذن كا وإذا .عليه]] ٢٣٤[[ص / بامث غري

يمكن  ير ال هذا التقدة عىلٰ يدوم، لكن اآلاملع لكاهلا منا أنَّ سلَّ 

ن تكو  أنْ ة يقتيضلكهاوصفها بكوهنا  اهرها، ألنَّ اؤها عٰىل ظرجإ

أنتم ، فوجب تأويلها. واً فاق باطل اتِّ  هوو ،مة يف احلالمعدو

ابلة ا ق أهنَّ اه عٰىل نونحن محل ،هلالكإٰىل ا هلامآ  أنَّ ه عىلٰ محلتمو

ا ألنَّ  ويلنا أوٰىل،ل تأبمن تأويلنا؟ أوٰىل م لكيوكان تأ مَ للهالك، فلِ 

ون يك ا أنْ ء، فإمَّ ليشاهلالك إٰىل اف ضيقد أُ دم والع ناه عىلٰ لو محل

خيرج  نْ زم أ فيل ،ه شيئاً عن كون ٰى خيرجم حتَّ دَ عء هو الذي يُ اليش

 فالخ ، وهوئاً ياملعدوم ش نيكو فال ،اً شيئعن كونه  ءاليش

 زائد نحو أمر هم عنعدَ يُ  أنْ  ء شملاليش مدَ عال يُ  ا أنْ مذهبهم. وإمَّ 

 كونفي ،ءليشعٰىل ا ة زائدةو صفلوجود الذي هكرونه من ايذ ما

 أوٰىل. احلقيقة ه عىلٰ ومحل ،جاز املعىلٰ  للنصِّ  ذلك محالً 

. وإثبات  ع هباقة منتفرِّ فراد املتفاأل اجلواهر نَّ إوفيه نظر، ف

ل جود، كام قالوا يفوهو الغاية  ،م االنتفاعاتظأعصانع من لا
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صفاته.  معظم عتبار عدمبا الكت ه. وامليِّ ]٥٦ :اريات[الذ

ك هال  تعاىلٰ ه اهللابه وج]] ٢٣٥/[[ص  راديُ الذي ال والعمل 

ي ذلا وهو ،واهلالك هو املعدوم ه.ة فيذاتيَّ لم الغاية ادار عاعتبب

ك. هاله دق أنَّ لك صء ذعن اليش َب لِ ُس لوجود، فإذا عنه ا َب لِ ُس 

 لالفاعاسم  ، ألنَّ احلال صاف يفق االتِّ طالزم من اإلوال يل

اهلالك  عة. وثبوتعال املضارالستقبال، كاألفوا يصلح للحال 

تعاٰىل. وال جماز  هللاالبقاء بيف املدح  أدخل هنَّ أل نا،ن القبول هم وىلٰ أ 

كذلك. عٰىل  وم أيضاً عدامل الوجود، ألنَّ  هلالك عٰىل سلبا نالإذا مح

م ليس املعدو عندنا أنَّ  احلقَّ  نَّ إب، فة هذا املذها نمنع صحَّ نَّ أ 

 ء.بيش

 :كعٰىل األفال ز اخلرقيف جوا اخلامسة:املسألة 

 .ةثر الفالسفألك ك خالفاً ذل ىلٰ ون عيُّ لّ املفق اتَّ 

 :هولنا وج

ن  كمم وكلُّ  ،ائهاممكنة بذواهتا وأجز امل: األجسالوجه األوَّ 

جسام يع األ مجيجوز عىلٰ العدم، ف]] ٢٣٦/[[ص  عليهه جيوز نَّ إف

 زمة.والال صفاهتا العارضةورها وعدم ذواهتا وص ةلكيَّ الف

ب  فلو وج ،ةيَّ جلسمتساوية يف اثاين: األجسام مه الالوج

 ،سامً ا لكونه ججوب إمَّ ولاكان ذلك للفلك بصفة اجسم صاف تِّ ا

كان  نْ وهو إ فيها، حاال� كون يكام. أو ملا فيلزم عموم تلك األح

 ا االشرتاكمنه إمَّ ويلزم  ،بالوجو لكة ذيَّ مّ ـب لعاد طل الزماً 

 ، الزمأو غري .اكذلك االشرتويلزم مع  ،سلسلا التوإمَّ  ،وراملذك

ملا   ،وهو حمال ، له ال� حمو ملا يكون . أ الزماً  هسببصل بون احلايك فال

  يكون حاال� . أو ملا اللٍّ حم ة يفحلول اجلسميَّ من استحالة  الً أوَّ  انَّبيَّ 

كن مل ي نْ عاد السؤال، وإ اي� أو جسامن جسامً  كان نْ وهو إ ،وال حمال� 

قبول ذلك  ية يفم بأرسها متساوتكون األجسا أنْ  اكذلك فإمَّ 

 .قيباال عىلٰ  صحُّ ما ينها مواحد  ٰىل كلِّ ع يصحُّ  ئذٍ فحين ،ألثر عنها

 ذلك التفاوت. ةيَّ مّ ـود السؤال عن لفيع ،ال تكون متساويةأو 

، الصالبة للكثافةفة، وة للطامة الزلث: الرقَّ وجه الثالا

 ة.فهي إذن رقيق ،لطيفة ةواألجرام الفلكيَّ 

 بنياملالزمة  نعنااف مه الشفَّ عنٰى ب اللطيف إنْ  بأنَّ  َض اعُرتِ 

 ،االنفعالريد رسعة أُ  وإنْ  ج.جاوالز لوربة، كالوالرقَّ  ةلطافال

 منعناه. 

 مللزومات.اشرتاك ا اللوازم ال يقتيض منا، لكن اشرتاكسلَّ 

ة النبويَّ لقرآن واألحاديث ا ة منالئل السمعيَّ : الدالرابعالوجه 

 ،دق بوقوعهقد أخرب الصار ممكن وهو أم نخراقها،ت عٰىل ادلَّ 

 حكم بوقوعه.فيُ 

 فالسفة بوجوه:لت اتجَّ اح



 األجسام  )٤٦لف / (حرف األ  .......................................................................................................... ٢٢٦

تكون ف ،ر يمكن اإلشارة إليهل: اجلهة أماألوَّ ] ]٢٣٧ص [[/

ملا  ،سمةت منقوليس ،قعت إليهونب اإلشارة التي اموجودة يف ج

د، وهو باطل  حمدَّ من غري مالء متشابه ت يف خالء أوليس. ومرَّ 

ن جهة من تكو هام بأنْ فرتضة مناحلدود امل ة بعضأولويَّ  ،عدمل

ق فادته ما يتعلَّ إل ،جسمري غ سد، وليمن حمدِّ  بدَّ ال . فاآلخر

ه اقتضاء حد، ألنَّ امن حيث هو و حداً وا بالوضع. وال جسامً 

نه دون القرب مد سوٰى دِّ  ُحي ه واحد ملنَّ لو كان أل هاتاجلد لتحدي

 من  ا بقدر معنيَّ اختصاص أحدمه نَّ وال اثنني، أل د عنه.البع

 ازحياألئر سا ز عنذلك احليِّ  متيازال عد ال يكون إالَّ و البلقرب أ ا

ة. فهو يَّ اّص ة تلك اخلٰىل علَّ واالحتياج إ ،كالم فيهاخاصية يعود الب

ركزه ب وبمالقر ه غايةبحيث حيصل بمحيط حميط جسمإذن ب

ينتقل   لكان ذا جهتنيوإالَّ  ،ستقيمةه املليع تصحُّ  البعد. والغاية 

ال يكون هو ف ،بهال له وتكونان قب ،ٰى خرإٰىل األُ مها من إحدا

 اد، ألنَّ وااللتئام والكون والفسعليه اخلرق  حُّ يص د، فالدِّ حامل

ن قيمة، والكواحلركة املستد نعالن عقَ يُ ام إنَّ  االلتئامواخلرق 

 ستقيمة، ألنَّ ه احلركة املليع صحُّ ان عٰىل ما تيصحَّ  اموالفساد إنَّ 

ئم،  الم وأ ]] ٢٣٨/[[ص  ب مكان غريام يكون يفنه إنَّ كوُّ ت

 .امن طبعاً سج هستحقُّ ي الملكان الواحد او

 فال يكون ،ةدوريَّ  ةاحلركة السامويَّ  الرصد عٰىل أنَّ  : دلَّ الثاين

 ،إٰىل جهة  التوجيهم يقتيضاملستقي نَّ أ ميل مستقيم، ألمبدها في

 ا مل يكن فيه مبدأإذو .فال جيتمعان ،ف عنها الرصيضير يقتواملستد

ك متحرِّ  لَّ ك ألنَّ ستقيمة، ة املحركلل مل يكن قابالً  ميل مستقيم

عف امليل  ضك اجلهة، وهلذا ييكون فيه مبدأ ميل إٰىل تل وأنْ  بدَّ  ال

جسم عن امليل  كس، فلو خالطبيعي وبالعيل الة املشدَّ ي القرس

بل  ديم امليل ال يقجلسم الذي هو عان، فاته ال يف زمقعت حركو

ا بوهلامتنع ق  فالكاأليف يول املستقيمة ملنع وجود اوإذا امت ،احلركة

 ل اخلرق وااللتئام. تقبمة، فالقيستكة املحرلل

 لزمفي ،ةركحلوهو من لواحق ا ،يالزمان أزيل أبد الثالث:

يمة، تكون مستق حلركة يمتنع أنْ ة، وتلك اليَّ وجود حركة أز

األبعاد وعدم اهي لتن ،إٰىل سكون مستقيمة اء كلِّ ب انتهلوجو

يف  انمزفظة للااحلف ،فنعطااالا ولزوايات ذوات اصال احلركاتِّ 

ئام تعليه اخلرق وااللهلا من حامل يمتنع  ال بدَّ ركة ة، واحلريَّ دوال

 ن عنده.انقطع الزماعند ذلك اخلرق و كةعت احلرطنق الوإالَّ 

رقة عند نفوذ ألجزاء املنخا كتحرَّ رق الفلك لتلو انخ الرابع:

  مة، تقاها خروجه باالسد خروجه إليارق عن مواضعها وعناخل

 ال.خلرق حمفا، ممتنعةة مياملستق كةرحلا لكن

تناع اخلرق م بالبناء عٰىل اال - اخلامس: ثبت]] ٢٣٩[[ص /

ا بل بحركة ليست بنفسه حركة الكواكب نَّ أ - لفلكاٰىل ع

و مستدير، فلميل  ففيه ،الستدارة اعىلٰ ك يتحرَّ  ك، فالفلكالفل

 قراخلاال ا زه الطبيعي، فإذزء عن موضعرج ذلك اجلانخرق خل

 والطبيعي مرتوكاً  ،بالطبع لوباً ريب مطلغا املكانن اكمل يعد  نْ فإ

ففيه ميل  ،مستقيمةحركة فيكون ذلك ب ،أو يعود .بالطبع

 . تدير، وهو حمال ومس تقيممبدأ ميل مسففي اجلسم  ،مستقيم

م خروج مجيع لز كان لذاته لك إنْ انخراق الفدس: السا

ن م يف وقت امً يكن ملتئ ملو ،لفعل اإىلٰ ال هناية هلا  قسامات التياالن

ون كي ا أنْ فإمَّ  سامً كان ج كان لسبب منفصل فإنْ  نْ وقات. وإاأل

 .كواكب والعنارصفالك والاأل ط ليس إالَّ لبسي، واباً أو مركَّ  اً بسيط

نب جا واكب انخراَق  جانب من الكو اقتٰىض ا األفالك، فلأمَّ 

اعل فال كلفلة البساط ،ذلكنبه جوا  كلُّ من فلك آخر القتٰىض 

 .والقابل

هو باطل  و ،خيرق الفلك بحركتها فيه أنْ ا فإمَّ  ،كبواا الكمَّ أ و

بل  ،هب ليست لذاتحركة الكواك نَّ أق  اخلرة ال عىلٰ يَّ املبن ةباألدلَّ 

 معقول. هو غريأو لوجه آخر، و .لكحلركة الف

  كللفل واملامسُّ  ،ة باملامسَّ ر إالَّ ؤثِّ سام ال تُ العنارص، فاألج اوأمَّ 

بعض جوانب  قضت انخراقتا فلو انب،واجلار من مجيع نلاو ه

 بها.جوان ]]٢٤٠/[[ص  اق كلِّ الفلك القتضت انخر

رقها قبل ُحت النار  ك، ألنَّ فلل إٰىل الا ال تصهنَّ إت فاباملركَّ  اوأمَّ 

 الفلك.إٰىل  وصوهلا

 ،خرقاجلسم املن كانت يف ة إنْ القوَّ  ، فتلكاجسامني�  كان وإنْ 

 .لكلبساطة الف ،باجلوان كلِّ  االنخراق يف لزم ةيَّ عيبطكانت  فإنْ 

كانت يف   وإنْ  ا. ب يف سبب حصوهلعاد الطل ،ةيَّ كانت قرس وإنْ 

أو  ،اي� يكون فلك ا أنْ اجلسم إمَّ  لكذ م يف أنَّ الكالعاد  ،خرآجسم 

 خيتصَّ  استحال أنْ ال جسامين جسم وغري  داً جمرَّ  كان إنْ . واي� عنرص

به  اختصَّ  ألمر الَّ عض إالبون خراق دنااللك بوانب الفض جبع

 ود الكالم إٰىل القسم الثاين.فيعنب، ااجلذلك 

ديرها  عٰىل مقااألجرام  ة شاهدة ببقاءصديَّ رالاآلالت لسابع: ا

ء من ذلك  يش يفغريُّ ق إليها الترَّ يتط ه ملاهتا، وأنَّ حركشكاهلا ووأ 

 ع.وق ل  ممكناً لك التغريُّ ولو كان ذ ،صالً أ 
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  :اىلٰ عث قال تيليها حاخلرق ع عمتنا اعىلٰ  آن دلَّ لقر: االثامن

 ِْشدَ َسب 
ً
 عا

ً
 ينافيها. خلرق اة، فبالشدَّ  هاصفو]، ١٢[النبأ:  �ادا

 جوه:ل من وٰىل األوَّ عرتاض عالوا

  ،داد نقطةتاالم وطرف ،طرف االمتدادل: عندكم اجلهة األوَّ 

  لزم اجلزء.ة وإالَّ دميَّ قطة عوالن

ا هار إليشفال يُ  ،ت عرضاً كانة للنقطة وجوديَّ ات ان: لو كالثاين

ة سابقة، هذا جهفتكون للمشار إليه بالذات  ،ها لغري عاً تب إالَّ 

 . خلف

ن  ويتاان متسافاجلهت ،متساوية النقطلث: الثا]] ٢٤١[[ص /

، زاً يِّ وال مممتناهية. األبعاد  ألنَّ هلام،  الً د ليس حمصِّ دِّ بالذات، فاملح

 ات.لذاتيَّ ا يعط يف مجلتساوي النق

 د. ه إٰىل حمدِّ اجة فيح الفبعاد، ألناهي اد بتحدَّ تعد يبُ الع: الراب

 كاختصاص  عنيَّ الثنني بالقرب املصاص ااخلامس: اخت

ته  وجهة حركووضعه  ه وكيفه كمِّ  يع أحواله من مجد يفتحدِّ امل

 يساويه. ون ما ه بالبعض دورسعت

ام عٰىل  تهبليَّ ن ق م مه. وال يلزهتني علية اجلقبليَّ  : نمنعالسادس

 يه.لام عتهيَّ قبلحركته 

ام ة، وإنَّ ابل للحركة املستقيم جسم ق  هو ث ي سم من حبع: اجل السا 

د سا قبل الكون والف ته يو لذا ة، فهصورة خاصَّ  ر تنع عليه باعتبا مت 

  زه.جوِّ ونحن نُ ع يف ذلك ملانع،  نا مت اللتئام، واال واخلرق وا 

ئزة عٰىل جا األهنَّ  ،لكفال عىلٰ  قيمة جائزةركة املستن: احلالثام

الصورة  وألنَّ ة. يَّ اهملاوية يف اام متسكم األجسدوعن رص،عناال

ا هتلف باخلارجات عنة ختعة واحدة نوعيَّ ة عندكم طبييَّ اجلسم

ة يف واملادَّ  .راتخ يف اإلشاعليه الشي  ما نصَّ فصول عىلٰ دون ال

ة ادَّ ملا حدَّ  ك، ألنَّ ة األفالك كذلفتكون مادَّ  ،حدةارص واالعن

 ذلك لزم ه لوال. وألنَّ دوهو واح ،لالقابو اجلوهر عندكم ه

اشتامهلا  ه ال جيوزوألنَّ  ويتسلسل.  ،خرٰى أُ ة ة من مادَّ دَّ ب املاكُّ تر

به الشيخ يف  استدلَّ ]] ٢٤٢/[[ص  ستعداد كاموا تي فعلٰىل جهع

يف ة واحدة ة والصوراملادَّ وإذا كانت  ،ةاملادَّ ثبات الشفاء عٰىل إ

 للعنارص ثبت وقد، وت أحكامهامتسا اتيَّ والعنرص اتلكيَّ الف

 فيثبت لألفالك. وألنَّ  ،كون والفسادم والئالترق واالخلقبول ا

ة البتَّ ثر ة أ ليس للامدَّ ل ب ،ءعن يش  منعاً ال تقتيض كة األفالمادَّ 

ك ، فتساوت األفالواحدة ة والصورةبول خاصَّ ام هلا القنَّ وإ

 والعنارص. 

 ن.ه جسامال يستحقُّ الواحد كان امل نَّ أ منعسع: نتاال

نع سم واحد متتبج صالً د حاتحدُّ ليكون ا أنْ جاز  :العارش 

ارتفاع فال يلزم  ،عليه زة، لكن العدم جائركة املستقيمعليه احل

 تاميز عند عدمه.ال

د، لكن حمدِّ  اميز من دونفاع التمنا ارتو سلَّ ل :احلادي عرش

 ن غريه.د يف ذلك اآلجسم جتدَّ  مَ دِ ا عُ ذإواحد بالنوع، فيكفي ال

و ل املختار، أ عفاالاجلهات ب يكون متايز أنْ  ز: جيورش عالثاين

إٰىل  كون مستنداً احبه يص عن عد املعنيَّ اجلسمني بالبُ ختصيص أحد 

 .و احلقُّ ختار، وهفاعل املال

 لثاين من وجوه:العرتاض عٰىل ااو

بناء  ال جيوزف ة،بل هي ومهيَّ  ،ةيَّ لة الرصد ظنّدالل: وَّ األ

 ة عليها.يَّ مور القطعاألُ 

  تعانداً  ين أشدُّ ملتضادَّ يلني اامل نَّ إني، فل تنايف املي ملِّ سال نُ  ين:الثا

سم هام يف اجلويمكن اجتامع ،نيفاملختل]] ٢٤٣[[ص / من

 الكبري نَّ إف هبام علواً   إذا رمٰى الصغريبري وجر الكالواحد، كاحل

 ن كذلك.لني ملا كاتامع املياج ولوال ،أطوع  والصغريأعٰىص 

 ازوجل ،جتامع يمنع من االال ءقتضاااليف : االختالف الثالث

 خر، كام يف املمتزجات.دمها اآلقهر أح

عند  مستقيامً  ميالً  واحدسم ال اجليقتيض نْ وز أ جيال  مَ ـالرابع: لِ 

نه ه يف مكاكون ندع مستديراً  وميالً  ،يباملكان الغر كونه يف

 احلركة يقتيض ميل مستقيم اجلسم الذي يف طباعه أنَّ كام  ،بيعيالط

 ؟يهوله فند حصع ون السكتيضقوي ،ه يف مكانهلوحص ال عند

اقتضاء  بأنَّ (: قنيه أفضل املحقِّ وهذا سؤال مشهور أجاب عن

ك عة الواحدة، وذلبيقتضيه الطء واحد تلسكون يشااحلركة و

 ،صلاح غريكان  فإنْ  ن الطبيعي فقط.املكا ء هو استدعاءاليش

فهو  ،الً حاصان ك وإنْ  .لهصِّ ُحت  يستلزم حركةفذلك االستدعاء 

س ه ال يستلزم حركة، فهو إذن لياه أنَّ نعوم، اً م سكونزبعينه يستل

 فهو ،ستديرةاء احلركة املقتضا اوأمَّ  .الً اقتضته أوَّ  اء آخر غري مبيش

  ا منفك�  اقد يوجد أحدمهي، إذ الطبيع دعاء املكانمغاير الست أمر

عي ة مكان طبيمكنأليف ا يضاً أ و وقد يوجد معه. ،بهعن صاح

يف األوضاع وضع طبيعي  سليو ،امةستقالك عٰىل املتحرِّ لبه ايط

كتني ردٰى احلسندت إحولذلك أُ  ،ك عٰىل االستدارةيطلبه املتحرِّ 

 . )اً واحد مبدؤمها شيئاً خرٰى. فإذن ليس خالف األُ ب عةإٰىل الطبي

 أو احلركة اقتضاء م أنَّ سلِّ نُ ا ال نَّ إف، نظر وفيه]] ٢٤٤[[ص /
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ل به أصل بطي الف ،لملثااكالمه عٰىل  نَّ . وألاً داحو السكون شيئاً 

 االعرتاض.

املكان  مغاير الستدعاء ةيَّ تضاء احلركة الدوراق  منا أنَّ سلَّ 

 ،ة املستديرةحلركل باك أمر حمصَّ نايكون ه أنْ لكن جاز  الطبيعي،

ا ، فإذيف مكان معنيَّ اجلسم  صول حىلٰ ع وفاً صوله موقون حيكو

 ةكاحلر ٰىض توإذا حصل فيه اق  ،قيمةتملس احلركة اتٰىض ق اعنه خرج 

 ة.دوريَّ لا

 سبق. اخلامس: نمنع ثبوت امليل، وقد

 ه:من وجو الثالث ىلٰ واالعرتاض ع

 ق.ته، وقد سبوأبديَّ الزمان ة ليَّ م أزسلِّ ل: ال نُ األوَّ 

مجاعة من  نَّ إف واحق احلركة،لمن الزمان  م أنَّ سلِّ الثاين: ال نُ 

وهر ه جآخرون إٰىل أنَّ  ، وذهبهذاته واجب لأنَّ  ء ذهبوا إىلٰ احلكام

وهو  ،منه املحال عندكملزم  معدوماً  َض رِ ه لو فُ ذاته، ألنَّ بم ائق 

اته املحال  فرض عدمه لذما يلزم من  وكلُّ وعدمه،  اجتامع وجوده

 احلركة.عٰىل  ف وجودهقَّ ه ال يتولذات

ا عة أهنَّ ق اب الوالنس إىلٰ  ائداً يكون ع أنْ ال جيوز  مَ ـ: لِ ثلثاال

إليه قوم آخرون من  هبذ ام، كنتاك اور واقعة أهنَّ مٰىل أُ ت إكان

 احلكامء؟

زمان  نَّ إد، فلوجولق املط اً يكون مقدار ال جيوز أنْ  مَ ـ: لِ الرابع

زمان كون أزيد من ة قد يالثابت]] ٢٤٥[ص /[ موراألُ  بعض

ليه أبو جود، كام ذهب إق الوملطل عارضاً  كونفي ،أقّل عض أو ب

 كات البغدادي.ربال

ه نَّ إة، فاحلركة الدوريَّ حق وال زمان منلا م أنَّ سلِّ  نُ امس: الخلا

 .اي� يكون جسامن نْ ب أمل جيصال عٰىل االتِّ  ه يلحق التغريُّ أنَّ م لِّ لو ُس 

ل  حتصقد  هنَّ إفة تابعة للجسم، ركاحل م أنَّ سلِّ نُ السادس: ال 

 ة.سامنيَّ ة اجلكرصال احلتِّ صلة اة متَّ نفسانيَّ ل صات عٰىل االتِّ اكيفيَّ 

، ة سكوناً قيمة املتضادَّ ستاملت احلركا نيب م أنَّ لِّ سنُ  بع: الاسال

 يت. أيصاهلا عٰىل ما تِّ بل جيوز ا

 بع من وجوه:ٰىل الراواالعرتاض ع

ند  ا عد غريهوجتدُّ  ،لخارقانب لم بعض اجلول: جيوز عداألوَّ 

 ق.مفارقة اخلار

ه دون ك يف كمِّ يتحرَّ  بأنْ  ينخرق بعض اجلوانب ال مَ ـالثاين: لِ 

خرق بحيث إذا عاد  املن نبامقدار اجل فينتقص ،ءمنه يش معدَ يُ  نْ أ 

 ؟إٰىل حاله الكمُّ  إٰىل الرتق عاد

  ان خمتص� لة لكااملشكماته قدَّ ليل مع مهذا الد الثالث: لو صحَّ 

 ك.فالاألد دون باقي دَّ باملح

 خلامس:عرتاض عٰىل االوا

 .االستدارةم حركة الفلك عٰىل سلِّ ال نُ 

 يلني. ملا اجتامعع انم امتسلِّ ال نُ  نلك ا،منسلَّ ]] ٢٤٦[[ص /

 واالعرتاض عٰىل السادس: 

 م حرص القسمة.لِّ سال نُ 

كته ق الفلك بحرالكواكب ال ختر نَّ م أ سلِّ منا، لكن ال نُ لَّ س

 . عٰىل ما يأيت

رتق اد للستعدحاله يف االال خيتلف  مَ ـلِ ن ، لكابجيمنا اإلسلَّ 

ة لمحركتني؟ وباجل وأ  وىلٰ ألُ ا سطة احلركةواب خرٰى تق أُ والف تارةً 

بواسطة  ة من االختالفيَّ وز يف البسائط العنرصجي ما كلُّ ف

 ضها.طة حركة بعات بواسيَّ الفلك يفة جيوز مثله يَّ لكفلاحلركات ا

ال  مَ قة، فلِ ناط اءحيأ م هعندك واألفاللكن الكواكب  ا،منسلَّ 

 آخر؟ لكف كواكب خرقأو بعض الض األفالك خيتار بع نْ وز أجي

ال عٰىل   ،تنخرق لعدم اخلارق ال ا أهنَّ عىلٰ  ام يدلُّ إنَّ  هلكنَّا، منسلَّ 

 .ري قابلة لالنخراقا غأهنَّ 

 لسابع:واالعرتاض عٰىل ا

  نَّ إ، فقةً يقح عدمهعٰىل  ال يدلُّ  تغريُّ عدم الب حساسعدم اإل نَّ إ

 ا جد� يسريء ا يشالواحد منَّمر ة عمدَّ اقوت يف ل من الييتحلَّ الذي 

ليل من ق  ءل يشحتلُّ  اقدرن فكيف لو ا،نَّه مربوق وتياق مع صغر ال

 ا؟ها عنَّعدهذه األجرام العظيمة مع بُ 

 ع.عٰىل االمتنا يدلُّ  عدم ال، لكن الالتغريُّ  معدمنا سلَّ 

  نْ قادر عٰىل أ تعاىلٰ اهللا  يف أنَّ  ة:دسااملسألة الس]] ٢٤٧[[ص /

 :آخر خيلق عاملاً 

زه فجوَّ سفة، ال والفنيم املتكلِّ هذه مسألة خالف بني

ام ذهب البلخي إٰىل مذهب وربَّ . ةالفالسف ومنعه مونكلِّ تامل

 ا.نيلداألصلح يف اعل ف ة، العتقاده بوجوبالفالسف

 ا وجوه:نل

ة واحلقيقة،  هيَّ اامل يف  م متساويةل: األجساالوجه األوَّ 

ن فيكو ، ممكن الوجوداحد، وهذا العاملاويان حكمهام وواملتس

ع تنوجود ممملاويه افيكون مس ،نعاً تن مم لكاوإالَّ  لك،كذ ويهمسا

 خلف.  الوجود، هذا

ده يف تعدُّ وم الثاين: وجود اجلسالوجه ]] ٢٤٨[[ص /
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اد إجيعليها  يصحُّ قة اجلسم قيح وأنَّ  ،ي إمكاهناميستدع اخلارج

هللا لإلجياد، وابلة ض قافرَ جسم تُ  ات كلِّ شخص، فذ شخص بعد

 ر.َخ وامل أُ ع لقخ ىلٰ ر عيقد أنْ جب ، فيروقدم  كلِّ قادر عىلٰ تعاٰىل 

َس  ال اهللا تعاٰىل:لسمع، ق ا ث:الثالجه وال
ْ
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 فة بوجوه:فالست الاحتجَّ 

جهات  العامل  يف ذلك  لة ا حم  ال  صلت آخر حل عامل  دَ جِ ل: لو وُ األوَّ 

حيط امل و ،  باملحيط واملركز د إالَّ حدَّ تت ملختلفة ال ، واجلهات ا فة تل خم 

إذا رتان الك، ورياً ك  مل الثاينيكون العا ه الكرة، ف كلون ش فيك ، بسيط 

  .الً لق عامل آخر حما خ ملحال، فيكون  الء ا حصل اخل   اجتمعتا 

واحد يكون ال نْ أ  زم لاىلٰ هللا تععن ا صدر نْ إالثاين  الثاين: العامل

خر لزم صدر عن إله آ ن واحد، وهو حمال. وإنْ م ثرألك دراً صم

 .الحملواجب، وهو ة ايَّ ينالقول باثن

فيكون  ،العاملذا هب ا حميطاً إمَّ  ر لكان آخعامل دَ جِ لث: لو وُ ثاال

يط ري حمأو يكون غ .رغري منك، وهذا ا العاملجزؤه هذ واحداً لعامل ا

العامل عٰىل  نَّ أل، رغري منك ، وهذاالعامل ذاهب اطاً حم يكون نْ ا أفإمَّ  ،به

ري عامل غعن هذا ال اً جخار ونيك ا أنْ . وإمَّ داً التقديرين يكون واح

ب، وهو منه دون جانعٰىل جانب  يقع نْ وأ بدَّ ال ل: حميط به، فنقو

فتكون خارج  ،وانبانب عن سائر اجلجلامتياز ذلك ا يستدعي

 ،م حميطراسطة جحياز بوألا تلفخت اموإنَّ  تلفة،خم يازلعامل أحا

 مرفال يوجد خارج اجل ج املحيط ال توجد فيه أحياز خمتلفة،ارفخ

]] ٢٤٩[ص  /[نَّ ام وجب االمتياز ألوإنَّ . خرحيط عامل آامل

ح مرجِّ له من  ال بدَّ وهيام مع تسا نب دون جانبحصوله يف جا

 و ال.تار أ خم اعلب بسبب فذلك اجلانحصوله يف  سواء كان

ء وأرض ر وهواء وماناه يوحصل ف رامل آخع دَ جِ وُ  لو: ابعالر

 ة،هيَّ ااملنا يف امل عيفي  مساوية هلذه التلكانت قدر العنارص

ه نَّ إجسم ف وكلُّ  أمكنتها واحدة، عةطبييف ال األجسام املتساويةو

احد و ر أرض كلِّ تنحد أنْ  فإذن جيبمكانه، ك إٰىل متحرِّ  لطبعبا

ن م حدوا لِّ ط كسو إنَّ ، ثّم اينلثا املالع وسط  إىلٰ ملنيلعامن ا

ن  د محوا فيلزم سكون كلِّ  ،ني مالئم لألرض احلاصلة فيهالعامل

ه خلروجه عنته كروحي زه الطبيعحلصول حيِّ عه موضيف األرضني 

د  واح فيكون كلُّ  ،زه الطبيعييِّ ي هو حمل الثاين الذالعا عن وسط

 و حمال. هو، كةمتحرِّ كنة األرضني سا من

ٰى يعة حتَّ  الطبيف ملا العاذهل مساوٍ مل آخر عال حص لوس: اخلام

 أنْ م عاملنا، لز يف كاموهواء ونار، وهي  تكون فيه أرض وماء

متباينة يف   ةيَّ سكن أماكن طبيعالطبع ت يف فقةم املتَّ ن األجساتكو

ة يف يلكانت متساو ت أرضون كثريةدَ جِ حمال. ولو وُ ، وهو الطبع

ستحال ال وإالَّ باعها، بطس ليعض ن بعضها عفصال بانف ،ةملاهيَّ ا

د أمكنة دِّ ة ُحت ا علَّ هنَّ ، ألاتوال للسامويَّ  .صلها جزء متَّ وجد مني أنْ 

ة. لك األمكنات يف تيَّ نرصالعلك ة حصول تعلَّ  ات اليَّ العنرص

ات،  للسامويَّ ليس لذواهتا والالبعض ال بعضها عن ن انفصفإذ

 عىلٰ ق خلرع امن امتنابت ا ثمل هو حمال،ج، ولقارس خارذن و إفه

 ه إٰىل وضع آخر.وضعه يف موضع عنه ع انفصالاك، وامتنالفل

 جوه:و نم لرتاض عٰىل األوَّ واالع

 فقة.بل وال متَّ فة بالطبع، خمتلات جه م حصوللِّ سنُ ال ل: األوَّ 

 . نىٰ ملعوصة وجهة هبذا ا العاملني خمصذاة بنيحتصل هناك حما نعم

 ن:ريتباباعات يوجد هجلل احصوالثاين: ]] ٢٥٠[[ص /

أوضاع مشار متاميزة ذوات ت هااخلارج ج تكون يف أنْ  - أ 

 هنا.  نوعمم ة يف األعيان، وهوإليها حاصل

 العاملج كواكب خارة لبعض الاذالذهن حما يفرض أنْ  - ب

مل آخر، بل هو ف عٰىل وجود عايتوقَّ ا املعنٰى ال ، وهذدون بعض

ال ا هذو ير،تقدعٰىل ال أو قيقلتح ا عىلٰ عامل دَ جِ صل سواء وُ اح

 -  خرعامل آ دَ جِ لو وُ  - م بثبوت اجلهاتتردأ  . فإنْ راً وتلزم حمذيس

ل، فهو م األوَّ أردت نْ كم. وإمفيد لم غري و مسلَّ فه ،يناملعنٰى الثا

 وع.ممن

 حميط. ام يكون بجسمياز إنَّ االمت م أنَّ سلِّ نُ الثالث: ال 

 ط.بسيحيط امل ذلك م أنَّ سلِّ ال نُ  الرابع:

 كرة.لالبسيط اشكل  أنَّ م لِّ سنُ امس: ال اخل

 األشكال إالَّ  فال تقتيض من ،ل: البسيط طبيعة واحدةايقال 

 ة.لكر اإالَّ  ألشكالوال واحد من ا ،اً حدوا

إٰىل اهللا  سم، بل طبيعة اجلشكل إىلٰ سناد الإم سلِّ : ال نُ نقول األنَّ 

 ٰىل. تعا

،  حدًا ل ليس واشكااألمن ة ا الكرما عد م أنَّ سلِّ نُ  الالسادس: 

ني يف األبلق، ئكحصول جز وه امط إنَّ ويا واخلطالزوال صووح

 ض الخر أبيمها أسود واآلأحد نيئل األبلق عٰىل جزاشتام نَّ إف

بذلك عن  خيرج اجلسموال  جلسم،ة يف اب كثرة حقيقجيو

 . ذا هنا حدته، فكو
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 إنَّ ، فاً شاهبمت راً أم ال تفعل إالَّ  بيعةلطا م أنَّ سلِّ السابع: ال نُ 

امت وخوارج تمِّ املن آثارها م د اختلفتدة وق احو لفلكاعة طبي

 اله أنَّ والغلظ، مع ] ]٢٥١ص /[[ ةاوير بالرقَّ املركز وأفالك التد

 يعة.الف يف الطباك وال اختهن رسق 

 إنْ ا هنَّ إوان، فرة يف احليصوّ ة املتم بالقوَّ تقض ما ذكرالثامن: ين

 نتكا نْ وإ رة، شكل الكىلٰ ن عيوايكون احل بسيطة لزم أنْ  كانت

ة  اقتضت القوَّ امَّ ـشكل كرات، ول ىلٰ يكون ع نْ أبة لزم مركَّ 

 . لهمث ز هنامتباينة جا اً خلقوة خمتلف رة صوراً صوّ امل

 عه.ء، فقد سلف وقوامتناع اخلالالتاسع: نمنع 

ه من  بام فياألقٰىص  الفلك يكون أنْ  جيوز ال مَ ـالعارش: لِ 

ثخن  يف ونيك أنْ ، وثخن فلك آخر يف اً رص مركوزالك والعنااألف

فالك  بام فيه من األة مثل الفلك األقٰىص كرف ك ألف أللذلك الف

 يف عرش زاً بري مركولكا كللفيكون ذلك ا أنْ  زجا؟ ووالكواكب

األجسام  انتك نْ وإ شاء اهللا تعاىلٰ وهكذا إٰىل ما  ،خرٰى ة أُ كر

 هية. تناا مبأرسه

 ن وجوه:ض عٰىل الثاين معرتاواال

حدة، الوة العلَّ ادور الكثري عن صع تناامم سلِّ ل: ال نُ وَّ األ

 وسيأيت. 

إذا مل يكن هناك  ،در الكثري عن الواحالثاين: متٰى يمتنع صدو

كن م ع. ل ؟إذا كان أمر آخر أوة أو حلوظ جزء علَّ  أو رشط

سطة العامل عاٰىل بواب تواجاين يصدر عن المل الثفاق العاتِّ باال

] ]٢٥٢/[[ص  يصدر ال احدلوا ني العقالء أنَّ ع بال نزاو ل.وَّ األ

اختالف  ه جيوز عندوأنَّ  ،ل أكثر من واحدقالستالعنه با

 .د املعلوالتعدُّ تت االعتبارا

كان إذا  ،ر من واحدواحد عن أكثنمنع صدور ال : متٰى لثثاال

ق وقع عٰىل إمكان افاالتِّ  نَّ إف ،م ع ؟خمتاراً  قادراً  ة موجبة أولَّ ع

 ملختار الواحد.ر اد آثاعدُّ ت

لواحد بواسطة أو ا عنالكثري  رامتناع يف صدو ال بع:راال

 ئط.وسا

 ٰىل الثالث:واالعرتاض ع

 ختار،د اجلوانب للقادر املبأح ينثاص العامل التصاخا بأنَّ 

مل، اعسامتة جوانب الإٰىل ماإلضافة ج العامل بجلوانب خارياز اوامت

ح رجِّ يُ ر تاملخل ااملحيط. والفاعن بام يكواالمتياز إنَّ  م أنَّ سلِّ وال نُ 

 ح بالوجدان.جِّ ررين ال ملمأحد األ

 :واالعرتاض عٰىل الرابع

 .ايعي� بط زاً جسم حيِّ  لِّ كل م أنَّ سلِّ ال نُ 

 تكون  الثاينيوٰىل أرض العاملتكون ه ز أنْ منا، لكن جيوسلَّ 

أرض ذلك  ال تطلب فال جرم ،العامل يوٰىل أرض هذالفة هلخما

ة ميَّ سستوائها يف اجلاع م الكألفملنا، كام يف اعا عامل وسطال

واحد منها  ٰى وجب اختصاص كلِّ ا يف اهليوٰىل حتَّ فهالواخت

 .معنيَّ ار  ومقدعنيَّ مع بموض

ط العامل يف احلقيقة لوس عامل مساوٍ  منا، لكن وسط كلِّ لَّ س

د، واختصاص  ة واح األرضيَّ ٰىض فمقت األحياز، اقيا بوكذاآلخر 

مكان  نم زئين ج بمكامن العنرص زءاختصاص جمها كأحد

 ال تنجذب قطعة من األرض إٰىل مكان كامف ،لعنرصاة ذلك يَّ كلّ 

 خر.وسط العامل اآلإٰىل  عامل كلِّ  رضأ  جذبنت خرٰى كذا الطعة أُ ق 

مها دح أ ن يفمكِّ فق حصول املتا اتَّ كليهام طبيعي إذ ألصل أنَّ او

 طلب أحدمها.]] ٢٥٣/[[ص  يه وإالَّ وقف ف

 اماستوائه ديف الطبيعة عنن ريالنا اويم تسسلِّ نُ  ال لكنمنا، لَّ س

 ،طز والقرب من املحيبعد من املرك احلرارة واليبوسة واليف

زم ال يقتيض للوااك يف ااالشرت نَّ إمة، فوِّ ر املقان يف الصوتلفوخت

 .اك يف امللزوماتشرتاال

 امس:ض عٰىل اخلعرتاواال

 ةيَّ رضاأل ا مشرتكة يف أهنَّ  دد إالَّ رت بالعتكثَّ  ني وإنْ األرض أنَّ 

ة املطلقة لتلك العوامل، فاألرضيَّ  طاً وس كوهنا يفكنتها مشرتكة أمو

سط من العامل يض الونة تقتواألرض املعيَّ  ،ملا الوسط من العقتيضت

 . املعنيَّ 

الكثرية األجسام  أنَّ  يف كان ال نشكُّ  وإنْ (ه: اب الشيخ بأنَّ جأ 

 عىلٰ ة تكون كثري أنْ  بجي نكعدد، ولكنة كثرية بالهلا أمالعدد ب

 واحداً  ومكاناً  واحداً  ن شيئاً املتمكِّ  ّل تمع كاج ول الكّل  جيعلو نح

 نَّ إف،  طبيعتها ال مانع له يفممَّ  جتامعاه. وهذا االنَّيَّ با م بالعدد، عىلٰ 

 . )تباين االفرتاق وال تقتيضتشاهبة اللواحدة املالطبيعة ا

 ة والكواكبكيَّ فلال ماألجسا شيخ زعم أنَّ : الاضواالعرت

ة بيَّ ة والكوكميَّ س اجلكة يفمشرت]] ٢٥٤/[[ص  تناك نْ وإ

خمالف لآلخر  هانم واحد لَّ ك نَّ إ، فوالضوء واللون واملقدار

 األرضون تكون زون أنْ وِّ ال ُجت  مَ فلِ زتم ذلك ، فإذا جوَّ تهنوعيَّ ب

 ه مع ذلك تكون أنَّ ة، إالَّ  األرضيَّ يفوامل متشاهبة يف العوجودة امل

 ؟خرٰى ألُ ة األرض انوعيَّ ل فةلاخم ةعيَّ نها حقيقة نوم حداو لكلِّ 
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ة مطلق األرضيَّ  يف  هذا تلك األرضون ألجل اشرتاكهاىلٰ وع

 ةصتها املخصوأرض بحقيق كلَّ  إنَّ ثّم ، سطة ملطلق الوالبطن تكو

؟ املعنيَّ لبة للوسط ن طاتكو - خرٰى الف األرض األُ التي هبا خت -

 ة.تكم برهانيَّ حجَّ ن كتمل  الً قلناه حمتم كان الذيوإذا 

،  جلسم البارد اليابس لطبعها الَّ ألرض إال من عقَ ال يُ : القال ي

ة صيَّ صوخل تكن تلك اك مللذ ة وراءهناك خصوصيَّ  كان فإنْ 

 مكن فرضالزمة أ مل تكن  شرتك، وإذاذا القدر املالزمة هل

تكون  وعند ذلك الفرض ة،تلك اخلصوصيَّ  رية عناألرضني عا

 كلُّ  بتطلة وة يف النوعيَّ اويَّ متس رضوناألون كاألرضون ت

 خرٰى.األُ  رضألتطلبه ا اواحدة منها م

 ةرام الفلكيَّ ألجان تكو ر كذلك لزم أنْ كان األم : إنْ قولا نألنَّ 

كان  نْ ة، فإميَّ لق اجلسكة يف مطشرتا مهنَّ حدة يف النوع، ألمتَّ ها لُّ ك

ة، لتلك اجلسميَّ  ة الزمةاخلصوصيَّ  ] تلكمل [تكن ةخصوصيَّ هناك 

رية عن عاة يَّ مجلسك اأمكن فرض تلمة الز مل تكن وإذا

 ة متساويةلكيَّ فرض تكون األجرام الفلاك ذلة، وعند يَّ اخلصوص

ك لفلا يطلبه امنها مواحد  لب كلُّ يط نْ أ ة، فيجبيف النوعيَّ 

 ز.احليِّ ضع ومن الو اآلخر

فلذلك  ،هاختلفت موادُّ ة الكيَّ األجسام الف ل: هذهال يقا

 . وضاعهاأ و]] ٢٥٥/[[ص  مكنتهااختلفت أ 

ٰى حتَّ  اهدِّ موايف  ختتلف األرضون نْ أ اهنا زوا نقول: فجوِّ نَّ أل

 . عنيَّ أرض بسيطة عامل م يكون لكلِّ 

ء أجزا  أنَّ لنا: ال نزاع يفق  ة،املادَّ اثل األرضني يف متا عوادَّ  فإنْ 

ة مادَّ  قلتم بأنَّ  مَ ـة، لكن لِ املادَّ  شاركة يفعاملنا مت رض التي يفاأل

ة األرض دَّ اة ملاويتكون مس جيب أنْ  خرآ  عاملاألرض املوجودة يف

 امل؟لعا ة يف هذادجواملو

 .ةكيَّ للفينتقض باألجرام ا ما يذكرونه هنا وباجلملة فكلُّ 

 سادس: لٰىل اواالعرتاض ع

ت ة لكانا لو كانت موجودعٰىل أهنَّ  ة أيضاً ة مبنيَّ جَّ تلك احل بأنَّ 

 ه.لبحث فيد سبق النوع، وق حدة يف امتَّ 

 :الق  كثرية بأنْ  املعوات إثبعٰىل  احتجَّ  سناالبعض  واعلم أنَّ 

 علمنا بوحدة العاملكة مل يكن الرش منع عن إنْ  )عامل( :ناولمفهوم ق

ر كونه صوَّ ر العامل تمن تصوَّ  ان، بل كلُّ بره عىلٰ  موقوفاً  اسبي� ك

ع من ري مانفهو غ ،الرضورةكذلك بورة، وليس بالرض اً واحد

 اتئيَّ له جزت َض رِ تي إذا فُ الر وماألُ من ة، لكن العامل ليس كالرش

 يكون بعد واحد ألنَّ  واحداً  يل إنَّ سب ات عىلٰ ئيَّ زك اجللت تكان

 جودمل فقد ثبت إمكان وود العاوجثبت إمكان  امَّ لـالعامل أزيل، بل 

موجودة يف ن  تكلو مل]] ٢٥٦/[[ص  ةيَّ مور األزلواألُ  ته،أزليَّ 

يل  تحساملة فمن دوما إذا كانت معألهنَّ استحال حصوهلا، وقت 

ممكن  ن العاملكاو . فإذن لةيث تكون أزليَّ حب اد عدمهبع توجد أنْ 

ة ثري الكلعواملفا يل،أز هوف ه ممكن الوجودكنَّا، للكان أزلي�  الوجود

 .األزل موجودة يف

المتناع  اً مه سببي ال يكون مفهوالذ  هوالكيلِّ  أنَّ  :واجلواب

بنفس ذلك ة كع الرشناامت زم من عدم تعليلكة فيه، وال يلالرش

يكون امتناعه  ل أنْ عقَ يُ  ملمتنع الاكة، إذ اع الرشنتامم دعم واملفه

لزم من سلب ّم ال يأمر واحد. ث عاتنمة االء، بل علَّ يش بكلِّ معلَّالً 

هنا فكذا  ب االمتناع،واحد سلذلك ال بام عدا االمتناعلك تعليل ذ

 تناع أنْ ماال م غري موجب لذلككون ذلك املفهو ال يلزم من

 . الحمالعامل  ةالقول بأزليَّ  نَّ أ مع  .الً صاناع حاالمت ونيك

 :مالسفة غري ما تقدَّ شكوك الف املسألة السابعة: يف حلِّ 

الصورة، و ة،: املادَّ ث فله علل أربعحمدَ  : كلُّ قالت الفالسفة

 م.دَ يقتيض القِ اجلهات  من هذهواحد   وكلُّ ية، والفاعل. والغا

ختصيص  لكان املعله لو أحدث انَّ فاعل، فأللاا بالنظر إٰىل أمَّ 

قبله وبعده مع تساوي النسب ا م ونحداث دإلاوقت منه ب

ي أحدثه فيه وقت الذحداثه يف الإ نَّ ألح. ومن غري مرجِّ  ترجيحاً 

 .ز ذاتاً المتيال فيه اعقَ حض ال يُ النفي امل ألنَّ ح، ن ملرجِّ ال يكو

ث فهو حمدَ  لَّ ك  فألنَّ  ، ة إٰىل املادَّ  لنظر ا با وأمَّ  ]] ٢٥٧[[ص / 

حادثة تسلسل.   كانت   ليه، فإنْ ع   بقانه الساك فيها إم   ة حيلُّ امدَّ ب وق ب س م 

  هو قديم.سم، ف جل ا رة وجمموعهام  صو  قديمة افتقرت إىلٰ  كانت   وإنْ 

 م، وإالَّ مان ال يقبل العدلزا لصورة، فألنَّ إٰىل ا لنظرا باوأمَّ 

 .لوتسلس ،ٰىل زمانه إجودعدمه عٰىل و الفتقر سبق

له من  بدَّ  الف تاراً خمالفاعل لو كان  ألنَّ ف ة،ياغلنظر إٰىل الباا وأمَّ 

مل  ، وإنْ ان ناقصاً فك دبذلك اإلجيا كمالً فكان مست ،غاية يف اإلجياد 

 ثر.األم دَ مه ِق دَ ن قِ فيلزم م ،اً بكان موجَ  خمتاراً  كني

 بن اختصاص الكوكل: ما ذكرناه ماألوَّ واجلواب عن 

 دص أحصاختاو، طاً نه بسيكوع الفلك م نم باملوضع املعنيَّ 

 ة.قَّ ر بالرخاآللثخن وبا مجانبي املتمِّ 

 كلبإحداثه يف ذ ىلٰ اعٰىل إرادة اهللا تاالختصاص مستند إ وأيضاً 

 ح.عن املرجِّ ب، فيستغني ق واجوذلك التعلُّ  ،الوقت
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زه عن ي امتيا يستدعت معنيَّ اث بوق قال: ختصيص اإلحدي ال

 .دثاحلا لكقبل ذ دةجووقات موألاات، فتكون ئر األوق سا

قت مل يكن للو نْ ن وقت بأع قتامتياز و نقول: كام جيوز األنَّ 

وجود ري من غجود عدم عن الوال زتياال جيوز ام مَ وقت آخر، فلِ 

 الوقت؟

ما  عٰىل  ،اوجودي�  ليس وصفاً اإلمكان  : أنَّ لثاينب عن اواجلوا

 .ٰى خرة أُ دَّ اهنا بامكميقوم إ فيلزم أنْ  ،ةة ممكناملادَّ  . وألنَّ مرَّ 

ا إمكان احلادث فال  ، أمَّ اهب  هنا قائماة قديمة فإمك دَّ ااملل: يقا ال

 .موجود باملعدوامل مة قيابه، الستحال يمكن قيامه

جود لكان وة هبا ن املادَّ لو قام إمكاا نقول: ألنَّ  ]]٢٥٨[[ص /

، لِّ ارشط يف وجود احل وجود املحلِّ  نَّ يف إمكاهنا، أل رشطاً  ةاملادَّ 

ودها، وجب وطاً مرش  اهبا لكان إمكاهن ئامً قاة ادَّ ملان كاإمن كافلو 

 ،رقاففارق موف عٰىل املواملوق  ،لكن وجودها عريض مفارق

 خلف.  رق، هذافاإلمكان مفا

ث فعدمه  حمدَ  كلُّ (:  قلتمامَّ ـكم لنَّ ألثالث: واجلواب عن ا

ة، بقيَّ لسابا اً العدم موصوفرتفتم بكون د اع، فق)ٰىل وجودهسابق ع

 ودوجقيام امل الستحالة ،وداً جويكون م أنْ وز جي الم دعالف ووص

يلكم دل ة، فيبطلجوديَّ صفة وة ليست السابقيَّ  ت أنَّ باملعدوم، فثب

 ة.يَّ بالكلّ 

 خمتار. ه تعاٰىل فاعل أنَّ بنيِّ سنُا نَّ أ لرابع: ب عن اواجلوا

إحداث العامل  بأنَّ  - لاألوَّ التشكيك (قني: ملحقِّ قال أفضل ا

 ن عٰىل اآلخر منييتساوملد اأح  ترجيحيضقتي وقتون ت دوق  يف

ع من ه كاختصاص الكوكب بموضح. واجلواب بأنَّ غري مرجِّ 

 انب دون جانببجم تمِّ ملواختصاص ثخن ا، عضالفلك دون مو

ح هناك رجِّ ل: امليقا يمكن أنْ  وجودةمور املاألُ  نَّ  مفيد، ألغريف -

 كن ذلك.يم فال ةيَّ لعدمور اما يف األُ أمَّ  علوم،ود وليس بمموج

ق بأحد اٰىل تتعلَّ تع اهللاإرادة  بأنَّ  - احلقيقي بااجلو ه يفوقول

دة عن جمرَّ  دعوٰى  - ح مرجِّ ج إىلٰ ياتحمن غري ا واجباً  قاً الوقتني تعلُّ 

 ة.احلجَّ 

ود دعي وجالقول بالرتجيح يست بأنَّ  - ض عليهواالعرتا

 ح.حيص - األوقات

ت للوق يكون  أنْ تيضيق ال كامناك االمتياز ه أنَّ  - واجلواب

هلام  يكون ن الوجود أنْ ع دمعتياز الم يف اال يقتيض كل، كذقتو

ال قتني لوا أنَّ ]] ٢٥٩[[ص / واب عنه، وقد مرَّ بج يسل - وقت

ٰىل وقت جان إدم والوجود حمتالعت آخر، فان إٰىل وق حيتاجا

 ا. غريمه

يها ب فطلَ تي يُ اليقال: األوقات  ب الصحيح أنْ واواجل

 يف ام الوهمك يف الوهم، وأحإالَّ ها بينمتايز ، وال مةدومع يحرتجال

ل وجود وجود الزمان مع أوَّ ئ يبتد ام ، إنَّ أمثال ذلك غري مقبولة

داء وجود بل ابتودات ق املوجوقوع ابتداء سائر  مل يمكنالعامل، و

 .الً الزمان أص

ه بق تس  ة مادَّ ث حيتاج إٰىل حمدَ  كلَّ  بأنَّ  -  الثاين شكيك ا الت وأمَّ 

ة تسبقها. دَّ ما جت إٰىل ا حدثت احت  ة إنْ ادَّ مل وا  نه، إلمكا  حمال� ن كووت 

 أنْ فيلزم ة ممكنة املادَّ  ضاً ان غري وجودي. وأي اإلمك  فاجلواب عنه بأنَّ 

ه حملُّ اإلمكان الذي  نَّ ليس بوارد، أل  -  خرٰى ة أُ دَّ ا بام يقوم إمكاهن 

ل عقَ عقيل يُ   أمر هام من  ل األوَّ  نَّ إ، ف ة ه املادَّ لُّ ن الذي حم اإلمكا ة غري املاهيَّ 

داد وهو ثاين عبارة عن االستع ، وال ها ود إٰىل وج  ة تساب املاهيَّ ان د عن 

، إٰىل حملٍّ تاج ء وحي يش قبل وجود ذلك ال  ن كوء ي ستعداد وجود يش ا 

  . س الكيف د من جن عرض موجو ه عندهم  نَّ أل 

ا ر فيهتصوَّ ة ال يُ داعيَّ اإلبمور األُ  أنَّ  لصحيح:واجلواب ا

وهو  ل عند وجودهاعقَ يُ ام إنَّ  وإمكاهنا  ها. ودوج ميتقدَّ  دادستعا

 وجودها. تها التي ال توجد قبليَّ اهملصفة 

 د يقتيضالوجو سبق العدم عىلٰ  أنَّ ب - لتشكيك الثالثوا

 اي� السابق ليس ثبوت دث. واجلواب بأنَّ بل ذلك احلاوجود حادث ق 

زم ذهني يل لسبقك اذل فون بأنَّ م يعرتد، ألهنَّ ليس بمفي - ضاً أي

دهم يقع عنن اوجود زم ه يوجب أنَّ الَّ إ ،قسابال م العدموهُّ تمن 

 ل ذلك.بطِ ملسبوق، وهو مل يُ د اابق والوجوالعدم الس فيه

ة يستكمل هبا  ر يكون لغايفعل املختا بأنَّ  - الرابعوالتشكيك 

  بقوله:فلم جيب عنه إالَّ  -  حمال تعاىلٰ اهللا  ذلك يف حقِّ فاعل، وال

 ل خمتار.اعلفا  أنَّ نيِّ با سنُنَّ إ

] عض[بٰىل رأي عواجلواب الصحيح ] ]٢٦٠ [[ص/

وعٰىل رأي  عل.الفستكامل الفعل ال االغاية هناك ا مني: أنَّ املتكلِّ 

نفس  ة هناكالغاي سفة أنَّ . وعند الفاله ال غاية هناكأنَّ  عضهمب ال

 .)لكامال قه فوألنَّ يفعل لذاته، و امه تعاٰىل إنَّ ألنَّ  الفاعل،

حداث د الوقتني باإلأحص صيخت بنيه ال فرق نَّ إفر، وفيه نظ

ة  ورقَّ ثخن معنيَّ  م وبني ختصيصدودون الوقت اآلخر املعت ابالث

انب اجلوومني. وة املعدلثخن والرقَّ ا من انة دون غريمهعيَّ م

ة متفاوتة.  الثخن والرقَّ  مقاديرانت موجودة لكن ك نْ املساوية وإ
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ي الذ معدوامل نَّ إف ،داتوجومات كاملعدوامل يف جيح يثبتوالرت

العدم من ح يف ه أرجئطه وأجزاء عللاورش أسبابه  عبعدم مجي مَ دِ عُ 

يقع فيه  از أنْ وإذا جطه البعيدة، ئرشا عضبعدم ب مَ دِ لذي عُ ا

كون علوم. فالوجود و مغري اده إٰىل سببح جاز استنيجالرت

ج تان، وال حيالربهان ع ين، غنيٌّ جيح أحد املرادرادة موجبة لرتاإل

 صة. ا لذاهتا خمصَّ هنَّ لك، أل ذة يف حجَّ ىلٰ إ

يكن ترجيح بعض  يف العدم مل  ولهدخ يح إذا كان يصحُّ جرتوال

 ا.ستدعي وجودهت ياوق األ

ن، اذهنيَّ ام ادي يف أهنَّ يت واالستعد اإلمكان الذارق بنيوال ف

د عبارة عدااالست تسلسل. وألنَّ  وداً لو كان موج يتعداداالس ألنَّ 

د حة والضعف وأ شدَّ للل قابهو و العدم، وود أ لوجح اترجُّ  عن

الوجوب  غ حدَّ ستعداد الذي ال يبلوب، فإذا كان االوجالطرفيه 

هذا  عات هلابتدَ الوجوب كذلك، وامل لغ حدَّ ة فالباللامدَّ  اً ضيمقت

يف ثبوته  شكَّ يت ال كان الذااإلمو ت. دَ جِ  ملا وُ إالَّ مكان، واإل

 )جودهاو ندل عقَ عيُ ام إنَّ (: هقول، فيف سبقه ، وال شكَّ تعالمبتدَ ل

 كن عٰىل أنْ فأم دَ جِ يقال: وُ ال ، ودَ جِ أمكن فوُ : اله يقنَّ ألمشكل، 

ق ال السب أنَّ  الً  أوَّ د، وقد بنيَّ وجوال عن راً متأخِّ  كانمإليكون ا

 زمان آخر.لزمان  لكان لمان، وإالَّ يستدعي الز

 :األعراض يف :ثاينالنوع ال]] ٢٦١ [[ص/

 ل: وفيه فصو

 :ن كوال يف :لل األوَّ الفص

 وفيه مطلبان: 

 :ته وأحكامهيف ماهيَّ  :للب األوَّ طامل] ]٢٦٢[[ص /

 وفيه مباحث: 

 : تهيف ماهيَّ  :لاألوَّ  حثالب

 ا فيه اعتامداتأو تسكينه فعلن ا حتريك جسما إذا أردناعلم أنَّ 

ك التحرُّ  وهذا ن.كوك والسلتحرُّ صل افيح ،أو الدفع ذباجل نحو

عل فأحد، لكن هل نه في شكُّ  يعاقل ال لِّ كم لعلوكون مالسو

 ك أم ال؟رُّ ل التحٰى حيصحتَّ  خرآ شيئاً 

يه سمِّ نُ  اً زائد ىه نفعل معنًأنَّ  ىلٰ بو هاشم وأصحابه إفذهب أ 

عٰىل  ئدر زاه أمنَّ أ و كاً تحرِّ وجب كون اجلسم مك املعنٰى يحركة، ذل

، بل اعنَّين يسا صادروالسكون ل كوالتحرُّ  ك.وعٰىل التحرُّ  تامداالع

عنٰى يوجب مللك اوذ، بالكون ٰى ملعنٰى املسمَّ ا لكذ انَّر عالصاد

 علومني عندنا.ك والسكون املالتحرُّ 

أيب  وهو مذهب ،ذا الزائدنفي ه سائر الشيوخ إىلٰ  هبوذ

 عندنا. قُّ البرصي، وهو احل نياحلس

 جهة.يف  ائناً ك هروجلاجب كون ه ما يوه بأنَّ ه رسموومثبتو

ن أو كابمر وهاجل أوجب ختصيصما  :يلوق  ]]٢٦٣[[ص /

ان أو تقدير ليس اختصاص اجلوهر بمك ةيَّ ئنن. والكااتقدير مك

 مكان.

ان  ك  من هذا النوع، فإنْ  لكلُّ كان ا إنْ ليه و ع  ف تلواألسامي خت

هة  يف ج  هر كائناً ه اجلو بقٰى ب . وإنْ حركةً  ي مّ ه ُس ب ضدِّ قيع حاصالً 

ن  . ومتٰى كاسكون  هوف  ، مثله  عقيب  دَ جِ واحد أو وُ من وقت  د يأز

و املوجود يف اجلوهر حال  ، وهقط ف  فهو كون ،مه غريه يتقدَّ  مل أً بتدم

ل  ٰى الشامملعنا  االشرتاك عىلٰ ل با يق فلفظة الكون إذن  حدوثه.

ن   الكون، وعىلٰ تكوُّ اق، وال جتامع، واالفرتالسكون، واال للحركة، و

ه.  ث حدولة م حااجلس يف  بتداءً تعاٰىل ا خيلقه اهللا ذيل اوهو  ، اخلاصِّ 

ام جماورة،  يهف  ا ي ممّ ُس  وهر جوهر آخراجلا هذرب بق حصل  وإنْ 

 . رقة امف ما فيهام   ي مّ ُس   عد منهومتٰى كان عٰىل بُ 

 :س بثابتعنٰى ليامل هذا يف أنَّ  :الثاينالبحث ]] ٢٦٤[[ص /

 لك وجوه:ٰىل ذلنا ع

لوجب  ،املعنٰى  يفعل ذلك القادر منَّان اكه لو ل: أنَّ وَّ ه األالوج

 مثله.  مدَّ قل، فاملطيل باا، والتالً صيأو تف ا إمجاالً مَّ إمه يعل أنْ 

ه كون يثو الذي يستوي من حالقادر ه ة: أنَّ طيَّ بيان الرش

 من أنْ  فال بدَّ  ،هأو ضدَّ  ذا الفعلال يفعل ه نْ أ فعل وي أنْ  قادراً 

وصار دعاه الداعي ذا فإ ، عيا بالدار أحدمهح عنده اختيايرتجَّ 

 به. املاً عن يكو وأنْ  دَّ له ال ب داً قاص

ه ال خيطر ببالنا حال سنا أنَّ نفأ نعلم من االتايل: فألنَّ ن الا بطمَّ أ و

يف  اً اشم خصوصبو هأ تهثبِ الذي يُ  نٰى عمليك والتسكني هذا االتحر

 امهم. هفإفنا همه لو تكلَّ ال يمكنهم ف ذينال العوامِّ  حقِّ 

 فعلي نده أنْ لذي يستوي عهو اادر الق م أنَّ سلِّ  نُ : القيل فإنْ 

 .امهيف رؤثِّ يُ  ه ملاستويا عندو ل امهنَّ إفال يفعل،  نْ وأ 

ده عن نرايستوي األم وأنْ  ه ال بدَّ منا أنَّ سلَّ ]] ٢٦٥[[ص /

ب واجلائع، طشان واهلارنع املرجح، كالعن نم، لكاً قادرلكونه 

 التساوي.رض لف ،حجِّ رمل المرين م خيتارون أحد األهنَّ إف

هي ساال نَّ إ، فح هو الداعيجِّ رملا م أنَّ سلِّ ن ال نُ منا، لكسلَّ 

مل يكن و ،ه ال داعي هلامأنَّ مع هو والنوم لسا الن حالةعم يفوالنائ

 عي. الداح آخر غريد مرجِّ وجلو ذلك إالَّ 
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 ط العلم.شَرت وال يُ  ،تجويزالو في الظنُّ منا، لكن يكسلَّ 

 .انتفاءه عننمن ا، لكنمسلَّ 

 .)ذلك لعوامِّ ا ر ببالال خيط(قوله: 

ل صيتفيعلموا  مل إنْ م وأهنَّ  ه:انبي م.ع  ؟أو تفصيالً  لةمج قلنا:

من  اً رأم نلوم يفعاجلملة أهنَّ ون عٰىل مهم يعلولكنَّ ،ونلما يعم

 ايل. ا علم إمجوهذ ر،مواألُ 

ح رجِّ يُ  وال ،عنده الطرفان لقادر من استوٰى عنٰى ااب: مفاجلو

ا إمَّ ثر األصدور نه ح مقد ترجَّ و كان ل ٰى ، حتَّ عٍ  لداا إالَّ حدمهأ 

ه الذي القادر بأنَّ  وحيدُّ  ،باً اه موجَ نيسمَّ   الداعيغريد ئالز أو لذاته

وقد ثبت  مانع. اعي إذا مل يكنلداب ر بحسؤثِّ يُ  نه أنْ م يصحُّ 

 ذكرناه. الذي الوجهشاهد عٰىل ورة يف الرضالقادر بال

ن افتقر إٰىل  األمراا استوٰى منه إذه قلتم: إنَّ  مَ ـلِ (: قوله

 .)؟حاملرجِّ 

كروه  ذ ماو ح.ملرجِّ  ويني الاملتساد أحح رجية تقلنا: الستحال

ح، ٰى مرجِّ أدن يهح فيه، بل يوجد فمن الصور نمنع انتفاء املرجِّ 

 ووقف حريَّ ح لتصل املرجِّ ولو مل حي ،رتذكَّ  زمانه ال يُ قرصولطفه ول

 ف. دام التوقُّ سبب التحريُّ  دام لوو ،لعن الفع

كون د يوق  ،اون حقيقي� يك ح قدرجِّ ثّم امل]] ٢٦٦ [[ص/

 . الي� ياخ

 .)داعيال ح غريرجِّ امل(قوله: 

 ،به موجَ نَّ إف اعيداليح أثره إٰىل غري ر يستند ترجمؤثِّ  قلنا: كلُّ 

 ب.ر واملوَج ق بني القادفرِّ ا نُ وهبذ

 ).؟في الظنُّ يك ال مَ ـلِ (قوله: 

حقيقة الفعل  روُّ تص الفعل يستدعياملصلحة يف  : ظنُّ نالق 

ن طرفالر اإذا تصوَّ  بل، رتصوُّ ال ال يدخل يف نُّ ظالصلحة، ووامل

ون كي ك األشياء والحرِّ ا قد نُ وألنَّ  يف النسبة. خول الظنِّ د كنأم

امد وغري االعت ر غريء آخوال جتويز ليشل ب ،نٌّ وال ظ لنا علم

 ر لنا ظنٌّ تصوَّ تفائه، فكيف يُ ين الندعتق، ولكن نكون مكالتحري

 د نفيه؟ء نعتقجتويز ليش أو

 .)تفصييل؟ أو ايلإمجم، ليس لنا عل(ه: قول

 ا. كالمها: نقل

 .)ا فعلنا أمراً نحن نعلم أنَّ (له: وق 

 فال.ا ريمها غحريك، أمَّ التود قلنا: نعم االعتام

هب  ذ لذيعٰىل الوجه ا  نفي املعنٰى ىلٰ ع وهو يدلُّ الوجه الثاين: 

  وهو يفوجد يف اجلسم إالَّ ي ه يستحيل أنْ أنَّ من ه أبو هاشم يإل

ل صوف حتوقُّ  فيها، وهو أنَّ  ناً ئاه ككونالتي يوجب  هةاجل

 وهو يف ز إالَّ يِّ لذي ال يوجد يف احلز عٰىل املعنٰى اة يف احليِّ ئنيَّ الكا

حد  وا كلِّ ي إٰىل احتياج ؤدِّ فيها يُ  اً كائنالتي يوجب كونه اجلهة 

 . ، وهو حمال سه نفإىلٰ  منهام

 ةيف اجله ناً كائسم كون اجل املعنٰى الذي يوجب ل: أنَّ األوَّ  انبي

يف  ملوصوف بصفة كونه كائناً ا سمجل يف االَّ ر حصوله إتصوَّ يُ  ملذا إ

 كون ه إىلٰ ودوج]] ٢٦٧/[[ص  يفج الثانية فقد احتا اجلهة

ط، رشإٰىل الط ورشملاج ااحتيلثانية حسب يف اجلهة ا جلسم كائناً ا

اج تحا قدلكون فالثانية معلول هذا ايف اجلهة  ائناً ان كونه كإذا كف

من   فكان كلٌّ  ، ة العلَّ ىلٰ ياج املعلول إحتا سبن حوكلإٰىل هذا ا

 ه.س نفء إىلٰ تياج اليشاح ملزإٰىل اآلخر، في اً الكون والكائنية حمتاج

وال   ، ميهد قسحأ ملعنٰى بإبطال إبطال ا يف تمقيل: اقترص فإنْ 

يف  يوجد يف اجلسم وهو نْ أ ، فجازالعامِّ نفي  ي اخلاصِّ من نف يلزم

 م.دكعنله رض عوٰىل كام يألُ ة ااجله

ي ؤدِّ ة بالكون يُ ف حصول الكائنيَّ وقُّ ت فإنَّ : (كملثّم نقول: قو

يف  ام يوجدان معاً هنَّ بذلك أ عنيتم  إنْ  )نفسه ىلٰ ء إ احتياج اليشإىلٰ 

 نَّ إة، فالعّليَّ ق حتقُّ تناعه بل هو رشط مام سلِّ د، فال نُ زمان واح

 لِّ حم عىلٰ رأ اد إذا طسوالو ا،معلوهلا ت قارهندَ جِ ة إذا وُ امَّ ة التالعلَّ 

البياض  طريان السواد عٰىل حملِّ  ع أنَّ ض، ميالبه ينفي انَّ إالبياض ف

 قارنان.مت ضياوزوال الب

 ذاة هم استحالسلِّ لكن ال نُ  التقارن، يادة عىلٰ ا الزنمسلَّ 

 إىلٰ وط ن حاجة املرش الكوتاج إىلٰ سم حمجلا نَّ إاالحتياج، ف

 ة.علَّ ال ىلٰ ل إعلوم حاجة املساجل تاج إىلٰ حيوالكون  ،طالرش

، التعنيُّ  ام حيتاج إٰىل اآلخر ال عٰىل سبيلنهم كن كلٌّ ، لامنسلَّ 

و ٰى لحتَّ  ما ال بعينه ونٍ ية حيتاج إٰىل كالثان يف اجلهة كائناً  هونك فإنَّ 

 تج إليه عىلٰ مقامه، فلم حي ون آخرون قام ككن هذا الكي مل

 .تعينيال

 ا نقول: إنَّ نَّ إف ر،قادال ب ثابت يفجَ ملول ايف إبطا ثّم ما ذكرتم

ه رجُخي  ط أنْ  برش حتصيله يف اجلهة الثانية إالَّ در عىلٰ يق القادر ال

له صِّ ُحي  نْ ط أ برش وٰىل إالَّ رجه من اجلهة األُ ُخي  ، والوىلٰ ن اجلهة األُ م

 خر.إٰىل اآلمنهام  تاج يف فعل كلٍّ ة، فاحيف اجلهة الثاني

  بطالإيف تم اقترص مَ ـلِ (ه: واب قولجلوا]] ٢٦٨[[ص /

 .)ميه؟قسد أحعٰىل  اً بموجَ  ىون معنًلكا
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مع عٰىل  ه جماعداملختلف فيه، وما هذا القسم هو  قلنا: ألنَّ 

 .نهالبط

 .)احد يف زمان ويعنون اقرتاهنام(: لهقو

ا لو نَّ إن، فتقارن يف الزماٰىل الخر زائد عي معنٰى آ: نعنناقل

ة وجبم هي التي - ةمليَّ لعاا ةم وصفلعلوا رنا حصول احلياةقدَّ 

ة يف حاج زائداً  ا نعقل أمراً نَّ إف ،انزماله يف ارنقت - علم عندهمال

 وله الذي هوإٰىل معلعلم للة ت تلك احلاجليس اةالعلم إٰىل احلي

ٰى واحد، حتَّ زمان  يف حصوهلا يف لكلُّ اشرتك ا وإنْ  ،ةيَّ صفة العامل

 لَّ  دفام ،غري هذا الكون ٰى خرة أُ بعلَّ لة علَّ ة ملكائنيَّ رنا هذه او قدَّ ل

ال يوجد   أنْ لكون إليه يقتيضذا اه جةعٰىل حا من الدليل الدالِّ 

الذي  التقدير، وهو  هذاهلا عىلٰ  علوالً ن مكي مل ون بدوهنا، وإنْ الك

يف  ه كائناً حملِّ  كون  وجوده إىلٰ حمتاج يفالكون  نا: إنَّ بقول اهأردن

، لٍّ حم ال يفالكون ذا د هيوج ل أنْ حاسته كام اة، ألنَّ هة الثانياجل

 أنْ  يضاً دون جسم، استحال أ م جساختصاص ب ه ال يكون لهنَّ أل

ال يكون له  حينئذٍ  هأنَّ  م زعمواألهنَّ ، وىلٰ وهو يف اجلهة األُ يوجد فيه 

هات يف اجل يوجب حصوله ا أنْ مَّ خرٰى، فإدون أُ  بجهة صاتصاخ

 حالاست نْ ت، وإء من اجلها يشجب حصوله يفال يوالسبب أو 

الكون  ه أنَّ انيعما ادَّ  هة الثانية صحَّ جلا يفهو  وإالَّ جد فيه يو أنْ 

 ثانية،يف اجلهة ال ئناً اك اج إٰىل كون اجلسمعٰىل هذا التقدير حيت

رتان يف الزمان اق د ذلك جمرَّ  نَّ إبياض، فلا لبخالف السواد وزوا

ه ليس نَّ إفية ناجلهة الثاة يف لكائنيَّ  احتياج الكون إىلٰ خالف اب

 د التقارن.جرَّ بم

 .)جلسم مع الكونبال يبط( :لهقو

  واملقتيض ، يف جهة ما  وجوب كونه كائناً يقتيضم ساجلقلنا: 

جلسم ود اجر وتصوَّ هلذا مل يُ ضاه، ويقارنه مقت أنْ جب ول إذا حص

  مع الكون.إالَّ 

 وجوده إٰىل يف اجلسم حيتاج م أنَّ سلِّ وال نُ ]] ٢٦٩[[ص /

ه ونون كدبه وديستحيل وجسم اجل ة. وكونالكائنيَّ  الكون وإىلٰ 

ل ة يستحيالعلَّ  نَّ إٰىل الكون، فسم إجلا  احتياجيضال يقت كائناً 

 لول.ملعاد وجودها بدون وجو

ني، أو ال عٰىل  عٰىل التعي ليهج إا احتاتحيل إذٰى يستم(قوله: 

 .)التعيني؟

 احتاج يفا إذه ألنَّ لتعيني أو ال، ا تاج إليه عىلٰ واء احقلنا: س

 الَّ حصوله إ لكون إذا استحاالك كن ذل، لما إٰىل كونٍ  ئناً كونه كا

يف  كائناً  هونوك ،اجلهة الثانيةيف  يف اجلسم املوصوف بكونه كائناً 

 ه.ء إٰىل نفساليش زم حاجةفيل ن،وكالية معلول ذلك الثان اجلهة

 زوال  إىلٰ لثانية وينه يف اجلهة اتاج يف تكدر حمالقا م أنَّ سلِّ وال نُ 

 وٰىل.األُ  هةنه يف اجلكو

يف ذلك  لهصوي يوجب حذلك املعنٰى الذ ث:الثالجه الو

 فإنْ  .أو ال ،زيِّ احل لكده قبل حصوله يف ذوجو يصحَّ  ا أنْ ز إمَّ احليِّ 

 إنْ ف .أو ال ،زحليِّ ا لكاجلوهر إٰىل ذدفاع ذلك ان يقتيض نْ ا أ فإمَّ  صحَّ 

  ملان الثاينك فيه، وإنْ اع نز والك هو االعتامد لذل كان األوَّ  كان

 وله يفحصن أوٰىل م زعنٰى يف حيِّ املك ذل بببس حيصل كن بأنْ ي

ا مَّ ل فيه. وأ وَّ األ مالفصل، ثّم يعود الك بسبب منإالَّ  مَّ هُ غريه. اللَّ 

ز كان احليِّ ذلك  اجلوهر يف  بعد حصولوجوده إالَّ  صّح  يمل نْ إ

اجلوهر  كان حصول فلواجلوهر فيه،  عٰىل حصول فاً متوقِّ وجوده 

 ر.دوالزم  ل ذلك املعنٰى ىلٰ إ ه حمتاجاً في

 :هشم بوجواأبو ه احتجَّ 

ٰىل جعل اجلسم  ل: لو قدرنا عالوجه األوَّ ]] ٢٧٠[ص [/

ه وسائر صفات ذات اجلسم ىلٰ ا عدرنلق ىنًمن غري واسطة مع ناً كائ

طل، اب ذلك، والتايلوغري  البياضرة والسواد وكاحلياة والقد

 له. مثم فاملقدَّ 

 وجهان: ة:ن الرشطيَّ بيا

 عٰىل بعض جيعل الذات أنْ  ىلٰ ع قدرذا ل: القادر إوَّ األ

 .ف فيها كيف شاءله يترصَّ  فقد صارت الذات مقدورةً  ،فاتلصا

الكالم   علجي ٰىل أنْ من قدر ع نَّ إ، فالم الكثاين: القياس عىلٰ لا

م غريه كالعٰىل يقدر  مل امَّ ـذاته، ولعٰىل  رب واألمر قدرة اخلعٰىل صف

 راً د كونه قاإالَّ ك ذلة للَّ ع اخلرب، وال صفة جعله عىلٰ   يقدر عىلٰ مل

 صفاته. عضب عىلٰ 

قدر  فاتصالمن قدر عٰىل بعض  م أنَّ سلِّ واالعرتاض: ال نُ 

 ت.الصفا يق باو اتلذعٰىل ا

ت  ا صارهنَّ أ نيتم ع نْ ؟ إلذات مقدورةً ة ان بصريوروما تعنو

ري ء بنفسه، ويصلليش اً إلزامذلك كان ة هرة من هذه اجلمقدو

 بعض ىلٰ جيعله ع  أنْ عىلٰ ء اليش ىلٰ م: من قدر عولكة ق بمنزل

 بعض الصفات. وإنْ  جيعله عىلٰ  ء أنْ ت قدر عٰىل ذلك اليشفالصا

 ك أنْ متم من ذللزأ  مّ ن مجيع اجلهات ثة مدوره تصري مقنَّ أ تم يعن

  ثمّ ، سهء بنفلتم اليشقد علَّ يع الصفات، كنتم مج يقدر عىلٰ 

 داللة عليه.بال نطالبكم
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 سصفة ولي ائناً ك سمجلن اكو قلتم: إنَّ  مَ ـن لِ منا، لكسلَّ 

 بذات؟

 عنين ا الاملسألة، ألنَّ  متمسلَّ  متم كونه ذاتاً : إذا سلَّ اليق ال

 اعل.يوجد بالفللقادر و اً مقدورو]] ٢٧١[[ص / ذاتاً  بالكون إالَّ 

تون الكون ثبِ كم تُ نَّ إألة، فيم للمسه تسلم أنَّ سلِّ ا نقول: ال نُ نَّ أل

 مسلِّ نُ  هذا التقدير ال ىلٰ ع نحن، وجلسم كائناً ن الكو باً موجِ  ىمعنً

عن  باً وجَ ء أو مليش باً موجِ يكون  من غري أنْ   كونه كائناً إالَّ  مكل

 تثبِ القدر ال يُ يه لكن هذا إطالق اسم الذات عل ملِّ ُس  ولوء، يش

 .كائناً  ون اجلسمب لكاملوجِ  لكم إثبات املعنٰى 

 بالصفات.ف صاالتِّ لت القب لو كانت ذاتاً  :ال يقال

ف وَص ا تُ هنَّ إفات، فلصا تقبل ال ام أهنَّ سلِّ نُ  ال نقول:ا ألنَّ 

يف  ه ليسنَّ م أسلِّ  نُ وال .سموبكوهنا ثابتة للجباحلسن والقبح 

 .عدم قبول الصفاتالصفات يف  لذوات ما يساويا

الذي  - مالالك م أنَّ سلِّ  نُ ا النَّ إطل، فالم باوالقياس عٰىل الك

 الذات إذا نَّ أ تمعما ز محيدث عىلٰ  أنْ  يصحُّ ذات  - هو األصل

ه ال نَّ إدت فالف الصفة إذا جتدَّ صفة الوجود، بخ لهت حدثت ثبت

 .جودالوفة ا صهل تثبت

، تاً وذا ىللصوت معنًيثبت   أنْ ال يفتقر إىلٰ الدليل  قال:ي ال

ر عٰىل جعله ده ال يقنَّ إفة فصوت صالن كا إنْ نقول:  لنا أنْ  ألنَّ 

ر ه قدنَّ أ  ة يف ذلكلعلَّ وا، دهدي جت  من قدر عىلٰ إالَّ  كم اخلربعٰىل ح

كان  لوه د الفرع. وألنَّ  جتديد األصل فلذلك قدر عٰىل جتديعىلٰ 

أحوال  حسبد بتجدَّ  ي ملوهو حمال، وإالَّ  ،ذاتللا فإمَّ  ةً صف

 .اسمع مجيعهفيها ف اهم كلِّ األجساشرتاك ل، ولو وجب االفاع

 نَّ أل ا،ليهع اتذلاإلدراك ل اوليتن جيز أنْ  فكان مل ،ا للفاعل وإمَّ 

ه صفاته، ألنَّ  أخّص ]] ٢٧٢/[[ص  عىلٰ  ءيشتناول الياإلدراك 

ز ما ال تتميَّ و تناول ، فلعضب ها منعضب ساجنألا طريق إٰىل متييز

 زها. إٰىل متيُّ  طريقاً به مل يكن األجناس 

 الفرع إىلٰ  ط القياس وردَّ رش  ل فباطل، ألنَّ ا األوَّ أمَّ  ول:ا نقنَّ أل

كم حلا وإذا كان إثبات احلكم، يفة واساامل يف احلكمصل األ

ذلك  ردُّ  كنبت يف األصل مل يم احلكم الثااملطلوب يف الفرع غري

رب الذي نفس اخل در عىلٰ  فلو ق خِرب فيُ  ت حكامً ثبِ يُ  أنْ  من قدرإليه. و

يقدر عٰىل  أنْ  ةف صل الذات عىلٰ جيع قدر أنْ  ن يميلزم فهو صفة ال 

داث حة غري إمكان إصفالات ثبإ عليه، فإنَّ  ساً قياث الذات إحدا

 ،د الصفةعٰىل جتدُّ  قعٰىل قولكم القدرة ال تتعلَّ  صوصاً خ ت،الذا

 حداث، فإذاباإل قام يتعلَّ حداث وإنَّ ريقه اإلط ٰى تعدَّ القادر ال ي نَّ إف

 ق به.ف ما يتعلَّ تلخي نْ ز أ ق جاتعلِّ اختلف امل

 مل علفابالنت انت صفة وكاو كه لم أنَّ سلِّ ا ال نُ نَّ إف ،اينثلا اوأمَّ 

 .بهك راق اإلدلَّ يتع يصّح أنْ 

إٰىل  اً قطريالصفات ليكون  ق بأخّص اإلدراك يتعلَّ (قولكم: 

 .)التمييز

 ّص ق بأخيتعلَّ  أنْ  ء باإلدراكط متييز اليشكان رش  نْ نا: إلق 

ن ٰى يكوالفاعل حتَّ ب يسه لأنَّ  الً نوا أوَّ فبيِّ  ،التفسريا صفاته عٰىل هذ

ق علَّ يتك ن اإلدراويك ه يلزم أنْ نَّ بأقلتم  مَ متييزه. فلِ  إىلٰ  اً طريق

 ه؟ييزإٰىل مت اً ٰى يكون طريقصفاته حتَّ  بأخّص 

ألجل ألصل ٰىل ان قياس الفرع عات، لكالصوت ذ منا أنَّ لَّ س

ون  كامعة يقتيضجلة الَّ للعألصل يف الفرع اثبات ما ثبت يف إ

م لَ عتُ  كم، وأنْ احلبت ا ثالتي هب ةبالعلَّ  معلوماً صل األاحلكم يف 

/[[ص  ذلك ة احلكم إليه، وكلُّ ديتعن ٰى يمكتَّ ة يف الفرع حلَّ لعا

كون  فإنَّ  صفات،هذه  كلَّ  نَّ فإ ،كمعندم علوغري م]] ٢٧٣

  ن ميلزم وما  ،صفةٌ  كائناً  وكون اجلسم صفةً وحدوثه  اً الكالم خرب

الصفات ت أو إثبات سائر لذاث ارة عٰىل إحداذلك وهو القد

 ،دليلالم علَ مل يُ  معلومة عندكم فةلصا تكنمل ها صفات، فإذا لُّ ك

 م املدلول؟علَ فكيف يُ 

فة الص معت مة لكن الذاعلومن مل تك إنْ : الصفة وال يقال

 معلومة.تكون 

فصول   م قسِّ ونحن نُ  )، لصفة جممل لكم الذات مع ا و ق ( نقول:  ا ألنَّ 

وليست   ، حده الذات و  يكون هو  ا أنْ إمَّ م، حلك عٰىل ا  لدالِّ الدليل ا 

ا الصفة وحدها  وإمَّ   دكم. عن ل  د بالفاع هو الذي يتحدَّ س  لي ه  نَّ أل   بدليل، 

ٰىل  ائدة ع عل الصفة ليست ز جي ن م  صوصاً خ  دكم مة عن وليست معلو 

  العلم  مة، ألنَّ صفة معلو ل ا تكون  م منه أنْ موع ويلز ملج ا ا الذات. وإمَّ 

  . أجزائه معلومًا   من   جزء   ون كلِّ لزم ك ب يست باملركَّ 

 كون أنَّ  ا نمنعنَّ إل، فصاأل م يفحلككن نمنع ثبوت ا، لمناسلَّ 

يقال:  أنْ  ٰى يصحَّ حتَّ  مكالالصفة راجعة إٰىل  أو أمراً  الم خرباً لكا

 نَّ إ أصل الكالم، فقدرتنا عىلٰ  لكالم توجبٰىل صفة اا عرتنقد إنَّ 

واحد من  لِّ لكم علَ صفات مل تُ مها لو كانت رية وغريَّ ة واألمربيَّ خلا

 اً ربحلرف الواحد خا ان لكإالَّ احد منها، ولو والاحلروف، آحاد 

 سامقان لزم روف، وإالَّ احل ، وهو حمال. وال ملجموعأو هنياً  اً مرأو أ 

 موع احلروف.ه ال وجود ملجوألنَّ  .ةمريَّ ة واألاخلربيَّ 
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دة، وإذا كان ح وا كذب وال  اخلرب يف الصدق ة ال يقال: صيغ 

  ئد.زاالعٰىل   ، فدلَّ الذمُّ  به ق  تعلَّ  باً دح، وإذا كان كذ امل   به  ق تعلَّ   صدقاً 

رض غل يغةالصد إيقاع رَّ ع بذلك إٰىل جمرجي : جاز أنْ لا نقوألنَّ 

رض ف الغويكون ألجل اختال ]]٢٧٤/[[ص  خمصوص،

 حكام.ألوالدواعي ختتلف ا

ه إنَّ قلتم:  مَ ـن لِ كرب، ليقع عليه اخل ة وجهيَّ ربخلا منا أنَّ سلَّ 

 ربخلة اوصف ،حداثقه اإلريط ٰى  يتعدَّ القادر ال نَّ إف ادر،بالقيثبت 

 ؟ري صفة احلدوثغ

 بيانه: اسطة؟ ع م.أو بو داءً ابته يثبت بالقادر ولكن نَّ أ  مناسلَّ 

 ،ريداً ماسطة كونه ادر لكن بويثبت بالقان ك نْ وإ كونه خرباً  نَّ أ 

جب لك وفلذ ، اجلميعقدر عىلٰ إلرادات عٰىل بعض اومن قدر 

 قدري نْ عن زيد أ  اً خربنه  صفة كوجيعل الكالم عىلٰ  أنْ  قدر فيمن

 ،رادةاإل انذلك حيصل باقرت نَّ أل، عن غريه جيعله خرباً  أنْ  ىلٰ ع

املتنازع من بخالف خرٰى، صفة أُ  ىلٰ عر إرادة قرهنا به صا وأّي 

ت بال يثذلك  فإنَّ  ،الصفاتنه عٰىل سائر كوو اً سم كائنكون اجل

ك حيصل ذل  تلك الصفة اله عىلٰ كون ٰى إذا رامباإلرادة حتَّ 

در يق نْ بواسطة أ ت للذات صفةثبي منفيلك م ذدته، ولو لزإراب

 أو كونه مريداً  اً كله صفة كونه مدرِ د زم إذا جتدَّ للت اعٰىل تلك الذ

 ورة.تعاٰىل مقد تصري ذاته كان أنْ  فةص أيِّ ب

ه م أنَّ سلِّ اسطة، لكن ال نُ بدون وه يقدر عٰىل ذلك منا أنَّ سلَّ 

خر، آلا ىلٰ ع درةة للقن علَّ مرياألٰىل أحد جيعل القدرة ع نْ كن أ يم

لقدرة عٰىل هي ا خرباً  جعله ىلٰ ة عتكون القدر نْ أ  ا إمَّ خيلو  ه النَّ إف

و وهل ان األوَّ ك ا، فإنْ غريهو أ  سائر الصفات ىلٰ وعالذات 

ن فنقول: كيف يمكين، ق بالضدَّ ة تتعلَّ قدرال ملذهبهم أنَّ رب األق 

 هنَّ إ، فق عٰىل اآلخرلُّ لتعة لعلَّ  درة عٰىل أحدمهاالق قعلُّ جيعل ت أنْ 

ه كيف يمكن  نَّ إف ين، ان الثاك إنْ س؟ وكذا كأوٰىل من الع يسل

 د التأثري؟جوول ةٰى القدرتني علَّ جعل إحد

ة صحَّ  قلتم: إنَّ  مَ ـن لِ ة، لكا علَّ ه يمكن جعل أحدمهنَّ منا أ سلَّ 

ارنا عٰىل ذات قتدة اكالم علَّ ال صفة]] ٢٧٥[[ص / عىلٰ اقتدارنا 

 لفجع ،ل للصفاتأصت الذا نَّ إبالعكس، ف مراأل كالم؟ بلال

 .ة االقتدار عٰىل الفرععلَّ صل  األعىلٰ ر تدااالق 

 ة.هذه العلَّ ثبوت يل لد منا، لكن ماسلَّ 

وإذا مل نقدر  ،اتهقدرنا عٰىل ذ اً ه خربجعل متٰى قدرنا عىلٰ (له: وق 

 .)اتهٰىل ذقدر عمل ن له خرباً عجعٰىل 

ن مع قرتي أنْ  وزجي هنَّ إة، فيَّ علّ ل اعىلٰ  دلُّ قلنا: الدوران ال ي

 ة.آخر هو العلَّ مر م أ حلكا عهر مذي دالء االيش

 مور أربعة:أجابوا بأُ 

 ه.فوجب نفي ،ك املقارنٰىل ذله ال طريق إنَّ أ  :لاألوَّ 

 مل نعلم وإنْ كم احلذا ء علمنا هيشهذا ال  علمناا متٰى أنَّ الثاين: 

 يئاً لمنا شع وإنْ كم احلنعلم مل ء م هذا اليشمل نعل خر، ولوآ شيئاً 

 .آخر

ك إٰىل غري احلركة اد التحرُّ نسإ ازج ذلك جاز وه لالثالث: أنَّ 

 باب يقدح يفوذلك  ،وعدماً  اً دجوكانت تدور معها و وإنْ 

 لوالت.يف العلل واملع شكِّ باب ال فتحويل التعلي

ء أو ا اليشكه عن هذن انفكاأمك ارن إنْ املقذلك  الرابع: أنَّ 

ه عم حلكم دائراً ا كني مل ارنء عن ذلك املقاليشكاك هذا أمكن انف

ء وال اليش مل يمكن انفكاك املقارن عن ، وإنْ ماً عدو جوداً و

 ء حصليشث حصل ذلك الرن فحيء عن املقاليشا اذه انفكاك

 طلوب.املهو ما يفيد  كم، وذلكة لذلك احلن علَّ ملقارذلك ا

 ومن حيث التفصيل. ،لمن حيث اإلمجاض واالعرتا

 فلوجوه: ،الإلمجا اأمَّ 

كان  يكن جائزاً  مل إنْ  تني خمتلفنيتل احلكم بعلَّ ليتعل: وَّ ألا

ك دار وإذا كان كذل ،اً باجالعلل و]] ٢٧٦[[ص / االنعكاس يف

ن ، فلم يكوعدماً  علول وجوداً امل ة معلعلَّ واة العلَّ املعلول مع 

س النعكاجاز مل يكن ا من العكس. وإنْ  ة أوىلٰ مها علَّ أحدعل ج

د رالطة بة العلَّ فة عّليَّ عرم يفتوق كن ، فال يم باً واجلل يف الع

 س.لعكوا

وليس   رشطلا ة كذا يدور مععلَّ الثاين: احلكم كام يدور مع ال

 ة.علَّ ب

 وجوداً  فيتالزمان ،ةاحدة ون لعلَّ يكون حكام أنْ وز ث: جيالثال

 ة. لَّ أحدمها ع كون يفال ،وعدماً 

 :ا التفصيلأمَّ و

 نه.البط يأيت، س)فيجب نفيه ليهل عال دلي( فقوله يف املقارن:

 مل نعلم علمنا هذا احلكم وإنْ الوجوه ه هذا لمن عٰى مت(قوله: 

لمنا ع كم وإنْ لم احلمل نع ه الوجوهلم هذنع مل آخر، ومتٰى  شيئاً 

 .)ءاألشياسائر 

ات نعلمها ديَّ من العا كثرياً  نَّ إفة، مور العاديَّ باألُ قلنا: يبطل 

نا لمع  إذاكام لك، نعلم ذه ملعلمن إذا ملآخر و ما نعلم شيئاً عند
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لم  اهلواء، ونععلمنا تغريُّ ٰىل الشتاء إ يفصل من الولفص اتغريُّ 

 مَ لِ ضافتان متٰى عُ إلاو .ابرشالطعام وال اولنت الشبع الذي عند

 .للبعض ةوليس البعض علَّ  ،خرٰى ت األُ مَ لِ إحدامها عُ 

 .) نعلم احلكممل رَخ نا أشياء أُ لمإذا ع(قوله: 

 غرية إٰىل يَّ كحرّ املسناد إ يزووجت ،لالً كوهنا ععلم  نا ال: ألنَّ ناقل

ركة ا نعني باحلنَّ إف ،مع الفرق ة الزم عٰىل القائلني باملعايناحلرك

دون ة بيَّ كصل املتحرِّ حته م بأنَّ قلت إنْ ة. فكيَّ تحرِّ ي تلزمه املالذء ليشا

ر يف املؤثِّ  غرية كيَّ حرِّ ر يف املتملؤثِّ ون اه يكقلتم: إنَّ  كمفكأنَّ  ،ركةاحل

 ل. هو حماو ة،كيَّ رِّ ملحا

 .)يتالزما أو ال ا أنْ ء إمَّ ليشا معن املقار( :قوله

كان   أو إنْ ات، العاديَّ ك مانزالقلنا: يت]] ٢٧٧[ص [/

 حالِّ ائر املاألصل دون س  عٰىل حملِّ قترصه ي، لكنَّاي� تالزمهام حقيق

عن صل متاز األة هو ما به االعلَّ  املقارن الذي هو يكون ذلك بأنْ 

األصل، أو  لَّ حماحلكم  ٰى فال يتعدَّ  ،امنه جزءاً  كونالفرع، أو ي

ام هنَّ إحدة، فوا ةء معلويل علَّ اليش يكون ذلك املقارن مع ذلك

 خرٰى جاز أنْ ة أُ ن علَّ ذا كاة، فإالعلَّ عن تلك  ان إذا صدراميتالز

صف الذي هو فيوجد ذلك الو ،خردمها دون اآلنها أحيصدر ع

ء هذا اليش جديوو كماحل فيثبت ذلك ،ءيشال ون ذلكبدة لَّ الع

 ز ذلك احلكم.ميِّ فال يُ  ف،وصالن ذلك وبد

 نوع.ته ممن ثبوة، لكيَّ لّ لعلة الدوران عٰىل امنا دالسلَّ 

  يقدر عىلٰ  مل م غريه خرباً عٰىل جعل كالإذا مل يقدر (قوله: 

 . )إجياده

 ليه؟ء آخر بحال احلكم عه ال حيدث يشإنَّ لتم: ق  مَ ـلِ ا: قلن

، نال قدوراً مفال يكون  ،ناريغ ورمقدنا كالم غري أنَّ  نه:بيا

 دريق ال احد عندكم. وأيضاً ن بمقدور ويْ ق القادرَ ستحالة تعلُّ ال

ام واللهوات، وإنَّ ت كاللسان ، بل بواسطة اآلالاءً م ابتدٰىل الكالع

ا صلة بنا. أمَّ كانت متَّ ت إذا اآلال الم هبذهعل الكيف عٰىل أنْ  يقدر

غري  هوو ،للفعل اعاً خرتا كذل نكا نام يف غريلكالل افعلنا: نلو ق 

 .للبرش ورقدم

ة يف وجوب علَّ لا  ما ذكرتم، وأنَّ ه ال معنٰى سوٰى منا أنَّ سلَّ 

ن ، لكرباخل عله عٰىل صفةاره عٰىل جدتعٰىل ذات الكالم اق تداره اق 

 ؟ه كائناً عٰىل كونإذا قدر اجلسم  فعله يفه يلزم بأنَّ  قلتم مَ ـلِ 

 .)امة جتمعهالعلَّ  نَّ أل(له: وق 

الكالم وصفات الكالم غري  اتذ أنَّ  نه:ابي م.سلِّ  نُ ال ا:نلق 

يض، د أبأسو قادراً  اه حي� كون هيوغري صفاته التي  ذات اجلسم

]] ٢٧٨[[ص / الصفات مقدورةتكون بعض  نْ ومن اجلائز أ

ٰىل قت عدرة إذا تعلَّ لقا م قلتم: إنَّ كنَّ إن، فال تكوبعضها للقديم و

 لكون تتك نْ أط ولكن برش ،واتالذر ئابس قتتعلَّ  أنْ لزم ات يالذ

كوان  األعىلٰ  ه ال يقدرتم بأنَّ ٰى قلمقدورات البدن، حتَّ  لذوات منا

 جنس واحدرات من املقدو إنَّ تم:  األكوان، بل قلر عىلٰ قد وإنْ 

رة، فإذا ق به القدتتعلَّ ت وبعضها الذا ن، فإذق هباها يتعلَّ بعض

ثّم  ق هباميتعلَّ  أنْ  حَّ صي نْ أ  ترا املقدوعىلٰ  قدرةق العلُّ رشطتم يف ت

 من ات؟ وهلذا مل يلزممل تشرتطوا ذلك يف الصف مَ به، فلِ  قلَّ تعي

درة، كذا ق هبا القملا مل تتعلَّ  األجناس اتصف ىلٰ يقدر ع أنْ ذلك 

 هنا. 

  سائرقدرته عىلٰ  الصفة ته عىلٰ من قدره يلزم نا أنَّ ملَّ س

 عىلٰ  و ، أ فاتلصن اصفة مك ال تلا تساوٰى ت، لكن عٰىل مالصفا

نه ذلك من أين يلزم إذا قدر عٰىل كوك انك ذاع. وإ مما خيالفها؟ 

كونه  وهي غري متامثلة؟ فإنَّ  راً قاد انه حي�  كوعىلٰ  دريق أنْ  كائناً 

جلمل،  إٰىل ايرجع  املاً ع قادراً  اوكونه حي�  ،اءجزيرجع إٰىل األ اً كائن

إٰىل يرجع ة صف عىلٰ  سمجلعل اجي  أنْ ر عىلٰ من قد قلتم: إنَّ  مَ فلِ 

اجلملة  ع إىلٰ جيعله عٰىل صفات ترج  أنْ عىلٰ ر يقد م أنْ زاألجزاء يل

 ؟ءألجزا اال إىلٰ 

نفس الذات صفات وعٰىل يقدر عٰىل مجيع ال م أنْ زيله منا أنَّ سلَّ 

ك صفة تكون تلالذات عٰىل عل جي أنْ  إذا قدر عىلٰ  ،ٰى متولكن 

صفة  أنَّ  :هانبي م ع. ؟اً طلقا أو معليه تقع الذات وجهاً صفة ال

 فال جرم ،الكالم عليه حال حدوثه قعي وجه رباً خكون الكالم 

ة يَّ ا الكائن. أمَّ  إحداثهعىلٰ قدر  الوجه ذلك عه عىلٰ إيقا من قدر عىلٰ 

قلتم  مَ لِ ، فهحدوث  حالر عليه إالَّ وهيقع اجل ألنْ  هاً وج فليست

 هر؟جلول اٰىل أصدار عها االقتالقتدار عليه يلزم من اأنَّ ب

ال   مَ عنٰى، فلِ املط سُّ من تو دَّ ه ال بمنا أنَّ سلَّ ] ]٢٧٩ [[ص/

 بتموه.ٰى أثنه معنَّ إتامد؟ فهو االعيكون  جيوز أنْ 

 نَّ ة حتريكهام، ألسواء يف صحَّ الثقيل واخلفيف لثاين: ه االوج

معهام عٰىل وحال القادر  ، هد اشرتكا فيوق  غريمهاح لذلك املصحِّ 

ه حتريك ليقدر عملا يط فق التحريك ه هوروقدان مفلو كسواء، ال

 فوجب أنْ اآلخر، عليه أحدمها دون  فيف وملا شقَّ اخلن لثقيل دوا

ٰىل  يف حتريكه إ، والثقيل حيتاج وتقلُّ  ركثت عٰىل معانٍ  راً دون قايك

 تاج.خلفيف ال حيوا ،ف هبا تفي قدرة الضعيال كثرية معانٍ 
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ة يف صحَّ  فيفاخلقيل ومنا استواء الثسلَّ  واالعرتاض:

يف ثقل الثقيل من  دَّ ب اللسواء، فاعهام عٰىل ادر موالق ،كهامحتري

 أثبتموه؟ لذيه املعنٰى اإنَّ  :قلتم مَ ، فلِ لقادراد ازائد يف إجي

  أو صفة فال يصحُّ  ا،ا ذات وهو قولنالزائد إمَّ  ال يقال: ذلك

من  دَّ ب فالاده، زاد سوكاألسود إذا  اسطة املعاين،بو زايد إالَّ التفيه 

 .وادكثرة الس

 لصفات.ا يف ئد واقعاً ا: يكون الزنقول األنَّ 

 .)املعاينايد بتز ل إالَّ عقَ ال يُ (قوله: 

 أنْ استحال  يف ذاته كان مستحيالً  نْ ت إئد يف الصفاالزا :قلنا

 يف أنَّ  وقع الشكُّ  مستحيالً مل يكن  وإنْ  ،بابسيثبت بسبب من األ

 أنَّ  عىلٰ  ئدزا ذلك من دليل ند ع دَّ ب فال ت واملعاين، يف الصفاالزائد 

 .ذلك معنٰى 

 لكون؟ن االعتامد ال اوكال ي مَ من معنٰى، فلِ  ه ال بدَّ نَّ أ  مناسلَّ 

خلفيف إليه ا ا حيتاجممَّ ات أكثر تاج إٰىل مدافعحي رفع الثقيل نَّ إف

يل ليس الثقفاق ل. وباالتِّ يل إٰىل أسفلثقفعات اٰى تزيد عٰىل مداحتَّ 

ثّم ]] ٢٨٠[[ص / ات.دثحا، بل باملألكوانو بالعال ينتفل إىلٰ 

 ،كائنات كثرية بجا توثرية حمال، ألهنَّ ألكوان الكبام لكول: قوقن

 كائناً كونه  معنٰى  ألنَّ ه حمال، نَّ إاجلهة، و  يف جلسم كائناً كون ا دفيزدا

 يد.ل فيه التزاعقَ والشغل ال يُ  ،اهل الً جلهة هو كونه شاغا يف

فيه   صحُّ ا يوم ،دايلتزفيها ا ة يصحُّ ائنيَّ كلا صفة: الوجه الثالث

 بالفاعل.ن كوايد ال يزالت

 :فلوجهني ،ا الصغرٰى أمَّ 

ه يف هدَ فرغ جُ استده عٰىل جسم وع يضإذا ول: القوي األوَّ 

 يفه هدَ متٰى مل يستفرغ جُ و يف عٰىل حتريكه، يقدر الضعتسكينه مل

ا رامه يف ممَّ  زيدأ ل ه رام يف األوَّ ا أنَّ علمنه حتريكه، فتسكينه أمكن

 .ثاينال

قادرين فدفعه أحدمها  يكفَّ ب صقإذا الت داجلزء الواحين: الثا

 ،احداً  وام، وليس فعلهامهب كحرَّ ه يتنَّ إب اآلخر فجذحال 

 .بني قادرين الستحالة مقدورٍ 

 فلوجهني:  ،ا الكربٰى وأمَّ 

ة صف ة يف أزيد منالعلَّ  رؤثِّ وكام ال تُ  ،ةكالعلَّ  اعلل: الفاألوَّ 

 .لفاعلكذا ا واحدة،

 فكذا هنا. فيه التزايد، ع تنلفاعل اما كان بامَّ ـجود ل: الوينثالا

 ض:رتاواالع

 .)يدفيها التزا صحُّ ي ةائنيَّ صفة الك(قوله: 

 ،زصول يف احليِّ ة هي احلالكائنيَّ  نَّ إذلك، ف لبطِ ورة تُ قلنا: الرض

 رةوالرضب لومومن املع ،آلخرجلسم ا حماذياً   عنه بكونهربَّ عيُ  قدو

 فيه التزايد. حُّ ا ال يص اجلهة ممَّ أو يف آلخر اً اذيكون اجلسم حم أنَّ 

كنه  سما ي تناع حتريك الضعيفوليس ام]] ٢٨١[[ص /

يد االعتامد آخر وهو تزاة، بل ملعنٰى يَّ ة الكائنصف زيادةقوي لال

ال من  يه من االعتامدقل احلجر ملا فعليه ندافعة، كام يمتنع ملوا

 دهم.نع عنمل اله يف ي ال حظَّ الباق  الكون نَّ أل الكون،

 . درين عٰىل ما يأيتر بقادومقامتناع  مسلِّ وال نُ 

 ة.كالعلَّ الفاعل  م أنَّ لِّ سوال نُ 

الذات، بل هو ة عٰىل زائدا وأهنَّ  ،الوجود صفة أنَّ م سلِّ وال نُ 

كان حد حمال سواء واه احد مع أنَّ ولء ايشوتزايد ال الذات. سفن

 تصري ري أنْ تص أنْ لذات ا ايدريد بتزإذا أُ  الَّ إ ة،لَّ لعباو أ بالفاعل 

 الفاعل.جائز، وهو بخرٰى، وذلك ود ذات أُ وجالمعها يف 

 ه ال يتزايد؟إنَّ م: قلت مَ وجود، فلِ لايادة منا زسلَّ 

 جهني:وا بواعتذر

 صفتا وجودٍ  صلحت أنْ  الوجود لصحَّ  يدزال: لو تاألوَّ 

 ين.ادربق ون مقدورٍ ، ويف ذلك كدرينبقا

 علد للفدِّ ُجي  من القادر أنْ  صحَّ ل جودتزايد الو صحَّ  : لوالثاين

 . ل البقاء صفة وجوداح

 . ومها ضعيفان

 ام يعلمون استحالةربَّ  ملدور، ألهنَّ زامه الفالست ،لا األوَّ أمَّ 

صفة الوجود،  ايد يفه ال تزلموا أنَّ يع نْ بقادرين بعد أ كون مقدور 

من مقدور ة كون ستحالتزايد اال نفيإٰىل  جعلتم الطريق إنْ ف

 .ارن دقادري

ف عٰىل يتوقَّ ن ما ال من قادرير دوة مقتحالس ابنيِّ ل: نُ يقاال 

ق قادران لَّ فنقول: لو تعود، جالو] ]٢٨٢/[[ص  ي تزايدنف

 من أحدمها أنْ  حَّ ص ه صفة وجودٍ ل دادِّ ُجي  أنْ بمقدور واحد ب

 ة. دفع ومعدوماً  اً وجودء مكون ذلك اليشدون الثاين، في دهوجِ ي

ة صفصل له حت أنْ  موجوداً  اً معدومه كونأردتم ب إنْ ول: ا نقنَّ أل

تكون  ال أنْ أردتم  م. وإنْ سلَّ له ما زاد عليها، فم لود وال حيصوج

صفة د فرضتم له ، فكيف يلزم ذلك وق صالً أ  صفة وجودٍ  هل

 الوجود؟

 د بقادر واحدتزايد الوجوي نْ ز أ جيوال  مَ ـمنا، لكن لِ سلَّ 
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 مقدورع وقوذكرتم من  م ما لز؟ وإالَّ نع تزايده بقادرينمتوي

 رين.بقاد

 د وجود حالة البقاء؟تجدَّ ال ي مَ فلِ : الثاين اوأمَّ 

 ال يقال: لوجهني: 

 ا.منَّ صحَّ ذلك ل ل: لو صحَّ األوَّ 

 ل. ، وهو حماءً مبتدا اقياً الثاين: يكون ب

، وهل  ذاتاً  دجِ وا ال يُ الواحد منَّ نَّ بأ ل:ا نجيب عن األوَّ نَّ أل

ات فا األكوان وهي صأمَّ  د،شاهأفعالنا يف ال ألنَّ  فيه؟ النزاع إالَّ 

ل ا غريها نحو أفعا، وأمَّ تون للصفات صفة وجودٍ ثبِ تُ  ال وأنتم

وغري ات صف وهي أيضاً  يف والصوتتألد والعتاموب وااللالق

 البقاء؟ ة يفا صفية، فكيف هلباق 

ا ذوي إالق نَّ إة الوجود؟ فا صفمنَّ الواحد ددِّ ال ُجي  مَ فلِ  ا،نمسلَّ 

ه يف وند للكدِّ ُجي  جيوز أنْ اذاة يف حمم جس جهده إلمساكرغ استف

 األكوان. ذوات د فيهدِّ ه ُجي إنَّ  :من قولكم صفات الوجود بدالً 

من   وجودله  ه مل يكن نَّ ، أ أً مبتد بكونه باقيًا  عنيتم : إنْ اين وعن الث

  تناقض. وإنْ ل، فهو مقب من  ه كان موجوداً بأنَّ رض قبل مع الف

نازع.  تل، فهو امل من قبخرٰى أُ وت له صفة بعد ثب دتجدَّ ه تتم أنَّ أرد

ة  هاجل  يف]]  ٢٨٣/[[ص  صول احل زتم فيام كان مستمرُّ قد جوَّ م نت وأ 

 ا. مثله هن، فجاز  دًا متجدِّ   امستمر� ل فيكون حصو د له يتجدَّ  أنْ 

ة فيه العلَّ  نَّ إ :تمقل مَ ، فلِ وجود اليف ا استحالة التزايدنمسلَّ 

 ناع التزايدامت ة يفلَّ العلوجود هو كون اال ي مَ ـولِ  كونه بالفاعل؟

 ة أو رشطها؟لعلَّ ا زءفيه أو ج

ا ليست بصفة هنَّ إس فيبطل بصفات األجناال يقال: هذا 

 فيه التزايد. وال يصحُّ د وجو

وهو   ،ةلَّ عوهو غري مبطل لل ،ةالعلَّ هذا عكس  ا نقول:ألنَّ 

فيها  يصحُّ صفات األجناس ال  ، ألنَّ يضاً م أ يلكمبطل لتعل

 فاعل.كم بالدعن وليست ،دالتزاي

 الوجود ا هو زائد عىلٰ يكون بالفاعل ممَّ ا م بع: كلُّ االوجه الر

ء، فال  د يف حال البقاة تتجدَّ يَّ ئنقاء، والكاال البحد يف ال يتجدَّ 

 بالفاعل. تكون

 فلوجوه: ،الصغرٰى  اأمَّ 

 فاعلد باليتجدَّ  فاعل ملقبح بالحلسن والن ا كاامَّ ـ: للألوَّ ا

ا هو بالفاعل م وكلُّ  ،علاام بالفهنَّ أ  لك إالَّ ذة لاء، وال علَّ بقحال ال

 البقاء.  د يف حالال يتجدَّ 

 حيصل عٰىل وجه، ّح أنْ يص مل مَ دِ ريه إذا عُ غوالصوت الثاين: 

 ائموهذا ق  ، مهحال عددوث عليه يف اع احل امتنلك إالَّ لذة وال علَّ 

 حال البقاء. 

 ،خرباً  ريهعل كالم غجي أنْ منه  يصحُّ  ا ال: الواحد منَّالثالث

حيدث  كالم غريه مل  أنَّ ال فرق إالَّ و ه،كالم نفس جيعل أنْ  ويصحُّ 

فات الزائدة عٰىل لصتكون ا فيجب أنْ  ،هحدث منمنه وكالمه 

 ة احلدوث.الح تصُّ الفاعل ختانت بإذا ك احلدوث

 .هرةٰى فظاالكرب اوأمَّ 

ستحقاق  اال قبح نفسم باحلسن والعنيت اض: إنْ عرتواال

ما بالفاعل  نَّ أل فاعل،لاه بمنعنا أنَّ  ]]٢٨٤ ص[[/ الذمِّ للمدح و

در عٰىل فعل القا قدري نْ ة أفكان يلزم صحَّ  ،ال يفعله يمكنه أنْ 

م به عنيت وإنْ و باطل. ، وهمِّ للذ ا تحق� سممل يفعل كونه  قبيح وإنْ ال

 :  رضبنيستحقاق، وهو عىلٰ ثبت االيه جلألالذي  هالوج

رضبني  و عٰىل وه رجع إليه،ملا يون كذلك يك أحدمها: أنْ 

 :اً يضأ 

، ون اجلهل جهالً  ما يرجع إليه نحو كإالَّ  فيه عنيَّ ال يُ  أنْ  - أ 

ه. ذلك من صفات جنس نَّ إف ،لعهم ليس بالفاعند كذل نَّ إف

 اتاً د كونه ذجتدَّ  ٰى متف ،بالفاعل كون ذاتاً اجلهل ي ذات نَّ وعندنا أ 

سوٰى  الً ا جهد كوهندُّ س جتد حدوثها، وليجتدَّ  فقد وجهالً 

 ثها. حدو

نحو كون األمل من غري جناية  ،ةيَّ مور عدمأُ فيه  عنيَّ تُ  أنْ  - ب

ا فذلك صفة جنسه، وأمَّ  ا كون األمل أملاً ة، فأمَّ بقة أو منفعة الحقسا

 نْ يمكن أ ال كذلو ،ةيَّ ر عدمومفذلك أُ والعوض اجلناية دم ع

 .بالفاعليكون 

ع  رجي ابل مل  الفعليعود إىلٰ  ملاوهو الذي يقبح ال  ،ا الثاينوأمَّ 

جهة القبح كون هذا  نَّ إف م،صنلسجود للالفاعل، ك غرض اإىلٰ 

لفاعل ض ارغ أنَّ  هم، ومعنانجل الصود أوجده الفاعل ألالسج

 .سوٰى ذلكفعل  يوال ،م الصنميف ذلك كان تعظي

ل علَّ م ريالدليل وكان غنوه وأثبتوه بفبيِّ  هغري تمعيادَّ  فإنْ 

يمكن ل، فال بالفاع لبح غري معلَّ الق وجه أنَّ بت بالفاعل. فث

 يه.علة الكائنيَّ  سقيا

ا  إهنَّ  قلتم: مَ ـة للفعل، ولكن لِ وجه القبح صف منا أنَّ سلَّ 

مل يمكن كذلك  وإذا كان ؟ذلك ليس لكونه مريداً  نَّ إو ،بالفاعل

 .يهقياسها عل]] ٢٨٥/[[ص  فاعل والبال هيي ة التنيَّ كائسبة الن
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 صحَّ  اً ريدم نهكوكان ل إنْ الفاعل و ل بال يقال: إذا حص

 القياس عليه.

 ون الفاعل مريداً كان حيصل بك ه إنْ م أنَّ سلِّ نُ  ال: ا نقولنَّ أل

 لفعلباق ام تتعلَّ اإلرادة إنَّ  لفرق، فإنَّ لة عليه كائنيَّ س الاقي صحَّ 

صفة القبح   امتنع إثباتامإنَّ و ء،ل البقاون حاد وثدحال احل

 . ثمّ حداثاإلدة ق إراوهو تعلُّ  راملؤثِّ اع المتن ،ل حال البقاءللفع

به  تصَّ خي العلل، فوجب أنْ  أثريه تأثريَ ت بهلقبح فأشاعٰىل وجه 

ال حدوثه بالفاعل يف ح لختصاص، وللفعاال نيمكن م هناية ما

ق لتعلُّ ذا اه هبأنَّ  ترٰى بقاء. أَال ال له حالا ليس االختصاص م من

ذا ء، وإال البقان حنع بحال احلدوث دوملا ختصاص اختصَّ واال

 ص جاز أنْ صاختة من االدذه الزياحلدوث هحالة ا لفعكان لل

س يلقبح، ولاا لوجه ق اإلرادة وإجياهبلتعلُّ  يكون ذلك رشطاً 

ف خالل بفاععن ال ه قد انقطع ترٰى أنَّ ء. أَال ال البقاحكذلك 

قادر، بل من صفات الصفة  بة عنموجَ  ليستا هنَّ إف ،ةائنيَّ صفة الك

 ؟واحداً  هاعل لكونالفي حاصلة به

، ولكن قادراً  نهكومن حيث  لالقبح بالفاع فةص أنَّ  ناملَّ س

ا  حيث إهنَّ  احلدوث من ه بحاللاثها حدإ ام اختصَّ ه إنَّ قلتم بأنَّ  مَ ـلِ 

 كانت بالفاعل؟

كان  لـامَّ ا هذ نَّ إف وعدماً  ه وجوداً ر معدام كذا احلال يقال: ه

 اعل بل باملعنٰى فكن باليمل  امَّ ـل احلدوث، ولحاب اختصَّ  الفاعلب

 به. خيتّص  مل

ثبت  ه قدقلتم: بأنَّ  مَ ـلِ  ف. وأيضاً عيض الدوران :ا نقولألنَّ 

ا حال  وهتثب كانت باملعنٰى صحَّ  امَّ ـا لقال بأهنَّ ي ىٰ حتَّ  صفة باملعنٰى 

غري ما  معنٰى ه ال م: إنَّ لتق  مَ ـلِ  أيضاً لكالم فيه؟ وكان ا نْ وإ اء،بقال

 آخر.ه وجهنا  بل ،ةو العلَّ رتم يكون هذك

ه يقع عليه وجه نَّ إدوث فحلة يف ايفيَّ لقبح ككون ا أنَّ بيانه: 

 لقبيح عىلٰ ا ه أحدثألنَّ  ذمَّ لا حقُّ يست للذمِّ  ستحقَّ امل نَّ إاحلدوث، ف

 ر حالالوجود يتعذَّ حلدوث وابتداء ا معلوم أنَّ ذلك الوجه، و

ا نقدر]] ٢٨٦/[[ص  بح، ولور حتديد وجه القفلهذا تعذَّ  ،ءاالبق

ل، بخالف عافالر بتعذَّ ير ذلك كام تعذَّ ه ينَّ إة فوجه بالعلَّ ال باتإث

إثباهتا للجسم  فصحَّ  ،ة يف احلدوثت كيفيَّ ا ليسهنَّ إة فالكائنيَّ 

 عنٰى. ا له عندكم باملباهتإث صحَّ  ء كامفاعل يف حالة البقاالب

يف الختالف امثل وايف الت :الثالثالبحث ]] ٢٨٧ [[ص/

 :ان األكو

  م،اشته أبو هب الذي أثاملعنٰى ي هذا فن احلقَّ  ا أنَّ نَّيَّ قد با نَّ أ اعلم 

هب نقول: ذفهبهم،  إثباته عٰىل مذة عىلٰ ا نبحث يف فروع مبنيَّ لكنَّ

تلفة، تامثلة ومنها خمممنها  ناوكاأل وأبو هاشم إٰىل أنَّ  أبو عيلٍّ 

 . ادٌّ ها متضختلف منوامل

مها  تامثالنامل كونان: الشمأبو ها ن، فقالف الشيخاثّم اختل

 ،كوناً س أو انا حركةً كحدة سواء ذاة وان بمحااتصَّ لذان خيال

ة حركة مرَّ يكون  ثله أنْ متا ر يفثِّ ؤأو تغاير، وال يُ  د املحلُّ حتَّ وسواء ا

رجع هة ثّم جا مشٰى يف الواحد إذ نَّ إف، يرسةً ة ركحواآلخر  يمنةً 

رة صادلل ثلةمتام الً أوَّ الصادرة منه ه كانت األكوان ن ما ابتدأ مإىلٰ 

ا األكوان واحدة. وأمَّ ة ذا يف حمانيكه يف احلالحترُّ  ألنَّ  ،اً عنه ثاني

 اة واحدة.حاذمب تصُّ ة فهي التي ال ختاملتضادَّ 

ستدعي يف املعلوالت ي التامثل نَّ أ  مة هي:عٰىل مقدَّ ذلك  واوبن

 اطل.وهو ب العلل، متاثل

جهة  د يفيف املوجو: قد جيوز وقال أبو عيلٍّ ] ]٢٨٨[[ص /

يف ذلك بكوهنا  ترباع امَّ ـل، تضادِّ ثل واملاملتام ىلٰ يشتمل ع حدة أنْ وا

مذهب  هو . وحالٍ  كلِّ  ىلٰ ع نهامبي فأثبت التضادَّ  ،أو سكوناً  حركةً 

الف بالقبح بإجياب اخل صَّ ته اخ، لكنَّيكعبيب القاسم الأ 

طأ،  وهو خسن. للح كات خمالفًا من احلر القبيحفجعل  ،واحلسن

 لد، والتامثالواحلنوع ا هامح قد يشتمل عليوالقب احلسن نَّ أل

 ء يف ذاته.ثبتان ملا عليه اليشي فواالختال

بل ختتلف   ،يف األكوان أصالً  تضادَّ  قال أبو يعقوب: الو

 .ري تضادٍّ غمن وتتامثل 

وغريه من  بكر لقايض أيبألشاعرة كاوعند مجاعة من ا

ا هكلَّ  األكوان : أنَّ وهراجلب امً قائ كوناً  ة ليستسَّ املام لني بأنَّ القائ

نا ز واحد كانا مثلني فكاول يف حيِّ صاحلضت اقت نْ إا ة، ألهنَّ ادَّ متض

يف  واحد فال شكَّ  زاحلصول ال يف حيِّ  تاقتض ين، وإنْ متضادَّ 

ة، لكن ملعتزله كالم ا، وهو بعينتعاقب وقد متتنعها، وقد تدِّ تضا

ألشاعرة وا زوهوَّ زلة جفاملعت مثال،امع األينهام إمكان اجتالفرق ب

ين عندهم مها الضدَّ  نَّ أل ن،ادَّ لني ضثامل بأنَّ  حكموالهذا ف ،وهمنع

 يمتنع اجتامعهام.اللذان 

ملثالن. ج اخر ام،عهال يمكن اجتام ذانختلفان اللل: امليق  وإنْ 

مجيع واحد، مل تكن  حملٍّ  هام عىلٰ تعاقب صحُّ زيد فيه: وي وإنْ 

 .ةكوان متضادَّ األمن  املختلفات

 آخر يداً ق واحلكامء زادوا  ،خريألا منياملتكلِّ  عندور شهوامل
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 ون ضدُّ فال يك ،ة التباعدبينهام غاي]] ٢٨٩/[[ص  يكون أنْ  هوو

 .اً احد والواحد إالَّ 

أليب  ها إلزاماً وهر الواحد وجعل ات باجلامسَّ ام امل قي ز ومن جوَّ 

عنده  ة اسَّ املام  عليهام، ألنَّ  دِّ ا ض ق القول بالت طلِ يب إسحاق مل يُ سن وأ احل 

  ة.ري متضادَّ غ   فة ل وان خمت ك فهي أ   ، عها جتام داد ال أض ست  أكوان ولي 

ا لو  بأهنَّ دت اجلهة ا احتَّ ذ إيامف  التامثل أيضاً املشايخ عىلٰ  احتجَّ 

اطل، والتايل ب جه يوجب اخلالف،فرتقت يف و  فة التلخم انتك

 ة ظاهرة.مثله. والرشطيَّ  مقدَّ فامل

 جبيو شارة إٰىل وجهمكن اإلال ي هالتايل: أنَّ بطالن ن وبيا

ويف البعض  ، عضها حركةب يف : ء، فيقالسوٰى األسامالفة املخ

ة احلرك نَّ إقة، فاحلقيختالف ايوجب ختالف العبارة ال سكون. وا

ما هو  جلنس، ونفسلبقاء ال يقلب اوا ،بقيت ذاإ سكوناً  صريت

وهر ق اجلم خلتعاٰىل لو قدَّ  هنَّ إقع حركة، فت كان جيوز أنْ  كون قدس

ون حركة تكف ،املكان اون إٰىل هذا الكل هبذتقين أنْ  ان لصحَّ مك يف

 .كان اآلن سكوناً  وإنْ 

ثلني  ا مفيهون كة يف جهة والسكرنت احل: لو كال أبو عيلٍّ قا

ع د االجتامبه، لكن عنأبو هاشم التزم عهام. وجتامة اوجب صحَّ 

سمية هذه الت من حيث إنَّ بذلك،  ٰى سمَّ تُ  ج احلركة عن أنْ ختر

هو حركة  امس نف أنَّ  انَّوقد بيَّ  ،واهكان سم ىلٰ ينتقل هبا إ أنْ  تقتيض

يوجد  أنْ  صحُّ يكان  نفس ما هو سكون قدبالبقاء، و يصري سكوناً 

 ل أنْ ود فالسكون حماجوا يف المَّ دير، فأ رضب من التقىلٰ ع ةحرك

 أخصَّ  نَّ سه من حيث إنب ج قله يقتيضنَّ بعد، ألحركة من  يصري

 قتٰىض افلو  ،اذاةاملح  هذهيف ناً ن اجلوهر كائكول ،ابهو إجيما عليه ه

ت فيام إذا خرج ادِّ اجلوهر النقلب جنسه. وعٰىل التض التقان

وري بالعلم الرضهة الواحدة باجلاالختصاص  وان عنكاأل

مكانني، وال  احد يفيف الوقت الولواحد ول اجلوهر اع حصمتنابا

حيصل يف  هبامللذين نني االكو  تضادّ لة إالَّ ه االستحاهلذجه و

مها استحال  لتضادِّ  ]]٢٩٠/[[ص  املة اجتامعهستحا، فالتنيجلها

 تني.حصوله يف اجله

  واجلهة واحدة وإالَّ إالَّ  بتثيف احلقيقة ال ي ضادُّ ال يقال: الت

هر يف ود اجلة وجووجب صحَّ وهو ييف اجلنس  ااد� ن تضلكا

 . جهتني

 دت اجلهة عىلٰ تعدَّ  إنْ ا وتضادَّ  د املحلُّ احتَّ ا نقول: إذا نَّ أل

 .د املحلُّ تعدَّ  لوس  اجلنيف ناام يتضادَّ وإنَّ قيقة، احل

 ؟هزحتيُّ   كان املحيل لذلكال يقال: هالَّ 

 عٰىل جلهتنيمن ا واحدة ح كونه يف كلِّ صحِّ زه يُ يُّ حت :لقون األنَّ 

 يله.ال حيمور األُ  من راً ح أمصحِّ ما يُ دل، والب

 نْ ن أد من اجلوهرياحو كلِّ  ح يفصحِّ ز عندكم يُ لتحيُّ ال يقال: ا

ع جوهرين يف اجلهة اجتامل يبعينه حي ز، والتحيُّ يف جهةحيصل 

 له. يالً حم امً حك ححِّ ُص ، فقد صار نفس ما الواحدة

ولوجوده  ،ريهيف غ ، حلصولهحميالً ز تحيُّ ا نجعل النَّ إا نقول: نَّ أل

، لوجوده يف حاً هلا، ونجعله مصحِّ ه الشغل وج ىلٰ ة ال عيف جه

ر محة ألصحِّ لصفة مهذه ا تصار، فهلا ه الشغلعٰىل وجهة اجل

ح  كم جعلتم املصحِّ س كذلك ما قلتم، ألنَّ سواه. ولي امل لةوحمي

 مر بعينه.أليل لذلك احملا هو ألمر

 :والتامثل ادِّ يف تفاريع التض :رابع ث البحال]] ٢٩١[[ص /

 ة: ستَّ ي وه

من بحكم  تصٌّ األكوان خمة: متامثل يخ املعتزلل مشال: قااألوَّ 

ت ده والوق جوو حالةاست ووه ، لهيس إالَّ ثالت لتامسائر امل بني

اد احتِّ  مععٰىل البدل  لِّ احيف املام يوجد رة. وإنَّ متغاي واحد يف حمالٍّ 

ا أمَّ . واحدٍ  مكانٍ يف  ةداملتعدِّ  واهرع اجلة اجتامالوقت، الستحال

دة متعدِّ  الٍّ واحد ملح هلا يف وقتفيمكن حصو ،ثالتمن املتام هغري

وهو  ،رآخبحكم  اً ضأي خيتصُّ فعة. و هرين دو جكسوادين حالَّ 

مور باألُ ع يق ه، ألنَّ ذلك معقود يف غريهو ،ة وقوع التامنع بهصحَّ 

ثة أجزاء لو ثال منب املركَّ  طَّ خلا نَّ إها، فة أو اجلارية جمراتضادَّ ملا

قل  نىلٰ تعاط وأراد القديم رفيه إٰىل األوسنقل أحد ط ناحدأراد أ 

هر، بل واجلال بنفس  وتقع املامنعة ،الواقع هو فمراده ،ر إليهاآلخ

 باألكوان.

ل مثل الكون وَّ فاأل .أو ال ،ىفٰ اتتن أنْ ا األكوان إمَّ  الثاين: متضادُّ 

كون كال ينوالثا .لكان األوَّ يف امله ينفي الكون نَّ إف ،الثاينيف املكان 

فيه، ن يه النَّ إف ،لوَّ كان األامل إٰىل الكون يف لنسبةملكان الثالث بايف ا

  وكلُّ ]] ٢٩٢/[[ص  ان الثاينكامللكون يف انفيه حصل ب نَّ أل

 من األكوان. هريغينفي ه ال ن سابق فإنَّ كو

س، اجلنيف  ات ضد� يثب ا أنْ ان إمَّ من األكو : املتضادُّ الثثلا

لكان ملاكالكون يف  ا ون يف الثالث، ومع الك األوَّ  ايثبت ضد�  أنْ إمَّ

 يفكالكون  ،فينفيه  اآلخرمها عىلٰ أحديرد  نْ ة، وهو أ  احلقيقيف

 ل.وَّ ملكان الثاين مع الكون يف األا

مثل   ا عند تغايره فهو، فأمَّ اد املحلِّ احتِّ  عم ك إالَّ وال يكون كذل
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ذلك لوجهني. ومجلة اهذين األكوان عٰىل  بني ةاملضادَّ له يف ما نقو

 أرضب:عٰىل ثالثة 

ان ملحاذاتتكون ا بأنْ  ،أو املعاقبة ليق البدطر فيه يصحُّ  - أ 

د وجِ يُ  أنْ  ه يصحُّ نَّ إ، فأً ن فعل اهللا تعاٰىل مبتدم ان والكوننيقريبت

 ويعاقب أحدمها صاحبه. ،من اآلخر بدالً  احدمهأ 

من  نايكون الكون بأنْ  ،دلقب دون البالتعافيه  يصحُّ  - ب

أحدمها  نَّ إرتني، فجاويف حماذاتني مت داً له تعاٰىل متولِّ فعلنا أو من فع

 منه. دالً وجوده ب زوال جيو ،لآلخر معاقبته يصحُّ 

 فيام هو ك إالَّ لذ ٰى أتَّ املعاقبة، وال يت فيه البدل دون يصحُّ  - ج

  ، ناعديكانني متب ر يف ماجلوه حدوث ة حال  خاصَّ ن فعله تعاىلٰ م

 ة بدالً بالبرصاجلوهر ]] ٢٩٣ص /[[ اٰىل إجيادعهللا تمن ا فيصحُّ 

المتناع  ، يصحُّ ينهام التعاقب بوالان، ن ضدَّ كونا ومها ،ادبغدمنه ب

ل األوَّ  الكون يفا يصدر منَّ ناع أنْ المت ،اام استحال منَّإنَّ رة. وطفال

 لعارش.امنه يف 

قول جهتني بطل  يف احلركتني تضادُّ لنا  ا صحَّ الرابع: قالوا: إذ

  ني تتني متضادَّ احدة حركك دفعة ويتحرَّ  اجلسم فة: إنَّ الفالس

 ه عىلٰ صولح ه يقتيض، ألنَّ بالعرض ٰى خرات واألُ بالذمها إحدا

 ،يلاوٰىل التعته ك بذااملتحرِّ تني، كفلك الربوج ضادَّ لتني متحا

ارة، لسيَّ لكواكب اا التوايل، وكذط عٰىل خالف ايوكحركة املح

ٰىل ع كةنملة املتحرِّ ف حركتها، والٰىل خالفينة عك يف السحرِّ وكاملت

 جهتها. الفالرحٰى عٰىل خ

فإذا  ،وقوفهال حايتحرك  امالسفينة إنَّ  يفك تحرِّ امل وأجابوا بأنَّ 

ويسكن  ،الرحٰى  نل سكوحاك رَّ ا النملة تتحوكذ كت وقف.حترَّ 

 ل احلركات.تخلَّ لسكنات تا واألصل فيه أنَّ   ل حركتها.اح

 طء إالَّ والبعة حلركة بالرسوصف ا عوا منخلامس: ومنا

 موع ذلكجم ام يكون، وإنَّ السكنات ]]٢٩٤/[[ص  لر ختلُّ عتبابا

 الواحدة فيستحيل عندهم وصفها ةكرحلا اأمَّ  ،وع حركاتيف جمم

 ع هبا إالَّ قطَ يُ  أنْ  يصحُّ  ه النَّ إحركة ف لَّ ك ألنَّ ء، لبطعة وابالرس

ين. فة ضدَّ عٰىل صن لصارت هبا مكانا عَ طِ د، إذ لو قُ مكان واح

تها. قلَّ  سكنات أوال ها من بخلوِّ ة عندهم ع احلركام ترسوإنَّ 

مع رسعة  ئامً داك والفل امً واكب دائركة الكدوام ح لواوأبط

ري يف ثاجلسم تأ ركات يفاحل ثرةر. وليس لكأحدمها وبطء اآلخ

ك وحترَّ ة لي حركات متوارشبع أوقاتاً  ك جسمذا لو حترَّ قطع، وهللا

أوقات  يف مخسة ات وسكنلوف حركقات بأُ سة أور يف مخآخ

ر. خر أكثاآل ت حركاتكان وإنْ ل أرسع وَّ كان وصول األل

 ثرةر كؤثِّ تُ ام كأجزاء السواد وإنَّ  للحسِّ  رظها تممَّ  تت احلركاوليس

 ة املنع.وَّ قكات يف احلر

  اجلسمني وبطءحركة أحد  ةعة يف رس اشم: العلَّ أبو ه وقال

 فتكون احلركة ،رن أثقل من اآلخني يكوأحد اجلسم ر أنَّ خاآل

 ر.أكثالثقل املوجودة عن 

يف ا تهركات كقلَّ كثرة احل ل: إنَّ من يقو قولعٰىل  مُّ ال يتوهذا 

 .اً دواح ناً  مكاالَّ قت واحد إع هبا والوقطَ ه ال يُ أنَّ 

 نَّ ستدارة، ألالاجلسم عٰىل ملشايخ حركة ااالسادس: منع 

 الذي يصحُّ   عٰىل احلدِّ سمت إالَّ ها يف ريكحت صحُّ ي الاألجزاء 

ا يصغر الوجه ممن كان هناك  وراً كت درَّ  حتهتا لغريها، ومتٰى قامال

 صغر من اجلزء.أ  ءيش جلزء والاقدره عن 

 : انوكاء األيف بق :سبحث اخلامال]] ٢٩٥[[ص /

قاء عليها لبا ه يصحُّ إنَّ أبو هاشم: ن هنا، فقال ااختلف الشيخ

هو ركة، وبقاء احل : ال جيوزعيلٍّ  ال أبووق  ا كان.ء منهيش أيِّ 

ن ا كان مقاءه إذب ز أبو عيلٍّ فجوَّ السكون  اب الكعبي. وأمَّ مذه

لني قائال اعة من، ومنع مجأو عجزاً  صادف منعاً  مّ ث اادر منَّقفعل ال

لك  ذم يفا األشاعرة فمذهبهأمَّ وقائها. بعراض من بقاء األب

 اض.األعر كلِّ ء قامن بعوا م منهنَّ إف ،ظاهر

  ه كائناً كونال خيرج عن  يف جهة الكائن قاء أنَّ ليل عٰىل البلدوا

 حدة.اعٰىل طريقة و ضدٍّ  روِّ د ط عنفيها إالَّ 

ن تمكَّ ة ال يلقوَّ ه يف اث أحدنا بجسم فمن دونإذا تشبَّ  ضاً وأي

ه يف نَّ ة أ لعلَّ ت اكانمكنه ذلك، فيده عنها أ  فإذا زال ، فعهن دم

 الً فحا]] ٢٩٦ص [[/ حاالً ذب السكون جين ء كابتدااال

  ، اً اقيكان فيه ب ر ما فصا فعلهعن  ويف الثاين كفَّ  ،عواحلادث مان

رفعه ر عليه ولوال ذلك لتعذَّ  ،ملنعا يفاألكوان  للباقي يف حظَّ  وال

 .ليعذره يف األوَّ   حدٍّ ين عىلٰ لثا ايف

 ا أنْ إمَّ  هوو ،نأحد األمري اقية لزمن بكوالو مل تكن األ وأيضاً 

  ا نقلها ٰى منَّأتَّ يت أو ،ثقيلة أصالً نقل األجسام العلينا يمتنع 

 ،لحابعد  الً اون فيه حاد السكراد إجيأ  نْ إ القديم  نَّ هولة، ألبس

 ،يد ذلككان ال ير نْ إو، نعفمراده باحلصول أحّق فكان يمت

ا ك مهنا ٰىل أنَّ نا هذا علَّ د صعب امَّ لسهولة، فٰىل عٰى يتأتَّ  فيجب أنْ 

 . باٍق  فهو ،هتاج إٰىل إبطالحي

 بوجوه: أبو عيلٍّ  احتجَّ 
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 .ارت سكوناً لص لو بقيتركة ل: احلالوجه األوَّ 

 د.احاجلنس و نَّ إذلك، فنلتزم واب: جلوا

و لف ،كونك السدرَ ف ما يُ الخ ك عىلٰ درَ ال يقال: احلركة تُ 

  يف اإلدراك.تتغريَّ  نْ قيت القتٰىض أب

 كة.كوان مدرَ ألا م أنَّ سلِّ نُ  نقول: ال انَّ أل

، والتايل سن قبيحاً سكون النقلب احلقي الاين: لو بالثجه الو

 من ة: أنَّ يَّ طبيان الرش مثله. مقدَّ ملفا حلقائق،ع قلب االمتنا باطل

 ،اً سه حسنيف داره يكون جلو لوساجلذن لغريه يف داره يكون أ 

 ا، أمَّ يحاً بعينه قبون لسكلك اج فلم خيرج صار ذروفلو أمره باخل

ون لسكد ادِّ الس ُجي جلا نَّ إف] ]٢٩٧ /[[ص ءلنا بعدم البقا قوعىلٰ 

 .الذمَّ  قُّ ستحلك يفلذ ،فحاالً  حاالً 

يفعل ما وجب عليه من   مل هألنَّ  الذمَّ  ه يستحقُّ ب: أنَّ اوجلوا

اجلالس يف ج . وقد حيتاقبيحاً  ينقلب  هناه، واحلسن ملمتٰى وج اخلر

ا فيه  ط ممَّ لو مل يفعلها لسق ٰى تَّ ح فسهن يف ند أكوادُّ جت ىلٰ ر غريه إدا

 ذلك.لني لة متناوالكراهيَّ فيكون النهي و ،من الثقل

  الن يف حاللمك طعاً كانت ق ركة لحلت ا: لو بقيالثالثالوجه 

ذا إذلك ب ٰى سمَّ باقية كام تُ ة وهي كرح ٰى سمَّ نت تُ ئها، أو كاقاب

 نت حادثة. كا

يت مل  بق نْ ا وإهنَّ إفعنٰى ا املمَّ وأ  رة.ب: ال عربة بالعباواجلاو

ء ال يقلب بقاء اليش ، ألنَّ املكان يف هذا ن كوناً تكو أنْ خترج عن 

فهو  ،جنسها قلب قتٰىض ر الكان آخمطع هبا ، ولو ق جنسه

، أو محرةً  ار بياضاً لو بقي صل: يقا أنْ  ه ال يصحُّ أنَّ  يف السوادك

 به.تُ عض كُ ب يب هاشم يفقول أ  اوهذ

ع هبا غري ذلك  طَ قيُ  أنْ  ال يصحُّ بقيت  : إذاجلامعوقال يف ا

ملا  ملحلبه غري ذلك ا سودَّ يُ  سواد ال جيب أنْ كام إذا بقي الكان، امل

 وهر كائناً اجلن توجب كو ة، واحلركناً عيَّ م ال� حم تصُّ د خين السواكا

 ة خمصوصة.جه يف

 نيب:تذ

أتوجد يف  :اجلسم ود احلركة يفن وجعل سائل قالوا: لو سأ

فينتقل به  ،هفي دَ جِ ه قد وُ بأنَّ جبنا يه؟ أ نَ  من مكاثاينيف ال أول وَّ األ

ه نَّ ه أ وحتقيق .الثاينله إٰىل تقال وجودها حال انن حافكا ،ٰىل الثاينإ

 يه. مكانَ   الثاين منجد يفيو

 : ك األكوان يف إدرا :السادسحث الب]] ٢٩٨ص [[/

ك درَ مجع تُ األكوان أ  : إنَّ يلٍّ ا، فقال أبو عهن نخاالشي اختلف

ن ذلك، وقال: هاشم م. ومنع أبو الكعبي وهو قول، وملساً  يةً رؤ

 وإنْ  ورةالرضم بعلَ ا تُ : إهنَّ يقول رةً تا هة، لكنَّهلا البتَّ إلدراك ال نتناوا

 ه، وتارةً بحركت ك علامً رِّ حتملباالعلم  علج ك حيثوذل ك،درَ مل تُ 

 ّم رجع.بقول أيب هاشم ث الً قال أوَّ  و عيلٍّ بذلك. وأ رجع عن 

وهنا سائرة بني ك السفينة ال يفصلكب را بأنَّ م: هاش أبو احتجَّ 

بينهام، صل يف جب أنْ ول كةرَ كانت األكوان مدهنا واقفة، ولو وكو

ال  هصوصق بخلَّ عتي ]]٢٩٩[ص [/ امء إنَّ لليش اإلدراك ألنَّ 

 ملطلق الوجود.

ا حيدث يه مثل مفه حيدث لفصل أنَّ ان وقوع ال يقال: املانع م

 اء.د املبرك درِ  يُ ود الذي الري كاملربفتص ،نكوااأل ة من السفينيف

فهو  . وأيضاً فيهما حيدث  ضدُّ سفينة يف ال ل: احلادثا نقوألنَّ 

ه فيدث ال حين كا ونه وإنْ كعرف حركته وس يفال شطِّ ال ينظر إىلٰ 

 ة بنيبَّ ا ركب داذالفصل إال يقع له  لزم أنْ كان ي ء. وأيضاً يش

 وقوفه.سريه و

  ،ةكة وواقفهنا متحرِّ فصل بني كوينة يسفراكب ال يقال: غري  ال

 ئي.الكون مر  أنَّ عىلٰ  يدلَّ  ب أنْ فيج

ينة كب السفلراوقع ل يف نفسهاة ت مرئيَّ كانا نقول: لو ألنَّ 

 كة لوقع الفصل بنينت مدرَ كا لو اً يضنوع. وأ ممصل، وهو الف

 بني أنْ ق فرِّ نحن ال نُ وريمها، غوالطعم و كاللون كثريها وقليلها،

كوان ألانت الو ك ضاً كثرية. وأيواحدة أو  حركة سمون يف اجليك

ل الن االستدي عا نستغنهبا، فكنَّ ريوالعلم الرضوقع كة لمدرَ 

 رض.األعٰىل سكون 

 ك والساكن.فرقة بني املتحرِّ ب كهدرِ ا نُ نَّ بأ أبو عيلٍّ  جَّ احت

 دراك.إلفرقة باعتبار التا م أنَّ سلِّ اجلواب: ال نُ و

 :جهانوعتذار عنه اال يف اشموأليب ه

اجلسم  بار أنَّ فرقة هي باعتلتا إنَّ ات: يف العسكريَّ  قالل: األوَّ 

 بعد أنْ  اً ل فارغوَّ نشاهد األ افإنَّ غل غريه وش ك عن مكانهإذا حترَّ 

ا  ٰى ما كنَّوال نر]] ٣٠٠/[[ص  اجلسم فيه، ونلك ،ئي مرريكان غ

 ه ال نرٰى نَّ ه، فألجل أ ليسم املنتقل إكان لتغطيته باجلملله من ارائني 

 مل يقع الفصل. اائي� ونرٰى ما مل يكن ر اكان رائي�  ما

ان ك د أنْ لرائي بعع اك انخرق شعاذا حترَّ الثاين: اجلسم إ

  ويقرص  ،ةً ويرس نةً مي كرَّ حت إذا االستواء  حدِّ عنه عىلٰ  منفصالً 

االت حلفصل بني خلف، فا ك إىلٰ استطالته إذا حترَّ شعاعه بعد 

ب يف من ال  جيوال ،ال الشعاعح بتبار اضطراام هو باعنَّ م إاجلس
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طريق احلكم غري  نَّ ه هذا الفرق، فإال يقع ل اع أنْ ف الشعيعر

 كم.احل

يث وان حكألا عيلٍّ رف أبو ال يع نْ ا أ جيب من هذ قال:ال ي

ق ريط ألنَّ  علمه بحدوث اجلسم،وهذا يقدح يف  ،ةا مرئيَّ د أهنَّ تقاع

 ا. معرفتهعىلٰ فة املتوقِّ  كواناأل حدوث احلدوث معرفة

فقد غري اجلسم  كونال نَّ نظره أ إذا عرف عند ا نقول: ألنَّ 

 ظر.نن هذا العتقاد ماال وال يمنعه ذلك ،ٰى عنعرف نفس امل

 :مقدورة  ناوكاأل أنَّ  يف :بع البحث السا]] ٣٠١ [[ص/

 عىلٰ  لُّ اهان الدربن هو الادرون عٰىل األكواا ق الربهان عٰىل أنَّ 

عها ا من وجوب وقونَّل الصادرة عمجيع األفعا نا عىلٰ تدرق 

. ها بحسب صوارفنافائ، ووجوب انتاواعيننا ودبحسب قصود

ل عاامد، وفو االعتي هسبب الذه من الما نفعل ىلٰ ا موقوفة عوألهنَّ 

إٰىل ما  ،فيها حكامتقان واإلب. ومن ثبوت اإلبَّ سفاعل امل بسبال

 كل ذلك.شا

ا يف  إمَّ  د،داء والتوليوجهني: االبت ا عىلٰ منَّ عقالكون ي ثّم إنَّ 

االعتامد  ال احلالني يكونكان يف ك ، وإنْ  عنهاٰى القدرة أو معدَّ  حملِّ 

 ده.ولِّ ذي يُ هو ال

 د يفجوووهو امل ،ةا البتَّ نَّع ورهصد صحُّ  ياألكوان ما الن وم

بالقدرة  صُّ و املختالقديم تعاٰىل ه نَّ إاجلوهر حالة احلدوث، ف

ون هناك يك من شأنه أنْ ة القدر حملِّ فعله يف غري الذي ن ألنَّ  ه.علي

 . الة املعدوم حمومماسَّ  السكون،  حملِّ االعتامد وبني لِّ  حمة بنيمماسَّ 

 :غريه  دولِّ يُ ون الك يف أنَّ  :امنالبحث الث]] ٣٠٢[[ص /

 طيف برشد التألولِّ ام يُ الكون أحد األسباب، وإنَّ  أنَّ  لماع

ام نَّ . وإعن املحلِّ  ةصحَّ فاء الط انتألمل برشد اولِّ ويُ  .ني ور املحلَّ جتا

 نَّ إف ،نللكو يف مناسباً ول التألبار حصل باعتعلمنا األوَّ 

ذا ذلك، فإف كحصل التألي الً حصلت طو إذااملجاورات 

هة، فيختلف حاله هذه اجل يفف لتأليل اصح عرضاً  تحصل

ذا تكثر ه جلوأل .دة لهلِّ وتكون م فيجب أنْ  ،اختالفهابحسب 

يس ه لوهبذا نعلم أنَّ ثرة املجاورات. عند ك حالِّ تأليفات يف املال

ملجاورة ب اه حيصل التأليف بحسألنَّ ن الرطوبة، د التأليف علَّ يتو

توليده  يفن وبة الكوطاركت الرش ول به كان جينَّ أ عٰىل دوهنا. و

  حصلٰى ه متبأنَّ  الثاين علمنا امليد األمل. وإنَّ توالتأليف لشاركته يف 

 وهو حمال.  ،نفكاكلواله ألمكن االحسبه، ومل باأل دَ جِ ريق وُ التف

نا دأح يتأملَّ   لوجب أنْ ة، وإالَّ ء الصحَّ من رشط انتفا  بدَّ الو

 ننان حاصالوجاورة كوامل. هيث كون فدوعن مكانه حل الهنتقبا

 ،أليفالتمن ]] ٣٠٣ /[[ص اً واحد  جوهرين ال يفعالن جزءاً يف

أحد  نيكو ائز أنْ إذ من اجل ،لنيالفعل بفاع وقوع  لزموإالَّ 

واحد منهام  ه، بل كلُّ غريل عالً لفاعل واآلخر ف الً الكونني فع

 االنفراد. ىلٰ ه عحملِّ يف من التأليف  د جزءاً يوجِ 

 :وليد التعىلٰ ع التفري يف :ث التاسع بحال ]]٣٠٤ص [[/

 وهو من وجوه:

حالتي  كون يفتوليد ال يفالشيوخ ل: اختلف ه األوَّ الوج

الني د يف احلولِّ ه يُ عٰىل أنَّ  م دالٌّ م أيب هاشالوك وث والبقاء.احلد

داد  الزالَّ وإ د املجاورة،ليف جتدُّ يف توليده التأ ط، لكن َرشَ عاً م

إذا مل يكن و ف،د التألييقات لتزاألوا ىلٰ فيه ع كيكعوبة التفص

 ٰى كاند، ومتدِّ جغري مت تجاور فيه مستمرٌّ ال كذلك فألجل أنَّ 

 ، ألنَّ نع بتبعهازائدة فامل اتاورفيه جم قلتفث متجاوراً  جلسم ملتئامً ا

و الكون ل نَّ ة، ألانتفاء الصحَّ  ديف اعتبار جتدُّ . وكذا ف يزدادالتألي

يزدد األمل عٰىل ما   ملد تجدِّ  مريغ اة مستمر� حَّ لصفاء اانتوكان  دَ جِ وُ 

ٰىل ما ة عالصحَّ  وانتفاء  اجلوِّ يفلو سكنت اليد املجروحة  نَّ إكان، ف

 اٰىل.تع زاد فمنه  فإنْ ململ يزد األ كان عليه

 ،هاتألمر يرجع إٰىل ذهو ده ولِّ يُ ه ملا توليد لك ألنَّ ذختار ام اوإنَّ 

 لبقاء.دوث واحلا تيلاح تلف يفخي وز أنْ فال جي

العتامد حلركات ومل جيعل ا مل يقل ببقاء اامَّ ـه لنَّ إف عيلٍّ ا أبو مَّ وأ 

 الباقي. يتبع احلادث دون التوليد قال: إنَّ  داً ولِّ م

رشوط  تكامل : ال جيوز معالثاينالوجه ]] ٣٠٥[ص [/

يه ال عارض فود وج به، ألنَّ يقع مسبَّ ال  يف الكون أنْ التوليد 

ن تأليف وأمل، فإذا م له ن ال ضدَّ وده الكولِّ ما يُ  نَّ إ ثيح من يصحُّ 

امد، العتالف ابخ طورشلقد بعض اب الكون فلفمسبَّ  مل يوجد

امد من منع االعتحصوله في يصحُّ  ه ضدٌّ ون فلد الكه إذا ولَّ ألنَّ 

 علجي أنْ  صحَّ  وط وإنْ رشبه مع تكامل الوال حيصل مسبَّ  ،توليدال

حيصل   طوط، بل الرشالرش مل معه كت ا الممَّ  الضدِّ  اوجود هذ

ة صحَّ فت الوانت ة يف املحلِّ ت أكوان كثريدَ جِ وإذا وُ ائه، تفانب

خر، من اآلأحّق توليد ، إذ ليس بعضها بالد األملليت يف تواشرتك

د ة واحدة ولَّ صحَّ ه متٰى انتفت ل: إنَّ أليب هاشم حيث قا خالفاً 

ة عن ت الصحَّ ا انتفذإد ة التوليع علَّ ام جتتمإنَّ بعضها دون بعض، و

ط حاصل يف  و غلط، لفقد االختصاص، والرشهو  ة.كثري لٍّ احم

 .للتخصيص فال وجه ،الكلِّ 
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 وٰى األملجناس سمن األ يئاً د الكون شولِّ : ال يُ لثالثالوجه ا

وجه   ٰىل كلِّ رقة الكون هلا عن مفاالتي يمك اينملعا اأمَّ  ،والتأليف

 الال فيام ام اشتبه احلإنَّ ليد. ووت ال جيري بينهام هيف أنَّ  هةفال شب

در قا نألنَّ  يده عنه غري صحيح،عنه كاجلوهر، وتول وجد عارياً ي

سبب قادر ٰىل القادر عال ده لقدرنا عليه، ألنَّ و ولَّ الكون فل عىلٰ 

 ب.بَّ عٰىل املس

 يدلحركة، وتولاحلركة لز توليد جوَّ ا فهن أبو عيلٍّ زع نا ضاً وأي

ه، حملِّ  ا للسكون يفليدهة توركحلا يفاز لصوت، وأجاحلركة ل

 بيم الكع. وأجاز أبو القاسد السكونولِّ يُ  يف السكون أنْ  عنوم

 خرٰى.ة توليدها ألُ احلركأجاز يف  ذلك كام

احلركة لو  نَّ د، أليع ذلك هو االعتاممجد ولِّ الذي يُ  ور أنَّ ملشهاو

 ،ةرسأوٰىل من ي ةمنركة يحلد اولِّ تُ   تكن بأنْ دت احلركة ملولَّ 

 ه خيتصُّ االعتامد، ألنَّ ق اروهلذا يف اجلهتني. هلا معاوي حاستل

 ثالً نت م كاوإالَّ ة هلا هجال ركة د منها واحليتولَّ  بجهة

 خيتصَّ  نْ السكون أ لزم يف وكان ي امد،لالعت]] ٣٠٦ [[ص/

 حلركة.ن من جنس ايكو ه قدبجهة، ألنَّ 

د ولِّ يُ  داضداألمن ء وال يش ،وىلٰ ألُ ا انية تضادُّ ركة الثاحل وأيضاً 

 قتيضه له ي إحالة وجوده وتوليدَ يضقتت تهمضادَّ  ه، ألنَّ ضدَّ 

 . حاً حِّ صوم يالً حميكون  نْ أ ي إٰىل ؤدِّ تصحيحه، فيُ 

إٰىل فوق، بل  يمِ رُ  احلجر إذا ال يرتاجع نْ كان يلزم أ  وأيضاً 

 صحُّ ام يإنَّ  جههذا الو  أنَّ إالَّ  احلركة احلركة. دولِّ تُ  بأنْ  ب أبداً يذه

جوع احلجر ورت العتامداال بتكافؤ يث يقوهاشم ح أيبعٰىل قول 

 ئل أنْ افلق جلوِّ يف ادث حي أمراً  ةت العلَّ لَ عِ ا جُ ا إذلتناقضها، أمَّ 

نه، ذي يقولوباألمر ال لكن نراجعهها. ود مثلولِّ تُ احلركة  يقول: إنَّ 

حلجر ا ة رجوعجعل علَّ   أنْ ٰى أبا هاشم إىلٰ ذا هو الذي أدَّ وه

  ه يف ليع  انقلبلدليل، وإالَّ هذا ام له لِّ ساالعتامد، لنُ ضق تنا

 حلجر.اجع ارتبلعلمنا  ركة،لحل داً مولِّ  ٰى ال جيعلاالعتامد حتَّ 

  ما ال  لزماهر، وإالَّ السكون فظ دولِّ السكون ال يُ  ا أنَّ وأمَّ 

سم وبني ٰى باجلث القوبني تشبُّ  ال يفرتق احلال زم أنْ يتناهٰى. ول

  جمرٰى ما  ه كان جيريألنَّ ضعيف، لا ر رفعه عىلٰ تعذُّ يف ه عنه يدرفع 

ق ط املعلَّ قال يس أنْ زم وكان يلثه به. ثه فيه عند تشبُّ دِ الفاعل ُحي  انك

بل ن فيه ق الذي كا د السكونلِّ ويُ  واء مع قطع احلبل بأنْ يف اهل

ن نفسه ثّم  ا يلزم فيمن سكَّ ثل هذ، وعٰىل معدهر بآخ ع سكوناً القط

 ه من السكنات.ريغ - فيه ذيال - ليد سكونهتوط ليسق ال نام أنْ 

 ،د السكونولِّ ال تُ ركة احل عٰىل أنَّ  دلُّ ستَ األخرية يُ  لةموهبذه اجل

 م.دَّ قلزم ما ت وإالَّ 

ه ليس ألنَّ  د احلركة،ولِّ يُ لسكون فال اا وأمَّ ]] ٣٠٧[[ص /

ن وكالد ولِّ ه ال يُ م أنَّ علَ ومنه يُ  ها.هة أوٰىل من غريا يف جتوليده

 ن غريها. ة دوبجه ّص تخي  ملوإالَّ امد، االعت

د يف ولِّ ال تُ ا فهة هلاحلركة ال ج د الصوت، ألنَّ ولِّ تُ ة ال ركحلوا

 عتامد.د له االلِّ ها، فاملوصل يف غري حملِّ الصوت حيو هاحملِّ  غري

اعتامد الثقيل هو ما منع من  ملشايخكان عند ارابع: املالوجه ال

هو كعبي: لال . وقاامده عليهاعتد عن هقلجه ثن النزول عٰىل وم

رف تعاه ليس يف املبه. وأبطلوه بأنَّ انجومن مجيع  حيط لغريهامل

 .يص مكاناً سمية القمت

اهللا   مكان، ألنَّ  ه يمكن حركة جسم ال يف نَّ إذا فرفت هإذا ع

كان مل يكن م ق، وإنْ قد العائعند ف هلوٰى  ثقيالً  و خلق جسامً تعاٰىل ل

 يف الَّ حركته إال تقع  سمام: اجلالنظَّ  لاوق ن. مكا ك ال يفقد حترَّ ف

ة صحَّ ]] ٣٠٨ [ص/[ ه منع من فإنَّ  ،ب الكعبيذهم هوكان، وم

كان، مكون فيه إذا مل يكن هناك  أو وجوده ونأو سك جلسمكة احر

 ال عن الكون.فقط خل اجلوهر الواحداٰىل  تعلو خلق اهللا وقال:

  ،هريلغ ان شاغالً كمل مفرغاً  ل إالَّ عقَ ركة ال تُ حلا ا بأنَّ واحتجَّ 

 هة.ج يفتكون  أنْ  بل الواجبنوع، وهو مم

هوٰى،  ف ن عليه كان عن حتت املتمكِّ وقال الكعبي: إذا زال امل

 الثقلا فيه من املشايخ مل دزوال املكان عن حتته، وعن ه ألجلويُّ هف

ة، وكان ال جيب  كاحلجر والريش ب ثقلهالف احلال بحسالخت

دة ة واحريتو عىلٰ  فانحداره ون غريها،د يِّ هلواختصاص اجلهة با

 ل.ه للثقنَّ عٰىل أ  يدلُّ 

ك لقدرة عٰىل التحرييف ا :البحث العارش]] ٣٠٩[[ص /

 :ني والتسك

ن سكِّ يُ  أنْ   يصحُّ اهللا تعاىلٰ  لشيخني يف أنَّ اف بني خالال 

ثّم حيدث مثله   كان فيه يبقٰى،الذي  ذلك السكون ، وأنَّ الساكن

ال وكذا  .ضرون األقال يف سكعٰىل ما ي الً حاف من جهته حاالً 

 .ضه وتسكينها أبداً أبعا ناحدحتريك أ  ةف يف صحَّ خال

أم ال؟  ناككني السمنه تس حُّ هل يص أحدنا لفا يف أنَّ واخت

 أنْ فال يمكن  ،ل يبطلاألوَّ  نفعله يف وقال: ما ،همن فمنع أبو عيلٍّ 

د هو املولِّ  نَّ إ :لهقو ىلٰ ناء ذلك عبو .متوالياً  ناً ن اجلسم سكوكِّ سنُ 

زه أبو هاشم، وَّ جو ة.حرك وننيكل ستتخلَّ  من أنْ  بدَّ  الف ،احلركة
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ث إذا تشبَّ  يضاً . وأ عهامتامجا فصحَّ  ،ال يمنع عن مثله ءاليش نَّ أل

ة القوَّ  دونه يف نْ لكان مَ  بعد حال حاالً  هنسكِّ مل يُ  أحدنا بجسم فلو

 يه حتريكه.علر ال يتعذَّ 

 ىلٰ عا أحدن ي ال يقدراجلسم الذ م يفشها أيبلف قول ختوا

، وهو يف اجلامع: ال يصحُّ  الق  تسكينه؟ يقدر عىلٰ  يكه هلحتر

 قاله يف جع عامَّ ه رأنَّ  هكي عنوُح  الكعبي، هر قول أيب القاسمظا

تسكني   نع منذهب إليه هو امل لذيفا ا أبو عيلٍّ زه. وأمَّ جوَّ اجلامع ف

 عتامد،فيه اال نفعل أنْ  حُّ : ال يصالق  ىٰ ، حتَّ قدر عٰىل حتريكهما ال ن

من فعل  عتامدات، كام منعالا  تضادِّ ه ذهب إىلٰ ألنَّ ] ]٣١٠[ص [/

 ون.السك

ي هو سبب السكون د الذعتاماال نَّ أزه: بوَّ من ج واستدلَّ 

 به. والود مسبَّ ب وجفيج ،وال مانع ،حمتمل حلُّ وامل ،حاصل

هو  ذيبموجبه ال وه همنع ، ألنَّ انعاً له مل ثقعَ ُجي  أنْ  يصحُّ 

مدنا تاعا ل إذامَّ حلذا جتد اني، وهلالسكون بنياة افن، وال منالسكو

سكون ده العتامد اولِّ يُ  وأنْ  زائدة فال بدَّ  فعةً ومدا ةً ه مشقَّ عٰىل محل

 حتريكه.  مل يقدر عىلٰ  فيه وإنْ 

 ينه. كعن تسعجز  عن حتريكه فقدقال: إذا عجز ي ال

ليس يف  عاً حريك من لتيف ا  مة، ألنَّ ز المل م ا سلِّ ل: ال نُ ا نقو ألنَّ 

 نع وجودوال يمت ن، دي ام ب االعتجَ جيتمع مو  ناع أنْ هو امت  ، ني التسك 

احلبل من زاء يع أج يف مج ا م عل بعدد يف  ه جيب أنْ وألنَّ السكونني. 

  لتسكني.ند ا لك ع كه، وليس كذا أراد حتريإذ   الثقل وزائداً 

 حتريكه، عىلٰ  ما ال نقدر كنيتس ، فإذا صحَّ فت هذاإذا عر

ل اجلب عمجي إنَّ يقال:  جيوز أنْ  النه ما هو؟ إذ سكِّ لذي نُ ا فالقدر

 ة أنْ راحلجامن ء إذا أراد قلع يش لزم فيمن بعد عنه ن، وإالَّ كَّ سيُ 

ا لو مل يكن هنمن األكوان  ا يفعلهيفعل أزيد ممَّ  أنْ  اج إىلٰ تحي

ليده ت سامالقدر امل يقال: هو جب أنْ وم، فين، وخالفه معلسكِّ مُ 

اله أبو  ما ق رض عىلٰ ألا خر ختومإٰىل آ ٰى يبلغحتَّ  هباإذا اعتمد 

ن القدر الذي لو سكِّ ه يُ هاشم: إنَّ  ه أبوا قالم فحاق، بخالسإ

توليده يف  السبب الواحد قد صحَّ  نَّ ألحتريكه، ر عٰىل دانفصل لق

 تامده آخريبلغ اع عة بأنْ الشنا رة وال يلزمة كالقدالكثري املحالِّ 

 اجلميع، يفصال التِّ ثبت ا ك إنْ ب ذلجيه ني السابعة، ألنَّ رضاأل

 ورة يف خالفه.الرضعي يدَّ اب الذي بون من الوال يك

 الَّ بعض فه من دون لبعض اجلب: إذا نقدر حتريك ال يقال

 ؟نقدر مثله يف التسكني

ق قد  صااللته بارق ظاهر، ألنَّ ا نقول: الفألنَّ ]] ٣١١[[ص /

 ون الباقيسكك بعضه مع فلو حرَّ  ،احدولا ءم اليش حكصار يف

 وند ونسكه زيادة ضفليسكن بع اكناً كان س اذوإصل افرتاق، حل

 فافرتقا. فال حيصل املانع،  ،غريه

 :تذنيبات

ات حركسم ك اجليتحرَّ  جيوز أنْ خ: شايعض املقال ب :لاألوَّ 

الكعبي يف  هزوجوَّ يف مجيع األجسام.  اية ال سكون فيهمتوال

ينا ا إذا رمأقرب، فإنَّ ن . ولو قيل بالعكس كاقيلالثون فيف داخل

 واملانع يف اجلوِّ  قيل،لثا عة حركةرسة حركته كجد رسعف مل نيفخلا

ارة إليه اإلشمكن جه يول، وال ينعه للثقاخلفيف بأكثر من ميمنع 

 ت األحوال سليمة والالثقيل إذا كان ركات يفاحل وايلمن منع ت

ف ول اخلفيلفرق بني نزيقع اه ببسبلذي ، وايف اجلوِّ  عارض

لريشة وار كان احلجل فلواله وإالَّ  ،اجلوِّ  يفالذي و اهلواء والثقيل ه

ل النزوف من فيخلمانع ل اهلواء  أنَّ إالَّ ، هلابطان ينزالن معاً ا

ان أبو ك املعتزلة وإنْ  د مشايخح عنلصحيل خيرقه. هذا هو الثقيوا

 بعده.هاشم قد است

 قرار وال ونمن د تسكني الثقيل م تعاىلٰ يلقدمن ا الثاين: يصحُّ 

ه غري إنَّ الكعبي:  فيقف. وقال وناً فيه سك عرتخي بأنْ  ،عالقة

 مقدور. 

ه  لُّ حم و ،حلِّ ملاثر من كج إٰىل أ السكون ال حيتا ويبطل قوله، ألنَّ 

القة، بل إذا فعل إٰىل قرار أو ع للحاجة وجه فال ،زهحيتمله لتحيُّ 

 عىلٰ يقف إذا فعله ]] ٣١٢/[[ص  كامف وق  ناٰىل فيه السكوهللا تعا

اٰىل عت هنَّ ل. وألقب الثعٰىل موَج  زائداً  نكودام الس هذا ماقرار. 

 ض وال قرار هلام.ن الساموات واألرسكِّ يُ 

 ا.منَّ ٰىل لصحَّ تعا منه صحَّ  ه لونَّ أب احتجَّ 

له ت وأسباب بخالف فعف فعلنا عٰىل آال، لتوقُّ نوعهو ممو

 ٰىل. تعا

بغري  الثقيل ىلٰ ة حتريك اهللا تعاحَّ من ص لكعبيا نعمالثالث: 

غري سبب.  منة عكة خمرترة إجياد احلصحَّ ، ومن عفداوال  جاذب

ركة احل . وألنَّ بواألسبا تعاٰىل عن اآلالت الستغنائه ،أوهو خط

ن ة وجودها مصحَّ  فيجب ،حلِّ د املها مقصور عٰىل وجووجود

منه   ا صحَّ ة خمرتعة ملركحلاّح منه إجياد مل يص طه، ولودون ما رش 

 . خمرتعاً إالَّ  ال يقع هوهر، ألنَّ وث اجليف حال حدن فعل الكو

ك حرِّ نُ  أنْ  حُّ شيخان، فقال أبو هاشم: يصف التلاخ: الرابع
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ل يف أوَّ  هذا لكن االعتامد، ك حملِّ حترُّ  دون ه منيلدنا عامباعت امً جس

 ألنَّ ركة، حلان م فال بدَّ ]] ٣١٣/[[ص  ا إذا توالتاحلركات أمَّ 

 أنْ من  فال بدَّ  ،هك عنإذا حترَّ  يف الثاينل وهي تبط ،ة رشطامسَّ امل

 د يف الغري هوولِّ الذي يُ  بناه عٰىل أنَّ طه، ورش بتيه ليثإل كيتحرَّ 

 حملِّ   بعد حركةإالَّ  ك حركة واحدةيتحرَّ  أنْ  يلٍّ ع أبونع . ومداالعتام

ا رشط يف و أهنَّ هو احلركة أ لغري  اد يفلِّ املو منه عٰىل أنَّ  بناءً تامد االع

 عتامد.التوليد ا

 ني:هجبوأبو هاشم  تجَّ اح

يف توليده  االعتامد رشطاً  لِّ حمك رُّ جعل حت ل: لوه األوَّ وجال

هذا  فإنَّ كة، احلربوت ثعتامد الل حصول اللحركة لوجب يف حا

ال  االعتامد حملَّ  نَّ توليد، ومعلوم أط يف الو رش ام هواجب في

ه ماسَّ  وحركة ما ه،ه فينتقل إٰىل مكانك ما ماسَّ رُّ د حت بعالَّ ك إحرَّ يت

م قدِّ يُ  جيوز أنْ  اوهلحصوحال  ،ينلثاد يف االعتامل عن اصحت امإنَّ 

 ؟ااج إليهتفكيف حي ،يكون جمتلباً  بأنْ االعتامد 

يف  أجزاء ال تتجزَّ حة من أ  صفعاىلٰ ين: لو خلق اهللا تالثاوجه ال

الة، اجلبل ال حم لكان هيوٰى  ،قهافو بالً ق جوخل ،فيها وال ثقل اجلوِّ 

 ك بتحرُّ الَّ ك إل ال يتحرَّ بان اجلكله قلنا بخالف ما كان األمرو ول

 حركةعد ب ك إالَّ هنا وهي ال تتحرَّ ٰى حيصل يف مكاه الصفحة حتَّ ذه

 ،ريك يف غريهده التحعتاميد احركته رشط يف تول نَّ ل، ألباجل

 ، وهو باطل.يقفا أنْ  وهاممن واحد كال يتحرَّ   أنْ قتيضفي

  :ةاالقض حاق وقايضال أبو إسفق: اختلف الشيوخ، امساخل

زء ج يفعل يف كلِّ  ريكه إٰىل أنْ وحتل ل الثقيمحا يف منَّالواحد حيتاج 

ا ، فإذآخر زائداً  ءاً زقل وجن الثء ماع األجزيه ويف مجمنه بقدر ما في

جزء  كلِّ  يفل عفي تاج أنْ ن الثقل حية أجزاء مول عرشاملحم كان

أبو  نعوم نحدر.املالثقيل  ذا يف تسكنية حركة، وك عرشإحدٰى 

بعدد ما يف   زءج عل يف كلِّ في يكفي أنْ : وقالزيادة لاه هاشم هذ

 مجيعه.

إٰىل ذات ورجع به  ل معنٰى ثقال جيعل مل لـامَّ ه نَّ إف أبو عيلٍّ ا وأمَّ 

ء ازأججزء بعدد   كلِّ يفعل يف أنْ ]] ٣١٤/[[ص  أوجباجلوهر 

اشم ه أيبل املحمول مثل قو صار قوله يف نفسها، فحمول كلِّ امل

 .فتهلتي ناملعاين ايف ا

ه يف مجيع األجزاء يصري كأنَّ صل ااحلالثقل  لون بأنَّ األوَّ  احتجَّ 

 كلِّ فإذا فعلنا يف  ل،اصاالتِّ  نحد ملكاازء الوموجود يف هذا اجل

كون فال ي ،قلمن الث ل ما فيهركة قابء من احلة أجزارشء عجز

را صا ال يوجدا، بل نْ من أ  يك واحلمل أوىلٰ ود التحروج

يصري إٰىل جهة   امنَّ ه إفإنَّ  جتاذبا حبالً  ذاإ قدرةً ني ين املتساوي درَ كالقا

 فعل. أحدمها بزيادة

نا من أحد هلذا صحَّ واحلمل،  نأسهل م كالتحري اعلم أنَّ و

 لتحريكعل ااألرض لفا اعدةري دون محله ملسلكباحلجر ا حتريك

 وجب ضعفاً ل ياحلم زيادة. وألنَّ  حتاج احلمل إىلٰ دون احلمل، في

 ه.ليستمرار عفال يمكنه اال اً قوتفري درةالق يف حملِّ 

 اد ممَّ يإٰىل أزه حيتاج فيه نَّ إفبعض اجلسم عن بعض  ا فكُّ أمَّ 

 ه، لكن القدرفكِّ عن ما يعجز من محل  وهلذا يمكن ،محله حيتاج يف

 بعدد.ر كيك غري حمصو التفيفيه لإالذي حيتاج 

 لحصوا يف جهة أحدمهسرية من ة ينعان فتكفي زيادتاما املوأمَّ 

 نبه.يف جا سماجل

جزائه أ  كاحلجر وغريه فكلُّ  ا جسامً نكرَّ ا حس: إذدالسا

 الصفحة ك إالَّ حرَّ ك ال تترِّ إذا ُح  ه قال:نَّ ي فإكعبلل الفاً ، خكتتحرَّ 

ل يف جهة من أجزائه حيص الكلَّ  أنَّ ، وذلك ما بطنه دون العليا من

 ]]٣١٥/[[ص  زاءألجهدت اولش كانت فيه، وإالَّ  امسوٰى 

 .لاألوَّ  اكنة يفس باطنةال

 ءً اململوء هوا لزقِّ حركة ما فيه مل تتفاوت حركة ا اللو وأيضاً 

 .العليا صفحة الإالَّ ك رِّ ُحت الني ال ه يف احل، ألنَّ اً قوزيب

  بدهنطيل إذا أُ  دناأح نَّ أ  تيضهذا القول يق قال أبو هاشم:

دهن ال فوَص بل يُ  ،كاً ن متحرِّ يكوال  ر أنْ بلد إٰىل آخوانتقل من 

 نَّ إ، وهذا رضوري البطالن، فباً تعو ةً شقَّ موكان ال جيد  ،كبذل

  نفسه.يفحلركته حركة الدهن تابعة 

كان،  مك يفام يتحرَّ نَّ ك إاملتحرِّ  له: إنَّ ٰىل قونٰى ذلك عبوالكعبي 

هو الصفحة  فارقامل أنَّ   شكَّ أحاط لغريه. والان ما كه املوعند

ا مل من حيث إهنَّ باطنة ال زاءجاألا دون ملحيط هلللهواء ايا العل

 أحاط هبا، بل هي بحاهلا. ما  رقفات

ام  ح احلاوي كطملكان السريد باأُ  ول: إنْ نق التحقيق هنا أنْ و

 قةارمفعبارة عن  ليس، واحلركةوطارسطكعبي وأُ ب إليه الذه

عنٰى. املك هبذا تحرِّ ليس بم الباطن أنَّ  كَّ ش  مكان، فالكان إىلٰ م

ه يف أنَّ  كَّ ش جهة، فال  جهة إىلٰ مفارقة ة عن راعب جعلنا احلركة نْ وإ

 ك.متحرِّ 

لذات العرض ال بااوي بحلركة ابحك فاملحوٰى يتحرَّ وباجلملة 

 . اتيات واجله املحاذبة إىلٰ بالنس
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سم فهام  ة جنا عٰىل حركوا تعاان إذقادرلكعبي: الالسابع: قال ا

ا ذه اهاحدة. فأدَّ و كةاله حرفع وما]] ٣١٦/[[ص  حدواك حمرِّ 

واحد من   ع من إجياب فعل كلِّ من نْ يلني بأملاجتامع اامتناع إٰىل 

 . فهوامع فعلهامتق ذلك باج، وعلَّ ر كائناً لقادرين كون اجلوها

 .دهبفسا عنٰى حيث قالوااملمشايخ يف خمالف لل

واحد من القادرين  كلُّ يلني قال: ز اجتامع املوَّ من ج م أنَّ علوا

وا جعل مهنَّ إقدماء فالا وأمَّ  ه.ة صاحبوية حلركحركة مساعل ف

 غريها. أرسع من  لصادرينة قائمة باحلركة، فكانت اكيفيَّ  ةعرسال

بطة بل هي ها ،ةليست ساكن األرض ة: إنَّ يَّ وقالت الثن ثامن:لا

 هامً ا إذا رمينا سنَّفك ،فيف إليهاوصل اخل ملا الَّ وإ، طلبا . وهودائامً 

تكون حركتها أثقل ف اهنَّ رض، أل األيصل إىلٰ  ال خفيفاً  أو حجراً 

 .عأرس 

فقوا ا واتَّ ة سكوهنواختلف الشيوخ يف علَّ  ]]٣١٧[[ص /

يوٰىف  ال قدراً د حبع ا حاالً نهسكِّ عاٰىل يُ تاهللا  نَّ أهو ، واوجه منهعٰىل 

 الثقل. ن م هافي عٰىل ما

ل يطلب األسف النصف وهو أنَّ  ،آخر هاشم إىلٰ بو ب أ وذه

 اهلبوط.األعٰىل ، والصعود

التي هي حتت  ئحفان الصكِّ ساهللا تعاٰىل يُ  م: إنَّ عضهل بوقا

كان  واألرض ل ه جو نَّ ألفوقها، ال خيرقها ثقل ما القرار عٰىل وجه 

 حّق أ  يمث كان مراد القديآلبار من حمتنع حفر اال ساكناً 

 بالوجود.

وجه ذي يف يكون السكون ال واز أنْ عتمد، جليس بملو

ٰى فلهذا يتأتَّ  ،فحاالً  حاالً  ثدح يه وإنْ يقدر عل ما األرض دون

يف  وال يثبت له حظٌّ  اً يكون سكونه باقي جيوز أنْ  ضاً أيو ر.ا احلفنَّم

 نع.ملا

  كاناً جتد م ا ملا أهنَّ ة سكوهنلَّ ام: عال النظَّ ق و]] ٣١٨[ص [/

 كان. م يفك إالَّ يتحرَّ ك ال املتحرِّ  ه أنَّ ك فيه. وكان عندرَّ تتح

 . تعاىلٰ شاء اهللا أيت إنْ فست ،بابا ال هذيف ألوائلت اا كلاموأمَّ 

  عاٰىل:كعبي: األرض خفيفة، لقوله تال الق  التاسع:
َ
ن
ْ
ا وََجَعل

 ِ� ا
َ ْ
 اِ�َ َروَ  رِض أل

َ
 تَِميدَ أ

ْ
 بالاجل فأثبتت ،]٣١: نبياء[األ ِهمْ بِ  ن

ٰىل لوال عٰىل النزول أو تعينها فهي بأنْ  ،ألرضرة يف وقوف امؤثِّ 

 فة. ا خفيأهنَّ 

 : كونواع اليف أن  :ايناملطلب الث]] ٣١٩[[ص /

 ن:ري أمظر يفنوال

 :الكيلِّ نواعه عٰىل الوجه ق بأما يتعلَّ  :لالنظر األوَّ 

 :احث بموفيه 

 : أعدادها يف :لاألوَّ حث بال

 سة:مخ مورأُ ته ندرج حتالكون جنس ي

  .احلركة الثاين: اجلسم. دوثبتدأ حال حملكون ال: الاألوَّ 

 فرتاق.مس: االاخلا جتامع.ع: االالراب ن.سكوالثالث: ال

يف دأ ال خيالف احلركة والسكون بتملا والكون] ]٣٢٠[[ص /

احلصول  األهنَّ  حركةً  ٰى سمَّ ال يُ  ، ولكن ا معنامه جنسه، بل هو يف 

ز احليِّ  الثاين يفول حلصه األنَّ  سكوناً  الو ،اينالث زيِّ ل يف احلوَّ األ

وعن  ه.ك بمتحرِّ  حلُّ ملواكة، حر هاق أنَّ الورَّ  كي عنل. وحاألوَّ 

ن به. وذهب أبو اهلذيل اكس لُّ ، واملحه سكونشعري أنَّ األ

 ذلك املعنٰى غري إٰىل أنَّ  عبيالك سمالقا وأبو ف وأبو عيلٍّ العالَّ 

عن  بو عيلٍّ ا. ثّم رجع أ معنامهه يف أنَّ ق قيتحلالسكون. وااحلركة و

. لهفة الة خموأثبت احلرك ،سكونالس ه وجعله من جن مقالته هذ

 العبارات لوقوعها ريَّ غتت اموإنَّ  ،اد احلقائقاحتِّ م من تقدَّ هور ما واملش

كوهنام د من يك أزحرِّ تموال لل للساكن ه ال حالوه، ألنَّ عٰىل وج

ه ه بكوناقي ال حال لل: البكام نقوه، في امهكان الذي ئنني يف املكا

 أنْ  الةاحله هذ فيجب فيام يوجب ،مرِّ جود املستمن الوأزيد  باقياً 

 ، ألنَّ كوناً و أ  سكوناً و أ  حركةً  يمّ ُس اء سو حداً وا نساً ج يكون

 ل. يستلزم تساوي العلتساوي املعلومات 

يف  حَّ ال يص ب أنْ وج كونكون السلهذا ا دَّ اض إنْ  اً وأيض

 كان، وإنْ املذلك يف  يكون ساكناً ]] ٣٢١[[ص /ْن أ نئلكاا

 ة، ألنَّ صَّ لسكون خاا ة بل ينتفيفي باحلركال ينت ه وجب أنْ خالف

السكون دونه فيجب ي نف ون، وإنْ كالسكون دون ال ة تضادُّ ركاحل

وهذا  احلركة، مع طروِّ  كان فيهيف مكانه الذي  اً يثبت كائن أنْ 

 .باطل

السكون  دُّ يضا ركةن آخر مع احلكو دجيو ال مَ ـيقال: لِ ال 

 ل؟وَّ األ

كان ، ولوجوهبعض ا وجد عىلٰ ال ي أنْ  ن يصحُّ ا نقول: كاألنَّ 

البياض نفي ي الالسواد  ز أنَّ جوِّ نُ  انَّفك ،اتضادَّ  املتيف تأثري يقدح

 سواه ينفيه.د معه ام يوجِ وإنَّ 

 دهجوق لزم ولُّ  تعليس بينهاموللسكون  فاً خمال نلو كا وأيضاً 

ال  ، بأنْ ناً ون ساكوال يك عداً تني فصار ويبقٰى فيه وق  اجلوهيف

حيتاج  كانه لو ، ألنَّ امهق بينلُّ تع ه الإنَّ  ام قلنا:وإنَّ  وجد السكون.ي
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حيتج وال سكون، وإذا مل  الً جد أوَّ يو نْ  يصّح أملالوجود  إليه يف

صلت  وإذا حالصفة واحدة،  ه ألنَّ ائبقج يف ته مل حيإليه يف وجود

إليهام،  حاجته ان وال يمكنهام ضدَّ حلركة والسكون فاجته إٰىل اح

 مل وجوده إليه يف مل حيتج إذاعهام، واجتامالة ستحال دَ جِ  ملا وُ وإالَّ 

 ة.واحد صفةلا ألنَّ   بقائهحيتج يف

 :جتامع واالفرتاق يف اال :البحث الثاين]] ٣٢٢[[ص /

وان. كل األن قبيم سكون والكونلاحلركة وا ف أنَّ ال خال

يران ام أمران مغايف أهنَّ  َف لِ رتاق فقد اختُ االجتامع واالف اوأمَّ 

 عرة إىلٰ اء األشافذهب قدم ز.باحليِّ  جوهرص للصِّ خللكون امل

. له مغايراً  ىلالفرتاق معنً نَّ أ  ذهب إىلٰ  فيل العالَّ بو اهلذذلك. وأ 

 أنَّ لة زتملعخ ايعند باقي مشاوع عنه. رج ، ثمّ الً أوَّ  وبه قال أبو عيلٍّ 

 سامن يف مكاننيام اجلذين حيصل هبونني اللة عن الكاق عباراالفرت

 صل عند، وال حيجه القرب وهي الكونان عىلٰ اورة واملج  بعيدين.

جاورة معنٰى هو عند امل صلحيكام هام يعل زائداً  ىمعنًرتاق فاال

 ف.التألي

، معٰىل ما تقدَّ  ةه اخلمسذهل ن جنسوول: الكنق والتحقيق أنْ 

صول اقي بفيمتاز عن البو وأنْ  دَّ اخلمسة ال ب واحد من هذه كلُّ و

مل  إنْ الجتامع  اكام يف]] ٣٢٣[[ص / ك،املعنٰى املشرت زائدة عىلٰ 

لهام ثالث مل خلَّ يت ال قيد أنْ بزهيام ن يف حيِّ اجلوهريول يقرتن حص

  ز وجب تميِّ ملل يراً غام لكيلِّ ابمطلق  كان املعنٰى  . وإنْ يكن اجتامعاً 

 إنْ ا يرة. أمَّ م املغاوهو مراد من زع لذلك اجلنس،رة النوع يامغ

مغايرة  يستجتامع واالفرتاق لالل مغايراً ملطلق كون ا وا: إنَّ قال

 .باطالً  اننوع، كاجلنس لل

ك ال ما ليس بمدرَ  أنَّ ذا املعنٰى به فيم عٰىل نشأبو ها واحتجَّ 

ال ان اإلدراك كذا ن عنه، فإيكم صادرح أوة حالب إالَّ  إثباته يصحُّ 

 ني بكوهنامرتق لمفل لعقَ ال يُ عنٰى ويف إثبات هذا املطريق له 

خر يف اآل كان وكونامليف هذا  ناً دمها كائأحقني أكثر من مفرت

عليه فيجب  ل يدلُّ ليد عنٰى عنملٰى هذا افقد عر يد عنه،بع مكان

 يف غاية السقوط. نفيه. وهذا 

ملة بألفاظ مستعق ما يتعلَّ  يف :لثالثا حثالب] ]٣٢٤[[ص /

 : هنا

و وه ،االت اجلسمح أعمّ ا ظة الكون، ألهنَّ ر أبو هاشم لفتااخ

 هيف أنَّ  ون وغريهرٰى الكي جمد، وجيرالعدم والوجو ري عليه يفجي

ا عٰىل وجه. وم داً يفيد وجو ن أنْ دوع وع من نون إبانة  إالَّ يضال يقت

 سكونحركة و :اكقولن ود،لوجاند ع إالَّ  عدا ذلك ال يقال

ر وقد ذكواقع عٰىل وجه. ون ه ك أنَّ ه يقتيضرتاق، ألنَّ واجتامع واف

 ني.فريَّ جلعصل بن عطاء وأحد اواو اً فظة أيضالل هذه أبو عيلٍّ 

ذا ما  وك، هو معدوموه حركة ف بأنَّ وَص ه يُ إنَّ : ال أبو عيلٍّ ق و

ه بأنَّ  فَص و: ال يُ قلة والزوال. وقالائدة احلركة، كالنيفيد ف

يه حالة عدمه؟ علكيف جيري  بقاءه فيقتيضده عن ألنَّ  سكون،

ل . وجعونك :قولنافصار ك ،كذلك ن إالَّ احلركة ال تكوقال: و

ه دم، ألنَّ حال العيه ه ال جيري علنَّ ون يف أ لسكو كادْ  والعَ امليش

 ت.كاحرانضامم  يقتيض

  وجه،حلركة كون واقع عىلٰ ا وأبو هاشم منع ذلك، ألنَّ 

 ل يصحُّ  حركة، با ال توجد إالَّ هنَّ إ: عيلٍّ  وأبام قال وليست ك

 قيبت عدَ جِ وُ  ك إذاٰى بذلسمَّ  تُ اموإنَّ  ،ٰى حركةً سمَّ وال تُ وجودها 

 ريه بالان يف غك نْ ان بعد أ يف مك ا اجلوهرهب ها، أو حيصلضدِّ 

 فصل. 

عقيب  كون حادثاً ، وقد يباقياً  ل: يكون كوناً قيف ونا السكمَّ وأ 

 إالَّ   بهٰى سمَّ السكون ال يُ : و عيلٍّ بأ  م. وقالأيب هاش ثله عندم

 باقي.ال

 : كةحث احلريف مبا :النظر الثاين]] ٣٢٥[[ص /

 : فهاتعرييف  :لاألوَّ  حثالب

 ز بعديِّ هر يف حول اجلوحص ركة هيلوا: احلمون فقاكلِّ ا املتأمَّ 

ه نفس ، ألنَّ امٌّ ز آخر. فاحلصول املطلق عرض عحيِّ  يف كان أنْ 

عن  هصز خصَّ احليِّ ]] ٣٢٦[[ص / يفبكونه تقييده ولوجود. ا

 )ز آخريِّ ن يف حكا بعد أنْ (وقولنا: دات واألعراض. املجرَّ 

وهر باجل القول عىلٰ  نيٌّ ع الكون. وهو مبصه عن باقي أنواخصَّ 

 أ.تتجزَّ  ال كات التيرتايل احلنات وتتايل اآلوت الفرد

 لِّ ن كة مبالقوَّ  نيكو أنْ  ا: املوجود يستحيلا احلكامء فقالووأمَّ 

وقد  ن موجوداً فال يكو ،ةلقوَّ با ده أيضاً  لكان يف وجوالَّ وجه، وإ

 ،ةة بالقوَّ بالقوَّ ويكون يف كونه  بلك، هذا خلف. اه كذلفرضن

 ةوَّ الق ينف ألنَّ خلف. و لة، هذاحاصة حاصلة وغري لقوَّ ون افتك

 الوجود،بل لثبوت  ،وجوداً ا فرضناه مألنَّ  ،لنفي اإلمكان سيل

. وإذا ، هذا خلفاً معدوم كون موجوداً في ،عدملا قتيضة توالقوَّ 

 اع بقائهامتنء، الة اليشفهي صفة حاصلة بالفعل وَّ نت القكا

 ة.ورفعل بالرضبالء يكون ك اليشا، فذلبذاهت

، أو يكون جهو عل من كلِّ فيكون بال ا أنْ وجود إمَّ م فإذن كلُّ 
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 أنْ  امَّ ة فإالقوَّ و بها م لُّ ة من وجه، وكلقوَّ بالفعل من وجه وبا

لثاين هو ٰىل التدريج، وال دفعة أو عكون خروجه إٰىل الفعي

ة قوَّ وج من الاحلصول أو اخلر وث أوا هو احلدقتهحقي. فاحلركة

 اهفذا عرَّ دفعة. وهبأو ال  التدريج أو عىلٰ  يسرياً  عل يسرياً الفإٰىل 

 ماء احلكامء.دق 

وا عمنم هنَّ إعه فتباأو رسطوقون، كأُ ا املحقِّ وأمَّ ]] ٣٢٧[[ص /

ال يمكن  )ةدفعال (قولنا:  نَّ إفه الدور، الستلزام ،ا التعريفهذ

رة  اآلن، واآلن عبايف وللدفعة هي احلصة، وا بالدفعته إالَّ معرف

هي نتيحلركة، فمقدار اارة عن عب الزمانلزمان، وعن طرف ا

 ر.ولدلزم ااحلركة  ا يف حدِّ فعة إٰىل احلركة، فلو أخذناهلدا يفتعر

 ذلك ال كلَّ  نَّ إف )،لتدريجعٰىل ا(أو  )يسرياً  رياً سي: (انقول وكذا

  باحلركة.إالَّ ف عرَ لذي ال يُ ا مان بالزف إالَّ عرَ يُ 

دريج التدفعة والالَّ عة والدفيقة حق رتصوُّ  جيب: بأنَّ وأُ 

ام مور إنَّ األُ هذه  ا أنَّ عليها، فأمَّ  حلسِّ ا نةإلعاي، هيبد  يسرياً  سرياً وي

ان، فمن  املحتاج إٰىل الربه لك هوذمان فلزوان آلب اببسف عرَ تُ 

فة معرِّ  ل احلركةعَ ُجت  ثمّ  ر،موركة هبذه األُ احلف عرَّ تُ  ائز أنْ اجل

 والر، تصوُّ ال ةليَّ مور األوَّ هذه األُ  ببالذين مها سواآلن ال للزمان

 . دور حينئذٍ 

باله مل خيطر ب اين وإنْ عاقل يعرف هذه املع كلَّ  ألنَّ  ،دوهذا جيِّ 

 اآلن والزمان.يف  ءكامت احلامكلن م ءيش

آخر يف  سلك هنجاً  عريف القدماءو ترسطأُ أبطل  امَّ ـول

ن ما يمك للجسم، وكلُّ كن احلصول كة مماحلر ، فقال:فالتعري

ل إذن كام ة، فاحلرككامل لهحصوله  نَّ إأو لغريه ف سمصوله للجح

 هلاقة يحق ه الإنَّ الكامالت من حيث  ها تفارق سائرك، لكنَّا يتحرَّ مل

[ص /[ ما كان كذلكإليه، و وكي إٰىل الغري والسلأدِّ تال إالَّ 

 :انتيَّ فله خاّص ]] ٣٢٨

ه لتوجُّ ن ا، ليكوب ممكن احلصولهناك من مطلو ه ال بدَّ أنَّ  - أ 

 إليه. هاً وجُّ ت

ة، ء بالقوَّ بقٰى منه يش هنَّ كذلك فإ مه ما دالتوجُّ ك اذل أنَّ  - ب

مل يصل إٰىل املقصود،  ا ذبالفعل إ كاً حرِّ تم كوني امك إنَّ املتحرِّ  نَّ فإ

فقد بقٰى منه   كتحرِّ ا دام هو موقف، وم املقصود صل إىلٰ ه إذا ونَّ إف

 ة،لقوَّ اب ءمنها يش يبقٰى  قة بأنْ تعلِّ ة احلركة مهويَّ إذن ة. فء بالقوَّ يش

 بالفعل. ركة حاصالً حلا قصود منملال يكون ا بأنْ و

 نَّ إف ،تنييَّ اّص خلاهاتني  ء منيش هاالت ال يوجد فيوسائر الكام

ة يَّ عربَّ فحصول امل عاً صار مربَّ  أنْ صل فح عاً مربَّ ء إذا مل يكن اليش

غريه.  ب شيئاً ستعق ويينقيض وجب أنْ هي ال يحيث هي من 

 ة.وَّ ء بالقه يشيبقٰى منصل ال إذا ح اً أيضو

يف  وهو ممكن احلصولا كان يف مكان إذم ا، فاجلسذإذا ثبت ه

كان، وإمكان امل كذل يف صولاحلكان م: إانانإمك ففيه ،آخر

 نَّ إف صولكن احليكون مما م كلَّ  رفت أنَّ يه. وقد عإله التوجُّ 

ل، كام ه إٰىل ذلك املطلوبله، فالتوجُّ  الً حصوله يكون كام

ن الثاين كاملا ه إىلٰ جُّ و، لكن التأيضاً  ين كاملثالاكان له يف املوحصو

 .ريجلتد اىلٰ ه عإلي وصولال يكن  ملأسبق الكاملني، وإالَّ 

 كلِّ ة، لكن ال من لذي بالقوَّ ا ءل لليشه كامل أوَّ جُّ التو إذنف

 هي كامل له ام، وإنَّ ته جسميَّ للجسم يف كامالً حلركة ا وجه، فليست 

ة كامليَّ   كانتامَّ ـّم لث ة.لقوَّ با ها كانباعتبار التي هو هةمن اجل

ته الامكانت كإذ لو ك رِّ تحامل نع مفقوداً  شيئاً  تستعقب ة بأنْ ركحلا

] ]٣٢٩ /[[ص ال يف يق احلركة، وجب أنْ  انتفت لبالفعصلة حا

ذا تفسري  ه ة.قوَّ ما هو بالة من جهة لقوَّ ا باملل ا كامل أوَّ إهنَّ : هاحدِّ 

 رسطو.أُ 

 ه بوجوه:ليع َض ُرتِ واع

 كلَّ  نَّ إف  منه،فٰى أخام هو ب ءل: تعريف اليشاض األوَّ عرتاال

ز بني ميِّ ويُ  نالسكو بنينها وبي قفرِّ يُ حلركة وة ايَّ اهم رأحد يتصوَّ 

ف ال التعريمتوه يف ، وما ذكراً  كونه ساكنبنيو كاً متحرِّ كون اجلسم 

  األذكياء. يفهمه إالَّ 

حدوثه   ا يكون ملض إالَّ فرَ يُ  الل األوَّ ل رتاض الثاين: الكامعاال

 بطالنه. أيتريج، وسيدعٰىل الت

 نع،غري ممت يسرياً  يسرياً  احلدوث نَّ أ االعرتاض الثالث: هب 

ء الذي يشال يف وته إالَّ ر ثبكن تصوُّ ا ال يمل ممَّ وَّ كامل األللكن ا

 ر احلدوث عىلٰ كان تصوُّ  فإنْ  ،جتدري سبيل العىلٰ وثه ض حدفرَ يُ 

رسطو، أُ  قد أصحابما يعت كة عىلٰ حلرر اعٰىل تصوُّ  فاً متوقِّ يج التدر

تعريف  عليه كان فاً توقِّ م نيك مل د هذا التعريف. وإنْ فسد فق

ذه أوٰىل من ه ا احلدوث عٰىل التدريجهنَّ بأ داءً بتحلركة اا

 الت.التطوي

ة حقيقة احلركة  ا نمنع من معرف، ألنَّ وفيه نظر]] ٣٣٠[[ص /

فس.  يف الن كامعوارضها، بعض  ر لناوَّ تصبل امل ر ذاهتا،وتصوُّ 

 في توقُّ ستدعال يء،  يف اليشوته إالَّ بث رتصوَّ  يُ الء ن اليشوكو

ف عٰىل يتوقَّ  )لكامل أوَّ (لنا: وء، بل قيشلك الذ ر تصوُّ ره عىلٰ تصوُّ 
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 ها وليس املرادفت عددأقسام السبق قد عر نَّ ، ألزمانة المعرف

 يدور. اين، ف الزمهنا إالَّ 

ا ما  لزمه إنْ رضوري و كة ر احلرتصوُّ  نَّ ال: إيق أنْ  واحلقُّ 

 م.تذكر

  وعنٰى بذلك ساواة.عن امل روجا خأفالطون: إهنَّ ن ع َل قِ ونُ 

 له فيهون حا ويكمن اآلنات إالَّ  آنٌ  ضفرَ  يُ ال يثء بحيشكون ال

 مساوياً عده، وال يكون ه أو بآلن الذي يكون قبلابخالف حاله يف 

 حقة.أو الالَّ السابقة حلالته 

ن  مجلسم يف صفة ل احا نَّ ، ألةبالغرييَّ اغورس ها فيثسمور

 وبعده. اآلن حلاله قبل ذلك ةايرمغ آنٍ  كلِّ  يف الصفات

 :احلصول التدرجيي مكان إيف  :ينثاالبحث لا]] ٣٣١ [[ص/

  استدلَّ اعه. وإٰىل امتن، وذهب كرين يف ذلتأخِّ امل زع أفضلان

ء صول يشكون حلام يإنَّ   فذلك التغريُّ ا تغريَّ ء إذاليش( :أنَّ عليه ب

أو  داً وجوان مء ما كه يشفيث و مل حيدلء عنه، إذ ال يشأو لزو فيه

حاله يف ذلك  يكون ب أنْ ، وجداً وموج كونا يء ممَّ عنه يش لمل يز

، هذا فيه تغريُّ  َض رِ د فُ  وق تغريُّ ون فيه يك الف ،بلهن كحاله ق اآل

 خلف. 

وال  أو ز فيهء له من حدوث يش  بدَّ  فال ء متغريِّ يش فإذن كلُّ 

 قد كان دثالك احلفذ ،ءه حدث فيه يشض أنَّ فرَ ليُ ف ،ء عنهيش

كان ما  لُّ كو  ،- وثللحد  حتقيقاً  - اً وجودثّم صار م ومًا معد

، اء غري منقسمبتداال وذلك ،بالرضورةلوجوده ابتداء فكذلك 

ا إمَّ  ، فذلك الذي حدثاالبتداء ال هويه هو  لكان أحد جزئإالَّ و

فهو  مل يكن ون، فإنْ يك أو ال موجوداً  اء وجودهبتديكون يف ا أنْ 

ود فال خيلو ه وجحصل ل جوده، وإنْ وداء  ابتيف  اليف عدمه  بعد

ء ليشفا بَق مل ي ، فإنْ ة أو مل يبَق قوَّ بال ءنه يش مبقٰى قد  نيكو أنْ  اإمَّ 

،  يسرياً  اً يسريال  حاصل دفعةً ، فهو ل حدوثه مه يف أوَّ قد حصل بتام

ي عني الذيكون  نْ ا أ ٰى إمَّ الذي بقة فذلك قوَّ ء بالبقي منه يش نْ وإ

 موجوداً الواحد  ءيكون اليش لة أنْ استحال ل،وهو حما ،دَ جِ وُ 

 ،يكون غريه ا أنْ مَّ وإ] ]٣٣٢ /[[ص ة،دفعة واحد معدوماً 

هو حيصل فوالذي مل  بتاممه، فقد حصل الً أوَّ الذي حصل  نئذٍ حيف

تدريج، ال واحد له حصول عىلٰ  ءم، فليس هناك يشبتاممه معدو

 لية.تتامور مل هناك أُ ب

ه يكون ل متنع أنْ ت ياذال األحديَّ  ءاليش اصل: أنَّ حلفا

 :يقال ن أنْ ككثرية أم ه أجزاءلالذي  ءيش دفعة، بل الإالَّ  حصول

راد واحد من تلك األف كلَّ  معنٰى أنَّ  تدريج، عىلٰ العٰىل  حصوله

عٰىل  اآلخر. وأمَّ حني حصول ا حني بعد صل يفام حيقيقة إنَّ احل

فهو  ثدحيوما مل  مه دفعة،دث بتامث فقد ححد ما كلُّ تحقيق فال

 .)معدوم حيدث بل هو بتاممه دفعة مل

س من نوعه، فلي اءً دادث ابتحلا ن كونمعوا من ائلواألو

جلملة . وبانازمالبتداء الزمان فيه حركة، وال  ء احلركة آنٌ البتدا

ة دفعجد ما يو هوو يوجد يف آنٍ  ما عندهم تنقسم إىلٰ  األشياءف

 يف ده إالَّ جوو كن ال يم اة. ومنها مقارَّ عراض الاألكاجلوهر و

 وال يمكن ،ه زمانقيطاب أنْ و رضت منه ال بدَّ ء فيش فأّي  ،زمان

ء الذي ال  لزم اجلزوإالَّ ما يمكن،  يكون أقّل  ءيوجد فيه يش أنْ 

، وقد الً هذا أوَّ  بحث معهم يقع يفل. فالندهم حماهو عو أ،يتجزَّ 

 فيه.  همنا قواعدبطلأ 

 :كةرحلاوم ق مفهييف حتق :لثالثا البحث] ]٣٣٣[[ص /

 عنيني: احلركة اسم ملقال الرئيس: 

املسافة  ليف أوَّ  ك املمتدِّ تحرِّ مول للملعقصل اتَّ امل ألمرل: ااألوَّ 

  آخرها. إىلٰ 

يث حنتهٰى للمسافة باملبدأ وامل نيب طاً ن اجلسم متوسِّ : كوالثاين

من  دٍّ يه يف حك فيكون املتحرِّ  ]]٣٣٤[ص /[ فرضته آنٍ  أّي 

 .لك احلدِّ وال بعده يف ذفة ال يكون قبله سالمل فروضةملاحلدود ا

ام مل  ا دك متحرِّ ملا عيان، ألنَّ ألا د له يففال وجو ،لألوَّ ا اأمَّ 

انقطعت  ، وإذا وصل فقدتاممهافاحلركة مل توجد ب ل إٰىل املنتهٰى يص

 وانتهت.احلركة 

ك نسبتني:  حرِّ للمت نَّ إفبل يف الذهن،  ،ه عيناً د لفإذن ال وجو

ا ، فإذن الذي أدركهبة إٰىل املكاان الذي تركه ونسكملا بة إىلٰ سن

 ارتسمت يال ثمّ اخل ل يفكان األوَّ يف املونه رة كصو تسمارت

اخليال، وٰىل عن ة األُ الصور قبل زوالان الثاين رة كونه يف املكصو

عٰىل  معًا هبام  ن حينئذٍ شعر الذهفي ن يف اخليال،الصورتااجتمعت 

ٰىل آخرها،  ل املسافة إوَّ من أ  اممتد�  راً مأ  رك، وأددء واحام يشأهنَّ 

 ة.البتَّ  وجود ركةه احلهلذ رج اخلاوليس يف

 ءما دام اليش تمرٌّ مس ود يف اخلارجفهو أمر موج ،ا الثاينوأمَّ 

 آناً  ن حدود املسافة إالَّ م ءله يف يش حصول ، والكاً متحرِّ كون ي

 ن ذلك احلدُّ كال ذلكر من ثواحد أك يف حدٍّ  تقرَّ ساو ه لنَّ إ، فحداً وا

دأ املب ط بنيوسِّ املت يف نتهٰى اليف امل كون حاصالً في ،منتهٰى حركته

   حدود قد تتغريَّ  بل،  أصالً ة تغريُّ  هذه احلاليف هٰى، وليس واملنت
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 يف حدٍّ  هألنَّ  ،كاً ك متحرِّ ليس كون املتحرِّ  كنفة بالعرض، لاملسا

ال بعد نه وم جهورد خعن كاً مل يكن متحرِّ  وإالَّ  ط، من الوسمعنيَّ 

 ،ملذكورةا فة الصط عىلٰ وسِّ ه متنَّ ك ألمتحرِّ بل هو  ،خوله فيهد

صورة الوسط، وهذه ال يع حدود ذلكثابتة يف مج وتلك احلالة

 آنٍ  كلِّ ال يف يق أنْ  ه يصحُّ ، ألنَّ يف آنٍ هو ك ورِّ تحتوجد يف امل

 ه فيه.ال بعدقبله و ال طمتوسِّ  دٍّ  حه يفنَّ إ :ضفرَ يُ 

عنوا هبا  إنْ  )يف زمان كةٍ  حركلُّ (م: وهلوق] ]٣٣٥ص [[/

ل فيه عٰىل سبيا مان، ووجوده الزهو يفصل فتَّ عقول املاألمر امل

املوجودة يف ر مواألُ  لكن يفارقها بأنَّ مور يف املايض، وجود األُ 

ا فيه، وهذ اً ارضح ايض كانملمن ا ا وجود يف آنٍ املايض قد كان هل

 يض.من آنات املاا م آنٍ  ه يفقحالة حتقُّ ، الستس كذلكيل

 -  طالتوسُّ  ة بمعنٰى كوهو احلر - لثايناملعنٰى اعنوا به  وإنْ 

 الزمان، بل عىلٰ  ه تلزمه مطابقة معنٰى أنَّ زمان ال عىلٰ يف ال فكونه

 الف ،ع مطابق للزمانالقطذلك ن حصول قطع ه ال ختلو منَّ أ  عنٰى م

 ،انزمالذلك ن م نٍ آ يف كلِّ  ثابت هنَّ ألو من حدوث زمان. ينفكُّ 

 .ان بواسطةيف هذا الزم بتاً فيكون ثا

مور األُ ة، وتلك مور خارجيَّ ص بأُ خَّ ام تتشنَّ ة إهيَّ اامل أنَّ واعلم 

ذه دت هفإذا احتَّ ركة، وما فيه احلوالزمان املوضوع : وحدة هنا

 ون احلركةركة، فتكاحلص احلصول الذي هو ثالثة يتشخَّ ال

ومنتهٰى ص شخالمبدأ ب بني طتوسُّ هي ال بالعدد ةحدالوا

واحد،   د يف نوعزمان واحالشخص يف خص ملوضوع واحد بلشبا

رار الزمان ستمبا مستمرٌّ  يف اآلن د موجودر واحٰى أمعنهذا املو

د  نة فعندود معيَّ ت للمسافة حَض افُرتِ  . فإذاسائر األعراضك

ر صا نْ أ طسلواحلصول يف الك لذ ا يعرضيهك إلاملتحرِّ  وصول

يف ذلك الوسط  ريورته حصوالً ص كنالوسط، ل كذل يف والً حص

فقد  لك احلدِّ ذ عنم رج اجلسفإذا خ .ةالشخصيَّ  ٰىل ذاتهمر زائد عأ 

 يف صالً زال كونه حاالوسط، وما ذلك يف  حاصالً  زال كونه

اقية ب تلك احلركة فال جرم أ وذلك املنتهٰى املبدبني ذلك  وسطال

يمكن   الثمّ  .اعوارضهرض من اعا ل عنهخص لكن زابالش

يف  طقتايل النيكون بت امها إنَّ تعاقب ارض، ألنَّ د هذه العوحاآ قبتعا

نع تتايل هذه لك امتتنع ذ امامَّ ـلات يف الزمان، ونواآلسافة امل

 وارض.عال

هلا  نَّ يف أ ئر األعراض احلركة كسا نَّ فظهر أ]] ٣٣٦[[ص /

 كرناه.الذي ذ هوجيف الزمان بال وجوداً ون آليف ا وجوداً 

وذلك ال يوجد يف  ،وسط كيلِّ ال يف احلصول( :لهقو ففي

ة إذا ديَّ يه كثرة عدف  تكونامط إنَّ سُّ ذلك التو ، فنقول:)األعيان

 دِّ ذا احليف ه دَ جِ يقال: الذي وُ  ٰى ة، حتَّ رة عدديَّ املسافة كث كانت يف

صل متَّ  سافةامل ر لكنخاآل يف احلدِّ  دَ جِ وُ سافة غري الذي من امل

إذا مل ة احلصول، فجبوا دود فيهوع واحلطُ القُ ون كفال ت ،حدوا

ط وسُّ ك التذلن يكو فال ة،ة واحد مسافالَّ ن هناك إحتصل مل تك

الزمان يف  ذلك ك يفلك املتحرِّ املنتهٰى لذبني ذلك املبدأ وذلك 

ع نفس مناجلزئي ما ي ، ألنَّ بالعدد واحداً   أمراً احد إالَّ وع الوالن

 ال جزاء فيهان فرض األوإمك. ئين جزذإو كة، فهلرشومه امفه

، اي� ه كلّ لال جيع ءاء يف اليشض األجزإمكان فر ، فإنَّ اي� جيعله كلّ 

 بل املعترب يف، صهه مع تشخُّ يمكن فرض أجزاء كثرية في كاخلطِّ 

 ات.جلزئيَّ فرض ا ء إمكانة اليشيَّ كلّ 

 املفتقرةاحلركة  نَّ يح من الشيخ بأم ترصهذا الكال أنَّ  واعلم

 هن، وأنَّ يف الذ بل،  اخلارجيفس موجودة مان ليالز ةقباطمإٰىل 

 يف زمان توجد إالَّ  الكانت  نْ ة، وإيَّ يف اخلارج آن جودةاحلركة املو

ها بقيس نْ  وأ ال توجد إالَّ ا هنَّ إلزمان، بل مطابقتها ل ال عٰىل معنٰى 

 زمان.

هن كيف  بل يف الذج جود له يف اخلارال وما  بأنَّ  :َض واعُرتِ 

 شيخ حملٌّ عند ال كةرن؟ بل احلايف األعي ملوجودزمان الاب رقدَّ يت

 ودجوللم ال� حم عدوممليكون ا وكيف يمكن أنْ  ته،للزمان وعلَّ 

 ود له يفن ال وجل: الزمايقا  أنْ الَّ إ مَّ هُ له؟ اللَّ  ةً وعلَّ 

ل هبذا ائن، والشيخ غري ق بل يف الذه ارجاخل]] ٣٣٧ [[ص/

 املذهب. 

ن عٰىل  ال يف الزماألوَّ عنٰى ملبا كةاحلر ون وجودكيف يك ضاً يوأ 

 يف ءحصول اليش نَّ ف بأيف املايض مع االعرتا الوجودل بيس

 املاضيةنات اآل  منكان له حصول يف آنٍ  كون قدي  هو أنْ يضاامل

 ؟الً ركة وجود أصذه احله ليس هلمع أنَّ 

 :ةاحلركة وجوديَّ  يف أنَّ  :رابع ث الالبح]] ٣٣٨[[ص /

 كيمحلزع زينون اقد ناة. ويَّ ودوج ركةحلا ة بأنَّ ورة قاضيرضلا

 وا بوجهني:لُّ تدوغريمها يف وجودها، واس يدس مناروب

نت احلركة موجودة كا ول: لوَّ وجه األلا]] ٣٣٩[ص [/

ايل والت ،أو ال تكون كذلك قسمة دائامً قبل الت ا أنْ إمَّ  لكانت

 ة ظاهرة.طيَّ والرشله، م مثل، فاملقدَّ قسميه باطب

يف د جوون هلا وكال ي ا أنْ ة إمَّ احلرك نَّ فأل ،لوَّ األن الا بطوأمَّ 
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 نَّ ، ألقاً لموجودة مطاحلركة ن مل تكن كمل ي فإنْ  .أو يكون ،احلال

قبل، يض وال يف املستله يف املا د له يف احلال ال وجودوجو ما ال

فيه،  اً يف وقت كان حارض ي كان موجوداً هو الذاملايض  ألنَّ 

له يكون  ل أنْ حاستا يف وقت، فإنْ  يحرضالذي س وواملستقبل ه

 وهو نفي، ومستقبالً  يكون ماضياً  نْ أ التحاحلال اس وجود يف

فذلك القدر  ،احلال يفود ا وجكان هل نْ إو ة.يَّ لكلّ با للحركة

ل حمال، واألوَّ  .أو ال ،امً ون منقسيك ا أنْ ال إمَّ  منه يف احلاحلارض

 ألنَّ  ،آلخرصف انعٰىل ال يكون سابقاً أحد نصفيه ال  ألنَّ 

ال  حينئذٍ ف ةرَّ غري مستق ركة منقضية احلضة يففرتملااألجزاء 

أو  اً ماضي يكون بعضه، هذا خلف، بل اً يكون احلارض حارض

ء  منه يشحيرض ال ا أنْ إمَّ ف وأيضاً  .وبعضه حارضاً  الً مستقب

 الكالم يففيعود   بعضه،و حيرضأ  ل.وَّ وهو القسم األ ،صالً أ 

 .قسمنه مبعض أنَّ ذلك ال

 بهحيصل عقي قسم، والذيري منركة غحلا ناحلارض م أنَّ  فيثبت

ة لغري قاب متتاليةر موبة من أُ كَّ مرة ركغري منقسم، فتكون احل ضاً يأ 

 حمال لوجهني:  وذلك أيضاً  ،ةللقسم

ملا   ،ة منقسم  مسافة ركة يقع عىلٰ جلزء من احللك ال: ذاألوَّ 

نصف فها نص ىلٰ إفتكون احلركة  ،دلفرر ابطالن اجلوه عرفت من

 .سمركة منقحلاجلزء من ا فذلكها، لِّ ك حلركة إىلٰ ا

فإذا  ،أ جزَّ تالتي ال تافة من األجزاء سامل برنا تركُّ الثاين: لو قدَّ 

ه حصلت حالة كون نْ ر فاحلركة إك جزء من جزء إٰىل جزء آخحترَّ 

 ك.مل يتحرَّ  حينئذٍ  هألنَّ  ،هو حمالك عنه، فتحرِّ زء امللتامم اجل مالقياً 

 ]]٣٤٠/[[ص  وهك إليه، وتحرِّ زء املجلا ملتام اً ه مالقيعند كون وأ 

 املسافةفتكون  ، ام بينهامطعت احلركة. أو فيانققد  ه حينئذٍ ألنَّ  ، حمال

 ا منقسمة. واحلركة عليه ،قسمة أبداً نم

رة عن احلركة عبا نَّ من أ ن ريه بعض املتأخِّ ذا يبطل ما ظنَّهبو

د احو كلَّ  لية، ألنَّ فات متتااساملة يف حدود من عاقبت متحصوال

 حدوا واحد كان لكلِّ  من آنٍ  ركثأ  دَ جِ وُ  حلصوالت إنْ تلك امن 

د وجَ يُ  مل ، وإنْ ةكنها حرم ءكون يشيفال  ،ةمنها حصوالت مستقرَّ 

زم تتايل يلف ،ليةة متتامور آنيَّ أُ  واحد فهناك آنٍ  ننها أكثر مالواحد م

ت ليس التلك احلصو د منواح كلَّ  ألنَّ ونات، وهو باطل. اآل

ة هي السلوك إٰىل ركحلا ، ألنَّ ينالكامل الثا هو بل الً وَّ أ  كامالً 

 ول.صذلك احل ه نفسأنَّ  ال معنيَّ   حدٍّ يف ولاحلص

وٰىل، أو ألُ ة اعن املامسَّ  ن عبارةتكو ا أنْ الثاين: احلركة إمَّ  هجالو

ن  م جلسمأو انتقال ا ،تنيموع املامسَّ الثانية، أو جم ةامسَّ عن امل

 ٰىل اآلخر.أحدمها إ

 ك.يتحرَّ  ه بعد مل، ألنَّ ل باطلوَّ واأل

 تلو كان اً كة قد انتهت. وأيضرحلا ، ألنَّ ين باطل أيضاً ثاالو

حلركة، ة حصلت اسَّ ة لكان متٰى حصلت املامسَّ هي املام احلركة

 ك.ليس كذلو

 جهني:والثالث باطل لو

ام عبارة عنه ةكاحلر، فإذا كانت اً  ال يوجدان معامل: أهنَّ األوَّ 

 .أصالً  وجود لحركةل ونكال ي نْ وجب أ 

  يثانية هالة ركة، واملامسَّ ا احلوٰىل هي التي عنهة األُ سَّ ام: املاينثال

هي نفس  احلركة ليست ورة قاضية بأنَّ ة، والرضكريها احللالتي إ

تايل كذلك لزم ته لو كان نَّ ألو ركة.ركة أو إليه احلاحلنه ما ع

 .قطالن ت وتشافعاآلنا

ة اسَّ ل اجلسم من ممتقاان نَّ أل ،والرابع باطل] ]٣٤١[[ص /

ا نَّوقد بيَّ  خرٰى،األُ صافه با بعد اتِّ دامهحإصافه بخرٰى معناه اتِّ أُ  إىلٰ 

هني هو ذبل  ،اثبوتي�  اً فيه ليس أمر صاف اجلسم بام حيلُّ اتِّ  أنَّ 

ي ذ اليتلثبوذلك ايكون ه ال  أنَّ إالَّ  اكونه ثبوتي�  بتقديراعتباري. و

 ت حركة. ساية احلركة ليهنو ،كةراحل ه هناية، ألنَّ حصل حركة

يكون  ورة، فالابلة الرضيف مقل هذا استدال اب: أنَّ وجلاو

 .اً عومسم

من  هو احلقُّ أ، كام جزَّ ينقسم إٰىل أجزاء ال تت أنْ  جاز اً يضوأ 

 ي اجلوهر.يف نف ة احلكامءلَّ طال أدإب

قبل، و املستملايض أ  ايف إالَّ ودة ليست موج منا، لكن احلركةسلَّ 

ليس  ا تقبل وليس بزمان، ومساملوبداية  اية املايضفهو هن احلال  اأمَّ 

ة ال سَّ ن. واملامامة يف زركح كلَّ  ركة، ألنَّ مان ال تكون فيه حبز

ة املامسَّ ن ال م نتقكة عبارة عن االة. فاحلرا عدميَّ يقال: إهنَّ  يمكن أنْ 

، ة قبلهاسَّ ه مسبوق بمامنَّ إف نياً ثا ضفرَ ما يُ  لُّ ية، وكوٰىل إٰىل الثاناألُ 

 ندهم. ع ٰى ال يتناه إٰىل ما وهكذا

ن وباقي  يف وجود السكو :مسث اخلاالبح ]]٣٤٢[[ص /

 :ع نواألا

 األعيان  يفأمر ثبويتالسكون  مون إٰىل أنَّ لِّ كتذهب امل

ن كان أكثر من زمال اجلسم يف املن: حصوه عبارة عألنَّ كة، كاحلر

 له يفب حصوقيع واحداً  ن زماناً ه يف املكالة حصوركحل، واواحد

وليس   ،وعدمه البقاءقا بام افرتحدة وإنَّ او ةفاملاهيَّ  مكان آخر.
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، كالصبي ر يف متاثل احلقيقةؤثِّ يُ  كان مل لوو ائداً زاء معنٰى البق

 لرجل.وا

ه يف حصولمني د املتكلِّ عن كونالس(: ريناملتأخِّ قال أفضل 

 .)ن واحدار من زمكثحد أ ز الوااحليِّ 

ون كت يتلحلركة ااتكون   أنْ تيضيق هذا( :قنيل أفضل املحقِّ اق 

ل يف و: هو احلصيقال . والصواب أنْ بعينه سكوناً قبل السكون 

 خترج ٰى ، حتَّ بعينه]] ٣٤٣/[[ص  زيف ذلك احليِّ وله صحز بعد حيِّ 

 .)احلركة منه

رب  عتَ تُ مان من ز  يف املكان أكثر  ا أخذنا احلصولا إذنَّ ومعناه أ 

  ل وه حصنَّ أ ل يصدق عليه وَّ ل األ صو حل الثاين كان ن ان اآلداية م بال

 . اً سكون  فكان  ،ن زمان واحد أكثر م ان الواحد م يف املك ساجل

مكن وال ي ،زيناجلوهرين يف حيِّ  فهو: حصول جتامعاالا وأمَّ (

 .)ام ثالثهل بحيث يتخلَّ كوهنام ثالث. واالفرتاق املهيتخلَّ  أنْ 

  تصُّ خيث ياالجتامع بح حيدَّ  ي أنْ بغني(قني: املحقِّ  أفضلقال 

ن حصول يكون جلوهري م منه أنْ هَ فيُ ي قاله ذبجوهر واحد، وال

يقال: هو  نْ واب أالص. وهرينواجلحصول  ه قال:واحد، ألنَّ 

ل بينه وبني  خلَّ يت يمكن أنْ ث ال ز بحياحليِّ وهر يف حصول اجل

 .)ثالث هر آخرجو

ا  . إمَّ ةا وجوديَّ فنقول: إهنَّ  املعاين،  هذه هوماترفت مفوإذا ع

ع ثبويت وال ميجلا يف دحأمر وا ناحلصول يف املكا أنَّ ن م قملا سب

مور ها أُ في زاتميِّ ، إذ املد بالعدنواع التي حتته إالَّ تلف األخت

ة اجلسم مماسَّ حلركة والسكون ووعدمه يف ا عارضة، كالثبات

من هذه  ن عٰىل حالٍ يكمل  اجلسم نَّ ها. أو نقول: إه وعدملغري

  ، اً كمتحرِّ  ك ثّم يصري تحرِّ غري من كوييصري عليها، ف ألحوال ثمّ ا

 ريمع ثّم يص، ويكون غري جمتاً ري ساكن ساكن ثّم يصغري كونيو

   من أمر إىلٰ تغريُّ ، والقاً رِّ ق ثّم يصري متفمتفرِّ غري  ن، ويكواً معجمت

 .الصفة عي وجودأمر يستد

امل  لعا بأنَّ  اً ي تعاٰىل كان عاملبارال أنَّ ينتقض ب ال يقال: هذا

للعامل  اً ئيرا نكي وكذا مل .ه موجودبأنَّ  اً عامل ارص سيوجد ثمّ 

ثّم صار  ملاللع عالً فايكن  . وملائياً ة العدم ثّم صار رالة رؤيالستح

]] ٣٤٤/[[ص  ة،تكون صفة حادث نْ ع أة متتنليَّ ، والفاعفاعالً 

 تسلسل.ال لزموي ،خرث آحداإإٰىل تقرت  الفوإالَّ 

ة، تيَّ  ثبوالتنياحل ٰى قه كون إحدحتقُّ يف  يكفي التغريُّ  وأيضاً 

 ان.تيَّ مها ثبواحلركة والسكون كال نَّ أ معيتادَّ  وأنتم

 الذات ريُّ غت  يوجبافات الض اإلتغريُّ  ا نقول:ألنَّ 

املرجع هبام إٰىل  وع واحد، ألنَّ ة والسكون نصفات. واحلركوال

 ل آخروبحص مسبوقاً  كان إنْ  احلصول  أنَّ إالَّ  ،زيف احليِّ حلصول ا

 نز كايِّ ول يف ذلك احلحلصبا اً وق سبمكان  وإنْ  حركة،كان 

خر اآل نكا ابوتي� ة وكان أحدمها ثاملاهيَّ  دا يف، وإذا احتِّ اً نوكس

 ورة.رضك بالكذل

 يت.بتدأ ثبوالكون امل وهبذا الطريق ثبت أنَّ 

مسألة ويت لبناء ون ثبكلسا أنَّ  إىلٰ مون ام احتاج املتكلِّ نَّ وإ

 وث عليه.احلد

 من  امَّ هو عدم احلركة ع اعدمي�  اً ن أمرلوا السكوألوائل جعاو

لكة ملالعدم وا وبني احلركة تقابلل بينه ، فالتقابكيتحرَّ  أنْ  هنأش

يَّةمني تقابل الاملتكلِّ  ددهم. وعن عن  . ضدِّ

مها ادإح ان:ن حالتللساك :نقول ا أنْ نَّالتحقيق م واعلم أنَّ 

 ةانية، والثة واحدٰىل وتريعمور الثابتة وبقاؤها لنسب إٰىل األُ حفظ ا

سكون جعلنا ال ك. فإنْ يتحرَّ  نْ أ ه من شأنهأنَّ  عنه معحلركة عدم ا

، وجعلنا مونتكلِّ مليه أشار اإل، وويتثبر و أمل فهارة عن األوَّ عب

 اً أمر ين كانة عن الثالناه عبارجع ل. وإنْ وَّ لأل الزماً  الثاين

 العرتاف ة،نازعة هنا لفظيَّ ري امل. فتصاعدمي�  ]]٣٤٥ [[ص/

 .تنيالاحل تنيات هني بثبوالفريق

حلكامء ، لكن اام شاءالسكون عٰىل أهيِّ  قطلِ يُ  أنْ  حدأ  فلكلِّ 

 :جهني لولثاينة عن اجعلوه عبار

وهذا كة والسكون، ربل بني احليف التقا ل: ال شكَّ األوَّ  الوجه

العدمي ال  السكون األمرا من لفظ لو فهمن نيكو امقابل إنَّ الت

 دهاحدوتكون  نْ ب أ املتقابالت جي ك ألنَّ لوجودي، وذلا

 انطلب للسكون حد�  ثمّ  الً احلركة أوَّ  نحدَّ  ا أنْ مَّ فال خيلو إ  متقابلة.

 لعكس. اأو بها ل حدَّ يقاب

  ة،ل ملا بالقوَّ وَّ ا كامل أ هنَّ احلركة بأا دنل فقد حدَّ كان األوَّ  نْ إف

 حدِّ يف  نأخذ أنْ  ة، فال بدَّ لقوَّ وال ل واألوَّ ثة: الكامألفاظ ثالهنا ف

وجب  اثبوتي�  اً لسكون أمرافإذا جعلنا  ها.دابل أحيق السكون ما

  ل: ل، فنقووَّ األ لقابذ منأخ ا أنْ اله. ثّم إمَّ عٰىل ح حفظ الكامل

 سكون ل كلِّ تكون قب م أنْ فيلز ،ةقوَّ ملا بال ون كامل ثانٍ لسكا

  الثاين، فنقول: ذ مقابل . أو نأخنياً مل يكن السكون ثا وإالَّ ، ةحرك

 نسكو كلِّ  دتكون بع زم أنْ يلف ،للفعبا ل ملاكامل أوَّ السكون 

ون السك هوممف ضِ قت مل يامَّ ـ. ولالً كون أوَّ  مل يكن السكة، وإالَّ رح
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رد يف رسم يو وبقي أنْ  ،كورانان املذبطل احلدَّ  ينمرأحد األ

 ألمر العدمي.وهو ا كامل،الابل كون مقسلا

حصوله  يت وهومر الثبووعنينا به األ الً أوَّ  ا السكونرسمن وإنْ 

احلصول، ر باستمرار ذلك شعِ يُ  امب مه إالَّ سنر يمكننا أنْ  ملز حليِّ ا يف

ه نقول: إنَّ  أنْ  ثلم احقه،وأو لمان الز بذكر وذلك غري ممكن إالَّ 

، أو آنٍ ]] ٣٤٦/[[ص  نثر موأك لواحد زماناً ا يف املكاناحلصول 

ا ال ممَّ ذلك  لُّ قبله وبعده فيه، وككون ملكان بحيث ياحلصول يف ا

ا  هنَّ باحلركة التي وصفنا أ  ]ف [إالَّ عرَ ن الذي ال يُ لزما باالَّ ف إعرَ يُ 

 دور.فيون، سكالة معرف  بعدف إالَّ عرَ تُ  ال

ه  منب طلَ ثّم يُ  الً احلركة أوَّ  جعل رسم بطل ذلك تعنيَّ  امَّ ـول

 إذا كان إالَّ يمكن  ذلك الله، و كون مقابالً بحيث يم السكون رس

 .ادمي� السكون ع

 موِّ نلل، فيقابلها ركات سكونمن احلحركة  كلِّ : لوجه الثاينلا

كون الس ام أنَّ سكون يقابلها، وك لالستحالةو ،سكون يقابله

، لك التغريُّ بل عدم ذ رُّ يف املستمالة ليس هو الكتحساملقابل لال

عدم  بل ن املستمرُّ نتقال ليس هو األيبل لالالسكون املقا كلفكذ

  يف األين.التغريُّ 

 عريفاً تركة ليس روه للحالذي ذكيف التعر ر، ألنَّ وفيه نظ

 ثبوتم يف البني الرسم واملرسوالتطابق  ، وال جيبابل رسمي�  اي� حدّ 

 تفاء.نواال

؟ وال يستلزم نٍ ل ثاه كامسكون بأنَّ الف عرَّ ال يُ  مَ ـنا، لكن لِ مسلَّ 

 ،قول بموجبهكان، ونحن نل سبق حصوله يف املركة، بسبق ح

قه باحلصول سب يف شكَّ  الو ،ل الثاينصواحل ون هوالسك نَّ إف

 ل.وَّ ألا

عل؟ بالفل ملا ه كامل أوَّ ه: إنَّ ول يف تعريفال نق مَ ـلكن لِ  ،انمسلَّ 

ا  إمَّ  بعده ب كامل تعقُّ زم عني احلركة، بل يستل زمتل يسال وذلك

 ه.في كَّ وال ش ،أو سكون ركةح

دم يكون بالع ال جيب أنْ  وذأخلتقابل املمنا، لكن اسلَّ 

 .يَّةضدِّ ال ابلكفي تقود، بل يوالوج

 ر.وُّ وري التصوالزمان رض

فنا اجلهة التي هبا عراحلركة من  منا، لكن ال نعرفلَّ س

 ال دور.ان فهتجلاختلفت اوإذا  ون،السك

ن، يف األين هو السكو ريُّ لتغم ادوال نجعل ع]] ٣٤٧[[ص /

 .املستمرِّ ري األين استمرار األين، وهو غبل 

 .الً مناه نحن أوَّ دَّ ق ا م والتحقيق يف هذا

  ق هبار التي تتعلَّ ومألُ ا يف :سادسلالبحث ا]] ٣٤٨ص [[/

 :احلركة

 ة:ستَّ  رموق بأُ علَّ احلركة تت لم أنَّ اع

  ركة.احل فيه  ما :ثلثاال ك.رِّ الثاين: املح ك.املتحرِّ  :لاألوَّ 

 السادس: الزمان. ة.ليه احلركاخلامس: ما إ احلركة.ا منه الرابع: م

 فهنا مسائل: ]] ٣٤٩[[ص /

 :كوٰىل: يف املتحرِّ األُ ة لأسامل

مها  قوِّ يُ  حملٍّ  يف د إالَّ ألعراض ال توجض من اعرة ركاحل

 منه يف فال بدَّ  ،كهو املتحرِّ  لُّ حفذلك امل راض،عمن األ اغريهك

و ل هك هيف املتحرِّ  الَّ احل نَّ البحث يف أ  وقد سبقحركة.  كلِّ 

 ت.لذاك بالعرض ال بارِّ تحه مأنَّ  ك أم ال؟ احلقُّ متحرِّ 

  فليس ،رقة منهاملفا دأ مبن وة ما تككت احلرلَ عِ جُ  إنْ ثّم 

فهو  ،ةبتمور الثالألُ  ةبايناملوهي ت أعّم لَ عِ ُج  وإنْ ك. بمتحرِّ 

 ك.متحرِّ 

وج، ك الربك ما حتته كفلرِّ كاملحيط ُحي ت اكيَّ  الفلواحلاوي يف

د من  احو لَّ ك زاء اآلخر، أو ألنَّ بأج دمهااء أحث أجزا لتشبُّ إمَّ 

 يتبعه.  كرَّ حت اوي إذايف احل خاصٌّ  مكانله  وٰى ملحأجزاء ا

 مذهبهم.  ىلٰ عامن ستقيام ال يء مع أهنَّ هلام احلكاموالعذران قا

ا  هنَّ أل كة،متحرِّ مني لِّ تكملصل عند اك املتَّ ملتحرِّ ا اءوأجز

 موجودة بالفعل، غري اهنَّ إل فا عند األوائعل، أمَّ ه بالفموجودة في

د جوو ة، إذ الة هلا البتَّ حرك ض الفرلل افقب ،الفرضجد ب توامإنَّ و

وف، ملوصثبوته بدون ثبوت اوصف يستحيل . واحلركة الً هلا أص

ل اصتِّ لالا هنحركة ال عن مجيع مكاهلا ض فرا العقل فرضه اوإذ

ا باقي املحاط باهلواء، أمَّ  اجلانب، بل عن بعضه وهو بالكلِّ 

يف وٰى املحكة حر وتنمية بمعنٰى  حركة هلا ضفرَ ام تُ إنَّ ألجزاء فا

ة يف جب وجود نقطة وه حركة دوريَّ  نفسىلٰ ع كإذا حترَّ واحلاوي، 

ك عليها، وال يلزم رِّ تحك امليتحرَّ  زكاملر هيك وسطه ال تتحرَّ 

 .أيضاً  بل بالفرضل، الفعها بوجود

 :كثانية: يف املحرِّ لة الاملسأ ]]٣٥٠[[ص /

ك رَّ يتحك، فال ملتحرِّ نفس اك هو يكون املحرِّ  ن أنْ يمكال 

 ة مودعةقوَّ ب كاً  يكون متحرِّ امإنَّ و ،هو جسم ثلذاته من حيسم اجل

 فيه أو يف غريه.

 بوجوه:ه يلوا عدلُّ واست
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لسكون، اتنع عليه لذاته الم كاً ل: لو كان اجلسم متحرِّ وَّ األ

 لولمع ة: أنَّ طيَّ لرشبيان ا ه.م مثلورة، فاملقدَّ رضطل بالوالتايل با

ل رشط أو حصو تباراع غريمن  - ذاتث هي من حيالذات 

 الذات. ببقاء ٰى بقي - ل مانعازو

ة زاء احلركأج نمجزء  ن كلُّ ك اجلسم لذاته لكااين: لو حترَّ الث

الثابت ت ومعلول اجلسم ثابسم ولول اجلعء مجز كلَّ  ، ألنَّ بتاً ثا

 مل ن ثابتاً ، وإذا كاثابتاً ركة يكون جزء مفروض يف احل لُّ بت، فكثا

 كان ة، فلوداحلركة موجوكون ال ت، فصولجزء اآلخر حلل يكن

 . كاً كن متحرِّ لذاته مل ي كاً رِّ تحم

يكون له مكان  أنْ  الذاته فإمَّ  اً كرِّ متح جلسمالثالث: لو كان ا

ل فيه،  إذا حصل وجب سكونه األوَّ كان  فإنْ  .أو ال يكون ،ئمهيال

 إذالف، و هذا خعنه بالذات،  ذات مهروباً لاملطلوب ب لكان اوإالَّ 

 نَّ ة، ألذاتيَّ ة ركاحل  تكونالته موجودة فوذا ركةاحل طلتسكن ب

 اً لب يكن طائم ملالن ممكا ن لهمل يك الذات. وإنْ  يت يدوم بدوامالذا

 ه نحوح، فال يتوجَّ غري مرجِّ ح من الرتجيلزم  الَّ ء منها، وإليش

  اً مل يطلب مكانذا ه إوألنَّ  . كاً تحرِّ لذلك، فال يكون منها ء ميش

يع مج ته إىلٰ حرك نانب أوٰىل مة وج جهإىلٰ ته مل تكن حرك ينهبع

أو ال  ،حمال هوو ك إٰىل الكلِّ يتحرَّ  ا أنْ هات، فإمَّ واجل اجلوانب

 للحركة.اته مقتضية ذ تكونفال ء منها،  يشإىلٰ ك تحرَّ ي

 كلُّ  لكان ه جسمنَّ ك اجلسم أللو حترَّ الرابع: ]] ٣٥١[[ص /

م دَّ املق ل، فباطيل ة، والتاميَّ اجلسيف  الشرتاك الكلِّ  ،كجسم كذل

 ة.صوصيَّ ك هو تلك اخلحرِّ ه جسم ما فاملنَّ ألك حترَّ  إنْ ومثله. 

بة ركة ونسحللل ك قابمتحرِّ  وه يثمن حسم اخلامس: اجل

ا ة إليهك فاعل للحركة ونسبهو حمرِّ  ان، ومن حيثا باإلمكليهإ

ان ة بالوجوب واإلمككاحلرٰىل ة اجلسم إبالوجوب، فتكون نسب

 أنْ  وزجيفال  ،نفياااإلمكان متنوب والوج ألنَّ وهو حمال،  ،اً مع

 ك.ك غري املتحرِّ حرِّ ل هو الفاعل، فاملالقابيكون 

 كيتحرَّ  نْ ك ال بأرَّ ُحي  ا أنْ إمَّ  خيل ك ملرِّ حُ ا ك إذحرِّ املت :السادس

ك،  املتحرِّ غريك حرِّ املك فيتحرَّ  ك ال بأنْ رِّ حُ  إنْ ك، فيتحرَّ  أو بأنْ 

م قدُّ تٰىل نفسها لقة عساب ركةاحلك فتكون يتحرَّ  بأنْ  كرِّ حُ  وإنْ 

نت ك كايتحرَّ  كة بأنْ ذا كان فعله للحرب، فإ املسبَّ ىلٰ ع السبب

علولة الفعل وحال كوهنا مة بجودوم ةا علَّ كوهن لاحلركة حا

 ال. ، وهو حموالفعل معاً  ةلقوَّ ة، فتكون احلركة باة بالقوَّ موجود

 ،هغريوجزؤه  ،ة جزئه حركف عىلٰ كة اجلسم تتوقَّ ع: حرالساب

 الغري ليس ف عىلٰ واملتوقِّ  ،هغري حركة عىلٰ  فسم تتوقَّ ة اجلفحرك

 .ذاتبال ليستذات، فحركة اجلسم بال

ألجسام يكون بعض ا ال جيوز أنْ  مَ ـل: لِ وَّ األ عىلٰ  َض واعُرتِ 

يف ثاين ن البطال معيتادَّ  السكون؟ فإنْ عليه  ك لذاته ويمتنعحرَّ يت

وهو  ،جساماأل اثلمت ه سوٰى عليدليل وال  جسم، منعناه. كلِّ 

عيتم ادَّ  وإنْ  م، بل البعض.جس د سكون كلِّ اهنشا مل نَّ إف ،ممنوع

 م.مسلَّ ض، فالبعبطالنه يف 

كن  يسه ، لكنَّكة لذاتهحلر اتقتيض ال جيوز أنْ  مَ ـلِ ن لك ا،منسلَّ 

ة هنا غري العلَّ  أنَّ م سلِّ نُ القارس؟ وال ]] ٣٥٢/[[ص  باعتبار

ه ينتقض نَّ إف هذا معوع. زوال مان ط أوصول رش موقوفة عٰىل ح

دوام احلركة  احلركة وال جيب تيضلذاهتا تق اهنَّ إلطبيعة، فاب

 ها. بدوام

 ة،الة مالئمط زوال ح احلركة برشتقتيض امنَّ إ عةبيالط :ال يقال

ط ال رش ئمة فزالت احلالة املعي حصلن الطبيكاإٰىل امل فإذا وصل

ام ثر كاأل نَّ أل باقية،عة الطبيكانت  ت احلركة وإنْ مَ دِ فعُ ركة احل

ط وزوال ائحصول الرش  فيه أيضاً ربعتَ يُ  علفاجود اليه وفرب عتَ يُ 

رشط مل ٰىل فة عهلا متوقِّ اهبا معلوجيإ نت يفاكذا ة إالعلَّ  نَّ إفاملوانع، 

 لرشط.ذلك ا إلجياب عند فواتك اذل يستمرّ 

زونه يف وِّ ُجت  ال مَ ك يف الطبيعة، فلِ ذل زتما جوَّ ا نقول: إذألنَّ 

صول ط حرشب كنللحركة، ل ةعلَّ لذاته  جلسمون اويكم؟ اجلس

 ا. ع احلركة عند زواهلفتنقط ،حال غري مالئمة

  وال جيب ،تةا ثابهنَّ إ، فبيعة أيضاً لطبابالنقض : يناثلوعٰىل ا

 ء احلركة.ازثبات أج

د أجزاء جدِّ تُ م فالئغري م ط حالك برشرِّ يعة ُحت : الطبال يقال

 ئمة.املالالة احل من بعدوالالقرب د دُّ جل جتاحلركة أل

 احلركة يكون يقتيض ثله يف اجلسم بأنْ وا مولفقا نقول: نَّ أل

د أجزاء احلركة بسبب تجدَّ ت ٰى حتَّ  فرةمنا حالصول ط حلذاته برش

 ركة جزءليس للح أيضاً نافرة. واحلالة املد من تلك القرب والبع

صل ال د متَّ ر واحبل احلركة أم سم،در عن اجلل بحيث يصبالفع

ا مل يكن إذو م،سأجزاء اجلكبالفرض، بل فعل بال يهاء فجز

 .يكون معلوالً  ال أنْ بالفعل استح موجوداً 

  بحركتها ا تطلبفإهنَّ  ،يعة أيضاً طباللنقض ب: باثلاثلٰىل اعو

وز يف جي ال مَ فلِ ركة، طعت احليه انقوإذا وصلت إل ،ناً معيَّ  اناً مك

 ذلك؟اجلسم 
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 زوال طبرش ركةاحللطبيعة توجب ا ل:يقاال ]] ٣٥٣[[ص /

م للطبيعة  عن املكان املالئ اجلسم خارجاً  انك  الئم، فإذااحلال امل

ل الغري املالئم، فإذا وص الحلط اه برشإلي ةكرحلعة الطبياقتضت ا

 ئم.وحصول احلال املال طلفقد الرشإليه وقف 

  يبَق  اجلسم، ومل ز يفبيعة فليجلك يف الطول: إذا جاز ذنقا نَّ أل

  بأنْ إالَّ  ،ثةوجوه الثاللعة يف هذه الطبيض بالنقن اهلم يف العذر ع

 ،ذلك مسج كلِّ  ب يفللحركة لوج قتضياً يقال: لو كان اجلسم م

ال فائدة  ثة ضائعاً الوجوه الثالالرابع، فيبقٰى ذكر  وجهالو وهذا ه

 فيها. 

جسم عندكم له  كلَّ  نَّ إجسام، فبمنع متاثل األع: لرابٰىل اعو

ة هو يَّ موله صورة جس، اً عميق اً ضريع طويالً  كونه ار هومقد

 ة.لصورله هيوٰىل قابلة لالقابل هلذه األبعاد الثالثة، و هادامتد

ها،  األجسام كلِّ  يف تشاركها بني فال شكَّ ة ثاألبعاد الثال اأمَّ 

ك يف وال يلزم من االشرتا ،عارض وقدار وهذلك هو امللكن 

 يف احلقيقة. اكرض االشرتالعا

أمر   ان عٰىل أهنَّ اإقامة الربه من  بدَّ ال ة فالصورة اجلسميَّ  امَّ أ و

ن تكو أنْ  يمكنال  ةالصورة اجلسميَّ  ها، ألنَّ واحد يف األجسام كلِّ 

ر نسبي ة أمليَّ القاب نَّ الثالثة، ألة هلذه األبعاد ليَّ القاب فسن عبارة عن

عبارة عن أمر ر وهكون اجلفكيف ي ،ولة اجلوهرقمرة من لصووا

 لزمهاة تريَّ هة جوماهيَّ  إذن صورةفال؟  بني شيئنيإالَّ ل عقَ نسبي ال يُ 

 الي� وَّ أ  راً صوُّ رة تتصوَّ ال محمسوسة وة غري ة، وتلك املاهيَّ القابليَّ  هذه

وس املحس نَّ واحد، أل واضع بمعنٰى ا يف مجيع املف أهنَّ عرَ تُ  ٰى حتَّ 

ة الصورليست نفس الثالثة و هو هذه األبعاد امنَّ ر إوَّ تصوامل

ة ميَّ سذا كانت اجل. وإهلا زحيِّ  اض ومقادير الرعأ بل ة، اجلسميَّ 

يع يف مج داً واح كونه فعرَ عراض مل يُ ر تلزمه هذه األمأ  عنعبارة 

جب لوازم ال يواالشرتاك يف ال ، فإنَّ الً فيه أوَّ  حاصالً  ا يكونم

لتي يف ة ااجلسميَّ  فلعلَّ ]] ٣٥٤[[ص / لزومات، املاك يفاالشرت

 تا يففقاتَّ  إنْ ن ويف اإلنساالتي ة سميَّ جر خمالفة يف احلقيقة للجاحل

 اد.عقبول األب

عاد  هذه األبسم إالَّ اجلمن   مل يعلمواامَّ ـجلمهور لاف لةوباجلم

 مجيع قادير مشرتكة بني عاد واملباألوكانت هذه  ،ريدقاوامل

ن ا الفالسفة الذيأمَّ  جسام.بتامثل األرم حكموا ال جسام، األج

 ورةه صر جعلومهوه اجلي علمعٰىل هذا الذ زائداً  أمراً أثبتوا 

ة  يَّ مادّ  ة أمرعاد، واجلسميَّ باألو ر للمقاديريوهي أمر مغا ة،يَّ جسم

ة حمسوسة وال يَّ لك املاهتكن ت مل بعادواألة هذه املقادير ليَّ قاب

 يمكن فكيف ،تصحيحها بالربهانن م ال بدَّ بل ة، لبدهيرة بامتصوَّ 

 ا بني األجسام؟هة باشرتاكعاء الرضورادِّ 

 :قلتم مَ جسام، فلِ األ بني كةمشرتة ورة اجلسميَّ لصا نَّ منا أ سلَّ 

 ةميَّ اجلسورة ا لو اقتضت الصم أهنَّ سلِّ ونُ  ؟ةدَّ كة يف املاشرتم اإهنَّ 

ركة احل سنادإوز جي ال مَ ـفيها، لكن لِ  جساماألت كة لتشاركاحلر

 وصة؟ة املخصملادَّ ٰىل اإ

 ،قابل للكون والفساد عندكم الفلك غريفنقول:  نزده بياناً لو

حلصول ال ااملقدار واجب و لوضعوا شكلله من ال اون مفيك

 ة وجب أنْ اجلسميَّ  كان لنفس ب إنْ وجوك الله، فذلزوا نكمي

مل يلزم  امَّ ل، فة الفلك وغريهميَّ جسذلك لتساوي ك مجس كلُّ كون ي

عض ك بفيتحرَّ  له هنا؟ثموز جي ال مَ جسم كذلك فلِ  يكون كلُّ  أنْ 

 نْ إو. ةيَّ يف اجلسمسام األج وال جيب اشرتاك ،تهيَّ م جلسماألجسا

مل يكن  ، فذلك األمر إنْ اهليع ة زائدسميَّ جلر موجود يف األمان ك

 وإنْ  الفلك، ةجلسميَّ  الزماً  هبسببزم لالة مل يكن اللجسميَّ  الزماً 

 ،البحث لغريها ويعودة أو يَّ اجلسم نفس ا لإمَّ ومه فلز كان الزماً 

 أحد أمرين:تبار  باعإالَّ ل فال ينقطع التسلس

ض غري الزمة عرااألوور الصك األشكال وتل قال:ي ا أنْ إمَّ 

م والكون يلزم جواز اخلرق وااللتئا نئذٍ حيو ك،ة الفلميَّ سجل

 .لفلك اعىلٰ والفساد 

طة   واسا بغري ة إمَّ ا الزمة للجسميَّ هنَّ : إقالي أو]] ٣٥٥[[ص /

مشرتك  مور غريتلك األُ  طة، مع أنَّ ساال بو اسطة ما يلزمهاو بوأ 

 ك.كذلتكون  وز أنْ جي ةكيَّ فكذلك املتحرِّ  ،فيها

ة وال ملا يلزم سميَّ لجل ستملالزمة ليا تلك قيل: إنْ ا أمَّ و

 لـامَّ ة تلك املادَّ  نَّ إف ،ةادَّ ملاهو ويه ة فاجلسميَّ  ملا حتلُّ  ة، بلاجلسميَّ 

لك تلة وسميَّ وكانت مقتضية للج ر املوادِّ لسائ خمالفةكانت 

 املالزمة بني تلكذلك حصول ع لزم من األشكال واألوضا

 مور.ألُ وبني تلك ا ةميَّ جلسا

ة كون لبعض األجسام مادَّ ت أنْ ز ال جيو مَ لِ هذا نقول: ف ىلٰ وع

صوصة، وال اهتا حركة خملذ يضتقت دِّ واخمالفة لسائر امل خمصوصة

 ك احلركة؟لجسام يف تاشرتاك األ يلزم

  هاتكذا جسميَّ ها مشرتكة وت موادُّ ناك امَّ لا العنارص فأمَّ 

 . لفةٰىل قوٰى خمتإ هاادنسإواختلفت حركاهتا وجب  

  ة العنارص، وإالَّ ة ملادَّ لفاوخمها خمتلفة ألفالك فموادُّ ا امَّ وأ 



 ٢٥٩  ...........................................................................................................  األجسام ) ٤٦ف / (لاألحرف 

منه،  قد منعوا ئام وهمتواالل قرد واخلاسعليها الكون والف لصحَّ 

 ها.  موادِّ اهتا إىلٰ حرك سنادإفجاز 

ة غري يَّ القوٰى املادّ  ها: أنَّ فقوا علي التي اتَّ  ء احلكام  ومن مجلة قواعد 

د ضداأل ا لكلِّ  بالً ا ته ق بأصل جسميَّ  نا ك  امَّ ـ م لة، فاجلس معدَّ  بل رة مؤثِّ 

ه وجتعله ي ف د توج  ةص ة خمصو فيه من قوَّ  صف ببعضها فال بدَّ فإذا اتَّ 

 ه، وإالَّ لثبوت ل املمكنة ا ضداد  من األ غريه  من    لقبول ذلك الضدِّ  أوىلٰ 

ضداد، فإذا ه من األ ٰىل من غري له أو  الضدِّ ول ذلك ص ح كن  ي مل 

ليه ما ع ض واهب الصور ا ف أ ٰى لقو ك ا ل تعداد ألجل تس الص ا ختصَّ 

 تااحلرك  ئ د ا ة التي هي مب امنيَّ له. فإذن احلاجة إٰىل القوٰى اجلس  دَّ ع است 

تكون قابلة و  اتملتضادَّ  مجيع ا إىلٰ ة سبة املادَّ ث تتساوٰى ن يام تثبت ح إنَّ 

ح بتلك ، ويرتجَّ ضدٍّ ة لقبول املادَّ ]] ٣٥٦/[[ص  ص ع لتخصُّ للجمي 

هتا لذا  ت ن ا لك، بل ك كذ  ة تكن املادَّ  مل  إذا . و ريه غ  عىلٰ  ك الضدُّ ذل ة القوَّ 

نت عن غ ت غريه اس  دون صه القبول بهفخصَّ  ء بعينه  قبول يشتقتيض

 نَّ إللحركة، ف  ةد موجِ  يست ة ل لقوَّ ك اتل  ، ألنَّ ة أصًال امنيَّ جلس اة القوَّ 

ول فقب ، ة صة للامدَّ خمصِّ وال اض، الفيَّ هو املبدأ  األشياء دوجو طي مع 

فال  ، عداد ت س ال اصة متخصِّ  ة لذاهتا املادَّ  ألنَّ  ه دِّ ون ض رض د الع ا هذ 

 لكانت ، وإالَّ ة دموجو  نوفال تك  ، ة ر البتَّ ة اعتبايكون لتلك القوَّ 

  بيعة. ل يف الط لة وال معطَّ عطَّ م 

 تكون ا قابلة، فالألهنَّ  ةكة احلرة ال تصلح ملبدئيَّ ملادَّ ال: اال يق

 علة. فا

  ،ةاملاهيَّ  مازوبل تقضوين .ولالق ذاه النا نقول: سيأيت بطألنَّ 

وجه إٰىل اله يعود نَّ إلقابلة، ومع ذلك فوهي ا اهنعا تصدر هنَّ إف

 م. دَّ قملا ت فيوهو ضع ،امساخل

 صاحبة. والم، بل املتقدُّ تلزم اله ال يس السادس: بأنَّ ىلٰ عو

 ،دهاوجِ تي تُ احلركة الك نفسها بواسطة رِّ لذات ُحت نقول: ا

 باعتبار الذات يف أنَّ  عالنزل ا، بٰىل نفسهع ءليشا مدُّ الستلزامه تق

فساد   نمتها؟ وال يلزم كيَّ ة ملتحرِّ تها هل تكون علَّ يَّ ا وماهتهيقحق

ن نفسها، بطالها بواسطة حركة حركة نفس بلذات توجلنا: اوق 

 نطالزم من به ال يل أنَّ ا. كامهسة لنفكرتوجب احلالذات ال قولنا: 

 قول بأنَّ لا ادفس ها،تة لزوجيَّ علَّ ا تهوجيَّ األربعة لز القول بأنَّ 

 تها.ة لزوجيَّ علَّ ا هتعة لذاباألر

 من هك ال يعني أنَّ تحرِّ امل ك هواملحرِّ  بأنَّ ئل القا فاحلاصل: أنَّ 

ي ء الذاليش أنَّ به: بل يعني  ركة نفسه،حلة ك علَّ حيث هو متحرِّ 

 ه.ة بعينكيَّ له املحرِّ  لذي عرضتة هو اكيَّ له املتحرِّ  عرضت

 ة جزئه،كاجلسم عٰىل حر ةكرح فقُّ تو باملنع منع: ابلس اىلٰ عو

 اله، وإذ مة، وقبلها ال جزءبعد القسام يكون له جزء اجلسم إنَّ  نَّ أل

ركة أو احلف بوَص يُ ]] ٣٥٧/[[ص  كيف موجوداً  مل يكن

 الكلِّ حلركة  ةً وعلَّ  طاً رشلفريض حركة اجلزء ا و كانلسكون؟ ولا

يف  ةيَّ رضالفاء األجز ألنَّ  ة،هيتناري مت غجود علل ومعلوالم ولز

 جزءاً اجلزء  مل يكن صالً متَّ مل يكن  نْ وإة. متناهي جسم غري كلِّ 

موع أجسام ة، بل جمقباحلقي واحداً  مسجليكن ا بل مل ،باحلقيقة

 ك بالذات.رِّ نها متحواحد م كلُّ كثرية 

لم  فزء، د اجلوجَ مل يُ  دَ جِ وُ  نْ صال احلقيقي إاالتِّ  أنَّ  :فاحلاصل

ة.  يَّ ال كلّ وة تكن هناك جزئيَّ  مل  دَ جِ وُ  احلركة. وإنْ ب فهوص يمكن

سكونه  كة اجلزء، بل عىلٰ ف عٰىل حرتتوقَّ  ال حركة الكلِّ  اً ضيوأ 

 رض.عكته بالرذات وحلاب

ال  مَ ـ، لكن لِ ركة اجلزءفة عٰىل حمتوقِّ  كلِّ حركة ال منا أنَّ سلَّ 

اخلصم حركة  ندع اء؟ فإنَّ ة األجزركح  حركة الكلِّ ي يففكت

تاج حي ذاه ، وعىلٰ يف حركة الكلِّ  ةيافهي كا وواجبة لذاهت اءجزاأل

ريق طلكن ال ،لذاهتا ةاألجزاء غري واجب حركة إٰىل بيان أنَّ  ستدلُّ امل

 قدر عليه، طلوب إنْ عامله يف امل به ذلك يمكنه استتبنيَّ  يالذ

 .واجلزء ضائعاً  كلِّ للض رُّ تعفيصري ال

 وجود يضقتن ذلك ال يلك، زءمن حركة اجل دَّ  به الأنَّ  مناسلَّ 

 ركة.جب احلود عٰىل اجلزء يئاز

 :نه وما إليه: يف ما مة الثالثةسألملا

ام تقع يف مقوالت إنَّ  ةة عند الفالسفكراحل أنَّ  ه سيظهر لكإنَّ 

  ، ءإٰىل يش ء من يش  وانتقالة تغريُّ ركاحل ت أنَّ بع، وقد عرفأر

ما تقل إليه هو نامل، وكة وما منه احلركةراحل بدأ عنه هو م فاملنتقل

 ركة.حليه اإل

 

فيها من مبدأ   بدَّ ال ق اإلطالعىلٰ ة حرك فكلُّ  ]]٣٥٨[[ص /

ة كاحلركات بالقوَّ  وت املستقيمة، أ اكركاحل لعا بالفمنتهٰى إمَّ و

فال  ،فيها لصمف ال صلةحدة متَّ ة واوريَّ ركة الدحلا نَّ إة، فيَّ الوضع

، ق واملغربرشاملي قطتض ذلك لنفرَ . نعم قد يُ اهل  منتهٰى مبدأ وال

ها هي بعينها كة منفاحلر يرتدرم املساجل ض يففرَ نقطة تُ   كلُّ مّ ث

ق نقطة املرش نَّ إيه بالذات، فإل ومامنه  حد ماا، فهنا يتَّ حركة إليه

رة إذا ودلكمل اام تا إنَّ هنَّ إة فكة الدوريَّ ا مبدأ احلرجعلناه إنْ 

عرض د وق ات نتهٰى واحد بالذملبدأ واملاضوع فمو ،لت إليهاوص
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حدة يف واالة قطلنا نَّ إف ،دٍ حوا ن ال يف آنٍ كلصفان، الوله هذان 

يف آنني، فتلك  لهلا ب ٰى نة ومنتهركة معيَّ اآلن ال تكون مبدأ حل

ر، وذلك االعتباثنتان با هاعدد لكنَّحدة بالكانت وا لنقطة وإنْ ا

 . ا هل يةابداية للحركة وهنا هنويف ك كاٍف 

قطة ك نتكون هنا أنْ  ةيَّ ورالدوليس من رشط وجود احلركة 

 نَّ إ، فنتهٰى من وجه ومه دأ من وجمب دة بالفعل تكونوجمو

روضة عتكون م ثعل بحيفلط ليس فيه نقطة باالفلك جرم بسي

بسبب قطع وهو  اقطة إمَّ يه النصل فام حتوإنَّ  ،بارينين االعتذهل

ذلك  وكلُّ ض فارض، و فرأ  ة،ب موازاة، أو مماسَّ بس، أو بحمال

األرض،   عند قائم عىلٰ الَّ لفلك إك ا امتنع حترُّ إالَّ ب وغري واج

ي فكوهو حمال، بل ي ،رمويه عند عدم تلك األُ عت احلركة علتنماو

من الفعل ة القريبة النقطة بالقوَّ  ة كون تلكيَّ رركة الدوق احلقُّ يف حت

 .ٰىل الوجه املذكورع

  ل:قاي نْ ا أ نه وما إليه إمَّ : ما ميقال نْ و أ هو ،هنا نظراً  أنَّ  مواعل

ف احلركة تتوقَّ  نَّ إ م:هلقول طِ بيُ أو ال. والثاين  ،إليه ركةاحتياج احلب

فال  ،لنتقاا واحلركة تغريُّ  وألنَّ  .اوهنام منهة ويعدُّ مور ستَّ عٰىل أُ 

 ،طالتوسُّ  :بوجهني ام توجداحلركة إنَّ  نَّ . وأللهامتعقُّ  مع ل إالَّ عقَ تُ 

 اً طسُّ  مل يكن هو تووإالَّ  مبدأ ومنتهٰى بالفعل، بني ل إالَّ عقَ يُ  الو

ل املسافة من أوَّ  صل املمتدُّ تَّ األمر امل وأ بالفعل. ]] ٣٥٩ ص[[/

 للهام بالفعل. واألوَّ عقُّ ت بعد إالَّ  ضاً يأ قه حتقُّ  لعقَ آخرها، وال يُ إٰىل 

ف يتوقَّ  امف ،للفعابوجودة احلركة م ألنَّ  ،علدمها بالفيستلزم وجو

 بالفعل. موجوداً  يكون أنْ يه جيب عل

 ت.االذان بمتضادَّ  اهومنتهاكة مبدأ احلر أنَّ م علاو

إٰىل البياض،  الكيف، فكاحلركة من السواد ركة يفحلا ا يفأمَّ 

ان دَّ كة ومنتهاها متضابدأ احلرمان مها ذاض الليباد والوسفال

 .بالذات

يف طبيعة  من أكرب حجم  ل انتقال، فكااحلركة يف الكمِّ  يفا وأمَّ 

إٰىل غاية   النموِّ  ية احلركة من غاك ه،يعتء إٰىل أصغر حجم يف طباليش

 .لوالذب

، ولكن جيب  ينيكونا بني الضدَّ  وأنْ  فال بدَّ  ،اندَّ ضايتوقد ال 

 إٰىل الضدِّ ين واآلخر أقرب حد الضدَّ أ قرب إٰىل مها أدحيكون أ  نْ أ 

 من الذبول كمِّ ة. ويف الليَّ ينلا إىلٰ  من الصفرةاالنتقال اآلخر، ك

 .ايةغلا الذي ليس يف موِّ النيف الغاية إٰىل  الذي ليس

 والكيف. مِّ لكركة يف احلاق بيتعلَّ ا ما ذه

ين يف  سا ضدَّ يلاحلركة  فام منه وما إليه ،ا احلركة يف األينوأمَّ 

 أو، ا نقطة، أو خطٌّ ، وذلك إمَّ فة ومنتهاهاام مبدأ مساهنَّ تيهام، ألاذ

كان مبدأ  نْ أ ألحدمها عرض بل  ،نئذٍ ين حيري ضدَّ ومها غ ،سطح

 ن.ير صارا ضدَّ باعتالهذا ابف ،كان منتهٰى  نْ أ  خرلآلو

كز ركام يف امل الزماً  اام طريف احلركة قد يكون طبيعي� وهنك ثّم إنَّ 

واحد  لَّ ك ألنَّ  ،امان ال لذاتيهضدَّ ]] ٣٦٠[ص [/ امهنَّ إف ،يطحوامل

ا غاية وهو كون أحدمه ،ا لهضرع نيرضعانقطة، بل لمنهام 

يكون  أنْ فيلزم  ،عنه عدلبة اواآلخر غاي ،من الفلك لقربا

إذ  ،ان، وبسبب ذلك يتضادَّ الً سفيكون  أنْ  رخواآل مها علواً دحأ 

 ن.اتا هإالَّ  ةاجلهات جهة طبيعيَّ ليس يف 

ة احلرك نَّ إاحلركة، ف ، بل حيصل بواسطةاطبيعي�  نوقد ال يكو

 ل أنْ ألوَّ خر عرض لد اآلرفني وانتهت عنطلأحد ا منت دأبتا لـامَّ 

 ،انمتضادَّ  الوصفان انوهذ ،ن منتهٰى اك أنْ  كان مبدأ ولآلخر

 العارضني. ين بسبب تضادِّ ادَّ تضالطرفان م فيصري

  منتهٰى لغريها ةكبدأ حلرفيصري امل ،الهبامويمكن انق

 بالعكس. و

ان حركة أمر تهٰى ر منخحركة واآلء مبدأ اليشكون  واعلم أنَّ 

ة، يَّ ل هلام يف الذات وال تأصُّ إٰىل الغرين لغريمها بالقياس اضيعر

 أ دمبللملنتهٰى، ف اكون مبدأ، وكذا ي أنْ  اهل ضيعرلمبدإ ذات لف

 ،ورةلرضابغايران و منتهٰى. ومها مته مبدأ أ أنَّ  واملنتهٰى ذات وله

ثّم  اهنفس ة يفاهيَّ واد م. فللسلنفسه ء عارضاً كون اليش لةالستحا

 لبياض.اد إٰىل امبدأ للحركة من السو صار أنْ عرض له 

ن د يكوق  يةاهوالن البداية فض وصمعرو وقد عرفت أنَّ 

وقد ال  ،اقد يكون متضاد�  ضاً وأي .ةن بالقوَّ كوي ، وقدموجوداً 

ني نسبة إٰىل ضواحد من العار لكلِّ  نَّ أيف  كون. وال شكَّ ي

  ن متهاها ركة ومنحلا أ بدفلم ي يقابله،لذ اآلخر اروضه وإىلٰ مع

 هاممن واحد ولكلِّ  ،ركةإٰىل احل تهٰى قياسأ أو منحيث هو مبد

اس قية  احلركإىلٰ  امواحد منه كلِّ  سفقيا ،رخاآل إىلٰ  قياس

 ٰى هتاملنو أ داملب]] ٣٦١/[[ص  املبدأ مبدأ لذي نَّ إالتضايف، ف

 إىلٰ  حد منهاموا اس كلِّ قيا ملنتهٰى وبالعكس. وأمَّ امنتهٰى لذي 

عقل  بدأل مقَ عَ  نْ ه ليس مَ نَّ إيف، فاضاس التاآلخر فليس قي

ا بداية وال هلليس  ةكحرض ئز فراجلا منذ ، إمنتهٰى وال بالعكس

ة.  اجلنَّ ره يف حركات أهلأحدمها، كام نتصوَّ ا هلأو ليس ية اهن

س ، فإذن لي معاً ودين إالَّ جوجدان بأحد الوي ال ان فيواملتضا
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بل ور. وال تقاكذاك امللالنفك ف،لتضايا بلقاينهام تب التقابل

ة، كلملوام عدال ابلتق وال ان.وجوديَّ  ام معاً ب، ألهنَّ ب واإلجياالسل

له أوٰىل  لآلخر أو سلباً  عدماً  ونيك ا بأنْ حدمهأ س ه لي، وألنَّ كللذ

يَّة تقابل الالَّ نهام إيب العكس. فلم يبَق  من  .ضدِّ

كة مبدأ ومنتهٰى حر امأهنَّ  لألجان ضدَّ  ةة واملنتهائيَّ فاملبدئيَّ 

ام يكون حيث وذلك إنَّ هاها، نه منتيال يكون مبدؤها هو بع ةبصف

 .مةيان حلركة مستقنوكي

معان يف جسم  ومها جيت نتهٰى ملا بدأ ضدُّ : كيف يكون املالال يق

 حد؟واسم الاجلاد ال جتتمع يف واألضد ،واحد

ن  مل يك  اد إذالواح مع يف اجلسمألضداد قد جتتاا نقول: ألنَّ 

ة يَّ املبدئهلام، وموضوع  قريباً ] ]٣٦٢[ص  /[م موضوعاً اجلس

الفعل ب  طرفيف  معتالطرف، وال جي بلسم ة ليس هو اجلتهائيَّ نوامل

 ة مستقيمة واحدة.ركحل ٰى مبدأ ومنته يكون أنْ 

  ة،لدوريَّ ااحلركة  يفإليه  ماتقابل ما منه و بقي هنا إشكال يف 

 .للوحدة ضادُّ تل فيه العقَ ه ال يُ نَّ إف

 :ة إٰىل املقوالتكربة احلالرابعة: يف نسألة املس

 رين:أم يف نظروال

 :كةحرقولة ملا ه هذقولنا: يف  مهول: يف مفاألمر األوَّ 

 أربعة أوجه: َل مِ كذا حركة احتُ  ولةمق إذا قلنا يف ااعلم أنَّ 

 قيقي هلا. ح وعلة موضقوامل ل: أنَّ وَّ األ

ط تلك ن بتوسُّ هر، لككان هو اجلو إنْ املوضوع هلا و : أنَّ ينالثا

 لة.املقو

 هلا. هي نوعهلا، واملقولة جنس  لث: أنَّ اثال

ولة إٰىل صنف قلك املت من وهر من صنفاجل يتغريَّ  ع: أنْ الراب

 لتدريج. اىلٰ ع اً خر تغريُّ آ

 د ليس هو أنَّ سوُّ ل: التقول فنا األوَّ مَّ ل باطلة. أ وَ والثالثة األُ 

مل يكن  إنْ تداده عند اشذلك السواد  نَّ إف ،السواد تشتدُّ  اتذ

ء حيدث فيه يش مل فإنْ  جوداً ومكان  . وإنْ مَ دِ بل عُ  يشتدّ  مل جوداً مو

]] ٣٦٣ص [/[ حدث فذات  إنْ ن، وكا كامبل هو اشتداد  الف

ذات السواد  فال يكون يف ،ء آخرفيه يشقية وحدث اد باسوال

ة وساملحس يأة هذه اهلإالَّ ني بالسواد عا ال نلكنَّ فاته.ص بل يف لتبدُّ 

ل  دُّ ع التبمل يق ري باقية، وإنْ السواد غ تذاها فل فيع التبدُّ وق  فإنْ لنا 

ك رتاشبا إالَّ  اداً سوٰى سمَّ يُ  ال ء آخرفهو يش انك ل إنْ فيها فالتبدُّ 

 .االسم

وتكون  ،عن نوعهرجه اشتداد السواد ُخي  ا أنَّ من هذفظهر 

 ون كلَّ مُّ َس طة، لكن الناس يُ سيب دةاحوة كيفيَّ  آنٍ  كلِّ  يفموضوع لل

ن ة مومجيع احلدود املقارب ،سواداً  قاربة من السواداملحلدود ا

ف الطر هوو ، قةحد يف احلقياو . والسواد املطلقبياضاً لبياض ا

ط كاملمتزج،  ذا البياض، واملتوسِّ وك ا،يهيادة عل زالي والغاية الت

ال  سُّ واحله ليإ ينسب نْ لطرفني أ ا من أحدب كن يعرض ملا يقرل

 د.واحوع  نامأهنَّ  ظنُّ ز فيميِّ يُ 

يف  باٍق  ر واحدك مقدانايكون ه ا أنْ ة، إمَّ يَّ رااملقد : احلركةقيل

ته لاخد لزيادة إنْ فاكان  إنْ ف .الأو  ،لتخلخلاة مجيع زمان حرك

 ار وكالمنا فيه.وبتقدير جوازه ال يزيد املقد داخل،بالت كان قوالً 

كون يف ادة إليه من اخلارج فيلزيات نضمَّ ااخله بل تدمل  إنْ و

 نْ إو خل.ن باب التخلذلك م نومل يك بخطٍّ  صال خطٍّ تِّ يقة كااحلق

ية عٰىل الير متتدامقك لزيادة فهنااد ل ال يبقٰى عندار األوَّ املق كان

عند   ناً  صار ساكوإالَّ  الواحد منها زماناً ٰى بقي ال ب أنْ وجي سماجل

هناك مقادير الستمرار، فاه عند فيا منوكالة تخلخليَّ ال حركته

نوع خالفة بالا هل هي متهنَّ ا أ مَّ غري هناية. وأ جود بة الوتتالية آنيَّ م

 ؟اهليتاالنوع عند تبت ية التي ختالفت املتتالالكيفيَّ كا

 ه كذلك.نَّ أ ب فاألقر]] ٣٦٤ [[ص/

ء واهم بمصادمات اهلتضعف عند اً كة قرسة املحرِّ القوَّ  يضاً أ و

ل احلاصل يتناقض، ب ء باٍق فيها يش نيكو أنْ  نمكي الق رواملخ

 الية.متت دوة الوجيَّ القوٰى آناع من اك أنونه

حد وا ن آنٍ مر مور املتتالية أكثهذه األُ من ء د يشوإذا مل يوج

 ات.آلنا يلتتا ن، لزماها زمليتخلَّ  الاقبة تعي موه

 ة القوَّ اع بالنووجود تلك األ بأنَّ  وأجاب الشيخ يف التعليقات

 الفعل.ب

ارج مل يكن  يف اخلوجود  مل يكن هلا األنواع إذا ف بأنَّ ضعَّ يُ و

 احلركة إنْ  ألنَّ  خلارج،د يف اة واحدة وجويَّ كيف سم يفجلركة احل

بل الفعل بودها  يكن وجوملنواع أله اود هذرة عن وجاعبكانت 

 ري، فيكون اجلسم غةمل تكن حركتها بالفعل بل بالقوَّ  ةقوَّ الب

األنواع  كانت هذه ك. وإنْ يتحرَّ  أنْ  لفعل، بل يمكناب كمتحرِّ 

 ة وإنْ اهيَّ ها بالنوع وباملالف ختىلٰ ل عدليال وقد دلَّ  ،الفعلجودة بمو

 تالية المتوهي حد وا ن آنٍ د أكثر مجيوواحد منها ال  كان كلُّ 

وجودها   ر التي هذا شأهنا كيف يقال: إنَّ وماألُ و ،لها زمانيتخلَّ 

 للحركة. تكون موضوعاً  أنْ  زة ال جيوالكيفيَّ  نَّ ت أفثب ؟ةبالقوَّ 
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 ها وبني املوضوع.نياسطة بتكون و نْ ال جيوز أ  هأنَّ  وهبذا يظهر

 فقدهلا،  ة جنساً لقوتكون امل الثالث وهو أنْ  حتاملا االوأمَّ 

ومنه ما هو  ما هو قارٌّ  منهن ياأل من نَّ أ وزعم بعضهم،  يههب إلذ

ة ل هو احلركاومنه سيَّ  ف قارٌّ كيومن ال .ةاحلركة املكانيَّ ال هو سيَّ 

 هومن قارٌّ  الكمِّ ]] ٣٦٥[ص /[ منالستحالة. ويف الكيف، كا

ال سيَّ تخلخل والتكاثف. وباجلملة فالول والوالذب ال هو النموُّ سيَّ 

 ة.و احلركس هجن من كلِّ 

املخالفة بالسيالن والثبات  نَّ  أ ىلٰ إ فذهب بعضهم ،لفواثّم اخت

ته  ال، فيكون يف ماهيَّ يَّ سة الزء ماهيَّ ة جيَّ لاالسيَّ  ألنَّ  ،ةيَّ لفة نوعخما

ة، كزيادة فة عرضيَّ لال املخجع نهم منال. ومسيَّ ب ليس ملا لفاً خما

 .ساقطتان نتا. والقوالن ضعيفان واحلجَّ خطٍّ عٰىل  خطٍّ 

 بيض مع أنَّ األ قةقييف حداخل  ضالبيا فألنَّ  ،وىلٰ األُ ا أمَّ 

م، قوِّ م  بفصلال يكون بعرض غريب قد امتيازه عن األسود

 عة.زة تكون منوِّ زيادة مميِّ  فليس كلُّ 

نوع اد خمالفة بالتب األعدارم د منواح كلَّ  نَّ فأل ،ةثانيالا وأمَّ 

هنا، صاد ونقحااآليادة  لزإالَّ  يسذلك ل خرٰى مع أنَّ األُ مرتبة لل

 نْ ف أ عة الكيحقيقة السيالن إٰىل طبي ياف نضا م منال يلز ا هنافكذ

 ال. لغري السيَّ  اً الفخم الال يكون السيَّ 

ية ثانوالفصول، وضة بالمنق وىلٰ ة األُ ملة فاحلجَّ اجلبو

 حلركة إالَّ عني باال ن اطل من األصل، ألنَّ م باهب. ومذهباخلواصِّ 

 دللبهذا ا أنَّ  معلومو ،تدريجالعٰىل  اً ه تغريُّ يف صفات عضو املوتغريُّ 

 مرة وأ بيَّ نسل حالة التبدُّ  نَّ إف ،لدُّ قع فيه التبس من جنس ما ويل

جنس لو كان من  لالتبدُّ  س كذلك. وألنَّ لي لإضايف واملتبدِّ 

زم لني لانا مثك ل فهام إنْ عند املتبدِّ  إالَّ  ل وهو ال حيصلتبدِّ امل

 ،انع جيتم امأهنَّ  معين دَّ ضامت كانا خمتلفني اانك  اجتامع املثلني وإنْ 

 . خلف ين، هذاالضدَّ ع تاماجفيلزم 

قولة ٰى احلركة يف املنعميكون  أنْ وهو  ،ل الرابع االحتامفتعنيَّ 

 إٰىل نوع آخر.ا نهوع ممن ن] ]٣٦٦ /[[ص  املوضوعتغريُّ 

 :جنس احلركة ين: يفاثر الماأل

 اهللا سقدَّ (ين والدِّ  ةقني نصري امللَّ فضل املحقِّ نا أ شيخ لتسأ

 ت؟املقوالمن ع تقمقولة  يِّ أ حتت  ن احلركةع )روحه

م  قدِّ نُ  نْ أ  حتقيقهو .كل هذا املوضعالرئيس استش جاب بأنَّ أف

 مة، فنقول: له مقدَّ 

  اٰىل ما حتته اقعة عركة وجعل لفظة احل من الناس من

  عٰىل التدريج أمرالتغريُّ  هوممف نَّ بحت، وهو خطأ، فإاك الرتباالش

 ركة. ح :ال لهيقما  لِّ ولك ،ته مل ملا حتاش

ول  عٰىل ما حتتها بالتشكيك ق ولة ا مقهنَّ إ  ل: نهم من قامو

 روج التدرجيي ما هواخل نم نَّ إف والعاج، لجاض الثبيالبياض عٰىل 

البطء وكثرة هو  وهة ولَّ يع طرفا ق وللرس ،يءهو بط يع ومنه مارس 

سكون. ع واليلرسمها ا اً لبطء طرفان أيضعي، ولل الدفاحلصو

وجود ما مل  هنال ام الكومعنٰى  ،ةلقوَّ ا بال ملأوَّ كامل  كةاحلر اً أيضو

 خاصه.أشعٰىل  يكجود مقول بالتشكيكن، والو

عٰىل  الً وقكون مام يء إنَّ ليشا بأنَّ  عٰىل الثاين َض وقد اعُرتِ 

خر وهنا وته لآلقبل ثبها إذا كان ثبوته ألحد كالتشكيأقسامه ب

 ببسب الً لة كامنقكون ال ]]٣٦٧/[[ص  ليس هنَّ إليس كذلك، ف

وجود يكون  كس، بل جيوز أنْ بالعوال  الً كام لةحااالستكون 

ر م والتأخُّ يكون التقدُّ  ، وحينئذٍ الستحالةا لوجود اً النقلة سبب

نها ء ممل يكن يش لـامَّ د دعال واعأن ام أنَّ ك ، وهذاالوجودين إٰىل ائدع

د لعدن اون ككا ال جرم اً جودموه بل لكون ة لكون اآلخر عدداً علَّ 

 إٰىل الوجود، فكذا هنا. داً ائع يكشكالتو أ  تواطؤا بالهعلي قوالً م

ة يف كيك منحرصتشة بالقوليَّ باب املأسليس  هنَّ إوفيه نظر، ف

يكون  بأنْ  س أوىلٰ بياض الثلج لي إنَّ ر، فخُّ لسببي والتأم اتقدُّ ال

مها عٰىل حدألم بل ال تقدُّ  ،لعاج من العكسض ابيا عىلٰ  ماً متقدِّ 

 كذا هنا.  يه،ف بتالتشكيك ثافومع ذلك  ،ضةبيا الر يفآلخا

  إنَّ  : بعضهمال فق ، الناس هنا إذا ثبت هذا فنقول: اختلف

 ع من ذلك.وبعضهم منل. ينفع ولة أنْ مقاحلركة نفس 

 ،متقدَّ لتشكيك عٰىل ما ولة باقمركة حلا بأنَّ  :املانعون حتجَّ او

 ةركفاحل يك،تشكما حتته بال عىلٰ ء من املقوالت بمقول وال يش

 .ةليست بمقول

تشكيك.  تها عٰىل ما حتتها بالم يف مقوليَّ هلقوف ضعوقد سلف 

ة، ولمقا نع من كوهنكيك ال يمتشما حتتها بال ىلٰ ع اتهليَّ مقو وألنَّ 

حيث ينتقل بانتقاله ب هبغري اً ء حماطن اليشوهي كوة اجلد نَّ إف

ن لك مبذ ىلٰ د احليوان أوجل نَّ إك، فا حتتها بالتشكيعٰىل ممقولة 

 نا. هميصه، فكذلك ق 

عن  م يشرتطون يف مقولة اجلدة اخلروجهنَّ أل، يفوهو ضع

 مقولة أنْ  نَّ ك بأتمسُّ العم يمكنهم لد. ناجلمن  ازاً ء احرتاليش

ا يف أهنَّ  كَّ شكة ال  تسلسل، واحلرإالَّ ة و وديَّ فعل ليست وجين

 ينفعل. أنْ مقولة فليست ة، وجوديَّ 
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 )ينفعل أنْ ( ةولا مقبأهنَّ القائلون  جَّ تحاو]] ٣٦٨[[ص /

 هني:وجب

ف  اص اتِّ والتغريُّ  عٰىل التدريج، ل: احلركة التغريُّ األوَّ  جهالو

 و نفسصاف هخرٰى، وذلك االتِّ أُ  بعد زوال صفةصفة ب ءاليش

 فعل.ني لة أنْ نفس مقو ركةإذن احلعال، فاالنف

ه  زميلنفس االنفعال، بل أمر  ة ليستاحلرك نَّ إوهو ممنوع، ف

 ذلك.

أو نسبة  ،ةركاحلس يكون نف أنْ  اإمَّ  )ينفعل نْ أ (ين: ثاال الوجه

 أو نفس ،طلقةاملركة احل ا نفسركة فإمَّ كان نفس احل فإنْ  .احلركة

جل ولة ألركة مقاحل تكون أنْ ل يوجب واألوَّ  .خمصوصة كةحر

ت عٰىل املقوالتزيد  مقولة، والثاين يوجب أنْ  )علينف أنْ ( أنَّ 

 من أوىلٰ ولة ل مقعَ ُجي  أنْ ة بركأقسام احل بعض سيله ، ألنَّ رشالع

ا مَّ إف ٰىل املحلِّ عبارة عن نسبة احلركة إ )ينفعل أنْ ( كان نْ وإ بعض.

نسبة أو عن  ،لِّ حلركة املطلقة إٰىل املحا ة عن نسبةرون عبايك أنْ 

نسبة  ألنَّ ركة، ة احلل يوجب جنسيَّ واألوَّ  .حلِّ ة إٰىل املكة خاصَّ رح

نفسه  ء يفاليشك ذل نويك فألنْ  ، كان جنساً امَّ ـل ء إٰىل املحلِّ اليش

 )ينفعل أنْ (ان ك ة. وإنْ فتزيد املقوالت عٰىل العرش ،وىلٰ أ  نساً ج

عض فليس نسبة ب ،ملحلِّ  اإىلٰ ة حركة خاصَّ  سبةن نرة ععبا

ه إذا كانت وألنَّ  البعض. لة أوٰىل منون مقوتك بأنْ احلركات 

، قولةتكون م نْ بأ أوىلٰ ء الذي له النسبة ة فاليشة مقولالنسب

 .)نفعلي أنْ (ت مقولة سيل كةرحلاف

غريه عٰىل  ء عنهو تأثري اليش )ينفعل أنْ ( فإنَّ ظر، نه وفي

يف  ء غريه. والقسمةزوم اليشملركة، واحليستلزم و فهج، دريالت

 أنْ (عٰىل تقدير كون  تالقوامل الزيادة عىلٰ رصة. وغري حاالثاين 

 جلواز أنْ  ،ةوعنة مملويَّ ة حيث ال أوحركة خاصَّ  )علينف

م من كون يلز والات أوٰىل، ككون بعض احلري] ]٣٦٩ [ص[/

نسبة ون تك ز أنْ جاة، ويَّ سننسبة أوٰىل باجلله ال كون ما النسبة جنساً 

 ة أوٰىل.ة خاصَّ ركح

 :ةاحلرك ع فيهالتي تقوالت ا املقة: يفاخلامس املسألة

 كمُّ ال: ت أربعام تقع يف مقوالكة إنَّ احلر ذهب األوائل إٰىل أنَّ 

 سة: مخ اتاميقع يف مق ا، فالكالم هنضعين والوألاف ووالكي

 :يف الكمِّ  ل: يف وقوع احلركةاملقام األوَّ 

 :عنينو عىلٰ و هو

 : انيقيَّ لتكاثف احلقل: التخلخل واع األوَّ نوال]] ٣٧٠[[ص /

فيصري  امتقبله األجسام يف أنَّ  شكَّ  السبق. ووقد عرفتهام فيام 

، نا كاكرب ممَّ  أ نه ويصري ء مزل جصن غري فم ن،ا كااجلسم أصغر ممَّ 

 زء إليه. ف جيانضغري امن 

 مور:وا عليه بأُ واستدلُّ 

ة ليس للامدَّ ورة، ولصة واب من املادَّ م مركَّ جلسل: امر األوَّ األ

ة ملقدار مستحقَّ  نمل تك هبا، وإذا ر خمتصٌّ  مقداا واليف ذاهتحجم 

  هتا ذا اصِّ  خ يف هلا  كانالَّ وإاحدة، املقادير إليها ونسبة   كانتمعنيَّ 

ليه، ملا يساويه وغري قابل ملا يفضل ع بالً اق  ونٰى يكحتَّ  مقدار معنيَّ 

 أنْ  فأمكن ة جلميع املقادير،بل كذلك كانت قاىلٰ يون اهلتك  ملامَّ ـول

ركة فأمكنت احل ،صأو بأنق هنم أزيدصف بوتتَّ  مقداراً  ةادَّ لع املخت

 ة فيه.يَّ كمّ ال

صورة لة وااملادَّ  من بمركَّ  هنَّ : إناقلء واس سمين: اجلاألمر الثا

هو هو  ن حيثكون مفي ،عٰىل حقيقته زائداً  له مقداراً  نَّ إف، أو ال

نصف  دة. وألنَّ ملقادير واحإٰىل مجيع ا تهفكانت نسب ،قداراملعديم 

ع  الطبفقان يفيف احلقيقة متَّ  نتساوياه مبسيط وكلَّ سم الاجل

 .لِّ كال دارمق نصف فنصالفمقدار  ،وخمتلفان باملقدار

قبول العوارض، واملقدار من يف ن يابيعة متساوطساويان يف التملوا

بمقدار  لِّ من النصف والك كلٌّ صف يتَّ  مكن أنْ ، فأوارضالع مجلة

 ،الكلِّ  ر مقداٰى يصري اجلزء عىلٰ يه حتَّ ء إليادة يشصاحبه من غري ز

ن  فأمكزء، جلا ٰىل مقدارع ٰى يصري الكلُّ تَّ نه حم ءوال نقصان يش

 ان.ف احلقيقيَّ كاثوالتخل تخلال

 املاء ىلٰ ع بُّ كَ فتُ  صُّ : القارورة ُمتَ الثالثمر ألا ]]٣٧١[[ص /

 ا أنْ وإمَّ ء وهو حمال، د وقع اخلالق  يكون ا أنْ ، فإمَّ اءا املخلهفيد

ة ختلياه عٰىل  احلامل إيَّ رسقللخل باسم الكائن فيها ختكون اجلي

 جع إىلٰ ريف ه اثف بطبعتك وأ  ،ءبرد املا فهكان، ثّم كثَّ امل

اه إيَّ وال السبب املخلخل د زعني مه الطبيعجح]] ٣٧٢ [[ص/

 طلوب.املطبعه، وذلك هو عن  خارجاً 

ن يكو أنْ ا فيها إمَّ ع األواين عند غليان ما مر الرابع: تصدُّ ألا

ل  وَّ ألوا ها.عن بب حركة ما هو خارجسبا، أو بب حركة ما فيهبس

ل واألوَّ  .ةريَّ أو مقدا ،ةيَّ ب حركة مكانسبب يكون ا أنْ ال خيلو إمَّ 

ينقل  دة وجب أنْ انت إٰىل جهة واحك ركة إنْ احلك تل ألنَّ  ،الحم

 كانت إٰىل جهات وإنْ  .عهدُّ أسهل من تصإلناء ا نقل نَّ أل ،اإلناء

وال  وهو حمال.  ،ةدَّ ل متضاالواحدة أفعاطبيعة عن ال خمتلفة صدر

النار  نَّ أ  نُّ ظَ ام يُ ك ج،اخلارمن ء يشون تلك احلركة بكت ز أنْ جيو
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ذلك  فينصدع اإلناء، ألنَّ  حجامً  كربيل فيصري أ غخل املاء املتدا

ل  ويدخلها. واألوَّ  باً ث ثقدِ أو ُحي ية، الخ باً ثق يدخل ا أنْ إمَّ  اخلارج

الية مل الثقب اخل تألا امتته إذتقدير صحَّ وب خلالء.لبطالن ا ،لباط

 .هليع عٰىل ما هون كوي وجب أنْ  لب ،هجلسم كلِّ حجم ا زيادة جيب

أو  ،تحدثةفوذ يف الثقب املسالنل قب يف احلجم ديزي ا أنْ إمَّ ين والثا

م. زيادة احلجب ة ال توجسَّ املامس نف ألنَّ  ،ل حمالاألوَّ و .بعده

لفة جلهة ااحدة خمضغط إٰىل جهة وع وييدف ان املامسُّ ك امنعم ربَّ 

 السخونة نَّ وألدع اإلناء. ينص أنْ جيب  ا، واله إليهطرُّ حركته ويض

ن املحوٰى من لتسخُّ ل ب ،لة إليهصبسبب نار وا ال كثرياً  ثدحت

تلك  ، ألنَّ وذالنف بعدحيصل االنصداع  ال أنْ لقاء نفسه. وحمت

ام الزيادة إنَّ  ألنَّ  حمال، النصداع فهوحاصلة قبل ا مل تكن ة إنْ ادالزي

  كة، وكلُّ باحلر ذنفووال]] ٣٧٣ [[ص ، /نفوذ يف اإلناءبال تلحص

 صل يكون قداالنفوذ فيه حض فرَ يُ  نٍ آ لُّ فك ،منقسمةة ركح

حصلت  وإنْ اصلة قبل ذلك. لزيادة حفتكون ا ،بلهق  صلح

 جهني:لوفهو حمال  ،نصداعالبعد ادة الزيا

ٰى تَّ آخر ح سع ملالئء مل يتَّ تأل بيشإذا امناء ل: اإلالوجه األوَّ 

 ه. يثقبه ويشقَّ 

له قب وقد حصلت دةيانشقاق بسبب زاالكان إذا : اينالثجه الو

ال.  ق، وهو حمشقاناالحيصل  ل أنْ بل االنشقاق ق حيص وجب أنْ 

 مقطع يف جمن احلويكف ،ء وخرج مثلهيقال: دخل يش  أنْ إالَّ 

 يف بعينه إلشكالن يعود الك اق،يزدد إٰىل وقت االنشق بحاله مل

 األقسام ذهه  لتحيث بطدخل مل خيرج مثله. و لـامَّ ذي القدر ال

دياده زالذي فيه واجم ساط احلبالنعرض ام إنَّ  اقشقاالن ثبت أنَّ 

ة النتشار املوجبل بواسطة سخونة فيه، ب جسم آخرلة اخمدال ب

 وب.املطلوهو  قداره،م يادةه وزحجم

  العنارصتصري  يلزم منه أنْ  هبأنَّ  :ل والثاين عٰىل األوَّ  َض واعُرتِ 

 رصنالععٰىل مقدار ا ةصري الذرَّ ت نْ أة، وبأمجعها عٰىل قدر الذرَّ 

 خلخلجيوز الت نْ أ و ببطالنه. اضيةورة ق رضوالها، بجملت

 .ٰىل األفالكثف علتكاوا

نع قبوله متا للكلِّ  ون جزءاً يكم ا دازء ماجل هام بأنَّ ق بينرِّ وقد فُ 

والفلك  ،راملقداصف بذلك يتَّ  أنْ كن فصل أم، وإذا انملقدار الكلِّ 

 نهع ينفصل جزؤه أنْ  ا استحالإذو  ل،صاالنفيل عليه ايستح

لك لفا سم آخر غريجه، وليس كلِّ دار ؤه مقجزبل يق أنْ امتنع 

ك. فلر المقدال الصغري منه ٰى يقبتَّ تساوي طبيعته طبيعة الفلك ح

عٰىل  جسم غريه اً ويوجد أيض ،صاليه االنفعل جيوز عنارصوال

د ق رق فلالكالم فيه. لكن هذا ا فيصحُّ  ]]٣٧٤/[[ص  عتهطبي

 ضعفه. عرفت

دار  قعٰىل م ار� مستم ادِّ وامل ء منيكون يشال  نْ أ  يلزمهم أيضاً و

األجسام تبقٰى قها لذلك القدر، لكن كثري من استحقا دملع ،معنيَّ 

 ملقدارعٰىل كون ا ه مبنيٌّ ذلك كلَّ  نَّ  أ عىلٰ . اوأكثري�  ائامً د ديرهامقا

 أنْ  التحسال ثبت نفي اجلزء، إذ لو وعىلٰ  وهو ممنوع. ،عرضاً 

وال يزيد  نه،ء عل يشزوابواسطة  الَّ إ يه كان علدار عامَّ تقص مقين

 .ق التخلخل والتكاثفغريه، فال يتحقَّ م امضان بواسطة إالَّ 

 ة وبالعكس بأنَّ ذرَّ النارص يف قدر الع رةوصري عن رَ ذِ وقد اعتُ 

أو  عليهوالزائد  ،له اعي� يبيكون طمن املقدار  ناً يَّ مع زاً جسم حيِّ  لكلِّ 

  يمكنالود حمد حدٌّ  ضاً أي ، ولذلك القرساي� رسون ق كناقص يال

 ت، فاندفع ما قالوه.افيَّ كيلاكام يف لك ذو ،تجاوز عنهال

ه لو بأنَّ  عليه جَّ احتُ و ركة.احل ر هذهنكِ ة يُ رَّ وكان ثابت بن قُ 

 نذراع م مقدار ل عنرصيقب نْ أمكن أ مقدار كان  ة أيَّ قبلت املادَّ 

املاء ن م  مقدار ذراعنيأو عنرص، هواءً  نقالبهعند اع ذرأ  املاء مخسة

من املاء قد ظم عاألقدار  املرصٰى يكون عنتَّ ح أذرعثة ثالمقدار 

قبل عند  غراألص اء املوعنرص ،صغر اهلواء مقدار األقبل يف

مقدارين  أخذناا لو نَّ إبه، فكذِّ يُ  أعظم. واحلسُّ  قداراً م صريورته

املقدار، ولو كانا ا يف استوي واءً ا هبنامهاملاء فقل نويني ممتسا

 خمتلفني. ضاً أي اءانهلون ااملقدار كا يف نيخمتلف

ه قدار تستحقُّ من امل اة حظ� مادَّ  لكلِّ  أنَّ  منم دَّ تقا به موجوا

واحد  لكلِّ  وجود القارس، وأنَّ ند ه عآخر تستحقُّ  اظ� وح  ،هابعبط

 اها. ال يتعدَّ  ةً لوممع داً حدو

 :بول ذالو موُّ ثاين: النالع نوال ]]٣٧٥[[ص /

تكون تلك  نْ أ ا فإمَّ ر، صال جسم آخاتِّ ب إذا ازداد اجلسم بسب

ال  ا أنْ إمَّ اء املزيد عليه مشتبهة بطبيعته، وأجز يف ادة مداخلةيالز

 ه الذبول.وضدُّ  ،ل هو النموُّ وَّ األكذلك. و تكون

 ف يفالواق  : أنَّ ذبول واهلزالن، والوالسم  النموِّ بنيق رِّ وفُ 

 أنَّ يه زل، واألصل فهيد ق  املتزايد يف النموِّ  نَّ أ امسمن كقد ي النموِّ 

دخلت فيها واشتبهت ل وصاألملنافذ يف ا أحدثت يادة إنْ زال

نسبة ار عٰىل يع األقطمجل إٰىل صاندفعت أجزاء األبطبيعة األصل و

 نَّ إإذا سمن ف ا الشيخوأمَّ  .هو النموُّ دة يف نوعه، فذلك واح

فال يقوٰى الغذاء عٰىل  ،بتصلَّ وتت ة قد جفَّ ليَّ صاأل اءهزجأ 
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فال  ،ادةزيالة إٰىل صليَّ األ ك أجزاؤهرَّ حفال تت ،هاا والنفوذ فيقهريتف

فيه  انمو�  ذلكن دة فيكواك إٰىل الزيتحرَّ ، نعم حلمه قد ييكون نامياً 

 ءعضااألكة حر النموِّ  يقة، لكن املخصوص باسمحلقاب

 .لنموُّ يادة، فهذا هو االز ىلٰ إ ةليَّ صاأل]] ٣٧٦ [[ص/

 بوجوه: َض واعُرتِ 

واحد عٰىل  لُّ اقية كائدة بوالزة يَّ صلل: األجزاء األوَّ الوجه األ

 عهنه أو وضواحد منها يف أي ك كلُّ ام حترَّ الذي كان، نعم ربَّ ره دامق

 .الكمِّ قيقة ليس حركة يف يف احل كلفه، لكن ذأو كي

 فإنْ  .أو ال ،ء ثابتفيه يش نيكو أنْ ا : النامي إمَّ اينالثجه الو

و ، أ ة فقطادَّ ة فقط، أو املروصلا يكون هو ا أنْ فالثابت إمَّ  نكا

ة، دَّ ل املابقاء الصورة عند تبدُّ حالة تسال ،لل حما وَّ ألاو ملجموع.ا

 ة باقية، ألنَّ دَّ تكون املا نْ ور. وحمال أ الص نتقال عىلٰ المتناع اال

ء يشصل به يتَّ  البدن دائامً  نَّ ألال، حمهو ة فاملادَّ  كلُّ كان  نْ الباقي إ

كان  وإنْ  .ء آخرليش ل واالستخالفلُّ حتال يف وينفصل، فهو دائامً 

فهو  ،لا الزائد عليه فيكون يف التحلُّ مَّ وأ ل ما هو األص الباقي

 صالً تَّ م صار الكلُّ  بطبيعته فإنْ  هصل به تشبَّ اتَّ  ذاالغذاء إ حمال، ألنَّ 

فيه  ضةبعض األجزاء املفرت نويك أنْ  عمتندة ايعة واحطب ذا داً واح

 ة، ألنَّ اهيَّ وامل ةعطبياد الاحتِّ مع  لاالزوكن الزوال والبعض ممتنع مم

واحد من   لبسيطة، وكلُّ ركيبه إٰىل األعضاء ال تليحتينتهي  بدنلا

  طبيعة واحدة،ا عىلٰ هنواحد م لِّ يف ك ضةء املفرتاألجزا

ل بالتحلُّ  ضوالبع ئملدااء اض بالبقبعاليكن فلم ] ]٣٧٧ [[ص/

  ، حده بهتَّ يومل مل يتصل الغذاء باألصل  نْ إكس. و عأوٰىل من ال

ة باقية وال املادَّ  تكن مل وإنْ  ا فيه.نله وكالم غذاءً  ا صارم دارفالو

. سِّ حله بحسب اون بقاؤيك، بل ياً يكون املجموع باق  فال ،الصورة

ية،  اغري هن إىلٰ  قسممن النموِّ  حركة زمان ألنَّ  حمال، ثّم هذا أيضاً 

املرتبة  نَّ أل جود،الو واحد منها آينُّ  كلُّ  زيادةيف ال فهناك مراتب

كة. فثبت ت احلرعقطان واحدٍ  ن آنٍ ما لو بقيت أكثر منه حدةاولا

ص اك أشخاهنة، فإذن ل بحسب تلك الزيادالشخص متبدِّ  أنَّ 

 . ر، وهو حمال ناهية يف زمان حمصوغري مت ةمتتالي

ل  دِّ بتغري م حمفوظاً  النامي شيئاً  يف أنَّ منا سلَّ  لث:اثه الالوج

مجيع زمان يف  اٍق ك بهلا من متحرِّ   بدَّ الذات، لكن احلركة ال

يكون هو  نْ ا أ ك هنا إمَّ  حاله، فاملتحرِّ تغريُّ ن م وال بدَّ  ،ةاحلرك

  حالة واحدة. وقبله عٰىل  بعد النموِّ  ه حاله، ألنَّ غريَّ هو مل يتاألصل و

وهلا وع احلاصل، فاجلملة حصمجة وامليكون هو اجلمل أنْ ا وإمَّ 

ن ابتداء م اً جودمو يكون وأنْ  دَّ ب الك واملتحرِّ  ،د هناية احلركةنع

 ا.ئهإٰىل انتها احلركة

صفة، الل فوظ الذات متبدِّ ء حممنا وجود يشه الرابع: سلَّ وجال

بني ام تكون نَّ احلركات إ بحركة، ألنَّ  سيل لتبدِّ ذلك امل كنل

 ين. ليسا بمتضادَّ  ريوالكب والصغري ،ينادَّ ضتامل

تنايف   الادة يزلصل وايقال: األ ل: أنْ األوَّ ن ع بواواجل

 زائداً  د األصل مقداراً يفيل صدة إٰىل األاانضامم الزي نَّ إ، فركةاحل

 ك.لذ إالَّ  النموِّ  يفباحلركة وال نعني  ،دت بهإذا احتَّ 

ة غري زاء أصليَّ جأ  ميلنايف ا : أنَّ وعن الثاين]] ٣٧٨[[ص /

صة، وأجزاء تشخِّ ملا ةوعيَّ وهي احلافظة للصورة الن ،لةبدِّ مت

 لصورة.لك ات تالاب لظهور كامأسب يوه ،ةلمتبدِّ 

 شامات وأندابعض األجزاء ببقاء الء بقاب عىلٰ  يخلشا واحتجَّ 

 وصلت امَّ ـة لذائيَّ غلاألجزاء ا أنَّ  لامف، الحتوهو ضعي القروح.

 به.هت بَّ تش وضعك املإٰىل ذل

هت وتشبَّ ل صلت باألص اتَّ امَّ ـلة داالزي( ك:وقول املشكِّ 

 وع، ألنَّ ممن )عضالبليل من بالتح ىلٰ أو لبعضبطبيعته مل يكن ا

ام ة ربَّ الزياد املختار. وأيضاً  الفاعل إىلٰ ه ادسنإص جيوز يالتخص

 امَّ ـة لئيَّ األجزاء الغذا ة، ألنَّ وَّ قكام وال االستحيف األصل عنز تتميَّ 

 نيف معرض الزوال ومل تك ة كانتا بعد متام اخللقدهروان وك

 بدأً ة مالنوعيَّ الصور  ن م  فيهاامَّ ـلة لقة، واألصليَّ مة اخلمستحك

لك الزيادات ري تفتص ،هادات وحتليلاستزادة تلك الزيال

وهو  ،يل الباق ص ذلك األفات املتعاقبة عىلٰ والنقصانات كالص

 ركة.حلا

ا نويك أنْ  نتهٰى ال جيبأ واملاملبد م من أنَّ تقدَّ بام وعن الرابع: 

ه ا أنَّ نمسلَّ  إنْ  ثمّ  ل.من التقابنوع   ذلكيفين، بل يكفي متضادَّ 

ك بينهام النامي رَّ حتين لذيلكبري ال، فالصغري وادِّ التضان م بدَّ  ال

جعلت لطبيعة ا ضايف، بللصغري والكبري اإلليس ا والذابل

كرب ال ال يف داً صغر وحدوال يف اً حدود]] ٣٧٩/[[ص  اعونلأل

 ،يف ذاته عظيامً  هناك لعظيماك فيام بينهام، فيكون وتتحرَّ  تتجاوزها

وع. وكذلك نم آخر يف ذلك العظي  ىلٰ س إبالقيا صغرياً  ريوال يص

 ين. ضادَّ  الصغري، وإذا كان كذلك كانا متل يفقوال

 :احلركة يف الكيف يف وقوع  الثاين:م املقا]] ٣٨٠[[ص /

 واحد منها:  كلِّ  يفم فلنتكلَّ  ،أربعة الكيف أقسام أنَّ  رفتع قد

 :اتنفعاليَّ عاالت واالالنفل: االقسم األوَّ 
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 ني:برشطكة حلر تثبت فيها ااموإنَّ 

 فيها مع بقاء طبائعها  د تتغريَّ ق  اهلامحو ل: أنَّ ط األوَّ الرش

 ة عنعبارهي  ق احلركة التيمل تتحقَّ   يثبتمل  لوتغريُّ ال نَّ إالنوعية، ف

 مل يكن ذلك لتغريُّ ا ةلق حاالطبيعة لو مل يتحقَّ وبقاء  ما، تغريُّ 

 .وفساداً  ل كوناً ركة، بح

بوت ث وجواز التغريُّ  ن عىلٰ وقاملحقِّ س هنا، فانلد اختلف اوق 

 ه الل له أنَّ حتصُّ بعض من ال مزيد  ات. وظنَّ الكيفيَّ يف ة الاالستح

 وزعم أنَّ  وأنكر االستحالة ،سوسةاملح اهتا كيفيَّ تغريَّ ت ز أنْ جيو

يف  م احلسُّ هبذَّ ك امَّ ـول .يصري بارداً  رُّ حلا اوال اري حار� ال يص البارد

 قتني:رف إىلٰ  قوان املاء، افرتسخُّ حيث يشاهد تذلك 

عموا فز ،معاً  الكونروا االستحالة وأنكن ذيوٰىل: الألُ الفرقة ا

جسم   بل كلُّ  ، تهافرص ىلٰ ع يطاً جسام بساألء من يش ده ال يوجأنَّ 

طبائع، بحيث لا]] ٣٨١ /[[ص من كلِّ  اً زجتون ممه يكنَّ إد فيوج

ه نَّ إف اري� أو نا اوائي� ه أو اأو مائي�  يف احلسِّ  اأرضي�  امً جس ذناإذا أخ

ز حم وعٰىل أجزاء عٰىل طبيعة اخلباللة يعاء عٰىل طبزيشتمل عٰىل أج

ه بات، لكنَّركَّ امل يعمجذلك من   غريإىلٰ العنب  ةعوأجزاء عٰىل طبي

ون الغالب فيه كيم آخر ه، فإذا لقيه جسعليلغالب ٰى باسم امَّ سيُ 

ة قاوموحاول م نموغلوب من الكل برز ذلك املوَّ األ البالغغري 

ء التي ختتلط باألجزا زهاروب ا حالأهنَّ  . وال شكَّ لباً اغكان  ام

بني  زييمال يمكن الت اً سإحسا هاتلبجم ة عليه فتحسُّ كانت غالب

رد إذا ابلوا رِّ منهام كاحلا زجاً تمم مراً هناك أ  سُّ ل احلفيتخيَّ  ،اآحاده

 .)أصحاب اخلليط( مء هؤالامتزجا. وه

 ةأجزاء حارَّ  الً ثفيه م سماجل قول: إنَّ ي منّم من هؤالء ث

 رُّ فارق احلا بارداً  ه إذا صار، لكنَّد منهام كامناً واحس ليوباردة، و

 وبالعكس. ،داربقي الباطنه فبو ظاهره

فذلك   احار� لبارد إذا صار سم ااجل ة: زعموا أنَّ الفرقة الثاني

ارد لببا وإذا اختلطت ة،أجزاء ناريَّ  رجان اخليه مه تدخل فألنَّ 

 .درباوال]] ٣٨٢ ص /[[ احلارِّ بنيط سِّ توم ءيش أحسَّ 

  تلكف رودته،ب عدبحرارة املاء ب ا نحسُّ عٰىل االستحالة أنَّ  دلُّ يو

و تها فهلنار وممازجتسخني ال بمداخلة ابال صلتح نْ ة إاحلرار

تلك بالنار خلع ه ناسخَّ  امَّ ـثّم ل رداً كان با داء ق ملا لوب، فإنَّ املط

 وإنْ  ٰى االستحالة.عنم هوذا وه ،رةة احلراكيفيَّ  سبة ولالكيفيَّ 

 منترد عليه  ا أنْ مَّ النار وممازجتها، فتلك النار إلة اخمدحصلت ب

تكون  ا أنْ ن اخلارج فإمَّ مل تكن م وإنْ ج. ارن اخلال مو أ  ،خلارجا

 و كانت، أ ناراً املاء  ءاعض أجزانقلب ب ن بأنْ ت اآلقد حدث

 .احلارِّ ة ورجماد عن إالَّ  للحسِّ  رهظتكامنة فيه ال  هاة فيه لكنَّموجود

 :ثةثالة لباطلاهب اذفامل

 : انجهعٰىل إبطاله و لُّ ل: الكمون، ويداملذهب األوَّ 

آخر ، أو معنٰى نعني به املداخلة ا أنْ إمَّ ون ل: الكموَّ األ هالوج

ثّم لو  سمني.اخل اجلحالة تدستا من تبملا ث ،ل باطلألوَّ ه. واغري

املاء جزء من  ن م جزء كلِّ يكون مع  ا أنْ مَّ إنا ذلك فهاهنا زجوَّ 

البعض دون  ال يكون كذلك بل يكون ا أنْ إمَّ ، ويهف لنار مداخلا

خلة ن األجزاء اخلالية عن مداوتك ا أنْ إمَّ خيلو  ال ثاينالو البعض.

 جود وقتيضل ي. واألوَّ هلا ة قابلسخونة، أو غريبلة لليها قاالنار ف

 يةغا ء يفملاببعض أجزاء ا سَّ حن  أنْ ثاين يقتيضحالة. والستاال

فليس البعض بذلك أوٰىل  وأيضاً ة. ونسخيف غاية ال الربد وبعضها

جزء يف  مع كلِّ  دَ جِ وُ  إنْ ا جزاء. وأمَّ ألاعة طبي دامن البعض مع احتِّ 

فة رصا]] ٣٨٣[ص [/ تنكرس ا أنْ لو إمَّ فال خيلنار، اء جزء من اامل

ت تثبت ال كرسنا نْ فإ .أو ال تنكرس ،رافة اآلخد برصاحو كلِّ 

ني ئحد اجلزاملالقي ألن وكي نْ ا أ لو إمَّ  فال خي تنكرسمل إنْ و لة،حما

 ،اخلنيمتدان زءمل يكن اجل كنمل ي فإنْ  .أو ال يكون ،لآلخر مالقياً 

 كلذ طحمن س نحسَّ  نْ وجب أ  أيديناسنا املاء بكان فإذا مل وإنْ 

ذلك  ر سارية يف كلِّ ة النال سخونلموس سخونة مثاجلسم امل

 يف يسه لألنَّ  ،هسارية يف كلِّ ج ثلالدة برووبرودة مثل ، حطسلا

 امَّ ـول ن.تافيَّ فيه هاتان الكي  وقد حصلتموضع إالَّ ذلك السطح 

 ه.الوا ق ذلك بطل م بطل

ص ذا ختلَّ إ باملداخلة وجب اً نن كام كاامَّ ـل احلارَّ  فألنَّ  وأيضاً 

 ،أعظم اً انمك يأخذ املجموع البارد أنْ  من ارُّ احلو رد من احلارِّ البا

ا عند غلبة مَّ أف ظملعقد يتبعه ا ظهور احلرِّ  نَّ فإلك، ذس كولي

 ليس. وحمسوساً  نقصاً م ص احلجقِ نا يُ ممَّ فذلك  ارِّ البارد عٰىل احل

اء توجب زيادة اخلف داخلةوامل ،داخلةظهور الربد يوجب فرط م

تداخلني كحكم  ن املواحد م حكم كلِّ  ألنَّ اجلسم،  ونقصان

 دار.قملااآلخر يف 

 ،جلسمن ااطب األجزاء يف لكمون بانحصارا وافرسَّ ذا ا إفأمَّ 

ه ن، ألنَّ خِّ املتس اءملمن اسخن البارد أ  يكون باطن املاء فيجب أنْ 

 ،معةت جمتقد كانوقبل ذلك ف ،قت النريانن فقد تفرَّ خَّ تس إذا

يف باطن اجلسم ال رارة باحل ا ال نحسُّ لكنَّوٰى، قأونتها خون سفتك

 : إذا قيلمن ظاهره، إالَّ د برأ  طنهبا ام نجدبل ربَّ  ،هروال يف ظاه
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ة خلارجيَّ ا ارهتا النرجاو وإذا ،نسخِّ رق وال تُ ال ُحت  الباطنةار لنا

 حالة.وذلك اعرتاف باالست ،نةمسخها ا وجعلتأبرزهت

أو  ،بب خارجٰى بسون كي ا أنْ إمَّ الكامن : ظهور ينالثا الوجه

ه بطبيعته وذات لب يمل يكن بسبب خارج جي. فإنْ خاربسبب  ال

فذلك  ،رجيخا بببسكان  وإنْ  .أبداً  ن ظاهراً كوي نْ أ جب و

 ]]٣٨٤/[[ص  اهب ةً قوَّ ة مناألجزاء الكا لكت يديف ا أنْ السبب إمَّ 

ستحالة. البا ل قولوَّ ذلك. واألأو ليس ك ، عٰىل الربوزوٰى يق

ف عٰىل بب له يتوقَّ السك ذلك يكون حتري ا أنْ لو إمَّ خيين ال والثا

م مستحيل يعظ يكون كلُّ  أنْ  جبو فوقَّ ت نْ فإ .أو ال ،هل تهمماسَّ 

ف قَّ ويت مل وإنْ  الدافع فيه. ب أواجلاذ عندما يستحيل لنفوذمه حج

جزاء ألك اتتحرَّ  جب أنْ يكفي فيه جماورة املشابه و بلة ملامسَّ  اعىلٰ 

ب اجلسم إٰىل جذاان نَّ بل هذا أوٰىل، أل ،بعض ها إىلٰ املتجانسة بعض

كان يلزم  رة األبعد، بلاوجم إىلٰ به أوٰىل من انجذا برجماورة األق 

 أوٰىل من العكس.اهر الظ ون انجذاب الكامن إىلٰ يك ال نْ أ 

 غلب أجذب.أليقال: ا الو

ن  اويه م يس ا م حدة هوهة وامن ج نقول: الذي ييل جسامً ا ألنَّ 

ه ا قلنا بأنَّ إذ إالَّ فهو مباين لذلك،  ءيش لصف نْ إف ك اجلهة،تل

 بناذا قرَّ إباالستحالة. ول قووهو  ،ذبازدياد اجلا دنع يُّ القو يشتدُّ 

ة يمجلة ظهرت نريان عظه بعا عنيناهت ونحَّ ن جبل كربيم ةلعش

جذاب األغلب أجذب لكان ان انو كفل ه عندهم،نة فيامكانت ك

 لعكس.من ا ة أوىلٰ نريان الكامنتلك الإٰىل  ةالشعل

 وطاً خمل ناكاجلسم  ل بالكمون، بل إنَّ قون ال نال يقال: نح

 وباطنه. ارق ظاهرهفد ارلبا ألنَّ  رِّ تحال إٰىل احلاس امإنَّ ه وبضدِّ 

 سامألجه من اضاف إليين ا أنْ مَّ فإإذا فارق البارد  ا نقول:ألنَّ 

يكون  مل يكن وجب أنْ  نْ فإ ينضاف.ال ه، أو مسدَّ  ة ما يسدُّ احلارَّ 

مستحيل يتخلخل  كلُّ ن أو يكوستحيل ينقص حجمه، م لُّ ك

 ،د من خارجوعٰىل سبيل الور همسدَّ  هضدُّ  كان يسدُّ  نْ وإ وينفش.

 حجمه؟ينقص ارة احلربعد صار ما يربد  مَ لِ ف

  ،ءاخلارج يش من ليهال يرد ع يربد ال الذي: اليق  أنْ إالَّ 

  ًا ضيأ وم. كُّ اخلارج، وذلك حت من  ليهد عير ار�  حاوالذي يصري

 ه يفخرٰى، ألنَّ أُ  ةً رَّ م اال يصري حار�  وجب أنْ  بارداً  إذا صار فاحلارُّ 

 ةً رَّ م اً افته رصفد رصبع فكيف يصري ،األمر صار رصفاً  لوَّ أ 

 خرٰى؟أُ ]] ٣٨٥[[ص /

ل عن خشبة فصتي تنة الالنار الكثري :معناه ماشيخ قال ال

يبقٰى ال  ما طنها باو ،اهر مجرها  يف ظوتبقٰى  ا ينفصل م  هاالغضا من

الكمون غري  يلسب دة بالفعل يف باطنها عىلٰ وجون موتك يمكن أنْ 

كان  وئب لالذا جاجلزا الفاشية يف ةكذلك الناريَّ ، واها إيَّ  رقةحم

وز الرب ان بعدك كام اً رصن مبلكا لزجاج موجوداً قبل ذلك يف ا

بام  حساسفيه واإللنفوذ  عن االبرص منعاف ال يإذ هو شفَّ  ،اً رصمب

نع تمر الة الباقية بعد التجمُّ ريَّ لنا االَّ لو مل تكن يف الغضا إ ،ه باطنيف

 ،حقسالو ضُّ زه الريرب ال ل فيه وجوداً عفبالها جودالتصديق بو

يع مج ق بوجودصدِّ تُ  ر، فكيف يمكن أنْ ك باللمس والنظدرَ وال يُ 

 قية؟ه الباذشتعال مع ها حالة االانفصلت عنهالتي ة اريَّ لنتلك ا

ة رَّ احلاة حرارة األدوي رين بأنَّ ملتأخِّ واعرتض أفضل ا

 غري امع أهنَّ  ،افيه التية يَّ ناررة األجزاء الثلكون ام تكإنَّ  كالفربيون

هنا يكون ها  جيوز أنْ ال مَ ، فلِ عند السحق والرضِّ  سِّ لحل ظاهرة

 ؟مثله

عند  بدن احليِّ  نسخِّ ها تُ لكنَّ ةاريَّ زاء نها أجليس في قيل: نْ فإ

ة ال يَّ اّص باخلن سخِّ ا تُ بأهنَّ  قوالً  ناك ة.يَّ ا عنه باخلاّص نفعاهلا

 اء. اع األطبَّ إمجف ة، وهو خالبالكيفيَّ 

ن التي يف الفربيوة يَّ ارلنا زاءأج نَّ قني: بأحقِّ امل أفضلاب وأج

ة يَّ يفنكرسة الكم لكوهنا حسِّ لل]] ٣٨٦/[[ص  تظهرام ال إنَّ 

 .  لزمهم ما مرَّ وإالَّ  ،ضوا مذهبهمبمثله ناق  قالوا فإنْ  مزاج،لل

بعض األجسام  إٰىل أنَّ  - بيكع الإالَّ  -  خ املعتزلةياهب مش ذو

صل النار ا حتوهلذ ،شبواخلجر احلويد احلدا النار كهفيمن تك

دفء منها كالقطن  لقدح. وكاألجسام التي حيصل ابالا يهف

كام  عاالً وهلذا تزداد النار هبا اشت ،ةريَّ أجزاء ناها في نَّ ، ألغريهو

. يحالتي تشتعل هبا املصاب ناألدهازيادة احلطب، وكذا زداد بت

ام ألجساه هذ لقدح كامنة يفاب رجةلو مل تكن النار اخلا لوا:قا

ق قِّ رُ  يف احلجر وإنْ  يصحُّ ان فك ،ةادلها بالعفعي  كان اهللال

ليد إذا ج يف اجلختر نْ نه وأمر نارج الخت ال نْ حة أ مموِّ جتديده  َح دِ وقُ 

وهنا يف هذه األجسام.  كعٰىل  نا فساد ذلك دلَّ رفع امَّ لف ،بعضه كَّ ُح 

 يالذدح دة عن القتولِّ م هاحدنا عٰىل احلرارة فيجعلر أ يقدال و

 .علهنف

 وأنْ  ،شب ملا فيه من الناراخل قرتحي ن جيب أنْ اك ل:قاي ال

 هر لنا عند اللمس.يظ

ة ا كانت قليلأجزاء النار إذ نَّ إف ،مةزملالم اسلِّ ال نُ : ا نقولنَّ أل

ما  جيبمل ج غالبة متنعها من التأجُّ  ةا صالبقة يف مواضع وفيهمتفرِّ 
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 فيهانار ال تي لء اجزالغلبة األ ،لمسالد ذكرتم. وال نجدها عن

ك سحقنا ذل ظهورها وإنْ  ب أيضاً جي وال. ذلك اجلسم عىلٰ 

 . تهاد لقلَّ دَّ تتبا ألهنَّ  ،اجلسم

عاٰىل اهللا ت ب ذلك أنَّ يكون سب ة: ال يمتنع أنْ قضا القال قايض

 عند الَّ ة إشجرال تنبت ال العادة أنْ ] ]٣٨٧[ص /[ قد أجرٰى 

 ام ٰى لو صحَّ تَّ ح ةيَّ ناراء ث بذلك أجزشبَّ تتف ،وقوع الشمس عليها

ال يشتعل  از أنْ ال تطلع عليها الشمس ج مواضع اهن ها ال: إنَّ يق

واء فقط دون غريه من  اهلار يفوجود النوجب أ  بعضهم. وطباحل

ن ال تكون كفيه، لوجودها  صحُّ شايخ يند املاألجسام. وع

 من األجسام.ه غري دونمقصورة عليه 

ورة أمكن. رضلن اولكمل ايف إبطا يعادُّ  ول هواعلم أنَّ 

ه لقدح فإنَّ حيدث بسبب ا ممنوعة، جلواز أنْ هم يلدلالزمة يف ملوا

 ة فيه،لالشتعال بسبب دهنيَّ  اد� ن اجلرم مستعكويونة وسخر ؤثِّ يُ 

اجه أو زم سخونةمنها الدفء لحيصل  ألجساموكون بعض ا

 ق.رتح الوجود نار فيه، وإالَّ  عتبارال با ة التصاقهلشدَّ 

نار إذا ال اءجزل جزء من أ أوَّ  ، فإنَّ فاسدة بالصلبا واعتذارهم

يف لعذر ٰى هذا اأتَّ يت الو يه،ر فؤثِّ ه يُ نَّ إربيت فب إٰىل خشب الكرِّ قُ 

 القطن.

 بطالنه وجوه: عىلٰ  لُّ وتد ،الوروداملذهب الثاين: 

 يف جبل من الكربيت اجد�  يسرية ل: إذا ألقينا ناراً وَّ أله اوجال

ولو  ،اراً ن هعل كلَّ ل يشتباجل نَّ إعة فبرسنه ا عهدناثّم بعَّ  اجد� م عظي

 لكت من كثريكن أ  دون االستحالة مل كان ذلك بالورود من

 النار. نممللقاة الشعلة ا

 ،ةوَّ الق دةها شديلكنَّ ملقدارليلة اكانت ق  وإنْ  ال يقال: النار

 انفركالزعإليها األثر العظيم، ند يست]] ٣٨٨/[[ص  فجاز أنْ 

 ثري.ء الكاامل اليسري يصبغ

ة تلك ربودة ألجل مفارق ه إٰىل الدعون كوي فحينئذٍ  :ا نقولألنَّ 

د د الرباصل عنقصان احليكون الن ال فيجب أنْ  ،ليلةة القالناريَّ 

 كثرياً  ئاً شي تستصحبا انفصلت امَّ ـة ليَّ ارل: النيقا  أنْ الَّ . إحمسوساً 

تعود  ققيلراا عه ليس مإذا صارت رصفة  مَ ـلِ  ول:فنقم. جلسمن ا

 ؟ عظمها إىلٰ 

ل لتخلُّ كان  ده، فإنْ ء برَّ عٰىل يش عَ ِض وُ اجلمد إذا  الوجه الثاين:

من أجزاء  ئاً طرد شيي ري أنْ من غ جلسما لكة يف ذة نافذمجديَّ أجزاء 

ثل طرد م نْ ة، وإدواد حجمه عند الربدزي أنْ  ل وجباألوَّ اجلسم 

برد  اذإ ءاليش كان، لكن احلجم عامَّ  صق ينتال أنْ  نفسه وجب

إٰىل احلجم عد ي ملر من نفسه ثطرد أك ن، وإنْ كا عامَّ  جمهانتقص ح

 د إىلٰ يعوٰى ذ حتَّ افارد النبلمن ا أكثر ة حارٍّ بمخالط ل إالَّ األوَّ 

 لطوهو با ،من احلارِّ تأثري يف ال لبارد أقوٰى ل، فيكون احلجم األوَّ ا

 مذهبهم.  عىلٰ 

 كلذل ء فال بدَّ املا ذت يفة إذا نفاألجزاء الناريَّ  لثالث:لوجه اا

ذلك يف  يكون جب أنْ و ةيَّ عبية طن لقوَّ اك بب، فإنْ ذ من سالنفو

 يسبلها فارجي كياخلفذلك  اخارجي�  كان سبباً  دة. وإنْ حجهة وا

 ؟ هاطها بضدِّ مشاكالهتا وخيل ورةعن جما

ام  يفة فيركة العنعند احل ثحتد قدة رابع: السخونه الالوج

بة ار غرينور ة من غري حضياق لبثة اثال الب عليه أحد العنارصيغل

 مثله سَّ بس الصلب إذا ماسم اليااجلك ن، املتسخِّ يفمكن نفوذها ي

املحكوك  فإنَّ  داً ديش احك� به ا بصاحمهأحد كَّ وحُ يفة ة عنمماسَّ 

 ه. إليبة صول نار غريري وق من غن وقد حيرتيتسخَّ 

 جيعل قوامه بالقرس الذي املخلخلوكذا ]] ٣٨٩[[ص /

اهلواء  ععليه ومنالنفخ  بإحلاح كري، كهواء الالً خخلمت قاً يرق 

 خونةالس نَّ ن ال حمالة، ألخَّ تسه ينَّ إالدخول إليه، ف من رجااخل

تيض ة القوام تققتضية لرقَّ دة املكة الشديل. فاحلرم التخلخلزتست

 .أيضاً  سخونةال

  اك قوي� رِّ ا ُح ال إذرطب السيَّ سم الوهو اجل ض ضخاملخكذا و

ه قبل هذه نَّ ليه، ألريبة إنار غ لووصمن غري  أيضاً  نه يتسخَّ نَّ إف

نار  صولبو نحسُّ ا ال ن هبا مع أنَّ ن وإذا تسخَّ غري متسخِّ  عالفاأل

اصلة ستحالة احلسناد ذلك إٰىل االإلني وجب ه يف احلايبة إليغر

 .اباألسبن هذه م

هبني يف  تشائعني مجسمني ما وضعنا امس: إذا اخلجه الو

خر واآلنحاس، لاك حكم اجلرممستف حصمها مستحدين أ إناء

قة يِّ ات ضج صغرية ومسامَّ رَ فُ  ىلٰ ع ملالوضع مشت متخلخل يف

أثري واحدة ام يف التبتها إليهاحدة نسو ام بنارهنسخِّ نُ  ثمّ  ،كاخلزف

 تخلخل وأشدّ يف املالذي ل ن قبيتسخَّ  ستحصفالذي يف امل نَّ إف

فيه نفوذ ال لةهولس الس احلنعكن بالنفوذ الخُّ ن التسه، ولو كامن

 كذلك.وليس  اآلخر، ندو

 اسه جد� ا رأ نمنا إناء ماء وصمَّ مألا إذسادس: ه الجالو

سه املانع من رأ  شدِّ  بواسطة امِّ ن التخُّ ستع عن المل يمتنه ناوسخَّ 

امتناع  ة معريَّ اء الناه األجزعوض ث تدخلء منه بحييشخروج 
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لتداخل، اع اتنمء عنه الوج يشد خر بعإالَّ فيه به  دُّ عتَ ء يُ يش دخول

 كذلك.س ليو

 دَّ وُش  ءً مات ئَ لِ إذا مُ  قمةقمالسابع: ه الجالو]] ٣٩٠[[ص /

بعد صريورة  شقُّ تن اهنَّ إة فر قويَّ نات يف عَ ِض ووُ  امً كحم ارأسها شد� 

ي لدواب، وهعنها انفر ة تائلة هح صيحوتصي ا فيها ناراً أكثر م

ع امتناع م ار داخلهانة والنسخوال ثفحدو ،ارينل السحَّ يَ من حِ 

ون تحالة والكاالس عىلٰ  ا يدلُّ ه وج املاء منوخر فيهاار الندخول 

 . معاً 

دة ال بارال واألجزاء، وقهف عوَض ا يُ د مربِّ يُ  وجه الثامن: اجلمدال

وال قارس لطبع، يه باإلك تتحرَّ  الف ارِّ تنفر عن احلد بالطبع وتتصعَّ 

 الة.لالستحهناك، فإذن هو 

 عَ ِض وُ إذا طبع بالرد اجلسم البا نَّ بأرين تأخِّ ضل املض أفاعرت

 ع.بالطب يربد هلعلَّ جلمد فافوق 

غري  نله ممثد ربِّ يُ   أنْ يقتيض هقني: بأنَّ ملحقِّ جاب أفضل اأ و

 ده.اجلمد مثل تربُّ  عىلٰ وضع 

 . منع وفيه

 لذلك النفوذ. الستعدادصول اب حل سبرهتامجماو نَّ ال: إال يق

 ستحالة.ا اعرتاف باالذه ل:قوا ننَّ أل

ري من غ تهن برشسخَّ فتت يغضبان نسه التاسع: اإلوجال

 ليه.ر إنال وصو

ع ما يالنفوذ مجل الكمون وعٰىل إبطا  ا يدلُّ وممَّ ]] ٣٩١[ص [/

 لكون والفساد.وجود اعٰىل  يدلُّ 

سدين  ني الفااملذهبن  هذيا إىلٰ صارو امإنَّ  هؤالء أنَّ  واعلم

رة صريوع ناء، وامتيشء ال عن ون يشك اعتنهم بامباعتبار حكم

 آخر. يئاً ء شيش

  نَّ إن فخِّ ذا ُس املاء إ أنَّ : لهإبطا عىلٰ  فيدلُّ ، ثالثلا املذهب اوأمَّ 

البعض يف استحقاق  ها عنز بعضيتميَّ ة مل هبانت متشاك اءه إنْ جزأ 

 ،األثر من البعيدبول ٰىل لقب أوقريال أنَّ  جل ألالَّ ول األثر، إقب

ض السخونة يف بع يظهر كلُّ  نْ رت السخونة أ ظها إذ جيبان فك

لكن ل برودته،  كامقي عىلٰ لباا ٰى النار ويبقكٰى يصري بعضه ء حتَّ ملاا

 سبيل م عىلٰ اجلس  كلِّ ونة يفسخال ر بعضه يظهنَّ إفاألمر بخالفه 

 . تشتدُّ ثمّ  ضعيفة الكلِّ ر يف وتظه ،التشابه

ة بني األجزاء سخونيمة الل أجزاء عدلك لتخلُّ ذ نَّ ال: إال يق

 ة.لناريَّ ا

  ل إىلٰ وَّ زء األاجل نت مرارة تعدَّ حلا :ليقا أنْ ا نقول: يلزم نَّ أل

رض حمال مع ف وتركت الوسط، وذلكلثالث يف اإلسخان ا

 ها.ء كلِّ زاألجا يتساو

 ا أنْ مَّ إ هاتالففاخ ،خمتلفةكانت أجزاؤه  وإنْ ]] ٣٩٢[ص [/

. ٰى خرأُ  ةً نة مرَّ السخود فيستن يمتنع أنْ  وحينئذٍ  ،بردأو  رٍّ كون بحي

 ،ناملسخِّ  لسخونته ألج زايدوتت ونةلسخيكون ضعيف ا أنْ ا وإمَّ 

 يف احلرارة. ة والضعفحصلت الشدَّ  نئذٍ يحف

لفرق بني ا ة فليس يبلغافة واللطافبالكث اختالفهامكان  ا إنْ وأمَّ 

 كلَّ  نَّ إ، فلبعدقرب وامبلغ الالواحد  نوعمن ال ثيف واللطيفالك

 يقرب ق فيامراحرارة واإلف والكثيف يبتدي احلين اللطمحد وا

 يبعد. ام في ثمّ  منه

يف  ثالثة ثبت وجود احلركةال هبذاامللت هذه طوحيث ب

 .الكيف املحسوس

لنوع من االة يف هذا ثبات االستحيف إ وامهور قنعقيل: اجل

 عىلٰ  ام يدلُّ ك إنَّ ذل ، ألنَّ كاٍف ري ه غوأنَّ  ه،ناذكر بام مطلقاً  الكيف

يف  اا، فأمَّ برودهتو امبعض األجساالستحالة يف حرارة  وقوع

بقاء  تها تربد، واألرض معريَّ نا اءبقع النار م :ٰى يقالحتَّ  لِّ الك

ته يصري  يَّ ع بقاء مائ، واملاء ملِّ الب ليعٰىل سب رطبة ال تها تصريأرضيَّ 

صري ود يواألس النشف، ٰىل سبيل عألرض الكيبوسة ا اً يابس

حسوسة، املت امن الكيفيَّ ، إٰىل غري ذلك ار� ري مُ و يصاحللأبيض، و

 تنقلب ماءً  رضاأل أنَّ لوا ام حاو. نعم ربَّ أصالً  ا بهغلويشت فلم

 ت أنَّ إثبا ه فرق بنيآخر، ألنَّ  كس، ولكن ذلك مبحثوبالع

صف تَّ ة عنها وتضيَّ كن زوال الصورة األرهل يم األرض

 ةألرضيَّ رهتا امع بقاء صو ألرضال: ايق  أنْ بنيو ،ةائيَّ لصورة املبا

 ة؟وبرطصافها بالاتِّ  هل يمكن

ه ذه ليكون تبدُّ  : أنْ الكيفة يف للحرك: يناثط الالرش

 سرياً  التدريج يبل عىلٰ  دفعةً ]] ٣٩٣/[[ص   تقعات الكيفيَّ ال

 حساسا فيه باإل، بل قنعويالً كامء عليه دلومل يذكر احل. اً رييس

ته محوض م منرصنة، وانتقال احلسخوال دته إىلٰ من برو تقال املاءنبا

 دفعة سِّ يف احل ما حدث لُّ كس لي ج. لكنريتدوة عٰىل الإٰىل احلال

 وال بالعكس. ،لككذ قةقياحل كان يف

 رصيالبد الشعاع إفسا ة يفحجَّ  الشيخ حكٰى  فألنَّ  ،لا األوَّ أمَّ 

 بة زمانتكون نس أنْ  ان جيبكذلك ك كان ه لوأنَّ  وهي: ،اخلارج

إٰىل  ٰىل زمان حركتهني إد ذراعء عٰىل بعإٰىل يشاع لشعاحركة 
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نني تفاوت امني الزيظهر ب نْ أ  يجب ف ،نيتملسافنسبة ات ابالثو

بعد  ثوابت إالَّ ال نرٰى ال عني أنْ كان جيب إذا فتحنا ال، فيمعظ

 ن.زما

س ري حمسوان غض زمفرَ يُ  ملمكن أنْ ل: من افها وقازيَّ  ثمّ 

 نْ كن أ يمه  الثوابت، ثّم إنَّ ىلٰ إع شعاحركة الحتصل فيه  اً قرص

بته سنجزء فيه صل حي وحينئذٍ  ،ايةنهالإٰىل غري  قسم ذلك الزمانين

تكون  عيدة، فهذه النسبةرية إٰىل املسافة البلقصا فة نسبة املساكإليه 

 .سوساً يكون حميم ال ن العظمالزا مع أنَّ  حاصلة

 يف ونيك قد ال دفعة سِّ احليف ون ما يك بأنَّ يح وهذا ترص

 احلقيقة كذلك.

  ةعدث دفة حتنيَّ وايالصورة احل مذهبه أنَّ  نَّ فأل عكس،الا وأمَّ 

ه  أنَّ ، وليس ذلك إالَّ يسرياً  اً سريي ن حيواناً املني يتكوَّ  ٰى نرا أنَّ ع م

ه . فظهر أنَّ يف احلقيقة ه حاصل دفعةلكنَّ يف احلسِّ  جاً متدرِّ  كان وإنْ 

ات عٰىل التدريج فيَّ كياله هذة يف وع احلركوق  يف ويلمكن التع يال

 وس.املحس

ال تبقٰى  ا أنْ مَّ فإ تريَّ ة إذا تغيفيَّ لكا أنَّ فساده عٰىل  الذي يدلُّ  ثمّ 

، ٰىل التدريجيكون عدمها ع ا أنْ فإمَّ  مل تبَق  فإنْ  .بقٰى ت أو ،التغريُّ  عم

عة واحدة ول التدرجيي، أو دفال احلصمن إبط مرَّ  ملا الحموهو 

]] ٣٩٤/[[ص  بعد ذلك مل تكن رَّ ستما إنْ  ذٍ ينئ، وحاي� آن كونفي

رار استم دُّ ض يفاستمرار الك ألنَّ  ،ةتمرَّ ركة يف الكيف مسحلا

خرٰى ة أُ فيَّ فتحدث ال حمالة كي مرُّ ستي كيف، أو اللحلركة يف اا

 ا، وهو حمال. وإنْ الياآلنني زمان تت بنيكن مل ي ، فإنْ اآني�  حدوثاً 

 قيقة.يف احل امر�  مست يكن التغريُّ كان مل

ها  حدث حال تغريُّ  قد كوني نْ ا أ ة فإمَّ ك الكيفيَّ يت تلبق إنْ و

ل ء. واألوَّ زال يش ء واليشدث ما حأو  ،ءيشل زاأو  ،ءيش

 ن وقوع التغريُّ ه، والثالث يمنع منلتقسيم فيهام بعيع ارجي والثاين

ء بقا استحالةفقوا عٰىل اتَّ  ذه الداللةقون ألجل هحقِّ ملوا. أصالً 

 وا أنَّ لنقصان، بل زعمشتداد وااال مع شخصبال ة الواحدةفيَّ كيال

ود، جمنها آين الوحد وا كلُّ ة اهيَّ بامل نةايبتمتوايل أنواع  املعنٰى منهام

يلزم  اآلنات لئالَّ  ل تلك األزمنة بنيمن ختلُّ  فال بدَّ  ذلكك انوإذا ك

  جاً درِّ متن كا نْ دوث وإهذا احل ر ما قلناه من أنَّ قرِّ ها. وذلك يُ يالتت

 حلقيقة ليس كذلك. اه يفنَّلك سِّ يف احل

ات آلنفا ،ةبالقوَّ  ةودألنواع موجه اهذ يب: بأنَّ اراالفاب وأج

إذا كان هو  التغريُّ  ألنَّ  ،ءبيش يسول .الفعل بالة القوَّ تالية باملت

 بالفعل التغريُّ  كون ذلكلزم من  ةليملتتاع اعن تلك األنوا عبارة

يج جعل درالت عىلٰ ول أنكر احلص نمعل. وبالف ألنواعكون تلك ا

واحد منها   اع خمتلفة كلُّ حلركة أنوإليه اة وما ما منه احلرك بني

ا ، بل إذهبام طبعاً ارقلت نوعني كلِّ  التفاوت بنييظهر وال  اً آن يوجد

احلركة قد  أنَّ  فسالن ظنُّ . فتاوت للحسِّ تباعدت ظهر التف

يقة ليس قيف احل، وعق ج قد وول عٰىل التدريحصلت، واحلص

 لك.كذ

 :الكيف أنواع  القسم الثاين: يف باقي] ]٣٩٥ص [[/

ا ألهنَّ  ة فيه،احلرك دوجوضهم عأنكر ب قدف ال وامللكةاحلا أمَّ 

 حمال. كة عٰىل النفس حلروا ،ةنيَّ نفسا اتيفيَّ ك

  إنْ  ض علامً فرَ الذي يُ  ألنَّ  ة، يه احلركلم ال يمكن فلعا قيل: إنَّ 

 . وإنْ علامً  يكن مل أبعد الوجوه عىلٰ  ه ولويضنقل حصل معه احتام

 ٰى منه.قوأ ا هويوجد م ة استحال أنْ بتَّ امل المل حيصل ذلك االحت

ام نَّ وإ ،هفيركة ف ال حروالط ،العلم طرف نَّ إف ظر،يه نوف

 كونيو ،النقصانالزيادة وضعف وة واليقبل الشدَّ  احلركة فيام

ا مَّ العلم. وأ  اذركة كل احلقبال ي الشكَّ  ني. وكام أنَّ طرف بني حمبوساً 

 ات والشهواتللذَّ الم واالكراهات واآلاإلرادات وو ظنونال

ة ك تقع فيه احلرفمامَّ  اسحسواإل ة واملرضصحَّ الرات ووالنف

ا قصان، وأهنَّ ضعف والزيادة والنة والالشدَّ  منها واحد لقبول كلِّ 

 لتدريج.ا عىلٰ  حتدث

ة ألمزجابعان ام ت أهنَّ إىلٰ  موب ق ة فذهقوَّ ة والالَّ قوَّ الا وأمَّ 

وجد معه الذي يملزاج يوجد أحدمها مع ا أنْ تنع ويم ،ةاصَّ خ

]] ٣٩٦[[ص  /ضادَّ  تفال ،ري مشرتكغ امفموضوعهر، آلخا

 .إٰىل ضدٍّ  ام تثبت من ضدٍّ احلركة إنَّ  ألنَّ  ،اميهف فال حركة ،بينهام

يَّةدم المع ع يف الكمِّ  ةركباحل تقضوين   امهنَّ إف يضاً فيه. وأ  ضدِّ

  عىلٰ هام كيف كانا متعاقبنيلكنَّفني تلخمرضني تابعني لع اكان وإنْ 

 .دٌّ اضت امهام فيه وبينتنع اجتامعهيمو ،ات املوضوعذ

فال حركة   ،فيها تضادَّ فال ات يَّ مّ كالة بملختصَّ اات ا الكيفيَّ مَّ أ و

 فيها. 

 لكمِّ ة بااملختصَّ  اتفيَّ يقال: الكي أنْ  وىلٰ ، بل األقض بالكمِّ نتوي

ل فيها عقَ إذ ال يُ  ،فيها حركة ال اهنَّ إة فالفرديَّ وة جيَّ الزو نفصل ماملن

ه نَّ إء فالنحنااوة امصل كاالستقة باملتَّ ختصَّ ا امل. وأمَّ ة وضعفشدَّ 

 نَّ إف ،إٰىل اآلخر دمها النتقال من أحمكن اي الإذ  ،فيها ةال حرك

 العكس. وال ب ،عندهم  اً ريستد يصري ماملستقيم ال
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 :ضع والو ة يف األينكاحلر: يف الثالثاملقام ]] ٣٩٧ [[ص/

 وري.يها رضركة فع احلوقو نَّ إف ،ا مقولة األينأمَّ 

ف قه هو الذي وأنَّ م وهِ يُ  ام يخفقد ذكر الش ،ا الوضعوأمَّ 

ه يف ايب ذكر الفارأبا نرص نَّ إوليس كذلك، ف له.قب نْ مَ ن عليها دو

، فقال: وضعنييف م )سائلعيون امل(بـ  فرَ عيُ   لهخمترص

اجلوهر  نَّ أ مني لِّ ملتكند اوع ة،ة دوريَّ ضعيَّ ك وت األفالركاحو(

ع وضلاك بام يتحرَّ جسم إنَّ  كلُّ فعل، وحاصل بالم سء اجلالفرد جز

 .)نائه يف املكأجزا بحركة

كالفلك  الذي ال مكان له  اجلسم  نَّ احلركة أ   هذه ىلٰ ع  ويدلُّ 

عٰىل  ك رَّ إذا حت  ، من األفالك  ه غريك  فارقه ن لكن ال ي اه مك أو ل  ، ظم األع 

نفسها  عىلٰ  كناها وغريها إذا حرَّ  لكرةوكا  ، ه ل في ه ب عن مكان  ال ركزهم 

 مذلك اجلس  ألنَّ  ة، انيَّ مك ة ك ر  تكن تلك احلة مل حركة دوريَّ يف مكاهنا 

ال ه وكمِّ  س يف ولي  ، ٰىل التدريج ه ع يف تغريُّ  كَّ  شوال ، ه انمك مل يفارق 

مور  أُ ائه إىلٰ أجز  نسبة ام تتغريَّ ، بل إنَّ ض عرا ريمها من األغ وال كيفه 

ت إذا تغريَّ و  ة، ا حاوية هلا أو حمويَّ مَّ ا إ عنه ]] ٣٩٨ [[ص /  خارجة 

  وهي الوضع.  ، سببها ب  لة ص ا احل   يأة ت اهل تغريَّ النسبة  تلك 

ك حركة مكانية،  لك متحرِّ أجزاء الفد من احو ل: كلُّ يقا ال

 يف املكان فهو أيضاً  كاً جزائه متحرِّ أ من  واحد  كلُّ ما كان  كلُّ و

 .ةانيَّ مك كة الفلكفحران، يف املكك متحرِّ 

كة  رِّ ا متح: إهنَّ ٰى يقالجزاء حتَّ أ  لكلفل م أنَّ سلِّ ول: ال نُ ا نقألنَّ 

 إالَّ أجزاء  لهق حقَّ  تتالصل حد متَّ سم واهو ج بل، نايف املك

يرة غام لِّ قة الكقيح ة. وأيضاً يَّ تكون له حركة فعلفال  ،بالفرض

 جزء ثابتاً  لكلِّ الثابت كم يكون احل فال جيب أنْ  ،جزء قة كلِّ حلقي

 كلٌّ  والكلُّ  ،بكلٍّ ليس زء وألجزاء جواحد من ا كلَّ  نَّ إ، فلكلِّ ل

ء ذو ون يشكي لبعيد أنْ من ا وليس ه.لواق طل ما جزء، فبوليس ب

مكان  جزء منه إىلٰ  غريه ينتقل كلُّ ل وة بالفعل كالرمكثريء زاأج

 قصودفاملر ثبوته قديه بتيفارق مكانه. وألنَّ  ال الكلَّ  نَّ ع أمخر اآل

ع ليس جمون املان لكاملك كت يفحترَّ  وإنْ  جزاءألا نَّ ألحاصل، 

ب ما باحلاصلة له بس ةيأاهل أنَّ  كَّ انه، وال شه حافظ ملكذلك ألنَّ ك

 ها. عند تغريُّ  ةمتغريِّ  من النسب جزائهألض فرَ يُ 

فال يقبل   ،صتنقُّ والاد دتشالا ال يقبل قال: الوضعي ال

 احلركة.

 اً نتصابأو ا ساً تكاان دُّ ه أشنَّ ء: إلليش اليق نْ أ يصحُّ  ول:ا نقألنَّ 

 .ه قابل هلامعٰىل أنَّ  ا يدلُّ وهذخر، من اآل

 .فيه حركة نفال تكو ،وضعال يف ادَّ تض ال يقال: ال

كفي إليه، بل ي امل اما منه ضد�  يكون ب أنْ ول: ال جيا نقنَّ أل

 .كن ذلك بالتضادِّ مل ي إنْ ما من التقابل و برض ثبوت

يف  ع احلركةاع وقويف امتنلرابع: ام ااملق]] ٣٩٩[[ص /

 : جلوهرا

ك يف  رِّ تحه موأنَّ اهر ه فيه من اجلوالذي يقع االشتبا أنَّ اعلم 

 ة.ريَّ وهلصور اجلاام هو وهر إنَّ اجل

 ،الدفعييقع عٰىل وجهني: احلدوث  أنَّ  عرفتوقد 

مكن يام ة إنَّ الصور اجلوهريَّ  عٰى هنا بيان أنَّ دَّ ملوارجيي. والتد

الصور  نَّ ام يمكننا بيان أ وإنَّ ين. ثان الل دووَّ ه األوج العىلٰ  حدوثها

ع ناز ده ق ها، فإنَّ ريُّ هلا وتغبدُّ ت ا إمكاننَّيَّ دث دفعة إذا بة حتاجلوهريَّ 

 مون والفساد وسلَّ  ذلك ومنع من الكماء يفقدالبعض 

ا النار ، إمَّ  واحداً ذين جيعلون العنرصم اله الءوهؤ االستحالة.

ن عنها رض وتتكوَّ ألأو اكاثف، تلد ازايا بتعنه ن األشياءوُّ وتك

ر البخا وأ ن خابينهام كالد طاً متوسِّ  ئاً أو شي للطافة،يد ابتزاالبواقي 

كثافة. والبعض بتزايد ال لطافةالد زايلبعض بتان منه وَّ ويتك

ل درجات التخلخالف اخت مع نرصذلك الع نَّ ويزعمون أ

ام قاملهذا  ]]٤٠٠[ص /[ نظر يفلاالطبيعة. ف ثف حمفوظلتكاوا

 مرين:بأ قعلَّ يت

 : ت الكون والفساداإثب ل: يفالنظر األوَّ 

 ن:لك نوعاعٰىل ذ يدلُّ 

 :ةيَّ ة العقلألدلَّ ا ل:وَّ ألاع نوال

 ها وجهني: منيخ لشا وقد ذكر

والفساد الكون ه ليع حُّ يص ما  أنَّ بنيِّ ا سنُل: أنَّ ألوَّ الوجه ا

 تصحُّ  ما ض عا: بقولنٰىل إ وتنعكس  ، ةعليه احلركة املستقيم حُّ تص

 ون والفساد.الك عليه كة املستقيمة، يصحُّ احلر عليه

 ليس زه من حيِّ عنيَّ بجزء م عنيَّ اختصاص جزء موجه الثاين: لا

سبب حصوهلا بة، وزاء املتساوينشاهد انتقال األجا نَّ أل ه،لطبيعت

طبيعي الد ي بعالقرس ألنَّ  ،و باطلوضع، وه ذلك املإىلٰ  نقله اقلن

بقي  ز، فمن سبب حلصوهلا يف األحيا بدَّ  ل فالناق ال رنا عدمقدَّ  فلو

 تصُّ خي زنه يف حيِّ تكوُّ ابتداء  يفن  كااملعنيَّ  اجلزء يه أنَّ العمدة ف أنَّ 

ذا إ لعقَ ام يُ وهذا إنَّ  ،ذلك فيهبعد  واستمرَّ  ،للن العع ثهحدو

 ا حادثة.صورهكانت 

 ر.عل املختافاالز االستناد إٰىل ف، جلواوهو ضعي
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 أنَّ  شكَّ وال  ،جسم النار مثالً  أنَّ : برينخِّ ملتأل اأفض ستدلَّ او

تها اهيَّ ليس ملة ناريَّ لاك تلص فتشخُّ  ،تهالناريَّ مغايرة  تهاجسميَّ 

ال. شخص واحد، وهو حم كان نوعها يف تها وإالَّ ماهيَّ  لوازمو

يكون   حمالةوذلك ال ،رضالعوا بببسص شخُّ التذلك  فإذن

 ة كام عرفت.بسبب املادَّ 

ص تلك النار طبيعة تشخُّ  ةعلَّ  ليس ول: قفن ]] ٤٠١ص [[ / 

وب رة وجو رض  ، ها ل مثل لها يقب كام يقب  ملحلَّ ذلك ا  ، ألنَّ حلِّ ك امل ذل 

ص تلك تشخُّ  ة يف . فإذن العلَّ واجبة ال ت  يف الصفا ني رتاك املثل اش 

 يف أنَّ  كَّ ة. وال شاملادَّ  ة يفموجود صة ة أعراض خمصو يَّ ر النا

كانت  إنْ ة ناريَّ ه ال هلذ صة شخَّ ض امل عرا فاأل  ، لصور ل  بع األعراض توا 

خرٰى رة أُ نت معلولة لصو كا  الدور. وإنْ لزم  زم تلك اللوامعلولة ل 

خرٰى، ة أُ ة صورور لصقبل هذه ا  تفقد كان  ةالناريَّ يف تلك  دةجومو 

 اوية هلذهت مس كان  نْ ة إ الصورة السابق ثة. ثّم اد ح  رة صو فهذه ال 

ا د إذ تتجدَّ امنَّ الصورة إ  نَّ ل هذه، ألبو وق وع امتنع زواهلا يف الن الصورة 

دة لكان ما اثلة للمتجدِّ لو كانت السابقة مم ا، و ة هل يت مالئمة املادَّ قو 

 ،ة ق ب مالئمة لتلك السا حمالة  ال دة جيعلها ة مالئمة للمتجدِّ املادَّ  عل جي 

دة، هذا جدِّ ورة املتد الص دُّ نع جت يمت  نئذٍ وحي  ، هلا  طالً فال يكون مب 

ة ملادَّ ا جيعل ا ان م ك  دةتجدِّ للم لفة خما  ابقةس كانت ال  ذا إ  اخلف. فأمَّ 

ك تلرم تنعدم  ج فال  ، ة للسابقة دة جيعلها منافرمتجدِّ مالئمة لل 

ا عه نوة يَّ صورة عنرص  كلَّ  أنَّ ر اه دة، وظ جدِّ ت ٰى توجد امل حتَّ سابقة ل ا 

ختالفها،   ٰى خر أُ   قبلها بصورةوفة هتا موصوقد كانت مادَّ يف شخصها،  

  د. لفسا وا  الكون  عىلٰ  وذلك يدلُّ 

 لبقاء الغري ا عىلٰ ة ال تقوٰى ة اجلسامنيَّ القوَّ  أنَّ   ذلكىلٰ ع ويدلُّ 

 .لةاثة ال حمن حادفتكو ،ملتناهيا

 :ةيَّ احلّس  اتارة: االعتبمن األدلَّ  الثاينالنوع 

وجوه فة. ربعارص أ العن لك أنَّ  ه سيظهرقول: إنَّ ن ه أنْ وتقرير

ا  ة منهتَّ س ،ثني عرش اعىلٰ ال تزيد ]] ٤٠٢/[[ص  داالكون والفس

 ماءً  واءن اهلوعكسه، وتكوُّ  النار هواءً  نتكوُّ  ي:ئط وهبسا

ن تكوُّ  ة هي:يَّ ة ثالثعبأرو وعكسه. أرضاً ملاء ن اوتكوُّ وعكسه، 

 انيَّ عاا ربكسه. وإمَّ وع اً أرض واءن اهل، وتكوهكسوع ار ماءً نال

 وعكسه. رضاً ار أ ن النكوُّ ومها: ت

اء  ، واملءً ض مااألرصريورة هي: ها ونتنا ثالثة أوجه مأثب وإذا

ذلك  ي، ألنَّ البواق واز من ج، حصل املقصود ء ناراً هلوا، واءً واه

 .لكلِّ بني ا مشرتكة ةادَّ امل  أنَّ ىلٰ ع يدلُّ 

ه  مل يقع في الكلِّ هر عند ر ظافأم ءً ر هواناالا صريورة أمَّ 

يف  تضمحلُّ رتفعة لشعل املسوس يف اهد حمه مشانَّ أل ،اختالف

 .سوسةحم رارةا حتبقٰى هلوال واء اهل

رف فيه ط دَّ ذي ُش ال لكريعٰىل ا حَّ لِ إذا أُ  ، فذلكا عكسهوأمَّ 

ن م اءمنع اهلوو قنلنفخ واخلَ يه ار علرِّ وكُ ه د إليء اجلديل اهلوادخو

 .ل ما فيه ناراً ه عن قريب يستحينَّ إروج، فخلوال خوالد

ليس ة، ومعظي كربيت ظهرت نريانبنا شعلة من جبل قرَّ وإذا 

 .اً رض نارألاء وااهلو البنق الذلك إالَّ 

 ن:عليه أمرا فيدلُّ  ماءً ا انقالب اهلواء وأمَّ 

عٰىل   عناه ضوو  ا قدحاً أخذن  ا إذا نَّ أ  : ل األمر األوَّ  ]] ٤٠٣[[ص /

طراف  عٰىل أ  وحتدث  ه يربد نَّ إف  ودًا مسد  ارجاً ه خ رأس اوجعلن د مج

ء  رات هواالقطهذه ف كثرية، اإلناء قطرات ت وجتتمع يف قطراناء اإل

ن من اهلواء،  وَّ يتك ا أنْ وجد هناك: إمَّ الذي ي الندٰى  ألنَّ  ،ماءً نت  وَّ تك

  يف هلواء املطاجيتمع من  ا أنْ بل إمَّ  ،نه م  نال يتكوَّ  وهو املطلوب. أ و 

  لشيخ اء كاامل بني اهلواء و رو الكون والفساد هب إليه منك ا ذ م ه عىلٰ ب

 ه. داخليف   اح ممَّ أو يرتشَّ  ،ريه وغ  كات أيب الرب

مل يشت  يمكن أنْ يف باإلناء الء املطاهلوا ألنَّ  باطل، لوَّ واأل

ة يَّ ء املائاألجزا نَّ إفيف الصيف،  ن املاء خصوصاً أجزاء كثرية مٰىل ع

ٰى ، وال تبقهوائه لفرط حرارة اجد�  صاعدتتد ت باقية فقنكا إنْ 

ا : إمَّ اءة أشيثالث يلزم أحدها هناك ير بقائدق ت. وعىلٰ اءجماورة لإلن

ناء ٰى بعد تنحيته من اإلث الندواتر حدإذا تو جزاءاأل نفاذ تلك

الة ناء بحاإل كونء مع اإلنا ه عىلٰ قطع حصولخرٰى فينبعد أُ  ةً رَّ م

ا كان أنقص ممَّ ة مرَّ  حصوله كلَّ  نيكوف هاا تناقصمَّ إوٰىل. واألُ 

زمان حصولني  كلِّ ني وهلا فيكون بصحنة ي أزمراخا تإمَّ بلها. وق 

جتتمع األجزاء  نْ قدير أ تعٰىل  . وذلكبلهامني ق ا بني حصولل ممَّ أطو

 ، ألنَّ اجد�  ذلك بعيد ناء إليه مع أنَّ أبعد من اإل هواءيف  ي تكونالت

ن من تتمكَّ  اها الهلواء إيَّ اة ارحرب غرية مع جذصتلك األجزاء ال

ا نَّ ، ألهكلَّ  ب ذلككذِّ ود يُ وجالن لكواء. ومن اهلحجم كبري خرق 

وترية عٰىل  خرٰى د أُ بع ةً رَّ  مندٰى لا]] ٤٠٤[[ص / دوثنرٰى ح

ناء ويكون اإل ،عليه اإلناء ما حدث نمٰى نحَّ يُ  ط أنْ واحدة برش

 د.التربُّ  من حاله عىلٰ 

 ء املحيط باإلناءقتضت فساد اهلواا إنْ  اءملا ودةبر نَّ بأ َض واعُرتِ 

  ذٍ ملاء حينئسيل اي لة، وال حماءً ما اءواهلذلك  لُّ يصري ك فوجب أنْ 

 ،صاحلاً  رياناً املاء جوجيري  ماءً  صري أيضاً وي آخر صل به هواءويتَّ 



 ٢٧٣  ...........................................................................................................  األجسام ) ٤٦ف / (لاألحرف 

ر دل ق حيص بلس كذلك، ، وإذ لياء ماءً يمتلئ اإلن ب أنْ ن جيوكا

ه أنَّ  مَ لِ عُ ثل ذلك الزمان، يف م لهمثد زيي ال ري زمان يسملاء يفمن ا

ي عٰىل قطرات التعتربنا الا إنْ  اءناإلة خارج جزاء مائيَّ من أ  حدث

حصور يف واء امل اهليف ةت منترشكانناء اإل يف داخلهره أو ظا

 ن اهلواء إىلٰ صلت بنقلها علت فانقطعت واتَّ نزت ردب امَّ لف ،الكوز

مل اء باإلحدار اهلو ٰى منفَّ صامل دلربا اهاستصفا امَّ لف ،الكوز قعر

 د. املديلة ه قلا فيومل يزد مصل مددها  يتَّ 

  اتفيَّ ف بالكيكيَّ فال يتجرم اإلناء صلب  نَّ جيب عنه بأوأُ 

ت أحلَّ ذا فإ ،ة بطيئاً ظ الكيفيَّ ف حتفتكيُّ ال عند، ويعاً ريبة رس غال

 وهلذا جتد ،هغري فتكيُّ  تدُّ ما يش نود افه هبتكيُّ  دَّ فة اشتاملكيِّ  ةالقوَّ 

 تلكن من ة أسخاحلارَّ  لة عٰىل املائعاتة املشتمالرصاصيَّ واين ألا

واملاء به، طيف اهلواء امل دفِس يُ ة برده ذكور لشدَّ ملإلناء اائعات، فاامل

عن  طيف به ظاهرهء املهلواا لغريبة حييلات ابالكيفيَّ  فهكيُّ عة تلرس

، اء سطح اإلنعىلٰ  ماا دء مهلواسد ايف فال ،شديدة رسيعاً برودته ال

 إفساده. سطح عاد إٰىل صل اهلواء بالتَّ ي منه واحِّ إذا نُ  اأمَّ 

 ٰى زداد حتَّ ي جب أنْ واء وسبب إحالة اهلكان ذلك ب ول(ه: وقول

 .)دحالق]] ٤٠٥/[[ص  لئمتي

فال  ،املارة العخني حربتس غلوبتربيد اجلمد م وابه: أنَّ جف

مل  ءً ما لهحافإذا أ  ،انه جد� م يبقرء الاهلوا نعد ماجل ٰى تربيديتعدَّ 

 الف ،يف الربدفيكون ضع ،لجمداء من الربد ما ليكن لذلك امل

ل وصو من كاحلجاب بل يصري ،لة هواء آخر ماءً ٰى عٰىل إحاقوي

ل د زات فقطراآخر، بل إذا انقطعت القهواء  مد إىلٰ تأثري اجل

 اإلحالة.  جرم تعود تلكاملانع، فال

فهو   ،ةل اآلنييف داخ اح ممَّ رتشَّ يالندٰى  ل:قاي نْ : وهو أ اينالثو

 طل لوجوه:با

اء، بل  م يكون فيه أنْ  ريغ ن مجد الندٰى ل: قد يواألوَّ الوجه 

د أبعد ن اجلمام كاعد، بل كلَّ ب للَّ يتحالذي مل د اجلمد بسبب وجو

 أكمل. عنٰى امل ل كان هذاتحلُّ من ال

ضع الرشح، وميف  إالَّ  دٰى الند ال يوج أنْ ين: يلزم الثا الوجه

اجلمد  ذلك املوضع مع أنَّ ه يوجد فوق نَّ إفبه كذِّ يُ كن الوجود ل

 منه. يسفل 

مع الندٰى  ن ظهورك للرشح لكا: لو كان ذللثثالاجه الو

ة ألطف وأقبل للرشح لرقَّ  احلارَّ  ، ألنَّ ٰىل وأكثرأواء امل حرارة

 وليس كذلك. امه،قو

ة،  علل اجلبال دف ق يفد ولِّ ملتب ان السحاتكوُّ األمر الثاين: 

 ثّم ينعقد دفعة أصفٰى ما يكون واء الصايفوهد اهله قد شنَّ وذلك أل

إليه  حاب يأيتإليه أو سب ينساق ه أو ضباإليد صع  رابخن غري م

ية مْ ثلجا، ومقدار ذلك رَ لسحاب ل ذلك ا، ثّم ينزخرضع آمو من

إٰىل  كذل دوميخرٰى وأُ  ةً نعقد مرَّ  يثمّ  واء صافياً ية ثّم يعود اهلمْ  رَ يف

ذلك  ة ثلج عظيم، وليسعه عٰىل تلك البقلوجا ذاه من صليتَّ  أنْ 

 . حال ماءً ستا ءً اوه]] ٤٠٦ص /[[ إالَّ 

طوس و ستانطربك بجبال شاهد ذل هنَّ أ كٰى الرئيس حو

 .اً كثري ة ذلكأهل املساكن اجلبليَّ شاهد  ا، وقدوغريمه

من م عظبأليس  واءللهد اإلناء يترب(رين: تأخِّ قال أفضل امل

التي ، بل يف املواضع ميم الشتاءه يف صاة إيَّ يَّ رايض اجلمدتربيد األ

هلواء  انقالب أكثر ايض، وذلك يقتشهرة أستَّ عنها  مسختفٰى الش

فبعد نزول الثلج  ودةللرب ءً واء ماانقالب اهل نكاو ل . وأيضاً ماءً 

 طر.امل يوممن الصحو أبرد قبله، ويوم ان ا كأبرد ممَّ واء اهل يصري

 .)الفصل واهلواء يتغريَّ  إٰىل أنْ طر ملواج الثل تمرَّ سي لزم أنْ فإذن ي

مل  ا نَّ يف غرضنا، أل  هذا غري قادح  نَّ أب (  : قني حقِّ وأجاب أفضل امل 

 رشط ينبغي ا عٰىل أيِّ هنَّ وال أ  هي، ودة بر  لك أيَّ ذ يف  السبب أنَّ  عِ ندَّ 

 حرص عِ  ندَّ وإذ مل  . و ه ء يش  ن ذلك أيُّ اها ع انع إيَّ مل ا  وال أنَّ ، تكون  أنْ 

كون نا النقض بعدم ال فال يلزم  ، الفساد كون ولل ة وجب باب املساأل 

 وجود الكون عينا إمكانادَّ ام بل إنَّ  ا، م  ةٍ رودحصول ب  د والفساد عن 

د ثبت ذلك ملن شاه فمهام وله، حص ما يقتيض  ة د شاه والفساد بم 

 ثالً ودة مرب ال  هو  موجباً  بباً ون والفساد س لكل  باجلملة أنَّ  مَ ِل واعترب عَ 

حكم بفقدان ل الكون والفساد  حيص ومل ة صلت الربودح  بحال، فإنْ 

 اجلهل نَّ إ ل فبالتفصي  هام رف يع  مل نْ ملة وإجل و وجود مانع بارشط أ 

  .) دمها إمكان وجو ب  مه عل ال يقدح يف بتفصيل ذلك  

من تأثري  مل حيصل مانعبة وغال ا إذا وجدنا برودةنَّ ظر، فإوفيه ن

 لسبب.ا لكة عن ذعّليَّ لجزمنا بانتفاء ا ،األثر لصحي ر ثّم الثِّ املؤ

يقال:   نْ مل أ ه حيتأنَّ (رين عن بعضهم خِّ ونقل أفضل املتأ

 امَّ ـلد ارالب اجلوِّ  دة إىلٰ تصعِّ امل]] ٤٠٧[[ص / رةملتصغِّ ا اءزجألا

 ،ركزامل حيط إٰىل ضيقت من فضاء املرد هبطهلا ب َض رِ عُ 

 أجزاء ت إىلٰ تدَّ ام اردهي با قووإذ ،رت سحاباً فاجتمعت وصا

ولو كان ذلك  ،جاً مثلَّ  سحاباً  صلت نففاعت ت واجتمدر فربَخ أُ 

لج د بالثد الربصال مدتِّ الج ثللادد صل متَّ هلواء التحالة االس

حادث، وليس   بحرٍّ إالَّ  وُّ صحٰى اجل ين الافك ، األرضالواقع عىلٰ 
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ء وااهل ألنَّ طر. وأبرد من يوم املحو عن املطر الص يوم نَّ إف ،كذلك

 لربودة من الذي يف باوىلٰ أ  عٰىل األرض ج النازلصق للثلاملال

 ه وارد.نَّ وذكر أ  )؟اً لجث وأ  ءً ويصري ماينكثف  ال مَ لِ ف ،أعايل اجلوِّ 

  ،اءخني املسعند ت ، فذلكءً هوااء املو انقالب ا عكسه وهأمَّ و

 اجد� ة ريسية يَّ أجزاء مائ وهو هواء فيه ،عدمتصاه يظهر له بخار نَّ إف

 ملاء. ذلك ا ينفٰى  نْ  أ إىلٰ 

 ،كسرين فعل أهل اإل، فام نشاهد ماً ء أرضااملا انقالب وأمَّ 

لك مشاهد  صلدة، وذبة صل ة أحجاراً يرااجله ون امليام يعقدهنَّ إف

 منابعها.  جها منبعد خرو حجراً  نعقدتي تض املياه المن بع

د عنو اة صغرية جد� أرضيَّ زاء لطها أجختا ياهال يقال: تلك امل

 ية عٰىل مزاجهاالباق  قٰى لتبخري وتباة بء املائيَّ جزال األلَّ تتحلعقد ا

 ة.يَّ املستحكم باألرض

ورة ما من اخلث اهن يف تلك امليلكالك ذلو كان كا نقول: ألنَّ 

ومزجنا  نا له وتصويل ذا احلجرا هحقنسب]] ٤٠٨[[ص / نفعله

ك، اف ذلدره أضعق  اتمرَّ  د ر املردَّ د املقطَّ صعَّ ء املاملااه بقدر من إيَّ 

 السؤال. ل هذابطف ،ورة أصالً ثيف ذلك املاء خ  نرَ ومل

فية لتصة اغاي املصفٰى  أخذنا ماء القيل ا إذامن ذلك أنَّ  ويقرب

طا لِ ثّم ُخ  فٰى عليه صثمّ  كتاء املره مفي َج زِ الذي مُ  لخَ بِ  طَ لِ ثّم ُخ 

 نفسهيف  دينعقاء ثّم ٰى لبن العذرمَّ سيُ  ءه حيصل منه يشنَّ إف يعاً مج

 .لب أرضاً ماء انق، فذلك ياً قاس حجراً 

ن ويل حيلُّ احل هلأ  ، فإنَّ ءً قالب األرض ماهو انو سها عكوأمَّ 

ذلك أصحاب عرف لة. ياسيَّ  ة مياهاً جريَّ احل د الصلبةاألجسا

 ها أمالحاً بتصيري كون ذلككسري. وياإلب طالَّ الذين هم احليل 

مالح ألشاهبة لاملم ساجسحق مع األلو بااق أ ا باالحرتإمَّ 

ة ة النديَّ ألرضيَّ زاء اجاأليشاهد يف  باملاء كام ابتهاّم إذث در،لنوشاكا

 ملاء. وتذوب با  ملحاً حرتقة كيف تصريملا

ها كانت  مياه كثرية لكنَّانت فيها األحجار ك تلكل: يقا ال

ة ارَّ احلة فإذا دبرت باملياه ضيَّ ن األرفيها م  ختالط بامالا دةديش

تلط ة واخضيَّ ألرعن ا ةء املائيَّ صت األجزاوختلَّ  تزاجضعف االم

 معه صالح. ثّم إنَّ قدر  رِّ اء احلاك املذلن ة ماملائيَّ  ءاألجزا لكت

 قة يفغرية املتفرِّ جزاء الص لربد األتيضقاملد رببال حلُّ ام ينذلك إنَّ 

 ،ت عند النزوللصواتَّ فنزلت  بردت ثقلت اذي إوه واءاهل

  صري يف في ، لوَّ متزج باملحلول األه قدر يح للصا ماء وحيصل منها

 ه ماء حار.أنَّ ك سِّ حلا

ه من النوشادر يشبه وماامللح ملة اجلوب]] ٤٠٩[[ص /

ة كثرية ضيَّ ود أروج يف  نشكُّ ا الأنَّ مع  اجلارية كاملياه حلوالنامل

  حرارة.ٰى نأد دهالك يعقلذو ،هناك

ف فكي ،قدارامل يف بةكانت مغلو نْ جزاء الرطبة إول: األا نقنَّ أل

ها  معادلة لكنَّاوية ت متسانك نْ ؟ وإاالنحالل رت غالبة عندصا

باطن، وليس تكون غالبة يف ال الظاهر وجب أنْ ة يف وبغلكانت م

ح يف املالمن األجسام تقع  كثرياً  ب ذلك أنَّ قرِّ ا يُ ممَّ كذلك. و األمر

 .الً زال بالرطوبة ويصري ماءً  نحلُّ لح يملا إنَّ   ، ثمّ ملحاً  تصريف

 عٰىل ب يعيصرطال احلطب ، فألنَّ األرض ناراً  قالبا انوأمَّ 

وذلك هو  ،كثريمنه دخان  عوجيتم ةعحيرتق برس النار وال

 . ن قليالً مل يدخن أو دخ اً ابسيذا كان إوء العاصية منه، األجزا

  الرطبة يفاألرضيَّ  نه كوبب فيعل السجي وليس يمكن أنْ 

 ،أكثرمن الرطب  رُّ احل هصعدفال جرم الثقيل الذي ي ،أكثر

ن م ه احلرُّ دل الذي يصعالثقيجرم  ال، فأكثر يف اليابسة واهلوائيَّ 

 كثر.رطب أ لا

 كونلك ب ذبس ا أنَّ لعلمن ،يابس أقّل ام كان الل: ربَّ ا نقوألنَّ 

  اء يف امل ألنَّ  ،إليهملاء قالب ا النار أسهل من انرض إىلٰ انقالب األ

 ،واحدة ناراً  يستحيل دفعة نسالَ بَ ال وأيضاً  بعد عن النار.اية الغ

 نارص.عما فيه من ال حالة كلِّ ست الذلك إالَّ يس ول

ه يس أنَّ كر الرئ، فقد ذاء ناراً ا انقالب املمَّ وأ ]] ٤١٠ [[ص/

ت ت يف أتون فانشقَّ عَ ِض س وُ ودة الرأ ة مشدغرية صمهد قمقشا

  مل  فيهااملاء الذي كان  نَّ أ  علوم. ومراً فيها ناكان ما  كلُّ  وخرج

  بأنْ والا، ت فيهامنة فظهركانت ك ة ال بأنْ يَّ أجزاء نار ازجهمت

ن املاء الذي  القمقمة. فإذفذ يفنملا دملع ،فيه تنفذت إليه ودخل

 .ةريَّ لناوا ةاهلوائيَّ  فيها انقلب إىلٰ  كان

 .ةمور غري يقينيَّ األُ  هذه واعلم أنَّ 

 ثبت أنَّ  حبهصا د منواح ن كلِّ كوُّ  ثبت تامَّ ـلا لوقاب: تذني

د  ب جتدُّ بسب منها واحد ع صورة كلِّ  مشرتكة ختلىلٰ هيو بينها

ن فيتكوَّ  ،ورةك الصتلس ديدة وتلبجلب للصورة امناس تعداداس

م عن عدَ تُ ة ولوعخصورة املدة وتفسد التجدِّ ذلك الذي صورته م

 عنارص دوناليف  مشرتكةوٰىل م، فلهذا أثبتوا اهلياجلس ذلك

 ك.األفال

 :باحلركةة ال حتدث ريَّ وهاجل الصور يف أنَّ  :ساماخل قامامل

ر اها جوأهنَّ  عة ميَّ العنرصلصور يف ا ادلفسون واا الكثبتو أامَّ ـل



 ٢٧٥  ...........................................................................................................  األجسام ) ٤٦ف / (لاألحرف 

 احلركة يف: امتناع وقوع هوو ، م يف مطلوهبمهل  ن ذلك نافعاً يك مل

ل بدُّ تلا اهذ : أنَّ هوعوا يف النافع هلم وفرشض،  بالعرر إالَّ وهاجل

دريج، بل الت عىلٰ حيدث  يمكن أنْ  ة اليَّ بيعالط الصور يف ريُّ والتغ

 واحدة.ام حيدث دفعة نَّ إ

 وه:ه بوجليع اوحتجُّ وا

قابلة  ة غرييَّ ة اجلوهرالصور :لوجه األوَّ لا]] ٤١١[[ص /

ص نقُّ لتشتداد وال لالقابري غما يكون  ص، وكلُّ والتنقُّ لالشتداد 

 حدة.دفعة وادث بل حي ،التدريج ه ال حيدث عىلٰ نَّ إف

ت يف  ة والضعف لكانلشدَّ ا لو قبلت افألهنَّ  ،صغرٰى ا الأمَّ 

 .أو ال يبقٰى  ،وطبيعتها ذاهتاوعها نوٰى يبق نْ ا أمَّ د إتداوسط االش

وارضها. بل يف لوازمها وع ،يكن يف الصورة  ملٰى فالتغريُّ بق إنْ ف

ث حتد ا أنْ إمَّ  مّ ك الصورة ال اشتدادها. ثتللزم عدم  يبَق مل  إنْ و

لعدم ما  ،ةدَّ املامل حتدث لزم عدم  فإنْ  .ال أو ،ٰى خرأُ رة وعقيبها ص

  دَ جِ وُ  تعاقبة إنْ امل لصورك افتل ،دثتح  وإنْ  .ورمها من الصقوِّ يُ 

 مل نْ لك احلركة، وإفيلزم سكون ت حدٍ وا أكثر من آنٍ ٰى بقي مافيها 

 ،اآلنات ويلزم تتايل ،ة الوجوديَّ آنتتالية صور م جودم وزوجد لي

 دهم. ل عناحم هوو

 نت يف الكيف أوء كاسوا عن يف احلركة مطلقاً تطة جَّ وهذه احل

 يف غريها. 

 ة.لنقليَّ ااطل بخالف ة بليَّ العق ججَ حلُ اص يف تخصيل بالوالقو

ك ود املتحرِّ ف عٰىل وجيتوقَّ  ركة: وجود احله الثاينوجال

ري، عن ذلك الغ داً يف غريه جمرَّ  احلالِّ  ل قيامعقَ  يُ ه النَّ إورة، فرضبال

 ةاملادَّ  ألنَّ ور، فال تقع احلركة يف الص ،دة موجوا غريحدهة وادَّ وامل

، الصور ك يفتتحرَّ  ن أنْ  يمكمل صورون الدا وجود ب مل يكن هلامَّ ـل

 ور ال توجد واحدةام تكون بتعاقب صور إنَّ يف الص احلركة فإنَّ 

ات. فإذن مة يوجب عدم الذرة املقوِّ ، وعدم الصونٍ ن آر مثمنها أك

زمان  يف ٍق ه بانَّ إك فمتحرِّ  وكلُّ  ،زماناً  الذواتء من يش قٰى يبس لي

ينتقض ال . وكاً حرِّ ات متذوالهذه  ء منفإذن ليس يش احلركة.

عدم  ل، ألنَّ وَّ نتقض الوجه األكام اف كيركة يف الحلذلك با

ظة يف مجيع فوحمقٰى الذات بتل ب ،تعدم الذاة ال يوجب يَّ الكيف

 ات.يفيَّ لكا زمان تغريُّ 

 ةمعدم الصورة املقوِّ (ه: ولق  أنَّ رين بضل املتأخِّ أفض رتاع

 دمب عة يوجم الصوردع عنٰى به أنَّ  إنْ  )عدم الذاتجب يو

، فذلك حقٌّ ]] ٤١٢/[[ص  ،اهومن حملِّ  اصلة منهالة احلاجلم

ك حرِّ تاملال جيعل  صماخل نلكجزئه، لعدم  ب يصحُّ كَّ عدم املر ألنَّ 

ال  ةلكيفيَّ حلركة اكام يف اة، جلملادم ه عرضَّ ي ٰى تلك اجلملة حتَّ 

 من اجلسم والكيفوع احلاصل ملجميف اك يف الكجيعل املتحرِّ 

 كام أنَّ حده، و رةتلك الصو ك حملُّ تحرِّ ل املال، بحامل يلزم ٰى الحتَّ 

عدم  أنَّ به  عنٰى  وإنْ  الكيف وحده. لُّ ك يف الكيف حمرِّ املتح

العنارص  موادَّ  فإنَّ  ،ذلكس كة، فليب عدم املادَّ يوجرة الصو

دم الصور ل وعنفصااالة بعد عدم الصور اجلسميَّ اقية بعندهم ب

كانت  ة لعدم الصورةت املادَّ مَ دِ و عُ لفساد، ولاكون وة باللنوعيَّ ا

مل  ومع هذا فإنْ عندهم ويتسلسل،  ةث فله مادَّ ادح وكلُّ  ،حادثة

كان  قبةاتعمور املمع تلك األُ  ياً باق  وظ الذاتفحم ءيش وجد هناكي

حد  اوها من دَ جِ وُ  دهم. وإنْ حمال عنوهو  ،ةملادَّ عن ا اغني� ادث احل

 عدمه. باً موجء لك اليشعن ذ صورزوال ال ات مل يكنحمفوظ الذ

ة يَّ يف باب كيف ؤاالً نفسه س د عىلٰ  أورامَّ ـلمن الشيخ  بثّم تعجَّ 

 مدَ عفتُ  ،زائلةة لنوعيَّ لصورة اا أنَّ و: وه ،رةبالصو يوىلٰ ق اهلتعلُّ 

ة مستحفظة ة للامدَّ يَّ الشخص الوحدة اب بأنَّ وأجا. ة بزواهلادَّ امل

 ة.يَّ ال بالوحدة الشخص ةرة للصويَّ لنوعدة ابالوح

زم ال يلة ورركة يف الصتقع احل ر أنْ تقديه فبقولذا كان ه وإذا

ة. رلصودم اية بعد عة، بل هي باق ادَّ لك الصورة عدم املل تمن تبدُّ 

 ة.ل احلجَّ بطت ينئذٍ وح

وهي:   ،فهاضع وبنيَّ خرٰى ة أُ خ حجَّ الشي: أورد الثالث الوجه

  ، ضدٍّ إٰىل  من ضدٍّ  ا سلوكألهنَّ  ،ينالضدَّ ق بني تتحقَّ ام احلركة إنَّ  أنَّ 

 له.  ضدَّ الواجلوهر ] ]٤١٣ [[ص/

 ين عىلٰ دَّ التعاقب للمتضا يهف ِربَ اعتُ  إنْ  ادَّ التض ضها بأنَّ  اعرتمّ ث

 فينالك بل اكتذ ربعتَ يُ مل  وإنْ  ،ةصورلل فال ضدَّ  واحدع ضووم

 نَّ إ، فضدادأة يَّ ة واجلسمكان للصورة النوعيَّ  حلِّ  املعىلٰ  اقبهامبتع

واحد  عٰىل حملٍّ  قبانمتعاان وديَّ ران وجة أمناريَّ ة والورة املائيَّ لصا

 ين.ن ضدَّ فيكونا ،خلالفاية اغ اموبينه

ن د يكونال ق ا، بمهادُّ ضب ت جياحلركة الما منه وما إليه  وأيضاً 

نان وقد يكو ،ةدوريَّ ة الحلركيف افروضة لنقط املكا واحداً 

 . خرٰى وبالعكس أُ ىلٰ قطة إمن ن ساويني كاحلركةمت

 حركة. يهف أنَّ  مع فيه ال تضادَّ  الكمَّ  ثّم إنَّ 

 واناً حين يتكوَّ  املنيَّ  ملقالة بأنَّ هذه ا ىلٰ خ عض الشيرتثّم اع

 عٰىل التدريج. تاً ن نباوَّ كتر يلبذذا ا، وكرياً يس يسرياً 

ر َخ نات أُ ه تكوُّ رض لتعن تكوَّ ي إٰىل أنْ  نيَّ امل ب: بأنَّ ثّم أجا
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 دائامً  ن املنيُّ والكيف، فيكو كمِّ  الالت يفستحاها اما بينصل ت

ة عنه إٰىل يَّ املنوصورة  ع مل تنخل عد منيٌّ و بهو يسرياً  يسرياً يستحيل 

له قبول ة وحيصل نويَّ ملا ةصورلاه قبول يزول مع ابلغ حد� ي أنْ 

ه لبس هذصورة ويلع تلك اليخف ،ةقلَ هي العَ  ةٰى نوعيَّ خرصورة أُ 

ومن ملضغة، قة إٰىل الَ عَ من الالته نقُّ يف تكذا ، ودريجعٰىل الت دفعة ال

 الت سلوكتنقُّ هذه ال ر األمر أنَّ هم. لكن يف ظالعظ اإىلٰ  ضغةامل

نا  بل ه ذلكس كيلو ،ٰى رخة إٰىل صورة أُ هريَّ واحد من صورة جو

 .لكيفيف الها حركات ر وتتخلَّ ة يف الصوالت دفعيَّ انتقا

.  وىلٰ ة األُ احلجَّ رين عٰىل ضل املتأخِّ أفل  عوَّ مّ ث ]]٤١٤[[ص /

ت اتلك الكيفيَّ ة من واحد كلَّ  ف: أنَّ يف الكيورودها  وأجاب عن

 نْ ض إٰىل السواد وإالسلوك من البيا ويكون ،ماناً قٰى زتبة املتعاقب

ك ك، بل هناة ليس كذله يف احلقيقأنَّ  إالَّ  امر� ستم سِّ حلايف  نكا

 لكذ قم برهان قاطع عٰىل أنَّ ي ث مل، حيتفات وانتقاالتوقُّ 

. والسلوك سِّ حل اعىلٰ العتامد ام ايف نفس األمر وإنَّ  لوك مستمرٌّ لسا

 اغرية جد� فات يف أزمنة صقُّ ومن وجود تيمنع  ال احس�  مرُّ تاملس

 هية.ات غري متناامقسنابل ن يقامزلوا خصوصاً 

ي:  وه ،مه قدَّ ن تعمَّ اها ة حكلشعاع بحجَّ بطل الشيخ اأ  لـامَّ و

عد  ء عٰىل بشعاع إٰىل يشركة الان حة زمتكون نسب ه كان جيب أنْ أنَّ 

، فكان سافتنيملا ثابتة نسبةلإٰىل الكواكب ا هركتن حزماإٰىل  اعذر

 تفاوت حمسوس.هر بني الزمانني يظ

يه حتصل ف اً قرصن غري حمسوس ازم ضفر كانا بإمهرتضواع

هٰى ٰىل ما ال يتنازمان إلهذا ا مقسَّ يُ  أنْ  يمكنثّم  ،ةعاعيَّ احلركة الش

ومع  ،دةٰىل البعيرية إيه نسبة املسافة القصبته إلا نسيه مفيوجد ف

 .سوسني قرصاً ري حمغ ريعظيم والصغلالزمان لك يكون ذل

 لكذ عٰىل أنَّ  ا س� ح  تمرِّ املس  لوك بالس ستدالل كن اال ال يم  وحينئذٍ 

ء من يش ة يَّ كيف لا  ركةعٰىل احل لزم مل ي لو يقة، بل يف احلق  ستمرُّ السلوك ي 

 الً دم اجلزم بوجودها تعوي يهم ع ب عل لواج املحاالت لكان من ا 

املحسوس  مان غريلز ا  دهم أنَّ ا  بعد اعتق احليسِّ رار ستماال منهم عٰىل 

 ف يف جزءقُّ لتول ا ص و ح ه لنَّ إ ف لوه، ا ق ذي ال   احلدِّ يمكن انقسامه إىلٰ 

 كنمل ي سوس الغري املح  زء من ذلك الزمان من ألف ج

  ة.ك حر   تكن  ومل   يف احلقيقة  امستمر�   لزمان ذلك ا   ]] ٤١٥  ص [[ / 

هبا، بل   دُّ عتَ ة يُ ها حجَّ علي تقممل يف الكيف  ةركاحل ثبت أنَّ  لـامَّ و

ل القو جبو ،هال مدفع ل يل اآلنات لزوماً جودها تتامن و زميل

 . فيهابن

 دلُّ هر ت ركة يف اجلو ة عٰىل نفي احل لَّ ة الدااحلجَّ  ت أنَّ رف ع  د ق ف 

 ة يف اجلوهرت احلرك ثب أ  نْ ك مَ متمسَّ   الكيف. وأنَّ فيها يف  نىلٰ ع بعينها 

  .اً سري ي  يسرياً   ا س� ح  وهو السلوك ،  يف لك  اا يف ك مثبتيه متمسَّ هو بعينه  

زم ستل ال ياحليسِّ تمرار االس وهو: ،عنهام واحدواجلواب 

 كس.الع بوال ،نفس األمريف ته وثب

يف  الوقوف صلإذا حوا: يقول ة أنْ الكيفيَّ وملثبتي احلركة 

 فهو تسليم للتغريُّ  ،حلركةيف اداد ستعبقٰى اال فإنْ  ،ةكة الكيفيَّ راحل

 ال ة وأنْ الكيفيَّ  لكت تستمرَّ  نْ وجب أ  يبَق  مل نْ . وإمرِّ ستصل املاملتَّ 

ث حدوند ععداد ستاال ألنَّ  ،خرٰى ة أُ فيَّ يك نٍ حتدث بعد زما

ل ستحااكان كذلك  هو قبل حدوثها، وإذاانية كة الثالكيفيَّ 

 .ةالكيفيَّ وث تلك حد

 عن نظر.  خالٍ غري وهو 

 :تالقوي احلركة عن باقي امل نفس: يفلساداملقام ا

وذلك ، رضات بل بالعذفيه حركة بال قعت الاف ملضقالوا: ا

ال ل ود بولوجباة ة بنفسها وال مستقلَّ ائمل ق قَ عتُ  ضافة الاإل أنَّ 

ة والضعف الشدَّ وعها بل متبق  تابعة لغريها. فإنْ هي بل ل، بالتعقُّ 

]] ٤١٦/[[ص  ت قبلامَّ ـنة لالسخو  فال، فإنَّ ة وإالَّ اإلضافقبلهام 

 حدٍّ  ت عىلٰ و بقيلا هنَّ إهلام، ف بالً قا سخنضعف كان األلواة الشدَّ 

ذلك  شعرص أ والتنقُّ  االشتداد عها إىلٰ تبو متغريُّ عند  حدٍ وا

حال  نَّ أ من ل: ما يقا ف أنَّ عرَ ا يُ من هذا بنفسها. وهلقالباست

 ر.دفعة، ال خيلو عن نظ ة يكوناإلضاف تقال يفاالن

 كونف تاحلركة، فكيط وجوده للجسم بتوسُّ  فإنَّ  )متٰى ( امَّ وأ 

لكان  حركةفيه  فلو كان )،متٰى ( حركة يف لَّ ك فإنَّ  كة فيه؟راحل

 . ذا خلفتٰى متٰى آخر، همل

 نَّ ألدفعة،  ال فيه واقعاً النتقيكون ا به أنْ ش: يشفاء اليفو

 إٰىل شهر يكون دفعة.ن شهر سنة وم سنة إىلٰ  منقال االنت

 ان.ركة متغايرواحلاالنتقال دفعة  نَّ إ، فتنافينيمغري ومها 

 يف افةضل اإلحاك )متٰى ( يكون حال نْ أ خ: ويشبه ل الشيثّم قا

 أو كمل يف كيف وَّ األ تقالاالن كونال يكون فيه، بل يتقال االن أنَّ 

 ل.بدُّ فيه التض بسببه يعر فلذلك التغريُّ  ويكون الزمان الزماً 

ة والنسبة طبيع ،انه زمء إىلٰ يشالة سبن )متٰى ( د، ألنَّ وهو جيِّ 

 .ارقرستل واالتبدُّ لروضها يف اة ملعتابع هيف ،ةري مستقلَّ غ

 قبولال عروض أو عدممن قبول امله ال يلزم نَّ إف ،نظريه فو

 بالعكس. وال ،قبول العارض ريُّ للتغ
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 ة.يَّ مقولة نسب اهنَّ إ اجلدة، فول يفوكذا الق

، فنقل  )ينفعل نْ أ و( يفعل) (أنْ ا مقولتا وأمَّ ] ]٤١٧ص [[/

انتقل  إذا ءاليش له بأنَّ طوأب كة.لحره قبوهلام لمن تقدَّ الشيخ عمَّ 

قل تان م بلدَ عيُ مل  د باقياً كون التربُّ ي نْ ا أ فإمَّ  ،نلتسخُّ  اإىلٰ د لتربُّ ا من

 .و الد، أ د بعد تربُّ والتربُّ  نخُّ إٰىل التس

 ،عتهه إٰىل الربد وأخذ من طبيد توجَّ التربُّ  طل، ألنَّ بال واألوَّ 

كون ية، فخونالسذ من طبيعة وأخه إٰىل السخونة ن توجَّ والتسخُّ 

من  اً ذخآإٰىل الربد و هاً متوجِّ واحد لان امد يف الزحء الوااليش

 احد الء الوليشطبيعتها، وان م خذاً آة وونلسخوإٰىل ا ،طبيعته

 .معاً  نيالضدَّ ٰىل حد إقت الواالو ه يفيتوجَّ 

 ،دبعد وقوف التربُّ  دَ جِ  وُ امإنَّ ن فالتسخُّ  ،دالتربُّ   يبَق مل وإنْ 

 نسخُّ تال ىلٰ د إلتربُّ اهناك حركة من  سفلي لة،حماام سكون ال ينهوب

 ستمرار.عٰىل اال

  اً ريسي عل يسرياً لفبا فه اصاتِّ عن ء قد ينسلخ اليش أنَّ ب وااحتجُّ 

جهة بل من  ،الفعل ذلك تامموضوع لل املص قبوال من جهة تنقُّ 

عل كان الف إنْ  يسرياً  رياً ختور يس ةوَّ الق ا ألنَّ ته، فذلك إمَّ أهي

الفعل كان  إنْ  يسرياً  رياً سالعزيمة تنفسخ ي ألنَّ  ابالطبع، وإمَّ 

ا. ل هبطل الفعب أنْ  إىلٰ  رياً يس يسرياً  اآللة تكلُّ  نَّ ا أل، وإمَّ اادي� إر

أو اآللة،  لعزيمةة أو ايف القوَّ  الً وَّ ل احلال أ دُّ ام هو تبذلك إنَّ  وكلُّ 

 .ةعيَّ ة بالتباعليَّ الفل يف فيكون التبدُّ  ،ةليَّ الفاع يفل دُّ ّم يتبعه التبث

عان ان تاببيَّ ان نسمرأ  فعالواالن لالفع أنَّ  هل فيواألص

ا بطل هذ رثُّ لتأوا أثري التنفٰى ل. ومن الثبات والتبدُّ  ملعروضهام يف

 التفريع عنده.

 أيُّ لحركة بل لقاامل يف أنَّ  :ابع البحث الس] ]٤١٨[[ص /

 سكون هو؟ 

يمكن  ال بحيث  ارضوري�  تقابالً  لسكونوا ركةبني احل إنَّ 

 أنَّ  ، وال شكَّ قولةاملو اد الوقتواحد مع احتِّ الم ساجل يف هاماجتامع

 .ضاً أي ركةح قهد تلحوق  قد تسبقه حركة املكان السكون يف

 للحركة قابلامل م إٰىل أنَّ فذهب بعضه ،ختلف الناس هناوقد ا

ون يف ما عنه السكعني ا، أ ايتهمبدأ احلركة ال يف هن كون يفهو الس

 ال ءواليش ،يهلوتنتهي إ كونالس إىلٰ  ةيدّ احلركة مؤ نَّ احلركة، أل

ل  امكو ،كةرحللكون يف النهاية كامل لسا وألنَّ  مقابله. ٰى إٰىل يتأدَّ 

كة حرة م أيَّ ليس عد السكون وألنَّ  له. ابالً مقن ء ال يكوليشا

ج ن خارمكايف  م للجسمتوهَّ حركة تُ  ن عدم لكاوإالَّ ت، فقاتَّ 

 دَ قِ فُ  ده ق ألنَّ  ،بغرملا ن يف كاس قك يف املرشرِّ ، فاجلسم املتحسكوناً 

 كونهو السن العدم املقابل ب، وهو حمال. فإذيف املغرحلركة اه عن

ة فارق كان بعينه ماحلركة، واحلركة يف امليه  فٰى تتأتَّ  لذين اكاملا يف

ركة باحل ه الة عنة للمكان بعينه فباحلركارق مف لُّ وك ،ينهكان بعامل

 احلركة الن املكان كة عراحل ابلقي امقابل إنَّ امل إليه. فإذن السكون

 ه. ليإ

 لنجاة.الثالث ذكره يف او]] ٤١٩ [[ص/

  ية إٰىل عدمنتهٰى متأدّ امل احلركة إىلٰ  نَّ ل بأألوَّ ء اف يف الشفاوزيَّ 

  أنْ رضر يف فأيُّ  ،إٰىل عدمهاا هيتأدِّ جاز ذا فإ ،فاقتِّ باال تلك احلركة

 ؟ك العدم هو املقابلكون ذلي

ف كي ،للحركة ليس كامالً نتهٰى ملا يفن سكوال ين بأنَّ الثوا

 ك.ل املتحرِّ معها؟ بل هو كام قهع حتقُّ ويمتن

 نَّ إ، فكة منه وإليه لحرل لمقابان ملك اون يفكلسا نَّ أ  واحلقُّ 

ك إٰىل جهة املتحرِّ لكان  وإالَّ  ،ةخاصَّ ركة دم حكون ليس علسا

 كلذيف ة ممكنة له حرك عدم كلِّ  اجلهة، بل هوتلك غري يف  ساكناً 

 س.نجلا

 فإنَّ رأ عٰىل احلركة، الذي يط بل هوقاملالسكون ا َل عِ جُ  نعم إنْ 

الذي تطرأ عليه  هو ابلاملق َل عِ جُ  نْ وإ. يةاهنال ذلك هو السكون يف

السكون  َل عِ جُ  إنْ داية. ويف الب سكونو ال، كان ذلك هاحلركة

رأ عليه تط يطرأ عٰىل احلركة وأنْ  نْ كن أ ي يمالذ املقابل السكون

املبدأ  كون يفلسا نَّ أل، وجود أصالً م البدل فغري ىلٰ ع معاً  ةركحلا

 .مهقدُّ ت نعيمتٰى هره والسكون يف املنتخُّ يمتنع تأ

 وناً ة سكركة الطبيعيَّ يكون املقابل للح نا أنْ وجبو أ ل وأيضاً 

ٰىل فوق ة إيَّ طبيعة الاملقابل للحرك أنَّ ]] ٤٢٠/[[ص  عىلٰ  اطبيعي� 

 نيكو نئذٍ عي، فحيو الطبيك هذل ألنَّ  ق،فو هو السكون إىلٰ 

 ملنتهٰى.السكون ال هو ابقون املالسك

 مور ثالثة:أُ  يفن كوالسة وعن احلركاجلسم قد خيلو  تنبيه:

زه مثل  يِّ عن حمتنع خروجه ل: اجلسم الذي ير األوَّ ماأل

وهو  ،اهناكة عن مكحرِّ ا غري متفإهنَّ  ،والعنارص كألفالات ايَّ لّ ك

 نْ من شأنه أ ركة عامَّ عدم احلالسكون  ، ألنَّ اً أيض كنةوال سا .ظاهر

ة، اكنفلم تكن س ،كتتحرَّ  أنْ  ات ليس من شأهنايَّ والكلّ  ،كحرَّ يت

 كة.كنة وال متحرِّ سا ال أحيازهايف تة ابث بل

 أنْ  م يمكنث هو جساجلسم من حي نَّ د، ألبجيِّ  وليس

 فإنْ  ،كتتحرَّ  اهتا يمكن أنْ يث ذمن حارص ات العنيَّ ك، وكلّ يتحرَّ 
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  يف  اٍف ك هوالذايت، و  نيطعن يف اإلمكا ي الارجر خامتنع فألم

 لكة.عدم امل

  ،احد و ن آنٍ ر مأكثد احو يطه حمإذا مل يامّس سم اجل ين:األمر الثا

 يط بهيث ال حيواء بح اهلري يفاجلاري والطكاحلجر الواقف يف املاء 

ري فذلك اجلسم غ ،دٍ واح آنٍ  ر مناملاء واهلواء أكث سطح من

 الو .نهع جةمور اخلاربة إٰىل األُ بالنسضاعه أول لعدم تبدُّ  ،كرِّ تحم

 .ناً زما واحدٍ  بت يف مكانٍ ثا ه غري، ألنَّ أيضاً ساكن 

ره طح كام اختااملكان عبارة عن الس َل عِ جُ  نْ ه إ: أنَّ قحقيوالت

، اناً زماالستقرار يف مكان واحد رة عن كون عبارسطو، والسأُ 

ل من استبداالدأ يكون مب أنْ  ىلٰ ع انبمك ل مكانة استبداواحلرك

لنا املكان جع وإنْ  .وال ساكناً  كاً تحرِّ سم ماجلا  يكن هذمل ،كاملتحرِّ 

 هألنَّ  ،فهذا اجلسم ساكن ،الً أوَّ  هاخرتنا كامعد بُ ال عبارة عن

جعلنا املكان هو  نْ إو .ناً بعد زمايف ذلك ال باٍق  ]]٤٢١[[ص /

 راً صاداالستبدال  كونا يممَّ عّم ركة أ نا احلوجعل ،وياحلاالسطح 

لنا السكون جع وإنْ  .كحرِّ متو فهاملكان،  ك أو عنحرِّ املتعن 

 ن.هو ساكف ة،بتلثار امواألُ لنسبة بينه وبني ظ احف

ال يكون ؤها نتهاء احلركة والث: اآلن الذي هو ابتدالثار ااألم

 . كاً وال متحرِّ  كناً فيه سااجلسم 

ه الوصفان، في عن اجلسمتفي ض ينفرَ يُ  آنٍ  لُّ كملة وباجل

سام قفيه النيقعان  اً لسكون زمانامن احلركة و لٍّ اء كتدعالس

 ، ألنَّ يضاً أ  سكونال ناع. وامتع وقوعها يف اآلنمتناحلركة في

سم يف اآلن واجل ،كتحرَّ ي نه أنْ  من شأعدم احلركة عامَّ ون لسكا

 ون.السك ليهنع عك، فيمتيتحرَّ  تنع عليه أنْ احد يمالو

 :كةحلرم ايف أحكا :منلثاالبحث ا]] ٤٢٢ [[ص/

 ل:يها مسائمل علتشت كامهلا أح ةاحلرك اعلم أنَّ 

 :: يف انقسام احلركةىلٰ واألُ املسألة 

ذات ام يعرضان باللكة إنَّ امل عدمسمة وعدمها لقا أنَّ  لماع

بل  ، واحلركة ليست كام� لكمِّ ي الذ ياً ، وبالعرض وثانكمِّ لل الً وأوَّ 

القسمة  حينئذٍ  قبل، فتله كمٌّ ا ة أو تعرض مليَّ مّ هلا الك تعرض

 ضها.ا أو معروقسمة عارضهباعتبار 

 راً م مقداسلجل نَّ إك، ففاجلسم املتحرِّ حلركة ا معروض اأمَّ 

 انقسامه.ة عرض قائم فيه تنقسم بركواحل صالً متَّ 

ان: أحدمها من ض هلا مقدارركة يعاحلر نَّ إضها فعار امَّ وأ 

 نام منيهوثاص بنقصانه. تنقبزيادته و ديتز اهنَّ إفان، الزمحيث 

بار ن باعتدة والنقصااا الزيتعرض هل اً ا أيضإهنَّ حيث املسافة، ف

 افة.عروضهام للمس

  ،يف زمانام تقع حركة إنَّ  كلُّ  كان امَّ ـفنقول: لذا ر هرَّ تق إذاو

كة  حر وجب انقسام كلِّ  ،هناية بغري قسمة قسم أبداً من نالزموا

ن زما لِّ ك] ]٤٢٣/[[ص  فنص الواقعة يفة ركحلا إنَّ ، فئامً اد

 .سبةفظ النه مع حكلِّ نصف احلركة يف 

فة املسا انتوك ،ةحركة واقعة عٰىل مساف ان كلُّ  كامَّ ـل وأيضاً 

ن ه منَّ إفركة لذلك، وجب انقسام احل ،هنايةبغري قسمة لة للقاب

رها.  آخإىلٰ  ركةنصف املسافة نصف احل ة إىلٰ احلرك املعلوم أنَّ 

 اجلزء. فاةنأي  رة ظاهر عىلٰ يَّ ينيف احلركة األ وهذا

احلركة  ظاهر ظهور ه غري أنَّ الَّ ت فكذلك إاقي احلركاا بوأمَّ 

مقدار  وبني كلِّ  اجلسمعنه  كيتحرَّ  دارمق لِّ  كبني ، فإنَّ ةاألينيَّ 

ض حدود  فرَ ع تُ كيف وكيف، ووضع ووض كلِّ  وبنيك إليه، رَّ يتح

 ن حركةمل تكهت وضة، إذ لو تنافرامل  ةفملساود اكحد غري متناهية

 سمة.اء غري منقبة من أجزل مركَّ لة بصمتَّ 

ال  ٰىل ماو إة أ بالقوَّ  سم دائامً م منقاجلس بق أنَّ قد سه م أنَّ واعل

 ،به قائماحلركة عرض  اختالف الرأيني، وعل عىلٰ بالف ناهٰى يت

ة يَّ ألينكة ااحلرتكون فتنقسم بانقسامه. فعٰىل رأي مثبتي اجلزء 

ة ال انيَّ املك اه فاحلركةفمن ن رأي يل له. وعىلٰ لفعبعة يف االنقسام اتا

 هاؤجزمل تكن أ  املكاين إنْ  كاملتحرِّ  نَّ إف بالفعل، ون منقسمةتك

فعل مل كانت حاصلة بال كة، وإنْ رِّ  متحفهي غري لفعلة باصلحا

لة بل هي ال حما ،عٰىل االستقالل كاً منها متحرِّ  دواح كلُّ يكن 

مكاهنا ال جزء ق تفارام فهي إنَّ نت ة. وكيف ما كاسَّ و متامأ صلة تَّ م

 ن الكلِّ مكا جزء قد عرفت أنَّ و ،لكلِّ زء مكان ابل تفارق ج ،هكلّ 

مفارقة أمكنتها غري  ي إذنمكانه، فه كلُّ  الزء اجلن جزء مكا

 ة. كحرِّ  متة، فهي غرييَّ بالكلّ 

 أنْ  ه يصحُّ ألنَّ  ،احماهلِّ ات فهي منقسمة بانقسام ا سائر التغريُّ فأمَّ 

ة اجلزئيَّ  د سواء كانتتسوِّ م املض اجلسد يف بعتسوُّ ال بعض يقال:

 .عل أو الالفاصلة بح

ذا . واجلزء إلكلِّ ا رقةامفم مفارقة اجلزء يستلز نَّ إوفيه نظر، ف

عل يف فبال كاً متحرِّ  ل كانبالفع]] ٤٢٤ /[[ص الً ن حاصكا

بالفعل  كاً متحرِّ  ة مل يكنوَّ قبالزه. وإذا كان كه عن حيِّ املكان لتحرُّ 

 ة.بالقوَّ  يهام معاً ف كاً يكون متحرِّ و ،ف الكيملكان وال يف اال يف

 :لا أوَّ ٰى كون احلركة هلالثانية: يف معن املسألة
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 ثالثة: وجوه عىلٰ  بت للحركةيثل وَّ األ

لذي يطابق طرف املسافة ا و، وهلطرفل: بمعنٰى االوجه األوَّ 

 نَّ  أبحركة، كاماملعنٰى ليس  احلركة هبذا لالزمان. وأوَّ  وطرف

ان، بزم ليس الزمان آنٌ  ، وطرفوليس جسامً قطة سافة نطرف امل

ون فتك ،منقسمن ماقسمة ويف ز مسافة منحركة فعىلٰ  كلَّ  ألنَّ 

ويف  ذي ال ينقسموهلا يف طرف اجلسم اليل حصفيستح ،نقسمةم

 .ناآل

بالفرض  وأ عل الوجه الثاين: إذا عرضت قسمة للحركة بالف

ة ليَّ ركة، وهذه األوَّ ء احلل أجزاالقسمة أوَّ ذه م يف هن اجلزء املتقدِّ كا

 ة. حقيقي ال وضعية

 غر إذاصال يف الألجسام حد�  وم أنَّ الثالث: اعتقد ق الوجه

 ةك، فاحلرةعها النوعيَّ نقسام مع بقاء طبائقبل االه ال تإليانتهت 

أصغر  حركة مفردة توجد أنْ يف الوجود بحيث يمتنع  هلا حدٌّ  أيضاً 

 ،ائامً دما هو أصغر منها جود م ووهُّ جيوز يف الت انك وإنْ  منها زماناً 

 فإذنفعل. ها ال خترج إٰىل البتجزية اجلسم لكنَّلتجزية حتامهلا اال

ركات هبذا يساوي فيها أصغر احلالذي  اجلزء نَّ إحركة ف كلُّ 

كان هناك إذا  نويك اماحلركة، لكن هذا إنَّ ل تلك و أوَّ هٰى وملعنا

ة املذكورة. الصفعٰىل  مهاكون تقدُّ يو صلة متتاليةكات غري متَّ حر

]] ٤٢٥/[[ص  ءفال يوجد فيها جزحدة وا صلةت متَّ كانا إذا وأمَّ 

فردة بنفسها عٰىل حركة مفيها  ه ال توجدنَّ إف ،لصفةذه ال هبأوَّ 

 نَّ ، ألعٰىل الوجه املذكور هناك جزء اً ضال أي، ووصف املذكورال

 أوىلٰ  السابق منها ون أجزاء ويكمنقسم إىلٰ هو ض ففرَ يُ  زءج كلَّ 

ة، ليَّ  باألوَّ فهناك ما هو أوىلٰ  الً أوَّ  َل عِ ا ُج م كلُّ ان ك امَّ ـول ،ةليَّ وَّ باأل

 ة.بتَّ الل ء أوَّ صلة يشاملتَّ ت ركايف احل فليس

ل يف الوجود يدخ نْ أال يمكن ي حلركة الذوقيل: اجلزء من ا

 عداه عامَّ ز يِّ زء متمذلك اجل نَّ إل احلركة، فوَّ و أ ه هصغر منأ 

اختصاص  ، ألنَّ اً ده يكون بالفعل أبعلَّ ول ،علفرض أو بالفلبا

 ل.لفع االمتياز بايضيقتة يَّ ر هبذه اخلاّص ذلك القد

 ركة؟عليه احل نقسم هل تصحُّ ال يما  أنَّ  لثة: يفة الثاألسامل

 :نيوجهل فاألوائل عٰىل املنعه، يس فالنا اختلف

فال   ،دودح له أطراف وال قسم ال تكونل: ما ال ينالوجه األوَّ 

ن وإذا كا ،املهرب ب آخر ييلناه ييل املقصد وجب منون جانيك

 .يهة علحلركصّح ام تلاختالف أوضاع، ف كذلك مل يكن له

عد وب ،مثل نفسه الً ك أوَّ ه يتحرَّ ك فإنَّ متحرِّ  الثاين: كلُّ  الوجه

لزم  كأ يتحرَّ زَّ ن ما ال يتجملسافة، فلو كاا ٰى فنت ذلك مثله إٰىل أنْ 

 وهو حمال. ية، متتال سافة من نقطاملب تركُّ 

ك عليه ا حترَّ ائم عٰىل مثله إذ الق  طِّ باخل  َض واعُرتِ ]] ٤٢٦ص [[ / 

  وا عنه.رُّ بتلك النقطة ويلزم منه ما ف  ك اخلطَّ طع ذليق ه  نَّ إف   ، ه أهنا  ٰى حتَّ 

 بذاته. م قائامً قسين ال اعٰىل تقدير وقوع م ثذا البحهو

 :نلزماافة واك واملسحرِّ تملاسبات بني ابعة: يف املنملسألة الراا

دة الثة تناسب بالوحمور الثهذه األُ  جيري بني ده ق اعلم أنَّ 

دت املسافة تعدَّ  فإنْ  اً ك واحدرِّ تحملان اإذا ك ل:د، فنقووالتعدُّ 

 دفعةد ححصول اجلسم الوا ناعالمت ،د الزماندَّ يتع وجب أنْ 

 فإنْ  ،يضاً أ ك دة املتحرِّ زمان مع وحالد تعدَّ  وإنْ دة يف مكانني. واح

ك الواحد حرِّ املت نَّ سافة، ألد املتعدُّ  مل جيبيف األين  ركةانت احلك

د ة إذا تعدَّ دمتعدِّ  راراً بالشخص م حدةالوا قد يقطع املسافة

 نَّ د، ألوجب التعدُّ  وضعف والوالكي لكمِّ اكانت يف  الزمان. وإنْ 

 يفغري باقية  لزمان األوَّ فيها يف ال لات التي وقع التبدُّ يَّ كيفال

 .والوضع كذا الكمُّ عياهنا، وأ يف  لالتبدُّ يقع ٰى ين حتَّ الزمان الثا

الكيف أو أو  مِّ لكيف ات احلركة كان ك فإنْ د املتحرِّ تعدَّ  ا إنْ مَّ وأ 

غري مها ألحدي تة اليَّ فالكي نَّ أل دة،تعدِّ  حمالة مالوضع فاملسافة ال

 تدين فإن احتَّ كانت يف األ والوضع. وإنْ  التي لآلخر، وكذا الكمُّ 

 ةلَّ فة. والعدت املسامان تعدَّ زد الاحتَّ  وإنْ  ،نزمالد ادَّ املسافة تع

 احد. و مكانواحد يف  مانفيهام امتناع حصول جسمني يف ز

 :ةحلركيف تقاسيم ا :البحث التاسع ]] ٤٢٧[ص [/

 ة:تَّ ع ساعٰىل أنووهو 

 : مهاالوحدة وعد تقسيم احلركة باعتبار :لنوع األوَّ لا

 ائل: وفيه مس

 :ة للحركةشخصيَّ ة الالوحد وٰىل: يفألُ اة املسأل

ة  ة، فوحدهتا الشخصيَّ ور ستَّ مبأُ ق تتعلَّ احلركة  عرفت أنَّ  قد

 قتيضملمور مل نجد ااألُ   اعتربنا تلكامَّ ـلة. ولاال حمة بأحدها قلِّ متع

 املوضوع والزمان وما هي فيه. حدةو ا إالَّ لوحدهت

 دة كلِّ حو منه يف بدَّ مان فأمر ال ملوضوع والزا وحدة اأمَّ 

 مغاير د اجلسمنيلقائم بأحا]] ٤٢٨/[[ص  سوادال ، ألنَّ عرض

 دَ جِ ووُ  مَ دِ عُ  مّ ث اد يف حملٍّ سو دَ جِ اد القائم باآلخر. وإذا وُ للسو

ل بالشخص بل وَّ ألا السوادالثاين عني د مل يكن هذا السوا السواد

تكون واحدة ام ركة إنَّ وم. وكذا احلبالنوع، الستحالة إعادة املعد

 .دهتام معاً حبو
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د تعدُّ  ألنَّ  الزمان، دس لتعدُّ اد هنا ليود الستعدُّ  نَّ إف نظر،وفيه 

ء اليشان مع بقاء زمد العدُّ ض تفرَ وقد يُ  فرضالام هو بالزمان إنَّ 

خص مع الوحدة شبالد حوار اليتكثَّ  خص وقدالواحد بالش

 ة يف الزمان.صاليَّ االتِّ 

 اً واحد اً كرِّ حمتا لو فرضنا نَّ احلركة فألحدة ما فيه ا ووأمَّ 

الكيف يف  انتقاله ل ابتداءاألين حا ابتداء انتقاله يفشخص بال

ع والزمان ن املوضود مواح كلَّ  نَّ إ، فمِّ الكيف وحال ابتداء انتقاله 

سافة، فال يلزم من وحدة ملا تركثَّ ترة ملا ثِّ حلركة متكواحد وا

 نئذٍ يوح ،يس واحداً ما فيه ل نَّ احلركة، أل املوضوع والزمان وحدة

زمان. وضوع واللوحدة امل فيه احلركة الزمةما  ن وحدةال تكو

. ةصَّ خاركة ا فيه احلة موحدة لوحدة احلركة األينيَّ  يضاً يس أ ول

، ةالثثلت اداحهذه الو إذا اجتمعت ام تكونحلركة إنَّ وحدة اف

 ه. منه وما إليمور الثالثة وحدة ما ويلزم من وحدة هذه األُ 

رنا ا لو قدَّ نَّ إ، فاحلركةيف وحدة  ةربعت ك غري محرِّ ووحدة امل

ر آخ كطاع حتريكه أو معه يوجد حمرِّ انق وقبل امً ك جسرِّ ُحي  كاً رِّ حم

 نَّ إففاصلة  اين بالتأثريل وابتداء الثوَّ يل األتعطبني ن تكو بحيث ال

ثّم  جذب حديداً  تكون واحدة، كام لو فرضنا مغناطيساً  ركةحلا

 نَّ إف ،نلك اآلس آخر يف ذيطناوهناك مغ ،آنٍ طبيعته يف فسدت 

ن بنريان خِّ إذا ُس  ملاء. وكذا اال تنقطعواحلركة  لصاجلذب يتَّ 

ه إنَّ  :يقال  أنْ . إالَّ استمر� م اً احدون ويكن خُّ ذلك التس نَّ فإ متالحقة

 ،كني كثرة وانقسامسبب نسبتها إٰىل املحرِّ باحلركة  تلك يفحتدث 

 ، كامللحركةة صاليَّ التِّ ا ةل الوحدبطِ االنقسام ال يُ ن مثل هذا ولك

صاهلا انقسامات ع اتِّ ض هلا مصلة وتعرة متَّ لكيَّ فاحلركة ال أنَّ 

 ت.امتاروب واملسوالغوق بسبب الرش

 يكون له أنْ  امَّ إ ينك الثااملحرِّ  أنَّ ب َض واعُرتِ ]] ٤٢٩[ص [/

ون يك ا أنْ فإمَّ  كان . وإنْ كاً مل يكن له أثر مل يكن حمرِّ  فإنْ  .أو ال ،أثر

من  فيلزم ،ٰى رخأو حركة أُ  .الهو حمو ،تدَ جِ ة التي وُ ركثر احلاأل

 تغاير احلركة.ك ر املحرِّ تغاي

عتبار، ذا اختلف االدة إحلوا نايفغاير ال يالت نَّ إوفيه نظر، ف

و ال ينايف التغاير بني األجزاء هو ،صالاالتِّ  ٰى معنب اوالوحدة هاهن

هلا قسمة  َض رِ إذا فُ  فعلصلة بالاملتَّ  األجسام ة كام يفالفرضيَّ 

 الوهم.ب

فقد تتغاير   ،ركةحدة احلفية يف ودأ غري كابوحدة امل لم أنَّ واع

 إٰىل مبدأ معنيَّ  ن منسامج كرَّ ، كام يتحبدأ امل احلركة مع وحدة

العرض  نَّ إبالشخص، ف ة احلركةتناع وحدما مع منتهٰى معنيَّ 

 ،باآلخر ئمهو العرض القايكون  ع أنْ القائم بأحد اجلسمني يمتن

 ك منحرَّ مني قد يتسأحد اجل نَّ إع، فالنوركة بقد ختتلف احلل ب

 شفاف. اإلإىلٰ  السواد واآلخر من البياض إىلٰ  البياض

كام   شخصالب وحدة احلركة ال تيضهٰى ال تقملنتة ادحذا ووك

 لوصول إىلٰ ا نَّ إوال بالنوع، ف عند تغاير املحلِّ  حلالِّ ان تغاير قلنا م

 ، التدريجعىلٰ  د يكونوق  ،ري حركةغ نون دفعة ميك املنتهٰى قد

 خمتلفة.ق رُ طُ عٰىل  ون واقعاً ج قد يكرِّ دواملت

إٰىل  املبدأك من لولسا افية، ألنَّ ري كغ اً أيض ووحدهتام معاً 

أليني قد يقصد االنتقال اك تحرِّ امل نَّ إة فكثري قرُ بطُ  املنتهٰى يمكن

تقامة سالبا  تارةً عنيَّ م]] ٤٣٠[ص /[ منتهٰى نة إٰىل من نقطة معيَّ 

 ياض إىلٰ ل من البلكيف ينتقارة. واملنتقل يف ستداباال وتارةً 

ة ستقيَّ الف من  ةً اروتمة، إٰىل القتمرة احل من الصفرة إىلٰ  سواد تارةً ال

 أنَّ  مَ لِ  السواد. فعُ ىلٰ الغربة إقد يكون من ة، ويَّ يلالن مّ  ثثّم اخلرض

تربنا وحدة اع حلركة. وإذاوحدة ا يف اٍف تهٰى غري كاد املبدأ واملناحتِّ 

 ٰى.واملنتهاملبدأ  ادب احتِّ جلزمان واملسافة وع وااملوضو

قسم إٰىل نا تهنَّ إفركة ح كلَّ  : أنَّ حلركةالوحدة يف ا وأورد منكرو

لذي يف ل مغاير ذي يف املايضوال ،غريال ل بومستق ضٍ ما

 دومني؟عني املصال بالتِّ ل اعقَ ومها معدومان، فكيف يُ  ،املستقبل

يل تحالة تتاسبة منه، المركَّ  ركةوال احلفليس حركة  رضاا احلوأمَّ 

اء أ سوتجزَّ ال تالتي ب املقادير من األجزاء كُّ وتر ت عندهماآلنا

به  صل املعدومكيف يتَّ  اً جودمو َض رِ ة أو ال. ولو فُ قارَّ  تانك

 ٰى تصري حركة؟اه حتَّ حد هو وإيَّ ويتَّ 

 ،ودوجمالوسط أمر  يف الكون عنٰى احلركة بم جيب: بأنَّ وأُ 

 الزمان. يف مجيع ٍق ايض واملستقبل باامل بني اً وهو أبد

، ار� مستق ابتاً ث أمراً حلركة  كون اه يقتيضعليه بأنَّ  َض واعُرتِ 

 ك مكابرة.ذلو

 حدة.فال تكون وا ،غري ثابتةكة رحلوقيل: ا

 وال ،طلقةة أخّص من الوحدة املالوحدة التامميَّ  يب: بأنَّ جوأُ 

 ط غريمعنٰى التوسُّ كة باحلر . وألنَّ امِّ العنفي  خلاصِّ م من نفي ازيل

ا ، وأمَّ يسكن اجلسم ابتة إٰىل أنْ ات ثظة الذوهي حمفو ،منقسمة

 افة، ألنَّ غ إٰىل آخر املسبلوال عند ا تتمُّ ع فإهنَّ طقلٰى اركة بمعنحلا

 ءيش وكلُّ  ما له فإذا كان كلُّ  ،ء منه خارجاً الذي ليس يش هو التامَّ 

 د.وجوال هو تامُّ منه قد حصل ف
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ة يَّ ة واجلنسدة النوعيَّ حالثانية: يف الو سألةامل]] ٤٣١[[ص /

 :ركةللح

  ارضي� ع و أ  اي� ذات راً ثُّ كت اادها إمَّ أفر رد تتكثَّ كانت احلركة ق  لـامَّ 

تعرض هلا  أنْ  بفراد وجعٰىل تلك األمع صدق مفهوم احلركة 

يكون  اموع إنَّ بالنرها فتكثُّ  ،يدةة قريبة وبعة وجنسيَّ وحدة نوعيَّ 

ا . فأمَّ ه احلركةو الذي فيأ أ، أو املنتهٰى، ملبدا امَّ ور ثالثة: إمأُ بأحد 

 .ذلك ثر هلا يف أ فال ،ثالثة الباقيةال

إٰىل إضافة احلركة إليه إضافة العرض  نَّ ألك، فرِّ حملتا اأمَّ 

، تهالعرض إٰىل املوضوع أمر خارج عن ماهيَّ  وإضافة ،موضوعه

 ملعروضات يفا فيوجب اختال ر اخلارجة الومتالف األُ واخ

اختلف  وإنْ نوع قان بالفلج متَّ لقطن والثابياض  ، كام أنَّ ةيَّ املاه

، بخالف هاموعضف موالتالخا بالنوع تلففيه فلم خيمها موضوعا

رض فلهذا كفٰى فيها ار العوثُّ قة بتكمتعلِّ ا ة فإهنَّ الكثرة الشخصيَّ 

 د املوضوع.تعدُّ 

واحد   قةيهو يف احلق بل ،ختالف فيهمان، فال اا الزوأمَّ 

عي،  ال نويصر شختكثُّ  ور فهفيه تكثُّ  َض رِ فُ  ص. وإنْ بالشخ

كانت ولو  ة.يَّ هاتلفة باملري خموع غة بالنفقدة متَّ ة املتعدِّ زمنفاأل

 حلركات، ألنَّ انوعي يف لالختالف الة ا ال تكون علَّ هنَّ إخمتلفة ف

يوجب العارض ال واختالف  ،ركاتالزمان عوارض احل

ركات يف ف احلالختال ون أسباباً تك فال ،ملعروضاختالف ا

 ا. اهت ماهيَّ 

 ، ألنَّ تالف احلركات يف اخمعتربك غري ف املحرِّ واختال

 ة وبالعكس. وألنَّ تلفة املاهيَّ ركات خمحل فعي ك الواحدحرِّ امل

 املختلفات جائز. ثالت إىلٰ تساب املتامان

 قتضاءثة عن امور الثالإذا خرجت هذه األُ و ]] ٤٣٢[[ص /

  ، منهختالف ما ا ة إالَّ املاهيَّ ات باحلرك الختالف بَق ي االختالف مل

ع. نولاب ركة واحدةاحل ة كانتثالثدت الاحتَّ  نْ فيه. فإوما  ،إليه وما

د  إذا احتَّ  هنَّ إة، فيف املاهيَّ مل يوجد واحد منها اختلفت احلركات  وإذا

 ة احلركة. هيَّ اختلفت ما  واختلف ما هي فيهما منه وما إليه 

 قد بطريٰىل التسوُّ اض إن البياالنتقال م ثلمففي الكيف 

 ةرضاخلٰىل ة إالفستقيَّ ، وبطريق د تارةً سوُّ الت ر ثمّ مُّ ثّم التحر التصفُّ 

حلركتني نتهٰى يف ااملبدأ وامل خرٰى، فإنَّ  السواد أُ ة إىلٰ يليَّ لن اإىلٰ 

 فاختلفت احلركة.  ،خمتلفة وما فيه احلركة  ،احدو

تهٰى  روض إٰىل منمف جسم من مبدأ قل ينت مثل أنْ ويف األين 

املخالفة  أنَّ  عم ،دارة االستعىلٰ  وتارةً  ،عٰىل االستقامة ارةً ت

، وكذا احلركة ة عرضيَّ ال ةعيَّ وة نالفخم دارةقامة واالستالستبا

 نَّ إإليه ف ختلف ما منه وما ااحلركة ود ما فيه عليهام، وكذا إذا احتَّ 

اض خمالف بيلسواد إٰىل انتقال من الالا نَّ إ، فاحلركة ختتلف أيضاً 

 ك كلُّ وسل ريقد الطاحتَّ  د. وإنْ االبياض إٰىل السومن  نتقاللال

وما  ما منه ف تالخوذلك ال ،بهاحصبالعكس من نهام فيه واحد م

 إليه. 

 واهلابط. ا يف األين فكالصاعدوأمَّ 

  تمُّ وي ،ستقيمة من مبدأ إٰىل منتهٰى الصعود حركة م اعلم أنَّ و

ن كا نْ دأين أ ض ألحد املبعر النزول، لكن. وكذا حتقيقهبذلك 

 ة أنْ للحرك أنَّ  بب ذلكسب َض رِ عُ ف ،ان حتتك فوق واآلخر أنْ 

ة.  املاهيَّ ختالف يفالب اجهذا ال يوو ،اً وطبوه وداً صار صع

ةبالن تقابل الا متقامهو ،ةهائيَّ ة واملنتدئيَّ هام اختلفا باملبلكنَّ يَّ  ضدِّ

 الف بنيختي يف وقوع االهذا القدر يكفو ،عٰىل ما عرفت

 ركتني.حلا

 لعارض الا ول: تضادُّ قا ننَّ إفيه نظر، فو]] ٤٣٣[ص [/

 نينقطتارضتان للعنهاية والة يوالبدا ،املعروض دَّ ضايوجب ت

 ضادُّ  تاقتٰىض فكيف  ،ني يف احلقيقة وللحركة أيضاً املتساويت

والزمان  لِّ احلركات وقد منعتم ذلك يف املح ا تضادَّ هن ارضعال

 ؟ٰىل ما سلفع

كون ال ي ز أنْ افج ،فاء االحتياجانت ةيَّ لعلّ ن انتفاء امزم ّم ال يلث

  ة يف فقاملتَّ  ت. واحلركاليهإ ويكون حمتاجاً  ةً لَّ عذكرتم أحد ما 

 إىلٰ من فوق  كاالنتقال ،حدة باجلنس األسفلل متَّ نس األسفجلا

العكس.  العكس، واالنتقال من السواد إٰىل البياض وبوب لأسف

أو  الكمِّ  ة يف كاحلركحدة به تَّ منت عٰىل كااجلنس األ ذَ ِخ أُ  وإنْ 

ات اتيَّ ذالر احدة باعتبتَّ كن م ت ملفت يف األعىلٰ تلاخ وإنْ  .الكيف

 والكيف. لكمِّ ركة يف احلكا ارضتبار العوعبل با

ال يوجب  رسقع واللطبركات بااختالف احل واعلم أنَّ 

ك غري وحدة املحرِّ  ا من أنَّ نَّبيَّ ملا  ،ةاختالف احلركات يف املاهيَّ 

 ختالف اً قرسفوق  إىلٰ  حركة احلجر ألنَّ ة. واحلرك ة يف وحدةربمعت

وز لواحدة جياة يَّ هاملا نَّ ألركتان واحدة، واحل اً إليه طبع لنارحركة ا

فقان يف ام متَّ هنَّ إفة يَّ رسالقة وطبيعيَّ كاحلرارة ال ،قها باملختلفاتتعلُّ 

ف ال ختتل ةيَّ ة والقرسيعيَّ واألشكال الطبة، وكذا األلوان املاهيَّ 

 ركات.فكذا احل ة،يَّ و قرسة أ يَّ ا طبيععتبار كوهناب
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  ة. االختالف يف املاهيَّ ال يوجب  رس ق ال و بالطبع  ن االختالف ذ فإ 

دة وحاملستديرة أوٰىل بال ثالثة: يف أنَّ ملسألة الا]] ٤٣٤[ص [/

 :هاغريمن 

وتلك  ،فيهااحلركات بالوحدة املستوية التي ال اختالف  ىلٰ وأ 

 وجهني:يرة لاملستد هي

كانت  فإنْ ة، راديَّ إ وة أ يَّ ة أو قرسبيعيَّ ا طة إمَّ يَّ ل: املكانألوَّ ا

بالعائق  ةممنوَّ كون هلا تاا يف مبدأ حهنَّ إا فابه أحواهلتتش ة ملعيَّ يبط

كانت  . وإنْ اوقعة امللَّ اعتبار ق ت باشتدَّ الكبري فإذا قاربت املقصد 

ٰىل ما يأيت. ٰىل الطرفني عت يف الوسط زيادة عة اشتدَّ يَّ قرس

ا هنَّ إدات فاتالف اإلرهلا باخأحواختتلف ة ريَّ  الدورية غواإلراديَّ 

عاوقة ة امليل قلَّ د خيق الطالب  ، ألنَّ خرياً أ  تشتدُّ  اة يف أهنَّ طبيعيَّ كال

 غرضه برسعة.طلبه لينال  تدَّ فاش

والناقص بعض الواحد، واألوٰىل  ام� ون تايك : الواحدالثاين

ورة الد نَّ إف اكنة لذاهت ممعليها غريالزيادة  ألنَّ و املستدير، ه بالتامِّ 

ا املستقيمة وأمَّ رت. تكرَّ ام بل ربَّ عليها، دة ايزيمكن ال ت ملذا متَّ إ

، بل ة عليها غري معقولةالزياد ها، ألنَّ يمكن متام ت ملإذا متَّ ا هنَّ إف

 ر العامل.طْ نتهت وانقطعت كقَ ة افاملسا ألنَّ 

دأ  بتعٰىل امل قيمل املستبالتامم، الشتامتقيمة أوٰىل ال يقال: املس

 لدائرة.اتهٰى بخالف واملنوسط وال

ند نقطع ع توال ة ال تتمُّ والدوريَّ  ،ٰى وتتمُّ تناهقيمة تاملست نَّ ألو

 . حدٍّ 

ة يَّ أولو وسطوال ،فنيمن االشتامل عٰىل الطرقول: ال يلزم ا نألنَّ 

ة من وحد أتمّ  وحدة الواحد نَّ إالوحدة، ف]] ٤٣٥/[[ص  اسمب

ا ة وحدهتائرة لقوَّ الد ، فكذاوسط عنهوال فنيفاء الطرمع انت العدد

 فيها ذلك. ديوج ال

بل  ،يعتهاام طبر متباستقيمة تنقطع ال باعتامل أنَّ  مدَّ وقد تق

  يف  تمتَّ  فقدرة حصلت دو ة فكلُّ ا الدوريَّ وأمَّ  ع مسافتها. النقطا

 .خرٰى د بعدها تكون دورة أُ وجَ ذاهتا، وما يُ 

ل اشتامر لزم  التكثُّ ٰىض تاق  حلركة إنْ اشتداد ا ألنَّ وفيه نظر، 

والدورة إذا الدليل. بطل  إالَّ ٰى بالفعل ويتناهال  اماحلركة عٰىل 

ة احلركات الفلكيَّ  رتكثُّ ركة لزم حلتلك ا  كاملتٰىض اق  ت إنْ متَّ 

  فال عربة به.إالَّ ، وادورهترة دو كلِّ  بواسطة تكميل

رسعة  ر الركة باعتباتقسيم احل :النوع الثاين]] ٤٣٦[[ص /

 :بطءلوا

  مانها ، وم معنيَّ  ة يف زماننعيَّ ميقطع مسافة ما  جسامألمن ا إنَّ 

رة يف وبالرض يقطع أنْ  ملزفي ملسافة يف زمان أقّل ع تلك ايقط

تلك  قطعيا ما منهبعينه، و ن املساوي مسافة أكثر بذلك احلدِّ ماالز

اف للحركات أوص ل بسبب ذلكاملسافة يف زمان أطول، فتحصَّ 

ع قطييعة ما الرسبعض، فع ب بعضها مناسطء وتالبعة ومن الرس

، ي يف زمان أقرصملساوطع اأو يق مساوٍ  زمانٍ أطول يف  ةسافم

 :لنوع مسائلهذا ا لعكس. ويفباوالبطيء 

 :اعتهركات ورسوٰىل: يف سبب بطء احلاملسألة األُ 

ل هو ختلُّ  سبب ذلك مون عٰىل أنَّ الناس هنا، فاملتكلِّ لف تاخ

م هكة عنداحلر ألنَّ ة، اء احلركأجز]] ٤٣٧ص /[[ سكنات بنيال

 السابق من األجزاء من لتايلق احل فإنْ  ،أ ال تتجزَّ من أجزاء  بةمركَّ 

ل األجزاء سكنات ختلَّ  ية، وإنْ لغاة يف اعكة رسيفصل فاحلر غري

تها وطول البطء بكثرة السكنات وقلَّ لف تّم خي. ثكة بطيئةفاحلر

 وقرصها.  أزمنتها

 صالاتِّ لة صمتَّ  ركاتاحل دوا أنَّ اعتق امَّ ـم لهنَّ إا األوائل فوأمَّ 

ل أ بل هي واحدة من أوَّ تجزَّ  تاء المن أجزبة ري مركَّ املسافة غ

نات ر السكتصوَّ فال تُ  ،هلا جزء بالفعل  يكنها ملرٰىل آخاملسافة إ

عفها، هتا وضام رسعتها وبطؤها راجعان إٰىل شدَّ وإنَّ  ،ائهاأجزبني 

 ة.رك احلعىلٰ  تانتان زائديفيَّ فهام ك

 :جوهبو ذلك ا عىلٰ وواستدلُّ 

لسكنات لوجب ل اتخلُّ ركات لكان بطء احلل: لو وَّ الوجه األ

ضعفها، والتايل عن أ  ضالً فركات أشّد احل سِّ حظهر لليال  أنْ 

 ا نفرض فرساً ة: أنَّ طيَّ الرش بيان له. م مثقدَّ ورة، فاملباطل بالرض

ل أوَّ من ك يتحرَّ أكثر ما  هإنَّ ف ،طف البرصو بحيث خيدْ شديد العَ 

قد الشمس الوقت تكون ن يف هذا كه فرسخ، لفإنَّ  هخرآ ر إىلٰ النها

 به أضعاف ما افأضعونصف الفلك  ،عت نصف الفلكطق 

ت يف حركا تكون ل السكنات لزم أنْ ن البطء لتخلُّ خ، فلو كاسفر

 لة بينها بقدر فضل حركات الشمس عىلٰ ت متخلِّ كناسلفرس ا

 ،عفةت أضعاف مضاركاحلعٰىل اضل احلركات ن فحركاته، لك

 ال أنْ  فكان جيب ،سركات الفرحنات أضعاف أضعاف كالسف

، سِّ حله يف اع من حركترس ء أبحركات الفرس الذي ال يش نحسَّ 

ء يشس برك الفذل يف حركات ا ال نحسُّ نَّ إف  كان ذلك باطالً امَّ ـول

ل تخلُّ ركتني ليس لالتفاوت بني احل من السكنات، عرفنا أنَّ 

 ب.طلوهو املو السكنات،
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  ،س أمر حمسو اء احلركات وسكوهنبط فإنَّ ، روفيه نظ

 اإللزام.]] ٤٣٨[ص [/ مشرتك فاإلشكال

أبطأ من حركة الفلك  ركة الفرسح أنَّ  يف  شكَّ ال نقول: افإنَّ 

 فيه برسعة. نحسَّ  ال أنْ ب فكان جي ،مضاعفة أضعافاً 

 إدراك مراتبجز عن قد يع  يقال: احلسُّ  ويمكن اجلواب بأنْ 

عة الرس  ة ل حركة هي يف غاي حتص  جاز أنْ ف  ، ة الشدَّ  اوت عة وتف رسال 

 ،كة الفرس كحر  ،  نفس األمر كذلك ون يفوال يك  ، ند احلسِّ ع 

 عن إدراك  احلسُّ ويقرص  ، مضاعفة  افاً منها أضع  ع هو أرس ويوجد ما 

  .ة إٰىل ما ال يتناهٰى عة قابلة للشدَّ الرس   ألنَّ  نهام، بي  التفاوت 

ت حركته كان ن أثقلكاام لَّ م كجلسا د أنَّ نشاه ااين: أنَّ وجه الثال

  لغ ثقله إٰىل حيث خال ب سامً نا جع، فلو فرضأشّد وأرس  لإٰىل أسف

عة بحيث ال يمكن الرس ن يف غايةوكته تكحر فإنَّ  تاعن السكن

كانت حركته أرسع  له زاد فإنْ ثق ا أنَّ رضن، فإذا فالزيادة عليها

ال ف ،افيهالسكنات ل ختلُّ عدم مع  ورةبالرض بطأكانت األوٰىل أ

كن  ي ت مساوية ملكان . وإنْ تل السكناات لتخلُّ حلركبطء ا يكون

ه، هذا ري مع غريه كهو الغ مع ءكون اليشفي ،الزائد تأثري لثقلل

 لف. خ

هناك سكنات  كان عة لولرسزيد به اام تالثقل إنَّ  وفيه نظر، ألنَّ 

ال يكون سكنات فالنتفت ا إذا اأمَّ  بواسطة الثقل، م أو تقلُّ عدَ تُ 

بمجموع عة حصلت رس، أو تكون تلك الةتَّ ثر البزائد أ ال قلثلل

 .معاً ائد ل والزصاأل

عٰىل تلك  لزيادةجود تلك او كانلكن نمنع إم منا،سلَّ 

 ،ةعليَّ لفااة لَّ العده حصول ء ال يكفي يف وجواليش عة، ألنَّ الرس

 نوع.مم من إمكانه يف نفسه، وهو بل ال بدَّ 

قها فُ يف أُ الشمس األرض و يف بةشنا خزْ رَ : إذا غَ الثالثالوجه 

ام وكلَّ  ،نب الغريباجلايف  ا ظلٌّ هل]] ٤٣٩/[[ص  عق و ،قيالرش

 ء جاز أنْ يش ظلِّ تقص من النمل ي نْ فإ جزءاً  مسعت الشارتف

تبلغ الشمس إٰىل  إٰىل أنْ  كذاهو ،لظلُّ  ينقص اآخر وال يرتفع جزءاً 

و حمال،  هو ،وبرالغ بل وإىلٰ  حاله عىلٰ  والظلُّ لنهار نصف ا خطِّ 

 ،شبةباخل واألرضني الشمس بوقوع احلجاب  لِّ الظ سبب ألنَّ 

 لشمس وطرفا بني رتسم فيامامل اخلطَّ  فٰى. وألنَّ انتفٰى انتإذا ف

صل املتَّ  طرفلدون امس فيه بالشصل ك الطرف املتَّ إذا حترَّ  الظلِّ 

و ئد والناقص، وهزايتساوٰى الف ،أسانر حدث لذلك اخلطِّ  بالظلِّ 

 .الظلُّ ينتقص  ب أنْ وجف، الحم

وبة قاص مشاالنتيف  حركة الظلِّ  تكون  يستحيل أنْ ثمّ 

ا، إذ لو هلصة عنرتفاع خاااللك الشمس يف وحركة ف ،بالسكنات

ك ذل زء جايش من الظلِّ وال ينقص  ترتفع الشمس جزءاً  جاز أنْ 

 ال السابق.يف الثاين والثالث، ويلزم املح

ة، الرسع كة الفلك يفحلر ظلِّ ال مساواة حركة اً ل أيضويستحي

 داران.ق تساوٰى املإالَّ و

 ،االنتقاص ك يفيتحرَّ  ئامً دا لَّ الظ إنَّ  قال:ي  أنْ إالَّ  م يبَق فل

ن لكن حركات الشمس أرسع م ، االرتفاعيف دائامً  سوالشم

ل ال بسب ختلُّ عة يف البطء والرس ذلك تفاوتاً  كونيف ،لظلِّ حركة ا

 قطب منريب من اللقء ااجلزكة رح كذا القول يفكنات، والس

أسفل  و منوالدل الثالث،ب عَ شُّ جار ذي الرحا والبعيد، والفالر

 ه.نتصف إليملب من االَّ ة الكُ ركإٰىل أعالها حال ح بئرال

ة هلا علَّ كة رك احلفتلٰىل فوق إ الوجه الرابع: إذا رمينا حجراً 

ة وَّ لقت اانكفإذا  ،ك املتحرِّ يفة حصلت من الرامي يَّ ة قرسهي قوَّ 

وال كة تلك احلر تستمرَّ  اق وجب أنْ نخرابل لالة واهلواء ق كحمرِّ 

 ،حيازاألف وسكون، لتساوي ز توقُّ ااألحي ء منيف يش يعرض

 ف والسكون.قتيض التوقُّ عضها ما يبيس يف ول

عن خمالطة السكنات  ليةاركة خاحلإذن تلك ف]] ٤٤٠[[ص /

ة رسعوت يف الالتفا دَ جِ وُ  دفق ،ةالفلكيَّ  ركةها أبطأ من احلكنَّل

 سكون. للُّ غري خت والبطء من

ل سكون بينها، ختلُّ جاز ف ،ائقة بالعفة ممنوَّ ساامل ألنَّ  وفيه نظر،

د اهلواء وتكاثف ملانع بسبب تلبُّ ة القوَّ  هياز فيبعض األح واختصَّ 

 يه.ت فالبخارا بعض

]  علماو  ن أنْ يمك الفة احلركة الطبيعيَّ ا يف : أمَّ سباباً للبطء أ[أنَّ

يعة األمرين الطبقتضاء ، المتناع ااي� طبيع راً يكون العائق أم

 افيني. ناملت

ب  كُّ رتبات األجسام ل يف مركَّ ٰى يتأتَّ ال  ذلك نَّ إنظر، ف يهوف

ا يشتمل عٰىل صفتني إحدامه ها جلواز أنْ يف بسائط ها، والطبائع

 نْ أ ب صورة، وعٰىل قوهلم جيخرٰى من حيث الألُ اة وملادَّ ث امن حي

دهم، ء عناخلال روق المتناعملخممانعة اوهو  اع خارجي� يكون املان

ته ازداد قوَّ نسان باإل د عليه اعتمثمّ  عهاحلجر بطب كفإذا حترَّ 

 .رسعةً 

ٰى ام كانت أقوالطبيعة كلَّ  نَّ إيعة، فنعة الطبامة فميَّ ا يف القرسوأمَّ 

 .فحصل البطء ،ّل أق  القارس ثر كان أ 
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 .ان معاً لسببفا ةا يف اإلراديَّ وأمَّ 

يف  اختالفاً  ليس والبطءعة الف الرساخت يف أنَّ ة الثانية: سألامل

 : ةهيَّ اامل

 :وجهنيذلك ب وا عىلٰ دلُّ تاس

ة ن الشدَّ الطء يقبعة والبرسالل: الوجه األوَّ ]] ٤٤١[[ص /

ن  ء ميش ، فاللك ء من الفصول يقبل ذوال يش ،والضعف

 فصل.عة والبطء بلرسا

اعه مع اختالف أنو القابل هلام الكيفه باضقوفيه نظر، النت

 .صولبالف

  ة تنقسم إىلٰ قيماملست ةالواحد من احلرك جلنساين: االوجه الث

هاتان و ،طيئةيعة والبلرسإٰىل ا وتنقسم أيضاً  ،اهلابطةوعدة الصا

ك لذلا وض إحدامهٰى يكون عرسمتان ليستا مرتبتني حتَّ الق

لذلك اجلنس،  الً أوَّ ن اخرٰى، بل مها تعرضس بواسطة األُ جلنا

الفصل  ب بل ترتيفصالن من غريله ال يعرض  واجلنس الواحد

ل انقساما بالفصول لنزوعود وانقسام بالصن االذا كاإأحدمها، ف

 ري الفصول.نقساما بغاالبطء عة وبالرسم كان االنقسا

حلركة، ق المطن قساموالبطء يعة الرس وفيه نظر، ألنَّ 

 يف ذلك إذا كانوال امتناع  منها، اً وعنعود واهلبوط يقسامن والص

 صول. بالفركة هبذين الاحلسام انق

ستديرة واملستقيمة امل عة عىلٰ ة الرسمقوليَّ  أنَّ  يف :املسألة الثالثة

 :عنوياملباالشرتاك 

طع املثل يف زمان أقّل من زمان قطع و الذي يقهلرسيع ا

 لزمان ساوٍ م مسافة أكثر يف زمانٍ  الذي يقطعأو  رٰى،خألُ احلركة ا

يمة ستقركة املرتك بني احلمش ذا القدر، وهأو أقّل  ٰى خرحركة األُ 

إحدامها  ٰى يقال: إنَّ حتَّ  بينهاميقايس  ن أنْ مكال ي عمنواملستديرة. 

 يأيت. اعٰىل مخرٰى األُ ن أرسع م

عة لرسبل بني ااملسألة الرابعة: يف التقا]] ٤٤٢[ص [/

 :بطءلوا

تناع  كم العقل بام، حلبالً تقاء طعة والببني الرس نَّ اعلم أ 

  يمكن  اله نَّ إة واحدة، فحرك ة إىلٰ حلركة واحد سبة بالنهاماجلمع بين

 ة. افاد املسكة وأبطأ منها مع احتِّ ن حرأرسع متكون حركة  أنْ 

ن  املتضايفني متالزما التضايف، ألنَّ  ابل تقابلقذا التوليس ه

يف واحد طء لباعة ال تالزم ، والرساخلارجيي ونالذه دجويف الو

 ن الوجودين.م

ه ألنَّ  ،يءالبطر تصوُّ يع يستلزم الرسر تصوُّ  وفيه نظر، ألنَّ 

د. نعم ال يتالزمان يف اخلارج ألزيا ل أوي يقطع املثه الذنَّ أبفه عرَّ 

 ر. خِّ واملتأم ملتقدِّ كا

 حدمهال أ جعه ليس بينهام تقابل العدم وامللكة، ألنَّ  وليس

ويا يف تسا ء إنْ بطييع والالرس ألنَّ ، سلآلخر أوٰىل من العك اً عدم

ن افكيقطعها البطيء مل  ة أكثرقد قطع مسافيع لرسكان االزمان 

 تفاوتا يف الزمان وتساويا يف نْ ، وإعدم عىلٰ  مشتمالً  ءالبطي

ا أقّل واشتملت البطيئة عٰىل ما مل يعة زماهننت الرسملسافة كاا

ما،  دم ع الزمان فاشتملت عىلٰ  نة معيالرسيه ل علتشتم

جعل  ليسف ،لزمانولآلخر نقصان اصان املسافة فألحدمها نق

 س. من العكوىلٰ أ  اآلخر وجودي� وا اعدمي�  أحدمها

د ذلك عائ نَّ نهام تقابل السلب واإلجياب، ألس بيه ليوظاهر أنَّ 

 عقد.القول وال إىلٰ 

 .ضادِّ لت تقابل ابينهام إالَّ  فلم يبَق 

 ءاً أمر عدمي يكون جز ىلٰ ع اواز اشتامل إحدامهجل، ريه نظوف

وت لتفابالن اام يقألهنَّ . والزماً ] ]٤٤٣/[[ص  كونواآلخر ي

 ان.يَّ وجودفهام  ال يقبلهام،ف والعدم علضواة بالشدَّ 

 هذا يدلُّ و ،سوسةات املحفيَّ كيعة والبطء من الوهذه الرس

ر نسبي أم لانفعاال ل، ألنَّ عااحلركة ليست نفس االنف عٰىل أنَّ 

فيها  فال حتلُّ تكن حمسوسة  ة لو كانت موجودة ملبيَّ لنسا رموواألُ 

ست نفس يطء، فلة والبعلرسا لُّ كة حمسوسة، واحلرملحة الكيفيَّ ا

 ضهم.ه بعتومهَّ  نفعال كاماال

 :طرفني لبطء بني اعة ورسة الشدَّ  اراملسألة اخلامسة: يف انحص

ه  نَّ إف ،هٰى معنيَّ منتو نيَّ مع بني مبدأ حمصورة  نةمسافة معيَّ  كلُّ 

 .عة والبطءالرس حركات خمتلفةيمكن قطع تلك املسافة ب

قطع تلك  ليستحي دٍّ  حإىلٰ  عةرسهاء المن انت بدَّ ال قيل: و

يقبالن ء عة والبطالرس ذلك البطء، ألنَّ ا وكع منهة بأرس املساف

 ،دٍّ إٰىل ض ما كان كذلك فمن ضدٍّ  وكلُّ  ،صوالتنقُّ  شتداداال

بني   ، فلو مل توجد حركة رسيعة فيامالفخلاغاية  هامنان بيضدَّ وال

أرسع  ما هو نهاموجد بيي يمتنع أنْ  حيثنني بيَّ واملنتهٰى املعاملبدأ 

 ة للبطء.عة مضادَّ الرس مل تكنالبطء جانب وكذا يف  ،منها

  ،جد ما هو أرسع منها يو مكن أنْ يعة لرسا ان كلُّ ك فلو وأيضاً 

د مراتب بحسب جتدُّ  بطءالوة عرسلاتب امر ددُّ جت ا أنَّ نَّد بيَّ وق 

 اهنَّ إركة فاحلان حتصل زم ة لكان كلُّ ة والداخليَّ جيَّ املعاوقات اخلار
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 ةخليَّ ت الدااملعاوقالك وهي ت ،بةيمور غررنة أُ مقا بسببصل حت

و لزمان، وهلنفسها ة يف حقَّ ستفال تكون احلركة م ،ةواخلارجيَّ 

 حمال. 

 دداتشالا ريفبطء يف طعة والفإذن للرس]] ٤٤٤ص [[/

 ص طرفان حمدودان.والتنقُّ 

ة، ولو سافنوع امل نكون الطرفان مي ال جيب أنْ  هنَّ إوفيه نظر، ف

م قواعدهمكن عٰىل ي . وكيفناً يجيب وجودمها عمل عها من نو اناك

 ،ا زمانحركة فله كلَّ  اية مع أنَّ هنعة إٰىل غري م التفاوت يف الرسعد

زمان املفروض  فلل ؟هٰى ايتن ما ال قسمة إىلٰ زمان يقبل ال كلُّ و

فتكون  ،يهتلك احلركة فألرسع احلركات نصف يمكن وقوع 

 عة. الرسة يفالغاي َض رِ ا فُ ممَّ  أرسع

 :عدمهبق واملطا تقسيم إىلٰ لا :الثالث النوع ]] ٤٤٥[ص [/

قة. وقد هتا متطاب ا ن مساف التي تكو  قةونعني باحلركات املتطاب 

أطول يف الزمان  هو  ا م  فة ا ملس قطع من ا و الذي ي يع هالرس  رفت أنَّ ع 

أردنا ذا ، فإ قّل ة يف الزمان األسافة املساوي أو الذي يقطع امل  ، املساوي 

 ها فيتبار م من اع  بدَّ  البطء فال و عة ركات يف الرس  احل يسة بني قا امل 

كن نقصان أمزيادة وال لتني با ني املسافب  أمكنت املقايسة  احلركة، فإنْ 

   فال.، وإالَّ بطء ل وا   عة لرس تني يف ا بني احلرك ثبوت املقايسة  

،  طٍّ خل لفعل مثل خطٍّ مسافاهتا با ة قد تتطابقفاحلركات املكانيَّ 

 مكن وقوعيغري متطابقة لكن كون وقد ت رتفاع.اع الرتفوا

مكن ان ولكن يبقام ال يتطاهنَّ إع، فث واملربَّ ثلَّ ا كاملالتطابق فيه

 ىلٰ رد إيث يحب نعدموي ث قطوعاً يقطع املثلَّ   بأنْ فيهام ع التطابقووق 

ة كاملستقيم التطابق البتَّ ع. وقد ال يمكن فيها نظام يكون منه املربَّ 

 فيستحيل رأحدمها إٰىل اآلخالة ع استحه يمتننَّ إفر، واملستدي

 القوس لو أمكن استحالته إىلٰ  نَّ وم أكن معلاالنطباق، ل

ون هذه الوتر، فتك]] ٤٤٦ [[ص/ أعظم من ة لكاناالستقام

أنواع تقايس املسافات عرفت تقايس  فت رإذا عو . ة يَّ سة ومهاملقاي

 ة عليها.ركات املكانيَّ أنواع احل

قد و ،قد تكون قريبة ايسةه املقفهذ ،الكيف يف ا احلركةوأمَّ 

 عيدة.بتكون 

 أحدمهايأخذ  بأنْ  ،التي تتشابه مبدؤمها ومنتهامهابة فالقري اأمَّ 

 ، فإنْ ذلككخر آلا ويأخذ ققَ ياض اليَ احلالك إٰىل الب دمن السوا

 وإنْ عة والبطء، تشاهبا يف الرس - وتركاً  - أخذاً  ويا زماناً تسا

 رسع.ا أ ت إحدامهانتفاوتا ك

 أحدمهايأخذ  ثل أنْ م بالضدِّ  يكون االعتبار إنْ فدة البعي اوأمَّ 

حدمها ذ أ خأ  و إنْ أ  ،بالعكسر السواد إٰىل البياض ويأخذ اآلخيف 

 يكون أنْ  وجب ،همن يبرء ق د الطرف بل من يشال من السوا

 مر يف اجلانب اآلخر كذلك.األ

ة بيه شانبنياجل ملنتهٰى يف أحدبة املبدأ واوباجلملة تكون نس

 ، وإالَّ اً ئوبط رسعةً يا ا تساوتساوٰى زمانامه إنْ ف ر،ب اآلخباجلان

 تفاوتا. 

 من أنواع واحد لِّ كل أنَّ  فقد عرفت ا احلركة يف الكمِّ وأمَّ 

فاملاء   ،امهارب ال يتعدَّ الكولصغر  ابالطبع يف اً وددحم احد�  الكائنات

امها، عدَّ ثف ال تتالتخلخل والتكا ان يفا حدَّ واهلواء وغريمها هل

لف خما نقصانالزيادة والريف يف ط ءمن املاء واهلوا احدو كلِّ  وحدُّ 

آلخر ي احدمها وحدَّ أ ي حدَّ تكن بني  مل امَّ ـول ،اآلخر بالطبع حلدِّ 

ال يمكن اعتبار  جرم ، فالواةثلة ومسامما هامينبمماثلة مل تكن 

ادة يلز مطلق ايف هيامحال حدِّ  إذا اعتربناا فأمَّ  الزيادة والنقصان.

وكذا  ،صانة ونقزياد مشرتكني، فللامء امهان وجدنوالنقصا

 دةلزيال مفهوم اأص لزيادات والنقصانات تشرتكان يفوا ،هلواءا

دة زياعتبار الا حَّ ه صوجل تشاهبا من هذا اامَّ ـول والنقصان،

 هذا الوجه.]] ٤٤٧/[[ص  ان مننقصلوا

اد احتِّ  دعن ض إالَّ بع س بعضها إىلٰ ركات ال يقاوباجلملة فاحل

ملقايسة،  لك ات حُّ ه ال تصنَّ إتلفة فخم اا من حيث إهنَّ فأمَّ  .ائعهاطب

 كلِّ  ةيِّ تبار خصوصعبا نرسبطريان الاس فطريان العصفور ال يق

 .ملشرتكر امو األوه ،الطريانبار أصل اعتب لب ،واحد منهام

وجة املفلعني ة الس بصحَّ مدة ال تقاة العني الرَّ وكذلك صحَّ 

، ةباعتبار أصل الصحَّ بل  ،منهامواحد  ة كلِّ يَّ وصعتبار خصبا

 .كات بحسب احلسِّ احلربني  ذلك مقايسة ويكون

 :وغريه  تضادِّ املم إٰىل يالتقس :بع ع الرالنوا]] ٤٤٨[[ص /

 ائل: مس يهفو

 :هاتضادِّ  ققُّ يف حت :وىلٰ ة األُ املسأل

أو أجناس حد ا يف جنس واتقع ا أنْ احلركتني إمَّ  اعلم أنَّ 

 . ةلفخمت ايرةمتغ

بني ايف بالتنق ام يتحقَّ إنَّ  ادَّ ضالت ينهام، ألنَّ ب ادَّ  تضفالثاين ال

اجلسم  نَّ إ، فجناسلفة األاملخت كاتحلروال منافاة بني ا ،الشيئني

حال  ربودة مثالً ال ة إىلٰ رارف من احلك يف الكيتحرَّ د يق  دالواح

ل اوح ،لتكاثفتخلخل إٰىل اال من  الكمِّ كه يفكه يف األين وحترُّ حترُّ 
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 امتنع وقوع احلركاته ذذا أمكن اجتامع ه، وإضعالو كه يفحترُّ 

ور مقات ألُ بعض األو يف نعم قد يمتنع اجتامعها بينها. ادِّ التض

 اهتا. فس ماهيَّ لن ال عن حقائقها خارجة

د ، كالتسوُّ ا تتضادُّ هنَّ إواحد فنس جحتت  خلةا الداوأمَّ 

 احلركةو، والتكاثفنزول، والتخلخل والوالصعود ض، والتبيُّ 

 ام يفتامعهاج]] ٤٤٩[ص /[ مكني إٰىل خالفه، إذ اليل وواالت عىلٰ 

 وبينهام ،نايوجود مها أمرانو ،اد الوقتموضوع واحد مع احتِّ 

زول إٰىل  النولقمر ك ار فلقعَّ الصعود إٰىل م نَّ إف ف.الخلغاية ا

بينهام  اخلالف نَّ إة، فانيَّ ركة املكاملركز بينهام غاية اخلالف يف احل

ملاء. وكذا  كرة اىلٰ إة من كرة اهلواء حلركا بني ر من اخلالفثأك

د وُّ سف بني التالن اخلض أكثر مد والتبيُّ  التسوُّ ف بنياخلال

 رموألُ  اتقابل بنييكون ال  أنْ إالَّ  للتضادِّ  نٰى مع الر، ولتصفُّ او

 فت أنَّ لذبول قد عراو ة يف غاية ال مزيد عليها. والنموُّ وجوديَّ ال

اية  بينهام غو ،هان إليهيتوجَّ  لطبع ايف  حمدوداً  اد� ح احد منهامو لكلِّ 

 ثف. ل واملتكاان. وكذا املتخلخضادَّ  متفهام ،اخلالف

 املستديرة ملا يأيت.  ضادُّ  تال اهنَّ إف ةستقيما املوأمَّ 

 :احلركات ة تضادِّ لَّ ع: يف نيةألة الثااملس

ا ال  هب قا متعلِّ هفتضادُّ  ،ةستَّ ر موق بأُ لَّ تتعاحلركة  قد عرفت أنَّ 

  ضادِّ يف تله  ك ال مدخلو املتحرِّ هو  املحلِّ  تضادَّ  إنَّ ل: نقوغري، ف

واحدة إٰىل  ركةح نكاويتحرَّ  انمتضادَّ  لناراحلجر وا نَّ إاحلركات، ف

 ،بالقرس خرآلبع واالطأحدمها بلكن  ،فوق أو إٰىل أسفل

ر. ولو ين نظكوهنام ضدَّ تلف، ويف ك خمرِّ فقتان واملتحفاحلركتان متَّ 

تان ختلفت حركا ملا لطبع والقرس باإالَّ س االختالف لين اك

قد  له. وأيضاً م مثيل باطل، فاملقدَّ تان، والتاعيَّ طبي وال تانيَّ قرس

] ]٤٥٠[[ص / تانواحلركتان متضادَّ  ك واحداً تحرِّ امل ونكي

ن تامتضادَّ  فاحلركتان ،ثّم هبط طبعاً  اً ه إٰىل فوق قرسي بمحجر رك

ك حرِّ تملا عن تضادِّ  انفك� م ادُّ التض دَ جِ وُ  امَّ لد، فك واحواملتحرِّ 

 إليه. نادهاست مَ لِ لعكس عُ وبا

ة يف ة القرسيَّ وَّ الق دِّ ، لتضاكاملحرِّ  دُّ اتض ة التضادِّ لَّ وليس ع

 ام.كتهراد ححتِّ نار مع اة يف الاحلجر والطبيعيَّ 

 غريه. وألنَّ  دَّ  تضايقتيض فال ،فيه ادَّ ه ال تضوال للزمان، ألنَّ 

 ضادَّ تجب مل يو تضادٌّ  فيه لو كانف ،ض للحركةارعالزمان 

 وض.املعر يوجب تضادَّ لعارض ال ا تضادَّ  ركة، ألنَّ احل

ملسافة بني السواد والبياض، وبني ا ألنَّ ، ةافسامل لتضادِّ  وال

 لتخلخل والتكاثف، وبني التوايل انيط، وببوصعود واهلال

ة ركلبياض للحا سواد إىلٰ ة احلركة من الدة مع مضادَّ وخالفه، واح

 ي.ذا البواق كو ،ض إٰىل السوادلبيامن ا

 ما منه وإليه.  ادّ  تضإالَّ  قتيضامل فلم يبَق 

منتهاها نقطتان وحقيقتهام  ة وكانيَّ ملاة كحلرل: مبدأ ايقا ال

 ادَّ العوارض ال يوجب تض ضادُّ وت ،لعارضا فتضادَّ  إنْ متامثلة ف

 ق هبا؟ لَّ كيف ما يتعف ،املعروضات

وال   ،اهت من حيث ماهيَّ قطتنيق بالنة ال تتعلَّ ركنقول: احلا ألنَّ 

بتدأ املصف وب قتتعلَّ ام ، بل إنَّ ة املنتهٰى وماهيَّ تدأ املبة ق بامهيَّ علَّ تت

ت وبني ركاذه احل ه لذايت بنيق اين، فإذن التعلُّ املتضادَّ  نتهٰى وامل

العوارض  ذهق هبالتعلُّ  وبسبب ،ة حاصلتضادَّ هذه العوارض امل

طتني قالنيعرض إلحدٰى  و مله لنَّ فإعروضات، املبق التعلُّ حصل 

ا هبق لَّ عتتمل  انت هناية هلاك خرٰى أنْ ة ولألُ حلركذه اانت مبدأ هلك أنْ 

 ركة بتلكالذايت لتلك احل قوإذا كان التعلُّ  ،كة أصالً راحل

 وجب من ذلك وقوع التضادِّ ] ]٤٥١/[[ص  ةتضادَّ امل عوارضال

ق لكن تعلُّ  هام،لعرضي ردوالبا رِّ احلاجلسم ا يتضادُّ  كات، كاميف احلر

رم ة ال جاملتضادَّ  بتلك العوارض الً أوَّ   كانامَّ ـد لن والتربياسخاإل

 فكذا هنا.  ،عالتلك األف ة يفدَّ ملضات اصلح

ض تساوية لكن يعرت منكا إنْ ن واء الزماأجز وفيه نظر، فإنَّ 

دم ع عقابالن مومها مت ،كة هبامق احلرعلَّ وتت ،رم والتأخُّ هلا التقدُّ 

ه نَّ وأل هام؟بسبب تتضادّ ال  مَ فلِ  ابلتتق ام. أو إنْ سببهركة باحل تقابل

ة ق القدرلُّ عم من تإليه أعظ وما هنق احلركة بام متعلُّ ليس 

 نفسه. ء ال يضادُّ اليش ين، مع أنَّ بالضدَّ 

 احلركات ليس للحصول يف تضادَّ  أنَّ الثة: يف الث سألةامل

 :ه إليهابل للتوجُّ األطراف 

،  ااد� تهامها تضنا وممبدأمه ضادَّ ني تحركت كلِّ  بني نَّ أ تقد عرف

كة بل ايتي احلرهنيف ل وهاتني احلركتني للحص تضادُّ ليس ل: نقوف

فس نب قاً علِّ ركات متيف احل ه لو كان التضادُّ يهام، ألنَّ ه إللتوجُّ ل

املوجودة،   احلركاتبني  واحلصول فيهام ملا حصل التضادُّ الطرفني

بيان  م مثله.دَّ فاملق بينها، دِّ لتضاثبوت ام من تقدَّ  ملا ، باطلالتايلو

 تهي حركتهية تنالنها ك يفند حصول املتحرِّ ع أنَّ  ة:يَّ طالرش

ند  حيصل عامإنَّ   هلا وجود، فلو كان التضادُّ وال يبقٰى  عوتنقط

مل يكن  معدَ لغاية التي تنقطع عندها احلركة وتُ  اإىلٰ  لالوصو

عدومة،  امل لحركاتبل ل ،ركاتاحل موجود منلل عارضاً  لتضادُّ ا
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ت ايف احلرك س التضادُّ لي فإذنم. يف العد دُّ ل التضاقَ عن ال يُ لك

 ه إليها.طراف، بل بالتوجُّ ول يف األصباحل] ]٤٥٢[[ص / الً معلَّ 

ت بمعنٰى القطع مل تكن ذَ ِخ أُ  كة إنْ حلرا نَّ إف وفيه نظر،

معنٰى ت بذَ ِخ أُ  ا. وإنْ هل عارضاً  لتضادُّ ال يكون اف ،موجودة بالفعل

الطرف، فال ٰىل إ هن فيها توجُّ يكو فال ،ة زمانيَّ ة النت آنيَّ ط كاالتوسُّ 

بثبوت تقابل ام حكمنا ك أيضاً ء سببه. ونتفاال ا تضادٌّ فيهن ويك

ة ة املقدوريَّ ة وصحَّ علوميَّ امل تووبثبر واملتأخِّ م التضايف بني املتقدِّ 

ٰى املعن عىلٰ  ال فيها دِّ ل ثبوت التضاعقَ يُ ال  مَ فلِ عٰىل املعدومات، 

اع امتنهو م ووت الالزتقدير وثبلعٰىل ا عليه، بل صطلحامل

 ع؟االجتام

ملختلفتي املأخذ هل تني ابيعيَّ طتني الاحلرك نَّ يف أ سألة الرابعة:امل

 ختتلفان أم ال؟

من الشفاء: املاء إذا   )لسامء والعاملا( با كتيف خقال الشي

لوسط  اهام إىلٰ ك منرَّ يتح ه فإنَّ لقرسر أو اهلواء بالناز ا حيِّ حصل يف

 -  وسطال هوو - قيقةباحلرض ز األ حيِّ إذا حصل يفو يبلغه، وال

ه تني كام ظنَّن متضادَّ ك احلركتانكون تابع، وال تبالط ك عنهحترَّ 

 ف واحد وهناية واحدة. طر ن إىلٰ ياهام تنتبعضهم، ألهنَّ 

  ،لتباعد ية اغا ط فيهامشَرت ين يُ الضدَّ  ين ألنَّ دَّ ام مل جتعلهام ضوإنَّ 

رض األ ركةار وحكة النعد بني حربلا ألنَّ  ،هنا حاصالً وليس 

 كز وهبوطهرعن املاملاء ]] ٤٥٣ص /[[ بعد بني صعودال من أكثر

ملطلوب وا اً خصوص، انتفٰى  وإذا انتفٰى رشط التضادِّ  ،عن املحيط

رض وحتت ن فوق األوهي الكو ،باحلركتني هنا حالة واحدة

 اهلواء.

.  لِّ  يف املحامه لذاتياجتامعهامناع  وامتختالفهاميف ا عم ال شكَّ ن

ختالف ال ،ةة واحدين عن قوَّ هذ ثلم صدور اد يفتبعال اسو

 يعي فإنْ زه الطبب الطبيعة كون املاء يف حيِّ مطلو نَّ ألائط، الرش

حتته  َل عِ جُ  كان بأنْ  فوقه طلب اهلبوط وإنْ  َل عِ جُ  أنْ ب قرس كان

طبيعة ال ام أنَّ خمتلف، ك خذملأواحدة وافالغاية الصعود،  طلب

سم فيه اقتضت اجل انك نْ ا فإهل ز املناسبل يف احليِّ واحلص تقتيض

 ة.تضت احلركق عنه ا ان خارجاً ك وإنْ السكون 

مة تقيست املركاني احلب  املسألة اخلامسة: يف عدم التضادِّ 

 :واملستديرة 

 ،ناضادَّ ة ال تتواالستدار االستقامة أنَّ  مقد عرفت فيام تقدَّ 

املستقيمة ة ت احلركفلو تضادَّ ، واحد وضوععٰىل متعاقبهام  ملعد

ال  ما نَّ فإ ،تقامةواالسيكن ذلك بسبب االستدارة  مل رةيستداملو

سبب فب كان إنْ  لء آخر؟ بليش فيه كيف يوجب التضادَّ  تضادَّ 

 لزم أنْ  طل، وإالَّ با أطراف املستقيمة املستديرة. وذلك أيضاً  ادِّ ضت

 اهية، والتايلمتن غري حلركاتأضداد من ا حدةركة الواتكون للح

م قدَّ الواحد واحد، فامل ضدَّ  أنَّ  من ]]٤٥٤ /[[ص يأيت ل ملاباط

قع ي تإليه الذشار  املاملستقيم املعنيَّ  اخلطَّ  ة: أنَّ طيَّ رشيان الب مثله.

هبة ال غري متشا لقيسِّ  يكون وتراً  حلركة املستقيمة يمكن أنْ ه ايلع

 دفتكون للواح ،وعنبال خمتلفة تلك القيسُّ و ،ةبالقوَّ اية هلا هن

 تخالفة بالنوع.م يةهناتضداد غري مبالشخص أ 

النوع اختالف  ب القيسِّ  اختالفيلزم من  ه النَّ إوفيه نظر، ف

 به. عليها احلركات الواقعة

فهناك قوس آخر  لذلك اخلطِّ  اض ضد� فرَ س يُ قو فكلُّ  ضاً وأي

 وسق ال ا كان ، وإذيَّةضدِّ لاأوٰىل بفيكون هو  ،منه اً عظم تقعريأ 

منه مل يكن قوس  خمالفةً بعد أ  هوا م وهناك إالَّ  قيسِّ لهناك يف تلك ا

ء ليش اون املستقيم ضد� م، فال يكتقيللمس اضد�  يسِّ الق من تلك

 ق بني الطرفني.حقَّ ام تتإنَّ ة دَّ املضا ألنَّ  ،نهام

  يعةب طيف  ا مشرتكة أهنَّ إالَّ  كثرت وإنْ ال يقال: املستديرات 

ستقيمة  ختالف امل هةوهي من هذه اجلة، رالستداواحدة هي ا

 ها. ادُّ تضو

د يف توجدة ال ة املجرَّ ستداراال ا نقول: هذا حمال فإنَّ نَّ أل

، معنيَّ تدير سما ج منهاخلار ام املوجود يفرج بل يف الذهن، وإنَّ اخلا

ة ما هو أوٰىل باملضادَّ  وجد هناكما يوجد يف اخلارج منها في وكلُّ 

 ااد� ضارج مجد يف اخلوا يء ممَّ ن ال يشفإذ ،لوَّ أبعد من األ ونهكل

اخلارج يف صوهلا امتنع ح امَّ لف د االستدارةا جمرَّ تقيم. وأمَّ لمسل

حال فاست ،داحع الواملوضولمستقيم عٰىل ل يكون معاقباً  تنع أنْ ام

 .ايكون ضد�  أنْ 

فيهام،   ايةنهط الشَرت مل يُ  اهلابط وإنْ  عد ضدُّ الصا نَّ إوفيه نظر، ف

رشط  نَّ وأل لك.ر ذديتملسستقيم واملز يف افجا ،ملركزط وايحامل أي

طرفامها  ذا تضادَّ م إملستقيستدير وافامل ،افاألطر تضادُّ  التضادِّ 

 .التضادُّ  ثبت بينهام

تا باعتبار األطراف ال ام تضادَّ إنَّ  :لقاال ي ]]٤٥٥ [[ص/

 مة واالستدارة.االستقاباعتبار 

لنوع خمالف با تقيمساملن م ذلك، لكمسلَّ : نقولا ألنَّ 

 عٰىل اآلخر. دمها حكامً أح عىلٰ  كماحل يسفل ،ستديرملل
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 :ة رة غري متضادَّ ت املستديركااحل سة: يف أنَّ ة الساداملسأل

 نَّ إ، فاكات املستديرة تضاد� احلر نيب أنَّ  الناس م بعضام توهَّ بَّ ر

 بينهام غايةان وديَّ وج نعنياايل وإٰىل خالفه م التواحلركة إىلٰ 

 ه.في اجتامعهام  ال يمكنموضوعهامو ،فالاخل

طراف هية يف أ غري متنا فاق قيسٍّ إلمكان اتِّ  ل،اطوهو ب

 طرف آخر ال تضادّ  من طرف قوس إىلٰ احلركة  يضاً كة. وأ مشرت

 يكون فيها طرف بالفعل وإنْ  ائرة ال جيب أنْ الد نَّ ألمنه، لباقي ا

ام نَّ ات إحلركا ادَّ تض رفت أنَّ د عوق  ٰى.تهكان بعينه مبدأ ومن دَ جِ وُ 

 منتهاها. و ائهدمب دِّ اهو بتض

واحد  لَّ ك نَّ ين، ألضدَّ فليستا  ا احلركة إٰىل التوايل وخالفهمَّ وأ 

 نَّ إف ر،املداخر من اآلخر لكن يف النصف اآلام يفعل فعل منه

ون مسافته األسد ايل تكطان إٰىل اجلدي عٰىل التواملنحدر من الرس

 إىلٰ  نطاحدر من الرسملن، والقوسواقرب ان والعيزوامللة سنبوال

مل ثور واحلتوايل تكون مسافته اجلوزاء والالف عٰىل خال دياجل

له منهام ما فع د فعل كلٌّ د بالعكس، فقو، والصعولْ والدَّ  واحلوت

اء كان الفلك متشابه األجز لـامَّ ف اآلخر، والنص يفن خر لكاآل

 ،ويةتسام اً ت أيضانهايراف والألطوا ة.اهيَّ ٰى النصفان يف املتساو

فهي ]] ٤٥٦/[[ص  ركاتاحل لتضادِّ  باً سب هانء ميش فال يكون

 ة. ادَّ غري متض

معنيني يمتنع  لَّ ين كالضدَّ عنٰى ب إنْ ل: يقا أنْ والتحقيق 

  فاحلركة املستقيمة تضادُّ  ،دفعة واحدة لواحدا املحلِّ ام يف اجتامعه

 نْ . وإامعهامناع اجتالمتة، تضادَّ م ضاً واملستديرات أي ،ستديرةامل

موجودة  موراً ما إليه أُ ه ونيكون ما م أنْ ك ذل نعم نيريد بالضدَّ أُ 

املستدير، وكذا  يضادُّ  ستقيم الفامل ،قيقةة يف احلمتضادَّ  بالفعل

 املستديرات.

  عندهم من التعاقب عىلٰ  يف التضادِّ  بدَّ  ه النَّ إفنظر، وفيه 

 .امد بينهية التباعغامن و ،ةً و قوَّ أ  ع الواحد فعالً املوضو

 :السكنات دِّ تضا يف املسألة السابعة:

ق ال تعلُّ ، واحلركةق به علَّ ا تتمور أربعة ممَّ ق بأُ السكون يتعلَّ  نَّ إ

  بتضادِّ  ادَّ  يتضالو ،ارمهاباعتب له فال تضادَّ  ،منه وما إليه له بام

 يبَق فلم  عرفت يف احلركة، مان ملان وال الزالساكن وال املسكِّ 

يكون  أنْ  ثل:ون، ملسكا ه تضاّد ما فيه إالَّ اقع فيالو لتضادِّ بب س

 عىلٰ كان األون يف املون السكٰى يكا فوق واآلخر أسفل، حتَّ حدمهأ 

 بببسانان املك ون يف املكان األسفل. ولو تضادَّ للسك اضد� 

 اني حار� املكانيكون أحد  السكون، مثل: أنْ  ارض مل يتضادّ العو

له حا تآخر ثّم تغريَّ  يف استقر� م كان اجلسمو لبل  ،ر بارداً واآلخ

 ن.حال السكو السواد إٰىل البياض مل يتغريَّ ومن الربودة  إىلٰ 

وصفه  فال يصحُّ  ،هم عدميعندالسكون  أنَّ : بَض واعُرتِ 

يَّةبال  . ضدِّ

التقسيم إٰىل  :اخلامس من التقسيم النوع ] ]٤٥٧[[ص /

 :واملستقيمةتديرة املس

  ،امهمن  بةرة أو مركَّ ستديم ة أوما مستقيمَّ إ ةركحلا م أنَّ واعل

 مسائل: ة. فهنا وهي الكوكبيَّ  ،املدحرجةكرة العجلة وال كحركة

جيب بني احلركات املستقيمة سكون   ه هلأنَّ : يف وىلٰ ملسألة األُ ا

 ال؟ أم 

يكون بني احلركتني  ه هل جيب أنْ  أنَّ كيامن يفحلاختلف ا

وجبه أفون أم ال؟ سك افطعيا واالنتني وذات الزواملتضادَّ ا

 طن.الفطو ومنعه أ رسأُ 

 ون عليه بوجوه:ؤاشَّ امل وقد احتجَّ ] ]٤٥٨[[ص /

 ،يف احلركة يتهٰىل غاإ الً ان واصسم إذا كل: اجلوَّ الوجه األ

، ثّم إذا فارق تلك يف آنٍ  ل إليهاصيه نَّ إف ،يةوانتهٰى انتقاله عند غا

ل ود آين الوصااحتِّ  المتناع ،آخر رقها يف آنٍ يفا أنْ الغاية وجب 

هام من زمان، بين بل ال بدَّ  تتاليهام لحييستن اة، واآلنباينوامل

الغاية، تلك ك عن تحرِّ غري م هألنَّ  ،نزمان ساكفاجلسم يف ذلك ال

 ،ه واصلنَّ ليها أل. وال إفل، هذا خركة مل تكن تلك هناية احلوإالَّ 

 .اً ورة ساكنفيكون بالرض

 وإنْ صول الو نَّ أصلهم، أل ىلٰ ة عءاية الرداة يف غاحلجَّ  ذهوه

ام توجد يف بل إنَّ  ، آنٍ جد يفحركة ال تو املفارقة نلك ياً آن كان

عٰىل ما  الً ن مشتمزمالك الطرف ذ يكون ب أنْ وال جي ،زمان

طرف زمان احلركة  نَّ إ، فكليمتنع ذبل  ،اشتمل عليه ذلك الزمان

مان ال الزيف  وجدام تاحلركة إنَّ  ألنَّ حركة، توجد فيه  ال يمكن أنْ 

وال  ،الصاة واالتِّ آن املالق  نة هوبايملازمان طرف آلن، فا يف

 استحالة فيه.

 ،بطةة باهلاعدالصا احلركةصال اتِّ  : لو جازالوجه الثاين

 حلركتانا فتكون ،صالحلدثت منهام حركة واحدة باالتِّ 

 تان واحدة، وهو حمال. املتضادَّ 

  ادحتِّ ا بهاملراد  نَّ إف اد،الحتِّ ة انع من استحالب: املواجلوا

لوحدة وض اتبعاد يف عرا. وال اسنابت هو ثوه ،طرافاأل
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. باحلسِّ  دا واحومه ،ناض متضادَّ د والبياالسوا نَّ إين فللمتضادَّ 

 واحداً  اكونا خط� ي جيب أنْ  ة الني املحيطني بالزاوياخلطَّ  وألنَّ 

ن كتااحلرفكذا ة، بالفعل بل بالقوَّ يهام املشرتك ف ألجل وجود احلدِّ 

 بالفعل. املشرتك دِّ حلد الوجودهتام وح جيبال 

د وْ عَ الصاعد الصلت احلركتان لكان غاية اتَّ  وث: للوجه الثالا

 من وجه واحد.  املهروب مقصوداً د، فيكون نه صع ما عإىلٰ 

صال احلركتني يلزم لو وجب من اتِّ ام إنَّ  اهذ أنَّ اب: واجلو

 ه.قالو ما يلزمك مل ن كذلا إذا مل يكأمَّ ام، فوحدهت

 ختلفذلك إذا ا امتناع يف ه النَّلك ا،نمسلَّ ] ]٤٥٩ص [[/

كة احلر حدة يفنقطة الواوكال ،حدةكحدود املسافة الوا ،االعتبار

 ة.الدوريَّ 

ض من غري  التبيُّ ىلٰ د إتسوُّ ال يستمرَّ  الوجه الرابع: لو أمكن أنْ 

 عىلٰ  ةينها قوَّ بعد  التسوُّ عىلٰ ة وَّ يقع بينهام زمان كانت الق أنْ 

ة قوَّ  دتسوُّ ته عٰىل الكانت قوَّ  ديف التسوُّ  ذَ ِخ أُ  ذاإبيض فاألض، لتبيُّ ا

 هو حمال. اض، و البية عىلٰ قوَّ  األبيض فتكون يف ،ضعٰىل التبيُّ 

د،  التسوُّ يف ال يأخذياض للب واجلواب: اجلسم عند كونه طالباً 

جد مع لك ال يووذ ،له وطلب د آخذ من طبيعة السوادالتسوُّ  ألنَّ 

اء طلبه. هعد االبيضاض وانتجد بيو امإنَّ بل ذلك  ،اضالبي طلب

 عىلٰ  ةقوَّ  د بعينهاة عٰىل التسوُّ من يقول: القوَّ  لن قوفال يلزم م

 ة عٰىل البياض. األبيض قوَّ تكون يف أنْ ض بيُّ الت

ٰى تكون فيه د حتَّ ض يأخذ يف التسوُّ ونه أبيك ه حالا أنَّ منسلَّ 

ض بيا ىلٰ ع لاصل، باحل بياض الال عىلٰ لكن  ،لبياضا ة عىلٰ قوَّ 

وٰىل. وال يلزم ملالزمة األُ امنع ا نٰىل أنَّ ة. علقوَّ ار موجود بر منتظَ آخ

ة بحيث يكون املقتيض املاهيَّ  ام يفوحدهت حلركتنيا صالن اتِّ م

 .خرٰى ألُ ل اً إلحدامها مقتضي

ثبات إر يف آخ ج سلك هنجاً جَ هذه احلُ  استضعف الشيخ لـامَّ و

هو  امإٰىل آخر إنَّ  حدٍّ  سم منجلا كرييف حتة علَّ لا : أنَّ هوو ،ونالسك

 اً كن حمرِّ ء إذا كاي أو اإلرادي، واليشرسالق الطبيعي أو امليل

جيب ل واملوِص  ،له إليه الً يكون موِص  أنْ و ال بدَّ ف دٍّ إٰىل حللجسم 

 لول،ة عند وجود املعلوجوب وجود العلَّ  ،صالاالتِّ  دنوجوده ع

من  عرفت، ملا ةعلَّ ع ولرجك الذلفم من ذلك جلسّم إذا رجع اث

ة الوجود وال يمكن آنيَّ  ة أيضاً علَّ يل، وتلك الإٰىل امل ةاستناد احلرك

الواحد ال ]] ٤٦٠/[[ص  امليل نَّ ل، ألاألوَّ هو امليل كون ي أنْ 

وللمفارقة عنه،  ، معنيَّ  حدٍّ ل إٰىل وصة للون علَّ يكو يمكن أنْ 

آلن ا هو نوكي أنْ  ثاين ال يمكنلفيه امليل اي حدث فاآلن الذ

م الواحد للجسيكون  اع أنْ ، المتنالً ل موِص يل األوَّ ن امللذي كاا

إٰىل  ن الواحديف اآله توجُّ قتضيان التلفان يميالن خم واحدٍ  يف آنٍ 

وال يمكن  ،لوَّ ألا اآلن ر غريآخ جهتني خمتلفتني، بل هو آنٌ 

 هل ل، إذ ال مياً ساكنسم فيه كون اجلن يتعاقبهام، فبني اآلنني زما

 لوجوده فيه. ليه،وال إ ملكانلك اذ نع

اجتامع  عوامتنا ابات امليل وكونه آني�  إثة عىلٰ مبنيَّ ة احلجَّ  هوهذ

 بحث فيها. ات سلف المقدَّ وتلك مامليلني، 

 ٰى يف الكمِّ تمشَّ ة ال تجَّ هذه احل نَّ بأ شكل عٰىل ذلك أيضاً وأُ 

 تتمُّ  امإنَّ ة جَّ حلوهذه ا ،يولعن امل ةغنيَّ ركات لك احلت والكيف، ألنَّ 

 مليل.ات ابإثب

وفوقها سطح  ،الب دائر دوبة عىلٰ مركَّ رضنا كرة فلو  وأيضاً 

وال  ، سطح بنقطةذلك ال متاسُّ  ا هنَّ إف ،الصعوداها عند لقبسيط ي

آخر تقع فيه  ال حيتاج إٰىل آنٍ و ،حداً او  آناً إالَّ ة توجد تلك املامسَّ 

 هنا.  افكذة، سَّ مماالَّ ال

 نزمان الذي طرفه آال يف كلِّ اصلة ة حسَّ مماالَّ لا بأنَّ  :جيبوأُ 

ل، اآلن األوَّ غري  آنٍ ثه يف ه يكون حدونَّ إالثاين ف مليلا اة، فأمَّ املامسَّ 

 مان.وال حمالة بينهام ز ،اعتبار اآلنني هنا من ال بدَّ ف

نا ة حكماملامسَّ  آنِ ة غري مماسَّ طرف زمان الالَّ  بت أنَّ ث ثّم لو

 يمنع منه؟ مانع وأيُّ ة، املامسَّ لك د تنب عالوف الدجوب توقُّ بو

  غاية البعد.يز يفهذا التجو يف أنَّ  كَّ وال ش

 بوجهني: فالطنأ  احتجَّ 

وقف احلجر بني حركتني ملا  ل: لو وَّ ه األالوج] ]٤٦١[[ص /

م فاملقدَّ ورة، والتايل باطل بالرض ،اكثري� أ  وال امً دائ كان رجوعه

صاعدة كتيه ال حربني وقف لو جراحل أنَّ  ة:طيَّ لرشن اياب ه.مثل

بط  مل هيهبوط، وإالَّ ة للعته املقتضيبقاء طبي يف وال شكَّ  ،ابطةواهل

يكون هلا ما  ا أنْ بيعة إمَّ ك الطة، فتلطيَّ الرش ته فتتمُّ لعدم علَّ 

 ، يكن وجب اهلبوطمل . فإنْ نوو ال يكأ  ،ايعاوقها عن مقتضاه 

 ،قوفوجيب ال فال ،قعائعارضة ال عن مامل السلوجود املقتيض

ب   جية، فكان الته التامَّ علول عند وجود علَّ امل ب وجود مل جيإالَّ و

عن نعها اوق يمان هلا معك وإنْ  ة.طيَّ الرش فتتمُّ  ،اهلبوط أيضاً 

أو ال  ،  جهةىلٰ للجسم إ كاً يكون حمرِّ  ا أنْ فذلك املعاوق إمَّ  ،اهلبوط

ا، هالطبيعة إلي كهارِّ تي ُحت هة الغري اجل كان فتلك اجلهة نْ يكون. فإ

 ن الا عنه، وكاهل معاوقاً  عة عٰىل فعلها اللطبيل وناً  كان معاوإالَّ 
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ضد املعتعاوق امل عن املهبوط الس لللوجود املقتيض ،قوفجيب الو

كة نت احلراكلطبيعة من اكان أقوٰى  ك إنْ ون. ثّم ذلك املحرِّ باملعا

ت كانف عأضكان  نْ . وإحينئذٍ فال وقوف  ،حاصلة ةيَّ القرس

ظهر  ام تكون أقوٰى لوإنَّ وٰى، وا أقألهنَّ  ةصلحا ةاحلركة الطبيعيَّ 

تساويا وجب   فال وقوف. وإنْ ، ضعفدون أثر األ أثرها

والغريبة العائقة غري قاهر  ةالطبيعيَّ  ةقوَّ من ال كال�  نَّ سكون، ألال

 .حجيح من غري مرجِّ الرتلعدم  ،فوصل الوقفيح ،لصاحبه

 وانبه.ج د أحهلذا السكون يف ةً علَّ  شيخلا علهوهذا هو الذي ج

مل جتب  معدَ مل يُ  ة إنْ من القوَّ  رفنقول: ذلك القد هذا رتقرَّ إذا 

  ، وهو حمال ،ا لذاتهفإمَّ  مَ دِ عُ  ة. وإنْ طيَّ الرش تمُّ فت ،احلركة إٰىل أسفل

 ،م بسببعدَ يُ  أنْ ا وإمَّ  .الوقوف جيب فال ، امتنع حصولهوإالَّ 

، هلاامل ة، وال اجلسم احلطبيعيَّ ة القوَّ لا وليس سبب اإلعدام هو

الوقوف،  جيب فال ،لعائقهذا ا دَ جِ  ملا وُ ه، وإالَّ في دَ جِ وُ  وال شيئاً 

للميل  لضعيفلسبب ا، واارجي� خا أمراً  السبب إالَّ  فلم يبَق 

 امإنَّ  كلوذ ، روقاملخ]] ٤٦٢/[[ص  لغريب هو مصادمة اهلواءا

دمة هناك،  مصا فال نكولساا عند احلركة. وأمَّ يكون يف حال 

م بقي دَ عغريب، وإذا مل يُ ل الن امليذلك القدر مم عدَ يُ ال  فيجب أنْ 

  مل يكنامَّ ـفوق، ولدافع من ال هدفع  أنْ عود إالَّ يوال هناك حلجر ا

 ال كان املعوق للطبيعة أمراً  ا إنْ وأمَّ  ذا القسم.بطل هكذلك 

يكون  أنْ  الةتحسال ،ا يكون طبيعي� فذلك ال ،مكة اجلسرح يقتيض

وهو ال حمالة ، اي� ن قرسفيكو ،ايعي� طب اً مرعائق للطبيعة عن فعلها أ ال

 لها. الطبيعة عن فع  عاوقتوإالَّ  ،نيَّ مع يف حدٍّ ن  السكويضيقت

ة غريبة عطٰى اجلسم قوَّ القارس أ  أنَّ  ك إىلٰ ع حاصل ذلفريج

ن كوسلل تاره الشيخ سبباً ذي اخوهو ال ،زحيااأل بعض نه يفسكِّ تُ 

 ين.الثا  الوجهيف

 ه باطل:فنقول: إنَّ 

  دهتافاإالقارس كن أم إنْ  ةكة الغريباملحرِّ ة القوَّ  فألنَّ  ،الً أوَّ ا أمَّ 

يكن  مل إنْ كون، وب ذلك السنة مل جية املسكِّ دون إفادة هذه القوَّ 

 ان متالزمان، هذا خلف.دَّ فالض

رس مل تكن لقاا ال ما أفادهة يف أوَّ لك القوَّ ت فألنَّ  ،ياً ا ثانوأمَّ 

جود كان لو نة إنْ مسكَّ ا كوهن نة، فعدمنة ثّم صارت مسكِّ مسكِّ 

ند تكافؤ الطبيعة ع املانع إالَّ  عن ذلك لوال خت مانع وجب أنْ 

فعله  ن املوجودلب كانهام غواحد م أيَّ  يب فإنَّ وامليل الغر

ة ذه القوَّ ه تقتيض ال ينئذٍ فح ،ة املسكنة مغلوبةوكانت القوَّ 

 لو ثبت ذلك كان مستقال�  ن، لكعند تكافؤمها الَّ إ التسكني

 نة؟ة املسكِّ ه القوَّ  هذجة إىلٰ حا فأيُّ  ،أثريبالت

ريب إذا امليل الغ املذكور يعود بعينه يف أنَّ  املزإلا نَّ إف وأيضاً 

يبقٰى ذلك  للطبيعي وجب أنْ ] ]٤٦٣[[ص / وياً ار مساص

 جر.احل جعرال ي وأنْ  ،ةبتَّ ال وباً لغيصري م وال املساوي

ة لعدم لقوَّ لك ات يكون عدم تسكني  بأنْ قتيضملم اكان لعد وإنْ 

رت صاز ذلك احليِّ  وصلت إىلٰ  إذاا  ثّم إهنَّ تسكني التيضمق

 تضاء.ة واالق يَّ ب تلك العلّ مقتضية، عاد السؤال يف سب

 نويك أنْ  امَّ فإ ،اخارجي�  سبب إعدام العائق أمراً لو كان  وأيضاً 

أو  ،اجباً ر وحلجام لذلك العائق إٰىل عدِ املي جسبب اخلاروصول ال

 ويلزم ،قذا العائول هناع حصلزم امت باً واجكان  فإنْ  .ال يكون

كن مل جيب مل ي وإنْ  .صول السكونح تناعحصوله ام من امتناع

 .اكثري� وال أ  عه دائامً حصوله م

 ل واجباً تخلِّ ن السكون امليكو ال جيوز أنْ  مَ ـل: لِ ال يقا

امتنع  لـامَّ  ركتهاجلسم يف آخر ح ب؟ وذلك ألنَّ لسبا ن عفاستغنٰى 

ل فال صوي احلن رضورن ذلك السكوكا ركةه باحلصافاتِّ 

هذا ال  ، وعىلٰ ةً وازم ال تستدعي علَّ لر السائ  أنَّ ، كامةً لَّ عيستدعي 

ما دامت تقوٰى  ةيَّ ة القرسالقوَّ  نَّ أل ،الفوقر يف ء احلجلزمنا بقاي

 ة حاصلة، فإذا مل تقو عىلٰ يَّ قرسال كةركانت احل كالتحري عىلٰ 

 إحدٰى  تنفصل به اً ماناك زحلجر هنت وبقٰى امَ دِ يك عُ التحر

عادت الطبيعة  ورةلت تلك الرضوإذا زا ،خرٰى ركتني عن األُ احل

 كة. حمرِّ 

ة وَّ يقال: الق وز أنْ ال جي مَ ـلكن لِ  ،سبب من  بدَّ ه الا أنَّ منسلَّ 

فال جرم  ،ةة الطبيعيَّ ٰىل القوَّ عة لباغ رمل األ أوَّ نت يفة كايَّ القرس

 ل مقتٰىض حصومن  ة أرجحيَّ قرسة ال القوَّ تٰىض ول مقن حصكا

مصاكات  بسببتزال تضعف ة ال يَّ قرسلا ة، ثّم إنَّ يعيَّ الطبة وَّ قال

 ثّم تضعف فتقف ةطبيعيَّ ة اللقوَّ تعادل ا نْ اهلواء املخروق إٰىل أ

القارس  يكون أنْ  زو جيوأ  ؟جرة وينزل احلالطبيعيَّ ة فتستويل يَّ لقرسا

 يف نةة مسكِّ ذلك قوَّ  فوق أفاد معإٰىل ك اجلسم رِّ ة ُحت كام أفاد قوَّ 

 .اره الشيختكام اخ ،سكن هناكلها فألج ،ذلك املوضع

اته لذ واجباً ا نقول: لو كان ذلك السكون نَّ أل]] ٤٦٤[[ص /

 فبقٰى أنْ  .لذاته بًا صف املمكن واجون وناع كوالمت .معدَ مل يُ 

 ه سبب.فل ،اتهذل ممكناً  كوني

الذي يقع  و ،منقسمان زم وكلُّ  ،زمانسكون ففي  كلَّ  وألنَّ 
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 ،كتنيريف الفصل بني احل اٍف سكون كلزمان من الا كف ذليف نص

وع  يكون وقفال ،ففي أقّل منه بالغ حاصالً  ضفرَ سكون يُ  فكلُّ 

 .جباً قدر واذلك ال

يكن  ل ملفصلالسكون لو كان هو ا  لوجوبملقتيضا نَّ وأل

أوٰىل  لقسمةاهي قبول االتي ال تتناهٰى بحسب عدم تنأفراده  ضبع

جود فهو واجب مو إذ كلُّ  ،مل يوجد باً جن وابعض، وإذا مل يكمن 

 و لغريه.ا لذاته أ إمَّ 

كثافة لطافة والحاله بال ك جسم خيتلف جوابه: املتحرِّ يفقيل و

ير قادمل اً بوهي تكون أسبا ،ةيَّ سباب اخلارجمن األذلك وغري 

 د.بجيِّ  وليس .تانالسك

 ،تهام لذعدَ دال ال يُ االعتحال ة يَّ رسة القلقوَّ والقدر الباقي من ا

ي ك سبب رضوروليس هنا ،له من سبب  بدَّ بل ال، دَ جِ  ملا وُ الَّ وإ

، إٰىل أسفلأو جاذب  يكون هناك دافع ب عدمه مثل أنْ جيو

صل  حتامإنَّ و ،اءوات اهلتضعف بمصاكَّ  امنَّ ة إيَّ القرس ةوَّ والق

سبب ذا انتفٰى الاحلركة ال حال السكون، وإ ات حالكَّ ااملص

يكون  وجب أنْ ة عيَّ الطبي ةدلة للقوَّ عاة امليَّ قرسة اللك القوَّ ملبطل لتا

جوعه ، لكن راأكثري�  جر يف اجلوِّ حلوف افيكون وق  ،اا أكثري� هبقاؤ

 .ا خلفي، هذاألكثر لدائم أوهو ا

ادة لك اإلفت ، ألنَّ حمالأفادها القارس  لتيا ةيَّ ة القرسلقوَّ وا

ر ال يتصوَّ جر امي احللكن ر عن علم، إالَّ فال تصدر  ،ةاختياريَّ 

ٰىل ر ويقصد إام يتصوَّ وإنَّ  ،هبة لاملوج ةعن القوَّ  الً ه فضسكون

ب نة جي مسكِّ تصري نة حال ماة املسكِّ القوَّ  فوق. وألنَّ  إىلٰ  حتريكه

 والطبيعة، لام ليس ملعدِ ما يعدمها وذلك ا دَ جِ وُ   إذاإالَّ  ،تستمرَّ  أنْ 

ت دَ جِ  ملا وُ إالَّ فيه، وكان  اممَّ  ال شيئاً اجلسم، و]] ٤٦٥[[ص /

 يعود وحينئذٍ  ،افاقي� تِّ ا اخارجي�  ن أمراً يكو وأنْ  ة، فال بدَّ لقوَّ ذه اه

 لزام.اإل

ء مات اهلواصادم ه لوالالء: أنَّ كر يف اخلالشيخ ذ والعجب أنَّ 

سطح  مي إىلٰ رحلجر املصل ا وة وإالَّ يَّ ة القرسوَّ للقق واملخر

، نة يف بعض األحيازكِّ سة مد قوَّ القارس يفي أنَّ ، وهنا ذكر الفلك

 تناقض.ال خيلو من ذا وه

ا نزل هنسكو وحال ،ردلةنا صعود خضجه الثاين: لو فرالو

 ٰى تأخذاء حتَّ و اهلك اجلبل يفذل يقف أنْ لزم  ،جبل عظيم من فوق

 بطالنه.ب ة قاضيةرضوره من السكون، والا تستحقُّ ة مدلراخل

بعيد غري  وال ،حمال ه غريوقع، لكنَّوقد اعرتفوا ببعده لو 

 ،اةصحركته يلقٰى احل ل يفع للجبواء املشاياهل نَّ املمتنع. وأل

 إليها. لاجلبقبل وصول  فتسكن

تكون   ب أنْ هل جية كة الدوريَّ احلر أنَّ املسألة الثانية: يف 

 ة؟ يَّ دإرا

ة، ون إراديَّ تك ب أنْ جية لدوريَّ كة ااحلر فق احلكامء عٰىل أنَّ اتَّ 

ال ة يَّ لدورة، واحلركة اأو إراديَّ  ةيَّ رسأو ق  ةعيَّ ا طبيات إمَّ احلرك ألنَّ 

رة فمنا رب عن حالةة هلطبيعيَّ ااحلركة  ة، ألنَّ بيعيَّ تكون ط جيوز أنْ 

وز ه ال جينَّ ا أأمَّ ة. يَّ يف الدور ق يتحقَّ الوهذا  ،الة مالئمةوطلب حل

ض الطبيعة رَ فقطة تُ ن كلَّ  فألنَّ عن حالة منافرة،  يكون هرباً  أنْ 

تلك طبيعة طالبة هلا بعني ن التكو نْ ه يمتنع أ نَّ إا فعنههاربة 

، امتنافي� الطبيعة  يكون مقتٰىض  اع أنْ متنال]] ٤٦٦/[[ص  ركة،احل

عينها ا بهنَّ إف ،باً مهرو ة مبدأً وريَّ ركة الدض يف احلفرَ نقطة تُ  لَّ كلكن 

رة االستداب كتحرِّ امل نَّ إلتلك احلركة، ف ومطلباً  ن مقصداً تكو

نقطة عني  كلِّ  عن حلركةحيث ابتدائها، فا كته إىلٰ ينتهي بحر

 وهو حمال. ا، إليهاحلركة 

ي يف  تلود النقط واحلدكة يطلب ارسم املستقيم احل: اجل يقالال

 ،ها بطبعهرب منقها وهفارها ليإإذا وصل  ثمّ  ،بطبعهوسط املسافة 

  نتهاها، فال ة وميعيَّ بطركة الأ احلض بني مبدفرَ يُ  حدٍّ  وهكذا يف كلِّ 

 عنه بالطبع. مهروباً بع بالط يكون املطلوب  أنْ امتناع يف

خالف بإليها  هاً ه توجُّ بعينا ليس ل: هربه عنهنقوا نَّ أل

لفت  تاخ ذاإ ملهروب عنه مطلوباً نع من كون اممل ن ة. ونحنريَّ الدو

ام هي بل إنَّ  ،ها ليست مبدأ للحركةطبيعة وحدنا الئط. وهاالرش

  غريصادر عنها لذاهتا الال نَّ إة، فيعيَّ ري طبأحوال غ ةبمشارك مبدأ 

ركة احل اقتضت ذا خرجت عنهفإ يعي،و السكون يف املكان الطبه

ة متفاوتة طبيعيَّ الغري ال لحواواأل ،طبيعيالغري ال رهبذا االعتبا

إٰىل نقطة  جسامً  كت ذا حرَّ يعة إفالطب ب والبعد.القر يف جردال

مع  ية لتلك احلركة، بلضهتا مقتاذ تكن ل ملمعنيَّ  معلومة وحدٍّ 

 زهة، وهي خروج اجلسم عن حيِّ ئم مالحالة خمصوصة غري

إٰىل سم ذا وصل اجلإ، فقبل ذلك احلدِّ  دٍّ ه يف حطبيعي وحصولال

ي خرٰى وهأُ حالة  صلتح لتلك احلالة ب  تبَق نقطة ملللك ات

 مل تبَق  ةلَّ أحد أجزاء تلك الع  مل تبَق امَّ ـول .آخر حدٍّ  ول يفاحلص

ء واحد دفعة ليش اً ومهروب لواحد مطلوباً ء ا، فلم يكن اليشةالعلَّ 

 واحدة.

إذا عة الطبي نَّ مالئمة فائتة، أل الةحل لباً ا ال تكون طا أهنَّ وأمَّ 



 األجسام  )٤٦لف / (حرف األ  .......................................................................................................... ٢٩٢

نت ا، فلو كاحتريكه طعقان ٰىل احلالة املطلوبةسم إجللت اأوص

ل لكامالطلب الطبيعي  وأيضاً  كانت منقطعة. ة ة طبيعيَّ ستديرامل

] ]٤٦٧ /[[ص ق، وإالَّ رُ رب الطُّ يكون عٰىل أق  وأنْ   بدَّ الففائت 

ء  يشة إىلٰ هتوجِّ فتكون م ،للكاملك اكانت الطبيعة صارفة عن ذ

 كلُّ  ذنإهو املستقيم، ف قرُ الطُّ ال، وأقرب حم وهو ،هنفة عومنرص

ما ال  كلَّ   أنَّ النقيض إىلٰ عكس بوين ،ةهي مستقيم ة فطبيعيَّ  حركة

 ،ةرة غري طبيعيَّ املستدي ت أنَّ عي. فثبيب طه غرينَّ إف يكون مستقيامً 

ذا بحيث إف الطبيعة خال عىلٰ ه  فإنَّ قرس كلَّ  ألنَّ  ة،يَّ رسق فال تكون

نع متتة ة الدوريَّ كاحلرلكن  تضاهالطبيعة مقات ال القارس اقتضز

معاند ي القرس ألنَّ  ة،يَّ قرستكون  أنْ  ة فتمتنعيَّ تكون طبيع أنْ 

 يوجد ما أنْ امتنع  ةيَّ ة طبيعيَّ لدوركون ات للطبيعي فإذا امتنع أنْ 

 قرس فكلُّ  ، دائمه ال قرسوألنَّ ة. يَّ قرسيعاند الطبيعي فامتنعت ال

 هالِّ كحلركات ومستند ا ،دة طبيعة أو إراإىلٰ  ينتهي وأنْ  ال بدَّ ف

 ستديرة.ملا

 أنْ  فجاز ،الث الثركات يفنحصار احلم اسلِّ نُ ا ال نَّ إوفيه نظر، ف

نسبة  لتساوي ، سكوناً وال  حركةً ام ال يقتيضيكون بعض األجس

فقت حركته بسبب اتَّ  إنْ ف ته.األوضاع إليه من حيث ماهيَّ 

ا هو ذه. بل ه عٰىل وضع بقي كهرِّ مل ُحي  ، وإنْ نعهيام خارجي مل

  ناً معيَّ   وضعاً يضطبائعها ال تقت ة، فإنَّ لفلكيَّ اكات راحل يف جبالوا

 ة.ديَّ ب دوامها من حيث هي إراة ال جيراديَّ فيها. واإلانعة وال مم

ن  يمكل ما الة وتكون فاقدة لكامون طبيعيَّ ال تك مَ فلِ  ،امنسلَّ 

هو  من حيث ملبدأ ليس ا؟ وعاقب، بل عٰىل التحصوله دفعة

  امتناع يف ذلك.الو ،رباعتبار آخبل ، صداً قهروب عنه يكون مم

  ئم، والغري املالة عن ن هاربتكو وز أنْ ال جي مَ منا، فلِ سلَّ 

ئم هلا ري ماللسكون غا يكون أنْ لك ب هبذه احلركة؟ وذيمكن إالَّ 

 أو غري ذلك.

ة الختلفت يَّ ياراخت ة لو كانتاحلركة الفلكيَّ  بأنَّ  َض عُرتِ وقد ا

 ة.نيَّ اوياحل]] ٤٦٨[[ص / ال عكاألف

الواحدة  الذي يفعله احليوان بالداعية لالفع يب: بأنَّ جوأُ 

 ة الل يكون عٰىل طريقة واحدة مستمرَّ ب ،تلفاً كون خمة ال ياملستمرَّ 

الف ه، فاختأفعال تغريَّ  داعية احليوان ال تتغريَّ مل ت ه مانَّ إف ،غريَّ تت

ذ إ ،اريم لنفس االختالز هأنَّ  ال ،الختيارف اختالاآلثار الزم ال

مرار  األفعال الستحال استسه تغريُّ فار نوجب االختي[لو] أ 

 يتغريَّ  وأنْ  فاعل بالداعي ال بدَّ  قال: كلُّ ي أنْ  إالَّ  ،ل الواحدالفع

 ،ناً ماز مرَّ است لـامَّ الفعل  ذلك باطل، ألنَّ لكن   فعله. ه فيتغريَّ داعي

 كنةمم الداعية أنَّ  علمنا ،ية الواحدةداعال رواستمراره الستمرا

 ، ألنَّ لبقاء فلتكن ممكنة البقاء دائامً نة اذا كانت ممكلبقاء، وإا

وقت، وإذا أمكن استمرار  دونبوقت  صخصَّ ال تت ةالصحَّ 

. اً وأبد لفعل االختياري أزالً رار اكن استممأ  وأبداً  الً الداعية أز

كن  ه مل ياألفضل ولزملب ا طذاملختار إ نَّ بطلميوس: إ ذا قالوهل

 فرق. يبيعلطاينه وبني ب

ال يمكن ف ،مقدَّ ة عٰىل ما تختيار ينايف األزليَّ اال نظر، ألنَّ  وفيه

ة  حافظة عندهم احلركة الدوريَّ  إليه. وأيضاً ة زليَّ األ حلركةسناد اإ

ة يَّ الدور احلركة الزمان عندهم مقدار ألنَّ  ه،لُّ بل هي حم نللزما

ة مل اريَّ ختيا ةركانت احلفإذا ك ،اردملقي اذيف  حالٌّ رض واملقدار ع

 يكون رشطاً  فال جيوز أنْ  ،يهي هصول من حيث واجبة احل تكن

 ه. عدم ده ويمتنعجيب وجو ملا

 : احلركة املستديرة أقدم ثة: يف أنَّ ألة الثالاملس

ركة ا احلمَّ ام تقع يف مقوالت أربع. أ ة إنَّ احلرك نَّ عرفت أ  قد

رٰى خأُ و للذبووا بالنموِّ  ةً رتا ]]٤٦٩/[[ص  صلة فتحيَّ لكمّ ا

 كاثف.تبالتخلخل وال

ة ة املكانيَّ عن احلركاحلركة فيه ال ختلو  بول فإنَّ والذ ا النموُّ أمَّ 

ملكان. ا  هي يفامنَّ إ ونقصاناً  حلركة يف األقطار زيادةً ا ، ألنَّ لكمِّ يف ا

 ذه فيه عىلٰ ونفو  النامياء عىلٰ ود الغذام يكون بورإنَّ  النموُّ  وأيضاً 

 ة.كة مكانيَّ حرك لوذ ،رب يف األقطاناسالت

 حيصالن بعد استحالة يف جوهر امنَّ والتكاثف فإالتخلخل  اوأمَّ 

 ة، فإنَّ ون بعد احلركة املكانيَّ ام تكإنَّ حالة واالست ،ك فيهاماملتحرِّ 

ة غريه له من مالقا بل ال بدَّ  ،فالكي تحيل يفسياته ال م لذاجلس

احلركة دعي يستلك وذ مل تكن، أنْ  بعد له أو حماذاته بارداً أو  احار� 

 رة عنتكون يف اجلهات املتأخِّ  امة إنَّ ملكانيَّ واحلركة ا ة،املكانيَّ 

ا ال ألهنَّ  ف أيضاً لرشوا ،الطبعكات بم احلر، فهي أقددها حمدِّ 

  يف فساد  ل. وال تكون سبباً لفعوهر باجلاستكامل عد ا بتوجد إالَّ 

 النسبةئل لزاا لب ،ةيَّ لذاتعوارضه امن  ه شيئاً زيل عنوال ت ،اجلوهر

ة والضعف تقبل الشدَّ  وال ،ثابتة ضاً ة. وهي أييَّ مور اخلارج األُ إىلٰ 

 . ة وسطاً دَّ ة املشتيَّ والقرس خرياً ة أ شتدَّ ة املطبيعيَّ بخالف ال

 ذوات اجلهة مل يلزم ىلٰ م علِّ ُس  د لودَّ املحم تقدُّ  نَّ إوفيه نظر، ف

ود د اجلهات وجدُّ حت يفاملحتاج إليه  نَّ كتها، أل حرته عىلٰ م حركتقدُّ 

 كة.رال تشرتط فيه احلو ،طحمي
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يكون  ه جيب أنْ نَّ إر، فؤثِّ بب موجب مٰىل سستند إحادث م كلُّ 

جب لو قديامً  ه، إذ لو كان السبب التامُّ طأو يف رش هيف ذات امَّ إ حادثاً 

به م مسبَّ ع عدم دَ جِ ملوجب لو وُ ا امَّ لتاب بالس نَّ إم معلوله، فدَ ِق 

]] ٤٧٠/[[ص  السبب ذلك ل عند وجودود املعلوجلكان و

فال  ،دةة زائعلَّ تدعي وجد يسحني ما ي كون وجودهفي ،ناً ممك

احلادث املوجبة  ة. فعلَّ فل، هذا خام� تا سبباً  يكون السبب التامُّ 

 . سل لويتس ،لم يف األوَّ الكالكلكالم فيها او ،حادثة

  تكون ا أنْ مَّ إ ة فيَّ دهيا عنرصمبا كانت نْ ة إيَّ العنرص ادثاحلوف

سبق من   ملا ،حمال  ل يها. واألوَّ قوٰى مركوزة ف  أومها نفس أجسا 

ة للحركة والسكون.  يث هو جسم علَّ جلسم من حكون امتناع ا

  . ال أو  ، در عنهابام يص ة شعور لتلك القوَّ  يكون  نْ أ  ا إمَّ لثاينوا

ة  لك القوَّ ون ت تك أنْ  الثاين إمَّ وا .ة ريَّ ااالختية وَّ قل هو الوَّ األ و

  ة. يَّ  القرسة، والثاين الطبيعيَّ  ةهو القوَّ ل وَّ واأل  .و ال أ  ، للجسم  ةمالئم

ة، أو  ة واملائيَّ صل للبسائط كالناريَّ حت ا أنْ مَّ ة إ عيَّ الطبي ةوالقوَّ 

  هذه ة يَّ فالقوٰى العنرص د، طيس اجلاذبة للحديغناامل ة وَّ قكبات كَّ للمر 

 ادث. احلوحدوث   ةالح ملبدئيَّ ا ص منه  ءوال يش   ،ة األربع خاصَّ 

  ،حمرجِّ هلا من  فال بدَّ  ، الطرفنيىلٰ ة عا قوَّ هنَّ فأل ،ةاريَّ يا االختأمَّ 

فال يكون هو  ،و االنتهاء إٰىل غريهأ  ،لتسلسللزم ا ياراً كان اخت نْ فإ

 نَّ أل ل،وَّ أ مبادئ  أيضاً فليست  لطبيعة البسيطةا اأمَّ و ل.أوَّ  مبدأ 

لك مل تصاص حا الفساد فاختن والكو عليه   يصحُّ عنرص كلَّ 

ا ال تكون د املحال يف أهنَّ عامها ولوازة ميَّ كان للجس نْ ة هلا إالقوَّ 

تكن متفاعلة، فال تكون  تخالفة ملتكن مذا مل وإ ،طبيعةمتخالفة ال

مل ق رألمر مفاكان  . وإنْ لمبدأ أوَّ تكون  نْ أ عن ضالً ف أً ة مبدالقوَّ 

 ل.ة مبدأ أوَّ ة الطبيعيَّ وَّ الق تكن

ة  عيَّ لطبيالقوٰى ا من شيئاً  عٰىل أنَّ  ار دلَّ ختباال نَّ فأل ،ثانياً ا وأمَّ 

علة ملتفاجسام الها، واألتالقي حوام عند ال تفعل آثارها إالَّ 

م اسجاأله، ومثل ء ال ينفعل عناليش ألنَّ  ،فة بالطبعمتخال

وما تكون كذلك فال  ،اعد التبإىلٰ  بعطة بالبالطبع متنازع خالفةاملت

 مر إنْ وذلك األ ،مر آخرها ألتالقي الطبع. فإذنة بالقيتتكون م

ف  توقَّ إالَّ عاد البحث فيه، و اي� عنرص]] ٤٧١[ص  /[جسامً  كان

ف عٰىل ة عٰىل تفاعلها املتوقِّ بيعيَّ لقوٰى الطعن ا حلوادثحدوث ا

ذلك  أنَّ االلتقاء. مع  عىلٰ  اجلامع القارس هلا ف عىلٰ قِّ وها املتيالق ت

 وٰىل.ئ أُ مبادليست  ةٰى الطبيعيَّ لقوفا ،اجلامع ليس من العنارص

 كون كذلك.ت ال نْ ة أوٰىل أ باملركَّ  والقوٰى 

ر بغري   آخ قرس إىلٰ رسق  كلُّ ال يستند ه اهر أنَّ ة فظيَّ ا القرسوأمَّ 

إذا مل ، فةدا طبيعة أو إرا إىلٰ مَّ إ اآلخرةاء بنتهمن اال هناية، بل ال بدَّ 

 .وىلٰ أ ال يصلح هلا  ة بأنْ يَّ القرس كانتيصلحا لتلك 

مور غري ها إٰىل أُ دمن استنا ال بدَّ ة يَّ العنرص إذن احلوادثف

حادثة كانت  فإنْ أو قديمة.  ،تكون حادثة ا أنْ وهي إمَّ  ،ةيَّ عنرص

كانت  نْ ور إمك األُ  هناية، فتلد منها إٰىل آخر ال إىلٰ واح كلُّ  احتاج

كان  ال، وإنْ و حموه ،معلوالت ال هناية هلا دفعةل وعل زمل اً مع

ان ك حق. وإنْ دة لالَّ جِ ة موق علَّ  يكن السابض ملالبع بعضها قبل

أو ال  ،ٰىل تغريُّ ع صدور احلوادث عنه موقوفاً  ونيك نْ ا أ فإمَّ  قديامً 

ف. خل م احلوادث، هذادَ مه ِق دَ زم من قِ الثاين ل كان نْ ون. فإيك

 ،ةآنيَّ  تكون ة يستحيل أنْ املتغريِّ مور لك األُ تف لوَّ ألاكان  إنْ و

يكون  د الواح ته فكلُّ صحَّ  ديروبتق الستحالة تتايل اآلنات.

 ،فال يكون واجب االنتهاء إليه ،اصلةتكون متف  بعده بلامب قاً متعلِّ 

هي الة وة سيَّ مانيَّ ذلك. أو زك َض رِ فُ  ، وقدا بعدهة ملعلَّ  فال تكون

ة بعد حصلت لعلَّ  م أمر مل يكنيف جس ثدحا ذإه ألنَّ احلركة، 

 قرباً ب حركة توج من بدَّ  وال ،مل تكن اجلسم نسبة ر إىلٰ ذلك األم

 يضاً ظ بذلك أ فَ وُحي  ،ةأو مماسَّ  اةموازأو  قرٍب  دَ عْ بَ  اً دَ عْ وبُ  دٍ عْ بُ  دَ عْ بَ 

 ث.ال احلوادصاتِّ 

، لولعمل اعىلٰ  مهاجوز تقدُّ في ،ةا معدَّ إمَّ  ةلعلَّ ا يه أنَّ صل فواأل

إٰىل حيث علول امل بقرِّ بل تُ  ،رةمؤثِّ ]] ٤٧٢/[[ص  ا غريألهنَّ 

 ،لألثر اه جيب مقارنتهنَّ ة فإرمؤثِّ ا ة. وإمَّ علَّ ن العيمكن صدوره 

 هائها إىلٰ النت ،حمالوهو  ،ا مستقيمةكة، وهي إمَّ رن احلم ال بدَّ ف

 املطلوب. وهو ،و مستديرةأ  .ونالسك

  حدود املسافة إالَّ من  ٰىل حدٍّ ينتهي إ اله ويَّ يف هالثقيل  أنَّ : مثالً 

  احلدِّ إىلٰ  ك منهتحرَّ ي نْ ألالستعداده  اً االنتهاء سببذلك ويصري 

ة هو الثقل. ولكن لوال يقاحلقاحلركة ب ر يف تلكواملؤثِّ  ،لذي يليها

تحال وجود تلك الس لك احلدِّ ٰىل ذابقة إحلركة السء اجلسم باانتها

يوجب الثقل  أنْ استحال  حلدِّ  ذلك اىلٰ ء إاهتناال قبل ركة، ألنَّ احل

ث لثقل بحير اصا حلدِّ ك إٰىل ذلك احترَّ  لـامَّ و ،ناكحتريكه من ه

ة الصدور عممتنكانت  حلدِّ من ذلك ا ةريكه منه، فاحلركه حتيمكن

ت ارممكنة صصارت  امَّ ـلثّم  ة.ة عن العلَّ عن الثقل وكانت بعيد

السابقة، احلركة  بل بسبحص امعد إنَّ لقرب بعد البُ وهذا ا ،قريبة

 عده عنها.احلركة بعد بُ  ن تلكحلركة السابقة قربت الثقل مفا
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  ،ةيَّ ة كلّ إراد جِّ حلدة الذهاب إٰىل اإرا ة أنَّ ات اإلراديَّ كحلرمن او

منها واحدة  ة تكون كلُّ بة مرتتِّ ب حلصول إرادات جزئيَّ بهي سو

ود  من حد دٍّ ٰىل حإ نتهيي ال هة إٰىل ما بعده، ألنَّ يَّ الكلّ  لإلرادة ةبقرِّ م

 حصول قصد يقتيض د ذلك عن وذلك القصد الكيلِّ إالَّ املسافة 

د ر يف وجوآخر، واملؤثِّ  حدٍّ ٰىل إ حلدِّ ال من ذلك انتقاال جزئي إىلٰ 

ة هو املتوالي  احلركاترة يفة املتتالية املؤثِّ جلزئيَّ ااصد تلك املق

 ث.وادحلاعل مقارن جلميع تلك فا، والكيلِّ لقصد ا

ث سبب قديم أزيل هو ذه احلوادنقول: هلف ر هذاتقرَّ  وإذا

لقبول ذلك  ةملادَّ داد افيضه موقوف عٰىل استعور، وواهب الص

 ةواسطب - مل يكنبعد ما  -  ا االستعداد حادثوهذ ،الفيض

 تستعدَّ  نْ ة ألسابق علَّ  كون كلُّ ٰى يات حتَّ احلركات والتغريُّ 

ن  م ءوث يشدكن ححق، فال يمالَّ ال ة لقبولاملادَّ ]] ٤٧٣[[ص /

ركة ، وتلك احلاملعلولإٰىل ة ب العلَّ قرِّ بواسطة حركة تُ  اء إالَّ األشي

اية هلا كات ال بدرفاحل ،خرٰى ركة أُ من حقبلها  ، فال بدَّ دثةحا أيضاً 

ال  الزمان . وألنَّ ةركة دوريَّ من ح يمة هلا بداية، فال بدَّ قملستوا

هناية  الة هلا وبدايفال  ،احلركة احقلو ال هناية وهو منله وداية ب

 ة.هلا هي الدوريَّ داية ة متناهية، فاحلركة التي ال بواملستقيم

استناد  وعٰىل أصل فاسد ه نيٌّ م مبما تقدَّ  كلَّ  : أنَّ واالعرتاض

عل الفا النه وأنَّ ة موجبة بالذات، وسيأيت بطلَّ عٰىل ملوجودات إا

 . مما تقدَّ  لُّ ندفع كفا تار،قادر خم

 ال جيوز أنْ  مَ ـلِ ا نقول: نَّ إظر، فن متقدَّ  ع ما منا، لكن يف مجيلَّ س

الوجوب  دِّ  حإىلٰ  ة تنتهي األولويَّ أوٰىل وال علوليكون وجود امل

تلك  ، ألنَّ ٰى خرأُ ة ٰىل علَّ  تفتقر إالاإلمكان و ن حدِّ رج عوال خت

 ؟ الرجحانة كافية يفالعلَّ 

اجلسم من حيث هو   إىلٰ  الستنادال جيوز ا مَ ـلِ ، لكن مناسلَّ 

 ة؟قوٰى الطبيعيَّ يف ال يقولون امك طٍ برشن لكجسم، 

هبكم  مذ ومن ة خصوصاً االختياريَّ  ىلٰ ند إ يستال مَ منا، فلِ سلَّ 

طبيعة لون ااالختيار داإلرادة و ة مستندة إىلٰ وريَّ الد حلركاتا أنَّ 

 والقرس؟

 نَّ إ، فالً وَّ أ  نه مبدأً عن كورجه لغري ال ُخي إٰىل اار واستناد االختي

فال تكون هي املبدأ  ،ةعلَّ هلا من  ال بدَّ  بدأً ماحلركة التي جعلوها 

 ل.األوَّ 

 نَّ تفاعلها، أل عدم تيضالفة الطبيعة ال يقغري متخ وهناوك

والبارد. وإذا  ارِّ حلاء اكام يف املالتفاعل  يف ف األعراض كاٍف ختالا

يعود  كيف اعنرصي�  جسامً  تخالفةعنارص امللتلك ال عكان اجلام

 البحث فيه؟

ة، أو إرادة إٰىل  بقة معدَّ كة ساإٰىل حر ةحرك لِّ اد كوكام جاز استن

 آخر. إٰىل قرس قرس كلِّ جاز استناد ]] ٤٧٤/[[ص  ،خرٰى أُ إرادة 

 .برهاناً  ليها يقيموا عمة ملمقدَّ  ) دائمال قرس(م: قوهلو

 ضاً أي متنعحق يدة لالَّ وجِ ة معلَّ ن السابق ويك وكام ال جيوز أنْ 

ل معلوله حصو ة وجبدَّ عة معلَّ كان  ه لوة، ألنَّ ة معدَّ يكون علَّ  أنْ 

ك، ز ذلته، ولو جاعلول عن علَّ املف لُّ خت  لزموهو اإلعداد وإالَّ 

 ود.جدة وال يلزم الوموجِ  ةعلَّ  تكون جاز أنْ 

 تامِّ الفيض حلصول القابل ال بد وجحصل اإلعداوإذا 

 الفاعل.و

يل بم األثر لو كان التأثري عٰىل سقدَّ ر ؤثِّ ملام دَّ ب من ق ام جينَّ إو

 ن عٰىل وجه االختيار فال.ا كاا إذمَّ أ  إلجياب،ا

 نْ جيوز أ الزماين ال  ألنَّ  يف الزماين،  اآلين يلزمهزمه يفذي ألوال

ب ة يف اإلعداد والتقريعلَّ  ة إذا كانتهذه احلركفة لآلين. ون علَّ يك

لزم إسناد اآلين إٰىل   اآني�  كان نْ يب إوالتقراإلعداد  عد فذلكبُ بعد ال

يكون معلوله  جب أنْ و ان زماني� اك ل، وإنْ حما والزماين وه

 م.يلهل دلة، فبطة زمانيَّ ث اآلين علَّ للحادفال تكون  ،كذلك

ا  ة، ألهنَّ ملعدَّ ة االعلَّ  متنع بعدميرة ة املؤثِّ علَّ م النع بعدوكام يمت

املعلول  ودوج بجيا ووجوده معهفيجب  ،ادرة يف اإلعدؤثِّ م

 . حينئذٍ 

 نوع.مم السكون،ٰىل إوانتهاء احلركة املستقيمة 

 ،إعداد ما حدوث ف عىلٰ يتوقَّ  ناه، لكن حدوث احلادثملَّ س

 أنْ  زة، فجانة خاصَّ معيَّ   حركةيستند إىلٰ  نْ ب أ جيوذلك اإلعداد ال

 غريها.  عنقطاحركة مع ا تبتدئ

ة ون مستديرتك نْ أب جي ةتلك احلرك م أنَّ سلِّ منا، لكن ال نُ سلَّ 

 . و غريهاأ  ةختياريَّ ات اكتصدر عن نفس حر ة، فجاز أنْ جسامنيَّ 

بذلك    بحيث يستعدُّ معنيَّ  ك إٰىل حدٍّ اء املتحرِّ  نقول: انتهثمّ 

ستعداد يكون ال وأنْ  بدَّ  ه الغري]] ٤٧٥/[[ص  إىلٰ صول للو

 دِّ  ذلك احلوصول إىلٰ ذلك االستعداد لل قول:نة، فدر عن قوَّ صا

 ،فعللبا يكون موجوداً  ا أنْ الوصول، فإمَّ قبل  وداً ن موج كانيَّ ملعا

 اصالً ذلك ح مل يكن الوصول بعد إالَّ  حمال، ولثاينة. واوَّ قأو بال

اد دون يف اجلسم استعيك نْ ا أ مَّ ه إ، ألنَّ يضاً طل أ ل بابالفعل. واألوَّ 

 أ من املبد طةاملتوسِّ من احلدود  حدٍّ  لِّ  كللوصول إىلٰ  بالفعل
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ل واألوَّ  عض احلدود دون بعض.ول إٰىل بللوص ٰى، أونتهاملو

ة  أولويَّ والثاين يقتيضواحدة.  دفعةتناهٰى ي د ما الوجو ميستلز

حمال.  وهو  ،حرجِّ  من غرياآلخر محد املساويني دون حان ألالرج

 لتدريج، ألنَّ ا ىلٰ حاصل ع ضاً ستعداد أياال يقال: يمكن أنْ وال 

 .ته كذلك، فعلَّ الوجود آين نيَّ عملا دِّ لوصول إٰىل احلا

امة ستقبدأ االم  اجلسممع يفته ال جياملسألة اخلامسة: يف أنَّ 

 :الستدارة وا

ا حدمهءان: أ يف اجلسم الواحد مبدتمع جي ه ال يمكن أنْ إنَّ 

ه تديرة، ألنَّ ركة املسحل ا، واآلخر يقتيضقيمةاملست  احلركةقتيضي

دمها دون د أحوجَ و يُ ، أ معاً  نمادَ عو يُ ، أ األثران معاً حيصل  ا أنْ مَّ إ

 حمال. والكلُّ  هام،بين طةد حالة متوسِّ وجَ اآلخر، أو تُ 

وهو  ،ين دفعة واحدةضادَّ  حصول املته يقتيضفألنَّ  ،لوَّ ا األمَّ أ 

 ،تلك اجلهة إىلٰ  هاً ن متوجِّ يكو ستقيمةباحلركة امله ألنَّ حمال، 

يستحيل  داحلواسم عنها، واجل فاً رصتديرة يكون منسامل وباحلركة

 حدة. عنها دفعة وا  جهة ومنرصفاً إىلٰ  هاً جِّ ن متويكو أنْ 

ال يكون يف   أنْ ذلك يقتيض نَّ ال، ألثاين حملاو]] ٤٧٦[[ص /

رضنا ا قد فع أنَّ ، ممعاً  دأ حركة مستقيمة ومستديرةسم مباجل

األثر  ل حصو رأ مع تعذُّ صول املبدحام فيه. أو يلزم صوهلح

 ، وهو حمال. لقاً مط

حصول  وألنَّ  ح. مرجِّ من غريترجيح ه ، ألنَّ الث حمالثوال

 .هامعاجتام عامن امتنلوب هو املطة أحدمها خاصَّ 

 دّ ارة ال تقبالن األشالستداالستقامة وا والرابع حمال، ألنَّ 

 طة.زاجهام حالة متوسِّ امت صل عندحت ستحيل أنْ في ،ضعفواأل

ر لكن ستديوامل ميفيه امليالن املستق جيتمع نْ أ كان بإم :َض اعُرتِ 

حلركة  ميله ايقتيض تني، وذلك بأنْ  متضادَّ حالتنيحصول  عند

 ٰىض عنه اقت وإذا كان خارجاً  ،كانه الطبيعي مان يفك يرة إذاستدامل

 يقتيضيعي ن الطبنه يف املكاكو عند ة املستقيمة، كام أنَّ حلركا

 حلركة.اتيض عنه يق جاً ا كان خارذوإ ،السكون

ل  فيه املي حيصل لطبيعيزه احيِّ  يف غرينه كو ه عندجيب: بأنَّ وأُ 

مل يكن  فإنْ  .ال وأ  ،رديتسيل املأ املون فيه مبديك ا أنْ فإمَّ  ،املستقيم

 إالَّ  .ضاً ال حيصل أي طبيعي جيب أنْ الز يِّ فعند حصوله يف ذلك احل

له  اي� ريزغكون ال ي نئذٍ يه حلكنَّ .دث فيه ذلك امليله حي: إنَّ إذا قيل

 يوجب ميالً  لك العي، وذانه الطبيوله يف مكصحل اً عبل يكون تاب

ه. وال يمكن  مثل ىلٰ إ ءن اليشع اً ها وال هربعن حالة إٰىل حالة مثل

، ارةستديك عٰىل االك تأخذ يف التحرة هناة النفسانيَّ يقال: القوَّ  أنْ 

عه بسب ط وله بحإالَّ  اجلسم ها ال يقبلجي ممَّ خلارحريك االت ألنَّ 

صوله عند ح سم السكونقتضاء اجلف ابخال. همبدأ ميل الزم ل

يعة بطلقتضاء اا جه عنه، ألنَّ الطبيعي واحلركة عند خرويف مكانه 

ا يف ز الطبيعي، وأمَّ حليِّ ف عٰىل احلصول يف ايتوقَّ  سكون جيوز أنْ ال

ز حليِّ يف ا صولحلف عٰىل ايتوقَّ  نْ وز أ فال جيل املستدير ملياء ااقتض

متنع  ومن امل ،ةان متشاهبء املكجزاأ  ]]٤٧٧ /[[ص ألنَّ  ،عيبيالط

 ةلاإٰىل حالة عن ح زواالً  ا يقتيضيف املكان ممَّ  ون احلصوليك أنْ 

يه مبدأ ميل لذي فاجلسم ا الوجوه. فظاهر أنَّ  ام من كلِّ تشاهبه

يكون عند حركته  ب أنْ يم لوجدأ ميل مستقمب فيه ستدير لو كانم

 ستدارة القامة واالستاال االستدارة، لكن عىلٰ  كاً متحرِّ ستقيمة ملا

ء جهام يشحيصل من امتزا ستحيل أنْ في ،نقصانة والالزيادتقبالن 

ٰىل  بحركته املستقيمة إ هاً ون اجلسم متوجِّ فإذن يك .هامبين طسِّ متو

وهو دة، عة واحملستديرة دفه احركتعنه ب فاً ز ومنرصلك احليِّ ذ

ه مبدأ في ونكي م يمتنع أنْ يمستق مبدأ ميل ما فيه لُّ حمال. فإذن ك

 مستدير.  ميل

 األين، وإذا   احلركة يف الوضع ويفامتناع بني ه ال ألنَّ  وفيه نظر،

 جتامع مبدأهيام. جاز اامهتامعاج أمكن

ما   ضدِّ  إىلٰ  هاً يكون متوجِّ املستديرة ركة ه باحلم أنَّ سلِّ وال نُ 

 ملستقيمة.كة اه احلراقتضت

 ؟اً مع انرحيصل األث ال أنْ وز ال جي مَ ـ، لكن لِ امنسلَّ 

مانع منع من  لوجود ،ولاملعلبدون  ةد العلَّ اع يف وجووال امتن

 .التأثري

 ح ال نعلمه؟حدمها ملرجِّ حصول أ  زوجيال  مَ ـلِ  منا، لكنسلَّ 

 ال عدم  يلنيامل املطلوب عدم اجتامع ألنَّ  الزم،واملطلوب غري 

 ين.ألثرتامع ااج

م  تقي سملجه من ازيمت ة اليَّ كوكب حتصل حركة كنمنا، لسلَّ 

 واملستدير. 

إذا  انه غريزي� نع عدم كوا نمر، ألنَّ عرتاض نظ جواب االويف

تكون  واز أنْ يعي، جلبطالكانه يف معند حصول اجلسم  حدث

ن ال يكو ة. وجاز أنْ الطبيعيَّ  حلالةالطبيعة تقتضيه عند حصول ا

ب الطل عن حالة، والقرب ة الالوضعيَّ وب باحلركة طلامل

الفعل  ة إىلٰ وَّ الكامالت املمكنة من القات اجراستخخرٰى، بل األُ 

 دهم. معتق]] ٤٧٨[[ص /  هوكام
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نفساين ب يف الجيال ؟ وااني� كون نفسال ي مَ ـلِ منا، لكن سلَّ 

يقتيض  فجاز أنْ  ،ااد� تضم الً  اجلسم بطبعه مييقتيض الوضعي أنْ 

 .سكونلا

ناع قبول تمليست بسيطة، ال ةكبيَّ ة الكواحلرك ذنيب:ت

حركة  حتصل هناك ٰى واألضعف حتَّ  تدارة األشدّ ساالو ةاالستقام

من بة تكون مركَّ  وأنْ  نهام، بل ال بدَّ طة بيوسِّ طة متدة بسيواح

ن ها مانفصال بعض ز يف احلسِّ تديرة ال يتميَّ يمة ومسقتات مسركح

 بعض.

 ما إىلٰ  لتقسيما :التقسيم من سادسلالنوع ا]] ٤٧٩[[ص /

 :وبالعرض اتيكون بالذ

 ل: ئاسوفيه م

 :ه القسمةوٰىل: يف حتقيق هذسألة األُ امل

باعتبار  يكون نْ ا أحلركة فإمَّ با َف ِص وُ إذا  ءاليش اعلم أنَّ 

ٰى سمَّ ة، واملوصوف هبا يُ احلركة الذاتيَّ ة، وهي قيباحلق ها فيحصوهل

 ةً يمن سانإلنوا وهبوطاً  داً صعو ربالذات، كحركتي احلج كاً متحرِّ 

ء ال فيام يقارن ذلك اليشا صوهلحار تبعبايكون  أنْ  اوإمَّ  .ةً ويرس

 ،ةركة العرضيَّ ٰى احلسمَّ ل، وتُ ستقالا فيه باالتبار حصوهلباع

ذلك كحركة املحوٰى لعرض، واب كاً رِّ حمت ٰى سمَّ واملوصوف هبا يُ 

 ركةك بحكاجلالس يف السفينة يتحرَّ  ،اوييف احلاوي بحركة احل

 عاً م معاند جيتوق  .اهك بحركتة يتحرَّ ابَّ  الدعىلٰ  الراكبو ،السفينة

 وخلف. امقدَّ و رسةً وي يمنةً  كةاملتحرِّ كحركة الرجل يف السفينة 

فيه  ةكون احلركت نْ وأ  ل ال بدَّ قسم األوَّ لوا]] ٤٨٠[ص [/

ة. سميَّ دورها عن اجلاع صك، المتنعة يف اجلسم املتحرِّ ة مودَ وَّ لق

 مر خارجي عن ذاتهمن أ اجلسم ت لذلك حصل إنْ  ةوَّ قفتلك ال

ة يَّ تكون قرس واحلركة هبا ،ةيَّ ة القرسلقوَّ ا وهي ت،دَ جِ وُ  امل هاللو

جود يف ذات اجلسم. بسبب موون وق. أو تكٰىل فحلجر إكحركة ا

ل هو احلركة أو ال. واألوَّ  ،يصدر عنه عور بامش يكون له أنْ  افإمَّ 

  هوالثاينوة. هة إراديَّ  جره يفاسان باختية، كحركة اإلناديَّ اإلر

فاحلركات إذن هذه . أسفلجر إٰىل كحركة احل ،ةعيَّ بيطاحلركة ال

ث رض. فلنبحالتي بالعو ،ةيَّ والقرس ،ةإلراديَّ وا ،ةطبيعيَّ األربع: ال

 عن أحكامها. 

 :ة مطلقاً ليست طبيعيَّ  احلركة : يف أنَّ انيةاملسألة الث

ج هن ىلٰ ود عجالو رِّ الذات مستم قارِّ  باٍق  الطبيعة أمر ثابت

احد، و هنج ة عىلٰ رَّ لذات مستماة تة قارَّ ثابت سة ليواحلرك ،واحد

ببقاء ول علاء امللوجوب بق ،يعة وحدهافال تكون صادرة عن الطب

 ته.علَّ 

 ف.هذا خل ،ةتكن حركمل  ة الوجودكانت احلركة قارَّ ولو 

ة للحركة امتنع قتضيلو كانت الطبيعة بانفرادها م وأيضاً 

 اي� عألمكنة طبين ام ءن يشال يكو وحينئذٍ  ،صالً ان أ كنه يف مسكو

ن اجلسم فال يكو ،له األمكنة مطلوباً ن ء مال يكون يشف ،له

 هذا، وال ساكناً  كاً ون متحرِّ فال يك ،األمكنةمن  ءٰىل يشإ هاً وجِّ مت

 . خلف

ة  احلركة عند مقارنام تقتيضالطبيعة إنَّ بل ]] ٤٨١[[ص /

  ل وحتا ذٍ فحينئ ،جلسمام يالئ حصول ما الو ،ةل غري طبيعيَّ حا

ه قد رمي إٰىل فوق، فإنَّ ملجر افكاحل ،ينا يف األه. إمَّ يعة ردَّ لطبا

الطبيعي. كانه يف غري م حصوله وهي ،ري مالئمةله حالة غ حصل

ه قد حصل له حالة نَّ إ، فرسن بالقخِّ إذا ُس  ملاءفكا ،ا يف الكيفوإمَّ 

 ،مِّ كلا يف ائمة. وإمَّ المللة ااه إٰىل احللطبيعة ردَّ لب افتط ،غري مالئمة

 ،ي ألجل املرضرسق  ه كمقد حصل ل هنَّ إض، فرفكالذابل بامل

بيعي. الطه  كمِّ عه إىلٰ وعة رجطلب الطبيفت ،مالئم  وهو حال غري

ال الغري املالئمة امت احلد رورة ماالقامن  صَّ وكذا اهلواء إذا مُ 

 الردَّ كة احلربطلب الطبيعة ة حاصلة، وتعيَّ لطبيباقية كانت احلركة ا

 . مهائالما يإٰىل 

عد من البُ و لقرباختالف ا ركة بحسبحلوختتلف أجزاء ا

ة ة املالئماحلالٰىل إ صل الوصولبة، فإذا حتلك احلالة املطلو

 ،لببطل الطو التحريكقطع كة وانملطلوبة باحلركة وقفت احلرا

 حلصول املطلوب.

 :ةطبيعيَّ ية احلركة ال غااملسألة الثالثة: يف

 أو ال ،قرسليمكن إزالتها با ا أنْ مَّ إ ةحال طبيعيَّ  كلَّ  نَّ أاعلم 

 طلب دجدَّ وله فال يتحلص ،إليه حركة يمكن مل تكن  مل إنْ يمكن. ف

ا يف ير األفالك وأحيازها ونضدهادلك مثل مقه، وذحلصول

ن فعند زوال القارس يطلب اجلسم أمك فإنْ  .ب عندهمرتتيال

ة يَّ ملكاناة ركيف احل لكنها. يجع إلة ويرالطبيعيَّ  لةاحلا إىلٰ ود العَ 

رشع يف اهلبوط مل يكن  مّ وق ثجر إٰىل فرمينا احل ا إذاحث، وهو أنَّ ب

لكانت النار  كز، وإالَّ املر نفس]] ٤٨٢/[[ص  يف النزولطلبه 

طالبة لنفس  السافلة ضواألر ،لفلكلسطح ا الصاعدة طالبة

ح طالفلك س لسطح املامسَّ  نَّ ، ألاملركز احلقيقي، وذلك حمال

زها رجة عن حيِّ اخ ن النار دائامً فتكو ،لنارا من فةئلطاحد وا
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ناع حصول تالم ،الةً وهو حمال. ويف األرض أظهر إح، بيعيالط

عني طلب ازل لو املاء الن وألنَّ  النقطة. زها يف حيِّ بجملتاألرض 

لك ملا  ط الفملحي فا عٰىل األرض. واهلواء لو كان طالباً ز ملا طكرامل

 .رلناز احيِّ  بطبعه عنيسفل 

 أغلبكن النار ة واحدة لهواهلواء يطلبان جنار ال: اليقال 

 أسبق إليه.و

 اءعٰىل اهلودينا عنا أيان إذا وضلكان كذلك ا نقول: لو كألنَّ 

 ت املاء. حت زقٍّ  يفحبسناه إذا ق، كام ألحسسنا باندفاعه إٰىل فو

  لق، وإالَّ ل يف املكان املطوحلصوال يكون طلبه حالة النزول ا

 ء حتت املاء.هلوالوقف او ،واءهلا ف يفلوق 

 املوافق له يف من العنرصب القركون طلبه ي جيوز أنْ  وال

ن رأس النهر مل املرَس  احلجريلتصق  لوجب أنْ  بع، وإالَّ الط

ة حاصل  يَّ صال بالكلّ االتِّ  ول، فإنَّ النزيذهب يف بشفريها، وال 

ذلك عد يص نْ أا ة األرض فإمَّ يَّ ود كلّ صع رنادَّ ا لو ق هناك. وألنَّ 

 وإنْ ، ةيَّ لّ رب من الكطلوبه القممل يصعد مل يكن  فإنْ  .أو ال ،احلجر

 ألنَّ  وو حمال، أ عد وهه قد صكلَّ  أنَّ  مَ لِ ه عُ ألنَّ  يكون ا أنْ صعد فإمَّ 

 يشاركه يف ينفعل عامَّ ء ال يشلا ألنَّ  ال،سه وهو حمه جذبه إٰىل نفكلَّ 

 نوعه.

ب عن غري هترعي ويطبال زاحليِّ ة تطلب يعيَّ لطبكة افإذن احلر

صوص خم - جزاء الكلِّ بني أ  - بيبل مع ترت مطلقاً ال  طبيعي،ال

جهات، الفاعل لل]] ٤٨٣[[ص / جلسمووضع خمصوص من ا

ب لطفال ها. فيلك املعنٰى  حلصول ذة غري مقصود إالَّ عني اجله فإنَّ 

 ق،فا اتَّ مقابالهتا أّهي  يف ا اهلرب فيصحُّ ه إٰىل هذه الغاية. وأمَّ متوجِّ 

اء نه، كاهلوعرتتيب طبيعي هرب وال طبيعي املكان غري كانفلو 

ملاء تنشف اة اجلرَّ  واء، فإنَّ يف اهل ة مرفوعةحصور يف جرَّ ملا فاملنتش

وقوع  حالةغريب واستة هرب اهلواء من حميط شدَّ من أسفل ل

ة رَّ جلا ملاء يف مسامِّ وب تالزم الصفائح فيخلفه االء ووجخلا

 عنها. واءاهل برهل افيه داً متصعِّ 

عن  ان خارجاً سم إذا كجلا بالوجدان أنَّ  عرفتقد  ه:تنبي

 يعي.الطب عن غريبه وهيرب إليه ويطل كيتحرَّ ه نَّ إف ،انه الطبيعيمك

 :كةرة احليَّ لّ ن لعران يصلحار هذا فنقول: هنا أمتقرَّ  وإذا

لألمر الطبيعي،  بلطلعي، والثاين: امها: اهلرب عن غري الطبيأحد

ه. ل تابعاً  رللحركة كان اآلخ ةاتيَّ غاية ذ َل عِ إذا جُ ام منه دحوا لُّ وك

 ؟لثاينل أو اسبب األوَّ ب ركةفهل احل

 للهرب عن غري الَّ احلركة إ  تكنه لو ملين، ألنَّ هو الثا احلقُّ 

ك إٰىل يتحرَّ  أوٰىل من أنْ   جانبىلٰ إك تحرَّ ي أنْ مل يكن ب الطبيعي

 ب.اجلوان إٰىل كلِّ  كيتحرَّ  ، أوأصالً ك ال يتحرَّ  ا أنْ إمَّ فجانب آخر، 

 الطبيعي غريعن  ركة للهربتكون احل نْ فيه نظر، جلواز أ و

 ٰىل كلِّ ركة إزم احلي، فال تلطلب للطبيعلعرض لللذات وبابا

 اجلوانب.

ب الغاية عٰىل ة تطلعيَّ يبركة الطاحل عرفت أنَّ منا، لكن قد سلَّ 

ما  نفيكو ،جهة واحدةق رُ ب الطُّ قرأ أنَّ  شكَّ  وال ،قرُ قرب الطُّ أ 

 الة اهلربالطبيعة ح تطلبه ال جيوز أنْ ف ،ي طبيعغري ها أمراً عدا

[[ص / غري يضاً ر لألقرب أ املغاي ذلك لطبيعي، ألنَّ  اغريعن 

 كان غري إنْ واألقرب و ،عنه ون مهروباً فيك ،بيعيط]] ٤٨٤

 .أقّل  غري الطبيعي فيه ، ألنَّ ه أوىلٰ يعي لكنَّطب

 :ةيَّ رسسام احلركة الق أق: يفعةب االر املسألة

عن سبب الصادرة  ةة احلركيَّ كة القرساحلرنريد با عرفت أنَّ  قد

ي قد دحرج. وه فوق واملرمي إىلٰ ك، كاحلجر املاملتحرِّ ن ع رجخا

وقد  األرض. احلجر عىلٰ  لطبع فقط، كجرِّ اارجة عن كون خت

 إٰىل فوق. وقد تكون يعة، كتحريك احلجربة للطدَّ اتكون مض

 ة.يَّ يه عرضل فاحلركة فحلما اب. وقد تكون بالدفع. وأمَّ ذجلبا

كون بسبب ت وقد جذب ودفع.ب من ركَّ مي والتدوير القرس

منها  قرَّ ستزء املاجل نَّ إة، فكة املذاب يف السبيتني، كامتعارض احلرك

زه د فامل إٰىل حيِّ برعال  اذفإ ،خاناإلسده بصعِّ فيُ  ،لغلبة احلرِّ 

وألجل  ،قرِّ ملستاعند مقارنة  ام يشتدُّ إنَّ وط، بوالطبيعي فطلب اهل

من  ضعفأ  نازللاحلجر ا ا كان منع مة عند املقارنة لقوَّ تداد ااش

ال  وم لتسخني اٰىض وم مقتامليل قا ذا حدث هذاوإ ،رِّ إشالة املستق

ما عرض  مثلسفل أ  ملا كانعرض ه، وقد تقرَّ ٰى مسإٰىل أسفل ونحَّ 

فحدثت حركة مستديرة ة، قصتالمد وتلك األجزاء صعُّ من الت

ا مَّ . وأ واملستقرِّ  فيام بني العلوِّ  بل ستقرِّ ال عٰىل امل هتاتدارساتكون 

يل ت عن مام كانبَّ ارجيني. ورسببني خام كانت عن رجة فربَّ دحال

هذا يف لو. ترمٰى من العب أو دفع، كالكرة التي جذ يعي معطب

 ة.ينيَّ ة األركحلا

عٰىل سبيل  موِّ ة يف النزيادفال ،ةيَّ ا الكمّ وأمَّ ]] ٤٨٥ [[ص/

يف  ووالسمن املجتلب. ام، باألورم الكائن ظَ لعِ ، كاالقرس

  ا ت مص� صَّ إذا مُ اء الذي يف القارورة وط اهلكانبسا ،لالتخلخ

بب ا الذبول بسيض. وأمَّ املر ذبولن كالالنقصا. وشديداً 
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 إىلٰ  امل طبيعي، وبالقياسيعة العإٰىل طب سابالقي هنَّ إالشيخوخة ف

 ص خارج عن الطبيعي.لشخذلك ا

مثل:   ،ةيف احلال وامللك ةيعيَّ ة الطبفاالستحال ،كيف اليف اوأمَّ 

 إذا ارُّ ل: املاء احلمث ،اتالبحران. ويف املحسوسة باصلة احلصحَّ ال

 الت،ات واالنفعاعاليَّ ة يف االنفيَّ والقرس .ارداً عه بل لطباستحا

 .رساً املاء ق  نفكتسخُّ 

، خلشب املستقيم بالقرسي اني، فكام حيرسالقع ضا يف الووأمَّ 

 .لاألوَّ  الوضعٰىل إرجع  ضٍّ  أو رَ رسري كه من غا خٰىل وطبعإذ هنَّ فإ

من لنبات اجلنني وان مثل: تكوُّ  ،اعي� ا الكون فقد يكون طبيمَّ وأ 

 قدح.الب ، كإحداث الناراي� وقد يكون قرس بذر.وال نيِّ امل

 ،اي� قرس رمي. وقد يكوناهل وت، كاملايكون طبيعي�  ساد قدفلوا

 .مِّ كاملوت بالقتل بالسُّ 

 :ةاحلركة القرسيَّ سبب ة: يف سألة اخلامسامل

 ملمكنةوضبط األقوال ا ،ركةاحل هذه س يف سببختلف الناا

 ك موجوداً ملحرِّ يكون ا ا أنْ إمَّ  وق مثالً فٰىل رمٰى إاحلجر امل فيه: أنَّ 

 ىلٰ إ يكون باقياً ]] ٤٨٦[ص /[ نْ ا أ ل إمَّ وَّ ه. واألنع خارجاً  أو ،فيه

 يقال: إنَّ لذي فهو ا ،ن غري باٍق كا فإنْ  .نأو ال يكو ،آخر احلركة

وهكذا خرٰى، د حركة أُ ولِّ ركة تُ احل تلك ثمّ  ،ركةك يفعل حاملحرِّ 

فاد القارس أ  إنَّ فهو الذي يقال:  ،باقياً  نكا نْ وإ فة.آخر املساإٰىل 

ٰىل ة إة باقيصة، وتلك القوَّ صوخم ةك إٰىل جها يتحرَّ هب ةً قوَّ سم اجل

خروق إٰىل امل اهلواءف بمصادمات تضعزال ت ها الحلركة لكنَّآخر ا

سم ك اجليتحرَّ  فحينئذٍ  ، طبيعةال لبهابحيث تغ يف الضعف يصري أنْ 

 ك غريتحرِّ عن امل ك خارجاً ون املحرِّ كي أنْ  وهو والثاين ل.إٰىل أسف

 أنَّ يكون عٰىل سبيل  ا أنْ مَّ فإ ،يكون جسامً ه أنَّ  ةلافال حم  ،يهموجود ف

 . فهذهدفعهخلفه ي جسام  أنَّ  بيل سعىلٰ امه جيذبه، أو قدَّ  جسامً 

 :املشهورةاملذاهب  ياألربعة ه

 ،خللفطف إٰىل ام ينعتقدِّ واء املل: قول من يقول: اهلوَّ األ

 ة.قوَّ املرمي ب عفيدف

ن لك ،معاً  واملرمي ءهلواع ايدف ول: القارس قول من يقالثاين: 

 معه اجلسم املوضوع فيه. جذبهلواء ألطف فيندفع أرسع فيا

ركة  وتلك احل ،ةعل حركك يفملحرِّ ل من قال: اقو الث:لثا

 . اجر�  وهلمَّ  ٰى،خرأُ د حركة ولِّ تُ 

ة كة إٰىل جهرِّ ة حمك قوَّ تحرِّ يد املك يفحرِّ ل من قال: املع: قوالراب

اهلواء  ماتادصضعف ملتزال ت الة لقوَّ لك ات ثّم إنَّ خمصوصة، 

يعود ة وطبيعال للطبيعة فتستويل  مغلوبةً صريت املخروق إٰىل أنْ 

 بيعي.ه الطزيِّ إٰىل حاجلسم 

مل  فعة إنْ والدااحلركة اجلاذبة  نَّ ن، ألاطالب النبان األوَّ هواملذ

للحركة ك القارس فحرِّ فارقة املم ]]٤٨٧[[ص / قيا بعدتب

ة  احتياجهام إٰىل العلَّ م يفالكلقيتا فاب ها، وإنْ غري ةة علَّ يَّ لقرسا

 ة.حلركة القرسيَّ يف نفس ا مكالكال

ملدفوع اع فينجذب اجلسم رس ع أه يندفلطافتواء لاهل :قالمن و

 هني:لوج أخطأه، فقد في

 ركةح رسع منلو كانت أ حركة اهلواء  أنَّ ل: الوجه األوَّ 

يل اتيه، والهم فمن نفوذ الس أشدّ  ائطن نفوذه يف احلالسهم كا

القائمة يف وجهها، م اهلواء تدفعه األجسا جدان. وألنَّ الوب لباط

 نفذ. قد هم فالسا وأمَّ 

قد سهم نصل ال الذي ييل  ذلك النفوذ أنَّ يفبب ل: الس يقاال

 ته. قوَّ عد عىلٰ والذي ييل فوقه ب ،عفض

، لكن اهلواء اءأسبق من اهلو كون السهمي نْ أ  : يلزما نقولنَّ أل

ن السهم أسبق من اهلواء مل يكن كا لوف ضاً يأ ندهم. ونه عم أسبق

واء اهل ن بأنَّ يقولوهم ال و ،امهقدَّ  له يف احلائط اهلواء الذي فذاملن

 الذي السهم جيذب اهلواء ه أنَّ ب فيالسب فعه، فلعلَّ دالذي خلفه ي

 أقوٰى من ذلك فعه دفعاً يد ذباملنج لك اهلواءثّم ذ ،خلفه

من اجلاذب  اً بذاجان ذوب أشدُّ املجون يك وحينئذٍ  ،اجلذب

 املالزم، وهو حمال. 

 رسوبعن ال ة فيهملحمولل الثقاع اام يامناهلواء إنَّ لثاين: ا الوجه

ت والرياح إذا هبَّ  ثقل،ق الخلر ماً هبا مقاو بحركة شديدة يصري

 عَ ِض سهم لو وُ  حتمل الا المع أهنَّ متها هشَّ غصان الشجرة ٰىل أ ع

بقرب  ان اجتيازهك  اإذ بريكلاحلجر انقل ي يفيها، فاهلواء الذ

 ]]٤٨٨ص [[/  مل يكن امَّ ـها، وليكرس نْ أ األجسام الصغار لزم

 ه.لوا قابطل مكذلك 

 كون ه يقتيضنَّ ل، ألباط فهو ،يدئل بالتولاا املذهب القأمَّ و

 ا عند وجودجيب وجودهة لَّ عوال ،وىلٰ لألُ  ثانية معلولةكة الاحلر

ة يكون املعدوم علَّ  أنْ  زمليف ،ركتنيع احلاجتاموال يمكن  ،ملعلولا

 ل. ايف املوجود، وهو حم

 عليه. وابعو الره قُّ احل بقي ثةوإذا بطلت املذاهب الثال

 ان:شكَّ 

ت دَ جِ و وُ فل ،وق هي صورة النار فة إىلٰ كملحرِّ ة االقوَّ  ل:األوَّ 
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 د كانت جوهراً وق  ،اجلوهريف  عرضاً كانت لة وَّ ر هذه القيف احلج

 ، وهو حمال. وجوهراً  رضاً ع احدلوا ءن اليشفيكو ،الناريف 

 لتايلواداء، االبت يف علهال فلكان كام ةً ك قوَّ املحرِّ  ادالثاين: لو أف

ة يف الوسط، والرشطيَّ  دُّ تشت ةيَّ القرساحلركة  طل بالوجدان، ألنَّ با

 اهرة.ظ

ة ار مستند إٰىل قوَّ نيف ال يل الصاعدامل ألنَّ ، اجد�  يٌّ ل ردواألوَّ 

ا مبدأ ة وهي جوهر، وأمَّ ة الناريَّ ي الصوره ةيَّ وعنة وصورة طبيعيَّ 

ال و ،ةالناريَّ صورة فة لللخماة ضيَّ ة عرا قوَّ هنَّ إفاحلجر الصاعد  امليل

ر اآلثا ة، ألنَّ الناريَّ صورة ة للمساوي ةرة جوهريَّ وتكون ص جيب أنْ 

ة يَّ ركة القرستداد احلتلفة، واشلل خم عإىلٰ استنادها ة جيوز تساويامل

ة يف جلواز استناد الشدَّ  ،ها القارس تي أفادلاة لقوَّ اد اشتدم الزتال يس

ما ٰىل واء عة اهلمصاكَّ  من فادةتملسك اسخونة املتحرِّ سط إٰىل وال

 م.تقدَّ 

قارس  الة املستندة إىلٰ القوَّ تلك  أنَّ وهو:  ،شكال صعبإوهنا 

 تضعف. الأو  ،ء املخروقوااهلدمات اتضعف بمص ا أنْ إمَّ 

ويضعف.   احد ال يشتدُّ ء الويشلا ن أنَّ بق ما س، ملطلال بواألوَّ 

ة، ملاهيَّ لفة باخمتواع أن  تتايلعف إالَّ الشتداد والضله ال معنٰى وأنَّ 

ة بة كالكالم يف علَّ اجلاذة ك القوَّ ة تلعلَّ  يكون الكالم يف ذٍ حينئو

ة لقوَّ اٰىل حدوثها إ ندناسأ  فإنْ  ،اجلاذبة ]]٤٨٩/[[ص  كةاحلر

ة  تكون السابقة منها علَّ ٰى حتَّ  ة احلركله يفجز مثفليا هالسابقة علي

ٰىل اها إأسندن وإنْ ة. لقوَّ استغنٰى عن إثبات هذه يُ  ذٍ حقة، وحينئلالَّ 

ة والضعف دَّ ا الشإليهق طرَّ ت بحيث يتنكا خرٰى فهي إنْ أُ ة قوَّ 

 ل.األوَّ كال عاد اإلش

  نيملثاين من القسقسم الهذا هو اها، فإلي قامل يتطرَّ  وإنْ 

ا إذا كانت باقية بحاهلا باطل، ألهنَّ وهو  ،ةلل الدالأوَّ  ذكورين يفامل

كان  ، ولوعدمها  حالاست ليهاتور إق ضعف وال فغري تطرُّ  نم

ال. هو حمو ،كح الفلر إٰىل سطجيصعد احل لوجب أنْ ذلك ك

صري مل ت ومتٰى  ، الصعودمت غالبة تقتيضا داة مالقوَّ  وأيضاً 

الة من ح دَّ بة ال بيَّ غلوة واملالغالبيَّ ني وب ينزل احلجر، ة اللوبمغ

حال  وف احلجر. ثمّ وق  وذلك يقتيض ،طة وهي املعادلةمتوسِّ 

 فال يكون ،حاصلة خروقاء املاهلو تاصاكَّ ن متكو ف الالوقو

 ة عنال تضعف تلك القوَّ  نْ وجب أف ،حاصالً  سبب الضعف

 عال يرج أنْ لة، فوجب ملعادتلك ا اءب بقفوج ،تلك الدرجة

 ر.حلجا

بقيت كام كانت لكن   وإنْ  ةالقوَّ  تذا أنَّ ل: بجيب عن األوَّ وأُ 

ولة، بالسه خرق ينيث الد فصار بحتلبَّ  امج ربَّ وُّ ماهلواء عند الت

 ذٍ ذلك، وحينئ ِرسَ ام عُ ربَّ  هنَّ إف عاً صاله رسيحاولنا تفريق اتِّ  إذا كاملاء

 رجع احلجر.ي

 ة.ادلحصول املعوب وجبمنع  :ن الثاينوع

ة للحركة دَّ ة معلَّ ع وىلٰ ألُ كة اتكون احلر ر، جلواز أنْ نظ يهفو

 ه، ثمّ ب ل سباء الد اهلواض، وتلبُّ بدأ الفيَّ ملالثانية، والفاعل هلا هو ا

ر. ه احلجذي رجع منلصه بذلك املكان اختصاوجب الال م

 عىلٰ  فاعلنيملتادلة بني ااملعوري حاصل بحصول الرض العلمو

 دريج.تال

 : النوع  هذا السادسة: يف بقايا مباحث ألةسملا ]]٤٩٠[[ص /

ة هو يَّ ة القرسلَّ ة العيَّ ماه عٰىل أنَّ  : ظاهر كالم الشيخ يدلُّ لاألوَّ 

ك املتحرِّ  مذهب من يرٰى أنَّ اهب املذ أصحُّ ( قال: هفإنَّ  يل،امل

 . )كمن املحرِّ  يالً يد ميستف

قٰى تب ال ا، فإهنَّ القارس لة باصاحل دافعةفس املامليل نٰى بعن فإنْ 

 ألمر كام قال.فعة، فاادة امله علَّ عنٰى ب وإنْ  بعد مفارقته.

  عليهم سبق يف اإلشكال وما تقدَّ  قد هوحتقيق القول فيه: أنَّ 

 وضوعهو املص واملتنقِّ  فه. نعم املشتدُّ وضع ءاليش شتدادتناع اام

  يصاكَّ ٰى حتَّ قٰى مل يضعف ب إنْ  ريبفامليل الغ ،لك العرضيف ذ

م عدَ ف فيُ ذاته مع الضع ضعف مل تبَق  ك، وإنْ لفلا حجر سطاحل

مل يكن  ، فإنْ ةل وحيدث آخر. فتكون هناك ميول متوالييل األوَّ ملا

يف  بدَّ  اآلنات. فإذن ال تايللزم ت اآلن  يفإالَّ  وجودنها واحد م لكلِّ 

ه جد فيي يوم يف اآلن الذعدَ ثّم يُ  يبقٰى زماناً  نْ نها أ حد موا لِّ ك

 ل منهامألوَّ م يف اعدَ وال حاجة إٰىل فرض آنني يُ ه، ل بعاق ل املاملي

 ٰى يلزم السكون بينهام،تَّ ح ل، ويوجد يف الثاين امليل الثاينألوَّ امليل ا

ة، رة الفاسدوفساد الص يف آنٍ  حتدثكائنة رة الالصو أنَّ كام بل 

 نا. لك هفكذ

 . فإنْ الثاينيل  سبب حدوث املعب يفكن يبقٰى اإلشكال الصل

 ل أصحاب قايف املوجود، كام راً ان املعدوم مؤثِّ كل وَّ األكان 

 مجيع زمان احلركة ذات يفة حمفوظة التثبت قوَّ  فاألجود أنْ  د،لتولُّ ا

 ]]٤٩١/[[ص  تكونو ،صتنقُّ  د والاشتدا يهاقع في أنْ من غري 

يف ة لَّ ة كالعيَّ لقرسول اة يف إعطاء امليلقوَّ كون اوت ،لةبدِّ امليول مت

 ة.ضيَّ لعرا ليواء املإعط

كان من شأهنا ة إذا وَّ تكون ق امة إنَّ ة الباقية القارَّ ّم تلك القوَّ ث
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ب لُّ والتص دبُّ التليف  البداية عند االندفاع إىلٰ  بلغ اهلواءفإذا  ،التأثري

 ة.وَّ الق تمَ دِ ة عُ القوَّ   يقبل تأثري تلكال ٰىل حدٍّ إ

وا ف نمّ ث مسة،يعة خاطب للفلك ء أنَّ حلكامعند ا الثاين: اشتهر

 :وجهنيلوا اإلطالق بل الطبيعة عنه، فتأوَّ يبالدل

ة ع طبيملقتٰىض  : تلك احلركات ليست خمالفةلاألوَّ  هالوج

ة بيعيَّ كن طمل ت نْ كة وإك احلرتل مبدأ  نَّ خرٰى لتلك األجسام، فإأُ 

 ه طبيعة.فكأنَّ  ،سملك اجلغريب عن ذ ءه يشلكنَّ

 ما عىلٰ امليل سطة ابون وكام يإنَّ  ةك القوَّ حتريين: لوجه الثاا

 لك اجلسم ميالً ث يف ذدِ يزال ُحي ال  وىلٰ ك احلركة األُ عرفت، فمحرِّ 

 قرسس به لينَّ أل ،ٰى طبيعةسمَّ يُ  يمتنع أنْ  وذلك امليل ال ،بعد ميل

و ك أ رِّ ُحي ال  أنْ ال يمكنه وحصل من اخلارج،  أمر دة وال إراوال

ك عة ذلطبي قتٰىض مل دٌّ اضم أيضاً هة، وال هو جللك اك إٰىل غري ترَّ ُحي 

ك ال الفل نَّ إتقول:  ك أنْ يت هذا طبيعة كان لمّ ُس  اجلسم فإنْ 

 بيعة.ك بالطيتحرَّ 

 ن:سرياك تفء املتحرِّ كة التي من تلقارالثالث: يف احل

 ة عنالصادرا احلركة ل: قيل: إهنَّ وَّ  األالتفسري]] ٤٩٢[[ص /

 لنباتة. فافتلخم االً عيفعل أف ه أنْ نشأ ك من م املتحرِّ يف جس مبدأ 

، إذ كلليس كذ لفلكوا ك من تلقاء نفسه.التفسري متحرِّ   هذاعىلٰ 

 .ك إٰىل جهات خمتلفةحرَّ يت س من شأنه أنْ لي

 فإنْ ك. رَّ  يتحال ك أنْ ذل ه معون ليك ومنهم من اشرتط فيه أنْ 

ال  ء أنْ شا ه إنْ أنَّ  ِربَ اعتُ  وإنْ  ذلك،لفلك كمل يكن ا هنا مطلقاً  ذَ ِخ أُ 

ك دخل ال يتحرَّ  شاء أنْ  إنْ  شأنه ط منشَرت وال يُ  كتحرَّ  يال كيتحرَّ 

ال يشاء احلركة، لكن  عليه أنْ ستحال ا ك وإنْ لفال إنَّ ك، ففيه الفل

 .وجدال تركة ه لو مل يشأ احلعليه أنَّ  قيصد

 ىلٰ فع رادة.درة عن اإلا كون احلركة صط إالَّ شَرت يُ : ال وقيل

 نفسه. ءلقات نك مرِّ متح لنبات غريا التفسري اهذ

 فائدة فيه.كثري ال  لفظي ذا بحثوه

 ه جيب أنْ حركت ل فإنَّ يمه مبدأ ن فيجسم ال يكو الرابع: كلُّ 

ن ه عحريك فتجسم ميله إٰىل مكان أشدّ  لَّ ك تقع ال يف زمان، ألنَّ 

ع مهو ال العائق ك عء ميكون اليش أنْ  تناعالم ،به أصعمكان

 زمان،ته يف  تقع حركمل كرَّ حتوفيه ميل ر جسم ال دِّ ، فلو قُ لعائقا

 يف زمان هعت حركتن وق آخر ذا ميل إٰىل مكا كنا جسامً حرَّ  ا لونَّ أل

 رنا جسامً اوق، فلو قدَّ عل بسبب امليل الذي هو مطول من األوَّ أ 

 زمان رشعزمان تلك احلركة كون ي ب أنْ ل وجاألوَّ  يل امله عرشفي

 ،وىلٰ ن األُ زما رشع يضاً عديم امليل أ  ان حركةكن زم، لوىلٰ ألُ ا

ا فرضن]] ٤٩٣/[[ص  مليل وواجده. بل لوعديم ا اً زمان تساوٰى في

 نل كان زمان حركته نصف زماامليل األوَّ  نصف عرش نيكو الً مي

ه، هذا  معمنها الأرسع لعائق ع اكة ماحلرل، فحركة ذي امليل األوَّ 

 عىلٰ  مةوقاقسمة شئنا وامل مان أيَّ م الزقسِّ نُ  أنْ  ام يمكننا خلف. وإنَّ 

 وأنَّ  ،الزمان يقبل القسمة أبداً  ثبت أنَّ  ا قدنا، ملمرتبة أرد أيِّ 

لزم  ك بطل ذلامَّ ـول ة والنقصان غري متناهية.ادللزي ةلب القابراتامل

 ال. حم يضاً ذلك أ مان، و زال يفيل ون حركة عديم املتك أنْ 

 ةز لقوَّ لذلك احليِّ  تضاؤه واق  ، طبيعي  ز له حيِّ  جسم  فكلُّ  وأيضاً 

ز فتلك لك احليِّ خرج عن ذأُ  إذاف ، ته يَّ عٰىل جسم  ه زائدةة في ود ج مو 

  جسم مبدأ حركة.   إليه، ففي كلِّ اجلسم    ة داول إعا حت   نْ وأ   ة ال بدَّ القوَّ 

ليه  تلف عيرة خيستدوامليمة قسور عٰىل احلركة املستقملا وأيضاً 

الضعيف و اوع ي مطالقو إنَّ  ن حيثماألقوٰى واألضعف ثري تأ

فيه  نىٰ بل بمع هو جسم لجسم باماوقة لعاملت سمعاوق، ولي

يقبل  مجس كلُّ ع، فالبقاء عٰىل حاله من املكان أو الوضيطلب 

 ميل إليه.  ي عن مكانه أو وضعه ففيه مبدأ نقل القرسال

 :عرضباللتي كة ااخلامس: يف احلر

، إذا  نهقارما يأحوال بل  حوالهأ ل الذي ال تتبدَّ ء يشال نَّ علم أ ا

 ض.رة بالعه حركإنَّ ليه قيل: إ هنقارم تغيري َب ِس نُ 

ال ن بحك بالعرض يف األين قد يكوفاملتحرِّ  ]]٤٩٤[[ص /

 .ة وقد ال تصحُّ ركة األينيَّ عليه احل تصحُّ 

 ني.كحرِّ ق املتندوالص و يففكاجلالس يف السفينة أ  ،لا األوَّ أمَّ 

 ،خرٰى رة أُ كجوف ون يف لتي تكة ارفكالك ،يف الوضع امَّ وأ 

ي لنسبة التل ادُّ تنع تبط بحيث يميف املحي حتتهما وت ابوكفلك الث

هلا بالقياس إٰىل  ع الذي ضوالل دَّ يتب  كت املحيطة وملبينهام، فإذا حترَّ 

ا هل الذيوضع ل اللنسب وبقائها، ويتبدَّ ااملحيط الستمرار تلك 

ت ي كانتال حاذياتل املدُّ تبلك الكرة املحيطة  تلٰىل غريياس إبالق

 اء.يألشا كهلا إٰىل تل

فهو  ،كيتحرَّ  نْ من شأنه أليس  ض الذيك بالعرا املتحرِّ وأمَّ 

ة ا تكون خمتصَّ إهنَّ جلسم، فا ة يفلَّ احلامثل الصور واألعراض 

 تبعاً  يهاة إلشاراإل وتصحُّ  ،اجلسم هبا تصاصخال باألحياز تبعاً 

صابة هة املجلا لتبدَّ اجلسم وت كجلسم، فإذا حترَّ  اارة إىلٰ لإلش

قال عند ، فيضاألعراإٰىل تلك  رة أيضاً إلشالت اتبدَّ ة رباإلشا

 سم.جلاهو  يقةاحلقك يف كت، واملتحرِّ ا حترَّ إهنَّ  لك:ذ
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يف اجلسم كالنفس   وال حاال�  ء الذي ال يكون جسامً ا اليشمَّ وأ 

 لبدن.اك بالعرض بحركة تحرِّ ه منَّ ال: إيق أنْ  حيلفيست ،بدنمع ال

باقي  يف رفهة فاعضعيَّ لواة وملكانيَّ ك يف اذلت ا عرفوإذ

بالعرض، إذا كان  ه يسودُّ ء: إنَّ ليشقال ليه قد نَّ إات، فاحلرك

كان هو هو  آخر يقارنه وإنْ  بل جسم وهاد ليس سوللاملوضوع 

وع موض نَّ إ، فسوداء أ البن يغايره باالعتبار، كقولنا:بالذات لكن 

نفس ة، بل نائيَّ البف سم مع وصجلوال اليس البناء واد الس

م اجلس : أنَّ مثل ،يضاً وع املوضوع أ وضمل . وقد يقالوهرجلا

 اد يكونالسوبصاف اجلسم لسطح والسطح للون، فاتِّ موضوع ل

 العرض.ب

رب فيها هذا عتَ يُ  لمف ،ا احلركة يف الكمِّ وأمَّ ]] ٤٩٥[[ص /

 بار.االعت

 ، والاد مقدارهزلسواد وك احترَّ  : قدد يقال ه ق نَّ إر، فنظ وفيه

 له. ه وال أينك يف أينرَّ حت ال:رض، كام يقالعب إالَّ ار له مقد

ة عبار التحريك ض القدماء من احلكامء أنَّ بع : ظنَّ لسادسا

ا إٰىل ك عبارة عن نسبتهإٰىل الفاعل، والتحرُّ  احلركة ةبعن نس

لغريها  هلا ء وصف اليش ا إىلٰ بتهنس ألنَّ  وهو باطل،املنفعل، 

عل إٰىل لفال ةنسبتحريك ن ال. فإذلصف الفاعوالتحريك و

تهام إليها ال كانت نسب ا وإنْ ليهإ ة املنفعلك نسبوالتحرُّ  ،ركةاحل

 هام.إلي من نسبتها تنفكُّ 

م  علَ يُ  لكن جيب أنْ  ،ة ال يعجبنيباحث لفظيَّ هذه امل فواختال

ة تصدر وَّ ، وقاحلركةفيه  حتلُّ  جسمة، و: حركثالثة موراً هنا أُ  أنَّ 

 ىلٰ ة إك نسبسم واملحرِّ اجل نماحد و ولكلِّ  حلركة،ك العنها ت

 .يهامإل ا نسبتاناحلركة، وهل

 :كةأحوال العلل املحرِّ سابع: يف ال

 ،واإلرادة ،الثة: الطبيعةا ثهنَّ أ  قد عرفتك م املحرِّ أقسا

ه ض فإنَّ بالعر كتحرِّ ا املك بالذات. وأمَّ حرِّ يف املت. هذا والقرس

ربعة قد تكون األ هذمن هاحد  ولُّ وك ها.حدأله تابع لكنَّ هلااير مغ

بة، أو بعيدة. ا قريإمَّ  يضاً . وأ رضتكون بالعوقد  ،ا بالذاتاهبأسب

ا  إمَّ  ة. وأيضاً ة أو خاصَّ ا عامَّ إمَّ  ضاً يأ ة. وزئيَّ أو جة، كّليَّ ا إمَّ  وأيضاً 

 بة. ا مركَّ وإمَّ   ،طةبسي اإمَّ  ة، أو بالفعل. وأيضاً قوَّ بال

 .بواسطة ال أو ،طةبواس يكون ا أنْ ك بالذات إمَّ حرِّ وامل

 . فإنْ و ال تكونأ  ،هانفس اءكة من تلقتكون متحرِّ  أنْ ا والواسطة إمَّ 

اإلنسان  ]]٤٩٦ص [[/ ك كيدحرِّ صل باملتتَّ  أنْ ا مل تكن فإمَّ 

 ز يفميَّ مل يُ ام ٰى آلة. وربَّ سمَّ وتُ به صل ٰى أداة، أو ال تتَّ سمَّ وتُ 

من  كرَّ تحتة نت الواسطاك وإنْ  ي اللفظني.فهوم مبني تعاملاالس

ك غاية ملحرِّ لك اذ يكون  أنْ ك فاألوىلٰ حمرِّ ا قاء نفسها ثّم يكون هلتل

 ملهروب. ف واالغاية كاملخو ضدُّ  ا كاملحبوب، أوهل

كانت  . [فإنْ ال أو ،كةتكون متحرِّ  ا أنْ كات إمَّ املحرِّ ف أيضاً و

ستحالة ال ،كاً حرِّ كون متال ي ما ىلٰ اء إاالنتهمن  دَّ فال بكة] متحرِّ 

 لسل.التسر ودولا

  فيه، لكالماكة جيب كات املتحرِّ حرِّ املل ء الذي هو أوَّ اليشو

لك لت يباً رق  مبدأً  تكونة فيه من قوَّ  ال بدَّ ك فمتحرِّ  لُّ ك فنقول:

  رتكة، ة املشة إٰىل نفس اجلسميَّ احلركة، المتناع إسناد احلركة اخلاصَّ 

ل وَّ أل كان كان جسامً  ج إنْ خلارلك اذ نَّ ، ألرجأمر خا وإىلٰ 

 بل ،لهو األوَّ  فال يكون ،كهرِّ كة جسم آخر ُحي املتحرِّ كات ملحرِّ ا

ص صَّ خمل يت داً ك اخلارجي جمرَّ ذلك املحرِّ  كان ، وإنْ كهرِّ ُحي  الذي

ز عن سائر  إذا متيَّ د إالَّ بقبول تلك احلركة عن ذلك املجرَّ هو 

 مإٰىل مجيع األجساد املجرَّ  نسبة ألنَّ  ة،يَّ خصوصسام باألج

حلركة، اك هي املبدأ القريب لتلة صوصيَّ اخل وتلك ة،ويَّ لساب

ت عٰىل هبذا املعنٰى دلَّ  ركةعيد. فاحلأ الباملبد ملفارق هوويكون ا

 رق.ملفاوجود ا

 :كاتكات واملتحرِّ لتناسب بني املحرِّ ن: يف اماالث

  كرِّ ض املحولنفر ، اناً وزم فةً ومسا كاً ومتحرِّ  كاً لنفرض حمرِّ 

، لمحامبدأ جذب أو دفع أو  هأنَّ  عىلٰ و ،ةيَّ طبيع ركةح أ ه مبدعٰىل أنَّ 

ثّم   ،ما مسافة زماناً ]] ٤٩٧ /[[ص يف كاً متحرِّ  اك محمرِّ  كفإذا حرَّ 

ك رِّ ك ُحي فلننظر هل نصف املحرِّ  ،بنصفني كاملحرِّ  ذلك مسِّ قُ 

 ثر؟أكأو  أقّل  ركة أوحلاتلك نصف  ك بعينه يف ذلك الزمانحرِّ املت

 ك إىلٰ ي باملحرِّ ؤدِّ يُ  لتنصيفا  أنَّ لناس إىلٰ ا ضبع فنقول: قد ذهب

ال ننظر إٰىل هذه  ، فحينئذٍ ك يتحرَّ ال أنْ  إىلٰ  كباملتحرِّ ك ورِّ ال ُحي  نْ أ 

النظر يف هذا  فصحَّ  ،ذلك ر بطالنهظلكن قد ات، املناسب

 ول:التناسب، فنق

 بتةثا تهقوَّ  َق  تبف ملصِّ ذا نُ ت ما إكاحرِّ من امل فإنَّ  ،الً ا أوَّ أمَّ 

 احليوان.ك

ون كال ي ب أنْ ه ال جيفإنَّ  اً كنذلك لو كان مم فألنَّ  ،نياً ا ثاوأمَّ 

الذي  عظيمكاحلجر ال ،ء من التحريكعٰىل يش اقوي�  كحرِّ ف املنص

يقدر  ال يلزم أنْ  هنَّ إف ،ركته مقدار فرسخ إٰىل مائة نفساج يف حتحي

 د منواح ون لكلِّ يك نْ جيب أ  عم، نما ئاً شي نقله عىلٰ  اخلمسون
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ادثة يف حلاد للحركة، كالنقرة ا اإلعدثر يفاص أتلك األشخ

قطرة أثر يف  يكون لكلِّ  نْ جيب أ ال هنَّ إف ،طرةق عن مائة الصخرة 

تأخذ الصالبة التي فيها يف  لصخرة ألنْ إعداد ا ر يفؤثِّ ل يُ ب ،النقرة

 نقرةصلت الت حقطراب السبلضعف، فإذا تكامل الضعف با

 .ةرياألخطرة من الق

ك رِّ ُحي  كاملحرِّ  فاملشهور أنَّ  ك،تحرِّ امل ف يفنا التنصيضإذا فرو

كه يف تلك رِّ ملسافة، أو ُحي ان ضعف امك الزيف ذل كاملتحرِّ نصف 

 والتحقيق يأباه.لزمان. ا نصف ذلكيف  املسافة

ب وج كرِّ املحف نصَّ ه متٰى يُ فإنَّ  ،يبيعطك الا يف املحرِّ أمَّ 

 ة كلِّ ف قوَّ م نصنصف اجلس ةقوَّ  نَّ أل ،كةملحرِّ ة اوَّ ف القتنصي

 اجلسم.

لك قطع نصف تت بأنْ ته وَّ ق تبقٰى ال فيجوز أنْ  ،املحلا يف اوأمَّ 

 املحمول. معه نصف نإذا كا امَّ ع فضالً  املسافة عند كونه فارغاً 

يف يفعل  هام عرض أنَّ فربَّ  ،راميلا الدافع اوأمَّ ]] ٤٩٨[[ص /

ا ممَّ  أشدّ يف الضعف  فيفعل ،خفِّ ألا عل يفا يفٰى ممَّ قوقل أألثا

بة ك النسلتبقٰى ت جر الصغري، فالاحليف النصف، كالريشة و يفعل

 لب ،دودهيف حعة والبطء املرمي ال تتشابه الرس فوظة، ألنَّ حم

فال تكون هذه النسبة  ر منه أبطأ. ويقال: الوسط منه أقوٰى،املتأخِّ 

 ظة.حمفو

و أ  ،بللمجذو رِّ ب باجلذَ ُجي  نْ أا إمَّ جلاذب ا نَّ فإذب، جلاذا اوك

 يفها تأثري يهنتهي إلي ة حدٌّ القوَّ  لكتول ،ة التي فيهلقوَّ ب باذَ ُجي 

يكون  نْ أ  ال يلزمف ،هر فيؤثِّ يُ  فام خرج منه ال يلزم أنْ  املجذوب،

 .دمن املكان األبع األصغر أسهل انجذاباً 

 كاملحرِّ  ذلك ور أنَّ شهفامل لزمان،يف افرضنا التنصيف  وإنْ 

صف تلك املسافة. لزمان نلك اصف ذك يف نرِّ حك ذلك املترِّ ُحي 

زمان  صفقطوع يف ن املٰى يتساو نْ يلزم أ  ه الالزم، فإنَّ ب سولي

ن اختالف علمت م امل ،بيعيالط ي وال يفالرمي ال يف القرس

 احلركة يف الرسعة والبطء.

  ما س قياعىلٰ  واحلقُّ  رهواملشافة، ف املس  ك يف نصفا املحرِّ مَّ وأ 

 م.دَّ تق

حفظ ر هوك، فاملشف املتحرِّ ك مع نصحرِّ امل عتبار نصفاا وأمَّ 

ال يقبل التنصيف، وبتقدير  ل أنْ ك حيتمرِّ املح نَّ ا أ نَّا بيَّ النسبة. لكنَّ

كون حتريك النصف للنصف أبطأ من ي مل أنْ تحلذلك فيله احتام

 ها.اشتداداب أسب سبب منة بالقوَّ  تزيد بأنْ  لكلِّ احتريك 

ة. ظ النسبر حفشهوزمان، فامللك يف نصف املحرِّ ا صفنا مَّ أ 

 .وقد عرفت ما فيه

يف نصف  كحرِّ صف امل نلقول يفوكذا ا]] ٤٩٩[ص [/

 ملسافة. ا

 يف. وتعلم من التنصيف حال التضع

حلركة اوك ك واملتحرِّ ذه املناسبات يف املحرِّ عتبار ها وقد يقع

إذا  هذه أي ،ةهياتنغري ماهية ومتنهي  من حيثة والزمان واملساف

ولو كان  لةاباخلمسة متطابقة متقهذه  ألنَّ  خر،تناهٰى اآل تناهٰى 

 انتفٰى التقابل. غري متناهٍ آلخر وا ياً ناهنها متواحد م

 :الزمان ثحايا مبا بقتشتمل عىلٰ  خامتة:

بعضهم  ، وأنَّ الزمان ةل: قد عرفت اخلالف يف ماهيَّ األوَّ 

ض رالزمان يلزم من ف نَّ أل ،هلذات ]]٥٠٠ [[ص /اً ه واجبجعل

 ،مه بعد وجودهعدن لو فرضنا عدمه لكا ا، ألنَّ حمال اته عدمه لذ

  ، معدوماً  َض رِ عندما فُ  اً كون موجودفي ،ةزمانيَّ  ةديَّ تلك بعو

فقد لزم من فرض  ،هو حمالو ،جودهو ب لذاتهيوج ففرض عدمه

 حال. ملعدمه لذاته ا

متناع ان ا بي  دنا أر  لو لزمان  اه غريوجودب املوجود الذي جي بل 

متناع ا  ان الزمان لو طلبنا بي نفصل، و ان م بره  فيه إىلٰ  ا عدمه احتجن 

الزمان ال  وحقيقة العدم، ألنَّ  ر حقيقتهد تصوُّ جمرَّ  انه بي يف  عدمه كفٰى 

ة ال يَّ د وتلك البع  ، حصول عدمه بعد وجوده  َل قِ  إذا عُ عدمه إالَّ ل قَ ع يُ 

ق لزمان لتتحقَّ ود اوجب وجه يات ذ مان ل الز عدم مان. ف ز  بال ر إالَّ قدَّ تُ 

 زمان متناقض يفال  جتويز العدم عىلٰ  فثبت أنَّ دم، الع  ة ببه بعديَّ س ب 

ه نَّ إ ف  ، ض واجبة فرَ مور التي تُ سائر اُأل  لعدم عىلٰ ويز ا ا جت وأمَّ  . نفسه 

لزم من فرض ي ي ذ ه غري متناقض، فإذا كان ال  أنَّ إالَّ  حماالً  ن ا ك  وإنْ 

فالزمان  ، عدمه فرض قض من لتناام لز ي  مل  وإنْ  واجباً ال عدمه حم 

  بالوجوب.  ىلٰ ه ويلزم التناقض أو فرض عدم من    حال ي يلزم امل ذ ال 

عن  م بنفسه غنيٌّ جوهر قائ فهو ،لذاته باً ان واجا كوإذ

ألجزائها إليه نسبة  ت دَ جِ ة ووُ كرفيه احلصلت ح املوضوع. ثّم إنْ 

 دهر.فهو الكة فيه مل توجد احلر وإنْ  ،زماناً  يمّ ُس 

 جوبهيستلزم و زمان بعد وجوده الم الالة عداستح :وابجلاو

ن ، لكاً طلقعدمه محالة الذايت استب جوام يستلزم الوإنَّ  ايت، بلالذ

 جودهوطة بسبق وبل استحالة عدمه مرش ،ذلكمان ليس كالز

ؤالء نشأ هل طفالغل فة عٰىل الزمان.ة املتوقِّ بعديَّ ق القَّ حتبحيث ت

 ل.حلما عتوابإغفال م من باب القو



 ٣٠٣  ...........................................................................................................  األجسام ) ٤٦ف / (لاألحرف 

عٰىل ة ليَّ القبو]] ٥٠١ص [/[ ةف البعديَّ توقُّ منع ا نأنَّ عٰىل 

 يره.ق تقرما سب عىلٰ آخر  ون للزمان زمانكي أنْ   لزم، وإالَّ زمانال

ء  لكان اليشوإالَّ  ،هتلذا متقضٍّ ه ل وجوبه، ألنَّ عقَ الزمان ال يُ  وألنَّ 

 لقب ءفال يكون يش ،انان الطوفمحدث يف زاحلادث اآلن قد 

ام إنَّ  م، ألهنَّ نيبطل وجود الزما يضاً لك. وأ دفع ذي سُّ واحل ء،يش

ان وإذا كالبعض. ة ض األشياء وبعديَّ بعة قبليَّ ق باعتبار حتقُّ أثبتوه 

 ال ب لذاتهلواجا لذاته، ألنَّ  يكون واجباً  تحال أنْ اس ياً قّض مت

 السيالن وعدم يضتتكون ذاته تق نْ عن أ  عليه العدم فضالً  يصحُّ 

 ر.اقرتاالس

  كلُّ و ،الزمان ء يفيش كلَّ  نَّ ، ألالفلك ه نفس: إنَّ قالضهم وبع

ء لفلك يشا نَّ إف ،لكربٰى ا كذب م، معلك. وهو عقييف الف ءيش

 لك. الفوليس يف

 من جعله نفس احلركة لوجهني:  ومنهم

واحلركة   ،بلل عٰىل املايض واملستقان يشتممزل: الاألوَّ الوجه 

 .ككذل

  يف حقِّ كام  ،زمانبال  حيسُّ ة الحلركبا سُّ حي الوجه الثاين: من ال

 ،زمان القرصوالبطر يستاللهو  ي يفتامدوامل ،فهكأصحاب ال

نتظر يستطيالن وامل غتمُّ س املوبالعكعن ذهنه، كة النمحاء احلر

 .هيف ذهن ركةلبقاء أثر احل ،الزمان

املوجبتني يف  قياس عقيم، فإنَّ  هل: أنَّ عن األوَّ  بواجلوا

اك املختلفات اشرت فإنَّ  تجان،تن]] ٥٠٢ [[ص/  الينثاال الشكل

 ز.جائ الزم واحد يف

  مان يفركة والزاحل زم من مالزمةيله ال : أنَّ عن الثايناجلواب و

 نمبينهام فرق ة، بل يمكن الادمها يف املاهيَّ حتِّ املواضع ابعض 

 وجوه:

ه بوما  ،دان يف الزمانحختلفتان قد تتَّ ل: احلركتان املاألوَّ 

 اد.حتِّ به اال ما غري ختالفاال

 لزمان.به اف َص وام ال يُ بف احلركة وَص : تُ ثاينال

ها م وغرياعات واأليَّ لسالزمان إٰىل اا نقساما صحُّ الثالث: ي

 ة. عٰىل جهة املظروفيَّ كة، إالَّ خالف احلرب

فيقال:   ،احلركة من محل أنواع ءاً زمان جزلاذ ؤَخ يُ بع: الرا

يف بطيئة ، والن أقرصزمايف  ملسافةع اتقطي تيعة هي الة الرسكحلرا

 .لذلكال تصلح  ةمان أطول، واحلركز

كان لزمان بإمتي ااحتجاج مثب ناقد ذكر لفس ا فيامنَّ ثاين: أ ال

 ةثثال َض رِ فُ  ، ثمّ وتركاً  وأخذاً  وبطأً  قتا رسعةً فتني اتَّ ض حركفر

  ية ورابعة مسا َض رِ ، وفُ وتركاً  فقتا أخذاً مع إحدامها اتَّ بطيئة 

قابل  نه حيصل إمكانَّ إف، اً ال أخذ ركاً أو ت بطأً و ةً ٰى رسعخرلألُ 

 .يكون كام� ف النقسام،كثرة واوال ةلَّ للق

وليست  ،عدملوجود والتان لمغاير ةوالبعديَّ  ةقبليَّ ال وبأنَّ 

ة التي بعديَّ ة والالَّ قبليَّ الَّ نقيض ال امألهنَّ ة، يَّ وال البعد ة عدماً القبليَّ 

كفرض  ،اعقلي�  تباراً وال اع .العدم ثبوتيض نقو ،هي عدم حمض

يستا  ول]] ٥٠٣ . /[[صجاً رل مها موجودان خا، بة زوجاً اخلمس

ء يش لُّ وليس كإلضافات، سب واام من النألهنَّ  ،بذاتيهامائمتني ق 

 ،بنالايس قبل هر لاألب من حيث هو جو نَّ إذه النسبة، فيقبل ه

 فهو اوليس قار�  .ةديَّ بعلاو ةحقه لذاته القبليَّ ء يلمن يش  بدَّ الف

ركة بعد. احلركة قبل كاحل ألنَّ حمال، وهو  احلركةا أمَّ  ،ضٍّ قمت

 و الزمان.وه ،أمر غريها ناكفه

ف ثبوهتا فيتوقَّ  ،ناً فاق زمااالتِّ  ةعيَّ ملراد باملا بأنَّ  لا األوَّ وأبطلن

 ويدور. مان،عٰىل ثبوت الز

 ، فيدور.مانلزاف عٰىل ثبوت يتوقَّ  عة والبطءلرسبات اإثو

ان املايض الزميقول: ل من عن قو واباجل  حاولواامَّ ـم لوبأهنَّ 

يض ان املافللزم ،ام له بدايةهلوالقابل  ،نصانقزيادة واللقابل ل

 موجود بمجموعه يف وقت املايض غريزمان ال نَّ أجابوا بأبداية. 

حلكم عليه بالزيادة ا ال يصحُّ  وجوداً م نال يكو وما ،من األوقات

قصان والن لزيادةبا حلكمة اصحَّ  ن. فإذا كنتم متنعون مناقصنالو

فكيف حتكمون  ،ان تناهيهبيم صواولة اخلحمهذا اإلمكان عند ٰىل ع

وهذا عني  ة إثباته،حماولن عند ة والنقصابول الزياداآلن بقعليها 

 التناقض؟

بأصل وجود الزمان ول: العلم ا نقنَّ أب :لنيوَّ األ عىلٰ  َض واعُرتِ 

 ملطلوبل اب ،ه موجوداً طلوب بالربهان ليس كوناملو، ريورض

خ قال الشي كذاو، للحركة اً روهو كونه مقدا ،ةخصوصته املحقيق

 ،نانعيَّ ان يتة ونقصمكان زياديف هذا اإلن يوجد إذا كا )النجاة(يف 

[[ص / .احلركة طابقيكون هذا اإلمكان ذا مقدار ي وجب أنْ 

كان للزيادة إلما اهذ خ مل يستنتج من قبولفالشي]] ٥٠٤

 مطابقاً  ه مقداراً كون تج منهاستن ، بلاودي� وج مراً ونه أ والنقصان ك

أصل إثبات  غرض من هذا الربهاناله ليس نَّ هر أظفللحركة. 

 ته.ماهيَّ  حتقيق بل ،لزمانوجود ا

ا ا وكوهنهئوانتها ركةا عرفت هذا فنقول: العلم بابتداء احلوإذ
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لزمان، والعلم بوجود د اوبوجم لوبطيئة يكفي فيه العرسيعة 

ق يقمور هو حتيقه عٰىل هذه األُ حتق بتنٰى لذي يُ ي، وابدهييل زمان أوَّ ال

 ن ال حتقيق وجوده.ماة الزهيَّ ما

وع الذي ليس كون املجمي أنْ  لزم منقول: ال يفن ،الثالثا وأمَّ 

 ا نعلم أنَّ فإنَّ  نقصان،ادة واليزلل بالً ن قاال يكو ألجزائه وجود أنْ 

مع سافة صف امل نإىلٰ  كثر منهال املسافة إٰىل آخرها أ وَّ من أ كة رحلا

 هنا.  فكذا، كةاء احلرز وجود ملجموع أجه الأنَّ 

كم ة احلصحَّ  بأنَّ فليحكم  ،كمر كذليقال: إذا كان األ نْ أ  بقي

 ،جوداً مو كونهف عٰىل بالزيادة والنقصان ال تتوقَّ ء  اليشعىلٰ 

 صوهلم.يقدح يف أُ  اوذلك ممَّ 

ذو  ار أو مقدا نقسم فإمَّ م وكلُّ  ،نقسماإلمكان مذا وا: هقال مّ ث

دار نفس قس هذا املولي ر،قداعن امل ال يعرٰى  الزمانهذا ف ،دارمق

نصف  ٰىل آخرهاافة إل املسة من أوَّ ساواة احلركطء، ملعة والبالرس

. فإذن قداريف امل اها هللفتوخما ،عة والبطءتلك احلركة يف الرس

 قدارار ليس متها وبطئها، وهذا املقدرسععٰىل ئد زا مقدار احلركة

 ختتلف يففة وسااملمقدار  حد يفكات قد تتَّ حرِّ املت ألنَّ  سافة،امل

اعة نصف سيف  يع مثالً لرسالذي يقطعه ا نَّ إمقدار هذا اإلمكان، ف

 اإلمكان ا هذت يفكاحد املتحرِّ البطيء يف ساعة، وقد تتَّ  يقطعه

يع الرسسافة الواحدة إذا قطع امل أنَّ  مثل، ةتلف يف مقدار املسافوخت

س ولي]] ٥٠٥ /[[ص ية سهم،مْ رَ يها ء فطيع البقط خاً فرسيها ف

 ك.ر املتحرِّ قداهو م أيضاً 

ة لكان دَّ للام داراً ان مقر لو كذا املقدا: ه)النجاة(يف  يخقال الش

ما هو أرسع أكرب  لُّ لكان ك كلن كذكا ولو ة،بزيادته زيادة املادَّ 

 م.ظوأع

أ األبط  ا يفظم ممَّ أع  ليس   األرسع هذا املقدار يف  د، ألنَّ يِّ يس بجول 

ا يف ألرسع أقّل ممَّ  ا ل هو يف م، ب عظ ع أ األرس  ن يكو ٰى يلزم أنْ حتَّ 

. بل الواجب مان أقّل سافة يف ز ع امل ذي يقط رسع هو ال األ  بطأ، ألنَّ األ

ون فيك ، دته زيا ب ة تزداد املادَّ  ب أنْ وج ة لدَّ ام ل ل  اراً د ن مق يقال: لو كا  أنْ 

قدار مغاير ا امل إذن هذ ثر. ف بطأ أك األ يف  املقدار  هذا ألنَّ  ، ألبطأ أعظم ا 

 ،فسه بن  قائامً  أمراً س ك، وهذا املقدار لي تحرِّ ار امل ملقدو  ملسافة ر ا ا ملقد 

و أ  ، ع للموضو  يكون مقداراً  ا أنْ ضوع، فإمَّ فهو يف مو  ، ضٍّ قه مت ألنَّ 

ته وانتقص يادملوضوع بز د ا زا ل وإالَّ  ، ل باطل وَّ يه. واأل ف  يأة هل 

ب جي  مقدار القارِّ  ألنَّ  ة، ارَّ يست ق يه، ولف ة يأهل و مقدار قاصه. فه بانت 

  ة هي احلركة.غري قارَّ   يأة مقدار هلفهو  ،  ا قار�  ون يك   أنْ 

بات الزمان باطلة، ة عٰىل إثورلرضعوٰى اعرتاض: دواال

 نَّ وأ ن،ا نفيه يف األعيعىلٰ  ةطعيَّ قلاهني الربا توقد دلَّ  خصوصاً 

، أو آلناتتايل اا تإمَّ ة عندهم: د املحاذير الثالثم أحستلزوجوده ي

 الذات. لذات قارُّ ا رِّ القا غري نود، أو كوجال املعدوم باملوصتِّ ا

ٰىل أمر فريض ام هو عان إنَّ والنقصبالزيادة منا، لكن احلكم لَّ س

داء ابت نيب الزمان، فإنَّ  نفسض برَ اع ثّم يُ ء. ذهني كام قلنا يف اخلال

هو ملا سع تَّ ال ي أو ،ارقدك املع مليل ذلسيتَّ  انتهائه إمكاناً وان زم كلِّ 

ال  هآخر أقّل من إمكاناً و ،نهصغر مهو أ  يمتيل ملا وال ،أعظم منه

  متيل ببعضه، ظم منه ويهو أع ملا وال ،لزمانسع لذلك ايتَّ 

 ن زمان، فإنْ لزمان لوكي زم أنْ لك لوإذا كان كذ]] ٥٠٦ [[ص/

 ة.يف احلرك ة فليقولوا بمثلهتباريَّ االعمور ك من األُ ذل والجع

يه فل عقَ ف يُ ييل كي واعتبار عقذهن ان أمراإلمكنقول: ّم ث

 أمراً والقسمة؟ ولو كان  ت والزيادة والنقصانلتفاوبول اق 

 ،لكثرةة وزيادة ونقصان وقسمة وايَّ مّ ل فيه كقَ ع تُ مل ادي� وجو

ركة و احلام إٰىل أمر ذهني ههب جعرام املنَّ حلركة إا قصان يفوالن

ط، وسُّ الت بمعنٰى ركة ٰىل احلع إيرج أنْ   يمكنبمعنٰى القطع، وال

 ة وال كثرة.قلَّ  فيها لعقَ ال تُ  ة عندهميَّ ا آنهنَّ أل

. والتناقض نية ثبوتيَّ لبعديَّ ة واليَّ كون القب طلنا الثاين: بمنعبوأ 

ام ألهنَّ  ،اً مع تادجِ لوُ  ني توجوديَّ  تااناالمتناع. ولو كوارد يف 

 نَّ وأل هذا خلف. فالقبل مع ،ضامها معًا معروان، ويوجد إضافيَّ 

لسل. ويتس ،خرٰى ة أُ يَّ دة لكانت هلا قبلموجو كانت ة لويَّ القبل

 ئه عىلٰ بعض أجزا ملتقدُّ  ،زمان زمانليكون ل ه يستلزم أنْ وألنَّ 

 أال يتجزَّ ما  ووجود ،ت لزم تتايل اآلناته، وإالَّ وليس لذا بعض

ه ة. وألنَّ أولويَّ  غري م منوترجيح بعض األجزاء بالتقدُّ  ،للفعبا

ي بني ذم الذايت اللتقدُّ د اض جمرَّ لبعا ء عىلٰ جزااأل م بعضتقدُّ ليس 

ألمر وليس ا ،رحاصل مع املتأخِّ  مهناك املتقدِّ  ألنَّ لول، واملعة لَّ الع

 ىلٰ قة عم احلركة السابم الذي هنا كتقدُّ تقدُّ لك، بل النا كذه

 زمان وجب أنْ لع ا مر إالَّ كان هذا النوع ال يتقرَّ  فإنْ  قة.حالَّ ال

 ياء.األشسائر  له يفاز مثج وإالَّ ان زمان، يكون للزم

 :يةبدا نللزما نَّ أ الثالث: يف 

 حلكامءن قدماء اني وغريهم ماملليِّ  نالقائلون باحلدوث م فقتَّ ا

 لنيئاقرسطو وغريه من الأُ  ومنع منه]] ٥٠٧[ص /[ ،عليه

 .مدَ بالقِ 

 جوه:لنا و
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ه نَّ إتار ففاعل خم خمتار، وكلُّ  لعاملر يف ال: املؤثِّ الوجه األوَّ 

  كلِّ فل ،لأوَّ  غريه فله همما تقدَّ  وكلُّ  اله،يع أفع مجم عىلٰ دِّ تقم

 ل.احلوادث أوَّ 

 ،ل له أوَّ عدم البوق بادث مسد من احلوواح الثاين: كلُّ  هالوج

حلوادث ء من ايش معها دَ جِ وُ  لوف ،ةع العدمات أزليَّ فمجمو

 يساوي السابق واملسبوق.

ة الزيادها إلي قة تتطرَّ لثالث: احلوادث املاضياجه الو

زماننا إٰىل   ومن  ،ةمجل ألزلافان إٰىل وا من زمان الطألهنَّ  نقصان،وال

واحد   وكلُّ ] ]٥٠٨[[ص / فرد ا زوج أوا إمَّ ألهنَّ وكثر. أ األزل 

قمر أكثر من ودات الع هوألنَّ . قهوف ي أنقص من العدد الذمنهام

كانت غري الدورات املاضية لو  ألنَّ عودات زحل واملشرتي. و

فوس نفال ،اهية نة املاضية غري متيَّ برشدان الاألب لكانت هيةمتنا

 ة يفيَّ البرشالتناسخ، فالنفوس  لةالستحا ، متناهيةة غرييَّ رشالب

 قابلها ددعوب بقاء النفس، لكن لوج ، متناهيةغري نازمان

أقّل  وفانالنفوس التي كانت يف زمان الط نَّ إقصان، فنليادة واللز

 ن متناهٍ نقصادة والللزياقابل  لُّ ، وكنامانيف زمن النفوس التي 

 ،ناهيةفاألبدان مت ،ةة متناهييَّ البرش ، فالنفوسةوربالرض

 . هٍ تناالعامل م فكلُّ  ،اهيةكات متنفاحلركات واملتحرِّ 

ف حدوث ة لتوقَّ يهري متنادث غاحلوا انتك والوجه الرابع: ل

اء انقضٰىل ف عال هناية له، وما يتوقَّ ما  احلادث اليومي عٰىل انقضاء

اليوم،  جودواستحالة  موجوده، فكان يلز تحالله اس هنايةما ال 

 اهي احلوادث.نا تنعلم دَ جِ وُ  امَّ لف

،  لأوَّ  ل فللكلِّ أوَّ  ث لهمن احلواداحد و كلُّ  ه اخلامس:الوج

 أسود.  كان أسود كان الكلُّ امَّ ـلالزنج  نمواحد  كلَّ  أنَّ  كام

ت و كانفل ،ناإليتهت د انية ق السادس: احلوادث املاض هوجال

 . اً هي نااية له متهية لكان ما ال هنمتناغري 

أو  ،احلوادثء من يف األزل يش يوجد نْ ا أ لسابع: إمَّ الوجه ا

 ل غريواألز ،عدمالباحلادث مسبوق  ألنَّ ، ل حمالوَّ واأل .ال

الة ما كان  حا قد أرشنا إىلٰ اين هو املطلوب، ألنَّ ه. والثب مسبوق

 .وداً موج ث هناكادء من احلويش

ما  و ،دجولت يف الوخمور املاضية قد داألُ ثامن: جه الالو

جود كان وما حرصه الو ،جوده الوحرصالوجود فقد  دخل يف

 اضية متناهية. حلوادث امل، فاياً تناهم

 لق بعدم ال أوَّ دث مسبواومن احل واحد ع: كلُّ تاسال الوجه

ال  أنْ زم ا لل هلوَّ أ  وفرضنا حوادث ال قديامً  فإذا فرضنا جسامً  له،

 دث وال عىلٰ حلواا وجود تلك ال عىلٰ  ماً متقدِّ سم ذلك اجليكون 

 وال اً مورم أُ ء ال يتقدَّ كون اليشي حمال أنْ عدمها، و 

 تلك واحد من كلِّ  ىلٰ م ما هو سابق عقدَّ تي]] ٥٠٩ [[ص/

م لتقدُّ وا يصري حكم السابق واملسبوق يف السبق هألنَّ  ،رمواألُ 

 .واحداً  حكامً 

 غرٰى.الص : بمنعلوَّ ٰىل األع وائلعرتض األا

 عدمي.زل األ : بأنَّ ينوعٰىل الثا

  ا كلُّ إمَّ  نة والنقصاحكوم عليه بالزيادامل بأنَّ   الثالث:وعىلٰ 

ود يف جوغري م كلٌّ  من حيث هو كلَّ ال ، وهو حمال، ألنَّ دثاحلوا

 .نييادة والنقصان الثبوتيَّ الز، فيمتنع وصفه بخلارج وال يف الذهنا

 فيه.نزاع ، وال احدو أو كلُّ 

 ،رمن آخ اهٍ وغري متن جانبن م تناهياً مء إذا كان اليش أيضاً و

 ،جلانبذا اداد هٰى ازء حتَّ تناهي يشإٰىل اجلانب امل مَّ فإذا ُض 

فال  ،جلانب اآلخرال يف ا ياملتناهانب  حصلت يف اجلامإنَّ  فالزيادة

لذهن   ارض يفنف اإنَّ  قال:ي  أنْ . إالَّ ناهيًا مت يصري اجلانب اآلخر

   بدَّ فال ،تناهيامل قصناعٰىل ال تناهي من الزائدب املاجلان نطباقا

طرف  يقتطب  يصحُّ كن الخر. لاوت من اجلانب اآليظهر التف أنْ و

ومع  الزائد، ة يفعدديَّ ضلة  بوقوع فقص إالَّ لناا فزائد عٰىل طرال

  أنْ من غري داً مع الناقص أب ائدالز يمتدَّ  ذلك فمن املحتمل أنْ 

 ة.ديَّ عدفضلة اللالزائد من تلك ا مع  أبداً يبقٰى  قص، بللناطع اينق

 وادث من األزل إىلٰ ة حدوث احلض بصحَّ ارَ عيُ  أيضاً و

تها من األزل إٰىل صحَّ ن مأقّل  ]]٥١٠[[ص / اهنَّ إ، فالطوفان

 ة.ناهي الصحَّ يلزم ت اله أنَّ  ن معاآل

ر من األبد أكث الطوفان إىلٰ من ة حدوث احلوادث وصحَّ 

 د.باأليف طرف  د مع عدم النهايةاألبإٰىل  اآلنها من دوثة حصحَّ 

 تناهية.مغري  لفني مراراً من تضعيف األ لف أقّل تضعيف األو

 .اتهوردمن مق اٰىل أكثره تعتمعلوماو

يكون أمران معدومان  نْ ٰى به أ نع ف إنْ قُّ التو وعٰىل الرابع: بأنَّ 

م عدويوجد امل يف املستقبل أنْ  أحدمها جوديف وقت ورشط و

ومن   ،وماً عدم ا أمراً نمر عٰىل هذا وجدن األكا فإنْ ه، بلآلخر ق ا

  عدومة ها متبتها وكلُّ ة يف رُ بغري هناي مورتوجد أُ  نْ وجوده أ  رشط

يكون  يذاط، فالشرتهذا اال ِربَ ود من وقت ما اعتُ لوجا فيبتدئ يف

ه ال أنَّ  باحلدوثٰى عن ذلك يكون ممتنع احلدوث والوجود. وإنْ ك
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 أنَّ  عٰى ّم ادَّ ثما ال هناية له  قبله دَ جِ وقد وُ  إالَّ دث احلاوجد هذا ي

 ازع. هو املتنعنٰى حمال، فهبذا املف التوقُّ 

 واحد قد خيتلفان، فإنَّ  لَّ كو الكلِّ حكم  بأنَّ  : اخلامسوعىلٰ 

جزء  ة. وكلُّ ة واملجموع عرشليس عرش ةن العرشحد موا كلَّ 

 ة غرييَّ اليوم ادثاحلوواحد من  . وكلُّ ها كلٌّ وكلُّ  كلِّ ليس بال

 هو كلٌّ حيث  من الكلُّ بل  ق.مستغر لُّ كوال ،اليوم لكلِّ رقة مستغ

ا مهحدأ  ن  يك ملء، وإالَّ و جزحيث هاوي جزءه من يس أنْ يستحيل 

 .واآلخر جزءاً  كال� 

ال  حكم اجلملة جيب أنْ  عي أنَّ ال ندَّ  ايد، ألنَّ  مفواملثال غري

 أنَّ  عيدَّ ، بل ناحدالو املثال ٰى يرضَّ كم األجزاء حتَّ ي حويسا

مرين األ  يثبت أحدامنَّ إيكون، و الاوي قد يكون وقد التس

 بالربهان.

لينا إدث وااحلتهاء ان نَّ دس: بألساوعٰىل ا]] ٥١١ [[ص/

ت النهاية من وثبو ،انيالذي يلانب  ثبوت النهاية هلا من اجليقتيض

 ال التية كالصحَّ هناية من جانب آخر، الَّ ال أحد اجلانبني ال ينايف

ا يف  أهنَّ ية هلا مع هنا ة الجلنَّا ليها، وحركات أهلية إال هناهلا  بداية

 ة هلا هناية. ياجانب البد

بل هي  ،نةاألزل ليس حالة معيَّ  نَّ ن أ م متقدَّ : بام  السابعوعىلٰ 

دث افيه حادث أو ال؟ واحل دَ جِ : هل وُ ال يقالف لية،وَّ األ نفي

 عه يفنع وقوم يمتبالعد بوقاملسء عن اليشرة لزماين الذي هو عباا

 األزل.

فقد   ،من احلوادث يف األزل ء يقع يش ملامَّ ـل(ولكم: ق ا فأمَّ 

ا نَّفقد بيَّ  )،ك موجوداً هنا ادثوحلمن اء ن يشالة مل يكأرشنا إٰىل ح

 خالذلك الوقت قد  ٰى يقال بأنَّ تَّ ح صوصاً خم وقتاً  ليس األزل أنَّ 

وجد ل مل ياألز قولنا:. فةليَّ نفي األوَّ ألزل هو احلوادث، بل امن 

من  ءلية مل يوجد فيه يشوَّ نفي األ نَّ أ معناه  ،ثدواء من احلفيه يش

قلتم:  مَ دم، فلِ وق بالعسبمث دان احلوواحد م كلُّ  احلوادث، أي

 يكون الكلُّ  م وجب أنْ بالعد اً ق ها مسبود منواح  كان كلُّ امَّ ـل

  فيه.اع مل يقع إالَّ النز فإنَّ  كذلك؟

انت ك حلوادث إنْ وث اة حدصحَّ  ة، فإنَّ حَّ بالصض عارَ ويُ 

مل  وإنْ  حمال.ادث أزيل، وهو دوث حمكن حزل أ صلة يف األاح

ة،  يقدح هذا يف الصحَّ  مل امَّ ـلو ال. حم  وهوة مبدأ، فللصحَّ  تكن

 فكذا هنا. 

د، ه الوجوحرصما دخل يف الوجود فقد  كلَّ  نَّ أبلثامن:  اوعىلٰ 

ورة دث حمصاحلوا أنَّ  مسلِّ نُ رف، ونحن ء طيكون اليش  أنْ معنٰى ب

ن ويك ذلك أنْ ه يلزم من لتم: إنَّ ق  مَ ـلِ ينا، لكن لب الذي يمن اجلان

 ة احلوادث.بصحَّ ض عارَ يُ  ؟ ثمّ اليني ف الذي المن الطر راً حمصو

 ال ينفكَّ  يلزم أنْ (ولكم: ق ع: أنَّ لتاسوعٰىل ا]] ٥١٢[[ص /

ن ه يكوأنَّ عنيتم  إنْ )، دث وعدمهاحلواجلسم عن حدوث اا

ث دحلواا ل، ألنَّ ط، فهو بامها معًا وبعدوادث احل بكلِّ  اً صوفمو

به  نيتمع إنْ وهبا.  اجلسم موصوفاً كون يٰى وجود حتَّ يتها ليس لكلِّ 

من تلك احد بو وقت من األوقات يكون موصوفاً  لِّ ه يف كنَّ أ 

ذلك  بعدم ال يكون موصوفاً فهو يف ذلك الوقت  ،وادثحلا

 سائربعدم  صوفاً كون مول يض، بزم التناق ٰى يلاحلادث حتَّ 

 باحلادث صوفاً ء مويشذا كان الإلزم يام ض إنَّ ق ث. والتنااحلواد

يف ذلك الوقت  يكون ا أنْ وأمَّ . اً مع دثاك احل وبعدم ذلعنيَّ امل

 يه؟تناقض ف فأيُّ  ،هغري بوجوده وبعدم موصوفاً 

اهني  م من الربر، وما تقدَّ ختيايأيت من داللة االواجلواب بام 

ود جتقدير الو ال ينايف اعدمي�  ألزلوكون ادوث.  احلعىلٰ  ةلَّ الدا

ال و .ناً املحكوم عليه ذه تواحلكم يستدعي ثبن. ويه، كالزماف

مقصور غري ه  المتنع احلكم عليه بأنَّ وإالَّ  ،ر الكلِّ  تصوُّ يف شكَّ 

يادة وال نقصان زيه ل فعقَ اعتباري ال تُ ة أمر والصحَّ   واقع.ريغو

 عقول، فإنَّ غري م ريينالتفس بكال فلتوقُّ وا ثرة.ة وال كوال قلَّ 

ه غري ممكن.  يث ال هناية هلا إلادانتهاء حو بعد ثوجود حاد

واحد يف مجيع  وكلِّ  الكلِّ  ساواة بنية املعموميَّ  عيدَّ ن الونحن 

ه نَّ إته فحيث ماهيَّ يعة أمر من حق لطبال يف حكم ، بلاألحكام

ورة الرض نَّ إف نا،وص هه، وباخلصواجلزء في اواة الكلِّ ب مسجي

ف ع املتوقِّ دم فاملجموعقه بكان قد س اواحد إذ لَّ ك نَّ ت بأقض

. وهذا ة بالعدميَّ سبوق  باملأوىلٰ  كوني دواح  وجود كلِّ ىلٰ ع وجوده

 حكم رضوري. 

 وا بوجوه:احتجُّ 

 ،ل أو آخركان للزمان أوَّ ل: لو جه األوَّ ولا]] ٥١٣[[ص /

  ، ه عدمعىلٰ  قاً سابوده أو وج ،دهعٰىل وجو عدمه سابقاً  لكان

لزمان من وا .ذا خلفه ، ًا معدوم َض رِ د حال ما فُ موجو زمانفال

ركة واحل فاجلسماجلسم،  ضارعو ة التي هي منكض احلرعوار

لزمان بحدوث ا ل: من قالوَّ م األل هلام وال آخر. قال املعلِّ ال أوَّ 

 به. شعر مه من حيث ال يدَ قد قال بقِ ف

 أنْ  اإمَّ ه، ف عدمبق عىلٰ وده ساوج إنَّ ث فحمدَ  الوجه الثاين: كلُّ 
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تعاٰىل  هألنَّ  ط، وهو باطل،ده فقو وجوهبق سٰى هذا النيكون مع

لق ال يبقٰى عند كونه مع عٰىل اخل ماً دِّ نه متقخللق، وكوع ام دموجو

وعدم احلوادث فقط، وهو جوده معناه و نيكو أنْ  امَّ اخللق. وإ

  هبذايصّح ومل ومة بعد، احلوادث قد تكون معد ألنَّ باطل، 

ن هذا فهوم مامل نفإذ بل اخللق.ق اخلالق  نَّ ال: إيق نْ تبار أ االع

جد فيه مل توزمان  مع وجوداً م كانه وهو: أنَّ  ثء ثالق يشالسب

، الزمان كل ذتقيضِّ بعد ت هذه احلوادث دَ جِ ه احلوادث ثّم وُ هذ

لزمان  األبد، فهذا ازل إىلٰ األ تعاٰىل منهللا م ثابت هذا التقدُّ و

 ألبد.ٰىل األزل إن اود مموج

مل  ( فقولنا: ثّم كان، نيك ملهو الذي  ثلثالث: املحدَ ه االوج

ا  منقضية، وإمَّ  ةٰىل مدَّ ياس إه بالقإٰىل عدم إشارةون يك ا أنْ مَّ إ )يكن

ه لو ف. والثاين حمال، ألنَّ دم الرصعلد ارَّ  جميكون بالقياس إىلٰ  أنْ 

ٰىل ي تعاالبار كانل ،ف حدوثاً رصإٰىل العدم ال بالقياسعدم كان ال

يف العدم  مل يكن ه تعاٰىل نَّ إف ،املعدوم  ه معدوم يف ألنَّ  ،دثاً حا

بالقياس إٰىل   إٰىل عدمهشارة إ )يكنمل (لنا: قو نَّ ا أ منلف، فعالرص

ة ث من األزل، فاملدَّ دَ بت للمحاث ) يكنمل(: ة منقضية، وقولنامدَّ 

 .ألزلثابتة من ا

ز حني تميَّ ي ا أنْ إمَّ  لكان ،ثاً حمدَ ن الزمان الوجه الرابع: لو كا

 ال أنْ  الحمز. وال يتميَّ  ا أنْ دوثه، وإمَّ ح نيح  ليس هوحدوثه عامَّ 

 مقارناً ]] ٥١٤[[ص / ن حدوثهيكو نْ يلزم أ ه ، ألنَّ زيتميَّ 

كان ذلك  ا أنْ فال خيلو إمَّ  ،اً زميِّ مت نكا وإنْ  ال.، وهو حملالحدوثه

بة تِّ وثه مرتة حدصحَّ  ألنَّ ال، ث، وهو حمعٰىل احلدو باً مرتتِّ  زميُّ الت

 نيكو ، فال جيوز أنْ ه ال حدوث حنينيعه  حدوثنيعٰىل امتياز ح

 احلدوث، وإالَّ عٰىل  فاً موقو اآلخر عن احلني از أحد احليننيمتيا

ما كان كذلك فهو أمر و ،سهامفنزان بأتميِّ دار. فإذن احلينان م

 كمٌّ  فهو ،قصزيد واألنواألكثر واأل بل لألقّل ه قاموجود. وألنَّ 

 ثدَ غري حم زمانلاإذن ن، فاالذات وهو الزم قارِّ ل غري صمتَّ 

 . ازماني�  حدوثاً 

كتني كن فرض حرألم ،ثاً دَ الزمان حم ه اخلامس: لو كانجولا

خرٰى ألُ ورات واد  مل بعرشالعامتفاوتتني تنتهي إحدامها إٰىل 

ر قدوامل إىلٰ  ئداً يكون االمتناع عا ا أنْ إمَّ ه لو امتنع فين، ألنَّ بعرش

  إىلٰ  داً عائ كان نْ ، وإكانمإلاالمتناع إٰىل ا من ءل اليشانتقالزم 

فهذا الن، ا حمالقدرة، ومهه من العجز إٰىل التقاان القادر لزم

ٰى مظن العتاحلركا تبتدئ يمكن أنْ  ا أنْ فإمَّ  ،ض ممكنالفر

  انتفتل حمال، وإالَّ وَّ ألوا أو ال يمكن. ،غرٰى وتنتهيا معاً والص

منه  لحيص د ال يمكن أنْ تدامعامل اوث القبل حدذن . فإةاألعظميَّ 

دي االمتداد أمر وجو ك، وذلزيدأ  رمتداد آخوا ،دورات عرش إالَّ 

 نم مم، فيلزللحركة ملا تقدَّ  ون مقداراً فيك ،قصانوالن لزيادةقابل ل

 م احلركة واجلسم.دَ ة ِق ه املعيَّ ذهم دَ ِق 

حات، طالاالصاأللفاظ وك به متسُّ ل: أنَّ ألوَّ عن اواجلواب 

 ةقبليَّ م النتوهَّ بل  ،قبالً ابق سدم الي العسمِّ نُ  ة الاحلقيقنحن بو

 كان ومهاً  وإنْ  زاً  حيِّ العامل خارج أنَّ م ا نتوهَّ كام أنَّ  رة،مقدَّ  ناكه

 . كاذباً 

بني  باً البدهية ترتُّ ك بدرِ يُ  : العقلليهل عقي]] ٥١٥[[ص /

ن ال يكودم الع ة، ألنَّ يَّ ب بالعلّ يس ذلك الرتتُّ ول ،العدم والوجود

العدم و ، ةعفارهنام دب تقلول جيعاملوة العلَّ  نَّ وأل جود،ة للوعلَّ 

ه هر أنَّ وظا .هلذا يضاً لطبع أ وال با .ةتحيل تقارهنام دفعسوالوجود ي

ني بالزمان ن ال نعحنزمان. وبال ، فيكونف واملكانليس بالرش

 متمسلَّ ب فقد تُّ مل حيصل هذا الرت فإنْ  ،بتُّ  هذا النوع من الرتإالَّ 

 وإنْ وب. لو املطوه ،سابق عٰىل وجوده عدم نللزماليس  هأنَّ 

 . صالً اب الزماين حن الرتتُّ كا صلح

ز ال احليِّ  اهر، ألنَّ ة ظتومهَّ ز املاألحياذلك وبني والفرق بني 

  ثًا ز خارج عنه، وكونه حمدَ ول حيِّ عٰىل حص متناهياً ونه ف يف كيتوقَّ 

 عدم.ته بالف عٰىل مسبوقيَّ يتوقَّ 

أجزاء ني بكام  تدعي زماناً  يسالب تُّ ا الرتهذ نَّ أل خطأ،وهو 

  بالطبع،ة واليَّ وليس بالعلّ  ضب عٰىل بعضها مرتتِّ بع إنَّ ف نلزماا

 والتاالختالف يف املعلالستلزام  ،حلقيقةالفت يف ا لتخوإالَّ 

 إالَّ ن، وف واملكان وال بالزماوال بالرش .لليف الع فاالختال

مثله يف  لعقَ يُ لف ،لزمانجزاء ا أ يف َل قِ آخر عُ  تسلسل. فهذا نوع

 جود.لوالعدم وا

 من أنَّ م ن عٰىل ما تقدَّ اه معارض بالزم: أنَّ الثاينعن  باوجلوا

 يكون اهللا تعاىلٰ  أنْ البعض. ويلزم منه ابق عٰىل ائه سعض أجزب

 ،ان مع هذا اليومك مّ ث ، تعاٰىل كان يف غري هذا اليوماهللا نَّ أل ،مانياً ز

 يوم بسببع الم ونهكيكون  جب أنْ يو وذلك ،ون بعدهوسيك

 تعاٰىل زمان. وللباري ،نازم نن للزماكويزمان، ف

  ذلك أيضاً ن املعنيَّ الزماعٰىل   تعاىلٰ م اهللاتقدُّ  بأنَّ  َض اعُرتِ 

 مل يكن امَّ ـ لن املعنيَّ امالز]] ٥١٦ص  /[[بب الزمان، ألنَّ بس

 اً متقدِّ  معاىلٰ الباري ت ية مع الباري كانملنقضنة ايف األزم موجوداً 



 األجسام  )٤٦لف / (حرف األ  .......................................................................................................... ٣٠٨

ام كان إنَّ ر فهو أخِّ مت نامز كلَّ  الزم، ألنَّ  سل غريلتسلوا يه.لع

 وذلك يقتيض ،مملتقدِّ مان ايف الزع الباري ه مل يوجد مألنَّ  راً متأخِّ 

عٰىل  فاً متوقِّ  راً متأخِّ  ر بكونهان متأخِّ زم يكون احلكم عٰىل كلِّ  نْ أ 

بل  ،باطلري جه غ هذا الووالتسلسل عىلٰ خر قبله، ان آوجود زم

 م. ذهبهفس من هو

 مه إذا كان تقدُّ أنَّ وهو  ،آخر هوج نم سل الزمليقال: التس ال

ته كون معيَّ ي لزم أنْ  ،جل الزمان ألاملعنيَّ  الزمان الباري تعاٰىل عىلٰ 

نه أزمنة غري متناهية حييط  ويلزم م ،مان آخرجل زمع الزمان أل

 دفعة، وهو حمال. بعض بعضها ب

بت لنفسه ال ث ت لهو ثبل لبارين مع ازمان النقول: كو األنَّ 

عٰىل  إالَّ   واقعاً نيَّ ل الوقت املععقَ  يُ املعنٰى ال هلذا و، صلفر منمأل

 ويستحيل وقوعها ، الساعةر إالَّ صوَّ اعة ال تتفالس ،الوجهذلك 

مل دثت ا لو حدثت ال حني ما حفإهنَّ  ،عدهاعة أو باسهذه ال قبل

ات واجبالت من ام وقعا كقوعهغريها، فول تكن هذه الساعة ب

  املقارنقت املعنيَّ . فإذن الوباريلا مع ةيَّ ع املوعها يقتيضوق و

 ن ال يلزمنفصل. فإذمر مه ال ألن له لذاتلوجود الباري مقار

 التسلسل يف األزمنة.

  ،رخُّ أالتم وة والتقدُّ كم عليها باملعيَّ ُحي  دث التياوائر احلا سوأمَّ 

ض فرَ الزمان يُ اير ما غ كلَّ  نَّ فإ ،هاموعينلذاتيهام تهام فليست معيَّ 

ه قبله أو نء بعير ذلك اليشصوَّ تيُ  مكن أنْ ري أ ابال مع عهووق 

 وأنَّ  ،آخر  زماناً تيضال يق مع الباريزمان كون ال ظهر أنَّ بعده. ف

 . حميطاً  يقتيض زماناً  الباري عمحلوادث ئر اكون سا

ر،  آخ جزءعن  ره تأخَّ ن الزمان يقال له: إنَّ م زءج وكذا كلُّ 

السابق من مع اجلزء  يوجد مله نَّ أل ر،ه متأخِّ : إنَّ هل لام يقافإنَّ 

د وجود  عنر إالَّ أخُّ والت ملتقدُّ ر معنٰى امل يظه اهنا أيضاً هف ،الزمان

 الزمان.

م بسبب زمان قدُّ ذلك الت نيكو أنْ  يلزموال ]] ٥١٧[[ص /

مل   تههيَّ ما وازمزمان من لر يف الم والتأخُّ لتقدُّ ان اه متٰى كآخر، ألنَّ 

تها كن معيَّ مل ت امَّ لث فدئر احلوااس امان آخر. وأمَّ  زإىلٰ  تجحي

 ر هلا.غايآخر م بسبب تكون نْ هتا لزم أ ا رها ملاهيَّ وتأخُّ  مهاوتقدُّ 

ما كان   وكلُّ  ،راً ومتأخِّ  ماً تقدِّ ته مال يقال: إذا كان الزمان لذا

 فة. د إضارَّ يكون الزمان جم لزم أنْ  ،افكذلك فهو من املض

هو  بل ،رم والتأخُّ دُّ قلتد ارَّ زمان جمم الس مفهوليل: ا نقوألنَّ 

فهو  لذاته،ر والتأخُّ م  التقدُّ ان يقتيضقابل للزيادة والنقص مقدار

يكون  نْ أ  يقتيض هنَّصل، لكوهو مقدار متَّ  ،مقولة الكمِّ لذاته من 

د  بمجرَّ ال وجود له إالَّ ما ر. وفرق بني م والتأخُّ للتقدُّ  عروضاً م

 أنَّ  إالَّ  ،ير لذلكامغ جود آخره ول اني موب ،اً رأخِّ ومت اً ممتقدِّ كونه 

 يض هذين الوصفني.الوجود ملا هو هو يقتذلك 

 ا أنَّ نَّ بيَّ امَّ ـ، فنقول: ل)ااٰىل زماني� الباري تعكون ي زم أنْ يل(قوله: 

ري مع الزمان لباة اال لغريه مع الباري مل تكن معيَّ لذاته  ناالزم

فإذا  ،بنيت من اجلانثبت امة إنَّ يَّ عامل نَّ أل آخر، زمان ة إىلٰ حمتاج

هبا فذلك اجلانب ني عن زمان آخر حميط حد اجلانب بأنٰى استغ

 نه.ع ياً غنمست آلخر يكونا

جد ر مل يواملتأخِّ  كون ره ليس معنٰى التأخُّ اب: قد سبق أنَّ واجلو

ن ، فلو كاعنه راً لغد وليس متأخِّ ع االيوم مل يوجد م ء، ألنَّ مع اليش

مان يف زس يكون أم نْ ألزم  بالزمان حُّ ص يامإنَّ  رأخُّ تم والتقدُّ ال

اري ا البر، وكذم والتأخُّ كم بينهام بالتقدُّ ٰى ُحي م يف زمان حتَّ واليو

احبا  يئني تصش ليجز يفات فة بالذ والزمان، وإذا جازت املعيَّ تعاىلٰ 

 ال حميص هلمشكال الذي اإل يتصاحبا بالذات. ثّم يلزمهم أنْ 

 نَّ تناهية، ألمغري  إٰىل أجزاء لفعلاب امً سمنق الزمانون ك و:وه ،عنه

 وكون ايت، االختالف الذقتيضر يم والتأخُّ  التقدُّ الختالف يفا

لسل ت التسثبِ ون زيد هو زيد، ونحن مل نُ الساعة ككة هي الساع

 ة.يَّ مانم من املقارنة الزأوجبتم يف التقدُّ  تبار ماعا بإالَّ 

مان الزب ةعارضبامللث: عن الثا واجلواب]] ٥١٨[ص [/

غري مشعر بكون  )زلمان يف األالز ذامل يكن ه( قولنا: ، فإنَّ عنيَّ امل

 وه.ام ذكرفكذا في ،لزمان يف زمان آخرا

ان ك امل إذاالع نَّ إالرابع: باملعارضة باألحياز، ف اجلواب عنو

ز بسبب ذلك احليِّ  عنيُّ س ت، وليز معنيَّ كان له حيث وحيِّ  هياً متنا

ز. يِّ حلذلك ا عٰىل وجود وقوفعامل ملد اوجو نَّ أل امل،وجود الع

ألحياز فإذن ا ر األحياز.ممتاز يف نفسه عن سائز احليِّ  ذلك ذنفإ

 ،اني� وجسام فتكون جسامً  ،نةرة متمكِّ قدَّ ة موجوديَّ  مورأُ فارغة ال

هذا  معلت حكمتم ببطالنه وجامَّ ـي األجسام. ولدم تناهع فيلزم

 .لكذك نزما ال، فليكن يفاي� التقدير ومه

ين لدِّ وا واحلقِّ ة لَّ نصري امل قنيملحقِّ ا أفضل اشيخنسألت  وقد

 نهام.ال فرق بيفقال:  ،عن الفرق )هس اهللا روحقدَّ (

  لِّ الزمان بحدوث ك ذكرتم يف حدوث كلِّ  نعارض ما وأيضاً 

 مكم.لزِ فنُ ،جزائهأ  واحد من

  دصوته فاملقير صحَّ قد وهو حمال. وبتنة، ا التسلسل يف األزمأمَّ 
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ة كانت هناي ر ال إىلٰ خ زمان آزمان يف كلُّ  ذا وقعه إنَّ ، أللاصح

قول: ، فنذي مرَّ الزمان ال يقع يف ء الاليش ، ألنَّ األزمنة معاً  تلك

ت دَ جِ د وُ ق  يف بعض عضهااألزمنة الغري املتناهية التي وقع بتلك 

يكون  عها يستحيل أنْ جموفالذي هو كالطرف مل ،اآلن بأرسها

. وإذا هل  طرفاً جموع الك املمن ذل جزءاً ان لك إالَّ و آخر، اناً زم

 تقار إىلٰ و عدم االفحادث. أ  ل مثله يف كلِّ عقَ يُ ذلك هنا فل َل قِ عُ 

 ط أصل الدليل.يسق ينئذٍ وح ،نالزما

كان وجودمها  تني وإمكرتقدير ح نَّ واجلواب عن اخلامس: أ 

كيف الزمان، فإمكان وجود  ]]٥١٩/[[ص   إالَّ ال يقتيض

 ؟جوداً مان موالز يكون نْ وأ  بدَّ ال هأنَّ ب حكمتم

  ،ق قَّ هنا حما إمك أنَّ جودة إالَّ انت غري موك إنْ و: احلركة قيل

احلركة  قابل للتقدير، فإنَّ وض إمكان املفرالوجه هنا عٰىل وإمكا

ة ركة التي تقع فيها احلها يف املدَّ نع وقوعتمفروضة يامل العظيمة

ان احلركتت دَ جِ وُ  اءسو صلحا تنيملدَّ ني اتفاوت بصغرية، والال

كتني عٰىل وجود وجود احلر مكانإل نستدلُّ  وجد، أفنحنو مل تأ 

 ود احلركة؟ة عٰىل وجملدَّ وجود اب نستدلُّ ثّم بعد ذلك تني املدَّ 

ل  عقَ ي ال يُ اعتبار ضرعقيل وفأمر اإلمكان  وهو غلط، ألنَّ 

 ن.فيه زيادة وال نقصا

ني كون بيث يبحمل لعااب ة حميطةر كران تصوُّ ينتقض بإمكثّم 

بحيث بني رها نتصوَّ  أنْ  اويمكنن ،عاوالباطن ذرلظاهر ها اسطح

انتقال لزم  ،تنعاً كان مم إنْ وهذا املفروض  ان،عسطحيها ذرا

يوجد اجلسم  ا أنْ مَّ إف ،كناً ن مموإذا كا .الق من العجز إٰىل القدرةاخل

 ت يففاوتال ٰى انتف و حمال، وإالَّ وه ،ريالصغاجلسم  زالعظيم يف حيِّ 

ق خارج حقَّ تت فحينئذٍ  ، هذا خلف،كذلك َض رِ وقد فُ  ،اديراملق

العامل  فخارج، كمٍّ أو ذا  فيكون كام�  ،تقديرللامل امتدادات قابلة الع

 فاألجسام غري متناهية.  ،سمج

جه املحيطتني بالعامل عٰىل الولكرتني ا وجود بأنَّ  َض اعُرتِ 

 ل. حاامل إىلٰ ٰى فال جرم أدَّ  ،حمالفروض امل

آخر  امً جس ألنَّ  ،مكان مغالطة اإلإىلٰ  متناعمن االتقال ناالو

 .بداً فهو ممتنع أ تنعاً مم كان امَّ ـالعامل ل أعظم من

  حدثت لو مل يكن ممكناً  دث قبل أنْ جود احلوادير وا تقوأمَّ 

ب انقل  فقدإالَّ دوام امتناعها، و]] ٥٢٠ /[[ص مزل تنعاً ان مموك

 ن.كاإلما ىلٰ إ لذي كان ممتنعاً ا

 ،بيعةالط للعامل يف  املامثلتنيكرتنيد النع وجوو امتواب: لاجلو

ان فإذا كاللوازم، اك املتساويات يف رتالش ،ع وجود العاملالمتن

 كزنا ذلجوَّ  لذاته كان اآلخر كذلك، ولو ممتنعاً  د املثلنيأح

 ه يف الزمان.زناجوَّ 

 م.دَّ تق امل، وجود الزمان ستلزم ينني الرب اإلمكاتقا وأيضاً 

يف ودي ثابت جزمان هل هو وال أنَّ  بيان د سلف: ق عاً راب

 ،عيانائل بوجوده يف األلقوأبطلنا املذهب ا ؟خلارج أم الا

 أنَّ  الطرفني يف ذلك، فنقول: احلقُّ لكالم من آلن استقص افلن

 يف األعيان لوجوه: بتاً ثا مراً أ  مان ليسالز

 ،امً ن منقسيكو أنْ  اإمَّ ف ،اً كان الزمان موجود لو ل:وَّ الوجه األ

 ن باطالن.قساموال .أو ال

يكون  فيلزم أنْ  ،ياً ال يكون متقّض  أنْ ه يلزم نَّ فأل ،ا الثاينأمَّ 

 بل يكون حاصالً  ،مان الطوفانيف ز صالً وم حاذا الياصل يف هاحل

م فاع التقدُّ اجتامع النقيضني وارتفيلزم  ،معدومًا  كان حني ما

 ة.بدهياطل بالو بوه ر من املوجودات،خُّ ألتوا

اد املحال،   عوإالَّ  ،ائهزاصل بجميع أجري حان غك ،لاألوَّ  اوأمَّ 

 ومان.ا معدومه ،ستقبلوم ضٍ فيكون منه ما ،لاسيَّ  بل هو مقتضٍّ 

 اً يعضه ماضان بك ضٍّ قوهو مت كان منقسامً  حلارض فإنْ ا اوأمَّ 

مل  ا خلف. وإنْ ، هذكون احلارض حارضاً فال ي ،مستقبالً  وبعضه

 ال. وهو حماآلن، هو ذلك كان  قسامً من كني

 إذا كان غريء واليش ،انالزماآلن طرف  فألنَّ  ،الً أوَّ  امَّ أ 

ف له طريكون  أنْ ]] ٥٢١ /[[ص نفسه امتنع يفموجود 

 موجود.

  ،ستقبل ايض واململك بني امشرته عند مثبتيه فألنَّ  ،ا ثانياً وأمَّ 

 ف. خل ملوجود، هذاباعدوم صال املالتِّ  سبباً فيكون 

 االً كان سيَّ  ه إنْ ٰى، ألنَّ يبق أنْ  ن حمالك اآلذل نَّ فأل ،اً ا ثالثأمَّ و

ن كا الً ايكن سيَّ  مل ، وإنْ حد باقياً واء الكون اليشفال ي ،ان منقسامً ك

 إنْ  ا. وأمَّ حمالدفعة واحدة، وهو  له حاصالً ره وأوَّ اصل يف آخاحل

 عة مل يكندف انك نْ [وإحال، عاد امل جاً ان عدمه متدرِّ ك م فإنْ انعد

زمان عاد  كان بينهام فإنْ ، آخر يف آنٍ كان  وده بلوجل ناً عدمه مقار

 جود اجلزءفيلزم و ،ايل آناتتت يكن بينهام زمان مل ]، وإنْ ال املح

 أ.جزَّ ال يتالذي 

ركة ياج احلتحألجل ا لكان ،وجه الثاين: لو كان الزمان ثابتاً ال

وجود حركة  ىلٰ إ ةتاجري حمواحلركة غ ،من حيث هي هي إليه

ي  هحركة من حيث  لُّ ك فكان كذلإذا كلسل. و تس الَّ خرٰى، وإأُ 
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ن حيث هي هي  م  حركة فهي كلَّ  أنَّ  كام زمانًا بعة هي مستت

  كانت أزمنتها معًا  ات معًا ت احلركدَ جِ وُ  . وإذاعة مكاناً مستتب

. ةنيَّ ازمة اللك هي املعيَّ ، وتأو بعداً  بالً ق  عْ ت املَ بثي أنْ  ع متتننة معيَّ 

مع  ضاً أيكون حيط يلك املوذ ،اهب طحمي زمنة زمانفإذن لتلك األ

يه ف والكالم ،حميط هبا آخر اك زمانن هنفيكو ،منةزتلك األ

ض ال إٰىل هناية،  ضها بالبعيط بعمنة حيم وجود أزفيلز ،لكاألوَّ 

تلفة حميط بعضها  حركات خم كفهنا ،تحركاواألزمنة تابعة لل

 ىلٰ ال إها بالبعض كات حميط بعضتحرِّ مل حمالةوهي ال  ،البعضب

 ال. متناهية، وهو حم م غريا أجسافهن ،هناية

 ،االً سيَّ  ن منقسامً كال ،الزمان موجوداً  كان الث: لوالث الوجه

وتلك  ،عض أجزائه قبل البعضب]] ٥٢٢ص /[[ ة حمالفيكون ال

ته، والقبل مع علَّ  حصول املعلول وجوب، لةيَّ بالعلّ  ليستة القبليَّ 

 صوله مع البعد.تنع حمي ناه

ته أو  يَّ هة له ملايَّ العلّ ف ن وصكا إنْ  ةً لَّ فروض عملازء اجل وألنَّ 

ه. لنفس ةً ء علَّ  كان اليشالَّ وإلفهام يف احلقيقة، مها وجب ختازلوا

لجزء ة لض يف الزمان فهو خمالف يف املاهيَّ رَ فجزء يُ  ن كلُّ فإذ

فهي  ،يةاهمتن ريتي يمكن فرضها فيه غاألجزاء الر، لكن خاآل

عٰىل  فة ال يتوقَّ يَّ هاملاالفة باملتخمور األُ  تيازام ، ألنَّ حاصلة بالفعل

اء واحد من تلك األجز كلَّ  ألنَّ  ،لك حمالالعتبار، وذاض والفر

 زة النت األجزاء املمكنة فيه متميِّ  كاوإالَّ  ،سمةبل للقغري قا

مان الزب كُّ ركذلك، فيلزم ت َض رِ وقد فُ  حداً يكون وا فال ،فعلبال

 اد.راألفواهر من اجلاجلسم ب تركُّ  فيلزم ،ليةمن اآلنات املتتا

 الن العوارض، أمكن زور مللمتأخِّ م قدِّ ة املتيَّ كانت علّ  وإنْ 

غد أمس،  وال غداً  ن أمسيكو أنْ كان يمكن ف ،هذا الوصف عنه

كان  راً ينه متأخِّ بع يكون هو نْ كن أ أم إذا ماملتقدِّ  وهو حمال. وألنَّ 

ر، ملتأخِّ ا اوكذ ماملتقدِّ  يف الزمانبسبب وقوعه ة له قبليَّ ال ولصح

بعض لزمان عٰىل اء اعض أجزم بويتسلسل. فتقدُّ  نزما للزمانف

الزمان  ألنَّ كان، ف وال باملة وال بالرشيَّ العلّ ب ليس بالذات وال

هم دم عندُّ قواع التأنر النحصا ،فهو إذن بالزمان ،يس ذا وضعل

 لسل. ويتس ،انزم انميف اخلمسة، فللز

 مدُّ كون تقبه ي ر الذيألمان: ل من الزماالوجه الرابع: املعقو

جد يو ر اللذان يمتنع أنْ م والتأخُّ تقدُّ  بعض الىلٰ األشياء بعضها ع

باحلركة  قاً ثبت لكان متعلِّ عنٰى لو ذا امل، فهاً ر معتأخِّ م واملاملتقدِّ 

]] ٥٢٣[ص /[ يفملعنٰى قد يوجد ذا ان هكلائني، املشَّ ة ألدلَّ 

ال  عاىلٰ باري تال إنَّ احلركة، ف الذي يستحيل فيه وجودضع وامل

واحد  لكلِّ  ويكون قبالً  ،دثحادث حي لِّ ه موجود مع كنَّ أ  شكَّ 

 ها. حدوث ا عندهل ومعاً  ،حلوادث عند حدوثهاا من تلك

ة يَّ علّ بال مالتقدُّ من  مقطعنا النظر عن سائر أنواع التقدُّ فإذا 

مع  وجوداً ه تعاٰىل كان منَّ  أ ر إىلٰ دنا النظوجرَّ  ،عطبلف وباوبالرش

 تهنت قبليَّ ا، ك جود مع وجودهاون مهو اآلو ،دثاحلوا هذهم عد

ة كقبليَّ  ،وصذا االعتبار املخصه  خرٰى منته هلا أُ ومعيَّ  تارةً  هلا

ة يَّ ه القبلمع بعض ومعها، فإذا كانت هذ ياء بعضهااألش سائر

كة احلر ٰىل مع استحالة حصولتعاه يف حقِّ  حاصلتني ةيَّ املعو

جه ال وال من هذار خُّ والتأ مقدُّ لتحصول ا نَّ أ ، علمنا والتغريُّ 

 منا أنَّ عل. واحلركة والتغريُّ ق باملتعلِّ  زمان وجود الف عىلٰ يتوقَّ 

ف عٰىل  وجود الزمان املتوقِّ ف عىلٰ توقَّ ال ي رتأخُّ م والقدُّ حصول الت

 كة.راحل وجود

   مع املتغريِّ ريِّ تغاملة معيَّ  بأنَّ  ه الشيخقال امذا بيندفع ه وال

 ،الزمانبفالدهر حميط  ، هردبال غريِّ املت ابت معالثة لزمان ومعيَّ با

 للزمان، مد مباينًا كون الرسفي ، مدع الثابت بالرسة الثابت ممعيَّ و

 ماً دُّ تق  رأيناامَّ ـا لالية عن التحصيل، ألنَّ هتويالت خهذه  ألنَّ 

هذه  نا يف أنَّ اختلفثّم  ،لبعض احلوادث مع بعض ةً يَّ عوم راً خُّ أوت

ركة أو ال؟ احل مقدار ذي هومان الالزجل ألرض هل هي العوا

 ثبوت ، علمنا أنَّ ثبت فيه احلركة أصالً ة حيث ال تباقي رأيناها امَّ لف

 حلركة.ان الذي هو مقدار اق بالزملِّ  متعمور غريهذه األُ 

يكون  ا أنْ تونه إمَّ ثبِ يُ  ذيلالدهر ا اهذ نَّ وأل ]]٥٢٤[[ص /

ه نَّ ان، ألبالزم قولل المل يكن بط فإنْ  .أو ال ، اخلارجيف اوجودي� 

 ليس بثابت ألجل أمر بت وبني ماالثا ة بنيعيَّ تكون امل  جاز أنْ امَّ ـل

 غريِّ  مع املتريِّ ة املتغن معيَّ تكو أنْ جاز  ،ارجليس بموجود يف اخل

يف  ان الدهر موجوداً ك نْ وإ .جريف اخلاجود س بموألجل أمر لي

 ستحالا بتاً ثا كان نْ فإ .ياً أو متقّض  ،يكون ثابتاً  ا أنْ اخلارج، فإمَّ 

 الزمان املتقيضِّ  ريتقدَّ  أنْ جاز  ، إذ لويضِّ تقٰىل الزمان املقه عانطبا

حيتاج إٰىل  ال ذٍ هر، وحينئبالد احلركةر تتقدَّ  دهر الثابت جاز أنْ لبا

إذ لو جاز  ،قه عٰىل الثابتل انطبااحستا ياً تقّض كان م ن. وإنْ الزما

تة لثابا مورد األُ تتحدَّ  أنْ جاز به د حدَّ  ويتالثابت باملتغريِّ ر يتقدَّ  أنْ 

م لتقدُّ ا  الدهر. فثبت أنَّ حيتاج إىلٰ  ال ذٍ ان، وحينئمر بالزوتتقدَّ 

جود  حاجة هبا إٰىل وال ه املخصوصالوج ة عىلٰ واملعيَّ  روالتأخُّ 

 ن.بالزما لوقال طلبة، فمقدار احلرك
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ان، بل مها ممكن ،لذاتيهامبني واج مد ليساً الدهر والرس وأيضاً 

ان. ضفهام عر ،الوجود ت يفلذابا نيلَّ قن مستهريبجو ليساو

 بعض. نة هلام أوٰىل محّليَّ ألشياء باملعض ابوليس 

 ن مقداراً لكا ،وداً ن موجالزما س: لو كانالوجه اخلام

ا بمعنٰى احلركة إمَّ  طل، ألنَّ ابايل التو ،ائنية املشَّ ألدلَّ  ،للحركة

. بذلك حرصَّ  يخشال ألنَّ مان، ق هلا بالزة وال تعلُّ يَّ ي آنط وهالتوسُّ 

  كاً كونه متحرِّ م فيه عند اجلس ه يوجدنَّ إض ففرَ يُ  آنٍ  لَّ ك ألنَّ و

ة خارجيَّ ة ال ذهنيَّ وهي  ،القطعا بمعنٰى يف الوسط. وإمَّ  حاصالً 

ق جود بام ال حتقُّ ق الولَّ عتلزمان مون اكفي خ،يح به الشٰىل ما رصَّ ع

 ون له وجود يف اخلارج.ك يفال ،له يف اخلارج

ع، طحلركة بمعنٰى القود اكوجان الزم وجود نَّ أ قُّ احل فإذن

يف ك عند كونه تحرِّ ارتسمت فيه صورة امل لـامَّ لذهن ا نَّ فكام أ

]] ٥٢٥/[[ص  الصورة ال تلكّم قبل زوث ،لاألوَّ  املكان

يشعر الذهن   ن الثاين، فحينئذٍ  املكايف ند كونهرة عصو سمترتا

ود ك وجذليكن لمل  إنْ و تدٌّ مماحد ء وام يشعٰىل أهنَّ   معاً رتنيبالصو

ك للمتحرِّ  نَّ إف لذهن فقط،يف اه زمان وجودلفكذا ا ، اخلارجيف

دفعة يف  وجدانربان ال يالقن ها، لكفة وهنايتمن بداية املسا اً قرب

ع صورة الواسطة، م معاً  اصورتامه لنفسيف اجد تو بل ،اخلارج

 د.حر واأما هنَّ مور عٰىل أ األُ ميع تلك بج يشعر الذهن فحينئذٍ 

ارج اخل يفكة، وليس رارج كام ليس للح اخلود يفوجلذلك وليس 

يقال: ام ك هبام،لإل زالةً إد معلوم م بمتجدِّ د موهواقرتان متجدِّ  إالَّ 

ء يجوم واملمعل لشمسع الوط طلوع الشمس، فإنَّ  ك عندآتي

 هبام. ولو أنَّ م زال اإلعلوذلك املوهوم بذلك امل نَ رِ . فإذا قُ موهوم

لوع ط، لكن م زيد صحَّ كقدوآخر ث بحاد املجيءن رق ت قِّ ملوا

 التوقيت أوٰىل. وأعرف وأشهر كان هذا كان أعمّ  امَّ ـل الشمس

س لي انمالز م أنَّ سلِّ ا نُ بأنَّ ل: األوَّ ٰىل عالشيخ قد اعرتض و

ه بأنَّ تم قل مَ ـملايض وال يف املستقبل، لكن لِ ال يف او يف اآلن داً موجو

أو يف  ايضيف امل ن أويف اآل اه إمَّ ن وجوداكل لو كان موجوداً 

و يف من الوجود يف اآلن أ  طلق أعمّ د املجوالو فإنَّ  املستقبل؟

، كذب األعمّ  خّص من كذب األيلزم  ، والاملستقبل املايض أو يف

ا يف املكان أو إمَّ  ن موجوداً لكا داً وجكان مون امللو كا ل:قي لو كام

ان ن الزملو كاقيل:  لو فكذا. طالً اب ه يكون قوالً نَّ إنه، فف ميف طر

املستقبل أو يف اآلن يض أو يف املا ا يفه إمَّ دلكان وجو ،وجوداً م

ه ليس مع أنَّ  دزمان موجوبل ال، طالً با قوالً  الذي هو طرفه، كان

ا ال نعني  اآلن، ألنَّ ل وال يفبق املستال يفاملايض ويف  اً موجود

ي ها الذهاتومن املسافة إلمكان املفرتض من مبدأ  ابالزمان إالَّ 

 ص منصو قدر خمىلٰ يه حركة خمصوصة عقع فت ن أنْ يمك

. جوداً واإلمكان ممل يكن هذا  جوداً مل يكن الزمان مو فإنْ عة، الرس

 لزمانا نا أنَّ علم مكان وجوداً اإل ذاهل ورة أنَّ بالرض فنا عرامَّ ـول

يف املايض   الً حاصمل يكن وجوده  موجود وإنْ ]] ٥٢٦[[ص /

 ل واآلن.قبتواملس

ال ه جود فإنَّ وم كلَّ  ضية بأنَّ ة قاورالرضل: قون ب أنْ واواجل

 عمل هذهثالثة. والشيخ استده عن أحد األزمنة الوجو نفكُّ ي

ري  ية غاحلركات املاض( نا:ولق بحث عن مفهوم  امَّ ـال لمة فقملقدَّ ا

وجودة مر مواحلركات املاضية أُ  عني بذلك أنَّ  ، إنْ )ةيهمتنا

ودة موج و كانتا ل، ألهنَّ ذبالك كهناية فذالالَّ ف موصوفة بوص

مل يكن  امَّ ـبل أو احلال، ولأو املستقايض ملا يف امَّ إلكان وجودها 

ت قاود هذه األجود يف أحوموع هو جم من حيث وعلذلك املجم

شيخ يستنتج من نفي كان ال اذ. فإالً د أصلثالثة فهو غري موجوا

 هحصولال نفي أو احل قبليف املست أو ايضء يف املحصول اليش

يكن  مل نْ وإ موجوداً  نء قد يكواليش نَّ نا أ زعم ه فكيف ،طلقاً م

 الثة؟ه يف أحد األوقات الثوجود

   يفال ه ثبوت ل ء الذي الليشا  لم أنَّ ع نفسه ع جمن را  وكلُّ 

 متكن اإلشارة إليه يف وقت  تقبل والس يف امل  وال احلال وال يف املايض 

ه  إنَّ ال، فك حم ذلع موته حلكم بثبحصل. فا  قده اآلن أنَّ  قاتمن األو

د يف املايض أو يف  من الوجو واحد ذلك. وكلُّ  عنٰى للعدم إالَّ ال م

  نَّ أ  إالَّ  لق الوجود مط  من أخّص  كان وإنْ  لال أو يف املستقب احل

ألقسام الثالثة لزم  ع هذه او مد يف جم لوجو حرص مطلق اامَّ ـلعقل لا

  امَّ ـل كنموامل الواجب  كام أنَّ  ول.مطلق احلص فاعمن ارتفاعها ارت

  نَّ  أ د إالَّ لوجوا من مطلق ّص كان أخ منهام وإنْ احد و كلُّ كان 

تفاع  ام ارعهرتفالزم من ا يهام مطلق الوجود ف   حرصامَّ ـالعقل ل 

  وصة لزم صمواضع خم يف   العقل طبيعة  حرصامَّ ـهنا ل ذا فك  ود،الوج

 ال  يلِّ الك يعة، ألنَّ طبتلك الاع من ارتفاع تلك املواضع بأرسها ارتف 

 ا انتفت انتفٰى. فإذ  ،اته ئيَّ يف جز إالَّ ه  ل جودو

،   وجودهاعىلٰ  دالٌّ  احلسَّ  إنَّ احلركة، فهم بعضقد عارض بو

 هو غلط.و ،نهيقائم بع ذكروهالذي  التقسيم مع أنَّ 

بة ند نفاة الزمان مركَّ حلركة عا فألنَّ  ،الً ا أوَّ أمَّ ]] ٥٢٧[[ص /

ن اآل مَ دِ ا عُ إذف ،اً د آنوجَ واحد منها يُ  أ كلُّ جزَّ تت من أجزاء ال
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خرٰى د فيه حركة أُ د آخر جتدَّ دَّ جت وإذا ،فيه احلركة املوجودة تمَ دِ عُ 

 ة. غري منقسم

، فالزمان ع ال وجود هلا عيناً لقطا كة بمعنٰى احلر فإنَّ  ،ا ثانياً وأمَّ 

 طعالقللحركة بمعنٰى  الذي يكون مطابقاً  املمتدُّ  رمهو األ الذي

 ةآنيَّ ط توسُّ ٰى الوبمعن ن.ايألعجود يف ايكون له و ل أنْ يستحي

 عنٰى واحلركة بم  آخرها.ملسافة إىلٰ ل اوَّ ة من أ رَّ مواحدة ثابتة مست

ل لك املعنٰى من أوَّ ر ذراماستبسبب حيصل  امنَّ ي إالقطع أمر ومه

يقال:  د يف الزمان ذلك، وهو أنْ قعتَ يُ  نْ أ ، فيجب آلخراملسافة إٰىل ا

ة للحرك بقاطو منقسم، وه اخلارج غري ملوجودي يفر اماأل

 يف الوسط.كون نٰى البمع

بمعنٰى  كةن يف الوسط تفعل احلرعنٰى الكوة بمركاحل أنَّ  ثّم كام

 ل بسيالنه الزمان. وكام أنَّ فعم يقسنري املن الغا يف اآلكذالقطع، 

مر أ د هلا يف األعيان فالزمان الذي هو ال وجو عطنٰى القبمع احلركة

من  عيناً وجود  بت لهالذي ثو .نعياه يف األنقسم ال وجود لم ممتدٌّ 

 .الن السيَّ باآل ٰى سمَّ ذي يُ لالزمان هو ا

 قعلَّ تال يوجوده ولكن  ،كةحر الزمان لكلِّ  بأنَّ  :وعٰىل الثاين

مور ر به أُ تتقدَّ  دحار الواملقديكون ا من اجلائز أنْ  حركة، فإنَّ  بكلِّ 

لذي ذلك فالدليل ا وإذا جازض، البعكثرية بعضها بواسطة 

 وجب اجلزمية دَ زمان عٰىل حِ ركة ح كلِّ كون لي ع أنْ نمل وهذكرمت

 ة التي هيركق باحلمان متعلِّ لزوجود ا لقطع، فإنَّ الة ذلك ااستحب

 ر سائر احلركات به.تقدَّ ، ثّم تاتكرحلاأقدم 

 أنْ تلك احلركة ال توجد لزم  نَّ رنا أ دَّ ق ل: إذا يقا واجلواب أنْ 

نها جزء ميكون  ال ٰى لزمان حتَّ كات خالية عن اائر احلر ستبقٰى 

 ركة.كة حر تكون احلالعٰىل اآلخر، ف اً مدَّ مق

الفاعل ها لِّ دم حم يكون بعامإنَّ وٰىل كة األُ احلر عدم بأنَّ  :َض اعُرتِ 

 أنْ  لم استحااجلسذلك  مَ دِ ومتٰى عُ ]] ٥٢٨/[[ص  جهات،لل

عٰىل  مبنيٌّ  ذكرمتوه فامموجودة.  األجسام املستقيمة احلركة تكون

ب، ولكن ذد الوهم الكارَّ  جمتمد عىلٰ يع أنْ  إالَّ ة عوممنمات قدَّ م

 ة صادقة.يوجب نتيجال  لكذ

هة هي اجل نَّ ألة، يفعل اجلهجسم ال املحيط  واب: أنَّ واجل

باقي  يفعل ال سم كذال اجلاجلسم ال يفع وكام أنَّ  ف االمتداد.طر

ال جلهات، ووجوده متايزت اجلهات وبز ايفعل متاي اماملقادير، بل إنَّ 

اه من ا عدم زم ارتفاعلي حصل هلا، فال يالذ زلتميُّ يف ا عدمه رضُّ ي

 ه وعدمه.جسام بارتفاعاأل

حاصله  وقيت: بأنَّ التس فن نمان جعل الزعٰىل م َض واعُرتِ 

ست هي نفس الزمان، ة لييَّ عوتلك امل ،نية بني حادثراجع إٰىل معيَّ 

زمان ال يفد وال توج ات كثريةيه معيَّ توجد ف احدالزمان الو ألنَّ 

 كثرية.زمنة أ 

ال ة أمر يَّ املع ألنَّ  ،ْني عَ ملَ تي انفس ماهيَّ  تة ليساملعيَّ  نَّ وأل

مور ة أُ ا املعيَّ تي تعرض هلء الاشيألاواملواضع، باختالف  خيتلف

 خمتلفة. 

عارضة  بنفسها، بل هي تستقلُّ  ضايف الإ ة أمرملعيَّ ا وألنَّ 

مة ة الزملعيَّ ا نكوت جيوز أنْ  مغاير هلا، وال معروضهاا ولغريه

ة يَّ ضت له املعء الذي عراليش ة، ألنَّ يَّ لذي عرضت له املعمر الأل

ة. فإذن يَّ مع البعد تبقٰى ة ال يَّ بلقة، والض له البعديَّ تعر أنْ يمكن 

رض، وذلك ي إذن من العوا، فهْني عَ ة املَ اهيَّ ة غري الزمة ملتلك املعيَّ 

ة عيَّ امل ككانت تل زمان واحد، فإذا ئني يفلشيألجل حصول ا

 الزمان. ستكون هي نف نع أنْ امت للزمانلولة مع

ث الذي كان معه دء احلان حصول اليشمالو كان ز يضاً وأ 

 ء معنيَّ الغد عبارة عن يشقت فليكن ذي يووقت الالعن ة راعب

ء لك اليشحصول ذ]] ٥٢٩ َض /[[صرِ فلو فُ  آخر،معه حادث 

نفس توقيت ال أنَّ : لوه من اليوم، فبطل ما قايف صالً لكان الغد حا

 لزمان.ا

ة  الذي هو معيَّ  س التوقيتن نفماجعلنا الز ا إذانَّ إه نظر، فوفي

واحدة.  ثرية دفعةقات كامع أوكن اجتأم ه،بت ت مع املوقَّ قَّ وامل

املشهور. الشمس يف بطلوع  تيع التوق لوقور يف املغرب ام يتعذَّ وإنَّ 

وادث لف احلتختومل ، به تاً كان مؤقَّ  ناً معيَّ  عاً طلوحادث قارن  فأيُّ 

 فة.إلضاا اختلفت إنْ وة من هذه احليثيَّ  طلوعوال ال

 زمان،ون بالتك جيب أنْ ني عمَ العارضة لل ةاملعيَّ  م أنَّ سلِّ وال نُ 

 ل ما يقارن الغد اآلن حمال. وفرض حصو

 :اآلن ابعة: يفالس املسألة

 نان:هنا آ

عٰىل  حصوله فرعاً ون يك ل: الذياألوَّ ]] ٥٣٠[[ص /

  حدٌّ  فيه َض رِ ن ثّم فُ لزماا دَ جِ ذا وُ الذي إو هن، وماول الزحص

 آلن.با ٰى مَّ س، وهو املللزمان فاً طر ك احلدُّ كون ذله يإنَّ ف وفصل

 عٰىل حصوله. لزمان فرعاً ون حصول اذي يكين: الالثا

 بأمرين: قيه يتعلَّ ف فالنظر ،لا األوَّ أمَّ 

 :ه جودة ول: يف كيفيَّ األمر األوَّ 
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ه يقبل وأنَّ  ،صلكة متَّ ر احلرداقهم مندزمان عال قد عرفت أنَّ 

عل،  موجودة بالفامات غريلك االنقست، ويةغري متناه انقسامات

تالف الفرضني، لقطع، واخا ثة:ور ثالمل عند أُ  حتصامإنَّ  بل

 والوهم.

تكون  ستحالة أنْ العندهم  نايف الزمكن والقطع غري مم

 لستحيي ا اآلنبالفعل، فهذ]] ٥٣١ص [[/ يةللزمان بداية وهنا

ن: ريآخ أحد وجهني ام يمكن عىلٰ إنَّ  صوله، بل حالفعلصوله بح

و طلوع أ  أ م، كمبد منقسغري اً كمشرت اة احلركة حد� بموافاا إمَّ 

 بحسب فرض الفارض. اب. وإمَّ غرو

ام لزمان، وإنَّ  ذات ايف داث فصله إحء من هذثّم ال يش

ل كحصومور ام هو بسبب هذه األُ نَّ ان إحصول الفصل يف الزم

 فة كاختاليَّ بالف األعراض النساخت م بسبباجلس سام يفنقاال

 والوهم. فرضال سبببا تني، وإمَّ سَّ مما ، أوزاتنيموا

للحركة وعدم  لزمان مقداراً منع كون ا مرَّ قد  :ضواالعرتا

ام إنَّ  ة. ثّم نقول:بالقوَّ  يكون منقسامً  ء قدليشا ، وأنَّ فيه ةاملبدئيَّ 

وت زمان ه ثبستلزامان ال الزميف ةنهاية والبدايمنعتم عن إثبات ال

 ال مَ ـلِ  فنقول:  ،فيه عندكم ة فال استحال ،به تم قائلوننقبله، وأ 

لفعل بني املايض با فاصالً ذلك  ويكون مان باآلنينقطع الز

 واملستقبل؟

 : هذا اآلنة عدم يَّ في: يف كلثايناألمر ا

ذا كان إ ءاليش وهي: أنَّ  ،مةدَّ مق والكالم فيه يبتني عىلٰ 

 مانر يف زخبوصف آ  موصوفاً يصري ان ثمّ يف زمبوصف  اً فموصو

ني نك الزمانالفاصل بني ذين آلا فهل يكون يف ،لوَّ ألالزمان ا يتلو

ا حدمهبأ كان موصوفاً  الوصفني أم ال؟ وإنْ  بأحد ذينك وفاً موص

 و:وهل ل أو الثاين؟ فيه تفصيالوصف األوَّ موصوف ب وفهل ه

ذلك  ة كانله دفعصوحمكن أ  رد إنْ واال أنَّ ]] ٥٣٢[[ص /

رد عٰىل شكل لوارتبيع اكال هب فاً موصو يف اآلن املشرتك ءليشا

 وفاً ء فيه موصاليش  يكون الزماننياآلن الفاصل بني نَّ إف آخر،

لع الصورة السابقة يف ة ختدَّ اامل إنَّ ة، فبالرتبيع، وكذا الصور املتعاقب

 الصورة فإنَّ  الواردة، الزمانني وتلبس الصورةبني اآلن الفاصل 

، فال يكون ىلٰ وة األُ لصورازمان مان زنت باقية لكان الو كاوٰىل لاألُ 

ذلك لصورة يف تلك ات مَ دِ ولو عُ  .يفصل بينهام آنٌ  اننمازهناك 

عن الصورة. ة ادَّ ملاقد خلت ية فاآلن ومل توجد فيه الصورة الثان

 .ة الواردةال تكون موصوفة بالصورآلن ة يف ذلك افإذن املادَّ 

ن اآل ككان ذلعة فال يمكن حصوله د اوارد ممَّ ان الك ا إنْ مَّ وأ 

حلالة يه نقيض اويكون ف ،منه ياً لاخن وابتداء حصوله يكهو  الذي

ة، سَّ اممللتلك ادمة ك كانت حركته معإذا حترَّ  املامسُّ  مثل: ،ىلٰ واألُ 

ن يكون اجلسم يف ذلك اآل آنٌ ة وزمان احلركة فبني زمان املامسَّ 

 وفاً صوة، وال يكون مسَّ مماهي الالَّ ة واملامسَّ ض يبنق موصوفاً 

 آلن.ايف  امستحالة حصوهلكون، الوالسركة باحل

 دَ جِ قول: اآلن إذا وُ رأهيم، فنعٰىل مة دَّ هذه املق رتوإذا تقرَّ 

ه تكون بني وجوده ، ألنَّ سامً كان منق جتدريال عىلٰ كان  فعدمه إنْ 

لف. هذا خ ،اً  آنال زماناً  ونفيك ،ف واسطةمه الرصوعد فالرص

هو ظاهر ن وجوده وآل اً نعدمه مقار نيكو ا أنْ ة فإمَّ دفع كان إنْ و

آلن  راً مغاي عدمه نُ ه ويكون آيرتاخٰى عن ا أنْ مَّ وإ ن،طالبال

 اآلنات. زم تتايلليف ،طسِّ توم ال يكون بني اآلنني ا أنْ جوده، فإمَّ و

 زملفي ،لن األوَّ آلين كالكالم يف عدم اثاالن ثّم الكالم يف عدم اآل

ني اآلنني ون بكي ا أنْ مَّ إو ال.نات، وهو حماآل منة مناألز بتركُّ 

 حمال. وهو  ط،وسِّ ذلك املت يف ااآلن مستمر�  نيكو نئذٍ فحيط متوسِّ 

بمنع  كال وقد أجاب الشيخ عن هذا اإلش]] ٥٣٣ص [[/

 دا قسامً بْ وأَ  ،دفعة أويج تدرق العدم عٰىل القسمة إٰىل حتقُّ  يف الرصاحل

 ه.لذي بعدان اع الزم مجيعدمه يفن ويك نْ آخر وهو: أ 

ذي بعده، اليع الزمان مج يف نعدم اآل أنَّ م سلِّ : ال نُ لال يقا

ه داء عدمه، ومعلوم أنَّ بل يف ابتعدمه مطلق  كالمنا يفلكن ليس 

ا مَّ الذي بعده. فإذن ابتداء عدمه إالزمان  عيف مجي عدمهاء ليس ابتد

 شكال.د اإل، ويعوعةفون ديك ا أنْ مَّ وإ يسرياً  يكون يسرياً  أنْ 

ذلك ود جو ن هو نفسك اآلعدم ذلاء دابت قول: إنَّ ا نألنَّ 

جود كون فيه وآلن يعدم ا ل زمانوَّ يكون أ  تناع يف أنْ اماآلن. وال 

ل زمان حركته يف أوَّ  نويك ك أنْ حرِّ يف املت ه ال جيباآلن، كام أنَّ 

كون لساله  يثبت  أنْ إىلٰ  ال يفتقر يف سكونهن ساكال ، وكذاكاً متحرِّ 

 نه، كذا هنا.سكو ل زمانأوَّ  يف

ثبوهتام يف ن ان ال يمكون زمانيَّ كلسوا احلركة نَّ صل فيه: أ واأل

 ن وجودمها.ل زماأوَّ ا يف تفاؤمهبل جيب اناآلن، 

ل يف اآلن الذي ال يتحصَّ  نبالزما ردَّ ما يتق أنَّ  ال يقال: هب

ان، بالزم ر إالَّ ا يتقدَّ ممَّ  وجود ليسلكن الالَّ  ن،زماال ل ذلكهو أوَّ 

 ل هذا الباب، أوَّ ا يفنَّيَّ با  م اآلن عىلٰ يفدم ألشياء قد ينععض اب إنَّ ف

أنواع متعاقبة عن حدوث  عبارةلزمان يف ا تمرَّ  املسالتغريُّ  إنَّ ف

وينعدم  واحداً   آناً ها إالَّ واحد من وجد كلُّ ال ية، ولفة باملاهيَّ خمت
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 كونه هق فييتحقَّ  لد أوَّ وجوكون لالَّ ه يثبت ذلك ظهر أنَّ  وإذا يه.ف

 ق فيها عدمه.قَّ داية يتحن بآلا لعدم ذلك نفإذن تكو. وجوداً ال 

ن ن لعدم اآلتكو نْ نعنا أ  مامَّ ـ: لا نقولألنَّ ]] ٥٣٤ [ص[/

طبيعة  جل أنَّ أل عنا ذلكس من، فلين هو فيها معدوماً بداية يكو

 لِّ ك ب يفه ال جيأنَّ يان كان املراد منه ب ، بلاآلنر يف العدم ال تتقرَّ 

 امَّ ـول لك البداية.تيف ة لحمصَّ  هتتكون ماهيَّ اية ه بدتكون ل نْ ء أيش

جب لعدم نو أنْ مكننا فهنا ال يمعقول يف اجلملة  لكذ ثبت أنَّ 

آلنات، وهو تتايل ا زعد جتوي بإالَّ  يكون هو فيها معدوماً  آلن بدايةا

 طلوب.مصادرة عٰىل امل

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤(ت  يليدبالع ينعميد الدِّ هوت/ إرشاق الالَّ 

 :]ألجسام ثل امتايف : ةث[املسألة الثال ]]٥٩ [[ص

ا توائهة، السام متامثل: (واألجس)تعاىلٰ  هللارمحه ا(ف ال املصنِّق 

 راض).األعواشتباهها بتقدير االستواء يف  ،زيُّ يف التح

أبحاث يه علف توقَّ : (هذه مسألة ي)هدام ظلُّ ( الشارح لاق 

 ه.إٰىل آخر  )...أيتة تمهمَّ 

 نذا الكتاب مه يف  دُّ عَ يُ  يامف يذكر شيئاً  مل ) هم ظلُّ دا(ه : إنَّ ولقأ 

وٰى دليل ثلة سم متامون األجسافة عٰىل كاملتوقِّ ة املباحث املهمَّ 

 .تعاٰىل جسامً  واحد عٰىل استحالة كونه

 .وجوه)ة جلسميَّ ] يف اٰىل متاثل [األجساملدليل عاوقوله: (

 ،زيِّ يف احل ولحلصة عن ااربة عيَّ قال: اجلسمي ا أنْ هلتقرير أوَّ 

يه ف ة يتساوٰى ، فاجلسميَّ فيه األجساموٰى ز يتسايِّ احل يف ولصواحل

 ملطلوب.وهو ا ،األجسام

 ول يفة عبارة عن احلصاجلسميَّ  م أنَّ سلِّ ا ال نُ نَّ فإ ،رفيه نظو

ة غري سميَّ ايف واجلز أمر إضواحلصول يف احليِّ وكيف  ،زاحليِّ 

 ال ملواز الاواة يفاملس ة، لكنيَّ لجسمزم لهو ال نعم ؟ةإضافيَّ 

 لزومات. اململساواة يفاستلزم ت

يف   م متساويةلو مل تكن األجسا ل:نقو قرير ثانيها أنْ وت

 ضاألعرا ا يفق اشتباه بعضها ببعض عند استوائهقَّ ة ملا حتسميَّ اجل

ا نعلم إنَّ ف باطل،التايل ة كاحلجم والشكل واللون، واملحسوس

 ا يفتساوهيعند  عضا ببضهعاه بل اشتبحصو ورةلرضبا

اميزة متمور املختلفة األُ  اهرة، ألنَّ مة ظواملالز .ةاملذكور راضعألا

 بذواهتا. 

األشياء  ة، فإنَّ طيَّ ن صدق الرشيمنع م أنْ  انعمل إنَّ ف ،يه نظروف

بعض ه بعضها ب]] اشتبا٦٠/[[ص  ق حقَّ ا قد تتهقة بحقائختلفامل

 ،دواجلام لنباتوا وانيحلكا ،ملذكورةض ا األعرايف يلتساوند اع

 .قل ال يف احلسِّ  هو يف العامنَّ بذواهتا إ املختلفاتيز امتو

دام (ح ع الشارربَّ وت ،فصنِّليهام املان الوجهان أشار إهذو

األجسام متامثلة مل تكن  ويقال: ل أنْ  تقريره، بذكر وجه ثالث )هظلُّ 

 دلواحل احلكم ايتناع تعلالم ،راضاألعقبول شرتكة يف لكانت م

 م. ملقدَّ ة، فكذا اداطل باملشاهب يلاالتلفة، واملختلعلل اب

ع بالنو كم الواحدامتناع تعليل احل مسلِّ ا ال نُ فإنَّ  ،ظروفيه ن

ع م للحرارةيدة النار واحلركة والشمس مف لفة، فإنَّ علل املختبال

قبل ال ت الً النار مث نَّ ، فإن التايلمن بطال ونمنع أيضاً  .فهااختال

 .األرضكثافة و ءاملابرودة 

احلصول  نَّ فأل ، لاألوَّ ا أمَّ . ضعيف : (والكلُّ )هظلُّ  ماد( قوله

)، أي  اللوازمفق يفقد تتَّ ملختلفات ز من لوازمها، وايِّ يف احل

هو من مجلة  ة، بل يَّ ن اجلسمرة عز ليس هو عبااحلصول يف احليِّ 

 مللزومات.افاق تِّ اق اللوازم افاتِّ يلزم من  وال ،لوازمها

يع  هد مجنشا ير أنْ دعٰىل تق يصحُّ ام نَّ إه نَّ فأل ،الثاين ا(وأمَّ 

 عىلٰ  سامه يف األجم حصول االشتبالِّ سا ال نُ )، معناه أنَّ األجسام

 ول لك إنْ زم ذام يلا يف األعراض املذكورة، وإنَّ دير تساوهيتق

 بعض إنَّ يقال:  وز أنْ ال جي مَ ع، فلِ وهو ممتن ،مجيع األجسام اعتربنا

ند  عومل نعترب حاهلا  اهادنهشا ها أوشاهدنا ا مي لتاألجسام ا

 ؟ها بأنفسهافز ويظهر لنا خالميَّ األعراض تت ا يفتساوهي

ف وال يتوقَّ  ،ورةا بالرضمعلوم لن احلكمهذا  فإنَّ  ،نظروفيه 

ة جربيَّ سام، كام يف العلوم التيع األجمجاعتبار ٰىل العلم به ع

 ت.ائيَّ زئر اجلبار ساعتاعدم يقدح فيها ه ال إنَّ ة، فحلدسيَّ لوم اوالع

ك من األجسام رَ املد : إنَّ يقال أنْ  وضعملالتحقيق يف هذا او

ا ، وأمَّ وأوضاعها واهناا وألكاهلها وأش سطوحها وحجومالَّ إ ليس

 ا إذاا، فإنَّ بذاهت سِّ كة باحلمدرَ غري  حقائقها وذواهتا فهي 

 بَق يمل  ورةض املذكئر األعراافاقها يف ساتِّ  رنا]] قدَّ ٦١ [[ص/

، فال حلسُّ كه ادرفيام يُ  اعن غريه، لتساوهيدها أحيز يمت للحسِّ 

 ا يفتساوهي عىلٰ  ذلك ا ببعض، وال يدلُّ ضهجرم حيصل اشتباه بع

 كلذ لحسِّ هر لالحتامل اختالفها بحقائقها، وال يظ احلقيقة،

 دراكه احلقيقة.لعدم إ

نفس يف  لتساوي يقتيض اال يف احلسِّ  يساوالت وأيضاً قوله: (

 مر).ألا
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ة، كانا  يكن به آفومل ،متساويني إذا أدركهام حلسَّ ا فإنَّ  ،رنظ يهف

شياء عٰىل درك األيُ  امنَّ سليم إال احلسَّ  نفس األمر، ألنَّ  متساويني يف

 ما هي عليه. 

 احلسُّ  نفس األمر فيام أدرك اويان يفست: مها ميقال واألوٰىل أنْ 

 من ذلكم ز يلرة، والذكوألعراض املهو او ،فيه وهيامتسا

 .الً وَّ كام قلناه أ ، نلها احلسُّ ية التي مل اهيَّ  املام يفهياوتس

األجسام قبول  أنَّ  )، يريدلفكاألوَّ  ،ا الثالثقوله: (وأمَّ 

 يستلزم الالالزم هذا فاقها يف واتِّ  ،من لوازمها ألعراضا

اه نَّبيَّ كام لوازمها، فق قد تتَّ  تلفاتاملخ فإنَّ فاقها يف أنفسها، اتِّ 

  بل.ق نم

د،  واح يف حدٍّ فق أرسها تتَّ با : إهنَّ يقال نْ  أواألوىلٰ : (لهوق 

 ختلفات). املويستحيل ذلك يف 

  الدالُّ  : (احلدُّ )تعاىلٰ  هللارمحه ا(ين  الدِّ ق نصريال املحقِّ أقول: ق 

 بال ومق  عند كلِّ تالف األقوال فيه واحد عٰىل اخ مة اجلساهيَّ عٰىل م

املختلفات إذا  نَّ له، فإمتاث ىلٰ ع لُّ الك فقذلك اتَّ ول، فيه وقوع قسمة

ولنا: اجلسم كق، ه التقسيم رضورةً واحد وقع في دٍّ يف ح معتتاج

 )والتعليمّي  راد هبا الطبيعّي ا، ويُ شتمل عليهو املبعاد أ قابل لأل امَّ إ

 .همهٰى كالانت

تقسيم،  حد من غري او دٍّ تلفات يف ح فاق املخام استحال اتِّ وإنَّ 

 ا أنْ مَّ إ لفات عن الباقيملختتلك ا حد مناو لُّ كز اامتيما به  نَّ أل

 نْ فإ .الأو  ،لتقسيما ال عٰىل وجه احلدِّ يف  مركوزاً كون ي

 حدَّ  ذلك احلدُّ  مل يبَق  يف احلدِّ  لك مركوزاً كان ذ]] ٦٢ [[ص/

 نا حدَّ دو أرمنها، كام ل ءعٰىل يش صدقه حينئذٍ متناع ال ،ء منهااليش

ه ال ل، فإنَّ لصاهناطق اان اليواحل امإهنَّ س، وقلنا: والفرنسان اإل

 الصاهل ذبلكا عٰىل اإلنسان ففأمَّ  ،أحدمهاٰىل ع صادقاً  نيكو

ء منه مل يكن يش نْ إو .طق عليهالنا كذب رس فل الفا عىلٰ وأمَّ عليه، 

 ،هانم ءلته عٰىل يشلعدم دال ،املختلفاتلتلك  ايكن حد�  مل مركوزاً 

 احد�  كان امربَّ ، بل اصِّ خلا عىلٰ  ال يدلُّ  العامُّ و ،أعمّ  لكونه

واحد ال دِّ  احليف ها تشرتكم كلُّ  كانت األجساامَّ ـلو ،نهاميللمشرتك ب

 حدَّ  ت متامثلة عندهم، فإنَّ ة فيه كانالقسموقوع  جلميع بالعند ا

ء امعميق، وعند احلكلطويل العريض الني هو اماملتكلِّ عند اجلسم 

وال ئم، يا قوا زواعة عىلٰ اطقتملاعاد الثالثة ل لألبهر القاباجلوهو 

  جسم.عىلٰ  منهام لٍّ ريب يف صدق ك

ا أمَّ . من للجسايفني حدَّ هذين التعر م أنَّ سلِّ ا ال نُ نظر، فإنَّ وفيه 

ما له  ءعميق يشض الاملفهوم من الطويل العري فألنَّ  ،لاألوَّ 

 جاز أنْ مور األُ ه ذي له هء الذلعمق، واليشلطول والعرض واا

زم كام ايف كثري من اللو اقهافاتِّ  جيوز ختلفاتملاإذ  ،كون خمتلفاً ي

من ء ليس فاليش أيضاً و ؟فقاً ع بكونه متَّ قطَ م، فكيف يُ دَّ تق

ف منه رض له، فال يكون املؤلَّ من العوا م، بلس للجساألجنا

م ال فاق يف الرسواالتِّ و إذن رسم، فه ،اد� حآخر له ارض ومن ع

 .ةقيه يف احلقيا صدق علب متاثل ميوج

اجلوهر  كون عىلٰ  فموقو اكونه حد�  إنَّ ذلك، فين فكا الثامَّ وأ 

 ملة مليف اجل نه جنساً م كولِّ ولو ُس  .ومري معلوهو غ ،ا حتتهمل جنساً 

جسم، لل جنساً  يكونٰى ما صدق عليه حتَّ  لكلِّ  نه جنساً يلزم كو

ايرة هلا، مور مغألُ  عارضاً و ألنواع يكون جنساً  جيوز أنْ  ءاليش نَّ فإ

 اً ه جنسلجلوهر عند من جيعدق اكام يص، لِّ  الكعىلٰ  قصادو هو

يكون  أنْ  ألبعاد ال جيوزل قابالً  وكونه .مة لهٰىل فصوله املقسِّ ع

 ة عنارجر األبعاد اخليلحقه عند تصوُّ  إضايفٌّ ه ، ألنَّ للجسم فصالً 

ط أمر سُّ ء بتوليشيلحق ا ماه ونسبتها إليه، و ت] ماهيَّ ]٦٣[[ص /

ف من املؤلَّ  يكون، فال منه ن جزءاً كويال  تهيَّ هرج عن ماخا

 لجسم.ل ااألبعاد حد� ابل هر وق واجل

 ٰى و معنحد، وهء وااد يشاملفهوم من االمتد وألنَّ قوله: (

 ). بعد نفي اهليوىلٰ إالَّ  وال يتمُّ  ،اجلسم

و  وه ة،سميَّ  اجليف  عٰىل متاثل األجسام يل آخرإٰىل دل ةذا إشاره

هوم واحد و مفوه ،ادالمتد االَّ إ سم ليجلسن ام ملعقوليقال: ا أنْ 

ن فتكو، غري تفاوت جسم من بت لكلِّ اث ،هف فيال اختال

يكون  وأنْ  ف، فال بدَّ اختالل هلا حص وإنْ  .هألجسام متامثلة فيا

وهذا  .ةيف اجلسميَّ اثلها ح يف متدق، فال يفهومبأمر زائد عٰىل ذلك امل

ال  ثبوهتاقول بدير التق عىلٰ ، إذ ىلٰ يوي اهل إذا قلنا بنفإالَّ  يتمُّ  ال

 سم.ن اجلرة عايكون االمتداد عب

ا مَّ متداد، أ اجلسم عبارة عن االم كون سلِّ قول: ال نُ ي ولقائل أنْ 

ة عن عبارم جيعلون اجلسم مني فظاهر، ألهنَّ أي املتكلِّ ٰىل رع

ل والعرض والط أعني -لثالثة ة يف اجلهات افتألِّ اهر املواجل

م فألهنَّ  ،امءاحلك رأي ا عىلٰ وأمَّ  .دامتدغري االلك وذ ،- والعمق

اجلوهر وهي  ،ةالصورة اجلسميَّ متداد عبارة عن (اال لون:ويق

االمتداد  فظهر أنَّ  ،ي اجلسم)د جزئهو أح ذاته الذيصل باملتَّ 

من ، فال يلزم لرأينيعٰىل ا مسيقة اجلن حقليس هو عبارة ع

 ة.يَّ مسمتاثلها يف اجل فيهم ألجساتساوي ا
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ه ألنَّ  ،ز)ستوائها يف التحيُّ (ال بقوله:ف نِّر املصشاأ ليه قوله: (وإ

 هو االمتداد).

 وإالَّ  ،تدادن االمس عبارة عز لياملتحيِّ  إنَّ نظر، ف هذا أقول: يف

 زالتحيُّ ه، بل متداد لا ه النَّ ك أل، وذلزاً ا كان اجلوهر الفرد متحيِّ مل

صفة لة بعلَّ ة املعٰىل الصف ةً تارو ،زل يف احليِّ احلصو عىلٰ  ق تارةً طلَ يُ 

كالمها عارضان و ،ودالوج طة برشاجلوهريَّ  أعنيجلنس، ا

 ،تدادصفه باالم]] الذي يستحيل و٦٤/[[ص  فردلجوهر الل

قد  همع أنَّ اد، ف عٰىل االمتدز يف كالم املصنِّتحيُّ ل المَ ُحي وكيف 

 ،ز)يِّ تحامل له: (اجلوهريف قو زيِّ هر الفرد باملتحللجو هتفسريسبق 

 ؟دعٰىل اجلوهر الفروهر فظ اجلل )هدام ظلُّ ( حلشارومحل ا

ن الرازي يف يخر الدِّ وافق ف )هظلُّ  دام(الشارح  نَّ أ علم وا

ز  التحيُّ ين فرسَّ فخر الدِّ  وذلك ألنَّ  تداد،باالم زه التحيُّ تفسري

ب ركَّ جلسم ما م ابن سينا أنَّ (زع يث قال:ح ،ةسميَّ اجل بالصورة

ء، يف يش ةالَّ صفة ح زيُّ التح ومعناه أنَّ  ،)الصورة وىلٰ وهليمن ا

من ، فلزم ة هي االمتدادلصوروا ،ةملادَّ اه لُّ وحم ةز هو الصورالتحيُّ ف

ري مطابق التفسري غوذلك  .تدادز هو االمذلك كون التحيُّ 

ق نصري ملحقِّ ه انكر عليأ  ء، وقدحلكاممني وال االصطالح املتكلِّ 

 ).رةوالص ز إىلٰ بة للتحيُّ وقال: (ال نس )اىلٰ عت هللا رمحه( ينلدِّ ا

 ثلةامم متجساألخ الياقوت: (واَس نُ بعض يف  لم أنَّ واع

ة يف ام متامثلذا يلزم كون األجسوعٰىل ه ،ز)يف التحيُّ الشرتاكها 

داد هو تماال نَّ د وإز عبارة عن االمتداالتحيُّ  لنا: إنَّ ق  ة وإنْ جلسميَّ ا

ن يكو التواطؤ وأنْ كون بي نْ أ  االشرتاك حيتمل نَّ سم، ألاجل

تكون األجسام  ال كاً شكِّ كون مي ر أنْ ديق تبالتشكيك، وعىلٰ 

 ة.جلسميَّ ا يف ثلةاممت

لوان طعوم واألاألجسام عن ال لوِّ جواز خ ة الرابعة: يف[املسأل

 :]ئحالرواو

الطعم ولون : (وقد خيلو اجلسم عن الف املصنِّ قال

 اء).وهللريح كااو

ه) أي عٰىل هذا قت املعتزلة عليف: (اتَّ )هظلُّ م اد(قال الشارح 

 ،كورةذامل م عن هذه األعراضجسااأل لوِّ واز خأعني ج، ماحلك

 خره. إٰىل آ ...)عتزلةت املجَّ احت .ةشعريَّ (وخالفت فيه األ

كان جسم من  يقال: إنْ  لة أنْ ة املعتزر حجَّ : تقريأقول

 لوُّ اخلكان  اتيَّ فقع من هذه الكيلواا يف اً يلجودة خاملوااألجسام 

 فألنَّ  ،ةالزما املأمَّ  . مثلهايلتفال ،م حقٌّ املقدَّ  ، لكنَّ ا جائزاً عنه

ا وأمَّ  .جوازه الدالئل عىلٰ  ء من أوضح] اليش]٦٥ص /[[ وقوع

هو يف الواقع حال من هذه اء جسم، واهلو فألنَّ  ،مملقدَّ ة احّقيَّ 

ه عن ا خلوُّ مَّ وأ  .وريٌّ فرض ،سامً نه جكو اأمَّ  .رةذكوملاألعراض ا

، هبا وصوفاً ناه مألدرك هانع اً لو مل يكن خالي هفألنَّ  ،ألعراضهذه ا

 م مثله. املقدَّ فان، لوجداب والتايل باطل

شأهنا  ا من يمة ملالسل واسِّ إدراك احل ، ألنَّ ة فظاهرا املالزمأمَّ 

ة روجب بالرضه واراكاكه عند وجوده، واجتامع رشائط إدإدر

ئقة ارية] وأشجار راأهنار [جا تنون بحرضيك نْ أ لزم جتويز وإالَّ 

 سطة. ذلك سفو ،هادرك نُ ال نونح وجبال شاهقة

 العدم) من يضبدل قوله: (يقت )هظلُّ دام (شارح ولو قال ال

 :عدم) اليضئط يقتاصول الرشمع ح حساسوعدم اإلقوله: (

من  يس ل املحسوسعدم  ألنَّ عٰىل العدم) لكان أوٰىل،  لُّ (يد

 ه.راكإد قتضيات عدمم

 لوجهني:األشاعرة  تتجَّ واح

ركات احل ، أعنيكوانعن األ لوال ختاألجسام  : أنَّ لاألوَّ 

أللوان فال ختلو عن ات واالفرتاقات، اتامعاالجو وناتوالسك

 عليها.  قياساً 

ة يف ها عن األعراض القارَّ جيوز خلوُّ  ام الاألجس اين: أنَّ الث

 .اً فاق تِّ فها هبا اصااتِّ  دعبلوان كاأل ،احلسِّ 

  .عليهاا هضدِّ   بطريانا إالَّ فالمتناع زواهل ،عتزلةد املا عنأمَّ 

ا، فكذا مثلها عند زواهل قبخل عادةلإلجراء اف ،شاعرةاأل ا عندوأمَّ 

  . عليه اً قياس -  ءً ابتداأي  - صاف هباها عنها قبل االتِّ وز خلوُّ ال جي

 اتو، كاألصةرَّ لقاا غريخرج ة ليبالقارَّ  دنا األعراضوقيَّ 

راض عند مجهور األع ألنَّ  ،)احلسِّ  : (يفقولناو .حلركاتوا

ون كت ذٍ حينئو باقية، تزلة غرياملعة من ة كثريومجاع رةعألشاا

 ال سَّ احل أنَّ  يف احلقيقة، إالَّ ة قارَّ ها عندهم غري األعراض بأرس 

]] ٦٦/[[ص  ،ه األعراض كاللون والطعمل هذتبدُّ  دركيُ 

 ركة.كالصوت واحلة رَّ االق غري مرصُّ درك توي

 واب عنجلا ،ع)يفان لعدم اجلامام ضعأهنَّ  :وابله: (واجلوق 

اجلامع الذي بدون  ال يتمُّ  سلقياا نَّ وجه الثاين أ وال .له األوَّ الوج

ان ن املذكورقياساع، والصل والفرثبوت احلكم يف األ ةو علَّ ه

 باطلني. خاليان عنه، فيكونان

 ،شعريسن األعن أيب احل قولمن لوَّ ه األوجلا إنَّ  :قيل وقد

 قياسطلوب با امل ٰىل هذع جحتجامنه من اال مَ هِ يكن مراده ما فُ ومل 
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أورد ام إنَّ أصحابه، وهو  م ذلكام توهَّ نَّ ، وإكوانلوان عٰىل األاأل

حد وا كلَّ  ألكوان يف أنَّ أللوان باا ه، وشبَّ ل الدعوٰى ذلك عٰىل سبي

 صحُّ جسام يٰىل كون األه علمحام وربَّ  ه،نعاجلسم  خيلومنهام ال 

 يكون نْ وجب أبأمر  فهاصتِّ ا ام صحَّ وكلَّ  ،افها باأللوانصاتِّ 

م عند أوائل ر ومسلَّ هو مقرَّ   ماعىلٰ  هبه أو بضدِّ  وفاً موص

 مني. املتكلِّ 

 باللون، فإنَّ جسم  كلِّ  صافة اتِّ منع من صحَّ ي وملانع أنْ 

 لوان.األن م ءبيش هافاصاتِّ  حُّ يصك والنريان ال األفال

 ،لونم ال خيلو عن الل كون اجلسألوَّ لقسم اجة انتي نَّ واعلم أ 

وال عن  ،اللون و عنخيل ه العٰى أنَّ دَّ ملإذ اعٰى، املدَّ و بعض وه

 .الرائحةوال عن  ،لطعما

 .إٰىل آخره .)..الباقي العرض أنَّ  يف الثاينوقوله: (والفرق 

الفرق   يانب ]و، و[هيناثلوجه الا عنإٰىل جواب آخر  إشارة

ام نَّ إصاف بعد االتِّ  لوِّ امتناع اخل ألنَّ لك فرع، وذصل والبني األ

 .صاف ليس كذلكتِّ ل االوقب عٰىل طريان الضدِّ قوف ه مون ألنَّ كا

 قحتقُّ لعدم  طل القياسهذا الفرق ب صحَّ  ين: فإنْ قال فخر الدِّ 

 وَّ لخلاا نزل، وجوَّ األصيف  منع احلكم وإالَّ  ،صل يف الفرعة األعلَّ 

 صاف.بعد االتِّ 

 :ة]مرئيَّ األجسام   أنَّ : يفاخلامسةملسألة [ا

  اواعتباره  ،ةمرئيَّ  (وهي: )اىلٰ تع محه اهللار( فصنِّقال امل

القوم يف  ]]٦٧[ص /[ طل لشبهةز املبيف احليِّ  صولباحل

 العرض).

األوائل ال خالف فيه، لكن ا ممَّ : (هذا )هم ظلُّ دا(رح قال الشا

ة يَّ ي مرئبل ه ،ةبالذات) أي بال واسط ةمرئيَّ  ريغا إهنَّ وا: قال

 ره.إٰىل آخ ...)ضوءواسطة اللون وال(ب

الفالسفة  نَّ : إ)عاىلٰ ت رمحه اهللا(ين الدِّ صري ق نقِّ املح لل: قاقوأ 

 ةمرئيَّ جسام قولون: األام ية، بل إنَّ رئيَّ جسام مرون كون األنكِ يُ ال 

 طسُّ غري تو ا مناهتبذ ةوليست مرئيَّ  ،األضواءأللوان وط ابتوسُّ 

لذاهتا من ة لو كانت مرئيَّ  األجسام يريد أنَّ  اهلواء  فرأيوإالَّ  ،ءيش

ة ميَّ ساجل ا يفلتساوهي اسم مرئي� ج لُّ لكان كآخر   أمرعىلٰ  فوقُّ ري تغ

قه واف )هدام ظلُّ ( والشارح .ة اهلواءجيب رؤي وحينئذٍ  ،معٰىل ما تقدَّ 

 نَّ أدعواهم م، ورؤية األجسا سفةالفاملشهور إنكار الو . ذلكعىلٰ 

ذه ه وكلُّ  ،شكاهلاوأ وسطوحها أبعادها ام هو اهد منها إنَّ املش

 لطولوا ،لا ال نرٰى الطويبأنَّ  مونلِّ املتك حتجَّ وا .هباراض قائمة أع

واهر ف من اجلجلسم مؤلَّ ا أنَّ  ملا ثبت ،بهقائم  ليس بعرض

يلزم ف اً واحد ا جوهراً إمَّ ه لكان حملُّ  عرضاً طول ان الفلو كفراد، األ

أو  .به وفاً ا ليس موصأعظم ممَّ املوصوف بالطول  نَّ امه، ألسقان

وهو  ،نيمحلَّ ب د قائامً الواحالعرض ن وفيك ،ن جوهر واحدر مأكث

ليس بعرض ومل  الطول وا أنَّ ن بيَّ اماجلوهر، وإنَّ  سو نففه ،لحما

ليمهم تس مع الفالسفة ألنَّ عرض، يس بويل لالط أنَّ وا نيِّ بيُ 

 ، طولها نرٰى نَّ إبمعنٰى  ،رٰى الطويلا نإنَّ  :نل يقولولطوية اجوهريَّ 

 اصلموع احلاملج ا نرٰى نَّ إأو  .ه وعرض قائم بهلوله أمر مغاير وط

 يكون كلُّ  أنْ  اع مرئي� م من كون املجموز يلوال ،همن الطول وحملِّ 

 ،حتاملاال ذاه نفي مون إىلٰ لِّ تكاملاحتاج ، فارئي� جزء من أجزائه م

 ل.يونفس الططول وإثبات كون ال

س نفول إذا كان الط  بأنَّ نيمملتكلِّ : (واعرتض) عٰىل اقوله

 الَّ إ ، فلم يبَق ليهم ور عاملحذ (يعود ينئذٍ وح امه،اجلوهر لزم انقس

 ، فيكون املرئيمت خمصوصيف س تأليفهو ال كون عرضاً ي نْ أ 

وهو  ،فره املصنِّذك ذيلدليل اال بأنَّ  ذلك نابوا ع) وأجرضاً ع

ليس والعرض  ،ز]] يف احليِّ ٦٨ /[[ص ل احلاصنرٰى  ا(أنَّ 

 .رفاملرئي نفس اجلوه، اً يكون جوهر)، فكذلك

قال فخر  كامكور ذملعن االعرتاض ا اً جوابا ليس هذ أنَّ  قُّ حلاو

ن الصحيح ع وابواجل .للألوَّ  أسه مغايربل دليل بر ين،الدِّ 

د ارامل نَّ ، ألم عود املحذور عليهمسلِّ نُ  ال ابأنَّ  :املذكوررتاض عاال

هر هو اجلو) ليس وهري نفس اجلون املرئهر يف قوهلم: (فيكباجلو

 أعني - يه اجلوهرق علما صد ، بلٰى يتجزَّ  اللذي بمعنٰى اجلزء ا

صادق عٰىل اجلوهر  السطح، فإنَّ و اجلسم واخلطِّ ك - نساجل

هنا اجلزء الذي ال  وهرجلاني بستدلِّ ة املإرادم وظاهر عد .لكلِّ ا

ل ية الطويوا برؤجُّ ام احتوهم إنَّ  ،ليس بطويل اجلزء ألنَّ ٰى، يتجزَّ 

من   يلزمال ئذٍ وحين ،يلوالط لطول جوهر وهو نفسا هوا أنَّ بَّ ون

 منه.وا الذي فرُّ وهو املحذور  ،دلفرهر اوجلانقسامه انقسام ا

، فليس يًال طو  رٰى يُ  ملرئي ا  أنَّ ل األوَّ  صة الدليل : (وخال قوله 

 اصالً رٰى ح (يُ  ي املرئ  ين أنَّ ا ث دليل الة ال بعرض) و(الثاين) أي خالص 

 ن، غريي  الدِّ صري ن ق ا قال الشيخ املحقِّ س بعرض)، هكذ ي ز، فل يِّ احل  يف 

  ني. الصة) يف املوضع (خ   لفظة د ا ز  ) ه دام ظلُّ ( ارح  الش   أنَّ 

 :]إثبات اخلالء ة السادسة: يفملسأل[ا

ال  يزال نْ  لزم أ وإالَّ  ،العامل من اخلالء يف دَّ  بف: (فالصنِّال املق 

 ل). وهو حما ،ل بعوضة واحدةنقُّ عند ت الً منتق
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 ،عٰىل إثباتهوا فقتَّ مون الِّ : (املتك)هدام ظلُّ ( رحالشاقال 

 خره.إٰىل آ  ...)مون بوجهنيلِّ ملتكا ه األوائل، احتجَّ ف فيوخال

خر ه فارتوالذي اخ ،ءري اخلالسف العبارات يف تفأقول: اختل

ن وليس ايتامسَّ  بحيث ال سمنياجلاخلالء عبارة عن كون  ين أنَّ الدِّ 

 معد فإنَّ اخلالء، ات شامل جلزئيَّ وهذا غري  .انهيامسَّ بينهام ما 

صدق  يوال ،ءالمر يوجب وقوع اخلالق عر فلك التي يف ق نارصالع

جسم الفلك  ، ألنَّ ]] املذكور٦٩[[ص / لتفسريالء اعٰىل هذا اخل

ا كرة فرضنلو وكذا  ،اخلالء الذي وراء العامل ال يتناولو ،حداو

 ذكور.ه التفسري املناولء ال يتذلك اخلال فة خالية، فإنَّ رض جموَّ ألا

 ،ن بني األجساميكو ء الذيتعريف اخلالذا ق: هل املحقِّ قا

 . الذي ال يتناهٰى ول يتنا ، فالمفطوراً  عداً  بُ ٰى مَّ املسو هو

 ه لوالهوا عٰىل ثبوته بأنَّ احتجُّ  مونكلِّ تامل :لوفيق ر هذا،رَّ إذا تق

باطل  التايل و ،كة بعوضة واحدةعند حر ملكة العام حرلز

من قلت ذا انتالبعوضة إ أنَّ  :مةزان املالبي .مثلهم ة، فاملقدَّ وررضبال

يبقٰى  ا أنْ مَّ إ ملكانذلك ا اجلسم احلاصل يف ، فآخر انك مكاهنا إٰىل م

 حاله لزم التداخل بقي عىلٰ  إنْ ، فانهمك عنو ينتقل أ  حاله عىلٰ 

الذي  فمكان البعوضة انتقاله  رديوبتق ،ورةلرضوهو حمال با

 أنْ  ، فال بدَّ الءاخل عنا ارتفاا فرضنَّ ، ألقٰى خالياً يبلت عنه ال نتقا

و ، فيخليف مكان حاصالً  كانقد  سموذلك اجل ،ليه جسمقل إينت

نقلنا إليه آخر انتقل  وإنْ  ،ءاخلال ملز قي خالياً ب ، فإنْ نه عنهكام

 َق يبمل  وإنْ  .عٰى دَّ وهو امل ،اماألجسآخر  وعٰىل هذا إىلٰ  ،الكالم إليه

د طريقهام احتَّ  نْ إل، فوَّ مكان األ كان إىلٰ  فإنْ  انتقل،حاله وعٰىل 

، خراآل و دخل أحدمها يفة أ حلركا نع أحدمها اآلخر مفمن القيا،ت

ٰىل  الكالم إ ه جسم نقلنايإل قلتنا تلك احلال، فإنْ   مكانه يففخال

 مل وإنْ  .ا خلف، هذياً لاي خ بقإالَّ و ،اجر�  مكان ذلك اجلسم وهلمَّ 

 إىلٰ  صولهول قبل غري األوَّ  لك إٰىل مكانك ذرَّ قهام حتحد طرييتَّ 

ل وَّ غاير ملكان األن اململكاا اجلسم احلاصل يف فذلكل، وَّ مكان األ

 .هذا خلف، ل خالياً وَّ األ انكاله تداخال، فبقٰى مي عٰىل حبق نْ إ

صل يف ذلك سم احلاجلا إىلٰ الم الكك إٰىل مكان آخر نقلنا حترَّ  وإنْ 

 يلامل ل، ألنَّ مكان األوَّ ك إٰىل تحرَّ ي وال يمكن أنْ  . ان وهكذاملكا

 ه عنجُّ و التوهو يقتيض ،الً أوَّ  كعن ميل املتحرِّ  دلِّ له متو كاملحرِّ 

امليل  حالة اقتضاءيه الستلإ ه التوجُّ ان، فال يقتيضاملك ذلك

 .هاه إليوجُّ تل]] وا٧٠[[ص / نةواحد اخلروج عن اجلهة املعيَّ ال

جيعل مل  )هظلُّ دام (الشارح و. ورةفبالرض ،طالن التايلا بمَّ وأ 

 سبيلٰىل ع ل البعوضة بتنقُّ لعاملل انقُّ دم اخلالء تن عزم مالال

ل أو ا التداخإمَّ هي و ،مور الثالثةحد األُ أ زم ل الال، بل جعالتعيني

 وهو غري ،بدلال ل البعوضة عٰىل سبيلالعامل بتنقُّ ل أو تنقُّ الدور 

  واستدلَّ  ،لقُّ الزم التنل الف جعاملصنِّ ، فإنَّ نصِّ لمطابق ل

 ملل العاا كون تنقُّ وضحنن قد أ ونح ،املالءلة ستحااته عٰىل باستحال

خل اور والتدالدة لء قلنا باستحاسوا ،عيناً  بعوضة الزماً الل قُّ بتن

 مكاهنام.أو بإ

ه  أنَّ الَّ إ اً أيضل العامل بتنقل البعوضة دور تنقُّ  علم أنَّ وا

قسم من  وهو ،األجسام ثبت من تناهي وذلك ملا ،طسائبو

 له. قسيامً  وز جعلهمه، فال جيأقسا

لزم اخلالء يف  ثلهاعن م ءرفعنا صفحة ملسا إذا الثاينقوله: (

دام ( ع الشارحام تربَّ نَّ إو ،النصِّ يف ت سة ليه احلجَّ ، هذسط)الو

تساوي بال رفعلاتقييد  إىلٰ اج وحيت ،للمطلوب بذكرها تقويةً  )هظلُّ 

 أل الوسطجانب امت قبل ا جانباً ا إذا رفعننَّ يع اجلوانب، ألمن مج

املتساوي من  رفعر اليداخلالء عٰىل تق لزم امإنَّ و ،م اخلالءيلزومل 

حال   الصفحتني  ما بنيىلٰ ال ينتقل إ أنْ  اه إمَّ ألنَّ  انب،اجلو عمجي

ني يع ما بمجء يف الاخل ثبتل كان األوَّ  فإنْ  ،جسم أو ينتقل الرفع

وره عٰىل من مر  بدَّ انتقل فال وإنْ  ،املفروضتني الصفحتني

 نالطفرة، فحال كو حالةط السته إٰىل الوسصولبل وق األطراف 

 .اً وسط خالين الاف يكورداخل عٰىل األطال ماجلس

جواز اخلالء ال  لزم منهامام يني إنَّ تاحلجَّ  هاتني علم أنَّ وا

م يف مكان اجلس تعاىلٰ  اهللا خيلق نْ ألجواز فٰىل وا األُ أمَّ  .وجوبه

ق خيل أنْ نية فلجواز لثاا اوأمَّ  .امهأم جسامً  آخر ويعدم املنتقل جسامً 

 ريط من غالوس متلئفي الرفع جسامً  حال حتنيفصتعاٰىل بني ال اهللا

 راف.ٰىل األطعياج إٰىل مروره احت

لخل لتخل با(واألوائل أجابوا عن األوَّ  ]] قوله:٧١[[ص /

عٰىل ذات  ئداً املقدار زاعٰىل كون  يٌّ وهو مبن ،نياحلقيقيَّ  فالتكاثو

 ينقل  بأنْ وىلٰ ة األُ ئل عن احلجَّ واء األاب احلكامجلسم)، أجا

ام الة، إنَّ ملحا موازالل ذلك منوغري  خل والدورلتداة واضوالبع

ا عٰىل أمَّ  .نيوالتكاثف احلقيقيَّ التخلخل  قمل يتحقَّ  الء إذامليلزم ا

ن ك مرَّ إذا حت اجلسم ك، ألنَّ ء من ذليش ال يلزمف قهامقُّ ير حتتقد

عني أ  - لألوَّ ول املكان اي حالت مت األجساآخر ختلخلمكان إٰىل 

املكان ول ح يالت ألجساموتكاثفت ا ،ألتهٰى محتَّ  - املنتقل عنه

 ،نياحلقيقيَّ  :ام قالوإنَّ  .لهسع  اتَّ ٰى حتَّ  - ليهملنتقل إاأعني  - الثاين
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ال يف القطن ني، كام يقازيَّ جم يكونان كاثف قدتلخلخل واتال ألنَّ 

 ذلك وتكاثف، فإنَّ خل ختل :اندماجه  فاشه وحالحال انت الً ثم

لخل تخلا ف بخالله يف الصورتنيحاٰىل ع ٍق ابداره مق ز، ألنَّ جما

ل بمقدار ل ويتبدَّ ر اجلسم يزومقدا نَّ إني، فوالتكاثف احلقيقيَّ 

  كام يف حال و أصغر أ  ، لتخلخلال اح ا أكرب كام يفغريه، إمَّ 

 نَّ أ و ،ماجلس عىلٰ  داً زائ أمراً كون املقدار عٰىل  مبنيٌّ  وهذا ،التكاثف

 د.لواحسم اجلعٰىل ا فة تتواردختلدير املاملقا

 .رهإٰىل آخ  )...كان متساوياً  الرفع إنْ  بأنَّ  ينالثا قوله: (وعن

 كان إنْ  الرفع ة الثانية بأنَّ عن احلجَّ  ب األوائلأي وأجا

ليا ومل عالسفٰىل مع الارتفعت الصفحة اجلوانب  من كلِّ  اً متساوي

ا ذا ممَّ وه ،تالقيةالسطوح امل زم تاليفملا ثبت  ،صل عنهاتنف

تفع جانب قبل ار وياً ساتمل يكن م وإنْ  .لحلياباب رأ يستعمله 

 الء.لزوم اخل لوسط من غريء إٰىل ااودخل اهلو ،آخر

 .آخره إىلٰ  ...)وااحتجُّ  : (ثمّ قوله

 مقدار، فإنَّ  اخلالء بأنَّ  امتناع اخلالء وائل عىلٰ وا األجُّ تحثّم ا

ني طريف ي بالذ البعد دار أكثر مناجلريف طلذي بني البعد ا

أو  ألرض، فيكون كام� ء واامالس نيالبعد الذي ب  منقّل وأ  ،الطاس

 مساواة أحدمها، ألنَّ والالَّ للمساواة كون القابل ، رضورة ذا كمٍّ 

ال  عرض والكمُّ  ،  كان ذا كمٍّ الَّ وإ كام� ته كان اذكان ل نْ إام هل قبوله

ن فيكو] به، ]٧٢/[[ص  ومم يقسمن ج دَّ ذاته، فال بيقوم ب

 خلف. وهذا  ،ءالاخلالء غري اخل

 .إٰىل آخره ...)ن قالواموتكلِّ امل(و قوله:

ون م كسلِّ يقال: ال نُ  ه أنْ ة، وتقريرهذه احلجَّ  ٰىل جوابإإشارة 

  ، فروض حصوله فيهل له اجلسم املام القابوإنَّ  ،ريللتقد الً ابء ق اخلال

عد الذي بال كرب منيف اجلدار أ طر بني يلبعد الذا لنا: إنَّ فمنعنا قو

 نَّ إ ،سامء واألرضالي بني الذد عّل من الباس وأق الط بني طريف

أكثر من اجلسم  يف اجلدارالذي بني طرل للبعد غاجلسم الشا

م الشاغل من اجلس س وأقّل اططريف ال بني يلبعد الذالشاغل ل

هو ام إنَّ  احلقيقة فالتقدير يفء واألرض، الذي بني السام للبعد

 لكذألبعاد، ولنفس اال  وهلا يف األبعاد،صض حاملفرولألجسام 

لكان  ،نما هو اآل نا: لو كان نصف قطر العامل ضعفقل إذا كام

 خارج العامل. واقعاً ك املحيط ذل

ويكون  ،رتقدَّ ألجسام تي بني اتلبعاد ااأل إنَّ ه نظر، فوفي

ا وربع هذ نصف ذا البعده ككون ،فةخمتل نسب إٰىل بعضلبعضها 

 مل نْ وإ صلة فيهام احلاجساألا غفلنا عن وإنْ  ،لكوغري ذذلك 

ة لألجسام ب احلاصلسفالعلم بتلك الن وأيضاً  .ك فرضنايكن ه

 ا، فإنَّ داب األبعنسب علمتفاد من الام يسلها لألبعاد إنَّ ملفروض شغا

 أقّل من طريف اجلدارالذي بني  شاغل للبعدال ماجلس نعلم أنَّ ام إنَّ 

سم من اجل كثرأ و ،السامء واألرضبني الذي  لشاغل للبعدم ااجلس

بني ما  أنَّ بباعتبار علمنا  ،ني طريف الطاسب د الذيلبعل لاغشال

 ،رضاألو امءلذي بني السلبعد أقّل من البعد ادار من اطريف اجل

 س.بني طريف الطا بعد الذير من الثكوأ 

ركة مع احلواة استلزم مسود اخلالء يوج : أنَّ قوله: (الثاين

 . هرآخ إىلٰ  ...)دونهمن  ئق هلاالعا

 لعمستَ وتُ  ،سفة عٰىل نفي اخلالءالٰى للفخرة أُ جَّ إٰىل حإشارة 

 أنْ وتقريرها  .]] لألجسام٧٣/[[ص  ات امليلة يف إثبجَّ هذه احل

مساوية  قرتنة بالعائقكانت احلركة املل ثابتاً اخلالء  ن: لو كااليق

ا أمَّ  .م مثلهقدَّ ، فاملورةطل بالرضبا تايللوا ،عنه ركة اخلاليةللح

 نة مسافة خالية يفة معيَّ بقوَّ ك حترَّ  جسامً رض نف انَّ فأل ،مةالزامل

ك بعينه تحرِّ ، ثّم نفرض ذلك املساعة ثالً كن مي ولزمان معنيَّ 

 امً ة جسوَّ وهي ممل ة بعينهاالقوَّ  ها بتلكفة بعيناستلك املك حترَّ 

 عرش مثالً  كنيول ،زمان أكثر يف طعهاقورة يلرضه با، فإنَّ ثخيناً 

 ة جسامً وهي مملوَّ  ة أيضاً ك القوَّ ا بتلكهرَّ ه حترض أنَّ نف ت، ثمّ ساعا

 الً فروض أوَّ  معاوقة اجلسم املعاوقته إىلٰ تكون نسبة مبحيث  اً قرقي

 -  وىلٰ أعني األُ  - ءاخلال احلركة يف زمان كنسبة - الثخني أعني -

ه فإنَّ  ،- نيةالثاة حلركأعني ا -  لوَّ ء األيف املال زمان احلركةإٰىل 

و مثل زمان احلركة يف وه ،ساعة فة يف ساامل تلكيقطع  أنْ  بجي

ل األوَّ  لثاين إٰىل معاوقةة اجلسم انسبة معاوق  لو فرضناو .اخلالء

 كون معاوقةت بأنْ وٰىل ية إٰىل األُ الثاناحلركة  نسبة زمامن ن ][أقّل 

 ،اعةنصف س ك يفيتحرَّ  أنْ  لزم لة األوَّ  معاوق ف عرشالثاين نص

 ة.يَّ لئخلركة ااحل ن من زماوهو أقّل 

يقطع ه م أنَّ لِّ سا ال نُ بأنَّ  :ةمون عن هذه احلجَّ تكلِّ املأجاب  قوله:

زمان  يهو ،ساعةيف  يقق تالئها باجلسم الراملسافة حال امتلك 

 ن احلركة معلو كان زما  يلزم ذلك إنْ امها، وإنَّ حال خلوِّ  طعهاق 

بب سب - هكلِّ  الثخنيها بامتالئل أعني حا -  لألوَّ االعائق 

 ،نامن الزم ة لنفسها تستدعي قدراً ركبل احل، وهو ممنوع ،هقتومعا

 تنيككون التفاوت بني احلري وحينئذٍ  ،آخر شيئاً املعاوقة  وبسبب

سبب ب - الء اللطيفالكثيف والتي يف املالء يف امل يتأعني ال -
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ضيه يقت الذيلزمان ء ايف اقتضاام اكهرتفة مع اشام يف الكثاتفاوهت

احلركة يف املالء ن زما يساعات التي هال رشعفالة، كأصل احلر

اقية والتسع الب صل احلركةة يقتضيها أ اعة واحدسالكثيف منها 

 الء اللطيف جيب أنْ املركة يف حل]] فا٧٤[[ص / بسبب املعاوقة،

اء قتضفال ،الساعة] ا[أمَّ  .اعةعشار سعة أ كون يف ساعة وتست

 عرش معاوقته نَّ فأل ،شارعا تسعة األأمَّ و .اهاكة إيَّ احلرأصل 

دعي ل تستوَّ ة املالء األمعاوق  نَّ ا أ نَّوقد بيَّ  ،ل املالء األوَّ ة معاوق 

وقة امع تَض رِ ولو فُ  اعة،ر سشاها تسعة أعوعرش ،ساعاتتسع 

وربع ك يف ساعة يتحرَّ  م أنْ ل لزاألوَّ  اوقة معالثاين نصف عرش

 كتلبمجيع احلركات  ل أنَّ فاحلاص .وهكذااعة س سومخ ةساع

ء اعوائق املختلفة تشرتك يف استدعالفة مع ة يف تلك املسالقوَّ ا

 تيضلكون احلركة لنفسها تقعليها،  الزائد ويتفاوت يف ،الساعة

 لبغدادي.سوب إٰىل أيب الربكات انواب مجلاوهذا  .ساعةال

ق  املحقِّ  جواب ة إىلٰ رإشا ،ني)قعض املحقِّ (واعرتض ب وقوله:

 .ةاحلجَّ  عىلٰ ر وذكالربكات امل د أيبإيراعن 

 راً ستدعي قدتال: ما ذكرمتوه من كون احلركة يق ره أنْ وتقري

كة راحل نَّ ل، ألحماتنع مم ،آخر منه وقة شيئاً املعا وبسبب ،انمن الزم

 قطع متوهَّ ه ي، ألنَّ ؤعة والبطن الرسما م  مع حدٍّ وجد إالَّ تال 

منه ر أكث يفو من زماهنا تارةً  أقّل كة يف تلك احلرة بطوعاملق املسافة

وقد  ،ةل الثالثاقة يف األحوركة موجودة متحقِّ احلة هيَّ خرٰى، وماأُ 

 قُّ ا تستحإهنَّ ل: ف يقافروض من الزمان، فكيقدر املت عن الانفكَّ 

 ام يكونإنَّ ، فملعنيَّ ت الزمان اتحقَّ اس فهي إنْ  ؟لقدر لذاهتاا ذلك

 .راد املذكورياإلاندفع ن هبا، فقرتاملائق عبسبب ال

كانت  احلركة وإنْ  ذا بأنَّ عن ه )هدام ظلُّ (رح لشاا باوأج

وهي من   ،يقتهاحق  خترج منها ال، لكنَّؤة والبطعمستلزمة للرس

 ن.ام يف زإالَّ  قعي ال تحيث هي ه

ن،  ة عن الزماركة منفكَّ وقوع احل عِ دَّ  يق ملاملحقِّ  نظر، فإنَّ  فيهو

  زمان. يفها إالَّ امتناع وجودبف معرت بل هو

عة ما من الرس دٍّ عن (ح ا ال تنفكُّ هنَّ وله: إوق  ]]٧٥[[ص /

ف هبام وَص زمان ال يُ  يف ن واقعاً ما ال يكو يه، ألنَّ ل) دليل عؤوالبط

ا ال هنَّ ه يقول: إولكنَّ ،عنهاماكه نفكا استحالةعن  الً فض صالً أ 

ك لمن ذ يام هو أقّل ف تارةً  لوجودها وذلك ،ناً معيَّ  زماناً  تقتيض

 منه.أكثر  هو اميف وتارةً  ،زمانال

كة ال راحل :أردتم بقولكم يقال: إنْ  أنْ ب اجلوا يف واحلقُّ 

 ةوضة بقوَّ ملفرة ا املسافمطلق احلركة عىلٰ  ،لذاهتا ناً معيَّ   زماناً تيضتق

نة يَّ ملسافة املعركة عٰىل اأردتم احل وإنْ  .مغري تعيني، فهو مسلَّ  ما من

وهو  ،ممنوعاً كان  ،- نيَّ عملك ااملحرِّ  مليلني اأع - نةملعيَّ ة اقوَّ لبا

 تقتيض نةة املعيَّ بالقوَّ  ةاحلركة عٰىل املسافة املخصوص نَّ هر، فإظا

افة بتلك لك املست كة عىلٰ احلرود ويستحيل وج ،قطعاً  ناً معيَّ  اناً مز

 .ن املعنيَّ ة عن ذلك الزماة منفكَّ القوَّ 

 ةبتلك القوَّ يكن ّل مل يف زمان أق  افةملسا قطع تلك موهِّ ولو تُ 

م قطعها بتلك ويستحيل توهُّ  ،انهأشّد مخرٰى ة أُ بقوَّ  نة، بليَّ عامل

ة  فكَّ هنا غري منكو فقد ظهر أنَّ  ،أقّل مان يف ز بأضعف منها ة أوقوَّ لا

 .ناً معيَّ  اناً اقتضائها زم غري قادح يف ؤعة والبطمن الرس ام ن حدٍّ ع

ة وَّ قلضعف ال باً فة موجسايف امل قعاوامل لكان حصو امَّ ـثّم ل

 -  احلركة ؤلبط مليل موجباً ا ان ضعفوك ،- عني امليلأ  - كةرِّ حامل

ة بالشدَّ كان تفاوت العوائق  ،- ولن أطسافة يف زماقطع امل يأعن

ان ن الزائد عٰىل ذلك الزمت الزماوالتف باً موج ضعفوال

جود ووالعوائق  عن لوِّ ه حال اخلنة لاملعيَّ اء احلركة املفروض اقتض

 ااقرتاهنض فرَ ئق التي يُ العوا يعمجمع وض فرزمان املك الذل

سبب اقرتان يكون بام نها إنَّ عيُّ وت .كةرِّ ة املحد القوَّ دِّ باحلركة ُحي 

 ا تقتيض: إهنَّ يف يقالك كة عنه،احلرد فمع فرض جترُّ  املعاوق، 

ن  برهاه الإنَّ فك، نع ذلا نقول: نمألنَّ  ؟عيينهبحسب ت ناً معيَّ  زماناً 

 .عاوقاملقرتان  بسبب اون إالَّ ال يك كةاملحرِّ  ةقوَّ لني اتعي  أنَّ عىلٰ 

 ،صولناٰىل أُ ا عوأمَّ  .ول احلكامءصعٰىل أُ  قهذا جواب كالم املحقِّ 

عة ما من الرس دٍّ عن ح  كُّ فنة ال تحرك كلِّ نمنع من كون  افإنَّ 

 م الينقس ذي الال ركة يف اآلن]] احل٧٦ص /[[ ، فإنَّ ؤوالبط

 املسافة يف كة عىلٰ حلرا أبطأ، ووال هانمرسع أ  كونت كن أنْ يم

ها ع منكون أرس ت مكن أنْ يل سكون ال غري ختلُّ  تتالية منملنات ااآل

 ز وجود أبطأ.جا وإنْ 

 :]ةركف احلتعرييف سألة السابعة: [امل

ز عقيب ل اجلوهر يف حيِّ : (واحلركة حصوفملصنِّقال ا

 ز قبله).وله يف حيِّ حص

  و مبنيٌّ وه ،منياملتكلِّ  ذهبم ىلٰ ركة عذا تعريف احل: هأقول

ت غري ارد وتتايل اآلنات وتتايل احلركلفوهر اعٰىل ثبوت اجل

ة ) كاجلنس للحركزل اجلوهر يف حيِّ لنا: (حصو، فقونقسمةامل

وبه  ،كالفصل ز قبله)ب حصوله يف حيِّ ا: (عقينلقوو ،ونالسكو

  : لقي ه) وملز قبل حيِّ ه يفحصول ل: (عقيباام ق وإنَّ  ،رج السكونخي
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 )لاملحصَّ ( ين يفلدِّ ) كام قال فخر از قبلهيِّ حعد حصوله يف (ب

صل وعٰىل ما عده بال ف ما هو بىلٰ ء يصدق عبعد اليش وغريه، ألنَّ 

 السكون املعاقب عىلٰ  دقاً اص ذٍ حينئ دُّ احل عد بعده، فكانهو ب

بله، ز ق حيِّ  حلصول يفبعد اهي  ياحلركة الته بعد كة، ألنَّ للحر

ز حصوله يف حيِّ ز بعد يِّ ححصول اجلوهر يف  كونسلاذلك فيكون 

 ،ءذلك اليش عده بأنَّ  هء يصدق عليما بعد بعد اليش نَّ ألقبله، 

عقيب  فإنَّ  )،قبلهز عقيب حصوله يف حيِّ ذلك بقولنا: ( ويندفع

 ة إىلٰ ) عائدوله: (قبلهو(اهلاء) يف ق  ،ء هو ما بعده بال فصليشال

 .زاحليِّ 

يب عق زل اجلوهر يف حيِّ حصو ةكاحلرر الكالم: وقديتو

 ،بالوضع نزية الثانية بني احليِّ والقبليَّ  ،زحليِّ له يف قبل ذلك احصو

 دُّ حلقض اتنه لواله الوهي أنَّ  ، هذا فائدة(قبله) عىلٰ ويف قوله: 

  السكون،دق عىلٰ اللفظة صا ه بدون هذهطرده، ألنَّ  ذكور يفملا

 زكان احليِّ  وإنْ  زيِّ ح يفه ز عقيب حصوليِّ  حيف ل اجلوهره حصوفإنَّ 

 ىلٰ (قبله) إ ز عود اهلاء يف قوله:ووال جي .ل بعينهاألوَّ  اين هوالث

ة حصول اجلوهر يف كالم: (واحلركتقدير ال ل بحيث يصريواحلص

احلصول  حصوله قبله) أي قبل ذلك]] ٧٧ص [[/ بيز عقيِّ ح

 ألنَّ  رار،لتكا ميلز هألنَّ و .لناهق ور، كام نقض املذكاله لتوجُّ  ،زيف حيِّ 

 ة.القبليَّ عٰىل تلك  دالٌّ صوله) ب حيقوله: (عق

عن ملسافة، ال طع اعن ق  واحلكامء جيعلون احلركة عبارة

 ،تمَ دِ عُ ونقطعت اقد  كونت ا حينئذٍ ، فإهنَّ إٰىل منتهاها الوصول

 هون حيث ة مبالقوَّ  ل ملاأوَّ  كامل(ا هنَّ بأ قوهمفها حمقِّ وقد عرَّ 

ك بعد متحرِّ ت للدَ جِ وُ ا صفة ، فألهنَّ امالً ك هناوك اة). أمَّ وَّ بالق

ل ك حاتحرِّ امل فألنَّ  ،الً أوَّ  ا كوهناوأمَّ  .له فكانت كامالً ، ها عنهعدم

ع إمكانه له، لثاين ما املكان ن يفلكول يفقد اكان األوَّ كونه يف امل

ذا  هىلٰ ع سابقة احلركة كنَّ ، له أيضاً ل ه يكون كامالً فحصوله في

د فاملراة) : (ملا بالقوَّ قولنا امَّ وأ  .هلا وهو ثانٍ له  لأوَّ  يهاحلصول، ف

نا: (من حيث وقول .ايناملكان الث ة يفقوَّ له باك، فإنَّ به اجلسم املتحرِّ 

 - ري احلركة، كامليلل غوَّ ألاامالت كر السائة) ليخرج و بالقوَّ ه

ي عنأ - ةالقوَّ ا بل ملأوَّ  كامله فإنَّ  ،كةرواحل -  االعتامد مثالً ني أع

وجود ض فر نَّ ة، فإهو بالقوَّ ن حيث  ماللكن  -  كاملتحرِّ سم اجل

ده حال ك لوجورِّ للمتح امالً مليل كا ناحلركة بالفعل ال يرفع كو

 وجود اجلسم يف َض رِ ذا فُ تها إيَّ لفع كامتا يرا احلركة فإهنَّ ، أمَّ احلركة

ٰى من أخففهو  ذلك ومع  رسمي، عريفلتوهذا ا .يناملكان الثا

 لُّ وك ،ةل والقوَّ واألوَّ لكامل ر اه موقوف عٰىل تصوُّ إنَّ ف، فرَّ عملا

بتعيني  إشعار دِّ وليس يف احل ،دةدِّ عتمور مواحد منها يقال عٰىل أُ 

 وب منها.املطل

كة أي احلكامء جعلوا احلر  آخره،ىلٰ إ ...)اعلوه جقوله: (ثمّ 

 معنيني:ق عٰىل طلَ تُ 

 .نتهٰى وامل أ بدملال بني عقوامل لصتَّ امل دمها: األمرأح

ض ال فرَ يُ  حدٍّ  ّي أ بحيث  ملبدأ واملنتهٰى بني ا طسُّ ووثانيهام: الت

 ط هو صورةتوسُّ وهذا ال ،ال بعده فيهك قبله ويكون املتحرِّ 

د ل ق ، بكاً ك متحرِّ املتحرِّ ما دام  تتغريَّ  ة الاحدوهو صفة و ،احلركة

 دٍّ ح يف دهولوج اً طسِّ وك متحرِّ وليس املت ،طتوسُّ ود ال حدتتغريَّ 

ال بعده و ن قبلهيفرضه ال يكو حدٍّ  ّي أ  ثه بحير، بل ألنَّ ن آخدو

 فيه.

يف   اثاين خارجي� زمان وال يف  ل ذهنياً د األوَّ وجقوله: (وجعلوا و

 من أنَّ  الشيخ أبو عيلٍّ ]] ٧٨ص [[/ هرا ذك مإشارة إىلٰ  ،)آنٍ 

بني  كحرِّ لمتل لعقوامل لصاملتَّ  مرأعني األ - لاألوَّ  احلركة باملعنٰى 

 الذهن، يف حصوله امألعيان، وإنَّ ل يف احتص ال - أ واملنتهٰى ملبدا

حصوله  متوهَّ ذ ال يُ نتهٰى، إاملبدأ وامل ك بنيرِّ حاملته ال حيصل وألنَّ 

 عنٰى املعقولوهناك يكون هذا امل ،ٰى املنته دنك عرِّ حاملتان  إذا كإالَّ 

ه تسامسبب ارو .انعياأل يف ائمةق له ذات  ليس ، فمَ دِ قطع وعُ ان دق 

وآخر مطلوب،  وكان مرتله نسبة إٰىل مكك حرِّ ملتا يف الذهن أنَّ 

ل ارتسام احلصو رتوك حالةاملكان امل حصوله يف يالفريتسم يف اخل

 .سِّ  احلب يفيف املكان املطلو

 آنٍ  كلَّ  ، ألنَّ ط توجد يف آنٍ سُّ احلركة بمعنٰى التو نَّ قال: إ مّ ث

وما   ، يهفن قبله وال بعده  يكك ملرِّ املتح إنَّ  :لايق نْ أ  ه يصحُّ نفرض

ملعنٰى حلركة بااإٰىل  ام يشريون بذلكإنَّ  مانٍ ز ركة يفاحل قال من أنَّ ي

 كوهنا نَّ نٰى فإعامل ذاا احلركة هبن، وأمَّ وجوده يف الذهل الذي األوَّ 

من قطع ختلو ا ال ، بل ألهنَّ نمطابقتها للزمايف الزمان ال يعني به 

 مان.للز اً ع مطابقلقطا كلون ذكي

 :]ف السكون تعري: يفة[املسألة الثامن

ن زمان كثر مأ د حز واف: (والسكون حصوله يف حيِّ املصنِّ قال

 ). واحد

 عند كون: (هذا تعريف الس)هدام ظلُّ (شارح قال ال

 إٰىل آخره.  ...)منياملتكلِّ 

وهر يف ول اجلعن حصمني عبارة تكلِّ ون عند املأقول: السك
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نس ز جفاحلصول يف احليِّ حد، مان واكثر من زد أ احوز يِّ ح

جمموع ز واحد) خيرج به  حيِّ (يفولنا: وق  ،كون واحلركةللس

  ز أكثر من ر يف حيِّ ه حصول اجلوهزيد، فإنَّ اليتني أو أ كتني متترح

، فاملراد اً بل كثري ز ليس واحداً يِّ ذلك احل نحد، لكاان وزم

احد) ن زمان ور مكثأ ا: (نوقول ،خصد بالشالواحلواحد هنا با

ز يِّ احلهر يف ا حصول اجلوهنَّ ليها أ ق عدبه احلركة، إذ يصرج خي

 مان واحد.ا أكثر من زصدق عليهيه ال  أنَّ الواحد، إالَّ 

تم فرسَّ  عٰىل ما نه ساكه أنَّ عليك يصدق سم املتحرِّ قيل: اجل فإنْ 

ن اثر من زمواحد أكه الزانه وحيِّ مك ه حاصل يفنَّ به السكون، أل

 يس كذلك. ول حداو

 ب كونه، بل جين ساكناً ه يكوأنَّ  مسلِّ قلنا: ال نُ ]] ٧٩[[ص /

اجلواهر أعني  -  ائهد من أجزحوا ل كلِّ وذلك النتقا ،كاً تحرِّ م

ٰىل غريه، ز إحيِّ  نع - روضاملفسم ف منها هذا اجلتألَّ ألفراد التي ا

 نهوك قيتحقَّ  إٰىل غريهز ئه عن حيِّ أجزا واحد من لِّ ومع انتقال ك

احلركة، فتكون ت هلا ثب يرة عن أجزائه التعبا اجلسم ، إذكاً حرِّ مت

 بتة له.ثاحلركة ا

جسم السكون للع احلركة ويف اجتام عال امتنا ن منا، لكسلَّ 

هذا  فإنَّ حلركة، ا ة ماهيَّ الف اخت الزمان الواحد مع الواحد يف

 يف كه متحرِّ  أنَّ إالَّ  ،يف األين ساكناً  كان ض وإنْ اجلسم املفرو

 وضع.لا

، م تقابل التضادِّ ن عندهسكولبل بني احلركة والتقاا أنَّ واعلم 

[يف زمان واحد  حملٍّ عهام يف اجتام نعيمت  ذاتني وجوديتنياملكوهن

 واحد]. 

ومها به رسَّ ن بام فوككة والساحلرهم تفسري : (واعلم أنَّ وقوله

 دات، إذ ق ات هي السكناحلرك تكونبل، بل نهام تقاال يكون بي

 ،لزوالبات واالث والفارق بينهام ،زيِّ يف احليف احلصول  كاشرتا

 شيخ).وال غاير الشخص كالشابت يستدعيوذلك ال 

ز ال صول يف احليِّ كهام يف احلاشرتا نَّ يان نظر، فإهذا الب ويف

 سن حتت جنين يندرجاالضدَّ  فإنَّ  عنهام، التضادِّ  فين تيضيق

،  حتت اللونجنيرندملاوالبياض كالسواد  ،هيشرتكان فيواحد 

 ني ليسلتفسريين األوَّ ٰىل الن عوبني احلركة والسكارق والف

 ،زهغري حيِّ  كون قبله يفملعاقب لاالبتداء ل باالثبات والزوال، بب

احد، سواء زمان و نمأكثر  قاً طلد مز واحار الكون يف حيِّ واستمر

، اً ق كن مسبوبله أو مل يق بكون  قاً مسبو رُّ ن املستمكان ذلك الكو

ل:  يقا األوٰىل أنْ  ، بلعاىلٰ ت ل ما خلقه اهللاأوَّ  زهحيِّ اجلوهر يف  كونك

ذا آخر، إ آنٍ  بعد وناً كه يصري سة بعينل الذي هو احلركصواحل

ء اليشآنني، و هفي صالً حان يكوٰى ز حتَّ  ذلك احليِّ اجلوهر يف استمرَّ 

ال  رخآ آناً  -  ي احلركةعنأ  - لوَّ حلصول األاء ابقو ،ال يقابل نفسه

، بل قياً ]] با٨٠ص [/[  ملا كان وإالَّ  ،شخصهو حقيقته رفعي

 لف.، هذا خاً كون سكونفال ي يف ذلك اآلن، اً دمتجدِّ  حصوالً 

 زيف حيِّ صل حذا اجلوهر إ نظر إٰىل أنَّ  )هام ظلُّ د(الشارح  ولعلَّ 

آخر كان  اً آن استقرَّ فيه وثبت  ، فإنْ ز آخر قبلهكان يف حيِّ  بعد آنٍ 

 .ن حركةً ر كاز آخعنه إٰىل حيِّ ال ز نْ إو ،اً سكون

هو  املسكون إنَّ واحلركة الفارق بني ا ذلك أنَّ من  فقد ظهر

 -  ركةللح رشطاً زوال ليس ال علم أنَّ وأنت ت ،لت والزواالثبا

مة عليه، بل ا متقدِّ ها لكوهننم جزءاً  وال ،- أعني احلصول قبله

كة سواء حر قبله زيِّ حيف عقيب الكون ز يِّ  احلل يفول األوَّ حلصا

 حلصول أو زال.لك اذ مرَّ است

صول يف سكون هو احلاليقال:  : الصواب أنْ ق ملحقِّ ل ااوق 

كون احلركة  نئذٍ  يلزم حيبعينه، فالز لك احليِّ وله يف ذصز بعد ححيِّ 

 ،آنٍ  د احلصول بحسب كلِّ تجدُّ قلنا ب اذإ يتمُّ ذا هو ،سكوناً 

 يه.م علتقدِّ ملا ابت يف اآلنصول الثللحومغايرته 

وهو  ،ال تبقٰى  ألعراضا مني أنَّ  املتكلِّ ر بنياملشهو واعلم أنَّ 

لسكون تفسريه ل ال يتمُّ  ذٍ وحينئ ،)تعاىلٰ  ه اهللارمح(ف صنِّملمذهب ا

احد  زمان و نمز أكثر حيِّ يف حصول اجلوهر  ، ألنَّ بهه فرسَّ  بام

 رة استمراص، الستحالخبالش واحداً  صوالً أراد ح حمال، إنْ 

أراد  وإنْ  .مان الثاين عندهالز ل إىلٰ زمان األوَّ ال ل يفواحلص جودو

من ب مركَّ  ه حينئذٍ ، ألنَّ قاً متحقِّ  لسكونا مل يكنحصولني أو أكثر 

عٰىل ا أمَّ  جتامع أجزائه يف الوجود،يستحيل او أزيد، وحصولني أ 

 .ع هذادفَ ه به يُ رسَّ ف لسكون باما )ىلٰ تعا رمحه اهللا(ق  املحقِّ ريستف

 :]بمعنىٰ ليس حلصول ذلك ا أنَّ  يف سعة:اسألة التامل[

حلصول س انف، بل ليس حصوله بمعنٰى ف: (وصنِّقال امل

معنٰى ب الً لَّ ز ليس معهر يف احليِّ صول اجلوح اه أنَّ احلركة)، معن

 حلصول احلركة.ل نفس اب احلركة،وهو له زائد عليه ومغاير 

 ألة،سهذه امل ة يفيَّ مام(اختلفت اإل: )هدام ظلُّ (رح ل الشاقا

عنٰى ركة ماحل ]]٨١/[[ص  : إنَّ  املرتٰىض د ال السيِّ فق

يف  ملبث اجلسوالسكون معنٰى يوجب  ،مل اجلسيوجب انتقا

 وه قالوا: وذلك املعنٰى  ،اعهشم وأتبهب أيب هاوهو مذ .زاحليِّ 
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 قتيضصول يواحل ،زحلصول يف احليِّ  ايقتيض ووه ،ونالك

  ره.آخ إىلٰ  ...)ةنيَّ الكائ

 املذكور أحكام:نٰى ن للمعيكو  أنْ قتيضم يلكالاول: هذا أق

 ه نفس احلركة.ل: أنَّ وَّ ألا

 ه هو الكون.أنَّ  :الثاين

 ز.يِّ حلصول يف احل ايقتيض هلث: أنَّ الثا

 ة.ائنيَّ ة للكلَّ عز حليِّ يف اول صه يوجب االنتقال واحلع: أنَّ رابال

 حلصول يفلة بالَّ ملعا رة للجوهالصفة احلاصلة يَّ راد بالكائنوامل

 اً ويلزم أيض .قاً متفرِّ  أو أو جمتمعاً  ساكناً أو  كاً رِّ ، لكونه متحزاحليِّ 

كة هي جعلوا احلر مألهنَّ  ،للحركة ك كون االنتقال مغايراً ذلمن 

ة لَّ حلركة عا قد صارتل، فتقانة االوجعلوا املعنٰى علَّ  ،عنٰى امل

 نْ  أيقتيض وكذا .هغري يهنفسه، فة ليكون علَّ ال ء واليش ،نتقالاال

 سم.ث اجلللب اً لسكون مغايرن ايكو

ة معنٰى هو علَّ  واأثبته أبا هاشم وأصحاب أنَّ  ق ونقل املحقِّ 

احلركة غري  ةو علَّ هنٰى الذي املع أنَّ  ، واحلقُّ نة والسكواحلرك

ٰى عنين بمليل الضدَّ حالة تعالست ،نوكة السو علَّ ي هالذ املعنٰى 

ته هو ازع يف إثباتن املٰى املعن رين أنَّ أخِّ تملا ضم بعوتوهَّ  .واحد

واملعنٰى  ،زاحليِّ  علولة للحصول يفوهنا ملك نومل يتفطَّ  ،ةئنيَّ الكا

 ز.يِّ حصول يف احلة للعلَّ   إثباتهاملتنازع يف

سني حلاهب أيب و مذوه ،نٰى  هذا املعٰى ف نف: (واملصنِّهقول

 ره. خ آىلٰ إ .).. نفيه وجهانىلٰ النفاة، والدليل عائر وس

ذكورين امل لوجهنيل من األوَّ ه االوج ]] تقرير٨٢[[ص /

علنا  من ف عٰى ثابتاً املدَّ  املعنٰى ن يقال: لو كا نْ عنٰى أ امل هذا لنفي

 مجال أو عٰىل سبيل التفصيلإل سبيل اا عىلٰ إمَّ  هنعلم أنْ  بلوج

 بعد نه إالَّ د معن القادر ال يوج درعل الصافلا فإنَّ رة، ورضبال

لتايل باطل وا ،ركهتله عٰىل جيح جانب فعوتربه ه روشع

 م مثله.فاملقدَّ ان، بالوجد

 نم  ثابتاً املذكور استحالة كونه ل الدلي  من  الالزم  فإنَّ نظر،  فيه و 

ونه و كوه ، ه عٰىل استحالة جزئ  ال يدلُّ  ا املجموع واستحالة هذ  ، فعلنا 

 املقادر إنَّ ن ا ر ع ادص ل الفعل ا وأيضاً  . يه ام هو ف إنَّ  نزاع ال و  ، لقاً ط م  ثابتاً 

، بارشة امل  ل منه عٰىل سبي  دراً ن صا لو كا  له إنْ  لوماً مع  يكون جيب أنْ 

 اً ن فاعله عامل ه جيب كوم أنَّ لِّ س د فال نُ سبيل التولُّ  منه عىلٰ لصادر ا ا أمَّ 

 نفعل اما إنَّ فإنَّ  ا، د عنَّبل يتولَّ ، ةً ارش ا مب املعنٰى املذكور ال يصدر منَّو  ، به 

  نٰى.عذلك امل   د ولِّ امد يُ وذلك االعت  ، داً اعتام   رشةً مبا 

 موجباً ونه عٰى كدَّ مللو كان املعنٰى اال: يق أنْ  قرير الثاينوت

يف  قبل احلصول وجوده حَّ يص ا أنْ لكان إمَّ  ز ثابتاً يِّ احلول يف للحص

  ، لهم مثدَّ قطل، فامله باسميبق ، والتايلز أو ال يصحُّ حليِّ ذلك ا

 زمة ظاهرة.واملال

اع  اندفيقتيض أنْ  امَّ إال خيلو ه ل، فألنَّ قسم األوَّ ال نالطا بمَّ أ و

املعنٰى ك كان ذلل كان األوَّ  إنْ ف .ال أو ،زإٰىل ذلك احليِّ وهر اجل

 ،زاجلوهر إٰىل احليِّ  اع دف انقتيض ما ي إالَّ  لالعتامد ال معنٰى ، إذ اعتامداً 

جب أو نهعصادر ] معنٰى إثبات زاع يف [ام الننَّ ثباته إيف إاع وال نز

ذلك حيصل  مل يكن بأنْ  اينالث نكا وإنْ  .زاحليِّ يف  صول اجلوهرح

 بسبب  من غريه إالَّ ىلٰ  أوز املعنيَّ  احليِّ يفعنٰى امل ذلك اجلوهر بسبب

يكون  ويلزم أنْ  ،إليهم ل الكال، وننق- ليهي زائد عأ  - منفصل

 وهو حمال.  سليتسل اته، أوبث إاع يف نزوال العتامدهو ا

لدور ه ام منزه يلنَّ الثاين، فأل طالن القسما بأمَّ ] و]٨٣ص [[/

ٰىل وجود ذلك ز عيِّ احل ول اجلوهر يف ذلكف حصلتوقُّ  املحال

ر يف ذلك ول اجلوهص عٰىل حف وجود ذلك املعنٰى توقُّ و ،عنٰى امل

 ز.يِّ احل

ة اخرتنا الزمانيَّ  ةقبليَّ لة اليَّ بالقب أردتم كم إنْ يه نظر، فإنَّ وف

م قدِّ ن متاٰى يف زمد ذلك املعنوجو يصحُّ  ه الو أنَّ وه ،ينالقسم الثا

ال ه الدور، فإنَّ  ن ذلكمزم لوال ي .ز احليِّ ول يفن احلصعٰىل زما

 عىلٰ جوده و فان توقُّ ء بالزميشعٰىل ال ءم اليشمن امتناع تقدُّ م يلز

 فان وال يتوقَّ ما بالزهل معلوعىلٰ ا هميمتنع تقدُّ ة العلَّ  وجوده، فإنَّ 

ة بليَّ قردتم بالأ  إليه. وإنْ احتياجها  ده والٰىل وجوع ادهووج

 القسم اخرتنا - ملعلولة والعلَّ ا عني الثابتة بنيأ  - ةلذاتيَّ ة االقبليَّ 

 ل.ألوَّ ا

 ز أوٰىل.يِّ لك احلوهر إٰىل ذندفاع اجلايقتيض  نْ ا أ قوله: إمَّ 

خرتنا القسم  ز ايِّ حلاصول يف احل به أردت ع إنْ قلنا: االندفا

 وإنْ  .امدالعتايكون هو  ال يلزم أنْ و ، هوالَّ عٰى إس املدَّ ليو ،لوَّ ألا

 ه.يانبمن  خر، فال بدَّ آ اً به شيئأردت 

  كاً رِّ حاجلسم متا لو قدرنا عٰىل جعل أنَّ بتون باملث ه: (احتجَّ قول

 إٰىل آخره. ...)المكالكذاته قدرنا عٰىل ل

م عل اجلس جىلٰ علو قدرنا ا بأنَّ  ٰى ا املعنهلذ تونثبامل جَّ احت

 عىلٰ  ساً  ذاته قياعىلٰ  درناقعٰى لدَّ املعنٰى املط غري توسُّ من  كاً متحرِّ 

 أو خرباً  أو هنياً  مراً كونه أ صافه بعٰىل اتِّ درنا ق  لـامَّ ا إنَّ لكالم، فا

 ،قدرنا عٰىل ذاته عنٰى ط مسُّ ه من غري تومن أصناف وغري ذلك
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، اجلسم قطعاً  ذات در عىلٰ ا ال نقنَّ ، فإورةالرضب باطل ايلوالت

 له.م مثفاملقدَّ 

 .هإٰىل آخر .)..لباط سالقيا واجلواب أنَّ قوله: (

]  مثلس يف [اج بالقياجاالحت أنَّ  :رةوة املذكجَّ عن احلواب اجل

 م أنَّ سلِّ نُ ن ال ، لكمناسلَّ  .نيدته اليقالعدم إف هذه املسائل باطل،

ة مريَّ األ من صفاتهة عٰىل ردم القالالك ذاترة عٰىل قدة العلَّ 

م جلس]] ا٨٤/[[ص  زم مثله يف ٰى يلك حتَّ ة وغري ذلربيَّ واخل

م عٰىل ذات الكال قدرنا امَّ ـا لعكس، فإنَّ بال حلال، بل اكوالتحرُّ 

 .اً خرب وتارةً  أمراً  ةً رنجعله تا ف فيه بأنْ ٰىل الترصُّ ا عقدرن

 :ةجَّ  احليف قوله )هظلُّ  مدا(د الشارح قيِّ يُ  ه ينبغي أنْ أنَّ  واعلم

)، إذ  بغري واسطة) بقوله: (كاً اجلسم متحرِّ لو قدرنا عٰىل جعل (

ملعاين ٰىل انا عتلقدر وفاقاً  كاً حرِّ تجلسم معٰىل جعل ا رونقاد ننح

ط املعنٰى ٰىل توسُّ إ لتحريكالف يف االفتقار يف ااخلام نَّ ، إأيضاً 

ك يحرتال نا، إذا كعنٰى املعٰىل ثبوت  يدلُّ  امهذا إنَّ  ضاً وأي .مهعدو

 تعاىلٰ  هفال، ألنَّ  تعاىلٰ  اهللاا عن عبد، أمَّ والتسكني صادرين عن ال

 سم.عٰىل ذات اجلدر قا

*   *   * 

 ):ـه٨٢٦ت ( قداد السيوريامل /ةيَّ هلاللوامع اإل

 :سامهجلسم وأقاابع: يف البحث الر]] ١٢٥[[ص 

 ا زواية عىلٰ اطعلثالثة املتقعاد اهو القابل لألب: اجلسم اقالو

: ، وهو قسامنعيباجلسم الطبي عنه عندهم و املعربَّ وه م،ئقوا

 نرصي. وع ،فلكي

 : تسعةي منه فالفلك ،لألوَّ ا اأمَّ 

حيط  املاجلسم : يقال له أيضاً لس، واألط ل: الفلكاألوَّ 

يس هات، ولجلد اب وحمدَّ ن الكواكع هو خالٍ والفلك األعظم، و

رشق إٰىل املن م ةيَّ ة اليومحلركب االء، وهو صاحوال موراءه خالء 

 املغرب.

  ٰى سمَّ يُ والسبعة، ني ما عدا الثابتة، أعالكواكب : فلك الثاين

ثالثني ألف   كلِّ ك يففعند بعضهم يتحرَّ  يطة،لبسة اصاحب احلرك

ملرصود سنة، وا فين ألعرشعند بعضهم يف أربعة و، وة دورةسن

 ن.ونيف وعرشو واكبه ألفمن ك

 ل.لث: فلك زحالثا

 .يرتشفلك امل ابع:الر

 يخ. امس: فلك املرِّ خلا

 فلك الشمس.دس: السا

 ك الزهرة.السابع: فل

 د.طارلك عفالثامن: 

 قمر.ك الفلالتاسع: 

ها. ثّم ركزض يف مكز وموافقة لألراملرافقة اوهذه التسعة متو

يف الطول املذكورة اكب السبعة كات الكوراختالف حم رأوا إهنَّ 

عد لبوا طءبلعة وارسوال جوعوالرالستقامة العرض واو

وج، لفلك الرب الً خر ممثِّ آ كوكب فلكاً  والقرب، فأثبتوا لكلِّ 

ب ه حمدَّ رقعَّ وبم ،ر ما فوقهه مقعَّ بدَّ بمح لعامل، يامسُّ ز امرك همركز

 ل.ٰى املائسمَّ يط يُ له حمممثِّ  لقمر، فإنَّ  اه إالَّ ما حتت

 نفصلض م ز األر ز عن مركارج املركآخر خ  اً فلك  أيضاً  وأثبتوا 

ٰىل رهيام عقعَّ بيهام وم حمدَّ  يامسُّ ]] ١٢٦/[[ص  ل، ي ا وامل  ل ثِّ م عن امل 

  . ب حضيضاً ألقر وا  جاً و عن األرض أ عد األب   ٰى سمَّ يُ   نقطتني 

غري حميط باألرض،   ويرك التدٰى فلسمَّ آخر يُ  فلكاً توا بثّم أث

 أعني ما عداة ريِّ مسة املتحخاملركز لل ن اخلارجخهو يف ث بل

توا له رجوع واستقامة، وأثب ة ماريِّ حتملد باملراوا والقمر، الشمس

 ،ر احلاملآلخوا ،را املديملركز أحدمهي اني: خارجلعطارد فلك

 رشون.عة وعأرب الفلكني العظيمني ع معاملجموو

 رصاد.باإل ذلكعٰىل  واواستدلُّ 

فة خالية اشفَّ ور بسيطة مام فيها أُ ألفالك بايع هذه قالوا: ومج

ينسب إليهام،  ودة وماربلوا رةااحلرة كات الفعلييَّ لكيفعن ا

ة ثقيل وليست ،ينسب إليهامليبوسة وما ة كالرطوبة وايَّ واالنفعال

مستديرة  هاكلُّ هتا امستقيمة، بل حرك حركة هلا خفيفة والال و

 .لك الفلكذقة بتعلِّ دة مقائمة بنفس جمرَّ دة عن إراصادرة 

 ركوزة يف الفلكة مها أجسام بسيطكلُّ لكواكب اقالوا: و

مس، يشهد بذلك ه يستفيد الضوء من الشمر، فإنَّ قل االَّ إة يئضم

 نها.ه عوبعد من الشمسبحسب قربه وره تفاوت ن

ك  اآلخر، وتتحرَّ  ظلمُّ ا وتهء أحد وجهيرة تيضه كل: إنَّ ومن قا

سوف. هذه به اخلذَّ الفلك ك كزها حركة تساوي حركةمر عىلٰ 

 .ا أنسبهنِّ ظامب لك استدالالت هيذ وهلم عىلٰ  ،لوهقا اية ماحك

 بعة: النارفالبسائط أربات، أو مركَّ  ا بسائطفهو إمَّ  ،الثاينا وأمَّ 

 طواحد منها حمي ، كلُّ واألرض]] ١٢٧[[ص / اءوامل واهلواء

حتته،  هلواء حتتها، واملاء وا القمر،فالنار حتت فلك خر، باآل

 امل.لعهي مركز ارض وسط ألوا
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فلك   ةبتبعيَّ ك رِّ تحماف يابس شفَّ  رٌّ حا ار خفيفة مطلقفالن

 ب إليها.حالة املركَّ ة عٰىل إا قوَّ مر، وهي طبقة واحدة، وهلالق

طبقات أربع: له  اف، شفَّ رطب  ف حارٌّ مضافيف خواهلواء 

قة الباردة بسبب ما  لطبنية: اقة لألرض. والثامالص ٰىل:واألُ 

: املالصقة لرابعةفة. والرصالطبقة ا ة:. والثالثاألبخرة نالطها مخي

 ا.هنء مبيش متزجوي ارنلل

ثة أرباع اف حميط بثالفَّ اء ثقيل مضاف بارد رطب شوامل

 .قة واحدةض، له طبراأل

ثالث  هلا  افة فَّ ساكن يف الوسط، ش ابس بارد ي ثقيل مطلق  رض واأل 

  ر. هبا البح   بقة حييط وطبقة هي املركز، وط   فة، ة منكش طبقات: طبق 

زاج امت من لقخت تباواملركَّ  وفاسدة، كائنة هاربع كلُّ األ وهذه

 ،املعادن وهي ثالث: ،لفةبأمزجة خمتلفة خللق متخاألربعة ا هذه

 النبات.و ،احليوانو

ا مع بعضه من تفاعل البسائطصلة طة حاة متوسِّ كيفيَّ اج املزو

 ورة كلِّ فيختلط، بحيث تكرس س ؤهار أجزاتتصغَّ  بعض، بأنْ 

 طة.سِّ ة متول كيفيَّ حيصٰى ر حتَّ اآلخ ا سورةواحد منه

 *  *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  السيوري املقداد /لطالبني اد اإرش

 ]:رم من اجلوهجساب األركُّ ة تكيفيَّ []] ٢٩ [[ص

ة يف جهزاد  ف جوهران فامألَّ ذا تإ: و]مة احليلِّ لعالَّ أي ا[ قال

ن اف خطَّ لَّ تأ نْ إ، وةنقسم يف الطول خاصَّ و ي، وهطُّ واحدة فهو اخل

ض، لعرالطول وا يف  قسمين هو السطح، وهوهتني ف جزاد يففام 

 جلسم، وينقسم يففام زاد يف جهتني، فهو اسطحان  فتألَّ  نْ إو

 .ثالث جهات

ة أو أربعطح من وهرين، والسن جم طُّ حيصل اخل ما ّل وأق 

 أربعة عٰىل خالف. أو ةستَّ  سم من ثامنية أوواجل الف،خثالثة عٰىل 

ل وَّ ألوا .ال أو ،حلياةبا وطاً رشكون مي ا أنْ مَّ إفض: را العمَّ أ و

كراهة، واإلرادة، وال ،والنظر ،والظنُّ  ،داالعتقاة، وقدرة: العرش

. والثاين: راكداإلو]] ٣٠[ص /[ مل،ألوا ،والنفرة ،والشهوة

رارة، والروائح، واحل طعوم،وال ،لوانكوان، واألأل، وااحلياة

 لتأليف.اامد، والعتصوت، والايبوسة، وربودة، والرطوبة، والوال

 .حملٍّ  يف ال قائامً  عرضاً  ناءلفاثبت قوم أ و

، نهجسام ماأل بة تركُّ  كيفيَّ بنيِّ ف اجلوهر رشع يُ عرَّ  لـامَّ  :لأقو

 يره.وسيجيء تقر ،نيملِّ كرأي املتكام هو 

يف أي  -  احدةام زاد يف جهة وان فجوهر فذا تألَّ إه أنَّ  اعلمو

  ة، صَّ الطول خا يف سامً منق ، ويكونطٌّ خفذلك  - جهة الطول مثالً 

  د يف جهتني فام زا باف خطلَّ ا تأذإوله عرض ينقسم فيه.  سلي ذإ

الطول، وهي  خلطِّ ف اجهة تألُّ  يفكون أحدمها ي بمعنٰى أنْ  -

يكون وال له  اً يكون مالصق ، بأنْ هلا خمالفةكون يف جهة  يلثايناو

سم يف  قوهو ين، فذلك سطح - هة العرضهي جيفه، و يف جهة تأل

 له. نيتحلصول جه والعرض،ل طوال

ل  عَ ُجي  أنْ جلسم، با جه حيصلالو هذاف سطحان عٰىل تألَّ  ذاإو

ض، جهة العر يكون يف ادمهيف جهتني، أح سطح مع سطح آخر

 جهة يهعليه، و منطبقاً  يكون ، بأنْ خمالفة هلا جهةيف  رخواآل

 العمق.جهة الطول والعرض و هات:ج الثمق، وينقسم يف ثالع

شاعرة]، فيكون األ مني [اللِّ تكني من املقملحقِّ ثر اا رأي أكذه

رين حيصل ذ من اجلوهإامنية جواهر، اجلسم ث هحيصل منما  قّل أ 

 صل اجلسم. حي طحنيسطح، ومن حيصل الس نيومن خطَّ  ،خلطُّ ا

من  ه حيصلنَّ ة، ألستَّ  م منسما حيصل اجل أقّل  ضهم:قال بعو

ة ، وثالثسطح ثل مثلَّ كش هيأة ىلٰ ع]] ٣١/[[ص  جواهرثة ثال

أحدمها باق انط، ومن السطحني حيصل ك سطح آخركذل ٰى خرأُ 

 ر، فيحصل اجلسم.خ اآلىلٰ ع

يف  ف اخلالهد، أي عىلٰ م فيه للعالَّ لا ) اخلالفىلٰ ع( :قوله

اجلسم من  بأنَّ ائل ق  السطح من أربعة نَّ أبلقائل ا نَّ إطح، فالس

 ة.ستَّ  ه منائل بأنَّ ثة ق ه من ثالل بأنَّ لقائية، واثامن

 ثةمن أربعة جواهر، ثال اجلسم حيصل نَّ إ :كعبيوقال ال

 بع فوقهايوضع را له طول وعرض، ثمّ فيحصل  ، ثل مثلَّ كشك

 ق.لعمله ا فيحصل ،طوبري خمروشكل صن هيأة عىلٰ 

ولو كان من  جسم قسم نم كلَّ  نَّ إشعري: األ احلسن وقال أبو

ن لتأليف مل احيص ما ّل ف، وأق ملؤلَّ  اجلسم بافرسَّ  هنَّ أل ،ينجوهر

ملباحث ا يف فعاً دي نُجي هذا املقام لفظي ال  واخلالف يف ن.ريهجو

 العقلية.

  يفط شَرت يُ ياة، أي باحل وطاً مرش ونيك ا أنْ مَّ إا العرض: فوأمَّ 

، الظنُّ اد، وعتقالة: القدرة، واعرشوهو ، اي� يكون ح ه أنْ لِّ حم

مل، األو والنفرة،لشهوة، وا ،والكراهة دة،واإلراوالنظر، 

 دراك.واإل

  ،للحيِّ  ارضاً ن عباحلياة، بل يكو وطاً مرشال يكون  نْ ا أ مَّ إو

و ا لهنَّ إف نها احلياة،ء، فمالفنا غرية ر منه هاهنا اثنتي عرشفقد ذك
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 رٰى،خوطة بحياة أُ مرش تكون ا أنْ مَّ إحلياة، فبا وطةرشكانت م

 ء بنفسه.رتاط اليشة، فيلزم اشياذه احلم التسلسل، أو هبفيلز

وهو  ،بالبرص كاً يكون مدرَ  أنْ ا مَّ إ م:سمن هذا القباقي وال

وق أو بالذ، أو بالسمع وهو الصوت، العتامداولوان ألن واكوااأل

رارة للمس وهو احلبا ، أوحو الروائوه بالشمِّ الطعوم، أو وهو 

 ة.يبوسلودة والرطوبة واوالرب

 هو اللجواهر ضد�  ائيبَّ جلُ ا بو عيلٍّ وأثبت أ]] ٣٢[ص [/

 اوجودي�  املوت عرضاً  ت أيضاً بوأث ،لٍّ حم يف عرض الء، وهو انالف

 ادي� وجو شاعرة البقاء عرضاً األ ثبت بعضأ و لحياة.ل ضدٌّ  هو

ٰىل ين، وعوعرش أحدل وَّ لرأي األعراض عٰىل افتكون األ .أيضاً 

ين، عرشالثة وث رأي أيب عيلٍّ  وعىلٰ  ين، هاشم اثنني وعرشي أيبرأ 

ء  شا ذلك إنْ ل فصيت يأيتين. وسرشعوأربعة  خريوعٰىل رأي األ

 تعاٰىل.اهللا 

 ]:ةاهيَّ ٰىل املع ة زائدة ه صفنَّ تعريف الوجود وأ[

 :تاملعلوماث يف أحكام لفصل الثال: ا]مة احليلِّ [أي العالَّ  قال

 مباحث: يه وف

صفة  ه ٰىل أنَّ إكثر هب األفذ ،الناس يف الوجود ختلفل: اوَّ األ

 قُّ واحل ة.يَّ ملاهس انف هٰىل أنَّ إن ب آخروهة، وذٰىل املاهيَّ ة عئدزا

أو معدومة، ونستفيد   موجودة اة بأهنَّ هيَّ ملانحكم عٰىل ا ال، ألنَّ وَّ األ

ة مل ة ماهيَّ يَّ اهامل :اولو قلن ة،املاهيَّ  عٰىل مفهومل زيادة وَّ األ نم

 :قلنا لو] الف ماري املناقضة [بخائدة غ فين، ومن الثاشيئاً  ستفدن

 ]. قضةنامة [كانت يَّ ست ماهلية املاهيَّ 

ا  مَّ إفيها، ف ة حاال� هيَّ ملاعٰىل ا الوجود لو كان زائداً  نَّ بأ وا:تجُّ اح

ل، سزم التسلل يستلوَّ األو .معدومة أو  ،ة موجودةيَّ اهوامل حيلَّ  أنْ 

 باملعدوم.  وجودام املاين يلزم قيالثو

  هي هي، ال باعتبار ثمن حي ةقائم باملاهيَّ ه أنَّ  ب:اوواجل

 .عدملا اعتباربال جود والو

حقائق ٰىل إ  َب ِس ذا نُ إ  كيلِّ  كلَّ  : اعلم أنَّ أقول ]] ٣٣[[ص / 

ٰىل زيد إ بالنسبة  نسان اإل نفسها، ك  يكون ا أنْ مَّ إ تي حتته فراد الأل ا 

عليه د ي ز ام ت نَّ إ منها، و احد و  كلِّ  ة نفس ماهيَّ ه نَّ إف  رو وبكر، وعم 

 ها،ن جزء أو يكو والوضع وغريمها.  ني األ  صة من وارض مشخَّ بع 

 كلِّ  ه جزء من نَّ إن والفرس وغريمها، ف نسا اإل ىلٰ إ بالنسبة  ان يوكاحل 

لضاحك عنها، كاملايش وا  رجاً ينها. أو يكون خا مشرتك ب  ا احد منه و 

  حقائقها. ن عن خارجا ام هنَّ إ ، فتهام ي حت تفراد ال ٰىل األ إ نسبة  بال 

ات  رتك بني املاهيَّ شمعنٰى فنقول: الوجود م ،ر هذارَّ قذا تإ

أو  ، اتك املاهيَّ س تلهو نفها، فهل لِّ  كىلٰ عق دصا جودة،املو

 يها؟لع زائداً نها ع أو خارجاً  ،جزؤها

ي وابن احلسني البرصوأبو شعري ألهب أبو احلسن افذ

. وذهب  كنةت أو مم، واجبة كانلوَّ األ ىلٰ إبنا وبخت من أصحان

 عىلٰ ه زائد نَّ إث، فقالوا: للثا اىلٰ إشاعرة ة واألاملعتزلن م املثبتون

 ممكنة.  نت أوة كاات، واجبهيَّ اامل] عي[مج

ة  اهيَّ ونفس م ،مكناتامل قِّ ح زائد يفه نَّ إ فقالوا: ،ا احلكامءوأمَّ 

 جب.لواا

ه  عٰىل بطالن لُّ ويد  ،به قائل معلَ  فلم يُ قسم الثاينا الوأمَّ 

 ن: وجها

يكون  أنْ  ت لزماللامهيَّ  د جزءاً ن الوجوكا وه لل: أنَّ وَّ ألا

ثله. واملالزمة زوم مامللام سيأيت، فطل كبا مزالالو ،باً واجب مركَّ ال

 .جب قطعاً ة الوايَّ ٰىل ماهدق عصا ذ الوجودإظاهرة، 

  اً قلكان سابات، للامهيَّ  كان جزءاً ه لو ثاين: أنَّ لا]] ٣٤[[ص /

زم كامللزوم والال ،يندويف الوج الكلِّ  عىلٰ سابق  ذ اجلزءإا، ليهع

 .، وهو بنيِّ نالبطال يف

ة، كام هو لزيادار اف اختملصنِّا نَّ أ  ملعاف ،هذاذا عرفت إ

ح رصِّ سيُ ه نَّ ت، ألاملمكنا يف حقِّ  لكن رة،شاعمذهب املعتزلة واأل

 امء.كرأي احل عينه، كام هود الواجب وجو عد بأنَّ ام بفي

  ،ةعٰىل املاهيَّ  زائداً د وجه لو مل يكن الوأنَّ ذلك ب عىلٰ  ستدلَّ وا

، باطلزم بقسميه والال ته،دئاف خالفدة احلمل، أو نتفاء فائاللزم 

 .البطالنيف  ثلهم - وهو كونه ليس زائداً  - لزومفامل

، رةً ا موجودة تاة بأهنَّ كم عٰىل املاهيَّ نحا نَّ مة: فأليان املالزا بأمَّ 

جود بات الوثإ لوَّ من احلكم األفيد ، ونستخرٰى دومة أُ مع اهنَّ وبأ

ن لكا و كان نفسهاه لنَّ إف ة،داالزيعٰىل تقدير  ام يتمُّ نَّ إوذلك ، ةللامهيَّ 

فرض ذ الإ، )ةماهيَّ  ةاملاهيَّ ( :اولنبمنزلة ق )ة موجودةاملاهيَّ ( :ناقول

 :اولنكن قللعبارة. ام كان يف ايراد أهيِّ إفال فرق يف  سها،ه نفأنَّ 

 :لام تقوك، ء عٰىل نفسهمحل اليشه نَّ أل )،غري مفيد  ةيَّ ة ماهاملاهيَّ (

ا هلكنَّ ة،حصلت الفائدملا  اً دئاز نيك ، فلو مل)سان برشناإل(

 :لناوق وهو - ينكم الثااحل من . أو نستفيدحتصل، فيكون زائداً 

 وجودللو كان اة بالعدم، و املاهيَّ احلكم عىلٰ  -) ومةة معداملاهيَّ (

 لتناقض.نا ااستفد ةس املاهيَّ نف

ة  املاهيَّ ( :اون قولنكفسها يد نذا كان الوجوإه أنَّ : كلوبيان ذ
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ثبات العدم إ نَّ ة، ألاهيَّ ليست م ةاملاهيَّ  :نازلة قولنمب )ةومعدم

ة اهيَّ امل( :ن قولنافيكو]] ٣٥/[[ص  .هوجود عنب السل ءلليش

الوجود هو ، وجودةوة ليست ماملاهيَّ  :نامنزلة قولب )معدومة

 :قولنا زلةت موجودة بمنة ليسهيَّ اامل :فيكون قولناة، ملاهيَّ ا

ب أحدمها دان، فسلحام متَّ هنَّ تقدير أ لا ذإ ة،ة] ليست ماهيَّ يَّ [املاه

بمنزلة  حينئذٍ  )معدومة ةملاهيَّ ا( :لنافيكون قو خر.هو سلب اآل

ني أع - يكون ذلكوهو تناقض، فة، ماهيَّ ة ليست املاهيَّ  :قولنا

 و باطل.وه ،من هذا الرتكيب تفادو املسه - التناقض

 .ةزمملالاد ظهر من بطالن فق ،زمالالن البط ا بيانوأمَّ 

لزم من انتفاء كونه نفسها ثبوت ذ ال يإ ،الدليل نظر ويف هذا

 .النه ليتمَّ بط من ، فال بدَّ ون جزءاً يك ز أنْ او، جلداً زائ ونهك

ا  مَّ إها للزم نفس مل يكنه لو بأنَّ  ة:اهيَّ ه نفس املقائلون بأنَّ ال احتجَّ 

 لعدم.د واجتامع الوجوسل أو اسلتلا

هلا،  كان صفة لة، املاهيَّ عٰىل  اً دائز نكا ه لوالزمة: أنَّ يان املب

 ا أنْ مَّ إف ة،اهيَّ بامل امً ئقا نئذٍ د حيوجووالصفة قائمة باملوصوف، فال

 عدومة. أو وهي م ي موجودةم هبا وهيقو

ة دوفيها وهي موج ا حلَّ ذإه نَّ لتسلسل، ألم ال لزوَّ ان األك نْ إف

 ءيشال اط لزم الشرتالَّ إود، ولوجاهبذا  موجودة تكون أنْ  ال جائز

تكون  نفسه، وهو حمال، فبقي أنْ ء عٰىل يشم الفيتقدَّ بنفسه، 

 اين، ونقول فيهٰىل الوجود الثإم لكالوننقل ا ،جود آخرة بوجودمو

 م التسلسل.يلز، واجر�  لمَّ ل وهوَّ  األام قلنا يفك

جود لو تامع افيلزم اج  عدوم، وجود بامل مل ا  ثاين يلزم قيام ن ال كا  نْ إ و 

، نه زائداً تقدير كو  الزمان عىلٰ ل، ومها ط ه باسمي ق ب  والعدم، والالزم 

  ملطلوب. ا   ها، وهو سف فيكون ن ،  اً ائدز]]  ٣٦/[[ص    فال يكون 

 كوني أنْ  ه زائداً زم من نفي كونذ ال يلإ ، الً ا قلناه أوَّ ويرد هنا م

 .بطالهإن م ، فال بدَّ جزءاً  يكون از أنْ ، جلونفساً 

هي  وأو  ،دةووجم ي يقوم هبا وه ا أنْ مَّ (إ :مجلواب: قولكوا

هبا قوم ي نْ ، وهو أ ثالثاً  هنا قسامً  نَّ إ، فمنع احلرصن قلنا: . ة»معدوم

ا ار أهنَّ ودة، وال باعتبموجا ، ال باعتبار أهنَّ هيث هي يحمن 

 معدومة. 

ا و هو كذا، أردنيث هء من حاليش :قلنا ذاإا نَّ أ ان ذلك: وبي

أوصافه،  ائرس نء آخر معه مار يشعتببا ء مأخوذ الاليش ] أنَّ هب[

ك ذل كذا يكون كذا، أردنا به أنَّ  هنَّ إحيث ء من اليش :ذا قلناإو

 يثبت له كذا. افوصن األم مع وصف ءليشا

ي  وه أو ،ةهي موجوديقوم هبا و أنْ ا مَّ (إ :قولنا ة يفيَّ اهفامل

و العدم، الوجود أ  ووهف من أوصافها، ع وصأخوذ مم )معدومة

ا هبذهي هي، و ذ من حيثؤَخ تُ  نْ أ خرٰى، وهي لة أُ ا حاهلفيكون 

 ا الوجود.ار يقوم هباالعتب

  ف يدلُّ به املصنِّ حتجَّ ا يذوجود الال أنَّ فاعلم  ، ذا عرفت هذاإ

ق ملحقِّ ح ارصَّ  فال. وقدا يف اخلارج ذهن، أمَّ  الزيادة يف الىلٰ ع

ك يف بذل )هرسَّ اهللا  سدَّ ق (يس وطالين جة نصري الدِّ خوا مةالَّ الع

 . ل التعقُّ يادته يفزو ل:التجريد، فقا

ات يف  ة ما من املاهيَّ ق ماهيَّ قُّ يستحيل حته : أنَّ ذلكوبيان 

 خلارج.دة يف اق الزيا، فكيف تتحقَّ الوجود نعدة منفرارج اخل

 ]: وأقسامه اشرتاك الوجود[]] ٣٧ص [[/

ه أنَّ  قُّ رتك: احله مشأنَّ  يف : البحث الثاين]يلِّ مة احل[أي العالَّ  الق 

التقسيم ، ومورد مكناجب واملوٰىل الإ م الوجودقسِّ نُ  اك، ألنَّ كذل

ود، يض الوجقنوهو  د،واح أمرالنفي  نَّ وأل .قسامشرتك بني األم

 :يف قولنا القسمة تنحرصد مل دَّ ه لو تعنَّ ، ألداً فيكون الوجود واح

 .)عدومد أو ما موجومَّ إ ءيشال(

يف  قحقِّ ملافعله ه كام الذي سبقث عٰىل هذا البح مأقول: لو قدَّ 

ادة بأدنٰى سهولة، رتاك الزيزم من االشلذ يإسب، ند لكان أ التجري

 ].هتا، [وهو باطلابخصوصيَّ  تااهيَّ ملاد ا لزم احتِّ وإالَّ 

  قريرتع يف نرش متني، ثمّ دَّ ر هنا مقفلنذك ،عرفت هذا اذإ

 بحث:ال

  ،قسمني: لفظيٰىل شرتاك عالا اعلم أنَّ  :ٰىل)وألُ مة ا(املقدَّ 

 وضوع ملعانٍ ظ واحد مفيكون ل نْ فهو أ  ،لفظيا المَّ أ  .ويومعن

 نيرصة، وعباالني ا موضوعة لعهنَّ إف )العني(كلفظة خمتلفة، 

أي ء  اليشوعني .اء، والركبةوعني الذهب، وعني امل  الشمس،

 . تلفة خم انٍ يها، وهي مععانمن م غري ذلك ىلٰ إنفسه، 

 مورأُ ني ب كمشرت واحداً  ىن معنًكوي فهو أنْ  ،ويعنا املوأمَّ 

وهو اجلسم ٰى واحد، ه معننَّ إف ناحليوا فة كمعنٰى كثرية متخال

والفرس والبقر  نساناإل موجود يفدة، راك باإلاس املتحرِّ احلسَّ 

يوان للحكور ذعنٰى املامل نَّ إفة، فمور خمتلر وغريها، وهي أُ واحلام

 سمجه نَّ فرد منها أ  لِّ كدق عٰىل صيه نَّ إحد منها، فوا يف كلِّ موجود 

ك ٰى املشرت ذلك املعنىلٰ إص صِّ خمدة، ومع راك باإلحرِّ اس متحسَّ 

 ذكورة.م املساق من األ يصري ذلك املجموع قسامً 

 ٰى قسمني:ك املعنواملشرتك باشرتا نَّ أ اعلم  :مة الثانية)املقدَّ (
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 لثان يف املاحليواة، كبالسويَّ ٰىل أفراده ه عصدق  نمها: يكوأحد

ة، لسويَّ عٰىل سبيل ا ٰىل أنواعهعه دق ص نَّ إف]] ٣٨[[ص / وراملذك

يف بعضها أضعف، أو يف و ها أشدّ يكون يف بعض غري أنْ  نم

 ٰى سمَّ فهذا يُ  ري ذلك.ٰىل غإ ،ثضها أحد بعويف أقدمبعضها 

ة ه يف كيفيَّ رادق أفففق، لتوااطؤ وهو التوامن التو أخذاً  )متواطئاً (

 .ليهاصدقه ع

دم من أو أق  عض،ب نم ها أشدّ ن يف بعضوكي وثانيهام: أنْ 

ه أقوٰى نَّ إثلج، فٰىل الإسبة نياض بالببعض، كالأو أوٰىل من  ،بعض

ز ض، وكالتحيُّ  البياٰى نا يف معشرتكا نْ إلعاج، ومنه يف ا وأشدّ 

ٰى مَّ سيُ ض. ورٰىل العإمنه بالنسبة  ه أقدمنَّ إٰىل اجلوهر، فإ بالنسبة

ختالف ة االجه ىلٰ إظر ن نْ إفيه  راظلنا نَّ أل )،ًا كشكِّ م(قسم هذا ال

التواطؤ  الصدق أومهه ٰىل جهةإنظر  نْ إو اك اللفظي.أومهه االشرت

 اكون ذاتي� ال ي أنْ  مذا القسزم هلوا. ومن كاً مشكِّ ي مّ ك، فُس شكِّ فيُ 

 . همظانِّ  ر يفرَّ كام هو مق ملا حتته،

د الوجو يف َف لِ اختُ  ه قدفاعلم أنَّ  ،ماتقدَّ ت هذه املرذا تقرَّ إو

 هب أبو احلسنياملعنوي؟ فذظي أو اك اللفشرتاالب هو مقول له

ة ماهيَّ  كلِّ  وجود نَّ ل، ألوَّ ٰىل األإشعري سن األحلوأبو ا يالبرص

كان يقع  نْ إف، ٰى يكون مشرتكاً تَّ زائد ح كافليس هنها، نفسهو 

عرفت ضعف  قد ، وريلفظ ال غكة فذلك يف الن املشارء ميش

 لك.يف ذتهم جَّ ح

ومجهور عتزلة ابه من املأصحو مأبو هاشو ءهب احلكاموذ

هو مقول  :ل احلكامءفقا ،ختلفواء اهؤال ثاين. ثمّ ٰىل الإشاعرة األ

هاشم وأتباعه  قال أبوو وجودات،امل من تشكيك عٰىل ما حتتهبال

ار تواخ]] ٣٩. /[[ص لتواطؤمقول با هو :هبريين األالدِّ وأثري 

 ليهع لالدليو .ءذهب احلكامم  طويسال قحقِّ ف واملنِّملصا

 وجهان: 

كان كذلك  اموكلَّ  ،ةاملعنويَّ د قابل للقسمة الوجو نَّ إل: وَّ األ

 .د مشرتكفالوجو ،ان مشرتكاً ك

ل:  فنقو ،الواجب واملمكنٰىل إه مقسِّ ا نُ نَّ ألف ،ا الصغرٰى مَّ أ 

  ىلٰ إوجي، رني واخلاٰىل الذهإ، و مكاين إود ود واجبي ووجوج

م قسَّ لعقل، كام يُ د اعن لةوبمقوهذه القسمة  ،لعرضٰىل اإوهر واجل

 .اس وغريمهنسان والفراإل ىلٰ إيوان احل

 ات الكيلِّ ة عن ذكر جزئيَّ سمة عبارالق نَّ ألف ،الكربٰى  اوأمَّ 

ا نأخذ نَّ أ ك ا يشاهبها، وحترير ذلول أو مصفعليها بادق الص

  مّ ، ثامً ت فيصري قساص ملخصِّ اما من  صاً إليه خمصِّ  م ونضمُّ املقس

 فيصري قسامً آخر،  صاً إليه خمصِّ  نضمُّ ه ونيعب أخذ ذلك املقسمن

مشرتك،  نئذٍ القسمة حيسام، فمورد ق ألا يتهنٰى تحتَّ وهكذا  ،آخر

ذا ال وغريه من أنواعه، وهلالنسان ا ىلٰ إبة النسن بكام قلناه يف احليوا

 ام، وال شكَّ هبين كاً كونه مشرتواحلجر، لعدم نسان اإلٰىل إينقسم 

يكون ف ،جودوٰىل هو الواألُ الة ملقا ذهرد القسمة يف همو أنَّ 

 . كاً مشرت

 )؟جودوال(و لفظ ون املقسم هيك نْ وز أ ال جي مَ ـقلت: لِ  نْ إ

 .مطلوبكم ال يتمُّ ، فاظي� لف فيكون االشرتاك حينئذٍ 

نظر مة، مع قطع الورد القسا ننَّ إ، فاه رضوريما ذكرن نَّ إقلنا: 

 فظي.الل وضعلعن ا

ذلك كان الوجود ام كان ككلَّ و ،في أمر واحدالن نَّ إ: الثاين

 . مشرتكاً 

 لتاميزت الَّ إفيه، ود م ال تعدُّ العد نَّ فأل ،وىلٰ مة األُ املقدَّ  اأمَّ 

 زالتميُّ  نَّ عدمات، ألبني ال زيال متا هنَّ أ ] ]٤٠/[[ص  أفراده، مع

وت بثء آخر، ويست ثابتة ليشء لة ليشعبارة عن ثبوت صف

كام م بثابت دعلان م ءف، وال يشوصوبوت املفة يستدعي ثالص

، وهو داً كون واحيف، داً دِّ ، فال يكون متعزاً متميِّ يكون  م، فالتقدَّ 

 طلوب.امل

ه نقيض أنَّ  احد، مع و ن العدما كاذإ هنَّ فأل ، مة الثانيةا املقدَّ مَّ وأ 

 يكن ه لو ملنَّ ، ألأيضاً  اً جود واحديكون الو فيلزم أنْ  ،الوجود

 .اً دتعدِّ ملكان  حداً وا

ود أو موجا مَّ إء اليش( :قولنا لقسمة يفا رصتنح ال وحينئذٍ 

د آخر بوجو وداً هو كونه موجآخر، و لعقل قسامً لطلب ا )،معدوم

زم بانحصاره العقل جي ورة أنَّ الرضم با نعلغري ذلك الوجود، لكنَّ

 عىلٰ  آخر يدلُّ  دم طلبه قسامً آخر، فع ا وال يطلب قسامً يف أحدمه

كثريين،  دق عٰىل اصو هو ،اً دواح ىنًد معالوجو ونعدمه، فيك

 وهو املطلوب. ،يف ذلك][ شرتكاً فيكون م

أمر نفي  حد، بل لكلِّ أمر وافي الن م أنَّ سلِّ ال نُ  :قلت نْ إ

نهام هكذا:  ه، والرتديد يقع بيصُّ وجود خي رأم كلِّ ل أنَّ  ه، كامخيصُّ 

كون ه، أو يب صِّ خلاده اوبوج وداً يكون موج ا أنْ مَّ إء يشهذا ال

طل  بوال ي به، سلبه اخلاصُّ وذلك هو  .نهع فياً منتد ووجك الذل

 .احلرص حينئذٍ 

هبا،   وجودها اخلاصِّ ة مقابل ليَّ ماه كلِّ  عدم أنَّ  نامسلَّ  قلنا:
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 وعٰىل غريه، فيكون صِّ لك اخلاذ ول عىلٰ ق مقطللكن العدم امل

كم به عٰىل ُحي  أنْ  ه، ويصحُّ لد مشرتك يقابمن وجو ، فال بدَّ مشرتكاً 

 )،كمشرت الوجود عامٌّ ( :قولناب اد، وهو املرصٍّ خا دٍ وجو كلِّ 

 ون موجوداً يك ا أنْ مَّ إء : اليشاكذه نئذٍ كون الرتديد املذكور حييو

 البحث.آخر  ىلٰ إبالوجود املطلق، أو بالعدم. 

 :(حتقيق) ]]٤١[ص [/

ر،  تكثُّ فيها  حدة ليسعقولة واالوجود طبيعة م قد عرفت أنَّ 

لة ، الستحاركثُّ ات، حصل له التيَّ هاملل ضهعرو ِربَ عتُ ا اذإ نكل

لك كون ذي ذٍ وحينئدة، املتعدِّ  يف املحالِّ لواحد حلول العرض ا

ة عارضال واحد من هذه الوجودات يف كلِّ  اً ق متحقِّ مر الكيلِّ األ

ارضة لعهذه الوجودات ا عليها، أي عىلٰ  ادقاً ات [و]صيَّ للامه

عٰىل تلك  صدقها أمَّ وه. اتجزئيَّ  ىلٰ  عيلِّ الك مرألات، صدق اهيَّ للام

العارض عٰىل  ت، صدقضة هلذه الوجودات املعرواهيَّ املا

ة ات العارضتلك الوجود عىلٰ  الً وقم فيكونمعروضاته، 

 بطبيعة ة أوىلٰ لَّ عوجود ال نَّ إف بالتشكيك، الختالف صدقه عليها،

 وجود املعلول.الوجود من 

 لك.ذ غري ىلٰ إرض عوجود ال جلوهر أقدم منود اا وجوكذ

.  )مقول بالتشكيك هنَّ (إ :ءكامراد من قول احلامل هذا هوو

ا جودين: أحدمهة واهيَّ م لكلِّ  أنَّ  التقرير: ااصل من هذفاحل

ك بني مشرت خرا خمالف لغريه من الوجودات، واآلهب خاصٌّ 

 ميع.جلا

  ]: مكان اإل تناع و م جوب واال العدم والو ر الوجود و بداهة تصوُّ [ 

ر وُّ تص أنَّ  : احلقُّ ثالثبحث ال: ال]يلِّ حلامة الَّ ع[أي ال لقا

ال ه نَّ كان واالمتناع رضوري، ألمواإل والعدم والوجوب الوجود

 ه ليس بمعدوم.وأنَّ  ،وجوداً من كونه معند العاقل ء أظهر يش

وال  ما ليس بممكن(ه بأنَّ الواجب  فمن عرَّ و]] ٤٢ [[ص/

 وأنَّ  )،عتنمم وال بليس بواجما (ه ن بأنَّ ف املمكوعرَّ  )،ممتنع

يقال  امكلَّ مه الدور. وكذا لز )،ودهجون هو الذي ال يمكتنع املم(

 .يفاترلتعيف هذا الباب من ا

 مسألتان:  هذا البحثأقول: يف

وم د ذهب ق ق ورضوري، عدم والر الوجود تصوُّ  نَّ أ  :وٰىل)(األُ 

ة، يفات رديَّ ه بتعرفووعرَّ د كسبي، جور الوتصوُّ  أنَّ  ىلٰ إقني غري حمقِّ 

 ٰىل الفاعلإقسم أو املن ،م دي احلادث والقىلٰ إم املنقسه نَّ إ :هلمقوك

 . ريفات فاسدةوهذه تع ،عنه َرب ُخي  فعل، أو الذي يمكن أنْ نوامل

معرفة  ته عىلٰ فرف معوقَّ  يتبام فوا الوجودم عرَّ هنَّ فأل ،لوَّ ألا اأمَّ 

ا مادث هو عدم، واحلده اليسبق وجومل  القديم هو ما نَّ إالوجود، ف

فيكون  ،هامزء مفهوم تعريفود جفالوج ،وده العدمجو قبس

ريف ه، والتعي عليمهامدخذا يف تعريفه لزم تقأُ  ، فلوعليهام ماً تقدِّ م

ٰىل ع ءم اليشتقدُّ زم ره، فيلة يف تصوُّ ه علَّ نَّ ف، أل املعرَّ سابق عىلٰ 

 وهو حمال.  ،هنفس

 هو علفنود، واململفيد للوجو االفاعل هذ إك، ثاين فكذلالا وأمَّ 

 الوجود.  معرفةىلٰ ع ف معرفتهامتوقَّ فقد وجود، املستفيد لل

ق   متحقِّ ىلٰ إر هبا اام يشنَّ إ )الذي(لفظة  نَّ فأل ،ثالالث اوأمَّ 

 نفسه. [الوجود] يف حدِّ  ذَ ِخ أُ  ثابت، فقد

دم بدهيي ر الوجود والعتصوُّ  ٰىل أنَّ إ نقوحقِّ ب املوذه

عم بعض هؤالء ز أنَّ  ريغتعريف، ٰىل الإفيه  ةوال حاج ر،وُّ لتصا

 مكتسب.ر التصوُّ  يهيكون الوجود بد ][أنَّ 

هيي، دودي بوج رتصوُّ  عليه بأنَّ  لَّ دِ ستُ وا] ]٤٣[[ص /

، جزء من اخلاصِّ  ذ العامُّ إوجودي،  من جزءاً  وجود املطلقوال

ر وُّ لكان تص اي� سبان كذ لو كإ، اطلق بدهيي� كان امل ككان كذلذا إو

قوف املوسبي، وزئه وجزؤه ك جعىلٰ  فوقوه منَّ ، ألاي كسبي� وجود

ه أنَّ والفرض  ،اسبي� ر وجودي كن تصوُّ بي، فيكوسكي عٰىل الكسب

 لف. ا خهذ ،بدهيي

 يه نظر:فو

 ،ةة نظريَّ مسألهو عٰىل اشرتاك الوجود، و ه مبنيٌّ نَّ فأل ،الً ا أوَّ أمَّ 

 فيها.  َف لِ ختُ وهلذا ا

هو بل  ،من وجودي اً زءجاملطلق  نع أنَّ ا نمنَّ إف ،ثانياً  اوأمَّ 

 .ال يكون جزءاً م، فقدَّ ت امقول بالتشكيك كه منَّ ، ألله عرض عامٌّ 

ا نَّ إفوائل، ل األمن أوَّ  يبدهي عدمر الوجود والتصوُّ  أنَّ  قُّ واحل

 حالة مل هل، حصلت كان ثمّ الذي مل يكن  زيداً  م رضورة أنَّ نعل

ال ه نَّ إف ،مكذا العدوجود. ووتلك هي الن قبل، تكن حاصلة م

 ،مدوه ليس بمعوأنَّ ، اً موجود اقل من كونهالععند  ء أظهريش

هبام   حاجةفالنسان، إ حيكم هبام كلُّ ، نانيِّ والعدم أمران ب فالوجود

  تعريف. ىلٰ إ

متناع واال كانمر الوجوب واإلتصوُّ  نَّ أ  :ثانية)ملسألة ال(ا

 وضحأ  وفهف به رَّ عما يُ  كلَّ  نَّ إف تعريف، ىلٰ إ حيتاج هيي، والدب

  ًا شفٰىل معانيها وكيه عهو تنبء يف ذلك ف] يش[يف قيل نْ إف منه،

 ،لذاهتا دة مقتضية للوجواملاهيَّ  نكو وبا، كقولنا: الوجأللفاظه
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يض مكان كوهنا ال تقتم لذاهتا، واإلتضية للعداع كوهنا مقواالمتن

 هتا.لذا ماً دعوال  اً وجود

 فواعرَّ ، فبيسفهومات كر هذه املتصوُّ  نَّ ٰىل أ إقوم وذهب 

ن كمملوال ممتنع، وا ممكنليس ب ما]] ٤٤[[ص / هأنَّ بالواجب 

 جوده.وملمتنع هو الذي ال يمكن وا، نعس بواجب وال ممتبام لي

لزم منها الدور كام ترٰى، ه ينَّ أل يفات فاسدة،ذه التعرهو

 يف تعريفه. ذَ ِخ ه أُ نَّ ر، ألخ اآلمنها عىلٰ  دواح كلِّ رفة مع فلتوقُّ 

يف   رناهما ذك ىلٰ إشارة إ ره، آخىلٰ إ ...)ل ما يقا كلُّ  اذكو( :لهقو

واجب هو ال( :م، وكذا قول بعضهفناهزيَّ و ودتعريف الوج

نقول: ما ف )،الغريٰىل إفتقر كن هو املموامل ،رياملستغني عن الغ

فيقال: هو فتقر؟ ما امل :لونق ثمّ  تقر،ملفاملستغني؟ فيقال: غري ا

 . نكميف املوكذا الكالم  مكن،امل

 ]:ةعقليَّ ت العتبارامكان من االاإلاع ونب واالمتكون الوجو[

مة لاي [أ  قال : الوجوب واالمتناع رابعال : البحث]احليلِّ عالَّ

ة يف وجوديَّ  وراً موليست أُ  ،ةت العقليَّ العتبارااكان من مواإل

 .نا واجب أو ممكمَّ إرج فهو اد يف اخلموجو كلَّ  نَّ اخلارج. أل

 لزم ان واجباً ك نْ إف ،اخلارجيف  اً بتافلو كان الوجوب ث

ن الوجوب ع لزو جاز زواله، في كناً كان مم نْ إتسلسل، وال

 ، هذا خلف. ب ممكناً لواجا فيكون ،الواجب

كان املمكن  واجباً  كان نْ إف ،يف اخلارج ان ثابتاً كمان اإلكولو 

ا لواجب واجب، هذط ارش  نَّ ، ألباً واج فيهالذي هو رشط 

 لسل.زم التسل ،اً نكان ممك نْ إو خلف.

وهو   - ف بهوصوكان امل ،يف اخلارج اً ثابت االمتناعكان  نْ إو

بوت ثثبوت الصفة فرع  نَّ ، ألارجاخليف  ثابتاً  - رجيف اخلا عنمتامل

 حمال.  وهو ،صوفوامل

ن أمراة الوجود واملاهيَّ  أنَّ  ل: ال شكَّ أقو]] ٤٥ [[ص/

بأحدمها  مَ كِ حُ ن يأمر لُّ وك خر، اآلبأحدمها عىلٰ  مكَ ُحي ، نمعقوال

 -  ةة كانت أو سلبيَّ ابيَّ جيإ - واقعة بينهامال نسبةلل  بدَّ خر، العٰىل اآل

أو  عا الوجوب أو االمتنامَّ إث: ثالات المن الكيفيَّ  ةفيَّ من كي

ة ر املاهيَّ ها الذهن عند تصوُّ ة يعترباريَّ مور اعتبأُ  كان، وهيماإل

 ج.ارق يف اخلهلا حتقُّ يس ، ولاهجود عليالو محلو

ذكر  قد ف ،مُّ ا العاأمَّ . وخاصٌّ  ،مٌّ وجهان عاعٰىل ذلك  ويدلُّ 

نع ملمتا نَّ إاملعدوم، ف دقة عىلٰ اصة ثهذه الثال نَّ يس أق الطواملحقِّ 

 . واملمكنواجب العدم هوأنَّ  ،دل الوجويه مستحيصدق عليه أنَّ 

 ذاإم، و ودوهو مع وجودال نه ممكقبل وجوده يصدق عليه أنَّ 

صاف العدمي الة اتِّ تحة، السكانت عدميَّ ا هب ومدصف املعاتَّ 

 ويت.بمر الثألبا

س قدَّ (ف ال املصنِّق  قدف ،وبا الوجمَّ ل: أ فنقو ،ا اخلاصُّ مَّ وأ 

ودها قلنا بوج نْ إالنسب، فبه الحق وٰىل أنَّ يف املناهج: األ )هرسَّ اهللا 

 ريوذلك غ :)فهم رش دا(يخنا  فال. قال شوجودي، وإالَّ فهو 

 ٰى يلزم، حتَّ ة يَّ بة كلّ موج عِ لنسب مل يدَّ ئل بوجود القاا نَّ إفالزم، 

متنع ي مامن النسبة  نَّ ا بأحورصَّ جوب، بل قد الوجود ومن ذلك 

 المتناع.ب واجو، كالوده خارجاً وجو

وجوب لو كان النقول:  ه أنْ ام تقريربف هنا املصنِّ واستدلَّ 

ب، اجومكان الإ وأ لسل، لتساا مَّ إارج للزم يف اخل موجوداً 

 ثله.باطل، فامللزوم م والالزم بقسميه

أو اجب ا ومَّ إفهو  ،ارجيد خموجو كلَّ  نَّ ن املالزمة: أ بيا

لزم التسلسل،  باً اجكان و نْ إ حينئذٍ فالواجب  ،فتممكن ملا عر

ل الكالم جوب، وننقله الو]] ٤٦/[[ص  يذب هو الجالوا نَّ أل

 ويلزم التسلسل.ل، وَّ يف األ اكام قلنفيه ول ٰىل الثاين ونقإ حينئذٍ 

من  ءيشليه عيستحيل  ذ املمكن الإ ز زواله،جا كان ممكناً  نْ إو

ال  ذ املمكنإ، قعاً نفرضه والفه ذا جاز زوالإو د،جوال الوالعدم و

ب عن ول الوجوزي حينئذٍ زم من فرض وقوعه حمال، ويل

كان مإ و . سلاملالزمة والتسل، فقد بانت كناً ، فيكون ممالواجب

، وجود الوجوب خارجاً ا الزمان من فرض ومه ،لب حماجاالو

 طلوب.امل وهو ، اخلارجيف كون موجوداً فال ي

ه أنَّ  رقلنا: نختا )،كنجب أو مماوا مَّ (إ :قولكم نَّ أل ،نظر وفيه

ب بل وجو ،نوعقلنا: مم )،ه وجوبفيكون ل( :قولكم واجب.

ا مهدأح أنَّ ل وَّ أله وبني الوجوب اعينه، والفرق بينالوجوب 

 الوجوب.جوب خر وة، واآلاهيَّ امل بووج

 ىلٰ إساب أمر نتة اليَّ فلوجوب كيا عنه: بأنَّ  جياب أنْ  ويمكن

، طعاً يرة ق اة املغايرة مغفيَّ بني، وكيستمننسبة مغايرة للوال ،آخر

 طلوب.، وهو املين زائداً فيكون الوجوب الثا

 امَّ إم ج لزاراخل يف لو كان موجوداً ه نَّ فأل ،نمكاا اإلوأمَّ 

 أو التسلسل. ،مكنامل وبجو

  عارض له،صفة للممكن و مكاناإل نَّ أ املالزمة: ان وبي

و كان لف .وجود معروضاهتاقها قُّ  حتط يفشَرت ض يُ واروالع

رشط  نَّ أل ،اً يكون واجب مكن أوٰىل بأنْ ن املا، كمكان واجباً اإل
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 الهوز زو، فيجلكان ممكناً  كن واجباً ذ لو مل يإاجب واجب، الو

 ا خلف. ب. هذه واجوط، والفرض أنَّ رشامل لوز، فيئذٍ حين

ن امكٰىل اإلإ المالك لان، وننقمكإلكان له  ان ممكناً ولو ك

املمكن حمال،   بووجو .اجر�  وهلمَّ  الً ا أوَّ نلق  ونقول فيه كام اين،الث

 . كام جييء حمال يضاً والتسلسل أ  احلقائق، م انقالبلز الَّ إو

 جوداً مو كانمإلض كون ان فرن مالزماومها ]] ٤٧[[ص /

 هو املطلوب.، وذلك فيه كون موجوداً  يفال ،يف اخلارج

املمتنع  كانيف اخلارج، ل وداً ن موجاه لو كنَّ ألف ،تناعما االمَّ وأ 

 له. مثم ثاين باطل، فاملقدَّ لج، واريف اخلا وجوداً م

وعارض له،  لممتنع ناع صفة لاالمت نَّ أ  ة:طيَّ الرش بيان

 - كان العارضفلو  ،ضو رعون املض بدلعروجود ا ويستحيل

 م منزحمال ال د املمتنع، وهولزم وجو موجوداً  - المتناعأعني ا

فيه  داً يكون موجو فاليف اخلارج،  جوداً ناع موتض كون االمفر

 طلوب.ملوهو ا

 ]:مهوجود جوهر الفرد وعد[

يف أحكام   لرابع:: الفصل ا]مة احليلِّ ي العالَّ أ [ قال

 احث: مب وفيه :اتاملوجود

م ر الفرد، فأثبته قوالناس يف وجود اجلوهاختلف  :لوَّ األ

 آخرون. ونفاه

ي  عٰىل سطح حقيقيقة كرة حقنا ذا وضعإ انَّ : بأناملثبتو احتجَّ 

 يه القتهعل حرجتذا دُ إعة، فمضلَّ  كانت الَّ إ ينقسم، وقته بام الال

 اهر.بني من اجلومركَّ  كونانبنقطة، فيض فرَ يُ  آنٍ  يف كلِّ 

 نْ إرين، فبني جوه ضعنا جوهراً ذا وإ انَّ أب :فاةالن جَّ واحت

م. النقسالزم ارس باأل كان ال نْ إزم التداخل، ورس لاألالقامها ب

 ب كتايف ذكرناها]] ٤٨ /[[ص فني رالطج كثرية من جَ حُ هنا وها

 .)رساراأل(

فراد، وكان األاجلواهر  ب منم مركَّ اجلس نَّ أر قرَّ  لـامَّ أقول: 

 ، ذلكة الربهان عىلٰ مقاإٰىل إافتقر  ،اهرجلوا تبو ثعىلٰ  فاً متوقِّ  ذلك

 . قاماملهذا  مني يفكامء واملتكلِّ آراء احل وقد اختلف

ه  ب فلمركَّ  لُّ ب، وككَّ رمم نقول: اجلس أنْ  هنا القول وحترير

حاصلة فيه تكون  أنْ  امَّ إ ؤهجزافاجلسم له أجزاء. وأ  أجزاء،

و أ  ،اهيةنتتكون م نْ أ  امَّ إكال التقديرين  و بالفعل، وعىلٰ أ  ةالقوَّ ب

 غري متناهية. 

 ام أربعة:سق فاأل

، وهو ةيه بالقوَّ فة وجودمن أجزاء م باً ون مركَّ يك ل: أنْ وَّ األ

  واحد يف و  نفسه، كام هم واحد يفه دعنفهو  ،احلكامء مذهب

 متناهية. مات غري اقبل انقسه ي أنَّ الَّ إ، احلسِّ 

ية املنته ةمبل القسيق هنَّة، لكأجزاء بالقوَّ ب من ه مركَّ أنَّ  ثاين:ال

 كامء، وبه قالبعض احل وهو مذهب القسمة، ال يقبل ٰىل حدٍّ إ

 ين.االشهرست

وهو تناهية، م ريأجزاء بالفعل غمن  بمركَّ ه الث: أنَّ ثال

 م. امذهب النظَّ 

 أنَّ  ة العدد كامل متناهيعزاء بالفأج ب منه مركَّ ابع: أنَّ الر

ال   منقسمريغجزاء ألاذه ه نواحد م قدار، وكلُّ سم متناهي املاجل

 .ومهاً وال  ضاً بحسب الذهن، ال فربحسب اخلارج وال 

 ىلٰ إسم يف القسمة ء اجلانتها ام عٰىل عدمظَّ نوال ءق احلكامفواتَّ 

يف  د بالفعلوجوام مه عند النظَّ أنَّ  الَّ إ ،ٰى لذي ال يتجزَّ اجلزء ا

 ].يل وجوده [بالفعليستح]] ٤٩/[[ص  ءام، وعند احلكاجلسم

كن الت، لطوَّ ت يف املرَ كِ كثرية ذُ ج جَ ء حُ الؤيق من هفر كلِّ ول

 ء. واحلكاممني ملتكلِّ ي اتجَّ ح ف مننِّما ذكره املص نا تقريرنذكر ه

باملعنٰى املذكور،  اجلزء ودوا عٰىل وجدلُّ فقد است ،نموا املتكلِّ أمَّ 

 احلقيقي القته بام ال ٰىل السطحة عقيَّ احلقي نا الكرةعذا وضإا أنَّ ب

 .اً دزء موجواجل كونم، فينقسي

لتي طالحات اف عٰىل معرفة االصة يتوقَّ ن هذه احلجَّ وبيا

 اخلطُّ طح وة والسر، وهي الكرذكوامل لالدلييف نذكر[ها] 

 ول:نقف، ة ومنفرجةمة وحادَّ ئاق  والزاوية

 ير حميط بهدجسم مست نعبارة ع فهي ،ةا الكرة احلقيقيَّ أمَّ 

  كلُّ  ،زاً مرك ٰى سمَّ طه، تُ وس يف  ير، يمكن فرض نقطةتدسطح مس

 .ةيكون عٰىل التسوي ج من تلك النقطة إليهخير خطٍّ 

ض فرَ يُ  خطٍّ  سطح كلِّ  عن بارةعفهو  ،قيقيا السطح احلوأمَّ 

عٰىل شعاع  عَ ِض وُ ذا إي لذاملستقيم هو ا واخلطُّ  ،امً ليه يكون مستقيع

 وسطه. رؤية رفهطال يمنع رص الب

 نْ ا أ مَّ إ وال خيل ،طٍّ  خعىلٰ  ا قام خطٌّ ذإ هفاعلم أنَّ  ،ةا الزاويوأمَّ 

ال يكون ثاين أي ان الك نْ إف .ال أو ،انبنيحد اجلٰىل أ إ يكون مائالً 

كان  نْ إو  . قائمةىٰ سمَّ منهام تُ  كلٌّ  تان،زاوي هدثت عن جنبيح ائالً م

حدثت  جلانبني،ا]] ٤٩[ص /[ ٰىل أحدإ يكون مائالً ل، أي وَّ األ

 ]صغرٰى فال[ ،خرٰى ا أصغر من األُ حدمهأ  ان أيضاً بيه زاويتجن عن

 ٰى منفرجة.سمَّ ة، والكربٰى تُ ادَّ ٰى حسمَّ تُ 
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 ة عىلٰ حلقيقيَّ ة االكر ذا وضعناإ ا نَّ أ فاعلم  ،رفت هذاذا عإ

 أنْ ء جيب زبجزء، فذلك اجلتالقيه  نْ أ  فال بدَّ  ،قيقيح احلالسط

، منقسامً نقسم لكان ميكن غري  ه لو ملنَّ يكون غري منقسم، أل

لنقطة ا أعني - لكرةز اني من مركخراج خطَّ إيمكن  نئذٍ حيو

 املالقاة.موضع هو سم الذي ذلك املنقٰىل طريف إ - ملفروضةا

ة قامإفيحصل من  سطه،عٰىل ومود بينهام ة عقامإ كن أيضاً ويم

بني، انٰىل أحد اجلإل العمود عدم ميل يتان قائمتان،عمود زاولا

ضني عٰىل طرف املنقسم  فروملا ني خلطَّ واحد من ا ل من كلِّ صوحي

 وتراً  عمود حينئذٍ ٰىل الوسط، فيكون الإمنهام  لٍّ مليل ك ة،حادَّ زاوية 

 قائمة.وية لزا اً ني وتراخلطَّ من احد و ، وكلُّ تنيني احلادَّ للزاويت

 ، من وتر القائمةأقرصة ادَّ حلوتر ا  أنَّ قليدس عىلٰ أُ ن وقد بره

فني، فال تكون رلطا نيطَّ من اخل ينئذٍ  حد أقرصوكون العمفي

ذا مل تكن إساوية، و حيط متملاٰىل إة لنقطن ااخلطوط اخلارجة م

 اهنَّ أ  ضعة والفرة، بل مضلَّ قيَّ غري حقي ةالكر تساوية تكونم

ن فرض ل الزم ما حملو[هذا] ا ،حمالأي  ،ا خلفة، هذحقيقيَّ 

كون غري يف ،قسامً ون منيك فال ،اة منقسامً املالق وضع كون م

 ب.طلوملاوهو  ،منقسم

ثله، م آخر ءاً ل جزوحصحرجت عليه زال ذلك اجلزء ذا دُ إف

والسطح فتكون الكرة  الدورة، تتمَّ ٰى ل حتَّ وَّ لكالم فيه كام يف األوا

 طلوب.ملا وهو ،املنقسمة لغريجزاء ابني من األركَّ م اً عم

عرض   والنقطة نقطة،بال ام حصلت هنانَّ إقاة املال نَّ إقلت:  نْ إ

 قسم.من ام هو يف وجود جوهر غرينَّ إلبحث ، واطِّ خلاا هناية هنَّ أل

بت  ث هراً ن جوكا نْ إموضع املالقاة  قلنا: ] ]٥١[[ص /

يكون  أنْ  امَّ إ ه، فمحلُّ لٍّ حم ه منل ال بدَّ ف كان عارضاً  نْ إلوب، واملط

 نَّ ه، ألفي حلالِّ انقسام ا لزم نقسامً كان م نْ إف .ري منقسمغ أو ،منقسامً 

 اجلزء احلاصل منه يف نَّ أل، قسامً يكون من نْ ب أ جي نقسميف امل لَّ احلا

 َض رِ وقد فُ  قسامً ل يف اآلخر، فيكون من احلاصريغلقسمني حد اأ 

 نَّ ب، ألثبت املطلو قسم منريكان غ نْ إم، هذا خلف. و غري منقس

غري ا جوهر حصل لن، فيٰىل اجلوهرإ و منتهٍ أ  ر،العرض جوه لَّ حم

 . عٰى دَّ ملوهو ا ،منقسم

 يالقي كلُّ  وهو أنْ  ،سمني: ساررض عٰىل ق لعا نَّ إه: قيل علي

ه انقسام حملِّ  ن، وهذا يلزم ماملحلِّ جزء من  كلَّ  الِّ احل من جزء

 هلِّ قسام حميلزم من ان ال وهذا بخالفه، وهو ،غري سارٍ قسامه. وان

 ، والنهايةاخلطِّ ة ا هنايهنَّ الثاين، أل من القسم ةقطانقسامه. والن

نقسامها، فال يلزم ها احملِّ  انقسام من  مزلفال ي ،غري سارٍ عرض 

 مطلوبكم.

  باملحلِّ يد ا ال نرنَّ ضعيف، ألهذا  نَّ إفضالء: ض البع أجاب

 بالرضورة. حلالُّ ام انقسم انقس نْ إقاة، فضع املال موالَّ إ

 جوهراً  عناوض ذاإ ااجلزء بأنَّ ٰىل نفي ع وافقد استدلُّ  ،ءحلكاما امَّ أ 

القي من ت نعاً ون الوسط مايك نْ أ  امَّ إخيلو  ، فالهرينبني جو

 لٌّ يالقي ك بأنْ  يكون امنَّ إذلك ف ،نعاً كان ما نْ إف .ال أو ،الطرفني

زم يل نعًا امل يكن م نْ إو .حينئذٍ  االنقساممنه، فيلزم ببعض  منهام

خل والتدا ،غيا ينبممَّ  ّل ء أق ة جزء اليشريوروهو ص التداخل،

، يكون منقسامً ، فاً انعم ن، فيكو مانعكونه غريو الزم من ال، وهحم

 كلٍّ ل مالقياً وسط ال يكون ا أنْ مَّ إ وهو املطلوب. و]] ٥٢[[ص /

ل وَّ كان األ نْ إف .بغريهأو  ،خرقي به اآلبعني ما يال اجلوهرين من

ا ممَّ  قّل ث يصري جزؤها أ بحي جزاءألهو اندماج ا، وداخلتلزم ال

ليهام كقي الي نْ كون بأام ينَّ إك فذل ، ينن الثاكا نْ إو بغي هلا. ين

ط الوسون  الثاين، فيكل كام جييء، فتعنيَّ تداخل حماعض منه، والبب

 .ملطلوب، وهو امنقسامً 

ة حلجَّ مون عن هذه ااملتكلِّ  : أجاب)جاملناه(يف  فقال املصنِّ

ض بل بأعرا ،هااء أو ال بجميعجزألببعض االقاة ليست امل نَّ أب

 وح.طلسبا يةق املتالجسام م يف األعندكام هو يه، كف ةحالَّ 

الوسط حيجب  : بأنَّ )نفسههللا اس قدَّ (ن يب كامل الدِّ وأجا

 ،من ذلك اجلانب منهام بنهايته قي كلٌّ ، ويالسِّ االلتامعن  فنيالطر

د اض تعدُّ د األعرتعدُّ من لزم يبه، وال عرضان قائامن هنايتاه و

 ا. اهلِّ حم

م بسبب الوضع نقسا البول ا رمتوه من ق كن ما ذك ل  ، ا من سلَّ 

جسام املنقسمة،  األ ام حيكم يفوحيكم به، كه الوهم ر قدِّ ر يُ أم ور ك ذ امل 

جلوهرين له الفرد، كانت مالقاة ا وهر اجل ة م بصحَّ ا حك ذإ  العقل  نَّ إ ف 

وال يف ذاته  اً رثُّ ا تك ه د ا وتعدُّ ره  يوجب تكثُّ ضافات ال إ بنسب و 

حميط دائرة  وضة يف ر املفاة النقطة اذ من حم  م هَّ تو وهلذا كام يُ مة، قس 

  ر تلك النقطة.يوجب تكثُّ ك النسب ال  ر تل تكثُّ  نَّ إا، ف مركزه   طة نق ل 

جود  ٰىل ومني عة املتكلِّ أدلَّ مذهبه ب عىلٰ  لَّ استدقد ف ،اما النظَّ وأمَّ 

 أنَّ  عٰى مع ذلكادَّ ل، وعسمة بالفالغري املنق] ]٥٣[[ص / جزاءاأل

 :عليه أمرانفورد  ة،يهناجزاء غري متاألتلك 

 املتناهية يفاملسافة  املسافر]يقطع [ نْ ه أ من ه يلزمنَّ مها: أ أحد

 ، وهو باطل. متناهٍ زمان غري
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  أجزائها،  بعد قطعالَّ إملسافة يقطع ا الك تحرِّ امل نَّ أ بيان ذلك: 

ها  التي يقع فينة زمألاة، كانت ها غري متناهينت أجزاؤذا كاإو

 ري متناهية. طع غالق

غري قدار امل كانل ،متناهية اء غريجزاأله لو كانت : أنَّ امهيانوث

 هر،ا بيان بطالن الالزم فظاله. أمَّ مللزوم مثزم باطل، فا، والالهٍ متنا

ملقدار زيادة ا نَّ فأل ،ةا املالزموأمَّ  ورة.ار بالرضدقملاهي التن

ذا كانت إم، ف اجلساملوجودة يف سامق األ ن لزيادةتابعا نقصانهو

 ،حدٍّ  اقفة عندغري و الفعلبيف اجلسم وجودة ملا امقساأل

 لك.قدار كذملة تكون اوربالرضف

 اذإ كرِّ ملتحا ل بالطفرة، وهو أنَّ وَّ الوجه األ ام عنلنظَّ اعتذر ا

يطفر بعض  هنَّ إ، فيف زمان متناهٍ  اءجزفة غري متناهية األقطع مسا

قطع ت النملة مثالً  نَّ أام خر، ك البعض اآلعىلٰ  كرَّ حجزاء ويتاأل

 ض.بعلٰىل اإ جزائهابعض أ  رة ما تطفمساف

من عدم ال يلزم  قال: وهو أنْ لتداخل، االثاين بن الوجه وع

جزاء تداخل، األ نَّ ألذلك ، وقداراملجزاء عدم تناهي تناهي األ

ة لنسبازم بقاء قدره، فال يل د ويفواحءان وأزيد يف جزء فيصري جز

 ة.ملقداريَّ ا

 ام بعدالنه فيبطفيجيء  ،لتداخلا اأمَّ  ،ان باطالنلعذرهذان او

ا نَّ إ، فغري مفيدةمع شناعتها فهي  ،رةفا الطمَّ اٰىل. وأ تعهللا اء شا إنْ 

ل املسافة سم من أوَّ حركة ج لعقَ ال يُ  هنَّ إف ،ورة بطالهنانعلم بالرض

ج  جَ حُ  اهناهو]] ٥٤ص /[[ ه بالوسط،بعد مرور الَّ إٰىل آخرها إ

رسار األ(ب تايف ك  فصنِّاملذاهب، ذكر ه املباب هذركثرية أل

 منها.مجلة  )ثةلثالا مالعلويف 

 ]:ةسميَّ اجل ام يفسجاثل األمت[

 :اجلواهركام أح : البحث الثاين: يف]مة احليلِّ [أي العالَّ  قال

سم هو اجلوهر ل من اجلاملعقو نَّ ام، ألللنظَّ  متامثلة خالفاً  جساماأل

 وٍ متسااحد و مرا قوائم أ زواي عىلٰ قاطعة لثالثة املتد ابعاألالقابل ل

 تساوية.ن مكوتف ،جلميعيف ا

جسام األ  عٰىل أنَّ منيواملتكلِّ احلكامء  عقالء منفق الاتَّ أقول: 

إليها فتصري  مُّ صول تنضفبختتلف  امنَّ إوة، متامثلة يف اجلسميَّ 

 أمرسم جلقول من ااملع ذلك أنَّ يل عٰىل عها خمتلفة، والدلأنوا

 وكامء هعند احلاجلسم ن م ولاملعق نَّ إفع، جلمييف ا واحد متساوٍ 

وعند  وايا قوائم،ة عٰىل زعاملتقاط د الثالثةبعاالقابل لأل هرجلوا

 ق.لعميمني هو الطويل العريض اتكلِّ امل

قسام، فلو مل  األ واحد من ان عٰىل كلِّ ان صادق فين التعروهذا

  ا حدٌّ جيمعه ملختلفات الذ اإد، حوا حدٌّ  ثلة ملا مجعهاتكن متام

 ،]قسيم [خمتلفاً التمع ن انها كشرتك بيد أمر مروأُ  نْ إواحد، بل 

نسان واملراد هبا اإلأو ناهق، طق أو صاهل ا نامَّ إ احليوان كقولنا:

 .امرواحل والفرس

بيعة اجلسم  خالف طجسم ب طبيعة كلِّ  أنَّ ٰىل إم اهب النظَّ وذ

وبة ربودة والرطوالارة رها، كاحلختالف خواصِّ خر، الاآل

ن مك ذل غريو]] ٥٥ /[[ص فة،اثلكسة واللطافة واليبووا

 اا، فأمَّ تالف أنواعهعٰىل اخ ذلك يدلُّ  نَّ إف ،فوهو ضعي .واصِّ اخل

 فال. عٰىل اختالف مفهوم اجلسم

عرض والعمق، لثالثة: هو الطول والبعاد األاملراد با ح:وضيت

 خر، كاملآل قاطعاً  نهاحد ماو ض كلَّ نفر ها هو أنْ عاد بتقاطواملر

ول للط اً اطعق  قعممق، والطول والعلل رض العرض قاطعاً فن

م، وقد زوايا قوائ عها عىلٰ طة تقايفيَّ ظهر لك ك والعرض، وقد

 ائمة.فت معنٰى الزاوية والقعر

 ]:نعدامها ام وعدمجسألء ابقا[

مة قال .  له أيضاً  اً ية، خالف: وهي باق ]احليلِّ  [أي العالَّ

اجلسم  نَّ أ  ورةعلم بالرضا ننَّ إ، ف]البقاء[ذلك ة بقاضي ورةوالرض

 .ن الثاينينه يف الزمل هو بعوَّ أللزمن ايف ااه دنهذي شاال

م ينعد  اً فآن  ، بل آناً جسام غري باقية األ  ٰىل أنَّ إ ام هب النظَّ أقول: ذ 

 زء ثمّ اجلاري ينقص منه ج م آخر، وهكذا كاملاء يوجد جس و  اجلسم 

 بأنَّ  غري شكٍّ  من ا ري� رضو نعلم علامً ا نَّ إف  ، وهو باطل  .أيت جزء آخر ي 

ناه يف ه الذي شاهد ل هو بعين وَّ من األ يف الز  ناه هد ا ش  سم الذي جل ا 

  مس. الذي كنت باأل أينِّ  ورةً ين، وأعلم رض زمن الثا ل ا 

م قبل عدَ م تُ جسااأل اعتقد أنَّ  لـامَّ ه نَّ ذلك، أل امظَّ النام قال نَّ إو

وال يس بالفاعل ه لعند معداواإل ]]٥٦/[[ص  مة] القيام[يو

دم عقال ب ، فال جرمدٌّ ض اليس هل امسجذ األإ، الضدِّ  ريانبط

 بقائها.

س ام ليلنظَّ النقل عن ا هذا نَّ إ خوارزم: وقال معتزلة

ال بقائها، ر حؤثِّ ملٰىل اإ جساماألام قال باحتياج نَّ إبصحيح، بل 

 بأنَّ ضهم عتذر له بببقائها. واعال يقول  هٰىل أنَّ إلنقلة فذهب وهم ا

 من ءيشل حلُّ بت صزداد وتنقامية تالن خصوصاً  االجسام

باقية  م مل تكنرا، فال جل وهكذتحلِّ هبا بدل املاع انجذأجزائها، م

 دة.حالة واح عىلٰ 
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ة ء الفضليَّ جزااأل ]  [يفغريُّ قة تقيه يف احلنَّ إركيك، ف وهذا عذر

م لعلذ اإ جسام،األ يف كلِّ  اه ليس عام� ، مع أنَّ ةقداريَّ عراض املواأل

 قيل يف كام الَّ إ مَّ هُ لَّ ال ة.دحاوه لبقاء عٰىل حالت باجلامداكم يف احا

ر، ٰىل آخإ زاء من حملٍّ جقال األتاد من اناجلبال والوه نسبب تكوُّ 

صل حي دثنيابوسة احلواليبة فيحصل هلا استمساك بسبب الرطو

 . داماً عإكن ذلك ليس ، لل عنهيه وانتقاص املنتقازدياد املنتقل إل

اجلسم ب )هنيهو بع( : قولهف يفاملصنِّد قول قيَّ يُ  نْ ب أ جيو

هو  هكم أنَّ حذا إ ، فيه احلسَّ  عقُل ب الكذِّ يُ لنامي ا نَّ إامد، فاجل

 .ره قطعاً طالزيادة أق بعينه، 

 ]:سام جاستحالة تداخل األ[

ما [أي قال له   فاً ل، خالليها التداخ: ويستحيل ع]ة احليلِّ لعالَّ

 دعبزادا عٰىل المعا اجتذا إالبعدين  أنَّ ورة علم بالرضا ننَّ إ، فيضاً أ 

 واحد.لا

ري جزاء بحيث يصألاندماج ا لتداخلأقول: ا]] ٥٧ [ص[/

ذا إا نَّ أ ا نعلم رضورةً نَّ إل، فوهو باط .ا ينبغي هلام ا أقّل هزحيِّ 

 ملا  الَّ إ، وواحداً  اعاً خر صارا ذراعني ال ذرذراع آ ىلٰ إ اعاً ا ذرممنض

 .و باطل قطعاً وه د،احوعن جزء  ز اجلزءانيَّ مت

، ةجلسميَّ جزاء اٰىل األع التداخل زوَّ وج ،مايه النظَّ لف فوخا

 ه.عادتوجه إل فال ،ذلك ىلٰ إله  ت السبب الداعيوقد عرف

 ]: عراضجسام عن األاأل خلوِّ جواز [

مةي ال[أ  قال  الَّ إعراض ع األها من مجيوجيوز خلوُّ  :]حليلِّ ا عالَّ

 يف.ة ضعيَّ شعراأل فاللك، وخاهلواء كذ نَّ لكون، ألا

واز ٰىل جإالرازي ن يفخر الدِّ و ءاحلكامة وزلتملعبت اول: ذهأق

الطويس  قد املحقِّ ون، وقيَّ ك الالَّ إعراض ام عن األجساأل وِّ خل

وبخت ا ابن نذك مومة، واملشة وباملذوقة واملرئيَّ  )نفسهاهللا س دَّ ق (

 حة.لطعم والرائد باللون واقيَّ 

ء يشها عن خلوِّ  اعامتنبوقالوا  ك،شاعرة يف ذلالفت األوخ

 ض.عراألا من

 ه الجسم، مع أنَّ اهلواء  بأنَّ  لوَّ القول األ ف عىلٰ نِّصامل واحتجَّ 

اجلسم  نَّ إ الكون، فالَّ إك ال غري ذلائحة ووال روال طعم  لون له

 كان.يف امل لومن احلصله  دَّ ال ب

 رطب، ارٌّ اهلواء ح بأنَّ  )دام رشفه(ا وأورد عليه شيخن

ها وِّ لخ عىلٰ  ء دليالً اواهل فجعلهعراض، ن األة مرطوبلرارة واواحل

 ه. موجَّ عراض غرييع األمجمن 

ٰىل  ع )نفسههللا اس قدَّ ( ينن اجلرجاي ركن الديد جدِّ وأور

جواز  م تعيادَّ  نْ إ: قال يف هذا البحث بأنْ ]] ٥٨/[[ص  زلةاملعت

 وِّ جواز اخللع، وفهو ممنوجسام، ن األواحد مواحد  يف كلِّ  خللوِّ ا

 يكون أنْ  زاو، جليف الكلِّ  لوِّ خلم الزتال يس صحَّ  نْ إبعض ليف ا

 يه.مدخل فة البعض خلصوصيَّ 

، ضاً ممنوع أي اهلواء، فهوبعضها ك يف خللوِّ عيتم جواز اادَّ  نْ إو

امتناع  جلحة ألئااء بالراهلويف  حساسيكون عدم اإل جلواز أنْ 

ا نَّ إ، فسساحمن اإل انعاً م ون ذلكة عن اهلواء، ويكاحلاسَّ  خلوِّ 

، فكيف اهب حيّس  ملة ي الرائحة مدَّ بة ذ مصاحعىلٰ  امدمن  اهدنش

 ة العمر.مدَّ  املصاحبةعٰىل  ذا دامإ

ال  ة للمحسوس أنْ راك احلاسَّ دإمن رشط  ذلك أنَّ  يف الرسُّ و

 طه.المتناع رش  ،دراكع اإل، فيمتنةيَّ فة بكيفكيِّ مت ةتكون احلاسَّ 

 ضاعرباأل ءيف اهلوا سحساعدم اإل أنَّ  ضاً قلت: ويرد أي

 دراكإلزوا عدم ام جوَّ هنَّ إ، فةراعشة عٰىل األجَّ وم حال يق كورةملذا

صل.  أمر مل حيعندهم عىلٰ  فهقُّ ز توائط، جلوالت الرشحص نْ إو

 تحرير.لايف هذا بهم مذهبطال إة من يف تتميم احلجَّ  بدَّ  فال

عن  ها امتنع خلوُّ ه كام هنا: بأنَّ   قوهلمشاعرة عىلٰ ت األواحتجَّ 

  يمتنع  اً ضأيعليه، و قياساً لون عن ال هاخلوُّ  تنعمي افكذ ،الكون

صاف ل االتِّ ب، فكذا ق صافها هبابعد اتِّ ة ارَّ اض القعرها عن األخلوُّ 

 عليه. قياساً 

 : من وجهني انه وبي  ،تهم ضعيفةحجَّ  نَّ إف: املصنِّ قال

ني،  د لليقغري مفي امعوجود اجل اس معالقي نَّ ل: فألوَّ األا أمَّ 

فالفرق  أيضاً و .ما معدواجلامع هنو ،معااجل ف مع عدمفكي

جلسم عنه ا خلوُّ ]] ٥٩ /[[ص لعقَ ال يُ  فالكون ،لاصح

 عنه. جسم خالياً  رتصوَّ يُ  نْ ه يمكن أنَّ إف ،للونا، بخالف ةوربالرض

منا  لَّ ، سصافبعد االتِّ  خللوِّ جواز ا مدنمنع ع انَّ فأل ا الثاين:وأمَّ 

بعد  ه عن العرضلوُّ خع تنمام انَّ إاجلسم  نَّ إف رق حاصل،لكن الف

 كذلك. فليس  ،صافا قبل االتِّ أمَّ و ،لضدِّ ا انلعدم طري ،صافالتِّ ا

 ]:ةمرئيَّ  جسامكون األ[

مة ا[أي  قال  ة بواسطة الضوء واللون.هي مرئيَّ : و]حليلِّ العالَّ

 وا عىلٰ دلُّ ، واستةيَّ جسام مرئاأل ٰىل أنَّ إمون لِّ كبت املت: ذهقولأ 

ء لك اليشون ذيك أنْ  امَّ إز، فحليِّ يف ا صالً حا اً ئا نرٰى شينَّ ذلك بأ

ع كون العرض تناالم ،عرضاً يكون   جائز أنْ ، العرضاً  وأ  جسامً 

 و املطلوب.، وهجسامً يكون  قي أنْ ز، فبيِّ يف احل حاصالً 
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ة جسام مرئيَّ كون األي جيوز أنْ ال  وا:فقال ،ا احلكامءوأمَّ 

 ة] مرئيَّ ي[ه بل ل،ط با، والتايلاهلواء ئي لرُ الَّ إذات، وبال

 للون والضوء.هو االذات ، واملرئي بعرضبال

ة بواسطة الضوء ئيَّ ي مراال: هف ق ويس واملصنِّالطق قِّ حاملو

هلا لون ملا أمكن رؤيتها  و مل يكن ه لنَّ فأل ،ا اللونأمَّ  .للونوا

، وهذا ةالظلمد يف شاهَ يُ اجلسم ال  نَّ فأل ،ا الضوءأمَّ . وكاهلواء

 رضوري. حكم 

 ]: دمهم وعاجساأل يهحول تنايق قحت[

لو ه نَّ أل ،للهند  فاً خالهية، انمت: وهي ]احليلِّ  مةالعالَّ  [أي قال

 نقطة واحدة خرجا من متناهيني ني غريألمكن فرض خطَّ ذلك 

ري كانا غ اذإف ،مهازايدبت البعد بينهام يتزايد نَّ إث، فلَّ كساقي مث

 اً ٰى حمصورال يتناه ما نوك، فيهٍ نهام غري متناد بيهيني كان البعمتنا

 باطل بالرضورة.وهو رصين، بني حا]] ٦٠[ص [/

ال   دٍّ ٰىل حإا تنتهي أهنَّ نٰى بمع ة؟ام هل هي متناهيجسل: األوقأ 

جسم  ] كلُّ [يكون بمعنٰى أنْ  متناهية؟ جسم، أو غريون وراه كي

د وبعض هلن. فذهب حكامء النهاية غري اىلٰ إوهكذا  ،سمه جورا

  ىلٰ إم كامء] وغريه احل[من  قونحقِّ ، وذهب املثاينال ىلٰ إ وائلاأل

 ل.وَّ األ

 )شاراتإلا(يف لشيخ ايه بربهان ذكره عل فصنِّملا واستدلَّ 

 جه:ة أور بعدَّ قرَّ و يُ هكامء، ووغريه من احل

م اسجكن األمل تلو ه وهو: أنَّ  ، ف: ما ذكره املصنِّأحدها

ني من خطَّ ج اخرإيمكننا  وحينئذٍ  ،كانت غري متناهيةية لمتناه

 نداهاية، فلهام بعالن  غريىلٰ إين ث مارَّ لَّ ي مثق رض كساألمركز ا

 .ذٍ حينئرضاين بعد ع، وبينهام انيَّ طوالن

يد البعد ين بحسب تزاد العرضاعيادة البز أنَّ  وال شكَّ 

ضاين غري عد العربلفيكون ا، هٍ تناالطوالين، والبعد الطوالين غري م

دان ومها البع]] ٦١ص [[/ ،نر بني حارصيحمصو وهو، متناهٍ 

 وكلُّ  ،نيبني حارص صوراً ٰى حميتناه فيكون ما الن، انيَّ الالطو

 خلف، وهو ، هذااهٍ وغري متن ن متناهياً يكو لزم أنْ ، فياهٍ صور متنحم

 ،ةناهيمت جسام غري متناهية، فتكونيكون األ تقدير أنْ الزم عٰىل 

 وب.طلملاوهو 

 م أنَّ سلِّ نُ  ا البأنَّ  جه:لواعٰىل هذا  )دام رشفه(وأورد شيخنا 

 بعد كلُّ  ذإ، ه غري متناهٍ نَّ أل ارصين،حمصور بني حين عرضالالبعد ا

 .ٰىل غري النهايةإين عرضاد آخر بعده بع رضاينع

ث ن النقطة كساقي مثلَّ خلارجني مني اض اخلطَّ نفر : أنْ اوثانيه

بة نسكنفراج ية، فنسبة اال النهاٰىل غريإ ابها، ذه عنجهامبعد انفرا

 أنْ يمكن  . والمتناهٍ ري اج غر، فاالنفب غري متناهٍ اب، والذهالذها

، غري متناهٍ  فراجن االنذا كاإنفراج، والا ناهٰى تيو قال: قد يذهباني

 ال. وهو حم ،ينبني حارص اً ٰى حمصورهال يتنا كان ما

اجات ود انفرجوك من ذلزم الال نَّ إف ،وهذا فيه نظر أيضاً 

 وهلمَّ  ساقي ذلك احلدِّ مناسب ك انفراج دٍ ح  كلِّ ري متناهية عىلٰ غ

 هاية.ٰىل غري النإ اجر� 

  ىلٰ إ ريفتق وهو ،)رشح النظم( يفف صنِّمله ارثها: ما قرَّ وثال

 مات:تقرير مقدَّ 

ض فيها فرَ يُ  هية ألمكن أنْ غري متنا عاد لو كانتباأل نَّ أ ل: وَّ ألا

 ٰىل غري النهاية. إان تدَّ ميث مثلَّ اقي كس ان،خطَّ 

ر بقدايد ني تزَّ طَّ بني اخل أبعاداً نفرض  نْ ه يمكن أ أنَّ : يناثال

ل وَّ كون البعد األي أنْ ذلك بوة،  غري النهايىلٰ إت لزياداواحد من ا

الثاين  ث يزيد عىلٰ ، والثالعبنصف ذرا، والثاين يزيد عليه عاً اذر

 وهكذا.  ،ذلكك

ة ديام فوقه مع زياود فموج هنَّ إه فنفرض عدب كلَّ  الثالث: أنَّ 

 ه.ليع

 أنْ  امَّ إ: لفنقو ،اتمت هذه املقدَّ رتقرَّ  ذا]] إ٦٢[[ص /

دات التي ال لزيايع امج عد يشتمل عىلٰ بُ دين عق البُ يوجد فو

كان  لالَّ إد، وبعار األخكان هو آ دَ جِ وُ  نْ إف .ال يوجدأو  اهٰى،تتن

 ا خلف.ذهيادات، الز يعمجعٰىل  آخر، فال يكون هو مشتمالً فوقه 

يكون هو آخر عليه، فغري مشتمل  ك بعداً نان هكا مل يوجد نْ إو

 بعاد.األ

تمل ال يش بعدم يلزم من عد ه النَّ إف خري مشكل،ألوا :ل اق 

 أنْ  الَّ إ مَّ هُ اد. اللَّ بعبعد بعد هو آخر األود جهٰى و عٰىل ما ال يتنا

 لك،كذ لكلُّ ن ابعد كاواحدة من الزيادات يف  لُّ ذا كانت كإيقال: 

ذلك ب عٰىل يطال للطالب أنْ  نَّ إجه، فأو نعيكون امل حينئذٍ و

 بالدليل.

زاوية  نفرض و أنْ ني، وهبعض املهندسره ا ذكمرابعها: و

صل  متناهيني، كان الواغري ناخلطَّ كان ا نْ إائمة، فثي ق ني ثلخلطَّ ا

ساوي زاويتي القاعدة زاويتني ت، رضورة اهٍ غري متن بينهام

 ون اخلطُّ متساوية، فيكوط طخلا نَّ إف ،نياخلطَّ  يويتلزاومساواهتام 

 . ف هذا خل ،صور بني حارصيننهام حمالواصل م
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 .بطلودرة عٰىل املاه مصفي نَّ أل ،فيه نظرذا وه

 تقدير ة عىلٰ ة غري عامَّ جَّ احل ه: هذ)ررسااأل(ف يف صنِّامل قال

 ات.تناهي من بعض اجلهعٰىل ال ا تدلُّ هنَّ إامها، فمت

ز فيه ميَّ خارج العامل يت أنَّ بوهلم: ق  ند عىلٰ اهل امءحك واحتجَّ 

 اير الذي ييليغ اميلشالقطب الالذي ييل  أنَّ جانب، بجانب عن 

 امَّ إجود ياز فيه، فهو موامت حض الامل نويب، والعدمجلب االقط

 اية.غري النه ىلٰ إأجسام  ء العاملاور أنَّ  جسم أو جسامين، فثبت

 ارج.اخل يف ةحقيق هم ليس لأوها دز جمرَّ التميُّ  نَّ أ واجلواب: 

 ]:مجسااأل جواز اخلالء بني [] ]٦٣[[ص /

مة[أي ا قال  عناذا وضإ انَّ أل ا،نهالء بي: وجيوز اخل]احليلِّ  لعالَّ

ع مجيع ارتف مستوياً  ه رفعاً عنافر ثمّ عٰىل مثله  وياً مست سطحاً 

عه خيلو الوسط، ل زمان رفي أوَّ تفكيك. فف لزم الالَّ إانبه، ووج

عٰىل الطرف، فحال  يكون بعد املرور امنَّ إفيه  مول اجلسحص نَّ أل

 .اً وسط خاليالطرف يكون ال كونه يف

بقي  نْ إف سم،ك اجلحترَّ ذا إلكان  داً وجومو كان املالء ل نَّ ألو

ه، ك اجلسم عنحترَّ  نْ إو التداخل،لزم  اقل إليه مملو� ينت الذي املكان

لزم  اً الثث ناكٰىل مإ كان نْ إو ،ل لزم الدوروَّ األٰىل مكان إن كا نْ إف

 م البطالن.و معلوة، وهك البقَّ بتحرُّ  ك العاملحترُّ 

د انيهام: البع. وثءيشالَّ ل: أحدمها: اانتفسري : للخالءأقول

 يف جسم.  احلالِّ ري غال

بني   بال خالف  العامل، ل ثابت خارجوَّ عنٰى األاملء بفاخلال

 مني.ء واملتكلِّ احلكام

 جسام أويام بني األق فحقِّ تم وفهل ه ،ينلثاعنٰى اا اخلالء باملوأمَّ 

قال أكثر . وققِّ حعم هو متع من احلكامء: نون ومجمال؟ فقال املتكلِّ 

عليه   لَّ استدل، ووَّ لرأي األف انِّملص اتار قه، واخحتقُّ  بعدمكامء حلا

 بوجهني:

  يمستو ح آخرعٰىل سط مستوياً  طحاً وضعنا س اذإا نَّ أ  ل:وَّ األ

 ٰى ال يبقي بينهامة حتَّ مَّ اتة االق ئه مجزاه بجميع أ بحيث يالقي

به وانيع جارتفع مج ]]٦٤ /[[ص توياً مس عاً رفعناه رف جسم، ثمّ 

جزاء بعض األ يرتفع أنْ  و، وهلزم التفكيك الَّ إدة، وواحدفعة 

 وهو باطل. ،خرآلا بقٰى وي

ولو  له،عٰىل مث يمستو املسِّ سم صلب كجفرضه يف ا ننَّ أل

ض يكون بع ثبحي، حطالس واءلزم عدم استارتفع البعض 

وهو  .فريتفع أخرياً  ،أرّق  ، وبعضهاالً تفع أوَّ أجزائه أغلظ، فري

لب م صسيف جم تعريفه دَّ  تقكام يتوطح مسفرض س نَّ ، أللباط

 ن.ممك

واء لكان اهل ن مستوياً ه لو مل يكأنَّ  مستوياً  نهط كووفائدة اشرتا

 نك يمل وله أنَّ  ستواء الرفع. وفائدة اشرتاط ايفهيف جتاو حمتوياً 

اجلسمني عٰىل  اء بنيويدخل اهل جلواز أنْ  مل يلزم املطلوب، مستوياً 

 يل.ا ق هكذ ،در الرفعق 

وجه وقع حصل   ٰىل أيِّ ة عرالصولرفع يف هذه ا نَّ أل ،رفيه نظو

لو الفوقاين خيع السطح فل زمان رنقول يف أوَّ  ، وحينئذٍ بلواملط

 د مرورهعب الَّ إ لوسط اىلٰ إي ال يصل اجلسم اهلوائ نَّ أل الوسط،

، قطعاً  الياً سط خون الومروره عٰىل الطرف يكعٰىل الطرف، وحال 

 طلوب.هو املو ،الءخلفثبت ا

أو  ،الدور أو ،خلا التدامَّ إلزم  قاً تحقِّ مالء و مل يكن اخل: لالثاين

سمكة يف أعامق الهلواء أو ة يف البقَّ د حركة انبجملته عحركة العامل 

 مثله. مللزوم اف ،طلبا سامهبأق اء، والالزم امل

دور لا اوأمَّ . فقد مٰىض  ،اخلا التدفظاهر. أمَّ  ،الالزما بطالن أمَّ 

 .  عدمه قطعاً عىلٰ  دلُّ ي هنَّ إ، ففباحلسِّ  ثالثا الوأمَّ  . يأيتفلام

 ىلٰ إمن مكانه ك اجلسم ذا حترَّ إفنقول:  ،بيان املالزمة اوأمَّ 

 نْ إقدير تلالك ذ عىلٰ  اين املكان الث، فاجلسم احلاصل يفخرمكان آ

له عٰىل حا مل يبَق  نْ إ، و التداخل]] ٦٥/[[ص  بقي عٰىل حاله لزم

 نْ إف  غريه.ىلٰ إأو  ، لوَّ مكان األ ىلٰ إينتقل  ا أنْ مَّ إف نه،قل عتبل ين

فة عٰىل ام متوقِّ هواحد من حركة كلِّ  نَّ الدور، أل زمل ،لوَّ كان األ

 ٰىل ذلكإم كالل مكان آخر، فننقل اىلٰ إكان  نْ إو .خركة اآلحر

، لتداخل أو الدورا امَّ إل، فيلزم وَّ يف األنقول فيه كام قلنا ملكان وا

ا يف كام قلنه يول فان رابع، ونق مكىلٰ إال يلزم االنتقف ،االنومها حم

 ة.ة العامل عند حركة البقَّ ركزم حسابقه، فيل

 عن الوجهني:ر اخلصم ذواعت

 فع بدونترلعايل ياطح لسا م أنَّ سلِّ ا: ال نُ فقالو ،لوَّ ا األأمَّ 

 ذا تالقياإطحني الس نَّ إ، فل يرتفعان معًا [السطح] السافل، ب

خر، آلاذاب ب أحدمها انجنجذام من اام ذكرتم لزك ةامَّ تمالقاة 

 .صِّ املء بواء اجلاذب للامكاهل

أو الدور  داخل الت ما ذكرتم منام لزم نَّ إالوا: فق ،ا الثاينوأمَّ 

زيادة مقدار لخل هو ختثف. والالتكوا  تقدير عدم التخلخلعىلٰ 

اثف هو ء إليه. والتكيشنضامم من غري انتقاش وال ااجلسم 

نه،  مء يشج وال نقصان ندماغري ا ار اجلسم منقدمصان قن
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ل:  وفنق ،ذلكذا كان كإو .سام الرقيقةج األهام جائزان عىلٰ ولكنَّ

، فكاثيت وما إليه احلركة ،ف]ك [يتكاثحرِّ املت بني اهلواء الذي نَّ إ

 منه ء فيامخلخل، فال يلزم اخلال ما منه احلركة يتينه وبنيب والذي

 .ليه احلركةإ امل فيخال التدااحلركة، و

عٰىل عدم اجلزء  بنيُّ ة امل بوت املادَّ عٰىل ث  يٌّ مبن  هذا العذر  م أنَّ واعل 

  هبذا االعتذار.  الَّ إ   مُّ ه ال يت وت تقدير ثب  وعٰىل كلِّ   ٰى، يتجزَّ الذي ال  

 ]:جسام دوث األح قيق حولحت[ ]]٦٦ [[ص/

مة[أي ال قال  ةانت أزليَّ ا لو كهنَّ ة، ألي حادث: وه]احليلِّ  عالَّ

 ،املالزمة ان. أمَّ الباط نة، والقسامنساك كة أوا متحرِّ مَّ إنت لكا

ساكنة،  ت ة فيه كانانت البثك نْ إان، فهلا من مك  ال بدَّ  ينئذٍ ح اهنَّ فأل

 ام.هناسطة بيال و، وةكحرِّ تت منتقلة عنه كانت مكان نْ إو

صول اجلسم يف ة عن حاحلركة عبار نَّ فأل ،لوَّ ا بطالن األوأمَّ 

غري، لة بادعي املسبوقيَّ تست تهايَّ  آخر، فامهن يفكا نْ أ ز بعدحيِّ 

 ل.لغري، فاجلمع بينهام حماباة قيَّ زل ينايف املسبوواأل

كة رحلانت ساكنة المتنعت اا لو كهنَّ فأل ،ينلثابطالن ا اوأمَّ 

 نَّ  باطل، ألتحيل زواله، والتايلزيل يسألاالسكون  نَّ أل عليها،

 ،عنارصا الوأمَّ  .فظاهرة ،تالكيَّ فا الأمَّ  .كة بأمجعهارِّ ام متحجساأل

 .هرةفحركتها ظا ،باتاملركَّ  اأمَّ  بات.ا مركَّ مَّ إو ،بسائط امَّ إا هنَّ فأل

 مساوٍ  ضاً بع ذي يالقي به بعضهاالاجلانب  نَّ فأل ،طئا البساوأمَّ 

ام يكون ذلك نَّ إوخر املالقاة،  اآلعىلٰ  حُّ صيخر، فآلنب الجال

 ت احلركة.فصحَّ  حلركة،با

اعد وني ق وعليها يبت ،يفةئل الرشلة من املساسأه املذأقول: ه

 دكامء، وق مني واحلمة بني املتكلِّ ظيعال م، وهي املعركةسالاإل

 سطيوتثامو ورسطفذهب أُ ، ملقاما يف هذا اء احلكامءراختلف آ

ام جساأل ٰىل أنَّ إعهم ابن سينا وأتبا يلٍّ وأبو ع يبالفارا نرص أبوو

ا هنَّ إف ضاع،وواأل  احلركاتالَّ إ هتا،ااهتا وصفبذوة قديمة امويَّ الس

ة قديمة بذواهتا، يَّ لعنرصا امجسهيوٰىل األ نَّ أ شخاصها، وأبثة حاد

ض عراألا، وكذلك ة فحادثةيَّ ة والنوعسميَّ اجل صورةلا اوأمَّ 

 التابعة هلا.

وسقراط  وفيثاغورسساغورس كنأ وذهب  ]]٦٧[ص [/

 صفات.ال ثدَ حمم الذات  بأرسه قديلعاملا أنَّ ٰىل إة ومجيع الثنويَّ 

  ىلٰ إ فذهبوا ،لنصارٰى اليهود واو منيلل من املسلب املا أرباوأمَّ 

 حرصاً العامل منكان  لـامَّ لصفات، واوالذات  ثالعامل بأرسه حمدَ  أنَّ 

 .امهعن حدوثثوا بح عراضجسام واأليف األهم ندع

 أنَّ بمعنٰى  -  جسامدوث األ حف عىلٰ املصنِّ استدلَّ وقد 

مل يكن حادثة لو  اأهنَّ ب ،- الزمانب سبقاً  ق بالعدموجودها مسبو

هرة، فظاا املالزمة م مثله. أمَّ ومللزاف ،والالزم باطلة، ت أزليَّ نكال

لو ا هنَّ فأل ،ا بطالن الالزمأمَّ و .ثيل واملحدَ زبني األطة ذ ال واسإ

، اطليه بالالزم بقسماكنة، وكة أو سا متحرِّ مَّ إلكانت  ةيَّ انت أزلك

 ه. فامللزوم مثل

 ا أنْ مَّ إمكان، ف من له سم ال بدَّ ج كلَّ  نَّ فأل ،الزمةامل بيان اأمَّ 

 نْ إو الساكن، وهفيه ف اً كان البث نْ إف .عنه أو منتقالً  ،هيف اً ثيكون الب

 زمة.املالنت فقد با ك.عنه فهو املتحرِّ  تقالً من كان

 ،كاً حرِّ ونه متكا بطالن ول: أمَّ نقف ،ن الالزم بقسميها بطالمَّ أ و

ز يِّ ح كان يف بعد أنْ  زيِّ م يف حن حصول اجلسة ععبار احلركة نَّ فأل

ن ماس هكذا دق قية بالغري، فيصسبوقيَّ ي املعتها تستدفامهيَّ آخر، 

زيل ء من األة بالغري، وال يشبوق مس ركةالثاين: احللشكل ا

لو كان اجلسم من احلركة بأزيل. ف ءال يش جتغري، ينبال بوقبمس

 واحد، ءدوث يف يشواحلة ليَّ زتامع األزل، لزم اجاأل يف كاً رِّ متح

 حمال.  وهو

 ساكناً زل اجلسم يف األ نلو كا ه نَّ فأل ، اكناً ن كونه س البط  ا وأمَّ 

  فامللزوم مثله.  ، م باطل ز الالو  ، ه علي ]]  ٦٨[ص  /[   ركة حلا المتنعت 

ا مَّ إه نَّ أل زيل يستحيل زواله،أللسكون اا نَّ فأل ،زمةالا املأمَّ 

ة فاستحال ،اً اجبان وك نْ إف .ودأو ممكن الوج ،الوجود واجب

ته واجبة، ون علَّ تك وأنْ  فال بدَّ  ،ممكناً  نكا نْ إيه ظاهرة. وم علالعد

 نَّ بة، ألجَ كون موت نْ أ  ة جتبعلَّ وتلك ال ،لوالتسلسللدور  عاً دف

زيل ء من األوال يش ء،جيي امحادث ك فهو تارما هو أثر املخ كلَّ 

كون الس نَّ أ ن الفرض لك ،ختار بأزيلأثر املء من يش ث، فالبحاد

، بةَج ة واجبة موتلك العلَّ  كون، فتر املختارن أثال يكوأزيل، ف

 وز عليهه، فال جيدجومرار ووجودها است م من استمرارزفيل

 املطلوب.، وهو عدمال

،  ال مطلقًا  ا ودي� كان وج اذإعدمه  تحيليس امنَّ إزيل ال يقال: األ

 سكونلنقول: ا د زال، وحينئذٍ ندكم وق دث أزيل عاحلوا نَّ إف

 ب.يلزم املطلوفال  ،الهوز ينئذٍ ، فيجوز حركةعدم احله نَّ مي، ألعد

ب. وطلملا يتمُّ ف ،بيانه جييءكام السكون وجودي  نَّ إقول: نا نَّ أل

 .ماجسع األمجي ىلٰ احلركة جائزة ع نَّ فأل ،ا بطالنهمَّ أ و

 حركات ا نشاهدنَّ إف ظاهرة،فحركتها  ،اتالفلكيَّ  اأمَّ 

 رب.ٰىل املغإق رشن املمت الشمس الكواكب وحركا



ة / مباح اإلمجاع )٤٧( / حرف األلف  ............................................................................................. ٣٣٨ 	ث عامَّ

ة: ربعألانارص هي العو ،بسائط امَّ إا هنَّ ألف ،اتيَّ العنرص امَّ وأ 

والنبات ي املعدن ت وهابكَّ رمأو  ،نارلهلواء واارض واملاء واأل

 ركة.حلعليه ا جيوزها واحد من واحليوان، وكلُّ 

نها واحد م كلَّ  نَّ فأل ،طا البسائوأمَّ  .هرةفظا ،باتا املركَّ أمَّ 

البسيط وه، بمقعر ما حتته به وبمحد] ]٦٩/[[ص  هفوق ما  ييالق 

ه ن بعض مىلٰ ع ما صحَّ  ، وكلُّ واحدة طبيعةيكون  ا هو الذيهن

واحدة من هذه  عٰىل كلِّ  صحَّ  خر، وقدآلعض ابال ىلٰ ع صحَّ 

 يالقي ما حتته نْ أ أيضاً  بمحدبه، فيصحُّ ي فوقه ذلالقاة لئط مبساال

 لغرض، وااً مل يكن بسيط الَّ إو  ما فوقه،ملحدب وبمقعره بذلك ا

 خلف. هذا ،بسيطه أنَّ 

 ركة عىلٰ احلت نقالب، فقد صحَّ واال حلركةكون باام ينَّ إ وذلك

ت احلركة عٰىل مجيع ذا صحَّ إلبسائط، وهذه ا مند حوا كلِّ 

، ن حادثاً كوي، فافال يكون أزلي�  ،السكون م] عد[صحَّ  سامجاأل

 ملطلوب.وهو ا

ن ي كووم أعنفيبطل امللزه، قسميبالالزم  فقد بان بطالن

هو املطلوب. و ،دثةكون حافت ،ةأزليَّ فال تكون  ة،يَّ ام أزلجساأل

، ادثة أيضاً ام كانت حجسة عن األيغنستماض رعتكن األمل  لـامَّ و

امل ث الع، فثبت حدوادثاً يكون ح نْ أأوٰىل بادث احلٰىل إاملفتقر  نَّ أل

مني، تكلِّ امل دعراض عنجسام واأل األنحصاره يفا ملا عرفت من

 ثهام.حدو بان لكوقد 

*   *   * 

 ع:مزيد راجلل

 ن.اإلنسا

  *   * * 

  :اع - ٤٧

 :  

 ):هـ٤١٣(ت الشيخ املفيد  /هصول الفقأُ  يفة رلتذكا

ة من حيث كان  اع األُ مج يس يف إول ]]٤٥[[ص  ة حجَّ مَّ

ا بت أ ا ثفإذ ،املعصوم ن حيث كان فيها اإلمامولكن م اعًا،إمج هنَّ

إذ  م،عصوالقول هو قول املك نَّ ذلأ  قول، فال شبهة يفٰىل ها علَّ ك

صحُّ طل، فال تبا عةم جما ها بأهنَّ ناخلرب ع مل يكن كذلك، كانلو 

ة بإمجاعها هلذا الوج  ه.احلجَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣(ت الشيخ املفيد  /االتئل املقاوأ

 مجاع:القول يف اإل - ١٢٩ ]]١٢١[[ص 

ة  إمجاع األُ إنَّ ول: ق وأ  لك  كذة، وجَّ حلنه قول اة لتضمُّ حجَّ مَّ

 ابهذا الب واألصل يفذلك دون اإلمجاع. ملثل  ةحجَّ  إمجاع الشيعة

و ، فل ه بقول اإلمام القائم مقام النبيِّ من جهت قِّ احل وتثب

ة لكان كان األنام مل يوافقه عليه أحد م ه قوالً دحقال و فيًا يف احلجَّ

ة مجاع نا اإلجعلام هان. وإنَّ والرب  ذكرناه الستحالةبه وحجَّ

ة قدرًا وهو املاألُ م أعظ  وهو فيه إذ هووله إالَّ صح م عىلٰ قمَّ  دَّ

قوال واألعامل. وهذا مذهب أهل وحماسن األريات اخل يفسائرها 

ج ة واخلوارفيه املعتزلة واملرجئ خيالفهمو ة،خاصَّ امة إلما

 ار.بأهل اإلجة وب احلديث من القدريَّ وأصحا

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ ت( الشيخ املفيد /ة ختارول املالفص

هأدام اهللا ع(لشيخ ا اتحكاي]] ومن ١٣٢[[ص  أيضًا  )زَّ

مجمع لقوم من الرؤساء ت ب: حرض)أيَّده اهللا( لقا مه،الوك

سلفه  مونه ملحلِّ عظِّ يُ معتزيل  يأهل الرمن  شيخوكان فيهم 

املأثور  ه عىلٰ يفأفتيت فعن يشء من الفقه  ُت لْ ئِ ُس ف ،لدولةقه باوتعلُّ 

 .ة األئمَّ عن 

 ع.إلمجايا ختالف افتهذه ال :شيخفقال ذلك ال

 ؟ اهللا اكإمجاع من تعني عافت له: فقل

 بالفتيا يف احلالل واحلرام من  املعروفني  اع الفقهاءفقال: إمج

 ألمصار.اء افقه

  يدخل آليضًا جممل من القول، فهل هذا أ  قلت له:ف

 جهم عنقهاء أم خترالفالء ؤ] مجلة ه]١٣٣يف /[[ص   حمّمد

 مجاع؟اإل

تروونه  نهم ما عصحَّ ولو  در الفقهاءص لهم يفعجل أ فقال: ب

 . اهملا خالفن

ملن أومأت إليه ممَّن   فه لك والمذهب ال أعرله: هذا  تقلف

ن اخلالف عٰىل أمري هم يروم بأمجعوقنَّ الاء ألفقهجعلتهم ال

صحَّ عنه قد ا  كثري ممَّ يف د أهل البيت هو سيِّ و نني املؤم

جبون وتو ه تيَّ ف ذرّ الخمن كيف تستوحشون ام فاألحك من

 ؟الٍ ح قبول قوهلم عٰىل كلِّ كم نفس أ عىلٰ 

وال يذهب إليه أحد من   إٰىل هذا هللا ما نذهب: معاذ الفقا

 ة هؤالء الرؤساء.م بحرضوٰىل القع اعة منكه شنوهذالفقهاء، 



ة  اإلمجاع) ٤٧ف / (لاألحرف   ٣٣٩  ............................................................................................. / مباحث عامَّ

ذكرت إالَّ  ال ن، وايه الربهحِك إالَّ ما ُأقيم علأ ه: مل فقلت ل

 نيه معلنه ملا هو فعي عد العلم لهمن أ يمكن أحدًا   المعروفاً 

ل بت د أنْ يترت ناالشتهار، لكنَّك أ  ند هؤالء مذهبك ع ضدِّ تجمَّ

ذا هشيوخ  دنخالف ع : القلتالرؤساء. ثّم أقبلت عٰىل القوم ف

جيوز قد  ملؤمنني  أمري ااته أنَّ ته وفقهائه وسادالرجل وأئمَّ 

 ما  ىلٰ دة عبن العاص زيامرو فيه ع يف يشء يصيبطأ اخل هعلي

 نرباءة ملا وارعظم القوم ذلك وأظهتفاس. نه من املقالت عكيح

إلنكار، فقلت له: أليس من مذهبك وزاد يف اوأنكره هو  معتقديه

  مل يكن معصومًا كعصمة   ا علي� هاء أنَّ قفؤالء الهب هومذ

  يشء من ه اخلطأ يف عليوز جيلَِم ال ؟ قال: بٰىل، قلت: ف النبيِّ 

 حكام؟ فسكت.األ

 هدتجيقد كان  ؤمنني امل مريس عندكم أنَّ أ يألت له: لق ثّم 

ن العاص وأبا موسٰى  عمرو بألحكام، وأنَّ ثري من اكرأيه يف ب

هل االجتهاد؟ قال: بٰىل، ن أ وا مناشعبة ك ة بنغرياألشعري وامل

عٰىل أمري هب ا يذمء القوم ذي يمنع من إصابة هؤال: ما القلت له

 لعصمة عنه وكوناع ارتفا عمهاد من جهة االجت  ملؤمننيا

 ن ذلك مانع،س يمنع ميفقال: ل ؟دهاجتالقوم من أهل اال الءؤه

مع هذا ن، واآل]] فقد أقررت ما أنكرت ١٣٤/[[ص  فقلت له:

ن قوله ذ مؤَخ يُ   أحد بعد النبيِّ  أصلك أنَّ كلَّ من ليس فأ 

أفليس هذا لت: ٰىل، ق اع؟ قال: بإلمجيه الانعقد ع ك إالَّ مارتَ ويُ 

التي  مهكاحكثري من أ  يف  منني أمري املؤعىلٰ ف خلالا وغكميس

 ع؟ا اإلمجاهيقع علي مل

 فيامقر ف، وال أنا مفتة إٰىل هذا التعسُّ ست يب حاجوبعد فلي

 وقد قهاء إالَّ الستدالل، ألنَّه ال أحد من الف هذا اىلٰ إحكيت 

غريه،  ٰىل منها إحكامه ورغب ض أ  بعيف ؤمنني خالف أمري امل

 من احلالل ه فيحكم يف مجيع ما ه وافقد حأ يهم وليس ف

 ام.رحلوا

افعي  صاحبك الشملا ذكرت و ن إنكاركم ألعجب وإينِّ 

ٰىل قول ويذهب إ باتواملكاث ملرييف ا خيالف أمري املؤمنني 

 زيد فيهام.

ر،  كَ الذَّ  مسِّ  كان ال يرٰى الوضوء منأنَّه  ويروي عنه 

 احلكمف خال  اي� عل واجب، وإنَّ  منه الوضوءل هو: إنَّ يقوو

 أي.الر منفيه برضب 

: ال بأس ه أنَّه قالشهور عنملكتابه ا الربيع عنه يف كٰى وح

 ب،متغلِّ و  مأمونريوغ منيأ  بصالة اجلمعة والعيدين خلف كلِّ 

 ٰ الداللة عٰىل جواز ، فجعل بالناس وعثامن حمصور  عيلٌّ صىلَّ

 خلف ة الناسة صالألُمَّ عٰىل أمر ا بلِّ ملتغاالة خلف الص

، باً كان متغلِّ   ا علي� أنَّ ب ح عثامن، فرصَّ حرصن ميف ز  عيلٍّ 

ة فاسق ضالٌّ  أمر األُ ب عىلٰ ملتغلِّ ف أنَّ اوال خال بأس . وقال: ال مَّ

فمن  كانوا فاسقني، لون وإنْ م متأوِّ رج ألهنَّ اوخلف اخلالة الصب

ه  للو صحَّ  م معه أنَّهيزعهه، يمامه وفقون هذا مذهبه ومقالة إ يك

لدان به  اهرين طلا تهو عن ذّريَّ أ  يشء  نياملؤمنعن أمري 

 التلبيس. هذا يريد اهب إىلٰ لوال أنَّ الذ

ك  شار وقدعي إالَّ هاء األمصار سوٰى الشافليس يف فقو

 ني ]] عٰىل أمري املؤمن١٣٥عن /[[ص يف الط يعالشاف

م مه حتَّٰى إحكايف أ  عليه ردِّ زييف كثري من قوله والوت حون رصِّ يُ هنَّ

أسنده  معترب فإنْ  ألحكامايف   نيناملؤم ره أمريكذذي يال بأنَّ 

ام يقبلون من أيب العدالة كعٰىل ظاهر  بلوه منهق   لنبيِّ إٰىل ا

شعبة ممَّا يسنده إٰىل  رية بن غيرة وامل هروأيبموسٰى األشعري 

العدالة هر  ظاالسوق عىلٰ ال يف  يقبلون من محَّ ، بل كام النبيِّ 

ا ، لنبيِّ اًا إٰىل مسندرويه يما  من   ؤمنني أمري امل هالق  ام  وأمَّ

م هم ونظرهفًا عٰىل سربكان موقو الرسول غري إسناد له إٰىل 

ر ال يث النظح ا به منقالويه وضح هلم صوابه ف نْ واجتهادهم فإ

وا وردُّ عٰىل خطأ فيه اجتنبوه عثروا  من حيث حكمه به وقوله، وإنْ 

 ه فيه.بع من اتَّ عىلٰ يه ولع

  هذا، الو.  قوله ىلٰ ع ارياملع يهآراءهم أنَّ موا فزع

عليه  صلوات اهللا( مودَّته نم ءدره جزيذهب إليه من وجد يف ص

 ه اهللا فرض لذيوتعظيمه ا ه الواجب له وحقّ  )مهوسال

دَّ عٰىل رسول  من ربل ال يذهب إٰىل هذا القول إالَّ  ورسوله،

ر»، حيثام دا معه  ريدو مع عيلٍّ  قُّ احلو احلقِّ  مع «عيلٌّ  : اهللا

 أقضاكم»، »، وقوله: «عيلٌّ باهبا دينة العلم وعيلٌّ م «أنا :هلوق و

بيده عٰىل   رسول اهللاب : «رضني  املؤمنريوقول أم

فام شككت يف قضاء   لسانه، تلبه وثبِّ ِد ق اه مَّ هُ صدري وقال: اللَّ 

 بني اثنني».

 ىلٰ شناعات ع هذهال: ق حتريَّ وورد عليه هذا الكالم  امَّ لف

 ت عنهم.يما حك ىلٰ ج عجَ حُ  مهلوالقوم هاء الفق

ل ومن  ذا املقاهاهللا من ارضين: نحن نربأ إٰىل حلبعض ا هفقال ل

حكاه   ماعىلٰ ج جَ كان مع القوم حُ  قال له أخ: إنْ ئن به، واد كلِّ 
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الً جَ حُ يخ فهي شلا هذه  ضدِّ  من ج عٰىل إبطال ما ادَّعيت أوَّ

 كلَّ فإنَّ  ل،قولا هذا تذهب إىلٰ  أنْ من هللا انعيذك ب ناحلكاية، ونح

ة حلة عليه فهو كاه حجَّ نُّتظ يشء ة النبيِّ يفجَّ .   إبطال نبوَّ

ق اا جرٰى، ستحيًا ممَّ مفسكت   جلمع.وتفرَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  املرتٰىض  دالسيِّ  /)١(ج مة الشايف يف اإلما

  فوظاً يصري حما ما فأمَّ (ب: اب الكتقال صاح]] ١٩٣[[ص 

يه اخلطأ، وال فة مَّ ألُ اوز عٰىل ه ال جينَّ أ  يللالدب فقد علمنااع مجإلاب

فيهم  حمفوظاً  قِّ كون احل نم  بدَّ ، والاحلقِّ  هم الذهاب عنيوز علجي

 كون واحداً ي ا أنْ مَّ ، فإقَّ واحل عرشال ن حيفظٰى ال خيلو الزمان ممَّ حتَّ 

 ع يفالرش يعأو مج ذلك يف واحدٍ  يكون كلُّ  ا أنْ بعينه أو مجاعة، وإمَّ 

هه  نبِّ ن حيفظه ويُ فته ممَّ عرم نه أمكنهمعضهم عهب با ذذوإ، ةاجلامع

فمن  ة،ر األدلَّ سائ ل يفوكذلك الق ذلك من هو حافظ له، وعىلٰ 

 ). .م؟..مامن احلاجة إٰىل اإل ه ال بدَّ أنَّ أين 

لط الغ  نَّ ع أللرش ة حافظة ل مَّ تكون األُ  س جيوز أنْ له: لي  ل ا فيق 

نا وم صوليس يرجع خ م، تقدَّ  ه فيام انَّكام بيَّ  هتا اعا مج ها و آحاد عٰىل  جائز 

 اً زل جموِّ ق كان الع   جيمعون عٰىل خطأ، وإنْ ال م هنَّ  أ الستدالل عىلٰ ا  يف 

هم اع هم عليه إٰىل خرب واحد جيعلون إمج اجتامع  ]]١٩٤[[ص / 

م أهنَّ يثبت ومل ، ته عٰىل صحَّ  عٰىل راويه دليالً  ن النكري ع  إمساكهم و 

ل االستدال   صّح مل ي  ثبت  ه، ولو وعادَّ   ب ماحس   قيقةه يف احل ي أمجعوا عل 

اع، مج ة اإل  بعد صحَّ ه دليل إالَّ م أنَّ علَ يُ  أمر ال ته بمجاع وصحَّ إل عٰىل ا

يق هذا تصد  ىلٰ يكون إمجاعهم ع  أنْ  زوا يقول: جوِّ  صمهم أنْ خل  ألنَّ 

جيوز اجتامعهم ذي أ ال ط اخل  رك النكري عٰىل رواته من مجلة رب، وت خل ا 

 لطريقةا هعليه هبذ  لُّ ملستد وا  عمجا اإل ة صحَّ  إىلٰ هب الذا  ، فكأنَّ ه علي 

ر إٰىل ظاه  عون ويرج  مجاع، اإل  مجاع نفس ة اإل  صحَّ ل عىلٰ يقول: الدلي 

بل  ، ة مَّ ُأل اع اإمج ة صحَّ  اهرها وال يف فحواها عىلٰ اللة يف ظ آيات ال د 

يستجيز ال ه، و تستحقُّ  ة ال مَّ ر األُ أكث ح من املد  ن أوصافاً ها يتضمَّ أكثر 

  ه.ب   م صفه قل و ا ع 

َ وقد بُ    غرييف  يف تأويلها حوالصحي، ت هذه اآلياالم يفالك نيِّ

 ع.ضمو

مجاع ة اإلمن صحَّ عاه ادِّ  فيامتاب ومل يستعمل صاحب الك

وأحال  ٰى  الدعوعىلٰ  ترصاحلجاج فننقضه عليه، بل اق  من اً شيئ

 ص الكالمستقوضع فلهذا مل نامل ري هذاذكره يف غ هعٰى أنَّ عٰىل ما ادِّ 

 فية. كا وهي اجلملة هذه ىلٰ ع انرصواقت

ذلك  غنِ مل ي ) جتتمع عٰىل خطأالة مَّ األُ  أنَّ (نا له مو سلَّ ل اعٰىل أنَّ 

 يف ه قد اعرتفع، ألنَّ ا حافظة للرشاه من كوهنعفيام ادِّ  شيئاً  نهع

ٰى حتَّ  عرشال يف ز عٰىل بعضها الذهاب عن احلقِّ جيو قد همه بأنَّ كال

رتاف بذلك، عاال له من وال بدَّ  ا،تهلمج نم مجاعة يف قُّ يبقٰى احل

ال  اأهنَّ  عىلٰ  لكان داال�  و صحَّ ل اعهاة إمجصحَّ  يف ٰى عدَّ ا يُ م ألنَّ 

 كلَّ  أنَّ  ]]١٩٥[[ص / عىلٰ  يكون داال�  أنْ ا ، فأمَّ عٰىل اخلطأ جتتمع

 عٰى، وقددَّ يُ  نْ أ كن ا يمن اجتامعها عليه فليس ممَّ م بدَّ  الف حقٍّ 

 يف بعض آخر فإنَّ  قُّ بقي احل، وعن احلقِّ  بهذا ذإبعضها  علمنا أنَّ 

ة جَّ وهلم حإمجاع، وال يكون قبليس  فيه احلقُّ  ي ثبتالذالبعض 

 عٰى أنَّ دَّ ة الذي يُ مَّ األُ  بكلِّ  ه ليسنَّ ، ألعن احلقِّ ذهب  من عىلٰ 

 إذا اجتمعت. عليها زوأ ال جياخلط

  امَّ إاع مجبدليل سوٰى اإلة جَّ البعض ح قول قيل: يكون فإنْ 

 أو غريه. ترلتوااب

 عالرش عٰىل أنَّ  المناك ، ألنَّ ها هو الذي نحن فيذس هنا: ليقل

 دليل ثابتعٰىل القول إذا كان وأم ال؟  مجاعظه باإلحف يصحُّ  هل

وقد خلالف، ا فيه أو مجاعاإلالرجوع إليه من غري اعتبار  وجب

 .ٰىض محفظ الرشع به ما  صحُّ ا ال يه ممَّ وأنَّ   يف التواترمٰىض 

*   *   * 

  : هلم ٰى خرشبهة أُ (كتاب: ال بال صاحق ]] ٢١٣[[ص 

م وع ويقلرشعصوم حيفظ ام ]]٢١٤[[ص / إمام من : ال بدَّ لواقا

أو  -ل نقو ما عىلٰ  -حافٍظ، وليس إالَّ اإلمام  فيه من نَّه ال بدَّ به، أل

ة ألُ ا جيوز ذلك  ة المَّ األُ  أنَّ  علمنا ، وقد-عٰىل ما تقولون  -مَّ

 هاعغلط والسهو، ومجيه الوز علياحد منها جيو كلَّ  نَّ أل ا،هيعل

 يع، وإالَّ لط عٰىل اجلمجب جواز الغيفنها م واحدٍ   كّل إالَّ  ليس

كون  آحادها، وإذا مل يصّح  ذلك عىلٰ  القول بجواز انتقض

ن ماز  كلِّ من إثبات معصوم يف بدَّ  فال ةمَّ ظة باألُ حمفوعة يالرش

 ). ا...هحيفظ

باب   ا يفنَّبيَّ  ا قدعلم أنَّ وا(اب: تالك حب صا [و]قال أيضاً 

واحد  ٰىل كلِّ اخلطأ ع جواز ه ال يمتنعنَّ أ  تابذا الكهمجاع من اإل

من  واحدٍ  كلِّ  فرادان ألنَّ  ،يف مجيعهم يؤمن ذلكواجلامعة من 

 ال مجيعهم، وكام ن يف ، ويؤم]هين ذلك فيؤم ال[اجلامعة بقول 

يل، لدلسب احبء ون يشد ءيش  زيد اخلطأ يفمن عىلٰ يؤ يمتنع أنْ 

ا نَّذكرناه وبيَّ  مافكذلك  ، وال يتناقض ذلكحال  دونال أو يف ح

منهم   واحد كلَّ  فني: إنَّ املكلَّ  منة لو قال يف عرش  بيَّ لنا أنَّ 
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 ا أنَّ نَّع، وبيَّ نت، مل يمذلك ىلٰ وال جيوز اجتامعهم ع يرتدَّ  ز أنْ جيو

 من كلِّ  يصحَّ  أنْ  وزجي ة، والالصحَّ ت وثباالتجويز مفارق لإل

 نَّ أل ئرهمامن س ة، وال يصحُّ لقدرٰى اعناخلطأ يف م نهمحد ماو

صفة   احد منهمو يثبت لكلِّ  فال جيوز أنْ  وكذلك[ ،ذلك يتناقض

 ذلك يتناقض]. م، ألنَّ نثبت جلميعه وال

أتيه فيام ي يشكَّ  أنْ  نعغري ممتو ،الشّك  عنٰى بم ا التجويز فهووأمَّ 

 كُّ َش  يُ وال ليل،دلفقد ال منهم إذا انفرد دٍ احو ]]٢١٥[ص [/ كلُّ 

قوله:  إىلٰ  ،)ل...حصول الدليب صواباً  معلَ ا عليه، بل يُ تمعو اجيامف

 مجاع من اإل القدح يفل إىلٰ التوصُّ ه إبطال اام أوردنام الغرض بوإنَّ (

وقوف الم يف إثباته فمكا المَّ ألقوم، فكه ايسلجهة العقل عٰىل ما 

 ه ال معدلنَّ أ واع مجة اإلحَّ لنا من قبل عٰىل صلَّ د دوق  مع،الس عىلٰ 

 إمام من دَّ ه ال بنَّ أ  نفمن أي ةكونه حجَّ  صحَّ  فإذانه، ع

 ). معصوم؟...

من ال مجاع اإل ك تناقض يفنَّ أمور عجيب األُ  يقال له: من

ا مجاع منَّ  اإليفالفني خمعٰىل  يدلُّ مك كال مذهبه فيه، ألنَّ  تعرف

ق طري ناخلطأ م جتتمع عىلٰ  جيب أنْ  ةمَّ األُ  يذهبون إٰىل أنَّ 

م ال أهنَّ  عىلٰ ة يَّ لة سمعتقوم دال أنْ  عندهمحيل يست هلعقول، وأنَّ ا

من نا مثل هذا م عليهَّ ويت وليس مجاع،ن اخلطأ يف حال اإلوخيتار

ضه يف عب ذي حكيتال ججاام نورد احللنظر يف مذهبنا، وإنَّ أنعم ا

حاد جيوز عٰىل اآل فام ،ادهمحآ مه مهمجيع ل قولنا: إنَّ مجاع، مثاإل

 نَّ أ إىلٰ  بذلك عٰىل من يذه ظائر نإىلٰ ٰىل اجلميع ه عجواز جيب

فيه  ال يعتربوالعقول  جتتمع عٰىل خطأ من طريق نْ وز أة ال جيمَّ ألُ ا

يها ه علناعامعها عٰىل اخلطأ بالشبهة يف امتوجيري اجت السمع

وال  ،احدوت وق  واحد يف ءلسهو عن يشا ها عىلٰ اجتامع ٰى جمر

السمع  أنَّ ٰىل إ غريهم يذهب من وال ان أصحابنم الً نعرف حمصِّ 

 ة أو مجاعة منها المَّ ألُ ا نَّ بيل التقدير بأس يرد عىلٰ  يستحيل أنْ 

دون وجه، والذي  وعٰىل وجهال دون حال طأ يف حخلختتار ا

عٰى من دَّ ة ما يُ يف صحَّ  مالذا الكعد هه بنتشاغل ب جيب أنْ 

 ه ذكر هاهنانجدومل   اخلطأ،ة ال جتتمع عىلٰ مَّ األُ  أنَّ بد اروال السمع

ك، اره هنال عٰىل ما ذكحأ  اموإنَّ  ،االستدالل بالسمع من يئاً ش

ار ز واالختصا يف اإلجياطريقتن ]]٢١٦[[ص /  فساده عىلٰ بنيِّ ونُ 

 بمشيئة اهللا تعاٰىل وتوفيقه.

*   *   * 

السيِّد   /اهرة)طالة عرترة يف الالة الباه(الرس /)٢(ج  لسائرال

 :هـ)٤٣٦(ت  املرتٰىض 

رسول  بعد ال عرص ين يفلدِّ فاق علامء ااتِّ اع: ]] اإلمج ٢٦٢[ص [ 

  ورضا واحد وعمل واحد.  د واح   فتوٰى   ة عىلٰ عيَّ رشال   ثة حلادا يف  

*   *   * 

 رتٰىض امل السيِّد /)٢ج الرشيعة (ُأصول  إىلٰ الذريعة 

 :هـ)٤٣٦	ت(

 :ع امجيف اإل مالكلاالعارش: باب ال ]]٤١٩[[ص /

ومجيع   منيتكلِّ ملأكثر افقال  ،ف الناس يف هذه املسألةاختل

ا عومِ ُجي  نْ أ ال جيوز  موإهنَّ ة، حجَّ   يِّ ة النبمَّ أُ  مجاعإ ء: إنَّ الفقها

ع مجان اإلوونفٰى ك ذلك، ام ومن تابعه يف نظَّ لالف اعٰىل باطل، وخ

 .مثل ذلك جمن اخلوار عن قوم يكة، وححجَّ 

ة،  مجاع حجَّ اإل نأحال كو ههم أنَّ بعض عن اً وحكي أيض

 نْ منها أ دٍ واح لِّ كعٰىل  طأوز يف مجاعة جيوز اخله ال جيوذهب إٰىل أنَّ 

 . اعتهاعن مجينتفي 

 ءعوا عٰىل اليشمجأ  إنْ  قالوا: ة بأنْ جَّ ه حكون وافوآخرون ن

فيجب  نصٍّ عن  ان توقيفاً ك باعه، وإنْ جيوز اتِّ  ال فذلك تبخيتاً 

كان عن قياس فلن  نْ اع، وإمجي عن اإلويغنك، لذب ةظهور احلجَّ 

 نْ س أ لقيااه ف وجوم وتباين اآلراء واختالمالف اهلمع اخت جيوز

 لك.عٰىل ذوا فقيتَّ 

]] ٤٢٠[[ص / ر العلملتعذُّ  ،اعمجإلا ويف الناس من نفٰى 

 هب. اب من املذٰىل مذهفة عغري معرو اع أهنَّ ة، ممَّ فاق األُ باتِّ 

يكون  أنْ ا إمَّ  )ع(إمجا :ولناق  ه أنَّ يإلب هوالصحيح الذي نذ

فيام ء لعلاما عىلٰ  أوعٰىل املؤمنني منهم،  ة، أومَّ عٰىل مجيع األُ  واقعاً 

 ن قوليكو من أنْ  بدَّ  ال قسامألا عهم، وعٰىل كلِّ إمجا فيه اعٰي ريُ 

ؤمنني، امل أجلِّ  ة، ومنمَّ ه من األُ يه، ألنَّ ف اإلمام املعصوم داخالً 

ملعصوم ال به ا ولقيه، وما علي تملالسم مشاف ء،وأفضل العلام

 أنَّ  إىلٰ  من ذهب للقو صار قولنا موافقاً ، فاحق� و ةً  حجَّ يكون إالَّ 

  يف  امَّ إ :يف موضعني نابين الفخلاام لفتوٰى، وإنَّ يف اة حجَّ اع مجاإل

ة فيه العلَّ  ة بأنَّ حجَّ  مجاعإلال كون لِّ عنُ  انَّ التعليل أو الداللة، أل

ه ال يفعل القبيح أنَّ  سبحانه علم اهللاقد  صوم قول مععىلٰ ه لاشتام

 أنَّ ب نفتيام ة، وإنَّ جَّ احل هقول لكانه لو انفرد ، وأنَّ عاً وال جمتم منفرداً 

 ءجل قوله، ال ليشألة ا وموافق هلا حجَّ فيه قوله يقول اجلامعة الت

 ق هبم. وال يتعلَّ  ،معهم امعتٰىل االجيرجع إ
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ة مَّ ع هذه األُ مجي نَّ أ علم ىلٰ تعا هللا بأنَّ  ههبمذ لعلِّ من خالفنا يُ و

اده، نفرا باهواحد من عٰىل كلِّ  جاز اخلطأ نْ وإ  خطأ،فق عىلٰ ال تتَّ 

 له. أثريال ت هنَّ إ :خالف قولناري باع تأثمجلإلف

  يف كلِّ  ةوكونه حجَّ مجاع ة اإلعٰىل صحَّ  لُّ تدفنس ا نحنفأمَّ 

 ممن إما زمان يف كلِّ  دَّ ب ال هعٰىل أنَّ  د دلَّ ل ق العق  بأنَّ عرص

 ورا مذكعقيل، وهذيف التكليف ال لكون ذلك لطفاً معصوم، 

 وثبوت ،هنااله ه ضللتعرُّ  ٰى عن م، فالةب اإلمامتُ  يف كُ مستقٰىص 

 ة، وهذه الطريقة حجَّ عرص لِّ مجاع يف كاإل  أنَّ يقتيض ةلهذه اجلم

نينا بي لذااألصل  نَّ أللفينا، اافق مذاهب خم تول الالن االستدم

 ةا عنه لكان ثبوت احلجَّ جتاوزو ولفيه، و لفونخياعليه هم 

]] ٤٢١ [[ص/ نَّ بهم يف أمذاه هذا الوجه ينايف مجاع عىلٰ باإل

كم حلذا ابعضهم يف ه أنَّ ة، وحجَّ  هكونيف  تأثرياً  ةمَّ اع األُ مجإل

 هم. كلِّ  بخالف

فيه  نطعن امة فإنَّ مجاع حجَّ إلعٰىل كون ا هم به ونما يستدلُّ ا فأمَّ 

نا، وال مل يّرض  عىل ذلك عوه، ولو دلَّ ما ادَّ  عىلٰ  لُّ  يده الألنَّ  ،نحن

ال جتتمع  ةمَّ األُ  آليات بأنَّ اأو ائن رهادة القش نَّ ألينايف مذهبنا، 

يف الشهادة بذلك  سلياه وقول بفحواه ومعنحن نل، نال ضعىلٰ 

ة اع حجَّ مجاإل ولنا: إنَّ ق  تعليل كان ذلك يفنا، كامهبذينايف م تعليل

اج إليه هنا ما حيت االذي أطلناه ه حرشهبذا ال نيه. فباا عللنواستدال

ة عٰىل جَّ اع حمجاإل ة كون كيفيَّ عىلٰ لنا قد دلَّ  اإذا كنَّهذا الباب، و  يف

 به خمالفونا فنورده، ثمّ  قتعلَّ نعطف إٰىل ما  نْ غي أ فينب ،ذهبنا م

 علون.ك فانحن لذلو عليه، منتكلَّ 

*   *   * 

ل فصلال ]]٤٣٢ [ص[/ ة يف هو حجَّ  لمجاع ه اإليف :األوَّ

 ؟ءيش خمصوص أو يف كلِّ ء يش

 طأ،غري خ من كونه دَّ ب ة المَّ يه األُ أمجعت عل ءيش كلَّ  نَّ اعلم أ 

 صواب عىلٰ و ما هو .كونه صواباً  من بدَّ  الخطأ ف مل يكن وإنْ 

 ذيال م هووهذا القساعهم، بإمج معلَ يُ  نْ أ  ا يصحُّ رضبني: فمنه م

 م بإمجاعهم،علَ يُ  يمكن أنْ  ا ما الفأمَّ ه. ة فييكون إمجاعهم حجَّ 

 ةحجَّ  ءون اليشوك .كان صواباً  يه وإنْ ة فبحجَّ  فقوهلم ليس

 إليه، وكونهرجع ي باً اكونه صو نَّ أل ،واباً كونه صاملنفصل من ك

 ع إٰىل غريه.رجة يحجَّ 

م علَ يُ  نْ أ حَّ صر أم و كلُّ فه ،ةجَّ ه حاعهم فيمجكون إي يا الذفأمَّ 

م تتقدَّ  مجاعهم ما جيب أنْ م بإعلَ يُ  أنْ  حُّ  يصي البإمجاعهم. والذ

 ،وما أشبههامل دوالع كالتوحيدمجاع، ة اإلفة صحَّ معرٰىل فته عمعر

 مام املعصومإلول اة إٰىل قاع حجَّ مجإلكون ا نرجع يفام ا إنَّ كنَّ وإذا

 متتقدَّ  ءٍ يش ل: كلُّ نقو فيجب أنْ  ان منه،مز و كلُّ لالذي ال خي

ن له، فقول زما لِّ ك عصوم يفامل ماممعرفة وجوب وجود اإل

ة حجَّ  فيه أيضاً الذي يدخل هذا القول  مجاعواإل ة فيه،حجَّ  اإلمام

قبل  املعصوم مامود اإلجعرفة بويمكن امل ا الا ممَّ يف مثله. فأ

 ا.هكلِّ ات يَّ له، كالعقفية به، فقوله ليس بحجَّ ة عرفامل

 أوسعاع مجصولنا املعرفة به من طريق اإلأُ  ىلٰ عكن والذي يم

مذهب  اع عىلٰ مجم باإلعلَ يُ  أنْ ]] ٤٣٣[[ص /ن ا يمكممَّ وأكثر 

ة، ة خاصَّ عيَّ الرشحكام مجاع األباإلون يعلم امم إنَّ ألهنَّ  خمالفينا،

 يراً وتقد فرضاً عٰىل ذلك  داً ائاع زمجنعلم باإل أنْ  ن منتمكَّ ن ونحن

ا مهيتقدَّ  أنْ  مور التي يصحُّ األُ  لك منذل كاشقرآن وما ة والوَّ بنال

 هنه أنَّ ية يف شخص بعمَّ ولو أمجعت األُ مامة. إلابوجوب  لعلما

  تهام، صحَّ  لعلمنا سبحانه، اهللا مكال هنه أنَّ هم، ويف كالم بعينبيُّ 

 ذه املعرفة. مه عٰىل هقدُّ ة ترشنا إليه، وصحَّ ذي أ صل اللسالمة األ

مجاع وكونه  ة اإلحَّ صيعلم  نْ أ ا بنه مذاعىلٰ  يصحُّ  هذا عىلٰ و

 أصل كونه نَّ ، ألنا نبيِّ ة نبوَّ و القرآن ة حَّ ل صمن جيه ةحجَّ 

 ال فينا مذهب خمالعىلٰ ون، آة والقرقر إٰىل العلم بالنبوَّ ة ال يفتحجَّ 

 اعمجكون اإلل ا أصة عندهم مهنَّوالسُّ كتاب لا نَّ ، ألذلك حُّ يص

 ة. حجَّ 

وما   راء يف احلروبإٰىل اآل عجيرا مٰىل مجاعهم عإوا يف لفواخت

، أيضاً  م يف ذلك ال جيوزخالفه نَّ إٰىل أ قوم ذهبف ،جرى جمراها

رون آخ زوجوَّ  .ماً وعم مخمالفته متة حرَّ األدلَّ  أنَّ  ىلٰ مدوا عاعتو

 . لسوالر حاهلم عٰىل حال يزيدليس  :ه، وقالوالفوا فيخيا أنْ 

ال  مام فيهاإل أول ولرسز خالف اوا ال جيم كلَّ  لصحيح أنَّ وا

ة ال حجَّ  مجاعإلا أنَّ  يفاملرجع  نَّ أل فيه، مجاع أيضاً جيوز خالف اإل

و من م أ امإلاة من جَّ ه مشتمل عٰىل قول احلإٰىل أنَّ  لفتهجتوز خما

 ا جيوز، ألهنَّ ال وباحلر ءيف آرا  النبيِّ  خالفراه، وجم ٰى جر

ئه ٰىل آراإت عجر ، ولونيبالدِّ  يٌّ وق ق حي، وهلا تعلُّ عن و رةصاد

فيام مام اإل ءذلك آراوك ،فريه مل جيز خمالفته فيها ألجل التنيف نفس

 رفِّ نتُ  األهنَّ  خمالفتها، وزة ال جيويَّ ة والدنييَّ ينسات الدِّ ق بالسيايتعلَّ 

 نه. عنه وتضع م

 عوامجي وهي أنْ  :قسام أ اع إىلٰ مجنقسم اإلوي]] ٤٣٤[ص [/

 لُّ د ينفرد كبه. وق  رضاً أو  اً ادقأو اعت أو فعالً  الً قوء ٰىل اليشع
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جيمعوا  أنْ  جيوز الوغريه.  ع معتماألقسام، وقد جي من هذه واحدٍ 

 لك أنَّ يعلموه، والوجه يف ذ نْ ب أ ما جي عن علم ٰىل الذهابع

فعل رٰى به جم والعقاب مِّ اق الذستحقي يف اجير بالواجبم هلخالإ

يف ا ذلك نعنم ،مران جيوز عليه األاملعصوم ال نا كاإذالقبيح، و

 ذا املعصوم فيها.ه عة يكونمجا كلِّ 

باخلرب، وطعن   اعمجة اإلعٰىل صحَّ  اخمالفينمن  لَّ ا من استدفأمَّ 

مه عليهم، عل بجي هاب عامَّ لزمه جتويز الذيات، فيداللة اآليف 

ل خالي اإلنفن تضمَّ ي  خطأ، وملعىلٰ  معواجي  نفٰى أنْ امإنَّ  خلربا نَّ أل

وه، ومل يعرف أنْ  با ما ال جيه. فأمَّ يضتيق ه البالواجب، ولفظ

 ه. ملم عن عذهاهبوز ينصب هلم دليل عليه، فيج

ة عىلٰ يف عدم جوسألتني كمسألة واحدة أنَّ امل[يف   از اجتامع األُمَّ

 : ]اخلطأ

 أنْ ال جيوز  ، كامألتنيساخلطأ يف معٰىل  ةمَّ ع األُ جتتم وز أنْ  جيالو

بنا  لة عٰىل مذهاملسأ ذهه لليود ،طأ يف مسألة واحدة اخلعىلٰ تمع جت

ن إذا كا هم، ألنَّ عصوامل ي إٰىل خطأؤدِّ جتويز ذلك يُ  نَّ أل واضح،

 ةدٍ حوا وكلُّ خرٰى، أو يف األُ  ائفةذه الط ها يفيكون إمَّ  من أنْ  بدَّ  ال

 ئ. هو خمطام خمطئة، فمنه

اخلطأ عن   ييف نفن دويعتمام فإنَّ  مجاع،ة اإلعلَّ  خمالفونا يفا أمَّ و

 نفٰى   النبيَّ  ا: إنَّ يقولو أنْ  سألتني عىلٰ كان يف م وإنْ  ،ةمَّ األُ 

يجب ف سألتني،ق بني املسألة واملفرِّ  يُ ومل ،اام� ع ه نفياً تمَّ أُ  اخلطاء عن

 .نفي الكلِّ 

اع  مجاإليف  ن يدخليف ذكر م :ثاين ال لصفال ]]٤٣٥[[ص /

 : ةجَّ ح هو الذي

كون  يف علَّة ناولصعٰىل أُ  -املسألة ه ذ هأنَّ الكالم يفم اعل

ة اإلمج نه ة كولَّ مجاع إذا كان عاإل نَّ ٰى عنه، ألكاملستغن -اع حجَّ

 ن قول اإلمامت كاو قلَّ مجاعة كثرت أ  م فيه، فكلُّ ماإلكون ا ةحجَّ 

ه لوكانت هو ق  ة إذاجَّ احل نَّ ة، ألا حجَّ اعهإمجف أقواهلا،يف مجلة 

 ع.امججل اإلأل ال ة ألجلهكونه حجَّ  من دَّ اقرتن ال ب ءٍ يش أيِّ فب

فمنهم من قال:  ،  هذه املسألةخالفنا يف  ختلف قول منوقد ا

قة صدِّ ة املمَّ األُ  هو إمجاع مجيعة هو حجَّ  ياع الذمجاإل إنَّ 

ة، ؤمنني خاصَّ امل مجاعإ: بل هو ، ومنهم من قال لرسولبا

الفقهاء.  اع إمجة هو ي هو حجَّ ذاع المجإلا ب إٰىل أنَّ ن ذههم موفي

سواه، وقد  تقتيض لناصوأُ  نَّ أل اخلالف، انا يف هذضوخل ٰى وال معن

 د. متَ عيُ  ا ما جيب أنْ نَّبيَّ 

 فمنهم ،ه اجلامعةواالثنني إذا خالفا ما عليد الواح يف اختلفواو

 رج عن قولخا اذٌّ ه شنَّ واثنني، أل احدف والبخ دُّ تَ عمن قال: ال يُ 

لقول ا جرِ ُخي  لواحد واالثننيف اخال م من قال: إنَّ نهوم عة،اماجل

 .مجاعاً يكون إ نْ أ من 

 ىلٰ ع هذا القول الثاين أشبه بالصوابو]] ٤٣٦ص [[/

ة أو مَّ األُ  و إمجاعة إذا كان هع الذي هو حجَّ امجاإل نَّ هبهم، ألمذا

 . السمناول اجه عن ترِ ه ُخي م عنهخروج بعضاملؤمنني، ف

 لوخي قول: ليسن نْ ة أأله يف هذه املسعلي لعوِّ نُ  الذي جيب أنْ و

يكون إمام  أنْ امعة من ملا عليه اجلخالفان ملالثنان اواحد والا

بأحدمها  ه ليسم أنَّ علَ يُ و ، أ يزاً وجتأو  اً قطع مهاالزمان املعصوم أحد

 . ناً ويقي قطعاً 

هو  كثرت نْ وإ اجلامعة قولكون ي  أنْ قتيضل يوالقسم األوَّ 

 هوم اول اإلم ق عىلٰ تامله  ألجل اشالثننيوا دحاطأ، وقول الواخل

 ة.جَّ واحل احلقُّ 

بقول الواحد واالثنني،  فيه تدُّ ا ال نعنَّ م الثاين فإا القسمَّ فأ

قوال تلك قوله يف أ  وأنَّ  ن قوهلام،ع اإلمام لوروج ق بخمنا لعل

ع مجي مل تكن جلامعة وإنْ ك اتل عاإمج أنَّ جلامعة، بل نقطع عٰىل ا

قول من  عنه جخرو، وفيهمام ون اإللك ةاحلجَّ و قُّ حلة هو امَّ األُ 

 ا. هها وخالفعن شذَّ 

  لناه منقناه وفصَّ الفصل وما حقَّ ا يف هذا ل كالمن أمَّ ومن ت

 فيام لكالمته، علم استغناءنا عن الَّ وعة حجَّ  عامجن اإلب كوسب

فيه  ٰى راعوما يُ  مجاع،ام اإلأقسمن  مهبتُ يف كُ  م خمالفونا عليهتكلَّ 

 من ا بينهم يف ذلكمو ء،افقهال أو العلامء أوا هكلِّ  ةمَّ األُ  إمجاع

كون  ةصوهلم يف علَّ أُ  نَّ اغ ألام سإنَّ  فهم يف ذلكخال فإنَّ  اخلالف،

 هلم،وصعوا الكالم بحسب أُ ففرَّ  ا،صولنأُ  رية غحجَّ اع مجإلا

ال صولنا أُ  نَّ أل ،وعرفتلك ال مستغنون عن الكالم يف ونحن

 ع الشبهة.ا يرفلك مذ ا مننَّوقد بيَّ  ،ضيهاتقت

 كلِّ  مجاع أهلإ يف أنَّ ل الثالث: صلفا ]]٤٣٧[[ص /

 :ةصار حجَّ عاأل

  إالَّ  تمُّ ي ة الجَّ احل فيه عرص  إمجاع كلِّ  القطع عٰىل أنَّ  اعلم أنَّ 

 رمرااست ا عندنة يقتيضمجاع حجَّ ون اإليل كتعل نَّ صولنا، ألعٰىل أُ 

 ة ال يتمُّ حجَّ  مجاعإليل كون ايف تعل افونوخمال .عرص  كلِّ ه يفحكم

علم من حال  تعاىلٰ  اهللا أنَّ م يرجعون فيه إٰىل هنَّ أل، كذلهلم 

 مأين هل فمن اد،ن نفي اخلطأ ما مل يعلمه من اآلحمجاعتهم م
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إذا كانوا  - ناهمد ألزم؟! وق عرص ذا احلكم يف كلِّ ه استمرار

 اد بلفظة ريُ  أنْ  -آلية با نيمستدلِّ 
ْ
ُمؤ

ْ
 ىلٰ ت علَ إذا ُمحِ  - �َ نِ مِ ا�

  تىٰ ممجاع، وتقوم الساعة عٰىل اإل أنْ  ىلٰ إ نمؤم كّل  -لعموم ا

 فصلنيمن انوا تاركني للظاهر، وغريك عرص كلِّ ا بذلك أهل وخصُّ 

عليهم  م. وكذلك الكالعرص مؤمني كلِّ ض عٰىل بع كمحل ذل نممَّ 

 ناه.لضح ما ق ووا باخلرب. فذا استدلُّ إ

  غريلعرصا ضانقرا يف أنَّ  :رابع ال فصلال ]]٤٣٨[ص [/

 :ع امجإلمعترب يف ا

بار اعت يبطل  ما ذهبناة عىلٰ جَّ حلاع فيه امجة كون اإلعلَّ  لم أنَّ اع

 أنْ  تأثرياً  اعمجلإل نَّ إٰىل أ  فيناالب من خم، وملن ذهانقراض العرص

، وهو اعاً إمج ونهكة لحجَّ  ام كانه إنَّ عٰىل أنَّ ت قد دلَّ  يقول: الداللة

 .هاريغ العتبار معنٰى  فال ،ة هبذه الصفالعرصراض قبل انق 

حكم  يزيلالف هل خلاع بعد امجاإل يف أنَّ اخلامس: ل فصلا

 ؟الف أم الاخل

 حكم نَّ أ م إٰىل ب قوفذه ،سألةختلف الناس يف هذه املا

 .لثاينع امجاال يزول باإل الف باٍق اخل

ل قون الولني يمنع مالقأحد  عىلٰ  اعمجاإل وقال آخرون: إنَّ 

يف املنع من دأ بتاملع امجاإل رٰى جم]] ٤٣٩ص [[/آلخر، وجيرونه با

 . خالفه

املختلفون  مه عون ثانياً يكون املجم ل بني أنْ م من فصَّ وفيه

يمنع من  فون كان إمجاعاً تلهم املخ ناملجمعوكان ذا فقال: إ ،الً أوَّ 

 .يكن كذلك كانوا غريهم مل ، وإنْ لقول اآلخرا

الف اخت دعمن وقوع إمجاع بع منه أنَّ عن بعضهم  يحك وقد

 .صالً أ 

ه أ يف أنَّ داع املبتمجكاإل مجاع بعد اخلالفاإل نَّ أ يحصحلوا

ع امجون اإليف كنا تعلَّ  نَّ أل ،حالٍ  الف عٰىل كلِّ نع من اخلة يمحجَّ 

مه خالف أو كان إمجاع تقدَّ  ق بنيفرِّ  ذلك، وال تُ قتيضت ةحجَّ 

 ىلٰ  هذه املسألة عيف هةلشبت االكالم وقوياق ام ض. وإنَّ أً تدمب

 نيكو  أنْ عمدة من نفٰي  نَّ أل تهاد،الجة اصحَّ ب ما، لقوهلالفينخم

ل األوَّ اخلالف  لخالف هي أنَّ ل قاطعاً  بعد اخلالف مجاعاإل

بني واحد من املذه بكلِّ  القولز ٰىل جواع مجاعهمن إلضمِّ مت

ل وَّ ألع امجاضنا كون اإلنق ثاينلا مجاعإلبامنا ذلك ، فإذا حرَّ مطلقاً 

عٰى يف الثاين دَّ يُ  أنْ از ، جاً طومرش لاألوَّ  كون عيدُّ ا ، وإذاةحجَّ 

 ه. ا أو يشتبهناالكالم ه ط، فيقفالرش يضاً أ 

املختلفني  نَّ أ سلِّم نُ ا ال نَّ أل ،ذلكمن  ءلزم يشوعٰىل مذهبنا ال ي

دنا عن نَّ ألمنهام،  واحد بكلِّ  جواز القولمعون عٰىل عٰىل قولني جم

 غري جهله من ، وأنَّ عليه دلولم قَّ احل ل، وأنَّ باط دجتهااال أنَّ 

]] ٤٤٠[ص [/بخالف  يقول أنْ  غ ملخالفهعذور، فمن سوَّ م

إمجاع  من هعا. فبطل ما ادَّ ختلفني خمطئ عندناهبه من املمذ

وبطلت  ني،من القول واحدٍ  ٰىل جواز القول بكلِّ ع ختلفنيملا

 م.ههبَ ُش  مُّ هي أُ  التيالشبهة 

لب وط ٰى تمه نَّ ، فإفعد اختالإمجاع ب وقوعع من نا من موأمَّ 

بطل هذا وقد أُ  حمض.م حتكُّ  وام هإنَّ جيدها، و عاه ملما ادَّ  ىلٰ ة عبدالل

  مّ ث ا خالف،هية وقع فيعرشال ت مسائل كثرية يفرَ كِ ذُ  لقول بأنْ ا

 فيها.عٰىل قول واحد  اجتمعوا

  ثرأو أك عٰىل قولني  لفتاخت اة إذمَّ األُ  يف أنَّ السادس: ل فصال

 : رول آخاث قدح جيوز إه الإنَّ ف

 .زائد حداث قوله ال جيوز إاس عٰىل أنَّ النثر أك م أنَّ لعا

  ر من الفقهاء إىلٰ  وأصحاب الظاهمنيملتكلِّ هب قوم من اوذ

ة حجَّ  هنَّ ختالف يف أ ه لو مل جيز لكان االبأنَّ ن وويعتلُّ  ،لك جيوزذ أنَّ 

 اع. مجكاإل

 كائد، فكذلز قول حداثلوقت إاذا جاز يف : إيضاً أ ويقولون 

 .بعد فيام

ذا ة إمَّ ألُ ا نَّ أل ،بنا املنع من ذلك بنيِّ مذه وعىلٰ ]] ٤٤١ ص[[/

كان إذا و. منهام، واآلخر باطل واحد فاحلقُّ  ٰىل قولنياختلفت ع

زاد عليه.  وما الثالثيكون كذلك  صفة، فأوٰىل أنْ ال هبذه يناالث

 اميختلفني أو فامل قوالمجلة أيف  احلقُّ  كوني أنْ  خيلو من ه الوألنَّ 

، الف احلقِّ خ األهنَّ  ،لزيادة باطلةا أنَّ  ل يقتيضألوَّ او ا،هاعد

، قِّ الذهاب عن احل مجعوا عىلٰ نوا قد أ يكو  أنْ يضالثاين يقت والقسم

ضع، وه هذا امليضيق علي ن يقول باالجتهادومباطل.  اً ذلك أيضو

ل قولة لما حمرَّ  فإهنَّ نيقول عىلٰ  تلفاخت ة إذامَّ األُ  له أنَّ  مسلَّ يُ ه ال ألنَّ 

تهاد ي االجدِّ ؤال يُ  أنْ  طمة برشحمرَّ  ابل إهنَّ  ،لٍ حا لثالث عٰىل كلِّ ا

 ة. يفمجلة كاهذه . وٰى االجتهاد إليهزه إذا أدَّ وِّ ُجي  وجيب أنْ إليه، 

 تاستدلَّ تني أو بعلَّ  تذا اعتلَّ الصحابة إ يف أنَّ السابع: ل فصال

 ؟لكذ بغري أو يستدلَّ  لَّ تيع أنْ هم ملن بعد وزهل جي بدليلني 

 ز أنْ ه جيوذهب، والصحيح أنَّ امل الفالداللة بخ أنَّ علم ا

ذلك  فيزيد من بعدهم عىلٰ ، نييل أو اثناملسألة بدلوا يف لُّ ديست

احلكم  عىلٰ  دلُّ ه يل يف أنَّ لثاين كاألوَّ ا الدليل نَّ ٰى، ألخرأُ قة طري
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لدليلهم  الً مبط لكن ذعنه لكا هبملذها أبطلناه ليه، فلوويوصل إ

لقيامه مقامه. وال  هغري ليليستغنوا عنه بد وز أنْ جي دق و، أيضاً 

خيتلف، وال يقوم غريه  الواحد  احلقَّ  نَّ أل املذهب، وز ذلك يفجي

 ه جيوز أنْ االستدالل: إنَّ  الدح وإبط قلول يف االق ذلكمقامه. وك

 ن.ومملتقدِّ ا ا سطرهرون عٰىل مأخِّ تيزيد امل

بار، األخ ينامعج يآلي وختريل اا تأوأمَّ ف]] ٤٤٢ [[ص/

املذاهب الفقه جيعل حكم ذلك حكم ول صأُ  فمن صنَّ فكلُّ 

 ر عٰىل ما بلغ إليهيزيد املتأخِّ  أنْ  جيوز وال ة،دلَّ  حكم األال

ة، ز يف األدلَّ ذلك جائز، كام جا  أنَّ فيسن يف قوٰى ألم. واتقدِّ امل

أشبه.  ةلَّ باألد هول ذهب، بامل جمرى ال جيري أويل اآليت فإنَّ 

وهٌ وُجُ  لنا قوله تعاٰىل:أوَّ ا تا إذذكرناه أنَّ  عامَّ  حضِّ ويُ  ذيالو

ةٌ ائٍِذ نَ مَ يَوْ  ٰ إِ  � ِ�َ
َ

 عىلٰ ] ٢٣و ٢٢[القيامة:  �اِظَرةٌ نَ  هاَر��  �

ل عن نقَ يُ ه مل أنَّ  النتظار ال الرؤية، وفرضناا راد هباملا أنَّ 

 يزيد عىلٰ  نْ أ رمتأخِّ جاز لله، غري دون وجها الذ هإالَّ  منيتقدِّ امل

هللا، ام عَ  نِ إىلٰ  م ينظرونملراد أهنَّ ا أنَّ يل، ويذهب إٰىل التأوهذا 

تعاٰىل هللا ن ايكو ام هو إبطال أنْ إنَّ   مجيعاً التأويلني يفالغرض  نَّ أل

قام ع ذلك، وقد دف ان يفرتكمش ، والتأويالن معاً اي� رئنفسه م يف

ويالت ألتا توجر قصود،رض املالغ يفبه صاح ممقا حدٍ او كلُّ 

وخالفت يف هذا  عن بعض،ضها بعه يغني يف أنَّ  ةدلَّ األ رٰى جم

  اهب.ذحلكم املا

]يف ن: الثامصل فال  نيسألتامله ال فصل بني مجاع عٰىل أنَّ اإل [أنَّ

 ؟ل بينهامفصع من النمهل ي

 اوجيمع أنْ  ني: أحدمهاسم إٰىل قسملة تنقاملسأهذه  علم أنَّ ا

. أو حتريم حتليل من  حكم معنيَّ يف تنيلمسأل بني ال فصه نَّ أ  عىلٰ 

 أّي  ،احلكم ينهام يفبال فصل  هجيمعوا عٰىل أنَّ  خر أنْ اآل سموالق

 . حكم كان

  اعهممجإ نَّ أل ، لفة فيهملخام ال ال شبهة يف حتريوالقسم األوَّ 

 هو إمجاع يف حتريمهني مسألتني ب]] ٤٤٣[[ص /ه ال فصل عٰىل أنَّ 

 ريم أوحت ىلٰ إمجاعهم ع رٰى جم ريم، وجيحكاألمن ا محك عىلٰ 

الة،  حماعهم ال املسألتني فقد خالف إمج بني قفمن فرَّ  حتليل،

 إمجاع.  الفي كلِّ رٰى خمري جموجي

يف   ال فصل بينهام هٰىل أنَّ ع جيمعوا ي أنْ وه ا املسألة الثانية،وأمَّ 

ريم  حت ل يفٰى األوَّ جمر جارٍ  ، فهو أيضاً ينيمن غري تعاحلكم 

 مَ لِ عُ  إذا هاع، ألنَّ مج اإلسوٰى  يلد ذلك إٰىل دلنستا ة، وإنْ خالفامل

 ال عٰىل أنْ  همكنصِّ ار تحريم، صلكم هو اذلك احل بدليل آخر أنَّ 

 فرق يف التحريم بينهام.

  ه قالن ابن سريين من أنَّ ع روي ما ريجه األخالو هذاومثال 

 نَّ إين: وأبو امرأة يف لوقا ما بقي، ثلث مِّ ألُ ل نَّ إوين: وج وأبيف ز

الناس قبله كانوا  نَّ أل م،من تقدَّ  لف كلَّ ل، فخاملاا عثلث مجي مِّ ألُ ل

ل يف املسألتني، واملذهب ثلث املا مِّ لألُ  نَّ أحدمها أ  مذهبني: بني

بني ما مل   ق ابن سريينسألتني، ففرَّ ملقي يف اب ثلث ما هلا نَّ اآلخر أ

 ينه.قوا بفرِّ يُ 

 مع النسيان عاماجل نَّ ول: إكان يقه نَّ أ  يعن الثوروحكي 

 ومجيع ل بينهام،ر، ففصَّ فطِّ يُ ال  انكل مع النسياأل وإنَّ  ر،فطِّ يُ 

مل  طر بأحدمها فطر باآلخر، ومنمن ف نَّ  خالفه، ألفقهاء عىلٰ لا

 ر.خفطر باآلي دمها ملبأح فطري

س ينة لياملدإمجاع أهل  يف أنَّ سع: التافصل ال ]]٤٤٤[[ص /

 :الفتهز خمووجت ةبحجَّ 

  ويف ة،دينة حجَّ أهل املاع إمجه كان جيعل نَّ أ لكما عن حكي

 ايةحة عٰىل روتهم مرجَّ يروا إنَّ ر ذلك، ويقول: نكِ به من يُ أصحا

 . غريهم

ة دلَّ األ تدلَّ  دق ن الذي لزمام اكان إما ه إنْ نَّ إ :والذي نقوله

 ال ة،لَّ هلذه العة ها حجَّ ل، فإمجاع أهيف املدينة عٰىل عصمته مقيامً 

، كمها زال هذا احلٰىل غريا إهعنه لو انتقل نَّ ، ألايهإل يرجع ءٍ ليش

 تأثري للمدينة. فال

ة، حجَّ  مجاعل اإلتعاٰىل جعاهللا  إنَّ  ل:لك يقوذلفنا يف ومن خا

 وال كّل ، املؤمنني كّل  ضاً أيوالهم  ،ةمَّ األُ  كّل نة وليس أهل املدي

 نبيِّ لا يلضتف من روٰى ا يُ . ومءع العلامفيه إمجا ٰى راعفيام يُ العلامء، 

طأ اخل مجاع، وأنَّ هو اإل هاأهل اعإمج عٰىل أنَّ   يدلُّ ا الهليهلا والثناء ع

 .ق له بذلك، وال تعلُّ يهموز علال جي

نة  ديامل أهل ع: (إمجاقال ل الرسو قيل: فلو فرضنا أنَّ  فإنْ 

 احلكم؟كيف كان يكون  ،ة)حجَّ 

  نْ وإ ةحجَّ  اعهم إمج أنَّ  عىلٰ  لَّ ذا القول لد: لو وقع هقلنا

 .وا إٰىل الكوفةنتقلا

 ينة.ع منهم ما داموا يف املد يقال أ: اخلطلو قال قيل: ف إنْ ف

 .رمتوها جرٰى هذا الذي قدَّ ه م أنَّ غري ،ر ذلكنكليس يُ : اقلن

ة مَّ موافقة إمجاع األُ  نَّ أ يفارش: ع لافصل ال ]]٤٤٥ [[ص/

 ؟جلهأن ه ومب لوا م عمعٰىل أهنَّ  هل يدلُّ  ملضمون خرب
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 الَّ إ حكامكم من األعٰىل حة مَّ جتمع األُ  وز أنْ  جيه النَّ أ م لاع

عليه  من ال جيوز ملجمعنيا من مجلة نَّ ة توجب العلم، ألحجَّ ب

 بام لوامعواحد و خرب نهمطأ، وال ترك الواجب، فإذا ظهر بياخل

مل ع اميعهم إنَّ مج  أنَّ ع عىلٰ قطَ يُ  نْ فليس جيوز أ، وافق مضمونهي

ومل  لعلم،ب اجيو كان متواتراً  وإنْ  .رناهاكذ تيلة العلَّ ه، للألج

 ألجله.يكون عملهم  فاألوٰىل أنْ  ،همينيظهر سواه ب

 يكونوا ة يقولون: يمكن أنْ حجَّ  مجاعن اإلة كويف علَّ الفونا خمو

 يه، أواهم إلوص ألجل اجتهاد أدَّ خصكم املحلا ذلك ا إىلٰ هبوذ

  ب فال جينه، ع عامجباإلناء غم، لالستنه يظهر بيرب آخر ملخ ألجل

ذا منهم  . وههرهذا اخلرب الظا ا ألجلملوعم قطع عٰىل أهنَّ ال

 .قريب

عوا  جيم وز أنْ يف هل جي: حلادي عرشاصل فال ]]٤٤٦[[ص /

 ؟كجيوز ذلال  أو من طريق االجتهاد عٰىل احلكم

 ه، وأنَّ االجتهاد ةلقول بصحَّ هذه املسألة فرع عٰىل ا نَّ اعلم أ 

ع دف ومنه، با دنٰىل قد تعبَّ تعا اهللا وأنَّ  ،ماحكباألعلم لق إٰىل اطري

كالم ال  كام،حباأل علملا إىلٰ  يكون طريقاً  وأنْ اد، تهالعبادة باالج

د نعباطل  ةيعرشال االجتهاد يف عٰىل أنَّ  . وسندلُّ هذا الفرعله يف 

 هم يف هذتكلَّ ام يوإنَّ ته. شيَّ  تعاٰىل ومإٰىل الكالم فيه بإذن اهللاغ البلو

 باالجتهاد. بادة العذهب إىلٰ  نمة لسأامل

تهاد د باالجمل نتعبَّ  ون وإنْ زوِّ ال ُجت  مَ ـيقول: لِ  أنْ  دٍ حأل يسول

 االجتهاد. حكام من جهةكم من األطئني عٰىل حمعوا خمجي أنْ 

م ال  أهنَّ  ا نَّعٰىل اخلطأ، وقد بيَّ  هممجاع منإ هك أنَّ ن ذلع م قلنا: يمن

ا وإذ اخلطأ، وز عليهجي ال نم مهيف مجلت نَّ خطأ، ألٰىل معون عجي

،  طريق إٰىل العلم هنَّ ، وأ ادة االجتهيف صحَّ ختالف ة امَّ كان بني األُ 

ة، مَّ هو إمجاع مجيع األُ  ذا كانمجاع إاإل نَّ ألة، ألهذه املس طل تقديرب

وا يكون فال سبيل إٰىل أنْ  جتهاد،القياس والان ينفي هم موفي

 د.ق االجتهاريط نم  حدا حكم وعىلٰ  -حالتهم ذه وه -ني جممع

قد   ياسالق اةنف قوهلم: (إنَّ وضع بامل اهذاملخالفني يف  تاللواع

 طل،نهم بالبال متعلُّ  ،)ال تشعر يلقياس وهمل اتناقض، وتستع

عٰىل  وال جيوز، االثننيو الواحد عىلٰ وز ام جيجاز فإنَّ  هذا إنْ  نَّ أل

 ]]٤٤٧ [[ص/يف ق الشعر شقِّ تُ وتفطن ول صِّ ُحت تي اجلامعة ال

 ة الفطنة.لة وقلَّ لغفاب رمى منهم للقومهذا قيق، ووالتح قيقتدال

 ف يفد كاخلالحخرب الواف يف اخلال بأنَّ  أيضاً  لهملُّ وتع

من  ز عىلٰ نجيا ال ، ألنَّ ون ألجله، باطل أيضاً وقد جيمع القياس

يف ألجله  حكاممن األ جيمع عٰىل حكم الواحد أنْ  ربلف يف خاخي

 احدة.و تانألسملفا واضع،موضع من امل

 اللغة يقتيض وضع أنَّ  يف وقع خالف ، وإنْ عموما الفأمَّ 

ومن  يقتضيه، يعرف الرشالع أنَّ ق، فال خالف يف تغراساال

 نْ أ يصحُّ عرف يف العموم لغوي وال رشعي ال ه ال أنَّ  ارتكب

 عموم، بل بقرينة وداللة.البظاهر  يستدلَّ 

 نَّ بأ االجتهاديق ن طرم كمحلا مجاع عىلٰ أبٰى اإل ق منا تعلُّ فأمَّ 

فليس   يه،علع قطَ ال يُ  تهاده االجريقطا ع مقطوع به، وممجااإل

مقطوع ب ما ليس بعض الوجوه صري عىلٰ ي تنع أنْ ه غري ممنَّ ، ألءبيش

بام طريقه  إذا حكمم احلاك نَّ فيه، ألال احل عليه، ويتغريَّ  به مقطوعاً 

و ه يذالل صكان األ القطع وإنْ  كمه حاد اقتٰىض جتهاال

 .طوع بههاد ليس بمقجتاال

 ها من طريقعلي وام أمجعرية أهنَّ كام كثأح يف عاؤهما ادِّ مَّ فأ

 تالف، وأنَّ بعد االخ ةأهل الردَّ  قتال ىلٰ مجاعهم عاالجتهاد، كإ

يب أ  فاق عٰىل إمامة تِّ الوكذلك ا ،الجتهاد اإالَّ فاق ال وجه له االتِّ 

أين  ومن ، يض رس بميفل ،دوطريقها االجتها ف،ختالبعد اال بكر

وله هاد جت عن ايكن إالَّ  ة مللردَّ ال ق عٰىل قتال أهفاتِّ اال هلم أنَّ 

فإذا  ،ة أيب بكرا إماموأمَّ ق هبا؟! علِّ قد تُ يف نصوص القرآن وجه 

ه عن اجتهاد أنَّ م  مسلَّ ريغ ليها، فع اً اهروظ مجاع باطناً م اإللِّ ُس 

من  صٍّ نن ع تكان]] ٤٤٨[[ص /ا تزعم أهنَّ  ةالبكريَّ و

 ه. عٰىل إمامت  للرسوا

ز بجوا له يمتنع من القول الفقصوأُ ي فمن مصنِّ رياً د كثوأج

من جييز  ءيف الفقها. وتقليداً  أو خيتاً بت ءاليش ة عىلٰ مَّ جتمع األُ  أنْ 

خرٰى وقيف، وأُ ت عن ارةً ت قد يكونعهم مجاإ ح بأنَّ رصِّ ذلك، ويُ 

 منهع منيال  ئزاً اجك ذل يكون م جيب أنْ صوهلوعٰىل أُ عن توفيق، 

يعلم اهللا  ز أنْ م، وجامنه دٍ واح عٰىل كلِّ  خلطأجاز ا مانع، وإذا

 قول كلِّ  يكون أنْ  جاز أيضًا مجاعتهم خالف ذلك، و يف اىلٰ تع

معوا جي جاز أنْ  الَّ فأ ذلك يف اجلامعة، الفته، ومل جيزحد يسوغ خموا

ضهم، عب من هم أوكلِّ  ا منإمَّ  ،دالتبخيت والتقلي القول بىلٰ ع

هو ل عوَّ امل نَّ ة؟! ألنه حجَّ وكو باعهاتِّ  وتعاىلٰ  انهبحس يوجب اهللاو

 عنه. صال هلم فا ال انوهذا ممَّ  .املصلحة  نه مناسبح ما يعلمه اهللا

 نَّ إ ون:يلزمكم أنتم مثل ذلك وأنتم تقول كيف ال :لقي فإنْ 

 ة؟حجَّ  عامجاإل

 ماماإل ا، فأمَّ مماإلان عدا م د كلُّ قلِّ ت ويُ بخِّ يُ  وز أنْ جي :لناق 
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منه  اهنَّأمَّ  دق  قبيح، والقبيح هنَّ يه، ألال جيوز عل ذلكف سهفن

 .رق بيننا وبينكم يف ذلكالف نافب. لعصمته

ل إذا ظهر بني يف القو : الثاين عرش فصلال ]]٤٤٩[[ص /

 كمه؟ح الف كيفه خمف لعرَ ومل يُ  الصحابة

به  ئل قاة إالَّ مَّ ألُ يف ا كنومل ي ،رشانتالقول إذا ظهر و أنَّ  لماع

 لو ٰى حتَّ له،  قوالً  قولك الكون ذلب ، أو راضٍ ليهمل عاوع

الذي مجاع اإل فهو ،به ، ولو حكم مل حيكم إالَّ  بهإالَّ  تفتي مل يفِت اس

 .ة وحقٌّ ه حجَّ ة يف أنَّ ال شبه

عن   ل به، أو ساكت قائ يه إالَّ ف  ومل يكن ول، الق ا إذا انترش فأمَّ 

  عيلٍّ  وأبو اء لفقهاهب أكثر فذ، ناس فيه ل ا لف تد اخ فق  ،ري عليه النك 

لفقهاء  ا منة مجاع أبو هاشم و وذهب ، ة جَّ وحه إمجاع  أنَّ إىلٰ  ائي بَّ اجلُ 

الفقهاء:   من  آخرون ، وقال اعًا  يكن إمج مل ة وإنْ ذلك حجَّ  إٰىل أنَّ 

ل الظاهر، وهو  أه ثري منك  ليه ذهب، وإاع ة وال إمجليس ذلك بحجَّ 

 يه. ف ال شبهة  وهو الصحيح الذي ي، رصب البد اهللا ذهب أيب عم

 نَّ أل عداه، ما ندوه الصحيح نَّ إ لنا:ام ق وإنَّ ]] ٤٥٠ص [[/

مور ون ألُ ه قد يكبه، ألنَّ  عٰىل الرضا كار ال يدلُّ ناإل نكوت عالس

 ذلك من وغريبة ة ورهبة وهيمتبائنة من تقيَّ  اعٍ ودو تلفةخم

جه ه ال وعلمنا أنَّ  ذاإ الرض ايضيقتام وإنَّ  عتادة يف مثله،املألسباب ا

 عن مساكإلا ّل يدسواه، وإذا مل ضيه له يقتا، وال سبب لرض االَّ إ له

 .عمجاع اإلفال داللة فيه عٰىل وقو لرضاا عىلٰ  النكري

  جمتهد مصيب كلَّ  ذه الطريقة أنَّ عن عٰىل هيط نٰى ممَّ ومن رأ 

 عٰىل أنَّ  دلُّ يام ري إنَّ ك عن النكمسااإل اه: إنَّ رنما ذك ىلٰ ع ائداً ول زيق

ر القول نكِ  يُ ال أنْ جيوز  بمنكر، وقد ليسقول لاأو  فعلذلك ال

مل يكن عند من  ائل، وإنْ الق منه صواب جل أنَّ أل ئله،قا ىلٰ ع

ستصوب عند أهل ه، وقد ييف حقِّ  اباً لنكري صوا أمسك عن

ه ب يف حقِّ ا صواأهنَّ د يعتق مل نْ غريه وإمن  عالاالجتهاد بعض األف

 . يهلإ يرجع وما

إذا  صيل، فل هبذا التفصِّ فيُ  الجتهاد ة االومن ال يرٰى صحَّ 

 ستفيده منه، وإذان أنْ ب رضا فال جي العىلٰ  لُّ يد ال ترك النكري كان

 ة.  حجَّ ع يف ذلك والفال إمجا ع عليهطَ قمل يُ 

 اعاً إمجمل يكن  نْ ة وإجَّ ه حأنَّ ا تعويل أيب هاشم وغريه يف فأمَّ 

  س يلن به، فولون عليه وحيتجُّ عوِّ ويُ  هندوميعتالفقهاء   أنَّ عىلٰ 

م لِّ ُس  لو ه. ثمّ ب نوحيتجُّ اء هفقمجيع ال م أنَّ م هلمسلَّ  ه غريألنَّ  ،ءبيش

 غري جائز.  تقليدهم نَّ ة، أللك، مل يكن يف فعلهم حجَّ ذ

 قيل: أنْ  ها ذكرنا معىلٰ  به عٰىل هذه الطريقة زائداً  نَ عِ ا طُ وممَّ 

 أنْ ه غري منكر ويب، ألنَّ التص ىلٰ ع ك عن النكري ال يدلُّ مساإلا

 أنْ  بجيام نَّ وإ ،اً فأو متوقِّ  اً منكرن ذلك يف كو ااك� ك شملمسا نيكو

 .علمه منكراً  ر إذاكر املننكِ يُ 

 ينقرض العرص جيوز أنْ  ه المن أنَّ الطريقة  عٰىل هذهوما يقال 

ف، ليس وقُّ لتوا لشكِّ ا ٰىل هذا ع]] ٤٥١[[ص /الزمان  ويمتدَّ 

ه، سبابأ رار ستمال يستمرَّ  قد جيوز أنْ  الشكَّ  ألنَّ  ،ضاً أي بمعتمد

  فيها. وكلُّ  حلقِّ عٰىل ا طعقوالقيق املسألة، حت عي إىلٰ ولضعف الدوا

 وال توجب ،قتيض قطعاً بات ال تيهبا تقر لونيتعلَّ  مور التياألُ  هذه

 .علامً 

ومل   ايبلصحمن ا ع إذا وق لقولم ايف حك: الثالث عرشفصل ال

 :الفه خمف لعرَ يُ  يظهر ومل

  وهذا مجاع،ة جمرٰى اإلسألامل هري هذُجي يف الفقهاء من  م أنَّ علا

واحد من العلامء  كلِّ  بسامع ذا مل تقع الثقةالقول إ نَّ أل ،ابعيد جد� 

يقطع عٰىل  فكيف يسمعه، ن فيهم من مليكو ا أنْ نز، وجوَّ له

 الَّ إ ومل يبَق  وه؟!معمل يس م هوعليهم  كارهإن رضاهم به أو وجوب

 وجب أنْ  واهل سنقَ يُ د ومل احيف احلادثة قول و َل قِ ل: إذا نُ يقا أنْ 

هذا.  َل قِ ام نُ ك َل قِ غريه لنُ و كان يفل حلقَّ ا نَّ ، ألقُّ و احليكون ه

يف هذه املسألة  املحقُّ  نيكو متنع أنْ ه ال ينَّ يلزم، ألال  وذلك أيضاً 

يكن له مل  هقوله، ألنَّ  لنقَ يُ  الف فيها، قِّ باحلتي فيُ  أنْ  إىلٰ  ما دعاه داعٍ 

ٰىل رة إوفِّ اعي متة، والدواسَّ م ةحلاجا أنَّ  نارقدَّ  ل جيب نقله. فإنْ قو

ط من رش  ول واحد، فال بدَّ  ق الَّ إ ع هذا مل يظهرفيها، وم احلقِّ قول 

ن إظهار مانع م يكون للمحقِّ  ال أنْ  وهوما ذكروه،  عىلٰ  داً ئآخر زا

فيام  حلقَّ ا  أنَّ ع عىلٰ قطَ ن هناك مانع مل يُ وكي نْ زنا أوَّ ج ا إنْ نَّ أل ،قِّ احل

 لة كافية. ه مجوهذ .يظهر مل ظهر دون ما

وز مع اختالف يف هل جي :ع عرشالراب فصل ال ]]٤٥٢[[ص /

 ؟باع بعضهم دون بعضاتِّ  لصحابةا

 وز أنْ ه جيهم إٰىل أنَّ قهاء وغريقوم من الف ه قد ذهباعلم أنَّ 

 زوادون بعض، وجوَّ  مهعضبول قبلصحابة ف اختالنأخذ مع ا

ذلك  نن مآخرو وامتنع ،د من هو أعلم منهقلِّ يُ  لعامل أنْ ل أيضاً 

د غريه، قلِّ يُ  ن من العلم أنْ ن يتمكَّ مل جيوزه ال  أنَّ ا إىلٰ بووذه ه،كلِّ 

 يح.وهو الصح  داللة،بعه بغرييتَّ  وأنْ 

 نَّ أ تهاد، واالجة بصحَّ ة عٰىل القول نيَّ املسألة مب هذه أنَّ ومعلوم 

ا ن األقوال، وإذا كنَّيف واحد م ليس احلقَّ  وأنَّ  تهد مصيب،جم لَّ ك
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. وقد هيع علم يف التفريللكال ٰى معن األصل، فال هذاٰىل إ نذهب ال

ذلك ال  ٰىل أنَّ يعة عواالجتهاد يف الرش القياسنفٰى  من ع كلُّ أمج

وجب ة تة قاطعأدلَّ ات عٰىل السمعيَّ  أنَّ  نذهب إليه وز. والذيجي

ات  العقليَّ د غريه يفلِّ قيُ  أنْ  حدٍ كام ال جيوز ألو ات،عقليَّ لاك معللا

ه مرين أنَّ األبني امعة ة اجلفالعلَّ  ت،امعيَّ سيف ال وزكذلك ال جي

ن من والفحص، وإذا متكَّ النظر يكون كالعامل ب ن من أنْ كِّ ممت

ه ال لعامل، ألنَّ تي تقليد اللمستف ازج قليد، وإنْ الت ز لهذلك مل جي

 اية. ذا القدر كفه  ن منه العامل. ويفتمكَّ ي ا ممَّ الو العلم،من  نكَّ ميت

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠(ت شيخ الطويس لا /)١ جالشايف (تلخيص 

حمفوظة يعة رشتكون ال أنْ  رتم: ما أنكليق  نْ إف]] ١٤٩[ص [

ذا إو ،الضالل تمع عىلٰ ا ال جتأهنَّ لة عٰىل امت الدالة، وقد ق مَّ باألُ 

حاجة بنا  للرشع، فأيُّ ة واحلافظ ةياملؤدّ هي  ةمَّ ألُ اتكون  جاز أنْ 

 ؟ مامإٰىل إ

ز ا جام نَّ أل ،ةمَّ األُ ة بفوظحم يعةالرش تكون له: ال جيوز أنْ  قيل

حيث مل يكن  ا، من جائز عٰىل مجيعهآحادها  ]]١٥٠ /[[ص عىلٰ 

ت ا كانذإبعض. و ىلٰ بعضها ع م آحادهامن انضام مجاعها أكثرإ

تكون  أنْ ، فيجب دااالنفر عىلٰ حد او لِّ كالعصمة مرتفعة من 

نها محد وا لُّ ك ذا كانإاجلامعة  نَّ  ترٰى أ . أَال مرتفعة عن الكلِّ 

ادها  ا كان آحذإذلك وك ،ها كافرةاعتتكون مج جيب أنْ  راً كاف

كان ذا إذلك كو ، وداً جهم عن كوهنم هيرِ ال ُخي  مجاعهمإف اهيودي� 

يكونون  ضاً أي أمجعوا ذاإن ويك فينبغي أنْ  ،وداً د منها أسواح كلُّ 

 ه.يفشكال إ ال ا أمر بنيِّ هذو ؟وداً سأ 

العقول فقد هة من ج ذكرمتوه امكان عٰىل  نْ إاألمر وقيل:  نْ إف

 .ل ضالة ال جتتمع عىلٰ مَّ األُ  نَّ أ ٰىل ة علة السمعيَّ لدالقامت ا

ٰى  الدعود  عٰىل جمرَّ الَّ إسؤال ليف هذا اتم قيل هلم: ما اقترص

 أحد. هانع زالذي ال يعج

األخبار ال و اتقوا به من اآليتعلَّ  مامجيع  نَّ  أبنيِّ نُ  نْ ا أ وعلين

 .ةجَّ حمجاع اإل نَّ داللة فيها عٰىل أ

*   *   * 

 ):ـه٦٦٤(ت  وسن طاب عيلُّ  /)٢(ج طرائف ال

 :ليهوالطعن ع اع عندهمة اإلمجيَّ يف حّج  ]]٢٥٩[ص [/

من  حدٍ وا لَّ ك م يذكرون أنَّ هب أهنَّ بعة املذاائف األررومن ط

ع هذا وم ،قبيحة كلُّ ب ووز عليه اخلطأ والكذجيسلمني ملا

 ء فإنَّ  يشلك عىلٰ وز عليهم ذن جيلذيا مع هؤالءاجتإذا  :يقولون

يف األمر الذي  رتفعاً جويز موتصري الت ،دقاً عل ذلك صجيعهم إمجا

يف حال  دٍ واح كلِّ الكذب من مرار جتويز مع است ،همعون عليجي

ستحسنه من عقله  ي عظيم ال توهذا هب ،همعامتاجوافرتاقهم 

 مستقيم.  ينهود سليم

ن  كثر ممَّ منهم أو أ  حداً وا  ذلك أنَّ عىلٰ من طريف استدالهلم و

تِي َال  مْ يِّهِ َعْن َنبِ  د هلمر قد أورتاالتو مل يبلغ حدَّ    َعَىلٰ عُ تَمِ َجتْ َأنَّ ُأمَّ

 . َضَاللٍ 

 رواة لهوال اعمجإلاة يَّ ت هبذا احلديث حجّ كيف يثبوما أدري 

ند  هبذا احلديث عالَّ اإلمجاع إ ثبت يه الألنَّ ؟ ل اإلمجاعأهن مجلة م

ته هبذا بثمن أ اإلمجاع عند  بيث إالَّ  يثبت احلدوال ،ذلك دمن يعتق

ال يثبت ف ،اآلخر ةواحد منهام عٰىل صحَّ  ة كلِّ قف صحَّ تف ،الطريق

 .اميشء منه

 اء مع م يشعىلٰ  ةمَّ ألُ اعون وقوع إمجاع يدَّ كيف وبعد ذلك 

 َأنَّ  عىلٰ  تواتراً  ق املسلمنيطباوإ ن روايتهم يف صحاحهمم متقدَّ 

تَهُ إِنَّ أُ : اَل ْم قَ هُ َنبِيَّ  ُق َثَال  تَ مَّ   َناِجيٌَة َواْلبَاِقيْرَقةٌ فِ  ،َني فِْرَقةً َوَسبْعِ  ثاً ْفَرتِ

 ؟ارِ ِيف النَّ

ث لثالا ذههع اعٰىل ثبوت إمج فاً متوقِّ اإلمجاع  حصولذا كان فإ

عٰىل  فيجب ،تمع جتق الرَ هذه الفِ  دوا أنَّ شهوقد  ،ةق رسبعني فو

 .أصالً  عمجايقع إال  رواياهتم أنْ 

*   *   * 

  : ا  دل ا

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /)١اإلمامة (ج  الشايف يف

لدليل قد ا ألنَّ  ،دنابباطل عن فليس مجاعإلا افأمَّ  ]]٧٨[[ص 

، فليس  تعاىلٰ  هللا ةً حجَّ  ،عصومًا م ملجمعني ا مجلة يف نَّ أ  عىلٰ ا نلَّ د

عيه  يدَّ لوجه، ال كاما ان هذماطل ب عىلٰ  مجاعينعقد اإل ز أنْ جيو

 املخالفون.

*   *   * 

 وز أنْ ه ال جيأنَّ  ذهبنا إىلٰ  ا وإنْ فإنَّ مجاع ا اإلفأمَّ  ]]١٠٠[[ص /

ني جمعلة املمج يف عندنا أنَّ  استقرَّ  ثحي طل منبا د عىلٰ عقين

 ة قبل ثبوت وجوداإلمام حجَّ  لعَ ُجي  نْ أ يس جيوزلف عصوماً م

مجاع ال اإل : إنَّ هاهنا قلنا  فمنني، علة املجموكونه يف مج ،املعصوم

االستغناء بالتواتر  لم عاق مام، فكيف يتوهَّ به عن اإل ٰى غنستيُ 

شعار ما وتسعة أ  الرسول يعة بعد رشلل مؤدٍّ  نمجاع عإلوا
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 يعة عىلٰ الرش بام يف َل وِّ عُ  لوو اتر به؟وته، وال ع فيمجا ليه ال إإ جتاُحي 

رب اخل يتواترومل  ع عليهمَ  ُجي مليكون ما  مجاع لوجب أنْ اتر واإلالتو

 فاسد. ال األمرينيه، وكة علينا ف حجَّ ال أو ،يعةالرش به ليس من

*   *   * 

ل وم االستدال املعص جود ثبوت و يصحُّ قبل  ليس ]] ١٢٣[[ص 

حَّ استدالل ريها، وإنَّام ص غ  ال عىلٰ و اإلمامة جوب و  مجاع عىلٰ اإل ب 

بخالف من  فل مل حي و اإلمامة  بنا باإلمجاع يف وجوب بعض أصحا

ة الفرق  م معصوم يف مجلة وجود إما  ه بت ل ث  هبا بعد أنْ وجو  الف يفخ 

ة التي هي  فلو مل طأ، اخل  ا عىلٰ من اجتامعه  ك أمن بذلو، اميَّة اإلم املحقَّ

ة ئر الِفَرق لكان ساخالفها و  ماميَّة اإل  رقة ا إالَّ ف وهب جبو  يقل  ت احلجَّ

  .اه رن ا من الوجه الذي ذك ثابتة بقوهل 

*   *   * 

 يف أنَّ  ع عىلٰ طَ قذا مل يُ إفيه ة ع فال حجَّ مجاا اإلفأمَّ ]] ١٨٨ص [[

 ز عىلٰ اخلطأ جيو ، ألنَّ لهزوزلغلطه يؤمن  معصوماً  املجمعني مجلة

هلا،  ها عاصامً عون اجتاميك نْ ز أ ، وليس جيوا هتعااة ومجمَّ اد األُ آح

 ظحيف ز أنْ جيو، ومن هذه حاله ال منها من وقوع اخلطأ وال مؤمناً 

 .عاً به رش  عاىلٰ  تاهللا

*   *   * 

 أنَّ لوا: بقا ٰى ومت(كتاب: ل صاحب الاق ]] ٢٨٠[[ص 

ذا ت هئدة حتفا ه الهم أنَّ يناه، أريف اإلماملكون  مجاع حقٌّ اإل

ليه ال وجه له، إ سائرهم ام، فضمُّ اإلمول ة هي ق احلجَّ  نَّ ألالقول، 

هم،  في ٰى يسعإذا كان  حقٌّ  ٰى إمجاع النصار يقال: كام ال جيوز أنْ 

 إنَّ  يقال: جيوز أنْ  م، وكام الهفي ٰى إذا كان موس قٌّ يهود حوقول ال

قبل  نم ايَّنَّبفيهم، فقد  هللا ا لكان رسو إذا حقٌّ  ارُكفَّ إمجاع ال

له ما يقو هم عىلٰ غري شهداء ولا ة منمَّ ألُ  اني يف من حمقِّ  دَّ ب ال هأنَّ 

ء مل يكن هداالش علينا يف ذا الكالمرجعوا هب فإنْ ، شيخنا أبو عيلٍّ 

مجاع ل اإلعَ ُجي   أنْ فقد التعنيُّ  يمتنع لالهم ونعيِّ ا ال نُ ألنَّ  ،زماً ال

 وهاعهم ا إمججلعلنز ولو متيَّ ؤمنني وملاإمجاع  ةالذي هو حجَّ 

 الذي، فزاً ندهم مميّ ع اإلمام قوم بأنَّ ه القالة، وليس كذلك ما جَّ حلا

 ). ا زائل...، وهو عنَّهألزمناه متوجِّ 

 لضمِّ  أثريا، وال تحق� اده بانفر كان مام وإنْ اإلقول  يقال له:

أل من سيكون جواب  من أنْ   بدَّ يه، فالإل ]]٢٨١[[ص / هغري

، كام يكون مثل ذلك قٌّ ح هنَّ ه أ مجلت يفم ي اإلماالذ مجاعاإل نع

 .مجلتهم نبيٌّ  يف ةن عرشع ملن سألواب اجل

ينه،  بع قوله ة يفجَّ إلمام معه، واحلر غري اا الفائدة يف ذكفأمَّ 

قول ز مع متيُّ  دئاً للفظة مبتاهذه ا من استعمل عنه يسأل امفإنَّ 

نجيب  ام، وإنَّ حلالثل هذه اميف  ملهانكاد نستع مام، ونحن الاإل

ع ال يمتن نكا وإنْ  عنه،لف سؤال املخا دنا فيه عندعن يححالصب

ز يف قد يكون غري متميّ مام قول اإل ئدة، وهي أنَّ يكون لذلك فا أنْ 

ل اإلمام ورف قالتي ال نع فاخلوغيبة ول كأحوال الحوااأل ضبع

 ربعتَ يُ  أنْ  ألحوالا ل، فال يمتنع يف مثل هذهالتفصيسبيل  فيها عىلٰ 

هداء الش يف مام فيه، كام يقول خصومنااإل ولخلعلمنا بد مجاعاإل

 بضمِّ  أثريال تة، وعندهم هو احلجَّ  إمجاع هؤالء نَّ ألؤمنني، ملوا

  حيث  ة منمَّ األُ  مجاعربون إن نراهم يعتفنحذلك  ليه، ومعغريه إ

ة لا يف مجواملؤمنني، وعلموا دخوهل لشهداءز عندهم أقوال ايتميَّ  مل

م لَّ جييب من س ي ذكرناه جيب أنْ لذاب اهبذا اجلووة، مَّ ألُ ا أقوال

 ىلٰ ي عتمَّ له: «ال جتتمع أُ تامع الذي هو قوجيف اال يوررب املاخل

، مام املعصومن اإلملكا جتامعهم حقٌّ ا أنَّ  له عىلٰ إذا تأوَّ  ،ضالل»

و ه: إذا كان قول اإلمام هفقيل ل سأل  ٰى لتهم متوهلم يف مجخود

 ه يفالوج ابيَّنَّا قد إليه، ألنَّ  هريغ لضمِّ  ٰى عنم ه فأيُّ بانفراد ةاحلجَّ 

يف  الفائدة فيه  وجه ىلٰ هنا ع، ونبَّ اءً تدذلك اب لن استعامحس

ا بني م الفرق يضاً أ  انَّبيَّ فيها، و ماماإل لز قوميَّ األحوال التي ال يت

 ،تهفائدم فيلزمه املطالبة لالكال مل باستعامله مندئ املستعتيب

وليس يمتنع  ،له الوجوه جروخي خصمهسؤال  له منتناوما ي وبني

كان  إذا  ٰى اع النصارمجأل عن إس ]] ٢٨٢ص [[/ من جييب أنْ 

د إذا يهوع الال يف إمج، وكذلك القوه حقٌّ نَّ بأفيهم   ٰى عيس

 قٌّ ه حنَّ إ :مل نقل ا إنْ ألنَّ  ،اهلمأقو يف مجلة  ٰى ول موسكان ق 

 يٌّ نب ويف مجلتهم باطالً  نوكيف يكو ،باطالً  يكون أنْ  بدَّ  فال

اء هبذا تداالب يف ةالفائد ل عنيسأ  أنْ إالَّ  مَّ هُ صدقه، اللَّ  وع عىلٰ مقط

 فرداً نم  ٰى يسئدة فيه إذا كان قول عه ال فاإنَّ  :فقد قلناالقول، 

حسن  عامله كامحلسن است لحوازه يف بعض األيُّ عدم مت ولو زاً تميّ م

  عىلٰ ننيمؤملاء واالشهديف وبنا، مذه د الغيبة عىلٰ اإلمام عنلك يف ذ

 اهب خصومنا. مذ

 نَّ ه يف الشهداء، ألولمام وق إلالنا يف  قوبني ا تعاطيه الفرقفأمَّ 

م قد قول اإلما أنَّ  انَّبيَّ فقد  زين،الشهداء غري متميّ ز وام متميّ اإلم

ما ا فيه يسوغ لن فيجب أنْ األحوال  ض بعز يفمتميّ  غريكون ي

 له يف الشهداء.ساغ 

عن  َت لْ ئِ زوا وُس متيَّ ء عندكم وداشهلا نيَّ : لو تعهليقال  مّ ث
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جيب أُ  :ا قالجتيب؟ فإذ كنَت  ءيش بأيِّ  ل هو حقٌّ ة همَّ األُ  إمجاع

عن  لنا ئِ ا ُس بمثل ذلك إذيب نج نْ أ علينا  عبَت  مَ قلنا: فلِ  ،حقٌّ ه بأنَّ 

أو ز الشهداء متيُّ  حقٌّ ه أنَّ من اجلواب ب عَك  من؟ وأالَّ ةمَّ إمجاع األُ 

هذا ال  قال: كلُّ  إليهم، فإنْ  غريهم مِّ ثري لضتأ ال هوأنَّ  ؟همنتعيُّ 

 أنْ  ه ال بدَّ لك، ألنَّ ذ عن ُت لْ ئِ إذا ُس  ه حقٌّ نَّ أجلواب بمن انع يم

  إىلٰ  مبتدئاً  ضمَّ  ب إذاام العيإنَّ ، و لفرضاضنا هذا ا إذا فريكون حق� 

 ،احلقُّ  ميف قوهل بأنَّ  قٰىض  م ثمّ م غريه زه نهم ومتيُّ يُّ داء مع تعهالش

 وبمثله أجبنا.التفصيل  بت يف هذاأص ا:نقل

*   *   * 

د يِّ الس /لتبانيات)ا املسائل ت(جوابا )/١ (ج رسائلال

 :)ـه٤٣٦(ت  املرتٰىض 

 :اع]مجة اإليَّ ّج [إثبات ح]] ١١[ص [

 التواتر ٰى جمر  وقوع العلمري يفآخر جيهاهنا طريق و

 درافنااإلمام وييز عني م عند عدم متعلَ يُ  أنْ  واملشافهة، وهو

يف  اخلقوله د األقوال، يوثق بأنَّ  بعض اعة عىلٰ صه، إمجاع مجخش

 هلم. اومجلة أق

شافهة أو التواتر، ال خيرج عن امل م أيضاً لقسقيل: هذا ا إنْ ف

أقواله وهبه يعرف مذ ا أنْ إمَّ ، فداً ذا كان موجوإ العرص إمام نَّ أل

 تواتر عنه. و باملأ ، وسامعاً  افهةً مش

سول واإلمام إذا أنَّ الر السؤال غري نهمَّ ضت ام ر عىلٰ مقلنا: األ

هة أو بالتواتر شافقواله باملوأ مذاهبه  تُعلِمَ  نًا، عيّ كان متميّزًا مت

  عىلٰ كان مقطوعاً  وإنْ  - نيميّز العذا كان مسترتًا غري متعنه. وإ

تي نقطع ئفة الاله بإمجاع الطاعلمت أقو -بنا ده واختالطه وجو

ن أحواله ال لم بذلك مكان الع وإنْ م، اهلوقأ  يف مجلةله أنَّ قو عىلٰ 

ا املش بالتمييز  االنخيتلف احل اموإنَّ  ،رالتوات ة أوافهُيَعدُّ وأمَّ

 .  ٰى خرحال، وفقدمها يف أُ يف  والتعيني

 ناً متعيّ  ن يكاإلمام إذا ملقول لعلم با أين يصحُّ من يل: ق  فإنْ 

قوله  يف أنَّ  ةقَّ حامل الفرقةبإمجاع  حيتجَّ  أنْ يمكن  يف، وكزاً متميّ 

 قواهلم.يف مجلة أ داخل 

  سهليف حمقٍّ  لَّ عرفتم كقد  نواتكو  أنْ ليس هذا يقتيضأوَ 

 ٰى ن ووعر، ولقيتموه حتَّ وبحر وحز وبرٍّ ]] ١٢[[ص / وجبل

معلوم ولك، التواتر عن ذب تمخربأُ  ومذاهبه، أوله أقوا عرفتم

 . رهتعذُّ هذا و حالةعاقل است لكلِّ 

الطائفة  عرفتموه من إمجاع من والعجت نْ مكنكم أ وليس ي

م الذي مااإلون قول كي من أنْ  منونتأ كم الة، ألنَّ ة هو احلجَّ املحقَّ 

 عنه.  جاً ة يف احلقيقة خاراحلجَّ  هو

ها علي لعوَّ  ة، وهي التيهورة مشفبهة معروقلنا: هذه ش

معرفة يمكن ه ال هة أنَّ اع، من جح يف اإلمجدق  منواعتمدها 

واجلواب عن  ب الواحد.املذه عىلٰ  هال كلِّ اوق ألا قافله واتِّ حصو

 ذلك سهل واضح. 

ال ريب فيه وال علم الذي ال ولدفع حص به ال جيأنَّ  ته:ومجل

من  كثرياً  نَّ فإ ،صيلفسبيل الت العلم بطريقة عىلٰ  قد، لفشكَّ 

 قها. عامل طريتنفصل لل نْ ري أ قد حتصل من غلوم الع

الكبار  واحلوادث ارمصاألوبالبلدان  العلم نَّ أ  ٰى  ترَال أ 

اس نلخيالط ااقل ع ه حيصل بال ارتياب لكلِّ ام، فإنَّ لوك العظوامل

سبيك  لك عىلٰ بطريق ذ ، ولو طالبتهكٌّ  يعارضه شال ٰى حتَّ 

 إليه. ه واإلشارة ذكرليه عر لتعذَّ التفصيل 

طع  ا، وق يشاهدمه ة وهو ملة والكوفرصالب قيل ملن عرف ولو

من  ىلٰ ذلك: أرش إ وما أشبه نيفِّ صو لحنني واجلمو بدر ىلٰ ع

به؟  ملك العلحصل يف أنبأك به، وك  منك هبذا، وعنيِّ خربَّ 

يل ر التمييز والتفصتعذُّ  يل ذلك ومتييزه ومل يقدحر عليه تفصذَّ لتع

علم ه أنَّ  اجلملة عىلٰ ل ند التأمُّ ان عك وإنْ  بام ذكرناه،مه  عليفعليه 

  التعيني. رب عىلٰ خم لُّ ينفصل له كمل  وإنْ  خبار،ذلك باأل

اول وتدطول العهد  ة عىلٰ ة مستقرَّ مَّ مذاهب األُ  وإذا كانت

ا، فام خرج هتر الدواعي وقوَّ ، وتوفُّ ٰى وض والبلوخلا وكثرة ،اماأليَّ 

 ا. هلأقواوال قول من  هلا مذهباً ه ليس أنَّ  ىلٰ ع طعقم منها نعن املعلو

ة ا مستمرَّ فهتالخا ة عىلٰ مَّ ق األُ رَ ب فِ إذا كانت مذاهك وكذل

ع د اخلالف، ووقول األزمان، وتردُّ طو]] ١٣ص /[[ ة عىلٰ مستقرَّ 

 مذاهبها فرقة عىلٰ  كلِّ  عالعلم بإمجا ٰى ردل، جاجظر والتلتناا

بمذاهب  مالعل ٰى جمرنه وخالفه، بايا زه ممَّ يُّ املعروفة املألوفة ومت

 . افقه وخرج عنهو ة ومامَّ ع األُ مجي

لربا، اخلنزير وا مر وحلمخلحتريم ا نَّ أ  يف ذي يشكُّ هذا ال منو

 لربِّ يف الم سم كلَّ  نلَق  مل اكنَّ من مذهب أحد املسلمني، وإنْ  ليس

 ؟والوعر والسهلوالبحر 

 ة ملمَّ األُ  من حداً أ  يف أنَّ ل من أهل العلم يرتاب عاق  وأيُّ 

ال لألخ ال امل املرياث، أنَّ  انفردا يف إذا واألخ اجلدِّ يف  يذهب

 ؟دِّ يرثون مع اجل مِّ األُ  خوة منإلا نَّ وأ  ،للجدِّ 

ي  اوالفتيف  اانتشارهها وساعاتِّ  ة عىلٰ مَّ ا كانت أقوال األُ وإذ
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فكيف   خل فيها وما خرج عنها،فيام د ال نشكَّ  ٰى ، حتَّ تنضبط لنا

هم، فية حلجَّ اقول  ن نذكر أنَّ الذي لشيعةصار أقوال اانحعبد تَ سيُ 

  ؟انحصاراً  قربوأ اً دعد و أقلُّ وه واهلم،ومن مجلة أق 

حابه والشافعي، واملختلف من حنيفة وأصأقوال أيب  ليسأوَ 

 أو احنفي�  عي أنَّ يدَّ  أنْ  يمكن أحداً  ال ٰى تَّ ح ت،انحرص قد هلمأقوا

 جتب مل وإنْ ، رَ طِ ر وُس وظه َف رِ ما عُ  فخال يذهب إىلٰ  اشافعي� 

  ن م رام املنكف فعي.وشا يحنف ه كلَّ ر وتشافصاماأل البحار وحتّل 

 ؟ ماميَّةاإلشيعة لأقوال ا ثل ذلك يفم

 وهو عليلال يف مجيع ما ذكرنا منه ظهر الشكِّ أظهر م إنْ و

ه مقطوع ا ذكرتم أنَّ ممَّ  ءيش ني ال أقطع عىلٰ وقال: إنَّ  يزري الغرثكال

 حلق أو التواتر. اهدةو املشالذي ه لعلمق اطري دليه، لفقع

منكري  ةيَّ ائطفسون السقرب موألخبار، جاحدي اة السمنيَّ ب

 شاهدات.  امل

 ومل ة مل نعرفهمَّ من جتويز مذهب لألُ العقالء  ة عندلبتَّ اوال فرق 

ر نا، مع كثرة البحث واستمرال إلينقَ يُ ] ]١٤[[ص / لفه وملنأ

ه إلينا، خرب لنقَ يُ ا مل ع ممَّ واضامل بم يف أقراخلوض. وبني بلد عظي

  .ا علامً هب حطّ ظيمة مل نعة دثوحا

سك  لم عن نفعتدفع ال كنت ق بذلك: إنْ لَّ تع ملنوقيل 

ة. ائيَّ طوفسة والسكرناه، فأنت مكابر كالسمنيَّ ذ ما إىلٰ والسكون 

والتواتر وقد ه املشاهدة ر، ألنَّ متعذِّ  ريق العلمط ت تقول:نك وإنْ 

 ارتفعا. 

العلم،  لحصو ر معد يتعذَّ يل ق التفص م من أنَّ تقدَّ ما  :قلنا لك

ٰ ه ربَّ أنَّ  ناه، غريما ذكر ملة طريق إىلٰ جلا يفدة واملشاه التواترو  ام جتىلَّ

تفصيله  رويتعذَّ ريق الطالتبس واشتبه. ولن يلتبس  امربَّ ويعتق، و

 دفعه.   ة العلم وامتناع عند قوَّ إالَّ 

 القويِّ وجه ال ىلٰ دث الكبار عواواحل نبالبلدا العامل أنَّ  ٰى  ترأَال 

ر ونقل إليك؟ لتعذَّ  كربَّ خ نن علمت؟ ومأي له: منيل ق لو  ،اجليلِّ 

  بنقل خاصٍّ  م شيئاً كذا من عليقه. وليس هطر إىلٰ  ةه اإلشارعلي

 يشري إليه.  ه أنْ ن طريق علمع َل ئِ ُس  ٰى ن متكَّ يتم هألنَّ  ،نيَّ متع

ة ة العلم وشدَّ وَّ ق  ىلٰ ع علامً  ر التفصيل للطريقتعذُّ فقد صار 

 يقه. رتفصيل ط نع َي نِ غستُ ا فلهذا، يقنيال

، ريق املعلوم علم بالط ل  يستو اتعيني الطريق فيام مل  ىلٰ تاج إ حي  ام وإنَّ 

ه ي وجتلِّ  هح وم بوضو ملعلة ا قوَّ يه] [ظ: يستوي ف فيه  ما يستو  ا فأمَّ 

  ريقه؟العلم بتعيني ط  ة إىلٰ حاج   فيه، فأيُّ   ريب والشكِّ وارتفاع ال

 :مجاع]يف اإل ام إلمول اخ[د

ة  مجاع اخلاصَّ ، هو إةقَّ حملاالفرقة يف وق به ثواملمجاع د، فاإلبعو

 ومعلوم أنَّ  ال.هَّ اجلُ لعلامء دون ة، وامَّ االع]] ١٥/[[ص  دون

 . رناهذك ما قرب إىلٰ احلرص أ 

م واآلداب، ة يف العلونحلة وملَّ  كلِّ  علامء أهل أنَّ  ٰى رت أَال 

 ء يف كلِّ لعلامقوال اوإذا كانت أن، زويّ ممت صورونمعروفون حم

د العلامء وأوحدهم، يِّ  سالَّ إ نكوي الإلمام ، واضبوطةمهب ذم

  كقوهلم. قوله أنَّ  والقطع عىلٰ يف مجلتهم، ن دخوله م ال بدَّ ف

إمامي  كلَّ  مل نلَق ا ها بأنَّ نالتي ذكرا الطريقة ىلٰ ن عوهل الطاع

 ما ىلٰ ني عواللغويِّ ني نحويِّ لإمجاع ا  كالطاعن يفناه، إالَّ وال عرف

حوي ولغوي يف ن كلَّ  ا مل نلَق نَّ أب ،قهمرُ وطُ  ملغاهتيف  عوا عليهأمج

من   ما عرفناه ل زائد عىلٰ يف قو لشكُّ يلزمنا اوألمصار، األقطار وا

 ورة. ملشهة اأقواهلم املسطور

ه زاإلمام مع عدم متيُّ  قول أنَّ  وا عىلٰ تدلُّ   أنْ إالَّ  يبَق  قيل: مل نْ إف

ق، رَ لفِ اسائر  دون ةخاصَّ  ةميَّ إلمااشيعة ل اللة أقوامج ه يفنوتعيُّ 

يكون  أنْ ال ينفع ون إليه، عليه ويذهبو بام جيمعون الثقة تقع ٰى حتَّ 

الفرقة  ا لننيَّ يتع أنْ  ة، من غريمَّ أقوال األُ يف مجلة  ه موجوداً قول

 يها وال خيرج عنها. تي قوله فال

ون د رقة ذه الفقول ه  يف حلقَّ ا نَّ أ  ر عىلٰ الدليل القاه  إذا دلَّ قلنا: 

وال  ه ال يفارق احلقَّ بأنَّ ي نثق يكون اإلمام الذ  نْ أ ن م  دَّ ال ب ف  غريها، 

  سواه.   حقَّ   ، إذ ال ذه الفرقة مذهب ه   ذهبهسواه، م   د يعتم 

مذهب أهل العلم  مذهبه  أنَّ متييزه  روتعذُّ  يبتهع غوكام نعلم م

نا علم حيثمن  ،ن مجلتهممذهب أهل اإلسالم م مّ والتوحيد، ث

ما صواهبا وفساد  عىلٰ  يلللدا لَّ د يهب هي التملذاهذه ا أنَّ 

 ام. ها. فكذلك القول يف اإلمعدا

منا بالطريق الذي ذهب، علإمامي املاإلمام  نَّ فرضنا أ  اوإذ

ه، وزال الريب يف إمامي علي كلَّ  نَّ أ  خمصوص، مذهبيف م تقدَّ 

 ون إالَّ ب ال يكمذه أو قول عىلٰ  يَّةاإلمام إمجاع بان أنَّ ذلك. فقد 

داخل يف ]] ١٦/[[ص   وقول اإلمامالَّ إ نعومجي م الا، ألهنَّ ق� ح

يف   منهم داخلعامل لِّ  وقول كجيمعون إالَّ  م الهنَّ أ م، كام مجلة أقواهل

 . هلممجلة أقوا

 كان قول اإلمام وإنْ  فلعلَّ  يقول: أنْ  سائل إىلٰ لاعاد  إنْ ف

كم ما نَّ عوه، ألوه ومل تسمفتعرمل  امذاهبه ة يفلإلماميَّ  موافقاً 

 والتعيني. تمييز ال ه اخلرب عىلٰ ر عناتوت ه واللقيتمو
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مجاع ة بإك يف الثقإمجاع وتشكي يف كلِّ  الطعن فهذا رجوع إىلٰ 

نحن ا م تصُّ خي يس بطعن، ولصوصمذهب خم فرقة عىلٰ  كلِّ 

 ه. بسبيل

يف  التشكيك ، وأوضحنا أنَّ مستقٰىص م واجلواب عنه قد تقدَّ 

 .اجلهاالتأهل وق بات وحلللرضوريَّ  فعدلك ذ

 :دليل] ليس لهحكم  ة يف كلِّ اع حجَّ مجإلا[

يع ما  مجل عن أمُّ واب عند التا هو جتقديمه ممَّ منا إذ قد قدَّ و

اإلشارة تي جتب الملواضع ا ري إىلٰ ن نشفنحل، األوَّ  نه الفصلتضمَّ 

 الفصل. فيها من مجلة  الصواب إليها، والتنبيه عىلٰ 

ق  رُ طُ  ىلٰ ع متلعإذا اطَّ كم أنَّ  نفصل ميف ال مٰىض  ام امَّ أ 

ذكر من  بدَّ  ة، العيَّ األحكام الرش هبا إىلٰ  ونلتوصَّ خمالفيكم التي ي

علم ال إىلٰ ه موصل أنَّ  حونوضِّ ك الطعون، تُ تليلحقه  طريق ال

 من ذلك.  ه ال بدَّ ري أنَّ عمكام، فلحباأل

ه ورشحنام باألحكام لعلا ىلٰ الطريق إمناه كيف فيام قدَّ  ابيَّنَّوقد 

 ترجيح اعها يف مل الطائفة وإمجع نا إىلٰ عورج يسلو وضحناه،أ و

  ىٰ وضع، حتَّ املهذا  خيتصُّ  أمراً صاحبه  عىلٰ  اوينيأحد اخلربين الر

هو يف هذا الرضب من  امنَّ إ الطائفة عإمجا ع إىلٰ رجوال أنَّ  ظانٌّ  يظنَّ 

 الرتجيح. 

تفده  حكم مل نس كلِّ يف  م إمجاعه بل نرجع إىلٰ ]] ١٧[[ص /

رسول أو عن ال تر املوجب للعلماملتوا قلنلبا الوالكتاب،  رظاهب

تقابلت اء د، وسو أو مل يرخرب معنيَّ  ورد بذلك، سواء اإلمام 

د ليس جرَّ د املاحخرب الوب العمل ألنَّ ل، فيه الروايات أو مل تتقاب

له قاب ومعارض أ  ه من الوجوه، انفرد منوج ة عندهم عىلٰ بحجَّ 

 ض. رتعابيل الس غريه عىلٰ 

واملغارب  شارق ل من ذكر طرف امليف الفص ٰىض م ام افأمَّ 

بعموم املذهب قة قع الثر مل يتعذَّ ذلك إذا  ر، وأنَّ والوعو والسهول

، مستقٰىص  وىفٰ مسته واب عنجلا د مٰىض . فقرقةالف من واحدٍ  بكلِّ 

[مل]  وإنْ ر، تواتلشافهة واثابت بامل م بذلك حاصلالعل أنَّ  ابيَّنَّو

 ا. سأهلن لٌّ كف عرَ تُ د وب البالجت

، قة أمجعترالف أنَّ ه ال خيلو القائل بأنَّ  رَ كِ ذُ ا التقسيم الذي فأمَّ 

عض، الب ريدن باإلمامة ومعتقد هلا، أو يديِّ مت لُّ ك ديري من أنْ 

 م ذكره. بام تقدَّ  لسم األوَّ لقا ي إفسادطاوتع

من البعض لك ز لذميِّ املليل دلالبة باالثاين باملط الم عىلٰ والك

 أنَّ  امة الداللة عىلٰ بإق  مّ فيه، ث ن احلقِّ وجبة لكوملة اجَّ احلوريهم، غ

احلقيقة يف مجلة أقوال  ة عىلٰ جَّ الذي هو احل املعصوم مول اإلماق 

 أهل املذاهب. ن م ا عداهمم [ظ: من]دون عض ذلك الب

  اري أنَّ ، غا لهنده وإيرام بيانستفاد بام تقدَّ م فالكالم عليه أيضاً 

إمجاع  فيه إىلٰ ة احلجَّ  أنَّ  نقطع عىلٰ  يالذ عامجإلاشار بامل سل: لينقو

إمجاع  ار بذلك إىلٰ ام املشال. وإنَّ هَّ لامء واجلُ عوال ةصَّ ة واخلاالعامَّ 

قوال مضبوطة معروفة، أ ة عيَّ الرش ما األحكم يفن هلالعلامء الذي

ا من ال ق  له مجاع إ أيُّ  -  بالهر بخيط ه اللعلَّ و - ول له فيام ذكرناه فأمَّ

 ؟ربتَ عيُ 

 : يف اإلمجاع] اإلماملعلم بدخول قول ة ا[كيفيَّ  ]]١٨ [[ص/

اه دون نَّض الذي عيَّ هذا البع م يفل اإلماقو أنَّ  دليل عىلٰ ا الفأمَّ 

دهم، د العلامء بل سيِّ حأ  إلمام ا إذا كانه ألنَّ فواضح،  غريه

 العلامء.  ة أقوالفقوله يف مجل

ن عامل م كلِّ لب هذه منَّ ل أ ن األقوامل  قويفا علمنا إذو

ملة، يف هذه اجل داخالً  مام كون اإلي من أنْ  ال بدَّ ف ماميَّةاإل

 يف يدخل مل يكن إماماً   إمامي، وإنْ عامل كلُّ  يكون أنْ من  ال بدَّ  كام

 ... ملةاجل

مل املعصوم يف رب فيه العلم بععتَ يُ  ال خيلو من أنْ  ربينة للخرق 

 صل. الفر آخ إىلٰ  لهملة عممج

ن ون عمل غريه ممَّ ة داحلجَّ  م هوعمل املعصو أنَّ  يهلم عفالكال

م ول املعصوم دخعلَ يُ  ة التي العمل اجلامة يف عوال حجَّ  إليه مَّ انض

. احلقِّ  هلمجيع أ  ع انه، إمجوم معصخرج امل إذا فيها، وال هو أيضاً 

 امإنَّ و ،سواه ىلٰ تجنا إز، ملا احومتيَّ  ولو انفرد لنا عمل املعصوم

  مجلةقوله يف ثق بأنَّ غريه، لن ةمجل ييز دخوله يفملتاد قد فعينا عنرا

 تلك األقوال. 

 ال� مستق ه][ظ: عمل هذا كان علمإيقول: ف نلقول م ٰى وال معن

ا ما اعتربنا غريه ه. ألنَّ غريعتبار با ، فالةً داللو ةً بنفسه يف كونه حجَّ 

عتبارنا ن اكا وما ،االلتباس هو حالوجه خمصوص، و  عىلٰ إالَّ 

 علمه. نثق بام نليه وإل الً  توصُّ إالَّ  هريلغ

 وم، فالصعمل املعا مطابقة فائدة اخلرب بفأمَّ ] ]١٩[[ص /

الذي  هذا ومنصدق الراوي فيام رواه،  عىلٰ  لُّ ا ال تدشبهة يف أهنَّ 

 الراوي. صدق عىلٰ  املطابقة دليالً  هوافيام ر لعج

ظ: [ تلمع ة إذاحقَّ ملة الفرق ا ذا أنَّ يله يف هوالذي جيب حتص

اهب،  ن املذمذهب م هبت إىلٰ حكام أو ذاأل نبحكم م عملت]

 عىلٰ ها ونقطع تنحكم بصحَّ  ال لعملاقة هلذا ووجدنا روايته مطاب
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طابق ملا ك احلكملذب العملجوب و ا نقطع عىلٰ صدق رواهتا، لكنَّ

 طعنا عىلٰ ق  وم الذين بعمل املعصللرواية، ال ألجل الرواية، لك

 بذلك احلكم. لني ائقال  مجلة عمليفله دخو

ق ة خرب وصدصحَّ  ة عىلٰ قَّ ة املحجتمع الفرق   أنْ إالَّ  مَّ هُ اللَّ 

 العمل.   إىلٰ  ضافاً بذلك م نئذٍ حي كمفيح راويه،

أخبار  ضبعصدق  ىلٰ عة حقَّ ة املفرق قيل: وكيف جتمع ال فإنْ 

 ذلك؟  طريق هلا إىلٰ  اآلحاد، وأيُّ 

  مة عىلٰ العو أ ارة، بأمك ذل ن عرفتكوت لنا: يمكن أنْ ق 

 ن أيضاً . ويمكطريق اجلملة من الصدق] ىلٰ ت ع[ظ: دلَّ صادق ال

والتعيني،  التمييز لسبي قه عىلٰ بعينه صد يف راوٍ  يكونوا عرفوا أنْ 

 هلم سلف قبل انة قد كقَّ حرقة املالف من هؤالء املجمعني ألنَّ 

ة  ، وهم كانوا يف أعصارهم لذينا سلف يلقون األئمَّ

 كالت. شامل رجع إليهم يفم ويأقواهل عمَ ستُ  زونباررون هظا

 ة، فإذاجَّ م فيه حاملعصو ة ألنَّ ة املحقَّ الفرق   اجلملة: إمجاعويف

لهم دلي علمن ته، وليس علينا أنْ صحَّ  نا عىلٰ قطع ءيش عىلٰ  أمجعوا

ا نَّك عذل ما هو بعينه، فإنَّ ]] ٢٠/[[ص  لهجألأمجعوا  يالذ

ما ألجله  ال مإمجاعههي  مدتنع اليهتي علاتنا جَّ ح موضوع، ألنَّ 

 اعهم.  ن إمجكا

ذا بون إامة بمثل هذا اجلواب جيية اإلمالفونا يف مسألوخم

 ته. أولويَّ قه ورُ ع وطُ اإلمجا علل وا عنلُ ئِ ُس 

حاد آلا قرُ ن طُ م واردين ربين خقيل: فام تقولون يف فإنْ 

 ،امهدحفائدة أ  بام يطابقة قة املحقَّ الفر تعارضا وتنافيا، ومل تعمل

 فساد. ة والصحَّ  عىلٰ  اممنه  واحدال أمجعوا يفو

عندنا ن ذين اخلربين، بل يكونامن ه ءنا: ال نعمل بيشقل

ة ما تقتضيه األدلَّ  ن عىلٰ يرد، ونكوما مل  نزلةوحني وبمرمط

يق األخبار الواردة من طر نهامَّ ضتم التي اكلك األحيف تة يَّ عالرش

ما  استمررنا عىلٰ ك، ذل يف يل رشعيدل  يكن لنامل اد. وإنْ اآلح

 يه العقل.يقتض

*   *   * 

  /ثالثة)ات الائل املوصليَّ ت املس)/ (جوابا١ل (ج رسائال

 :)هـ٤٣٦(ت  املرتٰىض  السيِّد

 :ة]عيَّ الرش كامة اإلمجاع يف األحيَّ [إثبات حّج ]] ٢٠٥[[ص /

صحيح من وال العلم باحلقِّ  ل به إىلٰ آخر يتوصَّ  قياهنا طرهو

ه، وهو شخص زمتيُّ ور اإلمام وظه فقد دعن ةعيَّ رشال ألحكاما

 - ام أنَّ قول اإلمقد علمنا  التي ةاإلماميَّ ة من قة املحقَّ رالف إمجاع

يف أقواهلا وغري خارج داخل  -ص متميّز الشخكان غري  وإنْ 

 عنها.  

 هو احلقُّ ه ذاهب، علمنا أنَّ ملهب من اذم ا عىلٰ طبقوا أ فإذ

ة يف ي هو احلجَّ الذمام ول اإلق  نَّ القاطعة، أل ةاحلجَّ والواضح 

قول اإلمام  م أنَّ ومعلو دًا به،ومتفرِّ  مام قائلهاإل نَّ أقواهلا، فكألة مج

 مجلة أقوال يف -الشخص وال معروف  ز العنيغري مميَّ  وهو -

الغيبة بني  إلمام يف زمانا وجود ىلٰ عا نقطع كنَّ  إذاا ، ألنَّ اإلماميَّة

صول  يف األُ قَّ احل أنَّ  ضًا عىلٰ يأ  عقطناب بذلك، ونرت ا والأظهرن

 ايكون حمق�  نْ  أال بدَّ  ن اإلمامها، وكاون خمالفيد ةاإلماميَّ ا مع هلِّ ك

يف  اإلماميَّةذاهب م ام عىلٰ يكون اإلم نْ ل. وجب أ ويع األُصيف مج

 بدَّ أنْ  يعة، فاللرشا يف فروع  باملذاه ب من مذه مجيعها عىلٰ 

مجلة هذا يف لها ضلمها وأفوأع ةميَّ ااإلمد سيِّ  مام وهويكون اإل

  مجاع.اإل

عض علامء يكون ب أنْ  اإلماميَّة مجعت عليهأ يام ام ال جيوز ففك

مثله يف  ك ال جيوزإليه، فكذل وال ذاهب قائل به غري اإلماميَّة

 اإلمام.

 :ة]مَّ ع األُ مجاة حتصيل إ[كيفيَّ 

كم  أنَّ  يضمنكم، يقتعظيم  [خ ل جهد] دجهذا ح: يلق  إنْ ف

بل ل وجحر وسهوب برٍّ ]] ٢٠٦ [[ص/ يف حمقٍّ  تم كلَّ رفعد ق 

تواترت  بأنْ  يتموهم، أولق بأنْ ا ومذهبهم، إمَّ أقواهلم  مزتميَّ  ٰى حتَّ 

علوم بعد هذه مذاهب، ومم األخبار بإليكهم] ن[ظ: عنه ع

 . ةالصحَّ  عن ٰى الدعو

ناه  وجعل ستوفيناه،ألة بام فرغناه وااملسه هذ ا عننب: قد أجقلنا

بو ها أ لنا عنيف مسائل سأء اجلالوالوضوح  الطالعة يف سملشاك

أخبار اآلحاد  عىلٰ  مقصور ك البتان لِ ملَ ا بن عبد دحممّ عبد اهللا 

هبا عمره، وما فسه وتعب أجهد فيها ناآلحاد، بق العلم وطري

 . شبهةال  فيام أورده منقرص

م دهيَّ ألصحاب (أ ائل موجود يف يد ااملسه ن هذب عاوفاجل

 ة ورقة. يقارب مائ هوو) اهللا

كام العلم بأح  إىلٰ طريق الصحيح ه ال ف منرِ لع عليه ع اطَّ  وإذا 

 ل بأخبارم ياس والع ب أصحابنا، مع نفيهم الق مذاه  عىلٰ  يعة الرش 

يه، تأل ب هذه املسائل من تقرير املذهب و جوا جد يف اآلحاد، وو 

   ة. ف نَّملص ب ا تُ كُ من ال  ء يش ما ال يوجد يف    عه وفرو ه  صول أُ  ني ب واجلمع 
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،  حالٍ  لِّ ك عىلٰ ره من جواب ذك الذي و السؤالال نخل ثمّ 

طريقة من نفي إمجاع  ال هي ؤملذكورة يف السالطريقة ا هذه فنقول:

قول من  لم بإمجاعها عىلٰ الع إىلٰ  ال سبيل هأنَّ  ٰى عدَّ ة، وامَّ األُ 

 فة بكلِّ ألوطان وفقد املعرا قوتفرُّ ر اياعد الدع تب، ماألقوال

 مييز. التعيني والت عىلٰ  نهمم واحدٍ 

 رصعد الخالطة وامتداواملجالسة مع طول امل مناد علق و

نا ق م، وفرَّ  أقاويلهب املسلمني وحرصر مذاهتقدُّ  ار الزمانواستمر

 كنا يف ذلك كمنعليه، ومن شكَّ  ونيه وجيتمعا خيتلفون فبني م

ع هبا ة التي يقالعظيم ر واألحداثصامدان واأللبا يف الكنشكَّ 

 ترة. تواامل رباألخبا ل الريب فيهازويو ملعلا

 ملسلمني يف برٍّ مجيع ا نَّ يف أ عاقل يشكُّ  وأيُّ ]] ٢٠٧[[ص /

الزنا  حتريم ىلٰ يذهبون إوبعد ال  وسهل وجبل وقربوبحر 

 ادا تفرَّ خ إذاألو منهم مل يذهب يف اجلدِّ  أحداً  مر، وأنَّ واخل

 وإنْ  اآلن  خيتلفونال مهنَّ ، وأ جلدِّ ألخ دون ااملال ل أنَّ  إىلٰ  اثباملري

 خلتاننيالتقاء ا أنَّ  األنصار، يف بني ف قديماملسألة خالذه يف ه كان

 . الغسل يوجبال 

ا من  ة وعلامئهمَّ هاء األُ ل: يف فقاك فقشكِّ كنا يف هذا مولو شكَّ 

 ناه ونكبناه، وإنْ فء، لعنَّاء من املاملا مذهب األنصار، إنَّ  يذهب إىلٰ 

تعيني ال عىلٰ  األمصار ة وعلامءها يفمَّ ألُ ا ءا نعرف فقها الكنَّ

 ييز. والتم

لك ة، فكذمعلوم ها حمصورةة بأمجعمَّ األُ مذاهب  أنَّ  وكام

 مذاهب أيب ئها، فإنَّ ائفة علامطقهائها ومن ف فرقة مذاهب كلِّ 

  هب اذلك مذكومضبوطة عنه  فةحنيفة حمصورة بالروايات املختل

ق رَّ املسائل، فقد ف بعض يفة فأقوال خمتلكانت له  الشافعي، وإنْ 

وبني  والقيه أ هب الذي له فاملذه بني ارفون بمذهبالعبه واأصح

 ول واحد.  ق الَّ ه فيه إما ليس ل

أيب حنيفة ون أصحاب نتم ال تعرفا: إذا كنقال ل قائالً  فلو أنَّ 

ن فيهم م فلعلَّ ، عروالو نزبل واحلواجلهل والس والبحر يف الربِّ 

و لك لذعلمه، وكن تعرفون جتمع ممَّ ا نم فما خيال يذهب إىلٰ 

 ونقول: قوله،  ىلٰ إ فتال نلت الكنَّعي، الشاف ال يف مذاهبق 

من  أحداً  نَّ أ  نا عىلٰ ة خالف ما تذكرونه، وقطع ا رضورقد علمن 

كان  يباً قر  حنيفة أو أصحاب الشافعي ال يذهب  أصحاب أيب علامء

ن هذه املذاهب، م  ه لي ع طباق ع اإلرفناه ووق ما ع خالف  إىلٰ ، عيداً ب  أو 

  ة. مور املعلوماألُ    سائر يف   كالتشكيك   ذلك يف    كالتشكي  وأنَّ 

 أشدّ  اإلماميَّةذهب وكان ماجلملة  ت هذهإذا استقرَّ و

ا ة، وكنَّمَّ يع األُ ن مذهب مجم]] ٢٠٨[[ص  /ضباطاً نوا صاراً انح

قد  طار األرضأق  شارها يفنتا واددهع مع كثرةة مَّ األُ  نعلم أنَّ 

 أنْ  ٰى أحره فسوا لن هلا قويكو بعينه نأمن أنْ  ءيش ىلٰ عأمجعت 

 أنْ  - قها رقة من فِرَ ا وفهمن كلِّ  ءي جزوه - ماميَّةاإل حَّ يفيص

ما   عهم عىلٰ عيني، وإمجارار والتقيل االستسب نعلم مذاهبهم عىلٰ 

زال ه، كام في الشكُّ و يف ذلك لريبا ايزول عنَّ ٰى أمجعوا عليه، حتَّ 

 . ههو أكثر منفيام 

ود من هم وغري مفقبين  داً و غيبة موجكان اإلمام يف زمان ال ذا وإ 

خالطة وطول وامل  ا علمنا بالرسِّ إذ اعتهم، و مج من  واحد  هم، فهومجلت 

مذهب بعينه،  مجع عىلٰ قد أ  يَّة اإلمام لامء من ع  امل ع  كلَّ  املباحثة أنَّ 

  عنه. غري خارج  ذلك و يف  ء، داخل ام من العل احد  و و فاإلمام وه

نعرف   ال انَّ ألبعينه،  عرفة مذهبه عدم معرفتهبم لُّ خي وليس

قة، املتفرِّ ائها يف البالد يه من فقهقوف ةاإلماميَّ ء علام امل منع كلَّ 

 نعرفه عىلٰ  ناه أو ملعامل عرف إمجاع كلِّ  ل اجلملةسبي علمنا عىلٰ  وإنْ 

ن علامء ه مرفال نع نمكاب الب هذا يف مذهب بعينه، فاإلمام

  .إلماميَّةا

 ، ملماميَّةاإلمن  هال نعرف يف مذهب من ض لنا شكٌّ مل يعر ذاإو

أقوال  ن مجلةه ماإلمام أنَّ  قوليف  كُّ الش لنا رض أيضاً يع نْ جيز أ 

 ف عينه. خصه وال نعرز شميِّ نُ  ا الكنَّ ، وإنْ اإلماميَّة

فروع  يفذاهبنا م ةصحَّ  إىلٰ  دالطريق املعتمد املحدَّ  واعلم أنَّ 

 ،وأوضحناهه ابيَّنَّهو هذا الذي ة] عيَّ الرش ظ:[ة عيالرش حكاماأل

ها  ا يوافقها فيا، أو ممَّ هب  يَّةاإلمام رد بهتنف اممَّ  انت املسائلء كسوا

 خصومها. بعض

*   *   * 

السيِّد  /)وىلٰ ة األُ لرسيَّ ت املسائل ا(جوابا /)٢ائل (ج رسال

 :)هـ٤٣٦(ت  املرتٰىض 

ة إمجاع يَّ حّج  باتثإ[والعرشون: ادية احل ملسألةا ]]٣٦٦ص [[

 :الطائفة]

فرقة ء الع علامة إمجاعيَّ لرشم احكاألق معظم اإذا كان طري

من  عليه اخلطأ واحداً   جيوزاملعصوم الذي ال اإلمام ونكل ة،املحقَّ 

ن العلامء من هذه الفرقة ريهم، وكاوعلامء غ همتن عامَّ ولامئهم دع

تياه، مع  ف فرَ عمل منهم يُ عاد لوجو يزوجلتعدم اليل بد حمصورين

 به.عرفته بعينه واسمه ونسر متعذُّ 
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ن كيم منها ال كلٌّ  مورأحد أُ  ة يوجبقضيَّ ال هذه بووجو

 ه:القول ب

ن  خارجة ع هفته بعينمام الغائب املرتفعة معريا اإلا كون فتأمَّ 

 م.ه، وهذا يمنع من الثقة بإمجاعيَّةاإلمام ءإمجاع علام

، وهذا  ز فتياهنه ومتيُّ عيُّ ت ب، فهذا يوجهمفياخلة د هاتيكون فأو 

 ع غيبته.م ر اآلنمتعذِّ 

ا شخصه، فهذ فةعرر ممع تعذُّ  ياهملة فتفتياه يف مج صولأو ح

ألنَّه إذا زهم، يُّ مالعلم بت ة علامء ال سبيل إىلٰ عدَّ  ويزجت ي إىلٰ ؤدِّ يُ 

 ريتعذَّ  نْ أ  - لَّةس املرئيود العلامء وهو سيِّ  - يا اإلمام جاز يف فت

  ا يف مجلة فتيا شيعته، بيل التفصيل مع حصوهلس ىلٰ عمعرفتها 

ل وحص من القطع عىلٰ منع وذلك ييعته أجوز، ء شعلام فذلك يف

 احد. احلكم الو عىلٰ  إمجاعهم

 عىلٰ نكري داللة كه عن الا يف إمس أو يقال: إنَّ  ]]٣٦٧[[ص /

 بالفتيا. رضاه

  ان حها ورصَّ نعرغبنا  دق و وخنا،ن شي ممنيفهذه طريقة املتقدِّ 

مع ضا الر عىلٰ  دلُّ مساك ياإل عرتاف بأنَّ فيها اال فها، ألنَّ بخال

 ه للغائب.لحصو ماملعلو خلوفمن الغريه احتامله 

ة عة وحادث ق وا كلِّ  ل إمام الزمان وفتياه يف قو  نَّ علم أ ا اجلواب: 

، ة ميَّ إلما اقة لفر ء ا يكون يف مجلة أقوال علام  أنْ  ع، ال بدَّ ائ من الرش 

 عينه واسمه ونسبه عىلٰ نعلمه ب  اإلماميَّة ء علام  ن م عامل  كلُّ وليس 

سم العني واالب  صيل فت سبيل ال  ه عىلٰ  نعلم ام ه إنَّ أنَّ ، ومييز ت سبيل ال 

 بهتُ كُ  ر م باشتها ذه الطائفة من اشتهر منه لامء ه والنسب من ع 

بيل س   عىلٰ   نعلمه فمن وال له خمصوصة، وإالَّ ياسته وأحفاته ور صنَّوم 

عرفناه باسمه ن سبيل التفصيل أكثر ممَّ  ىلٰ ع  نعلمه  مل  وإنْ  ة ل م جل ا 

من  فرقة  كلِّ علامء   من عامل  عي معرفة كلِّ دَّ ذي ي ل ا  من هذا ونسبه. و 

  . حالٍ   كلِّ   ىلٰ ، وع زمانٍ   ونسبه يف كلِّ   واسمه املسلمني بعينه  ق  رَ ِف 

 عينهفه بنعرمن مل  أنَّ  ه ال جيب القطع عىلٰ رناي قرَّ هذا الذ ىلٰ فع

 فقده. عىلٰ جيب نفيه والقطع  ماميَّةاإل ءن علامم سبهون همسوا

مه  سوا ةماميَّ اإلء ن علامعامل م كلِّ ني لم ععا ال ننَّوليس إذا ك

موافق  هاجلملة بمذهبه، وأنَّ  ني عىلٰ ال نكون عامل أنْ  سبه، وجبنو

 ونسبه. عينه واسمه ن عرفنا مل

ل سبي ىلٰ ع رةً ورض يعلمها ق ومذاهبرَ العلم بأقوال الفِ  نَّ أل

قر تمل يف إنْ باألخبار املتواترة، وواملشافهة أو  ا باللقيامَّ ، إةلماجل

ا نعلم نَّ ميتهم. ألسم وتهنوتعيُّ  خاصاألشمتييز  العلم إىلٰ ذا ه

جيب اإلمام  نَّ أ  ب إىلٰ هيذ ميَّةاإلماعامل من علامء  لَّ ك أنَّ رضورة 

 بذلك لقائ لَّ ك لمنع مل ليه، وإنْ ع منصوصاً  ون معصوماً يك أنْ 

 . وذاهب إليه بعينه واسمه ونسبه] ]٣٦٨ ص[[/

ق  رَ فِ فرقة من  كلِّ  لامءعبإمجاع  وهكذا نقول يف العلم 

العلم وليس  زة من التفصيل،فيه متميّ  ةجلملا نَّ إمني: لاملس

 إمامي لقيناه ه الا أنَّ وقد علمن ، ل بالتفصي مالعل ىلٰ إ باجلملة مفتقراً 

يفتي بمثل ما  احثةملباو ةاملناظر دعن وهو الَّ ه إناه وشاهدناوعارص

 .نعرفه هبام مل ه أوتسبه وبلدامؤنا، سواء عرفناه بنأمجع عليه عل

بل  ق وغرب وسهل وجعنه يف رش  ا نربِّ إمامي ُخ  ك كلُّ وكذل

واترة ألخبار املتعرفنا با عرفه، قدواسمه أو مل ن ناه بنسبهعرف

عياهنم  أبعة مجا إىلٰ ها إسناد  يمكنائعة الذائعة التي الالش

وفة املعر ون هبذه املذاهبهم قائلم كلَّ وانتشارها، أهنَّ  رهاوهظل

 َف رِ ع عُ والفر من ءيف يش ممنه ن خالفم نَّ إ ٰى حتَّ  وفة،لاملأ

 عن غريه.  زَ يِّ مُ و طَ بِ وُض  خالفه

، التبانياتاب املسائل م يف جوالهذا الك وقد استقصينا

 ت.أبعد الغايا وانتهينا فيه إىلٰ 

ف علامء كم ال تعرفونه بعينه خيالألنَّ  مامإلا فلعلَّ  :الن قيل ذافإ

 .ليهوا عقفاتَّ  امفي اإلماميَّة

ين الذ اإلماميَّة فاق علامءاتِّ  ةعلمنا رضور ملا خالفهمقلنا: لو 

 اإلمام إالَّ  وصة، وهلصاهب املخهذه املذ عىلٰ  واحد منهمهو 

هم فرعنذين ال لا ةاميَّ ماإلء من العلام احد، وكواإلماميَّةامء أحد عل

 بنسب وال اسم.

من   ذهبم ىلٰ غريها ع أو اإلماميَّةا إمجاع عينونحن إذا ادَّ 

اسمه ونسبه دون عرفناه ب نم ٰى وهبذه الدع نخصُّ ، فام املذاهب

 وملن مل الً ناه مفصَّ ملن عرف فاق عامٌّ باالتِّ  نعرفه، بل العلممن مل 

 جه.هذا الو نعرفه عىلٰ 

ز الشخص وال ميّ تم زمان غريلاام ن إمكاا إذ وليس جيب

 نَّ أل الة،قز املميّ يكون معروف املذهب ومتال  معروف العني أنْ 

نعرفه من علامء ]] ٣٦٩[ص [/ مل من كلَّ  نَّ  أ يضول يقتهذا الق

وال  نعرف مذهبه  ا الفإنَّ  ق،رَ الفِ أو علامء غريهم من  يَّةاإلمام

 ل. تأمِّ ال يبلغه م دٌّ مقالته وهذا ح قحقِّ نُ 

الف هذه عامل خي اإلماميَّةيكون يف مجلة  أنْ ن وزأجتوِّ  :لقي نْ فإ

ه ما اشتهر نَّ ربه، ألنته إليكم خ يل وملئعض املسايف ب الطائفة

 ؟نترشتارت واتصنيفات س ال لهر غريه، وااشتهك
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 هذا يقتيضك القائل، وام هو ذلماإل علَّ أجزتم ذلك فل فإنْ 

] ألنَّ  ارتفاع الثقة، حمالة يف  ال لخدا ناالزم امل إمقو [ظ: بأنَّ

يف ة حلجَّ ا من أنَّ عونه ما تدَّ  ويبطل ،ةاإلماميَّ مجلة أقوال علامء 

في خرب خالفه  خي لامئهمعمن  من كون عامل نعتمم وإنْ  إمجاعهم. 

 عض املذاهب كابرتم.م يف بهل

حابه يف من خيالف أص إلماميَّةايف علامء  يكون أنْ  ز: ال جيوقلنا

عليه الدهور،  يميضو كلذ تمرُّ يس م، وهبهذامن م مذهب

ا م نَّ ذلك، أل العادات ما جرت بمثل فينطوي خرب خالفه، ألنَّ 

إعالنه  إىلٰ يدعوه  هبذامل كخلالف يف ذلا إىلٰ امل هذا الع ٰى عد

 ه.ديف اعتقابه  ٰى قتدبع فيه ويُ تَّ ليُ هاره، وإظ

ونقله وحصول  عادة ظهورهب بحكم الذه سبيله جيوما ه

 ور الدهور عليه.كرو ارهرمتسمع ا اميّ س، الم بهالعل

امء لعلمن ا يز مجاعة كتجوخرب خالفه إالَّ  وما جتويز عامل خيفي

ه،  ين، أو فروعالدِّ  صوليف أُ  ءعلاملمذاهبه من افنا ن عرم خيالفون

فهم وينطوي خال ٰى خفياللغة، فوالنحو و ةيف علم العربيَّ أو 

 فورمع ا هوم هاالت إىلٰ اجل ي منؤدِّ لك يُ ويز ذأمرهم. وجت

 ة معلومة.زيَّ الباب م يف هذا إلمام الزمان  أنَّ  طور، عىلٰ سم

 له فيه، ألنَّ ز مثمل جي ريهعنه يف غنا سأل يهذا الذ فلو جاز

ام امعة توافقه يف مذهبه إنَّ ة واجلحجَّ ]] ٣٧٠[[ص / مام قولهاإل

يعتقده يظهر ما  من أنْ   بدَّ ها له، فالألجل موافقتة حمقَّ  تكان

ن خيالفه، وليس إظهاره وافقه ممَّ ي يعرف من ٰى تَّ ح ،إليههب ذوي

د ق  اه، ألنَّ بنسب عرف هوي نْ  أ يضتا يقممَّ حيه بمذهبه تقاده وترصالع

 له.ن أحوام به وال كثرياً  نعرف نسالمن  بنعرف مذاه

هب ختالف  ب أو مذاهإلمام مذيكون ل وكيف جيوز أنْ 

هو و ،ةيَّ ماماإلني ب اً مشهور فاً ال يكون معرو يَّةماإلمااهب مذ

 ةه يف مجلقول أنَّ  ة إىلٰ ة حجَّ الطائف إمجاع هذه املرجع يف أنَّ  نَّ أ  يعلم

ه مندوحة هل له من ،فيه فول وهو خمالق  عوا عىلٰ إذا أمجا. فاهلأقو

 يَّةاإلماممجاع إ بأنَّ  راالغرتا يزول ٰى فه وإعالنه، حتَّ ار خالظهإعن 

 خالفه. عىلٰ 

  اإلماميَّةقول ه ختلف فيا ما نَّ إ :انبتُ كُ من  يف مواضع وهلذا قلنا

تلفة  خما هنَّ أللطائفة، فيه بإمجاع ا حيتجَّ  نْ ال جيوز أ  من األحكام

موافق من هؤالء وملن هو  مإلمااقول   بجهةاملنيغري ع ونحن

مجاع دليل غري اإل إىلٰ  وعجك من الريف مثل ذل فني، فال بدَّ املختل

 وا فيه.يام اختلفف م به احلقُّ لَ عيُ 

 قوله ال قول اإلمام موافق له، ألنَّ  نَّ أ عىلٰ  اننا قطعملع اذفإ

 ة.لَّ األد عليه لُّ وما يد خيالف احلقَّ 

   *   ** 

 ):هـ٤٣٦(ت  لسيِّد املرتٰىض إلمجاع)/اايف  ة)/(مسأل٣(ج ائل الرس

ل  تمدون يف حا تع مكنت اقائل: إذقال  إنْ  ]]٢٠١[ص [

 ىلٰ عه باطل داع امو الصحيح ههورها بأنَّ ة مجعيَّ الرش حكاماأل

ا، من  حق� إالَّ  ه ال يكونعون أنَّ الذين تدَّ  اإلماميَّةالشيعة ع إمجا

 م من أنْ كل دَّ لته، فال بمن مجعصوم ل اإلمام املقو كان ثحي

الفه، خن يقول بوبحر وسهل وجبل م  برٍّ ه ما يفأنَّ  عىلٰ  قطعوات

لو و لك ذيف فمن خيال ةاإلماميَّ  يكون يف نْ زتم أ جوَّ  ٰى كم متنَّ أل

ذلك القول فال حتصل الثقة ب يكون هو اإلمام أنْ  از، جحداً اوكان 

يف احلقيقة ة احلجَّ  وون قول من هيك أنْ  زيئع، لتجوالشائع الذا

 عنه.  ارجاً خ

ظ:  [إدراكهم يف العلم بالغائبات عن  عتمدونام تا كنتم إنَّ وإذ

ن م ملالع ناه لو كإنَّ وتقولون: النقل،  مور عىلٰ من األُ كم] إدراك

ما  ]] ٢٠٢/[[ص  يعة بخالفذهب يف الرشم ماميَّةإلاعلامء 

ي ا نفم علمنالنقل والعلنا فقد ا، فإذَل قِ نُ و رَ كِ عرفناه وسطرناه لذُ 

ن وجب ظهوره وجب إذا كايف األمر الذي  ز يتميَّ امإنَّ  ذلك، وهذا

من  ه ال بدَّ نَّ وقع أ ءيش ل يف كلِّ ال يقو لامءمن الع اً أحد نَّ نقله، أل

 خمصوصة. لك يف أشياءذ ام يقالله، وإنَّ ونق به العلم

ه إمجاع  نَّ أ  عيتمام ادَّ فيزوا يقال لكم: جوِّ  أنْ هذا  ويلزم عىلٰ 

ف يف خيال ةاإلماميَّ حد يف الصني وا أقايص يكون يف أنْ  ،ةإلماميَّ ا

 .األخبار إلينا يف لنقَ مل يُ  ذلك، وإنْ 

طع قوال، اميَّةإلما عإمجا عىلٰ  التعويلط ذلك سق ومع جتويز

زنا قوله وَّ يكون ذلك الذي ج ه جيوز أنْ ة، ألنَّ حجَّ ليس ب هأنَّ  عىلٰ 

 بمن عداه. يثق ه، فلماإلمام نفس هو يَّةماإلماال وبخالف أق

ل  مّ ان ما إذا تأل ابن التبَّ ب مسائيف جوا ابيَّنَّ ا قدأنَّ  :بجلواا

القطع  إىلٰ  قيرا بيان الطفينواستو هة،الشب عن هذهاب يه جوفكان 

قول إمامهم يف مجلة أقواهلم،  وأنَّ ، ماميَّةإلاإمجاع وت بث عىلٰ 

 ا: هاهننقول  اا، غري أنَّ ليهيد عزاية ال مغ انتهينا يف ذلك إىلٰ و

المه هذا كون بكي املسألة من أنْ ل عن هذه ئالسا ليس خيلو

  ن م ٰى عدَّ يُ  ما كلِّ  يف ا ، وشاك� غريهم  ونيع املسلمإمجا يف طاعناً 

 رده الزم فيام عداه.أون الذي عطل فالألوَّ ا انك ، فإنْ ءفاق يشتِّ ا

سلمني امل أنَّ  املسائل ع يف بعضيقول: كيف تقط لقائل أنْ  ألنَّ 
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، ث هلامحد قولني ال ثالأ  وا عىلٰ عوأمج قول واحد ا عىلٰ فيه واأمجع

لف يف الصني من خيببالد ا نيكو ]]٢٠٣/[[ص  مع التجويز ألنْ 

 صلة.تَّ  مريغ وأخباره لكذ

أهل العراق وأهل احلجاز  اعمن إمج ٰى عدَّ يُ  يامفول وكذلك الق

  مجيعه،  يف ويقتيض هك كلِّ لر يف ذؤثِّ لطعن يُ هذا ا ألنَّ  مسألة، عىلٰ 

 ءيش عوا عىلٰ ة أمجيَّ أهل العرب أنَّ  عىلٰ  عقطَ ال يُ  أنْ  جب أيضاً ويو

الف يف خي نم بالدايص الأق  كون يفي نْ أ وال نأمن ة،العلَّ منها هلذه 

 ءيش كلِّ  صب، ويفلنول به اعففع واملالر اعلعراب الفإ أنَّ 

 ة.ربيَّ ألهل الع عيناه إمجاعاً ادَّ 

  ٰى كفلإمجاع،  لِّ يف ك اعناً  اجلميع وطا يفاك� شالسائل  كان وإنْ 

أهل ب وحلوق قائله عن احلقِّ  وبعداً  وشناعةً  فحشاً  لهبذا القو

 وا أنَّ من حيث ظنُّ ر، ابخاأل نكريومة لسمنيَّ ا هاالت مناجل

يف تلك  الشكِّ  ٰى جمر جيري وفاملعر ىلٰ ع هيأ ر مذهبيف  الشكَّ 

،  يلزمال  ذا، وهرَ طِ وُس  َل قِ نُ  مه عامَّ قبول املشهور وخادامل زائد عىلٰ 

 ينا.مل جيب نقله إل ي إذا كانذل الوالق ألنَّ 

  يلنعلم تفاصني، وال صأقايص الحوادث  كام ال نقطع عىلٰ ف

، هات كلِّ اببالغائ لعلمن اام نحكي عنهم إذا كاوإنَّ  ااهندلبقوهلا و

 ث احلواديف ، فلزمهم الشكُّ اً ينيق وهبم  علامً اإلخبار ال يقيض وأنَّ 

اتر نقله وتو ةلعاداأمر يوجب  وكلُّ لعظام والبلدان ا بارالك

يز وهذا التج عن الشبهة عن ... عليه والقطعاألخبار به 

عي يدَّ  نبه، ومل خيتصُّ  جواباً  اميَّةإلما نا معارش ل دير، إنَّ قوالت

 اجلميع.  بنيِّ هم، ونحن نُ عنه خيصُّ  فينا جواباً الع من خمااإلمج

 د وبحيث الالبالأقايص ه يف ا أنَّ رضنذي فلإلمامي اا قول اأمَّ 

 ماميكون هو إ مامي من أنْ ذا اإلفليس خيلو ه ارهل بنا أخبصيتَّ 

فقد العلم  ه، فال يرضُّ ريغ ناك فإنْ ريه. يكون غأو فسه، نالزمان 

 من األقوال. ة فيام عداهو احلجَّ ه ام الذيمقول اإل نَّ أل ،بخالفه

ام وز من اإلم جي، فالهمام نفسكان هو اإل وإنْ  ]]٢٠٤ص [[/

من معرفة  فنيلَّ خييل سائر املك أنْ  يعةلرشاكام حة يف أ حلجَّ له اوقو

 يف يوجد إالَّ  ي الذلا بة احلقِّ صاإ إىلٰ  قيبهم الطريسل أنْ قوله، و

من  ٰى يتساو ٰى تَّ ح فمكلَّ  وله لكلِّ ار ق ظهإمذهبه، وجيب عليه 

لزمه ذلك ن يم لَّ كة اخلرب من جه ومنقوالً  دراكاً إو العلم به سامعاً 

نقطع ع قد امن الرش شيئاً  إلمام أنَّ اعلم  ٰى القول مت هلذاو، كماحل

 ة.تقيَّ ال ذٍ ئيسع له حيننه، وال ايظهر لبي أنْ  عليهنقله، وجب 

ل  من أهريثة عن كحلجَّ و اهفي قوله وُخي  وال فرق بني أنْ 

يرتفع عن  ق، وبني أنْ إليه طرييكون هلم  ال ٰى التكليف حتَّ 

  احلوادثيفوله ق وصل اإلمام ي أنْ تقدير هذا ال عىلٰ   بدَّ الجلميع. فا

فني كلَّ امل ضبع لكبذ خيتصَّ  وز أنْ ف، وال جيمكلَّ  كلِّ  ها إىلٰ كلِّ 

 .بعض نود

اع مجإ عىلٰ  لقطعا انل نا من عهدة هذه الشبهة، وصحَّ فقد برئ

لإلمامي قول خيالف  يكون أنْ  ّرض واالحتجاج به، ومل ي يَّةاماإلم

 ينه. بنا وناألخبار بي قطاعنه وانبعد مكا ضنافر إذا ،نحن فيه ما

نا يف فوهبا خمال خيتصُّ هة التي ه الشبا اجلواب عن هذفأمَّ 

 اع واالحتجاج به وحاجتهم إىلٰ اإلمج عىلٰ  لهميوعت معمامة، إلا

 نَّ أاجلملة  يقولوا: قد علمنا عىلٰ  نْ أ يه، فهولإق يوصل طري يانب

ة نَّوُس  كتابه يف  تعاىلٰ  اهللارنا ميعة، وأ ة يف الرشاإلمجاع حجَّ 

 إليه. ونرجع به عليه ونحتجَّ ل عوِّ نُ  نْ بأ  هنبيِّ 

تفات جيب االل ال ارهسأ  يف كَّ وُش  هالعلم ب طعن قدح يف فكلُّ 

ال طريق إليه  تامع بامجلينا االجب عيو ال اهللا تعاىلٰ  إليه، ألنَّ 

، مل ائلالق لكان قو نْ فإ ،وثبوته إقراره حُّ ما ال يص عىلٰ  والتعويل

 ]]٢٠٥/[[ص  مسافة، أوا لبعد مَّ ا، إنال نقله إلينا وصاله بجيب إي

 اع.مجإلا عتربة يفملألقوال ااذلك، فهو خارج عن لغري 

ا  ومإليه،  قيولنا طرلمه نع أنْ  دنا يف اإلمجاع بام يصحُّ عبَّ ام توإنَّ 

جوده كعدمه، فنحن بني اه فال حكم له ووذلك وما عد خرج عن

 إجازة ني، وبروظه استقرَّ اه ووروين عرفناه ف ماالول خيقإحالة ال

 وهام إنَّ  هيتعويل فالإذا كان  مجاعباإلجاج االحت يف ذلك ال يرضُّ ل

 بيله.ذه سه سا ليم به طريق وعليه دليل، دون مالعل إىلٰ ما  عىلٰ 

*   *   * 

  ):هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض لسيَّة (خ)/ السيِّ ابات املسائل الطرابجو

ذا مل إ مام علم بقول اإل  ال ن يصحُّ قيل: من أي  فإنْ ]] ٢٢١[[ص 

 بإمجاع جَّ حيت  نْ ن أ ]] وكيف يمك ٢٢٢[ص /[  زًا؟ متعيِّنًا متميِّ  يكن 

 ذا يقتيضيس ه َول م؟ أ  قوله داخل يف مجلة أقواهل ة يف أنَّ ة املحقَّ فرق ل ا 

وبحر وحزن ووعر  رٍّ يف سهل وجبل وب  قٍّ حم  قد عرفتم كلَّ  وا تكون أنْ 

ذلك؟  ن تر ع ا خربتم بالتوه وأ ومذاهب فتم أقواله عر  ٰى تَّ قيتموه ح ول 

 اعلوجت  أنْ  كنكميس يم ره، ول هذا وتعذُّ  ةاستحال لوم لكلِّ عاقل ومع 

ة، موه من ال ع من عرفت ا مج إ  ة هو احلجَّ  نْ أ تأمنون ال  كم ألنَّ  طائفة املحقَّ

ة عىلٰ اإلمام الذي ه  ول يكون ق    ة خارجًا عنه.احلقيق   و احلجَّ

عليها ل لتي عوَّ شهورة وهي اة معروفمذه شبهة قلنا: ه

 يمكن معرفة النَّه إلمجاع من جهة أ قدح يف ا نها مدواعتم
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حد، واجلواب عن ذهب الواامل ها عىلٰ لِّ ك لقوافاق األله، واتِّ حصو

ول العلم الذي حصب دفع جي نَّه اله: أ لتح، ومجذلك سهل واض

إنَّ ، ففصيلتسبيل ال فقد العلم بطريقه عىلٰ ال ريب فيه وال شكَّ ل

ل نْ أ غري  قد حتصل من علوممن ال كثرياً   أَال قها، رُ للعامل طُ  تتفصَّ

مللوك ث الكبار واادحلواو رواألمصا نم بالبلداأنَّ العل ٰى رت

ه؟ في ه شكٌّ ضرال يعا ٰى حتَّ  للناسظام حيصل لكلِّ عاقل خمالط الع

ر عليه ذسبيل ا ته بطريق ذلك عىلٰ ولو طالب كره لتفصيل لتعذَّ

مل  وهو ةة والكوفبرصف الملن عره، ولو قيل إليارة شواإل

ه ذلك: شبني وما أ  واجلمل وصفِّ وحننير بد ا وقطع عىلٰ يشاهدمه

ك هبم إىلٰ  رش أ  العلم من أنباك به وكيف حصل لك  ذا وعنيِّ ن خربَّ

ر عللتع به؟ ر التمييز ومل يقدح تعذُّ  ك ومتييزه،ذلتفصيل  هيذَّ

 عىلٰ  يعلمل أمُّ كان عند الت إنْ اه ونبام ذكر والتفصيل عليه يف علمه

 خمرب عىلٰ  ل له كلُّ  يتفصَّ مل باألخبار وإنْ  ه علم ذلكأنَّ  ةاجلمل

ة مستقمذاهب األُ  كانت إذاو ،لتعينيا ة عىلٰ مَّ طول العهد  رَّ

هتا فام  روتوفُّ  ٰى والبلو ضرة اخلووكث امل األيَّ وتداو الدواعي وقوَّ

ول من ب هلا وال ق مذهليس  أنَّه املعلوم منها نقطع عىلٰ  خرج عن

ختالفها ا عىلٰ ة فَِرق األُمَّ نت مذاهب اذا كإهلا، وكذلك أقوا

ة مم قوع الناظر اخلالف وود ان وتردُّ األزم ولط ة عىلٰ ستقرَّ ستمرَّ

عروفة  هبها املذام عىلٰ  ةق فر كلِّ اع بإمجالعلم  ٰى والتجادل جر

ة مجياهب ذالعلم بم ٰى ا باينه وخالفه جمرزه ممَّ املألوفة ومتيُّ  ع األُمَّ

ر م اخلمري يف أنَّ حتالذي يشكُّ  ان هذموخرج عنه، وفقه وما وا

  ا مل كنَّ إنْ املسلمني، و ٰى إحد ب هذم نيس ملربا لخلنزير واوحلم ا

من قل عا ؟ وأيُّ رعهل والووالسحر والب مسلم يف الربِّ  نلَق كلَّ 

ة مل يذهب  أهل العلم يرتاب يف أنَّ أحداً  إذا خ واأل يف اجلدِّ من األُمَّ

أنَّ ، ودِّ خ دون اجلاملال لأل أنَّ  يف املرياث فردا]] ان٢٢٣[[ص /

ة عانت أقوال ا؟ وإذا كجلدِّ ا عميرثون  مع األُمِّ  إلخوةا  ىلٰ ألُمَّ

فيها وخرج خل د فيام كُّ شال ن ٰى حتَّ نا نضبط لاتِّساعها وانتشارها ت

نَّ ر أنذك نالذي ةاإلماميَّ ار قول الشيعة منها كيف ُيستبَعد انحص

ة قوله احل أقرب  عددًا ووهم أقلُّ  مواهلقومن مجلة أ  فيهمجَّ

واملختلف  والشافعي هحابصأ و أيب حنيفةيس أقوال ؟ ولنحصاراً ا

أو  اي� فنأنَّ ح عييدَّ  أحد أنْ  ال يمكن ٰى ت حتَّ قد انحرصن أقواله م

مل جتب  وُسطَِر، وإنْ  خالف ما ُعِرَف وظهر يذهب إىلٰ  اعي� فشا

فام  رض،ألوشافعي يف انفي ح كلَّ  مصار وتشافهاألّل حتالبحار و

 ؟إلماميَّةاالشيعة  أقوال مثل ذلك يف ر مناملنك

ه القليل وهو  ذكرنا من يف مجيع ما ر الشكَّ هأظهر مظ نْ إو

ممَّا ذكرتم أنَّه مقطوع  ءيش عىلٰ  عطي ال أق نَّن: إيز وقالالكثري العز

ر، حلق واتالت وشاهدة أ طريق العلم الذي هو املعليه لفقد 

ة منكري يَّ طائمن السوفس وقرب دي األخبار، جاح منيَّةبالس

ة مل مذهب لألُمَّ  جتويز نيلعقالء باند ع ةفرق البتَّ ، وال داتشاهامل

وض خلر اتمراساالبحث وثرة ع كإلينا مفه ومل نألفه ومل ُينَقل نعر

 ،ه إليناا مل ُينَقل خرباضع منَّوبني جتويز بلد عظيم يف أقرب املو

كنت  إنْ ق بذلك: تعلَّ  ن. وقيل ملعلامً  ط هباعظيمة مل حت دثةوحا

 نت مكابرأذكرناه فما  ىلٰ إ نوالتكوُّ  نفسكم عن لتدفع الع

، فقودم ميق العلكنت تقول: طر ة، وإنْ ائيَّ والسوفسط كالسمنيَّة

م من أنَّ والتواتر وقد ارتفعا، قلنا لك ما تقدَّ ة ملشاهدا هألنَّ 

ملة شاهدة يف اجلواملتواتر ل العلم والحصومع  رد يتعذَّ التفصيل ق 

التبس   وربَّامعنيَّ وت ىلٰ ربَّام جت هغري أنَّ كلِّ ما ذكرناه  ريق إىلٰ ط

م العلة عند قوَّ ر تفصيله إالَّ يق بتعذُّ لتبس الطراشتبه ولن يو

 دث الكبار عىلٰ أنَّ العامل بالبلدان واحلوا ٰى  ترأَال دفعه،  عاوامتن

ل قك ونت؟ ومن خربَّ علم من أينلو قيل له:  جليلِّ ا القويِّ الوجه 

ر عليه اإلل إليك؟ ن علم ذا مهك سيل؟ وريقالط ىلٰ شارة إتعذَّ

ٍ خاصٍّ  ًا بنقلٍ ئشي ن مت، ألنَّ  متعنيَّ مه عل عن طريقُسئَِل  ٰى ه يتمكَّ

ة العلم  ر التفصيل للطريق علًام عىلٰ ار تعذُّ ص يه، فقدلإيشري  نْ أ  قوَّ

ة ا   ج إىلٰ اإنَّام ُحيته، و ل طريقغني عن تفصياستهذا لليقني، فوشدَّ

ا ما وم، فأعلملا لم بالطريقعال وِ ستيلطريق فيام مل  اتعيني فيه  وِ ستيمَّ

ة املعل  يُّ ، فأفيه الشكِّ يه وارتفاع الريب ووجتلِّ  وم بوضوحهقوَّ

 م بتعيني طريقه؟علال إىلٰ  ةجحا

و  ة هحقَّ لفرقة املمجاع املوثوق به يف ا]] فاإل٢٢٤وبعد /[[ص 

ة إمجاع اخل ة وادون اصَّ  وم أنَّ ال، ومعلهَّ ن اجلُ دو ءعلاملالعامَّ

يف  لة وملَّةلامء أهل نحأنَّ ع ٰى أَال تر ا ذكرناه،م ىلٰ إ أقرب رصحلا

قوال أ  ذا كانتإو؟ زونمتميِّ ون ون حمصورالعلوم اآلداب معروف

امء ليِّد العإلمام ال يكون إالَّ سالعلامء يف كلِّ مذهب مضبوطة وا

نَّ قوله أ عىلٰ  طعقوال مله يف مجلتهدخو دَّ منحدهم، فال بوأو

  نلَق كلَّ ا ملبأنَّ  اي ذكرناهطريقة التال ىلٰ الطاعن عل ، وهقوهلمك

 ني عىلٰ يِّ وغوالل نينحويِّ ال يف إمجاع عرفناه إالَّ كالطاعن إمامي وال

 ولغوي يفنحوي  ا مل نلَق كلَّ قهم بأنَّ رُ ما أمجعوا عليه يف لغاهتم وطُ 

ناه من رفما ع عىلٰ  زائد  يف قولشكُّ ا الويلزمنواألمصار؟  طاراألق 

 ملشهورة.ة اروطم املسواهلأق
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ه زول اإلمام مع عدم متيُّ أنَّ ق  وا عىلٰ تدلُّ  إالَّ أنْ  مل يبَق  قيل: فإنْ 

ة دون سائر الِفَرق  إلماميَّةا الشيعة لالة أقويف مج نهعيُّ وت خاصَّ

يكون  أنْ   ينفعون إليه، والذهبه وييمعون علتقع الثقة بام جي ٰى تَّ ح

ة أقوال األُ  يف مجلة جوداً وه مقول التي يتعنيَّ لنا الفرقة  أنْ  ريغمن مَّ

 . خيرج عنهافيها وال هقول

 قةذه الفره يف قول قَّ احل أنَّ  ىلٰ ذا دلَّ الدليل القاهر عقلنا: إ

 يفارق مام الذي نثق بأنَّه اليكون اإل دون غريها، فال بدَّ من أنْ 

 سواه، قَّ ذ ال حإقة، ره الفذهب هذبه ماه مذهال يعتقد سو وحلقَّ ا

ل مذهب أه هنَّ مذهبزه أر متيُّ وتعذُّ  بته يغ عم موكام نعل

  حيث ن لتهم ممذهب أهل اإلسالم من مج توحيد ثمّ العدل وال

فساد ما صواهبا و ب هي التي دلَّ الدليل عىلٰ اهذه املذه نا أنَّ علم

امي ام إماإلمأنَّ  وإذا فرضنا ام،اإلم القول يفعداها، فكذلك 

مريق ابالطلمنا عذهب امل هب خمصوص أنَّ كلَّ مذ يف لذي تقدَّ

 عىلٰ  اإلماميَّة إمجاع بان بأنَّ  يف ذلك فقد ال الريبزي عليه وإمام

م ال جيمعون إالَّ وقول  ،ا حق� الَّ يكون إ ب المذهو قول أ  ألهنَّ

 ل كلِّ  وقوجيمعون إالَّ  ال مهنَّ م، كام أ م داخل يف مجلة أقواهلاإلما

 م.أقواهللة يف مج لداخ ممل منهعا

كان  وإنْ  ام مقول اإل يقول: فلعلَّ  أنْ  ئل إىلٰ االس داع فإنْ 

ا نَّكم مألوا به، تسمعمل فوه وتعرة يف مذاهبها فيام ال  لإلماميَّ موافقاً 

 رجوع إىلٰ  لتمييز والتعيني، فهذاا ألقيتموه وال تواتر عنه اخلرب عىلٰ 

مذهب   ىلٰ ع  فرقةكلِّ  مجاعإ الثقة بيف  شكيكاع وتيف كلِّ إمج طعنال

قد  واب عنهجلبيله، واس بطعن خيتصُّ ما نحن بسوليص، وصخم

م  ذلك يف شكيك الت ]] أنَّ ٢٢٥أوضحنا /[[ص و مستقٰىص تقدَّ

 ق بأهل اجلهاالت.وات وحلريَّ ودفع للرض

منا ما  ل عن أمُّ الت دجواب عن أردنا تقديمه ممَّا هووإذ قد قدَّ

جيب  يلتا عاملواض ىلٰ حن نشري إنل فالفصل األوَّ  نهما تضمَّ مجيع 

 صل.من مجلة الفاب فيها والص عىلٰ اإلشارة إليها والتنبيه 

 قرُ طُ  عىلٰ  عنتما طكم إذأنَّ  يف الفصل من ا ما مٰىض فأمَّ 

لون هبا إىلٰ  كمخمالفي ة ال بدَّ من ذكر عيَّ رشاألحكام ال التي يتوصَّ

حوك الطعون تُ تل لحقهيطريق ال  لم عال ه موصل إىلٰ ن أنَّ وضِّ

ف مناه كيفيام قدَّ  ابيَّنَّدَّ من ذلك، وقد ه ال بنَّ ي أ رمعام، فلألحكبا

 وعنارج ضحناه، وليسوباألحكام ورشحناه وأ العلم  الطريق إىلٰ 

صاحبه   وإمجاعها يف ترجيح أحد اخلربين عىلٰ ة الطائف لمع إىلٰ 

ع اإمج وع إىلٰ الرج أنَّ  ظانٌّ  يظنَّ  ٰى حتَّ  ا املوضعأمرًا خيتصُّ هذ

 الرتجيح، بل نرجع إىلٰ  ب منرضا الهذ يف ام هوإنَّ  ائفةطال

الكتاب وال بالنقل  فده بظاهركم [مل] نست كلِّ ح يفإمجاعهم 

، سواء ورد مام اإلسول أو رللم عن اللع وجباملتواتر امل

مل  أو اياتوفيه الر مل يرد، وسواء تقابلت بذلك خرب معنيَّ أو

 عىلٰ  ندهمة عجَّ يس بحد لتجرِّ ملحد اامل بخرب الوالع ألنَّ  تتقابل،

ل سبي ه عىلٰ قابله غري معارض أووجه من الوجوه انفرد من 

 .التعارض

ا ما مٰىض  ملغارب اوملشارق وف ار طالفصل من ذك يف فأمَّ

روا ملذهب مل يقع الثقة بعموم ا لسهول والوعور، وأنَّ ذلك إذا تعذَّ

، ستقٰىص م ىفٰ مستو اجلواب عنه مٰىض  ، فقد من الفرقةاحدٍ  ولِّ لك

مل نجب  اتر وإنْ وفهة والتم بذلك حاصل ثابت باملشا العلأنَّ  انَّيَّ بو

 ساكن هلا.  كلَّ د ونعرف البال

ا التقسيم اأف ائل بأنَّ الفرقة أمجعت لقخيلو ا الأنَّه  ذكر لذيمَّ

يد البعض، ير ا أوومعتقد هلن باإلمامة  متديِّ لَّ يريد ك من أنْ 

لاألاد القسم إفس ٰى اطتعو الثاين  عىلٰ  والكالمه، ركذم ام تقدَّ ب وَّ

ة املوجبة هم واحلجَّ لبعض من غريز لذلك ال املميِّ باملطالبة بالدلي

قول اإلمام املعصوم  أنَّ  عىلٰ  ةالدالل قامةبإ  فيه، ثمّ احلقِّ لكون 

ة عض البذلك  لة أقواليف مج احلقيقة  عىلٰ  الذي هو احلجَّ

اد بام ستفم ضاً عليه أي مالكالف، ل املذاهبن أههم مدادون ما ع

م اع الذي شار باإلمج: ليس امللا نقوأنَّ بيانه إيرادنا له، غري  تقدَّ

ة فيه إىلٰ حلأنَّ ا قطع عىلٰ ن ةاع اإمج جَّ والعلامء ة اخلاصَّ و لعامَّ

  م يف هلء الذين إمجاع العلام ذلك إىلٰ ال، وإنَّام املشار بهَّ واجلُ 

ا م ،وفةرطة معل مضبوأقواعيَّة ألحكام الرشا  ول له فيام قال نفأمَّ

 رب. عتَ ]] له يُ ٢٢٦اع /[[ص إمج أيَّ  ه ولعلَّه ال خيطر ببالهذكرنا

ا الدليل عفأ اه نَّلذي عيَّ ا ه البعض هذم يفأنَّ قول اإلما ىلٰ مَّ

دهم أحد العلامء بل سيِّ   دون غريه فواضح له إذا كان اإلمام

ه أنَّ  لااألقو نل موق منا يف ا علوإذ علامء،ال لة أقوالمج ه يفلفقو

 م ون اإلماكي من أنْ  فال بدَّ  اإلماميَّةمن   عاملمذهب لكلِّ 

مل  نْ إإمامي وامل ع يكون كلُّ   من أنْ ال بدَّ ملة، كام يف هذه اجلداخالً 

ه رب فيعتَ يُ   خيلو من أنْ مامًا يدخل يف اجلملة قرينًة للخرب الإ يكن

م الكل، فالالفص آخر إىلٰ  مة عملهصوم يف مجلعاملعمل بالعلم 

ة دون عمل غريه ممَّ وم هو أنَّ عمل املعص عليه  إليه، ن انضمَّ احلجَّ

ة يف وال يها م فعَلم دخول املعصوالتي ال يُ  امعة عمل اجلوال حجَّ

، ولو انفرد رج املعصوم منه إمجاع مجيع أهل احلقِّ خ ضًا إذايأ هو 
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 فقد دننا عي راعوإنَّاماه وس إىلٰ ا احتجنا ملز متيَّ واملعصوم لنا عمل 

 ألقوال.الة تلك ه لنثق بأنَّ قوله يف مجلة غريمييز دخوله يف مجالت

  ه يفبنفس ال� له مستقفإذا كان عمول: قول من يقل ٰى وال معن

 نا غريه إالَّ عىلٰ ا ما اعتربًة فال اعتبار بغريه، ألنَّ لوال دال ةً نه حجَّ كو

 إالَّ  لغريه بارنااعت ما كاناإللتباس، وال هو حوه خمصوص وج

 نعلمه. له بامإليه ولنثق ألج الً توصُّ 

ا مطابقة ف ا ال تدلُّ هنَّ شبهة يف أ ملعصوم فال  بعمل اربائدة اخلفأمَّ

عل فيام رواه ج ذا الذيه  اه، ومن روفيامصدق الراوي  عىلٰ 

 دق الراوي؟ص املطابقة دليالً عىلٰ 

 ت بحكما عملة إذملحقَّ  الفرقة اأنَّ  هذا حتصيله يفوالذي جيب 

ذاهب ووجدنا روايته من املمذهب  ذهبت إىلٰ م أو حكاألامن 

تلعمل ال اقة هلذا مطاب ، صدق رواهتا عىلٰ ها ونقطع نحكم بصحَّ

ملطابق للرواية ال ا ك احلكملذالعمل بجوب و ا نقطع عىلٰ لكنَّ

مجلة  يف خولهد نا عىلٰ بعمل املعصوم الذي قطعألجل الرواية لكن 

ةجتمع الفرقة امل إالَّ أنْ  مَّ هُ لَّ لحلكم، الك ا بذنيلقائلعمل ا  عىلٰ  حقَّ

ة خرب خمصوص و   ك مضافًا حينئٍذ بذل فيُحَكم ةصدق روايصحَّ

 العمل. إىلٰ 

بعض أخبار ق صد عىلٰ  ةاملحقَّ رقة الفقيل: وكيف جتمع  فإنْ 

 ذلك؟ اآلحاد؟ وأيُّ طريق هلا إىلٰ 

 مة عىلٰ الأمارة أو عك بت ذلفتكون عر قلنا: يمكن أنْ 

وا يف راٍو وا عرفيكون ن أيضًا أنْ ملة، ويمكاجلق يرط لصادق منا

ء املجمعني من هؤال نَّ والتعيني، ألالتمييز  سبيل ىلٰ بعينه صدقه ع

ة ق ا ة الذين لقل سلف يبق م سلف ان هلد كلفرقة املحقَّ ون األئمَّ

 اهلموسَمع أقوهم ظاهرون بارزون تُ  كانوا يف أعصارهم 

إمجاع   اجلملة يف ] و]٢٢٧ صت، /[[شكاليف امل همرَجع إليويُ 

ةالفرقة امل احد منهام عوا يف و، وال أمجبام يطابق فائدة أحدمها حقَّ

ة ىلٰ ع  وال فساد. صحَّ

عندنا ن ل يكونا ب اخلربينذين ن ه ء م : ال نعمل بيش قلنا 

 يف ةعيَّ رشدلَّة ال ما تقتضيه األ  ون عىلٰ مطرحني وبمنزلة ما مل يرد، وتك

 نْ طريق اآلحاد، وإ واردة من لار ا ب ألخ ا ا نته تضمَّ  ي م الت حكا تلك األ 

  ل. قيقتضيه الع   ما  عىلٰ   ا استمررن   كن لنا دليل رشعي يف ذلك مل ي 

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( ملرتٰىض ا السيِّد)/٢ (ج ُأصول الرشيعة إىلٰ الذريعة 

)  إمجاع( :قولنا هب إليه أنَّ والصحيح الذي نذ]] ٤٢٠[[ص 

  منهم، أو عىلٰ املؤمنني و عىلٰ أ ، ةمَّ األُ  مجيع عىلٰ  واقعاً يكون  أنْ ا مَّ إ

 نْ من أ بدَّ  األقسام ال كلِّ  ىلٰ اعهم، وعراعٰي فيه إمجء فيام يُ العلام

 أجلِّ  ، ومن ةمَّ األُ  ن مه ألنَّ يه، ف مام املعصوم داخالً يكون قول اإل

به  يقول وما ، فاالسم مشتمل عليه، املؤمنني، وأفضل العلامء

من  لقول فقاً قولنا موا فصار ،احق� و ةً حجَّ  الَّ إ ال يكونصوم ملعا

يف   اناخلالف بينام وإنَّ  ،ٰى الفتوة يف مجاع حجَّ اإل أنَّ  ب إىلٰ ذه

ة حجَّ  اعمجكون اإل لعلِّ نُ  انَّ ، ألالتعليل أو الداللةا يف إمَّ  :نيموضع

ال ه أنَّ  انهحهللا سبا قول معصوم قد علم عىلٰ ة فيه اشتامله العلَّ  بأنَّ 

ة، جَّ له احلقو و انفرد لكانه لوأنَّ  ،معاً ت جموال اً درمنف لقبيحايفعل 

 ة ألجلا حجَّ وموافق هل هاي قوله فيامعة التقول اجل بأنَّ  ام نفتيوإنَّ 

 ق هبم. يتعلَّ  المعهم، و عاالجتام ىلٰ ع إيرج ءقوله، ال ليش

 ةمَّ األُ ذه ع همجي لم أنَّ ع اهللا تعاىلٰ  هبه بأنَّ ل مذعلِّ ومن خالفنا يُ 

نفراده، نها باواحد م كلِّ  ىلٰ ع ز اخلطأاج إنْ وطأ، خ ىلٰ ع فقال تتَّ 

 له.ري ال تأث هنَّ إ :نالبخالف قومجاع تأثري فلإل

   كلِّ يف ةه حجَّ وكوناع مجة اإلصحَّ  عىلٰ  ا نحن فنستدلُّ فأمَّ 

 إمام زمان من  يف كلِّ  بدَّ  ه الأنَّ  عىلٰ  العقل قد دلَّ   بأنَّ عرص

 كورذذا مهيل، ولعقا فتكلييف ال ذلك لطفاً ن لكووم، صمع

 وثبوت ،اهناض له هللتعرُّ  ٰى  معنمة، فالب اإلماتُ يف كُ  مستقٰىص 

 قةة، وهذه الطري حجَّ عرص ع يف كلِّ مجااإل  أنَّ تيضلة يقهذه اجلم

ينا األصل الذي بن نَّ مذاهب خمالفينا، ألق ال تواف لالستدالمن ا

 ةجَّ وت احلثب عنه لكان وااوزجتيه، ولو ف عليه هم خيالفون

]] ٤٢١[[ص / أنَّ  نايف مذاهبهم يفا الوجه يذه ىلٰ مجاع عإلبا

احلكم  م يف هذابعضه أنَّ ة، ونه حجَّ يف كو اً تأثري ةمَّ مجاع األُ إل

 هم. كلِّ  بخالف

فيه نطعن  امة فإنَّ مجاع حجَّ كون اإل ىلٰ ع ن هم بهويستدلُّ  ا مامَّ فأ

 وال ،نا يّرض مل كلذ عىلٰ  دلَّ  عوه، ولودَّ ما ا عىلٰ  لُّ يده ال ألنَّ  ،نحن

جتتمع  ة المَّ األُ  ائن أو اآليات بأنَّ ة القرشهاد نَّ بنا، ألينايف مذه

ك يف الشهادة بذل عناه وليسحواه ومن نقول بفل، نحضال عىلٰ 

ة اع حجَّ مجاإل قولنا: إنَّ  كان ذلك يف تعليل امهبنا، كذمينايف  عليلت

ليه إا حيتاج ا منهاهطلناه ي أالذ حلرشاا هبذ نليه. فباع واستداللنا

 عىلٰ  ةاع حجَّ مجة كون اإلكيفيَّ  لنا عىلٰ د دلَّ ق  ااب، وإذا كنَّ هذا البيف

 ، ثمّ ردهق به خمالفونا فنوما تعلَّ  إىلٰ  نعطف ي أنْ نا، فينبغهبمذ

 حن لذلك فاعلون.ون عليه، منتكلَّ 

*   *   * 



 ٣٦١  ............................................................................  يف املجمعني دخول اإلمام /  اإلمجاع) ٤٧ف / (لاألحرف 

 نَّ بأ للقوبا ني املبتدئ يس نحنويف اجلملة فل] ]٤٣١[[ص /

 إمجاع ا: ما تقولون يفا وقيل لننئلُس  ا إذا، لكنَّةجَّ ح عمجااإل

 ه حقٌّ إنَّ  نقول: من أنْ  بدَّ  الفمور، ألُ أمر من ا املسلمني عىلٰ 

 ان منه ال بدَّ زم و كلُّ لذي ال خيم العصوقول اإلمام امل نَّ ة، ألوحجَّ 

 ةوحجَّ  قٌّ حه بأنَّ  ، فجوابنامجاعهذا اإل يف يكون داخالً  من أنْ 

 سائالً  تهم، ولو أنَّ لَّ ة غري عجَّ ه حتنا يف أنَّ ت علَّ نكا نْ إصحيح، و

ملا  ؟ةوحجَّ  اجلامعة حقٌّ  هذهقول  ل: هنبيٌّ سألنا عن مجاعة فيهم 

وال ،  نبيِّ الجل قول ألة، حجَّ ه إنَّ  نقول: من أنْ  دٌّ كان لنا بُ 

 ة.امعجلا ل باقي تأثري لقوه الجل أنَّ نمتنع من القول بذلك أل

 يلتبس يف بعض ممتنع أنْ  ه غريأنَّ  )الشايف(اب كت يف ابيَّنَّوقد 

وله فال نعرف ق  غريها،ل ولغيبته أ ا قول إمام الزمان إمَّ  ألحوالا

ع اإمج ة أومَّ ع األُ إمجا ، فنفزع يف هذا املوضع إىلٰ التعيني عىلٰ 

 رفا ال نعكنَّ إنْ م فيه، ومام املعصوعلامئنا، لنعلم دخول اإل

 عىلٰ  مجاعة اإلفمعر قر إىلٰ نفت املوضعذا ه لفي مث، فنهعيوشخصه 

 ةاحلجَّ  واإلمام هة فيه، إذا كان قول جَّ خول احللنعلم د ،القول

  لفينا: خما من لنيقول املحصِّ  ٰى جيري جمروهذا  ،مشتبهًا  أو ملتبساً 

 ة دونمَّ من األُ  ة هو إمجاع املؤمننيع الذي هو احلجَّ امجاإل نَّ إ

 إمجاع بارتاع جبو زاً متميِّ يكن مل  امَّ ـل ؤمننيامل لقو نَّ أل م،غريه

 .ك فيهلليدخل ذ الكلِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /معلم الكالالذخرية يف 

 م يف كلِّ وصمع مام ود إوج وبعد، فإذا مل يثبت]] ٤٢٥ [[ص

ة وال في ز ُجي ، ألنَّ العقل ه داللةزمان، ال يكون اإلمجاع حجَّ وِّ

ع لسمع الذيايف س تمعني، فليوجم ٰى فراد ةمَّ األُ  عىلٰ  أخلطا  ٰى ُيدَّ

 اخلطأ. عهم عىلٰ خرب ما ُيؤمِّن من اجتام ن والآمن قر

*   *   * 

 ):هـ٧(ق  ميصين احل)/ سديد الدِّ ٢د (ج التقليملنقذ من ا

 قول اإلمجاع مهام مل يشتمل عىلٰ  ذكرتم أنَّ د قيل: ق  نْ إف

عيتم ادَّ  مَ ـلِ انه؟ وبي امف ،انهببيم دتعوو ،ةجَّ معصوم مل يكن ح

 ؟لكذ

عتهم هم آحادهم، أي هم   مجانياملجمع ذلك أنَّ نا: بيان لق 

  واحدٍ  كلِّ  اخلطأ عىلٰ جيوز هم، فكام فون من آحاداملتألِّ  ملجتمعونا

أو غريها إذا مل يكن فيهم ة من شبه هيدعوه إلي اعٍ بد منهم

 أو ةهبلشك ام تلهتشمل بأنْ مجاعتهم  وز عىلٰ لك جيمعصوم، فكذ

يل ّل دلده مل يذلك ألنَّ اخلطأ، و عىلٰ م واعي فيجمعهالد ها من غري

ليهم عند وال جيوز ع منفردين مدهآحا ما جيوز عىلٰ  أنَّ  عىلٰ 

كون به يف كون ما يتمسَّ  دنور بأنْ  إالَّ   ما ذكرناهوال يتبنيَّ  ،امعاالجت

 . ة ونعرتضهاإلمجاع حجَّ 

هم  من واحدٍ  كلِّ  عىلٰ  زوجي م ما كولق  عىلٰ  قيل: كيف يصحُّ  فإنْ 

 ز عىلٰ جوِّ اكم نُ ا وإيَّ نَّ مع أ  ؟هم عند االجتامعكلِّ  عىلٰ  وزجي من اخلطأ

ق منه كذب بصفة وصيغة فيتَّ  ثريين أنْ ملخربين الكمن ا حدٍ او كلِّ 

فق من مجيعهم مثل يتَّ  ز أنْ جوِّ وال نُ  ،خاصٍّ  ٰى بمعنة وخمصوص

 ٰى عنملا ذلك ة، ويفيغرة والصذب يف تلك الصوالكذلك 

  مع كلِّ  يه، فيجوزلم ععهري جامع جيممن غ ]]٢٦٣ [[ص/

 ،فاقاً هم اتِّ من مجيع هزجوِّ نُ  االنفراد وقوع ما ال ىلٰ نهم عم واحدٍ 

 .العادة مانعة منه إنَّ  :ونقول

جه عليه هذه املعارضة، ال يتَّ  نا قيداً ما يف كالوردند أ قلنا: ق 

أ ن اخلطاملجمعني م من دٍ احو كلِّ  جيوز عىلٰ  ما :ا قلنانَّ ك ألوذل

 م بأنْ اعتهمج ريها جيوز عىلٰ شبهة أو غ من يهيدعوه إل اعٍ بد

د ما هبذا القيخر، فيخرج لداعي اآلاأو ذلك  بهةتشملهم تلك الش

 ين ما أجزناه عىلٰ خربيع املمج يز عىلٰ جنُ  ال اما إنَّ ذكره املعارض، ألنَّ 

 ٰى نمعبو ة خمصوصةيغب بصفة وصمن وقوع كذمنهم   واحدٍ كلِّ 

 ويشملهم داعٍ  ذلك جامع عىلٰ م جيمعه ون أنْ من د فاقاً اتِّ  خاصٍّ 

جيوز  هنَّ إإليه ف لهم داعٍ مذلك وش مع عىلٰ ا إذا مجعهم جامَّ ه، فأيإل

نعلم   ملعنه ما  ة املخرب صحَّ م با ال نحكنَّ إهذا ف هم. وعىلٰ عه منوقو

 ما ىلٰ ع هبكونعلمهم  ٰى نه، سوخلرب عا ربين عىلٰ ه مل جيمع املخأنَّ 

 ربوا عامَّ لو أخ ٰى حتَّ  ا،بهة أو غريهمن شء آخر ربوا عنه يشأخ

 نْ زنا أوجلوَّ خربهم،  ةمنا صحَّ ة، ملا علتكون فيه شبه نْ ر أ وَّ تصيُ 

لك ذكذا كان . وإربذلك اخل بهة عليهم محلهم عىلٰ ول شيكون دخ

اه من ومعنصوص يف صورته  جيوز وقوع الكذب املخال فكام

 والً ق أ، خط ة عىلٰ مَّ األُ  إمجاع زجوِّ ال نُ  ذلك، فكاقاً فاتِّ تواترين امل

 يكذبوا نْ أتواترين امل ز عىلٰ وكام جيو ،قاً فاتِّ ا اخلطأ أو فعالً كان 

ذا مل ني إجمعامل ذلك جيوز عىلٰ  معهم عىلٰ ع جيجلام طالً ويقولوا با

ن م طأ لشبهة وغريهاخ جيمعوا عىلٰ  صوم أنْ معبينهم  نكي

منهم   واحدٍ  كلِّ  ا جيوز عىلٰ م أنَّ  حَّ فص ،مهالتي تشمل الدواعي

 تهم.مجاع لدواعي جيوز عىلٰ ريها من اغأو ة لشبه

 *   *  * 



 (أ) آية ) اآليات / ١ألدلَّة / (ا/  اإلمجاع )٤٧( / حرف األلف  ....................................................... ٣٦٢
ْ
ن

َ
  َوم

َ
ش

ُ
  اقِقِ �

َ
ول

ُ
	ا�ر�س

دا:  

  يات: اآل -   ١

 آية أ) 
ْ
ن

َ
  َوم

َ
ش

ُ
  اقِقِ �

َ
ول

ُ
  :ا�ر�س

 اآلية / الصحابة. 

*   *   * 

 وَاية آ  ب)
�
 ت

ْ
ن

َ
 م

َ
�ِيل

َ
 س

ْ
 بِع

َ
ن
َ
 أ

َ
  :اب

 :)هـ٤٣٦(ت  ٰىض تاملر ديِّ سلا /)١ة (ج يف اإلماميف الشا

ة  ل عٰىل صحَّ ستدالاال ه يفليع اعتمدا وممَّ  ]]٢٢٨ [[ص

بِْع َس�ِ َوا :لهولتضعيف ق بعض ا فهد ضعَّ ق  كان وإنْ مجاع اإل
�
 ت

َ
يل

نَ  َمنْ 
َ
 تعاٰىل اهللاب إٰىل انأ من ألنَّ  ال:ق  إٰىل أنْ  ]،١٥[لقامن:  اَب أ

 ، وسلك يفةريقلطاون هبذه ملختصُّ م اهم ملؤمنون، ألهنَّ هم ا

 مة.قدِّ تيف اآلية املسلك ا املاالستدالل هبيب ترت

اع، مجة اإلحَّ ه يف صهبون إليما يذٰىل يها عفاآلية ال داللة وهذه 

هبذه  تجاجالحل ابطِ مة يُ ها يف اآلية املتقدِّ لتي ذكرناثر الوجوه اوأك

 ية.آلا

 إحدٰى  تصُّ ا خي مبنيوقفت عٰىل الفصل  حتهاإذا تصفَّ ت وأن

 الهذف ٰىل اجلميع،ع اً ن كالميكو يمكن أنْ ما وه وجمن الو نييتاآل

 .ا مٰىض ممَّ  ءيش ل بإعادةنتشاغ مل

الرجوع،  اللغة هي حقيقتها يف اإلنابة  ية أنَّ هذه اآل ا خيصُّ وممَّ 

،  إٰىل الطاعة يةن املعصع حيث رجعمن  ائبعمل يف التستَ تُ  اموإنَّ 

ها إليرجع يمل  حدةٍ وا قةٍ ريطك بالتمسُّ  عىلٰ  ؤهاإجرا وليس يصحُّ 

فيمن  َل عمِ تُ ولو اسة، ققياحل ]]٢٢٩[[ص/ سبيلعٰىل  عن غريها

وإذا كانت اللغة،  لمجيع أه عند اً زمتجوِّ  مستعملها نلكا هذكرنا

 :ىلٰ تعا ولهاء قإجر ابة يف اللغة هي الرجوع مل يصّح قيقة اإلنح

َوا 
�
نَ بِْع سَ ت

َ
 َمْن أ

َ
 كان نهبا م ٰى يعمَّ حتَّ  نيع املؤمنيمجإٰىل  اَب ِ�يل

ع إٰىل  ومن رجه، يإل هخارج عن غري وغرييامن، باإل كاً مسِّ مت

 اا ذلك لكنَّلو فعلن ا، ألنَّ هٰىل غريكان ع أنْ إليه بعد اب أنو اعتقاده

 نيكو أنْ  واجبوالعن حقيقتها من غري رضورة،  اللفظعادلني ب

 اإليامن، إىلٰ ا ونابن أ الذياملؤمنني للتائبني من  والً نا متظاهرها 

الف اخل كانم داللة عىلٰ  يكن الء ملهؤ ا تناولتوإذه، ريفارقوا غو

 مجاع.يف اإل اننا وبني خصومنبي

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت يخ الطويس (لشا /)١ جالشايف (تلخيص 

 َوا: عاىلٰ ه تبقول وا أيضاً واستدلُّ ]] ١٧٦[[ص 
�
 َمْن �ِ بِْع سَ ت

َ
يل

نَ 
َ
� اَب أ

َ
 .]١٥ :[لقامن إِ�

  وهم إليه، بيل من أنابع سباتِّ اتعاٰىل  اهللاوا: فأوجب قال

 قة.يالطر ون هبذهتصُّ هم املخم هنَّ ألاملؤمنون، 

كثر ما  مة. وأ تقدِّ آليات املام يف كالية كالهذه اآل الكالم يفو

 .ية أيضاً اآل هذهرتضنا به عليها فهو اعرتاض عٰىل اع

 اللغة هي ا يفهتقينابة حقإلا ة: أنَّ هذه اآلي تصُّ خي اوممَّ 

 ىلٰ إ يةجع عن املعصيث رب من حمل يف التائعتَ ستُ  امنَّ إو، الرجوع

دة، مل قة واحك بطريسِّ ٰىل املتمؤها عاجرإ وليس يصحُّ  الطاعة،

فيمن  َل عمِ احلقيقة. ولو استُ ٰىل سبيل من غريها ع جع إليهاري

 ذا كانتإو هل اللغة.عند مجيع أ  اً زوِّ متج امستعملهكان ه لذكرنا

 :تعاىلٰ جراء قوله إ ّح  يصملالرجوع  نابة يف اللغة هياإل ةيققح

 َبِْع سَ و
�
 �ِ ات

َ
نَ مَ  يل

َ
� اَب إِ ْن أ

َ
�  ٰهبا من   يعمَّ  ىٰ ، حتَّ ع املؤمنني مجيعىل

  ىلٰ إخارج عن غريه إليه، ومن رجع ن، وغري يامباإل كاً ان متمسِّ ك

ا لكنَّلك ا ذلنعا لو فنَّ  غريه، ألكان عىلٰ  أنْ ه بعد يلإوأناب  تقاداع

ون يك نْ واجب أ رضورة، فال غريمن  ا ن حقيقتهعادلني باللفظ ع

ن يام اإلىلٰ إنابوا ذين أ ل من املؤمنني اللتائبني اوالً تن ظاهرها م

داللة عٰىل مكان  يكن فيها اولت هذا ملذا تنإو .قوا غريهفارو

 مجاع.إلا منا يفخصو بنياخلالف بيننا و

  *   * * 
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 :)هـ٤٣٦(ت  تٰىض املرد لسيِّ ا /)١مة (ج ما اإليفالشايف 

 وَ عاٰىل: قوله ت أيضاً  هق با تعلَّ وممَّ ]] ٢٢٩[ص [
َ
ذ

َ
� ِ�  

َ
ك

 
ْ
 نَ َجَعل

ُ
 وَسَ اُ�ْم أ

ً
ة  م�

ً
 الوسط هو العدل(قال:  ]،١٤٣قرة: [الب طا

هو  ءيش كلِّ  من سطوال ، ألنَّ وهم خيار هلم إالَّ احن هذا و يكوال

  تعاٰىل: املعتدل منه، وقوله
َ
 ق

َ
 ال

َ
مْ  وَْسُطُهمْ  أ

َ
�
َ
 أ

َ
ُ�مْ  أ

َ
 ل

ْ
ل

ُ
  لم: ق[ال ق

 نم ه نَّ له: إ لوجه يقال هذا ا، وعىلٰ مملراد بذلك خريها ]٢٨

 ه تعاٰىل جعلهم أنَّ هم، وبنيَّ لك من خريعرب يعني بذأوسط ال

 هم، فكامعليد يشه ه أنَّ ناس كام لاء عٰىل ادونوا شهليك ذلكك

 . )فيهمالقول ة فكذلك جَّ وح حقٌّ  ه وقولإالَّ  ه ال يكون شهيداً أنَّ 

 يكون نْ ال خيلو أ  هألنَّ  عونه،عٰىل ما يدَّ  ضاً أي دلُّ ت ة اليوهذه اآل

 أو بعضها، وقد الرسول قة بصدِّ ة املمَّ األُ ا مجيع هباملراد 

منها  ثرياً ك نَّ مجيعها، أل يريد أنْ   جيوزال ها أنَّ منعل ]]٢٣٠[[ص /

ف يص عاٰىل أنْ م تحلكياجيوز من بخيار وال عدول، وال  ليس

ا هذا ممَّ ، ووال خريِّ  يس بعدلٍ فيهم من لوول عدم خيار هنَّ ة بأمجاع
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ل ذلك ضهم مل خيأراد بع كان اب، وإنْ تب الكصاحعليه  يوافقنا

أو  بواني للثقِّ حاملست ؤمننيملايكون هو مجيع  البعض من أنْ 

لة توجب دال ل فالكان األوَّ  نْ فإ ،نهم غري معنيَّ ا مضهعيكون ب

هاهنا  ظه ال لفنَّ أل ، بعض معنيَّ عىلٰ  محلها دون  الكلِّ ا يفمومهع

 وإنْ متني، تقدِّ يتني امليف اآلهو م كام عٰى للعمودَّ تي تُ اظ الفمن األل

 داللة اهيتكون ف أنْ  من يةخرجت اآل ناً معيَّ  ملراد بعضاً كان ا

 يكن بعض املؤمنني بأنْ  وملالف بيننا وبينهم، اخل ىلٰ صومنا عخل

ة عىلٰ ا هقرصن نا أنْ اغ لبعض فسمن  ه أوىلٰ ا لاوهلن تتقتيض  األئمَّ

ية آل اثبت يفولنا أ، ويكون ق )همعلي ات اهللاوصل(د من آل حممّ 

ته، هارا إليه وطعصمة من عدلنا هب عىلٰ  م الداللةقول لقيا لِّ من ك

 ة.مَّ ألُ ا ن كلِّ م زهمتيُّ و

لوال ة فيه مَّ األُ  خول كلِّ  دقيل: إطالق القول يقتيض فإنْ 

ص يصخت املخصوص عىلٰ وصف حيث الت من ي دلَّ الت لةالالد

هام قُّ  يستحإذا خرج من الاب، فوالثو منهم، املدح قَّ من استح

ه ليس دح، ألنَّ ني الثواب واملاملستحقِّ  مومها يف كلِّ يل وجب علبد

 بعض. من وىلٰ أ  اً ضعاول بتنت أنْ ب يه

ة   كلَّ تيض يق  قيل: إنَّ إطالق القول ال   ٰى حتَّ  -   أصلنا عىلٰ  - اُألمَّ

 خيرج غريه، ولو ال  منه أنْ  وابلث ا ال يستحقُّ من  ا أخرجن يلزم إذا 

ق  عن استحقا اخلارجني  ا ة من عداُألمَّ لك ووجب تعليق  ذ اقتٰىض 

 من كان عمجي يف ها ]] القضاء بعموم ٢٣١لوجب /[[ص الثواب 

يقتضيه عٰىل مذهب   مومظاهر الع  يف سائر األعصار، ألنَّ   فةص ال   ذه هب 

ه ألنَّ ، عرص  اع كلِّ إمج  عىلٰ ول سوغ محل الق ي ان ال ك قال به ف من 

 فرقة من ختصيص ه وبني من اقرتح ين ب قاً رال جيد مقرتحه ف ختصيص 

  ج باآلية.  االحتجا ل الغرض يفبِط وهذا يُ   ، عرص   كلِّ 

يع أهل األعصار مجامع اجت نوكيف يكول: يق حد أنْ وليس أل

مجاع ن إيكو موناه والعٰىل ما ألزمت وصواباً  ةً الشهادة حجَّ  عىلٰ 

 راً ن منككر كام مل ينكَ يُ ا مل ممَّ  هذا نَّ كذلك؟ أل عرص هل كلِّ مجيع أ 

 مل ، وإنْ اً وصواب ةً جَّ  حالعرص لإمجاع أه يكون عند خصومنا أنْ 

 .كذلك همق رَ من فِ  فرقةٍ  اجتامع كلِّ  يكن

  دواشاهي أنْ  يشهد مجيعهم، وهم ال يصحُّ  ءيش : بأيِّ ليق  إنْ ف

 به؟ افيشهدو واحداً  هم شيئاً كلُّ 

  شهادتناعلومات كملن ام اهدام ال يشدة بالشها قد تصحُّ ل: قي

 ا يكثرممَّ  غري ذلك إىلٰ  اء نبياألة ، وعدله، ونبوَّ هللا ابتوحيد 

 تعداده.

 يعاً مجؤمنون ملاان ا كذإ دةشهاون الٰىل من تك: فعولو قيل أيضاً 

 األعصار هم الشهداء؟ يف

ال يدخل ، ووابالث  يستحقُّ كون شهادهتم عٰىل من ال: تقلنا

م مَ ألُ ااقي بيشهدوا عٰىل  أنْ  أيضاً  حُّ ويص، ةمَّ من األُ قول ال حتت

 ستبعد. ذا غري مه ة، وكلُّ امللَّ  اخلارجني عن

  :عاىلٰ تله قو نَّ إآلية: ل تأويل ايقال يف أص نْ كن أ ا يموممَّ 

 َنَ ج
ْ
  ]]٢٣٢[[ص /ْم �ُ اَعل

ً
 وََسطا

ً
ة م�

ُ
املراد  م أنَّ لِّ ُس  إذا، أ

 ه ملألنَّ  صم،خله اما يريد عىلٰ  أيضاً  ال يدلُّ  اراً خي  اكم عدوالً جعلن

  بعضها؟يفأو  هلمام وأفعأقواهل يف كلِّ  الً وم عده هل جعلبنيِّ يُ 

 امفي دولع ماٰىل أهنَّ ن أراد تعيكو أنْ مل وممكن توالقول حم

ٰىل ع إرجع راج ، أو يف بعض األحوال، فإنْ رةيف اآلخ هشهدون بي

حيمل  بأنْ يس هو العموم، ول تيض يقامقول إنَّ يقول: إطالق ال أنْ 

 الكالم فقد مٰىض ، بعض ألقوال أوٰىل منحوال أو ااأل عض بعىلٰ 

 . مستقًىص  اهذ يشبه ٰىل ماع

ة حجَّ ونه وك ادة،لشها بيف با  ٰىل النبيِّ ة عمَّ ل األُ ا محفأمَّ 

، بل داً شهيكان  ة من حيثحجَّ   ن قول النبيِّ يكا، فلم هيف

من   راآلخمرين ببيه أحد األفتش ماً ومعص اي� من حيث كان نب

 .البعيد

  قوله تعاٰىل: نَّ أ اً يضق باآلية أ لتعلُّ ط اسقِ ا يُ وممَّ 
ُ
ونُوا ِ�َك

 
ُ
هبذه هم من واحدٍ  كلِّ حصول  تيضيق ]،١٤٣[البقرة:  اءَ َهدَ ش

يكون  أنْ  من األوصاف ال بدَّ  ٰى جرهذا امل ما جرٰى  نَّ ، ألالصفة

 ل يفيقا أنْ ه ال يسوغ أنَّ  رٰى ت ة، أَال امعلواحد فيه كحال اجلال اح

؟ فكذلك ال مؤمن ممنه  واحدٍ   وكلُّ منون إالَّ ؤم معة: إهنَّ مجا

 هيد، ألنَّ ش حد منهماو  وكلُّ داء إالَّ شه مهنَّ إ: يقال أنْ يسوغ 

 ا يوجب أنْ هذمؤمن، و عمنني مج مؤأنَّ ء مجع شهيد، كام هداش

ةً  -ة ي من األُمَّ أعن -واحٍد منهم  يكون كلُّ   عىلٰ   مقطوعاً حجَّ

ان استدالل ألحد، وك ذهباً مكن هذا مل يإذا وله، وواب فعله وق ص

 مجاعة آلية إىلٰ اوجب رصف م، ووهلد ق اية يوجبه فسم باآلواخلص

ًة، وهم هيدش مٍد منهواح ن كلُّ يكو الذين   ةئمَّ األًا وحجَّ

 وطهارهتم.  همتت عصمتبث

ه اما ذكرن زنا عن مجيعية لو جتاواآل عٰىل أنَّ  ]]٢٣٣[[ص /

ا غري ، ألهنَّ ةً هلا حجَّ اوأفع ةمَّ األُ ال أقو ن مجيع كوال يقتيضها في

 أمكن نْ م، فإدالة منهعال طسقِ تُ  التي المن وقوع الصغائر مانعة 

 يمكن  مل ليه وإنْ طع عق  فيام ةً غريها كانوا حجَّ من ر ئصغاييز المت
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 نالة مأموالعد ر يفؤثِّ يُ و رياً ن كثاخلطأ الذي يكو م يف اجلملة أنَّ عل

سقط  عليهم، في جيوز ما عداه نَّ م وإن جهته وغري واقع مم، منه

 اع.مجة اإلرصية يف نق املخالفني باآله تعلُّ مع ما ذكرنا

ة  علَّ كال كوهنم عدوالً  نَّ (إ: يقةطرلاة هذه نرصقوله يف  افأمَّ 

 جيوز أنْ ال  هنَّ د أيف التعبُّ  ه قد صحَّ اء، وأنَّ هدكوهنم ش يف السببو

لتي اباألمارات  فعرَ أو تُ  م عدالته،لَ عتُ من  إالَّ  ادةينصب للشه

ٰ ا إذ نِّ ينصبه بغالب الظ من نَّ أ ، وصحَّ الظنِّ   غالبقتيضي  هللا اتوىلَّ

 خيُل  مل ه، فإذا ثبت ذلكمن حاله ما نظنُّ معلَ يُ  أنْ جيب   نصبهاىلٰ تع

يكونوا  مل نْ أو ال يكونوا، فإ ة فيام يشهدونجَّ كونوا حي من أنْ 

ه ب يشهد عامَّ خرب إذا أ  الشاهد  حقِّ  من نَّ ألهادهتم، بطلت ش ةً حجَّ 

 بدَّ  فالٰى الشهادة، جمر رِ جيمل  وإنْ  احق�  يكون خربه أنْ 

، وال يكون اً هم صحيحعلفو مون قوهليك من أنْ  ]]٢٣٤ [ص[/

اهلم بذلك أوٰىل فعاهلم وأ وق س بعض أ ولي ة، حجَّ   وهم كذلك إالَّ 

وال  به، جاج تلزم االحله مجيع ما ذكره مل ي ملِّ لو ُس ، ف)من بعض

يه عل لُّ دا تأكثر م نَّ أفعاهلم ألو اهلميف مجيع أقو ةنوا حجَّ يكو أنْ 

نفٰى يُ  لواجب أنْ فا ة،دللشها حواشِّ رُ  والً عد ونوايك نْ هم أ ياآلية ف

 يكن هبذه مل دون ما ،معدالته ر يفثَّ عنهم ما جرٰى شهادهتم، وأ 

 املنزلة.

جة  رِ ُخم تاب غري ئر عٰىل مذهب صاحب الكالصغاا كانت وإذ

 هنَّ (إ :ل قولهعنهم، وبط نفيها اآلية تٰىض قبم مل جيبالعدالة  عن

رق ما ا فنَّيَّ بقد ا ألنَّ  ،)بعضمن  هلم أوىلٰ م وأفعاأقواهل ضليس بع

 طها.قِ سال تُ  التيال للعدالة واألفع األفعال املسقطة بني

جيوز   ما ألنَّ  سول م حال الروخيالف حاهل(ا قوله: مَّ فأ

  ة فيه جَّ حلهو ا اعاٰىل ممَّ ت عن اهللا يهؤدِّ ج ما يُ رِ ُخي ال  رن الصغائعليه م

ا زنجوَّ  ذلك لوك ، وليس ةً كونه حجَّ  فيصحُّ  زاً يّ من متيكو من أنْ 

 يوجبلك ذ يف بعض ما تقوله وتفعله، ألنَّ اخلطأ  ةمَّ ٰىل األُ ع

يقة يف الطر ألنَّ  ةً يكون حجَّ  عليه من أنْ   معما جتت لِّ خروج ك

ز الصغائر ويجتا كان ه إذه ألنَّ رناذك امفيسقط ب )،اجلميع واحدة

ذلك ز يتميَّ ة، ويكون حجَّ  نْ من أ  هيؤدِّ يُ رجه فيام رسول ال خيلٰىل اع

كون  ]]٢٣٥[[ص / ام تقتيضاآلية إنَّ ك إذا كانت فكذلف لَّ كللم

 الكبريلتهم، والقطع بانتفاء ر يف عداثَّ في ما أن فيجب عدوالً ة مَّ األُ 

ذا ه جهم رِ هم، وال ُخي علياها دويز ما عمن املعايص عنهم وجت

وقد  ،ان كبرياً لك طأً خكان  فيام لو ةً نوا حجَّ ويك أنْ من  التجويز

ا نقطع عٰىل كوهنا  املعايص م يف  ، فإنَّ وجهٍ  ىلٰ ع كييز ذلمت يصحُّ 

من حيث كان  أيضاً  الكالم حَّ سبيل لص ز متيي ن إىلٰ يك كبائر، ولو مل

 لصغائر، وإنَّ ز اجتويور عنهم، الكبائ ينا اعتقاد نفيجب علالوا

تقع منهم ة ال ريببه ك الشهادة لكانت اق� يكن حام لو مل ب هتمدشها

ا جيب قاد ممَّ هذا االعت زلة ويكوننذه امله غبليا مل قوع ماز وج إنْ و

عامهلم وأحواهلم أ  فصيلت ر عليناتعذَّ  وإنْ لة، جلمعلينا عٰىل سبيل ا

نا ليست عند مادهتوشه امم السيَّ ا خالفهة ممَّ يها حجَّ ونون فالتي يك

 تعاٰىل، اهللا ندع هي اموإنَّ  ن صواهبم،مطأهم خينا متييز ب علفيج

 الذياالعتقاد ب علينا هو ون الواجكي نْ أ  جازت عنده انوإذا ك

 ذكرناه.

  و الشهادة يفيس هل باآلية دااملر : إنَّ قيلوقد (ا قوله: فأمَّ 

 :تعاىلٰ  وله، لققار بالصد، واإلخبالقول باحلقِّ  ام هواآلخرة، وإنَّ 
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فهو شاهد به،   احق�  من قال  وكلُّ  ]،١٨ [آل عمران: ِقْسِط ل

 إنْ بسبيل، و لتحمَّ ٰى أو تُ ؤدَّ تُ ي ادة التهشباب ال ا منهذ وليس

ب جفي ادبأعامل العبرة اآلخ شهدون يفي ا مع شهادهتم باحلقِّ كانو

 لهم يقوموفع ،اق� حون يك أنْ  واحداً  يه قوالً لعوا عمجما أ  كلِّ  يف

ه إذا نَّ حاله، أل يكون هذا أنْ م فيجب هلمقام قو ]]٢٣٦ [ص[/

 حملَّ  حلَّ  ه حقٌّ أنَّ د ا يعتقم روه إظهاأظهرو فعالً  ءأمجعوا عٰىل اليش

هذا يف غري صكبري والبني ال ه ال فرقب أنَّ وهذا يوجاخلرب، 

ق التعلُّ  نَّ أآلية بل باستدالاال يفا به دحنر فيام ق مؤثِّ ري فغ )،الباب

ق لو لتعلُّ ا ألنَّ  ،الشهادة لفظال ب الً وكوهنم عد ام هو بإنَّ ة يمن اآل

الشهادة ال  نتكا حيث نم ة م شبهلكال اكان بالشهادة مل يكن يف

ق متعلِّ  قتعلَّ  الة، ولوالعد كام تدلُّ  ةً حجَّ  كوهنا نفسها عىلٰ  تدلُّ 

 الةالعد راعتبامن  اجد بد� ن م ملادهتويذكر شه داً شهوم بكوهن

نع ة وال يمتر يف العدالؤثِّ  تُ اللصغائر اوإذا كانت ، ايهللرجوع إوا

العدل  نه مقالتهل موأ  عٰىل مذهب صاحب الكتاب وقوعها

 فرق فيامة، وال مَّ يها عن األُ اآلية نف املوجب من قبول الشهادة فامملا

 أنْ  وبني معاً  آلخرةا وا الدنياء يفشهد وايكون بني أنْ اه ذكرن

م الذي يف الكال اه زادنايا، فام نردنال وندآلخر يف ا ءشهدا نوايكو

 ينتفع به.  إليه شيئاً عدل 

*   *   * 

  : ) هـ ٤٣٦(ت    د املرتٰىض السيِّ   / ) ٢ة (ج  ع ي الرش   ول ُأص   ىلٰ الذريعة إ 

  :قوله تعاىلٰ  :وثانيها] ]٤٢٢[[ص 
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هِ 
َ
 يش

ً
 وَ  ٰى ومعن ]،١٤٣بقرة: [ال دا

ً
، فكام جيب يف أي عدالً  َسطا

اهللا  نَّ لك القول يف شهادهتم، ألكذة فحجَّ  نتكو نْ أ  ته هادش

 ..قد أجراهم جمراه. ىلٰ تعا

 ية يقتيضذه اآله :ه ثانياً وا بقتعلَّ  ل هلم فياميقاو]] ٤٢٥[[ص 

صف ووهذا ال ، شهادة أيضاً الة واللعداب ةمَّ األُ  فاهرها وصظ

]] ٤٢٦[[ص /واحد منهم هبذه  كون كلُّ ي أنْ  ظاهره يقتيض

 .الف ذلكخ م بيننامعلوو ،الصفة

مل  ول، دون بعض الذين هم العد ة مَّ اُأل فإذا محلوا اآلية عٰىل بعض 

ة أل اني من  م ملعصو  ا ناها عىلٰ محل  ا إذا منَّ  لك أوىلٰ بذ  ونواك ي    .ئمَّ

يق  يلالصف الذي اجلميع، للو حملها عىلٰ ن مل :اقالو فإنْ 

 من يليق به الوصف.  كلِّ لناها عىلٰ فحم ،اجلميعب

فظ  وٰىل، واللان يف اآلية األُ ك كام وم،معنا لفظ هاه  ليس قلنا:

 جازدون بعض عض  بىلٰ حيملوه ع أنْ  مرين، فإذا جازلألحمتمل 

 العموم عىلٰ ا همحلو م إذاأهنَّ ٰىل كم. عممقا ه ا فيمنلك وق ثل ذلنا م

 مجيع من هو اآلية إىلٰ ه زمهم توجُّ عدالة، للظاهره ا من كان كلِّ  يف

 امع، فيبطل قوهلم: إنَّ جتبيل االس مة عىلٰ لقياا ميو هبذه الصفة إىلٰ 

 ة. عرص حجَّ  اع أهل كلِّ إمج

 نْ أ يضيقت امإنَّ  شهداء نواالة ليكولعدم باهوصف إنَّ ف وأيضاً 

 خترج عن ئر عندهم الصغاوال، ةالمن العد رجخا ما أ بونجيت

عٰىل  جيمعوا زون أنْ وِّ وهم ال ُجي ز عليهم، جتوِّ  ب أنْ جدالة، فيالع

 بري.ال ك وصغريبيح ق 

جعلوا  مة بأهنَّ ن متضمِّ ا غرياآلية كاملجملة، ألهنَّ  فإنَّ  اً ضيوأ 

عموم  عٰى ن ادَّ وم هلم،أقوااهلم وأفع يف مجيع، وءيش يف كلِّ  عدوالً 

بائح ن القعصمته ممل جتب  ل الرسوو، لةفعليه الدال ذلك

 ته.لنبوَّ بل  ،شهيداً ا لكونه هكلِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  ٰىض تد املرالسيِّ  /مكاللم الالذخرية يف ع

 :لثانية أيضًا فيه وجوه اآلية اوالكالم عىلٰ ]] ٤٢٧[[ص 

هل هبذه  منهد مواح كون كلِّ  تيضالة يقبالعدوصفهم  : أنَّ اأوَّ

،  دنَّه شاهواحد أ  لِّ  ك يفادة يقتيضبالشه هموصفك لفة، وكذلصا

م موصف مجاعة  كام لو واحد  كلُّ يكون  ؤمنون لوجب أنْ بأهنَّ

وال  كلِّ واحد] ال ُيثبِتون العدالة لم منا [أهنَّ لع، وقد ؤمناً م ممنه

بتت عة ثمجا وفة إىلٰ ة مرصآليون اكت يجب أنْ الشهادة أيضًا، ف

 .شهادةلوا لةالعدفة ام صنهماحٍد و لكلِّ 

نَ وله تعاٰىل: يها: أنَّ ق وثان
ْ
يكون  خيلو من أنْ  ال ُ�مْ اَجَعل

ة أو بعضهراد به مجيع األُ امل نتفاء هذه الجلميع، ا ُيراد نْ ال أ وحما، مَّ

ة الصفة عن كثري من ن وم املؤمنوه -أراد البعض  ، وإنْ األُمَّ

ن م الصفة ذههب  كان من كلُّ  فيه يدخل نْ أفيجب  -ار براأل

كان  نصناه بمخصَّ  موم، وإنْ اه عٰىل العمحلن نْ ها إعصار كلِّ األ

مل  ، وبهما عن الظاهر عٰىل مذاهقد عدلن فعرص كلِّ يف  ه الصفةهبذ

 ه الصفة.ن كان هبذن محل اآلية عٰىل بعض بمممَّ  ك أوىلٰ لذكونوا بي

 - ا يهف تأويلهميف   طعنا عن كلِّ زناوجت إذا - اآلية وثالثها: أنَّ 

ر ال ئ، والصغاج من العدالةما أخر كّل  مَّةب األُ ُجتنّ  أنْ يضتقت امنَّ إ

ٰىل ع علقطليهم، فال سبيل إٰىل اويزها ع، فيجب جتالعدالة ِقطُتس

 ء.يف كلِّ يشب هلم صوااوأنَّ أق

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠(ت لشيخ الطويس ا /)١(ج  يص الشايفتلخ

 وَ : ىلٰ عابقوله ت ضاً قوا أيوتعلَّ  ]]١٦٤ص [[
َ
� 

َ
 �ِ ذ

َ
  ك

نَ جَ 
ْ
مْ َعل م� ا�ُ

ُ
 وَ  أ

ً
 ة

ً
دل، وسط: العلقالوا: ا]، ١٤٣ة: بقر[ال َسطا

 يشء هو كلِّ من سط الو  وهم خيار، ألنَّ الَّ إم ن هذه حاهلوال يكو

 .ملعتدل ا

 وقوله تعاٰىل: 
َ
وْسَ ق

َ
 أ

َ
 ال

َ
مْ ُطُهْم أ ُ�

َ
 ل

ْ
ل

ُ
ق
َ
ْم أ

َ
� ]:٢٨ القلم  [

 )آله السالمعليه و( هنَّ إل: يقا  جها الو هذ. وعىلٰ همبه خريِّ  دارامل

ه جعلهم  نَّ إف اً ضهم. وأيذلك: من خريِّ عرب. يعني بوسط المن أ 

 )مه السالوآل ليهع(ه عٰىل الناس، كام أنَّ  داً شه ك ليكونواكذل

، فكذلك وقوله حقٌّ  الَّ إ اً ه ال يكون شهيدم، فكام أنَّ يهشهيد عل

 ل فيهم.القو

 يكون لو أنْ ه ال خي نَّ أل ه ن عوما يدَّ  عىلٰ  يضاً أ  ية ال تدلُّ اآل  هذه و 

، ها و بعض أ  )له السالم عليه وآ(  ل ة بالرسو ق ة املصدِّ مَّ مجيع األُ  اد هبا املر 

  ا ليس بخيار.نه م   ثرياً ك   ، ألنَّ يعها مج  ريد ي   ه ال جيوز أنْ وقد علمنا أنَّ 

  عدول رم خيايصف مجاعة بأهنَّ  ٰىل أنْ حلكيم تعاوال جيوز من ا

ن ليه أكثر مافقنا عيو اممَّ ا هذو ،ريِّ ال خبعدل ويس يهم من لفو

 فنا. خال

 كون هو مجيعي عض: أنْ بل ذلك الخيبعضها مل  كان أراد نْ إو

 . نيَّ غري مع منهم اً بعضني للثواب، أو يكون املستحقِّ  املؤمنني

دون محلها  الكلِّ  عمومها يفل فال داللة توجب ان األوَّ ك نْ إف

 ٰى عدَّ ي تُ الت اظلفاألمن  اهنا ه ال لفظ هنَّ أل ،نيَّ عض مع بعىلٰ 

 .مةقدِّ ة املتاآلي كام هو يف للعموم،
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ية  خرجت اآل ناً يَّ مع اً هبا بعض دان املراك نْ إ]] و١٦٥ [[ص/

م، ومل نهننا وبييباخلالف ٰىل ا عومنتكون فيها داللة خلص من أنْ 

 وساغ لناعض. ناوهلا أوٰىل من ب تتقتيض نْ يكن بعض املؤمنني بأ

يف  ولنا أثبتق يكون ، وحمّمد  لن آم ةئمَّ  األها عىلٰ رصقن أنْ 

يه،  لنا هبا إلمن عدمة اللة عٰىل عص، لقيام الدقول من كلِّ اآلية 

 ة.مَّ األُ  من كلِّ  زهه ومتيُّ وطهارت

ة فيه لوال مَّ ألُ ا خول كلِّ د ل يقتيضالقوق طالإقيل:  نْ إف

يص صعٰىل خت ف املخصوصمن حيث الوص تلتي دلَّ الداللة ا

هام ال يستحقُّ  رج منذا خإف ،وابوالث نهمم حاملد تحقُّ سن يم

ليس  هنَّ أل ،حاب واملدني للثوستحقِّ امل يف كلِّ مومها وجب عبدليل 

 عضها أوٰىل من بعض.يتناول ب بأنْ  يه

ٰى ة عٰىل أصلنا حتَّ مَّ األُ   كلَّ يضتقول ال يالق القطإ نَّ إقيل: 

و وله. ريغرج خي ال نْ أ اب منه والث ن ال يستحقُّ خرجنا مذا أ إلزم ي

عن  ارجنيمن عدا اخل ية بكلِّ اآليق تعل لك ووجب ذاقتٰىض 

يف مها ]] بعمو١٦٦ء /[[ص ب لوجب القضاتحقاق الثوااس

العموم اهر ظ نَّ ذه الصفة يف سائر األعصار، ألمن كان هب مجيع

عٰىل  لقولسوغ محل امذهب من قال به، وكان ال ي تضيه عىلٰ قي

 ية.باآل حتجاجاال يف رضغالل بطِ يُ  . وهذارصع مجاع كلِّ إ

هل األعصار مجيع أ تامع يف يكون اجيقول: ك نْ أ  دٍ حيس ألول

 ةً جَّ عرص ح كلِّ أهل  مجاعإال يكون وة، حجَّ  عٰىل الشهادة

 ؟وصواباً 

ة،  حجَّ عرص هل كلِّ أ  مجاعإ نَّ إولون:  يقكام م:ه يقال هلنَّ إف

 ة. قة من فرقها حجَّ رف اع كلِّ مجإوليس 

  ااهدوشي أنْ  يصحُّ  م الهم، وهشهد مجيعي ءٍ يش يِّ أيل: بق  نْ إف

 ؟دوا بهفيشه واحداً  ئاً هم شيكلُّ 

تنا  ومات، كشهادمن املعل ال يشاهد بام د يصحُّ قيل له: ق 

يكثر  اذلك ممَّ  ٰىل غريإائه نبية أ تعاٰىل، وعدله، ونبوَّ اهللا د بتوحي

 .تعداده

 لأه ان مجيعكذا إادة من تكون الشه عىلٰ : فاً ولو قيل أيض

 ؟هداءصار هم الشعألا

دخل وال ي ثواب،ال يستحقُّ  من ال ىلٰ م عهتشهاد: تكون قلنا

م مَ األُ ٰىل باقي يشهدوا ع أنْ  أيضاً  ة، ويصحُّ مَّ ول من األُ حتت الق

 د. عبغري مستهذا  وكلُّ  ،ةاخلارجني عن امللَّ 

 تعاٰىل: قوله أنَّ يف أصل تأويل اآلية:  أيضاً ن ويمك

 َنَ ج
ْ
 مْ ا�ُ َعل

ً
ة م�

ُ
 سَ وَ   أ

ً
 عدوالً  ملناكعه: جملراد با أنَّ  مَ لِّ ذا ُس إ طا

 ه ملألنَّ  د اخلصم،يير عٰىل ما ]]١٦٧/[[ص  أيضاً  يدلُّ ، ال ياراً خ

بعضها؟ يف  أو هلمأقواهلم وأفعا يف كلِّ  عدوالً هل جعلهم : بنيِّ يُ 

 . لتملقول حماف

ه يف ن بيام يشهدوم عدول فاد: أهنَّ ريكون تعاٰىل أ وممكن أنْ 

قول: ي أنْ  ىلٰ إ جع راجعر نْ إوال، فيف بعض األحأو ة، رخاآل

 بعض ل عىلٰ مَ ُحي  أنْ ب وليس هو لعموم. اتيضق القول يقطالإ

  شبه ض، فقد مٰىض الكالم عٰىل ما يٰىل من بعمور أواألُ  حوال أوألا

 . تقًىص ا مسهذ

يف باب  )لسالميه وآله اعل( ة عٰىل النبيِّ مَّ م األُ لها محمَّ أف

 ة منحجَّ   بيِّ ول الن، فلم يكن قيهاة فجَّ حه نوكولشهادة ا

شبيه أحد . فتومعصوماً  انبي�  ث كان، بل من حيان شهيداً كحيث 

 البعيد. اآلخر منباألمرين 

ونُوا ِ�َ  :تعاىلٰ له قو أنَّ  ق باآلية أيضاً ط التعلُّ سقِ ا يُ وممَّ 
ُ
 ك

 
ُ
ٰ َهدَ ش

َ َ
ة، صفلنهم هبذه اواحد م كلِّ  حصول قتيضي ِس ا��ا اَء �

كون حال ي أنْ  دَّ  بوصاف الاأل رٰى منٰى هذا املججر ما ألنَّ 

اعة: ال يف مجقي سوغ أنْ ه ال ينَّ ٰى أ ر تة. أَال اجلامعكحال  لواحد فيها

 وغ أنْ  يسك الكذلو؟ واحد منهم مؤمن  وكلُّ الَّ إمؤمنون،  مهنَّ إ

 ألنَّ  ،يد هم شهد منواح لُّ  وكالَّ إ، م شهداءهنَّ إة: اعل يف مجاقي

 ذاوه  ،مؤمن)ع (نني) مج(مؤم  أنَّ كام ،يد)ه(ش ) مجعداءشه(

 عٰىل صواب عاً مقطو ةً جَّ ة حمَّ ن األُ واحد م لُّ يكون ك أنْ  يوجب

حد، وكان استدالل اخلصم أل مذهباً  مل يكن هذا ذاإله. ووفعله وق 

 مجاعة يكون كلُّ ٰىل إاآلية  فووجب رص مفسد قوهلبه، يوجية باآل

]] ١٦٨ص [[/  ةمَّ األئ وهم ، ةً وحجَّ  شهيداً م احد منهو

 .ارهتمطهم وعصمته ثبتتين قد الذ

ون ك  تقتيضذكرناه فيها المجيع ما ن وزنا علو جتااآلية  عٰىل أنَّ 

وع وق  من ا غري مانعةة، ألهنَّ هلا حجَّ ة وأفعامَّ أقوال األُ مجيع 

لصغائر من ان متييز مكأ  نْ إ، ف منهم ط العدالةقِ ستي ال تُ لالصغائر ا

 يكن مل نْ إو ليه،]] ع١٧٠[[ص /َع طِ قُ  فيام ةً ا حجَّ كانوها ريغ

مون ألعدالة مر يف اؤثِّ ويُ  ون كبرياً لذي يكخلطأ اا لة أنَّ يف اجلم مَ لِ عُ 

بام قط فس ز عليهم.ما عداه جموِّ  وأنَّ  من جهتهم،وغري واقع  منهم

 .عمجاة اإلية يف نرصالف باآلخق املعلُّ ت ذكرناه 

  ة والسبب يفعلَّ كال عدوالً م كوهن نَّ إ: ولقي أنْ  حدٍ وليس أل

ينصب  أنْ  وزه ال جيد أنَّ عبُّ يف الت حَّ قد ص هنَّ أ داء، وم شهكوهن
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 ي تقتيضمارات التف األعرَ تُ  الته، أودم ععلَ تُ  من الَّ إادة للشه

ٰ ا ذإ لظنِّ ا ه بغالبينصبمن  أنَّ  . وصحَّ غالب الظنِّ  نصبه اهللا  توىلَّ

 ه. يظنُّا مه م من حالعلي ب أنْ جي

 أو ال يشهدونيام ف ةً يكونوا حجَّ  نْ ن أ م ُل ك مل خيذلذا ثبت إو

الشاهد  من حقِّ  نَّ شهادهتم، ألبطلت  ةً جَّ ح يكونوا مل نْ إف ،وانيكو

 جمرٰى  رِ مل جي نْ إ، واخربه حق�  يكون ه أنْ  يشهد بامَّ ا أخرب عذإ

 ن كذلكيكو ، واليحاً ون قوهلم صحيك أنْ من  فال بدَّ  ،ادةلشها

 من م بذلك أوىلٰ اهلوأفع أقواهلم ة. وليس بعضوهم حجَّ  الَّ إ

 عض.ب

 ةً ا حجَّ يكونو أنْ   يلزمذكروه ملا مجيع مهلم  مَ لِّ لو ُس ه نَّ أوذلك 

 عليه اآلية فيهم أنْ  لُّ كثر ما تدأ  م، ألنَّ م وأفعاهليع أقواهليف مج

 أنْ فالواجب  للشهادة، ]]١٧١[ص [/ حواشِّ رُ  دوالً ا عيكونو

ا مل يكن ن مم دوه عدالتيفر خرج بشهادهتم وأثَّ  ماهم عن فٰى نيُ 

عن   خمرجةهم غريذهبئر عٰىل ماالصغ ا كانتذإ. ونزلةذه املهب

ه ليس نَّ إبطل قوله: عنهم. و اية نفيه اآلجيب بمقتٰىض عدالة مل ال

ا فرق ما نَّد بيَّ ق  ا، ألنَّ بعض من ىلٰ بعض أقواهلم وأفعاهلم بذلك أو

 طها.سقِ واألفعال التي ال تُ دالة للعة طفعال املسقبني األ

نه ومع ك )السالم وآلهليه ع(رسول م: أليس الل هليقا ثمّ 

 ة؟مَّ يف األُ   جاز ذلكفهالَّ ائر منه، ع الصغمن وقو ال يمنع اً شهيد

ما   ألنَّ حاهلم خمالفة حلال الرسول،  نَّ إولوا: يق س هلم أنْ ولي

ا هو عاٰىل ممَّ تاهللا عن  هيدِّ ؤج ما يُ رِ ائر ال ُخي صغالليه من ع زهجوِّ نُ 

ك ليس كذة. وله حجَّ كون فيصحُّ  ،زاً متميِّ  كوني أنْ  ة فيه مناحلجَّ 

ذلك  له، وألنَّ ما تقوله وتفع طأ يف بعضة اخلمَّ األُ  زنا عىلٰ لو جوَّ 

 ألنَّ  ،ةيكون حجَّ  عليه من أنْ ما نجمع  جب خروج كلِّ يو

ز ذا كان جتويإه نَّ أل ،ام ذكرناهسقط بفي، واحدة ع اجلمية يفقطريال

يه، فة ن حجَّ يكو أنْ يه من ؤدِّ يُ  يامجه فرِ ال ُخي  الصغائر عٰىل الرسول

 كون ام تقتيضنَّ إاآلية كانت  ذاإذلك فك ،فلَّ ذلك للمك زتميَّ وي

 عدالتهم، والقطع عٰىل انتفاء ر يفأثَّ  فيجب نفي ما، عدوالً  ةمَّ األُ 

 خيرج هم، والعليا ذز ما عدا ه ويجتهم، و عن املعايص  منبريكال

 .كبرياً  لكان ن خطأً كا  لوامة فيحجَّ  يكونوا التجويز من أنْ هذا 

 عىلٰ ع قطَ ا يُ عايص ميف امل نَّ إه، فك عٰىل وجلز ذييمت حُّ يصقد و

، من الكالم أيضاً  بيل لصحَّ  متييزه سىلٰ إ يكن ملئر. ولو كوهنا كبا

 يزوعنهم، وجت رائي الكبفن اعتقاد ليناب عواجحيث كان ال

ة به كبرية هادالش تلكان اق� ا لو مل تكن حم ممَّ شهادهت نَّ أ وصغائر، ال

 ]]١٧٢[[ص / هذه  ا مل يبلغ مقوع وجاز  نْ إو  م،منه ال تقع

 نْ إجلملة، وعٰىل سبيل اب علينا ا جيممَّ  قادون هذا االعتزلة، ويكاملن

  ، ا خالفهاة ممَّ جَّ ح وا فيهايكونتي ال ر علينا تفصيل أفعاهلمتعذَّ 

  خطئهم من ز نا، فيجب علينا متييهتم ليست عندام وشهادسيَّ ال

ن يكو أنْ  عنده جاز تا كانذإو ، اىلٰ تعهللا اعند  ام هينَّ إو ،مصواهب

 اه.عتقاد الذي ذكرنهذا اال علينا الواجب

ام هو  نَّ إدة يف اآلخرة، وية: الشهااملراد باآليل: ليس ق  نْ إف

ِهَد ا: ىلٰ عاتكقوله ق صدر بالابخ، واإلقِّ باحلول لقا
َ
هُ ش

�
ن
َ
  ُهللا أ

َ
  ال

 هُ 
�

مَ  وَ إَِ� إِال
ْ
 َوا�

َ
 ئِ�َ ال

ُ
وا  ة

ُ
و�

ُ
 َوأ

ْ
ِعل

ْ
من  وكلُّ  ،]١٨ مران:ع آل[ مِ ال

 ٰى أوؤدَّ ة التي تُ اب الشهادذا من بوليس ه ، هد بهفهو شا  اال حق� ق 

خرة  اآلن يفهدويش قِّ كانوا مع شهادهتم باحل نْ إسبيل، ول بتحمَّ تُ 

، ايكون حق�  أنْ  وا عليه قوالً ما أمجع يف كلِّ جب في ،ادل العبامعبأ

 ذاإم ه، ألهنَّ لاذه حتكون ه م، فيجب أنْ وهلام ق قم يقوم مفعلهو

 حملَّ  حلَّ  ه حقٌّ قد أنَّ عتَ ا يُ ر مظهاإه وأظهرو ء فعالً يش الأمجعوا عىلٰ 

 .ابالب هذايف ري والكبري ه ال فرق بني الصغيوجب أنَّ خلرب. وهذا ا

 باآلية، ألنَّ  ه يف االستداللر فيام قدحنا بؤثِّ  مغري ه: هذال يلق 

 نَّ ألادة، بلفظ الشه ال ،عدوالً   هو بكوهنمامنَّ إة يق من اآللتعلُّ ا

 ة من حيثتكن يف الكالم شبهدة مل الشها و كان بلفظق للُّ التع

لة. داعال ة، كام تدلُّ عٰىل كوهنا حجَّ  نفسها   هادة ال تدلُّ كانت الش

من  اد� د بُ شهادهتم، مل جي، ويذكر بكوهنم شهوداً ق لِّ عق متتعلَّ  ولو

يف  رؤثِّ ال تُ  ئرغاصنت الذا كاإها. وإليجوع ردالة والار العاعتب

[[ص / من العدل ملعتزلةذهب اعٰىل متنع وقوعها  يمعدالة، واللا

؟ ةمَّ يها عن األُ ب من اآلية نففام املوجل الشهادة، ] املقبو]١٧٣

، نيا واآلخرة معاً يكونوا شهداء يف الد نْ أ  بني اهنريام ذكففرق ال و

 الدنيا. دونخرة اء يف اآلوا شهديكون وبني أنْ 

*   *   * 

 ):هـ٧(ق ين احلميص دِّ د ال)/ سدي٢ج (قليد نقذ من التامل

 : ه تعاىلٰ لبقو يضاً قوا أ تعلَّ ]] ٢٦٩ص [[
َ
ذ
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 .]١٤٣قرة: [الب ش

 ٰىل: اتع ل اهللاقاط العدل، لوس: وااقالو
َ
 ق

َ
وْ  ال

َ
 ُطُهمْ سَ أ

بعد ول وحكم سة الرمَّ ل أُ تعاٰىل عدَّ  فاهللا ،أعدهلمأي  ]٢٨لم: [الق

هم من علمي نْ ز أه ال جيوألنَّ  ،نوا معصومنيكوي فوجب أنْ م، هَ التُّ 

ب  ل غريه وجعدَّ  أحدنا إذا أنَّ  هلم، هذا كامعدِّ يُ  ثمّ  ومعصيةً  أً خط
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يس له لذلك فلع عٰىل طَّ ا امم، ومهمعصية ومأث ىلٰ نه عملع يطَّ  ال أنْ 

لع منه ال يطَّ  أنْ له تعاٰىل وجب عدِّ يُ فمن  ن كذلكله، وإذا كاعدِّ يُ  أنْ 

ن يكو ال أنْ  ب خطأ وج منه عىلٰ لع تعاىلٰ ذا مل يطَّ إ و ،عٰىل خطأ

ه نَّ إا فواحد منَّلغيوب، بخالف الم اه تعاٰىل عالَّ نَّ أل ،قطعاً  خمطئاً 

 نفسه. يف اً الغري خمطئ انك ري وإنْ ٰىل خطأ الغع لعطَّ ال ي أنْ  جيوز

  داء عىلٰ تعاٰىل جعلهم شه اهللا وا: إنَّ قال ذلك بأنْ دوا وأك

ن كا ليهم، فكامع شهيداً  رسولام جعل الاس كالن ]]٢٧٠[[ص /

 يكونوا اخلطأ وجب أنْ  نهم موناً أم عصوماً م  سوللرا

 خلطأ.منهم ا جتامع مأموناً معصومني عند اال

 جوه:ومن  اآلية أيضاً  ذههبكهم سُّ عليهم يف متاض عرتالوا

ة لة بالعدامَّ عنوا باألُ  ف من وصيضية يقتظاهر اآل : أنَّ منها

، فةالصه ذمنهم هب دٍ واح كلُّ  نيكو جب أنْ ذلك يودة، ووالشها

  واحدٍ  كلَّ  م منه أنَّ فهَ يُ  ، كم عدولة: إنَّ عقال جلام اقائل إذال نَّ أل

قول ي أنْ  مل جيز يكون عدالً ال من  من فيهكا عدل، ولومنهم 

  من  واحدٍ  كلَّ  أنَّ  نيِّ من البكان كذلك ف وإذا . كم عدولإنَّ  :مطلقاً 

يع مج ىلٰ ة عيآلاذكورة يف ة املمَّ ز محل األُ فال جيو ،ليس عدالً  ةمَّ األُ 

مل  لآلية وإنْ  صيصاً ٰىل بعضهم كان ذلك ختع ا محلوهذإو .ةمَّ األُ 

 ملعصومني.اة األئمَّ  محلناه عىلٰ ذا ا إنَّأوٰىل م وع ختصيصيكونوا بن

، فيهم من ليس عدالً  ، ألنَّ ةمَّ ٰىل مجيع األُ له عل: مل نحميق  فإنْ 

من   ىلٰ أو صيصناً كان خت، فعدالً  من كان كلِّ اه عٰىل نومحل

 العدول وهم املعصومونض عٰىل بع هحتملون كمألنَّ م، ختصيصك

ن ن دوم العامِّ  ص، وختصيصيص بغري دليل عندكم، وذلك خت

 ز.ليل غري جائد

 الكاف ألنَّ وٰىل، األُ  آليةكام يف ا مظ عموس هاهنا لفي: لاقلن

نَ جَ : اىلٰ م يف قوله تعواملي
ْ
ثة  ثاله إىلٰ وجيهت يصحُّ  مْ �ُ اَعل

 من وىلٰ ختصيص أ  نك مل يككذل كانذا فيهم، وإقة قيح ويكون

 ختصيص.

ن كان ع ممجي آلية عىلٰ يف ا وفةة املوصمَّ ألُ محلنا ا إنْ  اأنَّ ومنها: 

كان هبذه من  عٰىل مجيع نحمله لوجب أنْ  اً مومعالصفة هبذه 

 أنَّ باآلية يف  كتمسُّ ال مهل يصحُّ قراض التكليف، فال  انصفة إىلٰ ال

 ة. جَّ  حعرص ع أهل كلِّ إمجا

 يقدح عامَّ  بوانَّهوا وُجي نزَّ يُ  نْ  أ يقتيض لم بالعد وصفه أنَّ  ومنها:

غائر ر، كيف والصغائالص نعندهم دوالكبائر و العدالة، وهيف 

 ٰىض  مقتفيجب عىلٰ  ]]٢٧١ص [[؟ /ةوَّ النب ال تقدح يف  ندهمع

ال جيب  ف ،طأ صغريةم عٰىل خهوا إمجاعزوِّ ُجي  جهم أنْ حتجاا

 .باعهماتِّ 

علوا  م جُ إهنَّ  :ليقٰىل مل اعه تنَّ ة، ألجملاملاآلية ك : أنَّ نهاوم

عٰى عموم دَّ من اوفعاهلم، قواهلم وأ ع أ ويف مجي ءٍ يش يف كلِّ  الً عدو

 .اللةده العليك فذل

الرسول  ليه أنَّ اض عفاالعرتا االحتجاج ه هذدوا بأكَّ  ا ماوأمَّ 

بب بس تهمص جتب عومل ،هيداً ش ن حيث كانة محجَّ  هيكن قول مل

ة مَّ األُ هوا ثّم إذا شبَّ  .اونه نبي� كلعصمته  وجب امإنَّ  الشهادة، بل

عنه ب نَّ ُجي وا عامَّ بنَُّجي   جيب أنْ امنَّ إية ف اآلبمقتٰىض  بالرسول

عوا عٰىل جيم جاز أنْ  ائر، فهالَّ لصغائر دون ابو الكوه  النبيُّ 

 ؟فيه باعهمتِّ اب فال جيصغرية  خطأ

   *   ** 
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 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض لسيِّ ا /)١(ج  ةم اإلمايف يفلشاا

ة صحَّ  ىلٰ لق عاخل تدلَّ وقد اس(قوله:  افأمَّ  ]]٢٦٩[[ص 

 تعاٰىل: وله اع بقمجاإل
ُ
تُمْ ك
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َ
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تقع  الكبائر ال أنَّ  عىلٰ  ام يدلُّ فإنَّ  دلَّ  ا إنْ ذهو ]،١١٠ ان:عمر آل[

فة، وقد الص هبذه َف ِص د إذا وُ واحل الايعهم كححال مج نه، ألنَّ م

فكذلك حال   نهم، صغري مع من وقوع اليمنذلك ال  نا أنَّ علم

ع من يمن ال غرية منهموقوع الص :ليقو أنْ  دٍ ألح سوليمجيعهم، 

 ا أنَّ نَّقد بيَّ  انَّ ، ألول سرك يف الذل عيمنال ة كام كوهنم حجَّ 

التي هو له أقواوأفعاله  يمنع من متييز ول الرسجيزه يف اللذي نُ ا

لك ال طريق يف ذ، وعليه يزهاجتي نُ الصغائر ال ا منة فيهحجَّ 

 يف كلفقد س )،ةمَّ األُ  ضاف إىلٰ  فيام يُ ريبه الكبري من الصغ زيَّ يتم

استدالله  طعن عىلٰ لا كنا يفمسل يةاآل لطعن عٰىل االستدالل هبذها

 : بقوله تعاىلٰ 
َ
ذ

َ
 جَ َو�

َ
نَ �ِك

ْ
 وَ َعل

ً
ة م�

ُ
 اُ�ْم أ

ً
 ]،١٤٣ رة:البق[ َسطا

 ضاً واعرتام، املتقدِّ  مه يف كال ناً عطعن طهاهنا من الرده ما أو فصار

تي ال ئرابالك و نفيآلية هه ايه هذضن ما تقتكا ه إذاعليه، ألنَّ 

الصغائر،  فيا يف نهل حظَّ  ال، ومننيمؤ يكونوا خيرجون هبا من أنْ 

ما   صفة عىلٰ ت هبذه الفَ ِص وُ هم لو دواح مجيعهم كحال وكان حال 

ما ثر أك ألنَّ  ،شهداءال ]]٢٧٠[ص [/ قول يفلره، فهكذا ارَّ ق 

حال ر، وئالصغا ونها دالكبائر عن صاحبنفي شهادة تقتضيه ال

ة، لصفا ها هبذفَ ِص واحد أو االثنني لو وُ لا الحكلك ع يف ذاجلمي
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 مجاعة اإل صحَّ عىلٰ  تدلَّ  تني من أنْ يحدٰى اآلإ خرجت إنْ ف

 ويزجت من أنَّ  حكيناه عنه  ا نَّما ك اد هاهناأع خرٰى، فإنْ ألُ خرجت ا

من  ءة يف يشحجَّ  يكونوا جهم من أنْ رِ ُخي الشهداء  ر عىلٰ الصغائ

ة، فإذا ثبت م حجَّ ية أهنَّ آلا ٰىض ت بمقتثب م وقدواهلوأق  مأفعاهل

ك أوٰىل من بعض، ذلعاهلم بفأ واهلم وض أقبع يكن ذلك، ومل

 .همئر منالصغا قوعنا من ومنع

هذه اج يف رمن االستخ برضا الذأنسيت ه قيل له: فكيف

قد ثبت  : قولفي ؟!مثله يعتمد  هبا أنْ ق ت من تعلَّ غسوَّ  اآلية؟ وأالَّ 

تُ : تعاىلٰ  لهقو أنَّ 
ْ
ن
ُ
  ْ�َ خَ  مْ ك

ُ
ٍة أ م�

ُ
رَِجْت �ِلن�اِس أ

ْ
ون  كتقتيض خ

 م بذلك أوىلٰ عاهلليس بعض أقواهلم وأفو ،ةحجَّ  ةيباآل نيوصوفامل

يجب ف ول رسأفعال ال بعضييز مز كتميَّ تت ا البعض ألهنَّ  من

 أنْ ن م موأفعاهليع أقواهلم ت مج خرجالَّ إو ،عنهم نفي الصغائر

 ة.تكون حجَّ 

مة، هبا يف اآلية املتقدِّ  د اعتصامه قة عن طري ال  ه طلنا هذ ب أ ا د كنَّق و 

 بامنا ام قصديها، وإنَّ عل ٰىل إعادة كالمنا إ  اجة بنا ح  ها، فال فساد ا نَّيَّ وب 

ف احهام والكشإطر   ني، أويت ق باآل علُّ الت حيح  ص إلزامه ت أوردناه هاهنا  

اه نَّما بيَّ خرٰى، والصحيح ألُ اعٰىل  ه يف إحدامها ن ب خول ما طع د  عن 

  مجاع.ة اإل  يف صحَّ احدة منهام و   ق بكلِّ لُّ ع لت ا  د ا فس   من 

تُْم خَ  :ه تعاىلٰ لوق أنَّ  عىلٰ (: ولها ق فأمَّ 
ْ
ن
ُ
 ك

ُ
َ أ رَِجتْ �ْ

ْ
خ

ُ
ٍة أ   م�

 قنياملصدِّ ع إٰىل مجي ارةت إشنكا إنْ  �ِلن�اِس  ]]٢٧١[[ص /

م ٰىل غريهرة إت إشانكا الفه، وإنْ خ مكثري منه لمن حافاملتعامل 

إمجاعها  وصة يصري خمص ل مجاعةحا به ملَ عيُ  ل الهوفذلك جم

م علَ يُ  ءٍ  يشىلٰ قون عدِّ صمجع املذا أ : إقال فإنْ (وقوله: )، ةحجَّ 

يف  مكام ذكرتة مجاع حجَّ يصري اإلف هذه اجلامعة فيهم دخول

 صفوا بصفةٍ م ولك ألهنَّ ذ صحُّ ام يه: إنَّ يل لق  .ننيؤمهداء واملالش

سواهم،   نمَّ م عه جورني، وخق املصدِّ  حتتدخوهلم عها لمنا مع

 ز أنْ وه ال جيألنَّ ة، آليمن هذه ا قت بهال فيام تعلَّ س كذلك احلولي

ٰ [ص يف عهد الرسولهبا من كان املراد  ونيك   اهللا عليه]، وعندىلَّ

من أين ف ،صفةال نوا هبذهل كاك احلاتل م يفهنَّ أل طاب،نزول اخل

تُ  :تعاىلٰ  قوله؟ وهملتغريهم بمنز أنَّ 
ْ
ن
ُ
ذلك،  ىلٰ ع يدلُّ  مْ ك

  مناه وهو قوله:ما قدَّ ذا الوجه ويفارق من ه
َ
ذ

َ
 َو�

َ
  �ِك

 جَ 
ْ
ما   اإلشارة ففيهايضكانت تقت وإنْ  اآلية لكت ألنَّ  اُ�مْ نَ َعل

ونُوا ِ�َ : هقول وهو عٰىل العموم يدلُّ 
ُ
هَ  ك

ُ
ٰ اَء دَ ش

َ َ
 ،ا��اِس  �

 . )عنٰى امل ذا هقتيضة ما يآلييف هذه ا سولي

 ية التيق باآلعلَّ م عٰىل من تمن الكال هوردي امه خيرج فيفام نرا

ه ٰى كأنَّ وٰىل وحتَّ األُ اآلية  يفاعتمده ما  يع مج يأيت عىلٰ ذكرها عامَّ 

ضعف  التي يية باآل استدلَّ  ، وإنْ ق باآليتني معًا تعلَّ  يناقض من

ان كبل من قني، صدِّ امليع ني هبا مجعس امللي يقول أنْ  هبا قلتعلُّ ا

لم  وصاف، ونعآلية من األا نتهمَّ ضما ت قُّ تحسي اً خريِّ  مؤمناً 

هم يف  ]]٢٧٢[ص [/ الذين قنيصدِّ املإمجاعهم عند علمنا بإمجاع 

 فوا بصفةم وصاملؤمنني من أهنَّ كره يف الشهداء ومجلتهم، وما ذ

 ائمن سواهم ق م عمَّ قني وخروجهصدِّ حتت املوهلم عها دخا معلمن

ما   والتعظيم املدحاف وصأ  ن منتضمَّ ا تألهنَّ  خرٰى األُ   اآليةيف

يعهم، ن مجيك مل قني، وإنْ يف مجلة املصدِّ  هبا ون املراد كيقتيض

بمن كان ة ، وختصيصه اآليسواهم نخروجهم عمَّ  اً  أيضتيضقيو

ل بمثل يقابخرٰى وية األُ اآل يف مثله يلزمه   الرسوليف عرص

 : ىلٰ تعاال: قوله قه، فيكالم
َ
ذ

َ
 جَ �ِ َو�

َ
 ك

ْ
م� ا�ُ نَ َعل

ُ
 ْم أ

ً
 سَ وَ  ة

ً
طا

 َ�ِ 
ُ
 ك

ُ
ٰ اَء َهدَ ونُوا ش

َ َ
يف عهد   خطاب ملن كان ِس ا��ا �

ن أين الصفة، فم حلال هبذها تلك يف اوم كانألهنَّ ،  ولالرس

يتني اآل حدىٰ  إا يفث هبلتي تشبَّ بمنزلتهم؟ واإلشارة ا همغري أنَّ 

 : عاىلٰ قوله ت نَّ ، ألخرٰى يف األُ  ثلهام
َ
ذ

َ
 �ِ َو�

َ
نَ  َجعَ ك

ْ
 ال

ُ
ْم أ  م� �ُ

ً
 ة

  قوله: رة جمرٰى ايف اإلش جيري
ْ
ن
ُ
ترجيحه اآلية التي و ،تُمْ ك

ونُ  تعاٰىل: لهها بقويف اإلشارةفه برتااع اعتمدها مع
ُ
وا  ِ�َك

َهدَ 
ُ
 :له تعاىلٰ قو كانإذا فالكالم، من  معٰىل ما تقدَّ  ءً بنا اءَ ش

 َج 
ْ
مْ نَ َعل ه رما ذك اإلشارة عىلٰ يث ح منخصيص ت اليضيقت ا�ُ

  :ىلٰ عات  قولهيف
ْ
ن
ُ
 ك

َ
َ تُْم خ

ْ
� 

�
م
ُ
ق به من  يه، ومتعلِّ عل بناءٌ  فام هو ةٍ  أ

 ِ�َ قوله: 
ُ
 ونُ ك

ُ
ٰ  اءَ َهدَ وا ش

َ َ
اخلصوص،  جمراه يف رٍ جا اِس ا��  �

هو  ون ماالكالم د يفم تقدَّ  صوص بامالعتبار يف العموم واخلا ألنَّ 

ا قال إذ لهثمب ريَض فل كرهبام ذ لنفسه ريض ه إنْ أنَّ  عىلٰ  عليه، بنيٌّ م

  عاٰىل:ك قوله تلصمه: وكذخ له
ْ
ن
ُ
كان فيه معنٰى  نْ وإ تُمْ ك

عن معنٰى التخصيص ج م، وخيرومالع تيضا يقه متال اإلشارة فقد

 قوله:  من
ْ
َمْعُروِف وَ ُ�رُ تَأ

ْ
 بِا�

َ
َهوْ ون

ْ
ن
َ
� 

َ
رِ اِن  عَ ن

َ
ك

ْ
ُمن

ْ
�  

ْ
  ِمنُ َوتُؤ

َ
ون

 . بِاهللاِ 

�ُ تَ  : تعاىلٰ  وقوله(: ا قولهمَّ أف
ْ
 ورُ أ

َ
َمْعُروِف بِ  ن

ْ
 ا�

ْ
ن
َ
 عَ هَ  َو�

َ
ِن  ْون

  ]]٢٧٣[[ص /
ْ
ُمن

ْ
رِ ا�

َ
رون يأمال  مأهنَّ ليس فيه داللة عٰىل  )،ك

 اموإنَّ  ،ه حقٌّ عٰىل أنَّ  ءاليشمر بعٰىل األ قهمفاباتِّ  ٰى يستدلَّ حتَّ  به الَّ إ

فال   دح،امل  طريقة ىلٰ عتهم هلم، وسجيَّ يقة هذه طر بذلك أنَّ  بنيِّ يُ 

املدح،   من طريقة جهمرِ ُخي  خالفه إذا مل نهمم عقي من أنْ  يمنع



 ) آية هـ() اآليات / ١األدلَّة / (/  اإلمجاع )٤٧( / حرف األلف  ..................................................... ٣٧٠
َ
 ف

ْ
  إِن

َ
ناز

َ
 ت

ْ
� �ِ 

ْ
م

ُ
ءٍ  ت ْ َ

�	

ك لذ ج ب رِ ُخي ، و نكر امل و م املعرفة باملعروف وجب تقدُّ ذلك ي نَّ وأل 

لهم معروف، َب قِ  به من ملأمور ا  ٰىل أنَّ ع  يكون داال�  ن أنْ م  أمرهم 

 َجعَ له تعاٰىل: و ك ق ، فكذل لهم منكر َب قِ ن نه م ع واملنهي 
ْ
 َن ل

ُ
  م� اُ�ْم أ

ً
ة

 وَسَ 
ً
 ِ�َ طا

ُ
َهدَ وا نُ و ك

ُ
ٰ اَء ش

َ َ
ر م خياهنَّ أ  اللة عىلٰ يس فيه دل  اِس ا��  �

أمر ويف  كلِّ ب  شهود  اً ض ي م أ هنَّ ال أ ، و الٍ ح  ، ويف كلِّ ء يش  عدول يف كلِّ 

 أنْ  ب جي   ال ف شهداء،  يكونوا   خيرجوا من أنْ   نْ يمتنع أ ، وليس  الٍ ح   كلِّ 

 هرها ظ ب ل موم القو ع ل  م تارك كال ل هذا اه يف نَّ  أ عىلٰ  ، دوًال يكونوا ع 

ُ�رُ  : له تعاىلٰ قو ألنَّ  ويعتمده، ق به يزال يتعلَّ ال  لذي ا 
ْ
  تَأ

َ
ون

هَ 
ْ
ن
َ
َمْعُروِف َو�

ْ
 وْ ِبا�

َ
 ِن ا عَ   ن

َ
ك

ْ
ُمن

ْ
ره يسغ ما ذك   عٰىل عمومه مل  ذَ ِخ أُ إذا   رِ �

ذلك  جتويز  ألنَّ  ف، عرو مل ا بغري ا يأمرو  عليهم أنْ  لتجويز من ا 

ب جي   ليس، و له ص أ  قول عىلٰ ال إطالق    يهض يقت   يلعموم الذ ل  ص صي خت 

يكون املراد  ر أنْ كَ ن بل ال يُ ه، كام ظنَّواملنكر  باملعروف م املعرفة لنا تقدُّ 

هون عن  تعاٰىل كذلك، وين هللا يعلمه ا  ي روف الذ املع ن ب مروم يأ أهنَّ 

 ىلٰ اللة عد  ءمر باليش األ ٰىل  ع جتامعهم ا   هذا السبيل، فيكوننكر عىلٰ امل 

 أيِّ نا نعلم من ولس نكر، م ه نَّ أ  عىلٰ  ة ل هم عنه دالي ، وهن ه معروف أنَّ 

  يف هذا القول؟  واملنكر   ف منا باملعرو م عل قدَّ ت ي   لزم أنْ وجه ي 

  *   * * 

  : ) هـ ٤٣٦(ت    د املرتٰىض السيِّ   / ) ٢  يعة (ج رش ل ُأصول ا   ىلٰ ة إ ريع الذ 

  اٰىل:قوله تع : وثالثها]] ٤٢٢[[ص 
ُ
تُ ك

ْ
م� ْم ن

ُ
َ أ ْ�  خَ

ُ
 ٍة أ

ْ
َجتْ  رِ خ

ُ�رُ تَ  اِس �ِلن� 
ْ
 أ

َ
 بِ  ون

ْ
  ِف ُروعْ مَ ا�

ْ
ن
َ
رِ هَ َو�

َ
ك

ْ
ُمن

ْ
 َعِن ا�

َ
 ْون

 .. .ة بمن قوله حجَّ إالَّ  ت ال تليقوهذه صفا]، ١١٠ ران:مع [آل

ل ملا التأمُّ  : إنَّ وا به ثالثاً قام تعلَّ يفال هلم ويق ]]٤٢٦ [[ص

 نَّ ية، ألاآل م هبذهقهل تعلُّ طِ بيُ  تنيماملتقدِّ منا به عٰىل اآليتني تكلَّ 

املنكر ال يليق عن ينهون ف وعروملاب ونمريأ مأهنَّ بهم صفو

 م، وإذا فعلوا ذلك ملعٰىل بعضهمن محله  بدَّ  ، فالةمَّ األُ  بجميع

 رته.من ثبتت عصمته وطها اها عىلٰ نلإذا مح امنَّ أوىلٰ يكونوا 

 ال مهنَّ  أ يقتيض بعد، فليس يف اآلية ماو]] ٤٢٧[[ص /

 نهٰي وي وفرعر بامليأم نوج مرليس يمتنع خو، كل بذيأمرون إالَّ 

 .بعض األحوال عن ذلك ر يفاملنك عن

 أنَّ  ينة، فمن أ  حجَّ عرص إمجاع كلِّ   أنَّ تقتيض اآلية ال وألنَّ 

  عٰىل انفرادهم؟!عرص هل كلِّ أ  قع عىلٰ ف والوصا اهذ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠طويس (ت لشيخ الا /)١لشايف (ج تلخيص ا

  ه:بقول يضاً أ وا دلُّ استو]] ١٧٣[[ص 
ْ
ن
ُ
  ْم َخْ�َ تُ ك

ُ
ٍة م� أ

 
ْ
خ

ُ
 �ِ  رَِجْت أ

َ
ُ�ُرون

ْ
َمعْ لن�اِس تَأ

ْ
 ُروِف وَ بِا�

َ
َهْون

ْ
ن
َ
مُ �

ْ
رِ َعِن ا�

َ
ك

ْ
[آل  ن

 .]١١٠ ان:عمر

ر ا تأموأهنَّ  ،ةمَّ ا خري األُ ة بأهنَّ مَّ  األُ ىلٰ تعاهللا اصف : ولواقا

ذلك  نَّ أل خطأ، ايقع منه أنْ  وزال جيو ،املنكرباملعروف وتنهٰى عن 

ف كوهنا آمرة باملعرون م ا أيضاً جهرِ وُخي ، راً ايخن كوهنا مجها رِ ُخي 

 عن املعروف، ةً باملنكر وناهي كون آمرةً ت ٰىل أنْ إر عن املنك وناهية

القبائح من  نتناع من وقوع يشء مم باالالَّ إمن ذلك لجأ  موال

 . مجهته

عٰىل  ابلهالتي ق عٰىل اآلية م الكال آلية مثلوالكالم عٰىل هذه ا

ة) توجب اجلمع مَّ ألُ فظة (اتكون ل أنْ يف  ،ةزعن املنامواحد  دٍّ ح

 شمول.وال

 أهل كلِّ  ل األعصار دونل مجيع أها تشمأهنَّ  التسليم عوم

واحد    وكلُّ الَّ إم (خيار) أهنَّ ب يوصفوا نْ أ  جيوز ه الأنَّ يف ، وعرص

ا  منهم مقع ال ي أنْ  ضيهتقت امأكثر  أنَّ  هبذه الصفة، ويفمنهم 

]] ١٧٤ص /[[ ببائر، وال جيكالن م ياراً خم وهنهم من كجرِ ُخي 

خيرج  قابه، والط عي يتحبَّ صغري الذلع منهم اال يق من ذلك أنْ 

 عٰىل تنييف اآلي مفالكال ، صفةال ذه]] هب١٧٥/[[ص  وهنم عن ك

 واحد.  حدٍّ 

 اد هباملرا نَّ إمت: دَّ هذه اآلية ويف التي تقيقال يف  ويمكن أنْ 

  ، وليس يف املخاطبني ةرشاإلاف حر ان مننا يتضمَّ مل ون،نمعيَّ قوم 

وليس  ،مةالعموم معلوألفاظ  موم، ألنَّ  لفظ العهام ما يقتيضفي

 منها. فيهام يشء

كان املراد به ما و ولوا: لقي ٰىل أنْ إوا رجع نْ إ]] ف١٧٦[[ص /

 .ون االستغراق لبنيَّ د

بل  اتق ذاإ. ولبنيَّ  غراقستا االهب املرادقيل هلم: ولو كان 

 ية.آلاج بجاتحالسقط ان القوال

ية نه يف اآلعاجلواب  لطعون فقد مٰىض هذه ا ىلٰ ل عئَ سما يُ  وكلُّ 

 تكراره.جه لفال و ،مةاملتقدِّ 

*   *   * 

 ة: ) آيهـ
َ
 ف

ْ
  إِن

َ
ناز

َ
 ت

ْ
مْ ِ� �

ُ
ءٍ  ت ْ َ

�:  

 ):هـ٤٦٠الطويس (ت لشيخ ا /)١ايف (ج الشتلخيص 

إِ  :ىلٰ له تعابقو ا أيضاً ولُّ استدو]] ١٧٧ص [[/
َ
 ف

َ
� 

ْ
 ن

َ
 ازَ ن

ْ
  تُمْ �

 �ِ ْ
َ

و�
�
ُرد

َ
ٰ ُه ٍء ف

َ
 . ]٥٩ [النساء: ا�ر�ُسولِ اِهللا وَ  إِ�

  ،زعتناال ة عندنَّٰىل الكتاب والسُّ إ لينا الردَّ وا: فأوجب عقال



 ) آية هـ(ات / ) اآلي١األدلَّة / (/  اإلمجاع) ٤٧ف / (لاألحرف 
َ
 ف

ْ
  إِن

َ
ناز

َ
 ت

ْ
� �ِ 

ْ
م

ُ
ءٍ  ت ْ َ

�  .....................................................  ٣٧١ 

 الردِّ  وال يسقط وجوب .دُّ الر  جيبنازع أالَّ لتارتفع ا اذإفيجب 

 ة.حجَّ كونه  لالَّ إإليهام 

 وجوه: نة ماآلي هالم عٰىل هذالكو

، وليس طاب باخلجلامعة مواجهنيب هذا خطا أنَّ  ا:هحدأ 

كن فيها ذلك مل ي ذا ملإوة. مَّ األُ  اق جلميعر االستغفيها لفظ يقتيض

: يقولوا هلم أنْ س اق. وليرغ االستعىلٰ  لهاحيم أنْ  يكن ألحدٍ 

 ، ألنَّ ّل ألق ا اهبراد امل فقد الداللة عٰىل أنَّ لها عٰىل اجلميع لنحم

ا اد هبملرا أنَّ الداللة عٰىل د لفق ألقّل ا عىلٰ  هالحمول: نقي نْ قائل أل

 االستغراق.

عند وجود التنازع جيب  أنَّ يفيد  أنْ  ما يف اآليةأكثر  نَّ أ انيها: وث

  منالَّ إرتفع فيه ما ي وليس فيها ذكر ،ةنَّسُّ لالكتاب و اىلٰ إ ردُّ ال

ق فرَّ  ول من، وق لهبطِ يُ نا خالف منر أكث حيث دليل اخلطاب الذي

اه يف نَّبيَّ  ، ملااسدف ،رشطق بلِّ ذا عُ إ نهبصفة وبي ماحلك ليقتع نيب

 .)لفقهاصول أُ (ب كتا

 ن أنْ م بدَّ ما يرتفع التنازع فيه ال  نَّ ثالثها: أو ]]١٧٨[[ص /

 عن دليل. الَّ إون م ال جيمعهنَّ أل، ةنَّالكتاب والسُّ  ىلٰ إ وداً دريكون م

وجود  ليف حام كأهنَّ ف ،ةنَّوالسُّ ن الكتاب م ليلالد كو ذلخيل فال

ال فوا، ردُّ  رتفاعه يكونون قدند اوع ،الردُّ زع جيب عليهم ناالت

 ارتفاعه. نازع وبنيد التني وجوفرق ب

ة فيام نَّسُّ  الكتاب والىلٰ إ الردُّ  به جيأنَّ ية باآلاد املر ورابعها: أنَّ 

ن ملتنازعوان وكا ،لعملقه اريه لو كان طألنَّ  ،لمطريقه الع

ذا إ، حالٍ  عٰىل كلِّ  الردُّ م جيب عليه  مل ،يهنازعوا ف تاميف نتهديجم

فية يف  اجلملة كاوهذه  . فيه غ اخلالفويه ال يسكان ما اختلفوا ف

 .يةق هبذه اآلبطال التعلُّ إ

*   *   * 

 ):ـه٧ين احلميص (ق لدِّ ديد ا)/ س٢قليد (ج لتقذ من انامل

إِ : اىلٰ تع لهقوب ضاً ا أيكوسَّ مت]] ٢٧٢[[ص 
َ
 ف

ْ
  ن

َ
� 

َ
 ازَ ن

ْ
تُْم ِ�  �

 ْ
َ

وُه  ءٍ �
�
ُرد

َ
ٰ اِهللا  ف

َ
 ،]٥٩ساء: [الن َوا�ر�ُسولِ  ]]٢٧٣[[ص /إِ�

  جيب يفامنَّ ل إرسووإٰىل الاهللا إٰىل  الردَّ  تعاٰىل أنَّ اهللا  بنيَّ قالوا: 

 هيا علمجعوفقوا وأ ا اتَّ فيه ممَّ غري املتنازع  نَّ منه أ  مفهَ فيه، فيُ ع املتناز

 . وهو حقٌّ ن كذلك إالَّ وال يك الرسول، وإىلٰ و هللا ه إىلٰ دُّ ب رجي ال

زع بوقوع التنا دَّ  الررك وتعاىلٰ قالوا: رشط تبا ك بأنْ ذل نوايَّ وب

نَ  بقوله:
َ
� 

ْ
إِن

َ
تُمْ ف

ْ
مل و بحيث ل نامهام ك طلرشبا ييدالتقو اَز�

ط اع الرشوض يغوط للملرشه بخالف اوط أنَّ ري املرشيكن يف غ

خالف بوط رشغري امل نَّ أء بقضاوالط لرشعٰىل ام كاحل قرص وجب

 يكون غري ه ال جيب أنْ نَّ إذلك فن كمل يك ا إذاط، فأمَّ واملرش

، يكون حكمهام واحداً  وز أنْ وط، بل جيبخالف املرش  وطملرشا

  تعاٰىل:وله كق ذلكو
َ

  تُ َوال
ْ
تَياتُِ�مْ رِ �

َ
 ُهوا �

َ
ِغ

ْ
ٰ ا�

َ َ
 اءِ  �

ْ
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ه ممنوع نع يٌّ البغاء منه عىلٰ  ههنَّ اإكرذ إ ،]٣٣: نورلا[ نا

ال و ال يلغوردن، ومع ذلك فالرشط  ين أو مل، أردن التحصُّ نهم

 ويلَّ  طاباخله تعاٰىل منع هبذا وذلك ألنَّ ه فائدة، بل تبقٰى ل ،يضيع

ا تريد ا من الكفؤ مع أهنَّ جهزوِّ ال يُ  و أنْ وهل عن العض ةاملرأ 

اء، من البغ ناً حتصُّ فيكون الزنا عن ا هنيج يغزوُّ الت ألنَّ ج، التزوُّ 

أرادت  نْ إج بالكفو من التزوُّ  عهاال متن :قال للويلِّ  ه تعاىلٰ أنَّ كو

  . ها عٰىل البغاء وأكرهتها عليهك محلتنَّ ه، فيكون كأن بلتحصُّ ا

د إذا مل تر افأمَّ  ج،ت التزوُّ ام يثبت إذا أرادإنَّ ملعنٰى ا هذا نَّ وم أ معلو

هلا  هكرِ م احلامل املك حيكون يفال  الويلُّ  جهازوِّ يُ  ال بأنْ ج فزوُّ الت

عٰىل  كراههنَّ إ أنَّ  ه الفائدة وهيهذ شرتاطبغاء. فبقي لالالعٰىل 

ن دري عد أنْ ب يتمُّ ت وام يثبرناه إنَّ اه وقرَّ نَّبيَّ وجه الذي غاء عٰىل الالب

ل ب، هبا  كناالتي متسَّ ة مل يثبت يف اآليا ج، ومثل هذالتزوُّ ب نالتحصُّ 

وا: لقا ]]٢٧٤[[ص / ط.الرشللغي  طعٰىل الرش كم احلرصيقلو 

 ول.ٰىل الرسإواهللا  ه إىلٰ يجب ردُّ ف عا فيهنازا تيل فاإلمجاع ممَّ ق  ومهام

  رتاضالعوا .ت هذه اآلية عٰىل حكمه فدلَّ  د رددناه،قلنا: ق 

  م ك منكم: هذا متسُّ نقول هل هذا هو أنْ  مه احتجاج يفعليهم 

اآلية  ط يفبالرش التقييد نَّ إ :قلتم مَ فلِ ل، اطبو ب وهخلطابدليل ا

 وط؟ط بخالف املرشوغري املرش  أنَّ يقتيض

 ائعاً ض ىاط ملغً ان االشرتكم بذلك لا لو مل نحكألنَّ  لوا:قا إنْ 

 البني.يف 

ت احلكم يف بوث وهي ،ةدله فائ تثبِ نُ  بل ،م ذلكسلِّ قلنا: ال نُ 

كم ال يف احل تثبِ ال نُ  أنْ  زجوِّ نُ  الكنَّلعقل وا ينالِّ ا لو ُخ ، ألنَّ وطاملرش

ا  نوط علميف املرش نصُّ الفإذا ورد  وط،رشيف غري امل وال وطملرشا

ن قبل، ا عليه معٰىل ما كنَّ وطاملرش نا يف غريفيه، وبقي ثبوت احلكم

ا نَّ إف ،زكاة»م مة الغنئا: «يف سله قو يف  كام نقولما هذا إالَّ 

 حكم هنفهم من مة، والسائال يفة لزكاا نعلم ثبوت النصِّ هبذا 

 ا. ك هاهنعلوفة، كذلامل

ا ع فيه ممَّ نازاملت يقال: وغري بأنْ  ليهم أيضاً عض َرت عيُ  يمكن أنْ و

ته تعاٰىل ومن جهة ة من جههو ثابت بحجَّ عليه هل  فقوااتَّ أمجعوا و

 لك؟كذ ليسرسوله، أم 
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ة  من جهاٰىل وال تع ة من جهتهبحجَّ ابت ث هو غري :اقالو إنْ 

 ه.لورس

ه ليس  بأنَّ حتم عتم منه ورصَّ ومناع مجطلتم اإلنا: فقد أبقل

ة االبتداء كونه حجَّ يف  يتمعادَّ  كمالكم، ألنَّ مق اقضتم يف نة، وبحجَّ 

ا يف طريقه، واآلن قد أبطلتم نازعتمون كمه، ولكنَّتمونا فيقوواف

 الف يف طريقه.اخل ببعليه بس قفاملتَّ صل األ ذلك

 وهيٰىل اجهته تع ة منت بحجَّ ثابع زتناغري املقالوا:  وإنْ 

 اإلمجاع.

هللا اإٰىل  أيضاً  ودمجاع مردإلبت باقلنا: فالثا ]]٢٧٥[[ص /

 ين فائدة الرشط؟، فأاىلٰ تع

ٰىل تعا ا نصَّ فيام يقع فيه النزاع ممَّ  ال إالَّ ال يق لردَّ ا : إنَّ اقالو إنْ 

ع  بتداء ومل يقاال يفنه ما بيَّ ا ، فأمَّ هنبيِّ يه إليه ليُ ف جع، فريالً معليه جم

ال يقليه، وال إفيه  ه ال يردنَّ إ، فن جهتهم ان ثابتاً ك نْ ع وإافيه نز

 ذلك فيه.

يف  االشرتاط آلية وبنيايف هذه  يتم بني االشرتاطسوَّ قد لنا: فق 

  عاٰىل:قوله ت
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رتاط الشدة ائفا ألنَّ ل باآلية، وذلك التدسالم اأبطلتو ،نا

ا  فأمَّ  زع،املتنا يف كون إالَّ ي يقال وال ال دَّ الر هي أنَّ  وها ذكرمتعٰىل م

من جهته تعاٰىل   يح مبنيَّ رص بنصٍّ  اً كان ثابت نْ إفيه و غري املتنازع

 .ىلٰ ليه تعاإ مردوداً ٰى سمَّ وال يُ  ،ه الردُّ يفعمل ستَ  يُ وال اله ال يقفإنَّ 

*   *   * 
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 ):هـ٤٦٠الطويس (ت يخ لشا /)١ايف (ج الشتلخيص 

بقوله  اعمجة اإلبعضهم عٰىل صحَّ  واستدلَّ ] ]١٧٨ص [[
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 .]١٨١ :رافعاأل[

هذا  . وهيدون باحلقِّ  ةمَّ يف من خلق أُ  أنَّ تعاٰىل اهللا فأخرب : قالوا

 كفر. ول ٰىل ضالم عاجتامعه من نناؤمِّ يُ 

 : من وجهني أيضاً ة هذه اآلي م عىلٰ والكال

 وله:ق  ، ألنَّ فيام مٰىض  قن خلعمَّ ه تعاٰىل أخرب : أنَّ مهاأحد

نَ ] ]١٧٩ [[ص/
ْ
ق
َ
ين هلم أ  فمن، نازمألن ام د امليضَّ يفي اَخل

يقولوا:  ليس هلم أنْ و ستقبل من الزمان؟ذلك حكمهم يف امل أنَّ 

 : هقول نَّ إ
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ستقبال،  اليفيد ا �ون

حت ذا صلإو ،الستقبالة تصلح للحال وااللفظذه ه نَّ أ وذلك 

ة مَّ أُ ا لقنخ نوممَّ  ال: ق ه فكأنَّ  ،يكون يريد احلال يمتنع أنْ  لذلك فال

 .عادلة به ة باحلقِّ ديها

  ه:ولق  وثانيها: أنَّ 
ٌ
ة م�

ُ
ع  عة، ويقمجا ىلٰ ، وعد الواحيقع عىلٰ  أ

تعاٰىل وصف  هللا أنَّ  ترٰى أَال  ق.راجه االستغوعٰىل ة مَّ ع األُ يمج عىلٰ 

  أنَّهب براهيم إ
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ُ
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ً
ة وقال:  ؟وهو واحد] ١٢٠حل: [الن م�
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أين لك، فمن ر ذألمان اك ذا إ). و] يريد به (مجاعة٢٣ ص:ص[القَ 

 ؟ةمَّ يع األُ به مج املراد أنَّ  خصملل

  بقوله: تعاىلٰ  اهللايكون أراد  تنع أنْ يم ه الوثالثها: أنَّ 
ٌ
ة م�

ُ
 أ

 ل النبيِّ قو ٰى ره جمري قولأو من جي ،)وآله السالم ليهع( نبيَّ ال

 َل مِ ذا احتُ إو .لمللع وموجباً  ةً جَّ يف كونه ح )ه السالمآلعليه و(

 .ةحتجاج باآلياالصم خل يمكن لذلك ال

*   *   * 

  ايات: الرو -   ٢

ت ال« أ) حديث    : »أخط ي عىلٰ جتتمع ُأمَّ

 :)هـ٤٣٦ (ت ملرتٰىض د االسيِّ  /)١ة (ج الشايف يف اإلمام

ًا  ظوفصري حمما ي ا مَّ أف(اب: ب الكتقال صاح] ]١٩٣[ص [

ة فيه اخلعىلٰ يل أنَّه ال جيوز اع فقد علمنا بالدلمجباإل طأ، وال  األُمَّ

فيهم  اً حمفوظ قِّ حلكون اال بدَّ من و، ن احلقِّ هم الذهاب ععليوز جي

اع واحلقَّ لزمان ممَّن حيفظ الرشو اال خيلحتَّٰى  حدًا ون وايك أنْ  ، فإمَّ

او مجاعة، ه أ بعين ع يف رشمجيع ال وأ  واحدٍ يف  ذلك لُّ كون يك أنْ  وإمَّ

هه  وُينبِّ ظه كنهم معرفته ممَّن حيفذهب بعضهم عنه أم اجلامعة، وإذا

، فمن ةئر األدلَّ ايف س وكذلك القول له،حافظ   ذلك من هوعىلٰ 

 . مام؟...) من احلاجة إٰىل اإلبدَّ ه ال أين أنَّ 

ة تكون  أنْ  يس جيوزه: لفيقال ل ط لغل انَّ أل عللرشحافظة األُمَّ

م، وليس اه فيهتا كام بيَّنَّعاها ومجادا آحعىلٰ ائز ج رجع يام تقدَّ

كان  نْ إ، و  خطأ جيمعون عىلٰ م الهنَّ أ ل عٰىل خصومنا يف االستدال

خرب واحد  ىلٰ عليه إ]] اجتامعهم ١٩٤زًا /[[ص جموِّ  العقل

ٰىل يالً عدل راويه النكري عىلٰ اكهم عن س اعهم وإمجيعلون إمج

حسب ما ادَّعوه،  قة احلقييف عليهوا أمجعم هنَّ يثبت أ مل و ،تهصحَّ 

ته  ستدالل عٰىل اإلمجاعاللو ثبت مل يصّح او ه ُيعَلم أنَّ ال أمر بوصحَّ

 ا أنْ زول: جوِّ يقو خلصمهم أنْ  اع، ألنَّ مجة اإل بعد صحَّ إالَّ  دليل

ه من رواتعٰىل كري ، وترك النربهذا اخل  تصديقيكون إمجاعهم عىلٰ 

ة ذاأنَّ الكفيه، عل عهمجتامز االذي جيوطأ خلالة مج هب إٰىل صحَّ



تي عىلٰ « حديث ) أ(/  اياتالرو) ٢األدلَّة / (/  اإلمجاع) ٤٧ف / (لاألحرف   ٣٧٣  ..............................................  » طأخ ال جتتمع ُأمَّ

ة حَّ  صىلٰ الدليل عول: ه هبذه الطريقة يقيعل اع واملستدلَّ اإلمج

داللة يف  هر آيات الاٰىل ظ، ويرجعون إعمجافس اإلاإلمجاع ن

ة إ يف ها والظاهر ة، مجاع األُ فحواها عٰىل صحَّ ن  مَّ أكثرها يتض بل مَّ

ة الر اكثأ دح من امل فاً أوصا  يز عاقلجت يسوال ه،قُّ ستح تألُمَّ

 صفهم به. و

 َ غري   ويلها يف يف تأاآليات، والصحيح   الكالم يف هذهوقد ُبنيِّ

 ع.موض

ة هدِّعاكتاب فيام الب امل صاحومل يستع إلمجاع ا من صحَّ

أحال ٰى ولدعوا عٰىل رصفننقضه عليه، بل اقت جاجمن احلشيئًا 

كالم لاستقص ن ا مل لهذع فهذا املوض غري يفكره نَّه ذأ  ادِّعٰى ا عٰىل م

 لة وهي كافية. نا عٰىل هذه اجلمرصقتوا

ذلك  يغنِ  مل  خطأ) جتتمع عىلٰ ة المَّ (أنَّ األُ نا له ا لو سلَّم أنَّ عىلٰ 

يف ع، ألنَّه قد اعرتف للرشحافظة عاه من كوهنا  فيام ادِّ اً ه شيئعن

 ع حتَّٰى الرش يف قِّ احل هاب عنذبعضها ال د جيوز عىلٰ ه ق بأنَّ  كالمه

 بذلك،من االعرتاف لتها، وال بدَّ له مجاعة من مجيف  قُّ حل ابقٰى ي

ة إ عٰى يفألنَّ ما ُيدَّ  ا العىلٰ  داال�  و صحَّ لكانا لاعه مجصحَّ   أهنَّ

ا أنْ ع عٰىل اخلمجتت  نَّ كلَّ ]] أ ١٩٥عٰىل /[[ص  اال� يكون د طأ، فأمَّ

عٰى  يمكن أنْ ا ممَّ ليس ف عليهعها اجتامدَّ من فال ب قٍّ ح قد ، وُيدَّ

فإنَّ عض آخر يف ب ي احلقُّ ، وبقهب عن احلقِّ ذ ضها إذاعبا أنَّ لمنع

ة م هلكون قومجاع، وال يبإ ليس هفي احلقُّ لبعض الذي ثبت ا حجَّ

عٰى أنَّ األُ  لِّ ، ألنَّه ليس بكعن احلقِّ  بمن ذهعٰىل  ة الذي ُيدَّ  مَّ

 تمعت.جيها إذا ال جيوز عالاخلطأ 

ة ب يل:ق  فإنْ  ا  مَّ إ اإلمجاعٰى ول سدلييكون قول البعض حجَّ

 تر أو غريه.وابالت

ع الرش عٰىل أنَّ ن فيه، ألنَّ كالمنا حالذي ن : ليس هذا هوقلنا

ول دليل ثابت عٰىل الق نذا كاع أم ال؟ وإمجاظه باإلهل يصحُّ حف

د الف، وق خله أو ايإلمجاع فا ع إليه من غري اعتباروب الرجوج

 .ه ما مٰىض ع برشالفظ ر وأنَّه ممَّا ال يصحُّ حواتلتايف  مٰىض 

*   *   * 

مجاع ما روي من ة اإلبه يف نرص قا تعلَّ وممَّ ]] ٢٣٦[[ص 

ة يف هال شبوهذا اخلرب  ،»أٰىل خطتي عمَّ ع أُ تمجت ال«:   قوله

وال  ،ب الظنَّ توجأخبار اآلحاد التي  نه منَّ ق به، ألالتعلُّ  فساد

 نَّ أ  ف يفالقطع بمثلها، وال خال يسوغ فال، عمالً وال  علامً  توجب

ق به يتعلَّ  ]]٢٣٧[[ص / ااآلحاد، وأكثر م يقا من طرنينقله إل

راويه،  ىلٰ ع الردَّ له، وتركهم ة مَّ ألُ ل اتقبُّ  اخلصوم يف تصحيحه

 نَّ داللة بألها قبُّ مل يكن يف ت ضاً يلته أ تقبله، ولو تقبَّ ة مَّ األُ  س كلُّ ولي

 زجيوعليها وكالمنا يف ذلك، وليس  زانجائة هالشبودخول  اخلطأ

 ه إالَّ تصحَّ  نعلمالذي ال  ةمَّ  إمجاع األُ خربح للحِّ صامل لعَ ُجي  نْ أ 

 نمل يكاخلرب نفسه ات بيف إث ظنا الكالمو حله لأنَّ  عىلٰ  ة اخلرب،بصحَّ 

خطأ،  عوا عىلٰ جيتم  أنْ ه نفٰى ألنَّ وم قال ليهة عٰىل ما ذهب إفيه دالل

ة داللظ فاللعليه، وليس يف  ذي ال جيتمعونطأ الاخل ام  بنيِّ يُ  ومل

كان املجمل رب إذا اخل، فمعنيَّ  طأ، وال نفي بعضخلا ي كلِّ فنعٰىل 

عض بينفي حيث مل يكن  من هبأنَّ ق ق متعلِّ علَّ ت إنْ ف بيان املفتقر إىلٰ 

لف للجميع فقد س ون نافياً كي ب أنْ أوٰىل من بعض وجاخلطأ 

 قة.يطرال هذه اد فسعىلٰ  ملكالا

 هعنٰى ب نويك ن أنْ ي» م تمَّ أُ ، فليس خيلو قوله: «ال جتتمع وبعد

ون املؤمنون املستحقُّ  منهم، وهم أو بعضاً  قني،مجيع املصدِّ 

أهل  تصَّ ال خي الم أنْ الك بظاهر ل وجباألوَّ ان ك إنْ فللثواب، 

 ال ٰى اعة حتَّ سقني إٰىل قيام الصدِّ مل مجيع ا ، بل يشيع يفرصع كلِّ 

لق ملطخصومنا يف محل القول ا مذهب ألنَّ  ،نهمحد مه أ عن جخير

قني عٰىل املصدِّ الم الكمحل  جاز هلم وإنْ ،  ذلكتيضقيعمومه  عىلٰ 

بينهم  قاً ردوا فجي ة، ومل جَّ  حبغري ا ختصيصاً  كان هذعرص يف كلِّ 

محله عٰىل  با وجذإ، وعرص رقة من أهل كلِّ له عٰىل فمن مح وبني

 عٰىل ما يذهبون إليه الً  يكن دليعصار ملاأل رئايف س نيق املصدِّ يع مج

 اه ثانياً ذكرن كان عٰىل ما وإنْ ، ة حجَّ رصع هل كلِّ اع أ إمجون من ك

منني املؤ  كلِّ عىلٰ  محله من وجوب ل مثل ما أبطلنا األوَّ ب بطل

مع، اجل بيل عٰىل سعرص كلِّ  ]]٢٣٨[[ص / ب يفني الثواحقِّ ستملا

ة فرق  خصَّ  له كمن لقولا اولتنب عرص كلِّ  ص أهلخصَّ من  وإنَّ 

 .من أهل العرص

ضيه تال يقه مقرتح ما ليإ لذاهبا بأنَّ  أيضاً جه الوهذا ل بطِ ويُ 

لفظة  أنَّ لك  نه: من أية، ولو قيل لبه احلجَّ اللفظ، وال توج

مل هم؟ ريغ دون امستحق�  ان للثوابكومن  املؤمنني تصُّ ختتي) مَّ (أُ 

 لبني من محا التأويل وهذ رتحاق   منق بنيفروال  ،قًا متعلَّ جيد 

 يسصوص، ولخمؤمنني ن املو م، أ ةمَّ اللفظ عٰىل بعض من األُ 

 : إنَّ مة من قوهلمت املتقدِّ رب ما أمكن يف اآلياذا اخله يمكن يف

لته، ه من مجقُّ ح يستإخراج من ال من ال بدَّ ف  املدحتيضيق كالملا

نهم  طأ عاخل ع عىلٰ تامالجيف نفي ا ليس هألنَّ  عداهم، وتبقية من 

  مجيعهم  حال من ملَ عيُ  أنْ جيوز  ه قدتعظيم، ألنَّ ٰىل مدح وداللة ع
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واحد منهم  ان كلُّ ك ع عٰىل اخلطأ، وإنْ االجتام خيتارون الم هنَّ أل

قد روي  و، حاً مد ال يقتيضهذا  أنَّ  وال شبهة يف ه، ب اً ده متفرِّ يفعل

عٰىل  يتمَّ مع أُ  ليجمل يكن اهللا« : ر وهولفظ آخ بنٰى هذا اخلربعم

 ال مأهنَّ  عىلٰ  مدفوع، وهو يدلُّ صحيح غري وهذا  ،الل»ض

 فسهم.نل أبَ قِ  الل منلضعٰىل ا عامجاإل نتاروخي

*   *   * 

  : ) هـ ٤٣٦  (ت   املرتٰىض د  السيِّ   / ) ٢ة (ج  يع ُأصول الرش   يعة إىلٰ الذر 

ه: من قول  ه عن النبيِّ نما يروو :ابعهاور]] ٤٢٢[ص [

 . .».طأخ ىلٰ تي عمَّ أُ  جتتمع «ال

 هذا :من اخلرب قوا به رابعاً علَّ م فيام تويقال هل]] ٤٢٧[[ص 

 عٰىل اقتضائه صل. ثمّ األته فهي صحَّ  وا عىلٰ لُّ دت أنْ  جيبرب اخل

 ة يف أنَّ شبه ن، فالعو ما تدَّ عىلٰ ة جَّ مجاعهم حة وكون إمَّ عصمة األُ 

 لم.بة للعبار املوجخاأل ليس منحاد، ورواه اآل امإنَّ  ربذا اخله

 للتأمُّ ها عند امور كلِّ أُ  حيحه إىلٰ لفونا يف تصيفزع خما امإنَّ و

وما  ته، صحَّ يقتيض ءيشوقبوهلم لل ،ةعهم حجَّ اإمج أنَّ ٰىل ة عيَّ مبن

، للُّ ل وتعنفسه، ومتحُّ ب ءاليش الل عىلٰ شبه ذلك، وهذا هو استدأ 

نت كا وإنْ ر، اتَ معناه متو ونا أنَّ ٰى خمالفع ادَّ امك. وربَّ ل ذبنيِّ ونحن نُ 

ء شجاعة عمرو وسخا ٰى جمر روهاآلحاد، وأجمن جهة  هألفاظ

 . حاتم

ة أطبقت وأمجعت مَّ األُ  يها أنَّ ف أكثر ماف وىل،ألُ قة اطريال اأمَّ 

 نَّ القتاد، أل خرطذلك  ةون صحَّ تصحيحه والرضا به، ود عىلٰ 

ء العلام اع منمجيف اإل الفمن خ م، وكلُّ مسلَّ   معلوم والك غريذل

م يف ذلك أين أهنَّ فمن ، نكارغاية اإل كر ذلنكِ يُ  ثاً يوحد قديامً 

ة صحَّ  يف ةجَّ حلاهو  لذيرب ااخلذا ؟! ونحن قبل همصيبون

 ا هوممن مجلة هذا اخلرب  قبوهلم لَّ جيز عليهم اخلطأ، فلعمجاع ناإل

 لفت منهم يفأُ  دةاتنا عمَّ ألُ  أنَّ  عاؤهمدِّ ، وااخلطأ ئز عليهم منجا

وإذا  بون إليه.يه، وال جياافقهم علوال ن ا، ممَّ قِّ احل وقبول الباطل ردِّ 

، د الدعوٰى رَّ جم عىلٰ  وا إالَّ حيصلمل دة صحيح هذه العاطولبوا بت

عليه وز  جيال ال حق� وقب باطالً  ه ردَّ أنَّ منه  َف رِ من عُ  س كلُّ ولي

، وأكثر ما احق�  ويردَّ  باطالً يقبل ]] ٤٢٨[[ص / ة أنْ بالشبه

ا اعتقد  مدفع إالَّ ن ال يعندنا ممَّ  يكونوا نْ أ  مهب الظنِّ  حسنه قتضيي

 ما الَّ إ أيضاً  لبوال يقه، ردِّ  جوبإٰىل و اجتهاده اهطالنه، وأدَّ ب

 ما يقتيض ا جتاوز ذلك إىلٰ فأمَّ ته، ة أو شبهة صحَّ حجَّ عتقد با

ليه، ل إسبيال فاطعة غري داللة ق من  همعن حونفي القبي تهمعصم

 ستقصاء،الغاية ا )الشايف(اب لكتا تة يفالنك هذنا هتقصيوقد اس

 هكلُّ  عائدهو  اممَّ  ا يف هذا املوضع،خمالفون لزمهعٰىل ما يمنا وتكلَّ 

م بغري إٰىل استيالف عصمة القوعنه  حصف والفكشعند ال

 داللة.

  ،نعودَّ ة عٰىل ما يدالله ن فيمل يك ،خلرب ة اصحَّ  مناسلَّ  إذا ثمّ 

مومه ع أين هلم، فمن نكراً م طأً خفٰى ن هنَّ إ من حيث كاملجمل،ه ألنَّ 

 ؟!دوهجي ولن ذلك من دليل يف محله عىلٰ  بدَّ  والجنس اخلطأ، يف 

املؤمنني،  ىلٰ ة أو عمَّ ٰىل مجيع األُ تي) عمَّ ة (أُ فظمحلوا ل نْ ، فإبعدو

عة ساتقوم ال أنْ  إىلٰ ة الصفن كان هبذه م ه كلُّ ييدخل ف نْ لزمهم أ 

عٰىل  ة، عرص حجَّ  كلِّ  ع مجاإ نويك أنْ  طلتامع، ويباالجيل ٰىل سبع

 يانه.م بتقدَّ  ما

يكون  نْ أ  نو دخرب همن أين لكم أنَّ م يف اخلرب: ام قيل هلوربَّ 

مرفوعة؟ ومن  فظة (جتتمع) ساكنة غريني من لالع علَّ ، ولياً هن

 من التسكني؟فع الر هيف إعرابالذي ضبط 

 ي،نهلا ٰى اه معنمعن خرباً ون يك أنْ  مأنكرت ما :يل هلمام ق وربَّ 

 َوَمْن دَخَ  عاٰىل:تمن قوله كام جرٰى يف نظائره، 
َ
ُه �

َ
 ل

َ
  ن

ً
 [آل آِمنا

 ]]٤٢٩ [[ص/و ،)معيم غار(الز: له وقو ]،٩٧عمران: 

 نْ أ م، وهلم . وهذا ال يلزمهكثرةً  وما ال حيٰىص ، مردودة) العارية(

ه وز محلجي خرب اللضوع لره موذي ظاهظ اللفال وا عنه بأنَّ فصلين

ن نا، وعٰىل ماخلرب مع لظاهر يف بداللة، واالنهى إالَّ  أور ماأل عىلٰ 

 ن ظاهره الداللة.نقلنا ع ما عٰى ادَّ 

 من اخلطأ واحد منهم  لِّ ز عٰىل ك جيو  نْ أ  من أحال  الم عىلٰ الك  ا مَّ فأ 

ان إذا ك عة ام اجل ألمثال بأنَّ ك الذل ب تهم، ورضما ال جيوز عٰىل مجاع 

، وما عة ليست سوداً ام جلا ن كوت أنْ جيوز  د فالأسو  منها  د واح  كلُّ 

 مراد من نفٰى  نَّ ل، أل يتأمَّ  ل ومل صِّ مل ُحي  د منفهو اعتام  شبه ذلك، أ 

، و نفى التجويز والشكِّ رة، بل ه القد فى يس هو ن ل  اجلامعة عن  طأ اخل 

ا يف ه مثل  وم  يق  اجلامعة ال يف  الشكَّ  لة ترفع تقوم دال أنْ  وليس يمتنع 

 واحد ة، فقال: (كلُّ عرش إىلٰ  ر شاأ   يَّ النب  أنَّ  فرضنا  و ول د، اآلحا 

، منهم)  اخلطأ ال يقع عوا فإنَّ وإذا اجتم ، ئ منفرداً خيط  ز أنْ و منهم جي 

ٰى السواد والطول جمر  رِ  جي ، ومل يل ري مستح غ  صحيحاً  ذلك  كان ل 

 أنَّ  إىلٰ  ذلك من يذهب من تنع م، وكيف ي ن اآلحاد فيه كاجلامعة اللذي 

 ال يفعلون القبائح، وإنْ  م أهنَّ  ىلٰ عا ت  هللا لم ا ع  د ق  كة ئ املالاألنبياء و 

مع  جويز والشكُّ فارتفع الت منها؟!  ننيها ومتمكِّ درين علي ا كانوا ق 

  . ن لتمكُّ وا   درة الق 
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آلحاد ما ال جيوز جيوز عٰىل ا  ممتنع أنْ ه غرينَّ إ ذلك: ا قيل يفوممَّ 

كان  وإنْ  وص،صخم ءالواحد عن يشهو ، كستاجلامعا عىلٰ 

يف وقت  وخروجه ك،ل ذلليها مثز عوجي ال ةلكثريا امعاتجلا

ال ه ذلك كلُّ  كان وإنْ  وهيه بنفسه، ة، أو تشصيأة خمصوخمصوص هب

 .ارة عليهالقدمع ات وز عٰىل اجلامعجي

 عوامِ ُجي  ال جيوز أنْ م مجاع من جهة أهنَّ اإلة صحَّ  ٰى فن نم اوأمَّ 

مم ف اهلاختال مع ساً قيا دالواح]] ٤٣٠ص /[[ ءٰىل اليشع

فعل قد جتتمع عٰىل اللكثرية ا عاتاجلام نَّ أل ل،اطبف ض،غراألاو

ني كاجتامع املسلم شبهة،ة أو با بحجَّ إمَّ الواحد،  هبواملذ ،دحالوا

ة، مم، ألجل احلجَّ وتباين اهل رةكث، مع الةكثري اهب مذعىلٰ 

رية ثملذاهب الك اعىلٰ  واملبطلنيوالنصارٰى  امع اليهودواجت

  يحاملسلقول بقتل  اىلٰ عم هتكثر عمعوا أمج ة، وكاملشبهبا

 .اطالً كان ذلك ب وصلبه، وإنْ 

قد ا ألنَّ  إليه، فجهالة،يق ر الطرذُّ مجاع لتعإلمن نفٰى ا ا قولمَّ أ و

الشبهة ا ب الواحد، وترتفع عنَّعٰىل املذه ريكثخللق الا اجتامع نعلم

 قل.النأو  ةباملشاهدا يف ذلك، إمَّ 

يف   يد ما جيرواحال ءيشلٰىل اعفاقهم تِّ وا عهمان إمجعلم مون

ر. وقائع الكبامصار واللدان واألالعلم بالب رٰى الظهور جمو الءاجل

 يمر ووطخلحتريم اٰىل ن عفقوهم متَّ املسلمني كلَّ  علم أنَّ ونحن ن

ق والغرب والسهل الرشمسلم يف  كلَّ  مل نلَق  نْ وإ ،هاتمَّ ألُ ا

 قولال عىلٰ ن فقورٰى متَّ صالنواهود الي أنَّ  اً أيضعلم ناجلبل. وو

ق الرش اين يفنرصهيودي و كلَّ  ا مل نلَق نَّ ك وإنْ  تل املسيح وصلبه بق

وقد . هتاً مبا ذكرناه، كان مكابراً  امب دفع العلمالغرب. ومن و

يف اجلواب عن املسائل   هذه الشبهةعىلٰ  الكالم ااستقصين

 .فايةرشنا إليه كأ  وفيام الغاية، التبانيات، وبلغنا فيه

مجاع إلا (إنَّ  ن من قولنا:جبويع ينافلاخم نم رياً  كثوأرٰى 

  أنْ غرين اإلمام، مة إٰىل قول ونه حجَّ كرجع يف امل ة)، مع أنَّ حجَّ 

اللغو  ة إىلٰ فظهذه الل قيف إطالونا نسبوي مجاع تأثري،يكون لإل

 .يةكفافيه  لنكتة ماا يف هذه )الشايف(لكتاب ا يف انَّالعبث، وقد بيَّ و

 *   *  * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتٰىض املد لسيِّ ا /الملكاعلم يف  ة خريلذا

ا األخبار امل]] ٤٢٧ص [[ عاة وأمَّ   روونه عنه نحو ما يفدَّ

تي عٰىل خطأ»«ال قوله:من  آلحاد، ا  ينقلها خربوهذ،   جتتمع ُأمَّ

ة،  ]] وال قامت٤٢٨/[[ص  ميس بموجب للعلول به احلجَّ

 يف ونعرجيام إنَّ ؟ وهثل معىلٰ ل الكثري ألصذا اهتَمد يف فكيف ُيع

م مل  يهة عل إمجاع الصحابإىلٰ  ختصيصه وه، يردُّ وعملهم به، وأهنَّ

  يعرفونه. الك فيامتشكُّ هتم جرت بالأنَّ عادو

ل فسه، ألنَّ عمبن ءاليش عنٰى عىلٰ امل  يف الله استدوهذا كلُّ 

ةحال  ذلك هم عن الردِّ وما أشبهالصحابة وقبوهلم وكفَّ   ه إذافي جَّ

 مجاع.إلة احَّ ة صلدالم قدَّ مل يت

انت ك نْ من أنَّ معناه متواتر وإه صحيحعلَّقون به يف تيت وممَّا

د، وأجروه جمرٰى سخاء حاطريق اآل منن ألفاظه لفظة م لُّ ك

ة فيه[ كشبه ذلأ  و ممَّاعمر اعةوشجحاتم  ] ليس بصحيح، ال حجَّ

اء خس رٰى جاريًا جمأو ًا واترتكان م لوٰى هذا اخلرب وفائدته ألنَّ معن

نه من سخاء مويعل ٰى هذا اخلرب مامعنقل من اع كلُّ علم ، لتماح

ا يف فو مل خيتلكام ا يف ذلكا اختلفوعمرو، وملحاتم وشجاعة 

 ذا.نظائره. ومعلوم خالف ه

ة هلم، ألنَّ رب مل يكن يف خلال هذا قنلَّمنا ذا سوإ ه ظاهره حجَّ

د املرا علَّ لطأ وخ كّل  املراد به أنَّ أين  كر، فمنننفٰى إمجاعهم عٰىل م

 هو الكفر؟ لذيخلطأ اابه 

 مٰىض وم، فقد م العقتيضق النفي وأنَّه يا بإطالواحتجُّ  فإنْ 

 عليه. لكالما

تي» موب  أو قنيدِّ املص عبه مجي راديُ  نْ ن أ عد، فال خيلو لفظ «ُأمَّ

جياب ل إللثواب، ويف األوَّ ون م املؤمنون املستحقُّ بعضهم وه

نَّ ظاهر أل لساعة،ايوم  ته إىلٰ مَّ أُ ن مر صاعع األأهل مجي ا عىلٰ همحل

ة. جَّ  حعرص لِّ كاع أهل يكون إمج ، فيبطل أنْ يقتيضا هكذ العموم

 ونه أنْ يراعذي ال  املؤمنني وجب أيضًا بالظاهرىلٰ لوها عمح وإنْ 

 ]]٤٢٩/[[ص  ل قيام الساعة عٰىل سبيمؤمن إىلٰ  كلِّ  ل عىلٰ مَ ُحي 

ة.األعع يمج ]هلامع [أ تاج يكون ويبطل أنْ اجلمع،   صار حجَّ

ملؤمنني دون سائر ا عىلٰ ين هلم محل ذلك ن أ نَّه مأ عٰىل 

يف من ُأريد به، فيخرج ًا  مدحيضخلرب ال يقتا  هذانَّ قني، ألاملصدِّ 

 مة.املتقدِّ لك يف اآليات ذ  قلناامك مجلته، ه منحقُّ يستمن ال 

*   *   * 

 : )ـه٤٦٠ (تلطويس ول/ الشيخ اهيد األُصمت

تي مَّ أُ مع ال جتت«: ه أيضًا بقول وادلُّ استو ]]٥١٩[[ص 

ال و ، واحدخرب  ه؛ ألنَّ االحتجاج به ذا ال يصحُّ هو أ».خطعٰىل 

 ا.هكلُّ ذه املسألة طريقها العلم هو ،علامً يوجب 

ة له  مَّ ي األُ لقِّ ذا اخلرب من ته تصحيح يف ا يعتمدم لُّ وك
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جرت  م ماهتادع نَّ أ و ع،مجااإليف  هت بتدلَّ ة اسمَّ األُ  أنَّ و ول،بالقب

 وهنمعٰىل ك ه مبنيٌّ إنَّ ف لوم، ما هو معإالَّ  كذل مثل يفعلوا يف بأنْ 

م أخطأوا يف يقول: إهنَّ  ل أنْ لقائ نَّ ؛ ألكيثبت ذلعُد مل بو ةً حجَّ 

ًة بدليل وهنم حجَّ كبت يث  بعد أنْ إالَّ  كن ذلم نفال أما، كلع ذمجي

  تقتيضي» التُأمَّ «ظة لف أنَّ من  - تايف اآلي مما تقدَّ و خلرب.غري ا

ال  خطأ منهم؛ من حيث لِّ كي نففيد «اخلطأ» ال ي أنَّ و ة،مَّ ع األُ مجي

 كالم واحد. هنا، فالًا هاأيض يعتمد - غرقاهنا مستهلفظ 

زومًا،  جم  النبيُّ  لهخلرب قاا ونكي أنْ تنع يم ال وقيل فيه:

 ووهفر يهفة وارأ الطام أخنَّ إو خطأ،عٰىل معوا جي نْ ه هناهم أ أنَّ كف

ا بضبط ما جيري هذيث ب احلداة أصحعاد رِ مل جتو ًا،وعمرف

 .ٰى رجامل

املراد به  أنَّ ٰىل ظ اخلرب علفحيمل  أنْ  تنعمل يمم الرفع، ولو ُسلِّ 
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اضع الذي أرشنا املو ] يفوركفاؤه [مذاستيو ،بحمد اهللا واضح

 إليه. 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠الطويس (ت  يخلشا /)١ جلشايف (يص اتلخ

  وير بام عمجااإل ة صحَّ عىلٰ  وا أيضاً لُّ ستد]] وا١٨٠[[ص /

ر: وبلفظ آخ ،خطأ»  ىلٰ تي عمَّ مع أُ ال: «ال جتته ق نَّ أ   عن النبيِّ 

 ،»جلامعةع اه: «كونوا م». وبقولأعٰىل خط يتمَّ ليجمع أُ اهللا يكن  مل«

 ظ.افمن األلذلك به أش وما ،مع اجلامعة»اهللا «يد 

  ار آحاد الها أخبا كلَّ هنَّ ق هبا، ألالتعلُّ  ألخبار ال يصحُّ ا وهذه

 .علمالقها ه مسألة طريذوه ،امً عل توجب

 بالقبول وعملت هبا، هاقتة قد تلَّ مَّ األُ  نَّ إلوا: ويق أنْ وليس هلم 

ك ا ذلمنسلَّ قتها بالقبول. ولو ها تلَّ كلَّ ة مَّ األُ  م أنَّ سلِّ : ال نُ الً ا أوَّ ألنَّ 

ال  اع الذيمجة اإلحِّ كالمنا يف ص ة، ألنَّ ا حجَّ يهف أيضاً  نمل يك

ٰى حتَّ   يصحُّ رب الخل، واثبوت اخلرب ]]١٨١ص [[/بعد  الَّ إيثبت 

 أ. خطال جيتمعون عىلٰ  مبت أهنَّ ثي

يف لوا وعوَّ ه األخبار، ملوا هبذعم قد هنَّ إلوا: يقو وليس هلم أنْ 

 يقبلوا ال دهتم أنْ ا عقد جرت ن. وزما مجاع عليها يف كلِّ ة اإلصحَّ 

م،  ذرهعل اً عقاط ذا كانإ الَّ إه ملوا بجرٰى وال يعرٰى هذا املما ج

خبار، األذه مجاع هبة اإلصحَّ  وا عىلٰ لُّ استد مهنَّ أ م لِّ سنُ  ال: الً ا أوَّ ألنَّ 

يات التي  اآلعىلٰ  مجاعة اإلوا يف صحَّ دنوا اعتميكو تنع أنْ ال يمو

م  فمن أين هل ،اهب ستدالل الة اصحَّ يف  ئني خمطكانوا  نْ إذكرناها، و

از وا جاستدلُّ  مهنَّ أ  ملِّ ُس  لوو ؟اعمجاإل ةٰىل صحَّ عوا هبا م استدلُّ أهنَّ 

ة ا قاطعهنَّ وا أ ، ويكونوا اعتقدهباتدالل س االوا خمطئني يفيكون نْ أ 

 عليهم.ت الشبهة دخل ب منبرض كيكن كذل مل نْ إللعذر، و

 ال ٰى أنْ رجهذا املري  جيفيامم ما جرت عادهتم هنَّ إوقوله: 

 رفيه أكث كن ي نه مليقرتحوية ما غا مناصحيح. فلو سلَّ ال الَّ إيقبلوا 

يق للعلم، فمن طر هوأنَّ  ته،يعتقدون صحَّ  بام الَّ إ واال يستدلُّ  أنْ من 

، ربة اخلد صحَّ  بعالَّ إ ال يثبت اعتقدوه صحيح، وذلك ما نَّ ين أأ 

 ة.ه من األدلَّ أو غري

 ٰىل طائفة منع ل اخلربمحي از أنْ ك جلذل يعم من مجلولو س

ال تفيد ة) مَّ لفظة (األُ  نَّ أل ،د آل حممّ من ة ئمَّ ة وهم األمَّ األُ 

ت أوٰىل من حيث دلَّ لك يه. وذفلقول  ا ما مٰىض عىلٰ  اقستغراال

 مجيع ىلٰ جيب محله ع قالوا: نْ إقبائح. ولة عٰىل عصمتهم من الدالال

 لغريهم أنْ  انة، كمَّ بعض األُ  رادامل نَّ ة لفقد الداللة عٰىل أ مَّ األُ 

 أنْ  ىلٰ إ  ن النبيِّ ن لدة ممَّ األُ مجيع  خلرب عىلٰ ول: أنا أمحل ايق

  فمن  ،هم ويتناول شملة) يمَّ (األُ لفظ  نَّ إث ن حيم اعة،تقوم الس

 ة؟ حجَّ عرص مجاع كلِّ إ نَّ أ  أين

 سمعيكون راويه ي ل ال يمتنع أنْ خلرب األوَّ ا نَّ إقيل: ه قد نَّ أ عٰىل 

م ي هلراد: النهويكون امل، زوماً جم )الملسوآله ا هيلع( بيِّ الن عن

 ليس من عادة. وخطأ ]] عىلٰ ١٨٢عوا /[[ص جيم نْ عن أ 

ا ذإهذا املجرٰى. و ري يام جيفعراب ديث ضبط اإلاحل ابأصح

 به. االحتجاج سقط أيضاً  لك حمتمالً ذ انك

 عىلٰ ٰى تمَّ ليجمع أُ اهللا قوله: «مل يكن ثاين: من ا اخلرب الوأمَّ 

 خطأ. عىلٰ   جيتمعونم: الهنَّ من ذلك أ  ءيجي يح. والحصفخطأ» 

بذلك دون تنا مَّ ألُ ختصاص فيه اال هذا نَّ إلوا: يقو هلم أنْ يس ول

. وذلك م عٰىل اخلطأمَ سائر األُ  مع جيالتعاٰىل اهللا  نَّ م، ألمَ ئر األُ سا

ر، لذكبا هؤالء خيصَّ  لوه فال يمتنع أنْ ٰىل ما قامر عكان األ نْ إه ونَّ أ 

 رنظائولذلك ليل آخر. بد حاهلم كحاهلم يعلم أنَّ  م همن عداو

خلطاب يل ادلول بهذا هو الق نَّ  أىلٰ خبار، عة يف القرآن واألثريك

 ب.باا ال هذمن خالفنا يفثر مده أكتال يعالذي 

 من قوله: )وآله السالمعليه (نه عبام روي : وا أيضاً وقد استدلُّ 

منا به عٰىل لَّ تكفام  ،»احلقِّ  عىلٰ ين اهرتي ظمَّ «ال تزال طائفة من أُ 

  هذا اخلرب.عىلٰ م و كالل هوَّ اخلرب األ
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لم عه والالع عليالطِّ هو ا: للغةاألمر يف ا ىلٰ ور عهالظ أنَّ عٰىل 

ر عٰىل هه قد يظنَّ ي فعل ما خيالفه، ألنفو ك بهد التمسُّ ليس يفي و .به

 فيد: يخلربا ]] من ال يعمل به، فكأنَّ ١٨٣/[[ص  هويعلم حلقِّ ا

، بمعنٰى: قِّ احل ىلٰ هرة عون ظاتك أنْ  ة ال بدَّ مَّ ألُ من افة ئاط أنَّ 

 اخلطأ، عىلٰ  ةمَّ ع األُ اجتامن نع موهذا ال يم به.ملة اعليه وع لعةمطَّ 

ه  تعمل بال احلقِّ  لعة عىلٰ الطائفة املطَّ  ذهون هتك جائز أنْ ه نَّ أل

ع عند يمتنال ا . وهذا ممَّ ل عٰىل علم باحلقِّ طأ والباطوتفعل اخل

ة تفعل اخلطأ مَّ ألُ ا ين باق وتكو ة،مَّ األُ طائفة من  نا عىلٰ موصخ

،  لقد حصة مَّ ن األُ طأ مخل ااالجتامع عىلٰ ون فيك ،ل للشبهةوالباط

 رب.ة اخلالممع س

*   *   * 

  سائر الروايات: ب)

 :)هـ٤٣٦(ت  رتٰىض د املالسيِّ  /)١ة (ج ميف اإلماالشايف 

تي مَّ من أُ  فةزال طائي «ال: لهن قوه مرواا ما فأمَّ ]] ٢٣٨[[ص 

 أنَّ  عىلٰ  .هستدالل بل االبطِ مناه يُ  قدَّ فام، »قِّ احل ن عىلٰ اهريظ

ليس  العلم به، وو ه،عليالع طِّ هو اال ر يف اللغةاألم عىلٰ  الظهور

 ٰىل احلقِّ عه قد يظهر ه، ألنَّ فخيال ما ك به، ونفي فعليد التمسُّ يف

 ال بدَّ  ةمَّ ألُ فة من ائاط أنَّ  يفيد رباخلويعلمه من ال يعمل به، فكان 

، وهذا به املةعة عليه، لعمطَّ  ، بمعنٰى احلقِّ  ة عىلٰ اهرظ نتكو من أنْ 

ه نَّ أل ]]٢٣٩[[ص ، /أطخلفعل ا ة عىلٰ مَّ امع األُ اجت منمنع ال ي

 فعلمل به، وتعال ت احلقِّ عة عٰىل لة املطَّ تكون هذه الطائف جائز أنْ 

 ند خصومناع  يمتنعال اممَّ  اوهذ ،قِّ احلاخلطأ والباطل عٰىل علم ب

 اطلوالب عل اخلطأة بفمَّ يكون باقي األُ ة، ومَّ ألُ ن ام ةطائف عىلٰ 

ل مع سالمة د حصة ق مَّ ألُ اأ من ع عٰىل اخلطجتامالا ونللشبهة فيك

 .اخلرب

ة جلنَّ ا كن بحبوحةيس ه أنْ : «من رسَّ ا ما رواه من قولهفأمَّ 

 ن ذلك مريغ إىلٰ ، عة»جلامع او«يد اهللا م، مع اجلامعة» يكنفل

عد با يممَّ  فهو ،وترك اخلروج عنهام اجلامعة، لزو يفبة املرغِّ  األقوال

س يتناول ة ليتملة حمعامظ اجللف ع، ألنَّ مجااإلة رصن ق به يفلُّ لتعا

نة عيَّ مجاعة م  ختصيصىلٰ داللة ع ة، وال فيهامَّ األُ  مجيعا اهرهبظ

ال خدي نْ ا أإمَّ  مالَّ والاأللف  خصومنا أنَّ  ومن مذاهبمنهم، 

يف اجلامعات  ل، ألنَّ هاهنا حما ستغراقاالو ،غراٍق و استأ  يٍف لتعر

 هذا يفود فقوالتعريف م اعه،ب اتِّ عىلٰ  ح احلثِّ قب ة يفهمن ال شب

 هلم عىلٰ  اول هذا اللفظعة جيب تنارف مجا ما نعألنَّ وضع امل

 فظةالل ذههب نة خيتصُّ منهم مجاعة معيَّ عٰى ادَّ  ومنالفينا، مذاهب خم

 امعة.ك اجلتلٰى غري عادَّ كمن 

 *  *   * 

قض  نشم يفانا أبو هوقد ذكر شيخ(ا قوله: فأمَّ ]] ٢٦٣[[ص 

 رةتظاها م، ألهنَّ طرارباضتها حَّ م صلَ عاألخبار يُ هذه  إنَّ  هلام:اإل

  ، وعدل عن ذلكٰىل غري رجم، إ  هار أنَّ باضطر معلَ كام يُ  فاشية

حسم أ  فهو حَّ ص إذاهذا و ،ةعادلبامن االحتجاج  سائر ما ذكرناه

ان ك -صحَّ  لو -ادَّعاه أبو هاشم ، فال شكَّ أنَّ ما ..)ب.يألشاغل

 .دبعي همرام تصحيح أنَّ  ، غري لألشاغيباسامً ح

ة األخبار التي يف صحَّ  عييدَّ  ن أنْ متديِّ  تحسن يس وكيف

ن ال ة من خيالف فيها ممَّ ار مع كثرضطرمجاع االليها اإلإ يستندون

مجاع  اإلن نرصممَّ  داً حنجد أ مل و ضطرار،الافع د همبعض ىلٰ ز عجيو

التي بار خ األاالضطرار يف عاءادِّ  قدم عىلٰ أ  مني والفقهاءملتكلِّ من ا

ا معرتفون بأهنَّ  عمياجل ]]٢٦٤[[ص / ، بلتهيف صحَّ  ق هبايتعلَّ 

الذي  االستداللتصحيحها بٰىل وصلون إام يتنَّ إو آحادٍ  أخبار

 لمحومن  ضع،وهذا امل ه إىلٰ في بالغ، وتابسلكه صاحب الك

 ت صورته.عاء الرضورة عرف ادِّ سه يف هذه األخبار عىلٰ فن

 عىلٰ  عون جيتمالم هنَّ ملراد به أ ل: اقامن  وقول(قوله: ا فأمَّ 

 ال خيتصُّ  كذل ألنَّ السهو ال وجه له،  معنٰى ب ي هوالذ اخلطأ

ال  اممَّ  ذلك نَّ أل لك،ذفريق منهم كحاهلم يف  كلِّ  الح ، ألنَّ ةمَّ األُ 

زهم ي يوجب متيُّ ملدح، وال االختصاص الذا ةيقريهم طف يضتيق

جملة،  أ كاملة اخلطلفظ أنَّ  لفام سا فينَّبيَّ  د فق )،...ممَ ر األُ من سائ

نه منفي بعض مجيع اخلطأ، وال  ها نفيهرن ظاستفاد مال يُ ه وأنَّ 

ار نتظطع، وامساك عن القاإل الحتاملواجب مع اال ، وأنَّ معنيَّ 

 ه.بد راعن امل ئباملن ليالدل

هم شارك ي السهو عنهم وإنْ يريد بالكالم نف تنع أنْ يس يمول

عتهم اكم مجريق منهم كحف لِّ ك حكم م، وكانمَ ألُ ر اسائ كيف ذل

فيهم،  منطوق بهة حكم مَّ السهو عن األُ  فين ملعنٰى، ألنَّ ذا ا هيف

 بلم، هعدان  نفيه عمَّ ة عىلٰ مَّ حلكم باألُ ا ليق هذاتع يس يدلُّ ول

ا حكمهم، وهذا أصل يوافقنك ريهم فيهم غحك يكون نْ أ زجائ

ك ه التمسُّ يرضُّ ث بحي ام تناساهربَّ  هنَّ أ  ب إالَّ عليه فيه صاحب الكتا

 ه.ب

ٰىل نفي السهو عنهم، ع الٌّ ل: فالعقل ديقو أنْ  س ألحديول

واجب عقل عليه؟ والداللة ال ذلك مععٰىل ل اخلرب موجه حل فأيُّ 
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ريق هو اخلطأ من طو  قل،لعاب هيديستف ر الأم ىلٰ حيمله ع أنْ 

  منكر أنْ فغريكر، ذعٰىل ما  كان داال�  وإنْ  العقل الشبهة، وذلك أنَّ 

  يدلُّ ام ع با ورود السمبطلنلو أ يد، وكالتأ ه عٰىل سبيلمع بالس ردي

 ، أو كثريالسمع ]]٢٦٥[[ص / ثركإبطال أ  العقل عليه للزمنا

ن يأباه أحد م الا ممَّ  لقالع يف امل داً كِّ ؤكان ورود السمع م منه، وإذا

 كماحل قيتعل أنَّ األصل األخري الذي هو  أيضاً  ار، وصحَّ ظَّ النُّ

يف  بهق ما تعلَّ  سائربطل الفه خداه بما ع  أنَّ عىلٰ  لُّ يد ال بموصوٍف 

 ، ومن أنَّ قل عليهالع ام يدلُّ بد السمع هذا املوضع من إنكار ورو

 أنْ ن منع موي ،مكباحل ايصهصخت يضيقت ةمَّ ص اللفظ باألُ اختصا

 ىلٰ ع يدلُّ  ها، وليس يف الكالم ماكها فيه غرييرش اد حكامً املر يكون

كان  وإذاهم، طأ عنفي اخلثر ما فيه نوأك ه،مهَّ توما  ح حسبملدا

كون ي بعضها ال ، وعىلٰ الوجوه يكون مدحاً   بعضعىلٰ  طأنفي اخل

 ٰى عن ادَّ من اوك  دح، املالكالم ما يقتيض هرمن ظا مل يستفد مدحاً 

عن نفي هاهنا هو الواقع اخلطأ امل اللة عٰىل أنَّ إٰىل الد راً تقذلك مف

 ا الا ممَّ ذه، وهممدوحني ب اكونوي نْ أ حَّ السهو ليصعن ال  ةالشبه

راد ملاخلطأ ا عٰىل أنَّ  داللقد اعتمد يف االست كانذا يل إليه، وإسب

ه ل تثبيال  حدامل كاندح، وعاء املو عٰىل ادِّ بالسهو الواقع ليس ه

 نعاه فقد باأراده وادَّ اخلطأ املنفي هو ما  نَّ يثبت أ  عد أنْ ب إالَّ 

 ده.عتامابطالن 

  عىلٰ   ال جيمعهمعاىلٰ ه تك أنَّ لاد بذاملر : إنَّ وهلموق (ه: قول افأمَّ 

مها ذكر ني اللذيند به الوجهاام أرنَّ إف )،مناهاخلطأ يبطل بمثل ما قدَّ 

ة مَّ ف األُ وصخصيص، وتلا يضتيقم الالك دمها أنَّ وأح أبطلنامها

ز جيو لمدح، والل ضٍ ه مقتواآلخر أنَّ  غريها، كها فيهام ال يرشب

ام يمنع ني بلوجهدنا اسقد أفلمدح فيه، ول خلمد ال  ماله عىلٰ مح

 .وثانياً  الً هبام أوَّ  قهتعلُّ من 

  اهللا من قوله: «مل يكن  ويعنٰى ما رقيل: فام م نْ فإ(له: وا ق فأمَّ 

ه قيل له: املراد أنَّ ، ٰىل اخلطأ»ع هة نبيِّ مَّ أُ  معجلي ]]٢٦٦ص [[/

 ال تعاىلٰ  اهللا طل وأنَّ لبان ادو قِّ  يف احلاٰىل ال يلطف هلم إالَّ تع

يكون  طأ، فال اخلعىلٰ  ندهفقون عيتَّ  الذيساد الستفام عن فهيرص

 رب اآلخر الداّل ة اخلصحَّ  لتكليف، ومنا طريقة نم مانعاً ذلك 

 ). رهمياطأ باختخل اعىلٰ  ونعمتجي الم أهنَّ  عىلٰ 

  هألنَّ  ،فصلبيل هذا ال حكيناه قُ ق بامه كالم من مل يتعلَّ وكأنَّ 

 السهو يف معنٰى اد باملر أاخلط يكون زمه أنْ ن ألم ملزاإ يف ردِّ ل وَّ ع

 ة منمَّ هلذه األُ  يصاً  ختصيضك ال يقتذل وٰىل عٰىل أنَّ األُ  ةوايالر

الن دخي يعاً مج وجهانالو، حلمدل ضٍ مقتالكالم  ريها، وعٰىل أنَّ غ

مل «ل قوله: ه تأوَّ م عليه، ألنَّ هذا الذي نحن يف الكال بهعٰىل جوا

 لطف يه تعاٰىل الأنَّ  عىلٰ طأ» خلٰىل اه عة نبيِّ مَّ أُ  جمعلي تعاىلٰ  هللاكن ي

  ني، فكلَّ سائر امل مُّ يع ا حكمذسدهم، وه وال يستف باطلهلم يف ال

ف  املكلَّ ىلٰ هللا تعاا يلطف أنْ من  نمأ قد  لدليلا ، ألنَّ ممَ ومجيع األُ 

من  ة مَّ ب حكم أُ وال يفرتق يف هذا البايستفسده   القبيح أو أنْ يف

ي نف نَّ ة، ألمَّ ألُ ق باعلَّ ذا يتهويله موجب تأ يف يضاً ح أ مد ة، والمَّ أُ 

قتضاه يف فيهم ال اً  مدحاقتٰىض  لو اممَّ   القبيحلطف اهللا تعاٰىل هلم يف

 وز أنْ ه ال جي أنَّ ىلٰ قطعنا ع نم وكلُّ  ار،فَّ لكُ او طنيالشيالفراعنة وا

ما بعض  تاب عىلٰ الك اعتمد صاحب ح، فإنْ ف له يف قبيلطَ يُ 

ه متووا فيام ذكرشرتكا إنْ فني وملكلَّ ا قول: إنَّ ي أنْ ثل ة م مزيَّ يقتيض

 يضب يقتعن سب  بيِّ الن ل صدر منهذا القو غري ممتنع أنَّ ف

 ]]٢٦٧ ص [[/ تقدن معيكو أنْ ا بمَّ م، إ الكال ته هبذامَّ أُ ختصيص 

إٰىل غري ذلك  ،هلموسائل سأل عن ذلك من حا قد ذلك فيهم،عتا

ده، رما أوو عٰىل مثل السهاب  بنعتمد يف أنْ  لناكان  باب،األس من

م الزبه اإلالذي دفع  فقد وضح أنَّ  رف،بح كالمه حرفاً  به ندفعو

 وايةالريف ه تمداع الذي أويلهد تفِس يُ  وىلٰ ة األُ الرواي ه يفعن نفس

نا نعلم كيف ة، ولسجيتمعا يف الصحَّ  جيوز أنْ   الام، وأهنَّ ٰى خراألُ 

 عليه؟  ذاذهب مثل ه

عٰىل تي مَّ أُ تمع جت «ال :قوله  نَّ ل: إقا من وقول(قوله: ا فأمَّ 

 أنْ قال: جيب ه كأنَّ  ،مالزاإل بهفاملراد  ان بصورة اخلربك نْ وإ اخلطأ»

لمجاز ل ال يرتكرب اخل اهرذلك ظ، ويدعأ، فب خطمعوا عىلٰ تال جي

سائر  ة هلم عىلٰ ال مزيَّ  نْ الوجه يوجب أ  هذا  أنَّ  داللة، عىلٰ غريب

 فليس ،)باطلوهذا  ،مدح بذلكهم لحقال ي  أنْ تيضويقم، مَ األُ 

يف جع املر ام، وإنَّ ءبيش يكون اخلرب إلزاماً  أنْ فع ل عليه يف دعوَّ ما 

ريك بتح ردتو نْ فإرواية، ال ىلٰ نهي إ والخلربعٰىل ام محل الكال

ي وليس بجزمها فالنه وردت ، وإنْ املراد اخلربف )جتتمع( ةلفظ

جاب بام ون أ يك أنْ  إالَّ  مَّ هُ لَّ ال دخل،مة هاهنا احلقيقللمجاز و

)، جتتمع( لفظةكة حر له مع تسليميسأ ل منن سؤاعب به أجا

قاله  اممَّ  ن هذاع ضاً اب أياجلو، ورباً  يكون خال ذلك أنْ  ويلزمه مع

 ليس يقال له: أنْ  ئلذا الساه يف جواباجب الوبل ، غري صحيح

 قةً حقيال  ،ع احلركةم )ال جتتمع( من لفظة يفهم النهي جيوز أنْ 

 .زاً جما وال

إمجاع  عٰىل أنَّ  إالَّ  رب ال يدلُّ اخل إنَّ قال:  ول منوق(ا قوله: أمَّ ف
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 نَّ ن أأي فمن ة،حجَّ ته مَّ أُ  نه منان يف زمك ]]٢٦٨ص [[/ من

ته مَّ أُ  ا أنَّ نَّا قد بيَّ نَّ أل، وذلك طلة غحجَّ  صارألعر اائمجاع يف ساإل

ه زمنيف ٰىل من كان ع ع تقامفني كلَّ املك بعده من  يء من جي تقع عىلٰ 

مجاع لوا اإلعج مكي عنهم أهنَّ املح نَّ ٰىل أ عفيه  داخلون كلٌّ  بل

ة حجَّ  اعمجإلعلهم ام جهعن ، وثبتةعهم حجَّ اكان إمج ة، فإذاحجَّ 

اه يف إبطال  منا قدَّ كنَّ  امل دؤكِّ مف )،رناها ذكم صحَّ د وقت فق يف كلِّ 

يف  كانمن ة بخمتصَّ  غري كانت إذا )تيمَّ أُ (لفظة  ألنَّ  ،ربق باخلالتعلُّ 

 يأيت يفمن يع عٰىل مج لهاب محووج عاه،ما ادَّ حسب  زمنه 

مجاع سائر إ ربخلاد بارامل يكون نْ أ منا لهاد إلزكَّ تأاملستقبل فقد 

 أخذاللفظ إذا  نَّ أل ،معجلا سبيل عىلٰ  صارألعا م يف مجيعمَ األُ 

اخل ر دعصاألع سائر اإمجا عٰى أنَّ ومن ادَّ   ذلك،بعمومه اقتٰىض 

 رقاً اللفظ، ومط ظاهرل اً صصِّ خمكان  دل ال اجلمعالب بيلس فيه عىلٰ 

 قدو، يعهمن مجدو العرص لِّ ك بعض أهلب اجيعله خمتص�  صمه أنْ خل

من   دهبع يءجي نعٰىل م تقع تهمَّ أُ  نَّ إ(قوله:  نا بام ذكره منيرض

اهد  ش )ون فيهداخل يف زمنه، فالكلُّ  كان فني، كام تقع عٰىل مناملكلَّ 

مع جل عٰىل االَّ ون إال يك كلِّ لٰىل االلفظ ع قوعو ألنَّ  ،ته إلزاماً لصحَّ 

وقت  كلِّ  ة يفع حجَّ امجهم اإللجع اه منعما ادَّ دل، وليس ون البد

كن  يماية ما هن قه، ونتحقَّ  الك وهم ذلا مل نعرف عنبصحيح، ألنَّ 

اهبهم، ومذ اخلروج عن أقواهلميكرهون  م كانواعٰى أهنَّ دَّ يُ  أنْ 

 . ن من خالفهمعوبدِّ يُ و

 رصع جب يف كلِّ ك واذل م أنَّ هعتقادا افأمَّ  ]]٢٦٩ [[ص/

ف ييض ا نراهم اب عىلٰ تالكصاحب وم، وقد صار ان فغري معلوأو

 معلوماً  هلة، وجيعصحابال ىلٰ المه إك ز به من املطاعن يفما يتحرَّ 

 ك. ما ينفع ذل قلَّ و ،من جهتهم

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠(ت يس الطو لشيخا /)١تلخيص الشايف (ج 

مع   كنة فلياجلنَّوحة ه بحبرسَّ  : «منروي من قولهما  امَّ فأ

بة ملرغِّ قوال ااأل من ري ذلكغ ىلٰ إ ،»ةامع اجلعىلٰ اهللا «يد و ،امعة»اجل

ة يف نرصق به التعلُّ د  يبعامَّ مف ،عنهاروج اخلرك عة، وتيف لزوم اجلام

ها مجيع اهرل بظوليس يتنافظ (اجلامعة) حمتملة ول نَّ ع، ألمجااإل

ومن  ، نة منهمعيَّ عة مص مجاختصي عىلٰ  فيها داللة وال ة،مَّ األُ 

يف أو عرللت اليدخ نْ ا أ مَّ إم الَّ لوا األلف نا أنَّ مذاهب خصوم

هة شبمن ال  ةع اجلاميف نَّ ألل، هنا حماواالستغراق ها ،ستغراقاال

 ا مانَّ وضع، ألعريف مفقود يف هذا املباعه. والتاتِّ عٰىل  حلثِّ يف قبح ا

نا. الفيهب خممذا م عىلٰ ه اللفظة هلل هذتناوب رف مجاعة جينع

ة لفظال ههبذ تصُّ نة ختعيَّ م]] منهم مجاعة ١٨٤[[ص / ٰى عومن ادَّ 

 غري تلك اجلامعة. عٰى ن ادَّ كم

تي خبار الواألت  اآلياىلٰ لكالم عيف اية كافه مجلة فهذ

ق وفِّ امل واهللايه. اع عٰىل ما يذهبون إلمجة اإلها يف نرصاعتمدو

 للصواب.

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠(ت ويس طيخ الالغيبة/ الش

كون ي امم إنَّ كندمجاع عإذا كان اإليل: ق  نْ إف ]]٢٦[[ص /

 لة مجل قوله يف، فمن أين تعلمون دخوعصوم فيهون املبك ةحجَّ 

تثقون  عنهم فال منفرداً  ون قولهيك  جاز أنْ ة؟ وهالَّ مَّ ال األُ أقو

 مجاع؟باإل

 أنْ  ][من بدَّ  ة فالمَّ ألُ ء الامن من مجلة عكا إذا م: املعصوقلنا

 يكون نْ ز أجيو ه الوال العلامء، ألنَّ قأ لة مج يف موجوداً  قولهيكون 

 [من] أنْ  دَّ ب ال يه، فإذاً ذلك ال جيوز عل فإنَّ  ،للكفر مظهراً  اً فردمن

 مام.اإل هشككنا يف أنَّ  ، وإنْ قواليف مجلة األه كون قولي

 نْ الف فيه، فإء خيعلامالووجدنا بعض ة مَّ ألُ أقوال ا فإذا اعتربنا

 ليس همنا أنَّ بقوله لعل عتدّ  نمله مولده ومنشأعرف ون فهنعر اكنَّ

 . املسألة إمجاعاً تكن  ه ملككنا يف نسبش إنْ و ،مابإم

*   *   * 

  حابة: الص  عمل -   ٣

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /)١مامة (ج اإلايف يف شلا

ت ا ثب معىلٰ مدا وغريها اعتوقد (ا قوله: فأمَّ  ]]١٢٠[[ص /

  إقامة فزعوا إٰىل   يِّ بعد وفاة النم بألهنَّ  ، بةاالصح من إمجاع 

تواتر من األخبار، و َل قِ نه، وما نُ م ال بدَّ  نْ  أ يضيقت هجعٰىل و ماماإل

لعقد أليب بكر يوم د االتهم عنح لناه منق  عٰىل ما  لُّ يد ذلك يف

ٰى جرلشورٰى وما ة اقصَّ  بعده يف بعده لعمر، ثمّ  ة، ثمّ السقيف

د التشدُّ  ا أنَّ منعلوقد  ،] عيلٍّ نني [ملؤما مري]، وبعده ألا[هـيف

  يكون إالَّ ال عد حالٍ ب نهم حاالً ي جرت متلا هوالوج عىلٰ  يف ذلك

 ). ...منه دَّ ال بذي ال مر الواجبيف األ

حسن إقامة اإلمام عٰىل  - كان داال�  إنْ  - يدلُّ ذكره  ذيفال

،  وزمانعرص  كلِّ ذلك يف  عٰىل وجوبدلُّ ال يوز نصبه، وجوا

 ٰى رللشو معونكر واملجتيب بدون ألق ن العايكو نْ نع أال يمته ألنَّ 

، ضته احلال اقتوحرصوا عليه ألنَّ  دروا إليهإٰىل ما با  بادرواامإنَّ 
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ليس العقد فيه فساد وانتشار، و إمهال نَّ أ ظنوهنم يفه غلب ألنَّ و

في من ين - حالٍ   كلِّ عىلٰ  -ة موب اإلمايف من خيالف يف وج

ما  ونا فيكهالفزع إليل حوابعض األ يضتيق أنْ سنها ويدفع ح

ستغنٰى عنه يُ  وز أنْ اإلمام قد جيم: إنَّ قوهل من لب له، اً حجاجذكره 

ن فيها يلزموس  النانَّ أ الظنِّ  ب يفتغلتي عض األحوال اليف ب

ل حواألعنه يف ا كان غري مستغنٍ  ر وإنْ الصالح والسداد يف األكث

سائر ما و ه،ال نصبإمه ع عند الفساد يقأنَّ  الظنِّ  لتي تغلب يفا

 يف كلِّ  اإلمامة بعٰىل وجو لُّ يد رص الواحل دلتشدُّ ا من هذكر

هلا  حلالء اتضا]] اق ١٢١[[ص /الذي ذكرناه من ، ألنَّ حالٍ 

لعاقدون أليب املبادرة مثل ما استعمله اد والتشدُّ  من فيه مل عتيس

 ر.بكر وأكث

ة صنيِّ (وممَّا ُيبه: قول افأمَّ  لف ن خام كلَّ  نَّ أذلك  اإلمجاع يف حَّ

 عض اخلوارج،يف ذلك ب ام خالفإنَّ  هنَّ ألمجاع، اإل يف َعدُّ فيه ال يُ 

م ال ُيَعدُّ وقد ثبت  افأ اع،ون يف اإلمجأهنَّ ُيَعدُّ  نْ د من أعبأرضار ف مَّ

ا األصمُّ  يف  أبو اكان شيخن قد سبقه اإلمجاع، وإنْ ف اإلمجاع، وأمَّ

ام ه إنَّ وأنَّ  ذلك،لف يف اخم ه غريعٰىل أنَّ  يدلُّ  ه مانقد حكٰى ع عيلٍّ 

 وما يوجب ل التظاملاوز بعضاً بعضهم  اسالنف صلو أن ل:قا

س  انال حال م منعلواملإمام، و اس عنالستغنٰى الن دِّ إقامة احل

 ). ام واجبة...اإلم إقامة نَّ أم من قوله ك فإذن يلزذلخالف 

ما  الصحابةفعل ن يف ويك اع من أنْ مجه اإلؤعالو ادِّ فليس خي

إلمامة ا أنَّ كون يف و يأ  ،فيه دتشدُّ لالعقد وا ة إىلٰ ملبادرن امحكاه 

 قلعا ال خيالف فيه ال فذلك ممَّ وَّ ا كان األحال، فإذ لِّ جبة يف كاو

قد  اداللة عٰىل ما قصده، ألنَّ يف ثبوته  يسغريه ول ارجي والال خ

د ه أراظنُّما ناه، ونأجله وأوضح من دشدُّ تيكون ال يمكن أنْ  ا مانَّبيَّ 

ين،  الثاعىلٰ  المه يدلُّ ك نَّ أل هيردمل  بل ]]١٢٢ [[ص/ ،جهوذا اله

ة عٰىل ألدلَّ ل ايتمحَّ   أنْ إىلٰ  ه حاجةفام كانت ب ان أرادهك فإنْ 

ويستعمل رضوب  إٰىل هاهناب ل الباوَّ مة من أ إلماب اووج

ٰى رخ، وأُ  بيِّ النعال فبأ تارةً ق بالقرآن، ويتعلَّ  ةً ق، فتاررُ الطُّ 

مراء ألُ امة قاإب ووج ةعلَّ ج راواستخ ةارم اإلمامة عىلٰ اإلياس بق

ةاألعٰىل  ال حيتاج يف  اعا فيه إمجاإلمامة، وم وجوب ىلٰ ونقلها إ ئمَّ

يكون  ا أنْ ين إمَّ اب بني أمركتصاحب الف فه،كلَّ ا تممَّ  ءيش تثبيته إىلٰ 

، فاً الفه خخال دُّ عَ ال يُ  ااذ� يه شفاملخالف و امجاع حق� اه من اإلعما ادَّ 

ام يكون في ل بطل أنْ األوَّ  انك نْ إف ه،اعادَّ  فياممجاع اإل نيكو نْ أو أ 

 ح، وجرٰى سألة غرض صحيل عٰىل املم واالستدالمن الكال فهتكلَّ 

ة بدقيق األدلَّ  ملستدلِّ ه مقام افي، وقام ثبرٰى العجم هوردا أ مجيع م

ٰىل  إ مخس، ودعا واتبصل رأم  بيَّ الن ق عٰىل أنَّ رُ ب الطُّ ورضو

 ثله أنْ بيح بمقالثاين ف هوجال ر عىلٰ مألاكان  وإنْ لكعبة، ا جِّ ح

ه من مهَّ ما تو نَّ يه، وعٰىل أ إمجاع ف موضع ال مجاع يفإلعي ايدَّ 

ة التي إذا مَّ ق األُ رَ ة من فِ ق روهي ف جواراخل نَّ اع غري ثابت ألمجاإل

ة  مجل قهم يفرَ فِ  دَّ وعُ ا، هب  مهمن إحلاق  دٌّ ة مل يكن بُ مَّ ألُ ق ارَ دنا فِ عدَّ 

 ذهبه. م إٰىل خالفهب ذتو ذلك يف لفختاق، رَ الفِ 

 ة ألنَّ بحجَّ  )مجاعاإل هم يفعدُّ ني ال أ إنَّ (وليس قوله: 

هم ثوزمان حدهم ورقتث فه مثل قوله بحدوا ليقولو ج أنْ للخوار

روف يف مقالة ذلك مع التهم معروف كام أنَّ مق ء أصلداوابت

 اخلوارج.

  من ةرثمع كمجاع اإل من  ضاً هام أيجإخراف صمُّ واألار رضا فأمَّ 

ويطرق  عنٰى له،هام يف ذلك ال ممذهب إىلٰ  ]]١٢٣ص [[/ هبيذ

 عن ثرية نحن أغنياءاء كأشي )عليه د سبقهاممجاع ق اإل إنَّ (له: وق 

  من ذهب إٰىل قولٍ قصني إالَّ واأل دننيألشيوخه ا فليس يف رها،ذك

  خالفه.مجاع إىلٰ قد سبقه اإل

ب وجو يف ممن أصحابك كثري حتجَّ اس قد : أليقال فإنْ 

هم؟ وغري صمِّ ف اخلوارج واألاللمه بخعمجاع مع إلبا ةمامإلا

 طريقة؟ج هبذه الاالحتجا ىلٰ طعنتم ع ففكي

 لاالستدال ماملعصو وجودوت ثب قبل : ليس يصحُّ قيل له

 استدالل ام صحَّ  غريها، وإنَّ عٰىل وجوب اإلمامة وال عىلٰ  عمجاباإل

  ن ف مالخب ل حيف وملاإلمامة  وجوباع يف مجباإل ابناأصحبعض 

  ة م يف مجلمام معصوثبت له وجود إ نْ أ  بعد ا ف يف وجوهبخال

 عىلٰ ها بذلك من اجتامع ، وأمنةماميَّ اإلتي هي ة الاملحقَّ الفرقة 

ق رَ سائر الفِ  وخالفها اإلماميَّة فرقة جوهبا إالَّ بومل يقل  وطأ، فلاخل

كن  مس يناه، وليرذك ه الذيجمن الو هلابقوبتة اة ثحلجَّ لكانت ا

  اهنا دفعناهم عن فمن ه  ،يف مذاهبهمهذا ل مث ومصخلا

هم يف  ن خالفعتبار ملنا عليهم االه، وأوجبرج بام ذكاالحتجا

 اإلمامة. جوبو

قوله  ه أنَّ وظنِّ ل األصمِّ له قوأوُّ ت من عيلٍّ  يباه عن أ ا حكا ممَّ فأ

 ل:يقو مَّ األص ليه، ألنَّ ع جمدٍ  مامة فغريلقوهلم يف باب اإل افقمو

األحوال زوال  ضيف بع الناس ظنِّ  ب يفيغل أنْ  عنتمم ريه غإنَّ (

 ذلك ام، وإنَّ إمنون عن نصاف فيستغاإل طريقة واستعامللتظامل، ا

ح بخالف يهذا ترصو )،إليها ريشا حال كلِّ يف له ا جيوز حصوممَّ 
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 لِّ  كيف اإلمام ]]١٢٤[[ص / وجوب إقامة القوم الذاهبني إىلٰ 

 إليه.  ةحلاجوية يف ااسمت هالَّ كحوال األ لنيواجلاع حال وأوان،

 : «إنَّ  قوله ىلٰ يف ذلك عاالعتامد وال يمكن (له: ا قومَّ فأ

 ىلٰ ع دلَّ  لصفةه اهذ ه إذا أوجب فيهاوأنَّ  ،قريش» من ةئمَّ األ

 العبادة إالَّ  ال تصحُّ  الصفة التي قد بنيَّ  ه نَّ وذلك أل ا،وجوهب

اد ه أرأنَّ  نأي منف ،ةا واجبكوهن تبنيَّ ي ملا قد نقالً كون يمعها و

ة اإلمام يريد أنَّ  م، دون أنْ قريش دون غريه من جبةاإلمامة الوا

 دون حاليف أو التي يلزمكم  إليها، ندبتمو التي أ  ةاملستحبَّ 

ق علَّ عٰىل من ت الكتاب يف الردِّ  صاحب عملستفقد ا، )... ؟حال

 لتيا هطريقت ىلٰ ع ردِّ ل املناه يفستعا ما ثلكرها مبالطريقة التي ذ

ا ، ألنَّ ما اعتمدهيف دفع  قامنامدفعها  وقام يف ،بالباهبا هذا  أ ابتد

ةئاأل« :قوله علم أنَّ ن  مر،و أ اخلرب فه ن بصورةكا قريش» وإنْ من  مَّ

كن فلي أو إذا اخرتتم إماماً  ،شا من قريرواختا :مالدير الكوتق

 غسا ارب ملاخل فظلان له ك إنْ ر واألم عنٰى ن بممن قريش، ولو مل يك

ا  إذإالَّ  ة ثابتة عليهماحلجَّ  نر، وال يكونصاعٰىل األ هبتجاج الحا

د يري  يمتنع عنده أنْ ألمر، فإذا مله معنٰى ال أو ،قيقةيف احل اً ركان أم

 فيكون اخلرب مفيداً  ،قريش فليكن من إماماً  متمإذا أق  :ذلكب

 وجوبل ضٍ  مقتغري مته إقا يف ونريَّ صفة اإلمام الذي هم خمل

 َواا�س� وَ ٰىل: اعوله تلك ق فكذ ،هتإقام
ُ

ارِ �اِرق  س�
ْ
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َ
 ف

ُ
ة
َ
وا  َطعُ ق

يْدِ 
َ
ُهمَ أ

َ
ةإٰىل هذا اخلطاب  هه تعاىلٰ وجيوت ]،٣٨ املائدة:[ ا�  األئمَّ

ةمة وجوب إقا ال يقتيض مغريه ]]١٢٥ [[ص/ ندو بل  ،األئمَّ

َّ  بقطع كان إماماً  هو خطاب ملن  :الكالم ردين تقوويك ،اقالرسُّ

 . ماً إما  من كانامأيدهي ة فليقطعارق لساوسارق لاو

ة تحبَّ دون املس من قريش امة الواجبةاإلم ين أنَّ من أ ( :وقوله

 تعاىلٰ  طابهخ أنَّ من أين  :كذلك يقالف )،إليها؟ندبتم  تيأو ال

ةإٰىل  هق متوجِّ ارقطع السب امتهم دون الذي الذين جتب إق  األئمَّ

 ه. يففصل  وهذا ما ال  ا،هبااستحب عىلٰ  دلَّ  أو متهماإٰىل إق  َب دِ نُ 

ن من عٰىل ما كا عتامد يف ذلكالكن اموال ي(له: ا قوفأمَّ 

 ،أمرياً  يوم مؤتة بن الوليد متهم خالديف إقا  يِّ النب وابصاست

 الرجوع ، وألنَّ ونه صواباً ال يف ك بهيف وجو وهالكالم  نَّ أ ك وذل

عمله، است دق ملا  رإنكافهو  )،يصحُّ  لقياس الريق ا اإلمامة إٰىل طيف

ب إثبات وجو ياس يفقك طريقة الد سله ق ألنَّ  هل عليوعوَّ 

ن اإلمام الغلبة ع ة إزالةعلَّ استخراج و ]]١٢٦ص [[/ اإلمامة

هل العقد،  ا إٰىل أ لهدود ونقحلا إقامةمن  نتمكَّ ي ه ألنْ هي عٰىل ظنِّو

ة زالم إهيأوجب عل دود كامر من يقوم باحلوأوجب عليهم اختيا

من وجه   قياسفيها ال اً ل أيضذلك، واستعمب ومقي نمَّ ة علغلبا

 امكَّ اة واحلُ اء والقضرممة األُ ة وجوب إقاه استخرج علَّ ألنَّ  رآخ

ٰىل إ لواوصَّ تياألصل فيف  ةئمَّ األب بمثلها اختيار ة وأوجمَّ األُ  عىلٰ 

وك طريقة هذا سل وكلُّ واحلاكم من أجله،  نصب األمرما ي

ما  يف اإلمامة تعمليس أنْ  باتالك حبصار كِ نف يُ يكلقياس فا

 به. قواملتعلِّ له  املستعمل وه

ني عٰىل  ع يف املجمع يمتنال هانا أنَّ وقد ذكر شيخا قوله: (مَّ فأ

من مجاع اإلا هلذ دَّ ب ه النَّ ، ألليل دم رجعوا إىلٰ هنَّ أ م اإلما قامةإ

  ن ي موما ر ىلٰ رجعوا يف ذلك إم إهنَّ  :ام قاالأصل ودليل، وربَّ 

يف  عيفاً  ضيف دين اهللا اوي� بكر جتدوه ق أبا  يتملَّ و إنْ «:   لهقو

 دنه، وإنْ يف ب اقوي� ين اهللا د يف اي� ر وجدمتوه قويتم عمولَّ  نْ وإ ،نهبد

)،  رب» اخل...احلقِّ  عىلٰ  ملكمحي ادي� مه  وجدمتوه هادياً  اعلي� يتم ولَّ 

 نيعمتاملج أنَّ عيا دَّ ا شيخيه وحكٰى أنَّ  فليس يف اخلرب الذي أورده

 لو يهعل لواعوَّ وا إليه وعرجام وإقامة اإلمامة ب اإلم وجوىلٰ ع

 إلمامة ألنَّ  وجوب الة عىلٰ دالليس يف احلقيقة ، وحيحاً كان ص

 لفظ رييح بالتخيترصال يف وليس ،لتخيري ال اإلجياب اتيضلفظه يق

 : إنَّ يقول يس ألحد أنْ لجمرٰى لفظ هذا اخلرب، و رٍ جا هو والَّ إ

 ة، وليس يفممااإلني ن املولِّ أعيا]] ١٢٧[[ص /يف هو  امإنَّ  تخيريال

 إنْ ألنَّه و ظ اخلرب،إلمام ختيري يف لفقامة اوجوب إية ول الوالأص

لتخيري مع ارب اخليف لفظ  - أيضًا  -ه فليس ذكر ر عٰىل ماكان األم

ة، وأقلَّ اإلمام اإلجياب للوالية، وفرض ويلِّ يُ  منأعيان  يف

 ابإجيين وال فيه ألمر يف التخيريجبًا لوم ربخلايكن  مل األحوال إذا

قامة وب إن ذهب إٰىل وجلة ملفيه داليكون ال  أنْ ية ألصل الوال

ة الداللة عام، ألنَّ ماإل ن يكو به من هذا يفتقر إٰىل أنْ مذه ٰىل صحَّ

 كذلك فالمة اإلمام، وإذا مل يكن إقا اهأو بفحو هحي برصوجباً م

 ه.داللة في

 *   *  * 

الذي  رباخلاالستدالل بة رصه يف نعادَّ ا ما امَّ فأ ]]٢٣٩[[ص 

م هواعتامد لذلك،ابة والتابعني الصحتداول ب علمقوع الاه وذكرن

ظ لفااأل عبُّ حيتاج إٰىل تت ]]٢٤٠[[ص / ال اه ممَّ مجاع، وأنَّ إلعٰىل ا

اهرة الظ مورله من األُ ع األلفاظ يف مث تتبُّ إىلٰ  اجال حيت امفيه ك

 .لفرائضن ام ريثوك صلواتلول اصكأُ 

بني لباب هذا ا يف ظاهراً  فاً رعامت عيهلذي ندَّ وا( :قوله ثمّ 
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نٰى عفهذا امل وال ضالالً  يكون خطأً  ه الأنَّ ة، ومَّ إمجاع األُ  ةصحابال

 يزد  ملامَّ فم)، فظللع دون اه يقج بتجابه، وال اح منقول معمول

طع نق الو، هذكر ماابة حال الصح علم منن ا، ألنَّ فيه عٰىل الدعوٰى 

إليه يذهب  الذي الوجه ىلٰ ع اع مجباإل حيتجُّ كان يعهم مج نَّ عٰىل أ 

 لته.ب، وأهل نحلكتاصاحب ا

ع، واحتجاجهم  امجابة باإلك الصحمتسُّ  عاه يفدَّ كان ما اولو 

 ائض لوجب أنْ الفرن لظاهر ماولصلوات ول اصأُ ٰى جمر جارياً  به

هم عمله، وبة حابلصاك مسُّ ر لتع، واملنكمجااملخالف يف اإل يكون

ور فع لظهالداأشبهها، و مات وصول الصلوايف أُ خالف كامل هعلي

 املخالف يف ق ما بنيرعلمنا ف ل، وقداألوَّ الصدر  ا يفعمل هبال

، لِّ كللشامل للم االعضع عٰى يف هذا املودَّ يُ  وكيف ،املسألتني

 تالفة عٰىل اخعمجاع كالشييف اإل كثرة من خيالف نعلمن ونح

ات وردفع الرض عليهجيوز  ن البه ممَّ صحام وأ النظوا ا،همذاهب

 اده.باعتق   اهللاإىلٰ  هبوتقرُّ به، نه بمذهيُّ دلت

صول  إجياب أُ من رجوعنا يفه ا ظنَّما فأمَّ  ]]٢٤١[[ص /

ما  ا، وأنَّ ة هبمَّ يع األُ مجمن عمل لمه نع ما الصلوات وما ماثلها إىلٰ 

 اد. لفسا ر، فظاهصوصخم عن لفظ علمنا من ذلك يغني

 ما  إىلٰ  وإجياهبا تداعباع يف هذه اللرجوا أنَّ سلف  فيام انَّد بيَّ ق و

 وغري املسلمني عمجي نَّ لفاظ املخصوصة، ألاأل نقلٰى من أقو وه

 ٰى م حتَّ الفهأس عن وام خربَّ ن عن أسالفهم أهنَّ وينقل لمنياملس

 مأهنَّ ت، ولعباداه اه أوجب هذأنَّ  ل الرسو بزماننقل الصل يتَّ 

ا ولم عدينه ذلك كامأمر علموا ا، وإجياهب ىلٰ ده إصوا من ق طرُّ اض

ٰىل إذكرناه  بنا يف العلم بام رفقال و اله،ن أحوظاهر مهو  سائر ما

ل نق يف نة، كام ال فقر بنا إٰىل ذلكصيغة معيَّ ب لفظ خمصوصنقل 

ما  ري إٰىل غيه بالقرآن، حتدِّ  نفسه، وإىلٰ  ئهودعا  يِّ ود النبوج

 مل يامع األلفاظ فتتبُّ إٰىل  حيتاجام نَّ وإ هرة،االظ حوالألن ام هدنادَّ ع

 لعلم به.ك اجلميع يف نقله وارتيشهور، و الظنزلة يفامل يبلغ هذه

مجاع د الصحابة عٰىل اإلامٰى يف اعتعدَّ يُ  ن أنْ وليس يمك

ف من وجود من خيال ه آنفاً كرناذ يقة ملارطهذه ال مثل به مهموعل

 نْ وز أال جي نممَّ مجاع اإل ةحَّ صاعتقاد  ة منحابلصا عىلٰ  عيدُّ فيام ا

العمل ور دفع ظهات، والصلو أمر خالف يف نمل حا يكون حاله

 ة.هبا بني الصحاب

ر اخلروج عن نكِ يُ  ه كانأنَّ ع يف بعضهم فليس يدف وبعد،

ن حاهلم يف باب م م نعل ماوأكثر  ،داالعتقايف  تهاارق اجلامعة، ومف

عٰىل  لة ه دال ي ، وليس فذكرناه  لذيا  ] ] ٢٤٢ص [[/  مجاع هذا اإل 

 أنْ  تنع ري مم ، وغ لٌّ ه ضا من خالف  أنَّ ، و ة مجاع حجَّ ن اإل دهم كواعتقا 

ن جهة ث اعتقدوا م حي  عة من ارق اجلام ون إنكارهم عٰىل من ف يك 

 منهمد د الواح ق ت يع  كام  مجاع اإلهة ال من ج  يل كوهنا عٰىل احلقِّ لالد 

  . ويف يده   معه   الدليل   أنَّ  اعتقد   حيث   مذهبه من   ضالل من خالفه يف 

 كرمتوه يفذا ز مجا يقول: إنْ  أنْ  س ألحدولي( قوله: افأمَّ 

د ري من بعصي آلن أنْ يف كثري من التواتر اوا زفجوِّ  مجاعاإل ارأخب

 ائع مثلالرشول صأُ ال تأمنوا يف  ي إٰىل أنْ ؤدِّ يُ  ذلك جتويز، وآحاداً 

جتويز ذلك ا نَّما قد أ نَّ  كذلك، أليصري أنْ  رآنالق يفلك، بل ذ

ق فارال تتناقص تم وااأليَّ  عىلٰ  تتزايد هانعلم االشتهارلوجوه من 

، حلدَّ ابلغ هذا ا مل تل ألهنَّ األوَّ  منالز يفمجاع اإل اللك حاهلا يف ذح

بار ن أخ م كثريعن  َل ئِ إذا ُس  جييب بمثله أنْ أحد  لكلِّ  ذا ال بدَّ وه

وهو من باب  به متقا ةحلجَّ ا أنَّ  ا صحَّ ممَّ وات زكد يف الاحاآل

 مل هألنَّ ، ألمرينني الفرق بيف ا  مقنعفغري)، تق هذا الو اآلحاد يف

 الشهرة ل يف بابمجاع مل يبلغ يف األصاإلخرب  أنَّ  عٰى ادَّ  أن يزد عىلٰ 

 خبارأ  أنَّ ض هبا، وهذا من أين له؟ وكيف التي عور بلغ األخبارم

 ات؟لوصبار الأخ إٰىل حدِّ  ظهور اليف مل تبلغ عمجااإل

 از جويف تلَّ ه اع، ألنَّ قضةملنااذكره عن جه ما رِ بعد، فليس ُخي و

باب التواتر  منكانت  عد أنْ حاد بآلب ااع من بامجإلر اكون أخبا

ليها، وظهر الصحابة عإذا حصل من اع مجاإل ]]٢٤٣[ص [ /بأنَّ 

ة نٰى احلجَّ مع د يفآك، وكان رتم التوامقا هذاام العمل بينهم هبا ق 

 ري هذاجي اداتب من العالصلوات وكثري أخبار أنَّ  عٰى دَّ نه، وام

 لتواترعن ا ا غنيٌّ هبل يها والعملع اعمجحصول اإل أنَّ  رٰى يفاملج

فسه، نالقرآن  ائع، ويفلرشصول اأُ  عمة يف مجة قائيها، وهذه العلَّ ف

 كان أنْ اد بعد حآلطريق ا يف ذلكقل يصري ن فام املانع من أنْ 

غنيني الصحابة م العمل به منوظهور اع مجكون اإل، ويمتواتراً 

 دمهاحأ  ن أنَّ يمراألس يفرق بني ولي ة؟جَّ ٰى احليف معنا غريمه عن

 ام، أوأليَّ ا  مرِّ تواتر عىلٰ من طريق ال َل قِ ان، ونُ مه األزبنقل متادت

 صيصك ختع ذلمجي مل يكن لغريه، ألنَّ  صل ظهوراً ألظهر يف ا

 ول.لقاإطالق يف  للفارط ٍف تالو ة،لعلَّ ل

 َل ئِ إذا ُس ابنا مثل جوب بيُجي  أنْ  أحدٍ  لكلِّ  وال بدَّ (قوله:  افأمَّ 

جوابه،  يح غريحب الصاجلوا أنَّ ا نَّد بيَّ قف )،اكذا وكذ عن

لوات صول الصبأُ  ول العلمصيف جهة ح وأوضحنا القول

 ره.كذنٰى عن ستغ يُ بام العبادات كوات وما أشبههام منزوال
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  عىلٰ  وِ مل يق نقل القرآن إنْ  الداعي إىلٰ  أنَّ  علمنا وقد(له: ا قوفأمَّ 

إليه،   نيدِّ ال اجة من جهة ة احللشدَّ  وذلك يضعف، مل مايَّ األ

 ال]، وقلهيضعف ن ين [فال جيوز أنْ دِّ صول اليف أُ القول  ذلكوك

 بدَّ  نقل املعجز ال خرٰى، ألنَّ أُ  ةجه ]]٢٤٤[[ص / لك منجيوز ذ

 ال ، وال جيوز أنْ ه تبوَّ نبه، وبعلم لل طراراً ضايكون  نْ من أ 

ين، الدِّ  صولأُ  ول يفلك القوكذ، اً دفيه أب فنية املكلَّ تزاح علَّ 

ف حاهلا، وليس الز اختمل جي تساوت إذا قل اجلميعن ة يفيقوالطر

قة فيه خمالفة ملا  يالطر نَّ أل ، مجاعاإليف خرب  هزناجوَّ  كذلك ما

ة فيه خبار املرويَّ األ يفة جَّ احلن تكو نْ أ ع ممتنفغري رآنالق ذكرناه يف

 ةالعلَّ ف )،اآلخر الوجهها من في ةجَّ تصري احل بالتواتر ثمّ  الً أوَّ  قائمة

صول أُ  من مجاع أيضاً اإل ألنَّ  لتزمه،يام اائمة فاه ق ا فيام أبهكري ذالت

 ألنَّ صول، ه كاألصل لسائر األُ إنَّ  :ا لقلناار، ولو شئنين الكبدِّ لا

ر، ين أو أكثفزعون يف سائر الدِّ ه يليإ، ونايالفخم لمدار عم عليه

 ليقو ب أنْ ين جيدِّ صول الأُ  ه منهوما أشب نقل القرآن كان فإنْ 

ين إليه، فام دِّ لة اجه اج مناالحتجة يضعف لشدَّ  والام عٰىل األيَّ 

 نقله يقوٰى  ب أنْ جي وتشتدُّ  إليه أيضاً  ينالدِّ  هةجاجة من احل متسُّ 

ة إليها ما  اجة املاسَّ احل معع مجاإلا أخبار يف  تمَّ  كيففوال يضعف، 

 أنْ   جيزاتر ومللتوعد اباآلحاد  إىلٰ  ف نقلها، ورجوعهامن ضع تمَّ 

 الَّ ن إمري األفرق بنيال يوهل تعاط ؟هاغريمثل ذلك يف  مَّ يت

 ؟!حمض االقرتاح

كينا  ه الذي حممجيع كالالكتاب يف  ح صاحبد، فقد رصَّ وبع

ات وكثري من لزكوواوات لصلا رأخبا بأنَّ خر ا آركنوت بعضاً  منه

من  اً اترمتو نكا عد أنْ إٰىل اآلحاد ب ل نقالً العبادات انتق صولأُ 

وصة، املخص لفاظن نقل األعل لعماع، وظهور امجإلا غنٰى أ حيث 

 يف يتمَّ  إليه من أنْ انتهينا  الذي قد هذا املوضع يناه يمنع يفرأ  ثمّ 

ة اجة احلدَّ ش أنَّ ب عتلُّ وي ]]٢٤٥[[ص /، ين مثل ذلكالدِّ صول أُ 

من  نقله، وهذا منع من ضعفين إٰىل األمر املنقول يجهة الدِّ  من

ق يف ويف ينصول الدِّ ن أُ م اً رف شيئما نعا ألنَّ ب، العج أعجب

الزكوات إليه الصلوات و - ين الدِّ  من جهة - جة ة احلاشدَّ باب 

ة، عفض ها قد بأنَّ نقللتي أقرَّ ا نع تما ما كرح بذولو رصَّ  بعد القوَّ

ة من ُأصول الدِّ د البعف نقله عضي من أنْ  أحد  ين لظهر لكلِّ قوَّ

ات الصلو له منضعف نقاز جو مز ما التمه إذا مجع بنيحتكُّ 

م الكالم سرتًا ه أهبلكنَّ لك فيهثل ذمتنع من ماا  مالزكوات وبنيو

 ه.عٰىل نفس

من  يضعفلقرآن ال نقل ا أنَّ  ي ظنَّ خرٰى التألُ اجلهة ا افأمَّ 

القرآن لو مل ينقل  ، ألنَّ وىلٰ األُ لفساد باوبالضعف يهة بفش هالأج

 داال�  معجزاً كونه ة، ونبوَّ بال ملك بالعلذ مل خيّل   وجه الدهرعىلٰ 

 ما يقتيض َل قِ ة، ونُ جَّ حلبه اوقامت ألصل ا يفإذا ظهر  هنَّ ألعليها، 

ة احلجَّ فقد وجبت ، هليم لوالتسته، معارض ن فقدة به مجَّ قيام احل

مل   قيام الساعة هبذا القدر وإنْ إىلٰ  نملوجوديا فنيكلَّ امل رائس عىلٰ 

 خمال�  القرآنبنقل  لخالإلاولو كان ل ألفاظ القرآن، نقَ تُ 

حكم  لكان هذا ةبوَّ نعٰىل ال وداال�  ه معجزاً ن كوالستدالل عىلٰ با

 تمرّ تس ومل  لزمن الرسو وقعت يف يجزات التسائر املع

 ال. بعد ح الً حا

 نقل كوهنا فإنَّ  مل تستمرّ  إنْ ا و هنَّ إ عجزات:ك املتل يف ليفإذا ق 

حة يف إزا كاٍف ا دة هباخرق الع عٰىل الوجه الذي يقتيضووجودها 

وب نقله ملا عٰى وجادَّ  وإنْ ن، لقرآذلك يف ا لنا مثف. قلملكلَّ ا ةعلَّ 

ي عن يغن جيوز أنْ  د: ق ام، قلنااألحك ]]٢٤٦[[ص / نه منيتضمَّ 

بينهم هبا كام  لعمظهور الو ألحكام،ا لك تىلٰ عة مَّ ع األُ إمجاذلك 

 خبارأ ل عن نق صاحب الكتاب حاهلم عندأغنٰى ما ذكرناه من 

 ت يفوقع وجوه التيلا ىلٰ والزكوات ع لواتار الصاع، وأخبمجاإل

 ت.ااجلامع لمن الظهور واالنتشار ونقعليها األصل 

  ام يصحَّ ل رموأُ  ثالثة ثباتمن إ بدَّ ال  هلم أنَّ عوا( ا قوله:فأمَّ 

ب هذا اخلرب، م عملوا بموجة اخلرب عنهم أهنَّ صحَّ  ا،ه: أحدهانمقدَّ 

 به عملهم لثالث أنَّ ، وان غريهألجله دوبه وا كسَّ مت مأهنَّ والثاين 

  هة ج ال من ة اخلربعٰىل صحَّ  ] يدلُّ كهم به[ومتسُّ  حلدِّ ذا اعٰىل ه

 كامأح يف ةاردلواخبار ة األة يف صحَّ يقذلك طر كن ألنَّ اع، لمجاإل

ع ذكر مجاع وظهور ذلك فيهم مكهم باإلمتسُّ  لنقا فأمَّ  ،يعةالرش

بة لصحاحال ا بذلك من مناوعلتر، االتو يقهاألخبار فطر هذه

آلحاد، بل العلم بذلك خبار اأ ع إٰىل رجوبال كوامتسَّ  مأهنَّ كعلمنا ب

 ألنَّ  ،ةنَّسُّ وال ٰى القرآنرأجروه جم مأهنَّ  عنهم مر ظاهروٰى، واألأق

 ثبوت ما ذكره من األقسام يف أنَّ  كَّ ش ، فال)هدنينقطع عهاد جتاال

 .ط القتادخر وتهن ثبود لكنو ،يثبت االحتجاج باخلرب

 كبتمسُّ  ل العلمحصوفيه عٰى ادَّ  يل الذلقسم األوَّ ا اوأمَّ 

ا نَّفقد بيَّ  يه،لرجوع إلامجاع، وباإل ]]٢٤٧[[ص / الصحابة

الف يف  خيحال من رنا وذك، دعوٰى  ىلٰ ع ه  فيترصه مق، وأنَّ دهفسا

ع بصورة من يدف ، وال هوة ما ذكرهن ال يعرتف بصحَّ مجاع ممَّ اإل

تجاج حاال إنَّ  :يقولونيهم نا إلالذين أرش ء هؤالت، واورالرض
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ليه ع وتبعهم هاء االحتجاج به عن قرب،د الفقلَّ ا وممَّ  مجاعباإل

 ل ملوَّ األ الصدريف ن اومن ك حابةالص نَّ وأ مني، كلِّ من املت ةمجاع

ام كانوا ن، وإنَّ عيه املخالفو هذا الوجه الذي يدَّ ىلٰ ع امالسيَّ  هيعرفو

 الذي تعضده ذهبعن امل ، وخرجقَّ احللف ن خامعٰىل  ونرينك

، وقد أصاب أو خالفاً  مجاعاً ب إاملذهلك ان ذك ئل سواءالدال

 إنَّ (: قولهيف  -ابة اإلصد ان مل يقصك وإنْ  - بحب الكتاصا

 ألنَّ  )،ار اآلحادبأخم إٰىل هعرجو حالاع كمجباإلكهم متسُّ ال ح

ام يف  منه دٍ واح لِّ لك عياملدَّ و ،مني وال ثابتنياألمرين غري معلو

 ر.خي لآلعكاملدَّ  احلقِّ ده عن بع

 إنَّ ( رب: ألجل اخل  كوا بذلك م متسَّ  أهنَّ الل عىلٰ ستد  االه يف قول  ا فأمَّ 

ك سُّ التم هم عن  نقل ه كام أنَّ  ذلك عىلٰ يف  ل اشم عوَّ ه  باشيخنا أ 

ه ال ا أنَّ نَّد بيَّ فق  )، قل عنهم االحتجاج هبذه األخبار ن د اع، فق مج باإل 

و كان أب إنْ ف عٰى، ه الذي ادَّ الوج عٰىل  م حاصًال عل  وال ل، يف األوَّ  نقل 

خبار أل ة هبذه ايف احتجاج الصحاب صوصاً خم  قالً ي ن ع يدَّ شم ها 

 هبأنَّ  حابة الص من  عن أحد    رف خرباً نع  ما   افإنَّ   يه، لنا إل رييش   جب أنْ في 

يثبت ه مل نا أنَّ بل قد ذكر عاة، األخبار املدَّ  مجاع هبذه  اإل يف  ان حيتجُّ ك 

جع ، ومن ر ةً ل وم مج ب إليه اخلصيذه  ٰىل ما مجاع ع إلبا  جاج احت  م عنه 

عوٰى من دال هذه  ] ] ٢٤٨[[ص / لنقل علم فساد اعٰى اور  نفسه  ىلٰ إ 

 ع العامِّ لشائ ا  ل لنق جهم هبذه األخبار اتجا اح   يفعٰى ادَّ  إنْ و  شم، أيب ها 

وره لظه  صوص اجلميع فيه، وال يفتقر إٰىل لفظ خم  ك رت الذي يش 

 كان فيجب لو ها، ا أشبه صلوات وم ال  يف ذلك  ل  ذكر مثوشهرته، كام 

ام ارتفع يف ذلك وتكون هذا ك  يف خلالفع ا يرتف  كذلك أنْ  راألم 

  ل.ليه حمصِّ غ إ بل ي  ا ال ممَّ   ا هذ حدة، و وا   لف فيهاما املخ  ورة ص 

 كهمه إذا ثبت متسُّ هللا أنَّ اد أبو عب انذكر شيخوقد (: ولها ق وأمَّ 

 هذه إالَّ هم بين رومل يظه موجب هذه األخبارلهم ببذلك وعم

ون ا دألجلهلك م بذعمله أنَّ  عىلٰ  عقطَ يُ  ب أنْ فيج ألخبارا

اخلرب  جلبالرجم أل كهممتسُّ  ٰىل أنَّ ع عقطَ يُ  ها، كام جيب أنْ غري

 ينزاطع، والقلل ستحقِّ امل ارقللسقطعهم  عٰى يف ذلك، وأنَّ دَّ ملا

طالن فشبيه يف الب)، ذكروهاالتي  للجلد ألجل اآليات املستحقِّ 

ظهرت واع، مجعملهم باإل ظهرن حيث يس جيب مول م،تقدَّ  بام

 امبطالهن رين عىلٰ ألما منا هذينها لو سلَّ عوادَّ تي ار الخبة األرواي

ل ألجون يك اع من أجل األخبار دون أنْ مجاإلبلهم عمكون ي أنْ 

  رها ذك مجاع، وقدة اإلخمالفونا يف صحَّ  اهب حيتجُّ  يتيات الاآل

 دها. صاحب الكتاب واعتم

  فليس ،غريهااآليات دون جل لقطع ألالرجم وام بملها عفأمَّ 

 املهم بذلك عمل ه من أنَّ  ما ظنَّفيه إىلٰ جع املر ]]٢٤٩ص [[/

ا هب م عملوانهم وجب القضاء بأهنَّ يب ةهراظ اتيت اآلكانظهر و

 كلِّ ل حصول العلم وزوال الشكِّ  إىلٰ  كذلرجع يف ملا، بل اجلهأل

 أنْ يمكن  ها، وليس أجلمن ات ويهذه اآل بعمل القوم عىلٰ  أحدٍ 

 اع.مجإل أخبار ايفذلك  عٰى مثلدَّ يُ 

ا  كوسَّ م متهنَّ أ  مَ لِ عُ  حابة إذاوالواجب يف الص(قوله: ا فأمَّ 

 امجعون فيا يرانوم كين، واملتعامل من حاهلم أهنَّ الدِّ  يفة قريبط

 كهم بذلك عىلٰ ل متسُّ مَ ُحي  ة أنْ األحكام إٰىل األدلَّ  به من نكويتمسَّ 

محل  هوجب لالذي  ألنَّ ه، دون غريبينهم  فيامهر يظ نْ أ األمر 

 مهنَّ ة أ نَّسُّ واله ألجل القرآن أنَّ  عىلٰ حكام واألدود باحلكهم متسُّ 

فهذا  )،اهكرن ذفيام وهذا قائم ،ظهر فيهم سواهذلك ومل يب اكومتسَّ 

ا األخبار، فأمَّ  ه منعا ما ادَّ ب لو مل يظهر بينهم إالَّ جي ام كاننَّ إ

 أنْ  من ملانععلوم، فام اهم مها بينرشنا إليي أ التيات وظهور اآل

 األخبار. جلها دونكان ألام إنَّ  لهمن عميكو

ه مل عي أنَّ يدَّ  نْ اب عٰىل أ تكالب حم صادان إق م فنا أظرأيوما ر

بعد  ةً مجاع، وتكراره مرَّ  اإليفت عيادُّ  يتخبار الاأل إالَّ  بينهم يظهر

 الذيلقرآن ا بأنَّ  لمه ع عم )، انهم غريه ومل يظهر بي: (ٰى قولهخرأُ 

فيهم أقوٰى ظهوره د كان ع ق مجاإل اا يفق هبملتعلَّ ا ياتن اآليتضمَّ 

 .خرب ر كلِّ من ظهو

 يقة التي سلكها القطع عٰىل أنَّ هذه الطر عىلٰ مه لزيفبعد، و

 عن خبار، فضالً لآليات دون األ  كاناممجاع إنَّ إلحابة باالص عمل

يف عاه ا ادَّ ب عٰىل مأوجذا ه إذلك، ألنَّ ل ]]٢٥٠[[ص / التجويز

م كهمتسُّ  كم بأنَّ حي ين أنْ الدِّ يف  يقةٍ بطر كهمم متسُّ لإذا عالصحابة 

غريها، فهكذا جيب   دون ةاألدلَّ  منبينهم  هرظي اجل مألكان ام إنَّ 

حدمها عٰىل اآلخر أل أمرانينهم بر اع، وظهمجهم باإلكسُّ مت مَ لِ إذا عُ 

ام إنَّ  عملهم بأنَّ  قٰىض يُ  نْ ة، أ ة والقوَّ عظيم يف الظهور والشهرفضل 

هبم  الظنِّ  حسن ألنَّ ر، ظهو البة يفلرتيل االعا قويِّ لأجل اكان من 

 ينوالدِّ  افقة احلقِّ ومو ،ةحَّ الص م عىلٰ اهلأفعل مح قتيضي يذال

 فق عٰىل أمرٍ م واتَّ هكهم ومتسُّ لما ظهر عب إذجي بل  هذا،يقتيض

عي وادُّ ه، أجل نوا له وميكونوا فعل هر يمكن أنْ بينهم واشت ظهر

 مجاعة م منليتسال وال فاق عليهتِّ ع االبينهم مل يقآخر  ر أمرظهو

ن دون م املتيقَّ جل املعلوان ألام ككهم إنَّ سُّ مت نَّ أب مكَ ُحي  ة له، أنْ مَّ األُ 

 املشكوك فيه.
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كانوا عملوا به  مجاع إنْ اإلم بلهمع  أنَّ ىلٰ عالقطع  يوجبذا وه

 وقوفهمفق واتَّ م، ينهها برظهو مَ لِ أجل اآليات التي قد عُ  من

 هة أنَّ مَّ ألُ  من اقد كثريتعي يالذ دون اخلرب هبا، ها ومعرفتهمعلي

 ت به. سمعابة والرفه الصحعت مل وعند مصمولَّ 

ر األخبا يفن بعده ة ومحابالصمن عادة  وقد صحَّ (ا قوله: فأمَّ 

 يالذي رو الوزر واخلطأ فيه مثل تون فيام ال يعظمكانوا يتثبَّ  مهنَّ أ 

ن ه كاأنَّ   عيلٍّ  [وما روي عن ،هان وغرياالستئذ يف عمرعن 

فكيف  ،سول]الر ن عاخلرب ه ِرب كان ُخي  ]]٢٥١[ص [ / من فلِّ ُحي 

ة شدَّ ة وملا هم عليه من الديان عادهتممثل ذلك  جيري أنْ  حُّ يص

لونه مجاع وجيعباإل كونع ذلك يتمسَّ وم ،اهفيالغلط  نمز لتحرُّ ا

نده طعون عحكام ويقاأليف ليه عيعتمدون ين وصول الدِّ من أُ 

 والعادة، ندهمصحيح ع غري وهكرجل خرب ذأللرأي االجتهاد وا

 قد كان تهبت صحَّ مل تثالذي  اخلرب هقيما طر أنَّ  همناهرة عالظ

 والعمل به اخلرب عىلٰ  بقونطيكانوا  اموإنَّ ر، ه آخيقبله واحد ويردُّ 

ة حابالصيف  عغري ممتنف )،ة ذلكالعلم بصحَّ  إذا محلهم ذلك عىلٰ 

غريه  وايمضه، والشبهة في لضعف بعض األخباريف  فواقَّ يتو أنْ 

 براويه، الظنَّ حسنوا م أ هنَّ ألا ، إمَّ هةلشبا ةلقوَّ  تهصحَّ  واعتقدوي

ة  حَّ ص تقاداع عاهم إىلٰ ما دته مانمن ثقته وأ  وغلب عٰىل قلوهبم

ا تقدوععناه فامل ماً متقدِّ  اعتقاداً  اخلرب وافق منهم ربه، أو ألنَّ خ

 اً افقه موم وجدوهنَّ أل أويف نفوسهم، ما  ث طابقته من حيحَّ ص

ا  أهنَّ  فيها عتقدين م وكانوا مجاع، اإلة حَّ ص هبا يف قلَّ تعيُ  التيت لآليا

ما غري  ىلٰ وجه، إلا من هذا ا بهقوصدَّ ة فمجاع حجَّ كون اإل ة عىلٰ الَّ د

 ا، وهي كثرية.قهرُ ذكرناه من وجوه الشبه وطُ 

 علوايف وك يف أنْ مشك فوا يفأو توقَّ  اطالً وا بب إذا ردُّ وليس جي

بول بعض ة إٰىل ق ارعسملا نَّ ، ألملجرٰى ذا اه ٰى جر ما يف كلِّ لك ذ

ب جي مل ة الشبهة، وإنْ ين لقوَّ الدِّ  قالء وأهلن العتقع م قد لباطلا

 ضعفت شبهته. باطل وإنْ  بكلِّ  يقالتصد ىلٰ عوا إاريس نْ أ 

  إذام لكتاب أهنَّ وحمصول كالم صاحب ا ]]٢٥٢[[ص /

ٰى بن ذا ه وعىلٰ ، ءيش كلِّ  يف واصيبيُ  أنْ   بدَّ فال ءيشابوا يف أص

هر ذا ظايح، وه الصحالَّ إ يقبلواال  دهتم جرت بأنْ عا نَّ أ عواه د

،   غريهايف خيطئ أنْ  نعتيم ال مور كثرةاملصيب يف أُ  ، ألنَّ الفساد

 .ةيف العاد عٍ مدَّ  ه أيضاً  أنَّ راعي فيه عادة، عىلٰ ا يُ ذا ممَّ ليس هو

  ام وكلَّ  ،ن باطالً اوه كدُّ مجيع ما ر أنَّ ين لك له: من أ يل و ق ول

تي ادة الت له العبوليس تث ،قاً ؟ مل جيد متعلَّ يحاً صح كانوه قبل

 فعوا إالَّ ديح، ومل لصحيا الَّ م مل يقبلوا إبعد ثبوت أهنَّ  رها إالَّ ذك

 طل.البا

 تمداملع  فرق بني  وه أو قبلوه، وال ردُّ  ء يش  م يف كلِّ وهذا غري مسلَّ 

 و كانأ ت ن ك  إذا  ه: أو غري ه  نفسقال يف ني من ، وب لطريقة  هذه ا عىلٰ 

 ودافعاً  ، حلقِّ با  كاً ومتمسِّ  ، عتقاداته أفعاله وا يف كلِّ  صيباً م ن ال ف 

ة هذه عاد ن تكو أنْ  وجب  ، امً لَّ ومس  لباطل، وكان هذا معلوماً ل 

  .طًال األشياء، أو يعتقده با من    ءخيطئ يف يش   ة مانعة من أنْ ستمرَّ م 

يف للقول  اً عواض عقالء مبطالً ع الند مجيالقائل عذا ن ها كاذفإ

ا يف بًا عندنيكان مص نْ وإ فالناً  نَّ إاهبم له: ان جوكو ه،عضمو ريغ

عتقاد من اله صم ا بعافليس هذ -كام ذكرت  -له اته وأفعاعتقادا

له من حيث ليه، وإنَّام حكمنا بصواب أفعاهته عبش ل تقوٰى طاب

تعلمنا بالدل مجيع ما  يفا ا حكمنيكون هذ أنْ  يجبا، فهيل صحَّ

داللة عٰىل صوابه يف  البعض ه يفابوصعل نج واليفعله، و تقدهيع

ق فيام تعلَّ  ]] الكتاب٢٥٣ص حب /[[صورة صا ه، وهذكلِّ ال

حسن تضيه قي اية ماهنول ذلك، ه مثوابن جيكو أنْ  به، فيجب

 فوسالن يف ستقرَّ رهم عٰىل ما يشبه ما اموبالصحابة، ومحل أُ  الظنِّ 

كور، ذملا اخلربا قبلو يملم حيكم بأهنَّ  أنْ لهم يوتبج تعظيمهم من

، تهحَّ قدوا صاعت د أنْ ع بإالَّ  ه وتكذيب راويها عن ردِّ ويعدلو

 ره.لشبهة عليهم يف أما وقويت

يوجب  إٰىل أنْ هبم  ظنِّ حسن ال يهليس ينته، ولنافع وهذا قد

وال  ،قَّ احل الَّ عتقدون إم ال يعصمتهم، وأهنَّ  القطع عىلٰ  علينا

 الباطل. عون إالَّ يدف

 روا أخبام مل يتلقُّ هنَّ إ  وقلنا:، لظنِّ ا سنح يف اذا زدنإ ا أنَّ عىلٰ 

يده اخلصوم، يثبت ما ير مل ،امعةعن اجلاد بل عن اآلح عمجااإل

التي أوردت عليهم تلك  امعةجلا قدوا يفتعي هم أنْ علي ائزج هألنَّ 

قيقة  احلا يفونويك مل نْ إقوهم وصدِّ املتواترين فيُ  صفة األخبار

ربها العذر يقطع خالتي  رةواتملتاة عاماجل ةفم بصالعل نَّ أل ذلك،ك

ل الذي االستدال دراكه استلطريق إىلٰ ا، بل رةً ليس حيصل رضو

 فيه.لغلط ا -رائقها ط ، وحسنتنتتديَّ  إنْ و -وز عٰىل الصحابة جي

 عييدَّ  نْ ة بصاحب الكتاب إٰىل أورال تنتهي الرض وأرجو أنْ 

رب اخل ون كىلٰ ع لتدالسااللغلط يف اها وز عليبة ال جيصحاال أنَّ 

ل ب حامولتٰى طُ من هذا، وم عاه قريباً كان ما ادَّ  ، وإنْ تواتراً م

ن ابعجزه، وظهر له قو ةيقة بالداللة عٰىل صحَّ الطر عٰىل هذه نفسه

 قرب. منأمره 
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 أنْ  فكيف يصحُّ (ه: وقوله من خالل كالم ]]٢٥٤[[ص /

 ا ملنَّ أل ،متويه )همدحيح عنرب غري صخ لألجكذا ولوا كذا يفع

 نْ عليهم أ ام أجزناعندهم، وإنَّ  يحغري صحما هو  ابلوم ق هنَّ إ :قلن

 ه.تاعتقدوا بالشبهة صحَّ  يقة وإنْ قحيح يف احلغري ص ما هويقبلوا 

فقد ذكرها يف   )،الثانية طريقةلا اوأمَّ ( :ا قولهفأمَّ 

ٰ ( بيِّ نلأصحاب ا وقد كان(، وقال: )اتاديَّ البغد(  ثمّ  يهعل اهللا صىلَّ

يف األوقات  إالَّ ألزمان اثر  أكزمني له يف، مال)ميهعل ة اهللارمح

ة، ة والعامَّ اصَّ يشمل اخل ةمَّ ألُ ليه اع أمجعت د بامتعبُّ اليسرية، وال

ال جتتمع عٰىل ضالل»   تيمَّ أُ  : «إنَّ لاق  ه : إنَّ ائلم ق فلو قال هل

ٰ ( منهي [جيرقول لا اهذ سمع ذلك مع أنَّ  فيهم منومل يكن   صىلَّ

 بذلك ِرب ُخي  س، ومل الناىلٰ ه عة منبه احلجَّ  تقوم  مارٰى جم ])هعلي اهللا

وه، ويقفوا ردُّ ي واجب أنْ الكان لقد  فون صدقهرال يع اً  واحدإالَّ 

ه أنَّ  مَ لِ روه، عُ نكِ ومل يُ رب، خلا وا هلذانعم قد أذيناهرأ  امَّ لعند قوله، ف

ه عيسممل  ر مااخباأل نم لصحابةا يردَّ  فلو وجب أنْ  )،صحيح

ثرها، أو أك ةملرويَّ ا باراألخ هم كلَّ دُّ روجب لأكثرهم، أو م هعمجي

 ]]٢٥٥ [[ص/ دون مجاعةنقله بد تفرَّ  دألخبار ق األكثر من ا ألنَّ 

 منيزصحاب مالألمجيع ا يكن وملة، غريها، وآحاد دون مجاع

 ببعض ويغيان يشهد منهم أحواله، بل قد ك يف كلِّ   نبيِّ لل

 يكون الاعة هذا اخلرب مجهم ربُخي  نْ أ هذا  عىلٰ ع متنيس يلآخر، و

 دوافيعتق يف أمرهمنعم النظر حلقيقة إذا أُ ر يف اللعذ اً قاطع لهامث

ا منقدَّ الداخلة من بعض الوجوه التي  بالشبهة مقوهل ةصحَّ 

  ا هم من حيث مل يشهده مجيعهم ملخرب ردُّ م يكون هل رها، والذك

ه بعضهم رضن حيكاقد  راخباأل من َل قِ نُ  ام أكثر من أنَّ  نفاً ذكرناه آ

من حيث كان  هردُّ أيضًا ون هلم  يك، والنه سائرهمعغيب يو

م قد  جهة تقطع يرد منومل  فرضه، مُّ ًا ما يع نمتضمِّ  العذر، ألهنَّ

ة  - خلرب ااعتقدوا يف مل يكن  نْ إطع للعذر وه قاأنَّ  -شبهة لالقوَّ

وز جي ال لالستداال ط يفل الغإنَّ يقال:   أنْ يبَق إالَّ  كذلك، فلم

 . ليهمع

  سمعاً  :قيل له، وإنْ قائ صورةعرفت  الً قع : ليق  وهذا إنْ 

ب يحه ال جيبل تصح، وق عٰى املدَّ   السمعالكالم عىلٰ  فنحن يف

 القطع عٰىل ذلك.

) ال يعرفون صدقهاحد و ذلك إالَّ ب ِرب ُخي  ومل(ه: الموقوله يف ك

 ه.ن لدوقمعتقه ا صدومل يعرف م وإنْ ثله، ألهنَّ ٰىل م الكالم عمٰىض 

 )قوله دعن قفواوه وييردُّ  ب أنْ جقد كان الوال(: وقوله

  ، عليهمن جيب  هيفعلال  الواجب جيوز أنْ  غري أنَّ صحيح، 

ليس  و عليهم، جيب يام فوا به اليفعلوه أو خيلُّ  وز أنْ نا فيام جيوكالم

 ذام إهنَّ ويقفوا عنده، أ وه يردُّ  الواجب أنْ  تقديمه أنَّ يجة نتن يكو

جة لنتيكون هذه اتام صحيح، بل إنَّ  هأنَّ  مَ لِ روه عُ نكِ يُ  ومل له انوأذع

ال م أهنَّ  ]]٢٥٦[[ص / وهيردُّ  الواجب أنْ  أنَّ م مع ا تقدَّ ذإ

 ا.هذ حَّ يص أنْ  وهيهاَت  ،ون بهلِّ  ُخي ن واجب والعدلون عي

 لسعن جم رباً يروي خ نجد إنساناً  نْ لك أذ ريونظ(ه: لوا ق أمَّ ف

ليه من كر عأن باً كان كاذتٰى ه مأنَّ  موفاملعليم، وجممع عظ حافل

  ، اطلفب )،قه يف خربهصد مَ لِ ه عُ ركِ نيُ  ذا ململجلس، وإاذلك  حيرض

 ذكره عن كاذٍب  جمع الذيك أهل امليمس أنْ  تنعممه غري ألنَّ 

مساك عن اإل يفن ، أو كامغرض هل كهنا كانذا يعرفون كذبه إ

ن و كاه لأنَّ  علمن انَّ أل يهم،إل نفع أو جرِّ ع رضر عنهم، تكذيبه دف

  يف  مهل يكاً ، وكان رش ةعناي ببعض الناس جمعهذا املألهل 

من بعض  واقد أحسُّ  ام، وكانوهم يف نسبهإلي أو قريباً اهلم، أمو

ب ذاالك خربامل هذاام لظلمة يطمع يف حاله وماله، وق لسالطني اا

  ل حابه، فقاأص غه منبلِّ من يُ ة لطان، أو بحرضالس لكذ ةبحرض

 الذي وأشار إىلٰ  -ًا فالن مون أنَّ يعل الء: هؤروحض معجهل املوأ 

 فقري ال ة شديدة به،هم عٰىل عنايم، أو لقويك له رش أنَّ  -ذكرناه 

ه يف يوم كذا فسأهلم ما يصلح ب همه حرض مال، وأنَّ الحال له و

 كون عن الردِّ مِس هل املجمع يُ يع أ مجن ثه، لكاعشبه  لمُّ ، ويالهح

، قولهبمثل  ا لفظاً شهدوه وقودَّ ام صربَّ ل بكذبه، هم به مع علميعل

 . هللعقمكابرًا  نا كاذومن دفع ه

 ،له مَ لِّ ه ولو ُس يا نحن فملثل غري مشبه ملبه من اما رض أنَّ  ىلٰ ع

شهدهم تس، وال احابةالص عيه الراوي عىلٰ مل يدَّ  مجاعاإلخرب  نَّ أل

ب ومن وج هنَّما ظ ]]٢٥٧[[ص / ا بطالننَّا قد بيَّ ألنَّ  ه،ليع

 ، ن الرسولعة ماملسموألقوال ا لَّ ة كصحابلر مجيع احضو

ع، يسمعه اجلمي ع ما ملبسامبعضهم د تفرُّ  اهلمحمن املعلوم  وأنَّ 

 أهل عٰىل تكذيب رواية قياساً  بواكذِّ يُ  مل يلزم أنْ هذا  حَّ صوإذا 

 هأنَّ م عٰىل ما يعلمون تشهدهو يسأ  ،هم خرباً نعن يروي س ملجلامل

يف  هتابحرضروي املرب خلصحابة واال أمر ٰى ه، وجرب فياذك

ال و عليهم،عيه دَّ ال يس ليف جم رباً خروي يمن  ع جمرٰى مجااإل

 ئزاً جه كان جاٰىل هذا الوع َض رِ فُ  ه، ومتٰى تيستشدهم عٰىل صحَّ 

 هة يفالشبم يهدخلت عل وبه أ  الظنَّ وا حسنقوه إذا أ صدِّ يُ  منهم أنْ 

 ة قوله.صحَّ 
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 رفه منا نعلب ممَّ القيف  ع هو أوق ك بامذل لمثَّ د يُ وق ( :ا قولهفأمَّ 

به هفة مذارم بمععادهتت جراحد الذي و الملأصحاب العا حال

واحلال   فغري جائزالرواية له بح لتبجُّ ايف ذلك ود وأقاويله، والتشدُّ 

الباقون وية، نالعبه ا دُّ تتش هباً ه مذعن نهمالواحد م حيكي هذه أنْ 

 هوراً ر ظلظه اق� لو كان حا ممَّ  ذهبملاوذلك  ه،ل مواسلِّ يُ جمتمعون ف

 أصحابه يف له اعلوم من ح، واملالواحد ذلك به خيتصُّ  ال

صوا نه مل ينقائعه وينقلورش نه من وغبلِّ يُ  معه فيام مل يزيدوا م إنْ أهنَّ 

 أنْ ، يندِّ لل صولاألُ  دمجاع أحاإل كونمع  ا ذكرناه، فكيف جيوزممَّ 

 خيصَّ  أنْ ال جيوز   هأنَّ  لمهمع مع واحدٍ  خربٍ كوا بيتمسَّ 

 يفه أنَّ واالثنني، وواحد ال والعامِّ  اصِّ علم اخله من نَّ ع أ م ،بذلك

 ن،يالدِّ  ]]٢٥٨[[ص / من أكثرهم أركان ظهاراً أوجب إبه با

م دَّ تق فقد )،رج عن طريقة العادات...ذلك فقد خز ومن جوَّ 

 همالكاية ك حنا عنه إىلٰ الذي خرج الفصل يفمعناه  كالم عىلٰ ال

 ر عٰىل كاذبنكاعن اإل اجلامعة سكمت نْ نع أ ته غري مما أنَّ نَّذا، وبيَّ ه

، قويٌّ  إذا حصل هناك غرٌض  عليها عياً مدَّ  انك نْ إكذبه، و معلَ يُ 

ذي ل الكالقول يف املثال األوَّ  صار إليه املثال الذيا هذ يف لوالقو

حاله، وصف امل الذي الع ب هذااصحأ  نَّ أ  ملا نعنَّ ه، ألرضب

ة سلطان حرضن بو كالوضبطها، مذاهبه  عنايتهم بحفظ ةشدَّ و

بونه حالذي يص ملالعالف مذاهب اخي هبوكان له مذ  امل،قاهر ظ

سطوته  فه بمخالفتهعر  منىلٰ ع  يؤمنعادي فيه اخلارج عنه، والي

 ملالعا لكذ حيكي عنم، وعهي مجٰى يقوم قائم يف املجلس الذحتَّ 

ل متويه احلا وطمعوا يف م،اهنطقده سليعت ذهب الذيبامل القول

اجلامعة  لكانتعنه وعنهم  هرشِّ  لكفِّ   سبباً جرٰى ما كون وعليه، 

قه، دص م عىلٰ قِس مل يُ  تصديقه، هذا إنْ وتظهر تكذيبه، عن سك مت

 ن.ياملظ األة خربه بأغوصحَّ 

 طريق ز عىلٰ اجل الوجه اذعٰىل ه جيز مل لو ذلك أنَّ  ا أيضاً نَّوقد بيَّ 

ه نَّ أل ره،الذي قدَّ  ون احلال عٰىل التقديريك نْ بأ يسل، لكن شبهةال

 هوراً لظهر ظ اق� ح انكا لو ممَّ ذهب وذلك امل(مه كال  مجلةأدخل يف

فه ما مل يعر يكون كلُّ  نْ يهم أض فره فكأنَّ ف )،به الواحد ال خيتصُّ 

 قدا ألنَّ ، مسألتنا لمثاهذا ليس ، والً للعامل باط مجاعتهم مذهباً 

ل نقوملمن ا اً كثري بة، وأعلمناه أنَّ يف الصحالك ذ لمن مث عناهمن

 داً هحاب شاصع األيمل يكن مج ول الرس ]]٢٥٩[[ص / نع

 ،اطالً ه بععة وتسمما مل تعرفه اجلام ون كلُّ يك أنْ  يلزمفكيف ، له

ما  يكن مل هلموإذ مل تكن هذه حا ؟ذيب راويهه وتكردُّ  جيب عليهم

اب عامل الصحيح أصح ثالملاوكان  يهم، ف صحيحاً  ه مثاالً برتَّ 

ل عوِّ ، ويُ  بعضمذاهبه إىلٰ ض بع لقييُ  ادته بأنْ واحد قد جرت ع

لقي البعض الذي أُ   خربعىلٰ  معرفته إىلٰ  خرعض اآلبلصول اويف 

ب هؤالء كذِّ يُ  أنْ  ير مل جيبل هذا التقداحلا رتوإذا قدَّ  إليه،

، بل منه سمعوهي ملمذهب ب العامل عن مربهأخ األصحاب من

وا قداعت أو ،هم صدقهاملخرب إذا غلب يف ظنِّ قوا هذاصدِّ يُ  أنْ  ئزاج

 .اً قة كاذبيقاحل كان عىلٰ  إنْ به وعض الشذلك لب

 ونيك امإنَّ  )دكوا به بخرب واحيتمسَّ  نْ جيوز أفكيف (ه: ولوق 

جهة من  إالَّ  صل هبممجاع مل يتَّ خرب اإل ع عٰىل أنَّ ملن قط اجاً حج

 يف كالمنا  قد مٰىض لنا عليه، بل عوَّ  وال، ه  نقلملا ممَّ  وهذا، دحاالو

 ،ذرعها اللع بمثقطَ يُ ال  مجاعة وه منتلقُّ ا ونويك نْ أ ه جائز أنَّ 

 حاً ادق ما ذكره كان  تقطع العذر، فإنْ  اة أهنَّ ها بالشبهفيدوا عتقوا

 اه،كرنذفليس بقادح فيام  جهة الواحدعرفوه من يكونوا  أنْ  يف

 إالَّ  من مجاعة يسمعوه أيضاً  ز أنْ جيو ال: وولقي نْ  أ إالَّ  مَّ هُ اللَّ 

ا ثاهلأم عهل يقطحاهلا، و يفري  نظريبها من غوجيب عنهم تكذي

  ، وملا عرفه الكلُّ ل يحاً خربها صح انلو كيث ؟ من حأم ال رالعذ

ه أنَّ  م، عىلٰ ل بام تقدَّ بطِ اله أُ ق  ، وهذا إنْ مجاعة ونده مجاعة ب اختصَّ 

شم ذكر األقسام التي هايب أ  نايته عكح دمه عنكال  يفمٰىض  قد

ا يكونو ا أنْ إمَّ (: وله قىلٰ ع عطفاً  ة اخلرب،الصحابة صحَّ  عرفت منها

ذلك  وانوا عملكوي أنْ و ]]٢٦٠ص [[/ا، ذموا ذلك لكلع

 )،التواطؤ موز عليهجياعة ال استدالل من حيث أخربهم مجب

 نحن يذلل االفصيف  هليد عاقض ملا اعتمق إللزامنا، ونوهذا حمقِّ 

 وللمثال الذي أورده فيه.ضه، نق يف

 نوايكو زت أنْ أجذا ه: إليث يقال لزام فمن ححتقيقه لإل اأمَّ 

 نك من أنْ  يؤمامي ذكرته فلذجه االو رب منة اخلوا عٰىل صحَّ دلُّ تاس

التواطؤ، وز عليه قدوا فيمن جيل، واعتال االستدغلطوا يف يكونوا

يل إٰىل ال سب اممَّ  اهذو ؟هعلي مما هف الخ خربه العذر يقطعوال 

 . دفعه

 ل فيه عىلٰ وَّ ه عنَّ ألإليه، ف لكالمه الذي أرشنا ضاً ناق  ا كونهوأمَّ 

وجب  لرسول ن اسمعه مت ا ملممَّ حابة صال ربخخرب إذا أ امل أنَّ 

لعلم به مل وجوب املا يش ناً  متضمِّ ربا كان اخلإذ وا خربهيردُّ  أنْ 

يكون  أنْ جائز  هإنَّ (: ه نعكيناه حام يل فيقو و، وهوالعامَّ  اصَّ اخل

 ة المجاع خربها بهة اخلرب من حيث أ صحَّ  ت عىلٰ الصحابة استدلَّ 

م مل أهنَّ ل بَ ن ِق ه مدَّ رليهم ع ومل يوجب اطؤ،ا التوجيوز عليه
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عان ضوهذان املو )،كسامعهم من الرسول سمعوه ي

ع يمج معهمل يس ما وجوب ردِّ  صحَّ  ه إنْ رٰى، ألنَّ اقضان كام تيتن

م  هنَّ : (إن املخرب مجاعة بطل قولهكا وإنْ ، أكثرهم وأ  بةالصحا

 مألهنَّ  )،واطؤيه التوز عل جيال من بنقل ة اخلربوا عٰىل صحَّ استدلُّ 

كانوا قد سمعوه  ه، وإنْ ويردُّ   قوله أنْ ىلٰ ب عوه جييسمع مل إذا

ستدالهلم ا صحَّ  ، وإنْ صحَّ  وإالَّ وا عليه، لُّ يستد أنْ  كيف يصحُّ ف

 عليهم. ويعرفوه واجباً  يسمعوه ما مل دُّ ر يكون نْ أل بط رباخل عىلٰ 

 ولوا بمثلتق أنْ  يجبفان كذلك ك قال: إنْ  فإنْ (قوله:  افأمَّ 

ا بمنزلتها [أهنَّ تنا مَّ أُ   غريها يف متناعاة يف دالعا ]]٢٦١[[ص / هذه

ب وهذا يوجألخبار]، ثبوت ا إىلٰ ل لتوصُّ ا ةيف صحَّ تنا مَّ يف أُ 

ٰىل غري إ، ح سيامل صلب صارٰى يفالن اربأخ اوتثبِّ تُ  نْ عليكم أ 

 ). ذلك...

لها نعرف مث ومل  نايِّ بة نمَّ أُ عرفنا هذه العادة يف  اقيل له: إنَّ 

 تنع أنْ يم مل  ينك بالدِّ مسُّ للت ابعةانت تك  ت إنْ اهم، والعادغري يف

 رائن حال سبت عندنا مث، ومل ياهين فيالدِّ خيتلف أحوال أهل 

ت ما ثب ارن األخبم ل فيهنقَ ما يُ ن ويلدِّ  باب اك يفسُّ  التمم يفمَ األُ 

 نا.نبيِّ  ةمَّ يف أُ 

هذا   نذكر يفامإنَّ ا نَّ الباب، ألمن هذا  الصلب فبعيد ا خربوأمَّ 

ة فيام نا مزيَّ تمَّ ألُ  ام نعرفف به، كمسُّ والت نيالدِّ  بل يف بانقَ يُ  ام

ن لعقل والتديُّ ل اأه أنَّ م نعل انَّ م، ألمَ األُ  من سائر اهبني فيتعاه ادَّ 

 ايعتقدو لوا إالَّ ما يعلمون أنْ يقب أنْ ز ال جيو - ة كانوامَّ أُ  أيِّ  من -

نهم لت عإذا زاض الباطل بعم لهردُّ  ُجيَعل نْ ته، وليس جيوز أصحَّ 

م ال أ  عىلٰ لة ه، دالريف أم الشبهة قويت  باطالً وإنْ  قبلونيهنَّ

 ه.شبهت

 يف موجود  احلقَّ ال يقبل إالَّ نا تمَّ  أُ ه عىلٰ ب تدلَّ اسالذي  رواملقدا

  ا مل يصّح ممَّ  وا كثرياً تنا قد ردُّ ل ملَّ دنا أهوجا كام نَّ ة، ألمَّ أُ  كلِّ 

 ممَ ألُ امجاعة من  يضاً جدنا أ نه، فقد والبط قدواتاع اممَّ عندهم، أو 

 يصّح  ا ملممَّ  ا كثرياً ووردُّ  ،مثل ذلك تعملوااس ة قدلَّ ن املجة ماخلار

 هم. دعن

ض بع واردُّ  م وإنْ قال خصومنا: إهنَّ  إنْ ف ]]٢٦٢[[ص /

  ، ممن حاهل الشبهة، وقد علمنا هذاب منه اً وا كثريلبل فقد ق لباطا

 قبول م عىلٰ ثر منها، ومل نعتنمَّ أُ  لاحاهلم ح يساوي فكيف جيوز أنْ 

 ل؟طبا

 زذا جاه إيه، ألنَّ ويل منكم علن التعما وقع م اً ل إذد بطا: فقنقل

نع ملا اآخر، فام باطالً  له من يتقبَّ ليتقبَّ  والل طض الباع بعيدف نْ أ 

واضع يف بعض امل نا؟ فال يكون ما سلمتمَّ أُ ل هذه حا نويك ن أنْ م

ن هلذه عملوم مستعٰىل أهنَّ ة اللهم ددعن يصّح  مل من دفعهم ملا

 يح.صحب يسما ل كلِّ  يقة يفرالط

  ريغ ، فلهوتقبُّ  باطلم يل تسعىلٰ  ه مل يعثر منهموٰى ألنَّ ا الدعفأمَّ 

 مالم نفس ستا كاملسي هلعملدَّ ة، وال طريق إٰىل تصحيحها، واممسلَّ 

 خلالف فيه.ا وقع

عض  بوا م ردُّ حه يف هذا الوجه أهنَّ ما يمكن تصحيوأكثر 

ب ري موجغ ذلك أنَّ ا نَّيَّ وقد ب تها، صحَّ عىلٰ  يقطعوا ر ملا ملباألخا

ح رجِّ يُ  أنْ  دٍ حأل وليس ح،يح الصالَّ إيتقبلون  م الهنَّ ٰىل أ لقطع عل

ة من شدَّ  ممن حاهل موهو معل بام عاةدَّ امل تنا يف هذه العادةمَّ ل أُ حا

م  نعل اده، ألنَّ واالجتهاد يف تشيي رصة احلين، وقوَّ بالدِّ ك التمسُّ 

ن، يُّ لتدا ةوَّ ك وق لتمسُّ ا ةدَّ شم من مَ األُ من  ل كثري من حا  رةً ورض

، تنامَّ أُ  من حال علمهن ما ثلم اٰىل،تع إٰىل اهللا باد يف التقرُّ جتهاالو

طل من باال ادهم قتم من اعهل صامً عا منه، ومل يكن ذلك أو قريباً 

 تنا. مَّ ل أُ الرواية للشبهة، وكذلك حاطريق 

 الباب، من هذا يف الً ب ليس داخصلال خرب إنَّ (له: ا قوفأمَّ 

 فطريف، ألنَّ  )،يندِّ لمن باب ا كنمل يحيث  ]]٢٦٣[[ص /

ين، ه من باب الدِّ أنَّ  ءيف اليش اد الناقلنياعتق جهولا هذا يفٰى املراع

ن بنقل خرب الصلب، تديَّ تليهود ا لم أنَّ عن ، ونحنعنه ارجه خأو أنَّ 

كون ذلك  قتيضذي ي لف اوملعرا يق ناقليه العتقادهاوبتصد

رب ل اخليف نق أيضاً صارٰى النوين، دِّ لرب أبواب ان أكندهم مع

 الف الوجهوقبوله خي ه نها بنقليُّ تد انك وإنْ  زلة،هبذه املنله قبُّ وت

خلرب رج اخي ال يعاً مج الوجهنيٰىل وع له،نت اليهود بنقالذي منه تديَّ 

 ين.يف باب الدِّ  الً يكون داخ عند القوم من أنْ 

*   *   * 

 بأنَّ مجاع اإل ةصحَّ  ق يفالتعلُّ  امَّ وأ (ه: ا قولأمَّ  ]]٢٧٤[ص [/

ات ان واللذَّ طن األوع مهلوعد ل لرسوا ةمَّ أُ  من حالاملتعامل 

باع اتِّ يف  عارال ، وأنفتهم من الكذب، وإظهارهمنة التديُّ جه عىلٰ 

وهذه حاهلم   حُّ ة، فكيف يص بعد وضوح احلجَّ يده إالَّ قلوت غري،لا

 منعيه ال والذي ذكر كلَّ  ك ألنَّ بعيد، وذلف طأاخل فقوا عىلٰ يتَّ  أنْ 

هذه  نَّ ألداللة، ا أهنَّ  واظنُّ ةٍ بشبه ءاليش فاقهم عىلٰ اتِّ ة حَّ من ص

عٰىل  ذلك مع قوافم وقد اتَّ من تقدَّ  ممَ  من أُ مة يف كثرية قائالقضيَّ 

الكثرية من يف اجلامعة  قائمة ، وهي أيضاً الوجه ذاطأ من هخلا
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منع ي  ي  الذ امه اجلهة، ف ن هذ خلطأ م ها عٰىل ااق ف تِّ من ا  ومل يمنعة، مَّ اُأل 

ةاُأل  كلِّ تامع  اج يف  مثله من  ة من اإلمجاع  ك بأنَّ بدَّ للتمسُّ ال ف  ! ؟ مَّ حجَّ

 حيتصح  يف قبل  من  مده غري ذلك)، فبطل أيضًا ما اعت  رجوع إىلٰ ال 

ادهم باألوصاف التي مع استبد  -إذا جاز عٰىل القوم نَّه أل  اخلرب، 

من  يهل هو ع  ا وال يكون م هة، أ للشب عٰىل اخلطا فقو يتَّ  أنْ  - رها ذك 

 جاز هم، فأالَّ من جواز ذلك علي  صامً اع  طأ اخل  ب وجتنُّ قِّ حل ي احترِّ 

 من قيموا الس يردُّ  عادهتم جارية بأنْ  كانت وإنْ  -ضًا عليهم أي 

يقبلوا /[[ص   أنْ  - ا، ليتثبَّتوا يف قبوهلا  يح منه صح بلوا ال ق ي خبار، و األ 

  يكون ما، وال ا عليه ح، وجيمعوحي  ص  غري اً شبهة خرب ]] بال ٢٧٥

 اعتمدهاد بني الطريقة التي نج  ا م و اه، كرن ا ذ ممَّ  نعاً ما دهتم عا  رت به ج 

دة العا ا دامه كان قد ذكر يف إح  املعنٰى وإنْ رجع إٰىل ي  لها فرقاً التي أبط و 

طريقته عادة يف ، بل أورد معناها، وجعلها يف خرٰى ألُ ا  كرها يف ذ ي ومل 

يف  ةاد املوضع ع هذا ، ويف ون السقيم د  باراألخ  لصحيح منقبول ا

ه نَّ أل عنٰى، فرق بني األمرين يف امل  ال و  ، لة اجلم  بيل س  عىلٰ  طأ ب اخل نُّجت 

 باطلال  ة رق ومفا  علوم منهم من قصد احلقِّ امل  م خالف ز عليه جوَّ  إذا 

 هم من ردِّ ز عليهم خالف املعلوم من جوَّ  ة اجلمل  يلعٰىل سب  ه ب وجتنُّ

 ، فإنَّ منها ة ه احلجَّ ما قامت ب و  ها، صحيح  ر، وقبول سقيم األخبا 

  عليهم.  ز وَّ جمل ا   ة ل اجلمل ي فص من ت رضب    لك ذ  ز جتوي 

م،  من تقدَّ  م مَ  من أُ ائمة يف كثرية ق قضيَّ لاوهذه ( ا قوله:فأمَّ 

فكذلك ما ذكره  )،ةمَّ من األُ  ةت الكثريامعااجليف  قائمة أيضاً  وهي

 يف ائمهو ق  كوك فيه،املش من األخبار، وردِّ الثابت  من قبول

 صولهح عمني ومل ة، مدِّ م املتقمَ من األُ  وغريهم اتنمَّ ت من أُ اجلامعا

 .لكلِّ مثله عٰىل از وِّ ُجي  نْ فيجب أ  فيهم من اخلطأ بالشبهة،

*   *   * 

  :ا -  ٤٨

 ):هـ٤٠٦ت لريض (ا فالرشي /ةبويَّ النجازات امل

عليه الصالة (ه ] ومن ذلك قول١٩٣]] [٢١٠[[ص 

 طب».احلار نأكل النات كام تساحل يأكل : «احلسد)والسالم

بصاحبه إٰىل اإلقدام  ُخيِرجسد احل راد أنَّ واملارة، عاستذه وه

 ام،حلرغ يف الدماء اهاوي، فيلِ تكاس يف امل، واالريص املعاعىلٰ 

م من أماكنها، عَ ل النِّنقع يف رشيوآلثام، ئل احباوحيتطب يف 

 طنها. وإزعاجها عن موا

  طاً سقِ ومُ  حلسناته، اً بِطُحم  تاملحظورافيكون عقاب هذه 

م. ه فيامنا إليأرش ي ذال ذهبامل ىلٰ اته، عثواب طاعل  تقدَّ

تحقاق السبب يف اسالذي هو  ري احلسد]] فيص٢١١[[ص /

بها ذهِ ه يُ نَّ ألسنات، ك احلتل ب، كأنَّه يأكلثواقاب، وإحباط الالع

 صالةلعليه ا(ه يها. وإنَّام شبَّهفِّ ا وُيعَ وُيفنيها، وُيسِقط أعياهن

حلسد  انَّ حلطب، ألا لتي تأكال النارب ناتسله احليف أك )الملسوا

وإرماضه قاده اتِّ وهتياجه ب اإلنسان جمرٰى النار اليف قل جيري

 راقه.وإح

 ظلوم منمه بأشبا رأيت ظاملًا : مم هنا قال بعضه ومن

د، وزفري يرتدَّد، وحزن يتجدَّ نفاسد، حلا  د. س يتصعَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣فيد (ت امليخ الش /املقاالتأوائل 

 ل:عاماأل  حتابط يف لالقو - ٦١ ]]٨٢ [[ص

ب وال ال الثواوالطاعات ال حتابط بني املعايص و إنَّه وأقول:

وبخت نو نوب ة واملرجئة،يَّ مامب مجاعة من اإلب وهو مذهالعقا

 أهل االعتزال.لتحابط فيام ذكرناه ويوافقون يف ذلك ا ن إىلٰ وبهيذ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (ملفيد خ االشي /ةيَّ رسول الئاملسا

 ]:باحلبط بطالن القول ة لَّ دصل: [أف ]]٩٨ [[ص

منا هذا الباب مرناه يف كة ما ذوممَّا يدلُّ عٰىل صحَّ  القول يف   ا قدَّ

ٰىل طاعته وقربته ع العقولب د يستحقُّ وحِّ امل أنَّ العارف ه يفعنام

 ثوابًا دائًام. 

ته  احسن دُّ تضا به النووذ اته،عتنايف طاد ثبت أنَّ معصيته ال وق 

  .ابثولقه ااحقاستو]] ٩٩[ص [/

ف املكلَّ  نتامعها م املعايص والطاعات، الجابط بنيوأنَّه ال حت

 احدة. يف حالة و

و ل ذعقاب، إالق حقااست ب ال يضادُّ ثوااق النَّ استحقوأ 

 إذ هبام يستحقُّ  اجلمع بني املعايص والطاعات، لتضادَّ  هضادَّ 

عٰىل  صية دلَّ عملوا الطاعةاجتامع  تثبذا . وإبب والعقاالثوا

 ثواب والعقاب. الاق حقتسا

 ر. ليل االعتباخالف لدمللتحابط ابطِل قول املعتزلة يف اوهذا يُ 
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 وقال تعاٰىل: 
�
  اإِن

َ
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  العاملنيويفِّ ه يُ نَّ أ حسنني، و أنَّه ال يضيع أجر املتعاىلٰ  فأخرب

 اآليات هذأبطل هبة، فرَّ  يظلم مثقال ذه الري حساب، وأنَّ أجرهم بغ

 ت، أوحلال الصاط األعامه ُحيبِ عوٰى املعتزلة عٰىل اهللا تعاٰىل أنَّ د

  .راً جيها أ لع طيع يُ وال ا،هبعض
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 انه: قوله سبح ] هذا مع ]١٠١[[ص /
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]، فأخرب  ٤٨[النساء:  اءُ َمْن �َش

بغري  اهور ما سه يغفنَّ أو نه،بة مولتعدم ا مع كه ال يغفر الرشنَّ أ 

وما دونه يف حكم  كالرش يكن لتفريقه بني ذلك مل الة، ولوالتوب

 عقول. م ىنًن معالغفرا

 تعاٰىل: قال تبارك وو
ْ
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مُ َر��ُ�ْم أ

َ
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ْ
 ]. ٥٤ :[اإلرساء إِن

الذين ال   نيناملؤم ا إىلٰ هوجِّ تم يكون أنْ جيوز  ال وهذا القول

قطع  قد ها إٰىل الكافرين الذينمتوجِّ  هللا تعاٰىل، والهم وبني انبعة بيت

ه إٰىل نَّ م يبَق إالَّ أ النار، فلخلودهم يف  هللا عىلٰ ا  حقِّ مسته توجَّ

 رفة والتوحيد. عأهل امل نمالعقاب 

  نمل عمقن انهاهناه أثبت طول رشحها، والذييوفيام ذكرنا أدلَّة 

له ت  .هللا شاء إنْ أمَّ

يهذا املعن ليت يفوقد أم ح يف الوعد ته: (اٰى كتاباً سمَّ ملوضِّ

 خلطري أدام اهللالفاضل ا يفد الرشسيِّ إٰىل ال لوص إنْ  د)والوعي

شاء اهللا  ملعنٰى إنْ ا ب يفتُ كُ لا غريه منعن  ناهعاٰىل رفعته أغت

  تعاٰىل.

 *  *   * 

 تٰىض د املرلسيِّ ا /)ةربيَّ لطال ئاملسات ابا(جو /)١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ ت(

ا]] ١٤٨[[ص  ] اإليامن الدال أمَّ الثواب  هب يستحقُّ لة عٰىل [أنَّ

 دوام عىلٰ  لُّ قل عندنا ال يدالعوالسمع، ألنَّ اإلمجاع  الدائم، فهو

 . ملةدلَّ عٰىل استحقاقهام يف اجل اب، وإنْ عقب وال اوث

امن إليا أنَّ  ىلٰ م عبههذاف مالختاون عٰىل موقد أمجع املسل

بام يفعله من املعايص  ثوابه مل حيبط  م، وأنْ واب الدائثبه ال يستحقُّ 

اب ثومن  اة مستحق� رد القياماب العظيم ييها العقلع قِّ ستحامل

 عله. ف به عقيقُّ يستحان اإليامن ما ك

ن املؤم تي يأيت هبا هذا ل ثبت هذه اجلملة نظرنا يف املعصية ا ذا إ 

 أنْ  : ال بدَّ ا ا، فقلن قدام عليه اإلب  ستحلٍّ م غري م رِّ حم  و، وه ا ه فعل وي 

ثبت أنَّه يضًا، ومأ اإلمجاع  ها العقاب بدليل العقل و علي   ايكون مستحق� 

العقاب يف  ]]١٤٩/[[ص  املستحقُّ  ؤثِّر الثوابيُ   جيوز أنْ ال 

 ب املستحقِّ يف] الثواٰىل [ظ: ع  بطله، وال العقاب املستحقُّ في ستحقِّ مل ا 

ام ليها. وربَّ ع   ملستحقِّ ل وعند ا عام األ   بنيحابط عندنا  الت   ساد ف ل   يبطله، ف 

  يه.أرشنا إل  تاب الذي ة يف الك اضع كثرية خاصَّ يف مو  اه قد بيَّنَّ

أنَّ اب: لعقبط بني الثواب وااعٰىل نفي التح ما يدلُّ  ومن قويِّ 

ا فيام مَّ نافاه، أ  أوه طه، إذا ضادَّ ينفي غريه ويبطله وحيب إنَّام ءيشال

لثواب اايف بني وال تن ضادُّ ته ال ييف وجوده إلء اليش كذلاج تحي

 العقاب، قد يكون من جنس الثواب ، ألنَّ نيعقاب املستحقِّ وال

 .تنايف والتضادِّ  إٰىل اله ملا انتهٰى ولو خالف

 لوجود كنايف سائرا ن عىلٰ اكلتنايف، أو  ادٌّ ولو كان هناك تض

عدومًا،  مإالَّ  ال يكون قابلعالثواب ون ام حقُّ ستات، واملاملتضادَّ 

 ستحقَّ  املعَقل قوهلم: إنَّ ت، فكيف يُ ااملعدوم صحُّ بني يالنايف توال

 عدوم.  الثواب امل من ستحقَّ أبطل امل من العقاب املعدوم

ن اإليام ضمَّ إىلٰ من  ونكي فال بدَّ من أنْ  ذا بطل اإلحباطوإ

 حقٌّ مستو هيامة، والق يرد أنْ  وسومة بالكبائر مناملعايص امل

ا َفر عقابُيغ مل إنْ فاب معصيته، وعقنه املثواب إي و أ  بتداءً اه إمَّ

د فيها  فيُخلَّ  ة اجلنَّستحقاقه، ثّم ُنِقَل إىلٰ بقدر ابشفاعة، عوقب 

 .استحقاقه بقدر

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  املرتٰىض السيِّد  /مة يف علم الكالخريذال

قاب من العو أالثواب يل ر ما يزذكل: يف صف ]]٣٠٢ص [[/

 ابط:حم يف الته، ويدخل يف ذلك الكالالوجو
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لعقاب إذا وته، واثب ء بعديش ال يزيلهنا داب عنولم أنَّ الثاع

إالَّ ، وال يزول يفعله أنْ  املستحقِّ يزيله العفو من مالكه و إنَّامثبت ف

 تيضيقه  وجال ه، ألنَّ به لنفصزول إالَّ بسبب ميك، فكأنَّه ال بذل

 ه.لقاق زواستحا

عٰىل ما يُ ام ُتبنيَّ بالداللة عذه اجلملة إنَّ وه من إبطال ٰى دَّ

ًال تفضُّ   يزولكان ال لثواب وإنْ ون أنَّ اعينا يدَّ  خمالفألنَّ  تحابط،لا

 الطاعة وبعقاب لندم عىلٰ ه يزول بافإنَّ  - ىلٰ عليه تعاألنَّه حقٌّ  -

ٰ الكبرية الذي ُيو  لها.عاف  ثواب عىلٰ ىفَّ

التوبة وبزيادة  ل وبالندم الذي هوفضُّ لتايزول ب قابلعوا

 ونمُّ لذي ُيَس ع اض املويفب املعصية عقاٰىل عالطاعات ثواب 

 ية صغرية. صاملع

الَّ إء لغريه التحابط: أنَّ نفي اليش  نفيوالذي يدلُّ عىلٰ 

ة طاعبني ال  تضادَّ جرٰى جمراه، والأو ما  ا] مضاد� ونه[لك

ندهم، بل نفس ما وع نادواحد عن نسا من جمه صية، بلاملعو

 .يقع معصية اعة يمكن أنْ يقع ط

بعينه،  هذي ذكرنالهلذا ا اب،قب والعثوا بني الاً يضأ  دَّ اوال تض

قابًا، عيقع  أنْ  ما كان ثوابًا كان جيوز ، ونفسنَّ اجلنس واحدأل

ان ء كوال يشعض الوجوه، الواقع عٰىل ب هو النفع نَّ الثوابأل

ار. ولو كان ُيدَرك مع النف ًة، بأنْ مرضَّ  ونكي أنْ ن يمك والَّ  إنفعةً م

 أنْ  ا صحَّ مل ]]٣٠٣ص /[[ وتناٍف  دٌّ تضا بب والعقابني الثوا

ه يف حاحل دَّ ومان، ألنَّ الضومها معد ايتضادَّ  ال  قيقي ال ينفي ضدَّ

 عدمه. 

اب الثوني من املستحقِّ يقع بني  نَّ التحابطوعندهم أ 

 ًا.دومعم إالَّ  نوكي ال تحقُّ ساملوالعقاب، و

ق فنقول: قد ثبت استحقا  هذه اجلملةنخترص شئت أنْ  وإنْ 

 ُحيَكم أنْ جب ، فيلهاو زقتيضوجه ي ، فالةاعبالط الثواب

 استحقاقه.باستمرار 

عٰى من الوجلَّم عوسنتك  ة له.لوه املزيٰىل ما ُيدَّ

 جب يفيو بط أنَّ القول بهاعٰىل نفي التح ا يدلُّ يل آخر: وممَّ دل

ة من مل يكون عند العقالء بمنزل وإساءٍة أنْ  انٍ حسإ نيب عن مجم

 ذمٍّ ح ون مد م قُّ يستح عادل ماويت وٰى يتسا ِسئ، بأنْ ُحيِسن ومل يُ 

كان  لة من مل ُحيِسن إنْ ن بمنزيكو اءته، أو أنْ حسانه وإسإعٰىل 

كان  ئ إنْ  ُيِس نزلة من ملئد، أو بمءته هو الزاعٰىل إسا املستحقُّ 

 ورًة خالف ذلك.رض ومعلوم ،وه هحسان إعىلٰ  ملستحقُّ ا

ل هجوابات أ عٰىل الوعيد من مجلة  وقد ذكرنا يف كالمنا

اخلالدي، لُّ هبام دكان يست طحبااإل نفي رين يفآخيلني ل دلصوامل

 ة.ه اآلن كفايام ذكرناياضًا. وفاهنا، ألنَّ عليهام اعرترمها همل نذك

 بأشياء: بالتحابط القائلونتدلَّ وقد اس

 يقارنه التعظيم والتبجيل وال شأنه أنْ ن ثواب ملا نَّ ل: أ وَّ األ

نة إلهاق ايٰىل طر عحقُّ ُيستَ  اً أيض ب، والعقاُيستَحقُّ إالَّ كذلك

 غريه واستخفافهحدنا لاستحالة تعظيم أ . ومعلوم فواالستخفا

ر ذل وإنَّام ،ال واحدةبه يف ح لت إذا تكام ]]٣٠٤/[[ص  كيتعذَّ

 املادح واحدًا، والثاين أنْ و الذامُّ  نويك نْ ل أوَّ األ وط ثالثة:له رش 

 ن الوقتيكو نْ أ  ثالثلاحدًا، اأيضًا و دوح واملذموميكون املم

 . واحداً 

ر ر فعل يشتعذَّ إذا و حقاق مبنيٌّ االست استحقاقه، ألنَّ ء تعذَّ

ة   الفعل.عٰىل صحَّ

م حلتأ  الف، فإنْ اخل الوم، فيه منَّعم أنَّه مما ادَّعيت قال هلم:يف

دليل استندتم إٰىل   خيتلفون [فيها]، وإنْ ال لعقالءاف ورةالرض ىلٰ ع

 فاذكروه. 

والتعظيم   مِّ والذدح من امل تم تنافيه يعدَّ ما ا ليس خيلووبعد، ف

 . فإنْ أو ما ُيعتَقد يف القلب اللسانهو ما ينطق به  االستخفافو

ل نكا  همدح غريي يمنع أنْ  ألنَّ أحدنا الئز، ه جافمعلوم أنَّ  األوَّ

لو ُخلَِق يده، و عٰىل فعل آخر بام يكتبه وخيطُّ  ويذمُّ  هنافعل بلس ىلٰ ع

 هلَِم أنَّ فعُ خر. اآلب ويذمَّ بأحدمها  دحمي نْ ه أنٰى متأتَّ له لسانان ل

 ء يرجع إٰىل اآللة.ر ليشر إنَّام يتعذَّ حيث يتعذَّ 

ح ما ُيو ًا زيد يذمَّ  نْ  جيوز أ الواحد ال نَّ بالكالمكرناه: أذضِّ

خصومنا بني  يتناٰىف عند انك وإنْ  ،ةٍ ٍل واحد حا يفمراً ع حويمد

املذموم و وحملمدان يكو أنْ من رشوطهم يف التنايف ذلك، ألنَّ 

 .اآللة ء يرجع إىلٰ ليش إنَّام هو ر التعذُّ أنَّ َم ُعلِ فحدًا. وا

ف. ولو يه اخلال، فف القلبىلٰ ا يرجع إر مأرادوا بالتعذُّ  وإنْ 

 نهم.م  احلقِّ إىلٰ  قربا أ نَّلك فهلوم خالعاملنا: إنَّ لق 

ر حصول ىلٰ ع م ادَّعوا فيام يتعذَّ ا رشوط ثالثة، ولو أضافو أهنَّ

الفعل  يكون و أنْ وه الف،اخل وارتفعوقع الوفاق ل ابعاً ررشطًا 

 واحدًا. والذمُّ  املدح ] بهي [يتعلَّقالذ

  ة ظاهرقهاممتعلَّ ير مع تغاواملدح  مِّ ذتنايف ال  دعوٰى عٰىل أنَّ 

يتعلَّق   بأنْ قات إنَّام يتناىفٰ لَّ املتع رئا]] س٣٠٥[[ص / ن، ألنَّ بطالال

 خر.ق اآلواحد بمتعلَّ  كلُّ 
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قان عٰىل ال يتعلَّ  دحوامل مَّ ذنَّ اليقولوا: إ نْ أ إىلٰ  اإذا فزعوو

فيهام،  قملتعلَّ ا ز بذكرواإلرادة، وإنَّام يتجوَّ  العلم قاحلقيقة، كتعلُّ 

ة إذا قيقٰىل احلق عتعلَّ م هلم، ألنَّ امللكالا ميف لزو وٰى ذلك أق انك

ون ذلك ال يك ٰىل أنْ قه، فاألومع تغاير متعلَّ  ن ال يتناٰىف ويتضادُّ كا

 شبه به.مو ام هيف

ا ي ادَّعوه هو ملر الذتعذُّ لكون وجه اي نْ لو أ خي سد، فليوبع

م  ظَّ عإٰىل املجع ء يرليش وبه، أ  إٰىل املعظِّم املستِخفِّ  يرجع

ل فقد ك . فإنْ به فخَ ستامل ك من لذ استحالةجيب ان كان األوَّ

الفاعل ره عٰىل تلف تعذُّ ال خيلني، ألنَّ ما يرجع إٰىل املفعول به اعف

  ين يف حال ضدَّ  ل كلِّ وفعون، لسكاركة والثنني، كاحلاو واحدلا

 لك من فاعلني بال خالف. جواز ذواحدة. ومعلوم 

 أنَّه يتناٰىف يف افقد بيَّنَّ اعللفاإٰىل  عيرجر ملا ذُّ جه التعوكان  وإنْ 

بهة يف  شفيام ُيفَعل باللسان. وال قلب، وال الإٰىل  عجرفيام ي ك الذل

 عأنَّ اجلما نَّبيَّ قد وهبا،  عٰىل الذمِّ  فسالن مة وتوطنياالعرتاف بالنع

ر ليشام ُيتبكالم واحد إنَّ بني ذلك   لة.ٰىل اآلء يرجع إعذَّ

ن للتضادِّ فهو مل يك ذلك وإنْ  اعمتنا وا: أنَّ عيدَّ  م أنْ هل سولي

ف يدعو إٰىل تعظيم زيد يرص  مانَّ رف. وأ اوصاعي والالدوجل أل

ام ظٰىل إع الدواعي إأنَّ م لِّ ا ال ُنسستخفاف به. وذلك بأنَّ عن اال

ن ذلك صارفًا مل  يكون حاٍل، وإنَّامه عٰىل كلِّ تف عن إهانصارزيد 

ته.  رضَّ إليه منفعته ومٰى تعدَّ ي نان ممَّ و كته، أ رسَّ ع زيد ومغرضه نف

ا من ن ه أو نفعه وكان ممَّ سواء رضَّ  به ستحقِّ ملاضه فعل ن غركا فأمَّ

 رين،ألماعل به يف ممتنع أنْ  ري، فغهت مرضَّ ٰى إليه منفعته والتعدَّ ال ي

 عن فعل اآلخر.ل أحدمها ع يرصفه فوال

عاه  ادَّ ن موبني ، مِّ والذ ملدحيف اادَّعٰى ذلك  رٍق بني منأيُّ فو

ة وامل٣٠٦/[[ص  ألمليف ا أنَّ  ادَّعٰى و ،ةملرضَّ ة وانفع]] واللذَّ

 اآلخر.أحدمها صارف عن فعل 

من  لواحدةيف احلال ا ةاللذَّ ول األمل خالف بيننا يف أنَّ فعوال 

  متناٍف. ريحد جائز غوا فاعل

ة وعند أيب هاشم  كر  شنه الحساحسن يستحقُّ بإأنَّ امل خاصَّ

  ا حب كبرية مستحق� ن كافرًا أو صاكا م، وإنْ عظيلتاب من رضمع 

يم جتمع عنده استحقاق التعظا ف، فقدافخواالست عقابلل

 مرين؟األ بني ٍق أيُّ فرده. فف ومل يتنافيا عنواالستخفا

 تعظيم املستحقِّ بخالف ال ةقابل للنعممليم اتعظلقال: ا فإنْ 

ناٰىف  نْ م إعظيلتا ألنَّ  نه،م تلزيق إىلٰ  . مل ُيلتَفتلطاعاتعٰىل ا

يرجع  ءف ال ليشتخفااس أنَّه تعظيم وذلك لالستخفاف فألجا

[جاز اجتامعهام يف  جتامعهام يف موضعجاز ا  أسبابه، فإنْ ىلٰ إ

 نعمة.ال عىلٰ  خر] آضعمو

ب حيبط الشكر قاق العقاح أنَّ استىلٰ إ يلٍّ و عبذهب أ  وهلذا

 عٰىل النعمة. ستحقَّ امل

م قد وهو أنَّكذكرمتوه، ا م ريهة غبلشع اموضقيل:  فإنْ 

دتم  ام أنبأ عن ب والذمُّ  ،حاملمدو حال عظمملدح بام أنبأ عن احدَّ

ال ، ةواحد ال احلوم تنايف األمرين، ألنَّ ع حال املذموم. ومعلضااتِّ 

 نفي ين يقتيضأحد األمر عة، ومعنٰى ضمتَّ  يمةظتكون ع جيوز أنْ 

 خر.اآل نٰى مع

املمدوح،  عظم حال  ما أنبأ عن حملدا دَّ نَّ حبأ ام أردناقلنا: إنَّ 

إحدامها التني له، حلإٰىل ا ةر، اإلشاحالهاع ضما أنبأ من اتِّ  مُّ والذ

  ل  حاإىلٰ  مرينضيعة، وليس املرجع باألاألُخرٰى وعظيمة و

واحد حالة للشخص ال ع وليس يمتن .ينهام بيفالتنا احدة، فيثبتو

 .ةطة دنيَّ ة ُأخرٰى هابوحال ،رفيعة

 من وا به: أنَّ تدلُّ وممَّا اس: خرٰى هلمقة أُ طري ]]٣٠٧[ص [/

ا ، فلو استُِحقَّ بنيري مشوغ صافيني انيكو أنْ  عقابوالحقِّ الثواب 

 أو عىلٰ  عٰىل اجلمع امهفعل حقَّ ُيستَ  الواحدة مل خيُل من أنْ يف احلالة 

ن اخللوص ا ماجبة هلصفة الوجا عن البينهام خر ُمجِعَ  فإنْ ، لبدلا

َم عألنَّ أهيَّ بدل فكذلك، عٰىل ال ِعالفُ  نْ إصفاء، و وال  صاحبه ىلٰ ام ُقدِّ

 الشوب ونفي لك يقتيضوذآلخر، ا عظر لوقومنت به فاملفعول

متنع ا علهامفتنع ا امذإعن الصفة الواجبة، واخللوص واخلروج 

 .ينلضدَّ اقهام كاستحقا

ا الع   فيقال هلم:  ًا  افي ص   ن يكو   أنْ ب  الثواب جي   ٰىل أنَّ  دالٍّ ع قل فغري أمَّ

  مل جيده.   ا  عقلي�  يف ذلك دليًال من ادَّعٰى ك العقاب، ف صًا وكذل ل خا 

أنَّ الثواب ال يمتزج بالعقاب  ع:اإلمجا هيدلَّ عللذي وا

 صل إىلٰ الثواب الوا ع أنَّ اإلمج باالعقاب، وُعلَِم أيضاً  وكذلك

به [عق أنْ ال جيوز  ][يف اآلخرةه تحقِّ مس ًا يف ائزكان ج إنْ اب ويتعقَّ

 ب ال جيوز أنْ نَّ العقاسمعي عٰىل أقيل وال عال دليل ول، عقلا

بهي ب العقاب الثواب عقَّ ذا تإ بجافليس بوهذا مع ] ثواب، وتعقَّ

ٍة، وأ  يكون املعاَقب أنْ   يالت صفتهن عابه قرج عخي نْ يف راحٍة ولذَّ

ن ه عشغلذلك وييلهيه عن  وز أنْ تعاٰىل جي ألنَّ اهللا، ليها عاستحقَّ 

غالً بام هو ل النار ش] يعاقب أهعاقب [أنْ مأنَّ لل عىلٰ ه. في الفكر

 ه عن اإلفكار.يف
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حة  النار بانقطاع عقاهبم ال يكون فيه را ل  علم أه   ضًا: إنَّ ل أي قي   ولو 

ره  كا امل  نون ف الم و من رضوب اآل  يه ف هم  ي الذ  نَّ ُيعتَدُّ بمثلها، أل 

]  ذلك [  ي م، وجير لعل ا  ع هبذا ا ]] االنتف ٣٠٨ص [[ /  من  م ُخيِرجه 

  ام تعاٰىل، وإنَّ  اهللا ب وري نَّة الرض م أهل اجل نا: إنَّ عل ول مجاعت ق رٰى ما ي جم 

قد سقط عن  كان    هل اجلنَّة دون أهل النار، وإنْ أل   بشارة   ه ب   ن اخلرب يكو 

  ر مع ما هم نا ل ال أله  عتداد ف من حيث اال ار ع امل  نظر يف ال  الكلِّ كلفة 

  نَّة. ا أهل اجل دُّ هب يعت ي  ت ه ال يرس ة ل املشقَّ ه  عذاب بزوال هذ ن ال فيه م 

ب ئهم معهم يف العقاالمون حصول أعدالنار يع  أنَّ أهلعىلٰ 

ة دهم يف النعيم املقيم، وهذه راحة ولوالئهم وأ ابَّ بعض أح أنَّ و ذَّ

فة عنهم. فأ شِغل عنه يُ  اىلٰ تع  اهللا هذا من أنَّ يف اقالو ءٍ  يشيُّ خمفَّ

 ه.ه بنظريعن والفيام سأنا به، قل له ال ُيعتَدُّ ي ومثُيلهو

ح إذا ياستحقاقه فصح له استحالا استحال فعقوهلم م افأمَّ 

ه عٰىل الوجه الذي حقاق ستتحال اسا ال فعلهاستحما ُأريد أنَّ 

علهام عٰىل ف لستحييإنَّام  عليه، والثواب والعقاباستحال الفعل 

، اجلعىلٰ  حقاق فعلهامست، فامعجلسبيل ا  نْ ع أ يمتنوال مع ال يصحُّ

ز. وليسا البدل جائهلام عٰىل  الستحقاقاالبدل، ف سبيل عىلٰ  الُيفعَ 

ٰىل اجلمع ع فعلهام ليحين يستاللذين ك بأكثر من الضدَّ ليف ذ

 .معن اجلوالبدل د تتعلَّق بفعلهام عىلٰ  وجيوز عٰىل البدل، فالقدرة

 يها يستحقُّ هو ف لٍ احعاقبًا يف م يكون أنْ  بوا منتعجَّ  فإنْ 

ة ن يف حالويك لك أنْ أعجب من ذ نا:قل لتعظيم.وا وابالث

 الً مِّ متحفًا ص الصايف مكلَّ لا الثواب اخلايها بعينهيستحقُّ ف

ف عندكم يستحقُّ ًا ترابًا يف قعر القرب، ألنَّ املكلَّ تأو ميِّ  ،قِّ للمشا

 الثواب ل إىلٰ وصولوبني ااعة، وبينه لطافعل  اب عقيبوالث

 .يف الثوابتناها ال كلُّ وأح

رضورًة  املعلوم نقالوا: م: قة ُأخرٰى هلمطري] ]٣٠٩[[ص /

 ناإلحسا من هن ل قلم ملغرية، ككرسص اإلساءة العىلٰ  الذمِّ  قبح

غناء بعد ص النفس من املهالك، واإلكتخلُّ  أفحمهو لعظيمةا

ب جنيف  غرتص ة وإنْ وتلك اإلساء. الذلِّ  عزاز بعدالفقر، واإل

يف   وجه لقبح الذمِّ  وال، اهعلي لذمُّ حلسن ا دتانفر إنْ فاإلحسان 

واملدح  مِّ بت ذلك يف الذط، وإذا ثه سقط وأحب ألنَّ الَّ احلال إ هذه

 .ابالثويف عل ثبت ف

 ليس يمتنع أنْ نخالف فيام ادَّعيتم أنَّه معلوم، و حن هلم: ن لايق

 اإلحسان ىلٰ ع دحامل ستحقَّ ا اعلها وإنْ ف ةصغريلإلساءة ايذمَّ با

 رتكنا فيه.الش اري� وهذا رض كانو ثري، وللكا

ة ماوما ُيبنيِّ  يف  ساءة الصغريةء باإليسأنَّ هذا املذكرناه:  صحَّ

سن بال خالف بني حي إحسانه ندم عىلٰ  م لويعظسان الجنب اإلح

وا هبا يف ذمُّ ي أنْ  ايستحسنو بتلك اإلساءة التي مل ُيَذمَّ  العقالء أنْ 

 تلك عىلٰ  قَّ املستح نَّ عٰىل أ  وهذا يدلُّ  ن.حسااإل كجنب ذل

نحبط ملا ه لو كان اان، ألنَّ سذلك اإلحاإلساءة باٍق ما انحبط ب

ب أو عقا باط من ثونحبامل فينا أنَّ ذهب خمالمعاد، فليس من 

 يعود بعد زواله.

قري حلاء بهذا امليس يعلم رضورًة أنَّ حكمأحد  قالوا: كلُّ  فإنْ 

 ناإلحسا رنهذا قاإمه خالف حكب فردتان ااءة إذمن اإلس

 يم.لعظا

حقُّ النفراد يسته مع انَّ ، ألمنيال شبهة يف اختالف احلك قلنا:

 قَّ حتحسان اساإل رنتف، وإذا قارصيف الناملحض والتع الذمَّ 

  مضافًا إٰىل ذلك.]] والتعظيم الكثري٣١٠/[[ص  العظيم دحامل

عٰى عاً ضض مور نحن نفثمّ     عىلٰ ي يدلُّ ورالرضلم علفيه ا ُيدَّ

عله لظهوره األصل ونحمل ونج اطحبإل ايف مذاهبهم النبط

ض يه بعلسن من حيسن إا أنَّه حيول: قد علمنداه، فنقععليه ما 

 - زيادة أحدمها عٰىل اآلخر ر ال يظه - ءة إليهوإساان الناس بإحس

 قد فل:له يف املحال وويق  إساءته عىلٰ  عٰىل إحسانه ويذمَّ يمدحه  أنْ 

ك أسأت يف لكنَّ يقول: ثمّ ، هشكره ويمدح وي  كذا، يفيلَّ نت إأحس

د إ، ف -ته فه وُيبكِّ وُيعنِّ -كذا  ص لك مدحي حسانك خلللو جترَّ

عونه بني ويُ ق اقحع االستجتام اوهذا يدلُّ عىلٰ ي. روشك طِالن ما يدَّ

عٰى  ما فساد ع ُعلِمَ واضاجتمعتا يف بعض املمن التحابط. وإذا  ُيدَّ

 واضع.من امل ُيغَمضما ر هلظاضع املوا اٰىل هذَل عوُمحِ  يف،التنن ام

ا كانت له القلم إذ كارس  بح ذمِّ عًا ق ربُّ تعًا وطوُّ ثّم لو سلَّمنا ت

إنَّام هو لسقوط ح  القبنَّ أ عوه من ادَّ ما م العظيمة مل جيب عَ النِّ

ًا مل ثابت انك فإنْ  ،ملستحقُّ بح انا مواضع كثرية يق، ألنَّ هاهاملستحقِّ 

عقيب  الطاعة والعقاب قيبع بثوالل افع أنَّ  ترٰى  َال أ يسقط. 

حقاق، بل وط االستقح ذلك لساملعصية ال حيسن ومل يقب

 ؟حقبي تحقِّ املسعل ال خالف بيننا، وفبالة ابت ال حمستحقاق ثاال

 عىلٰ لَّقوا به داللًة يف املوضع الذي تع لون قبح فعل الذمِّ عوكيف جي

 اقه؟حقستاوال زسقوطه و

 وقبح فعله يقتيضله فع سنح يقتيض قِّ تحست املوثب :قيل فإنْ 

ع معقول، يمنع مان عارض واليعرض  استحقاقه إالَّ أنْ زوال 

 ةب الطاععقي هاماب إنَّام قبح فعلقلثواب والعن ام ملستحقُّ وا
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ن طاللوجه معقول، وهو اقتضاء ذلك إحلاق وبة املعصيو

 لم اللكارس الق ذمِّ لعل افه، وقبح غرض بالتكليف وال

 .زوال االستحقاق إالَّ  َقلعيُ وجه له  ]]٣١١ [[ص/

 بطالن اللة عىلٰ دء ل اليشيكون قبح فع : قد بطل أنْ قلنا

تنا بلاالَّ مطَق إيب الذي قصدناه، ومل وكلِّ حاٍل ه حقاقه عىلٰ است

 م إىلٰ ل كام أرشتم أنتكارس القلم عٰىل التفصي جه قبح ذمِّ و كربذ

لوجه يف ار ذكوهام. يبعق ةعصيوامل عةعٰىل الطا حقِّ تاملس قبح فعل

ة  اجلملىلٰ ُيعَلم ع زم لنا، وليس يمتنع أنْ غري ال لك عٰىل التفصيلذ

 ، وإنْ والهوز غري سقوط املستحقِّ  ن وجه قبح ذلكم بدَّ لهأنَّه ال 

 تكليف وله نظائر، ألنَّ علم اجلملة هاهنا كاٍف يف النانفصل لي مل

مه عَ نِ  م عىلٰ ند لو ةكثريال معَ بالنِّ مهذا املنع نَّ نا أ م. وقد علكثرية

ه عٰىل ذلك ال حمالةي ه أنْ  قلمن ممَّن كرسحلس م  عٰىل ما ذمَّ تقدَّ

عد سن با حالستحقاق ملثابت ا  القلم بكرسأنَّ الذمَّ  كره، فلوالذ

حيسن فعله  م، ألنَّ ما انحبط ال يعود عندهم والعَ نِّٰىل الع مالند

 ه.د انحباطبع

ًا  عناه تربُّ م ما سلَّ ىلٰ عا منلوع بوتهبث ه الطريقةذهب لمناعوإذا 

 ستحقاق.ال زوال ا هناك وجهًا له قبح غريمنا أنَّ قبح فعله، عل

  اليسري لذمِّ ن احيكمون به من بطال لردِّ عٰىل ما هلم يف ا ا قيلوممَّ 

من كان عٰىل  ا نعلم رضورًة حسن مدح دح الكثري: إنَّ ملجنب ا يف

ور وفو قلعال ل كاملث، مالتعظيمو حاملد ة تقتيضكثريصفات 

ق مذموم يكون لُ ٰىل ُخ ه عحسن ذمُّ  وإنْ  ب،َس ف النَّرش احللم و

 ألمرين وإنْ نَّ أحد اع الغضب، وأ رسي والً جيكون ع نْ عليه مثل أ 

 ال تنايف بني كثري الذمِّ ه  أنَّ يضتقإنَّه يهذا ، وال يمنع من اآلخر ركث

 .احبهيف ص ُيؤثِّر ا ال أحدمهوقليله، وأنَّ 
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 يضر تقتواهاآليات ظ هلو كان هلذ أنَّهواجلواب عن ذلك: 

 خالف ُحتَمل عىلٰ  بط لوجب أنْ حاالت نفي ليه منما ذهبنا إ نالبط

ة العقليَّ ، لألدظواهرها از. فكيف دخل املجيتمل وال ال حية التي لَّ

ة  أنْ ىلٰ ا إالَّ وهو إ ظاهر هلوال  نَّ أقرب، أللنا قو يشهد بصحَّ

اجلزاء ن عامل دوعلَّق باألط املذكور يف مجيع اآليات مبااإلح

. لٰىل األعامع زاءاجل ابط بنين إٰىل التحبوهذا ينموا، وخصهعلي

 ها. ء مند هلم يف يشفال شاه

ن ظواهرها  عدول عرييات من غذه اآلذا أمكننا تأويل هوإ

 منهم هبا.  ا أوىلٰ نَّك

 إِ  ٰى قوله تعاٰىل:نعوم
�
َسَ  ن

ْ
 انَ ا�

ْ
��ئَ هِ ِت يُذ َ ا�س� ْ

 من أنَّ  اِت �

  لطفًا له يف ك لان ذك، ها لفع عىلٰ من ت وأدسنامن احلاستكثر 

معه  حيتاج فق الظاهر، وال تأويل يوا يئات. وهذالسمن ااع ناالمت

 ئات.سيِّ بن جزاء النات ُيذهِ سجزاء احلقول: إنَّ ن إٰىل أنْ 

ا تأويل او إبطال  وهو أنَّ  ،م تقدَّ  بامنيَّ فتب يات الباقياتآلأمَّ

 به،ع فته املنلوجف ا خالعىلٰ  عبارة عن وقوعهالعمل وإحباطه 

 و غريه منأ نقل تراب   عىلٰ وضاً علغريه دنا لو جعل أح نَّ أل

  ىلٰ إنقله  االعوض إذام يستحقُّ ، لكان إنَّ معنيَّ  موضع إٰىل موضع

ك عمل بطتٰىل غريه لقيل: أحإ، ولو نقله ان املعنيَّ ذلك املك

عاً  نف ال يستحقُّ به من حيث أوقعت عٰىل وجهه وأفسدت هتوأبطل

 عه النفع.م تحقُّ سيذي ال هن الوجت ععدلوأ 

أبطله  يستحقُّ شيئًا فا ما كان نأنَّه هاه ومومعل]] ٣١٣[[ص /

حقُّ هبا نَّام يستنت الصدقة إكا امَّ لكرناه، فملعنٰى ما ذوأحبطه، بل ا

باملنِّ واألذٰى  تُفِعلَ  اذإاٰىل، ف تعاهللاب [إذا خلصت لوجه الثوا

 طلت.بل: قيف، ]وابالثعه حقُّ ميست عن الوجه الذيخرجت 

عٰىل  علو وق   نبيِّ ت الصو وت عىلٰ ذلك رفع الصكو

لثواب، احقَّ به ل أمره الستة إٰىل امتثاملسارعل اإلجابة له واسبي

 نحبط.ك بطل الفعل وا خالف ذلإذا وقع عىلٰ و

ُيوَصف عمله بالبطالن   رشيكاً  ىلٰ هللا تعامع ابد وكذلك ملن ع

 ص العبادة هللالأخولو  ،به فعتنه ال يوج وقع عىلٰ  هواالنحباط، ألنَّ 

 ا.النتفع هب دهاوأفر ىلٰ تعا

عٰىل   بإسقاط مالكهلعقاب يسقط أنَّ ال: قد ادَّعيتم قي فإنْ 

 يه.وا عل، فدلُّ التفصيل هوج

ف رصُّ يه التلإ تعاٰىل،هللا  لك أنَّ العقاب حقٌّ الدليل عٰىل ذ قلنا:

 قٍّ إسقاط ح يضاط ال يقتاالستيفاء، واإلسقو فيه [و]القبض

ين إ ين، ألنَّ دَّ كال اطهقط بإسُنسقِ  يجب أنْ ف، غريهلفصل من نَّام الدَّ

 لصفات.الختصاصه هبذه ا همستحقِّ إسقاط يسقط عند 

كن إليه قبضه  ليه إسقاط مل يمل يكن إ ك: أنَّه لوبنيِّ ذليُ 
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، فمن ملك بعضًا ف يف هذا احلقِّ ذلك ترصُّ  لَّ ألنَّ كؤه، يفاواست

 ٰى أنَّ يع. أَال ترمجللك امضًا مل يعك بمليومن مل ع، جلميملك ا

له،  ان حق� اك وإنْ   غريه ملا سقطين عىلٰ من دَ  هأسقط حقَّ لو طفل ال

]] ٣١٤[ص ستيفاء /[بالقبض واال ا احلقِّ ذف يف هألنَّ الترصُّ 

 .حلقِّ ا يف هذا هيجور علهو حم، وهليه بل إٰىل وليِّ إليس 

 م ال يلزله حتَّٰى  احق�  نيكو نْ ل أصدر الدليوإنَّام رشطنا يف 

ه، مستحقِّ  بإسقاط -وض عوال وابثكال - احلقوق عليهاط إسق

 يلزم الوالية، وواالستيفاء ليثبت له ال بالقبضف ورشطنا الترصُّ 

 ، ألنَّ الوالية يفهبإسقاط مستحقِّ أو العوض قوط الثواب س

 تعاٰىل.  ، وهو اهللاستحقِّ امل ٰىل غريإ ضب والعولثواا

ًا من سقوط  ازاحرت لريه منفصعلَّق بحقٍّ لغيت ال نْ طنا أ ورش 

تابع  ا الذمَّ  هذقاطنا، ألنَّ لقبحه بإس عٰىل القبيح تحقِّ ملسا الذمِّ 

نا قط بإسقاطعقاب، فلو سثبوت ال عزواله م للعقاب، وال جيوز

 صل.منفلغرينا  ، وهو حقٌّ ابلسقط العق

ابع ته نَّ لعقاب ألط اسقط بإسقاي نَّ الذمَّ أل النفصالا وراعينا

 طكسقوع، وصل متبألنَّه أ  مِّ الذقاط سلعقاب بإله، وال يسقط ا

ينعلَّق بالتحقٍّ ي كلِّ  ريمها عند سقوط يار وغمن أجل وخ دَّ

ين. بع تاالعقاب ليس بألنَّ  ،بإسقاط الذمِّ العقاب  ط وال يسق الدَّ

.  للذمِّ

  يهفن به، ودوا متعبِّ لنا، ألنَّ  لصقٍّ خاحب مَّ ليسالذ نَّ عٰىل أ 

 هذا الوجه. من ليناع ه حقٌّ ين لنا، فهو كأنَّ الدِّ يف ح صال

خيلص كونه  ه، وملفكأنَّه حقٌّ ل هملفعول باممَّا يردع  يضاً ه أ وألنَّ 

ين ولنا كا احق�   ا أشبهه. ملدَّ

ه إليحقٌّ هللا تعاٰىل، اب األصل: العقتقول يف  شئت أنْ  وإنْ 

يسقط  أنْ  بجرضر، فوئه ق باستيفاعلَّ ؤه، يتافيواستضه قب

ين.سقبإ  اطه كالدَّ

ح والشكر، املدض ووب والعتحرير الثواال اهذ يلزم عىلٰ [وال 

 ،ًا الذمُّ ] وال يلزم أيضء من ذلكفاء يشر يتعلَّق بإستي رضه النَّ أل

ضًا أي مَّ اءه، وألنَّ الذتيف]] اس٣١٥[ص ر /[رضِّ ليس ممَّا يُ ألنَّه 

 ه.نامما قدَّ  ل به عىلٰ عوواملف لعاللف حقٌّ 

يكون  أنْ  يجبف ىلٰ اهللا تعا العقاب يسقط بإسقاط ذا ثبت أنَّ إف

لة ح، ألنَّه من مججوه القبو ضع انتفت عنه موكلِّ  نًا يفحس

ل، ضُّ  سبيل التفنافع عىلٰ إيصال املل واإلحسان، ويف حكم فضُّ الت

 نا. ك هلذكالقبح فجوه ء وك من اشرتاط انتفاذل ال بدَّ يف فكام

ر  ل بإسقاط رضرة تفضُّ ملذنبني يف اآلخن اع  تعاىلٰ اهللاعفو و

ء اضح، فيجب القالقبوه جه من وه ُيعَقل فيوج وال ،ظيم عنهمع

 بحسنه.

ع ألنَّ  ب باطلة،ه مفسدة أو إغراء بالذنوي أنَّ ودعوٰى من يدَّ

 ه.كليف وال مفسدة في تخرة بحيث اليقع يف اآلعفو إنَّام ال

لذنوب يف ا العفو فيه إغراء بع يفامطنَّ اإلإ :ليقا أنْ  إالَّ  مَّ هُ اللَّ 

 يكون معمن  فنياملكلَّ ، ألنَّ يف حيحصري غة، وهذا الدنيا ومفسد

  فعل القبيح، فاألحوالقرب إىلٰ د أ لعفو والتشدُّ لطمع يف ااوقع 

  ذلك.يفخمتلفة 

قد ٰىل تعاهللا ال يكون ا أنْ  تيضيف العفو يقاإلطامع  قوهلم: إنَّ و

م: ومن  هلا نقول ري صحيح، ألنَّ ر غزجلبغاية ا يصاملعا نع زجر

ا ّم م. ثعوٰى دإالَّ ؟ فام ذلك اىلٰ عه تيالزجر علأين وجوب غاية 

، ألنَّ ة املقجر؟ أتريدون غايبغاية الز املراد  يف دور؟ فهذا ال يصحُّ

ا غاية مأرادوا  وإنْ ا. الزجر إليه ما انتهٰى ات [كثرية] قدور غايامل

  علموا أنَّ القطع عىلٰ ءٍ يش فبأيِّ  ة،صلحاملو ةكمه احلقتضيي

 العقاب هبذه الصفة؟

العقاب  بعدد أجزاء عاىلٰ  تِرب اهللاُخي  ريقة أنْ الط هذه لزم عىلٰ وي

ألنَّ  ،ة وصولهيَّ  حاٍل وتفصيل ذلك وكيفيف كلِّ  واقعة باملكلَّفال

 كونال ي ب أنْ هذا فيج فعل، وإذا مل يال حمالة كر ذلك أزجرذ

 زجر.ال ةيرًا بغازاج

سقوط العقاب از ]] وإذا ثبت بام ذكرناه جو٣١٦ص [[/

زيد  بةقوت عطقد أسق تعاٰىل: اهللا ليقو العفو أنْ بالعفو، ف

ويقبح  املستحقُّ لعقاب قط هبذا القول اقابه. فيسعوسمحت ب

ه أنَّ ن وغريه يف وق من َدي سائر احلقري جمرٰى جيقبالً، وفعله مست

 القول. هوي الذقط باإلبراء يس

ه الذي ذكرناه لوج الوعيد: أنَّه يسقط هبذا اا يفينفلند خماعو

قاب واحلال الع ]نماٰىل [ال يفعله تع أنْ  وهو وجه آخر،ويسقط ب

م يقولون: إنَّ هاب. غريها استيفاء العقل حيسن فياح  ذا الوجه أهنَّ

ة دون احلالك العقاب يف تفَعل من قاط ما مل يُ  إسيقتيض ل خاصَّ

 ل. تقبسامل

 وإنْ  -  حلقِّ ، ألنَّ العدول عن استيفاء ا حيح ص  وجه غريلا  ا وهذ 

ن م  ترٰى أنَّ أَال  ط. ا ق  اإلس يدلُّ عىلٰ ال  -  ائه ف  الستي كانت احلال حاًال 

ين منَّ ِف مل يستو  طه، بل ق أنَّه أس حلوله ال ُحيَكم عليه ب  يف وقت ا الدَّ

ره ن    فة؟ص ن العقاب هبذه ال ا ك   ابت، فأالَّ ث  واحلقُّ   قول: أخَّ
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 ء؟ر والوقت وقت االستيفايف التأخُّ  ةٍ ئدفا يُّ أ ل: قي اذإف

 ىلٰ إ واعيستيفاء والداال ىلٰ إالدواعي لنا: ال يمتنع ارتفاع ق 

] [يتعلَّق أنْ ممتنع ر. وغري التأخُّ  مها إالَّ دقاط، وليس بعاإلس

يه أنَّ عل الذي خيفٰى  . ومن هذاباالستيفاء يتعلَّق فائدة كامبالتأخري 

جياء هبا فيه ليس  ي جيوز أنْ لذا وقتلا ديعة يفوالب لبةملطاترك ا

 ا ومساحمة هبا. اط هلبإسق

اعات الط وابثط بني بيقع التحا أنْ  مطلتبيل: قد أ ق  فإنْ 

من  ُتؤثِّر يف ذلك املستحقِّ  وبة البِّتوا أنَّ التعايص، فثملوعقاب ا

 اب.قالع

لنقلنا  نَّ أل املوضع، تناول هذاط يلتحابنفي ا ا به عىلٰ : ما دلَّ

كام ُحيبِط بِط ا ُتسِقط عقاب ما هي توبته، وُحت ينخمالف دنعة بالتو

عون  مأهنَّ  قص. غرينا]] ال٣١٧ [[ص/ باائد العقالثواب الز يدَّ

اب، بل عليها من الثو املستحقِّ   لعظم ُتسِقط العقاَب التوبة مل أنَّ 

ا جه آخر، ول  عصية.امل تاليف ود يفبذل املجهوهو أهنَّ

 ال ُحيبِط غريه إالَّ بعد أنْ  ء اليشنَّ أ  يف همناقدَّ ذي الدليل الو

 نَّ وبة، أل التيضًا يفم أ هذهبمُيبطِل  ه تناٍف ينه وبني تضادِّ كون بي

عون أنَّهثرة ثوإسقاط العقاب بكؤثِّر يف وبة إذا مل تُ الت  اهبا الذي يدَّ

 نفسها وبنيينها  بوال تنايف دَّ ه ال تضافمعلوم أنَّ  للعقاب كاملنايف

 ون إالَّ ال يك ينافيه؟ والعقاب املستحقُّ  ل ما الطِ بف يُ كيفاب، لعقا

 .دومعامل ال ينفي معدومًا، واملوجود

  سبيل الوجوب،العقاب عىلٰ  التوبة ُتزيلنَّ  أوا عىلٰ استدلُّ  نْ فإ

 فسقه، ألنَّ اسق بعد فتكليف الا لو مل تكن كذلك لقبح بأهنَّ 

 هق تحقااس مع قفاسوالب، ضًا للثواريتع إنَّام حيسن التكليف

كون له طريق إٰىل ي أنْ  يستحقَّ الثواب، فيجب  جيوز أنْ ال العقاب

، وليس ذلك عاتهطا بمن ثوابام عرض له فع تلين ة العقابإزال

 ن مسقطة وجوبًا للعقاب.تكو أنْ  التوبة، فيجب طريق إالَّ لا

ها، وهو يف  ُختاَلفوندعوٰى عٰىل االستدالل  نيتم هذابقيل: قد 

يستحقَّ الثواب بطاعاته  نْ ز أ وب ال جياقعلل تحقَّ ملسا قس الفاأنَّ 

عندنا  يف ذلك؟ والَّ إف الوهل اخل جيتمع له االستحقاقان،ٰى حتَّ 

يف صاحبه، لعقاب تحقاق الثواب واتمع له اسجي  ممتنع أنْ ه غرينَّ أ 

لنا ع  م.يام تقدَّ فٰىل ذلك وقد دلَّ

 يف بوالعقا وابالث من حدوا ري كلِّ لكم تأث ولو صحَّ 

وبة، عان، ثبت ما تذهبون إليه يف التتمال جي ام، وأهنَّ احبهص

 فسه؟ نىلٰ ع ءنون اليشوالطريق واحد، فكيف تب

ه  عنه ونقول: إنَّ ونتجاوز  عكم هذا املوضم لسلِّ ا نُ فإنَّ وبعد، 

 أنْ  من للعقاب قُّ ق املستحسَف الفا]] ُكلِّ ٣١٨دَّ إذا /[[ص ب ال

 ال بزوالَّ إفع هبا ينت ولن، اتهاعطنتفاع بالا ريق إىلٰ له طيكون 

 هله أنَّ هو إعالم اهللا تعاٰىل ريق، وعقابه، وقد جعل به إٰىل ذلك ط

حينئٍذ  ه، فينتفعنقاط العقاب عبإس وبةتعله العليه عند ف لضَّ يتف

كون ي وهو أنْ  -ذكرناه وال فرق يف احلكم الذي  اعاته.بثواب ط

بًا أو واج وبةالت بولق  نيكو أنْ  من -العقاب لة إٰىل إزا طريق له

 ن أين وجوبه؟فمالً، ضُّ فت

ه:  اكرنذ ما عىلٰ  هذه الطريقة زائدًا ال عىلٰ يق وغري ممتنع أنْ 

فسه مع الفسق، عقاب عن نلإٰىل إزالة ايقه طر نيكو أنْ فاملنكر من 

 قاب ما معهعا عٰىل هبتزيد ثوايستكثر من الطاعات التي  و بأنْ ه

 اعات.الط من ام يفعلهع بتفنوي قابعال ، فيسقطسقمن الف

لك الفسق عقاب ذه الطاعات التي تقابل ثواهبا لهذقيل:  اذإف

واهبا مع ع بثتفان اال] إىلٰ يل [لهسب وال ،ة تكليفه] من مجل[هي

 ق.ذلك الفس بعقا

ا عقاب  هبقابل ثواطاعات التي متٰى فعلها ممن ال ءقلنا: ال يش

مون ق يك ينها، بأنْ بع اهبوابث فعينت نه أنْ مكالَّ ويلك الفسق إذ  د قدَّ

ك القول يف ق، وكذلت يقابل ثواهبا عقاب ذلك الفسعايها طالع

د صار يف . فقفسقلذلك ا ثواهبا عقابال زا أهيشار إلية كلِّ طاع

 ن غري جهة التوبة.عقاب ملتقدير إزالة النه هبذا ااإمك

 همكن يق الالفس عقابابه لالطاعات ثو نقابل م اقالوا: مفإذا 

م الطاعات قيُ  ، بأنْ لكن من ذكَّ كان يتم وإنْ ه، االنتفاع بن اآل دِّ

 قبل. الكثرية

من  كبري عندكم ال قلفسااحب هذا عله صلنا: وكذلك ما يفق 

ن املكال  عاتاالط ه، لكنَّه ابه معمن االنتفاع بثوف اآلن لَّ يتمكَّ

ن م قد . ف][التوبة مُيقدِّ  بأنْ  ]]٣١٩[ص [/ ن ذلك كان يتمكَّ

 هذا الوجه. يف ا يتساو

التوبة بوجوب قبول االعتذار ل وب قبوجو وا عىلٰ تدلُّ اس فإنْ 

ح  بِذر يقه صدق املعتظنِّ يف به إذا غلتَذر إليد، وأنَّ املع الشاهيف

العتذار، وإذا هذا ا ان حيسن منه قبلساءة ما كعٰىل اإل لذمُّ نه ام

العتذار ام سبا خيتصُّ  ام، وإنَّ نٰى يف املع و التوبةهالعتذار كان هذا ا

 ٰى ٰى توبة إذًا ومعنبعض وُيسمَّ  ضنا إىلٰ عب ن إساءةًا ماقعإذا كان و

 وجوب.ٰىل سبيل الب عالعقلة مزيلة أنَّ التوب بح فقد ثبتالق

ه صدقه  نِّب يف ظغل َذر إليه وإنْ املعت أنْ  ملك سلَّمن : وملناق 
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 ؟بةوالتل وب قبوجولك  ذتم عىلٰ  بنيه حتَّٰى مُّ ذ ء إليهيقبح من املُسا

 بكرس عيتم بقبح الذمِّ ادَّ ة حيث قيرهذه الطظري  نوقد تكلَّمنا عىلٰ 

م ُنسلِّ  يف ذلك وال الفخا نننا: إنَّ م الكثرية، وقلعَ يه النِّم ملن علالقل

تص ع ه، فإنْ حَّ ا فيه، خالفن يف املوضع الذي ورةا الرضوادَّ

م  هل ازج. ولئن ايهالعقالء فاشرتاك  بتصُّ وجيال خت وراتوالرض

 رة يف حسن الذمِّ ونا الرضيعيه، ادَّ لف فخياورة فيام عوا الرضدَّ ي أنْ 

 ونا يف ذلك.خالف ر، وإنْ املعتذِ 

 ذمُّ كان لو  طريقة:عٰىل هذه الول قن نْ أع أيضًا وليس يمتن

 عٰىل هذا تٰى يذمُّ حسن م د سقط ويبطل ملاالعتذار ق اء بامليس

م قدِّ لتي يُ ة اتلك اإلساء عىلٰ ه مَّ ذي ه أنْ فعلي نَّه ملأ  ذار وودَّ االعت

 ممَّن أنصف إذا ندم عىلٰ  شكٍّ ن بال سح امَّ لفها، عن االعتذار

 طما سق أنَّ الذمَّ  منا، علةماملتقدِّ ه عٰىل اإلساءة يذمَّ  نْ اعتذاره أ

 عاد. و سقط ملالار، ألنَّه ذالعتبا

 تيضقال وجه يء، وء عند يشقط يشيس أنْ  ف جيوزوبعد، فكي

 سقوط الثواب يف بهم تعلَّلوا]] به. وه٣٢٠[ص [/ هسقوط

 لذلك، تيضطالبناهم بالوجه املق اب، ملواثلالعقاب بب واعقابال

رنه والعقاب يقام، تعظيليقارنه ايقولوا: بأنَّ الثواب  بأنْ 

وإذا معان. تنافيان وال جيتستخفاف مالوالتعظيم وا فاف،ستخاال

 التوبة إذا ملل يف تعلُّ هذا ال مثل م أين هل ن ك من ذلبطال اا قد بيَّنَّكنَّ

التوبة   بنيتناٍف  اهبا، وأيُّ ثوزيادة ب بط العقاسقِ ا تُ يذهبوا إٰىل أهنَّ 

 ب؟ذنوب الاوبني عق ما جيري جمرٰى التنايفنفسها و

من جهة الوجوب، ط العقاب التوبة ُتسقِ  أنَّ  ىلٰ وا علُّ استد فإنْ 

قاط قل إالَّ إسالع يفا وجوهبه لج، وال والتوبة جتب عقالً  بأنَّ 

واب، ثلاستحقاق ا اجوهبيكون وجه و وز أنْ جي ب، ألنَّه الالعقا

 عل يف الوجوب.ل الفدِخ يُ  النفع ال نَّ أل

 وجه يكون نْ ما أنكرتم أ، وقالً عوبة جتب لنا: ومن أين أنَّ التق 

َم ذلك وإنَّام ُعلِ واجب، القبيح وفعل ال ًا يف تركفا كوهنا لطهبوجو

لاهللابالسمع أنَّ ا ُعلَِم أمثاله، وإذيف  مَ لِ عُ مع كام السب   تعاٰىل يتفضَّ

فرق  ٰىل إزالته، والرت طريقًا إا قد صاهنَّ قاب ألعلابإزالة دها عن

يزول لجتب ا يف أهنَّ الً أو تفضُّ ًا وجوب اب عندهايزول العق بني أنْ 

 ه. تحقِّ هبا عن مس العقاب

عندها   ل العقابويز امنَّ بة إلتو أنَّ اهبتم إىلٰ إذا ذ قيل: فإنْ 

 يالت ةبوفام التاع، مجتم ذلك بالسمع واإللمكم إنَّام عالً، وإنَّ تفضُّ 

 ها.ل بإسقاط الذنوب عندهللا تعاٰىل يتفضَّ بالسمع أنَّ ا علمونت

قط تعاٰىل يس  أنَّ اهللاع عىلٰ يقط ة التيتكون التوب أنْ  جيب :قلنا

 ال ٰىل أنْ عزم لعاو قبيح،ال ٰىل الفعللندم ع، هي العقابعندها ا

 .عله يف القبحعل إٰىل فيعود الفا

ع املسلمون بال أمجي هي الت ةبذه التو هألنَّ وإنَّام قلنا ذلك 

ا فأ دها،نب يسقط ع]] عٰىل أنَّ العقا٣٢١/[[ص  ف بينهمخال مَّ

يف  بح أو وجه القمثله يف عود إٰىل يال  عٰىل أنْ  لعزمم ادرن النإذا قا

ة خالاألُ ني فب العقاب،دة لعظم وزياا قط العقاب يسف يف أنَّ مَّ

ه، فقومن وا يلٍّ و أبو عوه وطهم من يذهب إٰىل سقنهفم ،هاهنا 

 .وهو أبو هاشم وأصحابه  أنَّه ال يسقطومنهم من يذهب إىلٰ 

عند هذه  عقابال طيف سقوتالف القوم اخ ساغ وإنَّام

 ،بااط العقإسقوبة توجب لتأنَّ ابوا إٰىل م ذهاضع، ألهنَّ وامل

ن القبح م تحقاق العقاب جلهة اسعزم متناوالً يكون ال نْ جب أ في

د   ال تزيل العقاب ا أنَّ التوبةد بيَّنَّق  اا كنَّذإوالقبح. وجه أو املجرَّ

زول يقاب الع ا أنَّ بالسمع علمنام إنَّ ونافاة، وجوبًا وعٰىل سبيل امل

ي لذااملوضع يف يزول  قابالعَطع عٰىل أنَّ قيُ  يجب أنْ فعندها، 

ة عىلٰ تمعت األُ جا ه، وال ناوضع الذي ذكر، وهو امل زواله فيهمَّ

 ٰىل زوال العقاب فيه.ع قَطعيُ  ملممَّا  غريه اه إىلٰ يتعدَّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  ٰىض تد املريِّ الس /مجل العلم والعملرشح 

: وال حتابط  ملرتٰىض اد ال السيِّ ق  لة:مسأ ]]١٤٦ [[ص

  التنايف وما ة، لفقد ية واملعصطاعال نيباب وال لعقب واالثوا بني

 اه.جيري جمر

يه  إلذهب  ا م صية عىلٰ املعة و حتابط بني الطاعال رشح ذلك:

 عقاب عىلٰ عليهام من ثواب أو  قِّ ، وال بني املستحكثري من املعتزلة

ملوازنة أو ا ٰىل جهةعقالوا بذلك  سواءة، لاملعتزإليه أكثر  ذهبما 

 .ذلك]] ١٤٧ [[ص/غري  عىلٰ 

ه نَّ أل عة واملعصية،بني الطا ه ال تنايفذلك: أنَّ  عىلٰ  لُّ ي يدالذو

 ملا هو فسق تعاٰىل بقلبه وفاعالً   باهللااً نما مؤمنَّاحد ن ويكو جيوز أنْ 

 .وارح، وال يستحيل ذلكباجل

ن صدقة وما ماعة الط  يديهيفعل بإحدٰى  أنْ  صحُّ يوكذلك 

فيجمع  يتيًام،طم يل غريه أوصب رٰى يغخا، وباليد األُ جمراهري جي

متنافيني الستحال ا صية. ولو كاناعة واملعحدة بني الطحالة وا يف

لبياض والعلم اجلمع بني السواد وال يستحي امكينهام، مع باجل

 هل. واجل
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 يضاً  أ يفال تناب والعقاب فثوان المعليهام  املستحقُّ  افأمَّ 

عدم ال ال الح، ويف اً وممعد إالَّ ال يكون  ملستحقَّ ا بينهام، ألنَّ 

 ام.هبين ادَّ تض

مع إذا مل يمكن، جلا عٰىل وجه اا فعالمهفأمَّ ]] ١٤٨ [[ص/

 . وال جيب أنْ حد منهام عقيب صاحبه وا ل كّل عفي نْ وز أه جينَّ إف

 ،الفعل جتامعهام يفة اتحالسه ألجل اكم بإبطال أحدمها صاحبُحي 

ف ليكاء التقن بكوفال ي ،التكليف الثواب مع ه ال يصحُّ  أنَّ كام

 بطالً له.م

   تضادٌّ نيبني املستحقِّ  ذا مل يكنني، فإستحقِّ ل يف املوكذلك القف

ل بطِ ال يُ  نْ اه، وجب أ نَّ ما بيَّ ىلٰ عصية عملالطاعة وني ا بوال وتناٍف 

 ًا. ا صاحبه ويثبتان مجيعأحدمه

 :]الً تفضُّ  عند التوبة قابالع ط[سقو

اط  سقإوبة ولتل ا: وقبو د املرتٰىض ل السيِّ قاة: لمسأ

فقد  ذكرناه معللوجه الذي تعاٰىل،  من اهللا لالعقاب عندنا تفضُّ 

 .التنايف

من قبيح، وهبا  اعا امتنبة، ألهنَّ واج ةاعالتوبة ط رشح ذلك:

اب. لثواها لبفع حقُّ عليه، ويست اكون مرص� ي ج اإلنسان من أنْ خير

ا عندهقط ام يسنَّ إعقالً و اقاب عندهالع سقوطب جيه ال غري أنَّ 

 سلمون عىلٰ قد أمجع املالعفو. و يسقط عند من اهللا تعاٰىل كام الً ضُّ فت

 قاطه.سإ ة علَّ وا يفلفتخا قط عقابه وإنْ يسئب التا أنَّ 

  ط العقاب عقالً،سقِ تُ  ا العٰىل أهنَّ  دلُّ والذي ي]] ١٤٩[ص [/

 بني ، والعصية الطاعة واملبني ادَّ ضه ال تهذا من أنَّ بل ق اه نَّما بيَّ 

ثبت ما  ثبت ذلك من الثواب والعقاب، فإذا يهاملع ستحقِّ امل

 ردناه.أ 

ب من  لعقاا ط سقِ ا تُ قال: إهنَّ ك وخالف يف ذل ا قول منفأمَّ 

احلاصل من ذلك عٰىل االعتذار  للمجهود، ومحلوا ان بذالً ك ثحي

ه قاط ذمِّ سب إيوج ذلك الشاهد، وأنَّ يف  ليهإاملساء  املسيئ عىلٰ 

 هلم ذلك،م سلِّ ا ال نُ عوٰى، ألنَّ لدض احمفمة. دِّ تقامل إلساءة اعىلٰ 

 فإذا م رضوري فيه.عل عاءمكن ادِّ نه، فال يرجئة يدفعوومجيع امل

 اه.دنما أر تبثقالوا  ل مابط

 :ة]بني الطاعة واملعصي مكان اجلمع إ[

لطاعة ن مجع بني اوم : د املرتٰىض قال السيِّ مسألة: 

 الذمُّ ، واعةلطااملدح بب وواقاق الثتحس، اجتمع له ايةعصاملو

 يمكن. الوجه الذي به عىلٰ  كوفعل ذل والعقاب باملعصية،

جوهه، و رٰىل سائبط عحاتالن اللنا عٰىل بطلَّ قد دح ذلك: رش

صية ثبت له استحقاق مجع بني الطاعة واملعذا ثبت ذلك فمن فإ

 ناعصية، وجيتمعامل ىلٰ علعقاب واستحقاق ا اعةطال ثواب عىلٰ ال

قني ااالستحق يفعل به اهللا تعاٰىل أنْ  أرادا ذفإ ستحقاق.اال معًا يف

 طعاً نقم إالَّ  ه ال يكوننَّ فاستوفاه، أل]] ١٥٠[ص [/م العقاب قدَّ 

ه يفعل به ما يستحقُّ  ثمّ  ،مل يرد العفو عنهم إذا يام تقدَّ ف اهنَّيَّ ب اعٰىل م

 .بمن الثوا

 :نألمري بعقا الىلٰ ه عواب وينقلبالث الً ئ أوَّ يبتد وز أنْ  جيالو

  يفاؤه ونقله يمكن إالائًام، ف دالثواب ال يكون إالَّ  نَّ أ : مهاأحد

 قاب.إٰىل الع

به لثواب ال يتعقَّ ا  أنَّ ىلٰ عأمجعوا م هنَّ ة، ألمَّ األُ اع إمج: والثاين

 ته.ا يف علَّ اختلفو العقاب وإنْ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت الطويس (شيخ ال /دعتقايتعلَّق باالام يد فااالقتص

 اط:حباإل م يفكالال ]]١٩٣ص [[

  ستحقِّ وال بني امل املعصية،والطاعة  وال حتابط عندنا بني

 ه النَّ إفالثواب قاق تحس. ومتٰى ثبت اعقابب ويهام من ثواعل

ت استحقاقه فال يزيله شياء. والعقاب إذا ثبء من األزيله يشي

 وابثلا :يقولالفنا من خ. ولضُّ التفندنا إالَّ ء عاشيألء من ايش

 ، الثواب عىلٰ ويفِّ وبعقوبة كثرية تُ طاعة، عٰىل الدم لناب يزول

بة، وبكرب الطاعة لتوم الذي هو اوبالند ،ليزول بالتفضُّ والعقاب 

 ب احلاصل.قا العىلٰ ع ثواهبا زاد ذاإ

عة ابني الط نَّه ال تنايفأ تحابط: ذي يدلُّ عٰىل بطالن الوال

وال ما ، بقاعب والاوالثيهام من لع تحقِّ سني امل بعصية، والاملو

 أو ما جيري بينهام دٍّ ريه لتضاء ينايف غالتنايف، واليش رٰى جيري جم

 .تضادِّ جمرٰى ال

عصية املطاعة ولا دَّ بنيتضا ال ]] وإنَّام قلنا:١٩٤ [[ص/

يقع  أنْ ما يقع طاعة كان جيوز ام من جنس واحد، بل نفس ألهنَّ 

ية وهو صمع اً بغص غريهار يف د نساناإل  قعودرٰى أنَّ  تأَال  ،صيةعم

س واحد.  ن ، ومها جيها بإذنه، وهو حسن مباح عوده فمن جنس ق 

الثواب نَّ أل  ملثل ذلك بعينه،يهامعل املستحقِّ ادَّ بني وكذلك ال تض

يقع عقابًا،  نْ ا يقع ثوابًا كان جيوز أاب، بل نفس معقجنس ال نم

يقع ء  يش، والوهجوبعض الاقع عٰىل لوع افالن لثواب هوألنَّ ا

 رًا، ولويصادف نفا  وعقابًا بأنْ ع رضراً يق وكان جيوز أنْ  إالَّ  اً عنف
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 ثواب والعقاب ومهاال ا تناىفٰ مل  تسليمهعىلٰ  ام تضادٌّ كان بينه

 ه يف حال عدمه، ألنَّ  ضدَّ قيقي ال ينايف حلا لضدَّ ا ن، ألنَّ دومامع

 .عدمل ايفجيتمعان السواد والبياض قد 

ب، ومها ال اب والعقاولثا نني مقَّ حستمل ايفهم عندوالتحابط 

امان إالَّ يكون ن كوهنام ا خرجا عد إذا وج ومها معدومان ألهنَّ

 عىلٰ ب اثبت استحقاق الثو قد شئت قلت:  إنْ و ني.تحقَّ مس

ما كان.  يكون ثابتًا عىلٰ  فيجب أنْ  إزالته تيضيق وجه الف الطاعة

قول لفا ضاً أيود.  بعفيام ا عليهمنيًا تكلَّ نافتام هأنَّ بينادَّعوا  فإنْ 

ون كي اءة أنْ ن مجع بني اإلحسان واإلسأنَّ مي إٰىل ؤدِّ باط يُ باإلح

ن اقَّ إذا تساوٰى املستحء حيسن ومل ييسة من مل للعقالء بمنزعند ا

 حقُّ كان املست ة من مل حيسن إنْ يكون بمنزلو ، أ ذمِّ لاواملدح  من

ٰىل ع قُّ حستن املكا ء إنْ ييس ن ململة زأو بمن ،عٰىل اإلساءة أكثر

 وم خالفة.ثر واملعلكالطاعة أ 

 نه تعظيمريقا ب أنْ من شأن الثوا وقوهلم: إنَّ ]] ١٩٥[[ص /

 وملومع ،ستخفاف وإهانةه ايقارن اب أنْ شأن العق ومن ،جالل وإ

 به يف حالة ه مع استخفافه أحدنا لغريم ة تعظيلاحرًة استرضو

،  احداً ح وومدملاوذموم وامل، داً حوا واملدح  ان الذمُّ واحدة. وإذا ك

ر فعله تع دًا، فإذاحوالوقت وا ر اتعذَّ ق ستحقاقه، ألنَّ االستحقاذَّ

ة الصتابع ل لك، فال ة ذف يف استحالا نخالنَّ عل، باطل. ألفحَّ

 معلوم بدليل فينبغي أنْ  نَّهأ وا عادَّ  إنْ و .ورة فيهالرضء اعيمكن ادِّ 

 وه. يذكر

م  عظيتوال ،ذمِّ لملدح واان م فيهاتن عوادَّ ا خيلو ما ثّم ال

قد  عتَ ن أو ما يُ اللسا وا ما يرجع إىلٰ يريد ا أنْ الستخفاف إمَّ وا

ل فمألاكان  إنْ بالقلب، ف يمدح  نْ ع أه ال يمتنجائر، ألنَّ علوم إنَّه وَّ

آخر بام يكتب بيده، ٰىل فعل ع هويذمُّ  لععٰىل ف سانهبل أحدنا غريه

ر. باآلخ ذمَّ وي امهأحدبدح يم أنْ ٰى له له لسانان لتأتَّ  َق لِ ولو ُخ 

يمدح  صحُّ أنْ ك ال يلة الكالم، ولذلر فلفقد آه متٰى تعذَّ أنَّ  مَ لِ فعُ 

ذلك يف  از اجتامعج احدة، وإنْ  حالة ويفعمرًا  ذمَّ زيدًا وي

 ة.اآللد ققاق ملا قلنا من فستحاال

وم عندنا ، واملعلففيه اخلالف القلب رجع إىلٰ ي دوا ماارأ  وإنْ 

ة اجتامعا صنفوسن ننجد م انَّ ، ألهخالف عٰىل فعل دح امل داعتقا حَّ

 نْ إالَّ أ مَّ هُ اللَّ  ر يف ذلك. تعذُّ خر، والعٰىل فعل آ لذمَّ ستحقاقه اامع 

  ل ستحقاقني عٰىل فعع اليصحُّ اجتامأنَّه ال ]] ١٩٦[[ص /يريدوا 

 نقول ذلك. ال اًا، لكنَّذلك صحيحن ، فيكودحاو ووجه احد و

 )لمح اجلرش (وفيناه يف است فقد ع عليه، رَّ فيُ و هذا عىلٰ  لئَ سام يُ وكلَّ 

 .) عليهاهللارمحة ( الوعيد للمرتٰىض يف مسألة  أيضاً  ستقًىص هو مو

يكونا  أنْ والعقاب  حقِّ الثوابأنَّ من  ضًا عىلٰ واعتامدهم أي

عال يف وفواحدة  ةلا يف حاتحقَّ اس شوب، فلو  من كلِّ فينيصا

 لٰىل البدفعال ع إنْ . وامزمة هللالَّ ن الصفة احالة واحدة خرجا ع

منتظر لوقوع  به فعولملٰىل اآلخر فام عدِّ قُ ام هيَّ لك، ألنَّ أ ل ذثفم

 .بتيض الشوذلك يوجب نفي اخللوص ويقخر، واآل

 ح إٰىل ذلك، وإنْ رتاانقطاعه اس عقاب وعلمكان يف  إنْ  ألنَّه

هام فعلذا امتنع ض عليه، وإيتبعَّ  هاعر انقطوَّ واب وتصيف ثن اك

عقل أنَّ بال علمنا ال ا نقوله: أنَّ م لوَّ أ ، ألنَّ حقاقهام أيضاً استع نمتا

نا لصًا صافيًا وإنَّام علمكون خاي نْ أو العقاب أ  ط الثوابرش من 

لثواب ج اه ال يمتزمجاع (أنَّ د علمنا باإللسمع، وق اذلك ب

اعقبه عقب ال يتَّ او الثنَّ أ  إلمجاع) ا بامنلوالعقاب، وع  اب فأمَّ

م ر فإهنَّ افَّ  يف الكُ الَّ إاب ويتلوه ث ة عٰىل أنَّه الاللد عقاب فالال

ا فُ اب، وأ عقاهبم ثوال يتلو  هوا عٰىل أنَّ أمجع ]] ١٩٧/[[ص  اقسَّ مَّ

 داللة. عٰىل ذلك الة فليسأهل الص

 ملزي بب الثوالعقاا ه من أنَّه إذا تالالور عٰىل ما ق ليس األم ثمّ 

 عن ذلك، ويشغله عن هللاه اهيلي ز أنْ جيو، ألنَّه احةيلحقه ر نْ أ 

يشغل  وعظيم موقعه عقابال ممن أليما هو فيه  نَّ ، ألهالفكر في

مع ما   كتدَّ بذلولو علم انقطاعه ملا اع عافية، الفكر يف العن  بعضه

أهل  أنَّ  جمرٰى ما يقوله منلك اب، وجرٰى ذنواع العقمن أ  و فيهه

كن ال ُيعتَدُّ ل نظرال مشاقُّ  نهم ويسقط عرةً هللا رضوا يعرفون راالن

واب الث يف مائهعزَّ أوالدهم وأ  ول صن حوذلك يعلمبه، وك

ورهم يف ذلك، دُّ برس ُيعتَ ار، ومع ذلك اللنائهم يف ادوحصول أع

وهلم: ما وق  الوا بعينه.نا فيام ق ذلك فهو قولولون يف قء ييش لُّ وك

قاقه ستحاستحال ا رادواأ  قه، إنْ اقححال استاست لهعاستحال ف

تحيل فعل  يس امنَّ يحًا، وإذي يستحيل فعله كان صحجه الالو عىلٰ 

نقول ذلك وال  ، ونحن العٰىل وجه اجلماب علعقاثواب وال

تحيل   البدل يسفعله عىلٰ  ما يصحُّ  أرادوا أنَّ  ن كذلك، وإنْ استحقَّ ي

 عىلٰ  راً در قاداقلون ايك  أنْ حُّ صع فباطل، ألنَّه يجلمقاقه عٰىل ااستح

  لِّ ل كعيصحُّ ف  عٰىل اجلمع، وإنَّامتحيل فعلهاميس انك ن وإنْ يالضدَّ 

 حبه. صا ندالً ماحد منهام بو

اقبًا يف كون معيقولوا: كيف ي نْ هلم أ  ليسو]] ١٩٨[[ص /

يكون  أنْ بأبعد من  ذلك ليس واب؟ ألنَّ ثتحقُّ الحال هو فيها يس
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إٰىل  وربالق يفو ترابو تف وميِّ لَّ مكو هللثواب يف حال  احق� مست

إٰىل ر خَّ تأ طاعة وإنْ لثواب يستحقُّ عقيب اله اهللا، ألنَّ اييحي أنْ 

 رية.ثت كوقاألفعل بزمان ا

ٰىل اإلساءة الصغرية ع لذمِّ وم رضورًة قبح اإنَّه معل :وقوهلم

ص ل نحو ختليإنعام جليحسان عظيم وملن له إ  قلمكرس نحو

 ملو، لذلِّ ا دبعز إلعزااو رعد الفقاء بغننفس من اهلالك واإلال

ا لو أهنَّ ة لان، بدالهنام يف جنب ذلك اإلحسبح ذلك إالَّ لبطاليق

ح ثبت ذلك يف املدلم، وإذا ق العٰىل كرس هذمُّ سن عنه حل انفردت

دنا جيوز م، ألنَّ عنري مسلَّ غالعقاب، ثبت مثله يف الثواب و مِّ والذ

 ، أَال ثريلكاحسان إلاباملدح قَّ تحسا نْ اءة الصغرية وإاإلسيذمَّ ب أنْ 

ثري الكه انسعٰىل إح سيئ باإلساءة الصغريةهذا امل  أنَّه لو يذمُّ ترٰى 

ط ملا حسن ذلك، و كان أحبللصغرية، فة اءسااإل ه عىلٰ حلسن ذمُّ 

 خالف.ما انحبط ال يرجع عند املألنَّ 

 منفردًا من ءيسحال هذا املرًة أنَّ : معلوم رضوذا قالواإو

 يم.لعظا نحساإلا رنهاق  اذإله ف حابخالن ااإلحس

 ال ذمَّ ال استحقَّ  ه إذا انفرد باإلساءةقلنا: ذلك صحيح، ألنَّ 

 رتق احلالتان.فاف الذمَّ وقَّ املدح تحس انهاميمجع ب غري، وإذا

ة إليه بإساء اس وأساءنه بعض اله حيسن ممَّن أحسن إليٰىل أنَّ ع

 هيذمَّ ا ومهدٰىل أحعدحه يم خرٰى أنْ عٰىل األُ  دمهامزيَّة أح ال يظهر

 بكذا وكذا ويمدحه  يقول: أحسنت إيلَّ  ألُخرٰى، بأنْ  اىلٰ ع

ذا كإيلَّ بكذا و تسأ] أ ]١٩٩[ص /[ لكنَّك ول:يق مّ يشكره، ثو

اجتمعا  اقني، وإذ عٰىل اجتامع االستحقالك يدلُّ ، وذفه وينكته وُيعنِّ

واضع امل يهلط وُمحَِل عاإلحباول ب فساد القاضع ُعلِمَ يف بعض املو

 هة. بتشامل

  قيب الطاعة، وال يدلُّ ا نعلم أنَّه حيسن فعل الثواب عنَّ أ  ىلٰ ع

ا، وكذلك نحيسن ملا قل مل كذل ا: إنَّ ومتٰى قالو طه،قوس ذلك عىلٰ 

مل  نْ إو الذمِّ  نع من استيفاء القليل مندح ماكثري استحقاق امل

وله نار دي غريه مائة ألف ىلٰ له ع  من كاننعلم أنَّ  ِقطه، وكذلكُيس

عري مع كون يطالبه بالربع من الش حيسن منه أنْ  مل ريبع شعر هليع

لو   ترٰى أنَّهأَال  ط.قسذلك ي يقول: إنَّ  أحد وال يم عليه،املال العظ

ثابت،  هَم أنَّ بالربع من الشعري؟ فُعلِ  يطالبه اله حسن منه أنْ اه موفَّ 

م لقياا قَّ انه وقام بشكره حسإح ملحسن عىلٰ هذا ا اهكذلك لو كافو

 ط.كرس قلمه، فدلَّ عٰىل أنَّه مل يسق ىلٰ ع هذمَّ ي نْ سن أ ح

 إِ  :نحو قولهقهم بالظواهر وتعلُّ 
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حابط، لتا بطالن انَّد بيَّ وق  ل،وعقلة ادلَّ ٰى عٰىل أ نُتب اهر جيب أنْ والظ

 ابق ذلك،لوجب محلها عٰىل ما يطفلو كانت هلذه اآليات ظواهر 

إلحباط ، ألنَّ ااشاهدة ملذهبن هي بل ،ء منهاال ظاهر ليشو يففك

، عليها قِّ حون املستيعها يتعلَّق باألعامل ديف مج والبطالن

 .يهاعل حقِّ ستملحابط بني ا: التيقولواملخالف 

   نَّ معنٰى قوله تعاٰىل:أل، ظاهرها  لها عىلٰ مح نانكميونحن 
�
إِن

 َ
ْ
َ َسنَ ا� ْ

ِه�
ْ
�� اِت يُذ عاه دات سنحلر من ا من استكثأنَّ  اِت ئَ ا�س�

ًا له، وهذا يوافق نت لطفمن القبائح، وكااالمتناع  ذلك إىلٰ 

ا زاء فيهجلٰىل تقدير ااج معه إتر، ال حيالظاه ات اآلياقي ب. وأمَّ

باطه عبارة عن إيقاعه حوإالعمل  ل اول: إبطنق نْ أ  ايهففالوجه 

لو أنَّ أحدنا ٰى تر ثواب، أَال جه الذي يستحقُّ به العٰىل خالف الو

 عينهوضع إٰىل موضع بيشء من م لوضًا عٰىل نقعه لغري ضمن

:  يقال ز أنْ ألُجرة، وجاستحقُّ اينَّه ال فنقله إٰىل موضع غريه فإ

ور مأوجه امللا  خالفه عىلٰ عتق أوك ه، ألنَّ طلتأبلك وعم أحبطت

 ليس ألحدٍ تحقُّ عليه األُجرة. وبه ومل توقعه عٰىل الوجه الذي تس

 كرناه.راد ما ذملأبطلها، بل افرة ُأج ستحقُّ ي ل: إنَّهيقو نْ أ 

ه اهللا ج هبا و  د ص كانت الصدقة متٰى ق  امَّ لـ]] و ٢٠١[[ص / 

 نْ  جاز أ ستحّق ي  مل ٰى ذأل وا  نِّ امل  ه لوجعلها متٰى ف الثواب، و ا ستحقَّ هب ا 

ومسارعًة   للنبيِّ  ه أبطلها، وكذلك من رفع صوته إجابةً نَّ قال: إ ي 

ز غضاضًة جاو ستخفافًا به  عه ا رف   ، ومتٰى  به الثواب حقَّ ت اس  ه ابت  أج إىلٰ 

واب، حقَّ الثت لصًا اس ته، وكذلك من عبد اهللا خم ك أبطل يقال: إنَّ  أنْ 

 ك، فبانعمل لتط ل: أب يقا  نْ ه جاز أ غريلك عبادة ذ أضاف إىلٰ فمتٰى 

ة التحابط.ق للقوم يف اآليات يف نَّه ال متعلَّ أ ك  ميع ذل ج ب    صحَّ

طه من غري  إسقاب ل التفضُّ إنَّه حيسن  فتحقَّ سمتٰى اب والعقا

ان تأويل العقول حسن اإلحس قد ثبتعٰىل ذلك أنَّه ة، يدلُّ بتو

 رِّ ضاط امل سقان إن اإلحساس، ومن أحٰىل الغريإ املنافع لوإيصا 

ام ، بلةاملستحقَّ  ة أعظم من إيصال املنفعة، ملرضَّ اط ن إسقااك ربَّ

 خر.حسن أحدمها كدفع اآل عفدف

ضه بعاٰىل إليه ق  تهللا قٌّ عقاب حثبت أنَّ القد فًا ضوأي
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ل عنه، لغريه منفص طه إسقاط حقٍّ بإسقا اؤه، ال يتعلَّقواستيف

صاحبه  اط قسإبيسقط  هإنَّ ين، فكالدَّ قط بإسقاطه يس جب أنْ وف

 .األوصافذه هب هالختصاص

وض، من الثواب والع عليه  لنا: حقُّ اهللا لئالَّ يلزم حقٌّ ق  إنَّامو

ه ضيس لصاحبه قبل قٍّ ح لَّ نَّ كاستيفاؤه، أله وضقب هلنا: إليوق 

يكن  تيفاؤه ململ يكن هلام اس لـامَّ ن املجنوإسقاطه كالطفل وليس له 

 يفاءستامل يكن له  لـامَّ ا نَّم]] ٢٠٢ [ص[الواحد /و إسقاطه. هلام

أنَّ  خرة مل يسقطا بإسقاطه، فُعلَِم بذلكاآلضه يف وعوثوابه 

 .آلخرك المل يم يملك أحدمها ملفمن  ستيفاء،ط تابع لالاإلسقا

 منفصل عنه لغريه سقاطه إسقاط حقٍّ تعلَّق بإيوقلنا: ال 

، طناقاسحه بإقبل قبيح العىلٰ  حقِّ املست مِّ ذسقوط ال احرتازًا من

العقاب، فلو  مع ثبوته ز زوالوجياب فال للعقع بتا نَّ هذا الذمَّ أل

نفصال اال عيناارينا. ورلغ اب وهو حقٌّ سقط العقسقط بإسقاطنا ل

قوق ابع له فهو كاحلألنَّه ت ،قاط العقابإسقط بيس  الذمَّ ألنَّ 

 ين.دَّ لا عند سقوط وغريمها رل واخليااألج ين من قة بالدَّ تعلِّ امل

ع باتب ليس بلعقاا نَّ ، ألإسقاط الذمِّ بقط العقاب يس الو

فيه علينا ملا  ، بل هو حقٌّ ناليس بحقٍّ خالص ل عٰىل أنَّ الذمَّ  .للذمِّ 

به املفعول  عألنَّه يردو به، دونن متعبِّ ين ونح الدِّ يف ةصلحملمن ا

 . وإنْ الن احق� خيلص كونه  له، فلم حقٌّ  كأنَّهعن القبيح، ف

قبضه واستيفاؤه  يههللا إل اب حقٌّ ت: العققلفك لت ذخترصا

]] ٢٠٣ /[[ص يسقط بإسقاطه ب أنْ وجرضر ف هئاستيفبا قعلَّ تي

 هألنَّ  دح والشكر،واملعوض للثواب وان وال يلزم عٰىل ذلك ايكالدَّ 

ر س برضه ليألنَّ  ، وال يلزم الذمُّ باستيفائه يف مجيع ذلك ررض ال

  بيانه.ٰىض عٰىل ما مبه  عولفملافاعل ولل نَّه حقٌّ حقيقي، وأل

القبح فال  وهن وجم هجوون فيه يك نْ أ  زَم ال جيوـقيل: لِ  نْ إف

 إسقاطه؟حيسن ب

ا إالقبح معقولة،  قلنا: وجوه و العبث أو ب أ الكذ الظلم أومَّ

 وجب أنْ منتٍف هاهنا، ف ذلك وكلُّ  ،راء بالقبيحغاإل أو ةاملفسد

 يكون حسنًا.

ام إ ألنَّ العفو اء بقبيح،ة وال إغرسدفبم ليس هإنَّ  نا:ام قلوإنَّ  نَّ

 حٍد أنْ دة فيه. وليس ألفسال مو كانتكليف هوال ة ريقع يف اآلخ

فني  يف املكلَّ ألنَّ طل، ا هذا بامع به إغراء. وذلك أنَّ يقول: يف اإلط

بائح، قاب الأقرب إٰىل ارتك العفو كان تفع طمعه يفرذا ان إم

 فة.لتخم لحواواأله، فكون بخالوفيهم من ي

 .رج من كونه مزجوراً خ ه متٰى طمعقالوا: إنَّ ومتٰى 

 تجويز عقابه، وكيف الزجر حاصل بنَّ ، ألوزجي هذا ال قيل:

ن يف مزجورًا لكانه ن كوعرجه ذلك يكون مزجورًا؟ ولو أخ ال

 ىغرً م صالً ستحقَّ العقاب أ ال ي ه أنْ زالنظر وجتوي مهلةان مز

 م خالفه.علوملاو ،وراً مزج وال يكون، بالقبيح

 بة،ولتاذا طمع يف العفو بإ ون غري مزجوريك لزم أنْ وي

 ذلك باطل. وكلُّ ] ]٢٠٤[[ص /

ول: قد يق بالعفو، فالعفو أنْ  ذا ثبت أنَّ العقاب يسقطفإ

ته ذوتقبح مؤاخ ،يسقط، فهبعقاب ب زيد وسمحتعقاقطت سأ 

 .اإلسقاطء وعد اإلبراين ببة بالدَّ طالاملك، وجيري جمرٰى بعد ذل

  ىلٰ الً من اهللا تعاضُّ تفلعقاب عندها ا يسقط التوبة فإهنَّ ا اأمَّ ف

ملا اب عند التوبة، ولوال السمع قوط العقس عىلٰ ن وملع املسوأمج

واب، ثا الهب يستحقُّ  أنَّ التوبةقل بالع  ُيعَلمعلمنا ذلك. وإنَّام

 اب).ا الثوهب لطاعة يستحقُّ ا طاعة وا(ألهنَّ 

ا لو اب عقالً ألط العققِ ستُ  ا الهنَّ : إام قلناوإنَّ   أسقطت مل خيُل هنَّ

كان  نْ إآخر، ف لوجهو اب أ ثولا ليها منع قِّ تحسيسقط لكثرة امل أنْ 

ل فقد أفسدن كان  إنْ ط، و ال باإلحباه من حيث أفسدنا القواألوَّ

يل ام الدلقولونه فعٰىل ما ي الً للمجهودذنت بكا ثمن حي إسقاطها

 .مُنسلِّ  ال اك؟ ألنَّ  ذلعىلٰ 

قبح معه ي نَّ االعتذارعتذار وأ وبة عٰىل االلوا التمحٰى ومت

  نخالف يف التوبة.امك تذارعالا خالف يفحن نفن املؤاخذة،

 ستحقِّ املاسق فتكليف ال ُيسِقط العقاب لقبح ومتٰى قيل: لو مل

اسق مع ، والفن تعريضناسف إنَّام حييلتكل اب، ألنَّ للعقا

لثواب، ستحقَّ اي أنْ  وزجي ]] ال٢٠٥[ص /[ لعقابل تحقاقهاس

 اب الذيالثوب عإسقاط عقابه لينتف له طريق إىلٰ  يكون أنْ  فيجب

اجتمع له وليس ذلك إالَّ التوبة. وإذا فعلها  ه،َض لرِ عُ 

 ، ولو مٰىض امه فيانَّوقد بيَّ مانع منه،  غريعقل لمعًا، وااالستحقاقان 

وبة تكم يف ال لحَّ صم. ولو قلتحَّ ما لصعان ام ال جيتمأهنَّ صحَّ لكم 

 نيكو أنْ  بدَّ  الأنَّه لو سلَّمنا و ء عٰىل نفسه.بنٰى اليشيُ  ينبغي أنْ فال 

 بنيَّ  ل اهللا له ذلك بأنْ ٰىل االنتفاع بام ُكلِّف فعله فقد فعإ طريقه ل

 العقل؟ منَّ ذلك بحكأأين من فتوبة، يعفو عند اله أنَّ  عبالسم

ة ت األُمَّ عاجتم لـامَّ  لكن، ةا التوبجبنأو قل ملاينا والعلو ُخلِّ و

حة،  مصل ها يوعلمنا أنَّ لنا ف قلنا بوجوهبا،ب التوبة عٰىل وجو

 ا علمناه.ملالسمع  الولو
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 أنْ  بتوبة فيجم زوال العقاب عند الفإذا ثبت أنَّ بالسمع ُيعلَ 

ة عٰىل سقوط مَّ األُ  عتهبا ما أمج بلعقاط اقلتي يسل: التوبة اقون

ا هو أنَّه إذعت عليه والذي أمجفيه، لف ختدون امل دهاعنلعقاب ا

 مثله يف يعود إىلٰ ال  أنْ  قبيحًا وعزم عىلٰ  ه القبيح لكونندم عىلٰ 

ة أ  العقاب  نَّ هذه التوبة ُتسِقطالقبح فإنَّه ال خالف بني األُمَّ

ا غريهاو ،ندهاع  لوجه قبيحمن ال نَّ التوبةألف، خلالاففيه  أمَّ

اب فيه قه من الععلي قِّ ستحملا]] ٢٠٦ [[ص/عظيم  أوالقبح 

ة، واالف بني األُ خ  رع عٰىل وجوب سقوطفخلالف يف ذلك مَّ

ا من مجع بني يَّنَّب ، وقدالً قعنها ع عقابال اإليامن ا ما يف ذلك. فأمَّ

سِقط يُ  وأنْ  عنه العفو به، بل جيوزقاعٰىل عال نقطع ا والفسق فإنَّ 

نه عن العفو لنا عٰىل حسدلَّ  اك ألنَّ ذلنا لإنَّام ق الً، وعقابه تفضُّ  اهللا

ًا يضأ يف السمع ما يمنع  انع منه، وليسلدليل املث ُعِدمنا امن حي

نع منه،  لَّة السمع أيضًا فلم نجد فيها ما يمأدسربنا  اه، ألنَّ نم

 قل.عاه بالٰىل ما علمنع اقياً بالتجويز يكون  فيجب أنْ 

ع منع لسما ألنَّ  ر،افَّ قاب الكُ  عيف ك الشكُّ ل ذلزم عىلٰ ي وال

م و حمالة، ومعلمعاقبون الار فَّ  الكُ عٰىل أنَّ  اون أمجعومنه، واملسلم

 لنا به.لك ق لذف، ذلك من دينه 

*   *   *  

  ):هـ٤٦٠خ الطويس (ت  )/ الشي٢التبيان يف تفسري القرآن (ج  

ِ : هوقول ]]٢٠٦[ص [
َ

و�
ُ
أ
َ
 ف

َ
 تْ َحبِطَ  ك

ْ
�

َ
ُهمْ امَ أ

ُ
� بقرة:  ل[ا

ها عٰىل ااعهم إيَّ بمنزلة ما مل يكن، إليق رتصا اأهنَّ  اه:]، معن٢١٧

م استحقُّ  ده. وليس املرااملأمور بخالف الوجه  لثواب ها اليعوا أهنَّ

 لوجه.حباط عندنا باطل عٰىل هذا األنَّ اإل، انحبطت مّ ث

*   *   * 

خلصال  ا هبذهعد ونَّ الاملرجئة: إ من قوم ل]] وقا٣٦٣[[ص 

يَن آَمنُو :اىلٰ عقوله ت يف اردةل الوخلصاا[أي  ِ
�

 ا�
�
 ا وََعمِ إِن

ُ
وا  ل

 اِت وَ اِ�َ ا�ص� 
َ
ق
َ
 اُ�وا أ

َ
ال  تَ ةَ َوآا�ص�

َ
�  ُوا ا�ز�

َ
 مْ هُ ةَ �

َ
ُرُهمْ  أ

ْ
َد عِ  ج

ْ
��ِهْم  رَ ن

 
َ

 َوال
َ

يِْهْم َوال
َ
 َعل

ٌ
   َخوْف

َ
َزنُون

ْ َ
، يدلُّ  ]]٢٧٧: ة[البقر �ُهْم �

هذه  فعلس فثواب بنلا ٰىل ضمناعألنَّه ت ط،تحابال ن بطالعىلٰ 

 بِطها. يت بام ُحي ط أالَّ يأصال، ومل يرشاخل

 عىلٰ د ي أنَّ الوع، كاماً طويكون ذلك مرش بدَّ أنْ  قيل: ال فإنْ 

واحد  نَّ كلَّ وطًا بارتفاع التوبة منه، أليكون مرش نْ بدَّ أ الالكفر 

 مل ةريبع بكبُأت ذا، وإفيهاين اه ممَّ  بخلوِّ قُّ حيست ين إنَّاممن األمر

 ع بتوبة.ا ُأتبخيلص ممل  امص كخيل

كان اإلمجاع،  التوبة ملالكفر بعدم يد عٰىل عطنا الوقلنا: إنَّام رش 

إنَّام وعد اهللا تعاٰىل و الكفر، عقاب عىلٰ ط القِ سنَّ التوبة تُ  ألال

وليس مثل  ، امنه ة بالتوباط العقاب عٰىل املعايصالً بإسقتفضُّ 

ة الكبريانتفاء ط رش  ىلٰ ليس عه نَّ وعد، ألال يةيف آًا دموجوك ذل

 إمجاع. 

يل: ه، فإذا ق اث له أو فيء باإلحديري لليشوالعمل هو التغ

ل  يل: عمق  اذها. وإأحدث: هاحلات، كان معنالصاعمل فالن 

ه ذلك، كان املراد: أنَّ  وج والصفر وغرياملوازين واخلوض والرس

 .رهتاصوتتغريَّ به ا ميها فأحدث 

*   *   * 

 خالف اعه عىلٰ هو إيق دناعن ملط العحبو ]]٤١٨[ص [

واب، فجاز عليه الث ك مل يستحّق وقعه كذلأ ه، فإذا الوجه املأمور ب

عنه  ه املنهيِّ وجٰىل الع هقعٰى أوومت ه.ليقال: أحبط عم نْ أ  كلذل

 تحقُّ سالن ما ي. وليس املراد بذلك بطاستحقَّ مع ذلك العقاب

 من قُّ ام يستحب بالن الثواطب وال اء،ند والثليه من احلمع

حقُّ بام يست ه عٰىل وج الثواب إذا ثبت فال يزول ألنَّ العقاب، 

ا مَّ أ و .ضادَّ ال تو نيايف بني املستحقَّ ن، ألنَّه ال تمن العقابصاحبه 

م مل ينالوا هباطهحبو  مدحًا وال ثناًء. ا يف الدنيا، فألهنَّ

إذا   :ةاشيامل نطت بطوحبن قوهلم: م ذمأخو ل احلبوطوأص

رن. فعٰىل ما بيعرلان مآكل مت فسد تَّٰى اه إنَّام تبطل الطاعة ححرَّ

لوجه املأمور به. ا عت عٰىل خالفل إذا وق ما مل ُتفعَ   بمنزلةريتص

 يف ذلك أنَّ أحدمها ُيبطِل صاحبه إذاا خالفن نموة عتزلد املعنو

  عىلٰ حقُّ تا يسممَّ قاب أكثر لعاأو  بمن الثواكان ما يستحقُّ عليه 

 هم يف أنَّه يتحبَّط عىلٰ ف بينّل، عٰىل خالألق ا له يبطنَّ فإاآلخر، 

رق بني حبوط فوال اين:مَّ الرُّ زنة. قال و غري املواوازنة أ ملطريق ا

افلة من الفاسق ال بدَّ عليها من لنأنَّ ا ةلافط النوحبوة ضالفري

ب فيعة عاجلة، ألنَّ اهللا منف ،  ميق ه أو مل  فسقام عىلٰ أق  ا إنْ هرغَّ

ا الفريضة من ة. فأمَّ كون إالَّ ملنفع يال مكيحلن اب مرتغيالو

ها عالتي كان يسة ملرضَّ االنتقاض الفاسق ف  ة.املرضَّ ٰىل ترك تحقُّ

لناه، وال عٰىل مذهب ما فصَّ  ىلٰ  عيصحُّ ال  نابوهذا عٰىل مذه

ب ال والثوا بًا،واث الَّ  يكون إعٰىل النوافل ال ستحقَّ شيوخه، ألنَّ امل

 يصحُّ ما قاله؟ ففكي، فليكالت داريف ه فعل حُّ صي

*   *   * 

ا: ه تعاىلٰ لة [أي قو]] ويف اآلي٤٧٢[[ص 
�
م
َ
ينَ  َوأ ِ

�
وا   آَمنُ ا�



 ٤٠٣  ...........................................................................................................  اإلحباط ) ٤٨ف / (لاألحرف 

اِ�َ وَعَ  وا ا�ص�
ُ
يُ  ِت اِمل

َ
� 

�
ُجو مْ يهِ َوف

ُ
 رَ أ

َ
ِب�  ُهْم َواُهللا ال

ُ
� 

ا�ِِم�َ  القول  نطالبٰىل ع] داللة ]٥٧[آل عمران:  � الظ�

، حباطإلط اجور ومل يرشاألُ ية وفتب وعد اىلٰ عت نَّهأل ،لتحابطبا

 ظاهره.فوجب محل الكالم عٰىل 

*   *   * 

 عاٰىل: تأي قوله ية [ليس يف اآل]] و٥١٢[[ص 
َ
� 

َ
يْف

َ
 ك

ْ
ي  دِ ه

 هللاُ ا
َ
 موْ  ق

َ
 َ�ف

ً
 وا َ�ْعَد إِيمَ رُ ا

َ
ِهُدوا أ

َ
 َحق� انِِهْم وَش

َ
 ا�ر�ُسول

�
ُم  اَءهُ وَجَ  ن

َ ا
ْ

  اهللاُ ُت وَ ا��نَ �
َ

 ال
َ
�  

ْ
وْ  ي دِ ه

َ
ق
ْ
ا�ِمِ ال مَ ال ]] ٨٦ران: [آل عم �َ� ظ�

ة ليه من  ع ملستحقِّ حباط اإوال لإليامن  حباط اإل ما يدلُّ عٰىل صحَّ

رُ  :وقوله. ذكر لكذل ألنَّه مل جيرِ  ،الثواب
َ
  انِِهمْ َ�ْعَد إِيمَ  واَ�ف

كانوا  وإنْ  قٌّ حول سأنَّ الرهم اإليامن و شهادهتم يعني بعد إظهار

م ك اهفي يسل. ونيفقنامم ه باطنيف  مؤمننيانوا يف باطنهم أهنَّ

ة يف صحَّ علَّق بذلك ، فال مترلك بالكفني للثواب فزال ذمستحقِّ 

 حباط.اإل

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠الطويس (ت  خ  الشي  / )٤  آن (ج قر  ال سريف التبيان يف ت 

َ  ]] وقوله:١٩٧[[ص 
َ
وا �

ُ
� َ ْ
�

َ
ْو أ

َ
هُ �َ بَِط َو�

ْ
ا  ا �نُومَ  مْ ن

عْمَ 
َ
� 

ُ
 ل

َ
ة ث] ال يدلُّ ٨٨م: نعاألا[ � ون عاهتم واب طا عٰىل صحَّ

م غري اهللاجيهها إىلٰ التي أرشكوا يف تو عٰىل خالف عوها أوق  ، ألهنَّ

م فليس يف اآلية ما دَّ ما تق ا، فأمَّ ابالثوه به الذي ُيستَحقُّ جالو

، صالً اب معه أ ثو ك الرش ه إذا أ ا قد عملنا أنَّ ري أنَّ  بطالنه، غيقتيض

و كان معه اب، فلال يستحقُّ الثوك  املرش أنَّ عىلٰ ة مَّ األُ  اعإلمج

  معه ثواباً إٰىل أنَّ  يؤدِّ ، لكان يُ باط باطلحأنَّ اإلثواب وقد ثبت 

ابط يف غري موضع، وذلك تحول بالقلابطالن  انَّبيَّ  ا قدوعقابًا، ألنَّ 

 خالف اإلمجاع.

*   *   * 

  :) ـه ٤٦٠(ت    يس لطوا الشيخ    / )٥  (ج   قرآن ل فسري ا ت   التبيان يف 

ِ  وقوله: ]]١٨٨[[ص 
َ

و�
ُ
 َحبِطَ أ

َ
 ك

َ
مَ ْت أ

ْ
ُهْم َوِ� ا��ا�

ُ
ِر ُهْم  ا�

 خَ 
َ
ون  ء أنَّ أعامل هؤالخبار منه تعاىلٰ ]، إ١٧ة: التوب[ � اِ�ُ

م بالكفر باطلة بمنزلة ما مل ُيعَمل،  هم أنفسىلٰ عشهدوا  لذينا ألهنَّ

خملَّدون  لكع ذم موأهنَّ  ،ابهبا الثو قُّ ستَحوجه ال يُ  أوقعوها عىلٰ 

بون بأ نار جهنَّيف  لعذاب.نواع ام معذَّ

*   *   * 

  :ه]] وقول٢٩٠[[ص 
َ
 ُطوا �َ َخل

ً
  َص َمال

ً
 َوآَخَر َس��  اِ�ا

ً
  ئا

عاالً مجيلًة، ويفعلون أفعاًال أففعلون ي م: أهنَّ عناهم ]١٠٢[التوبة: 

 ،طحبااإلل بالن القوطب عىلٰ  لك يدلُّ وذقبيحًة، فيجتمعان،  سيئةً 

خر أحبطه، فال ٰىل اآلحدمها إذا طرأ عًا لكان أ حلو كان صحيه نَّ أل

 ن خلطًا؟وفكيف يك جيتمعان،

   **   * 

  ):هـ٤٦٠(ت    يس و)/ الشيخ الط ٩(ج    ن  تفسري القرآ التبيان يف 

يَن  اس: إنَّ قوله:قال جماهد عن ابن عبَّ ] ]٢٨٩ص [[ ِ
�

ا�

رُ 
َ
ووا َ�ف ة. كَّ ملت يف أهل نز] ١ :د مّ [حم اهللاِ ِ�يِل سَ  َ�نْ  اوََصد�

ينَ  ه:وقول ِ
�

اِ�َ  آَمنُ َوا� وا ا�ص�
ُ
  يف ] ٢ّمد: [حم اِت وا وََعِمل

 األنصار.

ه دوا معبعود اهللا توحيا و بأنَّ الذين جحداً  تعاٰىل خمربيقول اهللا

بوا حمّمدًا نبيَّه  أراد وا من لذي جاء به وصدُّ يف ا غريه وكذَّ

من  ن، ومنعوهيه عن الدِّ بيِّ يق ندتصوه دوحير بتقراواإل اهللاة دعبا

  اإلسالم
َ
 أ

�
ل مَ  ضَ

ْ
�

َ
ُهْم أ

َ
عامهلم أ   عىلٰ ه حكم اهللا، ومعنا�ا�

 اك ألهنَّ بذل هان االستقامة، وسامَّ مقِّ والعدول الل عن احلبالض

هو سبيل اهللا  عٰىل غري هدٰى وغري رشاد. والصدُّ عنت ُعِملَ 

 يف خالفه، يبلرتغوا ،همن نععنه واملهي لنا بهللان سبيل ف عالرص

] ]٢٩٠أنفسهم ودعوا /[[ص  روا يف، فهؤالء كفصدٌّ  وكلُّ ذلك

بمنزلة ما  ك حتَّٰى يصريالل اإلهالكفرهم. والضمثل ٰىل إغريهم 

ة اإل ما يدلُّ  ةييف اآل سولي، لمل يعم حباط إذا عٰىل القول بصحَّ

 أنْ  دَّ بال ني قَّ املستح نيب طتحابلبان قال ا قلناه. وماها عٰىل م محلن

 ية.ك ظاهر اآليرت

*   *   * 

 يَ  تعاٰىل [يف قوله: ثّم بنيَّ ]] ٣٤١[[ص 
�
�
َ
ينَ  َهاا أ ِ

�
 ا�

َ
   آَمنُوا ال

عُ 
َ
ْصوَ تَْر�

َ
 َصوِْت اتَ�ُ وا أ

َ
ْوق

َ
 ِ�� �� اْم ف

َ
   َوال

ْ َ
ِر وَهرُ �

ْ
َجه

َ
ْوِل ك

َ
ق
ْ
 بِال

ُ ا �َ

 
ُ
ِض�

ْ
 مْ َ�ع

ْ َ
� 

ْ
ن

َ
  ِ�َْعٍض أ

َ
 بََط أ

ْ
 مَ �

ُ
  مْ �ُ ال

َ
تُ َوأ

ْ
� 

َ
  ْم ال

َ
� 

ْ
 ُعرُ ش

َ
 � ون

م متٰى فعلو]] أ ٢ات: ر[احلج يرفعوا الصوت عٰىل  بأنْ ا ذلك هنَّ

 .حيبط أعامهلم قلناه أنْ  الوجه الذي عىلٰ   النبيِّ  وتص

اج: ويكون قال الزجَّ .  حتبطال نْ اتكم ألأصو واعوالتقدير: ال ترف

م لو هنَّ أل ل،معذلك الب ا: حيبط ثوة، واملعنٰى العاقبم الم الالَّ 

 فعلوه امَّ لالثواب، فوا به حقُّ تستحقاق السالجه ا وعوه عىلٰ أوق 

واب، هتم ذلك الثقاب، وفاععليه ال واعٰىل خالف ذلك استحقُّ 

ة ص ذلك عىلٰ ب لَّ دتَ ُيس ، فال يمكن أنْ إحباط أعامهلم فذاك حَّ

 علَّق اىلٰ ألنَّه تعلوعيد، وه أصحاب احباط يف اآلية عٰىل ما يقولإلا



 اإلحباط  )٤٨لف / (حرف األ  ........................................................................................................... ٤٠٤

ملستحقِّ علِّقه باخالفنا يُ  من أكثر، ولس العم اآلية بنفيفط احبإلا

 ر.، وذلك خالف الظاهألعاملعٰىل ا

*   *   * 

  :) ـ ه ٤٦٠طويس (ت  يخ ال الش   / حلائريات) املسائل ا (   /ائل س ر ال 

من األخبار   ورد عن الصادق عامَّ  لة:أسم ]]٣٢٥ [ص[

 ايص فاماملعت وعااطلا بني طب التحايف ئم مذهب املعتزلةيالا ممَّ 

 لعصابة. ب امذه هو

نَ  :له تعاىلٰ سري قويف تف عنه  ي رون ذلك ما مف
ْ
ِدم

َ
ا  َوق

واعَ ا مَ  إِ�ٰ 
ُ
  ِمْن َ�َملٍ  ِمل

ْ
َجَعل

َ
 اًء مَ اهُ َهبَ نَ ف

ً
ثُورا

ْ
 :نقار[الف �ن

قد كانوا اهللا لا وأمَ  ،ونلُّ َص اهللا لقد كانوا يُ و ا «أمَّ  :ل فقا ،]٢٣

 .أخذوه»يهم احلرام لع رضع اانوا إذكن ولك ،ومونيص

عٰىل  دم قوميوم القيامة يق «إذا كان : خرب آخريف وله وق 

علت دنا ما فإهلنا وسيِّ  فيقولون: م حسنات،ن هلاهللا فال جيدو

كل احلسنات كام تألغيبة ا بة، إنَّ لغياا هيقول تعاٰىل: أكلتحسناتنا؟ ف

 طب».تأكل النار احل

 .هليع فه لنقفرسِّ  ذلك؟ تُ ا الكالم يفم

ة عٰىل ل الدالَّ ة العقولَّ هلا أد دُّ رَ تُ  د الآحا أخبار اجلواب: هذه

 التحابط.بطالن 

ة م أدلَّ رآن لتالئل ظاهر القام نتأوَّ كلناها ت لتأوَّ ولو صحَّ 

جَ قوله: فيكون  العقل
َ
 عَ ف

ْ
بَ انَ ل ثُ  ءً اهُ هَ

ْ
 ورَمن

ً
]، ٢٣[الفرقان:  �ا

ملأمور به اه الوج الف خ ىلٰ وها عوقعم أ ألهنَّ ذلك معناه حكمهم ب

: لهكون قوزال، وي واب ثمّ ه حصل الث، ال أنَّ اباً ا ثووقُّ حلم يستف

فعلون م كانوا يعٰىل أهنَّ  حمموالً  ،ون»لُّ َص يُ وا يصومون و«لقد كان

اد بَّ ٰى وعُ ارن النصابهيفعله رام كر وخالف الوجه املأم ذلك عىلٰ 

 تكذيب من همياهللا علم ما حرَّ  همفال ينفعهم مع فعلاليهود 

]] ٣٢٦[ص ] /[[أنَّ  عىلٰ  دلَّ  اً كفر ذلك ذا كانه إألنَّ ،  يِّ النب

 ربة.عٰىل وجه الق قعاً يكن واوه مل ما فعل

عنٰى فيه  ملا، »... حسناتكمت الغيبة «أكل: قوله رب اآلخرواخل

عل ذلك صار غريه ليس يف نَّ أ ة وذكرعاطإنسان  فعل ذاإه أنَّ 

 ستحّق فلذلك مل ي ،اءالري ٰىل وجهعه علفل وقعاً وم له باً غتابذلك م

 بة.ه الغيفأزالت ن حاصالً الثواب كا ب ال أنَّ ثواا الليهع

 *  *   * 

 :)٦أو  ٥بخت (ق هيم بن نوإبرا /المك علم اليفالياقوت 

اإلحسان الكثري  وحم تيضقي لعقل الا نَّ ألحباط باطل، واإل

انتفاء  نَّ وأل ،باوالعقب ثوااة بني الال منافو ،القليلةباإلساءة 

 ،الدور املشهور وللزوم ،هسٰىل من عكأو ليس حدثدم باألاألق 

 ]: قوله [تعاىلٰ   خمالفةٰى إىلٰ دَّ ط وبقي أ أحب رئ إنْ الطا وألنَّ 
َ
َمْن  �

 
ْ

ْعَمل
َ
� 

َ
ق
ْ
ةٍ ِمث

ر�
َ
 ذ

َ
 ْ� خَ  ال

ً
 ]] وإنْ ٦٤[[ص /، ]٧ ة:زل[الزل � يََرهُ  ا

  بإلزامالَّ له إ تيضمق ال، إذ هامال يشء منل زواستحا مل يبَق 

 .ة مع املعلولود العلَّ ج، لوجوب وهامعدم حال جودمهاو

*   *   * 

ريي ت لغلو كرس حباط بام] يف اإلواعتصا[مهم ]] ٦٦ص [[

 مُّ ذَ يُ  ه، فإنَّ انيكافر إلن الساحبإ من اهللكة باطلولده  وأنجيت قلامً 

 . ح معاً مدَ ويُ 

*   *   * 

 ):ـه٦(ق  ربيسلطال الفض )/١(ج  لبيانمع اجم

ِ�يُموا ا�ص� وَ : اىلٰ ع أي قوله ت ة [ اآلي ذه ه ويف ] ] ٣٤٨[[ص 
َ
 أ

َ
ةَ  ال

 �ةَ َومَ ا�ز�  آتُوا وَ 
ُ
�ُ ا � د�

َ
 و ق

ْ
�
َ
ْم مِ ا ِأل ِس�ُ

ُ
ٍ ف ْ�   ْن خَ

ْ
ُدوهُ ِعن ِ

َ
 ا �

�
  هللاَ دَ اِهللا ِإن

عْ مَ ِب 
َ
 مَ ا �

ُ
 بَ ل

َ
ريات  اخل  أنَّ ثواب  ]] داللة عىلٰ ١١٠[البقرة:  �ٌ� ِص ون

  جتدونه.   ُأحبط ال   إذا ه  ألنَّ   حيبط،   ال يبطل وال و ع  يضي   ت ال اعا لط ا و 

*   *   * 

 ):هـ٦ (ق ضل الطربيسالف )/٢(ج  لبيانجممع ا

ِ : ىلٰ ة [أي قوله تعاهبذه اآليواستُِدلَّ ]] ٢٠٩ص [[
�

 ا�
�
 ينَ إِن

واعَ نُوا وَ آمَ 
ُ
اِ�َ ا ِمل  �ص�

َ
ق
َ
 اِت َوأ

َ
ال  ا�ز� آتَُوا وَ ةَ اُ�وا ا�ص�

َ
  ةَ �

َ
رُ مْ هُ �

ْ
ج

َ
مْ  أ  هُ

دَ َر��هِ عِ 
ْ
 ْم وَ ن

َ
  خَ ال

ٌ
يِْهمْ  عَ وْف

َ
  ل

َ
مْ َوال    هُ

َ
َزنُون

ْ َ
��  

ضمن   نَّه تعاىلٰ تحابط، أللبطالن ا ]] وأمثاهلا يف٢٧٧ :بقرة[ال

 .هاُحيبِط امب ؤتٰى ال يُ  نْ أ خلصال، ومل يشرتط واب بنفس هذه االث

*   *   * 

ِ ]] ٢٦٤[[ص 
َ

و�
ُ
ِ أ

�
 ا�

َ
بياء ن أل وا الهللا، وقت ت ا آياب  ا كفرو  ينَ ك

 َحِب ، ف عرو ين بامل واآلمر 
ْ
�

َ
 أ

ْ
ُهْم مَ َطت

ُ
َي ا�

ْ
� خِ ا وَ ِ� ا��

ْ
[آل  َرةِ اآل

 كالتمسُّ  عائهم ادِّ هم عليه من هلم ما اميريد بأع ]، ٢٢عمران: 

ا مل ا أهنَّ  الدني يف  طالهنا ب ب  . وأراد  ٰى س مو  وإقامة رشيعة راة، بالتو 

م هنَّ يف اآلخرة أ و  ، ملدح ا الثناء و وا هبا نالي  هلم، ومل امو وأ  دماءهم حتقن 

لعمل عبارة حبوط ا ألنَّ ا مل تكن، أهنَّ فصارت ك ، ة هبا مثوب  وا ستحقُّ  ي مل 

الثواب واألجر عليه  قُّ يستح ه الذي الف الوج خ عه عٰىل عن وقو 

ل إذا عَ ف ا مل تُ كأهنَّ  ري ٰى تص تَّ طاعة ح ل ا  ام حتبط إنَّ و  ، واملدح وحسن الذكر 

  .مور به وجه املأ ال ف ال عٰىل خ   قعت و 

*   *   * 



 ٤٠٥  ...........................................................................................................  اإلحباط ) ٤٨ف / (لاألحرف 

 َومَ : وله تعاىلٰ ي ق ة [أ آلياوهذه  ]]٣٦٩[[ص 
َ
وا ِمْن  ا �

ُ
َعل

ْ
ف

نْ  ْ�ٍ خَ 
َ
ل
َ
ُروُه َواف

َ
ف

ْ
 ُهللا َعلِ  يُ�

ْ
 [آل � ُمت�ِق�َ يٌم بِا�

 عة الطاري والخلاأعامل   منئاً يأنَّ ش تدلُّ عىلٰ ]] ١١٥ عمران:

 . باطحإلقال با من فًا لقوليبطل البتَّة، خال

*   *   * 

 ):ـه٦ق ( يسالطرب الفضل)/ ٣ج ( نلبيااجممع 

مَ َحبَِطْت  ]]٣٥٦[[ص 
ْ
�

َ
ُهمْ  أ

ُ
]، أي:  ٥٣ئدة: [املا ا�

م أوق عملوها،  هلم التيضاعت أعام خالف الوجه  عوها عىلٰ ألهنَّ

يوافق باطنهم  ه ملن، ألنَّ اميمن اإل هروهأظ ما أمور به، وبطلامل

 واب.الثه بوا حقُّ يست رهم، فلم ظاه

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  يسربضل الطالف)/ ٥(ج  نياالب ع جمم

ِ ]] ٢٥٢[[ص 
َ

و�
ُ
 أ

َ
يَن ل ِ

�
 ا�

َ
َس ك

ْ
ُهمْ �

َ
ِخَرةِ إِ  �

ْ
 ا�� ِ� اآل

�
  ارُ ال

 ،ه ثواباً علي ونفال يستحقُّ  ِ�يهاا َصنَُعوا  مَ وََحبَِط  ،اهر املرادظ

 يهعل اعهبإيقور وجه املأمقعوه عٰىل خالف الأوم ألهنَّ 

 َو�َ ]] ٢٥٣ [[ص/
ٌ

 نُ ا �مَ  اِطل
ُ
عَْمل

َ
 وا �

َ
  ، ]١٦ود: [ه �ون

ذهبنا   ق ماقِّ ُحي  . وهذاتعاىلٰ اهللا  غريلتي عملوها لأعامهلم ا أي: بطل

يقع عٰىل  ل، بأنْ إبطال نفس العمعبارة عن اإلحباط  يه من أنَّ لإ

 الثواب. هب حقُّ تسيه الذي الوج ريغ

   *   ** 

 ):ـه٦(ق  ل الطربيسلفضا /)٩(ج  نبياجممع ال

 : قوله يف نٰى ملع ا  إنَّ  ال أصحابنا: ق و ]] ٢١٧[[ص 
َ
 أ

ْ
َبَط ن

ْ َ
�  

مَ 
ْ
�

َ
 أ

ُ
ثواب  ه ينحبط أنَّ ]] ٢١٨]، /[[ص ٢رات: [احلج  ُ�مْ ال

 قريهتوو  تعظيم النبيِّ  وقعوه عٰىل وجه م لو أ العمل، ألهنَّ  ذلك 

وا تحقُّ اس  ك الوجه ذل عٰىل خالففعلوه  امَّ لف  ، ب االثو  او الستحقُّ 

هل ق أل علُّ ت فال  ، انحبط عملهم ، ف ثواب ل ذلك ا م العقاب، وفاهت 

فس ط يف هذه اآلية بن حبا اإل  ق علَّ تعاٰىل ه وألنَّ  . ه اآلية ذ لوعيد هب ا 

  خالف الظاهر.  ك ٰىل العمل، وذل ع  ستحقِّ قونه بامل لِّ ع وهم يُ   ، العمل 

*   *   * 

 ):ـه٦(ق  يسالفضل الطرب)/ ١٠ج ( انيبلجممع ا

  ]]٤١٩[[ص 
َ
� 

ْ
 ِمث

ْ
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 ،]٨[الزلزلة:  � ا يََرهُ ر�

 لعقاب.ا ]]٤٢٠ ص[[/ يه منعل قُّ حما يست يرَ  :أي

  لُّ دالظاهر ي بطالن اإلحباط، ألنَّ  عىلٰ  هبا  لَّ دتَ سيُ  ن أنْ ويمك

 ،اازٰى عليه وُجي عصية إالَّ مطاعة أو من  يئاً د شحأ  يفعله ال  أنَّ عىلٰ 

 عليه. ازٰى ال ُجي  بطاً يقع حم وما

ن إليه يف  وبخالف ما تذهب الظاهر يقولوا: إنَّ  س هلم أنْ يول

 وصةاآلية خمص لك ألنَّ وذ .بريةكلا مرتكب و عنفعلجواز ا

من رشط  نَّ م أ عندهو.  خالفالتائب معفو عنه بال نَّ فإ ع،اباإلمج

 أنْ  أيضاً  ة. فجاز لناصغريال تكون  نْ أ  ذ هباؤاَخ تي يُ ال ةاملعصي

 عنه. عفو اهللايا ن ممَّ ال يكو ط فيها أنْ نرش

وهو   رياً خ ةمثقال ذرَّ  ليعم نفم :كعب: معناهد بن حممّ وقال 

خيرج من   ىٰ ده حتَّ وول الهوم  ه وأهلهنفسلدنيا يف ه يف اابثو يرَ  رفكا

هو و اة رش� ذرَّ قال مث لمن يعمو اهللا خري.ند له ع نيا وليسالد

خيرج  ٰى ه حتَّ وأهله وماله وولد  نفسهدنيا يفعقوبته يف ال رَ مؤمن ي

 .هللا رشٌّ ا له عند الدنيا وليسمن 

امة يف القي ومه ييرَ  اً ة خريل ذرَّ قاثم: فمن يعمل مقاتلوقال 

 ذلك. ه فيسوؤهيراه يف كتاب ن الرشِّ ذلك موك ،هب فيفرح ابهكت

ر ؤَج ام نُ نَّ يقول: إوي اليسري عطيُ  أنْ  لُّ قهم يستل: وكان أحداق 

ويتهاون  .بُّ ُحيَ  اسري ممَّ ه، وليس اليبُّ حِ ن نُ طي ونحعما نُ  عىلٰ 

 .كبائرلا ار عىلٰ لنا ارفَّ كُ ام وعد اهللا السري ويقول: إنَّ الذنب اليب

رهم ذِّ لقليل من اخلري، وُحي بهم يف ارغِّ ، يُ يةاآل هذه هللاأنزل اف

 .الرشِّ  منسري يال

*   *   *  

 ):هـ٦٧٢طويس (ت ين الالدِّ  تقاد/ نصريالعيد اجتر

، ظلملتلزامه االس، اإلحباط باطلو]] ٣٠٣[[ص 
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 ع التساوي. م اقضنينهلا  ملتوحصو

*   *   * 

 :)هـ٦٩٩حراين (ت ميثم الب نب ا /ملرامد اقواع

ه ال نَّ أ تزلة عىلٰ عفقت املاتَّ البحث اخلامس:  ]]١٦٤ص [[

 ، ثمّ عاً اب معقلواتحقاق الثواب اسف تمع للمكلَّ جي جيوز أنْ 

 عصية.وم عةاا فعل طذإ يهف تلفواخا

، ومعناه  ريكفوالت حباطباإلٰىل القول إ يائبَّ اجلُ  بو عيلٍّ أ فذهب 

 - نقص ء كان أزيد أو أ سوا - صية عبت املقَّ تع إذا اعةطنَّ الأ 

ر ب كان امل ت هبا، وإنْ ُكفِّ  اعة.ة أحبطت الطو املعصيهتعقِّ
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ا ذإف كلَّ ملا ا أنَّ عناهوم ة،ازنقول باملوال ىلٰ إبو هاشم أ  وذهب

 خرٰى.سقطت األُ أ  كثرأ ام كانت معصية فأهيُّ ة واعطفعل 

 .اً عوالعقاب مب االثوان ملستحقَّ جيتمع له ا نْ أ  جيوز هنَّ أ نا وعند

 جهان:لنا و

وقد كان  املعلول، لزم بقاءة يستة التامَّ لَّ اء العبق نَّ أ  :حدمهاأ 

 باٍق  هنيهو بعو واب،لثاق ستحقاة التامَّ  ةاملعصية علَّ  يامن قبلاإل

 نَّ أ ة عٰىل ة مبنيَّ حلجَّ بقاء معلوله بعدها. وهذه ا وجبف ،دهابع

  ذلك.نيِّ بوسنُ، يلق القبة عن التصديربان عامياإل

 ط. حبانة والقول باإلاملوازلقول بة يظهر بطالن اذه احلجَّ هبو

ثواب واستحقاق ستحقاق الا نَّ أ  :اينالث] ]١٦٥ص [[/

ا لذاتيهام مَّ إتنافيهام  نَّ أل ،طلبال وَّ ألاوال،  وأ فيا ناتي نْ أ ا مَّ إالعقاب 

، ماللوازأو ب ،واحدة ةيَّ ماه قاالستحقاة ماهيَّ  نَّ هو باطل، ألو

و أ ، وازمهاتلف لة الواحدة ال خييَّ املاه نَّ باطل، أل يضاً هو أ و

 به تنايفزوال ما  ز زواله جازجا ـامَّ لالعارض  بالعوارض لكن

ف  كلَّ ملا ىلٰ إ الصي نْ أوجب ، فامهعامجاز اجتاقني فقحاالست

 مِ  : قوله تعاىلٰ بمقتٰىض  العايص
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*   *   * 

 :)هـ٧احلميص (ق  ينديد الدِّ )/ س٢يد (ج من التقل املنقذ

 :ابط تحل ايف للقوا ]]٤٢[[ص /

ني  ملستحقَّ وال بني ا ،ابط بني الطاعة واملعصيةحت : الولقنف

 .عقابللثواب واعليهام من ا

 ام هوحباط إنَّ ملراد باإلا اه أنَّ ذكرنما  ةحَّ  صعىلٰ  الذي يدلُّ و

 ،اب الطاعةعصية ثوملل عقاب اية الطاعة أو إبطااملعص إبطال

 بااعة عقطالب واثال طملعصية أو إبااعة بطال الطإ وبالتكفري

ريه ام ينفي غء إنَّ واليش ام هو النفي واإلزالة.واإلبطال إنَّ  ة.صيملعا

 بني تضادَّ  وال ،راهجم يجير ما وأ  دٌّ ضاان بينهام تا كه إذلويزي

ن جنس مالطاعة  لثواب والعقاب، بلبني ا ية والالطاعة واملعص

ة عطالنس ااعٰىل جت داً ئبل زاالعقاب،  اب من جنسعصية والثوامل

يقع  لعقاب نفس ما يقع طاعة جيوز أنْ وااب لثواو املعصيةو

 عصية. م

ولو  ،عةة طابادعذنه للدار غريه بإيف سان نقعود اإل  ترٰى أنَّ أَال 

ووقوع ذلك  ؟يةان معصذنه لكبعينه من غري إ لك القعودذفعل 

يقع   ك نفس ماحيل. وكذلائز غري مست إذنه جريعود من غالق

ام هو النفع الواقع عٰىل نَّ واب إثلا ، ألنَّ اً ابقع يقع أنْ جيوز  اباً وث

بعض  ىلٰ قع عار الولرضام هو اوالعقاب إنَّ  ،بعض الوجوه

ادف يص بأنْ  قع رضراً ي جيوز أنْ و إالَّ  نفعاً يقع ء يش. وال هالوجو

 به. قاً تعلِّ م اراً نف

مها  وملا تنافيا  ابواب والعقبني الث ادَّ منا التضا سلَّ أنَّ عٰىل 

  ، ه يف حال عدمه ضدَّ ايف ال ين يقيقاحل الضدَّ  ألنَّ ن، معدوما

ندهم بط عتحاوال ،يف العدمسواد والبياض جيتمعان ال باعتبار أنَّ 

 العقاب، ومهاالثواب و نني متحقَّ املسبني ون كام يإنَّ 

 . معدومان ا ومهالَّ ني إيكونان مستحقَّ ال ]] ٤٣ [[ص/

 رٰى جم يرجيما اب لعقواب واثلبني ا من أنَّ  هعونيدَّ  ا مامَّ أف

اهتم،  كيف، فسنورده عند ذكر شبهاهتم ومتمسِّ ناوالت دِّ اضالت

 .عونهواهللا ة ونجيب عنه بمشيَّ 

ول به يوجب الق أنَّ  :بالتحابطقول ن الطالبعٰىل  ا يدلُّ ممَّ و

 يكون بني  شخص أنْ حسان واإلساءة إىلٰ ني اإلمجع ب فيمن

 تحقُّ سملاوٰى است إليه إنْ  ئ حيسن ومل يسمن ملنزلة العقالء بم

 املستحقُّ  ، أو بمنزلة من مل حيسن إذا كانالذمِّ و املدح نم عليهام

ٰىل ع قُّ ستحامل نكا إنْ  ة من مل يسئنزلبمو أ ة أكثر، ساءعٰىل اإل

 واملعلوم خالفه.ان أكثر، ساإلح

يف  اتوصليَّ يف امل )هحرواهللا  سقدَّ (علم اهلدٰى  ستدلَّ وقد ا

 رين:آخ نيليلدب التحابطب لطالن القو بالوعيد عىلٰ 

وجهني:  عٰىل الطاعة ال خيلو من  اب املستحقَّ ثوال نَّ أ  :أحدمها

أو ط،  رش ريط من غع الطاعة فقوقواقه قاستحجهة يكون  ا أنْ إمَّ 

علها يف أيت فاال ي نْ بأ وطاً هبا مرش اق الثوابقكون استحي

 أنْ  ل وجبوَّ الوجه األ كان فإنْ  ة.ا أو كبريهبندم علياملستقبل 

ما  الكبائر، ألنَّ  هاع فاعلق او وإنْ  اً ثابت بق الثواحقاستاون كي

 ق.حقاالستاهو سبب  الطاعة من وقوعها الذيج رِ أوقعه مل ُخي 

علم تعاٰىل من  طيع الذيمليكون ا نْ جب أ ين ولثااالوجه كان  وإنْ 

 ط يفالرش ، ألنَّ واباً ثيستحّق  كبرية ملأيت يف املستقبل به ينَّ حاله أ 

 إنَّ  :لقوهلم نكلك مل ين كذكا صل. وإذاحيمل ب اوقه الثحقااست

 نذا مل يكإ الثواب ، ألنَّ ىمعنًعقاب الكبرية أحبط ثواب الطاعة 

 ؟حبطان هإنَّ  :كيف يقال احق� مست

أمور به جه امل الوبوقوعها عىلٰ  حقُّ لطاعة يستاقالوا:  نْ فإ

 برشط أنْ  إالَّ  يثبت ق الاالستحقا]] ٤٤/[[ص  ري أنَّ الثواب، غ

 بكبرية.أيت ي عليها وال ندم يال
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ٰى  وته حتَّ فصل وفرق منكم بني االستحقاق وبني ثبا نا: هذلق 

ل  ا فصوهذ وط.مرشواآلخر غري  اً وطرشماألمرين أحد جعلتم 

 زون بينهام، إذيِّ مال يُ صلون والعقالء ال يف قول، ألنَّ عفرق غري مو

 ال ام وكلُّ ه، عن ينفصل ال و االستحقاقق هستحقاثبوت اال

يمنع من أحد األمرين ا ، وماً ق اقيس استحق فلقاحبت من االستثي

يهام  مل يثبت فامَّ ـات لح واملباعايصامل  ترٰى أنَّ أَال  .يمنع من اآلخر

يريدوا  نْ  أ الَّ إ ؟لةً هبام الثواب مج  يستحقُّ ملق الثواب حقااست امهبو

وت ثبلن لفظ ام مفهَ ال يُ  :الً أوَّ  م:قال هلفي راالستمرابالثبوت 

ع ما ال يبقٰى. ومع ذلك ميكج رٍّ متست غري مثاب بَّ ستمرار، فرُ اال

مل  العقاب أنَّ  منليه عجه متَّ  مناهما قدَّ  ، ألنَّ اً فهو باطل أيض

اإلحباط لذكر   يكونفال ،طهبِ ٰى ُحي حتَّ  احق� تمس ثابتاً  اً ثوابدف ايص

 باوقاق الثستحااستمرار  ط يفان الرشإذا كه يانه: أنَّ وب .معنٰى 

 نن واقع الكبرية ممَّ يموجب ف ةعاٰىل الطدم علناانبة الكبائر وجم

 ،تحقاقسالار اررشط استمصل فيه ال حي لطاعة أنْ مت منه اتقدَّ 

انقطاعه يوجب ستمرار، وانقطاع اال جبلك ول ذصمل حي وإذا

ن ويك من أنْ  ال بدَّ ه رع استمراما انقط اق، ألنَّ الستحقتفاء اان

ه طبحء أ يش فأيُّ  اً ق الثواب منتفيقاحتسا نوإذا كا، منتفياً 

 ؟ابالعق

رك ركه مع تع غريه كحكم تء محكم اليش والدليل الثاين: أنَّ 

إليه  ن إساءةً ا كامَّ ـه لغريولد نا دقتل أح يانه: أنَّ وب .ءيشلذلك ا

طاءه عللذيذ وإو إطعامه الطعام االذي هحسان أعظم من اإل

ل تقتل وامتناعه من ق لا من يص ولدهلختل، كان اسري من املالي

ة إليه أعظم من اإلساء مه عليه إحساناً عزعليه و هتمع قدر ولده

ري ليسا]] ٤٥ /[[ص طائه إعوعام طإطعام التناعه من التي هي ام

تحقاق يف ا االس فرضنامام عليه. وإنَّ هن استحقَّ ياملال اللذن م

 . إساءةً نهامتناع مالمكون ا ال ليصحَّ ملوإعطاء ااإلطعام 

عظم من التوحيد أ  ملعصيةا با يف باالزنن ار هذا، فلو كتقرَّ  إذا

ن كال ،يدحارف التوبه ثواب معط عقابِ ُحي  ٰى يف باب الطاعة حتَّ 

خالل بمعارف ظم من اإلعب الطاعة أ بايف  منه متناعواال الكفُّ 

ارف مع  لُّ يزين وخي الب فيمن جي املعصية، وكان باب وحيد يفالت

رف اعمخالله باب إعق اجتنابه من الزنا بوار ثفِّ كيُ  نْ أ يد التوح

 ق.فايد، وهذا باطل معلوم خالفه باالتِّ وحالت

 :وهجط بوبن بالتحاك القائلوسَّ وقد مت

التعظيم  عٰىل طريق اب يستحقُّ ثوال إنَّ  قالوا: منها: أنْ 

نة. ف واإلهااتخفاالس عٰىل طريق يستحقُّ لعقاب يل، واوالتبج

 يمظمن غريمها، والتع بعقاوالب االثوني يب رنابام ذكو

ما نعلمه من استحالة تعظيم  ه:وبيان. نافيانتي ستخفافواال

 وطاً د إذا مجع رش احوت الق ه يف الوه واستخفافه بحدنا غريأ 

وح واملمدذموم ، واملادح واحداً وامل ذامُّ ليكون ا أنْ  هية: والثث

 الحتهام اسفعلر وتعذَّ  الاستح وإنْ  .حداً وا ، والوقتواحداً 

 .امتحقاقهاس

والتنايف بني   دِّ ضاٰى الترجما جيري وت مثب قالوا: وهذا هو

دمها أح بطالإ ويصحَّ  ٰى يتمَّ بونه حتَّ تطل الثواب والعقاب الذي

 اآلخر.

يام  زدتم فكم ما هلم: إنَّ يقال  أنْ  ه هذا الوجيف ليهمم عوالكال

 داملوجو بام النفس والة عىلٰ حلدعوٰى وارمتوه عٰىل حمض الذك

 ؟رل متعذِّ حيوه مستمترما ذك أنَّ  تممزع مَ ا خالفه. فلِ همن علوماملو

 والذمِّ اجتامعه من املدح  الةوليس خيلو ما حكمتم باستح

لسان من لما يكون باه وا بريدت من أنْ واالستخفاف م يلتعظاو

 ب. القللك أو ما يكون يفذ

 ع ذلكناامتم سلَّ فم للساناا يكون بم مأردت إنْ ]] ٤٦ص [[/

اآللة ال  ىلٰ إجع ري ءهو ليشام نَّ إامتناعه  ولكنَّ  ،ةالة الواحداحل يف

 نْ أ تنع مني ملا األحدنا لساناهللا خلق  إٰىل استحالته يف نفسه. فلو

مه عظِّ دحه ويُ سانني ويملبأحد ال اً نمعيَّ  اً صشخ فَّ ويستخ يذمَّ 

 .اآلخر اللسانب

  ينايف ذمَّ  الق افتِّ االه بتعظيميد ودح زم اه أنَّ ذكرن ما بنيِّ يُ 

ع بينهام ملا متنع اجلمي هنَّ إف ذلك معو ،و واالستخفاف بهرمع

يعود إٰىل  املهو  امإنَّ  اً امتناع ذلك أيض ا أنَّ منٰىل اآللة، فعلإيرجع 

 اآللة.

  واحداً  شخصاً  يمدح  يمتنع أنْ ه الأنَّ  اً كرناه وضوحذ د مايزي

سن ذلك إذا حيام نَّ إولكن  دة.اححالة و يفه ده ذمَّ كتب بيبلسانه وي

 يف كون أحدمها فني  خمتلامهيه علذمُّ ه ويدحمالفعالن اللذان ي ناك

 صية.طاعة واآلخر مع

 ،متناعهم اري مسلَّ فغ ،ذلك القلب منأردتم ما يكون يف  وإنْ 

ري ه يف كثإنَّ  :الو قلنك االمتناع. بل ن نفسه ذلمنسان جيد اإل نَّ وأ 

 نْ كان يكفينا أ وإنْ ا، بنصذلك أل الفن نفسه خماله جيد من أحو

 ل من نفسه.اق ع كلُّ  هدم وال جيمعلو رييكون ما تذكرونه غ

 بني عناع اجلميف امت ثالثةً  رشوطاً  د اعتربتمثّم نقول هلم: ق 
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ادح يكون امل نْ فاف. وهي أ تخاالسم ويوالتعظ دح والذمِّ امل

، اً احدت ووق ل، وااً حدواملذموم كذا واح املمدو، وداً واح والذامُّ 

 يذمُّ دح ويم يكون الفعل الذي نْ أ  ، وهورابعاً  فيه رشطاً  دوازيف

 منه. بدَّ  ا الل وهو ممَّ وا بذكر الفعفال ختلُّ  ،واحداً  هيلع

ك تلٰىل ا إوحتتاج مل ل واحداً فعلون اكا ذكرتم قيل: إذ إنْ 

بفعل  نقاملدح ال يتعلَّ او مَّ الذ ملعلوم عندكم أنَّ من ا نَّ ألوط، الرش

ة واحدة وال لاح نني، وال يفوال من اثاحد ل واعف  ال من د،حوا

 . لنيايف ح

ذكرنا كون الفعل  وط تثبت وإنْ لك الرشت ىلٰ إة جالنا: احلق 

من  معنيَّ ه عٰىل فعل دحمي أنْ  ال يمتنعه من حيث إنَّ  ،واحداً 

،  قبيحاً قده عتمن ي] ]٤٧/[[ص  عينهه عليه بمُّ ويذ حسناً  دهيعتق

ه عليه بعين هقت ويذمُّ ادح يف وه مليعمدحه ي أنْ متنع ال يوكذا 

  منعل قد تغريَّ لفحال ا نَّ اعتقد أ إذا ر خاملادح يف وقت آك لذ

 .عةباألر ع الرشوطاملمتنع ما مج ق أنَّ حسن إٰىل قبح، فتحقَّ 

 ، ألنَّ داً الوجه واح يكون أنْ  اً يضوا أ رتطشئل: فاقال قا إنْ 

 لباب.يف هذا ا تأثري اوه هلالوج

 تابعة إالَّ ح ال تكون ن أو القبرة يف احلسؤثِّ ملاه والوجا: نقل

حسنه  ٰىل وجه يقتيضع حدوثه لاحذا وقع عل إلفاللحدوث، و

، فه خالعىلٰ  اقعاً يكون يف ذلك احلال و نْ أو قبحه يستحيل أ 

 ة موصوفاً لة الواحدااحد يف احللوعل االف يكون نْ ويستحيل أ 

هذين من صف و بات كلِّ إث حيث إنَّ  من ،عاً بح مجيوالقن باحلس

 داً واح جهونشرتط كون ال ا ملذ، وهلفي اآلخر ن يقتيضالوصفني

 .حداً ن الفعل واكوإٰىل  اً فمضا

 اففستخالتعظيم واوال نايف املدح والذمُّ ثّم نقول هلم: كيف ي

ه ايف غريينباألغيار مل  قاتملتعلَّ امن  شيئاً  ع أنَّ م ، رمتغاي قهامومتعلَّ 

ة هة والشهورادة والكراهل واإلجلاو مالعل، كقير املتعلَّ تغامع 

 ة.والنفر

ام قيقة وإنَّ احل يفقات لَّ عتا من املليس مُّ ذقالوا: املدح وال نْ إف

 ة.احلقيقيَّ  اتقتعلَّ شبيه باملوعٰىل طريق الت جمازاً قني يان متعلَّ سمَّ يُ 

ات قتعلَّ يف املتنايف مل يثبت ال إذا هه، ألنَّ اد ما ذكرنكِّ ؤيُ  هذافقلنا: 

هبا   هاً بَّ يكون مش حرٰى فيامفأوٰىل وأ  ،قاملتعلَّ  مع تغاير ةقيَّ ياحلق

 ق.املتعلَّ  يرع تغام  يتناىفٰ ال أنْ ا هعلي وحمموالً 

ان قيتعلَّ  اموإنَّ  قان بالفعلنيال يتعلَّ  قالوا: املدح والذمُّ  فإنْ 

 ق به واحد. تعلّ ن املذ، فإويذمُّ  دحي يمالذ إذ هو بالفاعل،

قا بفاعل  تعلَّ  وإنْ  امألهنَّ نفعكم،  يال ا: هذلناق ] ]٤٨[ص /[ 

ق لُّ عتو ،جهني وعىلٰ  قني بهونا متعلّ يك أنْ  ه ال بدَّ نَّ إاحد، فو

ل قهام بذاتني يف إبطالُّ قني بالذات الواحدة عٰىل وجهني كتعلّ تعامل

 .امهبين التنايف

  ذمُّ ملدح واليستحيل ا هعواكم أنَّ د ختلويس لهلم: أ ثّم نقول 

ي وط الترشلواحدة بايف احلالة الاف خفتواالسم عظيتوال

 حملادا مر يرجع إىلٰ الة ألحاالست كون تلكت ا من أنْ اعتربمتوه

 به؟ م املستخفِّ مدوح املذموم املعظَّ ملإٰىل او الذامِّ 

 ، ألنَّ فاعلني أيضاً ن مذلك  يستحيل نْ كان الثاين، وجب أ نْ إف

 ه، بأنْ التتحس اريَّ غتت عول به الفع إٰىل املجمر يريل ألتحا يسم

 حلِّ لة كون املكاستحا ،لنيو من فاعأ عل واحد يكون من فا

 احدة.لة واح يف ساكناً  كاً حرِّ تواحد مال

استحال ذلك  حلِّ كان تلك االستحالة ملا يعود إٰىل امل امَّ ـه لنَّ إف

 أنَّ  معنا عىلٰ ا قوفتَّ د اق احد، ول من فاعل وحات اساماعلني، كمن ف

، ن فاعلني فاف ال يستحيالن مستخاالو معظيوالت دح والذمَّ امل

 .داً لفاعل واحرشطوا كون اوهلذا 

املادح   جع إىلٰ ري لة ألمرستحاالا ل، وهو أنَّ ألوَّ اكان  إنْ و

القلب ب نيكو حالة فيامه ال استا أنَّ نَّد بيَّ ، فقاملستخفِّ  م الذامِّ املعظَّ 

ك لفقد ذل من اللسانن بولة فيام يكحاتاس ال ا ك، وكذمن ذل

ام ان، بل ربَّ ن ال يتضادَّ باللسا مَّ دح والذامل أنَّ  :ه بياناً . يزيدةدلَّ ألا

 الالقلب  ىلٰ إنهام جع مير ذلك ماوك د،نس واحجانا من ك

 أداء العزم وتوطني النفس عىلٰ االعرتاف بالنعمة و ان، ألنَّ يتضادَّ 

عتداد الاساءة وإلاعٰىل  ذمِّ الٰىل عس فني النه توهيضادُّ  ال كرهاش

تقادات من ود واالعصإٰىل الق اجلملة ما يرجع ويف .ء امليسعىلٰ ا هب

 ؟قلَّ عتغاير املمع ت دُّ ، كيف يتضاهتضادُّ  عٰى دَّ يُ  أنْ  لك ال يصحُّ ذ

اه فال  نَّعٰىل ما بيَّ  تناٍف ]] ٤٩/[[ص  ا مل يكن بني املدح والذمِّ إذو

 لةاتحٰى اسعدَّ ابني من  وهامتامعاج ةتحالاسعٰى من ادَّ  نيرق بف

 وٰى. عٰىل الدعواقترص ختلفاتئر املتامع سااج

 لشخص نيدحني ذامِّ ا ماحالة كونند علمنا استقالوا: ق  فإنْ 

ان أو ال ام يتضادَّ نعلم أهنَّ  ال ا أنْ نفال يرضُّ  احد،و تاحد يف وق و

 ه الهته ووج علَّ العلم بد قفف اً كم معلومه إذا كان احلن، ألنَّ ايتضادَّ 

 طِله. بيُ  اليله وزيال فيه و دحقي

اهنا  ه ال حميل ها أنَّ نَّ إذا بيَّ ن دعواكم هذه، ثمّ ا بطالنَّد بيَّ قلنا: ق 

  إىلٰ ل وال وعفٰىل املجع إير وال فيام الفاعل يرجع إىلٰ ام في ال -
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 وجه حميليكون له  االً لوجب أنْ الفعل، مع علمنا بأنَّه لو كان حم

 .ماكوعطالن دك بلبذكشف ينو بمحال،ه ليس نَّ أ  نامعل -

 ادٌّ ضبينهام تمل يكن  عهام وإنْ ع اجتامد يمتنقيل: الشيئان ق  فإنْ 

 ريتأليفه غستقيًام وم ليف اخلطِّ أت نعني  -ني ٍف كالتأليفوتنا

مل  وإنْ  ه يمتنع اجتامعه مع ما ينايف احلياةنَّ علم فإلاك ، و-يم مستق

 له. ايكن ضد� 

 أو ما ادٌّ ضت امهون بينكي أنْ من  دَّ  باجتامعهام النع يمت اقلنا: م

فهو ملا   لتضادِّ لمل يكن  ه وإنْ نَّ إالسؤال فيف  رَ كِ ا ذُ وم  جيري جمراه.

ة دَّ اضترات املجاوامل  حاجتهام إىلٰ ان فليفا التألمَّ وأ  ،هي جمراجير

وكذلك ما ينفي   .دِّ جمرٰى التضا رٍ وذلك جا ،ال اجتامعهامتحاس

  حيتاج إىلٰ  علمال نَّ إ ث ن حيم م لمع العه ّح اجتامعيص  ملامياة إنَّ احل

ومل  .ياةإٰىل احل ا حيتاجمل ري جمرٰى الضدِّ ياة جينفي احلفام ي ،احلياة

 ا ذكرناه.ممَّ  ءيش والذمِّ  دحيف املبت يث

والتعظيم   ع املدح والذمِّ تامتنع اجما امإنَّ  لوا:قا فإنْ 

ع د ويرجا يعومل ، بلهجمراري أو ما جي ، ال للتضادِّ واالستخفاف

ام  إعظدعو إىلٰ ما ي علوم أنَّ من امل نَّ وارف، ألالصو يواعالد ىلٰ إ

  كام علمنا  ،ه وإهانتهستخفاف بف عن االشخص وإكرامه يرص

إرادتامها ن مل تك نْ إوادهتام ن إرع فالفعلني يرص ضادِّ بتالعلم  نَّ أ 

 تني. ٰى املتضادَّ تني وال جاريتني جمرمتضادَّ 

ف عن رصيص خم شيتعظ ا يدعو إىلٰ م نَّ م أ غري مسلَّ  قلنا:

يع احلاالت، ويف مج وجه عٰىل كلِّ ]] ٥٠[ص [/ فاف بهخاالست

غري  شخص ورسوره الع غرضه نفان من ك نَّ ملعلوم أ ام ملسلَّ بل ا

ما يدعوه إٰىل تعظيمه  نَّ إف، ه إليهرضُّ نفعه و ٰى دَّ تعين أو كان ممَّ 

احلال ما و - به  فاالستخفا االستخفاف به، إذ يف فه عنيرص

ة عىلٰ عه أو إدخفه الذي هو نضلغر ضقن -ناه فوص  ال املرضَّ

 .نفسه

  هويذمُّ يمدحه الذي ، وكان قِّ ل املستحا من كان غرضه فعفأمَّ 

به األمرين، ل يفع أنْ  عنال يمت هنَّ إف ه،عه ورضُّ إليه نف ٰى ن ال يتعدَّ ممَّ 

 عيدَّ يزعم وي  ر. فمن فه عن اآلخ يرصوما يدعوه إٰىل أحدمها ال

ا وم .بنيِّ يُ  أنْ  لك، فعليهذيف  وٍ متسا لكلَّ ا أنَّ وحد ب والباا أنَّ 

 يدعوما  :ة ويقولذَّ مل واللألذلك يف ا عيوبني من يدَّ  ق بينهالفر

 ؟ ف عن إيالمهص يرصشخإٰىل إلذاذ 

 نفع بتأيتِّ  لعلمنا رضورةً  ،وراتالرضا كابرو كلذرتكبوا ا نْ إف

 أنَّ ٰى ر تَال أ واحدة. لة ا حمه يفاذه وإيالرضره وإلذأحدنا غريه و

بالنبات يف  بالَّ قيه اجلُ ه بسالفصد ويلذُّ  مريضه بملأحدنا قد يؤ

مل  إنْ و  فه عن اآلخر.ال يرصا ه إٰىل أحدمهدعووما ي ؟ة واحدةحال

ه وبني ما اعتمدوه، ولن ينلفصل باو بالفرق لبواطو يرتكبوا ذلك

 جيدوه. 

لستم أ  :بهمذه بذهوملن ية اشم خاصَّ قول أليب هثّم ن

لشكر، من التعظيم با سانه رضباً حبإ يستحقُّ  نملحسا إنَّ  :نولوتق

 هيستحقُّ ا وال يبطل م نحبطال ي هو الشكرهذا التعظيم الذي  نَّ إو

ن باب م ةاخلارج بيحةلقاعقاب عٰىل أفعاله الو من الذمِّ 

 كفرهوالعقاب ب مِّ للذ تحقِّ ٰى أجزتم يف الكافر املسساءات، حتَّ اإل

 سن من ذلكوالتعظيم وحي لشكره انم قُّ حستفي  غريهإىلٰ  سنحي أنْ 

ه  ويذمَّ  ه سانه إليمه عٰىل إح عظِّ يُ و]] ٥١ [[ص/ يشكره الغري أنْ 

 هنَّ أل ناه،كرذمن االعرتاف بام  مهل فال بدَّ  ؟ كفرهعىلٰ به  ويستخفَّ 

 هبهم. ذم

إٰىل شكره  غري قال هلم عند ذلك: أليس ما دعا ذلك الفي

 اف به؟خفستاالوه ذمِّ  عن همل يرصف وتعظيمه

د لواح امً عظِّ  امتناع كونه مصل عاقل يففهلم: فهل ي ليقا ثمّ 

واإلحسان  ل للنعمةبتعظيم املقاة بني الدححالة وابه يف  امستخف� 

 ٰى جيد من نفسه أنَّ تَّ خرٰى حألُ لطاعة ا اعىلٰ  التعظيم املستحقِّ  بنيو

 يتِّ أمتره فك اف به عىلٰ فإحسانه مع االستخ ىلٰ تعظيم الكافر ع

ع التعظيم عٰىل وال جيتم ك جيوز من ذلذي الال ، وأنَّ جائز

عٰىل  طاعة والذمِّ عٰىل ال متعظيو الساءة أ عٰىل اإل مِّ ن والذاإلحسا

 اً نعان ممتك نْ ذلك إ أنَّ  يف أحد من العقالء يشكُّ عصية؟! وهل امل

  ا م ىلٰ ع عاجلمي فهو جائز يف زاً ائكان ج فهو ممتنع يف اجلميع، وإنْ 

 وإنْ  مِّ عقاب والذلاستحقاق ا ن أنَّ ه مبوأصحا أبو عيلٍّ  ليهإ بهيذ

 ويعتلُّ  اإلحسان، عىلٰ  حقَّ ستحيبط الشكر امل إلساءةغري ا كان عىلٰ 

يف  دوذلك موجناع متا عي أنَّ زعم ويدَّ وي م يف األصل،تهل علَّ ثبم

اف به ه واالستخف إحسان، أي امتناع تعظيم املحسن عىلٰ فسالن

بني البعض عض والب صل بني اءة، وال يفسإلا ريغ ان عىلٰ ك نْ إو

 ذلك؟! من

عٰى ادَّ  ا عيلٍّ أب نَّ إ :يقولوا نْ افقه أ ومن يوجاز أليب هاشم  فإنْ 

 وضعامل ز اجتامعه يفجوِّ ونُ  الفه يف ذلكا نخنَّ أل ليس بمعلوم،ما 

 نا أنْ از لأو الشبهة، ج فوا ما قاله إٰىل الوهمرصاه، وينركالذي ذ

 .علومك ملا يف ذخالفن نَّ إفك، لل ذثم اً يعمجمعهام ول نق

التعظيم  نَّ ذلك أل از لناام جافقوه: إنَّ هاشم ومو وقال أب فإنْ 
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االستخفاف  ال يقابل اإلحسان]] ٥٢[[ص / عىلٰ  تحقَّ املس

 تقابلني من ذلك.ملتامع اجا  يمتنعامنَّ وإ عٰىل الكفر، ستحقَّ امل

إذا   اً عف ماستخفاالو مالتعظي امعيمتنع اجتام نا: وكذلك إنَّ قل

حّل ه مل يستنَّ إ فقهاممتعلَّ  را مع تغايمَّ ، فأاحدوبفعل  قاتعلَّ 

 ام خالفكميف أبو عيلٍّ  لء تعلَّ  ذلك بيشلتم يفتعلَّ  فإنْ  .تامعهاماج

 فيه بمثله.

كونا دائمني ي قاب أنْ علالثواب وا حقِّ  قالوا: من نها: أنْ وم

 من خيُل  واحدة ملال الةحلاا يف تحقَّ اس فلو ،بشو صافيني من كلِّ 

  بينهام خرجا عن  مجع . فإنْ لو البدأ جلمع  اعىلٰ  فعلهام يستحقَّ  أنْ 

ام أهيَّ  ألنَّ  ،لثل األوَّ لبدل فكماال عٰىل عِ فُ  مة هلام، وإنْ زالالَّ  الصفة

ب ك يوجذلخر، وآلا ظر وقوعينت به  اآلخر فاملفعولعىلٰ  مدِّ قُ 

ب ااب واملثم هو الثوقدَّ ملاكان  نْ ه إوص، ألنَّ الشوب ونفي اخلل

هو ن العقاب اك تنغيص، وإنْ و مٌّ ك غلحقه بذالعقاب فيل تظرني

 احة.رك رسور والثواب فيلحقه بذلينتظر عاقب ملم فااملقدَّ 

 أنْ ن م فال بدَّ  ،بينهاممع مل يمكن اجلدائمني و اكان د، فإنْ وبع

لو يت من أنْ  انعاإلمجاع موالعقاب الثواب، وب العقا باوتلو الثي

، وإذا يعاً  مجنيالوجه فعلهام عىلٰ نع تيم افعٰىل هذالعقاب الثواب، 

 .قهاممتنع استحقافعلهام ا عامتن

يف   كونتتمسَّ  م: أنتمهليقال  أنْ يهم يف هذا الوجه الم علوالك

 اذة، وهعيَّ ه سمجووة وابط بوجوه عقليَّ لتحمذهبكم يف اتصحيح 

ها وال توردونه يف فينه دورة وتوقليَّ لوجوه العونه يف ادُّ تعوجه ال

 ليلكم هذا غريٰى دمبن فام هوا كان كذلك وإذ ة،يَّ عجوه السمالو

 اب صافينيكون الثواب والعق عىلٰ   يدلُّ إذ العقل ال ،الً معلوم عق

 كذاة ولن جيدها. واللك فعليه الدعٰى ذلدَّ اشوب. فمن  من كلِّ 

 قبل.من ا ذلك نَّد بيَّ وق امها، ود عىلٰ  يدلُّ  ال

 عىلٰ  هاع وغريمن اإلمج ، السمع دالٌّ بىلٰ ] ]٥٣ص [[/

يمتزج  لثواب الا وائب، وأنَّ الش من بوالعقالوص الثواب خ

به يتعقَّ ثواب ال لا وأنَّ  ال يمتزج بالثواب،لعقاب وكذا ابالعقاب، 

 اب.قع

ار، فَّ لكُ  يف االَّ إ ثواب تلوهي ه ال أنَّ اللة عىلٰ  دا العقاب فالفأمَّ 

 .عقاهبم ال يتلوه ثواب ٰىل أنَّ د ععقنمجاع ماإل نَّ إف

تلوه ال ي عقاهبم أنَّ  عىلٰ لة فال دالهل الصالة، ق أ اسَّ فُ  افأمَّ 

يتلوه  معقاهب ٰىل نقيضه، وهو أنَّ اللة عت الدثواب، بل قد دلَّ 

 دلعمعارف التوحيد والاب وا باكتسحقُّ م إذا استواب، ألهنَّ ث

ليه، لنا ع دلَّ بام اطبطل اإلحد بثواب، وق لاطاعات لا مها منوغري

الثواب وام ا دفأمَّ  ،تلك الطاعاتاب وم ثتلو عقاهبي من أنْ  فال بدَّ 

ب دوام الثوا ولكنَّ اه، نَّما بيَّ عٰىل  لوم عقالً فغري معب اوالعق

 ار.فَّ عقاب الكُ  وكذا دوام ،اإلمجاعبمعلوم 

ب عقالوالثواب ا قاستحقا ع لهتمجن اار ممَّ فَّ  الكُ غري افأمَّ 

اب والث ٰىل أنَّ عندنا حلصول اإلمجاع ععقابه غري دائم  نَّ إف ،مجيعاً 

 ب.عقا به يتعقَّ يف اآلخرة ال

استحقاقه  مع ب دائامً الفاسق من العقاه يستحقُّ  ان مفلو كا

لوجب إذا  - وقد بطل  - ف وغريها ن املعارمبطاعاته الثواب 

ال حمالة، اب عقلثوابه ا لويت أنْ  هنعالعفو  يشأ ملوه يعاقب أنْ د اهللا أرا

تارًة فعل الثواب ي نْ أ بيمكن إالَّ  إذا كانا دائمني ال ألنَّ فعلهام

 .ُأخرٰى قاب العو

لثواب ام يتلو انَّ إته فأدلَّ  عتربناراعينا السمع واهذا إذا  فعىلٰ 

ته السمع وأدلَّ  راعِ مل ن ب، وإنْ قاب الثواعب اليتعقَّ قاب وال عال

منهام  واحدٍ  يتلو كلُّ  ز أنْ وِّ ه ُجي نَّ إ، فقيلالعيز وجتال ا يفمنكلَّ تو

 اآلخر.

واحد  ن كلِّ  كوإىلٰ  يؤدِّ يُ  ذلك إنَّ (: هلموا ق فأمَّ ]] ٥٤[[ص /

 نَّ قد ذكرنا أ  نقول: عنه أنْ جلواب ، فا)غري خالص هام مشوباً نم

 مل ذلك وإنْ  نَّ غري أ  ،م عقالً علَ يُ  ا الممَّ  غري مشوبني  خالصنيامكوهن

علم املعاقب  منا أنَّ ، فنقول: إذا سلَّ سمعاً وم علم هنَّ إف م عقالً لَ عيُ 

 نَّ قه راحة، وألحِ يُ ه ونف عفِّ ٰىل ثواب خمه إبعقا ه انقطاعأو جتويز

 ام قالوهكعليه  صنغِّ إٰىل عقاب يُ  ثوابه انقطاعثاب أو جتويزه علم امل

 عاقبنياملو نيتعاٰىل املثابهللا ا فيرص ع من أنْ وما املان واقرتحوه،

 ٰى خيلص كلُّ لهم عنه حتَّ شغِ طاع ما هم فيه ويُ انق يفالفكر  نع

 ؟ام ألجلهواحد منه

ميل عاقبون كااملثابون واملكون ي نْ أ من  الوا: ال بدَّ ق  نْ إف

هبذه  مم، وكوهنة وصوله إليهوكيفيَّ لثواب ني باالعقول، عامل

 .عهوامه وانقطاكرهم يف دف صفة يقتيضال

 ه ال يقتيض أنَّ ثابني، إالَّ ملا يف هنم بدَّ ال فعقل ال لا كامقلنا: أمَّ 

 أنْ  متحتَّ العقل ال ي املك نَّ إمن حيث ، فيام ذكرمتوه وجوباً الفكر 

مع كامل تقوٰى اعيهم دو . وهبوا أنَّ ءيش كلِّ  يف راً ن مفكِّ يكو

تعاٰىل  هللافهم يرص نْ ال جيوز أ  مَ ـوه، لِ يام ذكرمتف الفكر عقلهم إىلٰ 

 نَّ إٰى كر فيه، حتَّ لفا من فراويهم بصعواد بلاويق عن ذلك

  من  هللافعل  ،وامهو دأ به انقطاع ثوبالفكر يف ا ام همَّ كلَّ  املثاب مثالً 
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ا جب منهفه العستغرق فكره ويرصمنها ما ي له والعجائب تاذَّ الل

  أيضاً  ها، ويفعليام سواكر فا عن الفهالفكر فيوااللتذاذ هبا و

ة ما القطعيَّ ر ناظاملو لواألهوام الآلال من حا يف كلِّ ب عاق ملبا

 ؟غريهله ويستغرق فكره عن شغِ يُ 

  عاده، معرناه واستبذك ار مايمكن إنككيف ]] و٥٥[[ص /

خيطر بباهلم   هتا الا لذَّ يا العاكفني عىلٰ أهل الدن نم رٰى كثرياً ا نأنَّ 

رغد ء أ نجد هؤالذا وهل ؟لةً ة مجياويَّ الدناللذات  عت وانقطااملو

مع كامل عقله،   يعرف الغمَّ  الهم من يف نَّ إ ٰى حتَّ ، م همن غري شاً عي

 ريفهو كث دائامً  راً فك هه بتاطاع لذَّ ر يف املوت وانقفكِّ يُ وفيهم من 

هو فيه اع ما النقط من يكون ذاكراً  يش، وفيهمعر الم متكدِّ هلموا

 تمُّ  هيه النَّ إلك ف، ومع ذاً له كثريببا خيطر ذلكووزواله  اتمن اللذَّ 

 ذه.ذُّ تلمه وعُّ نت من ءيش يفك ذل رؤثِّ وال يُ 

 ع ثواهبمعلموا انقطا لثواب وإنْ أهل ا فعٰىل هذا لو قلنا: إنَّ 

م فيه من  ما ه نَّ ألبه،  دُّ تَ عْ ب يُ شو ذلك والهلم يف  يصتنغ فال

 من م أخرجهمة ألحواهلاملنافع املستغرق  وصنوف ملالذِّ رضوب ا

ا وعلم نْ إلنار ول اأه وأنَّ  ب،قدر من الشوك الد بذلاالعتدا

ا هم فيه من م به، ألنَّ  وح هلم يف ذلك معتدٍّ ال رَ ف قاهبم،ع عانقطا

م قواهم وألبداهناملستغرقة  ارهكامل م ورضوبصنوف اآلال

جمرٰى  ٰى ذلكوجر ،ذلك القدر اليسريالعتداد باأخرجهم عن 

 ةوسقوط كلف اآلخرة يفباهللا ري ولعلم الرضاحصول  إنَّ (قوهلم: 

ة هبا ألهل اجلنَّ اتد� مع راحةً  نوام يكإنَّ  فارعملكتساب ا انظر يفال

ال فيام  ضارِّ وامل مالار من اآلر، من حيث كان أهل الندون أهل النا

بخالف ة نَّة، وأهل اجلشقَّ قدر من امللبزوال هذا ا همع وندُّ يعت

  بعيد.لكان ذلك غري )،ذلك

يف هذا اه قلنما  ثلالقول بملكم من  م: ال بدَّ هلّم نقول ث

ة بزيادة درجات بعضهم عٰىل اجلنَّل علم أه نعلتم ئُس إذا  عضوملا

 أحبطها عقابتي ال عفب واملنا، وبام فاهتم من الثوابعض

د هتم من األوالزَّ بحصول أع معلم كثري منه وعنم، همعاصي

 ام يلحقهمبون تأملَّ يج الذين اب واألزوهات واألقارمَّ األُ باء وواآل

 وأ  نفوسهم رٰى جم مدهعن جيرونو ]]٥٦ [[ص/ رمن الرض

ص عيشهم بذلك، يتنغَّ  لزمتم أنْ أها العقاب الدائم، ومنقريب 

 يم.ظالعير دوالتك نغيص الشديدالتب وجييع ذلك مج ألنَّ 

 ليكم أنْ وجب عأ لنار وثل هذا يف أهل الزمتم مأ اوكذلك إذ

م منه دركةً  ن هو أسفلة مينوا دركحة إذ عاابعض الر يكونوا يف

 راً مكفَّ  صار باطالً  ماروا كَّ ذتهم، أو من باً اق عشدّ أ من هو  قابوع

والد األن م مهتأعزَّ  لطاعات، أو علموا حصولبام فعلوه من ا

 ئهم الذين كانواحصول أعدا ة، أواجلنَّ ب يفقاراج واألواألزو

ك ع ذلمجي نَّ ليم، ألألالعذاب اع املكروه هبم يف ن بوقوويرسُّ 

 :اوبل تقول ،لكذ عمجيمن  التفيصِّ  كمنيمك. وال راحةيوجب ال

بانقطاع عقاهبم إٰىل   ور فيام ذكرناه من علم أهل النارالرسو النفع

ه من علم افيام ذكرن مُّ غوالر رضه، والفيام ذكرمتوام نهم رأكثثواب 

 ألنَّ  وه،ذكرمت هام فيامإٰىل عقاب أكثر منواهبم قطاع ثة بانأهل اجلنَّ

صه لوخجيب لك كذ  الشوبكثري خلوصه منب اب كام جيالثو

 مثل. ك العقابو ،ن قليلهم

ذه ن ها ذكرمتوه يف اجلواب عقالوا: ال حيتاج إٰىل مثل م  فإنْ 

 نَّ إيث متوه من حدا عدَّ ء ممَّ ليش ثريأه ال توذلك ألنَّ  ات،املزاإل

ته  ومل يف ذِّ املال من هتاج إليصل إٰىل مجيع ما حين قد وإذا كااملثاب 

ما ه ص عليغَّ نوال يت منه ةً ل منزعىلٰ أ  و من هإىلٰ  مل يلتفت هء منيش

اط، حبام فاته من الثواب باإلهو فيه من أجل ذلك. وكذا القول في

فاته يف نفسه  تأثري ملا اج إليه، فالتحي ما فع إىلٰ وصل من الن قد هنَّ أل

ه، ب د رسوراً ام ازداربَّ ه، بل ب ال يغتمُّ ه نَّ إيف النار ف تهعزَّ حصول أ و

جيعله بحيث و العقاب ي مستحقِّ عىلٰ  بهلظ ق غلِّ يُ  تعاىلٰ  اهللا ألنَّ 

ل صوبو أحدنا كاره واآلالم كام يرسُّ ه ما يصل إليهم من امليرسُّ 

 يعلم أنَّ ذلك وهو  لص عليه مثغِّ نيُ  كيفوه، دوِّ ر إٰىل علرضا

 ؟هيبمستحقِّ  اقتضت فعل الثواب يه كامة تقتضاحلكم

حو من  النا ذه عىلٰ  ريلنار جيل ايف أه القول]] و٥٧[[ص /

 من الراحة واملنفعة، فال وجه م شيئاً يه فقتيضي رمتوه الا ذكم أنَّ 

 لتكرار القول فيهم.

لها ثال يعجز عن م وٰى بدع إالَّ  بني األمرينتم ق رَّ فلنا: ما ق 

صل و من أنَّ عيتم كم ادَّ ألنَّ ذلك،  بخالف والشاهد املعقولأحد، 

 ىلٰ أع نزلة من هوه مفسن تطلب أنْ   جيوزه الاج إليما حيت كلِّ إٰىل 

فاية ن هم يف كا نجد مجاعة ممَّ هذا، ألنَّ  فلوم خالعملمنه، وا

م جتهاقدر ح ٰىل أكثر منل إب ه،يتاجون إلحي ووصول إٰىل ما

فع منهم كان أرون من وحيسدون أو يغبطالعالية،  لبون املنازلطي

وا  تأملَّ امبَّ رو، لغمِّ ر اأكثبذلك  ونم يغتمُّ هنَّ إ ٰى حتَّ  ،ثر نفعاً وأك درجةً 

وصل إٰىل  الذي تناقصت شهوته وإنْ خ  الشيٰى رنوقد  .األملة يغا

 نه كاأنَّ   ويودُّ ٰى نَّتمي هسب شهواتعٰىل حما حيتاج إليه  مجيع

ة يف الشهو  ضعيفة، وكذا نرٰى قوَّ لشهوة والاان يف زيادة بَّ لشُّ كا
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 هليإحيتاج  ما إىلٰ  صالً كان وا لباه وإنْ ا رشاب أوالطعام أو ال

يف عود شهواته ل يتحمَّ  هنَّ إٰى حتَّ  ،هتواب نفسه زيادة شهطلت

 فهوا هذ ه بخالففمن زعم أنَّ  ة البشعة.بتناول األدوي املشاقَّ 

ري من منافعه وفاته كث هن انحبط ثوابم، وومةلة املعدافع للعاد

ات م أوق  أوقاهتٰى مَّ سلك تُ هذا املجرٰى، ولذ ول فيهري القجي

فهو  هيلحيتاج إما  ىلٰ وصل إ ه وإنْ ألنَّ  ة،رساحل وميهم ؤمُّ وي ةرساحل

 أكثر. له لكان انتفاعه اقياً الذي فاته من الثواب لو كان ب م أنَّ علي

هر  النار فظا  ته يفل أعزَّ وبحصاب ثلم املذكروه يف ع ما  امَّ أف

 ال يغتمُّ  ثبحياب ثجيعل تعاٰىل امل أنْ ا جاز ه إذالبطالن، ألنَّ 

 لر حتمُّ خيتان االناس عليه ومن ك أعزّ ٰىل إ رِّ اضم واملالبوصول اآل

 كان التأملُّ  نْ إه وبآالمه ومضارِّ  ه ويصري بحيث يرسُّ عن ضارِّ ملا

جيعله  أنْ  ز أيضاً وِّ جيُ فل ،البرش تاد من طباعملعا هو امم بذلكواالغت

 مثل ذلك نكا إنْ ه ويتقضِّ ب وال يعتدُّ  عيمه قطاع نبان ث ال هيتمُّ بحي

 معتاد. ري غ

هو ما  ىلٰ عن هذا النوع إول العدالصواب ] و]٥٨ص [[/

فه عن  يرصعاىلٰ تاهللا  ، وهو القول بأنَّ احلقِّ  قرب إىلٰ أو أسهل

ص. وعلمه غُّ تن وال به مٌّ ال يلحقه ه ٰى تَّ ح كء من ذلالفكر يف يش

مه امع من اهتته ال يمنوأعزَّ بولده اقتضت فعل ذلك  احلكمة نَّ بأ

ٰى تر أَال  . وغري مستحقٍّ  ام مستحق� علَ يُ  يامف لقد حيص مَّ غال ألنَّ  به،

 حقَّ است إنْ بذلك و قة يغتمُّ قطعه يف الرس امد اإلميريمن  نَّ أ 

ه مجر أو هأو جلديف القذف،  لدهد جيرل فيمن يالقطع. وكذا القو

نعوا بذلك ق  إنْ  مأهنَّ عٰىل  ذلك. ه يستحقُّ علم أنَّ  نْ إيف الزنا و

 اع ثوابه إىلٰ انقط علم ب وإنْ : املثااً ضأي قيل هلمذا ثله إما بيقنعولف

ه  ذلك وأنَّ يضاحلكمة تقت ه يعلم أنَّ نَّ أل ،همُّ غي ذلك ال نَّ إف بعقا

 له. مستحقٌّ 

  من أنَّ اهللا -  ةنَّجلأهل ا ذكرمتوه يف لذيا اذهول هلم: ثّم نق

 ىلٰ ه تعاءداأعن حيث كانوا ر مل الناٰىل أهغلِّظ قلوهبم عتعاٰىل يُ 

 فيمن علم من قولوات أنْ  ال يمكنكم -وعقابه  قتهمل نيقِّ تحومس

علم  ات، وية اللذَّ ته وحصوهلم يف هناأعزَّ و أوالده مينار بنعل الأه

لشنيع ا ادلعناإذ من يف النار،  ذابالع ةيف هناي حصول أعدائه أيضاً 

 مالذين ه مهتنار عٰىل أعزَّ أهل القلوب  ظغلِّ تعاٰىل يُ  اهللا أنَّ بالقول 

 هوأنَّ  افع،نملوا هتم من املالذِّ أعزَّ  يصل إىلٰ  هم مايغمَّ ٰى تَّ ح ةاجلنَّ يف

ق قلوهبم رقِّ ويُ هم معهم يف النار يهم أعداءهم الذين إلب بِّ ُحي 

ما  آلالم. فتأثريواب عذالم من ابام ينزل هبوا تمُّ غيٰى حتَّ  عليهم

من  نَّ إ، ففٰى خي وأوضح من أنْ  أظهره ألنَّ  ه ال يمكن دفعه،ذكرنا

ه في ليهم ما يكونونل عس يسهمن النا كثرياً  نَّ أ  رضورةً وم علامل

 هتم منهاالدهم وأعزَّ يعلموا سالمة أو نْ روه بأكملغاية ا من

 كثري عليهم فها، وخيفُّ خال ىلٰ عات اللذَّ وحصوهلم من املنافع و

يسري  ا أنَّ نَّد بيَّ ق هم. وول مثلها بأعدائعلموا حل اإذ املضارِّ  من

]] ٥٩[[ص / عىلٰ  فال بدَّ  ،لشوب ككثريهااب ب يف النفعر ورضال

 واب.جلا من هانام اخرتول بلقامن  حالٍ  كلِّ 

 ستحقَّ ي الثواب أنْ  : من حقِّ يقال ه غري ممتنع أنْ نَّ إوبعد، ف

 خالصاً  قَّ يستح عقاب أنْ ال حقِّ  كذا منالشوائب، و عن صاً لاخ

حد وا لِّ  شوب كقتيضف ما يلَّ املك يكن منٰى مل مت ،من الراحات

 عىلٰ ل خواب املعايص دالث حقاقهف بعد استل املكلَّ فع هام. فإنْ من

ٰىل منه وهو جناه ع الذي ال بدَّ  ن الشوبم بالرض اذهثوابه 

 عاتااب الطتحقاقه العقاس بعد فاملكلَّ  فعل وكذا إنْ  ،نفسه

 ه.ولمن دخ  بدَّ ي المن الشوب الذذا القدر هعٰىل عقابه  خلد

 ب إٰىل أنَّ ده من يذهرناه ويستبعا ذكممَّ  بجَّ عيت أنْ  غيبوال ين

يص، وكذلك قد املعان فعله مي بام صالً به أ واثل بطِ ف قد يُ كلَّ امل

عن اب لعقا لثواب أوه، فليس خروج ااستحقَّ  ل عقابه الذيبطِ يُ 

 رج عنٰىل بدل خاانقالبه إ نه وزواله أوالبطمن  ه أبعدبعض صفات

خفيف نة، وهو التن املوازمشم ها بووله أ يق ، عٰىل ماوقبيلهنوعه 

 من الثواب. نقصانلعقاب والمن ا

 أرادوا به أنَّ  ، إنْ )استحقاقه متنعا ع فعلهنتمما ا(: وهلمق  افأمَّ 

سبيل  ق فعله عىلٰ حقااست عفعل يمتنا امتنع اجتامعه يف الم

 نَّ أ  إىلٰ نذهب  ا النَّ ذهبنا، ألوهو غري م ،، فذلك صحيحعتامالجا

 وإنْ  ني.به جمتمع يفعال أنْ  اب يستحقُّ قلعوا ابوللث قَّ ستحامل

اجتامع  من يمنع  لعفء يف الاليشع امتناع اجتام أنَّ  رادواأ 

م، وال مسلَّ  ، فذلك غري صحيحوجهٍ  وعٰىل كلِّ  استحقاقهام مطلقاً 

منع وال ي ،الوجود اجتامعهام يف نعمتن ياالضدَّ  ليس الشيئانإذ 

 قدر عليهام القادر ، ألنَّ هامليعدر القارة  قدهام يفعاجتام ذلك من

 دخل يفي البدل مل]] ٦٠ ص[[/ نَّ إي بدل، أ يل ال عٰىل سبال مجيعاً 

واحدة،  يف حالة ه هبام مجيعاً ق اقتدارق اقتداره هبام، بل تعلَّ علُّ ت

 ل.دهام عٰىل البمند واح عل كلِّ ام يمكنه فإنَّ كن لو

 ونيك بوالعقااب ثولل قَّ حاملست ل هلم: إنَّ نقووهكذا 

 هل بفعَ يُ  أنْ  تحقُّ ه يسبدل، لكنَّ سبيل الال عىلٰ  يعاً هلام مج امستحق� 

حال   ام دخل يف ن اآلخر. فالبدل منهام إنَّ م بدالً  امهواحد من  لَّ ك
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 ن يفيضدَّ لباب ا خل البدل يف د، كامقاالستحقاالفعل ال يف حال 

 القتدار هبام.ق ا تعلُّ يففعلهام ال 

واب ف الثملكلَّ ا ستحقَّ ي ع من أنْ انامل ام، فئزاً جا ن هذاا كاإذو

 ٰىل يفاعت القديم يكونو ،ا له يف االستحقاقوجيتمع اب معاً والعق

 هضاب عوَّ م العققدَّ  فإنْ  ؟أخريهام شاء وت يف تقديم أهيِّ حكم املخريَّ 

ٰى يصري حتَّ  وباً يها وجفالتي عاقبه  والحاأل واب يففاته من الث عامَّ 

عل به يف يف عاٰىل أنْ كان له ت م الثوابقدَّ  إنْ و. ايب فيهثأُ  قده أنَّ ك

إذا مل يرد  اً مثاب اهيي كان فالت الوفاته منه يف األح ابه ماأوقات عق

 العفو عنه.

ا م د استحقَّ ف ق كلَّ يكون امل زم عٰىل ما ذكرمتوه أنْ قالوا: يل فإنْ 

لك ت يففهو  ثالً ب مالعقا به َل عِ فُ ه إذا نَّ ل به، ألفعَ يُ  أنْ  حُّ صال ي

 احلال.ثواب يف ل به العَ فيُ  أنْ  صحُّ وال ي ،باللثو قٌّ ال مستحاحل

ه كان  نَّ إ :يقال فيه أنْ   يصحُّ امل إنَّ حلايف ان وما يك قلنا: إنَّ 

 هنَّ إ من حيث حقٌّ مسته نَّ إ :ل فيهيقا أنْ  قبل، وال يصحُّ من  امستحق� 

 نْ ناه أمع قاقستحاال نَّ أ  :وبيانه .تقبلع يف املسقيما  يستحقُّ ام إنَّ 

و ل أ ب فعبسب قٌّ ه مستحنَّ إ :لذي يقالء االيش لحيسن فع جيب أو

املفعول احلاصل يف ف ن كذلكاك ه. وإذاابلتمق م ويفترك متقدِّ 

 هذا عىلٰ ف .هلحيسن فع جيب أو :ٰى يقاله حتَّ احلال ال يمكن فعل

ب لثوا قٍّ غري مستح احلالو يف تلك هف به العقاب َل عِ فُ  اف إذاملكلَّ 

من هام ستحقُّ ، بل كان يقاب أيضاً عل وال التلك احلا به يف لعَ فيُ 

ب والعقاب يف وابه الث لفعَ يُ  أنْ ة الحلايف هذه   يستحقُّ اموإنَّ  قبل،

  كلُّ . وعليه  الفعَ يُ  ]]٦١[[ص / أنْ  يصحُّ  الثاين عٰىل الوجه الذي

 نم بدالً  يف الثاين ل بهفعَ يُ  أنْ  حُّ قاب يصوالعاب ومن الث واحدٍ 

ه ما ظنَّبه عٰىل  لفعَ يُ  أنْ  ال يصحُّ  ا م ستحقُّ ه ينَّ إ :فلم نقل ر،خآلا

 .القوم

ل به فعَ يُ  أنْ  استحقَّ ة الطاع لعفف إذا كلَّ امل قالوا: أليس فإنْ 

  يتغريَّ ال نْ ية أصفعل املعفيجب إذا  ؟اشرتاط بدلالثواب من غري 

ه إنَّ م: تلق ذا إو .ولهنق ٰىل ماط عبمل ينح لك إنْ من ذه قُّ ا يستحم

ما  بتأثريفقد قلتم ريق البدل، ب عٰىل طاللثو اصري مستحق�  ويغريَّ يت

وجه من  اب عىلٰ وثله من استحقَّ ا ب فيامه من العقاقَّ استح

 الوجوه.

 إالَّ  حقَّ استما  هدل ألنَّ ام مل جيز اشرتاط البل إنَّ يف األوَّ  :قلنا

 فعل لثاينا ويف الواحد، قِّ  املستحيف البدل ال يقع، وهدوح الثواب

، ومل احلالة من تلك به يف الثاينل فعَ يُ  نْ العقاب أ فاستحقَّ  املعصية

  بحسن كلِّ قتيضملحدة وااو يف حالة عاً يمجني تحقَّ ز فعل املسجي

  أنْ عىلٰ هام قُّ ه يستحمن القول بأنَّ  كن بدٌّ واحد منهام حصل، فلم ي

ا يف فرضنلو  امهذا كو خر.اآل نم نهام بدالً حد ماو به كلُّ  لفعَ يُ 

 ا أنَّ قية وتأخريهاته البارديم مقدوقدر عٰىل تقالذي يلقادر ا

 الت ثمّ احل بعض ار، يفخآلين دون الضدَّ أحد اق بتعلَّ تداره اق 

  البدل يف ه كان جيب اشرتاط نَّ إف ،اآلخر د اقتداره عٰىل الضدِّ جتدَّ 

 عىلٰ  اً قادر ونهك كان إنْ و طاً مشرت ن يك مل أنْ  ل بعداألوَّ  الضدِّ 

 .تغريَّ ه مل يل بحالاألوَّ  الضدِّ 

الثواب  قُّ يستحطيع امل قلنا بأنَّ  اكم وإنْ وإيَّ : ألسنا منقول هل ثمّ 

ال  وط بأنْ اب به وحسنه مرشثوفعل ال قول بأنَّ عة نطالعقيب ا

فاق االتِّ ا بوجبنأ  ؟ وهلذا قبحه يف تلك احلالتيضيعرض ما يق

ال الطاعة ن حم ةالثاني لاقاب عن احللعب وااثولأخري ات

ح، وأوجبنا  ة وجه قبلتلك احلايف فعلهام يف  نَّ ية، ألواملعص

 ىلٰ عالثواب من  ئتاالف وفري املستحقِّ تآلخر، وإٰىل اتأخريمها 

ا عن هذه لوجوب تأخريمه]] ٦٢[[ص / ومل خيرجا ،يعاملط

مل  يحاً حص اكان هذذا فيها. فإني تحقَّ سمكوهنام األحوال عن 

ف ملكلَّ قاب بامن الع فعل املستحقِّ ن ويك أنْ  اً ضأي يمتنع

لة اتلك احللثواب يف ه من استحقُّ فعل ما ي ملانع منكالعارض ا

احلالة عن كونه ك يف تل باورج الثال خيف ،ر عليه بعدها وفَّ  وإنْ 

 أنْ  ندهمعز ذا جاإو .منه العقاب مانعاً  كان فعل وإنْ  امستحق� 

يف ل فعَ يُ  حيسن أنْ مل  إنْ و ةعل الطاحا من ثاينال ثواب يفال ستحقَّ ي

عد ه وتوفريه بان تأخريكجوه، بل ٰىل وجه من الوة عاحلال تلك

ل فعَ يُ  حيسن أنْ وز وجي قاق الثواب يف حالكان استح ،جباً ذلك وا

 وأنْ  لفعَ يُ  قاق ما جيوز أنْ استح منه أجوز، ألنَّ  ا العقاب بدالً يهف

ما يقع   قاقتحسول من اقلعا يف بأقرال  بعض األحول يففعَ يُ  ال

 ل.فعَ يُ  أنْ 

ها ال هو فيحثواب يف ال يستحقَّ  أنْ  وزكيف جي قالوا: فإنْ 

 ؟به فٌّ ستخعاقب مبعينها م

ا بعينه يهل هو فاح ثواب يفه الب يستحقَّ  ام جيوز أنْ قلنا: ك

يها  فو حال ه ه يفيستحقَّ  ام جيوز أنْ ، وكل للمشاقِّ ف متحمِّ مكلَّ 

اهللا ييه ُحي  أنْ قرب إٰىل له يف اكونل اح يف ةمميام رب وعظت وتراميِّ 

 عاٰىل. ت

به  َل عِ إذا فُ لثواب ل حقُّ ون املستكي ٰىل أنْ ي إؤدِّ ا: هذا يُ الوق  فإنْ 

 .اً يئش حقُّ تسين ال ممَّ  الً امن ذلك أسوأ ح الً اب بدالعق
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وال  قابالع ه يستحقُّ أنَّ  أردتم بكونه أسوأ حاالً  قلنا: إنْ 

 حاالً  ه أسوأ نَّ أ أردتم  ، وإنْ لككذ وهفلعقاب ار املقدَّ  لكذ قُّ حستي

ب عقاحقاقه التذا مع اسه فال، ألنَّ  وجهٍ  كلِّ  وعىلٰ  باإلطالق

 الو ثواباً  حقُّ ستيل به، وذلك ال فعَ يُ  أنْ  دَّ وال بالثواب  يستحقُّ 

 فحاله أحسن من هذا الوجه من حاله. ،نفعاً 

ن م أنَّ  ورةً رض نالمعد لوا: ق قا أنْ منها ]] و٦٣[[ص /

ه من ايكون نجَّ  ه كأنْ سان وعظيمحه بكثري اإل غريىلٰ إ سنحأ 

ن الفقر غناه مكة وأ لمن اهل هون عليزُّ يع خلص أوالداً استلقتل وا

ه نَّ إبه، فب يكت امً لق  له كرسثّم  ه بعد الذلِّ وأعزَّ  اخلوفبعد منه آو

 مدُّ  تقاللوكان  نْ وإ القلم  ذلكٰىل كرسه عيذمَّ  أنْ  ال حيسن منه

 ،ذلكه عٰىل مُّ ذيه حلسن منه ن إلساحاإل من وبتلك الرض

مواله أ  بالده وسلءات عظيمة كقتل أويه إساساء إلوكذلك لو أ 

 نْ نه أم نه ال حيسنَّ فإ، له قلامً لح أص مّ مكروهه ث اهي يفوالتن

 حيسن ساءات لكانم تلك اإلكان لوال تقدُّ  إنْ و  ذلكىلٰ ع يشكره

 .حالاإلصلك  ذىلٰ ع شكره همنه، بل جيب علي

ام هو   املوضعني إنَّ والشكر يف قبح الذمِّ  م أنَّ لوعمو لوا:اق 

حسان من اإل واحدٍ  كلَّ  نَّ بداللة أ ام عن االستحقاق، خلروجه

 د حلسنرفنحه لو اإصالو  م القلليهام من كرساملشار إ ساءةواإل

،  نيتحقَّ ساءة ملا كانا مس اإلعىلٰ  لشكر عٰىل اإلحسان منهام، والذمُّ ا

د ظيم يف أحعن اإلحسان الاه مرنكذمع ما ام اقهحقتاسقي ب لوف

ام حسن كا تعامهليف اآلخر حلسن اس ةلعظيمساءة ااملوضعني واإل

املدح من  قِّ حقبح عند عظم املستام يإنَّ  لذمَّ ا ، ألنَّ نفرادند االع

وإذا  ،اإلساءةم ام يقبحان عند عظا الشكر واملدح إنَّ كذعظيم وتلاو

وج ما  ر يف خر إالَّ ؤثِّ يُ  ال تحقِّ املسظم ع أنَّ  منا لع دذلك وق ك كان

قط من حيث س قبحاام ام إنَّ عٰىل أهنَّ  كنا ذلق دلَّ بله من االستحقايقا

 رشنا إليهام.اللذين أ  وضعنيام يف املتحقاقهاس

 الستحالة اجتامع  ذلك إالَّ  يسهام فلق اقوط استحت سقثب ذاإو

ام يف عهتامجا جاز ول هألنَّ له، منهام مع ما يقاب واحد كلِّ 

عه اجتام يصحُّ  بداللة سائر ما يف اآلخر، ر أحدمهاأثَّ ملا ق اقاالستح

 ض. ين والعودَّ  كالنهامواحد م مع كلِّ 

 عهامتامجوامتناع ا والذمِّ  ايف املدحبت تنإذا ث]] و٦٤[[ص /

اجلميع كم ح مثله يف الثواب والعقاب، ألنَّ  بتحقاق ثتسيف اال

 واحد. 

قبح  م أنَّ زعمت مَ ـهلم: لِ يقال  أنْ  جهوال هذا يف يهمعلالكالم و

كر عٰىل لشوقبح ا ،ان عظيمحسله إة ملن اإلساءة اليسري عىلٰ  ذمِّ لا

ساعدناكم عٰىل  نْ عظيمة؟ إ كثريةه إساءات ملن ل ليسريإلحسان اا

 ام هو حيث خرجا عننَّ إليم جدل تسم ذلك كل مناسلَّ ام وحهبق 

كان  كام ثابتاً  قاقستحالا يكون نْ أ  ال جيوز مَ ـحقاق، ولِ االست

ل ليس فعوط االستحقاق؟ أغري سق اً حبت وجه له قبه ثنَّكلو

 ال يدلُّ ع ذلك بح ومعصية يقمللطاعة واقيب ااب والعقاب علثوا

 اق؟!حقت خروجهام عن االسعىلٰ علهام قبح ف

ا نان عند ام حيسعٰىل سقوط استحقاقهام بأهنَّ  -م تدالهلسا فأمَّ

ا كانا ءة ملساإلن عن افراد اإلحساوانان سحإلة عن اساءنفراد اإلا

حسان ميع بني اإلاجل عندابتًا كان االستحقاق ثني، فلو قَّ مستح

صحيح،  فغري  -د نفراسن عند االكان حيا ما حلسن منه واإلساءة

ق د االستحقاحسنا فيه ملجرَّ  ذيوضع الملاسنا يف  حيمل اام إذألهنَّ 

 ،حه القبهيام عن وجوعرِّ تول قاقلالستح بل ا وبينهم،فاق بيننباالتِّ 

 واحداً يه ن فه احلسد ثبوت وجملجرَّ ال حيسن  هنَّ إحسن ف ذ كلُّ إ

 من وجوه ياً عرِّ مع ذلك متيكون  أنْ  بل ال بدَّ  أو أكثر،الوجه  كان

يها، وإذا كان كذلك مل علفق تَّ م ارة بيننتقرِّ م ةالقبح، وهذه قاعد

فيه  َض رِ ا عُ ذإ هضورف الذي وضعاق يف املستحقينفع ثبوت اال

 بح.وجه ق 

 أنْ لقائل  بمثل هذا لصحَّ الستدالل ا م: لو صحَّ ول هلنق ثمّ 

زوال  ة وعنداآلخرعقاب يف للثواب وافعل ا كان  ل: إذايقو

عقيب  امهسن فعلال حيه ستحقاق، وعلمت أنَّ لال حسناً كليف الت

  يف  نيتحقَّ مس ام غريأهنَّ  ]]٦٥[[ص / طاعة واملعصية قطعت عىلٰ ال

لتكليف اني يف أحوال تحقَّ مس الو كانام ، ألهنَّ ليفالتك انزم

 ،ةريف اآلخ فيها كحسنهام لهامفع سنخرة حلستحقاقهام يف اآلكا

 .م بمثلهقهتعلُّ  طلب الً بذلك باط قلتعلُّ كان افإذا 

ا عن  متٰى خرج والذمَّ  دحامل نَّ أ  د البابوعق مرومجلة األ

ه نَّ إني فمستحقَّ نا ا كاذإ افأمَّ  .ةبال قسملة ا ال حماحاالستحقاق قب

يا عن تعرَّ ي نْ ذلك بأام قبحا، ووربَّ ام حسنا كم فيهام فربَّ احل سمقني

 .خرٰى أُ بح وجه ق  فيها يعرض بأنْ و، تارةً  وجوه القبح

ب واعل الثف حقب دلَّ ي أنْ ه ذ طريقتهم همقتٰىض  م عىلٰ زمهويل

  بمثلنيتحقَّ مس ام ليساأهنَّ  ة عىلٰ يب الطاعة واملعصيوالعقاب عق

 الذي ذكروه.ار عتبالا

ال   و الذيمن املدح ه تحقِّ عظم املس ا وجدنامَّ ـل( هلم:قو افأمَّ 

لمنا ع ،الذمِّ من  قِّ ملستحيف عظم ا لك القول، وكذسن معه الذمُّ حي
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ال يف زو ر إالَّ ثِّ ؤال يُ  ستحقِّ ملاعظم  تحقاق، ألنَّ سزوال اال

 دح أومن امل قِّ ستحملاعظم  ألنَّ س بصحيح، فلي )االستحقاق

  يفر إالَّ ؤثِّ ه ال يُ أين أنَّ  نفم ،ما قالوهٰىل ع راملؤثِّ كان ما هو  وإنْ  ذمِّ لا

يف غري العظم أثري ت يكون نْ رون أ نكِ تُ  مَ االستحقاق؟ وبِ سقوط 

ق اقحت االستثبو مع  وهو قبح االستيفاء ،ستحقاقوط االسق

يرصف تأثري  أنْ  صحُّ ي معقول وجهه نَّ إف ؟نه من بعدبيِّ ا نُ م عىلٰ 

 ه.يإلالعظم 

من عظمت  قبح ذمِّ  ة يفون العلَّ يك نْ أ زو جيَال يقال هلم: أ ّم ث

ة بتوفي علامً مل حيط  هنعم عليامل لغريه هي أنَّ  ساءةإلعٰىل ا عمتهن

وق قحلعليه ا نممَّ  نال حيسقوق نعمه، والقيام بحنعم وشكر امل

تلك احلقوق حب صا يطالب أنْ  خيرج منهاومل  مة لغريهظيعال

 ؟ليهت علثابا اليسري باحلقِّ 

ا  ينعم هب نعمة  قابلة كلِّ نعمه يف مه لو كان مله أنَّ نارك ما ذبنيِّ يُ 

وم،  معلمعنيَّ  واجلزاء ضمن العو ]]٦٦[[ص / به رضعلي

ه يف قَّ استحا م استوىفٰ  إذا ها نعلم أنَّ لكنَّ ،ءةإسا كلِّ  عىلٰ  وكذلك

 عىلٰ زاء اجلطالبه ي ن من املنعم عليه أنْ حيسه نَّ إه، فاممة نعمة بتمقابل

قبح  نا أنَّ علمطالبة، فملبح منه تلك ا يقوال تصغر إنْ ساءة واإل

لوجه  هو لامإنَّ ان عظيم سن له إحاإلساءة الصغرية ملعٰىل  الذمِّ 

 اه.ذكرن الذي

طار من ه ألف قنريعٰىل غ هللو كان دنا أح ح ما ذكرناه أنَّ وضِّ يُ 

، عريأو ش طةكوك حنه، ولذلك الغري عليه متذمَّ  يف ديناً  ذهبال

ك به بذليطال ه أنْ حقَّ ه إلي ؤدِّ يُ  لغري متٰى مللك اذ نمحيسن  ه النَّ إف

ٰ املك ح قب وال يدلُّ  ،املكوكلبة بنه املطامه حلسن  حقَّ وك، ولو وىفَّ

نطة احلوك من كملا فرض امنَّ وإ .بذلك عٰىل سقوطه طالبتهم

ك ضنا ذلا لو فريه دينار، ألنَّ له عل كوني يفرض أنْ مل والشعري و

ه سقط ألنَّ  نارك الديلاملطالبة بذ منه سنحيام مل يقال: إنَّ  أنْ  مكنأل

ذا إر. و ديناإالَّ  له عليه نيه ما كاين علٰى لصاحب الدَّ ة فيبققاصَّ بامل

عليه ه الذي ل سنري اجلغمن  خرآ الشعري أو شيئاً  احلنطة أورضنا ف

ني فتل املخة بني اجلنسنياملقاصَّ  ذلك، ألنَّ  فيهل ايق أنْ  مكنمل ي

 اة. ج إٰىل مراضتاحي

ر وفِّ يُ  مل وإنْ كوك من الشعري لبة باملطاحيسن منه امل لوا:قا نْ فإ

 الم.يُ  اله قِّ ن طالب بحه، ومبحقِّ  مطالباً  نه يكونَّ ه، ألعليه حقَّ 

نا هل عليس ،قبحه عم كاب ذلكرتا كميقلنا: إذا سهل عل

 معَ له النِّكان  ساءة اليسرية وإنْ ء باإلامليس ذمِّ  سنحارتكاب 

ملطالبة متوه من ارذك بمثل ما عتلُّ ون ،لكثريةواأليادي ا يمةالعظ

 ر.عد اآلخبُ  كإالَّ  د أحدمها يف معقولعيس بُ ل، إذ باحلقِّ 

 نم ال يكونيام ف ما إذا فرضنا الكالنه أنَّ يِّ بويُ  ما ذكرناهح وضِّ يُ 

ته، ا وبانت صحَّ ني، ظهر قولنملستحقِّ ض ابعبة ختصَّ املق احلقو

 تقتيضكثرية وال أح ]]٦٧[ص [/ ن عىلٰ كا من أنَّ نعلم  األنَّ 

ب، َس حللم ورشف النَّوفور او لرأيل العقل وجودة ادحه، ككامم

ق لُ ه عٰىل ُخ نع من ذمِّ ال يمكثرت  وإنْ مور ذه األُ ه عٰىل هحمد نَّ إف

ب، بل حيسن من لغضا ةورسعة للعجكا هيون فيك ذمومم دواح

سبيل  ح عىلٰ دملخصال ار ما فيه من الفضائل وأحد ذك كلِّ 

 ٰى الذميمة، حتَّ  من اخلصلة بذكر ما فيه ذلك بعتأ  م وإنْ التعظي

، ولوال أحوالهقه وا من أخالذبكذا وك فالناً اهللا ل فضَّ : لقد وليق

 .ان كامالً ه لكنتاد عابته وشالتي ق  ةالفالنيَّ  خلصلةا

ن من  ن حسن خلق كثري من أعضائه وكافيمل وقالكذا و

بام  همِّ ذ نميمتنع أحدنا ال  نَّ إن، فستحغري مسمجلتها عضو واحد 

ذا عند أحد جمرٰى جيري ه وال .مع مدحه باألكثر كان أقّل  فيه وإنْ 

وال  ،رضوهضع الذي فاملو إلحسان يفعٰىل املدح ساءة واإلبا الذمِّ 

 .ناهكرذ ه الذيجول من االَّ إ امهفرق بين

ما   عضه ببمَّ ام ال ينايف ذعقل إنَّ قالوا: مدحه باألخالق وال فإنْ 

ام التعظيم يقرتن هب ال اوذم�  حاً ك مدنيذ ألنَّ  من األخالق،يه ف

 عىلٰ  والذمِّ اإلحسان  شكر عىلٰ ر يف الثبت وتقرَّ ، كام فافستخواال

 .ضعببال مِّ والذ ءاملدح ببعض األعضا ا القول يفوكذ ساءة،اإل

باألعضاء وكوهنا   ي املدح والذمُّ عاء تعرِّ أمكنكم ادِّ  نْ إ ا:نقل

ه ال نَّ إف، فخفاتسواال من التعظيم سنة مستح غريسنة ومستح

رأي العقل واحلزم وال الق منألخبا ء مثله يف املدحعاكم ادِّ نيمك

ب من الرض هذا م أنَّ يوخكعند ش نَّ أل ،لكالف ذبام خي مِّ والذ

ٰى طريق التعظيم واالستخفاف، حتَّ  عىلٰ  قُّ حتسام ينَّ إ مِّ لذاح واملد

يرجع  فيامر ث أثَّ حيبذلك من  تحقَّ  اسامنَّ ظيم إالتع م قالوا: إنَّ هنَّ إ

قابله بام ي ام استحقَّ اف إنَّ ستخفالوكذا ا ،األفعالتياره من خإٰىل ا

 األفعالمن  ياره اختع إىلٰ فيام يرج رأثَّ  ن حيثاخلصال م من

يسري املدح يف هذا ]] ٦٨[[ص /  طليب ومل اذه ا صحَّ ذوإ .حةيالقب

 وهلم.املدح بطل ق ري بكث لذمِّ سري اوال ي ب بكثري الذمِّ رضال

ٰىل لكم ععتمدوا يف استدالت لكم أنْ  زهلم: إذا جا يقالّم ث

ام بط كالتحا نَّ ندكم أ ع نَّ ندكم، ألعني غريه ضع ال فرق بينه وبمو

ليل املدح وق  الذمِّ  ريكث وبني ذمِّ لا ح وقليلكثري املد يقع بني
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 دحوامل  ساويني من الشكر والذمِّ والشكر، كذلك يقع بني املت

 .مِّ والذ

التي  الصورة تعتمدوا عىلٰ  نْ كم أ ز لاذلك وجكان كوإذا 

صل وهنا األلوجتع ،هاق بينهام وبني غريال فر مع أنْ  رمتوهاصوَّ 

 نْ أبلك ذ لثا ما، جاز لنعليهلون غريها حتمومر فيها هور األلظ

وأساء إليه  أحدنا لو أنعم عليه غريه نعمةً  أنَّ ا د علمنق  :قولن

ص له ضيعته خلَّ  كأنْ  خرٰى،عٰىل األُ ا دامهة إحدزيايظهر ال  ساءةً إ

ه  ه ومدحه عٰىل نعمتنه شكرسن محيله،  هلك غالماً ن غاصب وأ م

 ته. ٰىل إساءعه وذمِّ 

 ةرضبح هبيعات أنْ ي فرضناه ذا المن هذ حيسنه ٰى أنَّ  ترَال أ 

 ،غالمه عٰىل سبيل التبكيت له والتهجني ك إهالىلٰ ع الناس

عليه   شكره ويمدحهوي لغصبامن يعته ويعرتف له بتخليص ض

لذلك شاكر  ة وأنايف ختليص الضيع سنت إيلَّ حقول له: قد أ ٰى يتَّ ح

 أت إيلَّ د أسك ق  أنَّ ي، غريءك عنِّجزااهللا  ه، فأحسنب منك ومعتدٌّ 

لو مل تستهلكه لكان و  ذلك،ىلٰ عيكافئك  هللاوا الغالم،ك  استهاليف

 ؟كري لك صافياً وش إحسانك خالصاً 

الناس ملثله امل ستعاكثرة  وكذا ،ورةً رض هحسن معلَ مر يُ وهذا أ 

حسنه كان كمن دفع ن دفع فم ،ةً فعله معلوم رضورتناوهلم لو

 فردة.املساءة إل اه عىلٰ وذمِّ  ملفردةعمة اعٰىل الن حسن شكره

عٰىل ثبوت  وه ال يدلُّ متذي ذكرلا : القدرلواويق نْ س هلم أ ولي

سن ذكر  حعىلٰ  امدنا اعتا م، وذلك ألنَّ والذمِّ  استحقاق املدح

ٰىل هبام عه يعرتف  أنَّ قط، بل عىلٰ فخباره عنهام ة وإساءمة واإلالنع

 الشكر عىلٰ  عليه يوقع وال وجه ءإذ ال يش، يل الشكر والذمِّ سب

]] ٦٩ /[[ص لقصد إىلٰ من ات دفران هبا إذااف رتة واالعنعمال

ه بقَّ ع وإنْ املوضع الذي ذكرناه،   وهو يوقعه عليه يفالتعظيم إالَّ 

يف هذا حسن ذلك  عليها، ومن دفع مِّ الذوساءة كيت عٰىل اإللتببا

 سنه عند االنفراد.دفع ح ان كمنكاملوضع 

  لُّ د ذا ال يوه خرٰى،أُ  يف ه حال ويلوميف  ره يشكاما: إنَّ وقال فإنْ 

 قني.اقحع االستجتاما ىلٰ ع

  ام ذكروا، فقد دلَّ وقعا يف حالني ك وإنْ  ا: الشكر والذمُّ لنق 

 زال لقبح وه لزل، ألنَّ مل يه ام وأنَّ وت استحقاقهثب عىلٰ  هاملن فعحس

 حال واحدة. حه يف ، كقبنيفعلهام يف حال

أم ة حد حالة والهام يفة فعن يف صحَّ المنا اآلوليس ك

ا باآلخر، مهال أحدوز كروه منام ذفي مناكال امه، وإنَّ التاستح

 ال يف هامنال مخر ملا حسن الفعل املزفنقول: لو زال أحدمها باآل

الذي فرضناه  املوضع يفهلم  ال بدَّ منا خصوو .النيال وال يف ح ح

 مور:أُ أحد  ن ذكرناهم فييقتيضمذهبهم  وم، ألنَّ املعل خمالفة من

سان حإلقتضيه اام يفي ئ يسومل سنن مل حيم لةن بمنزيكو ا أنْ إمَّ 

 ن إٰىل ذلك الغري فقط،ساءة ويرجع إليهام، أو بمنزلة من أحسإلوا

 ه.ف ذلك كلُّ خال لومع، واملاء إليه فقطأس ة منلمنزب أو

 قوله تعاٰىل:  ن، مثلالقرآ من قوا به آياتا تعلَّ ممَّ و
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ة ها عٰىل صحَّ ة برصحيت دالَّ يالوا: فهذه اآلقا]] ٧٠ص [[/

 . د هباباط وتشهحقول باإلال

ن  حن فقناتَّ م: اهل يقال ذه اآليات أنْ هب كهمسُّ متيف  مليهع دُّ والر

 والقول، ة الععٰىل أدلَّ بنٰى تُ  نْ أ ظواهر القرآن ينبغي  م عٰىل أنَّ اكوإيَّ 

وما عداه  هو األصل لالعق ، ألنَّ قرآنال ول عىلٰ ة العقأدلَّ ٰى بنتُ 

خلها  تدالة واألدلَّ  ملجازوا م يدخله االحتاملالكال وألنَّ  ،عهفر

ة هملشبِّ ا هق بعلَّ ام تفي فاقباالتِّ  عاً مجيا فعلنا كذهو .من ذلك ءيش

وقد  وإذا كان كذلك .ةنَّة من الظواهر يف الكتاب والسُّ واملجربِّ 

 األعامل ال يقع بني التحابط أنَّ ا نَّبيَّ وحباط،  بطالن اإلعىلٰ لنا دلَّ 

الف ن بخلقرآايرد من  ف ماوجب رص ،عليها ستحقِّ ني املال بو

 .عقيلال  ما يوافق الدليلتأويله عىلٰ ه وراهظ  غريإىلٰ لك ذ

ة صحَّ  عىلٰ  كوا به من اآلي ظاهر دالٌّ سَّ مت ان ملاك وهذا ل

إٰىل  ل هو، بملقوهل أورده يشهد اء ممَّ ليش ظاهر فكيف وال ،قوهلم

. عاملق باألا متعلّ مجيعه باط يفاإلح قرب، ألنَّ لقولنا أ  ةالشهاد

ق اإلحباط علِّ يُ  شذَّ من  الَّ إألة ملسه ايف هذفنا ن خلم وكلُّ 

عٰىل قوهلم جيب  قوهلم، ألنَّ  فهر بخالاظليها. فاعل قِّ حباملست

، ٰىل مثل ذلكن إج نحانحتوال  حمذوف يف مجيع اآليات، تقدير

 يستحقُّ  بام عمل الق بنفس الدنا يتعلَّ نل واإلحباط عبطااإل ألنَّ 

 عليه.

 اومستحق�  ربةً قو ةً عن طايكوام إنَّ  لفعلا نَّ قلناه أ  ماومعنٰى 
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 ، استحقاق الثوابيضقتالذي ي هجٰىل الوقع عو اعليها الثواب إذ

ا  ممَّ وال ربةً قوال  عةً ف ذلك الوجه مل يكن طاولو وقع عٰىل خال

لذي الوجه ا خالف ٰى وقع عىلٰ تٰى مسمَّ فيُ  ،ثوابال هب حقُّ يست

جه لوا عىلٰ  قعيمل  ن حيثم لحمبط مبطه نَّ به الثواب بأ تحقُّ يس

 ه الثواب.ب ي يستحقُّ الذ

حدنا لو ضمن لغريه عٰىل أ  ه أنَّ انرل ما ذكمثا ]]٧١[[ص /

 فعله ذلك متٰى كان ل، اً وعوض جرةً أُ  بعض الوجوه عىلٰ فعل يفعله 

وال  أجراً  عليه ال يستحقُّ ه له حدَّ  ف الوجه الذيخال ىلٰ عالغري 

 طلتأب قد ريه:غو ضمنذي ما ال ل له ذلكيقو نْ ، وجاز أ وضاً ع

ذا ه ه عىلٰ قُّ تستحت نرمته نفسك الذي كحك وأحبطته وعمل

 ك.ه منلو أوقعته عٰىل الوجه الذي أردت علالف

 نَّ ، ألطاإلحبار اإلبطال ولذكنة تضمِّ ي املهذا تأويل سائر اآل

 هبا ستحقَّ نان الاالمت دونهللا اه طاعة قصد بصدق  وق لاملتصدِّ 

هبا، فوصفت  اً ابثو ّق حتمل يس نانمتق لالدَّ ص، فإذا تالثواب

اب هبا ثوقاق الحتسجت عن اث خرحي صدقته بالبطالن من

 .نُّ ه املأبطلبالصدقة  ثواباً  تحقَّ ه اسفه هلا، ال أنَّ وضاع تكلُّ 

 بذلك علوّ  مومهاً  نبيِّ ت الصو قوته فولك من رفع صوكذ

 فادة منهتبيل االسته عٰىل سأو ملسألجابته وته إلو رفع صدرجته ل

 لوجها رجع رفع الصوت عىلٰ  امَّ لف ب.ثوال الجزيه ب حقَّ ستال

 لفعله.  طاً ان حمبك لاألوَّ 

د الواحه عبادته إٰىل لو وجَّ ني، رشك وعبد إهلأ وكذلك من 

 ثنني بطلتها إٰىل اه وجَّ فلامَّ  ،وابالث ستحقَّ فرده هبا الوأ  قديملا

 عليها. الثوابث حرم من حي

 .ٰى خرة األُ يأويل اآلهذا هو تو

 ِإ ه: ول ق ا أمَّ ف 
�
َسَ ن

ْ
 ا�

َ
َ ا�س� اِت ن ْ

ِه�
ْ
تعليق   ضاً فيه أي  نَّ إ ف ، ِت ا َئ ��  يُذ

ا  م  وم عىلٰ نة، وليس هذا مذهب الق هو احلس اإلذهاب بالعمل الذي 

ه؟  مكن إذهاب دمت كيف ي ع لتي وقعت وان عة ا واق ل ئة ا يِّ ثّم والس  . م دَّ تق 

  م. لكال ا   ذوف يف حم ر  وتقدي   ل عن الظاهر العدو   هلم من   بدَّ   فال 

وله ق  معنٰى  ألنَّ  ف،وٰىل تقدير حمذإج انا فال حيتمذهبعٰىل  اأمَّ ف

 : اىلٰ تع
�
َ ]] ٧٢[[ص /إِن

ْ
��ئَ اِت َسنَ ا� َ ا�س� ْ

ِه�
ْ
من  نَّ أ ِت ايُذ

ه يف  ل ك لطفاً لفعلها، كان ذٰىل ن عمات وأدثر من احلسنستكا

 الر وظاهلافق ايو ئات، وهذالسيِّ هي اائح، ون القبتناع ماالم

 زاء. ر اجلإٰىل تقديعه م جحيتا

*   *   * 

مة الع /توأنوار امللك  ):هـ٧٢٦  (تيلِّ حلاالَّ

 :حباطبطال اإلإ يف :ة الثانيةاملسأل ]]١٩٩[[ص 

إلحسان و احم يضال يق العقل ألنَّ  ،لباط ط حباواإل قال:

 نَّ وأل .اب والعقابثوبني ال ةنافاوال م ،القليلة باإلساءة الكثري

الدور للزوم  ،سهن عكس أوٰىل ميث لحدباأل قدماألء اانتف

 ه تعاٰىل:ٰى إٰىل خمالفة قولأدَّ  يبط وبقحأ  طارئ إنْ ال نَّ وأل .املشهور

 َم
َ
� 

َ
ق
ْ
 ِمث

ْ
ْعَمل

َ
 ْن �

َ
ر�  ال

َ
 َخْ�  ةٍ ذ

ً
 مل يبَق  إنْ و]، ٧ة: ل[الزلز �يََرُه  ا

دمها جو بإلزام وإالَّ  له تيضال مق إذ ،نهامء مل يشستحال زواا

 علول.ع املة مالعلَّ وجود  وبوجل ،دمهامع لحا

ة  اإلماميَّ  ثرليه أكإ بذه ي الذف ،كذل ل: اختلف الناس يف أقو

 ةتزلاملع وقال أكثر[ ،ل اإلحباطمن املعتزلة إبطاومجاعة 

م املتقدِّ  طبِّ ر ُحي تأخِّ ملا إنَّ  :عيلٍّ  أبو قالف ،لفواثّم اخت ،اطحبباإل

 ة.و املوازنوهذا ه  ،طبَّ حتوي هطبِّ ه ُحي إنَّ  :قال أبو هاشم. و]ٰى ويبق

 وجوه:اط بحبعٰىل إبطال اإل خ الشي تجَّ حا

بفعل  ن دائامً إحباط إحسان املحس الشاهد ه يقبح يفنَّ ل: أ وَّ ألا

 . يبه رضور علموال  ،صيةاملع يسري من

 اب الثوبني ةنافاٰىل املع يٌّ مبن طلقول باإلحباا أنَّ  :الثاين

 .إلحباطال بوقليبطل اف ،بينهام ةفاوال منا ،عقابوال

 يف تكون أنْ ا إمَّ  امأهنَّ  ة:املنافابيان عدم و]] ٢٠٠[[ص /

 ،بهامسب يف ةا عدم املنافاأمَّ  .باطل والكلُّ  ،استحقاقهام أو يف سببهام

بالبعض  وارح ومعصيةض اجلببع ل طاعةنفع كننا أنْ يم هنَّ فأل

 الذ إ ،هرافظام اقهاستحق يف  ةاملنافاا عدم وأمَّ  .عة واحدةخر دفاآل

 .حالة واحدةيف ليه ص وآخر عشخل ثبوت حقٍّ  بعاد يفاست

 نْ مكان اجلمع بينهام بأفإل ،ائهامبقاست يف ةافانملا عدم اأمَّ و

 خر.يفعل أحدمها قبل اآل

عدم  اقتضاء  يفأوىلٰ  يستلة ئطاراملعصية ال نَّ ث: أ للثاا

و أ وب، طلمليا وهو اال ينتف نْ أ ا مَّ إف ،كسبق من العب الساالثوا

 . أيتاطل ملا يوهو ب معاً  فيانتي

وط بزوال مرش يلطارا نطريا ألنَّ  ،روه يلزم منه الدنَّ الرابع: أ 

 الً علَّ مبق السا فلو كان زوال ،ينلضدَّ الستحالة اجتامع ا ،ابقالس

 دور.ال ملز ياربطريان الط

ام احد منهو كلِّ  النبط نَّ أ الدورلزوم ن مراده بويك ويمكن أنْ 

ف ملتوقِّ به ال عدم صاحهام حاحد منوا لِّ ك دو وجتيضيق صاحبهب

 . حمالك لوذ ، وجود صاحبهعىلٰ 
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عٰىل  واحد من الشيئني  ف وجود كلِّ حال توقُّ ستذا اإ : لاأو يق

 لعدم.ب اجان ا يفكذف ،لدورللزم اصاحبه 

أو  ،بق ويبقٰى السال الثواب ييز ا أنْ إمَّ  يطارال س: أنَّ اخلام

  :ىلٰ له تعافلقو لاألوَّ  امَّ أ  .ناطالن بوالقسام ،اً أيض يفينت
َ
  َمنْ �

ْعمَ 
َ
� 

ْ
 ل

َ
ق
ْ
ةٍ ِمث

ر�
َ
 ذ

َ
 ْ� خَ ال

ً
العموم  ثواب مل يبَق ال الز إذا، و� يََرُه  ا

 ود والعدم يفلوجع ااماجتيلزم ه فألنَّ  ،ا الثاينمَّ . وأ ثابتاً 

 قتيضامل أنَّ  :هبيان]] ٢٠١[ص [. /وهو باطل ،قنيحقاتاالس

 ث وجوداحلادلزوال  يضقتملاو ،ادثاحل سابق وجودلزوال ال

ام هل النتفاءصل اح فكام ،ة مع املعلولة موجودلَّ والع، السابق

 .وهو حمال، صل الوجود هلامحي نْ أ  وجب

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦(ت ّيل احل مةالعالَّ  /كشف املراد

 :تكفريالاإلحباط و يف :السابعة سألةامل ]]٥٥٩ [[ص

  :تعاىلٰ  هوللقو ،مالظلمه الستلزا ،لاط باطاإلحبال: وق 
َ
َمْن  �

 
َ
 مِ �

ْ
 عَْمل

َ
ق
ْ
 ث

َ
�ْ  ]]٥٦٠[[ص /ال ةٍ خَ

ر�
َ
 ذ

ً
 .]٧ زلزلة:لا[ �ُه يَرَ  ا

ط  ة من املعتزلة باإلحبافقال مجاع ،قول: اختلف الناس هناأ 

ة م باملعصيوابه املتقدِّ قط ثيس فملكلَّ ا امها أنَّ معنو ،ريتكفوال

مها نفاو .رةأخِّ تامله تاعمة بطدِّ وبه املتقر ذنكفَّ و تُ أ  ،رةاملتأخِّ 

 رملتأخِّ ا إنَّ  :يلٍّ بو عأ  لفقا ،هبام اختلفواالقائلون  ثمّ  .قونحقِّ امل

 ألقّل افي ه ينتإنَّ  :، وقال أبو هاشميبقٰى عٰىل حالهم وط املتقدِّ سقِ يُ 

  ، اتحق� زائد مساله ويبقٰى اما ساو األقّل ثر بألكافي من األكثر وينتب

 ،م الظلميستلز هأنَّ اإلحباط  نطالب عىلٰ  لُّ ويد .وازنةملهو ا وهذا

 ة من مللزنيكون بمكثر أ  هوأطاع وكانت إساءتمن أساء  ألنَّ 

 إنْ و ،لة من مل يسئكان إحسانه أكثر يكون بمنز وإنْ  ،نحيس

د نوليس كذلك ع ، مهاأحد در عنهملن مل يص وياً مسا نيكو اوياتس

  : تعاىلٰ  ولقوله .العقالء
َ
  َمنْ �

َ
� 

ْ
 مِ  ْعَمل

َ
ق
ْ
 ث

َ
  ال

َ
 يَ خَ ةٍ ر� ذ

ً
ْن  َومَ  � َرهُ ْ�ا

ْعمَ 
َ
� 

ْ
  ل

َ
ق
ْ
 ِمث

َ
 ذ

َ
ا يَرَ ر� ال �

َ
اإليفاء بوعده و ]،٨و ٧ :ة[الزلزل � ُه ةٍ �

 ووعيده واجب. 

ول  وحص ،اً فعِض  آلخرة إذا كان ادم األولويَّ قال: ولع

 اوي. لتساني مع املتناقض

م  يب هاشقول أ  عٰىل إبطال ليلدقول: هذا أ  ]]٥٦١[[ص /

اء ف مخسة أجزكلَّ امل تحقَّ ه اسنا أنَّ إذا فرض اأنَّ  :هيررتقو ،وازنةاملب

سقاط إحدٰى إ سفلي ،باقمن الع جزاءأ  ةمن الثواب وعرش

ا مَّ فإ ،خرٰى األُ  سة من الثواب أوٰىل مناخلمستني من العقاب باخلم

هام وهو من ءيسقط يش أو ال ،مذهبه الف و خهو معاً يسقطا  أنْ 

مخسة الثواب و أجزاء منسة مخ ه فعلأنَّ  او فرضنول .وباملطل

ط يسق مل سقاط أحدمها لآلخرم إتقدَّ  إنْ ف ،من العقابأجزاء 

 الباً صريورة املغلوب واملعدوم غ الستحالة ،معدواملب يالباق 

نهام نفي م لٍّ د كووج نَّ أل ،ا معاً ودمهم وجزنا لتقار وإنْ  .راً ومؤثِّ 

 نيك مجع بلوذ ،امعدمه ل يلزم وجودمها حاف ،اآلخر دوجو

 قضني. تناامل

*   *   * 

م /الفهمعارج م  ):هـ٧٢٦ (ت حليلِّ ة االعالَّ

 :طاإلحبا بطالإ يف ]]٤٩٤[[ص 

م تعاٰىل ألف سنة ثّم عزاهللا د بَ من عَ  فألنَّ  ،بطال اإلحباطإ اوأمَّ 

له وقول .الً قهو قبيح عو ذلك، لَّ كاهللا ط بِ ُحي  أنْ  لزمصية ع معىلٰ 

مَ تعاٰىل: 
َ
� 

َ
 عْمَ ْن �

ْ
  ل

َ
ق
ْ
 اِمث

َ
  ل

َ
ةٍ ذ

  ر�
ً
ا ْ� عْ َومَ  �يََرُه  خَ

َ
 ْن �

ْ
 ِمث

ْ
 َمل

َ
  اق

َ
ل

ةٍ 
ر�
َ
ا يَرَ ذ �

َ
 طاً إذا كانت رش )نم(وكلمة  .]٨و ٧ة: زلزلال[ � ُه �

إليه  يصلمل  نْ ب فإلثواا الفاسق يستحقُّ  أنَّ للعموم، وإذا ثبت 

اع، لإلمج لك خمالفاً ذ كاناب قإليه قبل العوصل  إنْ و، لامً كان ظ

يه إل ويوصل ]]٤٩٥[[ص /رج به ثّم خينبذ بذَّ عه يُ نَّ  أ الَّ إ يبَق  لمف

 .بالثوا

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ت ( احليلِّ  ةمالعالَّ  /فسلناتسليك 

 : يف اإلحباط والتكفري :املطلب السادس]] ٢٢١[[ص /

 ابالثو نَّ أل ، نفيهامإىلٰ  جئةرة واملواألشعريَّ  ةماميَّ ت اإلذهب

الة طارئ بإزلمل يكن اتنافيا  إنْ ، ووبلطا فاملافييتنمل  نْ والعقاب إ

 ارئ من الوجود.الباقي الط منعأوٰىل من لباقي ا

يه الزيادة، كام يقوله أبو هاشم يف ف ِربَ تُ عا ئ إنْ طارال نَّ وأل

ه عدمولناقص كان وجود ا ئاً ه شينقص مالنامل يسقط  ملوازنة، فإنْ ا

  اٰىل:تعلقوله  ،لاء. وهو باطسو
َ
َمْن �

َ
 عْ �

ْ
  مِ َمل

ْ
 ث

َ
 ق

َ
ةٍ ال

ر�
َ
   ذ

حاد أوٰىل اآليكن بعض  ائه ملط بإزسق وإنْ ، ]٧زلزلة: [ال

رب فيه عتَ مل يُ  وإنْ  .وازنةملا زم خالفل يعمجلسقط ا السقوط، وإنْ ب

 ص، لزم أنْ نق د أوااء ز، سورهيف كونه نافيا تأخُّ  الزيادة، بل يكفي

،  يةمعص ه عىلٰ آخريف ثّم عزم  رهة عمدَّ متعاٰىل اهللا  دَ بَ عَ  كون مني

 ة. تَّ يعبد البملن مل  مساوياً 

 بواحد من الثوا لَّ ك ألنَّ  ،اماهتإٰىل إثب عتزلةبت املوذه

ره حيبط اآلخر عند زيادته أو تأخُّ ] ]٢٢٢[[ص / اب لو ملالعقو
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 نَّ إمع، فوال يمكن اجل .قتحقاساال بقاءف، لوصال إٰىل املكلَّ ل

ل جالاإلو معظيالت رنةومقا ئب،اومن الش هواب خلوصالث رشط

 . ع ملا يأيتو ممنووه .ب دوامهامولوج نمهاوال سبق أحد .له

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤(ت  يلالعبيد ينلدِّ ا دهوت/ عميرشاق الالَّ إ

 :بطال اإلحباط][املسألة الثانية: يف إ ]]٤١٧[[ص 

حمو  يض يقل القالع ط باطل، ألنَّ حباواإل(ف: صنِّقال امل

اة بني الثواب مناف وال، ةلءة القلياباإلس ثريان الكساإلح

 . هوٰىل من عكسس أ األحدث ليقدم باء األانتف نَّ وأل .عقابوال

أحبط  الطاري إنْ  نَّ وأل .روهشدور املم الزولل]] و٤١٨[[ص /

 : الفة قوله تعاىلٰ ٰى إٰىل خم وبقي أدَّ 
َ
 َمنْ �

َ
 عْ  �

ْ
  مِ َمل

َ
ق
ْ
ر� ث

َ
 ذ

َ
  ْ� ةٍ خَ ال

ً
ا

ء منهام، إذ ال زوال يشال ستحا مل يبَق  نْ إو. ]٧ ة:لزلز[ال �َرُه يَ 

ة العلَّ  لوجوب وجود ام،حال عدمه جودمهازام و بإلالَّ إ له قتيضم

 . )لواملعلمع 

اختلف الناس يف ذلك، فالذي (: )هدام ظلُّ ( حل الشارقا

ّم ثحباط، ة إبطال اإلتزلاملع ة عنمجاعة وليه أكثر اإلماميَّ ذهب إ

 إنَّ : (ئيابَّ اجلُ  )يلٍّ ع وأب فقال( باطح باإلئلنياقيعني ال )فواختلا

 راملتأخِّ أي  )هو هاشم: إنَّ أب وقال ابنه ،بقٰى م وياملتقدِّ  طبِ ر ُحي املتأخِّ 

هو ( يعني قول أيب هاشم )، وهذابطوينح( ماملقدَّ  )طبِ ُحي (

 زنة.املوا

 ه:وجوب حباط إبطال اإلعىلٰ  )اىلٰ عت ه اهللارمح(الشيخ  احتجَّ 

 بفعل ائامً حسن دسان املط إححباإ دالشاهيف  حيقب هأنَّ ل: ألوَّ ا

 بح ذلك يفق  ذاإو  )،وريٌّ ذلك رضعلم بوال ،صية ع] من امل[يسري

وذلك ال  ،ه إحباطاً ونقبح لك هب، ألنَّ لغائا هد قبح ذلك يفالشا

  الشاهد والغائب. خيتلف بالنسبة إىلٰ 

 ثوابلني انافاة ب املعىلٰ  مبنيٌّ ل باإلحباط لقوا نَّ : أ لثاينا(

ام، فاة بينهاال من( ولكن ،ا ال ينافيهمه مدِ عء يُ اليش نَّ أل ،)قابوالع

 .باطقول باإلحبطل الف

ثبت، أعني و ل )اهنَّ أ ( لعقابب واواثبني ال )افاةاملن وبيان عدم

ائهام تبق اسيفأو  )هامسببهام أو يف استحقاق  ا يفإمَّ ( املنافاة بينهام

 نفعل نْ كننا أ يم هنَّ ألف ،امسببه ة يفانافا عدم املأمَّ  .لطاب لُّ والك(

 )،ة واحدةخر دفع] اآل[بالبعض ح ومعصيةطاعة ببعض اجلوار

ية عصة واملعاطوال ،ٰى خراألُ بولطم اليتيم  بيد ذ الغريقنقاكإ

 سببان للثواب والعقاب.

يف   ال استبعاد هفإنَّ  ،ظاهرام فاملنافاة يف استحقاقه ا عدمأمَّ (

 .واحدةحالة  يف يهلع( آخر قٍّ وح يأ ) خرلشخص وآ قٍّ ت حوثب

ع ]] اجلم٤١٩[[ص / انفإلمك ،اهاستبقائ ا عدم املنافاة يفوأمَّ 

 ر.خآلأحدمها قبل ا لفعي ينهام بأنْ ب

دم عصية الطارئة ليست أوٰىل يف اقتضاء عمل] انَّ أ[لثالث: ا

م دبق عساء الثواب التضاي اق نيع )لعكسالثواب السابق من ا

ام هو واب إنَّ دم الثرية لعية الطاعصامل اءاقتض نَّ ألطارية، ية الملعصا

 من إالَّ اة ال تكون نافواب، واملني الثها وبافاة بيننتبار املباع

دم اآلخر من دون عكس، ع مها يفدحة ألولويَّ أ ال ف ،اجلانبني

ال  أنْ ا إمَّ ( نئذٍ وحي ،حلرتجيح من غري مرجِّ قه يوجب افتحقُّ 

يا و ينتفأ (املطلوب،  لزمفي حبهصا هامنم واحد معدِ يُ ال  بأنْ  )افيينت

دمها حال لوجو لزوماً ون ذلك مكمن  ) أيتوهو حمال ملا ي ،معاً 

 تنع.مم وهو ،هامعدم

منهام  )طريان الطاري ، ألنَّ رودمنه ال يلزمه الرابع: أنَّ (

من ري الطا طرأ  فلو ين،لكوهنام ضدَّ  )سابقوط بزوال المرش(

ن فلو كا(ال، ه حمنَّ وإ ،)نيدَّ جتامع الضا( ملز قالساب والدون ز

وال ف زوقَّ لت )،زم الدورلالطاري  بطريان الً ق معلَّ الساب زوال

لول عم حينئذٍ  سابقال زوال لطاري، ألنَّ ان اٰىل طريق عالساب

ورة، لكن ته بالرضف عٰىل علَّ واملعلول متوقِّ  ،ان الطاريريلط

ل ابزو وطه مرشألنَّ ق، بل السازوا ف عىلٰ وقِّ ي مترالطايان طر

 لٌّ فيكون ك ط،ف عٰىل الرشوقِّ وط متواملرش ،ر ما تقرَّ عىلٰ  بقاالس

 ل. حما وهو دور ،رعٰىل اآلخ فاً متوقِّ  منهام

 بطالن كلِّ  أنَّ ر م الدووزلمراده بكون ي نْ ويمكن أ (قوله: 

دم ع حال هام واحد من  وجود كلِّ قتيضواحد منهام بصاحبه ي

ك لوذ ، هباحصد وجو عىلٰ ( لعدمك الأي ذ )فتوقِّ ه املاحبص

 معدومني. جودين حال كوهنام نان موام يكو، ألهنَّ )حمال

ن الشيئني عٰىل واحد م  كلِّ  جود ف و ل توقُّ استحا  : إذا أو يقال ( 

ه يستحيل بمعنٰى أنَّ  ) انب العدم ج  كذا يف ف  ، م الدور للز  ه ب ح صا 

  . ر أيضاً للزوم الدو  ، به صاح  عىلٰ   يئني واحد من الش   ف عدم كلِّ توقُّ 

] ق[السابلثواب يزيل ا ا أنْ إمَّ طاري ال نَّ أ اخلامس: ( وله:ق 

 .ن باطالنوالقسام]] ٤٢٠[[ص /. تفي أيضاً ويبقٰى، أو ين

مَ  : فلقوله تعاىلٰ  ، ل ا األوَّ مَّ أ 
َ
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 ةآليا م عمو يعني  ) لعموم ا يبَق  مل (  طاري بالذنب ال  ) زال الثواب وإذا 

  .ل عقَ يُ فيمن    موضوعة للعموم   ) من (  فظة ل  نَّ إ ، ف) ابتاً ث ( 
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جتامع  زم ايل هفألنَّ ( ،ينتفيواب ونفي الثيُ  وهو أنْ  )ا الثاينوأمَّ (

الثواب  اقاستحق ينع، ي)قنيتحقاساللوجود والعدم يف اا

 ،ماً معدوحال كونه  هام موجوداً من بمعنٰى كون كلٌّ  ،والعقاب

 ة.بالرضور )طلبا وهو(

 قاق السابق وجودل االستحاوزل املقتيض نَّ أ :نهابي(

ة لعلَّ وا ،سابقلث وجود ا لزوال احلادقتيضوامل ،ثاحلاد

 النتفاءصل اح فكام، (ة يف الزماننأي معيَّ  )لعلودة مع املموجو

 )،امحيصل الوجود هل وجب أنْ ( االستحقاقني نيأع )امهل

 مان،زالبقارنة فاء اآلخر منت الامهمن د كلٍّ لوجوب مقارنة وجو

 )الذلك حمو(ين، وهنام غري موجوددين حال كوجمو اننفيكو

  بالرضورة.

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦ت ( ييوراد الساملقد /لبني شاد الطارإ

حباط : يف اإلبع: الرا]مة احليلِّ الَّ لعا[أي  قال ]]٤٢٠[ص [

ئة رجن املماعة ا مجة من املعتزلة، ونفامهأثبتهام مجاع ،والتكفري

 ة.ريَّ عشألة وايَّ مامواإل

متساويني   ساءةً إو اناً حسإيكون من فعل  ا لزم أنْ تثبت لو ا:نل

خر. مل يفعل اآلمن بمنزلة ا أحدمه و زادلهام، ولعمن مل يفبمنزلة 

مل  نْ إوالعقاب ]] ٤٢١[[ص / بالثوا نَّ أل، وهو باطل قطعاً 

يف  العدمد ولوجواتمع ا اجتنافي نْ إخر، ودمها اآلأح يتنافيا مل ينِف 

سابق فاء الطرفني، وليس انتبتة من الااة ثنافامل نَّ أل، امنهم كلٍّ 

 لعكس.الطارئ أوٰىل من اب

قلم من أنعم  من كرس ذمُّ سن حباط حلإلالوال ه نَّ وا: بأجُّ تاح

 .ٰىص  ُحت ال ةدمتعدِّ واع أنبعليه 

 هذا القدر اليسري. عىلٰ  واجلواب: املنع من قبح الذمِّ 

،  عًا مجاإبه واث قاقحاست لاذا كفر زإع طين املماملؤ: ولأق

  املؤمنيف  َف لِ . واختُ اعاً مجإبه اق عقاا آمن زال استحقذإالكافر و

ستحقاق ثواب تمع له اجي هل به عقاباً  تحقُّ ما يسذا فعل إ

شاعرة: ة واألماميَّ رجئة واإلملقالت اف ؟ب أم العقا اققواستح

من  ملا يأيت ،لكن ذيمك ال :ةزلعتوقال مجهور امل .ن ذلكنعم يمك

خروج ط هو: حبالتكفري، فاإلحباط واإلالوا بك قالذلو ،مهتهبش

 قاق الذمِّ تح اسىلٰ إب ح والثوادحقاق املاعل الطاعة عن استف

 مِّ لذحقاق اتساصية عن املعل عتكفري هو: خروج فاوال عقاب.الو

 واب.ٰىل استحقاق املدح والثإوالعقاب 

  تحقَّ ذا اسإ ف لَّ كملا نَّ إ : لعتزلة قاامل ي منئابَّ اجلُ  أبا عيلٍّ  نَّ إ ثمّ 

أجزاء  به] مخسة استحقَّ  [فعالً فعل  ء من الثواب، ثمّ مخسة أجزا

أسقطت  - ةبيَّ أعني العقا - ةسة الطارياخلم نَّ إف العقاب، نم

 هي. تيقوب ،ىلٰ وألُ ا ةاخلمس

ي  م هعدَ وٰىل وتُ ط األُ سقِ الطارية تُ  نَّ إنه أبو هاشم يقول: ابو

قابله  ري ماقط الطاأس يارطلاد من أزي قالساب كان نْ إو .ضاً أي

، ةثالنا ستَّ موٰىل يف كام لو كانت األُ  ،ابتاً زائد ثهو وبقي ال مَ دِ وعُ 

 .)املوازنة(ٰى هذه سمَّ  هذا يُ عىلٰ له جزء. ويبقٰى 

 ني:يته بوجهف عٰىل حقِّ املصنِّ واستدلَّ  ،لنيوَّ ألا مذهب احلقُّ و

كون يف ،طلاالبملزوم  كفريالتو اطبحاإلول بالق ل: أنَّ وَّ األ

من فعل  لزم أنَّ ه ينَّ فأل ،الصغرٰى ]] ٤٢٢/[[ص  اأمَّ  .باطالً 

ن يكو ء مثالً جزاء ومخسة أ ة أجزاكخمس متساويني ساءةً إو حساناً إ

وهو  ،ذلك باطل عقالً  لُّ وك، أساً رو أصالً  شيئاً ل عبمنزلة من مل يف

 : كقوله تعاىلٰ  ،رضوري. ونقالً 
َ
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ة يَّ طلرشا يف )نْ مَ (و ]، ١٢٣: [النساء هِ بِ  ا

 وازنة.ل املبطِ حباط، والثاين يُ ل اإلبطِ ل يُ وَّ واأل .موللعم

م زوالالَّ دم، العو جودلوام اجتامع ز لهبام لوالق حَّ لو ص :اينالث

 ا أنْ مَّ إلثواب والعقاب ا أنَّ زمة: بيان املال .لزومفكذا امل ،باطل

وهو انتهاء  ،محيصل مطلوبكمل ن الثاين كا نْ إ .ال وأ  ،يانافنيت

ل كانت املنافاة ثابتة من الطرفني، وَّ ان األك نْ إو .خرباآل امهأحد

 ،حجِّ مر الجيح بلرتا م لزالَّ إو ه،بلصاح الً منهام مزي كال� فيكون 

 يكون كال�  م أنْ حبه لزلصا منهام مزيالً  ال� ذا كان كإو .حمال  وهو

ه مزال، نَّ إمن حيث  ماً ومعدو ،يله مزنَّ إيث من ح داً ونهام موجم

 حمال.  هوو  ،]اً عم[ عدوماً م اً ودجفيكون مو

 مزل احق�  حباطإلن القول بامل يكه لو ت املعتزلة: بأنَّ احتجَّ 

ٰى كام لو نجَّ  حسان،ع اإلوابأن ريهغٰىل إ نأحسن م مِّ ن ذحس

ض، أو رنواع املٰى شفٰى من أحتَّ  عاجله رق، أوولده من الغ

 امً ل له قكرس عطش، بأنْ  التلف من الىلٰ د أرشف عاء وقاه املسق

طل للنفرة من ذلك، فيكون القول بازم لالَّ او ،وتداً  أو

  .ااط حق� بحباإل

ه حسانإ وح عىلٰ دهو ممبل ، همِّ بح ذق  نملنع ما: واجلواب

 ساءته.إ مذموم عىلٰ 

*   *   * 
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  :الا - ٤٩

 ):ـه٤١٣فيد (ت لشيخ املاعتزلة/ خمالفة امل احلكايات يف

 ]:ياء ال ُتعَقلة أش] [ثالث١[ ]]٤٥[ص [/

ء ال ه) يقول: ثالثة أشيا (أدام اهللا عزَّ هللاعبد ا ابأالشيخ  سمعت

 ا بكلِّ قدهيمعت ها منيل معانصيحت يف مونتكلِّ د املهاجتُتعَقل، وقد 

ٰىل نٰى فيها عت يتناقض املعبعبارا ا (منهم) إالَّ فلم يظفرو حيلة،

 الكالم: ممفهو

 .ةرصانيَّ اد الناحتِّ 

 ة.اريَّ النجَّ ]] وكسب ٤٦[[ص /

 ة.يَّ بهشمال وأحوال

ا الباب، ومن ارتاب بام ذكرناه يف هذ: الشيخ)( لوقا

 - ها نيف واحد م -ٰى نمع ]]٤٧[[ص / رادل إٰىل إيفليتوصَّ 

 خالف ما  لم أنَّ يعقض والفساد، ليف التنا اأو الفرق بينهل، عقوم

 .يهاَت هلصواب! ونا به هو احكم

*   *   * 

من  نباألحوال يتضمَّ قول سمعته يقول: الو ]]٤٩[ص [

 ما ال خيفٰى عٰىل ذي حجا: قضوالتنا أطفحش اخل

فيها   ءيشال لاحي: (ما هة ل يف اللغأنَّ احلامن ذلك: ف

 ال )،أو معقول ا موجود، كان عليه، إمَّ نٰى مع نع]] ٥٠[[ص /

ن ريه كاعٰى غن ادَّ رناه، ومك ما ذاللسان إالَّ  يف حقيقة حلالنعرف ا

 .امف معقوهلخال )التغريُّ (و )لحوُّ الت(يف  عٰى من ادَّ ك

، نفسه  يفويتغريَّ عن صفاته، اهللا تعاٰىل حيول  م: أنَّ زعومن 

 .كبرياً  اك علو� ذلعن  اهللا ، تعاىلٰ هراً ظا اً فركه بكفر  دفق

ه ب علامً  تعاىلٰ  هللا إنَّ (): هة (قوهلمشبِّ ٰىل املع رنكِ ن يُ جب ممَّ الع ثمّ 

ن ك ممَّ رش كذل ويزعم أنَّ )، هبا كان قادراً  درةً ، وق كان عاملاً 

من   وهبا فارقًا، هبا كان عامل  حاالً  )زعم أنَّ هللا (ي ه! وهودقتيع

بقادر،   سوهبا فارق من لي ًا،ران قادحاالً هبا كله نَّ أ ، وملابعس لي

عي ]] وبصري، ٥١سميع، /[[ص حّي، و: كذلك القول يفو ويدَّ

 اقضته؟!ع منف ال يشعر بموضكي ،داً أنَّه موحِّ  -مع ذلك  -

: )اسمه عزَّ (، فقال تعاٰىل علامً  هللا نَّ أب القرآن نطق وقدهذا، 
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 ].٢٥٥رة: البق[ ءَ اش

 .قدرة هن سبحاهللا بأنَّ سلمون القول ق املوأطل

 هلأ  نذلك أحد م أطلقوال  ،هللا حاالً  بأنَّ  القرآن  يأِت ومل

اهللا  ظ بذلك يفن تلفَّ ة مئ ختطل أمجعوا عىلٰ ، بسالملعلم واإلا

دثه أبو ٰى أححتَّ  ن أهل القبلة،أحد م منومل يسمع  نه،سبحا

 ه اجلميع، عىلٰ وا باالعتزال، خالفأهل ر من بعه عليه نفاشم، وتاه

 رناه.ا ذكم

  هذه املقالة يزعم: أنَّ ا، وصاحب هذه هذ]] ٥٢ ص[[/

 ت، والختلفت الصفاا اا مله اختالفالوول، ةخمتلف حوالاأل

 عقوالت.ملمعانيها ا ينت يفتبا

 ؟!غري اهللا تعاٰىل أم حوال، هي اهللاذه األفهقيل له: أ  فإنْ 

اال أقول: (إقال:    أحده)، والقول بريي غاهللا)، وال: (ههي  هنَّ

 حمال!   نيين املعنهذي

ل املشبِّ  -مع هذا  - هوو   ال اهللات ا: (إنَّ صفميف قوهل هة جهَّ

إٰىل  كمنهم، ونسبهم بذلب ، وتعجَّ ي غري اهللا) ه، والهي اهللا

 نون واهلذيان.اجل

 يف ةلت املجربِّ ام جهَّ نَّ إن، قال: بني األمريتفل يف الفرق إذا احو

  ا ثبتوهني مألهنَّ  )،اهللا هي اهللا (وغريفات تكون الص هم أنْ فين

 عاينم لثبت األحواأنا ال أُ معاين موجودات، و ]]٥٣[[ص /

 ودات.وجم

 خرج عنو رام به الفرق، فيام ناقضةً ه ازداد مأنَّ  علم وول

 صاف التيوبتوا األأث لـامَّ  القوم ألنَّ ، من ذلك ستحيٰى عقول الامل

 الم،الكا عٰىل حتقيق جوده(و ، أوجبواانٍ ملعوجود بامل ختتصُّ 

ذي ليس ملعدوم الباملوجود) با ةصَّ صفة املختالإجياب  ةلالستحا

 .لل والفساداخل ك منلدخل يف ذيملا د، جووله 

 ما الت أثبت من الصفااجتناه، ف ل ماجل مل يتأمَّ الر وهذا

 م!وال عد وجود هلا ه الأنَّ  محال، وزعباملعدوم بقه تعلُّ  يصحُّ 

يف   هتمناقض إىلٰ  ضاف من جهتني، تن بذلكفصارت مناقضته 

ه اما (ذكرن ]]٥٤/[[ص  أصحاب الصفات عىلٰ ار عٰىل نكاإل

 . كيناهو)ح

 ا صحَّ م(عٰىل  ءاليش دَّ ح يه أنَّ بهبه ومذهب أ مذ من عٰىل أنَّ 

 ).رب عنهه واخلب العلم]] ٥٥[ص [/

 ،هاعن خيرب ه وهو دائامً معلومة ل األحوال يزعم: أنَّ وهو 

 ء!ياتها أشبثيال  ثمّ ها، تقاد القول بصحَّ اعت ويدعو إىلٰ 

 قد سمع إنسان عىلٰ  فيه خيفٰى  املناقضة ا ال يكاد علمممَّ وهذا 

 .جلنظر واحلجان ام ءيشب
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 طرهس املناقضة: ما إٰىل هذه ه) الذي أحوج(أنَّ  نُّ وأظ

ن خيلو مء ال  اليشمن (أنَّ  ، صوابهفقوا عىلٰ تَّ مون، واتكلِّ امل

 أووجودة م نًا فتكوشيئ اليثبت احل ره أنْ ) فكالعدملوجود أو ا

يعًا مجصولنا وأُ ، هعٰىل أصل - دة، لزمه، ومتٰى كانت موجومعدومة

س يمكنه  ي]] ول٥٦وث. /[[ص دحلاقدم ول ختلو من اا الهنَّ أ  -

سوأ أ يصري به التوحيد، و يخرج بذلك عنقدم، فالإلخبار عنها با

ا حمَدثة ل بأوال يستجيز الق. والصفاتمن أصحاب  حاالً   - هنَّ

ن كويف - صفات لل ااٰىل) مستحق� ديم (تعلقيزل ا مل لتي هباهي او

 .ضاً اق نبذلك م

 ناقضة مثل الذيامل ليه منعدوم، دخل عم ءا يشال: إهنَّ ق  وإنْ 

 رناه.كذ

 حلال شيئًا.تكون ا نْ أ -لذلك  -كر فأن

مع   -عنها ة ئيَّ الشي نفسه، بنفي ناه عىلٰ جبام قد  هو، لو شعرو

القديم  كونه وإجياب ،ارب عنهة اخلحَّ العلم هبا، وصاده اعتق

يست لا أحوال بتهصفات أوجل اق� مستح - يزل  فيام مل (تعاٰىل)،

ملا   -ة وال حمَدث دومة، وال قديمة،مع الدة، ووء، وال موجبيش

 .صوابلوا احلقِّ عنه إٰىل  قال، والنتقلهذا امل رغب يف

ني يف يِّ البرصأي املعتزلة ر : [يففصل ]٣[ ]]٥٧[ص [/

 ادة]:اإلرة والقدر

ه): (أ الشيخ  لاق  أنَّ  - عاً يمج -ون يُّ زعم البرصدام اهللا عزَّ

عٰىل  ء تتعلَّق باليشامنَّ ا إهنَّ ملوجود، ألبا قهالُّ يصحُّ تعال القدرة 

 عل.[عٰىل] الفمها تقدُّ  -لك لذ -ا بواحلدوث، وأوج سبيل

 - أيضًا  -ء باليشال تتعلَّق  دةاإلرانَّ : إ-ناقضني م - الوا ق ثّم 

 الود املايض، اُير أنْ  لذلك ال يصحُّ و ث،حلدوا لٰىل سبي عإالَّ 

  توجد مع  - دهمعن - ، مع ذلكوهي ]] ٥٨قديم. /[[ص ال

 .ملرادا

 عاقل؟!قضة عٰىل ال ختفٰى هذه املنفه

*   *   * 

 ):ـه٤١٣د (ت لشيخ املفيل املقاالت/ اأوائ

 من األحوال: هاشمانفرد به أبو  فيام لقولا - ٢٣]] ٥٦[[ص 

  ينعا معامل يفيد  قادر قٌّ ٰىل بأنَّه حعاي تبارلا نَّ وصفل: إقوأ 

يع ليه مجإ ا كام يذهبهب تقوم ال أشياءت ومعقوالت ليست الذا

هب إليه كام ذ اتلفات عٰىل الذأحوال خمت أصحاب الصفات وال

يف املعنٰى  وقويلدين مجيع املوحِّ الف فيه خئي، وقد ابَّ اشم اجلُ أبو ه

هذا جودات، وويان املعألب دون اخلطا ابه املعقول يف رادامل

 اه.ذكرن هاشم كامبو هة وأ لف فيه املشبِّ وخاين دمجيع املوحِّ  مذهب

*   *   * 

  ر:ا - ٥٠

 ): هـ٣٨١وق (ت لشيخ الصداين/ كامل الدِّ 

  ابنيبَل كذَّ هو من قِ  ة إنَّامف اإلماميَّ إنَّ اختال]] ١٤٠[ص [

مان، زلاعد ان بالزم، والوقتوقت بعد  الأنفسهم فيهم يف سوادلَّ 

 هادجعون إٰىل ورع واجتقوم ير فهمالسء، وكان أالعظم الب ٰى تَّ ح

رأوا  ز فكانوا إذامتيُّ ر وظحاب نصأ مل يكونوا ، واحيةنوسالمة 

كثر هذا  امَّ لف وقبلوه، نَّ أحسنوا به الظخربًا ي  مستورًا يرورجالً 

ع مَ ام ُجي ا بيأخذو بأنْ   ةئمَّ تهم فأمرهم األئمَّ ٰىل أوظهر شكوا إ

من ِقبَلهم ال نت اخليانة فكا، م عٰىل عادهت ا وجرواوللم يفعف هعلي

ط التي يهذه التخال كلِّ  ىلٰ عيقف  مام أيضًا ملاإلم، وهتل أئمَّ بَ من ِق 

اب تيعلم الكعبد صالح  يب وإنَّام هولم الغيعيت ألنَّه ال رو

 . ليه ٰى إنهر شيعته ما يُ أخبام من نَّة، ويعلوالسُّ 

   *   ** 

 :)هـ٤١٣(ت املفيد  الشيخ /هل الفقوصرة يف أُ كلتذا

ة يف األخبار و ]]٤٤[[ص  جهة من علم لأوجبه ا مااحلجَّ

 ال خرب رتياب، وكلُّ فيه واال كِّ خمربها ونفي الش ةحَّ ا بصيهالنظر ف

زم  يلن، والية يف الدِّ فليس بحجَّ  ة خمربه،إٰىل صحَّ  وصل باالعتباري

 .حال به عمل عىلٰ 

  رضبني:عىلٰ ا فيه ظرنلاالعلم بجيب  تيواألخبار ال

 ىلٰ تواطؤ ع ريل وروده بالكذب من غالتواتر املستحي ا:دمهحأ 

 فاق.االتِّ يف  قامهم أو ما يقوم لك،ذ

 يف الربهانمقام التواتر يقوم  ماد يقرتن إليه : خرب واحوالثاين

 والفساد.منه باطل وارتفاع ال ة خمربةعٰىل صحَّ 

غة يف لالبعات اامجلءت به اا جام والذي وصفناه هاتر والتو

 امعهم عىلٰ جتقد منعت العادة يف انتشار إٰىل حدٍّ واالة رالكث

 ف. وهذا حدٌّ ا باإلرجاديتوار الثنني أنْ  فق يتَّ كامفاق باالتِّ  كذبال

 ات.من عرف العاد فه كلُّ عري

د، بخرب يعرف العده يف ون من ذكرنامجاعة د دتر وز أنْ وقد جي

 ريف ظاه واد بما يو  ،مكالمه ارجوخم  يتهمهدهم بروان شام

م مل يتواطئوا،  من قصودهم إبنيَّ هم، ويُ جوهو ارف عر التعذُّ لتهنَّ

يالً عٰىل حاهلم دل نعلم بام ذكرناه مال نفيكو، هم والتشاوربين
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لكثرة نوا من اومل يك إنْ  خربهم، و عًا لإلشكال يف، ودافهمصدق 

 اه.منما قدَّ عٰىل 

ا خرب  لدليه ن إليرتقيالذي و ، فهعذرلقاطع للاحد االو فأمَّ

امبالناظر فيه إٰىل العلم بص فيضي ة خمربه، وربَّ ة حجَّ  لان الدليك حَّ

إمجاعًا بغري ام كان بَّ اهدًا من عرف، ورن شاام كمن عقل، وربَّ 

ة خمربها عٰىل هبلة يقطع احد من دال خال خرب الوف فمتٰى خل ، صحَّ

مناه له فإنَّ  وال  امً لوجب عم ]] ٤٥[ص ، وال /[ةحجَّ يس بكام قدَّ

 وجه.  كلِّ  عىلٰ  الً عم

ة من حيث وليس يف إمجاع األُ  ة حجَّ من  كن ، ولن إمجاعاً كامَّ

ا ثم املعصوم، فإذا ماإليها افحيث كان  ، فال  ولها عٰىل ق كلُّ  بت أهنَّ

، كذلك ذ لو مل يكنعصوم، إملهو قول اذلك القول شبهة يف أنَّ 

ا هلذا هعاة بإمججَّ صحُّ احلال ت، فجممعة باطلا أهنَّ ن اخلرب عنها بكا

 الوجه.

 ال ثابتاحلال واجب، ألنَّ حكم واحلكم باستصحاب احل

 ليل.بواضح الد نتقال عنه إالَّ اال زن جيول، وما ثبت فقنيبالي

 يعها عىلٰ  محل مجظ، فلن يصحَّ لفت يف األلفاذا اختإ واألخبار

 حُّ صيإنَّام ق. و وفاام عٰىل الينهمع بإذا ُأريد اجل الم،ن الكاحلقيقة م

 لكز، حتَّٰى ال يقدح ذقيقة وبعضها عٰىل املجا احلعىلٰ  هاضعب محل

 ةضها] عٰىل احلقيقبع لكن محم[ومتٰى مل يها بعض طيف إسقا

ة أحد بدَّ  الٰىل املجاز، فوبعضها ع ساد البعضني وفمن صحَّ

 ساد اجلميع.رٰى أو فخاألُ 

 لك الذف خ،سالن عليه تالف فيها يدلُّ خااليكون  إالَّ أنْ  مَّ هُ اللَّ 

ليس  م، فإهنَّ ة ر األئمَّ دون أخبا  إالَّ يف أخبار النبيِّ ون يك

 نسخ.ال وادات بيشء من الع ديلم تبهإلي

*   *   * 

 ):هـ٤١٣املفيد (ت  لشيخا /ةدات اإلماميَّ حيح اعتقاصت

 تلفة:حاديث املخل: يف األصف ]]١٤٦ [[ص/

  .هآخر ىلٰ .، إ..يثني املختلفنيداحلأبو جعفر: يف  قال

عن الطريق  ح أبو جعفر وضِّ : مل يُ املفيد  يخشلا قال

جيب، بل أمجل ال  ممَّا العمل عليه جيبما  مإٰىل عل لالتي توصَّ 

بني والتفرقة  إٰىل التفصيل احلاجةق إمجاالً مع صدل يف ذلك والق

 حقُّ  وُيعَرف بذلك هامنواحد م به كلُّ  يَّز يتمال يلزم بام زم ممَّالما ي

يه من جممل القول ف ذي أثبته أبو جعفر الو. هطلاب يث منداحل

 مل جيد نفعًا.  

ها حا فرق ما بني صحي نَّيَّ يث وب د ختالف األحا ا عىلٰ  ا تكلَّمن  قد و 

عَمل يُ ا ال عمل منها ممَّ ، وما عليه ال باطلها ن ها م مها، وحقِّ من سقي 

ة يف يَّ ق لتج ا خمر، وما خرج فاظه أل  ه مع اختالفعاني فق م يه، وما تتَّ عل 

ا نا وأمالينا، وبيَّنَّب ُت الظاهر منه كالباطن يف مواضع من كُ  ما و ا، تي ف ل ا 

  عاٰىل.ت ل، واملنَّة هللا  مَّ أملن ت   اإلشكال فيهفع  ير اً ذلك بيان 

 بـ عروفكتابنا امل ب فلريجع إىلٰ ا الباهذن أراد معرفة فم

وبة ج)، وأ لنورصابيح اكتاب (م )، وإىلٰ ]] (التمهيد١٤٧[[ص /

 ذلك عٰىل ما ذكرناه. داق، جيفآلا نبنا مأصحا لئمسا

 عزي إىلٰ  يثحد مر أنَّه ليس كلُّ ومجلة األ فصل:

 ليس بحقٍّ  د ُأضيف إليهم ماوق  ،عليهم احق�   نيادق الص

  .والباطل بني احلقِّ  ق]فرِّ ه ال يُ عرفة لم عنهم، [ومن ال

ها فمن وصة،معاٍن خمصيف ة خمتلففاظ أل ء عنهم قد جاو

اظه، لدخول اخلصوص فيه لفتلفت أ خا نْ وإ نيهمعا زمالما تت

ال باب سه عٰىل أبعضب واإلجياب، ولكون والعموم والند

جاز الكالم بعضها بم ريها، والتعريض يف غكم إىلٰ حلاها ايتعدَّ 

من  ، غري خاٍل ن بدليلهذلك مقرت من ة، وكلٌّ ة واملدارايَّ ع التقوضمل

 نه. اسبح واملنَّة هللا، رهانهب

إثبات األحاديث   نديظهر عو يصحُّ ة لاجلمذه ل هيوتفص

مناه، املختلفة، والكالم ع ا وصفناه،  ا مانيه عكم يف مواحلليها ما قدَّ

حيح ار الصتشة األسانيد ان بكثرنترشياملكذوب منها ال  نَّ الَّ أ إ

 ةقيَّ للت ]] خرج١٤٨ص وما /[[ ،فيه ة ٰىل األئمَّ املصدوق ع

 من بدَّ بل ال  ،هبول عمة املواير رثم كام تكهه عن تكثر روايتال

ب ما حس آلخر من جهة الرواةالرجحان يف أحد الطرفني عٰىل ا

 يشء ة، والقيَّ تء كان احلكم فيه يش بة عىلٰ اصجتمع الع وملاه، نذكر

 . ته إليهم فب يف إضاعليهم وكذ صاً ِضَع متخرِّ يه ووُ ف ُدلَِّس 

 رآلخن اه دوب العمل عىلٰ  فقاً يثني متَّ دد احلا أحفإذا وجدن

ه وباطنه، وأنَّ يف ظاهر عٰىل العمل به هو احلقُّ  َق فِ تُّ ا  الذينَّ أ ا لمنع

ا للقو، إل بهوغري معم خراآل وقوع لة، أو جه التقيَّ  وفيه عىلٰ  لمَّ

 ب فيه.الكذ

  ةاألئمَّ  ة من أصحابثًا يرويه عرشنا حديجدوإذا و

 ينهام عىلٰ بمع اجل معناه وال يصحُّ ه وفظيف له حديث آخر خيالف

 ة ونحوهم عىلٰ ة، قضينا بام رواه العرشثأو ثال نانواه اثرل حا

يل عٰىل لقلارواه  اا م، ومحلنثةالثال ثنان أواال احلديث الذي رواه

 م ناقله. هُّ ة أو تويَّ وجه التق
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ر العما حديثًا قد تا وجدنإذو حاب ة أصاصَّ خل به من كرَّ

ه عٰىل ا بنيضق بعد إمام  مام إرصعان بعد زمان و زميف ة األئمَّ 

ر الرواية بريرواه غ ام ه والعمل بمقتضاه هم من خالفه ما مل تتكرَّ

 . هما ذكرناسب ح

أنفسهم ووا عٰىل روخ العصابة ومل يشي هًا رواثحدي وجدنا إذاف

ن هم ممَّ ريروٰى غ نْ ه ثابت، وإ]] علمنا أنَّ ١٤٩[ص [/خالفه 

 مةعال لهم إذ ذاكثم ة مَّ لتخصيص باألئويف اعدد ليس يف ال

نَّه ال جيوز يف معناه، وأ  بني الباطل وبني احلقِّ  ماوفرق  ،هيف احلقِّ 

يسمع ذلك ة فثيف حاد ةيَّ ه التقوج عىلٰ  اإلمام تي فيُ  أنْ 

  أيِّ لمون خمرجه عىلٰ وال يعم ين من أصحاهبدِّ ن بعلم الواملختصُّ 

ذهب عن مل يمنهم احد عن ولو ذهب ل فيه، ووكان الق وجه

ل واحلرام، ونقل الا واحليتففون بالعروامل هم واميّ ، السامعةجلا

 حكام. ن واألنَالفرائض والسُّ 

عٰىل   له ه وفاق يصحُّ  اب واللكتفه اليثًا خياحد ومتٰى وجدنا 

 ه. ] علية ئمَّ اع [األمجلكتاب بذلك وإ، لقضاء اهحال أطرحنا

رحناه ول أطالعقف أحكام الحديثًا خي وجدنا إنْ وكذلك 

يح خرج صحأنَّه  بذلك عىلٰ كم احل ه، ثمّ سادبف لالعقة يَّ ضلق

ز وِّ ، وما ُجت فظهإليهم موقوف عٰىل لة أو باطل ُأضيف خمرج التقيَّ 

لك أو لعادات بذا ة وحتظره وتقيضقيَّ تول بالقيه اليعة فلرشا

 ره.نكِ تُ 

يف  قِّ حلعٰىل ا صيل تدلُّ يه من التفة ما انطوت علذه مجلفه

ديث، احيراد األعد إ بيتمُّ إالَّ  ال هاييح فوالرص ،لفةاملختبار األخ

 ه.  طريق اواحد منها ما بيَّنَّ قول يف كلِّ الو

ا ما تعلَّ  ع  جالذي ر يملَ يث ُس حد من فر عبه أبو جق وأمَّ

 فيه اش، فاملعنٰى يَّ أيب ع بنبرواية أبان  ضاف إليهمليه إٰىل الكتاب اف

 عىلٰ مل لعاال جيوز و ،بهثوق موكتاب غري  هذا ال، غري أنَّ صحيح

جيتنَّب  ن أنْ غي للمتديِّ نبيس، فيلدتختليط وفيه صل أكثره، وقد ح

ل ا فيه، وال يُ م العمل بكلِّ   دوالتقلي]] ١٥٠[[ص /لته  مجعىلٰ عوَّ

فوه عٰىل ث ليوق دينه من األحافيام تضمَّ  ءيفزع إٰىل العلامول هلروات

 للصواب.ق فِّ هللا املوا، ولفاسديح منها واالصح

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ (ت لشيخ املفيدا /ةويَّ الرس ائلسملا

سألة الثامنة: [االختالف يف ظواهر ملا ]]٧١ ص[[/

 روايات]: ال

رفًا من العلم، س طن تندَّ مفي )ءهعام نعاىلٰ تام اهللا أد(ما قوله 

ا هفي ة دية اهلائمَّ الفقه عن األ فة يفنَّب املصتُ يه الكُ فَِعت إلرُ و

ه ثبتبني ما أ  تالفاالخكام وقع  ة،يَّ هقل الفسائملاهر يف اظ اختالف

ن به من األخبار املسندة عتُ يف كُ  بويه بافر بن عج شيخ أبوال

به تُ  كُ يف نيد بن اجل يلِّ ع أبوشيخ لأثبته ا ما ، وبنية األئمَّ 

دة عن األة املفقهيَّ لمن املسائل ا  نيد؟ساجرَّ

  وعٰىل ما ه ل عوِّ ويُ  هد رأيه،جيت ز أنْ و]] هل جي٧٢[[ص /

ت دون سندااملم يعتمد عٰىل ، أهده واألصوب لديعن ّق حلا

 اسيل؟ رملا

ام في حيكم عٰىل احلقِّ  أنْ نَّه ال جيوز ألحد من اخللق أ جلواب: ا

دليل  لُسنَّة، أو مدلو أو ،  كتابىٰ ف من معنالخته االيوقع ف

 إىلٰ  يدِّ ؤامللنظر ن من اتمكُّ لعلم بذلك، وااطة الإح، إالَّ بعد عقيل

 ة.فاملعر

  يعلمه،  منإىلٰ ق ذلك فلريجع طري ًا عن علممقرصِّ كان  تٰى مف

ل عٰىل ذلك فأصا ه. فإنْ رأيه وظنِّب  يقودالو فاق مل يكن ب االتِّ عوَّ

 . راً وان مأزكقَّ فيه حلأ اأخط نْ ورًا، وإمأج

 إذا ملجميعه ب ليس جيب العملف جعفر  ووالذي رواه أب

ذ هي أخبار ، إ ةمَّ ول األئا ق هب تعلَّق لتياق رُ طُّ لبتًا من ايكن ثا

جيوز عليه السهو  نها عمَّ تيا، وروعمالً  وال توجب علًام د، الآحا

 والغلط. 

ما   نقلع، ومما س ر جعفوإنَّام روٰى أبو  ]]٧٣[[ص /

 هدة يف ذلك. الع  يضمنملحفظ، و

يف  ونوال يقترص ،السمنيو ينقلون الغثَّ  اب احلديثحوأص

 ش، وال فكر فياموتفتينظر بأصحاب  سواليولوم، عامل عىلٰ لنقل ا

ز منها الصحيح من   يتميَّ ال ةخمتلطم بارهفأخوونه ومتييز، ير

 وِصل إىلٰ ي يُ الذ رٰىل النظد عيف األُصول، واعتامالسقيم إالَّ بنظر 

 ة املنقول.صحَّ بالعلم 

ل فيها  مشاها بأحكام عد حفق د،بن اجلني عيلِّ  ب أيبتُ ا كُ فأمَّ 

ذل، يف القياس الر الفنياملخفيها مذهب  ملستعوا ، الظنِّ ىلٰ ع

قال برأيه، ومل ُيفِرد  ماوبني   ةاألئمَّ عن  قولفخلط بني املن

 من اآلخر. أحد الصنفني 

ة، مل يكن فيهأي الر نملنقول مد اولو أفر ه مل يعتمد يف ألنَّ  حجَّ

ل عىلٰ وإنَّ ، ارواتر من األخبلنقل املتا   . اآلحادام عوَّ

احلديث ما هو   أصحابمن  ما نقل غريهلة مج يف كان وإنْ 
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ريق النظر فيه، ط هلم عنودعم ذلك لز هليَّ  يتممل م، وإنْ معلو

ة، والسامع منوتعويلهم عٰىل النقل  ون د دتقليلرجال، واال خاصَّ

 . رالعتبااالنظر و

نتهعندي يف  ا]] فهذا م٧٤[[ص / ب تُ لكُ ا الذي تضمَّ

 حكام.من األ امرحلاالل و احليفرين ذكولشيخني املل

 فة الظواهر]:ختلن الروايات املمملوقف [ا فصل:

، مع عليها بني عصابة احلقِّ جمرشائع  يفأخبار  شيعةللو

 ع عليهميأخذ باملج أنْ ر بِّ قل املتدلعاتلف فيها، فينبغي لوأخبار خم

يه ما  ختلف فملا ويقف يف - م الصادق اام أمر بذلك اإلمك -

علم منه، وال ن هو أ  مويردَّه إىلٰ ني منه، ئشيال أحدة يف جَّ ح  يعلممل

نَّه يسلم لربهان، فإوا ذلك ىلٰ عالبيان دون يه منه بالقياس فقنع ي

   .شاء اهللا إنْ ين، والضالل،  الدِّ بذلك من اخلطأ يف

ئل وردت ار املختلفة يف مسخبامن األ جبت عن كثريأ د وق 

: بع ن ا مضهعاملوصل، وب بعضها منر، ونيسابون ضها معيلَّ

ن، ندراية ُتعَرف بامز]] ناح٧٥ ضها من /[[صارس، وبعف

نت مس ًا ختتلف ظواهرها يف أنواع ارين أخبروكوم املذالق ائلتضمَّ

 األحكام. ٰى من شتَّ 

ت جاء خمتلفة  عن مسائلةً وب) أجد(التمهي تابوأودعت ك

 عليه من عملجيب الا نت م، وبيَّ  الصادقني نفيها األخبار ع

من أقاويل  كثرية انٍ مجعت بني معفيها، و نطعَ يُ  ال لك بدالئلذ

، وكذا، وبيَّنت تضادُّ ت عانيهام ناس أنَّ ن ال ميظنُّ كثري ة ئمَّ األ

 فها. الختيف ا ستضعفنيامل هاتبُ عنٰى، وأزلت ُش فاقها يف املاتِّ 

ات أوائل الملنور يف عايف كتاب (مصابيح لك ذت مثل روذك

 وقع فيه فيام حلقِّ ا معرفة إىلٰ ا هب لَص وقًا يُ رُ رشعت طُ وهور) لشا

 األخبار. جهة ني أصحابنا من تالف بالخا

ن اجلنيد مجعها وكتبها إٰىل أهل  ابي كان تلاملسائل عن ابت وأج

بها ،مرص ، اً أبواب ا ألخبار فيهل اعوج )ةيَّ املرص ائل(املسبـ  ولقَّ

ا خمت ها في  ةول األئمَّ ق إالَّ ك نيها، ونسب ذلمعا فة يفلوظنَّ أهنَّ

 رأي.بال

  نيعت بوختيَّله، ومج يف ذلكه بطلت ما ظنَّ]] وأ ٧٦ ص[[/

ختالف، فمن ظفر هبذه ا ل فيهاصحيٰى مل حتَّ  ها،مجيع معاني

ل ر األجوبة وتأمَّ سهل عليه ، اً افيشا فكرًا فيهها بإنصاف، وفكَّ

ن ه خمتأنَّ  يف مجيع ما يظنُّ  قِّ رفة احلعم خيتصُّ  اممَّ  لكذلف، وتيقَّ

 .تنا ة عن أئمَّ املرويَّ  بارخألبا

 ة]:ألئمَّ حاديث اأ فصل: [أصناف

 ظاهر عىلٰ خترج  تناك ة ألئمَّ ل الة، إنَّ أقوااجلميف و

 ب يف ذلك. يوافق باطنه األمن من العواق 

 ار. ضطرة واالاطنه للتقيَّ ف بالخ هما ظاهر نهاوخيرج م

 فلنسه ندب ونف يف هو، وب واإللزاماإلجيا رههومنها ما ظا

 ستحباب. او

 جوب. ٰىل الوع ل وندب، وهوظاهره نف ومنها ما

وظاهر  م،العمو هب ُيراد وخاصٌّ ص، راد به اخلصويُ  مٌّ ومنها عا

، المِضَع له حقيقة الك]] مستعار يف غري ما وُ ٧٧[[ص /

 وحقن الدماء.   راةاواملد حل لالستصاللقوا يف وتعريض

كالم   وي هلذالقرآن ، واع دببوال  جيب منهم يس ذلك بعلو

 اس يفره، وتباين النفت ظواهتللبيان قد اخلشفاء وااوفيه   اهللا

، فالعلامء عٰىل  تة عن النبيِّ ابة الثنَّلك السُّ وكذ يه،عتقاد معانا

فالناس   هلِّ ك لكذها، ومع في ف يف معنٰى كالمه اختال

 دةالزيا يهفد متعمِّ قل، ويف الن اهٍ سفخبار وسامعها: األ حنون يفتمم

د به قصسن الظاهر يع حلتصنِّملرشيعة، ومبدع يف اصان، لنقوا

 الل العباد. إض

 ق للصواب.موفِّ هللا وا

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /قائواحلق دوداحل

لصدق أو ه افي هو ما صحَّ رب حدُّ اخل - ٦٩]] ٧٣٤[[ص 

ق دلصاه فيصحَّ  انَّه مأ ب منتُ لكُ ا يف ٰىض ه بام مدُّ حت ذب. والكال

 والكذب.

و لتصديق أ اه ما احتمل مه بأنَّ رب من كال آخر للخوحدٌّ 

ل  احلدِّ ب الفرار من اس جيالتكذيب. ولي  اض.رتل االعجألألوَّ

*   *   * 

  : ) هـ ٤٣٦  ت (   رتٰىض امل   د السيِّ   / لسيَّة (خ) جوابات املسائل الطراب 

ر  ااألخبيف أيضًا  ما القول: لتاسعةة الاملسأ ]]١٩٦[[ص 

 أجناس من روع بمدحصول والفب من األُ تُ ة كُ عدَّ  يف دةالوار

ح كمدأجناس منها،  وذمِّ أكوالت واألرض ائم واملهالطري والب

ذلك من  اج وما شاكلرب واحلجل والدرَّ قنبل واللبلامم وااحل

  كلَّ نَّ ا حكي من أ وم دخم.لفواخت واال فصيحات الطري، وذمِّ 

 وعىلٰ  اهللا ىلٰ ع نطق بثناءٍ تملحمودة ا من هذه األجناس سجن

هذه نس من  كلَّ جعدائهم، وأنَّ أ   عىلٰ ءً هلم ودعاه، ودعاًء أوليائ
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، وكذا ياء ولاأل مِّ ذ نلثناء ما دِّ بض املذمومة تنطقناس األج

 هن أنَّ مي اجلرِّ  به من السمك، وما نطق ي وما شاكل ذلكاجلرِّ  ذمّ 

 بِّ لدُّ ا ، وكذمِّ ذلكلريمه حت ، وورود اآلثاريةالده الوحُمِسَخ بج

مة،املسوخ امل والفيل وسائر الِقردو ها كرس يخة التيبطِّ ال وكذمِّ  حرَّ

ار لنمن ا« :لاة، فقا مرَّ دفهفصا )اهللا عليهوات صل(ري املؤمنني أم

ت فيه سقطار من املوضع الذي هبا من يده فغ ، ورمٰى »النار إىلٰ 

ا جحول بأالقولسبخة ا األرضني كذمِّ ن، واخد لوالية ات دهنَّ

 ملا  ٍف اهره منال رشحه، وظما يطو ملعنٰى هذا ا يف وقد جاء  ًا.ضيأ 

ز جيورقة لقبيل ما مفا ون هذه األجناسليه من كعلُّ العقول تد

ا أنَّ يه. ويف هذه األخبار التي أرشت إليهوهنأمره  غوسليفه ويتك

ا وهذ فه،لها ختاضبعدين به ووت حلقَّ ا س تعتقدجنابعض هذه األ

هلذه  ما يشهد بأنَّ ومنها . العقالء عليه امل رلظاها ناِف مه كلُّ 

ا بفيد أغرات وألفاظًا  مفهوماً اً ناس منطقاألج ة منزلضًا، وأهنَّ

عن صاحبه، وأنَّ شاهد  ام أحدمههفيذين ال  العريباألعجمي وال

ا يَ : قوله نم امن سليفيام حكاه عن   ذلك من قول اهللا
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 ا حكاه اهللالة ممَّ ]، وكالم النم١٦النمل: [ �بُِ� ل

حتجاجه وجوابه وفهمه، فلينعم بذكر واهلدهد ا مه، وكالبحانس

 .ىلٰ ا تعء اهللاشا نْ  إعنده يف ذلك مثاباً  ما

ل علم أنَّ ا :- يقفباهللا التوو -اب وجل]] ا١٩٧[[ص / املعوَّ

ذا إي وإثبات، فيه من نفلدلَّة عا تدلُّ األم وجوبه عىلٰ  عتَقديُ  فيام

 ارد منو نبني كلَّ  أنْ  وجب من األُمور أمرٍ  األدلَّة عىلٰ  دلَّت

نه بي ونسوقه إليه ونطابقألخبار إذا كان له ظاهر بخالفه عليه ا

 ه إنْ ونخصَّ  طلقاً ن مكا طه إنْ نرشو ان لهك ظاهرًا إنْ يل ونخ ،بينهو

لهنُ و اكان عام�  ة بكلِّ األدلَّ  بينه وبنيوفِّق  ونُ كان جممالً  إنْ  فصِّ

  املطابقة. ىلٰ املوافقة وآل إ ق اقتٰىض طري

ه يف ظواهر القرآن املقطوع شمال نحتو كنفعل ذلا نَّا كوإذ

حاٍد آ  أخباريف ذلكعن  فُيتوقَّ  فكيفته املعلوم وروده صحَّ  عىلٰ 

 ِمر يقينًا. وال ُتث وال عمالً علامً ب جتو ال

نها ملة وابجلهذه ا فاعرضها عىلٰ ت عليك أخبار ورد ٰى متف

ة، قليَّ الع ججة وأوجبته احلدلَّ ما حكمت به األ افعل فيهاعليها و

ر نْ إف غري اإلطراح هلا يها بناء وتأويل وختريج وتنزيل فليس ف تعذَّ

من يلة الكتفينا فجلما هذه عىلٰ ا نلو اقترصو. ليهاعلتعريج اك ترو

ر. يتدبَّ   ر ويتفكَّ

ا من الطري سه األجناد بذمِّ هذيكون املرا أنْ جيوز  قدو  وأهنَّ

ناه معفيائه صأ  ئه ونقصوليا أ وبذمِّ  تعاىلٰ  اهللا  الثناء عىلٰ اطقة بضدِّ ن

اس نهذه األجة الء املفرتين بمحبَّ ذم متَّخذهيا ومرتبطيها وأنَّ هؤ

أولياءه ون ويذمُّ  هاهللا سبحان عىلٰ  ونقطنذين يالهم  اذهاختِّ او

 تَّخذهيااس وهو ملهذه األجن اف النطق إىلٰ ه، وأضاءوأحبَّ 

، عارةستل التجويز واالسبي والتقارب وعىلٰ للتجاوز  وملرتبطيها

إنَّام هو ألهل القرية و يف القرآن السؤال إىلٰ  اىلٰ تعاهللا  فاضكام أ 
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]، ويف  ٩و ٨[الطالق:  �ا

ق لِّ تعمهو من  ىلٰ إلفعل ار هقد ُأضيف يف الظاوه حذوف، هذا كلِّ 

 ه.بغري حلقيقةا يف

ا تنطق ا بأهنَّ هل الطري والوصف أجناس من حوالقول يف مد

لذي هذا املنهاج ا جيري عىلٰ ح ألوليائه واملد ىلٰ اهللا تعا ثناء عىلٰ بال

 هنجناه. 

األجناس مدحًا بارتباطها ه تبط هذرم يستحقُّ  كيف يل:ق  فإنْ 

لذمَّ وا املدح تمقلَّ ع ٰى ا حتَّ هطباارتب ار ذم� هلا ُأَخ ض ومرتبط بع

 ؟ذلكب

ستحقاق  يف ا اذه األجناس حظ� الرتباط ه قلنا: ما جعلنا

ري دعاة جت تنع أنْ  ممإنَّه غري قلنا: ام، وإنَّ اا وال ذم� مرتبطه

املعادين   ىلٰ  تعاهللا ألولياءلني وا] املؤمنني امل]١٩٨ [[ص/

ة داعلك جتري ذوك ري، لطط أجناس من اارتبايألفوا  ألعدائه بأنْ 

ون متَّخذ لطري، فيكااذ بعض أجناس ختِّ با تعاىلٰ  اهللا أعداء بعض

د االعتقا عليه من وكن ملا هاذها لاختِّ ًا ال من أجل ممدوح هابعض

 قطا، والنتبطهملراألجناس وهو  هذه ضاف املدح إىلٰ لصحيح، فيا

. اً اعسواتِّ زًا جتوُّ  تَّخذهاوالدعاء الصحيح إليها وهو مل يحبالتسب

 .للمدح قابلامل ذمِّ ال ل يفوقلكذلك او

 كان الذمُّ س إذا نابعض هذه األج اذعن اختِّ  يَم ُهن قيل: فلِ  نْ فإ

 م؟ لكفرهم وضالهل متَّخذهياعض علَّق ببإنَّام تواذها ختِّ يتعلَّق باال 

ذها  ام املنهي عن اختِّ ائه البهذه اذاختِّ  ن يفيكو لنا: جيوز أنْ ق 

ذا هل ألصلاها يف لقخح بقي جيب أنْ  ة، وليسدوارتباطها مفس

اجه، ألالو  وٰى س وجوه االنتفاعمن سائر  اَقت ليُنتَفع هبُخلِ  هنَّ

 أنْ  وز أيضاً وجي فسدة به.ق املعلُّ ت يمتنع اذ الذي الرتباط واالختِّ اال

اذ  ، ويف اختِّ ةً  وطرياً مؤعنها ش نهيِّ املهذه األجناس  اذيكون يف اختِّ 
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ف. معرو ذلك مذهبب يف عرلفل ،اً نوتيمُّ  ةً كاذه برباختِّ  رَ ما ُأمِ 

، التحقيق عىلٰ  الطرية ٰى فمذهب من ن  عىلٰ يضاً أ النهي هذا  ويصحُّ 

 فإنَّ يق التحق هلام عىلٰ  ال تأثري كان ؤم وإنْ الطرية والتشاألنَّ 

به نُّاٍل جتح كلِّ  ىلٰ ب عا جيويسبق إليها مذلك فوس تستشعر من الن

 ذو عاهةٍ  تورد ال«: له قو عنٰى َمل مهذا ُحي  ي منه. وعىلٰ التوقِّ و

 .»صحٍّ م عىلٰ 

علَّق  يتء  ممتنع ليشأشبهه فغري ي ومالسمك واجلرِّ م ايا حترفأمَّ 

ماتسائر امل نقوله يف ناوله، كامباملفسدة يف ت ا الق، فحرَّ ول بأنَّ أمَّ

ُيضَحك منه  افهو ممَّ  ةيه الوالجلحدَخ ق بأنَّه ُمِس ي نطاجلرِّ 

 مثله.  ىلٰ إ تتفله وامللئب من قاوُيعجَ 

ا م يف الرش كلِّ  مكتحري الفيلِقرد ووال بِّ دُّ لحتريم ا فأمَّ عة، يحمرَّ

فنا  إذا تكلَّ  ا ممسوخة، والقول بأهنَّ خيتلف اله يف التحريم والوج

ثّم  نها ر عيلة غري منفولق مجخ ا كانت عىلٰ أهنَّ  عىلٰ اه يله محلنتأو

يف والزيادة  نها ع بيل التنفريس نة عىلٰ ذه الصور املشيه ت عىلٰ لَ ُجعِ 

غريه  يكون ال جيوز أنْ  ياءحعض األنَّ با، ألع هبنتفا عن االالصدِّ 

ز وفكيف جي وم رضورًة،ني معلحيَّ  كلِّ ق بني فراحلقيقة، وال عىلٰ 

ل، خ هذا فهو باطاملس. وإذا ُأريد بآخر غريه احي�   حيٌّ يصري أنْ 

 يه.ف نظرنا هريُأريد غ وإنْ 

اهللا  صلوات(ني ن أمري املؤمنيكو أنْ ز ويخة فقد جيا البطِّ وأمَّ 

ته كراهيَّ  تفر عن طعمها وزادون اذاقه لـامَّ  ]]١٩٩[ص /[ )هيعل

ا نار وممَّ لام أهل اهذا من طع ، أي»النار ار وإىلٰ لنمن ا«له قال: 

به رتي يسا ذلك فيامأحدننار، كام يقول اب أهل البعذيليق 

 عىلٰ  ء هلا كانلقاإلالدخان عند ان فوران ويك وز أنْ جيوهه. يكرو

 جز له.مع روإظها ،»نارال ىلٰ وإ لنارامن «:  صديق لهتسبيل ال

ا ذمُّ  مل  متٰى حدت الوالية فا جأهنَّ سبخة والقول باألرض ال فأمَّ

رض حد أهل هذه األاه من جمن دَّ ما ق  ىلٰ معناه ع ن حمموالً يك

: ىلٰ اقوله تع ٰى رذلك جمي ، وجيرالً كن معقويمل ية اهنا الوالكَّ ُس و

 ْن
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�
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�  
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 .ِلهِ رُسُ ا وَ هَ َر�� ِر �

عتقاد  ناس واجبعض هذه األ احلقِّ إىلٰ  ا إضافة اعتقادوأمَّ 

ورات، عقول والرضال  ختالفهر، فمامَّ خبعض أُ  والكفر إىلٰ الباطل 

تعتقد  فكيف فةمكلَّ  الوكاملة  الو قلةلبهائم غري عاذه األنَّ ه

ا إمَّ  التملحاامن هذه  اهره يشءظ ورد أثر يفاطالً، وإذا أُ و بأ  احق� 

ويل، تأهنجنا طريق الحيح. وقد صال املعنٰى  عىلٰ  لوُّ أأو تُ  َح رِ طأُ 

 وصول إليه.ا كيف البيَّنَّو

ا   يَ  :امن يسل عن اىلٰ كايته تع حفأمَّ
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 وما تنطق  منطق الطري  لِّم ما يفهم به ه عُ به أنَّ ملراد ]، فا١٦ نمل: ل[ا

ها  يقع من  صدها بام ااضها ومق واهتا وأغروتتداعي يف أصور به طيال

 .  ليامنة لسسبيل املعجز ن صياح عىلٰ م

 يَ  لت:قا اهنَّ لة بأمنلاة عن اياحلكا فأمَّ 
�
�
َ
خُ ا أ

ْ
 اد

ُ
وا َها ا��ْمل

ُ
 ل

ه أنَّه ظهر د بان املريكو أنْ جيوز قد ]، ف١٨النمل: [ ُ�مْ اِكنَ َ�سَ 

فتهم لنمل وخوَّ وأشعرت باقي ا، عنٰى ملهذا ا ول عىلٰ داللة الق منها

ها، ويكون ساكنم  اهلرب إىلٰ النجاة يف أنَّ قام، ور بامللرضامن 

 ًة، كام قال الشاعر: (وشكا إيلَّ عارتساازًا وجم اهل إليلقوافة إضا

 سمعاً  لعينانلك ا الت(وق  :ال اآلخر، وكام ق )ة وحتمحمبعرب

حروف  الم ذوك وقع من النملةيكون  أنْ  عًة)، وجيوز أيضاً وطا

ويكون  املذكورة،اين ن املعما يتضمَّ  م أحدناكام يتكلَّ  منظومة،

رس اىلٰ ع تاهللا نَّ ، أللسليامن  زاً ذلك معج طري وأفهمه ال هل خَّ

 عجز له.ل املسبي معاين أصواهتا عىلٰ 

ا ال سموع منَّامل مالكال ثل هذاطق بمالننَّ إبمنكر ف وليس هذا

أنَّ  أَال ترٰى كامل العقل،  ف واللَّ ممَّن ليس بمكنع وقوعه تيم

بالكالم  مونلَّ صبيان قد يتكامل من الالك مل يبلغ نون ومن جامل

كان التكليف والكامل  إنْ وض راغلأل ]]٢٠٠ ص[[ن /مَّ ضاملت

 ؟عنهم زائلني

ن  الذيلوجهنيا عىلٰ  يهدهد جيرحكي عن  لقول فياموا

 إعادته.  ىلٰ اجة بنا إحيف النملة، فال  مهااذكرن

  ايته عنه قال:ا حكأمَّ ف
�
َعذ

ُ َ
  َ�ن�هُ أل
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 ابا
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�  

وهو غري  د دهاهل يف قول ذلكي أنْ وز ]، وكيف جي٢١ نمل:ل[ا

 ذاب؟مكلَّف وال يستحقُّ مثله الع

،  اق� ن مستحمل يك ر وإنْ لرضسم لاالعذاب  عنه أنَّ فاجلواب 

 ]أمر[ ًء عىلٰ  جزاالَّ لذي ال يكون إالعقاب ا وليس جيري جمرٰى 

  :ن معنٰى ويك نع أنْ ، فليس يمتمتقدَّ 
ُ َ
 أل

�
  ألُوملنَّه، أي  َ�ن�هُ َعذ

ب  أباحه الذبح لرضكامم له الياإل لكذ باحهه أ انحاهللا سب ونويك

ر له ال من املصلحة، وكام  اضه،أغرعه وفا يف منافهطري يرصسخَّ

 يده عىلٰ لعادات وتظهر ق له ارَ ُخت  مرَسل ر يف نبيٍّ كَ ُين هذا الوكلُّ 

 قتيضت حلكاياتهذه اأنَّ  وام فظنُّوق ه عىلٰ نَّام يشتباملعجزات، وإ

 بخالف ذلك.ر  األمنَّ أ ا نَّبيَّ  قدو،  مكلَّفني هلدهدوا ةكون النمل

*   *   * 
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 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /الكالم مالذخرية يف عل

 : خباراأليف  مالكال :لفص ]]٣٤١ [ص[

، نا ة نبيِّ اللة عٰىل نبوَّ عٰىل الد رالكالم يف األخبانا م قدَّ امنَّ إ

 بار،باألخلم لعا فينا عىلٰ  ةبنيَّ م ةوَّ ٰىل النبعرآن الق عجازإاللة د ألنَّ 

ي  وحتدِّ   النبيِّ ة من جه هرورآن وظهالق جودا نعلم ونَّ أل

ام ، وببارخاألبالعادة  وجه ينقض ض عىلٰ يعارَ  ه ملنَّ أ العرب به، و

وكيف  ، خبار وأقسامهام يف األالمن الك فال بدَّ  ها،يسند إلهو م

  بيانه.ىلٰ إج حيتا صل فيامألاا كهنَّ  العلم ألىلٰ إ كون طريقاً ت

  منا يفالكار عند خبأل ار الكالم يفذكَ يُ  نْ ن جيوز أكا قدو

 ، ألنَّ خبار األمامة وبنياإل بني الكالم يف ق القويِّ مامة للتعلُّ إلا

 يشهد تلك خبار يعرفه من ملباأل مامةإلعٰىل ا نصوصال عينيت

 قةعلِّ تارية املجلألُمور اال احلادثة واحواأل النصوص، وألنَّ 

م لـامَّ  اكنَّباألخبار، ل إالَّ  عَلمال يُ  ةمامإلبا ة عبنلم يف االكالنا قدَّ  ىلٰ وَّ

مه ب أنْ جو -واألخبار أصل فيهام  -اإلمامة  نحيل هاهنا و ُنقدِّ

 . تعاىلٰ هللا اإلمامة بإذن ام يف الكالنا إىلٰ ذا رصك إهنا هعلي

ائع رشبنسخ ال قله تعلُّ  نا ة نبيِّ كالم يف نبوَّ كان ال لـامَّ وهلذا 

 أنْ  وجب مة،ائع املتقدِّ للرش ناسخة رشيعته  نَّ أل ،هوازوج

الكالم يف لو يف النسخ وأحكامه عليها، ونحن نت مم الكالدِّ قنُ 

 ق للصواب.وفِّ ملعني وا] امل]٣٤٢ص [[/ تعاىلٰ هللا وابار، خاأل

 :أحكامه ء منيشو اخلرب يف حدِّ  الكالم يف :فصل

ذب، وال أو الك دقلصافيه  حَّ ص اه منَّ بأاخلرب  دَّ ُحيَ  نْ أ ب جي

دق والكذب، لصفيه ا حَّ ه ما صأنَّ  من بتُ  يف الكُ يميضبام ه نحدُّ 

عن  باراإلخك، صدقاً  ن إالَّ ار التي ال تكواألخبقض بنتَ ذلك يُ  ألنَّ 

وما  ه يم وعامل لنفسه قدنَّ إ :هو عليها، كقولناتي لفاته اوص اهللا

 ن.ايحبكذب ق والالظلم  :ناكقولبه ذلك، وأش

 إنَّ  :لنا، كقوون كذباً يك نْ  أ يمكن إالَّ  الذي الرباخلب ضقنتَ ويُ 

 ث، واجلهل والكذب حسن.دَ حم عاملَ لا صانع

  : قال  أنْ اه، ب  ذكرن امَّ اب ع و رب، اجل اخل  حلدِّ هبذا ا  من حدَّ اطٰى وقد تع 

ه فيكون  تناولت  ٰىل ما ن هو ع م  بعينها عن غري األخبار  ه  هبذ رب ُخي  كن أنْ يم 

  . ن صدقاً فيكو   ن هو تناولته هبا عمَّ   رب ُخي ر  خ آل املوضع ا   ، ويف باً كذ 

  نفسه،تعاٰىل قديم عامل لاهللا ا قال: ذإه نَّ أل ،بالباطلل لُّ تع وهذا

خرب عٰىل به  متكلَّ وما  و خمربفه ريه،غٰىل دون ديم تعاٰىل القإوقصد 

ه مع أنَّ  باً يكون كذ قع أنْ الذي وه مكن عٰىل الوجوهو ال ي ،احلقيقة

 .الٍ ح كلِّ ختاروه عٰىل رب الذي ااخل حدُّ ض قت، فقد ان ][خرب

ه ما احتمل التصديق أنَّ خلرب با اوحيدُّ  نْ وم أر ق وقد اختا

صادق يف هلم وا، وهي ق ل عنهئَ سمن مسألة يُ  اً فرار والتكذيب،

ق ري حمتمل للصدخرب وهو غ ذلك ، ألنَّ كذباً أو  صدقاً  :كاذبو

 ب.ذأو الك

ديق حتمل التصا اه منَّ بأ رباخل حدَّ  نَّ إ نقوله: أنْ  والذي جيب

ن فرار ملا ليس جيبز، وجائ]] صحيح ٣٤٣ص /[[ والتكذيب

ر، املذكو ألجل االعرتاض الكذبه ما احتمل الصدق أو ه بأنَّ حدِّ 

كذب،  خربه يف احلقيقة ،اً ق صد :ذبق وكايف صادال من ق  ألنَّ 

 كذب ال هلك فخربكذ دقني وليس مهااام صوهنخمرب خربه ك ألنَّ 

 . التي ذكرناها ةلَّ فخربه كذب للع ،كذبًا  :لاق  ذاإذلك كو ة،لحما

 هذان خربان ذا االعرتاض: بأنَّ ه يب عنجي مأبو هاشكان و

ربين  يف خ يصحُّ  ال فكام خر صدق،كذب واآلملعنٰى أحدمها يف ا

كذب  امهنَّ إ :يقال فيهام نْ خر كذب أ آلني أحدمها صدق وافصلنم

 ب، [فكذلككذ ق واآلخرصد امهحدأ  : يقال ل صدق، بامهنَّ إوال 

 ا فيه.رتضوفيام اع القول

يس يف اخلرب واسطة بني ولأظهر، و ل أقوٰى وَّ ألب اواجلوا

 أنْ  نه منخرب عبامل قاً خيرب تعلُّ رب] ال [املخ نَّ أل ،]لكذبالصدق وا

ٰىل ما يس عل أو، اخلرب صدقاً رب فيكون ٰىل ما تناوله اخلن عويك

رب اخلرب، ثبات يف خماإلالنفي و نية بسطاو، وال اً بذفيكون ك تناوله

 كذب.لاوالصدق  بني ربيف اخل ذاً إطة واس فال

يعلم  ق أنْ الصد من رشط الكذب أو ل اجلاحظ: إنَّ قوو

ذب من ال الكبدق أو بالص قد نصفا ألنَّ  ،باطل امرب بحاهلاملخ

هو و )دارل ازيد يف( :امنَّ من قال نَّ  ترٰى أ. أَال ام كذلكيعلم أهنَّ 

 ،دقتص :هويقولون ل ،ادقه صبأنَّ  لغةع أهل الصفه مجيي ،هايف

ه نَّ يف الدار، وكذلك يصفونه بأ يداً ز وأنَّ  قداه صأنَّ هو  علممل ي نْ إو

 ه ليسخرب بأنَّ  ملخربيعلم امل  نْ إو  الدار،ن زيد يفذا مل يكإكاذب 

 دومن اليه هلم خالفنياملون سلمون يصفوامل ؟اولهنعٰىل ما ت

يف  اىلٰ تعاهللا قد وصف تعاٰىل، و اهللاعٰىل  م كاذبونهنَّ بأ ٰى والنصار

مل  نْ إم كذبوا عليه، و]] بأهنَّ ٣٤٤[[ص / ملبطلنيمن ا اً كتابه قوم

 .ا كوهنم كاذبنييعلمو

من أخرب  أنَّ   ترٰى . أَال الكذب جنسمن  قكون الصدوقد ي

 ننه وبني ميالسامع بيفصل ال  اً دق ان صذا كإدار يف ال داً يز أنَّ 

ل فصله يف اجلنس ل خمالفاً  نكا فلو ؟اذبلك وهو كذبرب أخ

 ، ألنَّ يكون كذباً  جيوز أنْ  اً ون صدق كي نفس ما ، بلهامك بيناملدرِ 
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ه ن خربيكو  نانبيِّ  ىلٰ إد به وقص) اهللاحمّمد رسول ( :قالمن 

 رب مل، واخلدةواح ، والعنييكون كذباً  ٰىل غريهإلو قصد ، وصدقاً 

 ليس حيصل فيام قد هذلك كلَّ  ، ألنَّ هتصيغل الجلنسه و اً يكن خرب

ا ذلك نَّبه، وقد بيَّ ر خبااإل ىلٰ إخرب د امللقص  يكون خرباً امنَّ إبخرب، و

 .كتابلمن هذا االعدل  صدر الكالم يف يه يفلنا علودلَّ 

 : ملد حيصل عندها العر قاخباأل أنَّ  يف :صلف

وقوع  روننكِ يُ م هنَّ ة أ يَّ نِ مَ ف بالسُّ رَ عرقة تُ ف مون عنملتكلِّ كٰى اح

دراكات ب اإلبرضوون العلوم خيصُّ وعندها و بارلم باألخالع

 ا. غريهون د

كثار ه واإلالبطالن، ال معنٰى للتشاغل بردِّ ر هب ظاهذ م وهذا

 بدفعه.

 كاملشكل فيام إالَّ  خبار أل عند االعلم من صل حي كل فيام ما املش و 

 دخلم  ا وم دراكات، ب اإل رضو  من ا ملشاهدة وغريه صل عند ا حي 

ٰىل إ ا تسكن فوسن ن   ترٰى أنَّ ك. أَال  ذلا يف  كدخله هذا إالَّ  هات يف بُ لشُّ ل 

امللوك  وجود  ىلٰ إ خربنا عنها، و ام أُ نَّ إ ها و هد مل نشا  ي ت لدان ال الب  جود و 

هم، كسكوننا ام يَّ ة يف أ جلاري قائع ا الور، و اادث الكب ، واحلو وسريهم 

عند   حيصل فيام  ] ] ٣٤٥/[[ص  عٰى دَّ ا  فمن  ؟ شاهداتبامل  العلم  ىلٰ إ 

  ك باملشاهدات.  ذل عٰى لم، كمن ادَّ ن وليس بع سبا وح   ه ظنٌّ بار أنَّ خ األ 

هل هو رضوري   ،خبارعند األ لمول العصح ة كيفيَّ يف :لفص

 كتسب؟أو م

علم،   عنده  حيصل ب الفرض :بني رضخبار عىلٰ األ علم أنَّ ا

بلغ  ي ا ملوماد أخبار اآلحكتسب، كم وه رضوري أ لف أنَّ يختف

 التواتر. حدَّ ه وناقل

بني:   رضم، وهو عىلٰ لعلل عنده اآلخر حيصاب والرض

ٰى ال ر حتَّ باك األخلت اقل سمعع لكلِّ صل العلم به ا حيأحدمه

 ار.الكب واحلوادثلوقائع بار البلدان وافيه، كأخ كَّ َش يُ  جيوز أنْ 

  تدلَّ نظر واس ملن الَّ إحصول العلم عنده ب جيخر ال ب اآلوالرض

عن خبار اإلعليه، ك بوز الكذفة من ال جيبصين ربخامل م أنَّ لوع

 الشيعة رويهي ي، وكاخلرب الذقرآنسوٰى ال  نبيِّ جزات المع

 .ملؤمنني عٰىل أمري ا ة من النصِّ ميَّ اإلما نم

 لمن فع رضوريلم به الع نَّ أ وم عٰىل ل ذهب قوَّ فالقسم األ

ام، فقهوا منو عيلٍّ  يبهاشم وأ ب أيب ، وهو مذهةدتعاٰىل بالعا اهللا

، وهو عليه تدلٌّ ومسك مكتسب لعلم بذلا  أنَّ ىلٰ إذهب قوم و

 . افقهن واسم البلخي ومالق مذهب أيب

لعلم   صفة هذا اف عن القطع عىلٰ  التوقُّ فيسن وٰى يفقي والذي

واحد  لِّ  كونه عىلٰ ويز كب، وجتكتسأو م وريه رضيه بأنَّ املشار إل

 أنْ  خبار يمكنهبذه األلم لعا ألنَّ ك ذل يناقوَّ  امنَّ إني. وهالوج من

 نْ لتي ال جيوز أعة اعلم بصفة اجلاملة الاجلم م له عىلٰ قد يتقدَّ  يكون

 ىلٰ إعلم مستند ه يتواطأ عليه، ألنَّ  أنْ  ذب، والكلاق منها فتَّ ي

ص [[/ امَّ له، فرتصوَّ ك وف ذلركون قد عي ئز أنْ العادة، فجا

 الصفة التيلك ت عىلٰ و من ه رمصاواأل البلدان نه عخربَّ ]] ٣٤٦

كان ذلك خبار، وألا لصدق هذه اعتقاداً  عل لنفسهذكرناها ف

 اله ال رضوري�  كسباً ن ، ويكوةماملتقدِّ  ملةاجل ملطابقته لامً اد عاالعتق

 فيه.

ما ة عٰىل مل اجليفالتفصيل دخال إ قول: إنَّ ي أنْ  وليس ألحدٍ 

 دنا أنَّ نفع ة،لم مثل اجلعىلٰ  اري� ل رضوصن فيام له أ  يكوامنَّ كرتم إذ

ر بعينه برض ذا علمناإف  اجلملة،عىلٰ  يحاً بيكون ق  نْ أن الظلم أمن ش

 .رةطابقة اجلملة املتقرِّ مل علامً  ناكقبحه، ول اً قادظلم فعلنا اعته أنَّ 

 هك أنَّ وذللك، ذلتفصيل كسبة واعلتم اجلملة مكتوأنتم قد ج

 أوة رومة بالرضولرة معرِّ قتتكون اجلملة امل أنْ  فرق بنيال 

ا منَّم من عل نَّ فصيل، ألتعليها البنٰى يُ  أنْ تساب يف جواز باالك

ادر لقا أنَّ و ،قادراً  يكون أنْ نه الفعل جيب م من صحَّ  ساب أنَّ باكت

لذوات  بعض اعلم يف ملة، ثمّ عٰىل سبيل اجل ايكون حي�  جيب أنْ 

ذوات لك الت نَّ أل يفعل اعتقاداً  أنْ  من دَّ فال ب]، علالفة [صحَّ 

 اأهنَّ  م يف ذاٍت لذا عإلك . وكذعلامً كون االعتقاد رة، ويادق  نهاعيب

ا ألهنَّ  اً داقاها اعتذكرنتي م اجلملة الدُّ ع تقيفعل م أنْ  بدَّ درة، فال اق 

ملة ل يف اجليف دخول التفصي ذاً إفال فرق ، ة ويكون علامً حيَّ 

 ب. سملكتواوري ني الرضة بمقدِّ تامل

يفعل اهللا ون يك أنْ  ًا مكن أيضفم ه،انَّه وبيَّ انما ذكر وكام يمكن

يه عٰىل ما ذهب إلا شاكلها وم البلدان ا ألخبارنعند سامعلنا العلم 

مرين قطع بسبب أحد األ يل عىلٰ لد  العقليس يفول دة،لقوم بالعاا

 نْ ب أفيج ،التكليف من رشوطء يف ذلك بيش الشكُّ  ال خيلُّ و

 مرين.د األأحبع طيل قال دىلٰ ر ععثَ يُ  أنْ  ىلٰ إ زاً وَّ جم يكون

 :ة بأشياءرو الرضمن قطع عىلٰ  ق]] وقد تعلَّ ٣٤٧[ص [/

 عن قعاً ووا باً ر لو كان مكتسخبام بمخرب هذه األ العل  أنَّ  : ل األوَّ 

وهم  يكذبوا  جيوز أنْ الذي ال   حدِّ ىلٰ إ املخربين وبلوغهم ل ل حا مُّ أ ت 

 مِّ اعو ل يه من ا ف ك وينظر ذل  عىلٰ  ّل يستد  مل من  كون ي  أنْ  يه، لوجب عل 

. م دث العظا دان واحلوا  يعلمون البل لناس ال ا  وب دين ورض قلِّ امل و 
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 وريالعلم الرض  حدَّ  العلم بذلك أنَّ شرتاك يف اال رضورةً  ومعلوم

زالة ذلك عن إ ن من ا ال نتمكَّ خبار البلدان، ألنَّ أ  بمخرب  م ل ع م يف ال قائ 

  ي.ور رض علم ال ال هذا حدُّ . و فيه   ك التشكُّ وسنا والنف 

  لم رضوري صارٌف ذا العه ٰىل أنَّ إذهب د من تقاعا أنَّ  :ثاينلا

 يكون كلُّ  نْ كان جيب أ، فالل عليهواالستد هالنظر فيعن  قويٌّ 

خبار، هذه األ  بمخربملاعري غري ورض علمهذا ال د أنَّ اعتقمن 

م لعلامن  مجاعتنا ب خلوُّ النظر، فكان جي فه عناعتقاده يرص ألنَّ 

 الف ذلك.خ رةً وومعلوم رض .ههابا أشوملدان بالب

اب ريق اكتسط : إنَّ الً به أوَّ  قوافيام تعلَّ  هلم القد يق :الثالث

وبني ها خرب تكذب يف وز أنْ  جية التي الاجلامعلفرق بني با العلم

وطويل ٰىل دقيق النظر إاج ليه، قريب ال حيتع وز ذلكجي من

 التي قضت ةعامني اجلفرق بدات اللعابا فعاقل يعر وكلُّ  ل،التأمُّ 

س كذلك. ه، وبني من لي تروييامالكذب عليها فبامتناع  تاعادال

 ة عىلٰ فات مبنيَّ ترصُّ ورضوب ال راتمن التجاة دنياويَّ لملنافع اوا

فيه.  ل كاٍف ة، ويسري التأمُّ اد العىلٰ إ و مستندق فهلفرحصول هذا ا

 راباألخ ذهرب هخم لمواعال ي أنْ  ةالعامَّ دين ويف املقلِّ فال جيب 

 ناه.ا ذكرمل حتقيق وتدقيق كونوا أهليحيث مل  من ]]٣٤٨[ص [/

العلم   حدَّ  لكم أنَّ م سلِّ ال نُ : ثانياً  قوا بهم فيام تعلَّ ويقال هل

فعله  ه ماسه، بل حدُّ نفعٰىل  هعف دعاملِ  العىلٰ هو ما يمتنع  وريالرض

ن أمتكَّ  ه ال وجدوري عىلٰ قن جنس ما هو مي ممَّ نِّيف من هو أقدر م

عٰىل  دليالً  دِّ دتم به من احلما تفرَّ  اجتعلو ي أنْ نبغي فال ، ن دفعهم

 اخلالف.موضع 

امعة التي اجل الفرق بني صفة : إنَّ ثاً ثالقوا به يام تعلَّ فقال هلم وي

واستحالة الكذب  التواطؤ عليها،ع المتنا بذيها الكز علجيوال 

 شالتعيُّ  ىلٰ إ اجتهمحم وقوهلعند كامل لجئني ع، العقالء كاملعليها

البواعث عٰىل ة، وويَّ لدواعي إليه ق بذلك، فا مٰىل العلإف لترصُّ او

 فرق قبل أنْ م وهذا اللعلء هذا اصل للعقالحرة. وقد فعله متوفِّ 

يكون  تنع أنْ مم ه غرينَّ أ ذكرتم  الذياد بعضهم باالعتق صَّ تخي

 .م عليهه وتقدَّ العلم بام قلناه قد سبق

  نَّ أب  البلخي عاملاً  سما قلا وأبيكون ال  أنْ جه لو ا اعٰىل هذ ويلزم

وري،  رض لم بذلك الع د أنَّ ه يعتق ، ألنَّ ث حمدِ  ىلٰ إ ثات تفتقر املحدَ 

   يكون عاملاً ال أنْ ن النظر، فيجب صارف له علك عتقاده ذوا

ء من صفاته  ٰىل، وال يش تعا باهللا ارف ع  ون غري كي وجيب أنْ لك، بذ

 به.  قواعلَّ ت  ه فيام ا مثلن قل بلخيل لوه يف اء قايش  وأحواله. فأيُّ 

ن وما أشبهها  البلداب يكون العلم أنْ زتم جوَّ  اذإقيل:  نْ إف

ب يوافق مذهلم وقوع العيف رشوط  هل قولكمف ،ارضوري� 

 هم؟طون غري رشوطتشرت ني، أمالبرصيِّ 

لم  وطنا يف حصول هذا العفرش يذهبون إليها زنا موَّ جذا إا: قلن

وط رشالل ير تفاصذك ]ضعوذا [مس هها، وليهم بعينرشوط

به عن  وخيرج وله يط]] ألنَّ ٣٤٩/[[ص  ،تهالة عٰىل صحَّ لدالاو

 ابنا هذا. غرض كت

يقع العلم   شرتط فيامن نْ قلناه أ  موجب ما وجيب عىلٰ 

 اخلرب ملك رب بذلخأ  يكون من أنْ  بارعنده من األخ وريرضال

 رب،خلنه امَّ ضالذي ت لنفي ذلك عتقادٰىل اإيسبق لشبهة أو تقليد 

بموجب عن ادة وليس عٰىل الإ مستنداً  كان ذاإلم عال اذه نَّ أل

 اهللاعلمه  اة بحسب مائدة وناقصه عٰىل رشوط زز وقوعجاسبب 

 ادة.وأجرٰى به الع املصلحةن  متعاىلٰ 

بني  فرٍق  يقال لنا: أيُّ  لئالَّ  طا] الرشذه[زيادة  ىلٰ إنا ام احتجوإنَّ 

لقرآن  اوٰى س  بيِّ النات زجردة بمعابار الودان واألخالبل خرب

 ؟كشبه ذلأ   ومايح احلٰىص لقمر وتسبا اجلذع وانشقاق حننيك

د به يتفرَّ  الذي يلِّ اجل رب النصِّ بلدان وخلأخبار ا بني أيضاً  فرٍق  وأيُّ 

،  اه رضوري� كلّ بذلك  لمون العكي جزتم أنْ  أ أالَّ يَّة بنقله؟ وماماإل

 ؟ههاا أشبومأخبار البلدان  كام أجزمتوه يف

  فعل العلم من عتقاد مانعاً اال ىلٰ إبق ن السيكو نْ أ  عنيمت سولي

ده ولِّ ما يُ  اد بخالفٰىل االعتقإالسبق  أنَّ  ة، كامادوري بالعالرض

 كلا جاز ذذإف لم،ليد النظر للعن توالفينا مانع مكثر خمند أ ر عالنظ

 ه العادة.ريقجيوز [فيام] ط وجب فأوٰىل أنْ سبب مو فيام ه

عل يف ال  أنْ يقتيض  هذاعىلٰ  بجفي يقول: نْ أ  ألحدٍ  وليس

عل  املعلوم، ويف في ذلكلنٰىل االعتقاد إملن سبق  وريالعلم الرض

 اجليلِّ  ي بالنصِّ ورلم الرضالعيفعل  أنْ  ا يقتيضذيسبق. وهملن مل 

الفه، وكذلك املسلمون يف خم اعتقاد ىلٰ إبقوا  يسم مللشيعة، ألهنَّ ل

وم يف املعل إنَّ  ول:نق نْ أه يمكن نَّ أ ذلك ا. ولتي ذكرناهعجزات اامل

 نفيه اد ٰىل اعتقإسبق ا يمكن المذا كان من باب إ فسهن

بفعل   العادةاىلٰ عتاهللا  رِ يد مل جيلة أو لتقا لشبهإمَّ ]] ٣٥٠ [[ص/

ٰىل  إ عقالء داعٍ اليدعو  نْ أ  ال جيوزا ممَّ  كان نْ إي به، و وررضالعلم ال

 نْ ن إلدابلان عرب كاخل ،هلهة يف مثرتض شبفيه، وال يعاعتقاد ن

 ا ذكرناه.رب عٰىل معند اخل اه رضوري� م بلون العيك أنْ جاز 

الطني الء املخقن يف العيكو زوا أنْ يقولوا: فأجي هلم أنْ س ولي
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من فعل  ادة العاعتقاد منع ب ىلٰ إألخبار من سبق لسامعني لا الن

عرف يه ال نَّ يكون يف خربكم بأ زوا أنْ ري له، فجوِّ ولم الرضعلا

خبار وكامل أله اعمع سامعظام ادث الحلور وااالكبان دلبعض الب

 .صادقاً  هعقل

 ىلٰ إسبق  ىلٰ إقالء ي يدعو العه ال داعأنَّ  رضورةً م ا نعلوذلك أنَّ 

وال ث. ظيم من احلواددث عالبلدان، أو حان ي بلد منف اعتقاد

ب أخبار املعجزات لك مفارق هذا الباذ يف مثل لخشبهة تد

الفاسدة ات دالعتقاٰىل اإفيه  سبقز الوا جيممَّ  لكذ لَّ ك نَّ أل، النّص و

 ملختلفة.اللدواعي 

 أنْ ال جيوز  يقول: أنْ ة مذهبه بق يف نرصيتعلَّ ه نَّ إف ا البلخيوأمَّ 

ان لبلدن ارب األخبار ع، وخمبام ليس بمدرك وريم الرضلعليقع ا

ك لن ذيكو ذلك، فال جيوز أنْ  اك من مل يشاهددرإب عن ئاغأمر 

 ارضوري�  سِّ ان احلوائب عم بالغلعلون اكلو جاز  هنَّ أل ،ارضوري� 

 ه.علي ال� باملحسوس مستدون العلم كي جاز أنْ 

صل بعد ام حينَّ إ خبارخرب األالعلم بم ك: بأنَّ ق يف ذللَّ ام تعوربَّ 

 كتسب.ه مأنَّ  عىلٰ ذلك  م، فدلَّ صفاهتا ول املخربين هبأحوال تأمُّ 

ائب الغلم بعال أنَّ  زعمت مَ ـلِ : ]وىلٰ األُ [ ن الشبهةفيقال هلم ع

فعل  عىلٰ   قادراً تعاىلٰ اهللا  ليسأوَ  ؟ارضوري�  كونيال  ن احلسِّ ع

العادة  جرٰى فعله بمي من أنْ  رام املنكف ؟ع غيبتهعلم بالغائب مال

 وصة؟خمص خبار مجاعةإند ع

ليس يف مقدوره  ذلك أنَّ  عيدَّ ي له أنْ  وليس]] ٣٥١[[ص /

، ة عليهالقدرف بوَص يُ اٰىل ال بذاته تعم لعلا : إنَّ يقول اٰىل، كامتع

اهللا ن فعل يكون مد كات ق باملدرَ  لم احلادثعال ٰىل أنَّ إذهب ه يألنَّ 

 وهو بذلك وإالَّ علم يفعل اله، وليس وبعض الوجاٰىل عٰىل تع

 ه ال يصحُّ ألنَّ ، ىلٰ تعا هتعلم بذاه الذهبس كذلك عٰىل مولي مقدوره.

يفعل  أنْ بني  فرق أيُّ ٰىل هذا وعه. جوومن الوجه  منه عىلٰ  وقوعه

عند  نههذا العلم بعي] يفعل نْ أ دراكه وبني إعند ك رَ باملد [العلم

 نَّ عليه، أل ال� هد مستدون املشاكي جيز أنْ ام مل نَّ إو خبار عنه؟إلا

 عقل.ال لكامل رضورةً  قلَّ املشاهد مع

رشط  من نَّ ، ألرضورةً  معلَ  يُ ر فيامنظَ ويُ  دلَّ ستَ يُ  نْ أ حُّ وال يص

 .ظور فيهاملنم بالعل ر ارتفاعة النظحَّ ص

، ومن ٰى ة عٰىل دعوبنيَّ الصواب وم الثانية بعيدة منهة بوالش

بار عن خاأل بمخرب العلم نَّ خصومه: أم له من سلِّ هذا الذي يُ 

 ن؟يخربملالصفات  لأمُّ التاها يقع عقيب جمر بلدان وما جرٰى ال

من غري ه يقع نَّ : إونلورة يقولرضان أصحاب ليس خصومه موَ أ 

ين ال املخربوم أحعلَ ام يُ نَّ إه نَّ إن، واملخربيوال حألل مُّ أء من التيش

 ه؟أخربوا عن اوري له ممَّ لم الرضلعبعد حصول ا

باب ما   ن منذا مل يكإخلرب ة ا صحَّ ل عىلٰ ستدالطريق اال افأمَّ 

الشبهة  جاز وقوععقالء فيه، والاك شرتاو لم عندهالع قوعجيب و

عه م يصحُّ ال  دٍّ  حىلٰ إ كثرةللغت من ااعة قد بيرويه مج أنْ و هف :فيه

ٰىل إ مضافاً  نعلم نْ وأ خرب الواحد، نها عن املمفق الكذب يتَّ  أنْ 

وما يقوم  كالتواطؤ جامع الكذب عها عىلٰ ملو مل جيه ذلك أنَّ 

 وا عنه. خربعامَّ  نة زائالهبشلبس والال أنَّ  م أيضاً علَ يُ ه، وقامم

 ة عنطبال واس ِرب عة ُخت ا كانت اجلامذإا هذ ]]٣٥٢[[ص /

يف مجيع  ذه الرشوطهاسطة وجب اعتبار ا وهان بينك نْ إ، فخربامل

 .املخرب ء يف نفساع االنتهٰى يقحتَّ  ه من اجلامعاتت عنربَّ من خ

ظاهر، رب اخل ةالعلم بصحَّ  ة يفوط املذكورالرشأثري هذه وت

] ال همعه [أنَّ  معلَ الذي يُ  حلدِّ ا ىلٰ إالكثرة  تبلغ من ذا ملإة عاجلام نَّ أل

كون ت نأمن أنْ  املخرب الواحد ملعن  ب منهافق الكذيتَّ  أنْ وز جي

ذا إو االثنني.والواحد  وز ذلك يففاق، كام جيتِّ بيل االس كذبت عىلٰ 

ن وكي زنا أنْ جوَّ ا، امه مرتفع عنهم مقلتواطؤ وما يقوا لم أنَّ نعمل 

الكذب ٰىل إتدعو  ة أيضاً شبهالوالتواطؤ.  لعٰىل سبيوقع ب الكذ

ني عن مذاهبهم بطلمن امل الكثري خللقر اخباأكمع عليه وجت

واطؤ يكن هناك تمل  نْ إفيها و عليهم لةالشبهة الداخ اطلة ألجلبال

 . ممنه

 ة بني أنْ لشبهرتفاع اللبس واا طناه مناشرت ل فياموال فص

 يصحُّ  قد هةبالش  أنَّ يف، مشاهدٍ  غريأو  اً دهاه مشعن خربامل يكون

هتم كثر رٰى معوالنصا يهودال أنَّ   ترٰى َال مرين. أ ألعرتاضها يف اا

وا مر فيه، وظنُّيهم األعلله ملا التبس وقت سيح نقلوا صلب امل

لت الشبهة ودخ سيح املو ه وباً رأوه مصل شخص الذيال أنَّ 

 يعرفه الصورته، ف لوتتبدَّ  هت حلييتغريَّ قد املصلوب  نَّ م، ألعليه

قوي ل يتأمُّ ن الع ب أرضاً عد املصلوبه، ولب رفاً ن كان عاممَّ  ريكث

 ه.أمر بهة يفالش

طة املتوسِّ  امعاتاجل وط يف كلِّ رشاط هذه الوالوجه يف اشرت

يف مجيعهم  معلوماً  كنمل ي ذلك لو ، ألنَّ هملخرب عنننا وبني ابي

عنه من  ن خربَّ عمَّ  قاً داصخربين ن املا ما كون من ولينزنجوَّ 

مل تتكا ن حيث ملم باطالً  صلرب يف األكان اخل نْ إو ات،عاماجل

 دَّ وط فال برشٰى تكاملت هذه الومت جلميع.وط يف االرش
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 من كونه ال ينفكُّ ه ، ألنَّ ون اخلرب صدقاً ] من ك]٣٥٣ [[ص/

 اً ق افع اتِّ وق ن يكو] من [أنْ  دَّ ال بف ٰى كان كذباً ، ومتذباً أو ك صدقاً 

من  ه فال بدَّ كلِّ  ا عٰىل فقد ذلكطعنق  اذإشبهة، ف لوألجؤ اطلتو

 .ه صدقاً كون

فاق ا اتِّ أمَّ نه: بيِّ نُ ائط فنحن وت الرشبثب العلم ىلٰ إيق الطرا فأمَّ 

لم ة والعن اجلامعميقع  أنْ  د فال جيوزاملخرب الواح كذب عنال

ني نثالواواحد ا للفق منها وأهنَّ  يتَّ ذلك ال ة، وأنَّ ال اجلامعبح

 واحد  ِرب ُخي  جزنا أنْ اقل شبهة. وهلذا أ  ع ىلٰ عوال يدخل  ةً وررض

ن رأسه م مِّ س عٰىل أُ ام تنكَّ مإلا بأنَّ اجلمعة يوم مع اجلا ن حرضممَّ 

 ل مجيععٰىل سبي ذا اخلرب عن مثل هِرب ُخي  جيوز أنْ ، وال اً املنرب كاذب

 اأو مطؤ لتوا الَّ نهم كثرية إعة ماجلامع أو مجا  املسجدرضمن ح

 ه. ماقوم مقي

امع  تحالة اجتاجلامعات باسامتناع ما ذكرناه من  هَ بِّ وقد ُش 

 عهم عىلٰ امصفة واحدة، واجت ىلٰ عم شعر عٰىل نظرية لكثعة ااجلام

 هَ بِّ وُش  سبب جامع.  من غري معنيَّ ء ل يشأكف خمصوص وترصُّ 

ري ن غعة مأو اجلام واحد الِرب ُخي  ة أنْ استحالمن  ناهام علمب أيضاً 

 .فاق صدقاً باالتِّ رب خلافيقع  ة،ريثر كومأُ  م عنلع

مفارق  واطؤ تن غريمبالصدق  ة الكثريةخبار اجلامعإوجواز 

 يف الصدق جيري جامع، ألنَّ  الكذب من غري سببا بهخبارأل

ه،  مقام ا يقومتواطؤ وم جامع من صل فيه سببدة جمرٰى ما حالعا

س يلوه. علي باعثه وإلي عٍ دا دقاً رب صملخرب بكون اخلوعلم ا

ه من أمر اجلامعة علي يف اجتامع الكذب ال بدَّ  نَّ أل لكذب،ا ذلكك

 . جامع هلا

حادثة لعظيم عن انا اخللق ِرب ُخي  أنْ  لاستحا ذكرناه الذيذا وهل

 نْ أ يستحل مع هلم، وملمن غري سبب جااذبون ك جرت وهم

 طؤ. توان غري]] صادقون م٣٥٤/[[ص  ك وهم وا بذلِرب ُخي 

ان ام كطؤ عٰىل اجلامعة، فربَّ تواال فقدب ]علملا[ ىلٰ إ قيالطرا وأمَّ 

بة كاتملة أو ها مراس[عليطؤ لتواايل معها عات يستحكثرة اجلام

ال  يع أهل بغدادمج أنَّ  ا نعلم رضورةً وسبب، ألنَّ  وجه وعٰىل كلِّ 

 اتبةمشافهة وال بمكباجتامع وا ال ل غريهمجيع أه اتواطئو نْ جيوز أ

عليه من اجلامعات لك ذ زو من جييف ]لتواطؤا نَّ  أ مراسلة، عىلٰ و

ر يظه أنْ  ة من عاد الٰى بمجر دَّ سلة، ال بكاتبة أو مرابمشافهة أو م

  ذا حكم وه طهم يف علمه.من خال لُّ كيشرتك  هم ظهوراً الطخملن 

 .هيمكن دفعلعادات ال ٰىل اإمستند 

خويف السلطان ة كتسباب اجلامعاألاطؤ من تووم الما يق افأمَّ 

 من ظهوره وعلم الناس به، ألنَّ  يضاً أ  ال بدَّ ف ،هاجمر يجير وما

بعد  الَّ لطان إخوف السجل د أللواحامر  األجتتمع عىلٰ اجلامعة ال 

به من العلم  دَّ ه ال بالور، وما هذه حغاية الظه يظهر هلم أنْ 

 ليه.يعثر عذا مل إ هعٰىل فقدوالقطع 

ذي  لا رباخل خمرب  عن اللبس والشبهة فاعم به ارتعلَ يُ  ا مافأمَّ 

 اهداً ا مشإمَّ  كعن أمر مدرَ   اجلامعةِرب ُخت  ه اجلامعة، فهو أنْ ت بخربَّ 

ن ذلك عب اللبس والشبهة سباأ نتفاء م اعلَ ، ويُ عاً مسمو أو

 معلَ ة يُ لومة حمصوركات معاملدرَ  لتباساب أسبا نَّ إخرب، فامل

 . رضورةً نتفي حيث ت انتفاؤها

لتي  ا اتبقطلا ناها يفري ذكالت وطثبوت الرش معلَ ا ما به يُ أمَّ و

لتي اقوال األذاهب أو امل رية بأنَّ العادات جا تروي اخلرب: فهو أنَّ 

 أنْ  دَّ فقد، ال ب خفاء، وتوجد بعد بعد  وتظهر عد ضعف،ٰى بتقو

بني  ن ألهلهاواملخالط ق العقالءفرِّ حاهلا، ويُ لك من ذ فعرَ يُ 

هم كلُّ  سلنام اعلهتا. وهلذا قوَّ و ودها، وضعفهافقدها ووجماين ز

 ة ومناريَّ ة والنجَّ اخلوارج، وظهور مقالة اجلهميَّ ل اء حداتبا

خبار األعي ممن سا العقالءفرق ، وراهم] جيري جم]٣٥٥[[ص /

 مها. دَّ تقهتم وبني ما حدوث مقاال بني زمان

ذي  رب الفة اخلاها يف صنالتي ذكرذه اجلملة ت هذا صحَّ إو

 العلوم بمف ل،الدستاال ريقط من ادقاً ه صرب بيكون املخ أنْ  بدَّ  ال

وط اها والرشات التي ذكرنجلميع املسلمني هذه الصف شكال أنَّ إ

ه أنَّ  لقطع عىلٰ ا، وون به كذباً ِرب ُخي ون ما عة من كملانا ااهنَّيَّ بالتي 

وفرقة  ،طوائفهم طائفة من ات حاصلة لكلِّ ه الصفهذصدق. و 

 ةهبلشه ا مثليف تدخل الا ء ممَّ خربوا بيشجب متٰى أ م، فين فرقهم

 .ه حقٌّ نَّ عٰىل أ  عطَ قيُ  أنْ 

 سننيبال مه وما تقدَّ  وقتنا هذا ماميَّة يف الشيعة اإل  أنَّ  ومعلوم أيضاً 

الكذب رتفاع ا ائط ستوٰىف لرشامل  حلدِّ ا ٰىل إ من الكثرة  غوا ل ، قد ب الطوال 

فرقة من  كلُّ ني، و ملسلم كصفة ا ذكرناه  فتهم فيام ص  م، وأنَّ عن خربه 

  . ا حق�   ون يك   أنْ  ه ل ق دوا بن فرَّ ت  ام ، فيجب في ني لم املس ق  رَ ِف 

  نمامة م إللكالم يف اله عند اصِّ فع الكالم يف ذلك ونُ شبِ وسنُ

لكالم يف لقدر من ااته، وهذا ومشيَّ  ىلٰ اتعهللا اب بعون كتاال هذا

ه  ة يف بسطد، والزياهذا الكتابيف غرضنا يف  ر كاٍف باخاأل

 .رَخ أُ ع بمواض ليقريفه يوتع

 *  *   * 
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 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /لرشيعةل اوصأُ  لذريعة إىلٰ ا

 :خبارالكالم يف األالسابع: باب ال ]]٣٤١[ص [/

 صول]:وفيه عرشة ف[

 :امهكأح همِّ اخلرب وم حدِّ  يف: لاألوَّ ل فصال

 نَّ أل دق أو الكذب،يه الصف ه ما صحَّ أنَّ اخلرب ب دَّ ُحيَ  لواجب أنْ ا

 الصدق والكذب يهف صحَّ  ه مانَّ ب بأتُ كُ يف ال بام يميض هحدَّ 

ث ه تعاٰىل حمدِ كقولنا: إنَّ  ، صدقاً الَّ تكون إ ي التالخبار قض باألنتَ يُ 

قض نتَ ويُ  ن.يحاقب لكذبااجلهل و فسه، وإنَّ أو عامل لن للعامل،

 ث،العامل حمدَ  صانع نحو قولنا: إنَّ ك ،كذباً  بام ال يكون إالَّ  اً ضأي

 ن.ب حسوالكذ

 من اً فراريق والتكذيب، دتصال حتمله ما ابأنَّ قوم ه دَّ وقد ح

ه بأنَّ  اخلرب دقا، أو كذبا. وحدُّ ص امهنَّ إ :ق وكاذبصاد يف يقول أنْ 

 يف نفسه،يح صح كذيبتوال]] ٣٤٢[[ص /ديق احتمل التص ما

صادق رب عن خلا الصحيح أنَّ . واحلدِّ  ما اخرتناه من ٰى جمر وجارٍ 

خمربه ليس  نَّ أل،  كذباً إالَّ  يكون ال اا أو كذبصدق  امهنَّ وكاذب بأ

 هو به.ما  عىلٰ 

مت تقدَّ  الكالم وإنْ  نَّ ملخرب، ألا بقصد اً ربيصري خ امنَّ إ واخلرب

د (حممّ  ئل:لقااقول  نَّ صد، ألالقه بيفيد ق باملَّ ام يتعإنَّ واضعة فيه فامل

 بالقصد. إالَّ   عنه كون خرباً هللا) ال يارسول 

 فاعرتال خرباً  يةاككون احلت لفظه، والخلرب كية اوحكا

 القصد.

 كانتو ، ولاً ربخ يكون اه الركالكفر عند اإل كلمةوإظهار 

ال  تعريضاً  كلمة الكفرح له إظهار بيام أُ ، وإنَّ كذلك لكانت كفراً 

 . راً خباإ

  مرين، األواسطة بني  ن صدق أو كذب، والو ملال خي واخلرب

 نوكي ن أنْ م هعنملخرب ا وفال خيل  عنه،ملخرببا قاً  تعلُّ للخرب نَّ أل

 ربله اخلوان ما تس عىلٰ يل ، أوكون صدقاً  فيما تناوله اخلرب عىلٰ 

 رب اخلربخم اسطة يفثبات وواإل . وإذا مل يكن بني النفيفيكون كذباً 

 والكذب. صدقلبني ا يف اخلربطة واسفال 

  ذلك)ه ك من علم كونإالَّ  اً ذبه ال يكون كااحظ: (إنَّ وقول اجل

 يس عىلٰ ه لخمرب خرب ا أنَّ لمو عربخم ن كلَّ صفوي العقالء نَّ طل، ألبا

 ه عامل بذلك، ولو كانمل يعلموا أنَّ  إنْ كاذب و هه بأنَّ ه خربلاوما تن

 .اخلرب ة متناولاعامر وجب اعاته كاملوجبت مر رشطاً  العلم

 وإنْ   اهللاىلٰ ارٰى بالكذب عهود والنصييصفون ال ملسلمونوا

ه أنَّ  تقدعي ، بلكاذب هلم أنَّ عيرهم ال كان أكث]] ٣٤٣[[ص /

ن كوي ب أنْ جولاجلاحظ عاه دَّ مر عٰىل ما ان األصادق. ولو كا

،  ةه) مناقضبكذب عامل هيعلم بأنَّ ه كاذب وال قول أحدنا لغريه: (إنَّ 

حظ بنٰى لك. واجلاذ ، ومعلوم خالفاحق�  يكون نْ  يمكن أ ا الوممَّ 

 الن م أنَّ  هتقادعوا ورة،رض اوأهنَّ  ف،ه يف املعار مذهبىلٰ هذا ع

 الَّ إصف به يتَّ  فلم ، الذمَّ  يقتيض بًا ذور، وكونه كاذفهو مع رفعي

املذهب،   بطالن هذا وغريها )الذخرية(ا يف نَّعلم، وقد بيَّ المع 

 وق الذمِّ مقامها يف حل يقومفة رن املعن مملتمكِّ ا نَّ  أ ىلٰ لنا علَّ ود

 .ابواستحقاق العق

  امنهبييفصل  السامع ال نَّ ذب، ألجنس الكدق من والص

 .نهامدراك بيل باإللفص ختلفا يف اجلنسولو ا اك،درباإل

صد  لق جلنسه وال لصيغته وال لوجوده، بل اً رب خربخلامل يكن و

 اً مل يكن أمر مراأل نَّ عٰىل أ لنا به دلَّ  ءيش لُّ ، وكرباً إٰىل كونه خاملخرب 

لة يف هو دالًا ذكره مبسوطمنا دَّ ا ق مر ممَّ ألا جع إٰىل أحوالير ءليش

 .تهنٰى إلعادمع فال ،رباخل

ل  ما حيص راخب  األيف أنَّ  يفالثاين: صل فال ]]٣٤٤[[ص /

 :عنده العلم

ة يَّ نمبالسُّ  فعرَ فرقة تُ ت حكوا عن أصحاب املقاال اعلم أنَّ 

 العلم م يقرصونخبار، وأهنَّ من األ ءيشم عند وقوع العلر نكاإ

 ريه.ون غدراك دإلعٰىل ا

 من سكون ا نجدنَّ أ ب ههذا املذ ن بطالعىلٰ  ي يدلُّ والذ

ا م العظام ثدواحلوا كبارال دانوجود البل تقادنفوسنا إٰىل اع

ن علم يقني كمذلك  أنَّ  ك يفنجده عند املشاهدات، فمن تشكَّ 

عاه يف دَّ كمن ايٌّ قو ظنٌّ ه عٰى أنَّ ومن ادَّ  ر،آلخيف ا كتشكَّ 

 مرين.األ

ف الخن من ويك نْ أ - اق� كاية حانت هذه احلك إنْ  - ه شبواأل

لم الع ليه به عنٰى، واشتاملعيف االسم دون  ام خالفذلك إنَّ  يف

 .ة. وهذا القدر كاٍف وله يف السوفسطائيَّ نقكام  ،نِّ بالظ

 : خبارألم اأقسا يفثالث: الفصل ال]] ٣٤٥[[ص /

 خمربه م أنَّ علَ هلا يُ م: أوَّ الثة أقساثخبار تنقسم إٰىل األ م أنَّ علا

: لثهاما تناوله. وثاليس عٰىل خمربه  نَّ أ م لَ عيُ  :ثانيهاو تناوله.ما عٰىل 

 ه.ف فيتوقَّ يُ 

  معلَ يُ  :عٰىل ما تناوله عٰىل رضبني: أحدمهاه خمرب نَّ أ م علَ يُ وما 

بأنَّ  ناربمن أخ  خالف خربريبغ ثالهمضطرار، وك من حاله باذل
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ي فيه الذعٰىل اخلالف  -لتهم مثحتتنا، ومن أ  نا واألرضق السامء فو

 حلوادث العظام.الكبار واالبلدان ن عر باخاإل -ذكره نسو

املتواتر  له باكتساب، كاخلرب اوما تن ىلٰ خمربه ع نَّ م أ علَ يُ  أنْ  :خرواآل

 د أحلقأمجعها. وق بة مَّ ألُ وخرب ا وخرب رسوله   تعاىلٰ وخرب اهللا

يح منها من  صح البنيِّ عليها، ونُ  مسنتكلَّ  قهبذا القسم لواح قوم

 اٰىل.اهللا تع ةمشيَّ ب ايهلتهينا إنسد إذا افاال

إٰىل  قسمين وله، ف ا ن ت ٰىل ما يس ع ه لخمرب  م أنَّ لَ ع يُ  ا اخلرب الذيوأمَّ 

 ملَ ع يُ  : اين اضطرار، والث من حاله ب م ذلك علَ يُ  : قسمني: أحدمها 

  .هللا بإذن ا   باهبا  هينا إىلٰ ت م سنذكرها إذا ان قسا أ إٰىل    اب. وينقسم س اكت ب 

عٰىل  هنَّ وال أ  تناوله، ما ىلٰ ع هربخم أنَّ  معلَ ال يُ ي ا اخلرب الذأمَّ و

ال  :اآلخرو مل به،علاجيب  :احدمه: أ سمنيسم إٰىل ق فينقخالفه، 

 جوب عقيلو: نقسم إىلٰ لعمل به يجيب العمل به. والذي جيب ا

ة، وإٰىل  العقليَّ  رِّ اة باملنافع واملضقلِّ عر املتخباف، كاألخال بغري

اد آلحا ر، وأخباالفخت بال دامثاله الشهامعي، وس وجوب

 ه.سنذكر ذيف الة عٰىل اخلالعيَّ حكام الرشردة باأللواا

لني، بني األوَّ الرض]] ٣٤٦ [ص[/من  يناب الثرضا المَّ وأ 

 يقتيض :دمها ح: أ سمنيق سم إٰىل عمل به، فينقال جيب ال وهو الذي

. تصديق الون غري تكذيب ف فيه مقُّ جيب التو :الثاينو ،الردَّ 

 ٰىل.تعاة اهللا يَّ مشبضعه يف مو ءيجيذلك  وتفصيل

 : ارخبند األاقع عالو يف صفة العلم: الرابع صل فال

  رضبني: رضب ال حيصل عنده علم،ىلٰ خبار عألا م أنَّ علا

 علم.حيصل عنده الب اآلخر والرض

  مل علم إذالا نَّ ا الفصل، ألهذ نخارج عل فاألوَّ  بلرضا افأمَّ 

 مكتسب. أو رضوريه  أنَّ لنا يف مالحيصل فال ك

  :سمني العلم ينقسم ق  صل عندهحيوهو ما  اينب الثرضلا اوأمَّ 

يقع  تلك األخبار، وال معيس اقلع به لكلِّ علم ال أحدمها حيصل

 .باركال وادثقايع واحلالبلدان والو، كأخبار منهم فيه شكٌّ 

  ،ن نظر واستدلَّ  ملإالَّ  ه حيصل العلم عند الينب الثاوالرض

 ار عنبخإلا :ثالهمو ب،ذ يكة من الفبص خربينامل أنَّ وعلم 

 نم ماميَّةاإل ويهقرآن، وما ترلعن ااخلارجة   بيِّ عجزات النم

 . يح عٰىل أمري املؤمنني عيلٍّ الرص النصِّ 

 هداقع عنالعلم الو أنَّ ٰىل إذهب قوم ل، فم األوَّ ا القسمَّ فأ

 وأيب يلٍّ أيب ع هبو مذ لعادة، وهتعاٰىل با وري من فعل اهللارض

 الفقهاء. و]] ٣٤٧ [[ص/مني لِّ كملتن ام ومن تبعهام مهاش

 تسب ليسك مكبذلالعلم   أنَّ إىلٰ  وذهب قوم آخرون

 القاسم البلخي ومن وافقه.  و مذهب أيبوهوري، رضب

  ذخرية) كتاب (اليف - نفيس قوٰى يفوهو األ -ته والذي نرص

بأنَّه  علمهذا الة ٰىل صفالقطع عوقُّف عن تكتاب (الشايف) الوال

 وجهني.حٍد من الكلِّ وا ىلٰ ز كونه عيجتو، وسبتوري أو مكرض

 أنْ  ار يمكنخبذه األهب العامل نَّ ا ألذلك يف نفوسن يقو اموإنَّ 

 قضت عة التيلة بصفة اجلامعٰىل اجلمم له العلم يكون قد تقدَّ 

 ه.أ علياطتتو ب، وال أنْ ذفق منها الكيتَّ  أنْ  زال جيوه دة بأنَّ االع

 انن البلده عأخرب امَّ لره، فوَّ تصورف ذلك د عق يكون  نْ أ  وجائز

 لعفنفسه،  ة يفدك الصفة املمهَّ تل ار من وجده عىلٰ واألمص

 ملطابقته، اد علامً بصدق هذه األخبار، وكان ذلك االعتق داً اعتقا

ال  له اً بكون هذا العلم كسوي ، نفسهدة يفمهَّ املمة قدِّ تجملة امللل

 . ريغري رضو حمالة

ل يف  تفصيإدخال ال نَّ إ: ولقي أنْ  حدٍ س أليول]] ٣٤٨ [[ص/

 نمكجلملة، يل اسب رضوري عىلٰ  ٌل أص هيكون فيام ل امنَّ ملة إاجل

ة، فإذا سبيل اجلملعٰىل  يكون قبيحاً  شأن الظلم أنْ  من نَّ علم أ 

 ملطابقته لقبحه، وكان علامً  اً داعتقا ه ظلم فعلأنَّ  عينهبيف رضر  علم

 يل كذلك.ص، والتفةسبكتمملة تم اجللأنتم جعورة، رِّ املتق ملةاجل

 ةلومرة معاملتقرِّ لة متكون اجل ني أنْ ال فرق ب هنَّ ك أ وذل

 اعلم منَّ من نَّ  جواز بناء التفصيل عليها، أليف تساباً كا أو ورةً رض

، والقادر دراً ايكون ق  ل جيب أنْ فعال منه من صحَّ  باكتساب أنَّ 

ت ذواال ضعلم يف بع ثمّ ملة، اجلعٰىل سبيل  ايكون حي�  نْ جيب أ 

 ات قادرة،الذ تلك نَّ أل ،داً فعل اعتقاي من أنْ  دَّ ل، فال بعة الفحَّ ص

 .امً تقاد علاالعون ويك

مت اجلملة وقد تقدَّ  ،ا قادرةنة أهنَّ إذا علم يف ذات معيَّ ك وكذل

ون ة، ويكلكوهنا حيَّ  قاداً اعت يفعل نْ من أ  بدَّ  فال  اها،نالتي ذكر

 .امً لعهذا االعتقاد 

وري رضال ملة بنيجليف ا صيلالتف خولد فرق إذن يف الف

ن وكي أنْ  ضاً ن أيممكممكن جائز، ف رناهكما ذ كام أنَّ ملكتسب، ووا

لبلدان وما خبار عن النا العلم عند سامعنا األ عاٰىل يفعلت اهللا

ل عٰىل قطع بأحد دلي العقل ة، وليس يف دلعاا باهرٰى جمراج

 ف.التكليوط رش  من ءٍ بيش ري خملٍّ غ ذلك يف الشكُّ ن، فمريألا

 ها]:اجلواب عنلرضورة وبا ة من قطع [أدلَّ 

 جوه:ة بوورقطع عٰىل الرض ق منقد تعلَّ و
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 لكان سباً خبار لو كان مكتالعلم بمخرب هذه األ أنَّ  :اهلأوَّ 

 الذي ال جيوز دِّ حلإٰىل ا، وبلوغهم نربياملخ  ل حالأمُّ عن ت واقعاً 

 ون من ملكي نْ أ هذا يوجب و ليه،ع همعٰىل ما  مهذبوا ويك نْ أ 

 ر منظالستدالل والنمن أهل ا ن ليس هو ذلك ممَّ ىلٰ ع يستدّل 

واحلوادث الكبار، ومعلوم  انالبلد نومال يعل دينقلِّ وامل ةالعامَّ 

 لم ذلك.الشرتاك يف عا]] ٣٤٩ص  /[[رضورةً 

 رخرب أخبامبي قائم يف العلم وررضعلم الال حدَّ  نَّ أ  :منهاو

 ،فيه  الشّك النفوسنا ولة ذلك عن اإز من نتمكَّ ال ن انَّ ، ألالبلدان

 الرضوري.  العلم دُّ وهذا ح

عن  قويٌّ  رٌف صا اي� رولعلم رضذا ان هاعتقاد كو نَّ أ  :انهوم

 تقدعمن ا لُّ يكون ك جيب أنْ ه، فكان فيه واالستدالل علي النظر

 هاعتقاد نَّ أل واألمصار، ري عامل بالبلدانغ رضوريٌّ  هذا العلم أنَّ 

 .كخالف ذل لوم رضورةً مع، وظرنعن الفه رصي

  قالفرم بق اكتساب العلطري إنَّ : الً أوَّ  قوا بهلَّ عم فيام تهلفيقال 

ذلك  وزتكذب يف خربها وبني من جي ال جيوز أنْ  تيعة الامجلبني ا

 الستدالل،ف ايظر ولط دقيق النإىلٰ  فيه جال حيتا عليه قريب سهل

 يضتق لتيا ةامعبني اجل قات الفربالعاداقل يعرف ع وكلُّ 

لك، من ليس كذويه وبني ا فيام تريهالكذب عل بامتناع العادات

ة عٰىل ات مبنيَّ فالترصُّ  هوجارات ووالتجمن ة الدنيويَّ  افعاملنو

  كاٍف يسريل ال، والتأمُّ د إٰىل العادةه مستنألنَّ  حصول هذا الفرق،

  ، ها إليهكلِّ  ملعامالتا ، الستنادةقويَّ حصوله  إىلٰ عي اوالدو فيه،

 ربيعلموا خمال  يق أنْ دق أهل الت نمن ليس مو ةالعامَّ جيب يف  فال

 .ألخبارهذه ا

دتم به  م لكم ما حدَّ سلَّ م : غرياً ينا به ثاقوتعلَّ قال هلم فيام وي

فينا من هو له ا فعمه ون حدُّ يك رون أنْ كِ نتُ  ، وما ريَّ والرض العلم

ا ما علوجت نْ أ فال ينبغي  ه،من دفعن  وجه ال يتمكَّ عىلٰ  انَّأقدر م

 ع اخلالف.وضعٰىل م دليالً  دِّ من احل به دتمتفرَّ 

صفة  نيببالفرق علم ال : إنَّ ثالثاً  ا بهقوتعلَّ م فيام ويقال هل

ء ؤ فيها للعقالع التواطامعة التي ال جيوز عليها الكذب ويمتنجلا

 شهم إٰىل التفتيجتحا ةوشدَّ  كامل عقوهلمند ني عئكامللج

ث يه والبواعة الدواعي إللقوَّ ك لذب إٰىل العلم فالترصُّ و

 نْ لم قبل أذا العللعقالء ه صلوقد حي، عليه]] ٣٥٠ [[ص/

صارف هلم، فإذن ال ه أنَّ  متركالذي ذ تقادالعبعضهم با تصَّ خي

 ه.وعما ادَّ  العلوم عىلٰ  ا من هذهخمالفين جيب خلوُّ 

 بأنَّ  املاً ع البلخي م يكون أبو القاسال نْ أالوجه م عٰىل هذا يلزو

ري، وبذلك رض لمالع أنَّ  ه يعتقدث، ألنَّ دِ تفتقر إٰىل حم ثاتحدَ ملا

بذلك  اً كون عاملي ال أنْ النظر، فيجب  ه عنذا صارف لاده هواعتق

ه يف قالو ءٍ يش يُّ فأ فاته،من ص ءباهللا تعاٰىل وال بيش  عارفاً وال

 ه.ب اوقتعلَّ مثله فيام  لناخي ق لالب

  م الرضوري]: ل العل و ص حل ط ف من الرش نِّ ه املص ب  [فيام اختصَّ 

جمراها  جرٰى وما  لدانلعلم بالبا يكون أنْ  مزتا جوَّ قيل: إذ إنْ ف

وط التي رشعلم اللا قوع هذايف وون شرتطت، فهل اوري� رض

 ؟ن غريهاتشرتطو وأبو هاشم، أم رشطها أبو عيلٍّ 

خرب أُ  يكون من أنْ  ووهبه، نحن  نختصُّ  طمن رش  ال بدَّ  قلنا:

بشبهة  يسبق مل يَّ ورالعلم الرض  عندهىلٰ تعا هللا لفع رب الذيخلاب

لعلم إذا كان ذا اه نَّ اخلرب، ألنفي موجب  اعتقاد ىلٰ تقليد إ وأ 

 بموجب عن سبب، جاز يف رشوطهس دة ولياعلإٰىل ا نداً مست

 املصلحة.  منٰىل ااهللا تع ة بحسب ما يعلموالزيادالنقصان 

خرب   بني رٍق ف أيُّ  نا: ل لقا يلئالَّ  طذا الرشنا إٰىل ه حتجاام نَّ وإ

 ،القرآن سوٰى   نبيِّ لمعجزات ابالواردة واألخبار  البلدان

 ٰىص حلاوتسبيح ]] ٣٥١ [[ص/اق القمر انشقكحنني اجلذع و

 ذلك؟! أشبها وم

 ريأمٰىل ع اجليلِّ  دان وخرب النصِّ ار البلبني أخب أيضاً  فرٍق  وأيُّ 

 !؟بنقله ةيَّ مرد اإلماتنف لذيا  عيلٍّ  املؤمنني

وه يف متأجز كام اه رضوري� لعلم بذلك كلّ يكون ا نْ  أجزتم أ وأَال 

 ؟!نخبار البلداأ 

لعلم  ا لمن فع انعاً د ماالعتقا إىلٰ  لسبقيكن ا ممتنع أنْ ري وغ

ده ولِّ اد بخالف ما يُ االعتق السبق إىلٰ  بالعادة، كام أنَّ  وريِّ لرضا

ذلك  ازا جإذف ،ظر للعلمنوليد التن ممانع  خمالفيناثر أك عند رالنظ

 دة.اريقه العفيام ط وزجي ، فأوٰىل أنْ ب موجبسبفيام هو 

 عل العلم ملن يفال عٰىل هذا أنْ  فيجبقول: ي أنْ  حدٍ أل وليس

 أنْ  وم، ويفعل ملن مل يسبق. وكان جيبعلفي املن د اعتقاإىلٰ  سبق

ن  م هكرناسلمني ملا ذملاعة امجل اصالً ح وريُّ لعلم الرضيكون ا

 بالنصِّ  ةة عامليكون اإلماميَّ  أنْ  يضاً أ  بجي جزات. وكانعملا

 رة.رضو

باب من  سه إذا كانيف نفلوم املع : إنَّ نقول أنْ  نه يمكنَّ وذلك أ

اهللا  رِ شبهة أو تقليد، مل جيل اإمَّ  هيفعتقاد ن اإىلٰ  ما يمكن السبق

 ءالعقال يدعو وز أنْ جي ال اكان ممَّ  به، وإنْ  ورّي لرضلعلم االعادة ا
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رب عن  ه، كاخلثلرتض شبهة يف مه، وال يعينف قاد عتاإٰىل  عٍ دا

 ربعند اخل اً وواقع اري� م به رضوليكون الع ن، جاز أنْ البلدا

 بالعادة.

 الء املخالطنيعقيف ال نوكي وا أنْ أجيز: فيقولوا هلم أنْ ليس و

  فعل من  ةعادع بالق إٰىل اعتقاد منمن سبخبار لنا السامعني لأل

ن أخربكم زوا صدق موِّ ُجت  أنْ  جبوذا يوه ،له وريالرض العلم

لعظام ااحلوادث ن الكبار ورف بعض البلداال يع هبأنَّ 

 له.خبار وكامل عقسامعه األ مع]] ٣٥٢ [ص[/

إٰىل  عو العقالء إٰىل السبقيد داعي  ال  ه أنَّ  ورةً م رض ا نعل وذلك أنَّ 

 شبهة  وال  ادث،احلومن  يمة  ظ دثة ع حا  د من البلدان، أو في بل اعتقاد ن 

  .لنصُّ وا  زات عجباب أخبار امل رق هذا ال اذلك، فف   مثل  يف ل  تدخ 

 ثالثة: رشوطاً  ام رشطوالقوم فإهنَّ ا فأمَّ 

 من أربعة.كثر كون املخربون أ ي أنْ  :اهلأوَّ 

 . أخربوا عنه رضورةً باماملني ع ايكونو نْ أ  :انيهوثا

م وقع منهعدد  علم بخربلن إذا وقع اممَّ ونوا يك أنْ  :وثالثها

 . لهممث دعد كلِّ  رببخ

: لو قالوا عة، بأنْ من أربر يكونوا أكث أنْ اشرتاطهم  وا يفواعتلُّ 

 افكان شهود الزنأربعة،  وعه بخرب كلِّ قلوجب و ةخرب أربعب وقع

 ،بام شهدوا به رضورةً  لمله الع عقم فلم يحلاكد اا شهدوا به عنإذ

مل  بام ادوشه مهنَّ أو أ  هم،أو بعض م كذبوام أهنَّ يعلم احلاك أنْ 

إٰىل  اطر� مضمتٰى مل يكن  شهادهتم تردَّ   أنْ هذا يقتيضو  ،هوهدايش

 لك.ذ خالف مجاع عىلٰ اإلصدقهم، و

 الشهادة وإنْ  لفظ يقال: ريقة بأنْ  هذه الطن الطعن عىلٰ مكوي

 الَّ خيالف لفظ اخلرب الذي ليس بشهادة، فأو نٰى فهعمليف ا اً خرب كان

اخلرب  عند ريورضلا فعل العلمب ةدلعاا تعاىلٰ  جيري اهللا جاز أنْ 

 وإنْ  لفظ الشهادة،ه عند علشهادة، وال يفيه لفظ الفالذي ليس 

عله يف نْ بأ لعادة عندهم أجرٰى اىلٰ ه تعانَّ أ  كام ؟اً رإخبا كلُّ كان ال

 عن من خربَّ  عله عند خربيف، وال ةدهعن مشا ربَّ ن خعند خرب م

 ؟!اً ويقين اً علوم كان الكلُّ  إنْ ، وعلم استداليل

  ملسلمنيمجاعة ا فدليله أنَّ  ،وطهمن رش ملثاين اط لرشاا وأمَّ 

ال اهللا، و ولرس  اً دحممّ  واحد، وأنَّ  اهللا تعاىلٰ  ن بأنَّ وِرب ُخي 

 دواليهو امهةلربوا]] ٣٥٣[[ص /حدة الفوهم من امللخم يضطرُّ 

 امن البلدان وم به ونِرب وا إٰىل العلم بام ُخي اضطرُّ  م، وإنْ قهٰىل صدإ

 .أشبهها

 جلاز أنْ  معترباً  كه لو مل يكن ذلأنَّ  ثالثال طرشال ىلٰ ع لهميودل

 يعلم وال شاهدةمثرية عن جلامعة الكه اِرب من ُخي  الناس يفيكون 

 هفسه بأنَّ عن ن ناق من خربَّ دَّ صيُ   أنْ ز ذلك يقتيضهم، وجتويخمرب

 جمراها.  رٰى ا جمف بمرص وعرَ يُ  يف الدنيا بلداً  أنَّ  لمال يع

 :ها]ليع دُّ الروي خالبل بهة[ش

 أنْ جيوز  ال يقول: به بأنْ ة مذهنرص ق يفه يتعلَّ فإنَّ خي لا البأمَّ و

 ن البلدانع خبار األربرك، وخمد ليس بموري بامالرضيقع العلم 

يكون  نْ أ   جيوز، فالذلكمن مل يشاهد  دراكأمر غائب عن إ

 واسِّ احل غائب عنبالعلم يكون ال ه لو جاز أنْ ، ألنَّ اري� ورض

 عليه. دال� مست ملحسوسون العلم باكي أنْ  زاج اوري� رض

 ل بعدام حيصإنَّ خبار مخرب األلعلم با يف ذلك بأنَّ  قام تعلَّ وربَّ 

 ه مكتسب.أنَّ ٰىل ذلك ع م، فدلَّ ا وصفاهتاملخربين هب والأحل مُّ تأ

عن  غائبالعلم بال زعمت أنَّ  مَ ـ: لِ ىلٰ واألُ  هتهه يف شبال لفيق

العلم  عل فعىلٰ  راً تعاٰىل قاد هللاس ايل؟! أوَ اري� ويكون رض ال حلسِّ ا

 من أنْ ! فام املنكر غيبته؟] ]٣٥٤[[ص /مع  عن احلسِّ  بالغائب

 ة؟!اعة خمصوصند إخبار مجة ععادال بمجرٰى  هيفعل

  إنَّ :  يقولامك مقدوره،يف  ليسذلك  أنَّ  عييدَّ  وليس له أنْ 

م عللا  أنَّ ب إىلٰ هه يذنَّ عليه، ألبالقدرة  فوَص العلم بذاته ال يُ 

جوه، وليس  بعض الول اهللا تعاٰىل عىلٰ فع نم يكونكات قد درَ بامل

مذهبه  ىلٰ ك عذلكه، وليس و يف مقدور وهإالَّ  بذلكالعلم ل يفع

 جوه.ولاوجه من ٰىل ه عوقوعه من صحُّ ال يه ألنَّ  عاٰىل،م بذاته تالعل

راكه، دك عند إباملدرَ يفعل العلم  بني أنْ  فرٍق   هذا أيُّ عىلٰ و

ام مل نَّ خبار عنه؟! وإاألعض به عند العلم بعين هذافعل ي أنْ  وبني

امل لكل ورةً م رضه معلونَّ عليه أل تدال� اهد مسشيكون امل ز أنْ جي

من  نَّ أل ،يعلمه رضورةً يام وينظر ف ستدلَّ ي أنْ  صحُّ وال ي لعقل،ا

 ر فيه.ارتفاع العلم باملنظو ظرة النحَّ ص رشط

، عوٰى د  عىلٰ  ة ا مبنيَّ هنَّ ب، أل ا والص ن ع  ية فبعيدةنبهة الثا الش  ا وأمَّ 

عن  خبار بمخرب األ العلم  من خصومه أنَّ  م له سلِّ يُ ومن هذا الذي 

 فات املخربين؟!ل لص لتأمُّ يقع عقيب ا راها جم  ٰى ن وما جر البلدا 

ه يقع من غري نَّ لون: إ و قي ورة لرض اب اأصح ليس خصومه من أوَ 

أحوال  م لَ ع يُ  ام إنَّ  ه خربين، وإنَّ حوال امل أل  لمن التأمُّ  ء يش  تصحيح 

  وا عنه؟!بام خربَّ  ي صول العلم الرضور د ح ع ربين ب املخ 

 ونظر]: لعلم بتأمُّ حيصل عنده ال وط مارش [يف

  ل ونظر،بتأمُّ صل عنده العلم وهو ما حيقسم الثاين ا المَّ أ و
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د النظر يف ربين الذين جيب عنخصفة امل ناه من بيفي بدَّ  فال

 ثة:ثالوط رش  وله ل،دالت جهة االسلعلم عىلٰ ا خربهم

 أنْ لعادة ا رة ال جيوز يفيف الكث املخربون إٰىل حدٍّ لغ بي أنْ  :هلاأوَّ 

 املخرب. ا الكذب عنفق منهيتَّ 

ٰىل الكذب  هم عم مل جيمعأهنَّ يعلم  أنْ  : وثانيها]] ٣٥٥[ص [/

 جمراه. ماجرٰى  ام أو ؤواطكالتع، جام

 ن.العنه زائ واخربأ شبهة فيام لوا ساللب يعلم أنَّ  أنْ  :اوثالثه

كانت   نْ واسطة، وإ  عن املخرب بالِرب ُخت امعة إذا كانت اجلذا ه

 مجيع يف ذكرناها وط التيلرشاعتبار هذه ا طة وجباسهناك و

 .بني املخرب عنهي بينهم والوسائط الت

  ة اخلرببصحَّ م  العليف ا ذكرناه التيوط أثري هذه الرشوت

 واضح:

 امعة قداجل أنَّ  ممل نعل تٰى ا منَّ فمن حيث ك لوَّ ط األا الرشأمَّ 

ها  من كذبالفاق ز معه اتِّ ذي ال جيولا رة إٰىل احلدِّ لكثاغت من بل

ذلك  جيوز كام ،فاقاً ت اتِّ ن كذبكوي نأمن أنْ  الواحد، ملعن املخرب 

 ثنني.واال يف الواحد

  هلَّ حم حلَّ  التواطؤ وما أنَّ  مل نعلم  ا متٰى نَّ إفالثاين ط رشال اوأمَّ 

ا ع هلمو اجلاه رٰى جمراها جؤ ومطاون التويك نا أنْ زجوَّ  مرتفع،

 عٰىل الكذب.

 قد تدعو إىلٰ الشبهة  أنَّ  ملعلوما ط الثالث، فمنا الرشمَّ أ و

ملبطلني ا مناخللق الكثري  ه، كإخبارجلامعات عليع اوجتم ،ذبالك

هنا  اه خلة عليهم، وقامتالدا هةل الشبجأللباطلة هم ااهبعن مذ

فيام  فصل والذب، كلعٰىل ا يف اجلمع اطؤتولمقام ا هةبشال

عنه  يكون املخرب أنْ للبس بني اارتفاع الشبهة و فيه شرتطناا

 اليهود نَّ فيه، ألهة الشب لخوة دحَّ مشاهد يف صأو غري  اهداً مش

 ليهم،ع سا التبمل  سيحنقلوا صلب املهتم لنصارٰى مع كثروا

 .ح سيو امله وباً لرأوه مص الشخص الذي ا أنَّ ونُّفظ

 تتغريَّ قد  ملصلوبا ة هو أنَّ شبهل الوخسبب د وقيل: إنَّ 

قتيض وب عن العني ياملصل عدب رته. وألنَّ صو رتنكَّ تخلقته، و

 .ههه بغرياشتبا

ع ائط يف مجيالرشاط ثبوت [يف اشرت]] ٣٥٦[[ص /

 طبقات]: ال

 يف مجيع الطبقاتوط رشهذه ال تورتاط ثب اشه يفوالوج

زنا جوَّ  ،معلوماً كن مل ي ذلك متٰى  رب عنه أنَّ ملخا وبني بيننا ةطملتوسِّ ا

فق يتَّ  أنْ  وزقد جي نهت عومن خربَّ  نا صادقة،ياجلامعة التي تل نَّ أ 

، صدقاً  اخلرب كونوط نعلم لرشال هذه ماد تكوعن منه الكذب.

ه ألنَّ  ،فبطل كونه كذباً  ،اً أو صدق  اً ا كذبه إمَّ كونمن  مل ينفّك  إذا هألنَّ 

ا ذهة، فإطؤ أو عن شبتواأو ل ،فاقاً تِّ ام وقع اإنَّ  كانل ،لكذو كان كل

 .صدقاً  ونهمن ك بدَّ  ه، فالطل ذلك كلُّ ب

 ]:ط ئالرشاذه لم بثبوت هالع وصل إىلٰ ريق امللط[ا

ه هذ  العلم بثبوتإىلٰ  الطريق املوصل عىلٰ  دلَّ ن علينا أنْ  بقيو

 رشائط.ال

من  يقع اله د، فإنَّ حخرب الواق الكذب عن املفاا اتِّ مَّ أ 

الف حال خي ةاجلامعحال  وأنَّ  ذلكالة حتعلم باسوال اجلامعات،

 يف يوم اجلامع ن حرضأحد م ِرب ُخي  ا جاز أنْ وري، وهلذرض الواحد

 نْ أ ، وال جيوزملنربرأسه من ا مِّ س عٰىل أُ مام تنكَّ اإل بأنَّ  اً ة كاذبمعاجل

ا م وأ  ؤلتواط الَّ إكاذبون، اجلامع وهو  رضن حع ميمج بذلك ِرب ُخي 

 جرٰى جمراه.

اجتامع اجلامعات لة اباستح من اجلامعة ذلكناع تمه ابِّ وقد ُش 

عهم عٰىل واجتام واحدة، صفة ىلٰ يت من الشعر عٰىل نظم بع

ه بِّ جامع. وُش  بمن غري سب معنيَّ  ءيش، وأكل صوف خمصرصُّ ت

مور علم عن أُ من غري  ناحد أ ِرب ُخي  حالة أنْ است من بام نعلمه ضاً أي

 ِرب ُخي  واز أنْ م جعلوملا، ومن فاق صدقاً اخلرب باالتِّ  نكوفي كثرية،

 جيوز وال ،اهرطؤ وما جرٰى جمن غري توامالكثرية بالصدق  عةاماجل

فيه  جمرٰى ما ي يف العادةجير صدقلا نَّ ، ألك يف الكذبمثل ذل

 نَّ اه، ألرجمجرٰى ] ]٣٥٧[ص [/واطؤ أو ما من تسبب جامع 

لك خبار، وليس كذاإل إىلٰ  عٍ دا اً اخلرب صدق  نخرب بكوعلم امل

 . إليه عليه وداعٍ  امعجإٰىل  الكذب حيتاج نَّ أل ،بالكذ

 ربتروي اخل امعات التياجل طؤ، فإنَّ التوا قدم فعلَ ا به يُ ا مفأمَّ 

سلة ملرابا ا معه التواطؤعليهيستحيل   حدٍّ لكثرة إىلٰ  بلغت من اامربَّ 

مجيع أهل بغداد  نَّ أ  رةً ورضا نعلم نَّ ، ألوجهٍ  ٰىل كلِّ وعكاتبة ملاأو 

ومشافهة وال  امعاجتبام ال مع أهل الش واؤواطتي جيوز أنْ ال 

من ذلك فيه  اطؤ فيمن يصحُّ التو نَّ كاتبة. عٰىل أمراسلة ومب

رٰى العادة  جمعىلٰ  تب ال بدَّ سل والتكاو بالرتاة أ ت مشافهاعاجلام

 بوتبث عادة شاهدةلوا اهلم، أحوتربهم واخطلاخر ملن يظه أنْ  من

 . احلكم، فغري ممكن دفعه هذا

ف يباب اجلامعة كتخوألساطؤ من مقام التوا قومما ي اوأمَّ 

ره وعلم رٰى ذلك فظهوجيري جما ره وموخوف رض السلطان
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جتتمع  أنْ وز اجلامعة ال جي نَّ بان، ألالعادة واج رٰى  جمىلٰ ع ناس بهلا

 هذام هل ريظه عد أنْ ب د إالَّ لواحا مراأل ىلٰ ع سلطانف الخو ألجل

 هلهذه حااعيهم، وما دو فاقتِّ ان إٰىل خويف والرتهيب املحوجاتال

 عليه.  يظهرمل عٰىل فقده إذاه والقطع بمن العلم   بدَّ ال

اجلامعة،  به ِرب  ُخت الشبهة عامَّ واللبس  عاف ارتفرَ عما به يُ  اوأمَّ 

 ءم انتفاعلَ سامع يُ  وأ ة بمشاهد كر مدرَ أمعن  عة اجلامِرب ُخت  نْ هو أ ف

باس التباب سأ فإنَّ  الشبهة عن ذلك املخرب،وب اللبس سباأ 

 .رضورةً  حيث تنتفي م انتفاؤهاعلَ يُ  مة،وات معلكاملدرَ 

 ]:تايع الطبقمجائط يف عَلم ثبوت الرشبه يُ  ما[يف 

 قاتلطباها يف مجيع اذكرنائط التي الرش م ثبوتعلَ ا ما به يُ أمَّ و

واألقوال  باملذاه أنَّ ب ةعادات جاريلا و أنَّ هف اخلرب، يوتي ترال

ف ذلك عرَ يُ  نْ أ نم بدَّ  بعد خفاء الك درَ تُ و بعد ضعفتقوٰى  يالت

ها  فقدزماين  ون ألهلها بنيملخالطا ق العقالءفرِّ اهلا، ويُ حمن 

اس الن]] ٣٥٨[[ص /كام علم  هتا،ا وقوَّ ، وضعفهاهووجود

ن وم ةاريَّ والنجَّ  ةهميَّ جلامقالة  روارج وظهاخلوال ابتداء ح هملُّ ك

ان زم بني راخبي األق العقالء من سامعفرَّ وجرٰى جمراهم، 

 م عليها. ما تقدَّ ني بلتهم ومقا حدوث

يف  ه واستحالت  نع الكتام امتنا   أنَّ امة إىلٰ م الفونا يف اإل وقد ذهب خم 

  م.ه لي والكذب ع   تعال االف جمرٰى استحالة  ة جيريان  ت الكثري عا اجلام

 ال اجلامعات أنَّ م وهلصصولنا وأُ أُ ه ب تشهدي ذلاالصحيح و

بب وس اجيمعه  جلامعإالَّ ن كتام الفتعال وجتتمع عٰىل ا جيوز أنْ 

 تمع عىلٰ اجلامعة ال جتدواعي الا مع فقد هنَّ اعيها، وأ وف بني دؤلِّ يُ 

امعات اجل أنَّ  )الشايف( يف الكتابا نَّوقد بيَّ كتامن،  فتعال والا

فضيلة  افاً نحروا وبغضاً  اً دسوح وةً ادعتكتم  نْ وز أجي ةالكثري

 مل وإنْ  وهنا،ذكرال يو يرووهنان حسدوه وعادوه، فال ملنة معيَّ 

 وال ةً فهمشا]] ٣٥٩[[ص /وا عليه قفعٰىل ذلك ويتَّ  واؤطيتوا

غري نة من يَّ بصيغة مع اً خمصوص اً فعلوا خربي نْ جيوز أ  وال ،مكاتبةً 

 سدحلاعي اد جها الو هذي يف يكفعليه، والفاق تواطؤ واتِّ 

 اهوتفريع ا من بسط هذه النكتةنَّ كفٰى يف الكتامن، وبيَّ كام وةاوالعد

 وقصائه، وهتالكتاب يطول باس نَّ إكره، فهذا موضع ذ ليسما 

 هنا مرشوح. 

ذي ال احلدِّ  لغت إىلٰ ب امعة إذااجلتكون  نْ فام أنكرتم أ  قيل: نْ فإ

 ىلٰ دالل عتاالس طلخربهم، وبعند وري وقع العلم الرضذكرتم 

 ؟تموهبرتَّ  امب صدقهم

 وريلرضم االعل ٰىل أنَّ ال طريق إٰىل القطع ع ها أنَّ نَّقلنا: قد بيَّ 

 هليمنا ما يذهب إلو سلَّ  مّ خبار. ثخمرب األ من ءعند يشيقع 

 أنْ ، مل يمتنع خباراأل دلواقع عنوري االرض فونا يف العلمخمال

 أجرٰى  يذلا دالعد كوني أنْ عض الوجوه، ببٰىل بالتواتر ع لَّ دستَ يُ 

يف   يتكامل وري ملعلم الرضليفعل عنده ا تعاٰىل العادة بأنْ  هللا

 قاً  صدإالَّ  نال يكو خربهم نَّ ل أ يبالدل علمنا . فإنْ عاتجلاما بعض

لعلم. إٰىل ا يضيف ليالً د لتواترا يكون تقدير أنْ هذا ال فيمكن عىلٰ 

ك رتك، وذل ف عىلٰ التوقُّ  من مر إليه أبو هاشيح ما أشافالصح

 ال حمالة. ل العلم الرضوريصوح عىلٰ  عطالق

 يل]:لدصدقه ب  ق من األخبار بام يعلمح[فيام يل

 ر اهللا تعاىلٰ دليل إخبابم صدقه علَ بام يُ ار بخن األا يلحق مممَّ و

 ،لكذبا ال خيتار تعاىلٰ  هلمنا أنَّ من حيث ع علم كونه صدقاً ا نإنَّ ف

 ح.ائبقلا ل سائرع يف الامعنه، ك غنيٌّ ه نَّ مه بقبحه، وبألعل

باملعجز  قد علمنا ا، ألنَّ خرب الرسول  يلحق بذلك أيضاً و

ذلك  وكلُّ  جيوز عليه، ال حالقبائمن  شيئاً  وأنَّ ره، ابه يف إخصدق 

 م بالدليل.معلو

عن  ا أخربتها إذلِّ ك ةمَّ األُ لباب خرب اهبذا  ق أيضاً ا يلحوممَّ 

ل يلدال نَّ ، ألدقاً ونه صم كعلَ يُ  أنْ  واجبفال]] ٣٦٠ [[ص/، ءيش

 ةزمان من قوله حجَّ  لِّ ة يف كمَّ يف مجلة األُ  عندنا أنَّ  لَّ د دق 

اع مجب الكالم يف اإلبا يف يءجيهذه اجلملة يل وتفص ،لعصمته

 .اهللا تعاىلٰ  ةبمشيَّ 

شاهده ء د عن يشحا الوِرب ُخي  لباب أنْ ق قوم هبذا اوقد أحل

ي عدَّ ب من يتكذي عنمساك ادة باإلالع  جترِ مجاعة مل عي عىلٰ ويدَّ 

 مشاهدة ما مل تشاهده. ا عليه

 دواعٍ  ةامعاجل هذيكون هل ه غري ممتنع أنْ ألنَّ  ،وهذا غري صحيح

و دفع أ  نفع، صول إىلٰ خرب، من ومساك عن هذا املإل ااعث إىلٰ وبو

 عضهم.قه بصدَّ  أو قوه،صدَّ ام ربَّ  لبوه، بكذِّ يُ  ب أنْ جية، فال مرضَّ 

عن    بيِّ ة النرضحب رباملخ خرب ب اهبذا البقوم  حلاقا إفأمَّ 

 .يكون صدقاً  ب أنْ جيه ره عليه، فإنَّ نكِ فلم يُ  ءيش

هذا  كان ول: إنْ فنق ،قسمنيهذا املوضع م قسَّ يُ  واجب أنْ فال

  ، ر عليهنكِ يُ  عنه فلم هدة ملا خربَّ املشا  عٰى عن النبيِّ خرب ادَّ ملا

  ه يلع عِ  يدَّ ملو القاً طأطلق اخلرب إ كان ، وإنْ  صدقهل عىلٰ فهو دلي

 .صدقه داللة عىلٰ  ن إمساكه عن النكري عليه كوه ال ينَّ ، فإئاً شي

. علمه منكراً  يالما  ارإنك عليه  وزال جي هك ألنَّ ام قلنا ذلوإنَّ 
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ه ز يف خربجموِّ  علمه، فهو ال يته عامَّ احد بحرضأخرب الو اوإذ

 لكذب.اوالصدق 

العمل  ىلٰ ع تة أمجعمَّ األُ  نَّ أ  معلَ يُ  اب أنْ الب هبذا قد أحلق قومو

كون اخلرب  عىلٰ  ذلك يدلُّ  عوا أنَّ خبار ألجله، وادَّ األ بعض ربخمب

بعض  هبعض وقبل هلردَّ  ذلكك يكن ه لو ملألنَّ ا، هب اً عمقطو ةً حجَّ 

 ة.بذلك جاري عادهتم عوا أنَّ وادَّ  آخر،

  ته،م صحَّ علَ يُ كم عهم عٰىل احلبإمجا نَّ صحيح، ألوهذا ليس ب

، جله فال جيب ذلكألا به وولمالذي ع ربخلاة م صحَّ علَ يُ  نْ ا أ مَّ فأ

 دتهااالجو كالقياس، عٰىل ما طريقه الظنّ  م قد جيمعونألهنَّ 

]] ٣٦١[[ص /صحيحة،  عاة غريادة املدَّ العوحاد. وأخبار اآل

 هذه كالم عىلٰ لا )الشايف( يف الكتاب ينا استقص وقد علومة.م وال

  النبيِّ عن  يروملاة اخلرب حَّ  صينا يفويل خمالفد تعة عنتالنك

 ل هذه الطريقة.ثعٰىل خطأ» عٰىل م يتمَّ «ال جتتمع أُ : ن قولهم

اضطرار أو ر ب اخباأل م كذبه منلَ عيُ يام ف اخلامس:الفصل 

 : اكتساب

 سيخمربه ل كتساب أنَّ و اباضطرار أ  معلَ يُ  اماخلرب إنَّ  علم أنَّ ا

 ر خرباطرضبا م بطالنه لَ عيُ ال ما فسه. ومثريه ال بنناوله بغا تعٰىل م

تنا بحرض جبالً  سامء حتتنا واألرض فوقنا، وأنَّ ال بأنَّ  ربمن أخ

 معلَ الذي يُ  اخلربا ع. فأمَّ تفاع املوانوارمة السه مع الونحن ال نرا

 هلتناو ما عىلٰ  ه ليسخمرب منا أنَّ خرب عل اكتساب فهو كلُّ بطالنه ب

 ع.امجة أو اإلنَّلسُّ كتاب أو العقيل أو با بدليل

 حق:اولالباب  هبذام وق  قحلوقد أ 

به   ةقيام احلجَّ  لوجب يكون اخلرب لو كان صحيحاً  أنْ  :هامن

 ه باطل.أنَّ  مَ لِ عُ قم به تمل  إذا، فنيفاملكلَّ عٰىل 

إذا   لعلمهل العلم أ  اً ن صحيحكاا لو رب ممَّ يكون اخل نْ أ  : ومنها

 .ذباً نه كوك مَ لِ عُ  فتيشم مع التعلَ إذا مل يُ ذلك، ف هنشوا عتَّ ف

ومتنع  تقوٰى الدواعي إٰىل نقله، انه ممَّ ع املخَرب  يكون أنْ  :هامنو

 .باً كذ كونه مَ لِ عُ هذه  لل واحلانقَ كتامنه، فإذا مل يُ  من

مل  فإذا نقله، ين إىلٰ باب الدِّ  ة يفماسَّ  تكون احلاجة أنْ  :نهامو

 بطالنه. مَ لِ ه عُ ظائرن ]]٣٦٢ ص[[/ت لَ قِ ل كام نُ نقَ يُ 

 ادةلعه يف الثم، وئعاً ذا ئعاً وقع شاصل ألا ن يفيكو نْ أ  :ومنها

 ل.وَّ الستمرار كحاله يف األاال يضعف نقله، بل يكون حاله يف 

ي ام هنَّ إها أو بعضها فكلُّ ت صحَّ  إنْ  هذه الوجوه نَّ لم أ عاو

املبتنية  ةالعقليَّ  ةاألدلَّ  نَّ عقيل، ألليل قولنا: بداه يف لنتفصيل ملا أمج

 صحَّ  امفلوجوه، ذه اه قفزع من أحلها ليإ ،اختيارهاودات العاعٰىل 

 التي ذكرناها. ةلأو بعض فهو داخل يف اجلم ها من كلِّ من

امللحقة يطول وه جذه الومن ه واحدٍ  لُّ يح كحصم يف توالكال

 ية: كاف ةإٰىل مجلنشري  الكنَّ ،عن الغرض، وخيرج اجد� 

 أنْ  نعته غري ممنَّ أل القه، إطعىلٰ   يصحُّ فالل، وَّ الوجه األا أمَّ 

من  دث من احلوادث، أو حكمحاكتامن  ة إىلٰ مَّ األُ عي فق دواتتَّ 

 عقطَ يُ  نْ أ  جيب إذاً  فالاد، حآل االَّ ٰى ال ينقله منهم إتَّ ح حكام،األ

 عد أنْ  بإالَّ  اجلميعه ن حيث مل ينقلاحد عنه موٰىل بطالن خرب الع

لك ذوز جي العادة ال عه موأنَّ  ه وكتامنه،ن طيِّ ع عٍ تفاء دواان معلَ يُ 

  مل ينقله  وإنْ  نا كون اخلرب صادقاً زلك جوَّ ذ معلَ  يُ ذا ملا إفأمَّ  فيه،

مل تقم ما  تعاىلٰ ف اهللا كلِّ يُ  ز أنْ وجيم: ال ميع أو األكثر. وقوهلاجل

احلكم هو   هذاة عىلٰ جَّ ح كلُّ  يسه ل أنَّ إالَّ يه صحيح، لة عاحلجَّ 

كتمه  وإنْ  ةائمق  هة بجَّ احل نتكو نْ أ  غري ممتنعامعات، وإخبار اجل

 نه وأوضح عنه.ا بيَّ إذلزمان ا مقول إماجهة من األكثر 

فيه،  قولق الطالفساد إل يف ري جمرٰى األوَّ جي والوجه الثاين

  أرشنا إليه.بام هتقييد ووجوب

 ىلٰ إي واعالد ا أنَّ علمن ا إذاأنَّ هة يف شبالثالث، فال  ا الوجهمَّ وأ 

  ل، علمنا نقَ  يُ مل ثمّ  ة،عمرتف ن ذلكعرف الصوابتة، وه ثانقل

ام ، وربَّ معلوماً ]] ٣٦٣[[ص / ون ذلككي وبقي أنْ نه، طالب

إذا ب الواحد كذَّ ذا يُ وهلفها، فيام هو بخال هذه احلالت عيدُّ ا

أكثر غداد وب نة هي أكرب منوواسط مدي بغداد بني بأنَّ  ناربأخ

 يةا رول عىلٰ عوَّ ورض، ون عآرالق أنَّ  عٰى ادَّ  ب منكذَّ يُ . وأهالً 

ق الرش يفشارهم تناين والدِّ داء أع نعلم كثرة انَّ ، ألواحدال

ع من  من ه املعارضة فيهم إنْ هذجيب ظهور نقل  والغرب، فكان

 . مهخوف من  املسلمنيبني ارهاشنتا

مثله،   من ضعفع ون العادة متنتك فيه أنْ  والوجه اآلخر رشط

ر مط األلرشا ا، ومع هذذاعة فيهشياع واإلاستمرار الوتوجب 

 .ركِ  ما ذُ عىلٰ 

من  وال كذباً  اً نه صدقوك معلَ يُ   الفيامالسادس: فصل لا

 : خباراأل

إٰىل   ابكتسال اوة ن رضورخرب روي وال طريق م كلَّ  علم أنَّ ا

 .يهمرين قائم فألالتجويز لف، وال كذباً  دقاً ه صنلم بكوالع

،  كذباً   ن النبيِّ ة عرويَّ خبار امليف األ أنَّ م عٰىل قطع قووقد 

 داً مِّ عتم عيلَّ  كذب «من من قوله:  ه عن يقوا بام رولَّ عتو
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«ستكثر  :ٰى من قوله رووبام يُ  ،أ مقعده من النار»ليتبوَّ ف

 ».عيلَّ  بةاالكذَّ 

 الوعيد، والن فيتضمَّ  لا اخلرب األوَّ أمَّ  ،معتمدوليس ذلك ب

 جبيود ال احخرب و رب الثاينخلالة، واعل ال حموع الفم وق لَ عيُ 

 ة خمربه.صحَّ  ىلٰ لقطع عا

قطع،   غرين جويز متلاناه من ا قلح مفالصحي]] ٣٦٤ [[ص/

 لبيس عىلٰ  ة عنه خبار املرويَّ ألم كذب بعض اعلَ ام يُ وإنَّ 

بار أو إج ه عىلٰ رظاه خرب دلَّ  لُّ : كل. فنقودون التعينيصف الو

 نةقري غريمن  ،هتا استحالمنا علممَّ ٰى ذلك ٰى جمرما جر أوتشبيه 

 ،فاً تعسِّ م اً عيدامله للصواب باحت كاية، وكاناحل جهوعٰىل  وال

 ان من اخلطاب بامنعين يماحلكمة والدِّ  نَّ م ببطالنه، ألكوجب احل

 مل الصواب.حيت ٰى حتَّ ف شديد كلُّ وت فسُّ عت ج إىلٰ حيتا

رب ه ال خ، ألنَّ كذباً  لكونه لف، فمخا صدقاً كون اخلرب اوأمَّ 

جوب ل وعَ ُجي  ز أنْ وجيس ي، ولوالكذبق لصدمل اوحيت وي إالَّ ر

 قد نعمل بام جيوز كونه كذباً  األنَّ  ،اً ق دكونه ص عىلٰ  العمل به دليالً 

 الشاهدين بال خالف.  دةهامن ش

*   *   * 

اا :ا  

 ):هـ٤١٣ تلشيخ املفيد (ا /التال املقأوائ

 : حادبار اآليف أخ القول - ١٣٠ ]]١٢٢[[ص 

، ن أخبار اآلحادم ءبيش ملوال الع لمعب الجي اله : إنَّ وأقول

يقرتن به ما   أنْ ين إالَّ لدِّ د يف احاوبخرب القطع ي نْ ألحد أ  جيوزوال

ر الشيعة هوهب مجذم . وهذاعٰىل البيان صدق راويه عىلٰ  يدلُّ 

ملا  فملرجئة وهو خالمن ا ائفةطعتزلة واملحكمة وامل ثري منوك

 ي.أ لرصحاب اة وأ لعامَّ اهة تفقِّ ليه مع

*   *   * 

 ديِّ الس /ت)انيالتببات املسائل ا(جوا)/ ١ج (ل ائسرال

 :)هـ٤٣٦(ت  ٰىض املرت

  حد الواة خرب يَّ [الكالم يف حّج : ينالفصل الثا]] ٢١[[ص /

 :ه]وعدم

عن  دًا] [ظ: مفرد رل بخرب الواحد مفلعماقيل:  ابتداؤه أنْ 

] لهو األص  معنيَّ رب[ظ: بخصل ، وهو األنيَّ خرب معب العمل

  .ل بخرب معنيَّ لعما هب عليرتتَّ ي الذي

ربين، فقد أقررنا بعملها اخلبأحد  ةلمائفة عاالط نَّ قلنا: إ فإنْ 

كان  ذلك إنْ ض يعرت يلذفام ا ه من مجلتها،ألنَّ  حادآلبأخبار ا

  ؟فاسداً 

 أنْ  نة. كان لهقري، بل ليةد الرواملجرَّ  يعملوا ملم قلنا: إهنَّ  إنْ ف

ن عمل باخلرب ا ملنهعرب لب باخلطاوية؟ ينلقراتلك  وماقول: ي

 ها. ألجل

ستفاد من كالمنا الذي  يُ ، الفصل ن م ا القدر هذعىلٰ والكالم 

 ىلٰ عداللة لذي مل يقم د الواحا مل بخربالع ا أنَّ نَّقد بيَّ  انَّ مناه، ألقدَّ 

  به، غري صحيح.العمل  وبجصدقه وال عٰىل و

 عجتم وز أنْ جية، ال اعها حجَّ إمج أنَّ  تالتي قد ثبفة فالطائ

كم، حلا ذلك ا عىلٰ اعهوال يسند إمج به، ةمل تقم احلجَّ  خرب جلأل

 ة.  وحجَّ  سهنف]] ٢٢/[[ص   إٰىل ما هو دليل يفإالَّ 

وجه الذي ال به عىلٰ رتِّ ام نُ إنَّ ه وذكر ام جيز نُ ا الوإذا كنَّ

 .كالمهذا النه تضمَّ  ماالتعويل عٰىل  فقد سقط ،أوضحناه

ائها الذين  ائفة وفقهطال لا حمن  ملعلوما :قيل نْ فإ قال: ثمّ 

من عدا  لوم أنَّ معهم، ولّ جأ نهم بل ه) موَّ عل (أدام اهللادنا سيِّ 

ن ملو، يعم نهم ملِّ عنهم ومتع ع هلم، وآخذتبالعلامء والفقهاء 

العبادات  يف أكثر نلوعوِّ ون هبا، ويُ تجُّ حيحاد وبأخبار اآل

 فقهال يف فةصنَّامل همبتُ كُ م من حاهل يشهد بذلك ها،ام عليحكواأل

مل تشيا وما رواهتثر ال يوجد يف أكلتي أيدي الناس، ا تداولة يفامل

[ظ:  اإلشاراتن عٰىل روايات اآلحاد، وال يمك زيادةه علي

القرآن  اهروعٰىل ظ بهم، مقصورتُ كُ  ب مناكتإٰىل  اإلشارة]

  ا خالف م عٰى ني من ادَّ وب بيننا نةار. وهذه املحمن األخب رواملتوات

 كرنا.ذ

 الداللة الَّ قه إت يف أبواب الفر الروايا وجه لذكال نكا وإذا

  من األحكام واالحتجاج هبا، وعمَّ  يهيت علرتجاما  ة صحَّ عىلٰ 

  ني، مد احلكا أحنَّ، بيَّ هنان شأم معلوماً  ك مجيع الطائفة، وكانذل

خرب ب عٰى العلمادَّ ن  معىلٰ  رحاد، وتعذَّ بخرب اآل اوهو العلم بعمله

  ك.ل مثل ذمعنيَّ 

حد  اآلحاد، وهي أ بار مل الطائفة بأخم عتقدَّ  ر بامتقرَّ  إذاو

مل لعة ا، وكان من بقي بعدها وهم العامَّ هاوشطر ةمَّ تي األُ طائف

 . ان قوهلا، ومشهور مهبهمذ نمو][ظ:  مبخرب اآلحاد، ومعلو

يد ويزلتها مج وغريه داخل يفام النظَّ  بروٰى من مذهوما يُ 

ا حصول جوب العمل هب وىلٰ إف ييض]] ٢٣ [ص[/ هنَّ ألعليه، 

  نها.لعلم الرضوري عا
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ح فيه  رصِّ متداول، ويُ د ه موجوقفلبه يف اكتا ّرش وجعفر بن مب

ائر ه سفعل ا م ه بحسبل عليها فيعوِّ حاد، ويُ آلا بالعمل بخرب

ن م [باملنع سكايففرين واإلعاجل ت الرواية عنحَّ ص. ولو الفقهاء

ساد  بف مَ كِ وُح  بقهم،د سق  مإمجاعهكان ل ،اد]آلحبأخبار ا لالعم

 . قوهلم

 لنا يتعنيَّ  إذا مل ،عامجباإل تجاجالحل عليه يف املعوَّ ا عٰىل أنَّ 

إٰىل  أو تها،لمجه من ة، ألنَّ مَّ  مجيع األُ ىلٰ املعصوم، الرجوع إ قول

 بمثل ذلك. ةقَّ حفة املالطائ

  ه ليسأنَّ  عىلٰ ن قطعنا مصوم، وعه غري املأنَّ  من علمنا افأمَّ 

ن اع محكي عنه االمتنوله، ومن رجوع إٰىل قلل وجه الف ،منهم

املعصوم  ا عاملون بأنَّ نَّ أ  لهم يفيبس د، هذهآلحار االعمل بأخبا

من  كرهم ولذكر لذ عنٰى م هم، فال  معرفتنا بأنبائلتعنيُّ ، ليس فيهم

ة مَّ ألُ ا وائفط فاقلوم من اتِّ عٰىل املع راهم يف االعرتاضجم يجير

ذا القول اد عٰىل هروايات اآلحبمل إذن علفا ة،قَّ ئفة املحطاأو ال

 ؟فاسداً  انك ه إنْ ضرتالذي نعفام ة، مَّ لسان األُ  عىلٰ ثابت 

الفصل  ا رأيناك صنعت يف هذا م الكالم عٰىل ذلك يقال له:

لني صِّ لامء املحعالظاهرة عٰىل ال قضةاك املنعائادِّ  من كثرأ  اً ئشي

ه ال عتقدون أنَّ ظهرون وييام ن بوحيتجُّ  مهنَّ وأ قني، دقِّ ملمني الِّ املتكو

 ا ينايفم هنا عىلٰ نويِّ بيُ  األحكام التي ن يفة فيه، ويعتمدوحجَّ 

.  دليل وال عليه معتمدوالة ه ليس بحجَّ صوهلم، وتشهد بأنَّ أُ 

ا  مَّ إم، وشهادة عليهم لقواعٰىل  : سوء ثناء][ظ  ءتناوس وهذا

ن ووالتها نيالدِّ  ةقلَّ والعناد و بأ  لتكليف،لنافية مللشديدة افلة ابالغ

 هلم.ر من أقواسطَ بام يُ 

وا عٰىل ر، وردُّ نظة الحَّ ص موا يفتكلَّ ذا مون إاملتكلِّ قول ام يوإنَّ 

 ظر،ر بنظلنلون ابطِ كم تُ نَّ إ :طاعن فيه ملوا]] ٢٤/[[ص  مبطله

]أل[ظ:  هفسه، ألنَّ ه نلاستعاموتفسدونه ب  ينادِّ النظر والر ريمنك نَّ

 ن هبا. وال يشعرو ةاملناقض موز عليهجي مة،قالا حه بلهصحِّ  معىلٰ 

 ن يشقُّ م ومنهم ،اني علامئققِّ وحم مي طائفتنالِّ ملتكيقال  ا أنْ إمَّ ف

ضون ق ناكم تنَّ إ :عٰىل املعاين  وصاً وغ ويغلق احلجر تدقيقاً  الشعر

بار اآلحاد أخ ب أنَّ يوال ر ون بال شكٍّ ذهبت كمنَّ تشعرون، أل وال

فاتكم عٰىل م ومصنَّكبتُ يف كُ  نلوعوِّ تُ  مّ ث ،وال داللة ةبحجَّ  ستلي

 نِّ سوء الظ ايةو غٰىل سواها، فهون عحاد، وال تعتمدأخبار اآل

ء يش أو ديانتهم. وأيُّ ، ا عٰىل فطنتهممَّ إتناهي يف الطعن: الهبم، و

 ي هذا؟ مِّ لعافل االغيقال ل

  نيين اللذاألمرأمجع بني  الني يقول: إنَّ  أنْ  ديس ألحول

ر ل: إذا تظافبل أقو ،مٰىل القوع ك طاعناً بذل كونفأ ا،هذكرمتو

م ال علمت أهنَّ ها، عليبهم تُ لهم يف كُ تعويو أخبار اآلحادعملهم ب

 الحتجاج هبا.  ا بون إٰىل فساد أخبار اآلحاد وإبطالذهي

 ورة،فع الرض  د الل إىلٰ ب من االستدبرض ف رُّ ط ت  هذا  وذلك أنَّ 

علامء  أنَّ  شكٌّ  ه ريب وال مثل  يفدخل ي  ال  ا رضوري�  نعلم علامً  األنَّ 

يف  هبا جيوز العمل اد الأخبار اآلح  نَّ ون إٰىل أ يذهب يَّةام يعة اإلم ش ال 

  لة. دالة وال  ا ليست بحجَّ ل عليها، وأهنَّ وي التع ال و   يعة الرش 

 جاج عىلٰ ري يف االحتساطاأل اروري وسطوقد ملؤا الطوام

جلملة ه اهذ ىلٰ ع يزيد من ومنهم  الفيهم.خمعٰىل  قضلك، والنذ

هللا تعاٰىل د ايتعبَّ  العقول أنْ  طريق من له مستحيب إٰىل أنَّ ويذه

 . بأخبار اآلحادعمل بال

خبار اآلحاد جمرٰى ظهوره يف إبطال أ  بهم يفهذمي ظهور وجير

  مه، وأكثرهم ريه وحترخطيعة ويف الرش]] ٢٥/[[ص  قياسال

 . الً عقاآلحاد  مل بأخباراس والعلقياحيظر 

، فكيف  ر والتجيلِّ ه من الظهو ما ذكرناعىلٰ  مراألن إذا كاو

كمن  الَّ إ؟ ع هذا املعلوم دفمن االستدالل يف رضباً  طٍ متعا ييتعاط

ل القياس يف  طِ بالشيعة اإلماميَّة ال تُ  م يف أنَّ كالف وضع لَّ تك

 اإلمامة. ب  مننيؤري املعٰىل أم نصَّ ال عتقدت ، أو اليعةالرش

ٰىل من االلتفات إمل جيز  راراً اضط اً ومه معللُّ ك هذا كان امَّ لف

ء هؤال  أنَّ ك إالَّ بعد ذل مل يبَق خالفه، و عىلٰ  دالالً اطي استعتي

اعتقادهم فساد العمل بخرب  إىلٰ  ناواضطرر انقد علم لذينا

حد أل هتم افمصنَّ ا عليها يفلووعوَّ  م بهتُ يف كُ ام عملوا هبا اد، إنَّ حاآل

ا م لك إالَّ ين. وما يف ذدِّ البب عللالعناد وا أو لغفلة،ا اأمرين: إمَّ 

 عن مثله.ون زهَّ ومتنون عنه عوهم مرف

 :ة]يَّ ماات اإلمفنَّ مص بار اآلحاد يفد أخ[اجلواب عن وجو

يبني عٰىل الظاهر  أنْ  لعد، فمن شأن املشتبه امللتبس املحتمبو

ف نَّصمن  كلَّ  منا أنَّ عل دبس، وق حيتمل امللتال لذي ا املنكشف

 وال خيتلُّ  الذي ال ، فمذهبهن علامً ودوَّ  اً كتاب ةئفالطالامء هذه عن م

 ة. رشيعال ة يفيست بحجَّ ل ادأخبار اآلح نَّ يلتبس، أ  يشتبه وال

شياء من  أ  فني وقد أودع كتاباً هؤالء املصنِّ عضأينا بر افإذ

إٰىل احلكم  عنترسَّ  أنْ فال ينبغي  يعةالرش ميف أحكا أخبار اآلحاد

 كعلنا ذلا متٰى فنَّ بإيرادها، أل تدال� سما وهب احمتج� ها دعه أونَّ بأ

 تبس.   يلما ال حيتمل والتبس عٰىل ل امللملحتمقضينا با
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يكون  فة يمكن أنْ ب املصنَّتُ لكُ حاد لآلا ع أخبارإيدا وذلك أنَّ 

احد، فقد ه ولوج صخالس هو خمتلفة، ولي ة ومعانٍ كثري لوجوه

  .داً رتدِّ م حمتمالً  رٰى تام ر كصا

ر املعلوم  عليه بالظاهنقيض أنْ ب الواجمن ف ]]٢٦[[ص /

عمل د التقاد القوم فساعٰىل اع عه، وهو القطلتباس فيا الذي ال

ما أودعوا ذلك  م ة أهنَّ مليل اجلبس لم عىلٰ ونع حد،بخرب الوا

مناه من عل  مايفيناض ال ني، بل نعرمن املستدلِّ ال ني وحمتجِّ 

 آلحاد. خبار ا أ يف قادهمتاع

 - تعيني ل التفصيل وال سبيعىلٰ  بوجه ذلكحث بلاظفرنا  نْ إف

سبيل ٰىل انا العلم به عكف -يالً لعلم به تفصفق لنا امل يتَّ  نْ وإ

 اجلملة. 

د  الوجه يف إيداع أخبار اآلحا حالٍ  كلِّ عٰىل  اورل: فاذكقي نْ فإ

 ب عىلٰ تُ لكُ اداعها إي أنَّ  يف بهةالش لتزوقه، لفة يف الفاملصنَّ بتُ لكُ ا

 ا. ج هبجاتسبيل االح

بنا اه أصحاور ما كلُّ  ه ليسأنَّ  يف هذا الباب نقوله ما لقلنا: أوَّ 

واة  رإىلٰ  ن مستنداً كا نْ بهم وإتُ وه يف كُ وأودع بارمن األخ

بل د، احلكم من أخبار اآلحا يف معدوداً  د،اآلحا نم معدودين

 امفي ةجَّ احلال ما  ،...علمب للجمو تواترأكثر هذه األخبار م

[ظ:   هفطريق لهعبف كيف حيتجُّ ه صورته ذه منواستودعه، 

 ؟  وطريقه]

عٰى ا وبني من ادَّ حنة بيننامل من أنَّ  يف الفصل ما مٰىض  افأمَّ 

عٰىل أخبار اآلحاد م ل القويوعصل من تالف يف خالف ما ذكرنا

 .  واحتجاجهم هبذا 

ر م أل اباطن ل له، وإيضاح اد فس وإ  ليه الم ع ه ك  كلُّ فهذا الذي مٰىض 

 ا إٰىل املحنةيدعون  ئللقاهذا ا  أنَّ غامضه. وك و  هليِّ ج و  وظاهره

ما رون إنكار ظهِ م يُ وأهنَّ ذه الفرقة، ه  علامء  ةض نا مناق املحوجة ل

لون عوِّ  به، وال يُ إالَّ  ون حيتجُّ ال  ساد ما ف إ ب نون يَّ ويتد ه، ستعملونه بعين ي 

  .ح بي الق   غرض  هذا ال إىلٰ هبا    ي رحنة جي  عليه، وما ننشط امل إالَّ 

بنا أو  تُ من كُ رأيت  ابكت فنا يف أيِّ ذلك: عرِّ  داعتمن مل ليقا مّ ث

أخبار اآلحاد  تامد عىلٰ قني االعقِّ مني املحاملتكلِّ  أصحابنا بتُ كُ 

؟ ودعنا من  هالنا صَّ فو ذكرناهالتي ا مرجة عن األقسااخلا

  يفامف]] ٢٧[[ص /أصحابنا،  من فات أصحاب احلديثمصنَّ

وعة ضبهم موتُ ال كُ ، وةجَّ حليعرف ا من، وال جٌّ حمتلئك وأُ 

 جاجات.  لالحت

 نَّ ، ألكاة دعوشهد بصحَّ  اً ا ال جتد موضعبعد هذك نَّ فإ

ل مسائيف عٰىل خمالفهم وا حيتجُّ  ادهتم بأنْ ع ام جرتأصحابنا إنَّ 

نَّ ا بظواهرم، إمَّ نهلتي بيا فاخلال ملقطوع هبا، أو ة االكتاب والسُّ

يذكروا أنَّ  نْ بأ ،معليه تظهارسواال هلمقضة املنبيل ا سعىلٰ 

التي وأقيستهم  -م الفيهخم عنيأ  -رووها  ارهم التيبأخ

يف  نتها وأوضحتهابيَّ التي  ٰىل الطريقةعليهم ع ده وهنا تشيعتمد

   ف).خلالكتاب (مسائل ا

ماميَّة اإلوا عليهم بخرب واحد ترويه الشيعة جُّ حيت أنْ  افأمَّ 

عله أحد وال يف ال غولوفهذا عبث ، وهاالفخم فه يعردة به والمتفرِّ 

 مثله.   يعاطيُ 

[ظ:   مخمالفيهمل يكن مع  خمالفيهم، وون عىلٰ جُّ حيتإذا كانوا و

ع ليت شعري موض حادهم، ففي أيِّ بأخبار آ االحتجاج] إالَّ 

في أصحابنا من مصنِّ أحداً  رأيناا اد؟ ومحآلأخبار اوا بتجُّ اح

فعل   امك ،الرشيعةام حكأ  ه يف بمذاهكر وجوه مجيع مني ذلِّ تكامل

 لفقهاء.  امن خمالفينا من  ثريك

وجه،  لا هذا اآلحاد عىلٰ  ذكر بعض أخباره إنَّ : قالي فيمكن أنْ 

ن  مأوىلٰ علوم املشهور امل ، والرجوع إىلٰ ل بالباطلتعلُّ  ها كلُّ وهذ

  غريه.

أنكر العمل  نممَّ ا اجلعفرين ومن جرٰى جمرامه له: إنَّ قوا أمَّ ف

ثناء  و و أيضًا سوء ظنٍّ فه . عليها لوَّ وع هبا عملقد  دحار اآلابأخب

 بهض املذالفني يف بعكانوا خما وإنْ  -ذين الوم هؤالء الق عىلٰ 

ذا أو العناد، وه بله م بالغفلة والتريد هب أنْ فال جيوز  -ه بَ بالشُّ 

 رمي علامء الشيعة بمثله.  جنب] ظ:[  جبيف ر مستصغخمترص

اج جاالحت عليه يفل وَّ عامل إنَّ  :صللفهذا اا قوله يف خالل أمَّ ف

 ا، دون الفرقةمجلته منصوم يكون املعرقة التي فعٰىل ال مجاعباإل

 نها. خارج ع] ]٢٨/[[ص  التي هو 

ل ألوَّ ل اا سلف يف الفصض مله نق، غري أنَّ عمري صحيحفهو ل

م علَ يُ   يمكن أنْ ه العٰىل أنَّ  ل مبنيٌّ الفصل األوَّ  نَّ ألعليه،  روتديُّ 

ي دِّ ؤهذا يُ  لك، وأنَّ بذ ةق للثقوال طري اعإلمجا يف صوماملع ولدخ

 لِّ كومذهب  قائل كلَّ  علامً  وأحطنا ،البالدا طفن نكون قد نْ إٰىل أ 

 إٰىل العلم هةال جام ليس بطريق و ذلك، فوال سبيل إىلٰ ذاهب، 

 واضع. ملبعض ا يف به جُّ تَ ف ُحي كي

ة حقَّ ملا ةق رالفمن عدا  له: إنَّ قو اً أيضذا الفصل  يف ها مٰىض وممَّ 

ليس  املعصوم نعلم أنَّ  اماآلحاد، وإنَّ  بارخعمل بأال من منكري
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بأعياهنم  ا نعرفهمنَّ هلم، أليف قو ةجَّ ٰى يكون احلهم، حتَّ في

مد عتَ يُ  أنْ  جيب معتمد، والذيوال وهذا غري صحيح أنساهبم. و

ض بع قوالة أون قوله يف مجليك ال جيوز أنْ  ام ماإل نَّ أ يف

  ة.يَّ ماماإل ةعيخمالفي الش

 نَّ ألته: سائل، ومجل جواب هذه املوَّ  أ يفذكره  مو ما تقدَّ ه

 هذه املسائلول عٰىل صيف األُ  [ظ: أنَّه] ا علمنا أنَّ إذ م مااإل

 بلنط ز أنْ جيو والون ما عداها، دا] [ظ: نعتقدهقده التي نعت

 ي علمنا أنَّ لتا فرقةلا مجلة أقوال هذه  يف الفروع إالَّ يف أقواله

  صوهلم.ة ألُ الف خمريه غولصأُ 

ني  من بوع إالَّ يف الفر بطلَ ال يُ  قوله  يف أنَّ  كاٍف  وهذا

 من عداهم.   ة دونيَّ مااإلمة] [ظ: الشيع شيعة أقوال

فال  ،ةيَّ الفالن فرقةال ألعيان وأنسابنا ايقال: قد عرف نْ ا أ فأمَّ 

 ينعكس عىلٰ  الو ا أ نهم اإلمام ]] ٢٩ص /[[ يكون ز أنْ وجي

فال  إمامي، أنساب كلِّ ن واأعي اً د عرفنا أيض: ق ل لهايق ، بأنْ هائلق 

 لتهم. من مج م اإلمايكون  أنْ جيوز 

ض ي يف األرإمام سب كلِّ بمعرفة ن طلذي حييقيل: ومن افإذا 

 وكاثرناه.  دناهشاه نأو ممَّ 

 .  اهنمقدَّ  عتمد إذن عٰىل ماذلك، فامل ثللفني ماخيف امل أيضاً يل ق 

لواحد  رسول بخرب اال تامدع[ا :ثالثصل الالف] ]٣٠[[ص /

 :واب عنه]اجلو

واعتمدها،   اآلحادر بأخبا لرسول قد عمل ا :قيل إنْ 

أنفذ  ه ، ألنَّ لشكَّ ريب وينفي ايزيل ال هتمَّ ألُ  لك رشع منهوذ

 حاد. آلامصار بء األؤساوك األطراف ورمل إىلٰ 

يف ل وته والدخعود  تصديقيهم يف الدعاء إىلٰ عتمد علوا

ي تزية، أو احلرب الاجل وإعطاء والصغار  لِّ الذٰىل ع ربوالص ته،ملَّ 

موال لنفوس واألا، التغرير باعنه ولعدا والدام عليهيف اإلق 

  .لدول واألمواوالد والألوا

  قيرص ىلٰ همي، وإالس افةبد اهللا بن حذيز عٰى پروإٰىل كرسأنفذ 

ة دريَّ كنساحب اإلس صوق  املقخليفة الكلبي، وإىلٰ  ية بندح

ة الضيمري، ميَّ أُ  نعمرو بالنجايش  وإىلٰ عة، تبل ن أيبحاطب ب

 البجيل. اهللا  بدير بن عالغ جر ذي الكىلٰ وإ

ن  عٰىل م  وال عمالً  امً يوجب عل الأرسله  كان خرب من فلو 

وا ما وردوأ عادوا  اذن ذلك إم اً شيئ يثمر أيضاً  ، والرسلوا إليهأُ 

ة  وهناي[ظ: العبث] بث للا ايةم غاذهنفلكان إ سمعوا عليه،

  رك ما جيب تل وُس رض ببعثة الرُّ للغ ملنايفس اوالتلبُّ  ادسستفالا

 ين. رتاملتوا ة به منجَّ يه وإقامة احلويل علتعال]] ٣١[[ص /

 ما يوهن أمره وطلبيف إطفاء نوره ه واجتهد ان ملن عاداولك

 ام ٰىل أنَّ ع يوافقه ول يف دعوته، أنْ خدله والوق  عن قبولنفر وي

 لُس رُّ لياء واعن األنب فضالً اس، نال أماثلعبث ال يصدر من  علهف

 ٰ  م. بكامهل مهرهم لعلاختيا  تعاىلٰ هللا االذين يتوىلَّ

وسون ن يسلرؤساء الذيمللوك واا فذ إىلٰ له: كيف تنفيقولون 

داهتم باه من عوفلرك ما أ  تإىلٰ  دول من يدعوهمن الرودبِّ ويُ  ممَ األُ 

ديق جابة إٰىل دعوتك والتصإلاو م،دياناهت من يهوا علؤشون

 ؟ه ردِّ يفتبعة   قوله والة يفال حجَّ [ظ: ممَّن] من  تكنبوَّ ب

إليك  إذا عادوا وا إليه وعليكذنفأ ن م جب عىلٰ ل الواب

نه مَّ ا تضاإلقدام عٰىل معٰىل  كفُّ وال تصديقهمف من وقُّ تلا

 م.  هبذيؤمن فيه ك ما ال ام عىلٰ قدر واإليرغتمن ال فيه ملاخربهم،  

 فقة من هذه املواا يفنا مرشتايهم از علالفرق بني من جوَّ ما و

اء ومن  والرؤسك  امللوفي عىلٰ كيف خ ثمّ  عاه؟ادَّ  دح فيامالق

احلجاج، املعرفة بأي واحلزم ووأهل الر ءالفضال ب إليهم منيتقرَّ 

وافقة ا املئه أعداىلٰ ع ويروي ليكملامالدول ويثبت اشيد وبام ي

 ه البهم ا بدأ م وتوهني أمره، وأنَّ  ولهق  دفع يفحتجاج به االو

 اعتهمحتت ط يف الدخول ل عليه احلكامءعوَّ يُ  اء والتمده األنبييع

 ؟ن خمالفتهمرجوع مالو

  ع ملاحاد والسامن إنفاذ اآلمتناع مالا منه  إذا مل يقعو

خرج ة، فمراذهم ثفنإل يكون ٰى حتَّ  والعمل بموجبهبه، يعودون 

ي عن هن . وال ورد عنه ًا]عبث[ظ:  ادعن يكون ن أنْ ع هبا

داؤه ومن  عأ ]] ٣٢/[[ص  تبعه  يملهبا، وحريم للعمل التا وهلقبو

 نَّ أ  علمنا ،اقتنا هذ، وإٰىل وَث عِ ذلك منذ بُ نوره بء يف إطفاجيتهد 

 وأقرَّ [ظ: به لعادات وأقوا به االعنوان وجرت  ا ركن يفذلك ممَّ 

 ألنبياء. ا إليه دبون ئعاالرش ]هب

ي إنفاذ  وه فصل:لا اها هذنلك اجلملة التي تضمَّ  ذعىلٰ  الملكا

 مد تقدَّ فة، ق طراف معروله إٰىل األامَّ وعُ  لهُس رُ   سولالر

 يها. واخلوض ف عنهالسؤال ا

ر أنساهبم ل وذكُس الرُّ لفصل تسمية ذا ايف ه دام يزيوإنَّ 

 له عٰىل سبيب رفةعامل نَّ أل من ذلك، ءيش إىلٰ  ، وال حاجةئلهموقبا

ح لقديف ا ادةال زيالتفصيل طائل و يف ذكريس ، وللة كاٍف جلما

 املقصود. 
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الفي خم أنَّ ،  الواحدل بخرب العمٰى أب لزام ملناإل يضاً ن أ وتضمَّ 

 البعث عىلٰ   بيَّ ن النيوافقواإلسالم  طاعن يفوطالبي امل ةامللَّ 

 . هركة يف ذدئاا ال فممَّ  ضاً ل. وهذا أيُس لرُّ اذ اإنف يف

ال  ايل عن غرض، فهو قبيحاخل ذا كان هو الفعلإث عبلا فإنَّ 

 عن كلِّ  هوالعبث متنزَّ  ،بيٍّ نعن  من حكيم فضالً  قعي أنْ  وزجي

 عابثاً  انك ه لونَّ يقول: إ أنْ حيتاج إٰىل  . واليٍّ نبعن  ضالً يم، فحك

، الٍ ح  كلِّ عىلٰ  عنه  نفيف ،العبث... ذلك، فإنَّ  لوقف عىلٰ 

 توقَّف عىلٰ  ثاً [ظ: أنَّه لو كان عاب دوج أم عليهه وافقي نم ... فقد

من يوافقه  فقد ،حالٍ  كلِّ  عىلٰ  ه عن منفي عبث الذلك، فإنَّ 

 م وجد].أ عليه 

قدوح،  ويبطل امل ا هو جواب عنهلفصل م ا ن هذامَّ قد تضو

  النبيَّ  : إنَّ قال هعظيمة، ألنَّ  فيه مؤنة ح بهرصَّ  امكفينا ب دقف

ه وهم آحاد ليدعوهنم إٰىل ثبوتاف طرألملوك ا إىلٰ  لهُس رُ بعث 

 تصديق دعوته. و

 ة واليف النبوَّ  لبَ قال تُ  خبار اآلحادأ  أنَّ  معلووم]] ٣٣[[ص /

ت بثات تبوَّ الن ء أنَّ أحد من العلام قال والعجزات، يف املة هي حجَّ 

م املوجبة للعل خبارآلحاد، بل باألبأخبار ا يب وال بعيدعند قر

 .بيلرلة لزيملا

 : ل بأخبار اآلحاد بشكل آخر]ُس لرُّ ل امع شكالإ[

 الف ماعٰىل وجه خيال السؤ هذاعن  ل قديامً ئَ سام كان يُ إنَّ و

 له إىلٰ امَّ ه وعُ مراءأُ ث بع  نبيَّ ال يقال: إنَّ فالفصل،  نه هذاتضمَّ 

ن  فلو مل يك وها،وينرشيعة ام الرشأحكقلوا نليبالد، ال أطراف

 أهل األطراف بأنْ و ل إليهُس رُّ لهؤالء ا يضمي ]ظ: من[  ملن اً دعبِّ مت

 .  ان إنفاذهم عبثاً فك يعملوا بأقواهلم،

له ُس رُ بعث به  ءل يشوَّ أ  ال: إنَّ ل هلذا السؤنقو أنْ  إىلٰ حتاج فن

 ذا أمرهموهبسالة، ة والربوَّ قرار بالنواإلين الدِّ  للدعاء إىلٰ  هلامَّ وعُ 

 أنَّ نا نيب خالف فيه الم معلوويعة وعبادة، رش  قبل كلِّ وا ؤيبد أنْ 

 اد. آلحا ل فيه أخبارقبَ ا ال يُ ة ممَّ وَّ نبلة والاسرال

ة النظر يف أدلَّ  ىلٰ هني عل منبِّ امَّ العُ ل وُس الرُّ بفذ ام أنفإذا قالوا: إنَّ 

م اهل ألقوامم، وإنَّ جب قبول أقواهلومل نو، عالم الرسالةإو ةلنبوَّ ا

بة وجامل ةألدلَّ  ايف  النظراء إىلٰ ذير والدعتحوال تخويفال حظُّ 

 ة إالَّ سالة الرة وأدلَّ عندهم أعالم النبوَّ  توز يثبجي م، وليسللعل

 .شكَّ ال لم ويرفعالعوجب يذي تر البالنقل املتوا

لكم مثل قوة يعأحكام الرش ا نقول يفذ: وهكهلم حينئذٍ  قولنف

انا فصل قد كفال م يف هذاكالحب الاوصسواء. ة النبوَّ  ةيف أدلَّ 

 أنَّ  م إىلٰ الكلننقل ا ن أنْ ع] ]٣٤ [ص[/نانا وأغ نةذه املؤه

 أنْ ، بسالةرال تصديقة وإٰىل النبوَّ  الً أوَّ  ام يدعونل إنَّ امَّ ل والعُ ُس الرُّ 

 هلذا الغرض نفذواين أُ ذل الُس ه، وجعل الرُّ ؤالسلك يف ح بذرصَّ 

ف سألة اخلالمل ه كالم يف ا جرىٰ ه م، ألنَّ يف كالمه شبهة يبَق  لمف

 ام جرٰى نَّ ذكر، وإحاد اآليعة بأخبار رشالم ايف أحك عملال لتي هيا

 ه، والل بأخبار اآلحاد فيعمَ يُ  [ظ: ال] هذلك ملا ال خالف يف أنَّ 

 منه.   ءليها يف يشت إفلتَ يُ 

إٰىل  لُس الرُّ يبعث بن ام كاإنَّ   يَّ النب نَّ أ قيق هذا الكالم: وحت

 كام ،وتهدع ا أعالمليهإ َل قِ ونُ ته، بوَّ ا خرب نهناكَّ صل بُس د قد اتَّ بال

[ظ: ورسم] ، ووسم سهٰىل نفإ هودعاؤ وره ظه إليها َل قِ نُ 

 إىلٰ  الً أوَّ  تعاىلٰ  هللاني باكانوا غري عارف إنْ  وهميدع ل أنْ ُس هؤالء الرُّ 

اطعة يف ة القلَّ إٰىل األد جوعرم به واللهم عٰىل العويبثُّ ه، تمعرف

 ذلك. 

ام له نَّ وإ ، املعارفيف ةبحجَّ  يسهؤالء ل لقو نَّ أ  ونحن نعلم

ة والنظر فيها. فإذا دلَّ ألل اأمُّ ت عىلٰ  ثُّ واحل يف،والتخو لتنبيهل ظٌّ ح

إٰىل  إليهم دعوهمهم مصري قبل به كانوا عارفني تعاٰىل لو عرفوا اهللا

ة دلَّ ٰىل األإ الرجوع يف ذلكودعوته،  قوصد ته م بنبوَّ لعلا

ء الؤقوال هها أ لتمن مجس لي لتيا ةنالبيِّ  ة، واحلججالقاطع

 ل.ُس لرُّ ا

م عٰىل وهنهنبِّ يُ  ،هق رُ ه من طُ علموه وتا ذلك بأدلَّ عرفوفإذا 

ع طالقهبا وا وأحالوهم يف العمل هب  النبيُّ  ائع التي وردالرش

قبول أقواهلم م يلزموه ع من األخبار، وملشائلا واتر، عٰىل املتيهاعل

  .متقدَّ  فيام مثله كام مل يفعلواذلك،  يف

شبهة تقع يف وال ل، ُس بإنفاذ الرُّ حناه أوض ا م اض عٰىل رتاع فال 

 وما ال ولغواً  يكون عبثاً  ال من أنْ رس ذا اإله و  ]] ٣٥[ص [ / ، ثله م 

  لنبيَّ يواقف ا أنْ  جيب كان  قول ن  أنْ  ٰى نحتاج ائل فيه، حتَّ ط 

  يه. فائدة فا ال  رسال مل إلهبذا ا   فمكلَّ ه   أنَّ ىلٰ الفوه ومعاندوه ع خم 

 : ا]ل هبعمَ يُ د ال حااآل أخبار نَّ أة معرف ة[كيفيَّ 

حاد اآلأخبار  تعلم أنَّ لست : أ ض هبذا الفصللمعرتيقال ل مّ ث

د بع الَّ إعة يالرشل هبا يف عمَ يُ  وز أنْ  جيصدق رواهتا ال معلَ التي ال يُ 

   يسند ٰى عه، حتَّ ورشَّ  بذلكد بَّ عاهللا تعاٰىل ت بأنَّ  العلم دليل يوجب

ا مسألة ملة، ألهنَّ هذه اجل عىلٰ  ملوافقةان م بدَّ ال ف ؟لعلمعمل إٰىل اال

 . رةمقرَّ 
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  النبيَّ  ف البالد أنَّ رايف أط نيذعلم ال أين فمنفيقال له: 

م ال أهنَّ مع له، امَّ عُ له وُس وأوجب عليهم بأخبار رُ  هلمع قد رشَّ 

 [ظ: بصدقهم]؟ دقهصثقون بي

 ل. ُس لرُّ ء اؤاله وا ذلك من جهةعلم قيل: نْ فإ

ة  ايم آحاد، غم وههتهج نم ن ذلكلمويعوكيف : قلنا

  ؟هع فيلقط، وال جمال لللظنِّ  موجباً  يكون نْ خربهم أ 

ر إليهم صادمون ذلك بأخبار متواترة ينقلها العللوا: ياق  فإنْ 

 فع الريب. ويرعلم لب ايوج اوالوارد، ممَّ 

ا  م اوأقبلوا منَّ سكم،لنفو هوا لنا ما أجزمتوأجزفقلنا: 

ه حذو قلتموه بعينثل ما م ملك ولقن ا، فإنَّ كمنبوله متمونا ق ألزم

 عل بالنعل. الن

يه إليه  ؤدِّ فيام يُ  يضاً أ  يستفيد اله أنَّ  ل منلفص يف اما مٰىض  امَّ فأ

نه ونه عؤدُّ  يُ فيامعبث ل افيصري ،هم إليه شيئاً ند مؤدِّ ع لُس هؤالء الرُّ 

 ام انَّوبيَّ  نهعونه دُّ ؤيُ الكالم فيام  مٰىض  ، قدهونه إليؤدُّ فيام يُ بث عكال

 لعوائد. اد ولفوائه من افي

عند  ل إليه ُس الرُّ يه هؤالء ؤدِّ تُ  ا مافأمَّ ]] ٣٦[[ص /

 ىلٰ ع ورشعاً  ب ما نعمل يف مثله عقالً غله واألنم فاألكثرهم، عود

بار أخ لقبَ يُ  العلم. كام وجبي ما ىلٰ تقر إأخبار اآلحاد، وال يف

 هذا جرٰى ما و ،نازلامل ولدخذن يف ب واإلتُ ا والكُ داياآلحاد يف اهل

 رٰى. املج

  عىلٰ لة إالَّ مسأ ل يفعمَ ا ال يُ ل مُس ء الرُّ  يورد هؤالكان فيام نْ فإ

قلنا  كاممن الرجوع فيه إٰىل غري قوهلم،  دَّ فال ب ،نِّ الظ دونعلم ال

   له.ن تأمَّ ح ملواض اوهذ، ه فيام يوردونه عن

 ىلٰ عة عاملترشِّ  فامد عراعت[: رابع الفصل ال] ]٣٧ [[ص/

 : واب عنه]واحد واجل ال رباخل

، أو  كيالً ل ومن وكَّ  يف أنَّ ة مَّ األُ  خالف بني قيل: ال نْ أ ؤه ابتدا

بلد  من ة من بلده أو ة، أو عقد عٰىل حرَّ مَ ياع أَ تبايف  قاً صدي ناباست

 اشرتاها،ه ربه أنَّ يق جارية أخلصدأو ا كيله الوناء عنه، فحمل إلي

] ظ:[ أو رّق  . إذا..ه ا، وأنَّ قد له عليهه عنَّ ه أ ربأة أخمرإليه ا زفَّ

ا اهنله غشي ، أنَّ زوجةجلارية ومهر اليف ثمن ا تهلعلَّ اح] أنَّه أزو[

 فرجها.ل ةالستباحوا

بطهرها، كان له  تهسبيله مع زوجته إذا أخرب هذه أيضاً و

 لكتاب إىلٰ ويأيت ا ها.عيه مجايضها حرم علبح ربتهخا أ وإذ ،هاؤوط

 ،لهااة بعأهلها بوف ا إٰىل بعضلدهو نب متاأو ك ا،بطالقه املرأة

 واترك تب يف ذلترتقَّ وال لغريه عليها،  د عقداً دِّ هتا وُجت عدَّ  فينقيض

ل تفعل ب اهدهتا لوفاة بعلها وسامعها لطالقهشا، أو ماهيخرب عل

 ع. ساملهدة واه عند املشافعلما ت تابوالك عند ورود اخلرب

عٰىل  قديعف ه،وت زوجتبمتاب ه كد عليريذلك الرجل وك

ق بحظرها  وما يتعلَّ  وأحكامها ]]٣٨[[ص / والفروج ختها.أُ 

ز لتحرُّ وامرها، أ  د يفشدَّ قد  لتييعة اكام الرشد أحوإباحتها من آك

 ها.  ض ملا يشتبه منالتعرُّ  من عند اإلقدام عليها، والنهي

 اميي فامِّ لعافتي يُ  امل أنْ للع نَّ أ ة يف مَّ وائف األُ  طك بنيلوكذ

ائف ون طئفة مال توجد طات واألحكام، وبادالعا نميستفتيه 

عهم مجي فاعله، بل ر عىلٰ نكِ منه وتُ  ومتنعف عن ذلك ة تتوقَّ مَّ األُ 

  بذلك. برقيرٰى ال

 م، لكانت منذ به حمرَّ ألخا العمل به حمظور واولو كانت ممَّ 

 بطل عن رير والصدِّ لتغاها من اها، ملا فيأخزو عدَ بِ ال أفحش

 قوهلمالستكفاء بهبام له اواإل ي منهفتتملسا مال يلزم، وعلال

 ل منهم. وب القبوجوو

د له، يلقتي بالتاملفمن حيظر القبول  ة منمَّ يف األُ  نَّ قلنا: إ نْ فإ

  ين.صول الدِّ ه ذلك يف أُ لزمالنظر والبحث، كام ي لزم املستفتيوي

  عيته عىلٰ دَّ ة، بل امَّ د األُ آحا عىلٰ ت عي: ما ادَّ قولي أنْ  له كان

من عمل   مه]: أعل[ظ أعمله ب الرجوع عامَّ ال جي مّ ها. ثائفطو

ال ني ن واحد أو اثنع يةمن حاهلا، برواإليه  رَّ لطوائف واضطا

 عنهام. ة الرواي ةعلم صحَّ أ 

 مجاععت ذلك منهام، لكان اإلوسمت الرواية عنهام ولو صحَّ 

يف  لناقو ٰى م معندَّ قت، وقد لقوهلام بطالً مام ويهعل ماضياً  هلامابق سال

وم ال ه غري املعصمنا أنَّ لن عٰىل ملذي يضاف إا القول وأنَّ مجاع، إلا

 . عنيَّ مل يت نْ إوملعصوم به ائل مجلة القا يف الذيض عٰىل القول يعرت

ر اأخبعمل بعمل بالفتيا مل جيب الال بوجوب مَ لِّ قلنا: لو ُس  فإنْ 

  القياس.يثبت ب ال اك ممَّ ذل د، ألنَّ حااآل

، بل هو  بت ذلك قياساً ما أث ل:يقو أنْ  له انك]] ٣٩[[ص /

عليه اخلطأ وز ن جياملفتي ممَّ  ق، ألنَّ وألي هبا وهو أوىلٰ  ةملصيل جلتف

نفسه، وهو خمرب ملن يفته عن   عىلٰ ب ه الكذيلعوجيوز  هبه،مذ يف

هبه مذ ه أنَّ ينوالثا، المإلسعة ايرش  ه منين: أحدمها احلكم بأنَّ أمر

 تاره. خي ذيلقول الوا

ملا   إلسالم،اعة ن رشي به عٰى أفتح بنفي ما ه لو رصَّ  ذلك أنَّ نيِّ بيُ 

عن  فيه بن حا، ولو رصَّ مل هبيقبل فتياه ويع أنْ  ستفتيكان للم
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ةمذه أنَّ و همذهب  تفتي أنْ لمسوالفقهاء، لكان ل هب أحد األئمَّ

  ىلٰ تعا ٰىل اهللابه إ تيفمن املول زوم القب ليه يفلل ععوَّ يعمل هبا، فامل

ل [ظ: ن اإلسالميف دي اهله وما رشعرسو وإىلٰ  لزوم  يف عليه فاملعوَّ

دين يف  عاهرسوله ما رش  وعىلٰ  اهللا تعاىلٰ  تي به عىلٰ املفبول من الق

 . م]الساإل

ن قبول قول املفتي، ه ممناا ثبت هذه اجلملة وكان ما قدَّ إذف

 خرب عنوامل، ب فيهامالكذيه لجيوز عين  من أمرخلربا ىلٰ ه عشتاملوا

خر اخلرب اآل ربين، وسلم منخذ اخلبأمنفرد  ل رسوال

باخلرب عمل رت وجوب القرَّ عقول  أيُّ رشيعة و أيُّ ة فيه. فملتهوا

واحلظر  ،فيهام عليه الكذبز ن وجيويربقه يف خصد يظنُّ ن ممَّ 

ب الكذيه ز علووجيواحد صدقه يف خرب  من يظنُّ  خربللعمل ب

 ؟فيه

مها  لي تدريسها وتعيف ائفطولا بيل سائرس ل: هذاويق وله أنْ 

ة مَّ ف األُ وائئفة من طاد ط توجاألحكام، ال فقه وتعريضهاال

من  رتواملتوارآن الق ا عٰىل ظواهرليمهيف تدريسها وتع تقترص

  اد.ار، وطرح الرواية الصادرة عن اآلحخباأل

 ينراملشتهة مَّ ألُ ء الامال عحمن علوم وإذا كان هذا هو امل

به املشاهدة تشهد  ذيعٰىل أمرهم الب غالالو ا طوائفهيف بالفضل

ها واهم املرجع فية فتاعامَّ تدريسهم و رمجهو نَّ أ ة، خالطبامل َف رِ عُ و

إذا رجع عٰىل نفسه وخال  نهك بلسالذ من أنكر نَّ أ و ٰىل الروايات.إ

 الصدر، فام يف خيلج اذا ممَّ ه عٰىل خالفه. هءانطوالم ه، عبرسِّ 

 جّل وأ أعظم الفوائد كشفه في ف ؟كان فاسداً  ه إنْ عن باجلوا

 رب. قال

مضمون هذا  أورد نْ إ :ذلكعٰىل الكالم ]] ٤٠[[ص /

 ال رب الذياخل نَّ االحتجاج يف أ و ل سبيل االستدالالفصل عىلٰ 

 ،كان يف موضعه به، دعلم جيوز من طريق العقول التعبُّ اليوجب 

 كنمي ال وجب لعلمت ي التالبار عبادة باألخال قالً عيل من حي ألنَّ 

من  فصليف الشري إليه سائر ما أُ  نَّ سه، ألنفة عن ه احلجَّ دفع هذ

أو روج الفإٰىل استباحة ل صُّ احلرائر والتو لعقد عىلٰ اإلماء وا عابتيا

 . يعه الظنُّ ق مجام طريعي فيه العلم، وإنَّ يدَّ  أنْ  نال يمك ،احظره

 دمل يز ماً وعلمو كان ل عٰىل حدٍّ  به مللعاقع فقد وومع ذلك 

ادة حال ورود العبب من أ ذهف ال حمالة ملمزيِّ  وذلك ،ليهع

 ن األخبار. بمعلوم م ليسبام  بالعمل

 ج يفتجاٰىل سبيل االحصل عمضمون هذا الف أورد نْ إو

  نبيِّ ار الواردة بتحريم أو حتليل عن الخبباأل لمعلوجوب ا

ون د صلالفذا ه قصد هبلوجذا اهو ،واهتاصدق ر مل نعلم وإنْ 

  ل.األوَّ 

ذلك: ل عٰىل لمعوِّ نقول لا  موضعه، ألنَّ جاج يف غريتحهو اف

ردة بالتحليل حاد الواعمل بخرب اآلتقيس ال نْ أ  نم لوليس خي

دهتا وجتمع بينهام دَّ التي ع عضاملوا ه هذل يفريم عٰىل العمالتحو

 ه،يف صاحبل داخرين ماأل أحد أنَّ  نها، أو تظنَّ تعيُّ ا ورهة حترُّ بعلَّ 

 صل. لفيه يف أثناء اا أرشت إلم ملته عىلٰ جل يلصتف هوأنَّ 

ري  فذلك مثل غ ياس،الق ةريقوهو طل، األوَّ  أردت القسم إنْ ف

 الباهتا ثإواآلحاد بار بأخالعبادة  أنَّ يف  ه ال خالفألنَّ  صحيح،

هلم ق رُ هب إٰىل ذلك عٰىل طُ ن ذ م ل ق إليه بالقياس، ومعوِّ يتطرَّ 

  جمراه. ٰى روما ج مجاعإلكا لمعلتوجب اا دون أهنَّ قعتة، يفعروم

ة عٰىل حرَّ  دعق ة، أومَ بتياع أَ يف ا ل وكيالً ن وكَّ م فإنَّ  وأيضاً 

 الً دأو ع اً فاسقان إليه، سواء ك لهانها إذا مح تعيُّ قوله يف يرجع إىلٰ 

طئها تباح وته بطهورها اسمَ أَ  زوجته أو ، وإذا أخربتهاي� أو ذمّ  اي� ملّ 

ه يلع]] ٤١/[[ص  حرمها ضبحيت ة، إذا أخربيَّ ذمّ نت اك إنْ 

 تها.  مع اختالف ملَّ  غشياهنا

وال ،  ن النبيِّ الفاسق ع خربل قبَ ه ال يُ نَّ وال خالف يف أ 

ذه ه يعة عىلٰ الرشار قياس قبول أخب حُّ ي، فكيف يصلذمِّ ا خرب

 ؟اهنَّضع مع ما بيَّ واامل

ن ع بارخاأل ق بني قبولفرِّ يُ  ا أنْ لفنوإذا جاز ملخا

 الوكيل ربخريم، وبني قبول لتحاليل وحلتا يف  وللرسا

رأة يف امل قول لقبووبني ة،  حرَّ أو عقد عىلٰ  ةمَ ياع أَ بتل يف ااملوكَّ 

ه إٰىل ع فيرجمعلوم، بل امل غري كان الكلُّ  وإنْ  ا وحيضها،طهره

والتحريم، وبني  ليللتحق بني أخبار افرِّ نُ  . جاز لنا أنْ نِّ قة الظيرط

 د. عدَّ  ئر مااس

ف عللها تالوعات مع اخملرشع اضاملوا هذهاس قي يفوك

شهادة  ه إالَّ يل فقبَ يُ يها ما ال ف ن نعلم أنَّ ض، ونحبع أسباهبا عىلٰ و

  ه جيزي فيما  يهاالشاهدين، وف هادةش ما جيزي فيه عة، وفيهااألرب

د وال إيامنه، شاهال احد، وفيها ما ال يعترب فيه عدالةلوهادة اش

 الفتخن. فمع هذا االيامإلالة والعدر اباتاعمن  دَّ ب الا ما هوفي

 ؟عض عٰىل البعضاس البقياوت كيف جيوز والتف

يف صاحبه،  األمرين  هو دخول أحدين، و لثااسم د القريأُ  وإنْ 

لوم الذي ال خيتل عمن امل نَّ ، ألتاً هتاف وأشدُّ  فساداً  حأوض فذلك
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عن دة ارولم احتري وأ  حتليل يعة يفبأخبار الرش ملالع عٰىل عاقل أنَّ 

صل يف الف دَ دِّ ائر ما عُ هلا يف س لمدخمفردة ال  ادةعب  لنبيِّ ا

النساء  ٰىل أقوالوالرجوع إ ،احلرائر عىلٰ لعقد اإلماء، وامن ابتياع 

كورة يف ذمور املألُ هذه ا ضل بعيدخاحليض، بل ال هر ويف الط

 بعض. 

ه غري عىلٰ و ليهمل عقائم بنفسه ال يشتها من رَ كِ ذُ  ءيش وكلُّ 

 عبادة يف مجيعختلف ال نْ أ  اً وز عندنا مجيعجي نوقد كااحدة، ة ولمج

 مجيعه.  د به يفعبَّ ال يتام بضه يف بعد ويتعبَّ  دناه،اه وعدَّ ا ذكرنم

ا أمَ  ،فال الرصاملحذا عي هملن يدَّ  قلناولو ]] ٤٢[[ص /

 لتيا ضعا املود اهللا تعاٰىل يفبَّ يتع أنْ  وفرضاً  جيوز عندك تقديراً  انك

لواردة عن األخبار ا ا يفعلين ، وحيظرظنِّ لل مع اها بالعمكلِّ ا ذكرهت

 ؟نيواليقٰىل العلم  عنعمل إالَّ  أنْ   بيِّ الن

ين قلت؟ من أ افع، وقيل له: ك كابر ودال جيوز ذل قال: فإنْ 

 ب إىلٰ أجا . وإنْ ه ال جيد خمرجاً نَّ فإعيت؟ دَّ اٰىل ما ع يللدلوما ا

مع  فصيل اجلملةك تلن ذوكي أنْ  طلد بفقيل له: ق  ،لتجويزا

 تباينها. وادة اختالف العب يزكوجت

له ، أو عممللعاي لمِّ تفتاء العافصل من ذكر اسنه المَّ ا ما تضوأمَّ 

ن ممَّ  اً ريكث أنَّ فيه ما ل ته. فأوَّ  صحَّ عىلٰ  يكن قاطعاً مل  وإنْ  هعٰىل قول

 يعة الرشد يف الاآلحا خربيعمل ب  االجتهاد والقياس وملٰى نف

 وال ،تهحَّ صب علم بعد الالَّ ه إلمل بقوي وال العمِّ لعاد ايلقت بيوج

هذا  عليه يف لوَّ لذي عوالتفخيم اثري والتعظيم ا التكهذيلتفت إٰىل 

 الفصل.

يف  ياس للقمن املثبتني  عسمَ ه التهويالت تُ فكذلك هذ

ل  عمر، وخِّ ملتأوا متقدِّ عون اإلمجاع امليدَّ  مهنَّ إ ٰى ، حتَّ ةعيالرش

 األوقات.ر وااألمص امء يف سائرلعل وانيعابتالو الصحابة

وليس  هاد والقياس، باالجتل أظهر من العم العمل نَّ أ فرتٰى أ 

، فيهال به عمَ لتي يُ البالد ا سعته، واتَّ القائل ب كثرأُ  ءيش كلُّ 

قدرة والسلطان وإليه ال من لهو ءوالعظامساء لرؤوذهب إليه ا

 فيه.  ف اخلال قطسي اً ع، كان إمجاقدوالع ّل حلوا والنهياألمر 

ول: إذا كان يق قة بأنْ يه الطرعن عٰىل هذيط نْ ألحد أ وليس 

الستفتاء فائدة يف ا له، فأيُّ و قع إىلٰ مل وال يرجالعا دقلِّ  يُ ي الامِّ لعا

 ؟لهام استعىلٰ إأحد  لِّ من كزع والف شاد إليهراإلالذي قد علمنا 

 موقظوي للعامِّ  هنبِّ مول العامل ق نَّ أل ،نةبيِّ قلنا: الفائدة يف ذلك 

 هذا إالَّ  لبحث، وهلافتيش والنظر والتب] ظ: مغرّ [ مقرّ  ، أوله

الفائدة يف غ، فام وس يصول الاألُ  يد يفإذا كان التقليقول: ن كم

 ؟والتحذير نبيهواملباحثة والتاملذاكرة 

 احلقَّ  يعرف ي ال يستطيع أنْ العامِّ  أنَّ  رةً ورضمعلوم  قيل: إنْ ف

 ال يطيق.  ما فه كلَّ  ه ومنكلِّ ] ]٤٣ص [/[ الفروع يف

 يف قِّ احلف للعلم بكلَّ ي مالعامِّ   أنَّ ف بيننا يفخال لنا: الق 

ا جاز ، وإذهاً بَ ُش  وأكثر سعووأ  وأغمض وهي أدّق  ين،صول الدِّ أُ 

ل، اطمن الب هزن ومتيُّ يالدِّ ول صيف أُ  احلقِّ  عرفةي مطيق العامِّ يُ  أنْ 

فيام يطيق ذلك  ، فأوٰىل أنْ ههبَ ُش كثرة وضه وغمناه من مع ما ذكر

 . قاً رُ وأوضح طُ  اً غور قّل أ هو 

العلم  إالَّ ن يصول الدِّ يف أُ ي العامِّ  ب عىلٰ قيل: ليس جي إنْ ف

 شف الغامضالتدقيق وك ا، فأمَّ حلّق هبا اف يرش التيباجلمل 

 يه. ب علا جيفليس ممَّ 

 ائع؟ وأنَّ رشاللفروع وا يفل ذلك وقن من أنْ  انعامل قلنا: وما 

 ال خيرج إىلٰ  اً ترصخم اً طريق منها من الباطل، يكون قِّ فة احلرمع

 صول. األُ له يف مثكام اكتفٰى ب يه العامِّ ب ، يكتفيوالتدقيقيق مالتع

نظر من ال ءيشيقدر عٰىل  ي العامِّ  يف قولكمقيل: فام  فإنْ 

 أم ال ملالعا ديلعليه تقبون توجمن الباطل؟ أ  لحقِّ والتمييز ل

  ؟توجبون ذلك

من  حلقِّ يز اي مت  عىلٰ  من ال يقدر  لسؤال أنَّ ا ا عن هذ  واب فاجل 

هذه ن صوله، وم يف أُ مثل ذلك  يقدر عىلٰ ين ال لدِّ ع او فر  يف  الباطل 

ن النظر م  ء عليه يش  جيب  وال  ، روع والف  صول اُأل  يف ي ته فهو عامِّ صف 

كام ال ، وع الفر  يف  د التقلي  عليه ب فال جي  ان عليه جيب  البحث، وكام ال و 

 طفالواألهائم جار جمرٰى الب  وهذا  ، ل صو يف اُأل مثل ذلك يه عل  جيب 

   حالل هلم.   ليهم وال  حرام ع فال   ، لتكليف ارجني عن ا اخل 

العمل و الفتوٰى   يفالعاملد بتقليد ي متعبِّ العامِّ  ا أنَّ منلو سلَّ  ثمّ 

 لورود باتاً إث ف يكون يف ذلك، كيز اخلطأ عليهجوَّ  له وإنْ بقو

وكيف حيمل أحد د، اآلحا عٰىل أخبار ةيعلرشالعمل يف باد تعبُّ لا

 خر؟ اآل عىلٰ  األمرين

كان مورد  فنقول: إنْ  م ذكرها،تي تقدَّ ال ةالقسم م تلكقسِّ نُ  ثمّ 

م علَ ال يُ  باملعمل ٰىل جواز اع]] ٤٤ /[[ص حتجاجاً ا ذلك

ل أحا من صحيحة، ألنَّ  اللةة مقنعة ودحجَّ هو لعمري ف ،تهصحَّ 

 العملاز مة وأجحيث مل تكن معلومن د ااآلح ارأخب ىلٰ ع عملال

ليه م عيتكلَّ  هذا هو الذييس . ولقضاً ن منابقول املفتي يكو

 صد إليه.  ويق
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حاد اردة بطريق اآلعة الويبول أخبار الرشقيس ق  وإنْ 

ك  ذلمنا عىلٰ د تكلَّ ملفتي، فققبول قول ا عىلٰ  ريمحالتليل وبالتح

ا معتمد. وقلنا: أمَ  غريح رمط هيف مثل ساالقي ا أنَّ نَّمن قبل، وبيَّ 

ال  أنْ  علينا ملفتي وحيظرل ال قووبقباٰىل دنا اهللا تعيتعبَّ  ز أنْ جيوكان 

 ك سقط محل أحدز ذلجوَّ  ا نعلمه؟ فإنْ  مة إالَّ عيل يف الرشنقب

 . هاحبٰىل صاألمرين ع

تفصيل   هوامالقياس، وإنَّ س من باب ليقيل]:  إنْ [ظ: ف

  جلملة.

ح وضِّ ا يُ ا فيام سلف منَّ، وتبيَّ تقٰىص مس عليه ماللكا ٰىض قد مف

 خربول بسألة ق ة مباينة ملارق  مفمللعاي لمِّ العا مسألة تقليد أنَّ 

هام مرين ال جيمعاأل نَّ وأ ،  عن الرسول ن واحداً االراوي إذا ك

ه د بيتعبَّ [ظ: ال]  ه جيوز أنْ سبب، وأنَّ  وجه وال عىلٰ احدة مجلة و

  يف اآلخر.

  احدو كلِّ  ن أمرين جيوز عليه اخلطأ يفع ربخم يتفامل إنَّ : لهوقو

ة يعرش ه من فتٰى به أنَّ ي أ الذ بذهيف املخباره إأحدمها  منهام

  ه.مذهبه واعتقاده أنَّ  ينا، والث لنبيِّ ا

 ذكره، بل يف مفٍت  كلِّ  يف بواجبه ليس أنَّ ل ما يف هذا فأوَّ 

 ذلك فجيوز خالال و ،رضورةً ومذهبه  قادهم اعتعلَ من يُ  املفتني

يف اخلطأ اجلائز عليه  أنَّ  ه إىلٰ من هذه حال . فعاد األمر يفيهعل

عٰىل ما  اعتبار]] ٤٥ص [[/ به ا كانه ملما ظنَّ ىلٰ ني ععوضامل

 كرناه. ذ

خرب العمل ب بوجورت عقول قرَّ  يُّ رشيعة وأ  فأيُّ قوله: ا فأمَّ 

  ؟كذب فيهيه الز علخرب واحد، وجيوصدقه يف  من نظنُّ 

ما   ملةجل الً ه ليس ما نحن فيه تفصيبأنَّ ه يح منرصت الً أوَّ هذا ف

حد األمرين ألجب وقل املع أو العلرشي ا نفعىلٰ  لعوَّ  امعاه، وإنَّ ادَّ 

 وع فيه من وقع الرشعامَّ ترٰى  امخروج ك ، وهذاارض لآلخرواحل

  لة.صيل اجلمف تتبيني

 يعةالرش أنَّ ألمرين ني اصل بيقال: الذي يف م عليه أنْ والكال

أ يف موضعني، خلطعليه ازنا جوَّ  ل بقول املفتي وإنْ عمال رترَّ ق  قد

 . هدق صنعلم  راوي إذا ملال بقول عملر القرِّ ومل تُ 

 ب أنْ د، فيجاحيف موضع و ئاً كان خمط نْ إه أكان خط وإنْ 

يف حظر  ، ويكفينابه مل يأِت  عالرش نَّ أل قوله،العمل ب عنف نتوقَّ 

 حظره. ب ود رشعرو ىلٰ ج إاتحن وال علرشا انتفاء ولهقبول ق

 الثننيائع العمل بقبول قول الرشرت ايقال له: كيف قرَّ  ثمّ 

ضع هنا يف مواألربعة؟ واخلطأ هة اد شهافيه إالَّ  وز جيام اليف

هذا  بنيلفرق قلته يف ا ءيش عني، فأّي يف موضك واحد، وهنا

 إلزامك. زام قيل يف لاإل

  ه سبيلذهوه: أ تدبا ذيال الفصله ختم ب يالذا الكالم فأمَّ 

 ه ال يوجد طائفة مننَّ وأ  ليمها،يف تدريسها وتع ائر الطوائفس

لقرآن ايمها عٰىل ظواهر تعلو ريسها يف تدتقترصة مَّ ألُ ف اطوائ

 د. اآلحامن  لصادرةطرح الرواية اار، وتخبتواتر من األوامل

ليه ع كالمنا سبقل الثاين الذي ه يف الفصالكالم علي فقد مٰىض 

نهم يُّ تد امء يفذلك سوء ثناء عٰىل العل نَّ أ  انَّبيَّ و ،ىفٰ ستوم ٰىص ستقم

  ته.دإعايف ام ال طائل ه بضحناووأ  ذلك ابمذاهبهم، وكشفن 

ٰىل اخلرب  مني علِّ [اعتامد املتك: اخلامس لالفص]] ٤٦[[ص /

 :]ب عنهاحد واجلواالو

 رُّ د ما يضطحااآلبار يف أخ ٰىل أنَّ من يذهب إمني ملتكلِّ ن مجلة ام

 مخربه. ب العلم ىلٰ له إ معلساا

  املخرب ه يقول: إنَّ م أنَّ اَ لنظّ ك عن اوقد حكٰى اجلاحظ ذل

م بام إٰىل العل هضطرَّ ايف سامعه، ط وولرشه اتكاملت في اإذ واحدلا

  قلبه.للعلم يف  الفاعل كان هوربه، وخ نهتضمَّ 

،  مذهبًا  نيكو أنْ  ، ويصحُّ ة][ظ: النسب مله القسمة ا حتتممَّ و

م ون يف مصالح العباد يف دينهيك أنْ  له يحيقول ما الع يف سيول

 لمتعاٰىل الع هللاعل افي نْ هم أ ، وما يقتضيه حسن تدبري اهمودني

أو ال  به، خربإٰىل ما أ  اكان مضطر�  اد خرب الواحد، إذعن مفيه

نة م من مقارء إليه، وسلصغاواإل هسامعٰىل ن السكون إفه عيرص

   ب به.كذِّ يُ وه دحجين ه وممَّ ضارعي ملا راويه

  :من يقول  ذكرهما ي دهفِس هذا مل يعرتض قوله، ويُ  المتٰى ق و

ه عند له ال يفعٰىل أنَّ ع عط، ونقبخرب املخرب علمل العيف عاىلٰ اهللا ت نَّ إ

من يها دما زاد علفعله عن]] ٤٧ / [[ص وزاألربعة، وجي خرب

 ربخلن اكويال  أنْ طه رش أحد ما  ألنَّ  الزنا، ة يف الشهادرجوع إىلٰ لا

 صنفاد لالعتقمن ا وكان السامع له خالياً ، لشهادةا عموق  عاً واق 

إليه، اء غواالص هإٰىل سامع كونالس نفه عيرص ما أخرب به، أو ال

ه ومن جيحده يعارض ا مل[ظ: راويه]  رنة روايةامق وسلم من 

 اهللار تاوال خي حة،به املصل قتتعلَّ  أنْ  عنا يمتك ممَّ وذل ،ب بهكذِّ يُ و

 ه.  م معلعلل افع ىلٰ تعا

[ظ:  فيدهه ويحييل كان الذي ام، إنْ ٰى عن النظَّ حكالذي  افأمَّ 

 غريه، إالَّ يف  يفعل نْ أ  ال يصحُّ  برشن المادر الق أنَّ  ده]فِس ويُ 
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  حكمه إىلٰ ٰى يتعدَّ  ال سببغري، والكمه إٰىل ذلك ٰى حيتعدَّ  بسبب

 ه.  حملَّ  سُّ اميدافعة ملا ملباصاصه الختاالعتامد،  ه إالَّ لِّ  حمغري

زعمتم ذلك؟  مَ ـيقول: لِ  أنْ  امالنظَّ  بهذعن م بُّ الذ له كان

 ي،التعدِّ هو كم وا احل هذيشارك االعتامد يف أنْ  منكرتوما أ 

خلرب فق ايتَّ ، فونه مدركاً حكمه لك ٰى من مجلة ما يتعدَّ رب كون اخلوي

،  ه]لِّ حم ظ:[ هالِّ حم ٰىل غريإ كمي احلعدِّ تيف  مدرك د، بل كلُّ واالعتام

اخلرب كونه  ويف عاً افونه مدك داالعتاميف  كمي احلعنٰى تعدِّ ون مويك

 غري وليد يفللت باً بون سيك نْ ٰى احلكم مل يمتنع أ دَّ ا تع، وإذمسموعاً 

   .هحملِّ 

جنسه   دولِ يُ  نْ أ  اخلرب لوجب دَ لِ لو وُ  :اقلن وإنْ ]] ٤٨[[ص /

 سامع.   لِّ اعل ولكف كلِّ فعل ء منه ومن جز وكلَّ 

حسب باب ألسيفارق سائر ا لعلما دولِ قول: ما يُ ي أنْ له ن اك

 سباب. األ لسائرنظر وتوليد العلم ومفارقته ال له يفوقنما 

حد لوااالوقت يف يفعل  أنْ  ي إىلٰ ؤدِّ يُ  ذلك قلنا: إنَّ  وإنْ 

 . ربمن سمع اخل لِّ لك علوماً  بالسبب الواحد

له  يحي هناك ما سليو ذهب،أ إٰىل ذلك يقول:  له أنْ  كان

 له.  علم من يفعل ال ايرتغ ده إذافِس ويُ 

ابتداء هذا الفصل، فهو  نهتضمَّ  ام ا: أمَّ ذلك ىلٰ الكالم ع

ض عٰىل بع علمب الجد يولواحخرب ا (إنَّ  :يف قوله امظَّ ب النمذه

َ ، قد بُ فضعيف سخي ذا مذهبوه ،لوجوه)ا النه بطب تُ يف الكُ  نيِّ

 ب. بعده عن الصواو

 : ءياشه بأدفسا ىلٰ ع ودلَّ 

يف لك العلم، لوجب ذوجب ن خرب الواحد يه لو كامنها: أنَّ 

ن وكا ، املخربين بذلك رسول اهللا أحّق ن ه، وكالثمخرب  لِّ ك

 ليلدن غري ه مم صدق علَ يُ  مل نْ إت، وعجزااستغناؤه عن امل جيب

 رةعي رضواملدَّ  لم صدقيعحلاكم إذا مل جيب يف ا نيقرتن إليه. وكا

 نة. ببيِّ  عميس الف ،ذباً ه كالميع أنْ 

روفه عض حن بللعلم، مل يك لداً و كان اخلرب موفل وأيضاً 

عن  داً علم متولِّ ن اليكو نْ ا أ بعض، فكان جيب إمَّ   منىلٰ ليد أووتلبا

يقع  إٰىل أنْ ] ٰى [يروي ؤدِّ ، وهذا يُ ربف اخلون حررف مح كلِّ 

 ن ذلك. البط مَ لِ وقد عُ روفه، ح من دَ جِ حرف وُ  عند أيِّ  مالعل

،  ع باحلرف األخريالعلم يق نَّ إقيل:  نْ وهكذا إ ]]٤٩ ص[[/

و انفرد مل حيصل عنده علم. ل اخلرب نم األخري حلرفا ا نعلم أنَّ نَّ أل

امم، نضسبيل اال ىلٰ رب عاخل فحرو د عن سائرلعلم املتولِّ ان اك وإنْ 

، داً واح اً بسب دلِ وتُ  ة ال جيوز أنْ اب الكثريباألس باطل. ألنَّ ذا هف

 كام ال جيوز أنْ [ظ:  ثريةيقدر كواجد عذور الملقع اي نْ أز وجي ال كام

   .كثرية] بقدرحد املقدور الوا يقع

ع واضعة يف العلم الواق املر إىلٰ ال يفتق ه كان ينبغي أنْ أنَّ : ومنها

  ة به إىلٰ جحا  جع إليه، فأيُّ ير رد ألملوي السبب ألنَّ رب، د اخلعن

وال  اخلرب، داا أفا ملمهدُّ تق الوه لنا أنَّ لمع ، وقدعةم املواضتقدُّ 

 ؟ده علمحصل عن

ام إنَّ ه، ولِّ حم يف غري يولديف ال جهة له، فكصوت ال ومنها: أنَّ 

اب سبر األئفسا الَّ بجهة، وإ ه خمتصٌّ ألنَّ ه،  حملِّ االعتامد يف غري دَ لِ وُ 

 ها.  لِّ  حميف إالَّ لد ال تو

 د خيتصُّ امتعالا كر أنَّ ذد عن صللفأثناء هذا ا يف مٰىض  اا مفأمَّ 

ن وت ليس كذلك، مه، والصلِّ د يف غري حميول أنْ  زا، فجبجهة

 هذا احلكم وهو يف د غريهامتاالع ركيشا أنْ  ما أنكرتم :لهقو

، اً دركنه مو، لكحكمه ٰى  من مجلة ما يتعدَّ اخلربيكون ي، والتعدِّ 

 هاري حملِّ غ ىلٰ إ احلكمي رك يف تعدِّ دم عتامد، بل كلُّ واال اخلرب فقفيتَّ 

 . ] ه: حملِّ [ظ

 يف اخلرب، فعاً كونه مدا يف االعتامدي احلكم تعدِّ  عنٰى ويكون م

حييل مثله.  ي أنْ بغكان ين امفطريق  ،عاً سموكونه م اخلرب ويف

بب ه بسري حملِّ  غيف دَ لِ وُ  اماالعتامد إنَّ  ات: ألنَّ هبُ لشُّ لة افيورد يف مج

 هة.  وهو االختصاص باجلف، ومعر

 ئرسا] [ظ: منيف  زهبا متيُّ  نَّ ، ألله لفة ال حتصلصا وهذه

 اً شاركيكون الصوت م نْ أ ]] ٥٠[ص /[ كيف جيوزجناس، فألا

عٰى دَّ يُ  أنْ  إالَّ  مَّ هُ ه كاالعتامد، اللَّ ل ال جهة اوهو ممَّ كم، احلله يف هذا 

 . ةً م رضورمعلون ذلك بطالد، فعتامكاال الصوت ذو جهة أنَّ 

هة لكان صاص بجتخالا له يف كاً ارمشتامد عولو كان غري اال

 يف اجلنس. س مشاركة ز به اجلنيِّ فيام متم اركةاملش سه، ألنَّ من جن

امد يف عترك االاشيمدرك  كلَّ  أنَّ ن هذا القول بجب موأع

 لوانتكون األ وهذا يوجب أنْ  ،ه حملِّ غري ي احلكم إىلٰ تعدِّ 

 الصفة.  ذهواهر هبواجلرائيح واألعام طوال

كونه يف االعتامد  احلكم يتعدِّ  نٰى مع نَّ لقول بأا بن العجوم

نه من كو مسموعاً  وأين كونه، ه مسموعاً خلرب كونا ويف ، اً مدافع

ال  ه باملدافعة يف اجلهة، وهذااصالختص هرييف غ دَ لِ وُ ام ، وإنَّ دافعاً م

فال  . وبعد امدالعتاغري  جنسيف مسموع وال جري وال وجد ي

 لها.جلغري أل ايف دليو من أنْ  فضالً  ،نه مسموعاً بكو صفة له
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   :]اناً ن واطمئ اً يوجب سكون  خرب الواحد ال[

 ما  ي عىلٰ ور وجب العلم الرضال يخرب الواحد  عٰىل أنَّ  ا يدلُّ ممَّ و

ألحوالنا والرجوع  ه] التوجُّ [ظ: عند ا عدالته أنَّ  ،امظَّ لن عن ا ٰى ك حي

  ي لتا ائطالرشعٰىل حد االو رب عند خ كوناً د س نج السنا أنف  إىلٰ 

   حدِّ وال دركه،ده وُن إٰىل ما نشاه سكوننا ام عٰىل حدِّ ظَّ نلا رشطها 

 .  بار والوقائع الك   مصارر البلدان واأل ه من أخباٰىل ما نعلم سكوننا إ

خمرق  جده عند خروج الرجل باكياً ن ن الذيوكسال إنَّ ف

 ال أنْ  ن جتويزم كُّ ينفال  هأهل بعض ، خيرب بموتياً اب متسلّ الثي

بعد.  نْ وإ ضاً غرله يف ذلك  وأنَّ ه، كرذ بخالف ما مرن األكوي

ما ]] ٥١/[[ص  ثل هذا اخلربراض يف مغد األبعا ألجل استاموإنَّ 

 . ونا ساكنون عاملا أنَّ ل لنيّ ُخي 

ذا، الف هدات وإٰىل أخبار البلدان بخاه املشىلٰ إالسكون و

  الفه.جويز خلالت من ءيش هإلي قرتنوال ي ه ال يصحبهألنَّ 

م هِ وفيُ  ويٌّ ق  لواحد، هو ظنٌّ خرب ا عند لصما حي أنَّ ا منفعل

العلم  ذكرناه هوا ريها ممَّ ت وغدركالعند اصل الذي حي وأنَّ  ،علامً 

ه يف املوضع ناه وسمعانيرأ  ءيش كلُّ  كشفان امذا ربَّ . وهلاحلقيقي

 من خالفه.   ه علمأنَّ ٰىل ام إالذي يذهب النظَّ 

عة اإلشك اتل ، وأنَّ علنأُ شيع وأُ ف ما بخالمر األ أنَّ  فظهر

جده  نة. وهذا ال، أو دفع مرضَّ منفعة بمن اجتال ا سببكان هل

 جه وال سبب. عٰىل و نيالعلم واليقل يث حيصحب

يعلم  غري ممتنع أنْ ه ن أنَّ م ،ا الفصلل هذخال يف ا ما مٰىض أمَّ ف

إذا  حدلوارب اخعند علم يفعل ال لحة العباد أنْ ن مصم ىلٰ اهللا تعا

ان من وكرج الشهادة، رج خربه خموخي بهرب أخ  ماإىلٰ  ار� مضطكان 

 حرزأُ ام وإنَّ  ع وال حمال،غري ممتن هذا نَّ إا. فلعمري ط كذا وكذالرش

ألزمت ة معروف عضات عن مواطاشرتلقائل هبذه االا ز][ظ: احرت

 هب.  من ذهب إٰىل هذا املذ

 يكن مل هل، فإنَّ العق يف ئزاً اكان ج إنْ ذلك و ا قد علمنا أنَّ لكنَّ

ي هذه عند اخلرب الذفوسنا ن نا نجدهو أنَّ ة، ودلَّ ألا م منقدَّ ت بام

 إنْ و -من جتويز  ، ال تنفكُّ ها لهئط كلُّ الت الرشمقد تكاو صفته

نه  ] يكونالَّ [ظ: أ  نيكو ال -ان مستبعدًا ك األمر بخالف ما تضمَّ

ينًا ع نَر له ملو، جويزتذا الع هان العلم حاصالً الرتففلو كرب، اخل

 ت وغريه. املشاهدا كام قلنا يف، راً ث أ الو

 وابن اجلمالفصل ا نه آخر هذا ما تضمَّ أمَّ ف]] ٥٢ص [[/

 وكلَّ  نسهيولد ج وجب أنْ لم يالع د اخلربلَّ ائل: لو وعن قول الق

باب حسب األس سائر ام يولد العلم يفارق: إنَّ يلق  بأنْ  ،هنحرف م

 علم. لل وليدتر واللنظما نقوله يف ا

رجع ي توليدها أنَّ  ختتلف يف األسباب ال نَّ ك أذل م عىلٰ لكالفا

سباب يف علم سائر األق سبب الرام فانَّ ألجناس، وإوا  األجزاءإىلٰ 

دليل، لا سب قيامق بحفختتلف وقد تتَّ  ط قدووط، والرشالرش

توليد إٰىل أجناسها وع الرج خيتلف األسباب يف يس جيوز أنْ ول

 .  نها زء مج كلِّ  ىلٰ وإ

الواحد  ليد السببوفصل من ارتكاب تلا اذهم به ذي ختالو

ٰى الواحد إذا تعدَّ  هألنَّ  ،لك عٰىل حدٍّ ة. ملا وقفت ذت كثريبامسبَّ 

 ٰى  ترَال أ  .اية لهال هنما إٰىل توليده  يؤدِّ يُ  ، وهذاللحرص فال تقتيض

 ربأكثناس واألوقات، ومن األج الاملحت يف قتعلَّ  لـامَّ القدرة  أنَّ 

ء ، واستقصاهالوجو قها من هذهعلَّ تم رصحن احد، مل يو جزءن م

 ية. ااه كفردن، وفيام أوا الكالم يطولق هبذلَّ مجيع ما يتع

ده من تولُّ [حصول العلم و :ل السادس الفص]] ٥٣ص [[/

 :]هواب عنواجل احدخرب الو

اوٰى نفسان يف كامل يتس وز أنْ ه ال جييقول: قد علمنا أنَّ  نْ وله أ 

كون ي[ظ: ال]  نه، ثمّ معاس يامَّ ع ضواالعرتاو هسال يونف عقل،ال

يحصل  ، فواحد حدٍّ  من بغداد عىلٰ جاء  دأحام للمخرب عن سامعه

  صل لآلخر.دمها وال حيلم ألحلعا

 نعاملوا عافة وارتحلاسَّ ة اشرتكا يف صحَّ ي أنْ كام ال جيوز 

 مادرك أحدمها يع ذلك، فيُ  مجام يفويتساوٰى حاهل وحصول املدرك

 ر. خاآله كدريُ  واله ب تصُّ خي

 دفع  دم عىلٰ قعقول، وكان املرين يف الم يثبت تساوي األا ملذوإ

بام  اً مدرك حلقِّ كون ا تقلَّ سخر، واآلدفع ا كاملقدم عىلٰ  أحدمها

 . متخّري  وأ ن موجب ئد مزا ألمر فري توقُّ من غذكرناه 

مع   ،وف عٰىل فاعل متخّري موق  العلموجود  نَّ إ :القائل وكأنَّ 

حصول  نَّ إ :فعله. كالقائل يملشاء  نْ ه وإفعلء اش إنْ اه نرذكا م

د مل يوج نْ إ، واً درككان م دَ جِ وُ  إنْ   معنٰى وف عىلٰ وق م مدركاً  حليِّ ا

 .  تخّري عل مفا د ذلك موقوف، وجوركاً مل يكن مد

  ئيابَّ اجلُ  األمرين، كأيب عيلٍّ  نيٰى بوَّ س نا مأمَّ ف]] ٥٤ [[ص/

 فرقاً  ه ال جيديفإنَّ  ،ٰى نعم عىلٰ  ركاً مد احلقِّ  وقف حصوله وأ وغري

  [ظ: ما ه يقلُّ  ته ماحت إذا مل يكن يلجلسم الثقاوبني من قال يف  ينهب

ووجود  سفالً  كاً متحرِّ ] [ظ: كانونه يمسكه ك اوقه م فواله] يقرُّ 

 إٰىل اجلهاالت كثرية.  يؤدِّ ا يُ ممَّ لزام إلذا ار هفيه، ونظائ كةاحلر
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د دَّ جت ما هلب وجاملفأمر زائد، ن العلم عء غنا ا ثبتوإذ

 م الذيعلمل جيز يف ال رب، وإذاخلده وهو التجدُّ  اً ابعت وكان بحسبه،

ع د، وجب القطفاعل واح ثر منأك عن حيدث أنْ هو فعل واحد 

  عل خمرب واحد.من ف  [ظ: أنَّه]عٰىل أنَّ 

 خبارٰىل أ د عن خرب الواحد واحتاج إولَّ مل يت ول العلم ألنَّ و

  من  ال بدَّ ول العلم، ف حص قبل ضيفر خرب لُّ يه، لكان كعلزائدة 

 عقيبه العلم] ظ: حصل[ خرب عصد إىلٰ  االنتهاء امَّ إأحد أمرين، 

العلم وقد  روتعذُّ  لشكِّ صال اأو اتِّ ملطلوب، اوهو  شكُّ وينتفي ال

 سب.وجوب حصوله ح لمناع

]  ننفسا: [ظ يتساوٰى جنسان ه ال جيوز أنْ لك: أنَّ ذ الم عىلٰ الك

املدرك، ول صنع، وحرتفاع املواوا ة]سَّ احلا[ظ:  ةصَّ اخلة ايف صحَّ 

ٰىل ما هنام مدركني عيف كو انط، فال يتساويائيع الرشوتكامل مج

 ت. ذكر

اض عرإل نفي السهو وا جنسان يفيتساوٰى  ز أنْ ه جيونَّ أ غري 

 جاء من بغداد، فيعلم أحدمهاد عن أح ربسامع اخل من انه يدركعامَّ 

 آلخر. ا يعلمال و

 قل.  الع  كاملاملتساوي يف وهوط، رشتم بأخللقد  لت:ق  فإنْ 

شرتطنا كامل إذا ا اه مغالطة، ألنَّ نا لك: هذلق ]] ٥٥[[ص /

وخمرب  [ظ:  خمرب باملدركات والعلم  ةليف مجخل لعقل فقد دا

 خربعلم بملا هيام يفتساوط يرش يف جيوز أنْ ، فكاألخبار]

ا نَّ  أ عٰى دَّ يُ  أنْ كن يم ذلك، وليسبا أحدمه دجيوز انفرا األخبار، ثمّ 

 . كاً مدر احليِّ  ذلك كون يف طنارش 

،  ونه عاملًا وك كاً درم  كون احليِّ صحابنا بني أ وهلذا فصل 

، كالبهيمة غري عامل درك ومدركاً غري م اً املن عيكو قالوا: قدف

 ن والطفل. جنووامل

، بس ملتغري العقل وأدرك شيئاً  ملكان كا ٰى هلم: متقيل ذا فإ

  ناً رتمق اً ب هاهنا عاملوج فقد ،لفع بام يكون عاملاً  نْ أ  نم دَّ ال بف

 . بكونه مدركاً 

ما  لم يع جيب أنْ  نط لكونه ممَّ اشرتا قلرتاط كامل العقالوا: اش

جتاوزنا عن  ا لونفسه. عٰىل أنَّ يف  رشطاً ال يكون  ءكه، واليشرأد

 نا يفاهساويا هت وإنْ  -اك والعلم درني اإلب نضع، لكااملوذا ه

 ح. فرق واض -صول واحلب وجالو

يف   يِّ لة كون احل من املعاين، بدال  نٰى ع ه م نَّ لم قد ثبت أ الع  نَّ أ و وه 

  دة.  ها واح ط كلُّ ، والرشو عاملاً ون  ال يك   ز أنْ ، مع جوا املًا واضع ع مل ا   أكثر 

جيب   اً مل عاملاعلكون ا وأنَّ ، نٰى من املعاين م معالعل ثبت أنَّ  وإذا

ه لكون كون العامل عاملاً رق فاو موضع، لِّ ك ذلك يف عنه، ثبت

نٰى. وال دراك معإلا من املواضع أنَّ ضع وت يف ميثب ه ملنَّ أل ،كاً رمد

 كلَّ  ألنَّ  ن العلل.مة لَّ لع هذه احلال عىلٰ  ب حصولهجي حليَّ ا أنَّ 

د نع مدركاً  كونهوب يف وج متساويةفيه إليه، فاحلال  موضع يشار

[ظ:  هلامالختا دك عننه كذلكوستحالة ائط، واالرشل تكام

 احبه. أحدمها من صان ألمراصل ففان ،اختالهلا]

ا ثبت ه: وإذولفصل إليه من قانتهٰى ال ا مافأمَّ ]] ٥٦ص [[/

 ا أنَّ نَّبيَّ  بحسبه فقدد ما جتدَّ  ملوجب لهائد، فزا علم عن أمرغناء ال

 ٰىل هذهب كونه عوجزائد ي رمعن أ  غنٍ مست غري لعامل عاملاً ون اك

 بناء عٰىل ذلك. لل ٰى عنم لصفة، فالا

عن خرب  داً تولِّ ن مويك أنْ  وجب واحداً  علمن الاا كذ(إ :وقوله

 نَّ م أا نعلألنَّ  ل عنده) باطل،ذي حيصالك إٰىل اخلرب بذل فضاؤهإو

 مصار لو انفردواألاقلني للبلدان أخبار الن ار إليه منخرب يش لَّ ك

فلو . كٌّ ش به  الزعلم وال  هندا حصل ع، ملنهر عخَّ أتوم تقدَّ  عامَّ 

و ن أ اك ماً ب ذلك، متقدِّ وجلل ألعال بإجياللعلم  كان موجباً 

 . أو منفرداً بغريه  اً ن، مقرتراً متأخِّ 

لم،  ال توجب الع األخبار  أنَّ  ىلٰ ه الشيوخ ع ب  ما استدلَّ  ذا أحد وه 

و جزء  ه و   العلم  ت ب ج ة لو أو كثري ال  حد أو األخبار الوا اخلرب  : ألنَّ قالوا 

  ة، ري ب كث عن أسبا  الواحد حاصًال ب بّ املتس  كون ي  د، لوجب أنْ اح و 

  ثرية.  عن قدر ك   د ول املقدور الواح حص   د جمرٰى الفسا   ري يف جي   وهذا 

  حد منوا حد وعن حرفجيب عن سبب واهلم:  يلفإذا ق 

 . حرف اخلرب

قي با هذا احلرف من نفردلك لوجب متٰى الو كان كذقالوا: 

  لك.ذ فعلمنا خال قدعلم، ولاب عنه جي حلرف أنْ ا

  د عندجتدَّ  حيثمن  ملعللرب أمكن القول بإجياب اخل هنَّ وهب أ 

حصل لنا : فام اليق يف يمكن أنْ بطالنه، ك انَّا قد بيَّ كنَّ نْ وإ هإدراك

 حصول ذلك علمنا وجوب ركة، وقددامل رواهبه من اجل العلم

 ؟رابخخرب األم بملعلحصول ا كوجوب وط،عند تكامل الرش

 اجلوهر ليه، إالَّ لم إب العجياإ سندي أنْ  نا ما يمكناههس ولي

ة يف لَّ اجلوهر ليس بع أنَّ  شبهة يفمعنٰى، وال س بلي كادرإلا فإنَّ 

 وال. حاب حال من األإجي

عٰىل اخلرب  العقالء  امدعت[ا :صل السابع الف]] ٥٧[[ص /

 :جلواب عنه]الواحد وا
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عند أخبار ف الترصُّ  قالء عىلٰ الع دام: قد علمنا إق قيل إنْ 

ٰىل عمون ديق ين والدنيا، كامق بالدِّ علَّ ام يتفي بحسبها حادآلا

هم من  يوجد منالالكثري، و العدد خربودراك ف عند اإلرصُّ الت

 ه والاخلرب ب ريتواته و ما يشاهدفه عىلٰ ترصُّ ] من يقرص: [ظ يقرُّ 

 ما مثل كام،ألحمن األفعال واحاد بعون أخبار اآلزه، بل يتيتجاو

م السؤال فيام تقدَّ وقد  ر العدد الكثري،خباوأ  شاهدةملن اعوبتي

 .  لتهوأمث ينلدِّ ق بايتعلَّ 

  وبقها برضلتعلُّ  ،حيٰىص  أنْ  بالدنيا فأكثر منق ا يتعلَّ ا مفأمَّ 

ب والنكاح الرشكل وألٰىل اة عاملشتمل رِّ املضا فع ودفعاملنا

 ال املك،ملواول والنفوس والد موالف يف األالترصُّ واخللط، و

 داوَّ بني ما يرويه القُ  لامءوالع والرؤساء ومجيع العقالء لوكملاق فرِّ يُ 

يتواتر  ني ما يشاهده وملوب ،لُس الرُّ  ب وتأيت بهتُ الكُ نه تضمَّ  وما

الغزاء وولية التاجليوش، و  به من جتهيزا اخلربيهعل: ويتواتر] [ظ

ك سامإسار، وار املوإظهم اكَّ واحلُ  ةغزاوال لامَّ عُ مراء والألُ ل

 ونقلوال، العهود، ودفع األم عة، وأخذ بيديد الجتو، بصائامل

 د. ل بد إىلٰ ن بلاحلرم والذخائر م

إٰىل  أحد ثقاته الفضالء من أنفذ من دال يوج ثمّ ]] ٥٨ص [[/

عة،  ياع ضيبتامره بيأ ة، أوغلَّ  محل ستدعي منه احية ين وكيل يف

عن  فَّ وك ،ن أنفذهقول مامع الوكيل عن سف] ظ: فتوقَّ [فيوقف 

 ن يكون خربهيه متر علٰى يشافهه بذلك، أو تواحتَّ ، ا رسمهم ذفانإ

، فعذره صاحبه اترول بالتإليه من قا ذهبما ي عىلٰ علم لل طريقاً 

 الوكيل.  ما يرجع إىلٰ  ه، هذالر بامغرِّ مل يُ  نْ ده عٰىل أ ومح

بذلك،  نفذهعة وعاد الذي أ تياع الضية وابالغلَّ بإنفاذ  رقرَّ  فإنْ 

 ثمن الضيعة، وقال: ال أقدم يحة وتصحلَّ غال يملتس نف عقَّ توف

 دَّ به، عُ اخلرب  يلَّ ر عتواتيأو  هده،شاأُ   أنْ من ذلك إالَّ  ءيش عىلٰ 

ج عن لك، خرساك فاعل وسلكه ٰى فعل ذلته مألنَّ ، ناقصاً 

ة، أو ة املعرفله إٰىل قلَّ ب ألجنَس ام يُ يف لعقالء، ودخعادات ال

 . حدوث مرض

ة إٰىل اجانه حلوخإض بع أو انهسلطعره أشكذا من وه

 ه بهصختصالم ان يعم أنفذ إليه بأحد ثمّ  ه،مُّ االجتامع معه ألمر هي

إجابته،  ف عنتوقَّ فه وباستدعائه، وِّ بخل فأخربهكونه إليه، وس

ة ال ذلك كثري رونظائر. دة أو تواتعذره من مشاه ا يقطعم وطلب

 اد.  عليها تعد يأيت

أو  نٍّ لظ ابعاً ت داآلحا رباخألع ف التابالترصُّ يع كان مج فإنْ 

كذب ف الخا إنْ يلة يف بعضها، وم احللتام ويقني حسبان، ال لعلم

مثله   من قال ني  من قال ذلك، وببني قالفر خر منها، فام ض آ بعيف

لة امم احليتثري لالكرب العدد دراك، وخلع لإلالتاب فيف الترصُّ 

 ؟بعضهاالكذب يف شاف وانك

ان زَّ  واخلُ عنيواملود ءن الوكالم اتكدريلة يف املاحلام ا متأمَّ 

 لملآكر وااجلواهواين واآلالت وواأل البسيف امل واملوثقني

ا  إمَّ ه الناس، لما يتموَّ ]] ٥٩ص [[/ وسائر رب واحليوانشاوامل

 من أنْ  ثركا، فأمتهيف فضل قي دها، أو الطمعأو فسا، هلالكها

 ٰىص. ُحت 

 لطويلةا ةاملدَّ  لبذلا يف لةياحل ليه][ع هت فعليمن متَّ  ال يشعر ثمّ 

ه، لم بومل يع ذلك ام استمرَّ ربَّ ا، وفيها واملشاهدة هل فع الترصُّ م

قه ام صدَّ بَّ ، فرواشٍ  ه إليه، أو ييشنبِّ م ههنبِّ  يُ ٰى لغالب حتَّ ه اعلَّ لو

  بذل عليه.أُ أو له،  ما عزه ملاستعامل به واستمرَّ كذَّ ام بَّ ور

ة قراملفت رومين األُ يفا نهم ممَّ وغريد اقَّ النُّ ىلٰ الغلط ع وقد يتمُّ 

ت املدركا ذلك إٰىل مجيع  دو]ظ: يع [ دراك، وال يعذرإٰىل اإل

ول صمنه وال حيكم بح ءيشبيوثق  ٰى ال، حتَّ لبسوال دلفسابا

 عنها. العلم 

ال الكثري،  العددم وخللق العظي الوارد عن ال اخلرببيوهذه س

معاداة وال ثر أكدد] : ع[ظ عدداً وال  ظمأعخلق] [ظ:  لقاً م خعلَ يُ 

لنصارٰى، وا داليهوواجتمع يف خرب كاجتامعه يف ل ، تكامدكآ

 هم خيربكلُّ  اه،يه ورعالصلب وأتباعوا لقتلامنه وقع لك الذي وامل

تل إيقاع الق  العلم، وهوإىلٰ  قاً رييكون اخلرب ط أنْ  يصحُّ  عامَّ 

ومل  يه.لإ رُّ هد ويضطشاا يممَّ ه ألنَّ ، بن مريم  بعيسٰى  بوالصل

خللق خرب خرب ا يعود عٰىل كلِّ  أنْ ، بكذهبم انوعلم لكان ذملكجيب 

 ها، والمن ءنثق بيشال ٰى ، حتَّ فوقُّ كثري بالتيم والعدد الالعظ

 حاد. آلفكذلك أخبار ام البعض، كبح كم عٰىل الكلِّ نح

د  عدالخبار وأ املشاهدة به  تصُّ ما خي ناكيكون ه أنْ  إالَّ  مَّ هُ اللَّ 

حاد فيام آلخبار اأ  مثله يف عاءادِّ  ال يمكن لوماً مع نيكوو ،الكثري

 . [ظ: فام هو] هو

ذكر العمل من فصل لذا انه ها ما تضمَّ  ذلك: أمَّ عىلٰ  لكالما

قد ف ات،عيَّ ات والرشيف العقليَّ  اآلحاد]] ٦٠[[ص / اربٰىل أخع

ذكره د ائل، عن سامل ن هذهمرابع ال م يف الفصلا عند الكالنَّبيَّ 

 يف الزوجة ربوعٰىل خاع، بتييف العقد واالكيل خرب الو عىلٰ  لللعم

 لك. وما أشبه ذ ،الطهر واحليض
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ل  امن أح مد عىلٰ عتَ يُ  نْ لح أ صام يإنَّ من الكالم  هذا اجلنس أنَّ 

من األخبار، العلم ب ٰىل ما ال يوجآلحاد، وعاأخبار  لعمل عىلٰ ا

 ليل عليهالد ع الذي دلَّ ضوه من امليعل فيقطع ز ذلكوَّ ا من جأمَّ ف

ال يكون هذا الكالم ف عليه، ليلالد دّل مل ييث ومنع منه، بح فيه

   يف مذهبه. دحاً له وق  حجاباً 

عٰىل أخبار  عمللوجوب احيمل  كن أنْ يم ه الأنَّ  يضاً ا أ نَّوبيَّ 

واضع ف عٰىل هذه املالختالا يعة، بحيث وقعالرش د يفااآلح

 .  نيُّ تعوز ة حترُّ علَّ ب مريناأل ع بنيم، وجيياسبالق

تلك  الف يفخلا ول موضعن دخيمكه ال أنَّ  ضاً ا أينَّوبيَّ 

 . إلعادة ما مٰىض ال معنٰى ا. ويل هلتفص هاجلملة، عٰىل أنَّ 

 ه إذاأنَّ  وضع وأقوٰى شبهة:امل يف هذايقال  كن أنْ يم د ماووأج

و أ  طريق،يف ذرنا بسبع ٰىل خرب من أنلعمل عا العقل وجب يف

ة، ووجب ويَّ لدنيا ك من املضارِّ ذل ٰى رجم و ما جرٰى أ  لصوص،

 ٰى حتَّ ال يؤمن كذبه،  ها بقول منبنُّوجت رِّ اضهذه امل ز منحرُّ الت

 الَّ ة، وإملرضَّ ف اع خومهبا عمل طرح الأ من  ون مذموماً يك

ا ال ل، ألنَّ سونا عن الرربَّ قول من خ العمل عىلٰ  أيضاً  وجبأل

 ة. رضَّ به اململ إمهال الع نأمن يف

  من املضارِّ  زحرُّ عٰىل سبيل الت وال وجب] [ظ:ب جواألو

 ،كرهم ذتقدَّ  االوجه الذي هو أوكد ممَّ  ىلٰ خبار عألا هذه ل عىلٰ لعما

مة، دائ ]]٦١ص /[[ اآلخرة ارَّ ومض ةنقطعيا مالدن مضارَّ  ألنَّ 

 ز من الرضرحرُّ من التب ئم أقوٰى وأوجر الدالرضاز من والتحرُّ 

 ع.  املنقط

 ائل:يف مجلة املس ضِ انت مل متك وإنْ  بهةلشاعن هذه  ابوجلوا

يل دل ال نعلم صدقه، وال دلَّ  ذياحد الولانا به خربَّ ام في ا نأمنأنَّ 

ام يكون في أنْ  ه،د خربنمل عالع ][ظ: عىلٰ لم عن وجب العطع يقا

لمة ب يف كوجل لو كان كذلكه ، ألنَّ يبه علينا رضر ديننا أخرب

لذي ا الفعل انا عٰىل هذلُّ دويا نمليع أنْ  ىلٰ هللا تعاا [ظ: حكمة]

م علَ وال يُ  الً به عق لمعيمكن الال  اه ممَّ اب، ألنَّ العق به يستحقُّ 

 . عاً  سمكذلك إالَّ 

صدق   والقطع عىلٰ لم الع بيوج بخرب ٰىل ذلك إالَّ طريق إ وال

قد اية، فرو ن يوجب الظنَّ كا ، وإنْ ربأو خ[ظ: راويه]  ايةور

 قدنا هذينف امَّ له فعمل بال موز لعىلٰ علم الوجب ل ينصب دلي

  ة.صف متدَّ قالذي ت واحدال نا بهام خربَّ ا فيالطريقني علمن

وعند خصومنا  ه عندنا من  بدَّ ا الوهذا الذي ذكرناه ممَّ 

من  عمل ال بدَّ لا قونا عٰىل أنَّ وافيم هنَّ املسألة، أل ذهيف ه لنيملحصِّ ا

اوي، دق الربص لمعلل اً تابع ونيك ارةً للعلم، فت ابعاً ت يكون أنْ 

 أنَّ ون برتفٰىل قوله، ويعمل عبوجوب الع بعاً  يكون تاخرٰى وأُ 

 مها ملذكرللذين عن علم عٰىل أحد الوجهني ا الإذا خ لمعال

 مام يأمن بالعلنَّ وإ ،قبيحاً يكون  يه أنْ عل قدمملن ا يأمه ال، ألنَّ صّح ي

 . دون الظنِّ 

  أخبارىلٰ ع ملعال يف وجوبة قالطري ق هبذهن تعلَّ م عٰىل أنَّ 

ع مجي بوله عٰىل وجوب ق كرنابام ذ يستدلَّ  يمكنه أنْ  ال يعةالرش

باحة ، كاإلعملترك الة يف فيها ما ال مرضَّ  نَّ أل يعة،رشلا أخبار

 .جيابإلوا عن اخلطرجة خلاراحة لإلبانة املتضمِّ 

يه  ائل إلس نتهٰى صاحب املعٰىل ما ا نعود ثمّ ]] ٦٢[ص [/

ار يه من أخبل علعمَ ا يُ يف ذكر م هفرضب حه قد رصَّ نَّ ، فإهمكال

ل فيه عٰىل عمَ يُ  ماد عدَّ  نْ أ ال بعد ه ق نَّ أو الدنيا، أل ينلدِّ اآلحاد يف ا

 تابعاً  دحار اآلاخبابع ألف التمجيع الترصُّ كان  فإنْ ( :حادأخبار اآل

شاف نكة يف بعضها واامم احليلتال لعلم ويقني، ل انٍ بوحس نٍّ لظ

ل مثله يف  من قانيبفرق  الفام ،اهر منبعض آخ يف كذبال

م امتلالكثري  عددال [ظ: وخلرب]رب وللخدراك، تابع لإلف اللترصُّ ا

ما يبذله  ذكر، و)؟بعضهاة وانكشاف املني والكذب يف يلاحل

والنصارٰى عن  هوديخرب الذكر  ب، ثمّ ثياوال تالمن اآل انزَّ اخلُ 

 وصلبه.  املسيح  لقت

وه عمل دما عدَّ  مجيعيف  لعملا نَّ أيح منه برصت هام تراك وهذا

أوجبت دها عن لتي وقع العملار اتلك األخب أنَّ ويقني، و بعلم

 اك. دراإلرق د طبالعمل عن ، وهلذا أحلقهانَّ لظم ال العلا

عض ب بذكشاف كان ك، وأنَّ درالإل رذتَ ع يُ واعتذر فيها بام

  مجيعه. يف الشكَّ  بجدراك ال يواإل

ع التي  املواضيف عملال لم أنَّ نع ام  هذا: إنَّ  م عىلٰ كالوال

 نِّ مع الظ واقعيا ق بدين أو بدنعلَّ اآلحاد فيام يت ا بأخبارذكره

  مر واضح جيلٍّ بأيه قطع علوال خرب، ال مع العلم بصدقهملبصدق ا

 كشاف احليلة فيامان يه إىلٰ وال نحتاج فة، رضور سنان أنفنعلمه م

ن اهللا وبع د بعنه فيامبيِّ نُس ،اً مد أيضتَ عيُ  اك ممَّ ذل ، وأنَّ أخربنا به

 ته.  مشيَّ و

  هله بعقدوكي ربهرضورة، إذا أخفسه حدنا يعلم من نأ  هو أنَّ و

ته زوجته بحيضها أو ربأخ لك إذاة، وكذمَ ة، أو ابتياع أَ رَّ ح ه عىلٰ ل

ديقه أو أمريه، ص] ]٦٣[[ص / سول بكتابه رجاء و، أ طهرها
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ه ظنُّن كا نْ اخلرب، وإ الفبخ به ربَّ فيام خر ون األميك أنْ  زه جموِّ نَّ أ 

 قرب. من جهته أ لصدق أميل وإٰىل ا

  ، فرقاً به اثقاً و هعلي عاً قاط لمهلك وبني ما يعني ذق بفرِّ ويُ 

فق ومت ل: أنٰى لو قال له قائتَّ ح قل،عا ىلٰ ال يشتبه ع ارضوري� 

  ه يه، وجتريلع خلرب الذي عملتا اذعٰىل هقاطع  موقف]ظ: [

بلدان لعن اعلم لاتوجب ي] [ظ: الت رة،اتواملت ارخباألجمرٰى 

ا] وكذ[ظ: ، بل فيه قال][ظ: لار بقابل وادث الكبواحل ألمصاروا

ت كن وإنْ والكذب،  ز للصدقف، بل جموِّ وق وال م عطاا أنا ق م

 نفوسهمالعقالء من مه يعل اوم أقرب،إٰىل جهة الصدق  ظنِّ الب

  ة.ناظره ميقع في رة، فال ينبغي أنْ رضو

د  عن  شيئاً  يعلممن  كرناه حلالاوي حال من ذست ٰى عدَّ فمن ا

ترة. تواامل يعلم باألخبارأو  شبهة فيه ولبس، كلِّ  زوالدراك واإل

وجه   و أيضاً فها. مر عنهينكشف األ متام احليلة التيبإابرنا ك دفق

 ح وأوٰىل.  أوض ذكرناهكان ما  وإنْ ع، ملوضاذا يف ه مدعتَ يُ 

لتي هذه املواضع ا من ضعومه ال أنَّ : مالكال هذا بوتقري

قبة ينكشف عا ز أنْ جوِّ ونحن نُ  آلحاد إالَّ أخبار ا عىلٰ  فيهاعملنا 

ة كام نأمنه مع العلم لبتَّ ا من ذلك نمنأ وال خرب،املاألمر عن كذب 

تر، ل عند التوااصو احلأ  اكدرلإلس ذلك العلم التابع لي، واليقني

 نْ وال شبهة أ  بسوال ل ،كرادإلاه عند امنعلفيام  ةلبتَّ از جوِّ ال نُ ا نَّ أل

 اترة. خبار املتوء يف األالف وكخال ينكشف عن

ق يتعلَّ  املكذب فياف انكشمتام احليل وامن  دها ما عدَّ مَّ فأ

 كلَّ   ما ذكرناه، ألنَّ عىلٰ عن ال يط ]]٦٤/[[ص  باإلدراك، فمامَّ 

، باستال أو سبب ن شبهةص ململ خي ليه من ذلك،ر إيشا عموض

 نْ من أ ذلك اك مع كلِّ درال خيرج اإلصيل، وتفولة مج رق بنيأو ف

 شبهة ولبس.  كلِّ ني عند ارتفاع لعلم اليقإٰىل ا يقاً يكون طر

 ءل يشم إبداهل ام يتمُّ حاب الودائع إنَّ أصان وزَّ خلُ ا  أنَّ ترٰى  َال أ 

 بابسالت ألواآل البس]امل ه من بغري[ظ:  املالبس  بغري ال من

 : معروفة

صل عند  ام حياضع إنَّ ه املوهذثري من  كيف كدرااإل نَّ أ  منها:

 ة أنْ عامل باجلمل لِّ جيب يف ك تفصيل، وليسدون ال ةلاجلملم بالع

 ا. صيلهبتف يكون عاملاً 

تطاول  ع منسٰى يُ  ة قدوريَّ من العلوم الرض رياً كث أنَّ  :اهومن

هد لعل اوب مع ط صاحب الثوعىلٰ فٰى خي نْ أ تنعالدهر، فال يم

 ة. املدَّ اها مع تراخي قد أنسه ثوب صيل صفاتاتف ألنَّ  ،ثوبه لهإبدا

من  دركتفصيلها إذا أُ  فاته عىلٰ قد ختفٰى ص ءاليش نَّ ا: أ ومنه

حه ألحواله وصفاته، ه وتصفُّ ل صاحبه لة تأمَّ و قلَّ ، أ أدنٰى بعد

  عليهبغريه خيفٰى  ثوبليه ع ل]: يبد [ظ  ن يبذلممَّ  كثرياً  نجدوهلذا 

ك يلتبس ، وكذلفهبه منه عرقرَّ د وعيبمن  خازنه يهعرضه عل إذا

 تٰى ل، فمد والتأمُّ  التفقُّ السرتابة عىلٰ حتمله ا ومل هحفَّ إذا مل يتصعليه 

ينفي  لذي يستحسن أنْ ا من هذاو ،عليه َف  خيل ملاسرتاب وتأمَّ 

عضها وأحد  بيف مُّ ته يلعلَّ ها، ألجل ما دراك كلِّ اإل ن علومالثقة ع

 ن صاحبه. م زيّ متم ألمرينا

 ا بامربوُخي  ز أنْ العظيم قد جيواخللق  هاده عٰىل أنَّ استش امَّ أف

 ح ملسيصارٰى عن قتل ايهود والنرب الب، وُخت كذ شف عنكين

  يفنيَّ به يف هذا املوضع. وقد تب تجَّ ٰى حيتَّ ح يشتبه  الامَّ وصلبه، فم

 .ةفضعيال هةما يزيل هذه الشب بتُ لكُ ا

اخلرب  رشوط أنَّ  ملَّ مس غري الً وَّ أ  هأنَّ ] ]٦٥/[[ص  تهمجلو

مل خيربنا  طه إذا رش من  نَّ أل، لنصارٰى يف اليهود وا حاصلة تراملتوا

 اهدة.  ن مشخلرب من جهته عن سمعنا ام

 العهد وتراخي الزمان، أنْ ل مع طو موق ونا عن ربَّ  خاموإنَّ 

ة التي امعاجل هعن تربَّ صفات من خ أنَّ  نعلم] أنْ  [ظ: لمتع

 اخلرب عنه.  يناوتلقَّ  ناهلقين ملصفات  ويةاساها مينلف

اليهود  ] خرب : يف[ظوخرب  اً طريق إليه أبدذا ال وه

ن زمااأل نقرضوا يف بعضا وايكون  منكر أنْ ه غريألنَّ والنصارٰى، 

 وا يف األصل عن عدد قليل. أو خربَّ  ،ةياخلال

  بام هم،ربث خوحدو يبطل شذوذ أسالفهم أنْ  مكنوال ي

يف د املفرتض اليهونوا تبيَّ  ، قدلمنيسملنقل ايف  كذلثل به ميبطل 

 األوقات.  بعض

 التالميذ يرونه إىلٰ  ءيش كلَّ وا] [ظ: يعز اعرتوٰى يالنصار نَّ وأ 

إذا سلم  [هؤالء] ي ألو واترهات ٰىل أنَّ ل، عألصا ة يف هم قلَّ ذين ال

 .ان ذلكوقد ك اً صلوبم مقتوالً  هناك  أنَّ ام يقتيضفإنَّ قدح،  من كلِّ 

 هلم.  مالقياً لقوم ول  يكن خمالطاً مل ملسيح اه أنَّ  يف هةبالشام إنَّ و

  شري أحدهم، فأُ عيينه إىلٰ د قتله يف ترجعوا عن ما أهنَّ وهلذا روو

 تلوه. ق  ٰى حتَّ  هغري إىلٰ م]   هل[ظ: فُشبِّهَ م هل

  فالافه،  حاله وتستحيل أوصريَّ غتتقتول امل : إنَّ وقيل أيضاً 

 ريه. بغ صشخَّ امل لقتلا مع شتبهي أنْ ر نكَ يُ 

ن ب ألجل بعده عاملصلو : إنَّ يل أيضاً وق ]] ٦٦ص [[/

ذا . وهيشتبه لسواه أنْ ال يمتنع فيه،  لتأمُّ د والفقُّ تر التعذُّ العيون و
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إٰىل املواضع اخلالية من  يهف لشكُّ ا ٰى يتعدَّ  ب أنْ موجواضح وغري 

  سبابه.أ 

رب  اخلعىلٰ لغة ال أهل دتام[اع: الفصل الثامن]] ٦٧[[ص /

 :واجلواب عنه] حداولا

من  ة يف اللغةب املعمولتُ الكُ  يف امَّ ع سألب به من الذي جيي ام

ا ة لغرابتهاصَّ ن اخلة وكثري ملعامَّ يعرفها ا امء التي الواألس اظفاألل

 ريفسا يف تل الستعامهلا واالستشهاد هباوواملتد ،اة سامعهقلَّ و

 ؟يندِّ قة بالعلِّ تامل موراألُ  لك منغريب احلديث، وغري ذ

كان  إنْ م أو مظنون؟ فلعرب معلواضافتها إٰىل لغة ل إهو

د، رواهتا آحا ب من ذكرتُ لكُ ا نهتضمَّ  الذي مع أنَّ  علوماً م

فيه  رذكَ ما يُ بيل ه سري جمراه. وهذن جيعي وأيب زيد ومكاألصم

آحاد  ه مأخوذ عنأنَّ  يف الشعر ا يستشهد به عليها من أبياتممَّ 

 ر.توات فيهوليس 

 الفقه من  ملعمولة يفاب تُ نه الكُ ا تضمَّ  منينه وبيب رقفوما ال

ة ضافتها إٰىل اوإ كامحاأل كره من ل عٰىل ذميشت ومن ؟ألئمَّ

 اللغة.ب تُ كُ عليه  من يشتملاة أضعاف الرو

ميع اجل ه ودفعه، فإنَّ ذلك وردَّ  ٰى من أب نييننا وبنة بملحوهذه ا

 عدالةال يف قه، الف بتُ كُ  ذكره وظاهر من يشتمل عىلٰ  دووجم

لكذب، ا ظ منوالتحفُّ ] ]٦٨/[[ص  كن والتنسُّ والتديُّ هة اوالنز

ةدح هم، مع م ن غري ثل م، أرشف وأمهما يتَّ وممَّ    هلم وحسن  األئمَّ

 .  مهاسويمن] ظ: ف[ن م ك غري موجودوذل الثناء عليهم،

مرين، أمكن مثله ألا م بأحدعي التواتر وحصول العلادُّ  ٰى ومت

ا وأهنَّ  ،إٰىل هذه الدعوٰى ع] زظ: الف[الفروع يف ا م مَ لِ وعُ  رخآليف ا

 اعه. وامتن ر الفرقع تعذُّ م ال حتصل إالَّ 

دام ة بأرسها اإلق مَّ ء األُ استجازت علامفكيف  اً نمظنوكان  وإنْ 

اد به يف تفاسريها  شهواالست ،نه كذباً كو نؤمَ عٰىل ما ال يُ 

 كذلو ، هارواهمن ظ ه واملتشاب من روايتها  لشك، واملوأحكامها

عيد ب قع موقعه. هذاي ف ملعرَ مل يُ  كان مظنوناً و اً معلوم مل يكن إنْ 

 .  ر يف نفسهاصفتها ومستنك يف

ب تُ لغة ونفيه عن كُ ب التُ يف كُ فرق معلوم  ن بينهاماك نْ إو

حدمها وفقده عن بأالعلم  بجالذي يوفرق ال لفقه، فام ذلكا

 ؟اآلخر

  عىلٰ  ها يدلُّ كام وأح اهريستفا يها يفعلة مَّ امد األُ تاعقلنا:  فإنْ 

 . رمتوهاذكب الفقه التي تُ يف كُ  داً وا، وليس ذلك موجم هبهعلم

يصدر  نْ ال جيوز أ  [ظ: ممَّا] هبا بام ةمَّ األُ يقول: عمل  كان له أنْ 

غري مأخوذة  غةالل نَّ أللتها، ا ومجادهيعرفها آح ةن حجَّ  عإالَّ 

عها ن م يكملا ذوإ، لقل واستعامن فيها من بدَّ ، وال بالقياس والرأي

ما  الرجوع إىلٰ ] [ظ: إالَّ  حاهلا إىلٰ  ]تفزٰى اس :[ظ قرئإذا است

 اهلا. وصفنا ح يالت للغةب اتُ إٰىل كُ ناه من الفزع ذكر

لرجوع يف ا اً وإمجاعها ثابتة مَّ صار عمل األُ  فقد]] ٦٩ [[ص/

إذا كان و والعمل. لمجب العإليها فيام يو آلحاد والفزعا أخبار ىلٰ إ

زاهة نيف العدد وال الً حا دأزي اةفقه من الروال بتُ كُ  هعلي تملشي ما

 لالعملم والع يف بابة، كان حكمها ب اللغتُ كُ ا يشتمل عليه ممَّ 

 كد. آ

  ما غري معلوم مع ظنوناجلميع م بأنَّ  القول أقمنا عىلٰ  إنْ و

 م. تقدَّ 

نه مَّ ضت ائر ماول: ما حكموا بمثل ذلك يف سيق له أنْ  ناك

ا ياهتبدها وأ وتفصيل قصائن، واويدر ووأشعا سابأن من بتُ الكُ 

وفروعها: وال يانات لدصول اأُ  اء يفمذاهب وآر وألفاظها، ومن

[ظ:  قائالً  ر أنَّ الشع ت منق يف بيطلَ . فال يُ اه عناخلربا حيسن منَّ

ق ذهب إليه بال تعلُّ  اً هبذا نَّ أ  باملذاه ب منمذه، ويف قال به]

: روي قول، فن]لمهظ: نع[ فعله تال نفعل فيام امكط، برش ذلك

يف  لكٰى جييب ذحتَّ ئل بكذا، اق  فالناً  كي أنَّ وح ،ن كذاعن فال

 تفصيل.  كلِّ 

عٰىل مثله من أقدم  ول وبنيالق عٰىل هذا أقدممن  الفرق بني وما

وجرياهنا عٰىل  هاة ذكرريثكا وقال لناهصَّ مور التي فألُ ا ليف مج

   .ظها ن حفبل عمَّ  ها،ليق ا عن ناهل مهوحفظ ألسن الناس،

ت اجلملة نكا صيل واحد، فإنْ لتفاملة ول يف نقل اجلألصوا

هلا،   تابعصيل نونة فالتفكانت مظ ، وإنْ معلوم يلمعلومة فالتفص

 ا. لة دون تفصيلهاجلم داعي إٰىل نقلقها، وال ه مل يفارألنَّ 

 قطوعم معلوم وة ففيها ما ها اللغة العربيَّ لك: أمَّ ذ الم عىلٰ الك

مشتبه ن ووهو مظن، وفيها ما عهمموضو ومنلقوم لغة ل هأنَّ  عىلٰ 

 ملتبس.  

ما يعلمه   ناس فيه، فمنهوال الأحب منها فرتتُّ  هو معلوم اوم

ه ما  ومن بالسري خمالطة، اي� عامّ  أو]] ٧٠[[ص / اي� اّص خأحد  كلُّ 

ت وايالروسامع ا بتُ وقراءة الكُ ة ملخالطا يف تناهٍ  ]ىلٰ : إ[ظحيتاج 

 بلطريقني بحسن اهذي بني طوسَّ بعيدة. ومنه ما يت ياتغا إىلٰ 

 يف املخالطة.ط سُّ التو
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اللغة  االختالط بأهلط بعض تلعاقل اخ كلَّ  علمنا أنَّ  وقد

ار ة احلائط باجلدللغة تسميهذه ا أنَّ  رضورةً  مل، يعةربيَّ الع

 ملوغوامضها. ومن  غةئق اللاق د  يعلممل إنْ ، والسيف باحلسامو

ا هو م م، علهاءتوقر هوزادت خمالطته وسامع دِّ حلا ذاه يقف عىلٰ 

  ن ذلك.أكثر م

ه منها، فإنَّ ة وكوالغعلم رسائر ال نتهي إىلٰ ي ٰىل هذا إٰىل أنْ وع

يف القراءة  ها، وبلغاملخالطة كلَّ رشوط  ىفٰ استومن  عىلٰ  موقوف

  .القصوٰى  غايةال إىلٰ  الرواياتامع وس

باقي أهل اللغة   معجي ومل دحرواه الوا مااملظنون فهو ا فأمَّ 

ن، ومل د بروايته فالفرَّ ا تذبهم: هتُ قولون يف كُ ي أبداً  مفإهنَّ  عليه،

أهل  لامءيه عذي اختلف فهو ال املشتبههته. وج  منع إالَّ سمَ يُ 

 ه.  خالف ، وروٰى آخرونضهم شيئاً ٰى بعة، فرواللغ

ن مهم بالبيت بتُ ون يف كُ هدة يستشغللأهل ا أنَّ  يف لوال معوِّ 

 ضاً أي عملت ولوعره. يقال بإضافته إٰىل شا ال ر الذيعالش

 عرعرب بقول الشامجاعة ال ةضافته إٰىل لغإ ق يفثملا و اإلضافة

 ال يدلُّ  نيفب والتصتُ كُ ل الن أهملن فعله مذلك  د، ألنَّ الواح

 لم. الع ىلٰ إ قاً وتطرُّ  اً تجاجم أوردوه احعٰىل أهنَّ 

يف   دب وخلَّ تُ الكُ  يف نن روٰى ودوَّ م رٰى جم ري ذلكجي بل

وصوم  لة،ب القوالصالة إىلٰ  ني،وحن روبدجرة خرب اهل فاتاملصنَّ

 املعلومة.  مورألُ ا من]] ٧١/[[ص  وما أشبهه شهر رمضان،

 اة فيه، ألهنَّ يست بحجَّ فة يف ذلك لاملصنَّ تواياالر معلوم أنَّ و

ال ، ةيها ومعلومعلع ر مقطووموهذه أُ  ،ظنَّ ال يوجب اها ممَّ كلَّ 

   وري.ه رضنَّ إ :أكثر الناس [ظ: قول] الق يب يف جمال للر

لغة احلائط، دار يف الاجل دون عٰىل أنَّ تشهسم ي ترٰى أهنَّ َال أ 

بيت: تشهد بالسللم قيل الشعر. ولولسيف ببيت من ا ساماحلو

ما  لك؟وقطعت عٰىل ذ لعربلغة ا هذا من ت أنَّ علم من أين

ال ريب ي ذعلم الال عىلٰ  لعوَّ  أمثاله، بلو يتذا البه رجع إىلٰ 

 فيه. 

أهل التفسري  نَّ سائل أ لل[ظ: أين] من لة فماجلهذه  وإذا ثبت

ر، بأبيات شع ةحكامه الفقهيَّ ة وأ ليَّ عقالقرآن ال ايندوا يف معهاستش

ما م لصحيح أهنَّ وا؟  ما أنشدوهالَّ وه، إرسَّ سريهم ملا فة يف تف حجَّ ال

مور أُ  ب، إالَّ والبتات لقطعل ابيسين عٰىل عاملمن ا اً وا شيئفرسَّ 

والبيتني يف  يتالب أنشدواام ة، وإنَّ للغمن ا ام أهنَّ معلومة رضورة هل

 ذكرناه.   الوجه الذيبل عىلٰ  ج،سبيل االحتجا ك ال عىلٰ لذ

 عنٰى لوا يف تفسري مم عوَّ وم عقالء أهنَّ قد يف ق تَ عيُ  وكيف

 ع به؟قطوم مظنون غريو ه  ماىلٰ عاملراد  هوأنَّ يقطعون عليه 

ه ث أنَّ ديل احلكومشقرآن أحد يف معاين ال لكلِّ  ظهري مل اموإنَّ 

عليه،  الشكُّ  قوجه ال يتطرَّ  عرب، عىلٰ ل به يف لغة ارسَّ فيُ  ملا بقمطا

طة، إذا مل من املخالج إٰىل رضب ليه حيتاع قطعوال العلم بذلك ألنَّ 

 .  ثمرهتا  حتصلل فالحتص

 قولالٰىل ر التي أرشنا إخباألاغة من للا ريغ يف ا القولوهكذ

  . وعاهتملفقهاء وموضوا منيتكلِّ امل] ]٧٢/[[ص  فيها ومذاهب

لك مع عدم كذ ملَ عرضورة ما ال يُ م منها لَ عباملخالطة يُ  نَّ فإ

 خالطة.  امل

أهل  يعلم من خالط  : ومن أينيقال  أنْ د هذا إالَّ عب َق  يبومل

ام خمالطة إنَّ  تمّ أ  عوهو م، قطعال ىلٰ لغتهم علطة خاامل اللغة غاية

وما يف  ن، وفال النعي وفزيد واألصم رواية أيب ىلٰ ع حيصل

 خربه العلم. جب وء من يهؤال

اهلجرة   اً قاطع  لم علامً أين يع ن يقال: وم  ك أنْ واب عن ذل واجل 

ل  أله  قربت خمالطته  نْ شائعة، وإ مور ال واألُ الظاهرة  زوات والغ 

ن  . وم واقدي وفالن وفالن وال ف  ن خم   يب اية أ و ر   رجع إىلٰ ام ي نَّ األخبار. وإ 

  ل.  ا مجَّ   أو   ح مالَّ   جع إٰىل قول ير   ام نَّ وإ   هدها؟ يعلم البلدان ومل يشا   أين 

ة نصلة معيَّ ا بأسانيد متَّ ام رويف والواقدي إنَّ : أبو خمنلفإذا قي

 عىلٰ اصل عليهم، بل العلم احلل يف  معوِّ وادث، والاحل ههذ

 يينه. عت نال يمك لذيع االشائع الواق 

[ظ:  و قيل إلحداناول د. زيل ذلك يف األصمعي وأيبمث نالق 

 أنَّ  بيف لغة العر أنَّ ك بتريق ثقجهة يمكن وط  عىلٰ عنيِّ  :دنا]ألح

 عٰىل نيِّ ه: عيل ليقدر من ق  ذلك كام ال قدر عىلٰ ي سام السيف، ملاحل

 واألمصار.  لدانالبالعلم يف]  [ظ: يمكن جهة يمكن يف

 رعذُّ ت م عٰىل هذه الفصول أنَّ الكلا ف منلس يامف انَّبيَّ قد و

 فيه. وعدم الريب ته قوَّ  ىلٰ ارة عالعلم، هو األم ل طريقفصيت

 من أنَّ ، يف خالل الفصلا استضعف م: فلو رصنا إٰىل بعدو

ع وال مقطو و غري معلومون بام هكيقد ة، نَّوالسُّ  نتفسري القرآ

ه غري ممتنع نَّ أل، اً دفسا كلمر ذيث ن ملظنوه ملغة، لكنَّن اله معليه أنَّ 

]] ٧٣ص [/[ طريق خبار اآلحاد، واستعاملل أ بود بقنتعبَّ  أنْ 

 اذلك احلكم ممَّ يكون  أنْ  دة، بعنَّآن أو ُس قر مسري حكيف تف الظنِّ 

ني فيف املكلَّ تلف تكلخي وأنْ يه، العبادة ف باختالف القولجيوز 

 وهنم.  ظن حسب اختالفهم يففيه، ب
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عي وما أشبهه،  تحريم الرشالويل حلتلاسوغ يف ي امنَّ وهذا إ

ط التحريم برشنه بعي ءيش يد يفيكون عبادة ز أنْ  ممتنعري ه غنَّ أل

 ت اهللافايسوغ ذلك يف صليل. وال حالت وعبادة عمرو ده،ااجته

اختالف ال يمكن  اذلك ممَّ  وز، ألنَّ ال جيوما جيوز عليه تعاٰىل، وما 

  ب.سب عٰىل وجه وال فيه العبادة

 كام أحسرييف تف اآلحاد املوجبة للظنِّ ر باأخ لامعوهل است

بار اآلحاد؟ بأخ ةنَّقرآن أو السُّ ال خصيصت كإالَّ  ة،نَّالسُّ  القرآن أو

 اد؟ حاآل ام بأخبارهل خ أيضاً سوالن

، زين عقالً حاد جائآلار ابأخبيص والنسخ إذا كان التخصو

عن ف قَّ توخبار اآلحاد وص بأالناس التخصي روأوجب أكث

حاد األخبار  آإىلٰ  جعاألحكام بام ير نع من تفسرياامل فام ،خالنس

 ك. ليل عٰىل ذلالد لَّ دذا لغة إعن أهل ال

ة يف مَّ األُ علامء  الطريقة: بأنَّ ة هذه حَّ صق إٰىل يتطرَّ  أنْ كن موي

، وهذا ار إمجاعاً ف عنه فصوقُّ  تمن غري ذلك لكواوآنف س الفس

ا مسألة ألهنَّ ، يعةرشلا يف آلحادار ابأخالعمل ب له يفد مثال يوج

عة يلرشيف ا االطباق عٰىل ذلك حصل ولوامء. لخالف بني الع

  مران.لتساوي األ يضاً أ 

ن  واحد مالة خرب يَّ ات حّج [إثب: اسع ت الفصل ال]] ٧٤[ص [/

 :ه]واجلواب عنطريق اللطف 

  سول، يدلُّ الر تعاٰىل عٰىل يدره اهللا ظهِ ز الذي يُ ان املعجكإذا 

ان وك القول،ه قائم مقام التصديق بألنَّ ، يه عنهدِّ ؤيُ  امفي صدقه عىلٰ 

ن متام وكا [ظ: أنْ بعثته، وهو ض بالفر اممت متهعٰىل عص الذي يدلُّ 

 قبول منهأقرب إٰىل ال إليهم َث عِ يكون من بُ  ]ته هو أنْ ثالغرض ببع

   قوله.ىلٰ ون إالسكو

ف لَّ ملكن ايكو ما وأنَّ  وبه،لنا باللطف ووجك عٰىل قووبنينا ذل

ال فرق ظ: و][، لتمكنيفه يف الوجوب كافعل ما كلَّ  إىلٰ  ربق أ  عهم

ع ن[ظ: وبني مني ما وب ،الفعل به من نمكَّ يت بام عملنبني ايف القبح 

  فعله. ن معه أقرب إىلٰ يكوما] 

ث اهللا عيب تدبري أنْ وحسن ال ةحلكميف اا ومل يسع وإذا ثبت هذ

ما  يؤدِّ يُ  أنْ  زوجي نممَّ  ونفيكصوم، معليس ب ه منإٰىل خلق عاىلٰ ت

 اً طريقويه ؤدِّ يُ  فيام متٰى كان صادقاً  هه، لكنَّيؤدِّ ال يُ  محله وجيوز أنْ 

هر عٰىل يده، الظا]] ٧٥ /[[ص كان املعجز، ملهتبصحَّ إٰىل العلم 

ٰى ينفذ بريه، حتَّ دسن تل وححكمة الرسويسوغ ذلك يف   الذيفام

عنه  هم خيربم ون ليس بمعصم  د،د عنه ومل يشاه ٰىل من بعإ

نه خربه عن ضمَّ ل ما تإٰىل قبو[ظ: و]هللا تعاٰىل، ا إىلٰ  مهوعويد

وا هم متٰى أدُّ كنَّليه، دِّ ؤال يُ  وأنْ  كذل يؤدِّ يُ  أنْ جيوز الرسول. و

 يلزموما ، متساوٍ  ، وتكليف الكلِّ واترهملتإٰىل العلم  نوا طريقاً اك

 امثل. عذرهم مت عللهم وقطع ن إزاحةم

، وكان من يع اجلمىلٰ إ بعوثاً ان ما كسول إذالر نَّ ا: إقلن إنْ ف

يط، تفروال لخللمن ا ملا يقع منه ومتداركاً له  اعياً مر وراء من يبعثه

 وهشاهدوه ويشافهمل ي وإنْ  مهل داعياً  الكلِّ  خربباحلكم كان يف 

  والدعاء. باخلرب

 هموإهل  الكلِّ  ربُّ  ه ، ألنَّ هللا تعاىلٰ ا  ل ذلك يف ث ول م يق نْ ان لقائل أ ك 

 ع فيه اخللل والتفريط منهم،يق رك ما  ا دت يهم، وي يراع هم  ينفذه إلي   ن وم 

فههم نشاهده وشا مل  وإنْ  ، يهم عي إلوالدا املخرب للكلِّ  كم  حفهو يف 

  خلرب والدعاء. با افههم]  ش مل يشاهدوه وي   إنْ : و ظ [ 

العقول  ا يقتيضي ممَّ لداعمن عصمة ا كان ما ذكرناه ذا إنْ ه

خيتلف  اكان ممَّ  إنْ  افني. فأمَّ كلَّ امل رائس يف حقِّ  فاً لطم كونه عمو

وخربه، يكون معه  صومء املعادع هلم فيه، فيكون منهم منحا

 مئه وقبوله املعصودعا وٰى يفنهم من يتساوم بول،قال إىلٰ  أقرب

كان العقل، و الرسول طريق يفعصمة  وب يكن إٰىل وجوغريه، مل

السمع، ٰىل ا عهب قف العلمي ا،حاهل التي خيتلف فاأللطا ركسائ

  نقوله. ا الوهذا ممَّ 

له إٰىل من بعد عنه  بَ ذ من ِق فنا بني الرسول، وبني من ينيسوَّ  إنْ و

 نْ صحابنا. كان له أض أ ع عن بٰىل ما حيكٰى ا إورصن مة،العص يف

 ؟  يهم عصمتهممن ينفذون إل علم بهي الذي  الطريقيقول: فام

ظ:  [ مأضفتهحسب، ت زاقلتم باملعج فإنْ ]] ٧٦[[ص /

 ىلٰ جزات ععملظهور ا وجوبهم ٰىل وجوب عصمتإت] أضف

 أيدهيم.  

 : لوملك وقيل م عليكم،سؤال املتقدِّ ال تر عاداقلتم بالتو وإنْ 

 ه بمن جيوز أنْ فني فيلَّ كة املتزاح علَّ  نْ أ اً ر واحدفزائ غ وحسنسا

غ  ساصوم، لمع وهو غري هإلي يدعوخيرب به و ال ، وجيوز أنْ رب بهخي

 مور.ألُ ر اائس وحسن يف

ينقطع هبم عذر  ن ن الذيومون املعص: أيلنايقول  ن له أنْ وكا

مة إداسن حيٰى حتَّ  بلد وناحية، ذا يف كلِّ ا هن عرصيف فنياملكلَّ 

 ؟تكليفهم

ن سوء ومل نفوسنا بَ ِق  من إالَّ  يف ذلك : مل نؤِت لناق  فإنْ 

  نا.لأحواغيب من م نعلم اختيارنا، وال
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سوء  ألجلتزاح عنكم  أنْ  نس: إذا حقولي له أنْ  كان

 بام لو بدأ به، أو فعل معم أحوالك نمكرمتوه ذ ما، واختياركم

وحسن  كمةللح فياً منا قبيحاً  من جهتكم، لكان ذلكرتفاع ا

و نكم، أ م حصل اء مثل مام األنبيمَ ال جيوز يف بعض أُ  مَ ري، فلِ التدب

 حوالكم؟ من أ  مَ لِ عُ 

 م من جيوز أنْ هإليل رِس يُ  ك أنْ ذلجل تعاٰىل أل منه يحسنف

بذلك أو فقد ما حصل أ ولو بد ،معصوماً  غلِّ بيُ  ال غ وجيوز أنْ بلِّ يُ 

 م القبح. حاهللم من وعمنهم 

تكم علَّ حة اسن إزحت أنكرتم أنْ ما ول: قي نْ أ  ضاً وكان له أي

ء نفوسكم وسول بَ فيه من قِ أتيتم م كمتوه من أنَّ ما ذكر انكاآلن، مل

كم،  عرص إمام تكم وعن أئمَّ  م عندَّ تق نعمَّ  تايالروبام، كتياراخ

، لقوم معصوم يشافهنا قدناوفلينا، ع فالتكلي دواما بلعلمن

  فقد تنا، وأئمَّ  من  مدَّ قن تم و]  [ظ: نا ا وبني إمام عرصيننيوسط بف

  ا وجيب منما يلز يف كلِّ ر القرآن هالتواتر وظوا]] ٧٧ص [[/

 بيننا. ملتداولة ت ايااالرو إالَّ ه دعب َق  يبثبت بذلك ملعلينا. وإذا 

[ظ: يف مقدار  لم أنَّ ع ااٰىل إذه تعنَّ  ذلك: اعلم أعىلٰ  الكالم

نهم مت] : وقع[ظت أوقعت دَ جِ متٰى وُ ، أفعاالً اده عبمقدور] 

تلك األفعال  تقع منهم تٰى مل يفعلوها ملوم ،العقل ال واجبة يفأفع

قع ي ما ال ألنَّ ، هويفعللك لإعالمهم بذمن  فال بدَّ  واجبة،ال

 قل كوجوبه. الع  معه جيب يفإالَّ  الواجب

ت  دَ جِ وُ راهتم ما إذا وقع منهم دولة مقمج نا علم مك إذكذلو

من   بدَّ ا ذكرناه فالع م يقملٰى جد متمن جهتهم ال تو قبيحة عالأف

ن مل يقع ال يكولواله و القبيح عنده، ما يقع نَّ إشعارهم بذلك، أل

 منه.   ناعمته واالجتنابا ب، وجييحاً  قبإالَّ 

 جبع الواقي ة ما الم صفوهلال يعرفون بعقفون ذا كان املكلَّ وإ

 تعاىلٰ  غريه، فواجب عٰىل اهللاني ينه وبيز بوالتمي أو القبيح عنده

كام   ذكرناه،اميعلمهم ب لنفع أنْ وا بللثوا هلم املعرض فملكلِّ ا

 ها.  وغري سبابزيح عللهم باألكهم ويمسي جيب أنْ 

ق يتعلَّ  أنْ  متنعه ال ير، ألنَّ لك باضطرام ذلمهيع أنْ مل جيز  اوإذ

 جع إىلٰ ا يريكون العلم بصفاهت بأنْ  ا،لحة لنصم األفعال هذهون ك

 عاٰىل.  تباهللا رفةاملع ختيارنا، كام نقوله يفا

مقام   رةوال تقوم الرضفعالنا، وأ موقوف عٰىل  طفاً ا لكوهن وأنَّ 

 ك. بذلم هيعلممن  لارسإجوب من و بدَّ  االختيار، فال

  نَّ إكرنا، فما ذا من كان فرض هب رسولبعثة ال : إنَّ هلذا نقولو

ل لتعريف هذه ملرَس ن ايكو أنْ من  تابع حلسنها، وال بدَّ  اوجوهب

من   لهي ما محَّ ؤدِّ يُ  أنْ  همن حال]] ٧٨/[[ص  ملَ عيُ  نالح ممَّ املص

فهو ف ريالتع رسالة كام أوجب اإلالعلَّ ة إزاح ة، ألنَّ الرسال

 ي. دِّ ؤه يُ بأنَّ  معللل وجبم

البعثة  كة، كرتلَّ عزاحة الاع إرتفي يف اؤدِّ ال يُ ثته بع  ترٰى أنَّ أَال 

من  لرساإ نَّ فإ . وأيضاً باملصالح] [ظ: سامحم باملالعل يف تفويت

 ف. ء والتعريااألد ض يف البعثةلغرا ألنَّ ي عبث، ؤدِّ يُ ال 

 الرسولن ويك نْ من أ  دَّ ب ح الاملذهب الصحي ل عىلٰ قوام نوإنَّ 

 ل.ألوَّ هو اود الغرض املقص ألنَّ  طريق التبع، ه عىلٰ خيصُّ  يف األداء

جيب عليه ما ال  أنْ اد ل، لفسالرسويرجع إٰىل  جبنا شيئاً أوام نَّ إو

 لح عمرو. مصا  زيدعىلٰ  جيب ز أنْ جيووال  به،لوجو وجد

جيري  ال، وكان عبثاً  إلرسالا رض املقصود يفالغ يتمّ  وإذا مل

ض يف الغر ه يكفر، ألنَّ علم أنَّ   تعاٰىل منكليف اهللات ٰى رجمك ذل

ب، ال الوصول إليه وااق الثقحتالس ريضالتعهو التكليف 

 نَّ ، ألةوَّ النب تكليف لغرض. وليس كذلكل اقد حص تكليفبال

هم وما ال فني مصاحلا هو إعالم املكلَّ فيه الغرض][ظ: الفرض 

    به.هم إالَّ تكليف مُّ يت

من أرسله  كلَّ  ٰىل أنَّ معلومه تعا يكون يف نْ ا أوزوِّ جقيل:  فإنْ 

 يه. إلأرشتم  يذعريف الالت من لهما محَّ  يدِّ ؤ يُ ال

ين  ومن أ ي. قيل: ؤدِّ يُ  علومه أنْ  ميكون يف أنْ  قلتم: ال بدَّ  فإنْ 

 ليل عليه؟ الد ك؟ وماذل من بدَّ  ال هنَّ أ 

 لَّ ك نَّ ، أ ىلٰ معلومه تعا يكون يف نْ أ  وتقديراً  اً يمتنع فرض قلنا:

يف كان ه، لكن ذلك من ي عنؤدِّ يُ  املصالح ال لتعريف هثبعن م

بمصالح وبمفاسد من  ]]٧٩[[ص / هٰىل علمإ اً ضافاملعلوم، م

م،  عنه اطهقإس ووجب د، قبح تكليفهم العقيلعباعال اللة أفمج

 حةكان طريق إزا لهم، وإذالفهم وال يزيح عيكلِّ  بيح أنْ ه ق ألنَّ 

  التكليف. حقب اً ة مسدودلَّ لعا

 ن الٰى حسن تكليف موجرٰى جمراز تكليفهم  ج: أَال لقي نْ فإ

 لطف له. 

أنَّ [ظ:  زحيتمن ال لطف قد أُ  نَّ رين، أ مألق بني االفرا: قلن

. كنهمي يتمُّ به  ءيش عنهخر  يذمل، وته] لطف له قد ُأزحيت علَّ ن الم

لحته صم هتتاته، وفعلَّ ح تزه ومفاسده مل ٰىل مصاحلعلع ومن مل يطَّ 

 ه.  صنع له فيق به، والتعلَّ ال ييرجع 

 ذكرناه،ما  ىلٰ وجب اإلرسال علة وت هذه اجلمصحَّ وإذا 
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اللة  به، وهو الدسال إالَّ إلرض يف االغر يف ال يتمُّ  اممَّ  يضاً أ  بدَّ  الف

العلم  إىلٰ  ريقاً طقوله ال يكون  ألنَّ  يه،ؤدِّ يُ  رسول فيامال صدق عىلٰ 

 اه. الذي ذكرن الوجهمن  الَّ له، إمَّ حتبام 

  اً ه، ليكون جارييدي ار املعجز عىلٰ ظهإمن  ه ال بدَّ إنَّ  :ا قلناذوهل

 قه نطقاً دَّ  لو صل، كاميف دعواه عليه بالقبو لهعاٰىل ت هتصديق جمرٰى 

قه ا صدَّ إذ ك، وكذلقبح التصديق وإالَّ  ،اً صادق  يكون لوجب أنْ 

 .  فعالً 

 معوايس أنْ  صحُّ اهنم يأعيب موإٰىل ق  اً وثالرسول مبعوإذا كان 

أٰى يف أطراف د ونالرسالة بمن بعق تتعلَّ  أداه، ومل همن شافهةبامل

اء ألدسوٰى اجيب  األخالف، مل ن نأٰى منبموال]  :ظ[ إالَّ  الد،الب

 ريهم.   غإىلٰ  ءأداهبم  قإليهم، ومل يتعلَّ 

قرب ومن  هد وبعد وشلة إٰىل من غاب ورسالكانت ا وإنْ 

إٰىل الرسول  ني عملؤدِّ يكون ا أنْ  من بدَّ  فال، دسيوج من د ووج

 ب منعقاه يوجد من األعلَّ ل البالد، ومن يف أطراف من بعد

 ي.ؤدِّ ه يُ نَّ أ  ن حالهم ماملعلو

كن مل ي يدِّ ؤ يُ نا عٰىل ما ذكرناه أالَّ زلو جوَّ  اإنَّ  ]]٨٠[[ص /

 معالإلا فني يفكلَّ ملاداره من  تمن بعد ةلعلَّ  اً زحيمعاٰىل إليه اهللا ت

ب ي يوجؤدِّ يُ ه علوم أنَّ يكون امل وأنْ  سول، بعثه الربمصاحلهم فيام

ه ال فرق نَّ اه، ألنركذ الذي داءاأل املعلوم وقوع ن منيكو أنْ  أيضاً 

 لتكليف. ه ايقتضي فيام بني األمرين

راف أط ول إىلٰ ي عن الرسدِّ ملؤون اكي نْ زوا أ قيل: جوِّ  فإنْ 

داء باأل أخلَّ ي، ومتٰى ؤدِّ يُ ال  أنْ ] وزجي نظ: ممَّ [وز جي ال نالبالد ممَّ 

 ء. ألدايقع منه ا ؤدٍّ سه، أو بما بنف: إمَّ رسوله الاتالق 

تهم يف زحيت علَّ ما أُ ن فوكلَّ ملايكون  نْ جب أ يو قلنا: هذا

 قتيض أنْ وي الم،عاإلهذا  ة التي فاهتم فيهادَّ امل يف طولالتكل

 . اً ححوال قبيألا يف تلك النبيَّ هم فن تكلييكو

ن امالز ك يفذليلزمكم] [ظ: ويلزمكم  كيف الو قيل: فإنْ 

من األداء إٰىل  وصولالرسالة، وبني ب الرسول اخي بني صدعاملرت

 . دةالبعي داليف الب نأٰى 

  يفني فكلَّ تكون أحوال امل وز أنْ  جيه النَّ إ :لهل ما نقوقلنا: أوَّ 

م أفعاهل نة مسدمصلحة أو مفهو   يكونفيام والغرب قرشال

صفات بميع اجل لوجب إعالم ستووا يف ذلكم لو ااوية، ألهنَّ متس

ل كثريين ُس رُ  سالة، وكان جيب إرحال واحد األفعال يف هذه

 داء يف وقت واحد. أليكون ا ٰى د حتَّ البالدد بع

ب لقريازم ته تلرشيع ، وذكر أنَّ احداً ل والرسو ذا وجدوإ

  أنَّ عىلٰ ب صالح ترتتَّ امل يفم هلأحوا نَّ يعلم أ  نْ ن أ م  بدَّ  البعيد، فالو

دار ن بعيد اللة، ومن كااله متعجِّ عأف نم هاه علينبَّ  الصفات التي

ول صو ]]٨١[ص /[ نمكابعده ومسافة إ حسب ويف بعد فب

 ك. ذل فبحسب الدار ء إليه، ومن كان شاحطدااأل

ختتلف   الحصذه املكام كانت ه هألنَّ  ،ديرالتق وهذا غري ممتنع يف

  اً ا مل يكن واجبوقت م يفص، وجيب منها اشخاأل يفو ألزمانبا

خ فيها بحسب يدخل النسٰى حتَّ  ضاً أي واهلاح أ تغريَّ قبله، وت

هم الرسول الذي ليإ بعوثملامر يف ل األزَّ يتن ا، جاز أنْ هريُّ تغ

 ه. ذكرنا

يد البع لحةون مصيك زوا أنْ يقول: جوِّ  أنْ  دٍ يس ألحول

ل ون تلك األفعاام تكإنَّ  يدع، ولكن البيةوتسام عالرشوالقريب يف 

 ه واطَّلعُأّديت إلي [ظ: إذا اهعليلع اطَّ  وإليه يتدّ حة، إذا أُ له مصل

 صلجب منفاولوجوب ا أنَّ لك ا ذكرمتوه. وذب م، فال جيعليها]

، ري ما ليس بواجب واجباً يص الم العوباإل عالم بوجوبه،اإل من

 فعال هي يفأ ب جووالع عٰىل طِّ اال األداءو عالمل اإلناو يتامنَّ وإ

   الع.هذا االطِّ ن غري م نفسها واجبة

انت ملا ك كن أبداً ء لو مل ياألدا بأنَّ ب القول جوا يهذ عٰىل أنَّ 

 علمنا خالف ذلك. د ، وق اً دبأ قبيحة  ة أواجبو هذه األفعال

ون ربُخي  ئع الاون هلذه الرشن املؤدُّ يكو أنْ  اً وجب أيضوي

األداء  يكون بعد يالذوب وجلك قبل ابذل اخلرب وهبا، ألنَّ بوج

 كذب. 

ين وال دِّ املؤالء زم أداء هؤال يل أنْ  يضاً يوجب أ و

 . فسادهذا ظاهر ال لُّ ل. وكتحيُّ ال  الرسول

 ٰى الرسول للرسالة،عوحال د يف فونكلَّ امل ليسقيل: أ  فإنْ 

لك رض تع نقه، الإٰىل معجزة ويعلموا صدوا ينظر نْ وإٰىل أ 

العقيل والتكليف  عليها،م] هتهنب :[ظ منبته يتاملصالح ال

 .  يلزمهم

حوال التي وا يف األميعل الَّ ام جاز أ قلنا: إنَّ ]] ٨٢[[ص /

 حوال،ألا يف تلك رعذِّ مت العلم هبا  نَّ ، ألا هبذه املصالحأرشت إليه

العلم  ألنَّ  .ستقبلة]امل[ظ:  ةملستقلَّ ليس كذلك األحوال او

 ه. يالع علالطِّ وا به المعجب اإليوها ممكن، في فعالاأل بصفات

 نزما رٰى م املعجز جمالنظر يف العلة ووَّ نبزمان دعوة ال وجرٰى 

 رفة لطف يف كلِّ املع اٰىل، يف أنَّ ة اهللا تعيف معرف نظرمهلة ال
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يقها،  ظر يف طرالذي هو الن الواجبا يف هذ بات، إالَّ لواجا

 .ذلكيف  ]فاً ظ: لط [تكون لفظاً  تحالة أنْ الس

 :ق]رُ الطُّ  ل بأقرصُس  الرُّ عوىٰ بد مل العلحصوب جو[و

 ال  ىلٰ ه تعانَّ نقول: إ أنْ أوضحناه جيب  ر الذيديعٰىل هذا التقو

ق رُ  الطُّ  بأقرصإالَّ  لرسول يف دعواهلم بصدق االع صل إىلٰ يو

 من ا أبعدريقان، أحدمهبصدقه ط للعلم انإذا ك هها، وأنَّ أخرصو

ا ال  م إالَّ ده ي عىلٰ  يظهر ملود. عألبدون اباألقرب  اآلخر، دلَّ 

  منه. ]رص [ظ: أخو أخّص من طريق ه يمكن تصديقه

ه ، ألنَّ ري جنايتهف العلم بغت املكلَّ ويفال ٰى ا ذلك حتَّ ام قلنوإنَّ 

 املعجز، أو يف النظر نع يعرض أنْ مثل ه، مصاحله بجنايت وتهقد تف

ع نمتات هبُ ه ُش علم، أو يدخل عٰىل نفسال ة حصولنظر ال من جهي

  .مالعلمن 

وه قد نقضتم لتمي حصَّ ذم هبذا الكالم الراكنقيل:  فإنْ 

ةاألو ظ النبيِّ حف ماميَّة يفمد اإلعتم ولون: م يقألهنَّ  ائع.للرش ئمَّ

 كتموهاي نْ جيوز أ ياته حرشيعته يف  يِّ النبين عن املؤدِّ  إنَّ 

  .التاليف واالستدراك  بيِّ الن ٰى جيب عىلٰ حتَّ وا بنقلها خيلُّ و

كتموا ي  أنْ   موت النبيِّ عد ب ة مَّ ٰىل األُ ع وز جيو ]] ٨٣[ص [ / 

كان  فإنْ  مام،اإل  عٰىل بيان   يقف علم ذلك ٰى حتَّ  ة، يع من الرش  اً كثري 

  وره. ن ظه م   فال بدَّ   ائباً ان غ ك   استدركه، وإنْ ذلك   من   آمناً  ظاهراً 

يف  بة تستمرُّ لغيسباب اأ تعاٰىل أنَّ  لو علم اهللا م:ٰى قلتتَّ ح

من جهة  م إالَّ علَ ال يُ  ٰى ، حتَّ اً ة رشعمَّ ألُ ا ايهف متكتالتي ل وااألح

فقد كليف مع تلية اتبق ألنَّ  فنيعٰىل املكلَّ  لتكليفا مام، ملا بقياإل

 قبيحة.  فاسدصالح فيه واملع عٰىل املالاالطِّ 

 فتم عليه بأنْ ا الكالم وعطهذوه يف متفا استأنتم مخشي فإنْ 

 ة،قيَّ رفع التبة ولغيا من اممر اإلا ظهوبنأصحا ام يوجبإنَّ  قولوا:ت

 يذهبون عىلٰ م] ألهنَّ : [ظم أ، كأهنَّ عٰىل اخلط ةمَّ اجتمعت األُ  إذا

عليه،  معونب باطل وجيعة إٰىل مذهيعض الرشبل يف أويطريق الت

 ه. يف  احلقِّ إىلٰ  همٰىل اإلمام ردُّ جب عفي

ل طريق التأوي ىلٰ باطل عبون فيه إٰىل اللكم: ما يذهل قي

عٰىل  ال موقوفاً و اً مسدود ق احلقِّ طري كونال ي ا،هريوغ والشبهة

خيرج و ئباً غا كان هور إنْ عليه الظ جيب هإنَّ  ل:ٰى يقام، حتَّ يان اإلماب

ري هو غذي ال بالدليل قُّ احل معلَ يُ  يمكن أنْ ه ، ألنَّ ةاب التقيَّ أسب

 مام. إلاقول 

 إالَّ ه ميق إٰىل علطر ما ال نيَّ ٰى يتبهور اإلمام حتَّ ام جيب ظنَّ وإ

ائع الرشنقل بعض  نيعدلوا ع  بأنْ إالَّ   يتمُّ وهذا ال انه.وبيوله ق 

 م. ببيان اإلما إالَّ  همة لعلجه ه البأنَّ  القول  يصحَّ ٰى حتَّ  وهويكتم

ف ارطعد يف أ من ب يعة إىلٰ اء الرشأد نَّ أاب عن ذلك: واجلو

 أنَّ  ا:نَّه وتبيَّ ناذي أوضحال للوجه منه وال غنٰى عنه، ال بدَّ  دالبال

ٰى من أدَّ  ه، غري أنَّ ع مإالَّ  ال يتمُّ يل قالع يف التكلة يفعلَّ ة الحإزا

ن مَّ يعدلوا عو]] ٨٤[ص /[ يكتموه موه، وجيوز أنْ هم وعلليإ

 هة أو غريها.  ا لشبإمَّ نقله، 

من  بمن يأيت ] مل يصل :ظ[يفصل  م ملمنهذلك  استمرَّ  وإذا

من به  ه إالَّ تصلحم مُّ يت ال فني ماكلَّ ملن اد مبع ياماخللف، ويوجد ف

و أ  كان موجوداً  نْ إ  لنبيِّ ا جيب عىلٰ  حينئذٍ ، فةيعالرشهذه 

فيه ما ع منه سمَ يُ و حهوضِّ يُ ك وذل بنيِّ يُ  مه أنْ ام القائم مقااإلم

 فلهذا .رظود ومنتموج فمكلَّ  صاله بكلِّ وإي ي إٰىل ظهورهدِّ ؤيُ 

 ه. ة مراعاتجه منوألجله  هباة الثقيعة وظ اإلمام للرشوجبنا حفأ 

ي رشيعة الت مناه من أنَّ قدَّ ما  ، وبنيا القول هذبني نايفتال و

ني والفرق ب د.وجوف ممكلَّ  بكلِّ صاهلا اتِّ  من  بدَّ ال [ظ: النبّي]

ار ستظهاالصلحة واجب، وبامل ع من فوت العلمأنَّ املناألمرين 

ن يلزمهال يقرص ٰى حتَّ  - كليف ذ   ليس و ، منهبدَّ  ال -  العلم عمَّ

] علمه يف صورق [ظ: و روتصوُّ  اته،فو بعد رألمراك اكذلك استد

يف ح التكليف ذكرناه من قب ٰىل ماإ يؤدِّ ه يُ ألنَّ  اجة إليه،احل حال

 عال. األفعلم بصفات هذه ل فيها الصمل يتَّ  تيحوال الألتلك ا

امن لكتا عليه قما يتطرَّ  )مامةاإليف يف اشلا(كتاب  ا يفنَّوقد تبيَّ 

عادة جرت ال وما يه،ك عللق ذيتطرَّ  الظاهرة، وما ال رموألُ ا من

 رِ مل جت ه، ومانقالء إٰىل كتامالعواعي] د[ظ: دعو الدواعي ت نْ أب

 اك. من هن خذهفليأ بسوطاً م ستقًىص مذلك  رادفيه، فمن أ بذلك 

  عنهد ن بعمَّ ع  لنبيِّ ع ان رش منعتم من كتامإذا قيل:  فإنْ 

ال حمن علوم يكون امل أنْ  ه ال بدَّ نَّ أ  تميعد، وادَّ بال أطراف اليف

 م أنَّ وه، وذكرتمينقلوه وال يكت نْ أ ] ]٨٥[[ص / لذلك قلنيلناا

 ب واحداً لتم الباعج فأالَّ يوجب ذلك، ة فيه العلَّ  وإزاحةف التكلي

 ال علمه يفوون تساع إليهم ويلرشيع االذي ينتهي مج لتم: إنَّ وق 

صل بمن ٰى ال يتَّ تَّ ، حموهكتيعن نقله و هملوا كلُّ يعد أنْ جيوز 

 ةة العلَّ لرويتموها يف إزا لتياة علَّ ملثل الف مكلَّ من  نفاً مستأ يوجد

ن  غريه، م إىلٰ ه ل ع ومؤدٍّ لرشناقل ل ان كلُّ ك الَّ وإيف التكليف، 

ه م الذي ذكرمتواحلكهذا  ومنتظر يف ومفقود موجود حارض

   .عةيللرش حافظ امإٰىل إملك ذ اجة معح يني، والتساوم
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وردت  سألةب مجوا ه يفبعين د أجبنا عن هذا السؤال: ق قلنا

ام منعنا ، إنَّ اً وتقدير عقالً  ان جائزاً كذلك  أوضحنا أنَّ و لصن املوم

 جيوز عليهم أنْ  ة بأرسهممَّ األُ  إنَّ قال:  من كلَّ  نَّ . ألإمجاعاً منه 

 املؤمن من علال جي كرذا يذكره الٰى حتَّ ع، الرشمن  موا شيئاً يكت

ا ه ممَّ ن غريدو اكه،رستدحه واإمام الزمان له وإيضا يان بالَّ ك إذل

 له ومن أجله. ون الثقة كي أنْ  وتقديراً  اً فرض جيوز

 ه ملثق بأنَّ زمان ويولمام ابإ عظ الرشفَّ يتح ز أنْ جوَّ  من كلُّ و

ه، عيبوصول مجوثق وي ظيتحفَّ  وز أنْ  جيمنه ألجله، كام ءيفت يش

 أنَّ  ال يكتمون، فيقطع عىلٰ م ن أهنَّ يؤدِّ امل الح ملعلوم منا ونكي بأنْ 

إلمام اعٰىل : مقصوران] [ظ قصورتنيقة به موالثع الرش ظحف

 ظه.  وحف

 ل له عليهم،وغري حمي نكتامال ةمَّ  األُ ز عىلٰ ني جموِّ ة بمَّ األُ  ألنَّ 

 هم ومليلعأجازه  فمن نه.لعادات متنع ما له ومعتقد أنَّ  لوبني حمي

   إىلٰ ندون الثقة واحلفظ إالَّ يس ال -ة خاصَّ  ةميَّ اوهم اإلم -ه لحي

حييل الكتامن إلمام من االثقة إٰىل غري  سند ينَّام ريه، وإون غم دإلماا

ة.  األُ عىلٰ   مَّ

م  علَ مجاع يُ هم، فباإلالكتامن عليرة جواز هالقا ةبان باألدلَّ وإذا 

  ما  اإلمام دون ىلٰ إ تنادهاسا  يصحُّ امنَّ إ] ]٨٦/[[ص  لثقةا أنَّ 

 علوم. امل ليه مناروا إأش

 نبان م وضبطت، حصلتذا إ اهاكرنلتي ذوهذه اجلملة ا

اه ي حكينلذعليه الفصل ا هة اشتملتبش نائها جواب كلِّ أث

 ة عليه.وزيادة كثري

 :ي للرشع]ؤدِّ عصمة امل جوبم وعد[

ي  بنم هفإنَّ  لصداء الفابت اشارة إليه: أمَّ اإل  إٰىل ما جيوزنشري مّ ث

ما   ]يدِّ ؤظ: يُ [يروي  يف أنْ  ال بدَّ   النبيَّ  ع يف أنَّ نرج اعٰىل أنَّ 

 هذا.  مر عٰىل أليل عصمته، وليس ادل إىلٰ  عمن الرش لهحتمَّ 

 داء يفألبني وجوب ايف صدر الفصل لكالم ا وقد مزج

 ل ذلك: فصِّ نُ   العصمة، ونحنعنه، وبني يؤدِّ يُ  أو منالرسول، 

ابق ه مطاملعجز، ألنَّ  يلهدلف، يهؤدِّ يُ  اميفالرسول صدق ا أمَّ 

حسن  ٰى ملا لدعو ايف  اً ق صاديكن  هلا، فلو مل قه ومصدِّ عوالد

لفصل، هذا ا من كالمنا عىلٰ  فيام سلف هانَّ. وهذا قد بيَّ يقهدتص

ة ال تزاح لَّ الع أنَّ  من اه أيضاً ما ذكرن ئه إىلٰ دايف وجوب أ  واملرجع

 . عبثاً  اإلرسالون يك عهارتفا يفو قصود،ض امللغره ابه، وأنَّ  الَّ إ

شري ما أُ ها دليلفه، يؤدِّ يُ صمة الرسول يف غري ما ب عا وجوفأمَّ 

ا  نفار عند فقدهوحصول ال ،من وجوب السكون للفصايه يف إل

يق طر كام أنَّ األداء،  وجوب نم زٰى، فتميُّ العصمة كام تروطريق 

 الف ة،نبوَّ  العوٰى د م بالصدق يفالعلألداء من طريق وجوب ا

 خيلط بني اجلميع.  أنْ ي غينب

ع]  [ظ: لرش علرشي لؤدِّ ملا  أنَّ عىلٰ  يدلَّ   أنْ ذا إالَّ د هبع بَق ومل ي

 أنْ  ال جيب، أطراف البالد إىلٰ ]] ٨٧ /[[ص تهمَّ من أُ  سولرال

ه وم من حالاملعل أنَّ  وا به يفقحل وإنْ ، يف العصمة يلحقوا به

 .  مهيكت الو هلمِّ ُحي ما  يدِّ ؤيُ  من أنْ  بدَّ ال  هوحاهلم أنَّ 

  يقرتن به تعظيمه ول ء الرسأدا ح ذلك أنَّ وضِّ والذي يُ 

ده يعجز الظاهر عٰىل امل ألنَّ  منزلته،ره وقد تفاعروا الله،وإج

 ذلك فيه.  يقتيض

ة رشعه، مَّ األُ  نا ملينإ يؤدِّ عنه ويُ ي ؤدِّ داء من يُ كذلك أ س ولي

ن ؤمِّ ملا لدليال وال ،الالً إجوال  امً تعظي داء ال يقتيضاأل ذلك ألنَّ 

ة وال قدر، كام كان نزلرفع م  فيهميقتيض م من خطائهم فيههل

 . عجزامل ه يفك كلُّ ذل

ق  قه وحقَّ دَّ تعاٰىل ص اهللا صدقه؟ ألنَّ  منالن من عكيف يكوو

ة مل العاد بأنَّ ا صدقه، نمن علمك عٰىل يده، خرق العادة أنْ واه، بدع

ؤمن املعنه ا نيلي إؤدِّ يُ  أنْ  جازوهلذا  ب.الكذب اهن جرٰى جمرممَّ  رِ جت

 مثل ذلك يف أدائه.  وزجي ر، والوالفاج والكافر والربُّ 

وقع  نيعترب يف أداء م أنْ  زناه جاام أوضحاء بألدن ارتاق  وإذا

 ىلٰ أقرب إه ما يكون معجالل، ام واإلعظاإل هةعٰىل ج األداءمنه 

 إىلٰ ك لينا ذتعدَّ و ته،وطهارته ونزاه عصمته من االمتثالل والقبو

 يراعٰى ا الهذ كلُّ ة. واملستقلَّ  ة عنه واخللقجنستهامل قي األخالنف

إيامنه  ؤمنيال ن] [ظ: وم نمَّ وع عه،رش وي ه ويرفيمن ينقل عن

 ه. توال عدال

هذه   يفهبون إليه الشيوخ ما يذ لمثَّ  قدراعٰى عصمته وكيف تُ 

  كًا اسنمتن اه متٰى كأنَّ  تعاٰىل، يف ي إٰىل اهللالواعظ الداعبا سألةملا

وعظه. ه وول قولكان الناس أقرب من قب طهارةالهة وزانلل مظهراً 

 إليه. ون كالس وقلَّ  عنهذلك فس ن اً كهتِّ مت اً موإذا كان متجرِّ 

ال ه معلوم أنَّ ][ظ: و اً ما قالوه صحيحوإذا كان  ]]٨٨[[ص /

 بناه فيه منه، ما أوجعنه وعظ يدِّ ؤعظ واملاول الورسجيب يف 

[ظ: إلزام أحد  نرياألمم ازلألحد إ جيوزال و رة،هاطة والنزاهلا

 . خرٰىل اآلعاألمرين] 

عموم  شكيك يفالت من لفصلاذا وسط ه يف ا ما مٰىض فأمَّ 
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 .ف كونه لطفاً خيتل نْ أ  ا جيوزه ممَّ إلزام أنَّ واألنبياء،  عصمة جوبو

ون ورفع يف السك العصمة لطفاً كون  جهة ألنَّ  ،حفليس بصحي

كام ال خيتلف جهة  ء،لعقالا يفخيتلف  ا ال ممَّ امهنَّ أ لوم ، معارنفال

ليد سط انبامل سيلرئكون امن جهة  تعاٰىل لطفاً  هللارفة باكون املع

  معنٰى فالرتفاع خللها، مور واألُ ايف انتظام  لطفاً مر افذ األالن

 ذلك. للتشكيك يف 

 بني سوٍّ م ٰى سوَّ  إنْ ه : بأنَّ صل من القول يف الفما مٰىض  افأمَّ 

بعد عنه يف العصمة، فصار  منإٰىل  هلبَ من قِ  ينفذمن  وبنيول رسلا

 أصحابنا.  كٰى عن بعضُحي  ٰىل ماإ

ن م[ظ: ألنَّ مراء ا أُ نأصحاب قال من من نَّ ح، أليبصحفليس 

ته ضااإلمام، وق أو   النبيِّ  مراء]أُ  أصحابنا بعصمةقال من 

 خبارهن أليؤدِّ عنه واملة لروال بعصمة اه، ال يقوئاامه وخلف كَّ وُح 

  ر هذا والرواة عن النبيِّ صوَّ كيف يتو ،البالد طراف أ إىلٰ 

لق هم اخل ئعه،رشامن  ه با أتٰى النارشون ألخباره ومو مامواإل

خرٰى، دون أُ ة ص بطائفيتخصَّ  وال نيَّ عال يت ذلك ألنَّ  ؟اً عمجي

 صومني. مع اخللق يكون نْ أ  ب عٰىل هذاوكان جي

 لنبيِّ عن اي ؤدِّ يكون من يُ  نْ ب أجي ا فيه هلكنَّ كالم الذيوال

ٰ ص( أطراف يف يعته  رش وينرش )عليه وآله]] ٨٩[[ص /  اهللاىلَّ

[ظ:  ذلك وفيه الفخ جيوز ي أوؤدِّ ه يُ أنَّ ع طَ قويُ م علَ ن يُ البالد ممَّ 

ن م فيه غالطاً بعض أصحابنا  ارتكبها ذا منفصل ممَّ ، وهفيه] كذل

 . هائمام وخلفإلأو ا لنبيِّ مراء اأُ  عصمة

لة الكالم، مج سنا يفوفنختيار لاال سوء[ظ: من]  رَ كِ ا ذُ ا ممَّ فأ

ة زاحفع إر يفسه الف لنختيار من املكلَّ اال سوء فال شبهة يف أنَّ 

 فه، وال يقتيضعٰىل مكلِّ  ذلك ال يرفع وجوب، وهتكليف ته يفعلَّ 

 معنٰى  الفاحلقيقة،  عىلٰ  هلا بمزيح يسته بام لجواز إزاحة علَّ  أيضاً 

 من الكالم.  لنوعهبذا اغل شاتلل

ة علَّ ذه التنا هلتزاح علَّ  إلزامنا أنْ  منالفصل  هبما ختم ا فأمَّ 

 مٰىض قد فلفصل.  آخر اإىلٰ  ة ئمَّ األ ات عنبالرواي التي ذكرها

ة ه يف باب إزاحئلسيِّ  السن االختيار وحل  مدخلال[ظ: أنَّه] 

ره أو ختياف حسن امكلَّ  احتها لكلِّ زإ من بدَّ  ة العلَّ لا أنَّ و ة،العلَّ 

 الريب يات توجب العلم وتزيلواة برلَّ علإزاحة الزم أ  نْ ساء. فإ

قد كذا وف فقد عندقال فط ه رش ذلك، وما أراد ذلك ألنَّ نا التزم

م، فال ب العلوجبروايات ال ت ةح العلَّ اتز ألزم أنْ  . وإنْ اتروالت

  تزاح بذلك.ة علَّ 

،  سدنا مصاحلنا ومفا عىلٰ  طع بهيف نقك ذباً ز كونه كووما جي

علم، كام نقوله يف  هةإٰىل ج دنوال يستعلم ال وهو ال يوجب

 ؟اوغريه الشهادة

 اً ثذه حادقاتنا ه أوة يفيعرشل ايف نَّ م أسلِّ ومن هذا الذي يُ 

ج من جَ احلُ  دعدَّ  لـامَّ ل قاطع؟ وحكمه بدلي فعرَ ال يُ  رشعياً 

ة، ة املحقَّ رق الفع ايذكر إمج أنْ  كان جيب ،لقرآنر اواتر وظواهالت

 بياننا له.  مدَّ ما تق ىلٰ عحكام، األ من د يف كثريعتمَ و املفه

اء رمول األُ [داللة إنفاذ الرس: رشعالفصل الا]] ٩٠[[ص /

 : ]هلواحد واجلواب عنا ربة خيَّ ّج عٰىل ح لامَّ العُ و

عنه  بعدن يه ممَّ ؤدِّ ا يُ ممَّ  ل الرسو ال: الظاهر من حقيل إنْ 

دينهم  الح ا يلزمهم من مصإعالمهم موته مَّ أُ ] [ظ: منن ع

ء مراليه االسم من إنفاذ األُ ع ومضت ةداعلت به اا جر، مودنياهم

 اة. علسل واُس رُّ ل والقضاة والامَّ والعُ  ةوالوال

كتاب يه بالولِّ يُ من ه] [ظ: حرضة حرض ن منهم مملوٰىل فذ اين

 اةعمرا من غريل وقبله والرسمن كان  وعزل واليتهل ناملتضمِّ 

 لته،مج  منإالَّ  صحبهال يإٰىل األباعد  ر من ينفذوأكث اتر،تو

 وهنيه.  ه ني أمرب فرصِّ ومت

 [ظ: من]فام يراعيه مذ م ثر عددهك ومن هذه حاله وإنْ 

 مُّ تط الذي ال يالرش من بباكتسا ملعلومتر اتوا الإىلٰ يذهب 

 يداع ال هبأنَّ  علممنهم، وهو ال مفقود نهب العلم من دواكتسا

م] حبته[ظ: صتهم صحَّ  فإذا طالتٰىل الكذب، م ععهمجل

ط وحصل  علم بالرشالر عذَّ ت ] ]٩١ص [[/م، عهوكثرت اجتام

 قد.أقوٰى يف ف

  مل تقرص إنْ  ليمللتس فذفمن ينكانت هذه حال الوالة، ا وإذ

  ال يتمُّ ة فياموالال... والا  جيوز عىلٰ امتزد عليهم في مل نهمعحاله 

 من لرسول إىلٰ ... ا فيهم تثابم هعم دقهمبص لمتساب العاك

 غرضه.  . .. اظفَّ حلُ وا قهاءالف من بالد والنواحي التواتر إىلٰ 

يزيد  ...  تواترون عليهم الي عليم منويوافقوا مقصده يف ت

... لظهر  اظ، ولو كانفَّ احلُ ء واالفقه بلده منأهل  م عىلٰ هددع

ت به جر ام ذكر.. .  انوك نَ وِّ ودُ  رَ كِ لذُ و شتهرواذلك من أمرهم 

 ... العاد.  رابةمراء وغريهم لغنفاذ األُ العادة من إ

 أنْ  رام لو ...  اظ الذين كانوافَّ احلُ قهاء وفلا م أنَّ علووامل

 ٰىل األقّل ه إجذا الوعٰىل ه  فذهمين ... مَّ ملا ت تواترهم إٰىل بلد واحدي

 ... تهراشوفعل ذلك ظهر  امَّ لـه وفالن، وأنَّ  عاد وفالن... مل
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...   نضمَّ بهم، وال تتُ ن كُ م ءيف يش ومل يذكروا ،َري السِّ و خريواتال

إٰىل  لذين أنفذهم الرسول ا اظفَّ حلُ او الفقهاءذكر هم ومسانيد

 البالد. 

م  لعلام يف ن يتقدَّ م ألنَّ ره، اتنا واستوال يمكن الدعوٰى بحقِّ 

، ومن ثرويستكذ عنه أخل صحبته ملن يتطو من أنْ  واحلفظ ال بدَّ 

 مه الوتقدُّ هه نه وتوجُّ وأخذه ع سول للر بتهصح طالت

ه عنتبليغ لا ابته يفاستن لكانضاف إٰىل ذ كيف ،يكون حامالً 

 يندِّ م الألجلها، وهي تعلُّ  َث عِ تي بُ مور الوالقيام بأعظم األُ 

 ه. ة فيحاوإز

  ذا رجعنا إىلٰ م ذلك، وإلٰىل أنفسنا مل نعا إنذا رجعا إكنَّ وإذا

  ضًا ا أيه، علمنفلم نجد اوينهوتد ألخبارل اقن عىلٰ  يشتمل اائر مس

َ  :اىلٰ تع ]]٩٢/[[ص  هللاال امل يكن، وقد ق  هأنَّ 
ْ

 وْ ا�
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ة،  كافَّ  خللق. مبعوث إٰىل ا.. من بعثبليغه لبعض لو كان تو

ع ة غري واق مَّ سالة ونصح األُ لرغ ابلَّ  ... له  ةشهادال لكانت

ن بعث . م .. رامة دار كإىلٰ  ىلٰ تعا نقله اهللاه مل ي... بأنَّ  ةصحَّ لموقع ا

ن قال حه مقرتي ا مره بغريذع ... امه أيَّ يف موجوداً  إليه، وكان

 ... ه واملشافهة لهرحتال إليباال م يكون... عذره حسب واتربالت

 عليه. رون يقديمكنون منه و

...   تهمزاحهم علَّ قد بلغهم وأ  ... وكان  لوهفعا مل يذإف

...  وغيس ليه، وهرحيل إلب الوجوته وموا نبوَّ عل ءيش فبأيِّ 

ول، .. لرس. مهرس أحلوا بيروم لوا بالدهخي ألرض أنْ اأهل  عىلٰ 

 ههم بعد التفقُّ ... علي اعليه وينفذوهوا فقَّ توي ها عنويأخذو

 فظ. واحل

 ؟اللة عٰىل لزومهد ... له بجام املولك فم ذقلت فإنْ 

) داءهأع اهللا ت (كبٰىض املرت دنا األجّل م سيِّ عي أنمنِّ هذه مجلة

،  الً صَّ ومف الً ها جممجيري جمرا ل بذكر ماوالتفضُّ ا، هعن ابةباإلج

ه، ي إليه غريا ال ينتهلزمان ممَّ اه ل سعويتَّ  احلال ما حتتمله حسب

ما  وأجّل  ا بنيَّ م فمن أرش  كذل كانظفر به سواه،  الوال يطمع يف

 من فلَّ كامل خيلوعتامد عليه، فيام ال الاع به واذكر، لكثرة االنتف

 لزومه.  من ينفكُّ  به، والوجو

ما يرد  لِّ  معرفة كإىلٰ  لهصيو ماعٰىل ع لاطَّ   له حصلهٰى وكان مت

ام، ألحكمن العبادات والزم غريه النوازل، ويملسائل وا من عليه

 وما تواترت به األخبار.  ]]٩٣[[ص / نر القرآهظوا إىلٰ  مضافاً 

م له بدواوأه الماإلس ل ومجَّ أطال اهللا تعاىلٰ  ألجّل ادنا لسيِّ و

 عاٰىل. ت اهللا ءشا أي إنْ لر اط يده عايلاكلمته وانبس علوِّ ه ونسلطا

 له رش والنا  ي رشع النبيِّ الراو نَّ لم أ: اعم عٰىل ذلكالكال

أو  أمرياً  ان، إمَّ ادلٰىل البإ ذهينفرض هو غري من األ يف أطراف

يه ك فيشرت اعة ممَّ النقل والرواية واإلشا نَّ ، ألأو حامالً  حاكامً 

ة ن فرقة معيَّ ىلٰ عوال يقف  ،جرت به العادة ما ىلٰ عون عخللق أمجا

 . مجاعة خمصوصة الو

  ه النبيُّ ٰىل من خصَّ املة يقف ععالاء أو ضالق ة أوواإلمار

ا قد أرشنا إليه يف ممَّ  ، وهذااهلوأنفذه ا هبده الوالية، وأفرذه هب

 عٰىل هذا.  مدِّ م املتقالكال

، هغونبلِّ ع ويُ ن الرشودُّ ؤل ال يُ امَّ والعُ راء من األُ اكل: إذا قي فإنْ 

 ؟ هماذإنف يف ائدة الففام

نفذون  مراء يواألُ لها، مَّ أن ترة ملفوائد ظاه ا: يف إنفاذهمقلن

 القضاةو ، محايتهاء واعداألطراف من األضبط و زية املتعزِّ حلام

األموال وقبض  ةل جلبايامَّ لحكم وفصل اخلصومات، والعُ ل

 ، ليس أحكاماً ميضوي ذ رشعاً من ينف الَّ ء إهؤال ، فام يفالصدقات

 ه. أدائه وتبليغ ا إىلٰ هتوثبو تهاحَّ ص ملرجع يفا

س لتعليم النا اً نفذ أقوامكان ي ه أنَّ  د وردق ليس ل: أ قي فإنْ 

 غ. الباء واإلاألدهو وهذا ؟ وفيقهموت

غريه م لاملعلِّ  داء، ألنَّ بالغ واأل: التعليم والتوقيف غري اإلناقل

ه يب علقرِّ يُ و قهارُ إٰىل طُ  شدهرة ويه األدلَّ ب لرتِّ يُ  لذيا هو

 ه، أنَّ وونح رخَّ حكام واملؤمن األ مقدَّ ٰىل املع كها. ويوقفهلوس

[ظ: سواه] اء ف سوم يوق واملتكلِّ م غريه، علِّ الفقيه يُ 

، لكن ي إليه رشعاً ؤدِّ ويُ  غه شيئاً بلِّ م من يُ ه يفوما ]] ٩٤ ص[[/

 .  النحو الذي أوضحناهىلٰ ع

 ءدعاب ايبتدؤ بأنْ ، مصاراأل اته يفيأمر دع  نبيُّ ن الاكوقد 

الء لعقبني ا خالفوال ائع. الرش ة، ثمّ النبوَّ  ، ثمّ يداس إٰىل التوحالن

 الوة، بوَّ الن والة يف التوحيد حجَّ ء الدعاء ليس بقول هؤال يف أنَّ 

قها ُر ة وهيدون إٰىل طُ ألدلَّ اون عٰىل هنبِّ ام يُ م ذلك، وإنَّ علَ يُ  همبدعائ

 خارجة.   ذاه ىلٰ يعة عانت الرشكو] [ظ:، الً كام

فصل اجلواب عن ال الم يفلكذا اجلنس من استقصينا هاد وق 

عند أخبار اآلحاد  إذا كانت :هناك أيضاً وقلنا  ،هاكمنوأح الثالث
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اد إٰىل دليل يوجب العلم تنمن اس اهيف بدَّ  ال اهب من أوجب العمل

حد رب الواخ نَّ إ :قولي من قول د فيها بالعمل، ألنَّ بُّ  التعتيضيق

 روح. طد مدورجب العلم ميو هنفس

 مده تعبَّ  قد   لنبيَّ ا  نَّ أ لبعيدة بالد االأين علم أهل  فمن 

ال ه ومعلوم أنَّ  ؟ حاداً كانوا آ  له وإنْ ُس بأخبار رُ ليهم العمل وأوجب ع 

واتر والنقل ت ال إالَّ  ل أنفسهم، فلم يبَق ُس من الرُّ ك وا ذل م لع ي  وز أنْ جي 

  ثل ذلك. بم   هكلِّ ع  رش  ال يف  ا قلنا] ظ: م [ ا  قلن  ال  علم ما املوجب لل 

 أنَّ عاملني، ب أطراف البالد ون أهليك من أنْ   بدَّ قيل: ال إنْ ف

دق يف صا  من جهة النبيِّ  و حاكامً أ  هم أمرياً إلي ورد يالذ

ة، دينيَّ   أحكاماً ويميض عاً رش  ه ينفذنَّ ، أله إلي سهفإضافة ن

علموا  نأي فمن، نٍّ ظ بعلم العن ذلك  يرجع له من أنْ  بدَّ  فال

 وأخبارء مراأقوال األُ  فيه إىلٰ  م يرجعونهر أهنَّ لظااو ذلك؟

 . لامً  توجب ععندكم ال دآلحاار اآحاد وأخب ل، وهمامَّ العُ 

 .ووالته لهُس رُ م من علم بأهنَّ  بدَّ قلنا: ال ]] ٩٥[[ص /

خبار إ [ظ:  سهمخبارهم نفوإٰىل ذلك هو غري إ الطريقو

 . نفوسهم]

و أ  إذا ندب أمرياً  ظيمعال لكامل أنَّ ة بيرجاادة علا أنَّ  ومعلوم

ه ، وأمرملرصده عٰىل ذلك اكتب عهو األمصار، لبعض والياً 

يع ه يذخرب واليت إنَّ لنفقات، فا وأطلق له ب للخروجلتأهُّ با

 الً فينتقل إليهم أوَّ ، تدريجو ترتيب ىلٰ  عاملرصذلك هل أصل بويتَّ 

ت االشفاع ادفتروذلك  بور أسبامللك عٰىل توليته، وظهاعزيمة 

 أمره فيها وتقرير، عٰىل الوالية اخلطاب له ان فيه شافع، ثمّ ك نْ إ فيه

ال يصل إٰىل  روج، وهويقع منه اخل أنْ إٰىل  ،ذلك عىلٰ به هلا أهُّ وت

املرتادفة بواليته، ر األخباب الم أهلهع أنْ عد ب إالَّ  لبلدةلك ات

ادة العب وملعا أمر مللقائه، وهذ واواستعدُّ  ا قدومه،وانتظرو

 .ةً وررض

من   من كلِّ  خطراً  وأجلُّ  راً دأعٰىل ق   النبيُّ ان كوإذا 

والته] [ظ: واليته ياته، ووبوال تامملوك واالهحاله من امل ناوصف

نتشار ا يكون نْ أ  نم بدَّ  فال ه،غري امم بواليةالهتوأقوٰى من ا دّ أش

وكيف بسياسة.  خيصَّ  ذهم، أووم قبل نفأمر والته وشياع ذكره

ه أمثال هذ  به يف ما تقتيضٰى ورأ  العادةعرف من  ىلٰ ا ع هذٰى فخي

 ؟موراألُ 

شتمل عليه  اعامَّ  بجلواها اا يف أثنائة التي ذكرناهاجلمل ذهوه

 ه.إليرة حيرز اإلشاما  نشري إىلٰ  ثمّ  ،ذا الفصله

 يمنف  لنبيِّ حال ا الفصل من القول بأنَّ ه تهٰى بنا ا مامَّ أ 

وينفذ ة ال الوويلِّ يمن يُ ه فريغ كحال  دبالال ه وينفذه إىلٰ يولِّ يُ 

 مراء. األُ 

 مراءهوأُ   يِّ  النبغريوالة  ، ألنَّ فغري صحيح

يقوم  تنع أنْ ة، فال يمصالح دنياويَّ بم قومونيام إنَّ  ]]٩٦ [[ص/

يقومون بمصالح  ءهمراوأُ  يِّ ة النبووال لم. العفيهم مقام  ظنُّ ال

  .الظنِّ م دون علة عٰىل النيَّ بمصالح م ة، وهذهدينيَّ 

م بأهنَّ  مرائهم يكفي الظنُّ وأُ  امللوكمن  بيِّ الن غريل ُس رُ ف

 ،لبعضضنا مراسالت بعبول اهلدايا ويف ق  لقوصادقون، كام ن

 ه لُس في يف رُ  يكالدنيا، وال الحق بمصعلِّ ف املتلترصُّ ومجيع ا

 به. حعٰىل صا أحد األمرين لمَ ُحي  نبغي أنْ ي ع، فالطقللعلم وا اإالَّ 

ة ال ليلق أعداد اظ فَّ حلُ ء والاموالع ءالفقها أنَّ  كثار يفاإلو

ع األداء للرش ني عٰىل أنَّ ه بنَّ ألحيتاج إليه،  ال لتواترا يبلغون حدَّ 

 إذا كان ربهمخ فقهاء، وأنَّ وال علامءقوف عٰىل اليغ له مولالتبو

 تواترين.كثرة م يكون لعلم، فواجب أنْ ا إىلٰ  اً قيكونه طرمن  دَّ ب ال

 حناه. وأوضه ك كلِّ لذبخالف  األمر أنَّ  انَّد بيَّ وق 

ي  األمصار وساكنحتال أهل رالفصل من وجوب ا به م وما خت

غري واجب  شافه به.يما  ول وا من الرسيسمع ٰى ر حتَّ األقطا

 ه. ابنورتَّ اه نَّبيَّ ما  هعن ذلك كلِّ  ني، ويغيضاً أ 

 .قسع له وقت ضيِّ ملسائل ما اتَّ ا عن هذه انوقد أجب

*   *   * 

 /يات الثالثة)بلسال الطراملسائ ابات(جو)/ ١ ج(ل سائرلا

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض 

ناإلقر بلم أنَّه ال جياع]] ٤٠٩ ص[[ ، ه الرواياتار بام تضمَّ

ن يتضمَّ  ،يناب مجيع خمالفتُ كُ الشيعة و بتُ روي يف كُ حلديث املانَّ فإ

، ريتصوَّ  أنْ ز ال ال جيوحم طل، منابلوصنوف اطأ اخل رضوب

 واجلرب شبيهالته، كدانه وفسدلَّ الدليل عٰىل بطال دباطل ق  نوم

 ديمة. قالقول بالصفات الة ويوالرؤ

ث حادي ما يف األ   أو حيرص حييص  ا الذي هذ ]] ومن ٤١٠[ص [ / 

فإذا ول، العقيث بعرضه عٰىل نقد احلد  وهلذا وجب. األباطيل  من 

 ه، فإذاا عن م  قرآن وما يف اللصحيحة، ك ا  دلَّة أل ا  رض عىلٰ ها ع علي سلم 

  ادقًا. به ص رب  املخ و   ان حق� يكو  ز أنْ سلم عليها جوَّ 

 يقواردًا من طر وكان اق� حيكون  خرب جاز أنْ  لُّ كوليس 

 قًا.دبه صا ربأنَّ املخ د ُيقَطع عىلٰ اآلحا
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  للصحيح عىلٰ ب جمانو خمالف للحقِّ  ن األخبارما ظاهره م ثمّ 

 ج إىلٰ خير الخمرج قريب ه يل لأوفيه ت نكمب يفرض بني،رض

 يكون أنْ ب رضال هذا ز يففيجو ف،ف وبعيد التكلُّ لتعسُّ د اشدي

 جناه. الذي خرَّ  ملراد به التأويلفا .صدقاً 

ا جان عن  ف خيركلُّ تف وعسُّ بتويل إالَّ رج له وال تأا ال خمم فأمَّ

  ، ه كذباً كون ىلٰ ا نقطع عفإنَّ  داد،ن حدِّ السبل عالفصاحة  حدِّ 

عٰىل غاية السداد  هامطوع فيأو إمام مق ،بيٍّ نذا كان عن إ سيّامال

 عمية.از والتأللغن اعد عبوالكمة واحل

*   *   * 

  /)خرب الواحدطئة العامل ب عدم خت لة)/ (مسأ٣(ج رسائل ال

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض 

 بخرب الواحد]: ئة العاملة: [عدم ختطمسأل]] ٢٦٩[[ص 

أخبار   ل]عامإ :ظ[ ن إرسالكوي أنْ  روننكِ ل: كيف تُ قاف

 الً فض مل بهة بالعا قامت احلجَّ ممَّ  ةعيَّ لرشاآلحاد يف األحكام ا

 ة معروفة.رشعيَّ  يف أحكام تلفون فيام بينهمخي ةماميَّ اإل نَّ إٰى تَّ ح

 هب واليف املذ داآلحا ارم إٰىل أخبفريق منه كلُّ  يستمسكو

 وإنْ خر اآل قمواالة الفرين] مفريق [ كلُّ رج] [خ ل: خي يرجع

ام مل يرجع نَّ ه إ أنَّ يقتيض م بكفره وتضليله، وهذاكوال حي ،هفلخا

 ة. ما هو حجَّ  ىلٰ إإليه  ام يذهبد فيستنه األنَّ ته، عن مواال

وب وجة عٰىل عيَّ  تقم داللة رش ا ملممَّ  أخبار اآلحاد نَّ أ  واب:اجل

ذا كان ، وإقطع العذر بذلكال]] ٢٧٠ /[[ص ، والل باألقّل مالع

  غايةكان راويه عىلٰ   إذاام يقتيض، فإنَّ الً مب عوجي د الواحال خرب

 قتيضي بقولهفالعمل بت، ثا ذباً انه كلكو ، فالتجويزاعدالة ظن�ال

 بحه.م ق علَ يُ  ااإلقدام عٰىل م

 حاد، بأنْ خبار اآلأ بقبول  ةة ثابتجَّ احل عٰىل أنَّ  ستداللالا افأمَّ 

 الو يَّةمامإلا من ةعيَّ لرشحكام اض األبع خالفنا يف نر مكفِّ نُ  ال

 ر وال نرجع عنكفِّ ال نُ ا نَّ ه، أليف بعد ن مواالته، فال شبهةع خيرج

يف  استند ت، وإنْ اعيَّ الرش يف بعضصحابنا من أ لف ن خامالة موا

 ا. هنطالمة بومعل  شبهةيرجع فيه إىلٰ  يد، أوقلذهب إٰىل التذلك امل

يد لتقلا عٰىل أنَّ  هتاالا بموكنه ومتسُّ عن تكفري عدولنا يدّل ومل 

ة، احلجَّ  فيه وأنَّ  تمد يف مذهبه ذلك عليه حقٌّ اعبه و كسَّ الذي مت

 ل.ئالساه فكذلك ما ظنَّ

االته من ا عٰىل مونا عن تكفريه وأقمدلنعام نَّ ا إكنَّ فلو بعدو

يعة، رشة يف المت احلجَّ اإٰىل ما ق  أخبار اآلحاد تند مناسحيث 

 ل يفوَّ ع من نَّ ه، ألإلي ذهب عامَّ  وعالرجب أمرهئه وال نخطِّ ا ال نُ لكنَّ

 ليه.  مل ع يشتة والذهب عٰىل ما فيه احلجَّ م

 ةلَّ ت األديام قامنا فالفمن خ ابناأصح ئ منطِّ خونحن نُ 

 نأمره][ظ: و رهة، وما يعيَّ لرشاألحكام ا الصحيحة عليه من

 ه.ا هو عليموقول  قِّ ع إٰىل احلبالرجو

 عن رجوعوال ريتكفة الخطئلتا ٰىل هذهال نضيف إام وإنَّ 

 وإنَّ  مسلم،[ظ: وغري] وغريه  طئ كافراً خم كلُّ  سيلوواالة، امل

ل  عوَّ امنَّ إ ةعيَّ كام الرشاألحيف بنا اأصح من] [خ ل: املحقَّ  احلقَّ 

 لامً وهو ال يوجب علواحد ا عدل عٰىل خرب إليه، ومن فيام ذهب

 يف تاج إليهحيما  وما بقي ،قاطعاً  ملاً يكون عا ]]٢٧١[ص [/ كيف

 ر من خالفنا يف بعضكفِّ مل نُ  جهو أيِّ  نم بنيَّ يُ   أنْ الَّ الكالم، إذا ه

 طل.به مبأنَّ من أصحابنا مع العلم  اتعيَّ الرش

ة، عيَّ رشألحكام الاق  تعلُّ فري يقتيضلتكا نَّ أ يف ذلك:وجه وال

 ذلك. ٰى جمرٰى رناكح وما جوالتوارث والت واالةملكنفي ا

عت اجتمة ود قامت الدالل، وق عةقاطال ةدلَّ باأل معلَ ام يُ ذا إنَّ وه

توحيد والعدل كال صول،عٰىل كفر من خالفها يف األُ  ةاملحقَّ  ةق الفر

 ة.مإلماة واوالنبوَّ 

 ات، فمامَّ يَّ عبعض يف فروع الرشا لنأصحاب الف بعضا خأمَّ ف

ٰىل لداللة عالقامت  و كان كفراً فر املخطئ، ولعٰىل ك لمل يقم دلي

عن جوع الر يوجب عندنا ال اً وذنب ةً صيعم نهه، وكوالحذلك من 

 بكفر.ليست  معصية قول ذلك يف كلِّ ن ة، كامالااملو

 جلنيالرمسح  م يفحابكقيل: فلو خالف بعض أص فإنْ 

م قع مجيعه، كنتالثالث ي قالطال ويف أنَّ ، هاملٰىل غسوذهب إ

 ه.ن عٰىل مواالتجتتمعو

كام ذه األحه نَّ أله إمامي، فيخيالف  أنْ ال جيوز  اا ممَّ ذقلنا: ه

ة، وعليه إمجاع الفرقة ألمذهب ا هأنَّ  رةً رضو لوممع وما أشبهها ئمَّ

 ف خيالاموإنَّ  امة،إلمول اص أُ فق يفمن وا فال خيالف فيها ة،املحقَّ 

صوهلم كفر أُ لف يف خاومن ، ماميَّةصول اإلألُ ها من خيالف يف افي

 ذلك.ب

ري فروع صغ يف من خالفكم فين خمالروكفِّ م تُ تسل: أفليق  فإنْ 

 ؟ر به املوافقكفِّ تُ  بام ال فلار املخكفِّ تُ  كيفوكبريها، ف اتعيَّ رشال

 فيهالف خلو  فرع ر خمالفنا إذا خالف يفكفِّ نُ ن ال قلنا: نح

ع فرالف يف ذلك الر املخكفِّ نُ ام ره، وإنَّ كفِّ نُ مل  صحابناأ  فق منموا

 .هري تكفتيضقالتي ت اهبذهب إليه املذبام 
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من  ولد احلرِّ  : إنَّ ن أصحابنا وقالن خالف مم نَّ إذلك:  مثال

، فراً لك كاك مل يكن بذلوك، إذا مل يرشمم]] ٢٧٢ ص[/[ لوكةاملم

 .وكان هذا القول باطالً 

 وقال: إنَّ  خالف هذه املسألة ذا إ صول ا يف األُ ف لن خال امل  ك وكذل 

 امإنَّ ، و اً فر ا ك بعينه  ل هبذا القو  هبكم، ال يكون هذا مذ و  مملوك  الولد 

 . راً ف ك   يكون   أنْ ة دلَّ ا يقتيض األ يه ممَّ بام خالف ف   ملةره يف اجل كفِّ نُ 

*   *   * 

  /اد)اآلح خبارل بأ(مسألة يف إبطال العم )/٣ (جرسائل ال

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض 

 نا واحلال هذهد أصحاببَّ يتع ه ال جيوز أنْ نَّ أ علم ا ]]٣٠٩ص [[

 عىلٰ  ال يتمُّ آلحاد، وار ابخأ  عىلٰ  يعةرشلوا يف أحكام ايعمل نْ أ 

 ةعييف الرش هنارووألخبار التي يون ايك صوهلم أنْ أُ  جباتمو

 صوهلم ذلك.أُ  تٰىض  مقجاز خلصومهم عىلٰ  عليها، وإنْ  معموالً 

للعلم  ٰىل أنَّ ، عمالكال جاوز عنونت ملةاجل ه هذبنيِّ ونحن نُ 

 م البأهنَّ ، ة أو موافقماميَّ اإلخمالف  ل لكلِّ حاص وريرضلا

 اراً ر شعذلك صا ، وأنَّ العلم بوجة بخرب ال ييع الرشيف نملويع

لذي من شعارهم ا يعةياس يف الرشلقنفي ا نَّ ، كام أ ن بهفوعرَ هلم يُ 

 خمالط هلم.  منهم كلُّ  علمهي

 ك عٰىل نفي داللةذل ل إبطاعتامد يفاال عن يضاً أ اوز ونتج

ا يف نبين فاقتِّ با  بدَّ اله فإنَّ  احد،رب الوبخالعمل   وجوبرشعية عىلٰ 

عناه وفرَّ  ناهه وأشبعذا كلَّ ا هنَّبيَّ  هبا، وقد عقطَ ة يُ لذلك من دال مثل

 سائل التبانيات.ملجواب ا يف

ك: هنانه بيِّ نُ مل  اهذا املوضع ممَّ  تصُّ ي خيوالذ ]]٣١٠[[ص /

 يفبخرب الواحد  جوب العملوذهب إٰىل  من كلِّ ني بخالف  ه النَّ أ 

 .دالً عخمربه  نكو من بدَّ ه ال نَّ عة، أ يالرش

 صوليف األُ  قِّ للح يكون معتقداً  نْ  أ ا يقتيضلعدالة عندنوا

 وأنْ  نه، بطالة عىلٰ ت األدلَّ مذهب قد دلَّ  هب إىلٰ اذ ع، وغريلفرووا

 بائح.والقيص ملعاامن  ءبيشيكون غري متظاهر 

 األخبار التي من ءل بيشمر الع تعذُّ تقتيض ملةهذه اجلو

 ه أنَّ اهبة إىلٰ ذال فر ع بن جوسٰى م ة عىلٰ قفيَّ والواها ار

ة ده ممن بع كلِّ  كذيب ، وت هديامل فر ذا كوه ،ن األئمَّ

ومن ال  الن،ن وفوابن سامعة وفال ه، كالطاطريهة وردَّ بش بغري

 .ٰىص كثرةً ُحي 

ن يذهب  خيلو مستنده ممَّ  ال هل مجيعهوره به ومجلفقظم اعم فإنَّ 

عن  وياً ا، ررعاً فخلرب أو ا يف يكون أصالً  نْ ا أ مَّ الواقفة، إ هبمذ

 عنه.  اروي� غريه وم

 نول، كفالب حلصحاسة، وأ ، وخممِّ ةابيَّ ٰىل غالة، وخطَّ وإ

 ه جمرب. وأنَّ مشبِّ  يقمِّ إٰىل . وكثرةً  أيضاً  ٰىص ن ال ُحي وموفالن 

ن بابويه ب أبا جعفر إالَّ  نهممألحد  استثناءغري من هم لَّ ني كيِّ قمِّ ال

صانيفهم  تو بهمتُ كُ وة، هة جمربِّ شبِّ انوا مس كمأل) بايه علهللا(رمحة ا

 تنطق به.ذلك وتشهد ب

ها لصأ كون يف ي أنْ من ة ختلص وتسلم رواي فليت شعري أيُّ 

م واالختبار بيننا وبينه، ربِّ ه جمي مشبِّ أو غال، أو قمِّ  ا واقفعهوفر

 .شتفتيال

  الَّ إ يهن راوكمور، ومل يه األُ هذ نحدهم مم خرب أ و سلل ثمّ 

 ليل. دة وحجَّ  ذهبه بغريمل] ]٣١١/[[ص  معتقد تحب دمقلِّ 

ز عاٰىل، ال جيو تلشيعة جاهل باهللافته عند اهذه صكانت  ومن

 ل أخباره يف الرشيعة.قبَ تُ  كنوال مم ،ون عدالً يك نْ أ 

يكون ظر، النيف  ةلطبقيل امن مل يكن عا ليس كلُّ  قيل: فإنْ 

من  اجلملةب حاأص يهف نَّ به، ألف ارعتعاٰىل، أو غري  هللا اب هالً جا

 يكن يقوٰى  مل وإنْ علم، توجب ال ةخمترص قرُ تعاٰىل بطُ  هللايعرف ا

 ها.كلِّ  هاتبُ عٰىل درء الشُّ 

ورواياتنا من هذه صفته،  ا حديثن باحف من أصنعر ما قلنا:

يد لتوحه اتقادعبب اعن سإليه منهم إذا سألته  نشري من  وكلُّ 

  عليكىلٰ لروايات وت اىلٰ ع أحالك مة،ماة أو اإلوَّ لنبادل أو والع

ظ:  [أحال ال  ةجهة صحيحبملعارف او عرف هذه فل األحاديث.

ة رومعلوم رضا، ولمهعن جهة ع َل ئِ ا ُس يف اعتقاده إذ ألحال]

 ين.الدِّ  بذوي لك، واملدافعة للعيان قبيحةذ خالف

  ه يفيذهب إلقياس ويبال قولمن ي يثناأحادويف رواتنا ونقلة 

ة ، وال شبهمعروفنية ويونس ومجاعن ااذشبن  لكالفض، يعةالرش

 بت معه عدالة.كفر ال تثلرشيعة ا يفالقياس  ةاد صحَّ قاعت  أنَّ يف

 يكون عدالً  وز أنْ جين ممَّ  هنحد يروو واخرب لنا أين يصحُّ فمن 

 له.بقو دناعبَّ تا نَّ عي أ ٰى ندَّ ي ذكرناها حتَّ الت قساماأل مع هذه

ترة املتوار األخبا ألنَّ  تر،واتال ر أخباىلٰ ذكرناه عما  س يلزمولي

رفة وجتب املعلتواتر بت اقد يثبل  رواهتا، فيها عدالة طال يشرت

يبتني عٰىل ه ما روو ةلم بصحَّ الع نَّ بل الكافر، ألاسق برواية الف

وز جي]] ٣١٢ص /[[ ثل تلك اجلامعة الم د بأنَّ ة تشهمور عقليَّ أُ 

 ه. علي ما هي هي عىلٰ ها وعلي
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بار بأخ، والعمل ن صدقاً كوي أنْ  ها كذباً رب ن خيك ملإذا  دَّ ب فال

 الراوي عىلٰ  كون قتيضع يالرشيف  ذهب إليهي من  عند اآلحاد

وجوب  يفالرشط  لطتكامل بي ملذا مراعاهتا، فإ جتب صفة

 العمل.

هب   مذ ه عىلٰ ض بعَرت الذي ذكرناه ال يُ  مثل إنَّ  :ام قلناوإنَّ 

راعون يف صفة ال يم هنَّ اآلحاد، ألر أخبال بمالع فينا إىلٰ خمال

ف يف من اخلال بهر كفِّ  نُ امرون بفِّ كيُ  عيه، والنراالذي  كلَّ  ناقلنيال

كان  نْ إو األهواءأهل  اريعمل عٰىل أخبرهم أصل وفرع، وأكث كلِّ 

 قوفس ه معصية يعتقدون أنَّ عامَّ هني متٰى كانوا متنزِّ  كثرياً  قاً فس

 نه علينا. مع أوسم هألمر عليفا ،قبحاً  عتقدونهال يكر  منريوغ

ٰىل  عرشيعة فلخبار يف اباألريق العمل ددتم طس قيل: إذا فإنْ 

 ؟هكلِّ  يف الفقه لونعوِّ تُ  ءيش أيِّ 

مع نفي  ناطريق للا منا كيفكال من ا يف مواضعنَّد بيَّ قلنا: ق 

  اه يف وضحنإٰىل ذلك، وكشفناه وأ  حادار اآلبأخب القياس والعمل

ن ات، ونحبيَّ لسائل احلامل ابوج يفونيات ابئل التملساب اجوا

 . لة منهمجنورد هاهنا 

ه تنا فيئمَّ أ ذاهبرة مونعلم رض معظم الفقه واعلم أنَّ 

علم لا ار توجبألخبا يف أنَّ  قع شكٌّ و إنْ ر املتواترة، فباألخبا

يعرتيه حاصل،  ريب ه والوري فالعلم الذي ال شبهة فيرضال

 العلم هبا أنَّ  مقو يعيدَّ  التي هاكلِّ  هرةالظا مورباألُ كالعلم 

 رضوري. 

  دبن حممّ  رهللا جعفاب أيب عبد مذه تعلم أنَّ ها كلَّ ة اإلماميَّ  نَّ فإ

، جلنيإنكار غسل الر ة ائه من األئمَّ وأبن بائهالصادق وآ

الثالث  طالقال ني، وأنَّ املسح عٰىل اخلفَّ  ارنكام، وإهحسإجياب مو

رٰى جم ٰى رج ]]٣١٣[[ص / ماوم، حرا رمسك كلَّ  ال يقع، وأنَّ 

 ذاهبهم.ه منَّ بأ  خيتلج بشكٍّ ور التي المذلك من األُ 

اإلماميَّة،  ٰىل إمجاعل فيه ععوِّ نُ ، األقّل  ته بللَّ وٰى ذلك لقا سوم

  مجلة أقواهلم، وكلُّ يف عصوم ملاالزمان مام ل إقو أنَّ  نعلم انَّ أل

  ة يف جلملا هذا هنعرَّ قد فته. ومقطوع عٰىل صحَّ  عليه عواما أمج

 ها. طناسوب اضعمو

ن يكوبني: رضب عٰىل رضو ميَّة فيه، فهلفت اإلماتا ما اخفأمَّ 

، هنام وأنساهباممها بأعيانني، عرفناثاحد واالومن ال هياخلالف ف

ب يكون نهام، فهذا الرضم بواحد سيل الزمانمام إ طعنا عٰىل أنَّ وق 

 ر،ومهواجل لُّ جلم اهذين ال ةعٰىل أقوال باقي الشيعفيه ل وَّ املع

احد ول الوق  تلك اجلهة دونإلمام يف اقول  ع عٰىل أنَّ نقط انَّ وأل

 ني.واالثن

ز تتميَّ  كثرية ال تقول طائفة نْ الف: أ خلاخر من ب اآلوالرض

اقون لبذهب وامب األشخاصيان ألع اإالَّ  معرفةوال بعدد 

 ليه،د عاإلمجاع واالعتام إىلٰ  رجوعكن الال يم بخالفه، فحينئذٍ 

قة عٰىل طري دكتاب أو اعتام صِّ  نذلك إىلٰ  من قِّ  احلع يفرجوي

نه، ع لنقَ يُ  ونفي ما ا يف العقلل مك بأصالتمسُّ علم، كال إٰىل تفيض

تاب يف ك، واها يف مواضعنَّبيَّ ق التي قد رُ الطُّ ه ذلك من أشب وما

 .ة)هيَّ الفق به اإلماميَّة يف املسائل تردما انف ة(نرص

وا فيه، تلفخفيام ا احلقِّ  عىلٰ  طعق  ىلٰ يق إ طراله رنا أنَّ قدَّ  فإنْ 

د قختلفة، لفامل ني األقوالسألة بملين يف تلك اخمريَّ  اكنَّ فعند ذلك

 التعيني.ص ولتخصيادليل 

ل قو التي حتدث والادث يف أحكام احلو ذلك القولوك

 ال خالف. و  وفاقىلٰ عة ماميَّ لإل

*   *   * 

  :هـ) ٤٣٦		ت(   تٰىض ر لسيِّد امل ا   /) ىٰ تَّ )/ (مسائل ش ٤(ج  رسائل ال 

ع  بل سنة سيع األوَّ رب ريف شه لة خرجتمسأ ]]٣٣٥ص [[

 د يف فسادعتامام جيب االفي ]]٣٣٦[[ص /: قال  ين،وعرش

  :تعاىلٰ يعة قوله حاد يف الرشاآل خبارأالعمل ب
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عن الفعل  آية تنهٰى فيها وكلُّ  ،]١٦٩ البقرة:[ � ون

 . كثرية هيمن غري علم، و

علم من غري  به الظنّ  الً عة عاميرشيف ال حدبخرب الوا كان لـامَّ و

 .ت النهيحت خالً يكون دا جب أنْ يو يلصدق الراو

 واببص علمال وهذام : يف العامل بخرب الواحد علواقال إنْ ف

ب العلم من جي مدقه فلبص ملاً ن عايك مل نْ إه ووحسن العمل بقوله

  من  ءإٰىل يش تند الذي ال يسالعمل ن ع هنٰى تعاىلٰ ام وإنَّ  ،العمل

 .علمال

ا] ملنه علم، [ولو عنا بباع ما ليس لتِّ هنٰى عن اهللا تعاٰىل لنا: اق 

و ه قأصدندري  ال انا ما ليس له علم، ألنَّ فوفقد ق  دحاخرب الوب

لوم الع وأقوٰى لم به، هو عده عن لمالعصواب م كذب، والعلم بأ 

 رب الواحد،بخ عملاللك بموجود يف ه، وليس ذق به العلم بصد

 .هولناتلنهي ما يكون جب أنْ في

ذا ه علم، ونحن إنا بنقتفي ما ليس ل نا عن أنْ قيل: هني إنْ ف
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ي ذال ل لرسوا ام اقتفينا بخرب قولنَّ احد فإولا ا بخربعملن

اخلرب ول ق بع تَّ ك ومل ن ذلعىلٰ  الِّ دال لدليلوا دنا بالعمل بهبِّ عيُ 

 الواحد.

 ه،لقو ىلٰ ع ملنا إالَّ  عالواحد وال اخلرب ول بقفينا إالَّ ا: ما اقتنقل

ام وإنَّ ه. قها ب تعلُّ تيضة يقخربنا به مطابقملا أ  قاً مطاب عملنا ألنَّ 

ملذهب  ا اهذ ىلٰ إ ]]٣٣٧ص [[/ لة عند من ذهبميف اجل ليلالد

 امإنَّ  صيلفيق التعٰىل طردل والعاحد وال بخرب إٰىل وجوب العمل

 حتريمه. ينه أوبع ءا بتحليل يشمن أخربن لنعمل بقو

من   بدَّ لكان ال   ول النبيِّ قتفون ق م اأنَّ ا من، فلو سلَّ بعدو

  ترٰى تحريم. أَال اليل أو لحتلنا بالخرب املقول  ني أيضاً مقتف كوننا

 رد عن خرب املخرب.نفا ول  قوله أنَّ 

فات، وجهة تلملم ايَ وقِ هادات، بالشطل سيب اهذ قيل: فإنْ 

 ٰىص.  ُحت ال ومسائل ،القبلة

وبقي   ة بدليلياهر اآلظ ها منع كلَّ واضنا هذه امل: أخرجناقل

 .ظاهرحكمه لل ناوالً مت اخلالفموضع 

  الواحد يفخربعند  لظنَّ ا  أنَّ ىلٰ ع دلَّ تَ سيُ  أنْ  ويمكن أيضاً 

 أنَّ ي، بعرشس الالقييف ا العمل عنده، وكذلك وز جييعة اللرشا

ر ذلك ، وظاهبهوالعمل  الظنِّ باع اتِّ  نعينهٰى يف الكتاب  ىلٰ  تعااهللا

ت دلَّ  لـامَّ املواضع، و موضع من يفعنده  لعمل به وال ايقتيض

 يعةلرشا اضع منوم ظنون يفد العن رة عٰىل العمللظاهة ااألدلَّ 

وهلا  قيت مسائل اخلالف يتناوبالنهي  هاولتنبصنا ذلك خصَّ 

 إخراجها. ل، وال دليل يوجبدليب إالَّ  ها منهخرجنُ ال هر والظا

*   *   * 

  :هـ) ٤٣٦ت  (  السيِّد املرتٰىض   / ة (خ)لسيَّ ائل الطراب ت املس با جوا 

د عمل بخرب اآلحاقيل: ال نْ ابتداؤه إ: فصل ثانٍ  ]]٢٢٧[ص [

الذي يرتتَّب عليه ل ألصو اهو  معنيَّ  خربب ملم مفرد عن العحك

  ين فقد اخلربحد ة بألامائفة ع، فإذا قلنا: إنَّ الطرب معنيَّ العمل بخ

يعرتض الذي  اممن مجلتها، ف اد ألنَّهحعملها بأخبار اآلا بناجرتر

د  م مل يعملواا: إهنَّ نقل إنْ . فكان فاسداً  إنْ ذلك  الرواية بل ملجرَّ

لب باخلرب عنها ملن طانة؟ وييرقال تلك وما ل:وقي كان له أنْ  ينةٍ لقر

 ا.لهرب ألجعمل باخل

  اكالمن  تفاد منسل يُ لفصذا اهن لقدر مهذا ا والكالم عىلٰ 

مناه، ألنَّ ال يقم مل واحد الذي خرب الب ا أنَّ العملنَّا قد بيَّ ذي قدَّ

 صحيح، فالطائفةل به غري وجوب العم وال عىلٰ  هدق ص عىلٰ داللة 

جتمع ألجل خرب مل تقم  أنْ جيوز  ال ةجَّ ح ااعهإمج نَّ أ  ي قد ثبتالذ

 دليل يفما هو  إىلٰ  إالَّ  مكذلك احل ال يسند إمجاعها عىلٰ و ة به،احلجَّ 

ة، وإذا نف الوجه  عىلٰ به رتِّ ام نُ وإنَّ  ا يز ما ذكره عنَّا ال نجنَّ كسه وحجَّ

نه هذا الكالما تض ىلٰ ط التعويل عه فقد سقاحنأوضذي ال  م.مَّ

الطائفة وفقهائها  الم من حولعًا: املأيض ليق  ال: فإنْ ق  ثمّ 

هداأ (دنا الذين سيِّ   ما عدا أنَّ وم ومعل م،أجّله منهم بل )م اهللا علوَّ

بأخبار عملون ي  ومتعلِّم منهمآخذ عنهم والفقهاء تبع هلم ء والعلام

ام عليها ات واألحكأكثر العبادلون يف عوِّ ويُ  هباون وحيتجُّ  حاداآل

تداولة يف أيدي مللفقه اا نَّفة يفاملصم هبتُ كُ من حاهلم  لكبذيشهد 

 عىلٰ  يادةزه مل علي أكثر رواهتا وما يشتيف ال يوجدالناس التي 

بهم مقصور تُ كُ  كتاب من يمكن اإلشارة إىلٰ  وال آلحاد،وايات ار

بني حنة بيننا ووهذه امل ر،خبااألتواتر من واملهر القرآن ظوا عىلٰ 

ات يف ياوذكر الرجه ل والان ك اا، وإذذكرنا خالف م عٰى من ادَّ 

حكام ما احرتمت عليه من األة صحَّ  واب الفقه إالَّ الداللة عىلٰ أب

 من شأهنا ائفة وكان معلوماً الط ك مجيععمَّ ذلا وج هبحتجااالو

ر عىلٰ عوتاد آلحلها بخرب ابعموهو العلم كمني احلا أحد تبيَّنَّ من  ذَّ

ر باما تقوإذك، ذل ثلم معنيَّ  ]]٢٢٨خرب /[[ص العمل ب ادَّعٰى   رَّ

م ت ة ائي أحد طل الطائفة بأخبار اآلحاد وهعمقدَّ فتي األُمَّ

خرب اآلحاد ل بمة العالعامَّ  وهم دها ي بعقب كان منوشطرها و 

ب  مذهمن  روٰى يُ  ا، وماهلومشهور من قو من مذهبها معلوم

وب وج ىلٰ ه يضيف إليه ألنَّ تها ويزيد عل يف مجلخداه وغريام النظَّ 

 كتابه ر بن مبرشعفها، وجنع وريالرضعلم ال حصول هبال ملعا

 لوّ عويُ حاد اآلبخرب  ح فيه بالعمل ول ُيرصِّ داوجود متيف الفقه م

ن ت الرواية عء، ولو صحَّ افعله سائر الفقه ما بفيه حسعليها 

بفساد  هم وحكم ققد سباع لكان اإلمجيف ين واإلسكااجلعفر

 نانيَّ لعتيإذا مل اع إلمجاج باحتجالا يه يفل عل املعوَّ أنَّ  . عىلٰ قوهلم

فة لطائا أو إىلٰ ة ألنَّه يف مجلتها مَّ يع األُ مج قول املعصوم الرجوع إىلٰ 

ة بماملح ا من علمنا أنَّ فأ ،ثل ذلكقَّ  ىلٰ ع صوم ومن قطعناه غري معمَّ

االمتناع  من حكي عنه قوله، و ع إىلٰ رجوفال وجه للهم ه ليس منأنَّ 

ملعصوم ا بأنَّ  نوا عاملنَّ يف أ هم سبيل هذهد احر اآلأخباب من العمل

كر ذولذكرهم ل وبأنساهبم فال معنٰى م فتنا هب  معرليس فيهم لتعنيَّ 

وائف فاق طاتِّ  ناملعلوم م ض عىلٰ رتاعيف االجمراهم ري ن جيم

ة هذا  عىلٰ  ت اآلحادابروايًا فالعمل إذ ة،ئفة املحقَّ و الطاأ  األُمَّ

 ًا؟دساكان ف نْ ضه إعرت الذي يفام ة،مَّ سان األُ ل عىلٰ  لقول ثابتا
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ت يف هذا الفصل نعأيناك صذلك: يقال له: ما ر م عىلٰ كالال

لني العلامء املحصِّ  عىلٰ  لظاهرةناقضة اامل ائكدِّعان أكثر مشيئًا 

م حيت قني، وكلِّمني املدقِّ واملت ه ال قدون أنَّ تن ويعرون بام ُيظهِ وجُّ أهنَّ

ة  ما ينايف ىلٰ ا عُيثبِتوهن لتيا مايف األحك ونتمدفيه، ويع حجَّ

ة والو صوهلمأُ  عليه معتمد، وهذا  الدليل و تشهد بأنَّه ليس بحجَّ

ملنافية ابالغفلة الشديدة ا يهم إمَّ هادة عل، وشقومال عىلٰ ثناء  سوء

، أقواهلم نَطر مُيستهاون بام والين ة الدِّ اد وقلَّ عنلتكليف أو بالل

ة ال امولَّ مون إذا تكلِّ قول املتكوإنَّام ي بطله م وا عىلٰ وردُّ  نظريف صحَّ

 دونه باستعاملهفِس ظر وتُ بنالنظر  طاعن فيه: أنَّكم ُتبطِلوناملو

ة  حيه ُبَلهمصحِّ  عىلٰ  نيلرادِّ لنظر واري امنكنَّ أل نفسه، جيوز العامَّ

تكلِّمي  يقال مل نْ ا أ مَّ أفعرون هبا، يش ناقضة واليهم املعلتذهب  أنْ 

يقًا ق دتاحلجر  يفلقر والشع من يشقُّ  فيهمو ئنااملقي عوحمقِّ ا فتنطائ

بون  تشعرون، ألنَّكم تذهوالناقضون املعاين: إنَّكم ت صًا عىلٰ غوو

اد ليست حأنَّ أخبار اآل إىلٰ  ]]٢٢٩ ٍة /[[صريب والكٍّ ش بال

ة وال دالب اد بار اآلحخأ  ىلٰ م عومصنَّفاتككم بتُ لون يف كُ عوِّ تُ  لةحجَّ

ي يف  تناهوالء الظنِّ هبم ة سوهو غاي، فهااسو ون عىلٰ دموال تعت

ا نعطال ي ال للغافل العامِّ يق  متٰى فطنتهم أو ديانتهم، وأّي  ىلٰ ع إمَّ

 ؟هذادون  هو ما إالَّ 

ن اللذين  ني األمريبإنَّني ال أمجع  ول:قي  أنْ يس ألحدٍ ول

تظاهر إذا  :قولأ ، بل قولال ًا عىلٰ اعنكون بذلك طمها فأوذكرمت

م ال أهنَّ  لمتبهم عليها عتُ كُ يف  وتعويلهم حادآلابأخبار  همملع

هبا، وذلك أنَّ  اجاالحتج إسناد أخبار اآلحاد وإبطال بون إىلٰ هذي

ا نعلم رة، ألنَّ ورضلدفع ا ل إىلٰ ستدالاالمن  برضق بطرُّ هذا ت

ة يعش علامء الأنَّ  ب وال شكٌّ ثله ريم ال يدخل يف اًام رضوري� لع

لعمل هبا يف  وز ار اآلحاد ال جياأخب أنَّ  ون إىلٰ هبذاميَّة يماإل

ة وال د ا،ل عليهيوعوال التيعة لرشا ا ليست بحجَّ د اللة وق وأهنَّ

ذلك  ج عىلٰ حتجاااليف  طرياألسا ملؤوا الطوامري وسطروا

ة اجلمل ذهه ن يزيد عىلٰ ، ومنهم مهخمالفهم في عىلٰ  نقضلوا

 ىلٰ عا تهللا يتعبَّد أنْ  ق العقوليطرمن يل أنَّه مستح ويذهب إىلٰ 

حاد آلخبار اأ  ذهبهم يفور مظه اآلحاد، وجيريبار بالعمل بأخ

، يعة وحظره وحتريمهالرش لقياس يفظهوره يف إبطال ا جمرٰى 

كان  اآلحاد عقالً، وإذر اال بأخبس والعملقيار احيظ مرهوأكث

طي امتع اطٰى ع فكيف يتجيلِّ لظهور والته من اناما ذكر ر عىلٰ األم

منزلة من نصل وما هذا املعلوم؟  دفعيف ل من االستدال رضباً 

 م يف أنَّ م إالَّ كمن تكلَّف وضع كاللوا املعذه يدفع بهمًا كال

 النصَّ  تقدعو ال تيعة أ رش الس يفلقياال ُتبطِ  الشيعة اإلماميَّة ال

علوماً  ه مان هذا كلُّ ك امَّ لباإلمامة، ف املؤمنني  أمري عىلٰ 

 فه.خال استدالالً عىلٰ  اطٰى يتعن م تفات إىلٰ لجيز اال  ملراراً طاض

 ىلٰ الذين قد علمنا واضطررنا إ ء هؤالنَّ أ ك إالَّ د ذلبع ومل يبَق 

بهم تُ ا يف كُ وا هبعملام نَّ آلحاد إدهم فساد العمل بخرب اااعتق

 أو العناد الغفلةا حد أمرين إمَّ فاهتم أللوا عليها يف مصنَّوَّ عو

هون مرفوعون عهم ا مالَّ ذلك إ يف وما ين،دِّ لب بالتعصُّ وا نه ومنزَّ

 له. ن مثع

الظاهر   يبني عىلٰ  مل أنْ حتبس املتلشتبه املامل شأنوبعد فمن 

مل حيت ال ي مانبي ك بأنْ ال حيتمل وال يعكس ذل ينكشف الذامل

من  صنَّف ن ا أنَّ كلَّ موقد علمن  ،املحتمل امللتبس ىلٰ عيلتبس وال 

لذي ]] ا٣٣٠ص [[ه /هبذفم ن علامً ودوَّ  اباً تالطائفة كذه علامء ه

ة يف ب اد ليسحآلأخبار انَّ س أشتبه وال يلتبال يو ال خيتلُّ  حجَّ

اء أشي اً دع كتابالء املصنَّفني وقد أوؤنا بعض هيعة، فإذا رأيالرش

 ع إىلٰ ترسَّ ن نبغي أنْ ييعة فال كام الرشأح حاد يفخبار اآلمن أ 

فعلنا  ٰى ا متنَّ أل ،ابإيراده تدال� ومسهبا  اتج� حم ه أودعهاكم بأنَّ حلا

ذلك و يلتبس،  الحيتمل وال  ما امللتبس عىلٰ  حتملذلك قضينا بامل

ه لوجو يكون ملصنَّفة يمكن أنْ ب اد للكتأنَّ إيداع أخبار اآلحا

 د صار كامقالص لوجه واحد، فو خهوليس  خمتلفة،اٍن ومعرية ثك

 مولر املعهلظابا يه علقيضن أنْ جب ، فمن الوارتدِّد م حمتمالً  ترٰى 

مل الع سادعتقاد القوم فا ، وهو القطع عىلٰ لتباس فيهذي ال اال

وا ذلك ودعم ما أ سبيل اجلملة أهنَّ  علم عىلٰ ونواحد، لا بخرب

اعتقادهم  من  علمناهايف ما  ينض اللغر ل بنيتدلِّ ني وال مسحمتجِّ 

ل سبي ذلك عىلٰ  ث بوجهبحأظفرنا ال فإنْ اآلحاد،  ريف أخبا

نا كفا علم به تفصيالً فق لنا المل يتَّ  إنْ و، اهنرذك لتعينيوالتفصيل ا

 .ةل اجلملسبي ىلٰ العلم به ع

داع أخبار اآلحاد  إي  وجه يفكلِّ حاٍل ال فاذكروا عىلٰ  ل:قي فإنْ 

 ب عىلٰ تُ أنَّ إيداعها الكُ يف  الشبهةلتزول  لفقه افة يفصنَّب املالكت

 .ايل االحتجاج هبسب

ل ماقلنا ه  ما روا كلُّ  ليسه نَّ إلباب: ا ذاه يف ولهنق : أوَّ

واة ر دًا إىلٰ مستنان ك بهم وإنْ تُ ه كُ ودعومن األخبار وأ  أصحابنا

خبار اآلحاد، بل أكثر ن أ حلكم م دين من اآلحاد معدودًا يف ادومع

ه ذه ل متغايرة عىلٰ حواأ لم أو وجب للعتر متواار مبألخهذه ا
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راءة قال ىلٰ عاباحته تإع ل مالقو يتمَّ  حتَّى وفها أو احلركلِّ الوجوه 

د ارئ بكلِّ واحالق يكون حلروف بأنْ من هذه ا يشء شئناه بأيِّ 

يكون من  أنْ جيوز  يًا ملثل لفظه، وإالَّ فالؤدّ مه ومالكلحاكيًا نها م

تََ�ي� قرأ: 
َ
الم من قال:  لك حاكياً  بالنون ]٦: راتاحلج[ انُو�

  إىلٰ ب هكان يذ شم اه فإنَّ أبا بمنكر،ا لتاء، وليس هذتوا) بابَّ (فتث

 قال:  لـامَّ  تعاىلٰ  اهللا نَّ أ 
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نَّ أ  ل عند أيب هاشم عىلٰ ليلَّ الد]، ود٢٢٨[البقرة:  ق

هر، فمراد لقروء الطا املراد بلفظة أنَّ  ده إىلٰ ه اجتهااأدَّ ذا هد إتجامل

ةً متني مرَّ  ظةفاللذه هب هيفيف تكل تعاىلٰ  اهللا ةً اد هبا الطه أررَّ  ر ومرَّ

راد به يُ  وز أنْ جي لواحد ال اأنَّ  نَّ من مذهبهض، ألأراد هبا احلي

 م يفكالن المه أمليناا فيام حٍد، وقد بيَّنَّوا وقٍت املعاين املختلفة يف

م  لِّ املتك يدير  ممتنع أنْ وأنَّه غري الصحيح غري هذا،  نَّ أ الفقه ُأصول 

 إىلٰ  ]] حيتاج٢٣١ليس /[[ص ة، وختلفين املعااملدة احوالظة باللف

يف األوقات املتغايرة، ة ملختلف ا املعاين يريد ٰى للفظ هبا حتَّ د اُيردِّ  أنْ 

 هنَّ ه من أ ما قلنانكر ستَ ويُ  دبعُيستَ  ال ا ما ذكرناه حتَّٰى دنام أوروإنَّ 

ف وحلرمجيع ا ىلٰ قرآن عالحداث إابتداء كلَّم يف تي جيب أنْ  تعاىلٰ 

يام لعلامء بمثله فوقد قال اغري منكر،  فذلكفة، لاملختات قراءوال

 حكيناه.

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /لرشيعةا ُأصول ىلٰ ذريعة إال

يوجب  اخلرب الواحد ال  أنَّ  يفسابع: الفصل ال]] ٣٦٤[ص [

 :مللعا

 تيضقام يوإنَّ  ،لامً عالواحد ال يوجب  خرب ح أنَّ الصحي أنَّ  علما

 .عدالً ن كا بصدقه إذا الظنِّ  بةلغ

  [[ص/حيصل عنده  أنْ  لعلم جيوزا إٰىل أنَّ ام يذهب ظَّ الن كانو

  ، وجيعل العمل تابعًا أسباباً و قرائن عبته ينَّ ب، ألجي مل وإنْ ]] ٣٦٥

 عمل.  فمهام مل حيصل علم فال، للعلم

م  قسِّ يُ وب العلم الظاهر، يوج الواحدخرب  : إنَّ ضهمل بعاوق 

 .ني قسمإىلٰ م للعا

من   ه فال بدَّ العمل ب بوج رب خ كلَّ  إنَّ : قول الناس من يويف 

 ل. للعم م تابعاً العلالعلم، وجيعل  إجيابه

 تيال سباباخلرب مع األ ام أنَّ النظَّ  ولل به ق طبٰى ما أُ وأقو

عن   نكشافها جاز ا مل عٰى ادَّ  كامالعلم يذكرها لو حصل عندها 

 ع حصولعينه مب إنسان موتن ع اخلرب نَّ أ  باطل، وقد علمنا

 نازةوإحضار اجلاخ يه والرصعل لبكاءاا من عيهالتي يراب سبااأل

حلقته  ، أويهغمي علأُ  ه: إنَّ يقال، فينكشف عن باطلقد  واألكفان

.  لاطب ه عنوالعلم ال جيوز انكشاف، شبه ذلكالسكتة، أو ما أ 

لتواتر با لمع يقع الال نْ جيوز أ اسدة أنْ الف لطريقة هذه اعىلٰ  لزموي

 ئاً شي ال يعلم ها بأنَّ نخربَّ من ق صدِّ نُ  اكنَّاألسباب، فد هذه فقل

 سباب حاصلة.ن األال تكو بار بأنْ خباأل

  موضع،لو أوجب خرب الواحد العلم يفه أنَّ  امظَّ نلإلزام اا وأمَّ 

معجز، عن علم  يغنيست  يُّ نبكان الف موضع، وجبه يف كلِّ أل

 ،ه كاذبعلم أنَّ ي أنْ  عي رضورةً ملدَّ ا قصد يعلم مل اكم متٰى احلو

ب خرب جي كلَّ  نَّ أين لكم أ يقول: من  نْ له أ نَّ أل مه،يلزذلك ال  فإنَّ 

العلم عند  ثمّ . أمثالهد ذلك عن بومن وج بدَّ  ال نده العلم؟ بلع

كرها،  ب يذسباند أ عو ل عندهد اخلرب، بعند جمرَّ  بجيام ال النظَّ 

يف  ة، والالنبوَّ  عيمدَّ  ربخيف  ثل ذلكم ]]٣٦٦ص [[/ليس و

 اكم. احل

  رة،فه يف عبالظاهر، فخالالعلم ا يقتيض هيقول: إنَّ  نا مفأمَّ 

 .علامً  الب الظنِّ ٰى غه سمَّ ألنَّ 

 كسه عنَّ أل ،للعمل، فقوله باطل ابعاً ت العلم لعجا من وأمَّ 

 قدو ،لم العمبع العليت نْ  أ لم العاليتبع  ، والعمل جيب أنْ ءاليش

ف من  خوِّ لم كامللعمن غري حصول ار كثرية ابخبأ وجب العمل

 وغريها.  هاداتالشيف طريق و عسب

  بخربمل د بالعالتعبُّ  جوازالداللة عٰىل  يف ذكرن: الثامفصل ال

 : الوحد

 الواحد ال جيوز خرب  أنَّ مني من يذهب إىلٰ يف املتكلِّ  لم أنَّ عا

 زائج كذل يح أنَّ حصالول به، ة بالعمعبادال ورود قلهة العمن ج

 بلباا يف نهبيِّ سنُ ام دت به عىلٰ ما ور دةكانت العبا إنْ ، وعقالً 

 اهللا تعاٰىل.ة بمشيَّ   هذا البابالذي ييل

 خرب  أنَّ بنيَّ يُ  ه أنْ ب بالعمل ةدد العباورو وازعٰىل ج يدلُّ  الذيو

يف  ريه جيوأنَّ ام، كحرفة األإٰىل مع يكون طريقاً  نْ أ حد يمكنالوا

ة نَّوُس  ابها من كتة كلِّ عيَّ ة الرشألدلَّ  ارٰى اللة جمه دنكوواز ج

ة األدلَّ وجوه هذه  فكام اختل اللتهه داختلف وج نْ وإ وإمجاع،

 جاز أنْ  اموإنَّ  ،ةا أدلَّ كوهنمن ذا االختالف رج هبخت ة وملعيَّ الرش

جوب و ة عىلٰ نَّالقرآن أو السُّ  لَّ يد لة بأنْ خرب الواحد دال يكون

صة، صفة خمصو عىلٰ ]] ٣٦٧[[ص/ه ب ربخان املك ذاإ همل بالع

:  بيُّ يقول الن بأنْ  ءليشبتحريم ا ملعل فرق يف اه النَّ أ   ترٰى أَال 
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فالن  ريمهبتحي خربكم عنِّأ  (إذايقول:  أنْ  وبنيه حرام) (إنَّ 

ي أخربكم عنِّا ول: (إذيق بني ذلك، وبني أنْ  ال فرقو موه)،رِّ حف

ها  الوجوه كلِّ ىلٰ ع هنَّ ألموه)، حرِّ فيت ت وكيك ن صفتهبتحريمه م

 . اختلف وإنْ  ريمم التحعلَ يُ 

 انا كلواحد إذاط من لغلفامنعوا ا ول:قي أنْ  حدٍ وليس أل

  رسولل الجيع غري ممتنع أنْ ه وذلك أنَّ  .ذكرتمعٰىل ما  مراأل

لو  ه أنَّ ك ذل مثالداللة مع جواز الغلط عليه. د الواح لوق 

نت الثقة لكا )،حقٌّ  هوف ءيشب ذرٍّ و بأ ي نِّع أخربكمقال: (إذا 

فالن، به م كِرب ُخي  وا باممل(اع: لو قال د خربه، ونحاصلة ع

لثقة، وجيري مل حيصل ا وإنْ  بهعمل ، وجب ال)ح لكمصالفهو 

 ده بأنْ الثقة، وتعبُّ ه تحصل لف ،ل بعلمهيعم بأنْ د احلاكم تعبُّ رٰى جم

، ربقأ  ليهاإل احلن اكا نْ إال حتصل الثقة، وف قرار،إليعمل با

 .قرارعد من اإلالثقة أب ننة، وهي عبالبيِّ  ملعي بأنْ  دهتعبُّ و

يف  ملالع حد أنَّ خرب الوابد عبُّ التعٰىل جواز  اً يضأ  يدلُّ  اوممَّ 

  عن مثل  عنالذي يمفام  ،تبع غلبة الظنِّ قد يات  من العقليَّ كثري

 ؟اتلك يف الرشعيَّ ذ

 يف دتهاالجاو ،شهاداتال ولد بقبورود التعبُّ  يه أيضاً عل ويدلُّ 

 باب واحد.  هذا من لُّ ل قول املفتي، وكقبووقبلة، جهة ال

 احد]:ورب البخ داز التعبُّ جو منمن منع  أدلَّة [يف

 لواحد بأشياء:رب اد بخواز التعبُّ منع من ج ق مند تعلَّ ق و

  ربنا، وبخ مصالح لائع ال تكون إالَّ لرشا إنَّ  :مقوهل :اهلأوَّ 

 سدة.كونه مفأمن  نوال، ةلحصذلك م أنَّ م الواحد ال نعل

،  باً كذ كونهنأمن  ال بام خِرب نُ  نْ مل جيز أ  اقالوا: إذ أنْ  :هاانيثو

 من كونهال نأمن  قدم عٰىل مان]] ٣٦٨ ص[[/ نْ ز أذلك ال جيوك

 مفسدة. 

وإذا مل   ،رسول ال قول ىلٰ إد وصلة لواحل اقو أنَّ  :لثهاوثا

 ع عىلٰ طلقا عىلٰ  ز ودليلعج بمإالَّ   ولول الرسجيز قبول ق 

 ك.بذل أوىلٰ  ، فغريهصدقه

عجزة بم إالَّ  قولهلعمل با ام مل جيزإنَّ  الرسول  أنَّ  :ورابعها

خرب قائمة يف  ةلَّ وهذه الع الغلط عليه،ه جلواز ق صد عىلٰ  تدلُّ 

 الواحد.

  يتبع العلم، وإذا مل يعلم نْ أ  هحقِّ  نم العمل أنَّ  :ها وخامس

 ازلم جل عل والمعلا ازج خربه، ولوب حد مل يعملواصدق ال

 . ناً ميختو يتاً تبخ

 ام،حكبعض األ احد يفلوالعمل بخرب ا ه لو جازأنَّ  :وسادسها

 ات.ن، والنبوَّ بات القرآصول، وإثألُ ٰى يف اا، حتَّ ئرهجاز يف سا

الشهادة  ة بأنَّ اد الشهنيبوالواحد خرب ل بقوا بني العموفرَّ 

ب جال، وإايهف ارِّ ض، ودفع املياصالح الدنبمق تعلَّ  ما يتقتيض

لف اوخي باالختيار،ق ويتعلَّ  يه البدل والصلح،ز فووما جينافع، امل

 يضاً ذلك أ  خيالفعاٰىل، وت اهللا يعلمها إالَّ ال لتي صالح اامل

 اضرإٰىل ال رجعوت باحات،رٰى اإلي جمامالت التي جتراملع

 .ب النفسوتطيُّ  ط،والسخ

 ربيف خ لكز ذجلال دد بخرب العز التعبُّ جاه لو أنَّ  :وسابعها

ند ع الثقة ال حتصل يف أنَّ  يف العقول بينهام فرق ه السق، ألنَّ الفا

 ه.خرب

مصالح   هنامن كو دَّ ائع ال بلرش: االً وَّ أ  به قوافيام تعلَّ م ال هلفيق

ا عٰىل بذلك إمَّ  العلم ف إىلٰ لَّ كريق للممن ط ذكرتم، وال بدَّ ما  عىلٰ 

رب ل بخلعموب اجو ىلٰ ل عليدال ذا دلَّ فإفصيل. لتلة أو ااجلم

ون ك صدقه علمنا نِّ الظ لب يفغعٰىل صفة، وإذا  كان حد إذاالوا

ن  نعلم كواملفسدة، كامعٰىل  امدق اإل من ا، وأمنَّاً الحبه ص خربأُ ما 

ك لكان ذلولوال  ،صالحاً  رقرااإل نة أود البيِّ ق عنقطع يد السار

 يفا هب َل مِ عُ  الشهادات إذبايقة طرال هذه مفسدة. وتنتقض أيضاً 

 د.دواحل

رب خل: لو جاز يف ابه ثانياً  قوام فيام تعلَّ ل هلاويق]] ٣٦٩[[ص /

يف   فكلَّ يُ  نْ ، جاز أ ذباً ن كونه كم هبا  أمنف يللمكلَّ رة ت أماثبِ تُ  أنْ 

قرار إليهم بالع تقض ذلكوين ال.فعفه يف األلِّ كُ  ما خباراأل

 غريها. و نات يف احلدودوالبيِّ 

 :- قاربان مت الوجهني فإنَّ  - ًا ابع  وراً لث به ثا  واقعلَّ ت هلم فيام  ال ق وي 

  له ون ما حتمَّ ه كم بلَ عز يُ املعج ريان لنا طريق غرسول لو كلا إنَّ 

  ل بخرب عمَ  يُ ام ملاحد. وإنَّ  خرب الويه ما جاز يف، جلاز فةصلحم

 الَّ إ هوللعلم بقه ال طريق إٰىل اعجز، ألنَّ ملظهور ا لبة ق بوَّ الن عيمدَّ 

من به كون نأ طريقاً  لنا نَّ ، ألربك اخللكذوليس  ز،عجامل العلم

 جوب العمل وة عىلٰ لداللقيام ان اه منَّما بيَّ  فسدة، وهومالفعل 

 لِّ وك تقراراادات واإلبالشه ضاً الطريقة أي نتقض هذهتو ه.بخرب

 ق.صدقة بالثلاارتفاع مع  به َل مِ عُ  ءيش

  بععمل يتال أنَّ  يف : ال شبهةسًا به خام قواويقال هلم فيام تعلَّ 

وما  املخرب؟! قه يتبع العلم بصدنَّ إقلتم: من أين لكن م، العل

العلم ٰى يتبع رخوأُ  رب،بصدق املخ رةً لم تاع العه يتبنَّ أنكرتم أ
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 ذهض هعليه؟! وتنتق لغلطوله مع جتويز االعمل بق بوجوب

فتي امل  قولقرارات والرجوع إىلٰ ادات واإلشهبال اً ضيأ لطريقة ا

 م. كواحلا

 وتقديراً  ع فرضاً متنمليس ب :سادساً به  قواعلَّ ت م فيامقال هلوي

 زملعجاب معلَ يُ  د أنْ بع اآلحادبار عة بأخيصول الرشيع أُ يثبت مج أنْ 

ثبت قد  كان وإنْ  ة ذلك،م من جهلَ ع، ويُ سول صدق الر

د ام هو عٰىل اجلواز، وق إنَّ  نالم اآلكلاذلك، و خالفن بع اآلالرش

مون لزَ ويُ  رات،قراإلوا اتالشهادضون بيعارَ  مّ ث .جوازها نَّبيَّ 

 صول.ألُ ثل ذلك يف سائر از ماجو

  بخربد ز التعبُّ جواروع يف الفصول وألُ  الفرق بني ا[يف

 حد]: االو

 عىلٰ  جز دالٌّ و مع، فإثباته وهنا القرآفأمَّ ]] ٣٧٠ص [[/

ال  قهوصده تالثقة بنبوَّ  نَّ ال جيوز، ألد الواح ربخرسالة بق الصد

 تثبت بغري  هتنبوَّ  ا أنَّ فرضنلو ه، وتجزقة بمعالث  معإالَّ  صلحت

 حد.رب الوابخ القرآنت ات، جلاز إثبامن املعجز القرآن

 كذل نَّ جائز، أله غري نَّ الواحد، فإ ات بخربوَّ النب باتا إثفأمَّ 

 وجوب العمل بقول ىلٰ طريق إ اله ألنَّ د. وواحقض بخرب النتَ يُ 

 ثقة.ال حصولوق  الصدعىلٰ  ز الداّل عجامل علمال الَّ إ  النبيِّ 

  الواحد، فليسقبول خرب وني قبول الشهادة م بهتفريق اوأمَّ 

 بمصالح ةخمتصَّ  يد، وهدوهادة يف احلالشا نقبل نَّ حيح، ألبص

 لقبَ يُ  كذلك. ولصلح والرتايضيه ا جيوز فه عامَّ ين، وخارجالدِّ 

 .ينبمصالح الدِّ  فيام خيتصُّ  تيل املفوق 

  عمرو،ٰىل ه إودفع يدملك ز العقل حيظر انتزاع نَّ إفوبعد، 

 ل ذلك.فعَ ة يُ دبالشهاو

 أنْ جهة العقل من ه جائز نَّ : إعاً ابقوا به ستعلَّ هلم فيام  ويقال

بني  جلوازيف افاسق، وال فرق ل بخرب العاٰىل بالعمد اهللا تيتعبَّ 

 يف طلرشل املخرب كالسبب أو اقوجعلنا  اذاسق، وإوالفدل الع

 يف الظنِّ غلب ن يول مقب بالعمل ازت العبادة عقالً ، جدةاالعب

 .حكاملأل الفجر سبباً  شمس وطلوعلل زوال اعَ ام ُجي ، كهكذب

  ة، فكيفة من الشبهيز احلجَّ يمن مت كان ال بدَّ  إذاقيل:  إنْ ف

 الواحد؟خرب ز ذلك يف تميَّ ي

 آلخر.ا ز هبا منميَّ ارة يُ أمربين خلا حدألعل جي نْ بأ قلنا:

احد الو خربد ب بُّ تعبات اليف إثالتاسع: فصل ال ]]٣٧١ [[ص/

 :كنفي ذلأو 

 زوِّ ُجي العقل ن كا بذلك، وإنْ  ة ما وردتدالعبا لصحيح أنَّ ا

 ، ووافقلوَّ الباب األ يف ما مٰىض  ه، عىلٰ لحميل ري د بذلك وغتعبُّ ال

 منام وغريه النظَّ ن ة به مدابمن الع قالً ع عمن من لك كلُّ  ذعىلٰ 

دة قد لعباا أنَّ  ىلٰ مني إالفقهاء وأكثر املتكلِّ ب هوذ  .نيماملتكلِّ 

ال ائي بَّ جلُ ا كان أبو عيلٍّ يعة. ولرشابخرب الواحد يف  عمللبا ردتو

، فصاعداً رب االثنني ويعمل بخ يعة،الرشالواحد يف رب بخ يعمل

 دة. لشهاوجيريه جمرٰى ا

  ه اله أنَّ ليما ذهبنا إة  صحَّ ىلٰ ع يدلُّ  الذيو] ]٣٧٢[[ص /

 بقبول العبادة نَّ ة أ سألملا يف هذهيل خمالفينا حمصِّ  بني و بينناف خال

رٰى جم جرٰى ف ع واملصالح،رشطريقة ال هوالعمل ب الواحد خرب

  دالٍّ العقل غري صلحة، وأنَّ باع املتِّ ايف  ةعيَّ الرش باداتالعسائر 

به،  ملجوب العو عىلٰ  لُّ دع ما ي الرش ةفقدنا يف أدلَّ  وإذاعليه، 

ات بادوالع اتعيَّ الرشبه، كام نقول يف سائر ة العباد ءتفاان علمنا

يف   نالُّ كل عوِّ لطريقة نُ ٰىل هذه اعو، بتناه وعلمناهأث ام عىلٰ لزائدة ا

عي مدَّ   أنَّ ناه، ويفعرف عٰىل ما در زائشه زائدة وصومة صال نفي

 .بيٍّ س بنلي معجز عٰىل يدهوال  ةالنبوَّ 

زائدة عٰىل  ةه ال صالأنَّ  تمَ لِ عُ  ام: إنَّ وليق أنْ  حدٍ أل سيول

ان رمض  شهرزائد عىلٰ  روضمف صيام  الوضة، واخلمس مفر

بعضهم  لف  ذلك، وخاعىلٰ  اومعم لو مل جيا نعلم أهنَّ ألنَّ  .مجاعباإل

ة  ا صحَّ نَّبيَّ  ي ذكرناها، وقدالت ةطريقإٰىل هذه الفزع فيه ان امللك فيه،

لك يف ه عليه ذشتبا نشبهة م طالإبو طريقة،لا ٰىل هذهد ععتاماال

 ناه. ضع من كالمنا، واستقصيوام

 نْ أ ٰى، وهورخطريقة بعبارة أُ ال هنٰى هذبمع لَّ دستَ يُ  ن أنْ كيمو

يكون  أنْ ا فإمَّ  ،للعلم اً يكون تابع أنْ  من ال بدَّ خلرب اب نقول: العمل

 جتويز عبه ممل علم بوجوب العو البصدق اخلرب، أ  للعلم عاً تاب

ال  علم بصدقه دهحيصل عن الواحد ال خرب نَّ علمنا أ  قدو كذب،لا

بوجوب  للعلم بالعبادة بعاً ال به تون العميك نْ  أ إالَّ  َق فلم يبحمالة، 

 اه.يننف ب العمل بهوجوعٰىل  يالً جد دلن مل به، وإذا ملالع

خرب الواحد  د ب ني بورود التعبُّ ة القائل[يف أدلَّ ]] ٣٧٣[[ص /

 نها]: اب عجلووا

 اء:أشيب االفونخم قلَّ تع دق و
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 واحدٍ  ولينذر كلُّ  : ٰى اآلية عن م  إنَّ  ام قالوا: م. وربَّ منه  ل و لقب ا  لزمهم ي و 

م طائفة اس  بأنَّ  ل ستغنوا عن التشاغ ك ا لهلم ذ  ذا صحَّ . وإ ومه ق  هم ن م 

 :تعاىلٰ  بقوله  م يف ذلك ه ق تعلُّ ، و  اجلامعة عىلٰ  حد كام يقعالوا  ىلٰ ع  يقع 
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َ
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  ].٩  حلجرات: [ا  وا تَل

ِ  قوله تعاٰىل:: هاانيثو
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 وجوب يقتيضالكتامن  وحظر]، ١٥٩ [البقرة: اِت نَ �� ا�

 .لوبللق إالَّ  رظها، وال جيب اإلظهاراإل

 يَ  قوله تعاٰىل: :اهثلاوث
�
�
َ
ِ  َهاا أ

�
 جَ ينَ ا�

ْ
وا إِن
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  ٌق اسِ ْم ف
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َ
 أ

ْ
ْوم ن

َ
 تُِصيبُوا ق

ً
  ِ�َهَ ا

َ
لظاهر ، وا]٦: ت[احلجرا ةٍ ال

 ف الفاسق.كم بخالحلا هذايف  العدل نَّ  أ يقتيض

 عضامو غ يفالبباإل أمر رسوله   قداهللا تعاىلٰ  نَّ أ  :رابعهاو

ه ، ألنَّ معاً  ر واآلحاداتن بالتوبالغ يكو، واإلٰىص اب ال ُحت كتالمن 

 مالعل يكون وجب أنْ م للجب العوما يو واترالتب صَّ ختلو ا

ها،  كلِّ  املعامالت روعا، وكذلك فصوهلأُ ب علمعبادات كالبفروع ال

 لك.خالف ذ ورةً معلوم رضو

  مها كلُّ عليهو ،تي هبا يصولونة الوهو الطريق :ها وخامس

 حابة جممعة عٰىل العمللصا أنَّ  اها يرتضون، وترتيبهاوإيَّ  ،ونلوِّ عيُ 

كان  ءيش ام بينهم من كلِّ في رلك أظهاتر، وذالتولغ  تبال ربأخبا

 ]]٣٧٤[[ص  /ل لغسيف وجوب ا رجوعهمن ذكرووي ،اهراً ظ

 . ذلكهم يفعند اختالف  النبيِّ  واجنني إٰىل أزاء اخلتاقبالت

د يف جزية  والرتدُّ  فالتوقُّ  دعب ابخلطَّ بن ار معوعمل 

 .كذلعٰىل  أمجعوا بد الرمحن، ثمّ ع ٰىل خرباملجوس ع

 .كل خرب محل بن ماعىلٰ  اجلنني يف دية عملهحو ون

ول الواحد  ق ة عىلٰ جلدَّ رياث ام ر يفمل أيب بكونحو ع

 .ثننيواال

 إذاكنت من قوله: «   املؤمننيروي عن أمري ونحو ما

ينفعني  هللا ما شاء أنْ ا نفعني اً ث حدي  اهللا سولر منسمعت 

، قتهصدَّ يل  فحلفإذا  ني عنه غريه استحلفته،ثإذا حدَّ و به،

 .ر وصدق أبو بكر»بك وأب ثنيوحدَّ 

 . قداد رب املخ إىلٰ كم املذي ورجع يف ح

  ارك للنكريت بار، وبني خذه األهبعامل ني ووجدناهم ب :اقالو

غري  ذاطأ، وهخلا ىلٰ ع امجعود أن ق كال ك خطأً ن ذلعليه، ولو كا

 جائز عليهم.

د بالال إىلٰ له ُس ورُ له امَّ كان يبعث عُ   يَّ نبال أنَّ  :وسادسها

هنم يف كو مقواهلد أجمرَّ  ملون عىلٰ عام كانوا يوإنَّ  ته،ع رشيدعاء إىلٰ لل

 .روونه ي العمل بامويف ،الً ُس رُ 

 عىلٰ  يهللط عد مع جتويز الغخرب الواحمحل قبول  :وسابعها

لوا ام محجتويز ذلك عليه. وربَّ  معملفتي ا ]]٣٧٥[ص [/ل قو قبول

 .تالاملعامالشهادات وأخبار  عىلٰ ك ذل

ا حدثت اآلحاد إذ إٰىل قبول أخبار قودتورة رضال أنَّ  :هاامنوث

 . صوصيها حكم منوليس فة حلادثا

ز التحرُّ  ب، كام جيرِّ ز من املضاوب التحرُّ جو يقةطر :وتاسعها

 وما أشبهه. ه سبعاً يف  بأنَّ خمرب خربأ  االطريق إذ وكسلمن 

 يقعئفة لطاسم اا نا أنَّ م: إذا سلَّ الً به أوَّ ا قوتعلَّ فيقال هلم فيام 

هم سامَّ  عاىلٰ ت هنَّ اآلية، ألة لكم يف لاالثنني، فال دالد وح الواعىلٰ 

، لوالتأمُّ   النظره عىلٰ نبِّ ر الذي يُ ف املحذِّ املخوِّ هو ، واملنذر رينمنذ

  تعاٰىل:  ، وهلذا قالةجَّ بغري ح ه نلقبول مال او هيدقلتوال جيب 

 َع
َ
ُهمْ ل

�
  ل

َ
ُرون

َ
ذ

ْ َ
�،  عوادَّ ا اد ماو أرول .رواذيحل :ذلكومعنٰى 

 ناهيسمَّ  وإنْ   نبيُّ الو ،ن)أو يقبلوم يعملون هل تعاٰىل: (لعلَّ لقا

بتداء دعوته ا كان يف ، فمن حيث اً وله واجبق قبول ان وك منذراً 

 العمل بقوله. وجبه تنبوَّ  ليدل قرَّ است إذا ثمّ ، فاً وِّ ون خميك

 فيام مل إالَّ عستَ يُ  فال ناما الكت: أمَّ قوا به ثانياً علَّ فيام ت ويقال هلم

 لكم أنَّ  من أينف فيه، إٰىل ذلكالدواعي  إظهاره، أو تقوٰى  جيب

 واآلية تدلُّ  !الكتامن؟ ق فيهطلَ يُ  ٰى ة حتَّ فه الصهذ الواحد له خرب

َ مَ  قال: هآن، ألنَّ القر قلنص بصات االخعىلٰ 
ْ

َز�
ْ
ن
َ
َ�� ا أ اِت نَ ا ِمَن ا�ْ

 وَ 
ْ
 ن.قرآو اله تعاىلٰ  ، وما أنزل اهللاىٰ ُهدَ ا�

 دليل ة عىلٰ قة مبنيَّ هذه الطري :قوا به ثالثاً تعلَّ  م فياميقال هلو

 آليةعليل يف اوبعد، فالت ساد ذلك.فم دَّ تق ا فيامنَّيَّ د باخلطاب، وق 

   :اىلٰ وله تعق  وطاب، وهاخل ليلعليه من دل وَّ عيُ  ٰىل أنْ أو
ْ
ن

َ
أ

 
ً
ْوما

َ
  ِ�َهَ تُِصيبُوا ق

َ
خرب يف  ئمةة قالَّ ذه الع، وه ]٦[احلجرات:  ةٍ ال

ه الَّ وقد و ة،ن عقبالوليد بنزلت يف  ةهذه اآلي إنَّ  ل:قي ددل. وق الع

ه ب، فعاد إليبعض العر صدقات]] ٣٧٦/[[ص   يُّ النب

 شويسال اجلبإر ل الرسو فهمَّ ، تقادمنعوا الص ميذكر أهنَّ 

الوليد هبذه  أنَّ  ل سوعلم الرولي، له فنزلت اآلية بياناً ، إليهم

 أمره. اهرظ عىلٰ  هوالَّ  امإنَّ  هنَّ أل الصفة،

 إالَّ غ بلِّ يُ  بأنْ  رمَ ؤيُ  وز أنْ ليس جي :رابعاً قوا به فيام تعلَّ  ويقال هلم 

 أنَّ  عىلٰ  يدلَّ  أنْ  يضتقيبه، وهذا  مله جيب العة يف نفسجَّ بام هو ح



 الواحدرب اخل/  األخبار )٥٠لف / (حرف األ  ............................................................................................. ٤٧٤

ذهب من م ومن به،بالغ اإل ٰى يصحَّ لصفة حتَّ ا د هبذهحاوخلرب الا

ة ام هو حجَّ ب إالَّ  ال يصحُّ  بالغاإل نَّ أة املسألخالفكم يف هذه 

نائب وم معص ل إمامأو قو اعأو إمجبتواتر العلم أو  توجب

 اته. ه بعد وفلفة ليوخ  عنه

 عتدفء يش يِّ بأ : أنتم تعلمونمساً خا قوا بهعلَّ ت هلم فيامويقال 

من ام عمل بأخبار اآلحاد إنَّ  :تقولا ة هذه الطريقة، وهو أهنَّ إلماميَّ ا

اخلروج و يح بخالفهم،لترصم اشتَ ُحي  ن الذينرومِّ تأة املبحاالص

بام  اضالر ىلٰ ع ال يدلُّ هم النكري علياك عن مسهم، فاإلمجلت عن

يكون  ال نْ ا أ عٰىل الرض ساكمإلاة لالشرتط يف دنا نكلُّ  ناوه، ألنَّ فعل

 فبطل أنْ ، شبه ذلكأ  ة وخوف وماالرضا من تقيَّ  جه سوٰى و هل

هذه الطريقة ل امن استعع نعدل اأنَّ ري . غاً اعوه إمجيكون ما ذكرمت

ن  ل مامة، وينتقإلملكالم يف اا إىلٰ ج ا حتوِ ألهنَّ  ،ا الكتابذيف ه

عٰىل ]] ٣٧٧[ص [/ل تثقا هنَّ وأل ين،الدِّ صول إٰىل أُ ل الفقه وصأُ 

ن  كثري م دتعمَّ  منه، وإنْ  ما ينفرون رؤثِّ تُ  امووحشهم، ء وتقهاالف

ينا من غري  عل لما يثق  كلِّ إىلٰ  لواوصَّ تو قوالَّ خمالفينا إحياشنا، وتس

 ليه. وضع إم يف املهبحاجة 

ن  ه ممَّ ام وغريظَّ لنن اة ممجاع حجَّ اإل الف يف كونمن خ افأمَّ 

 هأنَّ  ركذلك وذ أجازأو ، ءة عٰىل يشمَّ اع األُ إمج ةصحَّ العلم ب لاأح

 ههذ أيضاً ه يدفع فإنَّ  ،ةة حجَّ مَّ ع األُ إمجا عٰىل أنَّ  دليل يدلُّ  ال

 خبارول أ العمل بقب مجاع عىلٰ يها اإلا فمأكثر  :يقول نْ ة بأريقالط

ا نا، ألنَّ  نرتضيهالريقة الطاع. وهذه مجإلة يف احجَّ ، وال اداآلح

 عىلٰ  عوامجي وز أنْ ال جي، وةة احلجَّ مَّ األُ   إمجاعيف نَّ أ  نذهب إىلٰ 

 باطل.

 م:لطريقة وجهان من الكالا ٰىل هذهه عولنا بعد ذلك كلِّ 

 ال دأخبار آحا ام هيم عليه إنَّ دهييضعوا أ يع ما ومج أنَّ  :امهلأوَّ 

 ،ادحبار آة بأخجَّ حواحد ال خرب  أنَّ عىلٰ وا م دلُّ ، فإهنَّ توجب علامً 

ه قيرط فيام لظنَّ ب ايوج أحواله أنْ حسن عٰىل ما أ  لونوِّ عكيف يُ و

م  دهعبَّ اهللا تعاٰىل ت م بأنَّ علقطع والعون الم يدَّ والقطع، ألهنَّ م العل

ما ال  ىلٰ ع لواعوِّ يُ  عة، فال جيب أنْ يرشلد يف ار اآلحاأخبال بالعمب

 العلم.ب يوج

 نلمويع ما أهنَّ عودَّ ا ٰىل أنْ عا منَّعن ع هذا الطسام وقد محلهم

 م ملر، وأهنَّ تاوالت حدَّ بلغ  تعٰىل أخبار ال حابةرضورة عمل الص

 هم،ي معئابَّ اجلُ  ٰى يدخل أبو عيلٍّ حد حتَّ واخرب ال هنا عىلٰ الوا هعوِّ يُ 

 لكالعلم بذ أنَّ ويذكرون  ،الواحد إذا انفردرب خيعمل به ال فإنَّ 

 نقرآال ىلٰ كام إحاأل يف نيرجعووا م كانأهنَّ م بجمرٰى العلجيري 

فتوٰى  هم إىلٰ نم العوامِّ  رجوعم علَ ا، وكام يُ رة هبة املتواتنَّوالسُّ 

 لوا قااموربَّ  ل،يتطابق اجلملة والتفصيل خباراألاملفتي، قالوا: نذكر 

روٰى من ا يُ تفاصيل م ممل نعل حاتم وإنْ  خاءس ورةً نعلم رض كام

]] ٣٧٨ /[[ص بن شجاعة عمرولك وائزه، وكذياه وجطاع

 .ديكربمع

  :هعلي يلةم عند ضيق احلفوسها الذي محلوا نواب عن هذاجلو

 وكلُّ  ماميَّةإلقها، وامع املشاركة يف طري ختتصُّ  الورة رضلا أنَّ 

مجاعة من شيوخ ه ويوتابع امالنظَّ من  احدالو خربم يف خمالف هل

يه ا فعوادَّ  يامم ف خيالفوهنباألرس  ينزلة كالقاساعتمي امللِّ كمت

م ال أهنَّ  ر، ويقسمون عىلٰ خباهل األأط بالتاالخرة مع ورضال

سن، بتموهم فعلتم ما ال حيكذَّ  إنْ ونه، فنُّظل وال يلك بن ذيعلمو

 تر وبنيوالتوا قرآنال إىلٰ  وع الرجموكم بمثله. والفرق بنيوكلَّ 

لف مل خيا رةً رضو اً ومكان معل ـامَّ لذلك  نَّ  الواحد واضح، ألخرب

ل يف رجوع القو كذلك، وابتث هعويام ادَّ ف الفواخلفيه عاقل، 

وشجاعة  تمخاء حاس القول يفذلك وك إٰىل الفتوٰى.ي مِّ العا

ه تعٰىل هب ر ويقعناظَ ه ال يُ كلِّ  كلف يف ذلمن خا نَّ عمرو، وأل

 حاد.آلخالف يف أخبار ا من ةهذه صفوليست  رته،كابوم

 عىلٰ  ملواالقوم ع أنَّ  ٰىل اجلملةلمون عتعد، فإذا كنتم وبع

يف  نهانة وتدويعيَّ ر املذكر هذه األخبافائدة يف فال  ،ادحآلأخبار ا

مع  للظنِّ  أثريت ، وأيُّ أحواهلا عٰىل أجّل   الظنَّ يضقتا تهنَّ ألب، تُ الكُ 

كالم ال  ملة)اجل لتفصيليطابق ا: (لهلموقو !؟وريالرضالعلم 

 ر غريخبابه هذه األجاءت  ذيالتفصيل ال نَّ ل له، ألوحمص

 فال تطابق بني لعلم هبا،عون ادَّ ي يلتاي ة هلاجلمو م،معلو

 ومني. معل

يف   زتم أليب عيلٍّ حرتكام ا :ميقال هل  ثمّ  ]]٣٧٩[[ص /

 ةً رضورلم : نعمتري، وقلوق به يف العلم الرضلَّ يتع امَّ عبارتكم ع

احرتزتم  أالَّ ، خبارتر من األتواٰىل الإٰىل ما ال ينتهي ع اوم عملأهنَّ 

صل ا ال حيها ممَّ آلحاد كلِّ خبار امل بأالع ٰى نف نه ممَّ قفوا ام ومننظَّ لل

 بدون أيب عيلٍّ  قهمن وافو ماالنظَّ  فليس؟! علم ويقني ندهع

 وأصحابه.

د ر اآلحاأخباب لالعم لوا عىلٰ ام عمم إنَّ هلم: إهنَّ والعجب ق  ومن

 نصُّ هذا الد ال يوج امإنَّ ، و ذلكىلٰ قاطع ع الرسول  من لنصٍّ 

 نَّ اسد، ألوهذا ف ه،عن نقلغنٰى قد أ  اعمجإلا نَّ قل أللنيف ا املعنيَّ 
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قد  الرسول  نولو كا ،خرٰى ن أُ ني عغيُ  ة وداللة الم حجَّ قيا

، الً فصَّ م ناً عيَّ م ال بخرب الواحد نص� موجوب العهلم عٰىل  نصَّ 

ينعقد  وأنْ ، استمر� موالتواتر به  نصِّ ال انقل هذجب كون لو

،  وبعد ضاعف. وتت فادترت دج ق جَ احلُ  نَّ أل مضمونه، اع عىلٰ مجاإل

 نصِّ لابلتواتر عن ا نيغما ذكروه، فيُ ٰىل ه ال إمجاع عا أنَّ نَّبيَّ فقد 

 ه.ليع

ا الوجه الثاين يف  نا سلَّمإذا  - هذه الطريقة عىلٰ  الكالموأمَّ

ةص يها، وال قدح فمل نوخبار املعيَّنة، األ من هذهء رووه يش كلِّ  حَّ

عند عملوا  ملوم أهنَّ عملقول: ان أنْ  فهو -ا تهحَّ ة عٰىل صبدالل ناطالب

جلها، ألو وا هباعمل كوني ها حيتمل أنْ عند ألخبار، والعملهذه ا

  من النبيِّ  سامعهمها د وروديكونوا ذكروا عن  حيتمل أنْ كام

م عٰىل طريقة من ههنبَّ  ربيكون اخل أنْ  ضاً ل أيمحيتلك، ولذ

ال  ادتهالجا ىلٰ ل عالعم انفك احلكم،ك  إثبات ذلقتيضهاد تالجتا

 ظ. يقالتذكري واإلا خرب حظُّ كان للام رب، وإنَّ خلبا

 نَّ إٰىل املجهول، ألم املعلو نعالعدول  تيضيق قالوا: هذا إنْ ف

 ه منعونتدَّ وما  ، اً م أيضومة، وعملهم عنده معلومعلاخلرب رواية 

طريقة  لك تنبيهه عىلٰ ول، وكذهجمأذكر هذا اخلرب  سبق م بذلكعل

ملعلوم عن ا] ]٣٨٠ [[ص/ل دَ عوال يُ ، هولجم ضاً يد أ االجتهان م

 املجهول.  إىلٰ 

  ل هذا العملليه، وتعدنعوعملهم رب اخل املعلوم روايةنا: قل

 دآلحااار بأخب ة عليهم بوجوب العملحلجَّ قامت اه من حيث بأنَّ 

 إىلٰ  ف عملهمرص ام أنَّ ك ،زام هو وجه جموَّ نَّ إلوم، وغري مع هولجم

  ضاً هاد أياالجتريقة من طعٰىل  يهلتنبو اأ  قسابلعلم الوا الذكر

ل جمهو رمأ  ال عىلٰ ن أح مفام فينا إالَّ ئز، ، ومن باب اجلاجمهول

 قولكم عىلٰ  حتمفكيف رجَّ ه، ون غريه جائز كجائز كونه كام أنَّ 

 من فقد فرض الشكُّ ، وهالوجو اصل بنيوي حتساوال ،لناقو

 قاطع؟!لدليل الا

، خربتأثري لل ه الأنَّ  يقتيضنه وركذلوا: ما يوقي أنْ  موليس هل

 ربخحاصل للثري لتأ، وذلك أنَّ ارياً  أنَّ له تأثيضعنده يقت والعمل

ما  وب العمل عىلٰ وج ة يفيكون حجَّ  ا أنْ ، فإمَّ حالٍ  كلِّ عٰىل 

ها  نبِّ ميكون  لم سبق، أووع متقدَّ  لسامع راً مذكِّ كون يأو عون، تدَّ 

 .حالٍ  كلِّ  ىلٰ ل عاصحوالتأثري  د،جتهاال طريقة من اعىلٰ 

 نكا ل الذيامَّ والعُ ل ُس رُّ ا ال: أمَّ دساً قوا به ساتعلَّ  فيام يقال هلمو

دعون ي اكانو ءيش ل كلِّ ٰىل البلدان، فأوَّ إ اهللا  لوفذهم رسين

 صديقت مّ اٰىل ثاهللا تعفة بعرم املهبينننا وإليه بال خالف بي

 لوم أنَّ ومع ئع،ارشال ن إىلٰ وعدي دعوته، ثمّ ته ونبوَّ  يف  النبيِّ 

ة نبوَّ لم بالع له، وال يفاهللا وعد توحيد ة يفليس بحجَّ  لُس الرُّ  ولق 

إٰىل ما ليس قوهلم فيه  اءبالدع لُس رُّ أمر ال فكيف، ه نبيِّ 

 ة؟!حجَّ 

ج جَ يف احلُ النظر  عىلٰ  يهلتنبار ونذاإلا لدعائهم حظُّ  :قالوا إذاف

 ة.األدلَّ و

ل ُس ء الرُّ هؤال لوا: إنَّ ووق  ،ٰى رهذا املج ئعاأجروا الرشف: قلنا

للتنبيه عٰىل بل  ة فيها،حجَّ  مقوهل نَّ ألئع ال االرشهم إٰىل وام دعنَّ إ

مل العاه يف وما جرٰى جمر إٰىل التواتر وعوالرج ،ا إثباهتظر يفالن

 ن.مريألهبا، وال فرق بني ا

 قد ألرضاراف الذين يف أط كوني من أنْ   بدَّ ال :م هل يقالو

ل ُس ء الرُّ ؤالل بأخبار هلعمبا ]]٣٨١ص /[[ ةجَّ حلاامت عليهم ق 

يعلموا ذلك  نْ وز أ بارهم، وليس جيالعمل بأخعليهم جيب  ٰى حتَّ 

 يوجبه ل أكثر ماُس أخبار هؤالء الرُّ  نَّ ل، ألُس رُّ لهؤالء ا جهةمن 

 ب أنْ واهلم جيبأق  عملب الوووجعلم، وهي غري موجبة لل ،ظنَّ ال

 عليه. اً وعمقط معلوماً  كوني

م هها إليقلرة التي ينواتاملت خبارلك باألذ ل: يعلمونقي اذإف

 ارد.ووال الصادر

 لمهم بالعطالبي يائع التا الرشعلموي أنْ  زوا أيضاً فأجي :لناق 

ع الذائع، ويكون شائنقل الل من جهة التواتر والُس الرُّ  ءالهبا هؤ

م أهنَّ العلم ب حكم العمل يف طريقع رشال ه منولا حتمَّ م حكم

 .رين فرقاً مألدوا بني اولن جي م،العمل بأقواهلب ندوعبِّ تم

  عىلٰ  تدلُّ ام ذه الطريقة إنَّ : هسابعًا وا به قعلَّ م فيام تقال هليو

 ه، ثبوتعىلٰ  خبار اآلحاد، وال تدلُّ بأالعمل ب دالتعبُّ  وروداز جو

ستم ق  نْ إقوع. فيف الو الفاخل امنَّ وإ فيه، واجلواز ال خالف بيننا

ن لنا قبل كا معة بينهامة جاهيَّ فقة ملفتي بعلَّ ا ىلٰ ع دحارب الوخ ولقب

بخرب  عملد بالم: التعبُّ نقول لك نْ ة أ لَّ ه العة هذصحَّ  نظر يفال

بطريقة   جيوز إثبات مثلهوالعليه،  عولوم مقطم معندكالواحد ع

 واملخرب املفتيبني ق رِّ فُ  وقد. ظنَّ  ال إالَّ لتي ال تقتيضد االجتهاا

 كون من أهلي ل أنْ مثوط: برش تصَّ خي ب أنْ جي يفتامل د بأنَّ احوال

 عن ِرب ي ُخي واملفت د.الواح اخلربذلك يف  لجيب مث جتهاد، والاال

 يف العلامء، ِرب ُخي  تياملستفو .عن غريهكي د حيواملخرب الواحسه، نف

 ىلٰ لك عذل ٰىل محوالكالم ع خرب الواحد.مع ذلك ساوليس ك
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ه أنَّ ل املفتي، من ه عٰىل قولمحن م كالم عىلٰ لا ٰى ري جمرهادة جيالش

 ملوضع.ا ل هذامثيف   يسوغس الاس، والقياقي

يف  الشهادة أصل  نَّ إ من العلامء: لنياملحصِّ ل بعض قد قاو

س يقاال  اممنها أصل يف بابه، فك]] ٣٨٢ص [[/رع ف ا، فكلُّ باهب

مل  كامو  هادة،ٰىل الشار عخبس األاتق لك البعضها عٰىل بعض، فكذ

 ولوذلك،  عىلٰ لواحد ا ك ال يقاس خربتيا، فكذلفالا هعلييقس 

دد فيه الع يكون وجب أنْ ل ،ات الشهاداحد عىلٰ لوقيس خرب ا

 . لٍ حا كلِّ  ىلٰ هادات عالش يف ه مطلوب أنَّ ، كاممطلوباً 

  ىلٰ ة إمنقسما ما نحن فيه، ألهنَّ  شبهفال ت ا أخبار املعامالتوأمَّ 

يف  ذناإلهلدايا، وال قبوو هات، وقليَّ لعابق لحَ حدمها يُ ن: أ مريأ 

ه، ل اف حكمنباستي القرار ذلك، بإ ع وردوالرشلدار، ا دخول

 نَّ أل ،لصبين اوال البالغ م ريه،العدل فيه من غز ميِّ يُ  ذلك ملول

 قلب.ال يقع يفوما   ذلك عٰىل غلبة الظنِّ يف لعوَّ ملا

يف  احدولقول ان قبول ع، ملرشٰى ارجم جيري الثاين ما والقسم

  من  ، وهذا فرعالوقت وليف القبلة ودخو ،نجاستهواء امل ةراطه

ال ، وعقيل هألنَّ  الً ل أصعَ ُجي  وز أنْ ل جيألوَّ ال افواحد، الفروع خرب 

 وتابع. فرع هالثاين ألنَّ 

 ام تقود يف احلوادثإنَّ  ورةلرض: اقوا به ثامناً فيام تعلَّ م قال هليو

ة يف حجَّ  لواحد اخرب أنَّ  ىلٰ ع وادلُّ نفسه، فيف  ةو حجَّ هما إٰىل 

هذه  لفكم يفاادث، ومن خيحلوإليه يف ا عرجَ يُ  ٰى حتَّ  يعةالرش

 ه مانَّ ، ألاحدإٰىل خرب الو دعوهال رضورة به ت هٰىل أنَّ يذهب إ سألةامل

 فيهم من يقول، والعلم  وعٰىل حكمها دليل يوجبالَّ إ حادثة نم

 اما كهناهورة رض  الف قل،حكم العٰىل ا إرجعن ليلا الدإذا فقدن

 عون.تدَّ 

 ربعٰىل خل جيوز العم ال :به تاسعاً قوا علَّ ال هلم فيام تويق

ل ، كام وجب مثضارِّ ز من املبالتحرُّ ة عيَّ الرش ألحكاميف ا الواحد

   تعاىلٰ اهللا ب عىلٰ ين جييف الدِّ  املضارَّ  نَّ أل ة،العقليَّ  رِّ  املضايف لكذ

فقدنا  االقاطعة، فإذ ةلَّ دألبا يهانا عللَّ دوي هنانبِّ يُ  نْ لنا أ مع التكليف 

 أخرب به ون فياميك ن نأمن أنْ فنحة، ة دينيَّ  مرضَّ ال هك علمنا أنَّ ذل

 بع يفن ساملخرب ع كذلكليس هبذا الوجه، و ةة دينيَّ رضَّ حد مالوا

قيام داللة  جيبمل  إنْ ، وصادقاً  يكون نأمن من أنْ  الا ألنَّ  ،قالطري

ز من رُّ لتحا ليناعب يجف] ]٣٨٣[ص [/ ،هفي السبععٰىل كون 

 سلوك الطريق. العدول عنبة املرضَّ 

  لعدل،لفاسق كاايكون  أنْ وجب عليهم ة تهذه الطريقبعد، فو

 اعتبار غري من  ، حصول الظنِّ عتربيكون امل ر، وأنْ من كالكافواملؤ

بذلك.  يقولحد وال أ  بوهنا يف خرب الواحد،وجِّ ي يُ لتوط ارشلا

يكون  نْ أ  ز املقدم عليهوِّ  ما ُجي م عىلٰ داق إلامن نعة ام لوالعق عٰىل أنَّ 

بأوٰىل  زاً رُّ حت خرب الواحدل بوجبوا العمي بأنْ  واصار مَ دة، فلِ مفس

ونه يز كجتومع  ا أخرب به مقدام عىلٰ سن اإله ال حينَّ قال: إن ممَّ 

 ؟ةدمفس

الرسالة  عيمدَّ  قول توجب العمل عىلٰ  طريقة أيضاً الوهذه 

 ز.رُّ لتحوا تياطحاالن م بهلذا الرض

  فمخالف  املؤمنني الذي رووه عن أمري ربا اخلفأمَّ 

ا حلف  ، فإذهِرب ُخي  نتحلف ميسه كان أنَّ ن ه تضمَّ نَّ أل ،هلمصوألُ 

 ق بعدتصديوالف غري واجب، ستحالاال عندهم أنَّ قه، وصدَّ 

 عٰىل صدقه، قطعهو ال معنٰى التصديق نَّ جيوز، أل التحالف سالا

ي ثنال: «وحدَّ ق  مّ ث .حلف قه وإنْ صد عىلٰ  عطَ قيُ  ال حدوخرب الوا

الته عدٰىل قوله لل ععمَ من يُ  هم أنَّ ندأبو بكر»، وع بكر وصدق وأب

 ون إليه. وقديذهبهذا اخلرب ما  فليس يشبهصدقه، عٰىل ع قطَ يُ  ال

به  )ياملغن( ق صاحب الكتابتعلَّ  لـامَّ  )الشايف( بايف الكتا نَّبيَّ 

سمع ما   نياملؤمنن أمري يكو نْ أ عتنمم ه غرينَّ إ وقلنا: تأويله،

 قه.ا صدَّ لهذأبو بكر، ف سمعه امك  من النبيِّ أبو بكر  هه بخربَّ 

 ]: ثنني العمل بقول اال ئي يفبّاَ اُجل  عيلٍّ أيب  ب عن قولاواجل [يف

ي يف العمل بقول االثنني ائبَّ اجلُ  يلٍّ ع أيب م عىلٰ كالا الأمَّ ف

 ارٍ و ج، فهداحوال ربخب]] ٣٨٤[ص [/ن العمل م المتناعوا

ن أينقول له: من  نا، ألنَّ دأصحاب خرب الواح ىلٰ علكالم جمرٰى ا

 ذلك إىلٰ  ع يفجَ ر يُ ام! وإنَّ ؟ثننياال عملت بخرب ابةالصح أنَّ  علمت

 غلبة تيضيق ما ىلٰ إ ع فيهجَ ريُ  ال ا طريقه العلموم ،روايات اآلحاد

يل بس عىلٰ  يوررضلمن العلم اه ذكر مدَّ  ما تقعٰى ادَّ  فإنْ  .الظنِّ 

 م.قد تقدَّ لك ذعٰىل  فالكالملة، جلما

  عليها، منمد رواها واعتالتي  ارله هذه األخب مناا سلَّ ذإ ثمّ 

هلا  نَّ بأ   عن النبيِّ ن شعبة خربَّ غرية بامل ة، وأنَّ دَّ اجل خرب

ة ملَ د بن َس ه حممّ ٰى خربَّ حتَّ ه ر بقولكب عمل أبولم ي، فسدُ السُّ 

  ه من امتناع ب يفاطَّ اخل ن ب له عمروكام فع . سدُ أعطاها السُّ ف مثله،

[[ص /جاءه  ٰى الستيذان حتَّ شعري يف اقول أيب موسٰى األول بق 

  النبيَّ  له بأنَّ ستدالوا .ذلك لفقب ،دريو سعيد اخلأب ]]٣٨٥

 .مروعا بكر بأ  ٰى سألحتَّ  الةاليدين يف الصذي  مل يقبل خرب

ر نكِ تُ  الواحد: ما خربب لن عمملناه قل نقول له ما وكان لنا أنْ 
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أو قوله،  وندلعمل عٰىل الذكر ع اق كر، فوثاين أذ الخرب يكون أنْ 

يف اه نَّما بيَّ  بسها، حعلين التعويل كا ن االجتهادريقة مط ه عىلٰ نبَّ 

 أنَّ  امبه، ك لمعه ما نبَّ يُ أو اخلرب الثاين ذكر ولو مل ي ؟مدِّ منا املتقكال

 به. لعمَ ال يُ حد والند خرب اع صلمل حي لـامَّ ذلك 

 يلٍّ ع من روٰى عنه أبو لَّ ك نَّ ألاحلال، به بأش لناهق  ذا الذيوه

ر َخ أُ  عمواضقد عمل يف ني بخرب االثنوعمل  حدخرب الوا ردَّ ه أنَّ 

ف وقَّ يت ه ملا أنَّ علمنظهور أمانته، فعدالته و احد مع الوعند خرب

، أو أبو عيلٍّ  عٰى ادَّ  ام د عىلٰ ة العداعاا ملرف إمَّ توقَّ  اموإنَّ  ،هيه فشكِّ ل

ف ألجل قُّ يكون التو أنْ  ناه. وال جيوزقل اعٰىل مه نبَّ أو يُ كر ذيُ  مله ألنَّ 

ما  فثبت ٰى، شتَّ  عضموايف  خرب الواحدند ه قد عمل عألنَّ  د،العد

 ناه.ذكر

 هنَّ أل فساده، عىلٰ وع فخرب باطل مقطين، ا خرب ذي اليدوأمَّ 

 ت الصالة يا رسول اهللاقرصَّ أ : هيدين قال لال ذا ن أنَّ مَّ تضي

 الكذب  يكن»، وهذا مل كلذ لُّ : «كل ه قانَّ وأ ؟تيأم نس

] ]٣٨٦/[[ص  لكذبوا ٰىل قوهلم،كان ع قدأحدمها  نَّ ألحمالة، 

ا أب ه يلزمأنَّ ٰىل و يف الصالة. عكذلك السهو ،ليهوز عقول ال جيلبا

بخرب  مل يعمل  يَّ النب نَّ أل، رب االثننيبخيعمل  ال أنْ  يضاً أ  يلٍّ ع

 عمر.إليهام ضاف ان ٰى تَّ حيب بكر ذي اليدين وخرب أ 

م يف  الكال عنغنينا لواحد يُ مل بخرب اعالعارش: [عدم ال فصللا

 ]:فروعه

يف  احد غري مقبولخرب الو  أنَّ نا عىلٰ لقد دلَّ  اكنَّإذا ا علم أنَّ ا

 الذي األصلذا ع هروا يف فنموجه لكالفال ة، عيَّ ألحكام الرشا

الم ٰىل الكإ ناة بحاج الصله، فالفرع تابع أل نَّ ه، ألنٰىل بطالنا علدلَّ 

يح بعض ترج جهو ودة، وال عىلٰ لة أو مردواملراسيل مقب نَّ  أعىلٰ 

تعارض  يف يردُّ  أو ال اخلربله  ردُّ ييام ، وفر عٰىل بعضخبااأل

هلذه  أصل هونا ما لاطا بإبنَّقط عد سه شغل ق لك كلُّ ، فذخباراأل

ة صحَّ ٰىل إ ذهب من لكالم عٰىل هذه الفروعاف يتكلَّ ام نَّ وإ ع،والفر

 امر مجلة من أحكذك من دَّ بخرب الواحد. وال ل بملعهو اصلها، وأ 

 ك. ذلة القول يفيَّ كيفخبار واأل لحتمُّ 

*   *   * 

٥١  - ف:ا  

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /)١يل (ج األما

قوله  يليف تأو مكدعن ما :قالف] ائلل سسأ نْ إ[ ]]٤٩[[ص 

  :تعاىلٰ 
َ
ْو ش

َ
 َو�

َ
  اَء َر��ك

ُ
 ا��اَس أ

َ
ََعل

َ
 وَ م� �

ً
 وَ  َدةً حِ اة

َ
  يَزَ ال

َ
ون

ُ
  ا�

 
ْ ُ
  �ِفَ� لِ تَ �

�
 وَ َمْن رَحِ  إِال

َ
 َم َر��ك

َ
�ِ ِ� 

َ
ُهمْ ك

َ
ق
َ
 ١١٨هود: [  َخل

 ]. ١١٩و

ة مَّ ا أُ ويكون ٰىل ما شاء أنْ ه تعاأنَّ  آلية يقتيضا هر هذهاوظ

وهذا بخالف ما   ،امن واهلدٰى يٰىل اإلع اجيتمعو وأنْ  ،ةدواح

 : قال ليه. ثمّ إتذهبون 
َ
 خَ �ِ َوِ�

َ
 ك

َ
 ل

َ
ون كي أنْ ن فال خيلو م ،ُهمْ ق

 ،يعني الرمحة نْ أوز جي وال ،أو للرمحةف خلقهم اللالخت هنَّ أ  ٰى عن

 :لولو أرادها لقا )،ذلك( ةبلفظ  تكونالرمحة ال ية عنكناال ألنَّ 

 وَ : قال امَّ لف )، مولتلك خلقه(
َ
�ِ 

َ
ُهمْ  �ِك

َ
ق
َ
 كان رجوعه إىلٰ  َخل

الف من حيث خت االعىلٰ اآلية  وليس يبطل محل ،أوىلٰ االختالف 

وإذا  ،هافية غري مذكور ضاً الرمحة أي نَّ أل، فيها وراً مذك يكنمل 

 إِ  :له تعاىلٰ جعلتم قو
�

 فكذلك ،محةعٰىل الر داال�  مَ َمْن رَحِ  ال

َتِلفِ : هقول
ْ ُ
� َ� ة محة هي رقَّ الر ٰىل أنَّ ع .ختالفالاعٰىل  اال� د

  هبا  َي دِّ عُ متٰى ما تُ و ،اىلٰ عت  اهللاعىلٰ  وذلك ال جيوز ،فقةلشالقلب وا

 وما جرٰى ر رضالط  العفو وإسقاالَّ إهبا  نما ذكرناه مل يع

يكونوا   جيوز أنْ ا الهذا ممَّ و ،هتحقِّ سا عن ممهجمرا ]]٥٠ [[ص/

ا حسن منه  ملللعفو  م هلو خلق هنَّ أل ،كم هبذعٰىل م له قنيخملو

 ني.ستحقِّ ملاب املذنبني ومؤاخذة اعق

 وَ : تعاىلٰ له ا قومَّ أ  :له ليقا :اجلواب
َ
ْو ش

َ
 َء ا�

َ
  ٰى عن امفإنَّ  َر��ك

 يل سبىلٰ شيئة عملومل يعن ا ،جلاءليها اإلإ ضمُّ يناملشيئة التي هبا 

ب وال لَ اغال يُ  هنَّ أ و ،تهقدرن عنا ِرب ُخي  أنْ اد تعاٰىل ام أرإنَّ و .االختيار

ما   كراههم عىلٰ إالعباد و عىلٰ  كان قادراً  من حيث  مقهوراً عٰىص يُ 

 .منهم ادأر

ٰىل من محلها  الرمحة أو آلية فحملها عىلٰ  ايف )ذلك( ا لفظةمَّ أف

 دليل العقلا مَّ أف .اللفظ دةالعقل وشهابدليل  ،ختالفاال عىلٰ 

  ، نيعن الدِّ  ذهابلواف ختالالاكره ٰىل عاه تلمنا أنَّ فمن حيث ع

 اً له وخمِرب  شائياً  ونيك فكيف جيوز أنْ ، عليهد وتوعَّ  ،نهع وهنٰى 

 ؟يهد علاعبخلق الب

الكناية من  إٰىل هذه بالرمحة أقر ألنَّ ظ ففدة اللاا شهوأمَّ 

 ٰىل يف لسانأو إليها ذكورينملٰىل أقرب اومحل اللفظ ع ،الفختالا

 العرب.

 نَّ أ و ،ايةنكلتذكري امن  هب قتعلَّ و ،ئلاسه الطعن بما ا مَّ أف

ة رمحنيث الأت نَّ أل ،ثة فباطلمؤنَّ  الَّ إن الرمحة ال تكون الكناية ع

عٰىل  ت الكنايةنبلفظة التذكري كاها نعي نّكُ  وإذا ،قيقي حغري

ين رسَّ : (والكام قا ،نعامل واإلعناها هو الفضم نَّ أل ،ٰى املعن
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 هَ  :اىلٰ تع الق و . كالمكينرسَّ  :يريدون )،كلمتك
َ
َ رَ  اذ

ْ
 ِمنْ �

ٌ
  ة

 رَ 
�

� هذا فضل من  :أراد اموإنَّ  )،هذه( :مل يقلو ]،٩٨لكهف: [ا

 .ريبِّ 

 :اءخلنسات وقال

   ُة فاعلميزيَّ ردُى النفذلك يا ه

  هاحني شبَّ وقودريان حرب نو 

 الرزء. :دتأرا

 :سقيال امرؤ الوق 

 ]]٥١ ص[[/

  ملنفطرا نةِ ارعوبِة البكخ   رخصةٍ  هرهٍة رودةٍ بر

 ه ذهب إٰىل الغصن. ألنَّ  ،نفطرةملا :يقل ملو  ،نفطرامل :الفق

 :اآلخرل وقا

   يقعتعد وب اقتٰىض  اهنيئًا لسعد م

  شيَُّة باردُ العوسعٍد  قةبنا 

 .لعيشِّ ا ه ذهب إىلٰ ألنَّ كر الوصف ذف

 :وقال اآلخر

   ربهق  عىلٰ  يهقامت تبك

  ُر دك يا عاممن يل من بع 

   ر ذا غربةٍ الدا تركتني يف

  ُرص له نا سيللَّ من قد ذ 

 ة.ذا غرب ه أراد شخصاً ألنَّ  ،ةربذات غ :ومل يقل ،غربة ذا :فقال

 :اد األعجمزي وقال

   ناعة والسامحة ُضمِّ شجالإنَّ ا

  الواضحريق لطا ًا بمرو عىلٰ قرب 

 نَّ أذهب إٰىل  هألنَّ  :اءا. قال الفرَّ نتمِّ ُض  :يقل ملو ،نا مِّ ُض  :فقال

ب قصارة الثو :ونب يقولرعلوا ،رانمصد ةاعلسامحة والشجا

 . ركَّ ذم وهو ،لعملصادر يرجع إٰىل الفا تأنيث نَّ أل ،يعجبني

 :دققال الفرزو

   يدعس ا الفالَة إىلٰ بن جتوُب 

  ة قاالرطااأل ا ما الشاُة يفإذ 

 ،طيالراة واحدة ا األرطأمَّ التيس. ف ه أرادالوصف ألنَّ  فذكر

وتأوي  ،رِّ حلء من اابظاللة البظ لُّ تظيف الرمل تس تنبي روهي شج

 :يه. قال الشامخإل

د أبرديهألإذا ا    رطا توسَّ

  مل عنيالرزئ باجوخدود  

 .من القول من القيلولة ال )االق : (ولهوق 

 : عاىلٰ ت لهقو عٰىل أنَّ 
�

 رَ ْن رَِحَم مَ إِال
َ

ة الرمح عىلٰ  كام يدلُّ  ��ك

 أنْ عن  )كلذ(بلفظة  نايةكالفإذا جعلنا  ،حمير نْ أ عٰىل  يضاً أ  يدلُّ 

 أنْ  ضاً يوجيوز أ  .رلفعل مذكَّ ا ألنَّ  ،يف موضعه تذكرييرحم كان ال

 : ولهون ق كي
َ
 �ِ َوِ�

َ
 ك

َ
  َخل

َ
امعهم اجت ]]٥٢ ص[[/ كناية عن مْ هُ ق

 ،ذا خلقهمهل نَّ أ ة لحما الو ،ة واحدةمَّ كوهنم فيه أُ و ،ناميعٰىل اإل

 َومَ  :عاىلٰ تله قو اآلية ههذ ابقويط
َ
 ا َخل

ْ
ِ ُت ق

ْ
ِ اوَ ن�  ا�

ْ
 إل

ْ
   َس �

�
إِال

 .]٥٦: ات[الذاري �ْعبُُدوِن ِ�َ 

 وَ : ىلٰ تعا لهووقال قوم يف ق 
َ
� 

َ
َ �� اَء رَ ْو ش

َ
� 

َ
م� عَ ك

ُ
 ا��اَس أ

َ
  ل

ً
ة

كونوا في ،ةنَّاجل عنيمجلهم أ دِخ يُ  ه لو شاء أنْ نَّ أ  : هنامع نَّ إ :ةً اِحدَ وَ 

 ٰى راآلية جمهذه  ٰى وأجر .ة واحدةمَّ عيم أُ الن إىلٰ  مجيعهم ولصيف و

 وَ  :عاىلٰ ت قوله
َ
نَ �

ْ
 ْو ِش�

َ
نَ ا آل

ْ
 تَ�

� ُ
دَ ا � ٍس هُ

ْ
ف
َ
 ]١٣سجدة: ل[ا ااهَ  �

 نْ أن يمك ويل أيضاً التأ هذا فعىلٰ  ،ةيق اجلنَّطر ها إىلٰ داه أراد هأنَّ يف 

 اماٰىل إنَّ تع هألنَّ  ،ةاجلنَّ أمجعني مدخاهلإإٰىل  )ذلك(ع لفظة ترج

 يمها. نعإىلٰ والوصول   ،يها إلللمصري لقهمخ

  :ها قولمَّ أف
َ

  يَزَ َوال
ُ
تَِلِفَ� ا�

ْ ُ
� 

َ
 فمعناه االختالف يف ،�ون

 هات.بُ لشُّ وا باهلوٰى ه في احلقِّ  عن ذهابلواين الدِّ 

  :هولد بن بحر يف ق مسلم حممّ  وذكر أبو
ْ ُ
  وجهاً  تَِلِف�َ �

ف الكافرين خيلُ  هؤالءف لَ خ عناه أنَّ مون يك نْ أ وهو  ،اً غريب

 ،عضهم بعضاً ب فخلَ  :كلوسواء ق هنَّ أل ،يف الكفر فهمسل

. الوواقتت ،بعضهم بعضاً  قتل :ولكق وسواء ،اختلفوا :وقولك

جاء   أي ،جلديداناان واختلف العرص ما افعل كذأ  ال :قوهلمنه وم

 .بعد اآلخر نهامم حدوا كلُّ 

فعل  هلكنَّ ،السائله نَّظقلب كام الة قَّ ر فليست ةا الرمحمَّ أف

أنعم إٰىل غريه و سنمن أح نَّ أ ذلك عىلٰ  لُّ يد ،حسانواإل معَ لنِّا

بل  ،يهعل قلب ةمنه رقَّ  مل تعلم نْ إرحيم به و هف بأنَّ وَص عليه يُ 

 همصفأقوٰى من و لبة القرقَّ  من ال يعهدون منهة محم بالرصفهو

عٰىل  نحساإلاضل وة والفعمنة الشقَّ م نَّ أل ،كقيق القلب بذلالر

من  نَّ لمنا أع دوق  ،قلبق اليرق منها عٰىل ال أكثرة عنده رقَّ  ال من

ذا إو ،لرمحةاف بوَص حسان مل يُ واإلل فضامن اإل به لو امتنعقل رقَّ 

ه ال  أنَّ عىلٰ  .كرناهذيكون معناها ما  أنْ  بفوج ،كبذل َف ِص وُ  نعمأ 

ل تقنا ثمّ  ،رتمكذ ل ماصرمحة يف األيكون معنٰى ال أنْ  نعمتي
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دٰى ه هن بأنَّ لقرآا وقد وصف اهللا ،ائرهما ذكرناه كنظ عارف إىلٰ التب

 اموإنَّ  ،وهلقرآن ما ظنُّ ا ٰى يفوال يتأتَّ  ،نعمة حيث كان ة منمحور

وره جتا ]]٥٣ ص [[/ اا ممَّ هنَّ ة ألا رمحأهنَّ القلب ب ةت رقَّ فَ ِص وُ 

ف وص حملَّ  لَّ حف ،هدعند وجَ ر وتُ نعمة يف األكثي اله تيالرمحة ال

يست لو ،األكثريف  ةد عندها املحبَّ توج ة ملا كانتبَّ حم ابأهنَّ لشهوة ا

م وصنوف عَ وب النِّرض يف عملستَ بل تُ  ،العفوة بة خمتصَّ رمحال

 رمحةله املحسن إليه باغري عم عيلملنا نصف انَّ أ ترٰى  أَال  ،انسحاإل

فو عال يمِّ ُس ام نَّ إو ؟ةعن زلَّ مل يتجاوز له و اً ررض ط عنهسقِ مل يُ  نْ إو

عمة الن نَّ أل ،كان نعمة حيث جمراه رمحة من وما جرٰى  رعن الرض

بان هبذه د فق ،النفع يصالإنعمة بري جمرٰى الجت رالرض طاقسإب

 له.اائل سؤه السنضمَّ  ما طالنبو اآلية اجلملة معنٰى 

م اهللا  عَ نِ  أنَّ  كمند وع ،هي النعمةت الرمحة نكا إذا :قيل نْ إف

من مجلة   )رحم من( الستثناء معنٰى  يُّ أف ،عنيأمجلق للخ ملةشا

ختصاصها  ا يصحُّ  فيكو ؟رمحةي الهة كانت النعم إنْ فني املختل

 ؟ةة عامَّ ملقوم وهي عندكم شا دون بقوم

يف  غري أنَّ  ،عنيمجلخلق أ ملة لهللا شام اعَ نِ  أنَّ هة يف بال ش :قلنا

ب بسحقاق أو لتالسا باد إمَّ الع عضب هبا ما خيتصُّ  مه أيضاً عَ نِ 

 : عاىلٰ نا قوله تمحل فإذا ،صاالختصا يضيقت
�

  رَِحَم َر�� َمنْ  إِال
َ

 ك

تكون  البه  النعمة نَّ أل ،اهرفاالختصاص ظ ،ببالثوا ةم النععىلٰ 

 ،هذه النعمة ىلٰ وصل إ أعاملهواب بالث قَّ حستفمن ا ،ة مستحقَّ الَّ إ

 ةملنعا اآلية عىلٰ  ة يفلنا الرمحمح نْ إو . مل يصل إليها هيستحقّ  ملومن 

 يامن كانت هذهاإل ي وقع بعده فعلالذ اللطفيامن وق لإلبالتوفي

فني هبا ر املكلَّ ائس ام مل ينعم عىلٰ إنَّ ه تعاٰىل نَّ أل ،ةصَّ تخم أيضاً  نعمةلا

ا م فعالاأل يف نَّ أ و ،وفيقاً م تهل أنَّ عاٰىل ومه تمعليف  نيكيث مل حمن 

ال  دلعباا ضعببم عَ النِّ ههذ فاختصاص ،نياماإله خيتارون عند

 منم ال يمنع عَ لنِّلك اشمول ت أنَّ  امك ،رَخ م أُ عَ نِ  من شمول يمنع

 . اص هذهاختص

*   *   * 

٥٢  - ر:ا  

 .اإلمامة 

*   *   * 

  ادراك: -  ٥٣

 ):هـ٧٢٦ (ت احليلِّ مة الَّ عال /قِّ حلهنج ا

 : اإلدراكيف :وىلٰ ألُ املسألة ا ]]٣٩ص [[/

 :باحث م يهوف

رها عٰىل ألشياء وأظهك أعرف اان اإلدرا ككام :للبحث األوَّ ا

جيبة ع أشياء مهتن مقااليه مفل ف األشياء وحصعرَ وبه تُ  ،ما يأيت

 مناه.دَّ فلهذا ق  ،جب البدأة بهغريبة و

 لفطرة خاليةً ا أ ديف مب ةنسانيَّ س اإللنفلق اخ تعاىلٰ  اهللا اعلم أنَّ 

 يف دشاهَ ك مذلو ،ورةبالرضا هل لةً ابق  ،ورةم بالرضيع العلومجعن 

ا حيصل ت هبخلق للنفس آال  تعاىلٰ اهللا إنَّ  ثمّ  ،ألطفالاحال 

ل والدته يف أوَّ الطفل  يحسُّ ف ،اسةسَّ حلاالقوٰى وهي  ،كاإلدرا

اك سطة اإلدرواز بميِّ ويُ موسات لكه من املدرِ س ما يُ مل بحسِّ 

ج يف تدرَّ يا كذو  ،ه وغريمهابني أبوي جعٰىل سبيل التدريي رصالب

 ثمّ  ،التبتلك اآل قعلَّ ما يت  إدراكىلٰ سوسات إحقي املوبا موالطع

مور ة األُ يَّ زئور اجلمه باألُ اسإحس ةسطدرك بوانه فيُ تفطُّ  يزداد

 ةريَّ ولرضاة يَّ الكلّ  مورويعقل األُ  ،باينةملة من املشاركة وايَّ لكلّ ا

 داللاالست ذا استكملإ ثمّ  ،ةات اجلزئيَّ سوسحاك املبواسطة إدر

 مطة العلوسدرك بواأ ضع اجلدال ن بمواتفطَّ و ]]٤٠ص [[/

ة بيَّ الكس ومالعل هذا أنَّ من  فقد ظهر ،ةكسبيَّ العلوم الة وريَّ الرض

ة فرع يَّ ة الكلّ ريَّ ووالعلوم الرض ،ةيَّ لكلّ ة اوريَّ م الرضلو العىلٰ ع فرع

صول أُ  يإذن ه فاملحسوسات ،ةيَّ جلزئات حسوساملعٰىل ا

يف  فالطعنُ  ،أصله ةحَّ ص عد بالَّ إ عالفر يصحُّ ال و ،االعتقادات

 الفرع. يف طعنٌ  األصل

ة  هور من احلنفيَّ اجلم هم اليوم كلُّ  عرة الذينمجاعة األشاو

ء النهر رااليسري من فقهاء ما و نابلة إالَّ احلة ولكيَّ املة وافعيَّ الشاو

الت ار املعقوإنك فلزمهم ،أيت بيانها ي مىلٰ ع حمسوسة أنكروا قضايا

 ،اتكسبيَّ زمهم إنكار الويل ،تساي فرع املحسوهي لتاة يَّ لّ الك

 .السفسطة عني ك هولوذ

 :ؤيةرشائط الر

 الرؤية: ائطث الثاين: يف رش البح

وطة الرؤية مرش عرة عٰىل أنَّ شادا األع مء بأرسهعقاللا أطبق

 :ثامنيةر موبأُ 

اض ألعريف ا مهاكة أو حاملقابل :ينلثااة. سَّ ة احلامسال :لاألوَّ 

م كوال يف ح  يكون مقابالً ال اً يئش فال تبرص ،ايارامل يفر ووالص

تسق بالعني و الاجلسم ل فإنَّ  ،ب املفرطعدم القر :ثالثال ل.باملقا

مل ط البعد إذا أفر فإنَّ  ،البعد املفرطم عد :بعارلؤيته. اكن رمي مل

اب جود احله مع وجإنَّ ف ،ابجحلا عدم :س ميمكن الرؤية. اخلا
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 نَّ فإ ،ةافيَّ الشفَّ عدم  :دسالرؤية. السا نيمك الي ئي واملرالرائبني 

 ن رؤيته.اء ال يمكون له كاهلولذي ال لااف لشفَّ ااجلسم 

وقوع الضوء  :الثامن .ةي للرؤيلرائاد تعمُّ  :السابع ]]٤١ [[ص/

لك بذا وكموح .مةلد يف الظشاهَ ن ال يُ وَّ اجلسم املل فإنَّ  ،ليهع

 فيه. بونتاريال  ارضوري�  حكامً 

مني  املتكلِّ من  ءقالذلك مجيع الع اعرة يفشألا فوخال

وهو  ،طذه الرشائمن ه طاً رش ا للرؤيةوجيعل ملو ،الفالسفةو

 .عاقل هافي ال يشكُّ  ،حمضةمكابرة 

 طها:عند حصول رشوة الرؤي بوجيف و

 :طئاذه الرشهجوب الرؤية عند حصول و يف :البحث الثالث

القاضية  ورةللرض ،كذل شاعرة عىلٰ األا دع ةً فَّ العقالء كا مجعأ 

 عند استجامعالرؤية  ليف حصو ء ال يشكُّ من العقال قالً عا نَّ فإ ،به

 رشائطها.

 لسفسطةا اوارتكبو ،لكذ يع العقالء يفرة مجوخالفت األشاع

تنا جبال شاهقة من رضبحيكون بني أيدينا و أنْ  زواوجوَّ  ،يهف

لنا  ةقسالاجلوانب م يعمج ن بنا م لسامء حميطةن اعنا ىلٰ ألرض إا

هور ظغاية ال ضيئة ظاهرةقة مألوان مرشب اً ربوغ قاً األرض رش  متأل

 الها وبِرص ال نُ ها وهرية وال نشاهدس وقت الظعليها الشم وتقع

طار أق تنا أصوات هائلة متأل ذا يكون بحرضوكة. تَّ بلامنها  شيئاً 

 ما دّ شمعها أ أحد يس كلُّ ها من )ظ ععزيتز( جاألرض بحيث يدعّ 

عد ا وال بُ بيننب جاا سليمة وال حنوحواسُّ  تاوصأليكون من ا

 .هبا أصالً  حسُّ عها وال نا وال نسمنَّالقرب م ةيف غاي ية بل هبتَّ ال

وال  ٰى تبيضَّ ة بالنار حتَّ يَّ دة حمميدحه كفِّ  باطنبد ذا إذا ملس أحوك

 لزيتالرصاص أو ايه يب فذأُ ر وتنُّ رمٰى يفحرارهتا بل يُ ب حيسُّ 

 وال ابذ]] امل٤٢[[ص / ال الرصاصور وتنُّ ل يشاهد االو هو

مه. وال آلالم يف جسبا حيسُّ  اؤه والضوتنفصل أع ،درك حرارتهيُ 

  ومن  ،هداس فتقتيضورة لرضوا ، السفسطةو عنيهذا ه أنَّ  كَّ ش

 .عندنات قد أنكر أظهر املحسوسايف هذا ف كَّ ش

 :ئط رشاد القف مع ك راديف امتناع اإل

 :ائطد فقد الرشناك عدراإل امتناعيف  :رابعلالبحث ا

اإلدراك  زواجوَّ و ،ء يف ذلكا مجيع العقالالفوخ رةواألشاع

 أنْ  قرشملا ٰى إذا كان يفألعمزوا يف افجوَّ  ،ائطالرش مع فقد مجيع

السوداء يف ة اء الصغرية عٰىل الصخرالنملة السود بِرص ويُ  دهيشا

من  رب غملق واملرشا ا بنيم وبينهام مظلل امليلليف ا بطرف املغر

األطرش  حليطان. ويسمع ل واباجلب مجيع اجام حعد وبينهبُ ال

 .يف طرف املغربع وهو سمَ خفٰى صوت يُ ق أ املرش يف طرف ووه

يف  ودخوالً  رةوللرض ةً رومكاب نقصاً  لكٰى من اعتقد ذوكف

ان ن كد مقلِّ يُ  أنْ  لعاق ز لوِّ وكيف من ُجي  ،هذا اعتقادهم .السفسطة

أعظم  من مشاهدة يمنعونم اهلحعجب ا أ مو ؟ادهقهذا اعت

نع رتفاع املواينا مع الا إقرهبأ و وإرشاقاً  ها لوناً أشدّ و اً درق  األجسام

زون وِّ وُجي  ،بةلقرياة ألصوات اهلائلع اائط ومن سامالرشوحصول 

  الظلمة الشديدةيف ألصغر األجسام وأخفاهاهدة األعمٰى شام

ة ائيَّ طالسوفسمن د حلغ أ ل بهف ،امعسوكذا يف العد البُ  يةهام غانوبي

 ؟ةيه النهاذوصل إٰىل ههذه الغاية و إىلٰ ت سانكارهم املحسويف إ

 ،بالسفسطةيهم عقالء حكموا علمجيع ال ]] مع أنَّ ٤٣[[ص /

إلنسان حال خروجه لتي يف دار اا ألواينا با انقالزووَّ ج حيث

زوا جوَّ  وهؤالء ،يبةالغ لحالعلوم ايف  قنيفضالء مدقِّ  ساً ناأُ 

هم ف ،ندوشاهَ وال يُ  يف احلضور األشخاص هذهل ثم صولح

د هلم لِّ املنصف املقالعاقل  رينظ. فلكولئة من أُ بلغ يف السفسطأ 

وبني  نهسطة بياو وجيعلهمقوم لا د مثل هؤالءقلِّ يُ  هل جيوز له أنْ 

 إنْ ف ؟أم ال ممنه وعه إليهم وقبولهرجب عاٰىل ويكون معذوراً اهللا ت

د من  خلص املقلّ  وحتصيله فقدلك ذ لقُّ عبعد ت لنفسهز ذلك وَّ ج

 م.ال األقدااهللا من زونعوذ ب ،اإلثمهو بء باإثمه و

مور ب األُ جرَّ  عاقل كلُّ  : قالونعم ما  بعض الفضالءوقال 

مديدة  ةلنار إذا بقي فيها مدَّ سليم حرارة االإدراك  يف يشكُّ  ه النَّ فإ

 هتمثرك داد عىلٰ غأهل بيكون  أنْ ال حمو ،عضاؤهأ فصل ٰى تنحتَّ 

ب َرض لون وتُ قتَ يُ و يم عليهم جيش عظ هم جيوزسِّ ة حواوصحَّ 

ات وال يشاهد األصو دُّ الريح وتشت تفعة ويرت الكثريافيهم البوق 

 ألرض بأمجعهما فع أهلري حمال أنْ و  ،هعسمحد منهم وال يلك أ ذ

ء السام يفيكون  نْ ال أ وحم ، يشاهدوهناوالأبصارهم إٰىل السامء 

 الشمس وال ألف ضعف من هذها همن واحدة كلُّ شمس  ألف

 رأساً  هعلي نَّ أ احد مشاهد يكون إلنسان و أنْ  الحمو ، يشاهدوهنا

 أسمنها مثل الر واحد وكلُّ  ،هدوهنا أس ال يشاألف ر احداً و

ة بأعٰىل صوته ألف مرَّ   أحدِرب ُخي  نْ أ  وحمال ، هنيشاهدو الذي

 يداً ز بأنَّ يقوله ع ما مجيسمع يم حد منهاو كلُّ  ألف نفس بمحرض

ون حرف النفي ارضاحلع ومل يسم ،لنفيد أخرب باق ويكون  ،ما قام

بل  ،ما قالهنهم مجيع واحد م كلِّ وسامع  ،ةرَّ لف مأ ره مع تكرُّ 

من  ا حال خروجنانَّ منا بألع كثري منٰى بوأقهبذه األشياء منا عل
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ني يف قدقِّ م ساً انفيها أُ  ين التي]] األوا٤٤[ص [/منازلنا ال تنقلب 

ذي الو هدته باألمس هي الذي شاناب وأنَّ  ،هلندسةوا قنطملا علم

 ألف شمس ثمّ ض العني يحال تغم ه حيدثأنَّ و ،اهدته اآلنش

 سهيف نف وهو ، ذلكعىلٰ  راداهللا تعاٰىل ق  نَّ مع أ ،ند فتحهام ععدَ تُ 

 نم دولَ يُ  امإنَّ  د يف احلالولَ يُ املولود الرضيع الذي  وأنَّ  ،ممكن

ظر إٰىل  فسه وبالنننة مع إمكانه يف ف سلأ  يهلع ومل يمرّ ن بوياأل

 ٰىل.تعا اهللاقدرة 

ب يف التكذي ّل بوا كذِّ وكُ  ،الغلط ة إىلٰ ئيَّ االسوفسط َب ِس وقد نُ 

شاعرة التي ألزها اوَّ جا التي قضايلبافكيف  ،زةيجلايا اهذه القضا

 ؟اهداتش زوال الثقة عن املقتيضت

ر خ ف م رهي أفضل متأخِّ م وسه ئي ر ب اء جوا ي عجب األشومن أ 

يف  ق اهللا تعاىلٰ خيل  أنْ ز جيو (  : حيث قال ا املوضع ذ ين الرازي يف ه لدِّ ا 

 ،سُّ ُحتَ  النار فلهذا ال  روجها من برودة عند خ بالنار  ةاملحام  ةاحلديد 

 خيلقه اهللا تعاٰىل يف منها جيوز أنْ د املشاه  ء و ها والضي في ذ ال واللون 

تنازع امل  ألنَّ  ، ع زا نوضع ال بم س لي  ا ذ ه  أنَّ  ن وغفل ع  ، ) جلسم البارد ا 

لصحيح مسه اإلنسان ا ة يل ار ر هو يف غاية احل سم الذي جل ا فيه أنَّ 

 فإنَّ  ، رة حلرابتلك ا   حيسُّ حرارته وال ة حال شدَّ  احلواسُّ  م ة السلي يالبن 

  ؟جواباً كون ما ذكره  ي   فكيف  ، ك لذ زون  وِّ ُجي   ه ابأصح 

 :الرؤيةة يف ة تامَّ الوجود ليس علَّ 

 :ةة يف الرؤيتامَّ  ةلَّ ليس ع جودلوا أنَّ يف  :مساخللبحث اا

 علوما بنقيض املء هاهنا وحكموعقالالة ألشاعرة كافَّ خالفت ا

ء كون اليش ة يفالوجود علَّ  إنَّ  :قالواف ،ورةبالرض]] ٤٥[ص [/

اء سوو  ،ز أو الان يف حيِّ موجود سواء ك ية كلِّ ؤر زواجوَّ ف ،ائي� مر

لعلم كا ةنفسانيَّ ال اتيَّ فالكياك إدر ازوفجوَّ  ،أو ال بالً كان مقا

ال يناله ا ة ممَّ فسانيَّ الن ريوغة هوة واللذَّ قدرة والشلواإلرادة وا

ا ريمهرة والربودة وغات واحلراطعوم واألصوح واليوار كالبرصلا

 ،اتوريَّ ة للرضهذا مكابر أنَّ يف  كَّ ش سة. واللموملا اتمن الكيفيَّ 

  ، البرصبالذوق ال بك درَ يُ  امم إنَّ عالط كم بأنَّ عاقل حي كلَّ  فإنَّ 

وغريها من  رارةحلوا ،ال بالبرص ك بالشمِّ رَ دام تُ ح إنَّ يرواوال

 اموالصوت إنَّ  ، بالبرصك باللمس الدرَ ام تُ موسة إنَّ لات املكيفيَّ ال

هذه درك  يُ البرص قدفا نَّ إف وهلذا ،لبرصاب ك بالسمع الرَ ديُ 

 .لهختالاب كاإلدرا الختلَّ  كة بالبرصدرَ م ولو كانت ،األعراض

 كمن شكَّ  إنَّ و ،لتشكيكاا احلكم ال يقبل هبذ فالعلموباجلملة 

 سوفسطائي. فهو يهف

 الشاهق يفرؤية اجلبل دم زهم عيياء جتوشن أعجب األوم

ي لتعراض األاية هذه ت رؤوثبو ،ل السابقيااحل اهلواء مع عدم

 ؟هلمن قائ لم تعقُّ  عدهذا إالَّ  هلو ،ك بالبرصدرَ وال تُ  دشاهَ ال تُ 

 املدِرك؟يف  ملعنىٰ صل اإلدراك حي له

 :ٰى ملعنس لياإلدراك  أنَّ يف  :سادسلالبحث ا

 غريباً  بوا مذهباً وذه ،ذلك قالء يفعة خالفت الواألشاعر

 همء بأرس القالع نَّ فإ ،تايَّ ورإنكار الرض سطتهلزمهم بوا يباً عج

 .به ةف آال احي� ا نَّن الواحد مكوصفة اإلدراك تصدر عن  إنَّ  :قالوا

 ،كيف املدرِ عنٰى حصل ام حيصل ملاك إنَّ درإلا إنَّ  :عرة قالواشاواأل

ت مجيع دَ قِ فُ  إنْ وك اإلدراك حصل مدرِ لك املعنٰى للصل ذح إنْ ف

 وإنْ  كرامل حيصل اإلد حيصلمل  ]] وإنْ ٤٦ص /[[ ،ائطالرش

دهم بسبب ذلك إدراك وجاز عن .ائطرشيع المج تدَ جِ وُ 

هو  ٰىل ماق باملرئي علَّ يتع نْ أ  كدراإلامن شأن  ألنَّ  ،دوماتملعا

 فإنَّ  ،ودهل وجحال عدمه كام حيص ك حيصل يفلوذ ،عليه يف نفسه

العلم يف  ري جمرٰى ات بإدراك جياملوجود عرك مجيديُ ا واحد منَّال

ء اليش عدوم وبأنَّ ملراك بادإلق اتعلُّ لزم ي وحينئذٍ  ،قعلُّ الت عموم

ع بجمي لكذدرك يُ  أنْ و كان موجوداً ء قد ليشا سيوجد وبأنَّ 

 فرق بني ه الألنَّ  ،واللمس والسمع مِّ الشوالذوق من  حلواسِّ ا

لعلم ا  أنَّ اموك ،عدوم رؤية املح وبنييوالروا طعومالة رؤي

 طعوملا باستحالة رؤيةعلم وري كذا الم رضلة املعدوباستحا

 .حيوالروا

  ،ة بقَّ ال  يمظالساتر الع مع  اً ا رائي الواحد منَّ  يكون يلزم أنْ  وأيضًا 

ر  عٰىل تقدي ،اهق مع عدم ساتر الش  اجلبل العظيم وال  فيل  الىٰ ير وال

ا  منَّ ن يصحُّ وكا .اين ث لٰى يف ال وانتفوَّ يف األ دَ جِ وُ قد  ٰى عن يكون امل  أنْ 

  د يصحُّ وجوم كلَّ  أنَّ  هم وعند  ، ه موجود نَّ ذلك املعنٰى أل نرىٰ  أنْ 

  وأيُّ  .ٰى آخر معنب  نام تكوإنَّ ء ليش رؤية ا ألنَّ  ، لرؤيته ويتسلس 

ة  حيطعم والرا لإٰىل جواز رؤية اهب ذ د من ي لنفسه تقلي ىضٰ ل يرق عا

والقدرة   س العلموجواز مل  ،والصوت بالعني  ودة لرب وا واحلرارة 

  ألنف اب  هااللسان وشمِّ ها ب وذوق  ،وت باليد ة والصحي ا والطعم والر

  ؟ اتساملحسو ار كوإن  ة د سفسط جمرَّ وهل هذا إالَّ   ؟نذُ األُ ب  ا وسامعه

 . غة ل املبا قاالهتم هذه م ة يف يَّ ئطاس السوف مل يبالغو

*   *   * 

مة احليلِّ ا /اليقني  مناهج  ):هـ٧٢٦ت ( لعالَّ

 :ك اإلدرايف :لعرشونالبحث ا]] ٢٠٨[[ص 
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ة دراه للقدرة واإلايرتة، ومغوريَّ الرض املعلوماتوهو من 

ع وق  امنَّ إو، طعاً ق  ةممعلو يِّ ة باحلملختصَّ ا ألعراضا نريمها موغ

 اقالوا: ألنَّ  ،تهيادزإٰىل  األشاعرة ت بفذهلم، علل ايرتهغالنزاع يف م

  ، نيتحنا العا علمنا وفذإوبني حالنا منا علا ذإ بني حالنا  نجد تفرقة

 زيادة.ام هو النَّ إد الفرق ومستن

اجعة إٰىل ر لزيادةا موا أنَّ  زعنيسلكعبي وأبو احلل واواألوائ

 .ةاسَّ ر احلثُّ تأ

  ،وقالذو ،مُّ لشاو ،معسوال ،ة: اإلبصارمخست ااكواإلدر

 واللمس.

 ]: ارصالقول يف اإلب ] []٢٠٩[[ص /

قوم صار، فقال ة اإلبيَّ يف كيففوا تلاخمسألة: ] ١٢٩/١١٨[

،  القي املبرصني يوج شعاع من العيكون بخر امه إنَّ نَّ وائل: إألمن ا

 ر. جعفخ أيبة والشيالبرصة معتزل نم ب مجاعةمذه ووه

طباع صورة بانكون ي امإنَّ  هاألوائل إٰىل أنَّ  من ونروذهب آخ

 لعني. ايفملرئي ا

م  تحالة خروج جس فالسل ا األوَّ ن، أمَّ باطالدنا نعوالقوالن 

واستحالة  ،ابتكرة الثو عامل ويالقيف كرة الصيالقي ن من العني

 يم يفالعظحالة انطباع ستين فالاثلا امَّ أ و ض.اعرتقال عٰىل األاالن

ا يف هل ال حظَّ  لتية اادَّ يف امل عنه بانطباع املبرصر ذلعاصغري، وال

 ).رسارألا(اه يف كتاب نَّ، وقد بيَّ والعظم غري تامٍّ  صغرلا

عد ة لإلبصار باملعتزلو األوائل مسألة: رشط] ١٣٠/١١٩[

 ءوضلون أو ذا  نكوي ، بمعنٰى أنْ برصاآللة كثافة املسالمة 

ال  غاية الصغر، وأنْ  يفن كويال  ، وأنْ غريه نمن ذاته أو م ةئوإضا

رطني وحصول ملفاالقرب عدم البعد وب وحجا هامنون بيكي

 ها. لة أو حكمباملقا

د حصول نإلبصار عبوا حصول اواألوائل أوج تزلةعامل إنَّ  ثمّ 

 ة.يف ذلك األشاعروخالفهم  ائط،ذه الرشه

 عدم عىلٰ ا وخر استدلُّ وا، واألةرو الرضا إىلٰ وجئلون التاألوَّ و

نسبة  اويع تسم اً صغري د الكبري من البعينبرصا نَّ بأ اباإلجي

 ني.الع ه إىلٰ أجزائ

الصورة يف باع نطا عن ذلك بأنَّ  اع أجابوابوأصحاب االنط

املقدار  بعت يف انطر منها إذا يتها أصغؤ سبب لرقدار الصغريامل

العني،   اويةملرئي وزا قاعدته طوم خمرهُّ وت دَ عُ املرئي إذا بَ ، والكبري

 ه أصغر.في نطبعامل فكان ،صغرت الزاوية املرئي دَ عُ  بَ امفكلَّ 

عد املسافة ب ا بأنَّ وصحاب الشعاع أجابوأ  ]]٢١٠ص [[/

 .تامِّ ك الا اإلدر يقوٰى عىلٰ فال ،ةاألشعَّ  قفرُّ لتب سب

صورة  إنَّ  باع:ال أصحاب االنطمسألة: ق  ]١٣١/١٢٠[

 امنَّ إو ،اسحساإل ع عندهايق ة والليديَّ جلطوبة ارلاطبع يف ي ينئرامل

لك ذفل ،كةرِ دوهناك روح م ،فتنيوَّ جملبني اصعيقع عند ملتقٰى ال

ا مل ذإا مَّ أين، فاليدب مسحدة بخالف اللكة وادرَ ملتكون الصورة ا

زء  جخمروط إىلٰ   كلُّ بل انتهٰى  التقاطع يأةهن عٰىل ااملخروط يمتدّ 

 ني.صورت دةاحرة الووصلأدركت ارص، البمن الروح ا

 ىلٰ عني علالشعاع اخلارج من ا إنَّ ع قالوا: شعاال أصحابو

هذا ة قوَّ رئي، وملني وقاعدته عند االع سه عندروط يكون رأ خم هيأة

حدان،  ويتَّ رصبعند امل ا يلتقيان ي املخروط ومهسهم يفع الشعا

  يرىٰ  لب ء واحد،ٰىل يشة عيَّ خمروط قي سهامً ول ال يلتواألح

ن رفاعليه، والط منيسهلع اال بوقوخروط ملبطرف ا ءااألشي

 . امهتركادفتباين م  ،متباينان

روح جسم لا ل فألنَّ األوَّ ا ن، أمَّ ن عندي باطالذراوالع

ال م وتقدَّ يبحيث ال  ٰى دائامً ائه يف امللتقر بقعذِّ فمن املت ،طيفل

 ت.وقاألا الناس يف أكثركثر حصول احلول أل فكان جيب  ،ريتأخَّ 

 ، كام إذاكان واحداً  رئيدا عند املحتَّ ا نْ  إالطرفني ألنَّ ف الثاين اوأمَّ 

هام واحد من ك بكلِّ رِ كان املد حدامل يتَّ  روطني، وإنْ ملخام اهس داحتَّ 

 رئي نفسه.امل الي بعض املرئ

صورة  نطباع: إنَّ صحاب االأ قال  لة:مسأ] ١٣٢/١٢١[

 لكت عنطباال ،قابلها إذا نسادركها اإلنفيُ  رآةنطبع يف املتجه الو

 نية يف العني.ثا ةالصورة مرَّ 

 أنْ  مه يلزوألنَّ  .صغريال م يفيعظلباع اطا خطأ، وإالَّ لزم انوهذ

ذا إاجلدار  أنَّ  كام ا،يهطباع الصورة فآة عند انرال يظهر لون امل

 ر لونه.س مل يظهاباالنعك اخرضَّ 

القي  وينيلعج الشعاع من اخير هع قالوا: إنَّ حاب الشعاوأص

 لها. بيقاا معنها إٰىل  كسنعة ويآرامل

 . ضعيف ملا مرَّ  ذا أيضاً وه ]٢١١[[ص /

 : ة اإلدراكاتيَّ  بقيفل والق

ملنضغط اء اواهلي ن بسبب تأدِّ ام يكونَّ إالسامع  هور أنَّ ملشايف 

 خ.امإٰىل الصرع ومقروع بني قا

ء اوف اهله لتكيُّ : إنَّ فيه، فقال قوم د اختلفوافق ا الشمُّ وأمَّ 

 ئحة.االري ذة يفيَّ بك يشومخلابصل تَّ امل
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  يذ  نيفة مطيكون النفصال أجزاء له قال آخرون: إنَّ و

 شوم.ة إٰىل اخليائحالر

 زان.ئالوجهان عندي جا ذانهو

ة القوَّ  وهو أنَّ  ال حتصيل له، ه منب النا وجه بعيد ق وهاه

 هناك. كها وهورِ ق بمدتتعلَّ ة لشامَّ ا

 ة عناليخلاة بيَّ للعاا ةبوطط الربتوسُّ  صلام حينَّ إق، فالذوا وأمَّ 

أو  مسجلة افيَّ ينفعال تلك الرطوبة بكبا م، وهل اإلدراكالطعو

فيه الطة له؟ ائصة يف اللسان خمم غسمن اجلال أجزاء صفبان

 احتامل.

 ه باعتبارهألنَّ ان، وكات للحينفع اإلدراه أ نَّ إف ،لمسا الأمَّ و

دفع  ناك ـامَّ ل، وعنفلذوق جيتلب الار ااملنايف وباعتبيبعد من 

 م.ع كان اللمس أقدب النفمن جل قدمأ ررضال

يك،  حتر ةقوَّ  فيه س فإنَّ مل ةوَّ ق ي ذ كلَّ  وقد ظهر من هذا أنَّ 

قوٰى  بل هو ،واحدة ةوَّ ق  يساللمس ل أنَّ  قوم إىلٰ  بواختلفوا فذه

 :أربع

 رد.والبا رِّ مة بني احلا: احلاكوىلٰ األُ 

 س.لياباو كمة بني الرطباحلاوالثانية: 

 .واللنيِّ  الصلب بنية ماكة: احلثلاوالث

 لس.ماكمة بني اخلشن واألاحلوالرابعة: 

 .ىلٰ و األوا واحدة، وهلوهن جعوخروآ

*   *   * 

  ذان:ا - ٥٤

 ):هـ٤١٣يد (ت فالشيخ امل ه اإلماميَّة/علي قتفعالم بام اتَّ اإل

ة امَّ عالا اجتمعت ممَّ  ليهة عت اإلماميَّ فقما اتَّ باب  ]]٢١ص [[

 :نذااألفه من الخعٰىل 

ة: اللصقامة لمن ألفاظ األذان واإل ة عٰىل أنَّ ماميَّ قت اإلفواتَّ 

 قامة واألذانيف اإل داً متعمِّ  من تركها وأنَّ  العمل،خري  عىلٰ  حيَّ 

ها من  كتارك غري ة، وكاننَّلف السُّ خا اضطرار فقدغري ن م

 األذان. حروف

 نوع  ل اهللاورست متظافرة عن وايار ومعهم يف ذلك

 .ته عرت من ةألئمَّ ا

 ىلٰ حابة عصة فيام بعد أعصار المَّ وأمجعت العا]] ٢٢[[ص /

 .ناهرة فيام ذكنَّلسُّ ن اويك أنْ  لك، وأنكرواف ذخال

*   *   * 

 /ثانية)الات وصليَّ ملسائل امل(جوابات ا )/١(ج رسائل ال

 :)هـ٤٣٦(ت  رتٰىض د امللسيِّ ا

 ريخعٰىل  حيّ ( [وجوب :رشثالثة عة اللسأامل]] ٢١٩[[ص /

 :عمل) يف األذان]ال

كرتك تركه  وأنَّ ن، ألذاا عمل) يفلعٰىل خري ا عامل (حّي ستا

 ألفاظ األذان.  نم ءيش

 اراً عش ر هلااٰى ص، حتَّ ة عليهاملحقَّ ئفة طاالفاق اتِّ  أيضاً ة واحلجَّ 

 د.حَ ُجي [ال]  وعلامً  عدفَ يُ ال 

*   *   * 

  دسيِّ لا /ت)اارقي امليافل ائت املساب ا)/ (جو١(ج  سائلرال

 :)هـ٤٣٦ (ت املرتٰىض 

د  مّ حم(عدم وجوب : [عرش ةمسألة خاسم]] ٢٧٩[[ص 

 ]:ذانيف األ )خري البرش يلّ عو

د مّ حم ) العملعٰىل خري حّي ( قول عدب جيب يف األذانهل 

 رش؟ خري الب وعيلّ 

من ذلك  عٰىل أنَّ  )لبرشري اخ د وعيلّ حممّ ( :قال : إنْ اجلواب

يحة، صحالشهادة بذلك  نَّ فإ ،زألذان جاا ظلف رج مناخ قوله

 ه.علي ءيشمل يكن فال  وإنْ 

يف  )ة خري من النوملصالا(بدعة : [ادسة عرشة سمسأل

 ]:األذان

ة خري الصال( :رأذان الفج فني يقولون يفخالاملن ن لفظ أذام

 ل ذلك أم ال؟ نقو هل جيوز لنا أنْ ]] ٢٨٠[ص [/، )النوم من

ع وخالف  أبدد قف ن الفجر،اأذيف لك ذ ل: من قاوابجلا

 ك.ٰىل ذلع  وإمجاع أهل البيت ة،نَّالسُّ 

*   *   * 

  :هـ) ٤٣٦(ت    ملرتٰىض السيِّد ا   / رابلسيَّة (خ)الط  ملسائل جوابات ا 

 علمون أنَّ ن قال: أنتم تم: عرشة ملسألة الرابعا]] ٢٣٦ص [[

ة وثوابًا أ  ظمهالها وأعفضأ امل وعخري األ ، كلفةً عظمها مشقَّ

ري العمل) مع خ (حيَّ عىلٰ : األذان يف لواقوت أنْ  ملكز يف جيوفك

زول ؟ وكذلك النمنهًة شقَّ نفوس ملا  اجلهاد أعظم عىلٰ نَّ علمكم بأ

 . اموال واإليثار هباأل عن

ة التينَّ أ  :- قوباهللا التوفي -اجلواب   برة الثوايتبعها كث املشقَّ

ة بليس هي  ة عىلٰ األحكام، املختصَّ  والقلوبلنفوس ا بل املشقَّ

 الُيقَطع يف بعض األفع نْ أ ا ال يصحُّ ذفر، وهلوأ وأكثر ت نكاامب
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تهز نْ ه وإغريًا من بأنَّه أكثر ثوا عىلٰ  لم ذلك ل عكبل نو ادت مشقَّ

تكون  مانع من أنْ هذا ال  وعىلٰ ئر، الرسا طَّلع عىلٰ امل تعاىلٰ  اهللا إىلٰ 

 الظاهر هو يفهاد كان اجل ًا وإنْ ثرها ثوابألعامل وأكاالة خري صال

 نحمل هذا اللفظ عىلٰ  نْ أ ضًا يمكن أيو منها. ماساألج عىلٰ  ّق أش

عال، كسائر األف مومالع ]]٢٣٧[[ص /خلصوص، فال ُيراد به ا

 األعامل.كثري من  نة أفضل ثوابًا ملصالاو

خري) يف (د بلفظة يكون املراال  خر وهو أنْ اآل ابوواجل 

 يد حيَّ  يرامإنَّ واملبالغة، هو  ذيأفعل ال عنٰى م العمل) قولنا: (خري

هو يريد هذا و خري، فقال: خري العمل وذي هلعمل الا خري ىلٰ ع

 هين يف قولملفرسِّ ن امل قوم لغة. وقد قاباوامل لضي التفال املعنٰى 

َ اَء بِ َمْن جَ : تعاىلٰ 
ْ
ُه خَ َسنَ ا�

َ
ل
َ
هَ ِة ف

ْ
نَّه أراد ]: إ٨٩: ل[النم اْ�ٌ ِمن

نة من  سحلجاء با : منلاق  ىلٰ اأنَّه تعوك، الغةدون املب ذا املعنٰى ه

 هذا، وهذا واضح.  ع كلُّ ق، ويتها خريجه

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /اتالنارصيَّ 

لتثويب يف صالة ا( :ونلستُّ التاسعة وا ألةاملس ]]١٨٣ص [[

  :صبح بدعة)لا

  لفقهاء يفقد اختلف ااع أصحابنا، وإمج يهعلهذا صحيح و

 هو:ما  يبالتثو

لصالة:  اىلٰ إ ول بعد الدعاءيق نْ : التثويب هو أ فعيشالل افقا

 .تني يف مقبل األذانرَّ م )نومال من ريصالة خلا(

بعد  يقول هو أنْ  ويبالتث ل: ه قانَّ كي عن أيب حنيفة أ وُح 

 تني.مرَّ  )حلفالا عىلٰ  صالة، حيَّ عٰىل ال حيَّ (غ من األذان: فرالا

ل وَّ ب األثويلتابه: كان تُ كُ يف  قال هد أنَّ مّ كي عن حمُح و

 مة، ثمّ قان واإلاذبني األ )نوملا ]]١٨٤ص [[/ منخري الصالة (

ني ترَّ م )الفالح عىلٰ   الصالة، حيَّ عىلٰ  حيَّ (الناس بالكوفة  ثأحد

 وهو حسن. ة، مواإلقابني األذان 

دون  صالة الصبح ون يفسنم التثويب أنَّ  افعي إىلٰ شوذهب ال

 غريها. 

  مسنون.و غري: هيددقال يف اجله أنَّ ه نكي عوُح 

 وات.لصلسائر ا أذان يفعي: هو مسنون النخوقال 

 م: أنَّ مجاع املتقدِّ اإلة ما ذهبنا إليه بعد  صحَّ ليل عىلٰ لدا

 رشعي يقطع دليٌل  قومي جب أنْ ، لووعاً مرش انلو ك يبالتثو

 الف فيه.وبني من خ املحنة بيننا ليه،ع يل ذلك، وال دلالعذر عىلٰ 

 ه، ألنَّ ه ذمٌّ يلحقرك التثويب ال من ت نَّ أ  ال خالف يفف أيضاً و

 لفقهاء، وغري مسنون عىلٰ ال بعض  قوعىلٰ  نوناً سم يكون أنْ ا مَّ إ

 ال ذمَّ ما واركه، عٰىل ت ذمَّ ال رين مألا كال قول البعض اآلخر، ويف

 ا الذمُّ هب  صية يستحقُّ ومع عةبديكون  فعله أنْ خيشٰى يف ويف تركه 

 عة.يرش الأحوط يفو وىلٰ أ  كهفرت

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  املرتٰىض  يِّدالس /االنتصار

عٰىل خري  ل حيَّ ووجوب ق] [٣٥[ مسألة ]]١٣٧ص [[

 : األذان]يف العمل

واإلقامة بعد ان ذيف األتقول  ة: أنْ يَّ مامإلا ردت بهفا انوممَّ 

 خري العمل. عىلٰ  يَّ الفالح): ح عىلٰ  (حيَّ  :قول

 يه.علة قَّ حامللفرقة ا عإمجالك: الوجه يف ذو

 مابعض أيَّ  ل يفايقا كان لك ممَّ ذ ة أنَّ وت العامَّ وقد ر

عٰى وعٰىل من ادَّ  ،عَ فِ ورُ  َخ ِس ذلك نُ  عي أنَّ دُّ اام نَّ ، وإ النبيِّ 

 ما جيدها. ، وة لهلالسخ الدنَّال

 :ن]ا[التثويب يف األذ ]٣٦[ سألةم

 عنٰى وم ،نايف األذيب التثو ةة به: كراهيَّ ماميَّ إلا انفراد ا ظنَّ ممَّ و

 حيَّ  ،ةعٰىل الصال (حيَّ  :الصبح بعد قول ل يف صالةيقو ذلك أنْ 

 لنوم.اري من خ الةلصح): االفلعٰىل ا

  ب أيباصحة من أ ة ذلك غري اإلماميَّ هيَّ راوقد وافق عٰىل ك

الفراغ  يقول بعد نْ التثويب هو أ ]]١٣٨ ص[[/ا: نيفة، وقالوح

 .تنيمرَّ ، حفالال عىلٰ  حيَّ  ،ةلصالعٰىل ا : حيَّ انذمن األ

 د إىلٰ ولعيب مأخوذ من التثوقالوا: ا ك بأنْ ا عٰىل ذلوواستدلُّ 

الصالة  م أنَّ تقدَّ ا م ذكره، ومقد تقدَّ  ءيشد إٰىل عايُ  اموإنَّ  ،ءاليش

 إليه. عوداً  ذلك كونم فيولن من اريخ

لصبح ان اأذ تثويب مسنون يفال  أنَّ الشافعي يذهب إىلٰ  كانو

 مسنون. ديد: هو غريل يف اجلاه ق نَّ أ  هكي عن، وحُ غريه ندو

 وات.الصل ئرون يف أذان سامسن قال النخعي: هوو

ملنع منه واه، تَ نا إليه من كراهيّ بة ما ذهصحَّ  يل عىلٰ لدلوا

 م.تقدَّ  ياإلمجاع الذ

 عٰىل ذلك يقوم دليل رشعي نْ ب أ جلو عاً ولو كان مرش اً وأيض

 ولو كانت عيفة،د ضحاآأخبار  ىلٰ جعون إ يرامنَّ وإ ،وال دليل عليه

 راأخب نَّ  أىلٰ ع ا يف غري موضعلندلَّ وقد  ، الظنّ أوجبت إالَّ  ة ملاقويَّ 

 كام ال توجب العلم. لالعم وجب تال اآلحاد
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ا مَّ ه إ، ألنَّ عليه  ذمَّ ب التثويلا من ترك فال خالف يف أنَّ  ضاً أيو

، أو لفقهاءاعض ب هبعٰىل مذ نوناً مس ]]١٣٩ ص[[/ يكون أنْ 

ين ال مر كال األمنهم، وعىلٰ  وم آخرينق  مذهب ىلٰ ن عنوس مغري

معصية  يكون أنْ  علهف شٰى يفخيو تركه يف مَّ ذ تاركه، وما الٰىل ع ذمَّ 

 الرشع تركه. وبدعة فاألحوط يف

*   *   * 

 ):ـه٦٦٤(ت  وسبن طا يلُّ ع)/ ٢ج ( ئفالطرا

 :ومن من الخريالصالة  :ذان األيف مرزيادة ع ]]١٨٩[[ص /

  وهنمخليفتهم عمر ك لرواية عنتناقضت به اا ف مائرطومن 

مع روايتهم  ،ومنري من الة خالالص :ناذد يف األه زانَّ يذكرون عنه أ

 َميِْديُّ ِيف اْحلُ  َكُرهُ لَِك َما ذَ  ذَ  ِيف مْ هِ اَيتِ وَ َفِمْن رِ  ،خالف ذلكب ألخبار

 َعنْ  ،طَّاِب اْخلَ  نِ ُعَمَر بْ  ْسنَدِ مُ  ِحيَحْنيِ ِيف لصَّ ا ْجلَْمِع َبْنيَ كِتَاِب ا

َقاَل  :اَل قَ  ،اِب طَّ ْخلَ ْبِن ا رَ ِه ُعمَ دِّ جَ  َعنْ  ،َأبِيهِ  َعنْ  ،ْبِن َعاِصمٍ َحْفِص 

  : ُكمْ دُ َفَقاَل َأحَ  ،َربُ كْ أَ  اهللاَُأْكَربُ  اهللاُ :نُ َؤذِّ «إَِذا َقاَل املُ :  اهللاَِرُسوُل 

ْن  أَ َأْشَهدُ  : َقاَل اهللاُ،  َلَه إِالَّ إِ  َال  نْ ُد أَ ْشهَ أَ  :اَل قَ  ُثمَّ  ،ْكَربُ أَ  اهللاَُأْكَربُ  اهللاُ

دًا َرُس  َأْشَهدُ  :اَل مَّ قَ ثُ  اهللاُ، الَّ إِ  َال إَِلهَ   نَّ ُد أَ هَ َأْش  :َقاَل اهللاِ،  وُل َأنَّ ُحمَمَّ

َالةِ َعَىلٰ ا َحيَّ  :مَّ َقاَل ثُ ، اهللاِ دًا َرُسوُل مَّ ُحمَ  َة قُ  َحْوَل َوَال  َال  :اَل قَ  ،لصَّ وَّ

، اهللاِبِ  إِالَّ  ةَ  ُقوَّ َوَال  َل َال َحوْ  :اَل قَ  ، اْلَفَالِح َحيَّ َعَىلٰ  :مَّ َقاَل ثُ ، هللاِابِ الَّ إِ 

َه لَ َال إِ  : َقاَل ُثمَّ  ،َربُ َأكْ اُهللا  َربُ َأكْ  اهللاُ :َل َقا ،َأْكَربُ اُهللا  َأْكَربُ اهللاُ  : َقاَل ُثمَّ 

 .اْجلَنََّة» َخَل دَ  بِهِ َقلْ  ِمنْ  اهللاَُلَه إِالَّ  إِ َال  :َقاَل اهللاُ،  إِالَّ 

  ْنيَ ْمِع بَ ْجلَ ا تَاِب كِ  ضًا ِيف َأيْ  يُّ  اْحلَُميْدِ ُرهُ َذلَِك َما َذكَ َوِمْن 

ِحيَحْنيِ ِيف  َنبِيَّ  نَّ َة أَ ْبِن ُمِغريَ َة ُمرَ َس َرَة وَ وَحِديِث َأِيب َحمْذُ  الصَّ

 إِالَّ  َال إَِلهَ نْ  أَ دُ هَ َأْش  ،َربُ َأكْ  هللاُاَأْكَربُ  اهللاُ :انَ َهَذا اْألَذَ لََّمُه عَ   اهللاِ

َهُد َأنَّ ْش أَ اهللاِ، دًا َرُسوُل  ُحمَمَّ نَّ أَ  ْشَهدُ أَ  اهللاُ، الَّ إِ  ْن َال إَِلهَ  أَ َأْشَهدُ اهللاُ، 

داً  َهُد َأْش ، اهللاَُه إِالَّ َال إِلَ  َأْشَهُد َأنْ  :ُل ُقوُد َفيَ ُثمَّ َيُعو، اهللاِ ُل َرُسو ُحمَمَّ

داً ُد َأنَّ ُحمَ هَ َأْش ، اهللاُالَّ َلَه إِ إِ  َأْن َال  دًا مَّ ُحمَ ْشَهُد َأنَّ أَ ، اهللاَِرُسوُل  مَّ

َالِة يَّ َعَىلٰ حَ  ،اهللاِ ُل وَرُس  تَ ( الصَّ   )، ْنيِ تَ َمرَّ ( َفَالِح َحيَّ َعَىلٰ الْ  )،ْنيِ َمرَّ

 .اهللاُ إِالَّ َال إَِلهَ  ،َأْكَربُ اهللاُ  َربُ َأكْ  اهللاُ

 صفة يف رٰى ت لهف :لكتاباف هذا لِّ بد املحمود مؤال عق 

 عمر إنْ  تجازسا فكيف؟ ن النومري مالصالة خ :همنبيِّ  ن عناألذا

ان ما مل يزده اهللا ألذيزيد يف ا أنْ  اك حق� لعنه يف ذية واالر تناك

وكيف ؟ ذلك منه ل مسلموكيف قب؟ لهرسووال  ]]١٩٠[ص [/

 ؟انة األديالعقول وقلَّ  ضعف اللو ،ه إٰىل اآلنالعمل ب استمرَّ 

 ِويَب ثْ بُّ التَّ ُأحِ  َوَال  :مِّ اْألُ اِب َقاَل ِيف كِتَ افِِعيَّ َأنَّ الشَّ ْوا وَ رَ  َوَقدْ 

بِْح  ِيف  َها الصُّ   بِيِّ ِك َعِن النَّ َحيْ َملْ  وَرةَ ذُ ِألَنَّ َأَبا َحمْ  :اَل قَ  ،َوَال َغْريِ

 .َدهُ ثِْويَب َبعْ لتَّ  اهُ رَ َوَأكْ  ،نِ ْألََذاَياَدَة ِيف الزِّ ا هُ َفَأْكرَ  ،يِب التَّثْوِ َأنَُّه َأَمَر بِ 

*   *   * 

  :واا دةراا -  ٥٥

 :)هـ٤٣٦(ت  تٰىض رد املسيِّ ال /ينالدِّ  لوصص يف أُ لخَّ امل

 ق هبا:لَّ يتع اوم رادة إلباب الكالم يف ا ]]٣٥٣ص [[ /

ا جيد نفسه أحدن أنَّ  عٰىل ذلك ي يدلُّ الذ ]]٣٥٥ [[ص/

 يف راً ومفكِّ  اوظان�  اً دتقعفسه منعلم كام ي، رضورةً  صداً وقا اً يدمر

ام نَّ له، وإثم شبهة يفوال  ه،إلنسان من نفسده اا جيأوضح ممَّ  ءيش

 يعلم من سائر أحواله، وكامال بهة يف متييز هذه احلشتعرض ال

 أنْ  لمه من غريه، نحويع ككذل ةً ن نفسه رضورك ما ذلنحدأ 

كون ال وول، هغرين وه دونح اهإيَّ  هاً وجِّ م وماللكله با خماطباً يعلمه 

 ال صحَّ ل، وعفاق الفعل باللُّ تع مَ لِ طرار ملا عُ باض لوماً ا ذكرناه معم

صد املشري واملواضع ق  ألنَّ  ،عة عٰىل اللغاتضف املواعرَ يُ  أنْ  ضاً يأ 

 املواضعة.ر رُّ ٰىل تقفال سبيل إ ماً معلو كني ا ملذإ

  ىلٰ ن ذلك إونه مجيد ماع  يرجول: أالَّ يق أنْ  حدٍ وليس أل

 ؟دتقاالعوا يالداع

 ىلٰ ع جيده من نفسه فياممل يكن احلال   ما ذكرهلو رجع إىلٰ  هألنَّ 

ر، دفع الرضفع وام هو اعتقاد الننَّ إالداعي  نَّ أ  ن قبل،م ها ذكرنام

 له د نفسه مريداً جي  وتارةً  ه ينفعه،نَّ ء أ اليش يفا أحدن وقد يعتقد

صل حي مل اإلرادة هوالداعي كان فلو ، لكال جيدها كذ نْ خرٰى أوأُ 

 قد يدعوه إىلٰ  داعيالني قائم، والعي يف احلالدا ألنَّ  ،ا الفرقذه

ء أبعاض ذلك اليش يتساوٰى فيهه وجٰىل ع هء حيرضيش لِّ ك

ينه، يتناوله بع ٰى حتَّ  ضبعن ض دوعومع هذا فرييد أكل ب ارض،احل

عض، بن الم ّص لداعي غريه أخمن ا لكلَّ ا يكون ما عمَّ  أنْ جب يف

 لفعل له.اتناول  ]]٣٥٦ /[[ص تٰىض واق 

له  سبق العلم بأنَّ ده يملخاطب لنا وقصنا بحال اعلم وألنَّ 

هو  يكونه أسبق من غريه كيف بوما العلم  ا،طابنخ ىلٰ إ اعياً د

 ؟!ذلك الغري

ه قد ألنَّ  ،فظاهر تهياً مش همن كونتي ذكرناها ال حلالاز ييا متوأمَّ 

 ق إالَّ لَّ تتع ة الوهلشوا ،ركه أصالً دال يُ  وما  جالً ه عاد ما يرضُّ يري

 أحواله سائرلل ارقة هذه احلاومف ،كرِ فع به املدت وما ينتكاباملدرَ 

 عليه. لَّ دَ يُ  نْ أوضح من أ وناظراً  اً كومدرِ  دراً قاكونه  نم

حصوهلا عن  ىلٰ وا علُّ اه فالذي يدكرنا ذممَّ ل احلا وإذا ثبتت
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ل واأح، وهاي حيصل فأالَّ  جيوزن كاقد  ل يف حالٍ ام حيصنَّ إمعنٰى 

ام قلناه يف ٰى كمن ثبوت معن ف، فال بدَّ حدة ال ختتلوا هاكلُّ  املريد

 .ضارئر األعت سااثبإ

مع   ؟واحلال واحدة يريد ه يريد وال يتم أنَّ عل: كيف ادَّ قي فإنْ 

وكذلك  ، يريدلداعي أالَّ ت اومع ثب عي وال جيوزلداند اعد ريه يأنَّ 

 .يريد ي أنْ علدواا اءجيوز مع انتف ال

 بعض الداعي عىلٰ يد مع ثبوت ن غري مروكي وز أنْ جي: قد لناق 

 نٍ عله بعد زماوفره خَّ أف القيام إىلٰ  عيمن دعاه الدا نحو الوجوه،

 اول تنيفة ويمتسا ا الداعي إٰىل أفعالٍ أحدن، وقد يدعو اخٍ مرت

، همن غري بدالً عض أحدها بر عٰىل ؤثِّ ها ويُ بعض فرييد الداعي هلا

  يكون كذلكوأالَّ  اً دكونه مريز من جوا هناكرذة ما حَّ ص بتفث

 احدة. واحلال و

اإلثبات يف ح ة لقددارثبات اإليف إ دحا الكالم لو ق هذ عٰىل أنَّ 

ي، لداعان كاد ملييكون نر ه كام جيب أنْ نَّ أل ،األعراض ثبات كلِّ إ

مع   إذا صحَّ لسالمة، و اة الدواعي وقوَّ  مع كيتحرَّ  كذا جيب أنْ 

واز كونه ج أيضاً  صحَّ  ه،دِّ ض كجواز اً ائزة جركحون بيك نْ أ لكذ

 .هذا احلدِّ  عىلٰ  يداً مر

 االختصاص  نىٰ من مع دَّ ، فال بعنٰى مل ه مريدبت أنَّ ذا ثوإ

 ال اورةجملا نَّ أل، فيه  كونه حاال� يضيقت يوجب احلال له، وهذال

 عراض.األ  عىلٰ إالَّ  تصحُّ 

إليه طريق فالل يفصالت يلسبة عٰىل اإلراد م بمحلِّ لا العفأمَّ 

ادة لبه عند اإلرق  يف ناحية من حيث جيد اإلنسان نكا ، وإنْ سمعال

ن هذه الَّ دة والنظر حيرااإل نَّ أ  ب، يعلمالتع من والفكر رضباً 

 موقوف عىلٰ  صيلالتف عىلٰ  قلبلهو ا املحلَّ  لم بأنَّ والع الناحية،

 .السمع

 أنَّ  ثبت قد :يدال املرات حعٰىل إثب ر]] دليل آخ٣٥٧[ص [/

وال  رباً ه اخلرب خ ملا وقع من ريداً ه منولوال كور، رب وآمأحدنا خم

 أنْ  حيتاج إىلٰ  ربان اخلك نْ ، وإاتطابخلا وكذلك سائر اً أمر األمر

 مريداً ون يك نْ أ إىلٰ اج ت، واآلمر حيونه خرباً لك اً يكون فاعله مريد

ه نادقص امفيفقا فقد اتَّ  هذا الوجه اختلفا من ا وإنْ ومه ،مور بهللمأ

 املريد. حالة عٰىل من الدالل

وكذلك   ،بخرب لف جنسه ما ليساخلرب خيا كان أالَّ  قيل: فإنْ 

 ؟اً خمالفمل يكن  فاعله وإنْ  لفيه من أحوار مؤثِّ  ىلٰ حيتاج إفال  ر،األم

له ومن  مث نكا وإنْ  ،يقع كذلك ال  ما ريغ  اً خرب ع كان ما يقفأالَّ 

عرض  ال حيتاج الامك ،اً ديفاعله مر كون ىلٰ تاج إحيجنسه فال 

 ه؟ه حملَّ ه يف حلول قصد فاعلإىلٰ  حالِّ ملببعض ا ختصُّ امل

، يكون غري خرب نْ جيوز أ  هنرب بعياخل أنَّ و ،هذا  م كلُّ لِّ ُس وإذا 

ا  مثمّ  ؟ةصف عىلٰ  ه يكون فاعلكذلك أالَّ يكون ه ال من أين أنَّ 

 كذلك كان الَّ أ و ؟يداً رمك الصفة هي كونه تل  أنَّ الدليل عىلٰ 

 حواله؟عدا ذلك من أ  ض مابعل

عٰىل هام احد فهو التباساجلنس و عٰىل أنَّ  الذي يدلُّ  اا: أمَّ قلن

لسوادين كذلك اينا بتامثل قضوكام  ،نيالسواد تباسلكااإلدراك 

 .مهاا بتامثل ما جرٰى جمرنقيض نْ جيب أ 

ول ق من سمع ألنَّ  ، اإلدراكعىلٰ  نيشتبهاام ا: إهنَّ قلنام إنَّ و

ال بعينه،  دار عن زيخبإٰىل اإلوهو يقصد به  )ائمق  ديز(: لالقائ

 اً ون ساهييك نْ أب ، وهو غري خمرب )ئمزيد قا(قوله:  بينه وبنيل فصِّ يُ 

 ز عٰىل الكالموِّ ُجي  ان منة التباسهام كلقوَّ وعن غريه،  ياً أو حاك

، الً وَّ أ  هو الذي سمعه اً انيثسمعه  يكون ما أنْ  زاً وِّ جمة عاداإل

 كالم.ء القاب دعتقا نكذلك مو

 وز أنْ جي ،خرباً يقع فيكون  نفس ما عٰىل أنَّ  لُّ الذي يدا فأمَّ 

 تفيده امة إنَّ لعربيَّ ا أللفاظا نَّ أها: من، ةريرب، فأشياء كثري خد غوجِ يُ 

اضعني، تور املاتيباخصل حام اضع يف األصل إنَّ والتواملواضعة، 

 اصة أهنَّ خصوملاة ذه الصيغه وا يفال يتواضع نْ ز أوكان جيوقد 

ون  تكتوجد فالبعينها  فذه احلروت هلك لكانرب، ولو كان ذللخ

 .خرباً 

متنع ي خر ملآلا دين غريالزي حدان اخلرب عن أ لو كه نَّ أ ومنها: 

 نيكو ه أنْ الذي من حقِّ  ]]٣٥٨أحدنا اللفظ /[[ص  ليفع أنْ 

  ، بن خالد د يار عن ز اإلخبإىلٰ  هيقصد بو  عبد اهللا بن زيد نع اً خرب

ويف ، ار عنهببه اإلخ قصد الذي ل دون الثايناألوَّ ن ع ن خمرباً يكوف

 ه إىلٰ يتوجَّ  صده بالق، وأنَّ واحداللفظ   أنَّ ك دليل عىلٰ فساد ذل

 ه. عنملخرب ا

يل سب ريكون للقاد لوجب أنْ  غايراً اللفظ لو كان مت نَّ أ ومنها: 

ن يكو امه وبني نعين زيد بع خرباً ون كوجد فييز بني ما يتمي الإىلٰ 

 .اللفظ واحد أنَّ  مَ لِ سبيل عُ  لكن إٰىل ذمل يك امَّ لفه، غرين ع خرباً 

م لَ عمل يُ  نْ إو رباً خم اً دزيم علَ يُ  ة أنْ صحَّ  ذلك يقتيض نَّ أ ومنها: 

 ،ذلك  له، ونحن نعلم خالف تأثريإذا كان القصد ال  اً كونه مريد

 يسلني ما ب وا هو خرببني م فصللإٰىل ا طريق لنا الَّ  أ يضتيقو

 لك.كذ
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م، يف الكال زوالتجوُّ ع ل التوسُّ بطِ ا القول يُ هذ نَّ أ  ومنها:

لفظ لا عملستَ يُ  أنْ ب ام يصحُّ ز إنَّ تجوُّ ال ورية، ألنَّ الت أيضاً ل بطِ ويُ 

 نه يف غريه.يء بعضوع ليشوامل

مثل اللفظ مل عستَ يُ  أنْ هو  زالتجوُّ  يقول: إنَّ  أنْ  حدٍ وليس أل

 ريه.ء يف غليش ملوضوعا

ا  حدمهأ  عىلٰ  حُّ فيام يص بدَّ  فال نيثل ني إذا كانا مللفظا نَّ أ وذلك 

عمل مثل هذه ستَ يُ  وإذا جاز أنْ   اآلخر،عىلٰ  يصحَّ  أنْ األحكام  من

عٰىل ذلك ستعامهلا بعينها يف ا جاز أيضاً  مر واألربخلا  غريظة يففللا

 ز.سبيل التجوُّ 

عنه  ِرب ُخي  عٰىل أنْ  قدرن ي م نحصار  اقول يقتيضال  هذا  نَّ أ  نها: م و 

  .يف ع خالف الض ب  ذا الباب يف ه   ن القويُّ يكو   ه نَّ ، وأ حالٍ   كلِّ يف  

 حلِّ  امليفد  الوقت الواحق يفلقدرة ال تتعلَّ ا ك ألنَّ ام قلنا ذلوإنَّ 

قول  حروفأكثر من جنس واحد، وبنس الواحد اجلحد من اولا

، فيجب مكاللا ه منما هذه صورت لكلِّ  ةثلامم )مئزيد قا: (القائل

 عٰىل قدر وقٍت  يف كلِّ روف حلا من عدد هذه اً حدنا قادرأ ون يك أنْ 

د من ر عدمناه من انحصاذا ما قدَّ ر، ويف هدَ ه من القُ ناا يف لسم

ملا   عن غريهم ِرب ُخي  أنْ  ل جمهوده يفبذٰى لو تَّ ، حعنه ِرب ُخي  أنْ  يصحُّ 

 قادر. لِّ كمن  كذلف خال مٰى منه، ونحن نعلتأتَّ 

 فةألخبار املختلن إرادة اوتك أنْ  اهنما ذكر ىلٰ عيلزم  وال

من   ا يقدر عليهم  ]]٣٥٩ ص [[حصار /انٰى إٰىل  أدَّ ، وإالَّ احدةو

ن ع اراً بخإار ألخبون اكت ادات التي هبااإلر وذلك أنَّ ، اراألخب

  من  ناهٰى تق بام ال يحدة يتعلَّ الوارة خمتلفة، والقدرة يمجاعات متغا

ذكرناها، وط التي رشبال ثلتاميف امل ذلك  جيوزالام ، وإنَّ تلفاملخ

 .امثلةروف املتاه يف احلمنه ما ألزرادات ال تشباإل نَّ أ  فبان

رة دلقيفعل با نا أنْ أحد يقول: إذا جاز أنْ  ألحدٍ  وليس

 يقدر عٰىل كلِّ  ب أنْ بعينها، ومل جي جهةٍ  يف كوناً  لٍّ حم كلِّ  يفحدة لواا

جاز مثل  ، فأالَّ ادةرإلبادل ب الىلٰ ع لِّ  املحاه يفوجود حَّ ، لصواحدٍ 

 ؟لك يف األلفاظذ

ا املتامثل إذقها من لَّ  متعنحرصت واحدة الالقدرة ال نَّ لك أوذ

 تق ف والولملختان قها م متعلَّ رصينح ، كام الملحالُّ اختلف ا

 تامثل يف املحلِّ ن املق به مذلك ما يتعلَّ كواحد، وليس  واملحلُّ 

د عٰىل حثر من جزء وابأك قلَّ ال تتعا ألهنَّ  ،دواحت الق لووااحد وال

 كلِّ  نرب به عخي أنْ  يصحُّ اللفظ الواحد  نَّ أ  الوط، فلوه الرشهذ

 خبار.ن األما يقدر عليه مل النحرص د عٰىل البدزي

يف   لة متغايرة كام قلناثروف املتاماحل حمالَّ  عي أنَّ يدَّ  نْ أ ه وليس ل

حد، وا جره خماي كلَّ رج الزخم أنَّ  ومعلامل نم وذلك أنَّ ، األكوان

هذه  الِّ ض حمبعت هلذا متٰى حلقحرف، و لِّ كوكذلك خمارج 

ت  ، وإذا صحَّ ذلك املخرج حروف كلِّ  ر ذلك يفف آفة أثَّ احلرو

قد  ع خرباً وق فس ما ن من أنَّ  دناهصق  تها مابصحَّ  صحَّ  هذه اجلملة

نه وكب اختصَّ  من أمر له ، فال بدَّ خرب يكون غري ان جيوز أنْ ك

ات مع جواز هذه اجله ضببع اختصَّ  ـامَّ لر هجلوا ، كام أنَّ اً خرب

يد ال خيلق تقيمر ما، و ألإالَّ  اخيتّص هب ها وجب أالَّ  غرييف نهكو

 ،يدمرغريه  نَّ إٰىل أ  حدناأ   يضطرّ جب أالَّ ه يونَّ أ قول أيضاً هذا ال

 .ةلَّ باألد  مكتسباً  يكون إالَّ ل الالفاعل فاع علم بأنَّ لا ألنَّ 

ا  هنَّ ادة إذا ثبت أ اإلر أنَّ   بطالنهبنيِّ ي يُ الذف : اينثاملذهب ال امَّ فأ

ا وما هي  ع إٰىل جنسه لحال يرجلإجياهبا  يد، وأنَّ للمر جب حاالً تو

ان ك  فاعلىلٰ إمن فعل سها نج دَ جِ ب متٰى وُ فيج عليه يف نفسها،

 نيلفاعلا بب العلل ال يتغريَّ موج ألنَّ  ،ثل هذه احلالميوجب  أنْ 

جب ة، وما يوكه يف العلم واحلرقولي ما دِّ ح ]]٣٦٠[ص /[ ىلٰ ع

 .مجلةو أ  ملحلٍّ  حاال� 

 :ة]هة والكرادنٰى اإلرا[يف مع :فصل

أو  ،نكون ما ال يكوادة إر ب إٰىل أنَّ ناس من ذهيف ال أنَّ  علما

 ي.والتمنِّ جنس الشهوة منيكون،  ام يكون ال

 يكون،ال  ألنْ  ةً هن كراواإلرادة تك إٰىل أنَّ هب ومنهم من ذ 

 .لك فساد ذبنيِّ ن، ونحن نُ ويك ألنْ  ون كراهةً يك ال ة أنْ رادوإ

ة الشهو نَّ أ منها: ، وه من وجبنيَّ وة فتُ هدة من الشز اإلراا متيُّ أمَّ 

 دجيوز املري ما بكلِّ  قة تتعلَّ رادإلوات دون غريها، كارَ باملد ختتصُّ 

 حدوثه. 

   التهٰى شملواه، إلي ياً مؤدِّ  وأ  راد قد يكون رضراً امل نَّ أ ومنها: 

 بتناوله. فعنتَ ا يُ  ممَّ إالَّ  يكون

ذلك   عتقد صحَّ اجوده إذا و ما ال يصحُّ ريد ي قده نَّ أ ومنها: 

 لشهوة.مثله يف ا، وال جيوز فيه

ما يناله  ي يشته نْ أ  زوال جيوه، ريغ ه قد يريد فعلنَّ أ ومنها: 

 ه.غري

ل دة بارإلنفي ايالشهوة من النفار ال في ما ين نَّ أ ومنها: 

ن ول املشتهٰى ملصوم بتنااام مكره يف أيَّ ر ينف ه قدألنَّ  ،ها معاجي

 ل واملرشوب.أكوامل

 وة.دون الشه جه باإلرادةع عٰىل وقالفعل ي نَّ أ منها: و
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 رادة.إلاوة دون هالش بعيت انه ملتذ� كو نَّ أ ومنها: 

  شتهيملمن ا راد، وال يصحُّ يُ  نْ أ رادة نفسها تصحُّ إلا نَّ أ نها: وم

 وة.هلشا

يشتهي  نْ أ  يصحُّ الء ويكره مثله، واليش د يريده ق نَّ أ : هانوم

 ن مثله.فر عينو ءاليش

خرٰى، وضعيفها أُ  شهوة تارةً ال قويَّ  هجيد نفس قده نَّ أ : ومنها

 خيتلف.ال  ]]٣٦١رادة /[[ص  اإلوحاله يف

يف   ة، وذلك ال يتمُّ رادالفعل يدعو إٰىل اإل ما دعا إىلٰ  نَّ أ ها: نمو

 ة.ولشها

دخل حتت تباد، والشهوة ال للع مقدورةاإلرادة  نَّ أ  نها:مو

 قدورهم. م

 .ةغري قبيح ة القبيحهوبيحة، وشرادة القبيح ق إ نَّ أ : ومنها

  عىلٰ  .عطببع هي نفار الالط تكون كراهة أنْ  ل بطِ اه يُ وما ذكرن

جيد أحدنا  ب أنْ ما ال يكون شهوة يوج إرادة كون نَّ قول بألا أنَّ 

ه ال نَّ ملا املعلوم أ  اً ريدمحاله  الفصل بني ةبلقتسملار موألُ ا أراد متٰى 

ا ا أراد مذإ وحاله ن،ه ال يكواملعلوم أنَّ  د ماراأ ون، وحاله إذايك

تهي، ملشا الألمرين حاله ححد اعٰىل أ  ألنَّ  ،ه يكوننَّ املعلوم أ 

 ل املريد.اآلخر حاله حا الوجه ىلٰ وع

لة عٰىل دال لكذ يف امنَّ دحالوا ه ال فصل جيدهبأنَّ  ويف علمنا

 م.اد قوهلفس

ال من يريد لسؤ كني  ما ذكروا ملو كان عىلٰ لاألمر  عٰىل أنَّ 

من  الفصل تبنيَّ  ه إذانَّ أل، معنٰى  ؟)له أم العهل ف( :هريفعل من غال

 .ةجالسؤال ح اىلٰ إ فسه مل يكن بهن

 إنْ  افأمَّ  ،عٰىل احلقيقة شهوةإرادة ما ال يكون  ا قالوا: إنَّ إذهذا 

اللتذاذ امعنٰى الذي يوجب ولل الشهوةلفتها جلنس امخبا وفرتاع

، ا شهوةبأهنَّ  يكون قت بام اللك متٰى تعلَّ مع ذا وهك، وسمُّ املدرَ ب

 نلفرار عن ام وههلم ما حاول يتمُّ ال  ة، وحينئذٍ ا يف عبارفقد خالفو

 نْ ري أ ستفهذا ال  نأيت عىلٰ ا الألنَّ  ،ريد ما ال يكونيه تعاٰىل أنَّ لقول با

 . مشتهياً اىلٰ عن توكي

مفارقته ف يلٍّ ع بوا يذهب إليه أ عٰىل م الً كان قو فإنْ ، يمنِّالت افأمَّ 

 .كلدة ال تشلإلرا

أبو ليه عٰىل ما يذهب إبق القول  القلب يطايف ىمعنً نكا وإنْ 

  أالَّ ق باملايضعلَّ تي يالتمنِّ نَّ أل ،دةاراإل يضاً ق أ رايفهاشم فهو 

ي نِّلتما ألنَّ ذلك فيها، ووز  جتالة ادرإلاوما كان،   حدِّ ن عىلٰ يكو

، وال همنء يف يش رؤثِّ ه ال يُ أنَّ  يفء ق به عٰىل سواما يتعلَّ  حاله يف سائر

 ة ضدٌّ رادبخالف ذلك، ولإلواإلرادة ه عٰىل وجه  وقوعتيضقي

 ]] اإلرادة وال٣٦٢ص [راد /[يُ  أنْ  ه يصحُّ نَّ ي، وأللتمنِّل وال ضدَّ 

 .ينِّتملٰى ايتمنَّ أنْ  يصحُّ 

أحدنا  من أنَّ  -لإلرادة وة هقة الشقبل يف مفارمن ناه رذكا وم

لوم ما املع يكون وبنيه لوم أنَّ ده يف ما املعيري ما جيد الفرق بني ال

 نيب  قوهلمعىلٰ  لصفال ألنَّ  ،ينِّالتميف  واضح أيضاً  -  يكون أنَّه ال

ل ويستحيل وص أنْ جيب جده، وكان عٰىل هذا نما   واجبلنياحلا

 يوجد،  ملا الالَّ إ قوهلم متمنّياً  ىلٰ يكون عه ال ألنَّ  ،اهمتنَّ ما إىلٰ  نٍّ متم

يامن اإل قطُّ  اومل يريد نير املؤمنوسائ  الرسولكون ي أنْ وجيب 

يف فوا لاخ ار، هذا إنْ فَّ الكُ  جرٰى جمراه من  هلب ومنمن أيب

 . مقدَّ ت ما إىلٰ  منا معه العبارة رصع اخلالف إىلٰ رج ، وإنْ ٰى ناملع

ا:  همن، كراهة فوجوه ادةراإل عٰى أنَّ ادَّ  من قول هب سدا يفما فأمَّ 

 هبني كونل كام يفص ، وكارهاً  يداً ه مرونك حدنا يفصل بنيأ  نَّ أ 

 ه لوجب أنْ دِّ ة لضء كراهادة اليشو كانت إر، فلمعتقداً و مريداً 

 جيدما  الٍ ح كلِّ  ه عىلٰ ضدَّ  متٰى أراد دِّ هة للضاركنفسه المن  دجي

نفسه أو من  اإمَّ  عٰىل البدل،ين ضدَّ لا يدير نْ أ وهلذا صحَّ ك، ذل

د ومن هتني من املسجاجل يفة من نفسه الصالو إرادته حغريه، كن

 ل.البدالبابني عٰىل  خيرج من نْ س يف داره أوهو جال ه، وإرادتهغري

د ري مريغيكون   أنْ اىلٰ ديم تعقلاجيب يف كان  هنَّ أ ومنها: 

نة،  حس رتوكلوا، وكهار كراهة تيقتيض دتهراإ نَّ أل ،فلللنوا

 ة.بيحق احلسن وكراهة 

 بالواجب،غريه القيام  من داً ري ز بني كونه مميِّ دنا يُ ح أ  نَّ أ ومنها: 

  مرين.األ  قول ال فصل بني  هذا اللنوافل، وعىلٰ منه ا  اً د كونه مري و 

احلال  ادين يفمر انكون الضدَّ ي ي أنْ دِّ ؤيُ  ا القولهذ نَّ أ  ومنها:

وهذا ين، الضدَّ  اولتتن ةحدواة الداإلرا بل إٰىل أنَّ ، ةحداالو

إراديت  نَّ أ  يف نقوله أيضاً  ز عٰىل مائل عندهم، وغري جاتحيسم

ٰىل الدواعي، مر يرجع إأل ال يصحُّ ه ] أنَّ ذ[إ ،اندَّ ضاين ال يتالضدَّ 

تكون  ب أنْ جياهة القعود كر ألنَّ  كلإٰىل ذ يؤدِّ يُ ه ام قلنا: إنَّ إنَّ و

ء أراد اليشٰى ك متلكذو ها،دِّ مع تضا ةً ويرس يمنةً  كةرحلا ةإراد

ه ونك راهته له يوجبحدمها، وكأ يكره  ان جيب أنْ ضدَّ  هالذي ل

نا يف ح، ولملصحِّ وجب ال ملر اتعذُّ  جبآلخر، فيا للضدِّ  يداً مر

ه انتقصَّ  نْ أنا علَّ ر، لظن هني] أحد الوج]٣٦٣/[[ص  طع عىلٰ الق

 .ة اهللايَّ شبعد بم فيام



 ٤٨٩  ...................................................................................................  اإلرادة والكراهة )٥٥(ف / لاألحرف 

 :ا لههنتارومق دم اإلرادة عٰىل املراتقدُّ يف  :صلف

 دةرايف اإل  بدَّ قارنه، والتم املراد وتتقدَّ قد  إلرادةا علم أنَّ ا

 ،رادةم اإلتقدُّ  ال إشكال يفر فيه، وؤثِّ اد لتُ رتقارن امل رة من أنْ ؤثِّ امل

 فعله،ي ل أنْ قبعليه  اً معل وعازللف داً مريجيد نفسه  حدناأ  ألنَّ 

 لسبب. ال اب يف حبَّ ملسا دويري

مها دُّ قت ر فيه، وأنَّ ؤثِّ تُ لملراد تقارن ا أنْ  من  بدَّ  الا هنَّ إ  :ام قلناوإنَّ 

 نْ أ ن جيوز اك قد وجهٍ  قع الفعل عىلٰ يث يح من ،يكفي يف ذلكال 

 أحد الوجهنيٰىل ون ما له وقع عيك يجب أنْ  خالفه، فيقع عىلٰ 

 حدمها. بأأجله  نم ليختصَّ  ،باً حصام

 دأح عىلٰ  هر يف وقوعهو املؤثِّ  رادةم من اإلا تقدَّ ن ماك ولو

 أنْ ال جيوز  هقوعه يقع عٰىل وجل وال يف ح لكان الفعجهنيالو

 ك.ذلوم خالف منه، واملعل بدالً ه رييقع عٰىل غ

 يكون مجلةً  وقد ،قد يكون فعالً اإلرادة، ر فيه ؤثِّ يُ ما  أنَّ  واعلم

تدأ املبف، دمبتدأ ومتولِّ  :ىلٰ إد ينقسم احفعل و وه وما، الألفعان م

ببه لس ب : مصاحعٰىل رضبني دتولِّ ملوا، ة لهدجيب مقارنة اإلرا

ارنه يق أنْ  ب أيضاً د جيولِّ لسببه من املتفاملصاحب  ،عنه خٍ ومرتا

ه ألنَّ  ،بهرن اإلرادة لسبتقا وز أنْ املرتاخي جير فيه، وؤثِّ دة لتُ رااإل

ج عن مقدور رث خحي د، منجوملوم اكح ب يفبَّ املس ودوج عند

 فاعله. 

 يم الذ، كالكاليئاً فش يئاً شد وجال يعا ما هو مجلة من األفأمَّ ف

ل وَّ فيه مقارنة ألرة ثِّ ؤون اإلرادة املتك يجب أنْ ف، وأمراً  ع خرباً يق

فيه ر ؤثِّ يُ  ال جيوز أنْ مجيعه، و تقارن كن أنْ ه ليس يمألنَّ  ،نهم جزء

 مجيعيف تأثريها يف  يبَق  فلم م،دَّ قتا عنه مل ةرتأخِّ م ه أولة مدّ وهي مق

كم يرجع إٰىل احل ألنَّ  ،ر يف مجيعهثِّ ؤو تُ أ ه لأوَّ  نتقار  أنْ اخلرب إالَّ 

علم رٰى اختصاص الب جمتالكجيري يف هذا ااخلرب، و عمجي

 ]] يرجع إىلٰ ٣٦٤ /[[ص ريهكان تأث وإنْ العامل،  ل يف بعضلوباحل

 لة.مجلا حيلَّ  نْ ن أ كيممل جلملة ملا ا

 : رادة ال توجب الفعلاإل  أنَّ يف :لصف

 من أنْ  عل مل خيُل الفجبت وأ  لوا عٰىل ذلك أهنَّ  ذي يدلُّ لا

وال  ،ببَّ مسللإجياب السبب  لمعلول أولة ه إجياب العلَّ وجبت

 خيتصَّ  أنْ  ه كان جيبألنَّ  ،علللإجياب ا بةتكون موج جيوز أنْ 

فها ال الاخت ىلٰ ع العلل ألنَّ  ،صتصامن االخ اً رضب الفعل بمحلِّ 

  ة فيَّ كييف  صون بينها وبينه اختصاتك نْ  بعد أ املعلول إالَّ  توجب

ومل توجب  ه عاملاً ناحلالة يف زيد كووم لجب العد، وهلذا أووجوامل

ب يف توجَ واحلركة  القلب، صُّ رادة خيتاإل نعلم أنَّ نحن و ه،لغري

من   هٍ وج عىلٰ كة وبني احلر ينها، فال اختصاص براف البدنأط

 وه.جولا

 مهلا، وقد علمنا تقدُّ معلومت ة ملا تقدَّ علَّ  ت: فلو كاناً يضوأ 

 د.لمرالة اداإلر

 ا الهنَّ حال وجوده أل م يفعدَ تُ وم املراد تتقدَّ  ادةراإل : فإنَّ وأيضاً 

عدمها   ألنَّ  ،ومةوهي معد لعلوب املوجة ال تتبقٰى، والعلَّ 

 ي توجب.الت جها عن الصفةرِ ُخي 

 ألنَّ  ،ببل إجياب السفعدة الارإلا توجب ز أنْ وجييس لو

 أنْ  صحَّ ك ل ذلاللو، ببَّ سسبب هي قدرة عٰىل امل الالقدرة عىلٰ 

عل فاال يعمل بأالَّ  ن غري منعمب  يوجد املسبَّ وال بل السبيفع

 داً كون متولِّ ي رج من أنْ ثانية خل ةب بقدرسبَّ فعل امل درته فيه، ولوق 

 .مبتدأً كون ي إٰىل أنْ 

 ب، فلوعٰىل املسبَّ  ةة السبب قدردرق  أنَّ  نمه نارذكما  تثب ذاوإ

قدرة  رجة التي الخلايف ا كةرت احلبت اإلرادة موجبة ألوجكان

ك ُحي  ده أنْ يف ية درالذي ال ق  -ز راد العاجأ ، وكان جيب متٰى يهاف رِّ

 نَّ ا أ ، وقد بيَّنَّل املحلِّ السبب واحتامك لوجود لٰى ذأتَّ تي أنْ  -يده 

 .بسبال عىلٰ  قدرته

 عليها. قادره غري احلركة ألنَّ  دام مل توجإنَّ يقال:  نْ أ يمكن  وال

 د يفات املرالسبب ألوجباب إجي ةجبموانت ك: فلو وأيضاً 

ر يتأخَّ املراد قد  ا أنَّ منعل ]]٣٦٥د /[[ص حال، وق  الثاين عٰىل كلِّ 

ان ك عل الغري وإنْ يوجب ف أنْ  جيب أيضاً  ة، وكانريكث قاتاً أو

 به.  عاملاً  علن الفاكي مل وإنْ  كمحملا لفع، والزاً اجع

ق بفعل تعلَّ دة تاراإل نَّ أ ا قد علمنا نَّ أ  ذلك عىلٰ  به لَّ دِ ا استُ وممَّ 

 هرظاخالف يف ذلك  وخالف من ،ق بفعلهام يتعلَّ د كي املرغري

يده من لنا فيام نرحا أنَّ  نا رضورةً فسلم من أنا نعألنَّ  ،سادالف

نعلمه  ماحال  نَّ أ ا، كام غرين من دهيا فيام نرنحالالف وسنا ال خينف

  نٍّ ه متنَّ إ :لغريايقال فيام نريده من  ز أنْ جا دورنا غرينا، فإنْ قمن م

 ع الفرق.ا، الرتفانام نريده من أنفسفي كجاز ذل ،أو شهوة

فعل  وجبتة ألجبرادة مو، فلو كانت اإلذلك بتث وإذا

 . احدٍ و حدٍّ  رين عىلٰ قت باألم، [و]لتعلَّ الغري

لغري من حيث مل  ا توجب فعل مل امإنَّ  ا ا: إهنَّ قولوي نْ م أ هل وليس

 د.ع من التوكيملنٰى ارجمي جير كذل للمريد، وأنَّ  راً مقدويكن 

در عٰىل  للقا راً يكون مقدو أنْ  ب جيبسبَّ امل ا أنَّ نَّد بيَّ ا ق ألنَّ 



 اإلرادة والكراهة )٥٥(لف / حرف األ  ................................................................................................... ٤٩٠

من  عاً يكون مان ب جيب أنْ بَّ عن املس ةمن القدرع ، فام منالسبب

 بب.لسا عىلٰ قدرة ال

 ،يكون منعاً  جيوز أنْ  ال ٰىل وجهٍ ع رتفاعها زال جيو ما أنَّ  عىلٰ 

ن م منعاً فكيف جيعل  ري،لغ اً ورقدون مكي دور زيد ال جيوز أنْ ومق

 وليد اإلرادة؟ت

 :سبابألإجياب ا توجب األفعال ة الادراإل عٰىل أنَّ  ا يدلُّ وممَّ 

ما نه وبني بي ونكي ه أنْ لِّ غري حم د يفولَّ ت سبٍب  كلِّ  من رشط أنَّ 

 ن أحدنا أنْ ّح مه، وهلذا مل يصماسَّ  ة ملامماسَّ و ة له أ سَّ فيه مماد لَّ تو

واألصوات وما ات دالعتاماحلركات وا ريهيف غ دهي تامدعد باولِّ يُ 

فها الب مع اخترناه، واألسباي ذكلذا ط مع الرشالَّ جمراها إ جرٰى 

ا الفهتاخر مع دَ القُ  نَّ أ  كام ط،هذا الرش إالَّ  دولِّ ا ال تُ قة يف أهنَّ فمتَّ 

بني  صولهح ط ال يصحُّ ذا الرشهيف اجلنس، ور املقدو ةقفمتَّ 

 اجلوارح؟ عالفتوجب أ لقلب، فكيف ا حتلُّ  األهنَّ  ،اإلرادة واملراد

يف ال التي تظهر ألفعا جبا توول: إهنَّ يق أنْ  حدٍ وليس أل

 ح.ره اجلواذينها وبني هة التي باملامسَّ  رحاجلوا

م سك اجلرِّ ُحي  نْ من أ  دَّ بة فال امسَّ املكناه بء حرَّ يش لَّ ك نَّ وذلك أ

يف ركة احلئ نبتد ا]] علمنا أنَّ ٣٦٦[[ص قد /ه به، والذي يامسُّ 

ب به عٰىل من ذهام اشتنَّ إصل هبا، وما يتَّ يك رغري حتاألطراف من 

عل الفراد متٰى أ ناملتمكِّ  ة القادرادن حيث إرا موجبة مهنَّ  أ إىلٰ 

 . ةجبا موم أهنَّ فتوهَّ لة، حما ال دَ جِ وُ 

 أنْ من  موجبة للمراد بأوىلٰ  اإلرادة نَّ أ يقتيض نْ أبيس ذلك ول

 مع  د إالَّ وجَ يُ ام ال منه واحدٍ  كلَّ  نَّ أل ،هايوجب املراد  أنَّ يقتيض

د جَ وك قد يُ املراد، وكذل ع منتنيمد اإلرادة وجَ و، وقد تُ هصاحب

به، بل اشت الذيالوجه  يف امهنال فصل بيرادة، فاإل ويمنع من املراد

رب، من حيث كانت ق رادة كان أ اإليوجب  دارامل نَّ ل: إيق  لو

 .كرتي ل أوعتابعة له فيام له يف رادةاإل

الدواعي  موجبان عن ة واملراد مجيعاً راداإل نَّ فلو قيل: إ عد،وب

 لُّ ، وكه يوجدانبساعي وبحلديتبعان ا ام معاً هنَّ أل ،بقرأ لكان

 واضح.  هذا

ريد امل أنَّ  نم ة موجبةرادإلا ئ يف أنَّ مللجبه اق تعلَّ  ما اوأمَّ 

ه يعلز جيو نْ ا أ إمَّ  لو من أمرين: خيإٰىل أقرب األماكن ال للحركة

 الضدُّ  خيُل عليه مل  زجا فإنْ ، جيوز ذلكال  ها أواف إٰىل ضدِّ نرصاال

إرادة ان بك فإنْ ، ةدبغري إراو ع بإرادةيكون وق  من أنْ عله ف ذيال

 الو ين،ضدَّ لل اً يد كونه مريضيقتهذا م الفعل، وقدَّ تي أنْ  يجبف

ن م السهو ال بدَّ  ألنَّ  ،هورادة وعٰىل سبيل السإيقع بغري  نْ أ  جيوز

تحالة سإلرادة احلركة واهو سسبب الة ب، ومضادَّ سب مهدَّ تقي أنْ 

حلركة اع إرادة م احلركة تامع إرادة ضدِّ ة اجالتحامعه معها كاساجت

 معنٰى  ذاالثاين، وه يفدها احلركة جتب وجوأنَّ  الَّ إفلم يبَق  -

وجود   أنَّ ني الكالم عىلٰ ه بُ نَّ البطالن، ألح فواض - بااإلجي

 ملنا فيام تقدَّ دلَّ  ديح، وق هذا هو الصح، وصحُّ ي ال رادملاإلرادة مع ا

 عليه.

  فيفعل يف لهّم يبدو يريد احلركة ث أنْ  ذاه  يس يمتنع عىلٰ ول

 له. ةٍ مصاحب دةٍ راإالسكون ب الثاين

 أنْ ب ليس جي هألنَّ  ،حصحي غري لسهو أيضاً ا ه يفوما ذكر

 لفعفياين ثيسهو يف ال أنْ  ممتنعٍ غري مة، وو أسباب متقدِّ هيكون للس

 .لألوَّ أراده يف ا ما ضدَّ 

 : دة إلراا اء ال جيوز عىلٰ البق أنَّ  يف :فصل ]]٣٦٧[ص [/

ء يشلل مريداً نه كو رج منقد خينا دأح أنَّ  لكعٰىل ذ الذي يدلُّ 

 تبقي جيز أنْ  بقٰى ملت ةاإلراد كانت لوله، ف كارهاً  يكون من غري أنْ 

يف مر واأل ت،يالباق اجمراه كسائر األجناس رٰى أو ما ج  بضدٍّ إالَّ 

ٰىل  إ نافال حاجة ب ، رظاه ضدٍّ  إىلٰ  كونه مريداً  من جنا خيرأحد أنَّ 

 الداللة عليه.

املراد من  رج بخروج خي امنَّ إه : فلعلَّ ليقو نْ أ  حدٍ وليس أل

 .هق اإلرادة بلُّ ة تعصحَّ 

مع جواز كون ذلك  ،كونه مريداً ن خيرج ع دق ه أنَّ  وذلك

 .مراداً ء يشال

كون وم دال ي نْ ال تبقٰى أ انتك إنْ  جبفيول: قي وليس له أنْ 

 صلة.متَّ  تاً قاأواحد، ويستمّر ء الولليش أحدنا مريداً 

رادة ال كانت اإل تنع وإنْ يم ال مريداً  ونهار كرتماس أنَّ  وذلك

 نَّ أل ،نه مريداً كوله يف اح فيستمرّ ثلة تاميفعل إرادات م بأنْ تبقٰى 

ال ما د حبع االً ح ددِّ ُجي  ابعة للدواعي جاز أنْ نت تاإلرادة إذا كا

 .تاً ثاب لدواعيدام ا

دنا  أحن ة كوصحَّ يف بقائها   أنَّ قٰى تبا ال  أهنَّ عىلٰ  أيضاً  ا يدلُّ وممَّ 

ّم ث لٍ عبفقت إذا تعلَّ  ا قلنا ذلك ألهنَّ ام، وإنَّ يعلمه ماضياً  ملا اً ديمر

جمراه،  رٍ  جاوال ه ليس بضدٍّ ألنَّ  ،يوجب عدمها ه الضيُّ مف مٰىض 

 فساد ذلك. نا موقد علة باملايض،  قلِّ ومتع يهف ن ماويك فيجب أنْ 

 ةاإلراد لتي جتري عىلٰ فة اتلخين األسامء املبيان معا يف :فصل

 : ائدهاز فويُّ متو الكراهةو
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فقد  اً راد شيئمن أ  لَّ ك بداللة أنَّ ، ةرادة هي املحبَّ اإل أنَّ  علما

 تا مل جيب ما ذكرناه.ختلفه فقد أراده، ولو اه، ومن أحبَّ بَّ أح

 اب� إلنسان من كونه حمج ارحدة خيلكراهة الوابا إنَّ ف :اً وأيض

  أنَّ ىلٰ ع يدلُّ  يضاً أ  وهذا ه،ت الكراهة بقلَّ تعي لألمر الذ داً ومري

 حد. معنامها وا

ذكرتم   ب ما جو اميقال: إنَّ  أنْ  ن]] وليس يمك٣٦٨[[ص /

 ،إٰىل صاحبه اً حمتاجة اإلرادة واملحبَّ  واحد من كلُّ ن حيث كا نم

 نْ ، وإٰىل أنام غرياٰىل أهنَّ ل إصق املورتفاع الطري اإىلٰ  يدِّ ؤيُ  ذلك ألنَّ 

 اهل.جلتب ابا ذلكلناه، و ما عقدة عىلٰ زائ نٍ عاجيوز وجود م

ه  ألنَّ  ،آلخر اهو املحتاج إىلٰ  عل أحدمها جي يمكن أنْ  وال

وله وجد املحتاج كام نقيمل  ليه وإنْ إ ملحتاجا دة وجوب صحَّ جيو

  العلم واحلياة.يف

يقال:   نْ استحال أ  وإنْ  ) اً النف بُّ فالن ُحيِ (م: وهلق بقعلُّ التا وأمَّ 

حم،  لراهم والالد بُّ ُحيِ و وجاريته ولده بُّ ُحيِ ك ذله يريده، وك إنَّ 

 طالقإ ألنَّ  ،البطالنضح اذلك فو يف كلِّ اإلرادة  عملستَ مل تُ  وإنْ 

ض هبا عٰىل َرت ع يُ ة، والعليه األدلَّ  ر فيام يدلُّ ؤثِّ ال تُ  تاالعبار

 ما يطابق إىلٰ  ورصفهاعن ظاهرها  دولالع بجيبل ة، األدلَّ 

 ة.األدلَّ 

ة، لك املحبَّ فكذيات باق ال ق بالذواتتعلَّ ت الاإلرادة  أنَّ وكام 

 من يئاً يد شرأُ د منافعه وال ريأُ ني إنَّ  ):يداً ز بُّ حِ أُ (ٰى قوهلم: ومعن

عٰىل  وتعويالً  راً اختصاحبوب عٰىل احلقيقة ذفوا ذكر املوحه، ارِّ ضم

ريد أُ  ريد منافعه والأُ  وا:ليقو أنْ م استطالوا فكأهنَّ  ه،ة بعرفامل

ن  كثري ميفعادهتم  هذاه، وبُّ حِ أُ  :ك قوهلمذل مقام واه، فأقامارَّ مض

 ظلفواستحسنوه مع ذف ثّم تعارفوا احلة، ملخترصألفاظهم ا

ريد أُ (لوا: ٰى يقوإلرادة، حتَّ انوه مع لفظ حسمل يستو ،)ةحبَّ امل(

يف  ةٍ يَّ كيفبلفاظ وا بعض األصُّ خي ع أنْ نمتس يلي هألنَّ  )،زيداً 

  ، هيف معناكان ه ورا جمجرٰى  ما يف كلِّ وا ذلك ومل يفعل ،االستعامل

ة، وال حلاجعن قضاء ا )ائطغ( قوهلم:ون بعربِّ يُ م هنَّ أ   ترٰى أَال 

 ؟غائط عنٰى قوهلم:م معناه ظفل يف كلِّ ذلك  ونيستعمل

  بُّ حِ أُ (م: وهلٰى ق نمعان و كله نَّ أ  :ة ما ذكرناه صحَّ بنيِّ والذي يُ 

 ،فعهنامل داً ريم نيكو أنْ ه حبِّ ب فيمن أُ  ما ذكرناه مل جيغري )زيداً 

 )فالن منافع بُّ فالن ُحيِ (وا: ذوف فقالحا املهروأظ م لووألهنَّ 

عنٰى ما امل أنَّ  ىلٰ ذلك ع فدلَّ  م،أبلغ يف مرادهشف ولكان أك

 ناه.رذك

وز وجياه، نكرا ذ مفجاز عىلٰ  )ولده بُّ ن ُحيِ فال( ا قوهلم:وأمَّ 

 ورهرس  انمنه ملك ريبهمتقإليهم و ه يريد النظرأنَّ به  راديُ  أنْ  أيضاً 

 بذلك.

وقال  تاع هبا، يريد االستممعناه  )هجاريت بُّ ُحيِ  فالن(: وقوهلم

، اً زة جماملحبَّ بالشهوة ا ن ععربَّ ه نَّ وأ ستمتاع هبا، ي االقوم: يشته

]] ٣٦٩[ص /[ اي يف الوجهني جمرٰى مم جيروالقول يف اللح

 ية.اه يف اجلاركرنذ

ها مجع أوا هب عد االنتفايعناه يرم )الدراهم بُّ ُحيِ (: هلمووق 

 . خارهاوادِّ 

دته ه يريد عباأنَّ فمعناه  )تعاىلٰ اهللا  بُّ ن ُحيِ الف(وهلم: ا ق وأمَّ 

 .يائهلأووشكره وتعظيم 

ا عٰىل جرائهإ ما ذكرناه صحَّ  )ةاملحبَّ (ٰى عنيف م حَّ صوإذا 

 . يداً ن مراك حيثمن  القديم تعاىلٰ 

 لَّ ، وكءهشاد فق اً ئاد شيمن أر كلَّ  ألنَّ  ،ي اإلرادةفه ةملشيَّ ا افأمَّ 

 ادة، والرالرضا هو اإل ذلك، ويفال شبهة ، ود أرادهمن شاءه فق

 ريد.لذي أُ ا احلدِّ  ...عٰىل  رادملا دَ جِ  إذا وُ إالَّ  ٰى بذلكسمَّ يُ 

  ،عللفان اعبالفعل خيالف الرضا  الرضا عند أيب هاشم أنَّ و

 فاعلال ىلٰ ف إضيذا أُ فإ ناه،أفاد ما ذكر فعللإٰىل اضيف إذا أُ  هألنَّ 

لتعظيم ا ه يستحقُّ فاد أنَّ أ  )املؤمنمن   راضٍ ه تعاىلٰ إنَّ ( لنا:قوك

ن مَّ ع راضٍ  ه تعاىلٰ إنَّ ( ل:ل [و]هلذا يقا، قالتبجيل والثوابوا

 الواملؤمنني، و  نبياءن األكالصغائر م )أفعاله يسخط بعض

رضا ال يوهمه ألنَّ  ،ائحقب هأفعال ويف )عل زيدبف رٰىض (: قالي

ت له نكا  وإنْ نيَّ عل املعمنه هبذا الف رٰىض ي ل:يقا لكن، عميباجل

 رضاها.ال آخر ال يأفع

  احداً و لوالفاع لفعلاب ا وجيعل الرضا هذيفخيالف  بو عيلٍّ وأ 

 بعضاً  أفعاله وساخطاً ببعض  نع من كونه راضياً م خمتلف، ويغري

 خالفه لو له بأنَّ لقو عتلُّ وي  ،املرادكامل وقوع  رضال العجي، وآخر

 دوناهللا  بعض قضاءب ه يرٰىض يف أحدنا: إنَّ قال ي أنْ  يمتنع ز ملجا

 بعض.

لمة   كىلٰ عاتاهللا بقضاء  لرضاة اطريق ألنَّ  ، ءليس بيشوهذا 

مل يكن  جلميعبا له، فمن مل يرَض امل مجيع أفعشتوهي ي ،ةدواح

ه حكمة نَّ أعٰىل  ال مستدال� ، ولبعضاب ياً راض عٰىل احلقيقة

هذا أبو هاشم يف  ذكره فام، ل الكلَّ يشم قيالطر نَّ أل ،وصواب

 .ىلٰ أو
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م يف ا تقدَّ ممَّ  دها،ذا وقع مرااإلرادة إالرضا هو  عٰىل أنَّ  والدليل

 ة.دة هي املحبَّ رااإل نَّ أ  ل عىلٰ ستدالاال

  اقهاقتح اسيف  ،...إلرادة فهي القصدا امَّ ]] فأ٣٧٠[[ص /

 ة،رنأو كاملقاله  ةنون مقاركويملريد، بفعل ا قلَّ  يتعا االسم أالَّ هذ

 صد.ه قا بأنَّ تعاىلٰ  هللاٰى سمَّ ، ويُ ن قصريم بزمايتقدَّ  بأنْ 

مت أو تقدَّ  هتمتقدَّ  إذا هفساملريد لفعل نادة و إرا العزم فهفأمَّ 

 أنَّ  ل عىلٰ ليدال لعزم، من حيث دلَّ ٰىل باتعااهللا ٰى سمَّ يُ  سببه، وال

 طني النفس هوووت، هنذكرس ما اده عىلٰ م مردَّ قال تت ادته تعاىلٰ إر

 فعله اإلنسان يففيام عٰىل  مل إالَّ عستَ اد يُ ك يه النَّ  أ عينه، إالَّ زم بلعا

 ة. مشقَّ 

ة يف قلبه، لَّ ا يد، وكانت ح ر فعل امل  ت لذا تناو دة إ ا ر ة: اسم اإلنيَّ وال 

 تكون  نْ يف ذلك أ   طَ قد ُرشِ ف ، ة له رن ا مة للفعل أو مق مقدَّ   ء كانت وسوا 

 كام الل فيه تعاٰىل عم َت سيُ  دون وجه، وال  وجهٍ  عىلٰ  ا الفعل يقع هب  ا ممَّ 

  يف القلب.ه احللول  يث اعترب فيمري من حض عمل ال تَ س يُ 

  لمتناولة لفعت ذا كانإ ،اإلرادةبه  فَص والختيار: فيُ ا افأمَّ 

نت اك  أو ،ادرمن فعله، وقارنت امل أيضاً  املريد، وكانت هي 

 لة.كان مج نْ ه إبارن سبيق ارنة بأنْ ملقا

 اختيار. هنَّ بأر الفعل املختا نفسف وَص يُ وقد 

ٰى  سمَّ ويُ  ،واحدط فيهام لرشعينه، فابر الختياهو ايثار: واإل

 م والتبجيل،ظيوالتع باوولت الثتنا اإذا ها، وألهنَّ بعينرادة اإل

 . )املؤمنني  ويلُّ ه تعاىلٰ إنَّ (وهلذا يقال:  

و أ ، دارنت املراا ق إذ ميب هاشعند أ  قاً لُ ة ُخ رادإلا ٰى مَّ ستُ و

 .لهحكم املقارن  كانت يف

والغضب  ، املعادي إىلٰ  ضارِّ امل ة وصولداوة: هي إرادوالع

 ناه.فيام ذكر ري جمراهاجي

 رٰى السخط.جموجيري  ،ةالكراه إىلٰ  جعه يرقيل: إنَّ وقد 

 إٰىل املبغوض. ملضارِّ ا صولالبغض: هو إرادة وو

 يه.لإ خلريراهة وصول اه كإنَّ  ل:د قيوق 

  تعليقه بالفعل نَّ أ  شم، وعند أيب هاو الكراهةهف ط:خا السفأمَّ 

ما  عىلٰ  حداً ألمرين واجيعل ا عيلٍّ  وعل، وأبايقه بالفتعل خيالف

 م يف الرضا.قدَّ ت

*   *   * 

 ):ـه٤٤٩الكراجكي (ت  ح)/ أبو الفت١ ائد (جوفلكنز ا

 : ديالقول يف املر ]]٧٨ص [[

 أحد ىلٰ د إاصقولة هو القعملة وايقريد يف احلقامل نَّ أ م اعل

 ه.ريره دون غإيثاقصده وه املوجب له بببالا طرين اللذين خدَّ الض

 يل أنْ تستحالتي ملخلوقني من صفات اهذا و ]]٧٩ [[ص/

بحانه ال يعرتضه سإذ كان  ،نيملالعا بُّ ر يقة هبااحلق يفف وَص يُ 

 ٰىل ماعذ كان هذا إ ،وفكر ةرويَّ  ٰى وال يفتقر إٰىل أدن ،خلواطرا

و هفت وا وقد ألفعاله أهنَّ مري اىلٰ اهللا تع إنَّ  :ٰى قولنانام معإنَّ ف ،اهنَّبيَّ 

ريه من غوجب  ٍب ملسبِّ  و موجوداً وال ه ،اغلةا غري شهبعامل 

 من سهوٍ  تعاٰىل يفعل ال اهللا  بأنَّ خِرب نُ  أنْ  اندإذا أر صحَّ ف ،له مريداً 

 نكووي ،فعلهل مريد هو :ولتق ه أنْ غريمن  ٍب اوال بإجي وال غفلةٍ 

يف  ال يكون إالَّ ناه كرذ حقيقته كام ألنَّ  ،عارةتالوصف اسذا ه

 ث.حدَ امل

 :دليل

ه نَّ أ  ، باإلرادةعاىلٰ هللا تيف وصف ا ة قولناعٰىل صحَّ  لُّ والذي يد

 ا أنْ إمَّ  :حالنياألمر من  ُل خيمل  يف احلقيقة اً ن مريداك حانه لوسب

ام ك ،بحقالوللحسن  مريداً  يكون أنْ وجب ل ،نفسهل يكون مريداً 

ال بح الق وإرادة .حلسن والقبحبا اً امللنفسه كان ع كان عاملاً  ه لوأنَّ 

 هللا سبحانه.ز عٰىل اوجت

 .لاعلق األفيف خ ةعٰىل املجربِّ  اً ررَّ يت حميف هذا يأوالكالم 

 ريه غأنَّ  مَ لِ حات عُ بّ د املقيري ال جيوز أنْ   اهللا بت أنَّ ث فإذا

 . فسهنل مريد

تكون  ا أنْ مَّ إ :حالني ناإلرادة م  ختُل مل ،ةدابإر مريداً كان  نْ وإ

 . و حادثةأ  ،ةيمقد

 .سواه  ه ال قديماه من أنَّ نَّبام بيَّ  ،ةن قديمتكو حيل أنْ ويست

فات التي لصنفي ا باباخل يف ذا ده ة يفٰىل املجربِّ م عوالكال

 ة مع اهللا تعاٰىل.ا قديمعت املجربة أهنَّ ادَّ 

ا  ه وإمَّ سا لنفإمَّ  ، يزل ملامفي اً ديرسبحانه م هللاان اكو فل ضاً يوأ 

انع ه ال منَّ أل ،يزل  ملده فياميكون مرا ب أنْ لوج ،همعبإرادة قديمة 

 ال لاألفعا ه مندوجولكان ما ي ،هوبينبينه وال حائل  ،ا أرادهله ممَّ 

اإلرادة حاصلة  ألنَّ  ،بعض ر بعضه عنيتأخَّ  ]وال[ ،أوقاتهف ختتل

ام مل يليس بمريد ف ه أنَّ  وضحه ملَّ وهذا ك ،قتو لِّ ك دة يفوجم

 معه. قديمةٍ  رادةٍ إل ال لنفسه وال ،يزل

 أنْ  بعد ريداً يكون م أنْ  إالَّ  يبَق هذا مل  لإذا بطو ]]٨٠[[ص /

إلرادة ال ا ألنَّ  ،حيلستي يضاً أ  اوهذ ،ثةحمدَ  دةبإرا ن مريداً  يكمل

 لٍّ حم ريغعاٰىل  تواهللا ،حملٍّ  والعرض يفتقر إىلٰ  ،ضاً  عرتكون إالَّ 
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ال جيوز  كام ،هرية يف غه حالَّ كون إرادتت وال جيوز أنْ  ،اضعرألل

 ريه.يف غ لُّ حت بقدرةٍ  وقادراً  ،هيف غري لُّ بعلم حي ملاً كون عاي أنْ 

 ،ه عرضألنَّ  ،هيف غري ال فيه وون الكت أنْ  جيوز أيضاً وال 

 .ادهوجو دهوبوج ويصحُّ   ،حيملها  حملٍّ والعرض يفتقر إىلٰ 

 جلاز أنْ  ،يف غريه وال ،هبا  مريدٍ  يفالإرادة جد تو نْ أ از و جول

 غريه. ]يف[ا وال ك هبيف متحرِّ ال  كةحرتوجد 

 هيأةون تك نْ وز أوليس جي ،مللجس هيأةاحلركة  نَّ إ :قيل نْ إف

 يه.ة فالَّ غري ح

 ؟جيوز ذلك ال مَ ـولِ  :اقلن

 أنْ  جبفو ،ةاسَّ ك باحلاجلسم مدرَ  ةهيأري تغي ألنَّ  :قيل إنْ ف

 فيه. به حاال�  ريَّ ذي يتغملعنٰى الا نكوي

  تغريَّ قد ي ،له مل يكن مريداً  د أنْ بعء ك املريد لليشوكذل :لناق 

 ه.حتلُّ رادته تكون إ أنْ فوجب  ،نفسه يه حسُّ لع

 ؟ةاداإلر سُّ حت واسِّ احل نم يشءٍ  أيُّ  :يلق  إنْ ف

 ؟لصداعا حيسُّ  يشءٍ  يِّ أوب :قلنا

 .ورةً يف موضعه رض داعصال ملأ درك يُ  نسااإلن إنَّ  :قيل فإنْ 

 .هبا كهدرة بعينها أ سَّ م إٰىل حاتكم أرش م نرَ لف :اقلن

 ،ه حسِّ يعلم بتغريُّ  ،احلقيقة ملريد يفا ذلكوك :لنقو ولنا أنْ 

 ًة.رضورفسه ذلك من ندرك ويُ 

 تعاٰىل  هللا ريض ا(ملفيد ا شيخنا مالمن ك : لفص ]]٨١[[ص /

 :ة اإلراد يف )عنه

  اخللق ومن ،الفعل نفس )سمها جلَّ ( هللادة من ااإلر :لقا

 ة والنقص.حلاجا وي عٰىل ذإالَّ  ا ال جيوزممَّ  ،مري وأشباههالض

ام ال ك ،قلب بن إالَّ لقصد ال يكوا بأنَّ  ةقول شاهدالع ك أنَّ وذا

الضمري وة النيَّ  صحُّ وال ت ،بل لذي ق إالَّ  ةلشهوة واملحبَّ ون اتك

تغلب عليه ذي ل العلفايف  اهر معصوِّ يُ ي خاطر  ذ عىلٰ والعزم إالَّ 

 عزم.لة فيه واوالنيَّ  ،له إلرادةا

ل عليه  يستحوي ،اتعن احلاج لُّ  جياىلٰ تعكان اهللا  لـامَّ و

 ،خلطراتي واه الدواعوز عليوال جي ،توارح واآلالوصف باجللا

 أنَّ وثبت  ،ر والعزماتإٰىل التصوُّ  الاألفع يف حمتاجاً كون ي نْ بطل أ 

له عنفس ف اوأهنَّ  ،ادلعبصف اول ناهعم يف رادة خمالففه باإلصو

باع دون تِّ اال هةج عليه مأخوذ منلوصف هبا اوإطالق  ،األشياء

 . ة اهلدٰى مَّ رب عن أئك جاء اخلوبذل ،قياسال

ن  ب دبن حممّ عفر جم ين أبو القاسأخرب :ملفيد يخنا اقال ش

عن   ،يسبن إدر دعن أمح ،ن يعقوب الكلينيبد عن حممّ  ،يهقولو

قلت أليب  : لقا ،حييٰى  عن صفوان بن ،رابَّ جلا عبد بن دحممّ 

: فقال ،خللقتعاٰىل ومن ا اهللان م ين عن اإلرادةأخرب : نساحل

ادة من اإلرو ،الفعلم من ما يبدو هللق الضمري وة من اخلد«اإلرا

ال و ال هيمُّ  )اسمه لَّ ج(ه ألنَّ  ،ذلك ريل ال غعفلحداثه ا إىلٰ عااهللا ت

 . ر»فكَّ يت

من  وهذا نصٌّ  : فيدملا يخناش لقا ]]٨٢ [[ص/

 ه نصٌّ وفي ،ةادتعاٰىل باإلر وصف اهللا عٰىل اختياري يف  ناموال

 ،فعله تكون قبل إرادة العبد أنَّ  :وهو ،منها آخر ذهب يلعٰىل م

 هب البلخي. ذا ذوإٰىل ه

 ،فعللم القدرة ل تقدُّ يفراد كالقول لمرادة لإلام تقدُّ  ل يفولقوا

 ضمريلخللق اإلرادة من اا نَّ أ  مملقدَّ ا اخلربيف   قول اإلمامو

إذ كان  ،فعلا للمهدُّ يح يف وجوب تقالفعل رص نوما يبدو هلم م

ب  مذهر فيها عىلٰ لو كان األمو ،دهابع من العبدبدو لفعل يا

ال التي حلإٰىل ا ؤهبدر يتأخَّ  ملو ،اهلايف ح اً ان الفعل باديي لكائبَّ اجلُ 

 . ا هل بعدهاهي 

 :فصل

م القدرة تقدُّ كملراد م اة تتقدَّ راداإل نَّ  أ إىلٰ  ا نذهبنَّ م أ علا

 موجبة د والقدرة غريلمرال بةاإلرادة موج غري أنَّ  ،رللمقدو

 ،منه دالً ه بء فضدُّ اليش يفعل أنْ  ا ال يصحُّ رادة ممَّ إلوا ،قدورللم

 . قاؤهاب ال يصحُّ راض عأ  واجلميع

 :وجبةم اإلرادة  يف أنَّ  صل من القولف

 ،ءك اليشوجب وجود ذلء ة ليشدرااإل علفمتٰى  احليَّ  أنَّ  هو

 راده فال يصحُّ من مو ه يمتنع ا أنْ مَّ فأ ،غريه هيمنعه من  أنْ الَّ إ

 ذلك.

عٰىل  رادةم اإلت تقدُّ ثب ه قدأنَّ  ة ما ذكرناهٰىل صحَّ عالدليل  ومن

 ،عله حال فله يف ما هو فاعل اناإلنس ديري لة أنْ ستحاال ،املراد

وإذا  . املوجودعىلٰ قدر ي نْ يل أ تحسكام ي ،للموجود يداً رم يكونف

 نْ ركة يده من أيد حلراملأمر  مل خيُل  مة للمراداإلرادة متقدِّ  نَّ ت أبث

جيوز عدم ان أو ك ،فصلإلرادة بال ا عقيب اهوجود باً واج يكون

 منها. الً سكون منه بدالبوجود  م إالَّ دَ عيُ  مل فلو جاز ذلك ،ركةاحل

من   ُل خي ة ملكحره للدتايف الثاين من حال إر ونسكلاولو فعل 

 نْ وحمال أ  ،عنه له أو سهو فعله بإرادته ]]٨٣ص [[/ ونيك أنْ 

ن ركة والسكوراديت احلإجتامع الوجب ذلك م ألنَّ  ،بإرادةعله يف
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رادته إ لن يف حالسكواد وحمال وجو ،ةٍ واحد يف حالةٍ  دٍ احو ءٍ ليش

ا  معىلٰ  ا قد فعل اإلرادة لهممَّ  انسمتناع اإلنجواز ا فيبطل ،ركةاحل

 ه.حنارش 

 :مسألة

  ه هيعللفاهللا تعاٰىل  إرادة نَّ إ :ذا كنتم تقولونإ :لال قائق  إنْ 

 :لكمقوام معنٰى ف ، املرادإرادة غري تون لهبِ ثتُ  وال ،لنفس ذلك الفع

م ومل يرد مواد العرأ و ،د كذا يرملو ذا اخلرب كذا هبأراد اهللا

 ؟يرد العموم ومل صوصوأراد اخل ،صوصخلا

كثرية عن  اراً بدور أخيف املق نَّ ك أ  ذلٰى عنم :هل لقي :جواب

خلري اعل ه فنَّ فهو أ  ،رد كذامل يو ذاأراد ك :قولناف ،خمتلفة أشياء

ل القول وفع ،ي هو عن كذالذل اخلري اومل يفع ،ذاهو عن ك يالذ

 منه كذا.  مفهَ يُ  القول الذيل مل يفعو ،منه كذام هَ فيُ الذي 

ِ رَ  هللاِ دُ مْ ْحلَ ا( :ا إذا قلناإنَّ  :لناقوا كذهو ردنا وأ  ،)نيَ بِّ اْلعاملَ

كان عاٰىل ا شكر هللا تنَّون ميك نْ وإذا أردنا أ  ،ك قرآناً لالقول كان ذ

 كذلك.

  هناجعل إنْ  قرآناً تنا ينقلب بإراد اً واحد والً ق  نريد أنَّ ا لسنا نَّ فإ

يف  أنَّ  معناه اموإنَّ  ،ا كالماً نل جعلناه إنْ ا كالمن نوكوي ،ناً قرآ

 ة. ة وهذا مرَّ رَّ ذا مهل نفع نيممقدورنا كال

ا  إذ ) عاملَِنيَ الْ  بِّ رَ هللاِ ْمُد اْحلَ ( إنَّ  :فكان من قولكم :قال فإنْ 

 لكم. راً كون مقدويالقرآن  م بهأردت

  ،به تصُّ خي وله باب ،حكيوامل م يف احلكايةالهذا ك  :ناقل

 .همن اً فطر تعاىلٰ  اهللا اءش د إنْ رونوس

 :فصل

  ،ألفعال أمره هلم باهي قه فلخ فعالأل ا إرادة اهللا تعاىلٰ فأمَّ 

 كلُّ وكذلك  ،وجمازارة تعاسام هو ذا إنَّ يد منهم كره يصفنا له بأنَّ وو

 تعاٰىل بطريقه يس من فعلملا ل ]]٨٤ /[[ص ريدمه بأنَّ  فوص من

ام نَّ إ ، هليإ ن املصري فال ينِّريد مي :القائل وقول ،زستعارة واملجااال

أي  ،ن عٰىل كذافال ادينروأ  ،به ينه يأمرين بذلك ويأخذاه أنَّ معن

ه ام معناه أنَّ نَّ إ ،عةطاد من عباده الاهللا يري إنَّ  :فقولنا .به رينمأ 

 هبا.  مرهميأ

 ولفيق ،ساعاً تِّ وا الشهوة جمازاً و ين التمنِّباإلرادة ع عربَّ تُ  دوق 

ريد أُ  ذي كنتوهذا ال .اهمتنَّأ  يأ  ،كون كذاي نْ د أ ريأُ  اأن :ساناإلن

شتهيه ومتيل ي أ أ  ،ريدهالذي كنت أُ ذا وه .هاأمتنَّي أ  ،يكون كذا أنْ 

 إليه. نفيس

ء لليش عاىلٰ  تاهللا كراهة افأمَّ  ،كثريةدات راإلستعارات يف اواال

 .علمهاف ،ز كاإلرادةوذلك جما ،و هنيه عنهفه

*   *   * 

 وإرادته ،بعينه ادرملاي الفعل ه لٍ لفع هتدفإرا]] ٢٤١ ص[[

ا باإلرادة يتهتسم سليو ،لفعلغريه هي األمر بذلك الفعل 

 .ز اللغةاام هو عٰىل جمنَّ وإ ،حقيقةً 

*   *   * 

ن لتحقيق ماهو عند  :فقل ؟ريدما امل :قال إنْ ف ]]٣١٧ [[ص

 ين املعرتضني.أحد األمرقطع عٰىل 

يقة فال قحلا ا عىلٰ مَّ أ  :فقل ؟دهللا مريا نَّ إ :أتقولون :قال فإنْ 

يف   ساعاً تِّ به ا فوَص يُ د قا عٰىل املجاز فوأمَّ  ،عليهجيوز ذلك 

ه أنَّ ب سهيد كام وصف نفه مربأنَّ  وصف نفسه سبحانه وقد ،لفاظاأل

 ت جمازات. ها صفالُّ كوهذه  ،هوكار وحمبٌّ  غضبان وراضٍ 

هو  :لقف ؟دمريٰىل اتعاهللا  إنَّ  :مقولكام الفائدة يف ف :قال إنْ ف

 ه عنله وأوامره منزَّ  أفعاه سبحانه يفع بأنَّ ملسام لعللا ولحص

 .بثلعاي واهساة الصف

ؤال عٰىل ن هذا السعاجلواب  :فقل ؟تهرادإفام  :قال فإنْ 

 .سهملراد نفاي الفعل وه ،يفعله إرادته ملا :احدمهأ  :قسمني

 .لفعأمره بذلك ال وهي ،ا يفعله غريهإرادته مل :واآلخر

 .بهاود عقوج :لقف ؟غضبه امف :قال نْ فإ

 .وجود ثوابه :فقل ؟رضاهفام  :قال فإنْ 

  بَّ ُحيِ  أحدمها أنْ  :نيمٰىل قسهي ع :فقل ؟تهحمبَّ  امف :لقا فإنْ 

نٰى طاعة بمعلا بُّ ه ُحيِ أنَّ  :رواآلخ .ثيبهيُ يه وإلن ِس بمعنٰى ُحي  ،املؤمن

 ا. يأمر هب

 .لكذ من هي بالضدِّ  :فقل ؟فام كراهته :لقا فإنْ 

  * *   * 

 لشيخا /صناعة علم الكالم) دخل إىلٰ (املقّدمة يف امل /لائسرال

 :)هـ٤٦٠ (ت طويسلا

، متامثل وخمتلف رضبني: ا اإلرادات فعىلٰ وأمَّ  ]]٧٦ص [[

 . يها متضادٌّ يس فول

وقت واحد واحد يف  حد عٰىل وجهبمراد وا قعلَّ ا تثل ماملتامف

 . فاً لان خمتك افألوصا همن هذ ءيش تلَّ حدة. ومتٰى اخة واوطريق

 نتا كاإذ وط األربعة[هبذه الرش كراهةال واإلرادة تضادُّ 

 كون إالَّ رادة ال يق اإلرادة]. وتعلُّ اإل قمتعلَّ بالعكس من  قةمتعلِّ 
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 ،وث باحلدن إالَّ يكو ة الالكراهق كذلك] تعلُّ ، و[وثدباحل

ها عونيف  ليس. وثالً ومتام خمتلفاً يها ف رادة يف أنَّ ة مثل اإلوالكراه

 ط التي ذكرناها.الرشاياإلرادة عٰىل  ادُّ ضي تُ ل هب ،ادٌّ متض

ال  هألنَّ  ام مبتدأً علهفنا، ونيف مقدور عاً مجياهة رلكة واادرواإل

 الف.ال خبقاء بعليهام ال حُّ  يصوال ،دمهاولِّ ام يُ سبب هل

دة عٰىل إلرار واحد، وتقع امتان عن أ ة عبارشيَّ رادة واملواإل

 اهة. لكرا كلم، وكذسالعليها اتلف خفيوجوه 

 بفعل قتعلَّ ت و[أ  ق بفعل غري املريديتعلَّ  ا أنْ اإلرادة إمَّ و

 ،غريٰى إرادة ال سمَّ ا تُ هنَّ عل غري املريد فإبف تقتعلَّ  فإنْ  ،ريد]امل

وقع  ا إذإالَّ ف بذلك وَص ا ال تُ غري أهنَّ  ،رًىض ا هنَّ بأ ف أيضاً وَص وتُ 

أراد من  من ألنَّ  ،ةهاكر لفعل انيبو ط بينهامتوسَّ ال تو .مرادها

ف وَص تُ  ة المدّ ملتقا ةاإلراد د الفعل فإنَّ هه ووجكر ثمَّ  ريه شيئاً غ

 .ا رًىض بأهنَّ 

قت وإذا تعلَّ  ،ةً بَّ حمت يمّ  الغري ُس ع تصل إىلٰ فقت بمناتٰى تعلَّ وم

 الكراهة ٰى سمَّ لك تُ وكذ .بغضاً  يتمّ  ُس ريتلحق الغ ارٍّ بمض

ة مرضَّ  كراهة وصول ٰى سمَّ وتُ  ،ضا بغبأهنَّ  غرينافع إٰىل الل امللوصو

 ة. ا حمبَّ إليه بأهنَّ 

.  باً ضيت غمّ ري ولعنة ُس الغٰىل إل ب تصقاعقت بومتٰى تعلَّ 

 ناه.قلا بل هو م ،ضبان حال للغوليس الغضب تغريُّ 

  نْ عليه إ متتقدَّ  فإنْ املريد  لقة بفعلِّ متع إلرادةومتٰى كانت ا

فعله  نمادة رإلا وكانت باً بَّ مسكان  سببه إنْ  عىلٰ أو  كان مبتدأً 

 لنفس.ل وتوطيناً  عزماً  تيمّ ُس 

 اراً واختي قصداً يت مّ ُس  علللف بةحكانت اإلرادة مصا وإنْ 

 ريد. امل علف  إذا كانت منبذلك إالَّ  ٰى سمَّ وال يُ  ،راً يثاإو

ورشوط  ]]٧٧[[ص / .مت الفعلتقدَّ  وإنْ  داً ٰى قصسمَّ وقد تُ 

 ءااإلجل لاوز هي، واراً يختاو ثاراً ا إيكوهن رشوط هنا قصداً كو

 ة.يَّ وحصول التح

ة نيَّ ا أهنَّ بت فَ ِص وُ  يف القلب ومفعولة به إلرادةومتٰى كانت ا

 .رياء وضموانطو

من بفعل القبيح  قتعلَّ ت إذا سخطاً  ضاً ٰى أيسمَّ تُ ا الكراهة فوأمَّ 

 ا وقع ما كرهه. إذ إالَّ  ف بذلكوَص يُ ا ال هنَّ غري أ  ،فكلَّ امل

  *   * * 

 ):هـ٦٧٦(ت  احليلِّ  قحقِّ امل /لتسع ال ائالرس

هي أ  ،رادةإلاما الذي خيتار يف  ة:الثالثاملسألة  ]]١٨٥[ص [

شاهد فقط ائد يف الزوهل ذلك األمر ال ؟هيائد علعي أم أمر زلداا

اعي تهي الدونعي فهل تالدانت هي كا وإنْ  ؟لغالبيف او يهأم ف

 لفعلب اجيه يإلانتهت  هل إنْ وال؟ هللا تعاٰىل أم ا خيلقه عٍ إٰىل دا

ب اخلصم ذي يذهإذا قيل به هو ال ب؟ وهل الوجوالده أم نع

 ه؟واسإليه أم أمر 

فيهام  اللة تدلُّ دضح يل فلم يتَّ  ،الناألوَّ  ا السؤاالنأمَّ  اب:وجلا

ل االستدال نم شيوخ ه الما ذكرومجيع  ،إثباتوال ي نفعٰىل 

 ،دحقللقتضية الزمة مضات ه معرتض باعرتاليذهبوا إعٰىل ما 

 يِّ ٰىل قونشري إو ،ن فضالء الكالممالف الواقع خلإٰىل ا رين نشونح

يام اخرتناه، ر فذة العه لتلوح صحَّ عن وابجلا إىلٰ ئ ممعتمدهم ونو

 ل:وفنق

 أنَّ   يفتابعهامان ومن ائيَّ بَّ جلُ هب افذ ،الشيوخ يف ذلكاختلف 

، وذهب  ائباً وغ الص شاهداً اخلالداعي زائد عٰىل  رادة أمراإل

ا ون الواحد منَّكحلسني فجعل ا ق أبورَّ فلعكس، و اىلٰ إ نآخرو

ادة إلرات ثبِ ومل يُ  ،ةصَّ خا شاهدلا ي يفاعدد العٰىل جمرَّ  ائداً ز يداً مر

 األعراض. وال غريها من

  د جمرَّ عىلٰ  ائداً ز اً ا مريدون الواحد منَّيف ك كَّ الش قال: إنَّ 

 اً نفع ءيشلا نا يعلم يفدعن نساناإل ألنَّ  د،ر الفساالداعي ظاه

طالبة ]] نفسه كال١٨٦[ص [صارف فيجد / من كلِّ  اً خالص

ع بوالتا ن هذا العلمر علصاداك طلبامل وجيد ذلك ،لذلك النفع

 ه.ل

 .نفسهن م جيده اإلنسان اظهر ممَّ أ  ءقال: وال يش

عي لداعٰىل ا طلب زائداً ذلك امل م أنَّ لِّ سنُ  ال: اليق ويمكن أنْ 

طلب  لع الفىلٰ إ الداعي نَّ أل اهذو ة الصارف،رضعاعن م الصايف

فسه ن دجي وقت الفعل أمكن أنْ إٰىل  ا بقي عٰىل الداعيذفإ ،له

خلالص يف اائد عٰىل الداعي ر زمديد أ فدعوٰى جت  ،هة لطالبلكا

 موضع املنع.

 ئباً وغا هداً ااخلالص شاعي  الدمن رجع هبا إىلٰ  لَّ تداسو

  لهقتيضال م ما، وا إلثباهتقتيضمه ال دهم: أنَّ عن أقواهابوجوه 

 ةنيالثاا ة املثبتني هلا، وأمَّ أدلَّ   فتظهر باستقراءىلٰ وا األُ أمَّ  ،ب نفيهجي

 جهالة. كلِّ  لزم إثباتلدليل عٰىل ثبوته ال  بات ماه لو جاز إثنَّ فأل

 .إلثباهتا ال مقتيضه م أنَّ سلِّ يقال: ال نُ  أنْ  كنيمو

 فكم ،طةحااإلد اء يفيستقرلنا: االراء، ق االستقر بقوله: يظه

 ظفر. مّ ث  يظفرمل ثمن باح



 اإلرادة والكراهة )٥٥(لف / حرف األ  ................................................................................................... ٤٩٦

ه كن لي يه. قلنا: متٰى إذا ملجيب نف له : ما ال مقتيضهقول

م، ل مسلَّ وَّ إٰىل الباحث؟ األبة سم بالننفس األمر أيف  قتضٍ م

 ر.نفس األم يف قتيضم املهنا عدام هسلِّ ال نُ  لكن ع،نووالثاين مم

  كلِّ  اتإثب لزمه ثبوتٰىل ل عال دلي ت مااز إثباج قوله: لو

 الهنا فال تثبت. طب مَ لِ لة عُ اها: اجلنلق  .جهالة

  قواها عندهمه أ بوجو اً غائبو املثبتون هلا شاهداً  استدلَّ و

هو لك فكذن من كا وكلُّ  ،رخمرب وآم يالبار أنَّ  :دمهاأح :وجهان

 إالَّ  أمراً  ال يكوناألمر  لثانية فألنَّ ا اوأمَّ  ة،فسمعيَّ  وىلٰ ا األُ مريد، أمَّ 

 خلرب.او ك النهيوكذل ر،ادة اآلمبإر

د وق  ،زة يف احلدوثمتميِّ  أفعاالً ه تعاٰىل فعل أنَّ  :وجه الثاينلا

 ،ها ترتيبٰىض تمن أمر اق   بدَّ فال ،ف ذلكعها عٰىل خالوقووز جين كا

 ض.ومن الفر ذلك ما عدارادة لبطالن  اإلإالَّ وليس ذلك 

 الر األم أنَّ  مسلِّ نُ ا ال نَّ أ  :لوَّ ب عن األا]] واجلو١٨٧[[ص /

باإلرادة يمكن عليله ه كام جيوز تألنَّ  رادة، وهذاإلا بالَّ إ ون أمراً يك

] عٰىل أحدمها [أوىلٰ  ون داال� يك فليس بأنْ ص، خلالاي لداعبا تعليله

 خر.من اآل

اين، ثالوجه العن  جواباً يكون  يمكن أنْ ناه كرذ وهذا الذي

 مَ ـال: لِ يق نْ أن ه يمكفإنَّ  اً يضوأ  اإلرادة، عىلٰ ارد كره وما ذ  أنَّ عىلٰ 

داعي يدعو إٰىل ال أنَّ اآلخر؟ أجابوا ب م هذا وتأخرييدراد تقأ 

 نجيب بمثل ذلك. أنْ  الن حَّ ر، صاملؤخَّ ري وتأخ مملقدَّ ا تقديم

فال  ،لداعيٰىل اخري بالنسبة إالتأو يمد يستوي التقد يقال: ق ال

ة التقديم رادإي توقول: قد تسنا ألنَّ ، هأحدمها إليز إسناد وجي

 الداعي. بة إىلٰ سنلأخري باالت ةادوإر

 وإالَّ  ،ل باالصطالحكان تعلُّ  ،الفعل قال: اإلرادة جنس ولو

 ة باآلخر.قاملتعلِّ  ة وجه غري اإلرادعىلٰ  ءباليشقة املتعلِّ  ادةاإلرف

  ،ف فيهاقُّ ووجب الت دخولةاوي مة هذه الدعدلَّ نت أ كاا وإذ

 ول.ق  منول أوىلٰ س قليه ألنَّ 

ه  قخيل  ٰىل داعٍ إ لدواعيا يهل تنتهال: ؤلسقوله يف أصل اا وأمَّ 

 اهللا تعاٰىل؟

 ة.صلحم ءيشال أنَّ ب وريم وهو كالعلم الرضلنا: نعق 

: ال جيب، فعل؟ قلنالٰىل ذلك هل جيب ات إهذا انتقوله: وإ

ف ن الصوارعي صافية علدواضت اجيب إذا متحَّ  ن أنْ مكي وقد

هل أ ب ك بمشابه ملذهس ذلسد، ولياألن م الفارِّ   حقِّ يف كام

ن ع عوضاً تلف ويثبت بعضها خت ي جيوز أنْ عاالدو نَّ جلرب، ألا

ر تاخي ال أنْ ال يقع و أنْ ز وِّ ُجي  عل والفلبعض، واخلصم يوجب ا

 ق.فِّ املو هللاوا ،ره القايضالوجه ذك اغريه عليه. وهذ

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦  (تيلِّ مة احلالَّ الع /قِّ احلج هن

 ألفعاله: مريداإلنسان  ]]١٣١ص [[

 :ةدا اإلريف :امس عرشاخل بطلامل

 ،لهألفعا داإلنسان مري ٰىل أنَّ عتزلة إة ومجيع املاميَّ مذهبت اإل

ا نفس  وأهنَّ  ،التخصيص ا صفة تقتيضهنَّ أل ،ده مريقادر فإنَّ  كلُّ بل 

 ي.اعلدا

ا  وهذ .عليه فة زائدةصفأثبتوا  ،ذلكة يف خالفت األشاعرو

اهللا  نع صادراً كان  ذاالفعل إ ألنَّ  ،هاشياء وأعجباأل ربمن أغ

  نئذٍ يح دليل فأيُّ  ،  اهللا تعاىلٰ ر إالَّ ثِّ إليه وكان ال مؤ ٰىل ومستنداً اعت

طريق  نَّ أل ؟ا لناوكيف يمكن ثبوهت ؟ادةروت اإلعٰىل ثب لُّ يد

 ،رتكالعٰىل ا يقدر ذك الفعل ر عىلٰ  يقدالقادر كام نَّ هو أ ت بااإلث

رين ودقأحد املص صَّ تخام يوإنَّ  ،كوالرتة لإلجياد صاحلة فالقدر

 .عودة وغري العلم التابة املوجر بأمر غري القدرخقوع دون اآلولبا

وده جو مَ لِ ليهم ما عُ ع سهم سدَّ ختاروه ألنفي االذ بذهفامل

 هف من نفساملنصعاقل دة. فلينظر الإلراواة ورة وهو القدربالرض

 ؟اتوجدانيَّ د الات وجيحوريَّ لرضار كِ نمن يُ  باعاتِّ له  هل جيوز

ة اإلراديَّ فرق بني حركاته  همريد وأنَّ  رده قانَّ أ  عاقل يف  كُّ شي وهل

 عل مثل]] جي١٣٢[ص /[ أنْ  لاق لع غوسيوهل  ؟وحركة اجلامد

اٰىل  ة عند اهللا تعاجَّ حاملله  وهل تتمُّ  ؟ه ربِّ نيء وسائط بينه وبهؤال

لم دت من تعف قلَّ كي :ئذٍ وميل ئَ سيُ ال و ؟هؤالء تبعاتَّ  بأينِّ 

اب تقليد يف الكتلريم احت توهل سمع ؟لهوق ورة بطالنالرضب

 ؟هلربِّ  داً غه جواب نوفام يك ؟ألمثال هؤالءفكيف  ،العزيز مطلقاً 

 َاَوم  
ْ
ي
َ
 َعل

َ
 ا ن

َ
َال  ا�ْ

�
 إِال

ُ
ُمبِ�ُ  غ

ْ
لنا يف وَّ قد طو ،]١٧ [يس: � ا�

ٰىل ملستقيم عا تمرَّ يسو هـلعن زل لُّ الضاجع اب لريالكت هذا

 . معتقده

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ت ( احليلِّ  ةمالعالَّ  /وتكلأنوار امل

 :ة رادإلاب قة مباحث متعلِّ  يف :ةالرابع املسألة ]]١٦٣[ص [/

،  يلداعامن الصانع العلم و  ،دا القصاإلرادة منَّو : قال

ه عن عطب ينفر يضملرسان ااإلن هوة أنَّ والشة ادلفرق بني اإلروا

دها ووجل ،هراهة ضدِّ ء كليست إرادة اليشو ،ويريده املرِّ اء ودال
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 .ددُّ بعد تر إرادة جازمة حصلت والعزم .دِّ ضلة عن الفغحالة ال

 الطاعة.دة اا إرنَّالثواب، وم ادةه إرنم لكن ،ةدة اإلراواملحبَّ 

اد رتُ  ادة الواإلر .عرتاضك االتر: اإلرادة، وقيله ل: إنَّ يوالرضا ق 

 ٰى.تمنَّال يُ  ينِّ، والتمٰى تهشتُ ة ال وكالشه

 : ثاحذه املسألة مبه يف :قولأ 

 يينا هرادة فاإل قوم إٰىل أنَّ  فذهب ،فينا ةداإلرا يف :لوَّ األ

 .ينفس الداع

 و اختيار أيبوه ،عليه أثبت زائداً  ق إسحا بوشيخ أ لاو

 ثمّ  النفع ل منالفع لم ما يفد يعق  اننساإل فإنَّ  ،ي البرصنيساحل

ع فلنم ما فيه من ايعل وقد ،عليه ئداً إلجياد زاإٰىل ا صداً ق و ميالً  جيد

د عٰىل ٰىل ثبوت أمر زائع وذلك يدلُّ  ، يوجدالف  يقصدهوال

 نا.حقِّ  يف يالداع

 اً مرأ ليس  ينفس الداع يه تعاىلٰ  هحقِّ  دة يفرااإل أنَّ  :يناثال

بو أ  ارهختاو، يخ أبو إسحاق الش يهإلذهب  .عليه اً زائد

 .ضاً أيني ساحل

عٰىل  ائدةزة ه صفحقِّ  ة يفراداإل : إنَّ  ٰىض د املرتوقال السيِّ 

 ذلك.  البحث يفٰىض موقد  ،هتاذ

ادة إر شهوةلا فإنَّ  ،بني اإلرادة والشهوة رق واقعالثالث: الف

 إنَّ ف ذاومع ه .القصد ددة جمرَّ اواإلر ،باملشتهٰى  اً ذالتذا نتتضمَّ 

 ،بعه عنهبل ينفر ط ،هيتهيش الو املرِّ  لدواءارشب املريض يريد 

 غايرة. املعىلٰ  وذلك يدلُّ 

ء كراهة اليش ةإراد  أنَّ ىلٰ قوم إ بهذلرابع: ا ]]١٦٤[[ص /

ا قد نريد بأنَّ ذلك  طلأب  فشيخ أبو إسحاق املصنِّوال ،هضدِّ 

 ب املغايرة.وذلك يوج ،الغفلة عن الضدِّ ال ح شيئاً 

 ،ن لهالتفطُّ  طبرش دِّ ضكراهة ال زمهايل ءإرادة اليش نَّ أ  قُّ احلو

 كانه.ء مأخذوا الزم اليشفهؤالء 

سبب  بد عد الرتدُّ ب ة حصلتمزاإرادة جعزم لا اخلامس:

 واتالشه عنة وليَّ قعنبعثة عن اآلراء  التلفة املاملخ يالدواع

رفني حصل ألحد الط حمل يوجد ترجي وإنْ ة، فملتخالوالنفرات ا

 ،اً ٰى عزمسمَّ تُ اة ال تدباملة رادفاإل ،زملعحصل ا دَ جِ وُ  وإنْ  ،ريُّ التح

 اٰىل بالعزم.تع اهللاف وَص ال يُ  وهلذا

رادة إ ينا هتعاٰىل لاهللا من  هالكنَّ ،دةاراإل يه ةاملحبَّ  ادس:سال

  املحبَّة،  عنٰى ا مذعة. فهإرادة الطا يه اىلٰ ع ت هحقِّ  ا يفالثواب، ومنَّ

ر وُّ صت يوه ،سمرتاك االخر باشٰى آعنم ة عىلٰ املحبَّ ق طلَ تُ د ق و

 ،عشوقهشق ملة العاكمحبَّ  ،و مشاكلةأ و منفعة أ ة ن لذَّ م لكام

 صديقه. ل الصديقو ،ملنعمه  عليه عمواملن

 يراألشع نذهب أبو احلس ،إلرادةه اإنَّ قيل:  ،الرضا :عبالسا

 اأب عجب أنَّ لوا .ترك االعرتاضعن  عبارة اإهنَّ  :قيل. وإليه

يكون ف ،مراد رلكفه اندة، وعإلراداالرضا بة وملحبَّ ا احلسن فرسَّ 

  هللاُ اوَ  وله تعاٰىل:ق  يفوذلك ينا ،به اومرضي�  حمبوباً 
َ

ِ ال
ُ

  ب�  �

 
َ
ف
ْ
 له: وقو]، ٢٠٥بقرة: ل[ا � ادَ سَ ال

َ
ٰ  َوال

َ
اِدهِ  لِِعبَ  يَْر�

 ا
ْ
ُ�ف

ْ
 .]٧: زمر[ال رَ ل

 نَّ أ امذاهتا، كلودة ا غري مقصألهنَّ  ،رادال تُ  ادةرن: اإلالثام

 ئدة يفوالفا .اً كان لذيذ إنْ ٰى وتمنَّال يُ  ينِّمالتو تهٰى شال تُ  الشهوة

 ةد، وإرادارفعل م كلُّ  :الة ق ض املجربِّ بع ذلك أنَّ 

ل أو سيتسل ا أنْ رادة، فإمَّ ، فلها إا فعلالواحد منَّ ]]١٦٥ [[ص/

 .إرادة قديمة إىلٰ  يهنتي

 .يتمنِّالك رادا ال تُ ا فإهنَّ عنَّ تصدر اإلرادة وإنْ  اب:وواجل

 :م النفسبطال كالإ يف :ةامساخلة املسأل

ه غري أنَّ ب حداً أ نصف  ز أنْ  جي ملوإالَّ  ،ذيانم النفس هقال: وكال

 . اكتاً سكان أو  ساً رخأ  ،ملِّ كتم

 يف ىت معنًثبَّ  يعرشألحلسن ااأبا   أنَّ ما مٰىض  يف انَّبيَّ  قول: قدأ 

ف ورلحير لاملغا اينالم النفسكهو ال، واإلرادة غري النفس

ون ة ال يصفكافَّ  لعقالءا فإنَّ  ،ري معقوله غنَّ ا أ نَّوبيَّ ، ألصواتوا

صفون يو ألصوات،ف واورمن صدر عنه احل م إالَّ بالتكلُّ 

 قائامً  ىكالم معنًو كان الول ،بعدم الكالم خرس والساكتألا

البحث  . وقد مٰىض امهفي نٰى عود امله عنهام لوجسلب حَّ صا نفس مللبا

 ء.صاتق االسذلك عىلٰ  يف

 :ملواأل ة اللذَّ  حدِّ  يف :ةلسادسة األملسا

  تيسلو ،دراك املالئمة إ، واللذَّ ملنايف إدراك اقال: واألمل

 مجيلة.لصورة  أً  مبتدملبرصاة ، للذَّ ةُ لذَّ لااألمل  نعاخلالص 

ألمل إدراك : ااقالو ،عند األوائلة للذَّ او األمل قول: هذا حدُّ أ 

 لك.ذمها بوحدُّ  يضاً ة أ زلعتوامل .مئاك املالة إدرواللذَّ  ،يفاملنا

فذهب   ،ةللذَّ ا يفواختلفوا  ي،وداألمل وج عٰىل أنَّ  فق الكلُّ تَّ وا

 ،األملالص عن ة عبارة عن اخلذَّ الل  أنَّ ىلٰ إلطبيب ا ان زكريَّ د بمّ حم

ة بعد طبيعيَّ ال ]]١٦٦ص [[/احلالة  ىلٰ دة إولعة هي االلذَّ  أنَّ  وأ 

 .عنها جاخلرو

مل يسبق   إنْ صل وحتة قد للذَّ ا ل بأنَّ وَّ ألف اصنِّامل ل الشيخبطوأ 
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  ن هبا م لتذُّ يه فإنَّ  ،مجيلة صورةعٰىل  ابتداءً  وقعت عينهاألمل، كمن 

باطل  والثاين .منه ة خالصاً فال يكون اللذَّ  أمل الشوق، ةقري سابغ

ة لذَّ لا ألنَّ  ،بالذات ما  نرض مكاأخذ ما بالعيه بب فسالو ،ضاً يأ 

يقتضيه   ةاحلاسَّ  الانفع ب حيصل إالَّ ي اللذا اكدرباإل ام حيصلإنَّ 

 . ما  ل حالٍ تبدُّ 

*   *   * 

مة احل /قني مناهج الي  :)هـ٧٢٦  (تيلِّ العالَّ

 :اهةدة والكريف اإلرا :ع عرشب البحث السا ]]٢٠١[ص [

العتقاد  ادان عىلٰ ة أمران زائراهوالك دةاإلرا عندي أنَّ  احلقُّ 

 واجب حقِّ  يفا مر وجداين، أمَّ ا أ ذهو ،نريد ثمّ عتقد ن ا، فإنَّ انيف حقِّ 

ء د تناول الدوانري ا قدشهوة، فإنَّ مغايرة لله نظر، وهي وجود ففيلا

  نريد.ال تهي ماشنو ،شتهيهال نو

إٰىل  ةة اإلرادمعتزلة البرصم بعض مسألة: قسَّ ] ١١٥/١٠٤[

 ق.لَّ متع ا هلامق هلا، ومنها علَّ مت ا ما المنه]] ٢٠٢ص [[/ ني:مقس

الذي ال  هو لوَّ ه، واألحدوث هو ما يمكن ثاينلا سموجعل الق

 ،ق هلامتعلَّ  الإرادته إرادة  نَّ بقاء وغريه، فإكال أصالً يمكن حدوثه 

ما  ث البقاء، ألنَّ ة حدوحَّ اعتقاد املريد ص قة ألجلتعلَّ م  تصريالو

 ملعتقد؟اقة ملكان اعتقاد قيحليف ا قاً صري متعلَّ ف يه كيلق متعلَّ  ال

ة حَّ د صاملريقد اعتذا إيف ذلك فقال: اشم ه وبأ  لفام خاربَّ و

 .قُّ احل ، وهذا عندي هورادتهإت البقاء صحَّ  حدوث

اإلرادة  نَّ تزلة إٰىل أ عمن امل ة عاذهب مج ألة:سم ]١١٦/١٠٥[

قها تعلُّ  د اهللاعب أبو زه، وجوَّ اث فال تتعدَّ دق باحلاام تتعلَّ نَّ إ

 ات.دات من الصفدِّ تجملبا

 م.عداقة باألعلِّ ا متهنَّ  أ إىلٰ ة جربِّ امل ب وذه

 اث ملحدها طريقة األقيف تعلُّ  تا لو تعدَّ ن بأهنَّ ولاألوَّ  تدلَّ سا

م عد :ةيان الرشطيَّ بو م مثله.دَّ قفامل ،لطالتايل بوا ،اقه متعلَّ ينحرص

 غريه.من ٰىل وأ  حينئذٍ  قه ال متعلَّ ة، فإنَّ يَّ األولو

 اً يضوأ  .مرادين ريغي والباق ايضامل أنَّ  :ايلالت بطالن وبيان

دير،  هذا التقرادة عىلٰ إلذلك افك ،قهعلَّ  متعتقاد ال ينحرصاال

لوجه ا نق عتعلُّ  اليف ٰى نهام قد تعدَّ حد موا امع كون كلِّ واجل

 احد.ولا

ه من  وة، وما ذكرطيَّ ة الرشنع من صحَّ ل املعن األوَّ  بواجلوا

 ىلٰ عس به، والقيا كسُّ لتماا ضعف ة فقد أسلفنلويَّ األو دمع

 رق.الفام ياقاد ضعيف مع ق االعت

سواء كان د متجدِّ  لِّ رادة بكإلق اعلُّ ت ةصحَّ  عنديواألوٰىل 

 . اي� أو عدم اوجودي� 

ق اإلرادة تعلُّ  د يصحُّ دِّ متج لُّ ك نكا امَّ لـ: ةألمس] ١١٧/١٠٦[

ق تعلُّ  حَّ صت داجدِّ تامل ]]٢٠٣/[[ص  ن مجلةرادة مبه واإل

 ،نعيب القاسم املحكي عن أ مل ، وايلٍّ  عيبذهب ألو مهو هبا،دة اإلرا

 ل. لزم التسلسوإالَّ 

وجوب إرادة  ٰىل تقديرسلسل الزم عالت إنَّ ففاسد، م لزاإلوا

 .الف ةالصحَّ دير قت ا عىلٰ ة، أمَّ راداإل

  وإالَّ  ،ٰىل هو األخريا؟ األوبنفسها أم بغريه ةراد اإلراديُ  وهل

 ،نوعممو عندهم وه ،لفصيالت وجه ني عىلٰ ة بشيئراداإل تقلتعلَّ 

 ويف هذا .اآلخر ونمها دد أحدرايُ  أنْ  يصحُّ  والَّ إ ه ال مرادانألنَّ 

 نظر.

منها و ،لثاممنها ما هو متادة ة: قالوا: اإلرمسأل] ١١٨/١٠٧[

يف الوقت والوجه ق تعلَّ اد املتامثل احتِّ لورشطوا يف ا ،خمتلف وه ما

 قة.يروالط

 موجبها نَّ ائط بأالرش هذهه في عا اجتمممتاثل  ىلٰ ا عودلُّ تاسو

كراهة لا ألنَّ و .عللثل الول يستلزم متاملعلا ثلومتا ،متامثل

ني أو مثل إالَّ  ال يضادُّ  واحدء الواليش ،هاممن كال�  ضادُّ يواحدة ال

 ء واحد. مها يشفال يضادُّ  نا املختلفامَّ ين، فأدَّ ض

لول ال ملعا يفتامثل ال نا أنَّ دعن قَّ حلا نَّ إف ،تانتان رديَّ واحلجَّ 

 دُّ يضا د الالواح نا أنَّ ضح ليتَّ ومل  ، العللالتامثل يف يستلزم

 .ادة تقريريت هلذين زيفسيأ ،نيفاملختل

تامع جالة يف احته ال اسنَّ إ ل:جتامع األمثاون الزقال املجوِّ 

ر ؤثِّ  يُ امفيزيادة لولكن ال تأثري هلذه اواحد،  متامثلة يف حملٍّ  إرادات

د بإرادات ال نجة واحدة ودنا عن زيد بإرااربإخ ا حالألنَّ فيه، 

يادة قد يكون للزيد، نعم اي ال يتززئاجل حلكما من حيث إنَّ رقة تف

وقد  ةة واحدهارجياد كإ اول حو قديم تعاٰىل لال نَّ إيف املنع ف حظٌّ 

 فتلا املخبالوجود، وأمَّ  ه أحّق يكن مرادادات كثرية، مل رفعلنا إ

 أنْ ة، وذلك بفائط السالالرش حدأ د قف قد اهو مرادات فاإلمن 

ء يشحدوث ال ايد أحدمهير كام ،جهالوقت أو الو ق أولَّ تعيتغاير امل

ء اليش دمهاحأ  يقة، كام يريدالطره عٰىل وجه أو يريد حدوثواآلخر 

 . الً خر مفصَّ آلوا الً مجم

اشم ه يبأ ذهب معٰىل رأي مجاعة، وهو اإلرادة يف  وال تضادَّ 

 ين.ضدَّ لراديت اإ  تضادِّ ىلٰ إ بو عيلٍّ وذهب أ ، اً خريأ 
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يف   ط التضادِّ من رش  أنَّ ل بريق األوَّ الف دلَّ است]] ٢٠٤[[ص /

 عكس عىلٰ  قنيحد من املتعلَّ وا ق كلِّ قها وتعلُّ اد متعلَّ قات احتِّ تعلَّ امل

كون إالَّ عٰىل وجه ادة ال يق اإلركان تعلُّ  اذإاآلخر، و هبق علَّ ت ام

ال نا مثلني اق واحد لكبمتعلَّ  قتاتعلَّ  تنيادرني اإلهات نَّ أ و لف ،حداو

 ين. ضدَّ 

وإرادة لوجودها  كة ترجيحاحلر ةإراد آلخرون بأنَّ ا دلَّ ستوا

فكذلك  يهامتذاام متقابالن لهنَّ لوجوده، فكام أ ون ترجيح السك

 دهتام.ارإ

 اةنافملحلصول ا ،اإلرادة دُّ لكراهة ضا قان عٰىل أنَّ يفق الفراتَّ و

 .امنهيب

ء اليش نَّ خطأ، فإأ  هء هي كراهة ضدِّ يشال ةإراد إنَّ  :من قالو

مها كراهة ء يلزليشام إرادة ، نعدِّ الضالغفلة عن  لد حارايُ قد 

ان كم ءم اليشالز ذأخاخلطأ نشأ من ، فط اعتبار الضدِّ برش لضدِّ ا

 .ءاليش

 اإلرادة. يضادُّ  ىنًالقاسم السهو مع وأثبت أبو

لزم القدرة عٰىل يست ينضدَّ الحد أ  عىلٰ رة القد بأنَّ  يهلوا عوردُّ 

قادرين  اكنَّ كام وين عٰىل السهقادرن كوي نْ أخر، فوجب اآل لضدِّ ا

 دة. اإلراىلٰ ع

 .ةاهلإلرادة والكر ثاً ثال اعراض ضد� اإل و عيلٍّ وجعل أب

ل يتوصَّ  لوجب أنْ  ىمعنً نعراض لو كاإلا بأنَّ  هيوا علدُّ ور

 ،اء ذلكلوم انتفومع، هر عندصاكم و حأ نه إليه بصفة صادرة ع

 جب نفيه.فو

 خمتلفة. دود لروا ،ج ضعيفةجَ احلُ و ،بعيدة يوالدعاو

 اإلرادة، امتناع بقاءعة إٰىل ا: ذهب مجمسألة] ١١٩/١٠٨[

ا لو هنَّ أبوا دلُّ تساجعفر، و أيب يخ والشاملرتٰىض د وهو مذهب السيِّ 

 ال عدمها وامها أ ا دووهو إمَّ  ،د األمرينت باقية لزم أحنكا

 :ةطيَّ يان الرشب م مثله.فاملقدَّ  ،بقسميه اطلبلتايل ، واالضدِّ  يانطرب

ا مَّ ت فعدمها إمَ دِ عُ  إنْ ومرين، ألحد ام أ لز ئامً بقيت دا نْ ا إأهنَّ 

حدنا أ   خيرجال نْ  لزم أ إالَّ و ،ل باطلواألوَّ  .الأو  ،ان الضدِّ بطري

رج خن مّ ء ثيشلريد اا قد ناطل، فإنَّ وهو ب ،هة بكراادة إالَّ رمن اإل

[[ص / اآلخر. روالثاين هو األم .تههدم كرارادته مع عإعن 

لثاين فلام ا امَّ أ و ل فظاهر،األوَّ  امَّ أ ، ن القسمنيبطالا وأمَّ ]] ٢٠٥

ا ذهيقول:  نْ أ ولقائل  .دِّ لضتكون بطريان اام نَّ إعدام اإل أنَّ  َف رِ عُ 

 ف.عينا ضدعن وهوبفاعل،  يكون عدام الاإل نَّ أ عٰىل  يٌّ نالدليل مب

دة اإلرا نَّ أ ن املعتزلة إٰىل ة معهب مجامسألة: ذ] ١٢٠/١٠٩[

فعل فسه أو بناإلنسان بفعل  تقء تعلَّ سوا ،فعلم القدَّ تت جيوز أنْ 

 األهنَّ  ،مدُّ تقأبو القاسم الوجب وأ  يه الوجدان.عوا فادَّ غريه، و

 ألصالن فاسدان.او .ممتقدِّ  ببب والسبس

وإالَّ  ،علللفجبة وم ريغ دةاوا: اإلرلة: قالمسأ] ١٢١/١١٠[

ية طوالرش ،ثلهم مفاملقدَّ  ،مدَّ طل بام تقاوالتايل ب ،مهادُّ تق زملا جا

الَّ بانضامم ة للفعل إدة غري موجباإلرا نَّ عندي أ احلقُّ و رة.ظاه

 ا.أرسهبل ة ورشائط الفعلقدرا

 دة عنولِّ رادة ال تقع مت: قالوا: اإلةلمسأ] ١٢٢/١١١[

ة يف عولفاس املنا األجنأ قراست امَّ لـ اإنَّ ف الستقراء،سباب بااأل

 . قاً مطل لتوليدبعدم ا كمناح دةد عنها اإلرايتولَّ  نْ أ  القلب من غري

 ستقراء.بضعف اال نت خبريأ و

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت ( ين العبيديلالدِّ ميد هوت/ عاق الالَّ إرش

 إلرادة]:ة باقاملتعلِّ عة: يف املباحث ب ملسألة الراا[]] ٣٥٩ ص[[

انع تعاٰىل  الص د، ومنا القصة منَّرادواإل(: نِّف صاملل قا

ض املري نسان اإلشهوة أنَّ وال دةراالفرق بني اإلالداعي، و العلم

راهة ء كليست إرادة اليشويريده، و دواء املرِّ عه عن البفر طين

ادة جازمة ر، والعزم إدِّ عن الض ةللة الغفا حاهوده لوجضدِّ 

ا ومنَّدة الثواب، إرامنه  هالكنَّ ،رادةاإلة د، واملحبَّ د تردُّ بعحصلت 

اض، االعرتترك : يله اإلرادة، وق قيل: إنَّ  ة الطاعة، والرضارادإ

 ٰى).ُيتمنَّ ي اللتمنُِّتشتهٰى، واشهوة ال لكا راد،ة ال تُ رادواإل

 : ثحلة مباأسهذه امل (يف :ه)شارح (دام ظلُّ ل القا

ل:  تي لا نا) أييإلرادة ف انَّ إٰىل أ  قوم ذهب نا، اإلرادة فييفاألوَّ

ه، ظنُّ لفاعل، أواراد بالداعي علم املواعي)، (هي نفس الدنا ل

 لحة.ن املصعل مليه الفشتمل عام يب دهواعتقا

 أيب يه، وهو اختيارزائدًا علإسحاق أثبت شيخ أبو ل(وا

ّم من النفع، ث ما يف الفعل مقد يعل نا اإلنسفإنَّ  ي،احلسني البرص

 نفعله من ايعلم ما في وقديه، لع زائداً   اإلجيادإىلٰ  وقصداً  ميالً د جي

ٰىل ائد عمر زأ  وتيدلُّ عٰىل ثبجد، وذلك ووال يقصده فال ي

 نا). حقِّ عي يفالدا

ه تين: (اإلراملبحث الثااين) أي ث(ال  هي نفس  عاىلٰ ادة يف حقِّ

اق إسح ] أبوالشيخ[، ذهب إليه هيدًا علئازأمرًا  ليست عيالدا

د . وقال السيِّ ضاً  أينيسأبو احل ، واختاره)اىلٰ تعاهللا رمحه (
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ه حقِّ  ة يفادر: إنَّ اإل)اىلٰ ه اهللا تعرمح( ]] املرتٰىض ٣٦٠ ص[[/

  ذلك. البحث يفٰىض ه، وقد متاعٰىل ذ زائدة صفة تعاىلٰ 

ة داربني اإلاقع وق الثالث: (الفر حثلثالث) أي املب(ا

دة اشتهٰى، واإلربامل ذاً ن التذادة تتضمَّ هوة إراشة، فإنَّ الوهوالش

د ]) عنملرِّ اريد رشب الدواء [ض يي املروهلذا فإنَّ  صد،الق دجمرَّ 

ٰىل يدلُّ ع كعنه و]ذلطبعه [نفر تهيه، بل ييش (وال، يهاالحتياج إل

 هوة. اإلرادة والشة)، أي بنياملغاير

التي   خمصوصة، وهي ةة إرادوهشجعل ال نَّهإف ويف هذا نظر، 

 عٰىل دلُّ ال ي لك، وذ- أعني املشتهٰى  - قهالَّ ذاذ بمتعلتتبعها اي

، اصِّ اخلو مِّ عاالالثابتة بني  باملغايرة دة املطلقة إالَّ راإلرهتا لمغاي

 خالف  لِّمني عىلٰ وأكثر املتكمرادًا،  مشتهٰى  كون كلُّ ٍذ يوحينئ

مل يكن   ع سليم وإالَّ بط ذي لِّ كلمشتهاة مة حرَّ املالذَّ امل إنَّ ذلك، ف

مرادة ت بوليس ك،تمد ذلعفالتكليف برتكها ي ة،قَّ ها مشيف ترك

 لقبيح قبيحة. إرادة االقبيح، ألنَّ  تكبملر إالَّ  عندهم

ء ادة اليشأنَّ إر قوم إىلٰ  : (ذهبرابعاملبحث ال أي ابع)لر(ا

 دق ا بأنَّ  ذلك لبطأ  املصنِّف  سحاق، والشيخ أبو إهراهة ضدِّ ك

) أية عن اللًا حال الغفئينريد ش ء، (وذلك اليش ذلك ضدّ  ضدِّ

وهًا حال الغفلة مكر ول عنهة كون املغفحالالست )،غايرةمليوجب ا

 نه.ع

ط  برش ة الضدِّ كراهء يلزمها ليشاادة إر (واحلقُّ أنَّ  قوله:

  كراهة ضدِّ فإنَّ  ء مكانه)،اليش خذوا الزم، فهؤالء أ ن لهتفطُّ لا

 من ن لذلك الضدِّ فطُّ تالء عند ليشا دة ذلكارزمه، إلء اليشال

ة ذلك نفس إراد دِّ الضاهة رك جعلوا امضادَّته للمراد، فإذحيث 

 ء مكانه.ء أخذوا الزم اليشليشا

ازمة  رادة جزم إ]: (العخلامس ث [ابحمل(اخلامس) أي ا

 تلفة] الدواعي املخ]٣٦١[[ص / د بسبب دُّ بعد الرت تحصل

 ة،ات املتخالفروالنف شهواتلا] وعن ة[العقليَّ راء اآلاملنبعثة عن 

ُوِجَد)   نْ وإ ،ريُّ حلتحصل ا جد ترجيح ألحد الطرفنيمل يو نْ إف

 عىلٰ  ة)دااإلرادة املبتالعزم، ف لا عٰىل اآلخر (حصدمهحرجيح أ ت

هلذا ال د، (ورتدُّ الَّ بعد الحاصلة إ ا)، لكوهنعزماً  ٰى مَّ هذا (ال ُتس

 .ه تعاىلٰ يلد عدُّ رتلاستحالة ، ال)زم تعاٰىل بالعاهللا ُيوَصف

ادة إر ا هينل تعاىلٰ  ادة، لكنَّها من اهللاهي اإلر حبَّةامل: لسادسا(

ه تعاٰىل هي يف  اومنَّ الثواب، بُّه ذا ُحيِ ه ا:عة)، فإذا قلنرادة الطاإحقِّ

ا: قلن الثواب، وإذا اد إيصاله  تعاٰىل أرأنَّ اهللا ن معناه:، كاتعاىلٰ اهللا 

دة هي اإلراحبَّة املف ٰىل،اهللا تعاعة اط : يريدهانكان مع هللا،ا هذا ُحيِبُّ 

 ق. علَّ ت ف املختتلف باختالها كنَّل، العبد نمن اهللا تعاٰىل وم

اك إلرادة (باشرتير لغام  معنٰى آخر)حبَّة عىلٰ مل(وقد ُتطَلق ا

ة أو ر كامل متصوُّ  وهيالسم، ا ة مشاكلة، كمحبَّ منفعة أو ن لذَّ

 لصديقه).يق دصالمه وعنعليه مل نعمملواعاشق ملعشوقه ال

  إىلٰ  ضاً رجع أيتحبَّة يف هذه الصورة إنَّ امليقال:  نْ ن أ مكوي

 ياهتا. غا تاختلف إلرادة، وإنْ ا

سن إليه أبو احل وذهب، دة: إنَّه اإلرالرضا، قيلا(السابع: 

فمعنٰى الرضا  العرتاض)،رة عن ترك انَّه عباإ، وقيل: ألشعريا

 حواع القبائنأ وكفر الف ، رتض فيه معريغ فاعله عل كونبالف

هبا عند ًا راضي  تعاىلٰ تعاٰىل عنها يكون اهللا ٰى اهللاقعة التي هنلواا

ل ىلٰ عشاعرة األ  تكن  ملالَّ وإعاٰىل أرادها ألنَّه ت ،التفسري األوَّ

ك اعرتاض ه مل يرتالثاين، ألنَّ التفسري  هبا عىلٰ  راضٍ  وغريواقعة، 

ظرها عليه،  حونها، ع هاهن بأنْ  فيها ضهيها، بل اعرتاها ففاعل

 به.ب عليها عقاتَّ رو

ه دة، وعنرضا باإلرادوالة بَّ ح املرسَّ عجب أنَّ أبا احلسن ف(وال

يف ينابه، وذلك  امرضي� (و تعاىلٰ  أي هللاحمبوبًا)  لكفر مراد، فيكونا

 َواهللاُ  :تعاىلٰ  قوله
َ
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ُ
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ق هبا لَّ يتع ال اد) أيرالثامن: اإلرادة ال ت]] (٣٦٢ص [[/

ا غريف هبواملوص إرادة ال  شهوةال اهتا، كام أنَّ مقصودة لذ ا، (ألهنَّ

للموصوف  وة ُأخرٰى لَّق هبا شهة ال تتعونَّ الشهحلقُّ أ وا ُتشتهٰى)،

 واز.جلا حلقُّ اف ،شهوتهه بريغ ق شهوةا تعلُّ وأمَّ هبا، 

ا غرييف اإلرادة: (أل ولهوق   إنَّ نظر، ف  مقصودة لذاهتا) فيههنَّ

اإلرادة ق دم تعلُّ علو كان مقتضيًا لته اصود لذء غري مقليشن اكو

ا إٰىل توّصل هبال املفعكات واألحلرء من ايكون يشال  أنْ م زبه ل

 وإنَّه حمال.  ا مرادًا،غريه

 ذلك)  يفائدة الفو ،ًا ن لذيذاك  وإنْ ٰى يتمنَّ الي : (واملتمنِّقوله

ة ض ا بعأنَّ راد: (توهو كون اإلرادة ال  ذا البحث،أي يف ه ملجربِّ

ا أنْ ة، فادإرا ا فعل، فلهالواحد منَّ فعل مراد، وإرادة لُّ لوا: كقا  إمَّ

 ينتهي إرادة إىلٰ اية، (أو غري النه إرادة إىلٰ  ون لكلِّ يك بأنْ  سل)يتسل

 جلرب.ا زملفيرادة قديمة)، إ

راد)، كام أنَّ ا ال تفإهنَّ  -ا درت عنَّص وإنْ  -ة رادإلواب: اجلا(

باملثل،   ا جواب باملعارضةوهذ ذيذًا.كان ل وإنْ  ٰى تمنَّيُ  ال ٰى نَّاملتم
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 ه،ذ يف نفسي لذٰى منَّ، واملتٰى لَّ لذيذ متمنَّ كأنَّ م دهذلك أنَّ عنو

 ٰى.تمنَّيُ   الٰى  املتمنَّفإنَّ ، وليس كذلك، ه متمنّياً فيجب كون

عل مرادًا، ف كون كلِّ إلرادة فعالً واتسليم كون  عمنَّ أ  ملعوا

نع من كّليَّة امل بالواج دة تراد، بلران اإلوك نع منملال يمكن ا

رضة ايف املع وقوهلم اد، كلَّ فعل مرأنَّ  ملِّ سيقال: ال نُ  كربٰى بأنْ لا

 اهر.نوع، وبطالنه ظلذيذ مم ٰى املتمنَّ بأنَّ 

 ]:سفم النالك لطا إب ة: يفسامألة اخلس[امل

صف  ن ن، وإالَّ مل جيز أنْ لنفس هذيانِّف: (وكالم اصقال امل

 ان أو ساكتًا). كاً ، أخرسغري متكلِّمه بأنَّ  اً أحد

  يام مٰىض ا ف: ([قد بيَّنَّه)لُّ ظ ام(دقال الشارح ]] ٣٦٣[ص [/

وهو  ،دةإلرايف النفس غري ات معنٰى األشعري ثبَّ ا احلسن بأنَّ أ

 ه) أي ذلكا أنَّ وبيَّنَّ ،]واألصوات فور للحرياغامل ينالنفسام كالال

م إالَّ من كلُّ تون بالفَّة ال يصفكا قالءعالفإنَّ  املعنٰى (غري معقول،

خرس والساكت األ ونصفوي واألصوات، نه احلروفمصدرت 

ملا صحَّ سلبه  بالنفس قائامً  ىمعنًالكالم  ن، ولو كاالكالم عدمب

)، أي الذي ٰى املعن دوج(لوكت اسوال رساألخ ) أي عنعنهام

 رس األخيف] (فيهام) أي الكالمبارة [عن أنَّه ع زعموني

 ستقصاء).ذلك عٰىل سبيل االيف  البحث ، (وقد مٰىض اكتوالس

*   *   * 

٥٦ - اء:ر  

 ):ـه٤١٣(ت  دفييخ املرة/ الشختاالفصول امل

 يلِّ عن ع الً رَس م )هزَّ ع أدام اهللا(الشيخ  وأخربين] ]٦٥[[ص 

  عيلَّ  املؤمننيأمري ة أنَّ ميرس عن، السائب نبعطاء  نع ،ن عاصمب

 جالً رفسمع  بالكوفة ريناصَّ الق ةحببر رَّ م بن أيب طالب 

وقال  ةلدرَّ ه باالفعقال: ع طباق، احتجب بسب يقول: ال والذي

ر فِّ كفأُ : لرجل»، فقال اءعن يش ءيش ال حيجبه اهللا نَّ «ويلك إه: ل

اهللا   ك حلفت بغريال، إنَّ « :؟ فقال ؤمننيامل ريأم ميني يا يعن 

 تعاٰىل». 

ة عٰىل جَّ يث حدحلهذا ا : ويف)هأدام اهللا عزَّ ( قال الشيخ

ح ذبائ يف وقويلاإلرجاء املعرفة و مذهبي يف ة عىلٰ حجَّ وهة، بِّ املش

 امء دونسيف ال تعاٰىل اهللا أنَّ  متا زعهنَّ إهة فشبِّ املا مَّ فأ أهل الكتاب،

دليل  ، ويفعبات السوامقه بالسن خلعب تجحم هض وأنَّ األر

 الَّ إ  يكوناليه مكان ويسرته حجاب الذي حيو لعقل عٰىل أنَّ ا

 م اهللادَ م عٰىل ِق ئث والربهان قادَ م حمسواجل جوهراً  أو جسامً 

َس  سبحانه: وقول اهللاده. فِس يُ و همنع من التشبيما ي، نهسبحا
ْ
�
َ
ل

 
َ
ِلِه ك

ْ
ْ ِمث

َ
َ  عُ ِميا�س� َو ٌء وَهُ �

ْ
 قولو ]،١١: ٰى ر[الشو � �ُ ِص ا�

 ما  ىلٰ ع د ذلك أيضاً فِس ه يُ حيبرص   أمري املؤمنني] ]٦٦[[ص /

 الرشح.به م دَّ تق

هللا  رف ايع نْ أ  يصحُّ ه ليس أقول: إنَّ  نياملعرفة فإنَّ  يف ا قويلوأمَّ 

 املحسوساتذلك يف  صحُّ ام يإنَّ و من وجه  وجيهل هوج تعاٰىل من

 ط. اباالستنب العلم هبق الُّ تعل حقائقها لهَ وُجت  باحلسِّ  فعرَ فتُ 

 اله ألنَّ  رأقول: ال طاعة مع كافني فإنَّ  هبي يف اإلرجاءذا موأمَّ 

ون ام يكالفعل إنَّ  ذمنه طاعة إ تصّح  مل ه يعرفوإذا مل هربَّ رف يع

 ّح ملطاع مل يصبا اهالً جإذا كان اع، وطامل لفاعل به إىلٰ صد ابقة طاع

ال  :فللحال نني مؤامل قول أمري ويف، الفعل إليه جيهه تونم

ه يذهبت إل ة ماٰىل صحَّ دليل ع ، ك مل حتلف باهللاة عليك ألنَّ راكفَّ 

 وأصحايب .اهق كلِّ رَ ن الفِ ب ماذا البخالفني يف همن قول  نوبطال

يف  به عليهاياهللا يث ون أنَّ زعملكافر طاعات يون لتبِ ثيُ الذين ة خاصَّ 

 الدنيا.

*      ** 

  ،مه الكو )هعزَّ هللا ام أدا(يات الشيخ كا ح نوم ]] ٧٨[[ص 

 يف اط حيتجُّ حلسني اخليَّ معت أبا اس قاسم الكعبي:لوقال أبو ا :لقا

َمنْ  تعاٰىل:له واعة بقجئة يف الشفملرول اق ل إبطا
َ
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ال:  ق ]، ١٩ر: لزما[ �رِ  ا��ا َمْن ِ� �

 .العقاب حقَّ تاس ملن ون إالَّ تك ة الفاعلشوا

أترٰى  ،رقدتهني وأعظم أغفل أبا احلس نل له: ما كااقال: فيق 

 ع فيمن يستحقُّ فَّ شفيُ  يشفع  النبيَّ  نَّ إ :قالت ذااجئة إرال أنَّ 

اهللا  إنَّ  :لونأم يقو ،ارمن يف الن نقذذي يالو ه هنَّ إ :الواالعقاب، ق 

 إكراماً  ل ذلكوجع ،ورمحتهله تفضُّ أنقذه ب يهو الذ حانهسب

ب من مذه ما علم أنَّ ؟ أوَ هة فيام تالجَّ جه احلو نفأي ؟ هبيِّ نل

 اهرظون بالم ال يقطعأهنَّ و ،راخبيف األ بالوقف خصومه القول

نفي خروج ن ضمَّ يتالقول  لو كانستيعاب، فعٰىل العموم واال

 وم،لقا به عند اً  مقطوعالو ك ظاهراً لا كان ذالنار ملمن أحد 

: لهوقعموم بلا صوص دوناخل ىلٰ ع لكالم يدلُّ فس اوكيف ون

 َم
َ
�
َ
يْ نْ أ

َ
ِمَ  َحق� َعل

َ
 ِه �

َ
َعذ

ْ
 ال

ُ
اد بذلك ملرمن ا معلَ  يُ ام، وإنَّ اِب ة

 ه أنَّ اع عىلٰ مجاإل]] ٧٩/[[ص  وقد حصل ،هنفس يل دونبدل

 فاعةالش ن بجوازيقبلة يدلمن أهل اأحد يس ول ،ارفَّ إٰىل الكُ ه وجَّ ت

 عليه.ة جَّ ح اطق به اخليَّ تعلَّ فيكون ما  ،ارفَّ كُ لل
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يتلو يف  -اط يعني اخليَّ  - أبو احلسني  نالقاسم: وكا وقال أب مّ ث

 اهللاِ تَ : ه قول اً ضذلك أي
ُ
 ك

ْ
  إِن
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 . ]١٠١ - ٩٧: ءا[الشعر �يمٍ  �

نكم مب يت أعجأ فيقال هلم: ما ر :)هم اهللا عزَّ أدا(قال الشيخ 

العدل يه من م الناس فكمون فيام قد شاركلَّ كزلة تتاملعت معارش يا 

مة مااإل كالم يفلاإٰىل  تمرص ذاإ ٰى أحسن كالم حتَّ حيد توالو

ال  شواءع طة ختبطون خبويَّ ة حشتم فيهام عامَّ إلرجاء رصوا

لك لعجب من ذولكن ال أعجب ا وما تذرون، نوما تأت نوتدر

من سواكم وه استفدمتليه غريكم وم عاونكع تم فيامدجوَّ  اموأنتم إنَّ 

ٰىل ع يقدر ال ة الباطل الذينرص يف امبه السيّ دتم يام تفرَّ فتم وقرصَّ 

الفضيلة ئكم عامنكم يف ادِّ  لكن العجبادر، وة ق يقيف احلق هتنرص

ل االستدال  هذاٰى لو واهللا حكو الناس، رئا من ساة هبننووالبي

كم حيكونه يوخب وشير لكن الوكم الرتبنا بحكايته، خمالف ل

ه ح ببجُّ لتعٰىل سبيل اه ٰى يوردوال يقنعون حتَّ  ثمّ هم مشاخي نع

ه أحد ك فيه جعلتوِّ غلل من جالر اهيُّ ت أ نوأ  له،واالستحسان 

 يبفأنت عر، شأنملعجمي األصل وانت أ ك فأنت وإنْ  ،ررَ الغُ 

وال خيفٰى  ،ةاصَّ ار خفَّ الكُ ظاهر اآلية يف و، حيح احلسِّ ص اللسان

 اً ياهللا تعاٰىل حاك قوليحيث  ،عن غريهم فضالً باط نألعٰىل ا ذلك

:  لوبها فتقختاط واهللا نعبوداهتا دوني متع ية بعينها وهرق عن الف
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عرف ت -اهللا لحك أص - أبا القاسم  افهل ي]] ٨٠[[ص /

ز إٰىل جوا لشفاعة يذهبرجاء واإل ايف ومك من خصاً حدأ 

 ه لُس ار برُ فَّ كُ لوا،  باهللا نيكألصنام املرشاد ابَّ الشفاعة لعُ 

كام  ،ةهاملشبِّ  ه اآلية عىلٰ شيخك هبذ ستحسنت استداللاٰى حتَّ 

عيت دَّ ا ة، فإنْ ن العامَّ م مه ب مذهبة ومن ذهجربِّ املو ،تمزع

 رافَّ لكُ ة لفاعالش تطله إذا بت أنَّ زعم إنْ و ذلك جتاهلت، معل

لذي حكي  اس اس طريف من القيأتيت بقيا اق،سَّ ت للفُ فقد بطل

ن من أحس جد أحياناً سيف امل لبولا(فيه:  لاق ه أنَّ  نيفةح عن أيب

 .)(نقض ن خ) القياسبعض 

  مللقول يف اآلية، ود ات جمرَّ ام حكيإنَّ  أنتلك وذم يف تزعكو

رها هة يف ظااحلجَّ  أنَّ ت ما تومهَّ  وإنَّ ا هناالستدالل م هتذكر وج

علل لا القياس عىلٰ  يصحُّ ام ه إنَّ أنَّ  عىلٰ  منك عظيمة حصلت غفلة

من ادَّعٰى بطل قول  ار إنَّامفَّ الكُ وواأللفاظ،  روون الصد  واملعاين

عٍ عاادَّ  ول أنْ  -م الشفاعة هل رآن ال غري فيجب الق يحبرص - ها مدَّ

و أ ن أيضًا القرآ بنصِّ  إالَّ ة مللَّ هل اأ  اقسَّ فُ لالشفاعة  لال تبط نْ أ 

ةالقرآن يف احل ري جمرٰى جي الرسول  قول من  ، وإذا ُعِدمَ جَّ

وإنَّام د القياس ا أنَّك مل تقصنَّا قد بيَّ نَّ أ  يه. معف سل القياك بطلذ

به، فليتأمَّل  ق املتعلَّ ن غفلتك يف ا عكشفنون القرآ رتعلَّقت بظاه

 .نهم حيوا لكتليسوأصحابك  كذل

بن  يلِّ احلسني بن عبن  عيلِّ  ند بحممّ  الباقر عن قد روي هأنَّ  عىلٰ 

 دوجعٰىل و اللةدت يف هذه اآليا :قاله أنَّ   طالب أيب

 وا يوم القيامة شافعنيلو مل ير النار أهل أنَّ  ، قال: وذلكةعالشفا

وخيرجون  عونفَّ شقاب فيالع استحقَّ من بعض لن يشفعو

 تعاظمتا الستحقاق، ملا د بع هامنيعفون نار أو لتهم من اعبشفا

يشفع  عاً شاف رأوا لـامَّ هم قال لكنَّنهم هذا املال صدر عواهتم حرس

م  اهتع، عظمت حرسلصديقه فيشفَّ  عيشف امً يمح ديقاً ، وصعفيشفَّ 

مَ ك فقالوا: عند ذل
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 . ]١٠٢ - ١٠٠: [الشعراء

أو  ،ٰى إمام هدعن  الم ال يرد إالَّ الك مثل هذا ي إنَّ ولعمر

ما حكاه أبو القاسم  ا، فأمَّ ة اهلدٰى أئمَّ  ةمن األئمَّ  دأح

فاء والضعفاء يف لسخاعقول  اطني ونتيجةيَّ م اخلامقيليق بف

  ين.لدِّ ا

 *  *   * 

  رتٰىض د املالسيِّ  /ة)لرازيَّ اائل املسوابات (ج /)١(ج ئل سارال

 :)هـ٤٣٦(ت 

 :]رجاءإلا ة[مسأل: عرش ةبعاملسألة الرا ]]١٣١[[ص /

 رجاء؟د يف اإليِّ سما يقول ال

 حتابط عندناال ة، ويَّ اإلمام ين الصحيح عندهو الدِّ  اجلواب:

حيص لتماو ا،يف الدنيبالء البيل بيُ  نْ ال عقاب. وجيوز أب وايف ثو

أهوال  مّ يف القرب، ثب عاقَ يُ  ءذلك يش منفضل  نْ ، فإمن الذنوب

 يوم القيامة. 

ثواب لة وااجلنَّ يرد إىلٰ  مّ ، ثطعاً منق باً ب عقاعاقَ فضل يُ  فإنْ 

 . ائمالد بواالث هدحبإيامنه و من يستحقُّ املؤ نَّ الدائم، أل

 لشافعون، واع شفَّ يُ و ص محَّ موبقات يُ  نوب ذ عليهم كان  فإنْ 
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ة واأل  يُّ لنبا   الثواب يامنه منإ ه ب ستحقُّ بام ي  يمنع ، وال ئمَّ

  ائم. الد 

  بويف كتاصل، ومليف جواب أهل اصاة ه املسألة مستقوهذ

 .)لذخريةا(

*   *   * 

 ):ـه٤٤٩فتح الكراجكي (ت أبو ال /)١ز الفوائد (ج نك

عفو المن يرجو  تمَّ زلة فسغلطت املعت وقد]] ٢٤٩ [[ص

 .اجياً ٰى رمَّ سيُ  أنْ  جيب اموإنَّ  ،ئاً جرم

تجوير لرجاء والام هو اإنَّ و ،العفو عىلٰ قطع ٰىل اليق إوال طر

 فقط.

*   *   * 

  :اقارز - ٥٧

 ): هـ٣٨١(ت  وقدخ الصيشلد/ اوحيالت

ننم ]] كلُّ ٣٦٢[[ص  عل  جي  به ومل من االنتفاع ا اهللا ا مكَّ

ننا  مكِّ  يُ مل ما  لُّ وك ،النزقًا ر وجعله ناهق فقد رزمنعنا منه  حدأل

زقناه وال يره فلم نمنعنا م لغريناجعل االنتفاع به ومن   اهللا

 لنا. عله رزقاً ج

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( رتٰىض ملا دسيِّ ال /المكالذخرية يف علم ال

 :زاقيف األر الكالم ]]٢٦٧[ص [/

يكن  مل] وملرزوقينتفع به [ا أنْ حُّ صي هو ما قاعلم أنَّ الرز

 .تفاع به أوىلٰ االنب هوام قيل: ما وربَّ . همن همنعٍد ألح

: أنَّ ة هذا احلعٰىل صحَّ ليل لدوا ي  مِّ هبذه الصفة ُس  ما اختصَّ دِّ

 ًا.زق رٰى مَّ سيُ ال  يهان علكي رزقًا، وما مل

 فعينت أنْ  ء صحَّ يش ، ألنَّ كلَّ ا احلدِّ مرزوقة عٰىل هذ والبهيمة

ما نملكه يكن مل ا ذوهلق هلا، فهو رز نهممنعها يكن لغريها مل به و

ا منعها من  وليس لن ،نعها منهلنا م نَّ ًا للبهائم، ألرزق  رعلزمن ا

ا ههابأفو مئاالبهخذ يأ نْ أ ل الء واملاء قبالك اء، غري أنَّ ملالكالء وا

ه ألنَّ  ا،أفواهه رزقًا هلا إذا حصل يفي  ُسمِّ قًا هلا، وإنَّامال يكون رز

 نْ ه احلال لنا أ وقبل هذ، همن نمنعها أنْ لنا وز جيل ال يف هذه احلا

لتناول ت فيه قبل افال يثب ،بق إليهسن بأنْ  منه،ء من كلِّ يش نعهانم

ل  والتنا لباء ق املء واللكي اُسمِّ  فإنْ زق. ط التسمية بالررش 

هة جعاقل أو هبيمة فعٰىل نيَّ من ه رزق لشخص معواحليازة بأنَّ 

 .ولًا متٰى تنورزق  صريي هراد به أنَّ املع، ووسُّ الت

ب،  تُ الكُ   يفف ما يميضبخال مةهيك ثابت يف البعنٰى امللمو

[ال]  فيها اء وحصوله يف لكالء وامل]] ا٢٦٨[[ص / ازةيا بحهنَّ أل

م للتعارالعاقل، إالَّ  يفذلك  حبقام يه كا منهنعيصحُّ م  .ف أهنَّ

 نعاوقَّ تومحاصالن  ييزومت معلمن له  ون بامللك إالَّ مُّ ُيَس وال 

نٰى ن معم ربعنٰى الرزق يقعقله، وم عىلٰ ب غلوملطفل واكال

 ينفردوإنَّام  اد ينفصالن،هد ال يكان يف الشتداخالا مامللك، ومه

ة االنتف لك أنَّ ذب لِمَ فعُ زق. رال بامللك دون عاىلٰ القديم ت اع صحَّ

 ق دون امللك.ية بالرزمن رشط التسم

 امنَّ مه، وإكال ليه يفإ نالذي أرش ا ام هذشهاأليب  وقد مٰىض 

دوباصحأ  أنَّ عوا وادَّ  امللك والرزق،نٰى مع ا يف الفصل بنيه تشدَّ

ٰىل ما ال نا عجيري في فإنَّهن الرزق، اهد ينفصل مك يف الشلامل

ل يف أنَّ ذلك بأشياء:  يفقوا لَّ ع. وتقاً  رزٰى مَّ ُيس واملاء الكالء  األوَّ

 ريهلغبيح امل نَّ ين أ لثاواهلم،  ملكيس بلو لعقالءارزق البهائم و

بأنَّه وَصف ال يُ ن ُأبيح له وزق ملر هك الطعام بأنَّ ُيوَصف ذل هامطع

 املضارَّ  يملكنسان قد  اإلالثالث أنَّ حيوزه،  أنْ  ك له قبللم

زق بأنَّه رنافع من أمواله الضارَّ وال فَص  ُيوالو والهأم ع منفناوامل

م  اص� ن خمتكا ا، ملالً ق وعداً  ولاىلٰ  تعاهللازقه ر: يقولون له، الرابع أهنَّ

 لكًا.لك مذ ونع هبام وال يكباالنتفا

ليس برزق ء واملاء أنَّ الكال اد بيَّنَّق  اأنَّ ل: األوَّ  عن واجلواب

م يف الرزق كدُّ كم وحلوص أُ عىلٰ قًا زر ول، وكيف يكونلتناقبل ا

 غريذا ، وههمناملنع  طون أنَّه ليس ألحدٍ نَّكم تشرت يثبت فيه؟ ألال

ه منيمنع غريه  أنْ أحد جيوز  لَّ كء، ألنَّ ملااوء  الكاليف موجود

 بق إليه.بالس

 قبل أنْ  يمنعه منه غريه له أنْ طعامه ل ح املبياين: أنَّ الثوعن 

ناول، ورشط لتاقبل  هل زقاً ن ريكو فكيصل يف يده، فه وحييتناول

 اء.املكالء ولل يف ذلك كالقول يف ايه؟ والقولرزق مل يثبت فا

ه البتَّة ال نفع في ذيلنَّ الضارَّ ا: أثلالثا ]] وعن٢٦٩ص [[/

 فكيف ُيوَصفلقبحه،  همنعنا منلغرينا  ال نملكه، ألنَّ لنا واأممن 

 ثبت؟ال يذا الوصف رشط هبامللك و

ه يملك إلنسان بأنَّ ا فمن وص عن نما الأنَّ  :بعوعن الرا

فيام  طلقا أُ إذو .قهذلك رز عقله، كام نقول: إنَّ ع بولده واالنتفا

 لك.ملا به رزق وكذلك االنتفاع نَّ أ ه رزق فمعناه نَّ أ ه كرناذ

ف يف ترصُّ قدر عٰىل الكلُّ من  ك؟ قلنا:ٰى امللمعنقيل: فام  فإنْ 

اهللا  َف ِص وُ ام نَّ إوله، ًا مالك يمنعه منه ُسمِّ  حدٍ ٍء ومل يكن أليش
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ام إنَّ و، هرين غو) عٰىل هذا املعنٰى دينيوم الدِّ بأنَّه (مالك  تعاىلٰ 

 فرصُّ يقدر عٰىل الت) ألنَّه هدارو(يملك عبده  هنَّ ان بأسناإلُوِصَف 

ا  دار غريه نوال يصف الك، وهلذعه من ذمن ام وليس ألحدٍ فيه بأهنَّ

 منعه.ي نْ ه ألغرينَّ أل ف فيها،الترصُّ ٰىل قدر ع ملكه وإنْ 

ل فالف يف مال املترصَّ  لوكيل وإنْ وا ه نَّ  ُيوَصف بامللك، ألوكِّ

 .هلموكِّ  عائد عىلٰ ف ك الترصُّ بذل نفعالو ه،ن غريع بنائ

يف  رق الرزق حيث فا  من  ٰىل ما ذكرناه َق ع رزالفارق امللُك  وإنَّام 

  ه.ربَّام عرض في كان   يف امللك، وإنْ لك بواجب  فاع، وليس ذاالنت 

  ال ُيوَصفالالً واحلرام يكون إالَّ ح اللرزق ا أنَّ  يف فصل:

 بذلك:

االنتفاع من  ملرزوقا منعٍد حن أل يكملا ملرزق ا ذا ثبت أنَّ إ

 .نع منهامل  احلرام جيبألنَّ  ،قاً كون احلرام رزي جيوز أنْ  فالبه، 

ن كا نْ يضاف إليه، فإ الرزق بمنمن اختصاص  فال بدَّ  وأيضاً 

 - حٍد منعه ع به وليس ألفتَ ُين نْ أ  صحَّ  ]]٢٧٠ص [[/ من حيث

كان  إنْ و نه،ع خارجاً  ماحلران يكو  أنْ يقتيض -الصحيح  وهو

 منه، فيجب أنْ ن والتمكُّ  به نتفاعة] اال[صحَّ  ختصاصوجه اال

ن منمتصب جائر كلِّ غا لال الناس رزقاً أمو ونيك أخذها،  كَّ

ن من جيب يف وكا قًا رز ذلك نكوي وجة غريه أنْ طي زن ومن متكَّ

ات من من املحرَّ تكو ًا أنْ . وكان جيب أيضيام ُأبيح لهف وكام ه هل

 ا الوجه.هذ ًا عىلٰ ة لنا أرزاق يتملوا ريزواخلن رخلما

 ايف أنَّ  ال خالف، وممَّا رزقناه ننفق نْ أ تعاٰىل أمرنا إنَّ اهللافًا وأيض

 ا.ق لن، فليس برزمن احلرامعن اإلنفاق ون منهيُّ 

هذه وجعل  رزقه من أنفق نم مدح ىلٰ تعا هللاأيضًا فإنَّ او

من قني فناملنَّ أفلوال ائصهم، خصنني وامت املؤمالصفة من س

 وجه. كان لذلكا ملرزقه  أنفق من غري

 غريه؟زق ؟ وكيف يأكل ررَزقيُ  ينفق ممَّا مل قيل: كيف نْ فإ

ك ل مليأك كام جاز أنْ  يملك، ونفق ممَّا الي جاز أنْ  لنا: كامق 

 أكل اإلنسان غريه، وليس يف  به عىلٰ  معا أن، وممَّ ه ريغريه ومال غ

 بأنْ  له، رزقاً  إنَّام جعله تعاىلٰ  اهللا نَّ تعاٰىل، ألبة هللا المغرزق غريه 

يمنع غريه من ه أنَّ ك وليس معنٰى ذل عليه. لَّ ود بذلك حكم

، البةملغعنٰى لذكر الة، فال مأكله ال حماوق عٰىل زمل املروله، وحيتنا

 ملك غريه. انساإلن لوا تنا يفذكرهل كام ال معنٰى 

ة طلبه فيَّ رزق وكيال يف إضافة فصل: ]]٢٧١[[ص /

 :)اسبملكا] معٰىل من [حرَّ  دِّ والر(، بهجتالاو

و  النتفاع به، أ  اصحُّ ي عن اجلسم الذيان عبارة ك إنْ رزق وال

  قه، اٰىل ومن خلباهللا تع وم أنَّ ذلكحه، فمعليُأب وإنْ  ن طعومهع

الذي  ه عٰىل الوجهفي فنارصُّ ت ن عنكا وإنْ  ،بةافته إليه واجفإض

ه تفاع، ألنَّ النف وارصُّ ذا التها نَّم ٰىل ما صحَّ تعااله لو، فينتفع به

ن ه متنسبحا احلياة خلق  ولو مل يكن إالَّ واآلالت،  قدرمنه بالكَّ

ق إليه يضًا للرزفاإلضافة أ  -ملنافع األصل يف ومها ا -ة والشهو

 ة.ذا الوجه واجبمن هتعاٰىل 

ضع واينا يف بعض املضيف الرزق إلي نْ هذا أ  عمتنع يم وليس

  ال: ق هلذا يجمرامها، و ريما جيوة لوصيَّ ابة واهلة كان عٰىل جهإذا 

 من يع: إنَّه رزقبالبك لَ يقال فيام ُيمنَد، وال اجل لسلطانُ رزق ا

 رزق ه اإلرث: إنَّ ال يقال يفلعوض عنه، وقد أخذ ا ، ألنَّهالبائع

هته وال به من غري ج يكلالتم عق ولذي ب االسب للموروث، ألنَّ 

 ار،فَّ من الكُ زق ا رهنَّ ائم: إنالغ يف الوكذلك ال يقتياره، ختابع ال

 ة.لعلَّ اهلذه 

ا اف  لٌّ نَّ العقل داح، ألاضفوحظر املكاسب  م عٰىل منلكالأمَّ

 حوه التي ال قبع من الوجتالب املنافرزق، واجلسن طلب اعٰىل ح

ل إٰىل د صفة التوصُّ ير ام ملبَّ ، وررةً رضو كذلا، ونعلم حسن فيه

 باحاألر لبه من طت، وأمثلحاً بافيكون م سنٰىل احلعع النف

 كثرية.جارات التوارعات ورضوب املز

هله ن أ ع بذلك غريه مينف أنْ ب له صفة الندب،ام كانت وربَّ 

 وانه.وإخ

رًا من سه رضيدفع به عن نف واجب، بأنْ ت له صفة الام كانبَّ ور

 جلاء.بَّام بلغ اإلور جلاء،إلادِّ  حإىلٰ  غلوغري ب

عٰى  دَّ ه، ويُ لما هذه حاسن ح ُيدَفعفكيف ]] ٢٧٢ [ص[/

 املنافع ل إىلٰ لتوصُّ اق ولب الرزٰىل بطتعا ر اهللايمه؟ وقد أمحتر

وا مِ َوا :قال تعاىلٰ ، فرآنالق كثري من آي جر يفتاملوا
ُ
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 ُحيٰىص. ثر من أنْ كالكتاب أ ذلك يف ، و]٢[املائدة:

سل  الكذهب امل إظهار هذا ب عىلٰ مي املكاسحمرِّ  نَّام محلوإ

ب تكسُّ لا ركلوا تجع -ب و األغلهو -وربَّام  ز،جة العداعو

 مَ ما ُقدِّ اولوا يتن ال أنْ  نافع، وجيبباملذاء تاحب تكسُّ لطريقًا إٰىل ا

ال  أنْ ل يلزم ، بوا إليها يداً يمدُّ  ال املأكوالت وأنْ إليهم من 
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 ذلك ألنَّ  ،م وال يبلعوهاا يف الفمة بعد حصوهلغوا اللقضيم

ٍء بيش وهيفارق  ز أنْ اوإذا ج. زامهلتاعون دَّ يلذي ل اتوكُّ لل مفارقة

 ٍد جاز يف أشياء.واح

  ته، وعىلٰ ن جهء ملب اليشقيقة فهو طاحل ل يفوكُّ ا التفأمَّ 

وته، ط عند فقنوال يقع جزع و وأنْ  ه،منبيح له طلبه جه الذي أُ وال

لتم  نَّه قال:أ   النبيِّ  ا روي عنذوهل  حقَّ اهللا تعاٰىل  عىلٰ «لو توكَّ

 بطانًا»، روحوت اً و مخاص تغدزق الطريير م كامكق زل لروكُّ الت

 لة.ق متوكِّ لرزلب اط رواح يفلها مع الغدو وافسامَّ 

 لبط عن الكفِّ عن لل التوكُّ ن محفرق بني مال  هنَّ عٰىل أ 

 ل ذلك عىلٰ بني من محوملباحة، جهاته امن الل من الرزق احل

 نم هكلَّ لك  ذنَّ أللوم واآلداب، العون طلب األوالد الكفِّ ع

 فع.ناامل لبيق 

د نَّ يألء، ط باحلرام ليس بيشل قد اختلنَّ احلالبأ همقوتعلُّ 

ه يملك الظاهر أنَّ فء بتة عٰىل يشثا انتك] إذا ]٢٧٣/[[ص  لغريا

ل إذا كان حرام وحال ن يف يدهوقول م ام،عَلم أنَّه حر يُ مل ماهلا 

 نمكثر ا أ علين مامن احلرام، و اللمتييز احلول يف عدالً مقب

 اث قريبه أنْ إليه مري رث الواصللواا ام ليس عىلٰ ك، رظاهال

ص  .رالظاه روث بل يتبعملولك امت عن جها يتفحَّ

ع إليهم من دفَ يُ  امعونة للظلمة بب مالتكسُّ  يف قهم بأنَّ لُّ تعو

قصد معترب ألنَّ ال باطل أيضًا،ائب الرضواألعشار رات من تجاال

ع لتجارة نفبا يقصد مل تاجرال أنَّ  لملباب، ونحن نعذا ايف ه

ٰىل عو فسه وهنهم، وإنَّام قصد نفع  يصل إلياب العشور بامصحأ 

ف بأنَّه فكيف ُيوَص  بة،ن ذلك من رضيعذ َخ ا ُيؤة الكراهة ملغاي

 للظلمة؟وٍّ مق معني

ار فَّ قوٍّ للكُ ه معني وماٰىل بأنَّ عوصفه ت زذلك جلااز ولو ج

هل ما و ،ةصحَّ لاوت الاآلر ودَ قُ قه فيهم من ال خلوالظلمة بام

ق من رُ يأخذه اللصوص يف الطُّ  إالَّ كامالظلمة من ذلك ذه أخي

الغنم يف  الذئب من هأخذرة، أو كام يالتجاقبِّح أنَّه ال يُ يف وال مألا

ٰ  ٰى منها و الذي يبقلظنِّ أنَّ اغلب يف  ذاإغنم ال قبِّح القتناء يُ ال هأنَّ  ىفَّ

ة ارتباطٰىل منفعته ع  ؟هامشقَّ

سألة عاٰىل واملع الدعاء هللا تنافاملء بتغاوا لرزقا بلة طلمج ومن

 ينفع.ويرزق  له يف أنْ 

ول: قي نْ ق بالدعاء بأزالر يف طلبن ُيطعِ  أنْ  حدٍ س أليول

هللا   الداعيذلك أنَّ ، وفسدًة وقبيحاً نه مكون طلب ما ال يأمكيف ي

 كلذيكن مل  تٰى م أو معلِناً  امرس�  يشرتط بدَّ أنْ  يرزقه ال  يف أنَّهتعاىلٰ 

 طلبًا ملا جيوز أنْ  يكون من أنْ ك خرج الدعاء رشط ذل إذاو ،اً قبيح

 .دةً ون مفسكي

يل، وليس وا طاقعها وأحكامهووم الدعاءم يف رشوط لكالوا

 . يههذا موضع يقتض

*   *   * 

 :)ـه٤٣٦(ت  ٰىض د املرتيِّ الس /ملعلعلم والا رشح مجل

  نس م لي : د املرتٰىض سيِّ ل القا مسألة:]] ٢٤٥[[ص 

ال حمالة لوال  يعيش ب أنْ كان جي َل تِ قُ  من  أنَّ عىلٰ  عطب القجاوال

إماتته  عىلٰ تعاٰىل قادر  هللا ألنَّ  ذلك، وقتيضه ي وجاله ألنَّ  ،لالقت

وال  تعٰىل مو جه للقطعو ن إحيائه، فاليه معلر ٰىل ما هو قادع

 ل.ة لوال القتحيا

  بوجو ىلٰ يل عدل ه النَّ األُوٰىل، فإ مثل  هذه املسألة ك:رشح ذل

ه،  ماتتإ در عىلٰ اق اهللا تعاٰىل  ألنَّ   قلنا ذلكامل. وإنَّ قتَ يته لو مل يُ قتب

 ته.صف تتغريَّ وبالقتل مل 

 تعرض فيجوز أنْ حة، صللمبقية تابعان لماتة والتاإل عٰىل أنَّ 

تعرض  وز أنْ ماتته، وجيل فيجب إقتَ لو مل يُ   إماتتهملصلحة يفا

زمها جوِّ نُ  ا، فيجب أنْ نَّع نبايَّ غمعًا م نمراألاو ة يف تبقيته. صلحامل

  أحد األمرين. نقطع عىلٰ وال

 :رزق]لا ان حدِّ يب [يف 

 أنْ  ما صحَّ لرزق فهو اا : فأمَّ  رتٰىض امل دلسيِّ قال ا سألة:م

ام ربَّ ان ملكًا، وام كربَّ وعه منه. من ألحدٍ ن ملنتفع ومل يكبه اع تفين

 دارًا أو هللازقه ر دق  هإنَّ  قول:ن األنَّ  .كملَ يُ  ز أنْ ا ال جيون ممَّ كا

 ألنَّ و. ةً صحَّ و ول: رزقه اهللا ولداً كام نق]] ٢٤٦[[ص /، يعةً ض

 رزق عٰىل اهللامل جيز ال ذاتكن مالكة، وهلمل  قة وإنْ لبهائم مرزوا

 فاع فيه.نتالستحالة اال ٰىل،عات

 بهتفع ين نْ ه ما جاز أ أنَّ كرناه من رزق هو ما ذال حدُّ  :رشح ذلك

 أنْ  حُّ بت ذلك فال يصمنه. وإذا ث عهنم حدٍ أل سلي وجهٰىل عع املنتف

 به.اع فاالنت عليه يصحُّ  ال هنَّ أل عاٰىل،ت ق الرزق عٰىل اهللالَ طيُ 

ملباحات  باتنتفع  هلا أنْ  حَّ ص امرزوقة ألهنَّ  ائم أهنَّ البهق لطلَ ويُ 

 ن ذلك.منعها م  ، وليس ألحدٍ واملياه شمن احلشي

 ترٰى أَال  لك عليه.ملااسم  قلَ طيُ  ال امبَّ ور ان ملكاً ك امربَّ والرزق 

 وما جيري سناً ًا حهوجو ةً حَّ صاهللا تعاٰىل ولدًا وقول: رزقه ا نأنَّ 

د يكون ، وق لكذ ه اهللا تعاىلٰ كول: ملَّ قن نْ ، وال جيوز أ جرٰى ذلك امل



 األرزاق )٥٧(لف / حرف األ  ........................................................................................................... ٥٠٦

ة صحَّ  مل يتبعه م الرزق إذاعليه اس قطلَ مل يُ  إنْ كًا وملء اليش

يصّح  مل مالك وإنْ  ه: إنَّ ىلٰ اتع هللا يف لقوهذا نوألجل  ،هع باالنتفا

 تفاع عليه.النلة ااتحمن اس هرمنا ذكزوق، ملا قدَّ ه مرإنَّ  :يقال أنْ 

عطاء الولد  ه منانًَّا عٰىل ما بيَّ ملك كلَّ  إنَّ ا فالواحد منَّيف  افأمَّ 

وما جيري   غري مالكة ةام مرزوق نَّ إوهو  ،والبهيمة]] ٢٤٧ص [[/

 . رٰى املجا هذ

 : قاً]رز  مراحلا [عدم كون

ي ذكرناه ال  هذا الذ: وعىلٰ  رتٰىض د املل السيِّ قا سألة:م

ه وحظر عليه من عمنقد  اهللا سبحانه ألنَّ  ،اً ام رزق ريكون احل

 غريه. لكه كام يأكل مق غريرزل يأك بمنكر أنْ  فاع. وليستالنا

 واحدلا رناه جاز من رزق ما ذكال حدَّ  نَّ ذا ثبت أ إ ح ذلك:رش

ل يأك أنْ  يصحُّ  منه كام صحُّ ي هأنَّ  ٰى نبمع ه،ق غريزر كليأ ا أنْ نَّم

 عنوم مماحلرا ألنَّ ا،  لناً زق رام رحلايكون  ، وال يلزم أنْ ملك غريه

 انه... حسب اهللا ه، ألنَّ من

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧لبي (ت احلأبو الصالح  /عارفملا تقريب

 ]:الرزق مسألة: [يف ]]١٣٩[ص [

ل ليدنه، بم عاملنحد ن ألكي ملو نتفاع بهاال ا صحَّ م الرزق:

 هذه الرشوط.تكاملت له العبارة فيمن إطالق هذه 

منعه، بدليل  جيز ومليه ف ف الترصُّ عىلٰ يُّ احلا قدر م وامللك:

لك كامه هذه الصفات لت لامتكطالق عٰىل من ة هذا اإلصحَّ 

 م.هر والدراالدا

 تفاعنالح اباتعاٰىل أ  هللانَّ األ قبضه، رزقًا ملنام ال يكون واحلر

وا :اىلٰ عوله تقب لرزقبا
ُ ُ
�ُوا  � َ ْ

 ِمْن ِرْزقِ َوا�
َ

  اِهللا َوال
َ
ث
ْ
ع

َ
ا ِ�  وْ  �

 
َ ْ
ِسِديَن  مُ رِض األ

ْ
منه، اإلنفاق  عىلٰ ]، ومدح ٦٠ة: بقرل[ا �ف

 وَ  ه: انفقال سبح
ْ
ا َرَز�  ِ�م�

َ
 ن

ُ
ْم �

ُ
 اه

َ
ون

ُ
ِفق

ْ
كونه ، و]٣قرة: [الب � ن

  ذلك.ينايف ]]١٤٠ص [[ًا /حرام

ة بلراسمة  نوكي أنْ لو  خياله ألنَّ و بام ام ذكرنا، أو زق خمتصَّ

صف ن ولناه يمنع م ق ة بامصَّ ا خمتهنواالنتفاع به فقط، وكيصحُّ 

 كون يقتيضه ب صحُّ االنتفاعصها بام ياختصام بالرزق، واحلرا

، قاً نزير أرزامر وحلم اخلجهم واخلاوكهم وأزري وأماللغأموال ا

ة  ه بام متستصاص خا فثبتد، فاس كذل، وميعجلاع بانتفااللصحَّ

 قلناه.

  جهة ىلٰ منه ع نزق أو سبَّبه أو مكَّ من فعل الروالرازق هو: 

 وط لهالرش هذهصف من تكاملت ل ويبدل د،ل والقصتفضُّ ال

 رازق. ث بأنَّه املورِّ ين والالدَّ  لبائع وال قايضف اوَص يُ رازقًا، وال 

ع،   منريغ ا منمنَّ يُّ احلبه  ينتفعميع ما جلوجب هذا  وإذا

جسام وما فيها من املوجد لألق له، ألنَّه تعاٰىل الرازه بأنَّ  فُيوَص 

 ا،ب يف إيصاهلرغِّ املوهلا، ومكن من تناواملات، ذذوس امللانأج

  ، غريهجهة ه أو من علء منها بف يشإىلٰ  يُّ حلوصل ا ا، وإنْ واملبيح هل

 تناوله ىلٰ عر يح واملقدِّ املبق والاخل ذلك بام هو الختصاص

 ناوله.ق الشهوة ملتالخفيه و برغِّ واملله،  ايصوإ

ازًا، جم ق لهزراأنَّه ب الً ل إٰىل غريه تفضُّ وصف من أوصوجيوز 

 وَ  سبحانه فقال:لك ذصفهم بوقد و
َ
 ا َحَ�َ �ِذ

َ
ِقْسَمة

ْ
   ال

ُ
وأ

ُ
ا  و�

ْرَ�ٰ 
ُ
ق
ْ
َتَ اوَ  ال

ْ
مَ  اَ�ٰ �

ْ
  اِك�ُ سَ َوا�

َ
 ف

ُ
 ه قدألنَّ و ]، ٨اء: النس[ مْ هُ واْرُزق

ل بام ي عل، وهلذا ال يف له أنْ  انكوقد  ،هبفاع نت االصحُّ تفضَّ

 شكر.حقُّ به اليست

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ي (ت بلصالح احللو اأب  /هفقيف ال يفالكا

 أنْ  ه هوانبحونه من فعله سالعلم بك قطريو]] ٥٨[[ص 

عٰىل امليك املأو  اعالضي موال أوألمن ا يغنإليه ال صليكون ما و

عاٰىل ت هن رزق م لاملالك فذ ،همنال حيسن منعه له وسوغ ه يوج

وما  ه،ذنإه ونيقداره ومتكإليه بإل ه وصألنَّ  له،بَ يك من ِق والتمل

فليس   املنع منه سنوال وغريها وحيألمايه من ف فح الترصُّ يقب

ستحقاق القبحه و ،ته إليهافوال حيسن إض ،اىلٰ تعه برزق من

ه أنَّ به وصف ال يصحُّ  حالها هذه وم ب،عقاوال ذمَّ الليه إل لواصا

ا رزق اإلنفاق ممَّ ومدح عٰىل ، كونه رازقاً ح بٰىل متدَّ عاته نَّ أل زقه،ر

 اهللاَ ] ]٥٩ /[[ص : حيف التمدُّ  انهسبح ل قااحه، فبأ و
�
َو   هُ إِن

ز�   ا�ر�
ُ

 ِمْن ، ]٥٨ ت:يا[الذار اق
ْ

ْ�ُ اخَ َهل
َ
  اهللاِ  لٍِق غ

ُ
ْم  �ُ يَْرُزق

ماءِ  ِمنَ   وَ  ا�س�
َ ْ
نْ ]، ٣: فاطر[ رِض األ م�

َ
ا هَ  أ

َ
ِ ذ

�
 يَ  يا�

ُ
  �ُ ْرُزق

ْ
ْم إِن

 
ْ
�
َ
هُ أ

َ
 ِرْزق

َ
 ].٢١[امللك:  َسك

نَ َرزَ  ا َوِ�م�  :وقال يف املدح
ْ
� 

ْ
ن
ُ
 فِ اُهْم �

َ
ون

ُ
 . ]٣لبقرة: [ا ق

وا ِمنْ :  اإلباحةيفال وق 
ُ ُ
 اِت مَ ي�بَ طَ  �

ْ
 ُ�مْ انَ ا َرَز�

  ]،٧٥  لبقرة:[ا
ُ
 ق

ْ
 َم زِ َحر�  َمنْ  ل

َ
 �ن

َ
ِ�  ة

�
 اِهللا ال

َ
َرَج ِلِعبَ  أ

ْ
 هِ دِ اخ

ْزقِ  نَ ِت مِ ابَ ي� الط� وَ    ]،٣٢ األعراف:[ ا�ر�
َ
إِذ

َ
 ف

ُ
 ِض ا ق

َ
ال ُة َيِت ا�ص�

 
َ
َ�ِ�ُ اف

ْ
رِض  اا ِ� ون

َ ْ
 َوا أل

ُ
ِل اهللاِ ا مِ وْ�َتغ

ْ
ض

َ
، ]١٠ [اجلمعة: ْن ف

كون ما ي ملحال أنْ إذ من ا ،ن احلرام رزقاً ن كوم نعوذلك ما

 ما ، هوهولفيه وأباح تناف ومدح عٰىل الترصُّ عله بف نهح سبحامتدَّ 
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باملنع من  وسمعاً  د عقالً بَّ ه وتعد عليوتوعَّ  نهعهنٰى و هكره

 .هف فيالترصُّ 

 ا الوم ،ه ملكأنَّ ف بوَص ق يُ ه رزنَّ ف بأوَص ء يُ يش وكلُّ 

 أنْ   يصحُّ ال ف بملك،وَص يُ  أنْ  حُّ يصه رزق ال أنَّ ف بوَص يُ 

ام نَّ إو .ه غاصب لهالعلم بأنَّ مع  ،ك لكذان مالفال :اليق

وذلك  ،من غري منع يهفف رصَّ تي أنْ  حُّ ا يصمك ف بملوَص يُ 

  لرزق.معنٰى ا

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩جكي (ت كراال لفتحاو )/ أب ١ جكنز الفوائد (

يف  اءأشيد وينقص إذا اهللا يز أنَّ  ويعتقد]] ٢٤٨ [[ص

 .الاألرزاق واآلج

 .باً طيِّ  حالالً  كانا  معبد إالَّ ال يرزق مل هوأنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ (ت راجكيكلافتح ال أبو /)٢ز الفوائد (ج كن

 :  األرزاق الكالم يفيف :فصل ]]١٩٥ [[ص

مليك من الت صلأ و ،التمليك هو يقةاحلق يفالرزق  اعلم أنَّ 

ن م بحكمته وعلمه جعل قدو ،لرازق للعبادوهو ا ،ىلٰ تعااهللا 

 :سمنيق  عىلٰ رزاقهم أ  ،تهريَّ بمصالح 

  م والهمنغري سعي يكون من  ما يوصله إليهم :أحدمها

من  يث ونحوهاكاملوار ،شاقِّ من امل ءل يشمُّ وال حت ،بكتساا

 .تامور املتيرسِّ األُ 

 ،تهاده وحرصهواج وسعيه ركة العبدبحط مشرت :خرواآل

ب ساباالكت مر اهللا تعاىلٰ أ  قدو ،هومن قعد فات ،سعٰى ناله فمن

 : ىلٰ قال تعا ،بوالطل
َ
إِذ

َ
ِض ف

ُ
 يَِت ا ق

َ
ال   ا�ص�

َ
 ةُ ف

َ
�
ْ
 وا ِ� اِ�ُ ان

َ ْ
  رِض أل

 ا�ْتَ وَ 
ُ
ِل اهللاِ  نْ وا مِ غ

ْ
ض

َ
يَن : وقال]، ١٠: اجلمعة[ ف ِ

�
 ا�

�
إِن

 
ْ
ع

َ
 بُ �

َ
 مِ  ُدون

ُ
 ونِ ْن د

َ
لِ   اِهللا ال

ْ
م

َ
� 

ُ
 ك

َ
ْم ِرزْ ون

ُ
�

َ
  ل

ً
  قا

ُ
ا�ْتَغ

َ
 اهللاِ ف

َ
د

ْ
  وا ِعن

بُدُ �ر� ا
ْ
 َوا�

َ
 ].١٧: تنكبوالع[ هُ وْزق

 يسول ،ب والطلبلتكسُّ وترك ا ،تعاىلٰ أمر اهللا  خمالفة وزجي فال

 .نه الطلبض ومالتعرُّ له  ألنَّ  ، اهللا تعاىلٰ عىلٰ  لتوكُّ لل ادٍّ بمضذلك 

 بعد الَّ إق لرزاسم من تٰى هذا القؤيُ ال  نْ أبلعادة ا جرٰى أ  وقد

 جرٰى أ قد  يتال اله تعاىلٰ أفع يف ومثل ذلك كثري ،ة والطلبكحلرا

العباد من   بعد فعل يقعإالَّ ]] ١٩٦[[ص /فعلها ي ال نْ أب العادة

 .والسقي ت بعد الزرعبانوال ،ئطود البع لولداك ،قبلها

 ،واملنع طاءالع نَّ ذلك ألو ،مرزوقاً  وقٍت  كلِّ  املجتهد يفوليس 

عند  )ةماملعلو(صالح ه باملكلُّ  طمنوالرزق والنقص يف  لزيادةوا

 .اهللا تعاىلٰ 

 نْ أط لرزق برشاٰىل يف ال اهللا تعأسي نْ أل اق عسن من الحيام نَّ إو

  :تعاىلٰ  ل اهللااق  ،له مفسداً  ون يكال
َ
  وْ َو�

َ
 يَ�ُ ال

ْ
ن

َ
 ا��اُس  أ

َ
  ون

ً
ة م�

ُ
أ

نَ وَ 
ْ
ََعل

َ
 َمْن يَ �ِ ا اِحَدةً �

ْ
رُ �

ُ
ِن بِ  ف

ْ
 مِ تِهِ وِ�ُيُ ا�ر��

ً
فا

ُ
ٍة   نْ ْم ُسق فِض�

 َمعَ وَ 
َ
 هَ يْ اِرَج َعل

َ
َهرُ ا �

ْ
 وظ

َ
 ].٣٣: الزخرف[ �ن

قال اهللا  ،فرصُّ باحه التأ فقد  ٰىل للعبدقه اهللا تعارز ءيش لُّ وك

 ا يَ : اىلٰ تع
�
�
َ
ِ  اهَ أ

�
 ينَ ا�

َ
وا ِ�م�  آَمنُوا أ

ُ
ِفق

ْ
نَ ن

ْ
 اُ�مْ ا َرَز�

  :وقال ،]٢٥٤ :البقرة[
ُ ُ
نَ زَ رَ ا ِت مَ اْن َطي�بَ ا مِ و�

ْ
 اُ�مْ �

 لِعِ : الوق  ]،٥٧: ةبقرال[
ْ

ل
ُ
ِ  يَ ادِ بَ ق

�
 ُموا ا�ص� ييُقِ ا ونُ يَن آمَ ا�

َ
ةَ  ال

فِ وَ 
ْ
وا �ُن

ُ
ا رَ ق نَ ِ�م�

ْ
 ا اُهْم ِ�� َز�

َ
 وََعال

ً
 نْ مِ ِ�يَة

َ
 بْلِ  �

َ
  أ

ْ
ِ�َ  ن

ْ
  يَأ

َ
يٌْع   �َ يَْوٌم ال

 ِ�يِه وَ 
َ

 ال
َ

  ِخال
ٌ

 ]. ٣١[إبراهيم:  � ل

 .ليهب عتِ عاال يُ  هنَّ فيه فإف اح الترصُّ وأب هللاه ما رزق و

اهللا  كهم ملَّ  وال ،لغاصبيها اقرزأبت سليملغتصبات فا امَّ أف

ن  ا مهنَّ إث من حي ،املجازٰىل ع ]هلم[ رزاقاً أ ٰى سمَّ تُ ام وإنَّ ، ااه  إيَّ ىلٰ تعا

 . هبا )ٰى ذتغليُ (عاٰىل خلقها اهللا تي تاء اليشاأل

م هنَّ بأ هخبارإ ما اغتصبوه قهميرز مل تعاىلٰ  اهللا لدليل عٰىل أنَّ وا

 إِ  : تعاىلٰ  اهللا  لقا ، يهعلعاقبهم ه ينَّ أ و ،فيهظاملون 
�
ِ  ن

�
 يا�

ُ
�

ْ
  َن يَأ

َ
ون

ُ
ل

 
َ
وَ أ

ْ
� 

َ
َ ال

ْ
  اَ�ٰ تَ ا�

ْ
 ُظل

ً
مَ  ما

�
 ا يَ إِ�

ُ
�

ْ
 �أ

َ
ون

ُ
 نَ ْم نِهِ وطُ �ُ  ل

ً
 صْ َسيَ وَ  ارا

َ
  ل

َ
ْون

 
ً
 ارق يفسلره سبحانه بقطع يد امأ و ]،١٠: النساء[ � َسع�ا

 َوا�س� : عاىلٰ ه تلوق 
ُ

 َوا اِرق
َ
 ف

ُ
ة
َ
اِرق  �س�

ْ
 ا�

َ
ُهمَ دِ يْ َطُعوا أ

َ
ا  مَ بِ  ءً ازَ ا جَ �

سَ 
َ
 بَ ك

َ
�

َ
 اا ن

ً
 ]. ٣٨ائدة: مل[ا هللاِ  ِمَن اال

كان  ل ،قيقة احل تعاٰىل عٰىل  اهللا خذ ما رزقه أ د الغاصب ق  ولو كان

مل جيز يف العدل  و ، له  ملًا خذه ظاأ ما  ردِّ ب ]] ١٩٧[[ص / ه ل طالب ملا

فه  رصُّ  ت عىلٰ  ن ممدوحاً يكو أنْ بل  ،يا واآلخرة لدن  ايف يهب علاقَ ع يُ  نْ أ 

 : الق ف ،ه حلِّ نفقه من أ  هللا تعاٰىل مندح ا م  امك ،ه نفاقه لإو ه في
�
َما  إِ�

مُ 
ْ
 ا�

َ
ِمنُون

ْ
  ؤ

َ
يَن إِذ ِ

�
 ا�

ُ
 جِ ِكَر اُهللا وَ ا ذ

َ
 ْت ل

ُ
ل
ُ
  َو�ِ مْ هُ و�ُ ق

َ
يِْهْم  تُِليَْت عَ  ا ذ

َ
ل

 ُه زَ اتُ آيَ 
ْ
ٰ إِيمَ ُهْم اَد�

َ َ
 َو�

ً
تَ  مْ َر��هِ  انا

َ
 وَ �

َ
ون

ُ �
��  ِ

�
 يُِقيُمو َن ي ا�

َ
 ص� ا�  ن

َ
ةَ  ال

نَ رَ  اَوِ�م� 
ْ
  مْ اهُ َز�

ْ
ن
ُ
� 

َ
ون

ُ
و �ِفق

ُ
ِ أ

َ
 هُ �

َ
  مُ ك

ْ
ُمؤ

ْ
 حَ مِ ا�

َ
ُهمْ نُون

َ
ا �

�
  اٌت  َدرَجَ ق

َد َر�� 
ْ
ِفَرةٌ  ِهمْ ِعن

ْ
 ِرزْ وَ  َوَمغ

ٌ
رِ ق

َ
، فجعل  ] ٤ -  ٢نفال: ألا[ � مٌ �ك

نفاق ما  إ بنيغاصل لن مل يك امَّ لف  ،فات املؤمنني الرزق من صنفاق إ

  دلَّ  ، يهف فهم  ترصُّ عىلٰ  معاقبني  ، هلي ع مومني مذ انوا وك ،غتصبوه ا

  ا مل يكن رزقاً وإذ ،قيقة اه يف احليَّ يرزقهم إ  عاٰىل ملاهللا ت نَّ ذلك عٰىل أ 

 . وبينه   نهيحيل ب  نْ إو  ، همن   غصوبملل فهو رزق ، اصبللغ 
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 : ألرزاقيف ا يا روممَّ  فصل

 ستغفار«أكثروا اال :له قانَّ أ  هللادنا رسول اعن سيِّ  يور

 .ق»رزجيلب اله فإنَّ 

  نهزق ريض اهللا عالر من ن ريض باليسريم « :وقال 

 .»لمن العم باليسري

  «ليحذر: ريم بن مٰى إٰىل عيسٰى وحأ عاٰىل اهللا ت نَّ أ  يورو

 .الدنيا» من عليه باباً  فتحأف غضبأ  نْ أ  قالرز يف طئنيستبذي يلا

ورزق  ،رزق تطلبه :نرزقا زق«الر: وقال أمري املؤمنني 

 .اك»تأ ه تأتِ  مل إنْ ف ،لبكطي

م املقسو رزقه قال يف الأنَّ  ة عن أحد األئمَّ  يورو

 ،هحلِّ  ب منإليه حوس فوصل هغري حلِّ من طلبه من  نَّ إ«: ةكباحلر

 .ره»ه وزيعلوبقي 

 .ملحظورباح دون ا من الوجه املب إالَّ طلَ يُ  ال أنْ جب اولفا

زيد   ه تسنت نيَّ «من ح: قال هأنَّ   ني املؤمن عن أمريي ورو

 .رزقه»يف 

 ة يف جواز الزيادعىلٰ  يلدلال نَّ أواعلم ] ]١٩٨ [ص[/

عاٰىل إذا  تاهللا ألنَّ  ،عامردة يف األجواز الزيا ليل عىلٰ دهو ال اقاألرز

 .بهٰى ما يتغذَّ  قهزير نْ أ بجده وعب عمر يف زاد

امن يسلفر بن عبن هرمة انقطع إٰىل جإبراهيم  نَّ أ  ذكروا

 : رمةبن هه اليإتب فك ،طعهفق قاً زر هل يجيرفكان  ،اشمياهل

   مي ضامنف شقَّ ي الذ نَّ إ

  ينا يتوفَّ ٰى ق حتَّ لرزل 

   فام يالً قل ني خرياً حرمت

  حرماينالك زادين م نْ إ 

 .إليه نسحه وأ رزق ليه إ فردَّ 

 :نشد لبعضهمأُ و

   عند الذي التمس األرزاق

  ن حاجب مسيل  نْ إما دونه  

   لهالتارك تسأ بغضمن ي

  طالب لا عن ومن يرٰىض  اً جود 

   ولهق  ٰى من إذا قال جرو

  ب كاتىلٰ إ عبغري توقي 

ة يدعون فال  «ثالث: الق أنَّه  ق عن الصاد يورو

 مَّ هُ اللَّ  :ليقو مّ ث ،رزقال طلب نع رجل جلس :هلم تجابيس

 ؟طلبلا إىلٰ  اً جعل لك طريقأ أمل  ):هل(تعاٰىل يقول اهللا  ،نيارزق 

 :ول اهللا تعاىلٰ يق ،منها يصنخلِّ  مَّ هُ اللَّ : لقوي ،وءس جل له امرأةور

رجل ومل  اله إىلٰ مم ل سلَّ ورج ؟دكبي مرهاأ قد جعلت ليس أ 

قد  :ىلٰ تعا هللاول اقفي ،و يدعو عليهفه ،اهفجحده إيَّ ، ههد عليه بيش

 .لم تفعل»شهاد فت باإلمرأ 

 :نييسوكيع الت البن

 رزق لا عدك يفس ال حتيلن عىلٰ 

  سكبنفره هر فذكِّ الد كأغفل ذاوإ 

   رمسك لا قبومت ل بلزوم البيعجِّ ال تُ 

 ]]١٩٩ص [[/

  حسك ةرزق من جدد حسن المام حينَّ إ 

ك  رِّ ح، دمآ نا اب«ي  :قولي اهللا تعاىلٰ  نَّ أ  ،بتُ يف بعض الكُ  يورو

 علمني بامأ فام  ،آمرك طعني فياموأ  ،ك يف الرزقبسط لأ يدك 

 . »يصلحك

فت  لهَّ تما  :قالف ،لكلوص نالت لفضتعرَّ  لو :عضلب وقيل

 كتاب اهللا آيات منبع حفظت هذه األرمنذ ا نيمن أمر الد ءليش

تَِح  امَ : قوله، تعاىلٰ 
ْ
ف

َ
ٍَة ِس مِ اُهللا �ِلن�ا �

ْ
 ْن رَ�

َ
 ف

َ
 مْسِ  �ُ ال

َ
 ك

َ
 اهَ �

 َو�ِ ): تعاىلٰ (وقوله  ]،٢: طراف[
ْ
 يُرِد

ْ
 ن

َ
ال

َ
ٍ ف

ْ�
َ
 لِ ا رَ َك ِ�

�
 د

َ
 ف

ْ
 ِلهِ ض

رِض دَاب�ٍة  نْ ا مِ َومَ : انهحبس هوقول ،]١٠٧: ونسي[
َ ْ
 إِ ِ� األ

�
  ال

 ٰ
َ َ

 رِ  اهللاِ  �
ُ
اِء  مَ ِ� ا�س� وَ : )اسمه جلَّ (قوله و ]، ٦: وده[ اهَ ْز�

مْ  ُ�
ُ
 مَ  وَ ِرْزق

َ
 ]. ٢٢ :رياتلذاا[ � ا تُوَعُدون

أتت إٰىل  ،ضت لهلو تعرَّ  :هقيل ل رجل الذيصلة ال أنَّ  يورف

 .لبط غريله من زمن

 :بغصاألنشد البن أُ و

 األرض  يف كان يف صخرةٍ  لو

  هانواحي ًا)سلم( مةٍ لومم ءصامَّ  

   نغلقتاهللا ال انفس براهرزق ل

  يها ف  ماإليه كّل  تدَّ أنه فع 

   اهبمطل سبعق الاطب أو كان بني

  ااملرقٰى مراقيهل اهللا يف سهَّ ل 

   هل طَّ ُخ  حالذي يف اللو ي يالق ٰى حتَّ 

  أتيهاي فوس الَّ تته وإأ هي  نْ إ 

«ما من   :له قاأنَّ  رسول اهللا  عن يورو] ]٢٠٠[[ص /

فإذا ، قهزل منه رزوباب ين ،لهد منه عمعه باب يص ولالَّ ن إمؤم
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  :ىلٰ تعاهللا ال وذلك قو ،عليهكيا مات ب
َ
يِْهمُ �َ ا بَ مَ �

َ
  ْت َعل

مَ  رُض اُء وَ ا�س�
َ ْ
 َومَ األ

َ
َظرِ ا �

ْ
 ]. ٢٩ن: الدخا[ �َن �نُوا ُمن

 *    * * 

 ):ـه٤٦٠ت ( الشيخ الطويس االعتقاد/ب ق اد فيام يتعلَّ قتصاال

 الرزق: م يفكالال ]]١٧٣[[ص 

ا الو  وجه ليس ق عىلٰ تفاع به للمرزوصحَّ االنرزق فهو ما أمَّ

 .فاع به أوىلٰ نتو بااله اأو مه، منع حدٍ أل

ما (و ،قاً زر يمِّ ُس  ةما اختصَّ هبذه الصف ذلك أنَّ  والدليل عىلٰ 

 ٰى رزقًا).سمَّ يُ  كذلك الون يكال 

ائم . والبهليهالة املنافع عستحال رزق عليه تعاىلٰ يصحُّ ال وال

عنه فهو  نعهاء ليس لنا ميش يها، وكلُّ االنتفاع علة جلواز ق مرزو

ن الكأل ا تأخذ بفيها مالكبري، أو مر هن النم ءاملاب حو رش نا رزقه

بالسبق هلا نه ممنعها نا  لنَّ أل ا،ًا هلق زرٰى سمَّ ملباح. وقبل ذلك ال يُ ا

ن أو ق إلنسارز لتناول بأنَّهبل اق  اءي الكأل واملومتٰى ُسمِّ  يه.إل

 ناوله، وامللكذا تصري رزقًا له إه أنَّه يازًا، ومعناة كان جم مهبي

 ن.هد وال ينفصالشاليف ا نداخالمت لرزقاو

ه بأنَّ  ف ُيوَص الوُيوَصف بأنَّه مالك والقديم  ]]١٧٤[[ص /

 من رشط تسميتهيه، فصار لع عستحالة املنافن امقلناه ملا ق، زومر

ة االنتفاعًا صزق ر  بامللك. ط تسميتهذلك من رش ، وليس به حَّ

م هنَّ من الرزق، أل نفصلن قال: امللك م الناس مويف

ملك هلا، ه بأنَّه ونائم وال يسمُّ ه رزق للبهإنَّ  لكأل:ا ون يفقولي

ن لكًا، ألنَّ مة ممالبهي ٰى رزقمَّ سيُ ال ام نَّ إل. ووَّ ألوالصحيح ا

ل من عاقأو يف حكم ال قالً عان يكو بامللك أنْ ط تسميته رش

  جانني.ملطفال وااأل

 وال هل ف بأنَّه رزقُيوَص ح طعامه لغريه : من أباوقالوا أيضاً 

 قبل تناوله. كهلم هنَّ أال بيق

ه ل يس، ولهكلومزقه رو فهنَّ قبل تناوله بينهام، ألقلنا: ال فرق 

ل عققًا، وكذلك الالولد رز ةسميملاء، وجيوز توا كالكأل نعه منهم

لده نتفاع بوأنَّ له اال واملعنٰى  ه ملك،يته بأنَّ تسميمتنع) أيضًا (ال 

 ق بينهام. فروبعقله، فال

ر ء ليس لآلخ يشف يف الترصُّ عىلٰ  يقدر نم أنَّ لك امل ةيقوحق

هلذا ين دِّ يوم اله مالك أنَّ ب عاىلٰ ت اهللا ىٰ سمَّ ويُ ه فهو مالك له، منعه من

در يق هألنَّ داره وعبده،  يملكه ف اإلنسان بأنَّ ُيوَص  لكذول املعنٰى،

ٰى دار سمَّ ال يُ عه منه، ولذلك ألحٍد من يهام، (وليسف فلترصُّ اعٰىل 

اأب ]]١٧٥ص /[[ هغري ف رصُّ ادرًا عٰىل التكان ق  كه وإنْ مل هنَّ

 . نهامعه لغري منل )، ألنَّ فيها

 نهٰىل منع ماتع ا، ألنَّ اهللالن قيس برزك فاحلرام لذل تثب اذإف

زقًا احلرام ر ولو كان إلمكان،ع اا املنع منه معلينب جيباحلظر، و

 . نيغاصبني والظامل للوال الناس رزقاً تكون أم نْ للزم أ

هذلك له رزقًا  يكون نْ أغريه ة جطئ زوو نفيم لزموي  كام أنَّ

يف  فاقن باإلاهللا تعاىلٰ  أمرقد و ،كلكذون كفسه يزوجة ن طئإذا و

  :هقولالرزق يف 
ْ
ن
َ
وا ِمْن َوأ

ُ
 رَ  امَ ِفق

ْ
، ]١٠قون: ناف[امل اُ�مْ نَ َز�

 َوِ�م� : هليه بقولعومدح 
ْ
 نَ ا َرَز�

ُ
ِفق

ْ
ن
ُ
 اُهْم �

َ
  ، ]٣[البقرة:  � ون

تحقُّ يس ذا أنفق الق من احلرام وإُينفِ  له أنْ  يسلنَّه أ  ف يفخال وال

زق غريه كام ن رااإلنس يأكل حُّ أنْ ويص، مَّ ذال حقُّ تسملدح بل يا

 مال غريه.يأكل  أنْ  صحُّ ي

ُأريد  د، فإذا عبا إٰىل ال  وُأخرىٰ  تعاىلٰ  هللا تارًة إٰىل ا  يضاف ق رز وال 

وم أنَّ  عل م حته ف ئ ا ر أو  عمه و بط أ ه  االنتفاع ب يصحُّ  رزق اجلسم الذي بال 

فنا  رصُّ ن ت به ع  ربِّ  عُ ىٰ ت  حمالة، وم إليه ال  ف ا اٰىل فيض من خلق اهللا تع ذلك 

ا  مل  ألنَّه لواله  ٰىل، عا ت  اف أيضًا إليه فإنَّه يض  به  الذي ُينَتفع  وجه ل عٰىل ا فيه 

]]  ١٧٦[ص ر /[ ن منه بالُقدَ نَّه مكَّ نتفاع به، أل ف واال رصُّ ا الت منَّصحَّ 

  صل يف أل ا  ام هوة لكفٰى، ألهنَّ احلياة والش  لق خ الَّ إ  ن  يك و مل ، ول ت ال واآل 

  واجبة. هذا الوجه    من   اىلٰ ع ت   إليه   ه ت اف إض املنافع، ف 

أو ُيوٰىص له له  هبهي ا فيجوز أنْ الواحد منَّ ىلٰ ا ما يضاف إوأمَّ 

 م: (رزقذلك قوهل : رزقه، ومنه يقالنَّ راه، فإجيري جم وما

ه رزق إنَّ  البيع:ب ةعاوضملابَلك ُيميام فل ، وال يقانده)ان جالسلط

ه رزق من إنَّ  اث:ريمليف ا لاق يوالأخذ عوضه،  قد نَّهألع، من البائ

 ك الذلوكغري اختياره،  جهته وبرين غنَّ سبب ذلك مأل ،تامليِّ 

  ل كلُّ تيارهم، با بغري اخار، ألهنَّ فَّ من الكُ  ائم رزقلغنيقال: إنَّ ا

 به.حكم  ذيهللا تعاٰىل المن اذلك رزق 

*   *   * 

  ):ـه ٤٦٠طويس (ت  ل الشيخ ا   / )١القرآن (ج    يان يف تفسريتب ل ا 

 الجه فاع به عٰىل و نت ال حيِّ اق فهو ما لل لرزا ا أمَّ ]] و١٢٧[[ص 

 و فيام هق إالَّ طلَ ]] يُ ١٢٨/[[ص  ا الهذ و  حٍد منعه منه، يكون أل 

ا احلرا حالل، ف   حبهولصا  ي، نوع منه بالنهه مم ن رزقًا، ألنَّ م فال يكوأمَّ

وب غصامل ا رزقهم، و فاق ممَّ ن ضًا مدحهم باإل، وألنَّه أي ه ن م منعه  اً أيض 

  .زقاً يكون ر  وز أنْ  جي ال اقه، ف عٰىل إنف   مَّ الذ قُّ حست رام ي حل وا 

*   *   * 
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  ):هـ٤٦٠يس (ت  يخ الطوالش )/  ٤لقرآن (ج  ري ا فس ت   التبيان يف 

 : ]] وقوله ٩ [[ص
ُ ُ
ر لفظه لفظ األم] ٨٨[املائدة:  واَو�

م قها رزوا ممَّ يأكل نْ أ  للمؤمنني ح اهللا تعاىلٰ باأ احة، بإلبه ااد املرو

 نعهوليس لغريه م به عالنتفاما للحيِّ اهو رزق لفابًا، الالً طيِّ ح

ومن ذلك احلكم، يف لعطاء اجلاري هو اق رزاين: المَّ الرُّ  منه. وقال

يف حكمه يف  رياً ل هلم عطاًء جاند إذا جعالسلطان اجليل: رزق ق 

ض رألاهللا يف ا ام خلقهوكلَّ  اين:مَّ ال الرُّ ق  . سنةلِّ كيف  أو شهر لِّ ك

ِي :هلة قولاجلملة بداليف باد عالرزق  وها ُيمَلك، فممَّ 
�

  ُهَو ا�

 خَ 
َ
ُ�مْ ل

َ
  مَ َق ل

َ ْ
ِ  ِض را ِ� األ

َ
� 

ً
ذلك  وال]، ول٢٩ة: [البقر يعا

زنا جل  م يفهل كان رزقاً  إنْ ه وإلنس إالَّ أنَّ ما ليس ل يكون منه أنْ وَّ

جيوز ال و األمالك،من وجيوز  صحُّ ته عٰىل ما يسمق فصيل تف ملةاجل

ا البغاةي، هه بالناهللا منع من ألنَّ  ،اً حرام قزيكون الر أنْ   فأمَّ

 غصوب الو مال للعبد، وه املنَّ بأًا إذا حكموا زقون حرامفري

 ، ام أنَّ ه، كط غلبته عليبرشع رزق له افرتسه السبال: وما ق حيلُّ

ملك ما ك ي املرشنَّ ألبتنا عليها، غل طبرش انلرزق ني كرشملا غنيمة

ل، حلاا هذه رزقًا لنا يفار ، وصهلكبطل م هيه، فإذا غلبنا عليد يف

 أنْ  لناكان، وُأِذَن اإلمع م عه من اإلنساننمن ا بأنْ نمرقال: وقد أُ 

 نا، ويسقط مجيعشئ وحش إنْ امليتة وال ه من نحوعه من غرينمن

 ا.علين ريف حال التعذُّ  ذلك

بع رزق له، بل لس ه الي ع   ما يغلب ق أنَّ لَ ط يُ  جيب أنْ  ال نَّه أ  ي وعند 

ا ما لنا ه، ن منعه م ما ليس لنا قه  رزإنَّ نقول:  إنَّام   ا بأنْ ه منه إمَّ ع من  فأمَّ

 إلطالق، وقدًا له باق يكون رز يه، فال ا ف أو ُأِذَن لن  لنا  اً لك يكون م 

ك، مرشل بًا ل ا ق ع له وًا رزق  ن كوكني فيض املرش  بعاهللا السبع عىلٰ ُيسلِّط  

  ِمْن َداب�ٍة ِ� ا مَ وَ  : وله تعاىلٰ يه ق ل ف ص واأل 
َ ْ
 ِإ رِض األ

�
ٰ  ال

َ َ
  اهللاِ  �

هَ رِ 
ُ
  ليه.ع  بة ط الغل زقه برش ا أنَّه رذ م ه ]، فمفهو ٦ود:  [ه  ا ْز�

قال: ًال فلَِم إالَّ حال ال يكون ن الرزقكا قيل: إذا فإنْ 

 
َ

 َحال
ً
 ؟ ال

  قال:ام يد ككتأك عٰىل وجه الر ذلقيل: ذك
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ً
يف  لقوقد أط ]] ١٠]، /[[ص ١٦٤اء: [النس �ا

ا رَ  ح:دهة املآخر عٰىل ج وضعم  َوِ�م�
ْ
 نَ َز�

ُ
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َ
ون

ُ
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ْ
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*   *   * 

  ):هـ٤٦٠(ت  خ الطويس  )/ الشي٧(ج  القرآن    يف تفسري التبيان 

ا  ]]٣١٥ [[ص نَ زَ رَ َوِ�م�
ْ
 اهُ �

ُ
 ْم �

ْ
ون

ُ
 ِفق

َ
  ،] ٣٥ :ّج [احل � ن

ويف  ضاته.مر ن يفوفقفيه ين فرصُّ هللا وجعل هلم التكهم املَّ ا ممَّ ي أ 

ق نفِ ن يُ دح مم اهللا نَّ هللا، أليس برزق الام احلر ٰىل أنَّ ة عللك دالذ

نفاق فيه واإلف الترصُّ م ممنوع من ، واحلراها رزق اهللا ممَّ  بيليف س

 ؟اً فكيف يكون رزق  ،نهم

*   *   * 

 :)٦أو  ٥بخت (ق نو بن يمهإبرا /كالمعلم ال يفاقوت يلا

يأكل  ئز أنْ وجا فع به،ُينتَ   أنْ صحَّ  ق مازلر]] وا٧٢[[ص 

 فقط، االً وليس الرزق م غري،الل ه كام يأكل مان رزق غريانساإل

 . ذلكغري دًا إىلٰ ياًة وولحبل يكون 

*   *   * 

 :)ـه٦(ق  يسلطربال الفض)/ ٣(ج  نلبياجممع ا

 : ىلٰ تعا  ه ية [أي قولاآلهذه  يف و ]] ٢٠٨ [[ص 
َ
تَف

َ
� 

ْ
 َو�ِن

َ
ق ا  ر�

 
ُ
ِن �

ْ
 اهللاُ غ

� ُ
 وَ تِِه  ِمْن َسعَ  �

َ
 اُهللا وَ �

َ
 اسِ ن

ً
  عا

ً
  �َحِكيما

هو الذي  اهللا، و د ها بي كلَّ ألرزاق  اأنَّ  اللة عىلٰ ]] د١٣٠ [النساء:

 . ه ريَّتب ن اء ميش   ي مندي   أجراها عىلٰ بَّامكان ر  مته، وإنْ ها بحكالَّ يتو

*      ** 

 ):هـ٦(ق  الطربيسالفضل )/ ٥ (ج انمع البيجم

  :ري، يقالجلاالعطاء ا اللغة هو يف رزق:لوا]] ١٨٣ [[ص

 به، اقالرزَّ هو اهللا  ق فإنَّ رز لَّ ك  أنَّ إالَّ  .دلطان اجلنسال رزق

ن مل جيئ منه نساعٰىل يد ذلك اإلقه طلِ يُ  ه لو ملنَّ أل]] ١٨٤ ص[[/

كام  ، يف غريهد قيَّ ويُ ٰىل تعا  اهللا عىلٰ إالَّ  اقزَّ رسم الا قطلَ  يُ ، فالءيش

دار، لا ربُّ  :ه فيقالغري د يفيَّ ق عليه ويُ الَّ إ بِّ رالق اسم طلَ ال يُ 

 الَّ إتبقيته  يريد اً وانخيلق اهللا حي ز أنْ وجي وال .الضيعة وربُّ 

 .من الغذاء له بقاءه فال بدَّ  إذا أراد هزقه، ألنَّ وير

*   *   *  

 ):هـ٦٧٢(ت يس طولين االدِّ  نصري /دقاعتالا ريدجت

يكن ألحد  مل ه، وبع النتفاا ا صحَّ والرزق: م ]]٢٠٨[[ص 

 .رم حي، ويباح، وحبُّ ستَ ب، ويُ د جيق  :يف حتصيله سعيلوا .عهمن

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ (ت احليلِّ  املحقِّق ين/ل الدِّ يف ُأصولك املس

ن يك ومل هب عفتَ نيُ  أنْ  حَّ رزق: فهو ما صا الوأمَّ  ]]١١٣[ص [

ن ن إنساا، ولو كال يكون رزقاً ا احلرام ، فعٰىل هذنهمه نعألحد م

عن  بل قد عدل له، ان ذلك رزقاً ا كرام، ملبتناول احل قتهطع وق 

 .] احلرام]١١٤[ص [/قسوم له إٰىل امل لالاكتساب احل



 ٥١١  ...........................................................................................................  األرزاق )٥٧(ف / لاألحرف 

ء. به اليشباع قدر قيمة ما ي عبارة عن السعر: فهو اوأمَّ 

. لزمان واملكانا ىلٰ النسبة إب كدة ذلايز عن ارةء عبغالوال

بحانه ساهللا ل بَ ن ِق ء ماللغكان ا اانه، فإذعبارة عن نقصوالرخص 

وإذا كان ، اىلٰ تععوض فيه عليه ، وكان الها بٰىل، وجب الرضتعاو

 ل، أو غري ذلك،بُ بمنع السُّ ألمتعة، أو احتكار ابا ، إمَّ ل اخللقبَ من ِق 

 .بباساأل فاعل العوض فيه عىلٰ  كان

 *  *   * 

 ):هـ٧ ين احلميص (قسديد الدِّ  )/١التقليد (ج ن ذ منقامل

 : األرزاق ل يفالقو ]]٣٦١[ص [/

ن يكو الو ،ع احليوان بهانتفا حُّ صي يالرزق هو الذ نَّ أاعلم 

ن احليوان مٰى متكني مَّ سوقد يُ  ،نتفاع بهمن اال نعهيم لغريه أنْ 

. قاً رز به نتفاعالامن  عهنمه ريغ مع احلظر عىلٰ ء يشاالنتفاع بال

من  نيالتمك تفع به وبنيء املناليشبني  كاً اسم الرزق مشرت فصار

 يقال: هذا ه كامألنَّ  ذلكو .لذي ذكرناهه اج الوتفاع به، عىلٰ النا

ه منعه من يكن لغري ومل ،ه بهانتفاع حَّ إذا ص ،ق لزيدم رزعالطا

 اعفنتمن اال هنمكَّ ه أنَّ  نٰى ، بمعماالً  اهللاه فاع، يقال: رزق ذلك االنت

 نُ ارزق السلط وكذا يقال: من ذلك،  عٰىل غريه منعهوحظر  به

 وحظر عىلٰ  هجهته رزقهم من بأنَّ  نتفاعنهم من االمكَّ  إذا ،هجندَ 

 االنتفاع.ذلك ن م  غريهم منعهم

قة هيمة مرزوالب ك ألنَّ وال املل التمليك ولرزق هس اولي

 اً ق مرزو سيللك وما اىلٰ عت واهللا ،مالكة وال وليست مملكة

دون  قاة يف الرزنتفاع مراعة االصحَّ ف ،نتفاع عليهالة االستحال

أو العقالء  هعلم يعلم ما ي أنْ  الكلك واملعٰى يف املميراو .كلملا

ما ال جم ولعُ ا مالك يف  لك وال: ممفلذلك ال يقال ،يهف لكع ذتوقَّ يُ 

 حقِّ  يف كلل الرزق من املينفصلعقالء، بل ال من قبيل ايكون 

هو ملكهم ما  وكلُّ هم فهو ملكهم، هو رزق  ءيش لُّ كء، فالقعال

 فهو رزقهم.

اهللا  زقهيل العقالء: رقب نن هو مم ل يف حقِّ يقاليس أ : قيل إنْ ف

 ؟وعلامً  وعقالً  اً ولدكه يقال: ملَّ وال ، وعلامً  وعقالً  ولداً 

 وعقالً  لداً و اهللارزقه (ولنا: : معنٰى ق ]] قلنا٣٦٢ [[ص/

فقد كان كذلك وإذا  ،األشياءاع هبذه نتفالا نه منكَّ مه أنَّ  )امً علو

انع يمنع  مالو ،علموالعقل وال ولدبال عفااالنت اهللاكه ملَّ  يقال:

 .كذل منهم

 نَّ أ ما علم هو يك، فكذلك ليسلتملا هوالرزق ليس  وكام أنَّ 

 أنْ  ىلٰ تعااهللا ألنا ذا سان كذلك لوجب إه لو كنَّ فع به، ألتَ نيوان يُ احل

 ال. وليسننتفع باملا يعلم أنَّ  أنْ  سائلني له ونكن أنْ  الً اما قنيرز

ل. وكذلك ملااأخّص بجيعلنا  أنْ  ذلكصد بقن األنَّ  ،األمر كذلك

أخّص  جيعلها أنْ  ام نقصد بهنَّ إ، فما البهيمة علامً  يرزق ا أنْ نسألإذا 

 منا منعها غريهبه وحيظر عٰىل االنتفاع نها من مكِّ يُ  ك بأنْ لبذ

 به.اع فتناال

 ،اءهو يصري غذع به احليوان أ ق هو ما ينتفرزلا ليس كلوكذ

و له:وق يف ق فاق من الرزإلن اىلٰ إ ندبنا ده تعاٰىل ق ألنَّ 
ُ
ِفق

ْ
ن
َ
ا  ْن مَ ا مِ َوأ

نَ َرزَ 
ْ
وصار  هنتفعنا بما ا أنَّ  ]. ومعلوم١٠ :فقوننامل[ا اُ�مْ �

 .اهنكرلذي ذا رزق هوال منه، فثبت أنَّ  نفاقن اإلاءنا ال يمكغذ

ف إٰىل  مه املضيِّ لطعام الذي قدَّ يقال يف ا أنْ ب جلك وذك ناا كوإذ

يمنعه  ف أنْ مضيِّ لل نَّ للضيف، أل اً رزق ليس  هإنَّ  :فيبني يدي الض

لك ما وكذلضيف باألكل. كه اهلستي  أنْ ه، إالَّ النتفاع بامن 

 قاً علف ال يكون رزيمة من الالبه ني يديا بد منَّحضعه الواي

لكه البهيمة يسته  أنْ الَّ إ ،ا منههعنمي نْ أع لواضل نَّ يمة، ألبهلل

س برزق له، فليغري لا من مال ع به الغاصبا ما ينتفألكل. وكذبا

 زقه وإنْ ه رنَّ أبف وَص وال يُ  ،نتفاع بهالن ايمنعه م لك أنْ لامل ألنَّ 

ع به بعد ن االنتفايمنعه م أنْ  تعاىلٰ  هللا ألنَّ  باألكل،كه استهل

 ن.املضيلزمه اه نَّ ألو ،األكل

رزق ه ب بأنَّ وز وصف املغصوه ال جينَّ أ  حَّ صهذا  رتقرَّ  اإذ

اهللا  وألنَّ ع، ااالنتف منعه من عاىلٰ ]] ت٣٦٣[[ص / هب، ألنَّ للغاص

 وَ وله: بق ٰىل ما ذكرناهنا عزق ر ااإلنفاق ممَّ  أمرنا بعاىلٰ ت
ُ
ِفق

ْ
ن
َ
وا ِمْن  أ

نامَ 
ْ
ح دوم  ،عامجام باإلاحلر منق نفاانا عن اإل، وهن ُ�مْ ا َرَزق

نَ َو�ِ بقوله:  زقرمن ال قفاملن
ْ
ا َرَز�  ام�

ْ
ن
ُ
 ُهْم �

َ
ون

ُ
  �ِفق

مجاع إلبا بن الغصنفاق مباإل مومب مذصغا]، وال٣ [البقرة:

 ب؟لغاصل زقاملغصوب ر نَّ ف يقال: إيفك ،أيضاً 

 ،ن الغصب  م مره إالَّ كل طول عأ من مل ي  ني لغاصب  ايف  : قيل  فإنْ 

  تعاٰىل؟ هللا ا زقه  ر ا ممَّ ه و ق رز   نم   ل طول عمره أك  ه ما إنَّ   : أفتقولون 

ل ل طوكأ  ه مانَّ فاق: إالتِّ با مجيعاً ام نقوله ا: كذلك نقول كقلن

 ه.ل تعاىلٰ اهللا احه أب اوممَّ  مره من ملكهع

 مره.ل ع ما رزقه طوتعاىلٰ ه ل: فقولوا: إنَّ قي فإنْ 

ب  سااكت نم نهما مكَّ  ه هم أنَّ ه يو، ألنَّ ق ذلكطلِ نُ  نا: القل

ه إنَّ  :اكتساب الرزقتعاٰىل من  هللا انه كَّ م فيمنال يق هنَّ أل ،الرزق

 .هرزق 
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واه عبد  ا رم -قًا ال يكون رز راماحل نَّ من أ  - د ما ذكرناهُيؤكِّ 

ل، ائيإسحاق بن إرس  ب بنقويعثنا قال: حدَّ  ،ن عيسٰى باب الوهَّ 

ثنا  دَّ ل: حقا ق،ابد الرزَّ ثنا عحدَّ خلف، قال:  حمّمد بن ثناحدَّ  قال:

 كحوالً ه سمع ممر أنَّ شري بن املعتب اثندَّ ح :قال ء،لعالا بنحييٰى 

ا كنَّ :ة، قالميَّ أُ ن بن فواعن ص ،اهللابد عني يزيد بن ثول: حدَّ يق

 إنَّ : اهللالرسول  فقال ،ةرَّ عمرو بن مُ  ذ جاءهإ  هللاعند رسول 

ن يل فأذَ  ،يفِّ  بكيفِّ  من دُ لرزق إالَّ فال أرٰى ا ،الشقوة كتب عيلَّ اهللا 

وال  «ال آذن لك،: اهللا ه رسول ل ل، فقاةشح فابغرياء نغلا يف

 ،اً بطيِّ  اهللاقد رزقك ل، اهللا وَّ أي عد تمة عني. كذبة، وال نعكرام

ه. وكان ما رزق  ]]٣٦٤[[ص / من عليكاهللا  مفاخرتت ما حرَّ 

ت كلليك لنمت إتقدَّ لك، لو كنت ه أوٰىل لك من حاللاهللا  لَّ أح

التقدمة قلت بعد هذه  نْ إك نَّ إ اأمَ  ،عاىلٰ ت اهللا إىلٰ  ْب فتُ م، ق  .بك

من تك ونفي ،ثلةً مُ  كوحلقت رأس ،وجيعاً  اً بتك رضبرض شيئاً 

 دينة».امل لفتيان بةً ُهن بك لحللت سأهلك، وأ 

 ء يصحُّ يش كلَّ  لم أنَّ اعف ،رزق ما ذكرناهال نَّ أ  را ثبت وتقرَّ إذ

 ،ىلٰ تعاله بَ ِق  من فهو رزقه منه ه منعهغريليس ليوان به وانتفاع احل

ريه منعه من عٰىل غ ع واحلاظرن من االنتفالق له واملمكِّ اخله انَّ أل

ون كي نْ منه من غري أ  الً ضذلك ف يفعل تعاىلٰ قد ع، واتفك االنلذ

 .يكون فيه لطف بأنْ  لهفعوقد ي ،لطفاً  يف ذلك

واع أن يف مجيعد رعاٰىل مطَّ له تبَ من قِ الرزق  اه من أنَّ ا ذكرنمو

هو  تعاىلٰ فاهللا  وماالً  طعاماً ه ب لغريهو ا لوحدنأ  نَّ إ ٰى حتَّ  ،الرزق

 هالق له اخلهو أنَّ و ،رناهكذ ه الذيجالرزق من الو اق بذلكالرزَّ 

وقد  .شهوةوال لةآلطاء القدرة واعإاع به بفنتن من االملمكِّ وا

ك يف ذل ا ظ� ح ه أيضاً ل نَّ إحيث  من ،ذلك أيضاً اهب ٰىل الوف إيضا

 األصل يف أنَّ  إالَّ  ،اهيَّ إ هنمكِّ يُ وحته إباهة ج منملنع ع ا يرفتمكنيال

الذي  هو تعاىلٰ  هنَّ إف يضاً وأ  .اهنَّيَّ  ما بىلٰ عله تعاٰىل، عو ما فالتمكني ه

 هبته له ورغبهومن ء يشف يف ذلك الب من الترصُّ هلوان امكَّ 

 الواهب.إٰىل  انهكثري مرجح بأ آكد وتعاٰىل  هافته إليضإف ،يهاف

رزق التي وصلة إٰىل الملاسباب ألارشة مبايف  رتصوَّ ه يُ أنَّ  مواعل

، أدناها  الحاملص منرضوب  عتها بالعقل والرشباحإها و حلُّ  َف رِ عُ 

هي فانية غري لتي ا ةنافع الدنيويَّ إٰىل امل ليص ه الاقل بأنَّ الع يعترب أنْ 

ومنافعها   خرةاآل لك مفكيف يصل إىلٰ ة، مشقَّ و  بكدٍّ ئمة إالَّ دا

 ؟ةمشقَّ  لمُّ ة من دون حتئماالد

وفة، عراملكاسب املموا لكسل حرَّ من أهل ا ماً قو أنَّ  ملعوا

ل وال وكَّ تي ن أنْ عٰىل اإلنسا]] ٣٦٥ ص[[/ بجاوقالوا: الو

 يفقوا ، وتعلَّ )ةيَّ لوكُّ لتا(وا أنفسهم وسمُّ  ،بكسُّ تباليشتغل 

 بوجهني:  املكاسب همحتريم

 راماحل زيُّ طريق إٰىل مت وال ،اللخمتلط باحلام احلر أنَّ أحدمها: 

 ، فينبغي أنْ الهذه األمو ف يفان الترصُّ لإلنس حيلُّ  الفالل، حلامن 

 لُّ فيحللصدقة،  اق� ستحميصري ][وٰى يفتقر تَّ ده حي بام يف قيتصدَّ 

  وجه الصدقة.عىلٰ  طةتلاألموال املخ له أخذ

  ال  وجهٍ رام عىلٰ احلل بالط احلم اختاللِّ س: ال نُ فنقول هلم

احلرام ز احلالل من ييٰىل متإ قطري اقلللع لب ز بينهام،تميُّ ن اليمك

ه ف فيه وملكرصِّ املت الملال ما بأنَّ  غلبة الظنِّ  و، وهورشعاً  عقالً 

 نْ ه بأيد  حرمة ما يفتيضأمارة تق ضعاره عليه، فإذا يد ربظاه

وأخذ  همعاملتن ب عئب جتنَّاحاب الرضأو من أص ايكون رشطي� 

كه. وبعض مل هأنَّ  اه منقوٰى ة أ راأمه بلب يف ظنِّيغ نْ إٰىل أ ده يف ي ما

مع   طرتضهم يش عوب ه ملكه،له يف أنَّ قو يرجع إىلٰ يوخ قالوا: الش

وهذا هو  .هه ملكأنَّ  عن ادق يف إخبارهه صنَّ أب غلبة الظنِّ  ذلك

 رام.ل من احلز احلالميَّ هذا ينفصل ويت، فبيحصحال

 .ىلٰ اعت اهللاه يف علم ملك د ال يكونق  ظنِّ مع هذا ال ل: إنَّ قي فإنْ 

تعاٰىل اهللا اح ذ قد أبإ يام ذكرناه،يز ال يقدح فجوتذا الهو لنا:ق 

رق ذناه منه بالطوأخ ه ملكها أنَّ نَّظن ا إذفيه  فوالترصُّ  خذهلنا أ 

ه أنَّ  ه فيصيلِّ ثوب الذي نُ تجويزنا يف ال كالَّ إ ا هذا التجويزملباحة، م ا

و ه أ ل اطو خياطة اخليَّ ار أ قصارة القصَّ  ندعه نجاسة أصابتام بَّ ر

ويزنا يف وكتج .ة فيهن جواز الصاله ال يمنع منَّ أ ، يف رخآوجه ب

يمنع  ه اليف أنَّ  ،بوجهس ام تنجَّ ه ربَّ أنَّ  اءالسقَّ  ناسقيه ليذي املاء ال

 اهراً ط ثوب يكون يف صيلِّ نُ  ر بأنْ ؤمَ  نُ إذ مل، بهر جواز التطهُّ من 

 ٰىل،تعا هللاد كذلك عن اهراً ون طر بامء يكتطهَّ ن أنْ  وىلٰ تعااهللا ند ع

  ، ناويف غالب ظنِّ ندناع طاهراً  ثوب يكون  يفصيلِّ نُ  أنْ  نافتكلي لب

 ]]٣٦٦[[ص / كذاو .هطهارت ناب يف ظنِّيغلامء بر نتطهَّ  وأنْ 

 إىلٰ مجيع ذلك  ة. فالرجوع يفلكعبا هةالصالة إٰىل جالقول يف 

 ارالتجويز املش إىلٰ فت لتَ ، وال يُ  يقع فيهبام ب واألخذالقل تاءفاست

ال مثأ  يف حتصيل اليقنيوالرشع، إذ  قلعكم الح وذا ه، هليهإ

 لك غري ممكن لنا.ذ

  وجهتأخذونه عٰىل ما  م أنَّ لون لو علمتتقوما  : ميقال هل ثمّ 

 يفلب  إذا غالَّ إ أم ال حيلُّ خذه أ  كمل أحيلُّ ، صوبالصدقة مغ

 ق به؟دِّ صته ملك املنَّ أ  كمظنِّ
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ه نَّ أ  ونمم تعلتنأ ذه وأخ لكم لُّ قلنا: كيف حي ل،قالوا باألوَّ  إنْ 

 زواوِّ جك فظور؟ ولو جوزتم ذله حمق بلتصدُّ ا ريه وأنَّ ملك غ

 أخذه بأيِّ  لكمي الناس حالل أيد فام يف ،طع الطريقوق  قةرسلا

 .مرَّ حم كان أو غري ماً أخذه حمرَّ ٰىل إ تملتوصَّ  وجهٍ 

ك  ه مله وأنَّ لُّ ح م هغلب عٰىل ظنِّي وهو أنْ  ين،لثاوا باقال وإنْ 

حلرام، وال من ا احلالل  له يف متييزا مثبلوا منَّاق فلنا: ق  ،ق بهدِّ تصملا

 اب.سكتيم االرحت توجبوا

ساب تقوية يف االكت :لواقا قوا به أنْ علَّ تا ممَّ وجه الثاين وال

 ،خرجةواألعشار ألواائب رضيأخذونه من البام ة لمالظ

 مة حمظورة.نتهم حمرَّ وؤهم ومويتقوت

م هتقويت بسملكابا قصدن ال ب عن ذلك: أنْ جلواوا

 مل امن بنساذ اإلؤاَخ وال يُ  فاعنا،به انتام نقصد نَّ ومعونتهم، وإ

 نية الغنمق من الذئب الشاة  طافتزلة اخيأخذونه بمنما و ،هدقصي

 ناؤها.اقت رمحيه ال يف أنَّ 

عٰىل   ا تأخذونهن من أخذ مونيتمكَّ  ةالظلم نَّ إ : مهلال ثّم يق

ذ خمن أ  عانالمتم اليكع جب، فينكم ظلامً قة مجهة الصد

 ومعونة هلم.لظلمة قوية ليف ذلك ت الصدقات، ألنَّ 

إٰىل  اً ريقطب تكسُّ علوا ترك الة جلكسلاء هؤال أنَّ  واعلم

 عب مسُّ كلتامون رِّ يف ُحي . فكيادنترك الدنيا للكام قيل:  ب،التكسُّ 

رة لتجاه املعروفة، كاق رُ ب من طُ برتك التكسُّ  ونلتوصَّ يم هنَّ أ 

 ]] بأنْ ٣٦٧[[ص / بسُّ تكلٰىل اإ ،ريهاوغ اطةسوالوالصناعة و

يدي الناس   أ ما يف م: إنَّ هلقو وما هم يف  ؟عليهم الناس قتصدَّ ي

الل باحل امرا، الختالط احلعاملة هبملوا ال جيوز أخذهاال ون األمم

لغريه:   كمن يقول إالَّ  ،صدقةبطريق ال هم اه منذهم إيَّ  أخثمّ  ا،فيه

 طه.لتقأل ،سنجه نَّ إ يدك فما يفط أسقِ 

ا مندوبون نَّ أ ف يف ال خالروا إليه، فل الذي أشاكُّ تولا امَّ أ و

 ب، بلك التكسُّ تر نوه منُّل ما ظلتوكُّ  امعنٰى  يسه لنَّكول إليه.

رك اجلزع ع تباحة مامل جوههو منب وطلب الرزق اه التكسُّ نمع

لتم توكَّ  كم: «لو أنَّ  ل النبيِّ . وبيانه قوند فواتهعفران الكو

وح وتر اً اصتغدو ِمخ   يرزق الطريكام رزقكمل ،لهكُّ تو قَّ ح اهللاعٰىل 

 نلرزق ما يف طلب اهنَّ مع أ  )ةلمتوكِّ (ري الط فجعل  ،»اناً طبِ 

ب ملا ك الطلرت نم وهل ما ظنُّلتوكُّ ولو كان ا اح.غدو إٰىل الروال

السؤال طلب  اس، ألنَّ يسألوا الن ال هم أنْ يلوجب عل ،به فعنتَ يُ 

أكله، وفيمن ي ال أنْ  ماعالط نده عرضحن وكان جيب فيم رزق،ال

ترك وع النتفاالب مجيع ذلك ط ألنَّ  يمضغه، ال أنْ حصل يف فيه 

 يه.لهبوا إل الذي ذوكُّ الت

*   *   * 

مة احل /امللكوت وارأن   ):هـ٧٢٦(ت  يلِّ العالَّ

 :رزاقاأل يف :عرش ةة الثانياملسأل ]]٢٢٥[[ص 

 ننسااإل أكلي أنْ فع به، وجاز نتَ يُ  أنْ  زق ما صحَّ قال: والر

فقط، بل يكون  زق ماالً س الرالغري، ولي مالكام يأكل ه زق غرير

 ذلك.ري  غىلٰ إ وولداً  اةً حي

 ،بهفع نتَ يُ  أنْ  ه ما صحَّ أنَّ  ة:عند العدليَّ  هدُّ حالرزق أقول: 

لد باملال والوالنتفاع ارتك بني وهو مش . نهم نعألحد امل وليس

 .به التحديدوجب ف ،ة و غري ذلكواحليا

 ما صحَّ بذلك  ييعن )فع بهنتَ يُ  أنْ  صحَّ  ام(ف: صنِّامل لقوو

أمر  ىلٰ اه تعس برزق، ألنَّ لي هنَّ إف حلرام،انه ، ليخرج عورشعاً  عقالً 

ستبعاد ال اام ريه، كزق غر لكيأ أنْ  بعاد يف، وال استهمن باإلنفاق

 ال غريه.ميأكل  أنْ يف 

 .رزق مده، فاحلرام عنطلقاً انتُِفَع به م غريهم: ماه عند وحدُّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦(ت  مة احليلِّ العالَّ  /رادامل كشف

 :رزاقاأليف  :ة دسة عرشاالساملسألة ]] ٤٦٢[ص [

 . نهم منعه دٍ حأل ومل يكن ،هع باالنتفا صحَّ  ما قوالرز قال:

  .حالالً  أو ن حراماً كا سواءً  َل كِ ا أُ ة مملجربِّ ق عند الرز: اأقول

 ،ع املنتفع بهمن ألحدٍ  نكمل يه وع بافنتاال ه ما صحَّ أنَّ وعند املعتزلة 

فِ : ىلٰ لقوله تعا
ْ
ن
َ
 أ

ْ
ا َرَز� وا ِ�م�

ُ
 ق

َ
 ان

ُ
عاٰىل  واهللا ت ]،٢٥٤ قرة:بال[ مْ �

باح يف املم لطعاا فوَص وال يُ  :والقا .حلرامامن أمر باإلنفاق  يال

كه نعه قبل استهالللمبيح م ألنَّ  ، هلكها مل يستمه رزقه لضيافة أنَّ ا

هلا  اً هيمة ليس رزق لباطعام  اذك] و]٤٦٣ص [[/ .املضغ والبلعب

 .رزقها عليهجب ذا وإ ه إالَّ نا مللاملك منعه ألنَّ  ،تهلكهتس أنْ قبل 

 هأنَّ ب فوَص يُ كل ال األاملغصوب ب عامذا استهلك الطب إصوالغا

 ألنَّ  ،ضغه وبلعهاع به بعد من االنتفم منعه اهللا تعاىلٰ  ألنَّ  ،قهرز

املضغ ه بعد ألنَّ  ،ماالطع هل بيحن أُ ف مالبخ ،مةمجع حمرَّ ته أ فاترصُّ 

م فيام تقدَّ  دوده معنَّ أل ،به فاعأحد تفويته االنت حيسن من ع الوالبل

 به.ع االنتفا ىلٰ ية إاب املؤدِّ سبألمن ا

  .مالكة وليست ،ةمرزوق  هيمةالب ألنَّ  ،لكامل هوق س الرزولي

د لولوا .ىلٰ اء رزق له تعاألشيا إنَّ  :  يقالوال ،مالك اهللا تعاىلٰ و
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له بَ ها من ِق كلُّ  األرزاق نئذٍ فحي .لنا اً وليسا ملك ،الن م رزقلعلوا

  ، نتفاعالن ان مهو املمكِّ و  ،هفع بتَ نمجيع ما يُ لق ه خانَّ أل ،ىلٰ تعا

 بد أخّص لعي جيعل اوهو الذ ،لرزقب ااتساكل إٰىل التوصُّ و

  ، وصلة إليهب املريها من األسبايازة أو غبه بعد احل االنتفاعب

لتي هبا وة او خالق الشهوه ،االنتفاعن ممنعه  ه غريعىلٰ ر ظِ ُحي و

 . فاعن من االنتتمكَّ يُ 

 رم. ويباح وحي  بُّ حتَ سب ويُ حتصيله قد جييف سعي لواقال: 

 ،سائغ طلب الرزق نَّ  أ إىلٰ ء ر العقالمجهو هبذ أقول:

حلالل بحيث ال احلرام باالختالط  ،ةض الصوفيَّ علف فيه بوخا

دفع ما  عٰىل الغنيِّ  جبيف ،به ةق الصدب ه جيليسبوما هذا  ،زيتميَّ 

ألموال ذ اه أخل ليحلَّ  رياً فقري بحيث يصري فقإٰىل ال يده يف

ر شوعلا املني بأخذللظعدة ساك ملذ يف وألنَّ  .امحلراتزجة باملم

عليه   ويدلُّ  ،ما قلناه ة. واحلقُّ ممل حمرَّ دة الظاساعوم ،واخلراجات

. اً فيكون واجب ،ررضفع للاد هنَّ فأل ،ل وقنا املأمَّ  .قولاملناملعقول و

 تَ َوا�ْ  : له تعاىلٰ فقو ،نقولاملا وأمَّ 
ُ
  نْ وا مِ غ

ْ
ض

َ
 اهللاِ ِل ف

«سافروا : ه وقول .ياتاآل إٰىل غريها من ]،١٠ معة:[اجل

 .جل الغنيمةأمر بالسفر أل» وامنتغ

ز ميَّ ارع إذ الش  ، ز لتميُّ من عدم ا  باملنع  : ل عن األوَّ  بواجلوا 

ب تكسُّ حتريم ال  وألنَّ  . ر اليد اه ظ ب ] ] ٤٦٤ ص [[ / ام حلرا  من احلالل 

  .اقاً ف باطل اتِّ   زموالالَّ   ، ل التناو   ريم  حتة يقتيض احليثيَّ   من هذه 

جتارته ال أو  تهاعبزراالنتفاع  رضهب غتِس كملا أنَّ  :الثاينعن و

 .ية الظلمةتقو

 جيب مع احلاجة،الرزق قد سعي يف طلب هذا فال تإذا عرف

باح مع عياله، وقد ي ه وعىلٰ يلعسعة لتوب الطا إذ حبُّ ستَ يُ  وقد

 ب.جلواحيرم مع منعه عن اعنه، وقد  ٰى الغن

*   *   * 

 ):ـه٧٢٦حلّيل (ت ة املعالَّ ا /يك النفستسل

اع به  االنتف حَّ ة ما صلعدليَّ ند افع، رزقا الوأمَّ  ]]١٧٨[[ص 

وا  :لقوله تعاىلٰ ]] ١٧٩/[[ص  د منعه منه،يكن ألح ومل
ُ
ِفق

ْ
ن
َ
أ

 زَ ا رَ م� �ِ 
َ
ن
ْ
 ا�

ُ
 رام.يأمر باحل التعاٰىل  هللاوا]، ٢٥٤رة: بقل[ا مْ �

طلبه وز . وجياً كان حرام إنْ و َل كِ أُ ا لرزق ماة، وعند األشاعر

  :عاىلٰ وله تقلو .إمجاعاً 
ْ
ان

َ
رِض َوا ِ�  وا�َِ�ُ ف

َ ْ
وا مِ األ

ُ
 �ْتَغ

ْ
ض

َ
  لِ ْن ف

 .]١٠[اجلمعة:  اهللاِ 

*   *   * 

مة احل /قني مناهج الي  :)هـ٧٢٦ (ت يلِّ العالَّ

االنتفاع به ومل  ه ما صحَّ ة الرزق بأنَّ العدليَّ  حدَّ  ]]٣٤٤[ص [

 .َل كِ أُ  ه ما: إنَّ لوااة ق منه، واملجربِّ فع ملنتاع حد منألكن ي

 ه رزق.ة أنَّ جربِّ حلرام عند املا ]فالخلا[ا هذ ع عىلٰ ويتفرَّ 

 وَ  وله تعاٰىل:ني بقتدلِّ ة مسالعدليَّ  خالف فيهو
ْ
ن
َ
وا ِمْن أ

ُ
  امَ ِفق

نَ زَ رَ 
ْ
 أمر اهللاي ال احلراموباإلنفاق،  أمر ]،١٠ون: فقا[املن اُ�مْ �

 .س برزقيفل ،بإنفاقه

 ض من وجهني: رتااالعو

 .خلرباض رموم يف مععلل )ما(ة يغليس صل: األوَّ 

 م.بام ذكرت ز ختصيص العامِّ جيو :اينالث

 الرزق، ألنَّ  ة من طلبيَّ : منع الصوفمسألة] ٢١٣/١٩[

  . ابهفيجب اجتن ، هيزيكن متمي ث البحيام راحلل قد اختلط باحلال

تعاٰىل  هوألنَّ  .نوالضام راجللظاملني بطلب اخلفيه مساعدة  وألنَّ 

 . طلبال و ينايفوه ،لكُّ بالتو أمر

ا عرف إذف املكلَّ  نَّ ، فإيفضعوهذا خيال ]] ٣٤٥[[ص /

مع فقد ا مَّ أ رام اجتنبه، الل باحلختلط فيه احل قد انيَّ ء املعيشال

نايف ل ال يلتوكُّ وا ،ة بالذاتودصست مقيل اعدةملسوا ،فالالعلم 

 الطلب.

*   *   * 

 :)هـ٧٥٤لعبيديل (ت ن ايالدِّ  يدوت/ عمهلالَّ إرشاق ا

 ]:قرش: يف األرزانية علثاا ألة[املس]] ٤٥٤ص [[

أكل  ي وجاز أنْ  ،فع بهنتَ يُ  أنْ  حَّ ما ص الرزقف: (واملصنِّ قال

يس لو ،ري]الغال م ]]٤٥٥/[[ص  أكلام يان رزق غريه [كاإلنس

 .)ٰىل غري ذلكإ ،وولداً  ةً بل يكون حيافقط،  ماالً  زقرال

 صحَّ  ه ماة أنَّ يَّ للعداد عن هالرزق حدُّ (: )هظلُّ  امد(ارح شال قال

ملال انتفاع باال رتك بنيوهو مش ،ع منهاملند حوليس أل ،فع بهنتَ يُ  أنْ 

 ةرمواحل كاجلاه نافعمن أنواع امل )وغري ذلك ولد واحلياةوال

وجب ف(الصالح،  آ] والعمل ١٢٦[ اخلري لعة وفكمواحل

 ه.تفاع بناال ، أي بام صحَّ )بهالتحديد 

 ذلك ما صحَّ بني عي )فع بهنتَ يُ  نْ أ صحَّ  ما( ف:ملصنِّل اوقو(

ي أ  )هإنَّ ف(عي، لرشالعقيل وا )ج عنه احلرامليخر ،اً ورشع عقالً 

 هللقو ،زقالر يأ  )باإلنفاق منهأمر ه تعاٰىل ألنَّ يس برزق، ل( احلرام

وا  :تعاىلٰ 
ُ
ِفق

ْ
ن
َ
ا رَ  أ مْ زَ ِ�م�

ُ
نا�

ْ
 أنْ  لتحيويس ،]٢٥٤ البقرة:[ ق

 أنْ يف   استبعادالو(  ،امًا  يكن حر مل وإالَّ  ،امرق من احلنفاباإل مريأ
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ام ال ك( غريه هينتفع ب أنْ  ا صحَّ أي م )زق غريهان رنسإليأكل ا

 .)ريهال غيأكل اإلنسان م اد يف أنْ استبع

*   *   * 

 :)هـ٨٢٦(ت  قداد السيوريملا /ةيَّ هلاإل امع للوا

 ،هب تفاعالنا اً عرشو قالً عاغ لثاين: الرزق ما سا ]]٢٣٠[[ص 

مرزوقة يمة بهال ة، ألنَّ لكيَّ ط املشَرت يُ ال و .نهع ماملن حدأليكن  ومل

 ه قد يكون ماالً ، فإنَّ ًا كه عرفمتلُّ  ا يصحُّ كونه ممَّ  وال .مالكةوليست 

مع عدم  ،وصاحباً  جةً زوو ياةً حو لامً وع هاً اجن ، وقد يكولداً وو

كن حة لابكفي اإلتبل بامللكية، ]] ٢٣١ /[[ص أكثرها فوص

م عاط فيخرج ، نعن ألحد املك يقلنا: وملذا هل ، ولبالفع عاالنتفاع م

 حبه املنعلصا ، ألنَّ ليس برزق ه، فإنَّ كه باملضغافة قبل استهالالضي

، رزقاً  يسلرام حلا أنَّ  إىلٰ  ةرشاإ اط السوغاناشرتففي  ،من أكله

 رزق غريه.سان قد يأكل ناإل  أنَّ وإىلٰ 

وال  زق،ر راموله احلق فعٰىل  ،َل كِ ما أُ  زقي: الررشعوقال األ

 .طلغريه، وهو با نسان رزقإلل ايأك

 طلبه،  يف مع اجلدِّ  ه إالَّ لععاٰىل فعليه ت بالرزق قد ال جيثّم 

ة، يَّ روخاألُ  عفااملنيل حتص يف ة. فاالجتهاديَّ للطفشتامله عٰىل اال

 ب،بالكس الَّ حقارهتا ال حتصل إة مع الدنيويَّ  املنافع خلاطر أنَّ 

 .ىلٰ أوتها ة مع جاللويَّ خرألُ فا

 ، وطلبه ينقسمفسدةم إذا اشتمل عىلٰ  كام ،اىلٰ عه توقد يمتنع من

 ا. ه من جهاهتعلي ا يشتملة بحسب مسكام اخلمإٰىل األح

ز  يَّ تميوال  ،ه بضدِّ ام حلر ا طالختال  - ن ذلكة م يَّ ومنع الصوف

  اج اء الب ط بإعوملساعدة الظامل  والصدقة منه،ه ف فيلترصُّ فيحرم ا

  حقَّ  اهللا ]] ٢٣٢[ص /[  لتم عىلٰ وكَّ تو «ل : ء، ولقوله ا مغ والت 

باطل،   - »بطاناً  وتروح اً تغدو مخاص  ام يرزق الطريكم كزق لرله توكُّ 

  ، مالعل دم ع ع م  يه لبعض ال حرج ف ، واحالل  تالط كلِّ ا نمنع اخألنَّ 

 ينايف الطلب،  ل ال، والتوكُّ اً وال مراد ليس مقصوداً  اءطواإلع 

  يف ي ه ال هن مع أنَّ  وِّ بالغد  افهل إلرد توكِّ م  به لط  الح  سب ت ملكوا 

كام    لرزقكم م اهللا عبدت  كم لونه: أنَّ م م فهَ يُ عن الطلب، بل احلديث 

 . لب الذي هو الط  غدوِّ وأردفه بال   ،اب ئته األسب الطري بتهي يرزق 

 ،يكون سائغاً ف ،ر بهالرضولنا اندفاع ق  عىلٰ  لُّ دذي يال ثمّ 

 تَ ا�ْ وَ  وقوله تعاٰىل:
ُ
  نْ مِ  واغ

َ
 ف

ْ
]، ١٠ :اجلمعة[ ِل اهللاِ ض

 ».وا تغنموارساف: « وقوله

*   *   * 

 ): ـه٨٢٦(ت  سيورياد الاملقد /طالبني د الشاإر

يف  :اخلامسبحث : ال]مة احليلِّ ي العالَّ [أ  قال]] ٢٨٦[[ص 

االنتفاع  صلحما  ةدليَّ لرزق عند العا :سعارألاوجال اآلق وازراأل

 فاقنر باإلأم ىلٰ ه تعانَّ ، ألهمننتفع ملع احد من، ومل يكن ألبه

 .يأمر باحلرام لرزق، والامن ]] ٢٨٧ [[ص/

زق، وجيوز  عندهم ر مفاحلرا ،َل كِ ما أُ  ة الرزقشعريَّ ألند اوع

 : ولقوله تعاىلٰ ر، به يندفع الرض نَّ لبه، ألط
َ
 ف

ْ
 ِ� ا اوِ�ُ َ� ان

َ ْ
رِض أل

وا مِ َوا�ْتَ 
ُ
 غ

َ
ِل اهللاِ ْن ف

ْ
 يات. اآللك من ذ ريوغ]، ١٠[اجلمعة:  ض

ومل يكن  ،فع بهنتَ يُ  أنْ  دل هو ما صحَّ الع ند أهلرزق عال ول:أق

أو  و ولداً أ  ماالً  نيكو ن أنْ م وهو أعمّ نتفع به منه، امل نعم حدأل

ه فتعري يف أتٰى ذا وهل ،اً أو صاحب زوجةً أو  أو حياةً  علامً أو  جاهاً 

 الً قع ظر، وهو ما جازصحة نقيض احلد بالواملرا )،ما(بلفظة 

 .عاً ورش 

ست  رزوقة وليممة البهي نَّ إ، فكاً ليكون م ط فيه أنْ َرت شال يُ و

يكن   ومل( :نالملك. وقوه نَّ إ :اللم رزق وال يقوالعد ولمالكة، وال

ل قب افةيضللطعام املوضوع ج الليخر )ع به منهنع املنتفحد مأل

كه، فليس ن قبل استهالنعه ماملك ملل نَّ إضغ، فملاكه بالهتاس

 .برزق

  عرَّ ، ويتفحراماً  أو نكا حال�  َل كِ أُ  ام قالرز ة:شاعرألاند وع

كل يأ جيوز أنْ  ق أم ال؟ وهلو رزه هلاحلرام  :ولنيعٰىل الق

يأكل  فال ،احلرام رزق شاعرة أنَّ ه؟ فعند األن رزق غريانساإل

وقد  برزق،ليس  احلرام أنَّ  دلعهل الأ  دوعن ه.غري قزر نساناإل

 ه.نسان رزق غرييأكل اإل

فِ : عاىلٰ ه تلزق بقورام ليس برحلا أنَّ  وا عىلٰ لُّ استدو
ْ
ن
َ
 أ

ُ
ا وق ا ِ�م�

نَ 
ْ
من   نفاقباإلأمر ]] ٢٨٨ ]، /[[ص٢٥٤: بقرةال[ اُ�مْ َرَز�

 يف فذ الترصُّ إرام، احل نفاق منمر باإلٰىل ال يأتعاواهللا ، الرزق

 به. راً فال يقع مأمو ،هعن يٌّ هنام محلرا

  للعموم يف )ما(ون ك مناملنع ف ،الً أوَّ ا أمَّ  ، نظر هذا الدليل ويف

 نَّ يني، ألللتبة ييف اآل )من(ون ا نمنع كنَّ فأل ،ا ثانياً مَّ وأ  .اخلرب

ا: ىلٰ حو قوله تعان ،مبهم من بعد استكو ها أنْ طرش 
َ
تَِ�بُوا ف

ْ
ج

 ا�ر� 
ْ
 ج

َ ْ
 وْ َس ِمَن األ

َ
 ل هيهنا كذلك، ب يسلو]، ٣٠ :حلّج [ا نِ اث

 عىلٰ  لُّ دفال ي ،لرزقااق بعض نفإأمر بيض، فيكون قد للتبع

بيني جيوز للت )من( نوكوتسليم العموم ير دٰىل تقاملطلوب، وع

 بام ذكرتم. لعامِّ ا يصختص
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 مَّ مل يكن ثَ ذا إكام  ،بل قد جيب وز طلبه،الرزق جي واعلم أنَّ 

تمل ذا اشإكام  ،رموقد حي ،حيبا وقد، بُّ حستَ وقد يُ  .ريهغجه و

ا ينبغي   معىلٰ  لمتاشذا إ كام ،هرَ كوقد يُ  .هع عن الشارٰى جه هنعٰىل و

 ه.نه عنزُّ الت

ال يكون  بأنْ ، منه تعاىلٰ  الً يكون تفضُّ  دق ق الرز نَّ إ ثمّ 

يف  ام جيتهد وذلك في ،طفون فيه لكوقد ي .فف فيه لطلَّ للمك

فع ناامل نَّ أببه، عقيلب اطللحيصل  فيته أنْ ه لطحتصيله، ووج

 .ة أوىلٰ رويَّ خاألُ  يفف ل بالتعب،ام حيصنَّ إة الدنيويَّ 

 طلبه. يف يز السعه ال جيونَّ  أ ىلٰ إ ةفيَّ ب الصوهوذ

 اه من وجوه: ما قلنىلٰ ل عوالدلي

 النفس، ودفعلرضر عن اع به دفَ ا يُ ق ممَّ زطلب الر أنَّ ل: وَّ ألا

 النفس واجب. الرضر عن

  :: قوله تعاىلٰ لثاينا
َ
 ف

ْ
ِ�ُ ان

  ا ِ� و�َ
َ ْ
 رِض َوا�ْ األ

ُ
 وا ِمنْ تَغ

ْ
ض

َ
  لِ  ف

 ] ]٢٨٩ [ص: /[هلقوو ،]١٠[اجلمعة:  اهللاِ 
َ
َس َعل

ْ
�
َ
مْ ل  يْ�ُ

 ُجنَ 
ْ
 تَ�

ْ
ن

َ
 احٌ أ

ُ
 تَغ

ً
ال

ْ
ض

َ
ال ق ]، ١٩٨بقرة: [ال مْ  ِمْن َر���ُ وا ف

من رزق، وغري ذلك والفضل الب، ء التكسُّ االبتغا نَّ إون: املفرسِّ 

 آليات.ا

ة ق عرشرز«ال :وقوله ،ا»وتغنم اور«ساف: له وق : الثالث

 .خباراأللك من ذغري و، ا يف التجارة»سعة منهء تجزاأ 

 ه:وة بوجيَّ الصوف حتجَّ ا

 ه.بفال جيوز طل ز،ميَّ يتباحلرام وال  الل خمتلطاحل ل: أنَّ وَّ األ

لطمغاوات عطاء اإب اعدة الظاملالطلب مس يف أنَّ  الثاين:

 ا. يهلي إدِّ ؤيُ  ا مافكذم، ارح مساعدة الظاملو  ،اوغريه

زقكم رله لتوكُّ  حقَّ اهللا  عىلٰ  لتموكَّ ت و«ل: له والثالث: ق

ل كان التوكُّ  ذاإو ، »وح بطاناً وتر مخاصاً طري، تغدوا ال يرزق امك

 عنه. هيٌّ ب منطلالمأمور به ف

فهو  ،طالل خمتلاحل كلَّ  نَّ أردتم أ نْ إ :لوَّ واب عن األجلوا

بالعلم،  وطيف مرشلكتن اللك م،لَّ مسف ،أردتم بعضه نْ إو .ممنوع

 لك. املظاهرة يف ليدوا اً رمة خصوصال ح لمالععدم  فمع

ال  أنْ  اهذ ه يلزم منأنَّ ظ: وبن حمفشيخنا سامل هم علي دوروأ 

قدر  ا نأكلنَّ إ :ايقولو نْ وهلم أ  .طلبهوز جي الوز أكله، كام جي

 بخالفه. واقع منهمورة، لكن الالرض

، بل توجد دةاال مرو ةقصورت مليس ةعداملسا نَّ أ : لثاينوعن ا

 .راً قه

لب، طالينايف  ل الالتوكُّ  أنَّ ث: الوعن الث]] ٢٩٠[[ص /

 هالغدو، مع أنَّ ا أردفه بذوهل، ل أيضاً وكِّ مت هال طلبب يف حكتِس وامل

 ، بل بنيَّ اط البحثنلذي هو معن الطلب ا  احلديث هنييس يفل

قيم ا يم مكق رزعة عن الطلب نالطام لو اشتغلتم بكفيه أنَّ 

سباب، لكن األ هيأةداهنا بتبيقيم أ ما   يرزق الطريكام انكم،دبأ 

 طلب.ال ي هوذالالغدو بدفه أر

*   *   * 

  رض واء:ا - ٥٨

 ):هـ٤١٣ د (تفيملة/ الشيخ اربيَّ سائل العكامل

عن قوله هذا السائل وسأل  :ةعلة الراب املسأ ]]٣٢ [[ص

َجرُ جْ َوا�� : عاىلٰ ت
�
َ  ُم َوا�ش  :وقوله]، ٦: نالرمح[ �ِن ادَ ْسجُ �

 
َ
ْم تَ أ

َ
 اهللاَ رَ �

�
ن

َ
ُ مَ   أ رِض َمْن ِ� ا وَ اِت اوَ مَ  ا�س� ِ� ْن �َْسُجُد �َ

َ ْ
 أل

 ]] ٣٣[ص [/
�
 مْ َوا�ش

َ
ق
ْ
بَ  وَ ومُ جُ َمُر َوا�� ُس َوال ِ

ْ
 وَ اا�

ُ
َجرُ ال

�
 �ش

ون ف تك حياة هلا فكيمجادات ال هاهذه كلُّ  :وقال]، ١٨[احلّج: 

 ؟رواملذك اهسجودٰى معن اومساجدة هللا 

ل د يف اللغة التذلُّ السجو أنَّ  :- ق التوفيهللاوبا -اب واجلو

ن  ة مله بالطاعـلتذلُّ ل اً  ساجدي املطيع هللامِّ نه ُس مو ،خلضوعاو

ا له ملن وضعه اً  األرض ساجدعىلٰ  تهبهي واضع جمِّ وُس  ،أطاعه

يوانات احل فارقت دات وإنْ واجلام .ضعبذلك له وخ له تذلَّ ألنَّ 

هلا  بريهتد من عث مل متتنحين م  هللا ةلذلِّ مت فهي ةديَّ باجلام

صد بذلك ما وتقجود سالدات باماجل والعرب تصف ،فيهاوأفعاله 

 :يلاخلد الشاعر وهو زيإٰىل قول  رٰى  تأَال  ،معناهيف  رشحناه

   جراتهبُْلق يف حلا بجمع تضلُّ 

دًا للكَم فيه ُس األ ترٰى     حوافرجَّ

وافر حم دن هم عنت متض الألرا يفالصالب  األكم نَّ أراد أ 

 :شاعرليد اوقال سو ،الرتفاعضها هبا بعد اانخفاا وهل اخليل

  عمرف أصّم املستالط خاشع   ر ال يرفعهنخد املجسا

د اجلام يعمُّ  )اسمه عزَّ ( ار هللاتيخباالضطرار واالل والتذلُّ 

باالختيار  اىلٰ ل هللا تعملتذلِّ فا ،معاً  ق واملستبهمان الناطوواحلي

ل له املتذلِّ و ،املطيع فلَّ اقل املكلعا حليُّ ا وه هسنف من لعلفوا

 ،فيالتكل ناقص عن حدِّ ال ناطقلواستبهم امل االضطرار هو احليُّ ب

 .ضاً ير أ والكامل الكاف

  ع منممتناٰىل وغري عتدبري اهللا تف بمرصَّ امدات مجيعهم واجل

ه ل لمتذلِّ  )اسمه لَّ ج(إذا سجد هللا  فالكلُّ  ،هه وآثاره فيأفعاله ب
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م عٰىل من له فهمعناه  تلُّ خيا ما ال هذو ،اهنَّيَّ ب ا معىلٰ  ضعاخ

 باللسان.

*   *   * 

م  وسأل عن القل : ونثوالثاللة الثامنة سأامل ]]١٠١[[ص /

 يقول اهللا ثيف القرآن حيكور مذو معون عليه وهنحن جم :القف

  :تعاىلٰ 
َ
ق
ْ
ِم َومَ َوال

َ
 �َْسُطُروا ل

َ
 هوقد ثبت أنَّ ]، ١[القلم:  �ن

 ؟ي يكتب بهاه فمن الذسوبٍر ل هو جاه انخربِّ ف ،للوحا ي يفرجي

وليس   ،به الكاتبتب ا يكمو عروف هم املالقل أنَّ  :جلوابوا

عاٰىل خلق  تاهللا اب احلديث أنَّ رواه أصح ا مقرآن دليل عىلٰ ال يف

 لقرآن يف القلمنه اتضمَّ والذي  ،لوحلم يف القيسطر بال ولوحاً  امً قل

ت ن املخلوقام هالأمثب مالقساء  جامك ،قسمي جمرٰى الجير

وِر : فقال سبحانه ،املعروفة   ِ�  �ٍر وطُ  َ�سْ ٍب ا�ِتَ وَ  �َوالط�
�

 َرق

 
ْ
ورٍ َم�

ُ
رْ  ق، ]٣ - ١الطور: [ � ش

ُ
ق
ْ
َمِجي َوال

ْ
:  [ق � دِ آِن ا�

١ ،[ اوَهَ  � ِر ِس�نِ�َ َوُطو � �ْتُونِ َوا�ز�  �ِ َوا��
َ
ِ  ذ

َ
�َ ا�ْ

 
َ ْ
م كام قل أقسم بالىلٰ ا تعهللا نَّ أفك]، ٣ - ١: تني[ال � �ِ مِ األ

 ،لك ذاس يف نالإليه  با ذهوعٰىل حسب م ،تونبالتني والزي أقسم

 نْ أ  وليس خللقه ،هاء من خلقشام يقسم ب هللا أنْ  نَّ إ :ضهمفقال بع

 بربِّ ذه املواضع قسم يف ه لا إنَّ  :وقال آخرون . بهوا إالَّ يقسم

 ربِّ و :هديروتق ،اً رضما مفيه بِّ الر اسم كان وإنْ  ،كوراتاملذ

ق والقرآن  وربِّ  ،وما يسطرون القلم وربِّ  ، والزيتونتنيلا

اه رة القسم ومعنصو ه يف نَّ إ :ال آخرونوق  .ذلك الوأمث ،دملجيا

يف  لوجوه فليساوعٰىل مجيع  ،لقاخلع الم بذكر منافبتداء الكا

 عىلٰ  ميف اللوح والقلب احلديث ا ذكره أصحان شاهد مآالقر

 صيل.التف

القلم  حيدث يف ىلٰ اهللا تعا نَّ إف ،لكذب ديثحلا حَّ ص إنْ و

وح تابة يف اللالكنها مد تتولَّ  ]]١٠٢/[[ص  ت وحركاتاعتامدا

يف  كالمالث كام حيد ،هلا هو الكاتبوله والكتابة فع ،شاء بام

الوارد   احلديثهذا عىلٰ  ،مو املتكلِّ هم فعله ويكون الكالف ،اهلواء

 .يدري امب م فيجرير القلميأ هبأنَّ 

ملا   وحيه يف اللوحوسوم يكتب م كلَ هللا مَ  ونكي أنْ  لمتوحي

 ىلٰ تعامن أنَّ اهللا رب نه اخلفيام تضمَّ  -ٰى ملعنان ويكو ،ةالئكاه امليتلقَّ 

ا ملك بكتب أمر امله يأنَّ  -ام شاء وح بللا لقلم فيجري يفيأمر ا

 يف زاً ه جتوُّ صاحببه  ادركر القلم يُ ويكون ذ .قلمه فيكتبهيشاء ب

 .ستعارة فيهالامذهب  وعىلٰ  المكال

ه فإنَّ  ،فعلة فيققي احلىلٰ مر عيؤ مجاداً  قلامً  هناك ول بأنَّ ا القفأمَّ 

ق اطن ك حيٌّ لَ القلم مَ  ٰىل أنَّ إهب ومن ذ ،العقوليف  ل فاسدحا

 سامً ستعار ذلك افهوم واملن مجلة اج احلديث مرللوح كذلك أخوا

كان  إنْ و  ، كلَ مَ  يفك لَ مَ  ابةتكل ه ال معنٰى نَّ مع أ  ،ةللغعرف يف اال ي

ا ثبت مليال  ه بحديث فهو ضعيفق فيقد تعلَّ  ب إٰىل ذلكاهالذ

 .هكرناذ

*   *   * 

 ):ـه٤١٣د (ت يملفاالت/ الشيخ املقاأوائل 

 : لعاملاة ول يف ماهيَّ الق - ٩٣ ]]٩٩[[ص 

 هام منفي  وماوما بينهامامء واألرض  هو السملول: العاوأق 

 يف يد خالفاً وحتهل الأ  ف بنيأعرست لو، راضواألع واهراجل

 ذلك.

 :لكالقول يف الف - ٩٤

 هها وفيالدائر علي رضباأل طحيهو امل لفلكا أقول: إنَّ 

النقطة زلة منب األرض يف وسطهالنجوم، و ايرشمس والقمر وسال

رية ومجاعة كثاسم البلخي أيب الق بوهذا مذهالدائرة،  طيف وس

لف خا ، وقدنيمنجِّ وامل اءمدلقر اومذهب أكث حيدوهل التن أ م

 ل. حَ هم من أهل النِّاملعتزلة وغرية يَّ من برص عةفيه مجا

 :لفلكة احرك يف القول - ٩٥

ه من ان ما اختصَّ مكجهة اإل من ك من الفلكحرِّ ملتا إنَّ  أقول:

ان، بحركته املكء وقطع اوقٰى اهللوجوب ما الاكان ومن جهة بامل

  ا يف غري هنَّ نة ألكاسوال كة حرِّ تم ا الهنَّ فإ لياالع صفحته ما ييل اوأمَّ 

ك تحرَّ  ية كاميَّ ورحركة د كرَّ يتح امك منه إنَّ املتحرِّ  إنَّ  :وأقول .انمك

ل ائوومجاعة من األ هب البلخيذا يكرة، وإٰىل هذال ئر عىلٰ الدا

 توحيد.لثري من أهل اوك

 أو ساكنة؟ كة حرِّ مت هي هتا وهلأوهي األرض يفالقول  - ٩٦

ال  كنة لك وهي سا لف ا وسط  يف  لكرة ا ة هيأ ىلٰ األرض ع  إنَّ  ل: قو أ 

مذهب هو ز، و ك ر يف امل  ا هنَّ ة سكوهنا أ وعلَّ  ]]١٠٠/[[ص  ك،تتحرَّ 

ه وابني ائ بَّ الف فيه اُجل وقد خ  ني، م نجِّ القدماء وامل  كثر أ قاسم و أيب ال

  مني. املتكلِّ و   ة داملقلِّ   ن ملذاهب م ا اآلراء و ا من أهل  مه ومجاعة غري 

  *   * * 

طقها  ون  وارحجلا كالميف ول قلا - ١٣٥ ]]١٢٥ص [[

 : ادهتوشها

 و عىلٰ ه امإنَّ  ،ذلك نه القرآن من ذكرما تضمَّ  إنَّ وأقول: 
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 : اىلٰ ع ت، كام قال اهللايقةقاحل وناالستعارة د
ُ
ٰ إِ  ىٰ م� اْستَوَ �

َ
� 

مَ    ُدخَ ِ�َ اِء وَ ا�س�
ٌ
  ان

َ
ق

َ
� 

َ
 ال

َ
 ا َو�ِ هَ �

َ ْ
 ِض رْ أل

ْ
وْ ا َطوْ ِ�يَ ائ

َ
 أ

ً
� 

َ
 رْ  ك

ً
 ها

َ
َ ق

َ
ا  ا�

 
ْ
تَ�

َ
 عىلٰ  منهام نطق يكنومل  ]،١١: تلصِّ [فُ  � ِع�َ ائِ طَ  انَ أ

ل من أهل العدعة ومجا خيم البلسالقا. وهذا مذهب أيب التحقيق

 . ةجربِّ هة واملاملشبِّ لة وساير زعتيه كثري من املف فلوخيا

*   *   * 

 ):هـ٤١٣د (ت املفي خلشية/ ااإلماميَّ تقادات اع حتصحي

 :للوح والقلميف افصل:  ]]٧٤ص [[/

 امأهنَّ وح والقلم اللقادنا يف عتا: ر فعجأبو يخ الش لقا

 .كانلَ مَ 

 ونيك افيه م تعاٰىل كتب هللااب اتك اللوح :يد قال الشيخ املف

تَ وَ : حهضِّ ووله تعاٰىل يُ مة، وهو ق القيإٰىل يوم ا
َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

ْ
 �ُورِ ز� ا ِ� ا�نَ �

 ْن َ�عْ مِ 
ْ
ك

�
 ِر ِد ا�

�
ن

َ
  أ

ُ
رْضَ يَِر�

َ
 وِ�ُ ااِدَي ا�ص� ِعبَ ا هَ األ

َ
  � ن

الذي ء ليشا والقلم هو ،كرح هو الذِّ للوفا]، ١٠٥ ء:األنبيا[

 ليعرف الً لوح أصوح، وجعل الالليف  ةابه الكتبهللا أحدث ا

 اهللا إذا أراد]، فحيو ون [من غيب أومنه ما يك ة املالئك

 ء م إٰىل األنبيالهرِس أو يُ  لهعٰىل غيب  ئكةملالاع طلِ يُ  عاٰىل أنْ ت

 نه إٰىل منوؤدُّ منه ما يُ ا وفحفظ ،حوالل يف العطِّ البذلك أمرهم با

آثار عن  ذلكءت باج ن، وقدويعمل، وعرفوا منه ما رسلوا إليهأُ 

 . ة األئمَّ  وعن  نبيِّ ال

ك  ذلد بأبع دقف ،كانلَ مَ قلم وال وحللا ب إٰىل أنَّ ا من ذهمَّ فأ

 ، والأقالماً  وال ،ٰى ألواحاً سمَّ ئكة ال تُ إذ املال ،قِّ احل ه عنبٰى ونأ

 وال  قلم. لوح  وال برش كلَ اسم مَ  ةغالل يف فرَ عيُ 

 :عرشل: يف [معنٰى] الفص ]]٧٥[[ص /

 عيمج ه محلةرش أنَّ الع دنا يفاعتقا: فر جع أبو خشيقال ال

   لخ.إ... لعلمهو ار آخالعرش يف وجه اخللق و

، ة هو امللكش يف اللغ: العرفيد امل اهللا أبو عبد ل الشيخقا

 شاعر بذلك: ل القا

   وشهمعر لَّتثُ  نمروانو ا بم ذاإ

  ت أياٍد ومحريدت كام أودوأو 

 . بادوام وملكه لكروان همبنو إذا ما  :يريد

 آخر: وقال

  غريَّ وال يُ  زولال ي   ت عرشكظننأ 

 .ريَّ غيُ ال يزول وال لكك م نتيعني: أظن

 لكة سبأ: ك ملْ ي مُ عن واصف اً خمرب اىلٰ عل اهللا تقاو
ُ
ْت وِ�يَ َوأ

 
� ُ

ْ  ِمْن �
َ

  ] ]٧٦[[ص / ءٍ �
َ
  ا َو�

ٌ
  � يمٌ َعظِ  َعرْش

 و هعاىلٰ ت رش اهللاعم، فدون: هلا ملك عظييري]، ٢٣ نمل:[ال

لك، والعرب ه عٰىل املؤيالالعرش هو است ىلٰ عتواؤه ملكه، واس

 اعر:الش ء، قالاتوباالس يالءالستا صفت

  اِق ري سيف ودم مهرمن غ   اقالعر  عىلٰ برش توٰى ساقد 

 .راقعلاٰىل  عوىلٰ تسا قد :يريد به

فهو بعض   ]]٧٧ [[ص / ،ملالئكةذي حتمله اعرش الا الأمَّ ف

د سابعة، وتعبَّ ال ءالسام  تعاٰىل يفاهللالقه خش وهو عر لك،ملا

 رضاأل يف اً يتق سبحانه ب خلكام، بحمله وتعظيمه  الئكةملا

يف  جاء وتعظيمه، وقد  إليه حلّج وزيارته وا قصده برشبوأمر ال

ه العرش سامَّ  ]]٧٨[ص [ت /حت بيتاً  قلخٰىل تعا هللا احلديث أنَّ 

 رابعةال  السامءق يفوخل ،امع كلِّ  كة يفه املالئمور حتجُّ البيت املع

اف لطوله واظيم تعاله والئكة بحجِّ د املعبَّ تح واه الرضسامَّ  يتاً ب

 .احت الرضرض وجعله حتام يف األراحللبيت ا ، وخلقلهوح

عرش لا ر منحج لقيأُ و ه قال: لأنَّ  دق وروي عن الصا

 عمورحجر من البيت امللقي أُ ر، ولو بيت املعمو ظهر العىلٰ  قعول

 فسهلن اهللا عرشاً لق ومل خي بيت احلرام،ال ظهر ىلٰ لسقط ع

 هنفسإٰىل أضافه  شاً رع لقه خلكنَّلك. ذ عنتعاٰىل اهللا  ليستوطنه،

 رضألا يف بيتاً   خلقكام ،املالئكة بحملهد وتعبَّ  له وإعظاماً  تكرمةً 

ه خلقه  لكنَّ ه.عن ذلك كلِّ  عاٰىل اهللاليسكنه، تال و هلنفس هقل خيومل

 رتهبزيا د اخللقعبَّ ت، وماً له وإعظا اً رامه إكسنفضافه لأ و قهخلل

 يه.إل واحلّج 

ن  وة داللغ يف جماز هوفعرش باللم] للع صفلوا [افأمَّ 

 ا�له تعاٰىل: لتأويل قووجه  ا، واليقتهحق
ْ

ٰ ار��
َ َ

 ُن �
ْ
  رِْش عَ ل

ام الوجه ، وإنَّ ٰى عٰىل العلمه احتوأنَّ  ٰى بمعن، ]٥ ه:ط[ � ىٰ وَ ْستَ ا

 . مناهدَّ ك ما ق ليف ذ

عرش املني للحلة ا صفة املالئكت يفيلتي روواألحاديث ا

ها، لعمل عليا والهبا ع وز القطجيد ال فراأ اتروايو ادأحاديث آح

 هو ل] صاأل[العرش يف  أنَّ  عىلٰ  دها والقطعالوقوف عنوالوجه 

اٰىل بحمله اهللا تع دعبَّ ت من امللكحمول جزء املش روالع ،كلامل

 .اهمندَّ ق  ٰىل ماعئكة املال

*   *   * 
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د لسيِّ ا /)اتيَّ املسائل املرص (جوابات /)٤ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦(ت  املرتٰىض 

  اهللا ل ما خلق[أوَّ  :ونوالعرشة الثانية لسأامل]] ٣٢[[ص 

 :تعاٰىل]

..  . ع عليه أنَّ طَ قل فكيف يُ فيام مل يز امً ي قدىلٰ اعيم تلقدن ااكا إذ

يعة لرشا، فهل ابتداء خلقهل أوَّ  هاموما في ألرضوا الساموات

 لك.ذبع قطَ  مل يُ فيام يمقدوهو  .ذلك حوضِّ تُ  ؟غريه أو تقطع بذلك

ات السامو  أنَّ  نقطع عىلٰ ا ال: أنَّ -ق وفي التوباهللا - باجلوا

امل بذلك، هو الع عاىلٰ ت ز اهللاوَّ ك فجوذلق، لخا ل ماألرض أوَّ و

 ذلك. عنع به طَ قيُ  ع ماوال يف الرش وليس يف العقل

*   *   * 

مة احل /مهرج الفمعا  :)هـ٧٢٦(ت  يلِّ العالَّ

 ويَّة: سامس الفونلا ]]٤٧٤[[ص 

بع ال  إذ الط ،كها اختياراً رُّ بتحء امنفوس الس وأثبتوا :لقا

ا  وإرادهت ،ارقةمف اهنَّ إ  :فيهام قوهل وٰى وأق  .فال قرس ،وكهيطلب مرت

 الَّ وإ ،فعللا ا إىلٰ الهتقل يف استخراج كامه بالعالتشبُّ  باحلركة

 لوقفت.

ام وإنَّ ، سماجل ر عن ذاتكة ال تصدراحل ا أنَّ نَّبيَّ قد  أقول:

 .ةراديَّ ة أو إيَّ ة أو قرسيَّ طبيع امَّ ، وهي إخرٰى أُ ة وَّ ق عن تصدر 

ال الطبيعي  نَّ أل ،ةيَّ عيبون طتك أنْ  نكيمال (ة لدوريَّ كة اواحلر

ت ليسفهي  ،ككذل )ةوريَّ ركه، واحلركة الدبه هو بعينه تيكون طل

ف  خالىلٰ ع القرس ألنَّ  ،ةيَّ ن قرسك تة ملكن طبيعيَّ  تملوإذا  .ةطبيعيَّ 

 اإلرادة الو ،ةإراديَّ ي إذن فه ،فال قرسطبع  يث الحو، الطبع

ستند ت ةويَّ امسلكة احلرفا ،ةيدمر ]]٤٧٥[[ص /نفس  لتكون إالَّ 

سم  يف ج عةا منطبإهنَّ (يقولون:  فتارةً  ،ختلفوا فيهاثّم ا نفس.إٰىل ال

 له، قةارا مفون: إهنَّ يقول ارةً ت، و)ةات اجلزئيَّ ركحلهتا االفلك ملبارش 

 .رينملتأخِّ عند ا رشهووهو امل

ا   مل إالَّ و ،ا من غايةهل ة ال بدَّ سامويَّ احلركة ال بأنَّ  :ليهوا عجُّ حتاو

أو ال  ،لحاصلة وهو حماتكون  ا أنْ الغاية إمَّ  لكتو .بلطلادام 

، ل أيضاً حامللزم ا ةهلا البتَّ حصومكن ي مل نْ فإ .صلةتكون حا

لزم وقوف  ن دفعةكا فإنْ ها، يلصا يمكن حتممَّ  كونت وأنْ  بدَّ  فال

 وإنْ لف. الزمان، هذا خ ية فينقطعء إٰىل الغااالنتها دعنكة حلرا

ركة حلاصل باحلذلك الكامل ا مّ ث ب.ولطو املفه ريجدتالكان عٰىل 

ة يَّ امالت احلّس الكمن  تيسا لهنَّ أل ،يكون هو احلركة نْ ال جيوز أ

 هلا،حصومكن ي اتذ أو صفةً  تاً يكون ذا نْ أوز وال جي .ةليَّ لعقاو

يف  اللعقل الفعَّ با هالتشبُّ كامل هو لذلك ا ونكي وأنْ  دَّ ب فال

غاية احلركة و ههذا ف ،لالفع إىلٰ  ةوَّ كامالت من القج الاستخرا

 ة.الفلكيَّ 

مل ه وكيفه كمِّ ه وكأين تهه وصفات ذايف ن الفلك كامالً  كاامَّ ـثّم ل

قل بالعه بُّ شتاليطلب باحلركة األشياء  ههذ كامل مفقود يفله  يكن

 بتوا عقوالً وأث .لوضعله سوٰى ا فلم يبَق  ، الفعلإىلٰ  منهروج يف اخل

 .ه واحداً بُّ تشلكان ال إالَّ و ،كاتراحلبحسب اختالف  تلفةخم

 بسبب أوة كيَّ لالف ر احلركةسبب تكثُّ ر يف العقول بالتكثُّ  لوه

 ىلٰ وألوهو ا ،ثاينهور هو الشامل؟ ةوالكوكبيَّ ة الفلكيَّ ر احلركة ثُّ تك

 صوهلم.أُ  عىلٰ 

 :آخرلق عامل خإمكان  يف ]]٤٧٦[ص [/

َس ا :هن خلق آخر لقولسألة: يمك قال: م
ْ
�
َ
َول

َ
ِ أ

�
 ي �

َ
ل   َق خَ

 ،لستحال األوَّ ة اانت ذاتيَّ ك تحالة إنْ االس وألنَّ  .] ٨١س: ي[

 ا.اهلن زوكيمعارضة  تكونف

 اً ملا عتعاىلٰ  هللاخيلق ا أنْ  مكنه هل ييف أنَّ اس نتلف الأقول: اخ

ونفاه  ،مونته املسلبفأثارص؟ الك والعنفألغري عامل ا خرآ

 الفالسفة.

 : لهإثبات املسلمني 

 : ىلٰ تعا ولهبق نولماملس احتجَّ 
َ
 وَ أ

َ
ِ ل

�
َس ا�

ْ
َق ا�
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رْضَ بِق
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َ َ
�  

ْ
ن
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َ
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ُ
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 .هثباهتا بإفجاز  ،ةملسألهذه ا ىلٰ ف عيتوقَّ ال  معسلثبوت او

امل العذا هل عامل آخر مساوٍ جود ل: لو استحال وا نقوفإنَّ  وأيضاً 

ن كا فإنْ  .ةعارضيَّ أو  ،ةذاتيَّ  تكون ا أنْ الستحالة إمَّ ا كنت تلاكل

 محك اوي له، ألنَّ ملسالعامل وجود هذا ا الةاستح زمل لوَّ األ

لزم  الثاين كان وإنْ  .دواحاع متناالو ة الصحَّ  يفنياملتساوي

 ،ستحالةل االذلك العارض تزودير زوال ه عٰىل تقلوب، ألنَّ طامل

 .رخلق آخ نئذٍ يحن فيمك

 السفة له:لفانفي 

 ،تتالق  خرآ َق لِ لو ُخ العامل كرة، ف الفالسفة بأنَّ  تل: احتجَّ قا

ة يف اصلالثانية ح رضاأل وألنَّ  ء.خلالا ]]٤٧٧[[ص /فحصل 

 .)ر بالطبعخعامل اآلوسط العن  ةوخارج( ،بعلطا باهاملط عوس

 :السفة بوجهنيت الفتجَّ أقول: اح

كن خلق مل يم اان كذك ومتٰى  ،ةرمل كلعاا نَّ أ وهو ،ا عامٌّ أحدمه
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يه الطبائع قتضذي تلا كلشال أنَّ  عليها فيدلُّ  ،ٰى ا الصغرأمَّ  .آخر

دة فعل واحالة ادَّ ملا احدة يفالوة القوَّ  لفع ألنَّ  ،الكرة هو ةالبسيط

ل أوَّ  ق يفبالد املرشب اقمري�  دنا كسوفاً إذا شاه افإنَّ  ضاً وأي .تساوٍ م

 ألنَّ و  آخره.الد املغرب يفبب احلال كليف تده شاهن افإنَّ  ،الليل

ة كب اجلنوبيَّ كواه النع ل خفيتالشام ذا أمعن يف جانبالسائر إ

ال يف احلذلك وك، اهراً  يكن ظملا ة مليَّ لشاممن الكواكب ا له روظه

زم تالقي امل آخر لع دَ جِ لو وُ ه فألنَّ  ،الكربٰى ا وأمَّ  س.عكال

 ال. حم وهو ء،فيحصل اخلال ،نيالكرت

ٰى يف وسط خرأُ  ضنا أرضاً ا لو فرنَّ فهو أ  ،خلاصُّ ا هالوج اوأمَّ 

ط هذا وس نارجة عاألرض خ لكن تتكو نْ أ  لزم ،رخ اآلالعامل

، انبيعيَّ ط املكانانو بع،طالب لك الوسطبة لذالوط ،بعطبالالعامل 

 . ذا خلفه

 ة:الفالسف ىلٰ الردُّ ع

الف بتخم هلدالواست ،ةلكريَّ نع ام :لواب األوَّ قال: ج

 .) جسم (إىلٰ اجها ها واحتيتخالفمل ،ممنوع د كريٍّ حمدَّ  ىلٰ هات عجلا

 زواجل ،ممنوع ]] ٤٧٨ص [[/ ،ةبته بالسويَّ نس درَّ جملهلم: اوق 

ومعه  ة.عي طبحتياج إىلٰ االع منَيُ و ،ةوعنمم تهوكريَّ  .تهلذاائه قتضا

 . صيصها كاملدرةز ختوجيومعه   .ملنيأعني العاز ختالفهام جا

 .العاملة كريَّ  عَ نَمَ  سفة بأنْ وٰىل للفالألُ ا ةحلجَّ ا ناب عأج ول:قأ 

جلواز  ،عيفة ضفخمتل تفعل أفعاالً ال يعة بلطا أنَّ  وه منوما ذكر

ا ممَّ  لكوط وغري ذرشوال تالر اآلعند تكثُّ  ملختلفل اعيف أنْ 

  ا في� ان خوف وإظهار ما كرصد الكس اة. وأمَّ أثر العلَّ  لف بسببهخيت

 قرب منها.ال ظنِّ  بل عىلٰ  ،ةريَّ ك الىلٰ ع نالَّ يد فال رئاعند الس

وا: قال مأهنَّ ه آخر، وهو بوجامل عالة ريَّ كعٰىل  وام استدلُّ هنَّ ثّم إ

 ومنها ما الفل، لساوق الطبع كالفوب ا خيتلفم اهاجلهات من

ز، يله من ما بدَّ  ال لوَّ واأل .الشاملاليمني وكبالفرض  تلف إالَّ خي

كان  عد، وإنْ لقرب دون البا هد بدَّ ُحي يط حم غري امً كان جس وهو إنْ 

 نْ وأ  دَّ ة، فال بيَّ لسوة باهج ا يفرضممجيع  نسبته إىلٰ  نتكا داً جمرَّ 

 .اري� ك ون حميطاً يك

سم ا إٰىل ججهحتياومن ا ،اتاجلهة لفان خماملنع م :وابواجل

 ؟ دباملجرَّ د ال يتحدَّ  مَ ـ، ولِ دحمدَّ 

قتضاء ذاته ا زجلوا ،عوممن ةسويَّ لاب ه إٰىل اجلميعنسبت قوهلم: إنَّ 

 ه ال بدَّ نَّ ا أ منلَّ س . ولونيملتساويتني اجلهتني از بني هاة التميُّ نملعيَّ ا

 ؟اكري�  نتكو أنْ  جيب  مَ فلِ  ،مسمن ج

 تقتيض ةٰىل طبيعسم إاج اجلاحتي املنع منب :ينثاالعن اب واجلو

ف الختا(ال جيوز  مَ ـن لِ لك ،منا ذلكلَّ س وإنْ . نهصوله يف مكاح

ن لك ،الطبيعتني ]]٤٧٩[[ص اختالف /منا لَّ س نْ إو ؟يعتنيطبلا

نة ال بأحد األمك رضع األئبابعض ط صختصي )وزال جي مَ ـلِ 

تساوي مع  حجِّ نة ال ملرمكألرة بأحد ادملاختصاص كا ؟صخصِّ مل

 لألرض. ةاجلزئيَّ  مكنةاأل

 لذاته:لعامل ممكن  أنَّ ايف

و ل هألنَّ و .ممكنمل لعاا ألنَّ  ، امل ممكنالع ل: مسألة: خرابقا

رد اطَّ  زماً كان ال إنْ و ،رد ولغريهجب واطَّ ته فوااستحال لذا

 ،امللزوم ةحالاست(از جلو ،ةخولدخرية مواأل . جازالَّ وإ ،للسوتس

 .سلسلوت ،)راد اطِّ فال

وجود امل واجب الالع أنَّ  ماء إىلٰ م من القدوذهب ق أقول: 

 ىلٰ سفة إالفر الهوب مجهذو .ةحالة ذاتيَّ است يستحيل عدمه ،هلذات

 ،مهحيل عدتالغري يسذلك  نَّ أ ، ولغريه لذاته واجبممكن  العامل أنَّ 

سلمون امل اوأمَّ  .ريالغر إٰىل لنظبا الةحمه است يستحيل عدعاملفال

ات ظر إٰىل الذدمه بالنعمل يمكن العا أنَّ  إىلٰ  ل فذهبواامللب باوأر

 . الغريوإٰىل 

 :بوجهني  ذلكا عىلٰ وواحتجُّ 

 لكان وإالَّ  ،جيوز عدمه املمكنكن لذاته، ومم العامل : أنَّ لألوَّ ا

 . فهذا خل لذاته، واجباً 

ر ملؤثِّ ا ]]٤٨٠[[ص / نَّ ة، هي أ مَّ تتمن  هلا ة ال بدَّ جَّ احل وهذه

 ن ذلك.د مٰىض بيار، وق ادر خمتامل ق عااليف 

ا ستحالة إمَّ اال عدمه لكانت تلكو استحال العامل ل ثاين: أنَّ لا

  لكان واجبوإالَّ  ،باطل لواألوَّ  .ةيَّ ضأو عر ،ةتيَّ ذا كونت أنْ 

 نسبة إىلٰ بال املعزاء الأج يف كلِّ اد رطِّ االيلزم  وأيضاً  .هالوجود لذات

و أ  ،الزم مرون أليك ا أنْ إمَّ  لوخيوالثاين ال  .فةصفة ص كلِّ 

 وعٰىل التقدير .ورراد املذكالطِّ ل يلزم اتقدير األوَّ وعٰىل ال .مفارق

ة فارق يزول استحالذلك املعند زوال  نَّ أللوب، طملزم ايل اينثلا

 .العدم

لة عدم حاتاس يكون نْ جلواز أ  ،ظرا نفيه ةرية األخذه احلجَّ وه

 راد.ال االطِّ سل وسللته، فال يلزم املزوجل مألمل العا

 مل: لة عدم العااستحا ىلٰ فالسفة عأدلَّة ال

عد ب هفعدم إالَّ و ،هان يستحيل عدمالزم وا بأنَّ احتجُّ قال: 

وال  ب،لعدم مركَّ قابل ل كلَّ  ألنَّ و .خلفبزمان، هذا  دهووج
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وال  ،هيوىلٰ  لعدم ذولل باق  لَّ ك وألنَّ  .بكَّ بمر طسيمن الب ءيش

 ٰىل.يوه ن اهليوٰىل لهم ءيش

 وه:العامل بوج حالة عدمتعٰىل اس ت الفالسفةحتجَّ أقول: ا

  ،ا ه مد يل ع ستحي  ة ك رحلفا ، تحيل عدمه ن يسالزما ل: أنَّ األوَّ 

  ه لو صحَّ فألنَّ  ،زمان ا استحالة عدم ال أمَّ  .ه م يستحيل عدمسجل فا

ن  الزم كون امان، فيزال ب ة عديَّ بعد وجوده بمه ن عد الك عدمه 

حلركة  حالة عدم اا استوأمَّ  . دومًا مع  َض رِ حال ما فُ  اً جودمو

  ]] ٤٨١[ص [/ ، ن مقدار احلركة الزما نَّ من أ   مرَّ فلامَّ  ،سم جل وا

 الة عدمه. الستح  يستحيل عدمهاف  ، اجلسم يف  لٌّ حا  رضع ة ركاحلو

  كلَّ  دمه، ألنَّ ع تحيل سيف ،حلِّ عن املني يستغالبسيط  الثاين:

 تحيل أنْ ن يسكاملعدم، وذلك اإلان اإمكه لم فيه العدعل حُّ صي ام

  ال بدَّ ف . فه، هذا خلوده حني عدموج لصحَّ  وإالَّ  ، يف البسيط حيلَّ 

أو  ،صورةة والب من املادَّ كَّ رعدم ملل قابل كلُّ ف ،ةيف املادَّ  لَّ حي نْ وأ 

 ايهل علة يستحيادَّ املدة ورَّ ر املجه، فاجلواأو صورةً  ،اً يكون عرض

 عدم.ال

ة  من املادَّ  ء يش، والمرَّ ما  عىلٰ ة دم له مادَّ بل للعقا كلُّ الثالث: 

 بلة للعدم.ة بقاادَّ ء من امليش فال ،ةدَّ له ما

 :الفالسفة عىلٰ دُّ الر

ن، إذ يفتقر إٰىل زما مالتقدُّ  م أنَّ سلِّ نُ  ل: الوَّ ب األجوال: اق 

ز قبول واجل ،ملعدا قابل بتركُّ نع ملو .لكة كذيَّ ء الزماناألجزا

 وإالَّ  ،ىلٰ ان للهيوإلمكا اءاقتضونمنع ن، ه كاملمكمدعء اليش

 سل.تسل

م التقدُّ  نَّ م أسلِّ نقول: ال نُ  ل أنْ وَّ عن الوجه األاجلواب  :أقول

 نَّ يكون بالزمان، فإ جيب أنْ ر ه املتأخِّ في مقدِّ تملمع اجياال  يلذا

 لزمان.ا ة إىلٰ اجحعض من غري  بعىلٰ  اضهم بعدَّ زمان تتقأجزاء ال

البسيط   مكنملا فإنَّ  عدم،الل قاب ب نع تركُّ ا نم: أنَّ ينثالوعن ا

 ب.غري مركَّ ه ع أنَّ موز عدمه جي

م زل الَّ وإ ،ىلٰ وهياء اإلمكان للاقتضنمنع  الث: أنَّ وعن الثا

ذا ا هيوٰىل، هممكنة فيكون هل ]]٤٨٢[[ص /ا ألهنَّ  ،للسسالت

 خلف. 

 وث.ديف احل رهابق تقريد سبة ق وجهذه األو

 دام العامل: بجواز انع لني ئلقاأدلَّة ا

ل  الستحاوإالَّ  ،عضف البتوقَّ و .معواقع للسوهو : الق 

ز يَّ متيال  هألنَّ و .معاداً  ن مبدأً فيكو ،عيد مع الوقت ألُ إالَّ و  ،إعادته

ت لق  مع إنْ اإلعادة باجل رُّ قِ وأُ  .عندي و احلقُّ وهذا ه .مثلهن ع

 فس.النبت قل نْ إ بدنإعادة و بأ  ،ءاجزباأل

م عدَ يُ ه هل يف أنَّ  عاملالم عٰىل جواز عد فقونملتَّ الف اختل: أقو

ي برص الوذهب أبو احلسني[م، عدَ يُ ه إٰىل أنَّ اجلمهور  فذهب ال؟أم 

 ه.أجزاؤ تق ام تفرَّ إنَّ و ]مدَ عيُ ال  هأنَّ  ىلٰ ومجاعة إ

 يات:ون بالعدم بآالقائل واحتجَّ 

 َو اهُ  اىلٰ عت : قولهامنه
َ ْ
 و� أل

ُ
 اوَ ل

ْ
 هو  ام، وإنَّ ] ٣د: دي[احل  ِخرُ آل

يكون ام إنَّ  ه، فكذلكوجود سوام د والموجو ه إنَّ  يثح ل منأوَّ 

 ار.ذا االعتبآخر هب

 اٰىل: ه تعومنها: قول
� ُ

يْ عَ  نْ مَ �
َ
 ا هَ ل

َ
  ،] ٢٦لرمحن: [ا � نٍ اف

 اء هو العدم.والفن

 : ا: قوله تعاىلٰ ومنه
� ُ

� ْ
َ

 ا�ِ هَ  ءٍ  �
ٌ

 إِ ك
�

 ال
ْ
  هُ هَ  وَج

 .]٨٨ صص:القَ [

مَ : قوله تعاىلٰ  ها:ومن
َ
 ا بَدَ ك

ْ
 نأ

َ
 خَ ا أ

َ
ل ٍق و�

ْ
 نُِعيُدهُ ل

 جب أنْ حض وء عن العدم املن االبتدا كاامَّ ـ، ول]١٠٤ ء:ا[األنبي

 .ضاً يأ  لعدمن اة عداعتكون اإل

 عامل:انعني من إعادة الة املأدلَّ  ]]٤٨٣ص [[/

موم، ه عفي سه ليأنَّ  وٰىل:ألُ ا ةاآلي عنجلواب ا انعون:قال امل

منا سلَّ  إنْ و .آخرهماء وحيألل ااد هو أوَّ يكون املر أنْ  فيجوز

 بحسبل واآلخر ألوَّ راد هو ايكون امل أنْ  ال جيوز مَ ـلكن لِ  ،ذلك

 ؟انلزمب اسحب االستحقاق ال

يه فال داللة ف ق عٰىل املوت،طلَ ء قد يُ الفنا : أنَّ يةنالثا نعو

 . حينئذٍ 

ت غري  يِّ واملعن االنتفاع،  وجرهو اخلاهلالك  نَّ : أ لثةاثالوعن 

ته إٰىل ذا رلك بالنظلوجود هاا واجب ما عدا فإنَّ  ضاً وأي .منتفع به

 حسب الغري.مه بو ال ينايف دوامكانه، وهمن حيث إ

وجه أو من  كلِّ  بيه منمن التش عمُّ أ  هلتشبيا أنَّ  عة:رابلان عو

 .اصِّ اخل ىلٰ ع للعامِّ  ال داللةعض الوجوه، وب

، طله، والتايل باحال إعادتتالسالعامل  مَ دِ عُ و لالوا: ثّم ق 

 هني: جة من ويان الرشطيَّ ب له.م مثقدَّ فامل

 لةمج من هألنَّ  ،لوقتمع اعيد ملعدوم ألُ ز إعادة ال: لو جاوَّ األ

 ،دهل زمان وجويف أوَّ وجوده بتدأ من حيث م نفيكو هتاصخَّ مش

 يل أنْ حستيو .ودهعقيب وج هدمد عبع دَ جِ ه وُ نَّ من حيث إ ومعاداً 

 .عاداً وم مبتدأً  ءيشيكون ال
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 خلقه، إذ ال ه بتقديرلز عن مثه ملا متيَّ إعادت لو صحَّ ه أنَّ : الثاين

 .فالعدم الرصِّ  ز يفيما

 . هبا املذف هبذاملصنِّم زوالت .قافتِّ االفب يلتاال ا بطالنمَّ وأ 

اد  عٰىل إجي قة قيحلبا قطلوهي ت ،اإلعادة ألنبياء عىلٰ ا أطبق اوملَّ 

 غريباملجاز عٰىل الوجود و ةصف عن ]]٤٨٤[[ص /ج رخ ما

 (يكون)ام نَّ وذلك إ ، املجازاللفظ إىلٰ  هذا فوجب رص ،ذلك

 نعارة عب سانناإل إنَّ قلنا:  نْ ها إجزاء بعد تفريقبجمع األ

 ر بدن آخدة النفس إىلٰ ا بإعاوإمَّ  .لبدنهذا ا ة يفاألصليَّ ء ااألجز

 س الناطقة.لنفاا بقلن ل إنْ وَّ األدن لبا ءنابعد ف

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦  (تمة احليلِّ عالَّ ال /)٣املرام (ج  هناية

 :كرق عٰىل األفالجواز اخل اخلامسة: يفاملسألة  ]]٢٣٥[ص [

 الفالسفة. ثركأل اً فاللك خ ذعىلٰ  نوملّليُّ فق ااتَّ 

 ه:نا وجول

ممكن   كلُّ و ،اهائزا وأجنة بذواهتاألجسام ممك ل:الوجه األوَّ 

ام جسألز عٰىل مجيع اعدم، فيجولا] ]٢٣٦/[[ص  يهعل زوه جينَّ إف

 ة.زموالالَّ  العارضة اا وصفاهتاهتا وصورهدم ذوة علفلكيَّ ا

جب  و ولف ،ةسميَّ ية يف اجلتساواين: األجسام مالوجه الث

 ،جسامً  ا لكونهلوجوب إمَّ ذلك ا لك بصفة لكانلفاجسم  فاصاتِّ 

كان  هو إنْ ، وافيه ال� حا ا يكونمل . أومكااألحك لم عموم تفيلز

الشرتاك ا امَّ م منه إويلز ،وبة ذلك الوجيَّ مّ ـعاد طلب ل ماً الز

 ،زم الأو غري .الشرتاكمع ذلك ا ويلزم ،سلسلا التمَّ إو ،ذكورامل

ملا   ،ه، وهو حمال ل ا يكون حمال� مل و. أ اً مزبه البسبصل ااحل يكون فال

 يكون حاال� ال  أو ملا.  حملٍّ يف ةميَّ اجلس ولحلالة حستن ام الً ا أوَّ نَّبيَّ 

 يكن مل ؤال، وإنْ عاد الس اني� جسام أو كان جسامً  و إنْ وه ،ال� حمال و

لك ل ذقبو ها متساوية يفجسام بأرس تكون األ أنْ  اك فإمَّ لكذ

 .عٰىل الباقي ا يصحُّ م واحد منها كلِّ  عىلٰ  حُّ يص نئذٍ فحي ،نهاألثر ع

 تفاوت.ة ذلك اليَّ مّ ـل نع الؤلسيعود اف ،تساويةن موأو ال تك

فة، لكثال بةلطافة، والصالة الزمة لرقَّ جه الثالث: الالو

 ة.إذن رقيق فهي ،يفةة لطالفلكيَّ واألجرام 

 بني زمةالملاف منعنا اشفَّ ه العنٰى ب لطيف إنْ ال بأنَّ  َض اعُرتِ 

 ،النفعاال ةريد رسعأُ  الزجاج. وإنْ و ة، كالبلوررقَّ لفة وااطلال

 منعناه. 

 ات.شرتاك امللزوم ايضال يقتاك اللوازم شرتكن ال، منالَّ س

ة بويَّ حاديث النلقرآن واألمن اة عيَّ سمالابع: الدالئل الوجه الر

 ،قوعهودق بن قد أخرب الصاو أمر ممكنخراقها، وهت عٰىل ادلَّ 

 .وعهقوب حكمفيُ 

 بوجوه: فةسالفال تحتجَّ ا

 تكونف ،اإلشارة إليه مر يمكنة أ ل: اجلهاألوَّ ]] ٢٣٧ [[ص/

 ملا ،قسمةنت موليس ،عت إليهوق  يرة التجانب اإلشا يف جودةوم

و باطل هد، ودَّ ه من غري حمالء متشابأو مالء خ يف. وليست مرَّ 

 منتكون جهة  أنْ بهام ود املفرتضة منبعض احلد ةأولويَّ  ،عدمل

ق علَّ يت فادته ماإل ،جسم د، وليس غريدِّ حممن  دَّ بفال ر. آلخا

ءه ااقتض واحد، ألنَّ  هو حيث نم واحداً  امً ع. وال جسالوضب

ون قرب منه د السوٰى  ددِّ ه واحد مل ُحي نَّ كان أل لو لتحديد اجلهات

 من  در معنيَّ أحدمها بقاختصاص  نَّ ثنني، ألانه. وال البعد ع

األحياز ر ز عن سائيِّ احل ز ذلكايتالم إالَّ  نويكأو البعد ال  لقربا

هو ة. فيَّ اخلاّص لك ة تعلَّ إٰىل  جتياالحوا ،هاكالم فيليعود اة يَّ بخاّص 

 زهركاية القرب وبمبمحيطه غ لحيصحميط بحيث  مبجس إذن

قل ينت هتني لكان ذا جوإالَّ  ،ةماملستقي عليه تصحُّ بعد. وال ة الغاي

ن هو كويفال  ،هبال  بلهن ق انكووت ،خرٰى األُ  إىلٰ من إحدامها 

 نَّ ألفساد، لون واالكام ووااللتئ قيه اخلرعل فال يصحُّ  د،املحدِّ 

ة، والكون املستقيم ةركالن عند احلعقَ يُ  امإنَّ  ق وااللتئامخلرا

 ستقيمة، ألنَّ ركة املحلعليه ا  ما تصحُّ ان عىلٰ يصحَّ ام إنَّ  ادفسوال

  ، ممالئأو ]] ٢٣٨ /[[ص ن غريبا مكام يكون يفإنَّ  نهتكوُّ 

 .طبعاً ن ه جسامقُّ تحالواحد ال يسن اواملك

ن وفال يك ،ةة دوريَّ ويَّ سامة الكراحل نَّ أصد عٰىل الر ين: دلَّ الثا

 ،ٰىل جهةيه إلتوجا يضاملستقيم يقت يم، ألنَّ قمستيها مبدأ ميل ف

  يكن فيه مبدأوإذا مل .نفال جيتمعا ،ف عنهارص اليقتيضواملستدير 

 كتحرِّ م كلَّ  ، ألنَّ مةيملستقا ةلحركل بالً اق ن مستقيم مل يك يلم

  يضعف امليل  ذا، وهلةهتلك اجل بدأ ميل إىلٰ ميه ون فيك وأنْ  بدَّ  ال

 مليلا عنفلو خال جسم  وبالعكس، يبيعة امليل الطشدَّ  يالقرس

يقبل   ديم امليل اللذي هو عافاجلسم   يف زمان،ت حركته الوقع

قبوهلا ع نك امتالفاأل يف يمةقتسجود امليول املع ونوإذا امت ،ركةاحل

 لتئام.الوا خلرقال تقبل اقيمة، فستاملة للحرك

فيلزم  ،ركةاحل لواحق وهو من ،بدي أأزيل نماث: الزلالثا

ة، ون مستقيمتك نْ نع أ متي ، وتلك احلركةةركة أزليَّ حود وج

ألبعاد وعدم لتناهي ا ،إٰىل سكون مستقيمة نتهاء كلِّ لوجوب ا
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 يفافظة للزمان حلاف ،افطعنوااليا زوالات ل احلركات ذواصااتِّ 

لتئام واالرق خلا ع عليهنمن حامل يمت هلا  دَّ ب ة، واحلركة الالدوريَّ 

 ه.طع الزمان عندخلرق وانقالك احلركة عند ذ طعتق النوإالَّ 

ذ رقة عند نفواء املنخزكت األجلفلك لتحرَّ و انخرق اع: للرابا

  امة، ستقاالب جهوجه إليها خروخر دعن مواضعها وعناخلارق 

 اخلرق حمال.نعة، فتمم املستقيمة كةرن احلكل

رق امتناع اخل ىلٰ اء عنلبال با - اخلامس: ثبت]] ٢٣٩ ص[[/

ة ركبحست بنفسها بل لكواكب لياكة حر أنَّ  - فلكال عىلٰ 

، فلو ميل مستدير ففيه ،رةا االستدك عىلٰ تحرَّ فالفلك ي فلك،ال

ارق خلازال ذا فإ ،ييععن موضعه الطبزء رق خلرج ذلك اجلانخ

 اً لطبيعي مرتوكوا ،لطبعبا لغريب مطلوباً كان املن امل يعد كا نْ إف

يل ففيه م ،تقيمةمس ةك بحركفيكون ذل ،ديعوأو  .بعبالط

 هو حمال. مستدير، ويم و مستقل ميي اجلسم مبدأ فف ،ستقيمم

خروج مجيع ذاته لزم كان ل لك إنْ خراق الفنلسادس: اا

وقت  يف كن ملتئامً ي ل، وملعفل اإىلٰ  هلا ةايات التي ال هنسامقاالن

 أنْ  امَّ إف جسامً  نكا منفصل فإنْ ان لسبب ك إنْ من األوقات. و

 فالك والكواكب األإالَّ  ليس، والبسيط باً كَّ رأو م يكون بسيطاً 

 .عنارصالو

جانب  واكب انخراَق ب من الكن جاقتٰىض الك، فلو اا األفمَّ أ 

 لفاعلا كالفلطة بسال ،كجوانبه ذل لُّ  كفلك آخر القتٰىض  من

 .لقابلوا

  لاطوهو ب ،بحركتها فيه رق الفلكخي نْ ا أ لكواكب، فإمَّ اا أمَّ و

 بل ،يست لذاتهالكواكب ل ركةح نَّ أاخلرق  ىلٰ عة ال ة املبنيَّ دلَّ باأل

 .لغري معقوآخر، وهو  أو لوجه .لفلككة ارحل

لك  للف سُّ اموامل ،ةملامسَّ  بار إالَّ ؤثِّ  تُ األجسام الالعنارص، ف اوأمَّ 

جوانب بعض  راقفلو اقتضت انخ، وانباجل مجيعن ملنار ا وه

 .جوانبها]] ٢٤٠ [[ص/ لِّ خراق كنفلك القتضت اال

 رقها قبلر ُحت النا نَّ ٰىل الفلك، ألال تصل إ اهنَّ إبات فملركَّ ا اوأمَّ 

 . الفلكوصوهلا إىلٰ 

 ،سم املنخرقاجل كانت يف ة إنْ فتلك القوَّ ، اجسامني�  كان وإنْ 

 .اطة الفلكلبس ،وانبجلا لِّ اق يف كخرنم االزل ةيعيَّ طب انتك إنْ ف

يف   كانت ا. وإنْ وهلب حصبس طلب يفلعاد ا ،ةيَّ قرسكانت  إنْ و

أو  ،الكي� ون فيك نْ ا أاجلسم إمَّ ذلك  أنَّ  يف عاد الكالم ،رآخ مجس

 خيتصَّ  ل أنْ ين استحاجسم وال جسامغري  داً كان جمرَّ  . وإنْ اي� عنرص

 هب مر اختصَّ أل إالَّ  ضعبال دوناق رخنانب الفلك باالض جوبع

 .القسم الثاينم إٰىل لك اجلانب، فيعود الكالذ

رها  يقادألجرام عٰىل مء اادة ببقة شاهالرصديَّ ت اآلال ع:الساب

من ذلك  ء يف يشيها التغريُّ ق إلتطرَّ مل يه أنَّ و هلا وحركاهتا،وأشكا

 وقع.ل اً  ممكنتغريُّ ان ذلك الولو ك ،صالً أ 

  تعاٰىل: الق  حيثعليها  رقاخل اعنتما ىلٰ ع لَّ د آنالثامن: القر

ِشد 
ً
 َسبْعا

ً
 فيها. فاخلرق ينا ة،لشدَّ اب وصفها ،]١٢[النبأ:  �ادا

 :ل من وجوهوَّ عرتاض عٰىل األاالو

  ،طةقمتداد نوطرف اال ،دف االمتداة طراجلهم دكل: عناألوَّ 

 اجلزء.  لزمإالَّ ة وقطة عدميَّ والن

ليها ر إشايُ  فال ،اً ضرنت عكالة يَّ دووجكانت النقطة  : لوثاينال

ا ، هذةبقجهة سا إليه بالذات ن للمشارفتكو ،لغريها   تبعاً الَّ إ

 لف. خ

متساويتان  فاجلهتان  ،ية: النقط متساوالثثال]] ٢٤١[[ص /

، زاً  مميِّ متناهية. والاألبعاد  ، ألنَّ هلام الً صِّ د ليس حمحدِّ فامل ت،ذابال

 ت.امجيع الذاتيَّ  ط يفالنقلتساوي 

 د. دِّ ، فال حاجة فيه إٰىل حمادهي األبعتنابد يتحدَّ  دعبال بع:الرا

ختصاص   كااملعنيَّ رب بالق نياالثن صخلامس: اختصاا

  ركته هة حوجه ه وكيفه ووضعاله من كمِّ وأح د يف مجيعحدِّ ملتا

 . هاويما يسالبعض دون ورسعته ب

  تهام عىلٰ قبليَّ  م منيلز عليه. وال ة اجلهتني: نمنع قبليالسادس

 .عليه امتهليَّ قب كتهرح

قيمة، كة املستحيث هو جسم قابل للحر منسابع: اجلسم لا

 كونلذاته يقبل الهو فة، صَّ بار صورة خااعتيه بلع متتنع اموإنَّ 

ن ملانع، ونحع يف ذلك متناواال، اماخلرق وااللتئوالفساد و

 ه.زجوِّ نُ 

 ىلٰ ع زةا جائألهنَّ  ،لكالف جائزة عىلٰ ملستقيمة ن: احلركة االثام

لصورة ا ة. وألنَّ  املاهيَّ يف جسام متساويةألا ندكمعو ارص،عنلا

 نهاعارجات ختتلف باخل ةعيَّ ة نوداحبيعة وطة عندكم سميَّ اجل

يف ة ادَّ املو .)اراتشاإل(ليه الشيخ يف ع ما نصَّ  ىلٰ دون الفصول ع

ة ملادَّ ا حدَّ  نَّ كذلك، أل ة األفالكتكون مادَّ ف ،واحدة العنارص

زم ل ه لوال ذلكنَّ ألو. حداو وهو ،بللقاا هراجلوهو عندكم 

 وز اشتامهلاجي ه النَّ ل. وألسويتسل ،خرٰى ة أُ مادَّ ة من ب املادَّ تركُّ 

 يخ يفلشا به استدلَّ ]] ٢٤٢/[[ص  كام فعل واستعداد هتيجعٰىل 
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دة يف لصورة واحة وااملادَّ ذا كانت إو ،ةادَّ امل إثبات شفاء عىلٰ ال

 ارصنعت للبث وقد ام،امهكحأ  وتات تسايَّ عنرصوال اتكيَّ الفل

 نَّ ألت لألفالك. وفيثب ،ادااللتئام والكون والفسو قبول اخلرق

ة البتَّ ة أثر دَّ للامبل ليس  ،ءيش عن  منعاً الك ال تقتيضألفة اادَّ م

ك وت األفالاحدة، فتسوالصورة واة ل خاصَّ لقبوا اهل اموإنَّ 

 . والعنارص

 .امنجس هحقُّ ستحد ال يلوااكان امل نَّ نمنع أ التاسع:

نع بجسم واحد متت حاصالً  ديكون التحدُّ  نْ أ  زا: جرش اعلا

تفاع ار مال يلزف ،ائز عليهم جالعد كنيمة، لقاحلركة املستعليه 

 عدمه. عندالتاميز 

 ند، لكدِّ من دون حم ع التاميزرتفانا املَّ : لو سادي عرشاحل

 ه.ن غريذلك اآل يفد سم جتدَّ ج مَ دِ ، فإذا عُ واحد بالنوعيكفي ال

 ت بالفاعل املختار، أوهاون متايز اجليك نْ وز أ جي :رشع ينلثاا

إٰىل  اً دن مستنن صاحبه يكو ععنيَّ املعد لبُ احد اجلسمني بختصيص أ 

 .حلقُّ ار، وهو اتملخالفاعل ا

 وه:اين من وجالث عىلٰ ض اواالعرت

 ز بناء جيوة، فالومهيَّ بل هي  ،ةيَّ الرصد ظنّ ل: داللةاألوَّ 

 .اهة عليلقطعيَّ ر امواألُ 

  تعانداً  ين أشدُّ امليلني املتضادَّ  نَّ إف ايف امليلني،تن مسلِّ نُ  : الاينالث

 يف اجلسم عهامن اجتامويمك ،تلفنيملخا]] ٢٤٣/[[ص  من

بري الك نَّ إف ام علواً ٰى هبا رمإذ الكبري والصغري، كاحلجر دواحال

 ك.لن كذكاا لني ملاملي اجتامع ولوال ،أطوع والصغري أعٰىص 

جلواز  ،عنع من االجتاميم اء الضتق اال يف الفتخالالثالث: ا

 .تيف املمتزجا خر، كامقهر أحدمها اآل

 عند قيامً تمس الواحد ميالً  سمجل اقتيضي  جيوز أنْ ال مَ ـلِ  :بعالرا

كانه مكونه يف عند  ديراً مست  الً ميو ،بلغريا انكونه يف املك

 ركةحلا مستقيم يقتيض لمي باعه طلذي يفا اجلسم نَّ كام أ ،بيعيالط

 ؟لسكون عند حصوله فيها ويقتيض ،كانهم يفوله صح د العن

 ءاقتضا بأنَّ (قني: قِّ املح ضلعنه أف ل مشهور أجابوهذا سؤا

ذلك ة، وحدوايه الطبيعة الواحد تقتض ءيشركة والسكون احل

 ، حاصلكان غري فإنْ  يعي فقط.بكان الطاستدعاء املء هو اليش

 وفه ،الً حاص كان إنْ و .هلزم حركة حتصُّ تليسدعاء ستذلك االف

ليس  ركة، فهو إذنيستلزم حه ال ، ومعناه أنَّ ناً كوينه يستلزم سبع

فهو  ،يرةكة املستدراحلا اقتضاء أمَّ . والً أوَّ ما اقتضته  غريآخر  ءبيش

  ا منفك�  د أحدمهاجقد يو إذالطبيعي،  اء املكانستدعر الايمغأمر 

 يعيطب نامك كنةيف األم أيضاً و معه. وجدقد يو ،هصاحب عن

ي ضع طبيعوليس يف األوضاع و ،امةقك عٰىل االسترِّ حاملت هبيطل

 احلركتني حدٰى إسندت رة، ولذلك أُ تدااالس ك عىلٰ رِّ يطلبه املتح

 . )واحداً  اً بدؤمها شيئس من ليإذف خرٰى.الف األُ لطبيعة بخا إىلٰ 

ركة أو احل ءاقتضا أنَّ م سلِّ ال نُ  انَّ إنظر، ف وفيه]] ٢٤٤[[ص /

فال يبطل به أصل  ،لامه عٰىل املثالك نَّ ألو .داً واح اً ئيش ونلسكا

 عرتاض.اال

ملكان ء ااالستدعة مغاير وريَّ الدركة احلقتضاء ا منا أنَّ سلَّ 

 ،ديرةاملستركة باحلل صَّ حم يكون هناك أمر نْ ن جاز أ ك، لالطبيعي

ا فإذ ،معنيَّ ان  مكسم يفٰىل حصول اجلع وقوفاً من حصوله ويكو

احلركة  ل فيه اقتٰىض حص ا وإذ ،ةمستقياملكة راحل تٰىض اق  ج عنهخر

 ة.الدوريَّ 

 د سبق.ق ثبوت امليل، و: نمنع اخلامس

 وه:جث من وعٰىل الثال اضالعرتاو

 .سبقوقد ، تهالزمان وأبديَّ  ةم أزليَّ لِّ سنُ ل: ال األوَّ 

من  اعةمج نَّ إ، فواحق احلركةمان من لزال أنَّ  مسلِّ ال نُ الثاين: 

هر وه جإٰىل أنَّ ن ورب آخهذوته، لذاجب اوه ا إٰىل أنَّ بوهء ذاحلكام

وهو  ،مندكال عحملمنه ا ملز معدوماً  َض رِ لو فُ ه قائم بذاته، ألنَّ 

ل  حاملعدمه لذاته ا زم من فرضلا يم  عدمه، وكلُّ ه ودع وجواجتام

 .ة احلركف وجوده عىلٰ ال يتوقَّ  اتهلذ

 اب الواقعة أهنَّ َس النِّ إىلٰ  عائداً  ونيك نْ أ زوال جي مَ ـ: لِ الثالث

رون من ، كام ذهب إليه قوم آختا كانة أهنَّ قعاومور أُ  إىلٰ نت كا

 احلكامء؟

ان مز نَّ إالوجود، ف طلقمل اراً يكون مقد أنْ وز  جيال مَ ـع: لِ بالرا

ن زيد من زمان أ قد يكو بتةالثا] ]٢٤٥/[[ص  موربعض األُ 

أبو ليه إهب جود، كام ذالوطلق مل ضاً كون عارفي ،أقّل  بعض أو

 .اديدغلبالربكات ا

ه نَّ إة، فريَّ ن من لواحق احلركة الدواالزم م أنَّ لِّ سال نُ  :سخلاما

 .اني� جساميكون  جيب أنْ  مل لصاتِّ  عٰىل االريُّ لتغحق الي هأنَّ  ملِّ لو ُس 

صل  ه قد حت نَّ إللجسم، فتابعة ركة احل نَّ أ  مسلِّ ادس: ال نُ الس

 ة.يَّ نسامال احلركة اجلصتِّ صلة امتَّ  ةانيَّ صال نفستِّ ٰىل االت عاكيفيَّ 

، وناً ة سكدَّ ركات املستقيمة املتضاحلبني ا م أنَّ لِّ س نُ ال :سابعال

 ا يأيت.  معىلٰ  اهلصااتِّ  بل جيوز
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 :جوه الرابع من وعىلٰ  عرتاضواال

ند  د غريها عوجتدُّ  ،خارقلل وانبجلا جيوز عدم بعض ل:األوَّ 

 ق.اراخل ةمفارق 

 دون همِّ ك يف كيتحرَّ  بأنْ  رق بعض اجلوانبينخال  مَ ـين: لِ الثا

  إذا عاد ر اجلانب املنخرق بحيث افينتقص مقد ،ءيش منه مدَ عيُ  أنْ 

 ؟لهحا إىلٰ  د الكمُّ اإٰىل الرتق ع

  اص� شكلة لكان خمتماته املمقدَّ ذا الدليل مع ه لو صحَّ  الثالث:

 ي األفالك.د دون باق دَّ حبامل

 خلامس:عٰىل ا ضاواالعرت

 تدارة.االسكة الفلك عٰىل م حرلِّ سنُ ال 

 جتامع امليلني. م امتناع اسلِّ نُ ال  نكلنا، مسلَّ  ]]٢٤٦[[ص /

 السادس:  ض عىلٰ واالعرتا

 مة.القس رصم حلِّ سال نُ 

لفلك بحركته ال خترق ا اكبالكو م أنَّ سلِّ نُ كن ال منا، لسلَّ 

 . أيتما ي ىلٰ ع

رتق اد للتعدسالحاله يف ا  خيتلفال مَ ـكن لِ جياب، لاإلمنا سلَّ 

؟ وباجلملة نيتكو حرأ  وىلٰ األُ كة راحلخرٰى بواسطة تق أُ والف تارةً 

ة بواسط فة من االختاليَّ العنرص ما جيوز يف البسائط كلُّ ف

 .ركة بعضهاحطة ات بواسالفلكيَّ يف  ز مثلهة جيوالفلكيَّ ات حلركا

ال  مَ لِ قة، فناطحياء أ دهم واألفالك عنب كواكالن منا، لكسلَّ 

 ؟ب خرق فلك آخركواكفالك أو بعض الر بعض األتاخي وز أنْ جي

 عٰىل  ال ،ارقا ال تنخرق لعدم اخلهنَّ عٰىل أ  يدلُّ  امإنَّ  هلكنَّ نا،ملَّ س

 ق.خرالالن لةري قابغا أهنَّ 

 ابع:الس ض عىلٰ واالعرتا

  نَّ إ، فقيقةً عدمه ح عىلٰ  دلُّ  ال يالتغريُّ  بعدم حساساإل عدم نَّ إ

 اجد�  يسريء ا يشواحد منَّة عمر المدَّ  يف اقوتل من اليي يتحلَّ ذال

ء قليل من ل يشلُّ لو قدرنا حت يفكفا، نَّم قربهت واقويلا مع صغر

 ؟اا عنَّهعدالعظيمة مع بُ جرام هذه األ

 المتناع.ا عىلٰ  م ال يدلُّ لعدا، لكن عدم التغريُّ نا ملَّ س

  عٰىل أنْ  قادر ىلٰ تعا هللا ادسة: يف أنَّ سة الألسامل]] ٢٤٧[[ص /

 :آخر عاملاً لق خي

 هزوَّ فج فة،سفالمني والتكلِّ  املمسألة خالف بني هذه

 مذهب خي إىلٰ ام ذهب البلالسفة. وربَّ فون ومنعه الملِّ ملتكا

 ا.دنيلح يف افعل األصل جوبه بودقا، العتةالفالسف

 لنا وجوه:

،  يقةقة واحلملاهيَّ ايف  يةاو: األجسام متسله األوَّ جالو

ن فيكو ،ن الوجودلعامل ممكوهذا احد، او حكمهام ساويانتوامل

ود ممتنع جمساويه املون وكفي ،اً عممتنان لك الَّ اويه كذلك، وإمس

 ف. الوجود، هذا خل

 ده يفم وتعدُّ جلسود اجو لثاين:االوجه ]] ٢٤٨[ص [/

اد جيها إليع ة اجلسم يصحُّ حقيق أنَّ و ،ستدعي إمكاهنامج يراخلا

، واهللا إلجيادبلة لاض ق فرَ تُ جسم  لِّ كفذات  خص،شعد شخص ب

 خر.أُ  ملاق عولخ عىلٰ در يق نْ أ ب مقدور، فيج  كلِّ عاٰىل قادر عىلٰ ت

َس  :تعاىلٰ  الثالث: السمع، قال اهللا الوجه
ْ
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 ة بوجوه:ت الفالسفاحتجَّ 

لك العامل  ذ يفالة حم  ت الصلر حلخآ عامل  دَ جِ لو وُ ل: األوَّ 

، ركزوامل يطباملح د إالَّ حدَّ تتال تلفة ات خمتلفة، واجلهات املخهج

 ،الثاين كرياً ن العامل وفيكشكله الكرة،  كونيف ،سيطواملحيط ب

 مل آخرلق عافيكون خ ،لء املحا اخلال حصل تاعجتمإذا ا نكرتاالو

 .حماالً 

الواحد ن وكي أنْ  مز لعاىلٰ  تهللا صدر عن اين إنْ الث الثاين: العامل

ر لزم خصدر عن إله آ إنْ ال. وألكثر من واحد، وهو حم اً مصدر

 .الحم، وهو ة الواجبينيَّ اثنول بقال

فيكون  ،العاملا ذهب طاً يحم اخر لكان إمَّ عامل آ دَ جِ وُ الثالث: لو 

يط ري حمأو يكون غ .نكرهذا غري مامل، وا العجزؤه هذ حداً وا ملالعا

 العامل عىلٰ  منكر، ألنَّ  مل، وهذا غريعالاذا هب اطاً ن حميكو نْ أ افإمَّ  ،به

مل غري لعاان هذا ع ون خارجاً يك ا أنْ مَّ . وإاً دقديرين يكون واحالت

 ب، وهون جانمنه دو بانج عىلٰ يقع  وأنْ  بدَّ نقول: ال فه، حميط ب

فتكون خارج  ،ر اجلوانبعن سائانب ز ذلك اجلاعي امتيدستي

 ،يطحمبواسطة جرم ز اياألح فلختت امإنَّ و ة، أحياز خمتلفلعاملا

رم اجل خارج جدفال يو ه أحياز خمتلفة،جد فيفخارج املحيط ال تو

]] ٢٤٩/[[ص  ياز ألنَّ تالمام وجب اوإنَّ ر. خعامل آاملحيط 

ح مرجِّ له من   ال بدَّ امهيمع تساو نبجا انب دونج يف لهصوح

 ال. وأ  بب فاعل خمتارب بسه يف ذلك اجلانكان حصول سواء

أرض صل فيه نار وهواء وماء وحعامل آخر و دَ جِ و وُ ل :رابعال

ة، اهيَّ يف امل ي يف عاملناالتذه هلة مساوي كانت قدر العنارصل
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ه نَّ إفجسم  ، وكلُّ ةحدواا تهالطبيعة أمكن تساوية يفامل واألجسام

احد و نحدر أرض كلِّ ت جيب أنْ  ، فإذنمكانهك إٰىل بع متحرِّ طالب

واحد من  لِّ كوسط   إنَّ ثمّ  ،ثاينلا عاملال وسط ىلٰ من العاملني إ

واحد من   لِّ ون ككس فيلزم ،رض احلاصلة فيهئم لألالعاملني مال

ه وجحركته عنه خلرالطبيعي و زهضعه حلصول حيِّ مو رضني يفاأل

واحد   ن كلُّ فيكو ،الطبيعي زهو حيِّ ي هالذاين لعامل الثط اسن وع

 ل. كة، وهو حمامتحرِّ األرضني ساكنة من 

ٰى العامل يف الطبيعة حتَّ  اهلذ ر مساوٍ آخ عامل لصحلو  مس:خلاا

 أنْ  منا، لزكام يف عاملهي ر، واونوهواء  ون فيه أرض وماءتك

  ة متباينة يف يَّ عطبي كنامالطبع تسكن أ  فقة يفتَّ امل تكون األجسام

ت متساوية يف ثرية لكانرضون كت أ دَ جِ ولو وُ  ل.هو حماطبع، وال

تحال س ال، وإالَّ هاعابطب سيلبعض عن ها ضعب ة، فانفصاليَّ ملاها

ة د أمكندِّ ة ُحت علَّ  اهنَّ أل ،اتوال للسامويَّ  .صلتَّ يوجد منها جزء م أنْ 

ة. كنملك األ تات يفيَّ لك العنرصتول ة حصت ال علَّ ايَّ رصالعن

، اتلسامويَّ  لواهتا والذض ليس لعضها عن الببع صالذن انفإف

ٰىل ع قاخلراع متنا منال، ملا ثبت هو حملقارس خارج، و فهو إذن

 وضع آخر. إىلٰ  نفصاله عن وضعه يف موضعهاك، وامتناع فللا

 من وجوه: لاألوَّ  اض عىلٰ رتواالع

. ةفقمتَّ  ، بل والطبعبالت خمتلفة اجه م حصولسلِّ نُ  ال :لألوَّ ا

 . ذا املعنٰى وجهة هب وصةملني خمصابني الع ناك حماذاةصل هم حتعن

 :نيرعتبابا وجدي اتين: حصول اجلهالثا]] ٢٥٠[[ص /

مشار وضاع ارج جهات متاميزة ذوات أ تكون يف اخل أنْ  - أ 

 ممنوع هنا.  وهوان، يعيف األ ةإليها حاصل

 املارج العب خكبعض الكوالاة رض الذهن حماذيف نْ أ  - ب

هو آخر، بل مل وجود عا ف عىلٰ قَّ نٰى ال يتوذا املعوه ض،عون بد

 ذا الهو دير،لتق اىلٰ ع  التحقيق أو عىلٰ عامل دَ جِ واء وُ حاصل س

 -  رخعامل آ دَ جِ و وُ ل - تأردتم بثبوت اجلها . فإنْ تلزم حمذوراً يس

هو ف ،لاألوَّ  مردتأ  يد لكم. وإنْ مف م غريين، فهو مسلَّ لثاٰى انعامل

 ع.ممنو

 يط.حم كون بجسميام إنَّ  االمتياز م أنَّ سلِّ نُ  ث: الاللثا

 حيط بسيط.امل ذلك م أنَّ سلِّ بع: ال نُ الرا

 .ةالبسيط الكرل كش نَّ أ  مسلِّ نُ  ال :ساماخل

 الَّ إل األشكا  منفال تقتيض ،ةواحد ال يقال: البسيط طبيعة

 .كرة الشكال إالَّ األ احد منوال و ،حداً وا

اهللا  بل إىلٰ  يعة اجلسم،ٰىل طبكل إلشاناد سإم سلِّ ل: ال نُ ونقا ألنَّ 

 . ىلٰ تعا

،  ًا احدس ويلل كرة من األشكاا الما عد م أنَّ سلِّ : ال نُ السادس

لق، األب ني يفئام هو كحصول جزنَّ إيا واخلطوط وازلول اصحو

أبيض ال  خرآلسود واني أحدمها أ ئجزٰىل عق األبل لاشتام نَّ إف

بذلك عن م ساجل رجخيوال  اجلسم، يف ة حقيقةركث يوجب

 هنا. دته، فكذا وح

 إنَّ ، فمتشاهباً  أمراً  ال تفعل إالَّ الطبيعة  م أنَّ لِّ سبع: ال نُ االس

ج امت وخواررها من املتمِّ اد اختلفت آثوق  ةواحد كلالف يعةطب

ه ال أنَّ  عغلظ، موال]] ٢٥١ص [[/ ةقَّ لروير بااركز وأفالك التدامل

 يعة.يف الطب فال اختالواك  هنقرس

 ا إنْ هنَّ إان، فويف احلي ةراملصوّ  ةم بالقوَّ كرتقض ما ذنتيمن: ثاال

انت ك نْ ، وإكرةال لكش احليوان عىلٰ  يكون بسيطة لزم أنْ  كانت

ة تضت القوَّ  اق امَّ ـكون عٰىل شكل كرات، ولي بة لزم أنْ كَّ رم

 هنا مثله. از ج باينة مت ة وخلقاً تلفخم اً وررة صوّ صامل

 وعه.ق و لفس قداخلالء، ف ناعامت منعن :اسعالت

 فيه من  باماألقٰىص  كون الفلكي وز أنْ ال جي مَ ـلِ  العارش:

 خنث ن يفوكي وأنْ ر، آخ كلف يف ثخن ركوزاً رص ماألفالك والعنا

الك فبام فيه من األ قٰىص لف ألف كرة مثل الفلك األأذلك الفلك 

 عرش يف اً الكبري مركوز فلكلذلك ا يكون جاز أنْ ؟ واكبولكوا

ام سانت األجك  وإنْ اىلٰ شاء اهللا تع ا م إىلٰ ا ذوهك ،خرٰى أُ  ةكر

 ا متناهية. أرسهب

 وه:ن وجعٰىل الثاين م واالعرتاض

ة الواحدة، لَّ كثري عن العال رصدو عانامت مسلِّ نُ  الل: األوَّ 

 وسيأيت. 

 ككن هناإذا مل ي ،دواحن الع الكثري رمتٰى يمتنع صدو ثاين:ال

لكن  م ع. ؟ناك آخر أو إذا مرحلوظ أ  وأ  ةط أو جزء علَّ رش 

لعامل بواسطة ا واجب تعاىلٰ ن الدر عصالثاين ياق العامل فالتِّ با

]] ٢٥٢[[ص / ردصال ي دحالوا أنَّ  ءقالنزاع بني الع وال ل.األوَّ 

 اختالف ه جيوز عندوأنَّ  ،احدنه باالستقالل أكثر من وع

 .علوالتد املت تعدُّ اراعتبالا

 كان اإذ ،حدوامن د عن أكثر واحدور الصنع ثالث: متٰى نمال

ع عٰىل إمكان فاق وق تِّ اال نَّ إف ،م ع ؟راً اخمت دراً وجبة أو قاة معلَّ 

 .احدولا آثار املختار دعدُّ ت
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و كثري عن الواحد بواسطة أ لع يف صدور اناتمال ا :علرابا

 ئط.وسا

 :ثال الثىلٰ واالعرتاض ع

ار، ملختادر اقلل ببأحد اجلوان اينثامل الاختصاص الع نَّ بأ

عامل، ب الجوان  مسامتةإلضافة إىلٰ رج العامل باانب خواجلااز وامتي

 حجِّ ريُ  راتاملخعل لفااو. يكون باملحيط اماالمتياز إنَّ  م أنَّ سلِّ وال نُ 

 ح بالوجدان.ال ملرجِّ  نأحد األمري

 :اض عٰىل الرابعاالعرتو

 .ايعي� طب زاً حيِّ جسم  لكلِّ  نَّ م أسلِّ ال نُ 

 ونمل الثاين تكاالع رضأ ىلٰ هيوتكون  نْ وز أ كن جيل، امنسلَّ 

طلب أرض ذلك جرم ال ت فال ،العاملهذا أرض  هليوىلٰ  خمالفة

 ةا يف اجلسميَّ ئهاواست عم فالكاأليف  كاموسط عاملنا،  عاملال

ها نم واحد  وجب اختصاص كلِّ ٰى حتَّ واختالفها يف اهليوٰىل 

 .نيَّ عقدار م ومع معنيَّ موضب

سط العامل وقة لقيحليف ا ساوٍ مل معا ط كلِّ سوكن ل نا،مسلَّ 

ختصاص  واحد، وا ة األرضيَّ ٰىض فمقتاز، ياقي األحر وكذا بخاآل

 نمكا نم جزئيان بمك نرصاص جزء من العاختصأحدمها ك

رض إٰىل مكان من األفكام ال تنجذب قطعة  ،رصنة ذلك العيَّ كلّ 

 خر.آل املسط العا وىلٰ  إملعا كلِّ تنجذب أرض  ال كذا رٰى خعة أُ طق 

ا مهن يف أحدول املتمكِّ فق حصذا اتَّ إيعي طب كليهام أنَّ  صلواأل

 طلب أحدمها. ]]٢٥٣[[ص / يه وإالَّ وقف ف

توائهام سطبيعة عند اال ين يفراني الساوم تسلِّ نا، لكن ال نُ ملَّ س

 ،طحين املمب والقر زوالبعد من املركبوسة يف احلرارة والي

يض قتي  اللوازم اليفك االشرتا نَّ إفمة، وِّ ملقاور صيف ال وختتلفان

 لزومات.شرتاك يف املالا

 امس:ٰىل اخلع االعرتاضو

  ةيَّ ألرض  ا ة يف ك شرت ا م  أهنَّ الَّ دد إ رت بالع تكثَّ  نْ ألرضني وإ ا  أنَّ 

  تيض ق ة املطلقة ت رضيَّ ، فاأل لتلك العوامل  وهنا وسطاً ك مشرتكة يف   ها ت ن وأمك 

  . عنيَّ امل   امل لع ا من  الوسط    تقتيض   ة ن املعيَّ   واألرض   ، امل الع من    ط وس ال 

الكثرية األجسام  يف أنَّ  ال نشكُّ  كان وإنْ (ه: بأنَّ  يخلشأجاب ا

 عىلٰ  ريةكث نوتك ولكن جيب أنْ  عدد،مكنة كثرية بالعدد هلا أ بال

 واحداً  ومكاناً  واحداً  ن شيئاً املتمكِّ  تمع كلُّ جلو ا الكلَّ  لعحو جين

 نَّ إ، فبيعتهع له يف طنام ا التامع ممَّ جالاهذا و .اهنَّا بيَّ م عىلٰ  د،بالعد

 . )تباينرتاق والفقتيض االشاهبة ال تملتالواحدة ا بيعةلطا

ب واككلواة جسام الفلكيَّ األ الشيخ زعم أنَّ : عرتاضواال

ة ة والكوكبيَّ يف اجلسميَّ  مشرتكة]] ٢٥٤ ص[/[ تناك إنْ و

 آلخرل خمالفها من احدو لَّ ك نَّ إف ،واللون واملقدارلضوء وا

ن األرضون وتك نْ أ  ونزوِّ ال ُجت  مَ م ذلك فلِ تزفإذا جوَّ ه، تعيَّ بنو

 ه مع ذلك تكون أنَّ إالَّ ة،  األرضيَّ تشاهبة يفمالعوامل وجودة يف امل

 ؟رٰى خاألرض األُ  ةيَّ عوة لنفلاة خموعيَّ ة نقيحقواحد منها  لكلِّ 

ة يَّ ضرألمطلق ا جل اشرتاكها يفضون ألوعٰىل هذا تلك األر

 املخصوصة بحقيقتها ضأر كلَّ  ثّم إنَّ ط، سلولق اطالبة ملطن تكو

؟ املعنيَّ ة للوسط بتكون طال - خرٰى ألُ الف األرض اختهبا ي لتا -

 ة.يَّ هانربم تكمل تكن حجَّ  الً لذي قلناه حمتمإذا كان او

،  لطبعهيابس  اجلسم البارد الض إالَّ رل من األعقَ يُ  ل: الاقيال 

ة صيَّ صوخللك ات نذلك مل تك راءة ويَّ صصوخهناك  كان فإنْ 

أمكن فرض  زمةال كنك، وإذا مل تقدر املشرتلا االزمة هلذ

 لفرض تكونوعند ذلك ا ة،خلصوصيَّ اعن تلك  رضني عاريةاأل

 لُّ ك بوتطلة يَّ نوعلا ضون متساوية يفاألراألرضون تكون 

 خرٰى.لبه األرض األُ طة منها ما تحداو

ها  كلُّ   ة لفلكيَّ جرام ا األ   ن تكو   أنْ   م لز   كذلك   ر م األ كان    ول: إنْ ا نق ألنَّ 

ن هناك  كا  ة، فإنْ سميَّ ق اجل طل م  ا مشرتكة يف نوع، ألهنَّ ل  ا حدة يف متَّ 

مل   ة، وإذا اجلسميَّ  زمة لتلك ة ال اخلصوصيَّ  ] تلك كن ت ة مل [ صيَّ خصو 

وعند   ة، ن اخلصوصيَّ ع  ة ي عار  ة يَّ م اجلس لك ض ت ر ف ن تكن الزمة أمك 

  أنْ  يجب ة، ف يَّ وع الن يف  ة متساوية يَّ الفلك م جرا ذلك الفرض تكون األ 

  . ز الوضع واحليِّ   اآلخر من   ك لفل ها ما يطلبه ا من   د واح   يطلب كلُّ 

فلذلك  ،هاموادُّ  ة اختلفتسام الفلكيَّ ذه األجال: هقال ي

 عها. أوضاو]] ٢٥٥/[[ص  افت أمكنتهاختل

ٰى ها حتَّ موادِّ  األرضون يف لفتخت أنْ  انوا هزفجوِّ  :ولا نقألنَّ 

 . نيَّ عمل معا رض بسيطةأ  لِّ يكون لك

أجزاء  نَّ نزاع يف أ  ال ة، قلنا:ادَّ امل رضني يفا متاثل األعوادَّ  نْ فإ

ة مادَّ  قلتم بأنَّ  مَ ـكن لِ لة، ادَّ امل اركة يف عاملنا متشيفلتي ا رضاأل

ض رألاة دَّ اية ملساون موكت مل آخر جيب أنْ  عارض املوجودة يفاأل

 مل؟ هذا العايفاملوجودة 

 ة.لفلكيَّ م اجراألباينتقض  ونه هناذكرما ي فكلُّ لة وباجلم

  السادس: عىلٰ  عرتاضواال

كانت ت موجودة لا لو كانهنَّ أ ٰىل ع اً ة أيضة مبنيَّ لك احلجَّ ت بأنَّ 

 فيه.بق البحث لنوع، وقد سحدة يف امتَّ 
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قال:  بأنْ  ةريثمل كاوعبات إث ىلٰ ع احتجَّ  ض الناسبع واعلم أنَّ 

 عاملة الدوحلمنا بعكة مل يكن الرش ع عنمن إنْ  )عامل( :ناهوم قولفم

ه ونك رالعامل تصوَّ ر ن تصوَّ م برهان، بل كلُّ  ىلٰ ع قوفاً مو اكسبي� 

ري مانع من فهو غ ،ةروك بالرض، وليس كذلورةبالرض داً حوا

ات يَّ ئزجله  تَض رِ فُ  ذامور التي إألُ من اكن العامل ليس كة، لالرش

 بعد واحد ألنَّ  نيكو واحداً  إنَّ   سبيلعىلٰ  تاتلك اجلزئيَّ  نتاك

 مكان وجودإبت العامل فقد ث جودوإمكان ثبت  لـامَّ بل يل، زأ  العامل

يف  ةجودكن مولو مل ت]] ٢٥٦/[[ص  ةيَّ زلاأل ورمته، واألُ أزليَّ 

  فمن املستحيل  دومةا إذا كانت معا، ألهنَّ استحال حصوهلوقت 

 كنمم لو كان العاملإذن . فةكون أزليَّ ت ثيا بحهمدعد عد بتوج نْ أ 

الكثرية مل افالعو د فهو أزيل،وجون الكممه كنَّلا، د لكان أزلي� الوجو

 األزل. ة يفموجود

تناع مال سبباً ون مفهومه ي ال يكالذ هو يلِّ لكا : أنَّ اجلوابو

 لككة بنفس ذالرشناع عدم تعليل امت  يلزم منكة فيه، والالرش

 متناعهيكون ا أنْ ل عقَ نع ال يُ تذ املم، إكةلرشا تناعما عدم هومملفا

لب ال يلزم من س ثمّ  واحد. المتناع أمرة اعلَّ  بلء، يش بكلِّ معلَّالً 

ا هنا ذمتناع، فكواحد سلب االالذلك ا عداالمتناع بام عليل ذلك ت

 ع أنْ متناموجب لذلك اال فهوم غريكون ذلك امل يلزم من ال

 عامل حمال. ال ةأزليَّ ل بولقا أنَّ  عم. اصالً ع حانمتيكون اال

 :متقدَّ ما  غريالسفة فشكوك ال  حلِّ بعة: يفسألة الساامل

 ة،ورة، والصملادَّ ل أربع: اله عث فلحمدَ  كلُّ ة: فالفالسقالت 

 م.دَ يقتيض القِ اجلهات  هد من هذحوا . وكلُّ ية، والفاعلغاوال

 صيختص ناكمل للعاث ادحأ  ه لول، فألنَّ لفاعبالنظر إٰىل ا اأمَّ 

ب َس ي النِّع تساوله وبعده مقب داث دون ماحإلمنه با قتو

 فيهت الذي أحدثه لوق اثه يف حداإ وألنَّ ح. رجِّ م من غري ترجيحاً 

 .اً ياز ذاتتل فيه االمعقَ حض ال يُ ملفي النا ح، ألنَّ رجِّ ال يكون مل

و ه ف ث حمدَ  كلَّ  نَّ فأل  ة، إٰىل املادَّ ا بالنظر وأمَّ ]] ٢٥٧[[ص / 

تسلسل. حادثة  كانت    يه، فإنْ عل   السابق إمكانه فيها    لُّ ة حي دَّ ق بام سبو م 

  سم، فهو قديم.اجل   موعهام صورة وجم إىلٰ   تقرت ف ا  قديمة  ت كان   وإنْ 

 إالَّ وبل العدم، مان ال يقلزا نَّ فأل، ر إٰىل الصورةا بالنظمَّ وأ 

 .وتسلسل ، زمانوجوده إىلٰ عدمه عٰىل  فتقر سبقال

له من  بدَّ ال ف راً كان خمتالو  علافال نَّ ، فألايةالغ ىلٰ ا بالنظر إمَّ وأ 

 مل نْ إ، و صاً اد فكان ناق جيك اإللبذ كمالً تفكان مس ،جياد يف اإل غاية

 ثر.األم دَ ِق ه مدَ فيلزم من قِ  ،باً موجَ  نكا يكن خمتاراً 

كوكب ن اختصاص الذكرناه م ل: ماوَّ واب عن األواجل

 دحأ  تصاصواخ، اً طسيفلك مع كونه بن ال موضع املعنيَّ بامل

 ة.خر بالرقَّ واآلثخن م بالتمِّ املي بنجا

لك ذثه يف عاٰىل بإحدا تاهللا ةادٰىل إرإالختصاص مستند ا يضاً وأ 

 ح.جِّ رفيستغني عن املق واجب، لُّ لتعوذلك ا ،الوقت

ن ي امتيازه ع يستدعوقت معنيَّ بص اإلحداث قال: ختصيي ال

 ث.اداحل كلذ ات موجودة قبلألوق وقات، فتكون اسائر األ

وقت يكن للمل  قت عن وقت بأنْ ز وياام جيوز امتك: لونقا نَّ أل

غري وجود  من دالوجو از العدم عنمتيوز اجي ال مَ لِ وقت آخر، ف

 قت؟الو

 ما  ، عىلٰ اجودي� و ليس وصفاً ن مكااإل ن الثاين: أنَّ واجلواب ع

 .رٰى خة أُ ا بامدَّ كاهنيقوم إم لزم أنْ في ،ممكنةة املادَّ  . وألنَّ مرَّ 

فال   احلادثا إمكان ائم هبا، أمَّ ق  ايمة فإمكاهنقد ةادَّ ملا ال:يق ال

 م.وباملعدام املوجود قي حالةتسبه، ال هيمكن قيام

جود لكان وا ة هبادَّ قام إمكان املنقول: لو  انَّ أل]] ٢٥٨[[ص /

 ،لِّ ط يف وجود احلارش  ملحلِّ وجود ا نَّ كاهنا، ألميف إ اً طة رش ملادَّ ا

بوجودها،  وطاً مرش ن إمكاهنا كال هبا امً ائق  ةادَّ ملان فلو كان إمكا

 ،مفارقرق ملفاا وف عىلٰ ق واملو ، مفارقها عريضلكن وجود

 ، هذا خلف. ارقفمكان مفاإل

فعدمه   ثحمدَ  كلُّ (: قلتم امَّ ـكم لنَّ ألث: ب عن الثااجلووا

، ةبقيَّ بالسا موصوفاً  كون العدمد اعرتفتم ب، فق)ودهجق عٰىل وبسا

م املوجود قيالة الستحا ،اً جودوم نيكو نْ أ وزجي الووصف العدم 

دليلكم  ليبطة، فيَّ ودصفة وج ة ليستالسابقيَّ  ت أنَّ باملعدوم، فثب

 .ةيَّ الكلّ ب

 خمتار. عل فاىلٰ عاه ت أنَّ بنيِّ ا سنُنَّ أ  :ابعاجلواب عن الرو

ث العامل إحدا أنَّ ب - لاألوَّ التشكيك (قني: قِّ حأفضل امل قال

آلخر من ا ىلٰ عيني واسملتاحد أ  حيجر تن وقت يقتيضت دويف وق 

ع من ضصاص الكوكب بموه كاختح. واجلواب بأنَّ  مرجِّ غري

 نبان جم بجانب دومِّ ملتاص ثخن وضع، واختصان مك دوللفا

هناك  حاملرجِّ : يقال أنْ  يمكن وجودةاملمور األُ  مفيد، ألنَّ  فغري -

 .كلذ ة فال يمكنيَّ لعدممور اا يف األُ لوم، أمَّ ود وليس بمعموج

 ق بأحدرادة اهللا تعاٰىل تتعلَّ إ بأنَّ  - قييقحلاب اوجليف اه لوقو

 عن دةدعوٰى جمرَّ  - حمرجِّ  احتياج إىلٰ ري من غ اً واجب اً قالوقتني تعلُّ 

 ة.احلجَّ 



	٥٢٩  ..................................................................................................  ح واألنفس األروا )٥٩( / حرف األلف

وجود  عيجيح يستدالقول بالرت بأنَّ  - هواالعرتاض علي

 حيح.ص - وقاتاأل

قت ولل نكوي أنْ  ال يقتيضكام االمتياز هناك  أنَّ  - بواجلوا

ام ونه هليك ز العدم عن الوجود أنْ  يف امتياتيضيق ال لكذك وقت،

قتني ال الو أنَّ ] ]٢٥٩ /[[ص مرَّ وقد  ه،واب عنجليس ب - وقت

ت جان إٰىل وق تاد حمجولوخر، فالعدم واٰىل وقت آإان حيتاج

 ا. غريمه

ب فيها طلَ يُ قات التي يقال: األو لصحيح أنْ اواجلواب 

الوهم يف وهم، وأحكام ال يف الَّ إنها بي ايزمت وال ومة، معد حرتجيال

ل وجود وَّ ع أ ان مملزوجود ا ام يبتدئ، إنَّ مقبولةأمثال ذلك غري 

د وجو اءتدوجودات قبل ابسائر امل ءتدايمكن وقوع اب ومل لعامل،ا

 .الزمان أصالً 

قه تسب ةاج إٰىل مادَّ ث حيتحمدَ  كلَّ  بأنَّ  -  لثايناالتشكيك ا وأمَّ 

ة تسبقها. إٰىل مادَّ  حدثت احتاجت نْ إ ةدَّ امل، واانهمكإل ال� ون حموتك

لزم في ةة ممكناملادَّ  ضاً وأيدي. ووجن غري ااإلمك عنه بأنَّ واب فاجل

ي ن الذاإلمكا ألنَّ  ارد،بوس لي - خرٰى ة أُ ا بامدَّ هنمكايقوم إ أنْ 

ر نهام أمل موَّ األ نَّ إة، فملادَّ ه اي حملُّ اإلمكان الذة غري يَّ ه املاهحملُّ 

ة عن  وجودها، والثاين عبارىلٰ ة إاملاهيَّ ب اسانت دنع لقَ عيُ يل قع

د ذلك كون قبل وجوء يد يشووجتعداد ساالستعداد وهو ا

نس  جمن  ودوجه عندهم عرض م، ألنَّ لٍّ حم ء وحيتاج إىلٰ ليشا

 الكيف.

ر فيها تصوَّ  يُ ة الاإلبداعيَّ مور األُ  يح: أنَّ اب الصحجلووا

 ود وجودها وهعن لعقَ يُ  امنَّ ا إاهنكموإ . وجودها مدَّ يتق استعداد

 قبل وجودها. توجد تها التي الصفة ملاهيَّ 

 لوجود يقتيض اعدم عىلٰ سبق ال أنَّ ب - الثثالتشكيك لوا

 اثبوتي�  يسالسابق ل نَّ أاب بواجلذلك احلادث. وحادث قبل  جودو

لزم ي ينذه ذلك السبق أنَّ يعرتفون بم د، ألهنَّ ليس بمفي - أيضاً 

د زمان عندهم يقع وه يوجب وجأنَّ  إالَّ  ،قابلسام لعدا متوهُّ من 

 ل ذلك.بطِ يُ  و ملهو سبوق،مللسابق والوجود اعدم افيه ال

هبا  ل كمكون لغاية يستاملختار ي فعل بأنَّ  - رابعال كالتشكيو

وله:  بقإالَّ  فلم جيب عنه  -  حمال  تعاىلٰ اهللا  حقِّ  يفلفاعل، وذلك ا

 ر.اتخمفاعل ال أنَّ  نيِّ با سنُإنَّ 

] رأي [بعض الصحيح عىلٰ  ابوواجل ]]٢٦٠ ص[[/

 رأي لفاعل. وعىلٰ  اعل الفالتكامل سالغاية هناك ا : أنَّ منياملتكلِّ 

اك نفس ية هناالغ أنَّ عند الفالسفة ة هناك. ويغا ه العضهم أنَّ  بال

 .)ه فوق الكامله، وألنَّ  يفعل لذاتام إنَّ ىلٰ ه تعانَّ فاعل، ألال

ث اقتني باإلحدلوا أحد صيصخت بني فرق ال هنَّ إنظر، ف هوفي

ة قَّ  ورنيَّ ثخن مع عدوم وبني ختصيصر املالثابت دون الوقت اآلخ

. واجلوانب املعدومني ةقَّ من الثخن والرا مهون غرينة دمعيَّ 

ة متفاوتة.  والرقَّ  ندير الثخلكن مقا دةكانت موجو إنْ ووية ساملا

 يذلوم اعدامل نَّ إدات، فكاملوجومات يثبت يف املعدووالرتجيح 

ح يف العدم من ه أرجبابه ورشائطه وأجزاء عللسبعدم مجيع أ  مَ دِ عُ 

 هفي يقع ذا جاز أنْ وإ ،لبعيدةعض رشائطه ام ببعد مَ دِ ذي عُ لا

 جود وكونلوري معلوم. فاغسبب  ىلٰ جاز استناده إالرتجيح 

اج ال حيتون، اعن الربه نيٌّ رادين، غجيح أحد املموجبة لرت اإلرادة

 . ةصاهتا خمصَّ لذ اهنَّ أل ذلك، يف ةجَّ ح إىلٰ 

بعض   يحكن ترجيله يف العدم مل دخو والرتجيح إذا كان يصحُّ 

 .اوجوده وقات يستدعياأل

يان، ذهن امأهنَّ  واالستعدادي يفن الذايت امكال فرق بني اإلو

تعداد االس نَّ تسلسل. وأل ن موجوداً اادي لو كاالستعد ألنَّ 

الضعف و ةلشدَّ ل لقاب هوو، مدعالوجود أو ح الجُّ تر نعبارة ع

 حدَّ  غداد الذي ال يبلالستعرفيه الوجوب، فإذا كان اطوأحد 

، ككذلالوجوب  حدَّ  الغبة فالللامدَّ  ضياً مقتجوب وال

ذايت لإلمكان ات. وادَ جِ  ملا وُ وإالَّ  كان،ماإلعات هلا هذا واملبتدَ 

 امنَّ إ(فقوله:  سبقه، يف عات، وال شكَّ ته للمبتدَ يف ثبو شكَّ ال 

وال ، دَ جِ ه يقال: أمكن فوُ مشكل، ألنَّ  )هادود وجنع لعقَ يُ 

لوجود، ن اع راً إلمكان متأخِّ ن ايكو نْ أ ن عىلٰ كفأم دَ جِ قال: وُ ي

ان كان للزمل زمان، وإالَّ لعي اتديسالسبق ال  نَّ أ الً أوَّ  وقد بنيَّ 

  خر.آزمان 

*   *   * 

  ام:ارواح و -  ٥٩

 ):هـ٣٨١ ت(ق شيخ الصدوال /داتاعتقاال

 :اد يف النفوس واألرواح ق] باب االعت١٥[ ]]١٢ ص[[

هي   انفوس أهنَّ ال ا يفناد: اعتق الشيخ أبو جعفرقال 

 : «إِنَّ  بِيِّ ِل النََّقوْ لِ  ل،اخللق األوَّ  اهنَّ أ ، وةياح التي هبا احلروااأل

َل  رَ طَ  املَسةُ دَّ قَ ملُفوُس االنُّ َي هِ  َتَعاَىلٰ وَ  َتبَاَركَ  اهللاَُدَع َما َأبْ  َأوَّ  ،ةُ هَّ

 ».ِقهِ َخلْ  رَ َسائِ  َق َبْعَد َذلَِك َخلَ  ا بِتَْوِحيِدِه، ُثمَّ هَ َفَأْنَطقَ 

 لِ وْ لِقَ  ق للفناء،لَ ومل ُخت  ءبقالقت للا ُخ أهنَّ  انا فيهواعتقاد
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 نْ مِ نَْقُلوَن تُ  َام إِنَّ بََقاِء، وَ تُْم لِلْ َبْل ُخلِقْ َفنَاِء تُْم لِلْ ا ُخلِقْ مَ : « بِيِّ نَّال

 ».رٍ َدا إَِىلٰ  ارٍ دَ 

 ونة.ن مسجاألرض غريبة، ويف األبدا ا يفوأهنَّ 

مة ة، منها منعَّ اقيبن فهي ارقت األبداا فا إذيها أهنَّ فواعتقادنا 

 ا. أبداهنإىلٰ بقدرته   هللاها دَّ ير بة، إٰىل أنْ منها معذَّ و

َال   هُ إنَّ  :ُكمْ لَ  َحقٍّ َأُقوُل : «بِ نيَ يِّ َحَوارِ َيَم لِلْ ٰى ْبُن َمرْ َل ِعيَس اَوقَ 

َامِء إِالَّ َما نَ  َعُد إَِىلٰ ْص يَ   ِمنَْها».  َزَل السَّ

ْو شِ  : ىلٰ تعا  ل قا و ]]  ١٣ [[ص / 
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  لكوت مل ها إٰىل ا مل يرفع من  فام  ]، ١٧٦ألعراف: [ا  اُه وَ هَ َوا�

  . ار دركات لنَّوا   ت درجا   ة جلنَّا   نَّ أل   لك وذ ة،   اهلاوي ٰى يف و بقي هي 
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 .]١٥٤ة: رلبق[ا �ُرون

َها ِمنْ  َتَعاَرَف ٌة، َفَام ُجمَنَّدَ ُجُنوٌد  «اْألَْرَواُح  : يُّ بِ َوَقاَل النَّ

 . َف»لَ ْختَ ا انَاَكَر ِمنْهَ ا تَ مَ تََلَف، وَ ائْ 

اِدُق ال َقاَل وَ   اِح ِيف وَ َبْنيَ اْألَرْ  آَخٰى َتَعاَىلٰ اهللاَ «إِنَّ  : صَّ

َل نَا َأهْ مُ َقاَم َقائِ  َقدْ  وْ لَ ْي َعاٍم، فَ  بَِأْلفَ نَ َداُلَق اْألَبْ َخيْ   َأنْ لَِّة َقبَْل ظِ اْألَ 

ُخ ِمَن ْألَ اث رِّ ُيوَ  وَملْ  ،ةِ ِيف اْألَظِلَّ  َام َخٰى َبيْنَهُ آِذي الَّ  َث اْألَخُ رَّ ِت وَ يْ اْلبَ 

 َالَدِة».وَ الْ 

  َل،تََساءَ تَ وَ  َرَف اتَعَ تَ َواِء فَ اْهلَ  ِيف  يقِ تَْلتَ اْألَْرَواَح لَ  إِنَّ : «  َوَقاَل 

ٍل  ِمْن َهوْ َأْفَلَت  ُه َفَقدْ : َدُعوواْرِض َقالَ ْألَ َن امِ  ُروٌح  ْقبََل َفإَِذا أَ 

َقْد  : َقاَل َام ٌن، َفُكلَّ َال َل فُ عَ ا فَ ومَ  نٌ َال فُ َما َفَعَل  :وهُ ، ُثمَّ َسَألُ َعظِيمٍ 

 ٰى َهوَ  :َقاُلوا ،َت اْد مَ َام َقاَل قَ لَّ وكُ  ،مْ  ِهبِ َق ُه َأْن َيْلحَ َرَجوْ  ،َبِقَي 

 .َهَوٰى»

  نْ َومَ : وقال 
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 . ينةح والسفملالَّ وا رل البحوصاحبها كمثيا الدن ثلوم

،«ِه: نِ بْ ِال  ُلْقَامنُ َوَقاَل  ا  يهَ َهَلَك فِ  َقدْ وَ  يٌق مِ ْحٌر عَ بَ ْنيَا إِنَّ الدُّ  َيا ُبنَيَّ

َها اْجَعْل َزاَدَك فِي، وَ باهللايَامَن ْإلِ اَها يفِ َك نَتَ ِفيَس  ٌري، َفاْجَعْل َكثِ اَملٌ عَ 

ِة ْوَت َفِربَ جَ نَ  َفإِنْ  اهللا، َىلٰ َل عَ ا التََّوكُّ هَ اعَ ِرشَ  ْجَعْل ا، وَ اهللاْقَوٰى تَ  ْمحَ

 .»ُذُنوبَِك َفبِ  َهَلْكَت  إِنْ وَ  ،اهللا

د، ويوم ولَ م يُ ساعات: يوالث ن آدم ثت ابساعا وأشدُّ 

 .اث حي� بعَ ويوم يُ  موت،ي

 وَ  :  يف هذه الساعات، فقال    ٰى  عٰىل حيي ىلٰ ا ع ت   هللا ا   م لَّ د س وق 
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ةل واألُس لرُّ اء وانبيقادنا يف األتواع   فيهم مخسة نَّ أ   ئمَّ

ة، وروح القوَّ  وحيامن، ورإلا حو، ورسدُ قُ ح الرو اح:ورأ 

 املدرج. وروحالشهوة، 

ة، وروح لقوَّ ح اون، وريام: روح اإلواحة أرعربمنني أ ؤويف امل

 املدرج.وة، وروح هالش

وروح  ة،لقوَّ وح اة أرواح: روالبهائم ثالثرين افلكويف ا

 ح املدرج.وور الشهوة،

 : عاىلٰ ا قوله توأمَّ 
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ميكائيل،  ل وربئيج ن أعظم م ه خلقفإنَّ  ]،٨٥ اء:[اإلرس  َر�

 امللكوت. وهو من،  ةئمَّ واأل اهللا ول سن مع ركا

  نْ ل إذه اجلمعاين هم هح فيأرش  نٰى كتاباً ف يف هذا املعصنِّأُ ا وأن

 تعاٰىل.  اهللاشاء 

*   *   * 

 :)ـه٤١٣يد (ت فملاشيخ لا ة/اميَّ إلما اتتصحيح اعتقاد

 : واألرواحفوس فصل: يف الن ]]٧٩[[ص /

ا هي  أهنَّ  النفوسعتقادنا يف : افر عج يخ أبوشقال ال

 ضاألر يف اء، وأهنَّ ت للبقاقَ لِ ُخ ا هنَّ وأ ل، لق األوَّ ا اخلأهنَّ و، حاألروا

 مسجونة. انبدويف األغريبة، 

 حالروو سالنفيف فر عج اهللا: كالم أيبعبد قال الشيخ أبو 

 األخبار ومل  عىلٰ دون التحقيق، ولو اقترص سداحل  مذهبعىلٰ 
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 عنهيف باب يضيق  خولدال من له كان أسلمها عانيمر ذك عاطَ تي

 سلوكه.

  أحدها:: نٍ ] عن معاة: النفس عباراهللاد عبال الشيخ أبو [ق 

س الذي هو النف: ائل، والثالثالدم الس :ينلثا، واءاليش ذات

 الطبع.  يلمووٰى هلابع: لراوا ،ءوااهل

أي:  )،ءاليش سهذا نف(و قوهلم: ل فها شاهد املعنٰى األوَّ أمَّ ف

 .ه وعينهذات

  كانت [له نفس]ما  كلُّ ( :هلماهد الثاين قووش ]]٨٠[ص [/

 ). كذاو حكمه كذالة فائس

قطع نفسه  ، إذا ان)نفسهكت ن هلفال(م: هلثالث قولا دوشاه

 .انبهجو من جرخيجسمه هواء  يف بَق ومل ي

 تعاٰىل:  ابع قول اهللالرا شاهدو
ْ
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�
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َ َ
 بِا�َس أل

اَرةٌ   وءِ س� م�

لنفس  با عربَّ يُ قد ٰىل القبيح، وإ عٍ اوٰى ديعني: اهل ،]٥٣ وسف:ي[

َ وَ   تعاٰىل:ل اهللا قا، مقَ عن النِّ
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َ
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 به. وعقامه قَ يريد به: نِ ]، ٢٨ ان:عمر [آل

: ن معانٍ ع وح] فعبارةلرا امَّ أ و فيد:امليخ شلا [قال فصل:

ئكة اهللا مالمن  كلَ مَ ثالث: لالقرآن، وا: ثاين وال أحدها: احلياة،

 .  ابع: جربئيلالرواٰىل، تع

،  ) اكذو ذاكمه ك ح فحوي رذ لُّ ك(ل قوهلم: شاهد األوَّ ف

د خرجت منه  ق (ن مات: م وقوهلم يفة، حيا يذ ون: كلُّ ديري

ه ورة مل تلجص( :ننيجلا م يفوهلوق  ،ةيايعنون به احل ،)وحالر

 ياة.احل ، يريدون: مل تلجه)الروح

 وَ  ٰىل:اتعقوله  وشاهد الثاين
َ
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  عاٰىل:ت هثالث قولهد الوشا
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ُ
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ْ
 ئِ�َ َوا�

ُ
 ]. ٣٨أ: لنبا[ة اآلي ... ة

ُ ُرو: اىلٰ بع قوله تعرالااهد شو َ�  نَز�
ْ

ل
ُ
ُدِس ُح اق

ُ
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  ل

 .  ئيل جربني: عي ،]١٠٢ :النمل[

ل بة ق وق لاألرواح خم نَّ ورواه: «أ  عفره الشيخ أبو جذكر ا مافأمَّ 

، وما منها ائتلف  تعارفامف ،عام ]]٨١[[ص / فيبأل ساداألج

ن م وخرب حاداآل ثديأحا و حديث من، فهكر منها اختلف»تنا

 ،األشياء ه بحقائقلم له من ال عجه غري ما ظنَّو فراد، ولهاأل قرُ طُ 

 رف، فام تعامعا  بألفيل البرشقب ةملالئكعاٰىل خلق ا تاهللا نَّ وهو أ 

 ارف منهاعيت ما مل، والبرشق ند خلعلف ائت لبرشا لقمنها قبل خ

 باصحه أر كام ظنَّاألم، وليس البرش قلف بعد خلاخت إذ ذاك

الشيعة  ]]٨٢[[ص / ةويَّ حشفيه عٰىل  هةبشال تلخدسخ وتناال

 يف الذرِّ  قةلوخمكانت  ةواملنهيَّ  ورةملأماة اللفعَّ االذوات  وا أنَّ ومهَّ فت

هلا   خلق اهللا ثمّ  ،نطقوتم رف وتعقل وتفهتتعا ]]٨٣ [[ص/

، ولو كان ذلك بها فيهافركَّ  ]]٨٤ص [[/ ذلك دن بعم اً أجساد

نا به ركِّ ذُ  ]]٨٥ص [[/ وإذا ،هعلي انَّا كم حنا نعرف نلكنَّ كذلك

 أ ببلد مننش من أنَّ ترٰى  ا احلال فيه، أَال علينذكرناه وال خيفٰى 

ب هذي مل هانتقل إٰىل غري ثمّ  والً حيه فأقام ف ]]٨٦ [[ص/ لبالدا

 ال أنَّ ره، ولوكَ ر به ذَ كِّ ه عنه فذُ ولسه عليهفي خ ك وإنْ لم ذله ععن

هبا ويقيم  أ شن وي دادغا ببمنَّان سنإ دولَ يُ  جلاز أنْ  كذلكاألمر 

 د والاغداله ببح فينسٰى   آخرمرص إىلٰ ينتقل  ين سنة فيها ثمّ عرش

 هانكوم مات حالهعليه عال دَ دِّ به وعُ  رَ كِّ ذُ  نْ إ، وئاً ذكر منها شيي

نبغي ي ذا ما كانعاقل، وك ذهب إليهال ي ما ذاأنكرها، وه ئهوونش

 ىلٰ ع فيها متكلَّ ي نْ أ ]]٨٧ [[ص/ موراألُ  قائقال معرفة له بحملن 

معنٰى الروح  يف ر ح به أبو جعفوالذي رصَّ  ء.خبط عشوا

 ،موهله ق أنَّ  يعلم أنْ  من غري ة بعينهاسخيَّ لتنول اقو لنفس هاو

 ة.غريه عظيم ىلٰ وعه فسنٰىل بذلك ع ةفاجلناي

 ومة ولفظ يضادُّ عبارة مذمنفس باقية ف األ أنَّ  ذكره من  ا ما فأمَّ 

  ٰىل: تعا  هللا ا ل قا ، القرآن  اظ ألف 
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والذي حكاه  ]، ٢٧و  ٢٦: [الرمحن  � مِ اك

 ن الذينلحدي امل  سفةالف ال  من ذهب كثري هو م ه ك وتومهَّ لن ذ م 

 ام تفنٰى وإنَّ  قية، ا بااد، وأهنَّ كون والفس  يلحقها ال األنفس ال موا أنَّ زع 

 ذهب بعض أصحاب التناسخا ، وإٰىل هذ بة ملركَّ ا  م جسااأل  فسد ت و 

كل يا هل صور وا ر يف ال كرَّ تت  تزل مل  األنفس وزعموا أنَّ  ]]٨٨[[ص / 

بث وهذا من أخ نية، فا  غرية ي باق ا م، وأهنَّ عدَ تُ  ولن فنَ تُ  ومل ثدَ مل ُحت 

نع به اد ش الشناعة والفس  يف  دونهالصواب، وباممن  بعدهأ قول و 

مثبته ما فيه ملا  و عرف ولالزندقة،  ىلٰ إ وهم ب سن و  عة لشي  اىلٰ ع  الناصبة 

بعد و ة م اب سال األخبار أصح  ب قني لِّ ع ت بنا امل اأصح  ض له، لكنَّ تعرَّ 

ث وال األحادي من  وهعسم  ام في م  وجوهه عىلٰ  ون نة يمرُّ ط ة ف ذهن وقلَّ 

ما مون اطلها، وال يفه وب  ها حقِّ  قون بني فرِّ يُ ها، وال د يف سن  ون ينظر 

  منها.  قونه طلِ معاين ما يُ ن  ولصِّ ُحي   ال ا، و اهت إثب   يف   يدخل عليهم 

موت  بعدواح رألا أنَّ  ديث يف هذا الباباحل والذي ثبت من

ا مها منو والعقاب، ثوابال إىلٰ ل نقَ منها ما يُ : نيرضب د عىلٰ األجسا

 عقاب. العر بثواب ويبطل فال يش
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اه، نَّبيَّ و  ٰى ه يف هذا املعن ما ذكرنا عن الصادق وقد روي 

 : «منوحه؟ فقال ر  ر أين تكوندا ل اهذه  يف مات ن عمَّ  َل ئِ فُس 

ض للكفر ماحأو  ضاً امن حم ي مات وهو ماحض لإل  ]]٨٩[[ص / 

 لهعام بأ ورة، وجوزي لص يف ا مثله  ىلٰ إ  حه من هيكله رو  ت نقل  اً حمض 

روحه إٰىل  سمه وردَّ أنشأ ج  قبورمن يف ال   بعث اهللاامة، فإذا  يوم القي إىلٰ 

 مثل ىلٰ من جسده إ   حهو ر تقل  ن ت  ؤمنفامل ه،  ل عام يه أ وفِّ ه ليُ رش ه وحجسد 

وم إٰىل ي  فيهام تنعَّ ي  ان اهللان ج ة من ل يف جنَّجعَ ُي جسده يف الصورة، ف 

 ل يف نارعَ ج فُت  ه ين بع  إٰىل مثله  من جسده ه ح و ر  والكافر تنتقل ب، آ امل 

  �ِ :  تعاىلٰ  من قوله ك يف املؤ »، وشاهد ذلالقيامة   م إٰىل يو  ب هبا عذَّ فُي 
َ
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  ارُ ا�� تعاٰىل:  لهو كافر ق كرناه يف ال ا ذ هد م ا وش ]، ٢٧و  ٢٦  [يس: 
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موته د قال بع  ناً ؤم م  أنَّ  ه ن سبحا رب فأخ  ] ٤٦[غافر:  اِب ذ

عد ب ب عذَّ يُ  فراً كا  أنَّ وأخرب  قومي يعلمون،  ليت يا  ة: دخل اجلنَّ أُ وقد 

   . ار لن ايف  اعة خيلد  الس   تقوم  م ووي   ا وعشي�   ا و� غد  ه موت 

عند فساد م نفسه دَ ععنه وتُ لهٰى من يُ ب اآلخر: الرضو

 نياماإل محضي ملث، وهو من بعَ يُ  ٰى حتَّ  ءبيش شعرمه، فال ي جس

 .  حمضاً  الكفر وال ،ضاً حم

 إِ ذلك عند قوله:   اهللا تعاىلٰ وقد بنيَّ 
ْ
 ذ
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ق
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ال  عند احلرش قوماً   أنَّ بنيَّ ف، ]١٠٤: [طه � ما

بعضهم ]] ٩٠[[ص / يظنَّ  ٰى قبور حتَّ لبثهم يف الن مقدار ويعلم

جيوز  ، وليسيوماً  كان ذلك أنَّ م هضبع نَّ ظي، واً رشن عاكك ذل أنَّ 

 نَّ ، أله بعثإىلٰ  مَ عِّ نُ  أو بعثه إىلٰ  َب ذِّ ذلك عن وصف من عُ  ونيك أنْ 

 ومل به، واله حاله فيام عيعل لهجيال  باً معذَّ  أو امً عَّ نم لزمل يمن 

 .بعد وفاتهبقائه  ر يفليه األمعيلتبس 

 قربه من يف لئَ سيُ  امنَّ «إ ال:ق  هأنَّ  بد اهللا يب عوقد روي عن أ 

ين ذه ا سوٰى ما »، فأمَّ فر حمضاً لكأو حمض ا اإليامن حمضاً  حمض

 .لهٰى عنهيُ  هإنَّ ف

م من  ئقالا امعند قييا الدنرجع إٰىل يام نَّ : «إالرجعةيف  وقال

ذين ما سوٰى ها »، فأمَّ كفر حمضاً لأو حمض ا حمضاً  امنحمض اإلي

 .املآب ٰىل يومم إفال رجوع هل

ب م ويعذَّ ينعَّ يمن ف Óابنا صحأ  ختلفا دوق ] ]٩١[ص [/

ه وجَّ لروح التي تو ام هنعَّ ب واملفقال بعضهم: املعذَّ ، بعد موته

 .)(جوهراً  وهاسمُّ لتكليف، واو يلنهر واا األمليهإ

سده يف كج جسدٍ  ، جعلت يفروح احلياةآخرون: بل ال الق و

 قول ندير عهظأليف العقل، وا وزاناألمرين جي كالالدنيا، ودار 

الفالسفة ه يسمِّ املخاطب، وهو الذي يُ  وهرا اجلإهنَّ  :قال نم

  (البسيط).

ة خاصَّ  )معليه اهللاوات صل(نبياء يث أنَّ األحلديف ا اءوقد ج

م من هم وأرواحهنَقلون بأجساديُ  مهدبعمن  ة مَّ ألئوا

ا فيها عند كانوأجسادهم التي  عَّمون يفلسامء، فيتنض إٰىل اراأل

عاٰىل دون من سواهم  تج اهللاجَ بحُ  صٌّ اخهذا و  .دنياال يف  مهاممق

 اس.  لنمن ا

ٰ  ال:ه ق أنَّ   بيِّ نوقد روي عن ال  قربي ندع عيلَّ  «من صىلَّ

ٰ صمن و سمعته، ٰ قال و، »هتغمن بعيد بلَّ  يلَّ  عىلَّ  : «من صىلَّ

ٰ  ، ومناً عرش يت عليهة صلَّ مرَّ  عيلَّ  ليه يت عصلَّ  اً عرش  عيلَّ صىلَّ

بعد   ه  أنَّ فبنيَّ  ، »قّل أو فلي يلَّ عالة صلانكم ؤ مامر رثِ كمائة، فليُ 

 وه وكذلك إالَّ  كون ي، والهليصالة عله من الدنيا يسمع اوجخر

 المسون عسمي ة اهلدٰى ئمَّ ذلك أ وك ،اىلٰ اهللا تع عند يٌّ ح

 بذلك جاءته من بعد، وغهم سالملقرب، ويب عليهم من ماملسلِّ 

 .عنهم  ]]٩٢[ص [/ ةاآلثار الصادق 

  :عاىلٰ ت اهللا قالقد و
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فقال  ب بدريقل ىلٰ ع ه وقفأنَّ   عن النبيِّ  يروو

 : «لقد كنتميف القليبلقوا وقد أُ  يومئذٍ  اذين قتلوال كنيلمرشل

 متوه، ثمّ ردطوزله نم ه منتموخرجأ  ،سوء لرسول اهللان جري

هل ف، احق�  وعدين ريبِّ  وجدت ما قدفحاربتموه، ف تمعتم عليهاج

اهللا، ما يا رسول  :مرعه فقال ل ،؟»اق� حكم ربُّ م م ما وعدك جدتو

اهللا ما  وَ ف ،ابطَّ خليا ابن ا هْ «مَ : لهد صديت؟ فقال ام ق هلك ابخط

 عمقامة بئكالاملتأخذهم  ني أنْ م وبمنهم، وما بينهبأسمع  نتأ 

 بوجهي هكذا عنهم».  عرضأُ   أنْ إالَّ  دحلديا

 هنَّ أ   الب طن أيبب نني عيلِّ موعن أمري املؤ ]]٩٣ص [[/

 بنيل فصار يتخلَّ ة ب البرصرن حمر ماألنفصال د اعب برك

ة رص البذا قايضوكان ه - بن سورة  عٰىل كعبف حتَّٰى مرَّ والصف

عمر ن مزلها هأ  بني ياً قاض اهباب، فأقام طَّ ن اخلاها عمر به إيَّ والَّ 

 جخرحفًا وصة علَّق يف عنقه م رصبوقعت الفتنة بال امَّ لفثامن، وع

عليه  قف، فو-عهم بأمجتلوا فقُ  منني،ملؤامري أ  يقاتللده ووله بأه

عب ك أجلسوا«، فقال: ني القتىلٰ وهو رصيع ب  مننيؤاملأمري 
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د ، ق ة ر سو: «يا كعب بن ل له بني نفسني، وقا جلس ، فأُ بن سورة» ا 

 ثمّ  ، ؟» ا ك حق� وعدك ربُّ  ل وجدت ما، فه ا  حق� ريبِّ  وعدين ا م جدت و 

 ،اً رصيع  هللا د ا عب بن  بطلحة  فمرَّ  ليًال ق  روسا  .» ا كعباً وقال: «أضجع 

ما  ة، قد وجدتل: «يا طلح فقا وه، لسأج لحة»، فلسوا ط فقال: «أج 

قال:  ثمّ  ، ؟» ا ك حق� ك ربُّ دت ما وعد، فهل وج ا  حق� ريبِّ  وعدين 

 ري املؤمنني، مابه: يا أم صحا أ  ن م رجل  هل قال ، ف حة» ل ط ا «أضجعو 

 لقد اهللا جل، فوَ ر يا  هْ مَ «  فقال:  ؟ قتيلني ال يسمعان منك ك ل كالم 

  . »  رسول اهللا  كالم ل القليب  ه ع أ سم  مي كام كال   معا س 

إليه  دُّ رَ يموت تُ بعض من  عٰىل أنَّ ة ر الدالَّ هذا من األخباو

 بل ،يموت ن م كلِّ يف  مٍّ اعب يبه، وليس ذلكلتعذ حه لتنعيمه أورو

 اه.نَّبيَّ عٰىل ما  هو

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (فيد ملة/ الشيخ اائل الرسويَّ ملسا

 ]: دجسااألرواح واأل خلق يف[ل: فص ]]٥٢[ص [

ي عام فجساد بألاح قبل األٰىل خلق األروتعا اهللا رب بأنَّ اخل اوأمَّ 

س ولي ،ة روته اخلاصَّ ة كامقد روته العامَّ اآلحاد، ومن أخبار  وفه

رواته  هام نقلإنَّ ته، و سبحانه بصحَّ ع عٰىل اهللاقطَ يُ  ك باملذ و معه

  ه.ب لظنِّ احلسن 

ر  قدَّ هللا تعاىلٰ ا نَّ أ عنٰى فيه: فامل قولال ثبت وإنْ ]] ٥٣ص [[/

 مّ جساد، ثألواخرتع ااألجساد،  له قبل اخرتاعم عيف احاألرو

 يف ديرقتق بل األجساد خلاح ق لألرو ، فاخللقا األرواحاخرتع هل

  اه.لذواهتا كام وصفن خلقه، وليس بمنادَّ ق كام  ملالع

 صورواللق األجساد خ دع بعارتاالخو ثحداواخللق هلا باإل

األرواح تقوم انت لكك ذلك كذل أنَّ  اح، ولوالوألررها ادبِّ ي تُ الت

 ما سلف لنا من ا نعرفكنَّحتملها، ول ٰىل آالتإ حتتاج وال بأنفسها

ساد، خلق األج بعدا نلأحوا مل نعكام سادجاألحوال قبل خلق األ

 بفساده.  اءوهذا حمال ال خف

 : ]دة جمنَّ  داألرواح جنو[

ها من فام تعارف دة،اح جنود جمنَّروأل«ا نَّ أا احلديث بمَّ أ و

ح التي هي األروا فيه: أنَّ  فاملعنٰى  ،ر منها اختلف» تناك اوم ائتلف،

 فرتعا فامض، راعوس وتتخاذل بالاجلنتتنارص ب بسائطجلواهر الا

وما تناكر منها  لف،واهلوٰى ائت]] ٥٤[[ص / ق الرأيفااتِّ ب منها

   .ةً ومشاهد احس�  جودوهذا مو، وٰى اختلفاهلوأي رال نة يفيبمبا

كام ائتلف،  رِّ ف منها يف الذتعارا م د بتلك أنَّ راوليس امل

ن كا نسان بحالٍ لإل ه ال علمن أنَّ اه منَّبيَّ ة، وكام شويَّ احل إليه يذهب

 ذلك.  ذكر ما ءيش بكلِّ  رَ كِّ ذُ عامل، ولو الا ذه يف هرول ظهقب يهالع

ق املوفِّ  هللاناه، وا رشح مخلرببا رادملا ه أنَّ اذكرن فوضح بام

  اب.للصو

 ]:ة الروحاهيَّ م[: ثةاللثاملسألة ا ]]٥٥[[ص /

ه تعاٰىل  أدام اهللا - ما قوله  قة تها، وحقي وماهيَّ األرواح  يف -علوَّ

وقبول  موِّ ل حياة الن وه ، د ا ألجس ا ا رقته مفا ند ع  ا تها، وما هل يفيَّ ك 

  ؟ معنٰى أم ال  هي  هل] [   لة االفعَّ   ت  الذواهي يف   اة التياحلي الغذاء، و

ام عبد وإنَّ ، اهل ض ال بقاءرادنا هي أعنح عاألروا نَّ أ: واباجل

اء املحيٰى هبا ج امتداد عَ طِ ، فإذا قُ بحال االً ح احلّي  اتعاٰىل منهاهللا 

أحيا اهللا  وجود، فإذاح وارن لألكي ومل ياةاحل ضدُّ ملوت الذي هو ا

 ح. روال هيالتي  ةحليافيهم ا بتدأتات األموتعاٰىل ا

لعلم ا نٰى تصحيحعي مالة هات الفعَّ لذواتي يف واحلياة ال

در ، والقااً امل عامليف كون العوهي رشط ]] ٥٦[[ص / ة،دروالق

 . ون يف األجسادتك ينوع احلياة التوليست من ، قادراً 

 ]:اإلنسانة ماهيَّ [ة: بعرالاألة سملا ]]٥٧ [[ص/

ه تعاٰىل اهللا  حرس  - ما قوله  هذا الشخص هو ن، أ ا نس يف اإل - عزَّ

 يفال ح  زء ج هاشم؟ أم  يبه أصحاب أ ريذك َرك، عٰىل ما ملدا ملرئي ا 

  يد؟ كر بن األخش عن أيب ب   ُحيكٰى اك، كام درَّ   اس القلب حسَّ 

 ،تنوبخنو ه بركذ اإلنسان هوما نَّ أ اجلواب:  ]]٥٨ [[ص/

 والينا م عن ر، واألخبام أيضاً كَ حلَ ا هشام بن عني كحوقد 

 . إليه هبنذما  عىلٰ  تدلُّ 

ليه ع ال يصحُّ  ،زيِّ حجم له وال ح ال ،بنفسه قائم ءهو يشو

 اق، وهورتع واالفوال االجتامركة والسكون، احل الو يبالرتك

امء األوائل: احلك]] ٥٩/[[ص  يهسمِّ كانت تُ  الذي ءاليش

  .)بسيطال وهرجل(ا

 ط. ر بسيث فهو جوهحمدَ  الفعَّ  حيٍّ  لُّ ك كلوكذ

 ة. فمؤلَّ  ه مجلةنَّ إ ام:حاهبصوأ وابنه  ائيبَّ س كام قال اجلُ ولي

جلملة  ايفل لختخه جسم منَّ إاألخشيد:  ابنوال كام قال 

 . الظاهرة

 أ. زَّ ه جزء يتجنَّ إوازي: عقال اال وال كام

عة يشلمن اخت نوب يبنن املعتزلة، ومر مويل فيه قول معوق 

 ره: مت ذكقدَّ  ما ىلٰ ع

 احلياةودرة القحيتمل العلم و ءيشهو و]] ٦٠[[ص /
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اله عتاج يف أف، حم، قائم بنفسهحلبَّ او لبغضوالكراهة وادة إلرااو

 هي اجلسد. لتي ا لةآلإٰىل ا

 قادر.  عاملنَّه بأيه القول عل يصحُّ  ه حيٌّ نَّ لوصف له بأوا

 امسبح ياةحلابساد ألجف لصوالله باحلياة ك لوصفوليس ا

  مناه.قدَّ 

 لروح). (اـ ب عنه ربَّ عوقد يُ 

قت اجلسد فار وح إذاالر ر: أنَّ خبااأل تاءعنٰى جهذا امل وعىلٰ 

  بت.ذِّ وعُ  متعِّ نُ 

، (الروح)  ٰى سمَّ ط يُ وهر البسي ان الذي هو اجلإلنس ا أنَّ واملراد: 

    عيد. الو د و ع و الألمر والنهي و ه ا اب، وإليه توجَّ واب والعق الث  وعليه 

 يَ ه: ذلك بقولقرآن عٰىل ال لَّ قد دو
�
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َ
ِ ا اهَ ا أ

ْ
 إل
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َ
 ا ش

�
 اَء َر�

َ
ري ه غ أنَّ فأخرب تعاىلٰ ]، ٨ - ٦ :النفطار[ا �بَك

 ب فيها.مركَّ ه الصورة، وأنَّ 

ي� ِ� : تعاىلٰ  ه  يكن لقول مل  رة و ص و ال ه  ن نسا اإل  كان  و ول 
َ
ا  مَ ٍة ورَ  ُص  أ

 
َ
َب ش

�
  اَء َر�

َ
    ب فيه. ركَّ امل   ء غري اليش   ء يش يف ال   ب املركَّ   ألنَّ ،  ًى ن مع   �ك

 رناه.  كها ملا ذنفسها وعينبة يف مركَّ ة لصورا ونتك ال جمال أنْ و

  يس: انه يف مؤمن آلد قال سبحوق ]] ٦١[[ص /
َ

ِ�يل

خُ 
ْ
َ ا لِ اد

ْ
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َ
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َ
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َ
ْ  ا يَ ل

َ
وْ َت �
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 عىلٰ جسمه  كان وإنْ م طق منعَّ نا ه حيٌّ نَّ  أ فأخرب ]،٢٧و ٢٦ [يس:

 . هاض أو يف بطنألرظهر ا

 تعاٰىل: قال و
َ

َسَ��  َوال
ْ َ
� ِ

�
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ُ
وا ِ� سَ يَن ق

ُ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
 ١٦٩[آل عمران:  ِح�َ ف

عٰىل وجه  مادهأجس تانك وإنْ  ،م أحياءفأخرب أهنَّ  ،]١٧٠و

  .يهاال حياة ف تاً مواأ األرض 

 قت أرواحلوا: «إذا فارم قاهنَّ أ  الصادقني  عن وروي

وها فارق أجسادهم التي  تعاٰىل يفسكنها اهللا جسادهم أ أ ملؤمنني ا

 .  ته»نَّج يفمهم نعِّ فيُ 

واصل الطيور يف حكن تس اة من أهنَّ ه العامَّ عتدَّ ا امروا كنأ و

  ك».ل من ذرم عٰىل اهللاأك ؤمنمل«االوا: ق ، واخلرض

يطعن املخالف ال  ةيَّ لقع ةفناه أدلَّ ي وصب الذهملذولنا عٰىل ا

 ة. لسمعيَّ ة ااألدلَّ  كرناه منذرها ملا ونظائ فيها

 وباهللا أستعني.

*   *   * 

  تٰىض ملراد السيِّ  /ة)لرازيَّ ل اائبات املسوا(ج /)١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦(ت 

 :وح]الر [حقيقة: ثانية عرشال سألةامل]] ١٣٠ [[ص/

 وح؟لرايف ما تقول 

د يف ء املرتدِّ عن: اهلوا  الروح عبارة أنَّ  نا ندع  واب: الصحيحاجل

 ٰى مَّ س يُ ال   ذاوهل   ، ه د مع تردُّ إالَّ   ا ي� ال يثبت كونه ح ا الذي  نَّم   ارق احليِّ خم 

  دة. ع وح جسم عٰىل هذه القا فالر   ، اجلامد روحاً   قار يف خم د  دَّ رت ي ا  م 

*   *   * 

 ديِّ الس /ات)يَّ سائل املرصامل )/ (جوابات٤ج (ائل رسال

 :)هـ٤٣٦(ت  رتٰىض ملا

ح خملوقة قبل األروا إنَّ  :م قالواه: إهنَّ لا قوأمَّ ف]] ٣٠[[ص 

 ان بألفي عام.ألبدا

ٰىل حيحها إيف تصن التي يفتقرو لةطاالب يواالدعلة مج نمف

 ماألجساعٰىل حدوث  لناد دلقف . ونحنلاهرة، وال دليالظة األدلَّ 

 ث يفإٰىل حمدِ تها اجح  ىلٰ لنا ع، ودلَّ و غري روحأ نت كا يعها روحاً مج

ا عندن ة، واحليُّ حيَّ  فسهاالروح ن نَّ م عٰىل أ همدة كالممواضع. وع

 اإلنسان رفةعة عٰىل ميَّ بنم سألةملاهذه . وله حولراجلسم الذي ا هو

 نقوله.ما ثبت وم كالمه طمن هو، فإذا عرف سق لاالفعَّ  احليَّ 

لة مج ناعندواألرواح  اح قديمة،وألرا م هلم أنَّ سلِّ الذي يُ ومن 

 ؟اهٰىل حدوثلنا عقد دلَّ م، ومن األجسا

 ؟سُّ ل حتارقت األبدان هواح إذا ف: وهذه األروقوله

ه  ي حتلُّ لذهو ا حليُّ وا ،يُّ و احله حيسُّ  لذيا نَّ إ فقد قلنا:

ألرواح إذا ت اكان اإذكات. وردرك املدجلملة التي تُ ا وهو اة،احلي

عبارة  سَّ احل نَّ ، ألحتسَّ  أنْ م مل جيز كاحل يكون هلا هذاال  انفردت

 ك.عن إدرا

 بدان.أو عٰىل األب عليها اوهل احلسوقوله: 

نت  اك وإذاي، نهملار ف املأموكلَّ امل ساب عٰىل احليِّ واحل

عة، بوإنَّام هي تا -يَّة هنا حعن كو عنيأ  -نفسها وم بح ال تقاروألا

 يها.عل ة له المن هي تابع ىلٰ اب عسحلفا

ا الذي  م من البدن وم عدَ يُ  ذيال اإلنسان ماإذا نام  :ولها ق وأمَّ 

 ؟ٰى يبق

، وهذا احليِّ د يف خمارق دِّ واء املرتعبارة عن اهلح عندنا وفالر

 نتباه.م واالالنو يتلاح يف ]]٣١[ص /[ الحلاء اهلوا

  * *   * 
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  :ا -  ٦٠

 ):هـ٣٨١ (ت صدوقلا الشيخ /االعتقادات

 الستطاعة:ايف باب االعتقاد ] ٩[ ]]٩ص [[

وَسٰى مُ َقاَلُه َما  ذلك : اعتقادنا يف فرجعو أب قال الشيخ

 ؟يعاً طِ ْستَ مُ  وُن اْلَعبْدُ َيكُ ِقيَل َلُه: أَ  ِحنيَ   ُن َجْعَفرٍ بْ 

ٰ : َأنْ ِخَصالٍ  عِ  َأْربَ َبْعدَ  َعْم،نَ « :اَل قَ  ْ ا َيُكوَن ُخمَىلَّ  يَح َصحِ  ،ِب لرسَّ

ْسمِ  َّ  ؛ اهللاَِن َواِرٌد مِ  َسبٌَب هُ لَ  اْجلََواِرِح،َم ي، َسلِ اْجلِ  ْت َهِذهِ َفإَِذا َمت

 ٌع».ْستَطِيمُ َفُهَو 

 ؟ءٍ ثُْل َأيِّ َيشْ  َلُه: مِ َفِقيَل 

ٰ ُخمَ  ُجُل رَّ ال نُ وَقاَل: «َيكُ  ْ ا ىلَّ َم َسلِيْسِم، اْجلِ ِحيَح ِب، َص لرسَّ

ا َأْن إِمَّ فَ  َأةَ َجَد املرْ إَِذا وَ فَ ، َد اْمَرَأةً َجيِ   َأنْ ْزِينَ إِالَّ يَ  َأنْ  رُ َيْقدِ  اْجلََواِرِح، َال 

َ إِمَّ ُف، وَ نََع ُيوُس َام اْمتَ تَنَِع كَ َم َفيَمْ ِص َيعْ   وَ َفهُ  ْزِينَ َفيَ ا هَ نََبيْ َبيْنَُه وَ  ا َأْن ُخيَيلِّ

 ».َلبَةٍ َملْ َيْعِص بِغَ ٍه، وَ ْكَرااهللاَ بِإِ  عِ ُيطِ  َملْ ، وَ انٍ زَ 

اِدُق ئَِل َوُس   وَ : ْوِل اهللا  قَ نْ عَ    الصَّ
َ
� 

ْ
د

َ
َعوْ نُ ق

ْ
 وا يُد

َ
  ن

ٰ إِ 
َ

 ا�ِمُ ْم سَ وَهُ ُجوِد �س� ا �
َ
:  ]، َقاَل ٤٣القلم: [ �ون

َك ملَِ وَ  ،بِهِ  اوِمرُ  أُ َام بِ  ذَ ُعوَن اْألَْخ طِيطِيُعوَن َيْستَ «ُمْستَ  ْ ، ا ُهنُوا َعنْهُ الرتَّ

 َذلَِك اْبتُُلوا».بِ وَ 

َك  ُت قْ َخلَ ، ِإينِّ  ا ُموَسٰى يَ : اِة َمْكتُوٌب ْورَ  التَّ : «ِيف َفٍر عْ و جَ بُ أَ َقاَل وَ 

يْ َك واْصَطَفْيُت  ِتي، َفإِْن  ِصَي تَُك َعْن َمعْ َهنَيْ ، وَ ِبَطاَعِتي  َمْرُتَك أَ تَُك، وَ  وَقوَّ

  ِيلَ وَ  ، ي ِصَيتِ عْ  ُأِعْنَك َعَىلٰ مَ ي َملْ إِْن َعَصْيتَنِ ، وَ تِي  َطاعَ َىلٰ عَ  تَُك ْنَأعَ  ي نِ تَ عْ طَ أَ 

ُة عَ ِيلَ اْحلُ وَ   ، ِيل  َطاَعتَِك   ِيف َك َعَلْي اْملِنَُّة     ِيل».   َمْعِصَيتَِك   ِيف   َك يْ لَ جَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣يخ املفيد (ت يَّة/ الشادات اإلمامحيح اعتقصت

 :عةاطستالا ]نىٰ ع[م يف :لفص ]]٦٣[[ص /

ادنا يف ذلك ما روي اعتق يف االستطاعة: فر جع أبوقال 

 ن مستطيعًا إالَّ يكو عبد المن أنَّ ال ر جعف نب موسٰى  نع

 لخ.  إل... بأربع خصا

 احلسن يبعفر عن أ رواه أبو جد اهللا: الذي و عبأبل قا

 قةطاعة يف احلقيالست، واحديث شاذٌّ  االستطاعةيف   موسٰى 

عجز مستطيع، وإنَّام ي ح فهوصحي لُّ كف ، ةسالملاوة لصحَّ ي اه

ة، وقدن اجه عوخرطاعة بتإلنسان وخيرج عن االسا يكون  لصحَّ

عًا من ممنو عاً تطيه ويكون مسجيد آلة ل ال يعًا للفعل منستطم

ولذلك  الفعل، دُّ وإنَّام يضاستطاعة الا يضادُّ  واملنع ال ،الفعل

 ا.هحنكي مرأةا د جيو الوه حاكنن مستطيعًا للنسايكون اإل

 َومَ اهللا تعاٰىل:  وقد قال
َ
�ُ ْن �

ْ
 ْم َطوْ ْم �َْستَِطْع ِمن
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ْ
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ْ
ن
َ
�

 
ْ
ِمنَ اِت نَ ُمْحَص ا�

ْ
ُمؤ

ْ
سان يكون اإلن نَّ  أ ]، فبنيَّ ٢٥[النساء:  ِت ا ا�

 قبل أنْ  ًا للحجِّ يكون مستطيعناكح، و ح وهو غرييعًا للنكامستط

 .رجخي نْ أ  بلوج ق يعًا للخرمستط، وحيجَّ 

 : اهللا تعاىلٰ  لاق  ]]٦٤ ص[[/
َ
ون

ُ
ِو اْستََطْعنَ بِاهللاِ  وََسيَْحِلف

َ
  ا �

َرَ 
َ
� 

ْ
م كفخ ،]٤٢ة: [التوب مْ َع�ُ ا مَ نَ ج   مستطيعني  اانوربَّ أهنَّ

 ا.جورم خيللخروج فل

ٰ قال سبحانه: و
َ َ

َيِْت اِس ِحج�  ا�� َوِهللاِ �
ْ

ْ تَطَ  َمِن اسْ  ا�
َ

 إِ�
َ
ِه اع

 سَ 
ً
 [الناس ىلٰ ع جَّ احل ب جو، فأ]٩٧: نارعمل [آ ِ�يال

 ط من رش كيف ظنَّ أبو جعفر أنَّ ، فجِّ ]االستطاعة قبل احلو

ان يستطيع نَّ اإلنسأا نَّهبا، وقد بيَّ ين زود املعة للزنا وجتطااالس

رواه أبو  رب الذيخلثبت ا إنْ وجودها؟ و راملرأة وتعذُّ فقد ع م ذلك

  ، هيلسبيل تسهو علفيسري لله التية فراد باالستطاعفامل عفر ج

مناه من وجود ملا  ًا لعدم االستطاعة،السبيل موجب دمع وليس قدَّ

 اموفيل القول فيه، طا هبسطنا وهذا باب إنْ ع، املن معتطاعة ساال

 عتربه.ن امل يةكفامن معناه  أثبتناه

*   *   * 

 املرتٰىض  دسيِّ ال /ة)ل الطربيَّ ات املسائ)/ (جواب ١ج (رسائل ال

 :)ـه٤٣٦(ت 

 ]:القول يف االستطاعةالثالثة: [ ةألسامل] ]١٤٤[ص [/

ة؟ يف االستطاعول الق ام فقال: )أل (أدام اهللا حراستهوس

 ه؟ عو مأ  ن قبل الفعلتكو وهل

رة عٰىل عة هي القدإنَّ االستطا :-ق فيتوال وباهللا -ب اجلوا

 نكوال ي قبله، وإالَّ الفعل ال يكون يفعل هبا لقدرة التي لفعل، واا

   وده.جو حال يف معه

هبا   ثام حيتاج إليها ليحدة إنَّ  ذلك: أنَّ القدرذي يدلُّ عىلٰ لوا

والفعل  توجب لوجود، فمتٰى  اعدم إىلٰ ج هبا من الخيرل، وعلفا

لو  ، ألنَّهنائه عنهاغت] يف حال استوجب ظ:[ وجبوجود، فقد م

 لايف ح يستغنٰى  اميف وجوده، وإنَّ  عن مؤثِّربوجوده  تغنِ مل يس

 . لوجود ال بيشء سواهود، حلصول اجولا راتثِّ ؤمن مء البقا

مصاحبتها  يف درة قالتنزل  نْ ]] وليس يمكن أ ١٤٥[ص [/

القدرة  نَّ أل ل،علوصاحبة للملعلَّة املالة نزؤثِّر فيه مي تُ ذفعل اللل

ر وإيثار من  ها اختياله، بل تأثري موجبة الملقدور ولَّة يف اعليست 

َ بُ ا قد اب. مل  إجيغري  ب. تُ لكُ ان م ةثريك عمواضيف  نيِّ
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ا مفارقة للولوال ال  ح قدور يفبغري شبهة الحتاج امل علَّة أهنَّ

ا يهإل اج املعلولعلَّة حيتل انَّ ل حدوثه، ألحا  اجته يفه إليها، كحقائب

تغني  القدرة يسف يف أنَّ . وال خال ث أو بقاءوحالة من حد لِّ يف ك

 .  ائهل بقاملقدور يف حا عنها

دمؤ يوخشلا قال وقد ن يف يده يشء نٰى: فمن كاعملا ذاهل نيكِّ

 يده أوء يف واليش تة،ثاب نكوت ن أنْ مخيلو استطاعة إلقائه ه ال فألقا

عٰىل  لَّ د قد، فء يف يدهيشثابتة وال انتك نْ ج عنها. فإخار

ج عن يده ء خارواليش نت ثابتةاك ح. وإنْ وهو الصحي تقديمها،

ل.  احم  اوهذ ،هدي يفيس ا لم ٰى قيل أنْ  ر عىلٰ د قدملقٰى عنها، فق

نزلة مخارجًا عنها واسطة و وكونهء يف يده كون اليش وليس بني

 ة. ثالث

ا لو ل الفعل، بة ق ستطاعأنَّ اال ىلٰ يضًا عا يدلُّ أ وممَّ   معت كانأهنَّ

كان]  لـامَّ ن [ظ: وامن ملكايعٰىل اإلقادر غري  عل كان الكافرالف

ًا درقا ن يكمل وول، اسدالف بذههذا امل عىلٰ  همن إليامن موجوداً ا

اقب عي كام ال ه، ويعاقب عٰىل تركه،مر بيؤ يامن ملا حسن أنْ عٰىل اإل

لعاجز فرق بني ا والبه.  وال يؤمركه امن برتاجز عن اإليالع

ام مذىلٰ ع فروالكا يامن وال عٰىل اإل نري قادريًا غ مجيعاهبهم ألهنَّ

 نه.  نني متمكِّ م

ٰ  ِهللاِ وَ : عاىلٰ  تقد قال اهللا
َ َ

َ ا ِحج�  ِس ا�� ا �
ْ

تَطَ يِْت َمِن �   اسْ
َ
اع

ْهِ 
َ

  سَ إِ�
ً
 ْن �َ مَ وَ ]] ١٤٦[[ص /ِ�يال

َ
 رَ ف

َ
  ف

�
 إِن

َ
  نِ عَ ِ��  اَهللا غ

عَ 
ْ
 ال

َ
 مر باالستطاعةاأل جهتو ط ]، فرش٩٧ن: [آل عمرا � ِم�َ ا�

ا  له، فلوال  مل نْ وإ طيعًا للحجِّ يكون مست لفعل وأنَّهمة لتقدِّ مأهنَّ

ه إىلٰ  امنَّ إ جِّ حلامر باأل ونكي نْ له لوجب أ يفع  من فعله وُوِجَد توجَّ

 وهذا حمال. نه. م

  يف هذهبنا، وتُ ن كُ مكثرية ا يف مواضع امهوأحك ما الكالنَّوقد بيَّ 

 .ملة مقنعةاجل

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  املرتٰىض  دالسيِّ  /ةريَّ سائل السالَّ ت املباواج

 القدرة أنَّ  ب من زعما جوامنية: الة الثأسامل]] ٣٠٧[[ص 

: يقول ك بأنْ ذل ىلٰ  علُّ دتويس لة،جلما وند االً للمحلِّ جب حتو

ل علفصحَّ اي االً للجملة لوجب أنْ جب حلو كانت القدرة تو

نَّ ما واحدة، أل درةجسده ق يف بعض أو   قلبهراف ممَّن يفألطبا

 ه،يف حملِّ ه تأثرية كلممن اجل هلِّ غري حم ملة تأثريه يفللج االً ح يوجب

ة كانذا فإ  دِّ حلا ىلٰ ل علفعا يصحَّ  عل وجب أنْ الف تأثريها صحَّ

ة  امَّ لرناه، فذكي ذلا  عل باألطراف عىلٰ الفوجدت وقوف صحَّ

 تقطعقدرة ليس فيه زء جفعل ب ى ال يصحُّ حتَّ يها فة القدر دوجو

 حُّ منهصامل يالعأنَّ  ترٰى أَال  للجملة،ال  لِّ محلريها احلال لتأث عىلٰ 

 ؟قلبهِجَد العلم يف وُ  إنْ ه وفاحلكم بأطرا

 م القدرة أنْ  من أحكانَّ أل ةرالقد يفذلك ن ككا امقيل: إنَّ  فإنْ 

 ها.لِّ بتداء هبا إالَّ يف حماال ال يصحَّ 

كم ، غري أنَّ لِّ لمحال لاهبا احلإجي نرناه مقرار بام ذكا إ: هذلقي

تم  نْ اف وإل باألطرع الفصحُّ ي النقول: ا ارتنا، ألنَّ ف عبالبخ عربَّ

 الً حا فاطرما أوجبت لأل قدرةقدرة، ألنَّ اليف القلب كان 

احلكم ذا يه، وأنتم ُتثبِتون هي حلَّت فالذ لِّ حللم تبجوأو

 ها. حملِّ  يف ا إالَّ االبتداء هب يصحُّ  ال القدرة وتقولون: ألنَّ 

  يصحُّ بامحاالً ة ت إجياب القدرثبِ نُ  انَّ ، ألاه أوىلٰ  ما ذكرنأنَّ  عىلٰ 

 ،لفع يصحُّ به الا الموجبة حاالً مل ون القدرةتم جتعلوأن ه الفعل،ب

ال نَّ األكوان توجب احليقال: إ نْ  أ نَّ زوليج اذهجاز ئن ول

من حد ابجزء وملة كائنًا اجلكون ت لكن ال ،للجملة والسواد أيضاً 

 حصل يف كلِّ  إذا بل، داحد من السواًا بجزء ودأسووال  الكون

 بحكمني.ا رسواد ظهلون واالكن م زء جزءج

 كوني نْ أ  جبحاالً يو محلِّ ة للون القدرة موجبقيل: ك إنْ ف

 دة.واحف بإرادة وإالَّ تنرصن مجاعًة دريقا امنَّ دحاالو

من ]] ٣٠٨[[ص اجلملة له /من جزء  نَّ كلَّ أ قلنا: إذا أردتم 

ألنَّ ، رادةف بإترصَّ  نالَّ أ  بسلَّم وال جية، فهذا مللجمم ما لاحلك

، احدٍ حدٍّ و ف عىلٰ ال فنترصَّ األجزاء احلة ملب جلجرادة توإلا

هتا اجلملة ا من نهوكيف  رخم اآلحك كمهح زءج ألنَّ كلَّ  لتي صريَّ

ريون ا قادرون كثبأهنَّ  ةملية اجلمأردتم تس حال، وإنْ  عىلٰ  اإلرادة

تهو سلف  كم أنْ علي جبيو أنَّ هذا ىلٰ يناها. علسمَّ ا العرب مَّ

 ن.كثريي نينائنة كائة الكاجلملا وتسمُّ 

ًا ادرق  دريق إثبات القا طر: اعلم أنَّ - وفيقباهللا التو -اجلواب 

ا إنَّام ألنَّ  ضه،دون أجزائه وأبعا يِّ و مجلة احلر هادقل انَّ أ يوجب

ل ذا وجدنا ه ن حيثل معة الفاحلال بصحَّ  هذهبات ثإ ا إىلٰ نتوصَّ

ة ال حلكم الذيا  أنَّ  اآخر، فعلمنن دو حيٌّ  به تصُّ خي علفهو صحَّ

 له يرجع إىلٰ  مقتضٍ صاحبه إالَّ ب احلكم دونخيتّص هبذا دمها مل حأ 

اجلملة  من الفعل إنَّام صحَّ علمنا أنَّ  ـامَّ لونه، م لالفع صحَّ  نم

ملة دون اجل إىلٰ  ا ترجعهالفعل كلَّ  كام أحأنَّ داللة بدون أبعاضها 

 قل يف أنَّ عا بهة عىلٰ ش وال ي،هنوأمر و ح وذمٍّ عاض من مدباأل
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 أَال ترٰى اء. ملة دون األجزموم هو اجلملمدوح املذاملنهي ا ملأمورا

ه العقالء ذمَّ ص عينه ملو بخأ  ه غرينيع لطم لو دناحأ  أنَّ   ها وجَّ

لة  مج إىلٰ  ل لفعل بملبارشتني لد االي وأ  اإلصبع هذه اإلساءة إىلٰ  ىلٰ ع

لالتي ت رلقادا الالكالم أنَّ حثبت هبذا فل؟ الفاع  ذههب نا إليهاوصَّ

ام به ألحكتتعلَّق هذه ا من ة إىلٰ تكون راجع نْ ام جيب أ كاألح

 .ضبعااأل دون ةملوهو اجل

حسب الدواعي  ب ذلك: إنَّ األفعال تقعيضًا يف يل أ ق  اوممَّ 

ق تعلَّ إنَّام يرناه ذك اسائر ممعلوم أنَّ ، ودراكاإللعلم واوالقصد و

ب بحس قعةل الوااألفعا تكون نْ جب أ في، ة دون األجزاءباجلمل

 ن األجزاء.اجلملة دو راجعة إىلٰ األحوال  هذه

أرشتم  التيم اكاألح ب أنَّ رتكن ام اس: أليس يف النقيل فإنْ 

 وحاً ممد نكوي د أنْ حوأجاز يف اجلزء الوا ء،األجزا ليها ترجع إىلٰ إ

 مذمومًا؟

ه،  نطالب هم رضورةً لُّ العقالء ك علمبخالف ي عتبار االقلنا: 

زء ر أو هني بجمدح وأم وأ  ذمٍّ يق لح تعقب قلعا علم كلُّ قد و

ها،  ضائأع نمد ، بل بعضو واحملةن أجزاء هذه اجلواحد م

يكون مضمومًا  نْ أ  هذه الصفة وبني ه عىلٰ بني كون عاقل لُّ كق رَّ فو

  بأنْ إالَّ  ال يتمُّ لفرق ا اذين، وهأحياء قادر اعةه مجب ملتصقاً وإليه 

درة الق حملُّ  لو كانو ،ًا واحداً ادرواحدًا وق  اي� ح هاملة كلُّ ون اجليك

 نته مثبوًة رورض يكن ما علمنا مل  ااحلياة حي�  وكذلك حملُّ قادرًا 

قديًام من ]] ٣٠٩ه، وقد ألزم /[[ص الذي ذكرناق فرلاصول ح

 ذهبم سان عىلٰ أجزاء اإلن بعضكون  زُجيوِّ  نْ أجاز ذلك أ

 ادلي� ض عًا وبعجمرب عضب ونيك حتَّٰى ه خالف عىلٰ  خروالبعض اآل

ا إمَّ تدافع ومتانع   األبعاضيقع بني وأنْ  كافرًا، رمنًا وآخؤوبعض م

 حكم هذه الزم، ألنَّ ا هذ وكلُّ  ،تاراداإل أو يعواباختالف الد

حكم زيد سه بنف لتقادر مسق  جزء منها حيٌّ   كلَّ  أنَّ األبعاض يف

ن يُّ تدالو داالعتقايف ف االختالوعة عة واملدافامناملوعمرو، مع 

 رامها.جم  جرٰى امكذلك فيف يد وعمرو،منكر يف زري غ

 ليفع أنْ  صّح ي مللتي من أجلها ة امل نعلم العلَّ  س جيب إذاولي

 هقدرة واشتبه الوج لٍّ حم لِّ يكون يف ك من غري أنْ ه يف حمالِّ ا نَّم حليُّ ا

 اه عىلٰ نَّيَّ اه وتبلمنع يرجع عامَّ  نْ ه أ يينعف يف ته أو ُتوقِّ عليَع طِ قُ فيه و

تباه ء، فإنَّ اشن األجزاواجلملة د القادر هو ن أنَّ احليَّ رة مولرضا

 مهلع ىلٰ ع اقطعن عامَّ  عجوال جيب له الرثله يشتبه م وز أنْ ما جي

 .املعرفة بهو

 يصحُّ ال  ووهادرًا ق نا: كيف يكون القادر ال لولو أنَّ قائالً ق 

 ئهاضأعويفعل يف سبب  بالَّ إم جساه من األعن ٰى أفيام نيفعل  أنْ 

ل غري ب ا ال لكنَّنه قادرًا، دح يف كوقال ىلٰ إ نهبذا الطعسبب؟ وتوصَّ

قادرًا يف ه ونك كانمل ليفع أنْ  منازلأ ا أجبنا به منثل منجيبه إالَّ بم

لوم عملع عن اوقدرة، ونقول له: الرجفيه مل يكن  بعض وإنْ  كلِّ 

 ها غريشتبه مثلي كامحمن األ حكمة لَّ علجهل بقطوع عليه لامل

 .حيحص

من حكم  أنَّ هذا يعًا هيمجهذا وذاك : العلَّة يف نقول ثمّ 

شأن  نمنَّ أ  عىلٰ  لَّ  الدليل قد دألنَّ نوعها،  ع إىلٰ درة الراجالق

ا،  هبه مبتدأ هبا يف حملِّ و سبيكون الفعل أ  درة أنْ الفعل بالقة حَّ ص

ة قدرب ضنا إالَّ اعأبويف   بسببإالَّ  ا غريننفعل يف  أنْ صحُّ ال ي ذافله

 جيب أنْ  القدرة ال حكم إىلٰ  بعض، وما يرجعك الذل يف تكون

 نْ ز أاجا  بقدرة، وهلذادراً مل يكن ق  ر وإنْ قاد لكلِّ  يكون عاملاً 

القدرة فيها أو َدت ها ُوجِ كلِّ  املحالِّ  األفعال يف ىلٰ اع تهللا بتدئي

 . ت عنهاُعِدمَ 

ة، لسأب املمعه جواف نكشيردناه الم الذي أوالكهذا و

الكالم  تعيني ىلٰ إا نشري نَّ ل، غري ألتأمُّ مع اا يهف شبهة به كلُّ  سقطوي

 سألة.يف فصول امل

 تمررق أ درة قلاكام أح من اذه كم إذا قلتم:إنَّ  ا قول السائل:أمَّ 

تون اد قدرة احلال للمحلِّ بإجياب ال  رةالعبا مجلملة وإنَّام غريَّ

 هاالتي اقتضت احلال فٰى نتُ  خالف أنْ امل دهراأ  بام ارألنَّ اإلقرل، فباط

د، للجزء املفرثبِتها نُ و احليِّ  ]]٣١٠[[ص /مجلة  لفعل عنة احَّ ص

 بسلة حمجلًا لادره ق نوك احلال التي هيتنا ، بل أثبا جرٰى وهذا م

ًء من اابتد نفعل يف املحلِّ  ن أنْ ة الفعل، ومنعنا ماستدعته صحَّ ا م

فعل ي نعنا أنْ مام وع القدرة كن ىلٰ إود يع حكمن قدرة بيكو أنْ  غري

 .بال شبهة كان قادراً  إنْ ًء ودابتا يف غريه

به الفعل حُّ ة حاًال ملا يصاب القدرا ُنثبِت إجيائل: إنَّ سوقول ال

حُّ به الفعل غري ملا ال يص االً ح وجبةم ةلقدرن اعلوجتم وأنت

 ماال  الفعل  منهن يصحُّ م إىلٰ  اتهب إضافألنَّ احلال إنَّام جييح، صح

هلا يف  فعل وال حظَّ ا الهب حُّ  اآلالت يصفعل، ألنَّ له ا بال يصحُّ 

ت تع نْ ها وإالفعل كلُّ  كون حمالُّ ت هذا أنْ  ويلزم عىلٰ  لقادر،ا لحا دَّ

 ا وموجود فيها.هب فعل حالٌّ ال نَّ ، ألرداالق حالا هل لةهذه اجلم

 أنْ  ي إىلٰ دِّ ؤه يُ يإلبتم هذ واز ماجيف السؤال من أنَّ  مٰىض  وما

هر د ظاوالسا لجملة وكذلكب احلال لجتو  األكوانإنَّ  ال:قي
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 لجملة والوجب حاالً لء ال ييش ل كلِّ قب دنَّ السواالفساد، أل

ا فيد وجد مواوس الأنَّ ود سأ ه أنَّ  ا للمحلِّ وصفن حمّل، ومعنٰى  ه، فأمَّ

 اماألحك ه، ألنَّ الً لكن ملحلِّ ب حاالكون فهو لعمري يوج

ن كوهذا ال حملَّ ، ألنَّ لِّ ملحا ها إىلٰ كلُّ  دةئالكون عهذا ا إىلٰ  ةجعالرا

 حملَّ  هذا احلكم ٰى ن يتعدَّ لود فيه فجن املولكوكًا بان متحرِّ ا كاإذ

كأنَّ  ركة. أَال ترٰى احل ر خآلابعض  نكويس سماجل ضعب ه قد يتحرَّ

 ل؟صامع االتِّ 

 حيلُّ  امبد ال حاواحد وقادر و ا حيٌّ بأهنَّ ونحن نصف اجلملة 

 ااحلركة بأهنَّ  بعضها من حيلُّ ال نصفها بام  وينملعاا هعضها من هذب

مل ُيوَصف  جزء حركة يف كلِّ  نمل يك تٰى ك واحد، بل متحرِّ م

 ن.مرين الفرق بني األبذلك، فبا

ا ما  درون اجلملة قا أنَّ  برتكاا نصل مالفبه  مختفأمَّ

 . فيه مفساده وبسطنا الكال انَّكثريون، فقد بيَّ 

ام واحدة إنَّ لة ابأنَّ اإلراد درةقدة والاإلرل بني الفصا اأمَّ ف

لة كم للجمحلة توجب ادنَّ اإلراها بحسبها ألة كلُّ ملجلا فتترصَّ 

 يف ٰىض تق ا ءيش ألنَّ كلَّ ن، رة فظاهر البطالك يف القدوليس كذل

تكون احلال  ة أنْ احدًا من هذه اجلملو ت حمال� حلَّ  نْ ة وإداراإل

 ة، فهو يشكل يفملجلا إىلٰ ها ال لِّ حم ىلٰ جع إرت القدرة وجبة نامل

وكيف  ا ذكرناه.م األمر عىلٰ  أنَّ م عل لكذ ن تعاطٰى رادة، ومإلا

ر املريد هو لقادا ملريد كام أنَّ قادر هو الوم أنَّ الهذا ومع ليشك

ة البتَّ  غريها يردُّ  ر إىلٰ هذه األُمو ضبع يردُّ  في؟ فكاملالع يُّ حلا

 ا. سائره

ا قادرون أهنَّ بلجملة التسمية ل نم عاملن اوأمَّ  ]]٣١١ص [[/

 مية حتَّى نحن يف التس، فاملكبذت عرب ما سمَّ ألنَّ ال نريوكث

 بني أنْ  لفرقنعلم رضورًة ا اا أنَّ نَّعرب، وقد بيَّ ال إىلٰ  ايهنرجع ف

  ادرون بعضهم إىلٰ ق  يضمَّ   أنْ ني وب هعلي يه ما عىلٰ لة ماجلتكون 

 ٰى سمَّ تُ  وال يلزم أنْ ا، هبر اتبال اع ةتسميلف، والكم خمتاحلعض، فب

 ي هو بالنون الالذ معجلا ا، ألنَّ هذني كثرييننكائملة الواحدة اجل

ة ء من هذه اجلملجز يس كلُّ ة العرب، ولقل يف لغعن ي مليكون إالَّ 

 ئنات.اك تاة ذولمه اجلهذ قولن اذه الصفة، لكنَّهب

ال  حلا وجب تاً حلياة أيضإنَّ ا قال:ن ب مما جوالة الثالثة: املسأ

 الإجياهبا احلالقدرة و  يف بام استدلَّ تدلَّ سلة، واال للجم حلِّ للم

تكون  ، فالاملحلِّ وهلا يف لح ف عىلٰ قاحلياة ت من أنَّ أحكام حلِّ لمل

لوهلا حد عب الَّ إ لعلموا فيه ةدرصحُّ وجود القال ييف اإلدراك، و آلة

، له حلِّ ملا يف ياةد بحلول احلمر يتجدَّ أ ه ال  عند خصومنا أنَّ مع أنَّ 

ا اهبإجي إنَّ ا قيل له: غريه. فإذ يف حياة له بكلِّ  جبتوقد  الألنَّ احل

، قال مثل ما فيه حياة يكون  بأنْ ام يصحُّ نَّ ها إمحلِّ باتَّصل  لـامَّ احلال 

الم الذي آخر الك إىلٰ ه يلهب إذ ر بامقراا إذه   القدرة: إنَّ ال يفق 

 .هناك أورده

  هذه املسألة ٰى معن نَّ اعلم أ  :- قوفيوباهللا الت - واباجل

م مان طعن فيه يضاهيال ةوطريق ة سألامل الكالم عليه يفا تقدَّ

وقد  تني واحد،ة عن املسأليل للشبهزصل، واملفليها بال مة عاملتقدِّ 

 حلِّ امل ىلٰ عة إجارياة احلام كحأ  اه، وكيف تكونوضحنذكرناه وأ 

يق يل امنَّ وإ ملحلِّ ايليق ب ال ، وهذاحليِّ ا الهبا حا إجيال أحكامهوأوَّ 

ا  مه، ومن أحكااجزء حي�  لِّ كون ا فساد كبيَّنَّقد  األنَّ  باجلملة،

هذه  وكلُّ يد مريدًا، ًا واملررقادر قادلعاملًا واح كون العامل تصحي

جلملة، ومل ا ىلٰ جع إرت اموإنَّ هة بش بغري املحلِّ  ع إىلٰ األحكام ال ترج

أنَّ  فيظنُّ اة ه حييف بمحلٍّ  اك ال يقع إالَّ دراإل أنَّ  إالَّ عد هذا يبَق ب

 احليَّ  نَّ أل ح،وهذا غري صحي هو املحلُّ  يَّ وجب ألنَّ احل امنَّ هذا إ

 ون املحلِّ اجلملة د كان هو وإنْ  ن اجلملةماجلزء  لُّ ة التي حتباحليا

ء ليش اة فيهياحل دوجو ىلٰ ع لِّ ملحبا كادريقف اإل نع أنْ يمت فليس

يقة ال حلقا ىلٰ ع ملدِركاالذي هو  فكان احليُّ  ياة،احلجنس  رجع إىلٰ ي

ط رش  منفيه حياة، و الَّ بمحلٍّ إدة لحرارة والربو لاً كمدرِ  يكون

نا يه كام قلود احلياة فِركًا وجد كونه ميفللمدِرك  آلة ون املحلِّ ك

ة ردقلانوع  ]]٣١٢ [[ص/ ىلٰ إ ادر ألمر يرجعالق نظري ذلك يف

 .ٰىض ما م عىلٰ 

حلول د بجدَّ تي ال أمر من أنَّ عندنا أنَّه لسؤالا نهوما تضمَّ 

 ه غريريغ حياة يف بكلِّ  جبت للحيِّ وقد ألنَّ احلال  حلِّ ملا يف احلياة

لته بنفس يكون من مج ال احليِّ بملتَّصل ا العضو مستقيم، ألنَّ 

 رعشلون ايك أنْ  بجلولو كان كذلك  صال،التأليف واالتِّ 

منا خالف ذلك، قد علو ة احليِّ مجلال من صاالتِّ ألجل  رفظلوا

 ذه احلياة حاالً ب هجووأ ته صار من مجل ياةاحل هفيِجَدت وإذا وُ 

 وجودة يفها باحلياة املمثل اهل كانت قد وجبت لجملة وإنْ ل

 آلخر.اأبعاضها 

ا احلوالوأ  رة لقدا يفمن الكالم  ا مٰىض م املسألة عىلٰ ة يف هذه مَّ

 . كفايةمنه ما فيه  قِّ احل لك وإيضاحذ لطابإمن  فلسفقد 

*   *   * 



٥٣٩  .........................................................................................................  االستطاعة  )٦٠(ف / لاألرف ح

:هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /)٤ج (األمايل 

عونفتد ئل فقال: بِمَ سا لأس نْ إ تأويل آية]:[ ]]٧١ ص[[

در عليهقبام ال ي ف ُيؤَمرم أنَّ املكلَّ وزع عةطالفكم يف االستمن خا

ظُ  :ق بقوله تعاىلٰ إذا تعلَّ  وال يستطيعه
ْ
يْ ا�

َ
 ْر ك

َ
  وا�ُ َ�َ  ف

َ
ك

َ
�

 ا
َ ْ
 أل

ْ
 اثَ م

َ
وال

�
َضل

َ
   ف

َ
ال

َ
 سَ  �َْستَِطيُعوف

َ
 ن

ً
إنَّ ]، و٤٨ [اإلرساء: �ِ�يال

م غري مستب أ جوة يير من هذه اآلظاهال لذي هم لألمر انيطيعهنَّ

ه تعاٰىل يفق بقوللَّ وإذا تع .مع الفعل وأنَّ القدرة له، نيعلغري فا

ة مو   :سٰى قصَّ
َ

ك
�
 إِن

َ
ْستَ  نْ  ل

َ
 ْ� َص  ِ�َ مَ  ِطيعَ �

ً
ف:هلكا[ � ا

بر،اص ها غريي الصرب يف حال هو فًا عىلٰ ه نفٰى كونه قادر]، وأنَّ ٦٧

  امَ اٰىل: عه تالفعل. وبقول مع ةرلقدا ا يوجب أنَّ وهذ
َ
نُوا �

 يطِ �َْستَ 
َ
ْمَع وَ ُعون  مَ  ا�س�

َ
بِْ�ُ  انُوا �

ُ
� 

َ
]. ٢٠[هود:  �ون

 بالبا اذ يف ها ن ل ف لاخ إنَّ امل قوله:ن  ما ل قال له: أوَّ اجلواب: ي 

   يسلم البالسمع، ألنَّ مذهبه ق علُّ  يصحُّ له فيه التاالستطاعة ال يف

مع  معرفة الس من  ع املقام عليه ن ميتمكَّ  السمع، وال  ةه صحَّ ع م

يامن  الكافر اإل تعاىلٰ هللا تكليف ا  ز من جوَّ قلنا ذلك ألنَّ ام نَّ وإبأدلَّته، 

مل   اإذو  ،  هللا اعن  ائحلقب ا فيالعلم بن مكنه ي العليه ال يقدر  وهو

  اىلٰ اله تع ع جتويز القبائح يف أف يلزمه لك فال بدَّ من أنْ يمكنه ذ

ابًا، ورِس يُ  أنْ  ن ره، وال يأمخباوأ    بالكذب تعاىلٰ  ِرب وهو ُخي  أنْ ل كذَّ

ز الكذب  ته جتويدح يف حجَّ ق ان كالمه ك  ، فالسمع إنْ ذلك عن

يز  جتو نم  هفيه ما يلزم  حقد  له م رسون كالكا ه، وإنْ علي 

ليه. ائح ع ذلك جتويز بعض القبإنَّام طرق  و ،  ب الكذَّ ا  قتصدي

مل يقدر وإنْ ن اميباإل اٰىل الكافرتع أمره وا: إنَّ ليقو وليس هلم أنْ 

بَل]] فيه من قِ ٧٢[[ص / فرحيث أتٰى الكاحيسن، من  ليهع

قناتعلُّ  ان يبطلام كنَّ يامن، وإكفر وترك اإلشاغل بالتألنَّه  ،نفسه

ملألنَّام قالوه إذا يقبح، وذلك  جهو عىلٰ  هيك إلذل فناضأ و ل سمعبال

في ما ألزمناه نيف ثِّرؤيطاق مل يُ  ال ملا فاً ه تكلياؤثِّر يف كون ما ذكرنيُ 

،ر القبائحعل الكذب وسائيف نْ أ  لكه يلزم عٰىل ذم، وألنَّ هعن

منه.  يقبح ن وجه اليفعلها م أنْ نة منه بسوتكون ح

مد، بلعتَ يُ  ءيشبقبح ي هن وجه مإلي هضفمل ن ام: إنَّ قوهل ليسو

ز ري جمرٰى قول من ججي منه بكذكون اليعليه تعاٰىل الكذب، ووَّ

ة مي معويدَّ  اٰىل حسنًا، تع ييقول: إنَّن نْ السمع بأ ةعرفع ذلك صحَّ

كان امَّ لالسمع. فد طريقة ازمني إفسلقبيحًا فيإليه تعاٰىل  أضف مل

يف فللمخان ليك ملم ا الكالهذ يف ر لهال عذ ذكرناه نم

له.عة عذر بمثطاستالا

ا قوله تعاىلٰ ل اآلونعود إٰىل تأوي  : ي، أمَّ
ْ
 رْ ظُ ا�

َ
  ك

َ
 يْف

�ُوا َ�َ ... هال يقدرون عليء الذي يشلر ل، فليس فيه ذكيةآلا

يعونط يستم التعاٰىل أهنَّ و بنيَّ لا قالوه مان يصحُّ له، وإنَّام كيان وب

، فمع أمرٰىل يالً إسب هلم. ق ال متعلَّ ف لكذكذلك  نكمل يذا ا إأمَّ نيَّ

كوني نْ فيجب أ  عاٰىل من قبل ضالهلم،كر تقيل: فقد ذ فإنْ 

 راد بقوله: امل
َ

ال
َ
َ  ف  سَ سْ �

َ
 ِ�يتَِطيُعون

ً
ل.ال مفارقة الضإىلٰ  � ال

يجوز ب املثل، فقد ذكر رضفالضالل  ر كام ذكا: إنَّه تعاىلٰ قلن

م ال  ريدي نْ أ  ال،مثألا ه منوبما رضيق حتق ىلٰ عون سبيالً إيتطيسأهنَّ

وال مستطاع.  قيقةغري مقدور عٰىل احل إذ ذلك

م رضبوا ل أ ٰى حك ه وٰىل، ألنَّ ه أ الوج ذاأنَّ ه والظاهر ههنَّ

 باماً قيل متعلِّ يستطيعون السبال  معل ضالهلم وأهنَّ مثال، وجألا

م إاً األمرين مجيعع ب رجويوج لك. وظاهر ذم ذكرهدَّ تق ليه، وأهنَّ

ماسبيالً إٰىل حتقيق   يستطيعونال موأهنَّ  ،لثامل برضا بوضلُّ 

مخرب أ ىلٰ عانَّه تأ بوه من املثل، عٰىل رض هر ذلكوظا وا،ضلُّ  نا بأهنَّ

هم. مايض فعل نر عاإلخبا

 : تعاىلٰ ه ولكان ق فإنْ 
َ

ال
َ
 تَِطيُعو �َسْ ف

َ
 ن

ً
يه، جع إلير �  َسِ�يال

ال اممَّ  اوهذ يض، ملاا ركيقدرون عٰىل تال  م عٰىل أهنَّ يدلَّ  جب أنْ في

وتقبل أ سم ال يقدرون يف املأهنَّ  ليس فيه ما نأباه منالف فيه، وخت

تركه بعد رعذُّ اخلروج عنه وتل وة الضالق عٰىل مفار ال احليف

ه. مضيِّ 

تطاعةنفي االس حيملوا نْ أ صاروا بية ظاهر فلِمَ ن لآليك فإذا مل

ىلٰ ع وأ وه، فُيكلِّ مل مر أ  محلنا ذلك عىلٰ  إذا امنَّ ىلٰ وه بأور كلَّفأمعٰىل 

ة عليهم. عن  اد االستثقال واخلربأنَّه أر عظم املشقَّ

ه الإنَّ  يستثقل شيئًا:ن ملقولوا ي اللغة بأنْ هل دة أ اع قد جرتو

]]٧٣[[ص / أَال ترٰى ن منه،  يتمكَّ ه والليع طيعه وال يقدريست

وما ليهر إظني م فالنًا والكلِّ يُ  تطيع أنْ يس ال فالنًا نَّ ولون: إيقم أهنَّ 

ة نَّام غرضهوإ، كلبه ذشأ  ة.الكلم االستثقال وشدَّ فة واملشقَّ

خالف، فامامل بد بمذههر لآلية يشظاهن الاك : فإذالقي فإنْ 

م؟هبا عندك دراامل

م أنَّ املرا يلٍّ بو عأ  كرقلنا: قد ذ يانب ن إىلٰ و يستطيعالد أهنَّ

م رضبوا األ سبيالً،كذيبه ت نيِّ ُيب ذلك نَّ أب منهم اال ظن�ألمثهنَّ

نَّه تكذيب صادق،  اع، ألأنَّ ذلك غري مستط أخرب تعاىلٰ ف، هبكذ

.اعةتتناوله استط وال ،قدرة بهيتعلَّق  ال اممَّ  طال حقٍّ بوإ

مراد ملا أبو هاشم أنَّ وقد ذكر  ب م برضهلألجل ضال باآلية أهنَّ
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ذي هو النجاة  اليالً إٰىل اخلريسب تطيعونم ال يسكفرهل وألمثاا

 واب.ثال إىلٰ  لوصوالواب لعقا من

إٰىل   يف ال يستطيعون سبيالً ال: كيق مكن عٰىل هذا أنْ وليس ي

 وبة؟ ومتٰى توالعٰىل اإليامن ون ردكم قاعنددٰى وهم اهلري واخل

ك سُّ لتماع م مهنَّ املراد أ  الثواب، ألنَّ وا حقُّ ستفعلوا ذلك ا

 امإنَّ و ،إٰىل خري وهدٰى هلم الكفر ال سبيل  عىلٰ  قاملضالل واملاب

 ه. يفارقوا ما هم علي نْ أٰىل ذلك بإل يبم سهل نيكو

بنفي اد ر املأنَّ  ذكره من متقدَّ  ام اآلية د يمكن أيضًا يف معنٰى وق 

منة عاالستطاع ن استثقل د ُخيَرب عمَّ ، وق نياممستثقلون لإل هم أهنَّ

متق ماتطيعه عٰىل ه ال يسبأنَّ  يئاً ش  ذكره. دَّ

ا   إِ  :ٰى موس ةتعاٰىل يف قصَّ  قولهفأمَّ
�
 ن

َ
  ك

َ
ْستَِطيعَ  نْ ل

َ
 َمِ�َ  �

 
ً
يع ذلك ستطال ت ك أنَّ يضت]، فظاهره يق٦٧لكهف: [ا �َصْ�ا

 نْ ال أحلا تطيع للصرب يفه غري مسأنَّ  ال يدلُّ عىلٰ ، ولبملستقيف ا

 ثاين. يفعله يف ال

ل  ما هو يف احلا يستطيع أنْ ملستقبل من ا رج يفخي ز أنْ جيو وقد

صرب عٰىل ألنَّه قد  ،لكذ خالف يضتقت يةاآل أنَّ تطيع له، غري مس

  ينتِف لم ل، فاحويع األ ومل يصرب عنها يف مجوقاتاً املسألة أ 

 بلة.ات املستقق ألوعنه يف مجيع ارب صلاعة لالستطا

عن صرب ل الاثقعن است أنَّه خرببذلك واضح، و رادامل عٰىل أنَّ 

 عىلٰ عب صيك ألنَّ مثل ذل ليه،يعرف وال يقف عامَّ ال عة املسأل

ويستبعده  ينكرها وجد بني يديه ما د أحدنا إذجيا ذ، وهلسفنال

ثقل عليه  وي ، ةحقيق حث عنه والبعن سألةاملإٰىل  هتنازعه نفس

صاحب  ث منحد امَّ لأمره، ف الفحص عن نع الكفُّ 

ة عن لسأرب عن املالص تثقلسا ظاهره رستنكما ي  موسٰى 

 .ذلك

يْ وَ  قوله تعاٰىل: لوجهويشهد هبذا ا
َ
� 

َ
ٰ ِ�ُ تَْص  ف

َ َ
ِ  ا مَ   �

ُ
ْم �

َ
ْط  �

 
ً
ه ما ة صربيف قلَّ ة لعلَّ ا  أنَّ ىلٰ ]، فبنيَّ تعا٦٨كهف: [ال �بِِه ُخْ�ا

: وكيف يقول نْ أ  وه لوجبما ظنُّكان عٰىل  ولواه دون غريه، كرنذ

 ؟ق للصربيطري مأنت غتصرب و

ا   مَ : ]] تعاىلٰ ٧٤[ص /[ قولهفأمَّ
َ
 ا��َسْ نُوا ا �

َ
 عَ مْ س� تَِطيُعون

 ىعنًس بمهره، ألنَّ السمع ليق هلم بظاعلُّ ت ال]، ف٢٠ هود:[

، ىمعنًس بيصحيح لب ال املذهعىلٰ راك دإلنَّ األفيكون مقدورًا، 

 دورغري مقلكان أيضًا  و عيلٍّ أبه عٰىل ما يقول ه معنٰى نَّ ت أولو ثب

 يه.القدرة علتعاٰىل ب صَّ حيث اخت بد منللع

فهي ة سَّ اس احلفن د بهريأُ  نْ إو، السمع اإلدراكيد بُأر هذا إنْ 

 من سُّ وابه احل  اجلواهر وما ختتصُّ ألنَّ غري مقدورة للعباد، أيضًا 

اٰىل م تعديلقا ينفرد به اإنَّه ممَّ فك،  هبا اإلدرايصحُّ  اين الاملعبنية، وال

 م فيه.هلة حجَّ  لظاهر الاعليه، فة لقدريف ا

فٰى  ن عاىلٰ ه تنَّ أك، كوهنم سامعني لسمععلَّ املراد باقالوا: فل فإنْ 

 يسمعوا. ستطاعة أنْ ا همنع

ا نفي ملنك حللذ املراد الظاهر، ولو ثبت أنَّ الف قلنا: هذا خ

م ذكر ىلٰ طاعة عالستا ة املشاالستثقا نه مما تقدَّ  ، كامةقَّ ل وشدَّ

  أنْ وال يقدر عىلٰ اين، ير نْ يستطيع أ  ال: فالن القائليقول 

 له. أمَّ ن تمل لك، وهذا بنيِّ به ذلِّمني، وما أشُيك

ار،  اه بشَّ ا روئل فقال: ما تأويل مسأل سا إنْ  ]: ربخ أويلت[

يل جارية  انتكاهللا، سول ت: يا رقل قال: م،كَ ن احلَ بعن معاوية 

جل را، وأنا همن غنمبشاة  بالذئب ذهبَل ُأُحد، فنًام يل ِق غٰى ترع

 ة،ضبت فصككتها صكَّ ي غ، لكنِّكام يأسفون آدم آسف ينن بم

، أفال ا رسول اهللاي ت:لق ال: ق  ، بيِّ الن ىلٰ عك قال: فعظم ذل

: )والسالمة الصال يه عل(قال فتني هبا، فأتيته هبا : ائأعتقها؟ قال

، اهللال سو؟ قالت: أنت رل: من أناا، ق لت: يف السامءقا ؟ن اهللاأي

 ا مؤمنة.ها فإهنَّ ق: أعت)مالسللصالة واليه اع(فقال 

 ،فون)يأسام ك سفمن بني آدم آ رجل ا قوله: (أناجلواب: أمَّ ا

 وأنشد للراعي:بيب ن. قال حمّمد بن احلكام يغضبو ضبأغ همعناف

   وجدتني ٰى حتَّ  سعيتني القفام حل

  دتجرِّ  حادهيم املعىلٰ  أسيفاً  

ن زحلاألسف ارايب: بن األعال اق  ن.سف أيضًا احلزواأل

 : قال كعب ،والغضب

   يه منيَّتهوم أرٰى ف ييف كلِّ 

  سفا أ ةً نَّي مد يسقط منِّيكا 

ل:  يقا تها)، أراد: لطمتها،غضبت فصكك يكنِّلوه: (لوق و

 :  تعاىلٰ اهللاقال  ه،ها بيدمصكَّ جبهته إذا لط
ْ
�
َ
أ
َ
 بَ ف

َ
هُ ل

ُ
ت
َ
َرأ

ْ
  ِ� ِت ا�

ةٍ  ْت وَ  َ��
�
َصك

َ
 ف

ْ
خازم   بن أيبرشب قال]. و٢٩اريات: [الذ اهَ هَ ج

 أتانًا: محار وحش و يصف

   سافها ا مايصكُّ حمجره إذف

  كبنت ر ملوافبح هنبيوج 

ها.  ]] سافها٧٥ص [[/  إذا شمَّ

نٰى  ، فمععلوُّ وال عفااالرت ي السامء)، فالسامء ه: (يفوقوهلا
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 وال بَلغيُ  ال يف سلطانه، ته، وعزيزرقد عاٰىل عاٍل يفه تلك أنَّ ذ

أمره،  شأنه عال إذا ارتفع اوا سمو� مفالن يس سام ال:ويقُيدَرك. 

تُ : اىلٰ وقال تع
ْ
ِمن

َ
أ
َ
  اءِ مَ س�  ا�ِ�  نْ مَ  مْ أ

َ
 أ

ْ
 بِ  ن

َ
ِسف

ْ َ
  ُ�مُ �

رَْض 
َ
ه سلطانه وقدرتب تعاىلٰ  ]، فأخرب١٦ية [امللك: اآل ... األ

 عاٰىل: يف قوله ت قيلاذ أمره. وقد ونف هشأن وعلوِّ 
َ
مِ أ

َ
 أ

ْ
ْن ِ� مَ ْم تُ ن

اته ء أي أمره وآين يف السامأمنتم مأ د:  املرانَّ هذا، وأ  غري ءِ امَ ا�س� 

 الصلت ة بن أيبميَّ أُ ل اق ك. ولذ رٰى  جمجرٰى  اوموقدرته ورزقه 

م:ت لـامَّ شاهدًا   قدَّ

   فوقه ء ال يشوأشهد أنَّ اهللا

  متعالياره كذمسٰى وأ  اعلي�  

 دوي:زيد العيامن بن يلل سوقا

   نٰى غلك والاملو يا ذا الطول مداحلك ل

  وجازيا مودًا كريامً عاليت حمت 

   زٍّ وقدرةٍ ب بععلوت عٰىل قر

  يالعا كدنوِّ  يفبًا قرينت كو 

 َمْن قوله تعاٰىل:  ومنه ء أيضًا سقف البيت،والسام
َ
� 

َ
� 

َ
  ن� ظُ ن

 
َ
 أ

ْ
نْ  ن

َ
ُ�َ ل

ْ
ن
َ
 :يبراعابن األوقال ]. ١٥ّج: [احلاآلية  ... هللاُ ا ُه  �

 اته وصهوته.واته ورس لبيت وسامايت: سامء البال ألعٰىل يق

 وَ هللا تعاٰىل: ال اأيضًا املطر، ق والسامء 
َ
 رْسَ أ

ْ
يِْهْم  عَ  ءَ امَ س� �انَا ل

َ
ل

 مِ 
ً
رارا

ْ
 ة أنَّ رريأبو ه هومنه احلديث الذي روا]، ٦ [األنعام: د

يده  )لسالمواه الصالة يعل( ة طعام فأدخلصرب  عىلٰ مرَّ   بيَّ الن

؟ قال: صاحب الربِّ  ا هذا يام، فقال: بلالً عه ت أصابفنالا هيف

 ملطعاق افو هتعل: أَوال جال ، ق ء يا رسول اهللاابته السامأص

 بدي: ب العا. وقال مثقليس منَّ، من غشَّ فسنالاراه ي

   هُ لُّ تبلسامء اأتاين و امَّ لف

  ومرحبا هالً سهالً ولت له أ فق 

ض. ره: أروافل حليقا امك ،س: سامءالفر رلظه أيضاً  قالوي

 يف فرس:  مولبعضه

   ا سامؤهلدينار أمَّ وأمحر كا

  فمحول رضها أ فخصب وأمَّ  

 ائم ممشوقها. وكلُّ عريان القو ىلٰ ع األنيمسه أنَّ  رادأ  اموإنَّ 

   معنىٰ ترجع إىلٰ ]] ٧٦ [[ص/ عوتتنوَّ  فالسامء التي تترصَّ  عاينم

جريت هذه أُ ي لتا ضعت املوااختلف وإنْ  لسموِّ او رتفاع والعلوِّ اال

م مُسئِلنا عاخلرب الذي ملعاين باوأوٰىل  ،ة فيهاظلفال نٰى ن معنه ما تقدَّ

ة و ملعاين ال يليق به ا ذلك من اعدا موان، طلسوال شأنال وِّ علالعزَّ

يس ي لذٰىل القديم تعاال ىلٰ وز عجي افة السبامل ، وأنَّ العلوَّ عاىلٰ ت

نت آلية التي تضمَّ ا ورباخل، وألنَّ يهامل فوال حا وهربجسم وال ج

، سافةبامل يف العلوِّ وال مدح  خمرج املدح،ء خرجت امذكر الس أيضاً 

د األمر، وهلذا ال جت لطان ونفاذلسوا نالشأ يف لوِّ العح بمدُّ وإنَّام الت

اد رفظة وأ هذه الل مثلر بو نثأ ر يف شع هدًا من العرب مدح غريأح

 ،يف الشأن معنٰى العلوِّ  ه منناركد إالَّ ما ذيال ير بل ،فةااملس هبا علوَّ 

وال ده، من ال فطنة عن خالف هذا هذه املواضعيف  يظنُّ  وإنَّام

 بصرية له.

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض يِّ الس /لكالما لمع ة يفريخالذ

  مهمِّ ىلٰ إ ارة شإو ة درات القب ثإفصل: يف  ]]٨٠[[ص 

 : اأحكامه

ة  صحَّ ا، وهو در منَّالقال حات ثباإق إٰىل الطريم دَّ تق فيام انَّد بيَّ ق 

جزاء، وما  األاجلملة ال إىلٰ  اجعة إىلٰ ذه احلالة ره ا أنَّ نَّل، وبيَّ عالف

ة طريقثبات القدرة، فالإ عىلٰ  يدلُّ  انكوألات ابثإٰىل ه عا بنلدلَّ 

، فسهنل دراً جسام قااأل بعضكان  لوه أنَّ  واحدة. ويزيد عليها

ام هر متامثلة فيجلواا رة، ألنَّ قادها جسام كلُّ ألن اتكو ب أنْ لوج

ع إٰىل مجيعها  ] يرجأنْ  النفس، [جيب من صفات  به بعضها اختصَّ 

 ة. لفتخم فقةتَّ مهنا كو ىلٰ إ ]ٰى ذلك أدَّ [وإالَّ 

و قدرة لل[ا ، كام أنَّ واحداً  ورهايكون مقد أنْ  ب أيضاً وكان جي

 .واحداً  دورهاقم نيكو أنْ ة] لوجب ثلمتامانت ك

نفس إٰىل  رة، لو كان للقاد اوهنيرجع ك [أنْ  ب جيكان  ضاً يوأ 

، وال يقف  ا] [هب ذاٍت  كلَّ  ة ختتصُّ تيَّ الصفات الذا] ألنَّ  جزء، لِّ ك

 .لماجل ىلٰ [ع اهامأحك

، وجهٍ  من كلِّ  تناهٍ يكون مقدورها] غري م ان جيب أنْ فك اً ضوأي

 .اىلٰ م تعيقدرات الوكمقد

] هذه عنوج اخلر الةاستح كان جيبف اً ضي] [وأ ]٨١[[ص /

 ها.نلذوات [عاال خترج  ةلصفات النفسيَّ ا نَّ أل الصفة،

 -  ة لنفس وال للعلَّ ] ل ألجسام قادرة ال ِطل كون اا الذي ُيب فأمَّ 

ال  جب أنْ ن يوأنَّه كا  -مل ُيَضف الفاعل أو [  ىلٰ إ ذلك  في ُأض  واء س 

 هنَّ اهي، وأل والتن ص ي ص التخ وجه يقتيض ال ] نَّه أل  راهتا، و يتناهٰى مقد 

ها]، لِّ ك  ملحالِّ ا خرتاع يف ا اال قادر منَّن ال م  يصحَّ  [أيضًا أنْ جيب  كان 

  .ا ضن عل [عٰىل أبعا الف  ف ما نبتدئه من يوجب وقو   نَّه ال وجهأل 
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يد يف لتزاة امعلوم، وصحَّ  راً أحدنا قاد ونك يفايد زتلفا يضاً وأ 

لوجوه امن  هاج عنخرما بطل وي، ةٍ لَّ عن ا عهنَّ ة توجب أ الصحَّ 

 . هاكلِّ 

من  مما تقدَّ نكون قادرين  د ماجوو عٰىل وجوب لُّ ا ما يدمَّ فأ

مل  يامف حدنا قادراً ون أ ه كان جيب كنَّ غريه، وألق ب يتعلَّ ملعدوم الا أنَّ 

 . يزل

 القدرة ال بدَّ  و أنَّ ه يف بعض القادر، فهعٰىل حلول دلُّ ي  ا مامَّ فأ

 بنيق بني عدمها وفر وال ال،احلجب له يون اص ملصختا من اهفي

 لَّ حي  بأنْ ل إالَّ عقَ يُ ص للقادر هبا ختصاا الة، وري خمتصَّ وجودها، غ

 عضه.يف ب

له مح ثقلي ذيمحل اجلسم ال عليه حدنا قد خيفُّ وا نَّ إف وأيضاً 

حدٰى إحيمله ب ر أنْ تعذَّ ام تا يديه، بل ربَّ ا محله بكلذإه يدٰى يدحإب

من  ولهنق  ماك إالَّ لذل ال وجهدين. واليب منه ٰى تَّ تأيدين ولا

 إنْ وه ألنَّ  ،فيه الفعلدأ بتَ الذي يُ  حلِّ ملا لول القدرة يفوجوب ح

 يفره دَ مجيع قُ  يكن مه، فمن حيث ملر جسدَ قُ  بجميع ادراً كان ق 

 ها. عل مع االستعانة بغريما يف حدِّ  ىلٰ ع ه ماب ليفع مل ده،ي

املرجع  نَّ أ فهو  ة،الصحَّ  رية غلقدرا  أنَّ ىلٰ ع ا الذي يدلُّ فأمَّ 

ادير من أليف ووجود مقكالت، لِّ باملح ختتصُّ  ٰىل معانٍ إة حَّ الصب

مل  نْ إملزاج، وواعتدال ا]] ٨٢/[[ص  ليبوسات،ارطوبات ولا

ما  م أنَّ  تقدَّ ا فيامنَّبيَّ د وق  .والً قعميكن مل اه نرذكبه بعض ما  نَ عْ يُ 

 ،اجلملة جع إىلٰ رت الً ب حاجيو وز أنْ ال جي كمه إٰىل املحلِّ جع حير

 جيوز أنْ  وليس. ّل جلملة ال املحمن صفات ا راً قادر قادال ونوك

ابه جيإلة، مع للجم حكامً  ، يوجبلِّ حللم كامً حما يوجب  يكون

جياب، اإلع م إالَّ  هدوة وجحالاست بجيه كان ، ألنَّ حلِّ احلكم للم

 لِّ كود وجز اجوعلمنا  ة، وقدنفصل من العلَّ ال ية معلول العلَّ  نَّ أل

يس ل ام اجلامد، وفيف وغريه يفيتألة من ه صحَّ نَّ بأ إليه، يشارما 

 .حيٍّ ب

 ة، واملحّل ب صفة للجملٰى املوجنهذا املع ان جيب يفك وأيضاً 

  يف  يلحتا مسذهو فس. للنني تفتلعٰىل صفتني خمفسه يكون يف ن أنْ 

 ا.هثة، ألمر خيصُّ ملحدَ الذوات ا

 نْ أجلاز ة، لصحَّ اي ة هرلقدا ال أنَّ ويقولوا: ل ليس هلم أنْ و

 ر.ليس بقاد ،امً سلي ون صحيحاً يك

 فيه، عيلٍّ  الف أبوخيام نَّ إو وال نمنع منه،ذلك ز جوِّ ا نُ ألنَّ 

 مها.أحدمن  ولخي ن مل جيز أنْ يدَّ إذا احتمل ض املحلَّ  نَّ العتقاده أ

  قا تتعلَّ دور أو أهنَّ ا مقيكون هل من أنْ  بدَّ  القدرة ال أنَّ  يف :لصف

 :ةجبووليست بمث دول احليسبعٰىل 

ا  عل هبيف نْ أ  مقدور يصحُّ قة بمتعلِّ  غريت القدرة دَ جِ وُ  ول

ة بصحَّ من غريه  ام ينفصلنَّ إالقادر  ر، ألنَّ دقيقة القالنقض ذلك ح

 ا، ألنَّ هذ ىلٰ زم علي ع المنواملو ه.ٰىل بعض الوجونه عالفعل م

ن  ومز جعاالرٰى جمفع املنع، وال جيري ارت منه متٰى  لفعل يصحُّ ا

الفعل كان  قة، ألنَّ لِّ عمت مل تكن القدرةك، لليس كذ، وبقادر يسل

 . وجهٍ  ٰىل كلِّ عمنع، و لِّ ا مع ارتفاع كهب حُّ يص

تعاٰىل  ونه واب نجيب عن كثل هذا اجل]] وبم٨٣[ص [/

لك األحوال ال الفعل يف تد جوو كان نْ إوزل،  ي ملاميف قادراً 

لقدرة وا ،القادر إىلٰ  ال علالفٰىل إع ر يرجمر ألام تعذَّ ه إنَّ نَّ ، أليصحُّ 

واحد  يوجد كلُّ  بأنْ  قة،علِّ متين فهي الضدَّ عندنا ب تقتعلَّ  وإنْ 

قدرة ك الوجوده. وكذل  بام يصحُّ ق إالَّ تعلَّ ه، فلم تبمن صاح بدالً 

 نَّ وقوعه يف الثاين، أل ن ال يصحُّ كا نْ إورش، اعليف ا يصحُّ  بامق تتعلَّ 

لعارش ل ابقادر ق صّح من الي مل  وإنْ  ،رش العاب قعلِّ ر املتهذا املقدو

قٍت هو يصحُّ يف وف - قتلو اختصاصه باإليه وإىلٰ  عيرجألمر  -

لو مل تكن ليس كذلك ن الوجوه. و وجٍه موقات وعىلٰ من األ

 .قة بمقدورتعلِّ رة مالقد

  مايفعل هبا يف الثاين نْ أ  ال يصحُّ ن كا نْ ة وإردقال أنَّ  ىلٰ ع

 الثاين ه يفعوقو ت بام يصحُّ وق  كلِّ  يفة قمتعلِّ  يارش، فهبالع خيتصُّ 

 ع املنع.فارتذا إ

 - احلدوث  هالَّ لوجإال يكون  ق القدرةتعلُّ  أنَّ  يف ا الكالموأمَّ 

 يقدرال در اقالا أنَّ بيَّنَّ حيث - كتاب مستقًىص يف هذا ال وقد مٰىض 

 حلدوث.ا ىلٰ ع الَّ إ

ت كان لو  ا هو أهنَّ ف فعل، وجبة لل غري م رة القد  ا الكالم يف أنَّ فأمَّ 

 ب األسباب. والجيا إ ل أو ل الع جياب إ توجب  نْ ن أ م  خيُل  مل  موجبةً 

 به إالَّ  ق  تتعلَّ ، واله حاالً وجب لغريأ ة ما  لَّ ع ال   ألنَّ  ة، تكون علَّ  نْ وز أ جي 

ة درلق ا  ق علُّ ت  يل يفستح ا م ذ ه و  دة وهو موجود. موجو وهي 

  ق. علُّ الت بطل   دَ جِ ا وُ ذإ عدوم، ف  وهو مإالَّ   ه ق ب ا ال تتعلَّ ، ألهنَّ باملقدور 

ن وجه حاجته  قدور، لكاامل ة يف حدوثعلَّ نت الو ك وأيضاً 

عن  ضاً حادثة أي تكون أنْ  ةيف القدر ثه، وهذا يوجبحدو هاليإ

 .هلة ك بام ال هنايل ذلصتوجبها، ويتَّ خرٰى أُ ة علَّ 

 يف ذلك ور القدرة، وال جيوزنع من مقداملز وال جي هأنَّ  ىلٰ ع

 ة.العلَّ معلول 
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ها،  بموجاملنع من  زَ وِّ ُج ة ولَّ ا عإهنَّ  :لقي متٰى و] ]٨٤ [ص[/

 ب. سبا ح بأهنَّ فقد رصَّ 

يكون  كان جيب أنْ  ههو أنَّ ف، سبباً  نيكو ل أنْ بطِ ا الذي يُ وأمَّ 

هذا و ب،بسل العاففعل من ب بَّ سامل ٰىل، ألنَّ تعا هللا ورها فعالً مقد

 د.لتولُّ ايف م اه يف باب الكالنَّقد بيَّ 

 أنْ  أيضاً  جيز ين ملقدرة بالضدَّ ال قعلُّ ت] نذكرهس ذا ثبت بامإ

 نَّ آلخر، وألد] أوٰىل من الوجوبا[ ه ليس أحدمهاجبة، ألنَّ ون متكو

بب الس عيه، وبعد وجودقادر ودواباختيار ال قر متعلِّ واملقد

 عيه.ق بدواتعلُّ الو ردالقا رااختيمن ب بَّ س] امل[خيرج

  هذاز، و ئجاالسبب  جودع وب ممن املسبَّ  ملنعا نَّ إف وأيضاً 

  خراجهم إىلٰ إوة موجبة، رلقدا القول بأنَّ يف  القوم ل غرضبطِ يُ 

 . همها لقدُّ تن الفعل وها مجواز خلوِّ ول بلقا

 معها وال جيوز جيوز وجوده إالَّ  الفعل ال قالوا: إنَّ ومتٰى 

 أنْ درة بون القال تك أنْ يه. لزمهم ف ببس وهي هعم إالَّ  دهاوجو

ب  من املسبَّ  زيَّ ام يتمنَّ إالسبب  نَّ ، ألادهولِّ يُ  نْ أ أوٰىل من عل د الفولِّ تُ 

 .بن املسبَّ ده مع املنع موجو الحومن األ  حالٍ عىلٰ  يصحَّ  بأنْ 

ه ور، ألنَّ ملقد وجودها إٰىل ا  القدرة يف عٰى حاجة دَّ يُ  ز أنْ و وال جي

تاج وجود املح  ألنَّ  رة، لقد ع عدم ام  ور د ق امل  د وج از و جو ىلٰ إ  ي دِّ ؤ يُ 

أمثال مع  وجودها ة جيب صحَّ  كان ه نَّ ألائز، و ج ه مع عدم املحتاج إلي 

 ة، بل يسدُّ ٰىل عني خمصوص اج إ ت حي  اج ال جيوز أنْ املحت  نَّ ، ألمقدورها 

اجه إٰىل احتي  ه معه، وألنَّ جواز وجود ه، يف مسدَّ ن اجلنس م أمثاله 

ود نوع حالة وج ب است ان جي وك ، ه ع ضدِّ م  ه وجود يصحُّ  ال  غريه 

  ك.ل ذ  ا جواز ن احلركة، وقد علم  ضدِّ   مع   ة القدر 

واملختلف فق املتَّ ب ] ققدرة [تتعلَّ ال يف أنَّ  :فصل ]]٨٥ [[ص/

] ذلكقها ب علُّ تة [وكيفيَّ  ، ت العبادأجناس مقدورا من ادِّ تضوامل

 : هووجوه

 وراتمقداس نجأ  من أحدنا بعض صحَّ ه متٰى نا أنَّ قد علم

، يعتمد يف جهةٍ  ] أنْ ىلٰ عدر وهلذا متٰى ق  ع،اجلميمن [ صحَّ  ،عبادلا

 ٰى قدر عىلٰ ت[وممد يف غريها، يعت ٰىل أنْ ع ون قادراً يك ن أنْ م ال بدَّ ف

رادة إلر عٰىل اد، ومتٰى ق ] عٰىل سائرهاقدر اتصوجنس من األ

]، بلومن أفعال الق ذلك لنظر [وما أشبهتقادات وار عٰىل االعقد

ذا زالت إ ةً رسك يرَّ يتح منه أنْ  صحَّ  يمنةً  كحرَّ تي أنْ  حَّ ٰى صومت

كم  جيب هذا احلع ملذلك أمج] بقتعلَّ  ةدرالق نَّ لوال أ و[املوانع. 

 .ورةً ملعلوم رضا

أجراها، تعاٰىل  اهللا] نَّ العادة وأق ذلك بعلِّ يُ  أنْ  دٍ حوليس [أل

] اذه نَّ أ  كل، وذناهذكر بامقة ة [املتعلِّ غايرر املتدَ ا القُ يفعل فين بأنْ 

 حُّ يصالتي  تاجلها ر فينا، ألنَّ دَ قُ هٰى من التنا ما ال يوجود  يوجب

 وبه مساوٍ احلكم ووج هذاٰى، واستمرار ناهتا ال تك إليهتحرَّ ي نْ أ 

لواجب مه حكم اكلعادة وحااده إٰىل سنإلواجبات، فئر اسام حلك

 ت.عاداواجبات إٰىل الد مجيع السناإك

 مان، ويفباألز الفهختا عنيمت ال عادةال ريقط ما عٰىل أنَّ 

ن ذب مكء العقال بعض الوجوه. وقد علم عىلٰ لبلدان، وا

ر يل، ويتعذَّ جلسم الثقامل فيها من حي بأنَّ  لبالد،خربهم بعض اأ 

ر عليه مع  ويتعذَّ  ،كيف شاء ك يمنةً رَّ اخلفيف، ويتح محل يهعل

 .ةً وانع احلركة يرسرتفاع املا

ب ريه، ورضدون غ جنست بصَّ تاخ امَّ لـم علوال أنَّ  ذلك يتبنيَّ 

رضب  وأ  بجنس اصاالختص مل يمتنع يف العاملنيه، دون ما عدا

 علومال ا جتري جمرٰى ادة، ألهنَّ راإلذلك القول يف وك ، تعدٍّ  من غري

 يف االختصاص.

ٰىل إي تعدِّ درة يف الت جمرٰى الق جرامَّ ـل والشهوة ]]٨٦[[ص /

، وال ئاً شي هيتشمن ي ساالن يف كوني أنْ جلنس، مل جيز ال اأمث

 فاته.ص، وبام هو عٰىل سائر الهشهوته بام مث قتتعلَّ 

 تني أيضاً وباملختلف ينق بالضدَّ تعلَّ ة ترالقد عٰىل أنَّ  دلُّ يا وممَّ 

لدواعينا   فناترصُّ  ع بانا اتِّ ما قد علنَّ ين: أ ا متضادَّ يكون مل وإنْ 

ء يشبالة صَّ تكانت القدرة خمولو قوعها بحسبها، قصودنا ووو

قصودنا ا وألفعال عٰىل دواعينا فه، مل يقضدّ و هفخال نود

هي   وما للقدرة ذلك تابعاً ون كي نْ أ ب كان جي واختيارنا، بل

جهة  ٰىل احلركة يفعي إدااليدعوه  تنع أنْ كان ال يمفه، قة بمتعلِّ 

 . كة يف غريهامنه احلر ها، فيقعدويري

 اً رداق  ناأحد ونك دِّ ين، لتضالضدَّ رة ات قدفلو تضادَّ  وأيضاً 

ين جود قدريت الضدَّ ة وان جيب من ذلك استحالوكن، يدَّ الض ىلٰ ع

 ال فرق يف ،ملةحوال عٰىل اجلاأل من  ادُّ ما يض ألنَّ ا، منَّ  نياملحلَّ  يف

ني، يف املحلِّ  ني وجودهبمنها و دٍ واح يف حملٍّ  جودهو نياالستحالة ب

 عىلٰ  اً رقاد ادنكون أح تضادَّ  لو وكان جيب أيضاً  م واجلهل.كالعل

 نيصفت كلَّ  عليها، ألنَّ  اً ن القديم تعاٰىل قادركو ضادَّ يت أنْ ن يلضدَّ ا

من غري  عهمة عٰىل مجيادَّ متض ، فهيعض املوصوفني بعىلٰ  اتتضادَّ 

 قدر عىلٰ يتعاٰىل  هلمنا أنَّ ستحقاق، وقد عاال جهو تبار، باختالفاع

 ين.الضدَّ 
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فاع ترامع  لٍّ حم لِّ كا يف ل هبفعَ يُ  أنْ  القدرة يصحُّ  اعلم أنَّ و

 . بانحصار املحالإالَّ جه قها من هذا الومتعلَّ  وال ينحرصع، نملا

 .فاع املنعتار مع حملٍّ  كلِّ يف  يفعل نْ قادر أ  كلِّ من  حُّ صي وهلذا

يف  نَّ إ، فتمتٰى بقي  األوقاتق بمقدورها يفتعلَّ ت اً والقدرة أيض

 امتا دم الفعهبا األادر الق يفعل أنْ  يصحُّ  ، وهلذاكٌّ بقائها ش

 ق أيضاً ويتعلَّ  ها،ال يتناهٰى مقدور ضاً الوجه أي هذان م يفه .ةيباق 

 ةايعباد بام ال هنال ر] مقدو]٨٧/[[ص  نة ملفختاملجناس ألمن ا

 ات، فأمَّ ارادت واإلوب كاالعتقاداالقل ال  يف أفعبنيِّ  له، وهذا 

 الو يهاجوده فو يصحُّ  خمتلف ق بكلِّ درة تتعلَّ جلوارح فالقأفعال ا

وارح اجل  من أفعالذي ال ينحرصال ألنَّ  ،اً رصحنم الَّ إذلك ون يك

به  قلَّ ها تتعلكنَّ ،ادِّ ضباملت ق القدرةلَّ تتعوقد  ل،ملتامثاو وهو املتضادُّ 

، حداً او املحلُّ  ، إذا كاناجلنس الواحد ق منعلَّ البدل، وال تتعٰىل 

 . بجزء واحدالَّ ، إواحداً  لوقت أيضاً وا

 ينحرصمل  واحدٍ من ر ثكت بأقتعلَّ  لو اهنَّ أ   ذلك:عىلٰ  لُّ يد

لفعل يف با قتلَّ تع ـامَّ لا لوجه، بداللة أهنَّ ا اقها من هذمتعلَّ 

وه، وجال قها من هذه  تعلُّ ينحرص مل ال، وباملختلف حملاوقات واأل

مل يتناه  ق الواحدٰى يف التعلُّ تٰى تعدَّ م مفصالً  هق بغريعلِّ مت كلَّ  وألنَّ 

يتجاوز مل  قهلَّ متع رصح انمتٰى ، وةوشهر والدَ كالقُ  قه،لَّ متع

 ت.دارالواحد، كالعلوم واإلا

 واملحلِّ نس والوقت واجلدرة قالمة قدّ متكون  وال جيوز أنْ 

أحدنا ر عٰىل يتعذَّ ال  أنْ  ] عىلٰ [يقتيض ذلك ألنَّ  ،هٍ غري متنا حداً وا

لوه محي أنْ  ، فيصحُّ درون فيهايتفاضل القاال، وال بأعظم اجل محل

القديم  يامنع أنْ دنا أح نم حَّ صي أنْ  جيب  اً ضيأ  ينقلوه. وكانو

 القادر لنفسه.

 هيانه علذا أعإسم، اجل محل ادنحٰىل أ عال خيف  جيب أنْ  أيضاً و

  محله.عىلٰ  ه معاً يبيدريه، واستعان غ

من   ءإٰىل يش امضطر�  ايكون أحدن أنْ  ال يصحَّ  نْ أ  اً يضأ  وجيب

 .رحوااجل أفعال ، والترادااإلعلوم ولقلوب كالأفعال ا

ه ال نَّ و أ حلكم الذي ذكرناه، وهبارش يف ااملك دتولِّ ملا أنَّ لم واع

 درةقد، والواجلنس واح نه،عل مفي ]]٨٨ص [/[ أنْ  يصحُّ 

 الواحد.زء اجل قت واحد، إالَّ احد، والوو لُّ واحدة، واملح

 رح،وار اجلدَ ة قُ القضيَّ يف هذه  يلوب تساوقر الدَ قُ  وكذلك

ر، دَ لقُ ا جناسأ  عجلمي مٌّ عا وهل ا الفصهذ ه يفكرناحكم ذ وكلُّ 

ي فه ،اً رقها مغاييث كان متعلَّ ن حنت خمتلفة األجناس، مكا وإنْ 

مومه، ع، ووجوهه، ورشوطه، وقالتعلُّ األحكام يف قة فتَّ م

 وصه.وخص

 : الفعل متتقدَّ  نْ درة جيب أالق عٰىل أنَّ لة دالاليف  :فصل

ها إلي جتاام حينَّ إرة دلقا مها: أنَّ تقدُّ  جوبعٰىل و ا يدلُّ ممَّ 

وجود إٰىل امل دم إٰىل الوجود، ونقلله من العونقر وداملق جاخرإل

جوده من بو ج، وخترق باملعدومعلَّ تت نْ أ ب فيجل، االوجود حم

إليها  جا ال حيتارادة، ألهنَّ ه اإلناكرلزم عٰىل ما ذبه. وال ي قلّ املتع

 يف رثِّ ؤة للفعل، ويُ جه يام هنَّ إد، وجو الوإىلٰ  دماد من العنقل املرلا

وكذلك د، يقارن املرا ا وجب أنْ ريه، فلهذن غدو ة جهىلٰ عوعه وق 

 ادة.إلرااه يف عل، كام قلنالفكام حإ يف رثِّ ؤالعلم الذي يُ 

رج السبب ال خي نَّ أل ب،املقارن للمسبَّ السبب  اً ضأي وال يلزم

 كونعٰىل احلقيقة  خرج لهاملبل الوجود، دم إٰىل عب من الاملسبَّ 

 إليه.لة وصلايه وف ةاآللب كلسباو، القادر قادراً 

 رثِّ ؤيُ ا ] ملةوجوب مقارنة [اإلراد من فيام ذكرناه: نَ عِ طُ  نْ إف

] االعتقاد جهة لوقوع هة بالنظر، وأنَّ جلهاانت، كيه من حيث ك[ف

 ارن.قم [غري مو مع ذلك متقدِّ ، وهلامً ع

] تجبام ونَّ إادة راإل نَّ أعنه: جلواب ]] فا٨٩ ص[[/

ذا مل تكن إه ل جزء منوَّ أل اهاحبتص مويه، ر فثِّ ؤيُ  بمصاحبتها ملا

ة، وجوه خمتلف ىلٰ عه عووق از جلو لجميع كاخلرب واألمر،ة لاملصاحب

يس ول. لك ألمر يقارنيكون ذ أنْ  وجببأحدها،  تصَّ اخ اذإف

قع ي نْ أ  صحُّ يظر ال الن ممع تقدُّ  ، ألنَّ رٍ اقع عن نظذلك العلم الوك

ه من كون بدالً ر خآ جهٍ و عىلٰ  يقع أنْ  حُّ ، وال يصعلامً  إالَّ اد االعتق

ر سائ رٰى جم بابلوجرٰى العلم يف هذا اة، ، واحلال واحدعلامً 

 رإٰىل مؤثِّ  عٰىل وجهٍ  اوعه حيتاج يف وق ا ال أهنَّ دات يفملتولِّ ا

جود و نَّ ألب، مسبَّ لل قارناً ميها يكون ر فبل املؤثِّ حب، صام

كون بة صاحم بت جود، وهلذا وجاملوحكم يف ب سبَّ بب، املالس

ومل جيب ذلك يف م، ر فيه من العلؤثِّ ا يُ ملبتدأ ملم احكملعل افلا

 .كامً ن حماك وإنْ د لِّ املتو

ون يف كر املؤثِّ  ل: إنَّ يقا نع أنْ تمم ه غري: إنَّ اً أيض يف هذاوقد قيل 

 لتي، اتلك احلال ناظر يفال كونهو  لنظر علامً الواقع عن االعتقاد ا

 الذي يدلُّ جه لوا عىلٰ  ،للدليبا اً ملاع اد فيها علامً عتقيكون اال

 أنْ  م،حكااأل ر. وليس يمتنع يف بعضلنظم اط تقدُّ عليه، برش

به   يستحقُّ القبيح ال لفع ، بداللة أنَّ يها لم عقدِّ ط متهلا رش  كوني

 .يح بالقبالعامل  حكميف ، أوالً وعاق  اً ملم كونه عاط تقدُّ  برشإالَّ  ذمَّ ال
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اه ومل كرنذ يذط الرشلل بادليبال اً ر كونه عاملثِّ املؤام جعل نَّ إو

الدليل، ب املاً عه من كون الناظر لو خرج ألنَّ  م،ٰىل النظر املتقدِّ إند يس

 .الثاين علامً  عتقاد يفالك ايه، مل يقع ذلعل تهة دخللشب

] جوده[و قارنة يريثمور كأُ  ىلٰ إتاج ل: الفعل قد حيقي نْ إف

م عللاة، وردق اة ووحيلم ع مننة ٰىل بيِّ إ تاجنة فيام حيلبيِّ وا املحلِّ ك

 ىلٰ إعل ف احتاج الوده، فأالَّ وج ٰىل احلياة يف حالإ تاج أيضاً حي

 له؟ كانت مصاحبةة ولقدرا

ال  جةاالباب بجهة احل يف هذا ربعت]] قلنا: امل٩٠[ص [/

 لهصل ليح حيتج إليه مل لٍّ حم ىلٰ إفتقر والفعل املبنفس احلاجة، 

اج ت حي ك مالذك ه، وجودد ونعو حتاج يف وجودهام انَّ إالوجود، و

  هبا  ثحدال لي ،] إليها يف وجودهتاج اح امنَّ إ[  يف املحلِّ  ٰىل معانٍ إ

ر بقائه واستمراا يف حال هكلِّ مور هذه األُ  ىلٰ إاحتاج وجد، وهلذا وي

ا ليهمل حيتج إ ةوالقدر، هجودداء وتيها يف ابكام احتاج إل وده،وج

 .هوذكر ام كلَّ  رقتففا ،ودد له هبا الوججدَّ ل يف وجوده ليتفعلا

 صل املسألة جلاز أنْ  أ يف الذي ذكرناه دليالً جعل هذا  ولو

إليها  جحتا القدرة، الىلٰ إ هء وجودعل يف ابتداالفتاج حا ال: لوقي

ج إليها  اتي [احتلاين املعاو املحلِّ عٰىل  قياسًا  له، مرَّ ع البقاء واستم

 . لِّ ملحايف 

  أالَّ ، فاهب قرتنت آالٍت  إىلٰ  جاتاألفعال ما حي س يف]: أليقيل نْ إف

 آللة؟ ا[القدرة يف ذلك جمرٰى  جرت

ه،  إلي حيتاج للفعل الذي حلةمصا تالمن اآل قلنا: ليس نجد]

القطع ني يف كالسكِّ  ،حلِّ ملا عل، أو يف حكمللف ال� حمان  ما كإالَّ 

وجبت  امنَّ إحراق يف اإل ار، والنامهجرٰى جمراوما طري لا ناح يفواجل

  ا يف من وجوده ، فال بدَّ سم املحرتق جلا يف نفذ ت ا هنَّ أل نة،راقفيها امل

تكن   ومل صابةإلوس آلة يف االقانت ك لـامَّ  اذ] ، وهلتلك [احلال

ن ة مع خروجها عصاباإلع يق ا، وجاز أنْ جب تقديمهوا هل حمال� 

 اجةجهة احل ، ألنَّ ههذا كلَّ  لفختاه انَّما بيَّ  ىلٰ ة عالقدروصفتها. 

زنا وقوع الفعل اجلملة جوَّ  ذههلو رنة، اقن املدو مدُّ قتال إليها تقتيض

 املعدومة.حة جلارا ذلك يف لمث مل جيز معدومة وإنْ درة بق

متٰى دور قاملا وجدنا : أنَّ عٰىل ذلك يضاً أ  ا يدلُّ ممَّ و: رليل آخد

ل  ج يف حاام خرنَّ إو ، مقدوراً  ]] ٩١[[ص / كونهمن بقي خرج 

 حال يف ل لهحاصود جوالدرة لوجوده، والق قبقائه من تعلُّ 

لقدرة. وعٰىل هذا ق اوجها باحلدوث من تعلُّ ث، فيجب خردوحلا

 .لةيل أسئلالد

 املقدور؟ نج مالباقي خير أنَّ  مزعمت مَ ـيقال: لِ  نْ ا أ منه

ال حكون يف ي سم الاجل قد علمنا أنَّ ا نَّ أ  ك:اجلواب عن ذل

 ذلكك كنه لو مل ينَّ ه، ألكام كان يف عدم تعاىلٰ  هللا مقدوراً  ائهبق

 أنْ  يصحَّ ] نْ [أ ب لفعله، وكان جي داً جمدِّ  وقٍت  يف ىلٰ تعا هللاان لك

منا استحالة عل دني، وق الثاين بالصقت الو يف  ببغداد وهو يفعل

 لك.ذ

 عىلٰ  بنيٌّ م ودليلكم بقٰى،ر ال يدَ القُ ر دومق يقال: إنَّ  ومنها أنْ 

 .قاءالب

خ ببقاء بعض لشيومن قال من ا أنَّ ن ذلك: واجلواب ع

 ء ماٰى الداللة عٰىل بقامبن بأنَّ  لكذ نعجيب ن ،ردَ القُ ات روقدم

ذلك  يف أو يشكُّ ا ال تبقٰى  أهنَّ عىلٰ يقطع  نها ميقول ببقائه، من

 اءا البقا فيهرنقدَّ و ل نقول: ل بأنْ عن السؤا بجيي يمكن أنْ 

ا والتقدير يف هذ، لوجودهاام استغنيت نَّ إو ر،دَ عن القُ  غنيتالست

رج من املقدور م الباقي خيساجل أنَّ  انَّبيَّ  قد انَّ أ  . عىلٰ وضع كاٍف امل

ز مل جي نْ إ، وجودمو كلِّ يف  الً ل أصجيع ده، فيجوز أنْ وجو ألجل

 قاء.الب عليه

ار ريف استمتاج حي فالً س االعتامد أنَّ ل: عندكم ايق ومنها أنْ 

جرت  إليها، فأالَّ ه يف وجودفال حيتاج  الرطوبة، جود وىلٰ إوجوده 

 ؟كذلالقدرة جمرٰى 

رار استمحيتاج يف  امد سفالً االعت إنَّ  :ولقنال  انَّ ب: أ وااجل

وجب   دَ جِ وُ  ذاإد االعتام إنَّ ه: نقول ذية، والبلرطوٰىل اإوجوده 

 مرَّ تم اسعدَ يُ مل ذا إ، ودمهن عمع انيمنع م  أنْ لثاين، إالَّ ايف عدمه 

 .باقياً ه، وكان دوجو

  وال ناً سحن يكو  جيوز أنْ عل الذا كان الفإل: قاي ها أنْ ومن

ل حدوثه  حابقائه، وكان كذلك يف ]]٩٢/[[ص  الح يف اً حيقب

 القدرة؟ يف كمثل ذلال جيوز  مَ فلِ دة، حوالوجود اصفة كان  وإنْ 

دث جوه حيقبحه و ل أوفعالر يف حسن ؤثِّ امل أنَّ  :وابواجل

 احلسن والقبح صَّ هذا اختالبقاء، فل ه يف حال لد  جتدُّ الا عليه

 ل احلدوث.بحا

عل رة يف الفا مؤثِّ هنَّ أ إلرادة وا عن ائلنُس  اذإب نجيذا ه ثلوبم

ر ؤثِّ يُ  يجه الذالو . ألنَّ قاءالب لحار يف مؤثِّ   حال حدوثه، واليف

وقد لبقاء، حال ا ندو وثدبحال احل تصُّ والعلم خي ةرادفيه اإل

 ل. لدليل األوَّ منا يف اذا من كاله مٰىض 

 أنْ و ،فرق ادثاحلو قييكون بني البا أنْ  رنكِ جلملة ليس نُ ا ويف
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 عد أنْ خرٰى بدون األُ  لتنيحدٰى احلاإق بيتعلَّ ض األحكام بعن وكي

 لُّ يد عقولة بحسب مام اً ته أيض، وجهعقوالً م ماحلك لكيكون ذ

جهة  ألنَّ  ه،بخالف ذلك كلِّ  قدرةالو ذلك.لدليل من عليه ا

جوده جيب فبو ٰىل الوجود،إم عدل من الهي نقل الفعة إليها جاحلا

 احلادث والباقي.ك املوجود ذل يف اوٰى ستيها وعن نٰى غتسيُ  أنْ 

ال ق بالفاعل حلَّ يتع لفعال نَّ أنهم بكالمنا يسقط طع لأمُّ وبت

فصل ملا  بالا يهف دَ جِ التي وُ للحال  اً رقادق وال يتعلَّ  وث،داحل

] أحوال نَّ نا بأام فرسَّ ربَّ باقي. [ول يوجد لالهذا حكم و، حدث

ٰىل  إ تاجاً ت الفعل حمثبِ نُ  األنَّ  ، ءلبقال احا  يف] كونه [عاملاً  ل منالفاع

ول يف لدخه بانَّ قول: إنء، بل ل حدوث وال بقا حافاعله يف

 ٰى عنه.تغنسد قد االوجو

 ينايف   الدوثه، معنٰى ل ح اح يفه ق بلِّ ه متعيقول: إنَّ  من ولقول

 يف رؤثِّ قد يُ  اً مريدو كونه عاملاً  موال تقدُّ ه لريه أنَّ تفس نَّ ألذكرناه  ام

 الفعل.ا يهلعدث حي يالت جودالو

 لبقاء.ال ال: هذا ال يكون يف حوقي

ال  حيفيمنع  الكون بأنَّ هم طعن ضاً ط أيقِ س]] ويُ ٩٣[[ص /

ذا إاحلالني  فرق بنيال رنكِ ال نُ ا نَّ ا أ نَّد بيَّ ا ق ألنَّ  ،قاءبال احلدوث دون

 ة. جهاهتا صحيحفهومة، ومكانت 

 ألنَّ  ،ثواحلدال ح صَّ ختام انَّ إلكون يف ااملنع  ل: إنَّ قيوقد 

 ل عىلٰ عبالفا قاحلادث يتعلَّ كون ق بالفاعل واليتعلَّ ام نَّ إنع ملا

 .فيهذلك  ال يتمُّ قي ا، والباهنَّلذي بيَّ  اتفسريلا

در اكون الق لتناو أنَّ م القدرة: دُّ ق تعىلٰ  يدلُّ ا وممَّ : آخر دليل

 ادرين، وأنَّ الق  نفسه باختالفيف  خيتلفللمقدور ال قادراً 

 ونالعاملِ ]  [مل خيتلفبقدره، كام دريق ضوبع ،هسبنف قدرم يهضبع

ه ذقهم هلجهات استحقافت اختل إنْ كم، و حلهذا ا كون يفواملدرِ 

 ].الصفات[

ود ج عٰىل مو يقدر إالَّ ال احدنأ  انفلو ك اجلملة،ر هذه رَّ قا تذإو

 ونه قادراً م كعلمنا تقدُّ  امَّ لـذلك، و تعاٰىل مثل  القديميفلوجب 

لتي ذكرناها بني ملطابقة اب اجوولذلك  لثنا مفي وجب هونلك

 ق. علُّ التة فيَّ يك ني، يفكاملدرِ ني ون والعاملِ دريالقا

س انأجيقدر عٰىل  تعاىلٰ ه نَّ أمن  هذا الدليل ه يفبطعنون وما ي

ت يف الوق نس الواحد له من اجل ال هناية ر عٰىل مار، ويقدقدَ يُ  ال

ه كلَّ  ذاه نَّ أل .ذلك ىلٰ ر عدقن ا الكنَّ د وإنْ واح الواحد واملحلِّ 

 قلُّ ة التعيَّ  كيفالختالف فيه إىلٰ ع ا اعتربنا ومل يرجامَّ خارج ع

عاٰىل يم توالقد ،لكعن ذور خارجة مأُ  ىلٰ إل التناول، ب يقةوحق

ي ال رتاع الذخعٰىل اال يها، وقدراس ال يقدر علبأجن صَّ ختا نْ إو

ٰىل ع رنقد وملة، روذكوط امل الرش عىلٰ  ما ال يتناهٰى ىلٰ ا وعمنَّ يصحُّ 

كوننا  ة خيالف كيفيَّ ع العٰىل ذلك أمج قادراً  ة كونهيفيَّ فك ك،لذ

هلا  اد، وجيإلوا ثحدااإل]] جهة ٩٤ص [[/ ي هو ادرين،ق 

 ها. ن غريدوة ذه اجله هي يفنا التساوبأوج

ق  عٰىل تعلُّ ه لنا بلقدرة ما دلَّ م اتقدُّ  عىلٰ  دلُّ يا : وممَّ دليل آخر

اجتامع جب لو ادورهقم ا معوهنب كجوو ين، فلبالضدَّ درة الق

 ين.ضدَّ ال

ة عٰىل قدرهي  : اليق أنْ  ةالطريق به عٰىل هذه نَ عِ وأقوٰى ما طُ 

بته، مصاحو تهجود بمقارنللو أحدمها يفر ا مؤثِّ  أهنَّ الَّ إين، الضدَّ 

م تتقدَّ  أنْ  ، ويصحُّ تأثريها فيه مل يصّح   يصاحبهمليقارنه و ومتٰى مل

ذا إا أهنَّ  غري. اممنه دحامع ودة وجوم ريين، غن الضدَّ ية معار

 رتأثَّ  ،ودٰىل وجإمن عدم هتا وخرج هبا ورارت يف بعض مقدأثَّ 

 ته. فيه بمصاحب

عنه واب ج جدبناه، ال يوتَّ ب الذي ريرتتلعٰىل ا لسؤالاا ذوه

موا يف تكلَّ  لـامَّ م تعيني، ألهنَّ عٰىل ال اهورة كلّ طشيوخ املسب التُ يف كُ 

الراوندي عن ابن  حكيامل بملذها عىلٰ  دِّ الرب واتشاغل املوضعهذا 

دمها أح وجود من بدَّ  ين، والرة عٰىل الضدَّ قدا تكون أهنَّ 

ا هذوا الكالم يف بسطو مها.دأح من عرٰى تُ  ال اا، وأهنَّ بوجوده

الذي أرشنا الشتباه اوا موضع كشتبه، وترس الذي ليس بماجلن

 ،غريه الدي واونالر ناببناه لذي رتَّ ذا اذا مل يقل هإس ليإليه. و

 عليه.  مبنيٌّ ه فساده، والكالم كلُّ إن ل عنعدِ  ب أنْ وج

ذا إلقدرة ا إنَّ ال: ال هذا السؤبطإيف  لقاي ب أنْ والذي جي

احبة صرت باملدمها، متٰى أثَّ  أحيف رةين ومؤثِّ ضدَّ بال قةعلِّ تت مكان

خيرج من  أنْ  ا منهبا مقدوره دَ جِ التي وُ   هذا احلاليف  خيُل ملله 

 نْ إ. فياً ق باق ، أو يكون التعلُّ الباقية ضدادألاوخر آلا ضدِّ بالق لُّ علتا

ن م جرخت ]]٩٥ص /[[ أنْ جب د، واضدق باألن التعلُّ خرجت م

بالبعض  قا يف التعلُّ دخوهل نَّ هذه احلال، ألقدور يف ملاا ذق هبالتعلُّ 

  كلِّ ت خرجت من مَ دِ عُ ذا إا ميع، ألهنَّ ق باجلعلُّ توج من الرخ

 هذا املقدور رت يفأثَّ ملا  لِّ بالك قلتعلُّ ن ات مجرخ ق، ولوالتعلُّ 

 به.ا قهتعلُّ  تبوفيه لث رتؤثِّ  امنَّ إا هنَّ أل للوجود،

 يفهذا املقدور  ق بأضدادلُّ لتعمن اجت ما خر اإهنَّ  يل:ق  نْ إف

 حلال. ذه اه
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من ه عٰىل وجة الفعل حَّ من ص دَّ بق ال علُّ تع ثبوت القلنا: م

احلال  هذه  يف  يوجد نْ أ  حُّ يص ال لعلفهذا ا نا أنَّ علم الوجوه، وقد

 ؟اً ه مرتفعوحكم ق ثابتاً لُّ ة، فكيف يكون التعبتَّ ال

ن  م ال بدَّ  ها،دورات كلِّ ملقاب ةرق القديقة تعلُّ حق نَّ إ: فضاً وأي

 أنْ  خيلو من سبه. ولي قما يتعلَّ  فقة يف كلِّ ومتَّ ة ولتكون معق أنْ 

كان  نْ إ، فهتبو أو وقوعه وثتأثرية الق هو صحَّ علُّ نٰى التيكون مع

 املوجود ألنَّ ، قه والفعل موجودمتعلَّ  ال يكون ب أنْ يجف لوَّ ألا

ة تكون القدر أنْ ب جيين لثاكان ا وإنْ ، ةصحَّ ال عن لثبوتاخيرج ب

ا مقدوراهت ن د عارية مفيها، وال جت رثِّ ؤتُ  نْ دوراهتا قبل أ قة بمقعلِّ تم

م سَّ قيُ  تفع. وحمال أنْ ا مرالثبوت هاهن نَّ هبا، أل قةا متعلِّ مع أهنَّ 

وجد له حقيقة ي له حقيقة وفيام مل دَ جِ فيام وُ كون في قتعلُّ لا عنٰى م

 صول.األُ  نقض كذل ألنَّ  ،خرٰى أُ 

 نَّ الفصل عٰىل أ  صدر [هذا] يف منامهاان قدَّ لذلاليالن دوال

ل بطِ يُ لقدرة وق اتعلُّ  لُّ وجود خيتلا  أنَّ اما هبنَّبيَّ مة، ورة متقدِّ القد

 ه.نابورتَّ  هاحكينذي ال نعلطد هذا افِس يُ  ،يهااحلاجة إل

ن ااء القدرة وبيبقيف الكالم عٰىل  :فصل ]]٩٦[[ص /

 :ح منهيالصح

لك تبقٰى فكذ ال القدرة  أنَّ ىلٰ إ عتزلةن من املواديُّ بغدب الهذ

ام إٰىل م وأصحاهبشوأبو ها ، وذهب أبو عيلٍّ عراضألا قوهلم سائر

 رة.قدبقاء الالقطع عٰىل 

 عىلٰ  ردَ قُ لا ع يفلقطن اع فيف ذلك والتوقُّ  شكُّ والصحيح ال

 مرين،ألأحد ا ع عىلٰ يل القاطدلدم يف الثاين، لفقد القاء أو عب

جويز من الت دَّ  بال الشكَّ  أنَّ ع م يل له.رض من ال دلف لشكُّ او

يقع املنع  امنَّ إو ،ال يبقٰى  جلنس الذيز لكوهنا من اتجويالو لبقائها،

 فقد الدليل.ين لعٰىل أحد األمرع من القط

 ال ايف أهنَّ  فمعنٰى هلمغداديني الب من هوافق نمخي ولبلا اأمَّ ف

 يبقٰى إالَّ  ال يبقٰى  يبقٰى وال نْ ز أ جيو يلذباقي الا أنَّ  عىلٰ  تبقٰى.

 نْ  جيوز أالالبقاء  البقاء، ألنَّ  ليهاع وزها ال جيض كلُّ . واألعراءبقاب

 قاءبلا بنا أنَّ تُ من كُ اضع ا يف مونَّد بيَّ وق ا صفة، وال جيوز هلها حيلَّ 

 امنَّ إ لصفةا ا أنَّ نَّوبيَّ  ،ال بذلكذهب من ق نا مطلبأ . وٰى نعس بملي

 اً اقيلباقي بكونه بل س يت، ولفَ رِ زت وعُ متيَّ ذا إ ٰى معن ىلٰ إد سنَتُ 

 اطل.بفالتعليل ، جوده مستمرٌّ و أنَّ ك ائدة وصفه بذلصفة، وف

ب لوجوا إٰىل معنٰى، دهسناإز نا صفة مل جيكانت هاه ولو

، ومتٰى كونه باقياً  من بدَّ  فال دهوجو رَّ مت اسمتٰى ٰى رت حصوهلا. أَال 

ذا كان إ ةٍ علَّ  ىلٰ إد سنَام تُ نَّ إفة والص ،اً اقيب نة مل يكاحدحالة و دَ جِ وُ 

 دة.ها واحوط كلُّ والرش، صلال حي واز أنْ حصوهلا جل زجوا

قاء  عٰىل بستدالَّ ا امهنَّ إم من بعده فوأبو هاش أبو عيلٍّ  افأمَّ 

بينه وبني  زاً كو اولهبتن مهالمر غأي ن أنْ حيسنا دحأ  القدرة: بأنَّ 

اوله ذا مل يتنإ المالغ ]]٩٧[[ص / يذمَّ  وحيسن أنْ افة، مسلغالم ا

 سعر الذي يتَّ القدن ما من الزيميض نْ وله بعد أايتنه مل ٰىل أنَّ ع كلذ

مل  ه عٰىل أنْ يذمَّ  نْ حيسن أ  عاطاها، والافة لو تسوقطع امل للمناولة

مكانه من وهو يف  -يه ف امكون ي نْ جب أ في يه.لعر فعل ما ال يقدي

قاء، ز عليها البجيو بأنْ  ون إالَّ كال ي، وةعٰىل املناولة قدر -لقدرة ا

درته الكوز، ل بقاوتنه وبني الكوز التي بين ةساف إذا قطع املٰى تَّ ح

 عىلٰ حُّ وقوعه هبا يصما ال  ن قدرة عىلٰ تكو  أنْ ة ال يصحُّ رنَّ القدأل

 وجه. 

  نَّ قال: إي ن أنْ من املمك نَّ أل ، تمرٍّ سم غري  اطلل بالتدوهذا اس

 يهلعرت ذَّ تع ولة، وإنْ نا املعىلٰ قدرة  هيف مكان وهوالتي فيه ة درالق

 . دوله عن قطعهااملسافة ع بعداملناولة مع 

 ت فيه يففعلا لو اولة، أهنَّ نعٰىل امل ا قدرةعٰىل أهنَّ  يدلُّ لذي وا

 .اه هباولتن هيف  الكوز ليصحَّ ىلٰ إ أقرب املحاذيات

يد بع ه، وهوفيقدرة ت الفعلذا إب فيجيقول:  نْ أ دٍ حأل وليس

هبا  صحُّ التناول ال ي نَّ وله، ألرة عٰىل تناقد يكون أنْ  إالَّ  من الكوز

ه أنَّ  كيقع. وذل بتقدير مل ام كان يصحُّ نَّ إو ه،وجه من الوجو عىلٰ 

هو و ه،ت فيفعل ز وإنْ الكوة عٰىل مناولة دريكون ق  ري ممتنع أنْ غ

ت فيه لفعلو  اأهنَّ ب املناولةة عٰىل عد قدرا مع البهنَّ أ  معلَ يُ و د بععىلٰ 

 يصّح  ه ملا قدرة عليأهنَّ  ، فلواللتناوله هباوز الك نم و قريبهو

 .ذلك

  يقع يفامقة بتعلِّ مالقدرة  ه املسألة أنَّ  هذيف ناوعند خمالفي

 يف ودةجوملالقدرة ا أنَّ ة، واألماكن البعيدو ستقبلةاألوقات امل

  حن نعلم ون ،ارش قع يف الع ما يرة عىلٰ دل ق وَّ ت األوق لايف  رداالق

يقع يف  لذياين املقدور الثا درة يفعل هبذه القيف ه أنْ نم يصحُّ  ه الأنَّ 

 يه.ة علدرق  كانت عارش وإنْ ال

د داادر ببغجودة يف القدرة املوقال إنَّ  :لون أيضاً وكذلك يقو

جه   وا عىلٰ هب يصحُّ  الكان  إنْ ، وةبرصٰىل الكون بالين عقدرة يف الثا

 الوجوه.ن م

 وهوذلك  درة عىلٰ ق كيف تكون قيل هلم: ا ذإ]] ف٩٨[[ص /

 ٰىل وجه؟ع اهب صحُّ ا ال يممَّ 
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يفعل هبا  أنْ  ال يصحُّ  كان إنْ و ا: هذه القدرةيقولو بأنْ  روااعتذ

ٰىل إقيت ذا بإا ليه، ألهنَّ ع هي قدرة العارش، فما يقع يف  الثاينيف

 اً أيضهلا مل يكن. وحال د  جتدُّ ن غريم هيا فهب ليفع أنْ  حَّ ص رش العا

العارش.  يف ، لفعللوقت التاسع ادر يفالقت يف الا فعأهنَّ رنا لو قدَّ 

موجودة ة وهي بالبرص ثاينال عٰىل الكون يف يف القدرة رونويعتذ

 جودين. ذين املوهداد مثل غبب

عن اطاللعذرين يعتذر ين اك: أنَّ مثل هذذلواب عن واجل

قريب و هو -ه هذه القدرة ت فيفعل: لو ليقوف ،زالكو لي دلعىلٰ 

ا  لَّ عٰىل أهنَّ فد ، ال هلاد حغري جتدُّ من اول نتهبا امل لفعل -كوز من ال

 مع البعد.درة عليه ق 

 مل يقع. ذا تقدير حلالم: هلتق  نْ إف

ذلك  كان نْ إال مل يقع، فح  تقديرلتم عىلٰ عوَّ  م أيضاً تلنا: وأنق 

 م. ليكوع مكل فاسد فهو

لك فيام تقدير ذ نَّ إرة، فلقدرنا بقاء ادَّ ل: لو ق ونق نْ أ  اً أيض انلو

ء مع البقا تكانيبقٰى جائز ل ال ه أنَّ ع عىلٰ قطَ يُ  أو قائهب يف كُّ َش يُ 

 د هلا حاالً ما جدَّ  راملقدَّ  ءة، والبقاهبا املناول صحَّ  لفعَ يُ  أنْ  يصحُّ 

 ةقدر ]لحواأل[ايكون يف مجيع  أنْ  انت عليه، فيجبك وهي ما

غداد باملوجودة بوالقدرة  .ةه البتَّ في ا ال فصلممَّ  ، وهذاةاولنملاٰىل ع

ة هبا يف لبرصوقوع الكون بات يقذا بإ يصحَّ  يف أنْ م قع هليي أ 

 أوقات ىلٰ إسافة مليف قطع ا من ذلك حلاجتهكثر أ  أو العارش مثالً 

 قدرةا هنَّ أ  معة لكون بالبرصين ايفعل يف الثا نْ أ ال يقدركثرية، وهو 

ا ون أهنَّ يك  أنْ تيضيس هذا يقذ لألوقات، إئر اوسا اينثال يفيه لع

 هلم إالَّ  يبَق ال غريه، فلم و ء امع بق وقوعه هبا صحُّ ال ي ماعٰىل  ةقدر

 فه. خال قعو ي ملاالتعدِّ 

ف  مع وقوع خالكان جيب  قال هلم: ي فحينئذٍ  ]]٩٩[[ص /

 ىلٰ عا، هب هوقوع يصحُّ  بامقة قدرة متعلِّ ن ال تكوقدور أالَّ ملذلك ا

ن يف دليل ن الطاعم م بذلك فارضوافسكم ألنرضيت إنْ  وجه

 ه.ز بمثلوالك

 وهو: أنَّ  ،اشميب هأ ة بدليل درقلبقاء اوا عٰىل دلُّ است نْ إف

، و ببغدادهالقادر و وجودها يفة فيجوز البرصون بلكا القدرة عىلٰ 

 حَّ صي نْ دوثها، فيجب أ يل حة عٰىل ما يستحدرتكون ق  أنْ  وحمال 

يكن   ملالَّ  بعض الوجوه، وإعىلٰ  ةذه القدرة هبرصبلبا نوكلا وعوق 

فة املسٰى يقطع احتَّ ، ٰى يبق أنْ  بهبا إالَّ عه وقو حُّ وال يص قدرة عليه،

 داد والبرصة.بني بغ

ٰىل دليل الطعن ع ا إليه يفنقة قد أرش ٰىل هذه الطريعن علطوا

 ىلٰ عدرة القذه هبة الكون بالبرص وقوع ا نقول: يصحُّ نَّ كوز، ألال

ة، املكان إٰىل البرصريب ق  ل فيه وهوفعَ تُ  بأنْ  اهني: إمَّ الوج ٰى دحإ

ا، در ببقائهقي نْ الكوز. أو بأ ذاهبل فعَ مستحيل، فيُ  غريائز جا وهذ

 . حال هلا  دغري جتدُّ  الكوز هبا من ذلك عليف أنْ  فيصحُّ 

 . كان جائزاً  وإنْ أو ملا مل يقع ، املحال : هذا تقديرقيل نْ إف

، والطعن املسكت لكوزل اي دليف كل ذىلٰ ع كالمال ٰىض م قدف

ن  عٰىل الكوثاين اليفة هم قدردالقدرة عن من أنَّ  اهرنما ذك

عل هبا يف نْ أ ادقادر وهو ببغددها يف الووج مع وال يصحُّ  ة،رصبالب

ٰىل إ الَّ إ يف ذلك وال يفزعون ٰىل وجه.عة بالبرص اين كوناً يف الث

 ثله. ا منملعتا اسذإ هروكِ نيُ  أنْ  بجي ا مل يقع، فالر ملتقدي

 ،راً نه قادوتمرار حال أحدنا يف كاسعٰىل ذلك ب لَّ دِ استُ  نْ إف

ه ليإ أو ملا حتتاج ا للقدرةإمَّ   بضدٍّ ة إالَّ صفلان هذه ه ال خيرج عنَّ وأ 

حدنا أ  د، ألنَّ حة الفساض]] وا١٠٠ /[[ص يقةقدرة. فهذه طرال

 يعلم فيفك دراً قا هنكو جيد من نفسه ، الاملذهب الصحيح عىلٰ 

 ؟هرمراستا

ون كي لبقاء، كام يمكن أنْ ل يكون الستمرار يمكن أنْ ا ثمّ 

  كان حمتمل  اذإحال، و  كلِّ يف لعرة الفتعاٰىل لقد ديمالق دديلتح

 مريداً  اكون أحدن قد يستمرُّ و ؟ٰىل أحدمهاع عقطَ يُ لألمرين كيف 

 دة.ارإلة واقاء الشهولك بة، ومل يوجب ذثريك قاتاً أو ومشتهياً 

. غري دٍّ  بضعن هذه الصفة إالَّ ال خيرج ادر لقا نَّ أ  :معواهدو

د كرناه من حتديذ ايكون مل جلاز أنْ  مَ لِّ و ُس لو ف فيه، م، واخلالمسلَّ 

 قدرة.لا

لو كان  يف الثاين جود مثلهالقدرة بجواز واء ابق ق يفا التعلُّ فأمَّ 

 راضألعا منه مثل ، وما لهلا القدرة ال مثل طل، ألنَّ هلا مثل فبا

بالشهوة ة ا منتقضقة فيه، ألهنَّ ذه الطريل هعامتسا حُّ صيال 

 اء.نلفورة واصواإلرادة وال

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ كراجكي (تلح ا)/ أبو الفت١ (ج دالفوائكنز 

 ،لفعلاطاعة عن تبري باالسز يف التعتجوُّ ال ]]١١٧[[ص 

 :يهنفيها عن نفوب 

في ل بنفعلانفي  نع عربَّ يُ د ق  ]هأنَّ [ تعاىلٰ  اهللادك اعلم أيَّ : لفص

لثقله  ،شيئاً  علال يف هم أنَّ علَ يقال ملن يُ ف ،وجمازاً  عاً طاعة توسُّ االست

ة قيقاحل كان يف وإنْ  ،عهال تستطي كنَّ إ :ر طبعه منهفونو ،قلبهعٰىل 
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 تطيع أنْ تسك ال إنَّ  :ه يبغضهعلم أنَّ يدنا ملن حويقول أ  ،له مستطيعاً 

ض الذي لمريل لايقو ،كيل عليثق لكذ  أنَّ املعنٰى و ،يلَّ تنظر إ

 ،هتطيعسي حلقيقةاوهو يف  ،تطيع الصيامتسك ال إنَّ  :هده الصومجي

 ه. نه موثقل ينال ،يهعل لتدخ ةٍ ولكن بمشقَّ 

حكاه عن  فيام )اسمه جلَّ (ول اهللا ل ق وَّ تأهذا املعنٰى يوعٰىل 

 هَ  :قال له موسٰى  يثح ،ٰى ذي تبعه موسلعامل الا
�
ت
َ
 أ

ْ
 بِعُ ل

َ
 ك

 ٰ
َ َ

�  
َ
 أ

ُ
� 

ْ
مَ عَ ن

�
 ِ�م�  ِن ل

�
 ا ُعل

ً
دا

ْ
  �ْمَت رُش

َ
 ق

َ
ْستَِطيإِ ال

َ
ْن �

َ
 ل

َ
ك

�
  َمِ�َ عَ ن

 َصْ� 
ً
 وال ك ال تصربنَّ أ  :املعنٰى فيه ]،٦٧و ٦٦: [الكهف � ا

 بنفي نفي الصرب  عن عربَّ ف ،طبيعتك ه يثقل عىلٰ وأنَّ  ،كليع خيفُّ 

 قول لكذ عىلٰ  فيدلُّ  ،يعتطمس فهو قادر الَّ وإ ،تطاعةاالس

 َستَ  :هبه لواج يف  ٰى موس
َ
 ش

ْ
 اَء اهللاُ ِجُدِ� إِن

ً
  صابِرا

اجلواب  حقِّ  منو ،طيعاً اء اهللا مستش نْ إ :لقي ومل ]،٦٩[الكهف: 

يف  ةة املذكوراالستطاع أنَّ ٰىل ع بهجوا فدلَّ  ،الطابق السؤي أنْ 

 ا.نكام ذكر ازاً جم عل نفسهبارة عن الفداء هي عتاالب

 :اً عرش نشدهأ و ،اً كثري ذاه اسل الند يستعمق و

   ات لست أسطيع تركهاأرٰى شهو

  اإلثم واقعتها رضر وأحذر إنْ  

 ]]١١٨[[ص /

    رشدهاتبرصو ينس تنهافال النف

  معلالعقاب عٰىل  كره إتيانأ و 

  ،كهاست أسطيع ترل: (قولهب ٰى عر عناالش أنَّ  يف لسنا نشكُّ و

 ة يفاعطتاالس ِف  ينه ملنَّ أ و ،م طبعهال يالئيه وعلتركها يثقل  أنَّ 

: ولهقنفيها مل يكن معنٰى ل دولو كان أرا ،عن نفسه احلقيقة

العقاب  نتياوأكره إ( :ولهوق ،)اإلثماقعتها رضر و نْ ذر إحوأ (

 .)ٰىل علمع

  امَ :  ل قول اهللاملعنٰى يتأوَّ ذا اه وعىلٰ 
َ
� َ  ْستَِطيُعونُوا �

َ
ن

 �نُو اَع َومَ مْ ا�س� 
ُ
 بِْ�ُ ا �

َ
 . ]٢٠ د:وه[  �ون

لها كراهتهم تأمُّ و ،امع آيات اهللا تعاىلٰ اهلم استستثقال مهنَّ أ  ووه

  دَ هِ ام يقال ملن عُ ك ،عع السممن ال يستطيٰى جمر اروج ،رهاوتدبُّ 

 عيع استامطما يست :تناج والبيِّ جَ حلُ ع اتاماسناد واستثقال منه الع

 .لهر ذكَ يُ  وما يطيق أنْ  ،احلقِّ 

 :األعشٰى قال 

   لحتمر بركال ع هريرة إنَّ ود

  لرجلا اأهيُّ  اعاً ود قتطي لهو 

عليه من ته قدر فٰى ام ننَّ إو ،قادر عٰىل الوداعه ونحن نعلم أنَّ 

 َومَ  : قولهٰى معنو ،واالستثقالة يَّ هالكرا حيث
َ
نُوا  ا �

 
ُ
 ِ�ُ بْ �

َ
م يهال جمدية علو ،ة هلمعتكن ناف أبصارهم مل أنَّ  � ون

ت فتان امَّ لف ،ها مهُّ فتو يات اهللا ل آتأمُّ اضهم عن إلعر ،اً نفع

ال قكام ي ،اإلبصار نفسه مهينفي عن إلبصار جاز أنْ منفعة اعنهم 

وال  عتسمما لك ال  :لهأمُّ تدل عن العا احلقِّ عن عرض املعن 

 .تعقل

وهو  ،رخآ  وجهٍ اآلية عىلٰ  هذه  ملرتٰىض يف ارشالل وقد تأوَّ 

 مَ  :هقوليف  )ام(يكون  نْ أ 
َ
َ ا �  ا�س� تَ سْ نُوا �

َ
يست ل عَ مْ ِطيُعون

لتك ما صوا ال :قوهلم ]]١١٩[[ص / رٰى ري جمجت لب ،فينلل

 :اهللا تعاىلٰ  الق شمس.  تك ما طلعتودَّ  مىلٰ ع قيمنَّ ال أُ  ،الح نجم

 َُض ي 
َ
� 

ُ
 اَ�ف

َ
َعذ

ْ
  امَ  اُب ُهُم ال

َ
 ا�س� وا �َْستَِطينُ �

َ
 مَ ْمَع وَ ُعون

َ
 نُوا ا �

 ُ�ِ
بْ
ُ
� 

َ
وا كان ما هامال عذاهبم ودوصتِّ ٰى ايكون املعنو ،� ون

 .ءً ايحأ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠اد/ الشيخ الطويس (ت قالعتاد فيام يتعلَّق بااالقتص

ان يوب  يف االستطاعة ماليف الك): ٢فصل ( ]]١٠٣[ص [/

 ا: أحكامه

ةٰىل الفعل بدالدر عقا االواحد منَّ ه ر، وتعذُّ هالفعل من لة صحَّ

 أنْ  دَّ ب الو،  مجيع الصفاتام يفساواهتاء، مع محيمن األ  غريهعىلٰ 

رالفعل   منهحَّ ص ن منوكي . وهذه املفارقة هعلي مفارقًا ملن تعذَّ

ليها، إعة ة الفعل راجحَّ ص ، ألنَّ دون أخواهتا يِّ ة احللمجإٰىل  دتستن

 ع أوبة أو الطٰىل الصحَّ  ذلك يرجع إ: إنَّ الق  ل بذلك قول منفبط

 ىلٰ إع مجيع ذلك يرج نَّ قواهلم، ألالف أ ختعٰىل ا جةل األمزدااعت

د مع ألهنَّ  تستند إٰىل معنٰى، ه الصفة، وهذلةمن اجلود حلِّ امل ا تتجدَّ

قة . وهبذه الطريطورشال والتساوي األحومع د دَّ تجال ت نْ أجواز 

 عاين.ثبتنا املأ 

هذه و  بقدرة،اً ا (قادرنَّيكون الواحد م أنْ  لكذ فيجب من

 نَّ أ  ه. بداللةبضدِّ ه، ومثله، وبخالفوب، ءباليش علَّقدرة تتقال

ذلك. أَال   مجيعف يفيترصَّ  حَّ أنْ درًا، صان قاك ٰى ) متانَّحد ملواا

ك يمنة يت  أنْ عىلٰ ن قدر مترٰى أنَّ  ك يرسحيت قدر أنْ حرَّ ة، رَّ

قدر  ة؟ (وكذلك منتضادَّ م ني]] اجلهت١٠٤ص /[[ ة يفكحلروا

ياء ليف، وهذه األشتأالصوت والعتامد والعٰىل ا ردكة ق احلر عىلٰ 

ر ٰىل سائقدر عت ادعتقاالاٰىل ر عدق  نمك خمتلفة). وكذل
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ة  تلفخمء األشيا رادة والكراهة، وهذه إلعٰىل ا أجناسها، وقدر 

ء، وبمثله،  يشعلَّق بال ت ة ت أنَّ القدرىلٰ ع كلَّ ذلة، فد متضادَّ و

  ء اليشب  لَّق القدرةتتعو مل ل وأيضاً   .ان له ضدٌّ ه، إذا كوضدِّ  فه،خالوب

  نابل ك  ،ه حوال وأ  هعي ا ود قع الفعل بحسبمل ي ه وبخالفه بضدِّ و

من   ة. فكان ال يمتنع أنَّ ره من القدسب ما يوجد فييقع بح ب أنْ جي

  الداعي إىلٰ  عاهالقعود، ومن د نهمم يقع إٰىل القيا اعي الد ه عويد

يست  ة لرلقدك. والوم خالف ذعتامد، واملعلاال  نهم  احلركة يقع

  قدر ل ا ر وقدبداللة أنَّ م عل، الفاعل هبا الف ر بل خيتاوجبة للفعل م

 بطل ذلك. كانت موجبة ل   ره، فلواختياو  ه يدواعل ع تاب

نَّ ه، بداللة أة لصاحبمن تكو أنْ  القدرة قبل الفعل دونو

ود، فلو الوج ىلٰ عل من العدم إج هبا الفرليخحيتاج إليها  ةدرقال

اء بقحال ال  فالفعل يفوأيضاً  ا.ه عنتغنٰى سقدورها الوجد م

غي فينب ه،دو وجالَّ لك إلذ ةلَّ ع ، والة بال شكٍّ لقدريستغني عن ا

ل حا ستغني عنها يفي أنْ   ىلٰ نا علفقد دلَّ  وجوده أيضًا. وأيضًا  لأوَّ

 ال. حملك ين، وذ الضدَّ عىلٰ  ة قدرةأنَّ القدر

در  ا ، (والق نإليامٰىل االكفر قادر ع  عىلٰ ر ادثبت ذلك فالق  فإذا

  ا مهدأح إنَّام خيتار ة، و در عٰىل املعصيقاالطاعة ٰىل ]] ع ١٠٥[[ص /

ر عٰىل  دفر غري قا ولو كان الكا ختياره، سوء ا فب  ر الكف ر ااخت  فإنْ 

يطاق قبيح،   ال  ا كليف من، ألنَّ تيامباإل  هيف سن تكل ح اإليامن) ملا 

  يف ما ال لك إنَّ ت :قلنا  ام باإليامن، وإنَّ ف كلَّ م ة عٰىل أنَّهعت األُمَّ وأمج (

  ط قن تكليف األعمٰى قبح ركوز يف العقل م ألنَّه قبيح)يطاق 

قلها.  ن الثقال و ز محل األجساموالعاج ْدو،لعَ ا قعدمل او حف، صا ملا

علَّة   وال (ذلك،  لعقالء عىلٰ ع ا جتامال رضوري  ك والعلم بقبح ذل

  ك مل ارتكب حسن ذل ومن  ق، طاكليف بام ال ي أنَّه ت إالَّ لذلك) 

ب  ام ُيَرض ل، كب األمثا طه برضغله عٰىل ُينبَّ ام ته. وإنَّ ملكا ا م منَّ  حتسن

  دفعوا العلم الذين  لعنودا باوأصح  ةيَّ سطائسوف ل ل لا مث األ

  معهم، ألنَّ كن  يمال ج الحتجااات، وإالَّ فوريَّ والرض  باملشاهدات 

ن دفع  ، فمضح إٰىل ما يتَّ  دَّ يغمض لري فيامإنَّام يصحُّ  اج جاالحت 

ألنَّه ال   ه، أوضح من إٰىل ما هو  بالردِّ  احتجاجه  ن ال يمك ات ريَّ والرض 

 فسه. ٰىل نع ب االب دَّ ها س دفع  من ف  ت،اوريَّ ح من الرض أوض ءيش

ر معما يت ال يطاق هو كلُّ  قولنا: تكليف ماملراد بوا ل، الفع عهذَّ

اآللة، فإنَّ ، أو عدم ملعلدرة، أو عدم اقال ك لعدمسواء كان ذل

 .تاختلف إنْ ويف، التكلح يف قب ساوٰى يت كلَّ ال

*   *   * 

  :) ـه ٤٦٠يخ الطويس (ت  الش   )/ ٥القرآن (ج    رييف تفس  التبيان 

 : عاىلٰ قوله ت [أية يآلاويف  ]]٥٠ص [[
َ

 ال
ْ

ل
ُ
لِ ق

ْ
�
َ
  أ

ُ
ِ� ك

ْ
  ِ�َف

 
ً
عا

ْ
ف
َ
 وَ �

َ
 ا إِ  َ�� ال

�
  مَ ال

َ
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َ
 وْ �

ْ
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َ
ُت أ

ْ
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ُ
مُ  ك

َ
يَْب  ل

َ
غ
ْ
 ال

َ
ْ  ال

َ
�

ْ
  ُت ْستَك

َ ِمنَ 
ْ
 �س�  اِ�َ ا َ�س� مَ ْ�ِ وَ  ا�

ْ
  وُء إِن

�
نَا إِال

َ
وْ  َو�َِشٌ� لِ يرٌ  نَذِ أ

َ
ٍم  ق

 
َ
ِمنُون

ْ
رة قبل الفعل، القد نَّ أٰىل لة عدال ]]١٨٨ :فعرا[األ � يُؤ

  :قوله نَّ أل
ْ
ن
ُ
ْو ك

َ
 ُت �

ْ
ع

َ
  أ

َ
 مُ ل

ْ
  ال

َ
 غ

َ
ْ ْستَ يَْب ال

َ
�

ْ
َْ�ِ  ُت ك

ْ
 هفيد أنَّ ي ِمَن ا�

غيب ملا و علم اللعل ع الفم رة إالَّ دتكن القو مل له نَّ أل ،كان قادراً 

 خالف اآلية. وذلك ،ثار من اخلريتكنه االسمكأ 

*   *   * 

 : ه تعاىلٰ [أي قولآلية ا يف ]] و٢٢٥[[ص 
َ
ْو �

َ
 عَ �

َ
  ن

ً
َرضا

 
َ
 وََسف

ً
ِر�با

َ
 ق

َ
 ق

ً
 دِص ارا

َ
 ال

ً
 ا

�
 بَُعوَك وَ �

َ
يْهِ عُ �َ  ِ�نْ ل

َ
 َعل

ْ
  مُ َدت

ُ
ة

�
ق

�
 ا�ش

 
ُ
 ووََسيَْحِلف

َ
وِ هللاِ بِا ن

َ
َ ا تََطْعنَ اسْ   �

َ
نَ �

ْ
وَمَعُ�مْ  ارَج

ُ
ِلك

ْ
ه

ُ
�  

ْ
�
َ
 أ

َ
 ن

ُ
َسُهْم  ف

عْ  َواهللاُ 
َ
هُ �

�
ُم إِ�

َ
  مْ ل

َ
 ل

َ
 ِذبُ �

َ
أنَّ  ة عىلٰ ]] دالل٤٢ة: وبتل[ا � ون

م الق االستطاعة  ا أ أمرأحد  منخيلون  بل الفعل، ألهنَّ  نْ ين: إمَّ

 مل أو، واعليه ومل خيرجوقادرين  جروستطيعني من اخلما ويكون

 بل تقيف املسم لو قدروا وا أهنَّ فنَّام حلإوين عليه نوا قادريكو

ل رة قبقدلانَّ أ  تد ثبفق لوَّ األكان  جوا، فإنْ خلر ]]٢٢٦[[ص /

لو ه أنَّ  لك وبنيَّ ذفقد أكذهبم اهللا يف  كان املراد الثاين ، وإنْ الفعل

 ىلٰ ة عم القدرقدُّ ك أيضًا تل ذملا خرجوا، ويف عةااالستطفعل هلم 

ة لة السفر وعة عٰىل آعاالستطا احيملو أنْ  ر. وليس هلمدواملق دَّ

قة يقحنَّ فإ ،رةورض الظاهر من غريترك اد، ألنَّ ذلك هاجل

ز. اهبا عٰىل رضب من املج ام ُيشبَّه غريهاوإنَّ  القدرة،طاعة ستالا

ر صدَّ لعاآللة وا كان عدم اإذ نَّهأ  عىلٰ  ر فمن يف التأخُّ  هاحبة ُيعذِّ

 عذورًا.م يكون وٰىل بأنْ رة أ قد هيس فيل

*   *   * 

 مَ  :وقوله]] ٤٦٤[[ص 
َ
 اا �َْستَِطيُعوونُ ا �

َ
ْمَع َومَ ن   ا�س�

َ
 ا ونُ �

 
ُ
 وبِْ�ُ �

َ
 هم سامع احلقِّ يه كان يثقل علنَّ أ  :ناهمع ،]٢٠ هود:[ �ن

 .فالن ىلٰ إالنظر ال يستطيع  النف ل:ايق، كام هورؤيت

، علاجلارحة للفهبا  عطاي تنة التقوَّ ستطاعة الاال وحقيقة

 ه يستطيع. نَّ اهللا: إ يقال يف ولذلك ال

ما  بل ةدرقلا ية نفييف اآل طاعةراد بنفي االستملوليس ا

يفهم. وقد ذكر لم قدرة ملا حسن تكن فيهو مل يكه لنَّ أل ناه،ركذ

 بام عف هلم العذابايض :عنٰى ، فقال: امليحاً  ملاً جهفيه و ءاالفرَّ 

ِ�  :ء كام قاللباون، وحذف ايعقل واللسمع يعون اتطكانوا يس
َ
  مٌ أ



 ٥٥١  .........................................................................................................  االستطاعة  )٦٠(ف / لاألرف ح

 بِمَ 
َ
ذِ ا �

ْ
 نُوا يَ�

َ
 وطوسق .بتكذيبهمي أ  ]١٠ [البقرة: �بُون

  : ل قاامك ائز،ء جالبا
ْ
ح

َ
  ا َسَن مَ أ

َ
 نُ �

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
  �وا �

 اك منَّقائل: ألجزيال ]]٤٦٥ص [[/ لوويق ،]١٢١ [التوبة:

 خي.البلك ختار ذلا. ولت، وبام عملتمع

  * *   * 

الشيخ  /)الكالم صناعة علم دخل إىلٰ ملمة يف ادّ (املق /ئلرساال

 :)هـ٤٦٠(ت الطويس 

ول: من يقالناس  يف إنَّ ف الف:خ افيه درةقالو ]]٧٤[[ص 

بة وغري لصالمن ا اةة احليي بنٰىل أمر زايد عىلٰ إوجودها حيتاج 

 نَّ إال: ق  مننهم وم ،حلياةد بنية اجمرَّ وجودها يف  حُّ يص ك، والذل

 . ذلك نظرويف .منها ءٍ لوجود يش يدها، الاإليه لتز تاجام ُحي نَّ إذلك 

ل  وال يدخ ،ادٌّ تضم وال لثمتام يها فس يلة ها خمتلفر كلُّ دَ قُ وال

 ف. خالئها ابقويف  ،ك جيوز عليها االشرتاالر، ودَ مقدور القُ  حتت

ة نيمثل ب احلياة،عيل بنية  ئدةإٰىل بنية زا جتاآلخر حيب اوالرض

الظنون تقادات وعب من االوال القلفعب، وهو مجيع أ لالق

 كان لو ينِّمتالهوة والنفار ووالشكراهات والنظر الرادات وواإل

 . ىنًعم

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  ربيسطالفضل ال)/ ٥(ج  انالبيجممع 

ْو : له تعاىلٰ قو ي يفأ [ ] وفيه]٦٠[[ص 
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ْ
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�
 هُ إِ�

َ
�

َ
 ْم ل

َ
  نَّ أ  ضحة عىلٰ داللة وا اً أيض  ]]٤٢: التوبة[ �ِذبُون

  تطيعني من نوا مسيكو أنْ  امَّ إ لوء ال خيهؤال فعل، ألنَّ ل ل االقدرة قب

ام  ، وإنَّ عليه يكونوا قادرين  ا، أو مله ومل خيرجوعلي درينااخلروج ق 

بت  ثل فقد كان األوَّ  نْ فإ .خلرجوا  ستقبلملا  ا يفور دم ق هنَّ أ و ل واحلف

،  تعاٰىل يف ذلك هللا هبم افقد كذَّ  اين الث كان  إنْ فعل، و ل القدرة قبل ا أنَّ 

 خرجوا.  ة ملاتطاع س االم و فعل هل ه لنَّ  أ نيَّ بو

محلوا  إنْ ف ملقدور،قدرة عٰىل ام التقدُّ  وجوب ضاً يويف ذلك أ 

 ظاهر منوا الركت فقد ،رفالس ةدَّ وع ةلوجود اآل عىلٰ  طاعةاالست

عدم ان لو ك ه أنَّ ىلٰ ع .القدرة االستطاعة ةحقيق ورة، فإنَّ رض غري

 أنْ ٰىل أوو أحرٰى  ة أصالً القدر عدمفر، يف التأخُّ  راً ذع ةالعدَّ اآللة و

 فيه. يكون عذراً 

*   *   * 

/ جهن مة  احلقِّ  ):هـ٧٢٦ (ت احليلِّ العالَّ

 :فعلال ىلٰ ع مةالقدرة متقدِّ  ]]١٢٩[[ص 

 الفعل: ىلٰ مة ع القدرة متقدِّ أنَّ  عرش: يفثالث ال بملطلا

مة  دِّ متقة التي للعبد رقدلا أنَّ ة إٰىل افَّ ة كعتزلاملة ويَّ مذهبت اإلما

 فعل.العٰىل 

ة ال القدر نَّ وهو أ  ،اً عجيب يباً غر هنا قوالً  عرةاشاألوقالت 

 ،نٍ آبوال  نٍ ازمب المة عليه متقدِّ غري ل بل مع الفعل فعقبل ال دوجَ تُ 

 :تاالذلك حم هم منزملف

 إمجاعاً ن إلياماب فمكلَّ  الكافر ألنَّ  ،طاق يُ  تكليف ما ال :منها

 ن أنَّ م همه ناقضوا مذهبرحال كف هيعل كان قادراً  إنْ ف ،ما ومنهمنَّ

لزمهم ه علي راً مل يكن قاد وإنْ  ،ليهعمة متقدِّ  الفعل غريالقدرة مع 

  : فقال ه عاامتن  عىلٰ اىلٰ عت اهللا ونصَّ  ،طاق يُ ال  تكليف ما
َ

  ال

 �َ يُ 
ً
سا

ْ
ف

َ
 اُهللا �

ُ
ف

�
َعهَ  ل  وُسْ

�
 عليه ل دلَّ لعقوا ،]٢٨٦ قرة:ب[ال اإِال

 خرق زمل فرهف حال كلَّ غري مكه إنَّ  :قالوا وإنْ  م.دَّ قوقد ت

ره يف األزل أمه أنَّ  بل عندهم ،نباإليام هاٰىل أمرعاهللا ت ألنَّ  ،اإلمجاع

 ؟فاً لَّ كمن فكيف ال يكو ،اهموهن

ام هي قدرة إنَّ لاحلاجة إٰىل ا ألنَّ  ،ةن القدرناء عتغساال :اهنوم

ال  ق حقَّ ام يتحإنَّ  وهذا ،إٰىل الوجوددم الع نم الفعل جإلخرا

 نستغناء ع]] هي حال اال١٣٠ص [[/ جودحال الو ألنَّ  ،ملعدا

ه إٰىل جة بفال حا ،واجباً ن جود يكوفعل حال الوال ألنَّ  ،القدرة

 يف ألنَّ  ،ةرة البتَّ ثِّ غري مؤ لقدرةا م أنَّ هبهمذ أنَّ  ىلٰ ع. القدرة

كون ي ذٍ ة حينئهم عن القدربحثف ،اىلٰ هللا تعاها هو املوجودات كلِّ 

 هم. خالف مذهبه ألنَّ  ،لفضولباب ا من

 ألنَّ  ،ملم العادَ ٰىل أو قِ اة اهللا تعلزام حدوث قدرإ :انهوم

مها كالو ،نيمريلزم أحد األ نئذٍ وحي ،رنة للفعلقالقدرة ما

والعامل  ،دثةاتكون ح  يستحيل أنْ عاىلٰ اهللا ت قدرة نَّ أل ،لاحم

ة رلقدا ألنَّ  ،قدرةلل م مناٍف دَ القِ  نَّ وأل .امً يقديكون  نْ يمتنع أ

ده نع استناتام ديامً قان الفعل فإذا ك ،عدومد املاإجيإٰىل  هتتوجَّ ام إنَّ 

 ةدرقلا ؤالء القوم عنحث هأعجب األشياء بن وم ،ادرإٰىل الق

يف الفعل  رةالقدرة غري مؤثِّ  نَّ ها مع أأحكام يف كالملاوعبد لل

اللون ورة لقدبني ا فرٍق  يُّ فأ ، اهللا تعاىلٰ غري رثِّ ؤم ه النَّ وأ ،ةالبتَّ 

حة وال مصحِّ  ةرري مؤثِّ عل إذا كانت غالف إىلٰ لنسبة مها باوغري

ر ديق ال القائم لعلَّ  :يهمعل اسينا رد�  بن بو عيلِّ وقال أ ؟ثريللتأ

  .عودقلاٰىل ع



 االستطاعة  )٦٠(لف / حرف األ......................................................................................................... ٥٥٢

 ين:ضدَّ صاحلة للدرة لقا

 :ينضدَّ حلة للاالقدرة ص يف أنَّ  :رشع املطلب الرابع

 :قالوام فإهنَّ  ،ةعراألشاك عدا ذل ىلٰ قالء إهب مجيع العذ

 ملفهوم ٍف وهو منا .ين للضدَّ  ]] صاحلة١٣١ص /[[ ريغ القدرة

 نْ ء أاش اذوإ ،يفعل فعل أنْ شاء ر هو الذي إذا ادالق نَّ فإ ،القدرة

غري مل يكن   ين العٰىل أحد الضدَّ ة نا القدرفرض لوف ،ترك كيرت

ك يرت أنْ  ذا شاءإ هدر أنَّ مفهوم القا من يلزم لمف ،راً واآلخر مقد

 .كرت

  *   * * 

 ):ـه٨٧٧ (ت )/ البيايض٣(ج قيم ستملالرصاط ا

 :اعةيف عدم االستط ولمن الق فيام يلزمهم :فصل ]]٦٩[ص [

يذهب  أنْ و ،عليه يامنإلابمور أملفر الكاار دقي ال يلزمهم أنْ 

امن إليرة ادلقفقده  نيكو ويلزم أنْ  ،وسوادهه الفرق بني كفر

 وٰى سايت ويلزم أنْ  ،ةاقد اآللفك ذوراً يكون معف ،لعفلة الكفقده آل

 رعٰىل هن اوٰى الكائنويتس ،يشلرتك امل رح يف العذن والصحيمِ زَّ ال

ٰ فإذ ،ممُّ تير يف العذَ فيُ اء بالعاجز عن امل الق  بط فوحل ا صىلَّ

، رأتهما قطلَّ تُ وال  ،صالته تصحَّ  أنْ ء ه ال يقدر عٰىل املازوجته أنَّ 

لو  لزم أنْ وي ،همرأتاق لتزم بطالفا ،كذلب اريسلفألزم سالم او

 ،محلها املدن عن عٰىل قلب يل القادرخردلة عجز جربة ذرَّ ت محل

 نَّ وأ ،هللالق ار خفأك انوٰىل الكفر لكاوا عألنبياء لو قدرا زم أنَّ ويل

 ،لكانوا أفضل عباد اهللا نلو قدروا عٰىل اإليام ةس والطغاإبلي

 .ةعصاء عٰىل اللثناا نسوأح ،مالثناء عليه أ ون أسمك وذل

  إالَّ  ك املعايص ك ال ترتإنَّ  : نهمم جلولو قيل لر]] ٧٠[[ص /

نفي  نفسهلنفاه عن  ،هللا  خلقٰىص قدرت كنت أعولو  ،اً زعج

 . هحقب ىلٰ إ مضطرٍّ 

 فإنْ  ؟وهو قادر عٰىل عقابه نٍ اك عن جلِ فا مَ ع له :م هل لويقا

 لزم أنْ  ردقيال  هو :واقال وإنْ  ،مأصله وادر تركقعفا وهو ي :قالوا

  يقدر عليهم.مل إنْ و نيعفا عن املسلمالروم قد  كلِ مَ يكون 

فقد   ،قدرأ  ال :قالف ؟طيعال تُ  مَ ـلِ  :يصهللا للعااولو قال 

  مُ يَوْ : اىلٰ عته لقول ،عه صدقهفينف ،صدق
ْ
ن
َ
� 

َ
ادِ  ا�عُ ف َ�  قِ ص�

ُهمْ 
ُ
�

ْ
 ألنَّ  ،دأح كلِّ  عن حلجِّ اويلزم سقوط ]، ١١٩ة: ئد[املا ِصد

 .انتفٰى ذا انتفت إف ،اعةط االستطرشب هبوج أ اهللا

 :لكيف ذت رامناظ

ِو : ىلٰ قوله تعا ما معنىٰ  :ملجربِّ  قال عديل
َ
تَطَ �

ْ
 اس

ْ
 ع

َ
 ن

َ
ن
ْ
َرَج

َ
ا  ا �

 ؟يبهمتكذ عنٰى ام مف :لقا ،اوق صد :قال ]،٤٢: [التوبة ُ�مْ َمعَ 

 ال أدري. :قال

  :لقا ،ندمال :الق  ؟توبةلا ما  :ملال الواثق ليحيٰى بن كقاو

 .نقطعفا ؟التوبة حينئذٍ فام  :قال ،ال :قال ؟عليها درقتف

 : وقال جمربِّ 
�
ا�

َ
 ف

ُ
 كِرس تُ  ]، ١٦: بن[التغا تََطْعتُمْ َما اسْ  وا اهللاَ ق

 هللا.ا هكرس :يلدال عفق ،عةاطستنا يف عدم االقول

 ،ال :الق  ؟يقدر عٰىل اإليامن ونأكان فرع :فو املجربِّ يل لصوق 

  : قال ؟اهللا عثهب مَ فلِ  :قال ،منع :قال ؟كٰى ذللم موسأفع :يلق 

 سخرية.

 ،كتفس ؟طاقيُ ف ما ال يتدفع تكل مَ بِ  :امللنظَّ ار نجَّ القال 

 فإذا ،قطي ملا لزمه تكليف ميد أُ ركنت أُ  :قال ؟سكتَّ  مَ ـلِ  :فقيل

 ؟لزمهأُ  مَ فبِ  ،حييست ملو تزمهلا

 ،سألكٰى أ تَّ ل حانز :ال فق ،ارعٰىل النجَّ  ذيل راكباً هلأبو ا ومرَّ 

 :الق  ؟يتسألن تقدر أنْ أنزل أو  نْ أ ] ]٧١/[[ص  درأق ل ه :قال

 ال.

 ؟فعلالة عٰىل م االستطاععٰىل تقدُّ  ما دليلك : لعديلوقال جمربِّ 

أخذها عٰىل  اقدرهتم لعرة تأفلة واهلرا نَّ أ  لوال ،والفأرةة اهلرَّ  :قال

 مل هترب منها.

 : قوله تعاىلٰ  :واالق 
َ
 ف

َ
 يعُ طِ تَ  �َسْ ال

َ
 سَ  ون

ً
  �ِ�يال

 ].٤٨ ء:ارس[اإل

ر إليه من الشع سبوهن ماتطيعون تصحيح راد ال يسامل :قلنا

مٌ ُصم� بُ : مثل ،ستطيعونم ال يأهنَّ املراد كو ،والسحر واجلنون
ْ
� 

ُهمْ 
َ
� ٌ�ْ

ُ
�  

َ
 ُعورْجِ يَ  ال

َ
اآلية جاءت  ألنَّ و ]،١٨ قرة:لبا[ � ن

 .نٰى عملاتفٰى نولوال االستطاعة ا ،خبيللتو

كيف تأخذ  :قالوا ،ديهو مجاعة من الاينق احر اخلمع إٰىل بجتوا

ال  اإنَّ  :يقولون ؟ قوهلموأنت عىلٰ  ،ةء جمربِّ ويف بلدك علامزية جلا امنَّ

  م هطالبف ،بذلكول قن معن :فقالوا ،معهمفج ،ر عٰىل اإلسالمقدن

 . فنفاهم  ،يقدروا عليهفلم  ،يلالدلب
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