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  النجف/ العراق 



  
  
  

  اءف 

١١٥ - :ا  

:   

 ):هـ٣٨١اهلداية/ الشيخ الصدوق (ت 

أنْ   ]]٤[[ص  / جيب  ما  التوحيد  باب  يف  معاين   ُيعتَقد  من 

ة  أخبار النبيِّ   :)صلوات اهللا عليهم أمجعني (واألئمَّ

عيلِّ  بن  حمّمد  جعفر  أبو  اجلليل  الشيخ  بن    قال  احلسني  بن 

القمِّ  الفقيه  بابويه  بن  أنْ موسٰى  جيب  الكتاب:  هذا  مصنِّف    ي 

/[[ص   كمثله  ليس  واحد،  و)تعاٰىل  (تبارك  اهللا  أنَّ  ]]  ٥ُيعتَقد: 

)، (وال ، /[[ص    يشء، (ال ُحيَدُّ ، ٦ُحيَسُّ )، وال ُيَمسُّ ]] وال ُجيَسُّ

 نة وال نوم، شاهد كلِّ وال ُيدَرك باألوهام واألبصار، وال تأخذه ِس 

/[[ص   بكلِّ ٧نجوٰى،  وحميط  بجسم،   ]]  يوصف  ال  يشء، 

]] وال صورة، وال جوهر وال عرض، وال سكون وال ٨[[ص  /

ث وال  قعود،  وال  قيام  وال هبوط، وال  صعود  وال  وال  حركة،  قل 

وال  طول  وال  زمان،  وال  مكان  وال  ذهاب،  وال  جيئة  وال  ة،  خفَّ

/[[ص   يمني  ٩عرض،  وال  أسفل،  وال  فوق  وال  عمق،  وال   [[

 وال شامل، وال وراء وال أمام. 

]]  ١٠وأنَّه مل يزل وال يزال سميعًا بصريًا حكيًام عليًام، /[[ص 

قدُّ قيُّ   احي�  /[[ص  ومًا،  عزيزًا،  صم١١وسًا  أحدًا  دًا، ]] 

 ]] مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفوًا أحد.١٢ [[ص/

ين: حّد اإلبطال، وأنَّه يشء ليس كمثله يشء، خارج من احلدَّ 

/[[ص   التشبيه،  كلِّ ١٣وحّد  خالق  ال    ]]  هو،  إالَّ  إله  ال  يشء، 

 تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري.

ألنَّ ١٤[[ص  / عنه  منهي  اجلدال  وأنَّ  (يُ ]]  ال  ؤدِّ ه  ما)  إٰىل  ي 

 يليق به.

الصادق   ُسئَِل  اهللا    وقد  قول  ٰ   :عن 
َ
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ْ
اهللا  ٤٢[النجم:    �  ا� إٰىل  الكالم  انتهٰى  «إذا  قال:   ،[  

 فأمسكوا».

جعفر   أيب  عن  اهللا،    وروي  خلق  يف  «تكلَّموا  قال:  أنَّه 

/[[ص   يف  تتكلَّموا)  اهللا، ١٥(وال  اهللا    ]]  يف  الكالم  ال   فإنَّ 

 ًا». يزيد إالَّ حتريُّ 

بن   ا عرفنا اهللا باهللا، كام قال أمري املؤمنني عيلُّ ُيعتَقد أنَّ  وجيب أنْ 

طالب   وُأويل أيب  بالرسالة،  والرسول  باهللا،  اهللا  «اعرفوا   :

 األمر باملعروف والعدل واإلحسان».

(عيلُّ  املؤمنني  أمري  طالب)    وُسئَِل  أيب  عرفت  :  بن  بَِم 

فك نفسه؟ ك؟ فقال  ربَّ  فني نفسه»، قيل: وكيف عرَّ : «بام عرَّ

حيسُّ فقال   وال  صورة،  تشبهه  «ال  يقاس    :  وال  باحلواس، 

كلِّ  فوق  قربه،  يف  بعيد  بعده،  يف  قريب  يقال    بالناس،  وال  يشء 

أمام كلِّ  أمام، داخل يف األشياء ال    يشء فوقه،  له  يقال  يشء وال 

داخل، يشء  يف  يشء    كيشء  من  كيشء  ال  األشياء  من  وخارج 

ولكلِّ  غريه،  هكذا  وال  هكذا،  هو  من  سبحان  يشء    خارج، 

 مبتدء». 

أنْ ١٦[[ص  / وجيب  وغضبه   ]]  ثوابه،  اهللا  رضاء  أنَّ  ُيعتَقد 

يستفزُّ  يزول من يشء إٰىل يشء، وال  اهللا ال  ه يشء وال  عقابه، ألنَّ 

 ه.غريِّ يُ 

اهللا    وُسئَِل الصادق   قول  ٰ ا�ر�   :عن 
َ َ
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تَوَ  يشء، فليس   : «استوٰى من كلِّ ]، فقال  ٥[طه:    �  ىٰ اسْ

 يشء أقرب إليه من يشء». 

: «من زعم أنَّ اهللا تعاٰىل من يشء أو  ]] وقال  ١٧[[ص  /

: «من زعم أنَّ اهللا  يف يشء أو عٰىل يشء فقد أرشك»، ثّم قال  

أنَّه يف يشء فقد زعم أنَّه  ثًا، ومن زعم تعاٰىل من يشء فقد جعله حمدَ 

 حمصور، ومن زعم أنَّه عٰىل يشء فقد جعله حمموالً».

اهللا    وُسئَِل   قول  مَ   :عن  ا�س� رِْسي�ُه 
ُ
ك اِت  اوَ وَِسَع 

 
َ

رْض
َ ْ
 : «علمه». ]، فقال ٢٥٥[البقرة:  َواأل

*   *   * 

 ): هـ٣٨١التوحيد/ الشيخ الصدوق (ت 

 د: وحيد واملوحِّ باب معنٰى الواحد والت - ٣ ]]٨٠[[ص 

َأِيب    -  ١ َثنَا  َحيْيَٰى اْلَعطَّاُر، َعْن  َحدَّ ْبُن  ُد  ُحمَمَّ َثنَا  َقاَل: َحدَّ  ،

، َقاَل: ِد ْبِن ِعيَسٰى، َعْن َأِيب َهاِشٍم اْجلَْعَفِريِّ َسَأْلُت َأَبا    َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

الثَّاِينَ   َعِيلٍّ  ْبَن  َد  ُحمَمَّ اَجْعَفٍر  َمْعنَٰى  َما  َفَقاَل: :  ْلَواِحِد؟ 

يَِّة». 
 «املْجتََمُع َعَليِْه بَِجِميِع اْألَْلُسِن بِاْلَوْحَدانِ



ة١١٥حرف التاء / (  ...............................................................................................  ٤  ) التوحيد / مباحث عامَّ

ِد ْبِن ِعَصاٍم اْلُكَليْنِيُّ َوَعِيلُّ ْبُن َأْمحََد ْبِن    -  ٢ ُد ْبُن ُحمَمَّ َثنَا ُحمَمَّ َحدَّ

اُق   قَّ الدَّ ِعْمَراَن  ْبِن  ِد  ْبُن  Ëُحمَمَّ ُد  ُحمَمَّ َثنَا  َحدَّ َقاال:  َيْعُقوَب  ، 

ِد ْبِن اْحلََسِن َمجِيعًا، َعْن َسْهِل ْبِن   ٍد َوُحمَمَّ ، َعْن َعِيلِّ ْبِن ُحمَمَّ اْلُكَليْنِيُّ

، َقاَل:  َأَبا َجْعَفٍر الثَّاِينَ    ِزَياٍد، َعْن َأِيب َهاِشٍم اْجلَْعَفِريِّ : َسَأْلُت 

]]  ٨١ُسِن َعَليِْه /[[ص  َما َمْعنَٰى اْلَواِحِد؟ َقاَل: «الَِّذي اْجتَِامُع اْألَلْ 

اهللاُ   َقاَل  َكَام  مَ   :بِالتَّْوِحيِد،  ا�س� َق 
َ
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 ]».٢٥[لقامن:  َواأل

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن إِْسَحاَق الطَّاَلَقاِينُّ    -  ٣ َثنَا ُحمَمَّ ، َقاَل:  َحدَّ

ُحمَ  َثنَا  ْبُن  َحدَّ إِْبَراِهيُم  َثنَا  َقاَل: َحدَّ  ، اْلبُُزوِريُّ َحيْيَٰى  ْبِن  َسِعيِد  ْبُن  ُد  مَّ

َعْن   ِعْمَراَن،  ْبِن  املَعاَىفٰ  َعِن  َأِيب،  َثنَا  َحدَّ َقاَل:   ، اْلبََلِديُّ اْهلَيْثَِم 

ْيِح ْبِن َهانٍِئ، َعْن َأبِيِه، َقاَل:  ائِيَل، َعِن املِْْقَداِم ْبِن ُرشَ  انَّ َأْعَرابِي� إِ   إِْرسَ

املْؤِمنَِني   َأِمِري  إَِىلٰ  اْجلََمِل  َيْوَم  املْؤِمنَِني،   َقاَم  َأِمَري  َيا  َفَقاَل: 

 ، َأْعَراِيبُّ َيا  َقاُلوا:  َعَليِْه،  َفَحَمَل النَّاُس  َقاَل:  َواِحٌد؟  إِنَّ اهللاَ  َأَتُقوُل: 

َتَقسُّ  ِمْن  املْؤِمنَِني  َأِمُري  فِيِه  َما  َتَرٰى  َأِمُري َأَما  َفَقاَل  اْلَقْلِب؟  ِم 

ُنِريُدُه   املْؤِمنِنيَ  الَِّذي  ُهَو  اْألَْعَراِيبُّ  ُيِريُدُه  الَِّذي  َفإِنَّ  «َدُعوُه،   :

َعَىلٰ   َواِحٌد  اهللاَ  َأنَّ  ِيف  اْلَقْوَل  إِنَّ   ، َأْعَراِيبُّ «َيا  َقاَل:  ُثمَّ  اْلَقْوِم»،  ِمَن 

، وَوْجَهاِن َيثْبُتَاِن  ا َال َجيُوَزاِن َعَىلٰ اهللاِ َأْرَبَعِة َأْقَساٍم: َفَوْجَهاِن ِمنْهَ 

ا اللََّذاِن َال َجيُوَزاِن َعَليِْه َفَقْوُل اْلَقائِِل: َواِحٌد َيْقِصُد بِِه َباَب   فِيِه، َفَأمَّ

َباِب   ِيف  َيْدُخُل  َال  َلُه  َثاِينَ  َال  َما  ِألَنَّ  َجيُوُز،  َال  َما  َفَهَذا  اْألَْعَداِد، 

َقاَل:اْألَْعدَ  َأنَُّه َكَفَر َمْن  َثٍة. وَقْوُل اْلَقائِِل: ُهَو  ثالُِث َثَال   اِد، َأَما َتَرٰى 

نِْس، َفَهَذا َما َال َجيُوُز َعَليِْه،  َواِحٌد ِمَن النَّاِس، ُيِريُد بِِه النَّْوَع ِمَن اْجلِ

الْ  ا  وَأمَّ  . وَتَعاَىلٰ َذلَِك  َعْن  نَا  َربُّ وَجلَّ  َتْشبِيٌه  اللََّذاِن  ِألَنَُّه  َوْجَهاِن 

َيثْبُتَاِن فِيِه َفَقْوُل اْلَقائِِل: ُهَو َواِحٌد َليَْس َلُه ِيف اْألَْشيَاِء ِشبٌْه، َكَذلَِك 

نَا. وَقْوُل اْلَقائِِل: إِنَُّه   َأنَُّه َال َينَْقِسُم ِيف    َربُّ َأَحِديُّ املْعنَٰى، َيْعنِي بِِه 

نَا ُوُجوٍد وَال َعْقٍل وَال َوْهٍم، كَ   ».َذلَِك َربُّ

أثق  ٨٢[[ص  / من  سمعت  الكتاب:  هذا  مصنِّف  قال   [[

واحدًا  القائل:  قول  إنَّ  يقول:  والكالم  باللغة  ومعرفته  بدينه 

كّميَّ  اللغة لإلبانة عن  أصل  ُوِضَع يف  إنَّام  إٰىل آخره  ة  واثنني وثالثة 

يتسمَّ ما يقال عليه، ال ألنَّ له مسمَّ  له معنٰى  ٰى به بعينه، أو ألنَّ  ٰى 

عقد  عليه  ويدور  احلساب  بمعرفة  اإلنسان  يتعلَّمه  ما  سوٰى 

واألُلوف،  واملئات  والعرشات  اآلحاد  ضبط  عند  األصابع 

أنْ  مريد  أراد  متٰى  كّميَّ   وكذلك  عن  غريه  سامَّ خيرب  بعينه  يشء  ه ة 

عٰىل   به  يدلُّ  عليه  وعلَّقه  به  الواحد  لفظ  قرن  ثّم  األخّص  باسمه 

مكّميَّ  القائل: ته ال عٰىل  يقول  أجله  ومن  أوصافه،  من  ا عدا ذلك 

الدرهم  يكون  وقد  فقط،  درهم  أنَّه  به  يعني  وإنَّام  واحد،  درهم 

خيرب عن وزنه    درمهًا بالوزن، ودرمهًا بالرضب، فإذا أراد املخرب أنْ 

أنْ  أراد  وإذا  بالوزن،  واحد  درهم  ورضبه    قال:  عدده  عن  خيرب 

واحد   ودرهم  بالعدد  واحد  درهم  هذا  قال:  وعٰىل  بالرضب، 

واحدًا   الرجل  وقد يكون  القائل: هو رجل واحد،  يقول  األصل 

برجلني،  وليس  ورجل  بإنسانني،  وليس  إنسان  أنَّه  بمعنٰى 

يف   واحدًا  الفضل  يف  واحدًا  ويكون  بشخصني،  وليس  وشخص 

أنْ  القائل  أراد  فإذا  الشجاعة،  واحدًا يف  السخاء  واحدًا يف    العلم 

أنَّه  ته قاخيرب عن كّميَّ  ل: هو رجل واحد، فدلَّ ذلك من قوله عٰىل 

أنْ  أراد  وإذا  برجلني،  هو  وليس  هذا   رجل  قال:  فضله  عن  خيرب 

  يف الفضل، وإذا أراد أنْ   واحد عرصه، فدلَّ ذلك عٰىل أنَّه ال ثاين له 

واحد  قوله:  دلَّ  فلو  علمه،  يف  واحد  إنَّه  قال:  علمه  عٰىل  يدلَّ 

ده عٰىل الفضل والعلم ده عٰىل الكّميَّ   بمجرَّ   ة لكان كلُّ كام دلَّ بمجرَّ

من أطلق عليه لفظ واحد أراد فاضالً ال ثاين له يف فضله وعاملًا ال 

كذلك   يكن  مل  فلامَّ  جوده،  يف  له  ثاين  ال  وجوادًا  علمه  يف  له  ثاين 

كّميَّ  عٰىل  إالَّ  يدلُّ  ال  ده  بمجرَّ أنَّه  مل  صحَّ  وإالَّ  غريه،  دون  اليشء  ة 

ُأض ملا  معنٰى،  يكن  ودهره  عرصه  واحد  القائل:  قول  من  إليه  يف 

وال كان لتقييده بالعلم والشجاعة معنٰى، ألنَّه كان يدلُّ بغري تلك  

العلم  وغاية  الفضل  غاية  عٰىل  التقييد  ذلك  وبغري  الزيادة 

التقييد   إٰىل  واحتيج  لفظ  زيادة  إٰىل  معه  احتيج  فلامَّ  والشجاعة، 

ر أنَّ لفظة القائل: واحد، إذا قيل عٰىل  بيشء صحَّ ما قلناه، فقد تقرَّ 

كّميَّ  عٰىل  ده  بمجرَّ دلَّ  بام اليشء  ويدلُّ  األخّص،  اسمه  يف  ته 

وعٰىل  ٨٣ [[ص/ كامله  وعٰىل  عليه  املقول  فضل  عٰىل  به  يقرتن   [[

توحده بفضله وعلمه وجوده، وتبنيَّ أنَّ الدرهم الواحد قد يكون  

ب واحدًا  ودرمهًا  بالوزن،  واحدًا  واحدًا درمهًا  ودرمهًا  العدد، 

واحدًا،  درمهًا  وبالرضب  درمهني  بالوزن  يكون  وقد  بالرضب، 

وبالفلوس ستِّ  بالدوانيق سّت دوانيق  يكون  ويكون  وقد  َفْلسًا  ني 

يكون   وال  واحدًا  عبدًا  العبد  يكون  وكذلك  كثريًا،  باألجزاء 

عبدين بوجٍه، ويكون شخصًا واحدًا وال يكون شخصني بوجٍه، 

بعض من أبعاضه يكون   ء كثرية وأبعاضًا كثرية، وكلُّ ويكون أجزا

مع  بعضها  وتركَّب  ببعض،  بعضها  د  احتَّ متَّحدة  كثرية  جواهر 

ا يف نفسه إنَّام  واحد منَّ  كان كلُّ   بعض، وال يكون العبد واحدًا وإنْ 

وله   عبد إالَّ  من  ما  واحدًا ألنَّه  العبد  يكن  مل  وإنَّام  هو عبد واحد، 

يكون للعبد مثل ألنَّه   يف املقدور، وإنَّام صحَّ أنْ   مثل يف الوجود أو
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ووجب  مملوكًا،  عبدًا  صار  أجلها  من  التي  بأوصافه  د  يتوحَّ مل 

أنْ  اهللا    لذلك  وأسامئه احلسنٰى، متوحِّ   يكون  العٰىل  دًا بأوصافه 

له مثل، ويكون واحدًا ال رشيك له   إهلًا واحدًا وال يكون  ليكون 

ك وتعاٰىل واحد ال إله إالَّ هو، وقديم واحد  وال إله غريه، فاهللا تبار

، وال موجود  وال حملٍّ   ال قديم إالَّ هو، وموجود واحد ليس بحالٍّ 

يشء،   يشاكله  وال  يشء،  جيانسه  ال  واحد  ويشء  هو،  إالَّ  كذلك 

وال يشبهه يشء، وال يشء كذلك إالَّ هو، فهو كذلك موجود غري  

يشبهه يشء بوجه، وإله منقسم يف الوجود وال يف الوهم، ويشء ال 

أحد يف الرشيعة اسًام  يا  واحد  يا  قولنا:  إله غريه بوجه، وصار  ال 

، كام أنَّ قولنا: اهللا اسم  ٰى به إالَّ هو  سمَّ له دون غريه ال يُ   اخاص� 

 ٰى به غريه. سمَّ ال يُ 

جانسه   ما  مع  ُيَعدُّ  قد  اليشء  أنَّ  وهو  ذلك  يف  آخر  وفصل 

ل، وهذان رجالن، وثالثة رجال، وشاكله وماثله، يقال: هذا رج

وهذا عبد، وهذا سواد، وهذان عبدان، وهذان سوادان، وال جيوز  

يقال: هذان إهلان، إذ ال إله إالَّ إله واحد، فاهللا    عٰىل هذا األصل أنْ 

ال ُيَعدُّ عٰىل هذا الوجه، وال يدخل يف العدد من هذا الوجه بوجه، 

وال جيانسه  ال  ما  مع  اليشء  ُيَعدُّ  بياض،    وقد  هذا  يقال:  يشاكله، 

وهذان بياض وسواد، وهذا حمَدث، وهذان حمَدثان، وهذان ليسا 

]] وال بمخلوقني، بل أحدمها قديم واآلخر  ٨٤بمحَدثني /[[ص 

ربٌّ  وأحدمها  يصحُّ   حمَدث،  الوجه  هذا  فعٰىل  مربوب،  واآلخر 

وتعاٰىل:   تبارك  اهللا  قال  النحو  هذا  وعٰىل  العدد،  يف  ا  مَ دخوله 

 
ُ
وَ يَ�

ْ َ
� ِمْن   

ُ
   ىٰ ون

َ
ال

َ
رَ ث َو 

ُ
ه  

�
إِال ٍة 

َ
 ث

َ
َوال َو  ابُِعُهْم 

ُ
ه  

�
إِال َسٍة 

ْ َ
�  

 سَ 
َ

َوال ٰ اِدُسُهْم 
َ

�
ْ
د
َ
أ     

َ
ذ  ِمْن 

َ
َوال  

َ
مَ �ِك َن 

ْ
�
َ
أ َمَعُهْم  ُهَو   

�
إِال  َ

َ
�

ْ
�

َ
أ ا   

 
َ
وا�

ُ
]، وكام أنَّ قولنا: إنَّام هو رجل واحد ٧اآلية [املجادلة:    ... ن

ده فكذلك قولنا: فالن ثاين فالن ال يدلُّ  ال يدلُّ عٰىل فضله ب مجرَّ

إنَّه ثانيه يف   ده إالَّ عٰىل كونه، وإنَّام يدلُّ عٰىل فضله متٰى قيل:  بمجرَّ

 الفضل أو يف الكامل أو العلم. 

ا توحيد اهللا تعاٰىل ذكره فهو توحيده بصفاته العٰىل وأسامئه   فأمَّ

د هو  شبيه، واملوحِّ  احلسنٰى كان كذلك إهلًا واحدًا ال رشيك له وال 

من أوصافه العٰىل وأسامئه احلسنٰى،   من أقرَّ به عٰىل ما هو عليه  

وإخالص، وإذا كان ذلك كذلك  ومعرفة وإيقان  منه  عٰىل بصرية 

دًا بأوصافه العٰىل وأسامئه احلسنٰى ومل  متوحِّ   فمن مل يعرف اهللا  

ال جاهل من د، وربَّام ق يقّر بتوحيده بأوصافه العٰىل فهو غري موحِّ 

موحِّ  فهو  واحد  أنَّه  وأقرَّ  اهللا  د  وحَّ من  إنَّ  وإنْ الناس:  يصفه    د  مل 

د اليشء فهو موحِّ  د هبا، ألنَّ من وحَّ د يف أصل  بصفاته التي توحَّ

ه إله واحد ويشء   اللغة، فيقال له: أنكرنا ذلك، ألنَّ من زعم أنَّ ربَّ

د هبا فهو عند واحد، ثّم أثبت معه موصوفًا آخر بصفاته التي توحَّ 

ثنوي غري موحِّ  امللل  أهل  وسائر  ة  مشبِّ مجيع األُمَّ ه غري  د ومرشك 

وإنْ  وموجود واحد،    مسلم،  واحد  واحد ويشء  إله  ربَّه  أنَّ  زعم 

دًا بصفاته يكون اهللا تبارك وتعاٰىل متوحِّ   وإذا كان كذلك وجب أنْ 

باإلهليَّ  د  تفرَّ بالوحدانيَّ التي  د  وتوحَّ أجلها  من  لتوحُّ ة  هبا ة  ده 

أنْ  ال    ليستحيل  واحدًا  واإلله  واحدًا  اهللا  ويكون  آخر،  إله  يكون 

د هبا كان له رشيك وشبيه كام    رشيك له وال شبيه ألنَّه إنْ  مل يتوحَّ

له   كان  عبدًا  كان  أجلها  من  التي  بأوصافه  د  يتوحَّ مل  ملَّا  العبد  أنَّ 

وإنْ  واحدًا  العبد  يكن  ومل  كلُّ   شبيه  منَّ  كان  عبدواحد  واحدًا، ا  ًا 

دًا بصفاته وأقرَّ بام عرفه واعتقد وإذا كان كذلك فمن عرفه متوحِّ 

]] واألوصاف ٨٥ه عارفًا. /[[ص  دًا وبتوحيد ربِّ ذلك كان موحِّ 

اهللا   د  توحَّ بربوبيَّ   التي  د  وتوحَّ لتفرُّ هبا  األوصاف  ته  هي  هبا  ده 

دًا ال  ال يكون املوصوف به إالَّ واح  واحد منها أنْ   التي يقتيض كلُّ 

هي  األوصاف  وتلك  هو،  إالَّ  به  يوصف  وال  غريه  فيه  يشاركه 

أنْ  يصحُّ  ال  واحد  موجود  بأنَّه  له  حاال�   كوصفنا  يشء، يكون  يف   

أنْ  جيوز  والزوال، حيلَّ   وال  والفناء  العدم  عليه  جيوز  وال  يشء،  ه 

قادر    مستحقٌّ  اآلخرين،  وآخر  لني  األوَّ ل  أوَّ بأنَّه  بذلك  للوصف 

للوصف    ء وال جيوز عليه ضعف وال عجز، مستحقٌّ يفعل ما يشا

عليه  خيفٰى  ال  عامل  القاهرين،  وأقهر  القادرين  أقدر  بأنَّه  بذلك 

وال   سهو  وال  جهل  عليه  جيوز  وال  يشء،  عنه  يعزب  وال  يشء، 

للوصف بذلك بأنَّه أعلم العاملني، حيٌّ   وال نسيان، مستحقٌّ   شكٌّ 

ة، يه منفعة وال تناله مرضَّ ال جيوز عليه موت وال نوم، وال ترجع إل

أبقٰى الباقني وأكمل الكاملني، فاعل    مستحقٌّ  للوصف بذلك بأنَّه 

  ال يشغله يشء عن يشء وال يعجزه يشء وال يفوته يشء، مستحقٌّ 

اْخلالِِقنيَ  وَأْحَسُن  واآلخرين  لني  األوَّ إله  بأنَّه  بذلك   للوصف 

اْحلاِسبَِني، ُع  قلَّة،  وَأْرسَ له  يكون  ال  له    غني  يكون  ال  مستغٍن 

ة وال يرجع إليه منقصة، حكيم ال تقع  حاجة، عدل ال يلحقه مذمَّ

منه سفاهة، رحيم ال يكون له رقَّة فيكون يف رمحته سعة، حليم ال  

منه عجلة، مستحقٌّ  يقع  بأنَّه    يلحقه موجدة، وال  بذلك  للوصف 

اْحلاكِِمنيَ  وَأْحَكُم  العادلني  اْحلاِسبِنيَ   أعدل  ُع  ألنَّ    ،وَأْرسَ وذلك 

وأعلم  القادرين  أقدر  وكذلك  واحدًا،  إالَّ  يكون  ال  لني  األوَّ ل  أوَّ

اْحلاكِِمنيَ  وَأْحَكُم  هذا    اْخلالِِقَني،  وَأْحَسنُ   العاملني  عٰىل  جاء  وكلَّام 
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العصمة  ومنه  التوفيق  وباهللا  قلناه،  ما  بذلك  فصحَّ  الوزن 

 والتسديد. 

*   *   * 

: الدليل عٰىل أنَّ  الكتاب    ]] قال مصنِّف هذا١٧٣[[ص  

كلَّ   اهللا   أنَّ األماكن  الدليل عٰىل ال يف مكان  قام  ها حادثة، وقد 

اهللا   أنْ   أنَّ  جيوز  وليس  لألماكن،  سابق  الغني    قديم  حيتاج 

يتغريَّ عامَّ مل يزل موجودًا عليه،   عنه، وال أنْ   االقديم إٰىل ما كان غني� 

 . أنَّه مل يزل كذلك  فصحَّ اليوم أنَّه ال يف مكان كام

اْلَقطَّاُن،    -  ١١ اْحلََسِن  ْبُن  َأْمحَُد  بِِه  َثنَا  َحدَّ َما  َذلَِك  وَتْصِديُق 

اهللا   َعبِْد  ْبِن  َبْكِر  َعْن  اْلَقطَّاُن،  ا  َزَكِريَّ ْبِن  َحيْيَٰى  ْبُن  َأْمحَُد  َثنَا  َحدَّ َقاَل: 

ُهبُْلوٍل،ا ْبُن  َمتِيُم  َثنَا  َحدَّ َقاَل:  َحبِيٍب،  ْبِن    ْبِن  ُسَليَْامَن  َعْن  َأبِيِه،  َعْن 

َقاَل:  ِمْهَراَن،  ْبِن  ُسَليَْامَن  َعْن   ، املْرَوِزيِّ ْبِن    َحْفٍص  ِجلَْعَفِر  ُقْلُت 

ٍد   اهللاَ  ُحمَمَّ إِنَّ  َنُقوَل:  َأْن  َجيُوُز  َهْل   :   :َفَقاَل َمَكاٍن؟  ِيف 

/[[ص   اهللا  إِنَّهُ ١٧٤«ُسبَْحاَن  َذلَِك،  َعْن  َوَتَعاَىلٰ  ِيف    ]]  َكاَن  َلْو 

املَكاِن،   إَِىلٰ  ُحمْتَاٌج  َمَكاٍن  ِيف  اْلَكائَِن  ِألَنَّ  ُحمَْدثًا،  َلَكاَن  َمَكاٍن 

يَاُج ِمْن ِصَفاِت املْحَدِث َال ِمْن ِصَفاِت اْلَقِديمِ واْالِ 
 ».ْحتِ

*   *   * 

أنَّ  ٢٦٣[[ص   عٰىل  الدليل  الكتاب:  هذا  مصنِّف  قال   [[

ام لو كانا اثنني مل خيل األمر فيهام  لالصانع واحد ال أكثر من ذ ك أهنَّ

واحد منهام قادرًا عٰىل منع صاحبه ممَّا يريد أو غري   يكون كلُّ  من أنْ 

كان كذلك فقد جاز عليهام املنع، ومن جاز عليه ذلك    قادر، فإنْ 

وإنْ  حمَدث،  املصنوع  أنَّ  كام  لزمهام   فمحَدث  قادرين  يكونا  مل 

دالال من  ومها  والنقص،  أنَّ العجز  فصحَّ  احلدث،  القديم   ت 

 واحد. 

يكون قادرًا    واحد منهام ال خيلو من أنْ   ودليل آخر وهو أنَّ كلَّ 

كان كذلك فالذي جاز الكتامن عليه   يكتم اآلخر شيئًا، فإنْ  عٰىل أنْ 

وإنْ  بيَّنَّ  حادث،  ملا  حادث  والعاجز  عاجز  فهو  قادرًا  يكن  اه،  مل 

واحد منهام صفة    ني صفة كلِّ موهذا الكالم حيتجُّ به يف إبطال قدي

من   ديصان  وابن  ماين  إليه  ذهب  ما  ا  فأمَّ أثبتناه،  الذي  القديم 

أهرمن  يف  محاقاهتا  من  املجوس  به  ودانت  االمتزاج  يف  خرافاهتام 

اجلملة  تلك  يف  ولدخوهلام  األجسام،  ِقَدم  به  يفسد  بام  ففاسد 

كال�  أفرد  ومل  فيهام  الكالم  هذا  عٰىل  بام  اقترصت  عنه    منهام  يسأل 

 . منه

*   *   * 

 ):هـ٣٨١االعتقادات/ الشيخ الصدوق (ت 

 ة يف التوحيد:] باب يف صفة اعتقاد اإلماميَّ ١[ ]]٣[[ص 

بن عيلِّ  أبو جعفر حمّمد  الشيخ  بن    قال  بن موسٰى  بن احلسني 

التوحيد  اعلم أنَّ اعتقادنا يف  بابويه الفقيه، املصنِّف هلذا الكتاب: 
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وال  عرض،  وال  صورة  وال  جسم،  وال  بجوهر  يوصف  ال 

ة، وال سكون، وال حركة، وال  خطٌّ  ، وال سطح، وال ثقل، وال خفَّ

 ان، وال زمان.كم

ين: وأنَّه تعاٰىل متعاٍل عن مجيع صفات خلقه، خارج من احلدِّ 

 حّد االبطال، وحّد التشبيه. 

وَملْ   فيُوَرث،  َيلِْد  َملْ  صمد،  أحد  كاألشياء،  ال  يشء  تعاٰىل  وأنَّه 
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 ومن قال بالتشبيه فهو مرشك.

 ة غري ما وصف يف التوحيد فهو كاذب.ومن نسب إٰىل اإلماميَّ 

وكلُّ ٤[[ص  / فهو    ]]  التوحيد  يف  ذكرت  ما  خيالف  خرب 

  فهو باطل، وإنْ حديث ال يوافق كتاب اهللا  موضوع خمرتع. وكلُّ 

 ب علامئنا فهو مدلَّس.تُ يف كُ  دَ جِ وُ 

يتومهَّ  التي  اجلُ واألخبار  هللا  هَّ ها  تشبيهًا  فمعانيها   ال  بخلقه 
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َههُ هَ 
ْ
وَج  

�
إِال  

ٌ
الدِّ ٨٨[القصص:    ا�ِك الوجه:  ومعنٰى  ين،  ]، 

ه به إليه. يوالوجه الذ  ُيؤتٰى اهللا منه، وُيتوجَّ

ْن سَ ويف القرآن: 
َ
� 

ُ
ف

َ
ش

ْ
ٰ يَْوَم يُ�

َ
 إِ�

َ
َعْون

ْ
ُجودِ  اٍق َو�ُد   ا�س�

ته. ٤٢[القلم:   ]، والساق: وجه األمر وشدَّ

القرآن:   يَ ويف  ٌس 
ْ
ف
َ
�  

َ
ول

ُ
ق
َ
�  

ْ
ن

َ
ٰ أ

َ
� َ ْ

َح� ٰ   ا 
َ َ

ِ�  مَ   � ْطُت  ر�
َ
ف ا 

ِب اهللاِ 
ْ
 الطاعة. :]، واجلنب٥٦[الزمر:  َجن

ُت ِ�يِه ِمْن ُروِ� ويف القرآن:  
ْ
خ

َ
ف
َ
]، وهي ٢٩[احلجر:    َو�
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وعيسٰى   آدم  يف  منها  اهللا  جعل  قد  خملوقة  قال:  روح  وإنَّام   ،

 روحي، كام قال: بيتي وعبدي وجنَّتي وناري وسامئي وأريض.

 يَدَ ويف القرآن:  
ْ

ُسوَطتَ بَل
ْ
]، يعني نعمة ٦٤[املائدة:    انِ اهُ َم�

 نعمة اآلخرة.والدنيا 

القرآن:   مَ ويف  بََ�يْنَ َوا�س� يْدٍ اهَ اَء 
َ
بِأ ]، ٤٧[الذاريات:    ا 

تعاٰىل:   قوله  ومنه  ة،  القوَّ َ�بَْدنَ واأليد:  ْر 
ُ
ك

ْ
يْدِ َواذ

َ ْ
األ ا 

َ
ذ داوَُد    ا 

ة.١٧[ص:   ]، يعني ذا القوَّ

القرآن:   مَ يَ ويف  إِبِْل�ُس  �ِمَ ا  ْسُجَد 
َ
�  

ْ
ن

َ
أ  

َ
َمنََعك ُت ا 

ْ
ق
َ
َخل ا 

يت. يعني ]، ٧٥[ص:  ي� دَ �ِيَ   بقدريت وقوَّ

القرآن:   ِقيَ ويف 
ْ
ال يَْوَم  بَْضتُُه 

َ
�  

ً
يعا ِ

َ
� رُض 

َ ْ
  اَمةِ َواأل

 ]، يعني ملكه ال يملكها معه أحد. ٦٧ [الزمر:

القرآن:   مَ ويف  �ِيَِمينِهِ اوَ َوا�س� َمْطِو��اٌت  ]، ٦٧[الزمر:    اُت 

 يعني بقدرته.

القرآن:     وَجَ ويف 
َ

َر��ك ا  وَ اَء 
�
َصف ا 

�
َصف  

ُ
ك

َ
َمل

ْ
  �ا�

 ك.]، يعني وجاء أمر ربِّ ٢٢ [الفجر:

القرآن:    ويف 
� َ

�  
َ
ُجو�ُون َمحْ

َ
� يَْوَمئٍِذ  َر��ِهْم  ْن  َ� ُهْم 

�
إِ�  �  

 م.]، يعني عن ثواب رهبِّ ١٥فني: [املطفِّ 

القرآن:   ِمَن  ويف  ٍل 
َ
ُظل  �ِ اُهللا  ِ�يَُهُم 

ْ
يَأ  

ْ
ن

َ
أ  

�
إِال  

َ
ُظُرون

ْ
ن
َ
�  

ْ
ل هَ

 ا
ْ
مَ ل

َ
 غ

َ
َمال

ْ
 اِم َوا�

ُ
ة  ]، أي عذاب اهللا.٢١٠[البقرة:  ئِ�َ

القرآن:   نَ ويف  يَْوَمئٍِذ  ةٌ  وُُجوٌه  ٰ   �اِ�َ
َ

نَ َر��هَ   إِ�   �اِظَرةٌ  ا 

 ا.]، يعني ُمرشقة تنظر ثواب رهبِّ ٢٣و ٢٢[القيامة: 

القرآن:   َهوَ ويف   
ْ
د

َ
ق

َ
� َضِ� 

َ
غ يِْه 

َ
َعل  

ْ
ِلل

ْ َ
�   �  ىٰ َوَمْن 

 ب اهللا عقابه، ورضاه ثوابه. ض] وغ٨١ [طه:

القرآن:   مَ ويف  ُم 
َ
ل
ْ
ع

َ
� 

َ
َوال  �ِ

ْ
ف
َ
�  �ِ مَ ا  ُم 

َ
ل
ْ
ع

َ
أ   

َ
ِسك

ْ
ف
َ
�  �ِ   ا 

 ]، أي تعلم غيبي وال أعلم غيبك. ١١٦[املائدة: 

القرآن:   َسهُ ويف 
ْ
ف
َ
� اُهللا  ُرُ�ُم 

�
َذ عمران:    َو�ُ ]،  ٢٨[آل 

 يعني انتقامه. 

القرآن:    ويف 
َ

َوَ�ال اَهللا   
�
ٰ هُ ئَِ�تَ إِن

َ َ
�  

َ
ون

�
يَُصل   ا��ِ��    

القرآن:  ٥٦[األحزاب:   ويف   ،[  يُْ�ْم
َ
َعل  

�
يَُص� ِي 

�
ا� ُهَو 

 
َ

ومن  ٤٣[األحزاب:    ئَِ�تُهُ َوَ�ال رمحة،  اهللا  من  والصالة   ،[

 املالئكة تزكية، ومن الناس دعاء. 

القرآن:  ٥[[ص  / ويف   [[  ُ ْ�
َ
خ َواُهللا  اُهللا  َر 

َ
َوَمك ُروا 

َ
َوَمك

مَ 
ْ
 ].٥٤[آل عمران:  ��َن اِكرِ ا�

 ويف القرآن: 
َ ُ
 اَهللا وَُهَو خَ �

َ
 ]. ١٤٢[النساء:  اِدُ�ُهمْ اِدُعون

 بِِهمْ ويف القرآن: 
ُ
زِئ

ْ
 ].١٥[البقرة:  اُهللا �َْستَه

ُهمْ ويف القرآن: 
ْ
 ]. ٧٩[التوبة:  َسِخَر اُهللا ِمن

�َِسيَُهمْ ويف القرآن: 
َ
ُسوا اَهللا ف

َ
�  :٦٧[التوبة.[ 

جيازهيم جزاء املكر، وجزاء املخادعة،    ذلك كّله أنَّه    ومعنٰى 

النسيان   وجزاء  السخرية،  وجزاء  االستهزاء،  أنْ   -وجزاء    وهو 

قال   كام  أنفسهم،     :ينسيهم 
َ

اَهللا  َوال ُسوا 
َ
� يَن  ِ

�
�

َ
� تَُ�ونُوا   

سَ 
ْ
�
َ
أ
َ
َسُهمْ ف

ُ
ف
ْ
�
َ
يف احلقيقة ال يمكر،    ، ألنَّه  -]  ١٩[احلرش:    اُهْم أ

عن    ، تعاٰىل اهللا  دع، وال يستهزئ، وال يسخر، وال ينسىٰ اوال خي

 كبريًا. اذلك علو� 

وليس يرد يف األخبار التي يشنع هبا أهل اخلالف واإلحلاد إالَّ  

 مثل هذه األلفاظ، ومعانيها معاين ألفاظ القرآن. 

*   *   * 

 :] باب االعتقاد يف اللوح والقلم١٢[ ]]١١[[ص 

جعفر   أبو  الشيخ  ام    :قال  أهنَّ والقلم  اللوح  يف  اعتقادنا 

 ملكان.

 ] باب االعتقاد يف الكريس: ١٣[

جعفر   أبو  مجيع  قال  وعاء  أنَّه  الكريس  يف  اعتقادنا   :

وكلُّ  واألرض،  والساموات  العرش  من  اهللا    اخللق،  خلق  يشء 

 تعاٰىل يف الكريس. 

 و يف وجه آخر: الكريس هو العلم.

اِدُق   الصَّ ُسئَِل  اهللا  قَ َعْن    َوَقْد  رِْسي�ُه    :ْوِل 
ُ
ك وَِسَع 

مَ  رَْض اوَ ا�س�
َ ْ
 ].٢٥٥[البقرة:  اِت َواأل

 َقاَل: «ِعْلُمُه». 

 :] باب االعتقاد يف العرش١٤[

أبو جعفر   أنَّه مجلة مجيع  قال الشيخ  : اعتقادنا يف العرش 

 اخللق.

 والعرش يف وجه آخر هو العلم.

اِدُق   الصَّ اهللا    َوُسئَِل  َقْوِل  ٰ :  َعْن 
َ َ

ُن �
ْ

َعرِْش   ا�ر��
ْ
ال

/[[ص  ٥[طه:    �  ىٰ اْستَوَ  َفَقاَل:  ُكلِّ  ١٢]،  ِمْن  «اْستََوٰى   [[

ٍء». ٌء، َأْقَرَب إَِليِْه ِمْن َيشْ ٍء، َفَليَْس َيشْ  َيشْ

من   ثامنية  فحملته  اخللق  مجيع  مجلة  هو  الذي  العرش  ا  فأمَّ

 الدنيا.  قعني طبا واحد منهم ثامنية أعني، كلُّ  املالئكة، لكلِّ 

آدم.   لولد  اهللا  يسرتزق  فهو  آدم،  ابن  صورة  عٰىل  منهم  واحد 

وواحد منهم عٰىل صورة الثور يسرتزق اهللا للبهائم، وواحد منهم  
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منهم عٰىل صورة   للسباع، وواحد  اهللا  يسرتزق  عٰىل صورة األسد 

 الديك يسرتزق اهللا للطيور.

 ا ثامنية.ووهم اليوم هؤالء األربعة، فإذا كان يوم القيامة صار

لَِني،  اْألَوَّ ِمَن  َأْرَبَعٌة  َفَحَمَلتُُه  اْلِعْلُم،  ُهَو  الَِّذي  اْلَعْرُش  ا  َوَأمَّ

 وَأْرَبَعٌة ِمَن اْآلِخِريَن. 

وُموَسٰى،   وإِْبَراِهيُم،  َفنُوٌح،  لَِني:  اْألَوَّ ِمَن  اْألَْرَبَعُة  ا  َفَأمَّ

اْآلِخِريَن: وِعيَسٰى  ِمَن  اْألَْرَبَعُة  ا  وَأمَّ  .    ، وَعِيلٌّ ٌد،  َفُمَحمَّ

واْحلَُسْنيُ   عليهم(واْحلََسُن،  اهللا  بِاْألََسانِيِد  )صلوات  ُرِوَي  َهَكَذا   .

ة  ِحيَحِة َعِن اْألئمَّ  .ِيف اْلَعْرِش وَمحََلتِهِ  الصَّ

قبل   كانوا  الذين  األنبياء  ألنَّ  العلم  محلة  هؤالء  صار  وإنَّام 

نو   نانبيِّ  األربعة:  رشائع  عٰىل  وموسٰى   حكانوا  وإبراهيم 

إليهم، وعيسٰى   العلوم  صارت  األربعة  هؤالء  ِقبَل  ومن   ،

وعيلٍّ  حمّمد  بعد  من  العلم  صار  واحلسني    وكذلك   واحلسن 

ة   .إٰىل من بعد احلسني من األئمَّ

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ة/ الشيخ املفيد (ت املسائل العكربيَّ 

عرش]]  ٦٥[[ص   السابعة  السائل  ة:املسألة  عرتض  ا  :وقال 

فقال  قلتم  :فلسفي  معه  إنَّ   :إذا  وحده ال يشء كان  فاألشياء    ، اهللا 

  : فقال   ،مبتدعة ال من يشء  :فقلنا له  ؟يشء كانت  ثة من أيِّ املحدَ 

معاً  زمان  أحدثها  بعد  زمان  يف    ، معاً   :قلتم  فإنْ   :قال  ؟أو 

 :قلتم  وإنْ   ،بعد يشء  ا حدثت شيئاً وأهنَّ   ا مل تكن معاً أوجدناكم أهنَّ 

 صار معه رشيك وهو الزمان.  ،يف زمان بعد زمان فقد اأحدثه

ال يشء معه   اهللا مل يزل واحداً   أنَّ   :-  وباهللا التوفيق  -واجلواب  

له ثاين  زمانوأنَّ   ،وال  غري  يف  أحدثه  ما  ابتدأ  إذا   ،ه  جيب  وليس 

ولو   ،ثها يف زمانحيدِ  حوادث أنْ ]] ٦٦/[[ص  لأحدث بعد األوَّ 

زماناً  هلا  ب  فعل  وجب  ِق ذملا  الزماندَ لك  حركات   ،م  الزمان  إذ 

ممَّ  مقامها  يقوم  ما  أو  التوقيتالفلك  يف  بقدرها  هو  أين   ،ا  فمن 

أنْ  الفيلسوف  هذا  عند  قديامً   جيب  الزمان  توجد   يكون  مل  إذا 

 ؟ ه ال يعقل معنٰى الزمانلوال أنَّ  واحدةً  األشياء رضبةً 

 : يف زمانالَّ األفعال ال تكون إ  أنَّ   ه يقال ملن ظنَّ عٰىل أنَّ :  فصل

عامَّ خربِّ  املتَّ ونا  الزمانني  بني  زمان  ،صلني  غري  أو  زمان    فإنْ   ؟ أهو 

  . واملسألة عن غري هذا  ،أحالوا بجعلهم بينهام فصالً   ،زمان  :قالوا

بينهام  :قالوا  وإنْ  زمان  زمان  ،ال  يف  ال  فعل  بتقدير   وإنْ   .اعرتفوا 

أنَّ  يتقدَّ   زعموا  ال  واحد  يشء  بعضاً الزمان  بعضه  أنْ   ،م    أوجبوا 

ل سنة من يكون املوجود يف سنة أربعامئة من اهلجرة هو املوجود يف أوَّ 

،  واملوجود يف عهد آدم عٰىل االبتداء مبتدأ يف عهد النبيِّ  ، اهلجرة 

  وهذا جتاهل ال خفاء به.   ، د زمان آدم هو زمان حممّ  وأنَّ 

 *   *   * 

 :)هـ٤١٣النكت يف مقّدمات األُصول/ الشيخ املفيد (ت 

 باب الكالم يف التوحيد: ]]٣٩[[ص /

فإنْ ٦٧[ اإلهليَّ   ]  يف  أنَّه  عٰىل  الدليل  ما  فقل: قال:  واحد؟  ة 

ة، ووجوبه فيام زاد... املعنٰى اإلهليَّ  ق النقص بمستحقِّ استحالة تعلُّ 

 عٰىل الواحد.

قال: فام وجه وجوبه فيام زاد عٰىل الواحد؟ فقل: هو   ] فإنْ ٦٨[

ال وجوب  للعقول من  بينهم، يف    -إذ ذاك    -ساوي  تما  أو  بينهام، 

واحد منهام متٰى رام    القدرة [أ]و التفاضل. ولو تساويا لكان كلُّ 

مرادمها    ضدَّ  فعدم  املنع،  يف  وتكافئا  امتنعا  إيقاعه،  صاحبه  رام  ما 

  - بالبدائة  -مجيعًا، وذلك غاية النقص. ولو تفاضال لكان املفضول 

 ناقصًا.

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت/ الشيخ املفيد (ت أوائل املقاال

 القول يف التوحيد:  - ١٨ ]]٥١[[ص 

ة ال يشبهه يشء، وال  ة واألزليَّ واحد يف اإلهليَّ   أقول: إنَّ اهللا  

أنْ  املعبوديَّ   جيوز  يف  فرد  وأنَّه  يشء،  عٰىل  يامثله  فيها  له  ثاين  ال  ة 

كلِّ  من  الوجوه  إالَّ  التوحيد  أهل  إمجاع  هذا  وعٰىل  واألسباب،  ها 

م أطلقوا ألفاظه وخالفوا يف معناه. شذَّ    من أهل التشبيه فإهنَّ

وأحدث رجل من أهل البرصة ُيعَرف باألشعري قوالً خالف  

/[[ص   املوحِّ ٥٢فيه  مجيع  ألفاظ  وصفناه، ]]  فيام  ومعانيهم  دين 

وأنَّه مل يزل بمعاٍن ال هي هو وال    وزعم أنَّ هللا   قديمة  صفات 

مستحق�  كان  أجلها  من  حيٌّ لل  اغريه  عامل  بأنَّه  سميع    وصف  قادر 

هللا   أنَّ  وزعم  مريد،  متكلِّم  قديًام    بصري  وسمعًا  قديًام  وجهًا 

أزليَّ  كّلها  هذه  وأنَّ  قديمتني،  ويدين  قديًام  وهذا  وبرصًا  قدماء،  ة 

أهل  عن  فضالً  التوحيد  منتحيل  من  أحد  إليه  يسبقه  مل  قول 

 اإلسالم. 

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣املفيد (ت  ة/ الشيخالنكت االعتقاديَّ 

فإنْ ٢٨[[ص  / له    ]]  واحد ال رشيك  قيل: موجد احلوادث 

 أم ال؟ فاجلواب: واحد ال رشيك له.
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فاجلواب:    فإنْ  له؟  رشيك  ال  واحد  أنَّه  عٰىل  الدليل  ما  قيل: 

 الدليل عٰىل ذلك من العقل والنقل. 

نفيه   منه  المتنع  آخر  إله  احلكيم  مع  كان  لو  فألنَّه  العقل  ا  أمَّ

عٰىل    هلكون دليل  فنفيه  نفاه،  قد  احلكيم  لكن  للحكمة  منافيًا  كذبًا 

 انتفائه وإالَّ مل يكن احلكيم حكيًام.

تعاىلٰ  فلقوله  النقل  ا   :  وأمَّ
َ
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تعاٰىل:  ١٩ [حمّمد: ولقوله   ،[ َم
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َ
وَ أ إٌِ�  إِ�ُهُ�ْم    اِحدٌ ا 

 ]، وأمثال ذلك.١١٠ [الكهف:

 *   *   * 

(ج  ال امليافارقيَّ ١رسائل  املسائل  (جوابات  السيِّ )/  د  ات)/ 

 ):هـ٤٣٦(ت  املرتٰىض 

 مسألة سابعة وعرشون: [حقيقة التوحيد]:]] ٢٨٥[[ص 

وناٍف،  مثبت،  أقسام:  ثالثة  عٰىل  التوحيد  يف  الناس  أنَّ  روي: 

  ه مرشك، والنايف مبطل، واملثبت مؤمن. تفسري ذلك؟ ه. فاملشبِّ ومشبِّ 

اليشء  ٢٨٦[[ص  / أثبت  من  باملثبت  هنا  املراد  اجلواب:   [[

ألنَّه  مبطل،  والنايف  به.  هو  ما  عٰىل  واعتقده  عليه  هو  ما  عٰىل 

املشبِّ  ا  فأمَّ من ذلك.  تعاٰىل شبيهاً بالعكس  أنَّ هللا  اعتقد  من  ،  ه فهو 

 وذلك مرشك ال شبهة يف رشكه.

*   *   * 

ص يف ُأصول الدِّ   ): هـ٤٣٦(ت  تٰىض رد املين/ السيِّ امللخَّ

ه تعاٰىل واحد ال ثاين له    ]]٢٦٩[[ص   فصل: يف الداللة عٰىل أنَّ

 يف الِقَدم: 

أنَّه لو شاركه مشارك يف الِقَدم، لوجب   الذي يدلُّ عٰىل ذلك، 

ومستحق�   أنْ  له،  ِمثْالً  يستحقُّ   ايكون  ما  الصفات  جلميع  من  ه 

واالشرتالنفسيَّ  لذاته،  قادرًا  كونه  يقتيض  وذلك  كوهنام  اة،  يف  ك 

كلِّ  حكم  ألنَّ  قادرًا،  القادر  كون  حكم  ينقض  لذاهتام،   قادرين 

قادرين   كانا  القادرين، وإذا  من  بينه وبني غريه  التامنع  ة  قادر صحَّ

أنْ للنفس َجيُز  مل  أنْ   ،  أراد  إذا  أحدمها  ألنَّ  ضدَّ   يتامنعا،  ما   يفعل 

أنْ  من  خيُل  مل  اآلخر،  أنْ   يفعله  أو  املراد  يوجد عيرتف  يوجد  أو  ا 

ضعفهام   وجود  الثاين  ويف  ين،  الضدَّ وجود  ل  األوَّ ويف  أحدمها، 

أنْ  من  وإخراجهام  مقدورمها،  ألنفسهام،   وتناهي  قادرين  يكونا 

ويف الثالث وجود ضعف الرأي مل يوجد مراده وتناهي مقدوره، 

نفي  فوجب  حمَدث،  جسم  وأنَّه  بقدرة  قادرًا  كونه  يقتيض  وذلك 

 ي إليه.ؤدِّ اد ما يُ سثاٍن يف الِقَدم، لف

وهذه اجلملة التي ذكرناها يف االستدالل ال يثبت إالَّ بعد بيان  

 أشياء:

قديًام  كونه  يف  شاركه  ما  وأنَّ  لنفسه،  قديم  القديم  أنَّ  منها: 

ة، وهذا ممَّا  يكون مثله ومشاركًا له يف مجيع صفاته النفسيَّ   جيب أنْ 

 .قد مٰىض الكالم عليه يف باب الصفات مستقٰىص 

يصحُّ بني كلِّ  التامنع  أنَّ  حكم كون    ومنها:  وأنَّه من  قادرين، 

يكون    واحٍد منهام جيب أنْ   القادر قادرًا، ويدخل يف أنَّ مقدور كلِّ 

أنْ  من  بدَّ  ال  اليشء  عٰىل  القادر  وأنَّ  صاحبه،  مقدور  يكون    غري 

.قادرًا عٰىل جنس ضدِّ   ه، إذا كان له ضدٌّ

 يكون متناهٰى املقدور.  أنْ  ومنها: أنَّ املمنوع ال بدَّ 

 ومنها: أنَّ املتناهي املقدور ال يكون إالَّ قادرًا بقدرة. 

أنَّ القادر بقدرة ال يكون إالَّ جسًام، واجلسم ال يكون   ومنها: 

 إالَّ حمَدثًا. 

كلِّ ٢٧٠[[ص  / بني  يصحُّ  التامنع  أنَّ  يف  الكالم  ا  فأمَّ  [[ 

ال القادر  حال  مفارقة  ألنَّ  فواضح،  حلال وقادرين  ذلك  يف  احد 

وكلُّ  رضورًة،  املعلوم  من  علم   القادرين  قادرًا،  القادر  علم  من 

ة ممانعته لقادر آخر قبل تصفُّ  ة التامنع ينفي  صحَّ أحواله، وصحَّ ح 

أنَّ كلَّ واحد منهام قادرًا عٰىل    أنْ  يكون مقدورمها واحد، ويقتيض 

 ما يقدر عليه صاحبه.  ضدِّ 

ة التامنع بني القادرين يفتقر إٰىل أصلني ما فيهام إالَّ   عٰىل أنَّ صحَّ

أنْ  جيوز  ال  القادرين  أنَّ  أحدمها:  الواضح:  بالدليل  يكون    ثابت 

أنَّ  والثاين:  مقدورمها.  تغاير  من  بدَّ  ال  وأنَّه  واحدًا،  مقدورمها 

 ه.القادر عٰىل اليشء قادر عٰىل جنس ضدِّ 

حقِّ  من  األصالن  أنْ وهذان  يف    هام  الكالم  عند  بواب  أ ُيذكرا 

يكون   ال  الواحد  املقدور  أنَّ  عٰىل  اآلن  نتكلَّم  أنَّنا  إالَّ  العدل، 

ونُ  لقادرين،  اإلحداث  سبيل  عٰىل  كوهنام  مقدورًا  إبطال  ر  ؤخِّ

العدل،   الكالم يف  إٰىل  واحد  لقادر  مقدورين عٰىل وجهني خمتلفني 

قادر عىلٰ   فإنَّه القادر عٰىل اليشء  أنَّ  إٰىل مجلة يف  ونشري  به،    أخصُّ 

ر استقصاء ذلك إٰىل موضعه.ه، ونُ جنس ضدِّ   ؤخِّ

ي  ؤدِّ والذي يدلُّ عٰىل فساد كون املقدور الواحد لقادرين، أنَّه يُ 

ن جيب إضافته   إٰىل إضافة العدل إٰىل من جيب نفيه عنه، أو نفيه عمَّ

وأنَّه   فاعالً،  الفاعل  العلم بكون  إٰىل  الطريق  إبطال  هذا  ويف  إليه، 

 ليس بفاعل.

 قلنا ذلك من حيث علمنا أنَّ مقدورمها إذا كان واحدًا، اموإنَّ 
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أنْ  ُوِجَد  متٰى  يصري    فيجب  له  ما  [و]أنَّ  مجيعًا،  هلام  فعالً  يكون 

كان قادرًا عليه،  الفعل فعالً لفاعله، ليس بأكثر من وجوده بعد أنْ 

 يكون فعالً هلام. وهذا احلكم حاصل معهام له، فيجب أنْ 

نع ونحن  ثبت ذلك،  أنْ لوإذا  أحدمها  من  يصحُّ  أنَّه  تدعوه    م 

الدواعي إٰىل فعل ذلك املقدور فرييد إجياده، مع كون اآلخر كارهًا 

ة ذلك،   إلجياده مرصوفًا من فعله، ألنَّ كوهنام قادرين يقتيض صحَّ

وإنَّام يستحيل عٰىل الذات الواحدة يف احلالة الواحدة االختالف يف 

 الدواعي واإلرادة والكراهة.

ذلك ٢٧١[[ص  / حال  ختُل  مل  اجلملة،  هذه  ثبتت  وإذا   [[

ا أنْ  يوجد أو ال يوجد، ويف وجوده إثبات    املقدور من وجهني: إمَّ

مع  الفعل  أنَّ  يقتيض،  ما  غاية  ألنَّ  عنه،  نفيه  جيب  ملن  الفعل 

نفيه  الفعل  ارتفاع  ويف  الصوارف،  وثبوت  الكراهة  هي  التحلية 

ا كون  كان  حيث  من  له  إثباته  جيب  ن  وحصول ملعمَّ مريدًا،  ريد 

 الدواعي مع التحلية وزوال املوانع غاية ما يقتيض ثبوت الفعل. 

تعذُّ  أيضًا  الوجه  هذا  عٰىل  غري  وجيب  من  القادر  عٰىل  الفعل  ر 

منع، فيجب عٰىل هذا فساد كون املقدور الواحد مقدورًا لقادرين، 

 ي إليه.ؤدِّ الستحالة ما يُ 

فاق القادرين يف  يقتيض اتِّ   ايعرتض كالمنا، ممَّ   وليس ألحٍد أنْ 

ألنَّ  والكراهة،  واإلرادة  ة الدواعي  صحَّ عٰىل  إالَّ  الدليل  نبِن  مل  ا 

 اختالفهام يف ذلك وجوازه دون وجوبه. 

أنْ  له  مضطر�   وال  يكون  ملن  غري    ايعرتضه  وهو  اإلرادة  إٰىل 

بمضطرٍّ  أو  ملرادها،  ملا    فاعل  فاعل  كراهته  مع  وهو  الكراهة  إٰىل 

 ودفع رضر. علم أنَّ له فيه نفعاً  اتناوله، إذ

أنَّ  االعرتاضات،  وذلك  هذه  من  احرتازًا  التحلية  رشطنا  إنَّام  ا 

يفعل ما أراده من حقِّ الكاره،   فقلنا: من حقِّ املريد مع التحلية أنْ 

 ومع التحلية ال توجد ما كرهه.

ُوِجَد   ثّم  واحدًا  كان  إذا  مقدورمها  أنَّ  عٰىل  أيضًا  يدلُّ  وممَّا 

مل    أنْ   بوج مجيعًا  أحدثاه  لو  ام  أهنَّ فُعلَِم  لنا،  معًا  هلام  فعال  يكون 

حيصل له من احلكم إالَّ ما حصل له عند حدوثه من أحدمها، ألنَّ  

 يكون فعالً هلام. احلدوث ال يتزايد، فيجب متٰى حدث أنْ 

وا عٰىل أنَّ احلدث ال يتزايد، وأنَّ الذات ال يصحُّ  قيل: دلُّ   فإنْ 

 عة من وجهني.رتتكون خم أنْ 

أنْ  ساغ  لو  أنْ   قلنا:  جلاز  صفتان،  الوجود  يف  للذات    تكون 

عٰىل   اآلخر  القادر  هلا،  القادرين  أحد  إجياد  بعد  للذات  نجعل 

حتصل هاتان الصفتان للذات يف    الصفة األُخرٰى، ألنَّه إذا جاز أنْ 

أنْ  جاز  الواحدة،  ة    احلالة  صحَّ يقتيض  وهذا  حالتني،  يف  حتصل 

املو يف جإجياد  اليشء  وجود  أنَّ  ترٰى  أَال  باستحالته.  علمنا  مع  ود 

ق اإلدراك به؟  أنَّه حميل للقدرة عليه جاٍر جمرٰى عدمه يف إحالة تعلُّ 

ر عٰىل أحدنا إجياد ما أوجده، كام /[[ص  ر  ٢٧٢وهلذا يتعذَّ ]] يتعذَّ

حيمل    عليه إجياد مقدور غريه، ولو ساغ إجياد املوجود، مل يمتنع أنْ 

سم الثقيل وينقله من مكان إٰىل آخر، ثّم يوجد من محلة  أحدنا اجل

أنْ  يقتيض  الً، وهذا  أوَّ أوجده  ما  ة ما    ثانيًا  املشقَّ من  نفسه  من  جيد 

الً.   وجدها أوَّ

أنْ  أيضًا  جيب  منَّ  وكان  القادر  ق  أنْ ُيفرِّ بني  اجلسم    ا  يف  يفعل 

أنْ  نفسه   الثقيل من وجهني وبني  من  وجٍه واحٍد وجيد  يفعل من 

 .كذل

ُيبطِل فعله    يصحَّ من غري هذا الفاعل، أنْ   وكان جيب أيضًا أنْ 

يصحَّ  وأالَّ  باٍق،  هو  حيث  من  الثاين  كان    يف  حيث  من  إبطاله 

 حادثًا، وفساد ذلك ظاهر. 

وممَّا يدلُّ أيضًا عٰىل أنَّ احلدث ال يتزايد، وأنَّ الذات ال حتصل 

حيدث عٰىل أحد   نْ هلا صفتان باحلدوث، أنَّه لو جاز ذلك مل يمتنع أ

فعلني،  جمرٰى  فيها  احلدوث  وجها  وجيري  اآلخر،  دون  الوجهني 

أالَّ  يقال: إنَّ ألحد الوجهني تعلُّ   [و]أنَّه حمال أنْ  قًا باآلخر يقتيض 

يُ  إٰىل حاجته يف كونه عٰىل كلِّ واحٍد من  ؤدِّ حيصل إالَّ معه، ألنَّه  ي 

 الوجهني إٰىل كونه عٰىل الوجه اآلخر. 

حيدث متٰى    ا ذكرناه وعلمنا أنَّ من شأن ما يصحُّ أنْ مإذا صحَّ  

تكون الذات يف احلالة   يبقٰى معدومًا، وهذا يقتيض أنْ  مل حيدث، أنْ 

 الواحدة موجودة معدومة. 

ال حيدث   ه معدومًا، موقوفًا عٰىل أنْ ءجيعل بقا  وليس ألحٍد أنْ 

وجوده  جعل  من  وبني  بينه  فرق  ال  ألنَّه  مجيعًا،  الوجهني  من 

 قوفًا عٰىل حدوثه من الوجهني مجيعًا.وم

أنْ  يمكن  الطريقة  عٰىل    وهذه  االستدالل  ابتداء  يف  ُتسَلك 

يقال: لو ساغ ذلك مل    استحالة كون املقدور الواحد لقادرين، بأنْ 

أنْ  معدومًا،    يمتنع  موجودًا  فيكون  آخر،  وقٍت  يف  أحدنا  يفعله 

معد  كونه  جيب  كان  ألنَّه  وآكد،  أبني  الوجه  الوجه ووهذا  من  مًا 

 الذي ُوِجَد عليه. 

ا الذي يدلُّ عٰىل أنَّ القادر عٰىل اليشء جيب أنْ  يكون قادرًا    وأمَّ

ف يف الفعل بحسب   ه، ألنَّ من حقِّ القادر أنْ عٰىل جنس ضدِّ  يترصَّ
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، ومتٰى مل يكن قادرًا  دواعيه، ليفارق بذلك حال املمنوع واملضطرِّ 

ضدِّ  جنس  أفع  عٰىل  يكن  مل  بحسب امقدوره،  واقعة    له 

 .]] دواعيه، وارتفعت املفارقة بينه وبني املضطرِّ ٢٧٣ [[ص/

 واستقصاء هذا الباب يأيت من بعد بمشيَّة اهللا.

أنْ  جيب  لنفسه  القادر  أنَّ  عٰىل  يدلُّ  الذي  ا  يتناهٰى   وأمَّ ال 

م  ا قد بيَّنَّمقدوره من اجلنس الواحد يف الوقت الواحد، أنَّ  ا فيام تقدَّ

الكال تعلُّ   م عند  أنَّ  الصفات  تعلُّ يف  باملقدورات  ال  قه  القادرين  ق 

أنْ تعلُّ  ما يصحُّ  ينحرص  قادرًا ال  كان  والقادر، من حيث  القدر   ق 

واملحلِّ  الواحد  اجلنس  من  يقدر  أحدنا  أنَّ  ترٰى  أَال  به.   يتعلَّق 

قدره؟   بانحصار  إالَّ  تنحرص  ال  كثريٍة  أفعاٍل  عٰىل  الواحد 

ا إٰىل  راجع  تعلُّ لفاالنحصار  دون  تعاٰىل قدر  كان  وإذا  القادر،  ق 

يكون قادرًا ممَّا ذكرناه عٰىل ما ال يتناهٰى، إذ    قادرًا لنفسه، وجب أنْ 

 ال مقتٰىض للحرص فيه.

ا الذي يدلُّ عٰىل أنَّ املمنوع جيب أنْ  يكون متناهي املقدور،  وأمَّ

بأنْ  إنَّام يمنع  أنَّه  َد ما يزيد  جِ يفعل أكثر ممَّا يف مقدوره، وما وُ   فهو 

 يكون متناهيًا.  عليه ال بدَّ أنْ 

يتناهٰى  أنَّ من  ا الذي يدلُّ عٰىل  مقدوره ال يكون إالَّ قادرًا    وأمَّ

ألنَّ   الُقَدر،  هو  إنَّام  املقدورات  حلرص  املقتيض  أنَّ  فهو  بقدرة، 

واملحلِّ  الواحد  الوقت  يف  تعلَّقت  لو  اجلنس    القدرة  من  الواحد 

ينحرص، ال  بام  بأنْ   الواحد  العظيمة،  احلبال  محل  علينا  ر  يتعذَّ   مل 

نفعل يف كلِّ جزٍء منها بعدد أجزاء مجيعها، وال تفاضل القادرون 

حيملوه، وال افتقر بعضهم يف االستقالل بام حيمله إٰىل    فيام يصحُّ أنْ 

 معاونة غريه. 

كنَّ  فإذا  يتناهٰى  وأيضًا:  ال  لنفسه  القادر  أنَّ  عٰىل  لنا  دلَّ قد  ا 

أنْ فمقدوره،   مقدوره  تناهٰى  فيمن  إالَّ    واجب  قادرًا  يكون  ال 

هذين  من  يستحقُّ  ال  بقدرة  إالَّ  قادرًا  القادر  كون  ألنَّ  بقدرة، 

 الوجهني.

ا الكالم يف أنَّ القادر بقدرة ال جيوز أنْ  يكون إالَّ جسًام فقد   وأمَّ

أنْ  جتب  ا  أهنَّ لنا عٰىل  دلَّ م، حيث  يصحَّ   حتلَّ   تقدَّ القادر حتَّٰى    بعض 

 يقع هبا ابتداًء إالَّ يف حملِّها.  يفعل هبا، وأنَّ الفعل ال يصحُّ أنْ  أنْ 

من   يبَق  فلم  م،  تقدَّ قد  أيضًا  األجسام  حدوث  يف  والقول 

 مقّدمات الدليل يشء حيتاج إٰىل الداللة عليه. 

فإنْ ٢٧٤[[ص  / عٰىل    ]]  مبنيٌّ  التامنع  من  ذكرمتوه  ما  قيل: 

يص وليس  الدواعي،  يف  كلَّ حُّ اختالفهام  ألنَّ  ذلك،  منهام      واحد 

أنْ  حالة  وهذه  جيوز  فال  اآلخر،  يرومه  ما  بحسن  يدعوه    عامل 

 ه.الدواعي إٰىل ضدِّ 

وقوعه،  دون  التامنع  ة  صحَّ عٰىل  إالَّ  الدالئل  ُتبَْن  أمل  قلنا: 

تضمُّ  وليس  الدواعي،  يف  اختالفهام  ة  صحَّ ذلك  يف  نه ويكفي 

ة  والسؤال إنَّام يمنع من ثبوت اختالف د اعيهام، وال منع من صحَّ

يفعل، بل   ذلك وجوازه. عٰىل أنَّ العلم بحسن الفعل ال يقتيض أنْ 

ليس  احلسن  دواعي  ألنَّ  خيتاره،  أالَّ  بحسنه  العلم  مع  جيوز 

أنْ  يمتنع  ال  هذا  وعٰىل  كلُّ   بموجب،  حسن    يعلم  منهام  واحد 

إٰىل  حتريك اجلسم وتسكينه، ويدعو أحدمها علمه بحسن حتريكه 

 ، ويدعو اآلخر علمه بحسن حتريكه إٰىل تسكينه. كذل

حيث   ينفع، من  ال  التامنع  بأنَّ  من اعرتض  نجيب  وبمثل هذا 

واحد منهام يعلم أنَّ الذي يريد باآلخر حكمة وصواب فال   كان كلُّ 

ته،  يريد خالفه، ألنَّ  التامنع، بل عٰىل صحَّ نبِن الكالم عٰىل وقوع  مل  ا 

ُيبنٰى الدليل عٰىل وق  إثبات    ع وكيف  التامنع؟ وهو ال يصحُّ إالَّ بعد 

ة   الثاين الذي يقصد إٰىل نفيه، وليس جيب إذا بنينا الكالم عٰىل الصحَّ

نتوقَّف عن القضاء بأنَّ املمنوع ضعيف من حيث مل يقع التامنع،    أنْ 

أنْ ألنَّ  وجب  أحدمها،  فعل  لوقع  متانعا  لو  ام  أهنَّ علمنا  إذا  نقيض    ا 

مراده  يقع  مل  من  وإنْ   ، بضعف  منه،  أقدر  منعه  الذي  يكن    وأنَّ  مل 

القويِّ  ة  قوَّ عن  الداللة  سبيل  عٰىل  التامنع يكشف  متانع، ألنَّ    هناك 

أنَّ  أَال ترٰى  ا متٰى علمنا  وضعف الضعيف، وليس بموجب لذلك. 

من حال زيد أنَّه متٰى مانع األسد ودافعه غلبه األسد وقهره، قضينا  

األس  ة  وقوَّ األسد  عن  زيد  وإنْ د بضعف  متانع؟    ،  بينهام  يكن  مل 

وكذلك متٰى علمنا من حال زيد أنَّه لو رام الفعل لوقع منه، نحكم  

بأنَّه قادر عليه، كام جيب ذلك لو وقع الفعل منه، وإنَّام نعلم بتقدير  

التامنع أنَّ األقدر بينهام كذلك يف كلِّ حاٍل من وجهني: أحدمها: أنَّه  

يف ذاته باستمراره يف األحوال واجب.    ه إنَّام يكون أقدر، ملا هو علي

التامنع   رنا  وقدَّ إالَّ  يشاركهام،  حال  ال  كان  إذا  أنَّه  اآلخر:  والوجه 

 يكون أقدر يف مجيع األحوال.  بينهام ملنع صاحبه، فيجب أنْ 

ة  ٢٧٥[[ص  / صحَّ عٰىل  مبنيٌّ  الدليل  أنَّ  من  ذكرناه  وبام   [[

م اعرتاض  يسقط  ثبوته،  دون  وتقديره  بأنْ   نالتامنع    اعرتض 

أنْ  يصحُّ  إٰىل ذلك،    يقول: كيف  من احلسن ويقصد  يمنع احلكيم 

واملنع من احلسن ال يكون إالَّ قبيحًا؟ ألنَّ ذلك لو كان قبيحًا عٰىل  

فعل   منه  يصحُّ  تعاٰىل  القديم  ألنَّ  التقدير،  من  يمنع  مل  ادَّعٰى  ما 

 كان ال يفعله. القبيح وإنْ 
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ذكرمت  فإنْ  ما  يصحُّ  كيف  بإرادٍة  وقيل:  يريد  إنَّام  والقديم  ه، 

، وإذا كان له ثاٍن يف القديم، وجب أنْ  يكون تلك    توجد ال يف حملٍّ

أنَّ  اإلرادة متعلِّ  قة هبام مجيعًا، لفقد االختصاص هبام، وهذا يقتيض 

 واحد منهام مريدًا ملا يريد صاحبه؟  كلَّ 

بنقلنا: ليس جيوز اتِّ  عليه الدليل،    افاقهام يف اإلرادة مانعًا ممَّا رتَّ

ألنَّ اإلرادة إنَّام تدعو املريد هبا إٰىل الفعل متٰى كانت من فعله وإذا 

ؤثِّر يف مقدوره، كانت من فعله، وإذا كانت من فعل غريه فيه مل يُ 

ومل يكن داعيه إليه. أَال ترٰى أنَّ اهللا تعاٰىل لو خلق يف قلب املرشف  

من فيهام  بام  العامل  والنار،  اجلنَّة  دخول   عٰىل  إرادة  والرضر،  النفع 

يكن   ومل  اجلنَّة،  دخول  إالَّ  منه  يقع  مل  اجلنَّة،  دخول  وكراهة  النار 

تابعة   وال  فعله  من  يكن  مل  حيث  من  تأثري،  النار  لدخول  إلرادته 

يكون   اتَّفقا يف اإلرادة، فيجب أنْ  لدواعيه، فالقديامن عٰىل هذا وإنْ 

إلرادة التي َفَعَلها هو دون  ا الدواعي لكلِّ واحد منهام إٰىل فعله هي 

وإنْ  بالفعلني   صاحبه،  التامنع  فيصحُّ  باألُخرٰى،  مريدًا  كان 

اتِّ  منه  يمنع  وال  هذا،  عٰىل  ين  أنَّ  الضدَّ عٰىل  اإلرادة.  يف  فاقهام 

أراد ما أراده صاحبه، فهو يريد هبذه اإلرادة مقدوره،   أحدمها وإنْ 

مقدو أراد  ومن  غريه،  مقدور  هبا  يريد  حظَّ    روصاحبه  ال  غريه 

إلرادته يف إجياد ذلك املقدور، الستحالة وجوده من جهته، وإنَّام  

واحد   تكون إرادة كلِّ   يريد إرادته يف مقدوره، فيجب عٰىل هذا أنْ 

 منهام ال إرادة من مقدوره دون ما سواه. 

أنْ  السؤال  يف  ما  أكثر  أنَّ  بذكر    عٰىل  التمثيل  يف  قدحًا  يكون 

لسكون، والقدح يف املثال ال يكون قدحًا يف  اإرادة احلركة وإرادة  

 املستدلِّ عليه. 

أنْ  إٰىل  ُعِدَل عن ذلك  إٰىل    ولو  الداعي  أحدمها  يقال: لو دعٰى 

لصحَّ  احلال  يكون  كانت  كيف  إليه،  الداعي  اآلخر  دعٰى  ما  ضدِّ 

/[[ص   اإلرادة  نفس  إٰىل  التامنع  نقلنا  لو  وذلك  ]]  ٢٧٦الكالم، 

يفعل إرادة اليشء ورام اآلخر    أحدمها أنْ   موالكراهة، فقلنا: لو را

فعلني  التامنع يصحُّ يف كلِّ  أيضًا الكالم، ألنَّ  فعل كراهته، لصحَّ 

ين، وال اعتبار بالقصد إليهام وال باختالف أجناسهام.  ضدَّ

وأنْ   فإنْ  بينهام،  التامنع  ز  جوَّ من  عٰىل  أنكرتم  ما  يمنع    قيل: 

ا بأنَّ  القول  وامتنع  ليس ملأحدمها صاحبه،  بأنَّه  أقدر، والقول  انع 

تعاٰىل  القديم  من  الظلم لو وقع  بأنَّ  القول  من  امتنعتم  بأقدر، كام 

داال�  عٰىل   لكان  يدلُّ  ال  كان  بأنَّه  القول  ومن  وحاجته،  جهله  عٰىل 

 ذلك؟ 

ال   كام  املوجب،  من  واملنع  املوجب  إثبات  جيوز  أليس  قلنا: 

نع إنَّام يصحُّ من القادر  جيوز إثبات املوجب واملنع من موجبه، وامل

منه   يصحُّ  إنَّام  الفعل  أنَّ  كام  الصفة،  هذه  حكم  فهو  أقدر،  لكونه 

لكونه قادرًا وإثباته مانعًا، واالمتناع من كونه أقدر كإثباته فاعالً، 

وليس هذه   ثبت،  ملا  ونفي  أنَّه نقص  قادرًا يف  من كونه  واالمتناع 

الظلم ليس    حال  ألنَّه  وقوعه،  اجلهل  باملقدور  عن  موجب 

واحلاجة وال من حكمهام، ومل يصّح الظلم عليهام، وإنَّام صحَّ من  

غني�  كان  سواء  قادرًا،  لكونه  جاهالً،    االفاعل  أو  عاملًا  حمتاجًا،  أو 

 فافرتق األمران. 

إنَّام   ، يدلُّ ال  أو  يدلُّ  بأنَّه  القول  من  الظلم  أنَّ االمتناع يف  عٰىل 

، وأنَّ الظلم دليل ه سبحانه عامل غنيٌّ نَّ م العلم بأساغ من حيث تقدُّ 

احلاجة أو اجلهل، فمنعنا من إطالق عبارة تقيض نقص ما علمناه 

م أنَّ معه تعاٰىل   ة، وليس كذلك القول يف التامنع، ألنَّه مل يتقدَّ باألدلَّ

لو  وهذا  نفيه،  يقتيض  ما  إطالق  من  يمنع  حتَّٰى  صفاته  عٰىل  بانيًا 

دل يف  به  االعرتاض  أنْ يصحَّ  لقائل  لصحَّ  التامنع،  يف    ل  يقول 

أينِّ  غري  احلوادث،  يسبق  مل  إنَّه  إنَّه اجلسم:  ذلك:  مع  أقول  ال   

حمَدث، وال أقول: إنَّه قديم، كام مل تقولوا أنتم يف الظلم كذا وكذا،  

 يثبته تعاٰىل جسًام!  وساغ أيضًا للمشبِّهة أنْ 

ينفكُّ  بأنَّه  القول  من  ال    ونمنع  أو  احلوادث  منهام،   نفكُّ يمن 

ة.   وهذا لو صحَّ لفسد أكثر األدلَّ

فلم   فإنْ  متانعا  إذا  ام  أهنَّ عٰىل  استداللكم  بنيتم  قد  نراكم  قيل: 

/[[ص   مجيعًا  مرادمها  غري ٢٧٧يوجد  وهذا  ضعفهام،  وجب   [[

كان   حيث  من  يوجد  ال  مجيعًا  مرادمها  أنَّ  الواجب  بل  صحيح، 

قدور أحدمها بالوجود  ممقدورمها ال يتناهٰى، وعٰىل هذا ال يكون  

فأيُّ  صاحبه،  مقدور  من  يوجد    أوٰىل  مل  متٰى  يلحقهام  ضعف 

تناهي   إٰىل  إالَّ  التحقيق  عند  بالضعف  املرجع  وهل  مرادمها، 

سبب  ألنَّ  خالفه؟  احلاصل  بل  هاهنا،  حيصل  مل  الذي  املقدور 

هو أنَّ مقدورمها ال يتناهٰى، وإنَّام  -عٰىل ما ذكرنا  -ارتفاع مرادمها 

إذا مل يوجد مرادمها، من حيث اقتٰىض  ق الضعف املتامنعني منَّحل ا 

ذلك تناهي مقدورمها، وأنَّ كلَّ واحد منهام ال يقدر عٰىل أكثر من 

 القدر الذي أوجده، وهذا منتٍف يف القادرين ألنفسهام.

أنْ  يصحَّ منه الفعل إالَّ ملدح أو ما جرٰى    قلنا: من شأن القادر 

الوجوه من  أو  كان   جمراه،  وإذا  الفعل،  معها  ر  يتعذَّ التي  املعقولة 

واحد قد   يكون كلُّ   مراد القادرين ألنفسهام مل يقعا، فال بدَّ من أنْ 
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َ يف السؤال، فلم يبَق إالَّ أنَّه   منع صاحبه، وهذا مستحيل عٰىل ما ُبنيِّ

يقتيض   معقول  وجه  غري  من  منهام  واحٍد  كلِّ  عٰىل  الفعل  امتنع 

ألنَّ  الفعل،  تعذُّ امتناع  يقتيض  ذكرمها  يمكن  وجه  ال  الفعل  ه  ر 

إٰىل امتناع الفعل من غري منع أو ما جرٰى جمراه،  ٰى  أدَّ عليهام، وما 

إٰىل ذلك فمعلوم فساده،  ٰى  أدَّ يقتيض نقض حقيقة القادرين، وما 

 ي إليه إثبات قادرين ألنفسهام. واملؤدِّ 

مبنيٌّ    فإنْ  التامنع  بدليل  ب  امللقَّ هذا  دليلكم  أنَّ عقيل:  ٰىل 

واحد من القديمني غري مقدور صاحبه، ومن مذهبكم   مقدور كلِّ 

يكونا متامثلني،   أنَّ املشرتكني يف صفٍة من صفات النفس جيب أنْ 

كلُّ  النفسيَّ   ويستحقُّ  الصفات  من  يستحقُّ واحد  ما  اآلخر، ة  ه 

أنْ  لنفسه،  مقدوراته  قادرًا عٰىل  القديمني  إذا كان  هذا    وجيب عٰىل 

ن بعينها،  ظيشاركه  املقدورات  قادرًا عٰىل هذه  فيكون  ريه يف ذلك، 

الثاين،   نفي  يف  مفردًا  دليالً  املعنٰى  هذا  الشيوخ  أكثر  جعل  وقد 

مقدورمها،  تغاير  توجبون  تارًة  ألنَّكم  ترون،  كام  متناقض  وهذا 

ُيغني  الطريقني  تنايف  مقدورمها واحد، وظهور  أنَّ  وتارًة توجبون 

 عن اإلكثار.

جيب عن هذا السؤال، بأنَّ تنايف ما ُيبنٰى عليه هذان  قلنا: قد أُ 

كلَّ  ألنَّ  هبام،  االستدالل  فساد  يقتيض  ال  الثاين  نفي  يف    الدليالن 

[كان منهام  الذيواحد  أصله  إٰىل  الناظر  سبق  ]]  ٢٧٨/[[ص    ] 

وإنْ  به،  استدالله  ة  صحَّ عليه  اآلخر،   ُيبنٰى  األصل  بباله  خيطر  مل 

ة التامنع بينهام، وأنْ   ألنَّ الناظر متٰى علم   أنَّ كلَّ قادرين جيب صحَّ

وإنْ  التامنع،  بدليل  استدالله  صحَّ  متغايرًا،  مقدورمها  مل   يكون 

أنْ  فواجب  للنفس  قادرين  كانا  متٰى  ام  أهنَّ بباله  يكون    خيطر 

كان قد سبق إٰىل العلم بأنَّ من حقِّ    مقدورمها واحدًا، وكذلك إنْ 

أنْ  لنفسهام  أنْ ميكون    القادرين  صحَّ  واحدًا،  يستدلَّ    قدورمها 

الباب   إٰىل نفي الثاين، والكالم يف هذا  ل به  بالدليل اآلخر ويتوصَّ

أنْ  يمتنع  فال  حمال،  ألمٍر  التقدير  عٰىل  مبنيٌّ  هو  الكالم   إنَّام  يتعلَّق 

 فيه بالنفي واإلثبات معًا.

إنَّ  السؤال:  عن  اجلواب  يف  يقال  ما  األصل وأجود  يف  م  ُنقسِّ ا 

يكون    م فنقول: لو كان معه تعاٰىل ثاٍن قادر لنفسه، مل خيُل أنْ الالك

أنْ  جيوز  وال  ذلك،  استحالة  عٰىل  به  لنا  دلَّ ملا  واحدًا،    مقدورمها 

 يف دليل التامنع.  اهيكون متغايرًا ملا بيَّنَّ

أنْ  يُ   ويمكن  للنفس  قادرين  إثبات  أيضًا:  أنْ ؤدِّ يقال  إٰىل    ي 

رًا معًا، ألنَّ من حيث كانا قادرين ييكون مقدورمها واحدًا ومتغا

وأنْ  بينهام،  التامنع  ة  صحَّ [و]من   جيب  متغايرًا،  مقدورمها  يكون 

استحقَّ  فيجب حيث  للنفس  الصفة  هذه  مقدورمها   أنْ   ا  يكون 

 واحدًا. 

ة التامنع بني القادرين يف  وممَّا يقال يف هذا الباب أيضًا: إنَّ صحَّ

ه، وجيري جمرٰى ٰىل جنس ضدِّ عحكم كوهنام قادرين عٰىل اليشء و

أنْ  جيوز  وليس  القادر،  من  الفعل  ة  املؤثِّ   صحَّ كوهنام يكون  يف  ر 

املؤثِّ  احلكم؛ ألنَّ  هذا  حييل  أنْ قادرين  جيوز  ال  الصفة  يف  يكون    ر 

التامنع   حييل  للنفس  قادرين  كوهنام  أنَّ  علمنا  وقد  حلكمهام،  حميالً 

إىلٰ  فيهام  الصفة  هذه  استناد  ألنَّ  أنْ بينهام،  تقتيض  النفس  يكون     

بيَّنَّ وقد  التامنع،  ة  لصحَّ حمال  واحدًا، وذلك  ة مقدورمها  صحَّ أنَّ  ا 

يف ضدِّ   التامنع  وجنس  اليشء  عٰىل  قادرين  كوهنام  وقد حكم  ه، 

 ر يف الصفة هو املحيل حلكمهام. يقتيض أنَّ املؤثِّ 

أنْ  أيضًا  كلِّ   ولك  حقِّ  من  أنَّ  ثبت  إذا  عٰىل    تقول:  قادرين 

ضدِّ يشال وجنس  وكلُّ ء  بينهام،  التامنع  وقوع  ة  صحَّ يقتيض    ه،  ما 

للنفس   قادرين  وإثبات  بفساده،  القضاء  جيب  احلكم  هذا  رفع 

أنْ  جيوز  ال  أنَّه  بداللة  التامنع  ألنَّ  ذلك،  من   يقتيض  بقدر  يتامنعا 

ويف التامنع  ٢٧٩/[[ص    الفعل  ألنَّ  عليه،  زيادة  مقدورمها   [[

غرض أنَّ  علم  إذا  بدَّ    هلغريه  فال  املقدور،  من  بعض  بإجياد  يتمُّ  ال 

يفعل ما يزيد عٰىل ذلك متٰى كان قادرًا عليه، وهذا يقتيض    من أنْ 

كلُّ   أنْ  مقدوره،   يكون  يف  ما  بكلِّ  لصاحبه  ممانعًا  منهام  واحد 

 وذلك يستحيل فيام ال يتناهٰى، وكلُّ هذا واضح. 

إثبات ثاٍن مماثل له    دليل آخر: وممَّا استُِدلَّ به عٰىل ذلك، أنَّ يف

تعذُّ  يقتيض  ما  معقوٍل  تعاٰىل  وجٍه  غري  من  القادر،  عٰىل  الفعل  ر 

 ي إليه. ؤدِّ ره، وذلك فاسد، فيجب فساد ما يُ يقتيض تعذُّ 

يُ  إنَّه  قلنا:  كانا  ؤدِّ وإنَّام  إذا  ام  إهنَّ حيث  من  ذكرناه،  ما  إٰىل  ي 

أنْ  من  بدَّ  فال  كلُّ   قادرين ألنفسهام  منهام  يكون  عٰىل    واحد  قادرًا 

له ضدٌّ اليشء وجنس ضدِّ  كان  إذا  يريد  ه  أحدمها  أنَّ  فرضنا  ، فلو 

أنْ  لوجب  واحد،  حال  يف  تسكينه  اآلخر  ويريد  جسم،   حتريك 

يقدر عٰىل كلِّ واحد منهام الفعل لغري منع وال ما جرٰى جمراه، ألنَّه  

  واحد منهام  يقال: إنَّ أحدمها يمنع اآلخر مع كون كلِّ  ال يمكن أنْ 

أنْ  يصحُّ  وإنَّام  له،  هناية  ال  ما  عٰىل  من   قادرًا  غريه  أحدنا  يمنع 

بأنْ  ال    الفعل،  يتناهٰى  ال  وما  املمنوع،  مقدور  يف  ممَّا  أكثر  يوِجد 

أنْ  كلَّ   يصحُّ  بأنَّ  القول  يصحُّ  وال  منه،  أكثر  غريه  واحد   يكون 

ا جلسٍم وقف فلم  مانع لآلخر عٰىل حسب ما يقول يف املتحاذيني منَّ 
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تناهي  تي مع  أيضًا  صحَّ  إنَّام  ذلك  ألنَّ  أحدمها،  جهة  إٰىل  ك  حرَّ

 واحد من القديمني يقدر عٰىل أكثر من كلِّ   املقدور، وإذا كان كلُّ 

والزيادة   إالَّ  أحٍد  إٰىل  ذلك  يف  ينتهي  وال  الوجود،  إٰىل  خيرج  قدر 

أنْ  بطل  كلُّ   عليه ممكنة،  إالَّ    يكون  يبَق  فلم  مانعًا لصاحبه،  واحد 

تعذُّ ذما   من  تعذُّ كرناه  ينتهي  معقول  وجه  لغري  الفعل  ره، وهذا ر 

 ينقض حقيقة القادر.

واحد منهام قادرًا عٰىل ما ال هناية له    قيل: أَال كان كون كلِّ   فإنْ 

التعذُّ  وجه  من هو  بأوٰىل  ليس  أحدمها  مقدور  وجود  ألنَّ  أو  ر، 

 وجود مقدور اآلخر، أو لتساوهيام يف كوهنام قادرين؟ 

واحٍد قادرًا عٰىل الفعل، أَال ترٰى   نجعل كلَّ   يس جيوز أنْ لقلنا:  

ف بكونه أقدر منه ما ال هناية له أنَّ أحدنا ال يمنع غريه من الترصُّ 

له   ر الفعل، ألنَّ كون القادر قادرًا أو أقدر ال حظَّ هو املقتيض لتعذُّ 

من  غريه  يمنع  ال  أحدنا  أنَّ  ترٰى  أَال  الفعل،  من  املنع  باب  يف 

بأنْ ٢٨٠/[[ص    فرصُّ الت يمنعه  وإنَّام  منه؟  أقدر  يفعل    ]] بكونه 

أنْ  يمتنع  وهلذا ال  املمنوع،  يقدر عليه  ممَّا  يد    أكثر  يفعل األقدر يف 

الضعيف بعض مقدوره من احلركة، فال يكون بذلك مانعًا له من  

تسكني يده، ولو فعل فيها أكثر من مقدوره من احلركة ملنعه، فُعلَِم 

 نع يتبع الفعل دون كون القادر قادرًا أو أقدر.ملبذلك أنَّ ا

أنْ  بدَّ  ال  الفعل  من  املنع  أنَّ  ذلك:  ُيبنيِّ  وبينه    وممَّا  بينه  يكون 

ال   ما  عٰىل  وقادرًا  أقدرًا  األقدر  وكون  منعًا،  يكن  مل  وإالَّ  تناٍف، 

 يتناهٰى، ال ينايف وقوع الفعل من غريه، فكيف يكون منعًا منه؟

ق املنع بكون القادر قادرًا عٰىل وجٍه من الوجوه،  عٰىل أنَّ من علَّ 

املؤثِّ  جعل  املؤثِّ فقد  هو  الفعل  ة  صحَّ يف  تعذُّ ر  يف  وامتناعه، ر  ره 

 وذلك حمال. 

ال  املقدور  يف  القادرين  تساوي  أنَّ  ُيعَلم  الطريق  هذا  وبمثل 

تعذُّ  أوٰىل  يوجب  بالوجود  ليس  أحدمها  مقدور  أنَّ  ا  فأمَّ الفعل،  ر 

 خر.من مقدور اآل

ُيبطِل أنْ  أحد مقدور يكون وجهًا يف تعذُّ   والذي  الفعل، أنَّ  ر 

] من اآلخر، ثّم مل يكن ذلك موجبًا الساهي ليس بالوجود [أوىلٰ 

 ر الفعل عليه. لتعذُّ 

منَّ  فإنْ  القادرين  أنْ قيل:  رنا  قدَّ لو  نأٰى    ا  فيام  اخرتاعًا  يفعال 

وحاول   املقدور،  متساوي  وكانا  األجسام،  من  حدمها  أ عنهام 

حتريك جسم يف حال ما حياول اآلخر تسكينه، لكان الفعل يمتنع 

مقدور  وأنَّ  املقدور،  متساويي  كانا  حيث  من  مجيعًا،  عليهام 

بمثل   فقولوا  اآلخر،  مقدور  من  أوٰىل  بالوجود  يكون  ال  أحدمها 

 ذلك يف القديمني.

بقدرة   القادر  استحالته، ألنَّ  قد علمت  تقدير ألمٍر  هذا  قلنا: 

يبتدئ بالفعل فيام نأٰى عنه، وجتويز ذلك يقتيض قلب   وز أنْ جيال  

لنا عليه فيام مٰىض من الكتاب.   جنس القدرة عٰىل ما دلَّ

يُ   -ولو صحَّ ذلك ومل يفسد   إٰىل ما ذكرناه من  ؤدِّ من حيث  ي 

نجعل الوجه يف فساده ما    لكان ال يمتنع أنْ   -  بطالن حكم القدرة

ألنفسهام القادرين  يف  إٰىل    راعيناه  مؤّديًا  كان  إذا  ذلك  إنَّ  فنقول: 

ر الفعل عٰىل القادرين من غري منع وال ما جرٰى جمراه، فيجب  تعذُّ 

واملنع  أنْ ٢٨١/[[ص    إحالته  ته  صحَّ من  هذا    ]]  عٰىل  يفعال 

 الوجه. 

أنْ  ألحٍد  مل    وليس  فيام  تعاٰىل  عليه  يمتنع  الفعل  أليس  يقول: 

ف جمراه؟  جرٰى  [و]ما  فيه  منع  لغري  هذا قيزل  يف  ذلك  بمثل  ولوا 

 املوضع.

وذلك أنَّ الفعل إنَّام استحال وجوده فيام مل يزل لوجٍه معقول، 

ي  ؤدِّ وهو أنَّ وجوده يف تلك احلال يقتيض كون املحَدث قديًام، ويُ 

ة وجودها يف نفسها،   إٰىل قلب جنسه، وإجياد الذات فرع عٰىل صحَّ

 وليس هذا املعنٰى يف املوضع الذي ذكرناه.

بتعذُّ وهب اعرتض  من  اعرتاض  يسقط  اجلواب  إجياد ذا  ر 

املختصِّ  ألنَّ   املقدور  الثاين،  الوقت  يف  بيَّنَّبالعارش  قد  هاهنا  ا  أنَّ  ا 

للمختصِّ   بوقت  ليس  الثاين  الوقت  أنَّ  وهو  معقوالً،  وجهًا 

بالعارش، فال يصحُّ وجوده يف غري وقته، ومثل هذا غري موجود يف 

ين إذا أرادمها ال  ادران ألنفسهام. قالضدَّ

مناه  قدَّ الذي  التامنع  دليل  يداخل  الدليل  هذا  أنَّ  واعلم 

ويشاهبه، ولنا يف متييز أحدمها وختليصه من صاحبه منه، عٰىل وجٍه 

املسألة نظر، ولعلَّنا أنْ   يسلم معه أنْ  نكشفه    يكونا دليلني يف هذه 

 يف غري هذا املوضع بمشيَّة اهللا.

إثباته دليل آخر: وممَّا يدلُّ عىلٰ  أو  قديٍم  ثاٍن   ذلك أنَّ يف جتويز 

بدَّ  وال  الواحدة،  الذات  حال  من  حاهلام  تنفصل  ال  لذاتني،  إثباتًا 

من الفصل بني الذات والذاتني بصفٍة أو حكٍم، وإالَّ أدَّٰى ذلك إٰىل 

خيتلفا يف يشء من   جهالة، وما القول بإثبات ذاتني ال يصحُّ أنْ   كلِّ 

حتَّ  وأحكامهام  كالقول صفاهتام  إالَّ  الواحدة،  كالذات  يكونا  ٰى 

بإثبات ذاٍت واحدة ختتلف صفاهتا وتتغاير أحكامها، حتَّٰى تكون 

 بمنزلة الذاتني، وفساد أحد األمرين كفساد اآلخر.
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يف   اشرتاكهام  يقتيض  الِقَدم  يف  اشرتاكهام  أنَّ  ذكرناه:  ما  بيان 

يستحقَّ  وفيام  الذاتية،  الصفات  صمجيع  من  أيضًا  املعاين، فانه  ات 

بأنْ  أحدمها  ختتصُّ  إنَّام  اإلرادة  وكذلك   ألنَّ   ، حملٍّ يف  ال  يوجد 

واحد منهام يف باب االختصاص كحاهلام    الكراهة، وحاهلام مع كلِّ 

يريدا مجيعًا باإلرادة ويكرها بالكراهة، وما    مع اآلخر، فيجب أنْ 

بتوسُّ  النفس  إٰىل  الصفات  من  مدِركني يرجع  ككوهنام  غريه،  ط 

]] فيه، واألحكام  ٢٨٢يشرتكا /[[ص    مدَركات جيب أيضًا أنْ لل

يف  لتساوهيام  معًا،  تساوهيام  جيب  الصفات  هذه  إٰىل  الراجعة 

أنْ  أيضًا  تقتضيهام، وجيب  التي  واحدًا    الصفات  مقدورمها  يكون 

فيمن  وجب  لنفسه  مقدوراته  عٰىل  قدر  إذا  أحدمها  وأنَّ  لتامثلهام، 

صف يف  له  ومشاركًا  مثله  أنْ اكان  النفسيَّة  عٰىل   ته  قادرًا  يكون 

يصحُّ   فال  خمتلفني،  متامثلني  كوهنام  إٰىل  ذلك  أدَّٰى  وإالَّ  مقدوراته، 

أنْ  اجلملة  هذه  اآلخر،   مع  بسبب  حكٍم  أو  بصفٍة  أحدمها  خيتصَّ 

م من أنَّ   ا لو أثبتنامها ذاتًا واحدة، مل نرد عٰىل ذلك. ويف هذا ما تقدَّ

أنْ  ألحٍد  إهنَّ   وليس  بأنْ يقول:  الدواعي،  يف  خيتلفان  يكون    ام 

مل    علم أحدمها بحسن بعض األفعال يدعوه إٰىل فعله وإجياده، وإنْ 

ع علم اآلخر بذلك إٰىل فعله، فينفصل حاهلام عٰىل هذا من حال   يدَّ

فأحدمها  واحدًا،  كانا  إذا  مقدورمها  أنَّ  وذلك  الواحدة،  الذات 

فاآل فعله،  إٰىل  الدواعي  يدعوه  ما  فعل  آل  متٰى  فقد  له،  فاعل  خر 

إنَّام يؤثِّر   تأثري الختالف الدواعي، ألنَّ اختالفهام  أنَّه ال  إٰىل  األمر 

ا إذا كان   لو صحَّ أنْ  يفعل أحدمها ما ال يكون اآلخر له فاعالً، فأمَّ

الدواعي،  الختالف  تأثري  فال  لآلخر،  فعل  هو  الواحد  يفعله  ما 

ام لو اتَّفقا يف الدواعي مل يزد ا  ال عٰىل هذا.حلألهنَّ

يكون الفعل فعالً   وبعد، فإنَّ ذلك يوجب فسادًا آخر، وهو أنْ 

 ملن ال داعي له إليه مع العلم بحاله، وهذا ظاهر البطالن. 

أنْ  ألحٍد  واحدة    وليس  ذاتًا  كوهنام  بني  الفصل  طريقة  جيعل 

ام اثنان وإنْ   وذاتني، أنْ    يفعل العلم الرضوري فينا بتغايرمها، وأهنَّ

كلِّ   استويا الصفات  إذا كان  يف  القديم  إثبات  أنَّ طريق  ها، وذلك 

أنْ  فيجب  الدليل،  هذا    هو  من  معلومة  وأحكامه  صفاته  تكون 

أنْ  بدَّ  وال  أيضًا،  بني    الطريق  الفصل  يقتيض  ما  األدلَّة  يف  تكون 

أو اثنني، ومتٰى كانا اثنني فال بدَّ أنْ  أنفسهام   كونه واحدًا  يكونا يف 

مت يقتيض  ما  أنْ يعٰىل  الواحدة، من غري  الذات  من  يرجع يف    يزمها 

هو  ما  عٰىل  باليشء  يتعلَّق  إنَّام  العلم  ألنَّ  العلم،  نفس  إٰىل  التمييز 

يتميَّزا يف نفوسهام بام    عليه، ألنَّه جيعله عٰىل ما هو عليه، فيبقٰى أنْ 

بكوهنام   العلم  يتعلَّق  حتَّٰى  واألحكام،  الصفات  من  عليه  مها 

سا ومتٰى  األمر  التعلُّ   غكذلك،  باب  يف  بالعلم  املوضع  هذا  يف  ق 

عٍ ٢٨٣/[[ص    املتميّز، ساغ  عي  أنْ   ]] ملدَّ رة أنَّ مع كلِّ علٍَّة مؤثِّ   يدَّ

 ر تأثريها بعينه.ؤثِّ علَّة ُأخرٰى تُ  -كالعلم واحلركة وما أشبههام  -

بني   فرق  وال  العلَّة،  من  عيه  تدَّ ملا  حكم  ال  له:  قيل  فإذا 

وانتفائ أنْ هوجودها  يمكن  وال  العلَّة    ا،  كانت  لو  احلال  يريد 

 واحدة عٰىل ما هي عليه اآلن. 

وجودها  بني  الفصل  يمكن  وقال:  عنه،  سألنا  ما  إٰىل  فزع 

أنْ  وبني  بأنْ   وانتفائها  وعلَّتني،  علَّة  العلم   يكون  لنا  يفعل 

 الرضوري بذلك، وهذا طريق اجلهاالت. 

أنْ   فإنْ  أنكرتم  ما  بني    قيل:  الفصل  القديم   نْ أ يكون  يكون 

إذا كانا اثنني وتوهُّ   واحدًا وبني أنْ  ام  م خروج يكونا اثنني، هو أهنَّ

أحدمها من كونه قادرًا، يصحُّ من اآلخر الفعل، وإذا كان واحدًا مل  

الواحد  باب متييز  بنيِّ يف  حكم معقول، وفرق  يصّح ذلك، وهذا 

 من االثنني؟ 

يُ  فكيف  مستحيل،  ألمٍر  تقدير  هذا  بني علَّ قلنا:  الفصل  به  ق 

كلِّ   يف  وحصوله  ثبوته  من  بدَّ  ال  الفصل  وهذا  واالثنني،  الواحد 

 يتعلَّق ما ال بدَّ من ثبوته بام يستحيل ثبوته.  حاٍل، وكيف يصحُّ أنْ 

يقال: إنَّ    وبعد، فإنَّ هذا االعرتاض يمكن يف مجيع العلل، بأنْ 

 ا. هر تأثريؤثِّ علَّة توجب حاالً علَّة ُأخرٰى تُ  مع كلِّ 

، ولكان هاهنا فرق فإذا قيل: لو كان كذلك لظهر التأثري تأثريه

 بني وجودها وانتفائها. 

أنْ  مع   أمكن  أنَّ  هو  وانتفائها،  الثانية  ثبوت  بني  الفرق  يقال: 

إذا تومهَّ  ينتِف احلكم وال العلَّتني  نا خروج واحدة عن اإلجياب مل 

رنا انتفائها   أخلَّ ذلك به، ويف الواحدة ال يتمُّ مثل هذا، بل متٰى قدَّ

 فال بدَّ من انتفاء احلكم.

إثباتًا  إثباته  يف  أنَّ  قديٍم  ثاٍن  نفي  عٰىل  يدلُّ  وممَّا  آخر:  دليل 

يريد أحدمها ما يكرهه اآلخر أو ال يريده، بل    ني، يستحيل أنْ حليَّ 

من  الوجوه،  من  وجٍه  عٰىل  مريدًا  أحدمها  كون  استحالة  يوجب 

أنْ  مريد  غري  اآلخر  حيَّ اً يكون  كلِّ  يف  ُعلَِم  فقد  كون ،  ة  صحَّ ني 

إٰىل   ٰى  أدَّ [و]كلَّام  مريٍد،  غري  أو  كارهًا،  واآلخر  مريدًا  أحدمها 

جيب ذلك  من  املعلوم  واملؤدِّ ٢٨٤/[[ص    خالف  إبطاله،  ي  ]] 

أحدمها  هبا  التي تريد  كانت اإلرادة  قديمني من حيث  إثبات  إليه 

خيتصُّ  خيتصُّ ال  وكيف  صاحبه،  دون  دون ه  إنَّام    ه  وهي  اآلخر 
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بأنْ  املريد  حال  له  حملٍّ   توجب  يف  ال  فتعلُّ يوجد  بأحدمها ،  قها 

 قها باآلخر. كتعلُّ 

أنْ   فإنْ  أنكرتم  ما  غري   قيل:  أطلقتموها  التي  القضيَّة  تكون 

احليَّ  وأنَّ  أنْ واجبة،  يصحُّ  إنَّام  واآلخر    ني  مريدًا  أحدمها  يكون 

دون اآلخر، فال جيب ذلك    هكارهًا إذا كان ما يريده أحدمها خيتصُّ 

 فيمن يريد بإرادٍة اختصاصها به، كاختصاصها بغريه؟

ة كون أحد احليَّ  ني مريدًا دون األصل،  قلنا: ما ذكرناه من صحَّ

[العقول يف  ر  مقرَّ عليه  أصٌل  االعرتاض  جيوز  فال  فيها،  مطلق   [

 بالتقييد والتخصيص.

ة كون أحد احليَّ  ر فيها صحَّ ني عاملًا واآلخر غري  كام أنَّه من املقرَّ

وإنْ  املوصوفني عٰىل صفة  أحد  وكون  عليها.   عامل،  يكن اآلخر  مل 

بكيفيَّ  العلم  العقول،  العلوم يف  من  ما ذكرناه  يسبق  أنَّه  ترٰى  ة  أَال 

ولو   الصفة؟  له  توجب  بام  واملوصوف  بإرادته،  املريد  اختصاص 

مقيَّ  مطكان  يكن  مل  بإرادته  املريد  اختصاص  بكيفيَّة  [فإنَّ لدًا  ] قًا، 

العلم بام ذكرناه من القضيَّة عٰىل هذا التفضيل والتمييز قد  توقُّ  ف 

م  له، إالَّ كمن قسَّ م هذا العلم وفصَّ ُعلَِم خالفه، وما مثال من قسَّ

يكون موجودًا    ر يف العقول، بأنَّ املعلوم ال خيلو من أنْ العلم املتقرِّ 

أنْ  من  خيلو  ال  واملوجود  معدومًا،  كام   يكون  أو  حمَدثًا،  أو  قديًام 

إفساد قول اجلميع إالَّ نقلت الكالبيَّ  إٰىل  ة ومن وافقها، وال طريق 

ر إطالقه يف العقول، واملنع بالرجوع إٰىل ما ذكرناه من اعتبار ما تقرَّ 

 من نقضه وختصيصه. 

أنَّه ال خيلو احليَّ  أنْ عٰىل  إنَّام    ان من  تكون القضيَّة التي ذكرناها 

واحد    ني عٰىل ما ذكرناه، أو ألنَّ إرادة كلِّ هنام حيَّ ووجبت منهام لك

خيتصُّ  أنْ منهام  جيوز  وال  ة    ه،  صحَّ ألنَّ  الثاين،  الوجه  ذلك  يكون 

يرجع   حكم  يريده  ال  أو  اآلخر  يكرهه  ملا  مريدًا  أحدمها  كون 

إليهام، ووجود  يكون املؤثِّ   إليهام، وجيب أنْ  ر فيه صفًة تعود أيضًا 

أحدمه بعض  يف  اجلملة،  اإلرادة  إٰىل  يرجع  ممَّا  ليس  اآلخر  دون  ا 

كان ذلك إنَّام وجب لكوهنام   ر يف حكٍم يعود إليهام، وإنْ ؤثِّ فكيف يُ 

 ني فهو الذي قصدناه. حيَّ 

ح ملا اعتربناه من   ]] وليس ألحٍد أنْ ٢٨٥[[ص / جيعل املصحِّ

حيَّ  كوهنام  عٰىل  القضيَّة  موجودة  إرادهتام  تكون  ال  برشٍط  لكن  ني، 

 خيتصُّ معه بأحدمها دون اآلخر.  وجٍه ال

وذلك أنَّ هذا عند التحقيق يقتيض اشرتاط اليشء بنفسه، ألنَّ  

ليس   ، خيتصُّ ال  بحيث  تكون  ال  إرادهتام  أنَّ  من  ذكرناه  ما  معنٰى 

أنْ  يصحُّ  أحدمها  أنَّ  من  وكأنَّه    يريده  بأكثر  اآلخر،  يريده  ال  ما 

 يشرتط اليشء يف نفسه.

بالسمع عٰىل نفي ثاٍن قديم، ألنَّ جتويز ذلك   ُيستَدلَّ  ويمكن أنْ 

غنيٌّ   وبأنَّه  القبيح  بقبح  عامل  بأنَّه  العلم  من  يمنع  ال  فيه  والشّك 

 عنه، وهذا األصل هو الذي ال يصحُّ معرفته بالسمع. 

*   *   * 

الرازيَّ ١رسائل (ج  ال املسائل  السيِّ )/ (جوابات   د املرتٰىض ة)/ 

 ):هـ٤٣٦(ت 

 : [ما احلكمة يف اخللق]: احلادية عرش املسألة]] ١٢٩[[ص 

خلقهم  أو  اخللق  إجياد  حكمته  يف  تعاٰىل  اهللا  عٰىل  جيب  هل 

 منه؟  الً تفضُّ 

واجباً  إجيادهم  كان  لو  أنْ   اجلواب:  للزم  اهللا،  يف    عٰىل  يكون 

 . للذمِّ  امستحق�  بالواجب، وكان حينئذٍ  وقت خمال� 

*   *   * 

 ): هـ٤٣٦(ت  ٰىض تد املررشح مجل العلم والعمل/ السيِّ 

 واحد ال ثاين له]: [يف أنَّه تعاىلٰ  ]]٧٨[[ص 

السيِّ   مسألة: املرتٰىض  قال  أنْ د  وجيب  ال    :  واحدًا  يكون 

ي إٰىل إثبات ذاتني ال حكم هلام  ؤدِّ يُ  ثبات ثانٍ إ م، ألنَّ دَ ثاين له يف القِ 

ويُ  الواحدة.  الذات  احلكم  عٰىل  تعذُّ ؤدِّ يزيد  إٰىل  أيضًا  ذلك  ر  ي 

ثانٍ   الفعل قديم  وإذا بطل  منع معقول.  القادر من غري جهة    عٰىل 

 ة والنصارٰى واملجوس. الثنويَّ ]] ٧٩[[ص /بطل قول 

أنْ   رشح ذلك: قديم آخر لوجب  القديم سبحانه  مع    لو كان 

بيَّ  ما  عٰىل  صفاته  مجيع  يف  له  ومشاركًا  له  مثالً  باب  نَّيكون  يف  اه 

ام قادرين ألنفسهام. هنفاقهام يف كوالصفات، ولكان جيب بذلك اتِّ 

أنْ  ذلك  من  ألنَّ   وجيب  واحدًا،  مقدورمها  إنَّ يكون  ذلك ه  كان  ام 

ه قادر لنفسه، فإذا شاركه غريه يف كونه قادرًا  مقدورًا ألحدمها ألنَّ 

يكون مشاركًا له يف كونه قادرًا عٰىل ذلك املقدور  لنفسه، وجب أنْ 

 بعينه.

يُ  أنْ ؤدِّ وهذه  إٰىل  األُ   ي  للذات  يكون  معقول ال  حكم  خرٰى 

يشار إليه   ه ال صفة له وال حكم معقول أنْ من غريها، ألنَّ   هز بيتميَّ 

األُ إالَّ  للذات  حاصل  وهو  غري    من  إليه  إسناده  إمكان  يف  خرٰى 

 خرٰى. إثبات ذات أُ 

ز الذات الواحدة من الذاتني  ه ال تتميَّ ويف ذلك ما ذكرناه من أنَّ 

 م ببطالنه.كَ ُحي  أنْ  ب إٰىل ذلك وجٰى بحكم معقول، وما أدَّ 
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أنْ  لوجب  آخر  قديم  سبحانه  معه  كان  فلو  يكون    وأيضًا 

قرَّ  ما  عٰىل  صفاته  مجيع  يف  له  وأنَّ مشاركًا  منهام    واحدٍ   كلَّ   رناه، 

ا ال هناية له. يقدر عٰىل مثل ما يقدر عليه اآلخر من األجناس وممَّ 

  ر إٰىل أنْ خك جسًام واآلرِّ ُحي   يدعو أحدمها الداعي أنْ   فلو فرضنا أنْ 

أنْ   نه، مل خيُل سكِّ يُ  أو ال يقع مرادمها أو يقع مراد    يقع مرادمها  من 

ي إٰىل كون  ؤدِّ ه يُ ، ألنَّ يقع مرادمها  أحدمها دون اآلخر، فال جيوز أنْ 

 كًا يف زمان واحد، وذلك حمال. اجلسم ساكنًا متحرِّ 

*   *   * 

 ):ـه٤٤٧ثبوت اإليامن/ أبو الصالح احللبي (ت  الربهان عىلٰ 

 فصل: يف الكالم يف التوحيد:  ]]٤٦[[ص /

طريق العلم بإثبات الصانع سبحانه أنَّ يعلم الناظر: أنَّ هاهنا 

 حوادث يستحيل حدوثها عن غري حمِدث.

أنْ  ذلك:  كًا   وجهة  متحرِّ األجسام،  من  وغريه  نفسه  يعلم 

 ساكنًا، ثّم جمتمعًا مفرتقًا، أوضحه ذلك.

ا   فيعلم بتغاير هذه الصفات عىلٰ  ا أعيان هلا، ألهنَّ أهنَّ األجسام، 

 ها. لو كانت صفات لذواهتا، مل جيز تغريُّ 

بتجدُّ  حمَدثة،  ويعلم  ا  أهنَّ وجود،  عن  وبطالهنا  عدم،  عن  دها 

والكمون  بأنفسها،  تقم  مل  حيث  من  عليها،  االنتقال  الستحالة 

 املعقول راجع له إٰىل االنتقال.

الصفات هذه  عٰىل  ذلك  استحالة  علم  د   ،فإذا  املتجدِّ أنَّ  علم 

ما   وأنَّ  واملنتفي،  املحَدث  حقيقة  وهذه  عدم،  عن  د  ُجيدَّ إنَّام  منها 

انتفٰى عن الوجود والعدم يستحيل عٰىل القديم لوجوب وجوده، 

 وما ليس بقديم حمَدث. 

فإذا علم حدوث هذه املعاين املغايرة للجسم، وعلم أنَّه ال بدَّ  

 لغريه أو مباينًا، وقتًا واحدًا أو  اً ه جماوريف الوجود من مكان خيتصُّ 

كان   إنَّام  أنَّه  العلم:  له  م  تقدَّ وقد  عنه  منتقالً  أو  فيه  البثًا  وقتني، 

كذلك ملعاٍن غريه حمَدثة علم أنَّه حمَدث، ألنَّه لو كان قديًام لوجب  

 يكون سابقًا للحوادث بام ال هناية له. أنْ 

علم احلوادث،  من  ينفكُّ  ال  أنَّه  علم  لعلمه   فإذا  حمَدثًا،  كونه 

نفسه   يف  ر  فكَّ إذا  وألنَّه  املحِدث،  يسبق  مل  ما  بحدوث   -رضورًة 

فوجدها كانت نطفة، ثّم علقة، ثّم مضغة، ثّم عظًام، ثّم    -وغريها  

، ثّم غالمًا، ثّم بالغًا،  ا ، ثّم طفالً، ثّم يافعًا، ثّم صبي� ا جنينًا، ثّم حي� 

 تًا. ، ثّم ميِّ ، ثّم شيخًا ضعيفاً اقوي�  اثّم شاب� 

د معاٍن فيه: حرارات، وبرودات، وأنَّه مل يكن كذلك إالَّ بتجدُّ 

خمصوصة،  وأراييح  وألوان،  وطعوم،  ويبوسات،  ورطوبات، 

 وُقَدر، وعلوم، وحياة. 

دها  صفة من هذه األغيار بعد وجود، وجتدُّ   وعلم بطالن كلِّ 

أهنَّ  علم  باقية،  اجلسم  منها  تركَّب  التي  واجلواهر  عدم،  ا عن 

/[[ص   الكون  الستحالة  حمَدثة،  ا  وأهنَّ هلا  مغايرة  ]] ٤٧صفات 

مناه.  واالنتقال عليها بام قدَّ

حدوث جواهره   اجلواهر    -وإذا علم  من  باالعتبار    -وغريه 

ال  ا  وألهنَّ الثاين،  باالعتبار  غريه  وصفات  هبذه  وصفاته  ل،  األوَّ

 تنفّك من املحلِّ املحَدث.

وأنَّ هلا كاتبًا  -كالبناء والكتابة   - ثوعلم أنَّ يف الشاهد حواد

خمتصٌّ  ذلك  وإنَّام  غريها،  بحسب  منه  وقعت  من  هو  بام    وبانيًا، 

 جيوز حصوله وانتفاؤه، فال حيصل إالَّ بمقتٍض.

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧تقريب املعارف/ أبو الصالح احللبي (ت 

 مسألة: [يف كونه تعاٰىل واحدًا]: ]]٨٨[[ص 

ال واحد  سبحانه  بام    وهو  واالختصاص  الِقَدم  يف  له  ثاين 

النفسيَّ  الصفات  من  قادرين ذكرناه  قديمني  ة، ألنَّه لو جاز وجود 

يكون مقدورمها واحدًا من حيث كانا قادرين    ألنفسهام، مل خيُل أنْ 

مقدورمها  وكون  قادرين،  كانا  حيث  من  متغايرًا  أو  ألنفسهام، 

يل كوهنام قادرين  حيواحدًا حييل كوهنام قادرين، وتغاير مقدورمها  

 ألنفسهام، فثبت أنَّه سبحانه واحد ال ثاين له. 

أنْ  القادرين  حقِّ  من  إنَّ  تقدير   وقلنا:  ألنَّ  مقدورمها،  يتغاير 

أنْ  معه  له  يصحُّ  لقادرين  واحد  إجياده  مقدور  إٰىل  أحدمها   يدعو 

ر صوارف اآلخر  خالص من الصوارف، وتتوفَّ  ]] داعٍ ٨٩[[ص /

مل   تيض ذلك إضافته إٰىل من جيب نفيه عنه، وإنْ قيوجد ي  عنه، فإنْ 

ن جيب إضافته إليه، وكال األمرين حمال.   يوجد جيب نفيه عمَّ

مقدورمها   كون  يوجب  ألنفسهام  قادرين  تقدير  إنَّ  وقلنا: 

يكون قادرًا عٰىل كلِّ ما يصحُّ   واحدًا، ألنَّ من حقِّ القادر لنفسه أنْ 

نحصارها خيرجه عن كونه اكونه مقدورًا إذ ختصيص مقدوراته و

كلِّ  فمقدور  هذا  صحَّ  وإذا  لنفسه،  كونه   قادرًا  جيب  لنفسه  قادر 

 مقدورًا ملامثله يف هذه الصفة، وذلك حييل تغاير مقدورمها. 

أنْ  خيلو  ال  وهو  آخر:  أو    طريق  واحدًا  مقدورمها  يكون 

متغايرًا، وكونه واحدًا يقتيض إضافة الفعل إٰىل من جيب نفيه عنه،  

ن الدواعي فأو  اختالف  ة  لصحَّ إليه،  إضافته  جيب  ن  عمَّ يه 
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ين، وارتفاع  والصوارف منهام، وكونه متغايرًا يقتيض اجتامع الضدَّ 

أنَّ صانع  فثبت  حمال،  وجه، وكالمها  لغري  القادر عليه  من  الفعل 

 العامل سبحانه واحد.

توفُّ  ح  ُيصحِّ مقدورمها  تغاير  تقدير  بذلك ألنَّ  دواعي  وقلنا  ر 

ما توفَّ   أحدمها فإنْ إٰىل  اآلخر،  املقدوران    رت عنه صوارف  يوجد 

وإنْ جيتمع الضدَّ  وجه معقول، من حيث علمنا    ان،  فلغري  يرتفعا 

 ر الفعل عٰىل القادر لنفسه. أنَّه ال وجه يقتيض تعذُّ 

أنْ  قادرين    وليس ألحٍد  املقدورين كوهنام  ارتفاع  وجه  يقول: 

ل ح  املصحِّ ألنَّ  له،  هناية  ال  ما  الذات  و عٰىل  كون  هو  الفعل  قوع 

أنْ  جيوز  فال  لتعذُّ   قادرة،  وجهًا  ذلك  كون  جيعل  يقتيض  ألنَّه  ره، 

ح لليشء حميالً له، وذلك فاسد.  املصحِّ

أنْ ٩٠[[ص  / له  وليس  التعذُّ   ]]  وجه  أحدمها  يقول:  أنَّ  ر 

ألنَّ  اآلخر،  من  أوٰىل  بالوجود  مقدوري  ليس  يف  هذا  نعلم  ا 

 الساهي، وقد يوجد أحدمها. 

يقول: اشرتاكهام يف العلم باملقدورات والدواعي    يس له أنْ لو

العلم  يف  االشرتاك  ألنَّ  منهام،  الدواعي  اختالف  حييل  منهام 

إليه،  الدواعي  اختالف  من  يمنع  ال  فعله  إٰىل  يدعو  وما  باليشء 

ح ذلك علم كلِّ يُ  ل، وما للمحتاج إليه فيه عاقل بحسن التفضُّ  وضِّ

هلام الرضر  وعدم  النفع  بذلك  من  العاملني  بعض  يدعو  وقد   ،

 دواعي فعله، وينرصف عن ذلك آخرون.

لنا عٰىل أنَّ فاعل العامل سبحانه مريد  طريق آخر: وهو أنَّ  ا قد دلَّ

، فلو كانا قديمني مل خيُل إذا فعل أحدمها بإرادة موجودة ال يف حملٍّ 

إرادة عٰىل الوجه الذي يصحُّ كونه مريدًا هبا، مل خيُل   أنْ   أو كالمها 

 يوجب حاالً هلام، أو ألحدمها، أو ال يوجب.

حليَّ  الواحدة  اإلرادة  إجياب  حمال  هلام  كاستحالة وإجياهبا  ني، 

إجياب اإلرادة حليٍّ   إجياهبا حليٍّ  واحد حالتني   واحد حالتني، ألنَّ 

ني، فإذا استحال أقرب األمرين فاألبعد أوٰىل  أقرب من إجياهبا حليَّ 

 باالستحالة.

فإنَّ  فلو  وأيضًا  ذاهتا،  إٰىل  يرجع  أمر  احلال  اإلرادة  إجياب   

أنْ أوجبت يف بعض املواضع حاالً حليَّ  يوجب ذلك يف   ني لوجب 

يف   حصوله  جيوز  ال  النفس  إٰىل  املسند  احلكم  ألنَّ  موضع،  كلِّ 

حاالً   الواحدة  اإلرادة  استحالة  علمنا  وقد  موضع،  دون  موضع 

 يف كلِّ إرادة. ني فيام بنينا، فيجب احلكم بمثل ذلكحليَّ 

وإجياهبا ألحدمها حمال، ألنَّه ال نسبة هلا إٰىل أحد القديمني إالَّ  

/[[ص   لتخصُّ ٩١كنسبتها  وجه  وال  اآلخر،  إٰىل  صها  ]] 

 بأحدمها. 

 ال يوجب حاالً يوجب قلب جنسها، وهو حمال.  وإنْ 

ة عٰىل كون فاعلها مريدًا، وكان تقدير قديم ثاٍن وإذا كانت دالَّ 

 عل العامل سبحانه مريدًا، ثبت أنَّه واحد ال ثاين له. احييل كون ف

أنْ  ألحٍد  فعله،    وليس  هي  ملن  املريد  حالة  إجياهبا  ص  ُخيصِّ

إرادة   فيه  فعل  فيمن  يقولون  كام  اآلخر،  دون  لدواعيه  وتابعة 

ر،  ُتؤثِّ ال  اإلرادة  هذه  أنَّ  يف  اجلنَّة  عٰىل  مرشف  وهو  النار  لدخول 

لدواعيه، تابعة  غري  د    لكوهنا  ملجرَّ اجلنَّة  إالَّ  املريد  هذا  يدخل  وال 

مبنيٌّ عٰىل استحالة حصول موجب اإلرادة،  الدليل  الداعي، ألنَّ 

حدوثها   إٰىل  ذلك  يفتقر  وال  قديمني،  تقدير  مع  املريد  حال  وهو 

تأثُّ  يف  ذلك  إٰىل  حيتاج  فإنَّام  حمِدثها،  لدواعي  إجياهبا  تابعة  دون  رها 

ا نفسها  املقتضاة عن  واجب حصوهلا برشط وجودها عٰىل  ل احلالة 

احليِّ  يف  فعلها  املفروض  اإلرادة  أنَّ  ترٰى  أَال  وجه،  لدخول   كلِّ 

النار قد أوجبت كونه مريدًا، وإنَّام مل ُتؤثِّر دخوهلا لكوهنا غري تابعة 

 لدواعيه، فصار القدح وفقًا لالستدالل عٰىل ما تراه، واملنَّة هللا.

القديمني دواعي  اختالف  دواعي    وألنَّ  الختصاص  حمال، 

تعرِّ  املستحيل  باحلكمة  الدليل القديم  هذا  وعٰىل  منها،  قديم  ي 

أنْ  األُصول عوَّ يُ   ينبغي  عٰىل  الستمراره  العقل،  طريق  من  ل 

 وسالمته من القدح. 

ته   طريق آخر: وهو علمنا من طريق السمع املقطوع عٰىل صحَّ

واالعتام له،  ثاين  ال  واحد  سبحانه  العامل  صانع  إثبات  أنَّ  عٰىل  د 

ة الشغب وأبعد صانع واحد سبحانه من طريق السمع أحسم ملادَّ 

بعدد   العلم  إٰىل  يفتقر  ال  السمع  ة  بصحَّ العلم  ألنَّ  القدح،  من 

السمع الصنَّ ة  صحَّ تها  بصحَّ يعلم  التي  األُصول  كانت  إذا   اع، 

وإنْ ٩٢[[ص  / سليمة،  من   ]]  ألكثر  تكاملها  هبا  العامل  ز  جوَّ

 ل ذلك وجده صحيحًا. مَّ واحد، من تأ

ة السمع إٰىل متيُّ  يعلم    اع أمكن أنْ ز عدد الصنَّوإذا مل يفتقر صحَّ

عددهم من جهته، فإذا قطع العدد بكونه واحدًا وجب العلم به،  

 والقطع ينفي ما زاد عليه.

 مسألة: [يف لزوم االعتقاد بمسائل التوحيد]:

وعل التوحيد،  مسائل  من  مناه  قدَّ ما  ر  تقرَّ تها موإذا  صحَّ نا 

كلَّ  لزم  عٰىل    بالربهان،  قاطعًا  رضرها،  من  أمنًا  اعتقادها،  عاقل 

عظيم النفع هبا، وفساد من خالفها من املذاهب، وحصول األمان 
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علمه   كان  حيث  من  بمعتقدها،  الرضر  ونزول  هتا،  معرَّ من 

بحدوث األجسام واألعراض يقيض بفساد مذاهب القائلني بِقَدم 

الفالسفة من  قادر    العامل  فاعل  إٰىل  بحاجتها  وعلمه  وغريهم، 

يوجب فساد مذهب من أضافه إٰىل علَّة أو طبيعة     عامل حيٌّ متخريِّ 

 أو غري ذلك ممَّن ليس يف هذه الصفات.

من   بيشء  ُيدَرك  وال  شيئًا  يشبه  ال  قديًام  تعاٰىل  بكونه  وِعْلُمنا 

والصابئني احلواسِّ  والنصارٰى  واملجوس  الثنوية  مذهب  ُيبطِل   ،  

احلواسِّ واملنجِّ  من  بيشء  تعاٰىل  إدراكه  وجميزي  والغالة  من    مني 

إهليَّ  أمجع  هؤالء  إلثبات  املسلمني،  املعلوم  فَِرق  األجسام  ة 

مناه.  حدوثها، حلدوث كلِّ   جسم عٰىل ما قدَّ

إنْ  إهليَّ   هذا  بالِقَدم  نور،  أرادوا  هي:  التي  األجسام  أعيان  ة 

 . واملسيح  يلٍّ وظلمة، وشيطان، وكوكب، وصنم، وبرش كع

إالَّ    وإنْ  يكون  ال  فاملجاور  األجسام،  هذه  جياور  أمرًا  أرادوا 

 جسًام.

حاال�   وإنْ  أمرًا  خواصِّ أرادوا  من  فاحللول  وإنْ   ،   األعراض، 

 أرادوا باإلدراك املعقول منه.

وإنْ ٩٣[[ص  / ُيعَقل،   ]]  ال  ما  إٰىل  أشاروا  ذلك  غري  أرادوا 

هبا  ألنَّ كلَّ  ون  ُيعربِّ وغري   عبارة  وتعلَّق  د واختصَّ  احتَّ قوهلم:  من 

ذلك متٰى مل يريدوا به جماورًة أو حلوالً مل ُيعَقل، وفساد ما ال ُيعَقل 

 ظاهر، وكذلك القول يف إدراك ال ُيعَقل. 

بتفردُّ  النفسيَّ وعلمه  والصفات  بالِقَدم  سبحانه  عيَّناها ه  التي  ة 

الثنويَّ  مذاهب  وعبَّ ُيبطِل  واملجوس  األصنامة  ني والطبائعيِّ   اد 

واملنجِّ  الصفات  والصابئني  بِقَدم  والقائلني  ضة  واملفوِّ والغالة  مني 

م.   زائدًا عٰىل ما تقدَّ

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧الكايف يف الفقه/ أبو الصالح احللبي (ت 

و٣٦[[ص   فاإلثبات ...،  ينقسم]]  ٣٧/[[ص    توحيد]] 

العاملَ  قادرإثبات صانع  يفعلهادبإرا  مريداً   احي� ...،   سبحانه  ...،  ة 

لتصحَّ  بصفاته  الصفات  سبحانه  عنه  يونف  .معرفته    ، التشبيه 

قديامً   ليصحَّ  عنه  يونف  .كونه  غني� علَ ليُ   ،احلاجة  كونه   يونف  .ام 

ه التشبيه عنه تعاٰىل، وأنَّ   ينف  ، ليصحَّ من احلواسِّ   اإلدراك له بيشءٍ 

 وحيد. تاملعرفة باللتكمل  ،م والصفات املذكورةدَ ال ثاين له يف القِ 

*   *   * 

تفرُّ ]]  ٤٥[[ص  / يقتيض  الصفات  هبذه  تعاٰىل  ده  وكونه 

هبا ثانٍ   ،سبحانه  إثبات  فيها  وحييل  هناك   ،له  كان  لو  حيث  من 

أنْ   ،قديم ثانٍ  بيَّ   يستحقَّ   لوجب  اه استحقاق فاعل العامل نَّمجيع ما 

إثباتاً  واجلائزة  الواجبة  الصفات  من  ٰىل إذلك    يؤدِّ فيُ   ،ونفياً   له 

وإثبات   ،ت ذاتني ال حكم هلام يزيد عٰىل حكم الذات الواحدةاإثب

 ه سبحانه واحد ال ثاين له.ذلك حمال، فثبت أنَّ 

القدماء لو كانوا مائة فام زاد مل تزد حاهلم عليه    نَّ وقلنا ذلك أل

واحداً  يُ لو كان  قديم واحد، من حيث ميِّ ، وال  فعل  من  فعلهم  ز 

هذإإضافته    ما تصحُّ   كان كلُّ  القديم   العدد تصحُّ   اٰىل  إٰىل  إضافته 

له، وال  حكم  واحد ال  ما زاد عٰىل  إثبات  الواحد سبحانه، فصار 

  زه، وال فرق بني إثباته ونفيه، وما هذه حاله ال يصحُّ ٰىل متيُّ إسبيل  

صانع    فثبت أنَّ   ،جهالة  ٰىل كلِّ إ  ومفضياً   إثباته، لكون ذلك جتاهالً 

 العامل سبحانه واحد ال ثاين له. 

ثانٍ   ضاً يوأ  قديم  إثبات  عٰىل  العقل  جهة  من  دليل  وقد    ،فال 

ثانٍ  بنفي  سبحانه  القديم  إٰىل  إضافته  عٰىل  املقطوع  السمع  له    ورد 

فوجب لذلك القطع   ،ا ال جيوز عليه سبحانه الكذبوهو ممَّ  ،تعاىلٰ 

 .عٰىل كونه واحداً 

الحتامل مجيعها   ، وداللة السمع عٰىل التوحيد آكد من داللة العقول 

  دخول الشبهة املشكلة يف التوحيد وبعد ذلك عن برهان السمع. ل 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩)/ أبو الفتح الكراجكي (ت ١كنز الفوائد (ج 

 ،اهللا تعاٰىل قديم وحده ال قديم سواه  ويعتقد أنَّ ]]  ٢٤٠[[ص  

ال يشبه    ، ه يشء ال كاألشياءوأنَّ   ، ال يزال  ه موجود مل يزل وباٍق وأنَّ 

 ثات.وز عليه ما جيوز عٰىل املحدَ جيوال  ،املوجودات

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩)/ أبو الفتح الكراجكي (ت ٢كنز الفوائد (ج 

 :هات للمالحدة بُ ُش  ]]٧٠[[ص 

ومل   ،رحيامً   إذا كان اهللا جواداً   :قال امللحدون:  مسألة للملحدة 

 خلقهم فهالَّ ،  وليس له حاجة إٰىل عذاهبم  ، لنفعهمخيلق خلقه إالَّ 

اجلكلَّ  يف  بالنعمة  ،ةنَّهم  اللذَّ وخلَّ   ، وابتدأهم  دائم  يف    ، ةدهم 

 .التكليف منها وصعوبة ،هاوأراحهم من الدنيا ومشاقِّ 

 : جواب

 ،اجلود والرمحة ال يكونان فيام خيرج عن احلكمة  نَّ إ  :يقال هلم

 لنفعهم واملنفعة بنيل النعيم يكون  خلقه إالَّ   نا سبحانه مل خيلقوربُّ 

 . حقاقتل واستفضُّ  :عٰىل قسمني
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 . لالتفضُّ  وأرشف من منزلة ومنزلة االستحقاق أعٰىل وأجّل 

لكان قد اقترص هبم    ، ات النعيماهللا تعاٰىل خلقه يف جنَّ  أ فلو ابتد

  حرم ه قد  ويف ذلك أنَّ   ،املنزلتني  التي هي أدون  ،لعٰىل منزلة التفضُّ 

 ،الثواب  فه أطاع فاستحقَّ كلَّ   نْ إه  نَّ أاالستحقاق من علم من حاله  

وذلك  .  واقترص به عٰىل نعيم غريه أفضل منه  ،األصلح له  طعهق أ و

يف احلكمة خلقهم    فوجب  ،ال يقع من عامل حكيم جواد غري بخيل

الدنيا بالتكليف  ،يف  التعرُّ   ،وعمومهم  فيه  لألالذي  مر  ض 

 ،ما سبق هلم يف املعلوم  الطائعون   ليستحقَّ   ،اجلليل]]  ٧١ [[ص/

وا التبيني  بعد  املخالفة  يقع  ولوليس  العلَّ إتعريف  يف  زاحة  ة 

 . مرهأ عٰىل نفسه غري ناظر يف عاقبة   جانٍ  نع التكليف إالَّ 

 : وجواب ثانٍ 

مرهم من  أ   خيُل   ة مللو خلق اهللا تعاٰىل خلقه يف اجلنَّ  :ويقال هلم

به  نْ أ ا  مَّ إ  :حالني نعمته  ،يبيحهم اجلهل  فليس بحكيم من    ، وكفر 

ذلك وشكر  يأمرهم   نْ أ ا  مَّ إو  .أباح  واحلكمة    ، نعمته  بمعرفته 

  ال   ثمّ   ،همن النهي عن ضدِّ   ءمر باليشعند األ  فال بدَّ   .توجب ذلك

فعله  من ترغيب  بدَّ  يأمر ووعد مجيل عٰىل  هنٰى   ،فيام  فيام  وترهيب 

 . عنه ووعيد عٰىل فعله

والرتغيب والنهي  األمر  وجب  والوعد   وإذا  والرتهيب 

يكون    نْ أ ووجب    ،فقد حصلت حاهلم كحاهلم يف الدنيا  ،والوعيد

مر إٰىل ما فعله  فقد انتهٰى األ  ،فينتقلوا إٰىل دار اجلزاء  نجازإللوعيد  

 . ا ال يقتيض احلكمة غريهممَّ به سبحانه 

إٰىل اجلنَّ  بدَّ   الطائعون ال  أليس  :قالوا  نْ إف   الَّ أف  ؟ةمن مصريهم 

من واجلزاء  الثواب  يف  كحاهلم  االبتداء  يف  حاهلم  حصول   كانت 

 ؟ املعرفة والشكر

ة بعد  م إذا صاروا إٰىل اجلنَّهنَّ أ وذلك  ،بني الوقتني فرق :هلم قلنا

يف تقدَّ   ،الدنيا  كوهنم  والنهيفقد  األمر  هلم  البؤس    ،م  وذاقوا 

النعمة  ،واآلالم قدر  وقوع  ،وعرفوا  والثواب    وشاهدوا  العقاب 

املعرفة  ،بأهلها يف  الرتغيب  يف  هلم  يقوم  ذلك  والشكر   ،فكان 

 . األمر والنهي والوعد والوعيد متركهام مقا نزجار عنواإل

دوا وال  عِ وُ   وال  ،وامروا وال ُهن أُ ة مل يكونوا  ولو ابتدأهم يف اجلنَّ

فُ   ،دواعِّ وِ تُ  ذلك  َل عِ وال  مقام  يقوم  ما  من   ]وا[فكان  ،هبم  بمنزلة 

 .كبرياً  ا عن ذلك علو�  تعاٰىل اهللا ،بيح له اجلهل والكفرأُ 

الغائب ال يعرف    ألنَّ   ،اءً دخيلق فيهم املعرفة به ابت  نْ أ وال جيوز  

 .حيرض  أنْ إالَّ  بالرضورة

أنَّ   ]]٧٢[[ص  / إالَّ   كام  باالستدالل  يعلم  ال  أنْ احلارض     

 . يغيب

جاز   فيُ   نْ أ ولو  الغائب  عرِّ خيلقهم  استدالل[فون  غري  ]، من 

 . وهذا حمال ،هم عٰىل ذلكقدرِ يُ  نْ أ جلاز 

أيضاً  جيوز  فيهم  نْ أ   وال  الشكر  خلقألنَّ   ،خيلق  لو  مل   هه  هلم 

الشاكرين  يكونوا لنفسه  ،هم  الشاكر  هو  يكون  الشاكر    ألنَّ   ،بل 

الشكر فعل  فُ   ،من  من  أنَّ   ، فيه  َل عِ ال  من  كام  الظلم ال   الظامل  فعل 

 . فيه َل عِ من فُ 

 :خرٰى للمالحدة مسألة أُ 

امللحدون الرحيم    كيف جيوز  :قال   خيلق خلقاً   نْ أ من احلكيم 

أهنَّ كلِّ يُ   ثمّ   ،ون فيصريون إٰىل العذاب األليمصم يعفهم وهو يعلم 

أو خلقهم ومل    ،وهو لو مل خيلقهم مل يكن ذلك  ،دينويبقون فيه خملَّ 

 . فهم مل يقع الكفر منهمكلِّ يُ 

 : اجلواب

وجب    :قيل قبيحاً   نْ أ لو  والتبليغ  اخللق  يكون    يكون  وال 

ما استحقَّ   ًة، ألنَّ حكم يكن  مل  لو  العذاب   ذلك  واخللود يف    أحد 

نسان متٰى اإل  ألنَّ   ،من العقل  أوضع وال أّرض   ء يشاللكان    ،النار

ومل يلزمه عقاب وال   ،يكون منه ءلوم يف يش  مل يلحقه مل يكن عاقالً 

عنه يصدر  زلل  عٰىل  عاقالً   ،أدب  كان  ذلك   ومتٰى  أمجع    حلقه 

 . هومستحقّ 

كلُّ واألُ  وموحِّ مم  ملحدها  رشف ها  اعتقاد  عٰىل  جممعة  دها 

 .ه ونقصهوسقوط ضدِّ ، هتمنزل العقل وفضيلته وعلوِّ 

وال    ،ا يوجب اللومممَّ   ءالعقل ليس يدعو إٰىل يش  إنَّ   :قالوا  فإنْ 

عليه فيه  وال  ،حيمل  ناهٍ   ،يدخل  هو  القبيح  بل  عنه  ،عن   ،زاجر 

 . ولو شاء العاقل مل يرتكب القبيح[

منافع  ،وبعد العقل  عزُّ   ففي  املعرفة  ،العلم  وهي    ، ورشف 

 .ةوعظم موضع اللذَّ 

هلم بداو  :قيل  ليس  والتكليف  والتبليغ  اخللق  إٰىل    عٍ كذلك 

القبيح  ءيش الكفر  ،من  عٰىل  حامل  يوجب    ،وال  فيام  مدخل  وال 

النار يف  واخللود  تاهٍ   ،العقاب  هو  زاجراً   بل  ذلك  ولو    ]،عنه  عن 

املكلَّ  يكفرشاء  مل  فاستحقَّ   ،ف  أطاع  نعيم    بل  يف  اخللود  بطاعته 

 .ن أطاعغريه ممَّ   كام استحقَّ  ،اجلنان

وهي منزلة   ،منازل النعيم  ففي التكليف تعريض ألجلِّ   ،وبعد

 .فعل ما تقتضيه احلكمة والصالح وفيه ،االستحقاق
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الثواب    نَّ أ وهو    ،آخر  ءويش]]  ٧٣[[ص  / لنيل  التعريض 

وترك اجلور والظلم والسفه   ،املنعم وشكره  مر بمعرفةالدائم واأل

والسفه    اجلوربمر  التعريض للعطب واأل  كام أنَّ   ،حسن من العقل

 .قبيح فاسد يف العقل

استحقاق   إٰىل  اختياره  لسوء  ومصريه  املأمور  معصية  كانت  فلو 

واهلالك ،  العذاب  العطب  من  إليه  يصري  بام  العامل  يقلب    ، وعلم 

واأل  للخري  قبيحاً التعريض  فيجعله  باحلسن  طاعة  ،  فاسداً   مر  لكان 

وعلم    ، العقالء  املأمور ومصريه بحسن اختياره إٰىل استحقاق املدح من 

يصري اآل  بام  املدح   مر  واستحقاق  السالمة  من  املأمور  يقلب    ، إليه 

  . ال يقوله أحد   وهذا   ، مر به فيجعله حسنًا التعريض للعطب واأل 

األ باخلريولو كان  منه  ،مر  إليه  ،والتمكني  والتيسري   ،والدعاء 

واإل واإل  ،له يكونعذار  ال  إالَّ   تعريضاً   نذار  عُ للخري  إذا    أنَّ   مَ لِ  

فيسلم يقبل  األ  ،املأمور  والرشِّ لكان  بالفساد  إليه  ،مر   ،والدعاء 

تعريضاً   عليه  واحلثُّ  إذا  للمكروه والعطب والرضر إالَّ   ال يكون   

 .املأمور يقبل فيعطب أنَّ  مَ لِ عُ 

هذافلامَّ  كان  والعقل      العلم  أهل  مجهور   رضاراً إو   ةً ءساإعند 

فيعطب أو خيالف    يقبل  املأمور  أنَّ   مَ لِ سواء عُ   ،للمكروه  وتعريضاً 

تعريضاً كان األوَّ   ،فيسلم العبد  حساناً إللخري و  ل  عُ   ،إٰىل    مَ لِ سواء 

 .يقبل فيسلم أو خيالف فيعطب هنَّ أ من حاله 

ه  فإنَّ   ،العر فيه االطِّ كرِّ ويُ   ، لد فيه املتأمِّ يتأيَّ   نْ أ وهذا باب جيب  

 . واحلمد هللا ،عنه ى يضلُّ مل يكن معه هوً  نْ إفيه  احلقَّ  يعلم

*   *   * 

الكالم  :فصل  ]]١٠٤[[ص   أ  من  جيوز    نَّ يف  ال  تعاٰىل    نْ أاهللا 

 :يكون له مكان

 فلامَّ  ،ناملكان عندنا هو ما أحاط باملتمكِّ  نَّ أ - أيَّدك اهللا  -اعلم 

 مَ لِ عُ  ،ه يقتيض حرصه وتناهيهألنَّ  ،كان اهللا تعاٰىل ال جيوز ذلك عليه

 . يكون يف مكان نْ أ ه ال جيوز  أنَّ 

  . ف فيهن عليه وترصَّ ه ما متكَّ إنَّ  :املكان قال  الفنا يف حدِّ خ  ومن

أيضاً  جيوز  ال  تعاىلٰ   وهذا  اهللا  ومماسٌّ   ناملتمكِّ   ألنَّ   ،عٰىل    معتمد 

واملامسَّ   ،ملكانه  أيضاً  املحدَ واالعتامد  صفات  من  تعاٰىل   ،ثنية  واهللا 

 . يف مكان ه ال يكونأنَّ  مَ لِ فعُ  ،قديم

 ،دون جهةٍ   ز فصار يف جهةٍ ه حيِّ لقد حصل    وذو املكان أيضاً 

اهللا تعاٰىل   نَّ أ وقد ثبت    ،جسم   جسم أو بعضوال يكون كذلك إالَّ 

 .بطالن املكان مَ لِ فعُ  ،ليس بجسم وال بعض جسم

يكون    نْ أ ا  مَّ إ  :مكانه من حالني  ه لو كان له مكان مل خيُل إنَّ   ثمّ 

 .ثاً أو حمدَ  قديامً 

يصحُّ  قديامً   نْ أ   وال  القِ هللاملشاركته    ،يكون  يف  تعاٰىل  وقد  ،  مدَ  

 . هو وحدهالَّ إه ال قديم نَّ أ ثبت 

 حداثه له ال خيلوإلكان اهللا سبحانه قبل    ،ثاً ولو كان املكان حمدَ 

 . عنه إٰىل املكان أو مستغنياً  يكون حمتاجاً  نْ أ ا مَّ إ :من قسمني

جيوز   حمتاجاً   نْ أوال  يزل  مل  ذلك  ،إليه  يكون  يف  صفة    ملا  من 

 .كون للقديميالنقص الذي ال 

غني�   وإنْ  جيوز    اكان  فال  وجوده  قبل  بعد   حيتاج  نْ أعنه  إليه 

ُخت   ألنَّ   ،ذلك ِق رِ حاجته  عن  خلقه   ،مهدَ جه  وبني  بينه    ، وتشابه 

 . عنه فوجب نفي املكان

  اهللا تعاٰىل بكلِّ   نَّ إ  :أليس من قولكم  :قيل  فإنْ ]]  ١٠٥[[ص  /

 ؟مكان

أنَّ   ،بىلٰ   :قلنا .  حافظ له  ،وبام فيه  كانم  ه عامل بكلِّ ومعنٰى ذلك 

اللغة القائل لصاحبه  ،وهذا معروف يف   معك  ينِّ إ  ]اعلم[  :يقول 

وال    ،جهل ما تعملهأ ال    :ويريد  ،أغيب عنك   الينِّ إو  ،حيث كنت

داره  ،الرجل يف صالته  نَّ إ  :ويقال   .منه  ءيش   عيلَّ ٰى خيف بناء    . ويف 

املراد متمكِّ نَّ أ   :وليس  حالٌّ ه  أو  يروإنَّ   ، فيها  ن  يفعلها  نَّ أ دون  يام  ه 

 . رهادبِّ ويُ 

 ؟اوكرسي�  له عرشاً  نَّ أ ،ليس يف القرآنوَ أ  :قيل فإنْ 

 :والعرش املذكور يف القرآن عٰىل وجهني ،هو كذلك :قلنا

سبحانه[تفسري]    :أحدمها ٰ :  قوله 
َ َ

� ُن 
ْ

َعرِْش   ا�ر��
ْ
ال

تَوَ 
ْ
ذلك]،  ٥[طه:    � ىٰ اس العلم يف  أهل  قال  العرش    نَّ إ  :وقد 

ه استيالؤه  ،امللك  وهنا  هو  عليه  بالقدرة    واستواؤه  عليه 

بشواهد.  والسلطان ذلك  يف  يف    ،واستشهدوا  الشاعر  قول  منها 

 : امللك هنَّ أ ذكر العرش و

عروشهم  ثلث  مروان  بنو  ما     إذا 

أودت    كام  ومحريأ وأودوا    ياد 

  ء:ه االستيالنَّ أ خر يف ذكر االستواء وومنها قول اآل

واستوي علونا  ما  عليهمُ نإذا     ا 

وكارسمتركناهم    لنرس    رعٰى 

 . ن هلم بالقهر هلميريد بذلك االستيالء والقدرة عليهم والتمكُّ 

سبحانهواآل قوله  تفسري  ُهْم  :  خر 
َ
ْو�

َ
ف  

َ
َر��ك  

َ
َعرْش  

ُ
ِمل

ْ َ
َو�

مَ 
َ
�   يَْوَمئٍِذ 

ٌ
ذلك]،  ١٧[احلاّقة:    �اِ�يَة يف  العلامء  قال    نَّ إ  :فقد 
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 ،وأمر املالئكة بحملها،  اهللا تعاٰىل يف سامئه  هذا العرش بنية خلقها

ملا رآه من الصالح يف    ،ال ليكون عليها تعاٰىل اهللا عن ذلك ولكن 

أنَّ   ،وتعظيمها  دهم بحملهاتعبُّ  تعبَّ كام  بتعظيم ه سبحانه  آدم  بني  د 

حوهلا الطواف  يف  بيتهإهنَّ   :وقال  ،الكعبة  ليسكنها  ،ا  اهللا    ال  تعاٰىل 

 .عن ذلك

 ،ه العلمنَّ أ ا الكريس فالذي نذهب إليه فيه  مَّ أف]] ١٠٦[[ص /

العامل اإلمام الصادق  يرو بن حممّ   ذلك عن  :  قال ،  د  جعفر 

» َم ا�س� رِْسي�ُه 
ُ
ك  اوَ وَِسَع 

َ ْ
َواأل   ي يعن]،  ٢٥٥[البقرة:    رَْض اِت 

 . علمه»

رو العامَّ   يف  أيضاً   يوقد  طريق  من  عبَّ التفسري  ابن  عن  اس ة 

 . اك وغريهم وجماهد والضحَّ 

دالٌّ  الكالم  تقتضيهوأوَّ ،  عليه  ومعنٰى  اآلية  تعاٰىل   ألنَّ   ،ل  اهللا 

علم عن  مَ :  فقال  هأخرب  ُم 
َ
عْل

َ
َومَ � يِْديِهْم 

َ
أ  َ ْ

بَ�  ا 
َ

َوال ُهْم 
َ
ف
ْ
ل خَ   ا 

بِمَ   
�

إِال ِمِه 
ْ
ِعل ِمْن  ٍء  ْ َ

�ِ�  
َ
ِيُطون

ُ
� 

َ
ش مَ ا  ا�س� رِْسي�ُه 

ُ
ك وَِسَع  اِت  اوَ اَء 

 
َ ْ
الكريس،  رْضَ َواأل العلم عىلٰ   فوصل ذكر  الوصف    بذكر  طريق 

آخر  ،واإلبانة عنه  ،له  َر��نَ :  فكان كقوله يف موضع 
� ُ

وَِسعَْت � ا 

 
ً
ما

ْ
 وَِعل

ً
َة

ْ
ٍء رَ� ْ َ

� ٧ :[غافر .[ 

وما   ؟ما معنٰى رفعكم أيديكم نحو السامء يف الدعاء  :قيل  فإنْ 

قوله سبحانه عَ :  معنٰى 
ْ
َوال ي�ُب  الط� ُِم 

َ
�

ْ
ال َعُد  يَصْ ِْه  الُِح  إِ�َ ا�ص�  

ُ
َمل

ُعهُ 
َ
 ]؟ ١٠[فاطر:  يَْر�

ذلك  :قلنا عن  إنَّ نَّ أ   ،اجلواب  من  ا  نسرتزق  أيدينا  رفعنا  ام 

مَ :  تعاىلٰ   لقوله اهللا  ،السامء ْم َومَ َوِ� ا�س�
ُ
�

ُ
  اِء ِرْزق

َ
وَعُدون

ُ
  �ا ت

 ].٢٢[الذاريات: 

جاز  وإنَّ  تعاىلٰ   إنَّ   :يقال  نْ أام  اهللا  إٰىل  تصعد    ألنَّ   ،األعامل 

 .الئكة الكرام حفظة األعامل مسكنهم السامءملا

األرض  ألنَّ   وأيضاً  من  اخللقة  يف  أرشف  فلذلك  ،  السامء 

سبحانهعرَ تُ  اهللا  عٰىل  فيها  األعامل  اهللا وبالتوجُّ   ،ض  دعٰى  إليها  ه 

 . تعاىلٰ 

يكون اهللا   نْ أ وليس فيه ما يوجب    ، الكالم  ساع يفذلك اتِّ   وكلُّ 

 .سبحانه عٰىل احلقيقة يف السامء

ام وإنَّ   ،ار اهللاهؤالء زوَّ :  اجونحن نرٰى املسلمني يقولون للحجَّ 

 .ار بيت اهللاهم زوَّ 

تعاىلٰ   :قيل  فإنْ [ اهللا  يُ نَّ أ   :فاجلواب  ؟فأين  بستَ ه ال    الَّ إين  أفهم 

 ].ف باملكانوَص واهللا تعاٰىل ال يُ  ،عن مكان

  ) كيف(  نَّ أ   :فاجلواب  ]]١٠٧؟ /[[ص  فكيف هو  :قيل  نْ إف

 .واهللا تعاٰىل ال تناله األحوال، لااستفهام عن ح

سبحانه بوجوده  العلم  هو  الدليل  إليه  ساق  ال نَّ أ و  ،والذي  ه 

 .له هشبي

كان يقول   )صلوات اهللا عليه(أمري املؤمنني   نَّ أ احلديث  جاء يف

سبَّ  وجمَّ إذا  تعاٰىل  اهللا  تناهت:  دهح  إذا  من  يف   «سبحان  العقول 

إليه السبيل  كانت حائرة عن درك  إذا غرقت   ،وصفه  وتبارك من 

 . يكن هلا طريق إليه غري الداللة عليه» الفطن يف تكييفه مل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠االقتصاد فيام يتعلَّق باالعتقاد/ الشيخ الطويس (ت 

 :): يف أنَّه تعاٰىل واحد ال ثاين له يف الِقَدم٥فصل ( ]]٧٨[[ص 

ًا له يف  كيكون مشار  لو كان مع اهللا تعاٰىل قديم ثاٍن لوجب أنْ 

مجيع صفاته ملشاركته له يف الِقَدم، التي هي صفة ذاته التي باين هبا  

وحي�  وعاملًا  قادرًا  كونه  من  أوصافه  مجيع  ألنَّ  املوجودات،   امجيع 

وموجودًا ومريدًا وكارهًا ومدِركًا يشاركه غريه يف املحَدثات، وال  

أنَّه بكونه قديًام خيالف امل َدثات، واليشء  حيشاركه يف الِقَدم، فبان 

الذاتيَّ  بصفته  غريه  خيالف  يامثلإنَّام  وهبا  أنَّ   ة،  كام  يامثله،  ما    ما 

البياض  من  السواد  وخيالف  سوادًا  كونه  يف  السواد  شارك 

 واحلموضة وغريمها أيضًا بكونه سوادًا.

 فُعلَِم بذلك أنَّ االشرتاك يف صفة الذات يوجب التامثل.

ني يف كوهنام قادرين عاملني موكان جيب من ذلك مشاركة القدي

يكون مقدورمها واحدًا أو    ني ويف مجيع صفاهتام، ثّم ال خيلو أنْ حيَّ 

/[[ص   فإنْ ٧٩متغايرًا،  أنْ   ]]  جاز  واحدًا  أحدمها   كان  يدعو 

من  يرصفه  والثاين  إجياد مقدوره،  إٰىل  فيُ   الداعي  ذلك ؤدِّ إجياده  ي 

إ  إٰىل  الداعي  دعاه  من  لدعاء  وجوده  وجوب  ووجوب جيإٰىل  اده، 

وإنْ  حمال.  وذلك  إجياده،  عن  رصفه  من  لصارف  كان    انتفاءه 

يدعو أحدمها الداعي إٰىل إجياد فعل   مقدورمها متغايرًا مل يمتنع أنْ 

ضدِّ  إٰىل  اآلخر  خيلوهويدعو  ال  ثّم  أو   نْ أ   ،  يوجدا،  ال  أو  يوجدا، 

أدَّ ُوِجدَ   يوجد أحدمها. فإنْ  إٰىل اجتامع الضدَّ ا  ال،  ين، وذلك حمٰى 

ٰى إٰىل ارتفاع الفعل عنهام ال لوجه (منع) معقول، مل يوجدا أدَّ   وإنْ 

أدَّ   وإنْ  أحدمها  ملنع  وقع  ال  أحدمها  عن  الفعل  ارتفاع  إٰىل  ٰى 

أنْ  يمكن  ال  كلَّ   يقال   معقول، ألنَّه  مقدورًا، ألنَّ  أكثر    ألحدمها: 

تكون مقدوراته غري متناهية. فإذا ثبت ذلك    واحد منهام جيب أنْ 

الثنويَّ طب قول  بطل  قديمني  وجود  بطل  وإذا  قديمني،  إثبات  ة ل 



ة١١٥حرف التاء / (  ٢٣  ..............................................................................................) التوحيد / مباحث عامَّ

باهللا  القائلني  املجوس  قول  وبطل  والظلمة،  بالنور  القائلني 

 والشيطان، وبطل قول النصارٰى القائلني بالتثليث. 

الثنويَّ  قول  أنَّ  حدوث  عٰىل  عٰىل  لنا  دلَّ حيث  من  يبطل  ة 

أثب م  وألهنَّ جسامن.  والظلمة  والنور  حيث ت األجسام،  من  ومها 

يصدرا من فاعل واحد،   وال جيوز أنْ   الرشَّ   اعتقدوا أنَّ اخلري يضادُّ 

الرشِّ  جنس  من  اخلري  إنَّ  حيث  من  باطل،  مال  وذلك  أخذ  ، ألنَّ 

ظلم هو  غصبًا  ورشٌّ ٨٠/[[ص    الغري  لدين ]]  قضاًء  وأخذه   ،

رشٌّ  ظلًام  اليتيم  ولطمة  (واحد).  جنس  من  ومها  وعدل،  ، حسن 

تأد كانا ضدَّ يولطمته  ولو  أنْ بًا حسن،  فاعل   ين جلازا  من  يصدرا 

ضدِّ  جنس  وعٰىل  اليشء  عٰىل  (يقدر)  القادر  ألنَّ  وهذا واحد،  ه، 

 بعينه هو شبهة املجوس والكالم عليهم واحد.

، ألنَّ املطبوع ال يستحقُّ  عٰىل أنَّ قوهلم أمجع ُيبطِل املدح والذمَّ 

ذم�  وال  امدحًا وال  ويُ ثكالنار يف اإلحراق،  التربيد،  إٰىل  ؤدِّ لج يف  ي 

قبح االعتذار، ألنَّ االعتذار حسن ال يقع عندهم من الظلمة، وما 

ُيعتَذر منه قبيح ال يقع عندهم من النور، فيكون االعتذار من غري  

 فاعل اإلساءة، وذلك قبيح يف العقول. 

ة نبيِّ  ا النصارٰى، فمن خالف منهم يف نبوَّ ، فالكالم  نا  وأمَّ

القول ايف    معه من  النصارٰى  يقوله  بام  قال  ومن  سيجيء،  ة  لنبوَّ

واالحتِّ  أقانيم  بالتثليث  ثالثة  قوهلم  باطل، ألنَّ  فقوهلم  ة،  والبنوَّ اد 

ويف  ملا زاد عليه،  نفيًا  واحد  إثباته  متناقض، ألنَّ يف  واحد  جوهر 

 إثباتًا ملا ُنفي بعينه، وذلك حمال.  إثبات التثليث

باالحتِّ  وأنَّ وقوهلم  وكذلك   اد  حمال،  واحدًا  صارت  الثالثة 

قديًام، كلُّ  واملحَدث  إهلًا،  الناسوت  ولو   قوهلم: صار  حمال،  ذلك 

يصري القديم   يصري الواحد مائة، وأنْ   ]] جلاز أنْ ٨١جاز /[[ص  

 ذلك فاسد، فبطل ما قالوه. حمَدثًا، وكلُّ 

ة، فحقيقة االبن من ُولَِد عٰىل فراشه، أو   ا قوهلم بالبنوَّ لَِق ُخ وأمَّ

من مائه، وكالمها يستحيالن عليه تعاٰىل، وجماز ذلك ُيطَلق فيمن  

م يقولون:   جيوز أنْ  ُيوَلد عٰىل فراشه أو ُخيَلق من مائه. أَال ترٰى أهنَّ

لفالن، فالنًا  شابٌّ   بنينا  بنٰى  يقولون:  وال  منه،  أصغر  كان    إذا 

أنْ  ملا مل جيز  مائه. فمجاز    يكون خملوقًا من  شيخًا، وال بنينا هبيمًة، 

هذه اللفظة جتوز عٰىل من جتوز عليه حقيقتها، وحقيقتها مستحيلة  

 يف اهللا تعاٰىل فمجازها مثل ذلك.

أنْ  يوجب  املشيئة،  يف  له  ملشاركته  اهللا  ابن  يكون    وقوهلم: 

م يوافقونهاألنبياء كلُّ  يف املشيئة، وهم ال يقولونه.  هم أبناء اهللا، ألهنَّ

امل بذلك فساد هذه  يشاركه  ذفبان  تعاٰىل واحد ال  أنَّه  وثبت  اهب، 

 أحد يف الِقَدم.

عبادة   ألنَّ  باطل،  فقوهلم  الكواكب  أو  األصنام  عبد  من  ا  فأمَّ

يستحقُّ  ال  بُأصول من  ُتستَحقُّ  إنَّام  والعبادة  العقول،  يف  قبيحة  ها 

حي� عَ النِّ وجعله  اخللق،  خلق  هي  التي  عقله،   ام  وإكامل  وقادرًا 

، وخلق املشتهيات،  لتي هبا ينتفع، وينال املالذَّ ا وخلق الشهوة فيه  

أنْ  فيجب  اهللا،  غري  عليه  يقدر  ال  ذلك  وكلُّ  ذلك،  ُتقبَح   وغري 

رات، ٨٢/[[ص    عبادته. عٰىل أنَّ  ]] هذه األشياء مجادات، ومسخَّ

 وكيف يصحُّ منها فعل ما ُيستَحقُّ به العبادة؟ 

�ُ مَ وقوهلم:   ر�
َ
 ِ�ُق

�
ْعبُُدُهْم إِال

َ
ٰ نَ وا �

َ
ٰ   ا إِ�

َ
�

ْ
] ٣[الزمر:    اِهللا ُزل

ب إٰىل اهللا بالقبائح قبيح يف العقول، وليس جيري باطل، ألنَّ التقرُّ 

إليه،  وسجودنا  احلجر،  أو  احلرام،  للبيت  تعظيمنا  جمرٰى  ذلك 

ب إليه ال إٰىل البيت واحلجر، وإنَّام تعبَّدنا وذلك أنَّ  ا نسجد هللا ونتقرَّ

يثبت برشع متطّوع به   بنا فيه، فنظري ذلك أنْ اهللا تعاٰىل بذلك، ورغَّ 

إٰىل اهللا، والسجود له بالتوجُّ التقرُّ  إٰىل هذه األشياء، والقوم ال ب  ه 

  يذهبون إليه، فبطل تشبيههم بام قلناه، وبان الفرق بينهام. 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت  ٢التبيان يف تفسري القرآن (ج  

تعاٰىل:  ٥٤[[ص   قوله   [[ َو إٌِ�  ْم   َو�ِ�ُه�ُ
َ

ال َو  اِحدٌ  هُ  
�

إِال إَِ�   

ُن ا�ر�ِحيُم 
ْ

 ].١٦٣[البقرة:  �ا�ر��

 ُيوَصف تعاٰىل بأنَّه واحد عٰىل أربعة أوجه: :ىٰ املعن

هلا: أنَّه ليس بذي أبعاض، وال جيوز عليه االنقسام.  أوَّ

 الثاين: واحد يف استحقاق العبادة.

 شبيه.  الثالث: واحد ال نظري له وال

يستحقُّ  التي  الصفات  يف  واحد  قديم، الرابع:  فهو  لنفسه،  ها 

هذه   فكلُّ  يشء،  عليه  خيفٰى  ال  وعامل  يشء،  يعجزه  ال  وقادر 

 ها وحده. الصفات يستحقُّ 

عٰىل  وجيري  غريه،  أو  كان  عددًا  ينقسم  ال  يشء  والواحد 

وجهني: عٰىل احلكم، وعىل جهة الوصف، فاحلكم كقولك: اجلزء  

وال ومعنٰى  وواحد،  واحدة.  ودار  واحد،  إنسان  كقولك:  صف 

الرُّ  وغلط  العبادة.  له  حيقُّ  أنَّه  املستحقُّ مَّ (إلٓه)  هو  فقال:  اين 

/[[ص   مل  ٥٥للعبادة،  فيام  إٓهلًا  تعاٰىل  كان  ملا  قال  كام  كان  ولو   [[

أنَّه قادر  يزل، ألنَّه مل يفعل ما يستحقُّ به العبادة. ومعنٰى ما قلناه: 

فعله استحقَّ به العبادة. وقيل: معنى (إلٓه) أنَّه منعم بام    عٰىل ما إذا
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بيَّنَّ قد  ملا  أنْ يستحقُّ به العبادة، وهذا باطل  أحد حييَّ   اه. وال جيوز  ا 

باآلهليَّ  اخللق  أنْ من  يستحيل  ألنَّه  ما   ة،  عٰىل  اهللا  سوٰى  أحد  يقدر 

واحلياة،   والقدرة،  األجسام،  خلق  من  العبادة  به  يستحقُّ 

، وغري ذلك، فال تصحُّ  ، والنفاد، وكامل العقل واحلواسِّ ةوالشهو

دناه.اآلهليَّ   ة إالَّ له، ألنَّه القادر عٰىل ما عدَّ

*   *   * 

تعاىل:  ٥٦[[ص   قوله   [[ َم ا�س� ِق 
ْ
َخل  �ِ  

�
رِض  اوَ إِن

َ ْ
َواأل اِت 

 
َ

تِال
ْ
يِْل َوا��هَ َواخ

�
َحْ ِف ا�ل

ْ
ِري ِ� ا�

ْ َ
� �ِ

�
ِك ال

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ُع  بِمَ رِ اِر َوال

َ
ف
ْ
ن
َ
ا �

َومَ  مَ ا��اَس  ا�س� ِمَن   اُهللا 
َ

َزل
ْ
ن
َ
أ ِمْن مَ ا  يَ اِء 

ْ
ح

َ
أ
َ
ف َ�ْعَد اٍء  رَْض 

َ ْ
األ بِِه  ا 

ِ�يهَ َ�ْوتِهَ   
�

َو�َث �َ ا  ا�ر� �ِف  ِ
ْ

َوتَ� َداب�ٍة   
� ُ

� ِمْن  حَ ا  َوا�س� اِب  اِح 

مَ  ا�س�  َ ْ
بَ� ِر 

�
ُمَسخ

ْ
يَ ا�

َ
آل رِض 

َ ْ
َواأل  اِء 

ُ
ْعِقل

َ
� ْوٍم 

َ
لِق   واٍت 

َ
  �ن

 ] آية واحدة بال خالف.١٦٤[البقرة:

قرأ نافع، وابن كثري، وأبو عمرو، وابن عاصم، وابن    القراءة:

�َ عامر   التوحيد. ومل خيتلفوا يف    اِح ا�ر� عٰىل اجلمع. الباقون عٰىل 

 توحيد ما ليس فيه ألف والم.

ال ثاين له،   دار بأنَّ إٓهلهم إلٓه واحفَّ ملَّا أخرب اهللا تعاٰىل الكُ   :ىٰ املعن

اهللا   فقال  ذلك؟  عٰىل  الداللة  ما  ِق    :قالوا: 
ْ
ل خَ  �ِ  

�
إِن

مَ  رِض اوَ ا�س�
َ ْ
 اآلية إٰىل آخرها.  ... اِت َواأل

اآلية   من  الداللة  مَ ووجه  ا�س� ِق 
ْ
ل خَ  �ِ  

�
رِض اوَ إِن

َ ْ
َواأل  اِت 

عىل   يقدر  ال  ألنَّه  تشبهه،  وال  يشبهها  ال  خالق،  هلا  أنَّ  عٰىل  يدلُّ 

وال    خلق بجسم  ليس  الذي  لنفسه  القادر  القديم  إالَّ  األجسام 

عرض، إذ مجيع ذلك حمَدث، وال بدَّ له من حمِدث ليس بمحَدث، 

ا   وأمَّ التسلسل.  َوا��هَ الستحالة  ِل 
ْ
ي
�
عامل   ارِ ا�ل عٰىل  ن  فيدالَّ

مدبِّر، من جهة أنَّه فعل حمكم متقن واقع عٰىل نظام واحد وترتيب  

 ئًا من ذلك تفاوت وال اختالف.يواحد، ال يدخل ش

ا   َْحِر بِمَ وأمَّ
ْ

ِري ِ� ا�
ْ َ
� �ِ

�
ِك ال

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ُع ا��اَس َوال

َ
ف
ْ
ن
َ
فتدلُّ   ا �

من   وال  البرش،  جنس  من  ليس  خلقه،  ملنافع  ذلك  دبَّر  منعم  عٰىل 

ر عليها فعل ذلك.   قبيل األجسام، ألنَّ األجسام يتعذَّ

ف السامء،  من  ينزل  املاء الذي  ا  يقدر عٰىل  يوأمَّ به  منعم  دلُّ عٰىل 

 الترصيف فيام يشاء من األُمور، ال يعجزه يشء. 

ا  ٥٧[[ص  / وأمَّ  [[ َي
ْ
ح

َ
أ
َ
َ�ْوتِهَ ف  

َ
د

ْ
َ�ع  

َ
رْض

َ ْ
األ بِِه  فيدلُّ اا   ،

منها  النبات  إخراج  وإحياؤها:  إلعباد.  اليه  حيتاج  بام  اإلنعام  عٰىل 

الثامر،   ِ�يهَ وأنواع   
�

َداب�ةٍ َو�َث  
� ُ

� ِمْن  صانعًا   ا  هلا  أنَّ  عٰىل  دالٌّ 

النِّ بأنواع  منعًام  هلا  �َ م.  عَ خمالفًا  ا�ر� �ِف  ِ
ْ

�
َ
عىل   اِح َوت يدلُّ 

يتأتَّ  ال  ما  عٰىل  كلَّ االقتدار  حرصوا  ولو  العباد  من  احلرص،   ٰى 

االجتهاد، ألنَّه إذا ذهبت جنوبًا مثالً، فاجتمع مجيع    واجتهدوا كلَّ 

أو صبًا أو دبورًا ملا قدروا عٰىل ذلك،   يقلبوها شامالً   اخللق عٰىل أنْ 

نوا عٰىل ردِّ   ه من اجلهة التي جييء منها.وال متكَّ

ا   حَ وأمَّ رِ َوا�س�
�
ُمَسخ

ْ
ا� القديم،   اِب  يمسكه  أنَّه  عٰىل  فيدلُّ 

والذي ال شبه له وال نظري، ألنَّه ال يقدر عٰىل تسكني األجسام الثقال  

تع  اهللا  إالَّ  دعامة  وال  عالقة  تسكني ا بغري  عٰىل  يقدر  ال  وكذلك  ٰىل، 

غري مصنوع  تدلُّ عٰىل صانع  لنفسه، فهي  القادر  إالَّ  األرض كذلك 

قديم ال يشبهه يشء، قادر ال يعجزه يشء، عامل ال خيفٰى عليه يشء، 

بصري،   سميع  يشء،  كمثله  ليس  واحد  يموت،  ال   حيٌّ 
َ

ْعُزُب ال
َ
�  

 
َ
ق
ْ
ِمث ُه 

ْ
مَ َ�ن ا�س�  �ِ ٍة  ر�

َ
ذ  

ُ
 وَ اِت  اوَ ال

َ
رِض ال

َ ْ
األ  �ِ     :ألنَّ ٣  [سبأ  ،[

يقدر  ال  منعم بام  أنَّه  ويدلُّ عٰىل  تعاٰىل.  عليه  ال جيتز  النقص  صفات 

  . غريه عٰىل اإلنعام بمثله، أنَّه يستحقُّ بذلك العبادة دون غريه 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠الشيخ الطويس (ت  /ة)رسائل/ (مسائل الكالميَّ ال

(٩٣[[ص   تع٢]]  اهللا  مسألة:  صنع  ا)  أنَّه  بدليل  موجود،  ٰىل 

 العامل وأعطاه الوجود، وكلُّ من كان كذلك فهو موجود. 

) مسألة: اهللا تعاٰىل واجب الوجود لذاته، بمعنٰى أنَّه ال يفتقر يف  ٣( 

وجوده إٰىل غريه وال جيوز عليه العدم، بدليل أنَّه لو كان ممكن الوجود  

  ك حمال عٰىل املنعم املعبود.  ل وذ   - كافتقار هذا العامل    - الفتقر إٰىل صانع  

يسبقه  ٣( مل  وجوده  أنَّ  بمعنٰى  أزيل،  قديم  تعاٰىل  اهللا  مسألة:   (

أبد باٍق  أنَّه  يالعدم،  بدليل  العدم،  يلحقه  مل  وجوده  أنَّ  بمعنٰى   ،

 قه إليه. واجب الوجود لذاته، فيستحيل سبق العدم عليه وتطرُّ 

*   *   * 

(٩٦[[ص  / تعاٰىل  ١٨]]  اهللا  مسألة:  ألنَّ ال)  بغريه،  يتَّحد   

اد عبارة عن صريورة الشيئني شيئًا واحدًا من غري زيادة وال  االحتِّ 

 نقصان، وذلك حمال، واهللا تعاٰىل ال يتَّصف باملحال. 

) مسألة: اهللا تعاٰىل غري مركَّب عن يشء، بدليل أنَّه لو كان  ١٩(

بًا لكان مفتقرًا، وهو حمال.   مركَّ

*   *   * 

  : ) هـ ٤٦٠الشيخ الطويس (ت    / يف االعتقادات)   ة رسائل/ (رسال ال 

موجد  ١٠٣[[ص   واحد  صانع  إثبات  هو  التوحيد  فحدُّ   [[

 للعامل، ونفي ما عداه. 

*   *   * 
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أنَّ ١(  ]]١٠٣[[ص   عٰىل  والدليل  ألنَّ   )  موجود:  تعاٰىل    اهللا 

يدلُّ  واألثر  أثره،  املؤثِّ   العامل  وجود  تعاٰىل عٰىل  الباري  فيكون  ر، 

 . موجوداً 

ه ال خيلو من احلوادث،  ث: ألنَّ  حمدَ العاملَ   والدليل عٰىل أنَّ   )٢(

ما ال خيلو من احلوادث فهو حادث. واحلوادث هي: احلركة    وكلُّ 

 والسكون. 

) والدليل عٰىل حدوث احلركة والسكون: ٣]] (١٠٤[[ص  /

إذا وُ ألهنَّ    ث إالَّ اآلخر، وال نعني باملحدَ   مَ دِ أحدمها عُ   دَ جِ ام اثنني، 

 م. عدَ د ويُ وجَ الذي يُ 

أنَّ ٤( عٰىل  والدليل  ألنَّ   )  الوجود:  واجب  تعاٰىل  نُ اهللا  م  قسِّ ا 

 املوجود إٰىل قسمني: واجب الوجود وممكن الوجود.

وال   غريه  إٰىل  وجوده  يف  يفتقر  ال  الذي  هو  الوجود  فواجب 

 جيوز عليه العدم، وهو اهللا تعاٰىل.

جيوز عليه و وممكن الوجود هو الذي يفتقر يف وجوده إٰىل غريه  

 . العدم، وهو ما سوا اهللا تعاٰىل، وهو العاملَ 

إٰىل مؤثِّ  ر، واملفتقر  فلو كان البارئ تعاٰىل ممكن الوجود الفتقر 

وهو  املعنٰى،  هبذا  الوجود  واجب  تعاٰىل  الباري  فيكون  ممكن، 

 املطلوب.

أنَّ ٥( عٰىل  والدليل  ألنَّ   )  أزيل:  قديم  تعاٰىل  القديم    اهللا  معنٰى 

أوَّ هواألزيل   فلو كان الباري تعاٰىل لوجوده    ،ل لوجودهو الذي ال 

  فيكون قديامً الوجود،  ه تعاٰىل واجب  وقد ثبت أنَّ   ،ثاً لكان حمدَ   الً أوَّ 

 ا. أزلي� 

أنَّ ٦( عٰىل  والدليل  باٍق   )  تعاٰىل  ألنَّ   اهللا  هو    أبدي:  األبدي 

الباري تعاٰىل لوجوده هناية لكان   الذي ال هناية لوجوده، فلو كان 

أنَّ ثاً دَ حم ثبت  وقد  تعاٰىل ،  الباري  فيكون  الوجود،  واجب  تعاٰىل  ه 

 ا.أبدي� 

 الوجود بني األزل واألبد.  ه رسمدي أي مستمرُّ ومعنٰى أنَّ 

*   *   * 

 : )٦أو  ٥إبراهيم بن نوبخت (ق  /يف علم الكالمالياقوت 

أنْ   خواصُّ   ]]٣٦[[ص   لذاته  وجوده    الواجب  يكون  ال 

ب عن  ال يرتكَّ   وأنْ   ،فرض عدم الغري  حاَل   حلاُل ا   ينايفالَّ أ و  ،بغريه

  عليه وإالَّ   ال يكون وجوده زائداً   وأنْ   ،إليه  حمتاجاً    لكانالغري وإالَّ 

عنه االستغناء  واإلمكان  ،لزم  الوجوب  تنايف  تأثري    ،أو  لزم  أو 

يف املوجود٣٧/[[ص    املعدوم  يصحَّ   وأنْ   .حمال  والكلُّ   ،]]    ال 

وإالَّ  وجوده  عدمه  كان  فيتناىفٰ   فتقراً م  العدم  موجب  عدم   إٰىل 

 . الفرضان

*   *   * 

وهو واحد، ألنَّ إثبات ذاتني ال يتميَّزان كإثبات  ]]  ٤٢[[ص  

متانعهام،   يصحُّ  ممَّا  فهام  وأيضاً  ذاتني،  حكم  هلا  واحدة  ذات 

فيُ  وقوعه،  عٰىل  ؤدِّ فليفرض  االعتامد  واألقوٰى  الفساد،  إٰىل  ي 

 السمع.

 ا نعلم وجوده وهو عني الذات واحلقيقة. ألنَّ  ،ة باطلةواملاهيَّ 

*   *   * 

باطلوادِّ ]]  ٧٤[[ص   الثالثة  أقانيم  النصارٰى  إنْ ألهنَّ   ،عاء   ا 

 .كانت عني الذات فهو مناقض وإنْ  ،كانت كاملعاين بطلت 

املنجِّ  يُ وقول  ِق بطِ مني  الصانعدَ له  اختياره  ،م  ويلزم    ،واشرتاط 

 من األحوال.  حالىلٰ الفعل ع ال يستقرَّ   عليه أنْ 

 وقول أهل الطبيعة يبطل بمثل ذلك.

ة فاسد بنحو ما ذكرناه، وقد ألزموا اعتذار اجلاين وقول الثنويَّ 

 وغري ذلك.

 وقول املجوس باطل بمثل ذلك. 

 وقول عبدة األصنام يبطل لعلمنا بعدم فعلها. 

، ] جسامً وقول الغالة يبطل أصله، استحالة كون البارئ [تعاىلٰ 

املؤمنني  زومعج أمري  موسٰى  معارَ   ات  بمعجزات  ضة 

 . وعيسٰى 

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الفضل الطربيس)/ ١(ج  جممع البيان

سبحانه  ٤٥٧[[ص   وذكر  تعاىلٰ ]]  قوله  ِق :  [يف 
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اآليات والدالالت، ومل يذكر عٰىل ]]  ١٦٤[البقرة:    �ل

 العلامء تفصيل ما الكالم عليه. وقد بنيَّ   ، فحذف لداللةماذا تدلُّ 

 عليه فقالوا: تدلُّ 

واألرضأمَّ  الساموات  أجزائهامتغريُّ   فيدلُّ ،  ا  واحتامهلام    ، 

  ثمّ  .ثهاموعن حد انام من احلوادث ال ينفكَّ الزيادة والنقصان، وأهنَّ 

يدلُّ   إنَّ  وخلقهام  أنَّ   حدوثهام  خالقاً   عىل  وال  هلام  يشبههام   ال 
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 القديم القادر لنفسه  ه ال يقدر عىل خلق األجسام إالَّ يشبهانه، ألنَّ 

بجسم ليس  األجسام   الذي  بصفة  هو  ما  مجيع  إذ  عرض،  وال 

بدَّ واألعراض حمدَ  ث الستحالة  ليس بمحدَ   ثدِ له من حم  ث وال 

واالتِّ   دلُّ يو  .التسلسل واإلحكام  اإلتقان  وجه  عىل  ساق كوهنام 

 .حكيامً  واالنتطام عىل كون فاعلهام عاملاً 

ا اختالف الليل والنهار، وجرهيام عٰىل وترية واحدة، وأخذ  وأمَّ 

من وتعلُّ   أحدمها  والنقصان،  الزيادة  بمجاري  صاحبه  ذلك  ق 

فيدلُّ  والقمر،  مدبِّ   الشمس  عامل  عىلٰ دبِّ يُ   رعٰىل  احلدِّ   رمها  ال  هذا   ،

يذهل وال  أهنَّ   ،يسهو  جهة  عىلٰ من  واقعة  حمكمة،  أفعال  نظام    ا 

 وترتيب، ال يدخلها تفاوت وال اختالل. 

حصول    ا الفلك التي جتري يف البحر بام ينفع الناس، فيدلُّ وأمَّ 

ما عٰىل  الرقَّ   املاء  من  جري  تراه  أمكن  ملا  لوالها  التي  واللطافة  ة 

وتسخري  فُ السُّ  عليه،  الذي   لرياحان  الوجه  خالف  يف  إلجرائها 

دبَّ  منعم  إليه، عٰىل  املاء  ملنافع خلقه،جيري  جنس    ر ذلك  ليس من 

ألنَّ  األجسام،  قبيل  من  وال  يتعذَّ   البرش،  فعل  األجسام  عليها  ر 

 ذلك.

ينزل من السامء فيدلُّ وأمَّ ]]  ٤٥٨[[ص  / إنشاؤه   ا املاء الذي 

تلتقي ال  قطرة،  قطرة  وال  وإنزاله  اجلوِّ تتألَّ   أجزاؤه  يف  فينزل   ف 

من   اهلواء مع أنَّ   إمساكه يف  ب البالد والديار، ثمّ خرِّ مثل السيل فيُ 

 عىلٰ   ،طبع املاء االنحدار إىل وقت نزوله بقدر احلاجة ويف أوقاهتا

 مور عامل حكيم خبري.ره قادر عىل ما يشاء من األُ مدبِّ  أنَّ 

موهتاوأمَّ  بعد  األرض  إحياء  وأنواع  ابظهور    فيدلُّ   ،ا  لثامر 

به حيصل  وما  احليوانات،   النبات،  وأرزاق  اخللق،  أقوات  من 

وروائحها، وألواهنا  طعومها  مضارِّ   واختالف  ها واختالف 

 عٰىل كامل قدرته، وبدائع حكمته،  ،ومنافعها يف األغذية واألدوية

 سبحانه من عليم حكيم ما أعظم شأنه.

 هلا، منعامً   خمالفاً   هلا صانعاً   نَّ أعٰىل    فيدلُّ   ،ة فيهادابَّ   كلِّ   ا بثُّ وأمَّ 

النِّ يف   خالقاً   م،عَ بأنواع  املختلفة  باهليئات،  املختلفة  للذوات 

املتنوِّ  اللحمالرتاكيب،  من  والعروق،   عة  واألعصاب  والعظم، 

املتضمِّ  واألجزاء  األعضاء  من  ذلك  لبدائعوغري  الفطرة،   نة 

 عمته.نوغرائب احلكمة، الدالَّة عٰىل عظيم قدرته، وجسيم 

الرياحوأمَّ  اجلهات    فيدلُّ   ،ا  يف  وتفريقها  بتحريكها  ترصيفها 

حارَّ مرَّ  ومرَّ ة  باردة،ة  وأُ ليِّ   وتارةً   ة  وطوراً نة  عاصفة،    عقيامً   خرٰى 

ال يقدر عليه سواه، إذ   مرصفها قادر عٰىل ما ، عٰىل أنَّ القحةً  وطوراً 

ملا  جنوباً  شامللأو ا جيعلوا الصبا دبوراً  هم عٰىل أنْ لو أمجع اخللق كلُّ 

 أمكنهم ذلك.

املسخَّ وأمَّ  السحاب  أنَّ   فيدلُّ   ،را  القدير الذي    عٰىل  ممسكه هو 

وال له  شبيه  ألنَّ   ال  بغري نظري،  األجسام  تسكني  عٰىل  يقدر  ال  ه 

إالَّ  دعامة  وال  سبحانهعالقة  اهللا  ال      الذي  لذاته  القادر  وتعاٰىل، 

 هناية ملقدوراته.

اهللا سبحانه صانع غري مصنوع،    ٰىل أنَّ عفهذه هي اآليات الدالَّة  

يعجزه ال  يش ء يش   قادر  عليه  خيفٰى  ال  عامل  حيٌّ ء،  تلحقه    ،  ال 

ة يف األرض  يعزب عنه مثقال ذرَّ   ه احلادثات، وال غريِّ اآلفات، وال تُ 

بحدوث هذه األشياء    وال يف السامء، وهو السميع البصري. استشهد

ِق  وأزليَّ دَ عٰىل  به  مه  وسمها  وبام  عىلٰ م ته،  والتسخري  العجز  كامل    ن 

ضمَّ  وبام  خلقتهقدرته،  عجائب  عٰىل  البدائع  من  أيضاً   . نها    وفيها 

أنَّ   أوضح داللة املنَّ عٰىل  النِّه سبحانه  املنعم  عَ ان عٰىل عباده بفوائد  م، 

م  عَل نعام بمثله من جزيل القسم، فيُ اإل  عليهم بام ال يقدر غريه عىلٰ 

 سواه.  العبادة   يستحقُّ الله الذي ه سبحانه اإلبذلك أنَّ 

*   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢ين الطويس (ت نصري الدِّ  /نقد املحصَّ

  تعاٰىل يشء، خالفاً اهللا  ال جيب عٰىل    :مسألة  قال:]]  ٣٤١[[ص  

 : ني للمعتزلة والبغداديِّ 

م هنَّ إللمعتزلة، ف   خالفاً   ،ةتعاٰىل يشء عندنا البتَّ اهللا  ال جيب عٰىل  

ة يوجبون  ون خاصَّ ب. والبغداديُّ ايوجبون اللطف والعوض والثو

األصلح  ،العقاب لنا]]  ٣٤٢/[[ص    ويوجبون  الدنيا.    أنَّ   :يف 

 بالرشع، وال حاكم عٰىل الرشع، فال جيب عليه  احلكم ال يثبت إالَّ 

ينته  وألنَّ   يشء. بحيث  الداعية  ترجيح  يفيد  الذي  هو    ي اللطف 

حدِّ  احلدِّ اإل  إٰىل  ذلك  إٰىل  الواصلة  فالداعية  ممكن    جلاء،  يشء 

  تعاٰىل قادر عٰىل مجيع املمكنات، فوجب أنْ واهللا  الوجود يف نفسه،  

  جياد تلك الداعية املنتهية إٰىل ذلك احلدِّ إتعاٰىل قادرا عٰىل  اهللا  يكون  

 من غري تلك الواسطة.

لتلك املنافع   لكان دفع األمل دفعاً   ا العوض فلو كان واجباً وأمَّ 

أنْ   ،العظيمة جيب  دف  فكان  املنع    عيقبح  يقبح  الغري، كام  عن  األمل 

 عن القصد.

النِّوأمَّ  من  تعاٰىل  فللّٰه  الثواب  معه عَ ا  حيسن  ما  العبيد  عٰىل  م 

أنْ  الطاعات، فوجب  من  القدر  للطاعة   التكليف هبذا  ال يوجب 

 الثواب كام يف الشاهد. 
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ألنَّ مَّ أ و واجب،  فغري  الدنيا  يف  األصلح  للكافر    ا  األصلح 

أنْ  ُخي   والفقري  صلح  يف الدارين. واأل  باً ٰى ال يكون معذَّ ق حتَّ لَ ال 

اجلنَّ   أنْ  يف  عباده  وأنْ خيلق  عن    ة  احلسنة  باملشتهيات  يغنيهم 

 القبيحة. 

[العقوبة] فألنَّ وأمَّ  نفع    ،هالعذاب حقُّ   ا  استيفائه  له يف  وليس 

 وال يف إسقاطه رضر، فيحسن إسقاطه كام يف الشاهد. 

احل بمعنٰى  الوجوب  هذا  ليس  هو  أقول:  كام  الرشعي  كم 

الفقهاء عند  الفعل    ،املصطلح  كون  بمعنٰى  الوجوب  هذا  بل 

يستحقُّ  الذمَّ   بحيث  أنَّ تاركه  كام  الفعل    ،  كون  بمعنٰى  القبيح 

يستحقُّ  الذمَّ   بحيث  احلسن    .فاعله  يف  الكالم  هو  فيه  والكالم 

 .والقبح بعينه

 . ال يرتك الواجب رضورةً  يالقادر العامل الغن إنَّ  :ويقولون

يُ  ما  مجيع  عن  عبارة  عندهم  الطاعة قرِّ واللطف  إٰىل  العبد  ب 

اهللا  وهو من أفعال    ،جلاءإٰىل اإل  يؤدِّ ده عن املعصية حيث ال يُ بعِّ ويُ 

 وعندهم واجب بعد ثبوت التكليف.  ،تعاىلٰ 

 الكالم فيه. من غري اللطف فقد مرَّ  يوما ذكره يف خلق الداع

فيقولونوأمَّ  العوض  اآلال[وقوع  :ا  واجب، ]  اخللق  يف  م 

إذا    يأسباهبا، والقادر العادل الغن]]  ٣٤٣/[[ص    لوجوب وقوع

أنْ  فالواجب عليه  املتأملِّ عوِّ يُ   خلق ذلك  نظراً ض  ودفع   .إٰىل عدله   

 فلذلك مل يدفعه.  ،إٰىل مفاسد يؤدِّ مل يُ األ

لكان املثاب  اهللا  ا الطاعات والتكاليف فلو كانت بإزاء نعم وأمَّ 

ل  م تفضُّ عَ ام النِّإنَّ   ، عن نعمه  م ليأخذ عوضاً نعِ يُ   ه عن أنْ تنزَّ   اهللا،هو  

منه، والثواب جزاء من التكاليف، وإيصال الثواب من غري تقديم  

مشتمالً  الثواب  لكون  ممكن،  غري  الطاعة  التعظيم   تكليف  عٰىل 

 قبيح. جالل، وذلك يف غري املستحقِّ واإل

أيب  عند  واجب  البلخ  واألصلح  ال  يالقاسم  وهو  قول  ي، 

املتعلِّ  املواضع  يف  يقول  بل  املواضع،  مجيع  يف  ببوجوبه  زاحة  إقة 

 فني. علل املكلَّ 

والوعيديَّ  املرجئة.  كالم  فهو  العقاب  يف  ذكره  يقولون:  وما  ة 

واجب بالقول  والوفاء  واجب،  فهو  لطف،  لكان  وإالَّ   ، الوعيد   

 ، فهذا كالمهم يف هذا الباب. الكذب حسناً 

باالختيار، والقول بحسن   العبد فاعالً   عٰىل كون يٌّ واجلميع مبن

األفعال وقبحها ووجوهبا. وإذا اهندمت تلك القواعد سقط مجيع 

 استدالالهتم.

أنْ   :مسألة  قال: جيوز  خالفاً   شيئاً اهللا  يفعل    ال    لغرض، 

 : كثر الفقهاءللمعتزلة وأل

أنْ  جيوز  خالفًا   شيئاً اهللا  يفعل    ال  وألكثر   لغرض،  للمعتزلة 

لنا مستكمالً   كلَّ   نَّ أ   :الفقهاء.  كان  كذلك  كان  ذلك   من  بفعل 

لذاته ناقص  بغريه  واملستكمل  يُ   كلَّ   ألنَّ   ،اليشء،  ض  فرَ غرض 

فيكون   املمكنات،  من  قادراً اهللا  فهو  ابتداءً   تعاٰىل  إجياده  ، عٰىل 

توسُّ  عبثاً فيكون  الفعل  ذلك  إالَّ ط  حتصيله  يمكن  ال  يقال:  ال   . 

  ليس إالَّ   يكون غرضاً   صلح أنْ يا نقول: الذي  بتلك الواسطة. ألنَّ 

اللذَّ إ مقدور  يصال  وهو  العبد،  إٰىل  من هللا  ة  يشء  غري  من  تعاٰىل 

ل ال لغرض فهو عبث، والعبث عٰىل  فعَ ما يُ   وا بأنَّ الوسائط. احتجُّ 

إنْ  قلنا:  جائز.  غري  اخلايل  احلكيم  بالعبث  الغرض،    أردت  عن 

 نه.بيِّ فأردت غريه  فهذا استدالل باليشء عٰىل نفسه، وإنْ 

هو   غرض  عن  خيلو  ال  احلكيم  فعل  يقولون:  املعتزلة  أقول: 

 لزم ترجيح من غري  وإالَّ   ،الفعل]]  ٣٤٤/[[ص    إٰىل ذلك  يالداع

إنَّ   .حمرجِّ  ام ورد من الشارع والفقهاء يقولون: احلكم بالقصاص 

املجتهدين   ثّم إنَّ   .فهذا هو الغرض منه  ،لينزجر الناس عن القتل

عٰىل  فرِّ يُ  اإلذعون  يُ لك  مل  فيام  واملنع  فيه  رصِّ ذن  حكمه  الشارح  ح 

يقولون:  باألغراض  القائلني  وبعض  الغرض.  يوافق  وجه  عٰىل 

الناقصة   األشياء  سوق  الغرض  من  كامالهتاإاملراد  فمن   ،ٰىل 

اجلسم ال يمكن    بذلك السوق، كام أنَّ الكامالت ما ال حيصل إالَّ 

إالَّ اتِّ  مكان  إٰىل  مكان  من  بتحريصاله  من ك  الغرض  وهو  ه، 

األغراض   بعض  فتحصيل  األفعال [من]  حتريكه،  توسيط  غري 

 ة هبا حمال، واملحال غري مقدور عليه. اخلاصَّ 

ة إٰىل العبد، يصال اللذَّ إ ليس إالَّ   وقوله: (الصالح لكونه غرضاً 

جرة  ة أخذ أُ لذَّ   نَّ إ، فوهو مقدور من غري واسطة) ليس بحكم كيلِّ 

 بمقدور.  سالكسب من غري الكسب لي

  ، بل جيب أنْ عن الغرض مطلقاً  والعبث ليس هو الفعل اخلايل

أنْ  (برشط  فيه:  أنْ   يزاد  الفعل  ذلك  شأن  من  عن   يكون  يصدر 

 فاعله املختار لغرض).

قولهوأمَّ  أخذه    :ا  حكم  بالغرض)  مستكمل  لغرض  (الفاعل 

موضعه غري  يف  واستعمله  احلكامء  سوق  هنَّ إف  ،من  ينفون  ال  م 

إىلٰ  وقواعد الَّ إو  ،كامالهتا  األشياء  األعضاء،  منافع  علم  لبطل   

احلكميَّ  الطبيعيَّ العلوم  من  اهلية  وعلم  وسقطت أات  وغريها،  ة 

العلل الغائية بأرسها من االعتبار. بل يقولون: إفاضة املوجودات  
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يمكن ما  أكمل  عٰىل  يكون  مبدأها  بأنْ   ،عن  ناقصاً لَ ُخي   ال  ثّم    ق 

بقصدٍ كمِ يُ  خيلقثانٍ   له  بل  تدبري.    مشتاقاً   ه،  باستيناف  ال  كامله  إٰىل 

 كامل بالقصد الثاين.ويعنون بالغرض استيناف ذلك التدبري يف اإل

السُّ أمَّ  أهل  إنَّ نَّا  فيقولون:  فعَّ ة،  تعاٰىل  من  ه  ليس  يريد،  ملا  ال 

يُ   ،ف بحسن وقبحوَص يُ   شأن فعله أنْ  مهم  عدِ فكثري من الناقصني 

املتحرِّ  من  وكثري  استكامهلم،  ُحي قبل  غايات  رِّ كني  غري  إٰىل  كهم 

 ؟) و(كيف؟). ل يف أفعاله ب (ِملَ ئَ سوال يُ  ،حركاهتم

التعريض  علَّ   :مسألة  قال:]]  ٣٤٥[[ص  / التكليف  حسن  ة 

 الستحقاق الثواب والتفضل بالنعيم قبيح أم ال؟

علَّ  املعتزلة:  الستحقاق قالت  التعريض  التكليف  حسن  ة 

قبيالتفضُّ   نَّ إف  ،الثواب بالنعيم  ألنَّ حل  باطل،  عندنا  وهذا  بناءٌ .    ه 

تعاٰىل. وبتقدير تسليمه فال اهللا  عٰىل احلسن والقبح والوجوب عٰىل  

أنَّ سلِّ نُ  ممَّ التفضُّ   م  قبيح  بالنعيم  النفع والرضرل  يستحيل عليه   .ن 

يتوقَّ  ال  النعيم  فاستحقاق  تسليمه  التكليف  وبتقدير  عٰىل  ف 

الشاقَّ  أنَّ   ،ةباألفعال  من   ظ التلفُّ   بدليل  أسهل  الشهادة  بكلمة 

والصوم أنَّ   ،اجلهاد  املستحقَّ   مع  كان   النعيم  فلو  أعظم.  به 

أنْ  تعاٰىل يف  اهللا  يزيد    املقصود استحقاق النعيم لكان من الواجب 

يُ قوَّ  ثّم  يشقُّ كلِّ تنا  ال  ما  غري    فنا  من  االستحقاق  ليحصل  علينا 

 ة. املشقَّ 

استحقاق  غري  من  التعظيم  املعتزلة  عند  سواء   أقول:  قبيح، 

  أنَّ   و كان من غريه، وقد مرَّ أ ن يستحيل عليه النفع والرضر  كان ممَّ 

أنْ لذَّ  يمكن  ال  التعظيم  بمجرَّ   ة  التفضُّ حيصل  غري  د  من  ل 

ألنَّ  بمطابق،  ليس  أورده  الذي  واملثال  اجلهاد   االستحقاق. 

هبام يشء.   ا يستحقُّ ظ بكلمة الشهادة ليسا ممَّ والصوم من غري التلفُّ 

أنَّ   شكَّ   وال يكون    يف  فكيف  البعض،  من  أكثر  املجموع 

للبعض االستحقاق  من  أقّل  للمجموع  ال    وأيضاً   ؟ االستحقاق 

مقدَّ  املشقَّ   راً يكون االستحقاق  وإالَّ عٰىل  احلامَّ أُ  لكان  ة  أكثر  جرة  ل 

يستحقُّ أُ من   ال  واملبتدعة  املهندس.  ملشقَّ جرة  شيئاً ون   اهتم 

 فاق.باالتِّ 

 مور: أُ التكليف ب نفاة قال: احتجَّ 

أنَّ  الكلُّ أحدها:  كان  إذا  التكليف؟    ه  ففيام  وإرادته،  بخلقه 

وإنْ  بالعلم  واملعتزلة  اعرتفوا  فقد  معلوم    ،أنكرومها  كان  فام 

ممتنع  فهو  العدم  معلوم  كان  وما  الوقوع،  واجب  فهو  الوجود 

 الوجود، ففيام التكليف؟ 

أنَّ  إنْ   وثانيها:  الداع  التكليف  عند استواء  حمال،  يكان  ني فهو 

فالراجح   ،كان عند الرجحان  يف هذه احلالة الفعل ممتنع. وإنْ   ألنَّ 

 واجب واملرجوح ممتنع، ففيام التكليف؟ 

أنَّ  إمَّ   وثالثها:  بالفعل  أنْ التكليف  الفعل  ا   ،يقع حال حضور 

قبلهأ  حمال،  إ  حمال، ألنَّ ]]  ٣٤٦/[[ص    لواألوَّ   .و  املوجود  جياد 

حمال.   وجوده  حال  ألنَّ   أيضًا   الثاينوفرفعه  فاعالً   حمال،    كونه 

إالَّ لليش له  معنٰى  ال  هذا ء  فعٰىل  القدرة،  عن  املقدور  حصول   

د يف احلال، فلم وجَ يف احلال لفعل ال يُ  يكون هو فاعالً  يستحيل أنْ 

ه بأنَّ   ، بل يكون ذلك إعالمًا يف احلال بيشء أصالً   يكن هو مأموراً 

الثاين الزمان  فاعالً   نْ إ ف  .به  مأموراً   سيصري يف  للفعل    قلت: كونه 

  ا أنْ أمر زائد عٰىل صدور الفعل عن القدرة. قلت: فذلك الزائد إمَّ 

 ا أنْ مَّ إله، ف  كان مقدوراً   نْ إو ال يكون. فأ   ،فللمكلَّ   يكون مقدوراً 

مل    وإنْ  .و قبله، ويعود املحذور املذكورأ يقاعه حال وجوده  إر بؤمَ يُ 

 به.  أموراً ميكون  له استحال أنْ  يكن مقدوراً 

مل يكن لغرض فهو عبث،    نْ إ  األمر بالفعل الشاقِّ   ورابعها: أنَّ 

إٰىل   وهو غري جائز عٰىل احلكيم. وإنْ  كان لغرض فيستحيل عوده 

العبد، ألنَّ  إٰىل  ويستحيل عوده  النفع والرضر،  يستحيل عليه   من 

إمَّ  النفع  للعاجلذلك  لآلجل. واألوَّ أ   ،ا  باطل، ألنَّ و  نسان  اإل  ل 

والثاينذَّ يتأ احلال.  يف  به  ألنَّ   ٰى  إالَّ   باطل،  ليس  الغرض    ذلك 

اللذَّ  ابتداءً واهللا  ة،  وصول  عليه  قادر  توسيط  تعاٰىل  فيكون   ،

 .التكليف عبثاً 

الكلِّ  عن  مبنأنَّ   :واجلواب  اللميَّ   يٌّ ه  طلب  باطلعٰىل  وهو   ،ة، 

كلِّ ألنَّ  يف  جيب  ليس  أنْ   ه  معلَّ   يشء  وإالَّ الً يكون  علّ ،  لكانت  ة  يَّ  

من االنتهاء  خرٰى ولزم التسلسل، بل ال بدَّ أُ ة لة بعلَّ ة معلَّ تلك العلَّ 

معلَّ  يكون  ال  ما  [األُ البتَّ   الً إٰىل  وأوٰىل  أفعال  ة،  بذلك  اهللا  مور] 

 ة لصنعه. يشء صنعه، وال علَّ  وأحكامه. فكلُّ 

ه احلجج  هذه  أكثر  اجلربيَّ   يأقول:  مرَّ حجج  وقد  الكالم    ة، 

أفعال  ع  فيها. ويرد أيضاً  أفعاله ال يكون إالَّ اهللا  ٰىل    تعاٰىل، وتعليل 

ال    مور بأنْ ا قوله: (أوٰىل األُ وأمَّ   .بسوق األفعال إٰىل كامالهتا كام مرَّ 

معلَّ  بأنْ اهللاأفعال    الً يكون  احلكم  إٰىل  يعود  فمعناه  معلَّ   )  يف ال  ل 

أصالً  فالوجود  إالَّ نَّ إ،  الوجود  يف  ليس  وهاهللا    ه  وأفعاله،    و تعاٰىل 

معلَّ  معلَّ غري  أفعاله  تكن  مل  فلو  معلَّ   لةً ل،  يشء  يكن  . أصالً   الً مل 

فلِ اهللا  وأفعال   كثرية،  أنْ   مَ تعاٰىل  جيوز  معلَّ   ال  بعضها   الً يكون 

 ؟لينتهٰى إٰىل يشء واحد غري معلَّ  ببعض إٰىل أنْ 
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 :سامءاأل  الكالم يف :القسم الرابع  قال:]] ٣٤٧[[ص /

و أ ته،  و عٰىل جزء ماهيَّ أ ته،  عٰىل ماهيَّ   يدلَّ   ا أنْ يشء إمَّ   اسم كلِّ 

ا ب عنها. واخلارج إمَّ و عٰىل ما يرتكَّ أ ته، عٰىل األمر اخلارج عن ماهيَّ 

 ب عنهام. و ما يرتكَّ أ  ،ةو سلبيَّ أ  ،ةضافيَّ إو أ  ،ةيكون صفة حقيقيَّ  أنْ 

أنْ  جيوز  ملاهيَّ   وهل  ف اهللا  ة  يكون  ال؟  أم  اسم  قلنا:   نْ إتعاٰىل 

عٰىل جزء   ا االسم الدالُّ  فال. وأمَّ للبرش جاز، وإالَّ   ته معلومةماهيَّ 

الرتكُّ اهللا  ة  ماهيَّ  المتناع  حمال،  فذلك  ذات  تعاٰىل  حقيقة  يف  اهللا  ب 

وأمَّ  وملَّ تعاٰىل.  فجائزة.  األقسام  سائر  السلوب ا  كانت  ا 

ومركَّ واإل بسيطة  جرمضافات  [ال  متناهية  غري  وجود بة  جيوز   [

 ة. نأسامء ال هناية هلا متباي

يُ  أنَّ علَ أقول: اليشء الذي  يُ م  ع له اسم  وَض يُ   م يمكن أنْ علَ ه ال 

  عٰىل ما يدلُّ   مجاالً إ  يقال: االسم يدلُّ    أنْ م، إالَّ علَ ه ال يُ من حيث إنَّ 

احلدُّ  وحينئذٍ تفصيالً   عليه  أنْ   ،  حدَّ   يلزم  ال  ملا  يكون  اسم    ال  له 

حون  رشٰى الشارحون عضلة [املكالبسائط، وذلك باطل، وقد سمَّ 

بالذغرضوفاً  أنَّ   ي]  مع  له،  اسم  حد�   ال  أمَّ اهلا  ال .  الذي  اليشء  ا 

 ع له اسم.وَض يُ  فال يمكن أنْ  م أصالً علَ يُ 

تعاٰىل من الوجوه  اهللا ق عٰىل طلَ تُ  أمكن أنْ   واألسامء الكثرية وإنْ 

زون إطالق اسم عليه وِّ أصحاب الرشائع ال ُجي    أنَّ ذكرها إالَّ   يالت

 .ين رشعذإ بتعاٰىل إالَّ 

*   *   * 

 ): هـ٦٧٦ (ت الرسائل التسع/ املحقِّق احليلِّ 

اخلامسة  ]]٢٩٣[[ص   أو ال    :املسألة  العامل لغرض  إجياد  هل 

حكمي مستكمالً   فإنْ   ؟لغرض  الباري  كان  لغرض  بذلك   كان 

 ص؟ فكيف التخلُّ  ،كان لغري غرض فهو عبث الغرض، وإنْ 

 جياد حسناً إلإجياد العامل لغرض حكمي، وهو كون ا:  اجلواب

ه لو خال  ألنَّ   ،والباري يفعل احلسن حلسنه، وهو الباعث عٰىل فعله

عبثاً  لكان  باعثة  حكمة  من  /[[ص  الفعل  فاعله ٢٩٤،  وكان   [[

احلسن حلسنه من حيث هو حسن، ال  ناقصاً  فعل  من  يلزم  . وال 

أنْ  رضر  الستدفاع  وال  نفع،  ناقصاً   إلحراز  فاعله  ألنَّ يكون   ،  

يُ  ا لناقص يف ذاته أو صفاته أو رشفه أو منزلته،  مَّ إعمل  ستَ النقص 

حقِّ   وكلُّ  يف  مرتفع  إالَّ ذلك  حلسنه  احلسن  يفعل  وال  يف ه.  كامل   

ذاته وصفته باعث حكمته عٰىل فعل ما يطابقها ال الستفادة كامل مل  

 يكن. 

من دونه،   كان الفاعل ناقصاً   أفاد كامالً   ال يقال: هذا الفعل إنْ 

أنَّ سلِّ ا نقول: ال نُ ألنَّ   ،كان وجوده كعدمه  مل يفد كامالً   وإنْ  ه لو مل  م 

كامالً  ألنَّ   يفد  وهذا  كعدمه.  وجوده  به    كان  يطلب  قد  الفعل 

فاألوَّ  الكامل،  عليه  يبعث  وقد  كامالً االستكامل،  يفيد  والثاين  ل   ،

 عٰىل الكامل، وفعل اهللا سبحانه من القبيل الثاين. يدلُّ 

ق هبا الضعيف  ة يتعلَّ خطابيَّ   صمة الكامل والنق وباجلملة فمقدّ 

ة، ال  مة خطابيَّ عٰىل كون هذه املقدّ   من األشاعرة واملتفلسفة، ويدلُّ 

ك لو  ة، زوال استنكارها عند إبدال لفظها بام يرادفه، فإنَّ بل شعريَّ 

نفعاً  به  ليستفيد  ال  الفعل حلسنه  يفعل  الباري  به    قلت:  يدفع  وال 

 ره العقل.نكِ مل يُ  رضراً 

نز   ثمّ  نُ لولو  مل  ذلك  عن  أنَّ سلِّ نا  يُ   م  بالنقص،  وَص الذات  ف 

فإذا خال   ،احلسن حسن لذاته، وهو سبحانه عامل بحسنه وهذا ألنَّ 

أو    تركه، فهو كامل يف احلالني، ألنَّ من املفاسد فعله، وإالَّ  الفعل 

 . الرتك الزم لعلمه

كامالً  يكون  ال  ذاته  إٰىل  بالنظر  يقال:  ذلك   وال  إٰىل  وبالنظر 

كامالً   مالالز ألنَّ يكون  نقول،  ذلك،   :ا  استحالة  عٰىل  الدليل  وما 

ملَّ   فإنَّ  الكامل، لكن  يفعل  باعتبارها  مل للباري صفات وإضافات  ا 

، ومل عن ذاته مل يزل كامالً   راً من غري ذاته، وال متأخِّ   يكن مستفاداً 

 اة عن الغري.جيز وصفه بالنقص ملا مل يكن تلك العوارض متلقَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧ين احلميص (ق )/ سديد الدِّ ١نقذ من التقليد (ج امل

 :القول يف أنَّه تبارك وتعاٰىل واحد ال ثاين معه]] ١٣١[[ص /

أنْ  ر  ُيتصوَّ ال  أنَّه  به  وُيعنٰى  واحد،  بأنَّه  وتعاٰىل  تبارك    ُيوَصف 

يكون معه من يستحقُّ العبادة سواه، وُيعنٰى به أنَّه ال ذات يشاركه  

يستحقُّ  الذاتيَّ   هفيام  الصفات  ال  من  أنَّه  به  وُيعنٰى  وإثباتًا،  نفيًا  ة 

علو� يتجزَّ  ذلك  عن  اهللا  تعاٰىل  يتبعَّض،  وال  أنَّه  ٰى  فعندنا  كبريًا.  ا 

 تعاٰىل قديم واجب الوجود بذاته ال قديم سواه.

اختلفوا،   ثّم  واحد،  من  أكثر  القديم  أنَّ  إٰىل  مجاعات  وذهب 

الكالبيَّ  واألشعريَّ فذهبت  إ ة  سمُّ ىلٰ ة  قدماء،  ذوات  اهللا  مع  أنَّ  وا   

سمعًا،   وبعضها  حياًة،  وبعضها  علًام،  وبعضها  قدرًة،  بعضها 

ذاته   إالَّ  الوجود  يف  يكن  مل  وقالوا:  بقاًء.  وبعضها  برصًا،  وبعضها 

قادرًا حي�  أثبتوا ذاتني    ا تعاٰىل، ملا كان عاملاً  باقيًا. وكذا  سميعاً بصرياً 

امها إرادًة واألُخرٰى كالمًا. وربَّام قالوا  دوا إح آخرتني قديمتني، سمُّ 

ا ليست هي اهللا تعاٰىل وال أغيارًا له وال أبعاضًا.   يف هذه الذوات: إهنَّ

 وكذا قالوا: إنَّ بعضها ليس هو البعض وال غريه وال بعضه. 
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وذهبت الثنوية إٰىل ِقَدم النور والظلمة، وأنَّ النور خري بطبعه، 

ا من  العامل  ما يف  الظلمة رشِّ خلفجميع  منه، وأنَّ  يرة بطبعها، ريات 

 فجميع ما يف العامل من الرشور منها.

 وذهبت فرقة من املجوس إٰىل أنَّ الشيطان قديم مع اهللا تعاٰىل.

وربَّام  أقانيم،  ثالثة  وأحُد  جوهر  أنَّه  إٰىل  النصارٰى  وذهبت 

إٰىل   إليه الكالبيَّ ١٣٢[[ص  /أشاروا بذلك    ة. ]] قريب ممَّا يذهب 

فاعلة  ذوات  ثالث  ُيثبِتون  م  أهنَّ يقتيض  إيامهنم  تسبيحة  ولكن 

سائر   من  له  مماثالً  قديًام  اهللا  مع  أنَّ  إٰىل  ذاهب  ذهب  وما  للعامل. 

 ه من الصفات نفيًا وإثباتًا. جلميع ما يستحقُّ  االوجوه مستحق� 

وإنْ  هذا  ُيعَلم بطالنه    ولكن  ال  ممَّا  فإنَّه  ذاهب،  إليه  يذهب  مل 

أثبت    جب أنْ يرضورًة، ف ثّم ُنبنيِّ أنَّ كلَّ من  نستدلَّ عٰىل بطالنه، 

قديًام ثانيًا يلزمه ذلك من كونه مماثالً له تعاٰىل، ثّم نخصُّ كلَّ فرقة 

 ه ونردُّ عليه بردٍّ خاصٍّ به، فنقول:من هؤالء الِفَرق بكالم خيصُّ 

أنَّه ال جيوز أنْ   ميكون معه تبارك وتعاٰىل قدي  والذي يدلُّ عٰىل 

مثلني   قديمني  بوجود  القول  أنَّ  الوجوه،  سائر  من  له  مماثل  آخر 

واحدة،  ذات  من  ينفصالن  ال  ذاتني  إثبات  هو  الوجوه  مجيع  من 

 وإثبات ذاتني ال تنفصالن من ذات واحدة حمال. 

ال   ذاتني  بإثبات  قول  مثلني  بقديمني  القول  إنَّ  قلنا:  وإنَّام 

إنَّ كلَّ  من ذات واحدة، من حيث  يكون    تنفصالن  منهام  واحدة 

الوجوه،  من  بوجه  يفارقه  الصفات، وال  مشاركًا لآلخر يف سائر 

فيكون كلُّ واحد منهام قادرًا لذاته عٰىل أعيان ما يقدر عليه اآلخر، 

املعلومات،   يعلم لذاته مجيع  منهام  مثلني، وكلُّ واحد  حتَّٰى يكونا 

أنْ  إٰىل  الداعي  أحدمها  يدعو  الد  وما  اآلخر  يدعو  إليه، افعله  عي 

مكانيَّ  وليسا  لآلخر،  فعل  أحدمها  فعل  ُيفَصل  فيكون  حتَّٰى  ني 

بينهام بتغاير املكانني، لوجود كلِّ واحٍد منهام ابتداًء، فيُفَصل بينهام  

فإذا كان   بينهام،  مميِّز  أمر  يفرتقان يف  ال  ويف اجلملة  الزمان.  بتغاير 

 كذلك فهام ال ينفصالن عن ذات واحدة. 

قلنا:  وإنَّ  إثبات شيئني ال ينفصالن عن يشء واحد حمال،  إام  نَّ 

أنْ  جيب  الشيئني  وهذا    ألنَّ  مميَّز،  بوجه  اآلخر  عن  أحدمها  يتميَّز 

بأنْ  إالَّ  شيئني  اعتقاد  يمكنه  ال  أنَّه  العقل  سليم  لكلِّ  يثبت    معلوم 

أو   حكم  أو  صفة  بإثبات  ا  إمَّ األُمور،  من  ما  أمر  يف  مفارقة  بينهام 

أو   مكان  أو  أعرض  عزمان  متٰى  وأنَّه  اآلخر،  رض ألحدمها دون 

 ة بينهام، بل يكون القول عن سائر املفارقات ال يمكنه اعتقاد االثنينيَّ 

 ]] باثنني واحلال ما وصفناه قوالً ال معنٰى حتته. ١٣٣[[ص  /

ال   أنَّه  مع  ثاٍن  بإثبات  القول  أنَّ  حه:  وُيوضِّ ذكرناه  ما  ُيبنيِّ 

أو   يستبدُّ أحدمها بام ال خيتصُّ  به اآلخر من زمان أو مكان أو نفي 

ليس  إثبات، ليس بأوٰىل من القول بإثبات ثالث، والقول بالثالث 

بأوٰىل من القول بالرابع، ويف اجلملة ال عدد ُيذكر يف ذلك أوٰىل من  

من  يتناهٰى  ال  ما  إثبات  ا  إمَّ هذا  عٰىل  فيجب  املميِّز،  فقد  مع  عدد 

القتصار عٰىل إلٓه واحد الذي دعت  اة وهو حمال، أو  القدماء اإلهليَّ 

 . رضورة حدوث العامل إليه وهو احلقُّ 

أنْ  بأنْ   ويمكن  ابتداًء  املسألة  يف  الطريقة  هبذه  يقال:   ُيستَدلَّ 

القول بأنَّ مع اهللا إهلًا آخر مماثالً له، ليس بأدنٰى من القول بأنَّ معه 

إثبات ا  إمَّ ما ال هناية له    ثالثًا أو رابعًا أو خامسًا، فيجب عٰىل هذا 

رضورة   دعت  الذي  واحد  إلٓه  عٰىل  االقتصار  أو  حمال،  وهو 

ُيَظنَّ  السابقة حتَّٰى ال  الطريقة  إليه. وهذا غري  الفعل  ا   حدوث  أهنَّ

إثبات   أنَّ  الطريقة  تلك  منتهٰى  ألنَّ  وذلك  بعينها،  الطريقة  هذه 

أنَّ    ذاتني ال ينفصالن عن ذات واحدة حمال، وُتنهٰى هذه الطريقة 

ي إٰىل إثبات ما ال يتناهٰى ؤدِّ إثبات ذات معه تعاٰىل مع فقد املميِّز يُ 

 من القدماء. 

إذا مل يكن    ُجيَعل هلذه الطريقة منهام آخر بأنْ   ويمكن أنْ  يقال: 

إنْ  فيجب  والرابع،  بالثالث  القول  من  أوٰىل  بالثاين  كان   القول 

حق�  الكلُّ   أنْ   االبعض  جياحق�   يكون  ال  أنَّه  ومعلوم  أنْ ،  يكون    وز 

ا أقوال متنافية. إذ القول بأنَّ معه ثانيًا ال زائد عليه  احق�   الكلُّ  ، ألهنَّ

ينايف القول بأنَّ معه ثالثًا، والقول بأنَّ معه ثالثًا ال زائد عليه ينايف 

  القول بأنَّ معه رابعًا، وكذا القول يف مجيع هذه األقوال، فيجب أنْ 

باطلة،   األقوال  هذه  مجيع  الواحد   أنْ ويكون  إثبات  بأنَّ  ُيقتَرص 

 الذي دعت رضورة حدوث الفعل إليه. 

أنْ  وهو  إشكال،  التجويز  هذا  عٰىل  يتَّجه  أنَّه  يقال:    واعلم 

الكلُّ  يكون  ال  كام  املتنافية  الكلُّ احق�   األقوال  يكون  ال  كذلك   ،  

]] زيدًا يف الدار مثالً، ١٣٤/[[ص    باطالً. أَال ترٰى أنَّ القول بأنَّ 

أنْ لوا جيز  مل  كام  تنافيا.  ملا  الدار،  يف  ليس  بأنَّه  مجيعًا   قول  يكونا 

أنْ  فكذلك مل جيز  ني،  أنْ   حقَّ جيب  باطلني، بل  يكون    يكونا مجيعًا 

حق�  هذه    اأحدمها  مجيع  أنَّ  هاهنا  حكمتم  فكيف  باطالً،  واآلخر 

 األقوال باطلة عٰىل تنافيها؟

أنْ  اإلشكال  هذا  ه  وحلُّ  من  قول  كلُّ  إنَّام  ذيقال:  األقوال  ه 

كلَّ   منه  بعض  كلُّ  يناِف  ومل  اآلخر  القول  جمموع  بمجموعه  ناٰىف 

 بعض من القول اآلخر. 
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وبيان ذلك: أنَّ القول بأنَّ معه ثانيًا لو اقترص عليه ومل يضف 

القول  وكذا  الثالث.  بإثبات  القول  يناِف  مل  عليه  زائد  ال  أنَّه  إليه 

ب القول  إليه  ينضّم  مل  لو  منافيًا أبالثالث  يكن  مل  عليه  زائد  ال  نَّه 

ال زائد    للقول الرابع، وكذا القول يف اجلميع. وإنَّام ناٰىف القول بأنْ 

ال زائد عٰىل الثالث ناٰىف  عٰىل الثاين القول بأنَّ معه ثالثًا، والقول بأنْ 

ببطالن   حكمنا  إنَّام  فنحن  كذلك  كان  وإذا  رابعًا.  معه  بأنَّ  القول 

مجيع   يف  يف  هاإلثبات  النفي  الصحيح  بأنَّ  وحكمنا  األقوال،  ذه 

مجيع ذلك، فال ثاين معه وال ثالث وال رابع وال ما زاد عليه. إذا 

ٰى، تعاٰىل اهللا عن ثبت أنَّه ال مثل له تبارك وتعاٰىل، ثبت أنَّه ال يتجزَّ 

ق وحدانيَّ  اذلك علو�   ته هبذا املعنٰى أيضًا. كبريًا، ويتحقَّ

أل ذلك،  قلنا  التجزِّ نَّ وإنَّام  عليه  جاز  لو  والتبعُّ ه  لكان ي  ض، 

بذاته الذي ملكانه كان قادرًا   جزؤه مشاركًا له يف وجوب الوجود 

أنْ  ثبت  وقد  له،  مثالً  ويصري  لذاته  عاملًا  فثبت    لذاته  له،  مثل  ال 

ال يستحقَّ العبادة سواه. فيكون واحدًا هبذا املعنٰى أيضًا،   أيضًا أنْ 

إ العبادة  النِّنَّ ألنَّ استحقاق  ُأصول  بفعل  يكون  يقدر  عَ ام  التي ال  م 

للعبادة سواه   عليها غري القديم القادر لذاته، فلو كان معه مستحقٌّ 

لكان قادرًا لذاته وواجب الوجود بذاته، فكان يكون مثالً. فثبت 

ق أنَّه   واحد عٰىل مجيع هذه املعاين. هبذه اجلملة وحتقَّ

تعاىلٰ  أنَّه  عٰىل  االستدالل  السمع،   ويمكن  طريق  من  واحد 

إنَّ   الثاين من حيث  نفي  تتوقَّف عٰىل  ال  السمع  ة  وذلك ألنَّ صحَّ

اللذين   حكيمني  قديمني  جتويز  أنْ ١٣٥[[ص  /مع  جيوز  ال   [[  

ا أنْ   يفعال القبيح يستقّر وليتمَّ  ة السمع، ألنَّ السمع إمَّ   العلم بصحَّ

السمع يف  بيصدر من هذا أو ذاك. فإذا كان ذلك صحَّ االستدالل  

َحٌد    هذه املسألة، وقد ورد السمع به يف قوله:
َ
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 نة للتوحيد. اآليات املتضمِّ 

ثّم   واحد،  تعاٰىل  أنَّه  عٰىل  التامنع  بداللة  املشايخ  استدلَّ  وقد 

اختلفوا، فمنهم من بناه عٰىل وجوب تغاير مقدورمها. ومنهم من 

ة   قال بأنَّه ال حاجة إٰىل تقدير تغاير مقدورمها، بل يكفي بيان صحَّ

 الداللة.  هاختالفهام يف الداعي يف هذ

روا الداللة بأنْ  قالوا: لو كان مع اهللا إلٓه آخر لصحَّ وقوع    وحرَّ

بأنْ  بينهام  جهة    التامنع  إٰىل  وجذبه  جسم  حتريك  أحدمها  حياول 

باالعتامدات املوجبة لذلك، وحياول اآلخر حتريكه إٰىل جهة ُأخرٰى  

  باالعتامدات املوجبة للتحريك إٰىل تلك اجلهة. وذلك ألنَّ من حقِّ 

ة وقوع التامنع بينهام، ثّم لو متانعا عٰىل هذا الوجه   كلِّ قادرين صحَّ

 مل خيُل احلال من أحد ُأمور ثالثة:

أنْ  ا  اجتامع   إمَّ فيه  ألنَّ  حمال،  وهو  مجيعًا،  مرادامها  حيصل 

ين. أو ال حيصل مرادامها، وهو أيضًا حمال، ألنَّه يكون مؤّديًا الضدَّ 

متناهي ممنوعني  كوهنام  قادرين   إٰىل  كوهنام  يبطل  وذلك  القدرة، 

هذا   عٰىل  وذكروا  اآلخر.  دون  أحدمها  مراد  حيصل  أو  ألنفسهام. 

وقوع  هو  إذ  حمال،  أيضًا  القسم  هذا  أنَّ  أحدمها  وجهني:  القسم 

دفع  ومع  ألنفسهام،  اقتدارمها  مع  اآلخر  دون  أحدمها  مراد 

مقصودناألولويَّ  حصول  فيه  القسم  هذا  أنَّ  اآلخر  والوجه  . اة. 

قادر  غري  القدرة  متناهي  ممنوعًا  يكون  مراده  يقع  مل  من  أنَّ  وهو 

 لنفسه، فال يكون إهلًا، وإنَّام اإلله من وقع مقدوره، وهو املقصود.

أنفسهم عٰىل هذه الداللة وقالوا: ِملَ ال جيوز أنْ  يقع    وقد سألوا 

]] وال يقتيض ذلك كوهنام ممنوعني متناهي ١٣٦مرادامها /[[ص  

أحدمها عاملقدور   ليس  إنَّه  يقعا من حيث  مل  إنَّام  بل  ما ذكرتم،  ٰىل 

 مها.بالوجود أوٰىل من اآلخر مع تضادِّ 

ة  قالوا: ما ذكره السائل من رفع األولويَّ   وأجابوا عن ذلك بأنْ 

تضادِّ  عٰىل  املقدورين  [أنْ بني  جيوز  ال  وقوع مها  من  مانعًا  يكون   [

ين، وقد يقع منه در عٰىل الضدَّ قاملقدور. أَال ترٰى أنَّ القادر النائم ي

التضادِّ  ثبوت  ومع  هناك،  دفع األولوية   أحدمها يف حال نومه مع 

 يكون مانعًا. بني املقدورين؟ فعلمنا هبذا أنَّ هذا ال يصلح أنْ 

دوا هذا السؤال بأنْ  د رفع األولويَّ   ثّم أكَّ ة  قالوا: ليس املانع جمرَّ

حيصل مع كلِّ واحٍد   ار أنْ ببني املقدورين، بل باعت  وثبوت التضادِّ 

يضادُّ  ملا  اآلخر  حماولة  لوال  وجوده  يوجب  ما  توفُّ منهام  من  ر  ه 

 مفقود يف النائم الذي ذكرمتوه. ر الدواعي، وتوفُّ الدواعي

بأنْ  هذا  عن  يف    وأجابوا  زيد  بام  التامنع  يف  اعتبار  ال  قالوا: 

وُأكِّ  أنَّ د به من توفُّ السؤال،  أَال ترٰى  إذا كان   ر الداعيني.  النائمني 

ام قد يتجاذبانه، وإذا تساوت ُقَدرمها ال ينجذب   عليهام كساء، فإهنَّ

واحد منهام   الكساء إٰىل واحد منهام، مع أنَّه مل حيصل مع مقدور كلِّ 

أنْ توفُّ  فيجب  الداعي،  أحد    ر  إٰىل  االنجذاب  امتنع  إنَّام  يقال: 

األولويَّ  الرتفاع  ا  إمَّ وتضادِّ اجلانبني،  كلَّ قامل  ة  ألنَّ  أو    دورين، 

ل   واحد منهام يمنع صاحبه بام يفعله من االعتامد يف الكساء. واألوَّ

الضدَّ  عٰىل  القادر  النائم  مقدوري  أحد  من  ذكرناه  بام  ين،  باطل 
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كلِّ  لكون  االنجذاب،  امتنع  إنَّام  أنَّه  ق  مانعاً    فتحقَّ منهام  واحد 

ة ما قلناه.  لصاحبه، ويف ذلك صحَّ

حلسني هذا االستدالل، وتبعه عليه صاحب ا وقد اعرتض أبو  

قدر كلُّ واحد    قاال: يستحيل وقوع التامنع بينهام، وإنْ   الفائق، بأنْ 

ه، ألنَّ التامنع إنَّام هو حماولة تكلُّ واحد منهام  منها عٰىل اليشء وضدِّ 

منع   املتامنعني  إٰىل  ١٣٧[[ص  /من  إشارة  وهذا  صاحبه.   [[

بأنْ  الداعي،  يف  يشء دي  اختالفهام  إجياد  إٰىل  الداعي  أحدمها  عو 

ضدِّ  إجياد  إٰىل  واآلخر  يف  واحد،  احلكيمني  اإلهلني  واختالف  ه، 

واحد منهام يكون عاملًا لذاته يعلم مجيع ما    الداعي حمال، ألنَّ كلَّ 

تعلُّ  أحدمها  علم  فإذا  صاحبه،  علم  يعلمه  يشء  بإجياد  الصالح  ق 

 اآلخر ذلك أيضًا.

إٰىل   الداعي  يدعوه  إٰىل  إفكام  اآلخر  يدعو  اليشء  ذلك  جياد 

خيتار   إنَّام  فإنَّه  الصالح،  يف  شيئني  تساوي  فرضنا  ومهام  إجياده، 

كام   ح  املرجِّ وذلك  خالفه،  ر  ُيتصوَّ ال  ح  ملرجِّ اآلخر  دون  أحدمها 

أنَّ اختالفهام يف الداعي   ق هبذا  يعلمه أحدمها يعلمه اآلخر، فتحقَّ

 حمال. 

مبنيٍّ    فإنْ  التامنع غري  الداعي، عقيل:  املتامنعني يف  ٰىل اختالف 

يكون عليهام وال داعي   جتاذب كساء  يتامنعان يف  قد  النائمني  ألنَّ 

 هلام.

يكون   قاال: النائامن أيضًا ال يتامنعان إالَّ الختالف داعيهام، بأنْ 

به،  فتأذٰى  جانب  عٰىل  اضطجاعه  أطال  قد  مثالً  منهام  واحد  كلُّ 

إٰىل   إٰىل االنقالب  االنتباه ال  جفدعاه ذلك  انب آخر، ولكنَّهام بعد 

 ران الداعي. يتذكَّ 

اختالف   دون  من  النائمني  يف  يمكن  التامنع  أنَّ  وهب  ثّم 

اختالف  دون  من  الذاكرين  النائمني  يف  ر  أفيُتصوَّ الداعي، 

تبنيَّ   الداعي  يف  اختالفهام  استحالة  تبنيَّ  فإذا  حمال.  هذا  الداعي؟ 

فإ بينهام،  التامنع  وقوع  كان  ذاستحالة  بينهام،  التامنع  وقوع  رنا  قدَّ ا 

 يلزم عليه حمال.  ذلك تقدير حمال، فال يمتنع أنْ 

وفرضنامها   بينهام  التامنع  وقوع  ة  صحَّ سلَّمنا  ولو  قال: 

يقال: ال يقع مرادمها مجيعًا،   ي إٰىل حمال، بأنْ ؤدِّ متامنعني، فإنَّه ال يُ 

ر، وال إٰىل امتناع  وي ذلك إٰىل كوهنام ممنوعني متناهي املقدؤدِّ وال يُ 

كلَّ  وذلك ألنَّ  معقول.  وجه  دون  من  عليهام  منهام   الفعل  واحد 

ُيتناهٰى مل يكن وقوع مقدور أحدمها أوٰىل   إذا كان قادرًا عٰىل ما ال 

األولويَّ  فقد  ومع  اآلخر،  مقدور  وجود  وقوع  من  يستحيل  ة 

لتضادِّ  اجتامعهام  ويستحيل  اآلخر،  دون  يقعان  أحدمها  فال  مها، 

 مها.ة مع تضادِّ ا الوجه، وهو فقد األولويَّ ذهل

األولويَّ ١٣٨[[ص  / فقد  قيل:  فإذا  وال  ]]  الفعل  حييل  ال  ة 

مقدوريه  أحد  منه  يقع  قد  النائم  أنَّ  باعتبار  وقوعه،  من  يمنع 

ين، مع أنَّ ليس أحدمها بالوقوع أوٰىل من اآلخر، إذ ال داعي  الضدَّ 

 له.

ي إنَّام  بل  مسلَّم،  غري  هذا  الضدَّ ققاال:  من  يقع  ما  منه  ين  ع 

ر عند انتباهه الداعي، إذ لو وقع   ح هو الداعي، ولكنَّه ال يتذكَّ ملرجِّ

الضدَّ  جواز  أحد  يف  بتساوهيام  القول  لبطل  ح  مرجِّ دون  من  ين 

الداعي   مستبعد، ألنَّ  النائم غري  الداعي يف حقِّ  وثبوت  الوقوع. 

، فهب أنَّ العلم ال  امً أو اعتقادًا غري علم كام يكون عل ا قد يكون ظن�

ر يف النائم، ِملَ ال جيوز أنْ   اظن�  يعتقد اعتقادًا غري علم أو يظنُّ   ُيتصوَّ

والظنُّ  وصفناه  الذي  االعتقاد  إذ  منه،  يقع  ما  إيقاع  إٰىل   يدعوه 

ما دعاه يف حال   انتباهه  عند  ر اإلنسان  يتذكَّ وقد  ه،  ر يف حقِّ ُيتصوَّ

 عال خمصوصة.فالته وظنونه إٰىل أ نومه عن ختيُّ 

ة املتقدِّ   مة. فاملعتمد هو األدلَّ

*   *   * 

 الردُّ عٰىل الِفَرق املخالفة يف التوحيد: ]]١٣٩[[ص 

ا الكالم عٰىل الِفَرق املخالفني يف التوحيد، فنبتدي فيه بالردِّ  أمَّ

 ة، ونقول:عٰىل الصفاتيَّ 

ونز سبق،  فيام  القديمة  باملعاين  قوهلم  بطالن  عٰىل  لنا  دلَّ د  يقد 

 نقول: عليه بأنْ 

كلُّ   لكان  ُيثبِتونه،  ما  عٰىل  قديمة  معاٍن  تعاٰىل  اهللا  مع  كان  لو 

أنْ  يستحيل  إذ  بذاته،  الوجود  منهام واجب  يكون موجودًا    واحٍد 

أو  بالفاعل  ما يكون  حدوث  للزوم  حمَدث،  بموجب  أو  بالفاعل 

للزوم  قديم،  موجب  أو  ِقَدمه.  وبطالن  املحَدث  املوجب 

ا يف  بذاته. ملالتسلسل  الوجود  واجب  كونه  فتعنيَّ  القديم،  وجب 

أنْ  وجب  بذاته،  الوجود  تعاٰىل يف كونه    وإذا كان واجب  يشاركه 

إنَّام   ألنَّه  صفاته،  مجع  ويف  يفعله  بام  عاملًا  عليه  يقدر  ما  عٰىل  قادرًا 

أنْ  تعاٰىل  فيه  وجوده    وجب  لوجوب  ة،  اخلاصَّ صفته  عٰىل  يكون 

يشاركه يف   الوجود بالذات وجب أنْ   بذاته، فام يشاركه يف وجوب

 صفاته.

بذاته،   فإنْ  الوجود  واجب  القديم  املعنٰى  يكون  كيف  قيل: 

 وهو قائم بذاته تعاٰىل غري مستقلٍّ بنفسه؟ 
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قيل هلم: ما معنٰى قيامه به تعاٰىل؟ أتعنون به حلوله فيه تعاٰىل؟  

فيه   حمال  أنَّهفهذا  أو  من  .  استحالًة  أشدُّ  فهذا  به؟   منتصب 

ل. أو أنَّه يوجب ، ]] حاالً ١٤٠/[[ص    األوَّ ؟ فهذا أيضًا ال يصحُّ

أنَّه   ق  فتحقَّ باطل بام سبق.  تعاٰىل  ه  احلال يف حقِّ بإثبات  القول  ألنَّ 

لو كان معه تعاٰىل قديم آخر لكان واجب الوجود بذاته، منفصالً 

مناه  عنه تعاٰىل. وكان يلزمه أنْ  متنع    ايامثله، وأدلَّة التوحيد التي قدَّ

 منه. 

أنْ  يمكن  التي  هي  الطريقة  مجيع    وهذه  عٰىل  هبا  ُيستَدلَّ 

الثنويَّ  من  التوحيد  يف  ما املخالفني  عٰىل  والنصارٰى  واملجوس  ة 

 وعدناه به.

الثنويَّ  ا  بأنَّ  وأمَّ وقالوا  والظلمة،  النور  ِقَدم  إٰىل  ذهبوا  م  فإهنَّ ة، 

ام كانا مل  هالنور يفعل اخلري بطبعه، والظلمة تفعل الرشَّ بطبع ا. وإهنَّ

العلوِّ  جهة  يف  النور  متباينني،  السفل،  يزل  جهة  يف  والظلمة   ،

امتزجا  ثّم  قالوا:  فيها.  يتالقيان  التي  اجلهة  من  يتنافيان  ولكنَّهام 

أجزاء،  مخسة  للنور  وأثبتوا  فيه.  بام  العامل  امتزاجهام  من  فحصل 

أجز مخسة  للظلمة  أثبتوا  وكذا   . الكلِّ يف  روح  منها  جزء  اجزء  ء، 

ُيثبِتون  الذين  املانوية  فَِرق:  ثالث  افرتقوا  ثّم  كلِّها.  يف  روح  منها 

ة الذين ُيثبِتون النور حيًَّة والظلمة ني، والديصانيَّ النور والظلمة حيَّ 

 ة الذين ُيثبِتون ثالثًا للنور والظلمة. مواتًا، واملرقونيَّ 

أنْ  وقد  والردُّ عليهم هو  والظلمة جسامن،  النور  لنا    نقول:  دلَّ

 عٰىل حدوث األجسام، فكيف يكونان قديمني؟

 ثّم نقول هلم: وِملَ أثبتم فاعلني قديمني؟

متضادَّ  والرشَّ  اخلري  إنَّ  قوهلم:  صدورمها  فمن  يصحُّ  فال  ان، 

املالذَّ  باخلري  يعنون  واحد.  فاعل  اهلموم واملسارَّ   من  وبالرشِّ   ،

 . واملضارَّ 

مسلَّم تضادُّ  وال  فنقول: غري  الرشُّ رشِّ اخلري  من    ، بل  يكون  قد 

أنْ  جيوز  خريًا  يقع  ما  نفس  بل  اخلري،  رش�   جنس  عٰىل    ا يقع  زائدًا 

اليتيم ظلامً  لطمة  أنَّ  ترٰى  أَال  اجلنس.  يف  وإنْ   إجيادها   ، كانت    رشٌّ

وما استلذُّ  كانت خريًا؟  التأديب  يصّح  بنيَّة  مل  اإلنسان الشتهائه  ه 

 طبعه عنه.  رينف به بأنْ  يتأملَّ به ويسترضَّ  أنْ 

، فلَِم ال جيوز صدورمها عن  اخلري والرشِّ   ثّم ولو سلَّمنا تضادَّ 

/[[ص   واحد؟  مضاد� ١٤١فاعل  الشعر  سواد  أليس  لبياض    ا]] 

ان، فيكون كلُّ واحد منهام خريًا، الوجه يف اجلنس؟ ثّم مها مستلذَّ 

وهو صادر عن النور عندكم. وعٰىل العكس سواد الوجه وبياض 

م غري  كلَّ سالشعر  عندهم  ألنَّ  الظلمة،  فعل  من  فهو    تحسن 

حمبوب فهو من النور. فبطل قوهلم:   مكروه فهو من الظلمة، وكلَّ 

 إنَّ تضادَّ الفعل يدلُّ عٰىل تضادِّ الفاعل.

 ام حصل؟ ثّم يقال هلم: واالمتزاج بني النور والظلمة من أهيِّ 

الرشَّ   فإنْ  النور  إٰىل  أضافوا  قد  كانوا  النور،  من  ألنَّ  قالوا:   ،

خروج النور من كونه نورًا حمضًا صافيًا خالصًا، إٰىل كونه ممزوجاً  

.  بالظلمة منكدرًا هبا رشٌّ

ها إٰىل اخلري، واالمتزاج هبا ويردُّ ؤدِّ قالوا: مازجها ليلتها ويُ   فإنْ 

 .اعٰىل هذا الوجه ال يكون منكدرًا رش� 

رشٍّ  إضافة  فهذا  هلم:  ألنَّ   قلنا  اجلهل،  وهو  إليه  الظلمة    آخر 

ليزيلها  مازجها  إذا  والنور  للخري،  قابلة  عندهم موجبة للرشِّ غري 

 عن طبيعتها كان جاهالً بحاهلا، واجلهل من النقائص.

إنْ  هلم:  يقال  ضدُّ   ثّم  والظلمة  النور،  فعل  من  االمتزاج   كان 

  االمتزاج. حيصل من الظلمة املباينة التي هي ضدُّ   النور، كان جيب أنْ 

ت النور، فبهذا السبب وقع االمتزاج.  ا قالوا:    وإنْ  لظلمة أرسَّ

ة عٰىل الغلبة واألرس،  إٰىل الظلمة فضيلًة هي القوَّ أضافوا  كانوا قد 

 وإٰىل النور نقيصًة هي العجز والضعف.

ة: إنَّ االمتزاج من فعل ثالث عٰىل ما يذهبون قال املرقونيَّ   فإنْ 

 إليه. 

 قلنا هلم: أقديم ذلك الثالث أم حمَدث؟ 

 قالوا: قديم. نْ إ

 قلنا: أموجب هو أو خمتار؟ 

 قالوا: موجب.  فإنْ 

 ]] قلنا: فهالَّ أوجب االمتزاج مل يزل؟ ١٤٢[[ص /

 ة ومصري إٰىل القول بالثالثة.ثّم وهذا إبطال القول باالثنينيَّ 

؟   ويقال هلم: أفامتزاج النور والظلمة خٌري أم رشٌّ

 قالوا: خري. فإنْ 

 يكون من جنس النور. ب أنْ جيقلنا: فذلك القديم الثالث 

. وإنْ   قالوا: رشٌّ

أنْ  جيب  وكان  ويبطل    قلنا:  الظلمة،  جنس  من  الثالث  يكون 

 القول بالثالث. 

 قالوا: ذلك القديم الثالث خمتار.  وإنْ 

عٰىل   أوردنا  ما  ويعود  ؟  رشٌّ أم  خٌري  االمتزاج  فاختياره  قلنا: 

 املوجب.
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ويقال هلم: إنْ  خمت  ثّم  قادرًا  الثالث  قديًام، فهو واجب  اكان  رًا 

أنْ  وجيب  بذاته،  ذكرناها،    الوجود  التي  بالصفات  متَّصفًا  يكون 

 فيكون هو اهللا تعاٰىل، ويبطل هذياناهتم. 

 قالوا: الثالث حمَدث. وإنْ 

أنْ  فيلزم  املختار    قلنا:  القديم  عند  املحَدث  ذلك  ،  ينتهي 

األمر قبح  الثالثة  الِفَرق  يلزم  ثّم  باطل،  التسلسل  والنهي    ألنَّ 

واملدح والذّم، ألنَّ املوجب ال حيسن أمره وال هنيه وال مدحه وال  

 ة حيث أثبتوا الظلمة مواتًا ال حياة فيها. ه. وهذا إلزام للديصانيَّ ذمُّ 

فيظلمه   املظلوم  عٰىل  الظامل  يدلُّ  الضياء  نجد  قد  هلم:  يقال  ثّم 

ندفع يويؤذيه، وهذا رشٌّ صدر من النور، والظلمة ختفي املظلوم، ف

قال  هذا  وعٰىل  الظلمة،  من  صدر  خري  وهو  الظامل  إرضار  بذلك 

 الشاعر:

يد  من  عندك  الليل  لظالم     وكم 

املانويَّ   أنَّ  تكذبُختربِّ    ة 

من   إٰىل اخلري ممَّن يصدر  وإساءته  يقال هلم: جناية اإلنسان  ثّم 

أنْ  من  بدَّ  فال  النور؟  من  أم  من   الظلمة  صدرت  إنَّام  يقولوا: 

 ة.مالظل

ن يصدر  ١٤٣[[ص  / ]] قلنا: فإذا تاب وندم عٰىل فعله، فممَّ

 الندم والتوبة؟ 

قالوا: من الظلمة، كانوا قد أضافوا إليها خريًا، وهو الندم    إنْ 

 عٰىل الرشِّ والتوبة منه. 

رش�   وإنْ  النور  إٰىل  أضافوا  قد  كانوا  النور،  من  ألنَّ  اقالوا:   ،

 سان قبيح. نالتوبة واالعتذار ممَّا مل يفعله اإل 

قالوا: أليس راكب الدابَّة يعتذر من رفس دابَّته، وال يقبح    فإنْ 

 ذلك منه؟ 

أنْ  اهللا  معاذ  يعتذر    قلنا:  وإنَّام  ة،  الدابَّ رفس  من  معتذرًا  يكون 

من تفريطه يف سوق الدابَّة وامتناعه من إيذاء الغري. وعٰىل هذا فإنَّه  

غريه   الدابَّة  ورفست  معها  راكبها  يكن  مل  منه ملو  حيسن  كان  ا 

فإنْ  املرفوس،  إٰىل  ذلك    االعتذار  فإنَّام  االعتذار  يشبه  شيئًا  أظهر 

التوجُّ  والتأملُّ إظهار  اعتذارًا  ع  ذلك  وليس  الغري،  أصاب  بام   

 ا. حقيقي� 

ثنويَّ  أيضًا  م  فإهنَّ املجوس،  ا  والظلمة، أمَّ بالنور  يقولون  ة، 

قولون: إنَّ األجساد يإٰىل الظلمة، و  يسندون اخلري إٰىل النور والرشَّ 

اإلنسان   من  الواقعة  والرشور  النور،  من  واألرواح  الظلمة،  من 

م  فهي من اجلسد واخلريات من الروح، كلُّ ذلك باإلجياب، إالَّ أهنَّ

يسمُّ  أعظم  نورًا  إنَّ ُيثبِتون  ويقولون:  تعاٰىل،  اهللا  وهو  زروان  ونه 

الشيطان،   بِقَدم  قال  من  فمنهم  الشيطان،  هي  من  والظلمة  منهم 

قال بحدوثه، وأنَّه حدث عن فكرة رديَّة عرضت لزروان أو شكٌّ  

ه.  شكَّ

الردَّ  يضاهي  عليهم  الثنويَّ   والردُّ  بأنْ عٰىل  النور    ة  نقول: 

لنا عٰىل حدوث األجسام، فكيف يكونان  والظلمة جسامن، وقد دلَّ

 قديمني؟

فكرة  عن  حدث  وإنَّه  حمَدث،  الشيطان  إنَّ  قال:  ملن  ونقول 

إذا كان رشِّ ازرو الشيطان  وإنَّ  فيجب  ن،  املوجب للرشِّ  بطبعه  يرًا 

وال    أنْ  مذهبهم.  بخالف  وهذا  زروان،  من  صادرًا  الرشُّ  يكون 

ألنَّ   الشيطان،  خلق  تعاٰىل  اهللا  إنَّ  قولنا:  يف  علينا  هذا  ينقلب 

بخالف  اختياره  بسوء  الرشَّ  يفعل  وإنَّام  خمتار،  عندنا  الشيطان 

يقو ١٤٤[[ص  / ما  الشيطان  ل]]  يقولون:  م  ألهنَّ املجوس،  ه 

.  موجب للرشِّ

ونقول هلم عٰىل قوهلم: إنَّ الرشَّ من اجلسد واخلري من الروح: 

وإذا  إنَّ   ، رشٌّ البتَّة  منه  يصدر  ال  الروح  فارقته  إذا  اجلسد  رأينا  قد  ا 

كان فيه الروح تصدر منه رشور كثرية كالرسقة والكذب والنميمة  

أنْ  فيجب  النفوس،  أو   وقتل  الروح،  إٰىل  الرشور  هذه  تضيفوا 

كالم  وهذا  إليهام.  الرشِّ  إضافة  يف  واجلسد  الروح  بني  ُتِرشكوا 

 أورده أبو اهلذيل عٰىل ميالس املجويس. 

فقال ميالس: اجلسد إذا فارقته الروح ينتن ويصري جيفة، تنفر  

 .  عنها الطباع، وال شكَّ يف أنَّ هذا رشٌّ

اهلذيل بأنْ  أبو  أّرش؟ هذا النتن الذي يمكن  هيُّ أ قال:    فأجابه  ام 

أنْ  أو   اإلنسان  أنفه،  عٰىل  كالقبض  بوجوه،  نفسه  عن  أذيَّته  يدفع 

البعد عنه، أو مواراته يف الرتاب كام هو مرشوع، ثّم والنتن يزول  

ام وال يبقٰى له أثر، أم الرشور التي كانت تقع منه عندما كان بعد أيَّ 

والنمي والقتل  الظلم  من  الروح  من  مفيه  غريها  إٰىل  والكذب  ة 

 الرشور؟ 

والذمِّ  واملدح  والنهي  األمر  قبح  أيضًا  يلزمكم  هلم:    ونقول 

الثنويَّ  إلخوانكم  لزومه  وهنيه  مثل  أمره  حيسن  ال  املوجب  ألنَّ  ة، 

 ه. وال مدحه وال ذمُّ 

ثالثة   وأحد  جوهر  تعاٰىل  اهللا  إنَّ  قالوا:  م  فإهنَّ النصارٰى،  ا  أمَّ

وه األب  ُأقنوم  علمه،    وأقانيم:  وهو  االبن  وُأقنوم  الباري،  ذات 
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املنفرد   اليشء  باألُقنوم:  يعنون  حياته.  وهو  القدس  روح  وُأقنوم 

تعاٰىل  ُأقنوم االبن وحده الذي هو علمه  إٰىل أنَّ  بالعدد، ويذهبون 

أنْ  بعد  إهلًا  فصار  بعيسٰى  د  خالق   احتَّ هو  عيسٰى  وأنَّ  إنسانًا،  كان 

 اد.ة االحتِّ عٰىل اختالف بينهم يف كيفيَّ  اخللق، وأنَّه سيُحيي املوتٰى 

اليعقوبيَّ  عيسٰى  فقالت  ناسوت  مازج  االبن  ُأقنوم  إنَّ  منهم:  ة 

إنَّ  قالت:  ولذلك  املسيح.  هو  ثالث  يشء  منه  فحصل  وخالطه، 

 املسيح جوهر من جوهرين، ُأقنوم من ُأقنومني.

النسطوريَّ ١٤٥[[ص  / وقالت  ممازجة، ]]  بينهام  يكن  مل  ة: 

راعًا.   وإنَّام ادِّ وادَّرعته  هيكالً  املسيح  ناسوت  جعلت  الكلمة 

 ولذلك قالت: إنَّ املسيح جوهران ُأقنومان.

اد كان باإلنسان الكيلِّ وقالت امللكائيَّ   دون املسيح، ة: إنَّ االحتِّ

 وإنَّه لذلك كان جوهرين ُأقنومًا واحدًا.

اد كان بأنْ  فيه كام    ةأثَّرت الكلم  وُحيكٰى عن بعضهم: أنَّ االحتِّ

 تنقلب إليه.  ُتؤثِّر الصورة يف املرآة من غري أنْ 

يد   ُدبِّرت عٰىل  الكلمة  أنَّ  اد هو  معنٰى االحتِّ أنَّ  وعن بعضهم: 

 عيسٰى.

الواحد  باهللا  (نؤمن  هذا:  ترمجته  ما  إيامهنم  تسبيحة  يف  وقالوا 

كلِّ  مالك  اهللا   األب،  ابن  املسيح  اليشوع  الواحد  وبالربِّ  يشء، 

ُولِ  إلٓه حقٌّ  من اهللا قبل العوامل كلِّ دَ الذي  من   ها، وليس بمصنوع، 

 ، من جوهر أبيه).إلٓه حقٍّ 

املقاالت.   هبا أصحاب هذه  التي هذٰى  فابرص هذه اخلرافات 

ُخيلِّ  لو  العاقل  أنَّ  هذه  أترٰى  من  يشء  إٰىل  يذهب  وفكره  وعقله   

قاله   ما  أصدق  فام  عليه(املقاالت؟  اهللا  مولود )صلوات  «كلُّ   :

سانه».يُ  انه وُيمجِّ دانه وُينرصِّ  وَلد عٰىل الفطرة فأبواه ُهيوِّ

اهللا   أمها ذات  والروح،  ُأقنوم االبن  فأخربونا عن  فنقول هلم: 

 تعاٰىل أو غريها أو بعضها؟

أقانيم   فإنْ  تعاٰىل  إنَّه  قوهلم:  بطل  تعاٰىل  اهللا  ذات  مها  قالوا: 

 ثالثة.

أنْ   وإنْ  لزمهم  بعضها،  تعاىلٰ   قالوا:  من    يكون  بًا  مركَّ يًا  متجزِّ

مذهب   عٰىل  حمَدثًا  ويكون  بأجزائه،  معلَّالً  وجوده  فيكون  أجزاء، 

 الفالسفة الذين هم األُصول يف مذاهب هؤالء النصارٰى.

بًا من   قالوا: مها غريمها، كان اإللزام بأنْ  وكذلك إنْ  يكون مركَّ

 ثالثة أشياء آكد.

إهنَّ  بعضهم:  فقال  األقانيم،  يف  اختلفوا  أي  وقد  أشخاص،  ا 

وذوات، /[[ص   ا خواصٌّ ١٤٦أعيان  إهنَّ وقال بعضهم:  عٰىل    ]] 

ا أعراض الزمة لذاته. وقال بعضهم: هي صفات.   معنٰى أهنَّ

خواصٌّ  ا  إهنَّ قال:  من  أنْ   فيلزم  صفات  تعاٰىل    أو  ذاته  تكون 

ة ال    ثالث خواصٍّ  أو ثالث صفات، ومعلوم أنَّ الصفة أو اخلاصَّ

في بنفسها،  هلا  أنْ لقوام  من   زم  ا  فأمَّ أشياء.  أربعة  تعاٰىل  ذاته  يكون 

بًا   قال بأنَّ األقانيم أشخاص، فإلزامه ما سبق، وهو أنْ  يكون مركَّ

 من ثالث ذوات.

عٰىل قوهلم يف تسبيحة إيامهنم يف وصف    -وقد ألزمهم العلامء  

يكون عيسٰى مشاركًا ألُقنوم األب    أنْ   -املسيح بأنَّه من جوهر اهللا  

يت طبيعي، ألنَّه ال يقال يف اليشء من جوهر غريه إالَّ بعد ايف أمر ذ

متَّحد  هو  الذي  عيسٰى  كان  وإذا  قالوا:  ذايت.  أمر  يف  اشرتاكهام 

باالبن مشاركًا لألب يف أمر ذايت كان من جنسه، فهل ينفصل عنه 

إنْ  بمميِّز؟  عنه  ويمتاز  قالوا   فصل  بفصل.  عنه  ينفصل  مل  قالوا: 

فلَِم كان األب  االبن    بأنْ   هلم:  كان  وِملَ  االبن؟  من  أوٰىل  أبًا  يكون 

وإنْ   بأنْ  من األب؟  أوٰىل  ابنًا  بفصل كام   يكون  ينفصل عنه  قالوا: 

يكون  فال  وفصل،  جنس  من  مركَّب  تعاٰىل  اهللا  بأنَّ  قالوا  قد   ، مرَّ

 ذاته بسيطًا عٰىل ما يقوله الفالسفة الذين هم ُأصول مقاالهتم.

اد االبن   ام من دون أنْ زُيراد هذا اإلل  ويمكن أنْ  ض الحتِّ ُيتعرَّ

يقال: هل انفصل ُأقنوم األب من ُأقنوم االبن بفصل    باملسيح، بأنْ 

م اإللزام.   أم ال ينفصل؟ وُيتمَّ

لليعقوبيَّ  وإنْ ويقال  باملامزجة  قوهلم  عٰىل  ثالث    ة  يشء  حصل 

ا أنْ من املامزجة: ليس خيلو الالَّ    هوت والناسوت بعد املامزجة، إمَّ

قول ويك ذلك  فيكون  املامزجة،  قبل  كانا  كام  حاهلام  عٰىل  نا 

أنْ النسطوريَّ  ا  وإمَّ كلُّ   ة.  وأخرجه   يكون  أبطل اآلخر  واحد منهام 

يكون املسيح ال قديًام وال حمَدثًا وال إهلًا   عامَّ كان عليه، فيلزمهم أنْ 

بإنسان  ليس  عندهم  ثالث  يشء  حصل  إذ  إلٓه،  غري  وال 

 ]] وال إلٓه.١٤٧ [[ص/

أنْ  جيوز  فكيف  أنْ   وأيضًا  جلاز  ذلك  جاز  ولو  االبن؟    يبطل 

يف   غريه  كناسوت  كان  املسيح  فناسوت  وبعد،  األب.  يبطل 

كان    ة، فكيف يقال: أبطل أحدمها اآلخر؟! فإنْ ة واللحميَّ اجلسميَّ 

هوت مل يصّح، ألنَّ املحَدث ال ُيبطِل القديم، الناسوت أبطل الالَّ 

أنْ  جاز  ذلك  جاز  وإنْ   لُيبطِ   ولو  األب.  ُأقنوم  كان   املحَدث 

كان عٰىل  الالَّ  املسيح  ناسوت  يصّح، ألنَّ  الناسوت مل  أبطل  هوت 

 ما كان عليه من قبل.
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ة عٰىل قوهلم: (إنَّ املسيح جوهران ُأقنومان بعد  ويقال للنسطوريَّ 

أنْ  اد): ليس خيلو اجلوهران من  أو    االحتِّ أو حمَدثني،  قديمني  يكونا 

واآل  قديم  فإنْ خأحدمها  حمَدث،  أثبتوا    ر  قد  كانوا  قديمني  كانا 

كانا حمَدثني كانوا   ناسوت املسيح قديًام، وفيه إثبات قديم رابع. وإنْ 

كان أحدمها قديًام   قد عبدوا املحَدث وأثبتوا االبن األزيل حمَدثًا. وإنْ 

 . واآلخر حمَدثًا كانوا قد عبدوا املحَدث مع القديم 

اد م هم بأنَّ االبن أثَّر يف املسيح، ودبَّر عٰىل  نويلزم من فرسَّ االحتِّ

د أيضًا   ة أنْ يديه من حيث ظهر عليه األفعال اإلهليَّ  يقولوا: إنَّه احتَّ

عيسٰى   قبل  األنبياء  اإلهليَّ بسائر  األفعال  ألنَّ  هي ،  التي  ة 

 . املعجزات ظهرت عٰىل أيدهيم كام ظهرت عٰىل يدي عيسٰى 

امللكائيَّ  قالو  -ة  ويلزم  واحد اإذا  ُأقنوم  جوهران  املسيح  إنَّ   :

اد مل يكن به بل باإلنسان الكيلِّ  يقال هلم:   أنْ   -   من حيث إنَّ االحتِّ

 قولوا: إنَّ املسيح جوهر واحد، كام أنَّه ُأقنوم واحد. 

باإلنسان  كان  اد  االحتِّ (إنَّ  بقولكم:  تعنون  ما  هلم:  يقال  ثّم 

اد كان بالكيلِّ  به أنَّ االحتِّ أتريدون  أو ا)؟  ر بالعقل،  إلنسان املتصوَّ

بكلِّ إنسان شخيص؟ إنْ  أنَّه وقع  أنْ   تريدون به  ل لزم    أردتم األوَّ

شخصي�  ناسوتًا  كان  إهلا، ألنَّه  وال  اهللا  ابن  عيسٰى  يكون  وإنْ اال   .  

أنْ  الثاين، لزمكم  كلُّ   أردتم  ابن اهللا، ألنَّ   يكون  الناس  من  واحد 

اد حصل به.  االحتِّ

وأمَّ ١٤٨[[ص  / م ]]  أهنَّ عنهم  ُحيكٰى  قد  فإنَّه  الصابئة،  ا 

يف   ملا  مدبِّرة  نجومه  وجعل  الفلك  أحكم  صانع  للعامل  ليقولون: 

إٰىل  والنبات  احليوان  من  العامل  يف  حيدث  ما  وأضافوا  العامل، 

صورها  عٰىل  األصنام  نحتوا  ثّم  النجوم،  يعبدون  م  وإهنَّ النجوم. 

ويذهب النجوم،  غابت  إذا  بالنهار  النجوم  ويعبدوهنا  أنَّ  إٰىل  ن 

ا قديمة.  توجب بطباعها التدبري يف العامل، وربَّام قالوا بأهنَّ

أنْ  هو  عليهم  أجسام،   والردُّ  النجوم  أنَّ  يف  شكَّ  ال  نقول: 

بيَّ  ما  عٰىل  حمَدثًا  إالَّ  يكون  ال  أحياًء،  نَّواجلسم  ليست  وهي  ثّم  اه. 

 فكيف يصدر عنها األفعال؟!

 كوهنا غري أحياء إمجاع املسلمني عٰىل  ىلٰ وأقوٰى ما ُيستَدلُّ به ع

مسخَّ  ا  أهنَّ عٰىل  استُِدلَّ  وقد  رات،  مسخَّ ا  متحريِّ أهنَّ غري  ات  رات 

إذ احليُّ  القادر املختار ال   بحركتها التي جتري عٰىل طريقة واحدة، 

 ختتلف حركاته الختالف دواعيه. بدَّ من أنْ 

ا عٰىل  حيَّة  غري  الشمس  كون  عٰىل  استُِدلَّ  صوص  خلوقد 

أنْ  يستحيل  التي  املفرطة  سلَّمنا    بحرارهتا  ولو  احلياة.  معها  يبقٰى 

من  غريها  يف  كام  بقدرة  إالَّ  قادرة  كانت  ملا  قادرة  أحياء  ا  أهنَّ

ال    األجسام التي هي أحياء قادرة، وإذا كانت كذلك كان جيب أنْ 

بالقدرة.  القادرين  من  غريها  يقدر  ال  كام  االخرتاع،  عٰىل  تقدر 

ة من احليوان والنبات عٰىل بعدها ؤثِّر يف األجسام األرضيَّ فكيف تُ 

العبادة،  هبا تستحقُّ  التي  النعم  ُأصول  منها  يصحُّ  منها؟ وكان ال 

 كام ال يقدر عليها غريها من القادرين بالقدرة، فال حيسن عبادهتا. 

ا عبادهتم األصنام فمن أقبح ما يكون، وذلك ألنَّ األصنام   أمَّ

حيَّ  غري  حاهلا،  مجادات  من  رضورًة  هذا  ومعلوم  قادرة،  وال  ة 

 م؟ عَ فكيف حتسن عبادهتا، مع أنَّ العبادة ال ُتستَحقُّ إالَّ بُأصول النِّ

قوهلم:   ا  �ُونَ مَ أمَّ ر�
َ
ِ�ُق  

�
إِال ْعبُُدُهْم 

َ
� ٰ ا 

َ
�

ْ
ُزل اِهللا   ٰ

َ
إِ�   ا 

القرآن  ٣ [الزمر: ]] عنهم، فمامَّ ال  ١٤٩[[ص  /]، عٰىل ما حكٰى 

ب  ا قد بيَّنَّ، وذلك ألنَّ هوجه ل ُيتقرَّ قبح عبادة الصنم، والقبيح ال  ا 

 به إٰىل اهللا تعاٰىل.

قبلًة لعبادتنا، كام    فإنْ  قالوا: نحن ال نعبد الصنم، وإنَّام نجعله 

 جعلتم الكعبة واحلجر قبلًة لعبادتكم.

م  أهنَّ وهو  ذلك،  خالف  األوثان  عبدة  حال  من  املعلوم  قلنا: 

ذوها قبلًة الحتاجوا   يعبدوهنا ال عىلٰ  ذوها قبلًة. ثّم ولو اختَّ م اختَّ أهنَّ

أنَّ  قبلًة إالَّ بالرشع الصادر يف ذلك إٰىل رشع، كام  ذنا الكعبة  ا ما اختَّ

 فيه، وال رشع معهم يف أنَّ الصنم قبلة.

*   *   * 

 :القول يف حسن ابتداء اخللق ووجهه]] ٢٣٧[[ص /

ألنَّ أمَّ  وذلك  فظاهر،  حسنه  الا  أنَّ   شكَّ   ه  خلق  اهللا    يف  تعاٰىل 

أنْ  جيوز  ال  وهو  ابتداء  وخللقه  احلسن    اخللق  من  أفعاله  تعرٰى 

وإنَّ والقبح، ألنَّ  والغفلة،  يستحيل عليه السهو  تعاٰىل عامل لذاته  ام  ه 

ه تعاٰىل ال يفعل ر يف أفعال الساهي والنائم ذلك. وقد ثبت أنَّ تقدَّ يُ 

 .يكون حسناً  القبيح، فيجب أنْ 

أنَّ   اأمَّ  فهو  حسنه:  إليهموجه  وإحسان  األحياء  عٰىل  نعمة    ، ه 

ألنَّ  أنْ   وذلك  من  خيلو  ال  تعاٰىل  خلقه  حيواناً   ما  غري    وأ   يكون 

احليوان لنفع  خلقه  احليوان  وغري  إٰىل   .حيوان،  ينقسم  واحليوان 

ف خلقه  ف خلقه لنفسه، وغري املكلَّ ف. واملكلَّ ف وغري مكلَّ مكلَّ 

تعاٰىل:ملكلَّ النفسه والنتفاع    أيضاً  قال  ما  به عٰىل  ُ�ْم    ف 
َ
ل َق 

َ
َخل

 مَ 
ً
يعا ِ

َ
رِض �

َ ْ
تعاٰىل اهللا  واملنافع التي خلق    ]،٢٩[البقرة:    ا ِ� األ

التفضُّ  ثالثة:  هلا  فاملكلَّ اخللق  والثواب.  والعوض  منفوع  ل  ف 

 باألنواع الثالثة. 
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يُ  فعَرت وال  بالكافر،  هذا  إطالقنا  عٰىل  مكلَّ نَّ إ ض  وليس  ه  ف 

له،   ضاً ه يف حكم املنفوع به لكونه معرَّ وذلك ألنَّ   بالثواب.  اً منفوع

املكلَّ وإنَّ  وغري  اختياره.  بسوء  إليه  يصل  ال  بالتفضُّ ام  منفوع  ل ف 

 والعوض، دون الثواب. 

 نفعة؟قيل: فام امل فإنْ 

اللذَّ ٢٣٨[[ص  / املنفعة هي  قلنا:  يُ ]]  ما  أو  والرسور  ي  ؤدِّ ة 

 إليهام أو إٰىل أحدمها.

 : وما النعمة؟ لقي فإنْ 

أو   إليه،  اإلحسان  إٰىل  القصد  مع  الغري  إٰىل  النفع  إيصال  قيل: 

ام رشطنا النفع، دفع الرضر منه، باعتبار القصد الذي ذكرناه. وإنَّ 

أنْ وإنَّ   .نعمةً   دُّ عَ ال الرضر. وما ليس بنفع وال رضر ال يُ    ام رشطنا 

ألنَّ  الغري،  إٰىل  اإلحسان  النافع  قصد  ريكون  نفعه  لو  أو   اءً يه 

ه مسموم، وال يكون كذلك،  أنَّ   يظنُّ  مه خبيصاً طعِ يُ   لإلرضار، كأنْ 

يُ  به، ال  وانتفع  الغري  اإلحسان  نعمةً   دُّ عَ فتناوله  قصده  يكن  مل  ملا   ،

 إليه. 

الرضر، ألنَّ وإنَّ  دفع  إليه  ضممنا  منعامً ام  يكون  كام  الغري   ه  عٰىل 

منعامً   بأنْ  يكون  فكذلك  بأنْ   ينفعه  عنه    عليه  كمن    ،ةرضَّ ميدفع 

عالٍ  موضع  من  السقوط  عٰىل  قاصداً نقِ فيُ   يرشف  غريه  دفع    ذه 

 رضر السقوط عنه. 

أبو عيلٍّ  أنْ   وقد رشط  النعمة  هاشم ال   يف  وأبو  يكون حسنة، 

 يعترب فيها احلسن. ويف ذلك نظر. 

قلناوإنَّ  ألنَّ   إنَّ   :ام  اخللق،  ابتداء  حسن  يف  الوجه  هو  ال  هذا  ه 

مل يكن   ال يكون له فيه غرض. إنْ   أو  ضيكون فيه غر  خيلو من أنْ 

عبثاً  كان  غرض  فيه  تبارك    ،قبيحاً   له  يفعله  وإنْ اهللا  فال   وتعاٰىل. 

إليه أو إٰىل  يكون آئالً  ذلك الغرض من أنْ  كان له فيه غرض مل خيُل 

حمال  .اخللق إليه  يرجع  واملضارُّ ألنَّ   ، وما  املنافع  عليه  يستحيل    . ه 

إمَّ  اخللق  إٰىل  أنْ والراجع  رضُّ   ا  أو  نفعهم  أنْ   .هميكون  جيوز    ال 

ألنَّ  هبم،  اإلرضار  الغرض  يستحقُّ   يكون  ال  من  الرضر   إرضار 

قبيحاً  الستصالح   يكون  تعاٰىل  يفعلها  التي  اآلالم  يعرتضه  ال 

ألهنَّ املكلَّ  هبا،  مضارٌّ فني  ليست  يتعقَّ ا  ملا  العظيمة ،  املنافع  من  بها 

يكون قد خلقها لنفعها،    أنْ من األقسام إالَّ   املوفية عليها. فلم يبَق 

أنَّ وتعنيَّ  هذا      وعٰىل  اخللق،  ابتداء  حسن  يف  الوجه  هو  ذكرناه  ما 

أنعم  أوَّ   إنَّ   نقول: نعمة  احليِّ اهللا  ل  عٰىل  هبا  إيَّ   تعاٰىل  حي� خلقه   ااه 

 لينفعه.

الغري إحساناً   فإنْ  له غرض راجع    قيل: من ينفع  إليه، يكون 

كمدح  وشكر ٢٣٩[[ص  /   إليه،  توقُّ يستحقُّ   ]]  أو  ثواب  هام،  ع 

أو جزاء أو مكافاة من جهة ذلك الغري، لوال ذلك ملا كان يفعله  

ام املنعم يف احلقيقة هو الذي  عليه. إنَّ  ق بذلك كونه منعامً وال يتحقَّ 

يقوله   ما  عٰىل  لغرض  ال  الغري  عٰىل  اخلري  ذاته  من  يفيض 

 الفالسفة. 

باطل حدس  يقولونه  ما  واحدًا   اأنَّ   :وبيانه  .قلنا:  فرضنا    إذا 

عالٍ  موضع  من  عدوٍّ سقط  عٰىل  فيقع  دون    ،  من  فيقتله  إلنسان 

إٰىل ذلك ال يُ  عٰىل ذلك الغري. ولو أرسل واحد   منعامً   دُّ عَ قصد منه 

ه فدفع إنسان ذلك احلجر وقصده عٰىل غريه ليقتله أو يرضُّ   حجراً 

ق   عليه بال شكٍّ   دفع الرضر عن الغري، لكان منعامً  لوه  اوريب، فام 

 عكس الواجب. 

  ثّم نقول للسائل: ما تقول فيمن ينفع الغري أو يدفع عنه رضراً 

الوجوه من  بوجه  إليه  راجع  غرض  ذلك  يف  له  يكون  ام وإنَّ   ،وال 

عليه أو ال يكون منعام عٰىل   غرضه اإلحسان إٰىل الغري، ليكون منعامً 

ن ويك  فيجب أنْ   ،ال يكون منعامً   :يقال  هذا التقدير؟ ال يمكن أنْ 

 .منعامً 

اهللا  فهكذا نقول فيام فعله    من وصفناه يكون منعامً   ر أنَّ إذا تقرَّ 

 تعاٰىل بالعبيد.

فكذلك    فإنْ  املنافع  ينتفعون برضوب  أليس اخلالئق كام  قيل: 

زائداً يسترضُّ  والكافر  واملحن،  اآلفات  برضوب  ذلك    ون  عٰىل 

 ه خلقهم لنفعهم؟إنَّ  :بعقوبة اآلخرة، فكيف تقولون يسترضُّ 

ينتفعون هبا ورشف   قلنا: ال يمكن دفع منافع احليوانات التي 

حتَّ  قدرها،  وعظم  املنافع  البالء   نَّ إٰى  تلك  أصحاب  أكثر 

ملَّ  والفقراء  واألسقام  احلياة  واألمراض  ومفارقة  باملوت  أشعروا  ا 

فَ  فَ قُ رِ الدنيا  ذلك  من  يتمنّعظيامً   قاً رَ وا  وأكثرهم  أنْ ،  ويوّدون    ون 

ر عظم موقع املنافع نكَ عليه وال يموتوا، فكيف يُ   يبقوا عٰىل ما هم

فوأمَّ   ؟لةاملعجَّ  تنزل هبم،  التي  املحن  احلقيقة  هنَّ إا   اهللامن  حمن  ا يف 

يُ ٢٤٠[[ص  /  تعاىلٰ  أعواضاً عوِّ ]]  عنها  عليها  ضهم  هذا   ،موفية 

ه تبارك  نَّ إتعاٰىل. وما يكون من جهة غريه فاهللا  فيام يكون من جهة  

مل ينتصف  ظاملهمظوتعاٰىل  من  فوأمَّ   .لومهم  الكافر  يف  نَّ إا  يؤيت  ام 

ِق  من  هلا  وسنتكلَّ بَ عقوبته واستحقاقه  نفسه،  إنْ ل  بعد  فيام    م عليه 

 تعاٰىل. اهللا شاء 

*   *   * 
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 ): هـ٧عجالة املعرفة/ حمّمد بن سعيد الراوندي (ق 

 [مقّدمة]:  ]]٢٩ص [[

أنَّ  بإنشاء    اعلم  نشأ  إذا  خيلو:إيَّ اهللا  العبد  ال  أنْ إمَّ   اه  ينشأ   ا 

 بنفسه أو يكون مستقال�  ا أنْ ووحده ال خيلو: إمَّ ، وحده أو مع غريه

الناس   أكثر  أنَّ  ومعلوم  يكون.  كّلهم    -ال  من    - بل  يعلمون 

 ل مراتب االحتياج. أنفسهم احتياجهم إٰىل غريهم، وذلك أوَّ 

حمتاجاً  وحده  كان  أنَّ   وإذا  ممَّ   يعلم  إليه  إليه  املحتاج  تنتهي  ن 

إٰىل غريهااحل إٰىل ،  جة، وهو ال حيتاج  إٰىل غريه النتهٰى  إذ لو احتاج 

 غري هناية، وهو حمال. 

غريه   أنَّ  يعلم  غريه  مع  ينشأ  احلاجة    -والذي  حقيقة   -يف 

احلاجة  يف  كحاله  غريه  حال  أنَّ  فيعلم   أنَّ   فيضطرُّ ،  مشاركه، 

 ] من حمتاج إليه. [له املحتاج ال بدَّ 

 :]نع وصفاتها[يف الص :فصل ]]٣٠ص [[/

املتغريِّ  أنَّ  ثبت  والعامل  ملَّا  حمتاج،  وتركيبه    -  أجزائه   -بجميع 

 متغريِّ فهو حمتاج، واملحتاج ال بدَّ له من حمتاج إليه، وهو صانعه. 

*   *   * 

 ]:[يف التوحيد ولوازمه :مسألة] ]٣٢ص [[

ثاين   وجهٍ   فهو واحد من كلِّ   ،وإذ قد ثبت وجوب وجوده ال 

؛  وجهٍ   واستغنٰى عنه من كلِّ   ه لو كان له ثانٍ ألنَّ   ]]٣٣ص  [[/،  له

غني�  من   املا استغنٰى عنه يف العدد، وهو كوهنام اثنني، وقد فرضناه 

 . وجهٍ  كلِّ 

متيَّ وأيضاً  ملا  كلِّ :  من  كان  إذ  اثنني،  من  الواحد  مثله،    وجهٍ   ز 

 ز منه؟! فبامذا يتميَّ 

 فيض إٰىل اجلهاالت.ز يُ وإثبات ما ال يتميَّ 

لهاموك جزء  فال  له  ثاين  ال  إٰىل ألنَّ ،    الحتاج  جزء  له  كان  لو  ه 

 .أحدٍ  من كلِّ  اإٰىل غريه، وقد فرضناه غني�  ذلك اجلزء فيكون حمتاجاً 

 وال جزء له. ،ه واحد ال ثاين لهفقد ثبت أنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ين العبيديل (ت هوت/ عميد الدِّ إرشاق الالَّ 

 :]عٰىل النصارىٰ  رش: يف الردِّ ع[املسألة اخلامسة  ]]٤٦٠[[ص 

املصنِّ ألهنَّ وادِّ ( ف:  قال  باطل،  اإلله  أقانيم  النصارٰى  إنْ عاء   ا 

 .)كانت عني الذات فمتناقض وإنْ  ،كانت كاملعاين فقد بطلت

الشارح   ظلُّ (قال  ُحي املتكلِّ (:  )هدام  مل  كالم  صِّ مون  لوا 

األقانيم  )النصارٰى  معنٰى  يف  حمالضطرابه(  أي  ال  إذ  له، ص،  ول 

النصارٰى   )مفإهنَّ  واحد ثالثة  (  يعني  تعاٰىل جوهر  الباري  يقولون: 

[أُ  األبقنومأقانيم:  االبنوأُ   ،]  القدس، وأُ   ،قنوم  روح  قنوم 

أنَّ  ثالثة  فمذهبهم  واحد  واحداً   )وذلك  ،اإلله  كونه    ثالثة   أي 

 د.اد جهة الوحدة والتعدُّ ، أي مع احتِّ )غري معقول(

األ( معنٰى  يف  ملعناها  )قانيمواضطربوا  تفسريهم  يف  ،  أي 

أنَّ   من   صلخَّ ويُ ( أُ أُ   األقوال:  قنوم  أُ   وأنَّ   ،قنوم الوجودقنوم األب 

أُ  العلماالبن  أُ أُ   وأنَّ   ،قنوم  الء  ؤوه  ،قنوم احلياةقنوم روح القدس 

ذواتاً   إنْ  كلُّ )ثالثة  أثبتوا  أي  وأنَّ   ،  الوجود  واجبة  منها    واحدة 

الوجود،   واجب  ب(جمموعها  مرَّ ا فهو  ملا  أنَّ   طل،  تعاٰىل   من  اإلله 

وإنْ  بذلك  واحد،  الثالثة    )أرادوا  وأهنَّ (األقانيم  زائدة  الصفات  ا 

القائلني   )فهو مذهب األشاعرة(  أي ذات اإلله تعاىلٰ   )عٰىل الذات

املعاين،   أيضاً (بإثبات  إبطاله  أحواالً   ، وإنْ وقد مٰىض  به  فقد   عنوا 

من (يف الكالم عليه    )ر فال بدَّ خآ  عنوا به شيئاً   سلف بطالنه، وإنْ 

 . )بيانه، واضطراهبم يف هذا الباب عظيم

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /اللوامع اإلهليَّة

السابع الالَّ ]]  ١٥١[[ص  / تعاٰىل    :مع  الصانع  وجود  يف 

 : وأحكام وجوده 

م من  عن االستدالل بعد ما تقدَّ   اكان غني�   ل، فهو وإنْ وَّ ا األأمَّ 

إٰىل   وث العامل، فإنَّ دح ثّم كان  قاضية بافتقار ما مل يكن  الرضورة 

احلامر إذا    ذي إدراك، فإنَّ   ة كلِّ ذلك مركوز يف جبلَّ   نَّ إٰى  فاعل حتَّ 

الصناعة   أحسَّ  تكميل  لكن  امليش،  يف  أرسع  الرضب  بحدوث 

ة عٰىل أعيان املسائل أوثق يف النفس وأبعد عن اللبس، بإيراد األدلَّ 

 رشيفة منها بديع ومنها مشهور: قاً رُ ا طُ نولنذكر ه

 :فدليالن ،لا األوَّ أمَّ 

املحقِّ األوَّ  خمرتع  الطويس  ل:  يكن  ،  ق  مل  لو  وتقريره: 

موجوداً  أصالً   الواجب  وجود  املمكنات  من  ليشء  يكن    ، مل 

 والالزم كامللزوم يف البطالن. 

أنَّ  املالزمة:  يكون حينئذٍ   وبيان  املمكن  منحرصاً   املوجود    ، يف 

رب ذلك  عتَ بل من غريه، فإذا مل يُ   ، موليس له وجود من ذاته كام تقدَّ 

مل يكن لغريه   له وجود  الغري مل يكن للممكن وجود، وإذا مل يكن 

ألنَّ  وجود،  وجوده،  عنه  عٰىل  فرع  لغريه  ]]  ١٥٢/[[ص    إجياده 

 .داً الستحالة كون املعدوم موجِ 

العالَّ  خمرتع  القايش  الثاين:  مو،  مة  عٰىل  ق وتقريره  وف 
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إحدامها تصوريَّ مقدَّ  أنَّ متني:  التامِّ   ة، وهو  باملوجب  ما   مرادنا 

كافياً  أثره  يكون  أنَّ وثانيتهام: تصديقيَّ   .يف وجود  ه ال يشء ة، وهي 

ف  تتوقَّ   ته لهه لو أوجبه وموجبيَّ لغريه، ألنَّ   من املمكن بموجب تامٍّ 

فال يكون ذلك    ،ة سببهفة عٰىل موجوديَّ ته، وهي متوقِّ عٰىل موجوديَّ 

 م. ملا تقدَّ   ،يف إجياد غريه املوجب كافياً 

لذاته    كان واجباً  فإنْ  ،يف وجود موجود نقول: ال شكَّ  وحينئذٍ 

وليس بممكن ملا    ،له من موجب  فال بدَّ   كان ممكناً   فاملطلوب، وإنْ 

 وهو املطلوب.  ،لذاته فيكون واجباً  ،متقدَّ 

ِق  ذلك  من  يلزم  يقال:  لقِ دَ ال  احلوادث  ألنَّ دَ م  موجبها،  ا م 

ا إذا بالذات أمَّ  لو كان الكايف يف وجودها موجباً   ام يلزم أنْ نقول: إنَّ 

فاعالً  يُ   كان  مرجِّ رجِّ باالختيار  بال  مقدوريه  أحد  يلزم  ح  فال  ح 

 ذلك.

الثاينوأمَّ  إمَّ   ،ا  اإلمكانفهو  احلدوث  ،ا  طريقة  واألوَّ   .أو  ل 

أنَّ   احلكامء. موجوداً   وتقريره:  واجباً   فإنْ   ،رةبالرضو  هنا   كان 

وإنْ  ممكناً   فاملطلوب،  مؤثِّ ]]  ١٥٣/[[ص    افتقر  كان  فإنْ إٰىل    ر، 

وإنْ   كان واجباً  حماالن    كان ممكناً   فاملطلوب،  ومها  دار وتسلسل، 

 م.كام تقدَّ 

 شري إليها يف الكتاب العزيز بقوله:قالوا: وهذه طريقة رشيفة أُ 

 ٰ
َ َ

ُه �
�
ن
َ
 أ

َ
ِف بَِر��ك

ْ
ْم يَ�

َ
َو�

َ
  أ

� ُ
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َ
ٍء ش ْ َ

� � :لت   ]، ٥٣[ُفصِّ

 ه استدالل به تعاٰىل عٰىل غريه.ألنَّ  ،يوهو برهان ملِّ 

  ، ا استدالل حلدوث الذواتمني، وهو إمَّ والثاين: طريقة املتكلِّ 

أنَّ وَّ فاأل  أو الصفات. تقريره:  حمدَ   ل  مفتقر  حمدَ   ث، وكلُّ العامل  ث 

 . م بياهناممتان تقدَّ ث، واملقدَّ إٰىل حمدَ 

 والثاين: منحرص يف نوعني: 

أنَّ األوَّ  النطفة جسم متشابه األجزاء    ل: دالئل األنفس، وهو 

جسميتكوَّ  منه  يف  مركَّ ]]  ١٥٤/[[ص    ن  خمتلفة  أعضاء  من  ب 

ذلك    الكمِّ  يف  الفاعل  كان  فلو  والطبيعة،  والشكل  والكيف 

فعالً  لكان  الكواكب  فعل  أو  تأثري متساوياً   احلرارة  كان  وإذا   ،

، ولذا قال وأجزاء القابل مشاهبة كان األثر متشاهباً   ر متساوياً املؤثِّ 

األثر خمتلف كام عرفت،    احلكامء: الشكل الطبيعي هو الكرة لكنَّ 

 ر بالقدرة واالختيار.دبِّ ذلك عٰىل فاعل حكيم يُ  فدلَّ 

أو العامل العنرصي  ،ا يف العامل الفلكيفإمَّ  ،الثاين: دالئل اآلفاق

واملعد احليوان  مظانِّ   نمن  يف  مذكور  ذلك  وتفصيل  ه والنبات. 

وأُ املطوَّ  بقوله:لة،  الطريقة  هذه  إٰىل  العزيز  الكتاب  يف   شري 
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لت:   . وهو استدالل إينِّ  ]،٥٣[ُفصِّ

 ،ل لوجودهواجب تعاٰىل قديم، أي ال أوَّ لفنقول: ا  ،ا الثاينوأمَّ 

وبا كذلك،  مستمرُّ   ٍق وأزيل  وأبديٌّ   أي  آخر    الوجود،  ال  أي 

ورسمديٌّ  املحقَّ نَّ إأي    لوجوده،  األزمنة  جلميع  مصاحب  قة  ه 

إذ لوال ذلك جلاز  واملقدَّ  أو مستقبلة،  أو حارضة  كانت  ماضية  رة 

ر، فيلزم الدور أو  املؤثِّ   فيفتقر إىلٰ   ،فيكون ممكناً   ،ما   عليه العدم وقتاً 

 التسلسل، ومها باطالن.

أنَّ   م يف خواصِّ وقد تقدَّ  ه ال يزيد وجوده وال وجوبه الواجب 

 فال حاجة إٰىل إعادته.  ،تهعٰىل ماهيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧)/ البيايض (ت ١الرصاط املستقيم (ج 

بدَّ ]]  ٢٠[[ص   وحدته  وال  العاملَ   ،من  فرض  لفساد  عند   

 .ه يف كتابه عٰىل ذلكولنصِّ  ،كثرته

*   *   * 

: ا   

 ): هـ٣٨١التوحيد/ الشيخ الصدوق (ت 

يف  ٢٨٣[[ص   الصواب  القول  الكتاب:  هذا  مصنِّف  قال   [[

أنْ  هو  الباب  ألنَّ   هذا  باهللا،  اهللا  عرفنا  إنْ يقال:  بعقولنا   ا  عرفناه 

وإنْ    فهو ورُ   عرفناه    واهبها،  وحُ ُس بأنبيائه   جه  جَ له 

ومرِس   هو  ف حُ باعثهم  ومتَّخذهم  وإنْ جَ لهم    جًا، 

بأنفسنا فهو  ٢٨٤ [[ص/ فبه عرفناه  ]] عرفناه  َوَقْد  حمِدثها،   ،

اِدُق   : «َلْوَال اهللاُ َما ُعِرْفنَا، وَلْوَال َنْحُن َما ُعِرَف اهللا»، َقاَل الصَّ

اهللا ما عُ   اهللا حقَّ   َف رِ ج ما عُ جَ ومعناه لوال احلُ   َف رِ معرفته، ولوال 

ولد جَ احلُ  رجالً  أنَّ  يقول: لو  الكالم  أهل  ج، وقد سمعت بعض 

وعقل   كرب  حتَّٰى  ويرشده  هيديه  أحدًا  يَر  ومل  األرض  من  فالة  يف 

وحمِدثًا،   صانعًا  هلام  أنَّ  عٰىل  ذلك  لدلَّه  واألرض  السامء  إٰىل  ونظر 

لو كان كيف    فقلت: إنَّ هذا يشء مل يكن، وهو إخبار بام مل يكن أنْ 

ي يكونككان  ال  لكان  ذلك  كان  ولو  ة   ون،  حجَّ إالَّ  الرجل  ذلك 

األنبياء   نفسه، كام يف  تعاٰىل ذكره عٰىل  إٰىل   اهللا  ُبِعَث  من  منهم 

إٰىل أهل   إٰىل أهله وولده، ومنهم من ُبِعَث  نفسه، ومنهم من ُبِعَث 

الناس   إٰىل  ُبِعَث  من  ومنهم  بلده،  أهل  إٰىل  ُبِعَث  من  ومنهم  حملَّته، 

ا استدالل إبراهيم اخلليل    ،ةكافَّ  إٰىل    وأمَّ إٰىل الزهرة ثّم  بنظره 

َأَفَلْت:   ملَّا  وقوله  الشمس  إٰىل  ثّم  بَِري يَ القمر   
�

إِ� ْوِم 
َ
ق ا ا  ِ�م� ٌء 
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اهللا  مرَس  بإهلام  قوله  مجيع  وكان  وذلك  إيَّ   الً،  : وله  قاه، 
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كلُّ  كإبراهيم    وليس  التوحيد   أحد  معرفة  يف  استغنٰى  ولو 

ما أنزل من قوله:  وتعريفه ملا أنزل اهللا  بالنظر عن تعليم اهللا 
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 وحيد. تمن آيات ال

*   *   * 

 ):هـ٤١٣أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد (ت 

 :القول يف املعرفة - ٣٠]] ٦١[[ص 

إنَّ  املعرفة    وأقول:  وكذلك  اكتساب،  تعاٰىل  باهللا  املعرفة 

  ء ه ال جيوز االضطرار إٰىل معرفة يشغائب، وإنَّ   وكلِّ    بأنبيائه

ني من املعتزلة يِّ ة والبغدادمذهب كثري من اإلماميَّ   ا ذكرناه، وهوممَّ 

ة واحلشويَّ البرصيُّ   ة، وخيالف فيهخاصَّ  ة من ون من املعتزلة واملجربِّ

 أصحاب احلديث.

 *   *   * 

الرازيَّ ١رسائل (ج  ال املسائل  السيِّ )/ (جوابات   د املرتٰىض ة)/ 

 ):هـ٤٣٦(ت 

التاسعة]]  ١٢٧[[ص  / اهللا  :  املسألة  معرفة  إٰىل  [الطريق 

 :تعاٰىل]

الط  سأل  قد   بمجرَّ رعن  اهللا  معرفة  إٰىل  من يق  أو  العقل  د 

 ؟ السمع طريق

العقل، وال جيوز   إنَّ   اجلواب: تعاٰىل هو  اهللا  معرفة  إٰىل  الطريق 

ألنَّ   أنْ  السمع،  دليالً   يكون  يكون  ال  اليش  السمع  بعد إالَّ   ءعٰىل   

وأنَّ  وحكمته،  اهللا  يفعلمعرفة  ال  يُ   ه  وال  الكذَّ صدِّ القبيح  ابني، ق 

 ؟ مع عٰىل املعرفةسال فكيف يدلُّ 

مبنيٌّ  داللته  حتَّ   ووجه  باهللا  املعارف  حصول  يصحَّ عٰىل   أنْ   ٰى 

عليه أنَّ   يوجب  إٰىل  أصحابنا  من  يذهب  من  عٰىل  ورددنا   النظر. 

تُ  اهللا  قولمعرفة  من  ألنَّ   ستفاد  إماماً   اإلمام،  اإلمام  كون    معرفة 

 ة عٰىل املعرفة باهللا تعاٰىل. مبنيَّ 

أنَّ م عوَّ ا أهنَّ نَّوبيَّ  ة عٰىل النظر  معرفة اإلمام مبنيَّ   لوا يف ذلك عٰىل 

مل يكن    اة. فهو غري صحيح، ألنَّ يف األدلَّ  إذا  النظر  ... اإلمام عٰىل 

ن  غريه ممَّ   يف تلك املعرفة كونه إماماً ]]  ١٢٨/[[ص    هالعاقل، لكنَّ

 ليس بإمام. 

أنَّ نَّوبيَّ  يف    ا  اختالفهم  وسمع  الناس،  بني  نشأ  إذا  العاقل 

وقوللا منهم  ديانات،  صانعاً   نَّ إ  :كثري  العقالء    للعامل  خلق 

ط يف املعرفة  من فرَّ  وأنَّ ، وا الثواب عٰىل طاعاهتمليعرفوه، ويستحقُّ 

 وإمهاله، ألنَّ   من ترك النظر من كونه خائفاً   ال بدَّ   ،العقاب  استحقَّ 

وجَّ  الرضر  كلِّ خوف  وجوب  عٰىل  دنياً   هه  أو  دين  يف  وأنَّ نظر    ه ، 

خ واإلامتٰى  إمهاله  منه  وقبح  النظر  عليه  وجب  الرضر  خالل ف 

 به. 

إنَّ  إنْ وقلنا:  عينيَّ اتَّ   ه  ال  بحيث  العاقل،  هذا  النظر فق  عٰىل  له  ة 

ل نفسه يف األمارات التي تظهر  بَ ه هو من ِق يتنبَّ   وال خموف، جاز أنْ 

ُخي  ما  مثل  عٰىل  به وِّ له  برتك  املخوِّ   فه  االسترضار  من  فيخاف  ف، 

 عليه النظر.  بالنظر، فيج

د من الناس ه مع التفرُّ فرضنا أنَّ  عن الناس فإنْ  كان منفرداً  وإنْ 

فه من وِّ ر اهللا بباله ما ُخي طِ ُخي  أنْ   ل نفسه، فال بدَّ بَ ه من ِق ينبَّ  فق أنْ ال يتَّ 

 يوجب عليه النظر واملعرفة.  أنْ  ٰى يصحَّ إمهال النظر حتَّ 

  قوٰى من ذلك أنْ األ   وذكرنا اختالف أمن اخلاطر ما هو؟ وأنَّ 

كالماً  يتضمَّ   يكون  العاقل  سمع  داخل  يف  تعاٰىل  اهللا  من  يفعله  ن 

  منه من إمهال نظر جيب عليه حينئذٍ   ة عٰىل األمارات ما خيافاملبنيَّ 

 ذلك. 

 . )الذخرية(ه مستقٰىص يف كتاب وهذا كلُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض الذخرية يف علم الكالم/ السيِّ 

تعاٰىل    ]]١٦٧[[ص   اهللا  معرفة  يف  النظر  وجوب  يف  فصل: 

ل الواجبات:  ه أوَّ  وجهة وجوبه وأنَّ

الدِّ  يف  النظر  وجوب  جهة  أنَّ  وهي اعلم  واحدة،  والدنيا  ين 

النظر حترُّ  فيجب  بفعله،  دفعها  وتأميل  ة برتكه  زًا من خوف املرضَّ

 الرضر، كام جيب هلذا الوجه سائر األفعال.

ة معلومة أو مظنونة يف وجوب ما رضَّ تكون امل  وال فرق بني أنْ 

ولو كان ذلك   منها،  به  ز  املضارِّ ميتحرَّ املعلومة دون    وافقًا لذلك 

ز من املظنونة مل جيب يف الشاهد يشء من األفعال عٰىل سبيل التحرُّ 

 .، ألنَّه ال سبيل فيها إٰىل العلم، وإنَّام طريقها الظنُّ املضارِّ 

ا لذي جيب للتحرُّ ا ط يف الفعل  شَرت يُ   وال بدَّ أنْ  ز من الرضر، إمَّ
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ز به   ال يكون فيه رضر، أو إنْ   أنْ  كان فيه رضر فهو دون ما يتحرَّ

 منه بكثري. 

أنْ  ألحٍد  التحرُّ   وليس  املضارِّ جيعل  من  فيسقط    ز  ملجأ 

معه  حيصل  حدٍّ  إٰىل  يبلغ  قد  املخوف  أنَّ الرضر  الوجوب، وذلك 

احلدِّ  ذلك  عن  يقرص  وقد  ف  اإلجلاء،  ويرتفع  يفيثبت  الوجوب  ه 

الدِّ  الرضر  يكون  وكيف  خارجًا  اإلجلاء.  أو  ملجئًا  املخوف  يني 

ل، واملضارُّ  ل غري معجَّ امللجئة ال تكون   عن الوجوب، وهو مؤجَّ

 إالَّ عاجلة يف الشاهد؟

الدِّ  يف  النظر  وجوب  يمنع  مل  اجلملة  هذه  دت  متهَّ عٰىل وإذا  ين 

متٰى  ا١٦٨/[[ص    العاقل  إمهاله  يف  خيش  العظيمة   ضارَّ مل]] 

خطور   أو  الداعي  دعاء  عند  خياف  وإنَّام  بالنظر،  زواهلا  ورجاء 

املنبِّ  ه له عٰىل جهة اخلوف وأمارته عٰىل ما سنُبيِّنه آنفًا، وإذا اخلاطر 

العقاب   املضارِّ   -خاف  أعظم  وجب   -  وهو  بالنظر  وأمل زواله 

وإنْ  امل  عليه،  من  بدفعه  يؤمل  الذي  ألنَّ  عليه،  وشقَّ    ارِّ ضكره 

 أغلظ وأعظم.

بوجوب العلم  أنَّ  الدِّ   والصحيح  باب  يف  املعنيَّ  ين النظر 

ما  وجوب  يتناول  العلم الرضوري  وإنَّام  مكتسب غري رضوري، 

اجلملة  عٰىل  الظلم  بقبح  الرضوري  علم  أنَّ  كام  بصفة،  خيتصُّ 

رضر   يف  العاقل  علم  وإذا  الظلم،  بصفة  اختصَّ  ما  قبح  يقتيض 

بصفة أنَّه  علًام،   بعينه  يكون  لقبحه  اعتقادًا  لنفسه  فعل  الظلم 

 مة. ملطابقة العلم باجلملة املتقدِّ 

وهكذا القول يف العلم املتَّصل بوجوب نظر معنيَّ أنَّه مكتسب  

وإنْ  أنَّه  غري  مناه.  قدَّ الذي  الوجه  من    عٰىل  بدَّ  فال  مكتسبًا  كان 

بتلك الصفة   حصوله ملن علم اجلملة األُوٰىل وعلم يف نظر معنيَّ أنَّه

إٰىل فعل هذا العلم  العاقل كامللجئ  التي تناوهلا علم اجلملة، ألنَّ 

وحاله هذه كام نقوله يف فعل العلم بقبح الظلم املتَّصل، وكام نقوله  

مل يسبق املحَدثات فهو حمَدث، وُعلَِم   يف من ُعلَِم عٰىل اجلملة: إنْ 

ا مل ُتسبَق احلوادث.  يف ذاٍت بعينها أهنَّ

يقولوا: لو   ة املخالفني لنا يف املعارف القويَّة عندهم أنْ نَّومن ُس 

تعاٰىل عام�  اهللا  معرفة  النظر يف طريق  العلم بوجوب  للعقالء    اكان 

أنْ  لوجب  غريه  أو  باخلاطر  اخلوف  من   عند  ذلك  العقالء  يعلم 

نفوسهم وال تدخل فيهم شبهة. وقد علمنا أنَّ أصحاب املعارف 

رون ذلك وال جيدون من أنفسهم، نكِ لتقليد يُ امجيعًا والذاهبني إٰىل  

ادَّعيتم عٰىل هذا   ومثلهم ال جيحد ما جيده من نفسه لكثرهتم. فإنْ 

أنْ  املعارف واإلهلام  ألصحاب  املكابرة، جاز  مثلها   اجلمع  عوا  يدَّ

عي خمالفكم  ١٦٩[[ص  / ]] عليكم إذا جحدتم املعارف التي تدَّ

ا فيكم رضورة.  أهنَّ

ل يف طريق    واجلواب عن ذلك: أنَّ العلم بوجوب النظر املفصَّ

املعرفة إنَّام حيصل عند اخلوف يف ابتداء التكليف، وحيصل لبعض  

 العقالء يف حاٍل ال حيصل فيها بجامعتهم الختالف أحواهلم. 

أنْ  يمنع مع ذلك  فيزول   وال  نفسه شبهة  ُيدِخل بعضهم عٰىل 

الع ألنَّ  عليه.  النظر  وجوب  يعلم  فال  اخلوف،  بوجوب  لهذا  م 

أنْ  جيوز  خمصوصة  صفة  له  ما  بوجوب  علم  هو  إنَّام  النظر   هذا 

عٰىل  اخلوارج  إدخال  جمرٰى  ذلك  وجيري  فيها،  شبهة  يعرتض 

مثل خمالفيهم الذي هو ظلم عٰىل احلقيقة، حتَّٰى   أنفسهم شبهة يف 

 اعتقدوا حسنه ملا جهلوا صفته املخصوصة.

ب  اخلوف ربَّام كان مغمورًا  إنَّ  قيل:  عض األُمور، فال جيده ب وقد 

املوت  عٰىل  ُيشفٰى  بمن  ذلك  وُمثَِّل  النغامره،  نفسه  من  اإلنسان 

يكون   باملرض الشديد ويف أمواله حقوق وعليه مظامل، فإنَّه ال بدَّ أنْ 

الوصيَّة وعاملًا بوجوهبا عليه، ومع ذلك ربَّام ذهب  خائفًا من إمهال 

  كان ثابتًا.  ، وإنْ عن هذا الداعي وهلٰى عنه وصار خوفه مغموراً 

ا   أهنَّ عي  يدَّ ومن  املعارف  أصحاب  من  نعرف  فام  وبعد، 

رون [العلم بوجوب النظر ال جيوز عٰىل مثلهم نكِ ة، مجاعة يُ رضوريَّ 

يُ  فام  التقليد  أصحاب  ا  فأمَّ الرضورة.  الذي روننكِ جحد  النظر   [

والتأمُّ  الفكر  يُ هو  وإنَّام  ورنكِ ل،  النظر،  غري  وهي  املناظرة  ام  بَّ رون 

 أجلأهتم احلال إٰىل املناظرة واستعملوها مع اعتقادهم فسادها. 

فقد بان بجميع ما ذكرناه الفرق بيننا إذا ادَّعينا العلم بوجوب  

تعاٰىل  باهللا  املعرفة  عموم  ادَّعوا  إذا  املعارف  أصحاب  وبني  النظر 

/[[ص   هلا  إنكارهم  مع  إيَّ ١٧٠للعقالء  وجحدهم  اها  ]] 

وأ  بخالفها،  وال  نَّ وعملهم  فيه  الشبهة  دخول  جيوز  ال  بام  ذلك   

 التنايس له، فلم يبَق إالَّ جحد الرضورة املعلوم خالفها.

قيل: إذا كان العلم بوجوب النظر مكتسبًا غري رضوري،   فإنْ 

مًا يف الوجوب عٰىل النظر، وُيبطِل قوهلم: أنَّ    فيجب أنْ  يكون مقدَّ

ل الواجبات.   النظر أوَّ

ا بوجوب  العلم  وإنْ لقلنا:  ما    نظر  عٰىل  بدَّ  فال  مكتسبًا  كان 

أالَّ   له صفة الواجب  ذكرناه من حصوله، وال جيوز مع العلم بأنَّ 

أنْ  من  بذلك  خلرج  بوجوبه  علًام  يفعل  مل  لو  ألنَّه  بوجوبه،    يفعل 

 ] الواجبات. يكون [من يكون واجبًا، فلم يلزم أنْ 
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 -ة اهللا تعاٰىل  فقيل: فام الدليل عٰىل أنَّ النظر يف طريق معر  فإنْ 

منها   عقله  كمل  من  يعرٰى  ال  التي  طريق   -املقصودة  يف  النظر 

 معرفة اهللا تعاٰىل.

التحرُّ  وجوب  من  احرتاز  األفعال  من  جيب  ما  من  قلنا:  ز 

العقليَّ  من القبائح  احرتاز  القصد  ورشطنا  أشبهه.  وما  كالظلم  ة 

لل تابعة  وهي  نفسها،  يف  مقصودة  غري  ا  ألهنَّ النظر،  ظر، نإرادة 

التعرِّ  عدم  ورشطنا  واحد.  إليها  منه  والداعي  العقل  كامل  مع  ي 

ين وشكر النعمة، ألنَّه قد ُيعرٰى احرتازًا من ردِّ الوديعة وقضاء الدَّ 

 مل ُيْعَر من وجوب النظر. مع كامل العقل من كلِّ ذلك وإنْ 

نِ  من  حاٍل  كلِّ  يف  ُيعرٰى  ال  فهو  قيل:  وإنْ عَ فإذا  تعاٰىل،  اهللا    م 

 م غريه. عَ ُيعرٰى من نِ  نْ أ جاز 

العلم   بعد  إالَّ  جيب  ال  النعمة  شكر  أنَّ  إالَّ  كذلك،  هو  قلنا: 

يصحُّ   فاعلها قصد وجه اإلنعام واإلحسان. وال  وأنَّ  نعمة،  ا  بأهنَّ

 العلم بذلك يف نعمه تعاٰىل إالَّ بعد العلم به وبصفاته.

مع طريق  يف  النظر  أنَّ  من  ذكرناه  ما  ة  صحَّ عٰىل  فته  روالدليل 

ل  أوَّ مجيع ١٧١/[[ص    تعاٰىل  تأمَّلت  إذا  أنَّك  الواجبات:   [[

تأخُّ  علمت  ألنَّ  الواجبات  ذكرناه،  الذي  الواجب  هذا  عن  رها 

رضبني عٰىل  يف    :الواجبات  شبهة  ال  والسمعي  وسمعي،  عقيل 

من  تأخُّ  شبهة  فيه  وما  تعاٰىل،  معرفته  يف  النظر  وجوب  عن  ره 

العقليَّ  ال  -ة  الواجبات  الدَّ وكردِّ  وقضاء  النعمة  وشكر    - ين  ديعة 

 ا ما فيه.قد بيَّنَّ

ة حصول اخلوف للعاقل حتَّٰى جيب عليه النظر،  فصل: يف كيفيَّ 

 والكالم يف جنس اخلاطر وصفته: 

زًا اعلم أنَّ النظر يف طريق معرفة اهللا تعاٰىل إذا كان إنَّام جيب حترُّ 

املرضَّ  من  اخلوف  حصول  من  بدَّ  فال  ة،  املرضَّ وإذا    ةمن  للعاقل، 

كان اخلوف ال يقع ابتداًء فال بدَّ من طريق وأمارة، وال شبهة يف أنَّ  

ومثبتي  الرشائع  وأصحاب  تعاٰىل  اهللا  إٰىل  الدعاة  بني  الناشئ 

املعرفة النبوَّ  إمهال  من  الدائم  والعقاب  بالنار  رون  ُحيذِّ الذين  ات 

ب ال  الدائم،  اجلزيل  بالثواب  بون  وُيرغِّ عنها  أنْ دَّ واإلعراض  من     

 يكون خائفًا، فببعض ذلك ما خياف العقالء. 

من  شيئًا  سمع  ما  الناس  عن  منفرد  يف  الكالم  نفرض  وإنَّام 

يدعوه داٍع،  الدعاء واألعذار، ومن هذا صفته إنَّام يكون خائفًا بأنْ 

[ما]  عٰىل  عقله  يف  القائمة  باألمارات  إليه  ويشري  ف  خموِّ فه  وُخيوِّ

 الة فيجب عليه النظر.سنُبيِّنه، فيخاف ال حم

أنْ  له  يتَّفق  ممَّن  يكون  آثار   أو  فيشاهد  نفسه،  أحوال  يف  ر  ُيفكِّ

النِّ وأمارات  فيه  أو عَ الصنعة  اخلاطر  يتنبَّه  ما  عٰىل  فيتنبَّه  عليه،  م 

الدواعي عليه، ويريبه له فيخاف، ألنَّه إنَّام خياف عند دعاء الداعي  

أمارات بظهور  اخلاطر  فإذا    ]]١٧٢/[[ص    وخطور  اخلوف، 

ر فيها مبتدئًا فال بدَّ من أنْ   يكون خائفًا. تفكَّ

اهللا تعاٰىل أنْ   فإنْ  الن وجب عٰىل  ُخيطِر    مل حيصل الوجهان األوَّ

سمعه   داخل  يفعله  بكالم  عليه  النظر  وجوب  يقتيض  ما  بباله 

ن ما سنُ حه. يتضمَّ  وضِّ

لَّف،  كقيل: هذا يقتيض أنَّ األصمَّ الذي ُولَِد كذلك غري م   فإنْ 

فاه مع الصمم. ألنَّ اخلاطر والداعي ال يصحُّ أنْ   ُخيوِّ

أنْ  أصّم  ُولَِد  من  يف  جيوز  أنْ   قلنا:  حاله  من  املعلوم   يكون 

إليه اخلاطر   ر من تلقاء نفسه ويتنبَّه عٰىل األمارات التي تشري  يتفكَّ

 أو الداعي، فيجب عليه النظر. 

كلُّ  ليس  أنَّه  [سمعه  عٰىل  خارج  يف  كانت  من   ]من  متنعه  آفة 

إدراك األصوات يقطع عٰىل أنَّه ال يسمع الصوت يف داخل سمعه، 

مَّ   وإنْ  كانت اآلفة يف خارجه فال سبيل مع ذلك إٰىل القطع أنَّ الصُّ

 غري مكلَّفني. 

نه، ثّم   ومجلة الكالم يف اخلاطر ينقسم إٰىل بيان جنسه وما يتضمَّ

 الكالم فيام يعارضه ويقابله.

يف جنسه: أنَّه كالم يفعله اهللا تعاٰىل داخل سمع   لوأصحُّ األقوا

تقرُّ  وجيب  بحديث  املكلَّف  اخلاطر  يلتبس  وهلذا  صدره،  من  ب 

أنْ  أيضًا  وجيوز  والفكر.  بأنْ   النفس  املالئكة  تعاٰىل بعض  اهللا    يأمر 

 يفعله عٰىل هذا الوجه.

أنْ  من  خيلو  ال  اخلاطر  أنَّ  ذلك:  عٰىل  يدلُّ  من    والذي  يكون 

اجل يمكن أفعال  التي  اجلوارح  وأفعال  القلوب.  أفعال  أو  وارح، 

وأفعال   أنْ  الكتابة.  أو  الكالم  أو  اإلشارة  هي  ختويف  هبا  يقع 

ا أنْ   .اتكون اعتقادًا أو ظن� القلوب إمَّ

اخلاطر  عليه  يرد  من  ألنَّ  األقسام،  يف  العلم  يدخل  مل  وإنَّام 

 يكون خائفًا غري قاطع، والعلم يقتيض القطع.

  ]] وال شبهة يف أنَّ ما عدا ما ذكرناه فال جيوز أنْ ١٧٣[[ص  /

 يكون هو اخلاطر، كاإلرادة والكراهة، ألنَّ التخويف ال يقع هبام. 

ا الفكر نفسه فهو ما جيب عند اخلاطر، فال جيوز أنْ  يلتبس   فأمَّ

 اخلاطر.

يُ  أنْ فِس والذي  تفيد    د  إنَّام  اإلشارة  أنَّ  إشارة:  اخلاطر  يكون 
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إىلٰ  تعاٰىل، وذلك    باالضطرار  إليه  املشري، واخلاطر مضاف  القصد 

 ال يصحُّ فيه.

أنْ  اخلاطر  املفروض يف  إنَّ  كتابًة:  إبطال كونه  يكون    وقيل يف 

ال   ا  ألهنَّ فيه،  فائدة  ال  الكتابة  ووجود  القلب،  نواحي  يف  مفعوالً 

 ُتشاَهد وال ُتقَرأ.

إليه تعاٰىل    ا وإنْ وهذا ليس بمعتمد، ألنَّ   ام وقعفأضفنا اخلاطر 

ة فعله، وإنَّام يذهب من جعله كالمًا إٰىل أنَّه فاق عٰىل حملِّه وكيفيَّ االتِّ 

ظنٌّ  أو  علم  أنَّه  إٰىل  ويذهب  السمع،  داخل  إٰىل  يف    مفعول  بجعله 

 القلب. ومن يقول: إنَّه كتابة ال يليق بمذهبه هذا. 

إنَّ  كتابة  وقيل:  شهدنا  ما  بأنَّنا  رضورًة  نفوسنا  من  نعلم  ا 

 ن ما يرتتَّب يف اخلاطر.يتضمَّ 

نفسه   من  يعلم ذلك  من  ة، ألنَّ  من احلجَّ أيضًا ضعيف  وهذا 

أنْ   إنْ  مثله جيوز  عٰىل  القطع  إٰىل  له طريق  مستغنيًا عن   كان  يكون 

وربَّام شاهد ذلك   نفسه،  تلقاء  من  ر  يتفكَّ أو  الدعاة  اخلاطر بدعاء 

 يف ابتداء تكليف ثّم تناساه. 

 ن كتابًة مل يصّح تكليف األعمٰى. اوقيل: إنَّ اخلاطر لو ك

أنْ  جيوز  األعمٰى  ألنَّ  صحيح،  غري  أيضًا  يف   وهذا  له  يقوم 

 تكليفه مقام اخلاطر الدعاة، والتنبيه من تلقاء نفسه.

كتابة   شوهدت  إذا  عادة  نقض  لكان  كتابًة  كان  لو  وقيل: 

 يشاهد فاعلها.  مفهومة من غري أنْ 

يقول: إنَّ   أنْ   ائلق]] وهذا أيضًا ضعيف، ألنَّ ل١٧٤[[ص  /

التخويف  من  اخلاطر  يف  رتَّب  ما  ن  تتضمَّ كتابة  ُحيِدث  تعاٰىل  اهللا 

ثّم   العادة.  نقض  ذلك  فيقتيض  حدوثها،  ابتداء  يشاهد  ال  بحيث 

هبا عٰىل النظر وحيصل   يشاهد تلك الكتابة املكلَّفني ويقرأها فيتنبَّه

أنَّ اخلاطر   اله اخلوف املبتغٰى يف وجوب النظر. والصحيح عٰىل هذ

أنْ  يمنع  فلم   ال  وحرصناه،  دناه  حدَّ كتابًة عٰىل الوجه الذي  يكون 

 يبَق يف قسمته أفعال اجلوارح إالَّ الكالم. 

ا ما يدلُّ عٰىل أنَّ اخلاطر ال يكون اعتقادًا: أنَّه ال خيلو من أنْ    فأمَّ

أنْ  جيوز  وال  املكلَّف.  فعل  من  أو  فيه  تعاٰىل  اهللا  فعل  من    يكون 

أنْ ميكون   يصحُّ  ال  بُقَدِره  القادر  ألنَّ  املكلَّف،  فعل  يف   ن  يفعل 

أنْ  جيوز  اعتقادًا، وال  إنْ   قلبه  تعاٰىل، ألنَّه  اهللا  فعل  من  كان    يكون 

يفعل  ال  تعاٰىل  واهللا  قبيحًا،  جهالً  كان  به  ليس  ما  عٰىل  معتقده 

أنْ   قبيحًا. وإنْ  يكون علًام، ألنَّه    كان معتقده عٰىل ما هو به فيجب 

اخلاطر   نم عليه  يرد  من  حال  أنَّ  ومعلوم  بمعتقده،  العامل  فعل 

الظانِّ  ز  املجوِّ صفة  بل  العامل،  القاطع  حال  أنْ ليست  جيوز  وال   .  

من   العاقل  يبتدئه  ما  ألنَّ  نفسه،  املكلَّف  فعل  من  يكون 

ا جتري جمرٰى التبخيت والتخمني، وال    االعتقادات ال علم هلا ألهنَّ

 تأثري ملثل ذلك. 

رضوري� ق وقد   علًام  لكان  تعاٰىل  فعله  من  اعتقادًا  كان  لو  ا يل: 

يتعلَّق بلحوق العقاب باملعايص    عٰىل ما ذكرناه، وليس خيلو من أنْ 

ل باطل، ألنَّ  قطعًا، أو يتعلَّق بأنَّه ال ُيؤَمن من ذلك. والقسم األوَّ

تعاىلٰ  باهللا  املعرفة  فرع عٰىل  ال حمالة  يلحقه  العقاب  أنَّ   القطع عٰىل 

تعاٰىل،  اهللا  يعرف  ابتداء تكليفه ال  واملكلَّف يف  وأحواله،  وصفاته 

كان علًام بأنَّه ال ُيؤَمن نزول   ه يعاقب العصاة؟ وإنْ فكيف يعلم أنَّ 

يستحقُّ  بمن  كلِّ العقاب  عقل  يف  كون  من  علم  فهذا   ه، 

وهو ١٧٥ [[ص/ له  جتديده  إٰىل  باملكلَّف  حاجة  وال  عاقل،   [[

د بعد كامل العقل. فحاصل عنده، وكالمنا   يام يتجدَّ

ظن� كونه  [ُيفِسد  الظنُّ   اوالذي  كان  االعتقاد،    إذا  غري  جنساً 

إنْ  م  ألنَّه  تقدَّ جنس االعتقاد فام  أنْ كان من  ال خيلو  أنَّه  ُيفِسده:   [  

فإنْ  نفسه،  املكلَّف  فعل  من  أو  تعاٰىل  اهللا  فعل  من  من    يكون  كان 

تعاٰىل   اهللا  أنَّ    -فعل  املعلوم  واقعًا ا ومن  إذا كان  له  حكم  لظنَّ ال 

الشكِّ  جرٰى جمرٰى  وإالَّ  أمارة،  أنْ   -  عن  من  بدَّ  تلك    وال  تكون 

الظنِّ  لفاعل  أمارة  اخلرب  األمارة  كون  يف  املؤثِّرة  اإلرادة  أنَّ  كام   ،

أنْ  جيب  وإذا   خربًا  فيه.  ُيؤثِّر  اخلرب حتَّٰى  ذلك  لفاعل  إرادة  يكون 

الذي   يكون الظنُّ    تعاٰىل يبطل أنْ كان األمارات مستحيلة عٰىل اهللا 

الظنُّ  كان  فلو  وأيضًا  تعاٰىل.  فعله  من  أمارة  وال  له  حكم  من    ال 

مضطر�  الفاعل  لكان  تعاٰىل  الظنِّ فعله  ذلك  إٰىل  أنَّ  ا  علمنا  وقد   ،

ون فيها حالنا وحال غرينا يف ظنوننا وأفكارنا ال خيتلف يف أنَّ  ا خمريَّ

 تابعة لدواعينا.  اين إليها، وأهنَّ وغري مضطرِّ 

املبتدأ ال  وقد بيَّنَّ  -من فعل املكلَّف    كان الظنُّ   وإنْ  ا أنَّ الظنَّ 

أمارة، فال بدَّ من منبِّه عٰىل النظر   فيجب أنْ   -حكم له   يكون عن 

النظر يف   عٰىل  املنبِّه  تركه. والكالم يف  من  ف  يف هذه األمارة وخموِّ

الظنُّ  حيصل  ا  األمارة حتَّٰى  الداللة  ملكالكالم يف  النظر يف  نبِّه عٰىل 

 حتَّٰى حيصل العلم، وذلك يقتيض التسلسل.

يكون اهللا تعاٰىل مكلًِّام لكلِّ   وال جيب إذا كان اخلاطر كالمًا أنْ 

موسٰى   خيتصُّ  فال  فضيلة   أحد،  أنَّ  وذلك  بالفضيلة، 

الوجه     موسٰى  وذلك  جهرًة،  كلَّمه  تعاٰىل  أنَّه  يف  هي  إنَّام 

 ف ما يرد به اخلاطر.املخصوص، بخال
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ز أنْ  يكون من فعل بعض   وأيضًا فمن أثبت اخلاطر كالمًا جوَّ

/[[ص   اهللا  ]]  ١٧٦املالئكة  فعل  من  أنَّه  عٰىل  يقطع  ومل   ،

 تعاٰىل. 

تضمُّ  جيب  فالذي  نه  يتضمَّ ما  ا  إمهال  وأمَّ من  التخويف  له  نه 

مناه، وال بدَّ من يتنبَّه    أنْ   النظر، ألنَّ باخلوف جيب النظر عٰىل ما قدَّ

إنْ  وهو  له،  حكم  ال  أمارة  بغري  اخلوف  ألنَّ  اخلوف،  أمارة    عٰىل 

النظر،  عليه  وجيب  خائفًا  حيصل  ذكرناه  الذي  القدر  هبذا  كان 

هذا  فال حسن  ليُعَلم  املعرفة  وجوب  جهة  عٰىل  تنبيهه  من  بدَّ 

كلِّ  أكل  عٰىل  غريه  د  هدَّ من  أنَّ  ترٰى  أَال  بعينه    التخويف.  طعام 

جيب عليه االمتناع من أكله، وال يعلم قبح إجياب االمتناع  بالقتل،

ُسام�  فيه  فإنَّ  تأكله  (ال  له:  قال  فإذا  حسنه؟  أو  عليه  األكل  )، من 

السمِّ  كون  أمارة  عٰىل  من    ونبَّه  االمتناع  إجياب  حسن  علم  فيه 

 األكل.

أنَّك جتد يف نفسك   وعٰىل هذه اجلملة جيب أنْ  ن اخلاطر  يتضمَّ

الصنعة أنْ   ،آثار  تأمن  أراد    فال  ودبَّرك  صنعك  صانع  لك  يكون 

منك معرفته ليفعل الواجب عليك يف عقلك وينتهي عن القبيح، 

ووجوب   عاجل  نفع  لك  فيها  أفعال  قبح  عقلك  يف  جتد  وأنت 

الذمِّ  استحقاق  وتعلم  عاجلة،  ة  مشقَّ فيها  عليك  عٰىل   أفعال 

الذمَّ  وإنَّ  يغمُّ   القبيح.  ويرضُّ ممَّا  تأك  فال  به  مك  استحققت  كام  ن 

أنْ   وإنْ   الذمَّ  عاجالً  به  واآلالم،   انتفعت  العقاب  به  تستحقَّ 

ومعلوم أنَّ أحد االستحقاقني أمارة لالستحقاق اآلخر، ثّم يقول 

عٰىل   قادر  وأنَّه  بصفاته،  وتعاٰىل  سبحانه  اهللا  تعرف  مل  فمتٰى  له: 

[بالقبيح العقاب  أقربجمازاتك عٰىل  القبيح  فعل  إٰىل  ومن   ] كنت 

تركه   ومن  أبعد  القبيح  فعل  من  تكون  عرفته  وإذا  أبعد،  تركه 

 أقرب.

وهذا أيضًا ممَّا جيده يف عقله متمّهدًا، فيجب حينئٍذ عليه النظر 

ن اخلاطر  ١٧٧/[[ص  مع التنبيه ]] عٰىل كلِّ ما ذكرناه، وإنَّام يتضمَّ

م منها واملؤخَّ   ر.لرتتيب النظر يف األدلَّة والتنبيه عٰىل املقدَّ

عيلٍّ  أبو  أنْ   وكان  أبو    يوجب  وذكر  ذلك.  اخلاطر  ن  يتضمَّ

تضمُّ  عن  مستغٍن  ذلك  أنَّ  اإلنسان هاشم  تنبَّه  وإنَّام  له،  اخلاطر  ن 

يف   النظر  عليه  وجب  إذا  يعلم  العاقل  ألنَّ  نفسه،  تلقاء  من  عليه 

أفعاله دون عدد   بالنظر يف  ُيلتَمس  إنَّام  معرفته  أنَّ  تعاٰىل  اهللا  معرفة 

 م. والنج

ة،    واألوٰىل أنْ  ن اخلاطر التنبيه عٰىل ترتيب النظر يف األدلَّ يتضمَّ

ممَّا يبعد أنْ  يستدركه العاقل بنفسه، السيّام يف من كمل    ألنَّ ذلك 

 عقله ومل خيالط الناس ويعرف العادات.

أنْ  فالواجب  اخلاطر،  معارضة  يف  ا  املعارض    وأمَّ إنَّ  يقال: 

رضبني عٰىل  ذكرناه  الذي  والرضب    :للخاطر  ر،  ُيؤثِّ فيه  رضب 

احلقيقة وجيب أنْ  ر هو املعارض عٰىل  ُيؤثِّ ُيؤثِّر، فام  يمنع    اآلخر ال 

اهللا تعاٰىل منه ليُسلِم اخلوف للمكلَّف وجيب عليه النظر. والرضب 

منه،   املنع  جيب  فال  التحقيق،  عٰىل  بمعارض  ليس  ُيؤثِّر  ال  الذي 

 االلتفات إليه.  لكن جيب عٰىل املكلَّف إطراحه والعدول عن

إنَّه   والرضب املؤثِّر إنْ  قلنا:  مل يوجد له مثال معنيَّ جاز، وقد 

 إذا كان ممَّا يقدح يف وجوب النظر وجب املنع عنه، وذلك كاٍف.

أنْ  الوجه:  مثال هذا  قيل يف  من كلِّ يشء  يأيت اخلاطر   وأجود 

نَّه  أ تقيض بك النظر، إالَّ    نظرت أنْ   املعارض فيقول له: ال تأمن إنْ 

أنَّ   ومعلوم  ثوابًا.  ترجو  وال  عقالً  جهته  من  ختاف  لك  صانع  ال 

أنَّه   النظر. ثّم يقول: وإذا علمَت قطعًا  املكلَّف ال يأمن ذلك قبل 

ال صانع أمنت العقاب وأقدمت عٰىل فعل القبيح بطمأنينة. وهذا 

أنْ  املعلوم  من  أمن من[من  أمارة، ألنَّ  ]] الرضر  ١٧٨/[[ص    ] 

عىلٰ  ذكرمتوه،   أقدم  ملا  معارضًا  اخلاطر  هذا  صار  فقد  يشتهيه،  ما 

 وفيه إشارة إٰىل ما هو متقّرر يف عقله. 

ما أشبهه    يمنع اهللا تعاٰىل منه، وكلَّ   واجلواب: أنَّ هذا جيب أنْ 

 ممَّا ُيؤثِّر يف اخلوف ويقدح يف وجوب النظر.

يقال أيضًا: إنَّ هذا اخلاطر ال يعارض اخلاطر الذي   ويمكن أنْ 

كرنا أنَّه يوجب النظر، وذلك ألنَّه خياف يف إمهال النظر يف معرفة  ذ

ل مثله،   اهللا تعاٰىل أنْ  يستحقَّ العقاب العظيم الدائم الذي ال ُيتحمَّ

اخلاطر  إليه  ألقاه  ما  عٰىل  تعاٰىل  اهللا  معرفة  يف  نظر  إذا  خياف  وإنَّام 

يص. وما  ايقيض به النظر أنَّه ال صانع، فينهمك يف املع املعارض أنْ 

وإنْ يستحقُّ  البتَّة،  برضر  ليس  املعايص  عٰىل  بعض    ه  يف  كان 

االسترضار   يقارب  فال  تقتضيه،  ألُمور  به  استرضَّ  قد  األحوال 

بالعقاب الدائم. فالنظر يف معرفة اهللا تعاٰىل واجب عٰىل كلِّ حاٍل،  

فه من الرضر   ز به من الرضر األعظم الذي ال يقابله ما يتخوَّ ليتحرَّ

 امك يف املعايص.باالهن

 . وأمثلة الوجه الثاين كثرية موجودة. وهذا وجه قويٌّ 

أنْ  ا  إمَّ فيه:  القول  وجه    ومجلة  وال  أمارة،  بال  ختويفًا  يكون 

ل   يتحمَّ لرضب  ختويفًا  أو  منه،  َف  ُخوِّ الذي  الرضر  وقوع  يقتيض 

التحرُّ  جنب  يف  املضارِّ مثله  من  إنَّ   ز  قوهلم:  وذلك  العظيمة، 
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يردُّ  إنْ   املعارض  تأمن   بأنَّك  وال  وكلفة،  ة  مشقَّ لت  حتمَّ نظرت 

فتُ  إليه  قصدت  بام  ختطئ  ال  ر، عجِّ بأنَّك  مؤثِّ غري  وهذا  الراحة.  ل 

حتمُّ  من  ألنَّ  النظر  إمهال  من  خيافه  وأيرس ممَّا  أهون  النظر  ة  مشقَّ ل 

العقاب العظيم. وهذا أيضًا يقتيض سقوط النظر يف مصالح الدنيا 

 . ةها هبذه العلَّ كلِّ 

إنْ ١٧٩[[ص  / أنَّك  تأمن  ال  وكقوهلم:  تعاٰىل    ]]  اهللا  عرفت 

مل تعرفه مل يعاقبك. وهذه األمارة عليه يف العقل، فال   نْ إعاقبك، و

يعارض ما عليه من األمارات. واألقرب يف العقول: أنَّ املنعم إذا 

 عرف وُأطيع كانت السالمة منه أوٰىل.

أنْ  تأمن  ال  سفيه  ولقوهلم:  إله  لك  عاقبك.    إنْ   يكون  عرفته 

من عقابه بيشء،  ز  ُيتحرَّ السفيه ال  أمارة، وألنَّ  أيضًا يف  هذا  ألنَّ 

 يعاقب بالنظر واإلخالل به معًا. وجيوز أنْ 

متقارب،   فإنَّه  نذكره،  مل  عامَّ  اجلواب  عٰىل  ُينبِّه  ذكرناه  وما 

 واجلملة التي عقدناها كافية فيه. 

اقل معرفته، وأنَّ املعرفة  عفصل: يف أنَّه تعاٰىل موجب عٰىل كلِّ  

 ة ال تقوم يف اللطف مقام املكتسبة وما يتَّصل بذلك:الرضوريَّ 

أنَّ   هي  كانت  إذا  تعاٰىل  اهللا  معرفة  وجوب  جهة  أنَّ  اعلم 

اللطف يف التكليف ال يتمُّ إالَّ هبا فال بدَّ من عمومها لكلِّ مكلَّف،  

بيَّنَّ مقام  وإذا  يقوم  أنَّ الرضورة يف ذلك ال  بدٌّ  اا  يكن  مل  الكتساب 

 من تكليف املعرفة.

من   ألنَّ  هبا،  إالَّ  يتمُّ  ال  التكليف  يف  اللطف  إنَّ  قلنا:  وإنَّام 

صارف   الفعل  يف  بالرضورة  العلم  أنَّ  يشتبه  ال  الذي  أنَّ  املعلوم 

داعٍ  فيه  وبالنفع  يستحقُّ   عنه  أنَّه  املكلَّف  علم  وإذا  عٰىل   إليه، 

الطاعة ثوابًا جزيالً، كان ذلك أقرب له    املعصية عقابًا عظيًام وعىلٰ 

 ب املعصية. إٰىل فعل الطاعة وجتنُّ

إالَّ  يصحُّ  ال  والعقاب  الثواب  باستحقاق  العلم  أنَّ  ومعلوم 

بعد املعرفة باهللا تعاٰىل وبصفاته وحكمته وأنَّه عامل لنفسه، وال جيوز  

املستحقِّ   أنْ  مقدار  ل  جيهل  قادر  وأنَّه  يفعله،  فال  الثواب  فسه نمن 

املستحقِّ  فعل  من  املنع  جيوز  العقاب،   وال  فعل  أو  الثواب  من 

احلقيقة العلم باستحقاق ]]  ١٨٠/[[ص    فالذي هو اللطف عٰىل 

  - وال بدَّ منه   - الثواب والعقاب، غري أنَّ ما ال يتمُّ هذا العلم إالَّ به  

 جاٍر جمرٰى اللطف يف احلاجة إليه، وتناول التكليف له.

ا الذي يد ة ال تقوم مقام املكتسبة  عٰىل أنَّ املعرفة الرضوريَّ لُّ فأمَّ

ة عظيمة لكي  ل مشقَّ أنَّ من حتمَّ ر  أنَّ من املعلوم املتقرَّ  يف اللطف: 

ذلك  فعل  إٰىل  أقرب  يكون  األغراض،  من  غرض  فعل  إٰىل  يصل 

ة.  ة يف الطريق إليه من إذا مل يكن عليه مشقَّ ل املشقَّ الغرض إذا حتمَّ

أنَّ  ترٰى  مأَال  تكلَّف  من  فإنَّه  ؤ  ليسكنها،  دار  بناء  يف  عظيمة  نة 

تلك   له  ُوِهبَت  إذا  منه  عليه  وأحرص  سكناها  إٰىل  أقرب  يكون 

ة؟ وكذلك من سافر إٰىل طلب العلم   إليه بال مشقَّ الدار ووصلت 

املشاقِّ  ل  التأدُّ واألدب وحتمَّ إٰىل  أقرب  يكون  والتعلُّ ،  إذا   م ممَّنب 

إليه العلامء يف   لده يف داره من غري كلفة. وأمثلة ذلك كثرية  بجاء 

 معروفة. 

وترصف   الواجب  فعل  إٰىل  وتدعو  ُتراد  إنَّام  املعرفة  كان  وإذا 

أنْ  وجب  القبيح،  فعل  الرضوريَّ   عن  تقوم  فيها ال  ة  مشقَّ وال  ة، 

 اه. مقام املكتسبة عٰىل ما بيَّنَّ

أنَّ  أ وممَّا يدلُّ أيضًا عٰىل ذلك:  وال أنفسنا حا قد علمنا يقينًا من 

ين إٰىل هذه املعارف، وإنَّام الكالم يف أحوال غرينا، أنَّنا غري مضطرِّ 

ة لبعض املكلَّفني، لوجب تساوي فلو كانت املعرفة تكون رضوريَّ 

  مجيعهم يف االضطرار إليها، ألنَّ الوجه الذي يقتيض يف بعضهم أنْ 

أنْ  يمكن  قائم يف اجلميع، ألنَّ الذي  املعرفة  إنَّ قي  يفعل هذه  ال: 

رضوريَّ  الغرض  كوهنا  ألنَّ  أو  اللطف،  باب  يف  وأقوٰى  أبلغ  ة 

أنْ  يوجبان  الوجهان  وهذان  العلم.  يف   حصول  اخللق  يتساوٰى 

 االضطرار إليها، وقد علمنا خالف ذلك. 

أنْ ١٨١[[ص  / يمكن  وليس  هو   ]]  الغرض  إنَّ  يقال: 

 حصول العلم، وال فرق بني االضطرار فيه واالكتساب، فهو خمريَّ 

بني فعل املعرفة ومن تكليفه هلا، وذلك أنَّه إذا أقام فعله تعاٰىل مقام 

 فعلنا يف ذلك كان تكليفنا املعرفة عبثًا بال فائدة.

الرضوريَّ  املعرفة  أنَّ  ذلك:  يف  أيضًا  يدلُّ  مقام وممَّا  قامت  لو  ة 

يفعلها فينا   املكتسبة فيام ذكرناه وكان تعاٰىل يف حكم املخريَّ من أنْ 

يفعلها تعاٰىل فيمن علم أنَّه يكفر،    اها، لوجب أنْ ُيكلِّفنا إيَّ   ني أنْ بو

 وقد علمنا خالف ذلك.

الرضوريَّ  املعرفة  أنَّ  نعلم  أيضًا  الطريقة  عٰىل  وهبذه  تزيد  ال  ة 

أنْ  أنَّه يكفر، بل ويف   املكتسبة، ألنَّه كان جيب  يفعلها يف من يعلم 

 كلِّ من ُكلَِّف. 

امل  فإنْ  كانت  لو  عٰىص  قيل:  ملا  القبائح  ارتفاع  يف  لطفًا  عرفة 

 عارف باهللا تعاٰىل.

يكون   املكلَّف  بأنَّ  لطف)  ا  (إهنَّ املعرفة:  يف  قولنا  معنٰى  قلنا: 

معها أقرب إٰىل فعل الواجبات وأبعد من فعل القبائح، وقد يكون  
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عٰىص وخالف. وال يلزم    قريبًا من الواجب وبعيدًا من القبيح وإنْ 

وج قلنا  ما  للداعي  وعٰىل  دة  مؤكِّ للواجبات  لة  مسهِّ النوافل  ب 

ب، والذي هو أصل   املقرِّ د ال جيب كام جيب  ل املؤكِّ إليها، واملسهِّ

 يف الدعاء والتقريب.

يبقٰى اهللا تعاٰىل من الزمان الذي   والصحيح أنَّ املكلَّف جيب أنْ 

ن فيه من مجيع كامل املعارف له باهللا تعاٰىل بأحواله وتوحيده   يتمكَّ

ترك عو أو  واجب  فعل  فيه  يمكنه  زمانًا  ذلك  بعد  ويبقٰى  دله، 

الواجبات   يف  اللطف  هو  املعرفة  بإجياب  الغرض  ألنَّ  قبيح، 

 العقلية، فال بدَّ ممَّا ذكرناه.

ما    فإنْ  يفعل  فلم  املعارف  ُكلَِّف  وقد  ن عٰىص  نا عمَّ قيل: خربِّ

اإلعراض،  إثبات  يف  مثالً  النظر  من  به  االبتداء  عليه  وجب 

املعصيةتأ  مع  إنَّه  يف  ١٨٢/[[ص    قولون:  النظر  ُيكلَّف   [[

خرج عن التكليف   األوقات املستقبلة أو يكون غري مكلَّف؟ فإنْ 

وإنْ  رشوطه؟  وتكامل  عقله  كامل  مع  عنه  خيرج  فكيف    بمعصية 

داخل بالنظر جاز   -وهو من عٰىص    -جاز هذا يف بعض العقالء  

 يف مجيعهم. 

الت  وإنْ  عن  خيرج  ال  لكنَّه  كقلتم:  عقله  كامل  مع  العقيل  ليف 

الً.   خيرج من تكليف حتديد النظر ثانيًا إذا عٰىص فيه أوَّ

قيل: وكيف خيرج عن وجوب النظر عليه مستقبالً، واخلواطر  

ل، فإنْ  جاز سقوط الوجوب    املخوفة واردة عليه كام كانت يف األوَّ

الً.   عنه ثانيًا جاز أوَّ

ل مكلَّف للنظر. قلتم: إنَّه بعد املعصية يف فإنْ   النظر األوَّ

إثبات  يف  النظر  يف  الً  أوَّ عٰىص  وقد  خيلو  ليس  لكم:  قيل 

أنْ  من  حدوث   اإلعراض  النظر يف  الثانية،  مكلَّفًا يف احلال  يكون 

كان القسم   اإلعراض أو استئناف النظر يف إثبات اإلعراض. فإنْ 

أنْ  وجب  ل  ألنَّ   األوَّ ر،  ويتعذَّ استحيل  ملا  مكلَّفًا  يصحُّ يكون  ال  ه 

أنْ  إثبات اإلعراض  املكلَّف يف هذه احلال وقد قرصَّ يف  يعلم   من 

 كان القسم الثاين وجب إذا ُكلَِّف استئناف النظر أنْ   حدوثها. وإنْ 

من   ألزمه  ما  مجيع  استئناف  من  فيه  ن  يتمكَّ الذي  الزمان  يبقٰى 

أو امتناع قبيح، وهذا أداء واجب   املعارف، ووقتًا بعده يصحُّ فيه 

 يبغي أبدًا.  يقتيض أنَّه إذا عٰىص أبدًا أنْ 

أنْ  يمكن  التقصري    وليس  بعد  كلَّفه  إذا  جيب  ال  إنَّه  يقال: 

ة التي يستويف فيها املعارف كام قلنا يف    التكليف الثاين أنْ  ُيبقيه املدَّ

ل ثابتة   ل، وذلك أنَّ العلَّة التٰى أوجبنا هلا البقاء األوَّ التكليف األوَّ

و الثاين.  املعرفة  كيف  واملقتيض حلسنه  فيه  العرض  ُيكلِّف نظر  يف 

قويٌّ  سؤال  وهذا  املعرفة؟  فيه  يصحُّ  الذي  الوقت  دون   ويقطع 

 الشبهة.

التقدير   عٰىل  هو  الذي  ل  األوَّ النظر  يف  العايص  أنَّ  واجلواب: 

يقترص   ]] إثبات اإلعراض، ال خيلو من أنْ ١٨٣/[[ص    النظر يف

كان   دة عليه أو مكلَّف بعده سواه، فإنْ ابه عٰىل املكلَّف من غري زي

أنْ  جيز  مل  ل  استئناف   األوَّ ل  األوَّ النظر  يف  تقصريه  بعد  ُيكلَّف 

النظر، ألنَّ الغرض يف تكليف النظر املعرفة، والغرض يف تكليف 

أنْ  قدَّ   املعرفة  وإذا  مل  يكون لطفًا،  ل  النظر األوَّ العايص يف  هذا  رنا 

التك من  القدر  إالَّ  يعصِ لُيكلَّف  لو مل  املعرفة    يف الذي  يف طريق 

اللطف   هذا  نفسه  ت  فوَّ وقد  فيه،  لطفاً  معرفته  وكان  لعرف 

وجه  فال  ل  األوَّ التكليف  عٰىل  زيادة  ُيكلَّف  مل  ولو  بمعصيته، 

يُ  إٰىل معرفة وغرض فيه. وإنْ ؤدِّ لتكليفه استئناف نظر ال  رنا   ي  قدَّ

زي ُكلَِّف  قد  النظر  ابتداء  يف  املقرصِّ  ل اأنَّ  األوَّ التكليف  عٰىل  دًة 

الذي لو ينظر وعرف لكانت معرفته لطفًا فيه، فال بدَّ من تكليفه  

ة التي يصحُّ فيها تكامل املعارف عٰىل ما  استئناف النظر وتبقية املدَّ

ي ذلك إٰىل ما ال هناية له  ؤدِّ يُ   ذكرناه يف احلال األُوٰىل. وال جيب أنْ 

التكلي ألنَّ  والتكليف،  البقاء  أنْ   فمن  بدَّ  وال  اهللا    منقطع،  يريد 

إٰىل   فينتهي احلال يف من عٰىص  متناهية،  غاية  إٰىل  املكلَّف  من  تعاٰىل 

 أنَّه ال جيب تكليفه استئناف النظر.

وليس جيب إذا قلنا: إنَّ العايص يف ابتداء النظر إذا كان مفتقرًا  

ل من غري زيادٍة عليه غري مكلَّف الستئ اف نبه عٰىل التكليف األوَّ

أنْ  النظر، بل    النظر  فة من ترك  املخوَّ يكون ممَّن يرد عليه اخلواطر 

فة. ال بدَّ من أنْ   ُيَرصف عن ذلك وُيلهٰى عن خطور اخلواطر املخوِّ

يكون بذلك فاقدًا لعقله ومسلوبًا متييزه، ألنَّ يف   وليس جيب أنْ 

ُأمور كثرية دينيَّ  فيها   ة، وعن الفكر ة ودنياويَّ العقالء من ينرصف عن 

  شاغلة وصوارف ملهية.  ف منها مع ظهور أماراهتا، ألسباب والتخوُّ 

]] وليس جيب إذا خرج من ذكرناه من تكليف ١٨٤[[ص  /

أنْ  أوضحناه  الذي  للوجه  النظر  التكليف   استئناف  عن  خيرج 

كاالمتناع من   العقيل،  التكليف  العقيل، ألنَّه ال جيوز خروجه عن 

ك، ألنَّ كامل العقل يقتيض ثبوت  ل الظلم وشكر النعمة وما أشبه ذ

هذا التكليف. وتكليف النظر إذا مل يكن طريقًا إٰىل املعرفة ال وجه 

فقد له رنا زواله  وقدَّ التخويف  واملنبِّه عليه  له  املوجب  وإذا كان   ،

 زال وجه وجوب النظر. 
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فرَّ   فإنْ  إذا  يستحقُّ  إنَّه  أتقولون:  النظر األوَّ قيل:  الذمَّ ط يف    ل 

فإنْ   والعقاب املستقبلة؟  األحوال  يف  النظر  ترك  ال    عٰىل  قلتم: 

أنْ  من  األوقات  هذه  من  النظر  أخرجتم  ذلك.  يكون    يستحقُّ 

والعقاب عٰىل ذلك أمجع.   قلتم: إنَّه يستحقُّ الذمَّ   واجبًا عليه. وإنْ 

الذمِّ  استحقاق  املكلَّف  [والعقاب  أوجبتم  عٰىل  ر  يتعذَّ ما  عٰىل   [

م منه، ألنَّ  النظر يف  عويستحيل  حييل وقوع  ل  النظر األوَّ صيته يف 

 الثاين والثالث عٰىل وجه يوجب العلم.

الذمَّ  يستحقُّ  إنَّام  املستقبلة   قلنا:  األوقات  يف  النظر  ترك  عٰىل 

ل، وإنْ كلِّ  كان هذا النظر املستأنف مع التقصري  ها إذا عٰىص يف األوَّ

عليه   ر  يتعذَّ ل  األوَّ تعذُّ   -يف  يف  ُأيت  نفسه    هرألنَّه  ِقبَل  وهو    -من 

تأيتِّ  من  التمكن  [من  ل  األوَّ يف  بتقصريه  نفسه  أخرج  ما  الذي   

أنْ  ولسنا  النظر،  من  عليه  األوقات    وجب  يف  النظر  إنَّ  نقول: 

ل ]، بل نقول: كان واجبًا عليه  اآلنفة جيب عليه وقد قٰىض يف األوَّ

ته [نفسه  ].فضيَّعه وفوَّ

صوم  ُكلَِّف  من  جمرٰى  ذلك  أنَّه    وجرٰى  له  أوِّ يف  فأكل  يوم 

الذمَّ  كلِّ   يستحقُّ  اليوم  صوم  يف  تفريطه  عٰىل  وإنْ والعقاب  كان    ه، 

ر عليه صيام باقيه، لكن ذلك التعذُّ  له ُيتعذَّ أوَّ ط يف صوم  ر  متٰى فرَّ

نفسه،  ِقبَل  من  فيه  وُأيت  جهته  فالذمُّ ١٨٥/[[ص    من  ه متوجِّ   ]] 

 نحوه عٰىل صيام مجيع اليوم.

القو وقت    لوهكذا  يف  كوز  مناولة  يف  عبده  أمر  من  يف 

قطع تلك املسافة  ط يف  أنَّ العبد متٰى فرَّ خمصوص وبينهام مسافة، 

كان بتفريطه يف قطع املسافة قد    فإنَّه مذموم عٰىل تلك املناولة، وإنْ 

رت عليه يف ذلك الوقت املخصوص، واللوم مع ذلك متوجِّ  ه  تعذَّ

 ملا ذكرناه.

األقاويل   من  العقاب اوالصحيح  استحقاق  يف  عٰىل   ملختلفة 

عٰىل   اإلخالل  أوقات  يف  يستحقُّ  أنَّه  املرتَّب:  بالنظر  اإلخالل 

الكلِّ  جزاء  يستحقُّ  ال  وأنَّه  بالنظر    تدريج،  اإلخالل  وقت  يف 

ل. وكذلك القول يف السبب واملسبَّب، وأنَّ ثواب املسبَّب أو  األوَّ

 . هعقابه يستحقُّ يف وقوعه دون حال وقوع سبب

يف    فإنْ  إالَّ  مثالً  للمكلَّف  تتكامل  ال  املعارف  كانت  إذا  قيل: 

العقليَّ  بطوهلا  ة  املدَّ هذه  يف  مكلَّفًا  وكان  وقت،  أفليس مائة  ات، 

أنْ  من  ُعِرَي  قد  ة  املدَّ هذه  طول  فيه؟    تكليفه  لطفًا  املعرفة  تكون 

ة جاز يف طوهلا.  وإذا جاز ذلك يف قصري املدَّ

ال   ة  املدَّ هذه  وجه  يقلنا:  عٰىل  املعرفة  وقوع  فيها  مكن 

من   بعده  وما  لطفًا،  يكون  عليه  الذي  الوجه  وهو  االكتساب، 

أنْ   األوقات وما    يمكن  فيه.  التكاليف  يف  لطفًا  املعرفة  تكون 

يستحيل فيه وقوع املعرفة ال حيمل ما يمكن وقوعها فيه عليه وال  

يُ  بام  للتشاغل  املرضوب  الزمان  أنَّ  وذلك  إليه،  إٰىل ؤدِّ يقاس  ي 

جهة  من  لطف  فيه  العقيل  للتكليف  يكون  ال  النظر  من  املعرفة 

 املعرفة.

أنْ  والعقاب يف هذه    ويمكن  الثواب  إنَّ ظنَّ استحقاق  يقال: 

من  كثري  يف  يقوم  وقد  يمكن سواه،  وليس  اللطف  يف  كاٍف  ة  املدَّ

 مقام العلم إذا مل يكن العلم. وهذه مجلة مقنعة.  املواضع الظنُّ 

   *   ** 

 ): هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض رشح مجل العلم والعمل/ السيِّ 

ف اهللا  : وقد كلَّ د املرتٰىض  قال السيِّ  مسألة:]] ١٢٣[[ص 

كلَّ  وهذا    تعاٰىل  تعاٰىل.  اهللا  معرفة  طريق  يف  النظر  عقله  أكمل  من 

ل الواجبات عٰىل العاقل، ألنَّ مجيعها     -ل  عند التأمُّ   - الواجب هو أوَّ

 ذلك فيه. زجيب تأخريه أو جيو

يُ  التي  املعرفة  وجوب  النظر  هذا  وجوب  إليها، ؤدِّ ووجه  ي 

العلم باستحقاق الثواب والعقاب الذي   وجهة وجوب املعرفة أنَّ 

 بحصول هذه املعرفة، إالَّ   هو لطف يف فعل الواجب العقيل ال يتمُّ 

 واجب.  ه بإالَّ ]] ١٢٤[[ص /الواجب  وما ال يتمُّ 

اهللا  كلُّ   رشح ذلك: تعاٰىل عقله وحصل فيه رشائط    من أكمل 

فًا، يكون مكلَّ   من أنْ   التكليف من القدرة واآللة وغري ذلك، ال بدَّ 

ه لو مل يكن كذلك لكان جعله عٰىل هذه الصفات عبثًا، ولكان  ألنَّ 

 ى بالقبيح، وذلك ال جيوز عٰىل احلكيم تعاٰىل.يكون مغرً 

املكلَّ وأوَّ  عٰىل  جيب  ما  املقصودة،  ل  األفعال  من  يف  ا ف  لنظر 

 طريق معرفة اهللا تعاٰىل.

ألنَّ وإنَّ  ذلك  قلنا  وسمعي.   ام  عقيل،  رضبني:  عٰىل    الواجبات 

ة،  بعد معرفة اهللا تعاٰىل ومعرفة النبوَّ فالسمعي ال يمكن معرفته إالَّ 

يتأخَّ   مبنيٌّ ]]  ١٢٥/[[ص    هألنَّ  وذلك  أوَّ عليهام،  عن  كامل  ر  ل 

 العقل.

العقليَّ  خلوُّ والواجبات  جيوز  ألهنَّ ا   ة  مجيعها  من  شكر  لعاقل  ا 

أنْ  وجيوز  كلِّ   النعمة،  نعمة  من  جيب   خيلو  اهللا فال  نعمة  أحد غري 

 شكره.

الدَّ  أنْ   ين وردُّ وقضاء  بأنْ   الوديعة جيوز  منهام،  يكون    خيلو  ال 

 عنده وديعة وال يكون عليه دين، فال جيب عليه واحد منهام. 
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فافأمَّ  الظلم والكذب والعبث،  من  بملا االمتناع  أنْ   هرجع    إٰىل 

 ف.ل فعل جيب عٰىل املكلَّ ال يفعل، والكالم يف أوَّ 

إرادة النظر فليست مقصودة بل هي تابعة للنظر وواجبة    افأمَّ 

 لوجوبه، فال يلزم عٰىل ما قلناه.

أنَّ  العاقل من  أوَّ   فبان من هذه اجلملة  ل فعل مقصود ال خيلو 

تعاىلٰ  اهللا  معرفة  النظر يف طريق  فأمَّ وجوبه عليه،  وجوب  ،  ا جهة 

أنْ  هو  النظر  فيتوصَّ   هذا  تعاٰىل،  اهللا  معرفة  إٰىل  به  طريق نَّ إل  ال  ه 

 ، الختالف العقالء فيه. ه ليس بمعلوم رضورةً سواه. ألنَّ 

أنْ  يمكن  السمع، ألنَّ علَ يُ   وال  تعاٰىل من جهة  ة  العلم بصحَّ   م 

بعد   يبَق   م به، فلم علَ يُ   أنْ   السمع فرع عٰىل معرفته تعاٰىل فال يصحُّ 

 طريق معرفته تعاٰىل النظر الذي ذكرناه.   أنَّ ذلك إالَّ 

أنَّ فأمَّ ]]  ١٢٦[[ص  / فهي:  املعرفة  وجوب  جهة  العلم    ا 

املكلَّ  لطف  مها  اللذين  والعقاب  الثواب  بفعل  باستحقاق  ف 

يصحُّ  ال  العقيل،  القبيح  من  واالمتناع  حصول إالَّ   الواجب  بعد   

ألنَّ  يستحقُّ املعرفة،  تع  ه  أنَّ امنه  علمنا  وقد  وعليه.  العلم   ٰىل 

 باستحقاق الثواب والعقاب لطف. 

أنَّ    ترٰى أنَّ أَال  عليه من فعل القبيح رضرًا زائدًا عٰىل    من علم 

، كان ذلك صارفًا له عن فعله. ومتٰى ما علمه من استحقاق الذمِّ 

أنَّ  زائدًا    يستحقُّ ]]  ١٢٧/[[ص    هعلم  الواجب  فعل  عٰىل  منافع 

 ٰىل فعله.إمن استحقاق املدح، كان ذلك داعيًا له  عٰىل ما علمه

إالَّ  والعقاب  الثواب  باستحقاق  العلم  يتّم  مل  معرفة وإذا  بعد   

  به.الواجب إالَّ  اهللا تعاٰىل وجبت معرفته، لوجوب ما ال يتمُّ 

 *   *   * 

 :)هـ٤٦٠الشيخ الطويس (ت   /ة)رسائل/ (مسائل كالميَّ ال

(٩٣[[ص   اهللا ١]]  معرفة  مسألة:  كلِّ  )  عٰىل  واجبة  تعاٰىل   

 مكلَّف، بدليل أنَّه منعم فيجب شكره فتجب معرفته.

 *   *   * 

 :)هـ٥٠٨ال (ت فتَّ الد بن حممّ )/ ١(ج روضة الواعظني 

 :ق هباجملس يف معرفة اهللا وما يتعلَّ  ]]١٣[[ص 

بأدلَّ اهللا تعاٰىل نبَّ   نَّ أعلم  ا ة، فقال يف سورة  ه عٰىل حدث العامل 
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السورة هذه  يف  تعاٰىل  ٰ   :وقال 
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] أو كالذي  ١٦٠  [البقرة:  �َسعْيا

 لخ. إ، مرَّ 

اهللا   عبد  أبو  عُ قال  أبو جعفر:  رزي: هو  وقال  أرميا،  ه،  و 

 .وقيل: هو اخلرض 

ملَّ  املقدس  بيت  هي  خرَّ والقرية  النرصا  بخت  هي    :وقيل  ،هبا 

 لوف حذر املوت.القرية التي خرج منها األُ 

 
َ
ٰ خ

َ َ
�  

ٌ
وقيل  :معناه  اُعُروِشهَ   اِو�َة عٰىل   :خالية،  قائمة  هي 

 أساسها وقد وقع سقفها.

تعاٰىل    إنَّ   :وقيل أوَّ أ اهللا  النهار،  ماته يف  مائة عام  ول  بعد  أحياه 

ْو َ�ْعَض يَْومٍ  فألجل ذلك قال: ،يف آخر النهار
َ
 أ
ً
التفت  ، ثمّ يَْوما

ْو َ�ْعَض يَْومٍ : ة من الشمس قالفرأٰى بقيَّ 
َ
 . أ

فوجد    ،وعنبًا   وتيناً   ه السنون كان عصرياً غريِّ والطعام الذي مل يُ 

 .، والتني والعنب كام جنيا مل يتغريَّ العصري حلواً 

 وأوالد أوالده شيوخ. ابعثه اهللا شاب�  :وقيل

املؤمنني    أنَّ   يورو أهله   اً رزيعُ   «إنَّ :  قال  أمري  من  خرج 

ثمّ  عام،  مائة  اهللا  فأماته  سنة،  مخسون  وله  حاملة،   ،بعثه  وامرأته 
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فرجع إٰىل أهله هو ابن مخسني سنة، فكان ابنه أكرب منه، وذلك من 

 آيات اهللا».
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فسأل اهللا  ،البحر وسباع اهلواء ودوابُّ  السباع تأكل منها سباع الربِّ 

 .]] حيييها١٥يريه كيف /[[ص  نْ أ تعاٰىل 

نمرود له يف اإل  :وقيل ده  حياء، وتوعُّ كان سبب ذلك منازعة 

ِ�َْطَمِ��  :  اهللا بحيث يشاهده، ولذلك قال  ييمل حي  اه بالقتل إنْ إيَّ 
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 ام سأل ذلك لقومه، كام سأل موسٰى الرؤية لقومه. وقال قوم: إنَّ 

إنَّ  يعلم ذلك علم عيان، بعد   نْ أ  ه أحبَّ ام سأله ألنَّ وقال قوم: 

 .به من االستدالل كان عاملاً  أنْ 
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 واحلامم. ،والطاووس، والغراب ،الطري هو: الديك :وقيل

وأيب  يورو جعفر  أيب  اهللا    عن  كانت    نَّ أ   عبد  اجلبال 

أُ   ويف  ،عرشة عنهام  رواية  هي    كانت  خرٰى  وقيل:  سبعة، 

 . أربعة

اإلشارة معناه  اآلية  يف  اهللا   ،والدعاء  دالئل  أعجب  من  وهذا 

 تعاٰىل. 

عمران:   آل  سورة  يف  تعاٰىل  مَ وقال  ا�س� ِق 
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 عٰىل حسن النظر. تدلُّ 

األنع تعاٰىل يف سورة   م:  اوقال 
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ىٰ وقوله يف هذه السورة: 
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 وذلك وعيد فيمن ال ينظر يف هذه اآليات.

 وقال فيها:  
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َك  ُءواا جَ إِذ

 َ
ُ

 هَ �
ْ
إِن ُروا 

َ
يَن َ�ف ِ

�
 ا�

ُ
ول

ُ
ق

َ
� 

َ
ونَك

ُ
 اِد�

َ
سَ ذ

َ
أ  

�
إِال لَِ�  ا  و�

َ ْ
  �اِطُ� األ

 ].٢٥ نعام:[األ

  فيها:  ىلٰ وقوله تعا
َ
 اَهللا ف

�
َب� َوا��وَ إِن

ْ
إٰىل قوله:   ...  ىٰ الُِق ا�

 
َ
 ِ� ذ

�
يَ إِن

َ
 لُِ�ْم آل

َ
ِمنُون

ْ
ْوٍم يُؤ

َ
 ].  ٩٩ - ٩٥ نعام:[األ �اٍت لِق

تعاٰىل يف سورة األعراف:   َق وذكر 
َ
ِي َخل

�
َر��ُ�ُم اُهللا ا�  

�
إِن

مَ  ي�اٍم  اوَ ا�س�
َ
أ ِست�ِة   �ِ رَْض 

َ
َواأل  اِت 

ُ
اْستَوَ � ٰ   ىٰ م� 

َ َ
�    �ِ

ْ
غ

ُ
� َعرِْش 

ْ
ال

راٍت  
�
َمَر َوا��ُجوَم ُ�َسخ

َ
ق
ْ
ْمَس َوال

�
 َوا�ش

ً
بُُه َحثِ�ثا

ُ
ْطل

َ
 ا��هاَر �

َ
يْل

�
ا�ل

 
َ

ال
َ
أ ِرِه 

ْ
�
َ
بَ بِأ

َ
� ُر 

ْ
�
َ ْ
َواأل ُق 

ْ
َل
ْ
ا�  ُ

َ
� عَ  

ْ
ال رَب�  اُهللا  ِمَ�  ارََك 

َ
 �ا�

 ].٥٤ عراف:[األ

ْمَس ِضيَ هُ وقال تعاٰىل يف سورة يونس:  
�
 ا�ش

َ
ِي َجَعل

�
اًء  َو ا�

رَُه  د�
َ
َوق  

ً
نُورا َمَر 

َ
ق
ْ
نَِ�  ]]  ١٦/[[ص    َوال ا�س� َعَدَد  ُموا 

َ
ِ�َْعل  

َ
َمناِزل

ِسَ 
ْ
مَ َوا�  اَب 

َ
ذ اُهللا  َق 

َ
َخل يَ ا 

َ ْ
األ  

ُ
ل ص�

َ
ف

ُ
� َق� 

ْ
بِا�  

�
إِال  

َ
ْوٍم �ِك

َ
لِق اِت 

 
َ
ُمون

َ
ْعل

َ
�� :٥ [يونس.[ 

إبراهي  سورة  يف  تعاٰىل  مَ :  م وقال  ا�س� َق 
َ
َخل ِي 

�
ا� اِت اوَ اُهللا 

مَ   ِمَن ا�س�
َ

َزل
ْ
ن
َ
رْضَ َوأ

َ
َرَج ِبِه ِمَن ا��َمرَ اِء مَ َواأل

ْ
خ

َ
أ
َ
ْم اًء ف ُ�

َ
 ل

ً
اِت ِرْزقا

هَ 
ْ
�
َ ْ
ُم األ ُ�

َ
َر ل

�
ِرِه وََسخ

ْ
�
َ
ِر ِبأ َحْ

ْ
ِرَي ِ� ا�  ِ�َجْ

َ
ك

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ُم ال ُ�

َ
َر ل

�
اَر وََسخ

مَْس وَ   �
�
ُم ا�ش ُ�

َ
َر ل

�
َمَر دَ وََسخ

َ
ق
ْ
 َوا��هَ ال

َ
يْل

�
ُم ا�ل ُ�

َ
َر ل

�
ِ وََسخ

ْ
اَر اِئبَ�

 مَ َوآتَ   �
� ُ

ْم ِمْن �  ا�ُ
َ

وا ِنعَْمَت اِهللا ال ُعد�
َ
� 

ْ
ُُموُه َوِ�ن ْ�

َ
ُصوها ا َسأ

ْ ُ
� 

سَ 
ْ
� ِ

ْ
 اإل

�
اٌر  ِإن

�
ف

َ
وٌم ك

ُ
ل ظَ

َ
 ل

َ
  ]. ٣٤  -  ٣٢  براهيم: إ [  �ان

النحل:   يف  تعاٰىل  سَ وقوله 
ْ
� ِ

ْ
اإل َق 

َ
ل  اخَ

َ
 ن

َ
إِذ

َ
ف ٍة 

َ
ْطف

ُ
� ِمْن  َو    هُ ا 

ِصيٌم ُمبٌِ�   . ]٤ [النحل: �خَ

السورة:   هذه  عَ ويف 
ْ
�
َ ْ
األ  �ِ ْم  ُ�

َ
ل  

�
ْم َو�ِن ْسِقي�ُ

ُ
� ةً  َ ِع�ْ

َ
ل اِم 

 خَ 
ً
َنا

َ
ْرٍث وَدٍَم �

َ
ِ ف

ْ
ا ِ� ُ�ُطونِِه ِمْن بَ� اِر�َِ�  ِ�م�

�
 �ِلش

ً
 سائِغا

ً
  �ا�ِصا

 
َ ْ
َواأل ا��ِخيِل  َمراِت 

َ
�   َوِمْن 

ً
َوِرْزقا  

ً
را

َ
َسك ُه 

ْ
ِمن  

َ
ون

ُ
ت�ِخذ

َ
� ناِب 

ْ
ع

 
ً
ذلك الرشاب حيصل بإهلام اهللا    نَّ أل  ،]٦٧و  ٦٦  [النحل:  َحَسنا

 وكذلك فيام حيصل من أنواع احلرير. ،تعاىلٰ 

طه:   سورة  يف  تعاٰىل   وقال 
ً
دا

ْ
َ�ه رَْض 

َ
األ ُ�ُم 

َ
ل  

َ
َجَعل ِي 

�
ا�

ِمنَ   
َ

َزل
ْ
ن
َ
َوأ  

ً
ُسبُال ِ�يها  ْم 

ُ
�

َ
ل  

َ
ك

َ
بِِه   وََسل نا 

ْ
رَج

ْ
خ

َ
أ
َ
ف ماًء  ماِء  ا�س�

ْزوَ 
َ
بَ أ

َ
� ِمْن   

ً
ٰ اجا ��

َ
ش    �  اٍت 

َ
ذ  �ِ  

�
إِن ْم 

ُ
عاَم�

ْ
ن
َ
أ َوارَْعْوا  وا 

ُ ُ
�  

َ
�ِك

يَ 
َ

ٰ آل
َ

وِ� ا���
ُ
 ].٥٤و ٥٣ [طه: � اٍت ِأل

األنبياء:   سورة  يف  تعاٰىل  مَ َومَ وقال  ا�س� نَا 
ْ
ق
َ
َخل رَْض ا 

َ
َواأل اَء 

نَُهمَ َومَ 
ْ
 ا بَ�

َ
 . ]١٦ نبياء:[األ � �َ ِعبِ ا ال

فيها مَ   :وقال  ا�س�  
�
ن

َ
أ ُروا 

َ
َ�ف يَن  ِ

�
ا� يََر  ْم 

َ
َو�

َ
رَْض اوَ أ

َ
َواأل اِت 

 
َ
� 

َ
ن
ْ
تَق

َ
ف

َ
�  

ً
قا

ْ
َرت تا 

َ
مَ ن

ُ
 اه

َ
ن
ْ
وََجَعل مَ ا 

ْ
ا� ِمَن   ا 

َ
ال

َ
ف
َ
أ  � َ

� ٍء  ْ َ
�  

� ُ
�   اِء 

 
َ
ِمنُون

ْ
 .]٣٠ نبياء:[األ � يُؤ

تعاٰىل يف سورة احلّج  تَ :  وقال  ْم 
َ
�
َ
َمْن ِ�  رَ أ  ُ

َ
� �َْسُجُد   اَهللا 

�
ن

َ
أ  
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مَ  بَ اوَ ا�س� ِ
ْ
َوا� َوا��ُجوُم  َمُر 

َ
ق
ْ
َوال ْمُس 

�
َوا�ش رِض 

َ ْ
األ  �ِ َوَمْن    اِت 

ُ
ال

 
َ
َعذ

ْ
ال يِْه 

َ
َعل َحق�  ثٌِ� 

َ
َو� ا��اِس  ِمَن  ثٌِ� 

َ
َو� َواب�  َوا�� َجُر 

�
  اُب َوا�ش

 ].١٨ :[احلّج 

 يَ   : وذكر فيها
�
�
َ
يَن  ُ�ِ َها ا��اُس  ا أ ِ

�
 ا�

�
ُ إِن

َ
اْستَِمُعوا �

َ
 ف

ٌ
َب َمثَل

  
ْ
َو�ِن  ُ

َ
� تََمُعوا 

ْ
اج ِو 

َ
َو�  

ً
بابا

ُ
ذ وا 

ُ
ق
ُ
ل
ْ َ
� ْن 

َ
ل اِهللا  ُدوِن  ِمْن   

َ
ُعون

ْ
تَد

 
َ

ال  
ً
ئا

ْ
�

َ
ش باُب 

�
ا� بُْهُم 

ُ
الُِب �َْسل الط�  

َ
َضُعف ُه 

ْ
ِمن وُه 

ُ
ِقذ

ْ
�َْسَ�ن  

وُب  
ُ
َمْطل

ْ
رِ مَ   �َوا�

ْ
د

َ
َدُروا اَهللا َحق� ق

َ
ِوي� َعِز�ٌز  ِه ا ق

َ
ق
َ
 اَهللا ل

�
  � إِن

 .]٧٤و ٧٣ :[احلّج 

النور سورة  يف  تعاٰىل  مَ   :وذكر  ِمْن  َداب�ٍة   
� ُ

� َق 
َ
َخل اٍء  َواُهللا 

 ٰ
َ َ

ْمِ� �
َ
ُهْم َمْن �

ْ
ِمن

َ
ٰ   ف

َ َ
ْمِ� �

َ
ُهْم َمْن �

ْ
ُهْم    َ�ْطنِِه َوِمن

ْ
ِ َوِمن

ْ
�

َ
ل
ْ
رِج

 ٰ
َ َ

ْمِ� �
َ
ُق اهللاُ   َمْن �

ُ
ل
ْ َ
ْر�ٍَع �

َ
  مَ أ

َ
 .]٤٥ [النور: اءُ ا �َش

النمل سورة  يف  مَ   :وذكره  ا�س� َق 
َ
َخل ْن  م�

َ
رَْض  اوَ أ

َ
َواأل اِت 

مَ  ا�س� ِمَن  ْم  ُ�
َ
ل  

َ
َزل

ْ
ن
َ
مَ َوأ نَ اِء 

ْ
َ�ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ف َحدَ اًء  بِِه   ا 

َ
ذ مَ ائَِق  َجٍة 

ْ
َ�ه ا  اتَ 

 
َ
َجَرهَ �

َ
ش بِتُوا 

ْ
تُ�  

ْ
ن

َ
أ ْم  ُ�

َ
ل  

َ
قوله  ...  ان تُْم    :إٰىل 

ْ
ن
ُ
ك  

ْ
إِن

 ]. ٦٤ - ٦٠[النمل:  � �َ اِدقِ َص 

الروم:  ١٧[[ص  / سورة  يف  تعاٰىل  وقال   [[ َآي   َوِمْن 
ْ
ن

َ
أ اتِِه 

 
َ
إِذ م� 

ُ
� تُراٍب  ِمْن  ْم  ُ�

َ
ق
َ
ل   خَ

َ
ون ُ�َِ�

ْ
ن
َ
�  ٌ َ�َ� تُْم 

ْ
�
َ
أ   �ا 

 ].٢٠ [الروم:

السورة:   هذه    ويف 
ً
َسحابا ثُِ� 

تُ
َ
� �اَح  ا�ر�  

ُ
يُرِْسل ِي 

�
ا� اُهللا 

ُسُطُه ِ� ا�
ْ
يَ�

َ
 س� �

َ
 �َش

َ
يْف

َ
ُرُج  ماِء ك

ْ َ
� 

َ
ق

ْ
وَد

ْ
َى ا� َ�

َ
 ف

ً
ُه ِكَسفا

ُ
َعل

ْ َ
اُء َو�

 
َ

َص ِمْن ِخال
َ
إِذا أ

َ
 ِ�ِ ف

َ
 اُء ِمْن ِعبَ اَب بِِه َمْن �َش

َ
 اِدهِ إِذ

َ
ون ُ�ِ

ْ
ْم �َْستَ� ا هُ

�   
َ
�  

ْ
ُمبِْلِسَ�  َو�ِن

َ
� بِْلِه 

َ
� ِمْن  يِْهْم 

َ
َعل  

َ
ل � يُ�َ  

ْ
ن

َ
أ بِْل 

َ
� ِمْن   �نُوا 

ُظرْ 
ْ
ا�

َ
ٰ   ف

َ
   إِ�

َ
 آث

َ ْ
ِ األ

ْ
 يُ�

َ
ف

ْ
ي
َ
َِت اِهللا ك ْ

 اِر رَ�
َ
 ذ

�
 َ�ْوتِها إِن

َ
د

ْ
 َ�ع

َ
  رْض

َ
�ِك

 ٰ
َ

َمْو�
ْ
ِ ا�

ْ
ُم�

َ
�   ٰ

َ َ
ِديٌر    وَُهَو �

َ
ٍء ق ْ َ

� 
� ُ

نَ   ��
ْ
رَْسل

َ
أ  ْ�ِ

َ
وْهُ  َول

َ
َرأ

َ
 ف

ً
ا ِر�ا

  
َ
ُرون

ُ
ف

ْ
وا ِمْن َ�ْعِدهِ يَ�

�
َظل

َ
ا ل ر�

َ
   �ُ�ْصف

َ
 ال

َ
ك

�
إِن

َ
ْسِمُع اف

ُ
�  

ْ
� ٰ

َ
   َمْو�

َ
  َوال

 
َ
�َء إِذ م� ا�� ْسِمُع ا�ص�

ُ
بِِر�َن �

ْ
ْوا ُمد

�
 ]. ٥٢ - ٤٨[الروم:  �ا َو�

لقامن سورة  يف  مَ   :وذكر  ُ�ْم 
َ
ل َر 

�
َسخ اَهللا   

�
ن

َ
أ تََرْوا  ْم 

َ
�
َ
ِ�  أ ا 

مَ  رِض اِت َومَ اوَ ا�س�
َ ْ
 ]. ٢٠ [لقامن: ا ِ� األ

فاطر:   سورة  يف  اَهللا  وقال   
�
ن

َ
أ تََر  ْم 

َ
�
َ
 أ

َ
مَ أ ا�س� ِمَن   

َ
َزل

ْ
مَ ن اًء اِء 

نَ 
ْ
رَج

ْ
خ

َ
أ
َ
َمرَ ف

َ
بَ ا بِِه � ِ

ْ
وانُها َوِمَن ا�

ْ
�
َ
أ  

ً
تَِلفا

ْ ُ
ٌر  اٍت �

ْ ُ
 وَ�

ٌ
 �ِيض

ٌ
د

َ
اِل ُجد

هَ 
ُ
وا�

ْ
�
َ
 أ

ٌ
تَِلف

ْ ُ
رَ �

َ
  ا وَغ

ٌ
عَ   �ا�ِيُب ُسود

ْ
�
َ ْ
َواب� َواأل اِم  َوِمَن ا��اِس َوا��

وَ 
ْ
�
َ
 أ

ٌ
تَِلف

ْ ُ
هُ �

ُ
 ]. ٢٨و ٢٧ [فاطر: ان

نَ تعاٰىل يف سورة يس:    لوقا
ْ
يَ�

ْ
ح

َ
 أ

ُ
َميْتَة

ْ
رُض ا�

َ ْ
ُهُم األ

َ
� 

ٌ
ا  اهَ َوآيَة

 
َ
ن
ْ
رَج

ْ
خ

َ
هَ َوأ

ْ
ِمن   ا 

َ
ون

ُ
ل
ُ
�

ْ
يَأ ُه 

ْ
ِمن

َ
ف َحب�ا     �ا 

َ
ن
ْ
ِ�يهَ وََجَعل ِمْن  ا  اٍت 

�
َجن ا 

نَ 
ْ
�

َ
يٍل َوأ ِ

َ
ْرنَ � ج�

َ
ُعيُوِن  ا ِ�يهَ اٍب َوف

ْ
َمِرِه َومَ   �ا ِمَن ال

َ
وا ِمْن �

ُ
ل
ُ
�

ْ
ا  ِ�َأ

 
َ
 َعِمل

َ
ال

َ
ف
َ
يِْديِهْم أ

َ
ُه أ

ْ
 ت

َ
ُرون

ُ
ك

ْ
 ].  ٣٥ - ٣٣[يس:  � �َش

مَ وقال تعاٰىل يف سورة الزمر:   َق ا�س�
َ
َق�  اوَ َخل

ْ
رَْض بِا�

َ
اِت َواأل

 ٰ
َ َ

� 
َ

يْل
�
ُر ا�ل ُر ا��هَ   يَُ�و� ٰ ا��هاِر َو�َُ�و�

َ َ
ْمَس    اَر �

�
َر ا�ش

�
يِْل وََسخ

�
ا�ل

 
َ
ِري ِأل

ْ َ
� 

� ُ
َمَر �

َ
ق
ْ
 جَ َوال

َ
ال

َ
اُر ٍل ُ�َس�� أ

�
ف

َ
غ
ْ
َعِز�ُز ال

ْ
ُ�ْم   � ُهَو ال

َ
ق
َ
َخل

ٍس وَ 
ْ
ف
َ
هَ ِمْن �

ْ
 ِمن

َ
م� َجَعل

ُ
 ]. ٦و  ٥ [الزمر:  اا َزوَْجهَ اِحَدةٍ �

عَ وقال يف سورة غافر:  
ْ
�
َ ْ
ُ�ُم األ

َ
 ل

َ
ِي َجَعل

�
بُوا  اُهللا ا�

َ
ْك َ

اَم �ِ�

هَ 
ْ
هَ ِمن

ْ
  ا َوِمن

َ
ون

ُ
ل
ُ
�

ْ
ُ�ْم ِ�يهَ   �ا تَأ

َ
يْهَ ا َمنَ َول

َ
وا َعل

ُ
غ
ُ
  ا حَ افُِع َوِ�َبْل

ً
اَجة

يْهَ 
َ
ْم وََعل

ُ
ٰ ِ� ُصُدوِر�

َ َ
  ا َو�

َ
ون

ُ
َمل

ْ ُ
ِك �

ْ
ل
ُ
ف
ْ
 ]. ٨٠و  ٧٩[غافر:   � ال

آخره يف  آيَ   :وذكر  آيَ َو�ُِر�ُ�ْم  ي� 
َ
أ
َ
ف اِهللا  اتِِه  اِت 

 
َ
ِكُرون

ْ
ن
ُ
� � :٨١ [غافر .[ 

السجدة:   حم  سورة    ويف 
َ
ُرون

ُ
ف

ْ
�َ

َ
� ُ�ْم 

�
إِن

َ
أ  

ْ
ل

ُ
ِي  بِ ق

�
ا�

 
َ
ذ  

ً
دادا

ْ
ن
َ
أ  ُ

َ
�  

َ
ون

ُ
َعل

ْ َ
َو�  ِ

ْ
يَْوَم�  �ِ رْضَ 

َ
األ َق 

َ
ل رَب�  خَ  

َ
�ِك

عَ 
ْ
ِم�َ ال

َ
 ] إٰىل آخر السورة. ٩ لت:[فصِّ  � ا�

عسق:   حم  مَ   ِهللاِ وقال يف  ا�س�  
ُ

ك
ْ
مَ اوَ ُ�ل ُق 

ُ
ل
ْ َ
� رِض 

َ ْ
َواأل ا  اِت 

 
َ
 �َش

َ
َهُب �َِمْن �َش

َ
 اُء إِنَ اُء �

َ
 َو�ََهُب �َِمْن �َش

ً
وَر  ااثا

ُ
ك

�
ْو يَُزو�ُجُهْم    �ُء ا�

َ
أ

رَ 
ْ
ك

ُ
 َو�ِنَ ذ

ً
 انا

َ
 َمْن �َش

ُ
َعل

ْ َ
 َو�

ً
 اثا

ً
 ]. ٥٠و  ٤٩  :ىٰ [الشور اُء َعِقيما

اجلاثية:   سورة  يف  مَ وقال  ا�س�  �ِ  
�
يَ اوَ إِن

َ
آل رِض 

َ ْ
َواأل اٍت اِت 

ِمنَِ�  
ْ
ُمؤ

ْ
َومَ   ��ِل ْم  ِق�ُ

ْ
ل خَ دَ َوِ�  ِمْن   

�
بُث

َ
� آيَ ا  ْومٍ اب�ٍة 

َ
لِق   اتٌ 

  
َ
   �يُوقِنُون

َ
تِال

ْ
َومَ َواخ َوا��هاِر  يِْل 

�
ا�ل مَ ِف  ا�س� ِمَن  اُهللا   

َ
َزل

ْ
ن
َ
أ اِء ا 

يَ ]]  ١٨[[ص  /
ْ
ح

َ
أ
َ
ف ِرْزٍق  َ�ْوتِهَ ِمْن  َ�عْدَ  رْضَ 

َ
األ بِِه  �ِف  ا  ِ

ْ
َوتَ� ا 

�اِح آيَ   ا�ر�
َ
ون

ُ
ْعِقل

َ
ْوٍم �

َ
 ]. ٥ - ٣[اجلاثية:  �اٌت لِق

النجم:   سورة  يف  وَ وقال 
ُ
ه ُه 

�
ن
َ
   َوأ

َ
بْ�

َ
َوأ  

َ
َحك

ْ
ض

َ
ُه    �  ىٰ أ

�
ن
َ
َوأ

مَ 
َ
أ َو 

ُ
يَ ه

ْ
ح

َ
َوأ  

َ
   �ا  ات

ُ ْ
َواأل َر 

َ
ك

�
ا�  ِ

ْ
وَْج� ا�ز� َق 

َ
ل

َ
خ ُه 

�
ن
َ
َ�ٰ َوأ

ْ
ِمْن   �  ن

 
َ
إِذ ٍة 

َ
ْطف

ُ
� ٰ�َ

ْ
م

ُ
�    �  ا 

ُ ْ
األ  

َ
ة
َ
أ
ْ
ش

�
ال� ِه 

ْ
ي
َ
َعل  

�
ن

َ
رَ َوأ

ْ
َ�ٰ   �  ىٰ خ

ْ
غ

َ
أ َو 

ُ
ُه ه

�
ن
َ
 َوأ

 ٰ�َ
ْ
ق
َ
ا�  �  َوأ رَب�  ُهَو  ُه 

�
ن
َ
 َوأ

�
َ�   �  ىٰ ْعرَ ش  

َ
ك

َ
ل
ْ
ه

َ
أ ُه 

�
ن
َ
 َوأ

ُ ْ
األ  

ً
ٰ دا

َ
  �  و�

مَ 
َ
ُموَد �

َ
ٰ َو�

َ
�ْ�

َ
   �  ا أ

ُ
بْل

َ
ْوَم نُوٍح ِمْن �

َ
] إٰىل  ٥٢  -  ٤٣[النجم:    َوق

 ذلك أقوٰى يف الداللة عليه.  وكلُّ  ،آخر ما ذكره

الرمحن:   سورة  يف  تعاٰىل  ُن  وقوله 
ْ

    �ا�ر��
َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ال َم 

�
  �َعل

سَ 
ْ
� ِ

ْ
اإل َق 

َ
  َخل

َ
َيَ   �ان

ْ
َمُه ا�

�
  َعل

َ
ِ�ُْسبَ   �ان َمُر 

َ
ق
ْ
َوال ْمُس 

�
  �اٍن  ا�ش

َجُر �َْسُجدَ 
�
مَ   �اِن  َوا��ْجُم َوا�ش َعهَ َوا�س�

َ
ِم�َ اَء َر�

ْ
  ا َووََضَع ا�

َ
  �ان

ِم�َ 
ْ
ا�  �ِ ْوا 

َ
ْطغ

َ
�  

�
ال

َ
   �اِن  أ

َ
َوال ِقْسِط 

ْ
بِال  

َ
َوْزن

ْ
ا� ِ�يُموا 

َ
وا  َوأ ُ�ِ

ْ ُ
�  

ِم�َ 
ْ
  ا�

َ
   �ان

َ ْ
 رَْض وََضَعهَ َواأل

َ ْ
 ِ�يهَ   �اِم  نَ ا �ِأل

َ
 ا ف

َ
 ذ

ُ
ل

ْ
 َوا��خ

ٌ
اُت  اِكَهة

مَ 
ْ
�

َ ْ
َ   �اِم  األ

ْ
� ِف َوا�ر�

ْ
َعص

ْ
و ال

ُ
َب� ذ

ْ
  َوا�

ُ
   �ان

َ
ي� آال

َ
بِأ

َ
مَ ف

ُ
ا  ِء َر���

بَ 
�
 ]. ١٣ - ١[الرمحن:  �اِن تَُ�ذ
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امللك:   سورة  يف  تعاٰىل  ٰ وقال 
َ

إِ� يََرْوا  ْم 
َ
َو�

َ
   أ

َ
ْو�

َ
ف  ِ�ْ

ُهْم  الط�

مَ َص  َن 
ْ

بِض
ْ
َو�َق اٍت 

�
ٍء  اف ْ َ

�  
�

بُِ�ل ُه 
�
إِن ُن 

ْ
ا�ر��  

�
إِال ُهن� 

ُ
ْمِسك

ُ
� ا 

 ].١٩ [امللك: � بَِص�ٌ 

نوح:   سورة  يف  تعاٰىل  َسبَْع  وقال  اُهللا  َق 
َ
َخل  

َ
يْف

َ
ك تََرْوا  ْم 

َ
�
َ
أ

ِطبَ اوَ َسمَ    اٍت 
ً
ْمَس   �اقا

�
ا�ش  

َ
وََجَعل  

ً
نُورا ِ�يِهن�  َمَر 

َ
ق
ْ
ال  

َ
  وََجَعل

 َ�ِ  
ً
بَ   �اجا

َ
رِض �

َ ْ
َ�تَُ�ْم ِمَن األ

ْ
ن
َ
  َواُهللا أ

ً
م� يُِعيُدُ�ْم ِ�يهَ   �اتا

ُ
ا �

رَ 
ْ
إِخ رُِجُ�ْم 

ْ ُ
  َو�

ً
�ِسَ   �اجا رَْض 

َ
األ ُ�ُم 

َ
ل  

َ
َجَعل   َواُهللا 

ً
  �اطا

هَ 
ْ
وا ِمن

ُ
ك

ُ
 فِجَ لِ�َْسل

ً
 ا ُسبُال

ً
 ]. ٢٠ - ١٥ [نوح: �اجا

عمَّ  سورة  يف   يتسائلون:    وذكر 
ْ َ
� ْم 

َ
�
َ
 عَ أ

َ ْ
األ ِ�هَ ِل    رَْض 

ً
  �ادا

بَ  ِ
ْ
ْوتَ َوا�

َ
 أ

َ
  ال

ً
نَ   �ادا

ْ
ق
َ
ْزوَ وََخل

َ
  اُ�ْم أ

ً
نَ   �اجا

ْ
  ا نَْوَمُ�ْم ُسبَ وََجَعل

ً
اتا

� ...   :إٰىل قوله 
َ
ف
ْ
ل
َ
 وََجن�اٍت أ

ً
 ].١٦ - ٧[النبأ:  �افا

َحٌد  وقال تعاٰىل:  
َ
 ُهَو اُهللا أ

ْ
ل

ُ
َمُد    �ق ْم    �اُهللا ا�ص�

َ
َو� ْم يَِ�ْ 

َ
�

 ْ
َ

َحدٌ    �  يُو�
َ
أ  

ً
وا

ُ
ف

ُ
ك  ُ

َ
� ْن  يَ�ُ ْم 

َ
،  ] ٤  -  ١[اإلخالص:    �َو�

لنا   ْف  وِص وبنيِّ  ْب انِس ( :املرشكني قالوا لرسول اهللا   نَّ : إيقال

السورة)كربَّ  هذه  تعاٰىل  اهللا  فأنزل  ُس   ،،  سورة  مِّ ولذلك  يت 

 ، وسورة الوالية. خالص، وسورة نسبة الربِّ اإل

املؤمنني    يورو أمري  ق نَّ أ   عن  َحدٌ «:  لاه 
َ
أ بال    اُهللا 

َمدُ ،  تأويل عدد ْم يَِ�ْ بال تبعيض به، و  اُهللا ا�ص�
َ
�   فيكون إهلا

ْ و   ،مشاركاً 
َ

ْم يُو�
َ
�   ًهالكاً   فيكون موروثا  ،  

ً
وا

ُ
ف

ُ
ُ ك

َ
ْن � ْم يَ�ُ

َ
َو�

َحدٌ 
َ
 ».  �أ

أدلَّ   نَّ أ واعلم   القرآن  قد ذكر يف  تعاٰىل  حدوث اهللا  ة كثرية عٰىل 

أكثر    العامل وعىلٰ  إثباته وإثبات صفاته وما ال جيوز عليه وما جيوز 

هذا القدر كفاية    ام مل نورد مجلتها خمافة التطويل، ويف ا ذكرنا، وإنَّ ممَّ 

اهللا  إنْ  للعاقل    ،شاء  فيها يتأمَّ   نْ أ فينبغي  وينظر  اآليات  هذه  يف  ل 

تعاىلٰ  باهللا  العلم  له  املتكلِّ   نَّ أ ويعلم    ،ليحصل  قاله  ليس ما  مون 

 :م قالواألهنَّ   ،]] واآلثار الصحيحة١٩من القرآن /[[ص    جبخار

واجب  إنَّ  تعاٰىل  اهللا  معرفة  طريق  يف  إٰىل  ألنَّ   ،النظر  طريق  ال  ه 

برضورة   يكون اهللا تعاٰىل معلوماً   ه ال خيلو أنْ ألنَّ   ، النظرمعرفته إالَّ 

يتساوٰى العقالء   نْ أبرضورة ينبغي    كان معلوماً   فإنْ   ،أو باستدالل

أنَّ  واحد  يف  من  أكثر  والعرشة  الشرب  من  أكرب  كان   وإنْ   ،الذراع 

سورة   معلوماً  يف  قال  تعاٰىل  واهللا  قلنا،  كام  فهو  باالستدالل 

مَ األعراف:   ا�س� وِت 
ُ
ك

َ
َ�ل  �ِ ُظُروا 

ْ
ن
َ
� ْم 

َ
َو�

َ
َومَ اوَ أ رِض 

َ ْ
َواأل ا اِت 

َعَ�ٰ   
ْ
ن

َ
َوأ ٍء  ْ َ

� ِمْن  اُهللا  َق 
َ
   َخل

َ
أ ََب  َ�

ْ
اق ِد 

َ
ق  

َ
يَُ�ون  

ْ
ن

َ
ُهمْ أ

ُ
  َجل

ٰى ال خيلو يف وقت من ف حتَّ ر بذلك املكلَّ ذِّ ]، ُحي ١٨٥  عراف:[األ

ملا    فيكون كاملستعدِّ   ،ه ال يأمن من قرب أجلهألنَّ   ،أوقاته من النظر

 يلزمه من املعرفة. 

ْو  وقال يف سورة الفرقان:  
َ
 َو�

�
ل  َمد� الظ�

َ
يْف

َ
 ك

َ
ْم تََر إِ� َر��ك

َ
�
َ
أ

 
َ
ُه سَ ش

َ
ََعل

َ
  اكِ اَء �

ً
يِْه َدِ�ال

َ
ْمَس َعل

�
نَا ا�ش

ْ
م� َجَعل

ُ
� 

ً
نَ   �نا

ْ
بَض

َ
م� �

ُ
اهُ �

 
ً
 �َِس�ا

ً
بْضا

َ
ْنا �

َ
 ]. ٤٦و ٤٥ [الفرقان: �إِ�

الروم:   سورة  يف  تعاٰىل  مَ وقال  ِسِهْم 
ُ
ف
ْ
�
َ
أ  �ِ ُروا 

�
ك

َ
تَف

َ
� ْم 

َ
َو�

َ
ا  أ

مَ  َق اُهللا ا�س�
َ
 اوَ َخل

َ ْ
 ].٨ [الروم: رَْض اِت َواأل

يف  تعاٰىل  ق:    وقال  ٰ سورة 
َ

إِ� ُظُروا 
ْ
ن
َ
� ْم 

َ
ل
َ
ف
َ
مَ   أ ُهْم  ا�س�

َ
ْو�

َ
ف اِء 

بََ�يْنَ   
َ

يْف
َ
َوَز��ن�اهَ اهَ ك َومَ ا  هَ ا 

َ
� ُروٍج  ا 

ُ
ف ِمْن     �ا 

َ ْ
نَ َواأل

ْ
َمَدد ا  اهَ رَْض 

يْنَ 
َ
ق
ْ
ل
َ
ِ�يهَ َوأ َروَ ا  نَ ا 

ْ
َ�ت

ْ
ن
َ
َوأ ِ�يهَ اِ�َ  بَِهيٍج  ا  َزْوٍج   

� ُ
ِمْن � ةً    �ا  بِْ�َ

َ
�

رَ 
ْ
   ىٰ َوِذك

� ُ
َ قال:    ثمّ ،  �َ�بٍْد ُمنِيٍب    لِ�

ْ
� مَ َونَز� اًء  اِء مَ ا ِمَن ا�س�

 ُمبَ 
ً
َ   اَر�

ْ
� مَ َونَز� ا�س� ِمَن  مَ ا  ُمبَ اِء  نَ اًء 

ْ
َ�ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ف  

ً
وََحب�  اَر� َجن�اٍت  بِِه  ا 

َِصيِد  
ْ
 بَ   �ا�

َ
ل

ْ
 َوا��خ

َ
هَ اِسق

َ
ٌع نَِضيدٌ  اٍت �

ْ
   �ا َطل

ً
  -   ٦[ق:    ِرْزقا

فإنَّ ١١ وكيفيَّ فكَّ تلي  :املراد  ]،  النخيل  يف  ويفروا  طلعها  تركيب   ة 

 اهتا. ة تنضيد حبَّ ان وكيفيَّ مَّ الرُّ 

رِض آيَ وقال يف سورة والذاريات:  
َ ْ
ُموِقنَِ� َوِ� األ

ْ
َوِ�   �اتٌ �ِل

 
َ

ال
َ
ف
َ
ْم أ ِس�ُ

ُ
ف
ْ
�
َ
  أ

َ
ون بِْ�ُ

ُ
مَ   � � ْم َومَ َوِ� ا�س� ُ�

ُ
  اِء ِرْزق

َ
 �ا تُوَعُدون

مَ  َو رَب� ا�س�
َ
َق�   اءِ ف

َ
ُه �

�
رِض ِإن

َ ْ
  ]. ٢٣  -   ٢٠ت:  ا [الذاري   َواأل

سَ وقال تعاٰىل يف سورة عبس:  
ْ
� ِ

ْ
ُظِر اإل

ْ
يَن

ْ
ل
َ
ٰ ف

َ
إِ�  

ُ
  �اِمِه  َطعَ   ان

مَ 
ْ
ا� نَا 

ْ
َصبَ� ا 

�
ن
َ
َصب�ا  أ    �اَء 

َ ْ
األ نَا 

ْ
ق

َ
ق

َ
ش م� 

ُ
ا  �

�
ق

َ
ش نَ   �رْضَ 

ْ
َ�ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ِ�يهَ ف ا  ا 

    �َحب�ا  
ً
با

ْ
ض

َ
َوق  

ً
  َوَز�ْتُ   �وَِعنَبا

ً
ال

ْ َ
َو�  

ً
  وََحدَ   �ونا

ً
با

ْ
ل
ُ
غ   �ائَِق 

 
َ
ب�ا َوف

َ
 َوأ

ً
 ].  ٣١ - ٢٤[عبس:  �اِكَهة

سَ وقال يف سورة الطارق:  
ْ
� ِ

ْ
ُظِر اإل

ْ
يَن

ْ
ل
َ
 ِ�م� ُخِلَق  ف

ُ
ُخِلَق   �ان

مَ   ِمْن 
َ
د ائِِب    �افٍِق  اٍء 

�
َوا�� ِب 

ْ
ل ا�ص�  ِ

ْ
بَ� ِمْن  ُرُج 

ْ َ
��  

 ]. ٧ - ٥ [الطارق:

 ورة الغاشية:  سوقال تعاٰىل يف  
َ

ال
َ
ف
َ
ٰ أ

َ
 إِ�

َ
ُظُرون

ْ
ن
َ
�     

َ
ف

ْ
ي
َ
بِِل ك

َ ْ
األ

ْت  
َ
ٰ   �ُخِلق

َ
مَ   َو�ِ� ُرفَِعْت  ا�س�  

َ
يْف

َ
ك ٰ   �اِء 

َ
بَ   َو�ِ� ِ

ْ
  ا�

َ
يْف

َ
ك اِل 

ٰ   �نُِصبَْت  
َ

ُسِطَحْت    َو�ِ�  
َ

يْف
َ
ك رِض 

َ ْ
مَ   �األ

�
إِ� ْر 

�
ك

َ
ذ

َ
ا  ف

ٌر  ]]  ٢٠ [[ص/
�
ك

َ
ُمذ َت 

ْ
ن
َ
املراد  و  ،] ٢١  -  ١٧[الغاشية:    �أ

قدرته به عٰىل معرفته، وعٰىل  هذه اآليات    فكلُّ   ،بذلك االستدالل 

فمن   صفاته،  ومعرفة  تعاٰىل،  معرفته  يف  النظر  وجوب  عٰىل  دالئل 

 ر فيها علم ما قلناه. رها وتفكَّ لها وتدبَّ تأمَّ 

 ه».: «أعرفكم بنفسه أعرفكم بربِّ قال رسول اهللا 

املؤمنني   أمري  يُ وقال  اهللا  «بصنع  وبالعقول    دلُّ تَ س:  عليه، 
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ته، معروف بالدالالت، مشهور  وبالفكر تثبت حجَّ   ،تثبت معرفته

 » إٰىل آخر اخلطبة. ...ناتبالبيِّ 

ما الدليل عٰىل حدوث العامل؟ قال:    :فقيل،  الرضا    َل ئِ وُس 

ثمّ  تكن  مل  أنَّ   ،كنت  «أنت  علمت  وال  وقد  نفسك  تكون  مل  ك 

 . نك من هو مثلك»كوَّ 

ال وجوب  ثبت  فينبغي  نفإذا  دون    نْ أ ظر،  األجسام  يف  ينظر 

 .ٰىل معرفته تعاٰىل أقربإعراض، ليكون عليه أسهل، واأل

أنَّ  أنْ نَّ أ ثة  األجسام حمدَ   والدليل عٰىل    ه لو كانت قديمة لوجب 

أل العامل،  جهات  من  جهة  يف  األزل  يف  من    نَّ تكون  عليه  هي  ما 

واجلثَّ  اجلاحلجم  تلك  يف  كوهنا  خيلو  فال  ذلك،  يوجب  أنْ مَّ إ هة  ة    ا 

أو بالفاعل يكون للنفس أو ملعنٰى قديم أو ملعنٰى حمدَ  وال جيوز    ،ث 

صفات    نَّ ه يوجب استحالة انتقاهلا، أليكون يف جهة للنفس، ألنَّ  أنْ 

رضورةً  واملعلوم  وزواهلا،  تغيريها  جيوز  ال  انتقاهلا،  صحَّ   النفس  ة 

ذلك لوجب  كا لو كانت  ألهنَّ  ،يكون كذلك ملعنٰى قديم   وال جيوز أنْ 

وجوده فيها عٰىل ما كان    نَّ أل  ، يبطل ذلك املعنٰى   نْ أ إذا انتقل اجلسم  

معًا  واالنتقال ال جيوز عٰىل    ، ، وذلك حمال يوجب كوهنا يف اجلهتني 

ث ال يوجب صفة يف  واملعنٰى املحدَ   ، ه من صفات اجلسم ألنَّ   ، املعنٰى 

من    نَّ أل  ،ثة تكون حمدَ   األزل، ولو كانت كذلك بالفاعل لوجب أنْ 

فبطل    ، م عٰىل فعله، وذلك مستحيل يف القديميتقدَّ   نْ أ شأن الفاعل  

يف األزل  األقسام كوهنا  حمدَ   ،بجميع  كانت  قديمة  مل تكن  ثة،  وإذا 

أنْ  جيب  ذلك  ثبت  حمدَ   وإذا  العامل  اجلواهر  ألنَّ   ،ثًا يكون  هو  ه 

مت دالئل عٰىل حدوث العامل، وقد  عراض، واآليات التي تقدَّ واأل

 ، وليس هذا موضعه. مون القول يف هذا الفنِّ كلِّ ت أطنب امل

 *   *   * 

 ):هـ٧ين احلميص (ق )/ سديد الدِّ ١املنقذ من التقليد (ج 

أنَّ وأمَّ ]]  ٢٥٦[[ص   املعرفة، فهو  إٰىل  الراجع  اآلخر  الوجه    ا 

واجبةاهللا  معرفة   إالَّ   ،تعاٰىل  حتصل  بالنظروال  النظر    ،  فيجب 

  به. الواجب إالَّ  بوجوب ما ال يتمُّ 

األوَّ   فإنْ  الوجه  عٰىل  عٰىل إنَّ   :لقيل  النظر  وجوب  بنيتم  كم 

فلِ  إمهاله،  من  العاقل  وما إنَّ   :قلتم  مَ خوف  إمهاله؟  من  خياف  ه 

اخلوف هذا  العقالء  لبعض  حيصل  مل  لو  أرأيتم  خوفه؟   ،سبب 

ذكرمتوه؟ ما  عٰىل  النظر  هذا  عليه  جيب  ال  خال    أليس  قد  فيكون 

ا ال خيلو  ه ممَّ إنَّ   :ر عليه، فيبطل قولكمظذلك العاقل من وجوب الن

 ف مع كامل عقله من وجوبه.املكلَّ 

إنَّ  الكُ قلنا:  يف  املذكورة  املعروفة  األسباب  بأحد  خياف  ب تُ ه 

إمَّ  هي  أنْ التي  وأدياهنم  ا  آرائهم  يف  الناس  اختالف    ، يسمع 

بعضاً  بعضهم  كلِّ وادِّ   ،وتضليل  أنَّ   عاء  منهم  معهم   احلقَّ   فريق 

يسمع تذكري   نْ أ أو ب  ،فيام بينهم  كان ناشئاً   مع خمالفيهم إنْ   لوالباط

يُ مذكِّ  واعظ  وعظ  أو  بأيَّ ذكِّ ر  الناس  والعقاب، اهللا  ام  ر  والثواب 

أنْ وإمَّ  بأنْ   ا  قبل  من ذي  نفسه ظاهرةً   ينتبه  النعمة عٰىل  آثار   ،يرٰى 

أنْ جوِّ فيُ  وأراد   ز  املنافع  بتلك  عليه  وأنعم  صانعه  صانع  له  يكون 

مل    ام زاد يف نعمته وإنْ ه لو عرفه وشكره ربَّ وأنَّ   ،عرفة وشكرهممنه  

وربَّ  نعمته،  عنه  أزال  أرضَّ يعرفه  مرضَّ ام  بنوع  تقرَّ ه  قد  إذ  يف  ة،  ر 

املذموم.   ا يرضُّ ممَّ   ، والذمُّ الذمَّ   م يستحقُّ عَ من ال يشكر النِّ  عقله أنَّ 

يتَّ   وإنْ  بباله  اهللا  ر  طِ ُخي   من أنْ   فق له أحد هذين الوجهني، فال بدَّ مل 

هه عٰىل جهة اخلوف وسببه،  نبِّ فه به ويُ خوِّ فيُ   ، ن هذا املعنٰى ما يتضمَّ 

 فيعلم عند ذلك وجوب النظر عليه.

السائل:  أمَّ  قول  اخلوف( ا  هذا  له  حيصل  مل  لو   )،أرأيتم 

أنْ  عنه  أسباب    :نقول  فاجلواب  من  يشء  للعاقل  حيصل  مل  لو 

مكلَّ  يكن  مل  وذلك  مجلةً   فاً اخلوف  عليه  نَّ أل،  جيب  مل  خيف  مل  إذا  ه 

يُ  السائل، وإذا مل جيب عليه النظر فال  اهللا  فه  كلِّ النظر عٰىل ما ذكره 

يُ  مل  وإذا  النظر،  يُ كلِّ تعاٰىل  مل  النظر  يمكن  كلِّ فه  ال  إذ  املعرفة،  فه 

االستدالليَّ ٢٥٧[[ص  /  حتصيل املعرفة  إالَّ ]]  مل ة  وإذا  بالنظر،   

كوهنا  كلِّ يُ  مع  املعرفة  كلَّ   طفاً لفه  فيام  تبارك  حلاله  منه  حيسن  مل  فه 

[أنْ  يُ وتعاٰىل  حرمكلِّ ]  حيث  من  وهو    هفه  تكليفه  يف  لطف  هو  ما 

 قلناه. ما عٰىل  فاً فال يكون مكلَّ  ،ممكن احلصول

ف له من ترك  قيل: ما تقولون فيام لو عارض خاطره املخوِّ  فإنْ 

ال تأمن من (  :يقول له فه من فعل النظر، كأنْ وِّ النظر خاطر آخر ُخي 

ام ال حتصل من ة، وربَّ لت املشقَّ ت نفسك وحتمَّ بنظرت أتع  ك إنْ نَّ أ 

لنفسك والراحة  الدعة  فاخرت  معرفة،  عٰىل  له: )نظرك  يقول  أو   ،

أنَّ ( من  تأمن  أنَّ ال  عرفت  أو  نظرت  لو  صانعاً   ك  وأخذك    لك 

ب ويعاقب  تام يعاه ربَّ نَّ إبذلك وعاقبك عليه، كامللك يف الشاهد، ف

 )،الع عٰىل أرساره وضامئرهف أحواله واالطِّ فه وتعرُّ ريد تعرُّ يمن  

يقول:   أنْ (أو  من  تأمن  عٰىل    ال  فيعاقبك  سفيه  صانع  لك  يكون 

، أو يقول )نظرك وحتصيل معرفتك به من دون وجه يقتيض ذلك

تظنُّ إنَّ (له:   الساعة  أداء  وعقاباً   ثواباً   ك  إٰىل  ذلك  فيدعوك   ،

  فٰىض نظرت أ   ك إنْ ت، فال تأمن من أنَّ احالواجبات واجتناب املقبَّ 

أنْ  إٰىل  النظر  القبائح    بك  يف  فتنهمك  عقاب،  وال  ثواب  ال 
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الواجبات من  الذمَّ   وتستحقُّ   ،واالمتناع  العقالء  بذلك   ،من 

 .)وك ويؤذوك باللوم والذمِّ فيذمُّ 

أنْ ا اخلاطر األوَّ مَّ أ قلنا:   خلاطره    يكون معارضاً   ل، فال يصلح 

ه قد عرف من طريق التجربة  باعتبار أنَّ   ،رك النظرتف له من  املخوِّ 

بأنْ   أنَّ  األُ يتأمَّ   العاقل  عن  وجيتنب  يكون ل  اشتباهها،  عند  مور 

التأمُّ  أمهل  إذا  منه  له  احلال  وانكشاف  الصواب  إٰىل  ل أقرب 

  زيد: إنَّ   والبحث. كمن اعرتضه يف سفره طريقان، فيقول له مثالً 

خطر،   فيه  وليس  أقرب  الطريق  وفيه وهذا  أبعد  اآلخر  الطريق 

قاطع طريق أو  أو   .خطر من سبع  له عكس ذلك.  يقول  وعمرو 

 كمن يريد إيداع ماله عند أحد شخصني يقول له بعض الناس: إنَّ 

منه معنيَّ اماألمني  واحد  عكس   بعضهم  ويقول  اآلخر،  دون   

أنَّ   ،ذلك ل. أو كمن يريد محل  األمني ذلك اآلخر دون األوَّ   وهو 

إٰىل   إنَّ بمتاعه  زيد:  له  فيقول  البالد  املتاع  عض   ذلك 

يف بلد بعينه رخيص يف غريه، وعمرو يقول   ]] غالٍ ٢٥٨ [[ص/

 يف غريه. ه رخيص يف ذلك البلد غالٍ نَّ أ عكسه، وهو 

يعلمون    نَّ إف أنْ نَّ أ هؤالء  عليهم  جيب  ذلك  يتأمَّ   ه  يف  لوا 

مة منهم ل والبحث يكونون أقرب إٰىل السالم بالتأمُّ هنَّ أ ويبحثوا، و

التأمُّ  أمهلوا  اخلاطر  إذا  هبذا  كان  ولو  التبخيت.  عٰىل  وعملوا  ل 

أنْ  لوجب  التفات،  وإليه  يُ   اعتداد  األُ نظَ ال  من  يشء  يف  مور  ر 

 ر وروده فيها.تصوَّ مثل هذا اخلاطر يمكن ويُ  نَّ ة، أل الدنيويَّ 

 يكون معارضاً   وال يصلح أنْ   ا اخلاطر الثاين فمدفوع أيضاً فأمَّ 

ا النظرخوِّ ملخلاطره  ترك  من  حيث    ،ف  العقل  املتقرِّ   نَّ إمن  يف  ر 

أنَّ  العقالء هو  عند  منعمه وشكره   واملعلوم  إذا عرف  املنعم عليه 

نعمه منه  إٰىل السالمة من جانبه والزيادة يف  عٰىل نعمته كان أقرب 

 إذا أمهل معرفته وشكره. 

ذكره من    اام يعاتب عٰىل مه إنَّ نَّ إا ما قاله من حديث امللك، ففأمَّ 

ٰى لو  حتَّ   ،لع عٰىل أرساره وضامئرهالع من اطِّ باطِّ   ه يسترضُّ نَّ إحيث  

يسترضُّ نَّ أ فرضناه   ال  أنَّ   ه  ويعلم  إنَّ   بذلك  اإلنسان  يعرفه  هذا  ام 

ه ال يعاقبه نَّ إف تفاصيل نعمه ليشكره عليها عٰىل التفصيل، فويتعرَّ 

 .عليه، ولو عاقبه عٰىل ذلك لكان ذلك سفهاً 

أيضًا اا  وأمَّ  بمعارض  فليس  الثالث،  ألنَّ خلاطر  ال   ،  السفيه 

بأنْ  ال  معه  بأنْ   حيلة  وال  النظر    يعرف  ترك  يكون  فال  يعرف،  ال 

 ته. ملرضَّ  واملعرفة دافعاً 

االشتباهفأمَّ  بعض  ففيه  الرابع،  اخلاطر  يف  ذكره  ما  ه ولكنَّ  ،ا 

  و ذمُّ هام  ر الذي خيافه بفعل النظر إنَّ الترضُّ   مدفوع، بسبب أنَّ   أيضاً 

يف   خيافه  الذي  العقاب  رضر  إٰىل  الرضر  هلذا  نسبة  وال  العقالء، 

األوَّ  خاطره  عٰىل  العمل  عليه  فيجب  النظر،  وترك  إمهال  ل 

 للرضر األعٰىل بالرضر األدنٰى.  االلتفات إٰىل هذا اخلاطر دفعاً 

فُ   فإنْ  إذا  اجلواب  فام  وجه    َض رِ قيل:  عٰىل  اخلاطر  هذا  ورود 

أنْ   ؟آخر أنْ   يقول:  وهو  ال صانع وال ثواب وال    لو انكشف لك 

نظرك   فيكون  بالواجب،  واإلخالل  املعايص  يف  اهنمكت  عقاب 

مفسدةً  النظر  هذا  عٰىل  اإلقدام  منه  ]] ٢٥٩[[ص  /،  فيقبح 

كالقطع عليه    وجتويز وجه القبح يف الفعل  ،لتجويزه كونه مفسدةً 

 يف قبح اإلقدام عٰىل الفعل.

مثل هذا اخل له  فقلنا: لو ورد  جيب عٰىل  نَّ إاطر،  دفعه عنه  اهللا  ه 

املخوِّ  خاطره  له  وإمهالهليسلم  النظر  ترك  من  النظر    ،ف  ويصري 

ومجلة األمر    واجباً  مل  نَّ أ عليه.  النظر وتركه  إمهال  من  ه لو مل خيف 

 عٰىل ما ذكرناه. أصالً  فاً يكن مكلَّ 

أنْ   فإنْ  قبل  العاقل  ال    قيل:  العلم،  بنظره  له  وحيصل  ينظر 

عا أنْ   بأنَّ   اً مليكون  فيجوز  العلم  إٰىل  يفيض  إٰىل   نظره  به  يفيض 

عليه، ألنَّ  اإلقدام  منه  فيقبح  الفعل    اجلهل،  يف  القبح  وجه  جتويز 

 كالقطع عليه من قبح اإلقدام عليه.

األُ  اشتباه  عند  األنظار  مجيع  حسن  علم  قد  العاقل  مور  قلنا: 

مهاله  إوالتباسها، بل قد علم وجوب البعض، وهو الذي خياف يف 

آخر،  قبيح  أو  جهل  إٰىل  النظر  إفضاء  من  بذلك  فيأمن  الرضر 

 ز قبح ما قد علم حسنه.وِّ وكيف ُجي 

حيكم بقبح النظر    ثّم نقول للسائل: يلزمك عٰىل هذا القول أنْ 

األُ  الدنيويَّ يف  أيضاً مور  رضورةً   ة  علمنا  قد  ما    الذي  بمثل  حسنه 

 . اهللاذكرته يف النظر يف طريق معرفة 

لِ لقي  فإنْ  يف    إنَّ   :قلتم  مَ ـ:  النظر  ترك  من  خيف  مل  لو  العاقل 

 ؟ مجلةً  فاً ال يكون مكلَّ  ابتداء تكليفه، للزم أنْ 

يزيح    من أنْ   فه احلكيم ال بدَّ ه إذا كلَّ قلنا: ملا أرشنا إليه، وهو أنَّ 

زاحة إه داخل يف مجلة  ، ألنَّ ته باإلقدار والتمكني واللطف أيضاً علَّ 

 تعاٰىل.اهللا شاء  نه فيام بعد إنْ بيِّ ا نُ م ف، عىلٰ ة املكلَّ علَّ 

يفعله، وإذا كان من   واللطف إذا كان من فعله تعاٰىل وجب أنْ 

أنْ  تعاٰىل  عليه  وجب  العبد  ذلككلِّ يُ   مقدور  تكليفه   ،فه  وجيري 

هو الذي  الفعل  اللطف ٢٦٠[[ص  /  ذلك  فعله  جمرٰى  لطف   [[

 إذا كان من مقدوره تعاٰىل. 
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أنَّ بنيِّ وسنُ للمكلَّ ب  العلم    لطف  والعقاب  كان الثواب  إذا  ف 

 به  ذلك إالَّ   وما ال يتمُّ   ،فه ذلككلِّ يُ   من فعله، فيجب عليه تعاٰىل أنْ 

وعدله توحيده  ومعرفة  تعاٰىل  معرفته  لتلك    ، من  سبب  هو  وما 

فه. فلو مل  ته يف تكلُّ ليكون قد أزاح علَّ   ،تهادلَّ أ املعارف من النظر يف  

تكلِّ يُ  حيسن  مل  النظر  بالثواب كلفه  العلم  وحتصيل  املعارف  يفه 

 ا لطف له مل حيسن تكليفه.فه ذلك مع أهنَّ كلِّ والعقاب، وإذا مل يُ 

إنَّ   فإنْ  العاقل  إمهال  قيل:  من  خلوفه  النظر  إمهال  من  خياف  ام 

 بالنظر  ه ال حيصل إالَّ املعرفة، فإذا خاف من إمهال املعرفة وعلم أنَّ 

خائفاً  وهذا  يصري  النظر،  إمهال  إنَّ ا  من  يكون خلوف  ملن  حيصل  ام 

النظر هو الطريق إٰىل املعرفة، فكيف يعلم العاقل يف هذا   بأنَّ   عاملاً 

 إٰىل العلم؟  املقام كون النظر طريقاً 

بدَّ  أنْ   قلنا: ال  أنَّ   من  قد عرف  العلم   يكون  مدارك  من  النظر 

األُ  اشتباه  عند  استعامله  يف  بالتجربة  ذلك  علم  وقد  مور  وطرقه، 

مترصَّ   هاوالتباس يف  الدنيويَّ عليه  ومعامالته  سبقت  فاته  التي  ة 

 اإلشارة إٰىل بعضها، فال استبعاد يف ذلك. 

ِملَ   فإنْ  النظر،  الثاين الذي ذكرناه يف وجوب  الوجه    قيل: عٰىل 

وِملَ اهللا  معرفة    إنَّ   :قلتم واجبة؟  إالَّ إهنَّ   :قلتم  تعاٰىل  حتصل  ال   ا 

 بالنظر؟ 

إنَّ  ما هو    نَّ إتعاٰىل واجبة، من حيث  اهللا  ة  رفمع  إنَّ   :ام قلناقلنا: 

بالثواب   العلم  من  النفس  من  الرضر  دفع  جمرٰى  وجار  لنا  لطف 

حيصل   ال  وجوبه  علمنا  الذي  معرفة  الَّ إوالعقاب  بعد  تعاٰىل  اهللا   

يتمُّ  ال  ما  لوجوب  تعاٰىل  معرفته  فيجب  وعدله،  توحيده   ومعرفة 

  به.الَّ إالواجب 

إنَّ وإنَّ  قلنا:  حتصل  هللا  ا  معرفة  ام  حيث  الَّ إال  من  بالنظر،    نَّ إ 

أربعة أقسام  يف  منحرصة  البدهييَّ أوَّ :  علومنا  العلوم  األوَّ هلا  ة، ليَّ ة 

بأنَّ  والعلم  نفوسنا،  من  نجدها  التي  واألحوال  بنفوسنا   كعلمنا 

ما نعلمه من طريق    شباه ذلك. وثانيها:أ أعظم من اجلزء إٰىل    الكلَّ 

باحلواسِّ  وثالثهاإلدراك  املتواترة   ا:.  باألخبار  نعلمه    ما 

أُ ٢٦١ [[ص/ التي  الكبار  والوقائع  كالبلدان  عنها. خِرب ]]  نا 

 ورابعها: ما نعلمه بالنظر.

البدهييَّ اهللا  ومعرفة   من  ليست  العقالء  تعاٰىل  الختالف  ات، 

ة االستدالل عليها، إذا  فيها، وإلمكان دخول الشبهة فيها، ولصحَّ 

يُ ا ال  يشتصوَّ لبدهيي  فيه  ذلك  ءر  القسم    .من  من  هي  وليست 

ألنَّ  بمدرَ الثاين،  ليس  تعاٰىل  وألنَّ ه  من    ك،  به  العلم  يطلب  من 

أنْ  يف  طمعه  فينقطع  يعلمه  ال  اإلدراك  من   طريق  معرفته  حيصل 

اإلدراك أيضاً   .طريق  الثالث  وليست  القسم  يُ   ألنَّ   ،من  م علَ ما 

يستند اخلرب فيه   وأنْ   ،كاً يكون مدرَ   من أنْ   باألخبار املتواترة ال بدَّ 

أَال  اإلدراك.  أنَّ إٰىل  ترٰى  ُخي     املسلمني  الكُ ِرب مجاعة  عن  فَّ ون  ار 

ونبوَّ اهللا  توحيد   وعدله  حمّمد  تعاٰىل  ُخي ة  كام  عن ِرب ،  وهنم 

بالثاين   العلم  هلم  فيحصل  بينهم،  فيام  اجلارية  واألحوال  بلداهنم 

األوَّ  مدرَ دون  هو  كان  ملا  مدرَ   كاً ل،  غري  وقد  وذاك  أنَّ ذكك،  ه رنا 

يكون من القسم الرابع، وهو    أنْ إالَّ   ك. فلم يبَق تعاٰىل ليس بمدرَ 

 يكون طريق معرفة النظر. أنْ 

وِملَ   فإنْ  وِملَ   إنَّ   :قلتم  قيل:   علومنا منحرصة يف هذه األقسام؟ 

 يكون هاهنا قسم آخر؟  ال جيوز أنْ 

  ئاً ا شييعلم الواحد منَّ  صّور أنْ قلنا: لو كان هناك قسم آخر لتُ 

ها املتواترون  ِرب ُخي   وال بأنْ   ،يدركه  وال بأنْ   ،الي� أوَّ   يعلمه علامً   ال بأنْ 

 ر يف يشء، واملعلوم خالف ذلك. ينظر ويتفكَّ  عنه، وال بأنْ 

يُ   فإنْ  أليس العلم باملحفوظ الذي  حيصل ال    ٰى حفظًا سمَّ قيل: 

الطُّ  هذه  من  يشء  بالتكراررُ من  بل  بالصناعات    ،ق  العلم  وكذا 

الطُّ ي  هنَّ إف هذه  من  يشء  من  ال  املامرسة  من  نعلم  رُ ستفاد  وقد  ق، 

بخرب   نعلمه  كام  يكون  ال  ما  الرسول اهللا  باخلرب  وخرب  تعاٰىل 

يصحُّ واملعصومني   فكيف  ال    نَّ إقولكم:    ،  باخلرب  نعلم  ما 

 ؟ كاً  مدرَ الَّ إيكون 

م علَ ا العلم املحفوظ والعلم بالصناعات فيدخل فيام يُ مَّ أ قلنا:  

 يف الذي حيفظ شيئاً  ه ال بدَّ ]] اإلدراك، ألنَّ ٢٦٢[[ص / من طريق

ٰى حيفظها، وكذا  ر عٰىل سمعه إدراك تلك العبارات حتَّ يتكرَّ   نْ أ من  

بدَّ  ال  للصناعة  أنْ   املامرس  الصناعة  يتكرَّ   من  تلك  لعمل  رؤيته  ر 

يتعلَّ حتَّ  خارجاً ٰى  العلمني  واحد من  فليس  من طريق اإلدراك    م، 

في اإلدراك  متأكِّ هامبل  تكرُّ   عند  حيصالن  إذ  وأمَّ د،  نعلمه ره.  ما  ا 

من  واالستدالل،  بالنظر  نعلمه  فيام  داخل  فهو  الصادقني  بخرب 

. ومرادنا  ا لو مل نستدّل عٰىل صدقهم ملا علمنا بخربهم شيئاً نَّ إحيث 

بدَّ   نَّ إبقولنا:   ال  نعلمه  مدرَ   أنْ   ما  يُ   كاً يكون  مل  باألخبار  علَ ما  م 

وإ ممَّ الَّ املتواترة،  عدامها  فام  يُ   فيام  داخل  ذكرناه  بالنظر  علَ ا  م 

 واالستدالل.

قيل: أليس أحدنا يعلم أشياء بطريق إدخال التفصيل عٰىل    فإنْ 

 وذلك خارج عن األقسام التي ذكرمتوها. اجلملة؟

خارجاً  ليس  ذلك  يُ عامَّ   قلنا:  إذ  علَ   االستدالل،  طريق  من  م 
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واالستدالل   النظر  يف طريق  ظنون  نَّ أالصحيح  أو  علوم  ترتيب  ه 

ق يف  آخر، وهذا متحقِّ   حيصله منه علم آخر أو ظنٌّ   خمصوصاً   ترتيباً 

 إدخال التفصيل عٰىل اجلملة.

املتنبِّ   فإنْ  يفعله  فيام  من رقدتهقيل: فام تقولون  أيِّ   ،ه  قسم    يف 

 يدخل من األقسام التي ذكرمتوها؟ 

أيضاً  هو  ألنَّ   قلنا:  االستدالل،  يف  يتذكَّ داخل  ترتيبه  يفيَّ ك  ره  ة 

  ة فيها تقرص عامَّ املدَّ    أنَّ ، إالَّ الً فيعلم ما علمه أوَّ   ،بهاللعلوم التي رتَّ 

 .لوَّ كان يف األ

  ا أنْ ما نعلمه إمَّ  :يقال  علومنا يف قسمني، بأنْ َرص ُحي  ويمكن أنْ 

  نْ إف، وال ثالث. فف العلم به عٰىل اختيارنا وفعلنا أو ال يتوقَّ يتوقَّ 

ٰى فيه  ال يتأتَّ   وشأنه أنْ   ،ه رضورينَّ أ عنه بعربَّ الذي يُ و  ف فه مل يتوقَّ 

واالستدالل النفس    ،النظر  عن  دفعه  يمكن  بشبهةالَّ إوال    وإنْ   .  

له بالنظر واالستدالل ال غري، حصِّ ف عٰىل اختيارنا فهو الذي نُ توقَّ 

بيشء باختيارنا    نحصل علامً   ا أنْ ٰى منَّصّور خالف ذلك لتأتَّ إذ لو تُ 

ونستدلَّ   نْ أ   من دون خالف ذلك  ،ننظر  أنَّ   .ومعلوم    وقد علمنا 

القسماهللا  معرفة   من  ليست  ة ل لصحَّ ]] األوَّ ٢٦٣[[ص  /  تعاٰىل 

فيها الشبهة  فيها ولصحَّ   ،دخول  واالستدالل  النظر  ما    نَّ إف  ،ة 

يتأتَّ  ال  باختيارنا  فتعنيَّ نعلمه ال  من ذلك.  فيه يشء  أهنَّ ٰى  حتصل   ا 

 بالنظر واالستدالل. 

ف تعاٰىل بالتقليد عٰىل ما ذهب إليه  عرَ يُ   ال جيوز أنْ   قيل: ِملَ   نْ فإ

 ة وأهل احلرية؟ طائفة من احلشويَّ 

طريقاً  ليس  التقليد  ألنَّ يصحتإٰىل    قلنا:  املعرفة،  قول  ل  قبول  ه 

حجَّ  دون  من  مضمونه  واعتقاد  وبيِّ الغري  ال  ة  حاله  هذا  وما  نة، 

 من الباطل.  ز فيه احلقُّ يتميَّ 

بالصانع أوٰىل من تقليد    إٰىل التقليد مل يكن تقليد املقرِّ ا  ولو رصن

أنْ  جيب  وكان  ومنكره،  ومجيع   نافيه  والنصارٰى  اليهود  يكون 

الكُ  أسالفهمفَّ أصناف  تقليدهم  يف  معذورين  تكون    وأنْ   ، ار 

 عقائدهم معارف. ومعلوم خالف ذلك.

يد املبطل، قلام هو طريق إٰىل املعرفة ال تإنَّ  قيل: تقليد املحقِّ   فإنْ 

 فال يلزم ما ذكرمتوه.

نُ  ذا  وبام  املحقِّ ميِّ قلنا:  تقليد  بني  إنْ   ز  املبطل؟  قيل:   وتقليد 

آخر، تسلسل ثبت    :قيل  وإنْ   .بتقليد  فقد  قلنا:  الدليل،  بالنظر يف 

إالَّ   أنَّ  حتصل  ال  الدليلاملعرفة  يف  بالنظر  ال   وأنَّ   ،  املعرفة  طالب 

 غنية له عن النظر واالستدالل.

لِ   نْ إف أنْ   مَ ـقيل:  جيوز  املعلِّ عرَ يُ   ال  بتعليم  تعاٰىل  الصادق  ف  م 

 ة؟عٰىل ما يذهب إليه الباطنيَّ 

قد سبق هذا  أنَّ   ،قلنا: جواب  املعلِّ وهو  نعلم صدق  م؟  ه بامذا 

بمعلِّ   إنْ  تسلسلقالوا:  آخر،  واالستدالل،   وإنْ   .م  بالنظر  قالوا: 

 ظر واالستدالل.الناملعرفة ال حتصل من دون  فقد ثبت أنَّ  :قلنا

إذا   أنَّ أ ثّم يقال هلم:  إٰىل  إنَّ صدق املعلِّ   رجعتم  يُ م  م بالنظر  علَ ام 

ه  يقولوا: إنَّ   من أنْ   عٰىل صدقه؟ فال بدَّ   فام الذي يدلُّ   ،واالستدالل

ف عليه،  الظاهر  إنَّ   قول:ناملعجز  يدلُّ واملعجز  أنْ   ام  بعد  ذلك   عٰىل 

اب. جيوز عليه تصديق الكذَّ   ال  احلكيم الذياهللا  ه من فعل  م أنَّ علَ يُ 

العلم   يسبق  مل  ما  هذا  يُ باهللا  فعٰىل  ال  صدق علَ وحكمته،    م 

يعرف  ٢٦٤ [[ص/ فكيف  املعجز،  عليه  أظهر  من  تعاٰىل    اهللا]] 

إيقاف كلِّ وهل هذا إالَّ   ؟بصدقه  ؟واحد من العلمني عٰىل اآلخر   

 فال حيصالن وال واحد منهام.

التعليم  فإنْ  يكن  مل  إذا  املعرفة  يقاً طر  قيل:  حتصيل  فلامذا   ،إٰىل 

وتدرِّ تُ  وتُ درَّ تسون  وتتعلَّ علِّ سون  وتُ مون  الكُ صنِّمون  ب  تُ فون 

 مناقضة منكم وتعليم وهل هذا إالَّ   ؟ون عٰىل قراءهتا ودرايتهاوحتثُّ 

 ! ؟ه ال جيوز االشتغال بالتعليمأنَّ 

إالَّ  هل هو  هذا الذي ذكرمتوه  واعتبار واستداللقلنا:    ؟  نظر 

تقولونكألنَّ  حق�   :م  التعليم  يكن  مل  بالتعليم   الو  اشتغلتم  ملا 

وتلزمون خصومكم املناقضة، وإلزام املناقضة رضب من رضوب 

واالستدالل اخلصم   ،النظر  مذهب  فساد  عٰىل  استدالل  هو  إذ 

أم   ومعرفةً  بلزوم املناقضة فيه، فهل أثمر استداللكم هذا لكم علامً 

إنْ  فقد   ال؟  قلنا:  الأب  قالوا: ال،  معنٰى  وإنْ علطلتم  نعم،    م،  قالوا: 

أنَّ  يف  مذهبهم  أبطلوا  طريقاً   فقد  ليس  واالستدالل  إٰىل   النظر 

أهنَّ  وظهر  معارضة  املعرفة،  فهذا  القول.  هذا  يف  املناقضون  هم  م 

 صحيحة هلم. 

إنَّ  اجلواب:  يف  نقول  التدريس    ثّم  من  ذكروه  بام  اشتغالنا 

والتعلُّ والتدرُّ  والتعليم  ليس  س  العلم بمجرَّ هو  م  قول ليحصل  د 

واملعلِّ املدرِّ  وإنَّ س  األدلَّ م،  عٰىل  والتنبيه  الطريق  تسهيل  هو  ة، ام 

املدرِّ  املصنِّفقول  وتصنيف  الكُ س  أودعه  وما  يُ تَّ ف  عٰىل  نبِّ اب  هنا 

ويُ  التوصُّ سهِّ الدليل  إٰىل  طريقنا  إليهل  علمنا،   فإنْ   ،ل  نظرنا  نحن 

 فبطل قوهلم. ،احلقَّ  هلمد قومل ننظر مل نعلم بمجرَّ  وإنْ 

ف  س واملصنِّا ال نراعي صدق املدرِّ أنَّ   يزيد ما ذكرناه وضوحاً 

املعلِّ  صدق  أنتم  تراعون  يتعلَّ كام  قد  هذا  وعٰىل  متعلِّ م،  ويقرأ  م  م 
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مدرِّ  عند  طائفة  أُ من  طائفة  من  شكَّ س  وال  أنَّ   خرٰى،  هذا   يف 

 بخالف ما تذهبون إليه.

املكلَّ   فإنْ  يعلم  كيف  معرفة  وج  فقيل:  عليه  اهللا  وب  تعاٰىل 

التفصيل املعرفة عٰىل  يعرف صفة  املعرفة    ؟ وهو ال  هل تكليفه  إذ 

 ؟ بتكليف ما ال يطاق  ملحقاً إالَّ  مع فقد علمه بصفته تعييناً 

املعرفة    نَّ أ ]] وبيان ذلك:  ٢٦٥[[ص  / حتصيل  وجوب  علم 

صانعاً   بأنَّ  عاملًا   له  املبأنَّ   كان  تلك  حتصيل  عٰىل  يقدر  ال  فة  عره 

فيستثني عن  ،له صانعاً  نة، وعلمه بذلك يندرج حتته العلم بأنَّ املعيَّ 

ه يقدر يعلم أنَّ   ر أنْ مل يتصوَّ   له صانعاً   ، إذ لو مل يعلم أنَّ حتصيله ثانياً 

 .له صانعاً  ويمكنه حتصيل العلم بأنَّ 

أنْ  ذلك  من  إنَّ   واجلواب  وإنْ املكلَّ   نقول:  صفة    ف  يعلم  مل 

وعرف   ،ه عرفها عٰىل اجلملةنَّ إف  ،ه عٰىل التعينيعلياملعرفة الواجبة  

ته عن سببها الذي هو النظر عٰىل التعيني، وذلك يغني يف إزاحة علَّ 

 العلم بتعيني املعرفة.

أنَّ  اجلملةوبيان  طريق  عٰىل  املعرفة  يعلم  ببدهية  أنَّ   :ه  علم  قد  ه 

أنَّ  بدَّ   العقل  ال  املتقابلني  واإلثبات  أنْ   النفي  أ   من  ا حدمهيكون 

كان ذلك    نفياً   يف مقدوره حتصيل العلم بام هو حقٌّ   فيعلم أنْ   ،اً حقَّ 

إثباتاً   احلقُّ  متعلِّ أو  هو  الذي  العلم  حتصيل  وجوب  فيعلم  ق  ، 

أنْ   .باحلقِّ  هذا  عٰىل  يلزم  عارفاً   وال  بام  باهللا    يكون  لعلمه  تعاٰىل، 

وتصوُّ  أنْ ذكرناه  مكلَّ   ر  ويكون  عليه  واجبة  املعرفة    ، ا هب  فاً تكون 

ته بمعرفته بام هو سبب املعرفة عٰىل  زاح علَّ وال يلزم عليه فساد، وتُ 

 التعيني وهو النظر يف طريق املعرفة.

املسألة يف  القول  التي  أنَّ   :وحتقيق  األسباب  بأحد  خاف  إذا  ه 

وحتقيق القول يف   ،ام يكون خوفه من إمهال املعرفةنَّ إم ذكرها فتقدَّ 

يف  أم ال، وإذا مل جيد مطمعاً  وعقاباً  واباً ث ه يستحقُّ وأنَّ  ،له صانعاً   أنَّ 

  بالنظر خاف من إمهال النظر. حتصيل املعرفة إالَّ 

أنَّ  ينكشف  هذا  الوجه    وعند  من  النظر  ما ذكرناه يف وجوب 

إٰىل الوجه الثايناألوَّ  ه ليس هاهنا وجهان يف وجوبه وأنَّ   ،ل راجع 

يُ   أنَّ  ال  النظر  ترك  من  إالَّ تصوَّ خوفه  بسبب  ر  تلك خوف  من  ه 

 بالنظر، فيخاف من ترك املعرفة  املعرفة التي ال يرجو حتصيلها إالَّ 

ٰىل خوفه من ترك النظر وإمهاله إ، ثّم يرسي خوفه من تركها  الً أوَّ 

  بالنظر. يطمع يف حتصيلها إالَّ [ال] حيث 

أنَّ ]] وباجلملة التي ذكرناها تبنيَّ ٢٦٦[[ص  / وجه وجوب    

ومعرفاهللا  معرفة   اتعاٰىل  إنَّ ة  علينا  والعقاب  كوهنا  لثواب  هو  ام 

املشايخ  أ جمرٰى دفع الرضر عن    جاريةً  من   -نفسنا، وأنَّ ما يقوله 

واجتناب   الطاعات  أداء  يف  لطفًا  كوهنا  املعرفة  وجوب  وجه  أنَّ 

املعرفة لطفاً   تسامح منهم وتساهل. وذلك ألنَّ   -املقبَّحات    كون 

أنْ إنَّ  وجوب  وجه  هو  ذلك  ت  اهللافنا  كلِّ يُ   ام  وليس  املعرفة،  عاٰىل 

يف وجوب فعل املعرفة علينا، إذ اللطف من حيث هو لطف   وجهاً 

ف  وإذا كان من فعل املكلَّ   ،ف إذا كان من فعله ام جيب عٰىل املكلَّ إنَّ 

 فه ذلك. كلِّ يُ  ف احلكيم أنْ ه جيب عٰىل املكلِّ فإنَّ 

لينا إذا  ب عام جينَّ إاللطف إذا كان من فعلنا ف   ما ذكرناه أنَّ بنيِّ يُ 

لطفاً  ذلك    كان  جرٰى  ملا  قبيح  فعل  من  امتناع  أو  واجب  أداء  يف 

يُ  الذي  العقاب  رضر  دفع  بالواجب    حقُّ ستَ جمرٰى  اإلخالل  عٰىل 

لنا يف فعل مندوب   وال جيب علينا ما كان لطفاً   ،وارتكاب القبيح

جيب   ما جيب لكونه لطفاً   ومعلوم أنَّ   .إليه مل حيصل فيه هذا الوجه

 يف واجب ومندوب إليه. ف فعله، سواء كان لطفاً لَّ ملكعٰىل ا

 *   *   * 

مة احليلِّ الرسالة السعديَّ   ):هـ٧٢٦ (ت ة/ العالَّ

  :تعاٰىل وصفاته اهللا  ق بذات  فيام يتعلَّ   : ل الفصل األوَّ   ]]٣١[[ص  / 

ح ما جيب وضِّ اختلف املسلمون هنا يف مسائل نحن نذكرها ونُ 

 :تعاىلٰ اهللا  باعه منها بعون اتِّ 

 : يف حقيقته تعاىلٰ  :وىلٰ املسألة األُ  ]]٣٣[[ص /

املحقِّ  املسلمني  ذهب  من  جمرَّ اهللا    نَّ أ ٰىل  إقون  ليس  تعاٰىل  د 

متحيِّ  وال  عرض،  وال  مكانبجسم،  يف  حاصل  وال  وذهبت  ز،   .

تعاٰىل جسم له طول اهللا    نَّ أ ٰىل  إهة من احلنابلة وغريهم  طائفة املشبِّ 

/[[ص   وعمق،  و٣٤وعرض  العرشه  نَّ أ ]]  عٰىل  ومل  جالس   .

 نَّ أ ة  ه قد ثبت بالرباهني القطعيَّ ه يلزم من هذا الكفر، ألنَّ نَّ أ يعلموا  

ر، فيخرج الواجب تعاٰىل ث وممكن وحمتاج إٰىل املؤثِّ  جسم حمدَ كلَّ 

الكفر. الوجوب، وذلك حمض  العدول   عن كونه واجب  فيجب 

 ليه. إ املصري  ل، ويتعنيَّ عن هذا القول إٰىل األوَّ 

 *  *   * 

مة احليلِّ  /أنوار امللكوت  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

الثانيةاملقدَّ ]]  ١٣[[ص   تتمُّ   نَّ أ   :مة  ال  تعاٰىل  اهللا    الَّ إ  معرفة 

املقدَّ  وهذه  بيِّ بالنظر،  تفتقر  مة  ال  أل إنة  االستدالل،  املعرفة    نَّ ٰىل 

رضوريَّ  قطعاً ليست  نظريَّ ة  بل  النظريَّ ،  يف  واملفيد  هو  نَّ إات  ة،  ام 

يلتج  رسهم يف كلِّ أ العقالء ب  نَّ أل  ،رلنظا إليه يف أزمان ومكان    ون 

آخر  طريق  هناك  كان،  ولو  املجهولة،  مقاصدهم  استحصال 
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 وا إليه.أاللتج

ِملَ  يقال:  جيوز    ال  كافياً   نْ أ ال  التقليد  الباب  يكون  هذا  و  أ   ،يف 

 ؟ قول املعصوم

نجيبنَّ أل األ  ا  بوَّ عن  مرتدِّ   نَّ أ ل  ال التقليد  من  بني  تد  رجيح   

األإ  ،فيهم خمتلفهذ  االستناد    ،قوال  من  أ حدها  أ ٰىل  إوليس  وٰىل 

 . ل للمعرفة رضورةً مثل هذا الطريق حمصِّ  ،خراآل

ذا عرفنا كونه  إ الَّ إة قول املعصوم ال يكون حجَّ  نَّ أب وعن الثاين

يعلمه    يخف  ي مر باطنأ ، وهو  معصوماً  ، فتكون معرفتنا اهللا  الَّ إال 

من مستفادة  بالوح  اهللا  بالعصمة  الرُّ   يتعاٰىل  وهو   ،لُس عٰىل بعض 

 فيلزم الدور املحال. اهللا، مسبوق بمعرفة 

 .ا نعلم عصمته باملعجز الظاهر عٰىل يدهنَّ إال يقال: 

بالعلم  نَّ أل مسبوق  باملعجز  العلم  نقول:  وكونه  باهللا  ا  تعاٰىل، 

 فيعود املحذور.  ،جل التصديقفعله ألو، اغني� 

جعلوا    بطل أ ف  املصنِّ  نَّ أاعلم   حيث  املالحدة،  قول  هبذا 

 فة عٰىل قول املعصوم. املعارف متوقِّ 

 *   *   * 

مة احليلِّ  /معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ (ت  العالَّ

 : دليل وجوب النظر وجوب معرفة اهللا تعاىلٰ  ]]٣٢[[ص 

ألنَّ  واجبةاهللا  معرفة    قال:  للخوف    ،تعاٰىل  دافعة  لكوهنا 

 فة عليه.وقِّ احلاصل من االختالف وغريه، وهي مت

اهللا معرفة    ، وتقريره: أنَّ أقول: هذا دليل عٰىل كون النظر واجباً 

 به يكون  الواجب إالَّ    بالنظر، وما ال يتمُّ إالَّ   تمُّ توال    ،تعاٰىل واجبة

أمَّ واجباً  أنَّ .  اهللا  ا  واجبة  معرفة  للخوف،  ،تعاٰىل  دافعة   فلكوهنا 

العاقل إذا نشأ    نَّ فأل  ،ا دافعة للخوفا أهنَّ ودفع اخلوف واجب. أمَّ 

فيحصل له اخلوف بسبب االختالف.   ،بني العامل وجد اختالفهم

ام إذا تكامل عقله  أيضاً و ]]٣٣[[ص / حصل له فكرة يف مبدئه  ربَّ

 .فيجب عليه إزالته  ،ومعاده واملراد منه، فيحصل له اخلوف أيضاً 

باملعرفةوإنَّ  حيصل  واجبة.  ، ام  املعرفة  ال عرفامل  نَّ أ ا  أمَّ و  فتكون  ة 

مور عليهم العقالء بأرسهم عند اشتباه األُ   فألنَّ  ، بالنظرحتصل إالَّ 

ه حصل يف عقوهلم كون النظر  يلتجئون إٰىل الفكر والنظر، فلوال أنَّ 

حمصِّ  التج  الً والفكر  ملا  إليه. أللمعارف  أنَّ أمَّ و  وا  يتمُّ   ا  ال    ما 

  لواجب ج ا ه لوال ذلك لزم خروفألنَّ   ، به يكون واجباً الواجب إالَّ 

بام    ،عن كونه واجباً  التكليف  يُ   ]]٣٤[[ص  /أو  والتايل ال  طاق، 

 م مثله. فاملقدَّ  ،بقسميه باطل

 :النظر واجب مع قول اإلمام 

بدَّ  ال  اإلمام  وقول  إليه  قال:  حاجة  وال  نظر،  من   ألنَّ   ،فيه 

 بالرضورة. الرتتيب مؤدٍّ 

 .ن قول اإلمامة ميف املعرف  ه ال بدَّ أقول: ذهبت املالحدة إٰىل أنَّ 

ألنَّ   واحلقُّ  هذا،  إمَّ خالف  نقول:  أنْ ا  هو    ا  اإلمام  قول  يكون 

يف قول  ه ال بدَّ ألنَّ  ،ل باطلواألوَّ  .أو مع النظر ،ل للمعارفاملحصِّ 

ف  عرَ ال يُ   ]]٣٥[[ص  /عٰىل صدقه، إذ صدقه    اإلمام من نظر دالٍّ 

الدوروإالَّ   ،بقوله لزم  باطل  .    دٍّ مؤ  الرتتيب  ألنَّ   ،والثاين 

فإنَّ  أنَّ   بالرضورة،  علم  متغريِّ   من  حادثمتغريِّ   كلَّ   وأنَّ   ،العامل    ،  

بدَّ  أنَّ   وأنْ   فال  يتوقَّ   يعلم  وال  حادث،  قول العامل  عٰىل  ذلك  ف 

 اإلمام.

 ردُّ قول املالحدة يف وجوب النظر:

 ،قال: والدور والتسلسل مندفعان باملشاركة بني العقل وقوله

 وزيادة عقله.

وا قول املالحدة بلزوم الدور  األشاعرة واملعتزلة ردُّ   أقول: إنَّ 

الدورأمَّ   .والتسلسل يُ   فألنَّ   ،ا  ال  صادقاً عرَ اإلمام  كونه    ف 

بالنظر.  بالرضورة كاٍف ألنَّ   ،وال  بدَّ   ،ه غري  ال  قوله، فإذن    بل  من 

صدقه   بحجَّ توقَّ تمعرفة  ليس  وقوله  قوله،  عٰىل  يكن  ف  مل  ما  ة 

فيتوقَّ صادقاً  كلُّ ،  اآلخرواح  ف  عٰىل  منهام  الدور.  ،د  ا وأمَّ   ويلزم 

بالرضورة وجب اشرتاك اهللا  كان يعرف    م إنْ املعلِّ   فألنَّ   ،التسلسل

النظر يف    فليكِف   ،له  كان بالنظر كان النظر كافياً   العقالء فيه، وإنْ 

 م آخر تسلسل.كان بمعلِّ  وإنْ  .نا وال حاجة إليهحقِّ 

مندفعان الدورأمَّ   ،وهذان  أنْ إنَّ ه  فألنَّ   ،ا  تقدير  عٰىل  يلزم    ام 

  ا عٰىل تقدير أنْ اإلمام ال غري، أمَّ قول  ليس إالَّ   يكون املفيد للمعرفة

والعقل   اإلمام  استحصال   ]]٣٦[[ص  /يكون  يف  متشاركني 

فإنَّ  فال،  أنْ العلوم  جاز  مقدَّ ظهِ يُ   ه  اإلمام  لنا  عقليَّ ر  غفلنا  مات  ة 

من قوله   صدقه مستفاداً ون  يك  فال يلزم أنْ   ،نا عٰىل صدقهعنها يدلُّ 

الدور.حتَّ  يلزم  التسلسلوأمَّ   ٰى  أنْ فإنَّ   ،ا  تقدير  عٰىل  يلزم  يكون    ام 

ا إذا  ، أمَّ مٰى يفتقر يف معارفه إٰىل معلِّ لعقولنا حتَّ  عقل اإلمام مساوياً 

أنْ  جاز  عقولنا  من  أوفر  عقله  موصالً   كان  نظره  دون    يكون 

 أنظارنا.

 وجوابه: عرة وجوب النظر سمعيٌّ عند األشا

 فحمت األنبياء. أُ وإالَّ  ،قال: وال جيب سمعاً 

األشعريَّ  مذهب  إبطال  يريد  أنَّ   ،ةأقول:  النظر    وهو  وجوب 
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األنبياءسمعيٌّ  إفحام  لزم  كذلك  كان  لو  فقال:  باطل  ،،   ،والتايل 

ف فقال له:  إذا جاء إٰىل املكلِّ   النبيَّ   ة: أنَّ بيان الرشطيَّ   .م مثله فاملقدَّ 

املكلَّ فق  بعني،اتَّ  له  عيلَّ ال  جيب  ال  أنا  إالَّ اتِّ   ف:  عرفت  باعك  إذا   

إالَّ   ،صدقك أعرف صدقك  جيب عيلَّ وال  ال  بالنظر، والنظر    إالَّ    

بحجَّ  ليس  وقولك  النبيُّ   .ةبقولك،  التايل وأمَّ   .فينقطع  بطالن  ا 

 فظاهر. 

 :األشاعرة املعتزلةإلزام  ]]٣٧[[ص /

 قال: وهو مشرتك اإللزام. 

ألز اأقول:  بعينهم  ألزموهم  ما  املعتزلة  ه  أنَّ   :ووجهه  .ألشاعرة 

واجباً  النظر  كان  لزم    لو  وإنْ ألنَّ   األنبياء)،  إفحام(بالعقل  كان   ه 

كم تقولون: ألنَّ   ،ه واجب بالنظر ال بالرضورة أنَّ بالعقل إالَّ   واجباً 

تتمُّ اهللا  معرفة    إنَّ  وال  واجبة،  بالنظرإالَّ   تعاٰىل  النظر    ،  فيكون 

ام جيب بالنظر، فقبل العلم بوجوب النظر  وإذا كان النظر إنَّ  .واجباً 

النبيُّ  جاء  املكلَّ   إذا  اتِّ إٰىل  له:  وقال  لهف  قال  إنَّ املكلَّ   بعني،  ام  ف: 

عيلَّ  صدقكاتِّ   جيب  عرفت  إذا  إالَّ   ،باعك  صدقك  أعرف    وال 

إالَّ  وجوبه  أعرف  ال  والنظر  نظرت،  بالنظر،  إذا  ال(   .أنظر  )وأنا 

 .أيضاً  بيُّ النفينقطع 

 وجوب النظر فطريُّ القياس:

 القياس.  قال: وخلصنا بكونه فطريُّ 

األشاعرة إلزام  عن  جواب  هذا  أنَّ   ،أقول:    النظريَّ   وتقريره: 

  القياس. ونعني بفطريِّ   وغري فطريِّ   ،القياس  عٰىل قسمني: فطريُّ 

حاصالً  يكون  ما  مقدَّ   القياس  بدهييَّ من  الذهن  متني  خيلو  ال  تني 

  ، أيضًا   ]]٣٨[[ص  /تلك النتيجة ال خيلو الذهن منها    فإنَّ   ،اممنه

األربعة  كقولنا: نصف  مقدَّ ألنَّ   ،االثنان  من  حصل   :متنيه 

  األربعة إليه وإٰىل ما يساويه، وكلُّ   االثنان عدد انقسمت  :إحدامها

األربعة،  نصف  فهو  يساويه  ما  وإٰىل  إليه  األربعة  انقسمت  عدد 

أنَّ  نصف  فينتج  ملَّ   .ربعةاأل  االثنني  النتيجة  من فهذه  حصلت  ا 

تامَّ مقدَّ  كانت  عنها  الذهن  خيلو  ال  الذهن  مات  يف  ،  دائامً (ة 

مات ام يكون بمقدَّ ه إنَّ االستدالل عٰىل حدوث العامل، فإنَّ   )بخالف

النظر من و  فيخلو عن نتيجتها.  ،ة خيلو الذهن عنهانظريَّ  وجوب 

األوَّ  القسم  عن  فالذهن   ،لقبيل  خيلو  وإنْ مع  ال  وجوبه  كان    رفة 

وحينئذٍ انظري�  اإلفحام  ،  يلزم  للمكلَّ   النبيَّ   ألنَّ   ،ال  قال  ف:  إذا 

أتَّ اتِّ  وال أعرف صدقك    ،ٰى أعرف صدقكبعك حتَّ بعني، قال: ال 

له:   فيقول النبيُّ   ،ٰى أعرف وجوبهال أفعله حتَّ ( بالنظر، والنظر  إالَّ 

ف لوجوب  املكلَّ ه  لدفعه اخلوف، فيتنبَّ   )ك تعرف وجوب النظرإنَّ 

 ل. بخالف األوَّ  ،ينظر فحينئذٍ  ،النظر

ل الواجبات؟  ]]٣٩[[ص /  يف أنَّ النظر هل هو أوَّ

 ة.لفظيَّ  )تهليَّ واملنازعة يف أوَّ (قال: 

ل الواجبات أم  النظر هل هو أوَّ   يف أنَّ   )اختلف الناس(أقول:  

 لأوَّ   : إنَّ وقال أبو احلسن األشعري  ال؟ فذهب إليه أكثر املعتزلة.

ل الواجبات أوَّ   عن أيب هاشم أنَّ   َل قِ ونُ   .  باهللالواجبات هو املعرفة  

ل الواجبات هو القصد أوَّ   . وذهب إمام احلرمني إٰىل أنَّ هو الشكُّ 

 إٰىل النظر.

املصنِّ لفظيَّ فقال  املنازعة  هذه  إنْ ألنَّ   ،ةف:  بأوَّ   ه  ل  عنٰى 

األوَّ  وبالقصد  لذاته  جيب  ما  االواجبات  فهو  فهو  وإالَّ   ،رفةملعل   

 النظر أو القصد إليه.

حصول  يف  خاصٍّ  ترتيب  بال  متني  املقدَّ حضور  كفاية  عدم 

 النظر:

املقدَّ  حضور  يكفي  وال  الذهن)    متنيقال:  ترتيب (يف  بال 

 .جيب التصديق به للكلِّ  بدهييٌّ   فالكلُّ وإالَّ  ،خمصوص

أنَّ  إٰىل  األوائل  ذهب  املقدَّ   أقول:  الذه حضور  يف  غمتني  ري  ن 

بدَّ   كاٍف  ال  بل  املطلوب،  حصول  ترتيب   يف  من  حضورمها  مع 

حقٌّ   .خمصوص كَ املقدَّ   ]]٤٠[[ص  /  فإنَّ   ،وهو  لو  يف فَ متني  تا 

ال خيلو عاقل من العلوم    حصول املطلوب من غري ترتيب لزم أنْ 

باطل  ،ةالنظريَّ  مثله.فاملقدَّ   ،والتايل  الرشطيَّ   م  أنَّ بيان  النتائج    ة: 

إنَّ النظريَّ  تُ امة  املقدَّ   من  البدهييَّ ستفاد  بأرسهم  مات  والناس  ة، 

فيها اشرتاكهم  ،مشرتكون  وأيضاً   فيجب  لوازمها.  مات فاملقدَّ   يف 

تكون   أنْ  ا مل خيل العقالء منها يف وقت من األوقات يلزمة ملَّ البدهييَّ 

وملَّ  أنَّ لوازمها كذلك،  كان األمر بخالف ذلك علمنا  بدَّ ا  ال  من   ه 

 .ترتيب معنيَّ 

مة:   الرتتيب ليس بمقدَّ

 ٰى يتسلسل. مة حتَّ قال: وليس بمقدَّ 

مقدَّ  سؤال  عن  جواب  هذا  الدِّ أقول:  فخر  به  اعرتض   ،ينر 

والثاين يلزم    .أو ال  ،متنييغاير املقدَّ   ا أنْ : الرتتيب إمَّ يقال  وهو أنْ 

اشرتاطه عدم  املقدَّ   منه  حصول  منه  واألوَّ   .متنيبعد  يلزم  ل 

املقدَّ ا  ألنَّ   ،التسلسل إٰىل  الرتتيب  بدَّ نضامم  من ترتيب   متني ال  فيه 

 . ويرتامٰى  ،آخر

للمقدَّ   أنَّ   :اجلوابو  ]]٤١[[ص  / مغاير  وال   ،متنيالرتتيب 
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التسلسل إنَّ   ألنَّ   ،يلزم  املقدَّ الرتتيب  بني  جيب  هي ام  التي  مات 

املادّ  املقدَّ   ،ةيَّ األجزاء  بني  والرتتيبال  اجلزء    مات  هو  الذي 

 مة.الرتتيب ليس بمقدَّ  إنَّ ف ،الصوري

 الدليل وأقسامه: 

قال: والدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود اليشء، 

 ة. واألمارة ظنّيَّ  ،خصِّ األق عٰىل طلَ ويُ 

املرشد هو  اللغة  يف  الدليل  الناصب   أعني  والدالُّ   ،أقول: 

للدليل  ،للدليل فإنَّ وأمَّ   .والذاكر  االصطالح  يف  عا  عبارة  ن ه 

العلم  ا به  العلم  من  يلزم  الذي  آخر،   ]]٤٢[[ص  /ليشء  بيشء 

 .عنه  خيرج ما يفيد الظنَّ  وحينئذٍ 

يُ  ذلكطلَ وقد  من  أخّص  معنٰى  عٰىل  الدليل  الدليل    ألنَّ   ،ق 

كاالستدالل   ،ة عٰىل املعلولبالعلَّ   قد يكون استدالالً   باملعنٰى األعمِّ 

ه يعطي ألنَّ   )،ِملْ (برهان    ٰى سمَّ ٰى، ويُ ن عٰىل وجود احلمَّ بوجود التعفُّ 

املربهِ عّليَّ  وعند  األمر  نفس  يف  احلكم  استدالالً   .ن ة  يكون    وقد 

العلَّ  عٰىل  احلمَّ   ،ةباملعلول  بوجود  تعفُّ كاالستدالل  عٰىل  ن ٰى 

استدالالً   .األخالط يكون  اآلخر  وقد  عٰىل  املعلولني  كام    ،بأحد 

محَّ  به  زيد  الغِ تقول:  فإنَّ   بِّ ٰى  قشعريرة،  الِغبِّ محَّ   فله  أعني    -  ٰى 

واحدة   ه  مرَّ يومني  كلِّ  يف  تعاود  التي  البدن  يف  الفاشية    - احلرارة 

علَّ  معلوال  املتعفِّ   ،واحدة  ةٍ والقشعريرة  الصفراوي  اخللط  ن  هي 

العروق. الدليلطلَ يُ و  خارج  اسم  الثاين  عٰىل  أخصُّ   ،ق  من   وهو 

األوَّ  ويُ لاملعنٰى  برهاطلَ .  والثالث  الثاين  عٰىل  ا أمَّ (و  .)إنْ (ن  ق 

الظنَّ   )الذي يُ فإنَّ   يفيد  األمارةسمَّ ه    ) بوجود(كاالستدالل    ،ٰى 

 الغيم الرطب عٰىل نزول املطر.

ا عقيلٌّ   أو مركَّب:  الدليل إمَّ

 ب. ومركَّ  قال: وهو عقيلٌّ 

إمَّ  الدليل  يعني  أنْ أقول:  مركَّ   ا  مقدَّ   باً يكون  عقليَّ من   ،ةمات 

هاتني   فإنَّ   .ث حمدَ متغريِّ   ، وكلُّ متغريِّ   ]] ٤٣[[ص  /كقولنا: العامل  

ا  وإمَّ  .النقل ف عىلٰ تان استلزمتا النتيجة من غري توقُّ عقليَّ  ني متقدَّ امل

مركَّ   أنْ  مقدَّ   باً يكون  عقيلٌّ من  بعضها  نقيلٌّ   مات  كسائر    ،وبعضها 

   النبيَّ  أنَّ  :إحدامها :متنيبة من مقدَّ ا مركَّ فإهنَّ  ،ةاملسائل الفقهيَّ 

هذا وهذه احل  قال  نقليَّ مقدَّ   كم،  قاله   كلَّ   أنَّ   :والثانية  .ةمة  ما 

املقدَّ فهو حقٌّ    النبيُّ  وهذه  نقليَّ ،  ليست    . ة ام هي عقليَّ ة وإنَّ مة 

 يف مجيع املسائل. رٍ وهذا احلكم سا

 الدالئل النقليَّة تفيد اليقني:

اليقني يفيد  ال  وقيل:  ظنّيَّ لتوقُّ   ،قال:  عٰىل  عرشفه    واحلقُّ   ،ات 

 . فهخال

إنَّ  قوم:  قال  النقليَّ   أقول:  اليقنيالدالئل  تفيد  ال  ا ألهنَّ   ،ة 

مقدَّ متوقِّ  كلُّ فة عٰىل  الظنّيِّ ها ظنّيَّ مات عرش  أوٰىل    ة، واملوقوف عٰىل 

ظنّي�   نْ بأ ألنَّ ايكون  وذلك  النقليَّ األدلَّ   ،  متوقِّ ة  اللغة  ة  نقل  عٰىل  فة 

وامل االشرتاك  عدم  وعٰىل  والترصيف،  النحو  ز  جاونقل 

والنسخ، وعدم والتقديم والتأخري، وعدم   والتخصيص  اإلضامر 

العقيلِّ  شكَّ املعارض  وال  أُ   أنَّ   ،  ظنّيَّ هذه  فإنَّ مور  اللغة    ناقل  ة 

قوم والترصيف  اخلطأ  والنحو  عليهم  جيوز  يلزم    ،حمصورون  فال 

 .من قوهلم العلم، وكذلك عدم البواقي

بعض األلفاظ   أنَّ   قطعاً   لما نعفإنَّ   ،خالف هذا  احلقَّ   واعلم أنَّ 

منها  يُ  بالنقل    ]]٤٤[[ص  /راد  بتلك احلقائق  حقائقها مع علمنا 

عنها مندفعة  املفاسد  وباقي  تلك  ،املتواتر،  مثل  مفيدة    فيكون 

 لليقني.

مات سمعيَّة وعقليَّة: تركُّ   ب الدليل من مقدَّ

 . فه عٰىل املعجز العقيلِّ لتوقُّ  ،حمض قال: وال سمعيٌّ 

ال   أنْ جيأقول:  مركَّ   وز  الدليل  مقدَّ   باً يكون  نقليَّ من  ة مات 

للعلم فإهنَّ   ،بأرسها مفيدة  غري  إنَّ   ألنَّ   ،ا  حجَّ السمع  يكون  إذا  ام  ة 

صادقاً  عنه  املنقول  يُ كان  وال  صادقاً علَ ،  كونه  باملعجز،  إالَّ   م   

سمعي   ال  فإذن  بالعقل،  بل  بالسمع  ليس  باملعجز  واالستدالل 

 حمض.

 ع ال يثبت بالسمع: سمما يتوقَّف عليه ال

 دار،  ف عليه السمع ال يثبت به وإالَّ ما يتوقَّ   قال: وضابطه أنَّ 

العقل  يف  يمكن  وإالَّ   وما  به  يثبت  ترجَّ ال  مرجِّ   بال  والباقي ح  ح، 

 جيوز هبام.

ملَّ  أنَّ أقول:  منها   ، وأنَّ حمضاً   امن الدالئل ما يكون عقلي�   ا ذكر 

إٰىل ضابط األدلَّ قيلِّ والع  من النقيلِّ   باً ما يكون مركَّ  ة ة العقليَّ ، أشار 

 : كلُّ نقول  ذلك بأنْ و  ]]٤٥[[ص  /ة بالنسبة إٰىل املطالب،  والنقليَّ 

يتوقَّ مقدَّ  بالسمعمة  إثباهتا  جيوز  ال  عليها  السمع  لزم وإالَّ   ،ف   

أنَّ   الدور. تتوقَّ ة السمعيَّ األدلَّ   بيان ذلك:  بأرسها  ف عٰىل صدق  ة 

وجود    ،الرسول قادراً   ،تعاىلٰ   اهللاوعٰىل  جيوز عاملاً   وكونه  فال   ،

مثل وكلُّ   إثبات  بالسمع،  املطالب  وجوده    هذه  نسبة  يكون  ما 

بالسويَّ  العقل  يف  فإنَّ وعدمه  بالعقلة  إثباته  جيوز  ال  لكان وإالَّ   ،ه   

مرجِّ   ترجيحاً  فإنَّ كاألحكام الرشعيَّ   ،حمن غري  العقل    ة بأرسها، 
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وُجي وِّ ُجي  وجودها  عدمها وِّ ز  وإنَّ فال  ،ز  فيها،  للعقل  جمال  تثبت    ام 

مثل    .بالنقل وذلك  والنقل،  بالعقل  إثباته  جيوز  هذين  عدا  وما 

  ، فإنَّ غري مرئيِّ   امً متكلِّ   بصرياً   وكونه سميعاً   ،تعاٰىل واحداً اهللا  كون  

ويف العقل ما   .فجاز إثباهتا به  ،ف النقل عليهاهذه صفات ال يتوقَّ 

 . العقل أيضاً ب فجاز إثباهتا ،يوجب التصديق هبا

 لزوم وجود التناسب بني الدليل واملدلول: 

إمَّ  واالستدالل  بالعامِّ قال:  اخلاصِّ   ا  بالعكس   ،عٰىل  أو    ،أو 

 باملساوي. 

احلجَّ  بدَّ أقول:  ال  واملطلوب  تناسب  ة  من  جلاز وإالَّ   ،بينهام   

بكلِّ  كلِّ   ]]٤٦[[ص  /  االستدالل  عٰىل  خلف  يشء  هذا   .يشء، 

إنَّ  يكووالتناسب  احلجَّ   فإنْ   ،باالشتاملن  ام  املشتملة كانت  هي  ة 

ة  عٰىل احلجَّ   كان املطلوب مشتمالً   عٰىل املطلوب فهو القياس، وإنْ 

وإنْ  التمثيل.  فهو االستقراء،  فهو  شامل هلام  حتت  مندرجني   كانا 

  حيوان عٰىل ثبوته لكلِّ   ل: االستدالل بثبوت امليش لكلِّ مثال األوَّ 

  رضورةَ   ،إنسان  حيوان ثبوته لكلِّ   ه لكلِّ وتيلزم من ثب  هإنسان، فإنَّ 

ومثال الثاين: االستدالل عٰىل ثبوت   دخول اإلنسان حتت احليوان.

لكلِّ  ذلك،   امليش  وغري  واحلامر  والفرس  لإلنسان  بثبوته  حيوان 

للجزئيَّ فإنَّ  احلكم  بثبوت  استدالل  للكّيلِّ   اته  ثبوته  فإنْ عٰىل   ،  

من نوع  فهو  حمصورة  األفراد  الصحيحا  كانت  كان  وإالَّ   ،لقياس   

للظنِّ  اجلزئيَّ   ،مفيدا  ألكثر  احلكم  ثبوت  من  يلزم  ال  ثبوته  إذ  ات 

عٰىل   لإلنسان  امليش  بثبوت  االستدالل  الثالث:  ومثال  جلملتها. 

 ة. الشرتاكهام يف احليوانيَّ  ،ثبوته للفرس

 *   *   * 

مة احليلِّ  /مناهج اليقني   ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 : ه تعاٰىل واحديف أنَّ  :ثالث عرشالالبحث ]] ٣٠٣[[ص 

زا  متيَّ   ل عٰىل شيئني، وإالَّ فإنْ مَ ُحي   واجب الوجود ال يمكن أنْ 

فال  االشرتاك  هذا  إمَّ   ]]٣٠٤/[[ص    بعد  أنْ خيلو  جهة    ا  يكون 

و ملزومة،  أ و الزمة أو معروضة  أ االمتياز عارضة جلهة االشرتاك  

عارضاً   فإنْ  االمتياز  به  ما  سب  كان  إٰىل  العروضب  افتقر   ،يقتيض 

كلُّ  الوجود    فيكون  واجب  من  بعلَّ نَّ إواحد  هو  هو  وإنْ ام  كان    ة، 

التعدُّ   الزماً  وإنْ استحال  معروضاً   د،  الوجود   كان  واجب  كان 

املتأكِّ   عارضاً  الوجود  أعني  بيَّ لغريه  قد  ونحن  أنَّ نَّد،  سلف  فيام    ا 

ما يفتقر   أنَّ   انَّيفتقر إٰىل سبب، وقد بيَّ   وأيضاً   ة.الوجود نفس املاهيَّ 

ممكن فهو  سبب  ممكن  ،إٰىل  ملزوماً   نْ إو  ،فالواجب  عرض    كان 

تعدَّ   وأيضاً   املحاالن. فإمَّ لو  أنْ د،  املخالفة  ا  عليهام   .ال  أو  ،يمتنع 

باطالن األوَّ أمَّ ،  والقسامن  فألنَّ ا  موجوداً ل  أحدمها  كان  لو   ه 

انفرد لصحَّ   بانفراده لصحَّ  إجياد احلركة، واآلخر لو  إجياد  من  منه  ه 

إنْ  االجتامع  فمع  الصحَّ   السكون،  وإنْ بقيت  املطلوب،  فهو   تان 

بقادرمَ دِ عُ  أحدمها  فليس  بإله.  ،تا  فألنَّ وأمَّ   فليس  الثاين  لو  ا  ه 

وقعا   نْ إ حدمها احلركة واآلخر السكون، فأ ت املخالفة وأراد  صحَّ 

عُ أ  ودِ و  املحال،  ووقع اآلخر فهو ترجيح    مَ دِ عُ   نْ إما لزم  أحدمها 

 ة الصانع.وقول بوحدانيَّ  ،حري مرجِّ غ من

إنْ  يقال:  منه  كلَّ   ال  فيتَّ امواحد  حكيم  فعالمها   اد  الحتِّ   ،حد 

بكلِّ   كلَّ   وألنَّ   .الداعي منهام عامل  عاملاً   ،املعلومات  واحد    فيكون 

واحد منهام عامل   كلَّ   وألنَّ   .اآلخر  يزيلفال    ،بوقوع أحد الطرفني

قادراً  كلِّ   بكون اآلخر  مل  إف  ،ردومق  عٰىل  أحدمها اآلخر  ذا خالف 

مطلبيهام حصول  من  صارفاً   ،يتمكنا  العلم  هذا  عن    فكان  هلام 

 ة الوقوع.ام لزم من الوقوع ال من صحَّ نَّ إاملحال  وألنَّ  .املخالفة

ين اشرتكا يف  ا نفرض الكالم يف ضدَّ بأنَّ  :لا نجيب عن األوَّ ألنَّ 

م ال  عرةشاوهذا السؤال ساقط عٰىل رأي األ .جهة املصلحة ، [ألهنَّ

 . يقولون بالداعي]

الثاين اإلرادة  أنَّ   :وعن  تبع  هو  الذي  الوقوع  تبع  فال    ،العلم 

 .يكون مانعاً 

الثالث]]  ٣٠٥[[ص  / لكلِّ   أنَّ   :وعن  حاصل  واحد    العلم 

معاً   فإنْ   ،منهام النقيضان  رصفهام  من الَّ إو  ،عدم   حصل الرتجيح 

 ح.غري مرجِّ 

  ، ألنَّ ا استلزمت املحال كانت حماالً ملَّ املخالفة    أنَّ   :وعن الرابع

 املمكن ال يستلزم املحال. 

طُ  أُ رُ وللمشايخ  إحداهاق  ضعيفة  يف امأهنَّ   :خرٰى  اشرتكا  لو   

مطلقاً دَ القِ  لتساويا  في  خّص أ م  دَ القِ   ألنَّ   ،م  عدم  ستلالصفات  زم 

عليه  أنَّ   :وثانيتها  .ةاالثنينيَّ  نفيه  ،الثاين ال دليل   :وثالثتها  .فيجب 

 ة. لعدم األولويَّ  ،جلاز إثبات ما ال هناية له از إثبات ثانٍ ج لو

قد   قانوناً أ ونحن  الطُّ تعلَّ   عطيناك  هذه  ضعف  منه  ق رُ مت 

 . وأمثاهلا

 فيجوز إثباهتا به. ،ةف عٰىل الوحدانيَّ السمع ال يتوقَّ  واعلم أنَّ 

 وهام وتنبهات: أ

ه نوبطال  ،العامل واجب الوجود لذاته  زعم قوم من األوائل أنَّ 

سلف الثنويَّ   .قد  ِق وذهبت  إٰىل  والظلمةدَ ة  النور  العامل   وأنَّ   ،م 
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كتابنا   يف  سلف  قد  ونحن  بامتزاجهام،  ال    نَّ أ حدث  عرض  النور 

 .عدميٌّ  الظلمة أمر نَّ أ و ،يقوم بنفسه

أنَّ وممَّ  هاهنا  زعموا  رشٌّ   ا  والظلمة  خري  واخلريات    ،النور 

 .حاصلة من النور والرشور حاصلة من الظلمة

أمَّ و باطل،  أوَّ هذا  والرشِّ   فألنَّ   الً ا  اخلري  يف  والرشف    البحث 

األواخلسَّ  من  اخلطابيَّ ة  وأمَّ بحاث  ثانياً ة،  يُ   فألنَّ   ا  قد  ظهر النور 

 ته. فيه الظلمة مع خرييَّ ته وقد ُخت يَّ اهلارب مع ّرش 

أهنَّ وممَّ ]]  ٣٠٦[[ص  / هاهنا  إليه  ذهبوا  إالَّ  ا  متناهيني  غري  ام 

التقائ باطل  هاممن جهة  امللكة، ألنَّ   نْ إ، وهذا  بالسلب عدم    عنوا 

حملِّ  لتناهي  تابع  فتناهيه  عرض  وقد  النور  أنَّ أ ه،  األجسام   سلفنا 

 متناهية. 

أنَّ وممَّ  إليه  ذهبوا  حيٌّ   ا  متحرِّ   النور  بصري  سميع  قادر  ك  عامل 

أنَّ  إٰىل  الصابئة  فذهبت  ة عٰىل هذه اإلرادات  القوَّ   لذاته، واختلفوا 

  ة لكلِّ ثبت املانويَّ أ و  ة ختتلف بحسب اآلالت واملشاعر.حدة واقوَّ 

 . ةإدراك قوَّ 

الظلمة يف  األوصاف، فالديصانيَّ   ،واختلفوا  هذه  عنها  نفت  ة 

 . ا موصوفة هباة إٰىل أهنَّ وذهبت املانويَّ 

 هاهنا.  م آٍت اه من بطالن ما تقدَّ نَّوما بيَّ 

للعامل ]  ١٩٢/٢[ صانع  إثبات  إٰىل  املجوس  ذهبت    مسألة: 

حيٌّ  منزَّ   قادر  عامل  جسامين  وال  جسم  غري  الرشور  حكيم  عن  ه 

 . ونسبوا الرشور إٰىل الشيطان )،يزدان(وه والنقائص سمُّ 

أنَّ  إٰىل  بعضهم  حمدَ وذهب  وجسمه  ه  أنَّ   حدوثه   وسبب   ،ث 

أنَّ  ليزدان فكرة يف بعض األوقات هي  حايل عرض  يكون  ه كيف 

غريي نازعني  هذهفتولَّ   ،لو  من  الشيطان  ثمّ ا  د  حتاربا   لفكرة، 

 ة. واصطلحا وجعال سيف املنازعة عند القمر إٰىل مدَّ 

 . عٰىل نقص قائله وهذا الكالم مع ظهور فساده دالٌّ 

الرشِّ   ثمّ   ]]٣٠٧[[ص  / أصل  الشيطان  صدر    ،نقول:  وقد 

 . يراً رشِّ   اً فيكون الذي أثبتوه خريِّ  ،عن صانعهم

أنَّ ]  ١٩٣/٣[ إٰىل  النصارٰى  ذهبت  تعامسألة:  ليس  ىلٰ ه  واحد   

 .ةقنوميَّ ة ثالثة باألُ حد باجلوهريَّ وافهو  ،زبمتحيِّ 

أرادوا باجلوهر املعنٰى املصطلح عليه بني الفالسفة    نْ إوهؤالء  

مغايراً أف الوجود  جيعل  ومن  مذهبنا،  وهو  عنه  ينفونه  الناس    كثر 

 ن فيه. ؤذَ مل يُ  نْ إطالق اجلوهر باملعنٰى وإحلقيقته يوافقهم عٰىل 

األ وأمَّ  وحترير فاملتكلِّ   ،انيمق ا  منها،  مرادهم  يف  خبطوا  مون 

مغايرة له تعاٰىل كام  و  كون ذواتاً ت  ا أنْ هذه األقانيم إمَّ   القول فيه: أنَّ 

أبو هاشم، وإمَّ   كون أحواالً ت  ا أنْ يقوله األشاعرة، وإمَّ  ا  كام يقوله 

ل فهو باطل  كان األوَّ   فإنْ   .كام يقوله أبو احلسني  كون أحكاماً ت  أنْ 

كان الثاين فهو باطل بام أبطلنا   أبطلنا به مذهب األشاعرة، وإنْ   امب

وإنْ  هاشم،  أيب  مذهب  مسلَّ   به  فهو  الثالث  إالَّ كان  أهنَّ م  مع   م 

باحتِّ  قائلون  األقانيم  بكثرة  ما    ،ادهاالقول  عٰىل  معقول  غري  وهذا 

 سلف.

حصَّ  متأخِّ والذي  املتكلِّ له  قوهلم  رو  من  األب  أُ   نَّ أمني  قنوم 

و  رةإشا الذات عندهم،  الذي هو  الوجود  قنوم االبن هو  أُ   نَّ أ إٰىل 

 يف  الَّ إ قنوم روح القدس هو حياته، وال منازعة حينئذٍ أُ   نَّ أ علمه، و

د احتَّ   - عني العلم  أ   -  قنوم االبنأُ   نَّ إ  :م قالوا هاهنا أهنَّ الَّ إاللفظ،  

 ،خللقا  عيسٰى هو خالق  نَّ أ و  ،كان إنساناً   بعد أنْ   بعيسٰى فصار إهلاً 

سيُ نَّ أ و املوتٰى ه  كيفيَّ   .حيي  يف  احتِّ واختلفوا  فقالت  ة  به،  اده 

إنَّ اليعقوبيَّ  العلم    - الكلمة    ة:  عيسٰى    -أعني  مازجت 

وحصل  ]]  ٣٠٨ [[ص/ فقالوا: أ وخالطته  املسيح،  هو  ثالث  مر 

وأُ   إنَّ  جوهرين  من  جوهر  أُ عيسٰى  من  وقالت   قنومني.قنوم 

إنَّ النسطوريَّ  جعلت  ة:  إنَّ راعاً دِّ ارعته  دَّ او  هيكالً ه  الكلمة  فقالوا:   ، 

أُ  جوهران  امللكانيَّ   قنومان.املسيح  إنَّ وقالت  كان االحتِّ   ة:  اد 

الكيلِّ  املسيحباإلنسان  دون  بعضهم:  .  بأنْ االحتِّ   نَّ إ  وقال  كان    اد 

تُ ثَّ أ  كام  الكلمة  فيه  منها ؤثِّ رت  انتقال  غري  من  املرآة  يف  الصورة  ر 

 إليه. 

ال األقوال  ف  وهذه  فسادها،  يُ نَّ إخيفٰى  كيف  احتِّ عقَ ه  صفة  ل  اد 

ومطلق االحتِّ  العلم بذات هي جسم،  أسلفناه، هي  بام  بطل  قد  اد 

أنَّ  هاهنا  االحتِّ   ونزيد  إنْ بعد  املتَّ   اد  جوهراً كان  العرض    حد  كان 

وإنْ   جوهراً  خلف،  عرضاً   هذا  عرضاً   كان  اجلوهر  هذا   كان 

وإنْ  جوهراً   خلف،  يكن  عرضاً   مل  النقيضني  زمل  وال   ،ارتفاع 

 إعدامهام وإحداث ثالث.  وأيضاً 

 *   *   * 

 ):هـ٧٥٤ين العبيديل (ت هوت/ عميد الدِّ إرشاق الالَّ 

خواصِّ   ]]١٧٧[[ص   يف  السادسة:  لذاته   [املسألة  الواجب 

 :]تعاىلٰ 

ال يكون وجوده    الواجب لذاته أنْ   : (خواصُّ ف قال املصنِّ

ب عن  ال يرتكَّ   وأنْ   .ض عدم الغريفراحلال حال     ينايفوإالَّ   ،بغريه

حمتاجاً وإالَّ   ،الغري لكان  زائداً   وأنْ   .إليه    وجوده  يكون   ،عليه  ال 
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[عنهوإالَّ  االستغناء  لزم  لزم    أو  واإلمكان،  الوجوب  تنايف  أو   ،[

 وإالَّ   ،عدمه  ال يصحَّ   وأنْ   .حمال  والكلُّ   ،تأثري املعدوم يف املوجود

 . جب العدم، فيتناٰىف الفرضان)موإٰىل عدم  لكان وجوده مفتقراً 

الشارح   ظلُّ (قال  املصنِّ)هدام  ذكر  (قد  اهللا(ف  :   )تعاىلٰ   رمحه 

 ة اليشء ما ال يوجد لغريه:خاصَّ  ،)(خواصٍّ  للواجب) أربع

ما بالذات ال يرتفع   ، ألنَّ بذاته وبغريه معاً  ه ال جيب: أنَّ وىلٰ (األُ 

 ،ثبوته للذات هو نفس الذات  ة يفة التامَّ العلَّ   بارتفاع الغري)، ألنَّ 

نفسها عن  ارتفاعها  يمكن  ال  ثابتاً   ،والذات  سواء   وكان  هلا 

 ]] ارتفع غري الذات أو مل يرتفع.١٧٨[[ص /

وإنْ  الغري)  ذلك  بارتفاع  يرتفع  بالغري  الذات    (وما  كانت 

واجباً   ،قةمتحقِّ  الواحد  اليشء  كان  معاً   فلو  وبالغري  لزم    بالذات 

النقيضني والعدمأ   -  اجتامع  الوجود  عدم   -  عني  فرض  (حال 

ألنَّ  الغري)،  واجباً ذلك  كونه  باعتبار  موجوداً   ه  يكون   ،بالذات 

 بعدم ذلك الغري. بالغري يكون معدوماً  وباعتبار كونه واجباً 

لو كان ذلك الغري    ام يلزم إنْ اجتامع النقيضني إنَّ   وفيه نظر، فإنَّ 

بحيث يكون فرض    زماً الا إذا كان  ممكن االنفكاك عن الذات، أمَّ 

فرضاً  فال  عدمه  الذات  اجتامع   -  املحال  فإنَّ   وأيضاً   .لعدم  أعني 

الوجوب  إنَّ   -  النقيضني اجتامع  من  احلاصل  املجموع  من  يلزم  ام 

وذلك   الغري،  ذلك  وعدم  واحد  ليشء  بالغري  والوجوب  بالذات 

حماالً  املجموع  هذا  لكون  هذا  ملزوم  كون  من  يلزم  ال  لكن   ،

حم جزئه  الً ااملجموع  بالذات    -  كون  الوجوب  اجتامع  أعني 

 . حماالً  - والوجوب بالغري

إنَّ  هذاوالنزاع  يف  هو  أنْ   ،ام  الواجب    واألوٰىل  كان  لو  يقال: 

 ملا كان وإالَّ   ،إٰىل ذلك الغري  يكون حمتاجاً   بغريه لزم أنْ   لذاته واجباً 

إليه  ،به  واجباً  حمتاج  واجباً وإالَّ   ،وغري  كان  ملا  ال  حم  والالزم  ،  

كلِّ   فإنَّ   وأيضاً   .بالرضورة عٰىل  صادق  احلكم  سواء    هذا  معقول 

يكون معقول ما من املعقوالت   ه يمتنع أنْ فإنَّ   ،أو ممتنعاً   كان واجباً 

وبغريه  واجباً  خواصِّ معاً   لذاته  من  احلكم  هذا  يكون  فال   ،  

أمَّ  ُج الواجب،  لو  موجوداً اخلاصَّ   َل عِ ا  كونه  كان   ة  بغريه  جيب  ال 

 .صواباً 

أنْ   قوله: يرتكَّ   (الثانية:  أي ال يكون لواجب  ال  غريه)  ب عن 

بة عن ذلك اجلزء وعن الوجود تعاٰىل جزء بحيث يكون ذاته مركَّ 

األجزاء] [من  (حمتاجاً (وإالَّ   ،غريه  الوجود  واجب  لكان)  إليه)     

اجلزء ذلك  إٰىل  املركَّ   ،أي  احتياج  كلِّ (رضورة  إٰىل  من   ب  واحد 

وأجزائه) وإالَّ وج  ،مفرداته  بالرضورة  غريه  إيَّ زؤه  لكان  فال    اه، 

]] ١٧٩إٰىل غريه، /[[ص    فيكون مفتقراً   .، هذا خلفيكون جزءاً 

ممكناً  خلف  (فيكون  هذا  بذاته،  وجوبه)  فرض  أنْ   .مع    ويلزم 

واجباً  معاً   (يكون  وبغريه  بذاتهأمَّ   .)بذاته  وجوبه  ه  فألنَّ   ،ا 

بأجزائه التي هي   جباً واه يكون  فألنَّ   ،ا وجوبه بغريهوأمَّ   .مفروض

 وٰىل. ة األُ م بيان استحالته يف اخلاصَّ غريه، (هذا خلف)، تقدَّ 

وهو) أي كون وجوده نفس    ته،وجوده نفس ماهيَّ   (الثالثة: أنَّ 

وأيبماهيَّ  أيب احلسني البرصي  (قول األوائل ومذهب  احلسن)   ته 

 مني). ألكثر املتكلِّ  خالفاً  ،بن إسامعيل (األشعري عيلِّ 

خواصِّ   اأمَّ  من  احلكم  هذا  مذهب   كون  فهو  الواجب، 

خاصَّ  ألهنَّ األوائل  أنَّ ة،  يزعمون  عٰىل    م  زائد  املمكنات  وجود 

أمَّ ماهيَّ  ومن اهتا،  األشعري  احلسن  وأبو  البرصي  احلسن  أبو  ا 

كاملصنِّ املسألة  هذه  يف  فإهنَّ وافقهم  أنَّ ف،  إٰىل  ذهبوا  كلِّ   م    وجود 

سواءً  حقيقته  نفس  فهو  واجباً كا  موجود  ممكناً   ن  تقدَّ   ، أو  م  وقد 

الواجب تعاٰىل عندهم،    فعٰىل هذا ال يكون ذلك من خواصِّ   .ذلك

 .له ولغريه شامالً  اعام�  بل عرضاً 

وجوده كون  عٰىل  حقيقته  (والدليل)  زائداً (أنَّ   نفس  كان  لو    ه 

)  ين[و]الثا .عنها  ة، أو مستغنياً إٰىل املاهيَّ  يكون حمتاجاً  ا أنْ عليها فإمَّ 

القسمني مستغنياً   ،من  الوجود  كون  املاهيَّ   وهو  (باطل   ،ةعن 

ألنَّ  يكون  بالرضورة)،  زيادته  تقدير  عٰىل   ،ةللامهيَّ   صفةً   الوجود 

يُ  ل) من  (واألوَّ   ها. ل استغناؤها عن موصوفها وحملِّ عقَ والصفة ال 

حمتاجاً   ،القسمني الوجود  كون  املاهيَّ   وهو  أنْ إٰىل  (يقتيض  يكون   ة 

ملا عرفت من كون كلِّ د ممكناً جوذلك الو إٰىل غريه ممكناً   )،   حمتاج 

حمال)، ألنَّ   ،بذاته بذاته  (وهو  وجوبه  ينايف  القدر   .ذلك  (وهذا) 

(إالَّ ٍف (كا املطلوب،  إثبات  يف  أنَّ )  الوجود  قسَّ   )فاملصنِّ    كون  م 

األوَّ   ممكناً  القسم  من  الالزم  املحال  الوجود    -  لوهو  كون  وهو 

يف  ١٨٠/[[ص    -  ةملاهيَّ ا  إىلٰ   حمتاجاً  زيادة  قسمني  (إٰىل   [[

القسم هذا  الالزمة من فرض  املحاالت  كثرة  باعتبار  ، اإليضاح) 

ممكن إٰىل   [رضورة افتقار كلِّ   ،رله من مؤثِّ   هذا املمكن ال بدَّ   فقال:

فإمَّ مؤثِّ  أنْ ر]،  املؤثِّ   ا  فيه شيئاً يكون  املاهيَّ   ر  حمال، ألنَّ   ،ةغري  ه وهو 

أو يكون    .وهو حمال  ،احتياج واجب الوجود إٰىل غريه  ]يلزم [منه

فيهاملؤثِّ  املاهيَّ   ر  أيضاً   ،ةنفس  إنْ ، ألهنَّ وهو حمال  وهي   فيه  رتأثَّ   ا 

فإمَّ  أنْ موجودة،  فيلزم  ا  الوجود،  هبذا  عٰىل  تقدُّ   تكون  اليشء  م 

إليه ويتسلسل  ا بوجود آخر فننقلوإمَّ   ،نفسه ويلزم كون   ،الكالم 
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مرَّ ة  املاهيَّ  ومرَّ مرَّ   ،تنيموجودة  الوجود  هبذا  السابق  ة  بالوجود  ة 

املعدوم  فيه  رتأثَّ   وإنْ   .عليه تأثري  لزم  معدومة  أعني    -  وهي 

الوجود  -  ةاملاهيَّ  فاملقدَّ حمال   والكلُّ   ،يف  وجوده    -  م ،  كون  وهو 

ماهيَّ   زائداً  أيضاً   -  تهعٰىل  أنْ حمال  فوجب  نفس   ،  وجوده  يكون 

 عٰى. املدَّ و وه  ،تهماهيَّ 

م املذكور  ه يلزم من استحالة املقدَّ م أنَّ سلِّ يقول: ال نُ   ولقائل أنْ 

  املراد من كون وجوده زائداً   ة، وذلك ألنَّ كون الوجود نفس املاهيَّ 

وال يلزم من انتفاء هذا ثبوت    ،هلا  عارضاً   ته كونه وصفاً عٰىل ماهيَّ 

وهو   ،قسم آخرل  ة، الحتاموهو كون الوجود نفس املاهيَّ   ،عٰى املدَّ 

  ببيانهذا الدليل إالَّ   ال يتمُّ   وحينئذٍ   ،ةمن املاهيَّ   كون الوجود جزءاً 

 ة الثانية. م ذلك يف اخلاصَّ وقد تقدَّ  ،باً استحالة كونه تعاٰىل مركَّ 

أنَّ  لفظة  واعلم  حذفنا  الثاين(ا  الشارح    )القسم  قول  دام (من 

()هظلُّ  أنَّ إالَّ :  قسَّ املصنِّ    الثاينف  القسم  قسمني  م  وذكرنا    ، )إٰىل 

الوجود ممكناً (بدله   القسمني    وذلك ألنَّ   ،)كون  من  الثاين  القسم 

مستغنياً  الوجود  كون  هو  ذكرمها  يُ   ،اللذين  مل  القسم  مه قسِّ وهذا 

املصنِّ ]] وهو استغناء ١٨١/[[ص    املحال  ف وال الزمههو وال 

املحال  و  وه  ،م كون املوجود ممكناً ام قسَّ وإنَّ   ،الصفة عن موصوفها

الوجود حمتاجاً   -  لالالزم من القسم األوَّ  ويمكن    .-  أعني كون 

هو أحد املحالني الالزمني من   كون الوجود ممكناً   تأويل ذلك بأنَّ 

فهو   ،ة واحتياجه إليهاا استغناء الوجود يف املاهيَّ وأمَّ   ،قسمي التايل

، نياً ثا  )هدام ظلُّ (وذكره الشارح    ،للتايل  أحد قسمي املحال الالزم

قسامً  [لكن  ثانياً   فصار  الذكر،  الالزم  باعتبار  املحال  قسمي  من   [

 للتايل، ال من قسمي التايل.

ِملَ قوله عليه:  (قيل  يُ   :  كالقابليَّ ؤثِّ ال  هي  هي  حيث  من   ،ة)ر 

الدِّ  فخر  أورده  ما  إٰىل  إشارة  من [وهذا]  املذكور  الدليل  عٰىل  ين 

 .ومن حيث املعارضة ،حيث النقض

اأمَّ  أنْ لنا  فهو  أثَّ   يقال:  قض  املاهيَّ قولكم: ([لو]  ة لكانت رت 

ر وهي موجودة أو معدومة) ليست قسمة حارصة، بل  ؤثِّ تُ   ا أنْ إمَّ 

ر يف  ؤثِّ ال تُ   مَ ر من حيث هي هي، فلِ ؤثِّ هنا قسم آخر وهو كوهنا تُ 

احليثيَّ  أهنَّ الوجود من هذه  احليثيَّ ة، كام  الوجود من هذه  تقبل   -  ةا 

 .- هي هيث أعني من حي

 ا املعارضة فمن وجهني: وأمَّ 

أنَّ  ته تعاٰىل غري معلومة، وماهيَّ   ،وجوده تعاٰىل معلوم  أحدمها: 

 .تهفوجوده غري ماهيَّ 

أنَّ  قد ثبت كونه مشرتكاً   وثانيهام:  بني الواجب تعاٰىل    الوجود 

 . واملمكنات

إنْ   نقول:  وحينئذٍ  وجود  حيث هو  من  تعاٰىل  الواجب    وجود 

رد هذا احلكم يف اطَّ   -  ةأي عدم العروض للامهيَّ   -  داقتٰىض التجرُّ 

املوجودات أنَّ   ،سائر  كلُّ بمعنٰى  يكون  مقتضياً   ه  لعدم   وجود 

للامهيَّ  األمرين  وحينئذٍ   ،ةالعروض  أحد  إمَّ   ،يلزم  كونوهو   ا 

أصالً  موجودة  ليست  نفس املمكنات  وجوداهتا  يكون  أو   ،

م يف زيادة  باطل بام تقدَّ   والثاين   ،ل باطل بالرضورةواألوَّ   .حقائقها

ماهيَّ  عٰىل  املمكناتالوجود  عدمه  وإنْ   .ة  عدم    -  اقتٰىض  أي 

للامهيَّ   ،دالتجرُّ  العروض  عن  عبارة  وجوده   -  ةوهو  كون  لزم 

باطل  ، ته ملاهيَّ   عارضاً  يقتضِ   وإنْ   . وهو  التجرُّ   -   شيئاً   مل  ال  د أي 

يف   اً ]] واجب الوجود مفتقر١٨٢كان وجود /[[ص  - وال عدمه

 ه حمال. وإنَّ   ،ة منفصلةإٰىل علَّ  تهوعدم عروض وجوده ملاهيَّ  دهجترُّ 

املحقِّ قوله (أجاب بعض  النقض  -  ل)قني عن األوَّ :    -   أعني 

 ،ة لوجود موجوداً بدهية العقل حاكمة بوجوب كون ما هو علَّ   بأنَّ 

فإنَّ  الوجود،  قبول  يف  كذلك  أنْ   وليس  يستحيل  الوجود    قابل 

موجوداً  هذا وإالَّ   يكون  بطل  قد  فإذن  حاصل،  هو  ما  فيحصل   

 ق.هذه عبارة املحقِّ  .الدليل االحتامل وتمَّ 

ة من حيث ق: (واملاهيَّ عن املحقِّ   نقالً   )هدام ظلُّ (قول الشارح  

فإنَّ  نظر،  فيه  اخلارج)  يف  معدومة  الذهن  يف  موجودة  هي    هي 

 ة لو كانت من حيث هي هي معدومة كانت ممتنعة. املاهيَّ 

أوَّ ن  (وع وهو  املعارضةالثاين)  وجهي  بوجوده   بأنَّ   :ل    املراد 

إنْ  اخلاصُّ   املعلوم  فإنَّ   ،به  كان هو  الصغرٰى،  عندنا  منعنا صدق  ه 

معلومة غري  هي  التي  حقيقته  العامُّ   وإنْ   ،نفس  هو  املقول   كان 

وجودات وعٰىل  تعاٰىل  وجوده  عٰىل  فهو    بالتشكيك  املمكنات، 

القياسمسلَّ  نتيجة  لكن  العامِّ   ينئذٍ ح  م،  الوجود  ذلك    مغايرة 

ة)، أي زيادة  : (زائد يف املعقوليَّ وقوله  . و[هو] غري املتنازع  ،ةللامهيَّ 

  يف العقل.ليس إالَّ  هذا الوجود العامِّ 

املعارضة وجهي  ثاين  وهو  الثالث)   املقول  (بأنَّ   :(وعن 

أشياءٍ  عٰىل  [بعض  بالتشكيك  اقتٰىض)  أفرادهإذا  جي  (شيئاً   ]   بال 

تأثريه)اطِّ  أنَّ   ،راد  جيب  هبمعنٰى  كلُّ   أنْ   ال  أفراده    يكون  من  فرد 

اليشء  مقتضياً  املقتيض    ،لذلك  الشمس  من  احلاصل  (كالضوء 

العُ  األنوار)  يشإلبصار  من  غريه  ِملَ   وحينئذٍ   .بخالف  ال   نقول: 

أنْ  رد  فال يطَّ   ؟ دللتجرُّ   يكون وجود واجب الوجود مقتضياً   جيوز 
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إمَّ   اتذلك يف املمكن ا عدمها أو كوهنا موجودة بوجود غري  ليلزم 

 زائد عٰىل حقائقها.

أفراده)، ألنَّ ١٨٣[[ص  / (بعض  قولنا:  وزدنا  هذه ]]  لوال  ه 

الكالم صحيحاً  أشياء بالتشكيك    املقول  ، ألنَّ الزيادة مل يكن  عٰىل 

علَّ  كان  تامَّ إذا  صور  ة  مجيع  يف  معه  معلوله  وجود  لزم  ليشء  ة 

علَّ ختلُّ ة  وجوده، الستحال املعلول عن  بعض  أمَّ   .تهف  اقتٰىض  إذا  ا 

أمراً جزئيَّ  ملزوماته  التي هي  حتته  املندرجة  باقي    اته  جيب كون  ال 

 فاملثال   وأيضاً   .ةات باملاهيَّ ات كذلك الختالف تلك اجلزئيَّ اجلزئيَّ 

ضوء الشمس هو املقتيض إلبصار   الذي ذكره مطابق ملا قلناه، ألنَّ 

الزم ال  الكيلِّ   هاألعشٰى،  الضوء  هو  مجيع الذي  عٰىل  الصادق   

 مطابقاً   وليكون  ،األضواء بالتشكيك صدق الالزم عٰىل ملزوماته

املحقِّ  الكالملكالم  هذا  إليه  املنسوب  هذا   .ق  يف  كالمه  وصورة 

التشكيك سبيل  عٰىل  املشرتكة  واملعاين  استلزام    املوضع  يقتيض  ال 

 اليشء.ك بعضها ليشء استلزم غري ذلك البعض لذل

العُ أمَّ  لفظة  فها  أعشٰى   ييش  باإلبصار    ،مجع  املوصوف  وهو 

 عشاه اهللاأ   :، فقالِيشَ يش فهو مصدر عَ ا العَ وأمَّ   ،وعدمه ليالً   هناراً 

 ٰى.َش عشٰى عَ بالكرس يَ  ِيشَ فعَ 

الواجب    ة، ألنَّ ة بدهييَّ وهذه قضيَّ   ،عدمه  ه ال يصحُّ (الرابعة: أنَّ 

ممكناً  يكون  ال  أ   لذاته  اخلاصِّ   يلذاته)  عدمه وصحَّ   ،باإلمكان  ة 

 .] باإلمكان اخلاصِّ تقتيض كونه [ممكناً 

أي عٰىل هذه اخلاصَّ   ف  املصنِّ  (واستدلَّ  (بربهان    ،ةعليها) 

أنَّ  هو  واضح،  لعلَّ غري  لكان  عدمه  جاز  لو  معها)ه  جيب  لو   ،ة  إذ 

  (يكون وجوده موقوفاً  وحينئذٍ  .، هذا خلفلذاته لكان ممتنعاً  مَ دِ عُ 

العلَّ ع  عىلٰ  تلك  علَّ دم  أعني  ممكناً ة)  (فيكون  عدمه،  وقد    ة  لذاته 

 . )لذاته، هذا خلف فرضناه واجباً 

بجيِّ قوله لذاته ال    د، ألنَّ : (وليس  ممتنع  الوجود  عدم واجب 

توقُّ   ،بغريه (بعدم  عدمه  امتناع  أي  االمتناع)  وجوده  وتعليله  ف 

بعلَّ  لذاته  لليشء  ثبت  ملا  تعليل  العدم  سبب  عدم  غري    ةعٰىل 

 ]] ذاته).١٨٤ [[ص/

املحقِّ  أورده  إيراد  الدِّ وهذا  فخر  عٰىل  فإنَّ   ،ينق  نظر،  ال  وفيه  ا 

أنَّ سلِّ نُ  علَّ م  بعدمه  عدمه  امتناع  سبب  توقُّ   ل  عدم  عٰىل  وجوده  ف 

استدلَّ  بل  من   العدم،  يلزم  وال  العدم،  بذلك  االمتناع  ذلك  عٰىل 

اآلخر ذلك  تعليل  آخر  عٰىل  بيشء  املدلول عنأ   -  االستدالل  ي 

الدليل أعني  نستدلُّ فإنَّ   ،-  بذلك اليشء،  العامل وهو    ا  إمكان  عٰىل 

] ومل يلزم [من  ،وهو وصف عارض  ،أمر الزم له لذاته باحلدوث

علَّ  الدليل  نعم  باحلدوث،  اإلمكان  تعليل  يف ذلك  للمدلول  ة 

 ،ته يف الذهنة لعلَّ ما يكون املعلول علَّ  وكثرياً  ،الذهن ال يف اخلارج

 ستدالل بوجود العامل عٰىل وجود الصانع.االك

أنْ  بأنْ ُجي   ويمكن  هذا  عن  الواجب  نقول  اب  عدم  استحالة   :

كام    -أي بغري واسطة    -] الزم له يف الذهن لزومًا بيِّنًا  لذاته [تعاىلٰ 

فإنَّ  األمر،  نفس  يف  الزم  واجباً تصوُّ   هو  اليشء  كون  لذاته    ر 

فلو  مستلزم لتصوُّ  تدللنا عٰىل استحالة عدمه اسر استحالة عدمه، 

توقُّ  استحالة  بعدم  حلوق  جلعلنا  العدم  سبب  عدم  عٰىل  وجوه  ف 

هي الزمة له لذاته بواسطة ما ليس   يالعدم عٰىل الواجب لذاته الت

 للواجب تعاٰىل لذاته، بل بواسطة غري ذاته، هذا خلف. الزماً 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /االعتامد

احليلِّ   )روحهاهللا  س  قدَّ ( قال    ]]٦٥[[ص  / مة  العالَّ  :][أي 

أنْ  أنَّ عتَ يُ   وجيب  ألنَّ قد  واحد،  تعاٰىل  لزم  ه  آخر  إله  معه  كان  لو  ه 

ألنَّ  تسكينهاملحال،  اآلخر  وأراد  جسم  حركة  أحدمها  أراد  لو   ،ه 

املتنافينيوهو حمال، وإالَّ   يقعا معاً   ا أنْ فإمَّ  ال    ا أنْ وإمَّ   . لزم اجتامع 

معاً  خلوُّ   ،يقعا  والسكون  فيلزم  احلركة  عن  باطل    ،اجلسم  [وهو 

أنْ [وإمَّ   .بالرضورة] وهو ا  اآلخر،  دون  أحدمها  [مراد]  يقع   [

 ح.ترجيح من غري مرجِّ 

ة ال يشاركه فيها غريه، د بصفات ذاتيَّ أقول: الواحد: هو املتفرِّ 

والقِ   وهي: الوجود،  واستحقاق  دَ وجوب  اخللق،  وإجياد  م، 

 العبادة.

أنَّ   يلوالدل ألنَّ عٰىل  والنقل،  العقل  من  واحد  تعاٰىل  النقل   ه 

ألنَّ   يصحُّ  الصفة،  هذه  إثبات  عٰىل  به  ال    كلَّ   االستدالل  صفة 

صحَّ تتوقَّ  يصحُّ ف  عليها  النقل  كهذه    ة  والنقل  بالعقل  إثباهتا 

ة النقل عليه مثل  ف صحَّ وما يتوقَّ   .الصفة، ونفي الرؤية عنه تعاىلٰ 

 ة.إثباته بالنقل، بل بالعقل خاصَّ  ال يصحُّ  يامً حك عاملاً  كونه قادراً 

واحداً [و]أمَّ  كونه  عٰىل  العقيل  الدليل  أنْ ا  فهو  مل  نقول  ،  لو   :

  لكان أزيد من ذلك، ولو كان معه إله آخر لكان كلُّ   يكن واحداً 

ة، فجاز  صف به اآلخر من صفات اإلهليَّ بام يتَّ  واحد منهام موصوفاً 

م  أنْ  أحدمها  مراد  أنْ راخيالف  جاز  كذلك  كان  وإذا  اآلخر،    د 

إرادة أحدمها بإجياد جسم معنيَّ تتعلَّ  ق إرادة ، وتتعلَّ  كزيد ساكناً ق 

 مور: ، فال خيلو الواقع من ثالثة أُ كاً اآلخر بإجياده متحرِّ 
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أنْ إمَّ  معاً   ا  مرادمها  وإالَّ   ،يقع  حمال،  اجلسم  وهو  كون  لزم   

املتنافيني ،  كاً متحرِّ   الواحد يف الزمان الواحد ساكناً    ، وهو مجع بني 

واجتامع   ،انضدَّ ]]  ٦٦/[[ص    ومها احلركة والسكون اللذان مها

 حمال.  واحدٍ  ين يف حملٍّ الضدَّ 

يكون اجلسم ال    منهام، فيلزم أنْ   واحدٍ   ال يقع مراد كلِّ   ا أنْ وإمَّ 

جسم ال خيلو من احلركة وال    كلَّ   نَّ إ :، وقد قلنا كاً وال متحرِّ   ساكناً 

 ه عنهام حمال.خلوُّ السكون، ف

أنْ وإمَّ  من    ا  املحال  فيلزم  أحدمها دون مراد اآلخر،  يقع مراد 

 وجهني: 

 ح، وهو حمال. ] ذلك ترجيح من غري مرجِّ [يكون أنْ  :لاألوَّ 

غالباً   أنَّ   :والثاين يكون  مراده  وقع  والذي  الذي  يقع  [ال]  ، 

 .، واملغلوب عاجز، [والعاجز] ال يكون إهلاً مراده يكون مغلوباً 

النقلأمَّ و تعاٰىل:  ،ا  وَ   فقوله  إٌِ�  ْم    اِحدٌ َو�ِ�ُه�ُ

تعاٰىل:  ]،١٦٣ [البقرة: َحدٌ    وقوله 
َ
أ اُهللا  َو  هُ  

ْ
ل

ُ
  �ق

القرآن    ]،١[اإلخالص:   يف  الواردة  اآليات  من  ذلك  غري  إٰىل 

 املجيد. 

*   *   * 

:د او أد  

 ):هـ٤٤٩)/ أبو الفتح الكراجكي (ت ١كنز الفوائد (ج 

 : دليل يف تثبيت الصانع  ]]١٩٥ص [[

النظَّ   يحك إبراهيم  ذلك  :قال  ،امعن  عٰىل  رأينا  أنَّ   ،الدليل  ا 

وهي    ،من شأهنا التنايف والتباين والتفاسد جمموعة  ،ةأشياء متضادَّ 

واليبوسة والرطوبة  والربودة  كلِّ   ،احلرارة  يف   ،حيوان  املجتمعة 

،  ها عٰىل االجتامعقرسجامعها أ   فعلمنا أنَّ   ،ويف أكثر سائر األجسام

 .ولوال ذلك لتباينت وتفاسدت

أنْ   :قال جاز  املتضادَّ   ولو  املتنافراتجتتمع  من    ،ات  وتتقاوم 

مجعها جامع  أنْ   ، غري  والنار  جلاز  املاء  ذاهتام    ،جيتمع  من  ويتقاوما 

 . م توهَّ وهذا حمال ال يُ  ،ر مقيم يقيمهامبغري جامع مدبِّ 

ا ألهنَّ   ،عٰىل حدوثها  ليل ويف اجتامعهام د  :قال]]  ١٩٦[[ص  /

  وبطل أنْ   ، جمتمعةفإذا كانت ال توجد إالَّ   ،االنفراد  ال جيوز عليها

قبلهاأنَّ   صحَّ   ، بجامع مجعهاتوجد كذلك إالَّ    ا مل توجد إالَّ وأهنَّ   ،ه 

 عٰىل أحد د إالَّ وجَ ت قبل ذلك مل تُ دَ جِ ولو وُ   ،حني ابتدعها جمتمعة

أو تكون   ،وهذا حمال   ام منفرداً منهواحد    يكون كلُّ   ا أنْ إمَّ  :وجهني

 . حمال  وهذا أيضاً  ،جمتمعة ال جامع هلا

قبلها مل    الذي مجعها كان موجوداً   وأنَّ   ،تعَ دِ ا ابتُ أهنَّ   فقد صحَّ 

 يزل. 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت  ٤التبيان يف تفسري القرآن (ج  

تعاٰىل:  ٢١٨[[ص   قوله  [أي  اآلية  ويف   [[ ِ
�

ا�  وَُهَو 
َ
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َ
َزل

ْ
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   ا�

َ
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ْ
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ْ
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َ
أ يَ ا 

َ
آل ْوٍم  لُِ�ْم 

َ
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َ
ِمنُون

ْ
يقول ٩٩[األنعام:    �يُؤ من  قول  بطالن  عٰىل  داللة   [[

بالطبع، ألنَّ من املاء الواحد والرتبة الواحدة ُخيِرج اهللا ثامرًا خمتلفة 

 ، وال يقدر عٰىل ذلك غري اهللا تعاٰىل. ينةوأشجارًا متبا

*   *   * 

 ): ٦أو  ٥إبراهيم بن نوبخت (ق  /يف علم الكالم الياقوت

]] وثبوت حدث يوجب ثبوت صانع، ألنَّه ممكن، ٣٨[[ص  

 فال بدَّ له من مؤثِّر. 

*   *   * 

من   ]]٤٣[[ص  / ثابتة  الصفات  أنَّ  عٰىل  الداللة  يف  القول 

 وجوب وجوده فقط:

إنْ ر  مدبِّ  وإنْ   العامل  املقصود،  فهو  الوجود  واجب  كان   كان 

ينتهي  أو  فيتسلسل  مؤثِّر،  إٰىل  افتقر  الوجود  الواجب   جائز  إٰىل 

 بذاته.

أنْ  ا  إمَّ عدم    واملوجود  من  يلزم  بحيث  بغريه  وجوده  يتعلَّق 

ل املمكن والثاين الواجب لذاته.  الغري عدمه، أو ال يتعلَّق، واألوَّ

*   *   * 

 ): هـ٦٧٢ين الطويس (ت عتقاد/ نصري الدِّ اال جتريد

 :يف وجوده  :لوَّ الفصل األ ]]١٨٩[[ص /

الستحالة     استلزمهالَّ إو،  فهو املطلوب  كان واجباً   املوجود إنْ 

 الدور والتسلسل.

*   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢ين الطويس (ت نصري الدِّ  /نقد املحصَّ

 : يف الذات :لوَّ القسم األ ]]٢٤٢[[ص /

األبح  االستدالل ودوث  األإجسام  وبحدوث  عراض  مكاهنا 

 اهللا: مكاهنا عٰىل وجود إو
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  بكلِّ   دلُّ ستَ ا أعراض. وقد يُ ا جواهر وإمَّ العامل إمَّ   قد عرفت أنَّ 

إمَّ   واحدٍ  سبحانه  الصانع  وجود  عٰىل  بمنهام  حدوثه.  أ مكانه،  إا  و 

 فهذه وجوه أربعة:

األجسام  :لاألوَّ  بحدوث  طريقة  ،  االستدالل  وهو 

قوله:   يلاخلل    يف 
َ

 ال
ْ

اآل ِحب� 
ُ
أ .  ]٧٦[األنعام:    �فِِلَ�   

ل فقد  ا األوَّ أمَّ   ث.ث فله حمدِ حمدَ   ث، وكلُّ العامل حمدَ   أنَّ   :وحتريره

وأمَّ مرَّ  الثاين.  أنَّ   ا  عليه  وكلَّ املحدَ   فالدليل  ممكن،  فله    ث  ممكن 

،  ومًا ث هو الذي كان معداملحدَ   نَّ ث ممكن فأل املحدَ   ا أنَّ ر. أمَّ مؤثِّ 

موجوداً  صار  ماهيَّ ثّم  كانت  شأنه  هذا  وما  قابلةً ،  للعدم    ته 

له من   املمكن ال بدَّ   ا أنَّ  هذا. وأمَّ باملمكن إالَّ   يوللوجود، وال نعن

 م.ر فقد تقدَّ مؤثِّ 

ث حمدَ   كلَّ   مني يقولون: احلكم بأنَّ رون من املتكلِّ أقول: املتأخِّ 

إ  يٌّ ث بدهيله من حمدِ   فال بدَّ  مكانه عٰىل  إاالستدالل ب  ىلٰ غري حمتاج 

 ث. احتياجه إٰىل املحدِ 

ف املقدَّ   نْ إقال:  هذه  عٰىل  الكالم  تقدَّ قيل:  قد  إالَّ مات  عٰىل  م   

(إنَّ  (املحدَ حمدَ   كلَّ   قولنا:  قوله:  ممكن).  معدوماً ث  كان  ثّم   ث 

موجوداً  قابالً   صار  من    فيكون  قلنا:  حمالة).  ال  والوجود  للعدم 

 ء، وال عني، وال ذات، بل كان نفياً بيش  املعدوم ليس  مذهبكم أنَّ 

بالقبول والالَّ حمضاً  وإذا كان كذلك استحال احلكم عليه   قبول.، 

ا حني كانت  يقال: إهنَّ  ال جيوز أنْ   ة احلكم عليه، لكن ِملَ منا صحَّ سلَّ 

معدومة كانت واجبة العدم لعينها، ثّم يف زمان وجودها صارت  

لعينها الوجود  أنَّ   ؟واجبة  برشط ]]  ٢٤٣ص  [[/  تقديره  اليشء 

مسبوقاً  تقدُّ   كونه  فرض  العقل  يف  جيوز  ال  أوَّ بالعدم  إٰىل  ال  ل، مه 

أزلي�   ة كون اليشء مع كونه مسبوقاً  لزم صحَّ وإالَّ  ، وذلك  ابالعدم 

لصحَّ إف  حمال. الصحَّ   ةذن  تلك  فقبل  بداية.  ممتنعاً وجوده  كان   ة 

يقال:    ال جيوز أنْ   مَ لذاته. [وإذا كان ذلك فلِ   لذاته ثّم انقلب ممكناً 

 . ]؟لذاته لذاته ثّم انقلب واجباً  كان ممتنعاً 

به   ي(املمكن قابل الوجود والعدم) ال نعن :قولنا واجلواب: أنَّ 

ة املاهيَّ   رة حالة الوجود والعدم، بل نعنٰى به أنَّ ة متقرِّ تلك املاهيَّ   أنَّ 

بط العقل  يمتنع يف  كانت وال  بقاؤها كام  العقل  يمتنع يف  ا.  الهنال 

ة ممتنعة لذاهتا يف وقت ثّم  تكون تلك املاهيَّ   ال جيوز أنْ   مَ ـقوله: (لِ 

أنَّ  هب  قلنا:  آخر).  وقت  يف  لذاهتا  واجبة  كذلك،   تنقلب  األمر 

يتوقَّ  االمتناع  حصول  املخصوص، لكن  وقته  حضور  عٰىل  ف 

يتوقَّ  الوجوب  واملاهيَّ وحصول  اآلخر،  الوقت  حضور  عٰىل  ة ف 

ه حيث  ق   يه  يمن  امع  إالَّ طع  هلا  يبقٰى  ال  الوقتني  عن    لنظر 

ة  بالعدم لصحَّ   القبول. قوله: (املمكن املأخوذ برشط كونه مسبوقاً 

أوَّ  يكون فرض دخوله يف     لزم أنْ م، وإالَّ سلِّ ل). قلنا: ال نُ وجوده 

األوَّ  الوقت  ذلك  قبل  صريورته  الوجود  يوجب  حلظة  بمقدار  ل 

 ، وذلك حمال بالبدهية.اأزلي� 

اعرتاضه    وابهأقول: ج فكيف    -عن  املعدوم نفي حمض،  بأنَّ 

ة ليس كام ينبغي، فإنَّ قوله: (واملاهيَّ   -يكون قابالً للعدم والوجود 

ال يمتنع يف العقل بقاؤها كام كانت، وال يمتنع يف العقل بطالهنا)  

أنَّ  فاملاهيَّ   معناه  االستمرار،  جائز  وجود  هلا  كان  البقاء   نَّ إة 

يف الوجود  املقدَّ األ  استمرار  املحقَّ أ رة  زمنة  معنٰى   وأيضاً   قة.و 

، وذلك غري معقول، بل اجلواب  حمضاً  اة تصري نفي� املاهيَّ  بطالهنا أنَّ 

نقول:    و عدم. ثمّ أ ض معها وجود  فرَ يُ   ة من غري أنْ ا نعقل املاهيَّ أنَّ 

املاهيَّ   إنَّ  أنْ تلك  يمكن  املعقولة  اخلارج  ة  الوجود  مع    ي يكون 

 عه.ون مال يك ويمكن أنْ 

(لِ  أنْ   مَ ـوقوله:  إهنَّ   ال جيوز  لعينها  يقال:  العدم  واجبة  كانت  ا 

) فجوابه عن ذلك بقوله: (هب ؟صارت واجبة الوجود لعينها  ثمّ 

لكن  أنَّ  كذلك،  متوقِّ ]]  ٢٤٤/[[ص    األمر  عٰىل  االمتناع  ف 

الوجوب وكذلك  وقت،  هفاملاهيَّ   ،حضور  حيث  من  ال    يه  ي ة 

إٰىل الفهم من    نَّ إبسديد، ف  أيضاً ليس     القبول)يبقٰى هلا إالَّ  السابق 

  م االعرتاض، ثّم أجاب بوجه آخر، وليس مراده إالَّ ه سلَّ كالمه أنَّ 

أنَّ  املاهيَّ   بيان  لعني  ليسا  والوجوب  غريها  االمتناع  حلضور  بل  ة، 

 معها. 

بأنَّ وأمَّ  القول  املحدَ صحَّ   ا  وجود  كان  ة  وقبلها  بداية،  له  ث 

املطلق  ممكناً   انقلب ثّم    ،لذاته  ممتنعاً  باملنع  عنه  فجوابه   ،لذاته، 

بأنَّ  البداية  وبيانه  قبل تلك  ه لو كان كذلك لزم من فرض حدوثه 

أزلي�  ملا مرَّ   ليس أيضاً   ،اكونه  يف مسألة احلدوث يف تفسري   بسديد، 

أنَّ  الصحيح  والبيان  لصحَّ   األزل.  املحدَ البداية  وجود  يلزم ة  ث 

وقت احلدوث يلحقه من خارج    نيُّ وتع  ،من جهة حدوثه ال لذاته

احلدوث غري  أ   ،لسبب  بالغري،  امتناع  له  البداية  يمتنع    يوقبل 

صحَّ  قبل  بدايته.لكونه  توهُّ   ة  أنْ ومع  يمكن  البداية  تلك  عدم    م 

، مع اخرٰى قبلها، وال يلزم من ذلك صريورته أزلي� يكون له بداية أُ 

 ة.له لذاته أزليَّ   ية التالصحَّ  أنَّ 

الطر القال:  باإل  ثاينيق  أنْ ،  مكاناالستدالل  نقيم    وتقريره 

يكون أكثر من واحد،   واجب الوجود يستحيل أنْ   الداللة عٰىل أنَّ 
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ر، عٰىل  ممكن فله مؤثِّ   ممكنة، وكلُّ   يثّم نشاهد يف األجسام كثرة فه

 . ما مرَّ 

الثالث األعراض  الطريق  من   ،حدوث  نشاهده  ما  مثل 

النطفة علق مضغةً انقالب  ثّم  ثةً ،  بدَّ ودماً   ّم حلامً ،  فال  مؤثِّ   ،   ،رمن 

 من يشء آخر. فال بدَّ ، نسان وال أبواهر هو اإلوليس املؤثِّ 

ة املوّلدة املركوزة  ر هو القوَّ يكون املؤثِّ   ال جيوز أنْ   مَ ـال يقال: لِ 

النطفة القوَّ ألنَّ ،  يف  إمَّ ا نقول: تلك  أنْ ة  واختيار    ا  هلا شعور  يكون 

 لكانت النطفة  ل باطل، وإالَّ يكون. واألوَّ ال    نْ ا أ يف التكوين، وإمَّ 

بالبدهية.  الفساد  معلوم  وهو  واحلكمة،  القدرة  بكامل  موصوفة 

متشابه األجزاء    تكون جسامً   ا أنْ النطفة إمَّ   باطل، ألنَّ   أيضاً   والثاين

وإمَّ  احلقيقة،  أنْ يف  ف  ا  كذلك.  تكون  األوَّ   نْ إال  لزم كان    ل 

اليتخلَّ   أنْ ]]  ٢٤٥ [[ص/ ألنَّ ك   نطفةق  إذا  القوَّ   رة،  البسيطة  ة 

، وهو الكرة، متشاهباً   تفعل فعالً   وأنْ   ة البسيطة ال بدَّ رت يف املادَّ أثَّ 

كريَّ  الفالسفة يف  البسائط. وإنْ وهذا هو الذي عليه تعويل  كان    ة 

مركَّ   الثاين النطفة  وكلُّ كانت  البسائط.  من  تلك    بة  من  واحد 

ة، فيلزم  وذلك يقتيض الكريَّ   يطة،بسة  البسائط يكون القائم هبا قوَّ 

مضمومةً تتخلَّ   أنْ  كرات  النطفة  وملَّ   ق  البعض.  إٰىل  بطل  بعضها  ا 

أنَّ  علمنا  مؤثِّ املؤثِّ   ذلك  والنباتات  احليوانات  أبدان  ختليق  يف  ر  ر 

 حكيم. 

الرابع األعراض  الطريق  أنْ   ،إمكان  األجسام    وتقديره  يقال: 

اجلسميَّ  يف  كلِّ متساوية  فاختصاص  الصفات    واحد  ة،  من  له  بام 

جائزاً  ألنَّ يكون  صحَّ   كلَّ   ،  صحَّ   ما  اليشء  مثله،   عٰىل  عٰىل 

 م. ر، عٰىل ما تقدَّ مكان حموج إٰىل املؤثِّ فاإل

الثاين الطريق  بعد  الكالم  هذا  بعض  وليس  خطايب  أقول:   ،

أنَّ   بدالٍّ  صانعاً   عٰىل  يدلُّ للعامل  بل  كلِّ   ،  احتياج  و  أ ممكن    عٰىل 

أجز من  العحادث  مؤثِّ اء  إٰىل  يدلُّ امل  أنَّ   ر، وال  حمتاج   عٰىل  اجلميع 

 . بالرجوع إٰىل الطريق الثاينر، وذلك ال يمكن إالَّ إٰىل مؤثِّ 

(إنْ  مركَّ   وقوله:  النطفة  واملؤثِّ كانت  بسائط،  من  ذبة  غري    ي ر 

أنْ  املتخلِّ   شعور، لزم  إٰىل بعض)    ق كرات مضمومةً يكون  بعضها 

ألنَّ  بيشء،  ا  البسائط  ليس  أنْ حال  جيب  ال  ما   تقتيض   المتزاج 

 واحد منها حال االنفراد. يقتيض كلُّ 

الوجود  مدبِّ   :مسألة  قال: واجب  العامل  ينتهأر  ٰىل إ  يو 

 :الوجوب 

إنْ مدبِّ  العامل  وإنْ   ر  املطلوب،  فهو  الوجود  واجب  كان   كان 

و يتسلسل، ومها أ يدور،  ا أنْ ر آخر، فإمَّ جائز الوجود افتقر إٰىل مؤثِّ 

 و ينتهٰى إٰىل واجب الوجود، وهو املطلوب. أ طالن. با

اليشء إذا احتاج إٰىل غريه كان املحتاج   فألنَّ   ،ا بطالن الدورأمَّ 

واحد منهام إٰىل   ولو افتقر كلُّ   ،يف الوجود عٰىل املحتاج  ماً إليه متقدِّ 

يف الوجود عٰىل اآلخر، فيلزم   ماً واحد منهام متقدِّ   اآلخر لكان كلُّ 

م عٰىل عٰىل املتقدِّ ]]  ٢٤٦ /[[ص  ماً حد منهام متقدِّ وا  لُّ يكون ك  أنْ 

ومتقدِّ  املتقدِّ نفسه،  متقدِّ م  متقدِّ م  فاليشء  هذا  م،  نفسه.  عٰىل  م 

 خلف. 

التجمموع تلك األُ   فألنَّ   ،ا بطالن التسلسلوأمَّ  ال هناية   يمور 

إٰىل كلِّ  مفتقر  إٰىل    واحد منها، وكلُّ   هلا  واملفتقر  منها ممكن،  واحد 

ر، فاملجموع له  ممكن فله مؤثِّ   كن، فاملجموع ممكن. وكلُّ مكن ممامل

واملؤثِّ مؤثِّ  إمَّ ر.  املجموع  ر  ذلك  نفس  فيه  أ ا  داخل  أمر  أمر  أ و  و 

باطل، ألنَّ خارج عنه. واألوَّ  متقدِّ املؤثِّ   ل  ولو كان  ر  األثر،  م عٰىل 

مؤثِّ  متقدِّ   راً املجموع  كونه  يلزم  نفسه  حمال.   ماً يف  نفسه، وهو    عٰىل 

ه ال يكون  نَّ إواحد من آحاد ذلك املجموع ف  كلَّ  باطل، ألنَّ  ينوالثا

م اليشء عٰىل نفسه. وإذا مل يكن   لزم تقدُّ ته، وإالَّ ة لنفسه وال لعلَّ علَّ 

أنَّ ته، مل يكن علَّ ة لنفسه وال لعلَّ علَّ    ه ال بدَّ ة لذلك املجموع. فثبت 

كنات  ع املمة خارجة عنه، واخلارج عن مجيلذلك املجموع من علَّ 

ممكناً  يكون  واجباً ال  يكون  بل  املمكنات  ،  انتهاء  وجوب  فثبت   .

ثبت كونه واجباً  ومتٰى  الواجب.  إٰىل  أنَّ   بأرسها  ثبت  أزيللذاته  ، ه 

 ، أبدي. قديم، باٍق 

أنَّ  وذلك  نظر،  موضع  التسلسل  إبطال  يف  أثبت  أقول:  ه 

األُ  مؤثِّ ملجموع  املتناهية  الغري  املج  راً مور  احتياج  إىلٰ بسبب   موع 

وإنَّ  أنْ آحاده.  من ذلك  جيب  مؤثِّ   ام  للمجموع  هناية يكون  رات ال 

ة لنفسه واحد من تلك اآلحاد علَّ   اآلحاد. وإذا مل يكن كلُّ   يهلا ه

أنْ  يلزم  لعلله  علَّ   وال  يكون  أنْ ال  يلزم  بانفراده للمجموع. وال   ة 

علَّ  ن  يكو  ذلك. وحينئذٍ   ة، بل احلقُّ ال يكون هو مع سائر اآلحاد 

داخلةً ل  عل أنْ   املجموع  ذلك  من  يلزم  وال  علَّ   فيه،  ة  يكون 

 مطلوبه.  املجموع خارجة عنه، فال يتمُّ 

ة لذلك ته مل يكن علَّ ة لنفسه وال لعلَّ ويف قوله: (وإذا مل يكن علَّ 

ألنَّ  نظر،  إنْ املجموع)  أنَّ   ه  علَّ أراد  يكن  مل  تامَّ ه  صحيحاً ة  كان  ، ة 

  ا إنْ ، ألنَّ ، نظرٌ ته مل يكن صحيحاً من علَّ  ه ال يكون جزءاً أراد أنَّ  وإنْ 

جمموعاً  يكن   فاً مؤلَّ   فرضنا  مل  معلوله  هو  وممكن  واجب  من 

علَّ  علَّ الواجب  املمكن  يكن  ومل  لنفسه،  لعلَّ ة  وال  لنفسه  ال  ته،  ة 
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كلُّ  يكون  ذلك  جزءاً   ومع  منهام  علَّ   واحد  وال  من  املجموع،  ة 

 .هجة منة خارلذلك املجموع علَّ ]] ٢٤٧/[[ص  يكون

ا إثبات امتناع ما ال هناية له يف الوجود بدليل التطبيق، كام  وأمَّ 

ينقص من غري    . والدليل هو أنْ ة، فال يتمُّ ب احلكميَّ تُ قالوه يف الكُ 

ويتوهَّ   ياملتناه متناهية،  الباق مجلة  تطبيق  قبل    يم  املجموع  عٰىل 

بدَّ  ويقال: ال  أنْ   النقصان،  أنقص    من  إحدٰى اجلملتني  من يكون 

بيانه.   . فيكون اجلملتان غري متناهيتني، كام مرَّ متناهٍ   خرٰى بعددٍ األُ 

يتمُّ وإنَّ  ال  ويتمُّ   ام  احلوادث  يف  قلنا  ما  مرَّ   بمثل  ما  أنْ بمثل   ، وهو 

ر العامل إٰىل ما ال هناية له مجلة من العلل غري متناهية  يكون من مدبِّ 

كلُّ مرتتِّ  يتناهٰى بة  ال  ما  إٰىل  ومنه  موجودة،  مجلةها  املعلوالت      من 

مرتَّ  متناهية  كلُّ غري  غري  بة  من  اخلارج  يف  متطابقتان  موجودة  ها 

توهُّ  إٰىل  ييلاحتياج  الذي  اجلانب  يف  ومتساويتان  ومن    م  العامل. 

أنْ  بواحدة    الواجب  املعلوالت  عٰىل مجلة  زائدة  العلل  يكون مجلة 

فُ  الذي  اآلخر  اجلانب  يف  العلل،  متناهٍ   َض رِ من  ويلزغري  من .  م 

املقتيضذ العلل  انقطاع  قبل  املعلوالت  انقطاع  مع    لك  لتناهيهام 

ذن كون العلل غري متناهية إفرضهام غري متناهيني، وذلك خلف. ف

 حمال، فالنسبة حمال. 

 :ر العامل بوجوه معارضة دليل وجود مدبِّ قال: 

لِ   نْ إف أنْ   مَ ـقيل:  ر العامل ممكن الوجود،  مدبِّ   يقال: إنَّ   ال جيوز 

األولويَّ الوجو  لكنَّ  هذه  فألجل  أوٰىل،  به  يستغند  املؤثِّ   ية    ؟ رعن 

ه يفتقر إٰىل قلت: إنَّ   الوجوب بالنسبة إليه كالعدم، لكن ِملَ  منا أنَّ سلَّ 

إٰىل املؤثِّ علَّ   أنَّ   :بيانه  ؟السبب مكان. ر هو احلدوث ال اإلة احلاجة 

املؤثِّ إف ذلك  قديامً ذا كان  املؤثِّ   ر  إٰىل  حيتج  أنَّ سلَّ   ر.مل  بدَّ منا  ال  من   ه 

 ؟ الدور باطل قلت: إنَّ  مَ سبب، فلِ 

واحد منهام    يكون كلُّ   ة قبل املعلول فيلزم أنْ العلَّ   قوله: (وألنَّ 

تدَّ  قلنا:  نفسه)،  بالزمان،  القبليَّ   يعقبل  بالذات،  أ ة  بمعنٰى  أ و  و 

ف به األوَّ   نْ إآخر؟  باطل، ألنَّ عنيت  معنٰى لكون اليشء  ل فهو  ه ال 

تقدَّ إالَّ   الغري  يف  راً مؤثِّ  ما  عٰىل  عنه  األثر  صدور  صدور   فقبل  م، 

أنْ  يستحيل  عنه  مؤثِّ   األثر  كانراً يكون  وإذا  ]] ٢٤٨/[[ص    . 

تقدُّ  استحال  العلَّ كذلك  وإنْ م  بالزمان.  املعلول  عٰىل  به    ة  عنيت 

تعنالتقدُّ  فنقول:  بالذات  مؤثِّ بالتقدُّ   يم  كونه  بالذات  و أ فيه    راً م 

أمراً   يتعن املؤثِّ   نْ إ فر؟  آخ  به  به  كلُّ عنيت  كان  (لو  قولك:  كان   ر 

مؤثِّ  منهام  كلُّ   راً واحد  لكان  اآلخر  متقدِّ   يف  منهام  عٰىل   ماً واحد 

إلزاماً  وإنْ   اآلخر)  نفسه.  عٰىل  أمراً   لليشء  به  بدَّ   ،آخر  عنيت   فال 

مة ة متقدِّ العلَّ   إقامة الدليل عٰىل أنَّ   م، ثمّ ة ذلك التقدُّ من بيان ماهيَّ 

اليشء يستحيل   إقامة الدليل عٰىل أنَّ   ل بذلك املعنٰى، ثمّ املعلو  عىلٰ 

 مَ منا فساد الدور، فلِ عٰىل نفسه بذلك املعنٰى. سلَّ   ماً يكون متقدِّ   أنْ 

 ؟ التسلسل باطل قلت: إنَّ 

كلِّ  إٰىل  مفتقر  املجموع  (ذلك  اآلحاد)،    واحدٍ   قوله:  تلك  من 

ُن  ال  أنَّ سلِّ قلنا:  يصحُّ م  األسبا  ه  تلك  واملسوصف  بأنَّ بَّ ب  ه  بات 

إطالقها   ، فال يصحُّ ي هذه األلفاظ مشعرة بالتناه  ، ألنَّ وكلٌّ  جمموعٌ 

التناهإالَّ  بعد ثبوت  أوَّ ي   املسألة.، وهو  أنَّ سلَّ   ل  وصفها    ه يصحُّ منا 

ما    دلَّ   ا نقول: إنْ بذلك، لكنَّ  التسلسل، فهاهنا  ما ذكرته عٰىل فساد 

هلا من    ادث املحسوسة ال بدَّ احلو ذهه  ة بيانه، وهو أنَّ عٰىل صحَّ   يدلُّ 

فاملؤثِّ مؤثِّ  إمَّ ر.  فيها  أنْ ر  حمدَ   ا  قديامً أ   ثاً يكون  حمدَ   نْ إف  ،و    ثًا كان 

األوَّ  يف  كالكالم  فيه  ففالكالم  أنْ مَّ إ ل،  ذلك    ا  فيكون  يتسلسل 

  إٰىل قديم، وذلك هو القسم الثاين  يو ينته أ ة التسلسل، بصحَّ  اعرتافاً 

تأثري ذلك القديم يف ذلك احلادث    فنقول: من القسمني املذكورين.

أنْ إمَّ  يتوقَّ يتوقَّ   ا  ال  أو  حادث  رشط  ف ف عٰىل  يتوقَّ   نْ إف.  لزم  مل  ف 

ِق  قِ م املؤثِّ دَ من   لكان نسبة صدور األثر عن  م هذا احلادث، وإالَّ دَ ر 

فإنْ املؤثِّ  عنه.  ال صدوره  كنسبة  مرجِّ   ر  إٰىل  عنه  صدوره  يفتقر  ح  مل 

ترجَّ  فقد  ا منفصل  الملم ح  يسدُّ كن  سبب، وذلك  عن  إثبات      باب 

وإنْ  املؤثِّ   الصانع.  يكن  مل  التامُّ افتقر  املنفصل    ر  ذلك  حصول  قبل 

فذلك    ، ف عٰىل رشطيتوقَّ   ا إنْ مَّ أ و  ، هذا خلف. ا تام�   راً ح مؤثِّ املرجِّ 

إنْ  قديامً   الرشط  اإل   كان  وإنْ عاد  حمدَ   شكال،  أنْ مَّ إف  ثاً كان  يكون    ا 

احلاد  مقارناً  ساأ ث  لذلك  ف   بقاً و  مقارناً   نْ إعليه.    كان 

األوَّ ]]  ٢٤٩  [[ص/ يف  كالكالم  حدوثه  يف  ففالكالم  كان    نْ إل. 

كان رشط حدوثه    ل لزم الدور. وإنْ رشط حدوثه هو احلادث األوَّ 

كان رشط حدوث ذلك احلادث    ا إنْ آخر لزم التسلسل. وأمَّ   حادثًا 

القديم  مل يكن  عليه، فنقول: حال حدوث ذلك السابق    سابقاً   حادثًا 

الالَّ   راً مؤثِّ  احلادث  يف  مؤثِّ بالفعل  يصري  فنائه  وعند  فيه    راً حق، 

املؤثِّ  فتلك  بدَّ ريَّ بالفعل.  فال  حكم حادث  مؤثِّ   ة  من  فهلا  كان    نْ إر، 

اآلن لزم تعليل الوجود بالعدم، وهو حمال.    مَ دِ هو احلادث الذي عُ 

وإنْ   وإنْ  الدور.  لزم  به  حدث  الذي  احلادث  هو  حاد  كان    ثًا كان 

 من التزام التسلسل.   ه ال بدَّ آخر لزم التسلسل، فظهر أنَّ 

 :معارضة دليل وجود واجب الوجود بوجهني آخرين

صحَّ سلَّ  لكنَّمنا  الوجود،  واجب  وجود  عٰىل  دليلكم  ه  ة 

 :معارض بوجهني آخرين
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ا واجب الوجود، لكان وجوده إمَّ   داً ا لو فرضنا موجِ أنَّ   :لاألوَّ 

مساو  أنْ  وإمَّ لوج  ياً يكون  املمكنات،  أنْ ود  والقسم   ا  يكون.  ال 

تقدَّ   الثاين ملا  مفهوماً باطل،  الوجود  كون  عٰىل  الدالئل  من   م 

واألوَّ واحداً  أيضًا .  ألنَّ   ل  إمَّ   باطل،  الوجود  أنْ ذلك  يكون    ا 

فأ ة،  ملاهيَّ   عارضاً  يكون.  ال  األوَّ   نْ إو  الوجود  كان  ذلك  كان  ل 

إة. والعلَّ فله علَّ   ممكناً  ة  ة كان املعدوم علَّ تلك املاهيَّ   يه  كانت   نْ ة 

حمال. وهو  غريها   وإنْ   للموجود،  الوجود   ،كان  واجب  كان 

مل يكن ذلك    وإنْ   يف وجوده إٰىل سبب منفصل، هذا خلف.  مفتقراً 

[ملاهيَّ  عارضا  ألنَّ ته الوجود  حمال،  فهو  يكون ]  التقدير  هذا  عٰىل  ه 

مساوياً  حقيقته  وصف    متام  هو  الذي  اهتا،  اهيَّ مل  عاريضللوجود 

ته عٰىل ماهيَّ  يصحَّ  عٰىل مثله، فيلزم أنْ  عٰىل اليشء صحَّ  ما صحَّ  وكلُّ 

يصحُّ   كلُّ  ممكناً   ما  وجوده  فيكون  وجودها،  وهو  ثاً وحمدَ   عٰىل   ،

 حمال. 

. واملعقول من  ه لو كان واجب الوجود لكان قديامً أنَّ   :والثاين

يُ  زمان  ال  الذي  هو  موجوداً فرَ القديم  هو  إالَّ   ض  كان  فيه  وقد   

القبليَّ   موجوداً  تلك  قبليَّ قبل  زمانيَّ ة  تقدَّ ة  ما  عٰىل  باب ة  يف  بيانه  م 

واملحدَ  قِ القديم  من  فيلزم  ِق اهللا  م  دَ ث،  وذلك  دَ تعاٰىل  الزمان،  م 

البار تقّدم  يقال:  ال  تقدُّ   يحمال.  العامل  عٰىل  مقدَّ تعاٰىل  بزمان   رم 

بزمان حمقَّ ]]  ٢٥٠[[ص  / أ ال  وتفسريه  تقدَّ   اهللا  نَّ ق،  م عٰىل  تعاٰىل 

أنَّ  أوَّ وجود العامل بام  لذلك الزمان  ملا كان  ل. ه لو كان هناك زمان 

تقدّ ألنَّ  البارا نقول:  إذا كان حاصالً   يم  العامل  يف نفس    تعاٰىل عٰىل 

 بواسطة الزمان، استحال ق إالَّ م ال يتحقَّ ، وذلك التقدُّ قاً األمر حمقَّ 

 . قاً يكون حمقَّ  أنْ و بدَّ  ، بل الراً كون الزمان مقدَّ 

 :ر العاملاجلواب عن معارضة دليل وجود مدبِّ 

ر العامل جائز الوجود  يكون مدبِّ  ال جيوز أنْ  واجلواب: قوله: (ِملَ 

تقدَّ  قد  قلنا:  أوٰىل)،  به  قوله: (هب هاهنا، لكن الوجود  إبطاله.  م 

التساوأنَّ  والعدم عٰىل  الوجود  إنَّ يه جائز  إىلٰ ، لكن  حيتاج  ر املؤثِّ   ام 

أنَّ قلنا: بيَّ   ،)ثاً لو كان حمدَ  مكان فقط. قوله: اإل  ية احلاجة هعلَّ   نا 

بتقدُّ  عنيت  الذي  العلَّ (ما  املعلولم  عٰىل  مل   ،)؟ة  ما  العقل  قلنا: 

للمؤثِّ  وجوداً يفرض  أنْ   ر  مؤثِّ   استحال  بكونه  عليه  يف    راً حيكم 

التقدُّ  من  ومرادنا  يمكنالغري،  (ال  قوله:  القدر.  هذا  وصفه   م 

كال� ب متناهياً إالَّ   وجمموعاً   كونه  كونه  ثبت  إذا  من    مرادنا  قلنا:   ،(

واملسبَّ   الكلِّ  األسباب  تلك  واحد واملجموع  يبقٰى  ال  بحيث  بات 

خارجاً  (املؤثِّ   عنها.  منها  اليوميَّ قوله:  احلوادث  حدوث  يف  إمَّ ر  ا ة 

املحدَ أ القديم   قلنا:و  بيَّ   ث)،  أنَّ نَّقد  الصاملؤثِّ   ا  هو  القر  ديم انع 

منه ترجيح أحد اجلائزين عٰىل اآلخر ال    املختار يصحُّ   املختار، وأنَّ 

إمَّ   ح.ملرجِّ  الوجود  (واجب  أنْ قوله:  ماهيَّ   ا  عني  وجوده  ته  يكون 

قلنا:أ  غريها)،  ماهيَّ   و  عني  تقدَّ بل  وقد  أدلَّ ته،  عن  اجلواب  تهم م 

أنَّ  قوله:  عٰىل  فيه.  مشرتك  قِ   الوجود  من  م دَ ِق   تعاىلٰ   اهللام  دَ (يلزم 

أنْ   ،الزمان) جاز  إذا  تقدُّ   قلنا:  عٰىل  يكون  الزمان  أجزاء  بعض  م 

تعاٰىل عٰىل العامل ال  اهللا  م ذات  ال جيوز تقدُّ   مَ البعض ال بالزمان، فلِ 

 ؟ بالزمان

 ته (إنْ ثبات صحَّ إ أقول: قوله يف معارضة دليل إبطال التسلسل ب 

املؤثِّ  السابق عٰىل ع   حق موقوفةة يف احلادث الالَّ ريَّ كانت  دم احلادث 

حمال)  وهو  بالعدم  الوجود  تعليل  أنْ   ، لزم  الصحيح  يقال:    وجوابه 

يتمُّ  به  رشط  السابق  احلادث  /[[ص  عدم  املؤثِّ ]]  ٢٥١  يف تأثري  ر 

  بيانه.  كام مرَّ   تكون رشوطاً   ات جيوز أنْ حق، والعدميَّ احلادث الالَّ 

ذلك:   عن  اجلواب  يف  بيَّ إنَّ (وقوله  أنَّ نَّا  الصانع  ر  ؤثِّ امل   ا  هو 

وأنَّ  املختار،  يصحُّ   القديم  عٰىل   املختار  اجلائزين  أحد  ترجيح  منه 

يُ نَّ إح) فيه نظر، فاآلخر ال ملرجِّ  ، ر خمتاراً  إٰىل اآلن كون املؤثِّ بنيِّ ه مل 

سيُ وإنَّ  بناءً بيِّ ام  بعد،  فيام  ف  نه  العامل.  حدوث  حدوث    نْ إعٰىل  بنٰى 

 دور.لزم ال العامل عٰىل كونه خمتاراً 

(أنَّ ادِّ   يضاً وأ  يصحُّ   عاء  ال    املختار  اجلائزين  أحد  ترجيح  منه 

رادته  إل   املختار هو الذي يكون فعله تبعاً   نَّ إم، فح) غري مسلَّ ملرجِّ 

أنْ  ال  واقعاً   وداعيه،  الفعل  اتِّ   يكون  يف    ييكف  يوالداع  ،فاقاً منه 

القدماء وقول  القرصني    (إنَّ   :الرتجيح.  أحد  خيتار  اجلائع 

ماملتس ترجُّ اويني  غري  فن  مردود،  اآلخر)  عٰىل  أحدمها  غاية    نَّ إح 

أنَّ  عٰىل   الرتجيح يف مثل ذلك غري معلوم، وذلك ال يدلُّ   كالمهم 

ح أحد دواعيه عٰىل   هو الذي ال يرتجَّ املتحريِّ   نَّ إ ه غري موجود، فأنَّ 

والتحريُّ  قطعاً الباقية.  موجود  املختارين    من  كثري  أنَّ   .يف    مع 

 ح حمال.ح من غري مرجِّ الرتجُّ  نَّ اكمة بأالبدهية ح

الوجود   واجب  إلثبات  األُوٰىل  املعارضة  ا  وجود    - وأمَّ بأنَّ 

إنْ  الوجود  أنْ   واجب  لزم  املمكنات  لوجود  مساويًا  يصحَّ    كان 

من فهم الفرق بني   نَّ إليس بيشء، ف  -عليه ما يصحُّ عٰىل املمكنات 

واملعاين املتواطئة  أ كة عاملشكَّ   املعانٰى  الواجب    نَّ رف  الوجود عٰىل 

بالتساو يقع  ال  غريه  وإنْ يوعٰىل  شيئاً   ،  الوجود  من  املفهوم   كان 

وحينئذٍ واحداً  أنْ   .  منه  يلزم  يصحُّ   يصحَّ   ال  ما  الواجب  عٰىل    عٰىل 

 الوجود ليس بمشرتك.  يذهب إٰىل أنَّ  املمكنات، من غري أنْ 
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ة  علَّ   املعدومة الوجود كان  ة الوجود ماهيَّ كانت علَّ   وقوله: (إنْ 

ألنَّ  فباطل،  وال  املاهيَّ   للموجود)  موجودة  تكون  ال  وحدها  ة 

املواضع   سائر  يف  ذكره  الذي  مذهبه  عني  هو  وهذا  معدومة، 

 وأبطله هاهنا. 

م  تقدُّ   م الزمان وجوابه بأنَّ دَ بوجوب قِ   -  ا املعارضة الثانيةوأمَّ 

  -   اآلخر  م بعض أجزاء الزمان عٰىل البعضعٰىل العامل كتقدُّ   يالبار

 فقد سبق ما يرد عليه.

، والزمان  تعاٰىل ليس بزماين  يالبار  أنَّ   واحلقُّ ]]  ٢٥٢[[ص  /

مبدعاته يف    . من  ما  عٰىل  الزمان  يف  يكون  ال  ما  يقيس  والوهم 

مرَّ  كام  التقدُّ   الزمان،  إطالق  عن  يأبٰى  كام  والعقل  املكان،  م  يف 

عليه، بل  زماينالم كذلك يأبٰى عن إطالق التقدُّ  يعٰىل البار املكاين

 عن القسمني، وإنْ   خارجاً   ماً تعاٰىل تقدُّ   يللبار  يقال: إنَّ   أنْ   يينبغ

 املوجودات. كان كلُّ 

وجوده    ، وهو أنَّ ي ام امتاز عن املمكنات بقيد سلبه إنَّ وزعم: أنَّ 

  ات، وسائر املوجودات عارضة. لنا: أنَّ غري عارض ليشء من املاهيَّ 

املساواة يف الذات. ولو كان  حلصلت    خمالفته لغريه لو كانت بصفة

مل يكن ألمر كان   كذلك لكان اختصاص ذاته بام به خيالف غريها إنْ 

 و ألمر فيلزم التسلسل. أ عن السبب وهو حمال،  ا اجلائز غني� 

أنَّ  إٰىل  ذهبوا  املعتزلة  أكثر  يف    أقول:  متساوية  الذوات  مجيع 

  َرب م وُخي علَ يُ   نْ أ   يصحُّ املفهوم من الذات عندهم هو ما    ة، ألنَّ الذاتيَّ 

الت والصفة  بتفرَّ   يعنه.  هاشم  أبو  غريه،  هللا  ثباهتا  إد  دون  تعاٰىل 

تعاٰىل نفس اهللا ة بن سينا قال: ماهيَّ  ا أبو عيلّ وأمَّ  ة.هليَّ صفة اإل يوه

ات املمكنات معروضات ة. وماهيَّ دة بال عروضه ملاهيَّ الوجود مقيَّ 

ذن ال يكون بني  إفلوجود. متخالفة وخمالفة لنفس ا يللوجود، وه

ام تكون املشاركة نَّ إة.  ات مشاركة بوجه البتَّ وسائر املاهيَّ اهللا  ة  ماهيَّ 

ه يقول: الوجود املقول تعاٰىل ووجود املمكنات. لكنَّاهللا  ة  بني ماهيَّ 

ليس هو بامهيَّ اهللا  عٰىل   ة ليشء، ال له  تعاٰىل وعٰىل سائر املوجودات 

وعٰىل باهللا     الوجود اخلاصِّ ول عىلٰ محم  وال لغريه، بل هو أمر عقيل

 سائر املوجودات بالتشكيك، وليس هو بواجب الوجود. 

حجَّ وأمَّ  يف  التسلسل  إلزام  أنْ   ،تها  بأنْ دفَ يُ   فيمكن  يقال:   ع 

الصفات املختلفة يقتيض طرياهنا عٰىل الذوات املتساوية ألنفسها،  

إذا جاز  اً ا. وأيض جواز اشرتاك العلل املختلفة يف معلوالهته بنيَّ نَّ إف

ترجُّ تعلُّ  غري  من  متساويني  بأحد  املختار  فهالَّ ق  تعلُّ ح  جاز  ق   

 ؟حالصفة ببعض الذوات املتساوية من غري مرجِّ 

خالفاً   :مسألة  قال:]]  ٢٥٣[[ص  / موجود  العامل   صانع 

 :للمالحدة 

  لنا: لو مل يكن موجوداً  .للمالحدة صانع العامل موجود، خالفاً 

ة فيه وال امتياز، حمض، ال خصوصيَّ   يفم نعدووامل  ،لكان معدوماً 

 ة. هليَّ فال يصلح لإل

نُ   نْ إف ال  أنَّ سلِّ قيل:  تقدَّ م  ما  وبيانه  واسطة،  ال  مسألة  ه  يف  م 

ِملَ سلَّ   .احلال لكن  املالزمة،  أنْ إنَّ   :قلت  منا  جيوز  ال  يكون    ه 

(ألنَّ   ؟معدوماً  نُ   قوله:  ال  قلنا:  فيه)،  امتياز  ال  فسلِّ العدم    نَّ إم، 

ح حلول البياض فيه، وعدم احلركة  صحِّ يُ   واد عن املحلِّ عدم الس

ح. وكذلك عدم الالزم يقتيض عدم امللزوم، وعدم غريه  صحِّ ال يُ 

عٰىل   املعجزة  داللة  يف  معترب  املعارض  وعدم  ذلك.  يقتيض  ال 

سلَّ  كذلك.  ليس  العدمات  وسائر  لكنَّالصدق،  ذكرمتوه،  ما  ه  منا 

أنَّ  بام  موج معارض  كان  لو  مساوياً لك  وداً ه  الوجود.   ان  يف  لغريه 

مطلقًا   مل خيالف غريه يف وجه آخر كان مثالً   نْ إف فيكون   للممكن 

مركَّ   وإنْ   .مطلقاً   ممكناً  حقيقته  كانت  وكلُّ خالفه  فهو  مركَّ   بة،  ب 

فكلُّ  غريه،  وجزؤه  أجزائه  إٰىل  غريه  مركَّ   مفتقر  إٰىل  مفتقر  فهو  ب 

 . هذا خلف. جب ممكنمفتقر إٰىل الغري ممكن، فالوا وكلُّ 

الواسطة معلوم بالرضورة والربهان عٰىل    ينف  ا أنَّ نَّاجلواب: بيَّ 

تقدَّ  متميِّ   م.ما  (املعدومات  أنْ   ،زة)قوله:  يف  ذلك  كفٰى  لو   قلنا: 

خالقاً  أنْ جوِّ فليُ   يكون  اإل   ز  املتحرِّ يكون  معدوماً نسان   وإنْ   ك 

موجودة به  القائمة  الصفات  السفسطة.    ،كانت  عني  ا  وأمَّ فذلك 

أنَّ   ،املعارضة نُ فجواهبا:  ال  وصفاً سلِّ ا  الوجود  كون  فيه   مشرتكاً   م 

 بني املوجودات.

ما ذكره يف هذه املسألة خبط محله عٰىل ذلك عدم   أقول: كلُّ 

أهنَّ  وهو  املسألة،  هذه  يف  املالحدة  لكالم  مبدأ فهمه  قالوا:  م 

أنَّ   الكلِّ  بمعنٰى  ال  وموجود،  واحد  الت   تعاٰىل  تقابل    ي الوحدة 

ه نَّ إ عليه، ف   لكثرة الحقة به، والوجود الذي يقابل العدم يصحُّ ا 

جلميع املتقابالت ومبدع جلميع ما سواه. ]]  ٢٥٤/[[ص    مبدأ

مبدءاً  كونه  حيث  من  وموجود  واحد  والكثري   فهو  للواحد 

املتصوَّ   ومبدعاً  والعدم  يصحُّ للوجود  وال  الوجود؛  بإزاء   ر 

أيضاً  عليه  ف   احلكم  واإل الوج   نَّ إ بالوجوب،  مكان  وب 

تعقُّ  إٰىل  العقل  متقابلة؛ وال يصل  ف واالمتناع  العقل نَّ إ له،  مبدأ  ه 

ف  العقل.  يعقله  ما  معدوم، إ وخالق  وال  بموجود  هو  ليس  ذن 

يعنون  واجب،  بغري  وال  بواجب  وال  بكثري،  وال  بواحد  وال 
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الوجود  مبدع  هو  حيث  من  موجود  هو  بل  املتقابالت؛  بذلك 

ع، بل مبدع أبدع يقابله ما ليس بمبدِ ع  بمبدِ ومقابله؛ وليس هو  

ع. وبالغوا يف هذا التنزيه ويف التنزيه عن هذا ع وال مبدَ مبدَ   كلَّ 

 كان كالماً   وهذا وإنْ   العقل ال يصل إليه.  التنزيه. واحلاصل أنَّ 

الطامَّ  جنس  لكنَّمن  حتته،  طائل  ال  عامَّ ات  بعيد  إليه ه  ذهب   

  ف واعرتض عليه.املصنِّ 

   *   ** 

 ):هـ٦٧٦ (ت املحقِّق احليلِّ  /ة)ئل (الرسالة املاتعيَّ الرسا

به وما ال   وما جيوز أنْ   معرفة اهللا تعاىلٰ   ]]٢٩٤[[ص   يوصف 

 جيوز: 

إىلٰ  املوصل  وهي    والطريق  به،  ة  املختصَّ أفعاله  يف  النظر  ذلك 

تعاىلٰ  ألنَّه  املخصوصة،  واألعراض  رضورًة،   اجلواهر  ُيعَرف  ال 

  قبل النظر، وال بالتقليد ألنَّ تقليد املحقِّ ف  ملعاريف ا  لثبوت الشكِّ 

 من تقليد املبطل.  ليس أوىلٰ 

مراتب وكيفيَّ  يف  منتقالً  بعضها  جيد  أنَّه  أفعاله  يف  النظر  ة 

كرب، وهو يعلم اضطرارًا أنَّ ذلك مل حيصل   احلدوث من صغر إىلٰ 

 هال من ذاهتا وإالَّ استوت يف املقادير والنشوء.

خمت بعضها  يفوجيد  أنَّه    لفًا  فيعلم  واهليئات،  والطعوم  األلوان 

 يكون ذلك من ذاهتا. بدَّ من خالق هلا ... الستحالة أنْ  ال

]] وجيد اجلواهر ال ختلو من احلوادث املتناهية، ٢٩٥[[ص  /

حادث  وكلُّ  حادث،  فهو  املتناهية  احلوادث  من  خيلو  ال  ما  وكلُّ 

 فله حمِدث رضورًة.

وتباين أوصافها أنَّ مبدعها    األشياءثّم يعلم بواسطة اختالف  

عىلٰ  واقعة  أفعاله  لكانت  موجبًا  كان  لو  إذ  واحد،   خمتار،  وجه 

ويف   املعلول،  لبقاء  موجب  العلَّة  بقاء  إذ  بدوامه،  ولدامت 

 اختيار املوِجد.  اختالفها وعدمها بعد الوجود داللة عىلٰ 

بًا عىلٰ  و يعلم  ودة، وهوجه املنفعة املقص  ثّم جيد العاَمل حمكًام مرتَّ

كالكتابة  إيقاعه،  قبل  به  عامل  من  إالَّ  فاقًا  اتِّ يقع  ال  املحكم  أنَّ 

أنَّ صانع  فيعلم عند ذلك  من عامل هبا،  إالَّ  تقع  ا ال  فإهنَّ املحكمة، 

 العاَمل عامل.

موجود، ألنَّ    وإذا عرف اتِّصافه هبذين الوصفني علم أنَّه حيٌّ 

وألنَّ املعدوم يستحيل    ويعلم، يقدر    هو الذي ال يستحيل أنْ   احليَّ 

 ؤثِّر يف املوجودات.يُ  أنْ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت ابن ميثم البحراين  /قواعد املرام

الرابعة  ]]٦٣ص  [[ بالصانع  إ  يف   :القاعدة  العلم  ثبات 

 :وصفاته

 ركان:أ وفيها 

 ه: ثبات العلم بوجوديف إ :لوَّ الركن األ

باإل  دلَّ ستَ يُ   نْ أ ا  مَّ إه  نَّ إ ذلك  فهو  أ ان  كمعٰىل  هنا  اباحلدوث، 

 طريقان:

 : مكانل: االستدالل باإلوَّ الطريق األ

العامل    نَّ أ وتقريره:   واجباً   نْ إصانع  املطلوب،    كان  فهو  لذاته 

افتقر    كان ممكناً   نْ إو مؤثِّ إلذاته  فمؤثِّ ٰىل  باطل  مَّ إره  ر،  نفسه وهو  ا 

باعتبار ما عٰىل  م املؤثِّ لوجوب تقدُّ  بالرضورة، وامتنأر  م اع تقدُّ ثره 

ا عٰىل سبيل الدور وهو باطل  مَّ إاليشء بوجه عٰىل نفسه أو غريه، ف

تقدُّ  كلٍّ وجوب  عٰىل    م  تقدُّ أ منهام  فيلزم  نفسه ثره،  عٰىل    مه 

أيضاً ]  ]٦٤ ص[[/ وهو  التسلسل  سبيل  عٰىل  أل  أو    نَّ باطل، 

األُ  تلك  الفتقاره  جمموع  يمكن  املمكنة  كلِّ إمور  من    ٰىل  واحد 

مر  أ و  أ ا نفسه  مَّ إ  ره التامّ ر، فمؤثِّ ٰىل مؤثِّ إذن  إر  ، فيفتقجزائه املمكنةأ 

ل  وَّ خريين، واألب عن اآلو ما يرتكَّ أ و أمر خارج عنه  أ داخل فيه  

تقدُّ   ال مدخل له يف و جزئها بوجه ما أ ة  م العلَّ التأثري فيه لوجوب 

تقدُّ  وامتناع  املعلول  والثاينعٰىل  نفسه.  عٰىل  اليشء    نَّ أل  ،باطل  م 

التااملؤثِّ  بدَّ   يف   مّ ر  ال  مؤثِّ   وأنْ   املجموع  من   واحدٍ   كلِّ   يف  راً يكون 

  يف   اتام�   راً بعضها فقط فال يكون مؤثِّ   ا يفمَّ إ  راً  لكان مؤثِّ الَّ إآحاده و

كذلك فرض  وقد  خلف  ،املجموع  يفأ   .هذا  ال  فال   و  منها  يشء 

تأثري   فيه  له  وصالً أ يكون  املؤثِّ إ.  كان  فلو  كذلك  كان  يف ذا    ر 

ة لنفسه، وهو ر علَّ يكون ذلك املؤثِّ   فيه لزم أنْ   داخالً   مراً أ وع  املجم

 .باطل ملا مرَّ 

أل املطلوب،  يستلزمان  والرابع  كلِّ   نَّ والثالث  عن    اخلارج 

املؤثِّ  متام  كان  سواء  إلاملمكنات  جمموعها  ر  املؤثِّ أ جياد  جزء  ال  و  ر 

التامُّ الَّ إيكون   التقدير  هو  فهذا  لذاته،  الوجود  واجب  ا  هلذ   

 ق.طريال

احلجَّ   نَّ أ واعلم   أنَّ هذه  وذلك  تتم،  ال  هلا  تلخيصنا  مع  ال  ة  ا 

للمركَّ العلَّ   نَّ أ م  سلِّ نُ  بدَّ ة  ال  علَّ   أنْ   ب  أوَّ تكون  ا مَّ أ جزائه،  أل  الً ة 

فظاهر  العلَّ  الناقصة  املركَّ هنَّ أ ة  تستلزم  ال  فضالً ا  علَّ   أنْ   ب  ة تكون 

 جزائه.ة ألة تامَّ ا علَّ هنَّ أ م سلِّ ة له فال نُ ة التامَّ ا العلَّ مَّ أ جزائه، وأل

بعضها ال    جزائه بل يفأ مجيع    رة يف مل تكن مؤثِّ   نْ إا  هنَّ أل(   :قوله
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عٰىل   يٌّ ذلك مبن  نَّ إم، فسلِّ قلنا: ال نُ   )،املجموع  يف  اتام�   راً يكون مؤثِّ 

املؤثِّ  التامِّ كون  مؤثِّ   يف  ر  أجزائه،   كلِّ   يف  اتام�   راً املجموع  من  واحد 

 .سألةاملل وَّ أ وهو 

قولهسلَّ  لكن  مؤثِّ (إ  :مناه،  يكن  مل  من    يف  راً ذا  جزاء  أ يشء 

يكون ال  تأثري  ]  ]٦٥ص  [[/  املجموع  فيه  ال   :قلنا  )،صالً أ له 

من  واحدٍ  لو كان املجموع عبارة عن كلِّ  نْ أام يلزم ذلك نَّ إم، وسلِّ نُ 

تكون    ال جيوز أنْ   :آحاده، وهو ظاهر الفساد، بل نقول من رأس

ة  العلَّ   نَّ أجزائه، وذلك  أ ة ليشء من  ة تامَّ ة للمجموع علَّ تامَّ الة  العلَّ 

هالتامَّ  لليشء  األُ   ية  التمجلة  حتقُّ يتوقَّ   يمور  عليها  ذلك  ف  ق 

يتوقَّ  ما  مجلة  ومن  كلُّ اليشء،  اليشء  عليه  من   ف  واحد  واحد 

واحد واحد    ق كلِّ عٰىل حتقُّ   ة موقوفاً ته التامَّ ق علَّ جزائه، فكان حتقُّ أ 

من    واحدٍ   ف عٰىل كلِّ جزائه بمتوقِّ أ وال يشء من علل  جزائه،  أ من  

وأ  لتوقَّ الَّ إجزائه  هو    الذي  معلوهلا  عٰىل  لكنَّأ حد  أ ف  ه  جزائه 

 ف عليها، فيلزم الدور. متوقِّ 

ة املركب  علَّ   أنَّ   يمة، وهفقد ظهر هبذا التقرير فساد هذه املقدّ 

بدَّ  علَّ   نْ أ و  ال  أوَّ تكون  بني مجهور    مشهورة  جزائه مع كوهناأل  الً ة 

عٰىل فسادها ممَّ  املذكور  والربهان  مؤلِّ العلامء،  ف  ا خطر للضعيف 

 هذا املخترص. 

ما رتَّ   واملعتمد يف املسألة  أيضاً هذه  مل   به  فقال: لو  من الربهان 

يف تنته  يكن  لذاته  الوجود  واجب  موجود  سلسلة    يالوجود  به 

، ناً عها ممكاملمكنات املوجودة لكانت املوجودات بآحادها وجممو

ا بطالن  مَّ أ ا املالزمة فظاهرة، ومَّ أ   .م كذلكباطل فاملقدَّ   لكن التايل

علَّ نَّ فأل  التايل ملجموعها  لكان  كذلك  كان  لو  تامَّ ه  وكلُّ ة  ة  علَّ   ة، 

جيب  تامَّ  األُ حتقُّ   رب يفعتَ يُ   نْ أ ة  املعتربة يف قها مجيع  ماهيَّ حتقُّ   مور  ة ق 

املمكنات جمموع  سبق  ما  عٰىل  علَّ أ دة  املوجو  معلوهلا  من  ته جزاء 

يفأ ة  التامَّ  رشائط  العلَّ   و  تلك  لكن  لرتكُّ وجودها.  ممكنة  بها  ة 

علَّ  فلها  تامَّ وموجودة،  حمال  ة  ة موجودة شأهنا كذلك، لكن ذلك 

العلَّ   نَّ أل ملَّ تلك  املمكنات،  ة  آحاد  مجلة  من  كانت  ممكنة  كانت  ا 

يف معتربة  معلوهلاحتقُّ   فكانت  أ ق  الالعلَّ   يعن،  ملجموع  ة  تامَّ ة 

 املمكنات.

جزاء املعلول معترب أ من    واحدٍ   كلَّ   نَّ أ ا  نَّقد بيَّ ] و]٦٦ص  [[/

علَّ حتقُّ   يف التامَّ ق  أنْ ته  فيلزم  العلَّ   ة،  تلك  التامَّ يكون  يفة  معتربة   ة 

جزءاً حتقُّ  لكوهنا  نفسها  فيكون    ق  معلوهلا،  جزءاً مَّ إمن   ،لنفسها  ا 

 ه حمال. نَّ إو

عٰىل    )سعادتهاهللا  دام  أ (   يلقزوينين ادِّ مام نجم الواعرتض اإل

ما ذكرتم   ا من طريق اجلدل فنقول: لو صحَّ أمَّ  هذا الربهان، فقال:

أنْ  موجوداً   لزم  لذاته  الواجب  ويكون  املجموع الَّ إ،  لكان   

ممكناً  املمكنات  مجيع  ومن  منه  فله أ ٰىل  إالفتقاره    احلاصل  جزائه، 

 م. ما ذكرتٰىل آخر إبة ة موجودة مركَّ ة تامَّ علَّ 

احللِّ وأمَّ  نُ   ا من طريق  من    كلَّ   نَّ أ م  سلِّ فنقول: ال  جزاء  أ جزء 

علَّ  من  التامَّ املعلول جزء  وته  أنْ نَّ إة،  ذلك  يلزم  يكن ذلك    ام  مل  لو 

ة للمعلول لكوهنا ة تامَّ ة علَّ ام صارت العلَّ نَّ إاجلزء هو اجلزء الذي  

وأمَّ علَّ  فقط،  لذلك  شأإا  ة  الذي  اجلزء  ذلك  كان  ذلك  ذا  فال، نه 

ة  ة ملجموع املمكنات علَّ ة التامَّ تكون العلَّ   ذا جاز ذلك فيجوز أنْ إو

ة تكون  أ اجلزء الصوري. فتلك اهلي يه ية فقط التة االجتامعيَّ أللهي

حتقُّ متأخِّ  عن  العلَّ رة  التامَّ ق  تأخُّ ة  للمجموع  علَّ ة  عن  املعلول  ته ر 

أنْ التامَّ  واستحال  جزءاً   ة،  و  تكون  علَّ مقدَّ لت  الَّ إمنها  تها  ت 

 ه حمال بالرضورة.نَّ إ، ورت عنها معاً وتأخَّ 

ملخِّ أ  بأنَّ جاب  املعارضة:  الربهان عن  نُ ص  املالزمة، سلِّ ا ال  م 

املتَّ   نَّ إف من  ذكرمتوه  ما  أنَّ حاصل  الوجود  صلة  واجب  كان  لو  ه 

ه نَّ أ . ومعلوم  لكان املجموع احلاصل منه ومن غريه ممكناً   موجوداً 

ان ومكاليس ذلك اإل له بالزم لوجود واجب ال  امللزوم  ملجموع 

وإالَّ  الكلِّ الوجود،  و كون واجب  أ ،   لزم من وجود اجلزء وجود 

ممكناً  من الوجود  ذكرناه  ما  بخالف  وذلك  حمال،  وكالمها   ،  

ٰىل استلزام إحاصلها يعود    نَّ إالربهان، ف  صلة يفاملتَّ ]  ]٦٧ص  [[/

بأرسها   املوجودات  لكون  الوجود،  واجب  وهو   ،ممكنةعدم 

 وظهر الفرق. ي،رضور

املدَّ  قوله  أنْ   عٰى حال� وعن  نُ (  :نقول:  من    كلَّ   نَّ أ م  سلِّ ال  جزء 

 لنا عليه.قلنا: قد دلَّ  )،ةته التامَّ جزاء املعلول جزء من علَّ أ 

ذلكنَّ إو(  :قوله يلزم  آخرهإ  ...)ام  مبن  ،ٰىل  هذا  أنَّ   يٌّ قلنا:   عٰىل 

ة لوجود  ة تامَّ يكون نفسها علَّ   أنْ   وزب جية لوجود املركَّ ة التامَّ العلَّ 

ام تصري نَّ إه ال جيوز ذلك، فليس  ا عٰىل أنَّ جزائه، وقد برهنَّأ جزء من  

  جزائه، بل ال جيوز أنْ أ ة لبعض  ة تامَّ ذا كانت علَّ إة له  ة تامَّ ة علَّ العلَّ 

ة لوجوده كام  ة تامَّ علَّ   يجزائه من حيث هأ ة لبعض  ة تامَّ تكون علَّ 

 توفيق.ال اهللاوب ،انَّبيَّ 

اإل  نَّ أ واعلم   ملَّ هذا  اعرتف  مام  اجلوابني  هذين  عٰىل  وقف  ا 

 تهام وسقوط االعرتاض عٰىل الربهان املذكور.بصحَّ 

 : : االستدالل بحدوث الذواتالطريق الثاين
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 ث. ث فله حمدِ حمدَ  ث، وكلُّ العامل حمدَ   نَّ أ وتقريره: 

ث  حمدَ   كلَّ   نَّ نية فألا الثامَّ أ م بياهنا، ووٰىل فقد تقدَّ مة األُ ا املقدّ مَّ أ 

 ر. ممكن فله مؤثِّ  ممكن وكلَّ 

األُ  وُ املحدَ   نَّ أوٰىل:  بيان  الذي  هو  فكانت    دَ جِ ث  العدم،  بعد 

ا الثانية فقد  مَّ أ ته قابلة للوجود والعدم، وهو املراد باملمكن. وماهيَّ 

تقريرها بيان  وأمَّ   .سيق  املؤثِّ   نَّ أا  املحدِ ذلك  أنْ ر  جيب  يكون    ث 

 ل.وَّ ٰىل الطريق األإذاته فيعود لوجود لواجب ا

املتكلِّ  بعض  الدليل  املقدّ   نَّ أ مني  وزعم  هذا  من  الثانية    - مة 

ة من بدهييَّ  - حمَدث مفتقر إٰىل املؤثِّر ]] ٦٨[[ص /وهي قولنا: كلُّ 

ممكنًا. املحَدث  إٰىل كون  أل  غري نظر  باطل،  منهم عٰىل  نَّ وهو  بناء  ه 

املحكون احلدوث هو العلَّ    نَّ أ ا بيان  ر، وقد سبق منَّ املؤثِّ ىلٰ إوجة  ة 

  ة احلاجة وال جزء منها وال رشطاً يكون علَّ   احلدوث ال يصلح أنْ 

ف بدهييَّ نَّ إذن  إهلا،  تكون  اإلام  باعتبار  للحادثة  وباهللا   ،مكان 

 التوفيق. 

*   *   * 

 ):هـ٧ين احلميص (ق )/ سديد الدِّ ١املنقذ من التقليد (ج 

 حمِدث اجلسم تبارك وتعاٰىل: إثبات  القول يف ]]٢٨[[ص /

يكون حدث مع    فنقول: إذا ثبت حدوث اجلسم مل خيُل من أنْ 

أنْ  وباطل  اجلواز.  مع  أو  الوجوب،   الوجوب  مع  حدث  يكون 

يكون حادثًا قبل ذلك    ألنَّه لو كان حادثًا مع الوجوب لوجب أنْ 

توقُّ  ألنَّ  أمر،  عٰىل  يتوقَّف  وال  وقبله،  أمر  وقبله  عٰىل  يف فه    يقدح 

 وجوبه عٰىل ما أرشنا إليه يف الداللة عٰىل حدوث األعراض. 

ا أنْ  إمَّ أو    ونزيد عليه فنقول:  ص  يكون لوجوب حدوثه خمصِّ

ص. فإنْ  ص قدح يف وجوبه بنفسه،   ال يكون له خمصِّ له خمصِّ كان 

ليس  أنَّه  فنُبنيِّ  مؤثِّرًا،  اجلسم  حلدوث  بأنَّ  اعرتاف  هذا  ويف  ثّم 

ص ُنبنيِّ   مقصودنا. وإنْ صل به  ملوجب حتَّٰى حي كان من غري خمصِّ

وقت يشار إليه، ويف    يكون حمَدثًا قبله وقبله وقبل كلِّ   أنَّه جيب أنْ 

موجودًا  يكون  املحَدث  فإنَّ  وبعد،  حدوثه.  وإبطال  ِقَدمه  ذلك 

أنْ  كان    بعد  ما  أنَّ  رضورًة  ومعلوم  ابتداء،  عن  ال  عدم  سبقه 

هن ال  أوقات  تقدير  يف  هلمعدومًا  أنْ اية  يستحيل  ال  حلظة    ا،  يبقٰى 

أنَّه  ثبت  إذا  حدوثه،  ويف ذلك جواز  ما كان،  معدومًا عٰىل  ُأخرٰى 

أنْ  جواز  مع  أنْ   حدث  وجب  حيدث  ر،   ال  بمؤثِّ حدوثه  يكون 

 لقضاء العقل به.

أنْ  ر ال خيلو من  إنْ   ثّم ذلك املؤثِّ كان    يكون موجبًا أو خمتارًا، 

أنْ  من  خيُل  مل  إنْ   قديامً يكون    موجبًا  حمَدثًا،  منه    أو  لزم  قديًام  كان 

ثبت وقد  األجسام  وإنْ ٢٩/[[ص    ِقَدم  حدوثها،  حمَدثاً    ]]  كان 

وإنْ  آخر،  حمِدث  إٰىل  أنَّ    احتاج  ثبت  خمتارًا  الثاين  املحِدث  كان 

يبقٰى علينا أنْ   اجلسم ال حيصل إالَّ بتأثري خمتار وإنْ    كان بواسطة. 

غري  من  أحدثه  أنَّه  وإنْ واسطة    ُنبنيِّ  كان    موجب.  موجبًا  كان 

إٰىل   وذاك  آخر  حمِدث  إٰىل  وحيتاج  غريه،  يف  كالكالم  فيه  الكالم 

أنْ  ا  فإمَّ األجسام    آخر.  ِقَدم  عليه  فيتَّجه  قديم،  موجب  إٰىل  ينتهي 

والوسائط التي بينها وبني ذلك املوجب القديم، أو إٰىل خمتار وهو  

الوسائط من البني أو تسقط    املقصود. يبقٰى علينا ما قلناه وهو أنْ 

أنَّ  فثبت  ل،  أوَّ إٰىل  ال  القول بحوادث  أبطلنا  هناية، وقد  إٰىل  متّر ال 

طريق  عٰىل  ال  ة،  الصحَّ طريق  عٰىل  أحدثها  حمِدثًا  لألجسام 

 اإلجياب.

وهذا كام يدلُّ عٰىل إثبات حمِدث األجسام يدلُّ عٰىل كونه قادرًا،  

الذ إالَّ  للقادر  معنٰى  ال  يمكن  ألنَّه  ة    أنْ ي  الصحَّ طريق  عٰىل  ُيؤثِّر 

 واالختيار دون اإلجياب. 

أنْ  أراد  غريه    ومن  عن  يمتاز  الذي  إنَّه  فليقل:  القادر  حيدَّ 

أنْ  يصحُّ  ملكانه  يكون    امتيازًا  قد  االمتياز  وهذا  يفعل.  وال  يفعل 

املواضع، وقد يكون بزائد عٰىل الذات يف   د الذات يف بعض  بمجرَّ

 عليه الدليل. يدلُّ  موضع آخر عٰىل ما

أنْ  يصحُّ  الذي  القادر  أنْ   ثّم  ويصحُّ  بعثه   يفعل  إذا  يفعل،  ال 

باعث عٰىل الفعل ودعاه داع إليه صار وقوع الفعل منه أوٰىل من ال  

من   أوٰىل  وقوعه  ال  صار  صارف،  الفعل  عن  رصفه  وإذا  وقوعه. 

وقوعه، وهبذا حيصل الفرق بني القادر واملوجب، ومن هذا الوجه  

إذا املوجب يتحتَّم حصول موجبه عنه وال  زم تقدُّ يل مه عٰىل فعله، 

يتوقَّف وقوعه عٰىل داع وال وجوب انتفاء أثره عٰىل صارف، إذ ال 

داعي له وال صارف، كالثقل يف إجيابه اهلوّي إذا مل يصادف مانعًا، 

 اإلحراق. ]] يف٣٠والنار /[[ص 

لِ   فإنْ  أـقيل:  الذي  ر  املؤثِّ إنَّ  قلتم:  وَم  قادر  ثبتموه  إنَّه  قلتم: 

هذا  ألنَّ  ذلك،  بيِّنوا  موجب؟  واسطة  غري  من  اجلسم  أحدث 

 البيان باٍق عليكم عٰىل ما ذكرمتوه.

أنْ  من  خيُل  مل  موجبة  واسطة  َثمَّ  كان  لو  له    قلنا:  يكون 

فإنْ  يكن،  مل  أو  اجلهات  ببعض  اختصاص    اختصاص  له  يكن  مل 

حيصل   أنْ صل منه بببعض اجلهات دون بعض مل يكن اجلسم احلا

أنْ  جيب  بعض، فكان  من  أوٰىل  حيصل يف سائر    يف بعض اجلهات 
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وإنْ  اعتامدًا   اجلهات.  كان  جهة  دون  بجهة  اختصاص  له  كان 

ونحن   مقدورنا  يف  واالعتامدات  املدافعات  وأجناس  ومدافعًة، 

د منه اجلسم، فثبت أنَّ املحِدث للجسم  نفعلها، ومعلوم أنَّه ال يتولَّ

 موجب. ون واسطةأحدثه من د

 : دليل آخر عٰىل إثبات الصانع وعٰىل حكمته

تشكُّ  من  علمنا  قد  ما  عٰىل وهو  نشاهدها  التي  األجسام  ل 

عنَّ الغائبة  األجسام  وكذلك  املختلفة،  وإنْ أشكاهلا  نشاهدها    ا  مل 

متشكِّ  ا  ا فإهنَّ أهنَّ عٰىل  دلَّت  قد  الداللة  ألنَّ  وذلك  بأشكال،  لة 

وامل أنْ تناهي األمتناهية األقطار،  من  بدَّ  شكل،   قطار ال  له  يكون 

 لة بأشكال.فإذًا هي أيضًا متشكِّ 

فاقًا من غري   واألشكال إٰىل شكل يقع اتِّ ا تنقسم،  أهنَّ قد علمنا 

ا من جبل، فإنَّه ُقِصَد إٰىل حتصيله كاحلجر الذي يقلعه الواحد منَّ  أنْ 

أنْ  من  بدَّ  إ  ال  مقصود  غري  الشكل  وذلك  شكل،  له  ليه. يكون 

فإنَّه ال  وكذ أو رصاصًا وصبَّه عٰىل األرض،  ُصفرًا  أذاب  من  لك 

ل بشكل ولكنَّه أيضًا غري مقصود /[[ص    بدَّ من أنْ  ]]  ٣١يتشكَّ

فاعل   حتصيله  إٰىل  قصد  وإنَّام  فاقًا،  اتِّ حصل  ما  شكل  وإٰىل  إليه 

ل   حكيم، ليحصل به غرض هو منوط بذلك التشكيل، وال يتوصَّ

أو   به  إالَّ  وإليه  الصُّ نظريه.  كأدوات  الذي نَّذلك  املنشار  من  اع، 

واملثقب  للنحت،  يصلح  الذي  والَقدوم  اخلشب،  لقطع  يصلح 

الصُّ  سائر  أدوات  يف  القول  وكذلك  للتثقيب.  يصلح  اع. نَّالذي 

لت هبذه التشكُّ  ل  ومعلوم أنَّ هذه آالت وأدوات تشكَّ الت ليُتوصَّ

ل من القس  هبا إٰىل هذه األغراض املخصوصة، وليست هي م األوَّ

 الذي هو اتِّفاقي. 

إذا ثبت هذا فتعاَل حتَّٰى نتحاكم إٰىل قايض العقل، فنقول: إنَّ  

ذلك،  وغري  واألسنان  واأليدي  األرجل  من  وأعضاءنا،  آالتنا 

أنَّه ليس  ل أو من القسم الثاين؟ ومن املعلوم  أهي من القسم األوَّ

ل، وإنَّام هو من القسم الث  ترٰى أنَّ اليد وما اين. أَال من القسم األوَّ

مخسة   إٰىل  طرفها  وانقسام  والعروق  واألعصاب  العظام  من  فيها 

صفٍّ  يف  منها  أربع  وتركيب  األصابع  هي  وجعل   أقسام  واحد، 

كلِّ  إعانة  ليمكن  األربع،  بإزاء  به،   اإلهبام  األربع  من  واحد 

كالكتابة  وصالحيَّ  هبا،  املحكمة  األفعال  وإيقاع  للقبض  ته 

ا ال تتمُّ إالَّ باليد. وكالرجل وما  اغة وغريوالصي ذلك التي ُعلَِم أهنَّ

به   الذي  األرض  عٰىل  القدم  وانبساط  واملفاصل  العظام  من  فيها 

فيها  وما  وكاألسنان  امليش.  ومن  األرض  عٰىل  القيام  من  ن  ُيتمكَّ

السبع،  الطبقات  من  فيها  وما  وكالعني  والطواحن،  القواطع  من 

األط رشحه  ما  يفبَّ عٰىل  أعضاء    اء  يف  القول  وكذلك  ترشحياهتم. 

أنَّه يسرتيب عاقل يف أنَّ مثل هذه اآلالت   سائر احليوان. ال أظنُّ 

دليل   فهذا  عامل.  حكيم  صانع  فعل  من  إالَّ  يكون  ال  أشكاهلا  عٰىل 

 قاطع عٰىل إثبات حكيم صانع.

وتعاٰىل    ]]٣٢[[ص  / تبارك  الصانع  إثبات  عٰىل  آخر  دليل 

 : يس بجسموعٰىل أنَّه ل

يف  واشرتاكها  متاثلها  مع  األجسام  هذه  أنَّ  علمنا  قد  ما  هذا 

والتحيُّ اجلسميَّ  فكانة  صفاهتا،  يف  افرتقت  أرضًا    ز  منها  البعض 

ق   فرَّ يشء  بدَّ من  فال  نارًا،  والبعض  هواًء  والبعض  ماًء  والبعض 

بني هذه األجسام يف هذه األوصاف، ألنَّ العقل يقيض أنَّ افرتاق  

ق بينها.  صفة أو حكم ال بدَّ من أنْ ثالت يف املتام  يكون ألمر فرَّ

أنْ  ق ال خيلو من  أو موجبًا، فإنْ   فذلك املفرِّ كان    يكون خمتارًا 

أو   موجبًا مل خيُل من أنْ  ا باحللول  إمَّ له هبذه األجسام علقة  يكون 

كان له باألجسام علقة   العلقة. إنْ  باملجاورة أو ال يكون له هبا هذه

باملباحللو أو  أنْ ل  وجب  حلَّ   جاورة  يقال:  حتَّٰى  دًا  متعدِّ يكون 

األرض أو جاورها ما أوجب أرضيَّتها، واملاء ما أوجب له صفته، 

كان   ولو  تها.  ناريَّ يف  أثَّر  ما  والنار  هواًء،  كونه  اقتٰىض  ما  واهلواء 

بأنْ  قائمة  املطالبة  لكانت  أو   كذلك  األرض  حلَّ  وملاذا  يقال: 

الصفة؟ وهالَّ حلَّ أو جاور جرم املاء؟    هلا هذه جاورها ما أوجب  

 .  وكذلك القول يف الكلِّ

وإنْ  باملجاورة   ثّم  املوجبات اختصاصها هبذه األجسام  كانت 

كانت هي أيضًا أجسامًا، وكانت مفارقة هلذه األجسام يف إجياهبا،  

كانت لو  ا  األجسام   ألهنَّ وهذه  الصفات  هلذه  موجبات  تكون 

هلذه   قابلة  وبني الصفات،  كانت  بينها  املفارقة  أوجب  الذي  فام 

أنْ  يكون بني هذه   هذه األجسام وبني بعضها وبني بعض؟ فبطل 

مل   وإذا  املجاورة،  أو  احللول  علقة  األجسام  هذه  وبني  املوجبات 

إذا  ا  أهنَّ فظاهر  املجاورة  أو  احللول  علقة  األجسام  هبذه  هلا  يكن 

جسام وال   هذه األ]] يف ٣٣كانت موجبات ومل تكن حالَّة /[[ص 

يوجب ما يوجبه لبعض    واحد [منها] بأنْ   جماورة هلا، مل يكن كلُّ 

يوجب    يوجبه البعض اآلخر، فكان جيب أنْ   األجسام أوٰىل من أنْ 

الواحد  اجلسم  يكون  حتَّٰى  األجسام  هذه  جلميع  يوجبه  ما  مجيع 

والنار   املحض  واهلواء  املحض  واملاء  املحض  األرض  صفة 

وخالفه إنْ معلوم.    املحض،  جلميع    وكذا  واحد  موجب  فرض 
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هذه الصفات مباين عن األجسام، فإنَّه يلزم ما ذكرناه من اتِّصاف  

 واحد من هذه األجسام بجميع هذه الصفات، فلم يبَق إالَّ أنْ   كلِّ 

 يكون خمتارًا. 

أنْ  من  خيلو  ال  املختار  الفاعل  هذا  نقول:  أو    ثّم  جسًام  يكون 

فإنْ  جسم،  جسامً   غري  بدَّ   كان  أنْ فال  من  احلارِّ      من  بًا  مركَّ يكون 

والبارد والرطب واليابس، فام الذي أوجب مفارقة أجزائه يف هذه  

ر آخر.   الصفات؟ فال بدَّ من مؤثِّ

املبنيَّ  فإنَّ احليَّ  وباجلملة،  مفارق لألرض    ثّم  ببنية خمصوصة 

الرصف، واملاء الرصف واهلواء الرصف والنار الرصف، فام الذي 

ارقة بينه وبينها؟ فيتَّجه عليه التسلسل وهو باطل، هذه املفأوجب  

 يكون غري جسم وهو املقصود. فلم يبَق إالَّ أنْ 

حمِدثًا  املخصوصة  ولألعراض  بأنَّ لألجسام  العلم  أنَّ  واعلم 

لألجسام   حمِدث  ال  ألنَّه  وتعاٰىل،  تبارك  به  يتعلَّق  فلم  ل  أوَّ

وتعا تبارك  اهللا  غري  املخصوصة  وملواألعراض  هذا    ٰىل،  يسبق 

ر أنْ   يكون علًام به تعاٰىل. العلم علم آخر ُيتصوَّ

يقال يف هذا العلم: إنَّه مل يتعلَّق به تبارك وتعاٰىل    وال يمكن أنْ 

إنَّه علم مجلة اجلملة ال تعلُّ  ق له. وذلك ألنَّ العامل هبذا من حيث 

أثالعلم يعلم أنَّه علم ذاتًا مؤثِّرة يف حدوث األجسام ال شيئ ر  ًا ال 

وإنْ  ذاته  يف  متعنيِّ  أنَّه  وعلم  هذا    له،  علمه  وأنَّ  له،  يتعنيَّ  مل 

هو،   ما  اجلوهر  بأنَّ  كعلمه  األشياء،  بحقائق  علمه  بخالف 

 والسواد ما هو، واحلياة ما هي، والقدرة ما هي.

بذاته  ٣٤[[ص  / متعلِّقًا  العلم  هذا  كون  من  منع  ومن   [[

إنَّام يمنع من ذلك بأنْ  ذا علم مجلة، وعلم اجلملة  يقول: ه  تعاٰىل، 

 ق له. ال تعلُّ 

 : ماذا تريد بقولك: علم اجلملة؟ فيقال 

يُ   إنْ  الذي  األشياء  بحقائق  العلم  به  بعض  سمِّ عنيت  يه 

رًا، كالعلم بأنَّ اجلوهر ما هو، والكون ما هو، وكذا األقوام: تصوُّ 

م، فال شكَّ يف ا أنَّ هذ  القول يف اللون وسائر األجناس عٰىل ما تقدَّ

ق له، إذ ال التفات هلذا العلم إٰىل جوهر معنيَّ أو سواد  العلم ال تعلُّ 

خارج   موجودًا  شيئًا  املطلق  اجلوهر  وليس   ، معنيَّ يشء  أو  معنيَّ 

الذهن حتَّٰى ُجيَعل هذا العلم متعلِّقًا به. فالقول بأنَّ هذا العلم غري 

حمِدث لألجسام  بأنَّ  العلم  ولكنَّ  صحيح،  ممتعلَّق  ليس  هذا  ًا  ن 

 ق له.القبيل، حتَّٰى يقال: ال تعلُّ 

بأنَّ    وإنْ  كعلم اإلنسان  أشياء،  العلم بيشء من مجلة  به  عنيت 

ق له، فهذا باطل، زيدًا يف هذه العرشة، فقلَت: إنَّ هذا العلم ال تعلُّ 

ألنَّ هذا العلم له التفات إٰىل شخص من أشخاص الناس، والعامل 

يف معنيَّ  أنَّه  يعلم  وبه  نفسه  العلم   إنْ   بخالف  وأنَّه  له،  يتعنيَّ  مل 

التميُّ  كّل  معلومه  له  يتميَّز  مل  وإنَّام  األشياء،  فمعه  بحقائق  وإالَّ  ز، 

التميُّ  من  هذه  رضب  يف  هو  إنَّام  علمه  الذي  أنَّ  يعلم  تراه  أَال  ز. 

كان العلم ال يتعلَّق إالَّ إذا   العرشة دون غريها من العرشات؟ وإنْ 

مت معه  التميُّ كان  أنْ ام  لوجب  متعلَّق،    ز  علم  الشاهد  يف  يكون  ال 

ألنَّ أحدنا ال يعلم معلومًا عٰىل سائر الرضوب والتفاصيل املمكنة 

ه.   يف حقِّ

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /أنوار امللكوت  ):هـ٧٢٦العالَّ

اخلامس  ]]٧٧[[ص  / وتوحيده  إ  يف:  املقصد  الصانع  ثبات 

 : حكام صفاتهأو

 : وفيه مسائل

 :ثباتهإ يف :وىلٰ األُ ألة سامل

يف القول  وإ  قال:  وتوحيده  الصانع  صفاتهأ ثبات   ،حكام 

أل صانع،  ثبوت  يوجب  حدث  ممكننَّ وثبوت  بدَّ   ،ه  من   فال  له 

  .رمؤثِّ 

يفأ  القصوٰى  الغاية  هو  هذا  واستدلَّ   قول:  الكالم،    علم 

بطريقة    ف  املصنِّ اخلليل  إعليه  وتقريرها:  براهيم    نَّ أ ، 

 . ثث فله حمدِ حمدَ  لُّ وك ،ثدَ العامل حم

 .متا الصغرٰى فقد تقدَّ أمَّ 

 .رممكن فله مؤثِّ  وكلُّ  ،ث ممكنحمدَ  كلَّ  نَّ ا الكربٰى فألوأمَّ 

فأل أمَّ  الصغرٰى  اتَّ املحدَ   نَّ ا  قد  بصفتث  ذاته  الوجود    يصف 

 .  هذاالَّ إباملمكن  يوال نعن ،قابلة هلام بالرضورة يفه ،والعدم

 . متد تقدَّ وق  ،ةيَّ ا الكربٰى فرضوروأمَّ 

فنقولإ هذا  ثبت  مؤثِّ إافتقر    كان ممكناً   نْ إر  املؤثِّ   :ذا    ، خرآر  ٰىل 

ملا تقدَّ ٧٨يتسلسل /[[ص    نْ أ ا  فإمَّ  و يدور وهو  أ   ،م]] وهو حمال 

و أ   ،عٰىل نفسه  ءم اليشه يلزم تقدُّ نَّ و ألأ   ،باطل بالرضورة عند قوم

 .وهو املطلوب ،ٰىل الواجب لذاتهإ يينته

 .احلكم عليه بالقبول  فال يصحُّ   ،حمض  يعدوم نفامل  :يلق   نْ إف

جيوز    ،مناسلَّ  املاهيَّ ت  نْ أ لكن  العدم  كون  حني  العدم  واجبة  ة 

اإل  ةوواجب يلزم  فال  الوجود  ث  املحدَ   نَّ أ كام    ،مكانالوجود حني 

 لزم  الَّ إل ووَّ أ ٰىل  إمه ال العقل فرض تقدُّ  برشط احلدوث ال جيوز يف
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برش صحَّ  احلادث  كون  احلدوة  خلف   ، ا زلي� أ ث  ط  ة  فلصحَّ   .هذا 

ممتنع  هو  فقبلها  بذاته  ممكنًا   ثمّ   ،وجوده  ينقلب    نْ أ فجاز    ،انقلب 

اإل  ، منا سلَّ .  واجبًا  باطل لكن  نفس    نْ إالوجود    نَّ أل  ، مكان  كان 

قولنا املاهيَّ  كان  يصحُّ   :ة  قولنا   السواد  بمنزلة  وعدمه    : وجوده 

يصحُّ  وعدمه   املوجود  اوالقضيَّ .  وجوده  لكان  الَّ إو   ،باطلة وٰىل  ألُ ة   

منسوباً اإل واحد،  إ   مكان  يشء  اتِّ أ ٰىل  بالوجود. و  املوجود    صاف 

  نْ إو  ،القابل مع املقبول والعدم ال جيامع املاهية   نَّ أل  ، الثانية كذلكو

الوجود زائداً  معناه    كان    ، يكون موجودًا   نْ أ   املعدوم يصحُّ   نَّ أ كان 

تبنيَّ  ملا  باطل  اجتام وهو  استحالة  من  القابل   هنا   ع    نَّ وأل  ،واملقبول 

 . مكان إ فال   ،ممتنعة  يو معدومة فهأ  ، واجبة  يا موجودة فهمَّ إ ة املاهيَّ 

األ عن  املاهيَّ   نَّ أ   :لوَّ واجلواب  هو  عليه  املعقولةاملحكوم   ،ة 

 ،و عدماً أ   نفرض معها وجوداً   نْ أ ة من غري  ا نعقل املاهيَّ نَّ وذلك أل

املاهيَّ   :ونقول يمكن  تلك  ات  نْ أ ة  مع  اخلارجكون   ي،لوجود 

 . كونتال  نْ أ ويمكن 

الثاين  ممكنة املاهيَّ   نَّ أ   : وعن  القيدين  اعتبار  غري  من  وهو   ، ة 

لصحَّ  والبداية  املحدَ املطلوب  وجود  ال ة  حدوثه  جهة  من  يلزم  ث 

  .وتعيني وقت احلدوث يلحقه من خارج بسبب غري احلدوث   ، لذاته 

ة  ونه قبل صحَّ لك  -تنع  أي يم  -وقيل: البداية له امتناع بالغري  

توهُّ   ،بدايته يمكن  ومع  البداية  تلك  عدم  بداية    نْ أ م  له  يكون 

قبلهاأُ  صريورته    ،خرٰى  ذلك  من  يلزم  ة الصحَّ   نَّ أ مع    ،ازلي� أ وال 

 . ةزليَّ أله لذاته  يالت

الثالث٧٩[[ص  / وعن  نفس    نَّ أ   : ]]  الوجود  بكون  القائل 

ه نَّ أ   ،و معدوماً أ   وداً يكون موج  نْ أ  ة يريد بقوله: اليشء يصحُّ املاهيَّ 

املمكن   يُ   نْ أ من  ما  بعد حدوثهسمَّ حيدث   ويصحُّ   ،ذلك اليشء  ٰى 

املعدوم    :ومن يقول بالزيادة ال يقول  ،ذلك اليشء ينعدم مطلقًا   نَّ أ 

معدوميتَّ   نْ أ   يصحُّ  وهو  بالوجود  املاهيَّ إ  ،صف  هذ  حيث  من    ي ة 

 ال موجودة وال معدومة.  يه

الرابع الو  نَّ أ  :وعن  ان بحسب  تجوب واالمتناع رضورذلك 

مكان  اإل  ران يفؤثِّ تُ ان بعد حصول املنتسب إليه ال  تاملحمول الحق

 السابق.

*   *   * 

 :عٰىل النصارىٰ  الردِّ  يف :املسألة اخلامسة عرش ]]٢٢٩[[ص 

وادِّ  باطلقال:  ثالثة  أقانيم  النصارٰى  إنْ ألهنَّ   ،عاء  كانت    ا 

 الذات فهو متناقض. ت عني انك فقد بطلت، وإنْ  كاملعاين

املتكلِّ  ُحي أقول:  مل  الضطرابهصِّ مون  النصارٰى  كالم  ال   ،لوا  إذ 

سبحانه وتعاٰىل  يالبار  :يقولون ]]٢٣٠[[ص /م فإهنَّ  ،حمصول له

أُ  أقانيم:  ثالثة  واحد  وأُ جوهر  األب،  وأُ قنوم  االبن،  قنوم  قنوم 

 .لري معقووذلك غ ،اإلله واحد ثالثة س، فمذهبهم أنَّ دُ روح القُ 

يف األقانيم  واضطربوا  أقواهلمخَّ ليُ   ،معنٰى  من  قنوم  أُ   أنَّ   :ص 

أُ  الوجوداألب  أُ أُ   وأنَّ   ،قنوم  االبن  وأنَّ قنوم  العلم،  قنوم  أُ   قنوم 

ثالثة فهو باطل    أثبتوا ذواتاً   إنْ وهؤالء    .قنوم احلياةس أُ دُ روح القُ 

أنَّ   بام مرَّ  زايدة  ا  وأهنَّ أرادوا بذلك الصفات    وإنْ   ،اإلله واحد  من 

أيضاً  إبطاله  مٰىض  وقد  األشاعرة  مذهب  فهو  الذات    وإنْ   ،عٰىل 

أحواالً  به  بطالنه  عنوا  شيئاً   وإنْ   ،فقد سلف  به  بدَّ   عنوا  فال    آخر 

 هذا الباب عظيم.  واضطراهبم يف .من بيانه

*   *   * 

 : ةبطال قول الثنويَّ إ  يف :املسألة السابعة عرش ]]٢٣١[[ص 

الثنويَّ   : قال فاسدوقول  اعتذار    ة  ألزموا  وقد  ما ذكرناه،  بنحو 

 وغري ذلك. اجلاين

أنَّ الثنويَّ   تأقول: ذهب إٰىل  العامل هو النور والظلمة،   ر يفاملدبِّ   ة 

 فحدث هذا العامل. ،ام امتزجا بعد افرتاقهاموأهنَّ 

ألهنَّ   ]]٢٣٢[[ص  / باطل،  القول  إمَّ وهذا  أو  ام  جسامن  ا 

 من صانع غريمها. فال بدَّ  ،ثانحمدَ عرضان، وعٰىل التقديرين فهام 

إٰىل الظلمة، وأحالوا    م أسندوا اخلري إٰىل النور والرشَّ واعلم أهنَّ 

 فألزمهم الشيخ أبو إسحاق  ،والظلمة خرياً   ايفعل النور رش�   أنْ 

املتكلِّ  من  اجلاينوغريه  اعتذار  حسن فإنَّ   ،مني  صادراً   فإنْ   ،ه   كان 

عن النور وهو    صادراً كان    نْ عن الظلمة فقد ناقضوا مذهبهم، وإ

يناقض مذهبهم، وغري ذلك  أيضًا  وهو   وسفهاً   مل حيسن كان قبيحاً 

 .حصول اخلري من املظلمة أحياناً كمن اإللزامات 

 :  عٰىل املجوسالردِّ  يف :املسألة الثامنة عرش

 وقول املجوس باطل بمثل ذلك. : قال

أنَّ  إٰىل  املجوس  ذهب  من    أقول:  واقع    وأنَّ   ،اىلٰ عتاهللا  اخلري 

الشيطانالرشَّ  من  واقع  يف   ،  وقال دَ قِ   واختلفوا  وحدوثه.  مه 

إنَّ   ،تعاىلٰ اهللا  حادث من فكرة    هإنَّ   :وقال آخرون  ،ه قديمبعضهم: 

د الشيطان  فتولَّ   ي،غري  ي لو نازعن  كيف يكون حايل  :ه قالأنَّ   يوه

حتاربا واصطلحا، وجعال سيف املنازعة عند    ثمّ   ،من هذه الفكرة

إٰىل  القم ثّم نقول: حدوث   ،غاية السخافة  وهذا الكالم يف  .ةمدَّ ر 

 فيلزم بطالن مذهبهم. ،فقد صدر عن صانعهم ،الشيطان رشٌّ 
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عرش  ]]٢٣٣[[ص  / التاسعة  عبادة    الردِّ   يف  :املسألة  عٰىل 

 :األصنام 

 لعلمنا بعدم فعلها.  ،قال: وقول عبدة األصنام يبطل

 ،ا األصنام آهلةإذ جعلو  ،غاية السخافة  أقول: هذا املذهب يف

حمدَ فإهنَّ  لناا  وخملوقة  خالقة  ،ثة  تكون  أنَّ   ؟ فكيف  أحسب    وال 

نُ   .ذلكبيقول    عاقالً  أنَّ   َل قِ وقد  إنَّ   عن بعضهم  يُ األصنام  ب تقرَّ ام 

وبني  إليها ألهنَّ  العامل  الوسائط بني  من ملك  اهللا  ا عٰىل شكل  تعاٰىل 

كوكب أيضاً   .أو  فاسد  املذهب  ق ادهتعب  ألنَّ   ،وهذا  ا  فإنَّ   ،بيحةم 

والفرق    .تعاىلٰ اهللا  بنا إٰىل  قرِّ وال تُ   ا ال تعلم شيئاً نعلم بالرضورة أهنَّ 

ا  ألنَّ   ،ههم إٰىل األصنام ظاهرهنا إٰىل الكعبة واحلجر وتوجُّ بني توجُّ 

 ه إليه، بخالفهم.تعاٰىل ال املتوجَّ اهللا نقصد 

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /كشف املراد  ):هـ٧٢٦العالَّ

ل: يف وجوده تعاىلٰ ] ]٣٩٢ص [[/  :األوَّ

إنْ قال:   املوجود  تعاٰىل  واجباً   وجوده  استلزمهوإالَّ   كان    ،  

 الستحالة الدور والتسلسل.

وما  صفاته  وبيان  تعاٰىل  الوجود  واجب  إثبات  يريد  أقول: 

أفعاله وآثاره وابتدأ بإثبات وجوده    ،جيوز عليه وما ال جيوز وبيان 

كألنَّ  ذلك  يف  األصل  أنْ و  ،هلِّ ه  وجوده  عٰىل  هنا   :نقول  الدليل 

بالرضورة وإنْ   كان واجباً   فإنْ   ،موجود  املطلوب،   كان ممكناً   فهو 

مؤثِّ  إٰىل  بالرضورةافتقر  موجود  املؤثِّ   ،ر  إنْ فذلك  واجباً   ر   كان 

إٰىل مؤثِّ   كان ممكناً   فاملطلوب، وإنْ   كان واجباً   فإنْ   ،ر موجودافتقر 

ممكناً   وإنْ   ،فاملطلوب أ   كان  دارتسلسل  تقدَّ   ،و  بطالهناموقد   .م 

أُ  قاطع  برهان  بقولهوهذا  العزيز  الكتاب  يف  إليه  ْم  :  شري 
َ
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 ي.استدالل ملّ 

له    فال بدَّ   ،العامل حادث  :آخر فقالوا  مون سلكوا طريقاً واملتكلِّ 

حمدِ  حمدَ فلو    ،ثمن  دار  ثاً كان  أو  قديامً   وإنْ   ،تسلسل  ثبت   كان 

ٰى  ام تتمشَّ وهذه الطريقة إنَّ   .م يستلزم الوجوبدَ القِ   ألنَّ   ،املطلوب

 عٰىل هذه.   ففلهذا اختارها املصنِّ ،وىلٰ بالطريقة األُ 

*   *   * 

مة احليلِّ  /معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ (ت  العالَّ

الثالث:    قال:  ]]١٥١[[ص  / إثباالباب  تعاىلٰ يف  الصانع    ت 

 : هوصفاته وخواصِّ 

ث مفتقر إٰىل وجود  حمدَ   كلَّ   ألنَّ   ،عٰىل إثباته حدوث العامل  يدلُّ 

 .ث رضورةً حمدِ 

 هو احلدوث:  الصانع إثبات ل عٰىل الربهان األوَّ 

 ني عٰىل وجود الصانع:أقول: ذكر هاهنا برهانَ 

األوَّ  أنْ الربهان  وتقريره  باحلدوث،  االستدالل  نقول:   ل: 

أمَّ ثله من حمدِ   ث فال بدَّ حمدَ   ث، وكلُّ لعامل حمدَ ا ا الصغرٰى فقد . 

 ة. ا الكربٰى فرضوريَّ بياهنا، وأمَّ  مرَّ 

ويلزم   ،ث حال وجودهر يف املحدَ ؤثِّ يُ   ا أنْ ث إمَّ ال يقال: املحدِ 

احلاصل  منه الضدَّ   . حتصيل  بني  مجع  وذلك  عدمه،  حال    . ين أو 

ة  ر يستحيل تأثريه يف ماهيَّ املؤثِّ   يضاً وأ   .ثريه يف تلك احلال ال تأوألنَّ 

ماهيَّ وإالَّ   ،احلادث ارتفعت  ارتفاعه  عند  املاهيَّ   ،ته  تلك  ة فتكون 

وجود املوضوع   رضورةَ   ،ة، فيلزم اجتامع النقيضنيغري تلك املاهيَّ 

االتِّ  باملحمولحال  أنَّ صاف  يظهر  وهبذا  أنْ .  يستحيل    ه 

مؤثِّ   ]]١٥٢ [[ص/ وجو  راً يكون  أنْ ويس  ،دهيف  يف  ؤثِّ يُ   تحيل  ر 

ماهيَّ موصوفيَّ  بوجودهة  أوَّ أمَّ   .ته  مرَّ   الً ا  وأمَّ فلام  ثانيًا ،   فألنَّ   ا 

 ة لزم التسلسل. ة لو كانت ثبوتيَّ املوصوفيَّ 

األوَّ ألنَّ  عٰىل  نقول  بحال   إنْ   :لا  الوجود    عنيتم  زمان  الوجود 

مؤثِّ فاملؤثِّ  ور  احلايل،  الوجود  ذلك  يف  احلال  تلك  يف  تم عني  إنْ ر 

الذاتيَّ  املقارنة  الوجود  فإنَّ بحال  فال،  متقدِّ املؤثِّ   ة  األثر  ر  عٰىل  م 

 بالذات.

 ة.ر يف املاهيَّ ؤثِّ ر يُ املؤثِّ  بأنَّ  :وعٰىل الثاين

أنْ  ارتفاعه  عند  يلزم  املاهيَّ   قوله:  ماهيَّ تكون  مغالطة،  ة غري  ة، 

املاهيَّ   ألنَّ  املاهيَّ فرض  تلك  معه  جيب  وجوباً ة  فإنَّ الحقاً   ة  عند    ، 

املاهيَّ  تلك  أنْ   ]] ١٥٣[[ص  /ة  فرض  تلك  يال    يستحيل  كون 

أنَّ   .ةر ال يكون هناك ماهيَّ ة، بل عند ارتفاع املؤثِّ املاهيَّ  هذين   عٰىل 

 ة.مور الرضوريَّ لقدحهام يف األُ  ،عانسمَ ني ال يُ الشكَّ 

 الربهان الثاين هو اإلمكان: 

 . بدهيةً  فمفتقرٌ ، ه ممكن عٰىل ما مرَّ قال: وألنَّ 

أقول: هذا هو الربهان الثاين عٰىل وجود واجب الوجود تعاٰىل،  

الربهان  من  أوثق  أنْ األوَّ   وهو  وتقريره  إنَّ   ل،  هاهنا    نقول: 

كثرية  إمَّ   ،موجودات  أنْ فهي  الوجود   ا  واجبة  ممكنة    ،تكون  أو 

باطل واألوَّ   .الوجود  مركَّ ألهنَّ   ، ل  وكلُّ ا  ممكنمركَّ   بة،  فالثاين    ، ب 

كا  .حقٌّ  بدَّ وإذا  فال  ممكنة  املوجودات  هذه  مؤثِّ   نت  من  فإنَّ هلا    ر، 

بالسويَّ  إليه  وعدمه  وجوده  نسبة  حصول  املمكن  فيستحيل  ة، 
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وقع فيه   وإنْ  ،يل وهذا حكم أوَّ  . بيشء خارج عن الذات أحدمها إالَّ 

 . ر احلدود ال خلفاء احلكم تصوُّ  ام هو خلفاء يف لبعض الناس فإنَّ  شكٌّ 

 تَي الوجود والعدم:يف حال حقيقة املمكن

املمكن   ]]١٥٤[[ص  / سؤال:  والعدم   قال:  الوجود  حال 

 فال افتقار. ،واجب وممتنع ليس إالَّ 

أنْ  وتقريره  ممكن،  العامل  قوله:  عٰىل  سؤال  هذا  نقول:   أقول: 

هاهنا ممكن إمَّ   ألنَّ   ،ليس  أنْ املمكن  معدوماً   يكون موجوداً   ا  ،  أو 

 استحال عدمه وإالَّ   ن موجوداً كا   فإنْ إذ ال واسطة بني النقيضني،  

فهو واجب حينئذٍ  النقيضان،  معدوماً   وإنْ   .اجتمع  استحال   كان 

 فهو ممتنع. ، اجتمع النقيضانوجوده وإالَّ 

حال   املوجود يف  نقول: إنَّ   ام يلزم عٰىل تقدير أنْ ال يقال: هذا إنَّ 

يصحُّ   يصحُّ   وجوده املعدوم حال عدمه  وجوده،   عدمه، وكذلك 

كذ إنَّ وليس  نقول:  بل  وجودهلك،  حالة  يف  يف  عدَ يُ   أنْ   يصحُّ   ه  م 

 يوجد يف الزمان الثاين. أنْ  ه يف حالة العدم يصحُّ الزمان الثاين، وإنَّ 

 ا نقول: هذا باطل من وجهني: ألنَّ 

يف    يكون حاصالً   ا أنْ إمكان العدم يف ثاين احلال إمَّ   نَّ أ ل:  األوَّ 

يكون  ،احلال ال  بواألوَّ   .أو  احلال   نَّ أل   ،اطلل  ثاين  يف  العدم 

احلال يف  إمكانه  حيصل  فكيف  احلال،  يف  حصوله    ؟ يستحيل 

إمكان العدم غري حاصل يف احلال ال    )يكون  يلزم منه أنْ (والثاين  

 ثانيه.  ]]١٥٥[[ص /إٰىل احلال، وال إٰىل  منسوباً 

معدوماً نَّ أ الثاين:   كان  إذا  احلال  ثاين  يف  ممتنعًا   ه  فيكون   ،كان 

مع  فكيف يكون يف احلال ممكن العدم يف ثاين احلال العدم، واجب

 ؟ فيه وجوبه

 إٰىل الذات.  ه مفتقر نظراً وألنَّ  .قال: جواب: تشكيك يف البدهية

هذا سؤال املحصِّ   أقول:  يسمعه  فإنَّ مدفوع ال  ه تشكيك  لون، 

الرضوريَّ  بأأنَّ   عىلٰ   .اتيف  هذا  عن  نجيب  إنَّ   نْ ا  املمكن   نقول: 

ن الذاتإىلٰ   ظراً مفتقر  أنَّ   .  هذا:  عليه    :قولكم  وحتقيق  املحكوم 

إمَّ  أنْ باإلمكان  غري  يؤَخ   ا  قسمة  العدم،  حال  أو  الوجود  حال  ذ 

أنَّ   حارصة، ألنَّ  إمَّ   معناه  أنْ املحكوم عليه  أو عتَ يُ   ا  الوجود  مع  رب 

أنْ  آخر، وهو  قسم  هاهنا  ويبقٰى  العدم،  يُ   مع  أحدمهاعتَ ال    ، رب مع 

يُ  من  ؤَخ بل  هذ  حالة  و  حيث  املوجود  وجود  ووجوب  هو، 

إنَّ  الحق حصل مع اعتبار    ]]١٥٦[[ص  /ام هو وجوب  الوجود 

يُ  ال  وهو  العدم،  حالة  العدم  وجوب  وكذلك  يف  ؤثِّ الوجود،  ر 

 ة مقيسة إٰىل الغري. هاتني احلالتني مها حال املاهيَّ  اإلمكان، ألنَّ 

ا أمَّ   .انفضعيف  ،ان الواردان عٰىل اإلمكان االستقبايلا الشكَّ وأمَّ 

حصولفألنَّ   ،لاألوَّ  استحالة  بني  منافاة  ال  يف   ه  االستقبايل  العدم 

 ذ اإلمكان مقيساً ؤَخ ه مل يُ وبني حصول إمكانه يف احلال، فإنَّ  ،احلال

حصول   احلال(إٰىل  يف  االستقبايل  أُ   ،العدم  إٰىل   مقيساً   ذَ ِخ بل 

االستقبال  )حصوله يس  .يف  االستقبال  يف  العدم  تلزم وحصول 

العدم واجب يف ثاين احلال    فإنَّ   ،ا الثاين وأمَّ   كانه يف االستقبال.إم

فيه  العدم  حصول  إٰىل  احلال  ،  بالنسبة  يف  بواجب  لعدم اوليس 

 حصول العدم يف احلال.

 استغناء املمكن الباقي: ]]١٥٧[[ص /

مستغنٍ  الباقي  املمكن  سؤال:  املوجودوإالَّ   ،قال:  إجياد  لزم    ،  

 الحتياج. ة اعلَّ فاإلمكان ليس 

ثانٍ  سؤال  هذا  حمتاجاً   أقول:  املمكن  كون  أنْ عٰىل  وتقريره   ،  

أو   ا أنْ ر إمَّ ة احتياج املمكن إٰىل املؤثِّ نقول: علَّ  تكون هي احلدوث 

 اإلمكان، والقسامن باطالن، فاملمكن ليس بمحتاج.

األوَّ أمَّ  كيفيَّ   فألنَّ   ،لا  الوجوداحلدوث  متأخِّ   ،ة  عنه،  فهي  رة 

ر عن احتياج  واإلجياد متأخِّ   ، ر عن إجياد الفاعل لهد متأخِّ والوجو

املؤثِّ  إٰىل  كان  األثر  فلو  احلاجة،  علَّة  عن  ر  متأخِّ واالحتياج  ر، 

حلاجة األثر إٰىل املؤثِّر أو جزءًا منها أو رشطًا   -احلدوث هو العلَّة  

تأخُّ   -هلا   بمراتب.لزم  نفسه  عن  اليشء  قول   ر  فساد  ظهر  وهبذا 

 احلدوث.  ام هير إنَّ ة حاجة األثر إٰىل املؤثِّ علَّ  عٰى أنَّ من ادَّ 

الثاينوأمَّ  مستغ  فألنَّ   ،ا  الباقي  املؤثِّ   نٍ املمكن  لو ألنَّ   ،رعن  ه 

املؤثِّ  إٰىل  املؤثِّ احتاج  تأثري  لكان  إمَّ ر  أنْ ر  كان    ا  يشء  يف  يكون 

   لزم إجياد وإالَّ   ،ل باطلاألوَّ . وأو يف يشء مل يكن موجوداً   موجوداً 

أنْ   .داملوجو منه  يلزم  مستغنياً   والثاين  الباقي  املحتاج    ، ألنَّ يكون 

احلادثإنَّ  األمر  هذا  هو  مستغنيًا   .ام  بقائه  حال  املمكن  كان    وإذا 

فظهر    ،ة للحاجةوهو ممكن استحال كون اإلمكان علَّ   ،رعن املؤثِّ 

 ر.املمكن غري حمتاج إٰىل املؤثِّ  هذا أنَّ  ]]١٥٨[[ص /من 

 مؤثِّر:  حيتاج إىلٰ اقي ال املمكن الب

 واألثر تبقيته.  ،قال: جواب: املالزمة ممنوعة

أنْ  اجلواب  تقرير  نُ   أقول:  أنَّ سلِّ نقول: ال  لو    م  الباقي  املمكن 

 ر لزم إجياد املوجود.احتاج إٰىل املؤثِّ 

إمَّ  أو يف   ،فيلزم ما ذكرنا  ر يف يشء كان موجوداً يؤثِّ   ا أنْ قوله: 

 تاج.هو املحيشء حادث فيكون احلادث 

يُ  ال  التبقيةؤثِّ قلنا:  وهو  حادث  يشء  يف  مل    فإنَّ   ،ر  األثر  تبقية 
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ر فيها ال يلزم منه إجياد ر إذا أثَّ ل، واملؤثِّ كن حاصلة يف الزمان األوَّ ت

 ر. املوجود وال استغناء الباقي عن املؤثِّ 

 يف أنَّ العدم غري معلَّل:

معلَّ  غري  العدم  سؤال:  فمتميِّ وإالَّ   ، لقال:    ، ودفموج  ،ز 

 فال ممكن. ، كان يف أحد الطرفني مستغنياً وإالَّ  لك،فالوجود كذ

أنَّ  عٰىل  ثالث  سؤال  هذا  املؤثِّ   أقول:  إٰىل  حمتاج  ر، املمكن 

نقول: املمكن هو الذي يتساوٰى نسبة الوجود والعدم    وتقريره أنْ 

  إٰىل املؤثِّر الفتقر يف  - وهو الوجود  -إليه، فلو افتقر يف أحد طرفيه 

ال والتايل  طرف  املؤثِّر،  إٰىل  م    ]]١٥٩[[ص  /عدم  فاملقدَّ باطل، 

يكون    فيستحيل أنْ   ،العدم نفي حمض  بيان بطالن التايل: أنَّ   مثله.

وعلَّ   الً معلَّ  وإالَّ بغريه  لغريه  متميِّ ة  لكان  وكلُّ زاً   موجودمتميِّ   ،   ،ز 

لو    هنَّ ألف  :ةا بيان الرشطيَّ وأمَّ   ، هذا خلف.موجوداً   فيكون املعدوم

 يه مستغنياً ر لكان املمكن يف أحد طرفَ إٰىل املؤثِّ   كان الوجود حمتاجاً 

  ، إليه مع تساوي نسبتهام إليه  ويف الطرف اآلخر حمتاجاً   ،رعن املؤثِّ 

 وهو حمال بالرضورة. 

إنَّ  يقال:  به  ال  أوٰىل  العدم  عن    فألجل  ،طرف  استغنٰى  ذلك 

 ر بخالف طرف الوجود. املؤثِّ 

نقول:  ألنَّ  هذه  ا  إنْ األولويَّ مع  الطرف    ة  طريان  يمكن  كان 

أحد فلنفرض  وقت    اآلخر  يف  واآلخر  وقت  يف  حصل  الطرفني 

الوقتني  ،آخر أحد  اآلخر    فتخصيص  والوقت  الطرفني  بأحد 

ح لزم رجحان املمكن املتساوي ال  كان ال ملرجِّ   بالطرف اآلخر إنْ 

بل ال    ،كافية  ةح مل تكن األولويَّ ح، هذا خلف. وإن كان ملرجِّ ملرجِّ 

أمر آخر حتَّ   بدَّ  الطرف األوَّ من  حيصل  أو   ،ل يف وقت حصولهٰى 

مرجِّ   ]]١٦٠[[ص  /من   املرجوحعدم  الطرف  تكون    ،ح  فال 

أولويَّ األولويَّ  وة  خلف.  هذا  ا  ة،  األولويَّ   إنْ أمَّ هذه  مع  ال  [ة  كان 

األولويَّ  هذه  تكن  مل  اآلخر  الطرف  أولويَّ يمكن  وجوباً   ]ةة    بل 

 .يكون الطرف اآلخر ممتنعاً  حينئذٍ و ،رفنيألحد الط

 علَّة العدم هي عدم العلَّة ال غري: 

 ة، واملالزمة ممنوعة. ة العدم عدم العلَّ قال: جواب: علَّ 

أنْ  اجلواب  تقرير  ِملَ   أقول:  أنْ   نقول:  جيوز  املعدوم  ال   يكون 

متميِّ   ؟الً معلَّ  يكون  مسلَّ   زاً قوله:  قلنا:  فيكون  عن غريه،  قوله:  م، 

ممنوع  ،وجوداً م وجود  فإنَّ   ،قلنا:  االمتياز  وقوع  من  يلزم  ال  ه 

فإنَّ املتميِّ  متميِّ   زات،  امللكات  بواسطة  أعدام  زة بعضها عن بعض 

املرشوط،  عدم  يوجب  الرشط  عدم  كان  وهلذا  ملكاهتا،  متايز 

الضدِّ  وعدم  يوجبه،  ال  غريه  املحلِّ   وعدم  وجود  صحِّ يُ   عن  ح 

 .ب ذلكال يوج  اآلخر فيه، وعدم غريه الضدِّ 

تقرَّ  إنَّ وإذا  فنقول:  هذا  العلَّ علَّ   ر  عدم  هي  العدم  غرية  ال   ،ة 

 وبيانه من وجهني: 

العلَّ نَّ أ ل:  األوَّ  عدم  عقلنا  متٰى  وال  ا  املعلول،  بعدم  حكمنا  ة 

 ة لذلك العدم. تفتقر يف هذا احلكم إٰىل أمر آخر موجود يكون علَّ 

إىلٰ   نَّ أ الثاين:   استند  املعلول لو  علَّ أمر غري  عدم  لكان   عدم  ته 

إمَّ  األمر،  ذلك  وجود  إنْ عند  علَّ عدَ يُ   ا  من  يشء  أو  م  رشط  ته من 

يُ   ،جزء ال  بل  عدَ أو  ما  تم  عٰىل  عليه   ]]١٦١[[ص  /كون  كانت 

املطلوبواألوَّ   .حالة اإلجياد مستنداً ألنَّ   ،ل هو  العدم  يكون  إٰىل   ه 

التامَّ عدم العلَّ  إٰىل   لول نظراً ود املع لزم وجوإالَّ   ،والثاين باطل  .ةة 

 ة العدم.إٰىل وجود علَّ  وعدمه نظراً  ،ةته التامَّ وجود علَّ 

  ، يكون موجوداً   ته جيب أنْ عند وجود علَّ   هم أنَّ سلِّ ال يقال: ال نُ 

 ة العدم. إٰىل علَّ  نظراً  بل يكون معدوماً 

ة وجود املعلول جلاز  لو مل جيب عند وجود العلَّ   ها نقول: إنَّ ألنَّ 

تارةً   ،عنها  علولاملف  ختلُّ  معدوماً أُ و  موجوداً   فيكون  ،  خرٰى 

إنْ ( بالعدم  واآلخر  بالوجود  الوقتني  أحد  ال    فاختصاص  كان 

ح  كان ملرجِّ   وإنْ   .ح، هذا خلفح لزم ترجيح املمكن ال ملرجِّ ملرجِّ 

األوَّ  أنْ غري  لزم  األوَّ   ل  يكون  كافياً ال  العلَّ   )ل  له  يف  فرضنا  مع  ة، 

تامَّ علَّ  هذا خلة  علَّ   عدمه نظراً   يستحيل   ئذٍ فحين  .ف ة،  العدم إٰىل  ة 

العلَّ  وجود  التامَّ حالة  الوجود  ةة  العدم    وأيضاً   .يف  حصل  فلو 

العلَّ علَّ وجود    ألجل وجود  حال  التامَّ ته  يكن ة  مل  الوجود  يف  ة 

العلَّ  بوجود  التامَّ االستدالل  صحيحاً ة  املعلول  وجود  عٰىل  ، ة 

أنْ   وحينئذٍ   ،ة من غري حصول العدمامَّ التعدم  ة الصل علَّ حت  جيوز 

 ة للعدم.فال تكون علَّ 

 :  يف أنَّ وجود واجب الوجود أزيلٌّ أبديٌّ

وهو   ، لزم التسلسلوإالَّ   ،ه واجبألنَّ   ،يٌّ أبد  قال: وثبوته أزيلٌّ 

 ،ا بالرضورةوهو حمال إمَّ   ،أو الدور  ]]١٦٢[[ص  /  ،انَّحمال ملا بيَّ 

 م اليشء عٰىل نفسه.أو بتقدُّ 

كيفيَّ ا  ملَّ   أقول: بيان  يف  رشع  الوجود  واجب  وجود  ة  أثبت 

فادَّ  أنَّ وجوده،  أزيلٌّ عٰى  أنَّ   .أبديٌّ   ه  ذلك  عٰىل  واجب  والدليل  ه 

 كان واجباً   ره إنْ ر، فمؤثِّ الفتقر إٰىل مؤثِّ   ه لو كان ممكناً ألنَّ   ،الوجود

وإنْ  املطلوب،  مؤثِّ   كان ممكناً   فهو  إٰىل  فمؤثِّ افتقر  إنْ ر،  كان هو    ره 

الدور، وإنْ ل  ألوَّ ا إمَّ   لزم  إٰىل كان غريه لزم  ا التسلسل أو االنتهاء 
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املطلوب  هو  والثاين  باطالن ،  الواجب،  والدور  ا أمَّ   . والتسلسل 

مرَّ   ، التسلسل  الدور وأمَّ   . فلام  بطالنه   ، ا  يف  اختلفوا  فذهب    ، فقد 

 أنَّ عٰىل ذلك ب ا غريهم فاستدلَّ ه باطل بالرضورة، وأمَّ قون إٰىل أنَّ املحقِّ 

واحد من الشيئني  ة، فلو كان كلُّ م العّليَّ مة عٰىل املعلول تقدُّ متقدِّ  ة علَّ ال 

  . وهو حمال   ، م اليشء عٰىل نفسه بمرتبتني صاحبه لزم تقدُّ   ة يف علَّ 

 :استحالة العدم عليه تعاىلٰ 

 قال: فال يقبل العدم. 

الوجود   واجب  أنَّه  ثبت  إذا  فإنَّه  ذكر،  ما  نتيجة  هذا  أقول: 

الوجود    ]]١٦٣[[ص  /ل عليه  استحا معنٰى واجب  العدم، ألنَّ 

تعاٰىل عن    -هو الذي يستحيل عدمه، فلو جاز العدم عٰىل الصانع  

للوجود    -ذلك   قابلة  تكون  ماهيَّته  ألنَّ  ممكنًا،  ملا   -لكان  وإالَّ 

وهو -ُوِجَد   الدور،  أو  التسلسل  لزم  كذلك  كان  ولو  وللعدم، 

 ا.ا أبدي� ن أزلي� ظاهٌر غنيٌّ (عن البيان، فيكو 

 ،ةالباري تعاٰىل حجَّ   )رين عٰىل استحالة عدموذكر بعض املتأخِّ 

عٰىل عدم سبب عدمه،   فاً فقال: لو جاز عدمه لكان وجوده متوقِّ 

 .، هذا خلففيكون الواجب ممكناً   ،ف عٰىل الغري ممكنمتوقِّ   وكلُّ 

احلجَّ  سخيفةوهذه  لذاته  فإنَّ   ،ة  مستحيل  الوجود  واجب   ،عدم 

 الً الذايت معلَّ   ل باعتبار عدم سبب عدمه لكان الوصفستحاو افل

 بالغري، وهذا حمال. 

 يف أنَّ وجود واجب الوجود نفس حقيقته:

أثَّ وإالَّ   ،قال: وهو غري زائد ت  دَ جِ أو وُ   ،ر املعدوم يف املوجود 

 أو افتقر.  ،م اليشء عٰىل نفسهأو تقدُّ  ،ات غري متناهيةة مرَّ املاهيَّ 

ة أم الوجود هل هو زائد عٰىل املاهيَّ    أنَّ الناس يفأقول: اختلف  

فذهب   أنَّ   ]]١٦٤[[ص  /ال؟  إٰىل  األوائل  من   مجهور  الوجود 

ة ماهيَّ  ة بكلِّ اخلاصَّ  حيث هو هو مقول بالتشكيك عٰىل الوجودات

ة  ر كوجود العلَّ م والتأخُّ ا بالتقدُّ ا متفاوتة فيه إمَّ أهنَّ   ، بمعنىٰ )ةماهيَّ (

أو  لويَّ باألوو  أ   ،واملعلول املذكورين،  كالوجودين  وعدمها  ة 

واألضعفيَّ باألشّديَّ  املمكن.ة  ووجود  الواجب  كوجود  املقول و  ة 

من تلك األشياء أو   يكون جزءاً   عٰىل أشياء بالتشكيك يستحيل أنْ 

أمراً ءة وجزنفس املاهيَّ   نفسها، فإنَّ    ها ال يقبل التفاوت بل يكون 

وأمَّ   عارضاً  الوجودات  هلا.  بكلِّ اخلاصَّ ا  زائد فإنَّ ماهيَّة  ة  ماهيَّ   ة  ه 

ه عندهم نفس  به، فإنَّ   واجب اخلاصِّ ال وجود  ة إالَّ عٰىل تلك املاهيَّ 

األوَّ   .حقيقته باملعنٰى  عارض والوجود  ذهناً   ل  وجود    ،له  ال  إذ 

 .  يف الذهنإالَّ  ،من حيث هو كّيلٌّ  للكّيلِّ 

املتكلِّ وأمَّ  واأل  ،مونا  املعتزلة  أكثر  أنَّ شاعرة  فذهب    إٰىل 

غريه من  ويف حقِّ  ،واجب الوجود ة يف حقِّ الوجود زائد عٰىل املاهيَّ 

أبو احلسني البرصي    -. وذهب آخرون  املمكنات أنَّ    -منهم  إٰىل 

املاهيَّة يف حقِّ واجب الوجود، ويف   ]]١٦٥[[ص  /الوجود نفس  

 .حقِّ املمكنات

  الوجود يف حقِّ   أنَّ   الذي نذهب إليه  إذا عرفت هذا فنقول: إنَّ 

  ه لو كان زائداً والدليل عٰىل ذلك أنَّ   .واجب الوجود نفس حقيقته

األُ  أحد  لزم  حقيقته  وهيعٰىل  األربعة،  املعدوم إمَّ   : مور  تأثري  يف    ا 

م اليشء عٰىل  أو تقدُّ   ،ات غري متناهيةة مرَّ أو وجود املاهيَّ   ،املوجود

الغري،  ،نفسه إٰىل  الوجود  واجب  افتقار  وبيان    باطل.  والكلُّ   أو 

أنَّ  زائداً املالزمة:  كان  لو  املاهيَّ   ه  والصفة  عٰىل  هلا،  صفة  لكان  ة 

إىلٰ  ممكناً   ،املوصوف  مفتقرة  الوجود  وكلُّ فيكون  بدَّ   ،  له    ممكن ال 

مؤثِّ  فاملؤثِّ من  إمَّ ر،  الوجود  واجب  وجود  يف  أنْ ر  نفس   ا  يكون 

ة لو  املاهيَّ   فألنَّ   ،لا األوَّ أمَّ .  آخر، والقسامن باطالن  ة أو أمراً املاهيَّ 

إمَّ أثَّ  لكانت  موجودة  ،التأثري  ةا معدومة حالرت يف وجودها   .أو 

املوجود  فإنْ  يف  املعدوم  تأثري  منه  لزم  معدومة  أحد   ،كانت  وهو 

األربعة. إنَّ   إنْ و  األقسام  تؤثِّ كانت  فإمَّ ام  موجودة  وهي  فيه  أنْ ر   ا 

ويلزم من    .وجودهذا ال  أو بعني  ،تكون موجودة بغري هذا الوجود

املاهيَّ األوَّ  وجود  مرَّ ل  إنَّ ة  ثّم  الوجود  تني.  ذلك  إٰىل  الكالم  ننقل  ا 

رشطاً  جعلناه  التأثري  الذي  يكون   أنْ   ]]١٦٦[[ص  /فيلزم    ،يف 

هناك وجودات غري متناهية، وذلك أحد األقسام األربعة. ويلزم 

نفسه، فإنَّ هذا الوجود  من الثاين تقدُّ  رشطًا    إذا كانم اليشء عٰىل 

تقدُّ  يلزم  الوجود  هذا  يف  املاهيَّة  تأثري  رشط يف  هو  حيث  من  مه 

ا وتأخُّ  وأمَّ األربعة.  األقسام  أحد  وهو  معلول،  هو  حيث  من  ره 

أنْ   -الثاين   ماهيَّة    وهو  غري  آخر  أمرًا  الوجود  يف  املؤثِّر  يكون 

، فيلزم منه افتقار واجب الوجود يف وجوده إٰىل -واجب الوجود  

فيكالغ ظهرت  ري،  فقد  األربعة.  األقسام  أحد  وهو  ممكنًا،  ون 

ا بطالن األقسام األربعة، فظاهر.   املالزمة. وأمَّ

 املاهيَّة؟  يكون الوجود زائدًا عىلٰ  َم ال جيوز أنْ ـلِ 

 ؟ ة والقبولر من حيث هي هي كالفرديَّ ؤثِّ ال تُ  مَ ـ قال: سؤال: لِ 

أنْ  السؤال  هذا  تقرير  ِملَ   أقول:  جي  نقول:  أنْ ال  ون  يك   وز 

 ة؟ر فيه هو املاهيَّ واملؤثِّ  ويكون ممكناً  ،ةعٰىل املاهيَّ  الوجود زائداً 

 . ر فيه وهي موجودة أو وهي معدومةؤثِّ تُ   ا أنْ قوله: إمَّ 

تُ  بل  نمنع احلرص،  املاهيَّ ؤثِّ قلنا:  فيه من حيث هي هير  ال    ،ة 
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العدم باعتبار  وال  الوجود  أنَّ   .باعتبار  الثالثة  ماهيَّ   كام  تقتيض  ة 

ا ا موجودة وال باعتبار أهنَّ ال باعتبار أهنَّ   ،ة من حيث هي هي رديَّ الف

املاهيَّ   ، معدومة لوازم  سائر    أيضاً و  ]]١٦٧[[ص  /  ات.وكذلك 

ة  ماهيَّ   م بالوجود عٰىل املقبول، فإنَّ ة القابلة ال تقتيض التقدُّ العلَّ   فإنَّ 

هي املمكن قابلة للوجود ال من حيث هي موجودة وال من حيث  

ة املمكن ة، فإذن ماهيَّ ة الفاعليَّ  لزم ما ذكرتم يف العلَّ ، وإالَّ معدومة

ة  تكون العلَّ   وز أنْ جيال    مَ فلِ   ،ام تقبل الوجود من حيث هي هيإنَّ 

 ة كذلك؟ وتندفع املحاذير املذكورة. الفاعليَّ 

يف  املاهيَّة  تأثري  وبني  الوجود  يف  الفاعليَّة  ة  العلَّ بني  الفرق 

 لوازمها: 

 د بخالفهام. لرضورة حكمت بوجود املوجِ واب: ا: جقال

الفاعليَّ  وجه الفرق بني العلَّ بنيِّ يُ   أقول: يريد أنْ  ة يف الوجود  ة 

ة للوجود، ووجه الفرق: ة يف لوازمها وقبول املاهيَّ وبني تأثري املاهيَّ 

بأنَّ   أنَّ  قاضية  بدَّ املؤثِّ   ةالعلَّ   الرضورة  الوجود ال  تكون    وأنْ   رة يف 

لوإالَّ   موجودة إمَّ   معدومة كانت  تُ   ،ا  هي ؤَخ أو  هي  حيث  من    . ذ 

األوَّ  التقدير  املوجودوعٰىل  يف  املعدوم  تأثري  يلزم  حمال   ،ل  وهو 

املاهيَّ   بالرضورة. تأثري  منه  يلزم  الثاين  التقدير  الذهنيَّ وعٰىل  يف ة  ة 

بالرضورة حمال  وهو  املاهيَّ   .الوجود،  لوازم  بخالف  فإنَّ وهذا   ة، 

ليس هو الوجود كانت    ن حيث هي هي أمراً تضت ما اق ة إذاملاهيَّ 

العيني والذهني، وال   ]] ١٦٨[[ص  /مقتضية له حالتي   الوجود 

أنْ  يف  املاهيَّ   استبعاد  معقولة  تقتيض  صفة  هي  هي  حيث  من  ة 

والفرديَّ كالزوجيَّ  عيناً ة  الثابت  الوجود  بخالف  وكذلك   .ة، 

قبلتاملاهيَّ   فإنَّ   ،القبول لو  املمكنة  حيثالوج   ة  من  هي    ود 

ام تقبله من حيث هي موجودة لزم جواز حتصيل احلاصل، فإذن إنَّ 

عقليَّ إنَّ   ة حينئذٍ واملاهيَّ   ،هي أمر ذهنيٌّ ام تكون  بالقبول   ة، واحلكم 

 ة.بخالف العّليَّ  اعتباريٌّ 

 يف أنَّ الوجود مشرتك:

 لعدم الواسطة بني النقيضني. ،قال: سؤال: الوجود مشرتك

الوجود هل هو وصف مشرتك فيه   اس يف أنَّ أقول: اختلف الن

أم املوجودات  املتكلِّ   بني  أكثر  فذهب  أنَّ ال؟  إٰىل  وصف  مني  ه 

املوجودات من  مشرتك بني  ومجاعة  أبو احلسني البرصي  ، وذهب 

أنَّ املتأخِّ  إٰىل  كلِّ   رين  حقيقته  وجود  نفس  فحينئذٍ يشء  يستحيل    ، 

 .يكون مشرتكاً  أنْ 

ذهبوأمَّ  فقد  احلكامء  أ ا  إٰىل  هو    نَّ وا  هو  حيث  من  الوجود 

اعتباريٌّ  مقول ت  ذهنيٌّ   وصف  وهو  املوجودات،  مجيع  فيه  شرتك 

املاهيَّ  وبالتشكيك عٰىل وجودات  كلِّ   نَّ أ ات،  ة خمالف  ماهيَّ   وجود 

املاهيَّ  أهنَّ   ]]١٦٩[[ص  /  خرٰى.ة األُ باحلقيقة لوجود  م فاحلاصل 

، ن الوجوداتلغريه م  به خمالفاً   اخاص�   موجود وجوداً   أثبتوا لكلِّ 

إنَّ   نَّ أ بني اجلميع، و   آخر مشرتكاً   ووجوداً  د يف  ام يوجَ هذا املشرتك 

 . الذهن ال يف اخلارج

 هل الوجود هو نفس املاهيَّة؟ 

الوجود نفس    عٰىل أنَّ  إذا عرفت هذا فنقول: أورد هاهنا سؤاالً 

وتقريره:املاهيَّ  مشرتك  أنَّ   ة،  وصف  زائداً   ،الوجود  ا أمَّ   .فيكون 

 ، فيدلُّ عليها ثالثة أوجه: لصغرٰى ا

ل: أنَّ العدم أمر واحد ليس فيه تعدُّ  د وامتياز، فاملقابل له األوَّ

كان متغايرًا متكثِّرًا ثبتت الواسطة بني قولنا:   إنْ   -وهو الوجود    -

أنْ  ا  إمَّ بالرضورة،    املعلوم  حمال  وهو  معدومًا،  أو  موجودًا  يكون 

 .املطلوب كان شيئًا واحدًا، فهو وإنْ 

 واجب وممكن دليل عىل اشرتاكه: تقسيم الوجود إىلٰ 

 قال: ولتقسيمه إٰىل الواجب واملمكن. 

أنَّ  عٰىل  الدال  الثاين  الوجه  هو  هذا  مشرتك،   أقول:  الوجود 

  ، م الوجود إٰىل الواجب واملمكنقسِّ نُ   ]]١٧٠[[ص  /ا  وتقريره: أنَّ 

، وتكون  ممكناً يكون    أنْ ا  وإمَّ   ،يكون واجباً   ا أنْ فنقول: الوجود إمَّ 

صادقة أقسامه  .القسمة  بني  مشرتك  التقسيم  لبطل  وإالَّ   ،ومورد   

فإنَّ  يصحُّ التقسيم،  ال  إمَّ نقول  أنْ   ه  الوجود  أنْ :  واجباً   ا  أو   يكون 

العدم  ،عدماً  ثبت صدق الوجود    .لعدم صدق الوجود عٰىل  وإذا 

 ه مشرتك بينهام.عٰىل الواجب واملمكن ثبت أنَّ 

 بني مجيع األحوال: صف مشرتكالوجود و

 ات.حال زوال اعتقاد اخلصوصيَّ  قال: ولبقائه اعتقاداً 

أنْ  وتقريره  الثالث،  الوجه  هو  هذا  اعتقدنا    أقول:  إذا  نقول: 

حينئذٍ  جزمنا  ممكن  أنَّ   وجود  اعتقدنا  فإذا  سببه،  ذلك    بوجود 

جوهر   جوهراً جسامين  السبب  كونه  اعتقاد  زال  لنا    ثّم  وحصل 

اعتقاد كونه    وحصل   ّم زال اعتقاد كونه عرضاً ث   ه عرضاً اعتقاد كون 

اجلوهريَّ   ،دًا جمرَّ  اعتقاد  زوال  والعرضيَّ لزم  والتجرُّ ة  واعتقاد  ة  د، 

ه وصف مشرتك  ذلك عٰىل أنَّ  يف األحوال بأرسها، فدلَّ  الوجود باٍق 

فإنَّ   ]]١٧١[[ص  /بني   املاهيَّة    الوجود لو كان هو نفس   اجلميع، 

ا مل يكن  ة، وملَّ قاده حال زوال اعتقاد اجلوهريَّ اعت  زوال   ة لزم اجلوهريَّ 

 بينهام.   ة كان مشرتكاً كذلك بل بقي مع اعتقاد العرضيَّ 



 أدلَّة وجود اهللا ) التوحيد / ١١٥/ ( التاء حرف  .............................................................................................  ٨٢

ل عىلٰ   املاهيَّة:  زيادة الوجود عىلٰ  الدليل األوَّ

 العلل واملعلوالت.   تسلسلتوإالَّ  ،قال: فيكون زائداً 

أنَّ   ،أقول: هذا بيان الكربٰى  كان    مشرتكاً   الوجود إذا كان  وهو 

  فال خيلو حينئذٍ   ،نقول: إذا ثبت اشرتاك الوجود   ، وتقريرها أنْ زائدًا 

أنْ إمَّ  املاهيَّ   ا  املاهيَّ   ،ة يكون نفس  يف    ات بعضها بعضاً فيلزم تشارك 

فيكون   ، اتمن املاهيَّ  يكون جزءاً   ا أنْ اهتا، هذا خلف. وإمَّ خصوصيَّ 

املخ  ألنَّ   ،جنسًا  بني  املشرتك  اجلزء  هو  كان  ول  .تلفات اجلنس  و 

الفصل   أنَّ  رضورةَ   ،فيكون الفصل موجودًا  ، افتقر إٰىل الفصل  جنساً 

للجنس علَّ  موجوداً وعلَّ   ، ة  الفصل  كان  وإذا  موجودة.  املوجود    ة 

وهكذا    فيفتقر إٰىل فصل آخر.  ،لزم مشاركته للنوع يف معنٰى اجلنس 

واملعلوالت   الكالم يف كلِّ  العلل  ويلزم من ذلك تسلسل    ، فصل، 

أنْ   وهو حمال.  املاهيَّ   وإذا بطل  أنْ يكون نفس  يكون    ة وجزءها لزم 

 وهو املطلوب.   ،عليها  عنها زائداً  خارجاً   أمراً 

فإنَّ احلجَّ   وهذه  ضعيفة،  عندي  أنْ   ة  إنْ   لقائل  كان    يقول: 

 الوجود زائد عٰىل كلِّ   ة أنَّ احلجَّ   ]]١٧٢[[ص  /املطلوب من هذه  

ُحي ماهيَّ  فهي  مَ ة  الوجود  عليها  تامَّ ل  فإنَّ غري  أبطلتموه   ة،  الذي 

جزء الوجود  كلِّ   اً كون  أنْ ماهيَّ   من  ذلك  من  يلزم  وال  يكون    ة، 

زائداً  كلِّ   الوجود  الوجود    وإنْ   .ةماهيَّ   عٰىل  كون  املطلوب  كان 

املاهيَّ   زائداً  بعض  وجود  عٰىل  كون  يف  املطلوب  يفيدكم  فال  ات، 

 ته.عٰىل ماهيَّ  واجب الوجود زائداً 

أنَّ  أنَّ سلِّ نُ ول: ال  نقا  عٰىل  إذا كان جزءاً   م  لزم   مشرتكاً   الوجود 

، وعٰىل تقدير  يكون جنساً   ام يلزم ذلك عٰىل تقدير أنْ التسلسل، وإنَّ 

علَّ   أنْ  الفصل  أنَّ يكون  وعٰىل  اجلنس،  لوجود  كان   ة  إذا  الوجود 

جزءاً   صفةً  كان  يمكن  والكلُّ   ،منه  للفصل  وقد  ف  تكلُّ   ممنوع. 

 ة.يه بعض الدقَّ ئلة بام فاجلواب عن هذه األس

 الدليل الثاين: 

 بات.املركَّ  فانتفت ،قال: وانتفت البسائط

ثانٍ  دليل  هذا  أنَّ   أقول:  مشرتكاً   عٰىل  كان  إذا  كان   الوجود 

كلِّ   لو كان جزءاً   هألنَّ   ،زائداً  البسائط، ألهنَّ   من  نفي  لزم  ا موجود 

منها  ،موجودة جزء  بالبس  ]]١٧٣[[ص  /  .والوجود  يط  واملراد 

يُ هاهنا   وقد  له،  معنٰى آخرطلَ املوجود الذي ال جزء  وهو    ، ق عٰىل 

وإذا انتفت البسائط انتفت    .واحلقيقة  ه يف احلدِّ ءالذي يساوي جز

إنَّ املركَّ   ألنَّ   ،باتاملركَّ  ترتكَّ بات  انتفٰى ام  وإذا  البسيط،  من    ب 

 .استلزام عدم اجلزء عدم الكلِّ   رضورةَ  ،بالبسيط انتفٰى املركَّ 

 قال بعدم اشرتاك الوجود: دِّ من ر يف

املاهيَّ  ووجود  والتقسيم  الصغرٰى  أمنع  جواب:  ة قال: 

 فال واسطة.  ،وعدمها

القياس هاهنا صغرٰى  منع  أنَّ   ،أقول:  مشرتك  وهي   .الوجود 

األوَّ  الوجه  عن  الدالَّ وأجاب  الثالثة  األوجه  من  وهو ل  عليها،  ة 

مشرتكاً   أنَّ  يكن  مل  لو  احلرص  الوجود  احلرص قال   بأنْ   ،لبطل   :

الوجود اشرتاك  عدم  تقدير  عٰىل  نُ ألنَّ   ،حاصل  إٰىل   مقسِّ ا  بالنسبة 

كلِّ  وعدمهاماهيَّ   وجود  كلُّ   ،ة  إمَّ ماهيَّ   فنقول:  أنْ ة  تكون    ا 

ى  موجودة أو معدومة، وهذه القسمة حارصة سواء كان هناك معنً

 مشرتك أو مل يكن.

 ود:ة ال الوجيف أنَّ مورد التقسيم املاهيَّ  ]]١٧٤[[ص /

 ة. املاهيَّ  قال: ومورد التقسيم

ال ُنسلِّم أنَّ مورد  ا  وهو أنَّ   ،أقول: هذا جواب عن الوجه الثاين

تكون واجبة    ا أنْ ة إمَّ املاهيَّ بل املاهيَّة، فنقول:  الوجود  التقسيم هو  

 وذلك ال يستلزم اشرتاك الوجود بني القسمني. ،أو ممكنة

 منع بقاء اعتقاد الوجود: 

 العتقاد ممنوع.بقاء ا: وقال

الثالث الوجه  عن  جواب  هذا  أنَّ   ،أقول:  اعتقاد   وهو  بقاء 

اخلصوصيَّ  اعتقاد  زوال  حال  حاصل  أنْ الوجود  وتقريره:   ات، 

بأنَّ    نمنع وجزم  ممكن  بوجود  جزم  من  فإنَّ  الوجود،  اعتقاد  بقاء 

اجلوهر    -سببه   جوهرًا    -وهو  بكونه  اجلزم  زال  ثّم  موجود 

اجل له  بكونه  وحصل  يزولزم  اجلوهريَّة   عرضًا  وجود  اعتقاد 

ا نمنع ثبوت اعتقاد وحيصل له اعتقاد وجود العرض، فاحلاصل أنَّ 

 ات. ويف هذا نظر.الوجود حال زوال اعتقاد اخلصوصيَّ 

 هل املاهيَّة باعتبار الوجود واجبة؟ 

املاهيَّ  سؤال:  واجبةقال:  الوجود  باعتبار  حيث    ،ة   هي(ومن 

 الصغرٰى.  منع :جواب ]]١٧٥[ص [/ .ممكنة هي)

ة، وتقريره الوجود زائد عٰىل املاهيَّ   عٰىل أنَّ   أقول: هذا دليل ثانٍ 

ماهيَّ   أنْ  أخذنا  إذا  تكون  نقول:  موجودة  هي  حيث  من  املمكن  ة 

الوجود موجودةوإالَّ   ،واجبة  هي  حيث  من  عدمها  جلاز  فيلزم    ، 

ي هي  من حيث ه  ةوإذا أخذنا املاهيَّ   .اجتامع النقيضني، وهو حمال

فاملاهيَّ  والعدم،  الوجود  ممكنة  موجودة كانت  هي  حيث  من  ة 

 عليها. فيكون الوجود زائداً  )،هي هي(ة من حيث مغايرة للامهيَّ 

أنَّ  ة من حيث هي  املاهيَّ   ا نمنع الصغرٰى ونقول: إنَّ واجلواب: 
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خترج( ال  املاهيَّ   )موجودة  تلك  كوهنا  الوجود  وإالَّ   ،ةعن  لكان   

وإذا كان كذلك كانت من حيث هي    .، هذا خلفةللامهيَّ   إعداماً 

ممكنة ومن  ألهنَّ   ،موجودة  اإلمكان،  تقتيض  هي  هي  حيث  من  ا 

 حيث هي هي حاصلة من حيث هي موجودة.

 الدليل الثالث: 

يُ  سؤال:  تصوُّ   قفرَّ قال:  املاهيَّ بني  الوجودر  وتصديق   .ة 

 .لفظاً  :جواب

جود زائد، الو  أنَّ   أقول: هذا دليل ثالث عىلٰ   ]]١٧٦[[ص  /

وبني قولنا:   ،السواد سواد  ق بالرضورة بني قولنا:فرِّ ا نُ نَّ أ وتقريره:  

 ة.الوجود أمر زائد عٰىل املاهيَّ  عٰىل أنَّ  السواد موجود، وذلك يدلُّ 

أنَّ  إنَّ   واجلواب:  لفظ  الفرق  مغايرة  باعتبار  هو    ) الوجود(ام 

أمَّ )السواد(للفظ   ذلك منزلة   ل زَّ فال، ويتنا باعتبار مغايرة املعنٰى  ، 

إنَّ  نُ قولنا:  إنسانفرِّ ا  اإلنسان  قولنا:  بني  اإلنسان   ،ق  قولنا:  وبني 

ا كان هذا  وملَّ   .عٰىل املغايرة بني اإلنسان والبرش  برش، وذلك يدلُّ ال

 .مَّ فكذلك ثَ  ،ة كافية هاهنااملغايرة اللفظيَّ  نَّ أ و باطالً 

*   *   * 

مة احليلِّ  /تسليك النفس  ):ـه٧٢٦ (ت العالَّ

األوَّ ]]  ١٣٥[[ص  / الوجود  إيف    :ل[املقصد]  واجب  ثبات 

 :تعاىلٰ 

إمَّ دلُّ ستَ ويُ  عليه  إمَّ   احلدوث،  أو  باإلمكان  أو  ا  الذات  يف  ا 

 الصفات، فألقسام أربعة: 

الواجب واحد    ه وكثرته، وسيأيت أنَّ لتغريُّ   ،العامل ممكن  )الف(

وكلُّ باٍق  بدَّ   ،  فال  مؤثِّ   ممكن  من  فله  الواجب انتهٰى   إنْ ر،  إٰىل   

 م.ومها باطالن بام تقدَّ  ، تسلسل أو دارفاملطلوب، وإالَّ 

اجلسميَّ   )ب( يف  متساوية  مرَّ األجسام  ما  عٰىل  فاختصاص ة   ،

 ر. له من مؤثِّ  فال بدَّ  ،واحد منها بعرضه القائم به أمر ممكن كلُّ 

تقدَّ   )ج( ما  عٰىل  حادثة  بدَّ األجسام  فال  حمدِ   م،  من  ث  هلا 

وهرضورةبال اخلليل  ،  طريقة  إنْ فاملحدِ ،  ي  قديامً   ث    كان 

  تسلسل. فاملطلوب، وإالَّ  واجباً 

  فال بدَّ   ،ودماً   وعظامً   ثّم حلامً   ثّم مضغةً   النطفة تنقلب علقةً   )د(

مؤثِّ  من  بدَّ له  فال  بالرضورة،  أبواه  اإلنسان وال  وليس هو  من   ر، 

الغريبة  مؤثِّ  اآلثار  استناد هذه  ويمتنع  حكيم.  القوَّ ر  املولِّ إٰىل  دة، ة 

اختيار، نَّ إف هلا وال  عنها ]]  ١٣٦/[[ص    ه ال شعور  فكان يصدر 

 يشء واحد ويكون شكله الكرة. 

فإنَّ والطريق األوَّ  أقواها،  يدلُّ ل  يدلُّ   ه كام  الصانع  إثبات   عٰىل 

الطُّ  باقي  بخالف  وجوبه  عٰىل رُ عٰىل  الداللة  يف  الفتقارها  ق، 

 ل.الوجوب إٰىل األوَّ 

  هنا موجوداً   وت الواجب قريب من البدهية، ألنَّ ثب  م أنَّ واعل

فإنْ  واجباً   بالرضورة،  وإالَّ   كان  ممكناً فاملطلوب،  كان    فإنْ   ، 

 ة.له من علَّ  مور املمكنة ممكن ال بدَّ تسلسل فمجموع األُ 

ة ة تامَّ من علَّ  ة، بل ال بدَّ وال يكفي يف وجود املمكن مطلق العلَّ 

 . نعًا ا ممتوبدوهن  يصري معها واجباً 

ا لو  تكون واجبة، ألهنَّ   ة ملجموع املمكنات جيب أنْ ة التامَّ فالعلَّ 

علَّ   نْ إكانت ممكنة، ف واحد من املمكنات كانت    ة لكلِّ ة تامَّ كانت 

ة لبعض ة تامَّ كانت علَّ   وإنْ   .ا من مجلة املمكناتة لنفسها، ألهنَّ علَّ 

جزءاً  كانت  بعض  دون  العلَّ   املمكنات  التامَّ من  جموع ملة  ة 

ة ملجموع املمكنات، فيلزم كون اليشء  مكنات، وهي بعينها علَّ امل

 م من إبطال التسلسل والدور. وملا تقدَّ  .من نفسه جزءاً 

*   *   * 

مة احليلِّ  /مناهج اليقني   ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 : يف بيان وجوده تعاىلٰ  :البحث الثاين]] ٢٤٢[[ص 

بالرضورة،    داً هاهنا موجو   بطل الدور والتسلسل قلنا: إنَّ امَّ ـل

إمَّ  كان   نْ إل فهو املطلوب، وكان األوَّ   نْ إو ممكن، فأ ا واجب  فهو 

و يتسلسل ومها باطالن، أ يدور    ا أنْ ر، فإمَّ له من مؤثِّ   الثاين فال بدَّ 

 و ينتهي إٰىل الواجب. أ 

الطُّ  أرشف  هي  الطريقة  وأمتنهارُ وهذه  طريقة   ،ق  وهي 

 األوائل. 

أُ وللمتكلِّ  طريقة  قويَّ مني  أنَّ   ،ةخرٰى  حمدَ   هي   ،ثةاألجسام 

فهو املطلوب،   ث قديامً كان ذلك املحدِ   ث، فإنْ هلا من حمدِ   بدَّ  فال

أزلي�   ما إنْ   حادثاً   وإالَّ لزم تسلسل احلوادث وهو حمال، ألنَّ  ا كان 

 حادث. وإالَّ فالكلُّ  ،لزم التناقض

أُ  أنَّ   ،خرٰى ضعيفةوملشايخ املعتزلة طريقة  كالقيام أفعالنا    هي 

إلينااو حمتاجة  احلدوث    ،حلدوثها  ،لقعود  يف  مشاركها  فيكون 

املؤثِّ   حمتاجاً  األوَّ أمَّ   ،رإٰىل  الداعيا  خلوص  عند  فلحصوهلا   ،ل 

الصارف خلوص  عند  إلينا  ،وانتفائها  حمتاجة  إذن  ة  وعلَّ   . فهي 

و البقاء، واألخريان أ و العدم  أ ا هو  ا إمَّ ألهنَّ   ،احلاجة هي احلدوث

ا وأمَّ   والباقي مستغن.  ،ة وال معلولليس بعلَّ   العدم  نَّ أل   ،باطالن

 وهو حمال.  ،ةالثانية فلوالها لزم نقض العلَّ 
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احلجَّ  فيام  وهذه  أمثاهلا  وضعف  ضعفها  علمت  قد  ضعيفة  ة 

 .سلف

أنَّ  الذات  واعلم  عٰىل  زائد  أمر  املعتزلة  مشايخ  عند    ، الوجود 

احلجَّ   وأنَّ  فهذه  ثابت،  تدلُّ املعدوم  ال  ثبوت  عىلٰ   ة  وجوده  ه  عٰىل 

 ،ق باملقدورفله تعلُّ   ،ه تعاٰىل قادروا عٰىل وجوده بأنَّ عندهم، واستدلُّ 

خيتصُّ بالتعلُّ   يُّ واملعن ألجله  أمر  قادراً   ق  دون    كونه  بمقدور 

ألنَّ وتعلُّ   ،مقدور لنفسه،  املقدور  بذلك  عٰىل  املتعلِّ   قه  بالغري  ق 

املتعلِّ ]]  ٢٤٣/[[ص    رضبني: بغريه  أحدمها  غريق   ،هألجل 

املتعلِّ  والنهي  الوضع واالصطالحكاألمر  بالغري ألجل  ومها    ،قني 

والنهي. لألمر  املتعلِّ   مغايران  كالقدرة  والثاين  لذاته  بالغري  ق 

ذا ثبت فإل،  ه تعاٰىل ليس من قبيل القسم األوَّ أنَّ   والعلم، وال شكَّ 

متعلِّ أنَّ  موجوداً ه  كان  لنفسه  باملقدور  ُخي   ، ألنَّ ق  املتعلِّ رِ العدم  ق ج 

قة باملقدور لنفسها كان عدمها ا كانت متعلِّ كالقدرة ملَّ   ،قعن التعلُّ 

  أنَّ   قت وهي معدومة، وال شكَّ ا لو تعلَّ ق، ألهنَّ جها عن التعلُّ رِ ُخي 

 ةبه أحدنا من القدر  وما خيتصُّ   ،ردَ يف العدم ما ال هناية له من القُ 

عٰىل ما ال   دراً حدنا قايكون أ   ال هناية له، لوجب أنْ   املعدومة أيضاً 

له القادرين  ،هناية  التفاوت بني  يرفع  أدَّ   ،وذلك  إليه وهو حمال  ٰى 

تعلُّ صحَّ  ُخي ة  العدم  فإذن  املعدومة،  القدرة  املتعلِّ رِ ق  عن ج  ق 

 ،موالتايل باطل ملا تقدَّ   ،قمل يتعلَّ   تعاٰىل معدوماً   ق، فلو كان اهللالتعلُّ 

 م مثله. فاملقدَّ 

أنَّ  بني    واعلم  هذاما  من ا  عليه  املعدوم  من ثبوت  الستدالل 

 ة. واالستدالل املذكور من أضعف األدلَّ  ،أعظم املحاالت

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ين العبيديل (ت هوت/ عميد الدِّ إرشاق الالَّ 

املصنِّ  ]]١٩٣[[ص   [إثباتف  قال  (القول يف  الصانع  :   [

صفاته وأحكام  صانع،   :وتوحيده  ثبوت  يوجب  حدث  وثبوت 

 ر). من مؤثِّ  بدَّ  ممكن، فال هألنَّ 

الشارح   ظلُّ ( قال  وتوحيده ) ه دام  الصانع  إثبات  أي  (هذا)   :

صفاته  الكالم   ، وأحكام  علم  يف  القصوٰى  الغاية    واستدلَّ   ، (هو 

  ] استدلَّ ه [ )، فإنَّ عليه بطريقة إبراهيم اخلليل   ف املصنِّ

اكب قال: هذه الكو   بأنْ  ، بالرشوق والغروب للكواكب عٰىل حدوثها 

ختل احلوادث ال  عن  حادث،   وكلُّ   ، و  فهو  احلوادث  من  خيلو  ال  ما 

حادثة ا فالكو إذن  حادثاً   ، كب  كان  أنْ   وما  يصلح  إهلاً   ال  ،  يكون 

  للدور والتسلسل. د غري حادث دفعاً موجِ   فافتقرت الكواكب إىلٰ 

هذه  حمدَ   بأنْ (  ،الطريقة  (وتقريرها)  العامل    وكلُّ   ،ثيقال: 

 . )ثحمدِ   لهالعاملنتج: ، يثث فله حمدِ حمدَ 

 مت. ، (فقد تقدَّ ثاً ا الصغرٰى) وهي كون العامل حمدَ (أمَّ 

الكربٰى وأمَّ  ممكنحمدَ   كلَّ   فألنَّ   ،ا  فهو  فله   وكلُّ   ،ث  ممكن 

قولنا:أمَّ   .رمؤثِّ  وهي  الصغرٰى)  (فألنَّ حمدَ   كلُّ   ا  ممكن،  فهو    ث 

اتَّ املحدَ  قد  ألث  والعدم)،  الوجود  بصفتي  ذاته  ث  املحدَ   نَّ صف 

  ، ثمّ ]] عبارة عن املسبوق بالعدم، فقد كان معدوماً ١٩٤[[ص  /

موجوداً  فذاتهصار  إالَّ   ،  باملمكن  نعني  وال  بالرضورة  هلام    (قابلة 

فرضوريَّ وأمَّ   .هذا الكربٰى  تقدَّ ا  وقد  خواصِّ ة  ذكر  يف    مت) 

إٰىل مؤثِّ   كان ممكناً   ر إنْ (إذا ثبت هذا، فنقول: املؤثِّ   .املمكن ر افتقر 

أنْ   أنْ   افإمَّ   خر،آ كلُّ   يتسلسل) وهو  مؤثِّ مؤثِّ   يكون  له  إٰىل ر  آخر  ر 

النهاية تقدَّ   ،غري  ملا  حمال  بأنْ (وهو  يدور)  أو  املؤثِّ   م،  يف  يكون  ر 

املؤثِّ  ألنَّ ذلك  أو  قوم،  عند  بالرضورة  حمال  (وهو  أثره،  نفس  ه  ر 

تقدُّ  نفسه)يلزم  عٰىل  اليشء  تقدُّ   ،م  املؤثِّ رضورة  األثر م  عٰىل    ر 

تقدَّ   كلِّ ]  و[عىلٰ  املؤثِّ ما  كان  فلو  عليه،  األثر  مؤثِّ م  مؤثِّ   راً ر  ره  يف 

ه حمال، (أو وإنَّ   ،عٰىل نفسه  ر حينئذٍ املؤثِّ   معليه، فيتقدَّ   ماً لكان متقدِّ 

 وهو املطلوب). ،ينتهي إٰىل الواجب لذاته

(املعدوم نفي حمض، فال   :قيل) أي عٰىل هذا الدليل  قوله: (فإنْ 

ه قولنا: (إنَّ   قبول) الوجود والعدم، وذلك ألنَّ ليه بكم عاحل  يصحُّ 

أنَّ  معناه  للعدم)  متقرِّ قابل  بقبولهه ذات  العدم موصوفة   ،رة حالة 

 ة حال العدم نفي حمض وعدم رصف. املاهيَّ  وذلك حمال، ألنَّ 

صحَّ (سلَّ  عليهمنا)  احلكم  بالقبول  -  ة  املعدوم  عٰىل    ، -  أي 

لِ  أنْ   مَ ـ(لكن  جيوز  العدم  املاهيَّ ون  تك   ال  حني  العدم  واجبة  ة 

ة ال يلزم) من قبول املاهيَّ   وحينئذٍ   ؟وواجبة الوجود حني الوجود 

ث  املحدَ  (أنَّ  د هذا االحتاملؤكِّ ا يُ للوجود والعدم كوهنا ممكنة، وممَّ 

ز  وِّ ل)، أي ال ُجي مه ال إٰىل أوَّ ال جيوز يف العقل تقدُّ  ثاً برشط كونه حمدَ 

التقدُّ   العقل (وإالَّ لأوَّ   إىلٰ   مه  صحَّ ،  لزم  برشط   احلادث  كون  ة 

 . ، هذا خلف)اأزلي�  كونه حادثاً 

هو الذي    ل، واألزيلُّ احلادث هو الذي لوجوده أوَّ   وذلك ألنَّ 

أوَّ  وإذا كان العقل يمنع من    .ل، فاجلمع بينهام حمالليس لوجوده 

أوَّ تقدُّ  إٰىل  ال  أنْ مه  وجب  بداية، لصحَّ   يكون  ل  وجوده  ة 

الوجود، ]]  ١٩٥ [[ص/ صحيح  يكون  ال  البداية  تلك  فقبل 

ممتنعاً  ممكناً فيكون  انقلب  ثّم  من    .،  اليشء  انقالب  جاز  وإذا 

اإلمكان إٰىل  إٰىل   االمتناع  االمتناع  من  اليشء  انقالب  جاز 
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أنَّ سلَّ   .ات يف التعاند والتنايفهذه الكيفيَّ   ي[لتساو  ،الوجوب ه منا 

الوجوب إٰىل  ينقلب  لكال  ألنَّ   اإلمكان  نَّ ]،  إنْ   باطل،    الوجود 

وجوده    ة التي يقال عليها كان قولنا: السواد يصحُّ كان نفس املاهيَّ 

 وجوده وعدمه. الوجود يصحُّ  وعدمه بمنزلة قولنا:

باطل،   -  وجوده  وهي قولنا: الوجود يصحُّ   -  وىلٰ ة األُ والقضيَّ 

اتَّ    لكان اإلمكان منسوباً (وإالَّ  أو  صف الوجود  إٰىل يشء) واحد، 

بالرضورة.  وكلٌّ   ،بالوجود حمال  أنَّ   منهام  املالزمة:  قلنا: بيان  إذا  ا 

يكون    ا أنْ ، فاملوجود املحمول إمَّ يكون موجوداً   أنْ   املوجود يصحُّ 

أو غريه. واألوَّ   عني بني    يكون اإلمكان ثابتاً   ل يلزم أنْ املوضوع، 

 لوجود.صاف الوجود باة اتِّ والثاين يلزم صحَّ  ،اليشء ونفسه

الثانية  والق يصحُّ عدمه    -ضيَّة  املوجود  أي    -كذلك    -وهي 

بدَّ -باطلة   ال  أي  املقبول)،  مع  القابل  (ألنَّ  القابل   ،  تقرير  من 

 ، هذا خلف. ، بل منافياً  مل يكن القابل قابالً وجمامعته للمقبول وإالَّ 

يتقرَّ  ال  قابالً واملوجود  يكون  فال  جيامعه،  وال  العدم  مع  ، ر 

يصحُّ   قولنا:  أنَّ فظهر   باطل   (املوجود  (وإنْ عدمه)  كان الوجود   ، 

املاهيَّ زائداً  عٰىل  (كان)  يصحُّ   ة  السواد  قولنا:  معنٰى  أي    أنْ   معناه) 

موجوداً  يصحُّ   يكون  موجوداً   أنْ   (املعدوم  ألنَّ   ،)يكون    وذلك 

مغايراً  كان  إذا  معدوماً   السواد  كان  القول للوجود  هذا  لكن   ،

ثبت  باطل استحالة  بام  يف    (من  أي  هنا)  واملقبول  القابل  اجتامع 

الصورة والعدمألهنَّ   ،هذه  الوجود  عن  عبارة  عند   وتبنيَّ   ،ام  ذلك 

يصحُّ  قوله:  معدوماً   أنْ   بيان  إمَّ املاهيَّ   (وألنَّ   .يكون  ا موجودة)، ة 

ألهنَّ   فتكون الوجود،  وجودها  واجبة  حال  يف  كانت  لو  ا 

من  ١٩٦ [[ص/ يلزم  مل  ممكنة  حم]]  عدمها  فلنفرض   ،الفرض 

والعدم الوجود  فيجتمع  من   ،عدمها،  لزم  وإذا  لذاته،  حمال  وهو 

  . عٰى وهو املدَّ   ،، فتكون واجبةً فرض عدمها حمال كان عدمها حماالً 

كانت ممتنعة، ألهنَّ   وإنْ  مل  كانت معدومة  الوجود  كانت ممكنة  ا لو 

فُ  إذا  لكن  حمال،  وجودها  فرض  من  تل  َض رِ يلزم  يف  ك  وجودها 

اجت وهو حمال، فإذن وجودها حمال،    ،مع وجودها وعدمها احلال 

 فهي ممتنعة.

املاهيَّ  ختل  مل  والعدموإذا  الوجود  عن  ملزومان    -  ة  ومها 

 ، انتفٰى إمكاهنا. - للوجوب واالمتناع

األوَّ  عن  (أنَّ (واجلواب)  الوجود    ل  بقبول  عليه)  املحكوم 

ة ا نعقل املاهيَّ نَّ ام، (وذلك أل ة املعقولة) املغايرة هل (هو املاهيَّ   والعدم

أنْ  غري  وجوداً   من  معها  عدماً   نفرض  املاهيَّ   ،أو  تلك  ة  ونقول: 

وهو  ،ال تكون) ويمكن أنْ  ،تكون مع الوجود اخلارجيِّ   يمكن أنْ 

 املراد بكوهنا قابلة للوجود والعدم.

أنَّ  الثاين:  حني املاهيَّ   (وعن  أعني  القيدين)  اعتبار  غري  من  ة 

وحني املدَّ   ،(ممكنة  نتكو  ،العدم  الوجود  إذ  املطلوب)،  عٰى وهو 

ة من حيث هي هي، ال مع اعتبار حال الوجود وحال  إمكان املاهيَّ 

الزمة له من حيث    يفه ثة وجود املحدَ ا البداية لصحَّ وأمَّ  ،العدم

حمدَ  فإنَّ هو  ذاته،  بداية لصحَّ ث ال من حيث  ذاته ال  ة  ه من حيث 

ذ حدوث  وقت  وتعيني  املحدَ وجوده،  خارج  ث  لك  من  يلحقه 

احلدوث غري  العلَّ   ،ليست  وجود  التامَّ وهو  أنَّ ة  الفرض  إذ   ة، 

 ا تعيني وقت بعينه وبدايته وأمَّ   ، سبق العدماحلدوث ال يقتيض إالَّ 

مستنداً  يكون  فال  إالَّ وإالَّ   ،إٰىل احلدوث  بعينها  ملا حدث يشء   يف   

و يف  بأمجعها  احلوادث  حدوث  فيلزم  الوقت،  واحدذلك    ، قت 

 ه باطل.نَّ إو

بالغري امتناع  له  البداية  وجوده  -   (وقيل:  يمتنع)    ، -  أي 

قبل صحَّ  توهُّ (لكونه  ومع  بدايته،  ]] عدم تلك  ١٩٧[[ص  /  مة 

 خرٰى قبلها).يكون له بداية أُ  البداية يمكن أنْ 

توهُّ وقوله من  أي  ذلك)  من  يلزم  (ال  عدم :  البداية   م  تلك 

أ  امل  ي(صريورته)  (أزلي� حدَ صريورة  أنَّ   اث  له)  الصحَّ   مع  التي  ة 

 ة).(ذاته أزليَّ  ث بحسبأي للمحدَ 

أنَّ  الشارح    واعلم  ذكره  ظلُّ (ما  املحقِّ   )هدام  كالم  هو    ، قهنا 

يكون   م عدم تلك البداية يمكن أنْ قوله: (ومع توهُّ  وفيه نظر، فإنَّ 

أُ  بداية  قبلها)له  أنَّ فهَ يُ   ،خرٰى  منه  حمدَ   م  املمكن  كون   ثاً فرض 

معيَّ يستدعي   تومهَّ بداية  لو  بحيث  بداية  نة  له  يكون  عدمها  نا 

نة لكان  احلدوث لو استدعٰى بداية معيَّ   وليس كذلك، فإنَّ   ،غريها

 ، هذا خلف.ما له بداية غري تلك البداية قديامً 

بداية مطلقة  أنَّ   بل احلقُّ  الالزمة من فرض احلدوث   ،البداية 

وهو عبارة   ،تكون ال بداية  امإنَّ  - قةأعني املطل  - تلك البداية وقبل

كان ينبغي   وأيضاً   .االبداية أزلي�   عن األزل، فيكون ما ليس له تلك

توهُّ   أنْ  (ومع  أُ نقول:  بداية  له  يكون  البداية  تلك  عدم  خرٰى  م 

إنَّ  [وهو  قال:غريها)،  فإنَّ   ام  يتبدَّ   م كونتوهُّ   قبلها]،  مل   لاحلادث 

معنيَّ  وقت  يف  إمَّ وجوده  أو  حمقَّ   ا  أنْ مقدَّ ق  منه  يلزم  ال  يكون    ر 

 يكون بعده. ابتداء وجوده قبل ذلك الوقت، بل جيوز أنْ 

أيضاً  اجلواب  يف  قيل  إنَّ وقد  نُ :  ال  أنَّ سلِّ ا  احلدوث    م  فرض 

أنْ  لصحَّ   يوجب  أنْ يكون  الالزم  بل  بداية،  وجوده  يكون    ة 
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الوجودوصحَّ   ،بداية  لوجوده ذلك  البداية  -  ة  ذا  ة، ليَّ أز   -  أعني 

 ه يف األزل صحيح الوجود فيام ال يزال. اصل أنَّ فاحل

أنَّ  الثالث:  املاهيَّ   قوله: (وعن  الوجود نفس  ة القائل بكون 

يصحُّ  اليشء  بقوله:  موجوداً   أنْ   يريد  القضيَّ يكون  وهي  ة ) 

أنْ (أنَّ   ، وىلٰ األُ  املمكن  من  يُ   ه  ما  ذلك   ٰى سمَّ حيدث  حدوثه  بعد 

مثالً  كالسواد  إذا اليشء)  إنَّ قلنا   ،  يصحُّ :  موجوداً   أنْ   ه  ، يكون 

(أنَّ   فإنَّ  أنْ معناه  املمكن  من  يُ   ه  ما  حدوثه) سمَّ حيدث  بعد  ٰى 

  . سواداً 

يصحُّ ١٩٨[[ص  / اليشء  قلنا:  وإذا  معدوماً   أنْ   ]]   -  يكون 

القضيَّ  الثانيةوهي  به  ،-  ة  يصحُّ   (أنَّ   يريد  اليشء   ينعدم  أنْ   ذلك 

ول بالزيادة) أي بزيادة (يق  ومن   ،د )، أي يرتفع من غري تقييمطلقاً 

صف بالوجود  يتَّ   أنْ   ال يقول: (املعدوم يصحُّ   ،ةالوجود عٰىل املاهيَّ 

املاهيَّ  إذ  معدوم،  وال وهو  موجودة  ال  هي  [هي]  حيث  من  ة 

املاهيَّ  يقول:  بل  يصحُّ معدومة)،  املعقولة  بالوجود  يتَّ   أنْ   ة  صف 

 اخلارجي.

أنَّ  الرابع:  الالزم   (وعن  كون   الوجوب)  فرض  املمكن    من 

(واالمتناع) الالزم من فرض    ومن فرض حصول سببه  موجوداً 

(رضورتان بحسب    ومن فرض عدم سبب وجوده  كونه معدوماً 

أو    ي أعن  ، بعد حصول املنسوب إليه)  املحمول الحقتان الوجود 

للامهيَّ  تُ العدم  (ال  املمكنة  هو  ؤثِّ ة  إذ  السابق)،  اإلمكان  يف  ران 

للامهيَّ  من  املة  وصف  هيمكنة  هي  أعني    -  وهذان  ،حيث 

واالمتناع  املاهيَّ   -  الوجود  العدم  حلقا  أو  الوجود  محل  بعد  ة 

 عليها. 

  ، وكذا محل العدم  ،ام يكون بعد ثبوته هلاومحل الوجود عليها إنَّ 

  وله رضورتان   ،حقتان ال خيلو منهام ممكنالالَّ   وهاتان الرضورتان

احلاصلتان  ،سابقتان السب  ومها  فإنَّ من  مل  امل  ب،  جيب  مل  ما  مكن 

ه ما وكذا يف طرف العدم، فإنَّ   ،يوجد، فوجوبه سابق عٰىل وجوده

، فلهذا قالوا: املمكن له رضورتان: إحدامها  م عدَ عدمه مل يُ   مل جيب

 خرٰى الحقة. سابقة واألُ 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( احلسن الديلمي /ينأعالم الدِّ 

 : حيديف الكالم يف التوفصل: ]] ٤٦[[ص /

أنَّ   ثبات الصانع سبحانه أنْ إلعلم بطريق ا  هاهنا   يعلم الناظر 

 ث.حوادث يستحيل حدوثها عن غري حمدِ 

أنْ  ذلك:  متحرِّ   وجهة  األجسام  من  وغريه  نفسه  كًا  يعلم 

 ، أوضحه ذلك.اً جمتمعًا مفرتق  ساكنًا، ثمّ 

أهنَّ  الصفات عٰىل األجسام  بتغاير هذه  أعيان هلا، ألهنَّ فيعلم  ا ا 

 ها.واهتا مل جيز تغريُّ ت لذانت صفالو ك

بتجدُّ  أهنَّ ويعلم  وجود  عن  وبطالهنا  عدم  عن  حمدَ دها  ثة،  ا 

اال والكمون الستحالة  بأنفسها،  تقم  مل  حيث  من  عليها،  نتقال 

 املعقول راجع به إٰىل االنتقال. 

أنَّ  علم  الصفات،  هذه  عٰىل  ذلك  استحالة  علم  د املتجدِّ   فإذا 

إنَّ  ُجي منها  عن  دَّ ام  حعدم،  د  املحدَ وهذه  وأنَّ قيقة  واملنتفي،  ما    ث 

انتفٰى عن الوجود والعدم يستحيل عٰىل القديم لوجوب وجوده، 

 ث. وما ليس بقديم حمدَ 

  بدَّ   ه الفإذا علم حدوث هذه املعاين املغايرة للجسم، وعلم أنَّ 

واحدًا أو    ورًا لغريه أو مباينًا، وقتاً اه جميف الوجود من مكان خيتصُّ 

عنهفيه    البثاً وقتني،   منتقالً  العلم  تقدَّ   وقد،  أو  له  إنَّ نَّ أ م  كان  ه  ام 

ه لو كان قديًام لوجب  ث، ألنَّ ه حمدَ ثة علم أنَّ غريه حمدَ   كذلك ملعانٍ 

 هناية له. للحوادث بام ال يكون سابقاً  أنْ 

أنَّ  علم  الفإذا  حمدَ   ينفكُّ   ه  كونه  علم  احلوادث  لعلمه ثاً من   ،

ما  رضورةً  يسبق    بحدوث  فكَّ نَّ وأل  .ثاملحدِ مل  إذا  نفسه  ره   -  يف 

  عظًام، ثمّ   مضغة، ثمّ   علقة، ثمّ   فوجدها كانت نطفة، ثمّ   -  وغريها

بالغًا،    ، ثمّ غالماً   ا، ثمّ صبي�   ، ثمّ يافعاً   طفالً، ثمّ   ، ثمّ ا حي�   جنينًا، ثمّ 

 . تاً ميِّ  شيخًا ضعيفًا، ثمّ  ، ثمّ اقوي�  اشاب�  ثمّ 

فيه: حرارات، وبرودات،   د معانٍ  بتجدُّ ه مل يكن كذلك إالَّ وأنَّ 

خمصوصة،  وأراييح  وألوان،  وطعوم،  ويبوسات،  ورطوبات، 

 ر، وعلوم، وحياة. دَ وقُ 

دها  غيار بعد وجود، وجتدُّ صفة من هذه األ  وعلم بطالن كلِّ 

تركَّ  التي  واجلواهر  عدم،  أهنَّ عن  علم  باقية،  اجلسم  منها  ا ب 

وأهنَّ  هلا  مغايرة  حمدَ صفات  الستحالةا  ]] ٤٧ص  /[[  الكون  ثه، 

 مناه.واالنتقال عليها بام قدَّ 

حدوث جواهره اجلواهر  -  وإذا علم  من  باالعتبار    -  وغريه 

الثايناألوَّ  باالعتبار  غريه  وصفات  هبذه  وصفاته  ال وألهنَّ   .ل،  ا 

 ث.املحدَ  من املحلِّ  تنفكُّ 

هلا كاتبًا  وأنَّ  -  كالبناء والكتابة - يف الشاهد حوادث وعلم أنَّ 

منوبان هو  و   يًا،  غريها،  بحسب  منه  خمتصٌّ نَّ إوقعت  ذلك  بام    ام 

 .ضٍ  بمقتجيوز حصوله وانتفاؤه، فال حيصل إالَّ 

*   *   * 
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 ): هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /النافع يوم احلرش

 : املقصد الثاين: يف إثبات الصانع تعاىلٰ ]] ١٩[[ص /

 وله طريقان:

 ر: املؤثِّ ود وج يف بيان أنَّ األثر دليل عىلٰ ]] ٢١[[ص /

احليلِّ   قال مة  العالَّ شكَّ ][أي  وال  موجوداً   أنَّ   يف   :   هنا 

املطلوب، وإنْ واجبًا  كان الوجود    بالرضورة، فإنْ  كان    لذاته فهو 

موجِ   ممكناً  إٰىل  فإنْ افتقر  بالرضورة،  يوجده  املوجِ   د  واجباً كان   د 

كان    د آخر، فإنْ افتقر إٰىل موجِ   كان ممكناً   لذاته فهو املطلوب، وإنْ 

آخر تسلسل وهو   كان ممكناً   ل دار وهو باطل بالرضورة، وإنْ األوَّ 

أيضاً  ألنَّ باطل  جلميع    ،  اجلامعة  السلسلة  تلك  آحاد  مجيع 

يف فتشرتك  بالرضورة،  ممكنة  تكون  الوجود   املمكنات  إمكان 

 د خارج عنها بالرضورة، فيكون واجباً هلا من موجِ   لذاهتا، فال بدَّ 

 ب.وهو املطلو ،بالرضورة

 ثبات الصانع طريقان: إ ة يفلعلامء كافَّ قول: لأ 

ٰىل السبب عٰىل  إهو االستدالل بآثاره املحوجة    :لوَّ األالطريق  

�ِهْم آيَ   كتابه العزيز بقوله تعاٰىل:  شار إليه يفأ وجوده، كام   ِ
ُ
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فإوهو طريق   الغيبة  باألُ   ه استدلَّ نَّ إ براهيم اخلليل،  الذي هو  فول 

 املستلزم للصانع تعاٰىل. املستلزمة للحركة املستلزمة للحدوث

 الواجب واملمكن: يف بيان تقسيم الوجود إىلٰ ]] ٢٢[[ص /

أنْ و   :الثاين الطريق   يف   هو  ويُ   ينظر  نفسه،  ٰىل  إم  قسَّ الوجود 

وامل الو حتَّ مك اجب  عنه  ن  صدر  واجب  بوجود  القسمة  يشهد  ٰى 

وإليه اإل تعاٰىل:   ارة يفشمجيع ما عداه من املمكنات،  بقوله    التنزيل 
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يفواملصنِّ ذكر  معاً   ف  الطريقني  الباب  األإفأشار    ،هذا  ل وَّ ٰىل 

قادراً ثباإعند   كونه  ووسيأيت  ت  هنا مَّ أ ،  املذكور  فهو  الثاين    ، ا 

ا الدور  لزم إمَّ   لو مل يكن الواجب تعاٰىل موجوداً   :نقول  نْ أوتقريره  

لسل، والالزم بقسميه باطل، فامللزوم وهو عدم الواجب  سأو الت

 ٰىل بيان أمرين: إالبطالن. فيحتاج هنا  مثله يف

ل:   .سلسلالدور والتبيان لزوم األمر األوَّ

 بيان بطالهنام.األمر الثاين: 

صفة بالوجود  ات متَّ هاهنا ماهيَّ   نَّ أل، فهو  وَّ مر األا بيان األمَّ أ 

ف  ياخلارج موجوداً   نْ إبالرضورة،  الواجب  فهو    كان  معها 

و موجوداً   نْ إاملطلوب،  يكن  يف  مل  بجملتها  اشرتاكها   يلزم 

بينهام،  إمكان،  اإل بدَّ الف]]  ٢٣[[ص  /ذ ال واسطة  مؤثِّ هل    من  ر  ا 

كان    فهو املطلوب، وإنْ   كان واجباً   رها إنْ بالرضورة، فمؤثِّ   حينئذٍ 

إنْ ر، فمؤثِّ ٰىل مؤثِّ إافتقر    ممكناً  أوَّ   ره  ما فرضناه  الدور،   الً كان  لزم 

ممكناً   وإنْ  أوَّ   كان  قلناه  كام  ونقول  إليه  الكالم  ننقل  غريه    الً آخر 

 ويلزم التسلسل، فقد بان لزومها.

بيانمَّ أ و فنقول  ا  بطالهنام،  بيان  وهو  الثاين،  الدور  أمَّ   :األمر  ا 

)  أ ف (كام يتوقَّ   ،ف عليهف اليشء عٰىل ما يتوقَّ فهو عبارة عن توقُّ 

 ) بالرضورة،    ،)أ عٰىل (ب) و(ب) عٰىل  باطل  أنْ إوهو  منه  يلزم    ذ 

موجوداً  الواحد  اليشء  وذلك  معاً   ومعدوماً   يكون  حمال.  وهو   ،

عٰىل (ب) وعٰىل مجيع   فاً متوقِّ (أ)   (ب) كان  ) عىلٰ أ ف (ذا توقَّ إه  نَّ أل

يتوقَّ  (ب)ما  عليه  يتوقَّ   ،ف  ما  مجلة  هو  ومن  (ب)  عليه  (أ) ف 

توقُّ  فيلزم  متقدِّ نفسه،  عليه  واملوقوف  نفسه،  عٰىل  عٰىل فه  م 

ه  نَّ إم عٰىل نفسه من حيث  مه عٰىل نفسه، واملتقدِّ فيلزم تقدُّ   ، املوقوف

امل  اً م يكون موجودمتقدِّ  قبل    موجوداً   حينئذٍ (أ)  ر، فيكون  تأخِّ قبل 

 ، وهو حمال. معًا  ومعدوماً  نفسه، فيكون موجوداً 

ترتُّ وأمَّ  فهو  التسلسل  يكون  ا  بحيث  ومعلوالت  علل  ب 

مجيع    نَّ باطل، أل   وجود الحقه وهكذا، وهو أيضاً   ة يفالسابق علَّ 

ممكنة   تكون  املمكنات  جلميع  اجلامعة  السلسلة  تلك  آحاد 

باالتِّ  يفصافها  بجملتها  فتشرتك  ٰىل  إفتفتقر    مكان،اإل  الحتياج، 

فمؤثِّ املؤثِّ  جزإمَّ   هارر،  أو  نفسها  واألؤا  عنها،  اخلارج  أو  قسام ها 

 . ها باطلة قطعاً كلُّ 

 الَّ إنفسه، و  ثري اليشء يفأ فالستحالة ت  ،لاألوَّ وجه بطالن  ا  أمَّ 

 م.مه عٰىل نفسه، وهو باطل كام تقدَّ لزم تقدُّ 

املؤثِّ فألنَّ   ،الثاينن  وجه بطالا  وأمَّ  ها، لزم  ءر فيها جزه لو كان 

مؤثِّ   نْ أ  اليشء  أل  يف  راً يكون  ويفنَّ نفسه،  مجلتها  من  ،  أيضاً علله    ه 

 باطل. مه عٰىل نفسه وعلله، وهو أيضاً فيلزم تقدُّ 

 فلوجهني: ،الثالثوجه بطالن ا وأمَّ ]] ٢٤[[ص /

يلزم  أنَّ   :لوَّ األالوجه   اخلا  نْ أ ه  وايكون  عنها  ذ  إ،  جباً رج 

يف املمكنات  مجلة  اجتامع  فال    الفرض  السلسلة،  كون  يتلك 

الواجبالَّ إعنها    خارجاً   موجوداً  الواجب    ،  بني  واسطة  ال  إذ 

 واملمكن، فيلزم مطلوبنا. 

املؤثِّ نَّ أ  : الثاينالوجه   كان  آحاد    كلِّ   ر يف ه لو  واحد واحد من 

تني عٰىل  تقلَّ تني مسعلَّ عنها، لزم اجتامع    خارجاً  تلك السلسلة أمراً 

باطل، أل   ،معلول واحد شخيص واحد    كلَّ   نَّ أالفرض    نَّ وذلك 
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ثري اخلارج  أت   َض رِ الحقه، وقد فُ   ر يفمن آحاد تلك السلسلة مؤثِّ 

علَّ   كلِّ   يف اجتامع  فيلزم  منها،  واحد  واحد  معلول  عٰىل  تني 

و  ،شخيص حمال،  استغناالَّ إ وهو  لزم  احتياجه  ؤ  حال  عنهام  ه 

فيجتمع ا إليهام املطلوب،    ،لنقيضان،  فبطل التسلسل  وهو حمال، 

والتسلسل الدور  بطالن  بان  وجود    ،وقد  وهو  مطلوبنا،  فيلزم 

 الواجب تعاٰىل. 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /إرشاد الطالبني 

 ]: ثبات واجب الوجود: إمباحث التوحيد[]] ١٧٦[[ص /

احليلِّ   قال مة  العالَّ اخل][أي  الفصل  واجب إيف    :امس:  ثبات 

 ثباته تعاٰىل: إيف  :ل وَّ األ وفيه مباحث: :الوجود تعاٰىل وصفاته

لذاته ثبت املطلوب،    ن كان واجباً إهاهنا موجود بالرضورة، ف

ممكناً   نْ إو مؤثِّ إفتقر  الذاته    كان  فٰىل  مؤثِّ   نْ إر،  واجباً كان   ره 

لزم    لوَّ هو األكان    نْ إر، فٰىل مؤثِّ إفتقر  ا  كان ممكناً   نْ إفاملطلوب، و

و ف  نْ إالدور،  غريه  واجباً   نْ إكان  و  كان  املطلوب،  لزم  الَّ إثبت   

 م بطالهنام.التسلسل، وقد تقدَّ 

ثبات  مات إلا فرغ من تقديم املباحث التي هي كاملقدَّ أقول: ملَّ 

بيان   يف  رشع  تعاٰىل  بالذات إالواجب  املقصود  هو  الذي  ثباته 

 .والعمدة يف هذا الفنِّ 

عىلٰ صنِّامل  واستدلَّ  الباب،  إ  ف  هذا  يف  احلكامء  بطريقة  ثباته 

ٰى نشهد بوجود واجب الوجود، ننظر يف الوجود نفسه حتَّ  وهو أنْ 

أُ  رشيفة  طريقة  قولهوهي  يف  العزيز  الكتاب  يف  إليها  ْم  :  شري 
َ
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ث، العامل حمدَ   ون: بأنَّ مون فيستدلُّ لِّ ا املتكمَّ وأ ]]  ١٧٧[[ص  /

ر، وهي طريقة  ٰىل املؤثِّ إر، فالعامل مفتقر  ٰىل املؤثِّ إث مفتقر  حمدَ   وكلُّ 

أُ ،  اخلليل   بقولهوإليها  العزيز  الكتاب  يف  �ِهْم :  شري  ِ
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لت:  . ّين إوالثاين  ،يل برهان ملّ وَّ فاأل ]،٥٣ [ُفصِّ

األ أنْ وَّ وتقرير  ف  ل  بالرضورة،  موجود  هاهنا  كان   نْ إنقول: 

و  واجباً  املطلوب،  ممكناً   نْ إثبت  مؤثِّ إفتقر  ا  كان  تقدَّ ٰىل  ملا  من ر،  م 

املمكن   املؤثِّ إاحتياج  رضورةً ٰىل  املطلوب،    كان واجباً   نْ إف  ،ر  ثبت 

ممك  نْ إو مؤثِّ إفتقر  ا  ناً كان  فٰىل  األ  نْ إر،  [هو]  الدور، وَّ كان  لزم  ل 

ثبت املطلوب، و  أو منتهياً   كان واجباً   نْ إ ف  كان غريه  نْ إو   نْ إلإليه 

ٰىل  إا االنتهاء  مَّ إٰى يلزم  كان ممكن آخر ننقل الكالم إليه وهكذا، حتَّ 

فيلزم  حماالن،  والتسلسل  الدور  لكن  التسلسل،  أو  الواجب 

 الواجب.ٰىل إتهاء االن

املصنِّ قول  واجباً   نْ إ ف(  :فويف  املطلوب  كان  لزم  الَّ إو  ،ثبت   

أنْ   )التسلسل جلواز  املؤثِّ   نظر،  ممكناً يكون  ذلك  واملؤثِّ   ر  يف  ر 

واجباً  وحينئذٍ املمكن  التسلسل  ،  يلزم  أنْ فاأل  ،ال  ف  وٰىل   نْ إيقال: 

 تسلسل.  لزم الالَّ إو ،إليه ثبت املطلوب أو منتهياً  كان واجباً 

ثبات الدور والتسلسل، إف عٰىل  هنا برهان بديع غري متوقِّ وها

شيخنا   من  رشفه(سمعناه  العالَّ )دام  خمرتعات  من  وهو  مة ، 

املحقِّ  واملرَس سلطان  األنبياء  وارث  امللَّ قني  نصري  واحلقِّ لني   ة 

عيلِّ والدِّ  حممّ   ين  القايش  بن  ]]  ١٧٨/[[ص    هرسَّ اهللا  س  قدَّ (د 

 . )هوبحظرية القدس رسُّ 

يتوقَّ وبي مقدَّ انه  تقرير  عٰىل  تصوّ إمتني:  ف  ة، ريَّ حدامها 

 ة.خرٰى تصديقيَّ واألُ 

أنَّ   ،ةريَّ ا التصوّ أمَّ  يف    ما يكون كافياً   مرادنا باملوجب التامِّ   فهي 

 وجود أثره.

التصديقيَّ وأمَّ  أهنَّ   ،ةا  تامٍّ فهي  بموجب  املمكن  من  يشء  ال    ا 

األ من  املمكن جي إ  أنَّ   :وبيانه  .شياءليشء  متوقِّ   اد  عٰىل لغريه  ف 

 فإجياده لغريه من غريه. ،ووجوده من غريه ،وجوده

هذاتقرَّ   اذإ فيفتقر    ،ر  بالرضورة،  موجود  هنا  ٰىل  إفنقول: 

ة، ريَّ مة التصوّ ملا قلنا يف املقدَّ   يوجده، وليس ذلك ممكناً   موجب تامٍّ 

 وهو املطلوب.  ،، فيكون الواجب موجوداً فيكون واجباً 

 ان:مجاليَّ إنقضان  هانذا الربوعٰىل ه

األأمَّ  أنْ   ،لوَّ ا  حق�   فهو  الربهان  هذا  كان  لو  ِق   ايقال:  م  دَ لزم 

باطل والالزم  اليومي،  مثله.  ،احلادث  أنَّ   فامللزوم  املالزمة:    بيان 

مفتقر   ممكن  اليومي  تامٍّ إاحلادث  موجب  ويوجده، ؤثِّ يُ   ٰىل  فيه  ر 

ممكناً  واجب  وليس ذلك  فيكون  قلتموه،  امل  ،اً كام  وقِ دَّ وهو  م دَ عٰى، 

ِق العلَّ  تستلزم  قديامً دَ ة  اليومي  احلادث  فتكون  املعلول،  وهو م   ،

 باطل.

نُ نَّ أواجلواب:   أنَّ سلِّ ا ال  ِق م  ِق دَ ه يلزم من  م احلادث  دَ م الواجب 

ر فال، واملؤثِّ   ذا كان خمتاراً إا  أمَّ   باً لو كان موَج   ام يلزم أنْ نَّ إاليومي، و

 م احلادث اليومي. دَ ، فال يلزم ِق ء يف موضعههنا خمتار كام سيجي

ال يكون    دليلكم لزم أنْ   نقول: لو صحَّ   فتقريره أنْ   ،ا الثاينوأمَّ 

مؤثِّ  الوجود  غري  يف  أنَّ   .سبحانهاهللا  ر  ذلك:  املمكن األ  بيان  ثر 

مؤثِّ إمفتقر   وذلكٰىل  كام  املؤثِّ ]]  ١٧٩/[[ص    ر،  بممكن  ليس  ر 
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واجباً  فيكون  أ قلتموه،  فيلزم  ال   نْ ،  فاعالً يكون  تعاٰىل   واجب 

 العبد فاعل. ، وهو يناقض مذهبكم يف أنَّ للكلِّ 

ف بالتزامه،  باملؤثِّ   نَّ إ واجلواب  قولنااملراد  يف  من  (  :ر  يشء  ال 

أنَّ   هو التامُّ   )املمكن بموجب لغريه ر  ه ليس بمؤثِّ كام أرشنا إليه، ال 

يكون  ال    زم أنْ ، وال يلناقصاً   راً يكون مؤثِّ   جاز أنْ   ، وحينئذٍ مطلقاً 

ر ناقص  ذ هو مؤثِّ إبالنسبة إليه،  قريباً  لفعله وال مبارشاً  العبد فاعالً 

لتوقف فعله عٰىل وجوده وعٰىل اآلالت والقدرة وغري   ،ر تامٌّ ال مؤثِّ 

موجداً  العبد  بكون  والقائل  تام�   ذلك،  كونه  يرد  كافياً امل  أي   ،  

 .اتام�  مل يكن نْ إرادته مبارش قريب وإباستقالله لوجوده أثره، بل 

 ]: كون وجوده تعاٰىل نفس حقيقته[

مة احليلِّ   قال ه لو كان  نَّ : ووجوده نفس حقيقته، أل ][أي العالَّ

ٰىل املوصوف، واملفتقر إعليها كان صفة هلا، والصفة مفتقرة    زائداً 

ه نَّ ، هذا خلف. وألواجباً   َض رِ وقد فُ   ممكن، فيكون الوجود ممكناً 

ممكناً  كان  مؤثِّ إر  الفتق  لو  واجب    نْ إره  فمؤثِّ ،  رٰىل  حقيقة  كان 

فيلزم الدور أو التسلسل،  ،ر فيه وهي موجودةؤثِّ تُ   ا أنْ مَّ إالوجود ف

أنْ مَّ إو معدومةؤثِّ تُ   ا  وهي  فيه  العدم  فيتطرَّ   ،ر  واجب إق  ٰىل 

 الوجود، وهو حمال، الستحالة تأثري املعدوم يف املوجود.

هل هو   ،جود تعاىلٰ أقول: اختلف الناس يف وجود واجب الو

األ فذهبت  عليها؟  زائد  أو  اخلارج  يف  حقيقته  ٰىل إشاعرة  نفس 

ه نفسها، واختاره ٰىل أنَّ إمني  قون من املتكلِّ الزيادة، واحلكامء واملحقِّ 

 عليه بوجهني:  واستدلَّ  .فاملصنِّ

مكانه، والالزم إته لزم  ه لو مل يكن وجوده نفس ماهيَّ ل: أنَّ وَّ األ

أنَّ   بيان  .مثلهفامللزوم    ،باطل لكان  املالزمة:  نفسها  يكن  مل  لو  ه 

هلا  زائداً  يقالنَّ أل  ،عليها صفة  مفتقرة ماهيَّ   :ه  والصفة  ة موجودة، 

أمَّ وذهنًا   ٰىل موصوفها خارجاً إ فظاهر،  ]]  ١٨٠ /[[ص  ا خارجاً ، 

ذهناً وأمَّ  تعقُّ نَّ فأل  ا  يمكن  ال  يف  الَّ إلها  ه  إليه  مفتقرة  فتكون  معه،   

 غريه ممكن، فالصفة ممكنة، فيكون وجود  ىلٰ إمفتقر    ل، وكلُّ التعقُّ 

ممكناً  تعاٰىل  فيلزم  الواجب  خلفإ،  هذا  الواجب،  ا وأمَّ   .مكان 

 بطالن الالزم فظاهر.

ماهيَّ  نفس  وجوده  يكن  مل  لو  للزم  الثاين:  افتقاره  مَّ إته  ٰىل  إا 

ق العدم إليه، أو تأثري املعدوم يف املوجود، أو وجود  غريه، أو تطرُّ 

مرَّ اهيَّ امل متعدِّ ة  التسلسلات  أو  الدور،  أو  بأرسها   ،دة،  واللوازم 

زائداً  وجوده  كون  من  الزمة  وهي  فيكون    باطلة،  حقيقته،  عٰىل 

 ، فيكون نفسها، وهو املطلوب. باطالً 

أنَّ  ته لكان صفة عٰىل ماهيَّ   ه لو كان وجوده زائداً بيان املالزمة: 

ٰىل  إاملفتقر  و  ف غريها،واملوصو  ،ٰىل املوصوفإهلا، والصفة مفتقرة  

وكلُّ  ممكنة،  الصفة  فيكون  ممكن،  مفتقر    غريه  املؤثِّ إممكن  ر، ٰىل 

مفتقرة   هنا  الوجود  هي  التي  املؤثِّ إفالصفة  فيها  فاملؤثِّ ،  رٰىل  ا مَّ إر 

 أو غريه. ،ة الواجبماهيَّ 

الواجب    نْ إف افتقار  الثاين لزم  وهو حمال، وهو    ،ٰىل غريهإكان 

األ األ  نْ إو  ل.وَّ الالزم  أنْ مَّ إف  ،لوَّ كان  املاهيَّ ؤثِّ يُ   ا  وهي  ر  فيه  ة 

معدومة  ،موجودة وهي  تطرُّ   نْ إف  .أو  لزم  الثاين  العدم  كان  ٰىل إق 

الثاينماهيَّ  الالزم  وهو  حمال،  وهو  الواجب،  أيضاً   .ة  تأثري    ولزم 

الثالث. الالزم  وهو  معقول،  غري  وهو  املوجود،  يف   نْ إو  املعدوم 

يُ وَّ كان األ يكون موجودة    ا أنْ مَّ إي موجودة، فر [فيه] وهؤثِّ ل أي 

بغريه  ،هبذا الوجود األ  نْ إف  .أو  املاهيَّ وَّ كان  مرَّ ل لزم وجود  تني،  ة 

احلاصل حتصيل  الرابع  ، وهو  الالزم  أيضاً   .وهو  ف  توقُّ   ولزم 

وتقدُّ  نفسه  عٰىل  هو  اليشء  وذلك  حمال،  دور  وهو  نفسه،  عٰىل  مه 

اخلامس. أ   نْ إو  الالزم  الثاين  موج كان  تكون  هذا ي  بغري  ودة 

ونقول فيه كام قلنا يف ]]  ١٨١/[[ص    الوجود، فننقل الكالم إليه

،  ات غري متناهية متسلسالً ة مرَّ ل، ويلزم وجود املاهيَّ وَّ الوجود األ

 وهو حمال. 

أنَّ  بان  زائداً فقد  وجوده  كان  لو  هذه    ه  أحد  لزم  حقيقته  عٰىل 

الستَّ  وكلُّ اللوازم  منها،  اثنان  أو  واواح  ة  منهد  عٰىل  حد  حمال  ا 

 حدته، فملزومها كذلك، وهو املطلوب.

بأنَّ   احتجَّ  حقيقته:  عٰىل  بالزيادة  معلومة  ماهيَّ   القائلون  غري  ته 

املعلوم مغاير ملا هو غري    نَّ ته غري وجوده، ألفامهيَّ   ،ووجوده معلوم

أنَّ أمَّ   .معلوم معلومةماهيَّ   ا  غري  يأيت  ،ته  أنَّ وأمَّ   . فلام  وجوده   ا 

فألمع العامُّ   نَّ لوم،  املشرتك  الوجود  هو  من  وجوده  وهو   ،

 وهو املطلوب. ،عليها م، فيكون زائداً ة كام تقدَّ املعلومات البدهييَّ 

أنَّ  املقول   واجلواب:  املشرتك  الوجود  هو  املعلوم  الوجود 

اخلاصِّ  وجوده  عٰىل  وهو   بالتشكيك  املمكنات،  وجود  وعٰىل 

اخلاصِّ  وجوده  عن  امل  خارج  ألووجود  القول   نَّ مكنات، 

عنها، لعدم كونه نفسها أو    ات يكون خارجاً بالتشكيك عٰىل اجلزئيَّ 

عٰى ة وأجزائها، والوجود املدَّ جزؤها، الستحالة التفاوت يف املاهيَّ 

اخلاصُّ  وجوده  هو  معلومة  غري  هي  التي  حقيقته  عني  به    كونه 

غريه. عٰىل  محله  يستحيل  الذي  بذاته  مغ  القائم  من  يلزم  ايرة  وال 

الذي هو معروض   ة مغايرة الوجود اخلاصِّ احلقيقيَّ   د العامِّ الوجو
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أنَّ   .له أوَّ   واحلاصل  يف  إليه  أرشنا  كام  وجودين  تعاٰىل  ل للواجب 

املوجودات، وذلك هو    ،هذا الرشح أحدمها شامل له ولغريه من 

 به، وذلك غري معلوم.  والثاين خمتصٌّ  .املعلوم

 ي]:أبد كونه تعاٰىل أزيل[

العالَّ   لاق  احليلِّ [أي  تطرُّ ]مة  الستحالة  أبدي،  أزيل  وهو  ق  : 

 . لكان ممكناً الَّ إالعدم إليه، و

أ ١٨٢[[ص  / األ]]  أوَّ قول:  ال  الذي  هو  لوجوده،  زيل  ل 

 بدي هو الذي ال آخر لوجوده.واأل

تقرَّ إ هذاذا  أزلي�   ،ر  الباري  يكن  مل  لو  أبدي� فنقول:  لتطرَّ ا  ق  ا 

ة، أو بعد وجوده  زليَّ تقدير نفي األعٰىل  وجوده  ا قبل  مَّ إالعدم إليه،  

، فلو مل  ق العدم إليه يكون ممكناً ام تطرَّ ة، وكلَّ بديَّ عٰىل تقرير نفي األ

أزلي�  الباري  وأبدي� يكن  ممكناً ا  لكان  أنَّ ا  ثبت  لكن  واجب  ،  ه 

 الوجود، هذا خلف. 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧)/ البيايض (ت ١الرصاط املستقيم (ج 

ٰىل وجوده تعاٰىل بحدوث غريه املستفاد  ع  دلُّ ستَ يُ ف]]  ٢٠[[ص  

ام يفعل  وإنَّ   ،بإجياد يشء وحده  املمكن ال يستقلُّ   وبأنَّ   ،من تغيريه

النحصارها   ،ا اجلوهر فال يقع بقدرتهأمَّ   ،فيام أحدثه غريه  أعراضاً 

تولُّ  ومبارشتهيف  باالعتامدمَّ إد  فالتولُّ   ،ده  رضورةً علَ ويُ   ،ا  عدم    م 

 ،قدرته كانت يف حملِّ  بارشة يلزمها التداخل إنْ وامل ،ةهريَّ د اجلوجتدُّ 

جياوره  وإنْ  ما  يف  يُ   ،كانت  غريهؤثِّ فالبعيد  بدَّ   ،ره  للجواهر   فال 

موجِ  من  املخصوصة  غريهواألعراض  بوجوده  ،د  القول   ،فلزم 

 ووجوبه املستلزم الستحالة عدمه.

*   *   * 

:ما د  

 ):هـ٤٤٩(ت ح الكراجكي )/ أبو الفت٢كنز الفوائد (ج 

 :الصانع واحد ة عٰىل أنَّ األدلَّ  ]]٥[[ص 

ا الذي يعتمده  أمَّ  ،العامل واحد صانع  ة عٰىل أنَّ من األدلَّ ف ،وبعد

 .مني فدليل التامنعأكثر املتكلِّ 

 وإذا  ،يكون قديامً   نْ أ لوجب    ه لو كان لصانع العامل ثانٍ نَّ أ وهو  

ماثله ماثله صحَّ   ،كان كذلك  أحدمه  نْ أ   وإذا  يريده   ا ضدَّ يريد  ما 

خر  يف وقت وأراد اآل  ك جسامً رِّ ُحي   نْ أكإرادة    ،فيقع التامنع  ،خراآل

 .يسكنه فيه نْ أ 

 :مر من ثالث خصالاأل ذلك مل خيُل  وإذا صحَّ 

تضادٍّ   يصحَّ   نْ أ ا  مَّ إ غري  من  مرادهيام  متانع  وقوع    ، بينهام  وال 

 . وهذا حمال  ،كاً ومتحرِّ  ساكناً  واحدٍ  فيكون اجلسم يف وقٍت 

يصحَّ   نْ أ ا  مَّ إو يش  ال  وال  التامنع   ،منهام  ءوقوعهام  هو    فهذا 

 . وهو دليل عٰىل ضعفهام ،املبطل لوقوع مرادهيام

من مل   فهو دليل عٰىل أنَّ   ،خريقع مراد أحدمها دون اآل  نْ أ ا  مَّ إو

 ،يكون قديامً   خارج من أنْ   ،ممنوع ضعيف]]  ٦/[[ص    يقع مراده

ر عليه فعل ال يتعذَّ   ،لنفسه  راً يكون قاد  نْ أ من صفات القديم    ألنَّ 

 .رادهأ 

ثانٍ نَّ إ  :قلتم  ِملَ :  قيل  نْ إف معه  كان  إن  ضدَّ   نْ أ   يصحُّ   ه    يريد 

 ؟ مراده

حقِّ   ألنَّ   :قلنا اليش  يصحَّ   نْ أ القادر    من  ام  السيّ   ،هوضدُّ   ءمنه 

 .ما ذكر بينهام فإذا كانا قادرين ألنفسهام صحَّ  ،لنفسه قادراً  إذا كان

منهامال  إنَّ   :يلق   فإنْ  يقع  ال  عاملانألهنَّ   ،تامنع   واحدٍ   فكلُّ   ،ام 

 .هفال يريد ضدَّ  ،مراد صاحبه حكمة يعلم أنَّ  منهام

مل يكن    فإنْ   ،ة ذلك دون كونهعٰىل صحَّ   الكالم مبنيٌّ   نَّ إ  :قلنا

ه ممكن منه  نَّ أ عطي يُ  فكونه قادراً  ،يمنع صاحبه نْ أواحد منهام يريد 

وحيصل من ذلك    ، وال تستحيل منه  رادته لهإ وتصحُّ   ،مل يفعل   نْ إو

 . بينهام وجوازه  تقدير التامنع

مجيعاً هنَّ أ ذكرتم    ِملَ   :قيل  فإنْ  مرادمها  يقع  مل  إذا  ذلك    نَّ أ   ،ام 

 ؟ لضعفهام

وعند تساويه ال يكون فعل أحدمها   ،لتساوي مقدورمها  :قلنا

اآل  أحقُّ  فعل  من  ذلك    ،خربالوجود  وهو    ،فعاهلامأ بطال  إويف 

قولمع    :  اهللا  نٰى 
َ
� ْو 

َ
ِ�يِهمَ �  

َ
 ن

َ
ت
َ
َسد

َ
ف
َ
ل اُهللا   

�
إِال  

ٌ
آ�َِهة   اا 

 ].٢٢[األنبياء: 

أحدمها دليل عٰىل ضعف    نَّ إ  :قلتم  مَ فلِ   :قيل  نْ إف وجود مراد 

 ؟ خراآل

ه  نَّ أ فلوال    ،رجحانه يف قدرته عٰىل صاحبه  ملا يف ذلك من  :قلنا

ملا وقع مراده دونه   ف من مل يقع وهذا يوضح عن ضع  ،أقدر منه 

 .مراده

 :دليل آخر

ام هنَّ إ  :فقالوا  ،آخر  أصحابنا بدليل التامنع عٰىل وجهٍ   وقد احتجَّ 

أنْ   لو كانا اثنني كان ال خيلو أحدمها من أنْ   يكتم  يكون يقدر عٰىل 

شيئاً  ذلك  صاحبه  عٰىل  يقدر  ال  /[[ص  أو  يقدر    فإنْ   ]]٧،  كان 

اجلهل عليه  جيوز  اجلهل    ،فصاحبه  عليه  جاز  بومن    لٓهٍ إفليس 
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عاجز  وإنْ ،  قديم نفسه  فهو  يقدر  ال  ب  ،كان  ليس   لٓهٍ إوالعاجز 

 . قديم

 :دليل آخر

كان ال   معه ثانٍ  ه لو كاننَّ أ   ،صانع العامل واحد عٰىل أنَّ  ا يدلُّ وممَّ 

 :مرمها يف فعلهام للعامل من أحد وجهنيأ خيلو 

كلُّ   نْ أ ا  إمَّ  مجيعه  يكون  فعل  منهام  الذي حتَّ   ،واحد  يكون    ٰى 

صاحبهأحدمه  فعله فعله  الذي  هو  كلُّ   ،ا  يكون  منهام    أو  واحد 

 .انفرد ببعض منه

األوَّ  الوجه  فاعلنيإل  ويف  من  واحد  فعل  يبطل    وهذا  ، جياب 

 . يف فصل

الثاين   الوجه  متيُّ إويف  كلِّ جياب  فعل  فعل    ز  عن  منهام  واحد 

فعالً   ألنَّ   ،خراآل فعل  إذا  احلكيم  إالَّ   مل  حسنًا   القادر  ليجعجيز  له   

إٰىل  ام إذا كان داعياً السيّ  ،عن فعل غريه زاً ومميِّ  ،ليه وموسوماً ع داال� 

نعمته طريق  ، ملعرفته  وموجباً   ،شكر  معرفته    حدٍ أل  وال    الَّ إإٰىل 

 .بفعله

ممَّ فلامَّ  وغريمها  واألرض  من السامء  ما شاهدناه  فعل  يكن  مل  ا   

أنَّ   يدلُّ  وبعضه  عٰىل  لواحد  يدلُّ وإنَّ   ،خرآل  بعضه  أنَّ   ام  له    عٰىل 

 .وهو اهللا تعاٰىل ذكره ،الفاعل له واحد علمنا أنَّ  ،فقط فاعالً 

  وكلُّ   ،عراضأ و  جواهر  :ا نجد العامل عٰىل قسمنينَّ إف  :قيل  فإنْ 

 ؟ هذا عٰىل الصانعني دلَّ  الَّ أ ف ،خرز عن اآلواحد من اجلنسني مميَّ 

 ا حمتاجنيلكنَّ عراض لو كان صانع اجلواهر غري صانع األ :قلنا

 ،يفعله بانفراده  نْ أ أحدمها ال يقدر    ألنَّ   ،عاجزين]  ]٨/[[ص    بل

صاحبه إٰىل  يفتقر  عرض  ،وهو  بغري  اجلوهر  وجود  ،  الستحالة 

إرادة القديم وفناء إالَّ   ،والعرض بغري جوهر قوم من   ما انفرد به 

 .العامل

 :دليل آخر

اثنني  نَّ أ وهو   صانعه  كان  لو  غريين  العامل  وحقيقة   ،لكانا 

اللذاالغريي مها  اآلن  وعدم  أحدمها  وجود  جيوز  من  مَّ إ  ،خرن  ا 

 . أو كان جيوز ذلك، من الوجوه أو عٰىل وجهٍ  ،الزمان أو املكان

من ذوي العقول الصحيحة السليمة التي مل    ولسنا نجد أحداً 

 ،ا هكذاهنَّ أ  وهو يعرف  إالَّ   تعرف غريين  ،تعرتضها الشبهة احلادثة

 .ام غريانأهنَّ  يعلم  وهوالَّ إوال يعلم شيئني هكذا 

أنْ  من  يمنع  اثنني  وهذا  العامل  صانع  من ،  يكون  ذلك  يف  ملا 

م  دَ ويف بطالن ِق  .ومن جاز عدمه فليس بقديم ،جواز عدم أحدمها

صانع العامل هو   نَّ أ و  ،ثنيه داخل يف مجلة املحدَ أحدمها دليل عٰىل أنَّ 

 .الواحد القديم

حدِّ  يف  خالفنا  فليوجد    ومن  متَّ   ] لنا[الغريين  عٰىل  شيئني  فقني 

 . ليس هذا حكمهام ،وجودمها

 :دليل آخر

دليالً  البلخي  اعتمد  أنَّ   مفرداً   وقد  العامل واحد   عٰىل  مل    ،صانع 

الذي ]]  ٩: /[[ص  فقال  ،يذكر فيه تقدير وجود االثنني  نْ أ حيتج  

ذلك    يدلُّ  حمدَ نَّ أ عٰىل  العامل  وجدنا  حمدِ   بدَّ   وال  ،ثاً ا  من   ،ثله 

ب  ووجدنا من جتاوز له واحداملحدِ   نَّ أالقول  أنَّ   ،ث   ،اثننيه  فزعم 

بينه    وكذلك ال نجد فرقاً   ،ه ثالثةبينه وبني من زعم أنَّ   ال نجد فرقاً 

أنَّ  زعم  من  أربعةوبني  يقدر    جتاوزت  ةٍ عدَّ   وكلُّ   ،ه  ال  الواحد 

ة توجب  وال نجد حجَّ   ،القائل هبا عٰىل فرق بينه وبني من زاد فيها

 . يهاقوله دون قول خصمه ف

كلِّ   فسد  فلامَّ  ادَّ   قول  الواحدمن  عٰىل  الزيادة  مع   ،عٰى  وليس 

 دلَّ   ،أقواهلم يف دعوٰى الزيادة  ت أوتكاف  ،تهأحدهم رجحان بحجَّ 

أنَّ  ذلك  الصانع  عٰىل  من  أكثر  ال  عٰىل    وألنَّ   ،واحد  ثبت  الدليل 

 . ومل يثبت عٰىل ما يزيد عٰىل واحدٍ  ،وجود الصانع

فقال  ثمّ  نفسه  قائلقا  إذا:  عارض  داراً نَّ إ  :ل  جتدون  قد   كم 

أنَّ   يدلُّ   ،ةً مبنيَّ  بانياً   بناؤها عٰىل  فرقاً   ثمّ   ،هلا  جيدون  من زاد   ال  بني 

وكذلك يف   ،ثالثة  :بانيها اثنان وبني من قال  إنَّ   :فقال  ،عٰىل واحدٍ 

أفتقطعون    ،ةً ز بعض األقوال عٰىل بعض حجَّ ٰى ال يتميَّ حتَّ   ةٍ عدَّ   كلِّ 

 واحد؟ الدار  صانع عٰىل أنَّ 

ب املعارضة  هذه  عن  صانعاً املثبِ   إنَّ   :قال  نْ أ وانفصل  للدار    ت 

صانعني  واحداً  فرقاً   أو  نجد  عليه  فقد  زاد  من  وبني    ودليالً   ،بينه 

خالفه من  قول  دون  قوله  أنَّ   ،عٰىل  جيوز  نَُّص   وذلك  الدار    نْ أ اع 

شاهدها  من  ممَّ   نْ أ وجيوز  ،  يشاهدهم  بعددهم  إليه  اخلرب  ن يرد 

 . وليس كذلك صانع العامل، ام يبنوهن شاهده

املوضعني بني  واضح  فرق  يُ   ،وهذا  بطالن علَ ولوضوحه  م 

ومن جرٰى    ،والنصارٰى يف التثليث  ،ة عٰىل اختالفهممذهب الثنويَّ 

 . واحلمد هللا ،جمراهم

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الفضل الطربيس)/ ٧(ج  جممع البيان

توح  ثمّ ]]  ٧٩[[ص   عٰىل  الداللة  سبحانه  وأنَّ ذكر  ال    هيده، 

أنْ     فقال:،  يكون معه إله سواه  جيوز 
َ
ْو �

َ
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َسَدتَ 
َ
ف
َ
 لو كان يف السامء واألرض آهلة  :ومعناه  ]،٢٢[األنبياء:    ال

سوٰى اهللا لفسدتا وما استقامتا، وفسد من فيهام ومل ينتظم أمرهم.  

ن مسألة التوحيد، مواملتكلِّ   التامنع الذي بنٰى عليه  أي هذا هو دليل

أنَّ  ذلك:  اهللاوتقرير  مع  كان  لو  قديمني،   ه  لكانا  آخر  إله  سبحانه 

]]  ٨٠/[[ص  الصفات. فاالشرتاك فيه يوجب م من أخصِّ دَ والقِ 

أنْ  فيجب  حيَّ   التامثل،  عاملني  قادرين  حقِّ يكونا  ومن   كلِّ   ني. 

تة آلخر من إماما يريده ا  لضدِّ  أحدمها مريداً  كون يصحَّ  قادرين أنْ 

إفقار أو  وتسكني،  حتريك  أو  فإذا    وإحياء،  ذلك.  ونحو  وإغناء، 

إمَّ   ا أنْ وإمَّ   حيصل مرادمها وذلك حمال،  ا أنْ فرضنا ذلك فال خيلو 

يقع مراد اآلخر   ا أنْ ال حيصل مرادمها فينتقض كوهنام قادرين. وإمَّ 

قادراً   فينتقض معقول  منع  وجه  غري  من  مراده  يقع  مل  من  . كون 

 .واحداً  يكون اإلله إالَّ  ز أنْ ال جيو  إذاً ف

  ما يريده أحدمها يكون حكمةً   ألنَّ   ،ام ال يتامنعانإهنَّ   :ولو قيل

 .بعينه فرييده اآلخر

إنَّ  صحَّ   واجلواب:  يف  التامنع،  كالمنا  وقوع  يف  ال  التامنع  ة 

التامنعوصحَّ  ألنَّ   ة  الداللة،  يف  يدلُّ يكفي  أنَّ   ه  بدَّ عٰىل  ال  أنْ   ه    من 

 .يكون إهلاً  جيوز أنْ  تناهي املقدور، فالأحدمها مون يك

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤(ت  ين العبيديلعميد الدِّ  /هوتإرشاق الالَّ 

 : ][الثاين: دليل التامنع ]] ٢٨٣[[ص 

رنا) أي  ا لو قدَّ أنَّ   :: (والوجه الثاين: دليل التامنع، وتقريرهقوله

فإمَّ  (إهلني،  وجود  أنْ فرضنا  أحدمه  يصحَّ   ا  ممن  فعل  خيا  الف ا 

 وسكونه فيه  ه كحركة جسم يف زمان معنيَّ فعل اآلخر) أي يضادُّ 

يصحُّ  ال)  (فإنْ (أو  أ قدِّ فلنُ  صحَّ   ،  وقوعه)  يلزم    ،نفرض  ير  وال 

حمال  (ألنَّ منه  حمال،    ،  وقوعه  فرض  من  يلزم  ال  يمتنع  ال  ما 

ألنَّ والتايل (باطل،  حمال  لزوم  غري  من  وقوعه  فرض  وهو  مع    ) 

اال إنْ وقوع  الضدَّ   ختالف  اجتامع  لزم  مرادمها  وإنْ حصل  مل   ين، 

كلِّ  فعل  وقوع  من  املانع  كان  اآلخر،    حيصال  فعل  منهام  واحد 

معاً  كلِّ   فيقعان  عدم  إذ  عدمها)،  معلَّ   حال  املرادين  من  ل واحد 

ق حتقَّ   ة مقارنة للمعلول، فإذا مل يقعا معاً بوقوع املراد اآلخر، والعلَّ 

/[[ص   فتحقُّ معاً ]]  ٢٨٤عدمهام  علَّ ،  علَّ   -  تامها ق  تي أعني 

 ،تهق املعلول بدون علَّ  لزم حتقُّ ، وإالَّ ومها وقوعهام معاً   -  العدمني

 ه حمال. وإنَّ 

من غري    حصل مراد أحدمها) دون اآلخر (كان ترجيحاً   (وإنْ 

 من مل يقع مراده مل يكن إهلاً   (وألنَّ   .ا فرضنا تساوهيامح)، ألنَّ مرجِّ 

واحد منهام قادر    كلَّ   ة فهو حمال، ألنَّ املخالفنعت  امت  لعجزه، وإنْ 

يصحُّ  يتناهٰى، والقادر  ما ال  وإالَّ   عٰىل  مقدوره)،  فعل  ملا كان  منه   

(فيصحُّ قادراً  معنيَّ   ،  جسم  حركة  أي  احلركة)  هذه  وقت  من  يف   

ومن اآلخر السكون) أي سكون ذلك اجلسم   ، (لوال اآلخرمعنيَّ 

ر  حدمها إٰىل الفعل ال يتعذَّ  مل يقصد أ يف ذلك الزمان (لوال هذا، فام

ضدِّ  إٰىل  القصد  اآلخر  تقدُّ هعٰىل  وليس  من ،  أوٰىل  أحدمها  قصد  م 

 ت املخالفة).اآلخر، فال يمنع قصد أحدمها قصد اآلخر، فصحَّ 

  املانع من وقوع فعل كلِّ   م أنَّ سلِّ ا ال نُ ويف هذا الدليل نظر، فإنَّ 

املانع   بل  اآلخر،  فعل  منهام  اآلخر  واحد  املتعلِّ قدرة   قتانوإرادته 

يف بضدِّ  كام  املانع،  ارتفاع  عند  الفعل  وقوع  بسبب  مها  اللتان  ه 

، واملانع من حركته إٰىل  ه يبقٰى ساكناً ة واحدة، فإنَّ متجاذيب حبل بقوَّ 

ضدِّ  سبب  حصول  أحدمها  وهي جهة  اجلانب   مها  إٰىل  احلركة 

 اآلخر وبالعكس.

الفعلني وقوع  اجتامع  يلزم  عدمهاموال  حال  ألنَّ   كلٍّ   ،    عدم 

معلَّ  ضدِّ منهام  سبب  بوجود  ضدِّ ل  بوجود  ال  من ه،  يلزم  وال  ه، 

ب ما مل يرتفع املانع، وال يلزم من حصول  ق املسبَّ ق السبب حتقُّ حتقُّ 

أحدمها دون اآلخر ترجيح من غري مرجِّ  إنَّ ح، ألنَّ مراد  ام فرضنا ا 

وغريها بحيث     القدرة يف، الواحد منهام إهلاً   تساوهيام يف كون كلِّ 

ال يكون بينهام تفاوت يقتيض رجحان وقوع [مراد] أحدمها دون  

لكان هذا الدليل   تساوهيام يف ذلك أيضاً   َض رِ [مراد] اآلخر، ولو فُ 

صحَّ  تقدير  يدلُّ إنَّ   تهعٰىل  يف   ام  متساويني  إهلني  وجود  امتناع  عٰىل 

األُ  هذه  يدلُّ   ،مورمجيع  إهل  ]]٢٨٥/[[ص    عىلٰ   [و]ال  ني  امتناع 

القدرة يف  قصد    .متفاوتني  أحدمها  قصد  منع  عدم  من  يلزم  وال 

ا ال نعلمه،  كنَّ  جلواز امتناعه بسبب آخر وإنْ   ،ة القصداآلخر صحَّ 

ممكناً   فإنَّ  اليشء  أنَّ   كون  بمعنٰى  الذهن  يتفطَّ   يف  ال  ن الذهن 

 يف نفس األمر.  لرضورة وجوده أو عدمه، ال يلزم منه كونه ممكناً 

ي(وال جيو  أنْ قال:  وال    ز  (حكيمني،  اإلهلني  أعني  يكونا) 

بأنْ  املخالفة  حتصل  به  ما  أي  املخالفة)،  أحدمها   يقصدان  يقصد 

الضدَّ  اآلخر.أحد  واآلخر  إنَّ   (وألنَّ   ين  املذكور  (ينشأ املحال)  ام 

التعدُّ  تعدُّ من  أعني  وذلك  د)  بينهام،  املخالفة)  وقوع  (مع  اآلهلة  د 

، (وال  حماالً   -  د واملخالفةالتعدُّ أعني    -  موعيستلزم كون هذا املج

يلزم من استحالة هذا املجموع استحالة أحد جزئيه عٰىل التعيني)،  

 .د عيناً عٰىل استحالة التعدُّ  ال يدلُّ  وحينئذٍ 
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أنْ (ألنَّ  جيوز  نقول:  كلِّ   ا  فعل  الضدَّ   يكون  من  ين واحد 

كلُّ  فيقصد  واحداً   مصلحة)،  اإلهلني  من  الضدَّ   واحد  ين  من 

 نه من املصلحة. ملا يتضمَّ  حتصيالً 

ألنَّ  نظر،  إنْ وفيه  يرتجَّ   ه  الضدَّ مل  أحد  ولو  ح  اآلخر  عٰىل  ين 

مرجِّ  غري  من  الرتجيح  الستحالة  أحدمها،  يقصده  مل  ما  ح بوجه 

 .ح قصداه معاً رجَّ يُ  وإنْ 

إنَّ قوله قوهلم:  وهو  الثاين)  (وعن  إنَّ   :  من املحال  ينشأ  ام 

ت من  احلاصل  اآلهلةعدُّ املجموع  املخالفة  د  د التعدُّ   (أنَّ   :ووقوع 

فيكون اإلمكان حماالً  للمحال،  املستلزم  املخالفة  ،  ملزوم إلمكان 

 . د (حمال) أيضاً (فامللزوم له) وهو التعدُّ 

 .د إمكان املخالفةم من منع استلزام التعدُّ وفيه ما تقدَّ 

أنْ  يف   ويمكن  متساويان  إهلان  الوجود  يف  كان  لو  يقال: 

ال يوجد يشء من املمكنات، والتايل باطل    ة لزم أنْ فات اإلهليَّ الص

فاملقدَّ  مثله.بالرضورة،  املالزمة  م  يشء    أنَّ   :بيان  لصدور  املقتيض 

] وعلمه تعاٰىل بام  ام هو قدرته تعاٰىل [عليهمن املمكنات عن اإلله إنَّ 

اإلله   يف  موجود  بعينه  وهذا  املصلحة،  من  إجياده  عليه  اشتمل 

ا وحيناآلخر  معًا ا [أنْ إمَّ   ئذٍ ملفروض،  املمكن عنهام    ] يصدر ذلك 

ني عٰىل  رين التامَّ ]] املؤثِّ ٢٨٦/[[ص    وهو حمال، الستحالة اجتامع

الواحد أنْ [وإمَّ   ،األثر  فيلزم    ا]  اآلخر،  دون  أحدمها  عن  يصدر 

ال يصدر عنهام    ا أنْ ، وإمَّ وهو حمال أيضاً   ،حالرتجيح من غري مرجِّ 

ملا عرفت    ،ال يوجد يشء من املمكنات  ، فيلزم أنْ وال عن أحدمها

تقدَّ  ما  القادر  يف  الواجب  إٰىل  املمكنات  انتهاء  وجوب  من  م 

 قت املالزمة. املختار، فتحقَّ 

لو كان يف الوجود واجبا الوجود لكان املجموع احلاصل    وأيضاً 

إمَّ  واجباً منهام  ممكناً   ا  فاملقدَّ أو  باطل،  بقسميه  والتايل  مثله ،    ، م 

 موجود يف الواجب واملمكن.  نة بنفسها، النحصار كلِّ زمة بيِّ ملالوا 

األوَّ وأمَّ  القسم  بطالن  واجباً   ،لا  املجموع  ذلك  كون   وهو 

واحد من جزئيه   وكلُّ  ،واحد من جزئيه ه حمتاج إٰىل كلِّ ألنَّ  ،فظاهر

غريه إٰىل  حمتاج  هو  فإذن  غريه،  غريه  [وكلُّ   ،فهو  إٰىل  فهو    ] حمتاج 

 . يكون واجباً بالرضورة، فالممكن بذاته 

ه  ، فإنَّ وهو كون ذلك املجموع ممكناً   ،ا بطالن القسم الثاينوأمَّ 

ر ال يكون  ذلك املؤثِّ   وهو حمال، ألنَّ   ،رإٰىل مؤثِّ   يكون حمتاجاً   حينئذٍ 

 فيه ألنَّ   وال داخالً   ،نفس املجموع الستحالة تأثري اليشء يف نفسه

إنْ  ا   الداخل  كان  اجلزءين  جمموع  مؤثِّ كان  وإنْ   راً ليشء  نفسه،   يف 

ر  املؤثِّ   يف نفسه ويف اآلخر، ألنَّ   راً كان أحدمها كان ذلك اجلزء مؤثِّ 

مؤثِّ  املجموع  أجزائه  ر يف كلِّ يف  من  الستغناء   ،جزء  باطل  وذلك 

املؤثِّ   كلٍّ  عن  اآلخر  اجلزء  ومن  نفسه    وألنَّ   ،رمنه  يف  اليشء  تأثري 

بالبدهية خارجاً   وإنْ   .باطل  الفكذل  كان  يف ستحالة  ك،  تأثريه 

واجباً وإالَّ   ،أحدمها الواجب  كان  ملا  يف   تأثريه  استحال  وإذا   ،

ر يف جمموع املؤثِّ  أحدمها استحال تأثريه يف املجموع، ملا قلناه من أنَّ 

 يف أجزائه. راً يكون مؤثِّ  وأنْ  ال بدَّ 

*   *   * 

 للمزيد راجع:

 التثليث.

 التشبيه.

 احللول.

 الصفات.

*   *   * 

١١٦  - ا:  

 ):هـ٤١٣أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد (ت 

 : دالقول يف التولُّ  - ١٠٣]] ١٠٣[[ص 

بأسباب يفعلها عٰىل    داً من أفعال القادر ما يقع متولّ   وأقول: إنَّ 

من متولّ   االبتداء  فرضبه  لغريه  كالضارب  هلا  توليد  عن غري  د 

وإيالمه وحركاته  متولّ   اعتامداته  رضللمرضوب  عن  إيَّ د  اه، به 

وكاملعتمد بلسانه يف هلواته   كالرامي لغرضه وغريه من األجسام،و

 وما أشبه ذلك. وكالماً  فيولد بذلك أصواتاً 

ب عن املبتدأ نحو واملسبَّ   ،داً فاملبتدأ من األحوال ال يكون متولّ 

يكون ذكرناه  مذهب    داً متولّ   ما  وهذا  السبب.  صاحب  فعل  عن 

كافَّ  العدل  النظَّ أهل  وافقهة سوٰى  ومن  التولُّ   ام  نفي  أهل  يف  من  د 

 القدر واإلجبار. 

 :دالقول يف الفرق بني املوجب واملتولّ  - ١٠٤

إنَّ  كلُّ متولّ   كلَّ   وأقول:  وليس  موجب  فهو  فهو    د  موجب 

والفرق متولّ  بمتولّ   نَّ أبينهام    د،  ليس  الذي  ويل املوجب  ما  هو    د 

ويل    د هو ما تولّ املريد، واملوجب امل  اإلرادة بال فصل بينهام من فعل

مذهب وهذا  األفعال،  من  اإلرادة  ييل  ]]  ١٠٤/[[ص    الذي 

تُ  الذي  الفعل  املحدث  يف  لقويل  أنا  الفالسفة  سمِّ اخترصته  يه 

فيه واألصل  بني   النفس،  اجلمع  إٰىل  ذهب  ومن  البلخي  مذهب 

 مي بغداد.د من متكلِّ إجياب اإلرادة والتولُّ 
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 :فعالدات من األولّ دات واملتالقول يف أنواع املولّ  - ١٠٥

إنَّ  واملتباينات   وأقول:  واملامسات  واحلركات  االعتامدات 

واللذَّ   والنظر والعلوم  يُ واالعتقادات  ذلك  مجيع  واآلالم  د  ولِّ ات 

ا من غريه ممَّ   ا ذكرناه بالتوليد أخّص واحد ممَّ   أمثاله وخالفه وليس

 يناه.سمَّ 

يُ   إنَّ   :وأقول قد  علامً ولِّ الفاعل  غريه  يف  فعلشيابأ   د  إذا  به   ء 

تلك علامً   أسباب  به  فيفعل  بالساهي  يصيح  كالذي    العلوم 

متولّ  به  داً بالصيحة  الصيحة  أنَّ   عن  يصحُّ بداللة  ال  من   ه  امتناعه 

الصياح، من  بدهه  ما  سامع  مع  بذلك  لغريه    العلم  وكالضارب 

أملاً املولّ  فإنَّ   د برضبه  يُ فيه  فيه علامً ولِّ ه  الستحالة    باألمل والرضب  د 

  ورسوراً   نسان يف غريه غام� د اإلولِّ مل يف حاله، وقد يُ ألقد علمه باف

ممَّ   وخوفاً   وحزناً  عليه  يورده  الغمِّ بام  من  معه  يمتنع  ال  ة  واملرسَّ   ا 

وأشباه ذلك   حالٍ  امتناعه منه عٰىل كلِّ  واجلزع واخلوف، وال يصحُّ 

وهذاممَّ  الكالم.  بذكره  يطول  بغداديَّ   ا  من  كثري  املعتزمذهب  لة  ة 

ائي وابنه بَّ منه اجلُ   أبو القاسم البلخي وخالف يف كثري  ذهب  وإليه

ة. وأنكر مجلته النظَّ   ام واملجربِّ

أنَّ   -  ١٠٦]]  ١٠٥[[ص  / يف  هو   القول  هل  بالسبب  األمر 

 ب أم ال؟أمر باملسبَّ 

إنَّ  باملسبَّ   وأقول:  أمر  بالسبب  من  األمر  األمر  يمنع  مل  ما  ب 

ا األمر  ب. فأمَّ ع من املسبَّ سبب سيمنب الصاح م أنَّ علَ يُ  ب أواملسبَّ 

ب فهو مقتض لألمر بالسبب ال حمالة بل هو أمر به يف املعنٰى باملسبَّ 

اللفظ،  وإنْ  يكن كذلك يف  التولُّ   مل  أثبت  من  أعرف بني  د  ولست 

 .يف هذا الباب خالفاً 

 دات أم ال؟ القول يف أفعال اهللا تعاٰىل وهل فيها متولّ  - ١٠٧

إنَّ  أفعكث  يف  وأقول:  من  مسبَّ ري  تعاٰىل  اهللا  من ال  وأمتنع  بات، 

لفظ بأهنَّ   إطالق  عليها  متولّ الوصف  وإنْ ا  املعنٰى   دات  يف  كانت 

أطلقهكذلك ألنَّ  فيام  أتبع  أفعاله   ني  وصفات  تعاٰىل  اهللا  يف صفات 

وال   املسلمونأ الرشع  أطلق  وقد  اهللا   بتدع.  أفعال  من  كثري  عٰىل 

أهنَّ  ومسبَّ تعاٰىل  أسباب  أجدهم   ت،باا  لفظ    قونطلِ يُ   ومل  عليها 

ة يف القول، وال جلأ فيه  بع فيه حجَّ د، ومن أطلقه منهم فلم يتَّ املتولّ 

ُس   إىلٰ  مذهب  نَّكتاب وال  إمجاع، وهذا  ملا ذكرت    ختصُّ أ ة وال  به 

 ر ليس هنا موضع ذكرها.َخ أُ ولدالئل   من االستدالل

البغدادفأمَّ  من  مجاعة  مذهب  فهو  األسباب  يف  قويل  ني  يِّ ا 

عيلٍّ   أيبومذهب   وأيب  قرب  عٰىل  وإنَّ القاسم  أبو  ،  فيه  خالف  ام 

عيلٍّ  أيب  بن  العدل.  ]]  ١٠٦/[[ص    ة خاصَّ   هاشم  أهل  بني  من 
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 هذا املعنٰى كثرية. عىلٰ  القرآن تدلُّ 

 *   *   * 

ريَّ   ):هـ٤١٣(ت  د املرتٰىض ة/ السيِّ جوابات املسائل السالَّ

السا]]  ٣٢٤[[ص  / قالوا  وجدُت كبعة:  املسألة  املتكلِّمني  لَّ 

كُ  حتَّىٰ تُ يف  األجّل    بهم  أعداه(سيِّدنا  اهللا  إمامهم    )كبت  هو  الذي 

للعلم أنْ    والكاشف عامَّ يلتبس عليهم، أنَّ من رشط النظر املولِّد 

ايكون الن يكون العامل   يف املدلول، وهذا القول يوجب أنْ   اظر شاك�

دليل األع والعاملبحدوث األجسام من جهة  بأنَّ اإلدراك    راض، 

يشء، بل ال    ال يتناول إالَّ أخّص األوصاف ال يعلم بدليل إّين عىلٰ 

يمكنه النظر فيه، ونحن نعلم أنَّ من ال يعلم أنَّ املوجود إذا مل يكن 

م قالوا أيضًا   قديًام فال بدَّ من كونه حمَدثًا غري كامل العقل. عىلٰ  أهنَّ

م فقالوا:  نفوسهم  سألوا  ترادف  حني  وجه  عىلٰ ا  املدلول   األدلَّة 

ا ممَّا لو سبقنا إليها لولَّدت العلم. هذا  إنَّ   :الواحد وجهة؟ ا نعلم أهنَّ

إنَّ  قوهلم:  الدليل  مع  توليد  بعد  إالَّ  والشبهة  الدليل  بني  ق  ُنفرِّ ال  ا 

يُ  وال  فيها  النظر  يمكننا  وال  أدلَّة  ا  أهنَّ ُيعَلم  فكيف  لنا  العلم،  ولِّد 

أبداً  فإنْ علًام  إىلٰ   قيل:  ؟  اضطررنا  فيها  غرينا  نظر  إذا  عامل    إنَّه  أنَّه 

ة، أمكن أنْ  ا أدلَّ نعلم    أنْ   يقال: إنَّه ال سبيل إىلٰ   بمدلوهلا فعلمنا أهنَّ

وإنْ  عاملًا  أنْ   أحدنا  فال   جاز  عاملًا  نعلمه  مل  وإذا  معتقدًا،  نعلمه 

 ما ذكروه.  سبيل إىلٰ 

يف أنَّ القول بأنَّ  هة  ه ال شب: اعلم أنَّ -  وباهللا التوفيق  -اجلواب  

من علم شيئاً من املعلومات بدليل نظر فيه أوجب له ذلك العلم  

يعلمه بدليل آخر إذا اجتمع مع القول بأنَّ وجه النظر    ال يصحُّ أنْ 

تقدُّ  مع  املرتادفة  األدلَّة  ذلك  يف  أنَّ  ليُعَلم  هو  إنَّام  بمعلوم  العلم  م 

ُيعَلم دليالً  ، ألنَّ تناىفٰ املنظور فيه دليل مناقضة وقول ي إنَّام   الدليل 

أنْ  جيوز  فكيف  العلم،  عنده  حصل  إذا    إذا  الثاين  الدليل  يف  نعلم 

 نظرنا فيه أنَّه دليل وما حصل لنا عنده علم؟

يقوٰى  أنْ   والذي  النفس  فعلمه   يف  يشء  يف  نظر  من  إنَّ  يقال: 
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أنْ  قد جيوز  الدليل  إىلٰ   من طريق  يفيض  آخر  دليل  لم لعا   ينظر يف 

ننظر يف طريقة إثبات    ون عاملًا من طريقني، مثال ذلك: أنْ به، ويك

حدوث األجسام فنعلم هبذه الطريقة    فيها عىلٰ   األعراض ونستدلَّ 

الطريقة األُخرٰى  ننظر يف  ثّم  حمَدثة،  فيها    أنَّ األجسام  نعتمد  التي 

أنْ   عىلٰ  اإلدراك  شأن  من  كلِّ   أنَّ  يف  بأخّص   يتعلَّق  مدركة  ذات 

إدراكه عىلٰ   افها، واجلسمأوص لوجب  قديًام  الصفة،   لو كان  هذه 

قديًام   ُيدِرك  ال  أنَّه  رضورًة  ُعلَِم  وإذا  أوصافه،  أخّص  من  ا  ألهنَّ

عىلٰ  فال مبنيَّة  الطريقة  وهذه  بحدوثه،  العلم  من  مقّدمات،   بدَّ 

اإلدراك   شأن  من  أنَّ  ومنها:  مدرك،  اجلسم  أنَّ  منها: 

بأخصِّ يتعلَّ ]]  ٣٢٥ [[ص/ الذا  ق  املدركة.أوصاف  ومنها:    ت 

 أوصافه. لكان كونه هبذه الصفة من أخصِّ  اجلسم لو كان قديامً   أنَّ 

مات ة هذه املقدّ ل صحَّ بالتأمُّ علم  فمتٰى    .ك قديامً درِ ال يُ   هومنها: أنَّ 

بدَّ  اعتقاداً   أنْ   فال  لنفسه  مل   ألنَّ   ،يفعل  وإذا  بقديم،  ليس  اجلسم 

 . ثاً دَ حم من كونه وهو موجود فال بدَّ  يكن قديامً 

  أنْ من    ة تلك املقدمات وعلمه هبا ال بدَّ ه مع صحَّ إنَّ   :ام قلناوإنَّ 

اعتقاداً  بقديم   هألنَّ   يفعل  إٰىل    أنَّ   ،ليس  له  ملجئ  ما ذكرناه  جمموع 

ثة  حمدَ  سبق ذواتاً تا مل  علم يف ذات أهنَّ  من فعل هذا االعتقاد، كام أنَّ 

له صفة الظلم أنَّ    علم يف فعل  نومحمَدثة،  ملجأ إٰىل اعتقاد كوهنا  

فعل اعتقاد   يف عقله من قبح ما له هذه الصفة إىلٰ   ملجأ بام استقرَّ 

علامً ب االعتقاد  ذلك  ويكون  الذي   قبحه،  الوجه  عٰىل  لوقوعه 

 ذكرناه.

قيل: كيف ينظر يف حدوث اجلسم بالدليل الثاين وهو عامل فإذا 

باليش  ؟لبالدليل األوَّ   بحدوثه منيمن  ءوالعلم  ف  ع  ولو  النظر  يه، 

 ينظر يف املشاهدات. ينظر فيام علمه جلاز أنْ  جاز أنْ 

احلقيقة نظراً  الثاين عٰىل  الدليل  ليس نظره يف  حدوث  يف    قلنا: 

أنْ   اجلسم شاك�   فيلزم  وإنَّ   ايكون  حدوثه،  مقدّ يف  يف  ينظر  مات  ام 

منهاب التي  الثاين  اإل  أنَّ   دليل  شأن  أنْ من  بأخصِّ يتعلَّ   دراك    ق 

أنَّ   ك،املدرَ   صافأو لكان كونه كذلك    قديامً   اجلسم لو كان  ومنها 

 اه.نَّا قد بيَّ أوصافه، وغري ذلك ممَّ  من أخصِّ 

يش يف  نظر  أنْ   ءوإذا  شاك�   فيجب  من    ايكون  ال  فيه  نظر  فيام 

أخّص  املدَرك  يف  يتناول  اإلدراك  أهل  يف  نظر  إذا  ألنَّه  غريه، 

أ  جيب  إنَّام  ذلك  يتناول  ال  أو  شا  نْ الصفات  تناول   اك� يكون  يف 

سائر   وكذلك  يموإنَّ الثاين،    الدليل  ماتمقدّ اإلدراك،  عٰىل تام  نع 

النظر ال    عامل به، أنَّ   وهو  ءيف يش  يكون ناظراً   الوجه الصحيح أنْ 

معنيَّ يتعلَّ  بوجه  فيه  املنظور  من  يتعلَّ ق  بل  الصفة،  هبل  أم    ق  ثابتة 

بني  ه  فكأنَّ   ؟منتفية هو  أهيِّ   عنوبحث    األمرينمتييل  الثابت، ام 

ينافيان وجه تعلُّ   مع ذلك، ألنَّ بدَّ من الشكِّ   فال ق  العلم والقطع 

من  .  النظر املانع  هو  يُ يفهذا  ما  ال  يعلمه،  فيام  الناظر  يف  ذكَ نظر  ر 

إٰىل العلم هبا،    دليل يفيضال  ه  ألنَّ ،  يف املشاهدات  ب من النظرتُ الكُ 

أنَّ  حيصل    ولوال  الثاين  الدليل  يف  باملالنظر  علم  عليه    دلولعنده 

أنْ  إثبات    لوجب  بدليل  األجسام  حدوث  علم  من  يكون 

األُ   ثمّ   عراض،األ الطريقة  يف  املبنيَّ نظر  كيفيَّ خرٰى  عٰىل  تناول ة  ة 

عراض  يف إثبات األ  شكٌّ   له]]  ٣٢٦عرض /[[ص  دراك متٰى  اإل

أنْ   أنْ  من  عاملاً   خيرج  األجسام،  يكون  يف  شكَّ   ألنَّ   بحدوث  ه 

بداللة    ، علمه بحدوثها من هذا الطريقر يفؤثِّ ام يُ حدوث األجس

يف إثبات   ٰى يشكَّ هبذا الدليل دون غريه حتَّ  لو انفرد كونه ناظراً   هأنَّ 

أو وأنَّ   األكوان  منها    حدوثها  أنْ خلاجلسم ال خيلو  من  يكون    رج 

ه إذا كان قد نظر يف الطريقة  وقد علمنا أنَّ   بحدوث األجسام.  عاملاً 

ثمّ  إثبات  كَّ ش  الثانية  أنْ   األكوان،  يف  من  خيرج  عاملاً   ال   يكون 

أنَّ  فلوال  األجسام،  قد  بحدوث  الثانية  حصول   الطريقة  اقتضت 

له   األوَّ ثاٍن  علم  الدليل  يف  الشبهة  مع  وجب  ملا  أنْ باملدلول   ل 

 . واضح، وهذا كونه عاملاً  يستمرَّ 

ز له  ه دليل وهو ال يتميَّ قيل: كيف يعلم يف الدليل الثاين أنَّ   فإنْ 

بحدوث األجسام    ه إذا كان عاملاً ألنَّ   ؟العلم له من جهته  حصول

يفعل   ه جيب أنْ عيتم أنَّ يف الدليل الثاين، وادَّ   نظر  ل ثمّ بالدليل األوَّ 

صحَّ  تكامل  عند  مقدّ لنفسه  اعتقاد  ماتة  الثاين  دوث حل  اً الدليل 

ممَّ  وهذا  يتميَّ األجسام،  ال  ألنَّ ا  له،  وعاملز  معتقد  بحدوث    ه 

بالناألجسا األوَّ م  أنَّ ظر  يعلم  فكيف  عٰىل    ل،  دليل  الثاين  الدليل 

عاملاً ؟  احلقيقة يكن  مل  من  ذلك جمرٰى  نظر يف    ثمّ   ءبيش  وال جيري 

له  يتميَّز  هاهنا    به، ألنَّ   ةً كن عاملتمل  بام    نفسه عاملاً   دليل عليه فوجد

 .حاصالً  يكنمل  حصول العلم بعد أنْ 

ماته فال ل مقدّ ثاين إذا تأمَّ ليل اليف الدينظر    قلنا: الناظر قبل أنْ 

عاملاً   أنْ   بدَّ  ت  تٰى ا مبأهنَّ   يكون  الناظر ذلك من حاهلا،   صحَّ وعلم 

  ه ال جيوز أنْ بحدوث األجسام، وأنَّ   علامً   يفعل لنفسه  أنْ   ه ال بدَّ فإنَّ 

املقدّ  بثبوت  العلم  له  ال  تها،  وصحَّ   ماتيتكامل  لنفسه  ثّم  يفعل 

اجلسم  علامً  أنَّ ،  بحدوث  يعكام  إثبات ه  طريقة  يف  النظر  قبل  لم 

أنَّ األ أنَّ   ه متٰى علمعراض وحدوثها    ذواتاً مل يسبق  اجلسم    الناظر 

بدَّ ثةً حمدَ  فال  اعتقاداً   أنْ   ،  لنفسه  حمدَ ألنَّ   يفعل  ذلك  ،  ثه  ويكون 
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علامً  بأنَّ   االعتقاد  العلم  فكان  الوجه،  علم   هلذا  هو  دليل  الدليل 

 يض إٰىل العلم.وجه خمصوص يفباملدلول عٰىل  قهبتعلُّ 

الثاين ال حيصل عنده علم، بأنْ   ومن قال: إنَّ    النظر يف الدليل 

ينظر يف  إنَّه    :قولكلمعنٰى    أيُّ ويقال له:  ،  عليه هذا الكالم  يضيق

أنَّه  الدليل الثاين   أنَّ وعليه    دليل ال يعلم املدلولليعلم   أنت تزعم 

بأنَّ  باملدلو  العلم  علم  هو  دليل  كان    ؟لالدليل  عندك    العلموإذا 

إنَّ   بأنَّ  دليل  بعد  الدليل  حيصل  العلم ]]  ٣٢٧[[ص  /ام  حصول 

فهذا باملدلول،  أبداً   للناظر  يعلم  ال  الثاين   أنَّ   الناظر  الدليل  هذا 

بدَّ و،  دليل الكُ   أنْ من    ال  ما يميض يف  أنَّ   بتُ يكون  بأنَّ   من   العلم 

 . واالختصار زالدليل دليل هو علم باملدلول فيه رضب من التجوُّ 

يفارقه العلم    أنْ من    ه دليل ال بدَّ العلم بأنَّ   يقال: إنَّ   وجيب أنْ 

وإالَّ  أنَّ يفقد    باملدلول،  يعرف  ال  من  املدلول  الدليل    علم  ذلك 

ة عٰىل املدلول من يعلم دالَّ  عليه، وقد جيهل كون هذه الطريقةدليل 

 .وأرصحفالذي ذكرناه أوضح  املدلول.

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠الشيخ الطويس (ت  /ق باالعتقادفيام يتعلَّ  داالقتصا

 ولِّد العلم:النظر يُ ]] ١٥٩[[ص 

يُ  أنَّه  أنَّه متٰى نظر يف  والذي يدلُّ عٰىل  العلم ما علمناه من  ولِّد 

رشوطه ١٦٠/[[ص    الدليل وتكاملت  يدلُّ  الذي  الوجه  من   [[

وإ وجب ذلك.  ملا  له  يكن مولِّدًا  مل  فلو  العلم،  نَّام  وجب حصول 

أنْ قلنا:   من زيد   إنَّ ذلك واجب ألنَّه حمال  الفعل  ة  ينظر يف صحَّ

وجوب حصول وتعذُّ  ويف  له،  مفارق  أنَّه  يعلم  ره عٰىل عمرو وال 

أنَّه متولِّد. ويدلُّ أيضًا عٰىل أنَّه مولِّد للعلم أنَّه يقع   ذلك دليل عٰىل 

دون العلم بحسبه، ألنَّ من نظر يف حدوث األجسام علم حدوثها 

من زيد علمه  الطب واهل الفعل  ة  إذا نظر يف صحَّ ندسة، وكذلك 

أنْ  دون  ذلك   قادرًا  عٰىل  يلزم  وال  الصفة.  بتلك  عمرًا  أنَّ  يعلم 

اإل ألنَّ  بحسبه،  العلم  حيصل  وأنَّه  معنًاإلدراك  ليس  . ىدراك 

فل معنًوأيضًا  والعلم مرتفع ولو كان    حلصل  ىو كان  البهيمة،  يف 

ا نعلم أنَّ العلم يكثر بكثرة  نَّ إوأيضًا ف   كلِّ حاٍل.مولِّدًا حيصل عىلٰ 

أنَّ الرضب  بقلَّته، فجرٰى جمرٰى الرضب واألمل، فكام  ويفل  النظر 

 النظر.  مولِّدًا لألمل، فكذلك

م   فإنْ  أهنَّ مع  ملخالفيكم  لولَّده  العلَم  النظُر  ولَّد  لو  قيل: 

 ينظرون كنظركم. 

مل حيصل هلم العلم    لعلم، فلامَّ قلنا: لو نظروا كنظرنا لولَّد هلم ا

أخلُّ  م  أهنَّ خيلُّ علمنا  مل  م  أهنَّ فرضنا  ومتٰى  رشائطه،  من  برشط  وا  وا 

م يكابرون.  بيشء من ذلك فهم عاملون إالَّ أهنَّ

يُ ١٦١[[ص  / ال  والنظر  لقبح  ]]  ولَّده  لو  ألنَّه  اجلهل،  ولِّد 

كلِّ  يُ النظر  ما  وقد علمؤدِّ ه، ألنَّ  قبيح،  القبيح  إٰىل  كثري  ي  حسن  نا 

يُ  قلنا:  وإنَّام  األنظار.  بني ؤدِّ من  يفصل  ال  الناظر  ذلك ألنَّ  إٰىل  ي 

ي إٰىل اجلهل، وكان ينبغي  ي إٰىل العلم وبني النظر املؤدِّ النظر املؤدِّ 

 ه.يقبح ذلك كلُّ  أنْ 

*   *   * 

 ): ٦أو  ٥إبراهيم بن نوبخت (ق  /يف علم الكالم الياقوت

ا]]  ٤٧[[ص   األفعال  منَّلّ توملوتقع  لتوجُّ أيض  ادة  األمر ًا،  ه 

وأصل   ال  وكيف  والرتك،  الفعل  إٰىل  الظلم والنهي  وهو  القبائح 

 د. والكذب متولّ 

*   *   * 

التولُّ   وإلزام]]  ٦١[[ص   لنا يف  دفعاً اخلصم  حصال   وجذباً   د 

مقدوراً   معاً  باطل، ألهنَّ   فكان  قادرين  واحد بني  ام بمنزلة شخص 

 اه، كام نشاهده.نَّظن ام وإنْ ويستحيل وقوع االنتقال هب

*   *   * 

 ): هـ٧عجالة املعرفة/ حمّمد بن سعيد الراوندي (ق 

إمَّ ]  ]٣٤ص  [[ خيلو:  ال  الكامل  إٰىل ذلك  أنْ والطريق  يفعله    ا 

أنْ  [أ]و  إليهعلِّ يُ   هو،  الطريق  أنْ .  منا  ا  إمَّ خيلو:  ال  هو  يفعله   وما 

الً    -يفعله   عًا، أو خيلق  عل خمرتَ ك الفٰى ذلء، وُيسمَّ ال من يش  -أوَّ

 شيئًا من يشء، وهو املتولِّد.

املتولِّ واملخرتَ  مبدأ  يكون  بدَّ د، ألنَّ ع  ال  أوَّ   وأنْ   ه  ثّم الً يبتدئ   ،

 . خيلق منه شيئاً 

أنَّ املالئكة مأل خلقهم اهللا تعاٰىل ال عن    -حينئٍذ    -فقد عرفت  

ئكة جعل املال  ،ركنه قدرة البرش ال يبلغ أدنٰى أث   علم أنَّ امَّ ـ، ليشءٍ 

املتولِّ  ذكرهم  واسطة  الذين  وهم  محلة  اهللا  دات،  من  كتابه:  يف 

وُس  ممَّ كَّ عرشه  وغريهم،  واملرسالت  والذاريات  سامواته  ال  ان  ن 

إالَّ  قال:    ،تعاىلٰ اهللا    يعلمهم    َومَ ...  كام 
�

إِال  
َ

َر��ك  
َ
ُجنُود ُم 

َ
ل
ْ
ع

َ
� ا 

ثِّر:  ...ُهوَ   . ] ٣١[املدَّ

*   *   * 

 ): هـ٧٢٦ (ت ة احليلِّ م/ العالَّ هنج احلقِّ 

 د من الفعل من مجلة أفعالنا:املتولّ  ]]١٣٢[[ص 

 : ديف التولُّ  :املطلب السادس عرش
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د من أفعالنا مستند إلينا. وخالفت  املتولّ   ة إٰىل أنَّ ذهبت اإلماميَّ 

السُّ  فزعم    ،مذهب   بوا يف ذلك وذهبوا كلَّ وتشعَّ   ،ة يف ذلكنَّأهل 

فهو من طبع    ، اإلرادة وما حيصل بعدها  للعبد إالَّ ه ال فعل  معمر أنَّ 

املعتزلة  ،املحلِّ  بعض  إالَّ   :وقال  للعبد  فعل  الفكرال  قال   ،  و 

وما جياورها فهو    ،قدرته   ما يوجد يف حملِّ ال فعل للعبد إالَّ   :امالنظَّ 

املحلِّ  بطبع  أنَّ واقع  إٰىل  األشاعرة  وذهبت  اهللا املتولّ   .  فعل  من  د 

 تعاٰىل. 

ا  فإنَّ   ،عاقل  هو معلوم بالرضورة عند كلِّ   ما  لُّ لف الكوقد خا

د كاملبارش كالكتابة والبناء والقتل  عٰىل املتولّ   نستحسن املدح والذمَّ 

ومن   ،افرع عٰىل العلم بالصدور عنَّ  وحسن املدح والذمِّ   ،وغريها

حسن والبن١٣٣َّ/[[ص    كابر يف  الكاتب  مدح  املجيدين يف ]]  اء 

 .ر مقتٰىض عقلهفيها فقد كابصنعتهام البارعني 

*   *   * 

مة احليلِّ  /أنوار امللكوت  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 : د العلمولِّ النظر يُ  نَّ  أيف :املسألة الثانية عرش]] ٢٤[[ص 

 باهتا. دة ملسبَّ سباب املولِّ د العلم كسائر األولِّ قال: والنظر يُ 

 :ذلك قول: اختلف الناس يفأ 

 العلم.د ولِّ حيح يُ فقالت املعتزلة: النظر الص

عقيبه    نَّ إ  :شاعرةألا  توقال حيصل  من ٰى مجربالعلم  العادة   

 ات. تعاٰىل كالعاديَّ اهللا فعل 

العلم ما يلزم النظر   نَّ إمام احلرمني:  إو  بو بكر الباقالينأ وقال  

 د عنه.مل يتولَّ  نْ إو واجباً  لزوماً 

لنا    ذا نظرنا حصلإا نعلم  نَّ أت املعتزلة ب]] واستدلَّ ٢٥[[ص  /

ع النظرالعلم  هذا  نطلبه    أي  ،ند  الذي  باملدلول  العلم  لنا  حيصل 

فوجب   دليله،  يف  متولّ   نْ أ بالنظر  األ  داً يكون  كسائر  سباب  عنه 

 بات. واملسبَّ 

اهللا ر فيه هو  فيكون املؤثِّ   ،العلم ممكن  نَّ أشاعرة بت األواستدلَّ 

 . فعالوسيأيت بطالن كالمهم يف باب األ ،تعاىلٰ 

عٰىل   فاسالتذكُّ وقياسهم  وال  ر  اليقني،  يفيد  ال  اخلصم  إد  لزام 

أل بالقياس،  القول  تقدير  بالتولُّ   نَّ عٰىل  يقولوا  مل  يف  املعتزلة  د 

ألالتذكُّ  حيصل    نَّ ر،  قد  فيه  املمن  العلم  قصد  بخالف  تذكِّ غري  ر 

القياس، وت هذه العلَّ صحَّ   نْ إالنظر، ف    منعوا احلكم يف الَّ إة بطل 

 صل.األ

*   *   * 

 :املتولّدات يف :ة اخلامسةاملسأل ]]١٤٢[[ص 

منَّتقال:   املتوّلدة  األفعال  أيضاً قع  والنهلتوجُّ   ،ا  األمر  إٰىل   يه 

والرتك الكذب    ،الفعل  و  الظلم  وهو  القبائح  وأصل  ال  وكيف 

 ؟ متوّلد

ثه العبد  دِ مني هو الذي ُحي قول: املبارش من األفعال عند املتكلِّ أ 

جيتولّ وامل  ،قدرته  حملِّ   يف  ابتداءً  ما  سواء د  املبارش  من  حدوثه  ب 

يفولَّ ت خارجاً   حملِّ   د  أو  كالعلم  حرَّ   القدرة  إذا  كام  جسامً عنها    كنا 

 بأيدينا. 

هل هو من فعل العبد كاملبارش    ،املتوّلد  مون يف واختلف املتكلِّ 

 ؟ أم ال 

د من فعل العبد فهو فعل  ما تولَّ  كلَّ  إٰىل أنَّ   ففذهب املصنِّ

املتوّلد عن املبارش عن الفعل امل  دسواء تولَّ   ،له أو عن  وهو    ،بارش 

 مذهب مجهور املعتزلة.

النظَّ  إنَّ وقال  إالَّ ام:  يفعل  ال  يفه  يوجد  ما  وما    حملِّ     قدرته، 

 .يتجاوزه فهو واقع بطبع املحلِّ 

أنَّ املجربِّ   توذهب إٰىل  من    ة  املتوّلدة  وليس   ،تعاىلٰ اهللا  األفعال 

 املبارش.  كام قالوه يف ،للعبد فيها كسب

إسحاق    حتجَّ ا أبو  باإلحسان  املكلَّ   بأنَّ   الشيخ  مأمور  ف 

الظلم  يٌّ ومنه متوّلدان  ]]١٤٣[[ص  /  ،عن  يفعل   ،ومها  وال 

  مع القدرة. إالَّ والنهي األمر 

أصل القبائح    الشيخ استبعد عدم استناد املتوّلد إلينا بأنَّ   ثّم إنَّ 

قبحاً  متولّ   وأشّدها  ومها  والكذب،  الظلم  يُ   ،دانهو  نفٰى  فكيف 

 فإنَّ   ،بل هنا أظهر  ،عليها  ا املدح والذمُّ ه حيسن منَّوألنَّ   ؟ااملتوّلد عنَّ

وغريها  القتل  عٰىل    الذمَّ  الكتابة  عٰىل  واملدح  الشتم  من  وغريه 

 عليه. أعرف عند العقالء من املدح عٰىل املبارش والذمِّ 

بأنَّ احتجُّ  بكفَّ وا  جسم  التصق  إذا  أحدمها    ذبهوج  ِن،يْ قادرَ   يه 

اآلخرح من  أوٰىل  بأحدمها  احلركة  وقوع  فليس  اآلخر،  دفع   ،ال 

 رين عٰىل أثر واحد. لزم اجتامع املؤثِّ وإالَّ  ،ووقوعها هبام حمال

قوَّ  للتجزيةواجلواب:  قابلة  اجلسم  يغلب   ،ة  القادرين  فأحد 

اآلخر واآلخر  األجزاء،  من   ،بعض  أقوٰى  هبام  احلركة  وحصول 

بأحدمها لسالوو  ،حصوهلا  ذلك  عند ال  اجلسم  حركة  وت 

  ، عند صدورها عن قادرين[حركته]  د هلا  جعن قادر وا  اصدوره

 .، وذلك باطل قطعاً ٰى خرومل يكن أحدمها أشّد من األُ 

*   *   * 
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املتوّلدة  ]]  ١٩٥[[ص   األفعال  كانت  لو  اخلامسة:  الشبهة 

مؤثِّ  اجتامع  لزم  إلينا  واحد،  مستندة  أثر  عٰىل   ،لباطوالتايل  رين 

نسان حال إاجلزء الواحد إذا جذبه  ة: أنَّ بيان الرشطيَّ  مثله. مفاملقدَّ 

  ال   ،تستند احلركة إليهام وهو قول باالجتامع  ا أنْ فإمَّ   ،ما دفعه غريه 

منهام واحد  إىلٰ إٰىل  أو  املطلوب.  وهو  منهام  ،  اآلخر  واحد   ،دون 

 ح.وهو ترجيح من غري مرجِّ 

فاحلركة احلاصلة   ،ة والضعفاحلركة قابلة للشدَّ  أنَّ   :واجلواب

وجمموعهام هو    ،ة ال يمكن حصوهلا بأحدمهاهبام هلا نوع من الشدَّ 

يف   ،ةالعلَّ  استبعاد  العلَّ   وال  هنا    ،ةتركيب  الشخصان  يكون  و 

أثَّ  إذا  واحد  شخص  معيَّ بمنزلة  حركة  وقوع    ،نةر  ويستحيل 

معاً  هبام  أنَّ   االنتقال  معنٰى  علَّ   كلَّ   عٰىل  تامَّ واحد  يفة  ل االنتقا  ة 

 . هذه الصورة كام نشاهده يف ،ا استناده إليهامظننَّ وإنْ هبام، احلاصل 

قوله  نْ أ ويمكن   (يكون  وإنْ :  هبام  االنتقال  وقوع    ويستحيل 

نشاهدهظننَّ كام  جواٍب   )اه  إٰىل  الشبهة  ثانٍ   إشارة  هذه    ، عن 

 الف  ،احلركة يشء واحد  ألنَّ   ،منع وقوع االنتقال هباما نأنَّ وتقريره:  

هبام وكلُّ   ،يقع  املثال  من  نشاهده  غري    وما  حركة  له  منهام  واحد 

إٰىل حيِّ  له  إليهز غري احليِّ حركة صاحبه وناقل   ،ز الذي نقله اآلخر 

 جيتمعان عٰىل أثر واحد.ال  وحينئذٍ 

*   *   * 

مة احليلِّ  /كشف املراد  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 :ديف املتولّ  :املسألة السابعة]] ٤٣٠[[ص 

وقال املدح:  املتولِّ   والذمِّ   حسن  بإضافته  عٰىل  العلم  يقتيض  د 

 إلينا. 

إٰىل املبارش  ل  فاألوَّ   .واملخرتع  ، دواملتولّ   ،أقول: األفعال تنقسم 

احلادث   حملِّ   بالقدرة   ابتداءً ]  ]٤٣١ص  [[/هو  هو يف  والثاين  ها. 

عن   الصادرة  كاحلركة  آخر  فعل  بحسب  يقع  الذي  احلادث 

األوَّ مُّ َس يُ و  ،بسبَّ امل  ونه مُّ َس ويُ   ،االعتامد سبباً ون  كان    سواءً   ،ل 

حادثاً  حملِّ   يف حملِّ   الثاين  أو يف غري  يُ القدرة  ما  ل ال فعَ ها. والثالث 

خمتصُّ فاألوَّ   .ملحلٍّ  خمتصٌّ   ،بنا  ل  تعاىلٰ   والثالث  والثاين   ،به 

 . مشرتك

أنَّ  املتولّ   واعلم  يف  اختلفوا  الالناس  أم  بنا  يقع  هل    ؟ د 

املعتزل أنَّ فجمهور  عٰىل  كاملبارش   هة  فعلنا  معمر   .من  ال  إنَّ   :وقال  ه 

وما عداها من احلوادث فهي واقعة بطبع    ، اإلرادةفعل للعبد إالَّ 

اإلرادة  ،املحلِّ  فيه  توجد  القلب  يف  جزء  عنده  وما    ،واإلنسان 

املحلِّ  طبع  إٰىل  يضيفه  آخرون  .عداها  إالَّ   :وقال  للعبد  فعل    ال 

املعتزلة.  ،الفكر بعض  إس  وهم  أبو  النظَّ وقال  فعل    إنَّ   :امحاق 

واإلنسان عنده   ،اإلنسان هي احلركات احلادثة فيه بحسب دواعيه

اجلملة يف  منساب  يشء  حركات    ،هو  واالعتقادات  واإلرادة 

يُ   ،القلب منفصالً وجَ وما  فإنَّ   د  وغريها  كالكتابة  اجلملة  من  عن  ه 

ثه دِ ما ُحي نسان هو  فعل اإل  إنَّ   :. وقال ثاممةفعله تعاٰىل بطبع املحلِّ 

 ،ث لهالقدرة فهو حادث ال حمدِ   ٰى حملَّ ا ما تعدَّ فأمَّ   ،قدرته  يف حملِّ 

 د من فعله تعاٰىل.املتولِّ  :وفعل ال فاعل له. وقالت األشعرية

إٰىل الرضورة املقام  هذا  التجئوا يف  املعتزلة  من  ا  فإنَّ   ،واجلامهري 

املتولّ  استناد  واحلركنعلم  كالكتابة  إلينا  مدات  وغريمها  ن ات 

 . ه كام يف املبارش ا مدح الفاعل وذمُّ وحيسن منَّ ،الصنائع

والذمِّ   استدلَّ     فواملصنِّ املدح  بأنَّ   بحسن  العلم  ا  عٰىل 

للمتولّ  عليهفاعلون  ال  االستدالل الرضوريَّ   ألنَّ   ،د  جيوز  ال  ات 

رضوريَّ   ،عليها كوهنا  عٰىل  االستدالل  جيوز  هذا  نعم  يكن  مل  إذا  ة 

 . اوري� احلكم رض

أنَّ ومجا إٰىل  ذهبوا  املعتزلة  من  كسبيعة  بحسن واستدلُّ   ، ه  وا 

مرشوط  حسن املدح والذمِّ  ألنَّ  ،فلزمهم الدور ،عليه املدح والذمِّ 

إلينا إلينا مستفاداً   ،بالعلم باالستناد  منه لزوم    فلو جعلنا االستناد 

 الدور.

 .قال: والوجوب باختيار السبب الحٌق ] ]٤٣٢ص [[/

ه جوابأقول:  إ  ذا  يُ عن  هناورَ شكال  أنْ   ، د    إنَّ   :يقال   وهو 

وجوده وعدمه   املقدور هو الذي يصحُّ   ألنَّ   ،د ال يقع بقدرتنااملتولّ 

عند اختيار السبب    ألنَّ   ،ديف املتولّ   وهذا املعنٰى منفيٌّ   ،عن القادر

 . حةفال يقع بالقدرة املصحِّ  ،بجيب املسبَّ 

بب وجوب  تيار السد اخب عنالوجوب يف املسبَّ   أنَّ   :واجلواب

أنَّ   ،الحق والداعي  كام  القدرة  وجود  عند  جيب  وعند   ،الفعل 

وجوباً   فرض يُ   الحقاً   وقوعه  والقدرةؤثِّ ال  الذايت  اإلمكان  يف   ،ر 

 فكذا هنا. 

 عليه ال عٰىل اإلحراق. يف إلقاء الصبيِّ  قال: والذمُّ 

هلم  شبهة  عن  جواب  هذا  والذمَّ   أنَّ   : وهي  ،أقول:  ال   املدح 

عٰىل  دالَّ ي املتولّ ن  باستناد  إليناالعلم  نذمُّ فإنَّ   ،د  املتولّ   ا  وإنْ عٰىل    د 

غرينا إٰىل  استناده  نذمُّ فإنَّ   ،علمنا  الصبيَّ   ا  ألقٰى  إذا    من  النار  يف 

 . ق هو اهللا تعاىلٰ رِ كان املح احرتق هبا وإنْ 

اإلحراق  الذمَّ   أنَّ   :واجلواب عٰىل  ال  اإللقاء  عٰىل    فإنَّ   ،هنا 
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م تعااإلحراق  اهللا  من ىلٰ ن  عليه  يشتمل  ملا  حسن  اإللقاء  عند   

الصبيِّ  لذلك  وعدم    ،األعواض  العادات  مراعاة  من  فيه  وملا 

األنبياء زمان  غري  يف  ال    ،انتقاضها  رشعي  حكم  الدية  ووجوب 

بالفعل ختصيصه  وإنْ   فإنَّ   ،جيب  الدية  يلزمه  للبئر  كان    احلافر 

 الوقوع غري مستند إليه.

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ (ت  مة احليلِّ العالَّ  /لفهممعارج ا

 : لعلماة إفادة النظر كيفيَّ يف ]] ٢٦[[ص 

تولُّ  عادةً داً قال:  وقيل:  ممكنألنَّ   ،.  وقيل:    .ه  ضعيف.  وهو 

 وهو قريب. .واجب غري متوّلد

املتكلِّ  اختلف  كيفيَّ أقول:  يف  للعلممون  النظر  إفادة  فقالت  ة   ،

إنَّ  يُ املعتزلة:  العلمولِّ ه  يص  كلَّ   ألنَّ   ،د  ال  فعل  احليوان  من  در 

يُ بتوسُّ  مبارشةً مُّ َس ط  بتوسُّ   وكلُّ   .كاالعتامد  ونه  عنه  يصدر  ط  ما 

تولُّ مُّ َس يُ  بتوسُّ   داً ونه  عنه  االعتامدكاحلركة  منه   .ط  حيصل  فالناظر 

ط النظر، فهو متوّلد، وهو واجب وجوب املعلول عند  العلم بتوسُّ 

 ة. ة التامَّ العلَّ وجود  ]]٢٧[[ص /

ألنَّ إنَّ   األشاعرة:لت  وقا بالعادة،  أنْ   ه  مؤثِّ   مذهبهم  يف ال  ر 

إالَّ  اليشءُ اهللا    املمكنات  قارن  فإذا  اليشءَ تعاٰىل،  يكون    دائامً     ال 

مؤثِّ  بل    راً أحدمها  اآلخر،  بخلقاهللا  يف  عادته  أجرٰى  ذلك    تعاٰىل 

العلم  ال خيلق اليشء عقيب اآلخر عٰىل سبيل اإلمكان. ويمكن أنْ 

 . نظر الصحيحعقيب ال

اهللا  العلم من    إشارة إٰىل استدالهلم عٰىل أنَّ   )ه ممكنألنَّ (وقوله:  

بعض املمكنات     أنَّ بنيِّ ا سنُألنَّ   كان هذا القول ضعيفاً   اموإنَّ   .تعاىلٰ 

 تعاٰىل.اهللا واقعة ال من 

احلرمنيو وإمام  بكر  أبو  القايض  أنَّ   ذهب  الزم    إٰىل  العلم 

لزوماً  عنه  هلكنَّ  ]]٢٨  [[ص/  ،واجباً   للنظر  متوّلد  وهذا    .غري 

 القول ال بأس به.

 ر والنظر: يف الفرق بني التذكُّ 

 وبينهام فرقان. ،ر وهمقال: وقياسهم عٰىل التذكُّ 

أنَّ  بالتولُّ   وا قولاألشاعرة ردُّ   أقول: اعلم  د بالقياس، املعتزلة 

أنَّ  يُ التذكُّ   وتقريره:  اتِّ ولِّ ر ال  العلم  النظر    ،فاقاً د  مولِّ فيكون  د  غري 

عٰىل   .ال يفيد اليقني  هألنَّ   ،وهذا القياس وهم  .لعلم بالقياس عليهل

 ا عٰىل تقدير ثبوته فال.عٰىل تقدير عدم الفرق، أمَّ  ام يتمُّ القياس إنَّ   أنَّ 

ام حيصل من غري  ر ربَّ التذكُّ   فإنَّ  ،ر والنظر حاصلوالفرق بني التذكُّ 

ُحي   ،عنه  ون متوّلداً ر، فالعلم التابع له ال يك قصد املتذكِّ  اهللا  ثه  دِ بل 

هذا الفرق   صحَّ   فإنْ   .ام حيصل بقصد الناظره إنَّ ا النظر فإنَّ تعاٰىل. أمَّ 

وإالَّ  القياس،  األصلبطل  يف  احلكم  منعوا  و  إنَّ ،  ر  التذكُّ   قالوا: 

 د العلم كالنظر.ولِّ يُ 

*   *   * 

مة احليلِّ  /تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

عقيب  العل  وحصول]]  ٨٤[[ص   واجبم   ،الصحيح 

أفعال العباد   ألنَّ   ،ةلألشعريَّ   ف بالرضورة، خالفاً الستحالة التخلُّ 

 [و]سيأيت.  ،والصغرٰى كاذبة .مستندة إليه تعاٰىل، فحصوله عاديٌّ 

املعتزلة التوليد  :وقالت  سبيل  الناظر ألنَّ   ،عٰىل  من  حيصل  ه 

معبتوسُّ  واحدة  طريقة  عٰىل  بحسبه  لوقوعه  النظر،  سالمة   ط 

النظر يف احلدوث حيصل منه نتيجة احلدوث،   ال، بمعنٰى أنَّ األحو

النبوَّ  مثالً ال  التذكُّ   .ة  عٰىل  األشاعرة  عدم  وقياس  عٰىل  املجمع  ر 

  ألنَّ   ،لزام لو قيل بهوال اإل  .لضعف القياس ،توليده ال يفيد اليقني

التذكُّ علَّ  يف  التوليد  عدم  غري ة  من  األوقات  بعض  يف  حصوله  ر 

الفرق، وإالَّ صحَّ   بخالف النظر، فإنْ ر  د املتذكِّ قص  منعوا  ت ظهر 

 حكم األصل.

فقوا عٰىل عدم توليده اجلهل، ا الفاسد، فقد اتَّ أمَّ ]]  ٨٥[[ص  /

ال حيصل له اجلهل بنظره   املحقَّ   وألنَّ   . لكان اجلاهل معذوراً وإالَّ 

املبطِ  شبهة  باملبطِ   .ليف  يفوينتقض  نظر  لو  املحقِّ   ل  بفال  ،دليل    دَّ  

ة ترتيبه وهو جزؤه ة النظر بصحَّ ة املقّدمات وصحَّ يَّ تقاد حقّ من اع

املاديُّ وصحَّ   ،الصوريُّ  وهي اجلزء  مقّدماته  بفسادمها   ،ة  وفساده 

أحدمها فساد  بدَّ   .أو  األوَّ   وال  وإالَّ من  يف ل،  العقالء  لشارك   

وال    .للمحلِّ   ومها متغايران تغاير احلالِّ   .ات وانتفٰى الغلطالنظريَّ 

 .ة ال مطلقاً ه ثابت بني األجزاء املاّديَّ ألنَّ  ،تسلسل

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤(ت  ين العبيديلعميد الدِّ  /هوتإرشاق الالَّ 

املصنِّ]]  ٤٣[[ص   مولِّ (قال)  (والنظر  كسائر  ف:  للعلم  د 

 باهتا). دة ملسبَّ األسباب املولِّ 

 .إٰىل آخره ...)يف ذلك َف لِ : (اختُ )هدام ظلُّ (قال الشارح 

اعلم توسُّ   أنَّ   أقول:  بال  القادر  الصادر عن  آخر  الفعل  أمر  ط 

له:  القادر)  مبارشاً (  يقال  لهوبتوسُّ   ،كاعتامد  يقال  آخر  أمر  :  ط 

 كاحلركة للحيوان بواسطة االعتامد.  )متوّلد(

له  حصل  النظر  عقيب  للناظر  احلاصل  العلم  املعتزلة:    قالت 
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آخربتوسُّ  النظر  -  ط  متولّ -  أعني  فيكون  وحصو  داً ،  له  عنه، 

املسبَّ  حصول  وجوب  واجب  الصحيح  النظر   عن   باتعقيب 

مثالً   ،أسباهبا والتعب  والشبع  أسباهبا   كاألمل  حصول  عند 

واحلركة واألكل  معدوماً   وألنَّ   .كالرضب  كان  عدم   العلم  عند 

له، فحصل لنا من ذلك    عند وجوده وحصل مناسبًا   دَ جِ النظر ووُ 

 ة فيه.ه علَّ حدس أنَّ 

األوقال إت  بمجرٰى نَّ شاعرة:  عقيبه  حيصل  وذلك    ه  العادة، 

ألنَّ   ألنَّ  ممكن،  النظر  عقيب  احلاصل  حمدَ العلم  ممكن    وكلُّ   ،ثه 

[أو]   تعاٰىل يفعل ذلك دائامً    كان اهللاامَّ ـ، ولتعاٰىل ابتداءً   فهو فعل اهللا

 .يف األكثر صار معتاداً 

يلزم    العلم  : إنَّ وإمام احلرمني اجلوينيُّ   وقال أبو بكر الباقالينُّ 

لزوماً  يتولَّ   وإنْ   واجباً   النظر  عنهمل  فخر    . د  القول  هذا  واختار 

قويل  وهو خمالف لكلِّ   ،ينالدِّ  من  ا أمَّ   .املعتزلة واألشاعرة  واحد 

إنَّ فألهنَّ   ،املعتزلة يقولون:  يتولَّ   م  النظرالعلم  عن  وهؤالء   ،د 

التولُّ  مل يوفألهنَّ   ،ا األشاعرةأمَّ   .ديمنعون  إذجبوهم  جيب عٰىل ال    ، 

م،  تقدَّ   ]] ٤٤[[ص  /  وهذا العلم من فعله كام ،تعاٰىل فعل يشء  اهللا

ا  وجيعل عدم خلقه العلم عقيب النظر إمَّ   ،ال ينفعله  فمن اجلائز أنْ 

 .وهؤالء يوجبونه ،أو ويلٍّ  معجزة لنبيٍّ 

  لكلِّ   ة األشاعرة: املنع من كونه تعاٰىل فاعالً واجلواب عن حجَّ 

 ] األفعال. غري واسطة، وسيأيت ذلك يف [باب من اءً ات ابتداملمكن

التذكُّ  عٰىل  (وقياسهم  باطلقوله:  آخره  ...)ر  إٰىل    ،إٰىل  إشارة 

تولُّ حجَّ  عدم  عٰىل  األشاعرة  النظر  ة  عقيب  احلاصل  العلم  د 

ر غري متوّلد عنه  يقال: العلم عقيب التذكُّ   وهي أنْ   ،الصحيح عنه

 ر بالقياس عليه.اصل عقيب النظ، فكذا العلم احلفاقاً اتِّ 

أنَّ  املسمَّ   واجلواب:  وهو  القياس  من  النوع  بالتمثيل هذا  ٰى 

ه  ك به عند خلوِّ ضعيف ال يفيد اليقني عند حصول اجلامع، فام ظنُّ

هاهنا  عن قوله    .اجلامع كام هو  تقدير  إلزام اخلصم عٰىل  يفيد  وال 

حجَّ بصحَّ  وكونه  القياس  العقليَّ   ةً ة  وذلك  يف    -   اخلصم  ألنَّ ات، 

 لكونه حيصل له  ر العلم إالَّ مل يقل بعدم إفادة التذكُّ  -  أعني املعتزيل

يتمُّ   ،وهذا املعنٰى غري موجود يف النظر  .رمن غري قصد املتذكِّ   فال 

فإنْ  العلَّ صحَّ   اإلحلاق،  هذه  القياست  يصّح  مل  يف   ،ة  لعدمها 

اوإالَّ   ،الفرع كون  منعوا  أي  األصل،  يف  احلكم  منعوا  ال لتذكُّ   ر 

 د العلم.ولِّ يُ 

*   *   * 

 :][املسألة اخلامسة: يف املتولّدات]] ٣٢٧[[ص 

املتولّ   قال (تقع األفعال  منَّاملصنِّف:  والنهي ا، لتوجُّ دة  ه األمر 

القبائح   وأصل  ال  وكيف  والرتك،  الفعل  الظلم   -إٰىل  وهو 

 د؟). متولّ  -والكذب 

ظلُّ  (دام  الشارح  األقال  من  (املبارش  املته):  عند  كلِّمني فعال 

آخر، (يف   ط فعلالعبد ابتداًء) أي من غري توسُّ   [هو] الذي ُحيِدثه 

يف حملِّ د ما جيب حدوثه عن املبارش سواء تولَّد  حملِّ قدرته، واملتولّ 

النظر، (أو خارجًا عنهالقدرة كالعلم) املتولّ  كنا د عن  ، كام إذا حرَّ

بأيدينا أغلب  جسًام  ألنَّ  اليد  وذكر  اإلنسان)،  ال    أفعال  هبا،  يقع 

به   ك  ُحترِّ قد  من األعضاء  فإنَّ غريها  هبا،  هذا احلكم  الختصاص 

يتعدَّ  ال  بام  املبارش  املتكلِّمون  ُيفرسِّ  وقد  مثالً.  حملَّ كالرجل   ٰى 

 اه ويتجاوزه.د بام يتعدَّ القدرة، واملتولّ 

املتولّ   قوله: يف  املتكلِّمون  العبد  (واختلف  فعل  من  هو  هل  د 

فكامل ال؟  أم  العبد بارش  فعل  من  تولَّد  كلَّام  أنَّ  إٰىل  املصنِّف  ذهب 

فهو فعل له سواء تولَّد عن فعل املبارش) كحركة اليد بسبب اعتامد  

ا واملتولّ املبارش عٰىل  للمبارش  ل  عند لتفسري األوَّ القلم  وكحركة  د، 

)  د عن مبارش (متولّ   فعل  ، (أو) تولَّد عنالكتابة عٰىل التفسري الثاين

الكرة  القلكحركة   وكحركة  ل،  األوَّ التفسري  عٰىل  الكتابة  عند  م 

الثاين التفسري  عٰىل  األرض  عٰىل  مجهور   باخلشبة  مذهب  (وهو 

 املعتزلة.

ام: إنَّه ال يفعل إالَّ ما يوَجد يف حملِّ قدرته) كحركة  وقال النظَّ 

يتجاوزه)   يده القلم٣٢٨/[[ص    (وما  كحركة  واقع  ]]  (فهو   ،

امل ومعنابطبع   ،( كة  حلِّ املتحرِّ لليد  مالصقًا  كان  إذا  القلم  أنَّ  ه 

ك  بطبعه ال بفعل الكاتب. حترَّ

ر إٰىل أنَّه ال فعل للعبد البتَّة إالَّ اإلرادة، وما حيدث وذهب معم

.  بعدها فهو واقع بطبع املحلِّ

أنَّ األفعال املتولّ (وذهبت املج إٰىل  ة  تعاٰىل، وليس ربِّ دة من اهللا 

 يف الفعل املبارش. قالوهيها كسب، كام للعبد ف

أبو إسحاق املصنِّف   ) عٰىل وقوع  ) رمحه اهللا تعاىلٰ (احتجَّ الشيخ 

املتولّ  منَّ األفعال  ع دة  ومنهيٌّ  باإلحسان  مأمور  املكلَّف  (بأنَّ  ن  ا: 

متولّ  (ومها  اتِّفاقًا،  مع  الظلم)  إالَّ  والنهي  األمر  يفعل  وال  دان، 

الشيخ استبعد عدم استناد  (ثّم إنَّ . عٰىل الفعل  قدرة) املأمور واملنهيِّ 

والكذب)،  املتولّ  الظلم  هو  قبحاً  وأشّدها  القبائح  أصل  بأنَّ  إلينا  د 

أكثر   متولّ فإنَّ  [ومها]  هلام،  فروع  فظاهر، القبائح  الكذب  ا  أمَّ   دان. 
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متولّ  أنواعه  فبعض  الظلم  ا  يستحقُّ  وأمَّ ال  ملن  والشتم  د كالرضب 

وليست  فع  ذلك،  تعاىلٰ من  اهللا  القبيح ل  صدور  الستحالة  عنه    ، 

م، فتعنيَّ صدورها من العبد.   تعاٰىل عٰىل ما تقدَّ

ا مكلَّفون برتك الظلم ا؟)، مع أنَّ د عنَّ: (فكيف ينفٰى املتولّ قوله

ذلك  كون  مع  إالَّ  ق  يتحقَّ ال  اليشء  برتك  والتكليف  والكذب، 

اهللا تعاٰىل   ُيكلِّفنا  أنْ املرتوك ممكن الصدور من املكلَّف، وإالَّ جلاز  

 برتك الصعود إٰىل السامء وتغيري الكواكب عن مواضعها.

منَّ حيسن  (وألنَّه  والذمُّ قوله:  املدح  األفعال    ا  عٰىل  أي  عليها) 

األفعال  عٰىل  والذمِّ  املدح  حسن  أي  أظهر)  هنا  (بل  املتولِّدة، 

الذمَّ  (فإنَّ  املبارشة،  األفعال  عٰىل  منه  أظهر  القتل    املتولِّدة  عٰىل 

كتابة  و يف  كام  الكتابة)  عٰىل  (واملدح  هلام  املستحقِّ  لغري  الشتم) 

كبناء  الصنائع)  من  (وغريها  النبويَّة  واألحاديث  املصاحف 

عٰىل   والذمِّ  املدح  من  العقالء  عند  (أعرف  والقناطر  املساجد 

 املبارش) كاالعتامد والنظر. 

سبب  ٣٢٩[[ص  / عٰىل  القدرة  فإنَّ  نظر،  وفيه   -الفعل  ]] 

عليه  أعني   الفعل  ذلك  وجود  يتوقَّف  ة    -ما  صحَّ يف  كافية 

تكليف برتك   إنَّام هو  الظلم والكذب  وتكليفنا برتك  به،  التكليف 

 سببهام.

بالذات،   مقصودين  لكوهنام  السبب  ذكر  و]أمهل  [ذكرا  وإنَّام 

بالنار،  فالنًا  ُحترق  تقول: ال  بالعرض، كام  السبب مقصود  وترك 

فاقًا، بل     عنه ليس نفسفإنَّ املنهيَّ  اتِّ ليس من فعله  إذا  اإلحراق، 

من  أخفٰى  ليس  املبارش  عٰىل  واملدح  النار.  يف  اإللقاء  وهو  سببه 

املتولّ   املدح أظعٰىل  املدح عٰىل اإليامن  فإنَّ  املدح عٰىل كلِّ د،  من  هر 

أنَّ اإليامن مبارش وكذا الذّم عٰىل الكفر، فإنَّه أظهر فعل متولّ    د مع 

 د مع أنَّه مبارش. قبيح متولّ ٰىل كلِّ ذمِّ عمن ال

ة عٰىل انتفاء الفعل املتولّ وا) أي املجقوله: (احتجُّ  ا: (بأنَّه  د عنَّربِّ

بكفَّ  جسم  التصق  إٰىل إذا  كه  حرَّ أي  أحدمها)  وجذبه  قادرين،  ي 

[له  اآلخر  حتريك  حال  أي  اآلخر)  دفع  (حال  جهته  جهته  عن   [

ل، (فليس وقو مها أوٰىل من اآلخر)، ع احلركة بأحد[إٰىل جهة] األوَّ

كلٍّ  فعل  وقعت   ألنَّ  فلو  الواقعة،  احلركة  يف  مستقلٌّ  سبب  منهام 

(ووقوعها  ح،  مرجِّ غري  من  الرتجيح  لزم  التعيني  عٰىل  بأحدمها 

وهو   واحد)،  أثر  عٰىل  املؤثِّرين  اجتامع  لزم  وإالَّ  حمال،  معًا  [هبام] 

مع هبام  وقوعها  امتنع  وإذا  أيضًا،  تحمال  وبأحدمها  وقوعها ًا  عنيَّ 

 بغريمها، وهو املطلوب.

ة   بقوَّ واملراد  للتجزئة)،  قابلة  اجلسم  ة  قوَّ (واجلواب:  قوله: 

يقتضيه  الذي  به  القائم  امليل  كلُّ   اجلسم  إذ  طبعه،  جسم    بحسب 

، وذلك امليل قابل للتجزئة إٰىل ما عند األوائل فهو ذو ميل طبيعيٍّ 

ك للجسمك، واملالقابل له كذلال يتناهٰى، كام أنَّ اجلسم   يوجد    حرِّ

القائم باجلسم، (فأحد القادرين    يللميل الطبيع  امضاد�   اميالً قرسي� 

القرسيِّ  بميله  ُحيِدثه   يغلب)  الطبيعيِّ   الذي  امليل  أجزاء)   ،(بعض 

احلركة هبام معًا) أي بالقادرين  ُل (والقادر اآلخر جزءًا آخر، وحتصُّ 

فُ  اللذين  امليلني  (أ بسبب  هبام  حصوهلام  ِعال  (من  أرسع  أي  قوٰى) 

حركة اجلسم عند    ]] لساوت٣٣٠/[[ص    بأحدمها، ولوال ذلك

ومل   قادرين،  عن  صدورها  عند  حركته  واحد  قادر  عن  صدورها 

 تكن إحدامها أشّد من األُخرٰى، وذلك باطل قطعًا.

الدِّ  فخر  ذكر  عقيب  ق  املحقِّ ذكره  اجلواب  هذا  أنَّ  ين واعلم 

ة و مبنيٌّ عٰىل ما ذهب إليه احلكامء من وجوب وه  املذكورة،  للحجَّ

جسم لكلِّ  االنقسامامليل  وقبوله  يتأتَّ   ،  وال  يتناهٰى،  ال  ما  ٰى إٰىل 

أ، وهلذا   ذلك عٰىل ما قاله املتكلِّمون من ثبوت اجلزء الذي ال يتجزَّ

ق   املحقِّ تعاىلٰ (حذف  اهللا  لفظة    )رمحه  بدهلا  وذكر  (اجلزء)،  لفظة 

فخر(اجلس إذا الدِّ   م)، ألنَّ  (لنا:  هكذا:  املذكورة  ة  احلجَّ أورد  ين 

دفعه  ما  أحدمها حال  وجذبه  وعمرو  بيد زيد  واحد  التصق جزء 

 اآلخر...) إٰىل آخره.

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /إرشاد الطالبني 

 ]:ة حصول العلم عقيب النظركيفيَّ [ ]]١١٣[[ص 

احليلِّ   قال مة  العالَّ العل][أي  وحصول  عٰىل  :  النظر  عقيب  م 

بالوجوب، كام يف غريه   للعلم الرضوري  العادة،  اللزوم ال  سبيل 

 شاعرة. لأل سباب، خالفاً من األ

ة حصول العلم  قول: اختلف العلامء يف كيفيَّ ]] أ ١١٤[[ص  /

الصحيح. النظر  األ  عقيب  من  نَّ إشاعرة:  فقالت  ألاهللا  ه  ه نَّ تعاٰىل، 

وكلُّ  فعل  ممكن فهو    ممكن،  العادةنَّ إواهللا.  من  بمجرٰى  بمعنٰى    ،ه 

أنْ اهللا    أنَّ  أجرٰى عادته  الصحيح،   تعاٰىل  النظر  العلم عقيب  خيلق 

متكرِّ نَّ أل وكلُّ ه  الوجود،  وأكثري  فهو  متكرِّ   ر  الوجود  وأكثري  ر 

فهو خارق للعادة   ر قليالً ر أو يتكرَّ ا ما ال يتكرَّ بمجرٰى العادة. وأمَّ 

بوانَّ إوقالوا:    .كاملعجزات ليس  أنْ ه  ه  نَّ [أل  ،تعاىلٰ اهللا  خيلقه    جب 

]. وهذا  تعاىلٰ اهللا  خيلقه    فعال بواجب أنْ وال يشء من األاهللا،  فعل  

 عٰىل أصلهم الفاسد، وسيأتيك بيان فساده. مبنيٌّ 
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املعتزلة:   تولُّ نَّ إوقالت  العبد  فعل  من  ألداً ه  وذلك  فعل    نَّ ، 

[عندهم  األالعبد  وجهني:  يُ وَّ ]  وهومبارشةً   ٰى سمَّ ل  يف    ،  كان  ما 

يُ   ،القدرة  حملِّ  الثاين  البدن.  يف  احلاصل  توليداً سمَّ كاالعتامد  ، ٰى 

حملِّ كاملتولّ  يف  احلاصل  االعتامد  عن  املفتاح    ،القدرة  د  كحركة 

وحصول العلم عندهم من القبيل الثاين،    .دة عن حركة اليداملتولّ 

يتولَّ نَّ أل أله  فعله،  والنظر  النظر،  عن  فاعل اعف  نَّ د  السبب    ل 

وللمسبَّ  قلنانَّ إب،  ألنَّ إ  : ام  السبب،  فاعل  النظر،   نَّ ه  هو  السبب 

أل العبد،  فعل  بسبب نَّ وهو  حيصل  وأنَّ   ه  وداعيه،  واجب قصده  ه 

املسبَّ  وقوع  كوجوب  حرارة  الوقوع،  يف  كام  سببه،  وقوع  عند  ب 

النار حصول  عند  حصوهلا  الواجب  من   ،النار  ذلك  وغري 

 أسباهبا. ا عند جب وقوعهبات الوااملسبَّ 

املصنِّ وقال:  واختاره  ف نَّ إف  اللزوم،  سبيل  عٰىل  نعلم  نَّ إه  ا 

أنَّ   أنَّ   رضورةً  متغريِّ   من علم  وأنَّ العامل  فمتغريِّ   كلَّ   ،  ه  نَّ إ حادث، 

 العامل حادث.  أنَّ ]] ١١٥/[[ص  يلزم عنهام علم ثالث، وهو

احلكامء:   يعدُّ   نَّ إوقالت  الصحيح  وا  النظر  لنتيجة الذهن، 

علتفا وجوباً ض  العالية  املبادي  من  وقول   .يه  قوهلم  بني  والفرق 

أنَّ األ من  شاعرة  عندهم  األاهللا  ه  وعند  بواسطة،  بال  تعاٰىل  شاعرة 

مام إ  الَّ إشاعرة،  ه واجب عند احلكامء، وجائز عند األ وأنَّ   .واسطة

 م أوجبوه.هنَّ إين الرازي والقايض، فاحلرمني منهم وفخر الدِّ 

  *   * * 

 ع:وللمزيد راج

 األفعال.

*   *   * 

١١٧  - اوا :ي  

 ):هـ٨٧٧)/ البيايض (ت ٣الرصاط املستقيم (ج 

 :بحث يف الوالء والرباء ]]٧٤[[ص 

 يَ : قال سبحانه وتعاىلٰ 
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 ]. ٢٢[املجادلة: 

أنَّ  سلف  الصادق  حممّ   وقد  إٰىل  أسند  حييٰى  بن  قوله    د 

إِيمَ :  تعاىلٰ  ِ�ُسوا 
ْ
ْم يَل

َ
َو� يَن آَمنُوا  ِ

�
مٍ ا�

ْ
ُهْم بُِظل

َ
 ]،٨٢[األنعام:    ا�

أي مل خيلطوه    ،ومل يلبسوه بظلم  ،د  ام جاء به حممّ «آمنوا ب :  قال

 .»بوالية فالن وفالن

نبَّ  النبيُّ وقد  عيلٍّ     ه  يف  بقوله  والرباء  الوالء  وجوب    عٰىل 

 .»عاداه  وعاد من ،من وااله والِ  مَّ هُ «اللَّ : مٍّ بخُ 

 .فهو كافر» كافراً  «من أحبَّ : وعن الصادق 

قالياً أو    ،نا غائباً «من جالس ل:  وعنه   أو وصل    ،مدح لنا 

 ،اأو عادٰى لنا ولي�   ،اأو واٰىل لنا عدو�   ،أو قطع لنا واصالً   ،لنا قاطعاً 

 . »فقد كفر بالذي أنزل السبع املثاين

ِ ِ� مَ   :»وعن أمري املؤمنني  
ْ

بَ�
ْ
ل
َ
 اُهللا �ِرَُجٍل ِمْن ق

َ
ا َجَعل

 .»هم وباآلخر عدوَّ  ،هبذا قوماً  بُّ ُحيِ  ]،٤[األحزاب:  َجْوفِهِ 

رجل له  أتوالَّ إينِّ   :وقال    ٰ وأتوىلَّ فالناً ك  «أنت :  فقال  ،وفالناً    

 .فانظر تعمي أو تبرص» ،اليوم أعور

 :شعراً  فقال احلمريي ]] ٧٥[[ص /

جلف رجل  املنرب   أتانا  عٰىل  واٰىف    وقد 

الداخل  الرجل  منكر   قوالً    فقال    بعضه 

حبَّ  الكّل لقد  يل  رسِّ    ب  أظهر يف  وما    ي 

اليوم  أنت  الطهر  أعور    فقال  بدا  قد    فيام 

أنْ فإمَّ  تعمٰى   ا  أنْ وإمَّ    ترٰى  تبرص   ا    ترٰى 

قلبني من  للمرء  أكدر    وما  وذا  صايف    ذا 

 : وقال أبو الربكات يف أخيه

وفاته بعد  النوم  يف  أيب     رأيت 

كلِّ   وعن  عنه  خالقي    مسلم  عفا 

فقا لقيت  ذا  ما  له  يل فقلت     ل 

فاعلم الطالبيِّ   بحبِّ   نجوت     ني 

حممّ  آل  األطهار  سوٰى     دفليس 

حبِّ فسلِّ   فرط  إليهم  تسلمم    ك 

يفَّ  ما  واهللا  له     شعرة   فقلت 

حبِّ   من    م املكرَّ   الويصِّ   ختلص 

أخي غريهم  أيب  يا  تواٰىل  قد     بٰىل 

جهالً وقدَّ   املقدَّ   م  غري    ممنه 

بع احلالل  أنت  أيب    ينهفقال 

 

 

آدموغريك    غري  ومن  غريي    من 
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 :وقال العوين

   همأهواهم وأهوٰى عدوَّ   قلَت   فإنْ 

املقرُّ   املتوقِّ   فأنت    فاجلاحد 

مذبذباً  اإلله  قال  كام     تعيش 

وتعلفتسخّ   احلامر  تسخري    ر 

النقَّ وِّ ُجي  طر� دك     وتارةً   ااد 

وتزيّ   بينهم  فيام    ف تبهرج 

عدوِّ  عِ القوم    صديق     داهمبعض 

مرجف   فإنْ   بالقوم  فهو  يقاتل    مل 

 *   *   * 





 

  
  
  
  اءف 

١١٨  - ا:  

ص يف ُأصول الدِّ   ): هـ٤٣٦ين/ السيِّد املرتٰىض (ت امللخَّ

 :ةفصل: يف الكالم عٰىل الثنويَّ  ]]٢٨٥[[ص 

موضعني: يف  هؤالء  مع  باالثنني.  اخلالف  القول   أحدمها: 

  قبيحة.ا ال تكون إالَّ يزعمون أهنَّ م ألهنَّ  ،المواآلخر: القول يف اآل

نُ  األخري  الفصل  باب  بنيِّ وهذا  يف  فيه  والتجويز(   )التعديل 

 .اهللابعون  

كتابنافأمَّ  من  مٰىض  فيام  فساده  دخل  فقد  باالثنني:  القول    ، ا 

يُ ألهنَّ  ِق ثبِ م  دلَّ دَ تون  وقد  جسامن،  ومها  والظلمة،  النور  فيام  م  لنا 

 . جسامث مجيع األم عٰىل حدوتقدَّ 

أنَّ  اختالفهام  عٰىل  من  يمنع  قديمني،  والظلمة  النور   ،إثباهتم 

بيَّ ألنَّ  قد  أنَّ نَّا  فيام مٰىض  قديمٌ   اه  وأنَّ   القديم  له يف    لنفسه،  املشارك 

النور والظلمة   له، ومن قوهلم: إنَّ   الً ثْ يكون مِ   هذه الصفة جيب أنْ 

 خمتلفان، وهذا تناقض.

فإهنَّ  يقولونوبعد،  إنَّ م  ي  :  والظلمة النور  بطبعه،  اخلري  فعل 

ممَّ   يفعل الرشَّ  عُ بطبعها، وهذا  قد  الدليل    نَّ إفساده من حيث    مَ لِ ا 

أنَّ  وأنَّ   عٰىل  بالطبع،  يقع  ال  يقتيض    الفعل  الفعل  باب  اقتٰىض  ما 

، فال فرق بني من نفاه وبني من أثبته عٰىل خالف الوجه  كونه خمتاراً 

 عليه.  الذي يقتيض الدليل إثباته

يُ ]] عٰىل أهنَّ ٢٨٦[[ص  / بطبعه،   تون الفعل من كلِّ ثبِ م  فاعل 

ه يوجب دفع االختيار الذي فعله  ألنَّ   ،فساده  وهذا معلوم رضورةً 

 .من أنفسنا رضورةً 

وإنَّ  والظلمة،  النور  بني  باملزاج  قوهلم  مشرتكني    وعٰىل  العامل 

بعض   أنَّ   ، وال يشبهه يفيكون عٰىل جسم حيٍّ   أنْ   فيهام، جيب أيضاً 

تقدَّ األج من  وقد استقٰىص  الصفة دون بعض،  الكالم سام هبذه  م 

 ته وسببه. عليهم يف املزاج وكيفيَّ 

ني ما مل األصلني القائمني التامَّ   وأقوٰى ما قيل هلم يف ذلك: إنَّ 

أنْ  من  إثباهتام  ليس خيلو  عندكم،  لوجود    يزل  أو  بطبعهام،  يكون 

 .معنٰى، أو الختيار خمتار

ه يوجب ألنَّ   ، ملعنٰى وال الختيار خمتاريكون ذلك    أنْ   وال جيوز

أصلٍ  بدَّ ثالٍث   إثبات  فال  أنْ   ،  الطبع    من  وما يقتضيه  الطبع  يكون 

، فكيف حصل املزاج بينهام، وطبعهام يقتيض التباين  ] ال يتغريَّ [أنْ 

يُ  وهذا  باملزاج  بطِ والتنافر،  القول  اختيار    -ل  إٰىل  أضافوه  سواء 

أو إٰىل االتِّ الظلمة أو النور والكالم يف هذا اجلنس يطول،   - فاق  ، 

 وطريقة الكالم عليهم فيه معروفة.

، ي إٰىل قبح األمر والنهي واملدح والذمِّ ؤدِّ مذهبهم يُ  وبعد، فإنَّ 

ي إٰىل ما ذكرناه؛ ؤدِّ ه يُ ام قلنا: إنَّ ومعلوم حسن ذلك يف العقول، وإنَّ 

إٰىل النور    هاً يكون متوجِّ   األمر باحلسن ال خيلو عندهم من أنْ   ألنَّ 

متوجِّ   فإنْ ،  والظلمة ال    هاً كان  اخلري  عٰىل  مدفوع  فهو  النور،  إٰىل 

ال  يتمكَّ  كام  أمره،  حيسن  ال  حاله  هذه  ومن  عنه،  االنفكاك  من  ن 

من عالٍ  أمر من هوٰى  متوجِّ   وإنْ   .بالنزول واهلويِّ   حيسن   هاً كان 

ف يؤمر  فكي  ٰىل اخلري،ال يقدر ع  إٰىل الظلمة، فهي متبوعة عٰىل الرشِّ 

ما ال يقدر عليه وهي متبوعة عٰىل خالفه، وأمر العاجز ومن ليس  

 بقادر قبيح يف العقول.

إذا قسَّ   ،مناه هذه القسمةوكذلك القول، فهو هني عن القبيح 

ٰى  ه إٰىل النور، فهو عندهم ال يقدر عٰىل القبيح، وال يتأتَّ توجَّ  ه إنْ ألنَّ 

 منه، فكيف ينهٰى عنه؟

إٰىل  توجَّ   وإنْ  ينهٰى  ه  فكيف  القبيح،  عٰىل  متبوعة  فهي  الظلمة 

عنه، وال يتمكن من االنفكاك منه؟ وإذا بطل األمر والنهي، بطل  

]]  ٢٨٧ما له يقبح اجلميع واحد، وقد /[[ص    ألنَّ   ،املدح والذمُّ 

 أرشنا إليه. 

الديصانيَّ  يلزم  الكالم  وجهوهذا  من  يُ ألهنَّ   ،ة  الظلمة ثبِ م  تون 

فقد  حيَّ   ريغ  مواتاً  قوَّ ة،  اإللزام  أنْ ةً زادوا  وجيب  أمر    ،  حيسن  ال 

هنيها وال  والنهيألهنَّ   ،الظلمة  األمر  يعقل  ال  موات  ا وألهنَّ   ،ا 

 مطبوعة.

اخلري   تضاّد  اعتقادهم  أصلني،  إثبات  إٰىل  هؤالء  دعا  والذي 

يقعا    ام إذا كانا كذلك مل يصّح أنْ ، واختالف أجناسهام، وأهنَّ والرشِّ 

فاعل وأنَّ   من  أنَّ م  واحد،  هذا  يف  والرشَّ   ا  يتضادَّ   اخلري  وال  ال  ان 
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ام  ، وكذلك النفع والرضر، بل ربَّ اورش�  خيتلفان من حيث كانا خرياً 

أنَّ كانا من جنس واحد. أَال  ة من جنس األمل، وهلذا يأمل  اللذَّ    ترٰى 

مشتهياً  أحدمها  كان  إذا  عمرو،  به  يلتّذ  مل  بام  نافراً   زيد    ؟ واآلخر 

اوكذ جنلك  من  الكذبلصدق  يُ   ألنَّ   ،س  ال  هلام  ز  ميِّ السامع 

صدقاً  يكون  ما  نفس  بل  إدراكهام،  عند  عليه  ويستهان    بينهام، 

أنْ  كذباً   يمكن  والقبيح    يقع  به،  واملخرب  فاعله  قصد  باختالف 

نفس  أيضاً  من   ألنَّ   ،اجلنس  من  التأديب  سبيل  عٰىل  اليتيم  لطمة 

غري موضع،    ذلك يف  قيصاستُ جنس لطمته عٰىل سبيل الظلم، وقد  

 . اخلري والرشِّ  وه من تضادِّ فبطل ما ظنُّ

ُس  متضادٌّ   أنَّ   مَ لِّ ولو  تضادُّ   ذلك  يكن  مل  من  خمتلف،  بأقوٰى  ه 

والعلم    تضادِّ  والكراهة،  واإلرادة  املختلفة،  األماكن  يف  األكوان 

 يل.ذلك من فاعل واحد أوَّ  وقوع كلِّ  مَ لِ واجلهل، وقد عُ 

أنَّ  يتضادُّ   اخلرينفس    عٰىل  الّرش،   قد  وكذلك  أجناسه  وخيتلف 

، بل أضافوا  جنس من اخلري فاعالً   توا لكلِّ ثبِ يُ   ومل جيب عندهم أنْ 

يُ   كلَّ  وهذا  واحد،  فاعل  إٰىل  أنَّ بطِ اخلري  األجناس   تضادَّ   ل 

 واختالفهام يوجب اختالف الفاعلني.

أنْ  هلم  والرشُّ   وليس  اخلري  وقع  لو  واحد،    يقولوا:  فاعل  من 

 .معاً  يف الوقت الواحد املدح والذمَّ  يستحقَّ  لوجب أنْ 

ت اإلحباط ثبِ هذا جائز عند من مل يُ   ]] وذلك أنَّ ٢٨٨[[ص  /

  استوٰى ما يفعله من اخلري والرشِّ   تهام يقول: إنْ ثبِ والتكفري، ومن يُ 

املستحقِّ  مقدور  ذم�   يف  يستحّق  مل  مدحاً   اعليه،  وإنْ وال  زاد   ، 

ث اآلخر،  عٰىل  وأحدمها  الزائد  له  يكون بت  فال  اآلخر،  بطل 

 . لألمرين معاً  امستحق� 

يُ وممَّ  أنَّ ا  مذاهبهم،  فساد  عن  تغمُّ نبئ  كثرية  حوادث  وجدنا    ا 

قوماً   وترسُّ   قوماً  وتنفع  وجهٍ   وترضُّ   آخرين،  ويكون من   سواهم، 

بعض األطعمة تنفع الصحيح    ترٰى أنَّ . أَال ومن اآلخر رضراً  نفعاً 

وأ   وترضُّ  عىلٰ العليل،  املال  الغ  خذ  يرضُّ صوجه  منه    ب  باملأخوذ 

 رص، وقد قال الشاعر:ٰىص وُحي ُحي  وينفع اآلخذ، وهذا أكثر من أنْ 

سوءُ  ال  أعتقني  من  صنعت     ـ ما 

كبدي  رقِّ   عٰىل  بردها    فيا 

يف   عبداً   فرصُت     للسوء 

إىلٰ   قبيل  سوء  أحسن  ما    أحدِ   و 

 ه. وجه ومن الوجو ه انتفع بالسوء من كام ترٰى أنَّ فتبنيَّ 

النريِّ فأمَّ  املظلمة، ا وقوع الرضر باألجسام  باألجسام  والنفع  ة 

أنْ  من  األظهر  أنَّ   فهو  وذلك  املطلوب   خيفٰى،  خيفٰى  الليل  سواد 

سبباً   ظلامً  يكون  قد  النهار  وبياض  طالبه،  والرمد   عن  به،  للظفر 

ويسترضُّ  بالظلمة  يتمُّ   ينتفع  النقش  وبسواد  الكتابة    بالضوء، 

 ب العهود، وقد قال الشاعر: كتَ وتُ مور ويضبط األُ 

يدٍ  من  عندك  الليل  بظالم     وكم 

أنَّ ِرب ُخت   تكذُب       املأثومة 

 : قال أيضاً و

يل  يشفع  الليل  وسواد     أزورهم 

يب  يعري  الصبح  وبياض    وأتتني 

ونا عن املعتذر من جرمه من  خربِّ   :قيل هلم  ا سألوا عنه: إنْ وممَّ 

الظلمة،   وإنْ   ] القبيح![إليه  أضافوا  النور،  قالوا:  فإنْ   هو؟ قالوا: 

التوبة إليها  حسنة!  ،أضافوا  من   وإنْ   وهي  جزء  امليسء  قالوا: 

 واملعتذر جزء من النور.  ،الظلمة

ممَّ  باطل  هذا  وممَّ قلنا:  جرمه،  من  املعتذر  اعتذار  من  فرضنا  ا  ا 

أنَّ علَ يُ  /[[ص  م  وهذا  جناه،  رضورةً ٢٨٩ه  معلوم  أنَّ ]]  عٰىل   ، 

مج هو  يصحُّ الفاعل  فكيف  أجزائه،  دون  اإلنسان  إضافة   لة 

 ؟! األفعال إٰىل أجزائه

اعتذار من مل يفعل القبيح قبيح، والنور ال يقع عندهم    عٰىل أنَّ 

أنْ  فيجب  القبيح،  حتَّ   منه  الذنب  هو  املعتذر  يكون  يكون  ٰى 

  فإنْ   ه يشء من هو؟ ، ولذلك يسألون عن العلم بأنَّ االعتذار حسناً 

فذلواقا النور،  إليه!:  اإلضاءة  إضافة  يقتيض  قالوا:   وإنْ   لك 

 الظلمة، فالعلم صفة مدح ال يليق بالظلمة عٰىل مذاهبهم. 

بأنَّ  القائل  عن  يسألون  رشِّ وكذلك  ظامل  النور    فإنْ ،  يره  كان 

أنْ  فإنْ   وجب  كاذبًا،  هذا   يكون  يف  صادقة  فهي  الظلمة  كانت 

 إليها. - وهو خرب -يضاف الصدق  اخلرب، فيجب أنْ 

 يناقضون به كثري، وفيام أرشنا إليه كفاية.  وما

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ين العبيديل (ت هوت/ عميد الدِّ إرشاق الالَّ 

 ة]: [املسألة السابعة عرش: يف إبطال قول الثنويَّ ]] ٤٦٢[[ص 

الثنويَّ  (وقول  املصنَّف:  ذكرناهقال  ما  بنحو  باطل  وقد    ،ة 

 .)لكوغري ذ ،ألزموا اعتذار اجلاين

ر للعامل هو املؤثِّ   ة إٰىل أنَّ ذهبت الثنويَّ (:  )هدام ظلُّ (ح  قال الشار

والظلمة هذا وأهنَّ   ،النور  منهام  فحصل  افرتاقهام،  بعد  امتزجا  ام 

 العامل.
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ألهنَّ ٤٦٣[[ص  / باطل،  القول  وهذا  النور    )ام]]  يعني 

وجوديني كوهنام  تقدير  عٰىل  عرضانإمَّ (  والظلمة  أو  جسامن   ،ا 

ملا عرفت من حدوث مجيع اجلواهر    ) ثانحمدَ فهام    لتقديرينوعٰىل ا

 .)من صانع غريمها فال بدَّ (واألعراض، 

حمتمل آخر  قسم  جوهراً   ،وهنا  أحدمها  كون  واآلخر    وهو 

 طالنه بام قلناه يف قسميه بعينه.بو ،عرضاً 

  الذي يف هذا العامل   )أسندوا اخلري(  ة يعني الثنويَّ   )مواعلم أهنَّ (

النور( الظلمة  الرشَّ ( سندوا  أ و  ،)إٰىل  أنْ   ،إٰىل  النور    وأحالوا  يفعل 

خرياً (  تفعل  وأنْ   )،ارش�  إسحاق الظلمة  أبو  الشيخ  فألزمهم   ،

اهللا( املتكلِّ   )تعاىلٰ   رمحه  من  اجلاينوغريه  اعتذار  ألزمهم   )مني  أي 

اجلاين اعتذار  صورة  يف  (املحال  حسنفإنَّ ،  كان    فإنْ (،  فاقاً اتِّ   )ه 

الظلم  صادراً  ناق عن  فقد  مة  أنَّ   )ذهبهمضوا  الظلمة ال يصدر   يف 

حسن،   صادراً   وإنْ (عنها  النور  كان  حيسن  ،عن  مل  مل   )وهو  أي 

عنها يعتذر  جناية  منه  قبيحاً (  يصدر  اعتذاره  وهو   .وسفهاً   كان 

مذهبهم  أيضاً  النور  ، ألنَّ )يناقض  عن  يصدر  ال  عندهم   ،القبيح 

نور، ر القبيح عن الكانت اجلناية صادرة عن النور لزم صدو  وإنْ 

أيضاً  من اإللزامات(،  يناقض مذهبهم  وهو  املناسبة   )وغري ذلك 

أحياناً   وألنَّ   .لذلك اخلري  منها  حيصل  قد  من كالتخفِّ   الظلمة  ي 

ة  املوجب للراحة والقوَّ    عٰىل النومنيعِ وتُ   ، من عدوٍّ الظامل والتسرتُّ 

 له.  قاً ولكوهنا قابضة للبرص وكون النور مفرِّ  ،عٰىل العبادة

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /اللوامع اإلهليَّة

 : ةعٰىل الثنويَّ  الرابع: الردُّ  ]]٣١٠[[ص 

املانويَّ  أصناف:  أربعة   ،ةوالديصانيَّ   ،ةواملزدكيَّ   ،ةوهم 

كلُّ واتَّ   .ةواملرقيونيَّ  أنَّ فقوا  عٰىل  مها  هم  قديمني،  أصلني    : للعامل 

والظلمة جوهر   .النور  لل  والنور  فاعل  والظلمة خريحسن  ات، 

للرشور فاعل  خبيث  كيفيَّ وإنَّ   .جوهر  يف  اختالفهم  حدوث  ام  ة 

أم   باالختيار  فاعلة  الظلمة  بالظلمة، وهل  النور  امتزاج  من  العامل 

إٰىل غري ذلك ممَّ ة ختلُّ ويف كيفيَّ   ال؟ الظلمة،  ا ال فائدة  ص النور من 

 .يف ذكره

بأنَّ واحتجُّ  األصلني  إثبات  عٰىل  والرشَّ   وا  ان،  ضدَّ   اخلري 

أنْ  جيوز  ال  الواحد  ضدَّ   والفاعل  عنه  إليهام    ان، ألنَّ يصدر  نسبته 

فإنْ  يتوقَّ   متساوية،  مرجِّ مل  عٰىل  بعينه  أحدمها  صدور  لزم  ف  ح 

 ،كان فعله ح إنْ فذلك املرجِّ  ،فتوقَّ  وإنْ  .حالرتجيح من غري مرجِّ 

مل    ،كان فعل غريه  وإنْ   .ويلزم التسلسل  ،لفالكالم فيه كام يف األوَّ 

 ، وهذا خلف. فاعالً  يكن ما فرضناه فاعالً 

أمَّ  إمجاالً واجلواب:  تقدَّ بف  ،ا  أنَّ ام  من  تعاٰىل    م  اهللا  سوٰى  ما 

وأنَّ  العامل  حادث،  قياس    ،قديم ]]  ٣١١/[[ص    صانع  فيصدق 

ل: النور والظلمة حادثان، وال يشء من احلادث  من الشكل األوَّ 

فال  بمؤثِّ  العامل،  يف  ور  النور  من  بمؤثِّ يشء  وهو  الظلمة  ر، 

 املطلوب.

تفصيالً وأمَّ  والرشِّ   ،ا  اخلري  كون  من  فإنَّ ضدَّ   فباملنع    ين، 

جمتمعانالضدَّ  ومها  واحدة،  ذات  يف  جيتمعان  ال  لطمة    فإنَّ   ،ين 

 وهي فعل واحد.  ،إذا كانت ظلامً  ورشٌّ  ،اليتيم خري إذا كانت تأديباً 

نُ سلَّ  أنَّ سلِّ منا، لكن ال  إذا كان  لفا  م  ال يصدر عنه   خمتاراً اعل 

فإنَّ ضدَّ  تضادُّ   ان،  جهة  إٰىل  أُ   احلركة  إٰىل  ضدِّ احلركة  ها،  خرٰى 

يُ  الضدَّ وجِ والفاعل  اختيارهد  ثبت  تعاٰىل  والباري  فجاز    ،ين، 

 ين عنه.صدور الضدَّ 

م، لكن  ح مسلَّ ف عٰىل مرجِّ ين يتوقَّ وقوهلم: ترجيح أحد الضدَّ 

أنْ   مَ ـلِ  جيوز  فجِّ املر  يكون   ال  ما  ال  ح  وذلك  املصلحة؟  من  يه 

 . ة إذا كان الفاعل خمتاراً يستلزم انتفاء الفاعليَّ 

أنَّ  ألزموا صورة، هي  رشٌّ   وقد  املنعم  ، واالعتذار  اجلناية عٰىل 

معاً  هلام  فالفاعل  خري،  عنها  الظلمة  إمَّ   إليه  أو  وحده  النور  ا 

ألنَّ  عندهم،  باطالن  ومها  إىلٰ   وحدها،  يستند  ال  الظلمةاخلري    ،  

النور  رشَّ وال إٰىل  يستند  أنْ وإمَّ .  ال  من   ا  صادرة  اجلناية  تكون 

النور  ،الظلمة من  أيضاً   ،واالعتذار  ال    باطل، ألنَّ   وهو  االعتذار 

إذا كان فاعله هو فاعل اجلناية، وإنْ إالَّ   يكون حسناً  كان الفاعل    

إٰىل   لرشَّ وا  ،اخلري مستند إٰىل النور  فهو مناقض لقوهلم: إنَّ   ،غريمها

 لمة.الظ

 .وفيه نظر

*   *   * 

  ): هـ٨٧٧الكلامت النافعات/ البيايض (ت 

أثبتوا أصلني قديمني ا الثنويَّ وأمَّ ]]  ٢٦٦[[ص  / ة فهم الذين 

م قالوا   أهنَّ ة إالَّ كانوا من الثنويَّ   مها: النور والظلمة، واملجوس وإنْ 

 بحدوث الظالم.

الثنويَّ  ماين  )ةاملانويَّ (ة  فمن  ال  أصحاب  قاين  بعد  ذي  بن  ظهر 

 ته. ، وكان يقول بنبوَّ عيسٰى 

وحُ   )ةاملزدكيَّ (ومنها:   مزدك،  أنَّ أصحاب  كقول    كي  قوهلم 



 

أهنَّ ة إالَّ املانويَّ  م يقولون: النور يفعل بالقصد واالختيار، والظلمة   

 ة.فاق، بخالف املانويَّ باخلبط واالتِّ 

قع ان أكثر ذلك ي ك  امَّ ـوكان مزدك ينهٰى عن املباغضة والقتال، ول 

  بسبب النساء واألموال جعل الناس فيها سواء كام يف املاء والكأل.

و  )ةالديصانيَّ (ومنها:   ديصان،   )ةاملرقونيَّ (أصحاب 

النار.   )ةالصاميَّ (و  )ةالكيونيَّ (و عبدوا  الذين  هم  وهؤالء 

 وتفصيل مذاهبهم ال حتتمله هذه اللمعة.  ،ة)التناسخيَّ (و

*   *   * 

١١٩ - ا:باب وا  

 ):هـ٤١٣وائل املقاالت/ الشيخ املفيد (ت أ

القول يف ثواب الدنيا وعقاهبا وتعجيل   -  ١١٦  ]]١١٢[[ص  

 املجازاة فيها: 

تعاٰىل   اهللا  إنَّ  اسمه(وأقول:  عٰىل  )  جلَّ  خلقه  بعض  يثيب 

مستحقِّ  ببعض  الدنيا  يف  أنْ طاعتهم  يصحُّ  وال  الثواب،  من    هم 

فيها  وفِّ يُ  ُأجورهم  إداميهم  من  جيب  وقد ملا  املطيعني،  جزاء  ة 

هم  يعاقب بعض خلقه يف الدنيا عٰىل معاصيهم فيها ببعض مستحقِّ 

  معصية له يستحقُّ   عٰىل خالفهم له وبجميعه أيضًا، ألنَّه ليس كلُّ 

َوَمْن عليها عذابًا دائًام كام ذكرنا يف الطاعات، وقد قال اهللا تعاٰىل: 

  ُ
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األعامل ١٢  - عٰىل  الدنيا  يف  اخلريات  من  برضوب  فوعدهم   ،[

ِري الصاحلات. وقال يف بعض من عصاه:  
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أنَّه     بيِّ ]. وجاء اخلرب مستفيضًا عن الن٣٤[الرعد :    �اٍق  وَ 

ارة ذنوب سنة»، وقال: «صلة الرحم منسأة يف  ٰى يوم كفَّ ل: «محَّ قا

ما  عٰىل  وتفصيله  العدل  أهل  من  مجاعة  مذهب  وهذا  األجل». 

مذهب   وبعضه  العقاب  وكّل  الثواب  بعض  تعجيل  يف  ذكرت 

 مجهور الشيعة وكثري من املرجئة. 

 *   *   * 

 ):هـ٤٣٦احلدود واحلقائق/ السيِّد املرتٰىض (ت 

اخلالص    حدُّ الثواب هو النفع املستحقُّ   -  ٢٤  ]]٧٣٠[[ص  

 املقارن للتعظيم واإلجالل.

*   *   * 

 ): هـ٤٣٦)/ السيِّد املرتٰىض (ت ٢األمايل (ج 

إنْ   ]] ٢٠[[ص   خرب]:  الذي   [تأويل  اخلرب  عن  سائل  سأل 

النبيِّ  عن  هريرة  أبو  يدخله     يرويه  أحد  من  «ما  قال:  أنَّه 

اجلنَّة  النا   عمله  من  اهللا؟ وينجيه  رسول  يا  أنت  وال  قيل:  ر»، 

أنْ  إالَّ  أنا،  «وال  يقوهلا   قال:  وفضل»،  منه  برمحة  اهللا  دين  يتغمَّ

.   ثالثاً

بالثواب،  ل  يتفضَّ تعاٰىل  اهللا  أنَّ  عٰىل  هذا داللة  يف  أليس  فقال: 

 عليه؟ ومذهبكم بخالف ذلك. وأنَّه غري مستحقٍّ 

ومعنا اخلرب  فائدة  قلنا:  املكاجلواب:  فقر  بيان  اهللا  ه  إٰىل  لَّفني 

لو   العبد  وأنَّ  ومعوناته،  وتوفيقاته  ألطافه  إٰىل  وحاجتهم  تعاٰىل 

أخرج إٰىل نفسه وقطع اهللا تعاٰىل مواد املعونة واللطف عنه مل يدخل  

أراد    )عليه الصالة والسالم(بعمله اجلنَّة وال نجا من النار، فكأنَّه  

بعمل اجلنَّة  يدخل  ال  أحدًا  يعنه  أنَّ  مل  الذي  وال ه  عليه  تعاٰىل  اهللا 

احلقُّ  هو  وهذا  إليه،  أرشده  وال  فيه  له  فيه.    لطف  شبهة  ال  الذي 

القول بأنَّه تفضُّ  ا الثواب فام نأبٰى  ل فأمَّ ل بمعنٰى أنَّ اهللا تعاٰىل تفضَّ

تعاٰىل  اهللا  جيب عٰىل  إنَّه ال  نقول:  وهلذا  التكليف،  بسببه الذي هو 

جبه عٰىل نفسه، فالثواب ممَّا كان  جيب عليه ما أو  يشء ابتداًء، وإنَّام

ما    أوجبه عٰىل نفسه بالتكليف، وكذلك التمكني واإللطاف، وكلُّ 

ملا  بالتكليف  نفسه  عٰىل  له  إجيابه  ولوال  التكليف،  ويوجبه  جيلبه 

 وجب. 

سمَّ   فإنْ  فقد  الرسول  قيل:  والسالم ( ٰى  الصالة  ما    ) عليه 

دين ا   أنْ ُيفَعل به فضالً، فقال: «إالَّ   هللا برمحة منه وفضل».  يتغمَّ

قلنا: هذا يطابق ما ذكرناه، ألنَّ الرمحة النعمة والثواب نعمة،  

وتفضُّ  فضل  وإنْ وهو  ذكرناه،  الذي  الوجه  من  قوله    ل  محلنا 

والسالم (  الصالة  به  ) عليه  فَعل  يُ ما  منه وفضل» عٰىل  «برمحة   :

ببها  نَّ س ل، أل من األلطاف واملعونات، فهي أيضاً فضل وتفضُّ 

و  قوله  غري  ا  فأمَّ والسالم ( اجب.  الصالة  دين  ) عليه  «يتغمَّ  :

إذا   غمده  يف  السيف  غمدت  يقال:  يسرتين،  فمعناه:  اهللا» 

  سرتته. 

*   *   * 
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 ):هـ٤٣٦الذخرية يف علم الكالم/ السيِّد املرتٰىض (ت 

با  ]]١٤٢[[ص  / يقرتن  الثواب ال  أنَّ  لتكليف وال  فصل: يف 

 :خٍ ايتعقَّبه من غري تر

من كان  أنْ   إذا  والتكدير    الثواب  الشوب  من  خالصًا  يكون 

املشاقِّ  إلزام  حيسن  بالتكليف،    حتَّٰى  امتزاجه  جيز  مل  له،  العظيمة 

 والغموم.  واملضارِّ  ألنَّ التكليف ال يعرٰى من املشاقِّ 

الفعل  يف  اإلجلاء  يقتيض  بالتكليف  الثواب  اقرتان  فإنَّ  وأيضًا 

 الذي ضمن عليه.

يستحقُّ ل:  قي  فإنْ  حال    أليس  من  الثاين  يف  ثواب  بالطاعة 

 الفعل؟ 

يمتنع  ليس  املستحقَّ   أنْ   قلنا:  احلقوق  يف  يقتيض  يعرض  أمر  ة 

لو   اليتيم  ويلَّ  أنَّ  ترٰى  أَال  االستحقاق.  بذلك  خيرج  وال  تأخريها 

لها أو قبضها  علم أو غلب يف ظنِّه أنَّ بعض حقوق اليتيم لو تعجَّ

خريه طلبًا ملصلحة اليتيم، لك لوجب عليه تأممَّن هو عليه تلف وه

ته؟ وإذا كان اإلثابة يف حال  والعدول عن تعجيله خوفًا من مرضَّ

تأخريها   وجب  الثواب،  استحقاق  نقض  عٰىل  عائدة  التكليف 

َر فيها يف اآلخرة عند  وتوفري ما يستحقُّ  ُأخِّ ه يف هذه األوقات التي 

 صال الثواب إليه.اتِّ 

ب الث  أنْ وإنَّام منعنا من   واب التكليف بال فصل ومن غري  يتعقَّ

تراٍخ، ألنَّ ذلك يقتيض اإلجلاء إٰىل الطاعات، ألنَّه ال فرق يف ذلك  

ب له بغري تراٍخ، ألنَّ اجلميع يف   بني املصاحب للتكليف وبني املتعقِّ

تكون    حكم احلارض احلاصل. والنفع إذا كان حارضًا، اقتٰىض أنْ 

حلسن ال  مفعولة،  وذلك    الطاعات  باستحقاق  الطاعات،  خملٍّ 

 الثواب.

ة التي جيب أنْ ١٤٣[[ص / تكون من التكليف وفعل   ]] واملدَّ

من   ذلك  متييز  فليس  تعاٰىل،  اهللا  إالَّ  حتقيقها  يعلم  ال  الثواب، 

مهلٍة  من  بدَّ  ال  أنَّه  [اجلملة]  سبيل  عٰىل  العلم  ويكفينا  فروضنا. 

 وتراٍخ.

تعاىلٰ  فهو  التكليف  قطع  وجب  قطعه  وإذا  يف  آخر   خمريَّ  يف 

 املكلَّفني باملوت أو باإلفناء أو بغري ذلك ممَّا به يقطع التكليف.

جيمع يف آخر املكلَّفني بني املوت   وقد قيل: إنَّه تعاٰىل ال جيوز أنْ 

 والفناء، ألنَّه يقتيض كون أحدمها عبثًا.

*   *   * 

املستَ   )الثواب(  وحدُّ ]]  ٢٧٦[[ص   النفع  رن  املقا  حقُّ هو: 

والتللت وربَّ عظيم  املستَ بجيل،  النفع  فقيل:  ذلك  يف  زيد    حقُّ ام 

 ..اخلالص.

املستحقُّ   )العقاب(  وحدُّ  الرضر  لالستخفاف   هو:  املقارن 

 .. هانة.واإل

أنَّ   )الثواب (ا  فأمَّ ]]  ٢٧٧[[ص   يف  شبهة  التي  فال  بالصفة  ه 

ونه  ا ليس بنفع من رضر وغريه، وبكممَّ يبني    بكونه نفعاً   ذكرنا، ألنَّ 

 ل، وملقارنة التعظيم ليس يبني من العوض. ني من التفضُّ يب ا مستحق� 

إنَّ نَّ إو قلنا:  ذكرناه  حدَّ   ام  ما  بنعمة    ألنَّ   ،الشكر  اعرتف  من 

، ولو عري االعرتاف من التعظيم ٰى شاكراً سمَّ غريه مع تعظيم له يُ 

]] لو عري التعظيم من االعرتاف  ٢٧٨، كام /[[ص ملا كان شاكراً 

لك. وقد يكون الشكر عندهم باللسان  جلحود مل يكن كذوقارن ا

 م ذكره. صل، وقد يكون بالقلب عٰىل ما تقدَّ وهو األ

 هو الشكر بعينه. )احلمد(و

أنَّ   )الذمِّ (وحكم   املفتقر  يف  القول  بحال  إه  والعلم  القصد  ٰىل 

قدَّ  الذي  املدح  حكم  واملذموم  يرجع    َف ِص وُ   نْ إمناه،  ما  ٰىل إبه 

 قلنا يف املدح والشكر. يل املجاز، كام القلب فعٰىل سب

معاً   )هانةاإل(و  )االستخفاف(ا  فأمَّ  والفعل  بالقول  ، فيكونان 

ممَّ   ألنَّ  وهو  لغريه  يقم  مل  أنْ من  جيب  يُ يُ   ن  له  منه    دُّ عَ قام  ذلك 

 . استخفافاً 

ا  زه ممَّ ميِّ وصفه بالرضر يُ   بام ذكرناه، ألنَّ   )العقاب(دنا  ام حدَّ نَّ إو

زه من الظلم ميِّ يُ   ه مستحقٌّ أنَّ وغريه، ووصفه ب  ليس برضر من نفع

 وغريه.

واإل االستخفاف  يتميَّ وبمقارنة  ممَّ هانة  من ز  تعاٰىل  اهللا  يفعله  ا 

 من ذلك. ز أيضاً يتميَّ  أيضاً  اكان مستحق�  نْ إمراض، واأل

*   *   * 

فصل: يف صفات الثواب وأحكامه والكالم يف    ]]٢٧٩[[ص  

 دوامه وانقطاعه: 

الث  ا  فيُستَ أمَّ الثالثة  حقُّ  واب  الوجوه  من  املدح  به  ُيستَحقُّ  بام 

ة بذلك،  املشقَّ باشرتاط حصول  املدح  التي ذكرناها يف استحقاق 

ا بالفعل نفسه أو يف سببه وما يتَّصل به.   إمَّ

بأنَّ   وردت  األخبار  جيري جمراه، ألنَّ  وما  السبب  ذكرنا  وإنَّام 

ة بغري مشقَّ   الرجل زوجته يستحقُّ به الثواب وهو  ءوط ة، وإنَّام لذَّ

وعدوله عن الوط اجلهة  نفسه عٰىل هذه  قرص   ءجاز ذلك ألنَّ يف 

ة عليه.   احلرام مشقَّ
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ة يف استحقاق الثواب أنَّه لوال   وإنَّام يتبنيَّ أنَّه ال بدَّ من اشرتاط املشقَّ

  ات ورضوب املنافع. الثواب عٰىل اللذَّ   ُيسَتحقَّ   وجوب ذلك جلاز أنْ 

فإ الثواوأيضًا  منَّ  يف  مل  ب  ولواله  ظلًام  لكان  لواله  ما  قابلة 

ال  ٢٨٠/[[ص    حيسن  ة  املشقَّ حصول  ُيبنيِّ  وهذا  اإلجياب،   [[

ة  املشقَّ الثواب  استحقاق  يف  ُيعتَرب  مل  لو  أنَّه  ذلك  وُيبنيِّ  حمالة، 

الستحقَّ القديم تعاٰىل بفعل الواجب واالمتناع من القبيح الثواب  

 كام يستحقُّ املدح.

ستَحقُّ بالواجب إذا كان دليل عٰىل أنَّ الثواب يُ قيل: وما ال  نْ إف

 ؟اشاق� 

ة،   ة وإدخال املرضَّ قلنا: ألنَّه ال فرق يف العقول من إلزام املشقَّ

ة التي ال يستحقُّ إالَّ لنفع، فكذلك إلزام   فكام ال حيسن إنزال املرضَّ

 .الفعل الشاقِّ 

ال   إنْ  أنَّه  ذكرمتوه  بام  ثبت  إذا  ال   قيل:  فعل  من  من  بدَّ  واجب 

 نفع، فمن أين أنَّه الثواب دون غريه؟ 

يكون عظيًام وافرًا    ه أنْ قلنا: إذا ثبت أنَّه ال بدَّ من نفع فمن حقِّ 

يكون   ألجله، ثّم ال خيلو هذا النفع من أنْ   حتَّٰى حيسن إلزام الشاقِّ 

يف    يكون مدحًا، ألنَّ املدح  مدحًا أو عوضًا أو ثوابًا. وال جيوز أنْ 

بن ليس  من  نفسه  يتبعه  وما  يتبعه،  الذي  بالرسور  ينتفع  وإنَّام  فع 

احلدِّ الذي يقابل ما يف فعل الواجب واالمتناع  إٰىل  يبلغ  رسور ال 

 العظيمة، وذلك معلوم رضورًة. من القبيح من املشاقِّ 

أنْ  جيوز  تعظيم   وال  يصاحبه  ال  العوض  ألنَّ  عوضًا،  يكون 

حقِّ  ومن  يستحقُّ   وإجالل،  اما  عٰىل  أنْ لطاعة    نفع  يكون    من 

 مقارنًا للتعظيم. 

أنْ  شأنه  من  فالعوض  به   ُيستَحقَّ   وأيضًا  استحقَّ  من  بفعل 

  العوض عليه أو ما جرٰى جمرٰى فعله، وال يكون من فعل مستحقِّ 

أنْ  يمكن  فال  تعاٰىل،  اهللا  فعل  من  ال  فعلنا  من  والطاعة    العوض 

املستحقُّ  كان  يكون  وإذا  عوضًا،  هواهللا    عليها   اجلاعل   تعاٰىل 

شاق�  أنْ   اللواجب  فيجب  الوجه،  هذا  عٰىل  له  اهللا    وامللزم  يكون 

 هو املختصُّ باستحقاق الثواب دون غريه. تعاىلٰ 

وكذلك   الثواب  دوام  عٰىل  العقل  يف  داللة  ال  أنَّه  والصحيح 

وأنَّ  يقع  ٢٨١/[[ص    العقاب،  وفيام  الثواب  دوام  يف  املرجع   [[

إلمجاع والسمع، ألنَّه ال داللة يف العقل  ن العقاب إٰىل اعٰىل دوامه م

وإنْ  ذلك  دوام  أنْ   عٰىل  زنا  الشكِّ   جوَّ وفرض  دائًام،  يف   ُيستَحقَّ 

 يعرتض دليل القاطع عليه. اليشء أنْ 

محلهام   بأنَّ  والعقاب،  الثواب  دوام  إٰىل  ذهب  من  استدلَّ  وقد 

والذمِّ  املدح  املعٰىل  استحقاق  يف  الوجه  فقال:  والثواب  ،  دح 

الذمِّ واح استحقاق  يف  الوجه  وكذلك  فإذا    د،  واحد،  والعقاب 

 وجب دوام الثواب والعقاب.  وجب دوام املدح والذمِّ 

وا بأنَّ ما أزال أحدمها بعد الثبوت يزيل اآلخر، ألنَّ  دوربَّام أكَّ 

ل الثواب  عٰىل  الزائد  والعقاب  الطاعة  عٰىل  الثواب  ـالندم  أزاال  امَّ 

املد الندم  أزاال  وكذلك  عٰىل  ح،  الزائد  والثواب  املعصية  عٰىل 

 ، فيجب يف اجلميع الدوام.امَّ أزاال [العقاب أزاال] الذمَّ ـ العقاب ل

استحقاق  وجه  أنَّ  لكم  مسلَّم  غري  بذلك:  تعلَّق  ملن  فيقال 

والذمِّ  يصحُّ    املدح  وكيف  والعقاب،  الثواب  استحقاق  وجه  هو 

املد جب وال يستحقُّ  ح عٰىل فعل الواذلك والقديم تعاٰىل يستحقُّ 

دون    مَّ ال يستحقُّ الذ  -تعاٰىل عن ذلك    -الثواب، ولو فعل القبيح  

 العقاب.

يستحّق   مل  يلطف  ومل  كلَّف  لو  سبحانه  أنَّه  هاشم  أيب  وعند 

املكلَّف استحقَّ الذمَّ   املكلَّف متٰى عٰىص العقاب وإنْ  ، ولو عرف 

ومل   استحقَّ الذمَّ  عٰىص  عايص، فإنْ أنَّه يغفر عقابه لكان مغريًا له بامل

ة وكلفة يف فعل  مل يكن عٰىل أحدنا مشقَّ يستحّق منه العقاب، ولو 

 الواجب لكان إذا فعله يستحقُّ املدح دون الثواب.

كلُّ  خمتلف، وهذا  اجلميع  استحقاق  يف  الوجه  أنَّ  عٰىل  يدلُّ  ه 

جيوز أنْ ٢٨٢/[[ص    وكيف  املد  ]]  استحقاق  وجه  أنَّ  عوا  ح يدَّ

واحد، والذمِّ   والثواب  املدح  استحقاق  وأنتم   ووجه  واحد، 

كُ  يف  حون  الفعل، تُ ُترصِّ ة  مشقَّ عٰىل  ُيستَحقُّ  إنَّام  الثواب  بأنَّ  بكم 

فيه   ما  عٰىل  له  املكلَّف  إليثار  القبيح  عٰىل  ُيستَحقُّ  إنَّام  والعقاب 

 مصلحة ومنفعة من فعل الواجب.

ة رشط وإيثار القب  فإنْ  مصلحة أيضًا  يح عٰىل ما فيه  قلتم: املشقَّ

واملدح  الثواب  استحقاق  ووجه  استحقاق،  بوجه  وليس  رشط 

والعقاب    واحد وهو فعل الواجب، وكذلك وجه استحقاق الذمِّ 

 واحد وهو قبح الفعل.

بيَّنَّ قد  كالم  بوجه،  وليس  رشط  ذلك  أنَّ  يف  لنا  يف  قلنا:  اه 

ل، فإنَّ الكالم يف هذه امل ما    سألة ويف كلِّ جواب أهل املوصل األوَّ

 يتعلَّق بالوعيد هناك مستقٰىص مستوٰىف.

ثّم نقول: لوال يكون اختالف الرشط يف استحقاق املدح والثواب  

فيه،    والذمِّ  تساوهيام  من  ويمنع  الدوام  يف  اختالفهام  جييز  والعقاب 

  وجيري االختالف يف الرشط جمرٰى االختالف يف الوجه. 
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كلَّ  هذا  سلَّمنا  إذا  مل  ثّم  إالَّ حيصل  ه  ألنَّه  فيهام  الدعوٰى،  عٰىل   

أنْ  ورشطه  االستحقاق  وجه  يف  تساويا  إذا  جيب  جيب   ليس 

ام مع التساوي فيام ذكروه مل جيب  أَال ترٰى أهنَّ تساوهيام يف الدوام. 

من جنس العقاب، وال   يكون املدح من جنس الثواب وال الذمِّ  أنْ 

خر؟ استحقَّ عليه اآلمن استحقَّ عليه أحد األمرين    يكون كلُّ   أنْ 

فاقهام فيام ذكروه مل جيب تساوي أحكامهام يف الوجوه  وإذا كان اتِّ 

أنْ  جاز  ذكرناها  من   التي  غريه  يف  اختلفا  كام  الدوام  يف  خيتلفا 

 األحكام.

أزال   وما  الثواب،  يزيل  املدح  أزال  ما  أنَّ  يف  عليهم  والكالم 

وأوضحن  الذمَّ  هنجناه  ما  عٰىل  جيري  العقاب،  فنقول: يزيل  اه، 

االتِّ   أليس مع  خمتلفة  إليها  أرشنا  التي  اإلزالة  األحكام  ويف  فاق؟ 

األحكام   تلك  جمرٰى  جيري  الدوام  كان  فأالَّ  ذكرمتوها،  التي 

 كان املزيل واحدًا؟ املختلفة وإنْ 

املستحقَّ ]] وممَّا استدلُّ ٢٨٣[[ص  / أنَّ  الثواب:  دوام    وا عٰىل 

يتعدَّ  أنْ ال  ا  إمَّ وجهني:  امليكو   ٰى  من  فيه  غري عترب  من  بعينه  بلغًا 

أنْ  ا  وإمَّ باألوقات،  اعتبار    تقدير  غري  من  باالوقات  رًا  مقدَّ يكون 

النِّ عٰىل  الشكر  كاستحقاق  بعينه.  الواجب  عَ ملبلغ  عٰىل  واملدح  م 

وإنْ   والذمِّ  القبيح،  ل،   عٰىل  الباب األوَّ من  الثواب  كان استحقاق 

حال واحدة، ألنَّ  يف     املستحقِّ يوصل إىلٰ   فام هذه حاله ال يصحُّ أنْ 

ما  للمثاب  مجع  ولو  فيها،  يفعل  التي  باألوقات  ال  بقدره  املعترب 

قطع عنه مل يقابل ذلك ما يستحقُّ  ه من الثواب يف حال واحدة ثّم 

والتعريض.  التكليف  حيسن  ومل  التكليف  ة  مشقَّ من  له  عرض 

ر باألوقات  ] هو عٰىل وجه الثاين املقدَّ فثبت أنَّ استحقاق [الثواب

 يعمَّ اجلميع.  يس بعضها فيه بأوٰىل من بعض، فيجب أنْ ول

أنْ  من   يكون املستحقُّ   واجلواب عن ذلك: أنَّه غري ممتنع عقالً 

األوقات   يف  املكلَّف  إٰىل  ُتوَصل  ا  أهنَّ غري  بعينها،  مقادير  الثواب 

ويمتّ املمتدَّ  هبا  رسوره  ليزيد  يف  ة  له  جيمع  وال  إليها.  بوصوله  عه 

اوق  ألنَّ  واحد،  أنْ ت  جيب  أّرس   لثواب  عٰىل  املثاب  إٰىل  يصري 

 الوجوه وأكملها وأنفعها.

أنْ  الثواب  أهل  يف  أوجبنا  العلَّة  كاميل  وهلذه  العقول    يكونوا 

يُ  فيام  وأوجبتم  وابتهاجهم،  رسورهم  يف  ذلك  من وفِّ ليزيد  ر 

 ف أنْ الثواب عٰىل أهل اجلنَّة عوضًا عامَّ فاهتم منه يف أحوال التكلي

متفرِّ  حيّس يكون  ال  حتَّٰى  جمتمع  غري  األوقات  يف  إذا    قًا  بانقطاعه 

 انقطع.

أنَّ الثواب لو ُمجَِع للمكلَّف   وبعد، فليس من املسلَّم واملعلوم 

ل مع وفوره وزيادة عدد أجزائه يف حال واحدة لكان ال حيسن حتمُّ 

ة التكليف له، وليس يمتنع أنْ  مل   نْ حيسن التكليف ألجله وإ  مشقَّ

]] وتضاعف عدده  ٢٨٤/[[ص  ٍت واحٍد، جلاللة قدرهينل يف وق 

 ووفوره.

أنَّه لو استُِحقَّ منقطعًا لوجب  وممَّا استدلُّ  وا عٰىل دوام الثواب: 

أنْ يكون التفضُّ   أنْ  يديم اهللا تعاٰىل ما   ل زائدًا عليه، ألنَّه غري ممتنع 

ل به من املنافع.   تفضَّ

دوام أنَّ  ذلك:  عن  وانقطالتفضُّ   واجلواب  ال  ل  الثواب  اع 

أنْ  التفضُّ   يوجب  ُيبنيِّ يكون  إنَّام  الثواب  ألنَّ  منه،  منزلة  عٰىل  ل 

يقع عليها  الذي ال  والتبجيل  التعظيم  وجه  ويرشف لوقوعه عٰىل 

ل. ويلزم عٰىل  منزلته عٰىل التفضُّ  ل، فدوامه كانقطاعه يف علوِّ التفضُّ 

التفضُّ  إدامة  قبح  يساهذا  ال  حتَّٰى  الل  يف  الثواب  وقد وي  دوام. 

 ل.أمجعوا عٰىل حسن إدامة التفضُّ 

أقلَّ  أنَّ  مذهبهم  من  كان  الواحدة    وإذا  بالطاعة  ُيستَحقُّ  ما 

التفضُّ   اً جزء حيسن  ال  إنَّه  يقولون:  فكيف  الثواب،  من  ل  واحدًا 

 بأقّل قليل الثواب؟ وهل يشء أقّل من جزٍء واحٍد؟

أنَّ   فإنْ  من  يقولونه  بام  امل  تعلَّلوا  بني  عليه تفضِّ التسوية  ل 

تكلُّ  وهو  املكلِّف  له  عرض  ما  ألقّل  حيسن  إنَّام  طاعة  واملثاب  ف 

يُ  وإنَّام  وغريها،  كلِّ واحدة،  املعارض  من  الكثرية  الطاعات  ف 

ل بمثله.  والثواب عٰىل ذلك عظيم ال يتفضَّ

ل منهم بالباطل، ألنَّ التكليف متناول لكلِّ طاعة يف  وهذا تعلُّ 

و تكليفهانفسها،  حسن  استحقَّ   وجه  وإذا  بغريها،  يتعلَّق  ال 

بالطاعة الواحدة اجلزاء الواحد من الثواب الذي حسن التعريض  

بمثل هذا اجلزاء الواحد فقط سقط  هلا من أجله وحسن التفضُّ  ل 

 الكالم.

استدلُّ  يُ وممَّا  انقطاعه  أنَّ  الثواب:  دوام  عٰىل  تكدير  ؤدِّ وا  إٰىل  ي 

باملضارِّ   ]]٢٨٥/[[ص    الثواب ز  وشوبه  جوَّ إذا  املثاب  ألنَّ   ،

 وحرسة وخرج عن صفة املثاب.  انقطاع ثوابه حلقه من ذلك غمٌّ 

أنَّ اهللا تعاٰىل يرصف املثابني عن الفكر يف   واجلواب عن ذلك: 

ره  ات العظيمة عن تذكُّ انقطاع ثواهبم ويلهيهم بام هم فيه من اللذَّ 

ات  وفور اللذَّ   ل الدنيا بشغلهمر فيه، فقد يرٰى كثريًا من أهوالتفكُّ 

إٰىل الشهوات عن فكر يف انقطاع ما هم فيه حتَّٰى   وكثرة وصوهلم 

 ال خيطر ببال مع كامل عقوهلم.
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مسائل  جواب  يف  االستدالل  هذا  يف  الكالم  استقصينا  وقد 

مل  إذا  اجلنَّة  أهل  بأنَّ  وعارضناهم  إليها،  أرشنا  التي  املوصل 

أوالدهم وأقارهبم الذين لعقاب ثري منهم وا بعلم كيتنغَّصوا ويغتمُّ 

التأملُّ  النريان، جيرون جمرٰى نفوسهم يف  وحصوهلم يف  به  ويتأملَّون   

ص نعيمهم علم بعضهم بزيادة مرتبة بعضهم يف  نغِّ وكذلك إذا مل يُ 

  ال يتأملَّوا بتجويز انقطاع نعيمهم، فإنْ   الثواب عٰىل بعض، جاز أنْ 

يرص تعاٰىل  أنَّه  عٰىل  األمراعتمدوا  أحد  عن  يف ف  مثله  قلنا  ين، 

 اآلخر.

بأنَّه مستحقٌّ   فإنْ  ما ذكرمتوه ال يؤملهم  إنَّ  بمثله يف  قيل:  قلنا   .

 االنقطاع حذو النعل بالنعل.

ويف الناس من يذهب إٰىل أنَّ خلوص الثواب من الشوائب ممَّا  

عون أنَّه لو مل خيلص من الشوائب ملا كان مقابالً  يوجبه العقل، ويدَّ

. والصحيح خالف اوملا كان الرتغيب بمثله تام�   ،شاقِّ التكليفمل

الثواب،  خلوص  من  بدَّ  ال  أنَّه  عٰىل  داللة  العقل  يف  وليس  ذلك، 

وإنْ  التكليف  ملشاقِّ  مقابل  الثواب  يتخلَّله غريه لعظمه   ألنَّ  كان 

وإنَّام   به.  بان  له الذي  التعظيم واإلجالل  ملقارنة  نفسه ووفوره  يف 

 اجلنَّة من الشوائب بالسمع واإلمجاع.وص املثابني يف علمنا خل

*   *   * 

 ): هـ٤٣٦رشح مجل العلم والعمل/السيِّد املرتٰىض (ت 

 [يف أنَّ الثواب ال حيسن االبتداء به]:]] ١٠٠[[ص 

املرتٰىض  مسألة:   السيِّد  يف  قال  لليشء  والتعريض   :

هو  إحكم  ]]  ١٠١[[ص  / إليه  أرشنا  الذي  والنفع  يصاله، 

ألنَّ  وإنَّ ه  الثواب،  به،  االبتداء  حيسن  مستحق� ال  حيسن  وال اام   ،

  بالطاعات.إالَّ  حقُّ ستَ يُ 

أنَّ نَّقد بيَّ   رشح ذلك: ه تعريض ملنافع وجه حسن التكليف أنَّ   ا 

 به وال حيسن االبتداء هبا والتعريض لليشء يف  نال إالَّ عظيمة ال تُ 

 حكم إيصاله. 

أنَّ   يدلُّ  ذلك:  بعٰىل  فرق  ال  قدَّ ه  من  إىلٰ ني  من  م  أنواعًا  غريه   

ه ، أنَّ ن هبا من حتصيل تلك املالذِّ وبني من أعطاه أمواالً يتمكَّ   املالذِّ 

 . الً عليه. وهذا معلوم رضورةً يف احلالني يكون حمسنًا إليه ومتفضِّ 

ف هلا هي منافع التي يقارهبا تعظيم ض املكلَّ واملنافع التي عرَّ 

وإنَّام حيسن االبتداء  بام هذه صورته،  وتبجيل، وال حيسن االبتداء  

ا ما هو بمنافع خالية من التعظيم والتبجيل عٰىل وجه التفضُّ  ل. فأمَّ

 . ا مستحق� فال حيسن فعله إالَّ بصفة الثواب 

أنَّ ]]  ١٠٢[[ص  / ذلك:  عن  يكشف  من والذي  حيسن  ال  ه 

يبتدئ من ال يعرف وال صدر منه ما يستوجب    بعض حكامئنا أنْ 

كان   له. وإنْ بجِّ مه ويُ عظِّ ذلك منه فيُ   َف رِ لتبجيل وال عُ التعظيم وا

أنْ  منه  وجه   حسن  وال  وتبجيل  تعظيم  من  خالية  بمنافع  يبتدئ 

املباح    ما كان طاعة من واجب أو ندب، ألنَّ به الثواب إالَّ  حقُّ ستَ يُ 

يُ   من الفعل وإنْ  به مدح وال ثواب، والقبيح   حقُّ ستَ كان حسنًا ال 

به يشء من    حقُّ ستَ حسن أو قبح ال يُ   ، وما خال منمُّ به الذ  حقُّ ستَ يُ 

 ة ما قلناه.بذلك صحَّ  مَ لِ ذلك. فعُ 

*   *   * 

 :[موجبات الثواب والشكر] ]]١٣٥[[ص /

املرتٰىض  مسألة:   السيِّد  ويُ قال  هبذه   حقُّ ستَ :  الثواب 

املشقَّ  هبا  اقرتنت  إذا  الثالثة  ويُ الوجوه  بالنِّ  حقُّ ستَ ة.  م  عَ الشكر 

ته  ادة فهي رضب من الشكر وغاية فيه وكيفيَّ ا العبان. وأمَّ واإلحس

 فلهذا مل نفردها بالذكر.

يُ رشح ذلك:   من  باألُ   حقُّ ستَ الثواب  التي ذكرناها  الثالثة  مور 

والتحرُّ  والندب  الواجب  حصول فعل  برشط  القبيح،  من  ز 

 ة. املشقَّ 

ه  ، ألنَّ ال يلزم القديم تعاىلٰ   ة فيه، ألنْ ام رشطنا حصول املشقَّ وإنَّ 

فع الستحقَّ لو  األشياء  هذه  ألنَّ   ل  الثواب،  يستحّق  ومل    املدح 

منَّاملشقَّ  والواحد  تلحقه.  ال  يستحقُّ ة  ما   ا  عٰىل  زائدًا  الثواب 

 ة فيه. ه من املدح بحصول املشقَّ يستحقُّ 

إنَّ   أنْ   وليس ألحدٍ  الثواب،   يقول:  فيه  يستحيل  تعاٰىل  القديم 

ولي عليه.  االنتفاع  مالستحالة  الواحد  كذلك  هذا  نَّس  فألجل  ا، 

 ا الثواب ومل يستحّقه تعاٰىل.الواحد منَّ يستحقُّ 

أنَّ  أنْ ، ألنَّ الذي ذكره ال يصحُّ   وذلك  حيصل الفعل    ه ال جيوز 

يستحقُّ  الذي  الوجه  الثواب    عٰىل  استحقاق  يثبت  وال  الثواب  به 

لوجه الذي حيصل عٰىل ا  ه ال جيوز أنْ ه يصري نقضًا له. كام أنَّ فيه ألنَّ 

 به املدح وال يثبت استحقاق املدح فيه ملثل ما قلناه. تحقُّ يس

املشقَّ ]]  ١٣٦[[ص  / حصول  رشطنا  فكلُّ وإذا  موضع   ة 

يلزمنا  وال  الثواب،  استحقاق  يثبت  فيه  الرشط  هذا  حيصل 

 ا قالوه. املناقضة، فهو أوٰىل ممَّ 

يُ فأمَّ  فال  الشكر  بالنِّإالَّ   حقُّ ستَ ا  فأمَّ عَ   عدم،  ما  اا  من  ألفعال  اه 

 الشكر عليه. ال يستحقُّ ف

والنِّ بفعل اإلحسان  الشكر  القديم عَ ويشرتك يف استحقاق  م، 
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الشكر    ا إذا أنعم عٰىل غريه استحقَّ الواحد منَّ  ألنَّ   ،ثتعاٰىل واملحدَ 

 القديم تعاٰىل إذا أنعم عٰىل غريه. عليه، كام يستحقُّ 

فيه    افأمَّ  الشكر وغاية  من  أهنَّ العبادة فهي رضب   ا ختتصُّ غري 

 بعضنا عٰىل بعض العبادة. القديم سبحانه. وال يستحقُّ 

ألنَّ نَّ إو كذلك  كان  تُ   ام  ال  بالنِّإالَّ   حقُّ ستَ العبادة  هي  عَ   التي  م 

م، من خلق احلياة والقدرة والشهوة والنفار وما جيري عَ صول النِّأُ 

خيتصُّ  وذلك  ذلك،  وألهنَّ   جمرٰى  تعاٰىل.  يُ القديم  ال    إالَّ   قُّ حستَ ا 

النِّبمقدا من  ذلك عَ ر  بعض  عٰىل  بعضنا  نعم  تبلغ  ال  الكثرة  من  م 

بل   العبادة  بعض  عٰىل  بعضنا  يستحّق  مل  ذلك  فألجل  القدر، 

 ت باهللا تعاٰىل. اختصَّ 

*   *   * 

 :[استحقاق الثواب واملدح بالطاعة]]] ١٣٨[[ص 

املرتٰىض    مسألة: السيِّد  منَّقال  واملطيع  يستحقُّ :  ه  بطاعت  ا 

مضافاً الثو ألنَّ   اب  املدح،  كلَّ إٰىل  تعاٰىل  يشقُّ ه  وجه  عٰىل  بدَّ فه  فال   ،  

ألنَّ  العوض،  جنس  من  املنفعة  هذه  تكون  وال  املنفعة.    من 

 العوض حيسن االبتداء به.]] ١٣٩[[ص /

بدَّ رشح ذلك:   ال  الثواب، ألنَّ   يستحقَّ   أنْ   املطيع  اهللا    بطاعته 

كلَّ  يشقُّ تعاٰىل  وجه  عٰىل  فعلي  فه  بدَّ ه،  هذه    أنْ   ال  مقابلة  يف  يكون 

ُخي املشقَّ  ما  أنْ رِ ة  من  أرشنا    جها  الذي  الثواب  وهو  ظلًام،  تكون 

أنْ   ه لو فعل األمل مل يكن بدٌّ إليه. كام أنَّ  يفعل العوض، ليخرج    من 

 مل عن كونه ظلًام. األ

فه عٰىل وجه ال كلِّ يُ   ه تعاٰىل كان قادرًا عٰىل أنْ ام قلنا ذلك ألنَّ وإنَّ 

ي  يشقُّ  أو  فلامَّ عليه  القبيح،  وكلَّ غنيه باحلسن عن  يفعل ذلك  مل  فه  

 من منافع تقابله.  ، مل يكن بدٌّ عٰىل الوجه الشاقِّ 

أنْ  ممَّ   وجيب  املنافع  هبا، ألنَّ تكون تلك  حيسن االبتداء  ه لو ا ال 

ممَّ  عبثًا.كان  يكون  ولكان  التكليف  حيسن  مل  به  االبتداء  حيسن   ا 

اال  حيسن  ال  املوالذي  هو  به،  التعظيم بتداء  يقارهنا  التي  نافع 

 يها ثوابًا.سمِّ والتبجيل التي نُ 

*   *   * 

: وال دليل يف  قال السيِّد املرتٰىض    مسألة:]]  ١٤١[[ص  

وإنَّ ]]  ١٤٢[[ص  /العقل عٰىل   عقاب،  املرجع  دوام ثواب وال  ام 

 يف ذلك إٰىل السمع.

اب وال عقاب،  عٰىل دوام ثو ليس يف العقل ما يدلُّ رشح ذلك: 

حمقِّ وه مذهب  دوام  و  عٰىل  بأمجعها  املعتزلة  وذهب  املرجئة.  قي 

الثواب والعقاب من جهة العقل، ووافقهم مجاعة من املرجئة عٰىل  

 دوام الثواب. 

إٰىل السمع دون العقل،  فَّ ا دوام العقاب للكُ فأمَّ  ار فاملرجع فيه 

عقاهبم،  من دوام      ولوال السمع وما هو معلوم من دين النبيِّ 

 نا ذلك. ملا علم

فسَّ فأمَّ  املستحقُّ ا  الصالة  أهل  أنَّ اق  عٰىل  فنقطع  للثواب    ون 

ملا علمنا من استحالة ثواب دائم مع عقاب دائم   عقاهبم منقطع، 

 ونفي التحابط.

عٰىل دوام الثواب والعقاب:   العقل ال يدلُّ   عٰىل أنَّ   والذي يدلُّ 

  دوامها، فينبغي أنْ عٰىل  ما يدلُّ  ة العقول فلم نجد فيهاا سربنا أدلَّ أنَّ 

 زين.يرد السمع القاطع عٰىل أحد املجوَّ  ف إٰىل أنْ نتوقَّ 

دوام  فأمَّ ]]  ١٤٣[[ص  / والعقاب عٰىل  الثواب  دوام  ا محلهم 

ة اجلامعة بينهام فال  بون بالعلَّ ، فمحض الدعوٰى ويطالَ املدح والذمِّ 

قوهلم وكذلك  مل  :جيدوهنا.  دائًام  الثواب  يكن  مل  الرتغيب لو  يكن   

اقعًا موقعه ومل حيسن التكليف ألجل نعيم منقطع، فباطل أيضًا، و

منافع   ألنَّ  مقابله  يف  كان  إذا  التكليف  وحيسن  حيصل  الرتغيب 

 الدوام، ومن دفع ذلك كان مكابرًا. مل تبلغ حدَّ  عظيمة كثرية وإنْ 

إنَّ  قوهلم:  الزجر،    وكذلك  حصل  ملا  دائًام  يكن  مل  لو  العقاب 

م عقالً فكيف علَ استحقاق العقاب ال يُ   ا أنَّ نَّبيَّ   ا قدأيضًا ألنَّ باطل  

يف هذا الباب. وكذلك جتويز    التجويز كاٍف   ا أنَّ نَّم دوامه؟ وبيَّ علَ يُ 

 يف باب الزجر. دوامه كاٍف 

أنَّ الثواب ُيستَحقُّ  فأمَّ  ة  ا من جهة السمع فال خالف بني األُمَّ

به ُيعتَدُّ  خالف  ال  وكذلك  الكف   دائًام،  عقاب  دائًام. أنَّ  ُيستَحقُّ  ر 

ا عقاب الفسق   فال داللة   -وهو ما دون الكفر من املعايص    -وأمَّ

عٰىل   حاصلة  الداللة  أنَّ  إٰىل  أرشنا  قد  بل  دوامه،  عٰىل  السمع  يف 

 خالفه. 

يتعلَّ  قلناوما  اآليات،  عموم  من  الباب  هذا  يف  به  فيها   :قون 

 من الكالم: ]] ١٤٤[[ص /وجوه 

أ  اال  نْ أحدها:  من  بأنَّ نمنعهم  بعمومها،  ال    ستدالل  العموم 

الكُ  املرجئة، ونحمل اآليات عٰىل  أكثر  له، وهو مذهب  ار فَّ صيغة 

 ها هبم. ونخصُّ 

ه ليس بمفهوم يف تلك اآليات الدوام الذي   أنَّ بنيِّ نُ   وثانيها: أنْ 

 عونه.يدَّ 

 عقاهبم منقطع. نعارضها بآيات مثلها تقتيض أنَّ  وثالثها: أنْ 
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رشح  ذوهل اجلملة  أهل  ه  (مسائل  يف  استوفيناه  قد  طويل 

 ا أرشنا إليه.كثر ممَّ أ املوصل) فال حيتمل هذا املوضع 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧الربهان/ أبو الصالح احللبي (ت 

تعريضاً   ]]٥٥ص  [[ كونه  التكليف،  حسن  يف   والوجه 

حقِّ  من  الذي  أالَّ للثواب  حيسنه  العلم     دون  من  به  االبتداء 

 .ق العقاب ودوامهباستحقا

يُ وإنَّ  أنَّ علَ ام  مستحقٌّ   م  والعقاب  دائم  بالكفر،    الثواب  ودائم 

 ومنقطع بام دونه، من جهة السمع. 

واجب يف   ه حقٌّ ، ألنَّ ءمن الثواب ثابت ال يزيله يش  واملستحقُّ 

(وإالَّ  منعه،  فيها  ال جيوز  سبحانه،  زائد) حكمته  أو  بندم  سقوط   

لعدم   ذلك،  الستحالة  بنيعقائد،  لعدم  الث  التنايف  وبينهام  واب 

 اجلميع، وإحالة التنايف بني املعدومات. 

بعفو مبتدأ وعند الشفاعة   الً وعقاب الفسق جيوز إسقاطه تفضُّ 

وعند ألنَّ   جلوازه،  حقُّ التوبة  واستيفاؤه،   ه  قبضه  إليه  تعاٰىل  له 

 وإسقاطه إحسان إٰىل املعفو عنه. 

مؤكِّ  الرشع  ورد  العقو  داً وقد  متألحكام  ذلك  فمن  حه دُّ ل، 

موضع غري  يف  املختصِّ   سبحانه  والغفران،  بالعفو  كتابه  ني  من 

 يف اللغة والرشع. بإسقاط املستحقِّ 

التمدُّ  هلذا  وجه  إالَّ وال  فُ ح  إٰىل  بوجهه  الصالة، سَّ   أهل  اق 

املؤمنني والكُ   بخروج  هلم  ذنب  ال  باتِّ فَّ الذين  عنه  ال ار  إذ  فاق، 

 جائز.  ء غريو عن هؤالر، والعفغفَ ولئك يُ ذنب ألُ 

ثواب املطيع دائم، فمنع من دوام عقاب ما ليس بكفر،    وألنَّ 

األُ  عىلٰ مَّ إلمجاع  ملكلَّ أنَّ   ة  دائم  وعقاب  دائم  ثواب  جيتمع  ال  ف، ه 

 اه.نَّا بيَّ ني ممَّ وفساد التخالط بني املستحقّ 

إالَّ  قال بذلك،  أحد  أو   جوَّ وال  بالعفو،  العايص  ز سقوط عقاب 

ا  وُخي   ]] ٥٦ص  [[ /   ملجمع الشفاعة  العقاب،  صِّ عليها،  بإسقاط  صها 

  انعقاد اإلمجاع بخالفه.   وال يقدح يف ذلك خالف املعتزلة، حلدوثه بعد 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠الشيخ الطويس (ت  /فيام يتعلَّق باالعتقاد االقتصاد

املستحقُّ ]]  ١٨١[[ص   النفع  هو  للتعظيم    والثواب  املقارن 

ز  يتميَّ   ا ليس بنفع، وبكونه مستحق� ا  ز ممَّ يتميَّ   فبكونه نفعاً   ، واإلجالل

 ز من العوض. ل، وبمقارنة التعظيم والتبجيل يتميَّ من التفضُّ 

*   *   * 

 : )٦أو  ٥إبراهيم بن نوبخت (ق  /يف علم الكالم الياقوت

يدلُّ   ليس  ]]٦٣[[ص   ما  العقل  ثواب  يف  عقاب  عٰىل  ، وال 

النِّ يستحقُّ عَ لكثرة  ال  التي  مالع  م  جزاءً بد  طاعتهع  عها   وإنْ   ،ٰىل 

[قطعاً   استحقَّ  الدوام  عٰىل  دليل  عقالً فال  عقاب]  وال  ال    ،،  إذ 

 . يقتيض العقل تعذيب امليسء يف الشاهد أبداً 

*   *   * 

 ): هـ٦٧٢ين الطويس (ت جتريد االعتقاد/ نصري الدِّ 

الواجب    ويستحقُّ ]]  ٣٠١[[ص   بفعل  واملدح  الثواب 

القبي وغري  به،  [واملندوب،  واإلخالل  الواجبح  فعل  ]  برشط 

وجوبه لوجه  أو  كذلك.  لوجوبه،  ترك  ألنَّ   والضدُّ ،  واملندوب  ه 

، ة من غري عوض ظلماملشقَّ   ألنَّ ، ه إخالل بهواإلخالل ألنَّ ، لقبيح

 . ولو أمكن االبتداء به كان عبثاً 

بفعل القبيح،    به العقاب والذمَّ   وكذا يستحقُّ ]]  ٣٠٢[[ص  /

بالواج عىلٰ ،  بواإلخالل  اللطفالشتامله  وال ،  وللسمع،   

باعتبارين االستحقاقني  اجتامع  يف  املشقَّ ،  استبعاد  يف  وإجياب  ة 

قبيح النعمة  اجلهل،  شكر  مع  به  العقل  يف  ،  ولقضاء  ويشرتط 

واإل الفعل  كون  الثواب  شاق� استحقاق  به  الندم   ،اخالل  رفع  ال 

 جه. للو َل عِ وال انتفاء النفع العاجل إذا فُ ، عٰىل فعله

 :]ب والعقاب [صفات الثوا

باإلهانة والعقاب  بالتعظيم  الثواب  اقرتان  للعلم ،  وجيب 

وجيب دوامهام الشتامله ،  مع فعل موجبهام  الرضوري باستحقاقهام

اللطف والذمِّ ،  عٰىل  املدح  لواله.،  ولدوام  نقيضهام   وحلصول 

   لكان الثواب أنقص حاالً وإالَّ ،  وجيب خلوصهام]]  ٣٠٣[[ص  /

العو والتفضُّ من  عىلٰ ض  يف  ل،  أدخل  وهو  فيهام،  حصوله  تقدير   

 باب الزجر. 

اجلنَّ  وكلُّ  يف  مرتبة  األزيدذي  يطلب  ال  رسورهم  ،  ة  ويبلغ 

حدِّ إبالشكر   املشقَّ   ٰىل  مشقَّ   وغناؤهم ،  ةانتفاء  ينفي  ة ترك  بالثواب 

 . ٰىل ترك القبيحإوأهل النار يلجئون ، القبائح

توقُّ  رشطوجيوز  عٰىل  الثواب  ألُ وإالَّ   ،ف  باهللا العارف  ثيب   

َت    لقوله تعاٰىل:،  (وهو مرشوط باملوافاة،  ةتعاٰىل خاصَّ 
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*   *   * 
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ل (قواعد العقائد)    ): ـ ه ٦٧٢لطويس (ت  ا   ين نصري الدِّ   / نقد املحصَّ

، وهو يشتمل عٰىل  والثواب عٰىل الطاعة واجٌب   ]]٤٥٣[[ص  

املشقَّ  التعظيم  عوض  مع  بالطاعة  القيام  عليها  يشتمل  التي  ة 

 جالل. واإل

*   *   * 

 :الثواب والعقاب يف :املسألة الرابعة ]]٤٦٥[[ص 

إمَّ  بدنيَّ مها  كاللذَّ ا  اجلسميَّ ان،  اجلسميَّ ات  واآلالم  وإة،  ا مَّ ة. 

واإلاننفسانيَّ  كالتعظيم،  وكاخلز،  وتفصيلهام   يجالل،  واهلوان. 

يُ  إالَّ علَ ال  بالسمعم  من  ]]  ٤٦٦/[[ص    ةواللذَّ   .  املالئم  إدراك 

كان    نْ إ. فمن حيث هو مناٍف   حيث هو مالئم. واألمل إدراك مناٍف 

باحلواسِّ  حّس   إدراكهام  أنْ يَّ فهام  هبام  االحساس  ورشط  ال    ان. 

فإنَّ يكونا مستمرَّ  املستمرِّ االنف  ين،  يُ ممَّ   عال  وإنْ بطِ ا    ل االحساس. 

إدراكهام بالعقل فهام عقليَّ  أبعد عن   ان. والعقيلكان  أثبت، لكونه 

املؤدِّ  توسُّ االنفعال  عن  الستغنائه  وأوفر  الزوال،  إٰىل  اآللة، ي  ط 

 وأكمل لكون املوانع فيه أقّل.

 :والعقاب فيام به حيصل استحقاق الثواب :املسألة اخلامسة

اإلقالو أعمُّ ا:  اإل  سالم  من  احلكم  احلقيقة   ،يامنيف  يف  ومها 

بالشهادتني كان حكمه حكم   من أقرَّ   نَّ عّم، فألأ ا كونه  واحد، وأمَّ 

تعاٰىل: لقوله     املسلمني، 
َ
رَ ق

ْ
ع

َ ْ
األ ِت 

َ
ِمنُوا  ال

ْ
تُؤ ْم 

َ
�  

ْ
ل

ُ
ق آَمن�ا  اُب 

 
َ
نَ َول مْ

َ
ل سْ

َ
أ وا 

ُ
و�

ُ
ق وأمَّ ]١٤[احلجرات:    اِ�ْن  اإل.  كون  يف   سالما 

ِ   يامن، فلقوله تعاٰىل:احلقيقة هو اإل
ْ

دَ اِهللا اإل
ْ
يَن ِعن  ا��

�
 إِن

َ
ال   مُ سْ

 .]١٩[آل عمران: 

(اإل السلف:  بعض  فقال  معناه،  يف  إقرار  واختلفوا  يامن 

وقالت   باجلوارح).  صالح  وعمل  بالقلب،  وتصديق  باللسان، 

اإلأُ املعتزلة:   والصول  التوحيد،  مخسة:  واإليامن  قرار  عدل، 

باألالنبوَّ ب والقيام  والوعيد،  والوعد،  والنهة،  باملعروف،  عن    يمر 

الشيعة:   وقالت  اإلأُ املنكر.  بوحدانيَّ صول  التصديق  ثالثة:  ة  يامن 

يف  اهللا   والعدل  ذاته،  يف  بنبوَّ أ تعاٰىل  والتصديق  األنبياء فعاله،  ة 

ب األإوالتصديق  األنبياء.  ئمَّ مامة  بعد  من  املعصومني  أهل  ة  وقال 

التصديق  نَّالسُّ  هو  النبيِّ باهللا  ة:  والتصديق  صادقاً   وبكون   ،

يُ  أنَّ علَ باألحكام التي  حكم هبا، دون ما فيه اخلالف    ه  م يقينا 

 .واالشتباه

والذنب يقابل العمل الصالح، وينقسم   يامن.والكفر يقابل اإل

ويستحقُّ  وصغائر.  كبائر  باإل  إٰىل  اجلنَّاملؤمن  يف  اخللود   ،ةمجاع 

اخلوارج  ال  ويستحقُّ  عند  الكبرية  النار. وصاحب  كافر اخللود يف 

يامن. وعند غريهم من اإل م جعلوا العمل الصالح جزءاً كافر، ألهنَّ 

والوعيديَّ  املعتزلة  عند  واملؤمن  فاسقاً فاسق،  يكون  ال  وجعلوا ة   .

يكون ال  الذي  منزلت  كافراً ]]  ٤٦٧/[[ص    للفاسق  بني   يمنزلة 

والكفاإل يكو يامن  وهو  يف  ر،  خالداً ن  املؤمن   .النار  غريهم  وعند 

وقد ال يكون. ويكون عاقبة أمره عٰىل التقديرين   ،قد يكون فاسقاً 

 ة. اخللود يف اجلنَّ

*   *   * 

النفسانيِّ وأمَّ ]]  ٤٦٨[[ص   والعقاب  بالثواب  القائلون  ني  ا 

أبداً  باقية  النفوس  مدرِ إف  ،قالوا:  كانت  والذوات    كةً ن  لذاهتا 

معتقدةً الباق  أنْ   ملا  ية،  عليها  باألخالق   جيب  متحّلية  تعتقده، 

الفانية،   العالئق عن األشياء  منقطعة  الصاحلة،  الفاضلة واألعامل 

ملكةً  ذلك  مجيع  فيها  وكان  الثواب    ،راسخة  أهل  من  كانت 

اإل  وإنْ   .الدائم ملا ال  كانت عديمة  معتقدة  الباقية،  للذوات  دراك 

مطابقاً  ما  يكون  األمر،  اللذَّ لنفس  إٰىل  البدنيَّ ئلة  يف ات  منغمسة  ة، 

الدنياويَّ األُ  متخلِّ مور  الفانية،  الفاسدة، قة  الرذيلة  باألخالق  ة 

فيها راسخة  ملكة  ذلك  الدائم،   ،وكان  العقاب  أهل  من  كانت 

ينبغ ما  ينبغ  يلفقدان  ال  ما  ووجود  دائامً   ي هلا،  معها  وبني  هلا   .

أمي إٰىل السعادة  املرتبتني مراتب ال هناية هلا. بعضها  وبعضها إٰىل  ل 

وإنْ  متمكِّ   الشقاوة.  غري  والرشور  اخلريات  متكُّ كانت  فيها  ن  نة 

سعادهتا  زالت  والفوت  للزوال  معرضة  كانت  بل  امللكات، 

كنفوس   الطرفني،  عن  اخلالية  والنفوس  بزواهلا.  وشقاوهتا 

متأملِّ  غري  تبقٰى  والبله،  لذَّ الصبيان  هلا  ويكون  ضعيفة، ة،  ات 

 هلا منه.  ا ال بدَّ راكها لذاهتا وملبحسب إد

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩قواعد املرام/ ابن ميثم البحراين (ت 

الثاين]  ]١٥٨ص  [[ أنْ مَّ إف  املكلَّ   : البحث  مطيعاً   ا  و  أ   يكون 

فعاصياً  مطيعاً   نْ إ،  يستحقُّ نَّ إف  كان  خالفاً   ه  الثواب،   بطاعته 

 من املعتزلة.  يالقاسم البلخ يبأ ة وشعريَّ لأل

 ا العقل فمن وجهني: مَّ ، أ النقللعقل ولنا: ا

عبث ال جيوز    و ليس، والثاينأ ا لفائدة  مَّ إالتكليف    نَّ أ   :حدمهاأ 

احلكيم واأل]  ]١٥٩ص  [[/  من  الفائدة  وَّ تعاٰىل،  فتلك   نْ أ ا  مَّ إل 

هه ل والثالث باطالن لتنزُّ وَّ و إليهام، واألأ ٰىل العبد  إو  اهللا أ ٰىل  إتعود  

ٰىل العبد إتعود    نْ أ ا  مَّ إ  ي. فهاين الثيه، فتعنيَّ تعاٰىل عن فائدة تعود إل
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أل  يف باطل  وهو  الشاقَّ   نَّ العاجل،  بالعبادة  العبد  حمض  اشتغال  ة 

جل، وهو نفس اآل  تعود إليه يف  نْ أ   و راجح الرضر، فتعنيَّ أ الرضر  

 يقبح بدوهنا االبتداء به.  يبالطاعة الت الثواب املستحقُّ 

ة من غري عوض شقَّ لزام املإة، وقَّ لزام مشإالتكليف    نَّ أ   :الثاين

عقالً  عقالً   ،قبيح  قبيح  عوض  غري  من  متان واملقدّ   .فالتكليف 

 تان.رضوريَّ 

تعاىلٰ مَّ أ و فقوله  املنقول:  بِمَ َجزَ   : ا   اًء 
َ
�   ا 

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
�   �نُوا 

 .وأمثاله ،]١٧[السجدة: 

ممَّ   نْ أ ا  مَّ إالثواب    ثمّ  بمثله  يكون  االبتداء  جيوز  جيأ ا  ال  وز،  و 

باوَّ واأل التكليف أل لكان توسُّ الَّ إطل ول  عبثاً ط  وهو حمال   ،جله 

 من احلكيم.

 اخلصم بوجهني:  احتجَّ 

نعام يوجب عٰىل املنعم الشكر واخلدمة، ونعم اإل  نَّ أ   :حدمهاأ 

ُحت اهللا      :ٰىص كام قال تعاىلٰ عٰىل العبد ال 
َ

نِعَْمَت اِهللا ال وا  ُعد�
َ
� 

ْ
  َو�ِن

ُصوهَ 
ْ ُ
م  ]،٣٤م:  [إبراهي  ا� ألفكانت  ووجبة  شكره،  داء  أ داء 

 ة الستحقاق يشء آخر عليه تعاٰىل.الواجب ال يكون علَّ 

،  يف عٰىل الداعصدور الفعل عن العبد يتوقَّ   نَّ أا  نَّا بيَّ نَّ أ   :الثاين

القدرة والداع   نَّ أ و اجلميع من فعل    نَّ أيوجب الفعل، و  يجمموع 

 . ثواباً تعاٰىل، وما كان فعله ال يوجب عليه اهللا 

ا نُ وَّ ألوجواب  ال  علَّ أ   نَّ أ م  سلِّ ل:  يكون  ال  الواجبات  ة  داء 

بيَّ  ملا  آخر  يشء  بدَّ نَّ أ ا  نَّالستحقاق  ال  تعود    ه  فائدة  من  ٰىل إفيه 

 الثواب.  يجل، وهاأل ف يفاملكلَّ 

و]١٦٠ص  [[/ الثاين]  بيَّ نَّ أ :  عن  مستقلٌّ   نَّ أ ا  نَّا  بفعله،   العبد 

 به الثواب منه.  تحقَّ يس فجاز أنْ ، تعاىلٰ اهللا  ففعله ال يكون فعل 

*   *   * 

 ): هـ٧عجالة املعرفة/ حمّمد بن سعيد الراوندي (ق 

ض العبد لعوض مع التعظيم،  عرِّ الطاعة: فعل يُ ]  ]٤٢ص  [[

 .)ثواباً (ٰى ذلك العوض املقارن سمَّ ويُ 

*   *   * 

مة احليلِّ  / العالَّ  ): هـ٧٢٦ (ت هنج احلقِّ

 :اب والعقاب استحقاق الثو ]]٣٧٧[[ص 

نعت األشاعرة من استحقاق الثواب عٰىل الطاعة والعقاب  وم

املعصية نصَّ   ،عٰىل  ذلك  يف  تعاىلٰ   ،القرآن  وخالفوا  قوله   :وهو 

 
َ
ق
ْ
 ِمث

ْ
ْعَمل
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َ
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َ
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َ
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َ
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تعاىلٰ   ،]٨و  ٧  [الزلزلة:  �يََرُه   َْوَم    : وقال  زَ ا�ْ
ْ ُ
ٍس  �

ْ
ف
َ
�  

� ُ
� ٰى 

َسبَْت بِمَ 
َ
 مَ   ،]١٧  [غافر:  ا ك

َ
َزْون

ْ ُ
َْوَم �   ا�ْ

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
تُْم �

ْ
ن
ُ
  �ا ك

َجزَ   ،]٢٨  [اجلاثية:  
ْ

ِ َهل
ْ

اإل سَ اُء 
ْ
ِ ح

ْ
اإل  

�
إِال سَ اِن 

ْ
  ح

ُ
 �ان

 والقرآن مملوء من ذلك. ،]٦٠ [الرمحن:

*   *   * 

مة احل /أنوار امللكوت  :)هـ٧٢٦ (ت يلِّ العالَّ

 :عقاب الفاسق منقطع  أنَّ  يف :املسألة الثالثة ]]٢٠١[[ص 

ُخي  املؤمن ال  قد    ألنَّ   ،النار  د يفلَّ قال: والفاسق  طاعاته  ثواب 

أنْ  القوله  ؤوبقا  ،حيبط  بطل  اجلنَّب  مع  من  خالف نقله  النار  إٰىل  ة 

بأنَّ وألنَّ   .اإلمجاع نفسه  وصف  تعاٰىل  رحيمه  غفور  كانت   ،ه    فلو 

مكفَّ رمكفَّ الصغائر   غري  والكبائر  الوصفة  لبطل   وأيضاً   .رة 

يف العمومني  بني  بدَّ   فاجلمع  ال  واجب  املذكورتني   ،منه  اآليتني 

 ومعارضة بأمثاهلا.  ،ال تفيد العلم  ةوعموم اخلصوم ظاهر

أنَّ أقول: ذهب كثري من أصحابنا اإلماميَّ  إٰىل  الفاسق    ة  املؤمن 

ُخي  يف لَّ ال  قطعاً   د  أنْ   ،النار  ي  وجيوز  أصالً ال  وقالت    .دخلها 

 ة باخللود.الوعيديَّ 

 بوجوه:  )رمحه اهللا تعاىلٰ (ف الشيخ أبو إسحاق املصنِّ واحتجَّ 

أنَّ األوَّ  بيَّ ل:  قد  مستحقٌّ نَّا  السابق  والثواب  اإلحباط،  فساد    ، ا 

بدَّ   ،والعقاب مستحقٌّ  إيصال    فال  أنْ فإمَّ   ،إليهالثواب  من  يثاب    ا 

يُ  باإلمجا  هوف  ،بعاقَ ثّم  يُ باطل  أو  يثابعاقَ ع،  ثّم  وهو   ،ب 

 املطلوب.

أنَّ  وأمجع  اهللا    الثاين:  والغفران،  بالعفو  نفسه  وصف  تعاٰىل 

يثبت هذا الوصف بالنسبة إٰىل الصغائر أو   ا أنْ فإمَّ   ،املسلمون عليه

إمَّ ه تقع مكفَّ ألنَّ   ،ل باطلواألوَّ   .إٰىل الكبائر ا مع التوبة  رة. والثاين 

 وهو املطلوب. ،أو بدوهنا .واجب حينئذٍ الغفران  ألنَّ  ،وهو باطل

أنَّ ]]  ٢٠٢[[ص  / تعاىلٰ   يف  العمومني  الثالث:  َمْن   :قوله 
َ
�
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بدَّ ]  ٨و  ٧[الزلزلة:   العمل هبام عمالً   ال  يمكن    ،باألصل  من  وال 

العقابإالَّ ذلك   من  عليه  ما  استيفاء  بعد  إليه  الثواب  بإيصال    ،  

 وهو املطلوب.

الوعيد  احتجَّ  بعمومات  تعاىلٰ   ،اخلصم  ْعِص   :كقوله 
َ
� َوَمْن 

نَ  ُه 
ْ
ِخل

ْ
يُد ُحُدوَدهُ  َو�َتََعد�   ُ

َ
َورَُسو� خَ اَهللا   

ً
ِ�يهَ ارا  

ً
  ااِ�ا

   تعاٰىل:   وقوله  ]،١٤ [النساء:
َ
�  �ُ َوَمْن 

ْ
تُل

ْ
ِمنق

ْ
َجزَ ؤ

َ
ف  

ً
دا ُمتََعم�  

ً
ُه ا

ُ
اؤ

 ِ�يهَ َجَهن�ُم خَ 
ً
 إٰىل غريها من اآليات.]،  ٩٣[النساء:  ااِ�ا
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أهنَّ  القطع يفتال    اواجلواب:  فيههي  بل    ،العموم  فيد   ،ظاهرة 

لدليل خالفه  إٰىل  يصار  قد  الظاهر  بيَّ   ،لكن  ل اآلية  حمَ تُ ف  .اهنَّوقد 

والثاين   ،من مجلتها اإليامن  دود التييع احلٰى مجوٰىل عٰىل من تعدَّ األُ 

وكذلك ما يذكرونه من اآليات.   ،ألجل إيامنه  عٰىل من يقتل مؤمناً 

  تعاٰىل: كقوله ،معارضة بآيات الوعد يفه وأيضاً 
َ

 اَهللا ال
�
ِفُر إِن

ْ
غ

َ
� 

مَ  ِفُر 
ْ
َو�َغ بِِه  َك  َ ْ

�ُ�  
ْ
ن

َ
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َ
ذ  

َ
ُدون  ا 

َ
�َش �َِمْن   

َ
  ]، ١١٦[النساء:    اءُ �ِك

توقو ٰ وَ   :عاىلٰ له 
َ َ

� �ِلن�اِس  ِفَرةٍ 
ْ
َمغ و 

ُ َ
�  

َ
َر��ك  

�
ِمِهمْ �ِن

ْ
ُظل    

ٰ و]،  ٦ [الرعد:
َ َ

�   احلال ِفُر   تعاٰىل:  وقوله  ،يفيد 
ْ
غ

َ
� اَهللا   

�
إِن

 
ً
يعا ِ

َ
نُوَب �

�
 ].٥٣[الزمر:  ا�

*   *   * 

عرش  ]]٢٠٨[[ص   احلادية  اخلصوم   يف   :املسألة  اعرتاضات 

 : د والوعيد عٰىل مسائل الوع

  : اعرتاضات اخلصم عٰىل مسائل الوعد والوعيد   ع تتبُّ   : القول يف قال 

وقياس الثواب عليه قياس من غري  أبدًا،  عائهم حسن املدح  ادِّ 

اإلغراء    .جامع إٰىل  بدوام باملعايص  والتجائهم  نقل  مل  لو  واقع 

عندهم  ،العقاب بالتوبة  كاٍف   ،باطل  العقاب   .للعاقل  ويسري 

يف ل  واعتذارهم  بام  كرسُت اإلحباط  ولده  ونجَّ   قلامً   يلغري  و  يت 

إلينا الكافر  بإحسان  باطل  املهلكة  يُ فإنَّ   ،من  معاً مدَ ويُ   مُّ ذَ ه   .ح 

يف  يف  وعذرهم  الرتبة  باعتبار  يف   الشفاعة  كسقوطها  فيه    املشفوع 

 ت الشافع واملشفوع إليه واآلمر واملأمور.ِربَ اعتُ  وإنْ  ،هباملأمور 

اعرتاضات   هذه  تقدَّ أقول:  ما  اجلواب    معٰىل  مع  املسائل  من 

 عنها: 

يدلُّ قالوا:  ل:  األوَّ ]]  ٢٠٩[[ص  / الثواب،  عٰىل    العقل  دوام 

قولكم يدلُّ   إنَّ   :فبطل  ال  أنَّ   العقل  بيانه:  حيسن    عليه.  املحسن 

 .أبداً   فكذا املطيع حيسن دوام ثوابه ،مدحه أبداً 

الفرقأنَّ   :واجلواب قيام  مدح    فإنَّ   ،ه قياس من غري جامع مع 

تأييده املح جيب  املطيع  وثواب  العقالء،  عٰىل  واجب  غري  سن 

 ؟ل أحدمها عٰىل اآلخرمَ فكيف ُحي  ،عندهم

قالوا دلَّ   :الثاين:  الثواب  كام  دوام  عٰىل  عٰىل  دلَّ  فكذا    ،العقل 

العقاب دائامً أنَّ   بيانه:  .دوام  يكن  مل  لو  بالقبيح  ه  اإلغراء   ،لزم 

قبيح بالقبيح  أقدم عٰىل   العايص  أنَّ   :تلزاماالس  بيان  .واإلغراء  إذا 

 ،اآلخرة  ة، وعلم انقطاع عقابه يفاملعصية، وعلم ما فيها من اللذَّ 

مرَّ   باعثاً ذلك  كان   عليها  اإلقدام  عٰىل  ثانيةله  أنَّ أمَّ   ،ة  علم  إذا    ا 

 ه ينزجر بذلك.فإنَّ  ،عقابه دائم

 أجاب الشيخ بوجهني:

أنَّ فإنَّ   ،النقض بالتوبة عندهم  :لاألوَّ   ةالتوبة مسقط  ه إذا علم 

املعصية عٰىل  أقدم  خمتص� وإنَّ   .للعقاب  النقض  هذا  كان    ، هبم   ا ام 

عٰىل  ألهنَّ  يوجبون  أمَّ اهللا  م  التوبة،  رأ قبول  عٰىل  أيب   يا    الشيخ 

 إسحاق فال. 

 ،يسري العقاب يمنع العاقل من اإلقدام عٰىل املعصية  الثاين: أنَّ 

  صٍ ذا اشتملت عٰىل نقإ  ةً عصية لذَّ ه قد يرتك ما هو أعظم من املفإنَّ 

 .كان كافياً  وإذا كان ذلك زاجراً  ،ما

قالوا والذمُّ   :الثالث:  املدح  جيتمع  املؤمن    حقِّ   يف  معاً   ال 

أنَّ فإنَّ   ،الفاسق ٰى حلقه بذلك  لغريه حتَّ   كرس قلامً   نساناً إ  ا لو فرضنا 

ولده   ينجيُ   بأنْ   ، عظيامً   جنب ذلك إحساناً   ثّم فعل يف  ،أذٰى يسرياً 

اهلال ظاملمن  من  أنقذه  أو  ذمُّ فإنَّ   ،ك،  حيسن  ال  ذلك  عٰىل  ه  ه  كرس 

 عٰىل اإلحباط. وذلك يدلُّ  ،جنب هذا اإلحسان م يفعدَ القلم، بل يُ 

الذمِّ ]]  ٢١٠[[ص  / قبح  من  باملنع  الشيخ  كرس    أجاب  عٰىل 

ه ا مدح الكافر املحسن إلينا عٰىل إحسانه وذمِّ وهلذا حيسن منَّ ،القلم

 .عٰىل اجتامع املدح والذمِّ  ك يدلُّ فره، وذلعٰىل ك

أنَّ   :قالوا  ،الشفاعة  يف  :الرابع إنَّ   أنتم استدللتم عٰىل  ام  الشفاعة 

املضارِّ   يف  يه يف  إسقاط  النفع  ال  لكنَّوإالَّ   ،جلب  يف   شافعني    ا 

الزم  ،  النبيِّ  غري  يف  ألنَّ   ،وهذا  معتربة  بأنْ   الرتبة    الشفاعة 

  وأنْ   فال بدَّ   ،األمر  كام يف  ،همن املشفوع في  رتبةً يكون الشافع أعٰىل  

 يكون اآلمر أعٰىل من املأمور. 

الرتبة معتربة بني اآلمر واملأمور، ال بني    بأنَّ   أجاب الشيخ  

به واملأمور  أنْ فإنَّ   ،اآلمر  حيسن  إٰىل   ه  بالذهاب  عبده  السيِّد  يأمر 

الرتبة يف  ،واألدنٰى منه  األعٰىل   بني    كذلك  معتربة  الشافع الشفاعة 

 . ع إليهواملشفو

*   *   * 

مة احليلِّ  /كشف املراد  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 :يف الثواب والعقاب :املسألة اخلامسة ]]٥٥١[[ص 

ويُ  واملندوب  حقُّ ستَ قال:  الواجب  بفعل  واملدح   ،الثواب 

أو   ،القبيح واإلخالل به  وفعل ضدِّ  الواجب لوجوبه  برشط فعل 

وجوبه كذلك  ،لوجه  القبيحه  ألنَّ   ضدُّ الو  ،واملندوب   ،ترك 

ولو    ،املشقة من غري عوض ظلم  ه إخالل به ألنَّ اإلخالل به ألنَّ و

 .أمكن االبتداء به كان عبثاً 

يُ  قول  املدح  إٰىل أقول:  القصد  مع  الغري  حال  ارتفاع  عن  نبئ 
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املستحقُّ  النفع  هو  والثواب  منه.  للتعظيم   الرفع  املقارن 

والذمُّ  يُ   واإلجالل.  عنقول  ااتِّ   نبئ  حال  قصده. ضاع  مع  لغري 

املستحقُّ  الرضر  هو  واإلهانة.   والعقاب  لالستخفاف  املقارن 

وفعل   ،وفعل املندوب  ،ان بفعل الواجبحقَّ ستَ واملدح والثواب يُ 

يُ   ،القبيح  ضدِّ  من  ذهب  ما  عٰىل  له  الرتك  ضد� ثبِ وهو  الرتك   ،ات 

بالقبيح عيلٍّ   ]]٥٥٢[[ص  /ومنع    .واإلخالل  من   أبو    ومجاعة 

بالقبيحاستحاملعتزلة   باإلخالل  والثواب  املدح  إٰىل   ،قاق  وصارا 

ألنَّ  خلوُّ املكلَّ   ذلك  يمتنع  فعل  ف  هو  الذي  والرتك  األخذ  من  ه 

املصنِّ  واحلقُّ   .الضدِّ  ذكره  ذمَّ   فإنَّ ،    فما  يستحسنون   العقالء 

ه عٰىل  كام يستحسنون ذمَّ   روا منه فعالً مل يتصوَّ   بالواجب وإنْ   املخلِّ 

 القبيح. فعل

يُ أنَّ   واعلم إيقاع  شَرت ه  والثواب  املدح  الفاعل  استحقاق  يف  ط 

وجوبه أو لوجه  أو   ،الواجب لوجوبه  لندبه  يفعله  املندوب  وكذا 

ندبه أو لوجه    ،لوجه  قبيح  لكونه ترك  يرتكه  القبيح  وكذا يف ترك 

إخالالً   ،ذلك لكونه  بالقبيح  فعل  فإنَّ   ،بالقبيح  واإلخالل  لو  ه 

املن أو  ذكرالواجب  ملا  ال  يستحّق دوب  مل  ثواباً   مدحاً   ناه   وال 

لذَّ   ،عليهام من  آخر  لغرض  القبيح  ترك  لو  مل وكذا  غريها  أو  ة 

بفعل    يستحّق  الثواب  استحقاق  عٰىل  والدليل  والثواب.  املدح 

ألزمها اهللا تعاٰىل املكلَّ ا مشقَّ الطاعة أهنَّ  مل يكن لغرض    فإنْ   ،فة قد 

عبثاً  ال  ،وظلامً   كان  قبيح  احل  وهو  عن  كان    وإنْ   .مكييصدر 

ظلمفإمَّ   ،لغرض وهو  اإلرضار  إمَّ وإمَّ   ،ا  وهو  النفع  أنْ ا    يصحَّ   ا 

ال أو  به  وإالَّ واألوَّ   ،االبتداء  باطل  التكليفل  يف  العبث  لزم   ، 

املطلوب هو  املستحقُّ   ،والثاين  هو  النفع  املقارن   وذلك  بالطاعة 

بذلكفإنَّ   ،للتعظيم واإلجالل يقبح االبتداء  من  ألنَّ   ،ه  ال   تعظيم 

 ه قبيح.يستحقُّ 

يُ  وكذا  والذمُّ   حقُّ ستَ قال:  واإلخالل   العقاب  القبيح  بفعل 

 وللسمع. ،الشتامله عٰىل اللطف ،بالواجب

أنَّ   ،الطاعة سبب الستحقاق الثواب فكذا املعصية  أقول: كام 

القبيح   فعل  سبب  و  ]] ٥٥٣[[ص  /وهي  الواجب  ترك 

 الستيجاب العقاب لوجهني:

 أنَّ   :تقريره، وةإليه مجاعة من العدليَّ   كام ذهب  ،عقيل  :أحدمها

الصغرٰى أمَّ   .واللطف واجب  ،العقاب لطف إذا املكلَّ   فألنَّ   ،ا  ف 

ه يبعد عن فعلها ويقرب  العقاب فإنَّ   مع املعصية يستحقُّ   عرف أنَّ 

 مت. فقد تقدَّ  ،ا الكربٰى وأمَّ  .وهو معلوم قطعاً  ،ها إٰىل فعل ضدِّ 

إليهالذ  وهو  ،سمعي  :الثاين ذهب  العدلية  ي  وهو    ،باقي 

 . متواتر معلوم من دين النبيِّ 

اإلخالل بالواجب    ذهب مجاعة إٰىل أنَّ   :إذا عرفت هذا فنقول

ذمٍّ  استحقاق  يقتيض  عقاب  ال  فعل   ،وال  هو  لذلك  املقتيض  بل 

 م بيان ذلك. وقد تقدَّ  ،وهو تركه ،الواجب ضدِّ فعل القبيح أو 

  باعتبارين.امع االستحقاقنيقال: وال استبعاد يف اجت

حجَّ  عن  جواب  هذا  اإلخالل أقول:  كون  من  منع  من  ة 

سبباً  الذمِّ   بالواجب  سبباً أنَّ   :وتقريره  ،الستحقاق  ذلك  كان  لو   ه 

املكلَّ  لكان  للمدح  سبب  بالقبيح  من  واإلخالل  خال  إذا  ف 

 واملدح.  للذمِّ  ااألمرين مستحق� 

 مُّ ذَ فيُ   ،نقاقني باعتباريال استبعاد يف اجتامع االستح  :واجلواب

كام إذا فعل طاعة ببعض أعضائه    ،ح عٰىل اآلخرمدَ عٰىل أحدمها ويُ 

 ومعصية بالبعض اآلخر. 

 ة يف شكر النعمة قبيح.قال: وإجياب املشقَّ 

هذه التكاليف وجبت    أقول: ذهب أبو القاسم البلخي إٰىل أنَّ 

وجوب  ،للنعمة  شكراً  تستلزم  يستحقُّ   ،فال  وال  لها فعب  الثواب 

ة  وذهب مجاعة من العدليَّ   .ل من اهللا تعاىلٰ ام الثواب تفضُّ وإنَّ   ،نفع

القول خالف هذا  بأنَّ     فاملصنِّ  واحتجَّ   .إٰىل  إبطاله  يقبح  عٰىل  ه 

أنْ  العقالء  ثمّ   عند  غريه  عٰىل  اإلنسان  عليه  كلِّ يُ   ينعم  ويوجب  فه 

إيصال  و  ]]٥٥٤[[ص  /شكره   النعمة من غري  مدحته عٰىل تلك 

نقصاً وويعدُّ   ،إليه  ثواب ذلك  املنعم  ن  الرياء  ،يف  إٰىل    ، وينسبون 

احلكيم من  يصدر  ال  قبيح  باستحقاق    ، وذلك  القول  فوجب 

 الثواب.

 قال: ولقضاء العقل به مع اجلهل.

ثانٍ  دليل  هذا  البلخي  أقول:  قول  إبطال    أنَّ   :وتقريره  ،عٰىل 

ب  وإذا كان وجو  ،بوجوب شكر املنعم  العقالء بأرسهم جيزمون

أنَّ   اً الشكر معلوم يُ   بالعقل مع   ،ةك التكاليف الرشعيَّ درِ العقل ال 

 .وجب القول بكوهنا ليست شكراً 

ط يف استحقاق الثواب كون الفعل أو اإلخالل به  شَرت قال: ويُ 

فعله  ،اشاق�  عٰىل  الندم  رفع  فُ   ،ال  إذا  العاجل  النفع  انتفاء   َل عِ وال 

 للوجه.

يُ  الثواشَرت أقول:  استحقاق  يف  املط  الفعل  كون  به كلَّ ب  ف 

شاق�  املندوب  أو  شاق�   ،االواجب  بالقبيح  اإلخالل  إذ   ،اوكون 

املشقَّ  الثواب هو  املقتيض    ،ةاملقتيض الستحقاق  انتفٰى  انتفت  فإذا 
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الطاعة   فإنَّ   ،ط رفع الندم عٰىل فعل الطاعةشَرت وال يُ   ،لالستحقاق

وُ  وقد  الثواب  الستحقاق  منفكَّ دَ جِ سبب  عنهت  حال ألنَّ   ،ة  يف  ه 

نعم نفي الندم رشط يف بقاء   ،عليه  يكون نادماً   عل يستحيل أنْ الف

يُ   .استحقاق الثواب ط يف الثواب عدم النفع العاجل شَرت وكذا ال 

ف لوجه الوجوب أو للوجوب أو لوجه الندب أو إذا أوقعه املكلَّ 

 للندب.

 : يف صفات الثواب والعقاب :املسألة السادسة

للعلم   ،والعقاب باإلهانة  لثواب بالتعظيمقال: وجيب اقرتان ا

 باستحقاقهام مع فعل موجبهام. ]]٥٥٥[[ص /الرضوري 

يقارنه   الثواب نفع عظيم مستحقٌّ   أقول: ذهبت املعتزلة إٰىل أنَّ 

وا واحتجُّ   ،يقارنه اإلهانة  والعقاب رضر عظيم مستحقٌّ   ،التعظيم

  ا بالعقاب بأنَّ عٰىل وجوب اقرتان التعظيم بالثواب واقرتان اإلهانة  

أنَّ  بالرضورة  الشاقِّ   نعلم  الفعل  فإنَّ املكلَّ   فاعل  به  يستحقُّ ف    ه 

واملدح فإنَّ   ،التعظيم  القبيح  فعل  من  يستحقُّ وكذلك  اإلهانة    ه 

 واالستخفاف.

اللطفيَّ  عٰىل  الشتامله  دوامهام  وجيب  املدح   ،ةقال:  ولدوام 

 وحلصول نقيضهام لواله.  ،والذمِّ 

واختلف   ،واب والعقاب دائامنالث  إٰىل أنَّ   أقول: ذهب املعتزلة

ه فذهبت املعتزلة إٰىل أنَّ   ؟هو عقيل أو سمعي  يف العلم بدوامهام هل

 . سمعي هوذهبت املرجئة إٰىل أنَّ  ،عقيل

 عٰىل دوامهام بوجوه:   فاملصنِّ واحتجَّ 

عٰىل    أنَّ   :أحدها العبد  يبعث  والعقاب  الثواب  بدوام  العلم 

ويُ  الطاعة  املعصيةع  دهبعِ فعل  رضوريو  ،ن  كان   ،ذلك  وإذا 

 .واللطف واجب عٰىل ما مرَّ  ،كذلك كان لطفاً 

والذمَّ   أنَّ   :الثاين إالَّ   ،دائامن  املدح  وقت  ال  مدح إذ  وحيسن   

ومها معلوال    ،العايص إذا مل يظهر منه ندم عٰىل ما فعل  املطيع وذمُّ 

واملعصية حكم   ،الطاعة  يف  واملعصية  الطاعة  كون  فيجب 

دوام أحد املعلولني   ألنَّ  ،م الثواب والعقابفيجب دوا ،متنيالدائ

اآلخر املعلول  دوام  حكم  العلَّ   ألنَّ   ،يستلزم  يف  أو  دائمة  تكون  ة 

 الدائمة. 

منقطعاً   أنَّ   :الثالث كان  لو  األمل    الثواب  لصاحبه  حلصل 

منقطعاً   ،بانقطاعه العقاب  كان  الرسور    ولو  لصاحبه  حلصل 

ال  ،بانقطاعه ينايف  والعقابوذلك  عن  ألهنَّ   ،ثواب  خالصان  ام 

 .الشوائب

: وقوله    ففهمناه من كالم املصنِّ  ]]٥٥٦[[ص  /هذا ما  

نقيضيهام( والعقاب  )،حلصول  الثواب  (يعني نقييض  أي    )لواله، 

 لوال الدوام. 

خلوصهام وجيب  حاالً وإالَّ   ،قال:  أنقص  الثواب  لكان  من     

والتفضُّ  فيهامالعوض  حصوله  تقدير  عٰىل  أ وه  ،ل  باب  و  يف  دخل 

 الزجر. 

الشوائب عن  والعقاب  الثواب  خلوص  جيب  ا أمَّ   .أقول: 

ه  ألنَّ   ،ل أكمل منهه لو ال ذلك لكان العوض والتفضُّ فألنَّ   ،الثواب

الشوائب عن  خلوصهام  أنقص    وحينئذٍ   ،جيوز  الثواب  يكون 

جائزوأنَّ   ،درجةً  غري  العقابوأمَّ   .ه  الزجرفألنَّ   ،ا  يف  أعظم   ،ه 

 . فيكون لطفاً 

وكلُّ  اجلنَّذ  قال:  يف  مرتبة  األزيدي  يطلب  ال  ويبلغ   ،ة 

حدِّ  إٰىل  بالشكر  املشقَّ   رسورهم  ينفي    ،ةانتفاء  بالثواب  وغنائهم 

 ئون إٰىل ترك القبيح. لجَ وأهل النار يُ  ،ة ترك القبائحمشقَّ 

أنَّ امَّ ـأقول: ل أنَّ    ذكر    الثواب خالص عن الشوائب ورد عليه 

اجلنَّ يفأهل  يتفاوتون  هو فاأل  ،الدرجات  ة  من  شاهد  إذا  نقص 

ثواباً  الغمُّ   أعظم  له  يف    حصل  اجتهاده  وبعدم  عنه  درجته  بنقص 

لنِ فإنَّ   وأيضاً   ،العبادة الشكر  جيب عليهم  تعاٰىل واإلخالل  عَ ه  اهللا  م 

 ة.ويف ذلك مشقَّ  ،بالقبائح

األوَّ  عن  كلِّ   أنَّ   :لواجلواب  ف  مكلَّ   ]]٥٥٧[[ص  /  شهوة 

ما حصل   عٰىل  يغتمُّ   ،لهمقصورة  األزيد  وال  اشتهائه    ،بفقد  لعدم 

الثاين وعن  حدٍّ أنَّ   :له.  إٰىل  النعمة  عٰىل  بالشكر  رسورهم  يبلغ   ه 

املشقَّ  وأمَّ تنتفي  معه.  بالقبائحة  اإلخالل  مشقَّ فإنَّ   ،ا  ال  عليهم  ه  ة 

القبيحألنَّ   ،فيها فعل  عن  ومنافعه  بالثواب  يغنيهم  تعاٰىل  فال   ،ه 

مشقَّ  هلم  النارأمَّ   .ة حتصل  أهل  يُ إهنَّ ف  ،ا  جيب  لجَ م  ما  فعل  إٰىل  ئون 

ه  ألنَّ   ،وليس ذلك تكليفاً   .فال تصدر عنهم  ،عليهم وترك القبائح

 .وحيصل من ذلك نوع من العقاب أيضاً  ،اإلجلاء بالغ حدَّ 

توقُّ  وجيوز  رشطٍ قال:  عٰىل  الثواب  ألُ وإالَّ   ،ف  العارف    ثيب 

 . ةً باهللا تعاٰىل خاصَّ 

إىلٰ  أنَّ أقول: ذهب مجاعة  أنْ   الثواب    عٰىل    يكون موقوفاً   جيوز 

آخرون ومنعه  احلقُّ واألوَّ   ،رشط  هو  أنَّ   ،ل  عليه  لوال  والدليل  ه 

مع عدم نظره يف املعجزة   ذلك لكان العارف باهللا تعاٰىل وحده مثاباً 

بالنبيِّ  تصديقه  إمجاعاً   ،  وعدم  باطل  املقدَّ   ،والتايل    . مفكذا 

الرشطيَّ  أنَّ بيان  مستقاملعرفة    ة  يتوقَّ   ،بنفسهاة  لَّ طاعة  مل  ف فلو 
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يُ  مل  من  إثابة  لوجبت  رشط  عٰىل  عليها  بالنبيِّ صدِّ الثواب      ق 

 حيث مل ينظر يف معجزته.

باملوافاة مرشوط  وهو  تعاٰىل:  ،قال:  َت    لقوله 
ْ
� َ ْ
�

َ
أ  ْ

�ِ
َ
ل

 
َ

ك
ُ
َ�َمل َْحبََطن� 

َ
�  /  تعاىلٰ   ]، ٦٥[الزمر:    ]]٥٥٨[[ص :  وقوله 

 ُِ�ْم �َ َوَمْن يَْرتَد
ْ
 ِمن

ْ
 .]٢١٧[البقرة:  ْن ِدينِهِ د

أقوال أربعة  عٰىل  املعتزلة  اختلف  بعضهم   ،أقول:    إنَّ   :فقال 

يُ  والعقاب  واملعصيةحقَّ ستَ الثواب  الطاعة  وجود  وقت  يف   ،ان 

باملوافاة القول  آخرون  .وأبطلوا  يُ إهنَّ   :وقال  الدار حقَّ ستَ ام  يف  ان 

آخرون  .اآلخرة يُ إهنَّ   :وقال  االخرتاحقَّ ستَ ام  حال  وقال   .مان 

يُ إهنَّ   :آخرون املوافاةحقَّ ستَ ام  علم   فإنْ   ،ان يف احلال برشط  كان يف 

  ه يوايف الطاعة سليمة إٰىل حال املوت أو اآلخرة استحقَّ اهللا تعاٰىل أنَّ 

احلال يف  الثواب  وإنْ   ،هبا  املعصية  أنَّ   وكذا  تعاٰىل  علمه  يف  ه  كان 

املعصية  بِ ُحي  من  يتوب  أو  الطاعة  املوافاة ملط  يستحّق قبل  الثواب     

 . وال العقاب هبام

تعاىلٰ     فاملصنِّ  واستدلَّ  بقوله  باملوافاة  القول  ِ�ْ   :عٰىل 
َ
ل
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ك
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أنْ إمَّ   :نقول  أنْ  باطالً   ا  العمل  هنا كون  باإلحباط  املراد  يف    يكون 

أنَّ   ،أصله يسقط  ]]٥٥٩[[ص  /  أو  ثبوته  الثواب  أنَّ   ،بعد    أو 

أبطله باطالنواألوَّ   .الكفر  األوَّ أمَّ   .الن  علَّ فألنَّ   ،لا  بطالنه  ه  ق 

 .بليف املستق  قعان ام يومها إنَّ   ،ه رشط وجزاءوألنَّ   .دبالرشك املتجدِّ 

الثاينوباألوَّ  يبطل  التحابطوأمَّ   .ل  بطالن  من  يأيت  فلام  الثاين   ،ا 

  الثالث.فتعنيَّ 

*   *   * 

مة احليلِّ  /معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ (ت  العالَّ

 ل؟ هل الثواب والعقاب استحقاق أم تفضُّ  ]]٤٩٥[[ص 

اتَّ  مسألة:  إالَّ قال:  املعتزلة  أنَّ فقت  عٰىل  البلخي    الثواب    

استحقوالعقا تفضُّ ب  والبلخي  أنَّ   .لاق،  مشقَّ   لنا:  ة،  التكليف 

يصحُّ  ال  عوض  بدون  قبيح  وإالَّ   وهو  به،  عبث.االبتداء  فهو    

إنْ  كان  توقَّ   سؤال:  املوافاة  عٰىل  والعقاب  الثواب  استحقاق  ف 

العلَّ  وإنْ معلول  عدمها،  مع  بل  معها،  حاصل  غري  يتوقَّ   ة  ف  مل 

كثرية والعبادة    م اهللاعَ نِ   لخي أنَّ ة البحجَّ   ؤمن.ثواب امل   ثيب املرتدُّ أُ 

هلا يستحقُّ   ،شكر  ثواب.  فال  األوَّ   هبا  أنَّ جواب  االستحقاق   ل: 

املوتيتوقَّ  عٰىل  ال  اإليامن  عٰىل  االستمرار  عٰىل  أنَّ   .ف   والثاين: 

عقالً  واجب  لعلمها   ،الشكر  الشكر  هي  العبادة  كانت  فلو 

 ويف األخري نظر. .العقالء

اأقول:   أنَّ إالَّ ملعتزلة  ذهبت  إٰىل  البلخي  إنَّ     والعقاب  ام  الثواب 

املكلَّ  باستحقاق  البلخيُّ هو  ومعصيته، وذهب  طاعته  عٰىل  إٰىل    ف 

تفضُّ أنَّ  أنَّ   .له  عٰىل  مستحقٌّ   والدليل  بدون   أنَّ   :الثواب    التكليف 

إنَّ  حيث  من  قبيح  مشقَّ عوض  ذلك    ]] ٤٩٦[[ص  /ة،  ه  فنقول: 

 لكان وإالَّ   ،ل باطلواألوَّ   .أو ال  ،االبتداء بهكن  يم  ا أنْ العوض إمَّ 

  والعوض الذي ال يصحُّ   . الثاينإالَّ   ، فلم يبَق ط التكليف عبثاً توسُّ 

املستحقُّ  النفع  وهو  الثواب،  هو  به  للتعظيم    املقارن  االبتداء 

 واإلجالل. 

  ا أنْ ال يقال: استحقاق الثواب و العقاب بالطاعة واملعصية إمَّ 

عىلٰ يتوقَّ  اف  يتوقَّ أ   ،ملوافاة  ال  األوَّ   فإنْ   .فو  معلول كان  كان  ل 

العلَّ العلَّ  مع  حاصل  غري  االستحقاق  وهو  الطاعة ة  وهي  ة 

يكون    كان الثاين لزم أنْ   وإنْ   . واملعصية بل مع عدمها، هذا خلف

به    يستحقُّ   الً اإليامن الصادر عنه أوَّ   ألنَّ   ،ثاب ثواب املؤمنيُ   املرتدُّ 

ا من نَّملا بيَّ   ،ليسقط استحقاقه األوَّ   بعد ذلك مل  دَّ فإذا ارت  ،اخللود

 إبطال اإلحباط والتكفري. 

ف عٰىل االستمرار عٰىل اإليامن،  استحقاق الثواب يتوقَّ  ا نقول: إنَّ ألنَّ 

 املوافاة سبب حلصول االستحقاق.  وعالمة ذلك املوافاة، ال أنَّ 

كثريةاهللا  نعم    بأنَّ   البلخيُّ   واحتجَّ  واجب،   كرهوش  ،تعاٰىل 

إنَّ وال هو شكر  شكراً   ،بالعبادة  ام  لكوهنا  واجبة   ،للمنعم  فالعبادة 

 فال جيب هبا ثواب آخر. 

عقالً   أنَّ   :واجلواب واجب  املنعم  العبادة  شكر  كانت  فلو   ،

أنْ هللا    شكراً  لوجب  العلم  تعاٰىل  معلومًا   يكون  وبتفاصيلها    هبا 

باطل.  ،بالعقل فإنَّ   وهو  نظر،  فيه  نقولوهذا  لِ ا  جيو  مَ ـ:  أنْ ال    ز 

 ؟ معلومة بالرشع كانت طرقه وإنْ  يكون أصل الشكر واجباً 

 ؟ أم سمعيٌّ  هل استحقاق الثواب والعقاب عقيلٌّ 

ل، قالت املعتزلة باألوَّ   ؟أو سمعيٌّ   قال: وهل استحقاقه عقيلٌّ 

وإالَّ كلَّ   ]]٤٩٧[[ص  /تعاٰىل    اهللا  ألنَّ  للنفع،  قبيحف  فهو    .  

قالت املعتزلة:   ،ف يف الدواموكذا اخلال. (وقالت املرجئة: سمعيٌّ 

  ، العلم بالدوام لطف  ة املعتزلة: أنَّ حجَّ   .)عقيل، واملرجئة: سمعيٌّ 

واجباً  والذمَّ   وألنَّ   .فكان  معلوالت    املدح  والعقاب  والثواب 

واألوَّ  واملعصية،  الثاينالطاعة  فكذا  دائامن،  دوام    رضورةَ   ،الن 

 .اناآلخر ملعلوالنفيدوم ا ،تهاملعلول لدوام علَّ 
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هو   هل  والعقاب  الثواب  استحقاق  يف  الناس  اختلف  أقول: 

ه  . وقالت املرجئة: إنَّ ه عقيلٌّ ؟ فذهبت املعتزلة إٰىل أنَّ أو سمعيٌّ   عقيلٌّ 

 .سمعيٌّ 

 . التكليف بدون عوض قبيح عقالً  ة املعتزلة: أنَّ حجَّ 

والعقاب الثواب  دوام  يف  اختلفوا  املعتزلة:    ، وكذلك  فقالت 

 .، واملرجئة قالوا: سمعاً ه دائم عقالً إنَّ 

أنَّ حجَّ  املعتزلة:  عقالً   ة  واجب  واللطف  لطف،  ا  أمَّ   .الدوام 

الثواب دائم والعقاب دائم أقدم    املطيع إذا علم أنَّ   فإنَّ   ،الصغرٰى 

 . ا الكربٰى فقد مٰىض بياهناوأمَّ  .عٰىل الطاعة وامتنع عن املعصية

علَّ   وأيضاً  املالطاعة  الستحقاق  عاجالً ة  آجالً وال  دح  ، ثواب 

علَّ  الذمِّ واملعصية  الستحقاق  آجالً   عاجالً   ة  واملدح والعقاب   ،

إنَّ   والذمُّ  املعلول  ودوام  علَّ دائامن،  لدوام  املعصية ام هو  فتكون  ته، 

مل يكونا كذلك، وإذا كانا دائمني   والطاعة يف حكم الدائمني وإنْ 

 .دائمني -اب أعني الثواب والعق  -كان املعلوالن اآلخران 

*   *   * 

مة احليلِّ  /مناهج اليقني   ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

الثاين]]  ٤٣٢[[ص   مسائل    :البحث  بالثواب تعلَّ تيف  ق 

 : والعقاب

توقُّ ]  ٢٤٠/٥[ جيوز  ألنَّ مسألة:  رشط،  عٰىل  الثواب    ف 

باهللا يستحقُّ   العارف  ال  مطيع  املعرفة    ثواباً   تعاٰىل  برشط  إالَّ 

 ته. يف معجزوالنظر   بالنبيِّ 

تعاٰىل    باإليامن الذي هو معرفة اهللا  حقُّ ستَ ام يُ يقال: الثواب إنَّ ال  

رسوله أنْ   ،ومعرفة  يلزم  اإل  فال  جزء  معرفة يكون  هو  الذي  يامن 

سبباً   اهللا االستحقاق  تعاٰىل  أنْ سلَّ   .يف  جيوز  لكن  إنَّ   منا  ه  يقال: 

أنَّ   ،ثواباً   ه ال يستحقُّ عارف ولكنَّ  جهعرفة عٰىل وه مل يوقع املجلواز 

ف استحقاق منا لكن لو توقَّ سلَّ   .مل يوقعها لوجه وجوهبا  القربة أو

والتايل    ،ف استحقاق املدح عٰىل رشطالثواب عٰىل رشط جلاز توقُّ 

تأخري.   ألنَّ   ،باطل غري  من  الطاعة  فعل  عٰىل  يمدحون    العقالء 

الرشطيَّ  هو    أنَّ   :ةوبيان  واملدح  الثواب  الستحقاق  املقتيض 

تكِف الطاع مل  فلو  مل    ة،  الثواب  استحقاق  يف  يف    كِف تالطاعة 

 استحقاق املدح. 

يستحقُّ ألنَّ  كام  نقول:  اإليامن  ا  جمموع  عٰىل  فكذلك    ،الثواب 

واحد من تلك األجزاء له مدخل يف   كلَّ   عٰىل أجزائه، ألنَّ   يستحقُّ 

 الثواب.  ه يستحقُّ نَّ إتعاٰىل ومات ف  من عرف اهللا كلَّ  وألنَّ  .التأثري

يستحقُّ وق  ال  القربةألنَّ   ثواباً   له:  وجه  عٰىل  يوقعها  مل  قلنا:   .ه 

تعاٰىل ال    من ال يعرف اهللا  وقوع املعرفة عٰىل وجه القربة ممتنع، فإنَّ 

 ب إليه.يتقرَّ 

قلنا: وجه الوجوب يف املعرفة   .قوله: مل يوقعها لوجه وجوهبا

أهنَّ  شكَّ هي  وال  اخلوف،  من  احلاصل  للرضر  دافعة    ا 

خ  أنَّ ]]  ٤٣٣ [[ص/ فإنَّ من  املعرفة  ترك  من  لدفع اف  يفعلها  ه 

 ذلك الرضر.

االستحقاق،   وأيضاً  يف  مدخل  له  ليس  املعرفة  وجوب  وجه 

إمَّ   ألنَّ  الوجوب  له  وجه  النفع  فعل أ ا جلب  ومن  دفع الرضر،  و 

يستحّق  مل  هلذين  يذمُّ   الواجب  بل  ذلك  املدح  وألجل  العقالء،  ه 

 الثواب.  ا مل يستحّق من فعل ألجله ة بأرسهم أنَّ فقت العدليَّ اتَّ 

يتوقَّ  وال  الطاعة  معلول  املدح  يتوقَّ قوله:  فال  الثوابف    . ف 

املالزمة؟   دليل  أين  املعلولني فقلنا:  أحد  كون  يف  استبعاد  ال 

 دون اآلخر.  مرشوطاً 

أنْ فإنَّ   وأيضاً  جيوز  اآلخر  ه  دون  املعلولني  أحد    ، حيصل 

ففالتوقُّ  أوٰىل،  رشط  عٰىل  ألحدمها  يإنَّ ف  تعاٰىل  املدح   ستحقُّ ه 

 الثواب.   بالواجب وال يستحقُّ 

يف  ]  ٢٤١/٦[ املوافاة  اشرتاط  يف  املعتزلة  اختلفت  مسألة: 

 الثواب والعقاب. 

 فقال هبام مشايخ بغداد، وأنكره الباقون.

ال   قال:  من  فمنهم  اختلفوا،  باملوافاة  ثبت  يوالقائلون 

اعة سليمة  الطٰىف العبد بوهو إذا وا  ، يف اآلخرةاالستحقاق هبام إالَّ 

إذا    ،ومنهم من قال: بل يثبت يف حال املوت  .إٰىل دار اآلخر وهو 

املوت إٰىل  العبد هبام  الطاعة    .واٰىف  قال: بل يف حال  من  و أ ومنهم 

املوافاة أنَّ   ،املعصية برشط  أنَّ إه  وهو  منه  معلوم احلكيم  ه ال ذا كان 

املوت   حالة  إٰىل  الطاعة  يُ أ حيبط  ال  عدِ قو  إىلٰ   ىلٰ م  حالة املعصية   

 املوت.

ف عٰىل  توقَّ يثواب اإليامن دائم، فلو مل    املشرتطون بأنَّ   واحتجَّ 

املرتدُّ  لكان  أنْ إمَّ   املوافاة  استحقاق   يستحقَّ   ا  مع  الدائم  العقاب 

الثواب   زائالً ودوام  أحدمها  يكون  أو  باطل،  وهو   هو  باآلخر 

 املطلوب.

بأنَّ   واحتجَّ  وا  النافون  املدح  الط  لذمِّ حسن  واملعصية عٰىل  اعة 

 فكذلك الثواب والعقاب.  ،فغري متوقِّ 

أنَّ   مسألة:]  ٢٤٢/٧[ يُ اعلم  أنَّ طلَ ه  الذنب  وأنَّ ق عٰىل  ه ه صغري 
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إمَّ  اإلكبري،  عٰىل  واملعصية، ا  الطاعة  باعتبار  أو  طالق 

مطلقاً ]]  ٤٣٤ [[ص/ الصغري  عقابه    فالذنب  ينقص  الذي  هو 

  ، وقت  يف كلِّ   : ام قلناوإنَّ   .وقت  لِّ و يساويه يف كأ عن عقاب فاعله  

ه إذا اختلف به احلال فكان يزيد عقابه عٰىل ثوابه أو يساويه يف ألنَّ 

 ،ه صغريوقت وينقص عنه يف وقت مل جيز إطالق الوصف فيه بأنَّ 

وهو يزيد عقابه   ،والكبري يف مقابله  د بتلك احلال.قيَّ يُ   بل ينبغي أنْ 

كلِّ  فاعله  يف  ثواب  عٰىل  بكلِّ الو  .وقت  ذكرناه    ،وقت  تقييد  ملا 

 .الً أوَّ 

أُ وأمَّ  إذا  هو    ذَ ِخ ا  الصغري  فالذنب  واملعصية  الطاعة  مقابلة  يف 

وقت عن ثواب تلك الطاعة أو عقاب   الذي ينقص عقابه يف كلِّ 

أو   تلك املعصية، وكذلك إذا قيل: هذا كبري يف جنب هذه الطاعة 

هبا يف ا أو عٰىل عقايف جنب هذه املعصية، أي يزيد عقابه عٰىل ثواهب

 وقت. كلِّ 

 : يف اإلحباط والتكفري :البحث الثالث

أنَّ  يف  املسلمني  بني  خالف  ثواب    ال  استحقاق  يزيل  الكفر 

 الطاعات السابقة، واإليامن يزيل استحقاق العقاب السابق.

أنَّ وإنَّ  يف  اخلالف  الثواب  ام  استحقاق  اجتامع  جيوز  هل  ه 

 ؟ آلخر أم ال مها ا ط أحدبِ ُحي  والعقاب من غري أنْ 

أنَّ  فاعلم  ذلك  يف  اخلوض  يُ   وقبل  خروج اإلحباط  به  راد 

املستحقَّ  واملدح  ومدح]  ني  الثواب  مستحقَّ [بثواب  كوهنام  ني عن 

الذمِّ   بذمٍّ  والتكفري هو خروج  الطاعة،  لفاعل  منهام  أكثر    وعقاب 

 ني بثواب ومدح لفاعل الصغري.والعقاب عن كوهنام مستحقَّ 

ه ال يمكن اجتامع  عتزلة عٰىل أنَّ قول: مجهور املإذا عرفت هذا فن

ويدلُّ   واحلقُّ   .االستحقاقني خالفه،  تعاٰىل:  عندي  قوله   عليه 

 
َ
ق
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ْ
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يََرُه  �  

ً
َخْ�ا ةٍ  ر�

َ
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َ
وقوله  ]٧[الزلزلة:    �ال  ،
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ً
 ُسوءا

ْ
ْعَمل

َ
 . ]١٢٣[النساء:  َمْن �

أنَّ ]]  ٤٣٥[[ص  / إذا  املكلَّ   واعلم  به  فعل  ف  يستحقُّ  فعالً 

به مخسة أجزاء   آخر استحقَّ   فعل فعالً   ثمّ   ،مخسة أجزاء من الثواب

فالطار العقاب،  أنْ إمَّ   ئمن  نفسه  ط األوَّ بِ ُحي   ا  يزول هو يف  ل وال 

وهو قول أيب   ل ويزول هو أيضاً ط األوَّ بِ و ُحي أ وهو قول باإلحباط، 

 .هاشم يف املوازنة

 بوجوه:   عيلٍّ ل قول أيببطِ وأُ 

أنَّ أ  إمَّ   حدها:  أنْ التنايف  واملعصية  ا  الطاعة  بني  بني  أ   ،يكون  و 

والعقاب باطلواألوَّ   .الثواب  أحدمها مفقود عند وجود    ألنَّ   ،ل 

أيضاً   .الثاين باطل  املنافا  ألنَّ   ،والثاين  حال  يف  والثواب   ةالعقاب 

 وال تنايف يف املعدومات.  ،يكونان معدومني

أنَّ  يكون عند    ئاته يلزم أنْ عٰىل سيِّ   من زادت حسناته  وثانيها: 

وإنْ  بالعكس،  وكذلك  إساءة،  منه  حيصل  مل  من  بمنزلة    العقالء 

يكون بمنزلة من مل حيصل منه اإلساءة واإلحسان،   تساويا لزم أنْ 

 ذلك باطل بالرضورة. وكلُّ 

أنَّ  إمَّ   وثالثها:  والعقاب  أنْ الثواب  متنافيني  ا  ال  ،يكونا    . أو 

ل ال ينفي أحدمها اآلخر، ، وعٰىل تقدير األوَّ املطلوب يفيد  والثاين

الطرفني  ألنَّ  من  الطار  ،املنافاة  يكن  أوٰىل    بأنْ   ئفلم  الباقي  يزيل 

 من الوجود. ئيمنع الباقي الطار من أنْ 

بأنَّ بطِ وأُ  هاشم  أيب  قول  الثواب    ل  من  أجزاء  مخسة  فعل  من 

العقاب من  أجزاء  مخسة  إحدٰى   ،عقيب  زوال  اخلمستني  فليس   

املتأخِّ باخل األُ مسة  من  أوٰىل  أجزاء    وألنَّ   .خرٰى رة  مخسة  زوال 

املغلوب   بكون  القول  يستلزم  العقاب  أجزاء  بخمسة  الثواب 

أو  غالباً  كلِّ ب،  يُ   كون  منهام  ويُ عدَ واحد  دفعة واحدةوجَ م  وهو   ،د 

 حمال. 

 ة املعتزلة وجهان:حجَّ 

 ند زيادتها ع، إمَّ احق� ل: قالوا: لو مل يكن القول باإلحباط  األوَّ 

باملوازنة  - القائلني  مذهب  هو  تأخُّ -  كام  عند  أو  هو    -ره  ،  كام 

باملوافاة  القائلني  باقيني-  مذهب  االستحقاقان  كان  والتايل   ،، 

 واملالزمة ظاهرة. ،م مثلهفاملقدَّ  ،باطل

التايل بطالن  املكلَّ   أنَّ   :وبيان  إٰىل  والعقاب  الثواب  ف  إيصال 

الثواب جيب خلوصه   ألنَّ   ،دة وهو حمال حالة واح  ا يفيكون  ا أنْ إمَّ 

الشوائب العقاب.  ،من  أنْ وإمَّ   وكذلك  فيجب   ا  وقتني،  يكونا يف 

باطلتقدُّ  وذلك  عقيبه  اآلخر  ويوجد  أحدمها  واحد   كلَّ   ألنَّ   ،م 

 منهام دائم.

ذمِّ  حسن  يلزم  يمكن    الثاين:  ما  بأعظم  إلينا  أحسن   نْ أ من 

عٰىل   اإلحسان  من  منه  ّل ق أ يكون  صدر  باطلرضر  والالزم   ،، 

 فامللزوم مثله. 

عٰىل دوام عقاب الفاسق، وهو    ه مبنيٌّ نَّ أ   :لوَّ واجلواب عن األ

 باطل بام يأيت. 

الثاين الذمِّ   :وعن  قبح  من  عٰىل  باملنع  مدحه  حيسن  بل   ،

 . ه عٰىل ذلك القبيحاإلحسان وذمُّ 

 : عقاب الفاسق منقطع  يف أنَّ  :البحث الرابع ]] ٤٣٦[[ص /
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ا ذلك  يف  أمَّ لوعيديَّ خالف  والنقل،  العقل  ذلك  يف  ولنا  ا  ة، 

 العقل من وجوه:

أنَّ أ   .فال يصدر عنه تعاىلٰ   ،القول بخلود الفاسق ظلم  حدها: 

الصغرٰى  بيَّ   أنَّ   :بيان  ما  عٰىل  باطل  باإلحباط  فالفاسق    ،ا نَّالقول 

بدَّ   مستحقٌّ  فال  وإيامنه،  بطاعاته  وال   للثواب  إليه،  إيصاله  من 

الي قبل  ذلك  إمجاعاً مكن  أنْ   ،عقاب  العقاب،   فوجب  بعد  يكون 

 وذلك هو املطلوب. 

أنَّ و يُ   ثانيها:  الفاسق  بخلود  حمال ؤدِّ القول  إٰىل  وهو    ،ي 

مع اقرتان    ،مساواته حلال الكافر مع اختالف معاصيهام يف العظم

 اإليامن بالفسق وانفكاكه عن الكفر.

أنَّ  أنْ وثالثها:  احلكيم  من  يقبح  مااإل  بدهيع  ه  ثمّ نسان  سنة   ئة 

 ة واحدة فيحبط بذلك تلك الطاعات بأرسها.يفسق مرَّ 

أنَّ  ال    هبا عقاباً   فال يستحقُّ   ،معصية الفاسق متناهية  ورابعها: 

وال ينتقض ذلك بالكفر الذي هو أعظم املعايص املساوي   ،يتناهٰى 

 ملا ال يتناهٰى منها. 

قوله:وأمَّ  منها  فآيات:  املنقول،  مَ يَ   ا  َ ا  ن� عْ�َ ِ
ْ
ا� ِد   

َ
ق  

ِس 
ْ
� ِ

ْ
اإل ِمَن  ْم 

ُ
� ْ َ�

ْ
تَك ا��اُر   قوله:]]  ٤٣٧[[ص  /إٰىل    ، ...  اسْ

وَ 
ْ
خَ َمث ْم  ِ�يهَ ا�ُ يَن  مَ اِ�ِ  

�
إِال  ا 

َ
ش اهللاُ ا  ،  ]١٢٨[األنعام:    اَء 

 وليس إالَّ أوقات اخلروج منها. ،فاستثنٰى من اخللود ما شاء اهللا

 اعرتضوا عٰىل هذه بوجهني:

عامَّ   نَّ أ   ل:األوَّ  الفُ هذه  يف  والكُ سَّ ة  فتخصيص فَّ اق  ار، 

 ص. حدمها دون اآلخر ال ملخصِّ أاالستثناء ب

 ه حيتمل االستثناء ما قبل الدخول.الثاين: أنَّ 

أمَّ  ضعيفان،  األوَّ وهذان  األدلَّ ا  من  مستفاد  فالتخصيص  ة  ل، 

 ة عٰىل استحقاق الفاسق الثواب. الدالَّ 

عد الدخول، فاالستثناء لو  ام يكون بإنَّ  اخللود ا الثاين، فألنَّ وأمَّ 

 والقبح يف اللفظ.  ،إٰىل ما قبله لزم اإلضامر من غري فائدة َف ُرصِ 

تعاٰىل:  : ومنها    قوله 
َ
وا مَ َوق

ُ
َ ا�

َ
 ا �

َ
ال نَرَ ا  رِجَ   ُهْم ٰى  ُعد�
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 ذا فقدوا قوماً إ، وهذا ال يكون إالَّ  ]٦٢[ص:    �اِر  ِمَن األ

 ها.خرجوا من

تعاٰىل:قول  :ومنها    ه 
َ
ِ�يهَ خ يَن  مَ اِ�ِ  ا 

َ
د مَ ا  ا�س� اُت اوَ اَمِت 
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َ ْ
 َواأل
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َ
َر��ك دائمني]١٠٧[هود:    اَء  غري  ومها   ،، 

 ق عليهام كذلك.فاملعلَّ 

النار  وأيضاً  من  خروجهم  عٰىل  دليل  فقد    وأيضاً   .االستناد 

حدَّ  بالغة  كثرية  أحاديث  أنْ   رويت  قوم  جخير  التواتر  النار   اً من 

 .بعدما صاروا محامً 

 . ة بالعقل والنقلت الوعيديَّ واحتجَّ 

العقلأمَّ  أنَّ   ،ا  أُ سَّ الفُ   فهو  لو  فإمَّ اق  النار  من  أنْ خرجوا    ا 

 أو  ،يثابوا  ا أنْ ل إمَّ واألوَّ   .والثاين باطل إمجاعاً   .ة أو الاجلنَّ  وايدخل

إمَّ واألوَّ   .ال أنْ ل  تفضُّ   ا  استحق  ،الً يثابوا  باطل   لواألوَّ   .اقاً أو 

 مجاع.باإلباطل  ، والثاين باطل باإلحباط، والثاين أيضاً مجاعاً إ

النقل وأمَّ ]]  ٤٣٨[[ص  / الدالَّ   ،ا  من فاآليات  اخللود  عٰىل  ة 

تعاٰىل:     قوله 
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وبقوله: اللغة،  أهل  نَ َومَ   عن 
ْ
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ْ
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لِ�َ�َ   ا 

و]٣٤اء:  نبي[األ يتأكَّ بأنَّ ،  بالدوام  ه  تعاٰىل:لد  ِ�يهَ خَ   قوله  يَن  ا اِ�ِ

 
ً
بَدا

َ
واستثناء  ]١٦٩[النساء:    أ ش  يِّ أ ،  منهئنوقت  واالستثناء   ،ا 

ه كذلك يف أسامء  الكالم ما لواله لوجب دخوله فيه، ألنَّ من  رج  ُخي 

املأ  لزم االشرتاك  وإالَّ   ،كذلك  فيكون مطلقاً   ،فاقاً العدد اتِّ   ،جازو 

 حمال. وكالمها 

 عٰىل اإلحباط، وقد أبطلناه.  ه مبنيٌّ أنَّ  :واجلواب عن العقيل

 وعن اآليات من وجهني: 

نُ األوَّ  ال  أنَّ سلِّ ل:  ال    م  ذكرمتوه  وما  للدوام،  موضوع  اخللود 

أنَّ   يدلُّ  الباب  يف  ما  أقٰىص  أُ عليه،  قد  بعض  ه  يف  الدوام  به  ريد 

يدلُّ  ال  وذلك  أنَّ   املواضع،  له  هعٰىل  أنْ جلو  ،موضوع  يكون    از 

وبينه    موضوعاً  دوام  غري  من  املتطاول  املكث  بني  املشرتك  للقدر 

ألنَّ   .الدوام  وبني أوٰىل،  كلِّ وهذا  يف  استعمل  قد  من    ه  واحد 

 املعنيني واالشرتاك واملجاز منتفيان.

تعاٰىل: إنَّ   ثمّ  قوله  من  الوعد  يف  اخللود  بآيات  نعارضهم    ا 
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ا  هاهنا، إمَّ   )من(الثاين: املنع من عموم لفظة  ]]  ٤٣٩[[ص  /

يف   كذلك  كوهنا  من  املنكرين أ باملنع  مذهب  هو  كام  اللغة  صل 

املعرتفأ للعموم   مذهب  من و  الصيغة  هذه  لكون  املنكرين  به  ني 

 ة.بني األدلَّ  ا باملنع من كوهنا هاهنا كذلك مجعاً وإمَّ  صيغته.

د،  الكافر املعاند خملَّ   فق املسلمون عٰىل أنَّ مسألة: اتَّ ]  ٢٤٣/٨[
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فقوا عٰىل  فقد اتَّ   ا الكافر الذي بالغ يف االجتهاد ومل يصل إٰىل احلقِّ أمَّ 

كذلك أنَّ  اجلاحظ الَّ إ،  ه  قاال:  هنَّ إ ف  ، والعنربي    لقوله  نَّ إام  معذور  ه 

يِن ِمْن َحَرٍج مَ   تعاٰىل: يُْ�ْم ِ� ا��
َ
 َعل

َ
 . ] ٧٨[احلّج:   ا َجَعل

القول باطل.  وهذا  أوَّ أمَّ   عندي  اإلمجاعالً ا  فلمخالفة  ا  وأمَّ   . ، 

 ،بيصل أو يموت عٰىل الطل  ا أنْ البالغ يف االجتهاد إمَّ   ، فألنَّ ثانياً 

 ي االجتهاد إٰىل الكفر، والكافر إنْ ؤدِّ يُ   يان، وحمال أنْ وكالمها ناج

عٰىل التقديرين،    اً كان مقرصِّ   باً مركَّ   جهالً   و كان جاهالً أ   د كافراً قلَّ 

يِن ِمْن َحَرٍج مَ   وقوله تعاٰىل: يُْ�ْم ِ� ا��
َ
 َعل

َ
ليس عٰىل   ا َجَعل

 عمومه.

 : فيام يسقط به العقاب :البحث اخلامس

 اء: العفو، والتوبة، والشفاعة.وهو ثالثة أشي

 فهاهنا ثالثة مقاصد: 

 : يف العفو :ل[املقصد] األوَّ 

أنَّ اتَّ  عٰىل  املعتزلة  ابتداءً فقت  العفو  جيوز  ال  أصحاب    ه  عن 

سمعاً  عقالً الكبائر  جوازه  يف  واختلفوا  البغداديُّ   ،،  إٰىل فذهب  ون 

البرصيُّ أنَّ  وذهب  جيوز،  ال  جوازه،ه  إٰىل  اإلماميَّ   ون  إٰىل  وذهبت  ة 

 .وسمعاً  جوازه عقالً 

أ ٤٤٠[[ص  /  ،فيكون حسناً   ،العفو إحسان  فألنَّ   ،ا عقالً مَّ ] 

 ،فويف استيفائه رضر عٰىل املكلَّ   ،هه حقُّ وألنَّ   .تانمتان قطعيَّ واملقدَّ 

 . قطعاً  فيكون إسقاطه حسناً  ،ة عليه تعاٰىل يف إسقاطهفال مرضَّ 

إغرا بالعفو  العلم  يقال:  بالقبيحال  قبيحاً فيك  ،ء  العفو   .ون 

 العفو مع الوعيد كذب. وألنَّ 

بقطعيألنَّ  ليس  العفو  نقول:  إغراءً   ،ا  يكون  [فال  أنَّ ،    كام 

 ]،بالقبيح  التوبة ليست إغراءً   مع أنَّ  ،ط بتوبته العقابسقِ ف يُ املكلَّ 

 ا الوعيد فمعارض بآيات الوعد.أمَّ  .نة احلصولا ليست متيقّ ألهنَّ 

 جوه:قل فوا النوأمَّ 

   ا: قوله تعاٰىل:حدهأ 
َ

 اَهللا ال
�
ِفُر مَ إِن

ْ
َك بِِه َو�َغ َ ْ

�ُ� 
ْ
ن

َ
أ ِفُر 

ْ
غ

َ
ا  �

 
َ
 ذ

َ
 ُدون

َ
 . ] ٤٨[النساء:  �ِك

إمَّ  الغفران  هذا  أنْ فنقول:  التوبة  ا  مع  بدوهنا  ،يكون    . أو 

 .فالثاين حقٌّ   ،الرشك مغفور عٰىل التوبة  لإلمجاع بأنَّ   ،ل باطلواألوَّ 

غفران الرشك مع عدم التوبة وغفران  عدم    ل: إنَّ قاي  وال يمكن أنْ 

هبا  ذلك  دون  الصحيح  ،ما  النظم  عن  الكالم  يبقٰى    ،خلروج  فال 

معنٰى ضللف التوبة واجب  وألنَّ   .ل  مع  تعليقه   ،الغفران  فال جيوز 

 ة. ئباملشي

  ال يقال: الغفران هو السرت ال اإلسقاط، وحتقيق الغفران يف حقِّ 

  يامة، وحتقيق عدمه يف حقِّ ه إٰىل يوم القصاحب الذنب تأخري عقوبت 

ا  يَ   الكافر هو تعجيلها، وحتقيق هذا التأويل ما قبل اآلية من قوله: 

 
�
�
َ
ِكتَ أ

ْ
ال وتُوا 

ُ
أ يَن  ِ

�
ا� بِمَ َها  آِمنُوا  �ِمَ اَب   

ً
قا ُ�َصد� ا 

ْ
� نَز� ِمْن  ا  َمَعُ�ْم  ا 

 ٰ
َ َ

� ها 
�
ُد

َ
�

َ
ف  

ً
وُُجوها ْطِمَس 

َ
�  

ْ
ن

َ
أ بِْل 

َ
بَ �

ْ
د
َ
أ عَ هَ ارِ  

ْ
نَل ْو 

َ
أ مَ ا 

َ
ك َعن�ا  نَُهْم 

َ
ل ا 

ْصحَ 
َ
بِْت أ  :  ب بعد ذلك بقوله عقَّ   ثمّ  ،اَب ا�س�

َ
 اَهللا ال

�
  إِن

ْ
ن

َ
ِفُر أ

ْ
غ

َ
� 

بِهِ  َك  َ ْ
�ُ� التقدير بكم    إنْ   :،  فعلنا  تؤمنوا  كام  ]]  ٤٤١ [[ص/ مل 

 من طمس الوجوه واملسخ. بأصحاب السبت  فعلنا 

شارة إلسقوط  يكون ا  مل أنْ تاملراد السقوط، لكن ُحي   منا أنَّ سلَّ 

بذلك،  نقول  ونحن  أنواعه،  مجيع  إٰىل  ال  العقاب  أنواع  بعض  إٰىل 

الفاسق  فإنَّ  عقاب  من  أزيد  الكافر  أنْ   ،عقاب  يكون    فيحتمل 

 الساقط ذلك القدر الزائد من العقاب. 

األألنَّ  عن  نجيب  أنَّ وَّ ا  عٰىل  اإلمجاع  بوقوع  بالغفران    ل  املراد 

فإنَّ  السقوط،  تالوعيديَّ   هاهنا  بالتائب  أوَّ ة  ذلك  زاد  أ لوا  بمن  و 

والتفض عقابه،  عٰىل  املليَّ يثوابه  عٰىل  ذلك  محلوا  فعُ رصِّ ة  م  أهنَّ   مَ لِ ، 

 املراد بالغفران السقوط. نَّ أفقوا عٰىل  اتَّ 

أنواع العقاب  نَّ أ   :وعن الثاين وإالَّ ملا بقي    ،املراد سقوط مجيع 

ب بجميع  عذَّ يُ   مكن أنْ ر ال يالكاف  فرق بني الكافر والفاسق، فإنَّ 

 أنواع العذاب. 

تعاٰىل: قوله  ٰ   وثانيها: 
َ َ

� �ِلن�اِس  ِفَرةٍ 
ْ
َمغ و 

ُ َ
�  

َ
َر��ك  

�
  َو�ِن

ِمِهمْ 
ْ
و]٦[الرعد:    ُظل املغفرة    تدلُّ   )عىلٰ (،  فأثبت  احلال،  عٰىل 

الظلم حقِّ   ،حالة  يف  به  العمل  ترك  املطلوب  هو   ،الكافر  وذلك 

 ألصل. فيبقٰى الباقي عٰىل ا

تعاٰىل:  وثالثها: يَ   قوله   
ْ

ل
ُ
ِعبَ ق ٰ ا 

َ َ
� وا 

ُ
ف َ ْ
�

َ
أ يَن  ِ

�
ا�   اِدَي 

 
َ

ال ِسِهْم 
ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

ً
يعا ِ

َ
� وَب 

ُ
ن
�
ا� ِفُر 

ْ
غ

َ
� اَهللا   

�
إِن اِهللا  َِة 

ْ
رَ� ِمْن  نَُطوا 

ْ
ق
َ
�   

فيبقٰى الباقي عٰىل    ،العمل به يف الكافر لإلمجاع  كَ رِ ، تُ ]٥٣[الزمر:  

 عمومه.

اتَّ  عىلٰ مَّ األُ   فقتورابعها:  يف   ة  وتأثريها  الشفاعة  وجوب 

 سقاط العقاب عٰىل ما يأيت. إ

اتَّ  األُ وخامسها:  أنَّ مَّ فقت  عٰىل  العباد  اهللا  ة  عن  يعفو   ،تعاٰىل 

شكَّ  وال  بذلك،  القرآن  أصحاب    أنَّ   ونطق  عن  العقاب  إسقاط 

مطلقاً  فال   الصغائر  واجب،  التوبة  بعد  الكبائر  أصحاب  وعن 

عفواً  العقاب    أنْ   فوجب  ،هبامعقا  سقاطإب   يكون  بإسقاطه  يكون 

 صحاب الكبرية قبل التوبة.أ عن 
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 املخالف بوجوه:  احتجَّ ]] ٤٤٢[[ص /

 .فيكون إسقاطه قبيحاً  ،العقاب لطف ل: أنَّ األوَّ 

تعاٰىل: قوله  ُحُدوَدهُ    الثاين:  َو�َتََعد�   ُ
َ

َورَُسو� اَهللا  ْعِص 
َ
� َوَمْن 

ُه نَ 
ْ
ِخل

ْ
 خَ يُد

ً
 ِ�يهَ ارا

ً
    ، وقوله:]١٤[النساء:    ااِ�ا

ً
 ُسوءا

ْ
ْعَمل

َ
َمْن �

بِهِ  َز 
ْ ُ
�    :وقوله:]١٢٣[النساء  ،    ُه

ْ
نُِذق ُ�ْم 

ْ
ِمن ِلْم 

ْ
ظ

َ
� َوَمْن 

 
َ
  َعذ

ً
بِ�ا

َ
ك  

ً
وقوله:]١٩[الفرقان:    �ابا  ،   

َ
ق
ْ
ِمث  

ْ
ْعَمل

َ
� َمْن 

َ
�  

َ
ال

يََرُه    
ً
َخْ�ا ةٍ  ر�

َ
وقوله:]٧[الزلزلة:    �ذ  ،   ِم

ْ
ُ�ؤ  

ْ
تُل

ْ
ق

َ
�   َوَمْن 

ً
نا

َجزَ ُمتََعم� 
َ
 ف

ً
ُه َجَهن�ُم خَ دا

ُ
 ِ�يهَ اؤ

ً
 )من(، ولفظة  ]٩٣[النساء:    ااِ�ا

 للعموم.

تعاٰىل: قوله  بْرَ   الثالث: 
َ ْ
األ  

�
نَِعيٍم  إِن  �ِ

َ
ل اَر    �اَر  ج�

ُ
ف
ْ
ال  

�
َو�ِن

َجِحيٍم    �ِ
َ
أنَّ ]١٤و  ١٣[االنفطار:    �ل االستدالل  وجه   ،  

 ٰ املحىلَّ إنْ الالَّ ب  االسم  كام  نا  قل  م  أيب عيلٍّ بعمومه  مذهب  ثبت    هو 

وإنْ  مذهب    املطلوب،  هو  كام  به  نقل  قلناأ مل  هاشم  هذه    إنَّ   :يب 

 باً خرجت خمرج الزجر عٰىل الفجور، فيكون هذا احلكم مرتتِّ اآلية  

 .فيلزم العموم أيضاً  ،ةفيكون الفجور علَّ  ،عٰىل الفجور

األوَّ  عن  إسقاط  :لواجلواب  بوجوب  ذكرتم  ما  ه  ينتقض 

ثمّ  أنَّ   بالتوبة،  احلقيقي  لطف  اجلواب  العقاب  وذلك   ،جتويز 

بالعفو القول  تقدير  عٰىل  يقطع    فإنَّ   ،حاصل  ال  حصول بالفاسق 

 العفو. 

اآلخرين الوجهني  بعدم    بأنَّ   :وعن  مرشوطة  اآليات  هذه 

وذلك للجمع بني آيات   ،فاقاً مرشوطة بعدم التوبة اتِّ  االعفو كام أهنَّ 

والوعد. الوعداملعارضة    اً يضوأ   الوعيد  من    وأيضاً   .بآيات  باملنع 

 . العموم

ُس   ]]٤٤٣[[ص  / أهنَّ لِّ ولو  لهم  موضوعة  غري  لكنَّ  ،ا  ها 

قطعاً  له  لكنَّموضوعة  كذلك  كان  ولو  العموم ،  منها  مراد  غري  ها 

 .قطعاً 

 : يف التوبة :املقصد الثاين

بأهنَّ   وقد حدَّ  املعصية والعزم عأبو هاشم التوبة  ٰىل  ا الندم عٰىل 

املعاو الوسع  دة، ألنَّ ترك  بذل  باذالً   ،التوبة  الشخص  يكون    وال 

 الف. سذا عزم عٰىل ترك املعاودة مع ندمه عٰىل الإ الَّ إوسعه ب

رشطاً  املعاودة  ترك  عٰىل  العزم  جعلوا  جزءاً   ومجاعة  ال  ،  فيها 

 .وال جزءاً  وحممود مل جيعله رشطاً 

إنْ ]  ٢٤٤/٩[ التوبة  القب  مسألة:  فعل  من  املتضمِّ كانت  ن يح 

فإنْ إل الغري،  إٰىل  الرضر  ظلامً   يصال  القذف    كان  من  أشبهه  وما 

تصحُّ نَّ إف  ،وغريه ال  حقوقهم    ه  من  املظلومني  إٰىل  اخلروج  و أ قبل 

ورثتهم   االستيأ إٰىل  وتو  املظلومني،  من  يتمكَّ   نْ إاب  احلال  مل  يف  ن 

وإنْ  أمكن،  متٰى  أدائه  عٰىل  عزم  ذلك  إضالالً   من  تصحُّ   كان    فال 

 ه بطالن قوله.  ملن أضلَّ بنيِّ يُ  بعد أنْ  الَّ إالتوبة 

يتضمَّ   وإنْ  التوبة  مل  يف  كفٰى  الغري  إٰىل  الرضر  إيصال  القبيح  ن 

 الندم والعزم. 

وقت    دائه يف كلِّ أ   كانت من إخالل بواجب وكان يصحُّ   وإنْ 

أدائه مع املكنة، وإنْ   كالزكاة مل تصّح  بوقت وكان    اختصَّ   إالَّ بعد 

 بعد االشتغال يف القضاء مع  الَّ إ  الة مل تصّح قضاؤه كالص  حُّ ا يصممَّ 

 قضاؤه كالعيد كفٰى الندم والعزم. ا يصحُّ مل يكن ممَّ  املكنة، وإنْ 

أنَّ  إنَّ   واعلم  تصحُّ التوبة  القبيح    ام  ندماً إعن  وقعت  عليه    ذا 

من   وألنَّ   .جهة القبح جهة رصف  ألجل قبحه، وهذا ظاهر، فإنَّ 

ألج اخلمر  عن  رضرهتاب  ال    ل  ترك  تائباً   دُّ عَ يُ به  من  وكذلك   ،

توبته غري    القبيح للخوف من النار، ولوال خوفه منها لفعله، فإنَّ 

 صحيحة، وكذا القول يف ترك الواجب. 

أنْ  قال: جيب  الناس من  لقبحه ولوجه   ومن  القبيح  يندم عٰىل 

 . ]ع عٰىل هذا اخلالفويتفرَّ [قبحه، 

هي  ]  ٢٤٥/١٠[ تالتوب  نَّ أ مسألة:  هل  من   صحُّ ة 

 قبيح دون قبيح أم ال؟ ]] ٤٤٤ [[ص/

عيلٍّ  أبو  وادَّ   ذهب  جوازه  عليهإٰىل  اإلمجاع  أبو   ،عٰى  وذهب 

هاشم إٰىل املنع منه، وحكٰى قايض القضاة قول أيب هاشم عن أمري 

 . بن موسٰى الرضا  وعن أوالده كعيلِّ  املؤمنني 

أنَّ أ ة  حجَّ  هاشم  إنَّ   يب  تُ القبيح  ما    ،لقبحه  كَ رِ ام  ترك  فيجب 

ه جيب انة حلموضتها، فإنَّ مَّ ة، كمن يقول: ال آكل الرُّ ساواه يف العلَّ 

 انة حامضة.مَّ رُ  ال يأكل كلَّ   أنْ 

عيلٍّ أ   واحتجَّ  صحيح    بأنَّ   بو  واجب  دون  بواجب  اإلتيان 

فإنَّ مجاعاً إ يُ   ،  ومل  التوبة عن   صومه.  صحيح   لِّ َص من صام  [وكذا 

مثله].   قبيح  دون  من أنَّ   :ةالرشطيَّ وبيان  قبيح  التوبة  جتب  كام  ه 

لزم من   ام جيب فعل الواجب لوجوبه، فإنْ قبحه، كذلك إنَّ لالقبيح  

العلَّ  يف  القبائح  أنْ اشرتاك  تصحُّ   ة  من   ال  لزم  البعض،  من  التوبة 

 البعض.  يصحَّ ة أالَّ اشرتاك الواجبات يف العلَّ 

فإنَّ  والرتك،  الفعل  بني  واقع  الفرق  هاشم:  أبو  رك  تا  قال 

  كالً آكل هلا للحموضة  اآل  حلموضتها ترك اجلميع، وليس  انةمَّ الرُّ 

املانع من األكل يف صورة الرتك    للجميع، وهذا املثال باطل، ألنَّ 
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ا يف صورة الفعل فليس فلذلك وجب العموم، وأمَّ   ،هو احلموضة

غري ال  احلموضة  هو  لألكل  دوا  ،املقتيض  مع  جيب ،  عٍ بل  فال 

 العموم. 

أنَّ  أبو ها  واعلم  قال  شم الزم وال خالص عنه إالَّ بالقول  ما 

قبحه، وال شكَّ جتام  نَّ إالتوبة    بأنَّ  ولوجه  لقبحه  القبيح  يف    ب عن 

وإنْ   أنَّ  القبح  وجوه  يف  تتشابه  ال  القبح،   القبائح  يف  تشاهبت 

أبا هاشم خرق اإل ة ذا رسق حبَّ إمجاع يف صورة اليهودي  وألزموا 

اليهوديَّ  عن  عن]]  ٤٤٥[[ص  /ة  وتاب  يتب  فإنَّ   ومل    الرسقة، 

 .توبته مقبولة إمجاعاً 

أمَّ ]  ٢٤٦/١١[ واجبة،  التوبة  فألهنَّ مسألة:  الكبائر  عن  ا  ا 

ف العقاب  هو  الذي  للرضر  وأمَّ تدافعة  واجبة،  مطلقاً كون   ا 

تعاٰىل: كقوله     فبالسمع 
ً
نَُصوحا  

ً
تَْو�َة اِهللا   ٰ

َ
إِ�  تُو�ُوا 

 وجوب التوبة. من   األنبياءمن دين  مَ لِ ، وما عُ ]٨ [التحريم:

ذكرها من بعد هل جيب   واختلفوا يف املعصية إذا تاب عنها ثمّ 

 التوبة عنها؟ 

أنَّ أ ة  حجَّ   .قال أبو هاشم: ال جيب، وأوجبه آخرون   يب هاشم 

فُ  قد  التعبُّ   َل عِ الواجب  به.فيسقط  بأنَّ   احتجَّ و  د  إذا اآلخرون  ه 

فإنْ  نفسه االستمرار عليها    ذكرها،  من  ال يكون  وجد    الَّ إوذلك 

واجبًا  جتديدها  فيكون  التوبة،  وإنْ بتجديد  وجب    ،  جيد  مل 

ألنَّ  فيجب   جتديدها،  هبا  العقاب  سقوط  يعلم  ال  بالتوبة  اآليت 

 ويف هذا ضعف.  .جتديدها

أنَّ ]  ٢٤٧/١٢[ إٰىل  املعتزلة  ذهبت  العقاب   مسألة:  سقوط 

 . له تفضُّ نَّ إ :عند التوبة واجب، وقالت املرجئة

 جهني: ت املعتزلة بواحتجَّ 

القول بعدم سقوط العقاب يقتيض قبح التكليف يف   ل: أنَّ األوَّ 

توصُّ نَّ إه  ألنَّ   العايص،  حقِّ  حيسن  الثواب  الً ام  ال    ،إٰىل  والثواب 

التخلُّ  إٰىل  طريق  له  يكن  مل  فلو  العقاب،  استحقاق  من  جيامع  ص 

 العقاب لقبح تكليفه. 

أنَّ  الذمِّ الثاين:  سقوط  جيب  سالتوبةعقيب    ه  فيجب  قوط  ، 

 العقاب الذي هو املعلول اآلخر. 

من أساء إٰىل غريه واعتذر إليه وعرف صدق    ل، فألنَّ ا األوَّ أمَّ 

أنْ  وجب عليه  ذمَّ سقِ يُ   اعتذاره  اإلساءةط  ذمَّ   ،ه عٰىل تلك  ه  ومتٰى 

 ه العقالء.ذمَّ 

فألنَّ وأمَّ ]]  ٤٤٦[[ص  / الثاين،  معاً   ا  هلام  املعصية،    املقتيض 

سفلامَّ  أهنَّ علمن  الذمُّ قط    استحقاق  ا  يف  التأثري  عن  خرجت  ا 

 العقاب.

وهي العفو    ،غري التوبة  له طريقاً   ل بأنَّ عليهم يف األوَّ   َض اعُرتِ 

أو استكثاره من الطاعات عٰىل رأهيم بحيث يزيد ثوابه عٰىل عقابه 

عقابه استحقاق    ،فيسقط  عدم  نمنع  الطريق  عدم  تسليم  ومع 

 نقطع.العقاب عندنا م فإنَّ  ،الثواب والعقاب

ُس  ولو  االعتذار،  قبول  وجوب  من  باملنع  الثاين  م  لِّ ويف 

القبح يقتيض    ه منقوض، فإنَّ مع أنَّ  ،فالقياس عٰىل الشاهد غري متني

ال خيرج القبيح عن   مَ ه تعاٰىل، فلِ وال يقتيض العقاب كام يف حقِّ  الذمَّ 

الذمِّ ريَّ مؤثِّ  استحقاق  يف  مؤ   شاهداً   ته  عن  خيرج  يف  ريَّ ثِّ وال  ته 

 ستحقاق العقاب؟ ا

كان لوجوب القبول    وجوب السقوط إنْ   اآلخرون بأنَّ   احتجَّ 

اعتذر إليه    يكون من أساء إٰىل غريه بأعظم اإلساءات ثمّ   وجب أنْ 

يذمُّ  اعتذاره  يقبل  وإنْ ومل  كذلك،  وليس  العقالء،  ألنَّ   ه    كان 

املستحقَّ  باطلأ هبا    الثواب  فهو  هبا  العقاب  من  من    مرَّ   ملا  ،كثر 

 التحابط.  إبطال

إنَّ واأل قالوا:  باجلسامنيَّ التعلُّ   وائل  ممَّ ق  التعذُّ ات  يوجب    ، با 

عٰىل  ندم  فالتوبة  هلا،  املالئمة  املعقوالت  عن  هبا  النفس  الشتغال 

التعلُّ  عنهذلك  وإقالع  مسقط   ،ق  يدلُّ ألنَّ   ،للعقاب  فهو  عٰىل    ه 

 التفات النفس إٰىل املعقوالت.

الشمسألة:  ]  ٢٤٨/١٣[ إىلٰ ذهب  مسقطة   نَّ أ   يوخ  التوبة 

 ا مسقطة له بكثرة ثواهبا.للعقاب لذاهتا، وذهب قوم إٰىل أهنَّ 

بأنَّ   احتجَّ  ذمِّ   املشايخ  قبح  أساء وبالغ يف االعتذار  ه ال  من 

ألنَّ  باالعتذار،  املدح  استحقاق  لكان  لكثرة  كذلك  كان  لو  ه 

اإلساءة  بعد  إليه  باإلحسان  أنْ   ، ذلك  جيب  ي   فكان  سقط  ال 

فلامَّ إالَّ   لذمُّ ا  باإلحسان،  مطلقاً   سقط  أهنَّ     مسقطة  علمنا  ا 

  بنفسها. 

بنفسها ألسقطه يف  املخالف بأهنَّ   واحتجَّ  أسقطت العقاب  ا لو 

 الدار اآلخرة. 

فإهنَّ   :واجلواب]]  ٤٤٧[[ص  / بكثرة  املعارضة،  أسقطته  لو  ا 

 الثواب ألسقطته يف الدار اآلخرة.

 ا ملجأ إليها. ألهنَّ  ،الدار اآلخرةال يقال: ال استحقاق هبا يف 

يستحقُّ ألنَّ  فال  نقول:  هبا  ا  العقاب  إليها، ألنَّ   ،سقوط  ملجأ  ه 

 ه نادم عٰىل املعصية ال لقبحها.ألنَّ 
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 : يف الشفاعة :املقصد الثالث

املسلموناتَّ  لنبيِّ   فق  الشفاعة  ثبوت  واختلفوانا  عٰىل   ، ،  

زيادة املنافع، مؤمنني يف  ي للام هالشفاعة إنَّ   فذهبت املعتزلة إٰىل أنَّ 

أهنَّ  إٰىل  غريهم  للفُ وذهب  تكون  عقاهبمسَّ ا  سقوط  يف  وهو    . اق 

 لوجوه:  ،عندي احلقُّ 

 سقاط العقاب.إ يف الَّ إم فهَ تُ الشفاعة ال  أحدها: أنَّ 

أنَّ  لكنَّ  الثاين:  شفاعة  كان  لو  للغري  املنافع  يف طلب  شافعني  ا 

 .الرسول 

 فوع فيه. الشافع واملشال يقال: الرتبة معتربة بني

اعتُ نَّ أل لو  نقول:  واملشفوع ِربَ عتُ ال  بينهامت  ِربَ ا  الشافع  بني  ت 

إٰىل بريرةشفَّ     النبيَّ   ألنَّ   ،إليه، والتايل باطل وهي أخفض  ،  ع 

 منه. 

نُ  ما  قول  عنه    َل قِ الثالث:  هل  خرت شفاعتي أل«ادَّ :  من 

 تي». مَّ أُ الكبائر من 

أنَّ  اله  ام نَّ إالشفاعة    الرابع:  للمحتاج  أمَّ ي  الفاسق،  هو  ا  ذي 

 املستغني فالشفاعة له عبث.

تعاٰىل:احتجُّ و بقوله   مَ   وا 
َ

َوال يٍم  ِ
َ

� ِمْن  ا�ِِمَ�  �ِلظ� ِفيٍع  ا 
َ
ش  

طَ 
ُ
�  

ُ
وبقوله]١٨[غافر:    �اع ِمْن َومَ   تعاٰىل:  ،  ا�ِِمَ�  �ِلظ� ا 

َص 
ْ
ن
َ
 . ]٢٧٠[البقرة:  �اٍر أ

من   :واجلواب]]  ٤٤٨[[ص  / و  املنع  عٰىل   احلملالعموم 

نفي الشفيع املطاع ال يستلزم نفي    ألنَّ و  .ةبني األدلَّ   الكافرين مجعاً 

ألنَّ  الشفيع،  فوق    مطلق  يكون  الذي  الشفيع  املطاع  من  املفهوم 

تعاىلٰ  فوقه  أحد  وال  إليه،  يُ   .املشفوع  املغالب طلَ والنارص  عٰىل  ق 

 بخالف الشافع.  وهو منتٍف  ،املدافع

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ (ت مة احليلِّ العالَّ  /نفسك التسلي

أنَّ ماميَّ ذهبت املعتزلة ومن وافقها من اإل  ]]٢١٩[[ص    ة إٰىل 

ف معه يكون أقرب  املكلَّ  ، ألنَّ العلم بدوام الثواب والعقاب عقيلٌّ 

اللطف،  باب  يف  أدخل  فيكون  القبيح،  وترك  الطاعة  فعل  إٰىل 

الوجوب باب  أدخل يف  وااملقتيض    وألنَّ   .فيكون    لعقاب للثواب 

والذمِّ  فلامَّ   واملدح  الطاعة واملعصية،  املدح والذمُّ هو  دائمني    كان 

تها املستلزم  وجب دوام اآلخرين، الستلزام دوام املعلول دوام علَّ 

 لدوام معلوهلا.

 .ه سمعيٌّ ة إٰىل أنَّ ذهبت املرجئة ومن وافقها من اإلماميَّ 

 :تنبيه

تعاٰىل   ف اهللا لكان من عرف الثواب عٰىل رشط، وإالَّ جيوز توقُّ 

ينظر يف   النبيِّ أ ومل  يعرفه، مستحق�   مر  باطل    افلم  والتايل  للثواب، 

فاملقدَّ إمجاعاً  مثله.،  الرشطيَّ   م  أنَّ بيان  اهللا  ة:  طاعة   معرفة  تعاٰىل 

ب  لزم إثابة املكذِّ  فلو مل يكن االستحقاق مرشوطاً  ،ة بنفسهامستقلَّ 

 ، وهو باطل.للنبيِّ 

 :تذنيب ]]٢٢٠[[ص /

لقوله  استحق بالعقاب،  أو ساقط  باملوافاة  الثواب مرشوط  اق 

   تعاٰىل:
َ

ك
ُ
َْحبََطن� َ�َمل

َ
َت �

ْ
� َ ْ
�

َ
ْ أ

�ِ
َ
 وليس ألنَّ ،  ] ٦٥[الزمر:    ل

كان االستحقاق   لتعليق البطالن بالرشك، فإنْ   ،العمل وقع باطالً 

د، تجدِّ بالرشك امل  كان معنٰى البطالن سقوط الثواب املستحقِّ   ثابتاً 

اإل مل  وإنْ  عدم  العمل  بطالن  معنٰى  كان  يكن  برشط   تيان 

االستحقاق الذي هو املوافاة، فلم يستحّق الثواب، فيكون العمل  

 .باطالً 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( احلسن الديلمي /ينأعالم الدِّ 

يكاف  فإنْ ]]  ٤٢[[ص   اخللق  من  أحد  فهل  اهللا  م  عَ نِ   ئقال: 

ستطيع ذلك أحد من ي  فقل: ال  عمل؟ها بتعاٰىل بشكر، أو يويف حقَّ 

ِق  من  أنَّ بَ العباد،  إنَّ   ل  سدَّ اليشء  إذا  لغريه  كفوًا  يكون  ه، مسدَّ   ام 

ه ليس وقد علمنا أنَّ ،  وناب منابه، وقابله يف قدره، وماثله يف وزنه

عليهم، الستحالة الوصف  اهللا  م  عَ نِ   مسدَّ   من أفعال اخللق ما يسدُّ 

 إٰىل املجازاة.ق احلوائج به نتفاع، أو تعلُّ تعاٰىل باالهللا 

نعام من  اخللق حييطون علًام بغاية اإل  وفساد مقال من زعم أنَّ 

واإلاهللا   عليهم  فيتمكَّ تعاٰىل  عٰىل فضال،  بالشكر  مقابلتها  من  نون 

 متام. االستيفاء للواجب واإل

تعاٰىل عليهم، ولو  اهللا  م  عَ فنعلم هبذا تقصري العباد عن مكافاة نِ 

الشكر   يف  غاية  بذلوا  يف  والطاعات  ثواهبم  وحصل  املستطاع، 

تفضُّ اآل من  خرة  وإنَّ اهللا  الً  إليهم،  وإحسانًا  عليهم  سمَّ تعاٰىل  يناه  ام 

ألنَّ  الكالم،  بعض  يف  وهو  استحقاقًا  الطاعات،  عٰىل  به  وعد  ه 

وإنْ  وعده،  بصادق  نفسه  عٰىل  له  يتن  املوجب  رشط امل  ول 

  لة، إالَّ بت إليه املعتزاالستحقاق عٰىل األعامل، وهذا خالف ما ذه

ه يوافق يف هذا املقال، وقد تنارصت به مع  فإنَّ   ،القاسم البلخي  أبو

 ة عليه األخبار.ة العقليَّ قيام األدلَّ 

أبو احلذَّ   روٰى  أيب جعفر  عبيدة  قال رسول ،  اء عن  قال: 
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تعاىلٰ اهللا   اهللا  «قال  ال:  التي  يتَّ   :  أعامهلم  عٰىل  العاملون  كل 

لثوايب فإهنَّ يعطوهنا  لو،  وا  م  يف أ جتهدوا  أعامرهم  أنفسهم  تعبوا 

مقرصِّ  كانوا  بالغنيعباديت،  غري  فيام    ين  عباديت،  كنه  عبادهتم  [يف 

ايت، ورفيع الدرجات العٰىل يف  يطلبون] من كرامتي، والنعيم يف جنَّ

حسن   وإٰىل  فلريجوا،  وفضيل  فليثقوا،  برمحتي  ولكن  جواري، 

كهم، درِ عند ذلك تُ   رمحتي ]]  ٤٣[[ص   /فإنَّ   ،وايب فليطمئنُّ  الظنِّ 

عفوي]أ ي  وبمنِّ وألبسهم  [ومغفريت  رضوان  وبعفوي    ،بلغهم 

 يت». الرمحن الرحيم، بذلك تسمَّ اهللا  أنا تي، فإينِّ دخلهم جنَّأُ 

املؤمنني   أمري  عن  يسار،  بن  عطا  «يوقف ،  وعن  قال: 

يدي   بني  وبني  اهللالعبد  عليه  نعمي  بني  قيسوا  ملالئكته:  فيقول   ،

م، وقيسوا بني  عَ م العمل، فيقول: هبوا له النِّعَ النِّعمله. فتستغرق  

والرشِّ  فإنْ   اخلري  أذهب    منه،  العمالن  باخلري    الرشَّ اهللا  استوٰى 

كان عليه   بفضله، وإنْ اهللا  كان له فضل أعطاه    ة، وإنْ وأدخله اجلنَّ

يرشك    -  فضل ومل  التقوٰى،  أهل  من  من   -  تعاىلٰ باهللا  وهو  فهو 

 ل عليه بعفوه».شاء ويتفضَّ    له برمحته إنْ  اهللاغفرة، يغفر أهل امل

ه قال له: «عليك  أنَّ  وعن سعد  بن خلف، عن أيب احلسن 

التقصرييف  ج نفسك من حدِّ رِ ، وال ُخت اهللاواالجتهاد يف طاعة  باجلدِّ 

 عبادته».  د حقَّ عبَ يُ  اهللا تعاٰىل ال وطاعته، فإنَّ اهللا عبادة 

*   *   * 

التكليف كونه تعريضًا للثواب  والوجه يف حسن  ]]  ٥٥[[ص  

حقِّ  من  أالَّ الذي  باستحقاق  ه  العلم  دون  من  به  االبتداء  حيسن   

 العقاب ودوامه.

يُ نَّ إو مستحقٌّ   نَّ أ م  علَ ام  والعقاب  دائم  بالكفر،    الثواب  ودائم 

 ومنقطع بام دونه، من جهة السمع. 

واجب يف   حقٌّ ه  من الثواب ثابت ال يزيله يشء، ألنَّ   واملستحقُّ 

(وح منعه،  فيها  الجيوز  سبحانه،  بندم  الَّ إكمته  سقوط  زائد) أ   و 

وبينهام الثواب  بني  التنايف  لعدم  ذلك،  الستحالة  لعدم    ،عقائد، 

 اجلميع، وإحالة التنايف بني املعدومات. 

جيوز   الفسق  تفضُّ إوعقاب  وعند  سقاطه  مبتدأ  بعفو  الً 

التوبة  .جلوازه  ،الشفاعة حألنَّ   ،وعند  تعاٰىل    قٌّ ه  قبضه له  إليه 

 سقاطه إحسان إٰىل املعفو عنه. إواستيفاؤه، و

مؤكِّ  الرشع  ورد  ألوقد  متدُّ دًا  ذلك  فمن  العقول،  حه حكام 

املختصِّ  والغفران،  بالعفو  كتابه  من  موضع  غري  يف  ني  سبحانه 

 يف اللغة والرشع. سقاط املستحقِّ إب

التمدُّ  هلذا  وجه  إالَّ وال  فُ وجُّ ت  ح  إٰىل  الصالة، سَّ هه  أهل    اق 

والكُ  هلم  ذنب  ال  الذين  املؤمنني  باتِّ فَّ بخروج  عنه  ال إفاق،  ار  ذ 

 ر، والعفو عن هؤالء غري جائز. غفَ ولئك يُ ذنب ألُ 

ثواب املطيع دائم، فمنع من دوام عقاب ما ليس بكفر،    وألنَّ 

األُ  أنَّ مَّ إلمجاع  عٰىل  ملكلَّ ة  دائم  وعقاب  دائم  ثواب  جيتمع  ال  ف، ه 

 اه.نَّا بيَّ ني ممَّ قِّ حالط بني املستوفساد التخ

قال بذلك، إالَّ  العايص بالعفو،   جوَّ وال أحد  ز سقوط عقاب 

املجمع الشفاعة  وُخي ]]  ٥٦/[[ص    أو  بإسقاط  صِّ عليها،  صها 

انعقاد  بعد  حلدوثه  املعتزلة،  خالف  ذلك  يف  يقدح  وال  العقاب، 

 مجاع بخالفه.اإل

*   *   * 

 ):ـه٨٢٦(ت  لسيورياملقداد ا /اللوامع اإلهليَّة

يستحقُّ ]]  ٤٣٣[[ص   الواجب    الثالثة:  لفعل  والثواب  املدح 

أو  لقبحه  القبيح  وترك  لوجوههام،  أو  لندبه  واملندوب  لوجوبه 

والعقاب بفعل القبيح    الذمَّ   ه كذلك، ويستحقُّ لوجهه وبفعل ضدِّ 

 واإلخالل بالواجب. 

موجباً  بالواجب  اإلخالل  كون  بعضهم  لو  وإالَّ   ،للذمِّ   ومنع   

ذلككلَّ امل  أخلَّ  مع  مستحق� ]]  ٤٣٤/[[ص    ف  يكون   ابالقبيح 

 ، وهو باطل.واملدح معاً  للذمِّ 

 ه ليس بمستبعد باعتبارين.وجوابه: أنَّ 

علَّ  الطاعة  الثوابالثاين:  الستحقاق  شاقَّ   ة  كانت   ،ةإذا 

 .اة الستحقاق العقاب إذا كان تركها شاق� واملعصية علَّ 

األوَّ أمَّ  مشقَّ فألهنَّ   ،لا  التا  املكلَّ ة  يف  زم  يكن  مل  فلو  هبا،  ف 

مل   التكليف إنْ  وألنَّ  .متان ظاهرتانمقابلتها نفع لزم الظلم، واملقدَّ 

وإنْ  احلكيم،  من  يصدر  ال  عبث  فهو  لفائدة  لفائدة    يكن  كان 

املكلِّ  إٰىل  عائدة  لتنزِّ فليست  لقبحه،  ف  فاعله  غري  إٰىل  وال  هه، 

وليس يف    .ون للنفعلقبحه، فيك  ،به  وليس إرضاراً   .فيكون لفاعله

إالَّ   ألنَّ   ،الدنيا ليس  املشقَّ احلاصل  اآلخرة  ،ة  يف  أنْ فإمَّ   .فتكون    ا 

ط التكليف   لكان توسُّ وإالَّ  ،وهو باطل ،االبتداء به ا يصحُّ يكون ممَّ 

يصحُّ عبثاً  ال  أو  به  ،  وهو   ،االبتداء  ذكرناه،  الذي  الثواب  وهو 

العظيم يقبح اال به، ألنَّ الشتامله عٰىل    تعظيم من ال يستحقُّ   بتداء 

 التعظيم قبيح.

الثاينوأمَّ  أمَّ   ،ا  واجب.  واللطف  اللطفية،  عٰىل  ا  فالشتامله 

عىلٰ املكلَّ   فألنَّ   ،وىلٰ األُ  العقاب  استحقاق  عرف  إذا  املعصية   ف 
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فعلها عن  وأمَّ   ،يبعد  ظاهر.  الثانيةوهو  سبقت  ،ا  ولداللة    .فقد 

بقوله: البابني  يف  بِمَ َجزَ   السمع   ا  اًء 
َ
�  

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
�  �نُوا 

بناءً ]،  ١٤[األحقاف:   عٰىل عدم صدور    وخالفت األشاعرة فيهام 

العبد عن  حاكم  وأنَّ   ،الفعل  ال  أبطلنامها. عليه  ه  وقد    تعاٰىل، 

األوَّ  يف  شكراً   بأنَّ   اً حمتجَّ   ،لوالبلخي  وقعت  ألنعام    الطاعة 

  ، شيئاً   عليه  ستحقُّ  يفال  ،للواجب  عظيمة، فيكون الفاعل هلا مؤّدياً 

 ل منه تعاٰىل. بل الثواب تفضُّ 

أنَّ  ينعم اإلنسان عٰىل غريه، ثّم    ه يقبح يف الشاهد أنْ واجلواب: 

يُ كلِّ يُ  وال  شكره  عليه  ويوجب  ويعدُّ عوِّ فه  يثيبه،  وال  ذلك    ضه 

 ب إٰىل أكرم األكرمني.نَس فال يُ  ،يف املنعم نقصاً 

 سام:أق  وهي الثالث: يف أحكامهام،]] ٤٣٥[[ص /

اتَّ األوَّ  اإلماميَّ ل:  وأنَّ فقت  دوامهام،  عٰىل  واملعتزلة  به    ة  العلم 

سمعي  .عقيل واألشاعرة:  املرجئة  األ  .وقالت  ل،  وَّ واملختار 

 لوجوه:

العلم بذلك باعث للعبد عٰىل إيقاع الطاعة وارتفاع    ل: أنَّ األوَّ 

 ، واللطف واجب.املعصية، فيكون لطفاً 

،  املدح دائامً  منه ندم يستحقُّ  يظهر عة إذا مل فاعل الطا الثاين: أنَّ 

يستحقُّ  ندم  منه  يظهر  مل  إذا  املعصية  فكذا دائامً   الذمَّ   وفاعل   ،

دائامً  والعقاب  الثواب  املعلولني    وألنَّ   .استحقاق  أحد  دوام 

 أو يف حكم الدائمة. ،ة تكون دائمةالعلَّ  ألنَّ  ،يستلزم دوام اآلخر

للمثاب والرسور  زم حصول األمل  الثالث: لو مل يكونا دائمني ل

باطل والالزم  فيهام،  باالنقطاع  خلوصهام  ألنَّ   ،للمعاقب  جيب  ه 

 عن الشوائب، واملالزمة ظاهرة.

الضدِّ  شوائب  من  خالصني  كوهنام  جيب  أمَّ الثاين:  الثواب،    ، ا 

حاالً فألنَّ  أنقص  لكان  لواله  والتفضُّ   ه  العوض  جيب ألنَّ   ،لمن  ه 

لكانا أكمل     يكن الثواب خالياً ، فلو ملفاقاً مها عن الشوائب اتِّ خلوُّ 

 منه، وهو باطل. 

  ، ة متفاوتون يف الدرجاتأهل اجلنَّ  قلت: هذا معارض بأنَّ   إنْ 

يغتمُّ  منهم  ازدياد   فاألنقص  يف  اجتهاده  وبعدم  درجته  بنقص 

وبأهنَّ  ومها  الطاعة،  القبيح،  وترك  املنعم  شكر  عليهم  جيب  م 

 تان. مشقَّ 

األوَّ أُ  عن  هلم، شهواهتم    نَّ بأ ل  جيب  حصل  ما  عٰىل  مقصورة 

 لفوات الزائد. فال غمَّ 

بأنَّ  الثاين  بزيادة  املشقَّ   وعن  معدومة  بل  مكسورة،  فيهام  ة 

 ،ا العقابوأمَّ   .الرسور بالشكر وغناهم بالثواب عن فعل القبائح

 .فيكون لطفاً  ،ه أدخل يف الزجر عن القبيحفألنَّ 

يستدعي  ح، وذلك تكليف  قلت: أهل النار تاركون للقبائ  إنْ 

  لزم اإلخالل بالواجب.وإالَّ  ،أوصل ناٰىف اخللوص فإنْ  ،جزاءً 

 .م ملجئون، ورشط اجلزاء الفعل اختياراً جيب بأهنَّ أُ 

توقُّ ]]  ٤٣٦[[ص  / جيوز  رشطالثالث:  عٰىل  الثواب  إذ   ،ف 

ألُ  العارف  لواله  بالنبيِّ باهللا  ثيب  جهله  باطل    ،  مع  وهو 

الرشط  .إمجاعاً  بأنَّ يَّ وبيان  مستقلَّ امل  ة  طاعة  قوم  .ةعرفة   ،ومنعها 

 .لكان املدح مرشوطاً  وإّالَ 

طاعة مستقلَّ  املعرفة  بل هي جزء اإليامن الذي    ،ةونمنع كون 

 هو الطاعة.

برشط    ه جاز كون أحد املعلولني مرشوطاً ل بأنَّ جيب عن األوَّ أُ 

 دون اآلخر. 

بأنَّ  الثاين  يُ   وعن    كاستحقاقه عىلٰ   عٰىل األجزاء  حقُّ ستَ الثواب 

عرف   من  يثاب  وهلذا  جمتهداً اهللا  املجموع،  مات  ثّم  قبل    تعاٰىل 

 .  عرفانه بالنبيِّ 

أنَّ  مور املعتربة فيه  أي ببقائه عٰىل األُ   ه مرشوط باملوافاة،الرابع: 

املوت حني  إنَّ   .إٰىل  وقالوا:  قوم  تامٌّ   وخالف  سبب  يف    الطاعة 

 ب. الثوا فحال حصوهلا يستحقُّ  ،االستحقاق

   اٰىل: لنا قوله تع 
َ

ك
ُ
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ْ
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�

َ
ِ�ْ أ

َ
  .] ٦٥[الزمر:   ل

أنَّ  الداللة:  باطالً   وجه  يقع  مل  الرشك  يعقبه  الذي  يف    العمل 

، فلو كان  فيكون صحيحاً   ،ق بطالنه عٰىل الرشك ملا علَّ وإالَّ   ،نفسه

مطلقاً علَّ  الثواب  استحقاق  يف  إمَّ ة  سقوطه  لكان  لذاته،  و  وه  ،ا 

لبطالن    ،وهو باطل أيضاً   ،بق، أو للكفر املتعقِّ ملا علَّ   وإالَّ   ،اطلب

 .فاقاً إذ ال رابع اتِّ  ،أو لعدم املوافاة، وهو املطلوب ،اإلحباط

جيتمع استحقاق الثواب والعقاب  ه جيوز أنْ عندنا أنَّ  الرابع: احلقُّ 

زه، ويوصالن عٰىل التعاقب كام جييء، وقالت املعتزلة بعدم جوا  ، معاً 

ائي: بَّ فقال اجلُ   ، اختلفوا يف حاله   ف طاعة ومعصية معاً كلَّ فلو فعل امل 

 يه إحباطاً سمِّ م سواء ساواه أو زاد أو نقص، ويُ ر يسقط املتقدِّ املتأخِّ   إنَّ 

  رت الطاعة. تأخَّ  إنْ   رت املعصية، وتكفرياً تأخَّ   إنْ 

تقدَّ  سواء  اآلخر  أسقط  أكثر  كان  أّهيام  ابنه:  تأخَّ وقال  أو   ر،م 

ق  َل قِ نُ و أهنَّ عنه  وهو  آخر  إنْ ول  وإنْ   ام  تساقطا،  تفاوتا   تساويا 

الزائد ويبقٰى  وسقط،  قابله  ما  األقّل  ]]  ٤٣٧/[[ص    أسقط 

 ة وتسقط هي ويبقٰى واحد. ط مخسة من ستَّ سقِ كاخلمسة يُ 
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 لوجوه:  ،والقوالن باطالن

 . اإلحباط يستلزم الظلم، فيكون قبيحاً  ل: أنَّ األوَّ 

أ الصغرٰى:  إس  نَّ بيان  زادت  مل  من  من  بمنزلة  يكون  اءته 

تساويا    حيسن، ومن زادت حسناته يكون بمنزلة من مل يسئ، فإنْ 

 ذلك ظلم. يكون بمنزلة من مل يصدر منه يشء، وكلُّ 

تعاٰىل:  قوله     الثاين: 
َ
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َز بِهِ   وكذا قوله:   ، هذه اآلية 
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ْ
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َ
  . ] ١٢٣[النساء:    َمْن �

والثاين   .أو ال  ،يتنافيا لذاتيهام  ا أنْ االستحقاقني إمَّ   الثالث: أنَّ 

لبقائهام املطلوب  ،موجب  إمَّ واألوَّ   .وهو  أنْ ل  لذاتيهام  ا    ، يتنافيا 

ب املاهيَّ   لتساوهيام  ،اطلوهو  أثَّ يف  فلو  خاصَّ ة،  أحدمها  لزم ر  ة 

را لزم اجتامع الوجود والعدم. أو ألمر  أثَّ  ح، وإنْ الرتجيح بال مرجِّ 

لكلٍّ  أيضاً   ،منهام  الزم  باطل  املاهيَّ   ،وهو  تساوي  ات  لوجوب 

فيزول ما   ،حدة يف اللوازم. أو ألمر عارض، وذلك جيوز زوالهاملتَّ 

املناف حصلت  االجتبه  فجاز  وهو  اة،  إيصاهلام،  فوجب  امع، 

 املطلوب.

أنَّ  الوجود    الرابع:  اجتامع  أو  املعدوم  تأثري  تستلزم  املوازنة 

 فكذا امللزوم. ،والعدم، والالزم بقسميه باطل

أنَّ  املالزمة:  مثالً   بيان  واخلمسة    اخلمسة  هي  تساقطت  إذا 

فإمَّ األُ  أنْ خرٰى،  أحدمهايتقدَّ   ا  تأثري  األ  ،م  لثانية  ا  ألنَّ   ،لوَّ فيلزم 

 ألنَّ   ، وٰىل معدومة، أو يقرتنا فيلزم الثاينتكون حال تأثريها يف األُ 

 واحد منهام ينفي وجود اآلخر. وجود كلِّ 

أنَّ بنيِّ ا سنُنَّ أ اخلامس:  ]]  ٤٣٨[[ص  / التصديق،     اإليامن هو 

علَّ  باٍق وهو  وهو  الثواب،  استحقاق  يف  وبعدها،    ة  املعصية  قبل 

الع كانت  وجلَّ فإذا  موجودة  املطلوب، ة  وهو  معلوهلا،  وجود  ب 

 .فيبطل اإلحباط واملوازنة معاً 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /النافع يوم احلرش

 :يف أنَّ الثواب والعقاب ممَّا جاء به النبيُّ  ]]١٣٦[[ص /

احليلِّ   قال مة  العالَّ والعقاب  ][أي  الثواب  ذلك  ومن   :

 .)عٰىل الصادع بهاهللا صلوات (من جهة الرشع  وتفصيلهام املنقولة

أقول:  أ  النب  نَّ يريد  به  جاء  ما  مجلة  الثواب      يُّ من 

 ؟ أم سمعاً   ام معلومان عقالً هنَّ أ  يف َف لِ والعقاب، وقد اختُ 

 .سمعاً  :ا األشاعرة فقالواأمَّ 

يناسب إ  ي،الثواب سمع  نَّ أفقال بعضهم ب  ،ا املعتزلةوأمَّ  ذ ال 

  فال يستحقُّ   ،من النعم العظيمةما صدر عنه    يفوال يكا  ،الطاعات

 :. وقال معتزلة البرصةيوهو مذهب البلخ .مقابلتها عليه يشء يف

 اًء بِمَ َجزَ   :تعاىلٰ   ولقوله  .القتضاء التكليف ذلك  ،ه عقيلنَّ إ
َ
نُوا  ا �

 
َ
ِسبُون

ْ
 . ]٨٢[التوبة:  �يَ�

 .وأوجبت املعتزلة العقاب للكافر وصاحب الكبرية حتامً 

 . عٰىل وجوب الثواب عقالً  ن مذهبنا ما يدلُّ م لك مد تقدَّ ق و

العقابوأمَّ  و  ،ا  اللطفيَّ   نْ إفهو  عٰىل  ُجي اشتمل  ال  لكن  م  زَ ة، 

 . غري الكافر الذي يموت عٰىل كفره بوقوعه يف

 وهنا فوائد: ]]١٣٧[[ص /

األُوىلٰ  الواجب    يستحقُّ :  الفائدة  بفعل  واملدح  الثواب 

ضدِّ  وفعل  أوالقب  واملندوب  أنْ   ،بهاإلخالل    يح  يفعل   برشط 

فعل   وكذا  كذلك.  واملندوب  وجوبه  لوجه  أو  لوجوبه  الواجب 

 خالل به لقبحه ال ألمر آخر غري ذلك، ويستحقُّ القبيح أو اإل ضدِّ 

 خالل بالواجب.بفعل القبيح واإل العقاب والذمّ 

،  مطلقاً   جيب دوام الثواب والعقاب للمستحقِّ الفائدة الثانية:  

يف ع  حقِّ   كام  يموت  لدوام  من  كفره،  عٰىل  يموت  ومن  إيامنه  ٰىل 

به، وحيصل نقيض كلِّ عٰىل ما يستحقَّ   املدح والذمِّ  واحد منهام    ان 

يكونا خالصني من   إذ ال واسطة بينهام، وجيب أنْ   ،لو مل يكن دائامً 

الضدِّ  الثواب  وإالَّ   خمالطة  اقرتان  وجيب  مفهومهام،  حيصل  مل   

باإل والعقاب  ألنَّ بالتعظيم  مستحقٌّ فا  هانة،  الطاعة  للتعظيم    عل 

 . لإلهانة مطلقًا  وفاعل املعصية مستحقٌّ  ،مطلقاً 

إذ لوال   ،فه عٰىل رشط واب جيوز توقُّ استحقاق الثالفائدة الثالثة:  

العارف   لكان  بالنب باهللا  ذلك  جهله  مع    ، له   امستحق�     يِّ تعاٰىل 

َ   :لقوله تعاىلٰ   ،وهو باطل، فإذن هو مرشوط باملوافاة 
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يلبسوا  الذية:  الرابع  الفائدة ومل  آمنوا  أُ إن  بظلم  ولئك  يامهنم 

ار  فَّ ، والذين كفروا وماتوا وهم كُ ون الثواب الدائم مطلقاً يستحقُّ 

  ، والذي آمن وخلط عمالً ون العقاب الدائم مطلقاً ولئك يستحقُّ أُ 

فذلك    ئ صغرياً كان السيِّ   ، فإنْ ئاً سيِّ ]]  ١٣٨[[ص  /وآخر    صاحلاً 

فهو من   ،يواٰىف بالتوبة  ا أنْ فإمَّ   رياً كان كب  ، وإنْ إمجاعاً   يقع مغفوراً 

ثواب    يستحقَّ   ا أنْ هبا فإمَّ   مل يواِف   ، وإنْ مجاعاً إ  أهل الثواب مطلقاً 
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باطل  .ال  أو  ،إيامنه الظلم  ، والثاين  تعاٰىل:    ،الستلزامه  ولقوله 

 
َ
ق
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ْ
ْعَمل

َ
� َمْن 

َ
يََرُه  �  

ً
َخْ�ا ةٍ 

ر�
َ
ذ  

َ
 فتعنيَّ   ]،٧[الزلزلة:    �ال

باطل لإلمجاع  ،يثاب ثّم يعاقب  نْ أ ا  مَّ إل. فاألوَّ  من   نَّ أ عٰىل    .وهو 

يلزم بطالن العقاب، أو يعاقب    فحينئذٍ   ،ة ال خيرج منهادخل اجلنَّ

يثاب ولقوله    ،ثّم  املطلوب.  «خيرجون    حقِّ   يف   وهو  هؤالء: 

كالفحم أو  النار وهم كاحلمم  اجلنَّ  ،من  أهل   :فيقولون  ،ةفرياهم 

جهنَّ فيُ ؤمَ فيُ   ،ونميُّ هؤالء  هبم  يف غمَ ر  احليوان  سون   ،عني 

 ليلة متامة». فيخرجون ووجوههم كالبدر يف

 وخلودهم يفوالفجار  ة عٰىل عقاب العصاة  ا اآليات الدالَّ وأمَّ 

املعنٰى  هبذا  واستعامله  الطويل،  املكث  هو  باخللود  فاملراد  النار، 

بالفُ  واملراد  الكاملون يفجَّ كثري.  والعصاة  وعصياهنم    رهمفجو  ار 

الكُ  تعاٰىل:فَّ وهم  قوله  بدليل  ِ   ار، 
َ

و�
ُ
َرةُ أ

َ
َ�ف

ْ
ال ُهُم   

َ
ك

َجَرةُ 
َ
ف
ْ
الدالَّ   توفيقاً   ]،  ٤٢[عبس:    � ال اآليات  وبني  عٰىل بينه  ة 

بالكُ  العقاب  تعاٰىل:  ،ارفَّ اختصاص  قوله  َْوَم    نحو  ا�ْ ِْزَي 
ْ
ا�  

�
إِن

 
َ

�
ْ
ٰ ال

َ َ
وَء �  .من اآليات وغري ذلك]،  ٢٧ [النحل: �فِِر�َن َوا�س�

*   *   * 





 

 

 

 

  اف 

١٢٠  - :ا  

 ):هـ٤١٣الفصول املختارة/ الشيخ املفيد (ت 

الشيخ  ٢٨٦[[ص   وسمعت  ه(]]  عزَّ اهللا  وممَّا   )أدام  يقول: 

آل حمّمد   بأنَّ  اهللا عليهم(يشهد  النبيِّ   )صلوات  بمقام      أحقُّ 

ا  النظم  يف  الناس  سائر  من  عداهم  أوىفٰ ممَّن  ضمن  قد   لذي 

 :االحتجاج، قول الكميت بن زيد األسدي 

يُ  مل  تراثه يقولون  ولوال  ث     ورِّ

وأرحُب   بكيل  فيه  رشكت    لقد 

ومحري  والسكون  وخلم     وعك 

واحليَّ   وتغلُب وكندة  بكر    ان 

حيابر  منها  عضوين  انتشلت     وال 

مورُب   عضو  القيس  لعبد    وكان 

   اهم وال انتقلت من خندف يف سو

اق   أثقبوا وال  ثّم  هبا  قيس    تدحت 

أذلَّة  فيها  األنصار  كانت     وال 

غيُب   الناس  إذ  عنها  غيبًا    وال 

بعدها وخيرب  بدرًا  شهدوا     هم 

تصبُب   والدماء  حنني    ويوم 

وأشبلوا  ظئر  غري  رئموها     وهم 

وحتدبوا   القنا  بأطراف    عليها 

حليٍّ   فإنْ  تصلح  مل    سواهم   هي 

 

 

القربٰى   فإنَّ     وأوجُب   أحقُّ   ذوي 

كُ ٢٨٧[[ص  /  بعض  يف  قال  اجلاحظ  كان  وقد  بجهله  تُ ]]  به 

به عٰىل الشيعة وعناده: إنَّه لوال الكميت وما احتجَّ به يف هذا وتعصُّ 

ة يف تقديم آل حمّمد   . وهذا القول مل تعرف الشيعة وجه احلجَّ

املالئمة واختياراته  الديانة  يف  محاقاته  إٰىل  عقله،   ينضاف  لسخف 

بن   يذهب مثل هذا عٰىل الشيعة وأمري املؤمنني عيلُّ   يف جيوز أنْ وك

طالب   جواب   أيب  يف  معاوية  عٰىل  به  احتجَّ  قد  الشيعة  إمام 

(لكلِّ  فيه:  يقول  الذي  إليه  كلِّ   كتابه  وعٰىل  حسدت  هم  اخللفاء 

املخشوش)،   اجلمل  يقاد  كام  كاره  وأنت  بيعتهم  إٰىل  تقاد  بغيت 

 قال له:  عن هذا الفصل بأنْ  ري املؤمنني فأجابه أم

يكون احلسد من خلقي والبغي من شيمتي، بل    «حاشا هللا أنْ 

حسدتم   إذ  وشيمتهم  بيتك  وأهل  أبيك  وخلق  خلقك  من  ذلك 

اهللا   احلرب   رسول  له  فنصبتم  فضله،  من  اهللا  آتاه  ما  عٰىل 

كلِّ  يف  أعدائه  رايات  أصحاب  حتَّٰى    وكنتم  عليه  وبغيتم  موطن 

 يف كالم يتَّصل هبذا.  فره اهللا بكم»،أظ

ا كراهتي ألمر القوم فإينِّ ثّم قال   أ منه وال : «أمَّ  لست أتربَّ

اهللا   أنَّ رسول  وذلك  بيته    أنكره،  أهل  ونحن  إليه  اهللا  قبضه 

نا، فام  ا وال يبخسونا حقَّ أحقُّ الناس به، فقلنا: ال يعدل الناس عنَّ

عدة يطلبون هذا  سقيفة بني ساراعنا إالَّ واألنصار قد صارت إىلٰ 

بكر   أبو  فاحتجَّ  تبعهام،  فيمن  وعمر  إليهم  بكر  أبو  فصار  األمر، 

اهللا   رسول  بمقام  أوٰىل  قريشًا  بأنَّ  رسول   عليهم  ألنَّ  منهم 

إٰىل األمر دون األنصار، فإنْ    اهللا ل بذلك    من قريش، وتوصَّ

الناس برسول أحقُّ  بقريش فنحن  ة أليب بكر  اهللا ممَّن    كانت احلجَّ

منا ألنَّنا أقرب من قريش كلِّ تق إليه وأخّصهم به، وإنْ دَّ مل يكن   ها 

هذا ال    لنا حقٌّ  يتلو  فاألنصار عٰىل دعواهم»، يف كالم  القرابة  مع 

 حاجة بنا إٰىل إيراده يف هذا املكان. 

أمري  ٢٨٨[[ص  / كالم  معنٰى  الكميت  نظم  وإنَّام   [[

ة، فلم يزل آل ة عٰىل معاوييف منثور كالمه يف احلجَّ    املؤمنني

املؤمنني    حمّمد   أمري  ومتكلِّمو  حيتجُّ   بعد  بذلك،  ون 

الشيعة قبل الكميت ويف زمانه وبعده، وذلك موجود يف األخبار  

 املأثورة والروايات املشهورة. 

احلدِّ  إٰىل  بلغ  كالمه   ومن  سقط  البهت  يف  اجلاحظ  بلغه  الذي 

إ قال:  من  وبني  بينه  فرقًا  جيد  فومل  من  ل  أوَّ ة نَّ  احلجَّ باب  تح 

قبل   كانوا  م  وأهنَّ شعره،  يف  املعتمر  بن  برش  مذاهبها  يف  للمعتزلة 

ة  احلجَّ سخيف  كان  الكالم  منهم  تعاطٰى  ومن  مقلِّدة،  ذلك 

 ضعيف الشبهة حتَّٰى اتَّفق هلم برش وبنٰى الناس عٰىل شعره.

ن  قالوا: هذا هبت ألنَّ كتب القوم موجودة قبل برش تتضمَّ   فإنْ 

 لرباهني.ج واجَ احلُ 



 ة روديَّ اجلا) ١٢١/ ( اجليم حرف   ......................................................................................................... ١٣٤

قيل هلم: وما أتٰى به جاحظكم هبت وعناد، ألنَّ ُأصول الشيعة  

وكُ  الكميت تُ ورواياهتم  قبل  األثر  يف  واملصنَّفات  السرية  ب 

حمّمد   آل  احتجاج  فيها  يف   موجودة  واعتامدهم  بالقرابة 

واالختصاص به يف النسب، ومن نظر يف    اللصوق بالرسول  

 عرف ذلك وأغناه عن غريه. شيعة الصحابة   كتب السقيفة وقول

العلويَّ  احتجاج  أنَّ  زعم  من  أنَّ  يشء  مع  بالقرابة  والشيعة  ة 

حمَدث، مل يكن يف منزلة من ُيناَظر ألنَّه يدفع االضطرار، إذ اجلامعة 

ها مطبقة عٰىل ذلك وقد صار سبقها إليه من جهة العادة كالطبع  كلُّ 

م خالف  م من صاحبه  يتوهَّ واحد فاقهوجبه التِّ الذي ال  بلسان  ا 

 ق به واالعتامد عليه. عٰىل التعلُّ 

 *   *   * 

 ): هـ٤٣٦)/ السيِّد املرتٰىض (ت ١الشايف يف اإلمامة (ج 

واعتقاده  ]]  ٩٢[[ص   املعرفة،  يف  قبيح  اجلاحظ  وغلط 

يقدر اهللا تعاٰىل عٰىل إعدام األجسام، وقوله: (إنَّ اهللا ال   استحالة أنْ 

يف  كافرًا  يُ ُخيلِّد  وال  النار  ُتدِخل    التي  هي  النار  وإنَّ  إليها،  دِخله 

ار إليها)، حتَّٰى حكي عن بعض أصحابه وقد ُسئَِل عن معنٰى  فَّ الكُ 

الكُ  ُتدِخل  النار  صارت  وكيف  القول:  فقال: فَّ هذا  نفسها؟  ار 

م عملوا أعامالً صارت أجسادهم إٰىل حال ال يمتنع النار إذا  (ألهنَّ

 ليها بطباعها). من اجتذاهبا إ جاورهتا يف القيامة

*   *   * 

تعصُّ ]]  ٩٥[[ص   وقبيح  القوم،  أمر هؤالء  بهم ومن عجيب 

والطبائع،  املعارف  يف  اجلاحظ  عثامن  أبا  شيخهم  يناقضون  م  أهنَّ

ين كبريان ليس الغلط فيهام يسريًا، ويف ومها أصالن من ُأصول الدِّ 

بتكلُّ  والشهادة عليهم  الصحابة،  يعنيهم،    ماف  تضليله لوجوه  ال 

هيمُّ  عامَّ  املؤمنني  والذهاب  أمري  سلبه  يف  ثّم  يف    هم،  مرتبته 

وتأوُّ  ومناقبه،  فضائله  من  روي  ما  أكثر  ودفعه  ما  الفضل،  له 

الشهادة   عن  به  ُخيرِجه  الذي  املتأّول  دفعه  من  هو  استحيٰى 

م حتَّٰى أخرجه ذلك إٰىل القدح يف إمامته بالفضل، والقضاء بالتقدُّ 

ة)، وإقامة املعاذير ملعاوية يف حربه، (املروانيَّ  ـتاب املعروف بيف الك

عليها  يقدم  ال  التي  األُمور  من  ذكرناه  ما  غري  إٰىل  طاعته،  وخلع 

يف   وهم  متديِّن،  وال  مؤمن  هبا  التظاهر  عٰىل  يتحاسن  وال  مسلم، 

ذلك يذكرونه بأحسن الذكر! ويثنون عليه بأفضل الثناء، وال   كلِّ 

]/ ذكره  إالَّ  ٩٦[ص  جيرون  له  ]]  وتشييخهم  مشيختهم،  مع 

م إنَّام يناقضونه  ورغبتهم إٰىل اهللا تعاٰىل يف الرضوان عليه، حتَّٰى كأهنَّ

يف بعض مسائل االجتهاد كلمس الذكر، ورفع اليدين يف التكبري، 

العظيم،   خالفه  من  ظهر  ما  يدعوهم  وال  جمرامها،  جرٰى  وما 

إنْ  ما  عٰىل  تكفريه  وإقدامه  يوجب  أحواله    مل  يوجب    أنْ فأقّل 

  تفسيقه، ويمنع من تعظيمه إٰىل الطعن عليه والرباءة منه، أو إٰىل أنْ 

 .عن األمرين يمسك ويكفَّ 

*   *   * 

 ): هـ٤٣٦)/ السيِّد املرتٰىض (ت ٢الشايف يف اإلمامة (ج 

من  ]]  ١٢٣[[ص   ينرصه  فيام  اجلاحظ  عادة  علمنا  وقد 

ن إيراد ضعيف وال  وال يغفل ع  نًا سمي  وال  اه ال يدع غث� املذاهب أنَّ 

 . فعرَ ف، ودفع ما يُ عرَ ما ال يُ  عاءام خرج إٰىل ادِّ ه ربَّ نَّ إٰى قوي، حتَّ 

*   *   * 

١٢١ - رودا:  

 ):هـ٣فَِرق الشيعة/ احلسن بن موسٰى النوبختي (ق 

يسمُّ   )فرقة(و]]  ٢١[[ص   اجلاروديَّ منهم  بتفضيل  ون  قالوا  ة 

مقامه    عيلٍّ  يروا  سوا   ومل  ألحد  أنَّ جيوز  وزعموا  دفع   ه  من 

ت يف تركها  ة كفرت وضلَّ مَّ األُ   عن هذا املكان فهو كافر وأنَّ   اعلي� 

اإل  ،بيعته يفوجعلوا  بعده  عيلٍّ   مامة  بن    يف   ثمّ     احلسن 

بني    ثمّ    احلسني شورٰى  منهم    ،والدمهاأ هي  خرج  فمن 

تان ينتحالن  وهاتان الفرقتان مها الل  ،ماممامة فهو اإللإل  امستحق� 

بن عيلِّ أم بن عيلِّ   ،بن احلسني  ر زيد  بن احلسن  زيد  يب  أ بن    وأمر 

 ).ةالزيديَّ (بت صنوف ومنها تشعَّ  ،طالب

*   *   * 

١٢٢  - :ا  

 ):هـ٣٨١اهلداية/ الشيخ الصدوق (ت 

أنْ ١٧[[ص   وجيب  يُ عتَ يُ   ]]  مل  وتعاٰىل  تبارك  اهللا  أنَّ  ض  قد  فوِّ

جيرب العباد، ومل  إٰىل  املعايصاألمر  مل  ١٨، /[[ص  هم عٰىل  وأنَّه   [[

اهللا  يُ  قال  يطيقون، كام  ما  إالَّ دون     :كلِّف عباده 
َ

 ال
ُ

ف
�
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َعهَ 
ْ
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�
 إِال
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ْ
ف
َ
 ]. ٢٨٦[البقرة:  ااُهللا �

 : «ال جرب وال تفويض بل أمر بني أمرين». وقال الصادق 

*   *   * 

 ): هـ٣٨١التوحيد/ الشيخ الصدوق (ت 

مصنِّف]]  ٤٠٢[[ص   قوله  الكتاب    هذا  قال   :  :

أنَّه  «إنَّ اهللا هيدي ويضلُّ  إٰىل    »، معناه  هيدي املؤمنني يف القيامة 

ويضلُّ  قال    اجلنَّة،  إنَّام  اجلنَّة،  عن  القيامة  يف     :الظاملني 
�
إِن
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 َا�ِِم�  اُهللا الظ�
�

 ]. ٢٧[إبراهيم:  َو�ُِضل

*   *   * 

اهللا  ٤٠٤[[ص   الكتاب: إنَّ  هذا  مصنِّف  قال   [[   يريد إنَّام 

أنْ  به  فيستوجب  يرتكبه  ويوكل   بعبد سوءًا لذنب  قلبه  يطبع عٰىل 

  وال يفعل ذلك به إالَّ باستحقاق، وقد يوكل    ه،يطانًا يضلُّ به ش

مَ  يُ لَ بعبده  تفضُّ سدِّ كًا  أو  باستحقاق  وده  َمْن  ل،  َتِِه 
ْ

بِرَ� تَص� 
ْ َ
�
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*   *   * 

 ):هـ٣٨١االعتقادات/ الشيخ الصدوق (ت 

 : ] باب االعتقاد يف نفي اجلرب والتفويض٥[ ]]٦[[ص 

أبو جعفر   الشيخ  اهللا عليه(قال  اعتقادنا يف ذلك)رمحة  َقْوُل    : 

اِدِق   : «َال َجْربَ وَال َتْفِويَض، َبْل َأْمٌر َبْنيَ َأْمَرْيِن».الصَّ

 َبْنيَ َأْمَرْيِن؟  : وَما َأْمرٌ َفِقيَل َلهُ 

َينْتَِه،   َفَلْم  َفنََهيْتَُه  َمْعِصيٍَة  َعَىلٰ  َرَأْيتَُه  َرُجٍل  َمثَُل  «َذلَِك  َقاَل: 

ْكتَُه ُكنَْت   ْكتَُه َفَفَعَل تِْلَك املْعِصيََة، َفَليَْس َحيُْث َال َيْقبَُل ِمنَْك َفَرتَ َفَرتَ

 ِة».َأْنَت الَِّذي َأَمْرَتُه بِاملْعِصيَ 

*   *   * 

 ): هـ٤١٣احلكايات يف خمالفة املعتزلة/ الشيخ املفيد (ت 

تدين   ]]٨٣[[ص   كانت  اجلامعة  أنَّ  عون:  يدَّ م  فإهنَّ له:  قلت 

املتأخِّ  من  ُنِقَل عن مجاعة  بالرؤية، حتَّٰى  منهم  باجلرب، والقول  رين 

 ا ذلك. فهل معنا رواية بخالف ما ادَّعوه؟ املعتزلة عنَّ

هذا   (أحد رُّ (خت  -أيضًا    -فقال:  دان  ما  ل.  كاألوَّ علينا)  ص 

قطُّ  أصحابنا  أنْ   من)  إالَّ  عاّمي�   باجلرب،  تأويل   ايكون  يعرف  ال 

 ار.]] والنظَّ ٨٤عن مجاعة الفقهاء /[[ص  ااألخبار، أو شاذ� 

أكثر من    والرواية يف العدل، ونفي الرؤية، عن آل حمّمد  

 يقع عليها اإلحصاء. أنْ 

حم أبو  أمحأخربين  بن  سهل  أبو  ّمد  ثنا  حدَّ قال:  الديباجي،  د 

يوسف   أبو  ثنا  حدَّ قال:  املرصي،  حييٰى  بن  جعفر  بن  قاسم  حمّمد 

]]  ٨٥اج بن عبد اهللا، /[[ص  ، عن أبيه، عن حجَّ يعقوب بن عيلٍّ 

وكان    -  قال: (سمعت أيب يقول): سمعت جعفر بن حمّمد  

وقد ُسئَِل:    -أفضل من رأيت من الرشفاء والعلامء، وأهل الفضل  

د عليه، فهو من   أفعال العباد؟ فقال: «كلُّ   عن ما وعد اهللا، وتوعَّ

 أفعال العباد».

احلسني   عن  أبيه،  عن  أيب،  ثني  حدَّ قال  وقال:  قال:   ،

اهللا   كالمه    -  رسول  بعض  تردُّ -يف  أعاملكم  هي  «إنَّام   : 

فال  ذلك  غري  وجد  ومن  اهللا،  فليحمد  خريًا  وجد  فمن  إليكم، 

 إالَّ نفسه». يلومنَّ 

*   *   * 

 ): هـ٤١٣تصحيح اعتقادات اإلماميَّة/ الشيخ املفيد (ت 

 فصل: يف الفرق بني اجلرب والتفويض: ]]٤٦[[ص /

جعفر   أبو  الشيخ  بني  قال  أمر  بل  تفويض،  وال  جرب  ال   :

 أمرين.

الً، قال: فقيل: وما أمر بني أمرين؟  وروٰى يف ذلك حديثًا مرَس 

ته فلم ينته فرتكته ففعل تلك  ٰىل معصية فنهيقال: مثل رجل رأيته ع

أمرته   أنت الذي  يقبل منك فرتكته كنت  مل  فليس حيث  املعصية، 

 باملعصية.  

املفيد   الشيخ  الرمحة(قال  الفعل  )عليه  عٰىل  احلمل  هو  اجلرب   :

يف   الفعل  إجياد  ذلك  وحقيقة  والغلبة،  بالقهر  إليه  واالضطرار 

تناع من وجوده ٰىل دفعه واالميكون هلم قدرة ع  اخللق من غري أنْ 

يُ  وقد  اإلنسفيه،  يفعله  عامَّ  وجه عربَّ  عٰىل  معه  التي  بالقدرة  ان 

فعل  اإل ما  فيه  واألصل  جرب،  أنَّه  واإلجلاء  التخويف  عٰىل  له  كراه 

ق القول  مناه، وإذا حتقَّ من غري قدرة عٰىل امتناعه منه حسب ما قدَّ

نه، املخلوق هو بعييف اجلرب عٰىل ما وصفناه كان مذهب أصحاب  

/[[ص   [كان  يزعمون  م  من  ٤٧ألهنَّ قول  هو  اجلرب  مذهب   [[

أنَّ اهللا تعاٰىل خلق يف العبد الطاعة من غري أنْ  يكون للعبد   يزعم] 

اقدرة عٰىل ضدِّ  فيه  وخلق  منها،  فهم  ها واالمتناع  ملعصية كذلك، 

ة حق�   [واجلرب مذهبهم عٰىل] التحقيق.  ااملجربِّ

القو هو  عوالتفويض  احلظر  برفع  األفعال ل  يف  اخللق  ن 

الزنادقة   قول  وهذا  األعامل،  من  شاءوا  ما  مع  هلم  واإلباحة 

 وأصحاب اإلباحات. 

عٰىل   اخللق  أقدر  تعاٰىل  اهللا  أنَّ  القولني  هذين  بني  والواسطة 

نهم من أعامهلم، وحدَّ هلم احلدود يف ذلك، ورسم هلم  أفعاهلم ومكَّ

با القبائح  عن]  [وهناهم  والتخويف،الرسوم    والوعد   لزجر 

ومل  عليها،  هلم  جمربًا  األعامل  من  بتمكينهم  يكن  فلم    والوعيد، 

ض إليهم األعامل ملنعهم من أكثرها، ووضع احلدود هلم فيها فوِّ يُ 
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اجلرب   بني  الفصل  هو  فهذا  قبيحها.  عن  وهناهم  بحسنها  وأمرهم 

 اه.والتفويض عٰىل ما بيَّنَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ املفيد (ت لشيخة/ ااملسائل الرسويَّ 

ز الرؤية]:   ]] ٦٩[[ص  /    املسألة السابعة: [حكم من قال باجلرب وجوَّ

قوله   ظلَّه(ما  تعاٰىل  اهللا  اإل  )حرس  أصحاب  من  يف  جبار 

للمعايص  اإلماميَّ  تعاٰىل  اهللا  إرادة  وُيثبِت  اجلرب،  يعتقد  ممَّن  ة 

يبلغ هذا  والكفر، وُجي  ز الرؤية عٰىل اهللا تعاٰىل؟ وهل  القول منهم وِّ

 فر، أم ال؟ وهل جيوز رصف الزكوات إٰىل ضعفائهم أم ال؟  الك

ة كُ   . ار ال يعرفون اهللا  فَّ اجلواب: إنَّ املجربِّ

بأهل  الحق  اإليامن،  من  خارج  فهو  تعاٰىل  اهللا  يعرف  ال  ومن 

اهللا   إٰىل  القربة  به  يرجو  عمل  ينفعه  ال  والطغيان،  وال  الكفر   ،

 . ة  األئمَّ رفة األنبياء و]] مع٧٠تصحُّ منهم /[[ص 

فهو منتحل له عن طريق   ومن تعلَّق منهم بمذهب أهل احلقِّ 

 ة، دون املعرفة به والعلم بحقيقته. اهلوٰى واإللف واملنشأ والعصبيَّ 

 ومن كان كذلك ال حيلُّ رصف الزكاة إليه. 

ته   إليه فقد وضعها يف غري موضعها، وهي يف ذمَّ ومن رصفها 

 ها من أهل املعرفة والوالية.  إٰىل مستحقِّ ا هيؤدِّ حتَّٰى يُ 

 وباهللا التوفيق. 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩)/ أبو الفتح الكراجكي (ت ١كنز الفوائد (ج 

 : إيراد عٰىل أهل اجلرب ]]١١٤[[ص 

ة عن مسألة:  فصل ألزموهم هبا   ،وقد سأل أهل العدل املجربِّ

 . ما مل جيدوا فيه حيلة

أهنَّ  هلموذلك  قالوا  عن  أخربو  :م  نكح  نا  إحدٰى رجل 

عليهاملحرَّ  املعظَّ   ،مات  املساجد  رمضان  ،مة بأحد  شهر  هنار    ، يف 

جاهل غري  عامل  الفعل    إنَّ   :أتقولون  ، وهو  هذا  منه  أراد  تعاٰىل  اهللا 

 ؟ عٰىل هذه الصفة

ة  . بل اهللا أراده :قالت املجربِّ

هل أراد ذلك   ،أخربونا عن إبليس اللعني :قال هلم أهل العدل

 ؟ أم كرهه

ة  . رهؤثِّ ام يريده إبليس ويُ نَّ إ اهذ ،بىلٰ  :قالت املجربِّ

العدل أهل  هلم  النبيُّ   :قال  حرض  لو  وعلم     فأخربونا 

 ؟ بذلك أكان يريده أم يكره

ة  .بل يكرهه وال يريده :قالت املجربِّ

أنْ   :قال هلم أهل العدل  ]]١١٥[[ص  /   فقد لزمكم عٰىل هذا 

فقة إرادته إلرادة  ه حممود ملواإنَّ   :وتقولوا  ،تثنوا عٰىل إبليس اللعني

 .ككم بمذهبكم وهذا ما ليس فيه حيلة لكم مع متسُّ ، اهللا 

 ]:ف يف جملس بعض الرؤساءحكاية للمؤلِّ [

الرؤساء  بعض  جملس  يف  املسألة  هذه  أوردت  كنت  وقد 

هبا  مستظرفاً  الناس  ،له  من  مجع  ممَّ   ،وعنده  رجل  يف فقال  كان  ن 

اجلرب إٰىل  يميل  املس  إنْ   :املجلس  هذه  للمجربة  كان  حيلة  ال  ألة 

أيضاً   ،فيها أنتم  أُ   فعليكم  هلم  ممَّ   ،خرٰى مسألة  لكم  خالص  ا  ال 

 يلزمكم منها. 

 ؟وما هي :فقلت

لكم  :قال املعصية   : يقال  يشاء  ال  تعاٰىل  اهللا  كان  وإبليس    ،إذا 

املعايص   ثمّ   ،يشاؤها  من  معصية  أنْ   ،وقعت  هذا  من  لزم   فقد 

 املني.الع  مشيئة ربِّ تكون مشيئة إبليس غلبت 

تصحُّ إنَّ   :فقلت القدرة  ام  وعدم  الضعف  عند  كنَّ  ،الغلبة  ا  ولو 

أنْ   إنَّ   :نقول يقدر  ال  تعاٰىل  الطاعة  اهللا  عٰىل  العبد  ه ويضطرَّ   ،جيرب 

لزمنا ما  ،وحييل بينه وبني املعصية بالقرس واإلجلاء إٰىل غريها ،إليها

ذلكوإالَّ   ،ذكرت بخالف  أنَّ   .  أ تعاىلٰ   اهللا  وعندنا  يقدر  جيرب   نْ  

فليس يلزمنا ما    ،وحييل بينهم وبني ما اختاروه ،همويضطرَّ   ،عباده

 ذكرتم من الغلبة.

فقال تعاٰىل  اهللا  أبان     :وقد 
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ُس وإنَّ  عن  اخلروج  من  فيه  ملا  ذلك  يفعل  مل  التكليفنَام    ، ن 

والذمِّ  للمدح  العباد  استحقاق  جتده  فتأمَّ .  وبطالن  ذكرت  ما  ل 

 . بعد هذا بحرٍف  فلم يأِت  .صحيحاً 

ة عٰىل اإلسالم ]]١١٦[[ص /  : جناية املجربِّ

ة عجناية امل  أنَّ   -أيَّدك اهللا تعاٰىل    -اعلم  :  فصل إلسالم ٰىل اجربِّ

ه  إنَّ   :وقوهلا  ،بحملها املعايص عٰىل اهللا تعاىلٰ   ،تها عظيمة وبليَّ   ،كثرية

ه ال قدرة للكافر عٰىل اخلالص  وإنَّ   ، ما أراده اهللا تعاىلٰ ال يكون إالَّ 

كفره فسقه  ،من  ترك  إٰىل  للفاسق  سبيل  قٰىض   وإنَّ   ،وال  تعاٰىل  اهللا 

قوم عٰىل  هلم  ، باملعايص  فيهم  ،وخلقها  عليهال  ،وفعلها    ، يعاقبهم 

قوم عٰىل  بالطاعات  هلا   ،وقٰىض  فيهم  ،وخلقهم  ليثيبهم    ، وفعلها 

 عليها. 
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املكلَّ  عن  يسقط  القبيح  االعتقاد  فعل  وهذا  عٰىل  احلرص  ف 

اجتهاده   ه يرٰى أنَّ ألنَّ   ، واالجتهاد واالجتناب عن املعصية  ،الطاعة

 ،يقة وال حرصبل ال اجتهاد يف احلق  ،وحرصه ال يغني  ،ال ينفع

وخملوق ليشء   ،وموجد فيه غري موجد  ،ه مفعول فيه غري فاعلنَّ أل

مع    خوٍف   فأيُّ   ،ومسبوق ألمر ال انفصال له منه  ،ال حميد له عنه

يقع ينفع  وعيدٍ   وأيُّ   ؟هذا  ممَّ   ؟معه  باهللا  يقولوننعوذ  إليه   ،ا  ونربأ 

 ا يعتقدون.ممَّ 

 : وأنشدت لبعض أهل العدل شعراً 

املخنَّ فعله   ثسألت     عن 

ماذق ع  يا  ختنث    الم 

العضال بدائي  ابتالين     فقال 

السابق   القدر    وأسلمني 

فعلهم عٰىل  الزناة     وملت 

اخلالق   قٰىض  هبذا    فقالوا 

اليتيم مال  آلكل     وقلت 

فاسق ألؤماً [  امرؤ  وأنت   [  

قوله يف  وجللج     فقال 

الرازق   وأطعمني    أكلت 

 ]]١١٧[[ص /

   ه ربِّ   عىلٰ   حييل  وكلٌّ 

أحدٌ   فيهم    صادق  وما 

*   *   * 

 :مسألة]] ١١٩[[ص 

تعاىلٰ  اهللا  قول  معنٰى  عن  ة  املجربِّ سألت  ٌم   :وقد 
ْ
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يَرِْجُعون  �    :أنَّ وظنُّ  ،]١٨[البقرة هلم يف هذه   وا 

 ثون هبا.ة يتشبَّ اآلية حجَّ 

يقت اآلية  هذه  ظاهر  أنَّ  املنافواجلواب:  أنَّ  هبذه  يض  كانوا  قني 

أدّل  يشء  وال  بخالفها،  كانوا  م  أهنَّ حاهلم  من  ومعلوم  الصفات، 

ُيعَلم أنَّ العيان بخالفه، فوجب   ق بظاهرها من أنْ عٰىل فساد التعلُّ 

رصف اآلية عن ظاهرها إٰىل ما يقتضيه الصواب من   -رضورًة    -

 تأويلها. 

أهنَّ  هبا  لواملراد  ينتفعوا  امَّ ـم  مل  احلواسِّ   فيام    هبذه  واآلالت 

لهقَ لِ ُخ  ألجله  ،ت  هبا  عليهم  كأهنَّ   ،وأنعم  ُس صاروا  قد  لبوها م 

 . رموهاوُح 

الشاهد يف  مستعمل  بنيَّ   ،وهذا  وقد  لغريه  أحدنا  له  يقول   

متأمِّ اليش غري  وهو  إيضاحه  يف  وبالغ  بورودهء  أصم  إنَّ   :ل  ك 

 . عٰىل قلبك ]مَ تِ قد ُخ [فال تستطيع كذا تسمع  ،وأعمٰى 

تفهم وال تعقلك ميِّ إنَّ   :ز ذلك فقال لهام جتاووربَّ  قال   ،ت ال 

   : اهللا تعاىلٰ 
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َ
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ْ
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�      :ويف هذا املعنٰى    ،] ٨٠[النمل

 :قال الشاعر

حي�  ناديت  لو  أسمعت     القد 

تنادي  ملن  حياة  ال    ولكن 

 :ة شبهة للمجربِّ  ]]١٢٠[[ص /

قو من    اهللا  نَّ إ  :هلاوقد احتجت يف تصحيح  تعاٰىل خلق طائفة 

ليُ  سبحانه  ،هبمعذِّ خلقه  نَ   :بقوله 
ْ
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د  ه خلقهم ملجرَّ  أنَّ فبنيَّ   :قالت  ]،١٧٩[األعراف:    ا�

 ال يف غريه.  ،العذاب يف النار

 :نقض عليهم

  ، ل واحلكمةللعد  رها مناٍف محل هذه اآلية عٰىل ظاه  :يقال هلم

 :ومناقض لقوله    ،ومباين ملا وصف نفسه به من الرأفة والرمحة
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ن� َواإل ِ
ْ
ُت ا�

ْ
ق
َ
ل  ِ�َعْبُُدوِن  ا خَ

�
إِال َس 

ْ
��    :٥٦[الذريات[، 

تعاىلٰ  نَ   :ولقوله 
ْ
رَْسل

َ
أ ا 

�
 إِن

َ
ش   اَك 

ً
َونَِذيرا  

ً
ا

�
َوُم�َ�  

ً
  �اِهدا

 ]،  ٤٥[األحزاب:  
�
نَ   اإِن

ْ
رَْسل

َ
 أ

َ
ش   اَك 

ً
َونَِذيرا  

ً
ا

�
َوُم�َ�  

ً
  �اِهدا

َرةً 
ْ
بُ� َسب�ُحوُه 

ُ
َو� ُروُه 

�
َوتَُوق ُروُه  َعز�

ُ
َو� َورَُسوِ�ِ  بِاِهللا  ِمنُوا 

ْ
ِ�ُؤ

 
ً
ِصيال

َ
سبحانه]،  ٩و  ٨[الفتح:    � َوأ ٰ�    :ولقوله 

َ
أ
َ
ف ُروا 

�
ك

�
ِ�َذ

 
ً
ورا

ُ
ف

ُ
 ك

�
ُ ا��اِس إِال

َ
�

ْ
�

َ
 :)اسمه  جلَّ (ولقوله  ]،٥٠ [الفرقان: �أ

 َ
ْ

َز�
ْ
ن
َ
ِكتَ أ

ْ
ال َمَعُهُم  ِقْسِط ا 

ْ
بِال ا��اُس  وَم 

ُ
ِ�َق  

َ
ِم�ان

ْ
َوا�  اَب 

ٰ   : ولقوله تبارك وتعاىلٰ   ]، ٢٥[احلديد:  
َ َ

� 
ُ

�ل ِي يُ�َ
�

َو ا�
ُ
ِدهِ  ه

ْ
ب
َ
� 

مَ اٍت بَ��نَ آيَ 
ُ
ل رَِجُ�ْم ِمَن الظ�

ْ
ٰ ا��وِر اٍت ِ�ُخ

َ
 . ]٩يد: [احلد اِت إِ�

ردُّ فالواج املحكامتب  اآليات  هذه  يالئم  ما  إٰىل  ويوافق   ،ها 

 نات. ة والبيِّ ج العقليَّ جَ احلُ 

أنْ و  ]]١٢١[[ص  / ذلك  يف  بقوله  الوجه  املراد   :يكون 

 َن
ْ
َرأ

َ
 ذ

ْ
د

َ
ق
َ
ولقد ذرأناهم واملعلوم   :ه قالفكأنَّ   ،العاقبة  ا ِ�ََهن�مَ َول

م بسوء  نَّحاهلم دخول جه  مصريهم ومآل أمرهم وعاقبة  عندنا أنَّ 

اهللا    .اختيارهم ا   :قال  َعُدو� ُهْم 
َ
�  

َ
ون

ُ
ِ�َك  

َ
فِرَْعْون  

ُ
آل َطُه 

َ
َق

ْ
ا�

َ
ف

 
ً
أنَّ   ]،٨[القصص:    وََحَزنا أمرهم  واملراد  يكون  ما  ألهنَّ   ،ذلك  م 

إالَّ  ليرسُّ التقطوه  به  سبحانه  .وا     :وكقوله 
َ
ذ

َ
نَ َو�

ْ
َجَعل  

َ
  �ِك

� ُ
�  �ِ ا 

 
َ
�

َ
أ ْر�ٍَة 

َ
ِرِميهَ َر  ابِ ق

ْ ُ
ُروا ِ�يهَ �

ُ
أنَّ   ]،١٢٣[األنعام:    اا ِ�َْمك واملراد 
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ي إليهؤأمرهم  وعاقبتهم  إٰىل هذه  فيها   اهللا    ال ألنَّ   ،ول  جعلهم 

ويمكروا مَ   :وقوله  .ليعصوا 
�
 إِ�

ً
ما

ْ
إِث �َِ�ْداُدوا  ُهْم 

َ
� ْمِ� 

ُ
� [آل    ا 

 ام أخرب بذلك عن عاقبتهم.إنَّ ]، و١٧٨عمران: 

 :قال الشاعر ،مل بني أهلها مستع ،يف اللغةوهذا ظاهر 

جتزعي   سامكٍ   مَّ أُ     فال 

الوالدة   تلد  ما    فللموت 

 :وقال آخر

سخاهلا  الوالدات  تغذو     فللموت 

تُ   الدور  خلراب  املساكنكام    بنٰى 

أوالدها للموت  تُ   ، وهي ال تغذو  ام وإنَّ   ، بنٰى املساكن خلراهبا وال 

 امَّ ـ ولكن ل  ، ها ملنفعتها ونموِّ ٰى السخال  غذَّ وتُ   ، بنٰى لعامرهتا وسكناها تُ 

  يقال ذلك.   ول إٰىل املوت واخلراب جاز أنْ ؤ كانت العاقبة ت

 : ومثله قول اآلخر

نجمعها  املرياث  لذوي     أموالنا 

نبنيها   الدهر  خلراب    ودورنا 

كلِّ  هذا  العاقبة  ،ه واحدواملعنٰى يف  به  وفيام ذكرناه    ،واملقصود 

 كفاية. 

 : رىٰ خمسألة هلم أُ  ]]١٢٢[[ص /

احتجُّ  تعاىلٰ وقد  اهللا  بقول  ملذهبهم     :وا 
َ

ِ� ال نُصْ ْم  ُع�ُ
َ
ف
ْ
ن
َ
�  

 
َ
�  

ْ
إِن ْم  ُ�

َ
ل َصَح 

ْ
ن
َ
أ  

ْ
ن

َ
أ ُت 

ْ
رَد

َ
أ  

ْ
َو  إِن هُ ْم  ِو�َ�ُ

ْ
غ

ُ
�  

ْ
ن

َ
أ يُِر�ُد  اُهللا   

َ
ن

 
َ
ِْه تُرَْجُعون

َ
ْم َو�ِ�  . ]٣٤[هود:  �َر���ُ

ال ينفع      نصح النبيِّ   عٰىل أنَّ   ظاهر هذه اآلية يدلُّ   :وقالوا

 وهذا خالف مذهبكم.  ،ار الذين أراد اهللا هبم الكفر والغوايةفَّ الكُ 

 :نقض عليهم

 : قال الشاعر ،الغواية هي اخليبة وحرمان الثواب إنَّ   :يقال هلم

خرياً  يلق  أمره  فمن  الناس     حيمد 

  الئمة   م عٰىل الغيِّ عدَ ومن يغو ال يُ  

قالفكأنَّ  نصح  :ه  ينفعكم  إنْ وال  مرصِّ   ي  الكفر كنتم  عٰىل  ين 

 بكم منه.يِّ مكم الثواب وُخي رِ ُحي  الذي يريد اهللا معه إنْ 

    :قال  ،اٰى اهللا تعاٰىل العقاب غي� قد سمَّ   وأيضاً 
َ
ْون

َ
ق
ْ
 يَل

َ
َسوْف

َ
ف

ي�ا 
َ
��  :٥٩[مريم .[ 

الوجه هذا  عٰىل  املعنٰى  أنْ   إنْ   :فيكون  يريد  اهللا  يعاقبكم    كان 

وكفرك أعاملكم  ينفعكم   ،مبسوء  إالَّ   فليس  بأنْ نصحي  تفعلوا     

 وتتوبوا.

القوم استعجلوا عقاب    نَّ أ و  ،ة هذاوما قبل اآلية يشهد بصحَّ 

 جَ يَ   :فقالوا  ،اهللا تعاىلٰ 
ْ
د

َ
َنَ ا نُوُح ق

ْ
َْت ِجدَ اَد�

َ
�

ْ
�

َ
أ
َ
َ ا ف

َ
تِنَ ا�

ْ
أ
َ
ا  ا بِمَ ا ف

اِدقَِ�  تَِعُدنَ  ا�ص� ِمَن  َت 
ْ
ن
ُ
ك  

ْ
إِن    �ا 

َ
مَ ق

�
إِ�  

َ
 ال

ْ
يَأ بِِه  ِ�ي�ُ ا   ْم 

ْ
إِن اُهللا 

 
َ
َومَ ش بُِمْعِجِز�َن  اَء  تُْم 

ْ
�
َ
أ    �ا 

َ
  َوال

ْ
ن

َ
أ ُت 

ْ
رَد

َ
أ  

ْ
إِن نُْصِ�  ُعُ�ْم 

َ
ف
ْ
ن
َ
�  

 
َ
�  

ْ
إِن ُ�ْم 

َ
ل َصَح 

ْ
ن
َ
ِْه أ

َ
َو�ِ� َر��ُ�ْم  ُهَو  ِو�َُ�ْم 

ْ
غ

ُ
�  

ْ
ن

َ
أ يُِر�ُد  اُهللا   

َ
ن

 
َ
 ]. ٣٤ - ٣٢[هود:  �تُرَْجُعون

ان يف قوم نوح ه قد ك هو أنَّ و   ]] ١٢٣: /[[ص  ووجه آخر يف اآلية 

القول عٰىل فساد مذاهبهم فنبَّ   ، باجلرب   ] تقول [طائفة   وقال    ، ههم هبذا 

كان القول كام  إنْ  : ب من قوهلم هلم عٰىل طريق اإلنكار عليهم والتعجُّ 

فال   ، اهللا يفعل فيكم الكفر والفساد فام ينفعكم نصحي  تقولون من أنَّ 

 . به   لكم ال تنتفعون وأنتم عٰىل قو   ي نصحاً تطلبوا منِّ

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت ١التبيان (ج 

فإنْ ١٤٣[[ص   قوله:    ]]  معنٰى  كان  إذا  و�ِِهْم قيل: 
ُ
ل
ُ
ق  �ِ

 
ٌ

شكٌّ   َ�َرض قال:    أي  ثّم  زَ ونفاق، 
َ
 ف

ً
َ�َرضا اُهللا  ُم    ادَهُ

 ] ثبت أنَّ اهللا يفعل الكفر بخالف ما تذهبون إليه. ١٠ [البقرة:

األ ليس  ماقيل:  عٰىل  كانوا  ذك  مر  املنافقني  إنَّ  معناه:  بل  رتم، 

فازدادو هبا،  كفروا  سورة  أو  آية  اهللا  أنزل  إٰىل كلَّام  كفرًا  بذلك  ا 

وشك�  شكِّ   اكفرهم،  أنْ إٰىل  لذلك  فجاز  اهللا   هم،  فزادهم  يقال: 

قوله   ذلك  ومثل  اآليات.  نزول  عند  مرضًا  هم  ازدادوا  ملا  مرضًا 

نوح:   عن  يَ حكايًة  ْم 
َ
ل
َ
مْ ف هُ

ْ
دَُ� زِد فِرَ    

�
إِال  �ِ  

ً
]، ٦[نوح:    �ارا

قوله:   ومثل  دعائه،  عند  فرارًا  ازدادوا  الذين  ُهْم وهم 
ْ
زاَد�

َ
ف

ِسِهمْ 
ْ
رِج  ٰ

َ
إِ�  

ً
سا

ْ
عند  ]١٢٥[التوبة:    رِج ازدادوا  م  أهنَّ أراد  إنَّام   ،

وكقوله:   اآلية،  ْم نزول 
ُ
َسْو�

ْ
�
َ
أ  ٰ َح�� ِر��ا 

ْ
ِسخ ْم 

ُ
ُموه

ُ
�
ْ
ذ

َ �
ا�

َ
ف

ِري 
ْ
بل  ١١٠منون:  [املؤ  ِذك اهللا،  ذكر  أنسوهم  ما  املؤمنون   ،[

ل لكن  تعاٰىل،  إليه  يدعوهنم  ضحكهم ـ كانوا  عند  اهللا  ذكر  نسوا  امَّ 

واختِّ  املؤمنني  إيَّ من  سخري� اذهم  أنْ ااهم  جاز  املؤمنني    ،  إنَّ  يقال: 

قد   نصيحته:  يقبل  فلم  وعظه  إذا  لغريه  القائل  ويقول  أنسوهم. 

. وإنَّام يريد أنَّه إزداد عنده. فلامَّ  ارش� ي  فزادتك نصيحتكنت ّرشيرًا  

ازدادوا  كان املنافقون فقد مرضت قلوهبم بام في ، ثّم  ها من الشكِّ

د من أمر اهللا وهنيه، وما ينزل من آياته،    اشك�  وكفرًا عندما كان جتدَّ

زَ يقال:  جاز أنْ 
َ
 ف

ً
 .اَدُهُم اُهللا َ�َرضا

ينبغ  فإنْ  هذا  فعٰىل  أنْ قيل:  إنز  ي  مفسدة، يكون  اآليات  ال 

م يزدادون عند ذلك الكفر.  ألهنَّ
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ما   املفسدة  وإنَّام  الفساد،  عنده  ما وقع  املفسدة  حدُّ  ليس  قلنا: 

وهذا متكني   ومل يكن متكينًا،  يقع،  مل  الفساد، ولوالها  وقع عندها 

هلم من النظر يف معجزاته و دالئله، فلم يكن استفسادًا، ولو كان  

عىلٰ  املاألمر  قالته  ما  لقالت    الكفر،  فيهم  خيلق  اهللا  إنَّ  ة:  جربِّ

يمنعنا من االيامن؟  فَّ الكُ  و  الكفر  فينا  تعاٰىل خيلق  واهللا  ذنبنا  ما  ار: 

ة هلم ال عليهم. وذلك  فلَِم تلوموننا عٰىل ما فعله اهللا؟ فتكون احلجَّ

  ن يباطل، والتقدير يف اآلية يف اعتقاد قلوهبم الذي يعتقدونه يف الدِّ 

بنب إليه يِّ والتصديق  املضاف  وأقام  املضاف  وحذف  مرض،  ه 

 مقامه. قال الشاعر: 

 ]]١٤٤[[ص /

مالك  ابنة  يا  اخليل  سألِت      هالَّ 

تعلمي   إنْ   مل  بام  جاهلًة    كنِت 

يا   اركبي) يعني  (يا خيل اهللا  قال:  يعني أصحاب اخليل، كام 

تعاٰىل:   قال  وكام  اهللا،  خيل  رْ أصحاب 
َ
ق
ْ
ال ئَِل   وَسْ

َ
  �َة

عبَّ ٨٢  [يوسف: ابن  عن  وروي  أهلها.  أراد  وإنَّام  أنَّ  ]  اس 

بن   الرمحن  قتادة وعبد  قال  وبه  والنفاق،  الشّك  به  املراد  املرض 

 زيد. 

*   *   * 

[٤٢٥[[ص   اآلية  هذه  ويف   [[ 
َ
� ِهللاِ َمْن  ا  َعُدو�  

َ
 ن

 
َ

 َوَ�ال
َ

 َوِمي�
َ

ِ�ل
تِِه َورُُسِلِه وَِج�ْ  اَهللا َعدُ ئِ�َ

�
إِن

َ
 ف

َ
 ل

َ
�

ْ
 ��نَ فِرِ و� �ِل

ة: إنَّ األمر ليس ٩٨[البقرة:   ]] داللة عٰىل خطأ من قال من املجربِّ

بقوله:   احتجاجًا   بمحَدث، 
َ

ال
َ
رُ أ

ْ
�
َ ْ
َواأل ُق 

ْ
َل
ْ
ا�  ُ

َ
�   

اخللق، ٥٤ [األعراف: ذكره  بعد  بالذكر  األمر  أفرد  فلامَّ  قالوا:   ،[

األمر   كان  ولو  بمخلوق.  ليس  األمر  أنَّ  عٰىل  قالوه،دلَّ  ما   عٰىل 

أنْ  جربيل  لوجب  يكون  ذلك    ال  ونظري  املالئكة.  من  وميكائيل 

نَ أيضًا قوله:  
ْ
َخذ

َ
أ  

ْ
 َوِمْن نُوٍح ا ِمَن ا��ِ�ي�َ� ِميثَ َو�ِذ

َ
ك

ْ
ُهْم َوِمن

َ
 ا�

 ]. ٧[األحزاب: 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت ٢التبيان (ج 

تعاٰىل:  ١٠٧[[ص   قوله  [أي  اآلية  ويف   [[  �ِ ْم 
ُ
�

َ
َول

ِقَص 
ْ
َحيَ ال يَ اِص  َ اةٌ 

ْ
�

َ ْ
األ وِ� 

ُ
أ   ا 

َ
ون

ُ
ت�ق

َ
� ُ�ْم 

�
َعل

َ
ل   �اِب 

ة، ألنَّ فيها داللة عٰىل  ١٧٩ [البقرة: ]] داللة عٰىل فساد قول املجربِّ

أنَّه   عٰىل  داللة  ذلك  ويف  م،  رهبَّ ليتَّقوا  العقالء  مجيع  عٰىل  أنعم  أنَّه 

تعاٰىل باخلطاب ُأويل    اهللاام خصَّ  عصوا، وإنَّ   أراد منهم التقوٰى وإنْ 

يصحُّ   ال  بعاقل  ليس  ومن  املأمورون،  املكلَّفون  م  ألهنَّ األلباب 

هم بالذكر.   تكليفه وال حيسن، فلذلك خصَّ

*   *   * 

تُْم ِمْن َ�ْعِد  ]] ويف اآلية [أي قوله تعاٰىل: ١٨٦[[ص 
ْ
ل
َ
 َز�

ْ
إِن

َ
ف

جَ مَ  َ��نَ ا  ا�ْ ُ�ُم 
ْ
 اَءت

َ
أ ُموا 

َ
ل
ْ
اع

َ
ف َعزِ اُت  اَهللا   

�
َحِكيٌم  ن   ��ٌز 

يريد ٢٠٩ [البقرة: اهللا  أنَّ  ة:  املجربِّ مذهب  بطالن  عٰىل  داللة   [[

 القبيح، ألنَّه لو أراده ملا صحَّ وصفه بأنَّه حكيم.

*   *   * 

تعاٰىل:  ١٨٩[[ص   قوله  [أي  اآلية  ويف   [[ َ
ْ

ِإ� بَِ�   
ْ

  َسل
َ

اِ�يل

َن 
ْ
َبد�   اُهْم ِمْن آيٍَة بَ��نَةٍ َ�ْم آتَ�

ُ
 اِهللا ِمْن َ�ْعِد مَ َوَمْن �

َ
 ِنْعَمة

ْ
ُه ا جَ ل

ْ
اَءت

 
َ
ِعق

ْ
ِديُد ال

َ
 اَهللا ش

�
ِإن

َ
قول ٢١١[البقرة:    �اِب  ف ]] داللة عٰىل فساد 

بتبديل  أنَّه ليس هللا عٰىل الكافر نعمة، ألنَّه حكم عليهم  ة: من  املجربِّ

قال:  عَ ِن  كام  اهللا،  م� م 
ُ
� اِهللا  ِنعَْمَت   

َ
ون

ُ
ِرف عْ

َ
هَ   �

َ
ِكُرو�

ْ
ن
ُ
ُم � ُهُ

َ
�

ْ
�

َ
َوأ ا 

 
َ

�
ْ
  ال

َ
وقال:  ٨٣[النحل:    �فُِرون  ،[ 

ً
را

ْ
ف ُ� اِهللا  ِنعَْمَت  وا 

ُ
� بَد�

ْوَ�ُهْم دَ 
َ
وا ق

�
َحل

َ
َوَ َوأ   ].٢٨[إبراهيم:    �اِر  اَر ا�ْ

*   *   * 

تعاٰىل:  ٢١٥[[ص   قوله  يَ ]] ويف اآلية [أي 
ْ
� ِخَرةِ ِ� ا��

ْ
ا َواآل

َعِن   
َ

ونَك
ُ
َتَ َو�َْسئَل

ْ
ا�    اَ�ٰ  

َ
ال إِصْ  

ْ
ل

ُ
 ق

َ ُ
�  

ْ
َو�ِن  ٌ ْ� خَ ُهْم 

َ
� ْم حٌ  الُِطوهُ

وَ 
ْ
إِخ

َ
 ف

َ
ش ْو 

َ
َو� ِلِح  ُمصْ

ْ
ا� ِمَن  ِسدَ 

ْ
ُمف

ْ
ا� ُم 

َ
عْل

َ
� َواُهللا  ْم  اُهللا  انُ�ُ اَء 

 اَهللا َعِز�ٌز َحِكيٌم  
�
ْم إِن

نَتَ�ُ
ْ
�

َ َ
]] داللة عٰىل  ٢٢٠[البقرة:    �أل

وتكليف البدل  يف  ة  املجربِّ قول  أ   بطالن  يطاق.  ال  البدل، ما  ا  مَّ

بأنْ  حالة  يف  املوجود  الكفر  عن  النهي  إٰىل  يذهبون  م  يكون   فألهنَّ

له  أمر  من األعنات، ألنَّه  يكون  ما  أعظم  منه، وهذا    اإليامن بدالً 

احلال،    باملحال، هو ليكن منك اإليامن بدالً من الكفر املوجود يف

يف   الكفر املوجود  وكذلك النهي فيام مل يكن منك ما هو كائن من 

عٰىل   يقدر  مل  من  باإليامن  األمر  وكذلك  حمال،  ذلك  كلُّ  احلال، 

من   ُيكلِّف  مل  وإذا  العذاب،  بأشدِّ  ب  ُعذِّ يفعله  مل  فإذا  اإليامن، 

ة للمظاهرة عٰىل عباده بالنعمة، مل جيز أنْ  ة وشدَّ  املمكن ما فيه مشقَّ

 ظاهرة بالنعمة.ُيكلِّف ما ليس عليه قدره، ألنَّه أسوء تناقض امل

*   *   * 

تعاٰىل:  ٣٠١[[ص   قوله  [أي  اآلية  ويف   [[ ِن
ْ
بِإِذ َهَزُ�وُهْم 

َ
�

دَ   
َ

تَل
َ
َو� جَ اِهللا  َوآتَ اوُُد  وَت 

ُ
ا  ا� ِ�م� َمُه 

�
وََعل  

َ
َمة

ْ
ِك

ْ
َوا�  

َ
ك

ْ
ُمل

ْ
ا� اُهللا  اهُ 

 
َ
 �َش

َ
ال ْو 

َ
َو�  اُء 

ُ
رض

َ ْ
األ ِت 

َ
َسد

َ
ف
َ
ل ٍض 

ْ
بِبَع ُهْم 

َ
ض

ْ
َ�ع ا��اَس  اِهللا  ُع 

ْ
�
َ
د   

 
َ
اهللاَ َول عَ ِ�ن� 

ْ
ال  ٰ

َ َ
� ٍل 

ْ
ض

َ
ف و 

ُ
ذ ِمَ�   

َ
داللة ٢٥١[البقرة:    �ا�  [[
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قال:  نعمة، ألنَّه  الكافر  عٰىل  هللا  ليس  إنَّه  ة:  املجربِّ قول  فساد  عٰىل 

 ا��اِس  ٰ
َ َ

ٍل �
ْ

ض
َ
ف و 

ُ َ
� اَهللا   

�
خيّص،    إِن ومل  بالنعمة  اجلميع  فعمَّ 

 
َ
 َول

َ
َ ا��اِس ال

َ
�

ْ
�

َ
 ِ�ن� أ

ُ
ك

ْ
   �َش

َ
]. ويفسد  ٢٤٣لبقرة:  [ا  �ُرون

الكُ  اهللا  أعطٰى  ما  مجيع  وأنَّ  اإلرادة  يف  قوهلم  أيضًا  هو  فَّ به  إنَّام  ار 

أنَّ طالوت همَّ بقتل داود ل امَّ رأٰى ـليكفروا ال ليؤمنوا، وما روي 

شاذَّ  رواية  جالوت  بقتله  عليه  أقبلت  الناس  وجوه  فإنْ أنَّ    ة، 

ت دلَّ  أنَّ طالوت  صحَّ نبي� ت عٰىل  إمامًا، ألنَّ النبيَّ   امل يكن  أو   وال 

 يكون معصومًا. اإلمام ال بدَّ أنْ 

*   *   * 

يَن آَمنُوا  ]] ويف اآلية [أي قوله تعاٰىل: ٣١٤[[ص   ِ
�

اُهللا َوِ�� ا�

مَ 
ُ
ل الظ� ِمَن  رُِجُهْم 

ْ ُ
ْوِ�َ �

َ
أ ُروا 

َ
َ�ف يَن  ِ

�
َوا� ا��وِر   ٰ

َ
إِ� ُهُم  اِت 

ُ
اؤ

 
ْ ُ
وُت �

ُ
اغ ُهْم مِ الط�

َ
مَ رُِجو�

ُ
ل ٰ الظ�

َ
ِ َن ا��وِر إِ�

َ
و�

ُ
ْصحَ اِت أ

َ
 أ

َ
اُب ا��اِر  ك

ْم ِ�يهَ   ا خَ هُ
َ
ون ة  ٢٥٧[البقرة:   �اِ�ُ ]] دليل عٰىل فساد قول املجربِّ

إٰىل   اهلدٰى  نور  تعاٰىل نسب اإلخراج من  يف املخلوق واإلرادة، ألنَّه 

لتلك منكراً  الطاغوت  إٰىل  والضالل  الكفر  يك   ظلمة  ومل  ن  احلال، 

 لينكر شيئًا أراده، وال يغيب شيئًا عنه فعله، تعاٰىل اهللا عن ذلك. 

*   *   * 

 ]] قوله تعاٰىل:  ٣٨١[[ص  
َ

َعهَ ال  وُسْ
�

 إِال
ً
سا

ْ
ف
َ
 اُهللا �

ُ
ف

�
ل ا   يُ�َ

هَ 
َ
يْهَ ا مَ �

َ
َسبَتْ وََعل

َ
َر��نَ ا ك �ََسبَتْ 

ْ
 ا َما اك

َ
نَ  تُؤَ ا ال

ْ
ِس�نَ اِخذ

َ
�  

ْ
ْو  ا إِن

َ
ا أ

طَ 
ْ
خ

َ
نَ أ

ْ
َر��نَ أ  ا 

َ
َوال ِمْن  ا  يَن  ِ

�
ا�  ٰ

َ َ
� تَُه 

ْ
َل

َ
� ما 

َ
ك  

ً
ا

ْ
إِ� يْنا 

َ
َعل  

ْ
ِمل

ْ َ
�  

بِْلنَ 
َ
َر��نَ �  ا 

َ
َوال نَ ا 

ْ
ل َم� ُ� مَ    ا 

َ
ال طَ ا    َ

َ
�  

َ
ة
َ
َ اق

َ
� ِفْر 

ْ
َواغ ن�ا  َ� 

ُ
ف

ْ
َوا� بِِه  ا  ا 

 
َ
ن
ْ َ
 َوارْ�

َ
َ�ْوال َت 

ْ
ن
َ
أ  ا 

َ
 ن

َ
ن ْ�ُ

ْ
ان

َ
ف  ا 

َ
�

ْ
ال ْوِم 

َ
ق
ْ
ال  ٰ

َ َ
�   �  فِِر�نَ ا 

 ]، آية.٢٨٦ [البقرة:

ة   املعنٰى: يف هذه اآلية داللة واضحة عٰىل بطالن مذهب املجربِّ

ال   بأنَّه  رصيح  ألنَّه  يطيقه،  ال  ما  العبد  اهللا  تكليف  جتويزهم  يف 

ُيكلِّفهم إالَّ ما يطيقونه، ألنَّ الوسع هو ما يتَّسع به قدرة اإلنسان، 

هذا يف  ل القائل: ليس  وهو فوق املجهود واستفراغ القدرة. ويقو

قدريت ال تتَّسع لذلك. ومن قال:  أقدر عليه، وإنَّ  وسعي. أي ال 

معناه ال ُيكلِّف اهللا نفسًا إالَّ ما حيلُّ هلا، من قوهلم: ال يسعك هذا،  

تفعله، كان ذلك خطًأ، ألنَّ رجالً لو قال لعبده:   أي ال حيلُّ لك أنْ 

، ألنَّ  اًأ وعي� كان ذلك خطله، تفع أنا ال آمرك إالَّ بام أطلقت لك أنْ 

أطلق، وال   ما  إالَّ  أطلق لك  أنا ال  قال:  إطالق. وكأنَّه  أمره  نفس 

 آمرك إالَّ بام آمرك. 

*   *   * 

ْوا  ]] قوله تعاٰىل:  ٤٣٣[[ص  / 
�
 تََو�

ْ
ِإن

َ
 ف

َ
ِطيُعوا اَهللا َوا�ر�ُسول

َ
أ  

ْ
ل

ُ
ق

 
َ

 اَهللا ال
�
ِإن

َ
 ف

َ
�

ْ
ِب� ال

ُ
  خالف. ال  ]، آية ب ٣٢  [آل عمران:   �فِِر�َن   �

قال حمّمد بن جعفر بن الزبري: نزلت هذه اآلية يف وفد نجران، 

قال:   ألنَّه  ة،  املجربِّ مذهب  بطالن  عٰىل  داللة   وفيها 
َ

ِب� ال
ُ

�  

 
َ

�
ْ
، ومعنٰى ال ُحيبِّهم: ال يريد ثواهبم من أجل كفرهم،  �فِِر�َن  ال

 م.حمبَّته لكفره فإذن ال يريد كفرهم، ألنَّه لو أراده مل يكن نفي 

باع الداعي فيام دعا إليه بأمره أو إرادته، ولذلك قد  والطاعة اتِّ 

وإنْ  إليه  يدعوه  فيام  للشيطان  مطيعًا  اإلنسان  أنْ   يكون  يقصد    مل 

يطيعه، ألنَّه إذا مال مع ما جيده يف نفسه من الدعاء إٰىل املعصية فقد  

 أطاع الداعي إليها.

 ادة؟ ة وموافقة اإلر قيل: ما الفرق بني الطاع فإنْ 

قيل: موافقة االرادة قد تكون طاعة، وقد تكون غري طاعة إذا 

ألنْ  إراديت  نحو  الفعل،  إٰىل  الداعي  موقع  تقع  زيد   مل  ق  يتصدَّ

أنْ  غري  من  ولو   بدرهم  يل،  مطيعًا  بفعله  يكون  فال  بذلك،  يشعر 

إٰىل  فعله من أجل إراديت لكان مطيعًا، وكذلك لو أحسن بدعائي 

   ل معه. وقوله:ذلك فام
َ

 اَهللا ال
�
 إِن

َ
�

ْ
ِب� ال

ُ
معناه أنَّه   �فِِر�َن   �

ذلك  وكان  اإلثبات.  عٰىل  بالنفي  فدلَّ  ثواهبم،  يريد  وال  يبغضهم 

أنْ  جلاز  يبغضهم  إنَّه  قال:  لو  ألنَّه  من   أبلغ،  يبغضهم  أنَّه  م  يتوهَّ

ه، وجه وُحيبِّهم من وجه، كام ُيعَلم اليشء من وجه وُجيَهل من وج

 ، مل حيتمل الوجوه.  يعلمهفإذا قيل: ال

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت ٣التبيان (ج 

تعاٰىل:  ٢٧[[ص   قوله  [أي  اآلية  ويف   [[ ْوا
�
َو�

َ
ت يَن  ِ

�
ا�  

�
إِن

عَ 
ْ
َم

ْ
ا�  ٰ َ

�َ ا�ْ يَْوَم  ْم 
ُ
�

ْ
مَ ِمن ِض 

ْ
بِبَع  

ُ
طان

ْ
ي

�
ا�ش ُهُم 

�
� َ

َ
اْس� َما 

�
إِ� ا  اِن 

 
َ
ق
َ
َول َسبُوا 

َ
اهللاُ ك ا 

َ
َ�ف  

ْ
َحِليٌم  د وٌر 

ُ
ف

َ
� اَهللا   

�
إِن ُهْم 

ْ
َ�ن  �    آل]

أنَّ املعايص من ١٥٥عمران:   ة: من  ]] دليل عٰىل فساد قول املجربِّ

 اهللا، ألنَّه تعاٰىل نسب ذلك يف اآلية إٰىل االستزالل الشيطان.

*   *   * 

تعاٰىل:  ٣٦[[ص   قوله  [أي  اآلية  ويف   [[ ََوم 
َ
�  ا 

َ
أ  ��َِ�ِ  

َ
  ن

ْ
ن

َومَ   
�

ل
ُ
غ

َ
بِمَ � ِت 

ْ
يَأ  

ْ
ل

ُ
ل
ْ
غ

َ
� ٍس مَ ْن 

ْ
ف
َ
�  

� ُ
� ٰ

�
تَُو� م� 

ُ
� ِقياَمِة 

ْ
ال يَْوَم   

�
ل

َ
ا  ا غ

 
َ

ال وَُهْم  َسبَْت 
َ
  ك

َ
ُمون

َ
ل

ْ
ظ

ُ
�  �    :عمران عٰىل ١٦١[آل  داللة   [[

ب األنبياء واملؤمنني مل يكن   ة: إنَّ اهللا تعاٰىل لو عذَّ فساد قول املجربِّ

 مل يوّفها ما كسبت لكان ظلًام هلا.  بنيَّ أنَّه لوظلًام هلم، ألنَّه قد 

*   *   * 
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تعاٰىل:  ٦٥[[ص   قوله  يف  [أي  وفيها   [[ 
َ
بِمَ ذ  

َ
َمْت  �ِك د�

َ
ق ا 

يِْدي�ُ 
َ
 أ

�
َس بَِظال

ْ
�
َ
 اَهللا ل

�
ن

َ
َعبِيِد  ْم َوأ

ْ
]]  ١٨٢[آل عمران:    �ٍم �ِل

لو  أنَّه  عٰىل  تدلُّ  ا  ألهنَّ ة،  املجربِّ مذهب  بطالن  عٰىل  وقع    داللة 

غري جرم سلف من العبد لكان ظلًام، وذلك بخالف    العقاب من

ب األطفال من غري جرم.  ما يذهبون إليه من أنَّ اهللا تعاٰىل ُيعذِّ

َم نفٰى كثرة الظلم عٰىل وجه ال يدخل فيه القليل؟  ـقيل: لِ   فإنْ 

كقوله:   العموم  وجه  عٰىل  نفٰى   وهالَّ 
َ

 ال
َ
ق
ْ
ِمث ِلُم 

ْ
ظ

َ
� ةٍ   ر�

َ
ذ  

َ
 ال

 ه:  ]، وكقول٤٠اء:  [النس
َ

 ال
ً
ئا

ْ
�

َ
ِلُم ا��اَس ش

ْ
ظ

َ
�     :٤٤[يونس ،[

 وقوله:  
َ

  َوال
ً
تِيال

َ
ف  

َ
ُمون

َ
ل

ْ
ظ

ُ
�  �    :و ٤٩[النساء  ،[ 

ً
  نَِق�ا

 ]؟١٢٤[النساء: 

ة، فدلَّ  م مذهب املجربِّ قيل: ألنَّه خرج خمرج اجلواب ملن توهَّ

لل مًا  ظالَّ لكان  إليه  يذهبون  ما  عٰىل  كان  لو  أنَّه  هو  عٰىل  وما  عبيد، 

م هلم.ب  ظالَّ

لِ   نْ إف يف   مَ ـقيل:  هلم  هو  وإنَّام  أيدهيم؟  إٰىل  التقديم  ُأضيف 

 احلقيقة.

توهُّ  من  أبعد  كان  الطريقة  هذه  عٰىل  ُأضيف  إذا  ألنَّه  م قيل: 

عٰىل  اإلنسان  إٰىل  الفعل  يضاف  قد  إذ  اإلضافة،  معنٰى  يف  الفساد 

/[[ص   ودعا  به  أمر  أنَّه  ك٦٦معنٰى  إليه،  قال:  ]]  ب� ام 
َ
ُح يُذ

�ْنَ 
َ
مْ أ تويلِّ ٤[القصص:    اَءهُ عٰىل  دلَّ  اليد  ُذكَِرت  وإذا  الفعل، ]،   

نَ   نحو قوله:
ْ
ق
َ
ل ا خَ

�
ن
َ
أ ْم يََرْوا 

َ
َو�

َ
يِْدينَ أ

َ
أ تْ 

َ
ا َعِمل ُهْم ِ�م�

َ
عَ ا �

ْ
�
َ
أ  ا 

ً
  اما

 ]. ٧١[يس: 

*   *   * 

 ]] ويف اآلية [أي قوله تعاٰىل: ١١٩[[ص 
َ
 َو�ِذ

ْ
 ا َحَ�َ ال

َ
ِقْسَمة

و
ُ
 أ

ُ
� ٰ َ

ْر�
ُ
ق
ْ
َتَ وا ال

ْ
َمسَ اَ�ٰ  َوا�

ْ
َوا�    

ً
ْوال

َ
ُهْم ق

َ
� وا 

ُ
و�

ُ
ُه َوق

ْ
ْم ِمن

ُ
وه

ُ
اْرُزق

َ
اِكُ� ف

  
ً
قال:  ٨[النساء:    �َمْعُروفا تعاٰىل  ألنَّه  ة،  املجربِّ عٰىل  ة  حجَّ  [[

 ْوُهم
ُ
اْرُزق

َ
معنٰى  ف اإلنسان يرزق غريه عٰىل  أنَّ  وفيه داللة عٰىل   ،

وأنَّ  اهللا ال يرزقالتمليك،  إيَّ     برزقه  رزقه خلرج  اه حرامًا، ألنَّه لو 

أنْ  قوله:    من  ومثله  حرامًا،  اِزقَِ�  يكون  ا�ر� َخْ�ُ    �وَُهَو 

 ]. ٧٢[املؤمنون: 

*   *   * 

تعاٰىل:  ١٧٠[[ص   قوله  [أي  اآلية  ويف   [[  
ْ
ن

َ
أ اُهللا  يُِر�ُد 

سَ 
ْ
� ِ

ْ
اإل وَُخِلَق  ُ�ْم 

ْ
َ�ن  

َ
ف

�
ف
َ ُ
�  

ً
َضِعيفا  

ُ
]  ] ٢٨[النساء:    �ان

ة: إنَّ اهللا ُيكلِّف عباده ما ال يطيقون.   داللة عٰىل فساد قول املجربِّ

حيث   من  التكليف،  يف  عنهم  التخفيف  إلرادة  مناٍف  ذلك  ألنَّ 

وقوله:   التثقيل.  غاية  سَ إنَّه 
ْ
� ِ

ْ
اإل   وَُخِلَق 

ً
َضِعيفا  

ُ
أي    �ان

 يستميله هواه. 

*   *   * 

قوله١٩١[[ص   [أي  ويف ذلك   َومَ تعاٰىل:    ]] 
َ
ذ ْو  ا 

َ
� يِْهْم 

َ
َعل ا 

 
َ
َو� اُهللا  ُهُم 

َ
َرَز� ا  ِ�م� وا 

ُ
ق

َ
ف
ْ
�
َ
َوأ ِخِر 

ْ
اآل َْوِم  َوا�ْ بِاِهللا  بِِهْم  آَمنُوا  اُهللا   

َ
ن

  
ً
أنَّ  ٣٩[النساء:    �َعِليما يف  ة  املجربِّ قول  بطالن  عٰىل  داللة   [[

ال أنَّه  عٰىل  نزلت  اآلية  ألنَّ  اإليامن،  عٰىل  يقدر  ال  عذر    الكافر 

ترك  ارفَّ للكُ  و  يف  أوضح  اإليامن،  فيه  لكان  قادرين  غري  كانوا  لو 

أنْ  جاز  وملا  هلم،   َومَ يقال:    العذر 
َ
ذ بِاهللاِ ا  آَمنُوا  ْو 

َ
� يِْهْم 

َ
َعل ، ا 

أنْ  جيوز  ال  كام  عليه،  يقدرون  ال  م  ذا    ألهنَّ ما  النار:  ألهل  يقال 

إٰىل اجلنَّة، من حيث ال يقدرون ع ليه، وال  عليهم لو خرجوا منها 

أنْ   جيدون ولذلك ال جيوز  إليه.  عليه    السبيل  ذا  ما  للعاجز:  يقال 

 . الفقري: ما ذا عليه لو كان غني� لو كان صحيحًا، وال ل

*   *   * 

وقوله:  ٢٣٩[[ص    [[ َيْط
�
ا�ش  َو�ُِر�ُد 

َ
ال ضَ ُهْم 

�
يُِضل  

ْ
ن

َ
أ  

ُ
 ان

ً
ال

  
ً
ة٦٠[النساء:    �بَِعيدا املجربِّ قول  بطالن  عٰىل  يدلُّ  اهللا  ]  إنَّ   :

أنَّه تع إٰىل  اٰىل يفعل املعايص ويريدها. ألنَّ اهللا تعاٰىل نسب إظالهلم 

أنْ  تعاٰىل  أراد  فلو  هلم،  الذمِّ  وجه  عٰىل  الشيطان  هم لَّ ِض يُ   بإرادة 

 بخلق الضالل فيهم لكان ذلك أوكد وجوه الذمِّ يف إظالهلم.

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت ٤التبيان (ج 

اآلية   ]] ٤١[[ص   تعاٰىل:    ويف  قوله   يَ [أي 
�
�
َ
أ آَمُنوا ا  يَن  ِ

�
ا� َها 

 
َ

ال َسُ�ْم 
ُ
ف
ْ
�
َ
أ يُْ�ْم 

َ
اِهللا َعل  ٰ

َ
إِ� ُتْم 

ْ
َتَد�

ْ
اه ا 

َ
ِإذ  

�
َضل َمْن  ُ�ْم  يَُ��  

ِبمَ  ْم 
ُ
ب�ُئ�

َ
ُي�

َ
�  

ً
يعا ِ

َ
� ْم 

ُ
  َ�رِْجُع�

َ
ون

ُ
َمل

ْ
ع

َ
� ُتْم 

ْ
ن
ُ
ك  �ا 

ة يف تع ]] داللة عٰىل فساد مذهب ا ١٠٥  [املائدة:  ذيب األطفال،  ملجربِّ

املؤمنون أنْ  مل يأمن  قالوه  كان األمر عٰىل ما  ُيؤَخذوا بذنوب   ألنَّه لو 

دًا ملا يف العقل.    آبائهم، وقد بنيَّ اهللا تعاٰىل أنَّ األمر بخالفه مؤكِّ

*   *   * 

تعاٰىل:  ٤٢٠[[ص   قوله  [أي  اآلية  ويف   [[ 
�

إِال  
َ
ُظُرون

ْ
ن
َ
�  

ْ
َهل

يَوْ  ُه 
َ
ِو�ل

ْ
أ
َ
 ت

ْ
أ
َ
ت  �ِ

ْ
يَأ جَ َم   

ْ
د

َ
ق  

ُ
ل

ْ
ب
َ
� ِمْن  ُسوُه 

َ
� يَن  ِ

�
ا�  

ُ
ول

ُ
ق

َ
� ُه 

ُ
 ِو�ل

ْ
اَءت

 
َ
َر��ن  

ُ
َ رُُسل

َ
� 

ْ
َهل

َ
� َق� 

ْ
بِا� عَ ا 

َ
ف

ُ
ش ِمْن  َ ا 

َ
ُعوا �

َ
ف

ْ
�َش

َ
ف   اَء 

َ
َمل

ْ
ع
َ
ن
َ
�  

�
َرد

ُ
ن ْو 

َ
أ ا 

مَ  ُهْم 
ْ
َ�ن  

�
وََضل َسُهْم 

ُ
ف
ْ
�
َ
أ وا  ُ�ِ

َ
خ  

ْ
د

َ
ق  

ُ
َمل

ْ
ع

َ
� ا 

�
ن
ُ
ك ِي 

�
ا�  َ�ْ

َ
 غ

َ
� وا  نُ ا 

 
َ
ون ُ َ�

ْ
ف

َ
�  �    :ة ٥٣[األعراف املجربِّ مذهب  فساد  عٰىل  داللة   [[

 من وجهني: 



 اجلرب) ١٢٢/ ( اجليم حرف   ............................................................................................................. ١٤٢

م كانوا قادرين عٰىل اإليامن يف الدنيا فلذلك طلبوا   أحدمها: أهنَّ

تلك احلال، ولو مل يكونوا قادرين ملا طلبوا الردَّ إٰىل الدنيا وإٰىل مثل  

يف  ة  املجربِّ مذهب  بطالن  واآلخر:  األُوٰىل.  أهل   حاهلم  تكليف 

عيلٍّ اآل أبو  قال  النجَّ خرة،  احلسني  مذهب  وهو  خالف  :  وهو  ار، 

/[[ص   كانوا  ولو  واإلمجاع،  طلبوا ٤٢١القرآن  ملا  مكلَّفني   [[

 الرجوع إٰىل الدنيا ليؤمنوا، بل كانوا يؤمنون يف احلال.

*   *   * 

تعاٰىل:  ٤٤٠[[ص   قوله  يف  [أي  ذلك  ويف   [[  
ْ
ن

َ
أ وََعِجبْتُْم 

َ
أ

ذِ اَء�ُ جَ  ِمنْ ْم  ٌر 
ْ
ٰ   ك

َ َ
� وا  َر��ُ�ْم 

ُ
َوِ�َت�ق ْم 

ُ
ِذَر�

ْ
ِ�ُن ُ�ْم 

ْ
ِمن رَُجٍل   

  
َ
ُون َ

تُرْ� ُ�ْم 
�
َعل

َ
بطالن  ٦٣[األعراف:    �َول عٰىل  داللة   [[

ة: أنَّ اهللا تعاٰىل مل يرد منهم أنْ   يؤمنوا. يتَّقوا وال أنْ  مذهب املجربِّ

*   *   * 

تعاٰىل:  ٥١٧[[ص   قوله  [أي  واآلية   [[ َخ
َ
أ  

ْ
د

َ
ق
َ
نَ َول

ْ
  ذ

َ
آل ا 

ا��َمرَ  ِمَن  ٍص 
ْ
ق
َ
َو� نَِ�  بِا�س�  

َ
  فِرَْعْون

َ
ُرون

�
ك

�
يَذ ُهْم 

�
َعل

َ
ل   �اِت 

اهللا ١٣٠[األعراف:   أنَّ  من  ة  املجربِّ مذهب  بطالن  عٰىل  تدلُّ   [[

لكي  ذلك  هبم  فعل  أنَّه  بنيَّ  ألنَّه  واملعايص،  الكفر  يريد  تعاٰىل 

روا ويرجعوا، فقد أر كَّ  ر، فكأنَّه قال: من أجل أنْ اد منهم اإلذكايذَّ

إرادة   ألنَّ  الثواب،  أجل  من  كلَّفهم  إذا  كذلك  وليس  روا،  كَّ يذَّ

ل جيوز عليه  ـاملريد  عزم، وذلك ال  املستأنف  فعله يف  من  يكون  امَّ 

 تعاٰىل، وليس كذلك إرادته لفعل غريه.

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت ٥التبيان (ج 

ويف  ٤٣٥[[ص    [[] تعاٰىل:  اآلية  قوله   أي 
َ
ش ْو 

َ
  َو�

َ
َر��ك اَء 

 ٰ َح�� ا��اَس  ِرُه 
ْ
�

ُ
ت َت 

ْ
ن
َ
أ
َ
ف
َ
أ  

ً
يعا ِ

َ
� ُهْم 

� ُ
� رِض 

َ ْ
األ  �ِ َمْن  َمَن 

َ
آل

ِمنَِ�  
ْ
ُ�ؤ وا 

ُ
ون

ُ
قول ٩٩[يونس:    �يَ� بطالن  عٰىل  داللة   [[

بالقدر ُيوَصف  ال  وأنَّه  شائيًا،  يزل  مل  تعاٰىل  فإنَّه  ة،  يضًا، أ ة  املجربِّ

مل ألنَّ  فلذلك  يشأ  مل  لكنَّه  عليه  لقدر  يشاء  لو  أنَّه  أخرب  تعاٰىل    ه 

شائي� ٤٣٦[[ص  / كان  ولو  يوجد،  أنْ   ا]]  جاز  ملا  يزل  يقول:   مل 

 
َ
ْو ش

َ
 َو�

َ
أنْ   اَء َر��ك يقول: لو شاء لقدر ملا كان كونه    كام ال جيوز 

 قادرًا حاصالً مل يزل.

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠الطويس (ت  )/ الشيخ٦التبيان (ج 

تعاٰىل:  ٤٧٨[[ص   قوله  يف  [أي  ذلك  ويف   [[ 
َ

ِ� َوال ِش 
ْ
م

َ
�  

بَ  ِ
ْ
ا� َغ 

ُ
بْل

َ
� ْن 

َ
َول رَْض 

َ
األ  

َ
ِرق

ْ َ
ْن �

َ
ل  

َ
ك

�
إِن  

ً
َ�رَحا رِض 

َ ْ
  األ

ً
ُطوال  

َ
  �ال

 
َ
 ذ

� ُ
� 

َ
� 

َ
  �ِك

ً
ُروها

ْ
 َمك

َ
َد َر��ك

ْ
 َس��ئُُه ِعن

َ
   �ن

َ
  ذ

َ
ْك ْوٰ� إِ�َ

َ
ا أ  ِ�م�

َ
�ِك

 
َ

مَ   َر��ك
ْ
ِك

ْ
ا�  ِمَن 

َ
َوال ٰ ِة 

َ
�

ْ
تُل

َ
� آَخَر   

ً
إِ�ا اِهللا  َمَع   

ْ
َعل

ْ َ
� َجَهن�َم     �ِ  

  
ً
ُحورا

ْ
َمد  

ً
وما

ُ
بطالن ٣٩  -  ٣٧[اإلرساء:    �َ�ل عٰىل  داللة   ،[[

اآلية   هذه  ألنَّ  املعايص،  يريد  تعاٰىل  اهللا  أنَّ  من  ة  املجربِّ مذهب 

  ئ من األفعال مكروه عند اهللا. رصحية بأنَّ السيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت ٨تبيان (ج ال

تعاٰىل:  ٤٠٧[[ص   قوله  [أي  اآلية  ويف   [[ ُت
ْ
ل
َ
َضل  

ْ
إِن  

ْ
ل

ُ
ق

مَ 
�
إِ�

َ
ٰ ف

َ َ
� 

�
ِضل

َ
بِمَ ا أ

َ
تََديُْت ف

ْ
ِ� َو�ِِن اه

ْ
ف
َ
ُه َسِميٌع   �

�
 إِن

�
� َر� ا يُوِ� إِ�َ

ِر�ٌب  
َ
املجربِّ ٥٠[سبأ:    �ق قول  قا]] داللة عٰىل فساد  ل:  ة، ألنَّه 

 ُت
ْ
ل
َ
َضل  

ْ
ريبِّ إِن فبقضاء  يقل  ومل  نفسه،  إٰىل  الضالل  فأضاف   ،  

 وإرادته.

*   *   * 

نَ ا دَ يَ ]] ويف اآلية [أي قوله تعاٰىل: ٥٥٨[[ص 
ْ
ا َجَعل

�
 إِن

اَك اوُدُ

 
َ

َوال َق� 
ْ
بِا� ا��اِس   َ ْ

بَ� ْم  ُ�
ْ
اح

َ
ف رِض 

َ ْ
األ  �ِ  

ً
ة

َ
ِليف َهوَ خَ

ْ
ا� بِِع 

�
تَ� ٰى   

يُ 
َ
� 

�
ْن  ِضل َ�  

َ
ُهْم  ك

َ
� اِهللا  َسِ�يِل  ْن  َ�  

َ
ون

�
يَِضل يَن  ِ

�
ا�  

�
إِن اِهللا  َسِ�يِل 

 
َ
بِمَ َعذ ِديدٌ 

َ
ش ِسَ ابٌ 

ْ
ا� يَْوَم  ُسوا 

َ
� مَ َومَ   �اِب  ا  ا�س� نَا 

ْ
ق
َ
ل خَ اَء ا 

رْضَ َومَ 
َ
نَُهمَ َواأل

ْ
 ا بَ ا بَ�

َ
 ذ

ً
يَن  اِطال ِ

�
�ِ�  

ٌ
َو�ْل

َ
ُروا ف

َ
ف يَن �َ ِ

�
ن� ا�  ظَ

َ
�ِك

ُروا
َ
ف ا��ارِ   �َ اِ�َ   �  ِمَن  ا�ص� وا 

ُ
وََعِمل آَمنُوا  يَن  ِ

�
ا�  

ُ
َعل

ْ َ
� مْ 

َ
اِت أ

اِر   ج�
ُ
ف
ْ
ل

َ
� ُمت�ِقَ� 

ْ
ا�  

ُ
َعل

ْ َ
� مْ 

َ
أ رِض 

َ ْ
األ  �ِ ِسِديَن 

ْ
ُمف

ْ
�
َ
ابٌ  ِكتَ   ��

 َ
ْ

َز�
ْ
ن
َ
ُمبَ أ  

َ
ْك إِ�َ آيَ اهُ  ب�ُروا  ِ�َد� َ ارَكٌ 

ْ
�

َ ْ
األ وا 

ُ
و�

ُ
أ َر 

�
ك

َ
َوِ�َتَذ   �اِب  اتِِه 

خلق    ]]،٢٩  -  ٢٦[ص:   يف  ة  املجربِّ مذهب  بطالن  عٰىل  داللة 

يف   طاعاته  نسوا  بام  جزاًء  يعاقبهم  أنَّه  اهللا  بنيَّ  حيث  من  القبائح 

 الدنيا.

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت ٩التبيان (ج 

َورَُسوِ�ِ   :وقوله  ]]٣١٩[[ص   بِاِهللا  ِمنُوا 
ْ
  ، ]٩  [الفتح:   ِ�ُؤ

عٰىل   داللة  املجفيه  قول  ةبطالن  الكُ اهللا    إنَّ   :ربِّ من  يريد  ار  فَّ تعاٰىل 

 فني الطاعة، ومل يرد أنْ ه أراد من مجيع املكلَّ  أنَّ ه تعاٰىل بنيَّ الكفر، ألنَّ 

 يعصوا.

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الفضل الطربيس)/ ١(ج  جممع البيان

 [أي قوله تعاٰىل:    ]] ويف هذه اآلية٢٩٨[[ص  
َ
و�ُنَ َوق

ُ
ل
ُ
وا ق

ُ
ا  ا�

 
ُ
 غ

ْ
عَ ل

َ
ل  

ْ
بَل  

ٌ
مَ ف  

ً
ِليال

َ
ق

َ
� رِِهْم 

ْ
بُِ�ف اُهللا    نَُهُم 

َ
ِمنُون

ْ
يُؤ  �ا 



 ١٤٣  ..............................................................................................................  اجلرب) ١٢٢/ ( اجليم رف ح

ة  ردٌّ   ]]٨٨ [البقرة: املجربِّ ما   ألنَّ   ،عٰىل  مثل  قالوا  اليهود  هؤالء 

عٰىل قلوهبم ما يمنع من اإليامن وحيول بينها وبينه،    من أنَّ   يقولونه

ملا  صادقني كانوا    هم، ولولعنهم وذمَّ   ذلك بأنْ   هبم اهللا تعاٰىل يف فكذَّ 

اهللاستحقُّ  ولكان  والطرد،  اللعن  كلَّ   وا  قد  ال  سبحانه  ما  فهم 

 يطيقونه.

*   *   * 

ْت  [أي قوله تعاٰىل: ويف اآلية ]] ٤٠١[[ص 
َ
 َخل

ْ
د

َ
 ق

ٌ
ة م�

ُ
 أ

َ
ك

ْ
تِل

�نُوا  ا  َ�م�  
َ
ون

ُ
ْسئَل

ُ
� َوال  تُْم 

ْ
َس�

َ
ك ما  ُ�ْم 

َ
َول َسبَْت 

َ
ك ما  ا 

َ
�

 
َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
� �  ة: إنَّ داللة  ]]  ١٣٤:  [البقرة قول املجربِّ   عٰىل بطالن 

وإنَّ ]]  ٤٠٢[[ص  / اآلباء،  بذنوب  مؤاخذون  ذنوب    األبناء 

 اهللا تعاٰىل نفٰى ذلك. ار، ألنَّ فَّ ل عٰىل الكُ مَ املسلمني ُحت 

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الفضل الطربيس)/ ٢(ج  جممع البيان

اآلية  ]]  ٦٢[[ص   تعاٰىل:  ويف  قوله  بَِ� [أي   
ْ

َ   َسل
ْ

 إِ�
َ

اِ�يل

نَ 
ْ
آتَ� ْم  مَ �َ َ�عِْد  ِمْن  اِهللا   

َ
نِعَْمة  

ْ
ل بَد�

ُ
� َوَمْن  بَ��نٍَة  آيٍَة  ِمْن  ْم  ا  اهُ

 جَ 
َ
ِعق

ْ
ال ِديُد 

َ
ش اَهللا   

�
إِن

َ
ف ُه 

ْ
عٰىل  ]]  ٢١١[البقرة:    �اِب  اَءت داللة 

ة يف أنَّ  ه  نعمة، ألنَّ   ه ليس هللا سبحانه عٰىل الكافرينفساد قول املجربِّ

ب عليهم  اهللاحكم  نعم  آخر:تبديل  موضع  يف  قال  كام   ،   
َ
ون

ُ
عِْرف

َ
�

هَ 
َ
ِكُرو�

ْ
ن
ُ
� م� 

ُ
� اِهللا  وجه  ]،  ٨٣[النحل:    انِعَْمَت  من  ذلك  ونحو 

عليه بالعقوبة، فلو   ه أضاف التبديل إليهم، وأوعدهمآخر، وهو أنَّ 

استحقُّ  ملا  فعلهم  يكن  أنْ مل  هو  والتبديل:  العقوبة.  أو    ف،رَّ ُحي   وا 

ف جهته، كام فعلوه يف التوراة واإلنجيل، ل عٰىل خالتأوَّ م، أو يُ كتَ يُ 

 ة يف القرآن.مَّ مبتدعة األُ  وكام فعلوه

*   *   * 

ُ�مْ ]] وقوله:  ٣٠٠[[ص  
َ
ُق ل

ُ
ل
ْ
خ

َ
أ  

�
�

َ
]  ٤٩[آل عمران:    أ

ة، لكن   يدلُّ عٰىل أنَّ العبد حيدث ويفعل وخيلق خالفًا لقول املجربِّ

 ٰىل.اخلالق عٰىل اإلطالق هو اهللا تعا

*   *   * 

 [أي يف قوله تعاٰىل:  ويف هذا  ]]  ٤٦١[[ص  
َ
 بِمَ ذ

َ
  �ِك

ْ
َمت

�
د

َ
ا ق

 
�

َس بَِظال
ْ
�
َ
 اَهللا ل

�
ن

َ
يِْديُ�ْم َوأ

َ
َعبِيِد  أ

ْ
]]  ١٨٢[آل عمران:    �ٍم �ِل

ة  داللة املجربِّ مذهب  بطالن  يدلُّ ألنَّ   ، عٰىل  أنَّ   ه  وقع عٰىل  لو  ه 

من سلف  جرم  غري  من  ظ  العقاب  لكان  عىلٰ لامً العبد  وذلك   ،  

من غري جرم    ارفَّ ب الكُ عذِّ ه سبحانه يُ خالف ما يذهبون إليه من أنَّ 

 ه ال ظلمهبم عليه، ألنَّ عذِّ يُ   ه خيلق فيهم الكفر ثمّ سلف منهم، وأنَّ 

وإنَّ  ذلك.  من  الظالَّ أعظم  لفظ  ذكر  تأكيداً ام  للتكثري  وهو  لنفي    م 

 الظلم عنه.

*   *   * 

 ):ـه٦(ق  يسالطرب الفضل)/ ٣(ج  جممع البيان

نَ َومَ ]] ويف قوله:  ١١٩[[ص  
ْ
رَْسل

َ
 ِ�ُطَ ا أ

�
 ا ِمْن رَُسوٍل إِال

َ
 اع

/[[ص  ٦٤[النساء:   بطالن  عٰىل  داللة  أوكد  مذهب  ١٢٠]   [[

أنْ  يريد  اهللا  بأنَّ  والقائلني  ة  ويطيعهم   املجربِّ قوٌم،  أنبياَءه  يعيص 

 آخرون.

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الفضل الطربيس)/ ٤(ج  جممع البيان

تعاٰىل:  ٤٨٠[[ص   قوله  يف  [أي  هذا  ويف   [[ 
َ
ِبمَ ذ  

َ
َمْت �ِك د�

َ
ق ا 

 
�

َس ِبَظال
ْ
�
َ
ل  اَهللا 

�
ن

َ
َوأ يِْديُ�ْم 

َ
َعِبيِد  أ

ْ
�ِل ]] داللة ٥١[األنفال:    �ٍم 

ب  ُيعذِّ ثّم  الكفر  خيلق  أنَّه  يف  ة  املجربِّ مذهب  بطالن  عٰىل  واضحة 

ب من غري ذن  عليه، وأنَّه جيوز أنْ  ذنب غريه، ألنَّ يأخذ ب  ب، وأنْ ُيعذِّ

يف نفي الظلم  ) عزَّ اسمه (]] غاية الظلم، وقد بالغ ٤٨١هذا /[[ص 

 عن نفسه بقوله:  
�

ال َس بِظَ
ْ
�
َ
َعِبيِد  ل

ْ
  ].١٠[احلّج:    �ٍم �ِل

*   *   * 

ِخَرةَ ]]  ٤٩٣[[ص  
ْ

اآل يُِر�ُد  عاجل   َواُهللا  تريدون  أي: 

يريد  احلظِّ  واهللا  الدنيا  عرض  ث  من  ا لكم  اُهللا  وَ ،  آلخرةواب 

لينرصكم   َعِز�زٌ  منكم  يريده  ما  فاعملوا  أنصاره،  يغلب  ،  ال 

  َحِكيٌم�    :جيري أفعاله عٰىل ما توجبه احلكمة. ]  ٦٧[األنفال

وإرادة فصَّ  نفسه  إرادة  بني  سبحانه  أرادوه    ل  ما  كان  ولو  عباده، 

ة مل يصّح   التفصيل. اهذ عٰىل ما قاله املجربِّ

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤بن طاوس (ت  )/ عيلُّ ٢(ج ائف الطر

ة وردّ  ]]٣[[ص /  : ها بيان أقوال الطائفة املجربِّ

املحمود  رأيت  امَّ ـل  : قال عبد  الشيعة  الفرقة   اعتربت مقالة هذه 

املرضيَّ  للعقول  موافقة  وقواعدهم  السالفة  عقائدهم  والرشائع  ة 

يتها كام  ورشعت أنظر يف ظواهر عقائد املذاهب األربعة فرأ  ،ة اإلهليَّ 

عجيبة قالت   صفات  عٰىل  وأصحاب  أمَّ   ،الشيعة  مالك  أصحاب  ا 

ة   الشافعي وأصحاب أمحد بن حنبل ومن وافقهم عٰىل اعتقاد املجربِّ

اتَّ فإهنَّ  أنَّ   فقوا مجيعًا م  العامل من حركات   عٰىل  وسكنات   مجيع ما يف 

ا من فعل  ومكروهات وحمبوبات ومستحسنات ومستقبحات فإهنَّ 

الع يف  منهم  ،باداهللا  أنَّ   وقوم  ومنعهم    ذكروا  قهرهم  سبحانه  اهللا 
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ويلحق هبؤالء من كان منهم   ،مكروه أو مراد  من االختيار يف كلِّ 

منه  إنَّ   :يقول يكتسبها  والعبد  األعامل  خيلق  الكسب    ألنَّ   ،اهللا 

ام يوجبها ويوجدها عٰىل قوهلم  عندهم ال يوجبها وال يوجدها وإنَّ 

 نه.اهللا تعاٰىل وهي صادرة ع

 ،نعم  :قالوا  فإنْ ؟  هل يقدر العبد عٰىل ترك الكسب :ويقال هلم

ال يقدر عٰىل ترك    :قالوا  وإنْ   ،فقد قالوا باالختيار وحصل الوفاق

بأنَّ   ،الكسب ترصحيهم  يف  ة  املجربِّ ساووا  جمبورون    فقد  العباد 

 ومقهورون.

منهم  ثمّ  قال  ملن  جمربون  إنَّ   : يقال  قولكم  : العباد  معنٰى   :ما 

جمربونإهنَّ  إالَّ   فإنَّ ؟  م  للعبد  اجلرب  حقيقة  يعرفون  ما  إذا العقالء   

  وأنتم تزعمون أنَّ  ،فجربه غريه ومنعه من اختياره كان العبد خمتاراً 

خمتاراً  كان  ما  احلقيقة  قطُّ   العبد  عٰىل  فعل  له  كان  معنٰى    ،وال  فام 

 ؟العباد جمربون إنَّ  :قولكم

يتفكَّ  يقولونأفال  فيام  نراه؟  رون  اصإالَّ   فام  خالف  طالح  

 حتقيق الفضالء. العقالء وضدّ 

اهللا    وزاد عليهم من كان يذهب من أتباع أمحد بن حنبل إٰىل أنَّ 

قوم منهم  ،ةعٰىل عرشه بجوارح برشيَّ   جسم مستقرٌّ  اهللا    إنَّ   :وقال 

شابٍّ  صورة  يف  األرض  إٰىل  ينزل  يف   ]]٤/[[ص    ،تعاٰىل  ورووا 

 لصحيحة. هبا العقول اكذِّ تُ  ذلك أخباراً 

أنَّ   افأمَّ  إٰىل  العباد وقهرهم عٰىل معصيته   الذين ذهبوا  اهللا جرب 

فإنَّ كلَّ   وأنَّ   ،ومنعهم عن طاعته منهم  وقع  أو  وأنَّ ام ظهر  منه  ه ال  ه 

؟  م فاعلون باالختيارفام أدري كيف التبس عليهم أهنَّ   ،فاعل سواه

أيضاً   وكلُّ  غريه  من  بل  نفسه  من  يعلم  بدهييَّ   عاقل  ه أنَّ ة  رضورة 

وإذا جهل اإلنسان هذا من نفسه وهو أوضح من    ،يثارفاعل باإل

البدهييَّ  العلوم    ،اتمجيع  من  يشء  إٰىل  طريق  له  يبقٰى  فكيف 

 ؟ والدالالت 

اإلنسان إذا رماه    اجلاحدين ملا قلناه مكابرون أنَّ   عٰىل أنَّ   ويدلُّ 

فإنَّ  يذمُّ إنسان بحجر  ألذاه  ه  القصد  منه  علم  متٰى  ه ويذمُّ   ،الرامي 

ولو كان يعلم أحد من العقالء   ،م ذلك منه من العقالءمن عل  كلُّ 

احلجر مكره عٰىل    اهللا قد أكره الرامي عٰىل الرمي كام أنَّ   ز أنَّ وِّ أو ُجي 

سواء والرامي  احلجر  لكان  العقالء   ،الرمي  مجيع  عند  واملعلوم 

 .خالف ذلك

أنْ   أنَّ   ويغلب الظنُّ  ية من يبلغ هذه الغا  إبليس ما كان يطمع 

 ؟طريق دخل عليهم  وال أعلم من أيِّ   ،والتلبيس عليهم إضالهلم  

حتَّ   وأليِّ  عقوهلم  وأفسد  أبصارهم  أعمٰى  هذا ذنب  قالوا  ٰى 

بقوله أحد  يرٰىض  ال  ما  ممَّ ستَ ويُ   ؟واحتملوا  أو  بعد  ذلك  يعتقد  ن 

قوالً  به  هداية  أنْ   يلزم  أو  قد   ، ينفعه داللة  وإذا كان عقول هؤالء 

النقصا من  إىلٰ بلغت  املرض  أو  أهنَّ ن  أنَّ   أنفسهم  من  يعرفون   م ال 

، أفعاهلم منهم أو يستحسنون املكابرة واجلحود لذلك مع العلم به

دين يرجعون   أو بأيِّ   ؟سبيل يفهمون أو يقبلون ما يقال هلم  فبأيِّ 

 ؟ إذا ورد عليهم شبهة إٰىل احلقِّ 

ه لو  أنَّ   دل به عٰىل اختالف عقوهلم أو مكابرهتم للحقِّ ستَ ا يُ وممَّ 

أنَّ   كان من  ذكروه  كام  كان  األمر  اهللا  سوٰى  العامل  يف  فاعل  ال  ه 

أنْ  الرُّ   يلزمهم  أرسل  قد  اهللا  نفسهُس يكون  إٰىل  الكُ   ،ل  ب  تُ وأنزل 

وعد ووعيد وهتديد صدر عٰىل لسان املالئكة   وكان كلُّ   ،عٰىل نفسه

والرُّ  كُ ُس واألنبياء  ويف  واألوصياء  قفإنَّ   ،بهتُ ل  عٰىل  يكون  ول ه 

ة  وهذا قول  ،د نفسهد لنفسه وهتدَّ د وعد بذلك نفسه وتوعَّ ق املجربِّ

 ح به أحد من العقالء وذوي األلباب.ما رصَّ 

ة أكثر من سائر اإللزامات ه إذا ما ألنَّ  ،وهذا اإللزام يلزم املجربِّ

/[[ص   فاعل  العامل  يف  أرسل   ]]٥كان  من  فإٰىل  تعاٰىل  اهللا  سوٰى 

أنزل  ،لُس الرُّ  من  وتوعَّ   ،د هتدَّ   وملن  ،بتُ الكُ   وعٰىل  وعد    ، دوملن 

 ؟ وملن يأمر وينهٰى 

أنَّ  لك  بان  غاية    كلَّ   فقد  عٰىل  واعتقده  ة  املجربِّ بقول  قال  من 

 من الضالل واختالل األحوال.

أنْ   ثمّ  العباد وجيربهم عٰىل الفساد   يضلَّ   إذا كان عندهم جيوز 

عليهم لبِ ويُ  ويُ   س  الكذَّ صدِّ باملحال  باملعجزات  ويُ با ق  ر ظهِ ني 

املبطلنيال يد  عٰىل  الباهرات  إٰىل   ،دالالت  طريق  هلم  يبقٰى  فكيف 

نبوَّ  نبيِّ إثبات  األنبياءة  من  وغريه  صحَّ ؟  هم  يعرفون  أين  ة  ومن 

 ؟ رشيعته

  : فام معنٰى قوله تعاىلٰ  ، العبد ليس له فعل  ولو أنَّ [ 
َ
ُرون

ُ
ف

ْ
�َِم تَ�

اهللاِ ِبآيَ  عمران:   اِت     ، ] ٧٠  [آل 
ْ
تَ�  

َ
ْيف

َ
ِبا ك  

َ
ُرون

ُ
 هللاِ ف

اهللاِ   ، ] ٢٨  [البقرة:  َسِ�يِل  َ�ْن   
َ
ون تَُصد�  ،] ٩٩  عمران:   [آل   �َِم 

 ِاِطل
ْ

َق� ِبا�
ْ
 ا�

َ
ِ�ُسون

ْ
  ؟] ٧١  [آل عمران:   �َِم تَل

والرضا    ،وعٰىل هذا فكفر الكافر موافق لرضا اهللا ومربز لفعله

  نَّ أ و  ،ويلزم تعطيل احلدود والقصاص  ،بقضاء اهللا وقدره واجب

ي عنها ال الزنا وال اللواط وال الرشب وال القذف املعايص ال هن

وغريها والنرد  الطنبور  الدماء وال  ها  وكلّ   ،وال الرسقة وال سفك 

 برضا اهللا وقدره. 
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ة أرادوا قطع يده  سارقاً   وحكي أنَّ  أعوذ باهللا   : فقال  ،من املجربِّ

 قته.قوله هذا أقبح من رس  أخرجوه فإنَّ  :فقال العديل ،من قضائه

وكان    ،نهٰى عن املنكر عٰىل مذهب اجلربيال يُ   ي أنْ وكان ينبغ

إبليس بِمَ   :قول  َو�ْتَِ� رَب� 
ْ
غ

َ
أ عٰىل   صحيحاً   ]٣٩  [احلجر:  ا 

 . ]مذهب اجلربي

ويدَّ  الطعن  هذا  عن  يعتذر  بعضهم  رأيت  أهنَّ ولقد  م عي 

أنَّ  والبدهية  بالرضورة  نبيِّ ٦/[[ص    يعلمون  معجزات  هم ]] 

 . لتصديقه اكانت حق� 

الشيخأهيُّ   :له  فقلت التي    ،ا  واملكابرة  البهت  مجلة  من  هذا 

 إذا وإالَّ  ،أفعالكم منكم  كم ما تعلمون أنَّ إنَّ  :وقلتم ،أقدمتم عليها

  ه قد أضلَّ بل تذكرون عنه أنَّ   ،سلبِ ويُ   يضلَّ   كان اهللا تعاٰىل جيوز أنْ 

الضالل عٰىل  العباد  وقهر  والطاعات  اإلسالم  من  ومنع   ولبس 

يصحُّ فك  ، واملعايص أنْ   يف  قولكم  أنَّ   عٰىل  منه  فعل  يوثق  ه 

أنَّ ؟  املعجزات للتصديق إٰىل  يبقٰى ألحد منكم طريق  اهللا   أو كيف 

فام أقبح   ؟من أفعاله سبحانه لغرض من األغراض تعاٰىل فعل شيئاً 

 هذه املكابرة منكم.

 ،املعجزات للتصديق  ح يف نفوسكم أنَّ ه يرتجَّ ولو قدرنا أنَّ   ثمّ 

لكم   أين  الرتجُّ   أنَّ فمن  رضوريذلك  علم  مقدور ؟  ح  يف  أليس 

أنْ  تعاٰىل  ركَّ   اهللا  قد  قد يكون  ما  عٰىل  وعقولكم  طبائعكم  يف  ب 

عليهم والتلبيس  للعباد  اإلضالل  من  به  كان  ؟  وصفتموه  وإذا 

أنَّ  أنْ   عندكم  تأمنوا  فال  منه  يقع  الباطل    التلبيس  اعتقادكم  جيعل 

لستم جتدون النائم يرٰى يف  أوَ   ،كم بذلكلَّ ه علم ويكون قد أضكأنَّ 

ك وكأنَّ   نَّ أمنامه  بعيدة  بالد  يف  مهامَّ جسده  يف  وأكدار  ه  ومسار  ت 

معتقداً  كأنَّ لذلك حتَّ   ويكون يف حال نومه    ، ا رضوري�   ه عامل علامً ٰى 

أنَّ امَّ ـل  ثمّ  عرف  استيقظ  علامً     كان  ما  ظن�  ارضوري�   ذلك    ا وال 

ممكناً   صحيحاً  احلياةفلعلَّ   ،وال  يف  وكلَّ   كم  نيام  تعتقدونه الدنيا  ام 

كم اهللا به كام ذكرتم عنه تعاٰىل اهللا عن أو أضلَّ   وتلبيساً   يكون حماالً 

 .كبرياً  اذلك علو� 

إالَّ  يلزم  ما  اعتقادكموهذا  واعتقد  بقولكم  قال  من  ا وأمَّ   ، 

أنَّ  يعتقدون  الذين  املسلمني  من  من   غريكم  غاية  أكمل  عٰىل  اهللا 

و فإهنَّ العدل  أنَّ   ماحلكمة  عدم    يعلمون  يقتيض  وحكمته  عدله 

 يظلمهم. التلبيس عٰىل عباده ويمنعه سبحانه أنْ 

ة وكّل ا أنتم أهيُّ وأمَّ  من وصف اهللا تعاٰىل بذلك واعتقد    ا املجربِّ

  ه سبحانه قادر عٰىل كلِّ س عليهم وعلم أنَّ لبِ العباد ويُ   ه يضلُّ فيه أنَّ 

بيشء من    ]]٧ يثق /[[ص  ائل املجرب أالَّ ه يلزم هلذا القفإنَّ   ،مقدور

 .عقائده وال أحواله وال ظنونه وال شكوكه

لكلِّ  ظهر  أنَّ   فقد  من    عاقل  يشء  إٰىل  هلم  طريق  ال  ة  املجربِّ

ة وال املكتسبة وال إٰىل معرفة الثواب وال الرشائع ما العلوم البدهييَّ 

اعتقادهم عٰىل  إمَّ وأهنَّ   ،داموا  مم  أو  العقول  ناقصوا   ،كابرونا 

ة أو عٰىل ا تقيَّ رونه من األديان إمَّ ظهِ الذي يُ   وأنَّ   ،م ال دين هلموأهنَّ 

 ة.غري قاعدة مرضيَّ 

 :قال اخلوارزمي وهو من أعيان علامء اإلسالم يف كتابه الفائق

فإنَّ فأمَّ  ة  املجربِّ كفَّ   ا  القضاة حكٰى عن    وإنَّ   ،روهم شيوخنا  قايض 

عيلٍّ  أيب  قالأنَّ   الشيخ  كافر املجرب  :ه  شكَّ   ،  فهو    ومن  كفرهم  يف 

 رشح تصديق ذلك القول وحتقيقه. ثمّ  ،كافر

ة أهنَّ  ه جيوز من اهللا  م يعتقدون أنَّ ومن طرائف ما تعتقده املجربِّ

لني واملالئكة  جيمع األنبياء واملرَس  يف عقوهلم مع عدله وحكمته أنْ 

فيُ املقرَّ  الصاحلني  وعباده  األخلِّ بني  والعذاب  اجلحيم  يف  ليم  دهم 

اآلبدي الكُ   ،نأبد  واملنافقني  فَّ وجيمع  والزنادقة  وامللحدين  ار 

وُخي  والشياطني  اجلنَّلِّ واألباليس  يف  اآلبديندهم  أبد  والنعيم   ،ة 

  وركبوا يف ذلك مكابرةً  ،منه وعدالً  ذلك يكون إنصافاً  وزعموا أنَّ 

 . وجهالً 

مثل    ولعلَّ  أوجب  نقص  عقوهلم  يف  سلف  للمجربة  كان  قد 

االعت اخلل  ،قادهذا  مقلِّ وجاء  وحمب�   داً ف  وُس   اللسلف  ة  نَّللمنشأ 

فأيِّ   فإنْ   ،اآلباء كذلك  ذلك  للمتأخِّ   كان  األحبَّ عذر  من  اء رين 

باع السلف واآلباء عٰىل الضالل يف أمر ال خيفٰى عٰىل واألبناء يف اتِّ 

 ؟أدنٰى العقالء

بقوهلا  وإنْ  قصدت  ة  املجربِّ اهللا    نَّ إ  :كانت  فعل  من  أفعاهلم 

وأهنَّ ت فيهم  ما عاٰىل  عٰىل  العقالء  يلومهم  ال  بحيث  منها  بريئون  م 

وحتَّ  والعدوان  والظلم  والفضائح  القبائح  من  منهم  ٰى  يقع 

منهم القبول  ترك  يف  األنبياء  غري    ،يعذرهم  يف  للمجربة  كان  فقد 

متَّ  أنْ اهللا  كلَّ   سع  أرادوه  يعبدوا  يقر   ،من  ما  أحسن  يف  ؤما  ونه 

ُرومَ   : كتاهبم
َ
د

َ
ق حَ ا  اَهللا  رِِه ق�  ا 

ْ
د

َ
هذا   ،]٧٤  :[احلّج   ق كان  وال 

 وال جزاء إلحسانه ونعمته. ،قدر جاللته وعظمته

كُ و يف  رأيت  ما  طرائف  أنَّ تُ من  عنهم  وسمعته  ة   بهم  املجربِّ

أفعاهلم منهم صار العباد رشكاء اهللا تعاٰىل،   متٰى اعتقدوا أنْ   :قالوا

كلُّ  األفعال  يكون  أن  هللا  التعظيم  آد  -ها  فاقتٰىض  بني  م  من 

 من اهللا.  -]] وغريهم ٨ [[ص/



 اجلرب) ١٢٢/ ( اجليم حرف   ............................................................................................................. ١٤٦

القومأهيُّ   :فأقول سوَّ سوَّ   ،ا  كام  وجوهكم  اهللا  ما د  وجه  دتم 

  مذكوراً  رشكة يكون لعبد مل يكن شيئاً   أّي  ،وهبكم اهللا من البصائر

العدم بعد  اهللا  أنْ   وأّي ؟  فأوجده  يف  هللا  خسائس نتَ يُ   تعظيم  سب 

ل  املَلِك يتكمَّ   أنَّ العقول تشهد  ومتٰى كانت    ؟العبيد ورذائلهم إليه 

مهَّ   بأنْ  كهمَّ يكون  عبدهته  تدبري  مثل  وتدبريه  عبده  نسبة    وأّي   ؟ة 

حتَّ  عبده  وحقارة  اهللا  جاللة  يتكمَّ بني  أفعاهلم  ٰى  بنسبة  سبحانه  ل 

 ؟ القارصة وتدبرياهتم الناقصة إليه

ويتفوَّ  يفهمونه  ما  عجيب  أنْ ومن  به  هلم  هون  فونا  عرِّ   :يقال 

رشيكاً ا  نَّ إ  :بقولكممرادكم   يصري  ما   فإنْ   ؟هللا  لعبد  أردتم 

عيتموه من الكسب فأنتم قد أثبتم الرشكة عٰىل قولكم بني العبد ادَّ 

ذلك إٰىل  منكم  ذهب  من  عند  اهللا  عن    حالٍ   فأليِّ   ،وبني  عدلتم 

قول من يقول إٰىل  أنفسكم وعدتم   العبد مستقلٌّ   إنَّ   :اإلنكار عٰىل 

الفعل    ،بالفعل جيعل  و  مشرتكاً ومل  تعاىلٰ بينه  اهللا  من  وأمَّ   ؟بني  ا 

أنَّ  م وسيأيت من  ه ال فاعل سوٰى اهللا تعاٰىل فقد تقدَّ ذهب منكم إٰىل 

 . ة أبداً اجلواب له ما ال يقدر عٰىل دفعه بحجَّ 

ه إذا انفرد عٰىل أهل العدل التمويه منكم بأنَّ   قصدتم بالردِّ   وإنْ 

 ،ك يكون رشكةذل  فعاهلم أنَّ اهللا تعاٰىل بأفعال نفسه وانفرد العباد بأ

أنَّ  عرفنا  أنَّ   فام  يقتيض  واألعامل   العقل  األحوال  يف  االنفراد  مع 

كلِّ  انفراد  حال  يف  األفعال  تلك  يف  رشكة  بفعله  يكون   ،فاعل 

ممَّ  هذا  ما كان  توفيقكم وفساد طريقكم  ينسبه عاقل  ولوال سوء  ا 

نفسه. أنَّ   وإنْ   إٰىل  من  كان مرادكم بطريق  يقع  الربِّ العبد  فعل   ،ه 

فكَّ  عرفتم  فلو  أبداً أنَّ  رتم  يقع  ال  فاعل    ،هذا  فعل  يكون  وكيف 

 ؟ لذاته وهو اهللا سبحانه كفعل فاعل لغريه وهو العبد

العبد يقع منه فعل مثل    أنَّ   -وهو تقدير ال يقع    -ولو قدرنا  

 يكون رشيكاً   فعل اهللا تعاٰىل ما اقتٰىض كونه يفعل مثل فعل اهللا أنْ 

تعاىلٰ  املتفرِّ العقال  فإنَّ   ،هللا  يف  ء  نجد  واملتقاطعني  واملنفردين  قني 

وقاطعوه فارقوه  من  أفعال  مثل  يف   ،أفعاهلم  التامثل  اقتٰىض  وما 

األحوال من  بحال  بينهم  الرشكة  هذا    ،األفعال  من  اهللا  عافاكم 

 االختالل.

ه متٰى اعتقدوا  م يذكرون أنَّ ومن طرائف ما رأيت للمجربة أهنَّ 

ي  أنَّ  أنْ العباد  عٰىل    باختيارهم كان ذلك دليالً   وا شيئاً يفعل  قدرون 

 . املعايص  ]]٩عجز اهللا حيث يقع منهم ما ال يريد من /[[ص 

من    :فأقول أمرضتموه  ما  يداوي  طبيب  إٰىل  أحوجكم  ما 

عجز    أّي   ؟نجيل هذه الظلمة عن بصائركمتوإٰىل متٰى ال    ،عقولكم

املوٰىل    يكره   العبد ما  سواء فعل  يلحق باملالك إذا كان عبده خمتاراً 

أنَّ   ،بُّ أو ما ُحيِ  أراد املوٰىل قهر عبده قهره أو موته  ومن املعلوم  ه لو 

 ؟ مقاهرة أو مغالبة للعبد وأّي  ؟عجز هاهنا للموىلٰ  فأّي  ،أماته

يدلُّ وممَّ  أيضاً   ا  ذلك  يف  غلطهم  أنَّ   كلَّ   أنَّ   عٰىل  يعلم    عاقل 

 اً يد الضعيف مظهريكون اليهودي الوح  سلطان اإلسالم يؤثر أنْ 

فإنَّ   ،لإلسالم هذا  السلطان  ومع  يريد  ما  خالف  عٰىل    ، اليهودي 

يدلُّ  عٰىل    وال  اليهودي  قهر  عن  اإلسالم  سلطان  عجز  عٰىل  ذلك 

اإلسالم أنَّ   ،إظهار  عاقل  يعتقد  بقاء   وال  ألجل  عاجز  السلطان 

 ذلك اليهودي عٰىل إظهار كفره. 

السلطان إذا    نَّ عاقل يعلم أ  كلَّ   أنَّ   عٰىل غلطهم أيضاً   ا يدلُّ وممَّ 

مملوكاً  أقطاعاً   أقطع  له  له  مكَّ   :وقال  األقطاع قد  هذه  يف  نتك 

مدَّ والرعيَّ  عندية  معلومة  جازيتك    فإنْ   ، ة  إليهم  أحسنت 

فمٰىض اململوك إٰىل أقطاعه   ، أسأت إليهم عاقبتك  وإنْ   ،باإلحسان

  ذلك   أفيكون   ،وسار فيهم بخالف ما يريد السلطان  ،ةفظلم الرعيَّ 

ومؤاخذته ع  ليالً د اململوك  عزل  عن  السلطان  عجز    يشّك أوَ ؟  ٰىل 

نها ة التي عيَّ ٰى يأيت وقت املدَّ صرب السلطان عٰىل ذلك حتَّ   عاقل أنَّ 

ة  عٰىل قوَّ   ا يدلُّ للمجازاة عٰىل اإلحسان أو املؤاخذة عٰىل العصيان ممَّ 

واتِّ  السلطان  إنَّ قدرة  حيث  اإلمكان  تعجيلساع  عٰىل  يقدر   ه 

والن القدرةاملؤاخذة  مع  ويصرب  يدلُّ   ؟قمة  ما  جعلوا  عٰىل    فكيف 

دليالً القوَّ  القدرة  وسعة  العجز  ة  عٰىل  وكلَّ ؟  هلم  اهللا  عاقل   أعاذنا 

 من مثل جهلهم السخيف النازل.

أهنَّ  ة  هم  عون االعرتاف بصدق نبيِّ م يدَّ ومن طرائف أمر املجربِّ

العتذار    ناً  متضمِّ إالَّ وقد اعتربت القرآن فام رأيت    ،وثبوت كتاهبم

بأهنَّ فَّ الكُ  القيامة  يوم  اهللا  إٰىل  والظاملني  أضلَّ ار  اهللام  غري  وما   ،هم 

أحداً  له  وجدت  وقال  تعاٰىل  اهللا  إٰىل  اعتذر  ربِّ   :منهم  أنت   ،يا 

معصيتك علينا  طاعتك  ،قضيت  عن  منعتنا  يوم  فإنَّ   ،وأنت  يف  ه 

األُ  ينكشف  كشفاً القيامة  يبقٰى    واضحاً   مور  شبهةال   وما  ،فيها 

أنَّ أقرُّ   م تارةً  أهنَّ نراهم إالَّ     :املعايص منهم فقالوا  وا 
َ
 َر��ن

َ
ن
ْ
رِج

ْ
خ

َ
ا  ا أ

 َص   ]]١٠[[ص  /
ْ

ْعَمل
َ
� 

ُ
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َ
ن�ا �

ُ
ِي ك

�
ْ�َ ا�

َ
 غ

ً
  ، ] ٣٧  [فاطر:  اِ�ا

وقالوا وهم    ،عمل غري الذي كنت تعملتنا فارجعنا  ربَّ   :وما قالوا

النار رِ َر��نَ   :يف 
ْ
خ

َ
أ نَ ا 

ْ
هَ ج

ْ
ِمن نَ ا  ا 

ْ
ُعد  

ْ
إِن

َ
ظَ ف ا 

�
إِن

َ
ف   ا 

َ
  �ا�ُِمون

قالوا  ،]١٠٧  [املؤمنون: بعضهم،  عدت  فإنْ   :وما      :وقال 
�

رَب

َص   �ارِْجُعوِن    
ُ

َمل
ْ
�

َ
أ  

�
َع�

َ
ِ�يمَ ل  

ً
ُت اِ�ا

ْ
تََر�  ٩٩  [املؤمنون:  ا 

قال   ،]١٠٠و صاحلاً لعلَّ   :وما  تعمل  أنت  ك  تركت   :وقال،  فيام 
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ْ
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َ
� ُت 

ْ
ن
ُ
طت يف ما فرَّ   :وما قال  ،]٥٦  [الزمر:  �ك

 .جنبي

شيئاً  فعلوا  ما  العباد  كان  التحرسُّ فممَّ   ،وإذا  هذا  والتفريط  ن   

الباكون   ؟والتقصري ويبكي  النادمون  يندم  ماذا  هذا   ومثل  ؟وعٰىل 

أنَّ   ومن العجب أنَّ   ،كثري  يف كتاهبم أضلَّ الشيطان يعرتف هلم  هم ه 

بذلك  ،هموغرَّ  عليه  هلم  اهللا  من نزِّ ويُ   ،ويشهد  الشيطان  هون 

 وال يقبلون شهادة اهللا تعاٰىل عليه. ،اعرتافه

كثريةأمَّ  مواضع  يف  فهو  الشيطان  اعرتاف  قوله  ،ا     :منها 
�
إِن

 َ
ْ
ا� َد 
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ُ
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ُ
ا شهادة اهللا هلم وأمَّ ،  ]٢٢  براهيم:إ[  تَل

يْطَ :  فهو يف مواضع منها قوله تعاىلٰ   ،عليه بذلك
�
 ا�ش

َ
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َ
ل  َسو�

ُ
ُهْم  ان

 ٰ
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�
ْ
�
َ
ُهْم  َوأ

َ
�  �   ّشهادتهفردُّ   ،] ٢٥  د:[حمم اهللا  عٰىل  هوا ونزَّ   ،وا 

وغرورهم بضالهلم  اعرتافه  عن  أضلَّ   ،الشيطان  ما  إالَّ وقالوا   هم 

 اهللا.

يدلُّ  بام  القيامة  يوم  أعذارهم  من    ومن طرائف  اهللا  تنزيه  عٰىل 

قوهلم عباده  طَ َر��نَ   :أفعال 
َ
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فلو كان هؤالء  ، ]٦٨و ٦٧ حزاب:[األ �ك

هم يف الدنيا هو اهللا وحده ما  الذين أضلَّ   قد وجدوا يوم القيامة أنَّ 

ا عىلٰ كانوا  به  ادَّ   عرتفوا  وال  وكربائهمأنفسهم  ساداهتم  عٰىل    ، عوه 

أنَّ   ثمّ  هلم فعٰىل من يدعون    اهللا تعاٰىل هو املضلُّ   لو كانوا قد علموا 

 ؟ومن يلعنون

   :ومن طرائف أعذارهم الدالَّة عٰىل تنزيه اهللا تعاٰىل قوهلم
َ
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َواإل ن�  ِ

ْ
ا� ِمَن   ا 

ْ
َعل

ْ َ
� ِس 

ْ
دَ ُهمَ �

ْ
ق
َ
أ َت 

ْ َ
� ا  اِمنَ ا 

 
َ
ون

ُ
ِلَ�  ِ�َك

َ
ْسف

َ ْ
األ ِمَن  علموا    نْ فإ  ،] ٢٩  لت:[فّص   �ا  قد  كانوا 

  ، موعٰىل من هذا التظلُّ   ،هم فمن جيعلون حتت أقدامهماهللا أضلَّ   أنَّ 

 ؟ ن هذا التأملُّ وممَّ 

أيضاً  أعذارهم الدالَّة  اهللا سبحانه عن    ومن طرائف  عٰىل تنزيه 

قوهلأ  عبيده   َومَ   :مفعال 
َ
ن
�
ل

َ
ض

َ
أ   ا 

َ
ِرُ�ون

ْ
ُمج

ْ
ا�  

�
إِال   �ا 

يوم    ،]٩٩ [الشعراء: وأقواهلم  أعذارهم  هذه  كانت  ف  كَش تُ فإذا 

وُحت  األخبارقَّ األرسار  بذلك  فهالَّ   ،ق  الدنيا  يف  ة  املجربِّ اعتذرت   

أنْ  يريدون  ما  األعذار  من  اآلن  القيامة  وقالوا  يوم  ولو    ؟ يقولوه 

أعامهل اهللا  كانت  من  تعاٰىل  ك   م  سبحانه  إليه  اعتذروا  قد  انوا 

أنت منعتنا من    ،نايا ربَّ   :أو كان يعتذر به بعضهم ويقولون  ،بذلك

فينا الظلم والعدوان كتابكم    فإنَّ   ؟ذنب لنا  فأيّ   ،اإليامن وخلقت 

أنَّ  حتَّ   يشهد  وجيحدونه  اهللا  يكابرون  اخلالئق  يقولوابعض   :ٰى 

 ََر��ن مَ َواِهللا   ا 
ُ
ك �ِ�َ   ن�ا ا  ِ

ْ
��ُ  �  فقال  ،]٢٣  نعام:أل[ا :   ُظْر

ْ
ا�

 ٰ
َ َ

� بُوا 
َ
ذ

َ
ك  

َ
يْف

َ
ِسِهمْ ك

ُ
ف
ْ
�
َ
أ    كتاهبم ،  ]٢٤  نعام:[األ يف   : وقال 

 َم
َ
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َ
�  

َ
ون

ُ
ِلف

ْ َ
� ٰ

َ َ
� ُهْم 

�
�
َ
أ  

َ
َسبُون

ْ َ
َو� ُ�ْم 

َ
ل  

َ
ون

ُ
ِلف

ْ َ
� ءٍ ا  ْ َ

�    

لو كان  ؟  بفمن أقدم عٰىل هذه املكابرة هللا بالكذ  ،]١٨  [املجادلة:

وكان    ،اهللا تعاٰىل فعل ذلك ما كان حيتاج إٰىل هذه املكابرة  أنَّ   يعلم

 . أنت فعلت ونحن ما فعلنا شيئاً  ،يا ربِّ  :يقول له يقدر أنْ 

تعاىلٰ و  ]]١٢[[ص  / قوله  ذلك  طرائف      :من 
َ

يْف
َ
ك ُظْر 

ْ
ا�

 ٰ
َ َ

� بُوا 
َ
ذ

َ
ِسِهمْ ك

ُ
ف
ْ
�
َ
أ  ،   ُّتعجُّ   يدل أهنَّ عٰىل  أنكروا  كيف  منهم  م به 

عليهمف  ،أرشكوا وقضاه  الرشك  فيهم  فعل  الذي  هو  كان   ،لو 

يتعجَّ فممَّ  كان  عٰىل   وإنْ   ؟بن  القيامة  يوم  قهرهم  الذي  هو  كان 

فهل كان يقع من أحكم احلاكمني وأعدل   ،هذا اجلحود واإلنكار

أنَّ  يتعجَّ العادلني  فيهمه  فعله  الذي  وهو  منهم  يكون ؟  ب  وهل 

ة من  اهللا عامَّ تعاىلٰ   ؟نفسه  من  ب عٰىل قوهلم إالَّ التعجُّ   سلكته املجربِّ

 سوء املسالك وعظيم املهالك.

ة ما تضمَّ   ومن طرائف ما يدلُّ  نه كتاهبم عٰىل بطالن قول املجربِّ

قوله َجزَ   :يف 
َ
ف  

ً
دا ُمتََعم�  

ً
ِمنا

ْ
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ْ
تُل

ْ
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َ
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ً
  �ابا

املؤمن وقضاه وقهر عليه  فإنْ ،  ]٩٣ [النساء:  ،كان هو الذي قتل 

يتهدَّ  وملن  يغضب  من  ويلعنفعٰىل  قوله  ؟د     :وكذا 
َ
ون

ُ
آَسف ا  م�

َ
ل
َ
ا  ف

 
َ
ن
ْ
م

َ
تَق

ْ
ُهمْ ا�

ْ
ِمن أغضبونا  ،]٥٥  [الزخرف:  ا  هو    ،يعني  كان  فلو 

 فمن أغضبه  الَّ وإ ،أغضب نفسه الذي فعل أفعاهلم لكان هو الذي

ة وما أسخفه. ؟وآسفه  فام أقبح قول املجربِّ

املحمود عبد  أهيُّ   :قال  ةواهللا  املجربِّ أنْ إينِّ   ،ا  لكم  أستقبح    

جتحدوا حقوق اهللا عليكم وإحسانه إليكم وترتكوا ما يلزمكم من  

ألُ  العبوديَّ هيَّ ولالتعظيم  من  جيب  وما  خدمتهته  يف   اهونزِّ وتُ   ،ة 

وسكم  أنف أضلَّ والشيطان  ومن  وكرباءكم  اجلنِّ ساداتكم  من   كم 

وتُ  واملجرمني  والرذائل ؤربِّ واإلنس  واملعايص  الكفر  من  وهنم 

إٰىل اهللا   بوا معه كم وتأدَّ ال تفعلوا واستحيوا من ربِّ   ،وتنسبوها 

املعاد يوم  قبل  هذا االعتقاد  من  إليه  َعْن   هفإنَّ   ،وتوبوا  التَّْوَبَة  َيْقبَُل 

ابِنيَ وُحيِبُّ  ،ِدهِ ِعبا  ين.كم عٰىل خطر عظيم يف الدنيا والدِّ فإنِّ  ، التَّوَّ
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ة وسائر من عرف حالكم من أهل  وقد شمت بكم أهل الذمَّ 

بالعدل هللا  الشاهدة  هلم  ،امللل  مضحكة  دتم  وزهَّ   ،ورصتم 

إليكم بام ذكرمتوه عن اهللا  أعداءكم يف اإلسالم وصاروا يعتذرون 

يضلُّ  كونه  لكم  ، عباده  من  ربُّ   :ويقولون  خيلينا  نتَّ ما  ما  كم  بع 

ة ومجاعة من أهل وإذا خال أهل الذمَّ   ،تريدون ونقبل ما تشريون

عليكم  و  ]]١٣بكم يستهزءون /[[ص    العدل يف جمالسهم فكثرياً 

 : اج حيث يقولابن احلجَّ  رُّ وهللا دَ  ،يضحكون

بباطل املجربِّ  جيادلون     ون 

القرآن   يف  جيدونه  ما    وخالف 

اإل  لُّ ك أضلَّ مقالتها     ني له 

هناين  عنه  كان  ما    وأرادين 

ربُّ  آمنوا أيقول  للخالئق     ك 

وُجي   العصيانجهرا  عٰىل    ربهم 

فتعوَّ   صحَّ   إنْ  ربِّ ذا  من     كمذوا 

تعوُّ   الشيطان وذروا  من    ذكم 

تُ   ما  طرائف  قوله  كثِ ومن  ألنفسها  به  االحتجاج  ة  املجربِّ ر 

   : تعاىلٰ 
َ

�ُْسئَ ال م�   َ� 
ُ

 ل
ْ
ف

َ
�   ا 

َ
ون

ُ
�ُْسئَل ْم  وَهُ  

ُ
 ،]٢٣  نبياء:[األ  �َعل

عذراً  ذلك  يف  هلم  أرٰى  حجَّ   وما  َيْفَعُل   هألنَّ   ،ةً وال  َعامَّ  ُيْسئَُل   ،ال 

األفعال التي يفعلها   إنَّ   :م يقولونألهنَّ   ،وكذلك يقول أهل العدل

أنَّ   ،ه ال يسأل عنها سبحانه فإنَّ  أين ثبت  املنكرة  أفعال العباد    فمن 

ي عياناً التي  منهم  اهللا أهنَّ   ومشاهدةً   قع  من  واقعة  باطن احلال    ، ا يف 

منزَّ   وأنَّ  عنها عباده  حيتجُّ حتَّ   هون  وظلمهم ٰى  لكفرهم  ون 

بقوله    :وقبائحهم 
َ

 ال
ُ

َعل
ْ
ف

َ
� ا  َ�م�  

ُ
�ُْسئَل    أشار   ثمّ ؟ من  وإٰىل 

  :  بقوله
َ
ون

ُ
ة ال فاعل سوا  �وَُهْم �ُْسئَل فمن هم   ، هوعند املجربِّ

 ؟ لونئَ سن يُ الذي

به من   ما خيتصُّ  أنَّ  وحتقيقاً  وهذا الكالم املحكم يشهد ترصحياً 

عنها يسأل  ال  فإهنَّ   تصُّ خيوما    ،األفعال  األفعال  من  عباده  م به 

ألفعال عباده كأفعال نفسه    ولو كان هو فاعالً   ، لون عن ذلكئَ سيُ 

   الكانت متساوية يف أهنَّ 
َ

 ال
َ
ا � م�

َ
� 

ُ
  �ُْسئَل

ُ
َعل

ْ
وهذا    ،يعهاعن مج  ف

 واضح ملن كان له أدنٰى عقل وسلم من ظلمة اجلهل.

كثري   يعتمد  الذي  بينهم  الشائع  ة  املجربِّ أخبار  طرائف  ومن 

ويشهد العقل   ،هموقد رووه وسربوه وسطروه عن نبيِّ   منهم عليه

أنَّ  أحدنبيَّ   واالعتبار  منه  سمعه  وال  قاله  ما  قاله   ،هم  كان  ولئن 

اهللا قبض من  م ذكروا أنَّ وهو أهنَّ  ،ذكرونهتأويل غري ما يليكون له 

ذرّ  آدم  وقاليَّ ظهر  أُ   :ته  وال  النار  إٰىل  قبضة    ،بايلهؤالء  وقبض 

 بايل.ة وال أُ هؤالء إٰىل اجلنَّ :خرٰى وقالأُ 

ة  ين يف عدَّ وقد ذكر الغزايل احلديث يف كتاب إحياء علوم الدِّ 

الرجاء   ذكور يف كتابملا  ]]١٤فمنها يف الكتاب /[[ص    ،مواضع

واخلوف يف أواخر قول الغزايل بيان أقسام اخلوف باإلضافة إٰىل ما 

منه وقسوته    ،خياف  بعباده  اهللا  رمحة  عدم  تشبيه  يف  الغزايل  فقال 

وقلَّ  لفظهعليهم  هذا  ما  هبالكهم  مباالته  ُخي   إنَّ   : ة  ال  السبع  اف 

  ، وهيبته جلناية سبقت إليه منك بل لصفته وبطشته وسطوته وكربه  

يبايلوألنَّ  وال  يفعل  ما  يفعل  يتأملَّ   فإنْ   ،ه  وال  قلبه  يرق  مل    قتلك 

بل    ،عٰىل روحك  عليك وإبقاءً   ك مل خيلك شفقةً خالَّ   وإنْ   ،بقتلك

بل إهالك    ،تاً كنت أو ميِّ   ايلتفت إليك حي�   من أنْ   أنت عنده أخّس 

إذ ال يقدح ذلك   ،ألف مثلك وإهالك نملة عنده عٰىل وترية واحدة

سبعيته عامل  وسطوته  يف  قدرته  من  به  موصوف  هو    َوِهللاِ ،  وما 

 ٰ
َ ْ

�
َ ْ
األ  

ُ
َمثَل

ْ
باملشاهدة ]،  ٦٠[النحل:    ا� عرف  عرفه  من  ولكن 

أنَّ  الظاهرة  املشاهدة  من  وأجٰىل  وأوثق  أقوٰى  هي  التي  ه  الباطنة 

قوله يف  اجلنَّ  :صادق  إٰىل  أُ هؤالء  وال  وال    ،بايلة  النار  إٰىل  وهؤالء 

موجب  ،بايلأُ  من  باالستغناء ويكفيك  املعرفة  واخلوف  اهليبة  ات 

 وعدم املباالة.

اه  رمحك اهللا إٰىل هذا اخلرب الذي قد تلقَّ   انظر  :قال عبد املحمود

بالقبول والفضل  بالعقل  املوصوف  الشيخ  كفاه ذلك   ثمّ   ،هذا  ما 

وما أدري كيف التبس بطالن    ،ه يعلم ذلك بالباطنعٰى أنَّ ٰى ادَّ حتَّ 

اخل وعٰىل  هذا  عليه  املذاهبرب  األربعة  العقالء   وكلُّ ،  هؤالء 

أنَّ  وعقائدهم  مللهم  اختالف  مع  أرحم   جممعون  تعاٰىل  اهللا 

أنَّ   ،الرامحني املسلمون  أنَّ   وشهد  يشهدون  أرحم   األنبياء  اهللا 

ِفْر ِ� :  فمن ذلك يف كتاهبم قول موسٰى    ؟الرامحني
ْ
رَب� اغ

نَ 
ْ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
 عراف:[األ �َت أ

يوسف  ،  ]١٥١ قول  ذلك  ُ�ْم  :  ومن 
َ
ل اُهللا  ِفُر 

ْ
غ

َ
� َْوَم  ا�ْ

  �َ اِ�ِ ا�ر� رَْحُم 
َ
أ قول ،  ]٩٢  [يوسف:  �وَُهَو  ذلك  ومن 

َ�  :    وبأيُّ  اِ�ِ ا�ر� رَْحُم 
َ
أ َت 

ْ
ن
َ
َوأ  � �

ا��  َ�ِ َ�س�  
�

�
َ
  �أ

أنَّ صدَّ   فكيف،  ]٨٣  اء:نبي[األ املذاهب  األربعة  هؤالء  هم نبيَّ   ق 

أرحم  عن  ويقول  اهللا  عن  الرمحة  يف  العظيمة  الصفة  هبذه  يأيت 

خلقاً نَّ إالرامحني   خلق  فيام    ه  يعصونه  وال  مٰىض  فيام  يعصوه  مل 

يف أنفسهم كام زعمت   مل جيعل هلم اختياراً و ]]١٥يستقبل /[[ص 

ة كلَّ   ،املجربِّ مبل  يقع  فإنَّ ام  منهنهم  ليُ   ثمّ   ،ه  النار  إٰىل  هبم  عذِّ حيملهم 
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  نَّ إ  ؟بايلهؤالء إٰىل النار وال أُ   : ويقول  ،عٰىل غري الذنب أبد اآلبدين

 . هذا ال يليق ذكره من رحيم فكيف من أرحم الرامحني

عٰىل بطالن هذا اخلرب ما رواه هؤالء القوم يف صحاحهم    ويدلُّ 

 .عن ثقات رجاهلم

مَ  َذلَِك  اْحلُ َفِمْن  َرَواُه  ِيف  ا  ِحيَحْنيِ (َميِْديُّ  الصَّ َبْنيَ  ِيف    )اْجلَْمِع 

وَ  اْحلَاِدي  ْبِن  اْحلَِديِث  ُعَمَر  ُمْسنَِد  ِيف  ُمْسلٍِم  إِْفَراِد  ِمْن  يَن  اْلِعْرشِ

َرُسوِل    :َقاَل   ،اْخلَطَّاِب  َعَىلٰ  َم  ِمَن   ،بَِسبٍْي   اهللاِ  ُقدِّ اْمَرَأٌة  َفإَِذا 

َتْسَعٰى  بِْي  َوَجَدْت   السَّ َصبِي� إَِذا  بِبَْطنَِها   ا  َفَأْلَصَقتُْه  َأَخَذْتُه  بِْي  السَّ ِيف 

َرُسوُل    ،َأْرَضَعتْهُ وَ  َلنَا  َطاِرَحًة  :  اهللاِ  َفَقاَل  املَْرَأَة  َهِذِه  «َأَتَرْوَن 

النَّارِ  ِيف  وَ   :ُقْلنَا،  »؟َوَلَدَها  َتْطَرَحهُ وَ اهللاِ  َال  َال  َأْن  َعَىلٰ  َتْقِدُر  ، ِهَي 

 َأْرَحُم بِِعبَاِدِه ِمْن َهِذِه املَْرَأِة بَِوَلِدَها». اهللاُ «اهللاِ:  َقاَل َرُسوُل فَ 

املحمود عبد  يرو  :قال  اهللا    يمن  وصف  يف  اخلرب  هذا  مثل 

هؤالء إٰىل النار   :ينقل  ق قائالً صدِّ تعاٰىل هبذه الرأفة والرمحة كيف يُ 

 ؟ بايل عٰىل ما فرسوهوال أُ 

ِحيَحْنيِ ( يُّ ِيف اُه اْحلَُمْيدِ َوِمْن َذلَِك َما َروَ  َأْيضًا ِيف  )اْجلَْمِع َبْنيَ الصَّ

ِمْن  ُهَرْيَرَة  َأِيب  ُمْسَنِد  ِمْن  َعَلْيِه  اُملتََّفِق  ِمَن  َعَرشَ  اِدَس  السَّ اْحلَِديِث 

«إِنَّ : َقاَل   ، َعِن النَِّبيِّ   ،َعْن َأِيب ُهَرْيَرةَ  ، َحِديِث َعَطاِء ْبِن َأِيب ِرَياٍح 

َرْمحَ   ِهللا وَ ِماَئَة  نِّ  اْجلِ َبْنيَ  َواِحَدًة  َرْمحًَة  ِمْنَها  َأْنَزَل  وَ ٍة  ْنِس  اْلَبَهاِئِم اْإلِ

وَ   ، اْهلََوامِّ وَ  َيَتَعاَطُفوَن  وَ َفِبَها  اَمحُوَن  َيَرتَ َعَىلٰ ِهبَا  اْلَوْحُش  َتْعِطُف  ِهبَا 

َر وَ   ، َوَلِدَها    ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة».ِهبَا ِعَبادَ   ِتْسِعَني َرْمحًَة َيْرَحمُ ِتْسعًا وَ اُهللا  َأخَّ

أهيُّ   :قال عبد املحمود  :ا العاقل هذه صفة من يقولفهل ترٰى 

 ؟ بايلهؤالء إٰىل النار وال أُ 

ِيف   اْحلَُميِْديُّ  َرَواُه  َما  َذلَِك  ِحيَحْنيِ (َوِمْن  الصَّ َبْنيَ  ِيف    )اْجلَْمِع 

وَ  اِدِس  السَّ ِ اْحلَِديِث  املْ َبْعَد  يَن  إِ اْلِعْرشِ ِمْن  ُمْسنَِد اَئِة  ِمْن  ُمْسلٍِم  ْفَراِد 

ُهَرْيَرةَ    ]] ١٦/[[ص    اهللاَ  «إِنَّ  :  اهللاِ  َقاَل َرُسوُل    :َقاَل   ،َأِيب 

اْلِقيَاَمةِ  َيْوَم  آَدمَ   :َيُقوُل  اْبَن  َتُعْدِين   ،َيا  َفَلْم  َربِّ   :َقاَل ،  َمِرْضُت    ، َيا 

لِْمَت َأنَّ َعبِْدي ُفَالناً  َأَما عَ   :َقاَل ؟  َأْنَت َربُّ اْلَعاملَِنيَ َكيَْف َأُعوُدَك وَ 

َيا اْبَن    ؟َأَما َعلِْمَت َأنََّك َلْو ُعْدَتُه َلَوَجْدَتنِي ِعنَْدهُ   ؟َمِرَض َفَلْم َتُعْدهُ 

ُتْطِعْمنِي  ،آَدمَ  َفَلْم  َربِّ   :َقاَل ،  اْستَْطَعْمتَُك  ُأْطِعُمَك وَ   ،َيا  َكيَْف 

اْلَعاملَِنيَ وَ  َعلِمْ   :َقاَل ؟  َأْنَت َربُّ  ُفَالٌن  َأَما  َعبِْدي  اْستَْطَعَمَك  َأنَُّه  َت 

َأْطَعْمتَُه َلَوَجْدَت َذلَِك ِعنِْدي؟  َفَلْم ُتْطِعْمهُ  َلْو  َأنََّك  َيا ؟  َأَما َعلِْمَت 

آَدمَ  َتْسِقنِي  ،اْبَن  َفَلْم  َربِّ   :َقاَل ،  اْستَْسَقيْتَُك  َأْسِقيَك   ،َيا  َكيَْف 

اْلَعاملَِنيَ وَ  َربُّ  َتْسِقهِ اْستَ   :َقاَل   ؟َأْنَت  َفَلْم  ُفَالٌن  َعبِْدي  َأَما    ،ْسَقاَك 

 .»؟َعلِْمَت َأنََّك َلْو َسَقيْتَُه َوَجْدَت َذلَِك ِعنِْدي

ا العاقل كيف بلغت رمحة اهللا بعباده  أهيُّ   انظر :قال عبد املحمود

أنْ  كأنَّ   إٰىل  وعطشاهنم  وجائعهم  مريضهم  إٰىل  يصل  ما  ه جعل 

إليه ر  ا أمَّ   ،واصل  كامل  من  وشفقته  هذا  هبم  وعنايته  هلم  محته 

هؤالء إٰىل   :ه قالنَّ إ  :الرحيم  يقال عن هذا الربِّ   أفيليق أنْ   ،عليهم

 ؟ بايلالنار وال أُ 

ِيف   اْحلَُميِْديُّ  َرَواُه  َما  َذلَِك  ِحيَحْنيِ (َوِمْن  الصَّ َبْنيَ  ِيف    )اْجلَْمِع 

اْحلَاِدي  املُ   اْحلَِديِث  ِمَن  َعَليْ َوالثََّالثَِني  َعبِْد  تََّفِق  ُمْسنَِد  ِمْن  ْبِن  اهللاِ  ِه 

َرُسوَل    :َقاَل   ،َمْسُعوٍد  بِتَْوَبِة  هللا    : َيُقوُل   اهللاِ  َسِمْعُت  َفَرحاً  َأَشدُّ 

َعبِْدهِ املُْؤِمِن ِمْن َرُجٍل َنَزَل ِيف َأْرٍض َدِويٍَّة ُمْهلَِكٍة َمَعُه َراِحَلتُُه َعَليَْها  

اُبُه  َطَعاُمُه وَ  َفاْستَيَْقَظ وَ ْأَس َفَوَضَع رَ َرشَ َنْوَمًة  َذَهبَْت َراِحَلتُُه  ُه َفنَاَم  َقْد 

اْلَعَطُش  َأْدَرَكُه  َحتَّٰى  َقاَل   ، َفَطَلبََها  ُكنُْت    :ُثمَّ  الَِّذي  َمَكاِينَ  إَِىلٰ  َأْرِجُع 

َأُموَت  َفَأَناُم َحتَّٰى  َساِعِدِه لِيَُموَت   ، فِيِه  َعَىلٰ  َرْأَسُه  َقَظ  تَيْ َفاْس   ، َفَوَضَع 

اُبهُ وِعنْ  وَرشَ وَطَعاُمُه  َزاُدُه  وَعَليَْها  َراِحَلتُُه  بِتَْوَبِة    َفاهللا   ، َدُه  َفَرحاً  َأَشدُّ 

 . »اْلَعبِْد املُْؤِمِن ِمْن َهَذا بَِراِحَلتِِه ِعنَْدُه َعَليَْها َزاُدهُ 

اِزٍب َرَواُه َأْيضًا اْحلَُميِْديُّ ِمْن ُمْسنَِد َبَراِء ْبِن عَ وَ   ]]١٧[[ص  /

اِدِس ِمْن إِْفَراِد ُمْسلِمٍ ِيف اْحلَ   . ِديِث السَّ

َوَرَوٰى اْحلَُميِْديُّ َأْيضًا َنْحَو َذلَِك ِمْن ُمْسنَِد النُّْعَامِن ْبِن َبِشٍري ِيف  

ِل ِمْن إِْفَراِد ُمْسلِمٍ   . اْحلَِديِث اْألَوَّ

َذلَِك ِيف اْحلَِديِث ا  َأْيضًا َنْحَو  املِْاَئِة  لثَّالِِث َبعْ َوَرَوٰى اْحلَُميِْديُّ  َد 

 .ِمَن املُتََّفِق َعَليِْه ِمْن ُمْسنَِد َأَنِس ْبِن َمالٍِك 

املحمود عبد  يقال   :قال  الغاية كيف  إٰىل هذه  تبلغ رمحته  فمن 

قالنَّ إ  :عنه أُ   :ه  وال  النار  إٰىل  هؤالء    ؟ بايلهؤالء  مناقضة  أقبح  ما 

 م.رهم عٰىل ضالهلوما أطرف استمرا ،األربعة املذاهب يف أقواهلم

عليه وقفت  ما  طرائف  الصحيحني(يف    ومن  بني   )اجلمع 

بن اخلطَّ  إفراد  للحميدي يف مسند عمر  من  الرابع  اب يف احلديث 

  وأنَّ   ،ل من قال بالقدر بالبرصة معبد اجلهنيأوَّ   ن أنَّ مسلم املتضمِّ 

حييٰى بن يعمر ومحيد بن عبد الرمحن احلميدي لقيا عبد اهللا بن عمر  

 ق املعبد اجلهني.ه فصدَّ اب فسأالخلطَّ ا بنا

ُعَمرَ  اْبِن  َعِن  اْحلَِديِث  َأَواِخِر  ْبُن    :َقاَل   ،َوِيف  ُعَمُر  َثنِي  َحدَّ

َأنَ  وُموَسٰى :  َقاَل   اهللاِ  َرُسوَل    اْخلَطَّاِب  آَدُم  َفَقاَل   ،«اْلتََقٰى 

وَ   :ُموَسٰى  النَّاَس  َأْشَقيَْت  الَِّذي  آَدُم  َيا  ِمنَ َأْخَرْجتَ َأْنَت  اْجلَ ُهْم  ،  نَّةِ  

آَدمُ  َلُه  اْصَطَفاَك    :َفَقاَل  الَِّذي  ُموَسٰى  وَ اهللاُ  َأْنَت  َكَالِمِه بِِرَساَلتِِه 

َفَوَجْدُت َقَدَرُه َعَيلَّ َقبَْل َأْن   :َفَقاَل  ،َنَعمْ  :َقاَل ؟ َأْنَزَل َعَليَْك التَّْوَراةَ وَ 

 .»َفَحجَّ آَدُم ُموَسٰى  ،َخيُْلَقنِي



 اجلرب) ١٢٢/ ( اجليم حرف   ............................................................................................................. ١٥٠

ا مِ ْحلَُميِْديُّ َوَرَواُه  َأِيب    ُمْسنَِد  ِمْن  اْحلَِديِث  ِهلََذا  ُطُرٍق  ِة  ِعدَّ ْن 

 .التِّْسِعنيَ ُهَرْيَرَة ِيف اْحلَِديِث اْخلَاِمِس وَ 

املحمود  ]]١٨[[ص  / عبد  عمر    :قال  رواية  استطرفت  قد 

نبيِّ  عن  احلديث  بعضاً ألنَّ   ،همهلذا  بعضه  ينقض  حال    ،ه  ويشهد 

أنَّ نبيِّ  نبيِّ   ،كه ما قال ذلهم  ك هبم هم الذين أمر بالتمسُّ وأهل بيت 

احلديث نكِ يُ  هذا  تصديق  واألقوال ألنَّ   ،رون  األفعال  كانت  إذا  ه 

ة من اهللا وحده وليس ألحد من  عند آدم وموسٰى كام يقوله املجربِّ

و يشء  فيها  شيئاً   نَّ أ عباده  فعال  ما  وموسٰى  أنكر   ،آدم  فكيف 

يقول وكيف    ؟اب موسٰى ف آدم جووكيف تكلَّ ؟  موسٰى عٰىل آدم

؟ ذلك  د  آدم موسٰى ويستحسن حممّ   فحجَّ   :همنبيُّ   د  حممّ 

يُ  إذا  ألنَّ   ، ث بهه قاله أو حتدَّ أنَّ   د  قه عارف بمحمّ صدِّ هذا ال  ه 

اهللا من  وفعله  آدم  فكالم  اهللا  سوٰى  فاعل  ال  وكالم موسٰى   ،كان 

تعاىلٰ  اهللا  من  نبيِّ   فأّي   ،وفعله  من  لقوهلم  آدم    «فحجَّ :  هممعنٰى 

 .اهللا نفسه وغلب نفسه ام يكون عٰىل قوهلم قد حجَّ إنَّ و؟ موسٰى»

أنْ   وإنْ  إٰىل  تتجاهل  ة  املجربِّ الثالثة    إنَّ   :تقول  كانت  قهر  اهللا 

 ،عٰىل ترك الرضا بقضائه وقدره    داً األنبياء آدم وموسٰى وحممّ 

وما يكون قد   ،آدم موسٰى» «فحجَّ : يقول عٰىل أنْ   داً وقهر حممّ 

  اهللا قهره عٰىل أنْ   عوا أنَّ وادَّ   ،همٰىل تكذيب نبيِّ فقد أقدموا ع  ،هحجَّ 

ة بذلك فضيحة يف الدنيا واآلخرة  ،يقول غري احلقِّ   ،وكفٰى املجربِّ

 . وكفانا شامتة هبم بمثل هذا

أنَّ  نبيُّ   فثبت  قاله  ما  عليهوأنَّ   ،هماحلديث  كذب  وكتاهبم    ، ه 

َهوَ َومَ   : نيتضمَّ 
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يُ  الذين  املذاهب  األربعة  هؤالء  من  حسن  حون صحِّ وكيف 

 ؟ عن خليفتهم عمر مثل ذلك يقولوا خلرب أنْ هذا ا

ة واحتجاجات عليهم ]]١٩[[ص /  :حكايات من املجربِّ

 : ومن طريف حماسن حكايات جرت لبعض أهل العدل

وَ  َنبِيِِّهْم  َبْعَد  ْسَالِم  اْإلِ َشيِْخ  َعْن  ُرِوَي  وَ َما  تِِه  ُأمَّ ِيف  َحافِِظ َسيِْفِه 

َأِيب َطالِ  اْلَعْدِل َعنُْه اُه ِيف اْلَقَضاِء وَ فِيَام َحكَ   ٍب  َناُموِسِه َعِيلِّ ْبِن 

اْلَفائِِق  كِتَاِب  ِيف  ُعَلَامِء وَ   ،اْخلُواِرْزِميُّ  ُمجَْلِة  ِمْن  اْخلُواِرْزِميُّ  َهَذا 

املََذاِهِب  ُنبَاَتةَ   :َقاَل   ،اْألَْرَبَعِة  ْبِن  َأْصبََغ  ْبِن   : َقاَل   ،َعْن  َعِيلِّ  إَِىلٰ  َقاَم 

َطالٍِب   َبْعدَ   َأِيب  ِصفِّنيَ   َشيٌْخ  ِمْن  افِِه  َيا    :َفَقاَل   ،اْنِرصَ َنا  َأْخِربْ

امِ  الشَّ إَِىلٰ  َمِسِريَنا  َعْن  املُْؤِمنَِني  بَِقَضاِء    ،َأِمَري  َقاَل ؟  َقَدِرهِ وَ اهللاِ  َأَكاَن 

وَ «وَ :  َعِيلٌّ   اْحلَبََّة  َفَلَق  النََّسَمةَ الَِّذي  وَ   ،َبَرَأ  َمْوطِئًا  َوطِئْنَا    َال َما 

َوا وَ َهبَْطنَا  وَ ِديًا  بَِقَضاٍء  إِالَّ  َتْلَعًة  َعَلْوَنا  يُْخ ،  َقَدٍر»َال  الشَّ ِعنَْد    :َفَقاَل 

َعنَاَي اهللاِ   َشيْئاً   ،َأْحتَِسُب  اْألَْجِر  ِمَن  ِيل  َأَرٰى  َلهُ ،  َما  َا  :  َفَقاَل  َأهيُّ «َمْه 

يُْخ  وَ اهللاُ  َبِل    ،الشَّ َمِسِريُكْم  ِيف  َأْجَرُكْم  َسائُِرونْ أَ َأْعَظَم  ِيف  وَ   ،نَ تُْم 

وَ  فُِكْم  ُفونَ ُمنَْرصَ ُمنَْرصِ َحاَال وَ   ،َأْنتُْم  ِمْن  َحاٍل  ِيف  َتُكوُنوا  تُِكْم َملْ 

وَ  يَن»ُمْكَرِهَني  ُمْضَطرِّ إَِليَْها  يُْخ   ،َال  الشَّ وَ وَ   :َفَقاَل  اْلَقَضاُء  َكيَْف 

َقَضاًء َال :  َفَقاَل   ؟اْلَقَدُر َساَقنَاوَ  َلْو    ؟َحتْامً   َقَدراً ِزمًا وَ «َوْحيََك َظنَنَْت 

َلبََطَل الثََّواُب وَ  َكَذلَِك  َذلَِك  اْألَْمُر  اْلَوِعيُد وَ اْلَوْعُد وَ اْلِعَقاُب وَ َكاَن 

وَ وَ  ِمَن  النَّْهُي  َالئَِمٌة  َيْأِت  وَ اهللاِ  َملْ  وَ ملُِْذنٍِب  ملُِْحِسٍن  َحمِْمَدٌة  َيُكِن َال  َملْ 

مِّ ِمَن املُْحِسنِ َال  املُِيسِء وَ املُْحِسُن َأْوَىلٰ بِاملَْدِح ِمنَ   ، املُِيسُء َأْوَىلٰ بِالذَّ

وَ  اْألَْوَثاِن  َعبََدِة  َمَقاَلُة  وَ تِْلَك  يَْطاِن  الشَّ وَ ُجنُوِد  وِر  الزُّ َأْهِل ُشُهوِد 

َواِب  الصَّ َعِن  وَ وَ   ،اْلَعَمٰى  ِة  اْألُمَّ َهِذِه  ُة  َقَدِريَّ اهللاَ  إِنَّ    ، َجمُوُسَهاُهْم 

أَ  َختْيِ َتَعاَىلٰ  وَ رياً َمَر  وَ   ِذيرًا  َحتْ وَ َهنَٰى  ُيْرسًا  وَ َكلََّف  ُعْرسًا  ُيَكلِّْف  َملْ َملْ 

َمْغُلوبًا وَ  ُمْكِرهًا وَ ُيْعَص  ُيَطْع  َعبَثًا وَ َملْ  َخْلِقِه  إَِىلٰ  ُسَل  الرُّ ُيْرِسِل  َملْ  َملْ 

َامَواِت  السَّ وَ وَ   َخيُْلِق  باطِالً اْألَْرَض  َبيْنَُهام     ،ما 
َ
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يُْخ  وَ وَ   :الشَّ اْلَقَضاُء  ِهبَِام َما  إِالَّ  َنا  ِرسْ َما  اللََّذاِن  «ُهَو :  َقاَل ؟  اْلَقَدُر 

ِمَن   وَ اهللاِ  اْألَْمُر  َقْوَلهُ   ، اْحلُْكُم»َتَعاَىلٰ  َتَال  ٰ   :ُثمَّ  َ�
َ
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يُْخ   ،]٢٣  رساء:[اإل  إِي�اهُ   ]] ٢٠[[ص  /� الشَّ َفنََهَض 

ورًا وُهَو َيُقوُل   :َمْرسُ

بَِطاَعتِهِ  َنْرُجو  الَِّذي  َماُم  اْإلِ     َأْنَت 

ِرْضَوانا    ْمحَِن  الرَّ ِمَن  النُُّشوِر    َيْوَم 

ُمْلتَ  َكاَن  َما  ِدينِنَا  ِمْن    بِساً َأْوَضْحَت 

 

 

إِْحَسانا َجزَ   فِيِه  َعنَّا  َربَُّك    اَك 

َماِم    ومن احلكايات املذكورة ما رواه كثري من املسلمني  َعِن اْإلِ

اِدِق   ٍد الصَّ َنبِيِِّهمْ   َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ ِة  َأنَُّه َقاَل َيْومًا لِبَْعِض    ِمْن ِعْرتَ

ة لِلْ :  املجربِّ َأْقبََل  َأَحٌد  َيُكوُن  ِحي«َهْل  الصَّ ِمَن  ُعْذِر    : َفَقاَل ،  »اهللاِ؟ِح 

َلهُ ،  َال  َقاَل :  َفَقاَل  فِيَمْن  َتُقوُل  َيْقِدرُ   :«َفَام  َال  وُهَو  َأْقِدُر  َأَيُكوُن    ،َما 

َال  َأْم  ُ ،  »؟َمْعُذورًا  املَُجربِّ َمْعُذوراً   :َفَقاَل  َلهُ ،  َيُكوُن  َكاَن :  َقاَل  «َفإَِذا 

ُْم َما َقدَ َيْعَلُم ِمْن ِعبَاِدِه أَ اهللاُ  ْم َأْو وَ  ،ُروا َعَىلٰ َطاَعتِهِ هنَّ َقاَل لَِساُن َحاِهلِ

ْم   اْلِقيَاَمةِ هللاِ  َمَقاِهلِ َمنَْعتَنَا   :َيْوَم  ِألَنََّك  َطاَعتَِك  َعَىلٰ  َقَدْرَنا  َما  َيا َربِّ 

وَ   ،ِمنَْها َقْوُهلُْم  َيُكوُن  ةَأَما  املجربِّ َقْوِل  َعَىلٰ  َصِحيحًا  ،  »؟ُعْذُرُهْم 

وَ   :اَل قَ  َأنَّ    «َفيَِجُب :  َقاَل هللاِ،  اَبَىلٰ  َقْولَِك  اْلُعْذَر  اهللاَ  َعَىلٰ  َهَذا  َيْقبَُل 
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وَ  ِحيَح  َأَبداً الصَّ َأَحدًا  ُيَؤاِخُذ  املَِْلِل وَ   ،َال  َأْهِل  َقْوِل  ِخَالُف  َهَذا 

ة ِمْن َقْولِِه بِاْجلَْربِ ِيف اْحلَالِ  ،ُكلِِّهْم»  .َفتَاَب املجربِّ

احلكا املشاومن  إليهيات  كُ ر  يف  روي  ما  املسلمني تُ ا  َأَبا    ب  َأنَّ 

املَْعُروِف  َجْعَفٍر  ْبِن  ُموَسٰى  َعَىلٰ  اْجتَاَز  املَْذَهِب  َصاِحَب  َحنِيَفَة 

وَ   بِاْلَكاظِِم   َنبِيِِّهْم  ِة  ِعْرتَ ُعَلَامِء  ِمْن  َيْكتُُب وُهَو  َأُبو    ،َكاَن  َفَأَراَد 

اْمتَِحاَنهُ  ِممَّنْ املَْعِص   :َلهُ   َفَقاَل   ،َحنِيَفَة  ُموَسٰى    ؟يَُة  َلُه  :  َفَقاَل 

َك»  اجلس« ُأْخِربَ َيَدْيهِ   ،َحتَّٰى  َبْنيَ  َحنِيَفَة  َأُبو  َفَقاَل ُموَسٰى   ،َفَجَلَس 

َجْعَفٍر  ا ِه  :  ْبُن  َربِّ ِمْن  َأْو  اْلَعبِْد  ِمَن  املَْعِصيَُة  َيُكوَن  َأْن  ُبدَّ  «َال 

ِمنُْهَام َمجِي َأْو  ِمَن    ]]٢١  َفإِْن /[[ص  ،عاً َتَعاَىلٰ  َأْعَدُل اهللاِ  َكاَنْت  َفُهَو 

وَ وَ  ِعيَف  الضَّ َعبَْدُه  َيْظلَِم  َأْن  ِمْن  َيْفَعْلهُ َأْنَصُف  َملْ  بَِام  إِْن وَ   ،َيْأُخَذُه 

وَ  يُكُه  َرشِ َفُهَو  ِمنُْهَام  املَْعِصيَُة  َعبِْدِه  َكاَنِت  بِإِْنَصاِف  َأْوَىلٰ  اْلَقِويُّ 

ِعيِف  كَ وإِ   ،الضَّ املَعْ ْن  اْألَْمُر  اَنِت  َوَقَع  َفَعَليِْه  َوْحَدُه  اْلَعبِْد  ِمَن  ِصيَُة 

َه النَّْهُي  َوَجبَْت َلُه اْجلَنَُّة َأِو وَ  ،اْلِعَقاُب وَلُه َحقَّ الثََّواُب وَ  ،وإَِليِْه َتَوجَّ

َحنِيَفةَ ،  النَّاُر» َأُبو  َ�عُْضهَ   :َفَقاَل   
ً
��ة ر�

ُ
سَ ذ َواُهللا  َ�عٍْض  ِمْن  ِميٌع ا 

 ]. ٣٤[آل عمران:  �َعِليٌم 

 :وقد نظم بعض شعراء أهل البيت ذلك فقال

ختُل  الالَّ   مل  نُ أفعالنا     هبا   مُّ ذَ يت 

نأتيها   حني  خصال  ثالث    إحدٰى 

تفرَّ مَّ إ بصنعتها ا  بارينا     د 

عنَّ  اللوم  نُ فيسقط  حني    بدهيا ا 

فيلحقه  فيها  يرشكنا  كان     أو 

ال  من  يلحقنا  سوف  فيها ما    ئم 

مل   جنايتهاأو  يف  إلهلي    يكن 

 

 

إالَّ   الذنب  فام  جانيهاذنب  ذنب     

ومن احلكايات املشهورة املشار إليها ما روي عن بعض أهل   

ة سأله عن آية يف كتاهبم ظاهرها أنَّ   رجالً   أنَّ   العدل اهللا   من املجربِّ

ال    امتفصيل اجلواب يطول عليك وربَّ   إنَّ   :فقال له العديل  ،همأضلَّ 

  ما تعتقد أنت وسائر املسلمني أنَّ   فنيولكن عرِّ   ،فظهتفهمه وال حت

الذي نزل عليكم حجَّ  ملحمّ القرآن  الكافرين نبيِّ   د  ة  كم عٰىل 

العديل،  بىلٰ   :فقال؟  والعاصني التي    :فقال  اآليات  باطن  فلو كان 

ة مثل ظاهرهيتعلَّ  ن  اإليامار من فَّ اهللا تعاٰىل منع الكُ  وأنَّ  ،ق هبا املجربِّ

الطاعة  واإلسالم من  العصاة  حجَّ   ،ومنع  القرآن  يكون  ة  فكان 

حممّ فَّ للكُ  عٰىل  والعصاة  هبذه    ،كمنبيِّ   د  ار  يستغنون  وكانوا 

ك الذي جئت  ربَّ   إنَّ   :ويقولون  ،اآليات عن حماربته وقتل أنفسهم

أنَّ  يشهدان  به  جئت  الذي  وكتابك  من   برسالته  منعنا  قد  اهللا 

والطاعة ل  ،اإلسالم  وقل  تظلمنا  أنْ ربِّ فال  يرتكنا  منك    ك  نقبل 

ار عٰىل املسلمني وعليه فتقطع  فَّ ة الكُ فكان القرآن حجَّ   ،م لكسلِّ ونُ 

اإلسالم  ،تهحجَّ  مذهب  خالف  أنَّ   ،وهذا  العقل  هلذه    فأذعن 

واإلنعام الرمحة  ويناسب  بالعدل  يليق  معنٰى  فانقطع   ،اآليات 

 . املجربِّ 

املشو  ]]٢٢[[ص  / ما رواهمن احلكايات  إليها  من   ار  مجاعة 

اج بن يوسف كتب إٰىل احلسن البرصي وإٰىل عمرو احلجَّ  العلامء أنَّ 

أنْ ا الشعبي  عامر  وإٰىل  عطاء  بن  واصل  وإٰىل  عبيد  ما   بن  يذكروا 

والقدر القضاء  يف  إليهم  وصل  وما  احلسن   ،عندهم  إليه  فكتب 

املُْؤِمنَِني    نَّ إ  :البرصي َأِمِري  ِمْن  سمعت  ما  َأِيب أحسن  ْبِن   َعِيلِّ 

َقاَل    َطالٍِب  آَدمَ :  َأنَُّه  اْبَن  َدَهاكَ   ،«َيا  َهنَاَك  الَِّذي  َأنَّ    ؟ َأَتُظنُّ 

وَ  َأْسَفُلَك  َدَهاَك  َذلَِك»اهللاُ  وَ   ،َأْعَالكَ وإِنََّام  ِمْن  إليه   ،َبِريٌء  وكتب 

أحسن ما سمعت يف القضاء والقدر َقْوُل َعِيلِّ ْبِن   :عمرو بن عبيد

اَن اْلِوْزُر ِيف اْألَْصِل َحمْتُومًا َكاَن املَْوُزوُر ِيف  «َلْو كَ :  الٍِب  َأِيب طَ 

َمْظُلومًا» عطاء ،  اْلِقَصاِص  بن  واصل  إليه  كتب  ما    :و  أحسن 

َأِيب   ْبِن  َعِيلِّ  املُْؤِمنَِني  َأِمِري  َقْوُل  والقدر  القضاء  يف  سمعت 

َقاَل    َطالٍِب  الطَّ :  َأنَُّه  َعَىلٰ  عَ «َأَيُدلَُّك  وَيْأُخُذ  َليَْك ِريِق 

الشعبي،  »؟املَِضيَق  إليه  القضاء   :وكتب  يف  سمعت  ما  أحسن 

«ُكلُّ َما  :  َأنَُّه َقاَل   والقدر َقْوُل َأِمِري املُْؤِمنَِني َعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب  

ِمنَْك اهللاَ  اْستَْغَفْرَت   َفُهَو  ِمنُْه  َمحِْدَت  وَ   ،َتَعاَىلٰ  َما  َفهُ َتَعاَىلٰ اهللاَ  ُكلُّ  َو   

احلجَّ فلامَّ ،  ِمنُْه» إٰىل  كتبهم  وصلت  قال   عليها  ووقف  لقد    :اج 

اج معه من العداوة  مع ما كان عند احلجّ   ، أخذوها من عني صافية

 مور الواهية.واألُ 

ا ما روي ومن احلكايات  إليها  َرُجالً   ملشار  ْبَن    َأنَّ  َجْعَفَر  َسَأَل 

اِدَق   الصَّ ٍد  وَ   ُحمَمَّ اْلَقَضاِء  َأْن :  َل َفَقا   ،اْلَقَدرِ َعِن  اْستََطْعَت  «َما 

َما َملْ َتْستَطِْع َأْن َتُلوَم اْلَعبَْد َعَليِْه َفُهَو ِمْن وَ  ،َتُلوَم اْلَعبَْد َعَليِْه َفُهَو ِمنْهُ 

لِْلَعبْدِ اهللاُ  َيُقوُل  اهللاِ،  فِْعِل   َعَصيَْت   :َتَعاَىلٰ  َفَسْقَت   ؟ِملَ  ْبَت   ؟ِملَ  َرشِ ِملَ 

َزَنيَْت   ؟اْخلَْمرَ  اْلَعبْدِ فَ   ؟ِملَ  فِْعُل  َلهُ ،  َهَذا  َيُقوُل  َمِرْضَت   :َوَال  ِملَ    ؟ِملَ 

َت   ؟َعَلْوَت  َقُرصْ اْبيََضْضَت   ،ِملَ  اْسَوَدْدَت   ؟ِملَ  فِْعِل    ؟ِملَ  ِمْن  اهللاِ ِألَنَُّه 

 ». َتَعاَىلٰ 

  َأنَّ اْلَفْضَل ْبَن َسْهٍل َسَأَل َعِيلَّ ْبنَ  ما روي ومن احلكايات أيضاً 

َض  الرِّ املَْأُمونِ   ]]٢٣َبْنيَ /[[ص    ا  ُموَسٰى  َأَبا    :َفَقاَل   ،َيَدِي  َيا 

َجمْبُوُرونَ   ،اْحلََسنِ  ُثمَّ  اهللاُ  «:  َفَقاَل ؟  اْخلَْلُق  َخْلَقُه  ُجيِْربَ  َأْن  ِمْن  َأْعَدُل 



 اجلرب) ١٢٢/ ( اجليم حرف   ............................................................................................................. ١٥٢

َهبُْم»  َعبْدَ اهللاُ  «:  َقاَل ؟  َفُمْطَلُقونَ   :َقاَل   ،ُيَعذِّ ُهيِْمَل  َأْن  ِمْن  ُه  َأْحَكُم 

 .»َىلٰ َنْفِسهِ َيكَِلُه إِ وَ 

نرٰى اهللا تعاٰىل    :ه قيل للمجربةما روي أنَّ   ومن احلكايات أيضاً 

والكافرين املرشكني  قول  القرآن  يف  استعظم  اُد تَ�َ   : فقال  ،قد 
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تعظمه يف الكتاب العزيز الذي ال  ا اسونحو ذلك ممَّ   ، ]٩٠  [مريم:

فعل وقول وقع منه    فإذا كان كلُّ   ،اوال رد�   ة له دفعاً يستطيع اجلربيَّ 

عنه املستقيمة    ،وصدر  واألذهان  السليمة  العقول  تقبل  فكيف 

ويبلغ   ،يستعظم فعل نفسه عٰىل صورة اإلنكار واالستكبار   هأنَّ 

االستعظ من  الغاية  هذه  واالستكبارإٰىل  ألحدهم فل  ؟ ام  يكن  م 

 .جواباً 

بعض أهل العدل وقف عٰىل    ومن احلكاية يف ذلك ما روي أنَّ 

هذا معناه  ما  هلم  فقال  ة  املجربِّ من  املجادلة   :مجاعة  أعرف  ما  أنا 

لكنِّ تعاىلٰ واإلطالة  قوله  القرآن  يف  أسمع  مَ   :ي 
� ُ
نَ � ُدوا 

َ
ْوق

َ
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َ
أ
َ
ْطف

َ
َحْرِب أ

ْ
  ومفهوم هذا الكالم عند كلِّ   ،] ٦٤  [املائدة:  �ِل

فكيف    ، املطفئ هلا هو اهللا  وأنَّ   ،املوقد للنار غري اهللا تعاىلٰ   عاقل أنَّ 

فانقطعوا ومل  ؟ املوقد هو املطفئ هلا وأنَّ  ،منه الكلَّ  تقبل العقول أنَّ 

 .وا جواباً يردُّ 

أيضاً  احلكايات  للمجربةأنَّ   ومن  قيل  اهللاإنَّ   :ه  نرٰى  تعاٰىل    نا 

   :يقول
َ
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�
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مصداقاً   ،]١٠و  ٩  [الشمس: يكون  الذي  الشخص  هذا    من 
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َ
 خ

ْ
د

َ
 فام كان له جواب.؟ اَب ق

يقال  ما  املأثورة  احلكايات  اجتاز    إنَّ   :ومن  العدل  أهل  بعض 

راكب والعديل  ة  املجربِّ بعض  لهفقا   ،عٰىل  ٰى  حتَّ   انزل  : اجلربي  ل 

 ]]٢٤[[ص  /؟  تسألني  أفتقدر أنْ   :فقال له العديل،  أسألك مسألة

فكيف   :قال،  ال  :قال؟  جيبكأسألك أو أُ   أفأقدر أنْ   :قال  ،ال  :قال

سؤايل عٰىل  يقدر  ال  من  نزويل  عنده   ،يطلب  نزويل  عٰىل  أقدر  وال 

 فانقطع اجلربي. ؟وال جوابه 

أنَّ  املأثورة  ملجرب  عدلياً   ومن احلكايات   :قال؟  ن احلقُّ ممَّ   :قال 

اهللا له،  من  املحقُّ   :فقال  هو  اهللا  :قال  ؟فمن  له،  هو  ن  فممَّ   :قال 

اهللا  :قال  ؟الباطل املبطل  : قال،  من  ومل  ؟  فمن هو  فانقطع اجلربي 

يقول أن  عٰىل  املبطل  إنَّ   :يقدر  هو  تعاٰىل  ذلك  ،  اهللا  عن  اهللا  تعاٰىل 

 ة.عٰىل رأي املجربِّ فكان يلزمه ذلك  ،كبرياً  اعلو� 

أنَّ  املأثورة  احلكايات  للمناظرةوعدلي�   اً جمربِّ   ومن  اجتمعا   ،ا 

بينهام حكامً  العديل للجربي  ،وجعال  اهللا    :فقال  هل من يشء غري 

خلق اجلربي؟  وما  العديل،  ال  :قال  يُ   :قال  الكُ عذِّ فهل  ار فَّ ب 

ه ما  أنَّ عىلٰ  هبمعذِّ يُ  :قال، ال :قال اجلربي؟ ه خلقهموالعصاة عٰىل أنَّ 

يُ   :قال  ،ال  :قال؟  قهمخل إيَّ   : قال؟  هبمعذِّ فعالم  قال  ،  اهملعصيتهم 

شيئاً   :العديل هاهنا  جعلت  قلت    ،ثالثاً   فقد  يف  نَّ إوأنت  ليس  ه 

خلق وما  اهللا  غري  يشء  هو    ،الوجود  من  يعيص  قولك  فهذا 

 وحكم احلاكم بينهام بانقطاع اجلربي.  ،فانقطع اجلربي ،العايص

احلكا املأثومن  أنَّ يات  أيب    ورة  إٰىل  اجتمعوا  اليهود  من  مجاعة 

اخلاقاين /[[ص    ،بحر  ما  له  سلطان    :معناه  ]] ٢٥وقالوا  أنت 

املسلمني  من  ومنصف  ة  ،عادل  املجربِّ بلدك  الذين    ،ويف  وهم 

واألفعاليُ  األقوال  يف  عليهم  لون  أنَّ   ،عوَّ لنا  يشهدون  ال  وهم  نا 

اإليامن تُ   ،نقدر عٰىل اإلسالم وال عٰىل  قوم  ذ اجلزؤَخ فكيف  من  ية 

وال   اإلسالم  عٰىل  يقدرون  وقال   ؟اإليامن عٰىل  ال  ة  املجربِّ فجمع 

عليكم  :هلم احتجاجهم  من  اليهود  ذكره  قد  فيام  تقولون  ؟ ما 

نقول  :فقالوا واإليامنوإهنَّ   ،كذا  اإلسالم  عٰىل  يقدرون  ال   ،م 

 فنفاهم.  ،فلم يقدروا عليه ،فطالبهم بالدليل عٰىل قوهلم

يقال للمجربةوممَّ   :ف هذا الكتابعبد املحمود مؤلِّ ل  قا ا  إنَّ   : ا 

اهللا   العباد  نسمع  من  التوبة  طلب  وامتنع    ،قد  قوم  تاب  وقد 

كانت   فإنْ  ،والقرآن واألخبار مملوءة من ذلك وشاهدة به ،آخرون

أو   وإنْ ؟  يطلب التوبة من غريه   مَ األفعال منه فلِ  كانت التوبة منه 

فليت  ،عن قول الظاملني )عالو جلَّ (ل  األفعاللعبد يف  كان رشيكاً 

 ،مل يكن التوبة منه وال من غريه من العباد  وإنْ   ؟شعري مما ذا تاب 

النادم التائب  هذا  هذا املرصُّ ؟  فمن  التوبة  ومن  من  ني إنَّ ؟  املمتنع 

من  عظيمة  وغريبة  اجلهالة  من  عجيبة  صفة  عٰىل  ة  املجربِّ أرٰى 

 الضاللة.

ة الذين وخاصَّ  ،ة غفلتكمقد رمحناكم لشدَّ  :ةا يقال للمجربوممَّ 

العبد غري    إنَّ   :يقولون  ثمّ   ،ال فاعل سوٰى اهللا تعاىلٰ   :يقولون منكم

مضطرٌّ وإنَّ   ،خمتار عنه  ه  يصدر  من    ،فيام  والعجب  هللا  ويا 

ة  وعندكم وعند كافَّ   ،إذا كان ال فاعل سوٰى اهللا تعاىلٰ   ،جهاالتكم

أنَّ  اإلسالم  خم  أهل  تعاٰىل  مضطرٍّ اهللا  غري  ملجأو  تار  وكيف    ،ال 

الصورة  صارت يف  العباد  عن  الصادرة  عنه    ،أفعاله  صادرة  وهي 

اختياره حكم  عن  خارجة  التحقيق  كونه    ؟يف  قولكم  عٰىل  وبطل 

 غري خمتار. )وعال جلَّ (ه ورصتم إٰىل مذهب الفالسفة يف أنَّ  ،خمتاراً 

قال وممَّ  ملن  يقال  العباد    إنَّ   :ا  عٰىل  مقيض  تفسري  الفعل  عٰىل 
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قولك  :ةاملجربِّ  معنٰى  أنَّ   ،ه مقيضإنَّ   :أوضح  اهللا   أتريد  من  الفعل 

ال  أم  عبده  عٰىل  وقضاه  التحقيق  يف    فإنْ   ]]٢٦[[ص  /؟  تعاٰىل 

 فإذا كان العبد ما استقلَّ   ،اهللا قضاه وهو فعل له سبحانه  أردت أنَّ 

به قام  وال  حقيقة  وأنَّ   ،بالفعل  له  الفاعل  هو  تعاٰىل  يف فك  ،اهللا 

مقضياً  أصالً نَّ أل  ؟يصري  عندهم  فاعل  عبد  هاهنا  ليس  ٰى  حتَّ   ه 

العبد مقضي�  فليت   ، هو عندهم فعل اهللاا عليه إالَّ يكون فعل هذا 

أردت    وإنْ   ؟اٰى مقضي� سمَّ ٰى يُ شعري ومن قٰىض الفعل عٰىل اهللا حتَّ 

بالفعل  أنَّ  انفرد  ما  العدل    ،اهللا  إٰىل  وعدت  مذهبك  تركت  فقد 

ه ألنَّ   ، ونهفرسِّ ا بالتفسري الذي يُ مقضي� وما يصري الفعل    ،واحلمد هللا

يف حال كونه   مقهوراً   العبد جعل نفسه جمرباً   إنَّ   :يقال  أنْ   ال يصحُّ 

ة.وقضاه عٰىل نفسه كام فرسَّ  خمتاراً   ه املجربِّ

ُحيْ وممَّ  ة وهو من طرائف ما  ه لو إنَّ   :به عليهم  جُّ تَ ا يقال للمجربِّ

تقول   كام  األمر  أنَّ كان  من  ة  األفعال  كلَّ   املجربِّ من  الوجود  يف  ام 

أهنَّ  أفعال اهللا خاصَّ واألحوال الصادرة عن بني آدم  ما كان قد    ،ةا 

ة لفظ ضالل أحد وال كفره وال فاحشة نَّورد يف القرآن وال يف السُّ 

أنواع  من  ذلك  غري  وال  عناد  وال  ظلم  وال  فساد  وال  منكر  وال 

والرذائل ي   ،النقائص  كان  ووال  كافر  جاحدوجد  معاند  ال   ،وال 

بل ما كان يقع    ،هللا تعاٰىل وال ألنبيائه  ار سبٌّ فَّ وال كان يقع يف الكُ 

ه ألنَّ   ،ثنني واألكثر سباب وال افرتاق وال منازعة وال شقاقاالبني  

ه هدٰى وإيامن وصالح ووفاق  فكلُّ   ،ذلك من اهللا تعاىلٰ   إذا كان كلُّ 

واتِّ  كانوألنَّ   ، فاقومتام  ما  تع  ه  ذاهللا  عن  علو� اٰىل    يسبُّ   كبرياً   الك 

نفسه وال جيحد نفسه وال يعاند نفسه وال يعاقب نفسه وال خيالف  

ه إذا كان ألنَّ   ،نفسه  نفسه وال ينازع نفسه وال يذمُّ   نفسه وال يعادي 

 ؟منه فهذه املنازعات واملناقضات بني من ومن وملن الكلُّ 

من جرٰى  وما  العباد  أفعال  اعتربت  من وإذا  فيها  وجيري  ها 

ا ليست أفعال إله علمت عٰىل اليقني أهنَّ  الفساد والنقائص والتضادِّ 

أنَّ  به  العارفون  أطبق  قد  واحد  وفاعل  احلاكمنيواحد  أحكم   ،ه 

 ؟ ه من عقالء املسلمنيإنَّ  :فكيف التبس ذلك عٰىل من يقال

ة عن املناظرة أنْ  هذه    : يقال له  ومن عجيب ما يقطع به املجربِّ

أو بني اهللا تعاٰىل وبني نفسهوبينك يف  اظرة بينياملن التحقيق    فإنْ   ؟ 

بطل ما تدَّ  أنَّ كانت بيني وبينك فقد  ه ال فاعل سوٰى اهللا  عونه من 

نفسه  وإنْ   ،تعاىلٰ  وبني  تعاٰىل  اهللا  بني  املناظرة  تقبل    ، كانت  فهل 

  وألنَّ   ؟ اهللا تعاٰىل يناظر نفسه ليغلب نفسه ويعجز نفسه  العقول أنَّ 

أحناظرامل كان  إذا  حمق� ين  /[[ص    ادمها    ، مبطالً   ]]٢٧واآلخر 

وكانت املناظرة كام زعموا بني اهللا    ،واآلخر جاهالً   وأحدمها عاملاً 

نفسه وبني  يُ   ،تعاٰىل  أنْ تصوَّ فكيف  اهللا  ر  َيُقوُلوَن    َتعاىلٰ   يكون  َعامَّ 

مبطالً  جانب  من  َكبِريًا  ا  حمق�   ُعُلو� جانب  جانب    ،ا ومن  ومن 

هذا   إنَّ   ؟ ف بعلم وهو عامل لذاتهوصبجهل ومن جانب ي يوصف  

ة ممَّ   ا ال يقدم عليه عارف باهللا تعاٰىل وبذاته وبصفاته.قول املجربِّ

أنْ  به  املذكورة  ة  املجربِّ يقطع  ما  عجيب  هلم  ومن  هذه    :يقال 

ٰى حتوج إٰىل املناظرة أو الشكوك واجلهاالت التي حتصل للعباد حتَّ 

أهنَّ  عونه  ا فقد بطل ما تدَّ لنا ومنَّ  كانت  فإنْ   ،فعالأ   االيقني ال ريب 

أنَّ  تعاىلٰ من  اهللا  سوٰى  فاعل  ال  تعاٰىل هنَّ إ  :قلتم  فإنْ ،  ه  اهللا  من  ا 

 .قبيحاً  واختالطاً  رصحياً  فيكون كفراً 

يُ  ما  يقولونقحَ ومن عجيب  الذين  ة  املجربِّ به  فاعل  إنَّ   :م  ال  ه 

 تعاٰىل اهللالعباد فهو فعل  فعل يظهر عن ا  كلَّ   وإنَّ   ،سوٰى اهللا تعاىلٰ 

ه يكون  إنسان يعلم من نفسه أنَّ   كلَّ   إنَّ   :يقال هلم  أنْ   ،عٰىل التحقيق

 ايكون ظان�   ثمّ   ،ناً فيصري متيقِّ   ايكون شاك�   ثمّ   ،يصري عاملاً   ثمّ   جاهالً 

عاملًا  أنَّ   ،فيصري  العقالء  عند  شبهة  والشكَّ   اجلهل  وال   والعلم 

والظنَّ  أفعا  واليقني  اجلاهل  ،ل والعلم  هذا  هذا    ؟فمن  ومن 

كم، فقد كفرتم حتقيقًا، ه ربُّ نَّ إ  :قلتم  فإنْ   ؟ومن هذا الظانُّ   ؟الشاكُّ 

وهو    -قلتم: إنَّه العبد     منكم هبذا االعتقاد زنديقًا، وإنْ وصار كلٌّ 

 فقد تركتم مذهبكم ورجعتم إٰىل الصدق.  - احلقُّ 

يُ  ما  أنْ قحَ ومن عجيب  ة  املجربِّ به  أهل  د  ق   :يقال هلم  م  أطبق 

أنَّ العقل   عٰىل  امللل  أهل  سائر  من  عٰىل   والفضل  مشتمل  الوجود 

ومعبود مشتقٌّ   وأنَّ   ،عبد  التعبُّ   العبد  والتذلُّ من  ملعبودهد  وإذا   ،ل 

حتقيقاً  اهللا  فعل  من  والعبادات  أهيُّ   ،كان مجيع األعامل  العبد  ا  فأين 

  ، اٰىل وفعلهفال يبقٰى عٰىل قوهلم يف الوجود سوٰى اهللا تع  ؟اجلاهلون

 احلقيقة للعبد. تبل استحال وذهبت

مؤلِّ  املحمود  عبد  الكتابقال  هذا  يقف   ولعلَّ   :ف  من  بعض 

منِّ املبالغة  الردِّ عٰىل  يف  يقولون  ي  الذين  ة  املجربِّ فاعل نَّ إ  :عٰىل  ال  ه 

يتوهَّ  أو  ليقول  تعاٰىل  اهللا  أنَّ سوٰى  أحد   م  يعتقد  ال  االعتقاد  هذا 

كره أعظم علامئهم من  وسوف أذكر ما ذ   ، مهمنهم أو يعتقد عوامُّ 

 االعتقاد يف ذلك بألفاظه. 

حممّ  ذلك  الرازيفمن  اخلطيب  علامئهم  ،د  أعظم  من   ،وهو 

أنَّ  إٰىل الوجود /[[ص  مذهبه  إالَّ   ]]٢٨ه ال خيرج  اهللا  يشء  بقدرة   

الكائنات  وأنَّ   ،تعاىلٰ  جلميع  مريد  تعاٰىل  ما    ،اهللا  عٰىل  وقفت  وقد 

وقد ذكر يف    ،تشهد بذلك  ًا فوجدهتا مجيع  ،يفهوصل إلينا من تصان
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األربعني صنَّ  ،كتاب  قد  العزيزوكان  لولده  هذا   ،فه  ما  فيه  فقال 

ه ال خيرج يشء من العدم إٰىل يف أنَّ   :املسألة الثالثة والعرشون  :لفظه

 هذا لفظه. ، بقدرة اهللا تعاىلٰ الوجود إالَّ 

ه عٰىل  يف أنَّ  وال ينكر ،ث يف ذلك ويريد تصحيحه رشع يتحدَّ   ثمّ 

باهللاقو اهللا  عٰىل  النقض  يريد  سبحانه    ، له  باهللا  اهللا  عٰىل  والنقص 

  ، قوم يقولون بقول الرازي   ، املسألة فيها تنازع  ه رشع أنَّ ألنَّ   ، وتعاىلٰ 

  ، وقوم يقولون بخالف قوله   ،وذلك القول من الرازي من اهللا  

ازي  وهذا النقض والنقصان عند الر  ،ويريدون نقض قوله ونقصانه

اهللا   أيضاً  نفسه    . من  عٰىل  نقض  قد  تعاٰىل  اهللا  يكون  هذا  قوله  فعٰىل 

حجَّ   ،بنفسه  وكامل  كامله  بنفسه ونقص  فكَّ   ،ته  عليه  ولو  بنٰى  فيام  ر 

ذلك   ألنَّ   ،زال عن املعارضة لقول أحد ومذهب أحد واعتقاد أحد 

 . عنده قول اهللا ومذهب اهللا واعتقاد اهللا 

وتقدَّ  وافقه  ومن  الرازي  بأولكن  القائلني  من  فاعل نَّ مه  ال  ه 

ربَّ  تعاٰىل  اهللا  عامَّ سوٰى  اجلواب  يف  يقولون  اآلنام  ذكرته  يريد   :  ما 

تعاىلٰ  باهللا  اهللا  عٰىل  املعارضة  ،النقض  عن  الزوال  يلزمه  ه ألنَّ   ، وال 

أنَّ  الرازي    يزعم  هو  ليس  نفسه  وينقض  نفسه  عٰىل  ينقض  الذي 

تقدَّ  من  وال  وافقه  من  القائلوال  من  بقولهمه  لناقض  ا  ألنَّ   ،ني 

 ها منه. واألفعال كلُّ   ،ها أفعالا كلُّ ألهنَّ  ،واملنقوض به منه

أنَّ  من  الغاية  هذه  إٰىل  بلغوا  نفسه    وإذا  عٰىل  ينقض  تعاٰىل  اهللا 

نفسه ملَّ   ،وينقص  عن  باخلروج  عليهم  ذلك  اإلسالم شهد  ة 

 ،وإظهار الكفر واإلحلاد والطعن عٰىل اهللا تعاٰىل وعٰىل رسوله  

ينقض عٰىل نفسه وينقص    عن ربٍّ   ما جاء رسوالً رسول اهللا    ألنَّ 

قال أحد  فإنْ  ،قني برسالتهته واملصدِّ نفسه بغري خالف عند أهل ملَّ 

باألُ   :منهم الدعويني  إحدٰى  أنَّ   ،خرٰى ينقض  أحد  هذا   ويثبت 

أنْ  يمكن  ما  تام�   النقص  كلَّ   وأنَّ   ،ايكون  النقص  يُ ذلك  ٰى  سمَّ ه ال 

 ان وآثروا البهتان. كابروا العي ،قضاً وال ن نقصاً 

  : يف كتاب األربعني ما هذا لفظه  ومن ذلك قول الرازي أيضاً 

والعرشون الرابعة  أنَّ   ]] ٢٩/[[ص    : املسألة  بيان  تعاٰىل   يف  اهللا 

الكائنات جلميع  أنَّ   ،مريد  املعتزلة  األمر  مذهب  توافق   ،اإلرادة 

أراده  فكلُّ  فقد  به  تعاٰىل  اهللا  أمر  فقد  وكلُّ   ،ما  عنه  هنٰى    ، كرهه   ما 

ما علم اهللا وقوعه فهو مراد   فكلُّ  ،اإلرادة توافق العلم ومذهبنا أنَّ 

العدم  وكلُّ   ،الوقوع مراد  فهو  عدمه  علم  أيب   ،ما  إيامن  هذا  فعٰىل 

 ،هذا لفظه ،عنه وهو مراد وكفره منهيٌّ  ،جهل مأمور به وغري مراد

 وقد حكيناه بصورته. 

املحمود عبد  الرازي    لو صحَّ   :قال  قاله  قد ما  أبو جهل  لكان 

يقولوا    بأنْ   كافر أيضاً   وكلُّ   ،وأبطل رسالته إليه    داً غلب حممّ 

ك  باع إرادة ربِّ واتِّ   ،ا اإلسالم وأنت تريدهك ما يريد منَّ ربُّ   :دملحمّ 

وبانقطاعه ينقطع  ،دوكان قد انقطع حممّ  ،باع إرادتكأوجب من اتِّ 

 .لهة مرِس حجَّ 

من   ما يريد أيضاً     داً مّ حم  ملثكل يزعم أنَّ كان الرازي ا  وإنْ 

قوَّ فتكون حجَّ   ،ار اإليامنفَّ الكُ  إذا   :ويقولون له  ،ةً تهم قد ازدادت 

منَّ اإليامن  يريد  ما  أرسلك  الذي  اهللا  منَّكان  تريده  ما  وأنت   ،اا 

أيضاً  إرادتكام  فنحن  خالف  وقد   ،ما نريد  فعالم حتاربنا وتعادينا 

إرادتك و إرادتنا  أرسلكوافقت  من  أبلغ يف ظهور  ف  ؟ إرادة  كان 

 له. ة مرِس ته وحجَّ ار عليه وانقطاع حجَّ فَّ ة الكُ حجَّ 

اجلاهليَّ  أهل  أقّل وكان  االعتقاد  كفراً   ة  هذا  واجلاحدون   ،من 

إٰىل هذه الغاية من الكفر والفساد بلغوا  به ما    ألنَّ   ،هللا واجلاهلون 

خرياً أُ  إليه  نسبوا  فام  عرفوه  ما  رش�   ولئك  ة   ،اوال  املجربِّ   وهؤالء 

عٰىل اهللا تعاٰىل   فيعزُّ   ،وكفر وخري إليه  رشٍّ   عوا معرفته ونسبوا كلَّ ادَّ 

عليه هؤالء  جنٰى  ما  رسوله  الذين   ،وعٰىل  عقل  يقبل  وكيف 

يكون اهللا تعاٰىل    اهللا تعاٰىل هو الفاعل ألفعال العباد أنْ   يعتقدون أنَّ 

رهم يف خمالفتهم  إٰىل خلقه ويبعث معه ما يقيم أعذا  يبعث رسوالً 

ل حكم ُس وهل كان يبقٰى للرُّ   ؟ م بريئون منهاعل من أرسله وأهنَّ ف

 ؟ةأو حجَّ 

أنَّ  ة  املجربِّ طرائف  عجيب  والديون  تُ كُ   ومن  باملهور  بهم 

أنَّ تتضمَّ  أقرُّ املقرِّ   ن  طوعاً ين  صحَّ   وا  جمربين  يف  غري  أمرهم  من  ة 

مكرهني للمقرِّ   ،وال  الوصف  هذا  رشيعة  ويكتبون  يف  ين 

اإلسالم٣٠ [[ص/ معدِّ   ،]]  بشهادة  قضائهم   ثمّ   ،ليهموجملس 

كُ   يكتبون آخر  أنَّ تُ يف  املهور  هو    ب  والقادر  صالح  القادر  هذا 

أقرُّ   ثمّ   ،املختار قد  ما  أنكروا  عقيدهتم  حديث  جرٰى  بهإذا   ،وا 

ين جمربون ومكرهون  املقرِّ   عوا أنَّ وادَّ   ،وجحدوا ما اعرتفوا بإثباته

وال هلم    ،رون يف هذه املناقضاتفكِّ وال يُ   ،ال فعلوما هلم اختيار و

 من يغافلهم عليها. 

بأنَّ  القائلني  مذهبه  وأهل  الرازي  يلزم  ما  طرائف  ال  ومن  ه 

تعاىلٰ  اهللا  سوٰى  يف   أنْ   ، فاعل  النصارٰى  قول  مثل  قوهلم  يكون 

  ألنَّ   ،بن أيب طالب    ة يف عيلِّ والنصرييَّ   ،عيسٰى بن مريم  

وعق النصارٰى  النصرييَّ عقالء  ما الء  أنَّ   ة  عنهم  خيفٰى  حلم    كان 

عيلٍّ  وحلم  اهللا      عيسٰى  هو  وجسدمها  أنَّ   ،وعظمهام    وال 
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 رأوا األعامل الصادرة عن عيسٰى امَّ ـبل ل  ،مةاهللا تعاٰىل صورة جمسَّ 

البرش    وعيلٍّ  نفس  من  وقوعها  يستحيل  للعادات   ،اخلارقة 

بالذاتوأهنَّ  قادر  إله  أفعال  تل   ،ا  األفعال  فنسبوا  من   الصادرة ك 

وعيلٍّ  أهنَّ     عيسٰى  تعاىلٰ إٰىل  اهللا  فعل  التصديق    ،ا  فيلزمهم 

والنصرييَّ  أنَّ للنصارٰى  يف  عيلٍّ   ة  وأفعال  عيسٰى  فعل      أفعال 

تعاىلٰ  يستحقُّ   ،اهللا  الذي  تعاٰىل  اهللا  سوٰى  فاعل  فهل    العبادة.  وال 

أنَّ  مذهبه يف  وأهل  الرازي  قول  اترٰى  فاعل سوٰى  قول هللا إالَّ ه ال   

 ؟حاهلم كحاهلم وأنَّ  ،ةصارٰى والنصرييَّ الن

أنَّ  بلغني  ما  عجيب  املذكور  حممّ   ومن  الرازي  اخلطيب  بن  د 

يوماً حتدَّ  لأللفاظ   ٰى  حلفظه  نفسه  وأعجبته  العاملني  علامء  عٰىل 

للمباين كلُّ أنَّ درٰى  وما    ،وصياغته  ليس  لفظاً   ه  حفظ  عرف    من 

واستوفاه سمَّ   ،معناه  الذيناهللاٰى  وقد  تعاٰىل  ومل      األلفاظ  حفظوا 

فقال باحلامر  املعاين  ْم :  يراعوا 
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  أو بنٰى بناءً   من صاغ حليةً   ه ليس كلُّ أنَّ   وما علم الرازي أيضاً 

اجل قيمة  وسائر  عرف  حرَّ   ،البناءآالت  واهر  ودبَّ ومن  رها رها 

باإلنشاء حتدَّ فلامَّ   ،وبدأها  بعض    إٰىل  ذلك  بلغ  العلامء  الرازي  ٰى 

الرازيهَّ الزُّ  تالمذة  بعض  لسان  من  للتلميذ  ،اد  الزاهد  له   :فقال 

اهللاأُ  يعرف  ال  الرازي  ذلك  ،ستادك  التلميذ  عٰىل  وقال    ،فثقل 

أُ   :للزاهد إذنك  الز  ]]٣١[[ص  /،  فهعرِّ عن    ، نعم  :اهدفقال 

الرازيفعرَّ  التلميذ  ومماليكه  ،فه  مجعه  يف  صاحب    ،فركب  وكان 

 :ك قلتقد بلغني عنك أنَّ   :وجاء إٰىل الزاهد فقال له  ،دنيا وسيعة

 :فقال له الرازي  ،نعم قلت  :فقال الزاهد،  ني ال أعرف اهللا تعاىلٰ نَّ إ

ك لو  ألنَّ   :لزاهدله ا   فقال  ؟ني ال أعرف اهللا تعاىلٰ من أين عرفت أنَّ 

تدَّ  كام  وخدمته  عرفته  معرفته  شغلتك  املعرفة والتحقيق  كامل  عي 

دونه من  تعبدها  التي  الفانية  الدنيا  هذه  عن  فانقطع   ،ومراقبته 

 ة له. وعرف لزوم احلجَّ  ،الرازي

أنا موتهومن وقف عٰىل وصيَّ   :قلت  الرازي عند    نَّ أ   وعرف  ة 

التي صنَّ اكت  فها مجيعاً كتبه  منهاما  يقينًا   وال  ديناً   سب  منها    حصل 

 عراض عنها.م منها ووجب عليه اإلده ذلك يف ترك التعلُّ زهَّ 

أبو حامد حممّ  ة  وهو من    ،د الغزايلد بن حممّ ومن علامء املجربِّ

علامئهم صنَّ  ،أعظم  الذين  وعلم ومن  الكالم  علم  يف  هلم  فوا 

وعاد  ،تلميذوكان له ثالثامئة  ،صول الفقه ويف الفقهاجلدل وعلم أُ 

الزهدوصنَّ يف  صنَّ  ،ف  كتاب  أعظم  يف  وسّام فقال  ذلك  يف  ه فه 

الدِّ (كتاب   الكتاب   )ينإحياء علوم  العقائد وهو  قواعد  كتاب  يف 

يف األصل الثالث منه ما هذا   )ينإحياء علوم الدِّ (الثاين من كتاب  

خاطر    :لفظه لفتة  وال  عني  طرفة  وامللكوت  امللك  يف  جيري  وال 

ومنه اخلري   ،تهئهللا وقدره وبإرادته ومشي بقضاء ااظر إالَّ وال فلتة ن

والرضُّ   ،والرشُّ  والكفر  ،والنفع  واملنكر  ، واإلسالم   ،والعرفان 

واخلرسان والرشد  ،والفوز  والعصيان  ،والغواية   ،والطاعة 

 هذا لفظ الغزايل. ،والرشك واإليامن

خر و آوه  ،)منهاج العابدين(ه  سامَّ   ف يف آخر عمره كتاباً وصنَّ

صنَّ خصَّ   ،فهكتاب  إالَّ   وما  خواّص به  أواخر    ،أصحابه    يف  فقال 

وال يكون يف امللك وامللكوت فلتة   :ل منه ما هذا لفظهالباب األوَّ 

إالَّ  ناظر  لفتة  وال  ومشيخاطر  وقدره  اهللا  بقضاء  اخلري    ،تهئ  فمنه 

والفوز    ،والشكر  والعزُّ   ،واإليامن والكفر  ،والنفع والرضُّ   ،والرشُّ 

و  ،اخلرسو والعصيان  ،الرشدوالغواية    ]] ٣٢/[[ص    ،والطاعة 

 هذا لفظه يف املعنٰى. ،الرشك واإليامنو

املحمود عبد  كُ   :قال  يف  الشيخ  هذا  كالم  اعتربت  ب  تُ وإذا 

كتاب  الزهد وخاصَّ  رصحياً   )اإلحياء(ة  يشهد  ه أنَّ   وتلوحيًا   وجدته 

أنَّ  رسيرته  من  وفاعلون  يعلم  خمتارون  عليه  غ  ام وإنَّ   ،العباد  لب 

واملنشأا  بُّ ُح  كتاب  فإنَّ   ،ملذهب  يف  أسقام   )اإلحياء(ه  يصف 

واحلثَّ   ،ينالدَّ  الرتغيب  والتحريص    ويذكر  الدواء  استعامل  عٰىل 

أنَّ   ،بذلك عٰىل  ويظهر  يقدرون  فاعلني  خمتارين  كوهنم  يعتقد  ه 

ك جتده يوافق  ألنَّ   ،شككت فاعترب مقاالته  فإنْ  ،الفعل وعٰىل الرتك

 . وجهالً  غفلةً   الفهم قوالً وخي ،وقوالً  فعالً  أهل العدل

عٰىل ذلك منه قوله يف العارض الثاين من الباب الرابع   ا يدلُّ وممَّ 

كتاب   العابدين(من  لفظه  )منهاج  هذا  يكون    :قيل  فإنْ   :ما  هل 

خمتاراً املفوّ  أنَّ ؟  ض  أنَّ   فاعلم  خمتاراً الصحيح عند علامئنا   ،ه يكون 

ختيار وتصديق  ا لفظه ترصيح باالذه.  وال يقدح يف تفويضه ذلك

 ألهل العدل واالعتبار.

يعزل    ض معناه أنْ املفوِّ   ألنَّ   ،بل قد زاد عٰىل القائلني باالختيار

اهللا إٰىل  لنفسه  االختيار  وجيعل  االختيار  عن  من   ،نفسه  كان  فإذا 

خمتاراً  يكون  اختيارها وجيعل االختيار هللا  نفسه عن  فيجب    يعزل 

يُ   أنْ  مل  من  تعوِّ ف يكون  اهللا  إٰىل  قطعاً   اىلٰ ض  سائر    خمتارين  عٰىل 

 وهذا واضح لذوي األلباب.  ،األسباب

املجلَّ  يف  الغزايل  من  وقال  الثامن  النيَّ   )اإلحياء(د  كتاب  ة يف 

.  ة غري داخلة حتت االختيارالنيَّ   بيان أنَّ   : واإلخالص ما هذا لفظه
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ألهل العدل  وهذا موافقة    ،ة هذا املقالعٰىل صحَّ   رشع يستدلُّ   ثمّ 

 شكال. ري إبغ

شبهتهم  عن  اجلواب  يف  اإلباحة  أهل  محاقة  كتاب  يف  وقال 

 ،ينتفع بذلك  فنا ألجل أنْ اهللا تعاٰىل ما كلَّ   فإنَّ   :وٰىل ما هذا لفظهاألُ 

بذلك نحن  انتفاعنا  ألجل  /[[ص    ،بل  الغزايل    ]] ٣٣ورضب 

واملريض الطبيب  مثل  الربُّ   :قال  ثمّ   ،لذلك  أمرنا   وكذا  تعاٰىل 

عب وهنانا  وهو  ن  الطاعة  إلينا  راجعة  وفائدة  لنا  للراحة  املعصية 

 ه عن أفعالنا طاعة كانت أو معصية.س منزَّ مقدَّ 

اجلاللة  أمَ   :أقول بتنزيه  يشهد  كيف  املعصية  ترك  عند  تراه  ا 

هذا واضح ملن ترك منهم سبيل املكابرة  و؟ ة من أفعال العباداإلهليَّ 

 .والعناد وكان من أهل السداد

الردِّ تقدَّ وقد   من  بعضه   م  يف  ما  االعتقادات  هذه  أهل  عٰىل 

والديانات العقول  ألهل  وشفاء  وقدَّ   ،كفاية  قلناه  ما   ،مناهفاعترب 

ة وغريهم ممَّ  والصدق   ن ترك احلقَّ واحفظ نفسك من تقليد املجربِّ

 قناه. والذي حقَّ 

للمجربِّ  العدل  أهل  مناظرات  ما روي ومن  ثاممة كان يف   أنَّ   ة 

أنْ   ،ية حارضأمون وأبو العتاهجملس امل   فسأل أبو العتاهية املأمون 

عليه واالحتجاج  ثاممة  مناظرة  يف  له  له  ،يأذن  أبو  فحرَّ   ،فأذن  ك 

فقال ثاممة وكان  ؟  ك هذهمن حرَّ   :وقال  ،اً العتاهية يده وكان جمربِّ 

أُ حرَّ   :يقول بالعدل أبو العتاهية،  ه زانيةمُّ كها من  يا    :فقال  شتمني 

جم يف  ثاممة،  لسكمأمون  مأمون  :فقال  يا  مذهبه  يزعم ألنَّ   ،ترك  ه 

حرَّ   أنَّ  أُ   فأليِّ   ،كهااهللا  هللا  وليس  العتاهية  أبو  غضب    ؟ مٌّ سبب 

 فانقطع أبو العتاهية.

تُ  ما  يقولونقحَ ومن عجيب  الذين  ة  املجربِّ به  فاعل  إنَّ   :م  ال  ه 

 عٰىل  ه فعل اهللافإنَّ   ،فعل أو ترك يقع من العباد  كلَّ   وإنَّ   ،سوٰى اهللا

ة مصيبة هذا  قد رمحناكم من شدَّ   :يقال هلم  أنْ   ،لتفصيلاجلملة وا

إنَّ   ،التفصيل نكراً   وحيكم  أقبح  االعتقاد  كفراً   هذا  من   وأوضح 

أنَّ  إهلان من دون    بن أيب طالب    عيسٰى وعيلَّ   الذين اعتقدوا 

املعبودات  ،اهللا من  وغريها  العجل واألصنام  الذين عبدوا   ،ومن 

حولئأُ   ألنَّ  عظَّ ك  عبدوها  تومهَّ يث  ما  وقبلوا  أنَّ موها  منها وا  ه 

أنْ  اعتقدوا  ما  عنهابعِّ يُ   وتركوا  هذا   ،دهم  عٰىل  كنتم  إذا  وأنتم 

فكلُّ  السخيف  الفاسد  هن  االعتقاد  أو  أمر  أو  من    يقول  يقع لكم 

فأين امتثالكم ألوامر بعضكم   ،أو ضعيف فهو أمر اهللا وهنيه  قويٍّ 

 :كونا املشكِّ أهيُّ   قلتم  فإنْ ؟  م لبعضلبعض وترككم ملناهي بعضك

فيقال ،  إرادتنا وكراهتنا هي إرادة اهللا وكراهته وفعله  فنحن أيضاً 

 ،إذا كان األمر كذلك فسقطت العبادات واألوامر والنواهي :لكم

/[[ص   يف  بقي  ومنهي  ]]٣٤وما  مأمور  كلُّ ألنَّ   ،الوجود  عٰىل  ه  ه 

 واحد. قولكم وجهلكم فعل إله واحد وربٍّ 

هل مو يقال  ما  عجيب  أيضاً ن  كلُّ   :م  األفعال  كانت  التي إذا  ها 

اهللا عٰىل التحقيق فقد صار كالمكم وأمركم   ، تقع منكم هي فعل 

وكالوحي كالقرآن  ملوسٰى    ،وهنيكم  تعاٰىل  اهللا  من    وككالم 

اهللا  ،الشجرة عن  األنبياء  فرق  ،وككالم  وبينكم  بينهم    ، وما 

 ل. ُس  الرُّ ل والطعن عىلٰ ُس وحصل القدح يف الرُّ 

  إذا كان األمر كام قلتموه من أنَّ   : يب ما يقال هلم أيضاً من عج

فيكم تعاٰىل  اهللا  فعل  أفعالكم  ختتصُّ   ، مجيع  فعل  بهوليس لكم    ، ون 

ومر ومتبوع ورئيس  تابع  اشتمل الوجود عٰىل  ونبيٍّ ؤفكيف    وس 

 وذاته واحدة  يكون اهللا    أنْ   ه ال يصحُّ ألنَّ   ؟تهته وإمام ورعيَّ مَّ وأُ 

صاد عنوأفعاله  التابع  رة  كانقسام  أفعاله  ويف  نفسه  يف  منقسمة  ها 

واملر والرئيس  والنبيِّ ؤواملتبوع  والرعيَّ مَّ واألُ   وس  يف    ،ةة  وجيتمع 

ا  أمَ   ،تهته وإمام ورعيَّ مَّ وأُ   وس ونبيٌّ ؤ ذاته تابع ومتبوع ورئيس ومر

دين للضالل أقام عليكم  كنتم متعمِّ   فإنْ   ؟ينظر يف حالكم  لكم من 

النكالح جا  ،دود  وخلَّ أو  أرشدكم  اهلالك هلني  هذا  من  صكم 

أو مرٰىض محلكم إٰىل املارستان وداواكم من هذا املرض    ،واإلمهال

 واالختالل. 

أنَّ  ة  املجربِّ ه ال ومن عجيب اآليات الرصحية يف بطالن دعوٰى 

قوله تعاٰىل  اهللا  سوٰى  رُِجُهمْ   :فاعل 
ْ ُ
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الطاغوت غري اهللا تعاٰىل    ترٰى ترصيح عظيم ال حيتمل التأويل بأنَّ 

ة  ،كبرياً  اعن ذلك علو�   هو اهللا تعاٰىل.  الطاغوت تزعم أنَّ واملجربِّ

والردِّ  بتكذيبهم  الرصحية  اآليات  عجيب  قوله    ومن  عليهم 
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ة    َل ئِ  ُس امَّ ـقالء لومن عجيب جواب بعض الع  من اعتقاد املجربِّ

أنَّ  أنْ يف  جيوز  يطيقونكلِّ يُ   ه  ال  ما  العباد  اهللا  العديل ؟  ف  إذا    :فقال 

 ف املوٰىل عبده ما ال يطيق فقد بسط عذره يف خمالفته. كلَّ 

أنَّ  ة  املجربِّ لبعض  العدل  أهل  بعض  جواب  عجيب    ومن 

، ايكون لك رب�   أنْ أنت ما ترٰىض من خلق املعايص    : قال لهاملجربِّ 

عبداً   :فقال وال  واهللا  ما    ،ال  املعايص  خيلق  عبد  يل  كان  لو  يعني 

عبد يعمل املعايص وخيلقها    عيلَّ   َض رِ ولو عُ   ،رضيته يكون عبدي

 يكون يف خدمتي وال عندي. ما رضيت أنْ 

املحمود عبد  ذلك  :قال  يف  املأثورة  احلكايات  َرَواُه    ومن  َما 

ُعَلَام  ِمْن  ْسَالِم  َمجَاَعٌة  اْإلِ ٍد  ِء  ُحمَمَّ َنبِيِِّهْم  َقاَل   َعْن  «ُلِعنَِت :  َأنَُّه 

َنبِي�  ُة َعَىلٰ لَِساِن َسبِْعَني  َيا َرُسوَل    : ِقيَل ،  »ااْلَقَدِريَّ ُة  اهللاِ؟ وَمِن اْلَقَدِريَّ

َأنَّ  :  َفَقاَل  َيْزُعُموَن  املََعاِيصَ وَ اهللاَ  «َقْوٌم  َعَليِْهُم  َر  َقدَّ َهبُْم  عَ ُسبَْحاَنُه  ذَّ

 َها». َعَليْ 

َما َرَواُه   يف ذلك   د  هم حممّ ومن احلكايات املأثورة عن نبيِّ 

ْسَالِم َعنْ َحمُْموٌد اْخلُواِرْزِميُّ وَ   )اْلَفائِِق (َصاِحُب   ُه ِمْن ُعَلَامِء اْإلِ   َغْريُ

املَ  ِد ْبِن َعِيلٍّ  يِّ بِإِْسنَاِدهِ ُحمَمَّ  ،بِيِّ  َىلٰ النََّقِدَم عَ   إِنَّ َرُجالً   :َقاَل   ،كِّ

النَّبِيُّ   َلُه  َرَأْيَت»:  َفَقاَل  ٍء  َيشْ بَِأْعَجِب  ِين  َرَأْيُت    :َقاَل ،  «َأْخِربْ

وَ  َهاِهتِْم  ُأمَّ َينْكُِحوَن  وَ َقْومًا  َهلُمْ   ،َأَخَواِهتِمْ َبنَاِهتِْم  ِقيَل  َم  ـلِ   :َفإَِذا 

َذلَِك  َقَضاُه  ؟  َتْفَعُلوَن  َعَليْ اهللاُ  َقاُلوا  ُرهُ َتَعاَىلٰ  وَقدَّ النَّبِيُّ فَ   ،نَا  :  َقاَل 

/[[ص   ِمثَْل  َيُقوُلوَن  َأْقَواٌم  تِي  ُأمَّ ِيف   ،َمَقاَلتِِهمْ   ]]٣٦«َسيَُكوُن 

تِي  ». ُأوَلئَِك َجمُوُس ُأمَّ

ذلك يف  املذكورة  احلكايات  كِتَاِب   ومن  َصاِحُب  َذَكَرُه  َما 

وَ   )اْلَفائِِق ( ْس َأْيضًا  اْإلِ ُعَلَامِء  ِمْن  ُه  َجابِرِ َغْريُ َعْن  َعبِْد  َالِم  ْبِن  اهللاِ   

َماِن َقْوٌم َيْعَمُلوَن املََعاِيصَ :  َصاِحِب َنبِيِِّهْم َأنَُّه َقاَل  َيُكوُن ِيف آِخِر الزَّ

َعَليِْهمْ اهللاَ  إِنَّ    :وَيُقوُلونَ  َرَها  َقدَّ َقْد  اِهِر    ،َتَعاَىلٰ  َكالشَّ َعَليِْهْم  ادُّ  الرَّ

 .اهللاَِسيَْفُه ِيف َسبِيِل 

َما ُرِوَي َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ِزَياٍد   ذكورة يف ذلكومن احلكايات امل

َمْشِقيِّ   َقاَل أَ الدِّ اْلَعِزيزِ   :نَُّه  َعبِْد  ْبِن  ُعَمَر  َحَرِس  ِيف  َفَدَخَل   ،ُكنُْت 

َفَقاَل  املُْؤِمنِنيَ   :َغيَْالُن  َأِمَري  املََعاِيصَ   ،َيا  َأنَّ  َيْزُعُموَن  اِم  َأْهَل الشَّ  إِنَّ 

َوْحيََك َيا َغيَْالُن َأوَلْسَت    :َفَقاَل ،  َأنََّك َتُقوُل َذلَِك وَ   ،َتَعاَىلٰ اهللاِ  َقَضاُء  

وَ  ُظْلًام  َمْرَواَن  َبنِي  َمَظاِملَ  ي  ُأَسمِّ َهاَتَراِين  َقَضاَء   ؟َأُردُّ ي  ُأَسمِّ اِين  َأَفَرتَ

 ؟ َأُردُّهُ ُظْلًام وَ اهللاِ 

مؤلِّ  املحمود  عبد  الكتابقال  هذا  رأيت  هذف  ،ف  ما  آخر  ا 

 .كره يف هذا البابذ

*   *   * 

 ): هـ٦٧٢ين الطويس (ت جتريد االعتقاد/ نصري الدِّ 

إلينا،  ١٩٩[[ص   األفعال  باستناد  قاضية  والرضورة   [[

القدرة   ينايف  ال  للداعي  ال -  كالواجب  -والوجوب  واالجياد   ،

جتامع ، ومع االيستلزم العلم إالَّ مع اقرتان القصد فيكفي اإلمجال

ت مراده  وتعذُّ يقع  اعتباري،  واحلدوث  بعض  عاٰىل،  يف  املامثلة  ر 

لتعذُّ  اخلرييَّ األفعال  يف  نسبة  وال  اإلحاطة،  وفعله  ر  فعلنا  بني  ة 

/[[ص  تعاىلٰ  اإليامن،  مقّدمات  عٰىل  والشكر  والسمع ٢٠٠،   [[

ل، ومعارض بمثله، والرتجيح معنا.   متأوَّ

والذمِّ  املدح  ي  وحسن  املتوّلد  بإضافعٰىل  العلم  إلينا،  تقتيض  ه 

والذمُّ  السبب الحق،  باختيار  الصبيِّ   والوجوب  إلقاء  عليه ال    يف 

 عٰىل اإلحراق. 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت ابن ميثم البحراين  /قواعد املرام

السادس:]  ]١١٢ص  [[ جلميع    يالبار  البحث  مريد  تعاٰىل 

 ة.شعريَّ لأل ، خالفاً الطاعات غري مريد ليشء من املعايص

ه تعاٰىل  نَّ أ   :حدمهاأ   ا املعقول فوجهان:مَّ . أ نقول لنا: املعقول وامل

  للطاعة وكارهًا   من كان كذلك كان مريداً   معلوم، وكلُّ   عامل بكلِّ 

ه عامل بحسن نَّ ا الكربٰى فألمَّ أ ا الصغرٰى فقد سبق، ومَّ أ   .للمعصية

 يالطاعات وما يشمل عليه من املصالح، وعلمه بذلك هو الداع

وا هلاإلإليها  املعايص  وعامل  ،راده  من    بقبح  عليه  يشتمل  وما 

ق املفاسد، وعلمه بذلك هو الصارف عنها والكراهة هلا، ومع حتقُّ 

 ين.ق اإلرادة هلا، المتناع اجلمع بني الضدَّ الكراهة هلا يمتنع حتقُّ 

لكان عٰىل صفة نقص، والالزم    للمعايص  لو كان مريداً   :الثاين

بيان مثله.  فامللزوم  يكون ه  نَّ أ املالزمة:    باطل  التقدير  ذلك  عٰىل 

وذمُّ   مذموماً  بحاله،  العاملني  العقالء  النقصان عند  مستلزم  له  هم 

 فاق.ا بطالن الالزم فباالتِّ . وأمَّ يوالعلم به رضور

يدلُّ مَّ أ و  ما  فمنه  املنقول:  تعاىلٰ   ا  الطاعة كقوله  إرادة  ا َومَ   : عٰىل 
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  بإرادة الطاعات.  مر بالعبادة وهو املعنيُّ ٰىل اخللق واأل إ   ي الداع 
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مومن يدلُّ ه  ك  ا  تعاىلٰ عٰىل  كقوله  املعصية   وَ   : راهة 
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واملنقول  احتجَّ  باملعقول  فوجهان: مَّ أ و.  اخلصم  املعقول    ا 

من    خالق أفعال العباد بالقدرة واالختيار، وكلُّ ه تعاىلٰ نَّ أ   :حدمهاأ 

 كذلك فهو مريد له. فعل فعالً 

يامن مع علمه بامتناعه منه، والعامل  ف أبا هلب باإله كلَّ نَّ أ   :الثاين

 يامن منه.يريد اإل نْ أ يريده، فامتنع  بامتناع اليشء يستحيل أنْ 

تعاىلٰ مَّ أ و فقوله  املنقول:  نَ وَ   :ا 
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ي�قا عدم  دلَّ ]،  ١٢٥[األنعام:    ضَ عٰىل  اآليات  هذه  ت 

 ضالل.رادته لإلإيامن وعٰىل رادته للهدٰى واإلإ

فوَّ واجلواب عن األ الصغرٰى،  بمنع  بيَّ نَّ إل:  أنَّ نَّا  فاعل   ا  العبد 

 تعاٰىل.هللا فعاله خملوقة أ تكون ] ]١١٤ص [[/ ، فالحقيقةً 

الثاين اإل  نَّ أ :  وعن  حماالً   نْ إويامن  وجود  عدم  إ  نظراً   كان  ٰىل 

وعلم    يبأ إرادة   لكنَّاهللا  هلب  نظراً بذلك،  بمحال  ليس  ذاته  إ  ه  ٰىل 

فلِ  عليه،  القادر  جيوز    مَ وقدرة  إرادة  يتعلَّ   نْ أال  من اهللا  ق  به  تعاٰىل 

 حيث هو ممكن غري حمال. 

  تينا كلَّ آل  :يكون املراد  ال جيوز أنْ   مَ ـوليني: لِ وعن اآليتني األُ 

ه جلاء واجلرب، رض عٰىل سبيل اإلاأل  يف[من]  من  وآل  ،داهانفس 

الرشطيني عٰىل عدم إرادة    ي الزم  االستثناء نقييض   ال يدلُّ   وحينئذٍ 

 فني.يامن من املكلَّ مطلق اهلدٰى واإل

الثالث:   كلٍّ نَّ أوعن  صدق  الرشطية  صدق  من  يلزم  ال  من    ه 

حتَّ  أنْ جزئيها  يلزم  اإل  ٰى  كذل فيج  ضالليريد  الصدور  ك. عل 

 التوفيق. وباهللا 

*   *   * 

مة احليلِّ  /هنج احلقِّ   ): هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 : ا فاعلوننَّ إ ]]١٠١[[ص 

 املطلب العارش: يف أنَّا فاعلون:

عوا الرضورة يف وادَّ   ،ا فاعلونة واملعتزلة عٰىل أنَّ فقت اإلماميَّ اتَّ 

يشكُّ   كلَّ   فإنَّ   ،ذلك ال  ا  عاقل  بني  الفرق  االختياريف  ة يَّ حلركات 

كلِّ   وأنَّ   ،ةواالضطراريَّ  مركوز يف عقل  بل يف    ،عاقل  هذا احلكم 

واملجانني األطفال  تؤمله   فإنَّ   ،قلوب  بآجرة  الطفل لو رضبه غريه 

ولوال علمه الرضوري بكون    ،الرامي دون تلك اآلجرة  ه يذمُّ فإنَّ 

فاعالً  ذمَّ   الرامي  استحسن  ملا  اآلجرة  اآل  دون  دون   ،جرةالرامي 

حاصل   هو  اهلذيلبل  أبو  قال  البهائم.  من   :يف  أعقل  برش  محار 

احلامر إذا أتيت به إٰىل جدول كبري فرضبته مل يطاوع عٰىل    ألنَّ   ،برش

ق بني ما يقدر  ه فرَّ ألنَّ   ،أتيت به إٰىل جدول صغري جاز  وإنْ   ،العبور

 . فحامره أعقل منه ،ق بينهامفرِّ وبرش ال يُ  ،عليه وما ال يقدر عليه

ر يف الوجود  ه ال مؤثِّ يف ذلك وذهبوا إٰىل أنَّ   وخالفت األشاعرة

 . اهللا تعاىلٰ إالَّ 

 ة برضورة العقل:مكابرة اجلربيَّ ]] ١٠٢[[ص /

 :فلزمهم من ذلك حماالت

الرضورة  :منها يُ   فإنَّ   ، مكابرة  ما  فرِّ العاقل  بني  بالرضورة  ق 

باليد والبطش  ويرسة  يمنة  كاحلركة  عليه  احل  ،يقدر  ركة  وبني 

كالوقوع من شاهق وحركة املرتعش وحركة النبض.   ةضطراريَّ اال

االختياريَّ فرِّ ويُ  احليوان  حركات  بني  اجلامدق  وحركات  ومن   ،ة 

فهو سوفسطائي  شكَّ  ذلك  من   ،يف  العاقل  عند  أظهر  إذ ال يشء 

 ذلك وال أجٰىل منه.

 :ةيلزم اجلربية إنكار األحكام الرضوريَّ 

الرض   : ومنها  احلكم  امل إنكار  مدح  حسن  من  وقبح وري  حسن 

ذمِّ   ، ه ذمِّ  فإنَّ   وحسن  مدحه.  وقبح  بحسن   كلَّ   امليسء  حيكم  عاقل 

دائامً  الطاعات  يفعل  من  شيئاً   مدح  يفعل  املعايص   وال  ويبالغ    ، من 

أحد ويعني امللهوف ويساعد   باإلحسان إٰىل الناس ويبذل اخلري لكلِّ 

ه ه عدَّ ه باعتبار إحسان ولو رشع أحد يف ذمِّ   ، ه ه يقبح ذمُّ وأنَّ   ، الضعيف 

بقبح مدح   رضورياً  وحيكمون حكامً  ، أحدٍ   والمه كلُّ  ، العقالء سفيهاً 

ي والغضب وهنب األموال وقتل من يبالغ يف الظلم واجلور والتعدِّ 

وإنْ   ، األنفس  اخلري  فعل  من  هذه   وأنَّ   ، قلَّ   ويمتنع  عٰىل  مدحه  من 

 الذمِّ املدح و قبح    ورةً عاقل. ونعلم رض   والمه كلُّ   سفيهاً   دَّ األفعال عُ 

السامء فوقه واألرض حتته   أو قصرياً   عٰىل كونه طويًال  ام وإنَّ   ، أو كون 

]] صادرين عن ١٠٣/[[ص    لو كان الفعالن   حيسن هذا املدح والذمّ 

  إليه.   ه املدح والذمِّ ه لو مل يصدر عنه مل حيسن توجُّ فإنَّ   ، العبد 

والذمّ  املدح  هذا  بحسن  حيكموا  مل  حيكموا   ،واألشاعرة  فلم 

لهبحسن   الشكر  وال  عليه  الثناء  وال  إنعامه  عٰىل  تعاٰىل  اهللا   ،مدح 

ذمِّ  الكُ   وال بحسن  وسائر  الظلمفَّ إبليس  املبالغني يف  والظلمة   ،ار 

 . بل جعلومها متساويني يف استحقاق املدح والذمِّ 
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القضيَّ  هذه  نفسه  من  املنصف  العاقل  عقله  فليعرض  عٰىل  ة 

يد من خيطئ يف ذلك ويعتقد تقلله إليه ويرفض  بع ما يقوده عقويتَّ 

يُ فإنَّ   ،الصواب  ضدَّ  ال  غداً قبَ ه  منه  احلساب  ل  من   ،يوم  وليحذر 

تَحَ   : إدخال نفسه يف زمرة الذين قال اهللا تعاٰىل عنهم
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 ة قبح التكليف:يلزم اجلربيَّ 

حينئذٍ أنَّ   :منها تعاٰىل  منه  يقبح  الطاعات    ه  فعل  تكليفنا 

املعايص القديمألنَّ   ،واجتناب  ممانعة  عٰىل  قادرين  غري  كان    ،ا  فإذا 

تع اهللا  هو  فينا  للمعصية  عىلٰ الفاعل  نقدر  مل  اهللا    ألنَّ   ،الطاعة  اٰىل 

مل خيلقه   وإنْ   ،خلق فينا فعل الطاعة كان واجب احلصول  تعاٰىل إنْ 

متمكِّ  العبد  يكن  مل  ولو  احلصول.  ممتنع  والرتك    ناً كان  الفعل  من 

جمرٰى  جارية  أفعاله  اجلامدات١٠٤/[[ص    كانت  حركات   [[، 

أمر ا البدهية حاكمة بأنَّ   وكام أنَّ  ه وذمِّ   حهجلامد وهنيه ومده ال جيوز 

ا  ه تعاٰىل يريد منَّوألنَّ   .يكون األمر كذلك يف أفعال العباد  وجب أنْ 

فينا  وخيلقها  املعصية  ممانعته  ،فعل  عٰىل  نقدر  إذا وألنَّ   ؟فكيف  ه 

منَّ أنْ طلب  فعالً   ا  عنَّ  نفعل  يمكن صدوره  إنَّ وال  بل  يفعله هو  ا  ام 

عابثاً  مكلِّ   كان  الطلب  يُ   فاً يف  اهللا  ،طاقملا ال  علو�   تعاٰىل  ذلك    ا عن 

 .كبرياً 

 كونه تعاٰىل ظاملاً:ة يلزم اجلربيَّ 

أنْ أنَّ   :ومنها تعاٰىل اهللا    ،يكون اهللا سبحانه أظلم الظاملني  ه يلزم 

فيها ألنَّ   ،كبرياً   اعن ذلك علو�  لنا  يكن  ومل  املعصية  فينا  إذا خلق  ه 

البتَّ  ثمّ أثر  وعاقبنا عٰىل صدوره عذَّ   ة  فينابنا عليها  تعاٰىل  منه  كان    ا 

والعدوان اجلور  هناية  يُ   ،ذلك  مذهب  من  باهللا  إٰىل ؤدِّ نعوذ  ي 

والعدوان بالظلم  تعاٰىل  اهللا  اهللا    فأيُّ   ،وصف  بعد  يبقٰى  عادل 

غريه  وأيُّ   ؟سواه   منصٍف   وأيُّ   ؟تعاىلٰ  للعبد  جممع   وأيُّ   ؟راحم 

عداه واإلنصاف  والرمحة  أنَّ   ؟للكرم  يُ مع  فعل  عذِّ ه  عٰىل  صدر بنا 

 ا بل منه.تصدر عنَّ ة ملعنه ومعصي

 نفي ما ُعلَِم ثبوته وإثبات ما ُعلَِم نفيه بالرضورة: ة يلزم اجلربيَّ 

عُ أنَّ   : ومنها ما  انتفاء  جتويز  منه  يلزم  ثبوته.   مَ لِ ه  بالرضورة 

أنَّ أنَّ   :وبيانه بالرضورة  نعلم  إنَّ   ا  قصودنا  أفعالنا  بحسب  تقع  ام 

ا لصوارف. فإنَّ ء الدواعي وثبوت اوتنتفي بحسب انتفا  ،ودواعينا

أنَّ  بالرضورة  إجياده نعلم  إٰىل  الداعي  وخلص  الفعل  أردنا  متٰى  ا 

اإلنسان متٰى    فإنَّ   ،ومتٰى كرهناه مل يقع  ،ه يقعوانتفٰى الصارف فإنَّ 

ممكناً   اشتدَّ  الطعام  تناول  وكان  اجلوع  تناول فإنَّ   به  منه  يصدر  ه 

أنَّ   ،الطعام اعتقد  الطعا  ومتٰى  سام� يف  عنه  م  يعلم   ،انرصف  وكذا 

ذلك غريه  حال  أنَّ فإنَّ   ،من  بالرضورة  نعلم  اشتدَّ   شخصاً   ا  به    لو 

من له  مانع  وال  فإنَّ ١٠٥/[[ص    العطش  املاء  رشب  يرشبه  ]]  ه 

مرضَّ   ،بالرضورة علم  يدخلهاومتٰى  مل  النار  دخول  كانت    ،ة  ولو 

وإنْ  الفعل  يقع  أن  جاز  تعاٰىل  اهللا  من  صادرة  كرهناه    األفعال 

ال إليهوانتفٰى  عنَّ  ،داعي  صدوره  وإنْ ويمتنع  وخلص    ا  أردناه 

أنْ  إجياده عٰىل تقدير  إٰىل  يفعله اهللا تعاىلٰ   الداعي  وذلك معلوم    ،ال 

مذهباً   .البطالن لنفسه  العاقل  يرتيض  ما   فكيف  إٰىل بطالن  يقوده 

 ؟ بالرضورة ثبوته مَ لِ عُ 

بنفأنَّ   : ومنها الرضورة  قضت  ما  جتويز  يلزم  ألنَّ   ،يهه   وذلك 

إنَّ أف ا عٰىل  وال يقع منَّ  ،ام تقع عٰىل الوجه الذي نريده ونقصدهعالنا 

أنَّ فإنَّ   ،الوجه الذي نكرهه إذا أردنا احلركة يمنة  ا نعلم بالرضورة  ا 

يرسة تقع  يمنة  ،مل  تقع  مل  يرسة  احلركة  أردنا  بذلك    ،ولو  واحلكم 

ج  ،رضوري تعاٰىل  اهللا  من  صادرة  األفعال  كانت  أنْ فلو  تقع    از 

وذلك رضوري   ،يمنة ونحن نريد احلركة يرسة وبالعكس  احلركة

 البطالن.

 : القرآن نصوص ة خيالفوناجلربيَّ 

واآليات    :ومنها ونصوصه  العزيز  الكتاب  خمالفة  يلزم 

إلينااملتضافرة فيه الدالَّ  نت يف كتاب  وقد بيَّ   ،ة عٰىل استناد األفعال 

لننَّخمالفة أهل السُّ   )اإليضاح( ة بالوجوه التي  نَّالكتاب والسُّ   صِّ ة 

ه ال متيض آية من اآليات  نَّ إٰى حتَّ  ، خالفوا فيها آيات الكتاب العزيز

فبعضها يزيد عٰىل عرشين وال    ،ة أوجه وقد خالفوا فيها من عدَّ إالَّ 

ولنقترص يف هذا املخترص عٰىل وجوه   ،ينقص يشء منها عن أربعة

أهنَّ قليلة دالَّ  رهيم أفضل متأخِّ ذكرها  يح القرآن  م خالفوا رصة عٰىل 

 : وهي عرشة ،ين الرازيوأكرب علامئهم فخر الدِّ 

 : إٰىل العبد فيها ة عٰىل إضافة الفعلاآليات الدالَّ 

الدالَّ   :لاألوَّ  العبداآليات  إٰىل  الفعل  إضافة  عٰىل   :  ة 
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 : فيها الكافر اآليات التي مدح فيها املؤمن أو ذمَّ 

الكافر    ما ورد يف القرآن من مدح املؤمن عٰىل إيامنه وذمِّ   :الثاين

كفره وتوعُّ   عٰىل  الطاعة  عٰىل  بالثواب  عٰىل  ووعده  بالعقاب  ده 
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ْ ُ
  ا �

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
تُْم �

ْ
ن
ُ
 ،]١٦  [الطور:  �ا ك

 ََو�ِبْر  ٰ
�

َو� ِي 
�

ا� وَ   ،]٣٧  [النجم:  �اِهيَم  تَِزُر   
�

ال
َ
ِوْزَر أ اِزَرةٌ 

رَ 
ْ
خ

ُ
 ِ�ُْجزَ   ،]٣٨  [النجم:  �ٰى  أ

ْ
ف
َ
�  

� ُ
� بِمَ ٰى  ْسَ�ٰ ٍس 

َ
�  �  ا 

َجزَ   ،]١٥  [طه:  
ْ

ِ َهل
ْ

اإل سَ اُء 
ْ
ِ ح

ْ
اإل  

�
إِال سَ اِن 

ْ
  ح

ُ
  �ان

 مَ   ، ] ٦٠  [الرمحن: 
�

 ِإال
َ
َزْون

ْ ُ
� 

ْ
  َهل

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
ُتْم �

ْ
ن
ُ
اَء  َمْن جَ � ،  ا ك

ثَ 
ْ
م

َ
أ  ُ ْ

َع� ُه 
َ
ل
َ
ف ََسنَِة 

ْ
ْن   ،] ١٦٠  نعام:[األ   ا ا�ِهَ ِبا� َ� َرضَ 

ْ
ع

َ
أ َوَمْن 

ِري 
ْ
ِ   ،] ١٢٤  طه: [  ِذك

َ
و�

ُ
َيَ أ

ْ
ا� ُوا  َ َ�

ْ
اش يَن  ِ

�
ا�  

َ
َي ك

ْ
� ا��  ا اةَ 

ُروا َ�عْدَ إِيمَ   ، ] ٨٦  [البقرة: 
َ
ف يَن �َ ِ

�
 ا�

�
 ].٩٠  [آل عمران:   اِنِهمْ ِإن

تُ ]]  ١٠٧[[ص  / التي  أفعال نزِّ اآليات  شبه  عن  تعاٰىل  فعله  ه 

 : العباد

الدالَّ   :الثالث أنَّ اآليات  عٰىل  تعاىلٰ   ة  اهللا  منزَّ أفعال  أنْ   عن    هة 

قال  ،  تكون مثل أفعال املخلوقني يف التفاوت واالختالف والظلم

تعاىلٰ  تَرَ مَ   : اهللا  َ ا 
ْ

ا�ر�� ِق 
ْ
ل خَ  �ِ    ِن ٰى 

َ
ف
َ
�   ، ] ٣  [امللك:  اُوٍت ِمْن 

 ُه
َ
ق
َ
ل ٍء خَ ْ َ

� 
� ُ

َسَن �
ْ
ح

َ
أ ِي 

�
والظلم   ،]٧  [السجدة:  ا� والكفر 

بحسن تعاىلٰ   ،ليس   َومَ   : وقال 
َ
ل

َ
خ  ا 

َ
ن
ْ
مَ ق ا�س� َومَ اوَ ا   

َ
رْض

َ
َواأل ا  اِت 

نَُهمَ 
ْ
َق� بَ�

ْ
بِا�  

�
إِال بحقٍّ   ،]٨٥  [احلجر:  ا  ليس  قال   ،والكفر  وقد 

   : تعاىلٰ 
َ

 اَهللا ال
�
 إِن

َ
ق
ْ
ِلُم ِمث

ْ
ظ

َ
ةٍ  �

ر�
َ
 ذ

َ
 َومَ   ،]٤٠  [النساء:  ال

َ
ا َر��ك

 
�

َعبِيِد  بَِظال
ْ
�ِل ْمنَ َومَ   ،]٤٦  لت:صِّ [فُ   �ٍم 

َ
َظل   اُهمْ ا 

   ،]١٠١ هود:[
َ

َْومَ   ال ا�ْ َم 
ْ
   ،] ١٧  [غافر:   ُظل

َ
  َوال

َ
ُمون

َ
ل

ْ
ظ

ُ
�  

 
ً
تِيال

َ
 ].٧١ رساء:[اإل �ف

 : خ العباد عٰىل كفرهم وعصياهنموبِّ اآليات التي تُ 

الدالَّ   :الرابع ذمِّ اآليات  عٰىل  واملعايص  ة  الكفر  عٰىل  ، العباد 

تعاىلٰ  بِاهللاِ   :كقوله   
َ
ُرون

ُ
ف

ْ
تَ�  

َ
يْف

َ
واإلنكار   ،]٢٨  ة:[البقر  ك

حمال. العجز عنه  مع  مذهبهم    والتوبيخ  الكفر   أنَّ (ومن  اهللا خلق 

منه وأراده  الكافر  غريه  ،يف  عٰىل  يقدر  ال  يُ   )، وهو  خه وبِّ فكيف 

َع  َومَ   :وقال  ؟عليه
َ
َمن   ]]  ١٠٨[[ص  /ا 

ْ
إِذ ِمنُوا 

ْ
يُؤ  

ْ
ن

َ
أ ا��اَس 

 جَ 
َ
ُهد

ْ
ا� ُم 

ُ
ا   ،]٥٥  [الكهف:  ىٰ اَءه بلفظ  إنكار   ،الستفهاموهو 

امل أنَّ ومن  يمكنه    رجالً   علوم  ال  بحيث  بيت  يف  آخر  حبس  لو 

قبح    ؟ف يف حوائجيما منعك من الترصُّ   :يقول  ثمّ   ،اخلروج عنه

ذلك تعاىلٰ   .منه  قوله   َومَ   :وكذا 
َ
ذ آَمنُواا  ْو 

َ
� يِْهْم 

َ
َعل  ا 

ْسُجدَ مَ   ،]٣٩ [النساء:
َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

َ
 :وقوله تعاىلٰ   ،]٧٥  [ص:  ا َمنََعك

 َرَ م  
ْ
إِذ  

َ
َمنََعك وا  ا 

�
َضل تَُهْم 

ْ
�
َ
مَ   ،]٩٢  [طه:   �أ

َ
َعِن  � ُهْم 

َ
� ا 

ِكَرةِ ُمْعرِِضَ�  
ْ
مَ   ،]٤٩  ر:ثِّ [املدَّ   �ا��ذ

َ
� 

َ
ُهْم ال

َ
  ا �

َ
ِمنُون

ْ
  � يُؤ

ُهمْ   ،]٢٠  [االنشقاق:
َ
َت �

ْ
ِذن

َ
 �َِم أ

َ
ك

ْ
ا اُهللا َ�ن

َ
 ،]٤٣  [التوبة:  َ�ف

 ُاهللا  
�

َحل
َ
أ ما  ُم  َر�

ُ
�  �َِم 

َ
ك

َ
�    أنْ   ،]١  :[التحريم جيوز    وكيف 

َق�   : وقوله تعاىلٰ   ؟ه ما فعلهتفعل مع أنَّ   مَ ـلِ   :يقول
ْ
 ا�

َ
ِ�ُسون

ْ
�َِم تَل

 َ
ْ

عمران:  اِطلِ بِا� اهللاِ   ،]٧١  [آل  َسِ�يِل  َ�ْن   
َ
ون تَُصد�   �َِم 

 ].٩٩ عمران: [آل

عبَّ  بن  الصاحب  يرده  :ادقال  ومل  باإليامن  يأمر  وينهٰى    ،كيف 

وكيف يرصفه   ؟رهويعاقب عٰىل الباطل وقدَّ   ،دهر وقد أراعن املنك

ويقول اإليامن      :عن 
َ
ون

ُ
ف َ ْ
تُ�  ٰ

�
�

َ
أ
َ
وخيلق   ،]٣٢  [يونس:  �ف

ثمّ  الكفر     : يقول  فيهم 
َ
ُرون

ُ
ف

ْ
تَ�  

َ
يْف

َ
وخيلق    ،] ٢٨  [البقرة:  ك

ثمّ  الباطل  لبس  َ   :يقول  فيهم 
ْ

بِا� َق� 
ْ
ا�  

َ
ِ�ُسون

ْ
تَل [آل   اِطلِ �َِم 

    :يقول  هم عن سواء السبيل ثمّ صدَّ و]،  ٧١عمران:  
َ
ون �َِم تَُصد�

ْن َسِ�يِل اهللاِ  َ�  :وحال بينهم وبني اإليامن ثمّ   ،] ٩٩  [آل عمران 

 َومَ   : قال
َ
ذ بِاهللاِ ا  آَمنُوا  ْو 

َ
� يِْهْم 

َ
َعل وذهب هبم    ،]٣٩  [النساء:  ا 

ثمّ  الرشد      : قال  عن 
َ
بُون هَ

ْ
تَذ َن 

ْ
�
َ
أ
َ
  ، ]٢٦  ير:[التكو  �ف

مَ  :قال  ٰى أعرضوا ثمّ ين حتَّ عن الدِّ  هموأضلَّ 
َ
ِكَرةِ �

ْ
ُهْم َعِن ا��ذ

َ
ا �

 ؟ ]٤٩ ر:ثِّ [املدَّ  �ُمْعِرِضَ� 

الدالَّ ]]  ١٠٩[[ص  / األفعال  اآليات  يف  التخيري  عٰىل  ة 

 :ةالتكليفيَّ 

أفعاهلم   : اخلامس  فيها ختيري العباد يف  تعاٰىل  التي ذكر اهللا  اآليات 

بمشيئتهم ه ق وتعلُّ     : تعاىلٰ   قال ،  ا 
َ
ش َمْن 

َ
� 

َ
ش َوَمْن  ِمْن 

ْ
ُيؤ

ْ
ل
َ
ف اَء اَء 

رْ 
ُ
ف

ْ
يَ�

ْ
ل
َ
مَ   ، ] ٢٩  [الكهف:   ف وا 

ُ
َمل

ْ
ُتمْ ا�

ْ
ِش�  ،] ٤٠  لت: صِّ [فُ   ا 

 ْم
ُ
�

َ
َمل

َ
� اُهللا  َسَ�َٰى 

َ
   ، ] ١٠٥  [التوبة:   ف

َ
ش   �َِمْن 

ْ
ن

َ
أ ُ�ْم 

ْ
ِمن اَء 

َر  
�
خ

َ
َتأ

َ
� ْو 

َ
أ َم  د�

َ
تَق

َ
��   َّ٣٧  ر: ثِّ [املد [ ،   

َ
ش َمْن 

َ
َرُه  اَء  �

َ
ك

َ
  �ذ

   ، ] ٥٥  ر: ثِّ [املدَّ 
َ
َمْن ش

َ
� ٰ

َ
 ِإ�

َ
ذ

َ �
  اَء ا�

ً
 ،] ٢٩  مل:[املزَّ   � َر��ِه َسِ�يال

 
َ
َمْن ش

َ
� ٰ

َ
 إِ�

َ
ذ

َ �
  اَء ا�

ً
]. وقد أنكر اهللا تعاٰىل ٣٩  [النبأ:   � َر��ِه َمآبا

   : له عٰىل من نفٰى املشيئة عن نفسه وأضافها إٰىل اهللا تعاٰىل بقو
ُ

ول
ُ
َسَيق

 ا 
َ
ْو ش

َ
� وا 

ُ
� َ ْ
�

َ
يَن أ ِ

�
 اَء اُهللا مَ �

َ
ن
ْ
� َ ْ
�

َ
   ، ] ١٤٨  نعام: [األ   ا ا أ

َ
ْو َوق

َ
� وا 

ُ
ا�

 
َ
ُن مَ ش

ْ
نَ اَء ا�ر��

ْ
  ]. ٢٠  [الزخرف:   اُهمْ ا َ�َبد



 ١٦١  ..............................................................................................................  اجلرب) ١٢٢/ ( اجليم رف ح

 : اآليات التي فيها أمر العباد باألفعال

واملسارعة   :السادس باألفعال  العباد  أمر  فيها  التي  اآليات 

ٰ وَسَ   : ىلٰ كقوله تعا،  فواهتاإليها قبل  
َ

ِفَرةٍ ِمْن َر��ُ�مْ ارُِعوا إِ�
ْ
   َمغ

عمران: دَ   ،]١٣٣  [آل  ِجيبُوا 
َ
بِهِ أ َوآِمنُوا  اِهللا    اِ�َ 

َو�ِلر�ُسولِ   ،]٣١ حقاف:[األ ِهللاِ    ، ]٢٤  نفال:[األ  اْستَِجيبُوا 

 َي 
�
�
َ
أ ُعوا َواْسُجُدواا 

َ
يَن آَمنُوا اْرك ِ

�
بُُدوا   ،]٧٧  :[احلّج   َها ا�

ْ
ا�

ُ�مْ   ،]٢١  [البقرة:  َر��ُ�مُ 
َ
ل  

ً
َخْ�ا آِمنُوا 

َ
 ،]١٧٠  [النساء:  ف

 َم َسَن 
ْ
ح

َ
أ بُِعوا 

�
ُْ�مْ َوات

َ
إِ�  

َ
ِزل

ْ
ن
ُ
أ ٰ   ،]٥٥  [الزمر:  ا 

َ
إِ� نِ�بُوا 

َ
 َوأ

 ].٥٤ [الزمر: َر��ُ�مْ 

األمر بالطاعة وللمسارعة إليها   ]] فكيف يصحُّ ١١٠[[ص  /

املأمور كون  بهع  عاجزاً   ممنوعاً   مع  اإلتيان  أنْ   ؟ن  يستحيل    وكام 

يُ   ،مْ قُ   :نمِ د الزَّ قعَ يقال فيها للمُ  حفظ  ا  :رمٰى من شاهق جبلوملن 

 فكذا هاهنا.  ،نفسك

 : اهللا تعاٰىل فيها عٰىل االستعانة به اآليات التي حثَّ 

حثَّ   :السابع التي  به   اآليات  االستعانة  عٰىل  فيها  تعاٰىل  ، اهللا 

تعاىلٰ  عْ   :كقوله 
َ
� ْستَِعُ�  إِي�اَك 

َ
� َو�ِي�اَك   ،]٥  [الفاحتة:  �بُُد 

 َيْط
�
ا�ش ِمَن  بِاِهللا   

ْ
تَِعذ اسْ

َ
ا�ر�ِجيِم  ف  ،]٩٨  [النحل:  �اِن 

 ِبِاهللا تَِعينُوا  خلق  ١٢٨  عراف:[األ  اسْ تعاٰىل  اهللا  كان  فإذا   .[

يُ  كيف  واملعايص  ويُ الكفر  بهستعان  بطالن    وأيضاً   ؟ستعاذ  يلزم 

والدواعياأل العباد نَّ أل   ،لطاف  ألفعال  إذا كان هو اخلالق  تعاٰىل  ه 

تعاىلٰ   فأيُّ  اهللا  يفعله  الذي  اللطف  من  للعبد  حيصل  ولكن    ؟نفع 

   :كقوله تعاىلٰ   ،األلطاف حاصلة
َ

َوال
َ
  أ

� ُ
� �ِ 

َ
تَنُون

ْ
ف

ُ
ُهْم �

�
�
َ
أ  

َ
 يََرْون

 �َ ِ
ْ

�
َ
ت َ�ر� ْو 

َ
أ  

ً
ة َ�ر�    ،]١٢٦  [التوبة:  ٍم 

َ
ال ْو 

َ
اَو�  

َ
ون

ُ
 يَ�

ْ
ن

َ
أ ��اُس  

وَ   
ً
ة

�
م
ُ
 أ

ً
ة
َ
لِِعبَ   ،]٣٣  [الزخرف:  اِحد  

َ
ْزق ا�ر� اُهللا  �ََسَط  ْو 

َ
اِدهِ َو�

رِض 
َ ْ
األ  �ِ ْوا 

َ
َغ َ�  :٢٧  [الشورٰى[،   َبِم

َ
ِ�َْت  ف اِهللا  ِمَن  ٍَة 

ْ
رَ� ا 

ُهمْ 
َ
�  :عمران    ،]١٥٩  [آل 

َ
ال ا�ص�  

�
ٰ إِن

َ
�

ْ
ن
َ
�  ةَ 

َ
ْحش

َ
ف
ْ
ال َعِن  اِء   

 
ْ
ُمن

ْ
رِ َوا�

َ
 ].٤٥ [العنكبوت: ك

 :ة عٰىل اعرتاف األنبياء بأعامهلماآليات الدالَّ 

وإضافتها    ة عٰىل اعرتاف األنبياء بذنوهبماآليات الدالَّ   :الثامن

أنفسهم حكايةً ١١١/[[ص    ، إٰىل  تعاٰىل  كقوله  آدم    ]]   :عن 

 َْمنَ َر��ن
َ
َظل َسنَ ا 

ُ
ف
ْ
�
َ
أ يونس    ،]٢٣  عراف:[األ  اا   : وعن 

 َح
ْ
 ُسب

ْ
ن
ُ
ك  

�
إِ�  

َ
ك

َ
ا�ِِمَ�  ان

�
الظ ِمَن  وعن    ،]٨٧  نبياء:[األ  �ُت 

ِ� :  موسٰى  
ْ
ف
َ
� ْمُت 

َ
َظل  

�
إِ� وقال    ،]٤٤  [النمل:  رَب� 

ألوالده    :يعقوب 
ً
را

ْ
�
َ
أ ْم 

ُ
ُس�

ُ
ف
ْ
�
َ
أ ْم 

ُ
�

َ
ل  

ْ
ت

َ
ل َسو�  

ْ
 بَل

يوسف    ، ]١٨  [يوسف:   :  وقال 
َ
نََزغ  

ْ
ن

َ
أ َ�ْعِد  ِمْن 

 َ�يِْ� وَ 
ُ
يْطان

�
َوِ� ا�ش

ْ
 إِخ

َ ْ
�َ�  :وقال نوح   ،]١٠٠  [يوسف :  

 ٌم
ْ
ِعل بِِه   �ِ َس 

ْ
�
َ
ل ما   

َ
ك

َ
ْسئَل

َ
أ  

ْ
ن

َ
أ  

َ
بِك  

ُ
ُعوذ

َ
أ  

�
إِ�   رَب� 

تدلُّ   ، ]٤٧  [هود: اآليات  بكوهنم    فهذه  األنبياء  اعرتاف  عٰىل 

 فاعلني ألفعاهلم. 

 : ار والعصاة فَّ ة عٰىل اعرتاف الكُ اآليات الدالَّ 

الدالَّ   :التاسع اعرتاف  اآليات  عٰىل  والعصاةفَّ الكُ ة    بأنَّ   ار 

منهم  كانت  ومعاصيهم  تعاىلٰ   ،كفرهم  تَرَ   :كقوله  ْو 
َ
إِِذ َو� ٰى 

َد َر��ِهمْ 
ْ
 ِعن

َ
ون

ُ
وف

ُ
 َ�ْوق

َ
ا�ُِمون نَ  :إٰىل قوله ... الظ�

ْ
ُن َصَدد

ْ َ
�

َ
اُ�ْم أ

ُهدَ 
ْ
ا� جَ َعِن   

ْ
إِذ َ�ْعَد  ِرِمَ�  ٰى 

ْ ُ
� تُْم 

ْ
ن
ُ
ك  

ْ
بَل   ٣١  أ:[سب  �اَءُ�ْم 

َر  مَ   :ه تعاىلٰ وقول  ،]٣٢و
َ
ُ�ْم ِ� َسق

َ
ك

َ
   �ا َسل

َ
 ِمَن  ق

ُ
ْم نَك

َ
� وا 

ُ
ا�

  �َ
�
ُمَصل

ْ
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� �   ُفضالئهم  ، ]٤٢  لت: صِّ [ف عذر  يمكنهم    ؟فام  وهل 

السؤال هذا  عن  ونبذمتوها    :اجلواب  النصوص  هذه  تركتم  كيف 

ظهرياً وراءك بإالَّ   م  اآلخرةأنَّ   عٰىل  وآثرناها  الدنيا  احلياة  طلبنا   ؟ا 

عوامِّ  عذر  واتِّ وما  علامئهم  فتوٰى  إٰىل  االنقياد  يف  يف  هم  باعهم 

السؤال  ؟عقائدهم عند  يمكنهم اجلواب  كيف تركتم هذه   :وهل 

َر إالَّ   رناكماآليات وقد جاءكم هبا نذير وعمَّ  ُر فِيِه َمْن َتَذكَّ  ما َيتََذكَّ

قلَّ بأنَّ  آباءنا وعلامءنا من غري فحص وبحثدنا  ]]  ١١٣/[[ص    ا 
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احلجَّ  وبلوغ  اخلالف  كثرة  مع  نظر  إليناوال  يُ   ؟ة  عذر قبَ فهل  ل 

 ؟ ع كالم الفريقنيسمَ وهل يُ  ؟هذين القبيلني

 : ة للحكم الرضوريخمالفة اجلربيَّ 

لكلِّ   :ومنها احلاصل  الرضوري  احلكم  ما   خمالفة  عند  أحد 

غ من  أنْ يطلب  فعالً   ريه  أنَّ فإنَّ   ،يفعل  بالرضورة  يعلم  ذلك    ه 

عنه يصدر  يتلطَّ   ، الفعل  بكلِّ وهلذا  منه  الفعل  استدعاء  يف    ف 

ويعده   ،حيلة  وحيتال عليه بكلِّ   ،ويعظه ويزجره عن تركه  ،لطيفة

  ، فه عٰىل فعله عنِّويُ   ،وينهاه عن فعل ما يكرهه   ،ده عٰىل تركهويتوعَّ 

فعله ذلكويتعجَّ  من  ويتعجَّ ستطوي  ،ب  فعلهب  رفه  من   ،العقالء 

بني أمره بالقيام    ه دليل عٰىل فعله. ويعلم بالرضورة الفرقوهذا كلُّ 

العلم الرضوري   ولوال أنَّ  ،وبني أمره بإجياد الساموات والكواكب

 ذلك. حاصل بكوننا موجدين ألفعالنا ملا صحَّ 

 :ة إلمجاع األنبياءخمالفة اجلربيَّ 

إمجاع    :ومنها  والرُّ خمالفة  أنَّ فإنَّ   ،ل ُس األنبياء  يف  خالف  ال    ه 

أنَّ  اهللا تعاٰىل أمر عباده ببعض األفعال كالصالة    األنبياء أمجعوا عٰىل 

كالظلم واجلور ١١٤/[[ص    ، والصوم بعضها  عن  وهنٰى  وال    ،]] 

ائت    :يقال له  أنْ   إذ كيف يصحُّ   ، ذلك إذا مل يكن العبد موجداً  يصحُّ 

الفاعل هلذه    مع أنَّ   ،زنا بالكفر وال   تأِت   وال  ،بفعل اإليامن والصالة 

غريه  هو  هلا  والتارك  يتضمَّ   فإنَّ   ؟األفعال  بالفعل  اإلخبار  األمر  ن 

عٰىل املأمور   ٰى لو مل يكن املأمور قادراً عليه حتَّ   عن كون املأمور قادراً 

بون منه وينسبونه  العقالء يتعجَّ   فإنَّ  ،أمره   به ملرض أو سبب آخر ثمّ 

أنَّ إنَّ   : قولونوي   ،جلهل واجلنون إٰىل احلمق وا  ه ال يقدر عٰىل  ك لتعلم 

ثمّ  به   ذلك  صحَّ   ، تأمره  لصحَّ   ولو  رسوالً   أنْ   هذا  اهللا  إٰىل    يبعث 

ه تعاٰىل خيلق احلياة  إنَّ  ثمّ   . غ إليها ما ذكرناهبلِّ فيُ   ، اجلامدات مع الكتاب 

أهنَّ  مل متتثَّ يف تلك اجلامدات ويعاقبها ألجل  أمر الرسول ا    وذلك   ،ل 

 بدهية العقل. م البطالن ب معلو

 : ةمَّ ة إلمجاع األُ خمالفة اجلربيَّ 

سدُّ أنَّ   :ومنها منه  يلزم  الصانع   ه  وجود  عٰىل  االستدالل    باب 

صادقاً  تعاٰىل  كونه  صحَّ   ،عٰىل  عٰىل  النبوَّ واالستدالل   ،ةة 

صحَّ  عٰىل  يُ واالستدالل  الرشيعة  إمجاع ة  بخرق  القول  إٰىل  فيض 

ال ألنَّ   ،ةمَّ األُ  الصايمك  ه  إثبات  إالَّ ن  يقالنع  بأن  حادث  :   ،العامل 

املُ   فيكون حمتاجاً  إلينا  قياساً   ،ثحدِ إٰىل  أفعالنا املحتاجة  فمع   ،عٰىل 

القياس يف  األصل  حكم  موجداً   ،منع  العبد  كون  يمكنه   وهو  ال 

 عليه باب إثبات الصانع.  فينسدُّ  ،استعامل هذه الطريقة

وأيضاً ١١٥[[ص  / تعاىلٰ   ]]  كان  م  خالقاً   إذا  ن  للجميع 

ومتٰى   ،ح وغريها ال يمتنع منه إظهار املعجز عٰىل يد الكاذبيالقبا

انسدَّ  ذلك  بامتناع  يقطع  النبيِّ   مل  بني  الفرق  إثبات  باب    علينا 

أنْ   إذا جاز أنْ   . وأيضاً يواملتنبِّ  يكذب    خيلق اهللا تعاٰىل القبائح جاز 

إخباره يُ   ،يف  وإخباره عنوثَ فال  ووعيده  أحكام اآلخرة    ق بوعده 

يلزم من خلقه القبائح    ألحوال املاضية والقرون اخلالية. وأيضاً وا

أنْ  وحيثَّ   جواز  عليها  يبعث  وأن  إليها  فيهارغِّ ويُ   يدعو  ولو   ،ب 

فتزول   ،ب اهللا تعاٰىل فيه من القبائحيكون ما رغَّ   جاز ذلك جاز أنْ 

وأيضاً  هبا.  التشاغل  ويقبح  بالرشائع  تعا  الثقة  منه  جاز  أنْ لو   ٰىل 

يف   ويُ خيلق  واإلضالل  الكفر  ويصدَّ زيِّ العبد  له  احلقِّ نه  عن    ه 

أنْ  إٰىل عقابه للزم يف دين اإلسالم جواز  يكون    ويستدرجه بذلك 

الكفر والضالل زيَّ وأنَّ   ،هو  تعاٰىل  قلوبناه  بعض    وأنْ   ،نه يف  يكون 

املخالفة لإلسالم هو احلقُّ  تعاٰىل صدَّ   امللل  اهللا  وزيَّ ولكن  ن  نا عنه 

أعين يف  جوَّ   .ناخالفه  هو  فإذا  عليه  هم  ما  جتويز  لزمهم  ذلك  زوا 

والكفر احلقُّ   ،الضالل  هو  عليه  خصومهم  ما  مل    .وكون  وإذا 

بأنَّ  القطع  هم عليه هو احلقُّ   يمكنهم  وما خصومهم عليه هو    ما 

 ني للجواب. الباطل مل يكونوا مستحقِّ 

 : ة الظلم والعبث يف أفعاله تعاىلٰ يلزم اجلربيَّ 

أنْ   :منها ظاملاً   جتويز  تعاٰىل  اهللا  اهللا  ألنَّ   ،عابثاً   يكون  كان  لو  ه 

تعاٰىل هو اخلالق ألفعال العباد ومنها القبائح كالظلم والعبث جلاز  

حتَّ   أنْ  غري  ال  كلُّ خيلقها  تكون  ظلامً ٰى  تعاٰىل   ،وعبثاً   ها  اهللا  فيكون 

 . كبرياً  اتعاٰىل اهللا عن ذلك علو�  ،العباً  عابثاً  ظاملاً 

 : ة السفه واجلهل يف أفعاله تعاىلٰ م اجلربيَّ يلز]] ١١٦[[ص /

ال تعاٰىل اهللا عن  هَّ ه يلزم إحلاق اهللا تعاٰىل بالسفهاء واجلُ أنَّ   :منها

ووصفه   ألنَّ   ،ذلك تعاٰىل  باهللا  الرشك  العباد  أفعال  مجلة  من 

وسبَّ  وشتمه  واألوالد  واألنداد  تعاٰىل   ،هباألضداد  اهللا  كان  فلو 

لكافأل  فاعالً  العباد  فاعالً عال  كلِّ   ن  هذه    ولكلِّ   ،ها لألفعال 

ويف نفي   ،احلكيم ال يشتم نفسه ألنَّ  ،ل حكمتهبطِ وذلك يُ  ،موراألُ 

 ة. نعوذ باهللا من هذه املقاالت الرديَّ  ،احلكمة إحلاقه بالسفهاء

 :يلزم خمالفة الرضورة 

الرضورةأنَّ   :منها خمالفة  يلزم  أنْ ألنَّ   ،ه  جاز  لو  الز  ه  نا  خيلق 

  زنا أنْ ولو جاز ذلك جلوَّ   ،هذا دينه  يبعث رسوالً   أنْ ط جلاز  واللوا

يُ  مل  من  األنبياء  من  سلف  فيام  إالَّ بعَ يكون  الرسقة  ث  إٰىل  للدعوة   

وكلِّ  واللواط  وعبادته    والزنا  الشيطان  ومدح  القبائح 
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وسبِّ  له  والشتم  تعاٰىل  باهللا  وعقوق    واالستخفاف  رسوله 

 ء. مدح امليساملحسن و الوالدين وذمِّ 

 :من الشيطان ة كونه تعاٰىل أّرض اجلربيَّ  يلزم

أنْ أنَّ   :منها أشدّ   ه يلزم    ، من الشيطان  رضراً   يكون اهللا سبحانه 

من    به عليه لكان أّرض عذِّ يُ   اهللا تعاٰىل لو خلق الكفر يف العبد ثمّ   ألنَّ 

يلجئه إٰىل القبائح بل يدعوهم  الشيطان ال يمكن أنْ  ألنَّ  ،الشيطان

طَ َومَ  :تعاىلٰ  كام قال اهللا ،هاإلي
ْ
يُْ�ْم ِمْن ُسل
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َ
ف وألنَّ ٢٢  براهيم:إ[  َدَعْوتُُ�ْم  الشيطان   ].  دعاء 

أيضاً  وأمَّ   هو  تعاٰىل.  اهللا  فعل  فإنَّ من  سبحانه  اهللا  يضطرُّ ا  إٰىل ه  هم 

حلسن  ،القبائح كذلك  كان  أنْ   ]]١١٧/[[ص    ولو  الكافر    من 

 .كبرياً  ااهللا تعاٰىل عن ذلك علو�  يذمَّ  مدح الشيطان وأنْ ي

 : ة خمالفة العقل والنقليلزم اجلربيَّ 

والنقل أنَّ   :ومنها  العقل  خمالفة  يلزم  يكن    ألنَّ   ،ه  مل  لو  العبد 

  بل يكون اهللا تعاٰىل مبتدئاً   ، وال عقاباً   ثواباً   ألفعاله مل يستحّق   دًا موجِ 

ولو جاز ذلك جلاز منه    ، اق منهم تحق قاب من غري اسبالثواب والع 

األنبياء   واألبالسة   تعذيب  الفراعنة  تعاٰىل    ،وإثابة  اهللا  فيكون 

نزَّ   ،أسفه السفهاء  فقال وقد  تعاٰىل نفسه عن ذلك      : ه اهللا 
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 :جائراً  ة كونه تعاٰىل ظاملاً يلزم اجلربيَّ 

عن    : ومنها النعمة  انتفاء  من  العزيز  الكتاب  خمالفة  يلزم 

يكون قد خلقه   ه تعاٰىل إذ خلق الكفر يف الكافر لزم أنْ ألنَّ   ،الكافر

  ، يه نعمة أصالً له عل  ذلك مل يكنولو كان ك  ،مللعذاب يف نار جهنَّ

كمن جعل لغريه    ،نعمةً   دُّ عَ نعمة الدنيا مع عقاب اآلخرة ال تُ   فإنَّ 

  ، ة احلاصلة من تناوله نعمةاللذَّ   دُّ عَ ه ال تُ يف حلواء وأطعمه فإنَّ   سام� 

ْم  :قال اهللا تعاىلٰ  ،ارفَّ ه تعاٰىل منعم عٰىل الكُ عٰىل أنَّ  والقرآن قد دلَّ 
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وأيضاً ٧٧  [القصص:  أ عُ   ].  بالرضورة    مَ لِ قد 

كان أو    وهللا عليه نعمة كافراً ه ما من عبد إالَّ أنَّ   د  من دين حممّ 

 .مسلامً 

نٰى  ه ال معألنَّ   ،ئره ظامل وجاة وصف اهللا تعاٰىل بأنَّ صحَّ   :ومنها

 فاعل اجلور   فاعل الظلم وال اجلائر إالَّ ]] إالَّ ١١٨/[[ص    للظامل

 حال  إثبات أحدها إالَّ   وهلذا ال يصحُّ   ، فاعل الفساد وال املفسد إالَّ 

وألنَّ  اآلخر.  لنفي  ُس امَّ ـه  العدل  فعل  عادالً مِّ   فعل    ،ي  لو  فكذا 

ه ألنَّ   ،  سفيهاً وال  لعبد ظاملاً ا  ٰى سمَّ ال يُ   ويلزم أنْ   ، ي ظاملاً مِّ الظلم ُس 

 مل يصدر عنه يشء من هذه.

 :ة بااللتزام باملحالإلزام اجلربيَّ 

 ا أنْ فإمَّ   ،ه لو كان هو اخلالق لألفعالألنَّ   ، ه يلزم املحالأنَّ   :منها

ا والقسامن باطالن. أمَّ   ، ف خلقه هلا عٰىل قدرتنا ودواعينا أو اليتوقَّ 

فألنَّ األوَّ  عل  منه  يلزم  عه  سبحانه  وألنَّ   امَّ جزه  العبد.  عليه  ه يقدر 

 ،يستلزم خالف املذهب وهو وقوع الفعل منه والداعي من العبد

عنده من  اجلميع  لكان  تعاٰىل  اهللا  من  كان  لو  القدرة    وألنَّ   .إذ 

إنْ  وإالَّ أثَّ   والداعي  املطلوب  فهو  لون  را  كوجود  وجودمها  كان   

وقرصه وطوله  بالرض  ،اإلنسان  املعلوم  أنَّ ومن  مدخورة  ال  ل ه 

األفعال يف  والقرص  والطول  صادراً   ،للون  الفعل  هذا  كان   وإذا 

منَّ إلينا  املنسوبة  األفعال  مجيع  وقوع  جاز  فألنَّ وأمَّ   ا.عنه  الثاين  ه  ا 

يكون اهللا تعاٰىل أوجد أي خلق تلك األفعال من دون    يلزم منه أنْ 

ن ال  متان ممَّ ٰى توجد الكتابة والنساجة املحكقدرهتم ودواعيهم حتَّ 

عاملاً يك ممَّ   ،هبام  ون  الكتابة  قلمووقوع  وال  له  يد  ال  ووقوع   ،ن 

الريَّ  الغاية  يف  اجلائع  من  املاء  متكُّ رشب  مع  الغاية  يف  من ان  نه 

أنْ   ،األكل جتويز  وأنْ   ويلزم  اجلبال  النملة  الرجل    تنقل  يقوٰى  ال 

  أنْ و ودْ د العَ قيَّ جيوز من املمنوع امل وأنْ  ،نةبْ ة عٰىل رفع تِ الشديد القوَّ 

القادر الصحيح عن حتريك األنملة الفرق   ،يعجز  هذا زوال  ويف 

القويِّ  الزَّ   ،والضعيف  بني  بني  الفرق  بالرضورة  املعلوم  ن مِ ومن 

 والصحيح.

 : أو حمتاجاً  ة كونه تعاٰىل جاهالً يلزم اجلربيَّ ]] ١١٩[[ص /

أنْ   :ومنها جاهالً   جتويز  تعاٰىل  اهللا  حمتاجاً   يكون  اهللا   ،أو  تعاٰىل 

ذ علو� عن  إمَّ   ألنَّ   ،كبرياً   الك  القبيح  فاعل  الشاهد  أو يف  جاهل  ا 

أنَّ   ،حمتاج فاعالً مع  ليس عندهم  احلقيقة  ه  يكون كذلك    فألنْ   ،يف 

 يف الغائب الذي هو الفاعل يف احلقيقة أوٰىل.

 : يلزمهم نسبة الظلم إليه تعاىلٰ 

عبد ال  يقع من ال  ا أنْ الفعل إمَّ   ألنَّ   ،ه يلزم منه الظلمأنَّ   :ومنها

تفرُّ  يمكن  ال  بحيث  بالرشكة  منهام  أو  تعاٰىل  اهللا  من  أو  كلٍّ غري    د 

والثاين   .ل هو املطلوبواألوَّ   .منهام بالفعل أو ال من واحد منهام

ة وال ب من ال أثر له فيه البتَّ يلزم منه الظلم حيث فعل الكفر وعذَّ 

أنواع الظلأبل  وهو  ،قدرة موجدة له وال مدخل له يف اإلجياد م. غ 

الظلم منه  يلزم  الفعلألنَّ   ،والثالث  يف  رشيك  يُ   ،ه  ب عذِّ وكيف 

وإيَّ  فعله هو  فعل  يُ   ؟اهرشيكه عٰىل  املؤاخذة ربِّ وكيف  من  نفسه  ئ 
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هو   فعله  فعل  عٰىل  الضعيف  عبده  ويؤاخذ  وسلطنته  قدرته  مع 

تعاىلٰ   وأيضاً   ؟مثله اهللا  تعجيز  منه  يتمكَّ   ،يلزم  ال  الفعل إذ  من    ن 

وهو   ،يلزم املطلوب  ج إٰىل االستعانة بالعبد. وأيضاً بل حيتا  ،بتاممه

الفعل  أنْ  يف  تأثري  للعبد  جاز    ،يكون  إليه  ما  أثر  استناد  جاز  وإذ 

إليه املحاالت  فأيُّ   ،استناد اجلميع  إٰىل التزام هذه    ؟ رضورة حتوج 

أنْ  سوٰى  ذلك  إٰىل  رضورة  هلم  ترٰى  رهبَّ   فام  هذه  ينسبوا  إٰىل  م 

 أ منها. تعاٰىل نفسه عنها وتربَّ ه اهللائص التي نزَّ النقا

اجلربيَّ ]]  ١٢٠[[ص  / والسُّ يلزم  للقرآن  املخالفة  املتواترة  نَّ ة  ة 

 :واإلمجاع والعقل

ة املتواترة واإلمجاع نَّه يلزم خمالفة القرآن العظيم والسُّ أنَّ   :ومنها

 ة العقل. وأدلَّ 

م  قد تقدَّ و  ،ل إٰىل العبيده مملوء من إسناد األفعاا الكتاب فإنَّ أمَّ 

تعاىلٰ   ،بعضها اهللا  يقول  تَبَ   : وكيف 
َ
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ثمّ   ،]٢٨  [ص: فاعل  وال وجود هلؤالء.  وينهٰى وال  يأمر    ؟ كيف 

 ؟ كأمر اجلامد وهنيهوهل هو إالَّ 

ٌ ملَِا ُخلَِق َلهُ   : َوَقاَل النَّبِيُّ   يَُّة املُْؤِمِن  ،  »«اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُميَرسَّ
«نِ

َعَملِهِ  ِمْن  بِالنِّيَّاِت ،  »َخْريٌ  اْألَْعَامُل  لِ   ،»«إِنََّام  َما َو«إِنََّام  اْمِرٍئ  ُكلِّ 

 .»َنَوٰى 

دلَّ  تعاىلٰ   واإلمجاع  اهللا  بقضاء  الرضا  وجوب  كان    ،عٰىل  فلو 

والرضا    ،]] بقضاء اهللا تعاٰىل لوجب الرضا به١٢١الكفر /[[ص  

أنَّ   ،بالكفر حرام باإلمجاع تعاىلٰ   فعلمنا  فال   ،الكفر ليس من فعله 

 .يكون من خلقه

 رب:شبهة األشاعرة يف اجل

 : ههمبَ يف نسخ ُش  :دي عرشاملطلب احلا

أنَّ  احتجُّ   اعلم  أقوٰى  األشاعرة  مها  بوجهني  مقالتهم  عٰىل  وا 

العقيدة عن  اخلروج  منهام  يلزم  عندهم  ما   ،الوجوه  نذكر  ونحن 

 داللتهام عٰىل ما هو معلوم البطالن بالرضورة من دين بنيِّ قالوا ونُ 

 : النبيِّ 

ما بالقدرة واالختيار    ليشءٍ   بد فاعالً لو كان الع  :قالوا  :لاألوَّ 

الفاعل    ألنَّ   ،ن من تركه أو ال. والثاين يلزم منه اجلربيتمكَّ   ا أنْ فإمَّ 

كام يصدر عن    ،ن من ترك ما يفعله موجب ال خمتارالذي ال يتمكَّ 

ح الفعل  يرتجَّ   ا أنْ ل إمَّ واألوَّ   .ن من تركهالنار اإلحراق وال تتمكَّ 

و ال.  أو  اإلجياد  أيضاً حالة  طريف  أنَّ   الثاين  أحد  ترجيح  يلزم  ه 

ملرجِّ  ال  اآلخر  عٰىل  لألهنَّ   ،حاملمكن  كلِّ امَّ ـ ام  من  استويا  وجه     

كان   املوجد  القادر  إٰىل  وبالنسبة  األمر  نفس  يف  ما  إٰىل  بالنسبة 

ترجيحاً  الرتك  عٰىل  للفعل  القادر  مرجِّ   ترجيح  بغري    ، حللمساوي 

فإنْ ترجَّ   وإنْ  حدِّ   ح  إٰىل  ينته  أمكن    مل  املرجوح  الوجوب  حصول 

حتقُّ  الرجحانمع  أمَّ   ،ق  حمال.  أوَّ وهو  حالة   الً ا  وقوعه  فالمتناع 

ه مع قيد الرجحان  فألنَّ   ا ثانياً التساوي فحالة املرجوحية أوٰىل. وأمَّ 

  ، والراجح يف آخر  يف وقٍت   فلنفرضه واقعاً   ،يمكن وقوع املرجوح

بدَّ  ال  األمرين  بأحد  الوقتني  أحد  مرجِّ   فرتجيح  من  غله  ري ح 

املتساويني وإالَّ   ،لح األوَّ املرجِّ  أحد  ]]  ١٢٢/[[ص     لزم ترجيح 

مرجح حدِّ   ،بغري  إٰىل  تسلسلوإالَّ   ،الوجوب  فينتهي  امتنع    .  وإذا 

إالَّ  األثر  الوجوبوقوع  مع  مقدور  ،  غري  ونقيضه   ،والواجب 

أيضاً  مقدور  غري  واإلجياب  ،ممتنع  اجلرب  العبد   ،فيلزم  يكون  فال 

 .تاراً خم

 ،اهللا تعاٰىل قد علم وقوعه قبل وقوعه  ما يقع فإنَّ   كلَّ   أنَّ   :الثاين

وما علم اهللا    ،اهللا قد علم يف األزل عدم وقوعه  ما مل يقع فإنَّ   وكلُّ 

  ،  لزم انقالب علم اهللا تعاٰىل جهالً وقوعه فهو واجب الوقوع وإالَّ 

 انقلب علم  إذ لو وقع  ،عدم وقوعه فهو ممتنع  مَ لِ وما عُ  .وهو حمال

جهالً   اهللا أيضاً   ،تعاٰىل  حمال  غري    .وهو  واملمتنع  والواجب 

 فيلزم اجلرب.  ،مقدورين للعبد

 :اجلواب عن شبهة األشاعرة 

الوجهني عن  حيث   :واجلواب  ومن  النقض  حيث  من 

 املعارضة.

 :ل من وجوهففي األوَّ  ا النقضأمَّ 

رادة ال  الوجوب من حيث الداعي واإل   أنَّ   ،وهو احلقُّ   :لاألوَّ 

وال يستلزم اإلجياب وخروج القادر    ،إلمكان يف نفس األمرينايف ا

ر للعبد والفعل املقد  :ا نقولفإنَّ   ،عن قدرته وعدم وقوع الفعل هبا
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عدمه ويمكن  منه  وجوده  إجياده    ،يمكن  إٰىل  الداعي  خلص  فإذا 

خلوص   القادر  وعلم  املوانع  وارتفعت  الرشائط  وحصلت 

الفع من  املفاملصالح احلاصلة  البتَّ ل عن شوائب  وجب من سدة  ة 

احليثيَّ  الفعلهذه  إجياد  إجياباً   وال يكون ذلك جرباً   ،ة  بالنسبة    وال 

 إٰىل القدرة والفعل ال غري.

أنْ   :الثاين فيوجِ يرتجَّ   جيوز  الفعل  املؤثِّ ح  فيُ ده  والعدم   ،مهعدِ ر 

من   مجاعة  إليه  ذهب  ما  عٰىل  الوجوب  إٰىل  الرجحان  ينتهي  وال 

 ح.جلرب وال الرتجيح من غري مرجِّ فال يلزم ا ،منياملتكلِّ 

النقيض(  :قوله يمتنع  ال  الرجحان  ذلك  واقعاً   ،مع    فليفرض 

وقٍت  إٰىل ١٢٣/[[ص    يف  يفتقر  وجوده  وقت  الفعل  فرتجيح   [[

فال يفتقر إٰىل    ،ل كاٍف بل الرجحان األوَّ   ،ممنوع  :قلنا  )،ح آخرمرجِّ 

 رجحان آخر. 

ال  مَ ـلِ   :الثالث يوقعه  التسال  مع  يُ   فإنَّ   ؟اويقادر  ح  رجِّ القادر 

مرجِّ  غري  من  اآلخر  عٰىل  مقدوريه  هذا   ،حأحد  إٰىل  ذهب  وقد 

املتكلِّ  من  وجدانيَّ ومتثَّ   ،منيمجاعة  بصورة  ذلك  يف  كاجلائع  لوا  ة 

الوجوه مجيع  من  متساويان  رغيفان  أحدمها فإنَّ   ،حيرضه  يتناول  ه 

مرجِّ  غري  حتَّ   ،حمن  األكل  من  يمتنع  ملرجِّ جَّ يرتٰى  وال   ،حح 

الوجوه مجيع  من  متساويان  إناءان  حيرضه  واهلارب    ،والعطشان 

عنَّ  إذا  السبع  فإنَّ   من  متساويان  طريقان  وال  له  أحدمها  يسلك  ه 

املرجِّ  وجدان  ،حينتظر  احلكم  هذا  كان  يمكن    ي�اوإذا  كيف 

 ؟ االستدالل عٰىل نقيضه

م االحتجاج  هل  فال يصحُّ   ،هذا الدليل ينايف مذهبهم  أنَّ   :الرابع

أنَّ   ألنَّ   ،به للضدَّ   مذهبهم  تصلح  ال  من فاملتمكِّ   ،ينالقدرة  ن 

التمكُّ  لعدم  القدرة  عن  خيرج  الرتكالفعل  من  خالفوا   وإنْ   ،ن 

تتقدَّ   أنَّ   مذهبهم  ال  عندهمالقدرة  املقدور  عٰىل  فرضوا   وإنْ   ،م 

إمَّ  لزمهم  الفعل  قدرة  وجود  حال  موجودة  قدرة  اجتامع  للعبد  ا 

فانظر إٰىل هؤالء القوم الذين   .عٰىل الفعل  قدرةم التقدُّ ين أو  الضدَّ 

 أقواهلم وتعاندها. ال يبالون يف تضادِّ 

فال   ،العلم بالوقوع تبع الوقوع  : لاألوَّ :  ويف الثاين من وجهني 

فيهؤثِّ يُ  إنَّ   فإنَّ   ،ر  ويتأخَّ التابع  متبوعه  يتبع  بالذاتام  ر واملؤثِّ   ،ر عنه 

 م. متقدِّ 

يُ ق  حالالَّ   الوجوب  أنَّ   :الثاين الذايتؤثِّ ال  اإلمكان  يف   ،ر 

ممكن عٰىل    كلَّ   فإنَّ   ،وحيصل الوجوب باعتبار فرض وقوع املمكن

/[[ص   إذا  فُ ١٢٤اإلطالق  وجوده فإنَّ   موجوداً   َض رِ ]]  حالة  ه 

النقيضني اجتامع  العدم كان    ،يمتنع عدمه المتناع  وإذا كان ممتنع 

أنَّ   واجباً  إٰىل  مع  بالنظر  ممكن  واله  حكذاته.  عنعلم  املعلوم    اية 

له بدَّ   ،ومطابق  ال  املطابقة  إذ  من  العلم  واملعلوم    ،يف  فالعلم 

ه لواله مل يكن فإنَّ   ،ة التطابق هو املعلومأواألصل يف هي  ،متطابقان

وال فرق بني فرض اليشء وفرض ما يطابقه بام هو حكاية    ،به  علامً 

املعلوم  ،عنه فرض  بعينه  هو  العلم  أنَّ عرف  وقد  ،وفرض  مع    ت 

املف بهرض  العلم  فرض  مع  فكذا  جيب  أنَّ   ،علوم  ذلك    وكام 

يؤثِّ  ال  الوجوبالوجوب  هو  كذا  الذايت  اإلمكان  يف  يلزم   ،ر  وال 

إٰىل ذاتهمن تعلُّ  إٰىل    ،ق علم اهللا تعاٰىل به وجوبه بالنسبة  بل بالنسبة 

 العلم.

الوجود  جب  وا  ام آتيان يف حقِّ فإهنَّ ،  ا املعارضة يف الوجهنيوأمَّ 

فإتعاىلٰ  األوَّ نَّ .  يف  نقول  قادراً   : لا  تعاٰىل  اهللا  كان  أنْ فإمَّ   خمتاراً   لو   ا 

  جمبوراً   ن من الرتك كان موجباً مل يتمكَّ   فإنْ   ،ن من الرتك أو اليتمكَّ 

ح أحد الطرفني  يرتجَّ   ا أنْ ن فإمَّ متكَّ   وإنْ   ،خمتاراً   عٰىل الفعل ال قادراً 

أو ال يرت  فإنْ   ،عٰىل اآلخر  من اح لزم وجود  جَّ مل  املتساوي  ملمكن 

اهللا تعاٰىل  يف حقِّ  العبد كان حماال�  يف حقِّ  كان حماال�  فإنْ  ،حغري مرجِّ 

الفرق فإنْ ترجَّ   وإنْ   ، لعدم  وإالَّ   ح  اجلرب  لزم  الوجوب  إٰىل    انتهٰى 

ما تقولونه هاهنا    فكلُّ   ،حتسلسل أو وقع املتساوي من غري مرجِّ 

  ما علمه اهللا تعاٰىل إنْ  إنَّ  :اينقول يف الثد. ونالعب  نقوله نحن يف حقِّ 

منَّ القادر  خروج  الوجوب  هذا  بسبب  ولزم  قدرته  وجب  عن  ا 

  مل يقتضِ  وإنْ  ،اهللا تعاٰىل ذلك بعينه وإدخاله يف املوجب لزم يف حقِّ 

أنَّ  هذا  من  ظهر  فقد  االستدالل.  يف   سقط  آتيان  الدليلني  هذين 

الواجب  زم خروج ]] ل١٢٥ا /[[ص صحَّ  ومها إنْ  ،اهللا تعاىلٰ  حقِّ 

قادراً  كونه  موجباً   عن  الرصيح  ،ويكون  الكفر  هو  إذ   ،وهذا 

 الفارق بني اإلسالم والفلسفة هو هذه املسألة. 

ة هذين الدليلني لزمهم اعرتفوا بصحَّ   هؤالء إنْ   نَّ أ   :واحلاصل

فلينظر   وإنْ   ،الكفر هبام.  احتجاجهم  سقط  ببطالهنام  اعرتفوا 

نفس من  أنْ العاقل  له  جيوز  هل  مقلِّ يُ   ه  يستدلُّ د  يعتقد    ن  بدليل 

وحيتجُّ صحَّ  غداً   ته  واإلحلاد  به  الكفر  يوجب  وهو  القيامة    ؟ يوم 

مَ   ؟عذر هلم عن ذلك وعن الكفر واإلحلاد  وأيُّ 
َ
� 

َ
ْوِم  ا ِ�ُؤال

َ
ق
ْ
ِء ال

 
َ

يَ�َ ال    
ً
َحِديثا  

َ
ُهون

َ
ق

ْ
ف

َ
�  

َ
حجَّ ]؟  ٧٨[النساء:    �اُدون تهم هذه 

ال برصيح  ترٰى تنطق  ما  عٰىل  األقاوي  ،كفر  قد  وتلك  هلم  التي  ل 

أنَّ  كلِّ عرفت  إٰىل  سبحانه  اهللا  نسبة  منها  يلزم  ورذيلة  ه   ،خسيسة 

 .كبرياً  اتعاٰىل اهللا عن ذلك علو� 
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املقلِّ  الذين وليحذر  القوم  هؤالء  كيف  وينظروا  دون 

باعهم  استحسنوا ألنفسهم بعد البيان واإليضاح اتِّ   فإنْ   ،دوهنم قلِّ يُ 

بذلك ضكفا اتِّ راجعوا عقو  وإنْ   ،الالً هم  باع األهواء  هلم وتركوا 

 . قهم اهللا إلصابة الثوابوفَّ  ،بعني اإلنصاف عرفوا احلقَّ 

 :يف إبطال الكسب

 املطلب الثاين عرش: يف إبطال الكسب: 

أنَّ  مور   لزمتهم هذه األُ امَّ ـ أبا احلسن األشعري وأتباعه ل  اعلم 

و الفظيعة  واإللزامات  اهلائلةالشنيعة  عُ   األقوال  ما  إنكار   مَ لِ من 

ة واحلركات  وهو الفرق بني احلركات االختياريَّ   ،بالرضورة ثبوته

إٰىل ارتكاب قول توهَّ   ،ة وما شابه ذلكاجلامديَّ  م هو وأتباعه التجأ 

الشناعات هذه  من  َمناصٍ   ،اخلالص  ِحَني  مذهباً   ،َوالَت    فقال 

بسببه  عجيباً   غريباً  ال]]  ١٢٦/[[ص    لزمه  العلوم  ة رضوريَّ إنكار 

وع دأبه  هو  تقدَّ كام  فيام  الرضوريَّ ادته  إنكار  من  إٰىل    ،اتم  فذهب 

للعبد الكسب  موجِ   :فقال  ،إثبات  تعاٰىل  والعبد اهللا  للفعل  د 

فإذ له.  وأيُّ   امكتسب  هو  وما  الكسب  بتحقيق  وجه    طولب 

اضطرب أصحابه يف اجلواب عنه.   ؟حاجة تدعو إليه  يقتضيه وأيُّ 

عقيب اختيار   تعاٰىل الفعل  سب خلق اهللامعنٰى الك  :عضهمفقال ب

فمعنٰى الكسب إجراء   ،وعدمه عقيب اختيار العدم  ،العبد الفعل

بعضهم وقال  العبد.  اختيار  عند  الفعل  اهللا  بخلق  معنٰى    : العادة 

أنَّ  أنْ   الكسب  الفعل من غري  تعاٰىل خيلق  أثر    اهللا  فيه  للعبد  يكون 

يُ   ،ةالبتَّ  العبد  اؤثِّ لكن  كون  وصف  يف  مر  أو  طاعة    ، عصية لفعل 

ال تعاىلٰ فأصل  اهللا  من  من   ،فعل  معصية  أو  طاعة  كونه  ووصف 

هذا الكسب غري معلوم وال معقول مع    إنَّ   : العبد. وقال بعضهم

 ه صادر عن العبد.أنَّ 

فاسدة من    ل فألنَّ ا األوَّ أمَّ   ،وهذه األجوبة  االختيار واإلرادة 

ففإذا جاز صدور  ،مجلة األفعال العبد  يجز صدور أصل لمها عن 

عنه التمحُّ   وأيُّ   ؟بينهام  فرٍق   وأيُّ   ،الفعل  إٰىل  ورضورة  ل  حاجة 

ينسب اهللا    وأنْ   ، ينسب القبائح بأرسها إٰىل اهللا تعاىلٰ   وهو أنْ   ؟هبذا

 وليس بمعلوم.  ،تعاٰىل إٰىل الظلم واجلور والعدوان وغري ذلك

  فإنْ  ،ختياريف نفس هذا اال دليلهم آٍت  ]] وأيضاً ١٢٧[[ص /

صكا العب  حيحاً ن  إٰىل  إسناده  صادراً امتنع  وكان  تعاىلٰ   د  اهللا    ، عن 

 امتنع االحتجاج به. مل يكن صحيحاً  وإنْ 

لوقوع الفعل   إذا كان االختيار الصادر عن العبد موجباً  وأيضاً 

مستنداً  الفعل  إمَّ   كان  االختيار  فاعل  تعاىلٰ إٰىل  اهللا  أو  العبد  فال    ، ا 

فرق بني    مل يبَق   مل يكن موجباً   ه الواسطة. وإنْ وجه للمخلص هبذ

مثالً يختاال الفعل وعدمه   ار واألكل  إيقاع  إٰىل  فيكون   ،يف نسبتهام 

 الفعل من اهللا تعاٰىل ال غري من غري رشكة للعبد فيه. 

يوجد االختيار    فجاز أنْ   ،العادة غري واجبة االستمرار  وأيضاً 

اهللا   وخيلق  عقيبه  تعاٰىل  اهللا  خيلق  ابوال  الفعل  غري    تداءً تعاٰىل  من 

 ينتفي املخلص هبذا العذر. فحينئذٍ  ،م اختيارتقدُّ 

يكون نفس    ا أنْ كون الفعل طاعة أو معصية إمَّ   ا الثاين فألنَّ وأمَّ 

من    ل كان أيضاً كان األوَّ   فإنْ   ،عليه   زائداً   الفعل يف اخلارج أو أمراً 

  كان الثاين   وإنْ   فيبطل العذر.   ، فال يصدر عن العبد يشء   ، اهللا تعاىلٰ 

العب  مستقال� كان  الزائد   د  هذا  الفعل    ،بفعل  هذا  إسناد  جاز  وإذا 

ل بمثل هذه املحاذير  رضورة للتمحُّ   وأيُّ   ،فليجز إسناد أصل الفعل 

فارق بني الفعلني ومل يكن    وأيُّ   ؟ الفاسدة التي ال تنهض باالعتذار

 ؟ عن العبد عن اهللا تعاٰىل واآلخر صادرًا   أحدمها صادراً 

آ  وأيضاً  الوصف  ٍت دليلهم  هذا  حق�   فإنْ   ،يف  عندهم   اكان 

العبد إٰىل  الوصف  هذا  استناد  باطالً   وإنْ   ،امتنع  امتنع    كان 

 االحتجاج به.

 ،ألمر الرشيعة  كون الفعل طاعة هو كون الفعل موافقاً   وأيضاً 

 إنْ   ،ام هو يشء يرجع إٰىل ذات الفعلألمر الرشيعة إنَّ   وكونه موافقاً 

ال يكون    وحينئذٍ   ، فالطاعة وإالَّ   كان  ]]١٢٨/[[ص    طابق األمر

فينتفي    ، إٰىل العبد ال يف ذاته وال يف يشء من صفاته  مستنداً الفعل  

 ل.كام انتفٰى عذرهم األوَّ  هذا العذر أيضاً 

قبيحة  وأيضاً  واملعصية  حسنة  ذمَّ   ،الطاعة  تعاٰىل   وهلذا  اهللا 

اهللا أمر  خمالفتهام  عٰىل  وفرعون  اهللا   وكلُّ   ،إبليس  يفعله  تعاٰىل    فعل 

عندهم سوٰى صدوره من    إذ ال معنٰى للحسن ،عندهم  فهو حسن

من اهللا امتنع وصفه بالقبح وكان    فلو كان أصل الفعل صادراً   ،اهللا

فاملعصية التي تصدر من العبد إذا كانت صادرة   ،باحلسن موصوفاً 

بالقبح وصفها  امتنع  اهللا  معصية  ،من  تكون  يستحقُّ   ،فال    فال 

أيب هلب  إبليس و  فال حيسن من اهللا تعاٰىل ذمُّ   ،قابوالع  الذمَّ لها  فاع

معصية  ،وغريمها وال  قبيح  عنهم  يصدر  مل  تتحقَّ   ،حيث  ق  فال 

 ة.معصية من العبد البتَّ 

إمجاعاً   وأيضاً  عنها  تعاٰىل  اهللا  هنٰى  قد  مملوء    ،املعصية  والقرآن 

والتوعُّ  املناهي  تعاىلٰ   وكلُّ   ، د عليهامن  اهللا  قبيحما هنٰى    ،  عنه فهو 

ا قد صدرت مع أهنَّ   ،هللا عنه ما هنٰى اإذ ال معنٰى للقبيح عندهم إالَّ 

البرش من  وغريمها  إبليس وفرعون  العبد   وكلُّ   ،عن  من  ما صدر 
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  ، والفاعل له هو اهللا تعاٰىل ال غري عندهم  ،فهو مستند إٰىل اهللا تعاىلٰ 

 وهذا خلف.  ،وقد فرضناه قبيحاً  حينئذٍ  فيكون حسناً 

فوأمَّ  الثالث  باا  باطل  يُ   ،لرضورةهو  ال  ما  إثبات  غري عقَ إذ    ل 

يعلمون  ،معقول ال  بام  اعتذارهم  الفاسد  االعتذار  عن   .وكفاهم 

اجلهاالت   هذه  إٰىل  املصري  نفسه  من  املنصف  للعاقل  جيوز  وهل 

الواضح والدليل   والدخول يف هذه الظلامت واإلعراض عن احلقِّ 

وال يدري هل    ؟السامع  فهمه القائل والالالئح واملصري إٰىل ما ال ي

  ، هذا الدفع وصف من صفاته  فإنَّ   ؟به أو اليدفع عنهم ما التزموا  

إنَّ  يُ والوصف  فإذا مل يفهموه كيف جيوز    ،م بعد العلم بالذاتعلَ ام 

 ؟ هلم االعتذار به 

 ،]] فلينظر العاقل يف نفسه قبل دخوله يف رمسه١٢٩[[ص  /

 .ا املحال عتذار هبمكن االوال ي ،وال يبقٰى للقول جمال

*   *   * 

 :اجلرب إيضاح خرافة ]]٣٧٢[[ص 

اإلنصاف بعني  العاقل  ينظر  واتِّ وجيتنَّ  ،أفال  التقليد  باع ب 

إٰىل    ،ويطلب اخلالص من اهللا تعاىلٰ   ،تباع الدنياأ اهلوٰى واالستناد 

أنَّ  غداً ويعلم  حماسب  والنقري  ه  والفتيل  والكثري  القليل   ؟عٰىل 

يرتك و  فكيف  أنَّ يتوهَّ اعتقاده  يُ م  ُس رتَ ه  بأنَّ   ،دٰى ك  يعتقد    اهللا   أو 

قدَّ  يتمكَّ تعاٰىل  فال  وقضاها  املعصية  هذه  دفعهار  من  ئ ربِّ فيُ   ؟ن 

قوالً  فعالً   نفسه  إالَّ فإنَّ   ،ال  اإلنسان  من  الفعل  صدور  ينكر  ال    ه 

أو مريض العقل بحيث ال يقدر عٰىل حتصيل   مكابر جاحد للحقِّ 

البتَّ  وليشء  كانة.  كام  و  أرسل  تومهَّ   األمر  قد  تعاٰىل  اهللا  لكان  وه 

وعد ووعيد جاء   فكلُّ   ،ب عٰىل نفسهتُ ٰىل نفسه وأنزل الكُ الرسل إ

يكون متوجِّ  نفسه  هاً به  تعاٰىل  ألنَّ   ،إٰىل  اهللا  فاعل سوٰى  يكن  مل  إذا  ه 

األنبياء أرسل  من  الكتب  ،فإٰىل  أنزل  من  هتدَّ   ،وعٰىل  د ووعد  وملن 

 ؟ٰى أمر وهنوملن  ،دوتوعَّ 

أهنَّ   أعجبومن   ستناد  م يعجزون عن إدراك ااألشياء وأغرهبا 

أنَّ  مع  إليهم  والبهائمأفعاهلم  واملجانني  للصبيان  معلوم   ،ه 

ل مع مرَس   ة كلِّ ة نبوَّ والعلم بصحَّ   ،ويقدرون عٰىل تصديق األنبياء

الكذَّ  وتصديق  والتلبيس  والضالل  الفساد  وإظهار  استناد  ابني 

 إٰىل اهللا تعاٰىل. أيدي املبطلني   املعجزات عىلٰ 

وحينئذٍ ٣٧٣[[ص  / يبقٰى    ]]  ظنٌّ ال  وال  من    علم  بيشء 

البتَّ  والعقاب  ،ةاالعتقادات  والثواب  بالرشائع  اجلزم   ،ويرتفع 

 وهذا كفر حمض. 

أيب عيلّ   :قال اخلوارزمي القضاة عن  أنَّ بَّ اجلُ   حكٰى قايض    ائي 

من يف كفر    شكَّ   منو  ،يف كفره فهو كافر  ومن شكَّ   ،املجرب كافر

 يف كفره فهو كافر.  شكَّ 

  ه جيوز أنْ وأنَّ   ،معندهم ما تقدَّ   وكيف ال يكون كذلك واحلال

ل وعباده الصاحلني يف أسفل درك اجلحيم ُس جيمع اهللا األنبياء والرُّ 

دائامً عذِّ يُ  الكُ لِّ وُخي   ،هبم  اجلنَّفَّ د  يف  وجنوده  وإبليس  واملنافقني  ة  ار 

 ؟والنعيم أبد اآلبدين

يف هلم  كان  متَّ   ذمِّ   وقد  اهللا  مقنع  ،سع غري  عداه    وهالَّ   ،وفيمن 

اهللا الكُ   حكٰى  بأنَّ فَّ اعتذار  اآلخرة  يف  الكفر ار  فينا  خلقت  ك 

وقالوا  ؟والعصيان عنهم  الذنب  بصدور  اعرتفوا  ا َر��نَ   :بل 
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 ،هوهوا شهادة اهللا تعاٰىل واعرتاف الشيطان ونزَّ فردُّ   ،] ٢٥  د:[حممّ 

 .والذمِّ  وأوقعوا اهللا يف اللوم

ِحيَحْنيِ  الصَّ َبْنيَ  اْجلَْمِع  ِيف  اْحلَُميِْديُّ  َعَىلٰ    :َقاَل   ،َوَرَوٰى  َقِدَم 

بْ   ،َسبٌْي   اهللا  َرُسوِل   السَّ ِمَن  اْمَرَأٌة  إِذْ َفإَِذا  َتْسَعٰى  َوَجَدْت ِي   

َفَأْرَضَعتْهُ   اَصبِي�  بِبَْطنَِها  َفَأْلَزَقتُْه  َفَأَخَذْتُه  بِْي  السَّ َرُسوُل َفقَ   ،ِيف  اَل 

النَّارِ :   اهللا ِيف  َوَلَدَها  َطاِرَحًة  املَْرَأَة  َهِذِه  َال   :ُقْلنَا  ،»؟«َأَتَرْوَن 

 . ِة بَِوَلِدَها»َهِذِه املَْرأَ َأْرَحُم بِِعبَاِدِه ِمْن اهللاُ «: َقاَل َواهللا، 

النَّبِيَّ  وَ  َأنَّ  ِمنْهَ هللا  «إِنَّ  :  َقاَل   فِيِه  َأْنَزَل  َرْمحٍَة  َرْمحًَة  ِماَئَة  ا 

واْهلََوامِّ  واْلبََهائِِم  نِّ  واْجلِ ْنِس  اْإلِ َبْنيَ  وِهبَا   ،َواِحَدًة  َيتََعاَطُفوَن  فِيَها 
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اَمحُوَن وِهبَا َيْعطُِف اْلَوْحُش عَ  َر  ،َىلٰ َوَلِدَهاَيَرتَ تِْسعًا وتِْسِعَني اهللاُ  َفَأخَّ

 .َرْمحًَة َيْرَحُم ِهبَا ِعبَاَدُه َيْوَم اْلِقيَاَمِة»

َرُسوِل  وَ  َعْن  اْلِقيَاَمةِ اهللاَ  «إِنَّ  :  َقاَل   اهللا  فِيِه  َيْوَم  َيا    :َيُقوُل 

َربُّ  َت  وُدَك وَأنْ َكيَْف َأعُ   ،َيا َربِّ   : َقاَل   ،اْبَن آَدَم َمِرْضُت َفَلْم َتُعْدِين 

َتُعْدهُ   :َقاَل   ؟اْلَعاملَِنيَ  َفَلْم  َمِرَض  ُفَالنًا  َأنَّ  َعلِْمَت  َعلِمْ   ؟َأَما  َت  َأَما 

ِعنَْدهُ  َلَوَجْدَتنِي  ُعْدَتُه  َلْو  آَدمَ   ؟َأنََّك  اْبَن  َفَلْم   ،َيا  اْستَْطَعْمتَُك 

إِنَُّه    :َقاَل   ؟بُّ اْلَعاملَِنيَ َيا َربِّ َكيَْف ُأْطِعُمَك وَأْنَت رَ   :َقاَل   ،ُتْطِعْمنِي

ُتْطِعْمهُ  َفَلْم  ُفَالٌن  َعبِْدي  َلوْ   ،اْستَْطَعَمَك  َأنََّك  َعلِْمَت  َأْطَعْمتَُه  َأَما   

َيا    :َقاَل   ،اْستَْسَقيْتَُك َفَلْم َتْسِقنِي  ،َيا اْبَن آَدمَ   ؟َلَوَجْدَت َذلَِك ِعنِْدي

اْلَعا َربُّ  وَأْنَت  َأْسِقيَك  َكيَْف  َعبِْدي   :َقاَل   ؟ملَِنيَ َربِّ  اْستَْسَقاَك 

َتْسِقهِ  َفَلْم  َلَوَجدْ   ،ُفَالٌن  َسَقيْتَُه  َلْو  َأنََّك  َعلِْمَت  َذلَِك  َأَما  َت 

 .»؟ِعنِْدي

وَ ٣٧٥[[ص  / َمْسُعودٍ ]]  اْبِن  َعِن  َرُسوَل   :َقاَل   ،فِيِه  َسِمْعُت 

املُْؤمِ اهللاُ  «  :َيُقوُل   اهللا   َعبِْدِه  بِتَْوَبِة  َرُجٍل  َأْفَرُح  ِمْن  ِيف  ِن  َنَزَل 

َرا َفَفَقَد  ُمْهلَِكٍة  ٍة  يَّ َدوِّ َعلَ َأْرٍض  اْشتَدَّ  َحتَّٰى  َفَطَلبََها  اْحلَرُّ ِحَلتَُه  يِْه 

َشاَء  وَ  َما  فِيِه    :َقاَل   ، َتَعاَىلٰ اهللا  اْلَعَطُش  ُكنُْت  الَِّذي  َمَكاِين  إَِىلٰ  َأْرِجُع 

إَِذا ِدِه لِيَُموَت َفاْستَيَْقَظ فَ ُه َعَىلٰ َساعِ َفَوَضَع َرْأَس   ،َفَأَناُم َحتَّٰى َأُموَت 

اُبهُ  َأَشدُّ َفَرحًا بِتَْوَبِة َعبِْدِه املُْؤِمِن  َفاهللا ،َراِحَلتُُه ِعنَْدُه َعَليَْها َزاُدُه وَرشَ

 .»َزاِدهِ ِمْن َهَذا بَِراِحَلتِِه وَ 

ة مواضع برمحته وإحسانه ح اهللا تعاٰىل يف كتابه يف عدَّ وقد رصَّ 

ي  ،لهوتفّض  ممَّ تحقَّ وكيف  ذلك  ويُ ق  العبد  يف  الكفر  خيلق  به  عذِّ ن 

 ؟عليها وخيلق الطاعة يف العبد ويعاقبه أيضاً  ،عليه

أُ  حال  الدِّ فهذه  هباينيَّ صوهلم  تعاٰىل  اهللا  يدينون  التي  فيجب    ،ة 

وهل   ؟ينظر يف نفسه هل جيوز املصري إٰىل يشء منها  عٰىل العاقل أنْ 

 ؟ اجيوز له القول ببعضه

*   *   * 

مة احليلِّ  /ج الفهمارمع  ):هـ٧٢٦ (ت  العالَّ

ة: ]] ٣٥٢[[ص   يف أدلَّة املجربِّ

علم الوقوع أو العدم وجب أو     إنْ تعاىلٰ اهللا    وا بأنَّ قال: احتجُّ 

  ، وقعا لزم املحال خالفه، فإنْ واهللا  ه إذا أراد العبد شيئاً وألنَّ  .امتنع

أنْ دِ عُ   وإنْ  لزم  أو    ما  ا  ]]٣٥٣[[ص  /يقعا  دون  آلخر، أحدمها 

ه  وألنَّ  .ر يف املعلومؤثِّ العلم تابع ال يُ  ل: أنَّ جواب األوَّ  ة.لويَّ وال أو

لكن نمنع    ،مناسلَّ   .وز استحالتهجتالتقدير    والثاين: أنَّ   م.دَ يلزم القِ 

 ة. عدم األولويَّ 

 ة عٰىل قوهلم بوجوه:ت املجربِّ أقول: احتجَّ 

أنَّ األوَّ  إنْ اهللا    ل:  وجبوقو  علم  تعاٰىل  الفعل  انقلب وإالَّ   ع   

، وكذلك إذا علم عدمه امتنع، والواجب واملمتنع ال علمه جهالً 

 قدرة عليهام. 

أنَّ  وقع    وأراد العبد خالفه، فإنْ    إذا أراد شيئاً تعاىلٰ اهللا    الثاين: 

الضدَّ  اجتامع  لزم  خلف املرادان  هذا  لزم   وإنْ   .ين،  يقعا  مل 

ألنَّ  إ  كلَّ   وقوعهام،  منهام  ملنَّ واحد  م  ام  ألنَّ يقع  وقع    راده  اآلخر 

أنْ  وقع مراد    وإنْ   .ام وقعايكون مرادمها مل يقعا ألهنَّ   مراده، فيلزم 

 ح.رتجيح من غري مرجِّ أحدمها دون اآلخر لزم ال

أنَّ  فاعالً   الثالث:  كان  لو  عاملاً   العبد  والتايل   لكان  يفعله،  بام 

فاملقدَّ  والرشطيَّ باطل،  مثله،  وبيانم  ظاهرة.  التايل:  ة   أنَّ   بطالن 

ما املتحرِّ  وال  احلركة،  أجزاء  من  يفعله  ما  يعلم  ال  مسافة  يف  ك 

ل بطء احلركات لتخلُّ   قلنا: إنَّ   ل بينها إنْ يفعله من السكون املتخلِّ 

حقة باحلركة  ة الالَّ ة الكيفيَّ  فهو غري عامل بخصوصيَّ وإالَّ   ،السكنات

 .ة والضعفمن الشدَّ 

ة: جواب املصنِّف عن رأي ا  ملجربِّ

أنَّ األوَّ   اب عنواجلو يُ   ل:  ر يف املتبوع، وقد ؤثِّ العلم تابع، فال 

 . مٰىض هذا مراراً 

باملنع من صحَّ  الثاين:  الفرضوعن  هذا  لكن    ،مناهولو سلَّ   .ة 

أنْ   مَ ـلِ  جيوز  أوٰىل  اهللا  قدرة    إنَّ   يقال:  ]]٣٥٤[[ص  /  ال  تعاٰىل 

إهنَّ قدرته أقوٰى من ح  بالفعل من قدرة العبد، ألنَّ  عٰىل ا قدرة  يث 

وهناك   .نقلوه من دليل التامنع إٰىل هاهنا وهذا الدليل . يتناهٰى ما ال

بخاليتمشَّ  القدرة  متساوية  اآلهلة  كون  حيث  من  هذا  ٰى  ف 

 . املوضع

العلم، فإنَّ   وعن الثالث: أنَّ  دة  النار موجِ   اإلجياد ال يستدعي 

موجِ  واملاء  شعورمها،لإلحراق،  عدم  مع  للربودة  إلجياد   د  بل 

مطلقاً االخ بالعلم لكن ال  بل من حيث اإلمجال،   تياري مرشوط 

 . ط فيه العلم بالعلم أيضاً شَرت وال يُ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧البيايض (ت  /) ١الرصاط املستقيم (ج 

  الباب الثاين: يف إبطال اجلرب املنايف لعدله ورمحته:   ]]٢٣[[ص  / 

قد طوَّ    من االحتجاج   تواوأ   ،ل علامؤنا البحث فيههذا الباب 

ملا   ،ا وضعوه فيهممَّ   ونحن نذكر شيئاً   ،بام ال مزيد عليه  ونقالً   عقالً 

 :فنقول ،علمت من االحتجاج يف تثبيت اإلمامة إليه
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قهام كان ذلك ولوال قدرة العبد عٰىل متعلَّ   ، تعاٰىل أمر وهنىٰ اهللا

اجلزيل  .سفهاً  بالثواب  والرتك  الفعل  عٰىل  قدرة    ،ووعد  ولوال 

وخللت الفائدة عن    ،أوٰىل به من العذاب الوبيلبد ملا كان ذلك  الع

إٰىل  املنسوبة  األفعال  كانت  إذا  فيها  واإلشهاد  األعامل  صحائف 

له   قدرة  الطاعة والعصيان   .عليهاالعبد ال  العبد عٰىل  قدرة  ولوال 

الكفران وإثابة ذوي  أهل اإليامن  معاقبة  العدل احلكيم  من   ،جلاز 

  ،  الظلم عن حكمته وعدلهاحلكيم العدل إىلٰ ولو جاز ذلك خرج  

إثبات رمحتهوبطل ما متدَّ   ،ولكان الطائع ناقص التدبري  .ح به من 

أنْ إذ جوَّ   ،لتكليفة ال بمشقَّ حيث تعجَّ   ،قليل التصوير يعاقب    ز 

السخيف  ،أطاع  وإنْ  قدرة    .وهذا هو االعتقاد  للعبد  يكن  مل  ولو 

ام  إنَّ األنبياء  وكذا بعثه ،نفسهلكان وعده تعاٰىل ووعيده راجعني إٰىل 

ويه صادرة عنه ذه وار لنبيِّ فَّ واملحاربة الواقعة من الكُ   ،هو إٰىل نفسه

مكذبيه عن  لرسال  ،ال  الكافر  تكذيب  إنَّ ولكان  ربِّ ته  من  هو   ،هام 

ثمّ فكأنَّ  أرسله  بأنْ   ،بهكذَّ   ه  نفسه  عٰىل  الكذب  أنت    :يقول  فيعود 

ثمّ  الكاذكذَّ   أرسلتني  فأنت  الفعل    ويدلُّ   .ب عيلَّ بتني  عٰىل إضافة 

  كتابًا   ف الشيخ حييٰى بن سعيد  وقد صنَّ  ،إٰىل العبد آيات كثرية

القرآن(ه  سامَّ  أرسار  عن  والبيان  س  )،الفحص  ة  قبَّ (ه  امَّ وآخر 

سامَّ   )،العجالن بآيات   )،املوازنة(ه  وآخر  العدل  آيات  فيه  قابل 

 .ةفوجد آيات العدل تزيد عنها بسبعني آي ،اجلرب

امل(  :قال تساقطتاألدلَّ   أنَّ علوم  ومن  تعارضت  إذا  وكان    ،ة 

 ).احلكم للفاضل

عٰىل فعل    لو مل يوجد يف القرآن ما يدلُّ   :وأقول]]  ٢٤[[ص  /

آي وال  كفاية   ،ةالعبد  ذلك  عن  العقول  رصيح  يف  وجيب    ،لكان 

خمالفها حجَّ   ألنَّ   ،تأويل  القرآن  أنزل  تعاٰىل  انتفٰى   ،هلنبيِّ   ةً اهللا    ولو 

العبد   حفعل  الربُّ أو  حمجوجاً   تمه  الكافر  بأنْ   ،به  لكان   :يقول 

 .يعنِّ فاللوم الزم لك ومنتٍف  ،كتابك شاهد يل بعدم قدريت

طرفاً  نورد  الت   ونحن  اآليات  متسَّ من  هباي  اخلصم  ونشري    ،ك 

 : إٰىل يشء من تأويلها

َص مَ :  منها
َ
ِمَن اِهللا َومَ ا أ

َ
 ِمْن َحَسنٍَة ف

َ
َص ابَك

َ
  ا أ

َ
��ئٍَة ِمْن سَ ابَك

 
َ

ِسك
ْ
ف
َ
ِمْن �

َ
 ]. ٧٩[النساء:  ف

اخلصب  :قالوا باحلسنة  اجلدبوبالسيِّ   ،املراد  قال  ،ئة  : وهلذا 

 َص
َ
 أ

َ
قال  ،ابَك الفعل  أراد  (ولو  تصيب  ألنَّ   )،أصبت:  ك 

 . ه يصيبك ال تصيبها اخلصب واجلدب فإنَّ أمَّ  ،احلسنة

وقد   ،نايّرض ولكن ال    ،املراد اخلصب واجلدب  منا أنَّ سلَّ   :قلنا

نفسك  :مقاتل  قال فمن  املكروه  من  أصابك  ولَّ ألنَّ   ،ما  يت  ك 

قولنا  .وجنيت سيِّ   :وعٰىل  من  أصابك  السبب  ألنَّ   ،ئة فمنكفام  ك 

اهللا  .فيها قال  َص َومَ :  وقد 
َ
أ بِمَ ا 

َ
ف ُ�ِصيبٍَة  ِمْن  َسبَْت ابَُ�ْم 

َ
ك ا 

يِْديُ�مْ 
َ
  أنْ   ّح منه تعاٰىل مل يص  ولو كان الكلُّ ]،  ٣٠:  [الشورٰى   أ

 مِ :  يقول
َ

ِسك
ْ
ف
َ
� املذكورة  ، ْن  القسمة  أبو    .ولبطلت  ذكر  وقد 

القاسم وأبو  أئمَّ   ،العالية  من  املفرسِّ ومها  باحلسنة    أنَّ   ،ينة  املراد 

بتوفيق  ،الطاعة وترغيبه  وقعت  املعصيةوبالسيِّ   ،اهللا  وقعت   ،ئة 

 . بخذالنه للعبد عٰىل وجه العقوبة له

 ).أصبت: (صية لقاللو أراد الطاعة واملع :قوهلم

أصبته  :قلنا قد  أصابك  الشاطبيَّ   ،ما  ة  قال السخاوي يف رشح 

ٰ :  يف تفسري
�

�
َ
تَل

َ
ِمَ   �

َ
َر��ِه � يته  ما تلقَّ   ]،٣٧[البقرة:    اٍت آَدُم ِمْن 

ت اإلضافة  ،اكلقَّ فقد  فيه  يستوي  ما  األفعال  نالني    :فتقول  ،ومن 

 : قال شاعر ،كذا ونلت كذا

عن   تعرض  مل  أنت   اجلهل إذا 

مجيالً   جاهل  أصبت  أصابك    أو 

 :  ومنه]]  ٢٥[[ص  /
َ

نَ ال
َ
� ا�ِِمَ�    الظ� ِدي 

ْ
ه َ�  

ُ
 �ال

ِكَ�ُ ]، و١٢٤[البقرة: 
ْ
ِ�َ ال

َ
غ
َ
 ]. ٤٠[آل عمران:  بَل

األُ   :قالوا اآلية  يف  اهللاِ :  خرٰى قال  ِد 
ْ
ِعن ِمْن   

� ُ
�  

ْ
ل

ُ
 ق

 .  تلك هبذهرسِّ فقد فُ ]، ٧٨ [النساء:

ِد اِهللا َومَ   :معارضة بقوله  :قلنا
ْ
َو ِمْن ِعن  هُ

َ
ون

ُ
و�

ُ
َو ِمْن  َو�َق ا هُ

ِد اهللاِ 
ْ
تأويل خمالف العقل أوٰىل من   مع أنَّ ]،  ٧٨[آل عمران:    ِعن

لدفع التناقض عن   ،العدول عن الظاهر  من ه ال بدَّ عٰىل أنَّ  .العكس

إحدامها  ،اآليتني يف  اهللا(  :إذ  نفسك(و  )من  األُ   )،من  خرٰى ويف 

 .والبعض ليس من اهللا ،من اهللا الكلُّ  :ه قالفكأنَّ  )،من اهللا الكلُّ (

 .من عند اهللا مل يتناقضا الكلَّ   إذا محلنا اآليتني عٰىل أنَّ  :قالوا

 ،ال جمازاً    البعض بالكلِّ فرسَّ ومل يُ   ،ال جيوز احلمل اقرتاحاً   :قلنا

تُ  رضورة  احلقيقةوال  إليه عن  ُذكِرَ   ،لجئ  بام  التناقض  من ويزول   

املو املرتٰىض  تغاير  ابن  قال  شيوخهم    -ضوع.  ل-من  نزل امَّ ـ:   

ما زلنا نعرف النقص يف   :املدينة قال اليهود واملنافقون   النبيُّ 

 :  زلفن  ،ثامرنا مذ يوم قدم هذا الرجل علينا
ٌ
 تُِصبُْهْم َحَسنَة

ْ
  إِن

رخصاً   ،  يعني 
َ
ه وا 

ُ
و�

ُ
ق

َ
هُ �

ْ
ِصب

ُ
ت  

ْ
َو�ِن اِهللا  ِد 

ْ
ِعن ِمْن   ِذهِ 

ٌ
ئَة

�
َس�  ْم 

غالءً  هَ ،  يعني  وا 
ُ
و�

ُ
ق

َ
حممّ ]  ٧٨[النساء:    ِذهِ � فينا بشؤم  ام  وإنَّ   ،د 

وقد قال   ،اد معنامهاضعيف العقل احتِّ    يظنُّ أتٰى اهللا هبا عقيبها لئالَّ 

تعاىلٰ    :  اهللا 
ٌ
َس��ئَة تُِصبُْ�ْم   

ْ
َو�ِن ُهْم 

ْ
ُسؤ

َ
�  

ٌ
َحَسنَة ْمَسْسُ�ْم 

َ
�  

ْ
إِن
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بِ  رَُحوا 
ْ
ف

َ
والشدَّ سمَّ د  فق]،  ١٢٠:  عمران[آل    اهَ � الرخاء  ة  ٰى 

 . ئةحسنة وسيِّ 

أوَّ   :قالوا من  للنبيِّ الكالم  خطاب  آخره  إٰىل  وجواز    ،  له 

 .ئة عليه ينايف العصمة فيهالسيِّ 

املرتٰىض   :قلنا ابن  غريه  :قال  واملراد  له  ابن    ،اخلطاب  وقال 

 . اك أعني واسمعي يا جارةنزل القرآن بإيَّ  :اسالعبّ 

العد]  ]٢٦[[ص  / آيات   :  لومن 
َ

ٰ َوال
َ

يَْر� اِدهِ  لِِعبَ    

رَ 
ْ
ُ�ف

ْ
 ]، و٧[الزمر:    ال

َ
   ال

َ
ْحش

َ
ف
ْ
ُ�ُر بِال

ْ
]،  ٢٨[األعراف:    اءِ يَأ

 َيْط
�
حْ ا�ش

َ
ف
ْ
بِال ُ�ُرُ�ْم 

ْ
َو�َأ َر 

ْ
ق

َ
ف
ْ
ال يَِعُدُ�ُم   

ُ
 ان

َ
 اءِ ش

يْنَ ]،  ٢٦٨ [البقرة:
َ
َعل  

�
ُهدَ إِن

ْ
ل
َ
� ا  ]،  ١٢[الليل:    �  ىٰ ا 

�
إِن

نَ 
ْ
 َهَد�

َ
ِ�يل ا�س� اهللاُ ]،  ٣[اإلنسان:    اهُ  َر 

َ
َوَمك ُروا 

َ
[آل    َوَمك

 َ�ْعَد ا�ر�ُسلِ ]،  ٥٤عمران:  
ٌ
ة  اِهللا ُحج�

َ َ
 �ِلن�اِس �

َ
 يَُ�ون

�
  ِ�َال

 . االستحقاقعٰىل  يدلُّ  )عىلٰ (ولفظ ]، ١٦٥[النساء: 

اختيار   ذكر  من  خيلو  املجيد  القرآن  أكثر  يكاد  فال  وباجلملة 

متسَّ خالفامل  ،العبد بامف  هنك  فقال  عنه  اهللا  ِ�  :  ٰى  يَن  ِ
�

ا� ا  م�
َ
أ
َ
ف

 مَ 
َ
بُِعون

�
يَ�

َ
� 

ٌ
و�ِِهْم َز�ْغ

ُ
ل
ُ
هُ ق

ْ
شابَهَ ِمن

َ
 ].٧[آل عمران:  ا �

الكُ   :نقول هلم  ثمّ  من  أنتم  تريدون  قالو   ؟ار فَّ ما    ، الكفر  :افإن 

النكر أردتم  أيّ   :قلنا  ،اإليامن  :قالوا  وإنْ   .كفاهم ذلك  ما  أفضل  ام 

لزم    ،ما أراد اهللا  : قالوا  فإنْ   ؟ ا أراد اهللا من الكفرانمن اإليامن أو م

لزم كوهنم أوٰىل    ،ما أردنا  :قالوا  وإنْ   .من اإليامن  كون الكفر خرياً 

 .ناباخلري من ربِّ 

اتِّ   :نقول  ثمّ  العباد  عٰىل  مرادكمبأجيب  أو  اهللا  مراد    فإنْ   ؟اع 

اهللا  :قالوا ال  ،مراد  عٰىل  الكفر  وجوب   :اقالو   وإنْ   ،عبادلزمهم 

 .وقبحاً  كفاهم بذلك خزياً  ،مرادنا دون مراد اهللا

 : كوا به لتقف منه عٰىل بطالنهوسنورد لك بعض ما متسَّ 

تعاىلٰ   :منه َ�ٰ وَ :  قوله 
َ
إِي�اهُ   ق  

�
إِال ْعبُُدوا 

َ
�  

�
ال

َ
أ  

َ
  َر��ك

 ، النتفت قدرتهوإالَّ  ،ه ألزمأمر واجب ال أنَّ  :قلنا ]،٢٣ إلرساء:[ا

 .هيقع ما ألزممل  حيث

 :  ومنه
َ
ْرن

�
د

َ
ُه ق

َ
ت
َ
َرأ

ْ
 ا�

�
 إِال

َ
 اه

َ
غ
ْ
 ]،٥٧[النمل:    �ابِِر�َن  ا ِمَن ال

 . كتبناها ال ألزمناها :قلنا

ِ�يهَ :  ومنه  َر  د�
َ
هَ َوق

َ
وا�

ْ
ق
َ
أ لت:    اا  ْرنَ ]،  ١٠[ُفصِّ د�

َ
ِ�يَها  َوق ا 

 َ�ْ  . عقاب م ما عليها من ثواب و مها وعلَّ علَّ  : قلنا]، ١٨[سبأ:   ا�س�

ِ :  ومنه]  ]٢٧[[ص  /
ْ

اإل و�ِِهُم 
ُ
ل
ُ
ق  �ِ تََب 

َ
 يمَ ك

َ
 ان

 . فون هباعرَ عالمة يُ  :قلنا ]،٢٢ [املجادلة:

مَ :  ومنه
َ
ِلِل اُهللا �

ْ
ُ ِمْن هَ َوَمْن يُض

َ
]، ٣٣[الرعد:    �اٍد  ا �

 . ونظائرها

يكون    :قلنا جزاءً الضالل  األلطاف  بمنع  الدنيا  عٰىل    يف 

اآلخرة  ،الكفران يف  طريق  ويكون  عن  واالهتداء   ،ةاجلنَّ  باألخذ 

يُ   .يقابلهام إليهوقد  الضالل  تكليفه  ،ضاف  عند  كام    ،لوقوعه 

السورةأُ  إٰىل  الرجس  الرسول  ،ضيف  إٰىل  يقال.  والنفور    : وقد 

ً   ،اإلنسانَ   اهللاُ  أضلَّ  ضاالَّ وجده   ،املنزَل   أجدبُت   :يقال  .إذا 

كذلك  ،الدارَ   وأقفرُت  وجدهتام  م  .إذا  بن  عمرو   :عديكربقال 

س  قاتلنا( أجبناهمبني  فام  أبخلناهم   ،ليم  فام    ، وسألناهم 

أفحمناهم فام  الدِّ   )،وهاجيناهم  إضالل  اهللا  نسب  إٰىل  وقد  ين 

اِ�ِري�  :  غريه ا�س� ُهُم 
�
َضل

َ
 وَ ]،  ٨٥[طه:    �َوأ

ُ
فِرَْعْون  

�
َضل

َ
أ

ْوَمهُ 
َ
يْطَ ]،  ٧٩طه:  [  ق

�
ُهمْ َو�ُِر�ُد ا�ش

�
 يُِضل

ْ
ن

َ
 أ

ُ
 ]، ٦٠اء:  [النس   ان

ن   وأضاف املستحقِّ إٰىل  ضالل  ا�ِِم�َ :  فسه  الظ� اُهللا   
�

  َو�ُِضل

إِ َومَ ]،  ٢٧[إبراهيم:   بِِه   
�

يُِضل  ا 
َ
ف
ْ
ال  

�
 ]، ٢٦[البقرة:    �اِسِقَ�  ال

 به الظاملني.  ولو جاز منه اإلضالل عن الدين مل خيّص 

 وَ :  ومنه
َ

 ال
َ
 ف

�
ٍء إِ� ْ َ

ن� �ِ�
َ
ول

ُ
ق
َ
�  

َ
 ذ

ٌ
 اِعل

َ
 غ

َ
  �ِك

ً
    �دا

�
 إِال

َ
 أ

َ
 �َش

ْ
اَء  ن

يعمُّ الطاعة   -فنهٰى عن اليشء  ]،  ٢٤و  ٢٣[الكهف:    اهللاُ  وهو 

بمشيئتهإالَّ   -واملعصية   التعليق  مع  املعصية   ،  يريد  ال  كان  ولو 

 ،يفعل إذا مل  حانثاً  كاذباً  ،شاء اهللا إنْ  ك غداً ألعصينَّ :لكان من قال

يُ   ،اهللا قد شاء ذلك  ألنَّ   مل يكن امَّ ـول  ،ملشيئةناء يف ار االستثؤثِّ فلم 

 للعصيان. كان اهللا مريداً  ،باإلمجاع حانثاً 

االستثناء يكون لإليقاف كالداخل يف  :  قال املرتٰىض    :قلنا

 .لطف  أي إنْ   ،شاء اهللا  إنْ   ك غداً ألقضينَّ  :وللتسهيل مثل  ،العقود

 ة هلم فيه كام ذكروه. فال حجَّ  ،االستثناء وهذا ليس عٰىل حقيقة

 :  ومنه]  ]٢٨  [[ص/
َ
 ف

َ
َهَمهَ أ

ْ
ُجورَهَ �

ُ
ف وَ ا 

ْ
ق
َ
َو�  ا 

َ
  �ا  اه

 . نهأي بيَّ  :قلنا ]،٨[الشمس: 

 َومَ :  ومنه
َ
ش

َ
 ُءو اا �

َ
 �َش

ْ
ن

َ
 أ

�
 إِال

َ
 :قلنا]،  ٣٠[اإلنسان:    اَء اهللاُ ن

ف  لتخلَّ   إذ لوال مشيئة اهللا  ،ه اآلمر بهألنَّ   ، وقد شاءهإالَّ   مل نشأ شيئاً 

 . م مشيئتنافلم نشأ شاء بعد ،هبا مشيئتنا 

 . من خلقه تعاىلٰ  :قلت ؟مشيئتنا من فعلنا عندكم :قيل إنْ 

خلقه  :قلت  فإنْ  من  يكون  أحياءً   :قلنا  ؟كيف  خلقنا   املراد 

 .وذلك سبب مشيئتنا ،نقدر عٰىل املشيئة

 وَ :  ومنه
َ
ن
ْ
ِش� ْو 

َ
   ا �

َ
 آل

َ
ن
ْ
�
َ
 ت

َ
د

ُ
ه ٍس 

ْ
ف
َ
�  

� ُ
 ا �

َ
  ]، ١٣[السجدة:    ااه

 
َ
ْو ش

َ
 َو�

َ
 آل

َ
رَمْن ِ� َمَن  اَء َر��ك

َ ْ
ُهمْ  األ

� ُ
 :قلنا  ]،٩٩[يونس:    ِض �
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يقهر املجاورين   بعضهم سأل الرسول أنْ   ألنَّ   ،عٰىل سبيل اإلجبار

ليتَّ  اإليامن  عٰىل  رهبَّ هلم  اآلية  ،مقوا  آخرها  ،فنزلت  َت  :  ويف 
ْ
ن
َ
أ
َ
ف
َ
أ

 ٰ ِرُه ا��اَس َح��
ْ
ِمنَِ�  تُ�

ْ
 ].٩٩[يونس:  �يَُ�ونُوا ُ�ؤ

 �ا  َومَ :  ومنه
َ
أ ٍس 

ْ
ِ�َف  

َ
 ن

�
إِال ِمَن 

ْ
تُؤ  

ْ
اهللاِ ن ِن 

ْ
بِإِذ    

 .املراد بعلمه :قلنا]، ١٠٠ [يونس:

 :  ومنه
َ

ال يَن  ِ
�

ا�  
�
مَ إِن

ْ
�

َ
أ ُهْم 

َ
� َز��ن�ا  ِخَرةِ 

ْ
بِاآل  

َ
ِمنُون

ْ
يُؤ ُهمْ  

َ
  ا�

فيهزيَّ   : قلنا  ]،٤[النمل:   بالرتغيب  احلسنة  أعامهلم  هلم  فأبوا   ،ن 

 لطافه فيها. أو منعهم أ  ،حهافخال بينهم وبني قبي ،عنها

 :  ومنه
َ
ش ْو 

َ
مَ َو� اُهللا  وا اَء 

ُ
� َ ْ
�

َ
أ ]، ١٠٧[األنعام:    ا 

 .كام مرَّ  ،عٰىل سبيل اجلرب :قلنا]] ٢٩ [[ص/

بِهَ :  ومنه  
�

تُِضل  
َ

َ�تُك
ْ
فِت  

�
إِال  َ�ِ  

ْ
 إِن

َ
ش

َ
� َمْن    اءُ ا 

واال  :قلنا  ]،١٥٥ [األعراف: االختبار  هي  ومنه   ،متحانالفتنة 

امِّ ُس  معانٍ   ،انفتَّ   :نعلصاي  عٰىل  الفتنة  جاءت  أليقها  وقد   ،هذا 

 عن العدوان. لتنزيه الربِّ 

 :  ومنه
َ
ش ْو 

َ
 َو�

َ
َوال ةً  واِحدَ  

ً
ة م�

ُ
أ ا��اَس   

َ
ََعل

َ
�  

َ
َر��ك يَزَ اَء     

َ
ون

ُ
ا�

تَِلِفَ�  
ْ ُ
��    

�
 إِال

َ
َوِ�  

َ
َر��ك رَِحَم  ُهمْ َمْن 

َ
ق
َ
ل خَ  

َ
  ١١٨[هود:    �ِك

باجلاملشي  :قلنا  ]،١١٩و سئة  كام  يف    ،لفرب   والضمري 
َ
�ِ 

َ
  �ِك

 .للرمحة ال لالختالف

 .ثةال يصلح للرمحة املؤنَّ  ،رضمري املذكَّ  )ذلك( :قالوا

 هَ :  اهللا ضمري التذكري إٰىل التأنيث يف قوله   ردَّ   : قلنا
َ
 ِمْن  ذ

ٌ
َة

ْ
ا رَ�

 
�

ِر�ٌب ِمَن ا]،  ٩٨[الكهف:    َر�
َ
ََت اِهللا ق

ْ
 رَ�

�
ِسنِ�َ إِن ُمحْ

ْ
� �  

 وقد اشتهر ذلك يف أشعار البلغاء. ]،  ٥٦ [األعراف:

 :  ومنه
َ

 َوال
َ
و�ِن

ُ
ل
ُ
 ِ� ق

ْ
َعل

ْ َ
   ا �

�
اجلعل    :قلنا  ]،١٠[احلرش:   ِغال

التخلية لغريه  ،بمعنٰى  أحدنا  قول  ذليالً   :مثل  خال    ، وجعلتني  إذ 

يذلُّ  ما  وبني  التسمية  .هبينه   ،  وبمعنٰى 
َ

َمال
ْ
ا� وا 

ُ
  وََجَعل

َ
ينَ ئَِ�ة ِ

�
  ا�

ْم عِ 
ُ
 بَ ه

ُ
 ا�ر� اد

َ
ِن إِن

ْ
� 

ً
 . ]١٩[الزخرف:  اثا

 :  ومنه
َ

نَ َوال
ْ
ل
َ
ف

ْ
�

َ
أ َمْن  تُِطْع  ِرنَ  

ْ
ِذك َ�ْن  بَُه 

ْ
ل
َ
ق   اا 

غافالً   :قلنا  ]،٢٨ [الكهف: فيه   ،وجدناه  نكتب  فلم  أغفلناه  أو 

 . عالمة اإليامن

 :  ومنه
َ
ن
ْ
َجَعل ا 

�
 إِن

َ
ن
ْ
�

َ
أ  ا ِ� 

َ
ال

ْ
غ

َ
أ  اقِِهْم 

ً
 ]،  ٨[يس:    ال

ْ
 وََجَعل

َ
ا ن

 ٰ
َ َ

�  
ُ
ل
ُ
 و�ِ ق

ً
ة
�
ِ�ن

َ
 ]. ٢٥[األنعام:  ِهْم أ

ُش امَّ ـل  :قلنا]]  ٣٠[[ص  / واالنتفاع  الرشد  أبوا  بذلكبِّ     ، هوا 

كام نسب    ،ة نسبته إليه تعاٰىل من حيث امتناعهم عند تكليفهوصحَّ 

 :قال شاعر .الرجس والنفور إٰىل السورة والنذير

نفر  إٰىل  رصنا  وقد  الرشاد     كيف 

ا  عن  وأقي  لرشدهلم    اد أغالل 

بِهِ :  ومنه
ْ
ل
َ
َمرِْء َوق

ْ
َ ا� ْ

 بَ�
ُ

ُول
َ

 اَهللا �
�
ن

َ
 :قلنا  ]،٢٤[األنفال:    أ

 . عٰىل الطاعات قبل الفوت  والفائدة احلثُّ  ،باجلنون أو املوت

بن سامل هشام  :  فقال    ،عن اآلية  ،  عن عيلٍّ   ، وسأل 

 .»الباطل حقٌّ  يعلم أنَّ  «حيول بينه وبني أنْ 

   : ومنه 
ُ
ق وِ�هِ ِ� 

ُ
 ل

ٌ
َ�َرض زَ ْم 

َ
ف  اُهللا  اَدُهُم   

ً
]، ١٠[البقرة:    َ�َرضا

م� : ومثله  ، بمنع ألطافه   ا أي زادهم اهللا شك�  ، املرض هنا الشكُّ  : قلنا 
ُ
�

وَ�ُهمْ 
ُ
ل
ُ
 اُهللا ق

َ
وا َ�َف

ُ
ف َ�َ

ْ
معنامها الدعاء   : وقيل   ]، ١٢٧[التوبة:    ان

ا زَ :  ومثله   ، عليهم  م�
َ
ل
َ
زَ ف

َ
وا أ

ُ
 اهللاُ اغ

َ
وَ� اغ

ُ
ل
ُ
  ].٥[الصّف:   مْ هُ  ق

َومَ :  ومنه ُ�ْم 
َ
ق
َ
  َواُهللا َخل

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
�  ]، ٩٦ات:  [الصافَّ   �ا 

فيها  :قلنا يعملون  التي  أصنامهم  مَ :  مثل  ،خلق   
ُ

ف
َ
ق
ْ
ا تَل

 
َ
ون

ُ
فِك

ْ
العّيص   ]،١١٧[األعراف:    � يَأ فيها  يعني  عٰىل    .املأفوك 

 ير. ه جيوز كونه خالق أفعالنا عٰىل وجه التقدأنَّ 

 خَ : ومنه
َ
ءٍ  َق ل ْ َ

� 
� ُ

�  :أي بقدر ]،١٠١[األنعام. 

أنَّ   :قالوا العباد عندكم   ألنَّ   ،املراد العموم ذهبت املدحة  لوال 

 .خيلقون بعض يشء

والكفر    وأيُّ   :قلنا]]  ٣١[[ص  / الظلم  خلق  يف  مدحة 

أنَّ   ؟والعناد خمتصٌّ عٰىل  سبحانه  العباد  ه  دون  األسباب   .بخلق 

: لقوله تعاىلٰ  دهتم األصنام مل يبَق باع خلقهم وخلق :اإذا قلن وأيضاً 

 َن
ْ
َجَعل

َ
  أ

َ
عْبَُدون

ُ
�  

ً
آ�َِهة ِن 

ْ
ا�ر�� دُوِن  ِمْن    ] ٤٥[الزخرف:    �ا 

 . دعبَ تُ   عدم جعلها أصناماً إذ ال معنٰى لإلنكار إالَّ  ،معنًى 

بإنكار  )جعلنا(  :قالوا  فإنْ  استعالم  ،ليس  هو حمال   :قلنا  .بل 

 م.من اخلبري العالَّ 

مَ خَ :  ومنه ا�س� َق 
َ
َومَ اوَ ل رَْض 

َ
َواأل نَُهمَ اِت 

ْ
بَ� ي�امٍ ا 

َ
أ ِست�ِة   �ِ   ا 

ستَّ   :قلنا  ]،٥٩[الفرقان:   يف  أفعاهلم  إجياد  يلزم  أيَّ فكان   ،امة 

 .واملعلوم خالفه

 :  ومنه
ً
نَة

ْ
فِت  ِ�َْ

ْ
َوا�  � �

بِا�� ْم 
ُ
و�

ُ
بْل

َ
]، ٣٥[األنبياء:    َو�

 َْون
َ
َ َو�َل

ْ
بِا� ْم 

ُ
 اه

َ
َوا�س� َسن ئَ اِت 

�
 :قلنا  ]،١٦٨[األعراف:    ِت ا�

 .كام سلف ،املراد الرخاء ومقابله

سَ :  ومنه
ْ
� ِ

ْ
اإل  

�
  إِن

ً
و�

ُ
َهل ُخِلَق   

َ
 :قلنا  ]،١٩[املعارج:    �ان

 .ل املشاقِّ مطبوع عٰىل الضعف عن حتمُّ 

 :  ومنه
َ
نَ َو�ِذ

ْ
رَد

َ
أ َ�ْرنَ ا 

َ
أ  

ً
ْر�َة

َ
ق  

َ
ِلك

ْ
ه
ُ
�  

ْ
ن

َ
أ ِ�يهَ ا  َ ْ��ُ وا    اا 

ُ
َسق

َ
ف

َ
�

 ]. ١٦[اإلرساء:  اهَ ِ�ي
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ففسقوا  :قلنا بالطاعات  فعصا  :مثل  ،أمرهم  ودعوته   ،أمرته 

املعنٰى   .فأبٰى  يكون  أنْ إنَّ   :أو  أردنا  إذا  قريةً لِ ُهن   ا  أنَّ   ك  صفتها  ا  من 

َ�ْرنَ  وال يكون ،أمرنا مرتفيها
َ
ِ�يهَ أ َ  .من صلة القرية اا ُ��ْ

  ل فلم يبَق  :قالوا إنْ 
َ
قال  ،فاءاالكت هو من :قلنا  .ابجو  اإِذ

 :اهلذيل

سلّ حتَّ  إذا  قنابلهٰى  يف     لوهم 

الرشدا سال�   اجلاملة  تطرد  كام     

 .البيت آخر الشعر ألنَّ  )،إذا(بجواب  فلم يأِت 

هالكهم  :التقدير  :وقيل أردنا  ففسقوا  أمرناهم  والتقديم   ،إذا 

 . والتأخري يف كالم العرب كثري

مقنوقد ورد  ]]  ٣٢/[[ص    هذا من امجلة  تنفي  عة  ألحاديث 

 لنا إليه تعاٰىل كام اعتقده األخابيث.نسبة أفعا

شدَّ  بن  اهللا  عبد  أنَّ روٰى  يقول  ه  اد    رضاً   مَّ هُ «اللَّ :  كان 

قدرك»  ،بقضائك يف  يل  بالكفر      والنبيُّ ،  وبارك  يرٰىض  ال 

 والظلم. 

األُ :  وقال   هذه  آخر  يف  يعملون  مَّ «سيكون  قوم  ة 

اهللا  :لونقوي  ثمّ   ،باملعايص من  قضاءً هي  لقيت  ،وقدراً     موهم فإذا 

أينِّ  منهم»فأعلموهم  بريء  جابر  ،  عن  النبيِّ   ،ونحوه   ،  عن 

 .عليهم كالشاهر سيفه يف سبيل اهللا» «الرادُّ : وزاد فيه

رجل له  العباد  :وقال  اهللا  يرحم  يُ   ،متٰى  :  فقال  ؟هبمعذِّ ومتٰى 

املعايص إذا عملوا  منَّ  :فقالوا  ،«يرمحهم  قالواإذ  هبمعذِّ ويُ   ،اهي   :ا 

 .»وقدراً  هي من اهللا قضاءً 

عمر بن    ة أنَّ ة ومعظم العامَّ وقد نقل ابن حنبل ومجيع احلشويَّ 

أُ اخلطَّ  لهاب  فقال  بسارق  عليه  :يت  محلك  اهللا    : فقال  ؟ما  قضاء 

سوطاً   .وقدره ثالثني  له  ،قطعه  ثمّ   فرضبه  قطعتك    :وقال 

 . اهللاورضبتك السياط بكذبك عٰىل  ،برسقتك

ما    وهو  ،ة بالقبول لكفٰى مَّ ٰى من األُ  اخلرب املتلقَّ ن إالَّ ولو مل يك

شدَّ  أ رواه  بن  النبيَّ   :قال  ،وساد  قال   :يقول    سمعت  «من 

يُ  يُ صبِ حني  أو  ريبِّ   مَّ هُ اللَّ   :ميسح  إالَّ   ،أنت  إله  أنتال  خلقتني   ، 

أعوذ    ،يا رقيب  ،وأنا عٰىل عهدك ووعدك ما استطعت  ،وأنا عبدك

رشِّ   بك صنع  من  بالنعمة  وأقرُّ   ،ت ما  ب  ،لك  نفيس    ، الذنبوعٰىل 

 .» أنته ال يغفر الذنوب إالَّ إنَّ  ،فاغفر يل

 فهو مريد هلا.  ،ومل يفعل ،اهللا قادر عٰىل املنع من املعصية :قالوا

 ي إٰىل اإلجلاء املنايف للتكليف باالنزجار عنها.ؤدِّ ه يُ عمن :قلنا

فلم يقبح  ،ك الكلِّ واهللا مال ،لغريف يف مال االظلم ترصُّ  :قالوا

 ب.منه تعذيب بغري موج

ذلك  :قلنا يف  الظلم  انحصار  ال    فإنَّ   ،نمنع  عبده  قتل  من 

 عاقل وظلمه. ه كلُّ حلدث فعله ذمَّ 

أنْ يجا  :قالوا]]  ٣٣[[ص  / للاملك  يف  يُ   ز  عبديه  أحد  شقي 

 . وال يكون بذلك ظاملاً  ،ويريح اآلخر املعاش ابتداءً 

قياس  :قلنا قتله  كالمنا    ألنَّ   ،ال  سيِّ يف  عٰىل    ،ئةبغري  واإلنعام 

 خر بغري حسنة.اآل

  ، فقتله واحد منهم  ،ته بقتل واحدلو أذن السلطان لرعيَّ   :قالوا

 . وال يكون ظاملاً  ،فله قتله

مكابرة  :قلنا إنْ   فإنَّ   ،هذا  بقتله  لسبب يوجب    املأمور  كان ال 

 .  ظلم قاتلهوإالَّ  ]،فظلم[ظلمه 

 : قالوا 
َ

ُ  ال ا  سْ � م� َ� 
ُ

ُ ئَل ْم �  وَهُ
ُ

َعل
ْ
ف

َ
� 

َ
ون

ُ
 ]. ٢٣ء: [األنبيا   �ْسئَل

عامَّ   :قلنا يسأل  إالَّ كيف  يفعل  وال  يفعل  احلكمة  وفق  عٰىل   ، 

عباده ٰ :  دهؤيِّ ويُ   ؟بخالف 
َ َ

� �ِلن�اِس   
َ
ون يَ�ُ  

�
    ِ�َال

ٌ
ة ُحج� اِهللا 

ا�ر�ُسلِ  نَ وَ ]،  ١٦٥[النساء:    َ�عْدَ 
ْ
ك

َ
ل
ْ
ه

َ
أ ا 

�
ن
َ
أ ْو 

َ
مْ � بِ اهُ   

َ
ِمنْ َعذ  اٍب 

بْلِ 
َ
� 

َ
ق
َ
وا َر��نَ ِه ل

ُ
 ا�

َ
ْو ال

َ
 ا �

ْ
رَْسل

َ
ْنَ  أ

َ
 َت إِ�

ً
:  وأيضاً   ].١٣٤[طه:    ا رَُسوال

 .ونفليعتربها الضالُّ  ، يفعلونعامَّ وهم يسألون عامَّ يفعل أو 

فعالً   :قالوا السلطان  فعل  يُ   لو  وإنْ عارَ مل  فيه  أنكرته    ض 

 ؟ هخللق عليفتنكر ا  ض الربَّ عارَ فكيف يُ  ،ةالرعيَّ 

ملا  ،فنعم رّب ا الأمَّ  ،م من ظلمهعلَ ض السلطان ملا يُ عارَ مل يُ  :قلنا

ه لوال اإلرسال إليهم لسألوه عن  وذكر أنَّ   ،وصفه لنفسه من عدله

 . فعله

املعايص  :قالوا وقوع  الكون  الشيطان  ،األغلب يف  من    ، وهي 

لك امل  من  الكلَّ   أنَّ   بل احلقُّ   ،من الرمحن  فاألقّل   ،والطاعات نادرة

 .انالديَّ 

تعاٰىل لو  اهللا    بل ألنَّ   ،ذلك ليس عٰىل وجه غلبة الضعيف  :قلنا

لناىفٰ  تركها  إٰىل  التكليفأجلأهم  الشيطان    ،  بوسوسة  نطق  وقد 

قوله يف  املبني  َِعَ�  :  الكتاب  ْ
�

َ
أ ُهْم 

�
ِو�َن

ْ
غ

ُ َ
    �أل

�
ُهُم ِعبَ إِال

ْ
ِمن اَدَك 

ِصَ�  
َ
ل

ْ
ُمخ

ْ
 ]،  ٤٠و  ٣٩[احلجر:    �ا�

َ َ
 أل

ُ
ذ تَنَِ�ن� 

ْ
 ح

�
إِال ��تَُه    ر�

  
ً
ِليال

َ
 ]،  ٦٢[اإلرساء:    �ق

َ
ق
َ
 َول

�
ِجبِال ُ�ْم 

ْ
ِمن  

�
َضل

َ
أ  

ْ
   د

ً
ثِ�ا

َ
 ك

 ]. ٦٢[يس: 

اهللاُ  :قالوا أنَّ   ،إبليَس   خلق  يعلم  يعصيهوهو  أراد   ، ه  فقد 

 . معاصيه
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ويف إجياده متييز    . فأباها  ، العائد عليه نفعها  ،خلقه للعبادة  :قلنا

ولواله ملا فضل بعض البرش    ،وامتناعه  عهباب باتِّ الطيِّ اخلبيث من  

 .فظهرت احلكمة يف خلقته ،مخالفتهعٰىل املالئكة ب

واملعصية   :قالوا]]  ٣٤[[ص  / األمر  بموافقة  الطاعة 

وخمالفتها  ،بمخالفته اإلرادة  بموافقة  تعاىلٰ   ،ال  اهللا  :  قال 

  ِري
ْ
�
َ
َعَصيَْت أ

َ
�
َ
 ،  إراديت  :ومل يقل  ]،٩٣[طه:    �أ

َ
ْعُصوال

َ
�   

َ
ن

َ�َرُهمْ مَ اَهللا  
َ
أ يقل  ]، ٦[التحريم:    ا  أ   :ومل  منهمفيام  فال لوم   ،راد 

 .وافقت املعصية إرادته عٰىل معاقبة العايص وإنْ 

وقد قال   ،واملخالف فيه مكابر  ،األمر واإلرادة متالزمان  :قلنا

 :  تعاىلٰ 
َ

رَ لِِعبَ    يَْر�ٰ َوال
ْ
ُ�ف

ْ
ال ك]،  ٧[الزمر:    اِدهِ    يداً ان مرولو 

كا مل فإذا تالزم األمر واإلرادة    ،ادمها رضورةً الحتِّ   ،به  اً ن راضيله 

وذكره  فرٌق   يبَق  العصيان  يف  ذكرها  ساقط    .بني  التعيني  وسؤال 

املحصِّ  تعاىلٰ   ،لنيعند  اهللا  قال   :  وقد 
َ

َ َوال
ْ

ُع�
ْ
ال ُم  بِ�ُ يُِر�ُد    

املعصية   وأيُّ   ]،١٨٥[البقرة:   عٰىل  القهر  من  أكرب  ورفع    ،عرس 

 ،ولو أمر اهللا بام ال يريد لكان عابثاً  ؟يعاقبه عليها ثمّ  ،نهاالتمكني م

 .تعاٰىل عن ذلك

  . بعدم وقوعه   ًال لعلمه أوَّ  ، أمر إبراهيم بذبح ولده ومل يرده  : قالوا 

املحقِّ   :قلنا أكثر  ذهب  وقوعهقد  إٰىل  كان    وأنَّ   ،قني  تعاٰىل  اهللا 

قطعها بعد  إىلٰ   .يوصل األعضاء  أنَّ وذهب مجاعة  بم  أمر  مات قدّ ه 

 ر بالذبح.ؤمَ ه سيُ ه أنَّ وغلب عٰىل ظنِّ ،فأضجعه ،الذبح ال بالذبح

املستحقِّ   :قالوا بغري  اآلالم  أنواع  اهللا  من  وقع  كاألطفال   ،قد 

وغري ذلك الدنيا  ،واألولياء  ومصائب  املوت  يُ   ،من  إليه  نَس ومل  ب 

يشءٍ  يف  يُ   ،منه  ظلم  يريدهنَس فكيف  فيام  الظلم  إليه  وهو    ،ب 

 ؟ هيكتسب لغري

عَ   :قلنا املذكورة  ن يف  وضمَّ   ،واختباراً   فيها مصلحةً   مَ لِ اآلالم 

عوضاً  عليها  مقابلتها  ظلامً   ،خيتارونه  كوهنا  عن  هبذين   فخرجت 

منَّ  ،وعبثاً  الصادرة  املنافق  .ابخالف  قياس  اجلامع  ،فبطل    ، لعدم 

 .وحصول الفارق

 : الفصل الثاين ]]٣٥[[ص /

أراده اهللا منها أو ء لتأيت بام  بعث األنبيا  : ممن أقوٰى ما يقال هل

فيكون اهللا تعاٰىل   ،أرادوا إيامن الكافر  :قلنا  ،بام أراد  :قالوا  فإنْ ؟  ال

قولكم  ،إليامن الكافر  مريداً  عثوا ليأتوا  بُ   :قالوا  وإنْ   .وهو خالف 

يريد ال  كفر  :قلنا  ،بام  الكذَّ وإالَّ   ،هذا  مسيلمة  لكان  أتٰى    اب 

 . الصادق النبيُّ  لفهاوخا ،هللا تعاىلٰ بموافق إرادة ا

بيح يف الشاهد وال يفعل اهللا ما هو ق   زتم أنْ إذا جوَّ   :ويقال هلم 

منه أنْ   ،يقبح  جواز  عليه  ِرب ُخي   لزمكم  هو  ما  بخالف  اليشء  عن   

منه يقبح  العطوي  ، وال  التزمه  من  إنَّ   : وقال  ،وقد  بأعظم  ليس  ه 

 القبائح غريه. 

قالوا يإنَّ   :واألشاعرة  مل  الكذام  ألنَّ قل  لذاته  هب  ولو    ،صادق 

 . ملا قبح منه ذلك كان الكالم فعالً 

ألزمنا  :قلنا أنْ قد  يكون صادقاً   كم  أنَّ فبيِّ   ،ال  صادق  نوا اآلن  ه 

أنَّ   .لذاته أنْ   ،الكالم املسموع فعل عندكم  عٰىل  يكون   فام يؤمنكم 

املسموع  وأنَّ   ؟كذباً  أخرب  ما  بخالف  أخرب  النفساين    بأنْ   ،الكالم 

 .ارفَّ ة دار الكُ ار واجلنَّار األبر النار د  :فيهون يك

  ، يأمر به  أنْ   ل الظلم صحَّ يفع  أنْ   إذا صحَّ   :يقال هلم   :إلزام آخر

 .ام جتيبون يف املنع من األمر به قائم يف املنع من فعلهوكلَّ 

 . وال يفعل ،أمر بالصالة وغريها  :قالوا

إلزامنا  :قلنا قلناألنَّ   ،هذا عكس    أنْ   يفعل صحَّ   أنْ   إذا صحَّ   :ا 

 . يفعل أنْ   يأمر صحَّ  أنْ  إذا صحَّ  :وأنتم قلتم ،يأمر

منهيفع  أنْ   إذا صحَّ   :إلزام آخر يقبح  القبائح وال    أنْ   صحَّ   ،ل 

األدلَّ  منهينصب  يقبح  وال  الباطل  عٰىل  من    ،ة  بأعظم  ليس  إذ 

الدِّ  عن  النبيِّ   ،يناإلضالل  تكذيب  يرفع    ،نيوخلق  ذلك  وجتويز 

بحقّ  املسلمنيمذة  يَّ الثقة  أنْ   ،هب  يد   جلواز  عٰىل  املعاجز  خيرج 

النبيِّ  منها  ويمنع  الصادقنيالكاذبني  فساد  ،ني  بذلك  يف    اً وناهيك 

 .الدين

آخر أنْ   :إلزام  جاز  الضُّ   إذا  يف  والكفر  التكذيب   ،لالَّ خيلق 

أنْ  باألوٰىل  الضَّ   جاز  إٰىل  يدعون  األنبياء  القطع   ،الليبعث  فيمتنع 

إىلٰ  األنبياء  احلقِّ بدعوٰى  أ   وذلك  ،  املحالمن  يبَق   ،عظم  مل   حيث 

 جمال عن سبيل الوبال. ألحدٍ 

ال    نحوها يلزمهم أنْ هذه اإللزامات و:  تذنيب  ]]٣٦[[ص  /

رون  م ال يتصوَّ ألهنَّ   ،وال يستنكفون منها  ،يمكنهم االنفصال عنها

 .سبحانه وتعاٰىل عنها ،فيها لو صدرت منه قبحاً 

 :رَخ أُ يف إلزامات  :الفصل الثالث

هلم أنْ بُّ ُحتِ   :يقال  الطاعاتمَ ُحت   ون  عٰىل  بدَّ   ؟دوا   ،بىلٰ   :من  فال 

ب� :  دخلتم يف توبيخ قوله  :فيقال ِ
ُ

َمُدوا بِمَ �
ْ ُ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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عمران:   هلم ]،  ١٨٨[آل  الكافر    :ويقال  يف  الكفر  اهللا  خلق  إذا 

باإليامن ما خلق  ،وأمره  بتغيري  أمره  يُ   ،فقد  أنَّ فكيف  مل عاقبه عٰىل  ه 

 ؟ ما خلق فيهغريِّ يُ 
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 ،نفٰى اهللا تعاٰىل الظلم عن نفسه يف مواضع من كتابه  :إلزام آخر

فعله  كلُّ وعندكم   من  القبائح  من  عن    ،واقع  للنفي  معنٰى  فال 

الكافر  يشءٍ   وبأيِّ   ،نفسه له  قال  إذا  الرسول  يف   فائدةٍ   أيُّ   :جييب 

 ؟ إرسالك

وال معنٰى   ،ن اهللاز طلب املعونة ماإلمجاع عٰىل جوا  :إلزام آخر

 .  الحتاج اهللا تعاٰىل يف فعله إليهاوإالَّ  ،هلا حينئذٍ 

آخر مسيلم  :إلزام  صدَّ أصحاب  النبوَّ ة  يف  وتصديقهم   ،ةقوه 

تعاىلٰ  فعله  صادق  ،من  إيَّ   ،فهو  بني تصديقه  وإنطاق إذ ال فرق  اه 

  أنْ خيلق الكذب يف خلقه جاز    وإذا جاز أنْ   ،األحجار ونحوها له

إذ ال ترجيح له    ،من مجلته  »بعدي  «ال نبيَّ   :د  مّ قول حم  يكون

 .واحدٍ   اهللا عٰىل حدٍّ هامق وقد صدَّ  ،عٰىل دعوٰى مسيلمة

أثم  :إلزام آخر بيده  الصائم  مل    ،إذا رشب  وإذا وجر يف حلقه 

 ]القلم[  عَ فِ «رُ :    قول النبيِّ   وما معنٰى   ؟فام الفارق بينهام  ،يأثم

ر  تصوَّ وال يُ ؟  »وما استكرهوا عليه  ،نوالنسيا  أاخلط  ]يف[تي  مَّ عن أُ 

 اهللا تعاٰىل.  اإلكراه إذا كان فاعل الكلِّ 

آخ ]]  ٣٧[[ص  / التوبة  :رإلزام  وجوب  عٰىل  وكيف    ،أمجع 

عامَّ  اإلنسان  يفعليتوب  مل  حينئذٍ   ؟  السواد    والندم  عٰىل  كالندم 

 .والقرص وتشويه اخللقة

 ِمْن  مَ :  قوله تعاىلٰ  يف  ئات أنكروا فعل السيِّ  : إلزام آخر 
ُ

عَْمل
َ
ن�ا �

ُ
ا ك

ٰ :  فإذا كانوا صادقني كذب قوله تعاىلٰ   ، ُسوءٍ 
َ

  ]. ٢٨[النحل:    بَ�

إنْ   :آخرإلزام   العباد  فعل  عٰىل  اجلوارح  صادقة    شهادة  كانت 

 ؟تعاٰىل بشهادة كاذبة  فكيف حيتجُّ وإالَّ  ،فاملطلوب

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت )/ البيايض (٣الرصاط املستقيم (ج 

 : فصل ]]٥٩[[ص 

  ؟ من رفعها :وقال لثاممة ،رفع أبو العتاهية يده بحرضة املأمون

أُ   :قال زانيةمُّ من  ثاممة  ،يشتمتن  :قال  ،ه  مذهبك  :قال   ،تركت 

 فانقطع. 

اهلذيل الزانيني  :قيل أليب  فسكت    ،ادالقوَّ   :قال  ؟ من مجع بني 

 السائل.

حلفص اهلذيل  أبو  وغري  :قال  اهللا  غري  يشء   :قال  ؟خلقه  هل 

ال عٰىل واحد    :قال  ؟ه خلقهأو عٰىل أنَّ   ،ه اهللاب عٰىل أنَّ فعذَّ   :قال  ،ال

أنَّ   ،منهام قسم ثالثف  :قال  ،ه عٰىص بل عٰىل   ،ال  :قال  ؟ كونه عٰىص 

السؤال النظَّ   فانقطع.  ،فأعاد  قد عذَّ -وكان حارضًا    - ام  قال  به  : 

الكسب اهللا  :قال  ،عٰىل  غري  يشء  خلق  ، فالكسب  ما    : قال   ،وغري 

 فانقطع. ،سؤالفأعاد ال

املجربِّ  يعقوب  أليب  املعايص  :قيل  خلق   :قال  ،اهللا  :قال  ؟من 

 . ال أدري :قال ؟ب عليهاعذَّ  مَ فلِ 

ملجربِّ  عديل  مَ :  قال 
� ُ
نَ � ُدوا 

َ
ْوق

َ
أ اهللاُ ا  َها 

َ
أ
َ
ْطف

َ
أ َحْرِب 

ْ
�ِل  

ً
 ارا

 يكون الذي أوقدها غري الذي أطفأها. أنْ  فال بدَّ ]، ٦٤[املائدة: 

إٰىل بعض  أُ  بطرَّ يت    ؟ ما تفعل فيه  :فقال لعديل  ،ار أحولالوالة 

 ،ومثلها لكونه أحول  ،اراً لكونه طرَّ   أرضبه مخسة عرش سوطاً   :قال

جمربِّ  احلول  :فقال  يف  له  صنع  يُ   ،ال  عليهَرض وكيف  قال   ؟ب 

 فانقطع. ،ار واحلول سواءمن اهللا فالطرَّ  إذا كان الكلُّ  :العديل

أهل  :قال عديل ملجربِّ   ،ال  :قال  ؟ك ومالك شيئاً هل متلك من 

يدي  كلُّ   :قال يف  جعلته  متلك  أنَّ   :قال   ،نعم  :قال  ؟ما   اشهدوا 

طوالق أحرار  ،نساءه  /[[ص  وعبيده  صدقة]]  ٦٠،    ، وماله 

عنهفتحوَّ  زوجته  الفقهاء  ،لت  كلّ   ،وسألت  ذلك  بوقوع   ،هفأفتوا 

 ة ضحكة.فصارت قضيَّ 

لبت  لت ط فعامَّ احلساب عئلت يوم  إذا ُس  :وقال بعض الظرفاء

ريبِّ  من  عامَّ ُس   وإنْ   ،العفو  يفَّ ئلت  خلق  اخلالئق    :قلت    معرش  يا 

 منه قليل وال كثري. ا نسمع به يف الدنيا ما هناالعدل الذي كنَّ

  ما تقول فيمن غرس يف بستانه نوع فاكهة ثمّ   :قال عديل ملجربِّ 

ليس فيه   :وقال  ،فذهب وجاء  ،فاكهة  ائتني منه بكلِّ   :قال لغالمه

واحدسوٰى   فأحرقه  :فقال   ،نوع  سوٰى    مَ ـلِ   ،اذهب  فيه  يكن  مل 

 فانقطع. ؟أهذا فعل حكيم ،نوع

  ألينِّ   ، تقضوا ألحد شيئاً ال  : مديون فقال ألوالدهاحترض جمربِّ 

أينِّ  علمت  القبضتنيقد  إحدٰى  من  اجلنَّ  فإنْ   ،  أهل  من  مل  كنت  ة 

 .ءكنت من أهل النار مل ينفعني يش وإنْ  ،ينيّرض 

 :طرافوفيه أ :فصل

«هل    :قال ملجربِّ   الصادق    أنَّ   روٰى كثري من املسلمني   -   ١

اهللا من  الصحيح  للعذر  أقبل  أحد  «فإذا    : قال   ، ال  : قال   ، » ؟يكون 

أنت منعتنا    :وقالوا   ،كان اهللا علم من خلقه عدم القدرة عٰىل طاعته 

  ، بوله «فيجب ق   :قال   ، بىلٰ   :قال   ،» ؟ ا يكون عذرهم صحيحاً أمَ   ،منها 

 . فتاب الرجل من القول باجلرب   ،» م بيشء أبداً ؤاخذهال ي وأنْ 

مَ تَ�َ : استعظم قول املرشكني يف قوله تعاىلٰ  - ٢ اُت  اوَ اُد ا�س�
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 ؟ كيف يليق إنكاره به ،وإذا كان ذلك من فعل نفسه
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عديل    -  ٣ احلقُّ ممَّ   :ملجربِّ قال  اهللا  :قال  ؟ ن  فمن   :قال  ،من 

 ،من اهللا :قال  ؟ن الباطلفممَّ  :قال ،اهللا]]  ٦١ل: /[[ص قا ؟ احلقُّ 

 هو اهللا. :يقول وكان يلزمه أنْ  ،فانقطع ؟طلفمن املب :قال

ومنهم    ،وأناب  فمنهم من أقرَّ   ،طلب اهللا التوبة من عباده  -  ٤

ام هو  إنَّ   ؟إذا مل يكن له فعلواخلائب  لتائب  فمن ا  ، وخاب  من أرصَّ 

 اهللا.

  والسبِّ  ،ما يف الوجود من الكفر واملناقضات كلَّ  يلزم أنَّ  - ٥

واملجا يوالرذا  ،واملنازعات لنفسهإنَّ   ،هداتل  اهللا  من  وقعت    ، ام 

 .ها وناقضها ونازعهافهو الذي سبَّ 

ي  منِّكانت    املناظرة التي جرت يل معك إنْ   : يقال للمجربِّ   -  ٦

فهل تقبل العقول    ،كانت من اهللا لنفسه   وإنْ   ، مذهبك  ومنك بطل

  ، جاهالً  عاملاً  ،مغلوباً  فيصري اهللا غالباً  ،ه يناظر نفسه ليغلب نفسهأنَّ 

 ؟ مبطالً  احمق� 

يُ   -  ٧ علمنقَ اإلنسان  إٰىل  جهل  من  شكٍّ   ،ل  يقني  ومن    ، إٰىل 

إنْ  به  فهذه األفعال  الكفر واجلهل  اهللا لزم  من  كانت    وإنْ   ،كانت 

 لوب.لعبد فاملطمن ا

ومعبود  -  ٨ عبد  الوجود  الكلُّ   فإنْ   ،يف  فالعبد   كان  اهللا  من 

 .ل املتجلِّ ل هو املعبود املتكربِّ ع املتذلِّ املتخشِّ 

 :فصل

علامؤهم   :يقول  أحداً   لعلَّ  يعتقدها  ال  يف  وإنَّ   ،هذه  هو  ام 

 .همعوامِّ 

الث  :قلنا املسألة  يف  أعاظمهم  من  وهو  الرازي  الثة  ذكر 

ه  أنَّ   ،فه لولده العزيز عليهمن كتاب األربعني الذي صنَّوالعرشين  

ه  ويف الرابعة والعرشين أنَّ   . بقدرة اهللاال خيرج يشء إٰىل الوجود إالَّ 

جل الكائناتمريد  الوقوعكلَّ   ألنَّ   ،ميع  مراد  فهو  وقوعه  علم   ،ام 

 ام علم عدمه فهو مراد العدم.وكلَّ 

أيب    :قال إيامن  هذا  وفعٰىل  به  مأمور  مرادجهل  وكفره   ،غري 

 عنه وهو مراد. منهيٌّ 

أنْ   :قلنا لزم  كذا  كان  وكلُّ   لو  جهل  أبو  حجَّ   يقطع  ة كافر 

إرادة اهللا  اتِّ   :يقول  بأنْ   ،النبيِّ  اتِّ باع   ،باع إرادتكأوٰىل وأوجب من 

إيامننا  ألنَّ  يريد  ال  أرسلك  حتاربنا]]  ٦٢/[[ص    الذي   ؟فعالم 

أ   وإنْ  ال يريد إيامهنم قويت    أيضاً     النبيَّ   نَّ كان الرازي يزعم 

 تهم حيث تبعوا اإلرادتني.بذلك حجَّ 

أقلُّ  اجلاحدون  كان  املجربِّ   كفراً   ولقد  اعتقاد  مل فإهنَّ   ،ةمن  م 

  ، ةوالقبائح والفساد ما ال نسبته املجربِّ   سبوا إليه من الرشِّ يعرفوه فن

حتدَّ امَّ ـول علمه  الرازي  أعجب  العلامء  به  ذفبلغ    ،ٰى  لك زاهد 

اهللاإنَّ   :فقال يعرف  ال  وقال   ،ه  إليه  أينِّ   :فجاء  عرفت  أين  ال  من   

معرفته شغلتك خدمته ومراقبته    لو عرفته حقَّ   :فقال  ؟أعرف اهللا

الفانية   الدنيا  تعبدهاعن  الرازي  ، التي  عٰىل    .فانقطع  وقف  ومن 

  ، وال حصل منه يقينًا   ،فه مل يكسب منه ديناً ما صنَّ  ته عرف أنَّ وصيَّ 

 . كاحلامر حيمل أسفاراً  وهناراً  ليالً  بل كان يف سريه

أنَّ  العابدين  منهاج  ويف  اإلحياء  يف  الغزايل  يف  وذكر  جيري  ال  ه 

عني  طرفة  خاطر   ، امللك  لفتة  فلت  ،وال  ناظروال  اهللا  إالَّ   ، ة  بقضاء   

والرشِّ  اخلري  من  ومشيئته  والرضِّ   ،وإرادته  والطاعة    ،والنفع 

عٰىل    كتابني وجد احلثَّ ال ح  ومن تصفَّ  ،ن والكفر واإليام  ،والعصيان 

الزهد   العقد   ]وهو [استعامل  مقتٰىض  هو  كام  العبد  قدرة    ، يوجب 

  لعابدين أنَّ ح يف العارض الثاين من الباب الرابع يف منهاج اوقد رصَّ 

 . ال يقدح يف تفويضه  كون العبد خمتاراً  الصحيح عند علامئه أنَّ 

*   *   * 

 : فصل ]]٦٥[[ص 

عديل   أو    اعلي�   معاويةقاتل    :ملجربِّ قال  له  اهللا  قضاه  يشء  عٰىل 

له  :قال  ؟لعيلٍّ  حاالً   :قال  ،بل  أحسن  عيلٍّ   فمعاوية  حيث    ،من 

 . فانقطع املجربِّ  ،عيلٌّ  ريض بالقضاء ومل يرَض 

  : قال  ،نعم  : قال  ؟كان قتل األنبياء بقضاء اهللا  :قال عديل ملجربِّ 

 فسكت.  ؟أفرتضون به

إذا  ول  تق  :قال عديل ملجربِّ  وإذا رجعت    ،ناظرت أحداً بالقدر 

كوزاً  كرست  جاريتك  فوجدت  منزلك  فلساً   إٰىل  شتمتها    يساوي 

 وتركت ألجل فلس واحد مذهبك.  ،ورضبتها

جمربِّ  لعديلوقال  ب  :  مخس  فسادهنَّ يل  عٰىل  أخاف  ال  غري   نات 

 اهللا.

جمربِّ  بجاريتهورأٰى  يفجر  غالمه  القضاء   :فقال  ، فرضبه  ، 

 عتقه. فريض و ،ساقنا

  ، القضاء ساقنا  :فقالت  ، فرضهبا  ،يفجر بأهله  رجالً   رأٰى شيخ

السُّ  عبَّ ]]  ٦٦[[ص  /و  ،ةنَّتركت  ابن  مذهب   ،هفتنبَّ   ،ادأخذت 

 واعتذر إليها وأكرمها.  ،وألقٰى السوط

العىلٰ  بن  عمرو  أليب  عبيد  بن  عمرو  معنٰى   :قال  ا يَ :  ما 

 ٰ
َ

� َ ْ
ٰ   َح�

َ َ
ِب اهللاِ مَ   �

ْ
ْطُت ِ� َجن ر�

َ
فسكت أبو   ؟]٥٦[الزمر:    ا ف

 عمرو.
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 هَ :  قول موسٰى   :وقال سالم لتلميذه
َ
يْطَ ذ

�
  انِ ا ِمْن َ�َمِل ا�ش

ِمْن :  وقول يوسف  :وقال التلميذ  ،يوهم اجلرب  ]١٥صص:  [القَ 

نَ   
ْ
ن

َ
أ يْطَ َ�ْعِد 

�
ا�ش  

َ
َ�يِْ� َزغ  

ُ
القدر  يدلُّ   ]، ١٠٠[يوسف:    ان   ، عٰىل 

ثالث موسٰى فقال  قال   :  : 
َ

 ال
ْ
�
َ
أ إِ    

ُ
 ِلك

َ
�  

�
ِ� ال

َ
َوأ  �ِ

ْ
  ف

عديل ]،  ٢٥ :[املائدة ويوسف   :فقال  موسٰى  بمذهب  رضيتم  ما 

 فسكتوا. ،ٰى تزروا عليهامحتَّ 

أنَّ  احلاكم  أحبُّ زنيَّ   :قال   اجربي�   وحكٰى  عباد  إيلَّ   ة  ة  من 

  ما هو خري يل. وال يقيض إالَّ  ،اهللا قضاها عيلَّ  ألنَّ  ،املالئكة

حممّ وأُ  عٰىل  عديل  برضفأم  ،سليامن  بند  دخل  عنقهر    ، ب 

  : لو قال رجل  :قال  ؟كيف تضحك يف هذا احلال  :فقال   ،فضحك

فقال   ،ويريد الفساد ،ويفعل الظلم ،د بن سليامن يقيض باجلورحممّ 

ضدَّ   ،كذبت  :آخر يفعل  أحبُّ أّهي   ،ذلك  بل  الذي    :قال  ؟إليك  ام 

أُ   :قال  ،وأحسن الثناء عيلَّ   ،يدفع عنِّ الثن  ،بايلفال  اء عٰىل  أحسنت 

ٰ  ،ة من حولهفانقطع من القدريَّ  ،ريبِّ    سبيله.وخىلَّ

 :تذنيب

ْم  :  هم يف قولهه أضلَّ اعرتف الشيطان يف القيامة بأنَّ  تُ�ُ
ْ
َووََعد

ْم َومَ  تُ�ُ
ْ
ف
َ
ل
ْ
خ

َ
أ
َ
 ف

َ
مْ ا � يْ�ُ

َ
 ِ� َعل

َ
طَ   ن

ْ
ْم  ِمْن ُسل  دََعْوتُ�ُ

ْ
ن

َ
أ  

�
إِال اٍن 

 �ِ تََجبْتُْم  اسْ
َ
اهللاوشه  ]،٢٢[إبراهيم:    ف بذد  عليه  قوله  يف  : لك 

 ٰ
َ

�
ْ
�
َ
ُهْم َوأ

َ
� 

َ
ل  َسو�

ُ
يْطان

�
ُهْم    ا�ش

َ
��    :وا اعرتافه  فردُّ   ]، ٢٥[حمّمد

رهبِّ   ،بإضالهلم بتسويلهوشهادة  القرآن    ، م  حكاه  كام  وسيعرتفون 

قوله يف  َطعْنَ :  عنهم 
َ
سَ أ نَ ا 

َ
َ�اَءنَ ادَ�

ُ
َو� ونَا ]]  ٦٧/[[ص    اا 

�
ل ضَ

َ
أ
َ
ف

 
َ

ِ�يال آتِِهمْ نَ �� رَ   �  ا�س� ِ   ا 
ْ

�
َ
 ِضْعف

َ
َعذ

ْ
ال ِمَن  ُهمْ  

ْ
َعن

ْ
َوال  اِب 

أنَّ   ]،٦٨و  ٦٧[األحزاب:   عرفوا  أضلَّ   ولو  كانوا  اهللا  فلمن  هم 

واللعن العذاب   :  وقالوا  ؟يطلبون 
َ
 َر��ن

�
ال

َ
ض

َ
أ يِْن 

َ �
ا� ا 

َ
ِرن

َ
أ  ا 

َ
مِ ن َن  ا 

ُهمَ 
ْ
َعل

ْ َ
ِس �

ْ
� ِ

ْ
ن� َواإل ِ

ْ
دَ ا�

ْ
ق
َ
َت أ

ْ َ
لت: ااِمنَ ا � وا  علم فإنْ ]، ٢٩ [ُفصِّ

أنَّ ي باالضطرار  األشياء  وعلم  األرسار  كشف  أضلَّ   وم   ،هماهللا 

 ؟ فلمن جيعلون حتت أقدامهم

أنَّ  املكابرات  أكرب  كام    ومن  القيامة  يف  الرشك  ينكر  من  منهم 

قوله يف  عنهم  اهللا  مَ َر��نَ َواِهللا  :  حكاه  �َِ�  ا  ِ
ْ

��ُ ن�ا 
ُ
ك   �ا 

أنَّ ]،  ٢٣[األنعام:   علموا  لكا  فلو  منه  إليهرشكهم  إضافته   نت 

أنفسهم عٰىل  كذهبم  من  وأوٰىل  يف  حتَّ   ،أقطع  منهم  اهللا  يعجب  ٰى 

ٰ :  قوله
َ َ

� بُوا 
َ
ذ

َ
ك  

َ
يْف

َ
ك ُظْر 

ْ
ِسِهمْ   ا�

ُ
ف
ْ
�
َ
ولو  ]،  ٢٤[األنعام:    أ

 ب منهم. رشك مل يتعجَّ هم وأجلأهم إٰىل إنكار الكان هو أضلَّ 

 : قالوا 
َ

 وَهُ ال
ُ

َعل
ْ
ف

َ
ا �  َ�م�

ُ
  �ُْسئَل

َ
ون

ُ
 ]. ٢٣[األنبياء:   � ْم �ُْسئَل

إليهم  :قلنا فعلهم  إضافة  السؤالوإالَّ   ،فيها  ارتفع  ال   ،  إذ 

 . يفعليسألون عامَّ 

 :فصل

أردتم   وإنْ   ،أردمتوه كفرتم  فإنْ   ،أراد اهللا كفر الكافر  :يقال هلم 

م  فإنْ   ،إيامنه خرياً كان  اهللا  أراد  كفرتم  ا  أردنا    :قلتم  وإنْ   ،له  ما 

 .منه باملدح م أحقُّ فأنت ،خري

وإذا   ،خيالفها  والنبيُّ   ،يلزم كون إبليس يوافق إرادة اهللا  وأيضاً 

كان األوٰىل بالوقوع الكفر كان أوٰىل    فإنْ   ،أراد كفره وأمره باإليامن

تعجيزه عندكم   كان اإليامن أوٰىل كان األمر بام فيه  وإنْ   ،من اإليامن

 أوٰىل بالوقوع.

اهللا   عبد  أليب  اجلاحظ  أمر    :اجلديقال  املهل  رشك  اهللا 

واهللا  :قال  ؟باإليامن  منه  :قال  ،إي  أراد  واهللا  :قال  ،فهل    : قال  ،ال 

 ال واهللا.  :قال  ؟فهل هذا حسن :قال  ،إي واهللا :قال ؟به عليهعذِّ فيُ 

ملجربِّ  عديل  قال   :قال  فيمن  تقول  يفكلَّ   :ما  كان  النبيِّ ام  زمن    

من  والفتن]]  ٦٨/[[ص    وصحابته  وبإفمنه  ،الكفر   ،رادهتمم 

 فسكت. ؟ذلك من اهللا :فلو قال :قال  ،كافر لطعنه فيهم :الق 

فصحَّ   طبَّ  مسلم  عني  عيلَّ   :فقال   ،تنرصاين  وجب    قد 

بأنْ وأُ   ،كحقّ   ؟فهل يريد اهللا إسالمي  :قال  ،تسلم  ريد نصيحتك 

 ؟ أعبد نْ أ كام أحقُّ فأيّ  :قال ،ال :قال

 . راده ال يُ قوعم وعلَ فام ال يُ  ،اإلرادة مطابقة للعلم :قالوا

الدعوٰى ألنَّ   ،هذا مصادرة  :قلنا بأنْ   مَ ـولِ   ،ه نفس  ينعكس    ال 

 ؟ يكون العلم هو املطابق لإلرادة

 .إرادة ما ال يكون متنٍّ  :قالوا

 ي يف قبيل الكالم ال اإلرادات. التمنِّ :قلنا

 .رادفال يُ  ،خالف املعلوم مستحيل :قالوا

فال   ،علوم واجباً امل  كان  لو كان خالف املعلوم مستحيالً   :قلنا

مل نصف اهللا بالقدرة عٰىل    ولو كان مستحيالً   ،اختيار هللا يف وقوعه

 إقامة الساعة.

 .كالشاهد كان عاجزاً  ،لو وقع يف ملكه ما ال يريد :قالوا

الشاهد  :قلنا الغالب عٰىل  قياس  عند  بأنَّ عارَ ويُ   ،باطل  لو   هض 

بة  املعصية منسول ب ،عٰىل عجزه دلَّ  ،وقع يف ملكه خالف ما أمر به

ِري : كقوله ،مر عندكمإٰىل اآل
ْ
�
َ
َت أ

ْ
َعَصي

َ
�
َ
 . ]٩٣[طه:  �أ

بالكفر  :قالوا اهللا  صدقاً   ،أخرب  خربه  يكون  بهإالَّ   وال  ه  فريدُّ   ، 

 .ب نفسهكذِّ  يُ لئالَّ 
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تسال من وأمر باالغ ،بقتل احلسني    أخرب النبيُّ  :قلنا

زنا  الو  ،لصدق يف خربهيريد قتل احلسني ليكون ا  فيجب أنْ   ،الزنا

 لتحصل الفائدة يف أمره. 

 :تذنيب

هه باألسد يف  وشبَّ   ،ة اهللا عٰىل خليقتهذكر الغزايل يف اإلحياء قوَّ 

وبطشته أنَّ   ،سطوته  قبضةروٰى  آدم  ظهر  من  قبض   :وقال  ،ه 

ة  «هؤالء إٰىل اجلنَّ  : وقالخرٰى وقبض أُ   ،بايل»«هؤالء إٰىل النار وال أُ 

 .بايل»وال أُ 

و  :قلنا بمن  يليق  حتتُّ كيف  نفسه مع  بأنَّ صف  أرحم م صدقه  ه 

 ففي اجلمع بني الصحيحني؟  بكم ما ينافيه تُ يقول يف كُ   الرامحني أنْ 

ولداً     النبيَّ   أنَّ  ترضع  السبي  من  امرأة  :  فقال   ،هلا  رأٰى 

النار يف  ولدها  طارحة  أرحم  :  قال،  ال  :قالوا  ،»؟«أتروهنا  «فاهللا 

 لعباده منها بولدها».

اجل]]  ٦٩[ص  [/ أيضاً ويف  رمحة  أنَّ   مع  مائة  منها    ،«هللا  أنزل 

 ،وهبا تعطف الوحوش عٰىل أوالده ،يرتامحون هبا ،واحدة إٰىل خلقه

 يرحم هبا عباده يوم القيامة». ،ر لنفسه تسعة وتسعنيوأخَّ 

أيضاً  القيامة:  وفيه  يوم  اهللا  ابن    :«يقول  فلم    ،آدميا  مرضت 

تُ   ،تعدين فلم  تُ   طشتوع  ،منيطعِ وجعت    : فيقول  ،نيسقِ فلم 

ربُّ  وأنت  ذلك  تعده  :فيقول  ؟العاملني  كيف  فلم  فالن    ، مرض 

شيئاً  فالن  تُ   واستطعمك  تُ   ،مهطعِ فلم  فلم  فالن    ، ه سقِ واستسقاك 

أنَّ أمَ  علمت  عندي»ا  لوجدته  ذلك  فعلت  لو  يف    ،ك  ما  فانظر 

 .اصل إليه ما يصل إليهم جعل كالو شفقته عليهم أنْ 

تبه فلم جيد راحلته وال  انف  ،ةيف أرض دوي  «لو نام رجل ه:  وفي

فرآمها   ،فانتبه ،فرجع فنام ليموت ،جهده ٰى اشتدَّ فطلبهام حتَّ  ،زاده

، »بتوبة عبده املؤمن من هذا براحلته وزاده  فرحاً   فاهللا أشدُّ   ،عنده

 ؟ »بايلإٰىل النار وال أُ «هؤالء : يقول فكيف يليق بالرحيم املتعايل أنْ 

*   *   * 

 ع:د راجللمزي

 .األفعال

*   *   * 

١٢٣  - ا:  

 ):هـ٢٦٠اإليضاح/ الفضل بن شاذان (ت 

 ة: أقاويل اجلربيَّ ]] ٦[[ص 

فنا ما ال نطيق  كلَّ   اهللا    نَّ إومنهم أهل اجلرب الذين يقولون:  

عذَّ   نْ إو نفعله  ومل  [املننَّ إبنا،  احلجارة  بمنزلة  نحن    نْ إقولة]  ام 

حترَّ رِّ ُح  و كت  ُحت   نْ إكت  تتحرَّ رَّ مل  مل  وك  قالوا:  فعل  نَّ إك،  قولنا:  ام 

زنٰى  إالرجل   رسق  أ ذا  قولكأ و  بمنزلة  الط؛  أو  قتل  مات   :و 

فهم حيملون    ،عيشأُ ميت وأُ ام  نَّ إوعاش، وليس هو مات وعاش و

رهبِّ  عٰىل  الزاين  ،مذنوهبم  يكن  مل  يزين  نْ أ   يستطيع  ويقولون:  ؛  ال 

ك [أنَّ ]]  ٧/[[ص    لُّ وكذلك  ويزعمون  ء  يش  كلَّ   معصية، 

 العظيم.باهللا م فهو كفر]  الف قوهلبخ

*   *   * 

  ال: -  ١٢٤

 ):هـ٣٨١االعتقادات/ الشيخ الصدوق (ت 

] باب االعتقاد يف التناهي عن اجلدل واملراء  ١١[]]  ١٠[[ص  

 : ويف دينه اهللا يف 

أبو جعفر ه  عنه، ألنَّ   منهيٌّ   اهللا  : اجلدل يف    قال الشيخ 

 .ال يليق بهي إٰىل ما ؤدِّ يُ 

اِدُق ئِ َوُس  الصَّ َقْوِل      َل  ٰ   :اهللاِ  َعْن 
َ

إِ�  
�
ن

َ
  َوأ

َ
َر��ك  

 ٰ
َ

تَ�
ْ
ُمن

ْ
إَِىلٰ  ]،  ٤٢[النجم:    �  ا� َتَعاَىلٰ  اهللاِ  َقاَل: «إَِذا اْنتََهٰى اْلَكَالُم 

 .َفَأْمِسُكوا»

اِدُق  الصَّ لَ     َوَكاَن  آَدَم،  «َياْبَن  َطائِرٌ َيُقوُل:  َقْلبََك  َأَكَل  َما ْو   

َخْرُق َأْشبََعهُ  َعَليِْه  ُوِضَع  َلْو  َك  وَبَرصُ َتْعِرَف    ،  َأْن  ُتِريُد  َلَغطَّاُه،  إِْبَرٍة 

َام  السَّ َمَلُكوَت  واْألَْرضِ ِهبَِام  ْمُس    ؛َواِت  الشَّ َفَهِذِه  َصاِدقًا  ُكنَْت  إِْن 

ْ ف، اهللاَخْلٌق ِمْن َخْلِق   .وُل»ُهَو َكَام َتقُ َألَ َعيْنََك ِمنَْها فَ إِْن َقَدْرَت َأْن َمت

 عنه. ين منهيٌّ مور الدِّ أُ  واجلدل يف مجيع

يَن بِاْجلِ  َوَقاَل َأِمُري املْؤِمنِنيَ   ِل َتَزْنَدَق».ادَ : «َمْن َطَلَب الدِّ

اِدُق ]]  ١١[[ص  / الصَّ اْلَكَالِم    َوَقاَل  َأْصَحاُب  «َهيْلُِك   :

 . نَُّجبَاُء»ِمَني ُهُم ال املْسلِّ ُموَن، إِنَّ وَينُْجو املسلِّ 

ة  مَّ أ و األئمَّ بقول  املخالفني  عٰىل  االحتجاج  بمعاين    ا  أو 

ُحي  ملن  فمحظور  كالمهم  حيسن  ال  من  وعٰىل  فمطلق،  الكالم  سن 

 م.حمرَّ 

اِدُق  الصَّ وُكْم    َوَقاَل  َحاجُّ َفإِْن  بَِكَالِمي،  النَّاَس  وا  «َحاجُّ  :

 َأْنتُْم». ُكنُْت َأَنا املْحُجوَج َال 

قَ     هُ َوُرِوَي َعنْ َالٌم ِيف َحقٍّ َخْريٌ ِمْن ُسُكوٍت َعَىلٰ  اَل: «كَ َأنَُّه 

 َباطٍِل».

َشاِم ْبِن اْحلََكِم: ُأَناظُِرَك َعَىلٰ َأنََّك إِْن  اهلُ َأنَّ َأَبا   َوُرِوَي  َذْيٍل َقاَل ِهلِ

 . َجْعَت إَِىلٰ َمْذَهبِيَغَلبْتَنِي َرَجْعُت إَِىلٰ َمْذَهبَِك، وإِْن َغَلبْتَُك رَ 
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ِهَشا َأْنَص َفَقاَل  َما  َغَلبْتَُك  ٌم:  إِْن  َأينِّ  َعَىلٰ  ُأَناظُِرَك  َبْل  ْفتَنِي! 

 َرَجْعَت إَِىلٰ َمْذَهبِي، وإِْن َغَلبْتَنِي َرَجْعُت إَِىلٰ إَِماِمي. 

*   *   * 

 ): هـ٤١٣تصحيح اعتقادات اإلماميَّة/ الشيخ املفيد (ت 

 :  النهي عن اجلدالفصل: يف]] ٦٨[[ص /

اجلأب  قال [يف  جعفر  اهللاو  يف  اجلدال  منهيٌّ دال]:  ألنَّ     ه عنه، 

ه قال: «هيلك أنَّ   وروي عن الصادق    ال يليق به.  ما  ي إىلٰ ؤدِّ يُ 

 مون».املسلِّ  أهل الكالم وينجو

  : اجلدال عٰىل رضبني: أحدمها قال أبو عبد اهللا الشيخ املفيد 

فاحلقُّ باحلّق  بالباطل،  واآلخر  ومر  ،  به  مأمور  فيه، غَّ منه  ب 

 عنه ومزجور عن استعامله.  منهيٌّ  ل منهوالباط

لنبيِّ  تعاٰىل  اهللا  َسنُ وَجَ   :ه  قال 
ْ
ح

َ
أ  َ�ِ  �ِ

�
بِال ُهْم 

ْ
  اِد�

املخالفني وهو احلجاج هلم، إذ كان   فأمر بجدال]،  ١٢٥[النحل:  

 املسلمني:    ة، وقال تعاٰىل لكافَّ احق�     جدال النبيِّ 
َ

َ َوال
ُ

وا  ادِ  �
ُ
�

  
َ
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ْ
ه

َ
ِكتَ أ

ْ
 ال

�
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�
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ْ
ح

َ
أ  َ�ِ      :فأطلق  ]،  ٤٦[العنكبوت

عن    ]]٦٩[[ص  /  هلم وهناهم  باحلسن،  الكتاب  أهل  جدال 

 جداهلم بالقبيح.

فقال   ،ما قالوه يف جداهلم  وحكٰى سبحانه عن قوم نوح  

 :  سبحانه
َ
يَ ق وا 

ُ
جَ ا�  

ْ
د

َ
ق نُوُح  َنَ ا 

ْ
ِجدَ ادَ� ْتَ 
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َ
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َ
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َ
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  ه  اهللا تعاٰىل نبيَّ   ملا أمر  ه باطالً دال كلُّ فلو كان اجل]،  ٣٢ [هود:

 للمسلمني فيه. نَ ذِ من قبله، وال أُ  به، وال استعمله األنبياء 

بنيَّ فأمَّ  فقد  بالباطل  اجلدال  قوله: ا  يف  عنه  وتعاٰىل  تبارك  اهللا   

 َ
ُ

� يَن  ِ
�

ا�  ٰ
َ

إِ� تََر  ْم 
َ
�
َ
آيَ أ  �ِ  

َ
ون

ُ
ٰ اِد�

�
�

َ
أ اِهللا  َ يُ   اِت 

ْ
� 

َ
ون

ُ
  �  ف

[آيات  فذمَّ ]،  ٦٩ غافر:[ يف  قدحها   املجادلني  أو  لدفعها  اهللا] 

 ها. وإيقاع الشبهة يف حقِّ 

  يف اهللا   كافراً  ه حاجَّ أنَّ   د ذكر اهللا تعاٰىل عن خليله إبراهيم ق و

َر��هِ فقال:    تعاىلٰ   �ِ إِبْراِهيَم  َحاج�  ِي 
�

ا�  ٰ
َ
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قومه:    عن  اً خمرب  وقال  ]،٢٥٨  :[البقرة  تُنا  حجاجه  ُحج�  
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آمرًا  سبحانه  خمالفيه:  بمحاجَّ   ه  لنبيِّ   وقال    ة 
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َ�ْعِد    :ه  لنبيِّ   وقال   ]،٩٣[آل عمران:   �ِيِه ِمْن   
َ
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مِ ا جَ مَ 
ْ
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 ]. ٦١اآلية [آل عمران:  ...   اَءَك ِمَن ال

  ن وجُّ وحيت  سبحانه  يناظرون يف دين اهللا  ة  األئمَّ   وما زالت

تعاىلٰ  اهللا  أعداء  كلِّ   ،عٰىل  يف  أصحاهبم  شيوخ    عرص   وكان 

، ويدمغون باحلقِّ   وجيادلون  يستعملون النظر، ويعتمدون احلجاج

حيمدوهنم عٰىل ذلك  ة الباطل باحلجج والرباهني، وكان األئمَّ 

 ويمدحوهنم ويثنون عليهم بفضل. 

  ب تُ ن أجّل كُ هو مو -  )الكايف( يف كتاب  وقد ذكر الكليني 

فائدة  ال وأكثرها  عبد    - شيعة  أيب  مع  يعقوب  بن  يونس  حديث 

عبد     اهللا أبو  له  فقال  ملناظرته،  الشامي  عليه  ورد  حني 

 : «وددت أنَّك يا يونس كنت حتسن الكالم».   اهللا

ُج  يونس:  له  الكالم فقال  عن  تنهٰى  سمعتك  فداك،  علت 

«ويل الكالم  وتقول:  ين،  ألهل  هذا  ييقولون  ال  وهذا  د،  نقاقاد 

 وهذا ال نعقله».  نعقله وهذا ينساق وهذا ال ينساق، وهذا

  ويل هلم إذا تركوا قويل   :ام قلت: «إنَّ فقال له أبو عبد اهللا  

خالفه»   وصاروا وحممّ   ثمّ   ،إٰىل  أعني  بن  محران  الطيَّ دعا  بن  ار  د 

بن وقيس  وهشام  فتكلَّ   سامل  وتكلَّ املارص  بحرضته،  هشام موا  م 

عليه  بعدهم وومد  فأثنٰى  /  قالحه  من  ]]  ٧١ص  [[له:  «مثلك 

وقال  كلِّ يُ  الناس»،  موت  م  بلغه  اهللا الطيَّ   وقد  «رحم    ار: 

ولقَّ الطيَّ  نرضةً ار  عنَّورسوراً   اه  اخلصومة  شديد  كان  فلقد  أهل   ا، 

 البيت». 

جعفر   بن  موسٰى  احلسن  أبو  حكيم: ملحمّ   وقال  بن  د 

الناس«كلِّ  احلقَّ وبنيِّ   م  هلم  وبنيِّ ذي  ال    عليه،  الضالأنت  هلم  لة  

 التي هم عليها».  

اهللا   عبد  أبو  «حاجُّ   وقال  أصحابنا:  الناسلبعض   وا 

م وقد  كَ وقال هلشام بن احلَ  ،وكم فأنا املحجوج»حجُّ  بكالمي، فإنْ 

تعاىلٰ  اهللا  أسامء  عن  ثمّ   سأله  ذلك،  عن  فأجابه  له    واشتقاقها  قال 

يا هشام فهامً  أعداءنا ا  عدفت  بعد اجلواب: «أفهمت  مللحدين يف به 

اهللاد ُش ين  وتبطل  «وفَّ   ،هاهتم؟»بُ   له:  فقال  نعم،  هشام:  قك  فقال 

 اهللا». 

«بيِّ   وقال   أصحابه:  من  الذي  لطائفة  اهلدٰى  للناس  نوا 

  وباهلوهم يف عيلِّ   ،نوا هلم [ضالهلم الذي هم عليه]وبيِّ ،  أنتم عليه

 عليه. فأمر بالكالم ودعا إليه وحثَّ ، »  بن أيب طالبا

الكالم وأمر آخر به، فقال عن    ه هنٰى رجالً أنَّ     وروي عنه

الكالم وأمرت    علت فداك، هنيت فالناً أصحابه: جُ   له بعض عن 

 .ج، وأرفق منه»جَ أبرص باحلُ  هذا به؟ فقال: «هذا
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لطائفة بعينها  ام كانإنَّ  عن الكالم هني الصادقني  فثبت أنَّ 

طرقه   إٰىل  هتتدي  وال  حتسنه  يفسدهاال  الكالم  واألمر وكان   ،

 له.بُ قه وُس رُ ا حتسنه وتعرف طُ ألهنَّ   خرٰى بهأُ  لطائفة

اهللا  فأمَّ  يف  الكالم  عن  النهي  خيتصُّ فإنَّ   ا  عن    ام  بالنهي 

بخلقه وجتويره يف حكمه]]  ٧٢ص  [[/  الكالم يف  ا وأمَّ ،  تشبيهه 

والتقديس،  له  والتنزيه  عنه  التشبيه  ونفي  توحيده  يف  الكالم 

بهفمأمو فيه،  ومرغَّ   ر  جاءب  وأخباوقد  كثرية  آثار  بذلك  ر ت 

وأثبتُّ  الدِّ   كتايب  يف  متظافرة،  دعائم  يف  مجلة  (األركان  منها  ين) 

(الكامل كتايب  ويف  الدِّ   كافية،  علوم  باباً يف  منها  استوفيت   ين) 

أغنت  ين) مجلة منها، من اعتمدهاويف (عقود الدِّ  ،القول يف معانيه

واملتععامَّ  سواها،  النظ  إلبطال  شاطي  عىلٰ ر  بضعف    اهد  نفسه 

وموضِّ  عن  الرأي،  مراتب  ح  عن  ونزوله  املعرفة  عن  قصوره 

غري،  املستبرصين يصحُّ   والنظر  وقد  املناظرة   املناظرة،  عن  النهي 

يف العدول عنه   النظر ألنَّ   النهي عن  وال يصحُّ ،  ة وغري ذلكللتقيّ 

والتقليد التقليد  إٰىل  باتِّ   املصري  ونصِّ العل فاق  مذموم  آن  القر   امء 

 ة. نَّالسُّ و

هلم عٰىل تقليدهم:    اار وذام� فَّ دة من الكُ ملقلِّ   قال اهللا تعاٰىل ذاكراً 
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الصادق   ا وقال  أفواه  من  دينه  أخذ  «من  أزالته  :  لرجال 

والسُّ  الكتاب  من  دينه  أخذ  ومن  ومل نَّالرجال،  اجلبال  زالت  ة 

 يزل».  

«إيَّ وقال   فإنَّ :  والتقليد،  قلَّ اكم  من  هلكه  دينه  يف    إنَّ   ،د 
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صلُّ   فال]،  ٣١[التوبة:    اهللاِ  ما  وال  ]]  ٧٣ص  [[/  هلم  واواهللا 

ولكنَّ أحلُّ صاموا،  حراماً هم  هلم  وحرَّ وا  حالالً ،  عليهم  ، موا 

 ذلك، فعبدوهم وهم ال يشعرون».   دوهم يففقلَّ 

كان الناطق عن    فقد عبده، فإنْ   : «من أجاب ناطقاً وقال  

فقدتعاىلٰ   اهللا وإ    اهللا،  فقد  نْ عبد  الشيطان  عن  الناطق  عبد    كان 

 الشيطان».

باطالً   لتقليد صحيحاً ولو كان ا  فصل: مل يكن التقليد   والنظر 

، بالتقليد معذوراً   ضالٍّ   خرٰى، وكان كلُّ ألُ   التقليد  لطائفه أوٰىل من

غريمقلِّ   وكلُّ  ملبدع  فعُ   د  أحد،  يقوله  ال  ما  وهذا  بام    مَ لِ موزور، 

وأنَّ   باحلقِّ   ناظرةوامل  النظر هو احلقُّ   أنَّ ذكرناه   األخبار    صحيحة، 

جعفر   أبو  رواها  ما  التي  يف    وجوهها  األمر  وليس  ذكرناه، 

 التوفيق. له فيها، واهللا ويلُّ معانيها عٰىل ما ختيَّ 

*   *   * 

  اء: -  ١٢٥

مة احليلِّ  /معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ (ت  العالَّ

 يف اجلزء: ]]٤٣٣[[ص 

 ناهية: اجلزء من أجزاء مت بتركُّ 

أنَّ واعل بسيط  م  قسمني:  عٰىل  إمَّ واملركَّ   .بومركَّ   ،اجلسم  ا  ب 

الطبائعيرتكَّ   أنْ  خمتلفات  من  متَّ   ،ب  من  كال   .فقاهتاأو  وعٰىل 

املركَّ  يف  موجود  فاجلزء  بالفعلالتقديرين  فال  وأمَّ   .ب  البسيط  ا 

أنَّ   شكَّ  للقسمةيف  قابل  إمَّ   .ه  املفروضة  أنْ واالنقسامات  تكون    ا 

ممتناه غري  أو  إمَّ   وأيضاً   .اهيةتنية  بالقوَّ فهي  أو  بالفعل  وقد    .ةا 

إىلٰ  كلِّ صار  األربعة    ]]٤٣٤[[ص  /    األقسام  هذه  من  واحد 

 املشهور منها ثالثة: مجاعة، لكنَّ 

 ب اجلسم من أجزاء متناهية. أحدها: تركُّ 

 الثاين: قبول اجلسم النقسامات غري متناهية مع بساطته. 

 تناهية. اء غري ممن أجز  ب اجلسملث: تركُّ ثاال

 وجوه االحتجاج عليه:

املواألوَّ  من  مجاعة  مذهب  من  ،مني تكلِّ ل   .احلكامء  وطائفة 

 وا عليه بوجوه: واحتجُّ 

 ل: األوَّ [الوجه] 

مركَّ   أنَّ  تتجزَّ الزمان  ال  أجزاء  من  كذلك،  ب  فاحلركة  أ، 

كذلك املقدَّ أمَّ   .فاجلسم  األُ ا  قطعاً   فألنَّ   ، وىلٰ مة  موجود  ، الزمان 

أنْ فإمَّ  منقسامً املوجود    يكون  ا  يكون  ،منه  ال  باطلواألوَّ   .أو   ،ل 

ماضياً وإالَّ  بعضه  لكان  مستقبالً     حارضاً   أو  واملايض    .واآلخر 

معدومان حارضاً   ،واملستقبل  احلارض  يكون  خلف.  فال  هذا   ،

  فألنَّ   ،مة الثانيةا املقدَّ وأمَّ   والثاين هو اآلن الذي ال يقبل القسمة.

امل إنَّ احلركة  تكو وجودة  موجودام  املايض ن  لعدم  اآلن  يف  ة 

قبلها تفاحلركة املوجودة فيه ال    ،القسمةقبل  تواآلن ال    ،واملستقبل

الزمان    ألنَّ   )،اآلن  انقسام( لزم  وإالَّ  نصف احلركة تقع يف نصف 

قع  تاجلسم الذي    فألنَّ   ،مة الثالثةا املقدَّ وأمَّ   الذي تقع فيه احلركة.

احلركة   تلك  إنْ فيه  اآلن  ذلك  منقسامً كا  يف  إٰىل   ن  احلركة  كانت 

كلِّ  إٰىل  احلركة  نصف  هلا،   لكنَّ   ه،نصفه  نصف  ال    احلركة 
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ثبت    ]]٤٣٥ [[ص/ فقد  له،  نصف  ال  هبا  املقطوع  القدر  فذلك 

 أ. وجود جزء ال يتجزَّ 

 الوجه الثاين: 

 سم، فإنْ تنق  وال  .ا هناية اخلطِّ ألهنَّ   ،النقطة موجودة  قال: وألنَّ 

  فاملطلوب حاصل. ها انقسمت، وإالَّ حملُّ  انقسم

ثبوت الثاين عٰىل  الوجه  هذا هو  أنَّ   أقول:  نقول: اجلزء، وهو  ا 

وهي ال    .موجودة  ، وهناية اخلطِّ ا هناية اخلطِّ ألهنَّ   ،النقطة موجودة

بل كان الطرف اآلخر هو النهاية، هذا  ، ملا كانت هنايةتنقسم، وإالَّ 

ل ثبت  األوَّ   كان  فإنْ   .أو عرضاً   ،راً يكون جوه  ا أنْ إمَّ فهو    .خلف

انقسم   إنْ   ، فذلك املحلُّ كان الثاين افتقرت إٰىل حملٍّ   وإنْ   .املطلوب

 . ثبت املطلوبوإالَّ  ،انقسمت النقطة، هذا خلف

 الوجه الثالث: 

وألنَّ  بنقطة  قال:  تالقيه  سطح  عٰىل  املوضوعة    وإالَّ   ،الكرة 

 بة منها.ت مركَّ فكان ،ت تالقت بنقطعت، فإذا تدحرجتضلَّ 

هذا   ثالث،  أقول:  أنَّ وجه  حقيقيَّ وتقريره:  كرة  فرضنا  إذا  ة،  ا 

مست  ووضعناها سطح  ال  فإهنَّ   ٍو،عٰىل  بام  تالقيه  وإالَّ يا    نقسم، 

إٰىل طريف موضع  خطَّ   فإذا أخرجنا من مركزها   .عةلكانت مضلَّ  ني 

  لكونه وتراً   ،لطرفنياملالقاة وآخر إٰىل وسطه كان اآلخر أقرص من ا

فإذا تدحرجت تلك    .ية، هذا خلفة، فال تكون كرة حقيقللحادَّ 

ب السطح  فيلزم تركُّ   ،طح بنقطالكرة القت الس  ]]٤٣٦[[ص  /

 من النقط.

حقيقيَّ  وسطح  كرة  وجود  نمنع  يقال:  تالقيهام،    نيال  ونمنع 

نُ  فال  ذلك  آنٍ سلِّ ومع  كّل  بل  النقط،  من  التأليف  لزوم  نفرضه   م 

د زمان ثّم بعد ذلك اآلن يوج  .رة بنقطةلكل  مالقياً ون السطح  يك

 ندفع املحذور. فا ،عند حركتها عليه  القي السطح الكرة فيه بخطٍّ ي

أمَّ ألنَّ  نقول:  فإنَّ ا  مستقيم،  غري  فهو  الكرة  وجود  من  املنع  ه  ا 

ا املنع من وجود السطح فضعيف  وأمَّ   الشكل الطبيعي لألجسام.

ألنَّ أيضاً  اخل  ،  ارتسبب  األشونة  بعض  بعضفاع  عن   .جزاء 

 املنخفض، فيحصل  ملرتفع أو وضع جزء عىلٰ ويمكن إزالة اجلزء ا

أيضاً   واملنع  االستواء. مدفوع  التالقي  اخلطِّ وأمَّ   .من  إجياب   ا 

ألنَّ  زماناً فضعيف،  بنقطة  للسطح  الكرة  مالقاة  فرضنا  إذا  ثّم   ،ا 

و أ   ،بخطٍّ   اة حينئذٍ تكون املالق   ا أنْ حصلت املفارقة بعد ذلك، فإمَّ 

 والثاين هو املطلوب.  .الكرة عتضلُّ    لزموإالَّ  ،باطل ل واألوَّ  .بنقطة

 .بنقطة وبني النقطتني خطٌّ  هقيالتا ال يقال: إهنَّ 

دائامً ألنَّ  الكرة  نقول:  فعإنَّ   ا  بالنقطة،  تالقي  املالقاة نام  زوال  د 

األُ  النقطة  بخطٍّ   إنْ   وىلٰ عن  املالقاة  الت  حصلت  وإلزم   نْ ضليع، 

بن لزم  حصلت  وإنْ قطة  املطلوب،  وهو  النقط  حتصل  مل    تتايل 

 املالقاة لزم خالف الفرض، هذا خلف.

 ه الرابع: الوج ]]٤٣٧[[ص /

وألهنَّ  قوَّ قال:  انقسمت  لو  انقسمتا  كلِّ التِّ   ،فعالً   ة    صاف 

النهاية غري  إٰىل  باملالقاة  خمتصٌّ   إمكان   وألنَّ   . جانب   النصفية 

  . عٰىل االختالف فعالً   يدلُّ   واختالف األعراض  .ابالبعض، وهكذ

باطل البطيءوإالَّ   ،والتايل  الرسيع  حلق  ملا  زادت  ،  املقادير   وال 

متناهٍ بزياد يف  املتناهي  قطع  أمكن  وال  رضوريَّ هتا،  والطفرة  ة  ، 

 والتداخل لعدم االمتياز. ،البطالن

يُ  وهو  الرابع،  الوجه  هو  هذا  يف  بطِ أقول:  احلكامء  مذهب  ل 

أ وتقر  . ةقسم إٰىل ما ال يتناهٰى بالقوَّ واحد يناجلسم    قوهلم: إنَّ    نْ يره 

حاصلة   تتناهٰى  ال  التي  االنقسامات  كانت  لو  األجسام  نقول:  يف 

بيان    م مثله. فاملقدَّ   ، ة لكانت حاصلة فيها بالفعل، والتايل باطلبالقوَّ 

أنَّ الرشطيَّ  فإنَّ   كلَّ   ة:  إٰىل جزءين، وكلَّ جسم  للقسمة  قابل  واحد    ه 

اجل ذينك  مالقي من  يكون  اآلخر،   ًا زءين  دون  طرفيه  بأحد    لآلخر 

االنقس  يوجب  األعراض  فلامَّ واختالف  الفعيل،  عىلٰ ام  صدق     

الطرف اآلخر    املالقاة لآلخر ومل يصدق عىلٰ   ) طريف أحد اجلزءين(

  فيكون كلُّ   ، عن صاحبه بالفعل  زاً واحد من الطرفني متميِّ   كان كلُّ 

أحد جزئي  إٰىل ج  بالفعل  ءين منقسامً واحد من اجلز زءين، ويكون 

مالقياً  اجلزءين  دون    أحد  طرفيه  بأحد  فيكون    ، اآلخر ( لآلخر 

  ) ه فإنَّ  صالً ذا كان اجلسم متَّ إ  وأيضاً    ما ال يتناهٰى.، وهكذا إىلٰ منقسامً 

شكَّ   .للتنصيف   ]]٤٣٨[[ص  /قابل     ) التنصيف   مقطع (  أنَّ   وال 

عن   املوضع خيتصُّ  بيع وغري ذلك، فذلكمغاير ملقطع التثليث والرت 

الرتبيع إٰىل ما ال يتناهٰى،  ع التثليث ومقط  وكذلك  .غريه من األجزاء 

صافه بعرض ال  التِّ   ،بالفعل   صيف وغريه موجودًا فيكون مقطع التن

 يوجد لآلخر، فيلزم االنقسام بالفعل إٰىل ما ال يتناهٰى. 

 ثة: عليه وجوه ثال فيدلُّ  ،ا بطالن التايلوأمَّ 

أنَّ األوَّ  يتناهٰى ملا حلق الرس  ل:  يع  اجلسم لو اشتمل عٰىل ما ال 

فإنَّ  حترَّ   البطيء،  إذا  الالبطيء  ابتدأ  ثّم  مسافة  فإنَّ ك  ال  رسيع  ه 

إالَّ  املسافة  تلك  قطع  قطعيمكنه  بعد  قطع      يمكنه  وال  نصفها، 

إالَّ  أنْ نصفها  فيلزم  يتناهٰى،  ما ال  إٰىل  قطع ربعها، وهكذا  بعد   ال   

 ة.لبتَّ ل إٰىل البطيء ايص
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أنْ  املتناه   الثاين: يلزم    ، متناهٍ   ية املقدار يف زمانٍ ال يقطع املسافة 

 بعد قطع نصفها، وال طع تلك املسافة إالَّ ك ال يمكنه ق املتحرِّ   ألنَّ 

إالَّ  قطع نصفها  يتناهٰى،  يمكنه  ما ال  إٰىل  قطع ربعها، وهكذا  بعد   

 ٰى.يكون هناك أزمنة ال تتناه فيجب أنْ 

 الوجهني نظر. وعندي يف هذين 

أنَّ  زي  الثالث:  تستلزم  األجزاء  فإنَّ زيادة  املقدار،  نعلم  ادة  ا 

أنَّ  أزيد    بالرضورة  أجزاء  فإذا كان اجلسم  عرشة  من جزء واحد، 

أجزاؤه،   يتناهٰى  ال  تلك   ]]٤٣٩[[ص  /املتناهي  من  فلنأخذ 

ونؤلِّ األجزاء عدَّ  حمصورة  بينها يف مجيع األقطار حتَّ ة  حيصل ف  ٰى 

إٰىل ذلك اجلسم املتناهي، وهي هٍ نامت  مقدار نسبة   ، ويكون له نسبة 

ر هي نسبة األجزاء   املقدااملتناهي يف املقدار، لكن نسبة املقدار إىلٰ 

، هذا  إٰىل غري متناهٍ   هي نسبة متناهٍ   إٰىل متناهٍ   إٰىل األجزاء، فنسبة متناهٍ 

أنْ  فيجب  عٰىل    خلف،  األجزاء  مقدار  يزيد  اجلزء  ال  مقدار 

 النسبة، لكن هذا باطل بالرضورة. فال حتصل ،الواحد

 طفرة: معنٰى اليف بيان 

لني  عن الوجهني األوَّ ذا املذهب اعتذروا  هلالقائلني    واعلم أنَّ 

 . بالطفرة، وعن الثالث بالتداخل

الوسط عٰىل  املرور  غري  من  املسافة  قطع  بالطفرة   .وعنوا 

 تها بوجوه:وا عٰىل صحَّ واستدلُّ 

أنَّ  نفرضأحدها:  مسدود،    بيتاً   ا  ثقب  وفيه  ذراع،  ألف  طوله 

انت فتحناه  أنَّ فإذا  مع  آخره،  إٰىل  الشمس  ضوء  أنَّ هٰى  نعلم  من ا  ه 

 املسافة الطويله يف اللحظة الواحدة. د قطع تلكاملستبع

الضوء يزول يف    فإنَّ   )،الثقب املذكور(  ا نفرض سدَّ وثانيها: أنَّ 

 القول بالطفرة. ن م حلظة واحدة، فال بدَّ 

أنَّ ثو بئراً الثها:  نفرض  خشبة،    ا  وسطها  ويف  ذراع  مائة  طوهلا 

مخسون   آخر طوله ثّم أخذنا حبالً  ،طوله مخسون ذراعاً  وفيها حبل

حلقة  ذراعاً  طرفه  احلبل   ثمّ   ]]٤٤٠[[ص  /  ،ويف  يف  أدخلناها 

فإنَّ   ،السفالين صعد طرفه    ثّم جذبناه،  إذا  الفوقاين  وهو    -احلبل 

رف احلبل األسفل مائة ذراع، وذلك هو صعد ط  -سون ذراعًا  مخ

 الطفرة. 

التداخلوأمَّ  إنَّ فإهنَّ   ،ا  قالوا:  يتَّ   م  احليِّ اجلزءين  يف  ز،  حدان 

فال يلزم زيادة املقدار لزيادة   ، ون مساحتها مساحة جزء واحدكتو

 األجزاء. 

ل  ل حركة اجلسم من أوَّ عقَ ه ال يُ والطفرة باطلة بالرضورة، فإنَّ 

آخرهاامل إٰىل  بالوسطإالَّ   سافة  مروره  بعد  التداخل  ،   .وكذلك 

ا  وأمَّ   .فظاهر  ،ا الوضعيأمَّ   .االمتيازيستلزم رفع    فالتداخل  وأيضاً 

إنَّ فألنَّ   ،العقيل بالتعدُّ ه  يكون  إالَّ ام  حيصل  ال  الذي  باختالف د   

األعراض رضورة تساوي اجلزءين يف احلقيقة، لكن األعراض ال  

 نسبتها إليها.  ختتلف لتساوي

 اخلامس لثبوت اجلزء:جه الو

وألنَّ  األُ معدِّ   قال:  يقطع  النهار  فإنْ ل  نقطة،  عٰىل  يلَق   فق    مل 

 الت النقط.  تتخرٰى لزم الطفرة وإالَّ أُ 

ل النهار  دائرة معدِّ  أقول: هذا هو الوجه اخلامس، وتقريره: أنَّ 

 نقطتي  الربوج عىلٰ   وتقاطع فلك  ،قاطعة للفلك العايل إٰىل نصفني

اعتدل الليل والنهار، وتقاطع    ذا وصلت الشمس إليهاماالعتدال إ

األُ  مرشقيَّ فُ دائرة  نقطتني  عٰىل  ومغربيَّ ق  فإذا    ]]٤٤١[[ص  /ة،  ة 

املعدِّ حترَّ  دائرة  فإنْ كت  بنقطة  الدائرة  لتلك  بعد مالقاهتا   لَق تمل    ل 

  طِّ ب اخلخرٰى لزم تركُّ أُ خرٰى لزم الطفرة، وإن لقيت نقطة  أُ نقطة  

 الية.من النقط املتت

م يتناهٰى  ال  ما  اجلسم  قبول  عٰىل  للحكامء  ل  األوَّ ن االحتجاج 

 االنقسامات:

بع واآلخر حتت  وا بحركة اجلزءين أحدمها فوق راقال: احتجُّ 

 فانقسم اجلميع. ،عٰىل مقطع الثالث والثاين ام يلتقيانفإهنَّ  ،لأوَّ 

احتجَّ  قابالً   أقول:  اجلسم  كون  عٰىل  م  احلكامء  يتناهٰى  ال  ن ملا 

 ه: االنقسامات بوجو

ض فوق  أجزاء، ونفرأربعة    من  باً مركَّ   اا نفرض خط� أحدها: أنَّ 

ثّم نفرض اجلزءين    ،ءاً وحتت طرفه األيرس جز  طرفه األيمن جزءاً 

فإنَّ متحرِّ  واحدة،  دفعة  إالَّ كني  اخلّط  ذلك  قطع  يمكنهام  ال  بعد ه   

هو    فإنْ   .حتاذهيام التحاذي  موضع  أ كان  كان  الثاين  حد اجلزء 

 كان   وإنْ   . ك ثالثة أجزاء واآلخر جزء، هذا خلفاجلزءين قد حترَّ 

الثه اجلزء  يبَق   الثو  فلم  إالَّ   فكذلك،  التحاذي  مقطموضع  ع  

املتحرِّ  اجلزءين  انقسام  فيلزم  والثالث،  والثالث  الثاين  والثاين  كني 

 . مجيعاً 

 االحتجاج الثاين: 

وألنَّ  املركَّ املربَّ   قال:  قطع  يكون  عرشة  من  فإنْ ب  عرشة،    ره 

وإنْ   ]]٤٤٢[[ص  /تالقت كان   الضلع،  مثل  وسع اجلزء    القطر 

 كان ألقّل انقسم.  احلامر، وإنْ  شكلبساوامها، وهو حمال 

ثانٍ أ  وجه  هذا  أنَّ   ،قول:  مربَّ وتقريره:  نفرض  كلُّ   عاً ا    يكون 
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من    لاألوَّ   .عرشة  قطره يكون أيضاً   واحد من أضالعه عرشة، فإنَّ 

الثاينو  ل،األوَّ   خلطِّ ا من  القطر    فإنْ   .وهكذا   ،الثاين  أجزاء  كانت 

مثل  القطر  بالرضورة  متالقية كان  ه وتر  وألنَّ   .الضلع، وهو حمال 

والضلع   احلادَّ القائمة  احلادَّ وتر  وتر  من  أطول  القائمة  ووتر  ة، ة، 

فتلك   وإنْ  فرج،  بينهام  كان  متالقية  غري  إنْ   كانت  وسعت   الفرج 

مثللجزء   القطر  الضلكان  فإنَّ   ،عنيل  حمال،   يف  بنيَّ   قليدسأُ   وهو 

أنَّ  باحلامر  املعروف  املثلَّ   طٍّ خ  كلَّ   الشكل  أضالع  ه  فإنَّ (ث  من 

 ،للجزء لزم انقسام اجلزء  مل يسع  وإنْ   ،ني الباقينيمن اخلطَّ   )أقرص

 وهو املطلوب.

 االحتجاج الثالث: 

الظلِّ   قال: وألنَّ  الشم  حركة  كت فإذا حترَّ   ،سأقّل من حركة 

  تساوٰى املداران.وإالَّ  ،ك أقّل حترَّ  ءاً جز

ثالث وجه  هذا  أنَّ   ،أقول:  شخص  اوتقريره:  فرضنا  عٰىل    اً إذا 

ام وكلَّ   ،ه حيصل له ظلٌّ إنَّ ف  ،سطح األرض ثّم طلعت الشمس عليه

الظلُّ  الشمس نقص  إذا حترَّ ارتفعت  فنقول:    كت الشمس جزءاً ، 

الظلِّ   فإنْ  من  تنقص  أنْ   ءيش  مل    ]] ٤٤٣[[ص  /  كتتحرَّ   جاز 

آخر،   جزء  الظلُّ   فإنْ (الشمس  ينقص  الشمس ت  فحينئذٍ   )مل  صل 

بحاله، وذلك باطل بالرضورة،   باٍق   النهار والظلُّ   صفن  إٰىل خطِّ 

أنَّ فيلز حترَّ م  إذا  أنْ ه  الشمس  فإنْ الظلُّ   ينقص  كت    جزءاً   نقص  ، 

الظلِّ (كان   الشمس  مدار  مدار  وإنْ )مثل  خلف،  هذا  أقّل   ،  كان 

 .نقساملزم اال

 احتجاج آخر:

وألنَّ  كلِّ   قال:  من  أوسع  حترَّ   املنطقة  فإذا   جزءاً   كتالدوائر، 

 . ك الباقي أقّل، والتفكيك مستبعد ومفروض يف اإلنسانحترَّ 

هلا قاطعة  الكرة  يف  مفروضة  دائرة  املنطقة  من  بُ   ،أقول:  عدها 

 رة. الك ض يففرَ أعظم دائرة تُ  وهي  ،عد واحدالقطبني بُ 

ه عرفت  فنقول:  إذا  حترَّ ذا  حترَّ إذا  الكرة  املنقطة كت  كت 

القريب املنقطة  لتلك  املوازية  حترَّ والدوائر  فإذا  جزءًا ة،  املنطقة    كت 

القطحترَّ   فإنْ  الدائرة  جزءاً بيَّ كت  وإنْ   ة  املدارين،  تساوي   لزم 

 كت أقّل من جزء لزم االنقسام.حترَّ 

تتحرَّ ٰى حتَّ   )ز التفكيكوابج(مون اعتذروا عن هذا  واملتكلِّ  ك   

 .والقطبية ساكنة ة جزءاً الدائرة املنطقيَّ 

اجلواب االستبعاد،    وهذا  غاية  يُ فإنَّ يف  ال  النظام  عقَ ه  حفظ  ل 

فهذا    وأيضاً   .ير جتويز وقوع التفكيكعٰىل تقد  ،بني أجزاء الرحٰى 

فإنَّ  اإلنسان،  يف  إذا  مفروض  نفسه  حترَّ   ]]٤٤٤[[ص  /ه  عٰىل  ك 

وقوع التفكيك فيه   وصغرية، مع أنَّ صل له دائرة عظيمة  بالدور ح

 معلوم البطالن. 

 :  برهان ُأقليدس من طريق انقسام اخلطِّ

أنَّ أُ   قال: وألنَّ  كان    نْ فإ   ،ينصف  خطٍّ   كلَّ   قليدس برهن عٰىل 

 من مفردات انقسم.

ظاهر هذا  أنَّ أُ   فإنَّ   ،أقول:  عٰىل  برهن  ه  فإنَّ   خطٍّ   كلَّ   قليدس 

أجزاء عددها فرد لزم    فاً لَّ مؤ  اإذا فرضنا خط� يمكن تنصيفه، ف من 

 انقسام اجلزء. 

 برهان ثاٍن ألُقليدس من طريق شكل العروس: 

إذا كان ضلعه عرشة كاناملربَّ   قال: وألنَّ  م  ع  أتني  قطره جذر 

 فانقسم.  ،بشكل العروس

بالعروس عٰىل  أُ أقول: برهن   املعروف  الشكل    أنَّ ( قليدس يف 

كلِّ  فإ   )وتر  يساوي  مربَّ   نَّ قائمة  مربَّ عه  الضلعني جمموع  عي 

مربَّ  فرضنا  فإذا  الزاوية،  بتلك  كلُّ عاً املحيطني  عرشة    ،  منه  ضلع 

فيجب   ،عي الضلعني مائتانمربَّ   ألنَّ   ،قطره يكون جذر مأتني  إنَّ ف

عدداً   أنْ  القطر  ُرضِ   يكون  ليس   َب إذا  لكن  مائتني،  بلغ  نفسه  يف 

 جلزء. فوجب انقسام ا ،للامئتني جذر صحيح

حركة جو  ]]٤٤٥[[ص  / طريق  من  اجلزء  النقسام  آخر  ه 

 البطيء والرسيع:

حركات     خلفيتوإالَّ   ،ل السكونالبطء ليس لتخلُّ   قال: وألنَّ 

 ك البطيء أقّل. حترَّ  ًا)ك جزءحترَّ (السهم، فالرسيع إذا 

أهنَّ وَص أقول: احلركة قد تُ  ام  ف بالرسعة والبطء، فعند احلكامء 

قاكيفيَّ  واحدة  باحلركة  قابلة  ئمة  هلا  للشدَّ ة  ويعرض  والضعف،  ة 

املتكلِّ  وعند  أنَّ اإلضافة.  إنَّ   مني  والرسعة  للحرحتام  البطء  كة  صل 

السكون وعدمهختلُّ   بسبب السكنا  ،ل  من  ت يف  فاحلركة اخلالصة 

تلف مراتبه بحسب اختالف  ختغاية الرسعة، واملشوبة هبا بطيئة، و

 تها.مراتب كثرة السكنات وقلَّ 

بأنَّ   األوائل عىلٰ   تدلَّ واس ختلُّ   مذهبهم  بسبب  لو كان  ل البطء 

كثرة   كنسبة  الرسعة  إٰىل  البطء  نسبة  لكان  إٰىل   كونالس(السكون 

فإنَّ   ،تهقلَّ  باطل،  ذلك  أكثر    لكن  الشمس  حركات حركات  من 

كثرية بأضعاف  الرسيع  أنْ )السهم  فيجب  السهم   ،  سكون  يكون 

ب زيادة  ٰى حركاته بسبت ختففكان  ،كثرية  أكثر من حركته أضعافاً 

وجب انقسام اجلزء،   ذا كان كذلكإقالوا: ف  .سكونه، هذا خلف
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ك كان البطء بسبب  مل يتحرَّ  فالبطيء إنْ  ءاً ك جزالرسيع إذا حترَّ  فإنَّ 

خ هذا  انتفتحترَّ   وإنْ   .لفالسكون،  الرسيع  مثل  الرسعة    ك 

 ك أقّل لزم االنقسام.حترَّ  وإنْ  .والبطء، هذا خلف

 اوية القائمة:من طريق الزاحتجاج آخر  ]]٤٤٦ص [[/

ضلع القائمة إذا كان ثالثة واآلخر اثنني كان الوتر    قال: وألنَّ 

 الثالثة بشكل العروس وأقّل من األربعة بشكل احلامر.  أكثر من

خط� أقو فرضنا  إذا  عٰىل   باً مركَّ   ال:  ووضعنا  أجزاء  ثالثة  من 

خط�  طرفيه  اثنني  (   باً مركَّ   اأحد  ق حتَّ من  زاوية  حصلت  ائمة،  ٰى 

أزي ثالثة بربهانفالوتر  من  الدالِّ   د  العروس  أنَّ   شكل  ع  مربَّ   عٰىل 

مساوٍ  القائمة  ضلعَ بَّ ملر  وتر  احلامر    ،يهاعي  بشكل  أربعة  من  وأقّل 

 )ث أكثر من الثالث، فهو أكثر منجمموع ضلعي املثلَّ  أنَّ عٰىل  الدالِّ 

األربعة من  وأقّل  كلِّ مربَّ   فإنَّ (نقسام،  اال   فيلزم  ،الثالثة  واحد   ع 

الضلعني أنْ   من  فيجب  خط�   أربعة،  الوتر  يف   ايكون  رضب  إذا 

لكنَّ  ثامنية،  فإنْ   الثةالث  نفسه كان  تسعة  نفسها  أربعة كان    يف  كان 

فهو أكثر من   ،شكل احلامرب، وهو حمال  لعني معاً للض  مساوياً الوتر  

 .)فيلزم االنقسام ،الثالثة وأقّل من األربعة

 ع: زء من طريق املربَّ وجه آخر النقسام اجل

إذا سحب جزءاً   املالصق لضلع  اخلطَّ   قال: وألنَّ  من    القائمة 

 ق أقّل بشكل العروس.حتت انسحب من فو

أ   ]]٤٤٧[[ص  / قائمة  فرضنا  إذا  عرشة أقول:  ضلعيها    ، حد 

خط�  الضلع   مالصقاً   ا وفرضنا  سحبناه   ، لذلك  عٰىل    ثّم  حتت  من 

عرشة وهو القطر،   أضالعهث أحد  حصل مثلَّ   ،ًا الضلع اآلخر جزء

جزءاً  اآلخر  مالصقاً واحداً   والضلع  كان  الذي  فالضلع  كان    إنْ   ، 

ع الوتر مائة،  عي الضلعني اثنني وثامنني، ومربَّ ع مربَّ تسعة كان جممو 

خلف ه (ذا  املربَّ   وإنْ .  كان  عرشة  وواحدكان  مائة  ع  ومربَّ   ًا، عان 

خلف هذا  مائة،  إذ  ). الوتر  أكثر  فهو  وأقّل ن  تسعة  عرشة  من  من   

االنقسام ( عرشة   .فيلزم  من  وأقّل  تسعة  من  أكثر  كان  لزم    )ومتٰى 

 نقسام اجلزء. ن جزء، فيلزم امن فوق أقّل م   انسحاب اخلطِّ 

ة:برهان آخر النقسام اجلزء من   طريق الزاوية احلادَّ

 ني. ة بمستقيمة اخلطَّ قليدس خمتصَّ أُ ة قال: وحادَّ 

ع جواب  هذا  املأقول:  أورده  سؤال  أهنَّ تكلِّ ن  وهو  م مون، 

إنَّ  حادَّ أُ   قالوا:  زاوية  وجود  عٰىل  الثالثة  املقالة  يف  برهن  ة  قليدس 

الز ما   دَ جِ  لوُ وإالَّ   ،تلك الزاوية ال تنقسموايا، فنقول:  هي أصغر 

 فيلزم ثبوت اجلزء.  ،و أصغر منهاه

أنَّ  اجلواب:  حادَّ أُ   وتقرير  زاوية  وجود  عٰىل  برهن  ة قليدس 

كلِّ   أصغر  ني هي تقيمة اخلطَّ مس حادَّ   من  مستقيمة اخلطَّ زاوية  ني  ة 

ط ثبوت وال يلزم من ثبوت أصغر زوايا املستقيمة اخلطو  .ضفرَ تُ 

 .أصغر زاوية مطلقاً 

*   *   * 

١٢٦ - :ا 

 ):هـ٤٤٩)/ أبو الفتح الكراجكي (ت ١لفوائد (ج كنز ا

ال  :فقل  اجلسم؟ما    قال:  فإنْ ]]  ٣١٦[[ص   ذو  طول هو 

 رض والعمق.والع

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت ابن ميثم البحراين  /قواعد املرام

 :دثبات اجلوهر الفرإ يف :لوَّ صل األاأل ]]٥١ص [[

 بحاث:أ وفيه 

األ يف  نَّ أ اعلم  ل:  وَّ البحث  كبري  أصل  مذهب إ  هذا  بطال 

  ة والصورة والكمِّ ثبات املادَّ إ  نَّ إاخلصم مفسد لكثري من قواعده، ف

فالك وحركاهتا شكال األأ ه، وكذلك   يمكن مع القول بال  صلاملتَّ 

مبنيَّ  عليها  وااللتيام  اخلرق  جواز  وعدم  نفيه،املستديرة،  عٰىل   ة 

وصحَّ عٰىل صحَّ و  ]]٥٢  ص[[/ املستدير  الشكل  يُ ة  الزاوية    بنٰى ة 

 ذن يشء منها مع القول به.إ ة، فال يتمُّ كثر العلوم الرياضيَّ أ 

يف املذاهب  امل  وبيان  ش  نْ أسألة  هذه  ال  اجلسم    نَّ أ   كَّ نقول: 

تكون   ا أنْ مَّ إاملحسوس قابل لالنقسام، فتلك االنقسامات املمكنة 

بالقوَّ  أو  بالفعل  فيه  فحاصلة  التقديرين  وعٰىل  تكون    نْ أ ا  مَّ إة، 

 اهية. و غري متنأ متناهية 

جزاء ال أ ٰىل  إتكون االنقسامات فيه بالفعل متناهية    ل أنْ وَّ فاأل

 مني.هور املتكلِّ بوجه ما، وهو قول مجتقبل القسمة 

 ام.تكون فيه بالفعل غري متناهية، وهو قول النظَّ  أنْ  والثاين

أنْ  واحداً   يكون يف  والثالث  قابل النقسامات غري  لكنَّ  نفسه  ه 

بمعنٰى   ينتهاجلسم    نَّ أ متناهية،  القسمة    يف  يال  حدٍّ إقبول    الَّ إ  ٰىل 

 .ويقبل القسمة، وهو قول مجهور الفالسفة

أنْ  قابالً   يف  واحداً يكون    والرابع  بالقوَّ   نفسه  ة  النقسامات 

 متناهية. 

الثاين مركَّ :  البحث  من  اجلسم  تتجزَّ أ ب  ال  بالفعل  ٰى جزاء 

 للفالسفة.  اً خالف

وجوه: كلٌّ   نَّ أ   :لوَّ األ  لنا  والزمان  مركَّ   احلركة  من منهام  ب 
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تتجزَّ أ  ال  األجزاء  بيان  كذلك.  فاجلسم  رض احلا  اآلن  نَّ أ ل:  وَّ ٰى، 

 مل يكن الَّ إو املستقبل، وأ  يكون عني املايض ستحيل أنْ من الزمان ي

حارضاً  وحينئذٍ   ،احلارض  خلف.  أنْ مَّ إف  هذا  وهو    ا  القسمة  يقبل 

مع    نْ إه  نَّ باطل، أل التقيضِّ   نَّ أ قبلها  أنْ والس  طبيعته عٰىل    يالن لزم 

سابقاً أ يكون   جزئيه  اآل  حد  ماضٍ عٰىل  فالسابق    حق والالَّ   خر، 

و ال يقبلها،  أ هذا خلف.   ،ذنإ  ]]٥٣ص  [[/  تقبل، فال حارضمس

يكون عدمه دفعة وحدوث اآلن الذي يعقبه دفعة، فيلزم    وحينئذٍ 

منها ال تقبل القسمة، وهو مرادنا   ية كلٌّ كون الزمان من آنات متتال

 باجلوهر الفرد. 

املطابق له ال    نقول: القدر من احلركة الواقع يف   ثمّ  ذلك اآلن 

هذا  ، النقسم بحسبه اآلن الذي ال ينقسمالَّ إ، والقسمة أيضاً يقبل 

 خلف. 

بيان  وأمَّ  فأل  نَّ أ ا  كذلك  يتحرَّ   نَّ اجلسم  الذي  عليه  املقدار  ك 

املاملتحرِّ  من  بك  يتجزَّ سافة  ال  الذي  يفاجلزء  احلركة  من  اآلن    ٰى 

كانت احلركة    نْ إٰى  يتجزَّ   الذي ال ٰىل نصفه نصف احلركة  إانقسم 

مل   نْ إهذا خلف. و  ، ينقسم من احلركةه، فلزم انقسام ما الٰىل كلِّ إ

 ينقسم فهو اجلوهر الفرد.

كرة حقيقيَّ إ ا  نَّ أ   :الثاين  فرضنا  حقيق ذا  سطح  عٰىل  فموضع    ي،ة 

منقسامً   نْ إاملالقاة   أل  كان  باطل،  الكرة    نَّ فهو  من  املوضع  ذلك 

املستقيممنط السطح  عٰىل  املستقيم    ، بق  السطح  عٰىل  واملنطبق 

مل يكن    نْ إهذا خلف. و  ،من الكرة مستقيم ستقيم، فذلك املوضع  م

دُ إف  منقسامً  الثاينذا  الكرة فاملوضع  من املالقاة يكون    حرجت تلك 

دائرة تلك    يتمَّ   ٰىل أنْ إ ث والرابع  الثال  ، وكذا غري منقسم ملا مرَّ   أيضاً 

 جزاء ال تقبل القسمة. أ بة من لك الدائرة مركَّ الكرة، فتكون ت

يش  :الثالث اخلصم  عند  والنقطة  ينقسم،  ال  وضع  ذو   يهء 

بالفعل، فمحلُّ   هناية اخلطِّ   نْ إها  املوجود بالفعل، فكانت موجودة 

منقسامً  بانقسامه  كان  انقسامها  خلف  ،لزم  غري كا  نْ إو  .هذا  ن 

 منقسم فهو اجلوهر الفرد.

 اخلصم بوجوه:  احتجَّ 

فاملتوسِّ   ذا وضعنا جزءاً إ  :لوَّ األ حيجب    نْ أ ا  مَّ إط  بني جزءين 

التامسِّ الطرفني   فأ   عن  حيجب،  ال  األ  نْ إ و  كّل وَّ كان  لقٰى  فقد    ل 

  نْ إ، وفكان منقسامً   ] ]٥٤ص  [[/  خرواحد منهام بغري ما لقٰى اآل

لزيادة احلجم، وهو ظاهر    تأليف مفيداً مل يكن ازدياد ال  كان الثاين

 البطالن.

ركَّ إ  :الثاين خط� ذا  ثالثة    ابنا  عىلٰ أ من  ووضعنا  طرفيه    جزاء 

ف أنْ مَّ إجزءين،  كلِّ   يصحَّ   ا  عٰىل  اجلزءين   واحدٍ   احلركة  ذينك  من 

األإ يصحُّ ٰىل  ال  أو  والثاينجزاء  فتعنيَّ   ،  البطالن  األظاهر  ل. وَّ  

وسط، يلزم التقاؤمها عٰىل اجلزء األ ئذٍ ، وحينفلنفرض حركتهام معاً 

اآلخرين   منهام   كلٌّ   فيامسُّ  وبنصفيهام  الوسط  نصف  بنصفه 

اجلزالنصفني من  الباقيئ  اخلني  من  يفطِّ ني  القسمة  قبول  فيلزم   ، 

 .الكلِّ 

خط� ركَّ   اذإ  :الثالث أربعة    ا بنا  فوق  أ من  ووضعنا  حد  أ جزاء 

جزءاً  اآل  طرفيه  الطرف  جزءاً وحتت  حفرض  ثمّ   خر  معاً نا   ركتهام 

والثالث، وذلك يستلزم انقسام   صل الثاينيلتقيا عٰىل متَّ  وأنْ  فال بدَّ 

 . طني من اخلطِّ توسِّ ني املئماساه من اجلزاجلزءين وما 

األ التامسِّ   نَّ أ ل:  وَّ واجلواب عن  الطرفني عن  حيجب    الوسط 

منهام بنهايته من ذلك اجلانب، وهنايتاه عرضان قائامن،   ويلقٰى كال� 

كرمتوه مناه لكن ما ذا. سلَّ د حماهلِّ عراض تعدُّ د األيلزم من تعدُّ   وال

ره الوهم وحيكم قدِّ املذكور أمر يُ  من قبول االنقسام بسبب الوضع 

يف  حيكم  كام  فاأل  به  املنقسمة،  بصحَّ إالعقل    نَّ إجسام  حكم  ة  ذا 

له نسباً  اجلواهر  كانت مالقاة  الفرد  ضافات ال توجب  إو  اجلوهر 

يُ   يف  راً ثُّ تك  دها رها وتعدُّ تكثُّ  م من  توهَّ ذاته وال قسمة. وهذا كام ال 

يفحما املفروضة  النقطة  دائ  ذاة  لنقطة  حميط  فرة  ر  تكثُّ   نَّ إمركزها، 

 ر تلك النقطة.تلك النسب ال يوجب تكثُّ 

الثاين صحَّ نَّ إ:  وعن  نمنع  اجلزام  عٰىل  احلركة  الستلزامها ئة  ني 

ف يتجزَّ   نَّ إاملحال،  ال  الذي  اجلزء  دفعيحركة  آنية،ٰى  كا   ة  حترَّ فلو 

اجتامعهام لزم  حيِّ   ]]٥٥/[[ص    معًا  واحد  يف  الوسط    - ز  أعني 

الال يتَّ ذي  ألحد  إالَّ  حم-مها  سع  الالزم  هذا  لكن  فامللزوم  ،  ال 

ل   مثله. وإنَّام تصحُّ حركتهام معًا أنْ  أوَّ لو جاز االنقسام عليه وهو 

 املسألة.

 ني عن الثاينئزاجل  من  حركة كلٍّ   نَّ أذا ثبت  إه  نَّ أوعن الثالث:  

صل ية مل تكن حتاذهيام عٰىل متَّ ٰىل الثالث حركة دفعإ  جزاء اخلطِّ أ من  

يف  موجباً   والثالث  الثاين وال  كانت    فيهام  بل  قسمة،  غريمها 

، واحلكم بقبول االنقسام هناك حكم ومهي ااعتباري�   مراً أ حماذاهتام  

ويف سبق،  املسألة    كام  الطرفنيدلَّ أ هذه  من  كثرية  ذكرناه    ياموف  ،ة 

 كفاية هاهنا. 

الثالث:   مركَّ البحث  من  اجلسم  متناهية،  أ ب  بالفعل  جزاء 

 ام. للنظَّ  فاً خال
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و يف   :لوَّ األ  جهان:لنا  كان  غري  أ اجلسم    لو  بالفعل  قسام 

 ، لكن الالزم باطل فامللزوم مثله.متناهية ملا كان مقداره متناهياً 

فألمَّ أ  املالزمة:  ونقصاهنا    نَّ ا  املقادير  لزيادة زيادة  تابعان 

يفاأل املوجودة  فاأل  قسام  ا إجسام،  كانت  يف ألذا  جسم   قسام 

ا بطالن مَّ أ رة املقدار كذلك. ولرضوفبا   واقفة عند حدٍّ بالفعل غري

 الالزم فظاهر.

األ   : الثاين كانت  يفلو  متناهية    جزاء  غري  بالفعل  اجلسم 

قطعه  ه يستحيل  نَّ ، ألزمان غري متناهٍ    يفالَّ إ الستحال قطع مقداره 

نصفه  الَّ إ قطع نصفه وقطع  بعد  ربعه والَّ إ  قطع  بعد  ،  ا جر�   هلمَّ  

فإف كان  غري  أ يه  ذا  بالفعل  استحال  جزاء  يقطع    نْ أمتناهية 

يف الَّ إجزاؤها  أ  البطالن  مدَّ     ظاهر  الالزم  لكن  متناهية،  غري  ة 

 فامللزوم مثله. 

  أي ة ارتكب النظام القول بالطفرة،  هلذه احلجَّ و  ]]٥٦ص  [[/

مثالً   نَّ إ مقدارها    يالت  النملة  بعض  تطفر  ما  مسافة  ٰىل إتقطع 

 بعض.

شناعته   مع  قول  فوهو  له،  نافع  من لنا  نَّ إغري  طفرت  لو  ملة 

فالذ بعضه،  منه    ياجلسم  بحركتها  متناهياً   نْ إقطعت  كانت    كان 

ننا ذ متكّ إالعدد،    يٰىل متناهإالعدد    يٰىل ما طفرته نسبة متناهإنسبته  

ا   نْ أ  القدر  من  بمقدار  نقطع  طفرته  قطعته  لذي    ي تفن  نْ أٰىل  إما 

الك فكان  فرضه  متناهياً   لُّ اجلسم،  متن  مع  واهٍ غري  ن يك  مل   نْ إ، 

 لزام بعينه فيه.عاد اإل متناهياً 

*   *   * 

١٢٧  -  ّ   :  

 ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت ٤تلخيص الشايف (ج 

أيب  يف  :فصل  ]]١٩٥[[ص  / حممّ اهللا  عبد    إمامة  بن  د جعفر 

 : الصادق 

الما دلَّ  أبيه من اعتبار  إمامة  م  امقطع عٰىل عصمة اإللنا به عٰىل 

عٰى  دَّ من تُ   ل إمامة كلِّ بطِ جب إمامته، ويُ يو   عليه  ووجوب النصِّ 

يكن مقطوعاً ألهنَّ   ،مامةله اإل مل  من  عٰىل عصمته، وبني من    م بني 

منصوصاً دَّ تُ  يكن  مل  العصمة  له  األمري  ،عليه  عٰى  ثبوت  ن ويف 

 .ثبوت إمامته 

اإل١٩٦[[ص  / كون  اعتبار  وطريق  عا]]  بجميع    ملاً مام 

عيت هذه  ه مل يكن هناك من ادُّ نَّ امته، ألعٰىل إم لرشيعة يدلُّ أحكام ا

 .الصفة له غريه  

معتمدة هاهنا   عليه من أبيه    وطريقة تواتر الشيعة بالنصِّ 

 م.ل عليه، فاجلواب عنه قد تقدَّ ئَ سوما يُ  أيضاً 

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ال (ت )/ حمّمد بن فتَّ ١روضة الواعظني (ج 

ذ  ]]٢٠٧ص  [[ يف  أيبجملس  جعفر  كر  اهللا  حممّ   عبد   دبن 

 : وإمامته ومناقبه 

 مناه من نصِّ عٰىل ما قدَّ   مام بعد أيب عبد اهللا الصادق  واإل

زمانه،  آبائه   أهل  أفضل  بالفضل    ،وكان  أقرانه  عٰىل  فربز 

اخلاصَّ  يف  والوالسؤدد  ونقلعامَّ ة  مل    ة.  ما  العلوم  من  عنه  الناس 

م نقَ يُ  أحد  عن  مجل  وقد  بيته،  أهل  أ ن  احلديث  أصحاب   ءسامع 

وكانوا   واملقاالت  اآلراء  اختالفهم يف  الثقاة عٰىل  من  الرواة عنهم 

 أربعة آالف رجل. 

«لقال   أيبامَّ ـ:  حرض  قال    جعفر  :الوفاة  وصيك أُ   ، يا 

خرياً  جُ   ،بأصحايب  يكون أد  ال  ، فداك  علتقلت:  والرجل  عهم 

 ».  ل أحداً أمنهم يف املرص وال يس

ب بيده عٰىل  رضف  ،عن القائم من بعده  أبو جعفر    َل ئِ وُس 

 د». واهللا قائم آل حممّ  فقال: «هذا أيب عبد اهللا 

أبو عبد اهللا    ]]٢٠٨ص  [[/ استودعني ما    أيب  نَّ إ: «قال 

أربعة من   عوتفد  ،شهوداً   يل  عُ دْ أُ  حرضته الوفاة قال:  فلامَّ   ،هناك

عمر بن  اهللا  عبد  موٰىل  نافع  منهم  ما   هذا  :كتبا:  قال  ،قريش 

بنيه  وٰىص أ  ٰ يَ   ،به يعقوب 
َ
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�
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َ
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   ل

 
َ
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ْ
�
َ
َوأ  

�
إِال ن� 

ُ
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َ
�    :حممّ ]،  ١٣٢[البقرة بن  وأوٰىص  د 

حممّ  بن  جعفر  ابنه  إٰىل  وأمره  عيل  كان  كفِّ يُ   نْ أ د  الذي  برده  يف  نه 

ه  أطامرعنه   حيلَّ  نْ أ و ،ابعربه أربع أصيرفع ق  نْ أ و ،اجلمعة فيه صيلِّ يُ 

 ،فقلت له: يا أبة  ،رمحكم اهللا  قال للشهود: انرصفوا   ثمّ   ،عند دفنه

ب  هذا  يف  كان  بُ شهَ يُ   نْ أما  يا  قال:  عليه؟  ،نَد  ، بغلَ تُ   نْ أ كرهت    يَّ

 ة». ك احلجَّ تكون ل  فأردت أنْ  ،مل يوص إليه :يقال نْ أ و

عيلٍّ  بن  زيد  كلِّ   وقال  يف  منَّ  :  رجل   البيتأهل    ازمان 

اهللا  حيتجُّ  وحجَّ   به  خلقه،  بن  عٰىل  جعفر  أخي  ابن  زماننا  ة 

 من خالفه.  يوال هيتد من تبعه ال يضلُّ ،  دحممّ 

املنام كأينِّ قال حسَّ   دخلت عٰىل رسول  ان بن سدير: رأيت يف 

به، وكشف املنديل    يطِّ غُ   طبق عليه منديل قد  وبني يديه  اهللا  

ي يا فقلت له: أطعمن  ،منه  كلفجعل يأ  ،عن الطبق فإذا فيه رطب

اهللا فأكلتها  ،رسول  رطبة  رسول   :قلت  ثمّ   ،فناولني  يا  أطعمني 
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فأكلتها،  اهللا رطبة  اهللا  :قلت  ثمّ   ،فناولني  رسول  يا   ،أطعمني 

يا    فقلت: زدين  ،ثامنية رطبات  ٰى ناولنيحتَّ   ،فناولني رطبة فأكلتها

اهللا فلامَّ   ،رسول  فانتهيت.  «حسبك»  الغدقال:  من  كان  لت  خد   

جعفر   موالي  حممّ عٰىل  الصادق  بن  قد    د  طبق  يديه  وبني 

كأنَّ   يطّ غُ  الذيباملنديل  املنام  ه  فإذا    ،رأيته يف  املنديل عنه  فكشف 

منه يأكل  أطعمني  ،عليه رطب، فجعل  اهللا  يا  فقلت:   ،بن رسول 

فأكلتها ثامنيةحتَّ   ،فناولني رطبة  ناولني  يا  ،ٰى  زدين  له:  بن   فقلت 

 ولكن حسبك».   ،كي لزدنا«لو زاد جدِّ  :فقال، رسول اهللا

أيب   نَّ أ )  ي(ورو باحضار  الربيع  أمر  اهللا    املنصور  ،  عبد 

بهفلامَّ   ،فأحرضه برص  له    قال  إنْ   :املنصور  اهللا  أقتلك  قتلني   ،مل 

له فقال  الغوايل؟  وتبغيني  سلطاين  يف  اهللا  أتلحد  عبد  :    أبو 

ولو كنت    ،بكان بلغك فمن كاذ  فإنْ   ،«واهللا ما فعلت وال أردت

سليامن   يعطوب فصرب، وأُ أيُّ   يوسف فغفر، وابتيل مَ لِ ظُ فقد  فعلت

أنبياء اهللا  ،فشكر فقال له املنصور:    ،ليهم يرجع نسبك»إو  فهؤالء 

هنا إنَّ   ،فارتفع  ،أجل ارتفع  بن فالن  قال:  أخربين عنك بام   فالن 

ل  ،ذكرت «أحرضفقال  ليواق ه:  املؤمنني  أمري  يا  ذلك»فه  عٰىل   ،ني 

ل له املنصور: أنت سمعت ما حكيت  قاف  ،الرجل املذكور  حرضفأُ 

أبو عبد اهللا: «أنت   ]] ٢٠٩ص [[/ فقال له ،عن جعفر؟ قال: نعم

ذلك  ،سمعت؟» عٰىل  فاستحلفه  نعم،  املنصور:   ،قال:  له  فقال 

للساعي:   د اهللا  أحتلف؟ قال: نعم، وابتدأ اليمني، قال أبو عب

وقوَّ   :«قل اهللا  حول  من  وقوَّ   تتجأوال  تهبرئت  حويل  لقد  إٰىل  يت 

وكذا جعفر» وقال كذا  وكذا جعفر  كذا  هنيئة،    فامتنع  ،فعل  منها 

وا  فقال أبو جعفر: جرُّ   ،برجله  َب ٰى ُرضِ فام برح حتَّ   ،حلف هبا  ثمّ 

 .)لعنه اهللا(فأخرجوه  برجله

حم بن  جعفر  رأيت  وكنت  الربيع:  دخل   د  مّ وقال  حني 

ُحي  املنصور  حرَّ فكلَّ   ،شفتيه  كرِّ عٰىل  اام  غضب  سكن  ملنصور  كها 

من عند    أبو عبد اهللا     خرجفلامَّ   ، ٰى أدناه منه وقد رٰىض عنهحتَّ 

اتَّ  جعفر  له:  أيب  فقلت  أشدِّ   نَّ إبعته  من  كان  الرجل  الناس   هذا 

فلامَّ   غضباً  ُحت عليك،  وأنت  عليه  دخلت  شفتيكرِّ   ام  وكلَّ   ،ك 

غضبهحرَّ  سكن  «بدالق   ؟كتهام حرَّ   ءيش  فبأيِّ   ،عليك  كتها  عاء : 

فداك فام هذا الدعاء؟   علتجُ  :قلت، » ن عيلٍّ سني بي احلجدِّ 

عدَّ :  قال شدَّ «يا  عند  كربتي  ،يتيت  عند  غوثي  فاحرسني    ،ويا 

تنام ال  التي  الربيع: ،  بعينك  قال  يرام».  ال  الذي  بركنك  واكفني 

ج  رِّ  دعوت هبذا ففُ إالَّ   ة قطُّ ت يف شدَّ فام نزل  ،فحفظت هذا الدعاء

وقل  ي.عنِّ بن  قال:  جلعفر  الساعي    مَ ـلِ :  د  حممّ ت    نْ أ منعت 

«كرهت قال:  باهللا؟  يُ   نْ أ   حيلف  ويُ وحِّ يراه  عنه  مجِّ ده  فيحلم  ده، 

عقوبتهؤخِّ ويُ  سمعت  ،ر  بام  تعاىلٰ   ،فاستحلفته  اهللا  أخذة    فأخذه 

 رابية».

ٰ عبَّ اهللا بن  بن عبد    داود بن عيلِّ   نَّ أ )  ي(ورو  بن  اس قتل املعىلَّ

فدخل عليه وهو    ،خذ مالهأ ، ود  بن حممّ    جعفرنيس موىلٰ ُخ 

«قتلت موالي  ،رداءه  جيرُّ  له:  مايل  فقال  أنَّ مَ أ   ،وأخذت    ا علمت 

ينام عٰىل احلرب ينام عٰىل الثكل وال  اهللا   ا واهللا ألدعونَّ مَ أ   ،الرجل 

فرجع   ،بقوله  ستهزئكامل  ،دنا بدعائكدِّ فقال له داود: ُهت   ،عليك»

ٰى إذا حتَّ   وقاعداً   ه قائامً له كلَّ يزل لي  فلم  ،رهإٰىل دا  أبو عبد اهللا  

ويا   ،ةالقويَّ   ة وهو يقول يف مناجاته: «يا ذا القوَّ   عَ مِ كان السحر ُس 

اكفني هذا    ،خلقك هلا ذليل  ة التي كلُّ ذا املحال الشديد، يا ذا العزَّ 

منه»،  الطاغية يل  كان    ،وانتقم  حتَّ إالَّ فام  ساعة  ارتفعت    ٰى 

 الساعة.  بن عيلٍّ داود  ، وقيل: قد ماتاألصوات بالصياح

أبو بصري قال: دخلت املدينة وكانت معي جويرية   ،(وروٰى) 

إٰىل احلامَّ ،  فأصبت منها فلقيت أصحابنا الشيعة وهم   ،موخرجت 

 نْ أ فخشيت    ]] ٢١٠ص  [[، /د  هون إٰىل جعفر بن حممّ متوجِّ 

ا ويفوتني  حتَّ   ،لدخوليسبقوين  معهم  الدار ومشيت  دخلت  ٰى 

قال: «يا    ثمّ   نظر إيلَّ   عبد اهللا    أيبيدي  بني     مشيتفلامَّ   ،هممع

أنَّ أمَ   ،أبا بصري األنبياء  ا علمت  يدخلها    بيوت  وأوالد األنبياء ال 

اهللا  :فاستحيت وقلت  ،اجلنب» بن رسول    لقيت أصحابنا   إينِّ   ،يا 

أع  نْ أ وخشيت   ولن  معهم  الدخول  أبداً يفوتني  مثلها  إٰىل   ود 

أبو     ألواح موسٰى  «  :الصادق    عبد اهللاوخرجت، فقال 

عندنا  اوعص  ،عندنا وقال    ،موسٰى  األنبياء».  ورثة  :  ونحن 

السالح   قال: «إنَّ  ثمّ  ،نازع فيه»ال أُ  هللا ا«عندي سالح رسول 

 «إنَّ :  قال  ثمّ   ،خلق اهللا كان خريهم»  عنه لو وضع عند رشِّ   مدفوع

يلوي  مرهذا األ من  إٰىل  مفإذا    ،احلنك  إليه  يصري  فيه  كانت  اهللا  ن 

لهشيَّ ملا اهللا  ويضع  كان؟  الذي  هذا  ما  الناس:  فيقول  خرج    يداً   ة 

 ته».عٰىل رأس رعيَّ 

بن   عمر  اهللا    ،بانأ (وروٰى)  عبد  أبا  سألت    عامَّ   قال: 

الناس  يتحدَّ  وقعنَّ أ ث  أُ   ه  «لَ َس   مِّ إٰىل  فقال:  خمتومة،  صحيفة    نَّ إمة 

 مّ ث ،وما هناك وسالحه ورث علمه عيلٌّ  َض بِ  قُ امَّ ـ ل   ل اهللارسو

احلسن إٰىل  احلسني»  ثمّ   ،صار  إٰىل  ثمّ   ،صار  فقلت  إٰىل   قال:  صار 

 قال: «نعم».   ،انتهٰى عليك إٰىل ابنه ثمّ  احلسني، ثمّ  بن عيلِّ 
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الصادق   اهللا    نَّ إ« :  قال  رسول  سيف    نَّ إو  ، عندي 

لراية اهللا    عندي  واملغل  رسول  والمته    نَّ إبة،  درعه  عندي 

مو  نَّ إو ومغفره،   ألواح  و  ٰى سعندي  خلاتم    نَّ إوعصاه  عندي 

داود   بن  وسليامن  كان  نَّ إ،  الذي  الطست  موسٰى   عندي 

القربان، و  ،عندي االسم الذي كان رسول اهللا    نَّ إيقرب به 

بني  وضعه  إٰىل    إذا  املرشكني  من  يصل  مل  واملسلمني  املرشكني 

نشاب واملسلمني  جاءت  نَّ إة،  الذي  ملثل  امل  عندي  ومثل   ،الئكةبه 

كانت بنو إرسائيل يف    ،نا كمثل التابوت يف بني إرسائيليفالسالح  

وُ   أهل  أيِّ  أُ   دَ جِ بيت  أبواهبم  عٰىل  النبوَّ التابوت  صار    ،ةوتوا  ومن 

  درع رسول اهللا    ولقد لبس أيب،  اإلمامة   ويتا أُ إليه السالح منَّ

خطيفخطَّ  األرض  عليه  وكانتأ ولبستها    ،طاً ت  إذ،  نا  ا  وقايمنا 

 اهللا».  ءشا ها إنْ لبسها مأل

اهللا   عبد  أبو  يف وقال  ونكت  ومزبور،  غابر  «علمنا   :

األ يف  ونقر  واجلفر    نَّ إو،  سامعالقلوب  األمحر  اجلفر  عندنا 

مجيع ما    عندنا اجلامعة فيها  نَّ إو   ،ومصحف فاطمة عندنا  ،األبيض

إليه».  الناس  «وتف  عن  َل ئِ فُس   حيتاج  فقال:  الكالم  هذا  ا  مَّ أ سري 

يكولغاا بام  فالعلم  املزبور مَّ أ و   ،نبر  بام    ]]٢١٢ص  [[/  ا  فالعلم 

و اإلمَّ أ كان،  فهو  القلوب  يف  النكت  األمَّ أ و  ،هلاما  يف  النقر  سامع ا 

حديث تُ   املالئكة    فهو  وال  كالمهم  أشخاصهم. يسمع  رٰى 

اهللا  مَّ أ و رسول  سالح  فيه  فوعاء  األمحر  اجلفر  خيرج    ،ا  ولن 

ألبيض فوعاء فيه توراة  ا ا اجلفر  مَّ أ و  .تالبيأهل    ٰى يقوم قائمناحتَّ 

وكتب داود  وزبور  عيسٰى  وإنجيل  األُ   موسٰى  واهللا  ا  مَّ أ وٰىل. 

فاطمة   عليها(مصحف  اهللا  حادث    )صلوات  من  يكون  ما  ففيه 

كلِّ  أنْ   من  وأسامء  إٰىل  و  يملك  الساعة.  اجلامعةمَّ أ تقوم  فهي    ا 

سب طوله  ذراعاً كتاب  اهللا    عون  رسول    فيه فلق  من    إمالء 

ا  وخطُّ  إٰىل    ؤمنني  ملأمري  الناس  حيتاج  ما  فيه مجيع  واهللا  بيده، 

 .يف أرش اخلدش واجللدة ونصف اجللدة» ٰى أنَّ يوم القيامة حتَّ 

أيب  وكان   حديث  «حديثي  أيب  ،يقول:  حديث    وحديث 

جدِّ   ،يجدِّ  املؤمنني  وحديث  أمري  حديث  أمري ،  ي    وحديث 

 ».  رسول اهللا قول اهللا ديثوح ،حديث رسول اهللا املؤمنني 

 ملك  خربنا صعب مستصعب، ال حيتمله إالَّ   نَّ إ: «وقال  

نبيٌّ مقرَّ  أو  لإل  لمرَس   ب  قلبه  اهللا  امتحن  مؤمن  مدينة أو  أو  يامن 

قيل قال  ءيش  وأّي   :حصينة»،  احلصينة؟  «القلب :  املدينة 

 املجتمع». 

عٰىل  نَّ أ )  ي(ورو نزل  اهللاه  عبد  الصادق  أيب       من قوم 

دهم ووصلهم وأعطاهم،  دوا الرحلة زوَّ أرا  افهم، فلامَّ هينة فأضج

«تنحُّ   ثمّ  لغلامنه:  فلامَّ قال  تعينوهم»،  ال  ليودِّ   وا  جاءوا  عوه  فرغوا 

يا له:  اهللا  فقالوا  رسول  الضيافة  ،بن  فأحسنت  أضفت   ،لقد 

العطيَّ   وأعطيت ثمّ فأجزلت  أنْ   ة،  غلامنك  ي  أمرت  عٰىل  ال  عينونا 

ن  ا ألهل«إنَّ :  فقال  الرحلة،   أضيبيت ال  الرحلة  عني  افنا عٰىل 

 . من عندنا»

بن   مالك  كنتأوقال  املدينة:  فقيه  عٰىل  أ   نس  دخل 

حممّ    الصادق بن  خمدَّ قدِّ فيُ   د  جعفر  يل  يل  م  ويعرف  ة، 

محد اهللا أ فكنت أرس بذلك و  ،ك»بُّ حِ أُ   ينِّ إ  ،ويقول: «يا مالك،  قدراً 

من    رجالً     وكان  قال:  ،عليه خيلو  خصال:  إال  ثالث  حدٰى 

صائامً مَّ إ وا  قائامً مَّ إ،  ذاكراً مَّ إو  ،ا  عظامءا  من  وكان  وأكابر  بَّ العُ   ،  اد 

رهبَّ هَّ الزُّ  خيشون  والذين  طيِّ م  اد،  احلديث  كثري  وكان    ب ، 

اخرضَّ  اهللا»  رسول  «قال  قال:  فإذا  الفوائد،  كثري  ،  ةً مرَّ   املجالسة 

يُ حتَّ   ٰى خرأُ   ةً مرَّ   واصفرَّ  يعرنكِ ٰى  من  ولقد  ره  معه فه،  حججت 

فلامَّ سن اإل  ة،  عند  راحلته  به  كان   ]]٢١٣ص  [[/  حراماستوت 

من راحلته،   خيرَّ   نْ أبالتلبية انقطع الصوت يف حلقه وكاد    ام همَّ كلَّ 

بدَّ   بن  يا  :فقلت وال  اهللا  «يا  نْ أ لك    رسول  فقال:  أيب    تقول،  بن 

أجرس    ،عامر لبَّ   نْ أ فكيف  وأخلبَّ   مَّ هُ اللَّ   يكأقول:  أنْ يك،    شٰى 

 سعديك».يك وال يل: ال لبَّ  يقول اهللا 

مولده   الفجر،    وكان  طلوع  عند  اجلمعة  يوم  باملدينة 

ل عرشة ليلة بقيت من شهر ربيع األوَّ   يوم االثنني لثالث  :ويقال 

ال سنة  يف شوَّ )  صلوات اهللا عليه(من سنة ثالث وثامنني، ومٰىض  

وم وأربعني  ايو  : وقيل  ئة.اثامن  النصم  والثنني  رجب،  من  له  ف 

وس إماتُّ مخس  وكانت  سنة،  وأُ   أربعاً   متهون  سنة،  أُ مُّ وثالثني    مُّ ه 

 د بن أيب بكر.فروة بنت القاسم بن حممّ 

الصادق   غُ وقال  زارين  «من  يمت  رَ فِ :  ومل  ذنوبه،  له  ت 

 ».فقرياً 

حممّ ي(ورو أيب  عن  عيلٍّ )  بن  احلسن  ه  أنَّ   العسكري    د 

سقم ومل يمت  عينيه ومل يصبه    شتِك وأباه مل ي  راً زار جعف  قال: «من

 ». مبتىلٰ 

 ما يقول: كثرياً  الصادق  نَّ أ ) ي(ورو

يرقبوهنا أُ   لكلِّ  دولة    ناس 

 

تظهر   الدهر    ودولتنا يف آخر 
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 د بن أيب طلحة العوين:وقال حممّ 

املطهَّ  الطهر  عٰىل  جعفر سالم      ر 

الدهر   آخر  إٰىل  موٰىل  عٰىل    سالم 

 ه:ي فيد احلمريوقال السيِّ 

راكباً  امل  يا  جرسنحو     ةدينة 

كلُّ   عذافرة  له    سبسب   يطوٰى 

جعفراً  عاينت  اهللا  هداك  ما     إذا 

لويلِّ   املهذَّ   فقل  وابن    ب اهللا 

ويلَّ أَال   يا  وليِّ     وابن     ه اهللا 

ثمّ   الرمحن  إٰىل    تأويب   أتوب 

  إليك من الذنب الذي كنت مطنبًا  

 

 

دائامً أُ   فيها    معرب   كلَّ   جاهد 

 *   *   * 

 ):هـ٨٧٧ (ت )/ البيايض٢ ستقيم (جالرصاط امل

 :الصادق ]] ١٣٢[[ص 

اخلزَّ  أنَّ أسند  مسعدة  إٰىل  الصادق  سلَّ   شيخاً   از  عٰىل    ، م 

مائة سنة  :وقال منذ  قائمكم  الشهر  :أقول  ،أقمت عٰىل  هذه    ،هذا 

أجيل  ،السنة اقرتب  أُ   ،وقد  ما  فيكم  أرٰى  فبكا   ،بُّ حِ وال 

كنتأدرك  «إنْ :  وقال  ]،ئهلبكا[   لصادقا  وإالَّ   ،معنا  ت 

 ،قائمنا خيرج من صلب احلسن إنَّ  ،ديوم القيامة يف ثقل حممّ  جئت

عيلٍّ  من  /[[ص  واحلسن  حممّ   وعيلٌّ ]]  ١٣٣،  من  وحممّ   ،د من  د 

موسٰى   وعيلٌّ   ،عيلٍّ  ابني  معصومون»  ،من  عرش  اثنا  فقال    ،نحن 

 . بايل بعد ما سمعت هذاال أُ  :الشيخ

الني يف  وأسند  إىلٰ شابوري  الرقِّ أماليه  عىلٰ أنَّ   ي  دخل    ه 

وقال   الصادق أكذبكم:  رجل  اهللا    :تقولون  ،ما  عرض 

يونس عٰىل  احلوتفلامَّ   ،واليتكم  بطن  يف  حبسه  استثقلها   ، 

رقِّ :   فقال الرجل  ،ي«يا  بيد  عينيه  ،خذ  عٰىل  يدك   ،وضع 

  ىلٰ ني وأنا عوفتحت عي  ،فوثبت  ،وثب به»  ،خرٰى عٰىل عينيكواألُ 

مسرية   اجلال  أيَّ شاطئ  الرأربعة  مدينة  من   ،سول  ام 

 ٰ البحر  ، فصىلَّ يف  أمواجهفتشقَّ   ،وتفل   فضجَّ   ،قت 

بعيلٍّ   ،بالشهادتني األئمَّ   واإلقرار  رافع    ،ةوأوالده  يشء  وخرج 

  «أليِّ :  فقال    ،أنا زاليخا حوت يونس  :وقال  ،رأسه كاجلبل

ال    :عليه فقاليتكم  ت والَض رِ عُ   :فقال   ،»؟يونس فيك  َس بِ يشء ُح 

وفاطمة   د وعيلٍّ حممّ   ح بحقِّ سبِّ وكان يُ   ،يفَّ   َس بِ فحُ   ،ٰىل محلهاقدر عأ 

واحلسني رقِّ :  فقال    ،واحلسن  وتركت    ،ثب»  ،ي«يا  فقمت 

  مل يكن خلق أبغض إيلَّ   : وقال  ،امفدخل عليه بعد أربعة أيَّ   ،الرجل

:   فقال  ؟ فهل من توبة  ،منك  إيلَّ   واآلن فام خلق أحبُّ   ،منك

 .»عليه «من تاب تاب اهللا

د  إٰىل  احلاجب  الرقِّ وأسند  كثري  بن  عٰىل  أنَّ   ياود  دخل  ه 

يبكي   الصادق يبكيك:  فقال    ،وهو  قوم   :قال  ،»؟«ما 

:  فقال    ،به غريكم  ا خصَّ كم بيشء ممَّ اهللا مل خيّص   يزعمون أنَّ 

نا فركب ،فإذا بحر وسفينة ،وركض الدار برجله ،«كذب أعداء اهللا»

 مرحباً   :ي منهاونود  ،ا فيها قباب من الدرِّ إذو  ،نتهينا إٰىل جزيرةوا

  دَ قِ ام فُ كلَّ   ،ة«األئمَّ :  قال   ؟ما هذه  :قلت  ،بالصادق واخللف الناطق

قبَّ   عَ فِ رُ   ثمّ   ،منهم واحد انتهٰى إليها» فإذا فيها أمري   ،ةلنا السرت عن 

أُ   ثمّ   ، منا عليهفسلَّ   املؤمنني     سن  ها احلخرٰى فإذا فيأتينا 

فيها احلسني  أُ   ثمّ   ،منا عليهفسلَّ  فإذا    ثمّ   ،منا عليهفسلَّ   خرٰى 

خرٰى فإذا  أُ   ثمّ   ،منا عليهفسلَّ   بن احلسني    خرٰى فإذا فيها عيلُّ أُ 

حممّ  الباقر  فيها  عليهفسلَّ   د  يل  ثمّ   ،منا  يمني :  قال  إٰىل  «انظر 

ستور  ،فنظرت  ،اجلزيرة» بال  قباب  مخس  هذ:  قلت  ،فإذا    ؟ هملن 

ول:  ل  قا من    : يل ]]  ١٣٤/[[ص    قال   ثمّ   ،دي» «لألوصياء 

اجلزيرة»« وسط  إٰىل  قبَّ   ،انظر  فإذا  عاليةفنظرت  «هذه  :  فقال  ،ة 

رجعنا من    ثمّ   ،نعم   :قلت  ،»؟أشفيت صدرك  ،دللقائم من آل حممّ 

 . حيث جئنا

موسٰى نظر    أنَّ   ه دمي إٰىل وهب بن منبِّ د بن جعفر اآل وأسند حممّ 

ا يف  شجرة  حممّ   وجدها لطور  إٰىل  باسم  وصي�ا ناطقة  عرش    ، د واثني 

«هم اثنا  :  فقال  ، فذكرت ذلك للصادق    :بن علوان  قال حسني 

  ، بن عيلٍّ اد  وحممّ   ، بن احلسني   وعيلُّ   ،واحلسني   ، واحلسن   ، عيلٌّ   : عرش

  ، «أنا :   فقال   ،ام سألتك لتفتيني باحلقِّ إنَّ   :قلت   ،ومن شاء اهللا» 

س من  ، واخلام-  عفر بن ج موسٰى وأومأ بيده إٰىل    -وابني هذا 

 ».  ذكره باسمه يغيب شخصه، وال حيلُّ ولده 

الصادق   قول  إدريس  بن  اهللا خلق    «إنَّ :  وأسند احلسني 

نوراً  ألف عام  أربعة عرش  أرواحنا  ،قبل اخللق بأربعة عرش   :فهي 

وعيلٌّ حممّ  احلسني  د  ولد  من  وتسعة  واحلسني  واحلسن    ، وفاطمة 

 .»ر األرضطهِّ ويُ  ،الل الدجَّ قتي ،تهآخرهم القائم بعد غيب

منَّ مجاعة  الصادق    :اوأسند  السابوري  قوله    سأل  عن 

هَ :  تعاىلٰ 
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َ
َوف مَ ابٌِت  ا�س�  �ِ ]،  ٢٤[إبراهيم:    �اِء  ا 
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وتسعة    ،واحلسنان ثمرها ،فرعها  وعيلٌّ   ،أصلها    «النبيُّ :  فقال

 . والشيعة ورقها» ،من ولد احلسني أغصاهنا

املنسوأ  جعفر  ظفَّ د  بن  إىلٰ ر  قول  العلوي  بصري  أيب   

 .»ة تاسعهم قائمهم«يكون بعد احلسني تسعة أئمَّ :  الصادق

وهو يستلزم   ، عٰىل املهدي    ة النصَّ ة األئمَّ من بقيَّ   دَ جِ وقد وُ 

  .شاء اهللا يف هذا املسطور   إنْ   وستسمعه قريباً   ، العدد املذكور 

*   *   * 

 : ادقصلاعٰىل  النصُّ  ]]١٦٢[[ص 

إٰىل أيب    دروٰى حممّ    أنَّ   الصباحبن يعقوب باألسانيد الصحاح 

إٰىل الصادق    الباقر   «هذا من الذين قال اهللا  :  وقال  نظر 

ُهْم :  فيهم
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  َل ئِ ُس   الباقر    األسانيد إٰىل جابر بن يزيد أنَّ بصحاح  وروٰى  

«هذا واهللا  :  وقال   فرضب بيده عٰىل الصادق    ، عن القائم بعده 

 . ه القائم املنتظر ال أنَّ  ، يعني القائم بعد أبيه  د»قائم آل حممّ 

عيلُّ  احلَ   وروٰى  طاهر  ،مكَ بن  فقال   : قال   ،عن  الصادق  أقبل 

 .»ةخري الربيَّ «هذا : ر ق البا

آل   موٰىل  الرمحن  عبد  بن  يونس  الصادق وروٰى  قول  :  سام 

  : فقال   ، فقلت أليب يف ذلك  ، ه أربعة من قريش  وصيُّ «أشهد أيب عٰىل أينِّ 

  . ة» تكون لك احلجَّ   فأردت أنْ   ، إليه   صِ مل يو   : قال ب ويُ غلَ تُ   كرهت أنْ 

*   *   * 

 : د الصادق جعفر بن حممّ  ]]١٨٥[[ص 

 : مورأُ و وه

ماتتكَّ بم  مرَّ   -  ١ بقرة  عٰىل  تبكي  بامرأة  ت  كن  :وقالت  ،ة 

 .فعاشت  ،فدعا اهللا وركضها برجله ،أعيش وصبياين منها

يئس    -  ٢ وقد  جمهودة يف مرضها  وامرأته  العبدي  دخل عليه 

ملي�ا   ،فأخربه خربها   ،منها ثوبان ممرصان  ،فأطرق   ثمّ   ،وكان عليه 

هلا  :قال   اهللا  دعوت  السكَّ فتجدهجع  ار  ،قد  تأكل  ر  ا 

رجل   دخل عيلَّ  :قالتفسأهلا ف ،فرجع فوجدها كام قال ،الطربزد»

وقال ممرصان  ثوبان  املوت:  عليه  ملك  أُ   ،«يا  لنا ألست  مرت 

والطاعة عرشين «أخِّ :  قال    ،بىلٰ   :قال  ،»؟بالسمع  أمرها  ر 

 . فأفقت  ،فخرجا من عندي ،سنة»

عيلُّ   -  ٣ اإل  : محزة  ] أيب[بن    قال  يابسة    خلةبن  مام  دعا 

:  فقال    ،هذا سحر  :فقال أعرايب  ،نا من رطبهارطبت وأكلفأ

األنبياء ورثة  فنجاب  ،«نحن  /[[ص  ندعو  أحببت   إنْ ]]  ١٨٦، 

كلباً َس متُ   أنْ  ألهلك»  خ  جلهله  ،تبصبص  األعرايب   ،بىلٰ   :قال 

يبصبص  ،كلباً   َخ ِس فمُ   ، فدعا أهله  إٰىل  فتبعته   ،فذهب 

له العيصَّ  ويتمرَّ يبك  وهو  مام  إٰىل اإلجع  فر  ،وأخذوا  غ يف  ي 

ويعوي لهفدعا    ،فرمحه  ،الرتاب  إنسانًا   ،اهللا  :  فقال   ،فعاد 

 . وألفاً  ألفاً  :فقال ،»؟«آمنت

مجاعة  -  ٤ له  الطيور  :قال  إبراهيم  أنْ «أفتحبُّ   :قال  ،أحيا    ون 

مثله طاوساً   ،بىلٰ   :قالوا  ،»؟أراكم   ،ومحاماً   وبازاً   وغراباً   فدعا 

  ثمّ   ،عها وخلطها ففعلواقطيبحها وتفأمرهم بذ  ،يهفطارت بني يد

 . امت أحياءً وسها ودعاها فقرؤأخذ ب

فقال    رَ كِ ذُ   -  ٥ الشيخان  أمري :  عنده  جملس  جلسا  «قد 

اهللا هلام  ،املؤمنني غصباً  البلخي   ، وال عفٰى عنهام»  ، فال غفر  فأنكر 

عبورك  «هالَّ   :فقال   ،عليه بعد  فالن  جارية  فرشت  إذ  أنكرت   

 ، هلذا أكثر من عرشين سنة وقد تبتلقد مٰىض واهللا    :قال  ،»؟النهر

أهل   «إنَّ :  فقال  ،ت محارصوَّ   ثمّ   ،اب اهللا عليك»«ما ت:  فقال  

 وقال جلبٍّ   ،ون بصوت هذا احلامر»ون بأصواهتام كام تتأذَّ النار يتأذَّ 

القعر ممَّ :  بعيد  فيك»«اسقنا  حتَّ   ،ا  نالوهفارتفع  لنخلة   ،ٰى  وقال 

 .رطباً  تثرتفان ،»ا فيِك ينا ممَّ «أطعم: يابسة

إليهلِ بعث مَ   -  ٦ أراد    ثمّ   ،نه الرسول فيهافخا  ،ك اهلند هبدية 

فبعد حول    ،«ال تأذنوا للخائن»:  فقال    ،الدخول عٰىل اإلمام

وقالفِّ ُش  عليه  فدخل  فيه  ذنبي  :ع  ما   ،«خنت»:  قال  ؟ما  فحلف 

عليه  ،خان كانت  فروة  عليه  عريب    ،فاستشهد  بلسان  فنطقت 

ف  ثمّ   ،بخيانته حلبسها  اسودَّ تَّ خنقته  عنه» «خيلِّ   : فقال  ،وجهه  ٰى    ،  

اجلارية»  :قال  ثمّ  اهلدية وردَّ   ،«أسلم نعطك  فأخذ  فجاء   ،هافأبٰى 

امللك لإنَّ   :من  اهتَّ امَّ ـك  اجلارية  رددت  الرسول  فاخرتعت    ،مت 

منكأنَّ   كتاباً  قصَّ   فأقرَّ   ،ه  الفروةوحكٰى  أثر    ،ة  عٰىل  وأنا  فقتلتهام 

فأخرب    ، خرٰى ونحو ذلك جرٰى له بجارية أُ   .وأسلمأتٰى    ثمّ   ،تايبك

 .فسكت ،ه قرهبا عٰىل هنر بلخالرسول أنَّ 

  ، وكتب له هبا صكاً   ،ةابتاع لرجل من مواليه دارا يف اجلنَّ  -  ٧

 يل ويلُّ   اوف:  فأصبح عٰىل ظهره وفيه  ،يف قربه  جعل الصكَّ   نَ فِ  دُ فلامَّ 

 .يلد بام وعد اهللا جعفر بن حممّ 

أنْ سأله محَّ   -  ٨  ]]١٨٧[[ص  / بن عيسٰى  له  اد  فدعا   ،يدعو 

مخسني    ودعا له بامل حيجُّ   ،فكان ذلك  ،وأوالد كرام  له بدار حسنة

 .فكان ذلك ،ةحجَّ 
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قديد  -  ٩ جراب  له رجل  فيه  :  وقال  ،هفردَّ   ،أهدٰى  «ليس يل 

مسلم   :فقال   ،حاجة» من  يل  ،اشرتيته  ذكيإنَّ   :وقال  فوضعه    ،ه 

بيت  اإلمام   الرجل  ،»هلدخ«ا:  وقال  ،يف  فنطق    ،فدخل 

 . لست بذكيفإينِّ  ،إلمامه ليس مثيل يأكله االقديد بأنَّ 

للكاهيل  -  ١٠ آية  :  قال  وجهه  يف  فاقرأ  السبع  رأيت  «إذا 

اهللا  :وقل  ،الكريس بعزيمة  عليك  رسوله  ،عزمت   ،وعزيمة 

سليامن املؤمنني  ،وعزيمة  أمري  عيل  بعدهواألئمَّ   ،وعزيمة  من    ، ة 

فانرصف من حيث    ،ففعلت   ،فاعرتض يوماً   :الق   ،ه ينرصف»فإنَّ 

الصا  ،جاء رصفته:  فقال  ،فأخربته  ،دق  فلقيت  واهللا   ،«أنا 

 .ك»ومعك ابن عمِّ  ،ك كنت عٰىل شاطئ هنروعالمة ذلك أنَّ 

زوجته  -  ١١ عٰىل  إليه  رجل  أهنَّ   ،شكا  بعد  فأخربه  متوت  ا 

 .فكان كام قال ،ثالث

بن عيلٍّ دعا عٰىل داو  -  ١٢   ، فرضبه بمرزبة  كاً لَ مَ   هللافبعث ا  ،د 

 .ئونه بإجابتهانِّلناس ُهي فأصبح ا ،فامت منها ،فصاح هلا

وقال   -  ١٣ غالم  أُ   :جاء  متت»:  قال   ،يمِّ ماتت  فدخل    ، «مل 

قاعدة  الصادق   هي  البنها  ،فإذا  فاشتهت    ، ها»«شهِّ :  فقال 

  ركِ الباب يأمالرسول ب  :«قل هلا:  فقال له  ،فأطعمها  ،مطبوخاً   زبيباً 

 . ماتت ثمّ  ،فأوصت ،»تويص أنْ 

ونبط  -  ١٤ وفاريس  أعرايب  عليه  وصقلبيدخل  وحبيش   ،ي 

 . واحد بلسانه  ففهمه كلُّ  ،ثهم بحديث واحد بالعريبفحدَّ 

 ،هفأومأ بكمِّ   ،فاستجارت به  ،اجةصقرة عٰىل درَّ   انقضَّ   -  ١٥

 ٰ  .  عنهافخىلَّ

رباب  -  ١٦ بن  هلارون  م:  قال  أخاك  يمنع  واليتنا«ما   ،»؟ن 

أنَّ إنَّ   :قال  ،»؟«فأين كان ورعه ليلة هنر بلخ :  قال  ،عه يتورَّ ه يزعم 

أخاه حجَّ إنَّ   :فقال  ،فأعلم  اهللاه  له   ،ة  يلا  :فقلت    : فقال   ،حك 

لرجل وصيفة  عٰىل  أفشيتفوَ   ،وقعت  وال  أفشت  ما  فمن   ،اهللا 

 . دخل عليه وقال بإمامته ثمّ  ، اهللايعلم ذلك إالَّ 

ا  -  ١٧]]  ١٨٨[[ص  / بن  الرمحن  عبد  حقُّ   :اججَّ حلقال    ما 

لسار»:  قال    ؟اإلمام رس  هلذا  قال  هناكفس  ،«لو  جبل    ، ار 

 . »«مل أعنك: فقال

الرقِّ   -  ١٨ داود  عيلَّ   :يقال  أحزنني  كان  قد  فسمعت   ،دين 

هاتفاً  رأيس  يُ   :يقول  فوق  حتَّ ال  القرآنقٰىض  حتفظ  فرفعت   ،ٰى 

 .يض دينيقرآن وقُ فحفظت ال ،رأيس فإذا الصادق يف الريح

ٰ قا  -  ١٩ أنَّ   :نيس له   بن ُخ ل معىلَّ قوم يزعمون  ه  بالباب 

ومحلت    فأخذ    ،م عليهم فضلليس لك فنبتت  فغرسها  نواة 

 ،«اقرأه»  :فقال  ا،وأخرج منها رق�   ،ها فأخذ منها واحدة وشقَّ   ،برساً 

 .ة إٰىل آخرهمفإذا فيه البسملة والشهادتني وأسامء األئمَّ 

أ   -  ٢٠ فقتلهام يف    ،قتل إسامعيله و بقتلافه  ق سيَّ بو الدوانيأمر 

ليالً ظنِّ قتلتهام   :قال  ،نيفأصبحا حيَّ   ،وأخربه  ه   ،بىلٰ   :قال  ؟ألست 

فانظر  :قال املوضع  إٰىل  منحوران  ،فاذهب  جزوران  فإذا   ،فذهب 

 . س رأسهفنكَّ  ،فبهت ورجع فأخربه بخربه

ُحيِ   -  ٢١ النهربُّ كان  وراء  من  مال  ذو  رجل  عٰىل  جع  قد  ،ه  ل 

له   أ سن  كلَّ   نفسه  دينارة  أنْ فلامَّ   ،بزوجته  فحجَّ   ،لف  أراد     

األلف   جيدهايعطيه  فقال    ،فلم  ضيقة  «مسَّ :  فأعلمه  تنا 

ا ماتت أهنَّ   فمرضت الزوجة وظنَّ   ،من أتانا هبا»  هنا من اجلنِّ فوجَّ 

«ارجع :  له  فقال    ، عليهاصيلِّ وأراده يُ   ،زها وحفر قربهافجهَّ 

س  ح  ، املة»فستجدها  فوجدها  سامليَّ فرجع  يف  فلامَّ   ،ة ة  كانت   

رأته   عنه  ،الطواف  زوجها  اإلمام  :فقال  ،فسألت   ،هو 

 .روحي ع يف ردِّ فِّ هذا واهللا الذي ُش  :فقالت

العقرقويف  -  ٢٢ شعيب  بألف  :قال  إليه  رجل  معي    ، بعث 

جيِّ  مخسة  منها  مخسة ستوقة  ،دةفأخذت  بدهلا  زها فميَّ   ،ووضعت 

 ،بثالثامئة دينار  اً وأتيت أيض ،وهات مخستنا»  ،ستك«خذ مخ:  وقال

وقال   قبضة  منها  قد أخذهتا   ،املائة»هذه    دَّ «رُ :  فأخذ  وكنت 

 . فعددهتا فإذا هي مائة ،ا فال يعلممن عروة أخي رس� 

ي زيد  عمِّ   َل تِ «قُ :  فقال  ،فقيل له يف ذلك  ،اسرتجع يوماً   -  ٢٣

 .فطابقه ،خرب ذلك وجاء من العراق ،التاريخ َب تِ فكُ  ،الساعة»

رجل  -  ٢٤]]  ١٨٩[[ص  / له  ولد  :قال  يل  يعيش   ،ال 

فقل    ،تطعمها  فرتيد امرأتك إنْ   ،لبة«سيدخل إليك ك:   فقال

أنْ  تطعمها  هلا  للكلبة  ،ال  اهللا    إنَّ   :وقل  عبد  أنْ   أبا    أمرين 

ففعل فعاش له    ،ه تعيش أوالدك»فإنَّ   ،اهللا   ا لعنِك أميطي عنَّ  :أقول

 . ثالثة أوالد

بصري  أخرب    -  ٢٥ امل  أبا  ٰ بقتل  ُخ ب  عىلَّ وصلبهن    ، نيس 

 .ذلك به َل عِ ففُ 

فقال بعض من   ،ض فخرجت سبائكبرجله األر  خطَّ   -  ٢٦

اهللا تعاٰىل   «إنَّ :  فقال    ؟ أنتم هكذا وشيعتكم حمتاجون  :حرض

 . مجع لنا وهلم خري الدنيا واآلخرة»

إٰىل املنصور أنَّ   -  ٢٧ فسه  يأخذ لن  الصادق    وشٰى رجل 

إل  ،عةالبي قعد هِّ  جُ فلامَّ   ،فامت  ،يشالوا  فحلف  ،فأنكر  ،يهفأرسل  ز 
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يقول وهو  رسيره  ريبِّ لقَّ   :عٰىل  منِّاين  كان  بام  باللعنة  إٰىل    ي 

 .رجع إٰىل موته ثمّ  ،قوا اهللا وال هتلكوا فيهفاتَّ  ، الصادق

العنب  -  ٢٨ بشهوة  قبيس  أيب  عٰىل  لنفسه  عاروبأنَّ   ،دعا    ، ه 

 . انة عنب بغري أوسلَّ ن وا ردفأتاه بُ 

*   *   * 

١٢٨ - ا:  

 ): هـ٣٨١ين/ الشيخ الصدوق (ت كامل الدِّ 

  ة ختتلف يف إمامة جعفر من أيِّ رأيت اجلعفريَّ   ثمّ ]]  ٨٥[[ص  

جتب قوم  ؟وجه  حممّ   :فقال  أخيه  قوم  ، دبعد  أخيه    :وقال  بعد 

ينا رأ و  ،ورأيناهم ال يتجاوزون ذلك  .بعد أبيه  :وقال قوم  ،احلسن

وأسالف احلادث  أسالفهم  قبل  رووا  قد  إمامة    يدلُّ ما  نا  عٰىل 

«إَِذا َتَواَلْت َثَالَثُة  :  َقاَل   اهللا    ُرِوَي َعْن َأِيب َعبْدِ   وهو ما  ،احلسن

اْلَقائِمُ   :َأْسَامءٍ  ابُِع  َفالرَّ واْحلََسُن  وَعِيلٌّ  ٌد  من  ،  »ُحمَمَّ ذلك  وغري 

اإلمامة  ،الروايات توجب  وحدها  إالَّ   ،للحسن  وهذه    وليس 

تثبت جل  .وجعفرسن  احل مل  أيَّ عفر حجَّ فإذا  ام  ة عٰىل من شاهده يف 

ثابت    ،احلسن يرَ احلجَّ واإلمام  مل  ومن  من رآه  ه فهو احلسن ة عٰىل 

احلسن    ،اضطراراً  ثبت  مربَّ   وإذا  عندكم  تربَّ وجعفر  منه أ  أ 

دكم ا وعننعند أ من اإلمام واحلسن قد مٰىض وال بدَّ واإلمام ال يتربَّ 

من    من احلرجل  حجَّ   سن  ولد  به  وجب   ،اهللاة  تثبت  فقد 

 . باالضطرار للحسن ولد قائم 

*   *   * 

ومن الدليل عٰىل فساد أمر جعفر مواالته وتزكيته  ]] ٨٧ص [[

حاتم   بن  اهللا(فارس  يف    )لعنه  ذلك  وشاع  أبوه،  منه  برئ  وقد 

 ء.ااألمصار حتَّٰى وقف عليه األعداء فضالً عن األولي

ف عٰىل  الدليل  استعانتهومن  أمره  اس  ساد  طلب  بمن  يف  تعان 

أُ  من  الشيعة    ،احلسن    مِّ املرياث  أمجعت    آباءه    أنَّ وقد 

 . مِّ األخ ال يرث مع األُ   أمجعوا أنَّ 

فليت   ، د  إمام بعد أخي حممّ إينِّ   : ومن الدليل عٰىل فساد أمره قوله 

ح  أبيه  قبل  مات  وقد  أخيه  إمامة  تثبت  متٰى  إمامة  تَّ شعري  تثبت  ٰى 

عجباً   ؟ ته خليف  حممّ   ويا  كان  إماماً   د إذا  ويقيم  وأبوه   يستخلف  بعده 

ومتٰى   ، أبوه ]]  ٨٨[[ص  / فام يصنع    ، اإلمام ة و قائم وهو احلجَّ   حيٌّ 

ة وأوالدهم حتَّ نَّجرت هذه السُّ  ونا عٰىل فدلُّ  ؟ٰى نقبلها منكم ة يف األئمَّ

إمامة حممّ  قبلنا د حتَّ ما يوجب  إذا ثبتت  هللا   واحلمد   . إمامة خليفته   ٰى 

  .زاهقاً  ضعيفاً  والباطل مهتوكاً   داً مؤيَّ   ذي جعل احلقَّ ال 

فلم يرد الرجل بقوله عندنا    غانم ا ما حكي عن ابن أيبفأمَّ 

أهل هذه البيت مل   يعلم السائل أنَّ   ام أراد أنْ وإنَّ   ، يثبت إمامة جعفر

 .ٰى ال يوجد منهم أحداً يفنوا حتَّ 

*   *   * 

وبني]]  ١٣٧[[ص   بيننا  بإماموالفصل  القائلني  أنَّ   جعفر    ة 

ا من  منهم ومنَّ  ت ألنَّ لقائلني بإمامته عنه اختلفت وتضادَّ ية احكا

أنَّ  قالحكٰى عنه  أخي حممّ إينِّ (  :ه  بعد  إمام  ومنهم من حكٰى    )،د 

: ه قالإنَّ  :ومنهم من قال )، إمام بعد أخي احلسنإينِّ : (ه قالعنه أنَّ 

 . )دبن حممّ  د أيب عيلِّ ع إمام بإينِّ (

يُ  ترٰى  كام  أخبار  بكذِّ وهذه  بعضها  أيب    ،عضاً ب  يف  وخربنا 

بن عيلٍّ حممّ  ي  د احلسن  متواتر ال  بنيِّ خرب   ثمّ   ،تناقض وهذا فصل 

ه  وهو أنَّ ،  ه جاهل بأحكام اهللا  نا عٰىل أنَّ ظهر لنا من جعفر ما دلَّ 

أُ  يطالب  حممّ   مَّ جاء  باملرياثأيب  آبائ  ،د  حكم  ال    أنَّ (  ه ويف  األخ 

م األُ يرث  املق  )،مِّ ع  هذا  حيسن  ال  جعفر  كان  الفقه  فإذا  من  دار 

تبنيَّ حتَّ  وجهلهٰى  نقصه  فيه  إم  ،  يكون  تعبَّ وإنَّ   ؟اماً كيف  اهللا  ام  دنا 

نقول لقلنا وفيام ذكرناه كفاية  مور ولو شئنا أنْ بالظاهر من هذه األُ 

 ليس بإمام.  جعفراً  وداللة عٰىل أنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣خ املفيد (ت فصول املختارة/ الشيلا

د احلسن بن أبا حممّ   فت بأنَّ التي اعرت ا الفرقة  وأمَّ ]]  ٣٢٦[[ص  

عٰىل    حرضته الوفاة نصَّ امَّ ـه ل عت أنَّ بعد أبيه وادَّ   كان اإلمام     عيلٍّ 

عٰى دعوٰى من ادَّ   زعموا أنَّ   ذلك بأنْ   وا يف ، واعتلُّ أخيه جعفر بن عيلٍّ 

احلس ا عٰىل    النصَّ  والع   ن  بن  فلذلك   قلباطل  لإلمامة  موجب 

إٰىل القول بإمامة جعفر اضطرُّ  لِ فإنَّ   ، وا  نقل   أنَّ   زعمتم   مَ ـ ه يقال هلم: 

 يكون  وما أنكرتم أنْ   ؟عٰىل ابنه باطل   من احلسن   ة النصَّ اإلماميَّ 

لقيام الداللة عٰىل وجوب اإلمامة وثقة الناقلني وعالمة صدقهم  ا حق� 

ق  يك فيها عامَّ واخلرب    الغيبة   بصفات بل كونه وتكون النقلة لذلك ون 

  ؟بينه وبني شيعته  فراء والس    ة أصحاب احلسن خاصَّ 

ملا كان عليه يف إمامة جعفر  الظاهر ممَّ ولفساد  يضادُّ   صفات    ا 

العلم وقلَّ ]]  ٣٢٧/[[ص    اإلمامة من ة املعرفة وارتكاب  نقصان 

  مع عدم النصِّ   ،هأخي  القبائح واالستخفاف بحقوق اهللا يف خملفي

آبائه   ولفقد أحد من اخللق يروي ذلك أو يأثره عن أحد من  ،عليه

أخيه  أو سقطخاصَّ   من  فقد  ذكرناه  ما  عٰىل  األمر  كان  وإذا  ما   ة، 

 .الفريق أيضاً  ق به هذاتعلَّ 



 اجلنُّ ) ١٢٩/ ( اجليم حرف   ............................................................................................................. ١٩٢

أنَّ  إمامة بعض ه ال فصل بني هؤالء القوم وبني من ادَّ عٰىل  عٰى 

وبعلَّ   واعتلَّ   الطالبيني يف  اإلمامة  جوتهم  قول  ب  ة اإلماميَّ وفساد 

فصل بني  كان ال ، فإذا ابن احلسن   عىلٰ  عونه من النصِّ فيام يدَّ 

اختالف بال  باطل  وأحدمها  والفساد  فاآلخر    القولني  البطالن  يف 

نرشح هذه    قكم اهللا مجلة كافية فيام قصدناه، ونحنمثله، فهذه وفَّ 

يف كتاب نفرده بعد، ن  األبواب والقول فيها عٰىل االستقصاء والبيا

 اه نستهدي إٰىل سبيل الرشاد.التوفيق وإيَّ  ويلُّ  اهللاو

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧)/ البيايض (ت ٢الرصاط املستقيم (ج 

فرقة]]  ٢٧٦[[ص   لإنَّ   :وقالت  كان  امَّ ـه  عقب  عن  ال  مات   

اإلمام هو    أنَّ   ملا روي عن الصادق    ،اإلمام أخوه جعفر بعده

يُ  ال  منه  وجَ الذي  مل  ،جأملد  الصورة  هذه  ملجأً ويف  نجد  من    

 جعفر.

أنَّ   مَ ـولِ   :قلنا ملجأ من جعفرزعمتم  األدلَّ   ؟ ه ال  قامت  ة  وقد 

ادَّ   كلَّ   عٰىل أنَّ   .د بن احلسنعٰىل وجود حممّ  إمامة شخص  من  عٰى 

  إليه.منه إالَّ  مل أجد ملجأً  :يقول فله أنْ 

 .ت وجود ولد مل نشاهدهثبِ ال نُ  :قالوا إنْ 

ولزم   ،اللة أغنت عن املشاهدةت عٰىل وجوده الدقام  ذاإ  :قلنا

واألنبياء السالفة    تفٰى الربُّ من نفي املشاهدة مع الداللة النفي الن

وكثري  واألئمَّ  اخلالفة  املشاهداتة  غري  املوجودات  وهذا    ،من 

اجلهاالت يف  أنَّ   .دخول  نقصان  عٰىل  من  جعفر  عن  خرج  ما  ه 

 ه. إمامت ينايف ،ينلدِّ خفاف باستواال  ،وارتكاب القبائح ،املعرفة

*   *   * 

١٢٩  - ا:  

مة احليلِّ  /معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ (ت  العالَّ

:  ]]٤٧٤[[ص   يف حقيقة اجلنِّ

 وعٰىل قواعدنا ممكنة. ،قومأنكرها  قال: واجلنُّ 

اجلنِّ  الناس يف  اختلف  ونفاها آخرون  ،أقول:    . فأثبتها مجاعة 

إهنَّ   واملثبتون أجساقالوا:  قاد  ما  اللطيفة  عٰىل  بأشكال تشكُّ رة  ل 

ت  كان  نْ ا إإهنَّ   قالوا:و  ]]٤٧٤[[ص  /  ،النفاة هذا  هم خمتلفة، ومنع

وإنْ  تراكيبها،  وفساد  تشويشها  وجب  كثيف  لطيفة  وجب كانت   ة 

 .سليم  من له حسٌّ  يشاهدها كلُّ  أنْ 

لطيف   جسم  وجود  أنَّ  الشفَّ   -واعلم  بمعنٰى  بمعنٰى  ال  افيَّة 

الق ا  - م)  وا(رقَّة  وهو  ممكن،  ونُ أمر   . اجلنِّ بإمكان  عن    َل قِ ملعنيُّ 

أنَّ  املعتزلة  واجلنَّ   بعض  موالشي  املالئكة  واحد، اطني  نوع  ن 

اآلثار باختالف  ي  ،وخيتلفون  ال  إالَّ فالذين  هم فعلون  اخلري   

إالَّ  يفعلون  ال  والذين  الرشَّ املالئكة،  والذين      الشياطني،  هم 

بني  توسَّ ت أفعاهلم  اجلنُّ   )والرشِّ   اخلري(ط  التي    .هم  واألخبار 

اجلنِّ  بمشاهدة  تلقَّ   وردت  الناس  بالقبول، لبعض  الفالسفة  ته 

 .املشرتك يف احلسِّ  وه إٰىل اخليال ثّم ارتسامهوأسند

*   *   * 

١٣٠  - :ا  

 ):هـ٤٠٦حقائق التأويل/ الرشيف الريض (ت 

 ن؟ قالَ ة والنار خملوقتان أم ُخت اجلنَّ : فصل ]]٣٦٥[[ص 

قان بعد فناء لَ ، هل مها خملوقتان اآلن أم ُخت لنارة وايف ذكر اجلنَّ

يف  ؟العباد العلامء  اختلف  اآلن    ،ذلك  وقد  مها  قال:  من  فمنهم 

ام  هنَّ أ ة خملوقة، والصحيح  ة خاصَّ اجلنَّ  وقال بعضهم: إنَّ ،  خملوقتان

 قان بعد. لَ ُخت 

يف وصف   به عٰىل ذلك قوله تعاىلٰ   دلُّ ستَ ا يُ وممَّ   ]]٣٦٦[[ص  /

 ة:  اجلنَّ
ُ
 أ

ُ
هَ �

ُ
دَ ل هَ ا 

�
َوِظل دلَّ ]٣٥[الرعد:    ...  اائٌِم  وقد  الدليل    ، 

أنَّ  ا خمل  كلَّ   عٰىل  هذين  يُ   أنْ   بدَّ   ال  آلنوق  بني  القحنا  وإذا  فنٰى، 

أنَّ الدليل نتاجهام  أَال اجلنَّ  ني، كان  والنار غري خملوقتني،  إٰىل ة  ترٰى   

مَ قوله تعاٰىل:   ْطِوي ا�س�
َ
 ءَ ايَْوَم �

�
ِجل َطي� ا�س�

َ
مَ  ك

َ
تُِب ك

ُ
ك

ْ
نَ  �ِل

ْ
أ ا  ا بَدَ

 
ً
دا

ْ
ٍق نُِعيُدهُ وَع

ْ
ل  خَ

َ
ل و�

َ
ت  ! فإذا انقضَّ ]؟١٠٤[األنبياء:    اآلية  ...أ

بنية ما   ينتقض أيضاً   أنْ   الكتاب، وجب  بنية السامء وطويت كطيِّ 

مستقر� يتَّ  ويكون  هبا،  أنَّ   اصل  ثبت  وقد  ُخت اجلنَّ  عليها،  (يف)  لَ ة  ق 

وت  ءالسام عليها،  عامداً   مكاناً   امءالس  كونأو  أو  وقد   هلا  حتتها، 

بدوام  ذكرنا  كام  تعاٰىل  اهللا  ال  وصفها  وبقاء  كانت  ظلِّ األكل  فلو   ،

النطوائها النطوت  السامء  يف  خملوقة  بناؤها و  اآلن  انتقض 

 بانتقاض بنائها.

أنَّ فأمَّ  من  تعاٰىل  اهللا  ما ذكره  اجلنَّ  آدم    ا  فكان يف  هبط  أُ ة، 

لون إٰىل نقَ األنبياء يُ   خبار من أنَّ ت به األإٰىل األرض، وما جاء  هامن

فنعَّ ويُ   اجلنان العباد،  فناء  حني  إٰىل  ذكرناه، مون  فيام  قادح  غري  هو 

غري    املراد  نَّ أل اجلنان  وجنَّجنَّهبذه  املآب  قرار  هي  التي  اخللد  ة ة 

واجلنَّ يُ   ةالثواب،  اللغة  أصل  واملنعربَّ يف  الرياض  عن  هبا  ت اب 

واحلدائق املتهدِّ   واألشجار  والنخيل  املعروشة  وعٰىل  والكروم  لة، 

 وَ هذا قوله تعاٰىل:  
َ

ْو ال
َ
َت جَ �

ْ
 َدَخل

ْ
َت مَ  إِذ

ْ
ل
ُ
 ق

َ
 ن�تَك

َ
  ... اهللاُ   اءَ ا ش

ت]٣٩[الكهف:   أراد  احلديقة،  يف    ]]٣٦٧[[ص  /  عاٰىل  وما 
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وتكون  السامء  يف  األماكن  هذه  مثل  كون  يمتنع  وال    معناها، 

ا   اً موضع من  ولكثري  خلقألنبياء  للمالئكة  ويكون  ة  جنَّ  ، 

والعقاب،  الثواب  واستحقاق  التكليف  انقضاء  بعد  والنار  اخللد 

  من غري منفصل،   صالً غري منقطع، والعذاب متَّ   النعيم دائامً   فيكون

أنْ  دارَ يتوسَّ   غري  نقض  وبقاءمها  خلقهام  ثمّ ط  عادهتام، إ  هيام، 

 .فهاماستئنا يهام، ثمّ حملّ  وإبطال

األمَّ أف املا  النبيِّ رويَّ خبار  عن  السامء،     ة  إٰىل  صعوده  يف 

والثامر، حاجلنَّ  ودخوله من األشجار  فيها  وما شاهد  ٰى وصف تَّ ة 

فرأيت أكثر أهلها ة  : «دخلت اجلنَّوقول  ،  ه كالقاللنبقها بأنَّ 

من اجتامعه مع بعض األنبياء فيها، إٰىل  عنه  البله»، وما حكي

وال يعتمد عليها يف هذا ار آحاد فهي أخب ،ذكره ا يطولغري ذلك ممَّ 

طريقها وليس  وإنَّ   الباب،  أنْ العلم،  جيب  عٰىل  عمَ يُ   ام  ذلك  يف  ل 

والتحقُّ ال التيقطع  كالداللة  وصحَّ   ق،  ذلك  ثبت  ولو    ذكرناها، 

أنْ  يمتنع  مل  اجلنان  نقله  بعض  به  املراد  أهنَّ   يكون  ذكرنا  من التي  ا 

 والثواب. ة اخللد ياء، ال جنَّنبمواضع املالئكة واأل 

قوله  فأمَّ  اجلنَّا  «دخلت  البله»، :  أهلها  أكثر  فرأيت  ة 

أحدمها  فيحتمل التأويل:  من  ذلك    يكون    أنْ   :وجهني  قال 

 عنه بعبارة الكائن الواقع  عربَّ   امالدخول يف املستقبل، وإنَّ   وأراد به

قوله تعاٰىل:    يف   - ذلك سيكون يف املستأنف، كام قيل    بأنَّ   ة علمه لقوَّ 

 َحَ دَ ا َون صْ
َ
أ حَ ٰى  صْ

َ
أ َن�ةِ اُب ا��اِر 

ْ
  : -   ] ٥٠ [األعراف:  ...   اَب ا�

 ه قد كان، فعربَّ وقوعه كأنَّ  ]]٣٦٨[[ص / قته وحتقُّ ذلك لصحَّ  إنَّ 

الواقع. الكائن  بعبارة  اآلخر  عنه  أراد    أنْ   :والوجه    يكون 

فرأيت أكثر    ،ةرت بعلمي ورأيت بعني قلبي اجلنَّني تصوَّ بذلك أنَّ 

فيها يقين  من  فجعل  صفتهم،  ُحي تلك  ملا  لتحقُّ دِّ ه  عنه  له    قهث 

أنَّ   ءكاليش علمه  يف  قوي  ملا  وبارشه،  شاهده  ن  يكومر  األ  الذي 

 ال حمالة. كذلك

رضار هبم، ال  الناس واإل  هنا الغافلون عن أذٰى اومعنٰى البله ه

الناس، وليس ذلك من ص  العقول، كام يظنُّ   الناقصو    فات بعض 

ولكنَّالذمِّ  الشاعر:صفامن    ه،  قول  ذلك  وعٰىل  املدح،  بعد (  ت 

األبله الشباب  أ غداين  اهلموم، )،  مواقع  عن  صاحبه  الغافل  ي: 

هنا موضع الثناء واملدح، ال  االبله ه  وب، فقد وضعوطوارق اخلط

 . يب والذمِّ موضع الع

رغَّ   نْ إف كيف  قائل:  املكلَّ قال  تعاٰىل  جنَّب  ذكر  يف  ما  فني  ة 

أولقهخ وال  مجلتها.  ا،  إنَّ جد  أل   قيل:  سائغ  جائز  خلق    نَّ ذلك 

لهاجلنَّ مقدور  متمكِّ   ة  وهو  شاء تعاٰىل،  فمتٰى  عليه،  وقادر  منه،  ن 

قيادها، كام رغَّ عذِّ تم  أوجدها غري إجيادها، وال صعب  بهم ر عليه 

مل  تعاىلٰ  ثواب  ألوجِ يُ   يف  ذلك،  وحسن  بعد،  صادق   نَّ ده  وعده 

للذين د والدليل الواضح اه لوال السمع الوارأنَّ   وأمره واقع، وعىلٰ 

لكان إليهام،  جنَّ  يصحُّ   أرشنا  تعاٰىل  انقطاع خلقه  قبل  اخللد  ة 

منع السمع  ذل  التكليف، ولكن  ويف من  الكالم  ك،  من  ما ذكرناه   

 اهللا تعاٰىل. قبتوفي عٰىل هذه املسألة كاٍف 

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ة/ الشيخ املفيد (ت املسائل العكربيَّ 

الت]]  ٦٨[[ص   السائل  ة:اسعة عرشاملسألة  نا عن وخربِّ   :قال 

أُخ اجلنَّ والنار  القَ لِ ة  أم  أّي   ؟تا  الصور  هي  وعن  وعن   ؟تهأيشء 

 ؟ ت قَ لِ يشء ُخ  الريح من أّي 

املسائل هذه  عن  خملوقتااجلنَّ  أنَّ   :واجلواب  والنار  ما  ة  عٰىل  ن 

النبيِّ  عن  األثر  به  أيضاً   ،  جاء  تسك  ومها    نهام مسكونتان 

إٰىل   حينئذٍ   ،املآبيوم  املالئكة  واجلانُّ   فيسكنهام  ا وأمَّ   .اإلنس 

كام يقال يف مجع    ،روَ ر وُص وْ ُص   :ه يقالالصور فهو مجع صورة ألنَّ 

قوله  ،روَ وُس   روْ ُس   :السورة يف  ورِ :  واملعنٰى  ا�ص�  �ِ   َونُِفخَ 

اجلنِّ ]،  ٩٩كهف:  [ال من  الصور  إحياء  به  وكلِّ   يريد   واإلنس 

الدنياات  ر ممصوَّ  إ  ،يف  كالنفخ يف اجلسم نشاء احلفجعل  فيها  ياة 

بالريح   كون فيها حركة األجسام بالنموِّ ته احلياة التي  فشبَّ   ،كهرِّ ُحي 

 سام. ورها من األجك فيها ما جاالتي يتحرَّ 

وقد    ،ت منه مقطوع بهقَ لِ ا الريح فليس هلا أصل ُخ فأمَّ :  فصل

هي ام باالستحالة واألجس  منل  ا بخار األرض وما يتحلَّ إهنَّ   :قيل

تتحرَّ  شفاف  لطاف  وجتتمع ]]  ٦٩/[[ص    كأجسام  وتسكن 

وتلذّ  وتربد  وتسخن  املشاهدة   .وتؤمل  وتفرتق  بذلك  يقيض 

 ستدالل عليه.ويستغنٰى بالظهور عن اال 

*   *   * 

التاسعة والث]]  ١٠٢[[ص   أمجعنا   :وسأل فقال  :الثوناملسألة 

ُخ اجلنَّ  أنَّ  وفقَ لِ ة  ذهب  من  وحليةضَّ ت  ال  وأهنَّ   ،ة   ،وهتلكتفنٰى  ا 

الناس   اجلنَّ  وأنَّ   ]اجتمعوا[وسائر  من  األسود  مع  احلجر  نزل  ة 

وأتٰى  ]]  ١٠٣/[[ص    امَّ ـول  ، آدم احرتق  القرمطي  حرقه 

اهللا   نا أنَّ  كرسه مل يوجد فيه الكتاب الذي قد أمجعامَّ ـول ،فناء عليهال

 اه. تعاٰىل أودعه إيَّ 

ة خملوقة من  اجلنَّ  أنَّ   عاه من إمجاعنا عىلٰ ادَّ الذي    أنَّ   :واجلواب
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ذكرفضَّ  كام  ليس  وذهب  إمجاع  ،ة  هذا  يف    وإنْ   ،وما يف  جيوز  كان 

ذلك امتنع   .العقول  ملا  قال  كام  عليه  أمجعنا  عنرص   أنْ   ولو  يكون 

أُ ة من ذهب وفضَّ اجلنَّ إٰىل خلق آخرة  الناس خملوقة   حيل  كام كان 

أُ  تراب  احليوانيَّ من  إٰىل  أُ نا  من  خملوقاً   واجلانُّ   ،ةحيل  إٰىل ر  حيل 

أيضاً احليوانيَّ  اجلنَّ  ،ة  كانت  وفضَّ ولو  ذهب  من  مل  ة  حاهلام  عٰىل  ة 

  أهنارًا ها  في  وقد علمنا أنَّ   ،ة فيهايمتنع وجود ما ليس بذهب وفضَّ 

آِسنٍ  َغْريِ  ماٍء  َملْ    ،ِمْن  َلبٍَن  َطْعُمهُ وِمْن   ْ ٍة    ،َيتََغريَّ َلذَّ َمخٍْر  وِمْن 

عَ   ،اِربِنيَ لشَّ لِ  ُمَص وِمْن  وأطيار   ،ف�ىَسٍل  وفواكه  عني  حور  وفيها 

فكذلك يكون    ،ةه ليس بذهب وال فضَّ وهذا كلُّ   ،وطعام ورشاب

 ة.ة وليس بذهب وال فضَّ احلجر من اجلنَّ

  وأنَّ   ، البيتهبط إىلٰ ة بيضاء فأُ رَّ ه كان دُ بأنَّ   جاء احلديث  بل قد

تغريَّ  يلملونه  كان  من  لكثرة  اخلطاسه    ي،  نيئمن  أ وليس    نْ متنع 

ة البيضاء وتستحجر بيشء فيحدثه اهللا فيها من الصالبة  رَّ الدُّ  تسودَّ 

علامً   ،والسواد ذلك  ضالل ]]  ١٠٤/[[ص    عىلٰ   وجيعل  عظم 

ة  منكر يف كون حجر هبط من جنَّ فأّي  ،اخلرب بذلك الالمس هلا مع

وفضَّ خملوقة   ذهب  ذكرناه،  ؟ةمن  ما  فيه  األمر  أنَّ  لو  صورة  ال 

 .بعيد من العلم والعلامء  -لشبهة دخلت عليه فيه  -لك املتعلِّق بذ

كذلكاجلنَّ  إنَّ   :وقوله  :فصل فهو  تفنٰى  ال  بقاؤها    ،ة  وليس 

فيها يشء  فناء  من  بق  ،يمنع  ليس  مإذ  الدار  أهلها  نافياً اء   ،لفناء 

منافياً  املكان  حلَّ لفن  وبقاء  ملا  منافيا  أو  أهله  من  اء  وجاوره  ه 

ضعيف   ،اءشياأل اشتباه  يغرتُّ   وهذا  إالَّ   ال  مأفوفبه  أنَّ   ،    مع 

وتفرُّ  اليشء  احلقيقةانكسار  يف  بفناء  ليس  أجزائه  ل وختلُّ   ،ق 

السق بالكالم  املتعلِّ   وما أظنُّ   .األجسام ليس بعدم هلا ؤال يف هذا 

العلمممَّ  من  فتورَّ   اه حشوي� وأظنُّ  ،ن جيزم بيشء  االعتبار  ط تعاطٰى 

 الت.هابذلك يف اجل

 انكرس احلجر مل يوجد فيه الكتاب الذي  امَّ ـه لإنَّ   :وقوله:  فصل

 ،ألقمه احلجر  ثمّ  اهللا كتب كتاباً  فلم يرد اخلرب بأنَّ  ،أودعه يف امليثاق

 أخذ العهد عٰىل بني  امَّ ـ ل  اهللا    بأنَّ   ام ورد وإنَّ   ،السائل ذلك  فيظنُّ 

احلجر أودعه  إ]]  ١٠٥/[[ص    وأخذ  ،آدم  حمتمل  ت ثباالعهد 

بالعاحلجَّ  عليهم  واألقدارة  مستنسخي   وإنَّ   ،والتمكني  قول 

موكَّ  املقرَّ األعامل  من  املسلمني  أعامل  لريفعوا  باحلجر  إٰىل لون  بني 

تعبُّ  املالئكة  من  بذلك  داً غريهم  ا  ،هلم  املؤوليلقٰى  يوم  لكتاب  من 

  :وقد قال اهللا  .ه بالبشارة بالقيامة بعمله الصالح فبرشِّ 
ُ
ا ك

�
ا ن� إِن
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ْ
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َ
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ُ
 خ

ُ
ك  ا 

ْ
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َ
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ْ
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َ
� كلُّ   ]،٢٩[اجلاثية:    �تُْم  من    وليس 

ه قد  من أخرب عنه بأنَّ   وال كلُّ   ،جعله يف نفسه ورأيه  استودع شيئاً 

  ق به رضباً ما جاوره وتعلَّ   بذلك نفسه دون  يُّ كان املعن  أودع شيئاً 

 . ربهاليشء باسم ما جاوره وقا جلواز ذكر تسمية ،قمن التعلُّ 

يرفع اهللا   فيه كتاب مل يمتنع أنْ   عَ ِض احلجر وُ   ه لو ثبت أنَّ مع أنَّ 

عنده أو  كرسه  قبل  منه  أ  ،الكتاب  بفقده  جتد  يكون    نْ فال  ال 

ا  فأمَّ   ، ههذا عٰىل تأويل اخلرب وسالمت  ،فيه قبل تلك احلال  موجوداً 

صحَّ  يف  والوقوف  فيه  الريب  علينمع  عهدة  فال  صحَّ ته  يف  ته ا 

 وسقمه. 

الذيديواحل املأمري  أنَّ   روي  ث  بن   ؤمنني    لعمر  قال 

: -وال تنفع    عند قوله للحجر: إنَّني أعلم أنك ال ترضُّ   -اب  اخلطَّ 

أراد  ،  ني يسمع هبام»نذُ له عينني يبرص هبام وأُ   اب إنَّ يا ابن اخلطَّ   هْ «مَ 

هبام  ]]  ١٠٦/[[ص    من املالئكة ذا عينني يبرص  الً معه موكَّ   ه أنَّ ب

 حيتجُّ   هلذا الطفل لساناً   إنَّ   :الكالموقد يقال يف    ،ع هباميسمنني  ذُ وأُ 

نفسه عن  عنهيُ   ،به  يدفع  الذي  النارص  به  أنْ   ،راد  به  يُ   دون  راد 

 وهذا معروف يف التحاور وجماز الكالم. ،نفسه

وأُ نفسه مع مجاديَّ   نني يفله عي  ا القول بأنَّ فأمَّ  نني ذُ ته يبرص هبام 

ببدهيفه  ،يسمع هبام حمال  او  بممتنع مح  ،لعقولة  ل األخبار وليس 

الكالمعىلٰ  جماز  املجاز  ،  عٰىل  حممول  القرآن  يف  ما  أكثر  وأكثر    ،إذ 

 كالم العرب يف نظمها ونثرها كذلك.

*   *   * 

 ): ـه٤١٣احلكايات يف خمالفة املعتزلة/ الشيخ املفيد (ت 

ويُ ٤[]]  ٦٨[[ص   اآلن،  نكِ ]  والنار،  اجلنَّة  خلق  رون 

 باته. عٰىل إث -عهم أمجب -سلمون وامل

*   *   * 

 ):هـ٤١٣أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد (ت 

ل أو  ة أهو تفضُّ القول يف نعيم أهل اجلنَّ   -  ١١٥]]  ١١١[[ص  

 ثواب؟ 

إنَّ  اجلنَّ  وأقول:  أهل  تفضُّ نعيم  منه  فرضب  رضبني:  عٰىل  ل  ة 

يتضمَّ   حمض شيئاً ال  تفضُّ   ن  اآلخر  والرضب  الثواب،  من من  ل 

نعيمأُ   منوثواب    جهة يف  وليس  اجلنَّ  خرٰى.  وليس أهل  ثواب  ة 

يشبتفضُّ  عٰىل  الوجوه،  ءل  التفضُّ فأمَّ   من  ما ا  فهو  املحض  منه  ل 

ليس هلؤالءيتنعَّ  إذ  والبهائم،  والبله  به األطفال  كلَّ   م  فوها، أعامل 

تنعيم   ا الرضب اآلخر فهوليها. وأمَّ فوجب من احلكمة إثابتهم ع

وإنَّ املكلَّ  تام  فني  ألهنَّ   الً فضُّ كان  لعليهم  مُ م  كانوا و  ما  نعوها 
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مه وفضله وإحسانه  عَ إذ ما سلف هللا تعاٰىل عندهم من نِ   مظلومني،

شكره وطاعته وترك معصيته، فلو مل يثبهم بعد    يوجب عليهم أداء

. الً وابه هلم تفضُّ كان ث  فلذلك  هلم ظاملاً   العمل وال ينعمهم ملا كان

ثواباً وأمَّ  كونه  ت  جبتأو  هلمأعام  فألنَّ   ا  اهللا  جود  وكرمه  يف  عاٰىل 

من هذه اجلهة    ثواباً   مهم وأعقبتهم الثواب وأثمرته هلم فصار نعُّ ت

تفضُّ   وإنْ  من  الً كان  كثري  مذهب  ما ذكرناه، وهذا  أهل   من جهة 

البرصيُّ  فيه  وخيالف  والشيعة،  املعتزلة  من  من  العدل  املعتزلة  ون 

ة. ومن اتَّ  ةواجلهميَّ   بعهم من املجربِّ

 *  *   * 

 :ة والنارالقول يف خلق اجلنَّ  - ١٣٤]] ١٢٤[[ص 

ة والنار يف هذا الوقت خملوقتان، وبذلك جاءت  اجلنَّ   وأقول: إنَّ 

وعليه إمجاع أهل الرشع واآلثار، وقد خالف يف هذا القول   األخبار

ما    يناه أنَّ ة، فزعم أكثر من سمَّ املعتزلة واخلوارج وطائفة من الزيدي 

يف الوارد  واجب، ووقفوا  اجلايز دون ال  سم من ق ام  ذكرناه من خلقه

 بإحالة خلقهام.   وقال من بقي منهم ، به من اآلثار 

اجلُ  بن  هاشم  أبو  فقال  االعتالل،  يف  ذلك    إنَّ   :ائيبَّ واختلفوا 

ام فناء  من فناء العامل قبل نرشه وفناء بعض األجس  ال بدَّ   هحمال ألنَّ 

  . ة والنارنَّ ال يفني اجلاىلٰ  تعاهللا  اإلمجاع عٰىل أنَّ   لسايرها، وقد انعقد

خلقهام يف هذا الوقت    :أليب هاشم  مونوقال اآلخرون وهم املتقدِّ 

 يف فعله وال يقع منه الفساد. عبث ال معنٰى له، واهللا تعاٰىل ال يعبث

*   *   * 

 ): هـ٤١٣(ت تصحيح اعتقادات اإلماميَّة/ الشيخ املفيد 

 : ة والنارفصل: يف اجلنَّ ]] ١١٦[[ص /

 . ا دار البقاءة أهنَّ  اجلنَّا يفاعتقادن :جعفرل أبو اق 

املفيد   الشيخ  اجلنَّقال  دخلها  :  من  يلحق  ال  النعيم  دار  ة 

ملن عرفه   وال يلحقهم فيها لغوب، وجعلها اهللا سبحانه داراً  نصب

[ونعيمها والس  وعبده،  له،  انقطاع  ال  عٰىل  دائم]  فيها  اكنون 

 أرضب:

تعا هللا  أخلص  من  فذلك  ىلٰ فمنهم:  ع،  يدخلها  أمان    ىلٰ الذي 

 تعاٰىل.  من عذاب اهللا

عمله   خلط  من  السيِّ الصالح  ومنهم:  كأنْ بأعامله  ف  سوِّ يُ   ئة 

ة قبل ذلك، فلحقه خوف من العقاب يف  منها التوبة، فاخرتمته املنيَّ 

ة بعد [عفو  اجلنَّسكن    عاجله دون آجله، ثمّ   عاجله وآجله، أو يف

 اهللا أو عقابه]. 

ف منه  ري عمل سليه بغعلل يتفضَّ  ومنهم: من] ]١١٧[[ص /

الولدان الدنيا، وهم  تعاٰىل ترصُّ املخلَّ   يف  اهللا  الذين جعل  فهم  دون 

عليهم    فهم مشاقٌّ وليس يف ترصُّ ،  للعاملني  ة ثواباً حلوائج أهل اجلنَّ

فهم يف حوائج  بترصُّ   راملسا  م مطبوعون إذ ذاك عىلٰ وال كلفة، ألهنَّ 

 املؤمنني. 

اجلنَّأه  وثواب االلتل  [ة  واملباملآذاذ  واملناظر  كل  شارب] 

دركون ا يطبعون عٰىل امليل إليه، ويُ هم ممَّ دركه حواسُّ تُ   واملناكح وما

به بالظفر  يلتذُّ اجلنَّ  وليس يف  ،مرادهم  من  البرش  من  مأكل    ة  بغري 

 من امللذوذات. دركه احلواسُّ ومرشب وما تُ 

يزوقول   أنَّ من  اجلنَّ  عم:  برشاً يف  والتقد  تذُّ يل  ة   يسبالتسبيح 

دون شاذٌّ لرش وا  األكل  من  قول  اإل   ب،  دين  وهو عن  سالم، 

النصارٰى  مذهب  من  زعموا  مأخوذ  الدنيا   أنَّ   الذين  يف  املطيعني 

 . يرشبون وال ينكحون ة مالئكة ال يطعمون واليصريون يف اجلنَّ

ب العاملني  كتابه بام رغَّ وقد أكذب اهللا سبحانه هذا القول يف  

 فقال تعاٰىل:  ح،  األكل والرشب والنكا  من  فيه
ُ
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اجلنَّ أثبت يف  من  يأكلون  فكيف استجاز  البرش ال  من  طائفة  ة 

يرشبون به    نومويتنعَّ   وال  األعاخلبام  من  يتأملَّ لق  وكتاب امل  ون، 

د يف  قلَّ   عٰىل خالفه، لوال أنْ   مجاعواإل  ،ذلك   شاهد بضدِّ اهللا تعاىلٰ 

 موضوع؟!   حديث ذلك من ال جيوز تقليده أو عمل عىلٰ 

يدخلها وأمَّ  وقد  سبحانه،  اهللا  جهل  من]  [دار  فهي  النار  ا 

من أنَّ   بعض  غري  تعاٰىل،  اهللا]  [بمعصية  العرفه  ُخي ه  فلَّ   بل يهاد   ،

 كافرون.ال خيلد فيها إالَّ املقيم، وليس  النعيم خيرج منها إىلٰ 
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لنار  ذكر اخللود يف ا  نآية تتضمَّ   ]. وكلُّ ٣٧و  ٣٦ائدة:  ملا[آليتان  ا

املعرفةفإنَّ  أهل  دون  الكفار  يف  هي  تعاىلٰ   ام  العقول   ،باهللا  بدالئل 

واإل املشهور  الظاهر  واخلرب  املسطور  والرأي    مجاعوالكتاب 

 السابق ألهل البدع من أصحاب الوعيد.

 *   *   * 

الرازيَّ واب (ج  )/١(ج  رسائل  ال املسائل  السيِّد املرتٰىض ات   ة)/ 

 ):هـ٤٣٦(ت 

عرش]]  ١٣٢  [[ص/ اخلامسة  اجلنَّ :  املسألة  العبد  ة [دخول 

 :باستحقاقه]

 ل اهللا تبارك وتعاٰىل؟  ة بعمله، أو بتفضُّ العبد يدخل اجلنَّ

 .ة كاحلرِّ ة باستحقاقه اجلنَّاجلواب: العبد يدخل اجلنَّ

*   *   * 

 ): هـ٦٧٢(ت ين الطويس الدِّ  نصري /دااالعتقجتريد 

،  ة والنار خملوقتان اآلناجلنَّ  عٰىل أنَّ   ع دلَّ والسم]]  ٣٠٩[[ص  

 لة.واملعارضات متأوَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت ابن ميثم البحراين  /قواعد املرام

ة ا اجلنَّمَّ أ ة والنار خملوقتان:  اجلنَّ  البحث الثامن:]  ]١٦٧ص  [[

تعاىلٰ     :فلقوله 
ُ
 ِعد� أ

ْ
مُ   ت

ْ
عمران:    �ت�ِقَ�  �ِل   وكلُّ   ،] ١٣٣[آل 

  : صفتها  ا النار فلقوله تعاٰىل يفمَّ أ ة موجودة، وعدود موجود فاجلنَّم

 
َ

�
ْ
 �ِل

ْ
ت

�
ِعد

ُ
 .]١٣١[آل عمران:  �فِِر�َن أ

ال ينقطع    نْ أ ا لو كانت موجودة لوجب  من منع من ذلك بأهنَّ   احتجَّ 

لكنَّ موج نعيمها  فليست  ينقطع  املالزمة مَّ أ .  ودة ه  تعاىلٰ فلقول   : ا    : ه 

 َه
ُ
ل
ُ
�

ُ
 أ

َ
د هَ اِئٌم  ا 

�
بطالن  ]  ] ١٦٨ص  [[ /   ا مَّ أ و   ، ] ٣٥د:  [الرع   ا َوِظل

ٍء هَ   : الالزم فلقوله تعاىلٰ  ْ َ
� 

� ُ
َههُ �

ْ
 وَج

�
 إِال

ٌ
  . ] ٨٨صص:  [القَ   ا�ِك

دوام   ومحل  املالزمة،  منع  وظلِّ كُ أُ اجلواب:  دوامها لها  عٰىل  ها 

 توفيق.لاوباهللا  ،فني هلا لَّ ملكبعد وجودها ودخول ا

*   *   * 

مة احليلِّ الع /معارج الفهم  ):هـ٧٢٦   (تالَّ

 يف خلق اجلنَّة والنار: ]]٤٨٨[[ص 

واجلُ  األشاعرة  فقالت  اجلنَّ بَّ واختلفوا:  احلسني:  وأبو  ة ائي 

اآلن  خملوقتان  احلقُّ   ، والنار  وعبد   . وهو  هاشم  أبو  ومنعه 

  ار.اجلبَّ 

�ِ لنا:    
ْ

ت ِعد�
ُ
مُ أ

ْ
ع  �ِقَ�  ت� ل    ،]١٣٣مران:  [آل 

ْ
ت ِعد�

ُ
أ

 
َ

�
ْ
الثبوت،   ،]٢٤[البقرة:    �فِِر�َن  �ِل يف  رصيح  واإلعداد 

رَ  : ولقوله
ْ
خ

ُ
 أ

ً
ة
َ
 َرآهُ نَْزل

ْ
د

َ
ق
َ
 . ة آدمولقصَّ  ،]١٣[النجم:  �ٰى َول

أهنَّ حجَّ  كانت  تهام:  لو  هَ لقوله:    هتلك ا  ٍء  ْ َ
�  

� ُ
� 

ٌ
  ا�ِك

هَ :  لقوله   اً يض أ و ].  ٨٨  صص: [القَ 
ُ
ل
ُ
�

ُ
أي    ]، ٣٥[الرعد:    اِئمٌ دَ   ا أ

ر اوَ مَ َعرُْضَها ا�س� ولقوله:    . مأكوهلا 
َ ْ
  ، ] ١٣٣  عمران:   [آل   ُض اُت َواأل

كانت يف حيِّ إنَّ و وإالَّ ام تكون لو  فائدة يف  وألنَّ   .خلتادت  زمها  ه ال 

 وجودها وال انتفاع هبا. 

  مستفاداً   ونهاملراد من اهلالك ك   أنَّ   :اجلوابو  ]]٤٨٩[[ص  /

يُ امل  الدوام حمال، ألنَّ   لكنَّ   ،مناسلَّ   .بذاته  هوف  ،هغري  من  ىٰ فأكول 

 نيت أحدث مثلها. ام فُ له، فاملراد كلَّ تناو عند

املراد بقدر عرض الساموات واألرض، وجاز    أنَّ   :وعن الثاين

 تكون خارجة.  أنْ 

 ة.ه قد يكون فيه مصلحة خفيَّ أنَّ  :وعن الثالث

دلَّ  ا   عىلٰ   والسمع  وثبوت  وتطواحلسا  امليزانلرصاط  ر  ياب 

 . فواقع ،الكتب، وهو ممكن

*   *   * 

مة احليلِّ  /مناهج اليقني   ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

[٤٢٢[[ص   اجلُ ]  ٢٣٢/٨]]  قال  احلسني بَّ مسألة:  وأبو  ائي 

القايض م وشة والنار خملوقتان اآلن، وقال أبو هاواألشعري: اجلنَّ

 . اآلن تنيار: ليستا خملوق عبد اجلبَّ 

هواألوَّ  ال  تعاٰىل:حلقُّ و  لقوله   ،    �َِق
�
ُمت

ْ
�ِل  

ْ
ت

�
ِعد

ُ
  �أ

   ،]١٣٣عمران:   [آل
َ

�
ْ
�ِل  

ْ
ت ِعد�

ُ
 ]،٢٤[البقرة:    �فِِر�َن  أ

يْهَ   واإلعداد حقيقة يف الوجود، وقوله تعاٰىل:
َ
 َعل

َ
ْعَرُضون

ُ
ا ا��اُر �

 
ُ
اَعة وُم ا�س�

ُ
ق
َ
ُدو�ا وََعِشي�ا َو�َْوَم �

ُ
 . ]٤٦: افر[غ غ

لو  لعُ ]]  ٤٢٣[[ص  /  قالوا:  تعاىلٰ مَ دِ كانت  لقوله   :  ت، 
� ُ

�

ءٍ  ْ َ
وَ هَ   �  

�
إِال  

ٌ
َههُ ا�ِك

ْ
لقوله:  ،]٨٨صص:  [القَ   ج هَ   وليس 

ُ
ل
ُ
�

ُ
ا أ

مَ   ولقوله:  ]،٣٥[الرعد:    ائِمٌ دَ  ا�س� رُض اوَ َعرُْضَها 
َ ْ
َواأل  اُت 

عمران:   وإنَّ ]١٣٣[آل  حيِّ ،  يف  كانت  لو  يكون   عدمول  ،زمهاام 

 فائدهتام اآلن. 

اجلوااو عن  من    :لألوَّ ب  الوجود  استفادة  اهلالك  من  املراد 

 . فهو بذاته هالك ،الغري



 ١٩٧  ........................................................................................................... اجلهميَّة) ١٣١/ ( اجليم حرف 

الثاين السام  أنَّ   :وعن  عرض  بقدر  واألرضاملراد   ،وات 

 . ]عنهام[وتكون خارجة 

 ة.فيه مصلحة خفيَّ  أنَّ  :وعن الثالث

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /اللوامع اإلهليَّة

 والبحث فيهام يف مقامني: ة والنار،نَّاجل :لاألوَّ  ]]٤٢٢[[ص 

  ، م من عموم قدرته تعاىلٰ تقدَّ ملا    ذلك،   ام، احلقُّ ل: يف إمكاهناألوَّ 

ا  ام لو أمكنا لكانا إمَّ ني بأهنَّ ونفاه احلكامء حمتجِّ   .وإلخبار الصادق به 

العامل  هذا  غريه.  ،يف  إمَّ واألوَّ   أو  فلكياته ل  لزم  وإالَّ   ،ل باط  وهو   ،ا   

ا وخمالطتها  النخرا جواز  عليها  ]]  ٤٢٣ /[[ص   للفاسدات. ق 

أنَّ  ووبيانه:  اجلنَّه  بأهنَّ صف  بأهنَّ ة  والنار  األهنار،  حتتها  من  جتري  ا  ا 

طبقات  تعاٰىل:  ،ذات  ُمنَ   لقوله 
ْ
ا�  

�
ِمَن  إِن ِل 

َ
ْسف

َ ْ
األ رِْك  ا��  �ِ افِِقَ� 

باط ]،  ١٤٥[النساء:    ا��ارِ  عندهم تقرَّ   ا مل  ، لوالالزم  أو    .ر 

 م. دَّ  لزم التناسخ، وهو باطل بام تق وإالَّ  ، أيضاً  ه، وهو باطل اتيَّ عنرص 

ة  اجلنَّ  فإنَّ   م من استحالة عامل آخر، وأيضاً دَّ اطل بام تقب  والثاين

تولُّ  تقتيض  تقتيض  والنار  أبوين،  من  توالد  غري  من  األشخاص  د 

 دوام احلياة مع االحرتاق، وكالمها باطل.

ة  ذا العامل؟ فاجلنَّوهنام يف هال جيوز ك   مَ ـل: لِ عن األوَّ واب  واجل

فلكيَّ  أهنَّ يف  ورد  كام  الساته،  السامء  يف  تعاٰىل:  ،ابعةا  دَ   لقوله 
ْ
ِعن

 ٰ
َ

تَ�
ْ
ُمن

ْ
َرةِ ا�

ْ
هَ   �  ِسد دَ

ْ
وَ ِعن

ْ
َمأ

ْ
 ا�

ُ
]،  ١٥و  ١٤[النجم:    �ٰى  ا َجن�ة

اجلنَّولقوله   «سقف  الرمحن»:  عرش  ا  ،ة    لفلك والعرش 

اخل  .الثامن ممنوعوامتناع  أُ   لبنائه  ،رق  فاسدةعٰىل   وألنَّ   .صول 

إنْ أدلَّ  عليه  فإهنَّ صحَّ   تكم  تتمُّ ت  املح  ا  يف  دَّ يف  والنار  غري،  ال  د 

 ا حتت األرضني السفٰىل.اته كام ورد أهنَّ عنرصيَّ 

تقدَّ  وهنا   م بطالنه: ردُّ والتناسخ الذي  مبتدأ،  بدن  إٰىل  النفس 

كذلك ه  ،ليس  ردُّ بل  بدهنا    و  إٰىل  املؤلَّ   ،املعادالنفس  من   ف أو 

 ة، وفرق بينهام. األجزاء األصليَّ 

لِ   ،مناسلَّ  يف  ال  مَ ـلكن  حصوهلام  ت  جيوز  وقد  آخر؟  م  قدَّ عامل 

وإنْ  إمكانه،  فلِ لِّ ُس   بيان  عدمه  وعامل   مَ م  العامل  هذا  كون  جيوز  ال 

 ة والنار مركوزين يف ثخن كرة أعظم منهام؟ اجلنَّ

الث بد استبعاه جمرَّ بأنَّ اين  وعن  تقدَّ د، وهو  بام  عموم    منم  اطل 

الذاتيَّ  والتوالدالقدرة  آدم    ة،  يف  كام  مع وا،  ممكن  إلحراق 

إىلٰ   ،ممكن  احلياة اجلسم  استحالة  أجزاء ]]  ٤٢٤/[[ص    جلواز 

 السند يشهد بإمكانه. تعاٰىل وهكذا، مع أنَّ اهللا ة ثّم يعيدها ناريَّ 

أهنَّ  خملوق الثاين:  أمَّ تان  ام  اجلنَّاآلن.  تعاٰىل:  ،ةا  وََجن�ٍة    فلقوله 

مَ َعرُْضَها   ُمت�قِ اوَ ا�س�
ْ
�ِل  

ْ
ت ِعد�

ُ
أ رُض 

َ ْ
َواأل   �َ�  اُت 

بعرضهامشبَّ ،  ]١٣٣ ان:عمر [آل عرضها  اجلنَّوإالَّ   ،ه  كون  لزم  ة   

أُ   .نفس الساموات واألرض آية  تعاٰىل يف  َعْرِض    خرٰى:ولقوله 
َ
ك

مَ  ع]،  ٢١:  [احلديد  اءِ ا�س� تعاٰىل  أخرب  وتعقُّ إن  ثّم  بها  عدادها 

املايض واقعةبلفظ  اآلن  فتكون  تعاىلٰ وإالَّ   ،،  عليه  الكذب  لزم    .  

عوإلس وخروجه  آدم  وأمَّ كان  تعاٰىل:نها.  فلقوله  النار     ا 
ْ

ت ِعد�
ُ
أ

 
َ

�
ْ
 والتقرير كام سبق. ]، ٢٤[البقرة:  �فِِر�َن �ِل

 وإالَّ   ،نودمها اآل ن وجار مومنع أبو هاشم والقايض عبد اجلبَّ 

هالكتنيكانل تعاٰىل:  ،تا     لقوله 
� ُ

هَ   � ٍء  ْ َ
َههُ �

ْ
وَج  

�
إِال  

ٌ
 ا�ِك

الث]،  ٨٨[القصص:   باطللكن  هَ   تعاٰىل:لقوله    ،اين 
ُ
ل
ُ
�

ُ
دَ أ ائٌِم  ا 

هَ 
�
 .]٣٥[الرعد:  اَوِظل

تقدَّ  سلَّ واجلواب:  اهلالك.  معنٰى  أنَّ م  لكنَّ  منا  العدم،  ه  املراد 

  ، ام األكل ممنوع الظاهركن دومنا لة. سلَّ دلَّ األ  بني   مجعاً   ،خمصوص

ء منها يشام فنٰى  ه كلَّ ، بل املراد أنَّ يفنٰى باألكل رضورةً   أكولامل  ألنَّ 

 ة طرفة عني. ايف ذلك عدم اجلنَّيبه مثله، فال ينحدث عق

*   *   * 

١٣١ - ا:  

 ):هـ٢٦٠اإليضاح/ الفضل بن شاذان (ت 

 ة: ميَّ هأقاويل اجل]] ٤[[ص 

اجلهم يق  ةيَّ فمنهم  يفاهللا    نَّ إولون:  الذين  يف   ال  وال    السامء 

] وال  وال أين وال حيث [وال حدٌّ ]]  ٥/[[ص    األرض وال بينهام،

هناية وال  عرض  وال  قرص  وال  فهو  نَّ إويقولون:    ،طول  هواء،  ه 

يف معهم  داخل  كدخيش  كلِّ   عندهم  ال  اليشء  يفول  ء  اليش  ء 

كلِّ  من  اليشاليش  كخروجال    ءيش  وخارج  من  عندهم    ،ءء  فهو 

 ،واروح عٰىل معناهم الذي وصفوا وتومهَّ   يذ  كلِّ   داخل فيهم ويف

الناس   عٰىل  يوجبون  أنفسهم كام  عند  ما   نْ أ فيجب عليهم  يعبدوا 

 روح من اهلواء. يذ كلِّ  هو فيهم وما يف

بمنكر والوال يقرُّ   وال بميزان وال  نكري وال بعذاب القرب  ون 

ويرصاط تُ ذإ  قولون:،  قمت  شيئاً تتوهَّ فال    صيلِّ ا  فم  ت تومهَّ   نْ إ؛ 

ء ثّم يصفونه  اجلملة ليس كمثله يش  فقد كفرت، ويقولون يف  شيئاً 

ال يش وصفة  العدم  يتحرَّ بصفة  يزول وال  ويقولون: ال  ك وال  ء، 

[يتكلَّ  ينهٰى  وال  يأمر  وال  خنَّ إم  خيلق  وينهٰى] يتكلَّ   لقاً ام  ويأمر    ، م 

بمنزل  )هثناؤ  جلَّ (فهو   املو عندهم  أهنَّ ويزعمو   ،اتة  يكفرون  ن  م 



 جهنَّم) ١٣٢/ ( اجليم حرف   ............................................................................................................ ١٩٨

[ل با ملوسٰى  قال   ذي 
َ

َر��ك نَا 
َ
أ  

�
يعبدونه، وال  ]،  ١٢[طه:    إِ� فال 

ملوسٰى]  قال  الذي  عَ :  يعبدون 
ْ
ال رَب�  اُهللا  نَا 

َ
أ  

�
ِم�َ إِ�

َ
  ا�

 ، [والذي قال ملوسٰى:  ] ٣٠ صص: [القَ 
�
   ِ� إِن

َ
نَا اُهللا ال

َ
 أ

�
نَ    إَِ� إِال

َ
ا  أ

 �ِ
ْ
بُد

ْ
ا�

َ
ا  ] ويكفرون]١٤  طه: [  ف   ، م موسٰى تكليامً لذي كلَّ بعبادة 

  ء، ويقولون: يش  ء وال هو حتت كلِّ يش  ويقولون: ليس هو فوق كلِّ 

 رض. ٰىل األإ امها يَّ إ امء كبسطك  ٰىل السإ الدعاء   بسطك يديك يف 

*   *   * 

١٣٢  - :  

 ):هـ٤٦٠الطويس (ت  )/ الشيخ٨ التبيان (ج

 اَهللا ٰىل:  [أي بقوله تعا  كلقوم بذ   واستدلَّ   ]]٣٦٣[ص  [
�
إِن

 
َ

�
ْ
ال َعَن 

َ
  ل

ً
َسِع�ا ُهْم 

َ
� َعد� 

َ
َوأ ِ�يهَ خَ   �فِِر�َن  يَن   اِ�ِ

َ
 ال

ً
بَدا

َ
أ   ا 

َ
ُدون ِ

َ
� 

 
َ

  َوِ��ا َوال
ً
ا خملوقة  عٰىل النار أهنَّ ]]  ٦٦و  ٦٥[األحزاب:    � نَِص�ا

 ه. وهذا ضعيف، ألنَّ اد� ون معما ال يكون خملوقًا ال يك  نَّ اآلن، أل 

أنْ  امل  جيوز  معدَّ اجلنَّ  نَّ أ راد  يكون  والنار  كائنتان ال  ة  تان يف احلكم 

 ذلك.  حمالة، فال يمكن االعتامد عىلٰ 

*   *   * 

  اا ادة: - ١٣٣

مة احليلِّ  /تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 :ة دجرَّ يف أحكام اجلواهر امل :لثالفصل الثا]] ١٢٣[[ص /

 : وفيه [عرشة] مباحث

ا  )لفا( أكثر  الوجود وإالَّ   ، منيملتكلِّ نفاها  واجب  لشاركت   

ذاته يف  غلط  .تعاٰىل  الثبوتيَّ   فإنَّ   ،وهو  الصفات  يف  ال  املساواة  ة 

 ة؟ تقتيض املساواة يف الذات فكيف السلبيَّ 

 ة ثبوهتا ضعيفة.نعم أدلَّ 

فاستدلُّ أمَّ  النفس،  ثبوهتاا  عٰىل  م  بأنَّ   :وا  غري    علوماتهنا 

كو المنقسمة  والاجب  والوحدة  غري    ،نقطةوجود  هبا  فالعلم 

وإالَّ  إمَّ منقسم،  فجزؤه  أنْ   علامً   ا  فيتساوٰى   بكلِّ   يكون  املعلوم 

البسيط  اجلزء والكلُّ  فينقسم  ببعضه  أو  احلقيقة،  يكون    .يف  ال  أو 

إنْ علامً  االجتامع  فعند  فال  ،  زائد،  حيصل  علممل  غري  أو   .علم 

العلمفيكو  حيصل، هو  فاعل  فالرتكيب   .ن  فييف  ال  قابله  أو    . هه 

منقسم  فمحلُّ  غري  فإنْ وإالَّ   ،العلم  بكلِّ     من   قام  جزء  منه  جزء 

منقسم  غري  فرضناه  وقد  انقسم  األجزاء    وإنْ   ،العلم  ببعض  قام 

فيه الكالم  حمال�   وإنْ   .نقلنا  يكن  مل  منه  بيشء  يقم  جسم    فكلُّ   .مل 

 د.رَّ النفس يشء جم الذي هولم لعا فمحلُّ  .ين منقسموجسام

ضعيف،]]  ١٢٤  [[ص/ املتعلِّ   ألنَّ   وهو  يف  ق  التساوي 

املاهيَّ  يف  التساوي  يستلزم  ال  ألهنَّ باملعلوم  عن  ة،  خارجة  نسبة  ا 

الرتكيب   ،ةاملاهيَّ  انتفاء  حيصل  مل  االجتامع  عند  زائد  حصل  وإذا 

كلِّ  يف  لعوده  يلزم  ،بمركَّ   عنه،  انقسا  وال  املحلِّ من  ام  انقس  م 

يذهبالِّ احل كام  يف،  إليه  و  ون  والنقطة  ونمنع    .غريمهاالوحدة 

 انقسام اجلسم إٰىل ما ال يتناهٰى. 

فاستدلُّ وأمَّ  العقل  بأنَّ ا  عليه:  عنه وا  يصدر  ال  بسيط،  تعاٰىل  ه 

المتناع   ةً وال مادَّ   ،بهلرتكُّ   يكون جسامً   وال جيوز أنْ   ،أكثر من واحد

  تها عن عليَّ فا  يف   كانت مستغنيةً وإالَّ   ، وال صورةً اعالً كون القابل ف

 الستغنت وإالَّ   وال نفساً   ،يف وجودها عنها   مستغنيةً   ة، فتكوناملادَّ 

 عن البدن.

إلمكان صدور أكثر من واحد عن البسيط عٰىل   ،وهو ضعيف

تقدَّ  املوَج   .مما  يف  هذا  أمَّ ثّم  فالب،  املختار  تركُّ   .ا  ب  ونمنع 

 .مكام تقدَّ   الً يكون فاع  از أنْ ابل جوالق  .يوىلٰ طلنا اهلوقد أب  .اجلسم

باالسلَّ  لكن  ممنا،  أو  أنْ   ،ممنوع  طلقاً ستقبال  جاز  الصورة    وكذا 

 وكذا النفس. ،طة بذاهتاتكون متوسِّ 

عٰىل  امَّ ـل  )ب( برهان  يقم  ومل  الناطقة  النفس  دليل  أبطلنا   

فإنْ  باجلواز،  القول  بقي  امل  استحالتها  فاإلنسان  هبا  هو  كلَّ قلنا  ف 

و أصليَّ إالَّ هي،  أجزاء  فهو  ال  البدن  هذا  يف  ا يتطرَّ   ة  إليها   لتغريُّ ق 

أوَّ وال من  باقية  الفناء،  العمر    آخره.إل  والتنمية    ٰىل  والتغذية 

 ل يف األجزاء الفاضلة.والتحلُّ 

أهنَّ   )ج(]]  ١٢٥[[ص  / يف  النفس  مثبتو  واحدة  اختلف  ا 

ال  ،بالنوع األوَّ   .أو  عٰىل  التِّ فبعضهم  حدٍّ فاقها  ل،  وهو   .يف 

الت  ،ضعيف راإذ  التصوُّ حديد  إٰىل  ا  .رجع  عٰىل    ، لثاينوبعضهم 

اختالف  من  يلزم  وال  وضّدمها،  والرمحة  الذكاء  يف  الختالفها 

 ة. الصفات اختالف املاهيَّ 

إنْ   ) د( ألنَّ   النفس  األوائل،  أكثر  وعليه  حادثة.  فهي  هبا    قلنا 

سابقةً  كانت  فلو  بالرضورة،  حادثة  إمَّ لكان   عليها  األبدان  ا  ت 

كث  ،واحدة  وأو  أ رية،  باطالن.  األوَّ مَّ القسامن  فأل ا  إنْ هنَّ ل،  بقيت    ا 

التعلُّ  بعد  احتَّ واحدة  البرشيَّ ق  األشخاص  وهو  دت  بالشخص،  ة 

، إذ املنقسم هو اجلسم.  رت كانت جسامً تكثَّ   باطل بالرضورة، وإنْ 

  .  النوع ها يف اد حتِّ ات واللوازم، ال رها بالذاتيَّ فالمتناع تكثُّ   ،ا الثاين وأمَّ 

ألنَّ وبالعوا جزئيَّ   رض،  بعض  دون   ات اختصاص  بعارض    النوع 

 ة. ة النفس البدن، فقبله ال مادَّ ة، ومادَّ ام هو بسبب املادَّ غريه إنَّ 
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أمَّ   )هـ( باطل.  إنْ التناسخ  النفس  حلدوث  فظاهر،  عندنا    ا 

وأمَّ  فألنَّ أثبتناها.  األوائل،  أكثر  [عند]  إٰىل    ا  ينتهي  دأ مباحلادث 

الفيضديم  ق  إواحل  ،عاّم  ا نَّ دوث  استعداد  بواسطة  هو  لقابل، ام 

فلو    ،قة بهفحدوثه يوجب فيضان نفس متعلِّ   ،فس البدنوقابل الن

نفس   إليه  وهو أُ انتقلت  واحد،  بدن  عٰىل  نفسان  اجتمع  خرٰى 

 حمال. 

وإالَّ   ) و ( البدن،  بفناء  تفنٰى  ال  النفس  األوائل  لكان عند   

ون فس، المتناع ك ، وليس هو الن املحلِّ   إىلٰ   إمكان العدم مفتقراً 

حمال�  اجتامع ]  ] ١٢٦/[[ص    مكان إل   اليشء  لوجوب  عدمه، 

بدَّ  واملقبول، فال  املادَّ   القابل  مادّ من يشء آخر هو  فتكون  ة، يَّ ة، 

جسامً  حملٍّ فتكون  إٰىل  اإلمكان  افتقار  ونمنع  لكنَّ سلَّ   . .   منا، 

حيلُّ  فال  القابل  صفة  غريه،  القبول  اإلمكان الَّ وإ   يف  نفي  لزم   

ماّديَّ   .لقاً مط  كوهنا  من  يلزم  جسامً وال  كوهنا  خ ة   اً صوص، 

أهنَّ  فصل، وعندكم  هلا  فتكون  اجلوهر،  جنس  حتت  مندرجة  ا 

  بة.فتكون مركَّ 

ات فمنع األوائل  ا اجلزئيَّ ات بذاهتا، أمَّ درك الكّليَّ النفس تُ   )ز(

إالَّ  اجلسامنيَّ منه  القوٰى  بواسطة  فإنَّ   إة،  مربَّ ختيَّ ذا  ا    حاً جمنَّ   عاً لنا 

بدَّ بمربَّ  فال  بينه  عني  مائز  بالذاتيَّ من  وليس  واللوازم  ام،  ات 

نوعاً لتس بالعوارض  اوهيام  لفرضهام    ،وال  اخلارج  يف  وليس 

 ونمنع احلرص.  .ني ذهنًا  مغايرة املحلَّ تني، فليس إالَّ ذهنيَّ 

 اسة باطنة، وهي مخس:أثبت األوائل قوٰى حسَّ  )ح(

واملشرت  احلسُّ  قوَّ ك،  مرتَّ هي  مقدَّ يف  بةة  األوَّ   البطن  من م  ل 

صاحب   ، للحكم بأنَّ ما أدركته  حلواسِّ ي إليها مجيع ا دِّ ؤالدماغ، يُ 

القوَّ  وحدة  فلوال  الطعم.  هذا  صاحب  هو  اللون  أمكن هذا  ملا  ة 

قض  نتَ ويُ   .احلكم للنفس باعتبار احلواسِّ   هذا احلكم. ويبطل: بأنَّ 

 . زئيِّ  اجلىلٰ ع باحلكم بالكّيلِّ 

وهو احلسِّ   واخليال،  مدرِ   خزانة  ال  حافظ  وهو    ك، املشرتك، 

ة. ثّم احلفظ يَّ ملاء وال يوجب الكلّ افظ والقابل، كاللمغايرة بني احل

 ة الواحدة. صف هبام القوَّ فيه من القبول فيتَّ  ال بدَّ 

وتُ واملتخيِّ  املفكِّ سمَّ لة،  الرتكيبٰى  وشأهنا  باعتبارين،  لكن   رة 

ذلك  لتحليل. او]]  ١٢٧[[ص  / املدرِ قوٰى لل  وليس  ألنَّ    كة، 

علَّ  يكون  ال  ب  ألمرين.ة  الواحد  يستدعي الترصُّ   أنَّ ويبطل:  ف 

وهي مدرِ والومهيَّ   .العلم املعاين اجلزئيَّ ة  والعداوة كة  كالصداقة  ة، 

البرشيَّ   تني.اجلزئيَّ  األفعال  مغايرة وأكثر  وهي  إليها،  مستندة  ة 

يُ  ال  التي  املللقوٰى  ال  عاين،درك  تُ وللنفس  ال  ات  اجلزئيَّ ك  در تي 

بأنَّ  ويبطل:  املت  بذاهتا.  الشخصعلِّ العداوة  هبذا  تُ   قة  إالَّ عقَ ال    ل 

 ك هلام واحد. قة به، فاملدرِ متعلِّ 

الوهم خزانة  وهي  متذكِّ سمَّ ويُ   ،واحلافظة،  لقوَّ ٰى  عٰىل  رة،  هتا 

 االسرتجاع بعد الغيبوبة، والكالم فيه كاخليال.

 :ث قوٰى ة ثال للنفس النباتيَّ وائل أثبت األ )ط(

قوَّ  وهي  حتيل  الغاذية،  املغتذي،  يف  حالة  مشاهبة  إٰىل  ه الغذاء 

 ل. يتحلَّ ليخلف بدل ما 

تناسب طبيعي   والنامية، وهي التي تزيد يف أقطار اجلسم عٰىل 

 ليبلغ إٰىل متام النشو. 

جزءاً واملولِّ  تفصل  التي  وهي  األخري    دة،  اهلضم  فضل  من 

 ة من مشيجه.قوَّ تودعه للمغتذي و

ٰى  ه حتَّ ختدمها أربع قوٰى: اجلاذبة للغذاء، واملاسكة ل  اذيةفالغ

 .الدافعةاهلاضمة، وهتضمه، 

مور ثالثة: حتصيل اخللط  بأُ   وفعل الغاذية يتمُّ ]]  ١٢٨[[ص  /

بالقوَّ  للمغتذي  جزءاً   ،ةاملشابه  يف   وتصيريه  به  وتشبيهه  للعضو، 

الرط  انتقصت  فإذا  ولونه،  القوامه  سنِّ غريزيَّ وبة  بعد  ف  وقوال  ة 

 .اة وبطل عملهت، فانطفت احلرارة الغريزيَّ انحلَّ 

بأنَّ  والباقي،    ويشكل:  الزائل  جمموع  ليس  البدل  إٰىل  املحتاج 

وال جمموع   ،وال الزائل وحده  ،ه غري موجود بعد زوال الزائلألنَّ 

اآليت وال  واآليت،  إنْ   ،الباقي  مساوٍ   بل  وهو  فالباقي،  يت،  لآل  كان 

يصحُّ فال التفريق    وألنَّ   .إليهاحتياجه      توجب  الغذاء  مداخلة 

وليس الصورة   ،من بقاء يشء فيه بدَّ ا الباقي فال مَّ املوجب لألمل. وأ 

املادَّ  دائامً   ألنَّ   ،ةوال  التحلُّ   البدن  من يف  أوٰىل  البعض  وليس  ل، 

 .إحداثاً  الباقي، فيكون النموُّ 

حاكمةوأمَّ  فالرضورة  املصّورة،  اسناإب  ا  خمتلفة لتشكُّ د  الت 

إٰىل   الغريبة  قوَّ واألعضاء  إٰىل  ال  خمتار،  حسَّ فاعل  ال  وال    ة  هلا 

 إدراك.

واجلنُّ   )ي( عٰىل    املالئكة  قادرة  لطيفة  أجسام  والشياطني 

دات هي ة جمرَّ الت املختلفة. وأثبت األوائل النفوس الفلكيَّ التشكُّ 

ن  كانت لطيفة مل تك  إنْ ا  هنَّ ، ألاملالئكة. وأنكر أوائل املعتزلة اجلنَّ 

هدها.  نشا وجب أنْ  كانت كثيفةً  وإنْ  ،عٰىل يشء من األفعال قادرةً 

 ة.افيَّ ون لطيفة بمعنٰى الشفَّ تك نْ مل أ تَ وُحي 

*   *   * 
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١٣٤  - :ا  

 ):هـ٤١٣ة/ الشيخ املفيد (ت النكت االعتقاديَّ 

حدُّ   فإنْ   ]]١٧[[ص   ما  حدُّ   قيل:  وما  العرض؟   اجلوهر 

 ز.يف املتحيّ  عرض هو احلالُّ والز، اجلوهر هو املتحيّ جلواب: فا

حدُّ   فإنْ  ما  فاجلواب:    قيل:  يف  تاملاملتحيّز؟  احلاصل  هو  حيّز 

 ة بأنَّه هنا أو هناك لذاته. ز بحيث يشار إليه إشارة حّسيَّ حيِّ 

حدُّ   فإنْ  ما  احليِّ احليِّ   قيل:  فاجلواب:  عن  ز؟  عبارة  واملكان  ز 

 .األجسام باحلصول فيه ي تشغلهالبعد املفطور الذ

كق   فإنْ  الفرد  يل:  اجلوهر  أربعة:  فاجلواب:  اجلوهر؟  أقسام  م 

 .سموالسطح واجل واخلطُّ 

فإنْ ١٨[[ص  / حدُّ   ]]  ما  األربعة؟    كلِّ   قيل:  هذه  من  واحد 

حدُّ  القسمة يف   فاجلواب:  يقبل  املتحيّز الذي ال  الفرد هو  اجلوهر 

وحدُّ  اجلهات،  من  ا  اخلطِّ   جهة  ا  زملتحيّ هو  يقبل  يف الذي    لقسمة 

خاصَّ  يف    وحدُّ ة،  الطول  القسمة  يقبل  الذي  املتحيّز  هو  السطح 

خاصَّ  والعرض  وحدُّ الطول  يقبل  جلا  ة،  الذي  املتحيّز  هو  سم 

 القسمة يف الطول والعرض والعمق. 

الدليل    فإنْ  فاجلواب:  اجلواهر؟  حدوث  عٰىل  الدليل  ما  قيل: 

ا ال ختلو عن احل  احلوادث  ما ال خيلو عن    وكلُّ وادث،  عٰىل ذلك أهنَّ

 ث.فهو حاد

قيل: ما تعنون باحلوادث؟ فاجلواب: أربعة أشياء: احلركة    نْ إف

 ع واالفرتاق. امجتوالسكون واال

حدُّ   فإنْ  ما  حدُّ   كلِّ   قيل:  فاجلواب:  األربعة؟  من هذه   واحد 

السكون    احلركة حصول جوهر يف مكان عقيب مكان آخر، وحدُّ 

يف   جوهر  واحصول  واحدمكان  زمان  من  أكثر  وحدُّ حد   ، 

جوهر حصول  أنْ االجتامع  يمكن  ال  بحيث  مكانني  يف    ين 

وحدُّ  ثالث،  جوه  يتخلَّلهام  حصول  مكانني ن  رياالفرتاق  يف 

 يتخلَّلهام ثالث.  بحيث يمكن أنْ 

حادثة؟    فإنْ  األربعة  األُمور  هذه  أنَّ  عٰىل  الدليل  ما  قيل: 

عٰىل  ١٩[[ص  / الدليل  فاجلواب:  أهنَّ ]]  ال ذلك  والقديم  ُتعَدم    ا 

 ُيعَدم فتكون حادثة.

الدل   قيل:   فإنْ  احلوادث؟  ما  عن هذه  خيلو  ال  اجلوهر  أنَّ  عٰىل  يل 

كان البثاً    ذلك أنَّ اجلوهر ال بدَّ له من مكان، فإنْ   عىلٰ فاجلواب: الدليل  

كًا، وإذا نسب إٰىل جوهر  كان منتقالً عنه كان متحرِّ   فيه كان ساكنًا، وإنْ 

  ع. فرتاق وإالَّ فهو االجتام ثالث فهو اال يتخلَّلهام    أمكن أنْ   ر فإنْ آخ 

فاجلواب:    فإنْ  األعراض؟  باقي  حدوث  عٰىل  الدليل  ما  قيل: 

ذ  عٰىل  إٰىل أ   لكالدليل  واملفتقر  احلادثة،  اجلواهر  إٰىل  تفتقر  ا  هنَّ

 احلادث حادث.

*   *   * 

 ):هـ٤١٣النكت يف مقّدمات األُصول/ الشيخ املفيد (ت 

فإنْ ٣٤]] [٢٨[[ص   ما   ]  تألَّفت   اجلوهر؟  قال:  ما  فقل: هو 

 م.منه األجسا

*   *   * 

 ): هـ٤١٣احلكايات يف خمالفة املعتزلة/ الشيخ املفيد (ت 

: إنَّ جواهر العاَمل وأعراضه  -بأمجعهم    - وقالوا    ]]٥٩ص  [[

بفاعل البتَّة)، ألنَّ اجلوهر جوهر   تعاٰىل (وال  مل تكن حقائقها باهللا 

 ود، وكذلك العرض.كام هو جوهر يف الوج العدم، يف

اهللا   إنَّ  قالوا:  عينثّم  وأحدث  اجلوهر،  بعد  خلق  وأوجده  ة، 

 العدم.

خيلقه   خلقه) (وهو قبل أنْ (  ٰى ]] فقيل هلم: ما معن٦٠[[ص  /

 جوهر كام هو حني خلقه)؟! 

 قالوا: معنٰى ذلك (أوجده)! 

ر، جود جوهقيل هلم: ما معنٰى قولكم: (أوجده) وهو قبل الو

 جود؟! كام هو يف حال الو

 جه من العدم إٰىل الوجود.قالوا: معنٰى ذلك أنَّه أحدثه وأخر

ومعناها لتني  األوَّ مثل  العبارة  هذه  هلم:  فام عنم  قيل  امها، 

إٰىل الوجود))؟!   الفائدة يف قولكم: (أحدثه، وأخرجه (من العدم 

واإلخراج جوهر، كام هو يف حال اإلح قبل اإلحداث  داث وهو 

 خراج؟! واإل

 العبارات،  يف مجيع ذلك، ومل يزيدوا عىلٰ عنٰى ُيعَقل  فلم يأتوا بم 

 ! زوحًا من االنقطاعواالنتقال من (حالة إٰىل حالة) ُأخرٰى، ن 

و(اإلحداث)  (اخللق)  يف  معقول  معنٰى  عنهم  ُيفَهم  ومل 

 ]] و(االخرتاع) مع مذهبهم يف اجلواهر واألعراض! ٦١[[ص /

ومن   برقلس  باهلوأصحاب  الطبيعة  دان  وقدم  من  يوٰىل  أعذر 

 كان هلم عذر!  هؤالء القوم، إنْ 

م يقولون: إنَّ    وال عذر للجميع فيام ارتكبوه من الضالل، ألهنَّ

ل العامل، وإنَّه مل يزل قديًام، وإنَّ اهللا تعاٰىل حمِدث له  أصو  اهليوٰىل ه

ثوبًا،  الغزل  من  والناسج  خامتًا،  السبيكة  من  الصائغ  حيدث    كام 

 ار من الشجرة لوحًا.والنجَّ 
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صنعه ما أحدث  ]] فأضافوا إٰىل الصانع األعيان، ل٦٢[[ص  /

 ات.فيها من التغريُّ 

إٰىل  ذ  امون من املعتزلة، ومن وافقهم فيوالبرصيُّ  كرناه، أضافوا 

ُحي  ومل  واألعراض،  اجلواهر  معنٰى  صِّ الفاعل  اإلضافة  باب  يف  لوا 

 يتعلَّق به.

اهليوٰىل،  م: أنَّه) قول أصحاب  لفريق عهذا الل (قول  ومن تأمَّ 

وإنْ  بعينه،  العامل،  أصل  قدم  معنٰى  التي    يف  العبارة  يف  أهله  فارق 

املناق  ومن  منه،  ُأولئك  ويسلم  اخللل،  لكشفهم    ت، ضايلحقها 

 القناع، وجممجة هؤالء للتموهيات.

*   *   * 

 ):هـ٤١٣أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد (ت 

 اهر: يف اجلوالقول  - ٨٢ ]]٩٥[[ص 

هي عندي  ت  اجلواهر  التي  وال  األجزاء  األجسام،  منها  تألَّف 

عىلٰ  كلِّ جيوز  أهل     القول  هذا  وعٰىل  االنقسام،  نفسه  يف  واحد 

كافَّ  سوٰى التوحيد  فيه ذَّ ُش   ة  وخيالف  االعتزال  أهل  من  اذ 

 .امدين إبراهيم بن سيار النظَّ امللحدون ومن املنتمني إٰىل املوحِّ 

 نها اختالف؟يهر أهي متجانسة أم ب  اجلواالقول يف - ٨٣

 ختتلف بام خيتلف يف  ها متجانسة، وإنَّاموأقول: إنَّ اجلواهر كلَّ 

 ن.دي هذا القول مجهور املوحِّ نفسه من األعراض، وعىلٰ 

القول يف اجلواهر، أهلا مساحة يف نفسها    -  ٨٤  ]]٩٦[[ص  /

 وأقدار؟ 

ز  له حيِّ  جله كاننفسه وحجم من أ أقول: إنَّ اجلوهر له قدر يف 

نٰى ما خرج عن حقيقته، وعٰىل هذا القول وبه فارق مع يف الوجود،

 هل التوحيد.أكثر أ 

 ز اجلواهر واألكوان: القول يف حيِّ  - ٨٥

كلَّ  إنَّ  حيِّ فلر  جوه  وأقول:  عن  ه  خيلو  ال  وإنَّه  الوجود،  يف  ز 

يُ  ما  أو  املحاذيات  بعض  يف  به  يكون  تقديقدِّ عرض  ذلك،  ره  ر 

ا القول أكثر   كونًا، وعٰىل هذيه بعض املتكلِّمنيمِّ سعرض يُ وهذا ال

 أهل التوحيد. 

 راض: ر وما يلزمها من األعالقول يف اجلواه - ٨٦

كلَّ  إنَّ  وي  أقول:  اجلوهر  ن  كوعرض يصحُّ حلوله يف اجلوهر 

حمتمالً لوجوده، فإنَّه ال خيلو منه أو ممَّا يعاقبه من األعراض، وهذا 

ال  مذهب القاسم  وأ أيب  عيلٍّ بلخي  أكثر  ومن  ائي  بَّ اجلُ   يب  قبلهام 

اجلُ  بن حمّمد  السالم  عبد  فيه  وأجاز خلّو ائي  بَّ املتكلِّمني، وخالف 

من  ذلك  ونحو  واألراييح  والطعوم  األلوان  من  اجلواهر 

 األعراض. 

 القول يف بقاء اجلواهر:  - ٨٧

وإهنَّ  البقاء  عليها  يصحُّ  ممَّا  اجلواهر  إنَّ  أوقاتأقول:  توجد  ًا  ا 

/[[ص  كثري تفنٰى  وال  عنها،  ]٩٧ة  البقاء  بارتفاع  إالَّ  العامل  من   [

وإليها يذهب أبو القاسم البلخي    دينوعٰىل هذه اجلملة أكثر املوحِّ 

ئي وابنه وبنو نوبخت  ابَّ وخيالف فيام ذكرناه من سبب فنائها، واجلُ 

اإلماميَّ  وإبراهمن  املقام،  هذا  يف  سبيلهم  سلك  ومن  النظَّ ة  ام  يم 

اخي أنَّ جلالف  ويزعم  اهللا  ميع  حا  وحيدثها  األجسام  د  جيدِّ الً تعاٰىل 

 فحاالً.

 إٰىل مكان؟  القول يف اجلواهر هل حتتاج - ٨٨

كانت  حيث  من  األماكن  إٰىل  للجواهر  حاجة  ال  إنَّه  أقول: 

ك أو تسكن فال بدَّ هلا يف احلركة والسكون من   الَّ أنْ إ  هرجوا تتحرَّ

وعىلٰ  ااملكان  عن  غنائها  ك  املوحِّ افَّ ملكان  ويفة  حاجته دين،  إليه    ا 

اجلُ  ذلك  يف  وخيالف  مجهورهم،  والسكون  احلركة  وابنه  بَّ عند  ائي 

 سالم.عبد ال

 القول يف األجسام:  - ٨٩

الً وعرضًا وعمقًا، طوة  أقول: إنَّ األجسام هي اجلواهر املتألِّف

ا فوق  ثنان منها أحدمهوأقلُّ ما تتألَّف منه األجسام ثامنية أجزاء، ا

واثنان   طوالً،  أو  صاحبه  اليمني  جهة  من  االثنني  هذين  يليان 

األ هذه  تلقاء  وأربعة  عرضًا،  بذلك  يصري  فيحصل  الشامل  ربعة 

 بذلك عمق، وعٰىل هذا القول مجاعة من املتكلِّمني. 

أنَّ اجلسم يتألَّف من ستَّة أجزاء، وقال آخرون:    ومق   وقد زعم

من يتألَّف  أجزاء،    إنَّه  قوأربعة  حقيقة اجلوذهب  أنَّ  إٰىل  سم هو  م 

يبقٰى،   ما  من نوع  ذلك من جزئني، فاألجسام  يكون  وقد  املؤلَّف 

يف ذلك  ذكرت  و/[[ص  وقد  املنفردة  اجلواهر  التأليف  ٩٨   [[

مذهب أيب القاسم البلخي ا هذعندي وساير األعراض ال تبقٰى. و

د من أحبقاء األجسام    ني، ومل خيالف يفومجاعة قبله من البغداديِّ 

د حاالً بعد حال.ظَّ أهل التوحيد سوٰى الن ا تتجدَّ  ام فإنَّه زعم أهنَّ

 *   *   * 

 ):هـ٤٣٦املرتٰىض (ت احلدود واحلقائق/ السيِّد 

التحيُّ   حدُّ   -  ٣]]  ٧٢٨[[ص   له  وجب  ما  هو  ماجلوهر    تىٰ ز 

 ُوِجَد. 

*   *   * 
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الس٣(ج  رسائل  ال قة)/  متفرِّ مسائل  (أجوبة  املرتٰىض )/  يِّد 

 ):ـه٤٣٦(ت 

املسأل١٥٠[[ص   امل]]  من  الثانية  عٰىل  ة  وردت  التي  سائل 

س اهللا روحه): إذا كان جلوهر يف   األجّل املرتٰىض علم اهلدٰى (قدَّ

صف وهل  حمِدثه،  فعل  الذي  منها  جوهر  وجود  ال ة  عدمه 

فإنْ  نفسه؟  يشء غري  أنْ   واإلحداث  يكون يف    كانت شيئًا لزمكم 

كذلك،   شي  وإنْ عدمها  يكن  فقدمل  أنَّ    ئًا  عٰىل  يف  الفحصلنا  اعل 

 احلقيقة مل يفعل شيئًا. 

إنَّ ١٥١[[ص  / املسألة:  هذه  أصحاب  قال  وقد  أمركم  ]]   

لزعم ة،  املجربِّ قول  إٰىل  يؤل  جوهراً فيها  يكن  مل  اجلوهر  أنَّ    كم 

اعله وال صار شيئًا يضايقه وإنَّام وجوه، فإذا سألناكم عن إجياده  بف

 ما ادَّعته  مل نسمع يف ذلك إالَّ   ء غريهفس اجلوهر أم يشوهل هو ن

ة يف الكسب.  املجربِّ

عبارة عامَّ  لنا: (جوهر)  اعلم أنَّ قو :-وباهللا التوفيق  - اجلواب 

 بني: رض ز إذا ُوِجَدت، ألنَّ الذوات عىلٰ جيب له التحيُّ 

 يكون متحيّزًا.  منها ما جيب متٰى ُوِجَد أنْ 

عراض والقديم ود، كاألز مع الوج تحيُّ ومنها ما يستحيل فيه ال

ماىلٰ تع بعبارة  ل  األوَّ القسم  عن  نا  فعربَّ قولنا:  ،  وهي  فيدة، 

 (جوهر).

يكون يف حال عده [ظ: عدمه]    بدَّ أنْ   إنَّ اجلوهر الوإنَّام قلنا:  

يكون يف حال عدمه عٰىل حال جيب ألجلها    أنْ   دَّ جوهرًا، ألنَّه ال ب

 ه وجنسه). فسهر لنلنا: (إنَّه جوز متٰى وجد، وهلذا ق التحيُّ 

أنَّ والدليل عىلٰ  أنْ  ذلك  يكون املتحيّز يف الوجود ممَّا    ه ال خيلو 

الصفة، وال جي له هذه  وأنْ جيب  املتبّدل هبا،   وز عليه خالفها وال 

 يكون األمر بخالف ذلك. 

ا  فإنْ  حال    مرألكان  يف  اختصاصه  من  بدَّ  فال  ل،  األوَّ عٰىل 

معها   جيب  بصفة  احلكم  العدم  هذا  الوهلا  ل: عند  [خ  ممَّا  جود 

ٰى] يستحيل عليه هذا احلكم عند الوجود، وأضفنا تلك الصفة  حتَّ 

 إٰىل النفس، ألنَّ ... 

*   *   * 

  : هـ) ٤٣٦(ت    د املرتٰىض السيِّ   /ٰى) )/ (مسائل شتَّ ٤(ج  رسائل ال 

استدلُّ ممَّ و  مسألة:  ]]٣٤٢[[ص   ال  ا  اجلوهر  أنَّ  عٰىل  هبا  وا 

 الذي حيتاج وجب فيه لكان املعنٰى  ذلك لو ، بمعنٰى أنَّ يكون حمَدثاً 

احتاج   التي  العلَّة  يف  له  ملشاركته  معنٰى،  إٰىل  يفتقر  حدوثه  يف  إليه 

ي إٰىل ؤدِّ حدوثه مع جواز أالَّ حيدث. وذلك يُ  إليه من أجلها، وهي

 احلوادث، وهو مستحيل. اتثبإثبات ما ال هناية له من إ

ن  يكو ألنَّه يمتنع أنْ وٰىل، ثل املسألة األُ وهذا الدليل ُيعَرتض بم

 وث بعض املحَدثات لعلَّة حدوث البعض اآلخر بالفاعل. حد

ام إذا اشرتكا يف كيفية االستحقاق   يقتيض   مل جيز أنْ وقوهلم: إهنَّ

باطل سواه.  واآلخر  أمرًا  كيأحدمها  يف  املشاركة  ألنَّ  ة فيَّ ، 

الص استناد  من  يمنع  احلدوث  جواز  النفس، االستحقاق  إٰىل    فة 

فس مل يمتنع انقساماً يستند إليه، فيكون طل استنادها إٰىل النوإذا ب

 يف بعض الذوات بالفاعل ويف بعض بالعلَّة.

متلبّ  أمر  سبيل  وهذا  ال  الشكُّ  س  بل  العلَّة،  ذلك إٰىل  يف 

  دليل.دلَّ ي ]] إٰىل أنْ ٣٤٣والتجويز هو الواجب /[[ص 

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  تٰىض د املرالسيِّ  /ةريَّ جوابات املسائل السالَّ 

ما املانع من كون اجلوهر جوهرًا  املسألة األُوٰىل:  ]]  ٢٩٦[[ص  

وإنْ  جوهرًا  بكونه  منه  بان  ممَّا  بينونته  وجواز  كان    بالفاعل 

جيعله الفاعل    ان جوهرًا بالفاعل لصحَّ أنْ قيل: لو ك  بالفاعل. فإنْ 

مان ال  سوادًا، ألنَّه  /  منع  جوهرًا  ت٢٩٧[[ص  ذلك  من    ضادِّ ]] 

  ض فال خيلو من أنْ ذا صحَّ ذلك وطرئ البياما جيري جمراه، وإ الو

  نفاه مل خيُل من حيث كان جوهرًا أنْ   ينفي السواد أو ال ينفيه، فإنْ 

علمنا وقد  ينتفي،  ال  أو  بالسواد  السواد   ينتفي  نفي  من  بدَّ  ال  أنَّه 

جيو وال  الصفتني،  اجتامع  الستحالة  بياض الي  نفز  البياض 

فقد لذات معدومة موجودة،  ي ذلك إٰىل كون هذه اؤدِّ فيُ للجوهر  

يقال: إنَّ جعله اجلوهر جوهرًا سوادًا ال مانع من ذلك    يمكن أنْ 

تضادٍّ  فال   من  البياض  وطرأ  ذلك  صحَّ  وإذا  جمراه،  جيري  ما  وال 

نفاه مل خيُل من حيث كان   ينفي السواد أو ال ينفيه، فإنْ  لو من أنْ خي

ا أنَّه ال بدَّ من نفي  علمنو ال ينتفي، وقد لسواد أ ينتفي با أنْ   جوهراً 

الستحالة اجتامع الصفتني، وال جيوز نفي البياض   السواد البياض

فيُ  موجودة  ؤدِّ للجوهر  معدومة  الذات  هذه  كون  إٰىل  ذلك  ي 

إذا جعله جوهرًا فهو متحيّز وإذا جعله سوادًا فهو مستحيل، ألنَّه  

يّزة يف  غري متح  احدة متحيّزةلوذات اون الك  ي إىلٰ ؤدِّ غري متحيّز فيُ 

 . ٰى التضادِّ حال واحدة، وهذا جيري جمر

يقول لنا: أنتم عندكم أنَّ كون الفعل   وقد يمكن هذا القائل أنْ 

الفعل يمكن كون  فال  ومع ذلك  بالفاعل،  وقبيحًا  الواحد   حسنًا 

 ك أيضاً حسنًا وقبيحًا، وال تضاّد هناك وال ما جيري جمراه، وكذل



 ٢٠٣  ............................................................................................................اجلوهر ) ١٣٤/ ( اجليم حرف 

رادتني  مرًا باإلرادة وال تضاّد بني اإلا خربًا وأ إنَّام كانمر  واألرب  خلا

الواحدة  الصيغة  جعل  يمكن  ال  ذلك  ومع  جمراه،  جيري  ما  وال 

ة  يقول: لو سلَّمت صحَّ   خربًا وأمرًا يف حال واحدة. عٰىل أنَّه له أنْ 

أنْ  ومعناه  سوادًا  جوهرًا  و   جعله  واحدة  ذاتًا  الذاتني  ليس جيعل 

ل فإنَّه إذا طرأ     صفتني، وإنْ تًا عىلٰ جيعل ذا  نْ أ   معناه كان املراد األوَّ

وإنْ  ذلك؟  بعد  موجودًا  ر  يتصوَّ يشء  فأّي  الذات  فنفٰى    البياض 

إذا انتفت الذات فالصفات تبع هلا كام تنتفي    كان املراد الثاين فإنَّه 

أنَّ ه  صفات احليِّ  ذا هو  عند انتفاء ذاته، وليس مرادهم هذا غري 

 ذلك.ل، فلينعم ببيان وَّ  األال راملتصوَّ 

التوفيق  -اجلواب   أنْ -  وباهللا  من  بدَّ  ال  اجلوهر  أنَّ  اعلم   :  

متحيّزًا،  كونه  ُوِجَد  إذا  توجب  صفة  عٰىل  عدمه  حال  يف  يكون 

معدوم عٰىل    جنس من األجناس ال بدَّ من كونه وهو  وكذلك كلُّ 

التي تتج د له عند ال صفة تقتيض برشط الوجود الصفات  وجود  دَّ

ا يتعلَّق أو غري ذلك من الصفات، والذي ن ممَّ كا علَّق بغريه إنْ ت من

حتيُّ  ثبت  قد  اجلوهر  أنَّ  قلناه  ما  عٰىل  وجوده  يدلُّ  عند  زه 

ز جيب له برشط الوجود دون غريه من ]] وأنَّ التحيُّ ٢٩٨ [[ص/

كم   بدَّ من كونه يف احلال عٰىل صفة تقتيض هذا احلاألجناس، فال

جم وجرٰى  ذاتله  أحدهيام  يص  نيرٰى  من  يصحُّ حُّ  وال  من   الفعل 

بصفٍة   منها  الفعل  صحَّ  من  اختصاص  من  بدَّ  ال  أنَّه  يف  األُخرٰى 

أنْ  منتظرة واحلكم    ليست لألُخرٰى، وال جيوز  الصفة  تكون هذه 

بدَّ   ال  أنَّه  فبان  احلال  يف  صفة  حاصل  حصول  من  العدم  حال  يف 

 تقتيض ما ذكرناه.

أنتم لعىلٰ   بنيٌّ ه مكلُّ قيل: كالمكم    فإنْ  عون، و ما  هو غري  ه مدَّ

 مسلَّم لكم، ألنَّكم أرشتم إٰىل اجلوهر قبل وجوده فقلتم: جيب أنْ 

إليه،  مشار  وال  بمعلوم  ليس  واملعدوم  ُوِجَد،  متٰى  متحيّزًا  يكون 

 ُوِجَد؟   تعاٰىل فام الدليل عٰىل أنَّه يتحيَّز متىٰ ثّم لو ُسلَِّم أنَّه معلوم هللا

جيووقد   أنْ كان  يكون جديو  ز  فال  خمالفكم   متحيّزًا،  ه  عند  ألنَّه 

يتحيَّز بالفاعل، وكذلك سائر األجناس إنَّام تكون عٰىل ما هي عليه 

 بالفاعل.

يمنع  ال  عدمه  وأنَّ  به،  العلم  يصحُّ  املعدوم  أنَّ  ثبت  قد  قلنا: 

ا تناول  بيَّنَّمن  وقد  الصحيحة،  باألدلَّة  له  ذ لعلم  مواضع  لك  ا  يف 

من  كث واتُ كُ رية  وقصستبنا  ونحن بَ الشُّ   أبطلنايناه  فيه،  العارضه  ه 

وإنْ  نعلمه  عدمه  بعد  الصوت  أنَّ  رضورًة  يف  كنَّ  نعلم  ُندِركه  ال  ا 

مٰىض وانقٰىض وما فعلنا باألمس،   ا نعلم كالم غرينا وإنْ احلال، وإنَّ 

والن البعث  أيضًا  وونعلم  والنار  واجلنَّة  والقيامة  ذلك  شور  كلُّ 

 م به. علالق نع عدمه من تعلُّ ومل يم معدوم

ُوِجَد متحيّز ال جيوز أنْ  أنَّ ما  ا الذي يدلُّ عٰىل  يوجد وهو   فأمَّ

مل يكن حاصالً ال خيلو من   زه احلاصل له بعد أنْ غري متحيّز أنَّ حتيُّ 

عىلٰ   أنْ  حلدوثه  أو  حلدوثه  أو  لوجوده  حصل  إنَّام  أو يكون  وجه   

أ عنٰى أو لوجود  لعدمه أو لعدم م أ معنٰى  بالفاعل أو لنفسه  ا ملو  و 

 هو عليه يف نفسه.

أنَّ كلَّ   وال جيوز أنْ    يكون متحيّزًا لوجوده، ألنَّ ذلك يوجب 

يكون متحيّزًا    ما شاركه يف الوجود متحيّز، وبمثل ذلك يبطل أنْ 

 حلدوثه.

أنَّه   ُيبطِله  فالذي  وجه  ا حدوثه عٰىل  من  فأمَّ إليه  يشار  وجه  ال 

تقتيض وج احلدوث  كونهوه  وألنَّه      الصفة،  الهبذه  تنع  يم  كان 

أنْ  من  بدَّ  ال  كان  وإذا  متحيّزًا،  يكون  فال  آخر  وجٍه  عٰىل    حدوثه 

ُوِجَد عٰىل وجه ومل    يتميَّز يف الوجود بصفٍة، فيجب أنْ  يكون متٰى 

أنْ  متحيّزًا  بني    يكن  التنايف  لعدم  آخر،  جنس  بصفة  يكون 

دوثه عٰىل الوجهني معًا حل   الصفتنين عىلٰ يكو  فتني، فجائز أنْ الص

يكون بصفة    فيام يأيت من كالمنا أنَّ املتحيّز ال جيوز أنْ بنيِّ عًا، وسنُم

أنْ  جيوز  وال  العدم    جنسني  ألنَّ  لعدمه،  متحيّزًا  يكون 

 ز فكيف يوجبه؟ ]] حييل التحيُّ ٢٩٩ [[ص/

أنْ  جيوز  ألنَّ   وال  معنٰى،  العدم  متحيّز  ال  يكون  املعدوم   

ص وهذا ح متخّص ُخيصَّ فقد علمناص، وكم    ال أنَّ اجلوهر    أيضًا 

يكون يف جهة من اجلهات لعدم معنٰى، والعلَّة يف ذلك أنَّ   وز أنْ جي

يُ  به عٰىل صفة من الصفات، وهذا ؤثِّ املعدوم ال  ر يف غريه ويكون 

 ز. قائم يف التحيُّ 

ٰى إذا ذلك املعنيكون متحيّزًا لوجود معنٰى ، ألنَّ    وال جيوز أنْ 

ام  نهبيبه واالختصاص    صاصهاخت  صفًة فال بدَّ منه  بًا لن موجكا

أنْ  من  بدَّ  من    ال  واحٍد  وكلُّ  املجاورة،  أو  باحللول  ا  إمَّ يكون 

 ز.م التحيُّ األمرين يوجب تقدُّ 

املعنٰى   ذلك  يف  القول  لكان  ملعنٰى  متحيّزًا  كان  فلو  وأيضًا 

بدَّ  ال  املعنٰى  ذلك  ألنَّ  فيه،  من  كالقول  تصف  يستحقَّ   أنْ    قتيضة 

فال  ز اجلوهيُّ إجيابه حت أنْ ر،  من  ا  خيلو  أيضًا حقَّ ستيكون  بمعنٰى  ها 

فإنْ  لنفسه،  أدَّ   أو  ل  األوَّ من كان  له  هناية  ال  ما  إحداث  إٰىل  ٰى 

عٰىل   از مستحق� يكون التحيُّ   كان الثاين فيجب أيضًا أنْ   املعاين، وإنْ 

 حدة.ة االستحقاق واهذا الوجه، ألنَّ كيفيَّ 
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جنس من    يكون كلُّ   أنْ لوجب    تحيّزًا ملعنٰى و كان ميضًا فلأ و

ملعنٰى  كيفيَّ أل،  األجناس  وهذا  نَّ  واحدة،  كّله  ذلك  استحقاق  ة 

التحيُّ  املتحيّز  بصفة  الواحدة  الذات  كون  جواز  والسواد  يقتيض  ز 

بينهام،  تنايف  ال  ألنَّه  الصفتني،  هلاتني  املوجبني  املعنيني  حلصول 

 .اهللاون  طالن ذلك بع وسنُبنيِّ ب

بة  وجملتتزايد املعاين ا  ًا ملعنٰى مل يمتنع أنْ يضًا فلو كان متحيّزأ و

يُ لتحيُّ  وهذا  احلكم،  هذا  فيتزايد  أنْ ؤدِّ زه  إٰىل  حجم    ي  يتزايد 

رضورًة  ُعلَِم  وقد  إليه،  جواهر  انضامم  غري  من  وجثَّته  اجلوهر 

 خالف ذلك.

أنْ  أنَّه ال جيوز  يدلُّ عٰىل  ا الذي  متحيّزاً   وأمَّ بيكون  أ الفا  نَّه  عل 

أنْ لو جاز ذلك   يمتنع  الفاعل بني كون  مل  متحيّزًا وسجيمع  ، داً واه 

الترصُّ  له  بالفاعل  يكون  ما  تنايف  ألنَّ  اختياره، وال  فيه بحسب  ف 

ن   يتمكَّ ومل  متحيّزًا  كونه  وجب  قيل:  فمتٰى  الصفتني،  هاتني  بني 

ذ قائل  كان  الصفة  هذه  بخالف  جعله  من  مسلًِّام  الفاعل  لك 

 الفًا يف العبارة.خمو معنٰى لل

أنْ  الواحدة  الذات  يف  اجتمع  التح  ومتٰى  بصفة  ز  يُّ تكون 

ا   إمَّ رنا وجود البياض مل ختُل احلال من وجوه ثالثة:  والسواد وقدَّ

ا بصفة التحيُّ   أنْ  ز والسواد تنتفي  تكون الذات التي فرضنا فيها أهنَّ

ألنَّه   باطل  وهذا  الوجهني،  كال  أؤدِّ يُ من  إٰىل  البي  ينايف ياض  نَّ 

أ أو  ز.  التحيُّ  ا ال تنتفي من كال الوجهني، وهذا يقتيض    نَّ يقال: إهنَّ

]] السواد وأنَّه جيتمع معه. أو يقال: ٣٠٠البياض ال ينفي /[[ص 

إنَّ الذات تنتفي من حيث كانت سوادًا وال تنتفي من حيث كانت  

  حالة واحدة.متحيّزة، وهذا يوجب كوهنا موجودة معدومة يف

بينها    ة وانتفت ألجل التضادِّ حدواات إذا كانت  الذل:  قي  فإنْ 

ا وجب  عليها  يطرأ  ما  كلِّ نتفاوبني  من  عليه،    ؤها  كانت  وجه 

عٰىل   الطارئ  صفة  وبني  بينها  تضاّد  ال  التي  الصفة  انتفاء  ويكون 

املوت   وجود  عند  العلم  انتفاء  جمرٰى  ذلك  وجيري  التبع،  سبيل 

 .ادِّ نتفيان تبعًا ال للتضام يم اجلوهر يف أهنَّ والكون عند عد

ا بواسطة أو بال  إمَّ  قلنا: ال جيوز انتفاء الذات الباقية إالَّ للتضادِّ 

لم عند انتفاء احلياة من حيث كان العلم حيتاج واسطة، وانتفاء الع

احلياة،   انتفاء  مع  واجب  العلم  فانتفاء  وجوده،  يف  احلياة  إٰىل 

 ء اجلوهر، وهذا يفارقد انتفاون وانتفائه عنوكذلك القول يف الك

ا متحيّزة سواد أهنَّ أنَّ    ما نحن فيه يف الذات الواحدة إذا فرضنا  يف 

حتتاج إٰىل كوهنا عٰىل األُخرٰى، جلواز    كوهنا عٰىل إحدٰى الصفتني ال

أنْ   أنْ  تكون متحيّزة من   تكون متحيّزة وأنْ   تكون سوادًا من غري 

 تكون سوادًا. غري أنْ 

أنَّ إحدٰى الصفتني   كان عٰىل ما ذكرتم من  ر وإنْ قيل: األم  فإنْ 

احليال إٰىل  العلم  كحاجة  األُخرٰى  إٰىل  حتتاج  متحيّزة    كوهنا  فإنَّ  اة 

السواد فانتفت الذات من  إٰىل وجودها، فإذا طرأ ضدُّ سوادًا حتتاج 

عن  خروجها  وجب  الوجود  عن  وخرجت  سوادًا  كانت  حيث 

 إليه كال الصفتني. حتتاجي لذفاء الوجود از أيضًا النتالتحيُّ 

من لق  فهي  الصفتني  هاتني  عٰىل  كوهنا  فرضنا  إذا  الذات  نا: 

ار الصفة  واحدة منهام يصحُّ بقاؤها واستمر  كلِّ   حيث كانت عىلٰ 

يطرأ ما ينايف هذه الصفة، فإذا طرأ بياض عٰىل ما فرضناه   هلا إٰىل أنْ 

ويضادُّ  السواد  ينايف  ما  حصل  ينايف    هفإنَّام  ما  فقد التحيُّ دون  ز، 

ال هذه  يف  يقحصل  أحدمها  وجهان:  واآلخر  ذات  االنتفاء  تيض 

ا ليس تكون    يقتيض االستمرار، فيجب أنْ  موجودة معدومة، ألهنَّ

أنْ   تنتفي  بأنْ  من  بأوٰىل  لالنتفاء  املوجب  ألجل    ألجل  تستمرَّ 

 الوجه املقتيض لالستمرار.

باالنتفاء أوىلٰ   فإنْ  أَال كانت   لالنتفاء املقتيض   ألنَّ الوجهقيل: 

وما   من طارئ  بالتأثري  أوٰىل  والطارئ  باٍق،  االستمرار  يقتيض 

ه.  ء الضدِّ نتفاالباقي كام تقولون يف ا  بضدِّ

ح   ترجَّ إنَّام  الذي   الطروُّ قلنا:  املوضع  يف  التأثري  يف  البقاء  عٰىل 

كلِّ  صفة  فيه  الضدَّ   تقابل  من  ح واحد  ويرتجَّ صاحبه  لصفة  ين 

]] نحن فيه  ٣٠١/[[ص    ود أحّق، وماوج ن بالفيكو  م الطروِّ حك

الذ وجهان  بخالف ذلك، ألنَّ  ففيها  متحيّزة سوادًا  كانت  إذا  ات 

الطارئ الذي    واحد منهام استمرار وجودها، والبياض  يقتيض كلُّ 

 فرضناه إنَّام قابل إحدٰى الصفتني دون األُخرٰى، وإذا كان جيب أنْ 

ح طروُّ  تيرتجَّ مل  اله لو  تيض استمرار وجودها يقا  ذات ممَّ كن هذه 

عليإ ح  وترجَّ بصفته  قابله  الذي  الواحد  الوجه  هذا  بط الَّ  ه، وِّ ره 

ا إذا كان هناك وج فكيف    ه آخر ال مقابلة بينه وبني هذا الضدِّ فأمَّ

وال    واملنافاة؟ وأيُّ تأثري وترجيح للطروِّ   ينتفي به مع عدم التضادِّ 

ح بالطر مقابلة بينهام وال تضادّ   ؟  وِّ فريجَّ

الواحدة عٰىل الصفتني ال ن كون ايمنع م   يس ألحٍد أنْ ل و  لذات 

ي إٰىل صل املؤدِّ ك باأل ي إليه من الفساد، وذلك أنَّه ال جيوز التمسُّ ؤدِّ يُ 

ي إليه، بل جيب إذا امتنعنا االمتناع من القول املؤدِّ أمر من األُمور ثّم  

الطريقة   ازت هذهي إليه، فلو ج نمتنع من مقتضيه واملؤدِّ   من فاسد أنْ 

يذهب إٰىل أنَّ قدرنا تتعلَّق باجلواهر ويقول: إنَّام ال يقع   أنْ جلاز لقائل  
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فعلناها    ز واحد إنْ ع جوهرين يف حيِّ ي إليه من اجتام ؤدِّ ا فعلها ملا يُ منَّ

إنْ مب  فيها  االعتامد  واصلنا  إذا  الفارغة  الظروف  امتالء  أو   ارشًة 

بالقول كًا مع هذا االمتناع  متمسِّ   التوليد، ويكون فعلناها عٰىل سبيل  

  قة باجلواهر.ي إليه وهو أنَّ الُقَدر متعلِّ املؤدِّ 

أنْ  ألحٍد  احلياة    وليس  وجود  من  متنعون  فأنتم  يف  يقول: 

االتِّ  يُ موضع  ملا  وعمرو  من فساد، فكيف ؤدِّ صال بني زيد  إليه  ي 

أنَّ  ملا  صال  بحث االتِّ ا مل نمتنع من وجود احلياة  عبتم مثله؟ وذلك 

الفساد،دِّ ؤيُ  من  إليه  ثا  ي  صحيح  لوجٍه  كون  بل  أنَّ  وهو  بت، 

حليَّ  بعضًا  الواحد  ما العضو  شأن  من  ألنَّ  املتنايف،  حكم  يف  ني 

أالَّ  لزيد  بعضًا  ال يكون  معقول  وجه  وهذا  لغريه،  بعضًا  يكون     

 يشار إٰىل مثله يف املنع من كون اجلوهر سوادًا. يمكن أنْ 

إىلٰ : نحقيل  فإنْ  نشري  حكم ين  إ  فنقول:  التنايف  نَّ كون وجب 

تنتفي بالبياض، وكوهنا متحيّزة يقتيض أالَّ   الذات سوادًا يقتيض أنْ 

 تنتفي به، وهذان حكامن متنافيان.

امل كون  بمقتضٍ قلنا:  ليس  متحيّزًا  ينت  تحيّز  بالبياض، أالَّ  في 

وال  يقع التنايف ز  ألنَّ التنايف إذا كان مقصورًا عٰىل أمر فالذي له ال

 ة ُأخرٰى أم مل حتصل، وهلذا نفينا أنْ األمر سواًء حصلت صف  ذلك

اقتضاها   إذا  الفعل  ة  صحَّ حال، ألنَّ  عاجزًا  بكونه  للعاجز  يكون 

فبخ قادرًا  القادر  /[[ص  كون  الصفة  هذه  من  ]]  ٣٠٢روجه 

فإثباته عٰىل صفة ر  بتعذُّ  حتصل،  أم مل  ُأخرٰى  حصلت صفة  الفعل 

لبياض إنَّام  حكم هلا، وإذا كان ا  صفة ال  ر الفعل إثبات ألجل تعذُّ 

ف األلوان  من  خيالفه  ما  أنْ ينفي  من  الذات  لونًا    خروج  تكون 

ز يف  لتحيُّ خيالف البياض يكفي يف عدم املنافاة للبياض، فال حظَّ ل

  ينتفي بالبياض. احلكم املشار إليه وهو أالَّ 

العدم    فإنْ  يف  عقلناه  حكم  كلَّ  إنَّ  أنْ قيل:  ل  جيب  ه  يكون 

تقولوا: إنَّ اجلواهر    يوجب عليكم أنْ  ثابت يف احلال، فهذا مقتضٍ 

أنْ  يف  زيد  يدخل  هبا  التي  إذا   املعدومة  بعينه  شخصًا  يكون 

أنْ  به ومل جيز  ت  معقول   تكون من مجلة   اختصَّ حكم  غريه، وهذا 

ح يف  اختصَّ  إٰىل قد  تشريون  ال  وأنتم  لذلك  بمقتٍض  العدم  ال 

لتي من شأهنا إذا  جاز لنا يف الذات ا، فأالَّ كم البتَّةاحل  هلذا  مقتضٍ 

 تنفي مقتضيًا هلذا احلكم فيها. زها أنْ جيب حتيُّ  ُوِجَدت أنْ 

كلُّ  ص  قلنا:  علَّة  إٰىل  إسناده  يكن  مل  علَّلناه  متٰى  حيحة  حكم 

واألُص تعليله،  من  االمتناع  كلُّ فيجب  وقد  ول  بذلك،  شاهدة  ها 

بعض   اختصاص  أنَّ  بحيٍّ علمنا  آخر  اجلواهر  ال   دون  يمكن ممَّا   

يشيع هذا احلكم يف جنس  علَّلناه بالنفس وجب أنْ  ا إنْ ه، ألنَّ تعليل

علَّلناه بعلَّة فاجلواهر املعلومة ال   اجلواهر ومعلوم فساد ذلك، وإنْ 

  نَّ من شأن العلَّة أنْ علَّل أحكامها يف حال العدم بعلَّة، ألتُ   جيوز أنْ 

دوم ال جيوز توجد فيه واملع  بأنْ   اجلوهر  وإنَّام ختتصُّ ختتصَّ باملعلَّل  

علَّلناه بالفاعل فهو أيضًا باطل، ألنَّ تأثري الفاعل    ه ذلك، وإنْ علي

هذا  تعليل  فبطل  له،  مستمرٌّ  العدم  ما  دون  حدث  فيام  يكون  إنَّام 

وجوباحل إليه من  ما أرشنا  وليس كذلك  متٰى  حتيُّ   كم.  ز اجلوهر 

تعلي ألنَّ  ممُوِجَد  احلكم  هذا  بصفةل  شائع    كن  ألنَّه  يف  الذات، 

 حكم عقلناه فاألصل فيه التعليل إالَّ ملانع. جنس اجلواهر، وكلُّ 

املتحيّز متحيّزًا ال   دليل آخر: وممَّا يمكن أنْ  ُيسَتدلَّ به عٰىل كون 

بصفة جنس آخر من   جيعله  ل أنَّه لو كان بالفاعل جلاز أنْ يكون بالفاع 

لصحَّ   ز والكون بصفة التحيُّ ت  الذا  تكون  صحَّ أنْ  كون أو غريه، ولو 

مناه.  يام نقدر عليه من األكوان أنْ ف    يكون هباتني الصفتني عٰىل ما قدَّ

يقول: إنَّ أحدنا ال يقدر عٰىل حتصيل ذات من   وليس ألحٍد أنْ 

دكم قادر  قدر عٰىل ذلك القديم تعاٰىل عن ز وإنْ الذوات بصفة التحيُّ 

أنَّ   ين عٰىل ذلك،دركن قامل ن  واهر وإنْ عٰىل إجياد جنس اجل   وذلك 

/[[ص   شأن  التي٣٠٣من  الصفات  يقع   ]]  أالَّ  بالفاعل  تكون 

عٰىل   قدر  بعضها  عٰىل  قدر  فمن  اختصاص،  فيها  الفاعلني  بني 

ل أحدنا  كالم  أنَّ  ترٰى  أَال  صحَّ ـسائرها،  أنْ امَّ  وأمرًا      خربًا  يكون 

قدر  وعٰىل سائر رض من  وجب يف  الكالم  أنْ وب  عٰىل    جيعله  عٰىل 

قادرًا عٰىل جعله عٰىل سائرها؟ وإذا  ون  يك  أنْ   عض هذه الصفاتب

أنْ  يصحُّ  ممَّا  بالفاعل وهو  الصفة  يكون عٰىل هذه  إنَّام  الكون    كان 

ه كونًا  جيعل  يكون متحيّزًا بالفاعل أيضًا فيجب يف من قدر عٰىل أنْ 

 . صاص بني صفات الفاعلجيعله متحيّزًا لعدم االخت أنْ 

 اهللا تعاٰىل يصحُّ أنْ   األكوان من فعلإنَّ    يقال:  وليس يمكن أنْ 

ا نقدر  ز دون األكوان التي يف مقدرونا، وذلك أنَّ تكون بصفة التحيُّ 

من   عليه  تعاٰىل  القديم  يقدر  ما  وأجناس  أنواع  عٰىل  األكوان  من 

أ يصحَّ   ذلك، وحمال أنْ  حيصل   نْ  فيام يقدر تعاٰىل عليه من األكوان 

تلك الصفة،   عىلٰ   تكون  ر عليه منها أنْ  نقديامف  فٍة ال يصحُّ عٰىل ص

ص كام   ألنَّ ما جيوز عٰىل اجلنس والنوع من هذه الصفات ال يتخصَّ

ص ما يكون عليه جنس الصوت ونوعه فيام يكون عليه   مل يتخصَّ

ككو  الفاعل  إٰىل  املستندة  الصفات  دون  من  بقديم  وأمرًا  خربًا  نه 

 ر دون قادر. حمَدث وقاد

ع قد  آخر:  أنَّ دليل  حتصلمنا  فيام  االختصاص  عليه    ل 
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وإنْ  مرتفع  بالفاعل  األجناس   املقدروات  يف  االختصاص  جاز 

جيعل مقدوره متحيّزاً    واألعيان، فلو صحَّ يف قادر من القادرين أنْ 

منَّ ذلك  أنْ لصحَّ  جيوز  وال  مقدورنا،  يف  واألمر ُيفرَّ   ا  اخلرب  بني  ق 

ونا وليس كذلك  يف مقدرها تدخل  م كلّ ات الكالز بأنَّ صفوالتحيُّ 

أنَّ لتحيُّ ا وذلك  بيَّنَّز،  قد  ألجل  ا  خيتصُّ  ال  بالفاعل  يتعلَّق  ما  أنَّ  ا 

التحيُّ تعلُّ  بصفة  ذات  جعل  الفاعلني  بعض  يف  صحَّ  فلو  به،  ز  قه 

 قادر كام قلناه يف اخلرب واألمر.  لصحَّ ذلك من كلِّ 

 جعاً ز رايُّ يكون التح  أنْ   يبَق بعد ما أبطلناه من األقسام إالَّ ومل  

اجلوهر نفس  راجعاً   إٰىل  يكون  أو  واسطة  يف  بال  عليه  هو  ما  إٰىل   

نفسه، وأّي األمرين كان فقد ثبت ما أردناه وبنينا الكالم عليه من 

حيِّ  أنْ وجوب  جيوز  ال  وأنَّه  الوجود،  مع  اجلوهر  عٰىل    ز  يكون 

وز  ال جيما أوجب كونه متحيّزًا مع الوجود  خالف هذه الصفة، و

وجوده، ألنَّه كان ال ينفصل   وهر يف حالا حيصل للج ممَّ ون  يك   أنْ 

  ز بأوٰىل من أنْ تقتيض التحيُّ   ز،  فال تكون تلك الصفة بأنْ التحيُّ   من

 ز يقتضيها القرتاهنام. يكون التحيُّ 

ُوِجَد ومفارقته له وأيضًا فإذا علمنا وجوب حتيُّ  ز اجلوهر متٰى 

/[[ص   يف  األجناس  احلك٣٠٤لسائر  هذا  أنَّ  علم  وقدم،  ]]  نا 

له يف العدم، فيجب ذي هو وجوب التحيُّ ا احلكم الهذ ز حاصل 

يكون مقتضيه أيضًا حاصالً يف هذه احلال، ألنَّ احلكم ال جيوز    أنْ 

 ر فيه منتظر.جيب يف حال واملؤثِّ  أنْ 

يقول: قد اختص اجلوهر عندكم هبذه الصفة    وليس ألحٍد أنْ 

ال سائر  دون  العدم  أنْ يف  فيجب  صفتضيهيق  ذوات،  ُأخرٰى، ا  ة 

كالقول  والقول الثانية  الصفة  أنَّ    يف  وذلك  األُوٰىل.  الصفة  يف 

الذات مقتٰىض الذات،  االختصاص يقتيض ما يستند إليه، وصفة 

 وذلك يغني عن صفة ُأخرٰى يستند إليها.

أنْ  جيوز  كلِّ   وال  يف  بدَّ  ال  أنَّه  عٰىل  جوهر  جن  ُيستَدلَّ  من  س 

م عليوغريه  يكون  صفة  كثرياً لعا  يفها  ن  يميض  بام  الكُ   دم  ب تُ يف 

أنْ  من  بدَّ  ال  الذاتني  تعاقب    من  وأنَّ  متامثلتني  أو  خمتلفتني  يكونا 

ا أنْ    مسدَّ   واحدة منهام تسدُّ   تكون كلُّ   ذلك عليهام واجب، ألنَّه إمَّ

تسدُّ  ال  أو  ذاهتا  إٰىل  يرجع  فيام  يف  مسدَّ   األُخرٰى  واملتها  امثلة  لك، 

القسستفادة  م األوَّ من  واملخ م  مستفادةل  ال  الفة  القسم  ثاين،  من 

وإذا ثبت أنَّ اجلوهر املعدوم خيالف األعراض يف حال عدمه عٰىل 

بيَّنَّ  احلدِّ  أنْ الذي  من  بدَّ  املخالفة ال  أنَّ  وثبت  من   اه،  تكون بصفة 

 تكون عٰىل صفة خيالف هبا. الصفات، فال بدَّ يف املعدوم من أنْ 

الذع  يلوالدل أنَّ  إنَّ ٰىل  الصفا بصفة  ام ختالف غريهات  ات  من 

أنْ  يصحُّ  ال  مشتبهًا   أنَّه  الذوات  يف  ألنَّ  ذاتًا،  بكوهنا  ختالفها 

وخمتلفًا، وال يصحُّ املخالفة بعلَّة من العلل أو بجعل اجلاعل، ألنَّ  

ذلك منتظر يف املعدوم واملخالفة حاصلة يف احلال، فثبت أنَّه ال بدَّ  

 فة.املعدوم عٰىل ص من كون

الطريقةسد  وتف مبنيَّ أهنَّ   هذه  أنَّ  ا  وهي  الدعوٰى  حمض  عٰىل  ة 

أنْ  من  خيلو  ال  املامثل    املعدوم  وا  فرسَّ وإذا  خمالفًا،  أو  مماثالً  يكون 

بأنَّه ما سدَّ مسدَّ غريه فيام يرجع إٰىل ذاته، فمن ُيسلِّم هلم يف املعدوم 

إٰىل ذاته؟ ومن ن فات  لصا  كلَّ   فٰى عن املعدومأنَّه عٰىل صفة ترجع 

 م أنَّه ال يوافق عٰىل ذلك وال ُيسلِّمه.علوا ماه منهوعرَّ 

هذا   عن  جييب  الدليل  هذا  نرص  من  بعض  ووجدت 

بأنْ  ذكرناه  الذي  ال    االعرتاض  الذات  صفة  أنَّ  ثبت  لو  يقول: 

يكون   نقول يف املعدوم: إنَّه ال بدَّ أنْ  خيتصُّ هبا إالَّ املوجود جلاز أنْ 

ا  إ ي  همسدَّ   يسدَّ   أنْ مَّ ال  أو  كذلفيها  نافع، ألنَّ ككون  غري  وهذا   .

يسدُّ  املعدوم ال  إنَّ  يقول:  الذات    مسدَّ   املخالف  املوجود يف صفة 

التي خيتصُّ هبا املوجود، ألنَّ نفي صفة الذات ال ينايف العدم وإنَّام  

هذه   عٰىل  ليس  ما  باملخالف  أردتم  وإذا  الصفات،  ثبوت  ينافيه 

/[[ص  الصف ف٣٠٥ة  اخ  ماملعدو]]  ملا  هبخمالف  الصفة، ذه  تصَّ 

إٰىل أنَّ اخلالف ال يكون إالَّ بصفة اختصَّ هبا املخالف    فإنْ  عدتم 

أنتم تقولون خالف هذا، ألنَّكم حتدُّ  ون نازعناكم يف ذلك وقلنا: 

ون املخالف  غريه فيام يرجع إٰىل ذاته، وحتدُّ   املامثل بأنَّه ما سدَّ مسدَّ 

هذبأنَّه   له  ليس  بصفة،  اله  ما  أين  أنَّ فمن  هذا  نفعد  مع  ي  ه 

أنْ  من  بدَّ  ال  الصفة  بتلك  ُأخرٰى؟    اختصاصه  صفة  عٰىل  يكون 

 ويكفي يف كونه خمالفًا نفي اختصاصه بام يقتيض التامثل. 

  يقال: إنَّ املعدوم ال خيلو من أنْ  وربَّام ُنِرصت هذه الطريقة بأنْ 

مسدَّ  إىلٰ   يسدَّ  يرجع  فيام  حص  غريه  متٰى  أوموجودل  الذات  ال    ًا 

ال يمكن دفعنا عنه. وهذا أيضًا ال يكفي، وهذا ممَّا  يكون كذلك،  

ألنَّ املخالف يف هذه املسألة يقول: إنَّ املعدوم يف حال عدمه ليس 

من   حيصل  فإنَّام  وجوده  رنا  قدَّ فإذا  الصفات،  من  صفة  عٰىل 

فإنْ  عليه،  الفاعل  جيعله  ما  عٰىل  بص  الصفات  جنس جعله  فة 

ه متٰى ُوِجدَ   اساد� ان  صوص كخم بصفة جنس آخر    جعله  ، وإنْ مسدَّ

عي أنَّ املعدوم ال جيوز أنْ   عدل إٰىل أنْ   فعٰىل هذا فإنْ  يكون عٰىل    يدَّ

التحيُّ  من  الذات  إٰىل  تستند  التي  الصفات  أشبهه  هذه  وما  ز 

هذه  ببعض  الوجود  يف  اختصَّ  إذا  الواجب  وأنَّ  بالفاعل، 
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أنْ  متٰى تخي  الصفات  هبا  ا  ،ُوِجدَ   صَّ  إٰىل  انتقال  التي  فهذا  لطريقة 

زه  ا فيها أنَّ اجلوهر إذا وجب حتيُّ م بياننا هلا وكالمنا عليها، وبيَّنَّتقدَّ 

عند الوجود، وهذا حكم ثابت له يف العدم دون سائر األجناس، 

ا عٰىل ما خيالف هذه  حاصل يف العدم، وإنَّام طعنَّ  فال بدَّ من مقتضٍ 

 قة.الطري

ا من   ب املعدوم ال بدَّ  أنَّ اعتمد يف فأمَّ   صفة عىلٰ  من اختصاصه 

وقد   التفصيل،  به عٰىل سبيل  العلم  ملا صحَّ  أنَّه لو مل خيتّص بذلك 

كلَّ  املعدومات  يعلم  تعاٰىل  أنَّه  وُيميِّ علمنا  التفصيل  سبيل  عٰىل  ز  ها 

أنْ  تعاٰىل  منه  صحَّ  ملا  اجلملة  هذه  ولوال  بعض،  من    يعيد   بعضها 

أيلفناء،  اهر بعد ا اجلو بأنْ يقته هذه معرتضًا يفسد وطرفقوله    ضة 

لِ   يقال إثبات  ـله:  يقتيض  التفصيل  العلم عٰىل سبيل  أنَّ  َم زعمت 

املعلوم عٰىل صفة ليس املعلوم اآلخر املميّز منه عليها؟ أَوليس من 

ُوِجَدت   متٰى  ة  املختصَّ السواد  أجزاء  يعلم  تعاٰىل  اهللا  إنَّ  قولك 

سب  بمحلٍّ  عٰىل  التفبعينه  وإنْ يل  صفة    كان   صيل  هذه ال    لبعض 

ختتصُّ  يف  األجزاء  لباقي هبا  حاصلة  وهي  إالَّ  العدم  حال   

أنْ  جاز  وإذا  إالَّ    األجزاء؟  إلحدامها  صفة  ال  ذاتني  بني  يفصل 

]] ذاتني يف حال ٣٠٦يفصل بني /[[ص    وهي لألُخرٰى جاز أنْ 

 .  واحدٍة منهامكان ال صفة يف تلك احلال لكلِّ  العدم وإنْ 

ما  فأمَّ  أثنا  يف  امٰىض  الواحدة لسؤااء  الذات  كون  تنايف  من    ل 

أنْ  شأنه  من  ما  متحيّزًة  جيعل   سوادًا  كيف  متحيّز  غري  يكون 

أنْ  جيب  إنَّام  السواد  ألنَّ  بصحيح،  فليس  غري    متحيّزًا؟  يكون 

ز متحيّز إذا علمنا بدليل قاطع أنَّه مل يكن سوادًا بالفاعل وال املتحيّ 

متحيّزاً  بالفايكون  إ  السواد  وأنَّ  لذاته، امنَّ عل،  كذلك  يكون   

ز إنَّام يكون متحيّزًا ملا يرجع إٰىل ذاته، فتثمر لنا هذه وكذلك املتحيّ 

م العلم  املقّدمات أنَّ السواد جيب أنْ  يكون غري متحيّز، وإذا مل يتقدَّ

ُيعلَ  أو متحيّزًا بالفاعل فليس  زنا كونه سوادًا  أنَّ من  بذلك وجوَّ م 

 . يكون غري متحيّز أنْ   السواد شأن

الكال أيضًا من خالل  ما مٰىض  ا  الفعل فأمَّ بأنَّ  املعارضة  من  م 

التضادِّ  ارتفاع  مع  بالفاعل  قبيحًا  حسنًا  يكون  ال  بني    الواحد 

جواز  من  أوجبناه  فيام  علينا  طعنًا  ذلك  ليكون  والقبيح  احلسن 

متحيّ  سوادًا  الواحدة  الذات  الفاعل  التضاجعل  لنفي   بني  دِّ زًة 

 وإنْ أيضًا غري صحيح، ألنَّ احلسن والقبيح  هو  ز والسواد، فحيُّ الت

تضادٌّ  بينهام  يكن  عنه  مل  انتفت  وقد  إالَّ  حسنًا  يكون  ال  فاحلسن   ،

كلّ  القبح  من  وجوه  وجه  وفيه  إالَّ  قبيحًا  يكون  ال  والقبيح  ها، 

أثبتن فقد  قبيحًا  حسنًا  اليشء  كان  فإذا  القبح،  نفيناه  وجوه  ما  ا 

ألبع حسناً نَّ ينه،  جعلناه  إذا  فقد  ا  وإذا   القبح،  وجوه  عنه  نفينا 

مع وهذا    جعلناه  القبح،  وجوه  من  وجهًا  أثبتنا  فقد  قبيحًا  ذلك 

 .إثبات للمنفي بعينه، وهو آكد يف االستحالة من التضادِّ 

ا ما مٰىض أيضًا يف خالل الكالم من املعارضة باخلرب واألمر   فأمَّ

ع، ري ممتنيف حالة واحدة، فهو غ معًا  الكالم بصفتهام   وجعل بعض

تضادَّ  ال  خرب  ألنَّه  الكالم  كون  جمرٰى  بني  جيري  ما  وال  وأمرًا  ًا 

والقبيح، التضادِّ  احلسن  يف  قلنا  كام  بعينه  للمنفي  إثبات  وال   ،

يتكلَّم أحدنا بكالم يقصد به إٰىل ما يكون به اخلرب    وليس يمتنع أنْ 

أمراً يكون األ، وإٰىل ما به  خربًا فيكون خرباً  أمرًا فيكون    ، وإنَّام مر 

ة ختالف صيغة اخلرب، العربيَّ يفحش ذلك ألنَّ صيغة األمر يف اللغة 

 ة.فمن مجع بينهام يف صيغة واحدة فكأنَّه غري متكلِّم باللغة العربيَّ 

رنا  أنَّ الذات إذا كانت واحدة وقدَّ ا ما ختم به الكالم من  فأمَّ

وجب الصفات   انتفاءها  بيَّنَّأمجع،    انتفاء  ماا يف صدر  فقد   كالمنا 

ا الذا تزول  إنَّ  وقلنا:  واستوفيناه  به  كوهنا لشبهة  فرضنا  إذا  ت 

والتحيُّ  السواد  استمراره  بصفة  جيب  ما  عٰىل  كوهنا  فرضنا  فقد  ز 

أنْ ٣٠٧[[ص  / إٰىل  ينافيه   ]]  ما  يطرأ  مل  متٰى  وأنَّه  ينافيه،  ما  يطرأ 

  ام ُوِجَد ما ينايف ياض فإنَّ ا فرضنا حدوث بفاالستمرار واجب، فإذ

أحدمها    ز، فللذات وحاهلا هذه وجهان:يف التحيُّ السواد دون ما ينا

يقتيض   اآلخر  والوجه  سوادًا،  كوهنا  حال  وهي  االنتفاء  يقتيض 

التحيُّ  حال  وهي  بأنْ االستمرار  فليس هي  أنْ   ز،  من  بأوٰىل   تنتفي 

، لثبوت وجهي االنتفاء واالست ا جيب  نا: إهنَّ مرار، فلهذا قلتستمرَّ

له. ة، وهذا واضح ملودة معدومتكون موج أنْ   ن تأمَّ

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /الكالم الذخرية يف علم

 : يف جواز الفناء عٰىل اجلواهر :فصل ]]١٤٤[[ص 

أنَّ  أنَّ اعلم  عٰىل  العقل  طريق  من  دليل  ال  يصحُّ   ه  أو   اجلوهر 

الفنا فيه  ألنَّ يستحيل  عقالً جموَّ   ينمراأل  ء،  وزان  يف رجَ يُ ام  نَّ إ،  ع 

وعلمنا  ،ٰىل يفني اجلواهره تعاذا ورد السمع بأنَّ إٰىل السمع، وإذلك 

، وأنَّ اهللا  اللجواهر ضد�   ، قطعنا عٰىل أنَّ  بضدٍّ ال ينتفي إالَّ   الباقي أنَّ 

 يفعل ذلك الضّد. تعاٰىل إنَّام يغنيها بأنْ 

وجوب وجوده   ز عقالً لو جا  -جلواهر جيعل ا وليس ألحٍد أنْ 

خ  -أبدًا   إنَّام  القديم  أنَّ  وذلك  تعاٰىل،  للقديم  غريه  الف  مماثالً 

أنَّه مل جيب له عن علَّة وال فاعل  بوجوب الوجود له يف كلِّ حاٍل، و
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يستمرَّ    جاز بعد وجودها أنْ   بل ملا هو عليه يف ذاته. واجلواهر وإنْ 

ل، بأنْ يف األ  وز أالَّ يوجدالوجود هلا وجوبًا، فقد كان جي ال خيتار    وَّ

إجي بلالفاعل  املستقبلة  األوقات  يف  موجودة  تكون  فال   ادها، 

ال بني  مماثلة  فال  فيها،  معدومة  وجب  تكون  لو  وبينها  تعاٰىل  قديم 

 وجودها عٰىل بعض الوجوه.

ألحدٍ  قادراً   أنْ   وليس  تعاٰىل  يكن  مل  لو  ضدِّ إعٰىل    يقول:   جياد 

ك ملا  متخّرياً اجلواهر  أنَّ   لها،فع  يف  ان  فيه  يك  املتخّري   وذلك  في 

أنْ صحَّ  وأالَّ   ة  الفعل  األيفعل  يف  يفعله  ال  ما  ضدَّ جناس  له،     

 . خّري فيه ومفارق للمضطرِّ كالتأليف وغريه، وفاعله مت

يدلُّ   :فصل  ]]١٤٥[[ص  / ما  ذكر  من   يف  اجلواهر  فناء  عٰىل 

 : جهة السمع 

أنَّ مَّ مجاع األُ إعٰىل ذلك    آكد ما يدلُّ  ي اجلواهر   يفنه تعاىلٰ ة عٰىل 

وأنَّ   ثمّ  قادر عٰىل  يعيد،  تعاٰىل  معلوم رضورإه   ةً فناء اجلواهر، وهو 

 من حاهلم. 

أيضاً   ويدلُّ  ذلك  تعاىلٰ ق   عٰىل  ِخرُ   :وله 
ْ

َواآل  
ُ

ل و�
َ ْ
األ َو    هُ

أوَّ   ،]٣  [احلديد: أنْ   الً وكونه  سابقاً   يقتيض  للموجودات    يكون 

 للموجودات.   راً ن آخيكو  يقتيض أنْ  ها، وكونه آخراً كلِّ 

أنَّ  دلَّ   غري  قد  أنَّ   الدليل  والثواب  اجلنَّ  عٰىل  دائمتان،  والنار  ة 

بالوجود   منفرداً  آخراً يكون تعاٰىل  قاب ال ينقطعان، فيجب أنْ والع

اجلنَّ اخللق  دخول  والنارقبل  وسائر   ،ة  اجلواهر  فناء  يقتيض  وهذا 

 املوجودات.

يدلُّ وممَّ  ذلك    ا  تعاىلٰ عٰىل      :قوله 
� ُ

عَ � هَ َمْن 
ْ
ي
َ
 ل

َ
ف  �  انٍ ا 

و٢٦  [الرمحن: العدم.  هو  الفناء  وحقيقة  لبعض إ]،  فناء  كان  ذا 

  نْ إمجيع العامل و  ه، علمنا أنَّ نتاهر يقتيض فناء اجلميع عٰىل ما بيَّ اجلو

يْهَ   :حتت قوله تعاىلٰ   مل يكن داخالً 
َ
 َمْن َعل

� ُ
� 

َ
  أنْ   ال بدَّ   �اٍن  ا ف

 يفنٰى. 

ام هو  نَّ إيس هو العدم والفناء هاهنا ل  إنَّ  يقول: أنْ   وليس ألحدٍ 

 جزاء، كام قال الشاعر:ب األالتفريق وتشذُّ 

ابن غانٍ ينِّ إة  ميَّ أُ   ييا  عنكام      

الغن  أينِّ   اوما  فانٍ غري  مرتعش     

ام  نَّ إيقتيض العدم    )الفناء( اطالق لفظ    نَّ أواجلواب عن ذلك:  

بعض   يف  غريه  به  استعار األيستفاد  ويهاً وتشب  ةً ماكن  أراد  نَّ إ،  ام 

أنَّ ا الشيخ  لشاعر  يف  يقال  كام  عليه،  ومرشف  للفناء  مقارب  ني 

 . ]] للعرب معروفة١٤٦، وهذه عادة /[[ص )ته ميِّ إنَّ ( :اهلرم

ة وما أشبه  القدرة واملنَّ  ني فاينإنَّ   :يريد بقوله  أنْ   أيضاً   نويمك

 ذلك، فحذف لالختصار.

يدّل  مل  با  أنَّ عٰىل    ولو  يف املراد  العدملفناء  اآلية  قوله   إالَّ     يف 

ٰ  : تعاىلٰ 
َ

 َو�َبْ�
َ

ُه َر��ك
ْ
 ] لكفٰى وأغنٰى.٢٧ [الرمحن:  وَج

 : بضدٍّ اجلواهر ال تفنٰى إالَّ  يف أنَّ  :فصل

باقية والباقي ال خيرج عن الوجود إالَّ  أو     بضدٍّ اجلواهر  ينافيه 

حيت ال  واجلوهر  إليه،  حيتاج  ما  فإاج  بانتفاء  غريه  بٰىل  انتفائه،  ينتفي 

متٰى  افيجب  أنْ   بضدٍّ   نتفٰى  ذلك  نُ اهبقَّ   يكون  ونحن  هذه  بنيِّ ،   

 اجلملة:

يعلم من أحدنا    ، فهو أنَّ جنس اجلواهر باٍق   ا الدليل عٰىل أنَّ أمَّ 

  وال يدخل عليه شكٌّ   ه الذي كان باألمس قاصداً أنَّ   نفسه رضورةً 

ذا ثبت  إخصوصة، واهر املا هو اجلومنَّ  احليَّ   ا أنَّ نَّيف ذلك، وقد بيَّ 

أنَّ   يِّ كرناه يف احلما ذ   ثبت يف سائر أجناس اجلواهر لتامثلها. عٰىل 

ا التي  ة أهنَّ مل تكن حيَّ  نْ إري من األجسام ويف كث أحدنا يعلم رضورةً 

 مس.كانت باأل

أهنَّ   أيضاً   ويدلُّ  اجلواهر  بقاء  جتدَّ عٰىل  لو  املدح  ا  لقبح  دت 

ألنَّ والذمّ  والذمَّ   ،  الثاحي  امنَّ إ  املدح  احلالة  يف  وقوع سن  من  نية 

 د اجلواهر املمدوح واملذموم غري الفاعل.جتدُّ  الفعل، ومع

ا  ها ممَّ ا يف نفسكون اجلواهر باقية، ال ألهنَّ ت  زوا أنْ قيل: جوِّ   نْ إف

بل  ١٤٧/[[ص    يستمرُّ  وجودها،  كلِّ دِ ُحي اهللا  ]]  يف   حالٍ   ثها 

 .لوَّ ألاين هو ادها، واجلوهر الثدِّ وُجي 

ل وَّ يوجد اجلوهر وهو يف الوقت األ  يقتيض جواز أنْ هذا    قلنا:

زمان،    ٰى ال يكون من كونه يف البلدينببغداد يف الثاين بالصني، حتَّ 

ل وَّ وهو يف األ  الً ق به أوَّ كام تعلَّ   ٰىل ثانياً ق به تعاذا تعلَّ إوجوده    ألنَّ 

يف  خمريَّ  كلِّ إ  البلدان  بني  فكذل جياده  الها  يف  ا علمن  قدو  ،ثاينك 

 بطالن ذلك. رضورةً 

أنَّ   أيضاً   ويدلُّ  ذلك:  املجدِّ عٰىل  هو  تعاٰىل  كان  لو  لوجود  ه  د 

كلِّ  يف  تعاىلٰ   حالٍ   اجلوهر  يُ   لكان  الذي  األوجِ هو  فيها  يف  د  كوان 

املوجبة عن الكون. وقد    نَّ ، ألحالٍ   كلِّ  الصفة  به تعاٰىل صار عٰىل 

أنفا نجد  نَّ علمنا خالف ذلك، أل   الكون بكلِّ   زلتحيُّ سنا صفة  من 

أيضاً وك،  مكانٍ  والذمُّ   ان  املدح  اجلهات    يسقط  يف  الكون  عٰىل 

 ها. كلِّ 

ألحدٍ  جوِّ   أنْ   وليس  أنْ يقول:  باجلواهر  ينتهي    زوا  ٰىل  إاحلال 

، وجيري هذا الوقت جمرٰى الوقت  ه بال ضدٍّ وقت جيب عدمها في
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أنَّ  وذلك  يبقٰى.  ال  فيام  الوقت    وجوده   ٰى تعدَّ يشء    كلَّ   الثاين 

انح [فال  صحَّ ألصار  الواحد،  وجودهوقات  مقتيض  ألنَّ   ،ة  ال  ه 

أنَّ  وهذه طريقتنا يف  تعدَّ   للحرص،  تعلُّ ما  مل  ٰى يف  الواحد]  بغري  قه 

لال يكن  مل  اذا  معقول،ينحرص  وجه  تعدَّ إف  نحصار  اجلوهر ذا  ٰى 

 ة وجوده.الوقت الواحد يف وجوده مل ينحرص أوقات صحَّ 

ه  نَّ  الفساد، ألٰىل غريه فمن البنيِّ إ   وجودهحاجة اجلوهر يف  اوأمَّ 

أنْ  يمكن  إليه  يشار  معنٰى  أنَّ دَّ يُ   ال  الوجود    عٰى  يف  حيتاج  اجلوهر 

 إليه. 

  نَّ أل  يكون ذلك املعنٰى هو الكون،  وا ذلك أنْ زومتٰى قيل: جوِّ 

ٰىل الكون يف وجوده، فهو حيتاج إليه يف كونه  إمل حيتج    نْ إاجلوهر و

 منه مع الوجود. ا ال ينفكُّ ذلك ممَّ هات، ويف بعض اجل ئناً كا

[مٰىض ١٤٨[[ص  / الذي  واجلواب  هذه  ]]  عن  الكتب  يف   [

أنَّ  ينتفي كلُّ األ  الشبهة:  باقية، وال  إالَّ وا  كوان  ه   بكون يضادُّ حد 

فحملَّ   وحيلُّ  فإه،  الثاين،  يف  الكون  اجلسم  يف  تعاٰىل  يفعل  مل   نَّ إذا 

األ باٍق وَّ الكون  جيب    ل  فال  ُس انتفاء  فيه،  ما  عٰىل  عنه.  ا  لنئِ اجلسم 

كنَّإو شاكِّ ذا  األا  بقاء  يف  أنْ ني  جاز  الشّك   كوان  هذا  عٰىل   جيعل 

 ثباته.إكانت باقية قطعنا عٰىل  نْ إالفناء، و

وجهٍ إيمكن  و من  السؤال  هذا  مع   بطال  بقاء   الشكِّ   آخر  يف 

أنَّ األ وهو:  حيتاج    كوان،  وجودإالكون  يف  اجلسم  حمالةٰىل  ال    ، ه 

الكون يف الوجود؟ وهذا يقتيض    ىلٰ إحيتاج اجلسم    أنْ   جيوزيف  فك

الوجود    حاجة كلِّ  منهام يف  ويُ إواحد  ٰىل حاجة إي  ؤدِّ ٰىل صاحبه، 

 ٰىل نفسه.إاليشء 

اجلفأمَّ  أنَّ ا  الشبهة:  هذه  عن  املعتمد  وال  كاأل  واب  باقية  وان 

 كوان ضدٌّ لألليس  ه، و بكون يضادُّ ه إالَّ ينتفي كون مع وجود حملِّ 

ن  خيرج األعن  ولووع  كذلك  كوان،  الضدّ   كان  ذلك   حيلُّ   لكان 

حتَّ  ينفاجلوهر  منتفياً األ  ي ٰى  اجلوهر  يكون  فكيف  وهو    كوان،  به 

 ؟فيه حالٌّ 

  له. فذلك   يبطل ببطالن اجلوهر ال بضدٍّ الكون    ومتٰى قيل: إنَّ 

الكون    ق بطالنق بطالن اجلوهر ببطالن الكون، وتعلُّ باطل، لتعلُّ 

 اجلوهر.ببطالن 

 كوان قطعاً ا يبتني عٰىل بقاء األون عٰىل مكيف تعتمدقيل:    نْ إف

تشكُّ  من األوأنتم  كثري  بقاء  بقاء ون يف  تقطعون عٰىل  عراض، وال 

 وال خالف فيه؟

وان  كألعراض كايف بقاء أجناس كثرية من األ قلنا: نحن نشكُّ 

أنَّ   ر وغري ذلك، وقاطعوندَ والطعوم واألراييح والقُ   اساً أجن  عٰىل 

تبقٰى ها  من بقاء واإل   صواتكاأل  ال  عندنا  ويقوٰى  والكراهة،  رادة 

 . كوان والتأليف أيضاً األ

يدلُّ  قوَّ   والذي  األعٰىل  بقاء  شك� ة  عٰىل    اكوان  القطع  ثبات  إيف 

ن غري باقية فال قطع  كواكان األ ]] فنقول: إنْ ١٤٩ناء، /[[ص الف

مكاهنا  أنَّ  البثة  األجسام  نجد  الطويل،ا  خي  الزمان  أنْ فال  من    لو 

ده يف  دِّ تعاٰىل ُجي اهللا    ت عٰىل ذلك لبقاء الكون، أو ألنَّ ستمرَّ كون اي

ألنَّ حالٍ   كلِّ  أو  يُ   ،  فولِّ الكون  أمثاله.  األ  نْ إد  فهو وَّ كان  ل 

فعاله. وقد جيوز تار أله تعاٰىل خمكان الثاين بطل، ألنَّ   نْ إواملطلوب،  

ُجت أالَّ  فتكواند هذه األدَّ   أما،  فاعل والكنها بغخرج عن  ،  ناقل  ري 

و  علوموم ذلك.  بأنَّ   نْ إخالف  فيبطل  التوليد  هو  الثالث    كان 

وجود  األ من  يمنع  مانع  وال  متامثلة،  الواحدة  اجلهة  يف  كوان 

ٰى ال وأدَّ ده يف احلالكون مثله لولَّ ولَّد فلو  ب مع السبب فيها،املسبَّ 

 ثبات ما ال هناية له. إٰىل إ

الط ُس إريقة  وهذه  بكَ لِ ذا  يف  الت  الذي    جهالو  عىلٰ   تأليفقاء 

 ت.بناه استمرَّ رتَّ 

أنْ  يمكن  أنَّ دَّ يُ   وال  بقائه    عٰى:  حيتاج يف  معنٰى هو  إاجلوهر  ٰىل 

ف اجلوهإالبقاء،  انتفٰى  البقاء  له  يفعل  مل  ضدٍّ ذا  غري  من  وذلك  ر   .

ليس  ألنَّ  طرفاً   البقاء  ذكرنا  وقد  األ  بمعنٰى،  ذلدلَّ من  عٰىل  يف ة  ك 

 .)صامللخَّ (يف كتابنا اب والكتهذا  ر مندَ القُ  اء بقم عىلٰ الكال

أنَّ وممَّ  هناك:  نذكره  مل  يف    ا  وجوده  جلاز  معنٰى  كان  لو  البقاء 

ح الذي هو مصحِّ   زالتحيُّ   وٰىل من وجوده، ألنَّ اجلوهر يف احلال األُ 

لأل حاصاالحتامل  األعراض  يف  ثبت  وَّ ل  لو  والبقاء  والثاين،  ل 

يكون اجلوهر    نْ جب أ ا يو، وهذهٰىل حملِّ إ  إالَّ   [لكان ال حيتاجمعنٰى  

 ]. وىلٰ يف احلال األُ  عٰىل اجلسم باقياً 

 : الواحد  يف وجوب فناء اجلواهر بالضدِّ  :فصل

بأنْ نَّ إ غريها  الذات  ينفي  نف  ام  يف  يقتيض تكون  صفة  عٰىل  سها 

  ت تلك دَ جِ ]] توجد عٰىل الوجه الذي وُ ١٥٠ص  /[[  التنايف، ثمّ 

يض نفي اجلواهر، يقت  صفة   نفسه  ن الفناء يفاجلزء مت عليه. والذا

وُ إو كلِّ   متعّرياً   ال يف حملٍّ   دَ جِ ذا  املقتيض معلَّ   من  فقد حصل  به  ق 

 منتظر يف املنافاة.  والرشط، فلم يبَق 

ذا طرأ  إي اجلزء من السواد مجيع أجزاء البياض  ة نفوهلذه العلَّ 

 واحد.  عليها واملحلُّ 

أ  يمكن  االدَّ يُ   نْ وليس  اجلوهر  ختصاصعٰى  منبأحد   ين 
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ألنَّ احل  حيث واحلال   لول،  الوجود  يف  اجتامعهام  يقتيض  ذلك 

 واحدة، وذلك يبطل التنايف بينهام.

أنْ  له  إنَّ   وليس  يفن  يقول:  خيتصُّ   ي الفناء  ما  اجلوهر    من 

أنَّ بم وذلك  الفناء  حاذاته،  كون  يقتيض  بكونٍ ه  اجلهة  تلك  ، يف 

الكإومستحيل   للفناجياب  كونهون  اجل  ء  ألنَّ يف  مع  جوده  و  هة، 

  أنْ   ، والفناء ال يصحُّ ٰىل حملٍّ إالفناء مستحيل حلاجة الكون  جود  و

 ز.له لفقد التحيُّ  يكون حمال� 

يصحُّ  إنَّ   أنْ   وال  حيتاج باجلهة لذاته  الفناء اختصَّ   يقال:  ، فال 

  يكون اجلوهر بالعكس من صفته،   تيض أنْ ذلك يق  ٰىل الكون، ألنَّ إ

الت  نَّ أل هذه    فقاً موا  يكونفكيف    ،ذلك  يضقتي  ضادِّ حكم  يف  له 

أنْ  جيب  وكان  وكيفيَّ   الصفة،  الصفة  عن  الذاتان  ة يتامثل 

 ؟ ةخرٰى لعلَّ استحقاقها، وهو يف إحدامها للذات واألُ 

بمحاذاته   ينفي اجلوهر من حيث اختصَّ ام  نَّ إالفناء    نَّ إف  وأيضاً 

ر، َخ أُ يات  يف حماذوجوده    ر يصحُّ اجلوه  لذي هو فيها، ومعلوم أنَّ ا

وجيري   أنْ جيب  فكان   القول،  هذا  عٰىل  بالفناء  اجلوهر  ينتفي  ال 

صحَّ  لو  العرض  حملِّ إانتقاله    جمرٰى  غري  أنَّ ٰىل  يف  جيب  ه  ال  كان  ه 

 ه. ذا طرأ ضدُّ إعدمه 

 : عادة عليهة اإلصحَّ يف  :فصل ]]١٥١[[ص /

يصحُّ  كلِّ وج  اجلواهر  يف  تق  ودها  ما  أو  تقدير دُّ وقت،  ره 

عىلٰ ال إالَّ وقت  العموم  ب  أنْ إي  ؤدِّ يُ حيث    من  خروجها  تكون    ٰىل 

بأنْ حمدَ  يزل    ثة،  مل  ما  وبني  بينها  يكون  فيام  أو  يزل،  مل  فيام  توجد 

عٰىل سبيل    ها يصحُّ وقات كلّ أوقات متناهية، ووجودها يف هذه األ

ا جيوز وجوده  ، فيجب أنْ البتداء، وعٰىل جهة االستمرار والبقاءا

سبيل ابتوجوده  ألنَّ عادة،  اإل  عٰىل  اإل  داءً ا  سبيل  ال  وعٰىل  عادة 

 خيتلف يف نفسه. 

بوقٍت  اختصاص  غري  من  العموم  عٰىل  قادر  تعاٰىل  ،  والقديم 

 جياده.إعٰىل  يف مقدوره الوجود كان قادراً  فمتٰى صحَّ 

 ا ختتصُّ ه، ألهنَّ عادته تعاٰىل ملا ال يبقٰى من مقدوراتإام مل جيز  نَّ إو

 ر. تأخَّ م و[ال] يال يتقدَّ  وجود بوقٍت ال يف

عٰىل  نَّ إو أحدنا  يقدر  مل  ألمر إام  مقدوراته،  من  يبقٰى  ما  عادة 

ا ال تتعلَّق   والوقت واجلنس   -يرجع إٰىل حكم مقدور القدرة، ألهنَّ

إع  -واحد    واملحلُّ  جاز  فلو  بجزء،  ألدَّ إالَّ  مقدورها  إٰىل  ادة  ٰى 

احل هذا  أنْ خالف  وإٰىل  أنْ يصحَّ   كم،  أحد    عىلٰ يفعل  سبيل    نا 

مااإلعا واملحلُّ ينحرصال    دة  وهذا [والوقت  ،  واحد.  واجلنس   [

مقدوراته   إعادته  جواز  فيجب  تعاٰىل،  فيه  مفقود  ذكرناه  الذي 

 الباقية.

 :عادة ة اإلعادته وال جيب وكيفيَّ إيف ذكر ما جيب  :فصل

حقٌّ   كلُّ  وله  مات  الدنيا    من  يف  يستوفه  بدَّ مل  عادته إمن    فال 

حقَّ  غ١٥٢[[ص  /  ه،ليويف  أنَّ ]]  خيتلف: حلا   ري  ذلك  يف  ال 

الثواب ال جيوز    ، ألنَّ حالٍ   عادته عٰىل كلِّ إالثواب جيب    فمستحقُّ 

ومستحقُّ  وخلوصه.  لدوامه  الدنيا  يف  عليه  كان   توفريه  العوض 

 جيب ه منقطع، فاله منه يف الدنيا ألنَّ تحقُّ ر عليه ما يسيتوفَّ   جيوز أنْ 

 ه. عادتإ

مستحوأمَّ  و  عقابال  قُّ ا  كلِّ ته  عادإاجبة  فغري  ألحالٍ   عٰىل    نَّ ، 

عقالً  حيسن  نُ إ  العقاب  ما  عٰىل  انتهينا  إنه  بيِّ سقاطه  مكانه  إذا  ٰىل 

واهللا  بمشيئة   أُ إتعاٰىل،  جيب  ذا  فلم  استيفاؤه،  حيسن  مل  سقط 

 عادة. اإل

ن كان منهم  ه يعيد مستحقي العقاب، فمبالسمع أنَّ   ام نعلمنَّ إو

دائامً  الوفاه  ستا  عقابه  ومسمبداللة  كاع،  عقن  منقطعاً ن  فال    ابه 

عيد  أُ ذا  إللثواب الدائم بطاعاته، ف   وهو مستحقٌّ الَّ إيكون كذلك  

عن عقابه    ٰى ام عفٰىل الثواب الدائم، وربَّ إ  َل قِ نُ   ام استوٰىف عقابه ثمّ ربَّ 

الثوا به  فوفعل  واجبة عقالً إب،  اىلٰ   عادته  يرجع   استحقاق ليشء 

 اب. العقالثواب ال  

ذلك   فني واملجانني، وكلُّ املكلَّ فال  ة أطعادإبد السمع  ور  وقد

 . غري واجب عقالً 

كيفيَّ وأمَّ  جيب  ة اإلا  فالذي  أقلُّ عادته األإعادة  التي هي    جزاء 

من    ، وهي التي متٰى انتقضت بنيتها خرجاحي�   ما يكون معه احليُّ 

 .اأن يكون حي� 

يُ  اعتَ وال  باإلرب يف  وأجزاء  ألعادة  ال    احليَّ   ألنَّ السمن،  طراف 

حي� بمف  خيرج كونه  من  وألنَّ ا ارقتها  يستحقُّ   ،  قد  املدح    أحدنا 

 ه.  حاله فيام يستحقُّ يسمن فال يتغريَّ  ، ثمّ والذمَّ 

األ وقلناوهذه  إليها  أرشنا  التي  أقلُّ إنَّ   :جزاء  معه   ه  يكون  ما 

، عمراً   ةً ومرَّ   زيداً   ةً مرَّ   تصري  ل فيها وال أنْ ، ال جيوز التبدُّ احي�   احليُّ 

اآلكل ال يغتذي   نَّ إ]] ف١٥٣/[[ص    ن بحيوانحيواذٰى  تا اغذإف

باأل املأكول  أقلُّ من  التي هي  حيواناً   جزاء  املأكول  معه،   ما يكون 

جزاء التي  جزاء التي هي عٰىل سبيل السمن، وباألام يغتذي باألنَّ إو

 .عهوضياة فيها. وهلذا تفصيل طويل ليس هذا مال ح

قلنَّ إو هبام  ألنَّ   ذهنا  ٰىل  إيرجع    احي�   احليَّ   بأنَّ لم  عال  اجلملة 
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مس باأل ه كان الذي كان مريداً ا أنَّ من علم منَّ  ترٰى أنَّ أَال   .جزاءاأل

احليُّ   ؟اوشاب�   وصغرياً  هو  علمه  خيتصُّ   فمعلوم  ما  من    ال  به 

 عادة دون غريها.جزاء يف اإل األالصفة، فيجب اعتبار عني

باإل  وقول ذهب  وجوَّ احليٰىل  إة  عادمن  تباة  اٰىل  األل  ديز  شياء 

دون احلياة،   لثواب أو عقاب هو احليُّ   املستحقَّ   باطل، ألنَّ   غريها

احليِّ  إلعادة    احي�   وكون  وجه  فال  حياته.  إٰىل  ال  أجزائه  إٰىل  يرجع 

ة هب أنَّ احلياة املختصَّ الذي يرجع يف كون    - ذه األجزاء  احلياة، إالَّ 

أعياناً انك  إنْ   -إليها    احي�   احليِّ  اعادهتا، ألنَّه جصة وخمصو  ت  بت 

أنْ  يمكن  وإنْ   ال  هبا،  إالَّ  حيَّة  األجزاء  هذه  غريها   تكون  أقام 

مقامها يف كون تلك األجزاء حيَّة مل جيب إعادة احلياة األُوٰىل بل ما 

 ها. مسدَّ  يقوم مقامها ويسدُّ 

ا ا  واألمر  فأمَّ إعادته،  جيب  فال  أولتأليف  احلفيه  من  ياة،  ضح 

ر  نَّ أل أنْ   لِّ املحٰىل  إاجع  حكمه  جيوز  وال  يتميَّ   وال  اجلمل،  ملثله  ز 

 ق للكون هبا.ق للتأليف باجلملة، كام ال يتعلَّ تعلُّ 

*   *   * 

ص يف ُأصول الدِّ   ): هـ٤٣٦ين/ السيِّد املرتٰىض (ت امللخَّ

ا الذي يدلُّ   الثالثة:  الكالم عٰىل الدعوىٰ ]]  ٤٤[[ص    عٰىل  وأمَّ

األأنَّ  وجسا  ال  م  اختلو  اجلواهر  الملعامن  يف  ين  يكون  ال  هبا  تي 

علمنا   ويف  أحكامها،  من  خللت  منها  خلت  لو  ا  أهنَّ اجلهات، 

خلوِّ  خلوِّ باستحالة  استحالة  عٰىل  دليٌل  األحكام  من  من ها  ها 

لتعلُّ  أحد األمرين موجب اآلخر،  ما أوجب    كلِّ   قالذوات، ألنَّ 

 . واحد منهام بصاحبه

جوده من  و يف حال وخيل  ر الاجلوهسم ونَّ اجلنوا أقيل: بيِّ   فإنْ 

 .ما قصدمتوه أحكام هذه املعاين، ليتمَّ 

قلت: لو جاز وجود اجلسم أو اجلوهر وهو غري كائٍن يف جهٍة  

  زه يوجب أنْ من اجلهات مل جيز ذلك عليه إالَّ وهو متحيّز، ألنَّ حتيُّ 

ما جهٍة  يف  حتيُّ يكون  عن  خرج  ولو  خل،  موجود  وهو  عزه  ن رج 

جوهراً كو ألنَّ نه  ك،  حتونه    يوجب  الوجود، يُّ جوهرًا  برشط  زه 

  ة قلب جنسه، فوجب بام ذكرناه أنْ [و]يف خروجه من صفته الذاتيَّ 

بناه   يكون وجود اجلوهر خاليًا من األكوان، مؤدٍّ بالرتتيب الذي رتَّ

 إٰىل قلب جنسه. 

أنَّهَم  ـقيل: ولِ   ]] فإنْ ٤٥[[ص  /   أنْ جب   ومتٰى ُوِجدَ   زعمتم 

ومتحيّزيكون   ثحتيُّ   أنَّ ًا،  ذاته؟  إٰىل  يرجع  لِ زه  إذا ـّم  أنَّه  زعمتم  َم 

 يكون يف جهٍة؟  كان متحيّزًا وجب أنْ 

ل، فهو ال خيلو من أنْ  ا الذي يدلُّ عٰىل األوَّ زه  يكون حتيُّ  قلنا: أمَّ

و ه، أ َدمإنَّام وجب لوجوده، أو حلدوثه، أو حلدوثه عٰىل وجٍه، أو لقِ 

معن أولعدم  معنٰى   ٰى،  أو  لوجود  هو    اعل،بالف،  ملا  أو  لنفسه،  أو 

  نفسه.عليه يف

يكون    لوجوده، ألنَّه جيب منه أنْ   زاً يكون متحيّ   وليس جيوز أنْ 

ما شاركه يف الوجود   يكون كلُّ   متحيّزًا بوجوده، ألنَّه جيب منه أنْ 

أنْ [كان يقتيض  وهذا  متحيّزًا،  ا   ]  وسائر  السواد  عراض  أليكون 

ال عىلٰ هبذه  أنَّ صفة،  من    ب  هذا   فقدلك  ذقال  يف  غرضنا  لنا  سلَّم 

ألنَّ  حتيُّ الباب،  من  بدَّ  ال  وجوده  مع  اجلوهر  بأنَّ  اعرتف  قد  زه، ه 

وإنْ  املعنٰى  يف  قصدناه  الذي  ما    وهذا  إٰىل  قصد  ألنَّه  خمالفًا  كان 

 جعلناه رشطًا فجعله مقتضيًا. 

أنْ  الوجود،  ناه يف  ثل ما ذكرثه مليكون متحيّزًا حلدو  وال جيوز 

 قصود.ود ذلك أيضًا اعرتافًا باحلدوث الذي هو امل وجنَّ يفوأل

فيها،    وإنْ  له الوجود  د  ُأريد باحلدوث حال حدوثه الذي جتدَّ

فيه حتيُّ   فيجب  خالف استحالة  علمنا  وقد  احلدوث  حال  يف  زه 

 ذلك.

أنْ  جيوز  إليه  وال  ُيشار  وجٍه  عٰىل  حلدوثه  كذلك،  من   يكون 

يقتاحلدو  وجوه هبذهيضث،  كونه  والصف    ال  ألنَّ ة،  كان  أيضًا  ه 

آ وجٍه  عٰىل  حدوثه  من  يمتنع  بدَّ  وال  متحيّزًا،  يكون  فال  خر، 

أنْ  فيجب  هبا،  يتميَّز  هذا   اختصاصه يف الوجود بصفٍة  يكون عٰىل 

متٰى ُوِجَد وليس هو متحيّز بصفة جنس آخر، وال يمتنع عٰىل هذا  

ا  أنْ  عٰىل  الذي  حيُدَث  كويقتيضلوجه  ألنَّ نه    بتنا  ال  همثالً،    ني يف 

   فيام يأيت أنَّه ال جيوز أنْ ز، ونحن ُنبنيِّ صفة السواد وبني صفة التحيُّ 

أنْ  ، ألنَّ العدم  يكون بصفة العدم  يكون بصفة جنسني، وال جيوز 

 ] يكون موجبًا له؟ نْ ز، فكيف جيوز [أ حميٌل للتحيُّ 

أنْ  جيوز  م  وال  لعدم  كذلك  [ُيريكون  وقد  باجلاعنٰى،  وهر  د 

مل   معنٰى فيه، وأنَّ املعنٰى متٰى ُعِدَم منههة لوجود  جلايف  يكون  ]  نْ بأ

أنْ  لعدم  الصفة،  عٰىل  كونه  كلُّ   يوجب  ال   يكون  معدوم  معنٰى 

 يوجب له شيئًا من الصفات. 

لعدم وجود صفٍة  ٤٦[[ص  / متحيّز،  أنَّه  ُنسلِّم  مل  أنَّه  ]] عٰىل 

أ ن غريستحالت وجوده ملنا ما نريده ملن ا ه  نَّ ، أليّزاً يكون متح  نْ  

ع وجوده أبدًا  يكون اجلوهر م بعدم ذلك املعنٰى، فيجب أنْ  ال يدلُّ 

أنْ  جيوز  وال  نريده،  الذي  فهذا  لوجود    متحيّزًا،  متحيّزًا  يكون 

ه    معنٰى، ألنَّ ذلك املعنٰى ال يوجب كونه هبذه الصفة إالَّ بأنْ  خيتصَّ
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  يكون   هام من أنْ نتصاص بيخيلو ذلك االخ  غاية االختصاص، فال

ما ز، ألنَّ  م التحيُّ وكال األمرين يوجب تقدُّ   و باملجاورة،أ   لولباحل

غريه ال يكون إالَّ متحيّزًا، وكذلك ما جاوره، فكيف جيوز    ال حلَّ 

 ؟! ز له م التحيُّ ز موجبًا عن أمٍر جيب تقدُّ يكون التحيُّ  أنْ 

متحيّزاً  فإنَّه لو كان  ا  وأيضًا:  امل  لقول يفملعنٰى لكان   عنٰى ذلك 

األنَّه    فيه،قول  كال من  بدَّ  تقتيض  ال  صفًة  املعنٰى  ذلك  ستحقاق 

أنْ يُّ إجيابه لتح ها ملعنٰى آخر،   ز اجلوهر، فال خيلو من  استحقَّ يكون 

ها لنفسه،   ي ذلك إٰىل إثبات معاٍن ال هناية هلا، وإنْ ؤدِّ فيُ  كان استحقَّ

أنْ  التحيُّ   فيجب  أييكون  هذعىلٰ ها  يستحقُّ ضًا  ز  أل  الوجه،  نَّ  ا 

وهاال  ريقةط واحدة،  ُيبستحقاق  الوجه  أنْ ذا  اجلوهر    طِل  يكون 

سواءً  ملعنٰى،  حاال� متحيّزًا  املعنٰى  ذلك  كان  غريها      يف  أو  فيه 

 . وموجودة ال يف حملٍّ 

يكون السواد سوادًا    وأيضًا: فلو كان متحيّزًا ملعنٰى لوجب أنْ 

كيفيَّ  ألنَّ  الصفملعنٰى،  استحقاق  واحة  يُ تني  وهذا   إىلٰ   ي ؤدِّ دة، 

الواحدة الذات  كون  سواد   جواز  بأنْ جوهرًا  املعنيان    ًا،  يعقل 

ع يكون  هبام  ما اللذان  وال  بينهام  تنايف  ال  الصفتني، ألنَّه  هاتني  ٰىل 

فإنْ  ذلك،  بطالن  املوضع  هذا  بعد  وسنُبنيِّ  التنايف،  جمرٰى   جيري 

 .الصفتني هباتنييكون  كانا واحدة ال جيوز أنْ 

لووأيضاً  م  :  ملتحيّزكان  أنْ عنًا  يمتنع  لكان  املعنٰى  يتزايد    ٰى 

ر وحيثيَّته من  يتزايد حجم اجلوه  ايد حكمه، وهذا يقتيض أنْ فيتز

 غري انضامم جواهر إليه.

كان   لو  أنَّه  بالفاعل،  متحيّزًا  يكون  ال  أنَّه  عٰىل  يدلُّ  ما  ا  فأمَّ

أنْ  جلاز  بالفاعل  ال  كذلك  متحيّ جيعله  صفة   ،سواداً زًا  فاعل  ألنَّ 

كتاف  الترصُّ  وألنَّهبعة  بالفاعل،  يكون  إنَّ   إنْ   ام  ُوِجَد قيل:  متٰى  ه 

خالف  يكن  ومل  متحيّزًا  للمعنٰى    كان  مسلًِّام  به  القائل  كان  ذلك، 

 ]] عبارة. ٤٧/[[ص  خمالفًا يف 

يُ  ما  سوادًا  متحيّزًا  كونه  جواز  موجودًا ؤدِّ ويف  كونه  إٰىل  ي 

واحدمعدوماً  حالة  يف  وإنَّ   ذلة،  قلنا  ألنَّ ام  هبإذا  ه  ك  اتني كان 

ُوِجَد   ثّم  الذي  الصفتني  انتفاء البياض  فيجب  للسواد،  مناٍف  هو 

م الذات  كانت  هذه  حيث  من  وبقائها  سوادًا  كانت  حيث  ن 

ٰى إليه من  متحيّزة، ألنَّ البياض ال ينايف التحيُّ  ز وهذا فاسد، فام أدَّ

 د. اعل فاستند إٰىل الفمسز القول بأنَّ التحيُّ 

ما  قيل  فإنْ  أأنكر:  امل  نْ تم  من يكون  ينتفي  سوادًا  تحيّز 

مجيعاً ا سوادًا  لوجهني  وكان  متحيّزة  كانت  إذا  ا  ألهنَّ وجب  ،  إذا 

له ...   انتفائها من وجٍه وجب انتفائها من اآلخر عٰىل طريق التبع 

ينتفي عند وجود املوت وإنْ  مل يكن    عند غريه التضاّد، ألنَّ العلم 

 . له ان ضد� مل يك وإنْ  وهرم اجلند عدي عكون ينتفله، وال اضد� 

انتف القلنا:  الذوات  أنْ اء  بالتضادِّ   باقية ال جيوز  إالَّ  إمَّ يكون  ا  ، 

كالمه  يقتيض  األصل  هذا  حيرز  مل  ومن  واسطٍة،  بغري  أو   بواسطٍة 

 رضبًا إٰىل اجلهاالت! 

احلياة ضادَّ  ما  عند  العلم  انتفاء  ا  العلمفأمَّ وألنَّ  إٰىل  حيتاج    ، 

و  احلياة فامجودهيف  جيب  ،  نفاها  نفٰى   العلم، ألنَّه  حيتاج  انتفاء  ما   

الكونا يف  القول  وكذلك  إليه،  وجوده  يف  يف    لعلم  حيتاج  أنَّه 

أنْ  جيب  اجلوهر  نفٰى  فام  اجلوهر،  إٰىل  وليس   وجوده  عنده،  ينتفي 

 ، ألنَّ كوهناهذه سبيل الذات الواحدة، وإذا كانت متحيّزة سواداً 

الصف  بإحدٰى  الهاتني  حيتني  األُخرٰى تاج    جواز  إٰىل  أنَّ  ترٰى  أَال   .

أنْ هنا سوادًا مكو زة من تكون متحيّزة، كجواز كوهنا متحيّ   ن غري 

أنْ  الستحالة    غري  واحلياة،  العلم  يف  ذلك  وامتناع  سوادًا؟  يكون 

 . ايكون حي�  كون العامل عاملًا من غري أنْ 

كونه  فإنْ  إ  قيل:  كونه حيتج    مل  نْ متحيّزة  كحواداً س  إٰىل  اجة ، 

إٰىل احلياة إٰىل وجوده، وادًا معًا حي، فإنَّ كونه متحيّزًا وسالعلم  تاج 

]] ٤٨نتفٰى من حيث كان سوادًا /[[ص  فإذا طرأ ضدُّ السواد وا

ز، النتفاء الوجود الذي وخرج عن الوجود، خرج أيضًا عن التحيُّ 

 الصفتني. واحدة من  حتتاج إليه كلُّ 

كانت هبت  الذا  قلنا: كانت    تني،الصفاتني  إذا  فهي من حيث 

وجيب  مت بقائها  يصحُّ  استمرار  حيّزة  أنْ هلا  إٰىل  ما   الوجود  يطرأ 

وكذلك هي من حيث كانت سوادًا، فإذا طرأ ما ينايف هذه الصفة، 

الذات وجهان:  ينايف السواد وخيتصُّ مضادَّته، فقد جعل يف هذه 

  أنْ   فيجب  رار وجودها،يض استمئها واآلخر يقتوجه يقتيض انتفا

عٰىل   معدومة  موجودة  هيكون  ليس  ا  ألهنَّ ألزمنا،  بأنْ ما  ينتفي    ي 

أنْ  من  بأوٰىل  لالنتفاء  املوجب  الوجه  هلا    ألجل  ويستمرَّ  يثبت 

 الوجود، ألجل الوجه الذي يقتيض استمرار وجودها.

ألنَّ   فإنْ  أوٰىل،  باالنتفاء  ا  إهنَّ قلتم  أَال  املقتيض قيل:  الوجه     

بالتأثري    مرار باٍق، والطاري أوىلٰ الستيض اا يقتفاء طاري وملالنت

ه: إنَّ الطاري بالتأثري  لضدِّ   نتفاء الضدِّ تقولون يف ا   من الباقي، كام

 أوٰىل من الباقي؟ 

املوضع   أوٰىل بالتأثري من الباقي يف  الطاري  إنَّام نقول بأنَّ  قلنا: 

ي حدٍ وا الذي يقابل فيه صفة كلِّ  ح اآلخر ويرتجَّ ن لصفة  من الضدَّ
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اح لطروِّ لطاركم  أحّق  بالوجود  فيكون  ما  هي،  بخالف  وهذا   ،

وجه  عليه، ألنَّ   تكلَّمنا ففيها  متحيّزة سوادًا  كانت  إذا  ان، الذات 

والضدُّ   كلُّ  وجودها،  استمرار  يقتيض  منهام  إنَّام    واحٍد  الطاري 

[و] األُخرٰى،  دون  الصفتني  هاتني  أحد  جيبيقابل  كان   أنْ   إنَّام 

وجودهجَّ يرت مل  ح  يكلو  يف   استمرار    ن  يقتيض  ممَّا  الذات  هذه 

ح عليه لواحد الذي ق جودها، إالَّ هذا الوجه او ابلته بصفته ويرتجَّ

 ذلك ما يقوله يف الطاري.ه، ففارق بطروِّ 

الواحدة    فإنْ  الذات  كون  من  منع  من  عٰىل  أنكرتم  ما  قيل: 

أنَّ  أجل  من  سوادًا،  يُ جوهرًا  إىلٰ ؤدِّ ه  ما  ي  وجذك  من  ودها  رمتوه 

يُ فائهوانت ما  إىلٰ ؤدِّ ا يف حالة واحدة، ألنَّ  جيب االمتناع   ي  املحال 

 ؟منه

ليس   أنْ قلنا:  يُ   جيوز  ما  ألجل  القول  من  إليهؤدِّ نمنع  من   ي 

إٰىل الت إٰىل ذلك القول، بل الواجب  ك باألصل املؤدِّ مسُّ الفاسد  ي 

أنْ  الفاسد  من  امتنعنا  يُ متن  إذا  ممَّا  إلدِّ ؤنع  ]]  ٤٩[[ص  /  يهي 

وقتضيوي مبطله،  لكلِّ  لساغ  ذكرناه  ما  عٰىل  األمر  أنَّ    أنْ   لوال 

ويمتن بباطله  ك  يُ يتمسَّ ممَّا  ما  ؤدِّ ع  بمثل  ويعتلَّ  الفساد  من  إليه  يه 

ا وإنَّام ذكره  باألجسام،  تتعلَّق  قلوبنا  إنَّ  قائل:  يقول  لسائل، حتَّٰى 

ٍز   حيِّ رين يفوهاجتامع ج  يه منإلي  ؤدِّ م ملا يُ ا فعل األجساال يقع منَّ

أو امتأل بالظر  واحٍد، إنْ  وف الفارغة فعلناها عٰىل سبيل املبارشة، 

اعتمدنا   إنْ فيها اعتامداً متٰى  منفصالً،  التوليد،     فعلناها عٰىل سبيل 

ك [ب أنَّ القدرة معلَّقة ]هذا بالقول املؤدِّ ـويتمسَّ إليه من اعتقاد  ي 

يطرد القول   أنْ   كرناهب عٰىل ما ذطالً وج كان هذا باباجلسم، فلامَّ 

ك بذلك مع االمتنبتعلُّ  ي  ؤدِّ اع ممَّا يُ ق القدرة باألجسام، وال يتمسَّ

أنَّ التحيُّ وجب أيضًا عىلٰ إليه. [و] إٰىل    ز يكون بالفاعل  من ذهب 

يُ   - ممَّا  امتنع  الفساد  ؤدِّ إذا  من  القول  هذا  إليه  من   أنْ   -ي  يمتنع 

ال املؤدِّ أصل  إقول  إالف  ىلٰ ي  وهو  إٰىل  يُّ للتحباته  ثساد،  مستندًا  ز 

 الفاعل.

موضع    فإنْ  يف  احلياة  وجود  من  متنعون  ألستم  صال االتِّ قيل: 

وعمرو،   زيد  يُ بني  إؤدِّ فلام  ثابت  ي  لوجه  بل  الفساد،  من  ليه 

يكو  ال  حليَّ صحيح،  بعضًا  العضو  من ن  املتنايف، ألنَّ  حكم  يف  ني 

بعضاً  يكون  ما  يشأن  أالَّ  لزيد  بعض  فكون  لغريه،    أنْ مكن  أ   إنْ ًا 

إٰىل وجٍه ثابٍت يمنع من ذلك،   يشار يف امتناع كون اجلوهر سوادًا 

 ذَكر.الفساد فليُ  ي إليه منؤدِّ ٍد عٰىل ما يُ من غري اعتام

[أنَّ  عٰىل  أيضًا  يدلُّ  الوممَّا  كلَّ تحيُّ ]  أنَّ  بالفاعل،  يكون  ال    ز 

بالف الذات  عليها  يكون  خيتصُّ  صفة  ال  بعضاعل  القادرين   هبا 

بعد فون  كض،  التحيُّ لو  لتأتَّ ان  بالفاعل  منَّٰى ز  أنْ   الذات    ا  نجعل 

ر ذلك  تعذُّ  ما يكون بالفاعل، ويف  ا ويأيت يف كلِّ عليه، كام يصحُّ منَّ

 ل.ز بالفاعبأنَّ التحيُّ  يٌل عٰىل فساد قولهدل

م جاعله  لكان  بالفاعل  متحيّزًا  كان  لو  أنَّه  موِجداً عٰىل   تحيّزًا 

فيام مٰىض أنَّ من جعل الذات عٰىل صفة الفاعل،   انَّبيَّ   ا قد، ألنَّ لذاته

أنْ  من  بدَّ  األ  ال  آل  وإذا  هلا،  املحِدث  هو  حدوث يكون  إٰىل  مر 

بحمله هذا الكالم إليه، ومل يبَق بعد ما   الذي أجرينا  اجلوهر، فهي

نَّ  أل  فسه بال واسطة،يكون متحيّزًا لن  أفسدناه من األقسام، إالَّ أنْ 

متحيّز ملكونه  هوًا  الصحيح  ٥٠[[ص  /ه  علي  ا  هو  نفسه  يف   [[

 املطلوب.

اجلو أنَّ  من  قصدناه  ما  تمَّ  الوجهني كان  متٰى  وعٰىل هذين  هر 

كونه   وجب  وأُوِجَد  خالف متحيّزًا،  فيه  جيوز  ال  الوجود  مع  نَّه 

وإنَّ  أنْ ذلك،  يمكن  التحيُّ   ام  أنَّ  ايتبنيَّ  يرجع  ال  بز  النفس   غريٰىل 

حدسطة  وا ثبت  اجلمتٰى  وأوهروث  عدم  ،  حالة  حالتني:  له  نَّ 

وأنَّه كان يف حال العدم غري متحيٍّز ثّم اختصَّ مع   وحالة وجود، 

بذلك  بالتحيُّ   الوجود فيُعَلم  التحيُّ ز،  من   زأنَّ  النفس  إٰىل  يستند  ال 

  أنْ بنيَّ من الكالم عٰىل حدوث اجلوهر ال جيوز  غري واسطة، وما ت

مع خيا  يستعمله  ِقَدممن  يف  اللف  وملسيّامه،  يثبت   داللة     لنا 

ز راجع إٰىل الذات، وأنَّه واجب  احلدوث، [وهكذا] ثبت أنَّ التحيُّ 

 مع الوجود.

أنَّ والذ عٰىل  بعد  من  يدلُّ  وج  ي  أنْ املتحيّز  جهٍة    ب  يف  يكون 

أنَّه مع أنَّ ما هذه صفته من الذوات من اجلهات، هو  لوم رضورًة 

 جيري هذا املجرٰى  فيام  شكالوال إما،   جهٍة  يكون يف  ال بدَّ من أنْ 

بأنْ  بوه  وقرَّ هذا  الشيوخ  بنيَّ  وقد  العقول،  ة يف  املستقرَّ العلوم    من 

ه لو ُوِجَد جوهر  ر إليه، أنَّ رضورًة يف كلِّ جوهٍر يشاقالوا: معلوم  

ن،  أو قريبًا وال يمكن واسطة بني األمري  آخر معه لكان بعيدًا منه

أنَّ وهذا يدلُّ   نجد تحيُّ ع الهة مباجل   االختصاصعٰىل  ز واجب ال 

 له حميل.

وأصحاب    فإنْ  ذلك،  يف  الرضورة  علم  عون  تدَّ كيف  قيل: 

اجل أنَّ  عون  يدَّ ل اهليوٰىل  هيوٰىل  ـواهر  كانت  رة،امَّ  مصوَّ كانت    غري 

ٍة بجه  ٍة من اجلهات؟ خالية من األعراض وغري خمتصَّ

يف   متوها ذكر اعتقدوا مم إنَّامن هؤالء القوكوي  قلنا: ال شبهة أنْ 

م جعلوها يف حكم املعدوم، وإنْ  أطلقوا عليها اسم   اجلواهر، ألهنَّ
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هذ يف  هلا  اعتبار  ال  العبارة  فإنَّ  عند  املوجود،  واملوجود  الباب،  ا 

ام أثبتوا املعدوم موجوقوم ينقسم أق ال دًا عٰىل بعض  سامًا كثرية، وربَّ

رين اجلوهرب أحد  في ق ينت  أنْ ر  نكِ ، وليس نُ معاين الوجود عندهم

ا أنَّ من  عٰىل  معدومان،  ام  أهنَّ فيهام  اعتقد  من  منه  ُبعده  أو  آلخر 

ب عن املعاين،  اخلالف يف املعاين غري اخلالف يف األحوال التي جت

اهل إنَّاموأصحاب  ونفوا    يوٰىل  املعاين  يف  التي   -خالفوا  احلال    يف 

لألجسام   كلَّ   -ادَّعوها  والص  عنها  وإنْ املعاين  مع    ور،  كانوا 

أنْ وجوددهم  اعتقا من  بدَّ  ال  يف  ٥١[[ص  /  ها،  ا  أهنَّ يعتقدوا   [[

وإنْ  اجلهات،  من  أنَّ   جهة  بان  فقد  احلال،  وتلك  كذلك  يكن  مل 

فع ما ذكرناه من ل ال يقتيض دهم للمعاين يف بعض األحواتعميم

باجلهات،   األجسام  دلَّ  اختصاص  قد  الدليل  كان  أنَّ  وإذا  عٰىل 

ن األوقات إالَّ يف املعاين،  ٍت م وق سام يف  حتصل لألجاحلال الهذه  

املعاين،   من  أنَّ األجسام كام مل ختل من هذه األحوال مل ختل  ثبت 

 . حالٍ  وزال اخلالف عٰىل كلِّ 

ل: إنَّ أصحاب اهليوٰىل إنَّام  عن هذا السؤاوقد قيل يف اجلواب  

ا    قدوا يف األجسام يف تلكيعت  جاز أنْ  جمتمعة وال  مل تكن  احلال أهنَّ

تأليف  من    قة،متفرِّ  ال  وأنَّه  الواحد  كاليشء  ا  أهنَّ اعتقدوا  حيث 

اعتقادهم  قة  متفرِّ أو  جمتمعة  كوهنا  لنفي  اعتقادهم  فيتبع  فيها، 

الواحد،الفا كاليشء  ا  أهنَّ ُعلِمَ   سد  بصفة   وإذا  هو  ما  أنَّ  بالدليل 

أ  جيوز  ال  واحدًا،    نْ اجلسم  شيئًا  إيكون  ذهبوا  ما  وبطل  ذا هليه، 

 قريب.

ا وجدنا ما   أنَّ اجلوهر ال خيلو من األكوان، أنَّ عىلٰ   دلُّ لذي يوا

التي   اخلوارج  من  كونه  بحيث  اجلسم،  أو  اجلوهر  كون  من  يمنع 

وجو من  ا يمنع  أنَّ  ترٰى  أَال  فيه.  للجوهرده  ُيوَصف    لفاعل  ال 

أنْ  عٰىل  ك  بالقدرة،  بفعله  زال  يفعل  وإذا  هناك؟  عن  ونه  اجلوهر 

إجياده  ،  اجلهةتلك   حفيها  جاز  صمن  تلك  يث  يف  كونه  إجياد  حَّ 

اجلهة، فوضح بذلك أنَّ اجلوهر والكون كاليشء الواحد ووجب 

 ن األحوال.ال خيلو اجلواهر من األكوان يف حاٍل م  أنْ 

أهنَّ قيل: كيف    فإنْ  عون  ام كاليشء الواحد، وعندكم أنَّه غري تدَّ

أنْ ممتن الفاعل  ع  إىلٰ   يقصد  يف  علف  للجوهر  ُيعَلم ه  ه غري  أنَّ   جهٍة 

إٰىل   تمد يف تلك احلال فيها وال جيب أنْ يع يقصد مع فعل اجلوهر 

 فعل الكون؟ 

أنَّ  من  ذكرناه  بام  خيلُّ  ال  إليه  رجعنا  إذا  هذا  اجلوهر قلنا:   

 ختلف بني األمرين. ا لواحد، وإنْ والكون كاليشء ا

بيَّنَّ قد  أنَّ  فنقول:  خيتصُّ ا  ورواجلوهر  حال  يف  من  صفٍة  ب  ده 

هٍة ما من اجلهات، وإذا مل يكن يف اجلهة  يف جونه  وهي كالصفات،  

من  ُوِجَد  إذا  خيلو  ال  ألنَّه  وجب،  قد  يكون  ]] ٥٢/[[ص    ال 

  ألنَّه   وهر، فينتفي الصفات فيها،األكوان، وليس للجسم وال للج

 خيلو من الكون، فوجب افرتاق األمرين. ال 

 وه؟ ذكرمته يقتيض ما  صفة لعمتم أنَّه ال ز مَ ـقيل: ولِ  فإنْ 

حيتاج إليه   قلنا له: ليس خيلو لو كان حمتاجًا إٰىل الكون، من أنْ 

يف وجوده من الصفات التي جيب حصوهلا يف حال وجوده، أو يف  

األحكام   والصبعض  الوجود  يف  حيصل  كونالتي  مثل  ه  فات، 

عىلٰ  وكونه  اجلهات،  من  جهٍة  يف  ال  متحيّزًا  إالصفة  ترجع  ٰىل تي 

املستفاد  وهاته،  ذ ج بقولني  حمتمالً وهر  ا:  قوله  مثل  األحكام، 

إجياب  لكون  موجبًا  اجلوهر  يكون  أو  مدِركًا،  وكونه  لألعراض، 

أو العلَّة للمعلول، وليس جيو إليه يف   ز أنْ السبب للمسبَّب  حيتاج 

تاج  حي  ن حيتاج إٰىل اجلوهر يف وجوده، وحمال أنْ ، ألنَّ الكو وجوده

يه من ذلك الوجه،  إلالغريذلك    حيتاج إىلٰ   يف وجهٍ  غريه  يشء إىلٰ ال

يُ  أنْ ؤدِّ ألنَّه  نفسه، وال جيوز  إٰىل  إٰىل حاجة اليشء  إليه يف   ي  حيتاج 

اجلوهر   إٰىل  حيتاج  الكون  ألنَّ  متحيّزًا،  أَال كونه  الوجه.  هذا  من 

يصحُّ ترٰى   ال  أنْ أنَّه  أنْ     بعد  إالَّ  متحيّزًا؟  حيلَّه  كان  ألو   يكون  نَّه 

ليس جلملة وان  األكس من  إٰىل جن  تاجحي  أنْ   جيب خمصوص، ألنَّه 

أنْ  يصحُّ  فيها  مشرتكة  صفة  كان    األكوان  ما  إٰىل  اجلوهر  حيتاج 

امل األكوان  إٰىل  التأليف  حاجة  يف  نقول  كام  الصفة،  جاورة، بتلك 

امل األكوان  تقوم  وأنَّ  من  ختلفة  واحدًا،  مقامًا  التآلف  حاجة  يف 

كان حيتاج  حيث  ك  التأليف  اجلوهرينإٰىل  ،  ورينمتجا  ون 

 ختالف األكوان ال خيلُّ هبذه الصفة. وا

ما  عٰىل  زائدًا  وجوده  يف  إليه  حاجته  يبطل  أيضًا  الوجه  وهذا 

م.  تقدَّ

حتيُّ  فإنَّ  يوجبه  وأيضًا:  اجلوهرين  رشط  ز  جنسه  صفة 

فمح أنْ الوجوب،  هل  ال  ما يكون  سوٰى  آخر  مؤثِّرًا  الصفة  ذه 

 ذكرناه.

أنْ و جيوز  يفحيتاج    ليس  جوهكون  إليه  الصفة  ألنَّ   رًا،ه  هذه   

أنْ  وحمال  العدم،  حال  يف  عليها  حصوله  وجيب  ذاته  إٰىل    ترجع 

ال   الكون  ألنَّ  العدم،  حال  يف  الثابتة  الصفة  يف  الكون  إٰىل  حيتاج 

 خيتصَّ به وهو معدوم.  نْ يصحُّ أ 

أنْ و جيوز  اجل  ليس  بعض  يف  كونه  يف  الكون  إٰىل  هات،  حيتاج 
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ق  حألنَّه  ثبت  إىلٰ د  الصفة، ]٥٣  [[ص/  اجته  هذه  يف  الكون   [

أنْ  ألنَّ    وحمال  الواحدة،  الصفة  يف  معًا  والكون  الكون  إٰىل  حيتاج 

اختالف  أنَّ  ِقبَل  من  واحدة  صفة  يوجبان  ال  املختلفني  اجلنسني 

جيجن ما  اختالف  يقتيض  إذا سيهام  عنهام،  يرجع    ب  اإلجياب  كان 

 لذات.إٰىل ما عليه وا

جيأيضًا:  و أنْ فكان  األيثبت    ب  بعكوامن  كام  ن  اجلهات،  دد 

األكوان   ألنَّ  ذلك،  اختالف  علمنا  وقد  األكوان  يف  مثله  جيب 

 منحرصة [و]األجناس واجلهات ال انحصار هلا.

و له يف اجلهات وهحالة تنقُّ وأيضًا: فيجب عٰىل هذا القول است

بلو ن  تعاقب األكوا ملوَّ املختلفٍن واحٍد، واستحالة    ه وهو ة علين 

ذلك الدليل عٰىل أنَّه ال حيتاج إٰىل الكون  واز يف جٍة، و جهٍة واحديف

 يف كونه يف اجلهة. 

فإنْ  لألعراض،  حمتمالً  كونه  ا  بالصفة    فأمَّ اختصاصه  به  ُأريد 

الصفة فتلك  حيتمل،  معها  التحيُّ   التي  لنا هي  دلَّ وقد  أنَّه    ز،  ال عٰىل 

 حيتاج إٰىل الكون فيها.

يّز وجوده  ومتحله    تاملهحب وجوده الون جيلكا   ُأريد أنَّ   وإنْ 

الواحد،   اجلنس  من  له  هناية  ال  ما  وجود  يوجب  فذلك  فيه، 

يكون   ال  أيضًا  السواد  وألنَّ  إليه،  ُأشري  زائٍد  قدٍر  لكلِّ  الحتامله 

م أوٰىل  فيه  احتامله  بالوجود  ألنَّ  البياض،  سون  عٰىل  ا هلام  فأمَّ اء، 

تاج إٰىل الكون يف   حيه الأنَّ   ابيَّنَّوقد  زه،  يُّ تحام ُيدَرك لكونه مدَركًا فإنَّ 

فكيف   إليه،  ال  غريه  إٰىل  يرجع  مدَركًا  كونه  ق  يتحقَّ وألن  ذلك؛ 

 ُيعلِّله لعلٍَّة يرجع إليه؟

 ذاته، وُيدَرك عٰىل  عٰىل أنَّ إدراك اليشء يرجع إٰىل ما هو عليه يف

أوصافه، فأخصِّ  إدراك  للكون يف  تأثري  م  أيُّ  تند ساجلوهر، وهو 

 ؟!هذكرنا ما إىلٰ 

مل   علمنا أنَّ اجلوهر ُيدَرك ملسًا كام ُيدَرك بالبرص، وإنْ   فقد بعد،و

 يتعلَّق إدراكه ملساً بالكون، فكيف يكون الكون مقتضيًا إلدراكه؟ 

ُيدِركه ال  إنَّه  قوهلم:  ا  هي  فأمَّ عٰىل  وق أإالَّ  ففيه  وهة  النزاع،  و  ع 

ألنَّ  الدعوٰى،  قدنفس  ال  ُند  ا  ما  لهأهيِرك  وأل نحوٍ   بأيِّ   ة  قد  نَّ ،  ا 

ة اللمس عٰىل غري هي ته، عٰىل أنَّ قوهلم: (إنَّه ال أُندِرك اجلسم بحاسَّ

ة  أة) تعليل اليشء بنفسه، ألنَّ معنٰى اهليأخيلو من الكون ألنَّه ذو هي

و الكون،  قولنامعنٰى  جمرٰى  جيري  ذلك  ال  ليس  (إنَّه  من :  خيلو 

هذا  نَّ  ذيات)، ألحاامل  ]]٥٤[[ص  /  ه ببعضالكون، الختصاص

تعليالً لليشء بنفسه، ألنَّ كونه يف اجلهة حال معقولة جيب له  ليس 

ة ال ُيعَقل منه إالَّ وجود الكون فيه، وال أعٰىل الكون، وكونه ذا هي

أنْ  مولِّداً   جيوز  اجلوهر  ولَّده  يكون  لو  ألنَّه  بأنْ   للكون،  يكن    مل 

ون  ا دبأحدمهاختصاص له    ال  نَّهمن البياض، أل  ولِّد السواد أوىلٰ يُ 

 ٍة! ي إٰىل توليده يف حالٍة واحدة ألكواٍن متضادَّ ؤدِّ آلخر، وهذا يُ ا

أنْ  ألحٍد  بأنْ   وليس  يكن  مل  احلركَة،  االعتامُد  ولَّد  ولو   يقول: 

 ولِّدها يف جهٍة أوٰىل من غريها! يُ 

خيتصُّ و االعتامد  أنَّ  فيُ   ذلك  يولِّ ولِّ باجلهة  ما  وليد  فيها،  س  ده 

 للكون.  داً مولِّ كان  ر لوم اجلوهلك حككذ

أنْ  العلَّة    وليس جيوز  إجياب  الكون موجبًا عن اجلوهر  يكون 

توجب   وإنَّام  الذات،  وجود  توجب  ال  العلَّة  ألنَّ  للمعلول، 

ل ما ال  كِّ  ما وُ األحوال، والكون ذات فكيف جيب عن علٍَّة؟ وإنَّ 

بالف  قتعلُّ   علمنااعل، وقد  لَّق بالفعلَّة ال تتعتوجبه ال اعل، الكون 

 ن موجبًا عن علٍَّة؟ يكو فكيف

يكن  مل  العلَّة،  إجياب  اجلوهر  عن  الكون  وجب  ولو  وأيضًا: 

 جيب عنه أوٰىل من البياض، لنفي االختصاص. السواد بأنْ 

وجوده باليشء  توجب  ال  العلَّة  فإنَّ  علمنا وأيضًا:  وقد   ،

 ها عنه؟ع تضادِّ يف جيب مهر، فك اجلوة يفاملتضادَّ  حلول األكوان

َم اعتمدتم يف حدوث األجسام عٰىل األكوان دون  ـل: لِ يق   نْ فإ

مجاعة   ذلك  اعتمد  وقد  واالفرتاق،  واالجتامع  والسكون  احلركة 

، أو فيه ما ال    ممَّن م من الشيوخ، وهل يصحُّ االعتامد عٰىل الكلِّ تقدَّ

  اعتامده؟ يصحُّ 

دليل   له:  فيامقيل  ياالعتبار  حدوثدلُّ   عٰىل  من األجسا    م 

وال باسمه، وإنَّام االعتبار بإثبات حدوثه مع    جنسه] ب، [الاملعاين

أنَّ اجلسم مل خيُل منه، وعدولنا إٰىل ذكر األكوان هو لوجٍه صحيح، 

أنَّ اجلسم واجلوهر ال خيلو[ان ] يف وقٍت من األوقات من وذلك 

املكان  به يف  ة عامَّ كانبارا عسمية، ألهنَّ نٰى الذي يستحقُّ هذه التاملع

ك٥٥ص  /[[  وإذا  يقتيض  ]]  ِقَدمها  واعتقاد  مه،  يتقدَّ مل  ما   ... ان 

فصار  إليها،  أرشنا  التي  الذات  هذه  وجود  قبل  بوجودها  علًام 

الذات  وجود  اعتقاد  يقتيض  املحَدث  م  يتقدَّ مل  ما  ِقَدم  اعتقاد 

 نَّ األمر يفأل  ل،ال استدال  هٌ لٍة واحدٍة، وكلُّ هذا تيوعدمها يف حا

 ليه.ع لَّ دُيستَ  وضح من أنْ ذلك أ 

م   متقدِّ التي ذكرناها بني كون اجلسم غري  القضيَّة  وال فرق يف 

يف الوجود لذاٍت واحدٍة حمَدثٍة أو لذواٍت كثريٍة، وكذلك ال فرق  

يف أنَّ حدوثه  يقارن شيئًا منها قبل يشء أو ال يكون كذلك، بني أنْ 
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عىلٰ  الوجود  واجب  العلَّة  ،سائر  خياملوجب  ألنَّ  ال  لذلك  تلف ة 

وإنْ الختبا الوجوه،  هذه  فإنَّ    ف  يشء،  قبل  يشء  قارن  متٰى  كان 

إٰىل سواه دون  مه  يتقدَّ مل  يدلُّ عٰىل حدوثه هو احلادث الذي  الذي 

مه وقارن غريه.  ما تقدَّ

ا الكالم يف أنَّ العلم يف ذلك رضور ي أو مكتسب، فالذي فأمَّ

م امل   ما مل العلم بأنَّ نَّ يقال به: إ  جيب أنْ  يكون    أنْ   جيب  حِدثيتقدَّ

من  الصفة  هبذه  [و]خيتصُّ  مجلتها،  يتناول  رضوري  علم  حمَدثًا، 

بالتأمُّ  بعينها  ذاٍت  يف  علمنا  فمتٰى  تفصيل،  م  غري  تتقدَّ مل  ا  أهنَّ ل 

أنْ  من  بدَّ  فال  ويكون بأهنَّ   -اعتقادًا    -نعقل    احلوادث،  حمَدثة،  ا 

لتقدُّ  العلعلم  باجلم  التي  م  ذلكذكرناهاهة  وجيري  علجمرىٰ   ،  م   

عاقل بأنَّ الظلم قبيح يف أنَّ [ما] علم مجلًة يتناول قبح ما اختصَّ ال

من األفعال بصفة الظلم، فإذا علم من بعد بالدليل يف فعٍل بعينه  

أنْ  وليس جيوز  لقبحه،  ل عليها  الظلم فصَّ العلم   يكون  أنَّه بصفة 

م اث مل تمن حي  بأنَّ اجلسم حمَدث   نَّه ، ألعلم استداللٍ حلوادث  تقدَّ

أنْ كلو   جلاز  كذلك  العلم   ان  مع  دليله،  يف  النظر  برتك  حيصل  ال 

م املعاين املحَدثة، وقد علمنا أنَّه ال بدَّ من حصوله، وال   بأنَّه مل يتقدَّ

أنْ  رضوري�   جيوز  املتعلِّ   ايكون  العلم  يف  قلناه  باجلكام  ألنَّه  ق  ملة، 

أنْ  جيب  إىلٰ   ال  كان  ايفتقر  بإلعل  املعام  وحدينثبات  وأ وثها  نَّ ، 

أنَّ  اجل مها، بل كان جيب حصوله يف كلِّ حاٍل. أَال ترٰى  سم مل يتقدَّ

كان   اجلملة  سبيل  عٰىل  حمَدث  املحِدث  م  يتقدَّ مل  ما  بأنَّ  العلم 

ن علم ؟ ... وقد علمنا أنَّ حدوث اجلسم ال يعلمه إالَّ مارضوري� 

العلم من  املعبتقدُّ   ما ذكرناه  املحينام  أنَّ عىلٰ   ]]٥٦  [[ص/َدثة،       

ه متعلِّ أبا  (... يصري  يقول:  أنْ اشم  بعد  به بحدوث اجلسم،  مل    قًا 

 قًا به). يكن متعلِّ 

يُ  إٰىل قلب جنس من حيث ... بغريه  ؤدِّ وهذا ال جيوز، ألنَّه  ي 

عليه، ثبت ما  ال� ومستد ايكون رضوري�  ... إٰىل جنسه، وإذا بطل أنْ 

له نَّ العاقل يعقٰى أبمعنبذلك  ٰى قولنا  عنومتسب،  نَّه مكاه من أ قلن

املتنبِّ لتقدُّ  يعقله  كام  يناه،  سمَّ كام  ذكرناه  بام  علمه  من م  نومه  من  ه 

فعلها،   حيث  من  مكتسبه  عليه  كان  ما  إالَّ  هبا،  يعود  التي  العلوم 

  االعتقاد علامً لكونه ذاكرًا ألحواله، وصار ما يعقله [علًام] من أنَّ 

ا يعقله  صاكام    لوجه،هلذا  ما  لاملعتر  املحدَ لتفصقد  باب  من  ث  يل 

 م علمه باجلملة التي ذكرناها. علًام، لتقدُّ 

أنْ  ألحٍد  رضوري�   فليس  العلم  هذا  يكن  مل  إذا  وكان    ايقول: 

 مكتسبًا فأالَّ جاز ارتفاعه، وأالَّ خيتاره بعض العقالء؟ 

ا  بأنَّ  العاقل  علم  أنَّ  مل  وذلك  إذا  املحلذات  م  فهي  ث  دَ يتقدَّ

ٰىل فعل اعتقاد حدوث ما قويٍّ إ  لم محل داعٍ ه عإنَّ   قلنا:ثة التي  دَ حم

رة يف العقل، وال جيوز   له هذه الصفة، ليطابق التفصيل اجلملة املقرِّ

ة يف صفة هذه الذات. أَال  ال يعقل ذلك إالَّ بدخول شبهة علميَّ   أنْ 

القائل ل أنَّ   رًا يف امَّ كان متقرِّ ـ ترٰى أنَّ  هو  ف  الظلمصفة    له  ما  عقله 

أنْ   متٰى علم يف بعض األحوالوز  ال جيبيح،  ق  له صفة الظلم،    أنَّ 

أنْ  يصحُّ  إنَّام  وأنَّه  لقبحه،  اعتقادًا  يعقل  بذلك دخوُل   ال  يعقل  ال 

رة  شبهٍة عليه يف صفة العقل، حتَّٰى ُخيِرجه من مطابقة اجلملة املتقرِّ

الذي م ن العلكا إذا يزل ناه، مل ما ذكرعٰىل  يف عقله؟ فإذا كان األمر

 ه عٰىل كلِّ حاٍل.جيوز ارتفاع يه مكتسبًا أنْ ا إلأرشن

العلم الذي ذكرمتوه واجبًا حصوله مع    فإنْ  قيل: كيف يكون 

العقالء تقدُّ  التي ذكرمتوها، [و]قد خالف بعض  الثالثة  العلوم  م 

الراوندي  ابن  وهو  ذلك،  اجلسم  يف  أنَّ  ]]  ٥٧  [[ص/  واعتقد 

 . َدثةملح ا م املعاينمل يتقدَّ  قديم، وإنْ 

التح يف  الراوندي  ابن  خالف  أحد  قلنا:  إٰىل  يرجع  قيق 

قبل   حادثًا  يقارن  يزل  مل  اجلسم  أنَّ  يزعم  مة، ألنَّه  املتقدِّ الدعاوٰى 

ل، وهذا قول يف املعنٰى بتقدُّ  م املعاين. أَال ترٰى أنَّه قد  حادٍث بال أوَّ

وج ما  فيها  بأنَّ  ح  اجلسمدورصَّ كوجود  وما ع  القديم  ه  نده؟ 

ا كوج  دهوجو أنْ ود  بدَّ  قديًام،    لقديم ال  اعتبار بإطالقه  يكون  وال 

ا حمَدثة، ألنَّه قد سلب معنٰى ما أعطاه بالقول واالعتبار باملعاين  بأهنَّ

 دون العبارات.

أنْ   فإنْ  يقارن اجلسم العرض فال يكون عرضًا،   قيل: إذا جاز 

 ثًا؟ كون حمدَ حَدث وال يامل  يقارن وأالَّ جاز أنْ 

ق معنٰى كالمنا، ألنَّ م  السؤهذا    قلنا: أنْ ا مل  ن مل يتحقَّ   نوجب 

م احلوادث، ألنَّ من شأن كلِّ   يكون اجلسم حمَدثًا من حيث ما يتقدَّ

أنْ  غريه  م  يتقدَّ مل  الكالم،    يشء  هذا  فيلزمنا  صفته،  بمثل  يكون 

بأنَّ  القديم  وصفنا  ذلك، ألنَّ  أوجبنا  قديموإنَّام  أ ]  [أي  ه  نَّه  نعتقد 

م إحدامها األُخرٰى  و  عدم، بعد    ُوِجدَ   فمحال أنْ الذاتني إذا مل يتقدَّ

ا   يكون إحدامها قديمة واألُخرٰى حمَدثة، بل ال بدَّ من كوهنام معاً إمَّ

قديمتني أو حمَدثتني، وليس هذا سبيل ما سألتم عنه، ألنَّ واصف  

رناه يف  ام ذكك  ر،خُّ فه با]لتأه عرض ليس بمفيٍد [له وصالعرض بأنَّ 

ولقدا  صفو يفيد من محٍل خمصوٍص، واليشء دَ املحيم  وإنَّام  ث، 

يكون من قبيله وال عٰىل    ] فإنَّه جيب أنْ إذا قارن غريه [يف احلدوث

م ٥٨[[ص  /ا إذا فرضنا  سائر صفاته. أَال ترٰى أنَّ  ]] [زيدًا] مل يتقدَّ
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  ًا، وال دحا وا دار عمرمهيكون مق   ميالده ميالد [عمرو] فواجب أنْ 

ا كان أحدمها ... يف هذا الباب بكون  ك إذ ذل عىلٰ   ياساً ك ق جيب ذل

 ل واحدًا إذا وجب حصول الكون مع حصول اجلوهر. الفاع

يكون فاعل    عٰىل أنَّ أبا هاشم قد منع من ذلك وقال: ال جيوز أنْ 

أنَّ  أصٍل، وهو  عٰىل  مبنيَّة  املسألة  الكون، وهذه  فاعل  ه  اجلوهر غري 

اليس من رشط   ه  يكون حملُّ   أنْ ، [و]حلِّ امل   ون يفالك  العتامدتوليد 

صحَّ هذا األصل جاز     يف حال وجوده، فإنْ ملحلِّ الكون، إالَّ   امماس� 

من   صحَّ  غريه  إٰىل  احتاج  معنٰى  كلَّ  ألنَّ  هاشم،  أيب  قول  خالف 

 ه. كان من فعل غري  القديم تعاٰىل إجياده إذا ُوِجَد املحتاج إليه، وإنْ 

أنْ وليد االعتامترشط  ن من  صل [و]كااألذا  ّح همل يص  وإنْ    د 

قب  اه مماس� يكون حملُّ  أبو  ملحلِّ الكون  قاله  ل حال وجوده، صحَّ ما 

 هاشم وسقط السؤال من أصله.

ة ذلك وفساده نظر ليس هذا موضع يقتضيه؛ ألنَّ  ا قد  ويف صحَّ

ة ما أوردناه عٰىل الوجهني معًا.بيَّنَّ  ا صحَّ

كان    فإنْ  إذا  عقيل:  اجلندالكون  غري  من صحَّ   فهالَّ   وهر،كم   

ا أنْ فاعل  وإنْ   جلوهر  يعقل  يفعله  أل  مل  الكون،  حكم معه  هذا  نَّ 

 غريين تعلَّقا بقدرة القادر؟  كلِّ 

إٰىل فعل اجلوهر وكان منضام�  أنْ   قلنا: من قصد    لغريه، وجب 

، وهذا يقصد إٰىل فعل ذلك الغري، حلاجة ما قصد من اجلوهر إليه

قصد ف  كمن  الإٰىل  املعل  ال  املحال  عض  بب  ختصِّ عرض  أنَّه  بدَّ  يف 

أنْ  املح  من  ذلك  فعل  إٰىل  قاصدًا  يتمُّ   لِّ يكون  به،   الذي  قصد  ما 

إالَّ  يوجد  ال  مسبٍَّب  فعل  إٰىل  قصد  ما  سبب  وكذلك  عن   

إٰىل فعل ذلك السبب، وإذا   خمصوص، ال بدَّ من أنْ  يكون قاصدًا 

امإٰىل الا حاجة اجلوهر  ا قد بيَّنَّكنَّ حد، فال بدَّ الوايشء  ال ككون وأهنَّ

 قاصد إٰىل فعل اجلوهر قاصدا إٰىل الكون. يكون ال ن أنْ م

إٰىل   إنْ ف حمتاج  والكون  الكون،  إٰىل  اجلوهر  احتاج  إذا  قيل: 

وهذا   اآلخر،  إٰىل  منهام  واحٍد  كلُّ  احتاج  فقد  شبهة،  بغري  اجلوهر 

 متناقض! 

ص ويتخ  من األكوان  اجلوهر  ما حيتاج إليه  اً نقلنا: ليس متعيّ    صَّ

إلينيُّ كتع حيتاج  ما  ألنَّ  ]٥٩[[ص  /  ه   اجلوهر،  من  الكون   [

ُوِجَد يف   اجلوهر ال حيتاج إذا  كوٍن ما   إٰىل الكون بعينه، وإنَّام حيتاج 

، وهلذا جيوز  ، والكون هو الذي حيتاج إٰىل جوهٍر متعّنيٍ غري متعّنيٍ

 يه بعينه.تاج إلله الذي حي كونوجود اجلوهر مع عدم ال

هر حيتاج إليه يف  وجود يف اجلوأليس الكون املعّني امل:  يلق   إنْ ف

إٰىل  هذه احلال، والكون مع ذل إليه بعينه؟ فقد عاد األمر  ك حيتاج 

 واحٍد منهام إٰىل اآلخر.  حاجة كلِّ 

وإنْ  اجلوهر  فإنَّام    قلنا:  فيه،  املوجود  املعّني  الكون  إٰىل  احتاج 

باحتا ليكون  إليه  جهج  يف  خمصوصٍة  ه  لوٍة  إنَّام  جودهال  والكون   ،

ا  وجوده، فاختلفت جهة احلاجة كام ترٰى، وإذ  اجلوهر يفحيتاج إىلٰ 

ت احلاجة، ومل جي أنْ   رِ اختلفت اجلهة صحَّ حيتاج   يف الفساد جمرٰى 

 واحٍد منهام إٰىل اآلخر من وجٍه واحٍد.  كلُّ 

لكم    فإنْ  مسلَّم  وأنَّه  فهب  القيل:  اجلوهر  مع    -خيلو    أنَّ 

لك  زعمتم أنَّ ذ  مَ ـيف جهٍة من اجلهات، لِ يكون  أنْ من  -وجودها 

ا مل خيل يف حاٍل من األحوا أهنَّ ] األكوان؟  ل من [كون منيقتيض 

أنْ  أنكرتم  باجلهة    وما  اختصَّ  إنَّام  حدوثه  حال  يف  اجلوهر  يكون 

وإنْ  األ  بالفاعل،  إٰىل  وانتقاله  بقائه  حال  يف  فيها كان  يكون    ماكن 

الذملعنٰى  فإنَّ  أبط؟  أ لتم  ي  خمتص� يك  نْ به  بقائه  أحوال  يف   اون 

 الفاعل ال يتناول هذا املوضع.باجلهات ب

ل أوَّ ملن خالف    قلنا:  يكون شبهًة  الكالم ال  هذا  ما نقول: إنَّ 

حدوثها،   تسليم  عٰىل  مبنيٌّ  اعرتاضه  ألنَّ  األجسام،  حدوث  يف 

أنْ  يصحُّ  اع  وإنَّام  ن  اً رتاضيكون  األ ممَّن  ووافق  فٰى  يف  عراض 

أنَّ ام، واألجسوث احد بعد  من  ُيبطِله  أنَّ ا  لذي  اجلوهر  قد علمنا   

ذك التي  اجلهة  هذه  من  نقلناه  ال  إذا  فإنَّه  إليها،  أعدناه  ثّم  رت، 

مستقال�  البقاء  حال  يف  كونه  ألنَّ  بمعنٰى،  إالَّ  فيها  بالفاعل    يكون 

توسُّ  غري  بطالمن  ظهر  قد  معنٰى  وُسلَِّم  ط  يفأيضاً نه،  السؤال،    

إذو انهو  ملتقل  ا  ما إليها  إالَّ  احلال  من  حيصل  ا    يف  له  البتداء كان 

املتَّ  ة االستحقاق ال جيوز  فقتان يف كيفيَّ بعينه، والصفتان املتامثلتان 

أنْ يستحقَّ   أنْ  بدَّ  فال  خمتلفني،  وجهني  من  هلا   ا  املقتيض  يكون 

ا احلال  أنَّ  علمنا  وقد  للجوهواحدًا،  حيصل  اجللتي  يف  هة  ر 

التاملخصوص كاة  فيي  احلن  حال  يف  التي  ها  للحال  مماثلة  دوث، 

فيها له  وبعينه   حتصل  البقاء،  حال  االست٦٠/[[ص    يف  حقاق ]] 

حيصل يف غريها   أيضًا واحد، ألنَّه يف حال احلدوث كان جيوز أنْ 

ب  يكون املوج  بدالً منها، كام هو كذلك يف حال البقاء، فيجب أنْ 

يف  يكون يف حال البقاء    أنْ بطل    خمتلف، فإذاغري  ًا  احدللصفتني و

 دوث.لك يف حال احلاجلهة بالفاعل، وهو كذ

كون   أنَّ  ذلك  عٰىل  أيضًا  يدلُّ  يصحُّ  وما  املحاذاة  يف  اجلسم 

التزايد فيه، وهلذا يمنع األقوٰى منه األضعف، وما صحَّ التزايد فيه 

م. ال يكون بالفاعل كاحلدوث، وهذا ق   د تقدَّ
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هذه  بع  أجابوقد   عن  بأالشبهضهم  أنَّ   نْ ة  فرضنا  لو    قال: 

ل أحوال و أوَّ املحاذاة بالفاعل، مل يقدح    جوده يكون يفاجلسم يف 

حدوثه ونفي ِقَدمه، ألنَّه إذا كان يف احلال الثانية ال  ذلك يف إثبات  

ما  حمَدث، فحدوثه واجب هو، ألنَّ  بمعنٰى  إالَّ  املحاذاة  يكون يف 

م املحَدث بيتق ال    غري قديم، وهذاَدثاً  حمإالَّ   حٍد ال يكونوقٍت وادَّ

ال إليه، ألنَّ  هذه  حيتاج  عن  اجلسم سائل  حدوث  سلَّم  قد  املسألة 

ومعنً معنٰى  ىلفظًا  فأيُّ  األصل،  هذا  عٰىل  مبنيَّة  ومسألته   ،

ح به أنَّه ال   الستخراجها فيام يلزمه ومسألته مبنيَّة عليه، وهو ُيرصِّ

ه عن  ا خلوَّ جيزون فأألكواه من ا خلوَّ أجزتم   من الكون، وإذاخيلو 

 ؟ ناأللوا

بني ينا  سوَّ لو  وأح  قلنا:  خلوَّ األمرين  واللون  لنا  الكون  من  ه 

أنَّ    معًا، لكان ذلك غري قادٍح فيام نريد إثباته من حدوثه. أَال ترٰى 

  أسود   كان ه من اللون، فالواجب إنْ السائل إذا طالبها بإجازة خلوِّ 

أ[لوجب اآلكوي  نْ ]  إذاوالخر كذلك،  ن  قرشي� أحد  كان      أنْ   امها 

 خر عٰىل صفته؟ يكون اآل

م اجلسم ما ال   ] عنب [جوابوهذا اجلوا قوهلم: (إذا مل يتقدَّ

يكون  يبقٰى  وال  املحَدث  م  يتقدَّ ال  فكذلك  يبقٰى،  ال  ممَّا  يكن  ومل   

 حمِدثًا)، وعن سائر ما يسألون عنه عٰىل هذا الوجه.

َم  ـناهية؟ ولِ  متث غريحلواد تكون ا   أنْ   نكرتمأ   مَ ـقيل: ولِ   نْ فإ

 الً؟ زعمتم هلا أوَّ 

ها، ألنَّ املحَدث ال بدَّ من  يقتيض تناهي  قلنا: وصفها باحلدوث

]، فرغ منه ومل يبَق منه يشء ينتظر وجودها، له غري[هيكون فاع  أنْ 

يكون   ]]٦١/[[ص    وما ال يتناهٰى حدوثه وانقطع، فال بدَّ من أنْ 

أوَّ  باخر،  وآ  لله  وصفه  تونف  حلدوثفمن  ظهرت ٰى  ناهيه 

 مناقضته. 

يلزم ع املوال  تناهي احلوادث  هذا  وأنْ ٰىل  نعيم   ستقبلة،  يكون 

 اه. نقطعني عٰىل ما يزال يلزمونا إيَّ أهل اجلنَّة وعقاب أهل النار م

من  املستقبل  ألنَّ  واضح،  األمرين  بني  الفرق  أنَّ  وذلك 

ح دخل  ما  الوج   قيقتهاحلوادث  واليف  فاعله    ود،  وال  منه،  فرغ 

احل  أنْ   يلزم من  واملايض  متناهيًا،  وجوده  يكون  انقطع  قد  وادث 

 فال بدَّ من تناهيه.  غ فاعله منه،وفر

أنَّ  اعٰىل  يف  نقول  فنحكم  ا  املايض،  يف  قلناه  ما  مثل  ملستقبل 

كّل  العلَّ   بتناهي  املايض، ألنَّ  بتناهي  ُوِجَد منه، كام حكمنا  ة يف ما 

اجل واحتناهي  ومعنٰى  ميع  (إقولنادة،  غري  نَّ  :  والعقاب  النعيم 

أنَّ  منهم اليشءمنقطعني) هو  فاعلها يفعل  يريد  بعد اليشء،      وال 

وهل فيهام،  الوجود  عن  النهاية  أنْ نفي  جاز  آخر    ذا  ال  يكون 

ل من حيث   لألفعال، وال جيوز قياسًا عٰىل ذلك أنْ  أوَّ ال يكون هلا 

يتناهٰى وجوده م[إذ] ال يقتيض  كان يف اآلخر،   ل ألوَّ في ا، ونا ال 

 يقتيض ذلك.

أنَّ  عٰىل  يدلُّ  مت  وممَّا  أواهنا  ل  أوَّ أنَّهاحلوادث  ال    ناهية،  كان  لو 

ل هلا لوجب أنْ  فعل    مل يفعل شيئًا منها إالَّ بعد أنْ   يكون فاعلها  أوَّ

، ألنَّه لو صحَّ ذلك ماضي ًا لصحَّ  ما ال هناية له، وهذا ممَّا ال يصحُّ

ويفمستقب باسالً،  علمنا  ثّم   أنْ   تحالة  له  هناية  ال  ما  بفعل  يبتدٰى 

 احلوادث.  عٰىل تناهيك فعالً من األفعال، دليٌل يفعل بعد ذل

 واملستقبل يف هذا الباب؟ َم مجعتم من املايضـقيل: ولِ  فإنْ 

قلنا: ألنَّ امليضَّ واالستقبال من أوصاف الزمان، ال تأثري له يف  

ال مايض إالَّ  ه  وألنَّ ته،  وال يف صحَّ   املجرٰى ة ما جيري هذا  استحال

 ماضيًا، فيجبال مستقبل إالَّ وسيصري    وقد كان مستقبالً، كام أنَّه

كلُّ   أنْ  الفعل  يكون  إحداث  معه  استحال  املستقبل،   رشٍط  يف 

ل أنَّه  ترٰى  أَال  مٰىض.  فيام  ذلك  يف  معه  يف ـ يستحيل  استحال  امَّ 

ال وقوع  قاداملستقبل  غري  من  استفعل  يفٍر،  مثله  يض،  املا  حال 

[لوكذل أنْ ـك  استحال   [ مستقب  امَّ الفعل  وجود  وجود  يتعلَّق  الً 

استحا ين،  ماضيًا الضدَّ ذلك  أنْ ل  ألحٍد  جاز  فلو  ال   ،  فيام  ق  ُيفرِّ

ق    ]] واملستقبل، جلاز لغريه أنْ ٦٢له من املايض /[[ص    هناية ُيفرِّ

 يف سائر ما ذكرناه.

و  فإنْ  الدلقيل:  عىلٰ ما  ة    يل  ما  صحَّ يفذكرمتاستحالة   وه 

 ستقبل، حتَّٰى يصحَّ بناءكم املايض عليه؟امل

أنْ   قلنا: لو القادرين  من بعض  فيفعل    جاز  هناية  يبتدئ  ما ال 

مثل   قادٍر  من كلِّ  أنْ له، لصحَّ  يمكن  معقول  وجه   ذلك، ألنَّه ال 

أ الباب، وهذا يوجب  يصحَّ    نْ ُيذَكر يف اختالف القادرين يف هذا 

أح أنْ من  فيدخ  دنا  داريبتدئ  بل  دًا  من عد  له  هناية  ال  ما  خوله 

أنْ  ويقتيض  أخ  الدور،  من  ق  ُجي ُيصدِّ أو  نفسه،  عن  بذلك  ز  ربنا  وِّ

أمٍر جائ صدقه ك ز تصديق املخرب عن كلِّ  ٍز وقوعه، فلامَّ كان  ام ُجيوِّ

ه مل جيز  ا و[إذا] أخرب به ُيقَطع عٰىل كذبه، علمنا أنَّ ذلك مستحيالً منَّ

قهم يف هذا الباب، عٰىل أنَّ تعلُّ يف    تقبلللمس  اواة املايضيًا ملسماض

شيئًا   ، ال يغنياضٍ أنَّه مستقبل وما أجازه مهذا املثال الذي ذكرناه 

بيَّنَّ ما  املايضمع  حكم  تساوي  من  القضيَّة،    اه  هذه  يف  واملستقبل 

املايض لفظ  إٰىل  أوردناه  الذي  املثال  لفظ  أبدلنا  [حتَّىٰ ولو  يد  لَّ  ] 
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كالدال إذا  بلفلته  اال ن  (مل ستقظ  قال:  إذا  القائل  بأنَّ  لعلمنا  بال، 

أو له من الدور  دخلت ما ال هناية  بعد أنْ   أدخل هذه الدار إالَّ   ،(

دخلت دارًا قبلها)، فإنَّه متٰى دخل    : (مل أدخل دارًا إالَّ بعد أنْ قال

عقده  الذي  رشطه  [إذا]  قوله،  يف  كاذب  الدار  دارًا  دخول  مل    يف 

 وجٍه، وقد استقصينا الكالم يف  ن كلِّ م مالكال  ، فبان وضوحيقع

الكالم يف   كثرية وزيادات يقتضيها  هذا املعنٰى وذكرنا فيه وجوهاً 

(الكالم فيام   ـيناها ببن عدي النرصاين املنطقي، وسمَّ   ٰى الة ليحيمق

 يتناهٰى وال يتناهٰى)، وفيام ذكرناها هنا كفاية. 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ ي (تراجكح الك)/ أبو الفت١ئد (ج كنز الفوا

ت هو أصغر ما تألَّف  :فقل  اجلوهر؟ما    قال:  فإنْ ]]  ٣١٦[[ص  

 ام.من األجس

*   *   * 

فهو ليس    يف مكانٍ   اجلوهر إذا مل يكن  علم أنَّ وا]]  ٣١٦[[ص  

 .وال ساكنٍ  كٍ بمتحرِّ 

فمكان    ،ن هو ما أحاط باملتمكّ   :فقل  ؟ما املكان  :قال لك  فإنْ 

وصفحة العامل العليا   ،جهاتهيع  من مجط به  أمثاله حتي  ة ر ستَّ اجلوه

 . وال مكان هلا ،هي مكان للعامل

يق احلقوال  يف  متحرِّ هنَّ إ  :يقةال  سا  وال  وكذلك    ،اكنةكة 

ه ليس د من اجلواهر عندنا وعند أكثر أهل النظر أنَّ املستفتح الوجو

 ك وال ساكن.بمتحرِّ 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠ت  ويس (يخ الط الش   / )٨(ج  ن  يف تفسري القرآ التبيان 

]] والعصا عود من خشب كالعمود، ويف انقالبه ١٤٨[[ص  

أبعد إىلٰ من جنس واححيَّة دليل عٰىل أنَّ اجلوهر    د، ألنَّه ال حال 

وما   اخلشب  حال  من  وذلك  احليوان  اجلامد،  من  جمراه  جرٰى 

ة قلب األبيض إىلٰ   األسود. ]] حال١٤٩/[[ص  يقتيض صحَّ

*   *   * 

خل إٰىل صناعة علم الكالم)/ الشيخ  املديف  قّدمة (امل /رسائلال

 ):هـ٤٦٠الطويس (ت 

لهاجل  فحدُّ   ]]٦٧[[ص   ما  وإنْ حيِّ   وهر  الوجود،  يف  شئت    ز 

شئت    وإنْ   ،وجود مثله بحيث هوقلت: هو ما يمنع بوجوده من  

يتجزَّ  ال  الذي  اجلزء  هو  ق   وإنْ   ،أ قلت:  له  ما  قلت:  من  شئت  در 

 منه. أقّل   يكونال املساحة 

متضادٌّ كلُّ اهر  واجلو وال  فيها  خمتلف  ال  متامثلة  وليست  ها   ،

القُ  مقدور  حتت  م دَ تدخل  وهي  بحاسَّ درَ ر،  غري  كة  من  البرص  ة 

 والبقاء جايز عليها.  ،ااحلياة إذا جاورهت ، وبمحلِّ ة هلامماسَّ 

تألَّ  إذا  ُس واجلوهر  أمثاله لَّ ، فإن تأ فاً ي مؤلَّ مِّ ف مع مثله    ف مع 

ام  ، وربَّ ٰى منتصباً سمَّ فيُ   ام كان قائامً وربَّ   ،اخط�   يمِّ واحد ُس   يف سمت

منبطحاً ٦٨كان /[[ص   فإنْ اً أو عريض  ٰى طويالً سمَّ فيُ   ]]  ف تألَّ   . 

  فإنْ   .ر له طول وعرضه صا، ألنَّ سطحاً   يمِّ قان ُس ان متالصخطَّ 

مثل ذلك عمقاً تألَّ  ط  ه صارألنَّ   ،ٰى جسامً سمَّ فيُ   ف  ول وعرض  له 

بداللة قوهلم:   ،يض العميقالعرويل  و الطاجلسم ه  دُّ عمق. وحو

جسيم وهذا  أجسم  عٰىل   ،هذا  ذكرناها  التي  الصفات  يف  زاد  إذا 

 ه.غري

*   *   * 

 : )٦أو  ٥بخت (ق إبراهيم بن نو /يف علم الكالم الياقوت

ردة  ة الوجود املطَّ اخلصم إجياد اجلواهر لعلَّ  إلزامو]] ٦١[[ص 

أين أنَّ لِّ لو عُ و  ،لعلَّ يُ   ته الق قدر تعلُّ   ألنَّ اطل،  ب   ة فيه العلَّ   ل فمن 

باملشيَّ   ؟هي الوجود دون غريه  تعليقاً والتعليق  ليس  ، بل حقيقةً   ة 

 ني. ف حكم اليمهو إيقا

*   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢ين الطويس (ت نصري الدِّ  /نقد املحصَّ

 :احلكامء يتقسيم املمكنات عٰىل رأ ]]١٢٩[[ص /

 :ضعراواهر واألجلا

ي  احلالُّ   ول:فنق املحلِّ   سبباً كون  قد  إمَّ لقوام  يقتيض    بأنْ   ا، 

املحلِّ   احلالُّ  أنْ   ،وجود  حالَّ   ثّم  نفسه  بأنْ أ فيه،    ةً تصري  يقتيض   و 

حلول  ا التقديرمؤثِّ ألثر  وعٰىل  فيه.  فاملحلُّ ره  الدور،  يلزم  ال   ين 

يتقوَّ  ال  حيلُّ الذي  بام  يُ   م  باملوضوسمَّ فيه  أخصُّ ٰى  فهو  ن م  ع، 

 .دم املحلِّ من ععّم دمه أ ، فيكون عاملحلِّ 

املحلُّ  للحالِّ   أقول:  فاعالً قابل  عندهم  يكون  فال  فيه،   ، 

بأنْ  مؤثِّ   فالقول  حلول  األثر  معره  يقتيض  غري  عندهم،  فيه  قول 

م  هاهنا  احلالِّ واملراد  سبباً   ن  يكون  املحلِّ   الذي  هو    لقوام  هاهنا 

املحلِّ  ومن  ويريدون يوىلٰ اهل  الصورة  ا  .  أنَّ هبذا  ع امتنا  لبيان 

كلِّ نفكاال الحتياج  بينهام،  يقتيض   اك  ال  األثر،  إٰىل  منهام    واحد 

يتقوَّ   واحلالُّ   .الدور ال  حملُّ الذي  العم  هو  به  وحملُّ ه   هرض، 

 املوضوع.

كون يف املوضوع  ي  ا أنْ ك فنقول: املمكن إمَّ قال: إذا عرفت ذل
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يكون يف   نْ ا أ إمَّ وهر. واجلوهر  و ال يكون وهو اجلأ   ،وهو العرض

من   باً و مركَّ أ   ،وهو (اهليويل)  و يكون حمال� أ (الصورة)    هوو  املحلِّ 

فقط باالستقراء ال حاأ   ،الصورة واهليوٰىل وهو (اجلسم)  وال    ال� و 

مركَّ   حمال�  إمَّ منهام  باً وال  وهو  أنْ ،  متعّلق  ا  تعلُّ   اً يكون  ق  باجلسم 

 .)عقللا(وهو  قاً متعلِّ يكون و ال أ  ،التدبري وهو (النفس)

الوأمَّ  أنْ إمَّ فهو  عرض  ا  نسبة  ا  قسمة،  أ   ،يقتيض  نسبة  أ و  ال  و 

قسمة. يف  أمَّ   وال  احلصول  وهو  (األين)  أقسام:  فسبعة  النسب  ا 

طرفه، و(املضاف) و يف  أ هو احلصول يف الزمان  (املتٰى) واملكان، و

بغريه الذي   رة، و(امللك) وهو كون اليشء حماطاً املتكرِّ   وهو النسبة

ر، ينفعل) وهو التأثُّ   التأثري، و(أنْ وهو  عل)  يف  نْ نتقاله، و(أ نتقل باي

ة احلاصلة للجسم، بسبب ما بني أجزائه من  أو(الوضع) وهو اهلي

تلك  بني  وما  و  النسب،  األُ األجزاء  مبني  عنها  اخلارجة  ن مور 

 النسب.

فا  أمَّ ]]  ١٣٠[[ص  / القسمة،  يقتيض  الذي  أنْ مَّ إالعرض    ا 

ينقسم  ون  يك أجبحيث  حدٍّ زاء مشرتكة  إٰىل  (الكمُّ   دٍ احو  يف   وهو 

حدٍّ أ صل)،  املتَّ  يف  يشرتك  ال  (الكمُّ   واحدٍ   و  أمَّ   وهو  ا  املنفصل). 

ف(املتَّ  أنْ مَّ إصل)  فتكون األجزاء    ا  معاً املفرتضة  توجد   ،يه بحيث 

فاألوَّ   أنْ ا  وإمَّ  كذلك.  تكون  الكمُّ ل  ال  القارُّ املتَّ   هو  الذات.   صل 

إمَّ و أنْ هو  ذا  كوي  ا  واحد  ن  (احلوهبعد  وهو  أ )،  ظُّ و  بعدين  ذا  و 

التعليمأ (السطح)،   (اجلسم  أبعاد وهو  ذا ثالثة  وأمَّ يو  الذي ).  ا 

قارّ  يكون  وأمَّ   ال  فقط.  (الزمان)  فهو  املنفصلالذات  فهو    ا 

 (العدد).

العرضوأمَّ  نس  ا  قسمة وال  يقتيض  (الكيف)، الذي ال  بة فهو 

أربعة: املحسوساتحأ   وأقسامه  ها وثاني  اخلمس.  سِّ باحلوا  دها 

النفسانيَّ يَّ لكيفا التهيُّ ات  وثالثها  إمَّ ة.  القوَّ ؤ،  وهو  للدفع  و أ ة،  ا 

الالَّ للتأثُّ  وهو  الكيفيَّ قوَّ ر  ورابعها  املختصَّ ة.  بالات  إمَّ كميَّ ة  ا  ات، 

ة  ليَّ [كاألوَّ   كالرتكيبا املنفصلة  االنحناء. وإمَّ صلة كاالستقامة واملتَّ 

 ر].تأخُّ م واليب، والتقدُّ لرتكوا

يفقأ  قوول:  مركَّ أ (  :له  اجلسم    باً و  وهو  واهليوٰىل،  الصورة  من 

ف  نظر،  باالستقراء)  االستقراء    نَّ إفقط،  يستعملون  ال  احلكامء 

إليه، حيتاجون  وال  يُ   هاهنا،  اجلسم  قسِّ بل  إٰىل  اجلوهر  مون 

  ة. بأجزائه، وهذه قسمة حارص  ائه، وإٰىل ما ليس بجسم والوأجز

مون قسِّ باملفارق. ويُ  سم الثاينالق، ويادِّ ملل بااألوَّ لقسم ا ونمُّ َس ويُ 

املادَّ األوَّ  إٰىل نفس  يُ ل  يتقوَّ قوِّ ة، وإٰىل ما  ل  واألوَّ   . م هبامها، وإٰىل ما 

والثاين اهليوٰىل،  الصورة،  هو  والثالث    هو  اجلسم،  جزءا  هو ومها 

أمَّ  فاجلسم.  املفارق  أنْ مَّ إا  يف  يترصَّ   ا  يترصَّ   وأ ات  يَّ املادّ ف  ف، ال 

 عقل.وال النفس ومها

أمَّ  الكيف،  أنواع  األوَّ وأسامء  النوع  فُس ا  ات  باالنفعاليَّ   يمِّ ل 

والثاينواالنفعاالت، واألوَّ  الدم،  راسخة    ل راسخة كحمرة  غري 

ا احلال وامللكة. أمَّ باحلال    يمِّ فُس   لنوع الثاينا ا . وأمَّ كحمرة اخلجل

 ةحَّ ال كصوزفبطيئة اللكة  املا  حلليم، وأمَّ ة الزوال كغضب افرسيع

وأمَّ  فُس املصحاح.  الثالث  النوع  والالَّ بالقوَّ   يمِّ ا   ة،قوَّ ة 

ة، الصالبة قوَّ   نَّ إة للدفع فقط، فوليس اسم القوَّ ]]  ١٣١ [[ص/

ينف  ؤ ألنْ هتيُّ   يوه برسعة،  ال  قوَّ   ؤ والبطعل  يتأثَّ ال  وليس  عن  ة  ر 

ذ  يقطع  ما  فيلةً قل  سببه مسافةً و احلركة بيشء، بل هو   مة اسوَّ الق. 

بسهولة،  بسب  عدادالست اليشء  تفعل  بعرسأ به  تنفعل  ة  قوَّ والالَّ   .و 

بعرس،   تفعل  بسببه  الستعداد  والنوع أ اسم  بسهولة.  تنفعل  و 

 الرابع فليس له اسم غري ما ذكر.

أ  املتكمَّ قال:  وجود األلِّ ا  أنكروا  فقد  النسبيَّ مون  أمَّ عراض  ا  ة. 

فألضا(اإل كانتهنَّ فة)  لو  يف  موجودةً   ا  وححملٍّ   لكانت  يف لوهل،  ا 

املحلِّ حملِّ  ذلك  وبني  ذاهتا  بني  نسبة  وذلك    ها  ذاهتا،  غري  فكانت 

عليه، ولزم    ويكون حلوله زائداً   يف املحلِّ   يكون حاال�   الغري أيضاً 

ف  كلَّ   نَّ وأل  .التسلسل حيدث،     يكون موجوداً تعاىلٰ اهللا    نَّ إحادث 

ذلك يف  تل  ،نالزما  معه  كانت  املعيَّ فلو  صفةً ك  م لز،  ةً وديَّ جو  ة 

ذات   يف  الصفة  وألنَّ اهللا  حدوث  صفةً اإل  تعاٰىل.  كانت  لو    ضافة 

أنَّ   تها، بناءً لكان وجودها غري ماهيَّ   موجودةً  الوجود وصف   عٰىل 

ة  تها إضافصول وجودها ملاهيَّ وجودات، فحامل  مشرتك فيه بني كلِّ 

وماهيَّ  حتقُّ ضافة سابقة عىلٰ تلك اإلتها، وبني وجودها    ضافة ق اإل 

ا نسبة  قبل نفسه. هذا خلف. وأمَّ   ن اليشء موجوداً فيكو ودة  املوج

الزمان   إٰىل  صفةً   )متٰى (اليشء  كانت  نسبة    ةً وجوديَّ   فلو  هلا  لكان 

التسلأُ  ولزم  الزمان،  ذلك  إٰىل  (خرٰى  وكذا  كان  سل.  لو  التأثري) 

كان  ر، وثِّ ة إٰىل مؤمفتقراهتا لكانت تلك الصفة ممكنة بذ زائدةً  صفةً 

فملؤثِّ اتأثري   لو  أُ صفة    يها ر  (القبول)  وكذا  التسلسل.  ولزم  خرٰى 

موصوفيَّ  لكانت  زائدة  صفة  صفة  كان  هبا  الذات  ولزم  أُ ة  خرٰى 

 التسلسل.

نِ  أنواعاً لك  باً َس أقول: لو كانت هذه املقوالت    عالٍ   سٍ جلن  انت 

ي   يعنونم ال  . وهعاليةً   ومل تكن أجناساً   ،هو (النسبة) دخل  هبا ما 

ذاهتالن يف  بلسبة  إالَّ ربَّ   ا،  النسب  هلا  يعرض  (اإلام  ف   نَّ إضافة)، 
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وأمَّ  النسبة.  تكرار  وتستدعي  النسبة  اإلمفهومها  كون  ضافة ا 

حملٍّ   حاال�   عرضاً  املحلِّ   يف  ذلك  يف  ي  فحلوهلا  إضافةً ال  بل كون   ، 

تاإل]]  ١٣٢[[ص  / للحالِّ ضافة  املحلِّ   عرض  إٰىل    وللمحلِّ ،  إٰىل 

 الرأس. يذس ولللرأ تعرض  كام حللول،بعد ا احلالِّ 

أنَّ  هاهنا  اإل  والتحقيق  احلقيقيَّ وجود  إالَّ ضافة  يكون  ال  يف  ة   

[إالَّ  بحيث حيدث يف  العقل. وال يكون يف اخلارج  املوجود   كون 

تصوُّ  من  اإلر العقل  أم  نَّ إف  ضافة،ه  شخص  من  شخص  ر  والدة 

اخلارج يف  وإذا  موجود  يعقلتصوَّ ].  العاقل  أحدمهبوَّ أُ   ره  يف   اة 

ألنَّ   يفة  وَّ نوب التسلسل،  يلزم  وال  عرضت بوَّ األُ   اآلخر،  إذا  ة 

ها ال تكون  خرٰى، لكنَّأُ كان ذلك العروض إضافة    لشخص، فإنْ 

األُ أُ ة  بوَّ بأُ  تتسلسل  ال  وإذن  اإلبوَّ خرٰى،  وتلك  أيضاً ة.  أمر    ضافة 

وال  عقيل ألهنَّ ،  عند  تتسلسل،  تنقطع  وهم  الع  وقوفا  قل، 

ل، واآلخر، واخلالق،  ة، كاألوَّ يَّ إضاففات  ٰىل صاتعهللا    نَّ إ  :ولونيق

هبذه  القول  ويلتزمون  ذلك.  وغري  والصانع،  واملبدع،  والرازق، 

 تعاٰىل.هللا ة ة الزمانيَّ الصفات، من غري املعيَّ 

ق وأمَّ  (حصولا  للامهيَّ   وله:  بيالوجود  إضافة  فليس ة  نهام) 

ألنَّ  إالَّ هاه  ضافةاإل  بيشء،  ليست  بمعنا  ا  ولالنضامنٰى  يس م، 

ا نحن فيه بيشء. وكون اليشء يف الزمان يشبه كون اجلسم لك ممَّ ذ

املتكلِّ  بوجوده  يقول  الذي  املكان  وأمَّ يف  بعد  م.  فتلحقهام  النسبة  ا 

يدون به  أثري من هذه املقولة، بل يرت  ليس كلُّ ا التأثري فثبوهتام. وأمَّ 

قارِّ ر يف زمان غثِّ املؤالتأثري الصادر عن    سكنيطع القالذات، ك  ري 

ة احلاصلة أ، فاهليواحدٍ   اجلزءين منه ال يقعان يف زمانٍ   نَّ إحم، فالل

هي املعنيَّة    -حني يقال له هو ذا يقطع ال قبله وال بعده    -ني  للسكِّ 

عليه  بأنْ  وقس  إنَّ   االنفعال.  يفعل.  للعقلوالنسبة  تعرض  بني    ام 

 القاطع واملقطوع.

أنْ صنواال يقتيض  مذ  اف  اخلصينقل  ذعٰىل    وماهب    هبوا ما 

  يلحق الناقلني شناعة بسبب سوء النقل.إليه، لئالَّ 

كون    وا عٰىل ثبوت هذه النسب بأنَّ ا احلكامء فقد احتجُّ قال: أمَّ 

مثالً  األرض  فوق  سواء    السامء  حاصل،  رض  الف  دَ جِ وُ أمر 

يُ أ واالعتبار   مل  أمراً   د.وجَ و  ليس  ألاعدمي�   وهو  قد    نَّ ،  ال  اليشء 

ثمّ فوقاً   يكون فالفوقيَّ اً فوق   يصري  ،  التي.  ]]  ١٣٣/[[ص    ة 

،  ا عدمي�   يالنف  ي لكان نفة، وإالَّ حصلت بعد العدم ال تكون عدميَّ 

فالفوقيَّ  حمال،  ثبويتوهو  أمر  هة  وليست  ألنَّ   ي.  الذات،    نفس 

من   إنَّ اجلسم  بالحيث  مقول  غري  جسم  ومن  ه  الغري،  إٰىل  قياس 

ء قد ال يكون  ليشا  وألنَّ   . إٰىل الغريالقياس  ه فوق مقول بنَّ حيث إ

فوقاً فوقاً  يصري  ثّم  والفوقيَّ ،  احلالني.  يف  باقية  والذات  غري .  ة 

 حاصلة يف احلالني.

 نَّ إ، فاي� ة السامء يباين كونه فرضكفوقيَّ   اأقول: كون اليشء عقلي� 

ربَّ حتتيَّ  السامء  يُ ة  العقيل  ،ضفرَ ام  جي  بل  الذي  يف    أنْ ب  هو  حيدث 

إذاال العقل  عقل  ا  عقل  كف ليشءذلك  وأمَّ وقيَّ ،  السامء.  الفريض ة    ا 

وإنْ  الفارض  يفرضه  الذي  حماالً   فهو  والذهنكان  يشملهام.    ي. 

  يقع بسبب االشتباه غلط. منهام، لئالَّ  واحدٍ  م كلُّ فهَ يُ  وجيب أنْ 

إ أثبت لقوَّ لِّ من قدماء املتك  راً معم  نَّ قال: ثّم  ة  جَّ ة هذه احلمني 

ال جيد    ،ةنسبيَّ األعراض  فالتزمهاسلسالللت  افعاً دومل  املذكورة   ،ت 

أعراضاً  كلُّ   وأثبت  يقوم  هلا  هناية  وقال   ال  باآلخر.  منها  واحد 

باطل، ألنَّ املتكلِّ  هذا  ونصفه    كلَّ   مون:  نصف،  فله  موجود  عدد 

  يف   فنصفه متناهٍ ،  هو متناهٍ ما كان أقّل من غريه ف  كلُّ و  ،هن كلِّ م  أقلُّ 

املتناه، ألنَّ ناهٍ ه متفكلُّ   متناهٍ نصفه  ا  م  العدد، وكلُّ  قال   .يه ضعف 

نُ معم ال  أنَّ سلِّ ر:  خواصِّ   كلَّ   م  من  ذلك  بل  نصف،  فله    عدد 

املتناه لِ سلَّ   .يالعدد  لكن  بأنَّ   مَ ـمناه،  من   كلَّ   قلتم  أقّل  كان  ما 

أنَّ أ   ؟اهه فهو متنغري   ؟ تعاٰىل أقّل من معلوماته  اهللامقدورات    ليس 

  ف األلفني مراراً تضعيمن    أقّل   اهناية هل  ال  راراً وتضعيف األلف م

 ال هناية هلا. 

املتناه غري  متناهياً   يأقول:  يصري  كلِّ   ال  منه.   بنقصان  يشء 

ربَّ  متناهياً واليشء  يكون  متناهٍ   ام  وغري  وجه  تلحقه    من  وجه،  من 

األوَّ   ياهاملتن  واصُّ خ الوجه  وخواصُّ من  املتناه  ل  من    يغري 

ال هناية هلا،    اراً ني مرفأللف واأللتضعيف اخر. وهذا كاآل  الوجه

نصفاً  املتناهيني  غري  أحد  تناه  فيكون  منه  يلزم  وال    ي لآلخر، 

 أحدمها.

ة الفالسفة عٰىل إثبات  قال: ونحن نقول: حجَّ ]] ١٣٤[[ص /

املتقدِّ  كون  يقتيض  واملتأخِّ النسب  وذلك  م  موجودتني.  صفتني  ر 

قبل  ، فالن معاً يوجدامها  وحمالَّ   ن معاً جداضافتني تواإل  ال، ألنَّ حم

وألنَّ موجو خلف.  هذا  البعد،  مع  املايضد  اليوم  عٰىل  نحكم  يف   ا 

ماضياً  بكونه  احلارض  ماضياً اليوم  كونه  من  واملفهوم  أمراً   .   ليس 

ألنَّ اسلبي�  ماضياً ،  صار  ي  ه  مل  ما  ماضيًا بعد  ثبويتإف  ،كن  هو  . ذن 

االعتبار  الفرض وضنا عدم  لو فر  انَّ إيف الذهن فقط، ف  وليس ثبوته

عن نفس ذلك اليوم،   يف نفسه. وليس عبارةً   ماضٍ   ليوم ذلك ا كف

يكون وصف كونه    ، فيلزم أنْ مل يكن ماضياً   ه حني كان حارضاً ألنَّ 
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املوجو  قائامً   ا حقيقي�   عرضاً   ماضياً  فيكون  عدمه،  حال  قائامً به    د 

 املعدوم، وهو حمال. ب

م  تقدِّ وامل  ،ر املضافنيوُّ د تصل عنعقَ ضافة تُ اإل  ا أنَّ نَّد بيَّ أقول: ق 

وال يلزم ذلك قيام موجود   ،ر معلوالً ر موجودان يف التصوُّ واملتأخِّ 

متعلِّ  معقول  حدوث  يلزم  بل  بمتصوَّ بمعدوم،  غري  ق  وذلك  ر، 

أنَّ   ،غري الفرض  ذلك ثابت يف نفس األمر من  حمال. وقد عرفت 

 الرصف. يوليس بالذهن

(الوضعوأمَّ   قال: كها  مثلاجلة  أي) فهو  مريد  أُ   نْ إ، فالً وس  ا به 

األين ومماسَّ أ من    واحدٍ   لِّ لك من  نزاع يف  جزاء اجلسم  فال  الغري  ة 

فهو    َي نِ عُ   وإنْ   ،ثبوته األجزاء  بمجموع  قائم  ذلك  وراء  أمر  به 

ال    مَ ـال: لِ رية. ال يقالكث  حمال، الستحالة حلول الواحد يف املحالِّ 

أنْ  بزاء وجع تلك األملجمو  ه عرضتإنَّ يقال:    جيوز  ه  اعتبارحدة 

واارص هي  وحينئذٍ   ؟حدةً ت  قيام  من  يلزم  قيام أال  هبا  الوضع  ة 

ة قيام تلك ا نقول: اإلشكال يف كيفيَّ الواحد بأكثر من الواحد. ألنَّ 

كاإل هبا  هيالوحدة  قيام  يف  فأشكال  هبا.  الوضع  ذلك  نْ إة   كان 

 . امللك)قول يف (وكذا ال خرٰى سابقة لزم التسلسل.أُ  بسبب وحدة

املأياهل  ول:أق إنَّ لوضبا  ةسامَّ ة  بعد  ع  األجزاء  يف  حتصل  ام 

مجلةً  ذلك  واحدةً   صريورهتا  وليس  والشكل،  الزاوية  وكذلك   ،

حمالٍّ  يف  الواحد  العرض  /[[ص  حلول  إنَّ ]]  ١٣٥  هو  كثرية،  ام 

حملٍّ  يف  واحد  عرض  باعتب ي  واحدٍ   حلول  اعتبار نقسم  غري  ار 

  ي الت  ي ة فها الوحدأمَّ و  دليل.لة ذلك   استحادّل عىلٰ وحدته، ومل ي

 فيه عدم االنقسام بوجه ما مثالً   ِربَ ، وإذا اعتُ جتعل املجموع واحداً 

ف ههنَّ إكالعرشة  حيث  من  تنقسم  ال  وإنْ   يا  من   عرشة  انقسمت 

  :  يقال ر الوحدة حنيأجزاء العرشة. وقد تتكرَّ   يآحاد ه  يحيث ه

وٰىل هو  دة األُ موضوع الوح نَّ إته، فدة واحدة. وال يلزم منه ثبو وح

يقاالذ الوحدة  إنَّ   :لهل  ي  هو  الثانية  الوحدة  وموضوع  واحد،  ه 

تتكثَّ   وٰىل.األُ  مل  من وإذا  حيصل  مل  واحدة  مرتبة  يف  املوضوعات  ر 

باملوضوع املنقسم حمتاجاً  قيام الوحدة  إٰىل   الوحدات عدد، وليس 

تبار  حيث اعها من  اعتبار عدم االنقسام في  يه  تسبقها، بلوحدة  

 لسل. تسالم  يلزوال ،املجموع ا ذلككوهن

 هناية فقيل: ال معنٰى للسطح إالَّ   ،صلة)ات املتَّ يَّ ا (الكمّ قال: أمَّ 

ه اليشء  وهناية  ال    أنْ   ياجلسم،  اليشء  وفناء  اليشء،  ذلك  يفنٰى 

السطح    وأيضاً   والنقطة،   . وكذا القول يف اخلطِّ اوجودي�   يكون أمراً 

 لُّ ااحلو  ثالث،اجلهات ال  يفنقسم  يف اجلسم امل  حاال�   لو كان عرضاً 

يف اليشء الذي يكون كذلك منقسم يف اجلهات الثالث، فاجلسم 

 ، هذا خلف.منقسم يف اجلهات الثالث، فكان جسامً 

ف فقط،  اجلسم  فناء  هو  ليس  السطح  يقبل    نَّ إأقول:  ال  الفناء 

هناك ثالثة     أنَّ لسطح يقبلها. والتحقيق يقتيضة، وايَّ ّس شارة احلاإل

فأُ  يفانمور:  اجلسم  طول يَّ معجهة    ء  ذو  ومقدار  جهاته،  من  نة 

وعرض فقط، وإضافة تعرض للفناء، فيقال له بحسب ذلك هناية  

ذ اإل  ،هناية   يجلسم  يقبل  بسببه  موجود  والفناء فاملقدار  شارة. 

اجل أبعاد  أحد  عدم  بل  حمض،  بعدم  ثليس  وهو   ،خنهسم، 

ه من السطح وحد  ربعتَ يُ   امنها. وربَّ ع  رةأخِّ ضافة عارضة هلا متواإل

اخلطُّ   هوث  حي وكذلك  اهلندسة،  لعلم  موضوع  وذلك   مقدار، 

يف   انقسامه  اجلسم  يف  السطح  حلول  من  يلزم  وال  والنقطة، 

ذلك يكون حكم العرض    اجلهات الثالث، كانقسام اجلسم، ألنَّ 

حملِّ   يالسار ويف  السطح  ه،  اخلطُّ ليس  من   وال  النقطة  وال 

العرااأل حمض  يف  ا وكذ]  ]١٣٦[[ص  /  .ااهلِّ سارية  وحدة  للك 

ممَّ  ذلك  وغري  املحلِّ والوضع  بانقسام  ينقسم  ال  هو  ا  فهذا   ،

 تقريرهم يف هذا املوضع.

 : مورأُ ب  يكون موجوداً  الزمان ال جيوز أنْ  وا عٰىل أنَّ احتجُّ  قال:

احلوأمَّ  مقدار  فهو  (الزمان)  أُ ا  عند  فقد  ركة  رسطاطاليس. 

 ور:مأُ ب  جوداً ن موكوي ز أنْ ه ال جيو أنَّ وا عىلٰ احتجُّ 

موجوداً أنَّ   :اهلأوَّ  كان  لو  إمَّ   ه  أنْ لكان  قارَّ   ا  الذات،    يكون 

املايض عني  احلارض  زمان  فيكون  حادث  اليوم  حادث  فيكون   ،

خلف.   هذا  قارَّ أ الطوفان،  يكون  ال  وحينئذٍ   و    يقيض   الذات، 

بأنَّ  موجوداً   منه  جزءاً   العقل  يبَق   كان  وأنَّ ناآل   ومل  منه    جزءاً   ، 

الزمان فيلزم فيه وقوع الزمان يف  و  ن هواآل  .ايضوامل  نصل اآلح

 لزم التسلسل، وهو حمال.  اوجودي�  الزمان. فلو كان أمراً 

، الذات ال يكون احلارض عني املايض كان الزمان قارَّ  أقول: إنْ 

  الذات، وال يلزم منه أنْ   ذي هو قارُّ كام يف اجلسم ال  ،بل يكون معاً 

 ن الزمان غري قارٍّ إذا كا  ا مَّ ر. وأ آلخاجلزء ا  هو عني  كون جزء منهي

يبَق  ومل  أنْ   الذات  منه  يلزم  فال  آخر،  منه عند حصول جزء    جزء 

زمان للزمان  والبعديَّ القبليَّ   ألنَّ   ،يكون  لذاهتا، ة  الزمان  ألجزاء  ة 

مقدَّ  ب  ماً فيكون جزء  ال  غريمهعٰىل جزء،  بذاتيهام، وال  زمان  بل  ا، 

 نه تسلسل.لزم مي

و احلال، وال  أ و املستقبل  أ   ايضا املإمَّ مان  الز  أنَّ   :ثانيهاقال: و

احلال فهو اآلن، وهو   اواملستقبل معدومان. أمَّ   املايض  يف أنَّ   شكَّ 
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يُ   كان منقسامً   نْ إأو ال يكون. ف  يكون منقسامً   ا أنْ إمَّ  د جزءاه  وَج مل 

  لف. وإنْ ، هذا خ، موجوداً اه موجوداً الذي فرضن  ، فال يكونمعاً 

، وعند فنائه حيدث أمر آخر  ال حمالةفعه مه رعد ان ك امً ن منقسمل يك

تتايل   دفعةً  منه  تركُّ   فيلزم  منه  ويلزم  النقط  اآلنات  من  اجلسم  ب 

 هذا خلف. ، املتتابعة

إمَّ  الزمان  املايضأقول:  وإمَّ ا  هو  ،  قسم  له  وليس  املستقبل،  ا 

إنَّ  م]]  ١٣٧/[[ص    اماآلن.  فصل  هو  بني  اآلن    املايض شرتك 

واملايضطِّ اخل  يفطة  كالنقتقبل،  واملس مطلقاً   .  بمعدوم  إنَّ ليس  ام  ، 

املايض يف  معدوم  واملستقبل  املستقبل،  يف  معدوم  وكالمها  هو   ،

ه. وليس عدم  منهام موجود يف حدِّ   واحدٍ   معدومان يف اآلن. وكلُّ 

  دوم يف البيت وليس السامء مع  نَّ إ، فيشء يف يشء هو عدمه مطلقاً 

يف موضبمعدوم  و  ج   لوعه،  اآلن  ا   زءاً كان  أمكلزمامن  ملا  ن ن 

مثالً  قسمني.  إٰىل  الزمان  ومن   قسمة  اآلن،  إٰىل  الغداة  من  تقول: 

ف العشاء.  إٰىل  جزءاً   نْ إاآلن  اآلن  القسمة   كان  هذه  تكن  مل 

فاآلن   ،صحيحةً  قسمني.  إٰىل  الزمان  من  مقدار  قسمة  أمكن  وال 

،   اخلطِّ ك يفشرتل امللفصمان، كايف الز  عرض حالٌّ وجود، وهو  م

، فال يلزم منه  بعبور زمانٍ س فنائه إالَّ لزمان، وليمن اجزء  بليس  و

 تتاٰىل اآلنات. 

موجوداً  كان  لو  الزمان  وثالثها:  الوجود    قال:  واجب  لكان 

لو كان  ه  ة أنَّ م. بيان الرشطيَّ عٰىل فساد املقدَّ   يدلُّ   لذاته، وفساد التايل

قاب  وداً موج أنَّ فرَ فليُ للعدم    الً وفرضناه  فيض  عدم،  دمه عكون  ه 

  ق إالَّ ة ال تتحقَّ ة ال توجد مع القبل، وهذه البعديَّ وجوده بعديَّ بعد  

حتقُّ  ف عند  الزمان،  وجوده، إق  الزمان  عدم  فرض  من  يلزم  ذن 

ف حمال،  فذن جمرَّ إوذلك  املحال،  يستلزم  ذن فرض  إد فرض عدمه 

ف حمال،  لذعدمه  واجب  وإنَّ هو  قلاته.  إنَّ ام  ينا:  يكون    أنْ يل  ستحه 

أل هلذات  واجباً  من  كلَّ   نَّ ،  متقوّ جزء  واملجموع  وممكن،  حادث  م  ه 

 .يكون واجباً  ث يستحيل أنْ م باملمكن املحدَ باألجزاء، واملتقوّ 

مع  يكون فرض عدمه  وجوده  بعد  الزمان  أقول: فرض عدم 

عىلٰ  الشتامله  املحال،  منه  ويلزم  اليشء  وجوده،  ووجوده،   عدم 

و أ م بقبل  عدالك  ن ذليقرتإذا مل    ه ممكندحعدم الزمان و  وفرض

ومن بعد.   الزمان،  ما يف  الزمان عٰىل  قياس  من  ينشأ  الغلط  وهذا 

 اقرتان وجود اليشء بعدمه.

موجوداً  الزمان  كان  لو  ورابعها:  مقداراً   قال:  ملطلق    لكان 

ف أنَّ نَّ إالوجود،  بالرضورة  نعلم  كام  احل  ا  كمن  ما  انت  ركات 

لك نعلم  ، كذغداً   ]]١٣٨/[[ص    دوجَ يُ   ومنها ما  ،أمس  موجودةً 

أنَّ  موجوداً اهللا    بالرضورة  كان  وأنَّ   تعاٰىل  اآلن  باألمس  موجود  ه 

غداً  وإنْ وسيبقٰى  لكن    .  اآلخر،  إنكار  جاز  أحدمها  إنكار  جاز 

أنْ  مقداراً   يستحيل  الوجود  يكون  إنْ ألنَّ   ،ملطلق  نفسه  يف  كان    ه 

ه طباق ال اناستح  بتاً ثان  كا  نْ بت، وإٰىل الثانطباقه عاستحال ا  اً متغريِّ 

 .  املتغريِّ عىلٰ 

بأنَّ   أقول: أيب   القول  الشيخ  قول  الوجود  مقدار    الزمان 

، مستمرٍّ    يف زمانٍ ر بقاؤه إالَّ تصوَّ ال يُ   يه يقول: (الباق نَّ إالربكات، ف

ئه مقدار  يكون لبقا  وأنْ   ال بدَّ   وما ال يكون يف الزمان ويكون باقياً 

الزمم فان  مقان،  اللزمان  حمكلِّ واملت،  ود)ج ودار  ق ون  لوا: ايث 

موجود   مقدَّ (القديم  أزمنة  ألوَّ يف  هناية  ال  حكموا  رة  فقد  هلا)، 

 .ذلك حماالً  ، ومل يقتضِ ة انطباق الثابت عٰىل املتغريِّ بصحَّ 

ف املتغريِّ   نْ إقال:  نسبة  املتغريِّ إ  قلت:  ونسبة ٰىل  الزمان،  هو   

مد. الرست هو  ٰىل الثابإ  الثابت   دهر، ونسبةو البت هإٰىل الثا  املتغريِّ 

خالٍ قلت التهويل  هذا  ألينِّ   :  التحصيل،  دلَّ   عن  أنَّ قد  عٰىل    لت 

ا مَّ إيف األعيان، لكان  موجوداً  مفهوم (كان) و(يكون) لو كان أمراً 

مل يكن   نْ إات، ود يف املتغريِّ وجَ ال يُ   الذات، فيلزم أنْ   يكون قارّ   أنْ 

وجو  ثابتاً  املتاستحال  غري  يف  واتغريِّ ده  التقهذ.  ال ا  ينسيم  دفع  

 ات. بالعبار

شكَّ  ال  أنَّ يف   أقول:  كوقوع      ليس  الزمان  مع  احلركة  وقوع 

القارِّ  املستمرِّ   اجلسم  كوقوع   الذات  وليس  الزمان،  مع  الوجود 

الباق   القارِّ  القارِّ   يالذات  الباق   مع  ، كالسامء مع األرض. يالذات 

معقول الفرق  ذلكس   ،لحمصَّ   وذلك  كان  غري أ   هتويالً   واء    و 

املتغريِّ معيَّ   وليسويل.  هت مستحيالً ة  والثابت  ف  نقول: نَّ إ،    ا 

مدَّ    نوح فانطبق  ألف سنة،  ألف دورة من عاش  بقائه عٰىل  ة 

وا عن عربِّ يُ   ، فللمصطلحني أنْ ر اختالف املعاينذا تقرَّ إالشمس. و

أهنَّ   كلِّ  يرون  بعبارة  امعنٰى  لذلك  مناسبة  والملعنٰى ا  ب.  يعنون    ـ  

 . عاينارات عٰىل املالعبلة ري دالناك غصيل) ه(التح

  نَّ أ ة:  رسطاطاليس خاصَّ بطال قول أُ إوهو يف    :قال: وخامسها 

مقدار ال  ]]  ١٣٩/[[ص    الزمان  احلركة  وامتداد  احلركة،  امتداد 

ألنَّ  األعيان،  يف  له  حيصل    وجود  ال  حصول  الَّ إاالمتداد  عند   

  ين فالثال  ول األوَّ حص  عند   ، بلفعةً د  صالن حيني، واجلزءان الئجز

حصو  ريغ وعند  الثاينحاصل،  ففاألوَّ   ل  ول  يكن  إائت.  مل  ذا 

االمتداد   هذا  ملقدار  يكن  مل  األعيان  يف  وجود  احلركة  المتداد 



 اجلوهر ) ١٣٤/ ( اجليم حرف   ........................................................................................................... ٢٢٤

خلصَّ  الوجه  وهذا  باملعدوم.  املوجود  قيام  الستحالة  ه  وجود، 

 ين فريد غيالن.مام أفضل الدِّ اإل

ا امتداد  جيالذ  القارِّ   ءليشأقول:  في  أنْ ب  ات  أ يكون    زاؤه جام 

القا اوأمَّ   لة دفعة.حاص أنْ   ارِّ متداد اليشء غري    الذات، فال يمكن 

أنْ  جيب  دفعة، بل  أجزاؤه حاصلة  تكون  فيام  فيام ال    يكون  يكون 

الزمان  وجَ يُ  لفظ  يف  االمتداد  يكن  مل  ولو  دفعة،  جزءان  منه  د 

 داد.االمتة من قَّ ة املشتدَّ املٰى العقالء الزمان بملا سمَّ  معقوالً 

الزمانأُ   أنَّ اعلم  و قال:  وهذا  رسطاطاليس  احلركة.   مقدار 

ومل   الكالم،  هذا  بمثل  عليه  ليعرتض  االمتداد  فيه  زاد  املعرتض 

صل. فيكون يف هذا التفسري تكرار  االمتداد هو املقدار املتَّ   يعلم أنَّ 

 غري حمتاج إليه. 

  ه ال ة، ألنَّ ديَّ وجو راً موأُ فليست لة) ات املنفصيَّ ا (الكمّ قال: وأمَّ 

إالَّ ٰى نمع للعدد  الوح  جمموع  جيو   ال  والوحدة  أنْ دات،  تكون    ز 

واحد من أشخاص    لكان كلُّ ة زائدة عٰىل الذات، وإالَّ صفة ثبوتيَّ 

ة لو كانت صفة االثنينيَّ   وألنَّ  .فيلزم التسلسل  ،ة واحدةتلك املاهيَّ 

فإمَّ  بالوحدتني  قائمة  وهي  أنْ واحدة  بتام  ا  قامتكون  بها    كلِّ ئمة 

كون  ي  باالثنني ويلزم أنْ وحدتني، فيلزم قيام الواحد  لمن ااحدة  و

الوحدتني  توزَّ   وحدة وحدها اثنني، وهو حمال. وإنْ   كلُّ  عت عٰىل 

بكلِّ  القائم  باألُ   كان  القائم  غري  الوحدتني  من  فلم واحدة  خرٰى 

االثنينيَّ  أمرين.تكن  جمموع  بل  واحدة،  صفة  ذ  نْ إو  ة  لك  جاز 

 ني.وحدتك ال س تينة نفينيَّ ثنالجعل افن

احتأمَّ  فقد  الفالسفة  الوحدجُّ ا  كون  عٰىل  ثبوتيَّ وا  صفة  بأنَّ ة    ة 

ة، ويشاركها يف  ٰى الواحديَّ نسان الواحد خيالف العرشة يف مسمَّ اإل

  ة، وليست أمراً ة صفة زائدة عٰىل املاهيَّ ة. والواحديَّ نسانيَّ ٰى اإلمسمَّ 

رة. الكث]]  ١٤٠  /[[ص  لكانت عدم  عدماً ت  انا لو كهنَّ أل،  اً عدميَّ 

ة  لعدم، فتكون ثبوتيَّ ة كانت الوحدة عدم اكانت عدميَّ   فالكثرة إنْ 

وجوديَّ   وإنْ  إالَّ كانت  للكثرة  معنٰى  فال  فة  الوحدات،  جمموع  ذا  إ 

، اوجودي�   يكون جمموع العدمات أمراً   ة لزم أنْ كانت الوحدة عدميَّ 

هب فثبت  حمال.  كو وهو  الداللة  الوحدذه  ون  وة  صفني الكثرة 

 ني بالذات. ني قائميَّ وجود

مرَّ  قد  عقيل   نَّ أ   أقول:  أمر  يُ عقَ يُ   الوحدة  حيث  عدم  عتَ ل  رب 

اعتُ  وإذا  موضوعاً ِربَ االنقسام،  كوهنا  حيث  من  خرٰى  أُ لوحدة    ت 

وحدة   حينئذٍ أُ لزمت  وتكون  بذلك    خرٰى،  واحدة  الوحدة 

 ،احدةمرتبة ويف    ليستا  اماثنني، ألهنَّ االعتبار، وال تكون الوحدتان  

ماألُ بل   والثانيةوٰىل  املوضوع،  من  املعقول    عقولة  من  من معقولة 

واالثنينيَّ   ،املوضوع االعتبار،  عدم  عند  ينقطع  بل  يتسلسل،  ة وال 

إٰىل  فيه  االنقسام  اعتبار  حيث  من  الوحدتني  بمجموع  قائمة 

احد وحيث مها جمموع ا باعتبار عدم االنقسام فيه من وحدتني، أمَّ 

فيكونحدتنيلو وااثنني    مج  حدةً   يُ من  ما  آحاد  اثنني، فرَ يع  ض 

 اثنان. :يقال عليها و

الفالسفة قالوا: الكثرة عدم الوحدة، ثّم قالوا:    ا قوله: (إنَّ وأمَّ 

الوحدات) جمموع  أهنَّ   ،الكثرة  هو  فحاصله  [(املجموع  قالوا:  م 

أهنَّ ملشهور عن الفالة). وهذا ال يقوله عاقل. واعدم اجلزئيَّ    م سفة 

الوقالوا: عأمر  حدة  ]  كا  امٌّ عقيل  املوجودات،  عٰىل  لوجود  يقع 

ويعدُّ  األُ واليشء،  يف  العامَّ وهنا  إهنَّ مور  ويقولون:  عٰىل ة  تقع  ا 

موضوعاهتا ال بمعنٰى واحد، فليس وحدة النقطة كوحدة اجلسم، 

مؤلَّ  والكثرة  العسكر،  كوحدة  وال  احليوان،  كوحدة  ن م  فةوال 

 اآلحاد.

ات غري موجودة، يَّ لكمّ ة منها باتصَّ املخات) فيفيَّ ا (الكأمَّ   ل:قا

ا  عٰىل بطالن ما يقوم به. وأمَّ   دلَّ   وجود الكمِّ   عٰىل بطالن  ما دلَّ   ألنَّ 

بناءً  التأليف  عن  عبارة  فهي  الفرد.   الصالبة  باجلوهر  القول  عٰىل 

 .اواللني عبارة عن عدم املامنعة، فيكون عدمي� 

شكَّ ولأق ال  اووج  يف  :  وملستا  خلطِّ د  املنحني    اخلطِّ قيم 

وليس ذلك    ،متياز بعضها من بعضلدائرة والكرة والزاوية، واوا

كيفيَّ إالَّ  خمتصَّ   بالكمّ ات  كانت  ]]  ١٤١/[[ص    ات.يَّ ة  ولو 

واحداً  والتأليف  رأ   الصالبة  لكان    يعٰىل  الفرد  باجلوهر  القائلني 

مؤلَّ  غري  عندهم  اجلواملاء  من  الفردف  إذاهر  صالبة.    هيفليس    ة، 

حلوك وجلدهاحلي وم  ذلك  تُ وانات  املامنعة  وعدم  يفوجَ ا.  مثل    د 

 والدخان من غري لني. الغبار والبخار

 :مني املتكلِّ  يثات عٰىل رأتقسيم املحدَ  ]]١٤٢/[[ص  قال:

 :ز هو العرضوغري املتحيِّ  ،ز هو اجلسم واجلوهر الفرداملتحيِّ 

إمَّ املحدَ  أنْ ث  متحيِّ كوي  ا  قائامً أ   زاً ن  ال أ ز،  باملتحيِّ   و    زاً يِّ متح  و 

ق  أمَّ باملتحيِّ   ائامً وال  الز،  أنكر ا  فقد  الثالث  من قسم  اجلمهور  ه 

ز وال  غري متحيِّ   ا لو فرضنا موجوداً مني. وأقوٰى ما هلم فيه أنَّ املتكلِّ 

تعاٰىل فيه، ويلزم من االستواء فيه  اهللا  لذات    فيه لكان مساوياً   حاّل 

  شرتاك يف السلوب الا   ، ألنَّ وهذا ضعيف  .ةاهيَّ واء يف متام املاالست

  خمتلفني ال بدَّ   كلَّ   ألنَّ   زم متاثل املختلفات، لال يقتيض التامثل وإالَّ 

كلِّ   وأنْ  سلب  يف  وأمَّ   يشرتكا  عنهام.  عدامها  املتحيِّ ما  قال  ا  فقد  ز 
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إنَّ املتكلِّ  إمَّ مون:  أنْ ه  قابالً   ا  ل ن. واألوَّ و ال يكو أ لالنقسام    يكون 

اسم اجلسم ال    . وعند املعتزلةلفردهر ا جلوا  لثاين هووا  سم،اجل  هو

إالَّ  عىلٰ يقع  ال  العريض  الطويل  قلنا:    الذي  التفسري  وعٰىل  عميق. 

 . ياجلسم ما فيه التأليف، وأقّله جوهران. وهذا بحث لغو

املتكلِّ  من  األقدمون  املتحيِّ أقول:  قالوا:  اجلوهر، مني  هو  ز 

و  يهف  واحلالُّ  العرض.  يكال  املوجودهو  ال  وال    هراً جو  ونذي 

قااهللا  هو    عرضاً  الوجه  هذا  وعٰىل  وجود  تعاٰىل.  باستحالة  لوا 

متحيِّ دَ حم غري  فث  قاله،  كام  ال  فيه،  حاّل  وال  يقوله    نَّ إز  ال  ذلك 

ب والقول  ممَّ مؤلَّ   كلَّ   نَّ أ عاقل.  جسم  تفرَّ ف  احلسن  ا  أبو  به  د 

  ّله أق :  يالكعبال  ثة، فقه األبعاد الثالاألشعري والباقون اعتربوا في

، ويصري هبا ث ورابعها فوقهاالثة كمثلَّ أربعة جواهر، ث  ل منحيص

وقال باقي املعتزلة: أقّله من   ثات.ذي أربعة أضالع مثلَّ كمخروط  

يتألَّ  جواهر  كمكعَّ ثامنية  ذف  مربَّ ستَّ   يب  أضالع  عات. ة 

أيضاً  ال  والفالسفة  األبعاد  قبول  فيه  إنكار اعتربوا  مع  كونه    ثالثة 

 اد.أفر  اهرجومن  فاً ؤلَّ م

التعاأل]]  ١٤٣[[ص  /   يِّ ا غري احلصف هبيتَّ   جيوز أنْ   يراض 

 :كوان األ يوه ،حسوسات باحلواسِّ امل يه

أمَّ  احلالُّ قال:  املتحيِّ   ا  إمَّ يف  وهو  العرض،  فهو  أنْ ز  جيوز    ا 

حدٰى إسوس بل فهو املحا األوَّ و ال جيوز، أمَّ أ به    صاف غري احليِّ اتِّ 

 ن.كوا األو واسِّ احل

هي  ، والي� أوَّ   حساساً إلبرص  فمنها املحسوسة با  سوسةاملحا  مَّ وأ 

واألضواء أمَّ األلوان  هو  .  اخلالص  قالوا:  فالقدماء  األلوان  ا 

أمَّ  يُ نَّ إا البياض فهو  السواد،  ل من اختالط اهلوٰى باألجسام  تخيَّ ام 

الشفَّ  والزجاج  الصغار  الثلج،  يف  كام  من    ومنهم  .املدقوقافة، 

بالرتاع بكام    بياض،ف  واملياض  يف  املسلوق.  قالوا:البيض   عتزلة 

ال هو  واحلمراخلالص  والبياض  أمَّ سواد  واخلرضة.  والصفرة  ا ة 

فقيل:  الض جسمنَّ إوء  ألنَّ   ،ه  خطأ،  يف    وهو  متساوية  األجسام 

: الضوء  عيلٍّ   ة وخمتلفة يف كوهنا مضيئة ومظلمة. وعند أيباجلسميَّ 

اللون  رشط مك  ةط لصحَّ نا رش عند، ووجود  الظلمة أمَّ   .ارئي� ونه  ا 

نه  أ من شوء عامَّ ا عدم الضقرب أهنَّ ة، واألن قطع بكوهنا ثبوتيَّ ا مفمنَّ 

مضيئًا   أنْ  ألنَّ يصري  الليل    ،  جلس  إ يف  وآخر  إذا  النار،  عند  نسان 

قريبًا   بعيدًا  كان  من  يرٰى  فالبعيد  اهلواء    عنها،  ويرٰى  النار  من 

م وسِّ املت بينهام  ال وا،  ضيئاً ط  اهلواء    ، يد البعيرٰى    لقريب  ويرٰى ذلك 

 ملا اختلف احلال.   ة قائمة باهلواءتيَّ . فلو كانت الظلمة صفة ثبومظلامً 

بالسمع املحسوسة  وهومنها  وهي    ي،  واحلروف،  األصوات 

و حادثة يف آخر  أ ا لألصوات، كالسني والشني،  مَّ إات عارضة كيفيَّ 

ر  هه يظ، ومناءلتاء والطه، كاق طال إل زمان  أوَّ زمان حبس النفس و

 احلرف غري الصوت.  أنَّ 

بالذوقوم املحسوسة  وهي  نها  وا،  واملرارة  مللوحة  احلرافة 

 واحلالوة والدسومة واحلموضة والعفوصة والقبض والتفاهة.

شكَّ  ال  تفريقاً   أنَّ   تنبيه:  تفعل  قبضاً   احلرافة  . والعفوصة 

بحسِّ فاملدرَ  كلُّ   ك  مأ طعم،    هالذوق  أمر  مركَّ و  اب  ومن ن    لطعم 

 ف فيه. ة. هذا متوقَّ سَّ اق احلتفري

بال]]  ١٤٤ص  [[/ املحسوسة  احلرارة  لمس ومنها  وهي   ،

 ة، والصالبة واللني. الربودة، والرطوبة واليبوسة، والثقل واخلفَّ و

مرَّ  قد  اهلواء باألجسام    أنَّ   أقول:  من اختالط  حيصل  البياض 

السواد    ،افةالشفَّ  من    أيضاً كذلك  األاندماج  حيصل    ام جسأجزاء 

بكثيفال عليه  ة  والدليل  بعض.  يف  النفوذ    أنَّ عضها  غاية  يف  الزاج 

يف    ،تهلشدَّ  بأسودوالعفص  أحدمها  وليس  القبض  وإذا   ،غاية 

املسامِّ  الزاج يف  نفذ  العفص    امتزجا  وقبضه  العفص  من  الصغرية 

تركيبقوَّ  ومن  السواد.  وحدث  بعض  يف  بعضها  فاندمج  بات ة 

حت ألوا األلوان  كأُ ن  صل  حتصل   رة فالص  من  امخرٰى،  والزرقة 

 اخلرضة.

الضدَّ   وقال البياحلكامء:  مها  واالجتِّ ان  والسواد.  من  اض  اه 

بطُ  يكون  اآلخر  إٰىل  والصفرة  رُ أحدمها  والزرقة،  كالغربة  ق، 

وكيفيَّ  وأمثاهلا.  احلروف واحلمرة،  هي  ليست  األصوات  ات 

ك  وكذل  اهتا،كيفيَّ اءة من  جلهارة واخلفواة  وحدها، بل الثقل واخلفَّ 

شخص من صوت شخص    نسان صوتز اإلميِّ ر هبا يُ َخ أُ ات  فيَّ كي

 آخر.

قال وأمَّ  التسعة  الطعوم  تتولَّ ا  توا:  من  هي أد  أشياء:  ثالثة  ثري 

بينهام يف ثالثة أشياء: الكثافة ة املتوسِّ احلرارة والربودة والكيفيَّ  طة 

املتوسِّ  واحلالة  يفوالثال  ،ينهامب  طةواللطافة  تسع  ثة  ويالثالثة  رد  ة. 

أنَّ ع بالشا  ليه  خمتلفان  والقبض  والضعفدَّ لعفوصة  صريَّ   ،ة   ولو 

موضوعيه دَّ الش والضعف  كلُّ ة  لكان  نوعني  هذه   ام  من  واحد 

نوعني بني    أنَّ   واحلقُّ   ،األنواع  كام  كثرية،  اختالفات  فيها  الطعوم 

الدبس، وحالوة  السكر  وحالوة  العسل،  وحالوة    حالوة 

 هلا.  ة ال حدَّ كثري أيضاً  امنه باتملركَّ ها. وا يخ، وغريالبطِّ 

ا يذكر  بالشمِّ ومل  ذكملحسوسة  والذين  قسَّ .  إٰىل روها  موها 
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حدَّ  ال  اختالفات  وفيها  املالئمة،  وغري  سائر    املالئمة  يف  كام  هلا، 

امللموسات، بدل املحسوسات. وقوم عدُّ  وا اخلشونة واملالسة يف 

 لني.الصالبة وال

 الكتاب.  حيتمله هذا ري الضع كثيف هذا املوالكالم وباجلملة 

 :الربودة واحلرارة  :سألةم قال:]] ١٤٥[[ص /

عمن الربودة  جعل  من  ألنَّ هم  خطأ،  وهو  احلرارة.  نحسُّ دم    ا 

ة خمصوصة، فذلك املحسوس ليس عدم احلرارة، من البارد بكيفيَّ 

  باجلسم    لكان االحساسوال اجلسم، وإالَّ   .به  العدم ال حيسُّ   ألنَّ 

 ربودة. بال ساً إحسا حال حرارته

 : الرطوبة واليبوسة :لةمسأ

إنْ الرط  الالَّ   وبة  عن  عبارة  يقولممكانت  ما  عٰىل  ه انعة، 

كانت عدميَّ  كانت عبارة عن سهولة االلتصاق   وإنْ   .ةالفالسفة، 

 واليبوسة يف مقابلتها. ،ةكانت وجوديَّ 

 :ةالثقل واخلفَّ  :مسألة

أم زائد عالثقل    قرساً   وِّ يف اجل  نكَّ املس  الثقيل  نَّ ألركة،  ٰىل احل ر 

ته، بخفَّ   نحسُّ   ن حتت املاء قرساً وخ املسكَّ املنف  بثقله، والزقُّ   نحسُّ 

 عدم حركتهام. مع

 : اللني والصالبة :مسألة

يكون وجودي�  فال  الغامز،  معناه عدم ممانعة  . والصالبة  االلني 

 .بخالفه

 : ةاملالسة واخلشون  :مسألة

  ة عبارة عن شوناخلو  ،ءألجزاستواء وضع ا رة عن ا املالسة عبا

 ض. كون بعضها أرفع وبعضها أخف

مر العدمي إذا األ  نَّ به) نظر، أل  حيسُّ   أقول: يف قوله (العدم ال

مقتضياً  حيسُّ أل  كان  كتفريق    مر غري مالئم،  مقتضاه،  به من جهة 

والعطش.االتِّ  واجلوع،  عدم    نْ إف  صال،  الربودة   ،احلرارةكانت 

إاحلاسَّ   وكانت حمتاجة  حة  مزاجهاعدِّ تُ   رارةٰىل  ]]  ١٤٦[[ص  /  ل 

أمراً   فعدم تلك احلرارة ل  به. ومل يق  ا فيحسُّ غري مالئم فيه  يقتيض 

ٰى يكون االحساس باجلسم عدم احلرارة هو اجلسم، حتَّ   أحد: إنَّ 

واحلقُّ   احساساً  كيفيَّ   أنَّ   بالربودة،  ضدّ الربودة  ف  ة    نَّ إاحلرارة، 

كالت وامقتضياهتا  وأمثاهلكاثف  ضلثقل  احلرارة،   مقتضيات  دُّ ام 

 .ة وأمثاهلامكالتخلخل واخلفَّ 

ة ا كيفيَّ ة، بل قالوا: إهنَّ الرطوبة ال ممانع والفالسفة مل يقولوا: إنَّ 

قبول األشكال ملوضوعها  تقتيض   ة تقتيض واليبوسة كيفيَّ   ،سهولة 

إٰىل ة مل يذهب أحد  شكال ملوضوعها. والثقل واخلفَّ عرس قبول األ 

مون  يهام املتكلِّ سمِّ ا عرضان يُ ركة، بل مهاحلٰىل  ين عبزائدام ليسا  أهنَّ 

 .واحلكامء ميالً  اعتامداً 

عد (اللني  الفالسفة  وقوله:  عند  و(الرطوبة  الغامز)  ممانعة  م 

الالَّ  عن  أنْ عبارة  يقتيض  عند   ممانعة)  والرطوبة  اللني  يكون 

عدم    تقتيض  ةكيفيَّ بل اللني    ،ذلك. وليس كواحداً   الفالسفة شيئاً 

معممانع وق  تفرُّ   عرس  ة  كانتا  األجزاء.  لو  واخلشونة  من  املالسة 

عُ  ملا  الوضع  يفدَّ باب  الكيفيَّ تا  ويمكن    الوضع    أنْ ات،  يكون 

 مبدأمها.

حماهلَّ   :مسألة  قال: مفارقة  بعد  تبقٰى  قد  املحسوسات  ا  هذه 

 :قائمة بأنفسها

د مفارقة  بقٰى بعوسات قد تاملحسهذه  من القدماء من زعم أنَّ 

 ال انتقال األعراض.بطإطاهلا ببأنفسها، وإبئمة ا قااهلَّ حم

إ الشكَّ   نَّ أقول:  حصل  إنَّ   هذا  والرائام  الضوء  من  حة  هلم 

لهنَّ إف  ،وأمثاهلام كأنَّ امَّ ـم  الضوء  رأوا  ذ  من  ينتقل  إٰىل   يه  الضوء 

ذ من  تنتقل  والرائحة  احلاسَّ   ي قابله،  إٰىل  أهنَّ الرائحة  حسبوا  ا ة، 

 ا.حماهلّ  قةبعد مفار تبقٰى 

األاأل األربعة  كوان  غيتَّ   نْ أ  جيوز  يالت  عراضمن  هبا  ري صف 

:احل  يِّ

أنَّ فقوا عوان، فقد اتَّ ا األكقال: أمَّ  ز  حصول اجلوهر يف احليِّ   ٰىل 

يُ   كان معدوماً   ز إنْ فقيل: هذا احليِّ   .أمر ثبويتٌّ  ل حصول  عقَ فكيف 

و املعدوم،  يف    شكَّ فال    جوداً وم]]  ١٤٧/[[ص    كان  إنْ اجلوهر 

فهو أنَّ  إليه،  مشار  أمر  جوهإمَّ   ه  وا  فمَّ إر  عرض.  جوهر  نْ إا    اً كان 

قول بالتد  ،وهريف اجل  كان اجلوهر حاصالً  اخل، وهو حمال،  وهو 

  كان عرضاً   وإنْ   .ة، وال نزاع فيهاوا ذلك باملامسَّ فرسِّ يُ    أنْ إالَّ   مَّ هُ اللَّ 

 ؟ ر فيهوهل اجلل حصوعقَ ف يُ كيف ،فهو حاصل يف اجلوهر

يف  يدلُّ  لفظ (يف)  نَّ إجهة اشرتاك اللفظ، فمن  غلط : هذاأقول

يف  :قولنا املكان)  (اجلسم  يف  و(اجلسم  يف  اجلسم)  و(العرض   ،

معانٍ اجلسم) عٰىل  يدلُّ األوَّ   نَّ إف  ، خمتلفة  ،  مع    ل  اجلسم  كون  عٰىل 

م يف املكان، عٰىل كون اجلس يدلُّ  جسم آخر يف مكان واحد، والثاين

اعٰىل    يدلُّ الثالث  و اجلسم.  حاال�   لعرض كون  هو    واملكان  يف 

ال  القابل بذاته،  القائم  قو لألبعاد،  عند  األجسام  يامنع  ال   .مذي 

املكان عند    ياملحيط باجلسم ذ  يم احلاووعرض هو سطح اجلس

بدهييُّ  وهو  خفيُّ األينيَّ   قوم،  إنْ   ة  واملكان  عدمي�   احلقيقة.  مل   اكان 
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بمعنٰى   عدومامل  له يفالعدمي حصو   األمرجلوهر يفحصول ا  يكن

العدأنَّ  يف  القوم    جوهراً   كان  وإنْ   ،مه  عند  ينقسم  األوَّ فاجلوهر  ل 

ل مقاوم  إيَّ إٰىل  ممانع  عليه  عليه  الداخل  جيوز  ال  الذي  وهو  ه، 

املكان.    ،التداخل وهو  االنتقال،  عليه  يمتنع  مقاوم  غري  وإٰىل 

أ  يمكن  املامنع  غري  نْ واجلوهر  يف  هو  املامن  يدخل  وذلك  كون ع، 

يفجلوها القو وأمَّ   املكان.  ر  عند  حا  الثاين  يف  م  العرض  صول 

بمعنٰى  [وأمَّ   اجلوهر  فيه.  ااحللول  عند  فحصول ا  الثاين  لقوم 

راد به  جلوهر يف املكان الذي هو العرض بمعنٰى غري املعنٰى الذي يُ ا

 ].لول فيه(حصول العرض يف اجلوهر) بمعنٰى احل :يف قوهلم

اجلو   :مسألة  :قال يفحصول  معلَّ يِّ احل  هر  هو  هل  بمعنٰى ز  ل 

 :آخر

أنَّ اختلفوا   م  يف  هو  هل  احلصول  آخرعلَّ ذلك  بمعنٰى    ؟ ل 

إمَّ الذي يوجب حصوله يف ذلك احليِّ   املعنٰى   عدمه، ألنَّ   واحلقُّ  ا ز 

احليِّ   يصحَّ   أنْ  ذلك  يف  حصوله  قبل  يصحُّ أ ز،  وجوده  ال  فو   نْ إ. 

]]  ١٤٨/[[ص    ذلكإٰىل  ذلك اجلوهر  اندفاع  يقتيض    ا أنْ مَّ إف  صحَّ 

يقتيضأ ز،  احليِّ  ال  فو  االعتاماألوَّ   كان  نْ إ .  هو  ذلك  كان  وال  ل  د، 

املعنٰى يف حي  مل يكن بأنْ   الثاينكان    وإنْ   .نزاع فيه صل بسبب ذلك 

 بسبب منفصل، ثّم يعود  إالَّ   مَّ هُ ز أوٰىل من حصوله يف غريه، اللَّ حيِّ 

 بعد حصول اجلوهر  إالَّ جوده مل يصّح و ا إنْ مَّ ل فيه، وأ ألوَّ الكالم ا

احليِّ  ذلك  وجيف  كان  متوقِّ ز  ف  اً فوده  فيه،  اجلوهر  حصول  لو  عٰىل 

 ٰى لزم الدور.إٰىل ذلك املعن اجاً كان حصول اجلوهر فيه حمت

مرَّ  قد  املتكلِّ   أنَّ   أقول:  من  بأنَّ مجاعة  قالوا  وهو    مني  الكون 

ٰىل  يع عالتفرف يف  ملصنِّد قال اصفة. وق   ي ة وهة للكائنيَّ عرض علَّ 

بموجود    الً كون معلَّ ي  ا أنْ إمَّ ثبوت احلال لليشء    القول باحلال: إنَّ 

كالعامليَّ   قائامً  اليشء  املبذلك  بالعلم،  علَّ ة  كسواديَّ و  أ لة  يكون  ة  ال 

أنْ   .السواد أراد  املتكلِّ بنيِّ يُ   وهاهنا  بني  الواقع  االختالف  مني،   

تامد الذي االعغري  عنٰى  ل بمو معلَّ ز هل هصول يف احليِّ حلا  وهو أنَّ 

ف ال؟  أم  عرض  و  نَّ إ هو  هاشم  أثبأبا  علَّ أصحابه  هو  معنٰى  ة توا 

وباق للحركة   احلسني  وأبو  ذاملتكلِّ   يوالسكون.  نفوا  لك  مني 

أنَّ  إٰىل  الكتاب  هذا  يف  الناظرين  من  كثرية  مجاعة  وذهب    املعنٰى. 

الكائن هو  املذكور  عيَّ املعنٰى  وغفلوا  كوهنا ة،  بامعلَّ   ن  ،  حلصوللة 

 عكس ذلك. ل احلصول به عٰىل علَّ الكالم يف معنٰى يُ  اهناوه

مثبتحجَّ و أنَّ   ية  املعنٰى  اجلسمهذا  جعل  عٰىل  قدرنا  لو    كائناً   ا 

أنَّ من غري واسط اجلسم، كام  ذات  لقدرنا عٰىل  معنٰى،  قدرنا  ة  إذا  ا 

أمراً  ككونه  الكالم  صفات  عىلٰ   اً خربو  وهنياً   عٰىل  نفس قدرنا   

وحال   ،لثقيل استويا يف جواز التحريكف وا خلفيا  ضاً الكالم. وأي

يُ   من معنٰى   السواء. فال بدَّ   معهام عىلٰ القادر   ر عٰىل بعض  قدَ بسببه 

فهاالت مقدورة   تقلُّ   هنا معاينحريكات دون بعض،  وتكثر، وهٰى 

ُحي للقادر حتَّ  ُحي رِّ ٰى بواسطتها    يٌّ ج غنجَ حلُ ك. وضعف هذه ا رِّ ك ما 

 . الرشحن ع

 :سكونوال ركةاحل :ةمسأل قال:

ز  يف حيِّ   كان  بعد أنْ ز  احلركة عبارة عن حصول اجلوهر يف حيِّ 

يف  ]]  ١٤٩/[[ص    آخر؛ حصوله  عن  عبارة  ز  احليِّ والسكون 

أكثر زمانٍ   الواحد  احليِّ واحدٍ   من  يف  حصوله  هذا  فعٰىل  حال .  ز 

  ام نَّ إو  كون؛ وههو الس  . وقيل:وال سكوناً   حدوثه ال يكون حركةً 

احلقلنا  ذاإ  يصحُّ  لفظيٌّ   ركة:  والبحث  السكونات.  .  عني 

حصول   يفواالجتامع  حيِّ اجلوهرين  يمكن    ال  بحيث  واحد   أنْ ز 

لهام ثالث.  يتخلَّ   ن أنْ اق كوهنام بحيث يمكلهام ثالث. واالفرتيتخلَّ 

املعاين  هذه  وجود  عٰىل  ُحي   أنَّ   والدليل  أنْ رِّ اجلوهر  بعد  يكن مل    ك 

 وجود الصفة. يعيستدأمر ٰىل إ من أمر والتغريُّ  .كاً متحرِّ 

أنَّ  يقال: هذا منقوض بام  العامل    بأنَّ   ن عاملاً تعاٰىل كا  يالبار  ال 

عاملاً سيوج صار  ثّم  مبأنَّ   د،  ره  يكن  مل  وكذا  للعامل،    ائياً وجود؛ 

  ه مل يكن فاعالً . واألقوٰى أنَّ الستحالة رؤية املعدوم، ثّم صار رائياً 

 الَّ إ، وحادثةً   تكون صفةً   أنْ   متنعة ي. والفاعليَّ ر فاعالً للعامل ثّم صا

  ي  يكففالتغريُّ   وأيضاً   .لسلويلزم التسٰىل إحداث آخر،  إالفتقرت  

حتقُّ  كون  يف  احلالتإقه  ثبوتيَّ حدٰى  وأنتم  ني  أنَّ ادَّ ة،  احلركة    عتيم 

 ان. والسكون كالمها ثبوتيَّ 

 تغريُّ يوجب ال   فات ال ا ض  يف اإل تغريُّ ال   ل بأنَّ نجيب عن األوَّ   ا ألنَّ 

احلركة والسكون نوع واحد،    بأنَّ   وعن الثاين   . والصفات ذات   ال يف 

 مسبوقاً كان  نْ إ احلصول   أنَّ الَّ إ  ، ز ٰىل احلصول يف احليِّ إ ام املرجع هب  ألنَّ 

يف   حركة حيِّ باحلصول  كان  آخر  مسبوقاً   نْ إو   ، ز  يف   كان  باحلصول 

احليِّ  سكوناً ذلك  كان  و ز  كلُّ إ .  كان  منه اح و   ذا  نوع د  من  احد،  و   ام 

يكون اآلخر كذلك. وهبذا الطريق  ، لزم أنْ ا أحدمها ثبوتي�   كون  وثبت 

  . وثه أمر ثبويت ز حال حد ل اجلوهر يف احليِّ حصو   ت أنَّ ثب 

 يٌّ مني، وهو مبنها عند املتكلِّ للحركة هو حدُّ   حلدُّ أقول: هذا ا

 .ةئتجزِّ ري املاألفراد غاحلركات  عٰىل القول باجلوهر الفرد وتتايل

ق وأمَّ  ز الواحد أكثر  عبارة عن حصوله يف احليِّ كون  (السوله:  ا 

ن  تكون قبل السكو  ياحلركة الت تكون     أنْ ) يقتيضواحدٍ   من زمانٍ 
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أنْ   سكوناً  والصواب  يف  بعينه.  احلصول  هو  بعد  حيِّ   يقال:  ز 

احليِّ  ذلك  يف  حتَّ حصوله  بعينه،  وقدز  احلركة،  منه  خترج   ٰى 

 .لفصلهذا ا ينه يف آخر عذلك ب قال هو]] ١٥٠ ص[[/

، يكون  يز حالة احلدوث وجوداحلصول يف احليِّ   والقول بأنَّ 

وج  اً عمتفرِّ  احليِّ عٰىل  مطلقاً ود احلصول يف  مرَّ ز  وقد  فيه.   ،  الكالم 

أنْ ولصوا ال  اب  هو  األوَّ يقال  األوَّ كون  واحلصول  للجسم ل  ل 

عن حوال سكوناً   احلادث، وهو ال يكون حركةً  . هيامدِّ ، خلروجه 

منمَّ وأ  فالسك(هو  قال    ا  ألنَّ نَّ إون)  قاله  يف  ام  األكوان  يقول:  ه 

ر؛ َخ أُ ها حركات باعتبارات  ويكون بعض  ها سكونات،حياز كلِّ األ

قال: اجلوهر اذا  ه  أنَّ   يحلسن األشعرا  عن أيب  يه قد روذلك ألنَّ و

ان آخر مك   ىلٰ إك  ذا حترَّ إو  ،كان يف مكان فالكون الذي فيه سكون

 فيه، وحركته إليه.  ونهسك الثاينكان يف امل ل كونهفأوَّ 

القالنيس أنَّ إ  وذهب  متواليان    ٰىل  كونان  مكانٍ السكون    يف 

متوالياحدٍ و كونان  واحلركة  ف،  مكانني،  يف  اإان  الكون  ل ألوَّ ذن 

فه بحركة  القولليس  هذا  [وعٰىل  أنْ و سكون.  يلزم  وال  تكون    ] 

السكونات،   عني  ينبغاحلركة  أنْ واالجتامع    خيتصُّ   بحيث  دَّ ُحيَ   ي 

فالذجوب واحد.  يُ   ي هر  أنْ فهَ قاله  منه  اجتامع   م  جلوهرين  يكون 

حيث ال  ز بو حصول اجلوهر يف احليِّ ه  :يقال  أنْ واحد. والصواب  

و أ هر آخر ثالث. والكون  ] جوزهه وبني [حيِّ ل بينيتخلَّ   يمكن أنْ 

احليِّ  يف  املتكلِّ احلصول  عند  ن ز  هو  وهذهمني  أجناألرب  وع،  س اعة 

 له. حتته جنساً  ، ولألخصِّ نوعاً  م يقولون لألعمِّ أهنَّ  مرَّ  حتته. وقد

تغريُّ  عن  العلم،  وجوابه  اإلريُّ التغ  بأنَّ   يف  يوجب    ال  ضافات 

 ء القول فيه. العلم إضافة، وسيجي عٰىل كون يٌّ  الذات، مبنريُّ تغ

 ق:االجتامع واالفرتا :مسألة قال:

أنَّ زعم قدماء األ أمرواتامع  االج  صحاب  ن  ايراان مغالفرتاق 

باحليِّ لل للجوهر  املخّصص  ألنَّ كون  ضعيف،  وهو  عقلنا ز.  متٰى  ا 

حاصلني   احليِّ اجلوهرين  [بحيثزيف  أنْ ين  يمكن  ال  لهام  يتخلَّ   ] 

 ٰىل الزائد. جمتمعني، فال حاجة إثالث، فقد عقلنامها 

  مل يقرتن   إنْ   امهيزل اجلوهرين يف حيِّ أقول: تعقُّ ]]  ١٥١[[ص  /

أ  يتخلَّ   نْ بقيد  ملثال  لهامال  اجتامعاً   ث  مغاير  يكن  املطلق  واملعنٰى   ،

 د، وهم ال يعنون بالزائد غري ذلك.للمقيَّ 

 : ك ك متحرِّ املتحرِّ   يحلاوحال استقراره يف ا   ياملحو  :مسألة  قال: 

أنَّ  ك هل  املتحرِّ   يحال استقراره يف احلاو  يحوامل  اختلفوا يف 

 . لذاتال باك بالعرض  ه متحرِّ ؟ واألقرب أنَّ كاً يكون متحرِّ 

إنَّ  الباطن  ه ليس بمتحرِّ أقول:  ك عند من جيعل املكان السطح 

يف، ألنَّ يمن احلاو مل  مكانهه  تغريُّ ومتحرِّ   ،ارق  باعتبار  شارة   اإل ك 

ة  بتبعيَّ   أيك بالعرض  رِّ ه متحلذلك قيل: إنَّ إليه من مشري واحد، ف

 فارق مكانه.الغري ال بالذات من حيث مل ي

 :ة ضادَّ ا متبأرسهكوان األ :ةمسأل ل:قا

متضادَّ  بأرسها  ألهنَّ األكوان  إنْ ة،  حيِّ   ا  يف  احلصول    ز اقتضت 

يف    اقتضت احلصول ال  ة، وإنْ ادَّ فكانت متض  واحد كانت متامثلة

شكَّ حيِّ  فال  واحد  لكنَّتضادِّ   يف   ز  تها،  يصحُّ ها  ال  بحيث   كون 

احل يقتيض  الذي  كالكون  احليِّ تعاقبها،  يف  ما  األوَّ   زصول  مع  ل 

 ز الثالث فام فوقه.احليِّ يف  صوليض احليقت

أنَّ أقول: حجَّ  تقتيض  تهم عٰىل  التي  ز  احلصول يف حيِّ   األكوان 

متام اواحد  األمر  تعليل  امتناع  وفثلة،  املختلفة.  بالعلل  يه ملشرتك 

كان باللذين ال يمكن اجتامعهام دخل فيه    ين إنْ الضدَّ   نظر. وحدُّ 

ألهنَّ امل ممامثالن،  االجتامعتنع  (اقيل  وإنْ   .ا  ال :  اللذان  ملختلفان 

  زيد فيه: (ويصحُّ   وإنْ   . يمكن اجتامعهام) مل يدخل املثالن يف احلدِّ 

ون  الك   األكوان كذلك، ألنَّ   ) ال يكون كلُّ واحدٍ    حملٍّ عاقبهام عىلٰ ت

وأحياز.  اً زل بينهام حيِّ ز يتخلَّ يعاقبه كون يف حيِّ  أنْ  ز ال يمكنيف حيِّ 

عوامل املتكلِّ شهور  اند  منألخريمني  احلدود      واحلكامء   .هذه 

قيداً ]]  ١٥٢[[ص  / فيهام  غاية   يزيدون  يف  كوهنام  وهو  آخر، 

 واحد فقط. ضدٌّ  إالَّ  لتقدير ال يكون لضدٍّ عٰىل ذلك االتباعد. و

 :فأجناس يِّ صف هبا غري احلال يتَّ  يعراض التاأل اأمَّ  قال:

 :منها: احلياة  - ١

أنَّ  مملا  واعلم  إنْ راد  ااعتد  كان  نها  قوَّ أ ج  ملزاال  احلسِّ و   ة 

وإنْ  معقول،  أمر  فهو  شيئاً   واحلركة  بدَّ   ثالثاً   كان  إفادة   فال  من 

إقامة  ره  تصوُّ  واجلمهوثّم  ثبوته.  عٰىل  أهنَّ الدليل  زعموا  صفة، ر  ا 

أ   يصحُّ   ألجلها الذات  واحتجُّ   نْ عٰىل  ويقدر،  بأنَّ يعلم  لوال  وا  ه 

هبذه الصفة    يِّ صاف احلن اتِّ مل يك  صفة وإالَّ ب  جلامدمن ا  يِّ از احلامتي

 أوٰىل من اجلامد.

، فحياته يٌّ العضو املفلوج ح  ابن سينا يف (القانون) بأنَّ   واحتجَّ 

أنْ مَّ إ قوَّ   ا  احلسِّ تكون  قوَّ أ واحلركة،    ة  التغذية،و  نوعاً أ   ة  . ثالثاً   و 

ألنَّ األوَّ و باطل،  ليس    ل  املفلوج  قوَّ العضو  احلسِّ له  كة. واحلر  ة 

ألباطل  لثاينوا املفلوج  قوَّ   نَّ ،  العضو  بقاء  مع  تبطل  قد  التغذية  ة 

وألنَّ احي�  والالقوَّ   ،  للنبات،  حاصلة  الغاذية  له.    ة  أنَّ حياة    فثبت 

 احلياة أمر ثالث.
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معارض  واجلواب عن األوَّ  امتياز  بأنَّ ل  احليَّ ه لوال  ة بام  الذات 

صحَّ  ح  أنْ   ألجله  وإالَّ اي� يصري  مل ،  ي  ب  حي�   أنْ كن  من    وىلٰ أ   ايصري 

بحياة   احلياة  اشرتاط  يقتيض  وهذا  وكلُّ أُ غريه.  هو    خرٰى.  ما 

معنٰى كون العضو    أنَّ   الثاينجواهبم هناك فهو جوابنا هاهنا. وعن  

ة مع  بطل هذه القوَّ ]. قوله: (قد ت[فيهة التغذية  بقاء قوَّ   احي� املفلوج  

احلياة) ال   ،بقاء  نُ قلنا:  فلِ سلَّ   جي  مَ م،  أال  اليقا  نْ وز  باقية، قوَّ ل:  ة 

الفعلولكنَّ من  عاجزة  النبات)  ؟ها  يف  حاصلة  (الغاذية   ،قوله: 

ة  يَّ ات واحليوان خمتلفان بالنوعغاذية النب قلنا: أنت تساعدنا عٰىل أنَّ 

 يف األحكام.ن ال جيب اشرتاكهام ة. واملختلفاواملاهيَّ 

غري    صف هباتي ال يتَّ اض الأقول: قيل: األعر]]  ١٥٣[[ص  /

احلعرشة  حليِّ ا والظنُّ   ياة:  واالعتقاد،  والنظر، والقدرة،   ،

أحد: إنَّ ومل يق  واإلرادة، والكراهة، والشهوة، والنفرة، واألمل.  ل 

املزاج   قوَّ أ اعتدال  او  ب  حلسِّ ة  احلياة،  هو  قالوا:واحلركة    إنَّ   ل 

و أ ألخالط،  ن ا ب مل رشط يف حصول احلياة للحيوان املركَّ األوَّ 

 ة.لحياول لمعل والثاين ،كاناألر من

بحياةٍ  احلياة  اشرتاط  يقتيض  (وهذا  املعارضة:  يف    وقوله 

بيشءأُ  ليس  اشرتألنَّ   ،خرٰى)  يقتيض  احلياة  ه  هو  بمخصِّ اط  ص 

احل يف  أنْ االعتدال  لزم  أين  ومن  املخّصص  يكو  يوانات،  ذلك  ن 

 ؟ خرٰى أُ حياة 

سينا ابن  عن  النقل  يف  التغذقوَّ   نَّ إ(  :وقوله  تة  قد  مع  ية  بطل 

ة  قوَّ   ) فزيادة املفلوج غري حمتاج إليها، ألنَّ اج حي� فلوو املالعض  بقاء

 ذابل. كالعضو ال ،االتغذية قد تبطل مع بقاء العضو حي� 

جيوز  مَ ـ(لِ   :وقوله القوَّ   أنْ   ال  لكنَّتكون  باقية  عن ة  عاجزة  ها 

ألنَّ الفعل وارد،  غري  بالقوَّ )  يريد  الباقيه  القوَّ ة  التي ة  نه  عيصدر    ة 

األث بالهذا  ففوإالَّ   فعل،ر  أيضاً   ي  املفلوج  احلسِّ قوَّ   العضو    ة 

لكنَّ باقية،  واحلركةواحلركة  االحساس  عن  عاجزة  اختالف  و  .ها 

بح  ييتغاذ ليس  واحليوان  إنَّ النبات  منهام،  املفهوم  هسب  و  ام 

خرٰى  األُ   ومبدأ   ،ةمبدأ إحدامها النفس النباتيَّ   نَّ إبحسب مبدأمها، ف

وٰىل  األُ  نَّ إام فيها جيعالنه غذاء، فهفسب ترصُّ ة، وبحانيَّ س احليوالنف

املركَّ تترصَّ  يف  والثانية  البسائط  يف  العلل  ف  واختالف  بات. 

 أنَّ   مَ لِ ول والفاعل، وقد عُ ة املعليوجب اختالف ماهيَّ   األفعال الو

 و احلياة بعينها، وهو املطلوب. ذلك املفهوم ليس ه

 ة؟ يَّ فة وجودهل املوت ص :لةمسأ قال:

هبالقائ من  الصفذه  لون  منهم  وجوديَّ أ ة  صفة  املوت  ة،  ثبت 

تعاٰىل:  كاً متسُّ  َيَ   بقوله 
ْ
َوا� َموَْت 

ْ
ا� َق 

َ
َخل ِي 

�
،  ] ٢[امللك:    اةَ ا�

 من شأنه  اة عامَّ ه عبارة عن عدم احليعم أنَّ وز  ،ومنهم من مل يقل به

لتقدير، و الق هاخل  بأنَّ   آليةك با، وأجاب عن التمسُّ ايكون حي�   أنْ 

 .ادور وجودي� املقكون جيب  وال

أبو عيلٍّ   اأقول: القائل بكون املوت ثبوتي� ]]  ١٥٤[[ص  /   هو 

عنبَّ اجلُ  والعبارة  وحده.  بعد  ائي  عامَّ املوت  احلياة  أنْ م  شأنه  من     

هومه سبق احلياة املوت يدخل يف مف  نَّ إليس بصحيح، ف  ايكون حي� 

العدم، ذلك  اوإالَّ   عٰىل  لكان  ع  حلولجلنني  قرب  فاحلي  ند  يه  اة 

 . تاً يِّ م

 :لوجود احلياة  البنية ليست رشطاً  :مسألة قال:

. والفالسفة  للمعتزلة  لوجود احلياة، خالفاً   البنية ليست رشطاً 

بمجموع    أنَّ   :لنا إمَّ القائم  أنْ األجزاء  حياة  ا  و أ واحدة،    يكون 

ب حِ   كلِّ القائم  عٰىل  حياة  واألدَ جزء  حلووَّ ة.  يقتيض  العرض ل    ل 

يف   حمال.  لِّ املحاالواحد  وهو  الثاينوأمَّ   الكثرية،  أيضًا   ا    ، فمحال 

د عٰىل ف جواز قيام احلياة بجزء واحفلو توقَّ   ،األجزاء متامثلة  ألنَّ 

يلزم و  ،مر من اجلانب اآلخر كذلكم احلياة بجزء آخر لكان األقيا

 حمال.  وهو ،منه الدور

أنْ  األوٰىل  حلونقول  أقول:  ا:  العرض  يفل  املحالِّ لواحد     

أكثر املتكلِّ اطل  ة بالكثري مني، وليس بمحال يف بدهية العقل،  عند 

الذي    ، يقال له:فمحال  ا الثاينقوله. وأمَّ   وال بالنظر اليقيني كام مرَّ 

وج إحالة  يقتيض  وغريذكرته  واالفرتاق  االجتامع  لو مها، ألنَّ ود  ه 

م خر به لزاآلزء  اجل  صافع عٰىل اتِّ جزء باالجتام  صاف كلِّ ف اتِّ توقَّ 

إنْ   ،ورالد بكلِّ   ولكن  احلياة  قيام  هاهنا:  عٰىل    قيل  موقوف  جزء 

 لغريه من األجزاء ال يلزم منه دور. كون ذلك جمامعاً 

 :االعتقادات  ومنها: - ٢ قال:

جيأُ وهي   احليُّ مور  ويُ   دها  نفسه،  وبني درِ من  بينها  التفرقة    ك 

بالرضورة إمَّ   ،غريها  أنْ وهي  جاز  ا  مأ مة  تكون  أمَّ رتدِّ و  ا دة. 

  ا أنْ مَّ إكانت مطابقة ف  مل تكن مطابقة فهي اجلهل وإنْ   نْ إ مة فجلازا

وهو  و تكون عن سبب،  أ   ،دال تكون عن سبب وهو اعتقاد املقلِّ 

تصوُّ ا  إمَّ  طريف نفس  وامل  ر  البدهييَّ املوضوع  وهو  و أ   ،اتحمول 

الل وهو  ستدو االأ   ،اتو الرضوريَّ ه]]  ١٥٥/[[ص    حساسإلا

ة  د عٰىل السويَّ كان الرتدُّ   نْ إف  ازماً ون ج يكلذي الا ا. وأمَّ تانظريَّ ال

الشكُّ  وإنْ فهو  راجحاً   ،  أحدمها  هو    كان  فالراجح  اآلخر  عن 

 هم.واملرجوح هو الو ،الظنُّ 
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القوَّ امَّ ـل  تنبيه: مراتب  كانت  كانت أ ة    حمدودة  غري  الضعف  و 

 كذلك.والوهم  راتب الظنِّ م

ك  درِ يُ سه ون نفم يُّ جيدها احلر مو أُ ت بعتقاداعريف االأقول: ت

يعمُّ  بام  تعريف  غريها،  وبني  بينها  الوجدانيَّ   التفرقة  ات  مجيع 

أنْ  : هي  يقال  كاجلوع والشبع واألمل واملرض وغريها. والصواب 

 هبا. ٰى خيتصَّ إثبات حتَّ  وأ حيكم فيها بنفي  يمكن أنْ  مورأُ 

هب يذا  ممَّ   ليس  االعتقاداتم من قبيل  وجعل الظنون واألوها

 .والظنون نوعاً  م جيعلون االعتقادات نوعاً ألهنَّ  ن،موملتكلِّ إليه ا

قوله اإلأ (   :ويف  الرضوريَّ و  وهو  ف حساس  نظر،    نَّ إات) 

 ي املحسوسات ال غري.ات هرضوريَّ ال االصطالح ليس عٰىل أنَّ 

 : مالعل حدِّ  اختلفوا يف :سألةم قال:

عدا ما    ، ألنَّ هييٌّ ره بدتصوُّ   أنَّ   يوعندالعلم،    اختلفوا يف حدِّ 

  وألينِّ   . له  يكون غريه كاشفاً    به، فيستحيل أنْ م ال ينكشف إالَّ العل

كوين بالرضورة  وتصوُّ يبوجود  عاملاً   أعلم  منه،  ،  جزء  العلم  ر 

 ر العلم بدهيي.، فتصوُّ يبدهي يبدهيوجزء ال

لعلم ا اعد و العلم بالعلم، وماالعلم ه ل: املطلوب من حدِّ أقو

يكون هو    من املحال أنْ يس  ول  ،العلمال بالعلم ببالعلم  ينكشف  

 عن العلم به. عن غريه وغريه كاشفاً  كاشفاً 

  ق؟ ضافة والتعلُّ و اإل أ و انطباع الصورة  أ   يٌّ العلم سلب   : مسألة   قال: 

كان كذلك لكان سلب ه لو  . وهو باطل، ألنَّ بيٌّ : العلم سلقيل

 ،اوتي� م، فيكون ثب دم العلكان هو ع  عدماً كان    ه، واملنايف إنْ ما ينافي

وجوداً   إنْ و العدم، ]]  ١٥٦/[[ص    فعدمه  كان  عٰىل  يصدق 

موصوفاً  العدم  خلف.بالعامليَّ   فيكون  هذا  إنَّ   ة،  انطباع  وقيل:  ه 

وهصورة مساوية للمعلوم يف   باطل، وإالَّ العامل.  أنْ و    يكون    لزم 

والربودة   باحلرارة  ال  بارداً   احار� العامل  املنطبع  .  صورته يقال: 

نقألنَّ   مثاله.و إنْ الصوول:  ا  واملثال  املاهيَّ   كان مساوياً   رة  متام  ة يف 

وإالَّ  املحذور،  لزم  قوهلم.للمعلوم  بطل  أنْ أُ نكتة      يلزم    خرٰى: 

باحلرار املوصوف  اجلدار  والربودةيكون  يقال:    هبام.  عاملاً   ة  ال 

ن ا مممَّ ذلك اليشء    كانإذا    كون إدراكاً ام ية لليشء إنَّ ل املاهيَّ حصو

أنْ ش ألدرِ يُ   أنه  إنْ نَّ ك.  نقول:  احلصول   ا  نفس  هو  االدراك  كان 

ك، إذ درِ يُ   نْ أ ك هو الذي له احلصول [فكان اجلدار من شأنه  فاملدرِ 

أنْ  شأنه  احلصول  من  له  نُ بأنَّ   وا:احتجُّ   .]يكون  بعض  يِّ ما  ز 

  قد ال وإذ    ال.والتمييز يف النفي الرصف حم  املعلومات عن بعض،

اخل  بتاً ثا  علومامل  يكون فيف  يفارج  الهو  يقتيض    هذا  جوابه:  ذهن. 

ل اجلبل  يف الذهن. فمن ختيَّ   ته حارضاً يكون املعلوم بتامم ماهيَّ   أنْ 

 ة.ة اجلبل، وذلك باطل بالبدهيفقد حرض يف ذهنه متام ماهيَّ 

ا بأنَّ أقول:  العل  حلكم  بكون  سلبي� القول  صحيح  ام   ،باطل، 

يفولك نظردليل  ن  أل ه  مطل  إنْ نايف  ملا  نَّ ،  العكان  كق  ا دم  لعلم ان 

وإنْ  الوجود،  عدمي�   مطلق  حتَّ   ا كان  العدم  عدم  العلم  يكون  ٰى  ال 

ثبوتاً  إنَّ يكون  العدم،  عدم  هو  أنْ ي ام  جيب  وال  عدم   .  يكون 

زل يف عينه ٰى كام يف اجلرو، بل فيمن نعدم العم  نَّ إ، فثبوتاً   العدميِّ 

 .إبصاراً يكون  ار، الماء، بل يف اجلد

قو   وأيضاً  من  (يلزم  عٰىل    وجوداً كان  ولو  له:  يصدق  فعدمه 

العدم موصوفاً    نَّ عٰى إبطاله، ألبالعلم) ثبوت ما ادَّ   العدم فيكون 

 .ذن العلم سلبيٌّ إف ،اوصف العدم ال يكون وجودي� 

أنْ   بطال القولا إوأمَّ  باحلرارة  يكون ا  باالنطباع بوجوب  لعامل 

فلاً حارَّ  بصح،  ق هنَّ أل  ، يحيس  بانلام  صوروا  مطباع    ساوية ة 

وبينه  ،رارةللح اليشء  صورة  بني  ناطق  اإل   نَّ إف  ،وفرق  نسان 

 وصورته ليس بناطقة.

(وإنْ  مساوياً   وقوله:  املاهيَّ   كان  متام  املحذور)  يف  لزم  ة 

أهنَّ   يف متام   ياملساو  نَّ أل  ،ام املاهية ساوية يف متا ليست مفالصحيح 

ها  من أشخاصخص  و شأ ة  نفس املاهيَّ   هوة  يَّ املاه]]  ١٥٧[[ص  /

ة يف النوع لكانت ة وصورهتا اثنينيَّ وإذا كان بني املاهيَّ   هتا.صور  ال

هو   احار�  لكون املحلِّ  يكون املقتيض ة، وجلاز أنْ الصورة غري املاهيَّ 

 متياز.وما به االجمموع ما به االشرتاك 

(النكتة)    وأيضاً  املاهيَّ يف  حصول  هو  العلم  لجعل    ، ءليشة 

أ ذ  وقبل ذلك قالواهنَّ كر:  املاهيَّ ل صو حصو  : (هوم    ي فالذ  ،ة)رة 

 ا ذهبوا إليه.قاله هاهنا ليس ممَّ 

اجلواب يف  اإل  (إنْ   :وقوله  احلصول، كان  نفس  هو  دراك 

إذ له احلصول) ليسدرِ يُ   فاجلدار من شأنه أنْ  م  هنَّ بصحيح، أل  ك، 

اإل نفقالوا:  هو  برشط دراك  مرشوط  لقابل  احلصول  س 

ل نَّ إف  ،صوصخم ق ا  مالٍ لغنٰى حصوا  ا:لنو  مَ عن  ل  مِ د  أنْ ن    ن شأنه 

يكون احلامر الذي حيصل عنده مال    حيصل له مال، ال يلزم منه أنْ 

 . اغني� 

يكون املعلوم بتامم    خري: (هذا يقتيض أنْ وقوله يف اجلواب األ

  ة دم االمتياز واالثنينيَّ عٰىل ع  أيضاً   لذهن) [مبنيٌّ يف ا  ارضاً ته حماهيَّ 

هنا صورة لو كان  ] ها ذهنيف الاحلارض    نَّ رته، ألني اليشء وصو ب

 لكانت هذه الصورة مطابقة له. اليشء الذي هو صورته موجوداً 
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ه ال يمكننا كون  أنَّ   :لنا  .. وهو احلقُّ ه أمر إضايفٌّ قال: وقيل: إنَّ 

القائلون به منهم   ثمّ   .وضعنا يف مقابلته معلوماً    إذاإالَّ   اليشء عاملاً 

اإلمَّ س  من هذه  بٰى  ولتعلُّ اضافة  هذا   أمراً أثبت  ق،  يقتيض  آخر 

العامليَّ   .قالتعلُّ  يوجب  عرض  العلم  قال:  من  والعامليَّ ومنهم  ة  ة، 

تعلُّ  هلا  أثبتوا  حالة  فهؤالء  باملعلوم.  فال وأمَّ   .ثالثة  موراً أُ ق  ا نحن 

 . بالدليل مل يثبت علم فمامَّ ة والا العامليَّ ق. وأمَّ لُّ هبذا التع نقول إالَّ 

فليت    ،كان معدوماً   إنْ   عاملء البإزا  ي وضعهم الذلواملع  أقول:

إنْ   يشعر يكون  الذهن  أين  يف  يكن  سمَّ   ؟مل  هذه  والذي  ٰى 

بالتعلُّ اإل بأنَّ ضافة  تبعه. والقول  ومن  احلسني البرصي  أبو  هو    ق 

ة وباجلمل  حوال.القائلني باألة هو قول  العلم عرض يوجب العامليَّ 

 ول.غري معق ق بهلِّ ري متعق من غالتعلُّ 

علامً   :مسألة  ال:ق ]]  ١٥٨[[ص  / يكون  هل  الواحد    العلم 

 ؟بمعلومني 

أنَّ  يف  علامً   اختلفوا  يكون  هل  الواحد  بمعلومني؟    العلم 

  ه يصحُّ ق مل يصّح ذلك، ألنَّ نا العلم بنفس التعلُّ فرسَّ   ا إنْ أنَّ   يوعند

عاملاً ل كعقَ يُ   نْ أ  اليشء  املعل  ون  مع  بأحد   كونه  الذهول عنومني، 

ول  ملاً عا مللتغاا وال  باآلخر،  بام يوجب  فرسَّ   وإنْ   .ذلك  ا صحَّ ير  ناه 

يمتنع، ألنَّ التعلُّ  مل  املتعلِّ   ق  مضاد� العلم  السواد  بكون  للبياض   اق 

بينهام،   ية التباملضادَّ   قاً هبام مل يكن متعلِّ   قاً مل يكن هو بعينه متعلِّ   إنْ 

املضادَّ ب بمطلق  كالل  وليس  العلم،يف    مناة.  يف    ذلك  لعلم ا بل 

 هبام فهو املطلوب. قاً كان متعلِّ  وإنْ  ة املخصوصة.ادَّ ضباملق لِّ املتع

املجوِّ  فصَّ ثّم  من  منهم  كلُّ زون  فقال:  يصحُّ   ل   أنْ   معلومني 

تعلُّ علَ يُ  [امتنع  الذهول عن اآلخر،  مع  أحدمها  الواحد م  العلم  ق 

و يصحُّ معلوم  كلُّ هبام.  ال  بأحدمها  ني  عن    العلم  الذهول  مع 

،  ي واحد. وهذا التفصيل باطل عندعلم  ب  املَ عيُ   نع أنْ مل يمتاآلخر]  

بمضادَّ   ألنَّ  لالعلم  والبياض  السواد  أنَّ امَّ ـة  ثبت  متعلِّ   بالسواد  ه  ق 

أهنَّ  مع  يصحُّ والبياض  قالوا:  اجلهل  علَ يُ   أنْ   م  مع  وحده  السواد  م 

تعلَّ  فقد  البالبياض،  ذلك  يصحُّ ق  بأمرين  بأحالعل  علم  مع  م  دمها 

 آلخر. جلهل باا

  ي التاهللا  ق بمعلومات  ة يتعلَّ نَّأهل السُّ عند    قديمم الالعل  :أقول

أنَّ  مع  هلا،  هناية  يتعلَّ ال  البحث  وهذا  واحد.  املحدَ ه  بالعلم  ث. ق 

الباهيل احلسن  أبو  إنَّ فقال  أنْ   :  جيوز  الواحد  ق يتعلَّ   العلم 

وأنكره  ذلك.    ي احلسن األشعر  عن أيب  ٰى ة. وحكبمعلومات كثري

إسحاق،  ألستاد  ا يفإنَّ   وقال:أبو  ذكره  يقول:اإل  ه  من  عٰىل   لزام 

يتعلَّ  الواحد  اجلُ العلم  وذهب  بمعلومني.  تعلُّ   يائبَّ ق  جواز  ق  إٰىل 

ة أبو منصور  نَّوأوجب ذلك من أهل السُّ  العلم الواحد بمعلومني.

  نفكُّ معلومني ال ي  كلُّ   :لباقالينأبو بكر ا   . وقال القايضيالبغداد

  م واحد، وكلُّ ق هبام عللَّ تعي  نْ أ  وزيف العقل جي  خرن اآلمها عأحد

ق  يتعلَّ   م مع الذهول عن يشء آخر، فال يمكن أنْ علَ يُ   أنْ   ما يصحُّ 

 هبام علم واحد. 

للمصنِّ]]  ١٥٩[[ص  / فرسَّ ويقال  إذا  بالتعلُّ ف:  العلم  ق  ت 

قد    نئذٍ خلة فيه، وحياألجزاء داق العلم باملجموع ويكون  جماز تعلُّ 

وأنت  بأمرين  قتعلَّ  وأنت استدللت    ناعبامت  حكمت،  عٰىل  ذلك، 

ق العلم بأحد املعلومني، مع الذهول عن كونه  ة تعلُّ االمتناع بصحَّ 

يصحُّ   عاملاً  ال  وهاهنا  وأيضاً   باآلخر.  االستدالل.  جيب    هذا  كان 

ذهول عن  خر)، وأنت قلت: (مع ال(مع الذهول عن اآل  تقول:  أنْ 

عاملًا كو هاهملطلوا   ألنَّ   ،باآلخر)   نه  الت ب  ال  لوبمع   قعلُّ نا  مني 

وبالع وأيضاً بمعلوم  آخر.  بمعلوم  بام    لم  العلم  تفسري  تقدير  عٰىل 

التعلُّ  املضادَّ يوجب  بمطلق  العلم  جعل  متعلِّ ق،  غري  بشيئني.  ة  ق 

ن   بني شيئني. بٰىل يكول إالَّ عقَ ة ال تُ املضادَّ   نَّ إوذلك غري معقول، ف

ة  املضادَّ بني فرق وال   ة.لشيئيَّ ا سمليه اما يقع ع  لكلِّ شاملني الشيئان 

 بعدم التعيني، ووجود التعيني فيام  ة املخصوصة إالَّ املضادَّ املطلقة و

 قهام بمعلومني. ة هبام، وال خيتلفان من حيث تعلُّ ق املضادَّ يتعلَّ 

ق  لَّ زين بقوله: (العلم بالسواد والبياض يتعوإبطال قول املجوِّ 

يصحُّ بأمري بأحدمه  ن  مع  العلم  باآلخرجلاا،  غريهل  ح، صحي  ) 

املضا  نَّ أل يف  املتعلِّ دَّ كالمهم  وتصوُّ ة  هبام،  غري  قة  وحده  السواد  ر 

العلم به مع اجلهل    للبياض. فليس ما يصحُّ   ر السواد املضادِّ تصوُّ 

 .ق العلم هبام معاً باآلخر هو أحد الشيئني اللذين يتعلَّ 

 : وجه ه وجمهول منوج من علوم معلومامل :مسألة قال:

اجل سبيعلوم عىلٰ امل وجهٍ معل   ملةل  م  وم من  وجهٍ وجمهول  . ن 

والوجه  فيه،  إمجال  ال  املعلوم  والوجه  متغايران،  والوجهان 

  أنَّ   نَّ  اجتمعا يف يشء واحد ظُ امَّ ـ ة، لكن لاملجهول غري معلوم البتَّ 

 .نوع يغاير العلم التفصييل العلم اجلميل

ن  هول مجه واملجن وعلوم ماليشء امل  نَّ بأا  اعرتف هاهن أقول:  

ته يف صدر الكتاب عند إبطال  لوجهني. وهذا ما ذكراير اه يغوج

(التصوُّ  بمكتسب).قوله:  ليس  تغاير    ر  بيان  هاهنا  ومطلوبه 

فيه  اجتمع  ما  تغاير  وجوب  منه  حصل  لكن    الوجهني، 

 الوجهان وتغاير الوجهني.]] ١٦٠ [[ص/
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 :خمتلفةايرة ت املتغقة باملعلومالِّ علوم املتعال :مسألة قال:

بعلِّ املتلوم  الع املتغايرةقة  خالفاً   املعلومات    ي لشيخ  خمتلفة، 

بالعلم    أنَّ   :لنا   .  يووالد مرشوط  باملدلول  العلم  يف  النظر 

قِ   وألنَّ   .بالدليل اعتقاد حدوثه، ومرشوط    م اجلسم يضادُّ دَ اعتقاد 

 دوث.م واحلدَ قِ ة الة اجلسم وماهيَّ بالعلم بامهيَّ 

وا يذهأقول:  إىلٰ لده  بتامالقو  ب  ختتلف  وأهنَّ   ،ومالعلثل  ل  ا ال 

متعلَّ باختال للمرشوط.  واملصنِّ  ، قاهتاف  خمالف  الرشط  يقول:  ف 

  نَّ إة ومرشوطة برشوط خمتلفة، فيقول: االعتقادات متضادَّ   وأيضاً 

ِق  وبالقِ دَ اعتقاد  باجلسم  بالعلم  مرشوط  اجلسم  واعتقاد  دَ م  م، 

ب  حدوثه وبحدوثه.اجلمرشوط  أنْ ولوالد  سم  منالعل  ول:يق  ه   م 

قاته، فيكون تلف بسبب متعلَّ ام خيس بمختلف، إنَّ هو علم لي  حيث

 قاهتا. متاثل العلوم لذاهتا واختالفها بسبب اختالف متعلَّ 

 ة: ها رضوريَّ العلوم كلُّ  :مسألة قال:

عنها    ةو الزمأ ،  ة ابتداءً ا رضوريَّ ا إمَّ ة، ألهنَّ ها رضوريَّ العلوم كلُّ 

فاري� ورض  ماً لزو إنْ نَّ إ،  احقٰى ب  ه  ولو    تامل  اللزوم  أبعد عدم  عٰىل 

 ة.، وإذا كان كذلك كانت بأرسها رضوريَّ يكن علامً  الوجوه مل

وال   البدهيي،  ال  اليقيني،  هاهنا  بالرضوري  يريد  أقول: 

ف وحده،  هي نَّ إاملحسوس  (املحسوسات  قبل:  من  قال  ه 

سمَّ الرضوريَّ  وقد  كلَّ ات).  ول لق   موافقةً   ،اي� وررضات  ليقينيَّ ا   ٰى 

 .ياألشعر سناحل أيب

تنبي أنَّ اتَّ   :هقال:  عٰىل  أنْ فقوا  جيوز  ال  باألصل    ه  العلم  يكون 

يف    حيصل الشكُّ    فعند وقوع الشكِّ ، وإالَّ اوبالفرع رضوري�   اكسبي� 

 ، هذا خلف. يغري رضور يالفرع، فيصري الرضور

املراد من   أقول: إنْ ]]  ١٦١[[ص  / ات  ديقاألصل التص  كان 

عليتوقَّ   التي تف  فصديقيها  حقٌّ ات  ا  وإنْ   ، هو  من كان  أعّم  ملراد 

ف ألنَّ ذلك  نظر،  أنْ التصوُّ   فيه  يمكن  كسبيَّ   رات  ة، تكون 

 ة.والتصديقات املوقوفة عليها رضوريَّ 

 : ين يمتنع اجتامعهاماعتقاد الضدَّ  :مسألة قال:

و ألمر  أ لنفسهام    عهامين يمتنع اجتاماعتقاد الضدَّ  اختلفوا يف أنَّ 

ثبوت  اجلزم بال  ة، ألنَّ املنافاة ذاتيَّ   قرب أنَّ أل ا. ولصارف ايرجع إىلٰ 

أنْ  حتقُّ   رشطه  فيستحيل  ثبوت،  احتامل  لنقيضه  يكون  دون  ال  قه 

 هذا الرشط.

بأنْ  املرشوط  بالثبوت  اجلزم  احتامل    أقول:  لنقيضه  يكون  ال 

ي الذ  قاداالعت  أنَّ   حُّ ، واالعتقاد أعّم منه. واألصيهو اجلزم اليقين

ي  ال املقلِّ اك  اقيني� يكون  اجتامعتقاد  يمتنع  املض د  االعتقاد  مع    ادِّ عه 

 ة كام ذكره. ا يف اليقيني فاملنافاة ذاتيَّ له، لوجوب الصارف عنه، أمَّ 

 : املعدوم غري معلوم :مسألة قال:

ألنَّ  معلوم،  غري  املعدوم  قال:  من  متميّز،   كلَّ   منهم  معلوم 

ثاميّ مت  وكلُّ  فكلُّ ز  ثامعلو   بت،  فامم  يكون    اً ثابتليس    بت،  ال 

بأمعلوماً  فعورض  بالالَّ   نَّ .  يستدعوميَّ معلختصيصه  ره، تصوُّ   ية 

يُ   ألنَّ  ال  يصحُّ تصوَّ ما  ال  عليه. ر  احلكم  كالم      عن  أجابوا  ثّم 

املعدوم يف اخلارج ثابت يف الذهن. فقيل عليه: الثابت   لني بأنَّ األوَّ 

أخصُّ  الذهن  الثابت،  يف  افيك  من  ثلعملون  هاهنا  ولابتاً وم  يس  ، 

 يالثبوت الذهن  وألنَّ  العلم بغري الثابت. ام الكالم يفمنا فيه، إنَّ الك

ألنَّ  أنَّ مشكل،  علمنا  إذا  فحضور اهللا  رشيك    ا  معدوم،  تعاٰىل 

ألنَّ  حمال،  الذهن  يف  وجوده    الرشيك  جيب  الذي  هو  الرشيك 

 كذلك.لذاته، واحلارض يف الذهن ال يكون 

الرشيك، ال  ر وُّ ن تص الذه  يف قلت: احلارض  نْ إف]] ١٦٢[[ص / 

قل  عاد اإل نفس الرشيك.  فقد  إنَّ   ألنَّ   شكال، ت:  ام وقع عن البحث 

 ز، وإنْ فكيف حصل التميُّ  حمضاً  كان نفياً  ه إنْ نَّ إر، ف ق هذا التصوُّ متعلَّ 

  .مرَّ و يف اخلارج. والكالم فيه ما  أ ا يف الذهن فثبوته إمَّ   كان ثابتاً 

امل يفعدوأقول:  ام  ثاخلار  يفج  م الذ  بت  هو  هن  حيث  ن 

باملعلوميَّ  حمموصوف  وهو  احليثيَّ ة،  من  عليه  املعلومة  كوم  ة 

الذهن احليثيَّ يبالثبوت  تلك  غري  ومن  بذلك ،  عليه  حمكوم  غري  ة 

ب عنه الثبوت، وليس بني احلكمني تناقض، سلَ ام يُ الثبوت، بل ربَّ 

شيئاً   ألنَّ  ليس  غداً احو  موضوعهام  وهكذا  ا.  لق  املطبت  لثاري 

ة  احليثيَّ حمكوم عليه بالثبوت من هذه  والذهني    يارجللخ  لشاملا

 .ةه الثبوت مع عدم اعتبار هذه احليثيَّ ومسلوب عن

هو الذي جيب وجوده لذاته، واحلارض اهللا  ا قوله: (رشيك  وأمَّ 

مفهوم الرشيك هاهنا مشتمل   يف الذهن ليس كذلك) فاجلواب أنَّ 

لة  يث املامثمن حاك االشرتوجب  لك ي وذ ين،غايربني مت مماثلةٍ عٰىل 

م حيث  من  الوجود  لذات  وامتناع  املوصوف و  .اهللاغايرته 

اخلارج الوجود  بسلب  عليه  حمكوم  ثبوت    يباالمتناع  حيث  من 

العنواين الوصف  غري   هذا  من  عليه  حمكوم  وغري  الذهن  يف  له 

بالوجوب عليه  حمكوم  هو  بل  الوصف،  هذا  حيث    اعتبار  من 

كلُّ علَّ ومتلة.  املامث م  ق  جهة  معل  نهاموصف  من  متعلَّ وم    ، قًا كونه 

معلوم   فوغري  اجلهة،  تلك  غري  هذا    أنْ   يينبغمن  أمثاله  يف  يفهم 

 تورد عليها. يشكاالت التاإل  ٰى تنحلَّ الفرق، حتَّ 
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بالوجوب   :مسألة  قال: العلم  هو  للتكليف  املناط  العقل 

 :واالستحالة

ب  بوجو  ميف هو العلط التكللذي هو مناقل االع  املشهور أنَّ 

مل يكن من قبيل    العقل لو  املستحيالت، ألنَّ ات واستحالة  واجبال

  ه حمال، الستحالة أنْ انفكاك أحدمها عن اآلخر، لكنَّ  لوم لصحَّ الع

شيئاً وجَ يُ  يعلم  ال  عاقل  عامل أ ة،  البتَّ   د  بجميع  ]]  ١٦٣/[[ص    و 

عاقالً  يكون  وال  ثمّ األشياء،   ت،حسوسابامل  علامً هو    ليس  . 

يف   والبهاحلصوله  إذناملجئم  فهو  باألُ   انني،  الكلّ علم  ة. يَّ مور 

ا و العلوم  من  فلو كان  ة، ألهنَّ لنظريَّ ليس ذلك  بالعقل.  ا مرشوطة 

العقل عبارة عنها لزم اشرتاط اليشء بنفسه، وهو حمال. فهو إذن  

 ة، وهو املطلوب.ة بدهييَّ عبارة عن علوم كّليَّ 

  نَّ إف   ؟كنفكااال  جواز  اير يقتيض تغال  إنَّ قلت:    مَ ـه: لِ فقيل علي

الاجلوه وكذا  متالزمان،  والعرض  سلَّ علَّ ر  واملعلول.  لكنَّ ة    مناه 

ينفكُّ  قد  حقِّ   العقل  يف  كام  العلم  ال أ النائم    عن  الذي  اليقظان  و 

شيئاً  املستحيالت.   يستحرض  واستحالة  الواجبات  وجوب  من 

أنَّ  ظهر  هذا  غر  وعند  يلزمهالعقل  هذهيزة  عند    ةلبدهييَّ ا  ومالعل  ا 

 الت.ة اآلسالم

  ة. وزادت علوم خاصَّ   ل أبو احلسن األشعري: العقلأقول: قا

ن َس سن احلَ املعتزلة، يف العلوم التي يشتمل عليها العقل، العلم بحُ 

أبو بكر:   ات. وقال القايضونه يف البدهييَّ م يعدُّ ألهنَّ   ،وقبح القبيح

الواج بوجوب  العلم  اهو  واستحالة  وملستحيالبات    ي جمارت 

ل هبا إٰىل توصَّ ة: هو غريزة يُ نَّالسُّ من أهل  ياملحاسبقال ت. ودالعاا

 ف هو الصواب. . وما ذهب إليه املصنِّاملعرفة

 ومنها القدرة:  - ٣قال: 

كان إٰىل سالمة األعضاء فهو معقول،   نا إنْ واملرجع هبا يف حقِّ 

كة حر  نا بأنَّ أصحاب  احتجَّ   .النزاع  كان إٰىل أمر وراء هذا، ففيه  وإنْ 

متختاامل املرر  حركة  عن  إالَّ ميّزة  االمتياز  وليس  هبتعش،  ذه   

صاف بالفعل،  قبل االتِّ   ،م: متٰى ثبت هذا االمتيازالصفة. فيقال هل 

االتِّ أ  حال  أل واألوَّ   ؟ صافو  قولكم،  عٰىل  باطل  ال    نَّ ل  القدرة 

ن ال يتمكَّ املرتعش كام    نَّ حمال، أل  تثبت قبل الفعل عندكم. والثاين

من تركها    ن أيضاً تمكَّ ودها فاملختار ال يل وجة حااحلركترك    من

أنْ حال   الستحالة  معدوماً   وجودها،  اليشء  يف   موجوداً   يكون 

أيضاً واحدٍ   زمانٍ  ويقال  االمتياز  :.  هذا  ثبت  خلق    ،متٰى  ما  حال 

احلركة  اهللا   واألوَّ أ سبحانه  قبلها؟  باطل، ألنَّ و  ا  ل  لفعل  حصول 

خلقه ]  ]١٦٤  /[[ص  ل حا والثاين  رضونه  اسبح  اهللا  ما  ري. 

ال. وعٰىل  تعاٰىل حم اهللا  خلقها    حصوهلا قبل أصل بعد أنْ   نَّ باطل، أل

 التقديرين ال يثبت االختيار. 

يتمكَّ  ال  (املختار  قوله:  وجود أقول:  حال  احلركة  من  ن 

ألنَّ  نظر،  فيه  يتمكَّ   احلركة)  ال  فاملختار  مع  احلركة  من  رض ن 

  ال جيوز؟ وهكذا القول   مَ فلِ ه  ظر عنالنمع قطع    اأمَّ .  وجود احلركة

احلركة حمال،  اهللا  ق  االختيار حال ما خل  نَّ إ، فيف االعرتاض الثاين

أمَّ  احلركة،  وجود  فممكن، لفرض  ذلك  عن  النظر  قطع  مع  ا 

 لوجود القدرة املقتضية له.

ا عند  االختيار،  هذا  ثبت  متٰى  للمعتزلة:  ويقال  ستواء قال: 

عندأ   الداعيني أ رجحا  و  باطل، ألنَّ خر؟ األوَّ آلا  ا عىلٰ حدمهن    ل 

تثبت املكنة. والثاين وعند االمتناع ال    ،عند االستواء يمتنع الفعل

ألنَّ  املرجوح،   حمال،  ويمتنع  الراجح  جيب  الرتجيح  حصول  مع 

 وعٰىل هذا التقدير ال تثبت املكنة.

املعتزلة هو صحَّ  عند  الفعل    ةأقول: االختيار  تركه    وأ صدور 

القادرم متساأ ه  عيدال  عاً تب  ن  وهو  داعيه،  عدم  إٰىل    ي وو  النسبة 

عند الداع  الطرفني  اعتبار  اعتبار    يعدم  عند  متساوهيا  وغري 

 أحدمها.

زوا صدور أحد الطرفني من املختار من غري  موهم جوَّ ومتقدِّ 

والعطشان  ترّج  اجلائع  أمثلة  وأوردوا  اآلخر،  عٰىل  أحدمها  ح 

حرضهمواهل إذا  ويان،  سامتن  وقدحان،  متساويا  رغيفان   ارب 

متساويان فوطريقان  مهنَّ إ،  أحدمها  خيتارون  ترجُّ م  غري    ح. ن 

ُجي   والذين والعلم وِّ ال  يشء،  الرجحان  يقولون:  ذلك  زون 

ولعلَّ  يشء،  وإنْ بالرجحان  الرجحان،  لوجود  أحدمها  خيتار  مل    ه 

 يفطن بالرجحان.

الومتأخِّ  بوجوب  قالوا  بعروهم  وقال  برجحان.   أنَّ ضهم 

ا حدِّ   يكونراجح  لالطرف  إٰىل  ينتهي  وال  وهو   أوٰىل  الوجوب، 

حممود   بعضاختيار  وأنكر  األولويَّ املالمحي.  كون  ملثل  هم  كافية،  ة 

مرَّ  خواصِّ   ما  قالوا:  يف  وأصحابه  احلسني  وأبو  عند   املمكن. 

، جيب الفعل، وعند عدمه يمتنع. وذلك ال ينايف االختيار  يالداع

الفعل والرتك  ي  أنْ ر هو  ااالختي]]  ١٦٥[[ص  /  تفسري  نَّ إف كون 

إ وبالقبالقياس  متساويني،  القدرة  الداعٰىل  إٰىل  إمَّ وعد  يياس  ا  مه 

ممتنعاً أ   واجباً  املسألة  و  هذه  يف  األمرين  بني  التمييز  عدم  ومن   .

 جياب واالختيار. بني القائلني باإل يحيدث االختالف اجلار



 اجلوهر ) ١٣٤/ ( اجليم حرف   ........................................................................................................... ٢٣٤

 ؟عل أم المع الف القدرة  :مسألة قال:

عرض، فال  القدرة    أنَّ   :لمعتزلة. لنال  فاً ، خالع الفعلرة مالقد

عٰىل    يكون قادراً   الستحال أنْ مت عٰىل الفعل  تقدَّ فلو  ،  تكون باقيةً 

ألنَّ  إالَّ   الفعل،  ليس  القدرة  وجود  والعدم حال  الفعل،  عدم   

أنْ   املستمرُّ  مقدوراً   يستحيل  ال  يكون  الفعل  حصول  وحال   ،

 ة. قدر

املسأ مبنيَّ أقول:  كولة  عٰىل  بقاء  اً عرضدرة  القن  ة  وامتناع   ،

و أ قدرة مع عدم الفعل  به من فرض ال  والذي استدلَّ   األعراض.

ألنَّ  ذلك،  عٰىل  بدليل  ليس  إنَّ   وجوده،  االمتناع  من  ذلك  يلزم  ام 

واملدَّ  والفعل،  القدرة  اجتامع  قبل    ٰى عفرض  القدرة  امتناع وجود 

 الفعل لذاهتا.

بأنَّ جُّ احت  قال: حال  الكاف  وا  بامكلَّ كفره  ر  مل  يام إلف  فلو  ن، 

قادراً  كافراً اإل  عىلٰ   يكن  كونه  حال  تكليفاً ك  يامن  ذلك  ال  بام    ان 

إٰىل القدرة ألجل أنْ   طاق. وألنَّ يُ  يدخل الفعل من العدم    احلاجة 

الوجود موجوداً   ،إٰىل  الفعل  صار  قد  الفعل  حدوث  فال وحال   ،

ر قدومع املن القدرة  كو ت  ب أنْ ه لو وجوألنَّ   .ٰىل القدرةإحاجة به  

 تعاٰىل.اهللا  قدرة   و حدوثأ م العامل دَ ا قِ إمَّ م لز

ه حال حصول ، ألنَّ وارد عليكم أيضاً ه ل: أنَّ عن األوَّ  واجلواب 

عليه.   له  قدرة  ال  الفعل  حصول  وحال  الفعل،  يمكنه  ال  القدرة 

 ل بأنْ احلال، ب  عل يفبالف  يأيت  ه يف احلال مأمور ال بأنْ قلت: إنَّ   نْ إف

ه لااحلثاين  به يف    يأيت قلت:  مغالطة، ألنَّ .  فاعالً   ذا  للفعل   كونه 

  زائداً   يكون أمراً   ا أنْ وإمَّ  نفس صدور الفعل عنه،يكون هو    ا أنْ إمَّ 

ف أنْ كان األوَّ   نْ إعليه.  فاعالً   ل استحال  الفعل    يصري  قبل دخول 

 هإنَّ   :يقال  نْ وإذا كان كذلك استحال أ]]  ١٦٦/[[ص    يف الوجود

يف  بأنْ مأمور   احليفعل  ف  يُ   عالً ال  ثاينإالَّ د  وجَ ال  يف  وإنْ       احلال. 

الفعلة  ك تلك  كانت  الثاين  فيفتقحادثاً   أمراً ان  الفاعل،  إٰىل    ، ر 

ل، فيلزم التسلسل. وعن  ة فعلها كالكالم يف األوَّ والكالم يف كيفيَّ 

أنَّ  بالعلَّ الثاين  منقوض  وامله  والرشط  واملعلول،  وعن  ة  رشوط. 

أنَّ الثا يفاملؤثِّ   لث  وجور  أف  زمان  تعلُّ تعاٰىل    اهللاعال  د  هبا  قدرته  ق 

التعلُّ وأمَّ   ،احدوثه السابقا  البتَّ قات  هلا  أثر  فال  يمكن ة  ة، وهذا ال 

 ا غري باقية. هنَّ قه يف قدرة العبد، ألحتقُّ 

يامن  ف باإلالكافر مكلَّ   ه، ألنَّ ل غري متوجِّ أقول: السؤال األوَّ 

قادمن ح يؤمر حتَّ يث هو  قدن يف حاٰى    فًا تكلي  ليس   وهذارته.  ل 

 لكفر منه يف حال قدرته عىلٰ طاق، ومن حيث فرض وقوع ايُ   بام ال

تكليفاً باإل  فاً يامن لو كان مكلَّ اإل يُ   يامن كان  طاق. وهكذا يف بام ال 

الثاين أنْ   السؤال  ألجل  وحدها  القدرة  إٰىل  الفعل    احلاجة  يدخل 

ال إٰىل  العدم  إليها  من  ال  الفمأخوذة  وجود  حدوث   وأ عل  مع 

إٰىل قدرة العبد،   تعاىلٰ اهللا  ال نسبة لقدرة    ؤال الثالثيف السه. وعدم

أنَّ  إذا    مع  و مع عدمها ال  أ خذت مع وجود اإلرادة  أُ قدرته تعاٰىل 

 يبقٰى لالختيار وجه، كام قيل يف العبد.

ألنَّ  عليكم،  وارد  (هذا  اجلواب:  يف  حصول  وقوله  حال  ه 

أ اله  لفعل ال يمكنا ل حال حصو  ذَ ِخ أُ ه إذا  نَّ ظر، أل) فيه نيضاً فعل 

بع الفعل  وجود  حال  من القدرة  ال  يمكنه،  ال  فالفعل  حيث    ينه 

حيث فرض مقارنتها بالفعل وكون الفعل واجب القدرة، بل من  

حينئذٍ  بالعلَّ الوقوع  النقض  وإيراد  والرشط .  واملعلول،  ة 

بنافع، ألنَّ  ليس  أيضاً لَّ الع  واملرشوط،  اوقو  قبل  ة  عة  ملعلول ممتنع 

وكذلك  عّليَّ ال وقوعه،ة  إليه  حال  واحلال  القبل  ا.  النضياف 

بأنَّ  قدرةتعلُّ   والقول  حاهللا    ق  زمان  مؤثِّ تعاٰىل  الفعل  يف  دوث  ر 

الفعل جيب يف زمان حدوثه    ، ليس بيشء، ألنَّ وجود الفعل أيضاً 

واحد، وهو ما مل تكن قدرة. ومنشأ مجيع هذه األغالط يشء    وإنْ 

 ه.ذكر رَّ م

 ين خالفاً لضدَّ ال تصلح ل  القدرة   :ألةسم  ل:قا]]  ١٦٧[[ص  /

 : للمعتزلة

للضدَّ ا تصلح  ال  خاللقدرة  لنا  فاً ين،  القدرة    أنَّ   : للمعتزلة. 

التمكُّ  التمكُّ عبارة عن  ومفهوم  التمكُّ ن،  مفهوم  هذا غري  ن ن من 

ذلك إنْ   وألنَّ   .من  الطرفني  إٰىل  القدرة    ة السويَّ   عىلٰ   كانت  نسبة 

مصدر    ، فال يكونح عند مرجِّ الَّ ثر إلأل  صدراً تصري م  أنْ   استحال

إالَّ  املجموعاألثر  ت  ،  يكن  مل  الضميمة  هذه  عٰىل  فقبل  قدرة  لك 

  عٰىل الراجح. ة مل تكن القدرة إالَّ مل تكن عٰىل السويَّ  وإنْ  الفعل.

التمكُّ  بلفظ  القدرة  لفظ  بتبديل  خيتلف  ال  املعنٰى   ن.أقول: 

التمكُّ و همفهوم  من  ومفن  ا ذا  ملتمكُّ هوم  ذن  يف  ن  يشرتكان  اك 

والتمكُّ مفهوم   تعلُّ إنَّ ن،  حيث  من  خيتلفان  تارةً ام  وتارةً   قهام   هبذا 

ن القدرة ذلك األمر املشرتك كانت صاحلة  كان املراد م  نْ إك. فبذا

كان املراد منها جمموع املشرتك مع ما به االختالف   ين، وإنْ للضدَّ 

القدرة عىلٰ مل يقع   ي، ويقع عٰىل  للفظاك االشرت با ها إالَّ  أنواعاسم 

 وهذا مل يقل به أحد. ت.د املقدوراأنواع تعدُّ 

إ  (إنْ   :لهوقو القدرة  نسبة  الكانت  عٰىل  الطرفني  ة  سويَّ ٰىل 

مرجِّ  إٰىل  املرجِّ احتاجت  وقبل  قدرةً ح،  يكون  ال  الفعل)   ح  عٰىل 
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ن ب م مذه  عني زائد، وهو  للفعل [مع  تصري القدرة مبدءاً   يقتيض أنْ 

القدرة   ٰىل أنَّ إ ]  ام ذهب من ذهب نَّ إ ين. و دَّ للض   احلة درة ص يقول: الق 

للضدَّ  تصلح  يبقٰى   ين، ال  ال  عرض  القدرة  فالقدرة لقوله:  زمانني.   

اآلخر، السيّام  تكون مع الضدِّ   ي ين غري التلتٰى تكون مع أحد الضدَّ ا 

  ك.و الرت أ أ الفعل قون بني القدرة وبني مبدفرِّ م ال يُ أهنَّ 

صال  :مسألة  :قال وعجز  األجوديَّ فة  عند  وهو   ،صحابة 

 : دم الدليلمشكل لع

و صفة  العجز  أصحابنا:  لعدم جوديَّ عند  مشكل،  وهو  ة. 

يقال الدل والذي  عبارةً (لي  :يل.  العجز  جعل  القدرة   س  عدم  عن 

ه  كليهام حمتمل، وأنَّ   ا نساعد عٰىل أنَّ أوٰىل من العكس) ضعيف، ألنَّ 

 االحتامل. ٰى ذلك  الدليل لبق  والل

إنْ   ]]١٦٨[[ص  / سالم  أقول:  عن  عبارة  القدرة  ة كانت 

 ويكون حينئذٍ   ،لألعضاءفالعجز عبارة عن آفة تعرض    األعضاء،

أوىلٰ اً يَّ وجود والقدرة  بأنْ .  السالمة عدم    ة، ألنَّ ال تكون وجوديَّ    

و حركة    نْ إاآلفة.  به  ومتتاز  للمرتعش  يعرض  ما  العجز  كان 

حركة  امل عن  وجاملختاررتعش  فالعجز  األصحاب    ولعلَّ ودي.  ، 

تعرض عند سالمة األعضاء    ةألقدرة هيكانت ا  ا إنْ ذهبوا إليه. أمَّ 

بالتمكُّ عربَّ يُ  عنها  بامأ ن    علَّ   و  والعجهو  له،  اهلية  تلك  عدم  ة، أ ز 

 .ة، والعجز عدميٌّ فالقدرة وجوديَّ 

 ومنها: اإلرادة والكراهة:  - ٤قال: 

الناس أ  ومن  زعم  عن  رادة  إلا   نَّ من  احل علعبارة  و  أ   يِّ م 

ا نجد من أنفسنا نَّ و باطل، ألله فيه منفعة. وه  ه بأنَّ و ظنِّأ اعتقاده  

إلرادة والشهوة  والفرق بني ا   ايران.عٰىل هذا العلم فيتغ  باً تَّ مر  ميالً 

 نسان ينفر طبعه عن رشب الدواء، ثّم يريده.اإل أنَّ 

  نَّ (بأ  :بقوله  زيد فيهعٰىل هذا، بل يأقول: القائل هبذا ال يقترص  

أول ممَّ لغري  ه  يُ ه  وؤثِّ ن  يمكن  منفعة  فيه  خريه،  إليهر  ٰىل إو  أ   صوهلا 

 يف وجود ميل و معارضة). ثمّ أ مانع من تعب  ذلك الغري من غري  

قالوا: هذا امليل حيدث ملن   ،ب عٰىل هذا االعتقاد مغاير له، نظريرتتَّ 

اليشء   ذلك  حتصيل  عٰىل  يقدر  تامَّ ال  فيقدرة  إٰىل له  حصل  ة  ميل 

يرييش حصء  يتمنَّوله  د  ما  بحسب  حيصل  مثل   ،اهوال  وذلك 

املالشو اٰىل  أمَّ ق  إليه.  يصل  ال  ملن  التامِّ حبوب  القادر  يف  القدرة    ا 

 كور. االعتقاد املذ ييكف

ضدِّ   :مسألة  قال: كراهة  يلزمها  اليشء  التفطُّ إرادة  برشط  ن  ه 

 :للضدِّ 

ا إرادة  قال:  من  كرمنهم  يلزمها  ضدِّ ليشء  باطاهة  وهو  ل،  ه. 

 ه. راد اليشء حالة الغفلة عن ضدِّ قد يُ  هنَّ أل

ا أنْ أقول:  كري  لصواب  يلزمها  اليشء  إرادة  ضدِّ قال:  ه، اهة 

 .ضدِّ ن للبرشط التفطُّ 

واملحبَّ   :مسألة  ل:قا]]  ١٦٩[[ص  / والرمحة  العزم  والرضا  ة 

 : ةتيار واملشيَّ والوالية والتوفيق والبغض والعداوة والسخط واالخ

ة  د فيه. واملحبَّ لت بعد الرتدُّ ة حصجازمرادة  ة عن إعبار  العزم

العبد إرادة الثواب،   تعاٰىل يف حقِّ اهللا  ها من  ادة، لكنَّعبارة عن اإلر

ال حقِّ ومن  يف  قيل:  تعاهللا    عبد  والرضا  الطاعة.  إرادة  ه نَّ إاٰىل 

 ه ترك االعرتاض.نَّ إاإلرادة. وقيل: 

 ة عننبعثة املاملختلف  ياعمن الدواملذكور حيصل    دأقول: الرتدُّ 

العقليَّ  املتخااآلراء  والنفرات  الشهوات  وعن  فة  يُ مل  نْ إ لفة.  د وجَ  

ال حصل  لطرف  وتحريُّ ترجيح  العز  دَ جِ وُ   نْ إ،  واملحبَّ حصل  ة م. 

إرادة هو مبدأ فعل، وهو الذي نسبه اٰىل  تقع با شرتاك االسم عٰىل 

الثواب   وعىلٰ أ إرادة  الطاعة،  تصوُّ و  كامل  لذَّ   ر  منفعةأ ة  من  و  أ   و 

كمشاكلم والوالحبَّ ة  ملنعمه،  عليه  واملنعم  ملعشوقه،  العاشق  د ة 

و لصديقه.لولده،  حمبَّ وأمَّ   الصديق  عنداهللا  ة  ا  وتعاٰىل   سبحانه 

لتصوُّ  فهو  احلسن  العارفني  أبو  قال  والرضا  فيه.  املطلق  الكامل  ر 

إرادة  نَّ إاألشعري:   ومإه  املؤمنني  الكرام  عٰىل  وهذا  ييد،  تأثوبتهم 

قيلوأمَّ   .ىلٰ تعا  اهللامن   والرمحة  العبد فهو ترك االعرتاض.  من   :ا 

وقال  الن  يه هعمة،  احلسن:  اإل  يأبو  إرادة  نعاإرادة  والوالية  م. 

وا كرام  اإل والبغض  والطرد  اإل  ةراد إلعداوة  والتوفيق.  هانة 

أيب عند  واالختيار  التعذيب.  إرادة  والسخط    سن احل  والتعذيب. 

اإلرادة واختاهو  فع.  أي  له:  به  ر  واملشيَّ خرياً ل  ه.  اإلرادة.   ية 

 .قون بينهامفرِّ ة يُ اميَّ والكرَّ 

 :و للصارفأين ذاتية ضدَّ ال راديتإاملنافاة بني  :لةمسأ قال:

إراديتا ذاتيَّ الضدَّ   ملنافاة بني  تقدَّ أ ة  ين  ما  فيه  م يف  و للصارف؟ 

 باب االعتقاد. 

احل  إرادة  قيل:  صدورأقول:  ترجيح  وإركة  السكون  رها،  ادة 

ام متقابالن لذاتيهام كذلك إرادهتام. وقوم  فكام أهنَّ   ره.صدو  ترجيح

ف الفاعل عن إرادة رصت]]  ١٧٠/[[ص    إرادة احلركة  آخر قالوا:

 .ا مرِّ . والكالم فيه مثل مالسكون

و  أة بال واسطة  ٰىل إرادة رضوريَّ إ  يرادات تنتهاإل  :مسألة  قال:

 : مع واسطة
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تنتهإلا إرإ  يرادات  رضٰىل  دفوريَّ ادة  وذلك   عًا ة،  للتسلسل. 

 دره. تعاٰىل وق  اهللاٰىل قضاء إ يوجب االعرتاف باستناد الكلِّ 

الك استناد  قيل:  قضاء  إ  لِّ أقول:  أنْ مَّ إوقدره،  تعاٰىل  اهللا  ٰىل    ا 

توسُّ يكو بال  اليشء،  ن  إجياد  يف  بتوسُّ أ ط  يكون  واألوَّ و  ال  ط.  ل 

اإل انتهاء  ينا  ثاينوال  ته،رادإٰىل  إدات  اريقتضيه  الال  قول قض 

فباال اإل  نَّ إختيار،  هو  بتوسُّ االختيار  سواجياد  وإرادة،  قدرة  ء  ط 

تلك فعل    كانت  من  واإلرادة  توسُّ   اهللالقدرة  بتوسُّ أ ط  بال  ط  و 

ف  يشء قضاء  إآخر.  من  األفعال اهللا  ذن  بعض  وقوع  وقدره  تعاٰىل 

يندفع هذا    تابعاً  أنَّ   لربهانقامة اإ  بالَّ إالختيار فاعله، وال  ال  ه  عٰىل 

 تعاٰىل. اهللا  الَّ إ رثِّ مؤ

 :ومنها: كالم النفس - ٥قال: 

مور  واخلرب أُ   يابنا، قالوا: األمر والنه أصحإالَّ   ومل يقل به أحد

يُ  كلِّ عربَّ معقولة  عن  كلِّ منه  واحدٍ     يف  بلفظة    ا  فهي  أُ لغة  خرٰى، 

لها ختيُّ   ل احلروف، ألنَّ وليس عبارة عن ختيُّ   متغايرة هلذه اللغات.

ة. وليس ات ال ختتلف البتَّ تالفها. وهذه املاهيَّ باخ  تلفا وخمتابع هل

يريد، ويريد ما ال    تعاٰىل يأمر بام اهللا    ألنَّ اإلرادة،    عن  األمر عبارةً 

  فال بدَّ ،  بارة عن العلم والقدرة واحلياةه ليس ع. وظاهر أنَّ يأمر به

 من نوع آخر.

كال قالوا:  الفأقول:  هو  النفس  اخلي  ذيال  كرم  يف  لد، دور 

تارةً   وتدلُّ  العبارات  يُ عليه  وما  اإلصطَ ،  من  عليه  شارات  لح 

أمر    ثباته أنَّ ليل عٰىل إخرٰى. والدأُ  إذا  عبده بأمر، وجد يف العاقل 

عٰىل ما جيده   ه يدلُّ . ثّم إنَّ ارضوري�   ناً ضاء الطاعة منه وجدانفسه اقت

الكتبة، من  قوم  و بر أ شارات  اإلو برضوب من  أ ببعض العبارات  

ه باخلواطر، يف النفس سامَّ  : أبو هاشم أثبت كالماً يلوق  .ا قيلهكذ

وقال أبو   .كهادرِ ويُ ]]  ١٧١/[[ص    عهاخلواطر يسمذا ا  وزعم أنَّ 

ف  النفس وعٰىل الكالم املؤلِّ   لكالم يقع عٰىل كالملفظ ا  احلسن: إنَّ 

باالشرتاك احلروف  األوَّ   .من  عٰىل  قوم  باحلقيقةوقال    عىلٰ و  ، ل 

 العكس من ذلك. وم بال ق وق  .زباملجا ثاينال

ة:  - ٦قال:   ومنها: األمل واللذَّ

فالأمَّ  األمل،  يف  ا  نزاع  وجود  حممّ ي�اكونه  قال  ثّم  زكريَّ .  بن  ا:  د 

وهو باطل بام إذا وقع برص    ،)ملة عن اخلالص من األة عبار(اللذَّ 

كن له   يه ملأنَّ بصارها، مع  إب  ه يلتذُّ نَّ إنسان عٰىل صورة مليحة، فاإل

عن   ة خالصاً ٰى جيعل تلك اللذَّ ة قبل ذلك، حتَّ لصور لك ا ور بتشع

و إليها.  الشوق  سيأمل  ابن  أنَّ زعم  املواللذَّ   نا  إدراك  واألمل  ة  افق، 

  ك إنْ املدرَ   م قالوا: إنَّ هنَّ إمنه، ف  ويقرب قول املعتزلة  إدراك املنايف.

متعلَّ  كاحلكَّ كان  الشهوة،  إاألجرب  حقِّ   يفة  ق  كان  لذَّ ،  ؛ ةدراكه 

أملًا   ق النفرة، كام يف حقِّ تعلَّ ن مكا  وإنْ  . ومثل  السليم، كان إدراكه 

الكالم ا   هذا  يفيد  بأنَّ ال  إالَّ   لقطع  ليس  واتَّ اإل  األمل  فقت  دراك. 

أنَّ الفالسف عٰىل  االتفرُّ   ة  احلتِّ ق  يف  األمل  موجب   .يِّ صال 

ألنَّ  عدميٌّ التفرُّ   وخالفتهم،  علَّ   ق  يكون  لألمرفال   .يِّ الوجود  ة 

سبباً سين  ابن   وزاد ألنَّ ثانياً   ا  قال:  املزاج،  سوء  وهو  مل  األ  حدَّ   ، 

ة  . وهذه احلجَّ ادراك للمنايف أمل  كس فكلُّ ينع  احلدُّ دراك املنايف. وإ

 ة.لفظيَّ 

نُ أق ز  َل قِ ول:  ابن  أنَّ كريَّ عن  (اللذَّ ا  قال:  احلالة  ه  من  خروج  ة 

وذلك  الطبيعيَّ  اإلة)،  حينَّ إدراك  لكون  بام   ةسَّ للحا  انفعالصل 

 ل حال. فأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. يقتضيه تبدُّ 

يدلُّ  املعتزلة  أ   وقول  يقولهنَّ عٰىل  مهاللذَّ   نَّ إون:  م  واألمل  ا ة 

باإل وخيتلفان  نفسه،  متعلَّ دراك  الشهوة  مَّ إهو  قهام، واختالف  و أ ا 

املصنِّ فقال  الكالالنفرة.  هذا  ومثل  القطف:  يفيد  ال  بم  األمل    أنَّ ع 

اليس   املصنِّاكدرإلغري  وخمالفة  أنَّ .  يف  االتِّ تفرُّ   ف،  ليس ق  صال 

يقول: كان ألنَّ امنَّ إ،  يِّ بموجب لألمل يف احل التفريق يوجب سوء    ه 

 . فالسبب الذايتملفردات عند تفريقهااملزاج الذي يقتضيه طبائع ا

زوال   يقتيض  والتفريق  املفردات،  طبائع  [الذيهو   االعتدال 

من ليس ال وا]  ]١٧٢  /[[ص  الكرس  حصل  فالتفريق  نكسار. 

عدميٍّ الَّ إبالذات    سبباً  ألمر  االعتدال]    زوال  ام  نَّ إواألمل    ،هو 

فرسَّ   حصل هكذا  املزاج،  سوء  الدِّ   من  (قطب  تلميذه  ين قوله 

 ،ثانياً   قيب ذلك: (و زاد ابن سينا سبباً لكن قوله ع  .)  يرصامل

 . الف ذلكعٰىل خ ) يدلُّ وهو سوء املزاج

قولأمَّ  (اا  عدميٌّ لتفرُّ ه:  علَّ ق  يكون  فال  للوجوديِّ ،  ففيه ة   (

علَّ   نظر، ألنَّ  يكون  ملوجودالعدم ال  العدم  ،ة  يكون  ربَّ   يولكن  ام 

كعدم  علَّ  أنْ ة،  شأنه  من  فيام  علَّ نَّ إف  ،كرَّ يتح  احلركة  ألحد ة  ه 

علَّ  السمع  وعدم  السكون،  هو  الذي  للخرساألكوان  وعدم  ة   ،

احليالغذاء   الصحيح  يف  االتِّصال  وتفرُّ وع؛  للج  علَّةوان  يف   -ق 

العضو الذي ال يكون فيه حسن أو يعرض له خدر، أو يكون معه 

ء يف املغتذي عند نفود الغذا  ، كام حيصلاو يكون طبيعي� تمرارًا، أ اس

ق  ون مؤملًا. بل األمل عندهم احساس عضو بتفرُّ ال يك  -يف أجزائه  

  وال شكَّ لك.   ذعىلٰ   المهم يدلُّ وك،  يطبيعث فيه غري  حيد  صالاتِّ 

صال.  ق اتِّ مل يكن هناك تفرُّ   نْ إٰى وهو سوء املزاج مؤمل واحلمَّ   يف أنَّ 
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ذا كان إلألمل. و ذن حدٌّ إ حساس باملنايف. فهوع هو اإلعنٰى اجلاموامل

 .ايكون انعكاسه لفظي� فال  التحديد صحيحاً 

 : ومنها: اإلدراكات - ٧قال: 

يف   عنه فنجد تفرقةً غيب ّم نيشء ثا نبرص اللم، ألنَّ وهي غري الع

فاإل فيهام،  العلم  حصول  مع  لكنَّ احلالني  العلم،  غري   بصار 

ر  ه عائد إٰىل تأثُّ زعموا: أنَّ   يبا احلسني البرصوالكعبي وأالفالسفة  

املرئ  احلدقة وامليبصورة  هذا تكلِّ .  يف  القدح  إٰىل  حمتاجون  مون 

 ري.ميع بصٰىل سه تعايمكنهم بيان أنَّ االحتامل، ل

أبو    ، وزاد القايضاحلواسُّ   يوا: اإلدراكات مخسة هقال  قول:أ 

الباقالين واللذَّ   بكر  األمل  إدراك  جفيها  وقوم  علوماً ة،   علوها 

فقالةً خاصَّ  كإ  كلُّ   وا:،  وليس  علم،  وادراكاً إعلم    لُّ دراك  لقول  . 

عيد وليس بب باآللة؛  يبرص  بمن  ر يف احلدقة خاصٌّ اإلبصار تأثُّ   بأنَّ 

يف اإلرادة، ]]  ١٧٣/[[ص     وجه آخر، كامعىلٰ   غريهن يف  يكو   أنْ 

 تعاٰىل. هللا ته ثبِ ا يف العبد بخالف ما نُ هنَّ إف

 : و االنطباع أ بصار خروج الشعاع عن العني إلا :مسألة :قال

يف ق   اختلفوا  من  منهم  عن  نَّ إال:  اإلبصار،  الشعاع  خروج  ه 

و باطل،  وهو  تشوُّ الَّ إالعني.  لوجب  اإل   هبش  عند  وب  بصار 

أنْ   ،رياحال أنْ   والمتنع  المتناع  السامء،  نصف  من   نرٰى  خيرج 

يتَّ  ما  بكلِّ حدقتنا  األشياء    صل  يُ أ هذه  مجيع  ؤثِّ و  يف  األجسام  ر 

 نا وبينها. صلة بني حدقتاملتَّ 

القائلون   املتقدِّ بالشعاع، وهم احلكامأقول:  يقولون  ء  مون، ال 

العني عن  إالَّ بخروجه  باملجا  كام    الضوءز،  من    خيرج  يقال: 

شه عند هبوب الرياح ليس بوارد، س. وإبطاله بوجوب تشوُّ الشم

قالوا:   أيضاً ش به. ووَّ ات ال يتششعاع الشمس والقمر والنريِّ   ألنَّ 

الشعاع كان  األجسام،    جسامً   لو  تداخل  عرضاً لزم  كان  لزم    ولو 

وأيضاً ا م  نتقال األعراض.  الشعاع  يصقالوا:  العني كيف  إٰىل  ل  ن 

دفعةً  فالسامء  وكلُّ   نَّ إ،  وغري ذلك.  إٰىل زمان،  حتتاج  ذلك    احلركة 

األشعَّ  سائر  عٰىل  وكلُّ الزم  هنا  ة.  جوابه  يف  يقولون  هو  ما  ك 

نصف  اجلوا  رؤية  وامتناع  هاهنا.  دعوٰى ب  احلدقة  بشعاع  السامء 

ا جاز لكان أصوب. وإذ  ،االستبعاد  :ل االمتناعدة. ولو قال بدجمرَّ 

بيتاج صغري هوارسنور    ييضء  أنْ  وجكبري  ء  يُ   ومل  بعد  ستَ درانه، 

أيضاً  فذلك  بمستبعد.  ذلك،  اإلواستدلُّ   ليس  كون  عٰىل  بصار  وا 

ب باشرتاطه  املبرصبالشعاع  أنَّ   كون  ولوال  ا  يف ضوء.  لبرص  شعاع 

مل واحد،  جنس  من  معيناً والضوء  بعضه  كان  البعض.   ا  إفادة  يف 

ام  ذ فيونفو  نعطافكاس واة انعع األجرم النريِّ كام يقع لشعا  وأيضاً 

الشفَّ حي األجسام  من  كام  اذهيا  بعينه،  مثله  العني  لشعاع  يقع  افة، 

  يف كتاب املناظر واملرايا.تبنيَّ 

الكوب طويلاجلملة  املوضع  هذا  يف  غري  وا  ،الم  به  الشتغال 

 الصناعة املخصوصة به. ب منطلَ املوضع، فليُ مناسب هلذا 

م ومنهم  باالنقال:  قال:  وهواعطبن  وإالَّ   .  ملباطل،  أد    ركنا ا 

وملا  ]]  ١٧٤/[[ص    العظيم الصغري،  يف  العظيم  انطباع  المتناع 

ب عٰىل  والبعيد  قربه،  عٰىل  القريب  إنَّ   فهذان  عده.رأينا  ام  الوجهان 

من   املرئيُّ يلزمان  امل  قال:  الصورة  أمَّ هو  فقط.  منطبعة  جعل ا  ن 

يف   الكبري  ئيِّ راك املإلدر  دقة رشطاً انطباع الصورة الصغرية يف احل

 يرد عليه ذلك.  ج الخلارا

إنَّ  أُ أقول:  باالنطباع  قال  وبيَّ ام  وأصحابه،  نوا  رسطاطاليس 

من   العظيم  رؤية  يف  صغرياً السبب  انطباع بعيد  بامتناع  وإبطاله   .

صحيح، غري  الصغري  يف  يشرتطونألهنَّ   العظيم  ال  انطباع   م  فيه 

ار مقد  منه. ولعلَّ   بحباع شبانط  بل قالوا  و مقداره،أ العظيم نفسه  

الشبح عٰىل عظمه. وذلك    يه يقتيض إدراك ذعٰىل صغر حملِّ   لشبحا

الت واألجرام  السامء  نصف  املرآة  يف  ينطبع  وأمَّ   يكام  رؤية  فيه.  ا 

بع يف  املنط بعاد، فلعلَّ األ يوالبعيد عٰىل بعده، يعنالقريب عٰىل قربه 

هي إأالعني يكون عٰىل  تفيد  لبعاد.  دراك األ ة  تعذَّ امَّ ـونحن  ع  ا لينر 

أنَّ عربِّ نُ   أنْ  مع  استبعدناه،  عنه  النقَّ   نرٰى  صور  ا  ينقشون  اشني 

يُ  وجه  عٰىل  السطوح  عٰىل  فيهدرِ األجسام  الناظر  تلك  أعامق  ك  ا 

 األجسام وأبعاد ما بينها.

  :غري واجب ضور الرشائط العرشة  دراك عند ح اإل   : مسألة   قال: 

سالماإل عند  وحضوردراك  اآللة  الرشائط  املبرص    ة  وسائر 

خالفاً   رةهوشامل عندنا،  واجب  لنا  غري  والفالسفة.  ا  أنَّ   :للمعتزلة 

زائه  رٰى بعض أجا ن ألنَّ ، وما ذاك إالَّ نرٰى الكبري من البعيد صغرياً 

 رأينا امَّ ـا لألنَّ و  .الرشائط  بأرسها يف كلِّ   دون البعض مع استوائها

يكون    تحيل أنْ يسو  ،زائهواحد من أج  لَّ جلسم الكبري فقد رأينا كا

مرشوطةً   كلِّ   رؤية األجزاء  تلك  من  اآلخر،   واحد  اجلزء  برؤية 

الدور.وإالَّ  وقع  كلِّ     غنيَّ   فرؤية  منها  اآلخرواحد  رؤية  عن  .  ة 

جلازبأنَّ   واواحتجُّ  ذلك  جيب  مل  لو  شموس    أنْ   ه  بحرضتنا  يكون 

 .تايَّ جميع العاده معارض بأنَّ   :جلوابل، ونحن ال نراها. اوجبا

الق]]  ١٧٥  [[ص/ بأ ائلوأقول:  تعاٰىل  اهللا  إبصار    نَّ ن 

اإل بوجوب  يقولون  ال  باملبرصات  علمه  غري  بصار  للموجودات 
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حيجبه   آلة، وأنْ ن إبصاره ب يكو  عند الرشائط املذكورة، المتناع أنْ 

يشء. عن  والفالسفةوأمَّ   يشء  املعتزلة  تع  ا  إبصاره  اٰىل فيقولون: 

، ائطاخللق عند عرشة رش صار  إب  برصات، ويوجبونهو علمه بامل

سالبع وهد  اآللة،  كثيفًا   يمة  املبرص  الصغر،  كون  مفرط  غري   ،

املحاذاة زماناً أ لآللة    وحماذيًا  حكم  واملتوسِّ و يف  بينهام،  اف،  شفَّ   ط 

وكووو املبرص،  عٰىل  الضوء  وعدم قوع  مفرط،  غري  الضوء  ن 

البالق وعدم  املفرط،  وأنْ رب  املفرط،  اإليتعمَّ   عد  ذبصاد  آلر  ة و 

وأنْ اإل ي  بصار،  يوقاربال  ما  ويدَّ ه  الغلط.  وجوب  جب  يف  عون 

 .يبصار العلم الرضوراإل

صغرياً وأمَّ  الكبري  رؤية  تعليل  دون    ا  أجزائه  بعض  برؤية 

بيشء،البعض   يعرف  نَّ إ ف  فليس  ال  من  يقول  فيه.   ذلك  السبب 

  تمل أنَّ من املحيقال:    هو أنْ ات  يف ذلك بالعاديَّ   ومعارضة الشكِّ 

تط  الشمس غداً ال  ولع  الغائ  أنَّ ،  عنَّاجلبال  جواهر، بة  صارت  ا 

دماً  أنَّ والبحار  مع  ذلك،  وأمثال  إجراء  ،  بسبب  بعدمها  نجزم  ا 

ع اجتامع الرشائط، ال نبرص م  العادة. كذلك هاهنا من املحتمل أنْ 

نقلكنَّ باإلا  يُ طع  وال  إلتَ بصار.  أل فت  االحتامل،  ذلك  ادة  الع  نَّ ٰىل 

 بصار.جارية باإل

 ؟ هلواء احلامل أم اليف السمع وصول ا ربعتَ هل يُ  :مسألة ل:اق 

أنَّ  يف  يُ اختلفوا  هل  احلامل عتَ ه  اهلواء  وصول  السمع  يف  رب 

الصامخ إٰىل  أنَّ ؟  للصوت  غفعندنا  خه  واجب،  للفالسفة    الفاً ري 

لوالنظَّ  قالواأنَّ   :ناام.  من    ه لو كان كام  بعملا سمعنا كالم  يننا  حيول 

ار ال يبقٰى  ذلك اجلد  سامِّ يف مافذ  اهلواء الن  ألنَّ ر صلب،  ينه جداوب

ه كان  وألنَّ  .للحروف ل الذي باعتباره كان حامالً عٰىل الشكل األوَّ 

 حال مس اليشء إالَّ ا مل نلأنَّ ك جهات الصوت، كام  درِ ال نُ   جيب أنْ 

 ه. د اللمس جهة وصولرَّ ك بمجدرِ لينا، ال جرم ال نُ وصوله إ

بولأق القائلون  فيه التموُّ :  يشرتطون  ال  اهلبقا  ج  عٰىل  ء  واء 

وا متوُّ يتمثَّ ]]  ١٧٦/[[ص    لذيشكل،  من  به  ليس لون  املاء  ج 

فس ة احلاصلة يف نفيه، بل الكيفيَّ   املراد منه حدوث الشكل املرئيِّ 

ع  موض  ة يف املاء الذي ييليَّ بب القرع وانبساط تلك الكيفجرمه بس

ف خيالشك  نَّ إالقرع،  ا  تصُّ ل  يفوالتموُّ لظاهر،  بالسطح  حيصل   ج 

املعم واهلواءق  التموُّ   وأيضاً   .اء  وجود  بامتناع  يقولون  يف ال  ج 

ُجي  بل  واهلواء،  املاء  غري  نحسُّ وِّ جسم  كام  غريمها،  يف  يف    زونه  به 

وإحداثها الصوت بسبب القرع    رتعاشها زماناً ة واصفريَّ ال  األواين

ز القرع  وأيضاً طويالً   ماناً بعد  القرع  .  حدث  ج  إذا  سم عٰىل 

  ع الصوت من غري أنْ السامع يسم  نَّ إ، فالً أص  له  مصمت ال مسامَّ 

يتأدَّ  بل  صامخه،  إٰىل  هواء  القرع  موضع  من  التموُّ يصل  من  ٰى  ج 

جياوره   الذي  اهلواء  إٰىل  اجلسم  اهلواءذلك  الصامخ.  ومن   إٰىل 

ساس حيف اهلواء يفيد اال] يبقٰى ة [رننيأ ت بسبب هيوإدراك اجلها

: كان النفس تتبع اهلواء  يدبغدابو الربكات الل أ وقا  رع.بجهة الق

حتَّ ا القرع  جهة  يف  حتسَّ ملقروع  عٰىل    ٰى  السمع  وقياس  بذلك. 

 بطائل. يداللمس ال ُجي 

 :الذوق دراكإو دراك الشمِّ إ :مسألة قال:

الشمِّ إ لتكيُّ   دراك  يكون  املتَّ   ف قد  باخليشوم  اهلواء  ة  بكيفيَّ صل 

ا إٰىل صوهلا ووأجزاء لطيفة منه  النفصالوقد يكون    ،ئحةالرا   يذ

ال يف  كام  لتعلُّ   ،تبخرياتخيشومنا  يكون  القوَّ وقد  املدركة  ق  ة 

وه االحتامالت.  يبالرائحة  أضعف  وهذا  إدراك وأمَّ   هناك،  ا 

تقدَّ  فقد  الكالمالذوق،  إىلٰ   م  خمترصة  إشارة  فهذه  أقسام  فيه.   

 األعراض. 

ال األوَّ أقول:  أشموج  النوجهان  يف  ال  ودان  تنقص  ياء 

ة  القوَّ   نَّ إيد، فتبخريات، والوجه الثالث بع الة ويفباحساس رائح

 ها. وال تنتقل عن حملِّ  ،هاق بغري حملِّ ال تتعلَّ 

 : عراضأحكام األ قال:]] ١٧٧[[ص /

 : والفالسفة مني فاق املتكلِّ ممتنع باتِّ عراض ل األانتقا :مسألة

املتكلِّ اتَّ  والفالسفة  فق  اال  عىلٰ مون  ألنَّ نتقال  امتناع   عليها، 

عبنتقااال حيِّ ل  يف  احلصول  عن  بعارة  حيِّ ز  يف  احلصول  آخر، د  ز 

رنا العرض  ا لو قدَّ والعمدة املشهورة أنَّ  ز.ل يف املتحيِّ عقَ ام يُ وذلك إنَّ 

إٰىل   تاج حينئذٍ ال حي  ا أنْ مَّ إف  ،ري الالزمةاألوصاف غ  عن مجيع  خالياً 

واألأ   املحلِّ  حيتاج.  بوَّ و  يكواطل، ألنَّ ل  حينه  عنبذات  اغني�   ئذٍ ن   ه 

والغناملحلِّ  املحلِّ بذاته ع  يُّ ،  أنْ   ن  ُحي   يستحيل  ما  له  وجه  يعرض 

ألنَّ  بالعرض  إليه،  بام  يزول  ال  بالذات  ف  وإنْ   .ما  أنْ مَّ إاحتاج    ا 

إىلٰ  حملٍّ حيتاج  حمال، ألنَّ مب    اخلارج  مقتيض    هم، وهو  يف  املوجود 

يف  وا  موجود  مناخلارج،  ه   ملبهم  كذلك حيث  يف    و  موجود  غري 

حملٍّ أ   .ارجاخل إٰىل  استحمعنيَّ   و  فيلزم  وهو  ،  عنه،  مفارقته  الة 

 املطلوب.

  يَّ الغن  قوله: (ألنَّ   ؟ال حيتاج  ال جيوز أنْ   مَ ـيقول: لِ   ولقائل أنْ 

لعرض عندنا  وجه إليه). قلنا: اه ما ُحي ال يعرض ل  بذاته عن املحلِّ 

أنَّ  عليه  يصدق  جيب  ال  يكون    أنْ ه  ذلحتَّ   ملحلِّ ا  يفال  يكون  ك  ٰى 

إٰىل ذاته ال جيب    ه نظراً أنَّ ، بل يصدق عليه  حلصوله يف املحلِّ   افيامن
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املحلِّ   أنْ  يف  املحلِّ يكون  يف  احلصول  ينافيه  ال  وهذا  لسبب    ، 

سلَّ  أنَّ منفصل.  حيمنا  إٰىل  ه  لِ املحلِّ تاج  لكن  إىلٰ   مَ ـ،  حملٍّ حيتاج     

إٰىل مكان  عنيَّ سم املاحتياج اجلقوض بوه منوما ذكرمت  ؟معنيَّ  غري   

إٰىل . فاالواحد بالنوع معنيَّ   ، وألنَّ معنيَّ  حتياج الواحد بالشخص 

 الواحد بالشخص.   املحلِّ الواحد بالنوع ال يوجب تعنيُّ  املحلِّ 

ز بعد احلصول يف غريه حيِّ   احلصول يف   االنتقال بمعنٰى   ي أقول: نف

 ال يمكن أنْ اقل  الع   نَّ إ بيان، ف إىلٰ  تاج من األحياز عن األعراض ال حي 

أنْ   له فضًال يتخيَّ  االنتقال عنها   ي هو نف عيه. واملطلوب هاهنا  يدَّ   عن 

حملٍّ  يف  احلصول  احلصول   بمعنٰى  حملٍّ ]]  ١٧٨  /[[ص  بعد  غري    يف 

  .صًال أ ذلك ض ل . وهو مل يتعرَّ ذلك املحلِّ 

احلجَّ  من  أورده  مزيَّ وما  عليهة  والربهان  ذكره.  بام    نَّ أ   ف 

  بام حيلُّ إالَّ   شخيصه الوجودق  ال يتحقَّ   الذيجود  ملوالعرض هو ا

املحت واليشء  الشخيصفيه.  وجوده  يف  علَّ   اج  أنْ إٰىل  يمكن  ال    ة 

علَّ  إٰىل  ألنَّ حيتاج  مبهمة،  مبهم   ة  هو  حيث  من  يكون  ال  املبهم 

اخلارج،  موجوداً  موجوداً   يف  يكون  ال  اخل  وما  يفيد يف  ال  ارج 

اخل  وجوداً  فرايف  بالبدهية.  إالعرج  يتحقَّ ذن  ض  وجال    إالَّ وده  ق 

يتحقَّ   بمحلٍّ  الشخيص بعينه  وجوده  به  بتبدُّ   ق  ذلك  ويبطل  له 

 الوجود، ولذلك يمتنع انتقاله عنه. 

حيث  أمَّ  من  غريه  إٰىل  الوجود  غري  صفة  يف  املحتاج  اليشء  ا 

الغطبي ذلك  التحعة  يف  املحتاج  كاجلسم  إٰىل  يُّ ري،  الوجود  يف  ال  ز 

فحيِّ  بعينه،  ال  يمتز  ح  أنْ   ع نال  من  حيِّ   زيِّ ينتقل  إٰىل  آخر  بعينه  ز 

 مكان الواحد ز، وهكذا إذا تعنيَّ معنٰى احليِّ   ل يفز األوَّ احليِّ   ييساو

إٰىل أحد    بالنوع كان الواحد بالشخص من مجلة ذلك النوع حمتاجاً 

حيِّ أجزا ذلء  بعينهز  ال  النوع  أم  ،ك  حيِّ ولذلك  إٰىل  انتقاله  ز  كن 

الالوج  وأيضاً   ر.آخ سبب  يصشخود  من  مموج   احلاصل  عه ود 

أزمنة خمتلفة،  يمكن أنْ  كاهليوٰىل املحتاجة    ختتلف رشائطه بحسب 

تشخص اهليوٰىل    نَّ إ[ف ،إٰىل صورة ال بعينها، وذلك غري ما نحن فيه

يتبدَّ  وال  الصورة،  أشخاص  املعل  ذلك  نيَّ العرض  يكون  ال   

 ]. هل حملِّ تبدُّ  العرض عند

 :مني لِّ ملتكاق افض ممتنع باتِّ عرعرض بالقيام ال :ةمسأل قال:

املتكلِّ اتَّ  قيامفق  امتناع  عٰىل  خالفاً   مون  بالعرض،    العرض 

أنَّ   ر.للفالسفة ومعم إٰىل اجلوهر،   ه ال بدَّ لنا:  من االنتهاء باآلخرة 

  ل، فالكلُّ وهو األص  ،له  اجلوهر تبعاً   ز يف حيِّ   يكون الكلُّ   وحينئذٍ 

ة وخيالفه يف  يَّ للونرك البياض يف اشاواد يلسا  وا بأنَّ تجُّ واح .قائم به

غري  السواديَّ  االشرتاك  به  وما  فاللونيَّ ة،  االمتياز،  به  صفة  ما  ة 

للسواديَّ  ألنَّ مغايرة  موجودان،  ومها  هبا.  قائمة  بني ة  واسطة  ال    ه 

ة. واديَّ ة عرض قائم بالس ، فاللونيَّ جود والعدمالو]]  ١٧٩[[ص  /

ا  وأيضاً  العرض    حلِّ امل  يف  حاال�   لعرضفكون  نفس   ونفسليس 

لصحَّ حلِّ امل أنْ ،  احليُ   ة  ذلك  عن  الذهول  مع  وليس   .لولعقال 

بذلك  ، ألنَّ اعدمي�   أمراً   أيضاً  قائمة  صفة  فهو  الالحلول،  نقيض  ه 

نا أعراض ال هناية ل. فهاهوَّ العرض. ثّم الكالم فيه كالكالم يف األ

يقو كلُّ هلا،  باآلخ  واحدٍ   م  عر.  منها  اجلواب  بمهو  مات دَّ قنهام 

 ها.قريرم تتقدَّ 

عٰىل امتناع    يدلُّ   أقول: وجوب االنتهاء إٰىل ما يقوم باجلوهر ال

والقائل   باجلوهر.  األخري  البعض  وقيام  بالبعض  البعض  قيام 

يكون    ال يمكن أنْ االنتهاء    بأنَّ   مكان قيام العرض بالعرض مقرٌّ إب

إنَّ    إىلٰ إالَّ  أ   التوسيط هليف    ام اخلالفاجلوهر،  ال؟ وهو مل  م  يمكن 

ليس    .لذلك  ضرَّ يتع بذلك  القائلني  احتجاج  يف  أورده  وما 

ال  ألنَّ   ،يحبصح ما  والصفة  األعراض،  مقام  فيها  الصفات  أقام  ه 

عض ه، وقيام ب يف غريد إالَّ وجَ  مع غريه، والعرض ما ال يُ ل إالَّ عقَ يُ 

قيا يوجب  ال  ببعض  ببعضالصفات  األعراض  بعض  ا أمَّ   .م 

للفجة  اللونيَّ  جزاديَّ سو نس  وهو  منة،  السواديَّ مفه  ء  ألنَّ وم    ة، 

البرص،   يقبض  لون  أحقُّ السواد  موصوفاً   بأنْ   واللون  . يكون 

قابضاً  أحقُّ   وكونه  صفةً   بأنْ   للبرص  يكون  يكون  ال  واجلنس   ،

يف   ال� كون العرض حا . وأيضاً لكلِّ  اجلزء بابالنوع، وال قائامً  عرضاً 

 يتسلسل، بل  وال،  العقل، كام مرَّ   يف  إالَّ   وجود هلا  ، واله إضافةحملِّ 

االعتبار عن  العقل  وقوف  عند  ويقف  نقيضاً ك.  احللول   ون 

بيَّ  كام  احللول،  وجود  يقتيض  ال  مراراً نَّللالحلول  وحوالة    .اه 

مرَّ  ما  عٰىل  هاهنا   اجلواب  مفيد  والقائلوغري  كلُّ .  يقولون:  به   ن 

حيلُّ  ينَّ إف  يف حملٍّ   عرض  والرسملحلِّ   صفة  فيده  جته،  احلركة  عة  عل 

يُ ةً رسيع ال للجسم، وَص ، وال  للحركة  هبا، فهو عرض  ف اجلسم 

فيه، والنقطة فصل    فوحدة العرض حتلُّ   كانت عرضاً   والوحدة إنْ 

 ال للجسم. للخطِّ 

  : شاعرة فاق األ تنع باتِّ بقاء العرض مم   : مسألة   قال: ]]  ١٨٠[[ص  / 

األشاتَّ  بفقت  امتناع  عٰىل  العراعرة  ألنَّ قاء  صفالبق  ض،  ، ةاء 

بقٰى  ل الع  ولو  بالعرضرض  العرض  قيام  بقاء   ه لو صحَّ وألنَّ   .زم 

 ، وإالَّ عدمه بعد البقاء ال يكون واجباً   المتنع عدمه، ألنَّ   العرض

اإل من  اليشء  الذايتالنقلب  الذايت  مكان  االمتناع  يكون إٰىل  بل   ،  
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إمَّ   .جائزاً  أمَّ يو عدمأ   يوجود  اوله سبب وهو  ا مَّ إف  يودا الوج. 

يقال:  ب  وجَ امل طريان   . وهو حمال، ألنَّ ه يفنٰى لطريان الضدِّ إنَّ كام 

املحلِّ   الضدِّ  بعدم الضدِّ   عٰىل  فلو عُ األوَّ   مرشوط  ل ذلك لِّ ل عنه، 

يقال:  العدم به لزم الدور. وأمَّ  يُ اهللا  ا املختار كام  مه. وهو  دِ عتعاٰىل 

و مل أ نه أمر  ع  د صدركون ق ي  ا أنْ عدام إمَّ م عند اإلدِ املع  حمال، ألنَّ 

فيصد وجود  نْ إر،  أمر  حتصيل  يف  فتأثريه  أمر  عنه  فهذا يصدر   ،

القادر   مل يصدر عنه أثر فهو حمال، ألنَّ   وإنْ  .ال إعدامًا   إجياداً يكون  

بدَّ  وأمَّ   ال  أثر.  من  العدميُّ له  رشطال  يينتف  نْ أف  ا  لكن  نتفاء  ه، 

يف عدم  لكالمكاه ة عدمكيفيَّ  والكالم يف .ٍق رشطه اجلوهر، وهو با

فلا صحَّ أنَّ ثبت  عرض.  لو  عدمه  ه  المتنع  يُ لكنَّ  ،بقاؤه  قد  م،  عدَ ه 

 ع بقاؤه.فيمتن

نُ فقيل: عٰىل األوَّ  أنَّ سلِّ ل ال    مَ ـمناه لكن لِ البقاء عرض. سلَّ   م 

ال جيوز    مَ ين فلِ وعٰىل الثا  ؟ ال جيوز قيام مثل هذا العرض بالعرض

عد  أنْ  بقائهجيب  بعد  معنيَّ   مه  زمان    كان   عندكم  ألنَّ   وهذا  ؟يف 

الجائ األوَّ ز  الزمان  يف  ممتنعاً وجود  انقلب  ثّم  الث  ل  الزمان  . اينيف 

إٰىل زمان يصري فيه ممتنع    يينته  ثمّ   كثريةً   يبقٰى أزمنةً   ال جيوز أنْ   مَ فلِ 

من له    ه ال بدَّ منا أنَّ سلَّ    لسبب.الَّ ال يبقٰى إ  وحينئذٍ   ؟ الوجود بعينه

تكون    أنْ   هوو  ،طالنتفاء الرش  يتفين  نْ أ  ال جيوز  مَ ـلِ   سبب، لكن

عها يفنٰى األعراض الباقية مرشوطة بأعراض ال تبقٰى. فعند انقطا

 االستقراء الذي ال يفيد ، وال يبقٰى يف دفع هذا االحتامل إالَّ يالباق 

 . الظنَّ إالَّ 

احتجُّ  جثّم  عٰىل  بقائهاوا  الوجودبأهنَّ   واز  ممكنة  كانت  يف    ا 

، إذ لو جاز اينالث  فيكون كذلك يف]]  ١٨١  [[ص، /لوَّ مان األالز

ينقلب  آخر جلاز أنْ   يف زمانٍ  ممتنعاً   ينقلب املمكن لذاته يف زمانٍ  أنْ 

زمانٍ  يف  زمانٍ   واجباً   املمتنع  أنْ   يف  جيوز  هذا  وعٰىل  يكون    آخر. 

بعينه. وعٰىل   انقلب واجباً بعينه ثّم  العامل قبل وجوده ممتنع الوجود  

 .ع سبحانه وتعاىلٰ نالصا يفدير يلزم نالتقهذا 

يدَّ أ  البرصي  احلسني  أبو  بعض    أنَّ   يعقول:  ببقاء  العلم 

عٰىل   ، وقوله: (طريان الضدِّ يوالبياض رضور األعراض كالسواد 

بعدم الضدِّ   املحلِّ  القائل  ل) دعوٰى جمرَّ األوَّ   مرشوط  يقبلها  دة ال 

ضدِّ   يينتف  الضدَّ   أنَّ ب طريان  بعند  يقه،  الضدِّ ول:  ل   لاألوَّ   عدم 

بطريان  معلَّ  حملِّ   الضدِّ ل  اآلخر  عٰىل  عٰىل  القولني  أحد  وترجيح  ه، 

 حمتاج إٰىل دليل. 

(املعدِ وقو إنْ له:  أمر    م  حتصيل  يف  فتأثريه  أمر  عنه  صدر 

أيضاً يوجود مسلَّ   )  فغري  عنده،  متجدِّ نَّ إم  أمر  تأثريه  يقول:  د،  ه 

األ بل هو  وذلك  معدوم  إجياد  ليس  اام  إعدمر  ما  لدليل موجود، 

وحده دون الثاين؟ بل املمكن إذا حصل معه   ن ممك  لاألوَّ    أنَّ ىلٰ ع

و أ كان    ذلك الطرف، وجوداً   ترجيح أحد الطرفني وجب حصول

وإالَّ عدماً  متساوي،  الطرفان  كان  ملا  ماهيَّ   ي  إٰىل  وقوله: النسبة  ته. 

قابل  هر  جلوا  نَّ إنحصار الرشائط فيه، فتاج إٰىل ا(رشطه اجلوهر) حم

ورللعرض   فاعلبَّ فقط،  حيتاج  إىلٰ ام  فه  آخر،  رشط  وجود   نَّ إ 

األرض وجه  إلضاءة  فاعلة  املحاذاة،  الشمس  إنْ هنَّ إف  ،ورشطه    ا 

ميض غري  األرض  وجه  صار  وإنْ زالت  والفاعل    ء  القابل  كان 

 الكالم ظاهر. يوباق  .موجودين

 :قافني باالتِّ يف حملِّ   حيلُّ ض الواحد الالعر :مسألة قال:

أبا هاشم ني، إالَّ يف حملَّ   لُّ ال حيلعرض الواحد  ا   نَّ عٰىل أفقوا  اتَّ   

قال:نَّ إف حالٌّ   ه  واحد  عرض  أنَّ حملَّ يف    التأليف  عٰىل  ووافقنا  ه  ني. 

بأكثر من قيامه  قدماء  حملَّ ]]  ١٨٢/[[ص    يستحيل  ني. ومجع من 

ني، كاجلوار قائم بمحلَّ   ة عرض واحدضافاإل  الفالسفة زعموا أنَّ 

هذا املحّل عني يف    الُّ احل  يكون  أنْ  العقل  و جاز يفقرب. لنا: لوال

و احلاصل  يكون احلاصل يف ذلك املكان ه  جلاز أنْ ،  يف ذلك  احلالِّ 

حاصالً  الواحد  اجلسم  فيكون  املكان،  هذا  املكانني  يف  ه  وألنَّ   .يف 

ق. وإحالة صعوبة البه بالفروافق عٰىل امتناع احللول يف الثالثة فنط

 حال. ا املم هذالتزا ر أوٰىل مناملختا  الفاعليك عىلٰ التفك

يُ  الواحد حاال� فهَ أقول:  العرض  حملَّ   م من كون  معنيان:  يف  ني 

يف اآلخر.   هو بعينه حالٌّ   يف حملٍّ   العرض الواحد احلالَّ   أنَّ   أحدمها

عهام ارا باجتاميف جمموع شيئني ص  العرض الواحد حالٌّ   أنَّ   والثاين

وله  واحداً   حمال�  باطألوَّ ا.  ال  ل  فبامل  قاله،  ق نَّ إ  اه    عىلٰ   لعرضاس 

يمتنع اجتامع    ذلك لقيل:  اجلسم املمتنع كونه يف مكانني. ولو صحَّ 

حملٍّ عر يف  كام  واحدٍ   ضني  واحلياة،  والتأليف  واحلركة  كالسواد   ،

ممَّ  وهو  واحد.  مكان  يف  جسمني  اجتامع  يدفعهامتنع  ال  أحد.   ا 

لقيل: يمتنع    صحَّ   [ولو قيا   حملٍّ ع عرضني يفاجتامذلك   ساً واحد 

امعىلٰ  مكانٍ اجل  تناع  يف  األعراض    ،واحدٍ   سمني  اجتامع  لكن 

كاواحدٍ   الكثرية يف حملٍّ  ممَّ ،  واحلياة،  والتأليف  ا ال  لسواد واحلركة 

العرض حمتاج يف وجوده إٰىل   يدفعه أحد]. والدليل عٰىل بطالنه أنَّ 

هو   املحلِّ  يف   الذي  حلوله  أمكن  ولو  حمفيه.  ثبت  لَّ   ه استغناؤني 

اهام  من  حدٍ وا  بكلِّ  حمتاجاً   آلخر،عن  كلِّ   فيكون  منهام    واحدٍ   إٰىل 

يُ   ، وهو باطل.عنه معاً   ومستغنياً  ة عٰىل امتناعه.  م حجَّ قِ والثاين، مل 
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ٰىل أجزاء إمنقسم    والفالسفة يقولون بقيام العرض الواحد بمحلٍّ 

كال بالعرشكثرية،  الواحدةوحدة  األضالعبمجمووالتثليث    ،ة   ع 

املحيطة  الثالث وأبو  متجزِّ بنية  ياة  واحل  ،بسطحة  أعضاء.  إٰىل  ئة 

إنَّ  بجوهرينهاشم  واحد  تأليف  بقيام  قال  ألنَّ ام  انفكاك   ،  عدم 

إٰىل علَّ املؤلَّ   واحدٍ   ة، ولو قام بكلِّ ف منهام دون املتجاوزين حيتاج 

العلَّ  تلك  يمنهام  مل  انفتعذَّ ة  بقيامر  يقل  ومل  بامكاكهام،  فوق   ه 

ألاالث ق التألي  نَّ نني،  لو  مف  ثّم  بثال  ثالً ام  جواهر،  واحد أُ ثة  زيل 

ال انعدام  وجب  بالباقني،  االجتامع  من  حملِّ منهام  النعدام  ه. تأليف 

فني، وذلك بخالف ما عليه  مؤلَّ ]]  ١٨٣/[[ص    الباقيان  ٰى فال يبق

 الوجود.

قيام إبطال  بعد  الو  قوله  بمحلَّ العرض  جواب  احد  يف    أيب ني 

يلصق    ختار بأنْ عل املالفاٰىل  كيك عالتف  صعوبة  إحالة  شم: (إنَّ ها

الواح العرض  حلول  جواز  التزام  من  أوٰىل  باآلخر)  يف أحدمها  د 

 ني. حملَّ 

*   *   * 

ل (قواعد العقائد)    ): هـ ٦٧٢ين الطويس (ت  نصري الدِّ   / نقد املحصَّ

قائممَّ إاملمكن  ]]  ٤٣٨[[ص   وهو  ا  قائمأ   ،اجلوهر  بذاته   و 

 . رضالع وهو بغريه

  د قائامً وَج يُ  ا أنْ ت فإمَّ د من املمكناَج ويُ  ام كلُّ ]] ٤٣٩[ص [/

بغريه كاحلركة، وهو   ئامً د قاوجَ و يُ أ   .نسان، وهو اجلوهربذاته كاإل

ويُ  حاال� سمَّ العرض.  العرض  حمال�   ٰى  الغري  واحلكامء وذلك   .

 ،نا نسة لبدن اإلنسانيَّ ه، كاإللقوام حملِّ   كان سبباً   يقولون: احلال إنْ 

ك، كالبياض يف اجلسم،  مل يكن كذل  وإنْ   .ةً ادَّ ه م، وحملُّ صورةً كان  

 ه موضوعه.، وحملُّ كان عرضاً 

كلُّ  عندهم  كان  م  واجلوهر  سواء  موضوع،  يف  يكون  ال  ا 

مادَّ أ ،  صورةً  مركَّ أ ،  ةً و  عندهم،    باً و  اجلسم  وهو  غري أ منهام،  و 

وأمَّ  املذلك.  عند  مؤمني  تكلِّ ا  أجزاء  لَّ فاجلسم  من  ٰى،  تتجزَّ ال  ف 

كلَّ يُ  الفرد  زءج  سّمون  باجلوهر  األشعريَّ   .منها  عند  من وتأليفه  ة 

إمَّ جوهرين فصاعداً  املعتزلة  وعند  من  .  وإمَّ ا  من أربعة جواهر،  ا 

، لكون اجلسم عندهم هو الطويل العريض  ثامنية جواهر فصاعداً 

  لوجود. يم ممتنع اواجلوهر الفرد عند احلك .العميق

*   *   * 

 ): هـ٦٧٢ت (ويس الط يننصري الدِّ  اد/عتقاال جتريد

 : يف اجلواهر :لالفصل األوَّ  ]]١٤٣[[ص 

أو ال ،  ع وهو العرضيف املوضو  يكون موجوداً   ا أنْ املمكن إمَّ 

أو يف ذاته  ، يف ذاته وفعله وهو العقل ا مفارقإمَّ  وهو وهو اجلوهر.

النفس فإمَّ ،  وهو  مقارن.  أنْ أو  املادَّ   حمال�   يكون   ا    حاال� أو  ،  ةوهو 

 واملوضوع واملحلُّ   جلسم.ب منهام وهو ايرتكَّ ما    وأ ،  ةوهو الصور 

وجوداً  عدماً   يتعاكسان  العمومأو  يف  ]]  ١٤٤[[ص  /  ، 

احلالُّ ،  واخلصوص والعرض    والعرض.  وكذا  املوضوع  وبني 

 .اجزئي�  واحلالِّ  ويصدق العرض عٰىل املحلِّ ، مباينة

 : تهام]سني ملا حتا جنليس وهر والعرض[اجل

والعاجلوهريَّ و ثواينرضيَّ ة  من  نسبة  ف  لتوقُّ ،  املعقوالت  ة 

عىلٰ  باألولويَّ ،  الوسط  أحدمها  األنواع  واملعقول ،  ةواختالف 

 كه عريض.اشرتا

 :بني اجلواهر] [نفي التضادِّ 

واملعقول من  ،  وال بينها وبني عرضها،  بني اجلواهر  وال تضادَّ 

 آخر.  رعض باعتبا البىلٰ ع التضادُّ ق لَ طقد يُ و، الفناء العدم

 :]واحلالُّ  حلُّ [امل

املحلِّ و التامثل الَّ إ  زم وحدة احلالِّ ال تستل  وحدة  بخالف  ،   مع 

،  نقسام فغري مستلزم يف الطرفني ا اال وأمَّ   ]]١٤٥[[ص  /   العكس.

 ط. متوسِّ  ٰىل حملٍّ إ  وقد يفتقر احلالُّ ،  صات واملوضوع من مجلة املشخَّ 

 : ء]زَّ لذي ال يتجا[نفي اجلزء 

يوج  وال ال  لوضعي  باالستقاللتجزَّ ود  امل،  ء  ،  طتوسِّ حلجب 

ب من ثالثة أو من أربعة عٰىل  وضوعني عٰىل طريف املركَّ وحلركة امل

احلسُّ ويلزم،  التبادل يشهد  ما  من  هم  وسكون    كالتفكُّ   بكذبه 

 وانتفاء الدائرة.  كاملتحرِّ 

التَّ  باعتبار  باملنقسم  قائم  عرض  ال  واحلركة  ،  ناهيوالنقطة 

يف  وجود مطلقاً ي  الو  ،احلالِّ   هلا  نفيها  حتقُّ واآل،  لزم  ال  له  ن  ق 

ء مل تكن موجودة، والقائل  خارجاً  بت احلركة ممَّا ال يتجزَّ ، ولو تركَّ

يلزمه    بعدم األجزاء  م    - تناهي  تقدَّ ما    ]] ١٤٦[[ص  /  :-مع 

، التناسب ىلٰ إويفتقر يف التعميم ، ا يتناهٰى ف ممَّ النقض بوجود املؤلَّ 

ملتناهية يف ال تقطع املسافة ا  وأنْ ،  يطبال  وق الرسيععدم حل     ويلزم

 الطفرة والتداخل.  والرضورة قضت ببطالن، ناهزمان مت

ُحت  واحد منهام   طباع كلِّ   ة تساوياثنينيَّ   ثدِ والقسمة بأنواعها 

املجموع االمتناع ،  طباع  يقتيض  ال  لعارض  االنفكاك  وامتناع 

أنَّ د ثفق  ،الذايت ٰىل إقسام  النبل ايق   صلد متَّ واحء  سم يشاجل  بت 

 ما ال يتناهٰى. 
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 :]نفي اهليوىلٰ [

مادَّ   وال ثبوت  ذلك  اجلسميقتيض  سوٰى  الستحالة  ،  ة 

 تناهٰى. ووجود ما ال ي، التسلسل

 :][إثبات املكان للجسم

مكان   ولكلِّ  أقرب    جسم  عٰىل  اخلروج  عند  يطلبه  طبيعي 

تعدَّ   ]] ١٤٧[[ص  / ،  ق رُ الطُّ  املركَّ و ،  تفىٰ ان  دفلو  مك مكان  ان  ب 

 . ي منه الكرة والطبيع ، وكذا الشكل ،  فق وجوده فيه أو ما اتَّ  ،ب لغال ا

 :]ة املكان[ماهيَّ 

واعلم  ،  مارات تساعد عليهاأل  فإنَّ ،  ل البعدواملعقول من األوَّ 

منه  نَّ أ  للامدَّ   :البعد  مساويهمالق  ويامنع  اجلسم  يف  احلال  وهو  ،  ة 

مف  حتلُّ ومنه:  بجملتم  األجسا  هفي  ارق،  وويالقيها  لها  يداخها 

املتمكّ   بحيث بعد  عٰىل  ويتَّ ينطبق  بهن  خللوِّ وال  ،  حد  عن امتناع  ه 

سطحاً ،  ةاملادَّ  املكان  كان  األحكاملتضادَّ   ولو  املكان  ت  يعّم  ،  ومل 

من شاغل، وإالَّ   عليه اخللوُّ   ]] وهذا املكان ال يصحُّ ١٤٨[[ص  /

معاوق أقّل  فرضعند  - اوق حركة عديمهلساوت حركة ذي املع

 . - نيهامزما نسبةب

ا االمتداد  اإل   حلاصلواجلهة: طرف  مأخذ  وليست  ،  شارةيف 

للحصول ،  وهي من ذوات األوضاع املقصودة باحلركة،  منقسمة

وسفل،  وباإلشارة  يهاف فوق  منها  غري  ،  والطبيعي  عدامها  وما 

 . متناهٍ 

 : ام يف األجس :الفصل الثاين ]]١٤٩[[ص /

قسام وعفلكيَّ :  نوهي:  فالكالفلكيَّ   امَّ أ ،  ةنرصيَّ ة  منها:  ّليَّ ة:  ة 

  ثمّ ،  وحتته فلك الثوابت  ،مكوكب حميط باجلميعواحد غري    ،تسعة

أُ عىلٰ   وتشتمل  ،ارة السبعةأفالك الكواكب السيَّ  ر تداوير َخ  أفالك 

 واملجموع أربعة وعرشون.  ،وخارجة املراكز

عىلٰ   ]]١٥٠[[ص  / متحّرية:  وتشتمل  ون،  سبعة   فيِّ وألف 

ة ات الفعليَّ الية من الكيفيَّ بسائط خ والكلُّ  ،ابتوث اً كبوعرشين كو

 افة. ا شفَّ ولوازمه، ةاالنفعاليَّ و

 :[العنارص البسيطة] ]]١٥١[[ص /

فأروأمَّ  البسيطة  العنارص  واملاء،    بعة:ا  واهلواء،  النار،  كرة  

الكيفيَّ او  واألرض. مزاوجات  من  عددها  ة الفعليَّ   تاستفيد 

و  ىلٰ إب  قلتنا  منه  وكلٌّ ،  ةليَّ نفعااالو بواسطإاملالصق  الغري  أو ٰىل  ة 

 بوسائط. 

حارَّ فا  ]]١٥٢[[ص  / يابسةلنار:  شفَّ ة،  متحرِّ ،  كة  افة، 

إليها.ركَّ ة عٰىل إحالة املة، هلا طبقة واحدة، وقوَّ بالتبعيَّ  واهلواء:   ب 

شفَّ حارٌّ  رطب،  طبقات.،  أربع  له  با  اف،  رطب، واملاء:  رد، 

حميطفافَّ ش األبثالثة    ،  واحدةله    رض،أرباع  واألرض:    .طبقة 

 . ثالث طبقاتافة، هلا كنة يف الوسط، شفَّ باردة، يابسة، سا

 :]بات[املركَّ 

املركَّ وأمَّ  أسطقساهتاا  األربعة  فهذه  عند  ،  بات:  حادثة  وهي 

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

وحتصيفيَّ ك كيفيَّ تها،  الل  يف  متشاهبة  متوسِّ كلِّ ة  املزطة،  هي:  ، اج، 

البسائط. ختتلف األمزجة يف اإلعدادثمّ   مع حفظ صور  بحسب     

وبعدها   االعتدالقرهبا  الشخص،  من  بحسب  تناهيها  عدم  ، مع 

 وهي: تسعة.  راط وتفريط.إف نوع طرفاً  كان لكلِّ  وإنْ 

 :أحكام األجسام  ةيف بقيَّ  :الفصل الثالث ]]١٥٣[[ص /

اوتشرت وجك  يف  األجسام  اتِّ لوج،  هيلتناوب  ما    صافوب 

ضدّ  له  مقافرض  عند  به  نقصانه  ه  فرض  مع  بمثله،  ، عنهيسته 

مع وجوب  ،  بني ضلعي الزاوية، وما اشتمال عليهوحلفظ النسبة  

 .صاف الثاين بهاتِّ 

احلدِّ واحتِّ  يدلُّ   اد  فيه  القسمة  الوحدة  وانتفاء  ة  والرضور،  عٰىل 

ب خلوِّ   ]]١٥٤[[ص  /  ،بقائهاقضت  عوجيوز  الها  ات  كيفيَّ ن 

وجيوز رؤيتها برشط الضوء    ،ة، واملشمومة كاهلواءملرئيَّ ملذوقة، واا

 ون، وهو رضوري.اللَّ و

كلُّ  جزئيَّ واألجسام  من  انفكاكها  لعدم  حادثة،  متناهية  ها  ات 

  -   احلركة والسكون، وكلٌّ منهام حادث   ا ال ختلو عنفإهنَّ ،  حادثة

 .-وهو ظاهر 

جزئيَّ   اوأمَّ  ي  فألنَّ ،  اماهتتناهي  ال  ما  حما وجود  ،  لتناهٰى 

كلِّ ،  للتطبيق املتقابلتنيحاد  ولوصف  باإلضافتني  وجيب ،  ث 

املتَّصف كذلك    -بإحدامها    زيادة  هو  حيث  املتَّصف   -من  عٰىل 

الناق فينقطع  أيضاً ص  باألُخرٰى،  قضت  ،  والزائد  والرضورة 

 امَّ ـلو،  ألجسام حادثةاف،  اهيةمن حوادث متن  بحدوث ما ال ينفكُّ 

 ا ثبت حدوثها.  هبالَّ إض استحال قيام األعرا

اختصَّ  قبله  واحلدوث  وقت  ال  إذ  ُيرجِّ   ،بوقته،  ح واملختار 

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

 .- وقد سبق حتقيقه -ستدعي الزمان ت

الرابع   ]]١٥٥[[ص  / اجلو  :الفصل  املجيف  [ارَّ اهر   لعقلدة 

 :]ال عَّ الف
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  وجوده مدخولة   ةوأدلَّ ،  دليل عٰىل امتناعهفلم يثبت    ا العقلأمَّ 

حق وال سبق ملرشوط بالالَّ ،  نحد ال يصدر عنه أمرا كقوهلم: الوا

حية التأثري عنه، ألنَّ املؤثِّر  يف تأثريه أو وجوده، وإالَّ ملا انتفت صال

استدوقوهلم،  خمتار  -هاهنا    - توجا:  احلركة  ارة  دة  إلراب 

للتشبُّ ا بالكاملستلزمة  طلبه  إذ  ًة    -احلاصل    مل،  قوَّ أو    - فعالً 

ٰىل دوام ما أوجبنا فه علتوقُّ ،  مكن حماليوجب االنقطاع، و غري امل

املنازعة  ]] مع  ١٥٦[[ص  /،  حرص أقسام الطلب  انقطاعه، وعىلٰ 

املحال طلب  امتناع  ال،  يف  عّليَّ وقوهلم:  بني    وإالَّ ياملتضاة    فني، 

 المتناع الذايت. ملنع ا، عفل األقوٰى باألضلِّ ع، أو عُ متنن املألمك

 :][النفس

 ة. حياة بالقوَّ  ل جلسم طبيعي آيل ذيا النفس فهي كامل أوَّ وأمَّ 

 :][مغايرهتا للمزاج

وللمامنعة يف  ،  تحالة الدورالس،  وهي مغايرة ملا هي رشط فيه

 اآلخر. ع ثبوت الن أحدمها مبطول، االقتضاء

 :]دنللب [مغايرهتا

 ل فيه. والتبدُّ  ،شاركة بهوامل، وملا تقع الغفلة عنه

 : ]سد النف[جترُّ 

جمرَّ  جوهر  لتجرُّ ١٥٧  [[ص /،  د وهي  عارضه]]  وعدم  ،  اد 

املقارنات عنهوقوَّ ،  انقسامه ما تعجز  ها وحلصول عارض،  هتا عٰىل 

حمال� إبالنسبة   يعقل  ما  العارض استغنا  والستلزام،  عًا منقط  ٰىل  ء 

 . الضدِّ  وحلصول، ةوالنتفاء التبعيَّ ، عروضامل استغناء

 : ]حدهتا نوعاً [و

حتت   وحدهتا  واحدٍ   حدٍّ ودخوهلا  اختالف  و،  يقتيض 

 قتيض اختالفها.العوارض ال ي

 :][حدوث النفس

حادثة قولنا،  وهي  عٰىل  ظاهر  لو  وعىلٰ ،  وهو  اخلصم:  قول   

أزليَّ  اجكانت  لزم  الضة  بطال  يندَّ تامع  ثبأو  ما  ثبوت  تن  ما   أو 

 . عيمتن

 :][أحكام النفس]] ١٥٨[[ص /

وال تصري مبدأ  ،  بفنائه  فنٰى وال تُ ،  ن عٰىل التساويهي مع البدو

 لناه من التعادل.ما أصَّ   لبطلوإالَّ ، ة آلخرصور

 : لها وإدراكها][تعقُّ 

وُتدرَ  بذاهتا  باآلالتوُتعَقل  املختلك  بني  لالمتياز   -فني  ، 

 إسناد.  من غري  -وضعًا 

 :]نفس[قوٰى ال

وهي  غريها،  هبا  تشارك  قوٰى  وا:  وللنفس  لنامية  الغاذية 

اإلدراك  خرٰى وأُ ،  دةواملولِّ  هبا  حيصل  أو إمَّ   أخّص  للجزئي  ا  

والدافعة.  للكيلِّ  واهلاضمة،  واملاسكة،  اجلاذبة،  وقد  ،  فللغاذية: 

هذه األعضاء.  تتضاعف  مغاير    موُّ والن  ]]١٥٩[[ص  /  لبعض 

باطلصوّ وامل،  منللس عندي  األفعال ال،  ةرة  هذه  صدور  ستحالة 

 .ة بسيطة ليس هلا شعور أصالً بة عن قوَّ املحكمة املركَّ 

قوَّ وأمَّ  للا  اإلدراك  قوَّ اللمس،    فمنه:  ،جزئية  منبثَّ وهو  يف  ة  ة 

ويفتقر ، الذوق]] ومنه: ١٦٠[[ص / ده نظر.ويف تعدُّ ، هالبدن كلِّ 

،  . ومنه: الشمُّ دِّ والضلية عن املثل  خلاة ابيَّ عاوبة اللِّ لرط ط اٰىل توسُّ إ

املنإويفتقر   اهلواء  وصول  ذٰىل  (أو)  الرائحة  فعل  اخليشومإي  ، ٰىل 

السمعو يتوقَّ ،  منه:  عوهو   املف  اهلواء  وصول  إٰىل  ٰىل  نضغط 

/[[ص  الصِّ  ويتعلَّق  ١٦١امخ.  البرص،  ومنه:    - ات  بالذَّ   -]] 

  صوله احلدقة، وجيب ح    رثُّ تأ  ىلٰ إفينا    راجعوهو  ،  ونلضوء واللَّ با

رشائطهم  - الشعاع  -  ع  املدرك  فإنْ   ،بخروج  إٰىل  أبرص    انعكس 

 د املرئي.تعدَّ السهمني  قعرض تفرُّ  وإنْ ، وجهه

الق هذه  بنط ١٦٢[[ص  /  وٰى:ومن  بني  ]]  احلاكمة  اسيا 

ما ال   املربسم، و، والشعلة دائرةً الرؤية القطرة خط� ،  املحسوسات

لهحتقُّ  لوياواخل،  ق  املغايل  بنيجوب  والوهم ،  واحلافظابل  الق  رة 

اجلزئيَّ  للمعاين  املركِّ لواملتخيِّ ،  واحلافظة،  ةاملدرك  للصور ة  بة 

 بعضها مع بعض.  واملعاين

*   *   * 

 ): هـ٦٧٦ (ت ق احليلِّ لرسائل التسع/ املحقِّ ا

األُ   ]]٢٨٥[[ص   الفرد  :  وىلٰ املسألة  اجلوهر  عىلٰ يف    والداللة 

 ثبوته. 

التصديق  امَّ ـلاب:  اجلو كان  تعنيَّ بالتصوُّ   قاً مسبو  املراد  ر  بيان   

فنقول:٢٨٦[[ص  /،  باجلوهر يف  ]]  ريب  ذي    ال  اجلسم  وجود 

، لكن هل اً يقبل االنفكاك قطع اهذا ملعلوم حس�  الثة. ثمّ اإلبعاد الث

 كون ما منهٰى يال تقبل أجزاؤه االنفكاك حتَّ   ينتهي تفكيكه إٰىل حدٍّ 

 قابل لالنفكاك، أم ا غريمنه  واحد  تناهية كلُّ أجزاء مف اجلسم  تألُّ 

   ؟ة بالقوَّ  يقبل انقسامات ال هناية هلا بالفعل أو

املتكلِّ  باألوَّ قال  التجزئوسمُّ   ،لمون  يقبل  ال  ما  جوهراً وا  ،  ة 

 وأكثر الفالسفة عٰىل الثالث.، ام بالثاينوقال النظَّ 

و  ل كام هحد بالفعفهو وامفروض  جسم    كلَّ   وزعم هؤالء أنَّ 
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احلسِّ  جت  يف  بالقوَّ   فيه  زئةال  قبوله  مع  من  بالفعل  له  هناية  ال  ما  ة 

من املقدار   ه ال ينفكُّ  جسم، ألنَّ إالَّ عندهم حجم  التجزئة. وليس  

 قاطعة عٰىل قائمتني. واألبعاد املت

أنَّ  كلُّ   واعلم  إليه  ذهب  ما  عرس،    إثبات  الفريقني  من  واحد 

 تيار: يق االخوع يف حتقالرش قبل ا نقوللكنَّ

الفالس أ زعم  مركَّ   كلَّ   نَّ فة  مادَّ حجم  من  وأنَّ ب  وصورة،   ة 

  حدِّ   الصورة ليست داخلة يف  ، ثمّ ة حمسوسةالصورة هبا تصري املادَّ 

 تعاظمت الصور.  إنْ ة وبل الصورة اجلسميَّ ة. فهي تقذات املادَّ 

أنَّ واملتكلِّ  ة الزمة  يَّ مجوهر له قدر من احلج  كلَّ   مون يزعمون 

ة ال أصغر منها، ، وتلك احلجميَّ اتي� ذا  ند وجوده لزوماً ع  تههريَّ جلو

 ر يقوم باجلسم.ء ال ملقدا بانضامم األجزاالتعاظم ليس إالَّ  وأنَّ 

الفالس أنَّ وزعم  ااالتِّ   فة  ارتفاع  املتالقيصال  بني  ات ملفاصل 

 بداية لآلخر. واحدٍ  بحيث تعود هناية كلِّ 

ا٢٨٧[[ص  / وقال  باسمملتكلِّ ]]  قد  ذ تحالة  ون  بل  لك، 

يُ    تضابط فإنْ قينيلمتالض ليعر   وإالَّ   كه احلسُّ درِ اختلفا بعارض 

 .ال التحاماً  اخالً  كان تدأدرك العقل بقاء املفاصل، وإالَّ 

كون   مون منتاره املتكلِّ فت هذا فنقول: األقرب ما اخوإذا عر

ر  فال يقبل أصغال يكون أصغر منه    اجلوهر يف صغر املقدار إٰىل حدِّ 

ة ة حجميَّ ة اجلوهريَّ ه لو قبلت املادَّ أنَّ ليه  لدليل عالقدر، واذلك    من

لزم منه  ، وي حادّ زائدة عن حجمها مل يكن قدر أوٰىل من أعظم وال

يف األرض  صورة  ذرَّ مادَّ   وجود  لة  وكذا  منها،  أصغر  ة  قبلت  و 

 واجلبال  ة البحارٰى تعود مادَّ ة حتَّ ة األرض صورة الذرَّ ادَّ لقبلت م

واألديواألو بص مصوَّ   شجارة  الذرِّ ذرَّ ورة  رة  من  العقل  ة  لكن   ،

 ، فمرتكبه معاند عقله.ظاهراً  يأبٰى ذلك إباءً 

لكلِّ  أوجب  ص مادَّ   وإذا  لذاهتا،  ة  الصور  أصغر  هي  كان ورة 

بانضياف اجلواهر    يكون التعاظم  لزم أنْ ذلك هو اجلوهر الفرد، و

هبا.  وتكثُّ  يقوم  ملقدار  ال  عىلٰ الَّ إ  ليسل  صااالتِّ   وأنَّ رها،  التامس     

أنَّ اال  وجه ملعنٰى  ال  ملعنٰى لتحام  بل  مشرتك،  جزء  بينهام  يصري  ه 

 . بالتأليفٰى اقتٰىض االلتحام، وهو املسمَّ 

بالفع واحد  اجلسم  احلسِّ وقوهلم:  يف  هو  كام  ف  ل    إنْ مشكل، 

ألمر قة يف نفس اكانت متحقِّ   ك مفاصلة وإنْ درِ ال يُ   احلسَّ   عنوا أنَّ 

م أنَّ كان  وإنْ ل،  عقوفهذا  يزعمون  واحد  يفه  وا  األمر  فهو   ،نفس 

متضادَّ  عرضان  به  قام  لو  بام  فإنَّ يشكل  غري    حملَّ   ان،  منهام  واحد 

قبل ورود    لك املحّل ه ينقسم عند ذلك بالفعل، فذخر، وأنَّ اآل  حملِّ 

إ قه بقيام العرض به، لكن قيام كان حتقُّ   قاً مل يكن متحقِّ   نْ العرض 

ه، وهو حملَّ   ماً مقوِّ   لعرض لكان ا، وإالَّ هقحتقُّ   عرض موقوف عىلٰ ال

 . قبل قيام العرض به كان منقسامً  قاً حمال. وإذا كان متحقِّ 

يُ ٢٨٨[[ص  / وال  قوهلفلتَ ]]  إٰىل  القسمة  ت  هي  هذه  م: 

ألنَّ الومهية   نمنعها،  ال  يقاونحن  وق ه  يصدق  قد  الوهم  د  ل: 

ا بتغاير  جيزم  العقل  هنا  لكن  وال  ملحلَّ يكذب،  باني،  لقسمة  نعني 

أ فيل  هذا،  إالَّ  منقسامً   نْ زم  وإنْ وعقالً   احس�   يكون  متَّ   ،  ،  صالً كان 

ام  ية، فإهنَّ  عٰىل زاوني امللتقينيصال ال يمنع القسمة، كاخلطَّ االتِّ   فإنَّ 

 صلني. كانا متَّ  ، وإنْ منقسامن فعالً 

لو انقسم كلُّ النقسام بأنَّ عٰىل عدم ا  أيضاً   ونحتجُّ  ة بالقوَّ   جم ح   ه 

  كذلك بالفعل، لكن التايل باطل. امه  انقس ال هناية له لزم  اً قسام ان 

املالزمة فألنَّ أمَّ  إمَّ ا  اثنان، لكان األوسط  اكتنف اجلوهر  لو  ا ه 

ما القٰى اآلخر،واحد    كلَّ   مالقياً  بعني  من   منهام  ويلزم  أو بغريه، 

ومن  األوَّ  االنقسام  عدم  بالفعل،ل  األوسط  انقسام    وكلُّ   الثاين 

 ن. يغريب من سط مركَّ الو، فانريقسمني غ

لتحقُّ   ثمّ  بالتامس  متالقيان  منه مها  ويلزم  بالفعل،  التغاير  ق 

كلِّ  قسميه  واحدٍ   انقسام  كلِّ   ،من  يف  البحث  فإنْ ق   وكذا  مل    سم 

قف فهناك و  وإنْ   ،ال هناية هلا بالفعللزم انقسامات    تقف عند حدٍّ 

 رد.اجلوهر الف

وال    ،ةيَّ املالقاة بسطح  سط، ألنَّ م انقسام األوسلِّ ال نُ   :قيل  فإنْ 

سلَّ  املعروض.  انقسام  العوارض  اختالف  من  تغاير يلزم  منا 

لكنَّ املالقاة،  باموضعي  واالنقسام  بنهايتيهام،  متصالن  لفعل  هام 

املامسَّ يرتتَّ  عٰىل  عٰىل  ب  ال  اتِّ االتِّ ة  إذ  املقادصال،  صريورة صال  ير 

و اأطرافها  هذا  وعٰىل  يلزماحدة،  ال  تغاير    إنْ وام  نقساال  لتقدير 

 .سِّ لتامضع امو

بسطحيَّ :  جلوابا املالقاة  إنْ قوله:  السطحان  قلنا:  من    ة،  كانا 

وإنْ  انقسام،  فقد  املالقي  باألوسط   نفس  قام  فقد  عرضني    كانا 

]] بالفعل. ولو قال: ٢٨٩/[[ص    لزم االنقسام أيضاً عرضان، وي

 اً كن واردمه، مل يانقسا  ونسبه  ءاليشزم من اختالف حاالت  ال يل

 ر.ثمِ ة التي ال تُ عباربال صاً وكان ختلُّ 

متَّ  مها  يتحقَّ قوله:  فال  إنْ صالن،  قلنا:  االنقسام،  عنيت    ق 

التامّس باالتِّ  احل  صال  يقرص  وجه  عٰىل  إدرا  سُّ االلتحامي  ك  عن 

وإنْ  لكلِّ   املفاصل  ا  حدٍ وا  كان  هناية  غري  هناية  فهو منها  آلخر 

 ه االنقسام.معق تحقَّ الذي ي لتامسُّ ذا هو ام، وهمسلَّ 
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 ل.فذاك غري حمصَّ  ،اجلسامن واحداً  يصري به ت به شيئاً نيع نْ وإ

صل صال كام لو قام باملتَّ ق مع االتِّ االنقسام يتحقَّ   فألنَّ   الً ا أوَّ أمَّ 

صال مع االنقسام بالفعل  اجتامع االتِّ   وإذا صحَّ  ،ناان متضادَّ عرض

 له. يكن رافعاً مل 

لكانا مع    واحداً ارا  لو صكانا اثنني، ف  نيصلتَّ ملا  فألنَّ   اً انيا ثوأمَّ 

نة وصورهتام هتام املعيَّ مادَّ   يبقيا عٰىل حقيقتهام، بمعنٰى أنَّ   ا أنْ لك إمَّ ذ

املعيَّ  اثنااجلسمية  فهام  باقيتان  واحد،نة  ال  فحينئذٍ   وإنْ   ن  يبقيا   مل 

جس  يلزم ووجود  اجلسمني  ذينك  يعدم  هذا  لكن  غريمها،    اه أبم 

منهام  واحدٍ  عني كلِّ   ءين أنَّ املاقاء ا نعلم عند الت، ألنَّ العقل واحلسُّ 

ق عليهام  طلَ  املالقاة بينهام. نعم قد يُ د إالَّ باقية عٰىل حاهلا، ومل تتجدَّ 

 سان واحد.  يقال: إناسم الواحد بحسب االجتامع، كام

قو  ثمّ  أنْ يلزم عٰىل    لعصفور منه، وأنْ م البحر برشب ا عدَ يُ   هلم 

 هذا ذو حتصيل.  لتزمال يل، وعٰىل األوَّ  دة قطرةث بحر بزياحيد

بع من  والرجوع  يألفونه  ما  إٰىل  اإليراد  هذا  دفع  يف  ذلك  د 

 ة ال يكفي املنصف.االصطالحات اللفظيَّ 

إٰىل غوأمَّ  ه يلزم منه  بالفعل، فألنَّ   ري النهايةا استحالة االنقسام 

بالزمان املاستحالة قطع املسافة اليسري ارة  ها عبطعق   ألنَّ   تطاول،ة 

حم كلِّ عن  /[[ص    زء ج  اذاة  ال٢٩٠منها  ما  وحماذاة  له    ]]  هناية 

  ضعفه.ص بالظفر قد تبنيَّ بالفعل حمال، والتخلُّ 

أيضاً املتكلِّ   واستدلَّ  املحقَّ   بأنَّ   مون  الالكرة  إذا  خط� قة    ا قت 

بمنقسم  فإنْ   مستقيامً  خطٌّ   القته  لكنَّفهو  وإالَّ ،  حمال،  أ ه  أمكن    نْ  

من خطرف  خيرج  الكطَّ يه  مركز  إٰىل  اخلطّ فيكورة،  ان  ذلك  مع    نان 

خثاً مثلَّ  فلو  وتراً ،  القطر  لكان  قطر  له  وكان للحادَّ   رج  تني، 

وتراً  احلادَّ   العمودان  من وتر  أعظم  القائمة  فال  للقائمتني، ووتر  ة 

اخلطوطت حم  كون  إٰىل  مركزها  عن  فال  اخلارجة  متساوية،  يطها 

ي  الق كون املوإذا بطل    ذلك.ا كناهقة، وقد فرضرة حمقَّ تكون الك

 سم.ه غري منقثبت أنَّ  الكرة منقسامً  من

تتحقَّ  يقال: الكرة ال  الفرد، ألنَّ ال  باجلوهر  القول  ا نمنع  ق مع 

ثمّ  قطعاً   ذلك،  موجود  الكرة  بيَّ نقول:  وقد  يلزأنَّ   انَّ،  عدم  ه  مها 

 االنقسام.

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت ين لبحراابن ميثم ا /قواعد املرام

حاال�   نْ أ ا  مَّ إواجلوهر  ]  ]٤٣[[ص   يفملحلِّ   ماً مقوِّ   يكون   ه 

وهو حمال�   الوجود  أو  املادَّ   الصورة،  وهو  مركَّ لذلك  أو  منهام    باً ة، 

 قيتعلَّ   نْ أ ا  مَّ إليس بأحد هذه الثالثة وهو  ، أوَ يوهو اجلسم الطبيع

 ق وهو العقل.علَّ و ال يتأ باجلسم وهو النفس 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ (ت احليلِّ  مةالَّ الع /أنوار امللكوت

الثاين  ]]٢٧[[ص  / اجلوهر    يف  :املقصد  والعرض  تعريف 

 :واجلسم

 : يف تعريف اجلوهر والعرض واجلسم: وىلٰ املسألة األُ 

 اجلوهر والعرض. قال: القول يف

وال واسطة    .زاملتحيِّ   يف  احلالُّ   :لعرضوا  .زتحيِّ اجلوهر: هو امل

 .جواهر فصاعداً  ةيامنن ثب مما يرتكَّ  :بينهام. واجلسم

يف  نَّ أ اعلم    ل:قوأ  املتكلِّ   اجلوهر  عبااصطالح  عن مني  رة 

فاملتحيِّ املتحيِّ  بوجه،  ينقسم  ال  الذي  اخلطُّ ز  حتته  يندرج  جنس   ز 

 والسطح واجلسم.

 . اجلسمج عنه رِ ُخي  )الذي ال ينقسم: (وقولنا

ن ال  ام ال ينقسام هنَّ إ، فج عنه السطح واخلطُّ رِ ُخي   )بوجه: (قولناو

ا  ن كلِّ م بل  ينقسم يف  خلطُّ وجه،  و  ال  والعمق  انقسم    نْ إالعرض 

يف   الطول،  يف ينقسم  ال  و  والسطح  يف  نْ إالعمق   ،نيالباقي  انقسم 

 . احلدِّ  ة لدخال يففلو مل يفد عدم االنقسام بالعموميَّ 

اا  واحلدُّ  ذكره  ناقصملصنِّلذي  باجل  ،ف  واخلطِّ النتقاضه    سم 

  و وه  ،هراجلوجنس    حدُّ   مقصوده  نَّ إ:  يقال  نْ أ ويمكن    .والسطح

يقالأ اجلميع.    موجود يف العرض،   مقصوده متييز اجلوهر  :و  عن 

 . فكان ما ذكره كافياً 

األمَّ أ و عند  ف ا  يُ هنَّ إوائل  اليشء  طلِ م  ذات  عٰىل  اجلوهر  قون 

 موضوع.  جود ال يفوحقيقته، وعٰىل املو

املتكلِّ  عند  احلاوالعرض  عن  عبارة  كالل تحيِّ امل  يف  لِّ مني  ون  ز 

 .ودةرارة والربواحل

هذا  ٢٨[[ص  / وحتقيق  املختصَّ   نَّ أ]]    نْ أ ا  مَّ إباجلهة    اليشء 

ز،  ل هو املتحيِّ وَّ ة، واألو بالتبعيَّ أ و هناك بالذات  أ ه هنا  نَّ أيشار إليه ب

 الكوز. كحلول املاء يف فيه، ال هو العرض القائم به احلالُّ  والثاين

اسطة وال و  ، وع وض م  د يف و جهو املو   العرضوائل  عرف األ   ويف 

واحلالِّ حيِّ املت بني   إليه    ز  وذهب  املمكنات،  من  املتكلِّ أ فيه  مني كثر 

  العقول والنفوس.ي  دة ه ثبتوا جواهر جمرَّ أ م هنَّ إ ف   ، وائل لأل   خالفاً 

كون تد، فالتجرُّ   تعاٰىل يفهللا  تلك مشاركة    نَّ أ مون باملتكلِّ   احتجَّ 

 ذاته. مشاركة له يف
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ضوهذ ألا  يفالشرتاا  نَّ عيف،  ا  ك  يقتيض  وتيَّ لثب الصفات  ال  ة 

 ة.فكيف السلبيَّ  ،اشرتاك احلقائق

قوله  نْ أ ويمكن   رد�   :يكون  بينهام)  واسطه  القائل    ا(وال  عٰىل 

حمدَ إب إرادة  يفثبات  ال  فحملٍّ   ثة  هو    نَّ إ،  والعرض  عرض،  تلك 

 .زملتحيِّ ا يف احلالُّ 

يض  عرالطويل  ه عبارة عن النَّ إلة ف عرف املعتز  ا اجلسم يفمَّ أ و

 العميق.

وهو  رهكثأ   قال يفنَّ إم:  حيصل  جواهر،    ام  تإثامنية  من  ف  لُّ أذ 

حيصل اخلطَّ اخلطُّ   اجلوهرين  ومن  السطحني ،  ومن  السطح،  ني 

 اجلسم.

الكعب كمثلَّ نَّ إ:  يوقال  ثالثة  جواهر  أربعة  من  حيصل  ث  ه 

 كمخروط. قها ويصري ورابعها فو

آخرون:   جواهستَّ من    حيصله  نَّ إوقال  مثلَّ ة  من  مركَّ   ثر  ب 

 . اهر عٰىل مثلهجو ةثثال

األأ وقال   احلسن  املؤلَّ   نَّ إ:  يشعربو  عن  عبارة  ف  اجلسم 

 وهو خمالف للعرف.  .ف من اجلوهرين جسم، فاملتألِّ مطلقاً 

بل وائل: اجلسم يقال عٰىل الطبيعي، وهو اجلوهر القاوقال األ

وهو    ييمل التعقوائم، وعىلٰ ا الزوايالثالثة املتقاطعة عٰىل ال  بعادلأل

 .نفسها وهو عرض عندهمأ الثة  الث بعاداأل

 .يذلك لفظ والنزاع يف

 أ:ذي ال يتجزَّ اجلزء ال يف :الثانيةاملسألة ]] ٢٩[[ص /

بدَّ  وال  االنتهاء    كلِّ   يف  قال:  من  وإجسم  اجلوهر،  نكره  أٰىل 

والنقالنظَّ  لام،  السطح تالقيه طة الزمة  والكرة فوق    ء غري بجز  ه، 

 .قد فرضناه كرياً و اً عان الشكل مضلَّ كل الَّ إو  ،منقسم

الناس يف أ  اختلف  األ  قول:  فذهب  اجلسم    نَّ أ ٰىل  إل  ئواذلك، 

تلك ال    نَّ أ تناهٰى، وٰىل ما ال يُ إصل قابل للقسمة  نفسه متَّ   واحد يف

 رج بالفعل.خت

قالوا:   منهم  من مركَّ   هنَّ إوآخرون  يتجزَّ أ   ب  ال  غري    أ جزاء 

 ام. مذهب النظَّ  وهو  هية،متنا

 اجلوهر الفرد. يعٰىل نف افقان القائالن اتَّ ذهو

املتكلِّ مَّ أ و مهنَّ إف  ،مونا  اجلسم  قالوا:  من  ركَّ م  ال  أ ب  جزاء 

 متناهية.  أ يتجزَّ 

 كالم الفريقني بوجهني: فبطل املصنِّأ و

 اخلطَّ   نَّ ، وألاخلطِّ   هناية  اهنَّ ، أليمر وجودأ النقطة    نَّ أ   :لوَّ األ

با  يالق ي  امنَّ إ ا  يوهلنقطة،  غريه  منقسمة  لو هنَّ وأل  .قاً افتِّ غري  ا 

البحث فيه،   ني ويعود ئحد اجلز أ ، بل  وهنايةً   انقسمت مل تكن طرفاً 

  ٰىل حملٍّ إافتقر    كانت عرضاً   نْ إكانت جواهر ثبت املطلوب، و  نْ إف

و جوهر،  قابل  الَّ إهو  غري  ويكون  تسلسل  و   الَّ إللقسمة، 

 انقسمت، هذا خلف. 

الثاين٣٠  [[ص/ ننَّ أ   : ]]  حقيقيَّ ك  فرضا    سطح   فوق  ةرة 

فستوٍ م و  نَّ إ،  ينقسم  ال  بام  تالقيه  الكرة  كرة الَّ إتلك  تكن  مل   

ألةحقيقيَّ  نُ نَّ ،  مخرِ ا  من  طريفإها  زكرج  خطَّ   ٰىل  املنقسم   ني ذلك 

العمود    ،وتوقع عليه عموداً  من اخلطَّ أفيكون ذلك  ه نَّ ني، ألقرص 

يوترااحلادَّ يوتر   ومها  قائمتة  فتكن  مضلَّ ني،  خلف  ،عةون  . هذا 

حترَّ إ  :قولفن حتَّ كذا  الكرة  بت  السطح  القت  كانت أٰى  جزائها 

نقطة   من  مركَّ خرٰى أُ ٰىل  إمنتقلة  فتكون  النقطة،  من  وهو   ،بة 

 املطلوب.

اجلوهريناحتجُّ  بني  باجلوهر  واحد  ماسَّ   نْ إه  نَّ إف  ،وا  بيشء  هام 

 لزم االنقسام. الَّ إو ،للزم التداخ

 يف. ء ضعبيش هامون عناملتكلِّ اعتذر  ةويَّ ة ق جَّ ه حوهذ

ب املحقِّ قال  األعض  عٰىل  انقسامها  وَّ قني  جيب  ال  النقطة  ل: 

 .رٍ ا عرض غري ساهنَّ أل ،النقسام املحلِّ 

جزاء  أ   يف عاً ئيكون شا نْ أ هو   ياملفهوم من العرض السار :قلنا

ن  جزائه دوأ بعض    يف  ن حاصالً يكو  نْ أ   ي، ومن غري السارهحامل

قبي  نْ أ   تحيليس  قطةفالن  ،بعض من  فيلوَّ األ  قسمال  لتكون  زم ل، 

و أ ا منقسم مَّ إذلك البعض  :نقول تكون حاصلة يف البعض، ثمّ   نْ أ 

 منقسم، وهو ما ذكرناه بعينه.غري 

الثاين عٰىل  للسطح    نَّ إ  :وقال  الكرة  بنقطة  نَّ إمالقات  يكون  ام 

 .سكز وموضع التامباملر ارّ طرف قطر الدائرة امل يه

بوجَ يُ   امنَّ إ  رطالق  :قلنا للكرة  بالفرضأ ركة  احلب  سبد  وال    ،و 

حركتها للسطح  الكرة  مالقات  من  مع    ،جيب  القطر  فرضنا  وال 

امل املستلزم  حصول  بالفعل  بالفعلل القات  النقطة  فكيف   ،وجود 

 ؟دوجَ ملا مل يُ  يكون طرفاً 

 :جساممتاثل األ يف :املسألة الثالثة

وال   مماثلة،أ قال:  يف  جسام  واشتباهها التحيُّ   الستوائها  ز، 

 . ضعرااأل  االستواء يف ديربتق

مسأ  هذه  يتوقَّ أقول:  مهمَّ لة  مباحث  عليها  وقد يتأت  ةف   ،

ااتَّ  /[[ص  فقت  عٰىل  متاثلها  ٣١ملعتزلة  النظَّ الَّ إ]]  إسحاق  أبا  ام   
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واألنَّ إف بتخالفها،  قال  واأله  املعتزلوائل  وافقوا    والدليل   .ةشاعرة 

 ها وجوه:عٰىل متاثل

نعناحليِّ   يفصول  احل  متساوية يف  اهنَّ أ   :حدهاأ  باجلسم    يز، وال 

 ز. احليِّ   احلاصل يفالَّ إ

ولوال    ،راض يقع فيها االشتباهع األ  بتقدير تساوهيا يف  ي:الثانيٰ 

 متاثلها ملا كان كذلك. 

 عراض. قبول األ ا متساوية يفهنَّ أ  :الثالث

أ ضعيف  والكلُّ  األمَّ ،  يفصواحل  نَّ فأل  لوَّ ا  من    زاحليِّ   ل 

 . اللوازم فق يفتتَّ  ت قدواملتخلفا ازمها،لو

الثاينمَّ أ و يصحُّ نَّ إه  نَّ فأل  ا  تقدير    ام  مجيع   نْ أعٰىل  نشاهد 

وأيضاً جاأل يقتيض  احلسِّ   يف  يالتساو  سام،  نفس   يف  يالتساو  ال 

 مر.األ

 ل.وَّ فكاأل ا الثالثمَّ أ و

يل ستح، ويواحدٍ   حدٍّ   فق يف تَّ رسها تأا بهنَّ إ  :يقال  نْ أ قرب  واأل

من االمتد  نَّ وأل  .املختلفات  لك يفذ اد يشء واحد، وهو املفهوم 

ف شار املصنِّأ ٰىل هذا  إاهليوٰىل، و  ي بعد نفالَّ إ  معنٰى اجلسم، وال يتمُّ 

 ه هو االمتداد.نَّ أل )،زالتحيُّ  الستوائها يف(بقوله: 

الرابعة خلوِّ   يف  :املسألة  الطعوجسااأل  جواز  عن  واألم  ان  ولم 

 :والروائح

 اء.كاهلو ،الطعم والريحون والل خيلو اجلسم من قدو قال:

 ة. شعريَّ فقت املعتزلة عليه، وخالفت فيه األقول: اتَّ أ 

املجَّ تواح باهلواءت  ُحيَ نَّ إف  ،عتزلة  ال  وال    سُّ ه  طعم  وال  بلون 

 رائحة وعدم االحساس مع حصول الرشائط يقتيض العدم. 

س ما قبل  ، وبقياٰىل الكونلون ع اس الشاعرة بقيت األواحتجَّ 

 ا بعده. ة عٰىل مراض القارَّ ع األ اف يفصاالتِّ 

ام ضعيفان، لعدم اجلامع، والفرق  هنَّ أ ]] واجلواب:  ٣٢[[ص /

الباق   نَّ أ   الثاين  يف الطريان    يالعرض  بعد  يزول  بالَّ إال  ، دٍّ ض 

 د. وجَ ذا مل يُ إبخالف ما 

 : ةجسام مرئيَّ األ نَّ أ يف :املسألة اخلامسة

وه باحلصول يفتبار، واعةمرئيَّ   يقال:  لشبهة  املب  ز يِّ احل  ها  طل 

 . لعرضا  القوم يف

ممَّ أ  هذا  األقول:  لكن  فيه،  خالف  ال  قالوا:  ا  غري  هنَّ إوائل  ا 

 ة بالذات، بل بواسطة اللون والضوء.رئيَّ م

باملتكلِّ   احتجَّ  الطويلنَّ أمون  نرٰى  ملا   ،ا  بعرض،  ليس  والطول 

تركُّ  من  م ب  ثبت  ااجلسم  فلون  عر  جلواهر،  ه  حملُّ   فكان  ضاً كان 

الستحفرداً   اً جوهر تعدُّ ،  املحلِّ الة  انقسامه،  د  ه نَّ أ فيثبت    ،فيلزم 

 نفس اجلوهر.

عليه  َض واعُرتِ  املحذور  ألبعود  نفس إالطول    نَّ م،  كان  ذا 

  ف يف لُّ أهو الت  يكون عرضاً   نْ أ   الَّ إ  فلم يبَق   ،اجلوهر لزم االنقسام

 . رضع يرئفامل ،عرض فلُّ تأسمت خمصوص، وال

ب بوجاأ  نرٰى نَّ أا:  العرض    ،زاحليِّ   يف  حاصالً ويل  الط  ا  وليس 

 كذلك.

ة ا نرٰى ماهيَّ نَّ أبرأسه، هو:    جعل هذا اجلواب دليالً   فواملصنِّ

 يكون العرض كذلك. نْ أ ز، ويمتنع ة يف احليِّ حاصل

هو الدليل  طويالً يُ   ياملرئ  نَّ أ   :وخالصة  بعرض،  رٰى  فليس   ،

 .فليس بعرض ،زيِّ احل يف الً رٰى حاصيُ  هنَّ أ  والثاين

 :اخلالء ثباتإ يف :ألة السادسةسامل

ب وال  وإالَّ   يف  دَّ قال:  اخلالء،  من  لزم  العامل  يزال    نَّ أ   ال  العامل 

 ل بعوضة واحدة، وهذا حمال. د تنقُّ عن منتقالً 

فقوا عٰىل إثباته، وخالف فيه  مون اتَّ قول: املتكلِّ أ ]]  ٣٣[[ص  /

 وائل. األ

 بوجهني: مونملتكلِّ ا احتجَّ 

لزم    والل   هنَّ أ   :لوَّ األ ا  اخلالء  الدور  أ خل  التداإمَّ حركة أ و    و 

اخلردلةبالعامل   املالزمة:  أ ب  والتايل  ،حركة  بيان  باطل.    نَّ أ قسامه 

  نْ إل فوَّ كان األ  نْ إ ف  ،و فارغأ   مملوٍّ   ٰىل مكانٍ إا  مَّ إك، فذا حترَّ إجلسم  ا

ٰىل إكان    نْ إ فنتقل  ا  نْ إو  ،لوَّ األ  ل لزم وَّ حركة اجلسم األ  املايل  يبق

 ثالث.آخر لزم ال مكانٍ  يلإكان  نْ إو ،ل لزم الثاينوَّ ألان امك

يف إا  نَّ أ   :الثاين اخلالء  لزم  مثلها  عن  ملساء  صفحة  رفعنا    ذا 

 وسط. ال

األأ وائل  واأل عن  احلقيقيَّ وَّ جابوا  والتكاثف  بالتخلخل  ني، ل 

 .سماجل  ذات عىلٰ  عٰىل كون املقدار زائداً  يٌّ وهو مبن

ا م  نْ إع  الرف  نَّ أب  لثاينوعن  األ   ستوياً كان  اجلسم   سفل،ارتفع 

ممَّ  يستعملهوهذا  وأ   ا  احليل،  مستوياً   نْ إصحاب  يكن  ارتفع    مل 

 باهلواء الداخل إليه. الوسط  ئجانب قبل آخر، ويمتل

 .فهو كمٌّ  ،راخلالء مقدَّ  نَّ أ وا باحتجُّ  ثمّ 

واملتكلِّ ٣٤[[ص  / ا]]  قالوا:  للجسممون  ملفروض ا  لتقدير 

ر، كام  فيه مل ضعف  لو كان نصف قطر العا  :فنقوللعامل  ج اخار  ُنقدِّ

 خارج العامل. لكان ذلك املحيط واقعاً ما هو اآلن، 
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يستلز  نَّ أ   :الثاين هلا    ةم مساواوجود اخلالء  العائق  مع  احلركة 

  ة يف ؤوفيها ممل   زمانٍ   اخلالية يف  ك يفتحرِّ يفرض جسم  ك  ،من دونه

ورق  فون  ،كثرأ  ابنسب  ّق رأ رض  ركة احل  اوٰى فتس  ،لزماننية 

 .ةئيَّ خلالا

  ، للعائق علنا الزمان مقابالً ا: املحال ينشأ لو جمون قالوواملتكلِّ 

والباق إا  مَّ أ  للحركة  بعضه  جعلنا  عٰىل  لل  يذا  وينقص  فيزيد  عائق 

 فال استحالة. ،نسبته

د  وجَ ال تُ احلركة بنفسها  نَّ أقني باعرتض عليهم بعض املحقِّ  ثمّ 

ه،  يستحقُّ   اً زمان  يتدعفكيف يس  ؤ،طوالبمن الرسعة    ما   مع حدٍّ   الَّ إ

 . ةق اوعام يكون بسبب املنَّ إ ت الزمان فستحقَّ ا نْ إف

ها ال  لكنَّ  ؤلبط استلزمت الرسعة وا  نْ إاحلركة و  نَّ أواجلواب:  

  مع الزمان.الَّ إ عال تق يمن حيث ه يخترج عن حقيقتها، وه

 : تعريف احلركة يف :املسألة السابعة

ز حيِّ   صوله يفز عقيب ححيِّ   هر يفصول اجلوركة حاحلو  قال:

 قبله.

مني عبارة عن حصول د املتكلِّ قول: احلركة عنأ ]]  ٣٥[[ص  /

عٰىل القول   يٌّ له، وهو مبنز قبحيِّ   ز عقيب حصوله يف حيِّ   اجلوهر يف 

 ال تنقسم.  ياحلركات الت اآلنات وتتايل باجلوهر الفرد وتتايل

احلر  ئلواواأل كامقالوا:  ملوَّ أ   لكة  بالقوَّ ل  هو    منة  ا  حيث 

، املكان الثاين  نتقال ال احلصول يفاال   ية، وجعلوا احلركة هوَّ بالق

 :ملعنيني جعلوها اسامً  احلركة تكون قد انتهت وانقطعت، ثمّ  نَّ أل

 .ٰىل املنتهٰى إك من املبدأ صل املعقول للمتحرِّ مر املتَّ األ :حدمهاأ 

املبدسُّ التو  :والثاين بني  واملط  وجعتنأ  وجوهٰى،  األلوا  ل وَّ د 

 .آنٍ  يف اخارجي�  والثاين ،زمانٍ  يف ذهنياً 

 : تعريف السكون يف :نةاملسألة الثام

 .دٍ واح كثر من زمانٍ أ ز حيِّ  قال: السكون حصوله يف

املتكلِّ أ ]]  ٣٦[[ص  / عند  السكون  تعريف  هذا  مني، قول: 

 .للحركة تقابل التضادِّ  وجعلوه مقابالً 

ت  نَّ أ واعلم   احلعٰىل  وا فسريهم  باملسكو ركة  فرسَّ ن  ال  مها  و  به 

تقابل بينهام  هتل  ب  ،يكون  احلركات  قد  إلسكنات،  ا  يكون  ذ 

يف يف  اشرتاكا  الثبات  احليِّ   احلصول  بينهام  والفارق  والزوال، ز، 

 والشيخ.  تغاير الشخص كالشابِّ  يوذلك ال يستدع

األمَّ أ  عبارة    وائلا  السكون  احلركة  فجعلوا  عدم  معامَّ عن  ن   

 .احلركة تقابل العدم وامللكةتقابل بينه وبني فالك، حرَّ يت نْ أنه أش

 :ذلك احلصول ليس بمعنىٰ  أنَّ  يف :املسألة التاسعة

 صول احلركة.قال: وليس حصوله بمعنٰى، بل نفس احل

اإلماميَّ أ  اختلف  يفقول:  املسألة  ة  املرتٰىض:    ، هذه  السيِّد  فقال 

انمعنٰى    احلركة   نَّ إ اجليوجب  والسكون  سمتقال  يمعن،  وجب  ٰى 

يف اجلسم  مذهب  يِّ احل  لبث  وهو  و  يبأ ز،  قالوا:   ،تباعهأ هاشم 

ال  وذلك هو  يف  ،كونساملعنٰى  احلصول  يقتيض  ز، احليِّ   وهو 

 ة. ائنيَّ واحلصول يقتيض الك

  ر النفاة. ئاحلسني وسا  يب أ وهو مذهب    ، نفٰى هذا املعنٰى   ف واملصنِّ

 نفيه وجهان:والدليل عٰىل 

ذنَّ أ   :مهادحأ  فعلنا  ثابتاً نٰى  املعلك  ه لو كان   مجاالً إلعلمناه    من 

 .منتٍف والعلم  ،بالرضورة و تفصيالً أ 

  حَّ ص نْ إز، احليِّ  ذلك املعنٰى الذي يوجب احلصول يف نَّ أ  :الثاين

اقتٰىض اندفاع اجلوهر إليه   نْ إ ز، فذلك احليِّ  وجوده قبل احلصول يف

االعتامد بالَّ إو  ،فهو  يكن  مل  املعنٰى   بسبب  حيصل  نْ أ  ز  حيِّ    يفذلك 

حصوله  أ  من  يعود  الَّ إغريه    يفوٰىل  ملنفصل  فيه  مل   نْ إو  .الكالم 

يفالَّ إوجوده    يصّح  اجلوهر  حصول  بعد  احليِّ     الدور، ذلك  لزم  ز 

 ول اجلوهر فيه حمتاج إٰىل ذلك املعنٰى.حص نَّ أل

ب  احتجَّ  انَّ أاملثبتون  جعل  عٰىل  قدرنا  لو  متحرِّ ا    لقدرنا   كاً جلسم 

 .المه، كالكاتعٰىل ذ

با  نَّ أ  :واجلواب نُ نَّ أ عٰىل    .طلالقياس  القدعلِّ ا  يفل  الكالم    رة 

 لصفة بالقدرة عٰىل الذات، ال بالعكس.عٰىل ا

العارشة ]]  ٣٧[[ص  / والبقاء    يف  :املسألة  االنتقال  استحالة 

 ض:عراعٰىل األ

واأل يصحُّ قال:  ال  و  عراض  االنتقال    ام هنَّ أل  ،البقاءعليها 

 لعرض. م باال يقوض ن، والعرعرضا

 .العقالء فق عليهعليها فيشء قد اتَّ  ا االنتقالمَّ أ قول: أ 

ز  حيِّ  ز بعد حصول يفحيِّ   باحلصول يففرسَّ يُ  االنتقال  نَّ أ واعلم 

واج وهو  قطعاً آخر،  العرض  عن  االنتفاء  ُحي   ب  فيه  ال  ٰىل إتاج 

عد ب  حملٍّ   يفعرض  ال  لولهو امتناع حٰىل الدليل  إام املحتاج  نَّ إدليل،  

علأ ف  واملصنِّ،  حملٍّ  االنتقال  ببطل  ألذَ ِخ أُ معنييه    أيِّ يها    نَّ ، 

ف عرض  أل االنتقال  بالعرض،  يقوم  بدَّ نَّ ال  ال  األآ  يف  ه  من خر  مر 

 باحلقيقة.  عراض، فهو املحلُّ جسم يقوم فيه تلك األ 

بالعرض، كالرسوهذه احلجَّ  العرض  قيام  عة  ة ضعيفة، جلواز 

 . ركةحلباالقائمة 
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ص،  متشخِّ اب طريق آخر، قالوا: العرض  الب  هذا  يف  وائلولأل

ه، عن حملِّ   اكان العرض غني� ل  الَّ إام هو احلامل، ونَّ إصه  ة تشخُّ وعلَّ 

  . باطل  والتايل  ، صشخُّ تنه فبالتعيُّ   ا يف مَّ أ وجوده فبالفاعل، و  ا يفمَّ أ 

املحلِّ إاستند    اذإو املفارقة  ٰىل  امتناع  مَّ أ و  .امتنعت  عليها البقاء  ا 

خم األ،  فيه  تلففيشء  وجوَّ ذهب  إليه،  بقائه  زتشاعرة   ،املعتزلة 

 وائل.األوهو مذهب 

 .عراضبقاء بعض األ الرضورة يف بو احلسنيأ عٰى وادَّ 

ب  واستدلَّ  باقيهنَّ أغريه  يف ا  األ  ه  يفوَّ الزمان  فيجوز  ،  الثاين  ل، 

اإمكان  من اإل   لزم االنتقالالَّ إو بطلناها  أ ة  حجَّ اع، وهذه  المتنٰىل 

 . )هجناامل(تاب ك يف

 جهني:شاعرة بوت األواستدلَّ 

ب لو  ا  أهنَّ ل:  العرض  األوَّ قيام  لزم  البقاء    -قيت   -وهو 

 بالعرض.

عُ هنَّ أ الثاين:   ملا  بقيت  لو  العدم  الستحال  ،ت مَ دِ ا  استناد  ٰىل  إة 

ٰىل طريان إ  الو  .ٰىل االمتناعإمكان   لزم االنتقال من اإلالَّ إو  ،الذات

 وٰىل من العكس.أ دام لصاحبه عباإل دمهاحأ ه ليس نَّ أل ،ضدِّ ال

الطار٣٨[[ص  / يقال:  ال  لكونعدِ يُ   ي]]  السابق  متعلَّ م  ق  ه 

السابق ازدياده عٰىل  الوجو  ،السبب، وجلواز  اجتامع  د  والستحالة 

 . يبخالف الباق  يو عدم الطارأ والعدم 

 .احلاجة باستوائهام يف لوَّ ا نجيب عن األنَّ أل

 .ثلنيع املمجنع من جواز املب ثاينوعن ال

تقدير  ه يلزم  نَّ أوعن الثالث ب    لطارئ ثمّ نقول: يوجد ا   نْ أعٰىل 

يمتنع وجوده، وال  نَّ إنحن نقول:  و  ،معدَ يُ  الفاعل الستحالة إه  ٰىل 

الفاعلإام  عداستناد اإل يفعل شيئاً   نْ إه  نَّ أل  ،ٰىل  وإفال    مل    نْ إعدام، 

فيكون ضد� افعل كان وجودي�  انتفاء رشطىلٰ إوال    .ا،  رشط   نَّ أل   ، 

باٍق ال وهو  اجلوهر  يفوالكال  ،عرض  يف  م  كالكالم  عدم    عدمه 

 العرض.

 تان: ديَّ تان رواحلجَّ 

األُ مَّ أ  عرضاً فلتوقُّ   وىلٰ ا  البقاء  كون  عٰىل  وامتناع  فها  قيام  ، 

 . العرض بالعرض

العدم  مَّ أ و استناد  فلجواز  الثانية  هإا  كام  ذاته،  يفٰىل  قولكم   و 

عراض الباقية  كون األتن  أ، وهو  طلرشا  ٰىل زوالإو  أ   اينالثمان  الز

بمرش فعندأوطة  تبقٰى،  ال  يُ   عراض  الانقطاعها  ٰىل إو  أ   يباق فنٰى 

 .الفاعل

) وجودي�   نْ إوقوله:  كان  ممنوعافعل  يفتأثري  نَّ أل  ،)  مر أ   ه 

هو  متجدِّ  ليس  معدومإد  موجودإبل    ،جياد    نَّ إقلتم:    مَ فلِ   ،عدام 

حد أ ه ترجيح  ذا حصل معإمكن  امل  نَّ إو  ؟لثاينا  ن دونل ممكوَّ األ

 . ماً و عدأ كان   ول الراجح وجوداً الطرفني وجب حص

اجلوهر قابل،   نَّ إ ممنوع، ف  )عرض اجلوهر فقطرشط ال(وقوله: 

 ريه. ف العرض عٰىل غوجيوز توقُّ 

*   *   * 

 :بقاء اجلواهر يف :املسألة الثامنة]] ٢٢١[[ص 

واجل باقال:  لعواهر  كنت  بأينِّ   يلمقية  الذي  ال  مباأل  أنا  س 

ينتف  غريه، إليه لعدم احلاجةتاحتبانتفاء ما    يوال    إالَّ   يتفنتفال    ،ج 

 .بالضدِّ 

 ،امعن النظَّ   ي  ما حكفق العقالء عٰىل بقاء اجلواهر إالَّ أقول: اتَّ 

نُ نَّ فإ أهنَّ   َل قِ ه  إنَّ عنه  تبقٰى. وقيل:  أهنَّ   ا ال  ال    يفه  ،ا ممكنةمقصوده 

ب إتبقٰى  بالفاعلالَّ ذاهتا  اوهَّ فت  ،  عدم  م  مطلقاً لناقل  وهو    ،بقائها 

 حسن. 

أنَّ وا نعللدليل عٰىل بقائها  أنَّ ا  ا باألمس  لذين كنَّنا ا م بالرضورة 

 عٰىل البقاء. وذلك يدلُّ  ،موجودين

إليه  ينتفتوال  : (وقوله إشارة   )لعدم احلاجة  ،بانتفاء ما حيتاج 

الن مذهب  إبطال  أنَّ   َل قِ نُ ه  فإنَّ   ،امظَّ إٰىل  حي  عنه    إىلٰ   تاجاجلسم 

 ض انتفت األجسام.تعاٰىل العراهللا ا مل خيلق فإذ ،العرض

أنَّ والدليل ع بطالنه:  أنَّ اجل  ٰىل  مع  العرض  إٰىل  احتاج  لو    سم 

الدور لزم  إليه  حمتاج  ث  ،العرض  أنَّ وإذا  ينتفبت  ال  ما   يه  بانتفاء 

،  ] بعضهم ]٢٢٢إليه /[[ص  كام ذهب    -حيتاج إليه وال بالفاعل  

الفا فعل  هألنَّ  اإلعل  انتفا  أنْ وجب    -اد  جيو  بطريان    ؤهيكون 

ال  دِّ الض يوجد  الذي  الفناء  يف وهو  ذهب    حملٍّ     املشايخ كام    ، إليه 

 وهو ضعيف. 

*   *   * 

مة احليلِّ  /معارج الفهم  ):هـ٧٢٦   (تالعالَّ

 يف اجلوهر، وهو معنٰى ثاٍن للجسم: ]]١٠٨[[ص /

 لألبعاد.القابل اجلوهر لثاين: قال: وا

ه هأقول:  املذا  لعنٰى و  الثاين  القابل   اجلوهر  وهو  لجسم، 

وهر جنس، والقابل فاجل ، زوايا قوائمبعاد الثالثة املتقاطعة عىلٰ لأل

 .لألبعاد فصل، وهذا هو اجلسم الطبيعيُّ 

ليس بجنس   ذلك أنَّ ورد عىلٰ أ وقد   اجلوهر هو    ألنَّ   ،اجلوهر 
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يف   ال  واملوجموضوعاملوجود  عارض،  بالعدميِّ   ود    ال   وتقييده 

م مقوِّ   ألنَّ   ،صله جوهراً لكان ف  جنساً   لو كان   أيضاً . وه جزءاً صريِّ يُ 

جوهرا م  .جلوهر  اجلنسويلزم  دخول  الفصل،   نه  طبيعة  يف 

  ة األبعاد ال جيوز أنْ ابليَّ وق   .التسلسل  فالفصل ليس بفصل، ويلزم

 رضورةَ   ،لالتسلس لزم  وإالَّ   ،ةا ليست بموجودألهنَّ   ،يكون فصالً 

م الكوهنا  النسعوارن  مبيَّ ض  ال  املقوِّ ة  وأيضاً ن  احل  مات.   دُّ هذا 

 منطبق عٰىل اهليوٰىل. 

األوَّ  عن  جنساً   أنَّ   ل:واجلواب  اجلوهر  معلوم  كون    ، غري 

  ئ حتته من خمتلفات احلقيقة بالتواط  عٰىل ما  فه عٰىل كونه مقوالً لتوقُّ 

ما هو أنَّ   وال شكَّ   .يف جواب  العلو م  ة ذلكمعرف  يف  أعرس   ،من 

  ]] ١٠٩ص  [[/كون    يف غري وارد، فإنَّ ه من التزيما ذكر  أنَّ   الَّ إ

وارض اجلوهر الزم  عارض من ع   يف موضوعال    اجلوهر موجوداً 

 له، والزم اجلنس ليس بجنس.

اجلوهر جن لو كان  ويتسلسل،   لكان فصله جوهراً   ساً وقوله: 

، للفصل وليس كذلك  ماً قوِّ ان اجلوهر مو كل  ام يلزم التسلسل أنْ إنَّ 

عارض  اجل  بل وإذوهر  مقوِّ للفصل،  قيل:  جوهرا  اجلوهر  ال    ،م 

  يكون مقوالً  بل أنْ  ،يف طبيعته هر داخالً يكون اجلو نعني بذلك أنْ 

، ألبعاد ليست فصالً ة ا وقابليَّ  .عليه، فاندفع ما ذكروه من املحاذير

لألبعادوإنَّ  القابل  هو  الفصل  حمم  نَّ أل  ،ام  والالفصل  ة  قابليَّ ول، 

حم وإمولةليست  املحمنَّ ،  القاام  هو  أنْ ول  يمكن  وال  يكون    بل، 

 ة.مور النسبيَّ ل من األُ القاب

أنَّ وع الثاين:  الثالثة  اهلي  ن  األبعاد  قبول  فرض  يمكن  ال  وٰىل 

ا اجلسم أمَّ وط الصورة،   بتوسُّ ائم فيها إالَّ الزوايا القو  املتقاطعة عىلٰ 

 .ذلكله قابل ذاته لفإنَّ 

 معانيه:هر واجلو

 . يف موضوعهو املوجود ال وهرواجل قال:

يُ  اجلوهر  عىلٰ طلَ أقول:  معنينيق  ال  :  حقيقة  يشء  أحدمها: 

والثاين:  موضوع  ]] ١١٠[[ص  /  وذاته،  يف  ال  واملراد    .املوجود 

املحلُّ ها  باملوضوع احلالِّ ال  هنا  عن  يستغني  احلالَّ قوِّ ويُ   ذي    م 

والعر أخصُّ   ،ضكاجلسم  أعمُّ املحلِّ ن  م  فهو  فعدمه  ع  ،  دم  من 

ل واألوَّ   .يكونأو ال    ،يكون يف املحلِّ   أنْ ا  وهر إمَّ ، فإذن اجلملحلِّ ا

إمَّ   .هو الصورة أنْ والثاين  حمال� يك  ا  يكون  ،ون   هو  لواألوَّ   .أو ال 

ل  فاألوَّ   .أو ال  ،واملحلِّ   من احلالِّ   باً مركَّ   يكون  ا أنْ ة، والثاين إمَّ املادَّ 

نفس،  ال  ل واألوَّ   .أو ال  ،للبدن  راً يكون مدبِّ   ا أنْ ين إمَّ اجلسم، والثا

األجوالثا أحد  واجلوهر  العقل،  يف  ين  العرشة  العوايل  ناس 

 هور.املش

*   *   * 

 يف اجلوهر:]] ٤٣٣[[ص 

حقٌّ  اجلوهر  ألنَّ مسألة:  مركَّ   ،  من  احلركة  متتالية   مورأُ بة 

اآلن يف  الباقيَ   ،لوجودها  ااآل و  .نيوعدم  يقبل  ال   وإالَّ   ،لقسمةن 

منها  بآنٍ   فليسقبل  مست  فمنه فاملوجود  ا  إنْ ،  اآلن، انقسم  نقسم 

 ا خلف.  انقسمت، هذذا اجلسم وإالَّ مل ينقسم فك وإنْ 

امل هذه  املطالبأقول:  أرشف  من  مباحث    ٰى نبوتُ   ،سألة  عليها 

إثبات م البحث  النفس، وألجل هذه املسألة قدَّ   كثرية، من مجلتها 

 اجلزء.عن 

 ء:يف اجلز

 ة: ناهيء متب اجلزء من أجزاتركُّ 

أنَّ  عىلٰ   واعلم  بس  اجلسم  إمَّ واملركَّ   .بومركَّ   ،يطقسمني:  ا  ب 

ايرتكَّ   أنْ  خمتلفات  من  متَّ   ،لطبائعب  من  كال   .قاهتافأو  وعٰىل 

املركَّ  يف  موجود  فاجلزء  بالفعلالتقديرين  فال    اوأمَّ   .ب  البسيط 

أنَّ   شكَّ  للقسمةيف  قابل  امل  .ه  أنْ إمَّ فروضة  واالنقسامات  تكون    ا 

أ تناهم متناهيةية  غري  بالفإمَّ فهي    وأيضاً   .و  بالقوَّ ا  أو  وقد    .ةعل 

إىلٰ  كلِّ صار  من  ]]٤٣٤[[ص  /    األربع  واحد  األقسام  ة  هذه 

 املشهور منها ثالثة: مجاعة، لكنَّ 

 اهية. ب اجلسم من أجزاء متنأحدها: تركُّ 

 ساطته.  متناهية مع بالثاين: قبول اجلسم النقسامات غري

 أجزاء غري متناهية. من  جلسمب االثالث: تركُّ 

 تجاج عليه:وجوه االح

املواألوَّ  من  مجاعة  مذهب  من  ،مني تكلِّ ل   .امءاحلك  وطائفة 

 بوجوه: وا عليه واحتجُّ 

 ل: األوَّ [الوجه] 

مركَّ   أنَّ  تتجزَّ الزمان  ال  أجزاء  من  فاب  كذلك،  أ،  حلركة 

كذلك املقأمَّ   .فاجلسم  األُ دَّ ا  ق   فألنَّ   ، وىلٰ مة  موجود  ، طعاً الزمان 

أنْ فإمَّ  منقس  ا  منه  املوجود  ال  ،امً يكون  باطلواألوَّ   .يكون  أو   ،ل 

ماضياً وإالَّ  بعضه  لكان  مست    حارضاً   قبالً أو  واملايض    .واآلخر 

معدومان حارضاً   ،واملستقبل  احلارض  يكون  خلف.  فال  هذا   ،

  فألنَّ   ،يةالثان  ةما املقدَّ مَّ أ و  اين هو اآلن الذي ال يقبل القسمة.والث

املاحلرك إنَّ وجوة  اآلن  دة  يف  موجودة  تكون  املايضام   لعدم 
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قبلها تفيه ال  فاحلركة املوجودة    ،القسمة  قبل تواآلن ال    ،واملستقبل

الزمان    ألنَّ   )،اآلن  انقسام( لزم  وإالَّ  نصف احلركة تقع يف نصف 

قع  ت  لذيسم ا اجل  فألنَّ   ،ثةمة الثالا املقدَّ وأمَّ   فيه احلركة.الذي تقع  

احل تلك  ذركة  فيه  إنْ يف  اآلن  منقسامً   لك  احل  كان  إٰىل كانت  ركة 

كلِّ  إٰىل  احلركة  نصف  لكنَّ ه نصفه  هلا،   ،  نصف  ال    احلركة 

ال  ]]٤٣٥ [[ص/ ثبت  فذلك  فقد  له،  نصف  ال  هبا  املقطوع  قدر 

 أ. وجود جزء ال يتجزَّ 

 ين: الوجه الثا

 تنقسم، فإنْ   الو  .طِّ ا هناية اخلهنَّ أل  ،النقطة موجودة  قال: وألنَّ 

 .  فاملطلوب حاصلها انقسمت، وإالَّ حملُّ  نقسما

هذ ثبوأقول:  الثاين عٰىل  الوجه  أنَّ ا هو  نقول: ت اجلزء، وهو  ا 

وهي ال    .موجودة  ، وهناية اخلطِّ ا هناية اخلطِّ ألهنَّ   ،نقطة موجودةال

النهاية، هذا  بل كان الطرف اآلخر هو ،ت هناية ملا كانتنقسم، وإالَّ 

ل ثبت  كان األوَّ   فإنْ   .أو عرضاً   ،راً جوه  يكون  ا أنْ مَّ و إفه  .خلف

انقسم   إنْ   ، فذلك املحلُّ ان الثاين افتقرت إٰىل حملٍّ ك  وإنْ   .لوباملط

 . ثبت املطلوبوإالَّ  ،فقسمت النقطة، هذا خلان

 الوجه الثالث: 

وألنَّ  ع  قال:  املوضوعة  بنقطةالكرة  تالقيه  سطح    وإالَّ   ،ٰىل 

 بة منها.كَّ ت مرفكان ،قطرجت تالقت بندحإذا تعت، فتضلَّ 

وتقريره ثالث،  وجه  هذا  أنَّ أقول:  إذا:  حقيقيَّ   ا  كرة  ة،  فرضنا 

مستووضعناه  سطح  عٰىل  ال  ا  فإهنَّ   ٍو،ا  بام  وإالَّ نقسميتالقيه   ،  

إٰىل طريف موضخطَّ   فإذا أخرجنا من مركزها   .عةلكانت مضلَّ  ع  ني 

  وتراً لكونه   ،الطرفني أقرص منسطه كان اآلخر  املالقاة وآخر إٰىل و

ك  تدحرجت تل  فإذا  .ة، هذا خلفة، فال تكون كرة حقيقيَّ للحادَّ 

ح  ب السطفيلزم تركُّ   ،سطح بنقطالكرة القت ال  ]]٤٣٦[[ص  /

 من النقط.

يقال حقيقيَّ ال  وسطح  كرة  وجود  نمنع  تالقيهام،    ني:  ونمنع 

نُ  فال  ذلك  ام  سلِّ ومع  من  التأليف  كلُّ لزوم  بل  ضه نفر  آنٍ   لنقط، 

ثّم بعد ذلك اآلن يوجد زمان   .للكرة بنقطة  قياً كون السطح مالي

 اندفع املحذور. ف ،عند حركتها عليه  ه بخطٍّ ح الكرة فيالقي السطي

نقول:ألنَّ  وجوأمَّ   ا  من  املنع  فإنَّ ا  مستقيم،  غري  فهو  الكرة  ه  د 

فضعيف  من وجود السطح    ا املنعوأمَّ   الشكل الطبيعي لألجسام.

ألأيضاً  اسب  نَّ ،  ارتفاعب  بعضاأل  بعض  خلشونة  عن   .جزاء 

خفض، فيحصل  عٰىل املن  ويمكن إزالة اجلزء املرتفع أو وضع جزء

أيضاً واملن  االستواء. مدفوع  التالقي  من  اخلطِّ وأمَّ   .ع  إجياب   ا 

ألنَّ  زماناً فضعيف،  بنقطة  للسطح  الكرة  مالقاة  فرضنا  إذا  ثّم   ،ا 

أو   ،خطٍّ ب  حينئذٍ   ملالقاةتكون ا  ا أنْ لك، فإمَّ املفارقة بعد ذحصلت  

 ملطلوب. لثاين هو اوا .الكرة ع لزم تضلُّ وإالَّ  ،باطل ل واألوَّ  .بنقطة

 .طٌّ بنقطة وبني النقطتني خ هقيالتا ال يقال: إهنَّ 

الكألنَّ  نقول:  دائامً ا  فعإنَّ   رة  بالنقطة،  تالقي  املالقاة نام  زوال  د 

األُ  النقطة  بصلح  إنْ   ىلٰ وعن  املالقاة  ا لز  خطٍّ ت  وإنْ م   لتضليع، 

وإنْ بنق  حصلت املطلوب،  وهو  النقط  تتايل  لزم  حتصل    طة  مل 

 ض، هذا خلف.خالف الفر املالقاة لزم

 جه الرابع: الو ]]٤٣٧[[ص /

وألهنَّ  لقال:  قوَّ ا  انقسمت  انقسو  كلِّ التِّ   ،فعالً   متة    صاف 

النهاية غري  إٰىل  باملالقاة   خمتصٌّ   لنصفيةا  كان إم  وألنَّ   . جانب 

  . عٰىل االختالف فعالً   يدلُّ راض  األعواختالف    .وهكذا  بالبعض،

باطل الوإالَّ   ،والتايل  حلق  ملا  البطي  زادت  ،ءرسيع  املقادير   وال 

املتناهبزيا قطع  أمكن  وال  متناهٍ دهتا،  يف  والطفري  رضوريَّ ،  ة  ة 

 والتداخل لعدم االمتياز. ،البطالن

الراب الوجه  هو  هذا  وأقول:  يُ ع،  مذهببطِ هو  يف  احلكام  ل  ء 

 وتقريره أنْ   .ةاحد ينقسم إٰىل ما ال يتناهٰى بالقوَّ سم واجل  نَّ قوهلم: إ

ك تتناهٰى حاصلةانت االنقسنقول: لو  التي ال  يف األجسام    امات 

لكانتبالقوَّ  بالفعل،  ة  فيها  باطل  حاصلة  مثله. فاملقدَّ   ،والتايل    م 

الرشطيَّ  أنَّ بيان  فإنَّ   كلَّ   ة:  ق جسم  إىلٰ   ابل ه  جز للقسمة   وكّل ،  نيئ 

ذ  من  مالقياً ئاجلزينك  واحد  يكون  دون   ني  طرفيه  بأحد  لآلخر 

االنقاآلخر، واختالف األعراض   فلامَّ يوجب  الفعيل،   صدق  سام 

اجلز(  عىلٰ  أحد  يصدق  املال  )نيئطريف  ومل  لآلخر  الطرف    عىلٰ قاة 

كلُّ  كان  متميِّ   اآلخر  الطرفني  من  بالف  زاً واحد  صاحبه   ،علعن 

كلُّ  من  احو  فيكون  منقسامً ئاجلزد  إبالف  ني  جزعل  ويكون ئٰىل  ني، 

 ،خراآل(ه دون  لآلخر بأحد طرفي  أحد جزئي أحد اجلزئني مالقياً 

منقسامً  إفيكون  وهكذا  يتناهٰى.،  ال  ما  اجلسم  إ  وأيضاً   ٰىل  كان  ذا 

 مقطع( أنَّ   وال شكَّ  .للتنصيف  ]]٤٣٨[[ص /قابل  )هفإنَّ  الً صمتَّ 

ال  )التنصيف ملقطع  ومغاير  ذلكتثليث  وغري  فذالرتبيع  لك ، 

خيتصُّ ا األجزاء  ملوضع  من  غريه  التثليث    وكذلك  .عن  مقطع 

  نصيف وغريه موجوداً ال يتناهٰى، فيكون مقطع التع إٰىل ما  والرتبي

يوجد لآلخر، فيلزم االنقسام بالفعل  صافه بعرض ال  التِّ   ،بالفعل

 إٰىل ما ال يتناهٰى. 
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 ه ثالثة: ه وجوليع فيدلُّ  ،تايلال ا بطالنوأمَّ 

يتناهٰى ملا حلق الرسيع    : أنَّ لاألوَّ  اجلسم لو اشتمل عٰىل ما ال 

فإنَّ  إذ  البطيء،  حترَّ البطيء  ا ا  ابتدأ  ثّم  مسافة  فإنَّ ك  ال  لرسيع  ه 

قطع   إالَّ يمكنه  املسافة  بتلك  قطع  قطع    عد  يمكنه  وال  نصفها، 

إالَّ  قطع ربعها، وهكذا إىلٰ نصفها  بعد  ف  ال  ما    أنْ يتناهٰى،  ال   يلزم 

 ة.تَّ الب بطيءيصل إٰىل ال

املتناهية املقدار يف زما  الثاين: يلزم أنْ    ، متناهٍ   نٍ ال يقطع املسافة 

قطع نصفها، وال  بعد  قطع تلك املسافة إالَّ ك ال يمكنه  املتحرِّ   ألنَّ 

إالَّ يمكن قطع نصفها  يتناهٰى،  ه  ما ال  إٰىل  قطع ربعها، وهكذا  بعد   

 تناهٰى.نة ال تيكون هناك أزم فيجب أنْ 

 وجهني نظر. ن الهذي وعندي يف

أنَّ  فإنَّ   الثالث:  املقدار،  زيادة  تستلزم  األجزاء  نعلم  زيادة  ا 

أنَّ بال أزيد  رضورة  أجزاء  فإذا كان اجل  عرشة  سم  من جزء واحد، 

يتنا ال  أجزاؤه،  املتناهي  تلك   ]]٤٣٩[[ص  /هٰى  من  فلنأخذ 

ونؤلِّ األجزاء عدَّ  حمصورة  حيصل ر حتَّ األقطا  بينها يف مجيع  فة  ٰى 

إٰىل ذلك اجلسم املتناهي، وهي متناهٍ   دارمق نسبة   ، ويكون له نسبة 

ار هي نسبة األجزاء  كن نسبة املقدار إٰىل املقداملقدار، لاملتناهي يف  

، هذا  إٰىل غري متناهٍ   هي نسبة متناهٍ   إٰىل متناهٍ   جزاء، فنسبة متناهٍ إٰىل األ

أنْ  فيجب  األي  ال  خلف،  مقدار  عزيد  اجلزء  جزاء  مقدار  ٰىل 

 النسبة، لكن هذا باطل بالرضورة. فال حتصل ،حدالوا

 يف بيان معنٰى الطفرة: 

لني  عن الوجهني األوَّ   ذا املذهب اعتذرواهلقائلني  ال  لم أنَّ واع

 . تداخلفرة، وعن الثالث بالبالط

الوسط عٰىل  املرور  غري  من  املسافة  قطع  بالطفرة   .وعنوا 

 جوه:تها بووا عٰىل صحَّ لُّ واستد

أنَّ  نفأحدها:  با  مسدود،    يتاً رض  ثقب  وفيه  ذراع،  ألف  طوله 

إىلٰ  الشمس  ضوء  انتهٰى  فتحناه  معفإذا  آخره،  أنَّ أنَّ     نعلم  من ا  ه 

 .ه يف اللحظة الواحدةاملسافة الطويل عد قطع تلكاملستب

يف  الضوء يزول    فإنَّ   )،الثقب املذكور(  ا نفرض سدَّ وثانيها: أنَّ 

 فرة. من القول بالط فال بدَّ  واحدة، حلظة

أنَّ  بئراً وثالثها:  نفرض  خشبة،    ا  وسطها  ويف  ذراع  مائة  طوهلا 

ه مخسون  آخر طول ثّم أخذنا حبالً  ،سون ذراعاً طوله مخ وفيها حبل

حل  ذراعاً  طرفه  احلبل   ثمّ   ]]٤٤٠[[ص  /  ،قةويف  يف  أدخلناها 

فإنَّ   ،السفالين الفوق   ثّم جذبناه،  إذا  احلبل  و  هو  -فه  صعد طراين 

احلبل األسفل مائة ذراع، وذلك هو   طرف  صعد  -  مخسون ذراعاً 

 الطفرة. 

التداخلوأمَّ  قالوا:  فإهنَّ   ،ا  يتَّ اجلزئ  إنَّ م  احليِّ ني  يف  ز،  حدان 

قدار لزيادة فال يلزم زيادة امل  ، كون مساحتها مساحة جزء واحدتو

 األجزاء. 

ل  وَّ م من أ ة اجلسل حركعقَ ه ال يُ والطفرة باطلة بالرضورة، فإنَّ 

إىلٰ  إآخر  املسافة  بالوسطالَّ ها  مروره  بعد  التداخل  ،   .وكذلك 

ا  وأمَّ   .فظاهر  ،الوضعيا  أمَّ   .ازيستلزم رفع االمتي  فالتداخل  وأيضاً 

إنَّ فألنَّ   ،يلالعق باه  يكون  حيصللتعدُّ ام  ال  الذي  باختالف إالَّ   د   

ال    ن األعراضاألعراض رضورة تساوي اجلزئني يف احلقيقة، لك

 ا. إليهساوي نسبتها لتتلف خت

 وجه اخلامس لثبوت اجلزء:لا

وألنَّ  األُ معدِّ   قال:  يقطع  النهار  فإنْ ل  نقطة،  عٰىل  يلَق   فق    مل 

 تالت النقط.  تخرٰى لزم الطفرة وإالَّ أُ 

ل النهار  دائرة معدِّ  ه: أنَّ لوجه اخلامس، وتقريرأقول: هذا هو ا 

  عٰىل نقطتي   وجالرب  فلكوتقاطع    ،قاطعة للفلك العايل إٰىل نصفني

اعتدل الليل والنهار، وتقاطع    وصلت الشمس إليهام  إذا  تدالاالع

األُ  مرشفُ دائرة  نقطتني  عٰىل  ومغقيَّ ق  فإذا    ]]٤٤١[[ص  /ة،  ربيَّ ة 

املعدِّ رَّ حت دائرة  بعد مكت  الدائرل  لتلك  فإنْ القاهتا  بنقطة   لَق تمل    ة 

  ب اخلطِّ تركُّ   مزخرٰى لأُ نقطة  لقيت    خرٰى لزم الطفرة، وإنْ أُ نقطة  

 لية.تتاط املمن النق

من  يتناهٰى  ال  ما  اجلسم  قبول  عٰىل  للحكامء  ل  األوَّ االحتجاج 

 االنقسامات:

ابع واآلخر حتت  بحركة اجلزئني أحدمها فوق روا  : احتجُّ قال

 فانقسم اجلميع. ،مقطع الثالث والثاينعٰىل  ام يلتقيانفإهنَّ  ،لأوَّ 

احتجَّ  كون كاماحل  أقول:  عٰىل  يت  قابالً اجلسم    ء  ال  منناهٰى ملا    

 االنقسامات بوجوه: 

أنَّ  أجزاء، ونفرض فوق    من   بًا مركَّ   ا ا نفرض خط� أحدها:  أربعة 

األيم جزءاً طرفه  ج   ن  األيرس  اجلزئني    ، زءًا وحتت طرفه  نفرض  ثّم 

واحدة،  رِّ متح  دفعة  إالَّ فإنَّ كني  اخلّط  ذلك  قطع  يمكنهام  ال  بعد  ه   

د اجلزئني  ن أح  كااجلزء الثاين ي هو  لتحاذ ا  كان موضع  فإنْ  . حتاذهيام

هو اجلزء    كان   وإنْ   .ك ثالثة أجزاء واآلخر جزء، هذا خلفقد حترَّ 

طع الثاين والثالث،   مقموضع التحاذي إالَّ  يبَق كذلك، فلم ف   الثالث 

 . كني والثاين والثالث مجيعاً رِّ نقسام اجلزئني املتحفيلزم ا
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 االحتجاج الثاين: 

وألنَّ اق  اربَّ امل  ل:  عرشة  كَّ ملرع  من  فإنْ قطر   يكون ب  عرشة،    ه 

وإنْ   ]]٤٤٢[[ص  /تالقت كان   الضلع،  مثل  وسع اجلزء    القطر 

 كان ألقّل انقسم.  امر، وإنْ احل شكلب ساوامها، وهو حمال

واحد   يكون كلُّ   اً ع ا نفرض مربَّ ه: أنَّ وتقرير   ،أقول: هذا وجه ثانٍ 

فإنَّ  عرشة،  أضالعه  أ قطره    من  اخلطِّ   ل األوَّ   . ة عرش  يضاً يكون   من 

الثاين ألوَّ ا  من  والثاين  متالقية   فإنْ   . وهكذا   ، ل،  القطر  أجزاء  كانت 

حمال   وهو  الضلع،  مثل  القطر  القائمة وألنَّ   . بالرضورة كان  وتر  ه 

أطول من وتر احلادَّ ة، ووتر القائموتر احلادَّ   والضلع كانت   ة، وإنْ ة 

ف  فرج،  بينهام  كان  متالقية  إنْ   تلك غري  ل   الفرج  كان لجز وسعت  ء 

 يف الشكل املعروف بنيَّ   قليدس أُ  وهو حمال، فإنَّ   ، ني لضلع ثل ا القطر م 

أنَّ  املثلَّ   خطٍّ   كلَّ   باحلامر  أضالع  أقرص فإنَّ (ث  من  اخلطَّ   ) ه  ني من 

  ملطلوب.وهو ا   ، انقسام اجلزء للجزء لزم  مل يسع  وإنْ   ، ني الباقي 

 االحتجاج الثالث: 

 كتفإذا حترَّ   ،سالشم  ةمن حركأقّل    ظلِّ ة الحرك  قال: وألنَّ 

  تساوٰى املداران.وإالَّ  ،ك أقّل حترَّ  زءاً ج

ثالث وجه  هذا  أنَّ   ،أقول:  شخصاً وتقريره:  فرضنا  إذا  عٰىل    ا 

ام وكلَّ   ،ه حيصل له ظلٌّ فإنَّ   ،ألرض ثّم طلعت الشمس عليهسطح ا

نق الشمس  الظلُّ ارتفعت  إذا حترَّ ص  فنقول:    كت الشمس جزءاً ، 

تنقص   فإنْ  الظ  مل  أنْ   يشء  لِّ من    ]] ٤٤٣[[ص  /ك  تتحرَّ   جاز 

آخر،   جزء  الظلُّ   فإنْ (الشمس  ينقص  الشمس ت  فحينئذٍ   )مل  صل 

ه، وذلك باطل بالرضورة، بحال  باٍق   نصف النهار والظلُّ   إٰىل خطِّ 

أنَّ فيل حترَّ زم  إذا  الشمسه  فالظلُّ   ينقص  أنْ   كت    جزءاً   نقص  إنْ ، 

الظلِّ (كان   الشمسمدا  مثل  مدار  خلفهذ،  )ر  وإنْ ا  أ   ،  قّل كان 

 .قساماالنلزم 

 احتجاج آخر:

وألنَّ  كلِّ   قال:  من  أوسع  حترَّ   املنطقة  فإذا   جزءاً   كتالدوائر، 

 ن. يك مستبعد ومفروض يف اإلنساّل، والتفكك الباقي أق حترَّ 

مفر دائرة  املنطقة  قاطعة  أقول:  الكرة  يف  من  بُ   ،هلاوضة  عدها 

 ض يف الكرة. فرَ رة تُ أعظم دائ وهي  ،عد واحدالقطبني بُ 

هذعرف  إذا حترَّ ت  إذا  فنقول:  حترَّ ا  الكرة  املنقطة كت  كت 

حترَّ  فإذا  القريبة،  املنقطة  لتلك  املوازية  اوالدوائر  جزءكت    ًا ملنطقة 

القحترَّ   فإنْ  الدائرة  جزءاً طبيَّ كت  امل  ة  تساوي  وإنلزم  ْ دارين، 

 أقّل من جزء لزم االنقسام. كتحترَّ 

تتحرَّ حتَّ   )ككيبجواز التف(ذا  وا عن همون اعتذرتكلِّ وامل ك  ٰى 

 .ة ساكنةوالقطبيَّ  ة جزءاً الدائرة املنطقيَّ 

اجلواب فإنَّ   وهذا  االستبعاد،  غاية  يُ يف  ال  النظام ل  عقَ ه    حفظ 

فهذا    يضاً وأ   .دير جتويز وقوع التفكيكعٰىل تق  ،بني أجزاء الرحٰى 

يف   فإنَّ مفروض  إذا  اإلنسان،  عىلٰ حترَّ   ]]٤٤٤[[ص  /ه  نفسك  ه   

وقوع التفكيك فيه   يمة وصغرية، مع أنَّ عظة  ئره دابالدور حصل ل

 معلوم البطالن. 

 :  برهان ُأقليدس من طريق انقسام اخلطِّ

أنَّ يدس برهن عقلأُ   قال: وألنَّ  كان    إنْ ف  ،ينصف  خطٍّ   كلَّ   ٰىل 

 من مفردات انقسم.

ظاهرأق هذا  أنَّ أُ   فإنَّ   ،ول:  عٰىل  برهن    ه فإنَّ   خطٍّ   كلَّ   قليدس 

أجزاء عددها فرد لزم    فاً مؤلَّ   اط� ا خإذا فرضننصيفه، فيمكن ت من 

 انقسام اجلزء. 

 برهان ثاٍن ألُقليدس من طريق شكل العروس: 

كااملربَّ   قال: وألنَّ  إذا  مأتني  قطره جذر    ن ضلعه عرشة كانع 

 . فانقسم ،بشكل العروس

بالعروس  قليدأُ أقول: برهن   املعروف  الشكل    أنَّ ( عٰىل  س يف 

فإنَّ   )كلِّ   وتر مربَّ   عه مربَّ   قائمة  جمموع  الضلعني يساوي  عي 

مربَّ  فرضنا  فإذا  الزاوية،  بتلك  كلُّ عاً املحيطني  عرشة    ،  منه  ضلع 

فيجب   ،نعي الضلعني مائتامربَّ   نَّ أل  ،ر مأتنيقطره يكون جذ  فإنَّ 

عدداً   أنْ  القطر  ُرضِ   يكون  نفس  َب إذا  ليس يف  لكن  مائتني،  بلغ  ه 

 اجلزء.  انقسامفوجب   ،ئتني جذر صحيحللام

حركة   ]]٤٤٥[ص  [/ طريق  من  اجلزء  النقسام  آخر  وجه 

 البطيء والرسيع:

كات  حر   خلفيتوإالَّ   ،ل السكونالبطء ليس لتخلُّ   قال: وألنَّ 

 ك البطيء أقّل. حترَّ  )اً ك جزءحترَّ (فالرسيع إذا  السهم،

أهنَّ بالرسعة والبطء، فعند احلف  وَص : احلركة قد تُ أقول ام  كامء 

باحلواة  يفيَّ ك قائمة  للشدَّ ق ركة  حدة  هلا  ابلة  ويعرض  والضعف،  ة 

املتكلِّ  وعند  أنَّ اإلضافة.  إنَّ   مني  والرسعة  للحركة  حتام  البطء  صل 

الختلُّ   بسبب السكن  ،سكون وعدمهل  من  ات يف  فاحلركة اخلالصة 

مراتبه بحسب اختالف    تلفختة هبا بطيئة، وغاية الرسعة، واملشوب

 تها.ت وقلَّ تب كثرة السكنامرا

بأنَّ ل  وائاأل  واستدلَّ  ختلُّ   عٰىل مذهبهم  بسبب  لو كان  ل البطء 

كثرة   كنسبة  الرسعة  إٰىل  البطء  نسبة  لكان  إٰىل (السكون  السكون 
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با  ،تهقلَّ  ذلك  فإنَّ لكن  أكثر  طل،  الشمس  حركات   حركات  من 

بأض الرسيع  كثريةالسهم  أنْ )عاف  فيجب  السهم   ،  سكون  يكون 

سبب زيادة  ته بحركافكانت ختفٰى    ،ةكثري  فاً من حركته أضعا  أكثر

وجب انقسام اجلزء،   ذا كان كذلكإقالوا: ف  .سكونه، هذا خلف

ان البطء بسبب  ك كيتحرَّ  مل فالبطيء إنْ  ك جزءاً الرسيع إذا حترَّ  فإنَّ 

هذا   الرسيعحترَّ   وإنْ   .خلفالسكون،  مثل  الرسعة    انتفت  ك 

 ام.االنقس ك أقّل لزمرَّ حت وإنْ  .طء، هذا خلفوالب

 ن طريق الزاوية القائمة:ر مج آخحتجاا ]]٤٤٦[[ص /

ضلع القائمة إذا كان ثالثة واآلخر اثنني كان الوتر    قال: وألنَّ 

 من األربعة بشكل احلامر. روس وأقّل أكثر من الثالثة بشكل الع

خط� أق فرضنا  إذا  أجزاء    باً مركَّ   اول:  ثالثة  عٰىل من  ووضعنا 

طرف خط� أحد  حتَّ ا  من(   باً مركَّ   ايه  حصثنني  زٰى  قائمة،    اويةلت 

ثالثة بربهان من  أزيد  الدالِّ   فالوتر  العروس  أنَّ   شكل  ع  مربَّ   عٰىل 

مساوٍ  القائمة  ضلعَ ملربَّ   وتر  أربوأ   ،يهاعي  من  احلامر  قّل  بشكل  عة 

 )أكثر من أكثر من الثالث، فهوث  جمموع ضلعي املثلَّ  أنَّ  عىلٰ  الدالِّ 

من  الثالثة    واحدٍ   كلِّ   عمربَّ   نَّ إف(االنقسام،    زمفيل  ،عةاألربوأقّل 

الضلعني أنْ   من  فيجب  خط�   أربعة،  الوتر  يف   ايكون  رضب  إذا 

لكنَّ  ثامنية،  تسع  نفسه كان  نفسها  فإنْ الثالثة يف  أربعة كان  كان    ة 

 فهو أكثر من  ،احلامرشكل  ب، وهو حمال  ضلعني معاً لل  مساوياً الوتر  

 .)نقساماال  لزمفي ،من األربعةالثالثة وأقّل 

ع:  قسام اجلزءالن  وجه آخر  من طريق املربَّ

إذا سحب جزءاً   املالصق لضلع  اخلطَّ   قال: وألنَّ  من    القائمة 

 س.حتت انسحب من فوق أقّل بشكل العرو

قائمة    ]]٤٤٧[[ص  / فرضنا  إذا   ،أحد ضلعيها عرشةأقول: 

خط�  ا  مالصقاً   اوفرضنا  سحبناه  ،لضلعلذلك  عىلٰ   ثّم  حتت    من 

االض جزءاً لع  أضمثلَّ حصل    ،آلخر  أحد  وهو  ث  عرشة  العه 

كان مالصقاً واحداً   القطر، والضلع اآلخر جزءاً  فالضلع الذي   ، 

مربَّ   إنْ  جمموع  كان  تسعة  الضلعنيكان  وثام  عي  ومربَّ اثنني  ع  نني، 

مائة،   خلفالوتر  (هذا  كان  وإنْ .  عرشة  مائة  املربَّ   كان  عان 

ة  عن تسفهو إذن أكثر م  .)ذا خلفالوتر مائة، ه  عومربَّ   ًا،احدوو

ومتٰى كان أكثر من تسعة وأقّل   .فيلزم االنقسام(عرشة    وأقّل من

عرشة اخلطِّ   )من  انسحاب  فيلزم   لزم  جزء،  من  أقّل  فوق  من 

 ام اجلزء. انقس

ة: برهان آخر النقسام اجلزء من  طريق الزاوية احلادَّ

 ني. مة اخلطَّ ة بمستقيخمتصَّ قليدس أُ ة ل: وحادَّ قا

هذقأ  عول:  جواب  أ ا  سؤال  أهنَّ مواملتكلِّ   وردهن  وهو  م ن، 

إنَّ  حادَّ أُ   قالوا:  زاوية  وجود  عٰىل  الثالثة  املقالة  يف  برهن  ة  قليدس 

ما   دَ جِ  لوُ وإالَّ   ،تنقسم  الزاوية ال هي أصغر الزوايا، فنقول: تلك  

 جلزء. فيلزم ثبوت ا ،هو أصغر منها

اجلواب أنَّ وتقرير  وجو  برهن  قليدسأُ   :  زاويةعٰىل  ة حادَّ   د 

من كلِّ أص  ني هي اخلطَّ مستقيمة   حادَّ   غر  مستقيمة اخلطَّ زاوية  ني  ة 

وال يلزم من ثبوت أصغر زوايا املستقيمة اخلطوط ثبوت   .ضفرَ تُ 

 .مطلقاً  أصغر زاوية

 خلالء: مسألة يف إثبات ا ]]٤٤٨[[ص /

ذ تستدعي  احلركة حمالة إ لكانت وإالَّ  ،حقٌّ  ءقال: مسألة: اخلال

 الدور. أواخل يلزم التد ا أنْ ، فإمَّ مكاناً 

مسألة  أق هذه  بحث  ينبني  ول:  فلذلك  املعاد،  ثبوت  عليها 

 ).مون عنهااملتكلِّ (

بُ  وجود  هو  حالٍّ واخلأل  غري  املادَّ   عد  فرسَّ يف  وقوم  بال  ة،  وه 

احلك  .يشء واملتكلِّ واختلف  ذلك  يف  فامء  أكثر مون،  ذهب 

 .إٰىل انتفائهحلكامء وذهب أكثر ا(،  إٰىل ثبوتهمنياملتكلِّ 

 بوجهني: مونملتكلِّ ا تجَّ اح

أنَّ األوَّ  ثابتاً   ءاخلال  ل:  يكن  مل  والتايل   لو  احلركة،  المتنعت 

فاملقدَّ  مثله. باطل،  الرشطيَّ   م  من  حرِّ املت  أنَّ   :)ةبيان  انتقل  إذا  ك 

 ،اً ئأو ممتل  اً الثاين خالي  زاحليِّ   )يكون  ا أنْ فإمَّ ، (ز الثاينإٰىل احليِّ زه  حيِّ 

 .اخلم منه التديلزاين ل املطلوب، والثواألوَّ 

ز الثاين ينتقل اجلسم الذي يف  ه حال حركته إٰىل احليِّ ال يقال: إنَّ 

 ل.ز األوَّ ز الثاين إٰىل احليِّ احليِّ 

نقول:نَّ أل كلِّ تتوقَّ   فحينئذٍ   ا  حركة  حركة    واحدٍ   ف  عٰىل  منهام 

 وذلك دور.  ،اآلخر

 فظاهر.  ،ايلبطالن التا وأمَّ 

 ء: ت اخلالاين إلثباه الثوجال

 .ءأحدمها عن اآلخر ثبت اخلال عَ فِ حني إذا رُ السط نَّ ل: وألاق 

الثاين  ]]٤٤٩[[ص  / الوجه  هو  هذا  أنَّ   ،أقول:  ا وتقريره: 

مست سطحني  انطبقنفرض  اآلخر  ويني  عٰىل  رُ   ،أحدمها    عَ فِ ثّم 

رفعا   اآلخر  عن  فإنَّ متساوياً أحدمها  حي،  الخيل  نئذٍ ه    ألنَّ   ،وسطو 

ينتقاجلسم   إٰىل الال  بإالَّ وسط  ل   الطرف، ويف تلك عد حصوله يف 

 . يكون الوسط خالياً  احلال
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 ل والتكاثف:يف التخلُّ 

والتخلخل احلقيقيَّ   قال:  مبنيَّ والتكاثف  عىلٰ ان  املادَّ ان  وهو   ،ة 

 ال مدخول.ممنوع، ودليل االنفص

 يشتمل عٰىل مباحث:  أقول: هذا الكالم

 مني: كلِّ ملتد الفالسفه وانكاثف عل والتلُّ التخ معنىٰ 

أنَّ   ل: األوَّ ]  [البحث وينتقص   اعلم  مقداره  يزيد  قد   .اجلسم 

املتكلِّ  عند  أنَّ واملشهور  إنَّ   مني  أحدمها ت ام  زيادته  أمرين:  بأحد  كون 

بعد اكتنازها والثاين: انتفاش    آخر إليه. نضياف جسم  ا   نَّ أ و  . أجزائه 

إنَّ  يكون نقصانه  أجزائ   فصال بان   ام  أ بعض  عنه  بعد ه  باندماجه  و 

هو   . شه نتفا ا  والتكاثف ٰى  املسمَّ   وهذا  بالتخلخل  احلكامء  عند 

  ، يف اجلسم   مقدار اجلسم عرض حالٌّ   وعند الفالسفة أنَّ   . املشهورين 

قا ومادَّ  هو ة اجلسم  ملا  أن   بلة  أو  املقدار  قص، فهي من أزيد من ذلك 

، ) دير قا امل   لكلِّ (ة  ابل وق   رةمتقدِّ   ]] ٤٥٠[[ص  / غري    حيث هي هي 

أنْ  ويل   اراً مقد  خيلع   ويمكن  وب أكرب  أصغر  هو   . العكس بس  وهذا 

ه لوال ة، فإنَّ عٰىل وجود املادَّ  ان، وهو مبنيٌّ التخلخل والتكاثف احلقيقيَّ 

اثف سم، وال سبب للتخلخل والتك قدار هو اجلة لكان امل وجود املادَّ 

   . ذا ٰى ه شَّ ة يتم املادَّ   ت ووعٰىل تقدير ثب  . مون  ما ذكره املتكلِّ إالَّ 

ة ق  نفصال:تِّصال وااللال ابلةاملادَّ

أنَّ الب اعلم  الثاين:  متَّ   حث  يف  اجلسم  .صل  أبطل  امَّ ـول  احلسِّ  

  كَّ وال ش  .يقةه كذلك يف احلقأ ثبت أنَّ األوائل اجلزء الذي ال يتجزَّ 

أنَّ   ،مع املقبول، والقابل لليشء جيب حصوله  ه قابل لالنفصاليف 

له، فال ابل  ري ق االنفصال، فهو غ  صوله معصال ال يمكن حواالتِّ 

 ة. وهو املادَّ  )،صالاالنفصال واالتِّ (ر يقبل من يشء آخ بدَّ 

اعلم الثالث:  املادَّ املتكلِّ   أنَّ   البحث  ومجاعة   ،ةمني نفوا وجود 

ة  املادَّ   وذلك ألنَّ   .رب، وهو مذهب صاحب املعتأيضاً ن األوائل  م

أنْ إمَّ  متحيِّ   ا   لوَّ واأل  .زةمتحيِّ   ]]٤٥١[ص  [/غري    أو  ،ةزتكون 

وإالَّ  لكاباطل،  جسامً   اجلسميَّ ،  نت  الصورة  حلول  فيها فكان  ة 

األمثال  للتداخل   ملزوماً  متحيِّ   وإنْ   .واجتامع  غري  زة  كانت 

 ز فيها. املتحيِّ  استحال حلول

بوا اإلثبات  دليل  نُ   أنْ عرتضوا عٰىل  اسلِّ قالوا: ال  نفي  جلزء، م 

فيهالكالوقد مٰىض   نُ   ،مناسلَّ   نْ وإ  .م  جيب   أنَّ م  سلِّ لكن ال  القابل 

املقبحصول مع  سلَّ   .وله  لِ   ،مناولئن  أنْ   مَ ـلكن  جيوز  يكون    ال 

وأيضاً االتِّ  باجلسم؟  قائمني  عرضني  واالنفصال  ة  فاملادَّ   صال 

 .ةامدَّ خرٰى للأُ ة يلزم ثبوت مادَّ ومنفصلة، فصلة متَّ 

 ئلة. هذه األسواب عن بعض ف اجلوقد يمكن تكلُّ 

 :ث اخلالءيجة بحتن 

البحث  بع:  الرا البحث   هذا  فائدة  وذليف  أنَّ هاهنا،   ك 

استدلُّ املتكلِّ  اخلالمني  ثبوت  عٰىل  يف   ءوا  الدور  أو  التداخل  بلزوم 

كامء أجابوا عن  واحل  .ثاينالوسط يف ال  ل، وبلزوم خلوُّ الوجه األوَّ 

بأنْ  لِ قا   هذين  أنْ   مَ ـلوا:  جيوز  ياجلسم  يكون    ال  ام  نَّ إك  تحرَّ الذي 

مكانتحرَّ ي إٰىل  ذلك  وٍّ ممل  ك  يف  الذي  اجلسم  وذلك   ،

انفصال يشء عنه،   ]]٤٥٢ [[ص/ املكان يصغر مقداره من غري 

، وكذلك  ءك عنه يزداد مقداره فال يلزم اخلالواجلسم الذي يتحرَّ 

أكرب يف    رف مقداراً س اجلسم الذي يف الطلبِ يُ   اً ئكون ممتلالوسط ي

 وسط. ل ا لزم خلوُّ  يفال ،دواح آنٍ 

أنَّ او مب  علم  املادَّ   نيٌّ هذا  إثبات  قلناهعٰىل  كام  وإثبات  ،  الً أوَّ   ة 

وا  ودليل االنفصال الذي استدلُّ   .ة ممنوع بالدليل الذي ذكرناهاملادَّ 

 اه.ة مدخول بام ذكرنبه عٰىل إثبات املادَّ 

 ء: الفالسفة عٰىل نفي اخلال ةأدلَّ 

 .وا بتقديرهقال: احتجُّ 

 وه: بوج  ءي اخلال نفعىلٰ  سفةالفال احتجَّ : ولأق

أنَّ  متقدِّ   أحدها:  لذاته،اخلأل  نعلفإنَّ   ر  أنَّ ا  بالرضورة  البعد    م 

البيت أعظم من البعد الذي بني طريف الطاس،   يالذي بني جدارَ 

ل قبل االنفصايو  ،صلسم املتَّ ا طابق اجل ملصل وإالَّ متَّ   فاخلالء كمٌّ 

 .لف ذا خ، وهءالء مالخلاة، فله من مادَّ  فال بدَّ 

 اخلالء:  نفي عىلٰ الدليل الثاين 

وألنَّ  أنْ قال:  يلزم  ا  ه  املعوّ تتساوٰى  وغريها حلركتان   ألنَّ   ،قة 

قة  املعاوَ   ، فإذا فرضنا عديم )بإزاء الغلظ( ]]٤٥٣[[ص  /قة  املعاوَ 

يفحترَّ  مسافة  أزيد    )معها  وآخر(وقت    ك  أرّق (يف  بنسبة    )وآخر 

 وية للخالية.فتكون مسا ،زمانيهام

  ء نقول: لو كان اخلال  ره أنْ تقري، وهو الوجه الثاينا  هذول:  قأ 

ا  احق�  باطل، لكانت  والتايل  العائق،  مع  العائق كهي ال  مع  حلركة 

مثله.فاملقدَّ  الرشطيَّ   م  أنَّ بيان  متحرِّ ة:  فرضنا  إذا  مسافة حترَّ   كاً ا  ك 

فإنَّ خ العائق  يقطعالية عن  امله  فإذا فرضنا  ة  ئسافة ممتلها يف زمان، 

يتحرَّ رفم  ءمالب بحيث  ضعف  تحرِّ امل  كوض  يف  املسافة  تلك  ك 

ال حترَّ الزمان  املعاوَ ك  ذي  عدم  مع  فرضناها  فيه  إذا  ثّم  ممتلئة (قة، 

املتحرِّ األوَّ   )أرّق من( آخر    ء)بمال الضعف كان  بنسبة  يقطع ل  ك 

يف  تلك املعاواملسافة  حركة  زمان  نصف  مثل  األُ   ألنَّ قة    وٰىل، 
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 ءاملال  يمة عدحرك  جيب تساوي زماَين فكان    ،بإزاء الغلظ  قةاملعاو

 . ف وحركة املمتلئ، هذا خل

 ات امليل:يف إثب

إثبات امليل   قال: وهذا يدلُّ  إٰىل   ، ألنَّ عٰىل  املعاوق الذي نسبته 

معه  كنسبة احلركة  معه يتحرَّ   أنْ   ب  عدمها جيإىلٰ   املعاوق اآلخر  ك 

 ك مع عدمه.رَّ كام يتح

الف استدلُّ السأقول:  وجوبالهبذا    اوفة  عٰىل  د وجو  دليل 

للحركةمع للطبيأمَّ   ]]٤٥٤[[ص  /  ،اوق  فاملعيَّ ا  وأمَّ ءالة  ا  ، 

يُ للقرسيَّ  الذي  الطبيعي  فامليل  القاِرس عاوِ ة  مرَّ ق  وقد  تقرير    ، 

 .لاألوَّ 

فبيانهوأمَّ  الثاين  تقرير  متحرِّ حرِّ املت  أنَّ   ا  كان  إذا  لقرس  با  كاً ك 

ا  حركةً  عدم  مع  زماملعاما  يف  متحرِّ فرثّم    ،نوقة  مع   كاً ضناه 

مع   كاً تحرِّ  فرضناه مثمّ   ،اوقة يف زمان هو ضعف ذلك الزماناملع

املعاوقة األُ  أنْ فإنَّ   ،وىلٰ نصف  جيب  مثل زمان  يتحرَّ   ه  املسافة يف  ك 

املعاوقة ا  ،عديم  مع  احلركة  وعدمفتكون  هذا  لعائق  متساوية،  ه 

 خلف. 

 ء: الثالث عٰىل نفي اخلال الدليل

وال تنفعل   ، مشكل   ومتناهٍ   ، اهنَّبيَّ   حمال ملا  ،اهٍ متنه غري  ال: وألنَّ ق 

 ة. دَّ  للامإالَّ الصورة 

يكون    ا أنْ إمَّ   ءاخلال  وتقريره: أنَّ   ،أقول: هذا هو الوجه الثالث

متناهٍ   ،متناهيًا  باطل  .أو غري  بيَّ مل  ،والثاين  أنَّ   الً أوَّ   اهنَّا  بعد   كلَّ   من 

بدَّ  ا  وإنْ   .هياً متنا  يكون  وأنْ   فال  كألوَّ كان  شكل  له  ل  ان 

  لُّ  لكان كال حيصل لذات البعد، وإالَّ   )لرضورة، وذلك الشكلاب(

املجرَّ   . عد كذلك، هذا خلفبُ  للفاعل  الكلِّ   ألنَّ   ، دوال  إٰىل    نسبته 

السواء بدَّ   ،عٰىل  ال  وأنْ   فال  بسبب  بواسطيكون  احلاملفاعل   ،ة 

 . ة، هذا خلفذا مادَّ  ]]٤٥٥ص [[/ ءفيكون اخلال

 خلالء:في ا ن سفة عىلٰ فاللَّة الجواب أد

أنَّ وا  .ا حيصلالتقدير مل  ل: أنَّ قال: جواب األوَّ  احلركة    لثاين: 

الزمان من  قدر  آخر  وبسبب  ،هلا  عٰىل    مبنيٌّ والثالث    .املعاوقة 

 ا ضعيفان.وكالمه ،ةإثبات الشكل وعٰىل ثبوت املادَّ 

عن   اجلواب  األوَّ أقول:  لالتقدي  أنَّ ل:  الوجه  د للبعيس  ر 

وعن الثاين:    .ر حصوله يف هذا البعدقدَّ يُ لذي  سم ابل للج  ،اخلايل

امل  نَّ أ  إنَّ هذا  أمَّ حال  املعاوقة،  بإزاء  الزمان  ا ام لزم من حيث جعل 

مستحق�  بعضه  جعلنا  ا  اإذا  بسبب  والباقي  لذاهتا  ملعاوقة  للحركة 

األوَّ كا حمفوظاً ن  عديم  ل  وواجده   يف  والثايناملعاوقة    صٌّ خمت  ا، 

وللم  واجدبال املعاوقة  وتانيتفاعاوقة،  تفاوت  وعن   .بحسب 

أنَّ  عىلٰ ه  الثالث:  املادَّ   يبتني  ثبوت  وعٰىل  الشكل  ومها    ،ةوجود 

 .ضعيفان

*   *   * 

مة احليلِّ  /تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 :ٰىل رأي األوائلالتقسيم ع يف ]]٤٢[[ص 

أنْ إمَّ املوجود   ايكون    ا  وهاتلذلوجود  واجب  اهللاه،  ٰىل  تعا  و 

أنْ وإمَّ   ،ةصَّ خا اجلوهر  ا  عرشة:  وهو  الوجود.  ممكن   ،يكون 

 ،والوضع  ،وامللك  ، واملضاف  ،ومتٰى   ،واألين  ،والكيف  ،والكمُّ 

 ينفعل. وأنْ  ،يفعل وأنْ 

يكون    نْ ا أ كن إمَّ املم  ألنَّ   ،واحد منها جوهر والتسعة أعراض

أي يف حملٍّ  بذاتهمتقوِّ   يف موضوع،  وهو   ،فيه  الِّ احل  عن  نٍ مستغ  م 

 ر. ، وهو اجلوهيكون يف حملٍّ  ال يكون، وجاز أنْ  ا أنْ وإمَّ  .عرضال

 فهو الصورة، وإنْ   كان حاال�   ة، وإنْ ملثله فهو املادَّ   حمال�   كان  فإنْ 

مركَّ  اجلسم  باً كان  فهو  جمرَّ   وإنْ   ، منهام  إنْ ف  داً كان  نفس  ق  تعلَّ   هو 

 . فعقلوإالَّ  ،بريق التدباألجسام تعلُّ 

 ضوع.مويف  هو الوجود ال هر:فاجلو

 ة: هي اجلوهر القابل (للصورة). واملادَّ 

 ة.يف املادَّ  صل لذاته احلالُّ وهر املتَّ والصورة هي اجل

الثالثة  ]]  ٤٣[[ص  / لألبعاد  القابل  اجلوهر  هو  واجلسم: 

 املتقاطعة عٰىل زوايا قوائم.

 .ةحياة بالقوَّ  يل جلسم طبيعي إٰىل ذل أوَّ والنفس: كام

 . وتدبرياً  حلوالً  سمن اجلد عوهر جمرَّ ل: جوالعق

*   *   * 

 : جلواهريف أحكام ا :ل] األوَّ [الفصل]] ١١١[[ص 

بالتحيُّ )  الف(  وهي اجلسميَّ اختصاصه  الصورة  وهو  عند ز،  ة 

ه عليها  بحال، لكون  ز هو املختصُّ مني املتحيِّ وعند املتكلِّ   .األوائل

بانضام قدره  أ يتزايد  إليه،  غريه  يشغل  م  املكان    قدراً و    بحيث من 

 حيصل فيه. ع غريه من أمثاله عن أنْ يمن

منهتركَّ   )ب( األجسام  املتبت  عند  لألوائل.   خالفاً   ،منيكلِّ ا 

مرتتِّ  منها  ثامنية  من  اجلسم  حصول  املعتزلة  من  مجاعة  يف  فعند  بة 

ث، وفوقها  من أربعة مثلَّ ند الكعبي  الطول والعرض والعمق. وع

الشار صنوبري  وعنبع  أيب  كل،  من  د  وعستَّ اهلذيل  ند  ة، 
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املركَّ  هو  اجلسم  مطلقاً األشعري:  واملؤلَّ ب  ]] ١١٢/[[ص    ف، 

اثنني تركُّ من  يمكن  وال  لفظي.  والنزاع  جسم،  أعراض،   من  به 

  دار.ام، وإالَّ لرضار بن عمرو وحفص الفرد والنظَّ  خالفاً 

يُ اجلو  )ج( أنَّ وعند األوا  .لةعند املعتز  ورؤيةً   ملساً ك  درَ هر    ئل 

هاملبرص   البالذات  فأو  لون  و  بالعرض. إالضوء،  اجلوهر  بصار 

الكالبيَّ  املدرَ وعند  هو  ة  بنفك  فالقائم  كونه أُ سه،  عن  اللون  خرج 

 .امرئي� 

يُ   )د(   من مكان إنْ   وال بدَّ   .ز وحماذاة يف حيِّ ل إالَّ عقَ اجلوهر ال 

امل هو  جعلنا  األوا  )بعدال(كان  بعض  قاله  ه جعلنا  وإنْ   ئل،كام 

اجلسالباطن  (  حالسط احلمن  من   امسِّ امل  اويم  الظاهر  للسطح 

بعضهم،    )املحويِّ  إليه  ذهب  ما  يعت(أو  عٰىل  املتمكِّ ما  عليه  ن مد 

عليه ويُ  ويثبت  املتكلِّ   )قّله  اختاره  ما  بعض  عٰىل  استغنٰى  مون، 

عنه التسلسل.    ،األجسام  القاالستحالة  بالسطح  وألزم  ئلون 

احلجر املالو  حركة  يف  ا  طائروال  ،اءاقف  ن  وسكو  ،هلواءيف 

حلول   .شمسال عند  البعدين  تداخل  بالبعد  القائلون  وألزم 

 والتزموه. ،يف مكانهن املتمكِّ 

خلوُّ   َف لِ واختُ  يمكن  هل  التفسريين،  بكال  املكان  أو يف  ه 

األوَّ   يمتنع؟ عٰىل  السطفجامعة  حركة  املتالل، الستلزام  قيني  حني 

ا ا  جرَ الفُ النتفاء    ،لوسطدون صاحبه خلّو    وفرض لطفرة  وامتناع 

حينئذٍ   .القيالت احلركة  وإالَّ والمتناع  إنْ ،  التداخل  لزم  بقي     

اليِّ املتح يف  إنْ ز  والدور  كان،  كام  إٰىل  ]]  ١١٣/[[ص    انتقل  ثاين 

األوَّ  مكان  مكان  من  النملة  بحركة  العامل  أجزاء  مجيع  وحركة  ل، 

  غريه.إىلٰ 

احلوا والتكاثف  عىلٰ مبنيَّ   ان قيقيَّ لتخلخل  املاان  وق دَّ   د  ة، 

 . ناهاأبطل

 ره، فيكون كام� وبه قال الكعبي، لتقدُّ   ،ألوائل عٰىل الثاينوأكثر ا

كمٍّ  ذا  مشكَّ وألهنَّ   .أو  فهي  متناهية،  فإنْ ا  ذاتي�   لة.  الشكل   اكان 

والكلُّ  اجلزء  القابلوإالَّ   ،تساوٰى  وجب  اجلسم  ،  ه  وألنَّ   .فثبت 

  ة يف لرسعا  نَّ ة بدونه، فإرككاحل  ائق،عركة مع اليكون احل  يلزم أنْ 

فلو فرضنا احلركة يف مسافة   ،هاة والبطء يف مقابلة ضدِّ رقَّ مقابلة ال

خامعيَّ  ولنفرضه  نة  أكثر،  يف  العائق  مع  وقعت  زمان  يف  تقع  لية 

األوَّ  من  أرّق  نفرض  ثّم  الزماننيالضعف،  تفاوت  بنسبة   ،ل 

 .وضفرذهني جلسم م راخلأل والتقدُّ ك يف زمان فيتحرَّ 

بالكنتَ ويُ  الشكل  ارقض  يفلبسة  والغلط  الزمان  يطة،  جعل   

الزم من  قدر  لذاهتا  للحركة  بل  املعاوقة،  وباعتببسبب  ار  ان، 

املعاوقة ذات  (فسيجمعهام  آخر،  الزائد    ،املعاوقة  يف  ويتفاوت 

 .فال يتساويان) أصالً  ،باعتبار املعاوقة

ضدَّ اجلوه)  هـ( ال  امل  ،له  ر  عنه.  النتفاء  ثبت  أ   منووضوع 

النوا جتوي]]  ١١٤[ص  [/  ة عيَّ لصور  الضدَّ يلزمه  فيها. ز  ية 

باإلشارة إليه  املقصود  تلتوقُّ   ،واجلوهر هو  املشار  شخُّ فها عٰىل  ص 

 ها. ص حملِّ ص األعراض تابع لتشخُّ إليه، وتشخُّ 

غري   )و( صفات  أربع  للجوهر  املعتزلة  من  مجاعة  أثبت 

له  الصفات ا تلثابتة  يُ اة  حلي، كابه مع غريهركُّ باعتبار  ا  ط هبشَرت وما 

اجلهريَّ جلوا صفة  وهي  ذاتيَّ ة،  الوجود  نس  حالتي  له  فثبت  ة، 

والوجود، وهي    .ما خيالفرك وخيالف  والعدم هبا يشارك ما يشا

ز، وهي الصفة التابعة للحدوث  الصفة احلاصلة بالفاعل. والتحيُّ 

ز، وهي احليِّ   صول يفواحل  .لوجودة برشط ا الصادرة عن اجلوهريَّ 

املعلَّ اً ئنكاكونه   صعنٰى بامللة  ،  لألعراض  وأثبتوا  اجلنس، .  فة 

 الصادرة عنها عند الوجود والوجود.

وال  )ز( تزاقالوا:  يمكن  اجلوهريَّ   والتحيُّ يد  التزايد    ألنَّ   ،زة 

علَّ  إٰىل  مدركاً يستند  املدرك  ككون  يتزايد،  رشط  أو  تتزايد  عند    ة 

املد وال  كثرة  يسركات،  هايشء  الصفتند  إلتان  فيه    يصحُّ   هيتان 

تزايدالتحيُّ   وألنَّ   .ايدالتز لو  عٰىل    ز  الفرد  اجلوهر  صريورة  جلاز 

احل للزيادة  عظيم  جبل  الصورة  يف  للتعاظماصلة  املوجبة   .صفة 

الوجود املوجود وإحداثه حاالً منَّ   لصحَّ وإالَّ   ،وال  إجياد  ،  فحاالً   ا 

بالرضورة، باطل  الرشط  ه.مثل  مفاملقدَّ   والتايل    كلَّ   نَّ أ   :ةيَّ وبيان 

  ة حالة احلدوث صحَّ  أزيد من صفة واحدا عىلٰ وهلحص   ذات صحَّ 

البقاء الزائد حالة  الشدَّ األوائل جوَّ وبعض    .حصوهلا عٰىل  فيه  ة  ز 

 زوا فيه التزايد.فجوَّ  ،ا السكونوالضعف. وأمَّ 

ا ال  هنَّ أل  ،لألوائل  اجلواهر حادثة، خالفاً   )ح(]]  ١١٥[[ص  /

الو  خت وكعن  احلواالما    لُّ حلوادث،  عن  خيلو  ف  حدث    ادث هو 

وأمَّ  ابالرضورة.  والسكون  هنَّ فأل  ،لصغرٰى ا  احلركة  عن  ختلو  ال  ا 

إنْ ألهنَّ   ،بالرضورة ساكنةبق  ا  كانت  أحيازها  يف  فهي وإالَّ   ،يت   

ة ماهيَّ   وكالمها حادثان، ألنَّ   .وال واسطة بني النقيضني  .كةمتحرِّ 

يستدعي  منه  كلٌّ  بالغريقيَّ سبواملام  القديم كذيش، وال  ة  من  .  لكء 

احلركة    لَّ ك  وألنَّ  من  أزلي� الشخصيَّ واحد  كان  لو  والسكون  ملا    اة 

بمَ دِ عُ  والتاٰىل  باحلسِّ ،  اخلصم  ،اطل  مقولة   ،وتسليم  وإمكان 

 الوضع. 
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قديامً  كان  لو  احلركة  الشخص    ونوع  كان  أفرادها  جمموع  أو 

جد يف  يو مل  إنْ  هوألنَّ  .شخصن ع د نوع منفكٍّ ، المتناع وجوقديامً 

. وال يمكن   كان قديامً وإالَّ  ،حادث  فالكلُّ   ركة،ن احلء ماألزل يش

للحركةدَ ِق  ما  شخص  حادث  كلَّ   وألنَّ   .م  مسبوق    جزئي  فهو 

فإنْ وَّ بعدم ال األ أزيل،  العدمات  أزيل، فمجموع  له  معها    دَ جِ وُ   ل 

والسابق املسبوق  يساوي  احلركات  من  وإالَّ يشء  ك،    الكلُّ   نا 

فال  حادثاً  احلوا  يمكن،  إترامي  ال  ٰىل  دث  له.ما   وألنَّ   هناية 

لتوقَّ احل املايض  جانب  يف  متناهية  غري  كانت  لو  وجود ركات  ف 

اال عٰىل  وألنَّ يوم  حمال.  وهو  يتناهٰى،  ال  ما  من  نقضاء  فرضنا  لو  ا 

األ إٰىل  مجلةً اآلن  مجلةً زل  األزل  إٰىل  الطوفان  زمان  ومن  خرٰى،  أُ   ، 

ٰى  تساويا تساو  فإنْ خرٰى،  باألُ ]]  ١١٦/[[ص    أطبقنا إحدامهاثّم  

والناقص وإالَّ   ،الزائد  بالرضورة،  باطل  الناقصةوهو  انقطعت   ، 

 . فانقطعتا معاً 

لزم   كان قديامً   ة إنْ ريَّ منه يف املؤثِّ   ما ال بدَّ   كلَّ   وائل بأنَّ األ  احتجَّ 

األُ وإالَّ   ،مدَ القِ  واملالزمة  التسلسل.  لزم  ممن   والثانية    ،ةوعوٰىل 

 اليومي. باحلادثمنقوضة 

اجل  ثبت  وإذا يت حدوث  ما  حدوث  ثبت  عليها، وقَّ واهر  ف 

لرتكُّ  األجسام،  منهاوهو  الدليل  .بها  فيه  والنسحاب    ، ابعينه 

 واألعراض. 

أمَّ   )ط( لنا.  مقدور  غري  مبارشةً اجلوهر  التداخل،    ،ا  فالمتناع 

التولُّ  احتِّ وكذا  مع  املحلِّ د  واد  مع  مَّ أ .  فالذي  التغا  به عدٰى  يُ اير 

هو  فعل  ال يُ تامداالععنه  ال  وهو  وإالَّ ولِّ ،  اجلوهر،  لكنَّد  إذا   ا 

فيه جواهر، كام  اعتمدنا عٰىل ظرف زماناً  بأوجدنا  النفخ   نوجدها 

 فيه.

أنَّ    ، الفاعل الصورة  ولألوائل يف هذا الباب طريق آخر، وهو 

 ،عالوض  اركةل بمش تفعاموالصورة إنَّ   .القابل ال يكون فاعالً   ألنَّ 

ها بواسطة   ما يالقي ما يالقيثمّ   ،ن ما يالقيهاسخِّ نار تُ ال  نَّ إا فوهلذ

املركَّ   .املالقي يف  معاً والفاعل  جزئه  يف  فاعل  مشار  .ب  يف  وال  كة 

 ة والصورة. الوضع بني املادَّ 

بيَّ   )ي( املادَّ نَّقد  منعوا من جترُّ ا بطالن  بثبوهتا  والقائلون  دها  ة. 

مكان لزم    كلِّ يف  صافها هبا  تِّ د ات بعحصل  إنْ  فإالَّ ، وعن الصورة

اجلس أك]]  ١١٧/[[ص    محصول  وهو يف  واحد،  مكان  من  ثر 

بالرضورة لز  ،باطل  األمكنة  بعض  يف  الرتجيح  أو  غري  م  من 

تامٍّ   .حمرجِّ  غري  اتِّ وهو  امتناع  عٰىل  لداللته  املجرَّ ،  دة  صاف 

ويُ  بجزئيَّ نتَ بالصورة.  الواحد.قض  العنرص  من  ات  د  جترُّ   ومنعوا 

عنهالصو وإالَّ رة  حالَّ   ةً نقط  كانت  ا،  ويمتنع   .انقسمتإن    ةً أو 

 ة.واستلزام االنقسام املادَّ  ،لالة األوَّ استح

*   *   * 

مة احليلِّ  /)١ املرام (ج هناية  ): هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 : يف التقسيم عٰىل رأي األوائل: النوع الثاين ]]٢٦٥[[ص /

 د لذاته،جب الوجويكون وا  نْ ا أ د فإمَّ وموج  قال األوائل: كلُّ 

أو  اهللا  وهو غري،  ال  ممكناً   تعاٰىل  أمَّ   لذاته،  يكون  عداه.  ما  ا وهو 

  ا أنْ ا املمكن فإمَّ مَّ تعاٰىل. وأ  شاء اهللا الواجب فسيأيت البحث عنه إنْ 

موضوع  يكون يف  املحّل   ،موجودًا  باملوضوع  ونعني  ال.  أو 

من مطلق   خصُّ ، فهو أ الوجود  يف  م لهفيه املقوِّ   املستغني عن احلالِّ 

 ه يكون أعمُّ غناء والتقويم، فعدمفيه قيد االست  َف ذِ الذي حُ   حلِّ امل

[املحلِّ   من فهو    فكلُّ   ،]عدم  املوضوع  يف  يف  موجود  موجود 

كلُّ ملحلِّ ا وليس  املحلِّ   ،  يف  املوضوع،   موجود  يف  موجودًا  يكون 

يف املوجود  من  أخّص  إذن  املوضوع  يف  فلهذاملحلِّ   فاملوجود  ا  ، 

أن  يف  ازج اجلواهر  املحلِّ ن  تكو   بعض  يف  تكوموجودة  وال  ن  ، 

املوضوع يف  توجد  ،موجودة  ال  حملٍّ   وبعضها  موضوع.   يف  وال 

 هنا فصول: اوع. فهجود يف موضه موعرض فإنَّ  وكلُّ 

 : ل: يف اجلوهرالفصل األوَّ  ]]٢٦٦[[ص /

 وفيه مباحث: 

 :ل: يف رسمهالبحث األوَّ 

ه  أنَّ :  عناهيف موضوع، ومال    وجودامله  بأنَّ اجلوهر  رسم األوائل  

راد به املوجود  يف موضوع، وال يُ   ت كانت الدَ جِ ة التي إذا وُ املاهيَّ 

وإالَّ  الشكُّ   بالفعل،  الشكَّ   لكان  يستلزم  زيد  وجود  يف   يف 

حمال وهو  جوهر،  ألنَّ   ،جوهريته،  لذاته  سواء   ]]٢٦٧[[ص  /ه 

معدوم أو  األعيان  يف  موجودًا  وحيكان  أ جي  نئذٍ ًا،  ن  كوي  نْ ب 

زائداً  معىلٰ   وجوده  ومغايراً اهيَّ   فيخر  ته  عن  هلا،  الرسم  ج  هذا 

ه  لكنَّيف موضوع،  كان موجودًا ال    ه وإنْ واجب الوجود تعاٰىل، ألنَّ 

ألنَّ   ليس فال    بجوهر،  عليها،  زائدًا  وليس  حقيقته  نفس  وجوده 

أنَّ  عليه  املاهيَّ يصدق  وُ ه  إذا  التي  يفدَ جِ ة  يف كانت  يان  األع  ت    ال 

 ع.موضو

جيعله ته ود تعاٰىل زائدًا عٰىل ماهيَّ الوج اجب ومن جيعل وجود و

ءُه  أسام  ألنَّ   عليه لفظة اجلوهر،  قداخالً حتت هذا الرسم، وال ُيطلَ 

تعاٰىل، الستحتعاٰىل توقيفيَّ  له  ويمنع من كون اجلوهر جنسًا    لة اة، 
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ه  نَّ ا أ نَّبيَّ بًا، وقد   لكان له فصل فكان مركَّ دخوله حتت اجلوهر، وإالَّ 

 كيب.الرتيمتنع عليه 

املقوالت  وه أحد  هو  اجلوهر  عالية  العرشذا  أجناس  وهي   ،

 س. أجنا واحد منها ال جنس له، بل حتته كلُّ 

 اجلوهر هل هو جنس أم ال؟   لثاين: يف أنَّ البحث ا

اجلوهر جنس    اختلف األوائل هنا، فذهب األكثر منهم إٰىل أنَّ 

 نه.ومنع آخرون م ،عوالن  جراندج حتته ايندرما  لكلِّ  عالٍ 

المتناع بقاء   ،وجودة فيهنس م اجل  خواصَّ   لون: بأنَّ األوَّ   احتجَّ 

رفعه    كلِّ  مع  اجلوهر  عليه  يقال  كثريين ومقوليَّ   عنهما  عٰىل  ته 

ة. وهو  بالسويَّ   ]] ٢٦٨[[ص  /  خمتلفني باحلقائق يف جواب ما هو

يدلُّ  دليل  لعدم  عىلٰ السويَّ ب  تهمقوليَّ عٰىل    ضعيف،  أفرة  وكونه  اد  ه 

وذا ما جُ   املشرتك.  ايتالذ  كاملتيًا  عًا ال  نو  َل عِ واستلزام رفعه رفع 

 بعض العوارض كذلك.  ة، ألنَّ عٰىل الذاتيَّ  يدلُّ 

 بوجوه: اآلخرون   احتجَّ 

واملوجود  األوَّ  املوجود ال يف موضوع،  ل: جعلتم اجلوهر هو 

امل  ما يصدق عليه ال  من العوارض لكلِّ  ه يده بأنَّ مات. وتقيقوِّ من 

مو يف  ألنَّ بفصلليس  ضوع  ال  ع،  أمر  جزءًا ه  يكون  فال  دمي، 

 لغريه.

ودخول  الثا التسلسل،  لزم  حتته  ملا  جنسًا  اجلوهر  كان  لو  ين: 

طبيعةاجلن يف  والتاليان  س  فاملقدَّ   الفصل،  بيان باطالن،  مثله.  م 

أنَّ الرشطيَّ  أنْ ة:  لوجب  جنسًا  كان  لو  يُ   ه  فصل  له  مه، قوِّ يكون 

اجلوهومقوِّ  جوهم  ار  فيكون  يف  فصللر،  اجلنس  فيدخل   جوهرًا 

الفصل يف امتيازه عن غريه من  فتقر  وهو حمال، وا  ،طبيعة الفصل

 ل.فيتسلس ،إٰىل فصل آخر اجلواهر

قيل عٰىل ماهيَّ   الثالث: إذا  ة كانت تلك املاهيَّ   ة ما، فإنْ اجلوهر 

ه  نس فإنَّ اندرج حتت اجل  ما  كلَّ   بسيطة مل يكن اجلوهر جنسًا، ألنَّ 

بة فبسائطها كانت مركَّ  ب. وإنْ بسيط بمركَّ ن الء مب، وال يشمركَّ 

وإالَّ ج  انتك  إنْ  هلا،  جنسًا  اجلوهر  يكن  مل  مركَّ واهر  كانت  ال    بة 

وإنْ بسي أعراضًا، فكان  مل  طة،  كانت  متقوِّ   تكن جواهر  مًا اجلوهر 

 باألعراض، هذا خلف.

 أربعة:ُأمور  ه جوهر. فهناكالرابع: إذا قلنا للجسم: إنَّ 

األوَّ ألا  ]]٢٦٩[ص  [/ املاهيَّ مر  الل:  عليها  ة  صدق  تي 

 وع. املوضاالستغناء عن 

 واألمر الثاين: االستغناء عن املوضوع.

 ة مع هذا العارض.هيَّ جمموع املاواألمر الثالث: 

 ة هلذا االستغناء برشط الوجود. ة علَّ واألمر الرابع: كون املاهيَّ 

الحتليل  واألوَّ  بجنس،  أنْ س  املش  امل  هرتكات  تكون  ذه يف 

خمتلفة  العّليَّ  ُأمورًا  املاهيَّ ة  فإنَّ يف  ااملاهيَّ   ة،  يلزمها الزم  ات  ملختلفة 

ثبوتيَّ  كثرية،  أوصاف  يف  وتشرتك  معوعدميَّ ة  واحد،    اختالفها   ة، 

املاهيَّ  اختالف  فجاز  وصف  باحلقيقة،  عليها  يصدق  التي  ات 

 االستغناء.

ت ااهيَّ املن  م  يكون جزءاً   ز أنْ فال جيو  ،اكونه سلبي� وال الثاين، ل

 عيان. ة يف األلة الوجوديَّ املحصَّ 

ألنَّ  الثالث،  اله  وال  سلبيذا  من    ،عارض  جزءًا  يكون  فال 

 اجلنس الذي هو جزء الوجودي. 

الرابع ألنَّ وال  املاهيَّ   ،  علَّ كون  برشط ة  االستغناء  لذلك  ة 

املاهيَّ  أحكام  من  حكم  يلحالوجود  بة    فإنَّ   قتها،حقي  متام  عدقها 

ما   تاليشء  ماهيَّ حقَّ تمل  أنْ ق  استحال  ماهيَّ   ته  علَّ تصري  ليشء.  ته  ة 

أمرًا ثبوتي�   ة هلذا الوصف يستحيل أنْ علَّ   ةيَّ املاهكون    وألنَّ   ايكون 

وزائداً  عليها،  فاملقصودإالَّ   جوازه  ومع  التسلسل.  لزم  حاصل،     

ة عن ًا للامهيَّ ذلك إخراجشيئًا كان    ضِ مل تقت  ة بام هي إنْ املاهيَّ   ألنَّ 

وإالَّ متوسِّ   فالاقتضت    وإنْ ة.  يَّ العلّ  املتوسِّ  لكان اط،  ط ال  ملقتيض 

املاهيَّ ة.  املاهيَّ  كون  علَّ فإذن  أنْ ة  يمتنع  لالستغناء  وصفًا   يكون   ة 

 .ايكون معنٰى جنسي�   عن أنْ فضالً  ابوتي� ث

لكا  ]]٢٧٠[[ص  / جنسًا  اجلوهر  كان  لو  نت اخلامس: 

ل األوَّ   بدأ ر عن امللصادقل ابات، فيكون العلعقول مركَّ النفوس وا

 حد. من واأ واحد، فال يصدر عنه أكثر بًا، واملبدابتداًء مركَّ 

لي بالتواطؤ، واجلوهر  حتته  ما  مقول عٰىل  س  السادس: اجلنس 

  يكون اجلوهر جنسًا.فال ،كذلك

  ارقة أوىلٰ اجلواهر املف  مة. وبيان الثانية: أنَّ مة األُوٰىل مسلَّ واملقدَّ 

واال  عستغنباجلوهرية  املوضواء  األجس  عن  أوٰىل  من  وهي  ام، 

 اهليوٰىل.  ة منباجلوهريَّ 

ا النفس  جمرَّ نيَّ إلنساالسابع:  جوهر  للامدَّ ة  مفارق  ما  د  عٰىل  ة 

ب عاملة  وهي  وعليأيت،  بنفسهانفسها،  أنْ   مها  يمكن  يكون    ال 

ذاهتا، نفس  اهتالوا علمها بذفقوا عليه، بل جعمكتسبًا، واحلكامء اتَّ 

جيب بجوهريَّ   أنْ   فكان  العلم  حاصالً  تيكون  أوَّ ها  دائًام  ، الي� هلا 

 األمر بخالف ذلك. م أنَّ ومعلو

أنْ يقال  ال فجاز  مكتسب،  غري  ذاته  بوجود  اإلنسان  علم   :  
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بام علمه  نفسهيَّ يكون  واجلوهريَّ ة  مكتسبًا،  تُ إنَّ   ةه  ماهيَّ قوِّ ام  ة م 

وجوده ال  كان  النفس  وإذا  بامعلمها،  مكتسبًا  هيَّ ا    أنْ جاز  تها 

 مكتسبًا.  تهايكون العلم بجوهريَّ 

  قوا عٰىل أنَّ فاتَّ م عٰىل رأي احلكامء، ألهنَّ ٰى  ا نقول: هذا ال يتأتَّ نَّ أل

ز كان  لو  إذ  نفسه،  نفس  هو  بنفسه  اإلنسان  عىلٰ علم  نفسه    ائدًا 

أنْ  فيجتمع   حتلَّ   لوجب  لنفسه  مساوية  صورة  نفسه  املثالن.    يف 

ته هو نفس حضور ذاته  بذا  علمهيكون    وجب أنْ   لككذ  ذا كانوإ

اإلنسلذاته،   أنْ فعلم  جيب  بحقيقته  ويرد حارض  يكون  ان  أبدًا،  ًا 

 اإلشكال.

األوَّ   َض واعُرتِ   ]]٢٧١[[ص  / بأنَّ عٰىل  يف   ل:  ال  الوجود 

ال لوازموضوع  من  فال  زم  جنسًا،  ليس  اجلنس  والزم  اجلنس،  م 

  -ومه ملز  الذي هو  -اجلوهر بطال كون كونه جنسًا إ يلزم من إبطال 

 جنسًا. 

نظر الثاين  املألنَّ   ،ويف  نمنع  املقدَّ ا  بني  والتالالزمة  وإنَّ م  ام يني، 

ق  كان  لو  اجليثبت  الفصولول  عٰىل  أمَّ   وهر  األجناس،  إذا  قول  ا 

اللوازم   قول  اكان  وال  ليشء  فال.  جنسًا  اجلنس  كون  يف  متناع 

ه مل اجلوهر ومقوِّ . وكون فصالواجب ذلك  نم  والزمًا لغريه، بل

ته، بل يف ماهيَّ  وهر داخالً يكون جوهرًا ال يقتيض كون اجل ب أنْ جي

 وهو مطلق الصدق عليه. ،ذلكأعمُّ من 

  -اجلوهر    : الذي يقال عليه   - كون البسيط    ألنَّ   ، لثالث نظر ويف ا 

ال  ب جنسيَّ سيطًا،  عن  اجلوهر  عٰىل  للمركَّ     تهُخيرج  وصدقه  بات 

ر ال يوجب جلوهلة اغري داخل حتت مقولبسيط  ن االبسائط. وكو

 لذي هو اجلوهر من األعراض.ب ا املركَّ م عرضًا وال تقوِّ  كونه

  ت آٍت اصاف املاهيَّ م به اتِّ علَ ي يُ ر الذالقد  فإنَّ   ،ويف الرابع نظر

 ميع. بطل يف اجل وإالَّ  ،تمَّ  هنا، فإنْ 

نظر اخلامس  ثب  فإنَّ   ،ويف  لو  األُمور  إهذه  الستندت  ٰىل  تت 

 ر املختار عندنا.قادال

كاملادَّ سلَّ  اجلنس  لكن  كالمنا،  وفصوهلا  وهلاة،    ، متقدُّ   صورة، 

 .الً فجاز صدورها أوَّ 

 دة.ة يف اجلواهر املجرَّ ولويَّ ن األللمنع م ،ويف السادس نظر

 ل اجلزء، فإنَّ عقُّ منع دوام تب  ،ويف السابع نظر  ]]٢٧٢[[ص  /

 ه. ه ولوازمتا عن ذاتيَّ اإلنسان قد يغفل أحياناً 

لكن  سلَّ  باملركَّ امإنَّ منا،  العلم  من  يلزم  بذاتيَّ   العلم  لو ب    اته 

ا علمناها بوجه صادق عليه  لو   اة، أمَّ ب معرفة تفصيليَّ ركَّ عرفنا امل

إنَّ فال والنفس  تُ ،  كوهنا علَ ام  وهو  هلا،  عرض  عارض  باعتبار  م 

 تها. دن، فلهذا جهلنا جوهريَّ رة للبدبِّ م

 : رات اجلواهر جواهيَّ كلّ  نَّ : يف أالثالثالبحث 

أنَّ   دق  تصوُّ الكيلِّ   عرفت  نفس  يمنع  ال  الذي  هو  م  معناه  ن  ر 

الرش متحقِّ وقوع  املعنٰى  وهذا  فيه،  يفكة  بأقسامه   ق  اجلوهر 

  ة الصادقة عليها عن ة ال ُخترج املاهيَّ الكّليَّ   قد عرفت أنَّ سة. واخلم

املاهيَّ   وإالَّ حقيقتها،   مقتلكانت  لة  عرلجزئيَّ ضية  وقد  فت  ة، 

وألنَّ بطالنه ل.  اه  اجلزئيَّ و  معيَّ فإمَّ   ،ةقتضت  جزئية  فالا  تصدق   نة 

عىلٰ  ذلك  احلقيقة  غري  فكلُّ   منحرصماهيَّ   اجلزئي،  يف  ة  النوع  ة 

وهو   واحد،  معيَّ   أو  حمال،شخص  كيلِّ غري  أيضًا  وهو  فقد نة   ،

املاهيَّ  الكلّ قارنت  ميَّ ة  فال  فكام  ة،  بينهام،  من اجلزئيَّ   أنَّ نافاة  ات 

 ات. يَّ لكلّ جواهر كذا ا وهراجل

  ت يف اخلارج كانت ال دَ جِ ة التي إذا وُ وأيضًا اجلوهر هو املاهيَّ 

أنَّ يف موضوع ارج ال يف موضوع، والصور  اخل  ه املوجود يف، ليس 

ماهيَّ الذهنيَّ   ةكّليَّ ال هلا  للجواهر  املطابقة  املطلقة  وتلكة   ات، 

يصدق هيَّ املا أهنَّ   ات  كانتعليها  لو  األعي  ا  يف  يف  ال  كانت  ان 

  اجلوهر عليها، وإنْ   حدِّ   ات اجلواهر جواهر لصدقيَّ فكلّ   ضوع،مو

يف   موجودة  اآلن  تكن  إذمل  يف    اخلارج،  معتربًا  القيد  هذا  ليس 

 حقيقة اجلوهر.

كلّ  اجلايَّ وأيضًا  ُحت ت  اجلزئيَّ مَ واهر  عٰىل  محل ل  منها،  ات 

أعني يشءه  هومحل    ]]٢٧٣[[ص  /  املواطاة،  وال  من    و، 

  ات اجلواهر ليست يَّ ل هو هو، فكلّ ر محجلوهل عٰىل امَ اض ُحي األعر

 تصري امة إنَّ يَّ ات املاهبأعراض، فهي جواهر. وأيضًا لو كانت جزئيَّ 

يف وجودها  عند  األعجوهرًا  يف  ووجودها  األعيان،  أ   مر  يان 

أنْ  لزم  للامهيَّ   عريض،  العارض  عروض  لثبوت  يكون  سببًا  ة 

ذايتو حماله  صف  وهو  ولكان  ،  العارض  ل،  ذلك    سببًا زوال 

 جواهر. ةوال األمر الذايت، وهو حمال. فإذن اجلواهر الكّليَّ لز

ذلك الشخص وجب ه  نت ألنَّ كا  ة الشخص إنْ وأيضًا جوهريَّ 

ع  أنْ  ما  وإنْ يكون  جوهر،  غري  ل  مل  داه  ملاهيَّ تشخصيَّ تكن  بل  ته  ه 

 ن.كا ة جوهرًا كيفامتكون تلك املاهيَّ  وجب أنْ 

ة ذلك  ة جلوهريَّ نة علَّ معيَّ ن شخصية  زم من كوه: ال يليقيل عل

انتفاء جوهريَّ  ما عداه، إلمكان  الشخص  الواحد إة  املعلول  سناد 

 كثرية.بالنوع إٰىل علل 

أنْ وال إنْ   تحقيق  بقو   نقول:  كلّ ُعني  اجلواهر جواهر،يَّ لنا:   ات 
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أنَّ   فال شكَّ   ،-يل  العق  وهو الكيلِّ   -ة  د بقيد الكّليَّ هر املقيَّ اجلو ه  يف 

ه عرض قائم بالنفس فيستحيل صدق  ألنَّ   ،الً أوَّ ا  ليس بجوهر. أمَّ 

ته. اجلوهر عليه، وكون مطابقه بوجه ما جوهرًا ال يستلزم جوهريَّ 

ثانياً وأمَّ  ُأِخ الكّليَّ   فألنَّ   ،ا  ق ذَ ة  فيها  ت  من  -يدًا  رات  االعتبا   وهي 

زءًا من يكون ج  نْ فال جيوز أ   ،-ة املأخوذة بالقياس إٰىل الغري  لعقليَّ ا

 ته.ر ماهيَّ مالحظة الغري يف تصوُّ  عن الغنيِّ  اتهبذ ستقلِّ امل

الكيلِّ   وإنْ  به:  الطبيعي  ُعني  اجلوهر    -  حقيقة  نفس  ،  -وهو 

 اليشء.  نفس ذلك تناع كون اليشء ليس، رضورة اما جوهرفإهنَّ 

ا  ]]٢٧٤[[ص  / أنَّ لرابع البحث  يف  أوٰىل  اجلزئيَّ   :  ات 

 : اتيَّ كلّ ة من الهريَّ باجلو

وجامَّ ـل األو  للجوهريَّ   اخلواصَّ ائل  د  التي  يف والكامالت  ة 

ات  ة للجزئيَّ اجلوهريَّ   بأنَّ   ات، حكموايَّ ات أكثر منها يف الكلّ اجلزئيَّ 

ات  ه ليس اجلوهر للجزئيَّ ، فإنَّ تكن قبلها  مل  ات وإنْ يَّ أوٰىل منها للكلّ 

أنَّ يَّ الكلّ   قبل كام  للواجالوجو  ات،  اد  قبل  لكنملمكنب   امَّ ـل  ، 

اللَّ  وواكانت  الالكام حق  للجوالت  يف    هرعارضة  هو  هو  ملا 

 ات أكثر، كان قوله عليها أوٰىل. وبيانه من وجوه: اجلزئيَّ 

األوَّ  أنَّ الوجه  اجلوهر    ل:  كامالت  مجلة  من  االستغناء 

  ام  إنَّ الكيلِّ   الشخص، فإنَّ    من اجلواهر حمتاج إىلٰ كيلِّ ه، والواصِّ وخ

الجيو كان  لو  موجودد  ألنَّ شخص  إنَّ ًا،  يوام ه  يف   ضمنه، جد   

 هو  الكيلِّ   ، ألنَّ ود إليه. والشخص غني عن الكيلِّ الوج  اج يففاحت

إىلٰ  الشخص  احتاج  ولو  كثريين،  عٰىل  إٰىل  الكيلِّ   املقول  الحتاج   

 .  مقوالً عليهامليكون الكيلِّ  يوجد معه، الشخص اآلخر بحيث

ال  . فراً قيل مل يكن جوهالع  ه هناريد بأُ   إنْ   الكيلِّ   وفيه نظر، فإنَّ 

 الطبيعي مل  ُأريد به الكيلِّ   ٰىل منه، وإنْ للجزئي أو ةاجلوهريَّ  قال: إنَّ ي

عنه والشخص    نٍ ه جزء الشخص، وجزء الشخص مستغألنَّ   ،يتمّ 

اجلوهريَّ   حمتاج فكانت  للكإليه،  أوٰىل  يلِّ ة  للشخص   وألنَّ   .منه 

 إٰىل شخص آخر،خص الش عىلٰ  تهيف مقوليَّ لطبيعي ال حيتاج  ا الكيلِّ 

 صًا واحدًا.يكون شخ أنْ  العقيل الذي يمتنع يف الكيلِّ ذلك بل 

ة  مه بحسب استقرار األمر املعترب يف اجلوهريَّ الوجه الثاين: تقدُّ 

موضوع    - يف  ال  الوجود  فإنَّ -وهو  ااجلوهريَّ   ،  كون  هو  ة ملاهيَّ ة 

وُ ب إذا  يفدَ جِ حيث  ال  كانت  قداجلو  وأشخاص  موضوع،  ت   هر 

  ]] ٢٧٥[[ص  /  ه منتظراهتا فإنَّ يَّ ا يف كلّ وأمَّ   ذلك بالفعل،  اهل  بتث

 صل هلا بعد ذلك. هلا، مل حي

نظر رصَّ فإهنَّ   ،وفيه  قد  بأنَّ م  ليس   حوا  هنا  باملوجود  املراد 

وضوع، نت ال يف مكا  تدَ جِ ة التي لو وُ املوجود بالفعل، بل املاهيَّ 

با ثابت  املعنٰى  كيَّ للكلّ لفعل  وهذا  ثات  بل هو  خاص،  شبت لألام 

أنَّ ات أسبق، ألنَّ يَّ لّ للك ئي،  من جز كيلِّ معنٰى ثبت ل  كلَّ   ه قد ثبت 

 وبالعرض.   وبالذات، وثانيًا للجزئيالً للكيلِّ ه ثابت أوَّ فإنَّ 

فإنَّ  التكوين،  إٰىل  القصد  حيث  من  الثالث:  متوجِّ الوجه  ه  ه 

 األعيان. حيصل يف  أنْ ورة النوع شخصًا، ليمكن ات إٰىل صريبالذ

نظر باالقص  فإنَّ   ،وفيه  إنَّ د  التكوين  يف  يتوجَّ لذات  إٰىل  ام  ه 

ا ال  لنوعيَّ الطبائع  بلة  املنقطع،  الشخص  النوعيَّ   إٰىل  الطبيعة  ة  إٰىل 

اجلزئيَّ   املستمرِّ  ضمن  يف  فاجلزئيَّ وجودها  بتالحقها،  ات ات 

 مقصودة بالقصد الثاين.

ا  الوجه التسالرابع:  إٰىل  ه ال أنَّ   َف رِ عُ ل يشء  وَّ أ   مية، ألنَّ لسبق 

 ة.وع هو األشخاص اجلزئيَّ وض ميف

نظر النوعيَّ   فإنَّ   ،وفيه  أ الطبيعة  الشة  من  يف  سبق  خص 

 الوجودين، فهي أسبق بالتسمية. 

أنَّ  باجلوهريَّ   واعلم  أوٰىل  من  األنواع  لقرهبا  األجناس  من  ة 

عنها األجناس  وُبعد  أشدُّ وألهنَّ   .األشخاص   مشاركةً   ا 

النوع إٰىل   كنسبةوع الن  بة اجلنس إىلٰ فنسس، ااألجنص من لألشخا

اهر  أيضًا اجلواألجناس اجلواهر الثالثة. و  الشخص، فلهذا كانت

اجلزئيَّ العقليَّ  باجلوهريَّ ة  أوٰىل  األشخاصة  من  ة اجلوهريَّ   ة 

مستغ  املحسوسة، ألنَّ  والسبب  هلذه،  أسباب  مسبَّ   نٍ تلك  به، عن 

معنٰى  االستغنافكان  هو    -ء    يفالذي  . أتمّ   هلا  -ة  ريَّ اجلوه  معترب 

 نع من ذلك.ا املمنقد قدَّ و

املنطقيَّ   ]]٢٧٦[[ص  / الفصول  جواقالوا:  للجواهر    - هر  ة 

وأمَّ ألهنَّ   ،-طق  كالنا عٰىل.  محل  األنواع  عٰىل  حممولة  الفصول   اا 

فإهنَّ  كالنطق،  ألنَّ البسيطة  أيضًا،  جواهر  الناطق ا  من  جزء  ه 

ع  املحمول اجل  ٰىل،محل  واجوهر  وهروجزء  ياض  بالب  َض عُرتِ . 

 ملحمول عٰىل اجلوهر محل عٰىل.بيض اهو جزء األ  الذي

 : يه باإلشارة ر مقصود إلاجلوه البحث اخلامس: يف أنَّ 

حّسيَّ  داللة  عقلَّ اإلشارة:  أو  يرشكه  ة  ال  بحيث  اليشء  إٰىل  ية 

احلّس  واإلشارة  غريه،  تتوقَّ يَّ فيها  عىلٰ ة  املشار  تشخُّ   ف  ليه، إص 

ت اجلونتوهي  بالذات،اول  إنَّ   إىلٰ ارة  واإلش  هر  تك األعراض  ون  ام 

يها اإلشارة إلة، فإذن  م معلول املادَّ زها عٰىل ما تقدَّ زها، ومتيُّ د متيُّ بع

 ة.بعد اإلشارة إٰىل تلك املادَّ 

الصورة    ة، ألنَّ هذا بعينه وارد يف الصورة واملادَّ   فإنَّ   ،وفيه نظر
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تشخُّ علَّ  يف  فاعلية  اة  قابليَّ علَّ   ةاملادَّ و  ة،ملادَّ ص  ص  شخُّ تيف    ةة 

ة يَّ ص باألعراض املادّ ام يتشخَّ ه إنَّ ، فإنَّ أيضاً الصورة، بل ويف اجلسم 

ة إٰىل يَّ نني. واإلشارة احلّس وكيف وكم معيَّ  ضع معنيَّ  وومعنيَّ  كأين

الكّليَّ  واألعراضاألُمور  اجلواهر  من  فإنَّ   ة  ممكنة،  ال    احلسَّ   غري 

بلالكيلِّ   كدرِ يُ  اإلشافكيف    ،زئياجل  ،  إيمكنه   اوأمَّ   ليه؟رة 

العقليَّ  فالاإلشارة  الشتتناو  ة  واألعراض خصيَّ ل  اجلواهر  من  ة 

إالَّ  بأسباأيضًا،  العلم  جهة  من  واليش  عُ هبا،  إذا  كان    بسببه  َف رِ ء 

  ]] ٢٧٧[[ص/  إلمكان  ، ال يمكن اإلشارة إليه. وأيضًا الكيلِّ اي� كلّ 

 ذلك،نايف  واإلشارة ت  عراض،األبني اجلواهر ووقوع الرشكة فيه  

عرض ما فيه. حلول  غري اعتبار     ممكن منالكيلِّ ر اجلوهر  تصوُّ بل  

 ُعني بتناول  جلوهر، فإنْ  قائًام باره إالَّ ا العرض فال يمكن تصوُّ وأمَّ 

  فال.، وإالَّ اإلشارة بالذات للجواهر هذا املعنٰى صحَّ 

سبيل  عٰىل  اد  ضدالقابل لأل  اجلوهر هو  البحث السادس: يف أنَّ 

 :االستقالل

الذي    أنَّ   علما هو  اإلضافيَّ اجلوهر  غري  األضداد   ة،يقبل 

التبعيَّ الست بالذات، ال عٰىل سبيل  ذاته  بخالف   ة.حالته يف  وذلك 

ان عن الصدق إٰىل الكذب وبالعكس ال  ام يتغريَّ ول، فإهنَّ والق  لظنِّ ا

تبعاً  بل  وامللتغريُّ   لذاتيهام،  املظنون  عنه   يف  زيدًا    نَّ أ   نَّ ظُ   فإذا  ،خرب 

أ الد ، صادقني  والقول  ا، كان الظنُّ بذلك وكان زيد فيه  مَ و ُحكِ ار 

وكانا ا عن الصدق واحلكم تغريَّ  الظنُّ  ذا خرج زيد عنها واستمرَّ فإ

يتغريَّ كاذب فال  ذلك  ومع  الظنِّ   ني،  وإنَّ   ذات  تتغريَّ والقول،    ام 

أمَّ  وإضافتهام.  اجلواهر  نسبتهام  تقبل  فإهنَّ ا  كالسواد األضداد  ا 

اخلالس  لبياض،وا وهذه  نفسها.  يف  يف  يَّ اّص تحالتها  ثابتة  غري  ة 

التغريُّ ليَّ العق  اجلواهر عن  لبُعدها  وهوة،  عندهم،  يف      وال  ممنوع. 

يشتمل عٰىل كلِّ الكيلِّ   ألنَّ ة،  يَّ الكلّ   اجلواهر  شخص، وال يصدق    

 أبيض. شخص أسود أو كلَّ  أنَّ 

يقال: العر ة  ديَّ اوالسين، ومها  الضدَّ   قبللون ي كالض الكيلِّ ال 

 ة.ياضيَّ والب

األنَّ  اللون  يمتنع  لذي هو حصَّ ا نقول:  السواد  عند  يب  أنْ ة  قٰى 

ت، مَ دِ عُ   مَ دِ ذا عُ ة، فإللحصَّ   ة الفصل علَّ   ة عنه، ألنَّ زوال السواديَّ 

بعد زوال فصل السواد عنه    ]]٢٧٨[[ص  /  صفيتَّ   فال يمكن أنْ 

البياض يقالبفصل  قد  نعم  اللون  .  الضدَّ :  بنيقبل  مين  ن  وع 

إمَّ جازامل فيكونبا  ا ،  إليهام  انقسامه  وبعضه    عتبار  بياضًا  بعضه 

ده يف الوهم عن الفصلني، فيكون من حيث  اعتبار جترُّ أو ب  سوادًا،

م قابالً هو لون  وليس كالمنا يف األُمور   أليِّ   طلق  كان،  الفصلني 

ل جد يشء حمصَّ ج، هل يولة يف اخلاراملحصَّ   ة، بل يف األُمورالومهيَّ 

 ين؟ ضدَّ يقبل الارج اخل يف

السواديَّ ول يقبل  اللون  كان  ملاوالبياضيَّ   تارةً ة  و  ُأخرٰى  كان    ة 

 باطل. ، وهذااومبيض�  اسوادًا وبياضًا، بل كان مسود� 

 :له اجلوهر ال ضدَّ  : يف أنَّ بحث السابع ال

عند األوائل مهاالضدَّ  الوجود  :ان  املتعايَّ الذاتان    قبتان عىلٰ تان 

 اية اخلالف.ام غبينهو ،موضوع واحد

 التضادَّ   ليه ظاهرًا، ألنَّ ع  ون احلكم بامتناع التضادِّ يك  وحينئذٍ 

 امَّ ـه عليه، ولبحيث يتعاقب ضدُّ   ق فيام يوجد يف املوضوع يتحقَّ امإنَّ 

ا التضادِّ كان  وقوع  امتنع  موضوع  يف  ال  املوجود  هو  فيه.   جلوهر 

بُيعن  وقد حملٍّ تعاقباملين  الضدَّ ٰى  عٰىل  ط  شَرت يُ وال  حد،  وا  ان 

التضادِّ وقو  فيصحُّ املوضوع،   حينئذٍ   ع  اجلوهريَّ   ، ألنَّ فيه  ة الصور 

ت املادَّ   عٰىل حملٍّ   تعاقبللعنارص  وبينهام غاية اخلالف،  واحد هو  ة، 

 عن مصطلح القوم. وباجلملة فالنزاع لفظي. خارج  ذلك لكنَّ 

  *   * * 

 ): هـ٧٢٦ (ت احليلِّ مة عالَّ ال /)٢رام (ج هناية امل

ثات عٰىل رأي املحدَ   يف تقسيم  :القاعدة الثالثة]]  ٤٠٩[[ص  /

 : مني املتكلِّ 

  زاً يكون متحيِّ   ا أنْ ث إمَّ مون: املحدَ تكلِّ قال امل]]  ٤١١[[ص  /

قائامً  مباملتحيِّ   أو  ال  أو  قائامً   زاً تحيِّ ز،  أنكره    وال  الثالث  وهذا  به، 

 .منيتكلِّ اجلمهور من امل

 حالٍّ   ز وال غري متحيِّ   موجوداً ضنا  و فرا ل نَّ هلم فيه: أٰى ما  قووأ 

مساوياً   فيه االستواتع  اهللالذات    لكان  من  ويلزم  فيه،  فيه اٰىل    ء 

 ة.االستواء يف متام املاهيَّ 

ضعيف يف   ألنَّ   ،وهذا  الاالشرتاك  السلوب  التامثل،    يقتيض   

املختلفاتوإالَّ  ب  كلَّ   ألنَّ   ، لزم متاثل  يشرتكا يف   وأنْ   دَّ خمتلفني ال 

 عنهام. امهاا عدسلب م

املحقِّ  أفضل  املتكلِّ األق (قني:  قال  من  قالوا:دمون  ز  املتحيِّ   مني 

واحل اجلوهر،  يكون    الُّ هو  ال  الذي  واملوجود  العرض،  هو  فيه 

وعٰىل هذا الوجه قالوا باستحالة    .هللا تعاىلٰ هو ا  جوهرا وال عرضاً 

حمدَ  متحيِّ وجود  غري  حالٍّ ث  وال  كيه ف  ز  ال  قاله،  ال  ذلك    فإنَّ ،  ام 

 . )قوله عاقلي

الذي  دعوٰى انحصار املوجود    إنَّ فيه نظر، فو]]  ٤١٢[[ص  /
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إنَّ يف   ضاً وال عر  ال يكون جوهراً  تعاٰىل  اهللا  يتمُّ   املوجود    ام  نفوا  لو 

 .اهللا تعاىلٰ د غري املجرَّ 

املتحيِّ  فنقول:  هذا  عرفت  إمَّ إذا  أنْ ز  االنقس  ا  ال  ،اميقبل    . أو 

هولثاوا الف  ين  واجلوهر  يُ رد،  جسامً سمَّ ال  بعضهم  إالَّ   ٰى  عند  ه  فإنَّ  

انقس  ز جسامً املتحيِّ   جعل املسواء  يقول  هذا  ال، وعٰىل  أو  م:  جسِّ م 

جسم تعاٰىل  يقول بصحَّ   ،اهللا  اجلسم عند ل هو  واألوَّ   يه.ة جتزِّ وال 

  . م مطلقاً نقسز امله جعل اجلسم هو املتحيِّ أيب احلسن األشعري، فإنَّ 

جوهري  وأقلُّ  من  حيصل  عنما  عند    .دهن  بمتعارف  وليس 

أنَّ املشه  نَّ اجلمهور، أل  من اجلسم  الطويل  ور  العميق، ه:  العريض 

ف من جوهرين عند املعتزلة  هات الثالث، فاملتألِّ يف اجلأو املنقسم  

  -   إٰىل خطٍّ   خطٍّ   ه حيصل من ضمِّ ، ألنَّ )طحس(ن أربعة  ، وم)خطٌّ (

س يف  الطولال  و-  مت  ث،  ألنَّ )جسم(ة  امنيمن  وع بوق  حيصله  ، 

الكعبي   وعند  سطح.  عٰىل  حي  أقلُّ سطح  أربعة ما  اجلسم  منه  صل 

ث كمثلَّ جواهر  فوقهاالثة  ورابعها  ذي  ويصري  ث  كمخروط  هبا   

مثلَّ  أضالع  بعضهمثاتأربعة  وقال  ستَّ   :.  جواهر،من  يقع   بأنْ   ة 

مثلَّ  وسطح  مثله،  عٰىل  جواهر  ثالثة  من  األبعاد  ث  الثالثة  حتصل 

أيب مذهب  وهو  اهلفيه،  والباقون فالعالَّ ]]  ٤١٣/[[ص    ذيل   .  

املعتز أقلُّ من  قالوا:  ثامنية  لة  من  يتألَّ ه  كمكعَّ جواهر  ذي ف،  ب 

ثة  عات. والفالسفة اعتربوا يف اجلسم األبعاد الثالة مربَّ ستَّ   أضالع

 طعة عٰىل زوايا قائمة.املتقا

املتح  ا احلالُّ وأمَّ  العريِّ يف  أنْ إمَّ ، وهو  ضز فهو  ا  ا  ف اصتِّ جيوز 

 أو ال.  ،به غري احليِّ 

 ألكوان.اخلمس وا وس بإحدٰى احلواسِّ فهو املحس لا األوَّ أمَّ 

، وهي  الي� أوَّ   املحسوسة بالبرص إحساساً نها:  ا املحسوسة، فمأمَّ 

واألضواء.   املاأللوان  األصوات  ومنها:  وهي  بالسمع،  حسوسة 

ومنها: بالذ  واحلروف.  وهي  املحسوسة  التسعة.  وق،  الطعوم 

املمنهاو والربودة،:  احلرارة  وهي  باللمس،  والرطوبة    حسوسة 

 والصالبة واللني. ة،واليبوسة، والثقل واخلفَّ 

 هبا عرشة: ف غري احليِّ وَص ال يُ  التي واألعراض

، لثالث: االعتقاد، الرابع: الظنُّ القدرة، ا  ل: احلياة، الثاين:األوَّ 

السادس:لا  اخلامس: الكراهاإلرادة  نظر،  السابع:  الثامن:    ،ةيَّ ، 

 ألمل. الشهوة، التاسع: النفرة، العارش: ا

 ن: شهور عندهم من األعراض عرشوفامل

الثايناألوَّ  األكوان،  الل:  الرابع:  :  الروائح،  الثالث:  طعوم، 

الربودة، ا  احلرارة، اخلامس:  اليبوسة، السادس:  السابع:  لرطوبة، 

األلوا التاسع:الثامن:  العارش   ]]٤١٤[ص  /[  ن،  : االعتامد، 

 ، والعرشة السابقة.لصوتا

 .فناء والتأليفال عتزلة:ون من املوأثبت البرصيُّ 

 :هذه القاعدة يقع عٰىل نوعني والكالم يف

 : يف اجلواهر :لالنوع األوَّ ]] ٤١٥[ص [/

 مة، وفصول: وفيه مقدَّ 

 :مة ففي حقيقة اجلوهرقدَّ ا املأمَّ 

يُ  عطلَ اجلوهر  باالشرتاك  املوق  موضوع،ٰىل  يف  ال    وهو   جود 

املتحيِّ   رأي والثاين:  يقبلاحلكامء،  ال  الذي  ال  ز  وال  عقليَّ القسمة  ة 

 .ةة والومهيَّ الفرضيَّ 

املعواجلوهريَّ  مشايخ  عند  يُ   تزلة:ة  ذاته  عٰىل  زائد  وهنا مُّ َس أمر 

خي ما  خيالف  هبا  للجنس،  ويامثلصفة  ثابتة    الف  وهي  يامثل،  ما 

أ   وعدماً   وجوداً  امو  كثرهم.عند  القاسم  أبو  تسمية   ي منلكعبنع 

 . ابتاً وث مقدوراً و  ومعلوماً  وجعله شيئاً  وعرضاً  املعدوم جوهراً 

 إنَّ   ائي:بَّ اجلُ   لشيخان، فقال أبو عيلٍّ واختلف ا]]  ٤١٦[[ص  /

 نَّ ريه، كام أ له يف املساحة، وجعل مساحته بغ  اجلوهر الفرد ال حظَّ 

أبو هاشم: إنَّ كعبي. وق أبو القاسم الطوله بغريه، وبه قال     له   ال 

أنَّ يف املساحة. واتَّ   احظ�  ول والعرض  يف الط  ه ليس له حظٌّ فقا عٰىل 

املعتزلة، ألنَّ   خالفاً  تأليف خمصوص  لبعض    : يقال   وهلذا  ،الطول 

 أحد لت احلديد إذا فعلت فيه تأليفات خمصوصة، وإذا قلنا يفطوَّ 

  لتأليف دون أنْ ثرة اه كليس املراد منه أطول من غريه فإنَّ   :ئنيالشي

أيضاً إلي  نضافت األجزاء  صحَّ ه  فإذا  ممَّ   ،  التأليف  وكان  ا  ذلك 

من الطول   ن له حظٌّ  املنفرد من األجزاء مل يكيل وجوده يفيستح

 .العرضوال من 

 : يف اجلوهر الفرد :لالفصل األوَّ ]] ٤١٧[[ص /

 :وفيه مباحث 

 : تهيف ثبو :لالبحث األوَّ ]] ٤١٨[[ص /

أنَّ  منها  األجسا  اعلم  غريم  غريها  مؤلَّ   بسيطة  أجسام  من  فة 

واألرضالبتَّ  كاملاء  مركَّ وإمَّ   .ة  أُ بة  ا  أجسام  إمَّ من  خمتلفة  خر،  ا 

فة، هلا أجزاء بالفعل هي املؤلَّ ، أو غري خمتلفة كالرسير. وكاحليوان

  ه قابل للقسمة، فال يف أنَّ   د ال شكَّ أو تنتهي إليها. واملفر  ،مفردات

 .أو ال  ،ة فيه بالفعلحاصلكنة  قسامات املماالن  تكون  أنْ ا  خيلو إمَّ 

 . أو غري متناهية ،متناهية اوعٰىل التقديرين فتلك األجسام إمَّ 
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 الت أربعة: فهنا احتام

أ  من أجزاء ال تتجزَّ  فاً يكون اجلسم مؤلَّ  أنْ ل: األوَّ ]] ٤١٩[[ص / 

 .منير املتكلِّ من قدماء احلكامء وأكث مذهب مجاعةمتناهية، وهو 

أنْ الثاين مؤلَّ   :  تتجزَّ   فاً يكون  ال  أجزاء  متناهية، وهو  من  أ غري 

 ام من املعتزلة.امء والنظَّ مذهب بعض القدماء من احلك

كو متألِّ الثالث:  غري  األجزاء  نه  من  لكنَّبالفعف  يقبل  ل  ه 

 .ين انقسامات متناهية ال غري، وهو مذهب الشهرستا

متألِّ الراب غري  كونه  بالف  منف  ع:  لكنَّأجزاء  يقبل عل  ه 

 هية، وهو مذهب اجلامهري من احلكامء.متناغري انقسامات 

 : وهاجلزء بوج  مثبتو احتجَّ 

األوَّ ]]  ٤٢٠[[ص  / الزملالوجه  مركَّ :  ال  ان  أجزاء  من  ب 

أمَّ أ،  تتجزَّ  ه منقسم ل، فألنَّ ا األوَّ فاحلركة كذلك، فاجلسم كذلك. 

ف مابالرضورة  مستقبل،  ضٍ منه  يكن    فإنْ   ومنه  ومل  جود  للحارض 

ال   أصالً  إمَّ امل  زمانكان  ماوجود  لكنَّوإمَّ   ضٍ ا  مستقبل  هام ا 

املستقبل  ، ومَ دِ ثّم عُ   كان موجوداً   يض هو الذياملا   معدومان، فإنَّ 

ب يوجد  مل  الذي  فهو  موجوداً عد،  احلارض  يكن  مل  أنْ   لو  ال    لزم 

البتَّ  وجود  للزمان  فاملقدَّ والتا  ،ةيكون  باطل،  أنَّ مثم  يل  فثبت   له. 

كان بعضه    كان منقسامً   احلارض إنْ   ذلك  قول:، فنحارضاً   ماناً هنا ز

 احلارض حارضاً   يكون كلُّ   ، فالارضاً واآلخر ح  أو مستقبالً   ماضياً 

  مَ دِ ثبت املطلوب. فإذا عُ  سامً ن منقمل يك ل بعضه، هذا خلف، وإنْ ب

إمَّ  مل    فإنْ   .جدأو يو  ،قيبه زمانال يوجد ع  ا أنْ ذلك اآلن فال خيلو 

لي الزمانزم  وجد  وانقطاع  ب،  أنْ فإمَّ   دَ جِ وُ   وإنْ   .اطلهو  يكون    ا 

م، فثبت التايل، فيلزم  ملا تقدَّ   ل باطلواألوَّ   . ، أو غري منقسممنقسامً 

  ض جيب أنْ فرَ زمان يُ    كلِّ كذا يفوه  ،لعقيب اآلن األوَّ   آنٍ   وجود

وجويرتكَّ  ثبت  فقد  اآلنات،  من  وترب  اآلن  األزمنةكُّ د  من    ب 

 ة. البتَّ  وجوهن ال بل القسمة بوجه م تقتي الت الاآلنا

ذي  احلركة الواقعة يف اآلن ال  كذلك، ألنَّ   فنقول: احلركة أيضاً 

إمَّ ال يتجزَّ  اطل، ل بواألوَّ   .أو غري منقسمة  ،تكون منقسمة  ا أنْ أ، 

ألنَّ وإالَّ  هلا،  املطابق  الزمان  انقسام  لوجب  احل    نصف  ركة  زمان 

ال  ا فرضنالكنَّ  مان كّلها،نصف ز وجب  ف  ،مان ال نصف لهزذلك 

يف احلركة    ، فثبت الثاين وهو أنَّ ال يكون للحركة نصف أيضاً   أنْ 

ينقسم،   ال  عُ ما  وُ مَ دِ فإذا  ثّم  احلركة  تلك  آنٍ أُ ت  دَ جِ ت  يف   خرٰى 

أنْ  وجب  مرَّ ]]  ٤٢١ص  /[[  ال   آخر  ملا  أنْ تنقسم  إٰىل  وهكذا   ،  

 أ.جزَّ اء ال تتن أجزركة مب احل تركُّ  تنتهي احلركة. فثبت

إنَّ نف ااملسا   قول:  أيضاً لتي  فة  احلركة  عليها  ألنَّ   تقع    كذلك، 

إنَّ  تنقسم  ال  التي  م احلركة  عٰىل  تقع  فتلكام  إمَّ   سافة،  أنْ املسافة    ا 

منق  ال   ،سمة تكون  باطل، واألوَّ   . أو  بانقسام    ألنَّ   ل  تنقسم  احلركة 

الزمان  بانقسام  انقسمت  كام  ألنَّ املسافة  قارضورال   ،  بأنَّ ة    ضية 

ا احلركة   نصف  ن يف  املسافة  فرضنا    ة يف كلِّ حلركصف  فإذا  املسافة، 

أنْ   احلركة يف كلِّ  املسا ال    املسافة غري منقسمة وجب  التي  تكون  فة 

نقسامها، وقد  كة با النقسمت احلرنقسمة، وإالَّ وقعت احلركة فيها م 

مس  هنا  ثبت  فقد  خلف.  هذا  منقسمة،  غري  غري  فرضناها  افة 

 غري منقسمة.   يضاً ية أ لثانقع فيها احلركة اة التي ت ثّم املسافة. قسم من

أنَّ  األُ   واحلاصل  واملسافة هذه  واحلركة  الزمان  الثالثة:  مور 

متنع  وأّهيا امتنع عليه القسمة اا انقسم انقسم الباقيان،  متطابقة أّهي 

 .عٰىل الباقيني

املحقِّ  أفضل  يقول: احلركة(قني:  قال  هل  اخلصم    إالَّ ا  ال وجود 

املا يفيف  أو  وأمَّ   يض  احلاملستقبل،  وبداية ال  ا  املايض  هناية  فهو 

وليس بزمان فيه حركاملستقبل  ال تكون  ليس بزمان  وما    ة، ألنَّ ، 

سا  لَّ ك وكذلك  زمان،  يف  للمقاديحركة  املشرتكة  الفصول  ر  ئر 

للمقادير ليس أجزاء  املشرتكة  الفصول  كانت  إذ لو  ت بأجزاء هلا، 

سام ة أق ثالثإٰىل    سمني قسمةً ة إٰىل ق كانت القسما لوهلالتي هي فص

 والقسمة إٰىل ثالثة أقسام قسمة إٰىل مخسة أقسام، هذا خلف.

لفإذن]]  ٤٢٢[[ص  / احلارض  ادَّ ،  وهو  احلركة،  أنَّ يس  ه  عٰى 

يُ . واملاحلركة وبنٰى عليه بيانه أنَّ سلِّ خالف ال  املايض من احلركة    م 

موجوداً  آنٍ   كان  إحارضٍ   يف  ا امنَّ ،  هو  يقول:  كان    بعضه  لذي 

وصار يف احلال    وبعضه ماضياً   احلال مستقبالً   قبل   مابالقياس إىلٰ 

ماضيًا كلُّ  املستقبل.  ه  يف  وهكذا  ا،  اآلن  املايض  ويف  بني  لفاصل 

ام تقع يف زمان وليس كة إنَّ احلر ك، فإنَّ يتحرَّ  ال يمكن أنْ  واملستقبل

 . )اتذلا  ري قارِّ ه غيشء من الزمان بحارض، ألنَّ 

ا يف  بل إمَّ   ،ود يف احلالا وجن هلاحلركة لو مل يك  ر، ألنَّ وفيه نظ

ألنَّ  وجود،  هلا  يكن  مل  املستقبل،  يف  أو  معدوم    املايض  املايض 

املستقبل.بال وكذا  يُ واخلص  رضورة  ذلكسلِّ م  يقولألنَّ   ،م  : ه 

قارِّ الز غري  ق   مان  يكن  مل  فإذا  االستقرار،  عدم  ومعناه    ارُّ الذات، 

أنْ   الذات ام يوجد منه  إنَّ   ئامً بل دا  ،منه معاً   انجد جزءال يو  وجب 

، وقد فرضناه غري قارٍّ   اجزء واحد، فذلك اجلزء إن انقسم كان قار� 

مل ينقسم   ، هذا خلف، وإنْ هاملوجود أحد أجزائه ال كلُّ يكون  و أنْ أ 

 طلوب. ت املثب



 ٢٦٥  ............................................................................................................اجلوهر ) ١٣٤/ ( اجليم حرف 

ل  يكن احلاه بالرضورة مل يوجد بعد، ولو مل  وكذا املستقبل فإنَّ 

 ة. ن وجود البتَّ زماكن للمل ي زماناً 

بوالق مبنيٌّ ول  املشرتكة  إذ   الفصول  الفرد،  اجلوهر  نفي  عٰىل 

ا ثبوته ال مشرتك بني  تقدير  إالَّ عٰىل  نفس    يف احلسِّ ألجزاء  ال يف 

  وبعضه مستقبالً   عضه ماضياً ركة بمر، ولو كان املوجود من احلاأل

موجوداً  يكن  ألنَّ مل  و  ،  وإالَّ م  املستقبلاملايض  لزم  عدومان،    أنْ  

ال زمان  بلطوفايكون  يتناهٰى   ن  ال  ما  إٰىل  القيامة  وزمان  قبله  ما 

إذا  ماضياً   املستقبل، وهو باطل بالرضورة. ثّم كيف يصريموجوداً 

 مل يوجد؟! 

مستقيم    عٰىل سطح مستوٍ   ة قيقيَّ : إذا وضعنا كرة حه الثاينالوج

انخفا]]  ٤٢٣/[[ص    ال وال  فيه  بلترضيس  ، أملساً كان    ض، 

ويم  وأنْ   بدَّ  فال التامسِّ من    نعهاتالقيه  بواسطة  فموضع  اهلبوط   ،

إمَّ  أنْ املالقاة  منقسامً   ا  يكون  ،يكون  ال  حمواألوَّ   .أو    ، الل 

احلقيقيَّ الستلز الكرة  تضليع  املنقسم   ألنَّ ة،  امه  املوضع  ذلك 

املستقيمنطبق  م السطح  مستقيم،    ،عٰىل  املستقيم  عٰىل  واملنطبق 

املوفيكو ذلك  حرَّ   .قيامً مستضع  ن  إذا  الكنثّم  ذلك  كرة  ا  عٰىل 

وٰىل عن ذلك املوضع وحصلت املالقاة  السطح وزالت املالقاة األُ 

ا يتلو  آخر  موضع  ويالألوَّ عٰىل  إمَّ ل  املوضع  فذلك  أنْ صقه،   ا 

أنْ   فإنْ   .أو ال يكون  ،يكون منقسامً  م ملا تقدَّ   يكون منقسامً   كان لزم 

ن  فتكوورة  الكرة الد  تتمَّ   إٰىل أنْ وي، وهكذا  ستمن انطباقه عٰىل امل

تعرض مالقاهتا    حالٍ   تالقيه يف كلِّ   عة، وهذا خلف، فبقي أنْ مضلَّ 

عن  ا ال خترج بذلك  وٰىل فإهنَّ القاة األُ له بنقطة، ثّم إذا زالت عن امل

البتَّ  تكواملالقاة  بل  مال ة  أنْ ن  وجيب  له  فتكون    قية  بنقطة،  تكون 

متعاقبة، نقط  ومتعا  ياتاملالق   ألنَّ   هناك  لكان  إالَّ قبة  ب  عض يف 

 ة لذلك السطح، هذا خلف.زمنة حركات الكرة ال تكون مماسَّ أ 

أنَّ أُ برهن    وأيضاً  عٰىل  يصل  خطٍّ   كلَّ   قليدس  بني    مستقيم 

فإنَّ  الدائرة  من  مونقطتني  كان  فلو  داخلها،  يقع  امله  القاة  ضع 

خطٌّ   منقسامً  منطبقاً   الرتسم  الكرة  ظاهر  ع فيق  ،السطحعٰىل    عٰىل 

 ا، وهو حمال. ارجهة وخداخل الكر  اخلطّ  ذلك

إنْ   وألنَّ  املالقاة  منطبقاً   موضع  املستقيم   كان  السطح  عٰىل 

أنْ  أمكن  بمنقسم  املركز  خيرج    وكان  إٰىل طريف  خطَّ من  ينتهيان  ان 

اخلطِّ مو طرفا  ومها  املالقاة  بهالذ  ضع  مع    ي  فيصري  املالقاة،  تقع 

من  اخلطِّ  املال  املرتسم  خقاموضع  بسطح،الثطوط  ة  حميطة   ثة 

مفيح مركز  ثلَّ صل  من  أخرجنا  فإذا  املالقاة،  موضع  قاعدته  ث 

إٰىل قاعدة املثلَّ  عليه كانت   قائامً   اً ث الواقع يف الدائرة عمودالدائرة 

جنبي  ]]  ٤٢٤/[[ص    الزاويتان عٰىل  القائم  العمواحلاصلتان  د 

املث ذلك  وينتصف  قائمتني،  القاعدة  بمثلَّ لَّ عٰىل    قائمي   ثنيث 

ا ويكون  الطرفيَّ خلطَّ الزاوية،  القائمتني، ان  للزاويتني  وترين  ان 

وتراً  احلادَّ للحادَّ   ويكون العمود  من وتر  أعظم  القائمة  ،  ةة، ووتر 

اخلطَّ   فاخلطُّ  من  أقرص  الالعمودي  أنَّ طرفيَّ ني  مع  اخلطوط   ني، 

فوجبالثة  الث خلف.  هذا  املحيط،  إٰىل  املركز  من   أنْ   خرجت 

موض ايكون  غريملالق ع  فإاة  منقسم،  أ   السطح    درناذا  عٰىل  الكرة 

ِّ حتَّ  ُمت فكلَّ ٰى  احلركة،  حصلت مت  بنقطة  احلاصلة  املالقاة  زالت  ام 

كالم يف ال  تني يشء يغايرمها، فإنَّ بني النقط  خرٰى، وليساملالقاة بأُ 

أوَّ املالقاة احلاصلة يف بالنقطة األوٰىل، فق  د ل حصول عدم املالقاة 

اخلطُّ  السالنق  تركيبعن    حصل  فحصل  عط،  ترطح  كيب  ن 

 اخلطوط، واجلسم من تركيب السطوح، وذلك هو املراد. 

 :بوجوه َض اعُرتِ 

املحقِّ األوَّ  أفضل  قال  امالق (قني:  ل:  الكرة  للسطح  اة  حلقيقة 

املست بنقطة هي طرفاحلقيقي  بمركز    يمرُّ قطر    وي تكون عندهم 

التامسِّ  وبموضع  وإالَّ الكرة  ماسَّ ،  فإذا  آخر    سطحاً   رةُ الك  ت 

ومرَّ لطربا  مستوياً  القطر  ذلك  من  اآلخر  عظيمة  ف  دائرة  ت 

  يسٍّ إٰىل أربع ِق  ، انقسمت تلك الدائرة بسبب التامسِّ بنقطتي التامسِّ 

مم غرياسَّ اثنتان  واثنتان  للسطح  ذلك مماسَّ   تان  من  ويلزم  تني، 

 . )القوس عٰىل السطح املستقيم، وذلك حمال نطباقا

ه لو  الكرة، ألنَّ يف    لفعلال توجد باة  لنقطم: ابعضهالثاين: قال  

خرٰى يف سطح  بالفعل فيها ونقطة أُ ]]  ٤٢٥/[[ص    حدثت نقطة

أُ  كرة  إنْ أو  فالنقطتان  تالقيها،  تتالقي  خرٰى  انقسمت  مل  باألرس  ا 

تداخلتا    وإنْ النقطتان،   باألرس  التامسُّ واحتَّ تالقيا  ويصري   دتا 

 .صاالً اتِّ 

قال  الثالث ه  اإنَّ (  الرئيس::  ندري  يمكن  ال  كرة   أنْ ل  توجد 

ة عٰىل ما مور الومهيَّ عٰىل سطح هبذه الصفة يف الوجود أو هو من األُ 

التعليميَّ  يف  أنَّ يكون  ندري  وال  كانات؟  لو  الوجود  ه  فهل  يف   ،

أ  يصحُّ  عليه  يصحُّ تدحرجها  ال  وربَّ م  استحال؟  وبعام  هذا .  د 

إنَّ  متاسُّ فالكرة  بالالسط  ام  يف  ح  السكنقطة  فحال  حترَّ ون،    ت كإذا 

ة عٰىل  يف زمان احلركة ومل تكن يف زمان احلركة مماسَّ   ت باخلطِّ ماسَّ 

آلن ال  م اآلن، وا مع توهُّ م إالَّ توهَّ إذ ذلك ال يُ   ،م بالتوهُّ النقطة إالَّ 

 وجود له بالفعل.
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فإنَّ وبا ال  جلملة،  املسألة  تتحهذه  مسلَّ قَّ     أنَّ   ماملسلَّ   مة، ألنَّ ق 

 بنقطة، وليس يلزم من هذا  الَّ إ  دٍ واح   آنٍ السطح يف تلقٰى  الكرة ال

ومن   ،تكون يف حال احلركة تنتقل من نقطة إٰىل نقطة جماورة هلا  أنْ 

آنٍ   آنٍ  فإنَّ   إٰىل  له،  ُس   هجماور  ال  ملِّ لو  ذكر  إٰىل  احتيج  ملا  كرة  هذا 

وآنات   خلطُّ ف امتتالية منها يأتلَّ   قطًا ناك نه  أنَّ   والسطح، بل صحَّ 

مم يأتلَّ تتالية  الزمنها  املسلَّ   ان.ف  كان  أنَّ فإذا  هو  تالقي    م  الكرة 

بة  احلركات واألزمنة غري مركَّ   ، وكان اخلالف يف أنَّ السطح يف آنٍ 

أُ  متجزِّ من  غري  آنات    ئةمور  وكانومن  املسافة،  يف  ام إنَّ   كاخلالف 

لو النقط  جتاوز  كان  صحَّ   يلزم  اآلنات،  يف  استعام  جتاور  ذلك  ل 

 .)لب األوَّ ولملطعٰىل ا كاملصادرة النقط تتايل

يتجزَّ  ال  الذي  باجلزء  القول  يمنعالرابع:  وجود    أ  إمكان  من 

يُ ]]  ٤٢٦/[[ص    الكرة  فكيف  الكر  دلُّ ستَ والدائرة،  ة  بوجود 

 عٰىل وجود اجلزء؟ وحركتها 

أ  أنَّ نَّ اخلامس:  سيظهر  ال    ه  القول  عقَ يُ احلركة  مع  وجودها  ل 

يُ أ، فال يلذي ال يتجزَّ باجلزء ا عٰىل وجود اجلزء    اهب  دلُّ ستَ مكن أن 

 أ. الذي ال يتجزَّ 

ة، فعند زواهلا تعدم  ام توجد يف الكرة باملامسَّ السادس: النقطة إنَّ 

  نقطة واحدة. إالَّ  أبداً   ، فال توجدخرٰى تلك النقطة وحتدث أُ 

ال    مَ ـلِ ام حتصل بالنقط، لكن  ت إنَّ اامّس امل  منا أنَّ لسابع: لو سلَّ ا

 ؟طٌّ ني خنقطت ني كلِّ ل: بيقا أنْ  جيوز

عن األوَّ  أنَّ واجلواب  ادَّ ل:  ملا  فإنَّ ه تسليم  ندَّ عيناه،  مل  أنَّ إالَّ   عِ ا     

ال    الكرة متاسُّ  فاالستدالل عليه  بنقطة،  واب  يفيد يف اجلالسطح 

 . شيئاً 

أنَّ  الثاين:  ال  وعن  احلكم  ينفي  القول    بتامسِّ   رضوريهذا 

سم اجل  لبعض، ألنَّ   بعضها  وطالسطوح واخلط  األجسام وتالقي

  دا ومل يبَق تالقيا باألرس تداخال واحتِّ   فالسطحان إنْ   جسامً   ماسَّ   ذاإ

املامسَّ  بني  واالتِّ فرق  وإنْ ة  النقطة،  يف  قال  كام  يتال   صال،  قيا مل 

جهة  باألرس  يف  انقسام  بالبعض  بل  حتَّ   بأحد التالقي  يكون  ٰى 

اجلسمني  مالقياً   انبيهج ي  ألحد  ال  فوباآلخر  لكلٍّ القيه،  من   كان 

وقد كان هلام طول وعرض، فالسطحان جسامن،   عمق  طحنيلسا

، وال  جسم جسامً   ال يامسَّ    بطل القسامن لزم أنْ امَّ ـهذا خلف. ول

 . اخط�  ، وال خطٌّ سطح سطحاً 

اخلطِّ   وأيضاً  هناية  فك  طُّ واخل  ،النقطة  بالفعل،  يتناهٰى  يف  قد 

متناهياً يك و  ون  ابالفعل  تكون  حلنهاال  إالَّ   اصلةية   نْ أ   بالفعل؟ 

ملا    يكون منكراً   بالفعل، وحينئذٍ   متناهٍ   لكرة ليس فيها خطٌّ ا  :لقوي

واتَّ   دلَّ  عليه.  بأنَّ العقل  عليه  الفالسفة  كلمة  إذا    فقت  الكرة 

ن سائر اخلطوط بالفعل، وال  دها عدِ الذي هو ُحم   اخلطُّ  زكت متيَّ حترَّ 

 موجودان بالفعل.  امرة، فهرفاه قطبا الكيف تناهيه بالفعل وط شكَّ 

الثالث]  ]٤٢٧ص  [[/ أمَّ وعن  احلقيقيَّ :  الكرة  إنكار  فغري  ا  ة 

وخصوصاً  منه،  أنَّ   مسموع  لألجسام    ومذهبه  الطبيعي  الشكل 

هذا    ع منهسمَ ه، فكيف يُ ال يضادُّ والرتكيب    ام هو الكرةالبسيطة إنَّ 

 مكابر؟  إالَّ املنع؟ وهل هو يف ذلك 

إوأمَّ  املنكاا  السطح  فغر  أيضاً ستوي  مسموع  سبب    ألنَّ ،  ري 

بدَّ   شونة:اخل وال  ملس،   وأنْ   الزاوية،  صغار  سطوح  من  تكون 

إٰىل غري النهاية، وإذا جاز سطح صغري مستوٍ وإالَّ     لذهبت الزوايا 

أيضاً امل  وألنَّ   جاز كبري. ا نفرض كرة  ألنَّ ،  طلوب حيصل بالصغري 

الكالم    ، ألنَّ مل يّرض   دلو منع الوجومالقية له. وة  يقيَّ أصغر منه حق

ال  بنيٍّ ري مغ فإنَّ عٰىل  إمكان الوجود،  أنْ   وجود، بل عٰىل  يمكن   ما 

لزم الكذب، لكن    ال يلزم منه حمال وإنْ   موجوداً   َض رِ يوجد إذا فُ 

وما  املحال ال يلزم منه حمال،    وكذب غري  ،الكذب مغاير للمحال

 ة.حمال يلزم من املمكن ممكن ال

ية  ضة قارضور ال  مكابرة، فإنَّ ع  رجة منن الدحمن إمكاواملنع  

قرساً بإمكان   وجود   حتريكها  منه  ويلزم  عليه،  انزالقها  إمكان  أو 

 النقط املتتالية يف السطح والكرة. 

باخلطِّ املامسَّ (وقوله:   عبارة  املامسَّ   باطل، ألنَّ   )ة حال احلركة  ة 

خر، فلو  طرف اآل  عىلٰ   من السطحني  واحدٍ   اق طرف كلِّ عن انطب

عٰىل    ة خطٌّ بق من الكرينط  أنْ   لوجب  باخلطِّ   السطَح   ت الكرةُ ماسَّ 

املنطبق عٰىل   ، ألنَّ مستقيامً   يف ذلك السطح فيكون ذلك اخلطّ   خطٍّ 

أنْ عة، فإذن الكرة  املستقيم مستقيم، فتكون الكرة مضلَّ    ال يمكن 

 .السطح باخلطِّ  متاسَّ 

إنَّ النقطة باملامسَّ (قوله:  ]]  ٤٢٨ص  [[/ اة    وال   آلنام تكون يف 

 .)وجود له بالفعل

الز: البحث  ناقل ب من اآلنات كالبحث  مان غري مركَّ يف كون 

ة  ب من اجلواهر األفراد، فكيف تندفع حجَّ اجلسم غري مركَّ   يف أنَّ 

 ازع؟ ه نفس املتناخلصم بذلك مع أنَّ 

أنَّ مسلَّ  بالفع  نا  وجود  ال  املامسَّ اآلن  ينبغي  فهل  بانل،    تقاله ة 

ال  فعال باأل  فإنْ   ؟أم  املكابوَّ قلتم  لزم  ال  الرصحيرة  يف  ة ملامسَّ ة 

ممَّ و املاهيَّ غريها  مجيع  وهو  آين  وجوده  القارَّ ا  األجسام  ات  من  ة 



 ٢٦٧  ............................................................................................................اجلوهر ) ١٣٤/ ( اجليم حرف 

بل كانت ثابتة بالفعل يثبت    مل ينتِف   دات. وإنْ واألعراض واملجرَّ 

أُ ة حني  ، فإذا زالت املامسَّ جود النقطةو خرٰى عقيبها لزم  حصلت 

 ط.نقيل التتا

تتحقَّ   سألةامل  هذه(قوله:   مسلَّ ال  آخر    ..).مةق  ، جوابهإٰىل 

ألنَّ ضعي آناً ف،  فرضنا  إذا  مالقيةً   ا  فيه  الكرة  عٰىل    تكون  للسطح 

 نقطة واحدة ثّم زالت املالقاة عن تلك النقطة، فقد حدث أمران:

 ة. ال املالقازو - أ 

 مالقاة. حصول الالَّ  - ب

حرمَّ فأ فهو  املالقاة،  زوال  الا  يك  كة  له  فيبداية  هو  ه  ون 

وأمَّ حاصالً  الحصو  ا.  فهالَّ ل  الوج مالقاة،  آين  ويستمرُّ و  يف   ود 

فالالَّ  بعده،  الذي  الزمان  فيها، مجيع  حاصلة  هي  بداية  هلا  مالقاة 

الالَّ  فيه  حصلت  الذي  إمَّ فنقول: اآلن  أنْ مالقاة    ون هو اآلن يك  ا 

أو  إالَّ طل، وبا  لواألوَّ   غري ذلك اآلن.  الذي حصلت فيه املالقاة 

ا الكانت  يف  الولكرة  مالقية  بالناحد  آلن  الواحدة  للسطح قطة 

وإنْ   وغري حمال.  وهو  له،  فإمَّ   مالقية  اآلن،  ذلك  غري  أنْ كان   ا 

أو   ،الالمالقاة زمان  وبني آنِ ]]  ٤٢٩/[[ص    املالقاة  يكون بني آنِ 

وٰىل فتكون  قطة األُ ة يف ذلك الزمان مالقية للنكانت الكر  ال. فإنْ 

مل يكن بني    وإنْ   خلف.كة، هذا  ا متحرِّ فرضناهد  وق اكنة  لكرة سا

  اآلنات، وهو املطلوب.ن فقد تتاىلٰ اآلنني زما

تكون الكرة    ا أنْ مالقاة إمَّ ل زمان الالَّ اآلن الذي هو أوَّ   وأيضاً 

أُ  بنقطة  مالقية  تكون  ،خرٰى فيه  ال  تكن  فإنْ   .أو  بنقطة    مل  مالقية 

أنْ فإمَّ   ،خرٰى أُ  مال  ا  بالنقتكون  تكون مالق   ،ىلٰ وألُ اطة  قية  ية  أو ال 

النقطيشء  ب با  فإنْ   .من  مالقية  األُ كانت  أنْ لنقطة  لزم  تكون    وٰىل 

أهنَّ  ا غري مالقية  الكرة مالقية للسطح بنقطة حال ما يصدق عليها 

 القية بيشءمل تكن م  لذلك السطح بتلك النقطة، هذا خلف. وإنْ 

ذا له، ها  هتح عند مماسَّ القية للسطال تكون م  من النقط وجب أنْ 

 خلف. 

الك يففإذن  اآلرة  أوَّ   هو  الذي  الالَّ ن  زمان  مالقية    مالقاة ل 

أُ بن فإنْ قطة  الكرة   خرٰى،  مالقاة  كانت  واسطة  النقطتني  بني  كان 

املتوسِّ  بذلك  فال  السطح  الثانية،  بالنقطة  السطح  مالقاهتا  قبل  ط 

اتكون   أوَّ مالقاهتا  يف  الثانية  بالنقطة  زمالسطح  الالَّ ل  ة مالقان 

األُ قطبالن وذلكة  فحما  وٰىل،  فتتاٰىل  ل،  واسطة،  النقطتني  بني  ليس 

املطالنقط فهذه احلجَّ ، وهو  املسافة لوب.  النقط يف  تتايل  تستلزم  ة 

 واآلنات يف الزمان من غري مصادرة عٰىل املطلوب.

 للخصم ملذهبه.  لزامرض اإلا ذكرناه يف معوعن الرابع: أنَّ 

 . سيأيتما  وعن اخلامس:

ال يمكالن  أنَّ سادس:  وعن  قد  فرقطة  بقن  باعتبار  ض  ائها 

ة وقبل زوال  ند املامسَّ زها عميِّ يُ ]]  ٤٣٠/[[ص    حصول عرض هلا

أُ  بنقطة  املالقاة  حتدث  تتاليهام.ذلك  فيلزم  أنَّ   خرٰى،  ال  عٰىل  كم 

  الوجود. التقارن يف تشرتطون يف امتناع تتايل النقط واآلنات

أنَّ  ع  لزم تضلُّ قاة  البه امللت  حص  إنْ   طّ اخل  ذلك  وعن السابع: 

 قاة.، إذ ال مال فال خطَّ ب السطح، وإالَّ أو حتدُّ كرة  ال

خط� الوج فرضنا  إذا  الثالث:  خطٍّ   قائامً   اه  حترَّ   عٰىل  ثّم  ك آخر 

حتَّ  بدَّ عليه  فال  أهناه،  ماسَّ   وأنْ   ٰى  قد  كلّ   يكون  اخلطِّ يَّ بطرفه    ة 

عىلٰ   عليه، ألنَّ ك  املتحرِّ  ممال  احلركة  بدون  لة، معقو  غريته  اسَّ يشء 

قل  ، فإذا انت مثلهاهبا إالَّ   متاسَّ   نقطة ال يمكن أنْ   طرف اخلطِّ   إنَّ ّم  ث

ال يكون بني النقطتني   ا أنْ ة الثانية، فإمَّ وٰىل إٰىل املامسَّ ة األُ من املامسَّ 

واألوَّ   ،وسط يكون.  وأو  النقط  تتايل  يستلزم  وهل  و  اآلنات، 

ي والثاين  أ املطلوب.  ت  نْ قتيض  اال  الثانيسَّ ملامكون  ثاة  ا إمَّ   بل  ية،نة 

ذا كانت و حمال. وإثالثة أو غريها، هذا خلف. أو يلزم الطفرة، وه

قة يف مجيع زمان احلركة، ام تكون بالنقطة وهي متحقِّ إنَّ   ة دائامً املامسَّ 

تتالية، وهو ن النقط املم  باً ك عليه مركَّ املتحرِّ   يكون اخلطُّ   وجب أنْ 

 وب.املطل

ي نزقال:  ال  أنَّ اع  ال  إنَّ رِّ تحملا  اخلطَّ   يف  املتحرِّ ك  يلقٰى  ك عليه  ام 

بوأنَّ   ،بنقطة يلقاه  بنقه  ذلك  أُ عد  لِ طة  لكن  جيوز    مَ ـخرٰى،   نْ أ ال 

خطٌّ   :يقال النقطتني  تينك  فإنْ   ،بني  زمان؟  اآلنني  ذينك    وبني 

 . أنكرتم ذلك، فقد صادرتم عٰىل املطلوب

نق ألنَّ  املالا  حصول  النقطول:  من  آيننيتقاة  حصوله    ،  وال 

زماين  إنْ و   ،ينآ  أيضاً  املالقاة  زوال  ال  ألنَّ   ، كان  لكن  حركة،  ه 

امل ليس  حصول  آني� القاة  كان  فإذا  أوَّ   احركة،  هو  الذي  ل فاآلن 

الالَّ  إمَّ زمان حصول  النقطة  بتلك  أنْ مالقاة  لليشء    يكون مالقياً   ا 

 م.ال، ويعود ما تقدَّ  أو

إذ  الوجه خط� الرابع:  فرضنا  خطٍّ   منطبقاً   اا  تٰى حتَّ   عٰىل  ن وك 

أو مالق ا التي يف اآلخر  للنقطة  أحدمها حماذية  التي يف  هلا لنقطة  ية 

اخلطُّ حترَّ   ثمّ  صارتك  فقد  املامسَّ ]]  ٤٣١/[[ص    ،  غري  النقطة  ة 

والالَّ مماسَّ  إنَّ مماسَّ ة  واآلنة  دفعة،  حتصل  أوَّ   -  ام  هو  زمان الذي    ل 

  خرٰى أُ طة لنق  فيه صار مالقياً  طَّ اخل أنَّ  ال شكَّ  - ة مماسَّ حصول الالَّ 

للنقطة األُ  كليهام،  تالية  متتالية يف  النقط  الكالم  وٰىل، فتكون  يف  إذ 
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وٰىل، وكذا إٰىل ة النقطة األُ ة النقطة الثانية كالكالم يف ال مماسَّ ال مماسَّ 

 آخر النقط. 

  االستواء  خطِّ ان كَّ طلع عٰىل ُس ل النهار ت الوجه اخلامس: دائرة معدِّ 

ن تقاطع تلك الدائرة مع  وتكو   ، تة هلم ا مسام راهن  دو وهي يف   ، منتصبة 

اُأل  أب دائرة  واملغرب  املرشق  يف  ن   داً فق  يتهيَّ عٰىل  وليس  يف  قطتني،  لنا  أ 

ل النهار   ويف املرشق نقطة ودائرة معدِّ م إالَّ نتوهَّ   وقت من األوقات أنْ 

اُأل متحرِّ  ودائرة  ساكنة، فُ ك  حترَّ   ق  معدِّ فإذا  دائرة  النها كت  حتَّ ل  ٰى  ر 

بدَّ ة  ور الد   كملت أ  اُأل ت   وأنْ   فال  من  النقطة  تلك  وإالَّ فُ القي  لزم  ق،   

نة من  ق مالقية لنقطة معيَّ فُ لك النقطة من األُ تكون ت  ئذٍ ه حين الطفرة، ألنَّ 

ا  وٰىل مع أهنَّ صلة باُأل خرٰى غري متَّ ل النهار، ثّم تكون مالقية لنقطة أُ معدِّ 

ت  مال مل  ا قية  رص  بني  هو    لنقطتني، ملا  امل الطفر وهذا  بطالنه  لو ع ة  م 

ض  فرَ ق القت مجيع ما يُ فُ تلك النقطة من األُ   وإذن ثبت أنَّ  ورة. بالرض 

ل النهار  املالقي للنقطة نقطة، فيكون معدِّ   لنهار، ومعلوم أنَّ ل ا يف معدِّ 

  من النقط املتتالية، وهو املطلوب.   باً مركَّ 

أ  النقطة  السادس:  بوجومر  الوجه  ألهنَّ الفالسق  فااتِّ دي  ا فة، 

، فلو انقسمت كان ا طرف اخلطِّ هنَّ أل  ، غري منقسم  إليه  شاريشء م

قسميها أحد  يكون    ،الطرف  كلُّ فال  خلف. طرفاً   ه الطرف  هذا   ،

اخلصم   وألنَّ   نصاف أقطار الدائرة.أ ا لو انقسمت لتفاوتت  وألهنَّ 

وإنَّ  عليه،  املوجود.  وافق  إٰىل  اإلشارة  تقع    اهٍ تنم  طَّ اخل  نَّ وألام 

  طرفه موجود. وألنَّ جود وة، وهناية املونقطال اخلطِّ ل، وهناية لفعبا

اليشء غريه ال   به يامسُّ ]  ]٤٣٢/[[ص    غريه، وما   هبا يامسُّ   اخلطَّ 

إمَّ رصفاً   يكون عدماً  أنْ ، فال خيلو  متحيِّ   ا  أو تكون  باالستقالل  زة 

جترُّ  المتناع  اإلبالتبعية،  قبوهلا  مع  الو  شارةدها  . هلاضع  وثبوت 

لوكو هناية  اهنا  فاملاألوَّ كان    فإنْ لوضع  ذي  كان    وإنْ   طلوب،ل، 

فمحلُّ  إمَّ الثاين،  أنْ ها  منقسامً   ا  ال  ،يكون  حماألوَّ و  .أو  وإالَّ ل   ال، 

ألنَّ  انقسامها،  السابق  احلالَّ   وجب  للربهان  منقسم  املنقسم   .يف 

 بات النفس إثتهم يففاق الفالسفة عليه حيث بنوا عليه حجَّ والتِّ 

وإثباالناطقة أنَّ ،  اجلالقوَّ   ت  عٰىل  ة  نيَّ سامة  تقدر  غري   أفعالال 

إنْ  والثاين،  املحلُّ   متناهية.  ذلك  امل  جوهراً   كان  وإنْ فهو   طلوب، 

عرضاً  فإمَّ   كان  إليه،  الكالم  أنْ نقلنا  حملٍّ   ا  إٰىل  ينتهي  أو   يتسلسل 

 جوهري غري منقسم، وهو املطلوب. 

املحقِّ  أفضل  السارية يف    اضعرم األقسَّ   اخلصم(  :قنيقال  إٰىل 

  نقطة من غري السارية. ويقول: إنَّ  الدُّ عالسارية، وي غري  ٰىل  ا وإاهلِّ حم

 . )هاام حملِّ امها بانقسغري السارية ال جيب انقس

مفهوم غري الساري هو الذي ال يشيع يف مجيع    وفيه نظر، فإنَّ 

 الم إليه.بل يوجد يف بعضها، فلننقل الك ،أجزاء املحلِّ 

ألهنَّ عدميَّ   اإهنَّ :  يلق  عبة،  عنا  اليشء اخلطِّ اية  هن  ارة  وهناية   ،

 . عن فنائه وعدمه وانقطاعه، وعدم اليشء ال يكون ثابتاً  عبارة

 يب بوجهني: جأُ 

يتناهٰى اخلطُّ   ل: النقطة عٰىل ما مرَّ األوَّ  إليه ذو وضع به    مشار 

 عٰىل وجودها.  وذلك يدلُّ  ،بالفعل

للحرك بالثاين:  املحسوسة  وهنات  يقع ايداية  الذي  فاألمر    ة، 

إمَّ   ن موجوداً يكو   نْ وأ   ها ال بدَّ تهاؤوان  داؤهافيه ابت ا بالفعل، فهو 

ه لو كان كذلك  ألنَّ ]  ]٤٣٣/[[ص    ل باطل،أو ال. واألوَّ   ،منقسم

إمَّ  أنْ لكان  كلُّ   ا  مبدأً   يكون  نصفيه  من  معاً   واحد  ٰى  حتَّ   للحركة 

مالقياً  الواحد  اليشء  دفع  يكون  حم  ة،للشيئني  يكون   ال،وهو  أو 

نصف املبأحد  هو  النصف امل  يكونف  ،دأ يه  ذلك  ا  بدأ  وقد    لكّل ال 

إنَّ الكلُّ   َض رِ فُ  ثّم  خلف.  هذا  إىلٰ ،  الكالم  ننقل  النا  ذلك  صف،  

منقسامً   فإنْ  وإنْ   كان  املحال،  بالفعل،   عاد  موجود  ينقسم وهو  مل 

الفرد،    كان مستقال�   فإنْ  فهو اجلوهر  إىلٰ   وإنْ بذاته  عاد    حملٍّ افتقر 

 قسيم.الت

ات الغري  نقسام امتناع اال ة عىلٰ السفت الففق: اتَّ السابعالوجه  

كانوأنَّ   ،املتناهية وما  بالفعل،  وقوعها  يستحيل  ستحال  ا  ممتنعاً   ه 

قابالً  اليشء  أنْ   كون  يستحيل  فإذن  قابالً   له.  اجلسم  ال    يكون  ملا 

ة، وهو يهاملتنا  يقبل القسمة  ام يتناهٰى من االنقسامات، فهو إذن إنَّ 

 ملطلوب.ا

اجلقب   بأنَّ   َض اعُرتِ  متنالنقسم  ول  غري  أنَّ اهية  سامات  ه  ليس 

الوجو  قابل يقبلها بمجموعها بحيث حيصل مجيعاً  اد  د، بل املريف 

حدٍّ أنَّ  إٰىل  ينتهي  ال  تقسيامً إالَّ   ه  ذلك  بعد  ويقبل  ال      وذلك  آخر، 

إنَّ  قولنا:  التينايف  قبول  يستحيل  الغري  ه  وسيأيت ةيناهاملتقسيامت   .  

 بطالن هذا.

الثامن قااجلس  :الوجه  لم  ألفيكون    ،لقسمةبل  جل  ذلك 

ألنَّ  لوا  التأليف،  من  ليشء  وال  لذاته  ليس  القسمة  ذاته  قبول  زم 

زه اليشء بعد القسمة تكون ذاته ولوازم ذاته وحتيُّ   زه، فإنَّ  لتحيُّ وال

ل ال  عالفا  نَّ للفاعل، أل  الو  .ه ال يقبل تلك القسمةموجودة مع أنَّ 

املنقجيعل   منقسامً غري  فقبولسم  إالقس  .  ألمة  معنىٰ ذن   جل 

خلق  ]]  ٤٣٤[ص  [/ عٰىل  قادر  هو  كام  تعاٰىل  واهللا  باجلسم.  قائم 

ا فهوذلك  فإذا    ملعنٰى  إزالته،  عٰىل  تلك  أقادر  تعاٰىل  اهللا  عدم 
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ألنَّ  للقسمة،  قابلة  غري  األجزاء  تلك  بقيت  متٰى التأليفات  زال   ه 

 احلكم.  لوجب زوا حملصحِّ ا

يصحُّ زِّ التج  يضاً وأ  ال  إىلٰ رجوع  ي  كو ه  ذ  خيتصُّ   اتاً نه    به   وما 

ل، فليس  وال إٰىل الفاع  ، وال إٰىل عدمه  ،وال إٰىل وجوده  ،من الصفة

ألنَّ إالَّ  هو    معنٰى  وعدم  االفرتاق  هو  معنٰى  وجود  إٰىل  يرجع  ه 

يُ ما عدا ذلك ممَّ   التأليف، ألنَّ  تأليف ال  ، فإنَّ يف هذا احلكم  رؤثِّ ا ال 

عنه   متٰى  انق  زال  وجتزَّ فقد  وم  كلُّ   بقيت   وإنْ   أسم  تٰى املعاين، 

ؤ التجزُّ  نَّ ؤ وال انقسام، ألها غري التفريق فال جتزُّ ت املعاين كلُّ دَ جِ وُ 

املرجع  كان  ومتٰى  وزواله،  التأليف  إٰىل  راجعان  واالنقسام 

من  بالتجزِّ  قول  بطل  التأليف  رفع  إٰىل  متإنَّ   قال:ي  باجزِّ ه  ة  لقوَّ ئ 

 ون الفعل.د

إنْ بأنَّ   َض عُرتِ وا متمكون  ي  أنْ بذلك  عنٰى    ه  جزءان  ن  زايِّ فيه 

مماسَّ  بينهام  ع  وأنَّ   ،ةبالفعل  أحدمها  تبعيد  هو  اآلخر، التفريق  ن 

ف  هو حملُّ ف تتميم حجَّ نَّ إالنزاع،  احتاجوا يف  ملا  قلت ذلك  تهم ه لو 

إ التأليف عنها  األجز  نْ إٰىل فرض زوال  يف ذلك    اء حاصلةكانت 

ومتؤلَّ امل كلِّ يِّ مف  عن  عن    ز  منها  لوجوب    ،فعلبال  اآلخرواحد 

ك  الواحد  وإنْ   لٍّ يف  مؤلَّ   كثري.  بكونه  مستعد�   فاً عنوا  لقبول   اكونه 

فذا ممَّ لتجزئة،  ألنَّ لك  عنه،  ارتفاعه  يمكن  ال  صورته    ا  هو  ذلك 

 ة.ة أو الزم صورته اجلسميَّ اجلسميَّ 

ال الستحاهية  م أجزاء غري متنسيف اجل  لو كان لتاسع:  الوجه ا

ن بعد  قطعه باحلركة إالَّ  قطع نصف  ،صفهقطع  بعد ه إالَّ وال يمكن   

النصف ذلك  نصف  فلو    ،قطع  يتناهٰى،  ال  ما  إٰىل  كان  وهكذا 

 .يشتمل عٰىل ما ال يتناهٰى المتنع قطعه يف زمان متناهٍ اجلسم 

  م عىلٰ اجلسامل  الوا باشتم كام ق وفيه نظر، ألهنَّ ]]  ٤٣٥[[ص  /

يتناهٰى  ال  من  ما  وإنْ األجز  متناهياً   اء  ق كان  كذا  امل باشت الوا  ، 

املتنا عىلٰ الزمان  كلِّ هي  قطع  فيقع  متناهية،  غري  أجزاء  من    جزءٍ    

املساف مأجزاء  جزء  يف  غري ة  التساوق  عٰىل  ومها  الزمان،  أجزاء  ن 

 . متناهيني، فال يرد عليهم ذلك حينئذٍ 

  بيان بطالهنا. ، وسيأيتةرعن ذلك بالطفوهم اعتذروا 

النظَّ ي  كام  وهذا احلكاملزم  يلزم  كذا  الام  بقائلء  اجلسم   أنَّ ني 

الف م يقولون: اختهنَّ ه يقبل القسمة إٰىل ما ال يتناهٰى، ألنَّحد لكوا

الفعليَّ عرااأل القسمة  توجب  بالفعلواملامسَّ   ،ةض  ثابتة  هنا    ، ات 

مع   ،جلسمبوحدة ا   ينفع االعتذار فكان جيب االنقسام الفعيل، فال  

 ر. راض يوجب التكثُّ ف يف األع االختال أنَّ 

ا بالفعل  متناهية إمَّ   ء غرييف اجلسم أجزاكان  لو    عارش:الوجه ال

 هبا وجه العامل بأرسه، غيشلة ما يُ يوجد يف اخلرد  أنْ   ة لصحَّ أو بالقوَّ 

 ٰى إليه حمال. وهذا حمال بالرضورة، فام أدَّ 

اإلبأنَّ   َض اعُرتِ  مشرتك  ألنَّ ز له  اجل  هام،  تسليم  ال    زء بتقدير 

ال  التي  ة من األجزاء  ردل اخلكون يفام تاملنع من ذلك، إذ ربَّ   يمكننا

شية سطح  ت إٰىل تغطَ ِس بُ ]]  ٤٣٦/[[ص    أ ما تبلغ كثرهتا إذاتتجزَّ 

بنيِّ ال ذلك  يكن  مل  فإذا  اجلزء، عامل،  وجود  فرض  مع  االمتناع   

 جود اجلزء؟  بامتناعه وبنيَّ فكيف يُ 

قا  ألنَّ نظر،    يهوف ابعد  ضٍ العقل  اخلرم  مثل شتامل  عٰىل  دلة 

 تلك األجزاء.

أُ ادي  احل  الوجه برهن  هي   ليدسق عرش:  زاوية  وجود  عٰىل 

 أ. زَّ ذي ال يتج اجلزء العىلٰ  وذلك يدلُّ  ،أصغر الزوايا احلوادِّ 

هناك زوايا هي أصغر منها   بمنع عدم انقسامها، فإنَّ   َض اعُرتِ 

هناوَّ بالق بغري  وإنَّ ة  عىلٰ ية.  الربهان  قام  تكون أنَّ   ام  ال  بني   ه    زاوية 

خمصوصنيخطَّ  أعنني  مس،  تل تقيمي  من  أصغر  ولني  إذا ك.  يس 

من كذاإنَّ (قيل:   أصغر  كذا  ليس يشء نصفه  أنْ )ه  يقال:    ، وجب 

البتَّ إنَّ  منه  أصغر  ليس يشء  أنْ ه  أصغر   ة، فجاز  هناك زاوية  تكون 

 ر. مستقيم ومستدي منها حتدث من خطٍّ 

الزاو  ألنَّ نظر،  وفيه   لو  تلك  بخطٍّ ية  مستدير    انقسمت 

النقسمت   مبخطَّ ومستقيم  مدستقيني  ال  إذ  المني،  ستقامة خل 

اخل  اخلطِّ  صغر  يف  واستدارته  به  املنقسم  عٰىل  وكربه    طِّ الواقع 

تلك الزاوية لو انقسمت بنصفني  وقبوله للقسمة وعدمها. عٰىل أنَّ 

امل  مثالً  نقطةلكان  ولنتصف  أُ نقط  نفرض،  اخلطِّ ة  بني    خرٰى 

واملستدياملستقي فلنام  النقطة،  لتلك  حماذية  بن  أنْ   ر  هصل  اتني ني 

قليدس يف مصادراته التي بنٰى ر أُ مستقيم عٰىل ما قرَّ   بخطٍّ   النقطتني

برعلي أكثر  بخطَّ ها  الزاوية  تلك  انقسام  فيلزم  مستقيمني  اهينه،  ني 

 .أيضاً 

ا]]  ٤٣٧[[ص  / عالوجه  اللثاين  بني  حاتفاوت  رش:  صل 

اء ة أجزك بكثرة أجزاء الكبري وقلَّ ام حيصل ذل، وإنَّ الكبري والصغري

أ لصغريا كانت  فلو  لوجب  جزاء  ،  متناهية  غري  والصغري  الكبري 

  ما ال يتناهٰى ال يقبل األقّل   جم، فإنَّ تساوي مجيع األجسام يف احل

 واألكثر.

العدبأهنَّ   َض واعُرتِ  يف  يتساويان  املقدام  يف  ال  فأجزد  اء  ار، 

ل، لكن أجزاء اخلردلة أصغر  أجزاء اجلبية وكذا  اخلردلة غري متناه
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فنا اجلبل مثل تضعيف اخلردلة  و ضعَّ ل، وهذا كام ل اجلبزاء  من أج

  مقداره. تضعيف ال يفام تتساويان يف عدد الهنَّ إف

قابالً  اجلسم  كان  لو  عرش:  الثالث  غري   الوجه  النقسامات 

حلصل بالفعل،متناهية  فيه  فاملقدَّ   والتايل  ت  مثلباطل،  بيان    ه.م 

أ ل لفعل فيام يقبم بانقساب اال تني يوجاختالف املامسَّ   نَّ الرشطية: 

أبداً نقسام، واختالف املامسَّ اال يُ   كلَّ   ، ألنَّ ات حاصل  ض  فرَ جزء 

شيئاً يُ ه  فإنَّ  جانبيه  بأحد  يُ   القي  ما  منه، غري  اآلخر  باجلانب  القيه 

قبول ا إىلٰ فلو كان  و   هنايةالنقسام ال  القابل  السبب  السبب لكان 

االف لتلك  املتناهية  اعل  الغري  فحاصلنيالنقسامات  يجب  ، 

ذلك   ا أنَّ نَّا بيان امتناع ذلك فلام بيَّ ت. وأمَّ قساماحصول تلك االن

وج اينايف  اجلزء  وجود    ،لواحدود  ينايف  الواحد  وجود  ينايف  وما 

أنْ  جيب  فإذن  الكثرة  الكثرة،  وأنْ   تكون  هذا تكون،    ال  حاصلة 

 خلف. 

الراب تالوجه  ما  عرش:  أوَّ دَّ قع  أنَّ   الً م  وهو  النقطة،  وجود    يف 

ماجل باملشاهدة  تحرِّ سم  أ ك  متحرِّ   نْ بعد  يكن  فاملوضع الذي كاً مل   ،

يكون كال    انقسم استحال أنْ   املسافة إنْ وقع فيه مبدأ احلركة من  

]] ٤٣٨/[[ص    ك دفعةاجلسم الواحد ال يتحرَّ   ، ألنَّ قسميه مبدأً 

المكايف   يف  يقع  بل  األوَّ نني،  أنْ ال  ،لقسم  الثاين   ستحالة  يف  يقع 

يف وقوعه  الإالَّ و  ل،األوَّ   قبل  يكن  مل  أوَّ   ثانياً ثاين    فذلك  الً بل   .

  استحال أنْ   كن منقسامً مل ي  ، وإنْ عاد البحث  كان منقسامً   ل إنْ األوَّ 

عرضاً  ألنَّ يكون  مبدأ   ،  فيه  وقع  الذي  م  املوضع  أمر  شار  احلركة 

إلكان حملُّ   حملٌّ بالذات، فلو كان له    إليه  ،إليه  ون مشاراً يك   ا أنْ مَّ ه 

يكون ال  فالك  راً مشا  كان  فإنْ   .أو  فإليه  كاألوَّ الم  فإمَّ يه  أنْ ل،    ا 

غري منقسم، فهو    ه يشءأنَّ   يتسلسل، وهو حمال، أو ال يتسلسل مع

وإنْ  املطلوب.  وهو  منقسم،  غري  بذاته  قائم  حملُّ   يشء  يكن    ه مل 

يه يف اجلهة  املشار إل  فألنَّ   ،الً ا أوَّ أمَّ   ه.إليه استحال حلوله في  مشاراً 

إليه يف تلك اجلهة مل   راً ن مشاوما ال يكو  ،ةاجلهتلك ة بنة خمتصَّ املعيَّ 

خمتص�  وحصول    ايكن  اجلهة،  ال  بت  املختصِّ بتلك  بام  اجلهة  لك 

از  و جه ل نَّ ألف  ،ا ثانياً وأمَّ   بتلك اجلهة حمال بالرضورة.  ايكون خمتص� 

أنْ فيه لكان جيز يف غري احلاصل  احليِّ   حلول احلاصل يف   ب جتويز 

ح العامل  ا  الٌّ يقال:  تعاىلٰ لباريف  خمتصٌّ   أنَّ مع    ،ي  ز  باحليِّ   العامل 

باحليِّ  اختصاصه  يستحيل  أنَّ   ز.والباري  ابتداء    فظهر  موضع 

ا للقسمة  قابل  غري  وضع  ذو  بذاته  قائم  يشء  وهو لبتَّ احلركة  ة، 

 ملطلوب.ا

 : يف إبطال وحدة اجلسم :اينالبحث الث]] ٤٣٩[[ص /

عرفت واملتكلِّ   قد  احلكامء  يف  منيمذاهب  احلكامء    وأنَّ   ذلك، 

نفسه كام هو عند احلسِّ   ٰىل أنَّ بوا إذه وأنَّ اجلسم واحد يف  بل  ه يق، 

م قوِّ صال جزء ماالتِّ   صل بذاته، وأنَّ ه متَّ ت ال هناية هلا، وأنَّ انقساما

وأنَّ  غري  جسامن آخران    دَ جِ سم ووُ ذلك اجل  مَ دِ عُ   انفصل  ه متٰى له، 

اجل أوَّ ذلك  كان  الذي  فإذاالً سم  واحدبعد  صال  اتَّ   ،  صارا    ًا ذلك 

 د ثالث.الن وجتدَّ اجلسامن األوَّ  مَ دِ وعُ 

يُ  آخر  مذهب  دينَس وهنا  إٰىل  أنَّ   ،مقراطيسب  اجلسم   وهو: 

مركَّ  بالفعل  منقسم  أجزالواحد  من  تتب  ال  لكن    بالفعل،  أ جزَّ اء 

ق   كلَّ  منها  للقسمة  جزء  األج  وأنَّ   ،ةالفرضيَّ ابل  أيضاً تلك   زاء 

 يف ذلك. لبحثيت اوسيأ .ٰى أجساماً سمَّ تُ 

 مون أبطلوا قول الفالسفة بوجوه: تكلِّ وامل

منه أو   فس اجلسم أو جزءاً كانت ن  إنْ   ل: وحدة اجلسم الوجه األوَّ 

إ   الزماً  اجلسم  قسمة  كان  أو    عداماً لذاته  ألنَّ   ناً متضمِّ له  القسمة    له، 

للوح إ  ا عدام  نفس  كانت  فإذا  جز دة،  أو  وجب  جلسم  اجلسم  من  ء 

عد  عند  الو عدمه  إنْ وكذ   حدة. م  الزمة،  كا ]]  ٤٤٠/[[ص    ا  نت 

سم االنقسام   يقبل اجلال   ا أنْ الستحالة عدم الالزم وبقاء امللزوم. فإمَّ 

،  احدًا  يكون و ابل للقسمة فال م عند حصوله، لكن اجلسم ق عدَ ة أو يُ البتَّ 

  قلناه.   يض إٰىل ما ال يقبل القسمة وينعكس بالنق حد  وا   كلَّ   ألنَّ 

اجلس  وإنْ  وحدة  عاركانت  لم  فضة  قاه،  الذي  مت  اجلسم 

 قابالً   كان  فإنْ   .أو ال يكون  ،للقسمة  يكون قابالً   ا أنْ وحدة به إمَّ ال

انقسامها النقسام حملِّ هل وجب  وحدة  ا  فالوحدة غري  كثرة،  ها،  بل 

قامت هبا وحدة   فإنْ   ،لالنقسام  ا إذا كانت قابلةهنَّ خلف. وألهذا  

التسخرٰى أُ  لزم  وإنْ   أُ   لسل،  وحدة  هبا  تقم  تلكان  خرٰى مل  ك  ت 

منقس باالوحدة  منقسم  مة  فاجلسم  كذلك،  هبا  فاملوصوف  لفعل، 

 ا، ثبت املطلوب.هل قابالً  مل يكن بالفعل. وإنْ 

قائ  وألنَّ  صفة  كانت  لو  واالوحدة  باجلسم،  ال  مة  لعرض 

املحلِّ  إالَّ حيصل  وال    حيدث يف  املحّل فيه  إذا كان ذلك  يف    ناً يِّ متع   

متميِّ  غريه  زاً نفسه  يُ وال   ،عن  إالَّ   منل  قَ ع  تعوحدته  نفسه  نه  يُّ   يف 

قيام الوحدة باجلس  زه عن غريه، فيلزم أنْ ومتيُّ  عٰىل   فاً م متوقِّ يكون 

ل وَّ األم يف  الوحدة كالكال  ، ثّم الكالم يف تلككون اجلسم واحداً 

التسلسل، وبتقد  ويلزم  حمال.  بدَّ وهو  فال  إمكانه  نتهي ي  وأنْ   ير 

كن مل ت خرٰى، وإالَّ دة أُ ط وحبتوسُّ إٰىل وحدة تقوم بالذات ال  األمر

 ، وذلك هو املطلوب. الذات موصوفة بالوحدة أصالً 
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ال اجلسالوجه  واحداً ثاين:  كان  لو  البسيط  قسَّ لكنَّ  م  إذا    اه منا 

  ة إالَّ ه ال معنٰى للهويَّ ألنَّ ، تهيشء هو هويَّ  كلِّ  ته ووحدةأبطلنا وحد

التياخلصوصيَّ  تتميَّ   ة  اآلخرهبا  عن  اخلصوصيَّ   ،ز  هي   ة وتلك 

فقد  لقسمة عٰىل اليشء الذي كان واحداً دنا ا  أورامَّ ـ إذن لة، فلوحدا

هويَّ  هوإذ  ،تهأبطلنا  أبطلنا  لويَّ ا  فإذن  أعدمناه،  فقد  اليشء    امَّ ـة 

ا  ة، فال خيلو إمَّ ا تلك اجلسميَّ منعٰىل اجلسم فقد أعدالتقسيم  أوردنا  

  ، فإنْ سم يشء أو مل يبَق بقي من اجل]]  ٤٤١/[[ص    يكون قد  أنْ 

ا  بقي فذلوَّ األ  جلسممن  يشء،  اليشل  اجلسم ك  كان  ما  حني  ء 

ا  إمَّ   صار اجلسم كثرياً فعندما    ،أو كثرياً   يكون واحداً   ا أنْ إمَّ   واحداً 

ل، كان األوَّ   فإنْ   أو ما صار،  ء كثرياً ذلك اليش  يكون قد صار   أنْ 

وحدة توجب  زوال ال   ا أنَّ نَّفذلك اليشء قد زالت وحدته، وقد بيَّ 

ف اليشء،  ذلك  ذعدم  اإذن  عُ   ليشءلك  ما  ف  ضاً أي  مَ دِ قد  يكن  لم 

باقياً  وإنْ فرضناه  خلف.  هذا  واحداً   ،  بقي  قد  حمال،   كان    فذلك 

يكون هناك   حيل أنْ ، فيستخرممتاز عن اآل  أحد قسمي اجلسم  ألنَّ 

 بينهام. ويكون مشرتكاً  ء واحد بالعدديش

إنْ وأمَّ  إنَّ   ا  ال  قيل:  كثذلك  كان  اجلسم    رياً يشء  كان  حينام 

ة القائمة بأحدمها نت اجلسميَّ كا اً لك اليشء كثريان ذذا ك، فإواحداً 

اجلسميَّ  الغري  باآلخر،  القائمة  حلوة  الواحد  متناع  اليشء  يف  ل 

حم من  فيكواحد  لٍّ أزيد  مركَّ ،  اجلسم  املتاميزة   اً بون  األجزاء  من 

مادَّ  واوصورةً   ةً بالفعل  يكن  مل  اجلسم  فإذن  احل  حداً ،  بل    ،قيقةيف 

 لوب.أ، وهو املطتتجزَّ ال   أجزاءمن  فاً كان مؤلَّ 

إذا أوردنا القسمة عٰىل جسم واحد حتَّ    ٰى صار الوجه الثالث: 

فال  إمَّ جسمني،  خيلو  أنْ   هويَّ   ا  هذين    حدٍ وا  كلِّ   ةتكون  من 

تلاجلسمني   قبل  حاصلة  القسمةكانت  حاصلة.    ،ك  كانت  ما  أو 

األوَّ   فإنْ  فاهلويَّ كان  إنْ ل،  كانتا  كان  تان  فقد  حاصلتني  ت 

ثاين، فقد حدثت هاتان  ان الك  ه اإلشكال. وإنْ توجَّ ني ويموجودت

القسمةاهلويَّ  عند  اجل  ،تان  ذلك  الواحد  وبطل  كان سم  الذي 

إحداثاً الفيكون  قبل،    موجوداً  وللمقَس   تفريق  للقسمني،    جياداً إم 

منَّ الواحد  كون  والستلزامه  بالرضورة.  باطل  قادراً وهذا  عٰىل    ا 

 د اجلسم، وهو حمال. جياإ

ا إلرابعالوجه  ن:  اجلذا  إٰىل  الظرنا  األبعاد  سم  ذي  بسيط 

جوان أحد  مغايرة  بالرضورة  علمنا  للباقياملتطاولة    لَّ ك  وأنَّ   ،به 

اآلخر، فكيف  ]]  ٤٤٢/[[ص  از عن النصفصفيه ممتواحد من ن

 يف احلقيقة؟  يمكن مع ذلك احلكم بكون ذلك اجلسم واحداً 

راض  األعتالف م أو اخحصلت باعتبار التوهُّ ل: الكثرة ال يقا

ف الفرض،  ق نَّ إأو  فإذا  ك  متايز،  وال  كثرة  فيه  جتد  ال  الفرض  بل 

 كثرة. لت هناكآخر حص جلانب يراً مغا فرضت جانباً 

التميُّ نقا  ألنَّ  اإلول:  يف  وز  والفرضشارة  واختالف   ،الوهم 

ز يف  يتميَّ   ستحالة أنْ ز يف املشار إليه، الف عٰىل التميُّ األعراض متوقِّ 

ليس   ما  يفبمتميُّ اإلشارة  ذز  عن  شارة  اإل  اته، ألنَّ   وحكاية  تابعة 

متأخِّ  إليه  جعلاملشار  فلو  بالذات،  عنه  التميُّ رة  إلي  زنا  املشار  ه  يف 

اإلش  الً معلَّ  يف  وألباالمتياز  الدور.  لزم  أنَّ نَّ ارة  بالرضورة  نعلم   ا 

قد كان ممتازاً  يف   جوداً اآلخر ومو  عن اجلانب  أحد جانبي اجلسم 

ومتوهّ   دَ جِ وُ ب اآلخر، سواء  جانلل  غايراً م  قاً نفسه ومتحقِّ  م  وهم 

 أو ال.

اجلسم   عٰىل  حكمنا  إذا  اخلامس:  بأنَّ الوجه  موجود،  البسيط  ه 

عفا ليس  ملحكوم  احلكم  هبذا  املتخيّ الَّ إليه  اجلملة  تلك    من  لة 

ك  لو كانت تلهلا، ف  مغايراً   ه ليس أمراً وأنَّ   ،األبعاض املفرتضة فيه

ة أمر  القسمالوجود قبل    وأنَّ   ،مةالقس  حتدث عند  موراً األبعاض أُ 

ال نعقل  ا  عن املعقول، ألنَّ   وراء تلك األبعاض كان ذلك خروجاً 

 ن أجزائه وجوانبه.  املجموع احلاصل ماجلسم إالَّ اجلملة هذا  نم

أنَّ  الوجوه  هذه  من  يف    فظهر  بالفعل  حاصلة  اجلسم  أجزاء 

أهنَّ أو ال، إالَّ رضها فارض  نفسها، سواء ف   ليست صال  التِّ ا حالة ا 

 . صال متاسٍّ صلة اتِّ ل متَّ عل، بمتفاصلة بالف

وقيام    م باملنقسم.ائقسام القبمنع ان(قني:  اعرتض أفضل املحقِّ 

ممكن.ا بالوحدة  الرضورة  وادِّ   لوحدة  من   أنَّ ( عاء  اجلانبني  أحد 

مشتمل    )ليس هو عني الثاين]]  ٤٤٣/[[ص    اجلسم قبل القسمة

 يلزم  م املحال. والك لزولذلضها،  ٰىل دعوٰى نفي القسمة مع فرع

 من كوهنام غري موجودين قبل القسمة عدم يشء بعد القسمة غري

يشء    لاصاالتِّ  االنوحدوث  فغري  حمسوس،  وذلك    الً ضفصال، 

 .)بالبدهية يكون باطالً  عن أنْ 

ائه  أجز  بكلِّ   اقام باملنقسم، فإمَّ   غري املنقسم إنْ   وفيه نظر، ألنَّ 

العلم  يه. وويعود البحث فضها  ببع  ة، أوويلزم االنقسام بالرضور

بأنَّ  حاصل  وُ   الرضوري  ثابت  دَ جِ ما  كان  قد  الفرض  ه، قبل  اً بعد 

الوحد و القائمقبل  الكة  يقبل  باجلسم  استحالة  الومهيَّ   ثرة ة  وال  ة، 

وأمَّ  ذلك.  ألنَّ يف  هلا،  الوحدة  قبول  يلزم  فال  بالفعل،  الكثرة    ا 

تق ال ال  الكثرة  وحدة  قيام  عند  باجلسم  بوم  مهبه،  وصل  فان  ا 

 فع املحال. فاند متباينان،
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واهلويَّ  الوحدة  بني  عوفرق  وردت  إذا  فالقسمة  م اجلسٰىل  ة، 

والواحد   هوحأزالت  زالت  وما  حيث    وألنَّ .  تهيَّ دته  من  اجلسم 

إالَّ  ليس  جسم  منقسامً هو  وكونه  منقسم وصفان    اجلسم،  أو غري 

ل يقا ال أنْ ت اجلسم من حيث هو جسم استح، فإذا أخذقائامن به

ت املقادير مَ دِ منا اجلسم عُ غري منقسم، وإذا قسَّ م أو  ه منقسنَّ إ  :هفي

  مشرتكة.هيوىلٰ اك هن  أنَّ إالَّ  اتواجلسميَّ 

املحلِّ   نْ إواجلواب:   انقسام  من  احلالِّ   لزم  أنْ   انقسام    وجب 

فعليَّ  القسمة  وإالَّ تكون  الومهيَّ ة،  جتب  مل  أيضاً   والقسمةة  عند   . 

اجلسم وعدم و جزء اجلسم، ذي هل الصاتِّ األوائل تقتيض عدم اال

  هو من حيث  اليشء عدم   ق عند عدم أجزائه، وال نزاع يف أنَّ متحقِّ 

مغ له اير جلهو  يعرض  ما  املاهيَّ ميع  ة من حيث هي هي ال  ، لكن 

إالَّ  املشخَّ توجد يف األعيان  مع  بطلت بطل ذلك    متٰى  التي  صات 

نقول  هذا  فإنَّ   الشخص، فال  بطل،  إذا  من نساإل   بأنَّ   اإلنسان  ان 

إنَّ  إنسحيث  ويتوارد  ]]  ٤٤٤/[[ص    انه  األعيان  يف  قائم  يشء 

الت إناعيُّ عليه  بل  افنٰى  ذا  ت،  فنٰى هذا  فقد  الشخص    إلنسان  هذا 

هذا اجلسم وإنْ وحدث شخص آخر ب فكذا  كان من حيث    عده. 

أنَّ م إالَّ أو غري منقس  هو جسم مغاير لكونه منقسامً  الشخص منه    

، ومتٰى بطل عنه  وصفنيمع أحد هذين ال  إالَّ   عيانال يدخل يف األ

بدَّ  فال  ما  زم  يل  ذٍ وحينئالشخص،    ينتفي ذلك  وأنْ   ذلك الوصف 

التتقدَّ  كون  من  إعداماً م  إنْ قسيم  واهليوٰىل  وحدة    .  عند  كانت 

وإنْ  املحال،  فيعود  انقسمت،  قد  القسمة  فعند  واحدة    اجلسم 

م بحتعدِّ كانت  فاملدة  املمكنة  االنقسامات    ة سميَّ واجلقدار  سب 

يف  احلالَّ  احلالَّ   واحدٍ   كلِّ ة  غري  األجمنها  فتكون  اآلخر،  يف  زاء  ة 

املحال.  دَّ منها عن اآلخر بام  حدٍ وا  كلُّ   زاً متميِّ  ته وصورته، ويعود 

إعداماً  القسمة  كانت  أخذت    ولو  إذا  البعوضة  لكانت  للجسم 

املاء يلزم أنْ   حيط جزءاً برأس إبرهتا من البحر امل م عدَ يُ   من سطح 

تفرَّ ألنَّ   آخر،  ته ويوجد بحريَّ بكلّ بحر  ال صال يف ذلك  ق االتِّ ه متٰى 

فنٰى  امل فقد  ادار،  املق  لك ذوضع  فنٰى ذلك  فنٰى وإذا  فقد  ما   ملقدار 

 إٰىل آخر البحر. اجر�  ، وهلمَّ صالً كان متَّ 

الثالث]]  ٤٤٥[[ص  / اجلسم   :البحث  قبول  امتناع    يف 

 : القسمة الغري املتناهيةاملتناهي 

ه ينقسم إٰىل اجلسم قالوا بأنَّ   بوحدة السفة القائلني  لفا   لم أنَّ اع

يتنا ال  قد  ما  ونحن  جيوز  أنَّ   انَّبيَّ هٰى.  ال  له    أنْ   الواحد  تعرض 

 عٰىل كثرته. القسمة، بل وجود القسمة يدلُّ 

النهاي غري  إٰىل  القسمة  بقبول  قوهلم  إبطال  يف  اآلن  ة فلنرشع 

 :وهن وجذلك معٰىل قبول الواحد القسمة، و تفريعاً 

متناهية  :قيلل: لو  األوَّ  انقسامات غري  لزم حصول   ،للجسم 

وفاقاً ايلوالتعل،  بالف  ك االنقساماتتل باطل  مثله.فاملقدَّ   ،  بيان    م 

أنَّ الرشطيَّ  فإنَّ   كلَّ   ة:  اجلسم  يف  فرضه  يمكن  موصوف  جزء  ه 

األُ يَّ بخاّص  األجزاء  يف  حاصلة  غري  ألنَّ َخ ة  النصف    مقطع  ر، 

بالنصفيَّ  إالَّ يتَّ وال    ةموصوف  هبا  هو،  صف  الثلث    مقطعوكذا   

إٰىل غري ذلك هٰى،  تتنا]]  ٤٤٦[[ص  /  لتي المن املقاطع ا  والربع 

نك ال  مقطع  ما  إٰىل  ثمنه  ونصف  وثمنه  وربعه  النصف  صف 

وإذا كان لكلِّ  خاّصيَّ   يتناهٰى،  املمكنة  املقاطع  من  بالفعل  واحد  ة 

توجد أنَّ وع  ،لغريه  ال  باخلواصِّ   ندهم  فة ختلامل  االختصاص 

االنقسامي بأرسهبالف  قتيض  االنقسامات  حصول  وجب  ا عل، 

 بالفعل.

موكذ اا  يصإنَّ   لدائرةركز  موضع    حُّ ام  وهو  واحد،  موضع  يف 

مقاطع األقطار، فإمكان حصول املركز يف الدائرة بالفعل حاصل 

اإلمكا وهذا  والفرض،  واحلركة  التقاطع  امتقبل  يوجب  ياز ن 

تناهٰى،  ال ت  يع النقط التيا مجوكذ  واضع.ذلك املوضع عن سائر امل

الغري   بالففيلزم االنقسام  إاملتناهي  أو  ق عل،  الف  اخت: (وهلمبطال 

 .)راض يوجب االنقساماألع

املحقِّ  أفضل  كلُّ (قني:  قال  يرتفع  هذا  ال  والفرض  فرض،  ه 

الدائرة  ض. وفرَ يُ   ال  بارتفاع اسمه مع ثبوت معناه، بل يرتفع بأنْ 

يف    وهذا حكم عامٌّ   ،رَ كِ ا ذُ يشء ممَّ   زمها يليشء ملض فيها  فرَ مل يُ   إنْ 

فإنَّ املقادي لهاملتن  اخلطَّ   ر،  ولنصفه  منت  اهي  وهلمَّ صف    منتصف 

اخلطِّ اجر�  أجزاء  سائر  عن  نفسها  يف  متاميزة  وهي  أهنَّ إالَّ   ،  متتاز    ا 

بأنْ  يرتفع  وال  إهنَّ   بالفرض،  الزمة  نقول:  تُ   وإنْ ا  ألنَّ رَ فمل   ض، 

فتصوُّ  املنتصف  فر  التلفُّ   ضالً رض،  وعن  به.  األجزاء  باجلمظ  لة 

ال اخلوا  املفروضة  ألنَّ صَّ تستتبع  اخلوا  ،  من   مةالزال  صِّ تغاير 

 . )الفرض ال يقتيض االنقسام املوجود بالفعل مع عدم الفرض

حادث فهو مسبوق بإمكان   كلَّ  من مذهبهم أنَّ  وفيه نظر، ألنَّ 

إٰىل حميفتقر ف من نتصوامل  ملركزا  أنَّ   ه، وال شكَّ حيلُّ   لٍّ يه  ف وغريه 

إمكا  قاطعامل قبلها  حيدث  بدَّ قد  ال  سابق  من    ن  وذلك    ،حملٍّ له 

]]  ٤٤٧/[[ص    لغري ذلك املنتصف  يعرض  ن أنْ مكال يكان  اإلم

للمحلّ  الكرة  تكفي  وال  األجزاء  يَّ واملركز،  مجيع  يف  الستحالته  ة، 

وألنَّ  الفر  غريه،  عليإمكان  سابق  ويتعلَّ ض  بمحلٍّ ه  ، خاصٍّ   ق 
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للتميُّ ض تاالفر  نَّ وأل ء  جز  عه يف أيِّ ، الستحالة وقونفسه  ز يفبع 

 ان.ك

من   ك دائامً ر، القٰى طرف املتحرِّ سم عٰىل آخك اجلثاين: إذا حترَّ لا

أوَّ املتحرِّ  يلقه  مل  يشء  عليه  وإنْ الً ك  األعراض  واختالف  كانت    . 

أبداً إضافية يقتيض حدوث القسمة، فال   قائم، واملنقسم أبداً   قاسم 

فوجقابل أنْ ،  انقساماحتد  ب  فيه  بالث  متنات  غري  ه هية، ألنَّ فعل 

ا  مالقياً صار    تٰى م حدود  حدملسبحدوث  فقد  احلدُّ افة  ذلك   ،ث 

آخر،   احد�   وقبل ذلك احلدِّ   ،آخر  حلدٍّ   كان مالقياً   وقبل ذلك احلدِّ 

متناهٍ  غري  القسمة  قبول  كان  حدَّ   فإذا  إالَّ فرَ يُ   فال  وض  حدث    قد 

أُ  حدود  غري  َخ قبله  بمتناهر  املالق الفعية  بسبب  ال    ملتعاقبة، يات 

 ال. املح يعود وحينئذٍ 

األالثالث اختالف  ا:  موإلضافيَّ عراض  حلدوث  ة  جب 

يالقي بأحد   وأنْ   ه ال بدَّ جسم موجود فإنَّ   االنقسام بالفعل، وكلُّ 

يلقاه بالطرف اآلخر، فيلزم أنْ   طرفيه شيئاً  ث يف ذلك  حيد  غري ما 

  يئاً هيه شيالقي بأحد وجفيه  د نصأح  جلسم انقسام بالفعل. ثّم إنَّ ا

يالقيه ما  ا  غري  أنْ بوجهه  فيلزم  ذلكينتص  آلخر،    النصف   ف 

فإأيضاً  حاصالً ،  القسمة  قبول  كان  بالفعل    ،أبداً   ذا  املقسم  وكان 

املامسَّ  اختالف  حاصالً وهو  أبداً   ات  حصول   ،بالفعل  لزم 

 .داً االنقسامات بالفعل أب

قابالً   أنَّ فظهر    متناهية لكانتغري  مات  نقساال  اجلسم لو كان 

 بالفعل.ا حاصلة امات بأرسهنقساال تلك 

هذا يقال:  شيئًا اجلس  أنَّ   عىلٰ   مبنيٌّ   ال  طرفيه  بأحد  لقي  إذا    م 

فإنَّ  اآلخر  بطرفه  لقيه  الذي  وليس غري  اجلسم،  ذلك  ينتصف  ه 

بالفعل اآلخر  عن  جانبيه  أحد  يمتاز  بل  سكذلك،  وجانبه  طح  ، 

 وهو عرض.

نق ألنَّ ]]  ٤٤٨[[ص  / إذا أنَّ   كَّ ال ش ول:  ا  د جانبيه  أحب  لقٰى   ه 

خر بالفعل،  بيه عن اآلامتاز أحد جانه بجانبه الثاين فقد   ما لقيغري

إنْ  امتياز   فاجلانبان  وجب  به  قائمني  عرضني  إٰىل  هبام  املرجع  كان 

فإنْ حميلِّ  العرضني،  ذينك  املحلُّ     ذلك  ا  عرضاً   كان  لتسلسل، لزم 

 عامَّ وع  اإلشكال. وهذا رج  هجَّ ه، توانتهٰى ذلك إٰىل جزئي ذات  نْ وإ

 ه. إٰىل وجه آخر غري الً به أوَّ  استدلَّ 

انالرابع لو  اجلسم  :  يتناهٰى قسم  ال  ما  احلركة   ،إٰىل  النقسمت 

ممَّ والرشطيَّ   كذلك. ظاهرة  تقدَّ ة  كلِّ ا  انقسام  بيان  يف  من   واحدٍ   م 

للعلم الرضوري   ،تايل باطلخر، لكن المور الثالثة بانقسام اآلاألُ 

هلاحلر  أنَّ ب فكة  حصول،  يفمَّ أا  يف    احلارض   ا  إمَّ غأو  وهو  ا  ريه، 

 -  أو املستقبل  -  مٰىض يف وقت    اً وهو الذي كان حارض  -  املايض

سيأيت الذي  وأيضاً   ،-  وهو  معدومان،  هلا   وكالمها  يكن  مل  لو 

احل وذلك  واملستقبل.  املايض  انتفٰى  احلال  يف  غري  حضور  ارض 

ألنَّ م منقسامً نقسم،  كان  لو  إالَّ أجز  توجدمل    ه  عىلٰ اؤه  الت    قيضِّ  

احلرور،  املو كان  منقسامً فلو  فُ   ارض  ما  أجزاء  بعض    َض رِ لكان 

فُ   اً حارض الذي  اجلزء  يكون  فال  حارض،  حضوره    َض رِ غري 

هذا خلف. وألنَّ حارضاً  إنَّ   كلَّ   ،  أجزاء احلركة  من  ام توجد جزء 

املتحرِّ  وصول  حدٍّ عند  إٰىل  وو  ك  املسافة،  حدود  من  صول  آخر 

ل، فحصول  املسافة حماحدود  من  ين  دَّ ٰىل حإ  ك دفعة واحدةرِّ ملتحا

ه لو جاز اجتامع حمال. وألنَّ   دفعة واحدةجزئني من أجزاء احلركة  

كلِّ  اجتامع  جلاز  الوجود  يف  احلركة  يف  املفرتضة  األجزاء   بعض 

أنْ  فيلزم  فيها،  املفرتضة  حصلت  تكون    األجزاء  املتحرِّ التي  ك  يف 

يف   كوهنا  عن  سافةامل  لأوَّ عند  كوباقية  يف د  آخهنا  امل  وهو  سافر  ة، 

 . بالرضورةحمال 

أنَّ  احل  فثبت  من  ماحلارض  غري  ذلك  ركة  انقٰىض  فإذا  نقسم، 

بدَّ  ال  قبول   وأنْ   اجلزء  عدم  يف  حاله  يكون  آخر  جزء  حيصل 

من احلركة  فتكون  ذكرناه،  ما  ل أوَّ ]]  ٤٤٩/[[ص    االنقسام 

مركَّ املس آخرها  إٰىل  من  افة  ي  منها  واحدٍ   كلُّ   مورأُ بة  قبل  ال 

وهقساالنا معنٰى م،  هو  املت  ذا  عن  كلِّ قول  عبارة  احلركة  مني: 

 الية يف أحياز متوالية.حصوالت متت

لفظاً   : بأنَّ َض اعُرتِ  يقال عٰىل قطع املسافة وعٰىل موافاة    احلركة 

ل املسافة ك من أوَّ حترَّ ك إذا  حرِّ املت  احلدود، ومعنٰى قطع املسافة أنَّ 

آخإىلٰ  قطأنَّ   شكَّ فال  رها    تلكه  فساامل  ع  يُ فة،  القطع  ٰى  سمَّ هذا 

القطع    ودة يف اخلارج، ألنَّ ٰى غري موجكة. واحلركة هبذا املعناحلرب

يُ  املسافة، وحينئذٍ  عند انتهاء املتحرِّ م وجوده إالَّ توهَّ ال  إٰىل آخر    ك 

 ارج. ق هلا يف اخلاملعنٰى ال حتقُّ ركة هبذا م، فاحلعدَ تنتفي احلركة وتُ 

  ، فهي أنَّ يف املسافة املفرتضة احلدود ة امواف بمعنٰى   ا احلركةوأمَّ 

داماملتحرِّ  ما  عىلٰ   ك  يتحرَّ   يكون  مل  املسافة  عٰىل    ،كمبدأ  دام  وما 

عُ  فقد  إنَّ مَ دِ املنتهٰى  إذن  فهو  عنه،  احلركة  يتحرَّ ت  ذلك  ام  بني  ك 

ث ال  ال يكون بحي  ، ولكن برشط أنْ ال مطلقاً   املبدأ وذلك املنتهٰى 

آنٍ فرَ يُ  يكو  إالَّ نات  اآل  من  ض  حدٍّ وهو  يف  احل  ن  من  دود  آخر 

املبداملتوسِّ  ذلك  بني  املطة  وذلك  وال  أ  قبله  يكون  ال  بحيث  نتهٰى 

التوسُّ  فهذا  فيه،  يف بعده  يوجد  واحد  أمر  هو  الوجه  هذا  عٰىل  ط 
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ألنَّ  آنَ احلال،  ال  إالَّ فرَ يُ   ه  ويكوض  في  اجلسم  موصوفاً ن  هبذا   ه 

ثمّ التوّس  إنَّ ط،  اهذ    واحلتوسُّ ا  أمر  بلباد  ط  دام    اٍق ذات  ما  بعينه 

متوسِّ اجل وامل  طاً سم  املبدأ  ذلك  فظبني  أنَّ نتهٰى.  بمعنٰى   هر  احلركة 

التوسُّ  وبمعنٰى  اخلارج،  يف  موجودة  غري  يف  القطع  موجودة  ط 

بني    طاً سم متوسِّ ة كون اجلاخلارج حاصلة يف اآلن باقية يف مجيع مدَّ 

 ٰى.ذلك املبدأ واملنته

ل  نَّ بأ  ب:جيأُ و حتَّ   اني� مب  سيالدليل  احلركة  لفظ  جيب  عٰىل  ٰى 

وهو انتقال   ،ٰىل أمر حمسوسع  و مبنيٌّ البحث عن تفسريها، بل ه

يف  وجوده  إنكار  إٰىل  سبيل  ال  وهذا  مكان،  إٰىل  مكان  من  اجلسم 

 اخلارج.

أوَّ   اً يكون باقي  ويستحيل أنْ ]]  ٤٥٠[[ص  / إٰىل من  املسافة  ل 

بالرض الللعلورة،  آخرها  بأنَّ رضم  كاالت  ركةحلا  وري  يف ي  نت 

عند   احلاصلة  اجلسم  غري  ببغداد  عند  كونه  بالبرصفيه  ة،  كونه 

والزمان عندهم من   السفسطة، كيف  ودخول يف  مكابرة  وإنكاره 

باقياً  الزمان  لكان  بعينها  باقية  كانت  فلو  احلركة؟  بعينه،   لواحق 

هفيك اليوم  الون  بعينه  والغد  أمس  بعينه  وله  قيال    وهذايوم،  و 

 ل. حمصِّ 

باق   أنَّ   ثبت  وإذا غري  أوَّ احلركة  من  بعينها  إٰىل ية  املسافة  ل 

فال أُ   بدَّ   آخرها،  بتوايل  االعرتاف  فإنْ من  وتعاقبها،  كلٌّ   مور   كان 

أنْ   منها منقسامً  فال يكون   ،يكون حصول أجزائه عٰىل التقيضِّ   لزم 

 .بطلوهو امل، فمل يكن منقسامً  خلف. وإنْ ، هذا صالً احلاصل حا

ال ألنَّ   ذكروهذي  فالتفصيل  نافع،  القطع ركة  احل  غري  بمعنٰى 

موجودةامَّ ـل تكن  مل  اخلارج    متعلِّ   يف  دليلنا  يكن  به، ألنَّ مل  بنينا  ق  ا 

 الدليل عٰىل احلركة املوجودة يف اخلارج.

أهنَّ ا احلركة بمعنٰى موافاة احلدود، فحاصل كالموأمَّ  ا  هم فيها 

  ذا ه  ا أنَّ نَّد بيَّ ق و ا. آخرهسافة إىلٰ املل  من أوَّ  يشء واحد بالعدد باٍق 

 خروج عن املعقول.

 : امطال مذهب النظَّ يف إب  :ابع البحث الر]] ٤٥١[[ص /

تقدَّ  فيام  نقلنا  والنظَّ قد  احلكامء  قدماء  من  مجاعة  عن  أنَّ م    ام: 

مؤلَّ  ممَّ اجلسم  اف  األجزاء  من  يتناهٰى  ال  تتجا  ال  فعالً زَّ لتي  وال    أ 

 عل.بالف  ةً قوَّ 

يشء    إنَّ (:  قيلو يُ   وإنْ زمهم  لهذا  ألهنَّ رصِّ مل  به،  لحوا    امَّ ـم 

أدلَّ  ها أذعنوا هبا  لفرد ومل يقدروا عٰىل ردِّ ة اجلوهر اة نفاوقفوا عٰىل 

قوا فرِّ هم مل يُ اجلسم ينقسم انقسامات ال تتناهٰى، لكنَّ  وحكموا بأنَّ 

  ، قًا لمطه  ة وبني ما هو موجود فيلقوَّ  اليشء بابني ما هو موجود يف

ي  كلَّ   وا أنَّ فظنُّ امات التي ال تتناهٰى م من االنقسمكن يف اجلسما 

فيه   حاصل  فبالفعلفهو  من ،  يتناهٰى  ال  ما  عٰىل  باشتامله  حكموا 

أنَّ األجزاء رصحياً  إٰىل  النقيض  ينعكس عكس    كلَّ   . وهذا احلكم 

  مات، فهو ال يمكن أنْ من االنقسايف اجلسم    ما ال يكون حاصالً 

 يه. حيصل ف

إث بوج معرتفوم  هنَّ ّم  كثن  اجلسود  يف  إنَّ   وأنَّ   ،مرة  ام  الكثرة 

الواحد من حيث هو واحد  ]]٤٥١[[ص /  وأنَّ  ،ف من آحادتتألَّ 

مقدَّ  أقواهلم  من  حتصل  قد  فإذن  ينقسم.  مها:ال  اجلسم   أنَّ   متان 

وكلُّ  منقسمة،  أشياء غري  يش  يشتمل عٰىل  اما  جلسم وال  تمل عليه 

أشياء  يشتمل عىلٰ جلسم تج: اقسمة، ينل اليقب ه الفإنَّ  يكون منقسامً 

 تقبل القسمة. ال 

ال باجلزء  القول  هو  يتجزَّ وهذا  ال  وإنْ ذي  لزمهم  وقد  مل    أ، 

إالَّ رصِّ يُ  به،  أنَّ حوا  بأجزاء      يقولون  الفرد  باجلوهر  القائلني 

يتناه  ، متناهية ال  ما  إٰىل  يذهبون  فهؤالءوهؤالء  أنْ   ٰى،   كادوا 

 .)يةه متنازاء غريأجن كن مليف لتأيقولوا هبذا ال

هر   ألزم أصحاب اجلوو قد تناظر الفريقان، فلامَّ (:  خقال الشي

ا تقدَّ النظَّ الفرد  ومن  ممَّ م  مسافة مه  قطع  وجوب  بمقالته  دان  ن 

 ألزموهم امَّ ـ ، ارتكبوا القول بالطفرة. ولحمدودة يف زمان غري متناهٍ 

ك املشتملوجوب  غري  ون  يتناهٰى  ال  ما  متعٰىل  ا  ناهٍ   ، حلجميف 

تداجوَّ  األزوا  النظَّ امَّ ـول  جزاء.خل  ألزم  أصحاَب   وأصحابه    ام 

جت الفرد  اجلزءاجلوهر  حركة    زئة  عند  الرحٰى  مركز  من  القريب 

البعيد وقطعة مسافة مساوية جلزء واحد لكون القريب أبطأ منه، 

بعض يف  البطيء  بسكون  القول  حرك  ارتكبوا  الرسيع، أزمنة  ة 

من   الولزمهم  بذلك  افكانقول  احلحٰى لراك  عند   مرَّ فاست  ،ركة 

 .)رحٰى ك الالفريقني بالطفرة والتداخل وتفكُّ  التشنيع من

 : ام وجوهعٰىل بطالن قول النظَّ  عرفت هذا، فنقول: تدلُّ  إذا

كلُّ األوَّ  فإنَّ   ل:  متناهية،  غري  أو  متناهية  كانت  سواء   كثرة 

فيه لرتكُّ ]]  ٤٥٣/[[ص    االواحد  الوحا  بهموجود،   ،داتمن 

اووجو يستلزمركَّ ملد  تلك    وجود  ب  من  أخذنا  فإذا  مفرداته. 

أنْ فإمَّ   وعمقاً   وعرضاً   فناه طوالً لَّ أ و  متناهياً   املفردات عدداً  يزيد   ا 

الواحد مقدار  عٰىل  ال  ،مقداره  ألنَّ   .أو  باطل،  نعلم  والثاين  ا 

أنَّ  أحدمه  بالرضورة  من  أعظم  وإنْ اجلزئني  حتَّ زا  ا،  حصل  د  ٰى 

ق الة  يَّ لّ كلأت اسم جتزَّ ج أنَّ تي  ا ال  ف ممَّ ه مؤلَّ جسم فإنَّ   لَّ ك  اهلا من 
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أ  إذا  ثّم  من األجزاء.  هذا اجلسم   ردنا تعميميتناهٰى  قلنا:  الداللة 

  يف املقدار إذا نسبناه إٰىل جسم آخر متناهٍ   ا ال يتناهٰى متناهٍ ف ممَّ املؤلَّ 

متناهِ  غري  املقدار  كانا  يف  بينألجزاء  النسبة  متنت  نسبة  ي هاهام 

املقإىلٰ   ارقدامل متناهي  لاد  ازدياد  ر  بحسب  احلجم  ازدياد  كن 

ا  نسبة  فتكون  والنظم،  املتالتأليف  الغري آلحاد  اآلحاد  إٰىل  ناهية 

حمال   وهو  القدر،  متناهي  إٰىل  املقدار  متناهي  نسبة  املتناهية 

 بالرضورة.

إذا  لرسا  ، ألنَّ اً أبد  يءالبطال يلحق الرسيع    الثاين: يلزم أنْ  يع 

وبعد  ة  كرباحل  دأ ابت فإذا  ال البطيء  إليه  صل  وصل  ما  إٰىل  رسيع 

حترَّ  قد  البطيء  يكون  شيئاً البطيء  قطعك  فإذا  يكون  ،  الرسيع  ه 

األجزاء غري متناهية، لكن   ، ألنَّ وهكذا دائامً   البطيء قد قطع شيئاً 

 الالزم باطل بالرضورة. 

ا قطع  منه  يلزم  املالثالث:  متنتناهية يف زملسافة  عٰىل    اهٍ مان غري 

 م. قدَّ ت ام

إليها، فيستحيل أنْ ول الالرابع: حص  تأليف يف األجزاء حمتاج 

إ حاجة  هبا  التأليتكون  فصحَّ ٰىل  الدور،  الستحالة  وجود    ف، 

 أ.ال يتجزَّ  واحد جزءاً  ة عن التأليف، فيكون كلُّ األجزاء منفكَّ 

أنَّ  بقاعدتالنظَّ   واعلم  التزم  هبام  خيلص  هذه ني  من    ام 

ولطفرا  ا:حدامهإت،  اإللزاما الة،  يف اخل.  تدالثانية:  فلنرشع 

 شاء اهللا تعاٰىل. بطالن هاتني القاعدتني إنْ 

 : يف إبطال الطفرة  :حث اخلامسالب]] ٤٥٤ [[ص/

النظَّ  أنَّ   امذهب  حترَّ   إٰىل  إذا  فإنَّ اجلسم  مسافة،  حتصل ك  ه 

املتوسِّ  بأنْ األحياز  وي  طة  البعض  البعض،يقطع  يف    فيحصل  طفر 

 يف الرابع من غري أنْ   حيصل ، ثمّ ك لهحرِّ املتقطع  ب  الً ثاين مثكان الامل

 سافة. ٰىل آخر املحيصل يف الثالث، وال حياذيه، وهكذا إ

فإنَّ  ذلك،  ببطالن  قاضية  علامً والرضورة  نعلم    أنَّ   ارضوري�   ا 

أوَّ املتحرِّ  من  إنَّ ك  آخرها  إٰىل  املسافة  بل  املسافة  يقطع  عىلٰ ام    املرور 

وجودة  و امل، أ نتهٰى وامل  ]]٤٥٥[ص  /[  دأ بة بني املود املفروضحلدا

 مني.عٰىل رأي املتكلِّ 

النظَّ  بني  اهلذيوجرٰى  وأيب  يف  ام  حديث  أبو  ل  فقال  الطفرة، 

إنَّ  النملة  كانت  البعض يوجب  اهلذيل: لو  البعض وتطفر  تقطع  ام 

أنْ  باملداد  أرجلها  لطخت  اخلطُّ   إذا  يظهر  اال  ال  بلعٰىل   ستواء، 

ال موضع  خاليكون  الس ع  ياً طفرة  يُ جيب    وكذلك  واد.ن   عقطَ فيام 

أنَّ بالسكِّ  عٰىل  وغريه.  أنْ   ني  جيب  بقطعه  اعرتف  الذي  ال   القدر 

ه الزم  ، فام لزم يف اجلسم كلِّ ه غري متناهٍ لنملة قاطعة له، ألنَّ تصري ا

 لألبعاض يف عدم النهاية. اجلميع عنده مساوٍ  يف البعض، ألنَّ 

احلَ هش  عن  َل قِ ونُ  بن  أنَّ كَ ام  يذهبم  كان  ا  ه  ب  مذه  جلزءيف 

النظَّ   امَّ ام، فلالنظَّ  قوله بالطفرة، قال هشام: إنْ التجأ  إٰىل  كان ال    ام 

جتيمك إثبات  إالَّ زِّ ن  اجلزء  أنْ ي  فيجب  بالطفرة  القول  بارتكاب     

 وترك مذهبه. ،فاسداً  يكون ذلك قوالً 

مرجِّ   وأيضاً  غري  من  الرتجيح  أ يلزم  ال  إذ  ق ولويَّ ح،  يف    ع طة 

 ض.وطفر البع البعض 

 : وهعٰىل قوله بوج ام ظَّ الن حتجَّ وقد ا

تصفها ل: البئر التي عمقها مائة ذراع، إذا كان يف منالوجه األوَّ 

ذراعاً لِّ وعُ   خشبة مخسون  قدره  حبل  عليها  ثّم    ق  دلو،  آخره  يف 

بقدر مخسني ذراعاً أُ  كُ   دَّ وُش   رسل حبل  يف   َل عِ وجُ   بالَّ عٰىل طرفه 

احلبل  ]]  ٤٥٦[ص  /[  ، ثّم جررنااخلشبةود يف  شدحلبل املاطرف  

ك الدلو يصعد من أسفل البئر، فيكون قد حترَّ   فإنَّ دلو،  الذي فيه ال

ذرا حتمائة  ما  حال  الكُ رَّ ع  ذراعاً الَّ ك  مخسني  أنْ ب  فيلزم  يطفر    ، 

 .ٰى تنتهي احلركتان معاً حتَّ  ك جزءاً ويتحرَّ  الدلو جزءاً 

إذا   الثاين:  كُ الوجه  ثّم    طولهبيت  يف    ةً وَّ فتحنا  ذراع،  ألف 

ال رشأ فإهنَّ عليهشمس  قت  ف ا يف  ،  الكوَّ حال  الشمس  تح  ترشق  ة 

أنْ  املمتنع  اللحظة هذه  الشعاع يف  ك  يتحرَّ   عٰىل آخره، ومن  تلك 

الكوَّ  سددنا  إذا  وكذا  بأرسها.  تلك  املسافة  يف  الضوء  خرج  ة 

وإالَّ  بالطفر،  القول  فوجب  أنْ اللحظة،  لوجب  بعد  غي ي     ب 

 مان. ز

القريلثا  الوجه الدائرة  مالث:  القبة  إن  حتطب  جزءاً رَّ ذا    كت 

أكثر من جزء، وإالَّ حترَّ  املنطقة  هذا خلف، كت  املداران،     تساوٰى 

 فرة. فيلزم الط

أقٰىص   ضوؤها  يبلغ  طلوعها  حال  الشمس  الرابع:  الوجه 

ك الضوء يف تلك اللحظة هذه ه ال يتحرَّ نصف األرض، ومعلوم أنَّ 

 من الطفرة. بدَّ  ، فالعيدةسافة البامل

إاخلاالوجه   إ  نَّ مس:  طرفه  يرفع  اأحدنا  يف ٰىل  فنراها  لسامء 

 شعاعه يطفر.   ألنَّ احلال، وليس ذلك إالَّ 

السا إحدامها الوجه  األرض  يف  خشبتني  غرزنا  لو  دس: 

الظلُّ   ،خرٰى ذراعذراعان واألُ  تقارص  إذا  األُ   لكان    وٰىل ذراعاً من 

من  أنْ  نص  يتقارص  ذالثاين  يبَق الَّ وإ  ،راعف  مل  ام  وإنَّ   ،ظلٌّ للثانية     

بأنْ يكو كذلك  يفي  نان  األُ طفر  اخلشبة  وإذا    الثانية،  ويقطع  وٰىل 
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إحدامهاعَ طِ قُ  يف  األُ يقط  جزءاً   ت  يف  وهذه  ع  جزء.  نصف  خرٰى 

 الشبهة يف نفي اجلزء أقوٰى.

، إذا قعد  الوجه السابع: راكب السفينة، وطوهلا عرشون ذراعاً 

من  السفينة سائرة ويسري  و]]  ٤٥٧  [ص/[  يف آخرها  آخرهاهو 

يكون هو قد قطع أربعني،   ين ذراعاً ت عرشرها، فإذا سار صدإىلٰ 

قطعت السفينة    قطع جزءاً   االت، وإذافيكون قد طفر يف بعض احل

 نصف جزء.

يصحُّ  كام  الكونان  الثامن:  تضادِّ   الوجه  أنْ مع  فيهام    مها  يثبت 

يصحُّ  فكذا  البدل  يف  تعاقبهام،  طريق  املخلوق    فيجب  اجلوهر 

أنَّ بالب كارصة  يصه  باهللَ ُخي   أنْ   حُّ ن  ضدَّ ند،  ق  فيجب والكونان  ان، 

 هام. فر حملِّ  بطك إالَّ وال يكون كذل  ،ة املعاقبة عليهامصحَّ 

املتكلِّ  األوَّ أجاب  عن  بأنَّ مون  نصف    ل:  األعٰىل  احلبل  حركة 

 مائة  ع إالَّ مل يقطه  األسفل فإنَّ    فبالنسبة إٰىل احلبل حركة الدلو، وإالَّ 

فانقلب   ،سفلهاٰىل أ ن نصف البئر إان مفل كاألس  احلبل  نَّ ذراع، أل

صفها إٰىل  الها ومن نفصار من نصفها إٰىل أع  ،بحركة احلبل األعىلٰ 

من أسفلها   أسفلها مخسون وإٰىل أعالها مخسون، فإذا انقلب احلبُل 

مرَّ  فقد  فيه  والدلو  أعالها  ذلو  البئر،  بجميع   الدلو  إٰىل  ك  ليس 

ألنَّ أل الطفرة،  فرضنا  جل  لو  الا  وغرزنحمدَّ آلة  دلو  يف  بهدة  عٰىل   ا 

ف املحدَّ نَّ إجذع  أثر ذلك  يظهر  املسافة عه  ولو   ٰىل اجلذع،د يف مجيع 

 كان للطفرة لكانت العالئم يف موضع دون موضع. 

بأنَّ  الثاين:  فإذا    وعن  الضوء،  قليلة  مضيئة  أجزاء  البيت  يف 

 جزاء. ألرت ا ة ظهكوَّ ل الضوء من الدخ

 ك.فكُّ لث: بالتوعن الثا

ط عٰىل األرض من طلوع الفجر  ينبس  الضوء  : بأنَّ رابعن الوع

صل ضوؤها بذلك  اتَّ  فقمن األُ  عٰىل التدريج، فإذا طلعت الشمس

 أقٰىص األرض. ]] ٤٥٨/[[ص  فلذلك يصل إىلٰ  ،الضوء

 املقابلة.الضوء حيدث يف املوضعني عند  أنَّ  واحلقُّ 

اباب  وأج األوَّ لِّ ملتكعض  عن  بأنَّ مني  واالد  ل:  ب  الَّ لكُ لو 

فيقطعان إالَّ   اً مجيع  قطعها  ذراع،  أنَّ مائة  بعضها الَّ الكُ     يقطع  ب 

عرضاً وبعضه  طوالً  هذه  ال  ا  وعٰىل  منها،  الدلو  حبل  نخراط 

الكُ  جيذب  وأمَّ الَّ الصورة  طوالً ب.  يكون  فقطعه  الدلو  مائة    ا 

أمكن  ،ذراع الكُ   ولو  الد  طوالً   بالَّ جذب  يكن  إمل  ليقطع   الَّ لو 

يقطع ما  الكُ قدر  راب احلاصل يف االضطوهذا مشاهد يف  ب.  الَّ ه 

أنَّ  ومعلوم  تأثرياً   احللقة.  احلركات  ذ  الختالف  مثل  فإنَّ يف    لك 

إالَّ  املقصد  يبلغ  مل  انفراج  فيها  ساقية  يف  جرٰى  إذا  نصف  املاء   

 هناك انفراج.  الوقت الذي كان يبلغه إذا مل يكن

ائط متٰى   حة إىلٰ ستنداخلشبة امل  إنَّ (: شبهة قولهشبه هذه اليا وممَّ 

مبَ ذِ ُج  ممَّ ت  أكثر  حصل  أسفلها  وذلك  ن  أعالها،  من  ينجذب  ا 

ولتج اجلزءزُّ للطفر  تقدَّ )ؤ  ما  مثل  فيه  والقول  ألنَّ .  أعالها    م، 

لُ  لو  وهلذا  أسفلها،  دون  والعرض  الطول  جهتني:  يف  خ  طِّ يذهب 

  ه، ولو طفر مل ن كلِّ يف املكاذلك اللون    دَ جِ ق لوُ شبة بخلول اخلأسف

 ذلك.جيب 

اهلذيل أبو  س  وأجاب  بأنَّ الكوَّ   دِّ عن  معنٰى   ة:  عنده  الضوء 

السدَّ  وهو    امضاد�   وجيعل  ألنَّ له.  خمصوصة،   السدَّ   خطأ،  أكوان 

 ته.ثبِ ذلك املعنٰى الذي يُ  فال تضادُّ 

أنَّ  غريه:  النافذ    وأجاب  الكوَّ الشعاع  يفمن  مالب  ة   مدٌّ ستيت 

قر حاالً ]]  ٤٥٩/[[ص    صمن  وفحاالً   الشمس  ع  منَيُ   سدِّ بال، 

االهذ فتنسدُّ ا  ألنَّ   ستمداد  ال  يرٰى،  وال  وصارت أجزاؤه  يطفر.  ه 

ق. أجزاءها تتفرَّ  ها غريها فإنَّ نار إذا التهبت ومل يمدّ له كحال الحا

د تشاه  مل  امقة، وإنَّ وكذا املصباح إذا طفٰى فتلك األجزاء باقية متفرِّ 

موقوف  الضو  ألنَّ  اجتء  األعٰىل  هذه  فإجزاءامع  ت،  قت  فرَّ ذا 

ع اال خرجت  العلَّ ن  كانت  لو  ثّم  صحيح  قتضاء.  وهو  الطفرة،  ة 

عٰىل وجه الطفرة وال    يف البيت مع السدِّ    حصلفهالَّ عٰىل الشعاع  

 ه.أو يطفر من دون سدِّ  مانعاً  يكون السدُّ 

الرابع:   عن  الش  بأنَّ وأجابوا  ييضقرص  ال  يف   ءمس  األرض 

بدوه فلكه  حال  من  نَّ ، ألاعاتبعد س، بل ييضء  من  يبدو  حني ه 

ء، ٰى يبلغ كبد السامبعد حال حتَّ   طلع الفجر فييضء األرض حاالً ي

  األرض، وهلذا صار حدُّ   ه ييضء يف وقت ابتداء الطلوع كلِّ أنَّ   إالَّ 

يمتدُّ  ما  ال  النهار  طلوع  حني  من  الضوء  غيبوفيه  إٰىل  بة  فجر 

والقرص حدُّ ،  ماا  صار  الظلمة    متتدُّ   لليل   طلوعحني  إٰىل  فيه 

 الفجر.

ا أنَّ خلامسوعن  التِّ   :  ليست  للسامء  هبا، رؤيتنا  شعاعنا  صال 

ال  ألنَّ  اا  رشط  اتِّ نجعل  جعلناه  لرؤية  ولو  باملرئي،  الشعاع  صال 

إنَّ لكنَّ  رشطاً  نقول:  اجلوِّ   ا  أبصيتَّ   شعاعاً   يف  بشعاع  ثّم صل  ارنا، 

صل  يتَّ   العنيالشعاع املنفصل من    ، ألنَّ صل بالسامءتَّ ي  ٰى حتَّ   كلكذ

هلة، وليس ما قاله للطفرة، بل حلصول ما يصري ل وبالسامء يف أوَّ 

 . يف اجلوِّ  آلة يف الرؤية

أنَّ  قطعها الشمس يف مثل هذه املدَّ   وعن السادس:  ة ال يكون 
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م، فيجب ع اإلقلي عت رب ام قط عٰىل جزء ونصف جزء، بل ربَّ  مقصوراً 

نية جزء، أو الثامن    تقارصتقارص منها جزءان وي  ي وىلٰ ال: يف اُأل يق   أنْ 

اُأل   تقارص ي  إذا تقارصمن  ثّم  يشء،  الثانية  يتقارص من   وٰىل جزء وال 

  ٰىل جزء آخر تقارص من الثانية جزء وال يلزم ما ذكره.و من اُأل 

أنَّ ]]  ٤٦٠[[ص  / السابع:  الس  وعن  حركات  خالل  فينة يف 

 ك معها إذاويتحرَّ   وفهال وقك يف حارَّ كب يتحلراهذا اسكنات، ف

قاطعاً في  كت،حترَّ  قطبضع  صري  احلركة  في  دامت  لو  وهلذا  عها، 

أنْ  لوجب  متحرِّ   بالسفينة  و  كاً يكون  وقت  بحركتني يف  احد 

واألُ  نفسه  حركة  إحدامها  وهذا  خمتلفتني  السفينة،  حركة  خرٰى 

ركة إذا  ن من احل يتمكَّ هذه الطريقة اليقتيض كونه يف مكانني وعٰىل 

إ  شتدَّ ا ويقال:  الرياح.  ه واحله  نَّ عصف  نشال  رمٰى  لو  ابة  ذه 

ذا كان  ه لو كان جيب إ بطالن الطفرة أنَّ سقطت يف السفينة، وتبنيَّ ل

أنْ يف   السفينة إالَّ   اخلطُّ   ال يستمرَّ   رجله صبغ   يف املوضع الذي يف 

 يقطعه دون الذي يطفره، وليس كذلك.

الثامن:   وايف    عاقبالت  أنَّ وعن  صحيح كاملالكونني  جماور  ن 

 ة التعاقب. صحَّ  البدلة جيب من صحَّ وال عد، إذا ببخالف ما 

 :ل يف إبطال التداخ :البحث السادس]] ٤٦٢[[ص /

النظَّ   امَّ ـل باجلزء  القائلون  عدم    امَ ألزم  عند  املقدار  تناهي  عدم 

بالتداخل.   القول  التزم  األجزاء  بأنْ تناهي  مكيصري  وذلك  ان  

 ه والذ فيتنف  نْ كثرية مكان اجلزء الواحد بألاجلواهر ا جلوهرين أو  ا

 يف املوضع عن اجلزء الواحد.جزاء ز األتتميَّ 

ذي وضع    كلَّ   بأنَّ   ورة قاضيةالرض  وهذا بدهيي البطالن، فإنَّ 

فإنَّ  يتَّ باالستقالل  أن  عليه  يمتنع  يف ه  باالستقالل  وضع  بذي  حد 

هو واحد    ما جتزئة  بطالنه يقتيض  ملذهب معز. وهذا ايِّ املكان واحل

رضورة، فإذا كان  ن بالأمران متغايرااخل  التدو  سَّ التام  عنده، ألنَّ 

مماس�  فإنَّ   ااجلزء  داخله  ثّم  آخر  النف   هجلزء  شيئاً حالة  منه  يلقٰى    وذ 

املامسَّ  حالة  لقيه  ما  كلِّ غري  انقسام  فيلزم  اجلزئني    واحدٍ   ة،  من 

 . هذا خلف دم انقسامهام،املفروض ع

  وهو   دار،املق  تلزام زيادة األجزاء لزيادة اس  لزم عدمه يستوألنَّ 

 ة. حمال بالرضور

حجم   إنْ التالقي    وألنَّ ]]  ٤٦٢[ص  [/ املداخلة فال  استلزم 

عظوال   وال  وإنْ جسم  بالرضورة،  باطل  وهو  العامل،  يف  مل    م 

لآلخ بمداخلته  أوٰىل  األجزاء  بعض  يكن  مل  ما  باقي يستلزم  من  ر 

 باع. والط ةهيَّ تساوهيا يف املاجزاء مع األ

متامثل  وألنَّ  بذواجلواهر  فلاهتاة  ارتف،  تداخلت  االو  متياز ع 

بالذاتيَّ  احلقيقة وبات واللوازم، التِّ بينها  أيفاقها يف  ، ضاً العوارض 

إذ ال مائز بينهام   ألنَّ  إٰىل اآلخر،  إٰىل أحدمها كنسبته  نسبة العارض 

  ون اآلخر فيفيض إىلٰ حدمها ديمكن عروضه أل  يف الوضع بحيث

 رة.االثنني، وهذا باطل بالرضو اداحتِّ 

قاضية بامتناع ٰىل الرضورة، فإهنَّ جاء إيف ذلك، االلتتمد  املعو ا 

 .التداخل

  :يف إبطال مذهب ذيمقراطيس   :بع البحث السا]]  ٤٦٣[[ص  / 

فة.  لَّ م حكم األجسام املفردة، وبقي حكم املؤقد ذكرنا فيام تقدَّ 

امل املفمن  املوتعلِّ ذاهب  هبذا  األجيف  ضعقة  املؤلَّ   مذهب  سام  فة 

كذيمقراطيالقدبعض  إٰىل  ب  نَس يُ  وغريماء  إنَّ س  قوهلم:  وهو   ه، 

فة  ام هي مؤلَّ إنَّ طالق، بل  األجسام املشاهدة ليست ببسائط عٰىل اإل 

ف البسائط من بسائط صغار متشاهبة الطبع يف غاية الصالبة، وتألُّ 

حد منها ال  ط الواسيلبفقط، واجلسم ا جاور والت سِّ يكون بالتام امإنَّ 

فك�  ومهينقسو  الً أص  ا ينقسم  حاً م  لداللة  عليهة  جَّ ،  ،  الفالسفة 

زعم بعضهم   ام ة. وربَّ ومقاديرها يف الصغر والكرب وأشكاهلا خمتلف

مقاديرها متساوية، ومال إليه الشيخ أبو الربكات البغدادي إٰىل   أنَّ 

 وحدها. لقول يف األرضمثل هذا ا

ب]]  ٤٦٤[[ص  / إهنَّ أنَّ عنه    معضهونقل  يقول:  كان  كريه  ة  ا 

 كل.الش

ال يف  الشيخ  إهنَّ أهنَّ (  شفاء:وحكٰى  يقولون:  كانوا  غري  م  ا 

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

  تصدر عنها أفعال خمتلفة ألجل األشكال املختلفة. وذكر بعضهم 

ا  أنَّ  املذكورةت  امملجسَّ أشكال  أشكال أُ اب  كت  يف  اخلمسة  قليدس 

 . )الفهم يف ذلكمن خنهم ك. ومالعنارص والفل

 ر اختالفات كثرية هلم ال فائدة يف إيرادها.وذك

م مذهب  هو  األجزوهذا  إالَّ ثبتي  األجزاء  اء  تسمية  يف   

 باألجسام، ويف جتويز االنقسام الومهي عليها.

بطال  ويدلُّ  القوعٰىل  هذا  الفرضيَّ لقا  أنَّ (  :لن  والسمة  ة  يَّ مهوة 

ا ق أو  كايارَّ لواقعة بحسب اختالف عرضني  د والبياض يف لسوان 

مماسَّ   ،ةالبلق أو  موازاتني  أو  حماذاتني  كاختالف  مضافني  تني أو 

املحت (يف  اثنينيَّ دث  كلِّ قسوم)  طباع  يكون  ما  االثنني   واحدٍ   ة  من 

وطباع اجلملة  وطباع  اآلخر  املوا  طباع  الاخلارج  يف  وما فق  نوع، 

ك  يصحُّ  منها  ا  لِّ بني  فيص  يصحُّ ثنني  اثنني آخرين،  بإ  حُّ بني  ني  ذن 
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من  ا لالثنينيَّ االتِّ ملتباينني  الرافع  االنفكاكيَّ صال  يصحُّ ة  ما  بني   ة 

املتَّ بني  ويصحُّ   صلني،املتَّ  لالحتِّ   الرافع  االنفكاك  من  اد صلني 

 . )يننيبني املتبا صايل ما يصحُّ االتِّ 

إ يتنَّ وهذا  ا  مُّ ام  بتساوي  قلنا  الفلو  واالنرضيَّ ألجزاء  ة فكاكيَّ ة 

أمَّ بيعةالط]  ]٤٦٥/[[ص    بالفعل يف تقدي،  االا عٰىل  ختالف يف  ر 

 الطبيعة فال.

يُ متحيِّ   كلُّ   وأيضاً  فيه طرف فرَ ز  يتميَّ ض  منهام عن   واحدٍ   كلُّ   ز ان 

فالتحام النصفني أعني االتِّ  حصل بني   الذيصال  اآلخر يف الوهم، 

ارتفاعه،  النصفني   يمتنع  املا   إنْ بحيث  لنفس  والط هيَّ كان  بيعة ة 

ذلك اجلزء مساو  مل وطبيعة  األجزاء،  اهيَّ ية  سائر  أنْ فوجب  ة   إمكان 

 يصحَّ  ثاين، وأنْ صل أحد نصفيه بنصف الصل بجزء آخر مثل ما اتَّ يتَّ 

كان   عٰىل النصفني من االنفصال مثل ما أمكن بني اجلزئني. وكذا إنْ 

يبقٰى   ال   ن ارتفاعه، وحينئذٍ كان من العوارض أمك   ازم. وإنْ من اللو 

اللَّ ب ذلك االتِّ وجو  سام األج   يمتاز عن سائركان  إذا    الَّ إ   مَّ هُ صال، 

  يكون نوعه يف شخصه.   م لطبيعة نوعه، فحينئذٍ بفصل مقوِّ 

واحدة    كلُّ   وأيضاً  طبيعة  كانت  إذا  األجزاء  تلك  من  واحد 

الكرة، شكله  الشكلألنَّ   كان  وحينئذٍ   يالطبيع  ه  ل حتص  للبسيط، 

 الء.ج، وذلك اخلرَ نهام فُ بي

مادِّ   كلَّ   أنَّ   واعلم منوع غري  من االنفصايمن  ملا  ستلزمي  ل  عه 

أنْ بحس املستحيل  فمن  الطبيعة،  الوجود، تتعدَّ   ب  يف  أشخاصه  د 

يكون يفأي   إالَّ   ال  منه  وُ  شخص واحد، ألنَّ الوجود  منه    دَ جِ ه لو 

ل متساوينيشخصان  املا  كانا  كلُّ   ،ةهيَّ يف  منواح  وكان  قابالً د    هام 

اال احللالنفصال  املانعنفكاكي  وجود  مع  بينهام   هذا  عنه،  اصل 

 . فع  نا. وهذا حكم كيلِّ خلف

ري باقية ة غاالمتدادات اجلسميَّ   بأنَّ (رين:  اعرتض أفضل املتأخِّ 

ومتجدِّ ع االنفصال  االتِّ ند  عند  أُ دة  فهي  مشخَّ صال،  ،  ةصمور 

 . )لهاة املشرتكة عن فعهيَّ املانع ها متولعلَّ 

ع االختالف بسبب املوانع  وقو  بأنَّ (قني:  وأجاب أفضل املحقِّ 

 .)كنمم

 :  شبهة الفالسفةيف :منالبحث الثا]] ٤٦٦ [[ص/

أنَّ  أنَّ   قد عرفت  الفالسفة  أكثر  البسيطاجل  مذهب  واحد   سم 

وأنَّ   يف نفسه، كام هو عند احلسِّ  ية  هنا  قسامات اله يقبل انكذلك. 

وا  واستدلُّ ة.  البتَّ   أ ه ال وجود جلزء ال يتجزَّ أنَّ ة ال بالفعل. والقوَّ ا بهل

 أربعة: وهي آخذ،ة املعليه بوجوه خمتلف

 ة.ق باملامسَّ ها: ما يتعلَّ ل مناألوَّ 

 ق باحلركة. الثاين: ما يتعلَّ 

 ق باملسامتات. يتعلَّ لثالث: ما ا

 ق باألشكال.الرابع: ما يتعلَّ 

 : ةق باملامسَّ علَّ ا يتل: ماألوَّ جه الو

 جه:ثة أووهو ثال

قدَّ   -  أ  جزءاً لو  إمَّ   طاً متوسِّ   رنا  فالوسط  جزئني،  أ بني    نْ ا 

أوعن    عهاميمن فإنْ ]]  ٤٦٧[ص  /[  التالقي  يمنعهام،  منعهام    ال 

الط أحد  به  يالقٰى  الذي  إنْ فالوجه  به كا  رفني  الذي  الوجه  هو  ن 

سفسط ذلك  كان  اآلخر  الطرف  وإنْ يالقي  غ  ة،  لزكان  م  ريه 

الوسط،   الطرفان    مل  وإنْ انقسام  كان  التالقي  عن  يمنعهام 

 وسط، لكن التداخل حمال.لل داخلني مت

تا  ألهنَّ  الرتتيب داخللو  بطل  ازدياد والو  ت  حيصل  ومل  سط. 

فإنَّ  أنْ احلجم،  جاز  إذا  جزءان    ه  واححيصل  جزء  أنْ يف  جاز    د 

يكون ال  هذا  وعٰىل  وأربعة،  ثالثة  موج  توجد  دة  لزيا  باً اجتامعها 

 جم.جم فال حيصل احلاحل

طبيع  [وألنَّ  يف  متساوية]  ولاألجزاء  نوعها  فإذا ة  وازمها، 

 ،زاً منها متميِّ    يشء، فال يبقٰى ضاً ض أيعواريف التداخلت تساوت  

احلقيقة واللوازم وا   صري الكلُّ لعوارض، فيالمتناع االختالف يف 

االنقسامَ واحداً  التداخل  والستلزام  تقدَّ   ،.  كان  وألنَّ   .مملا  إذا  ه 

قابل    وع اجلزئنيوجمم  ،ملقدار اجلزء الواحد  ئني مساوياً مقدار اجلز

كذ يساويه  لللقسمة فام  الك،  يساوي  جلزءكن  فهالواحد  قابل ه،  و 

 للقسمة.

 بوجوه: َض اعُرتِ 

يُ األوَّ  كان  إذا  اجلزء  بأحد  ل:  شيئًا القي  آخر   طرفيه  وباآلخر 

اختصَّ  طر  كلٌّ   فقد  بعمن  ليس  فيه  اآلخرض  يوجب  ريف  وهو   ،

ال بدَّ فعليَّ الكثرة  ال  فإذن  إنَّ   وأنْ   ة،  ثّم  يُ ينتصف.  أحد القٰى ه  يف   

اآلخر النصف  دطرف  بأحد  نصفيه  فينتيه  اآلخر  ذلون  ك  صف 

كاألوَّ  فيه  والكالم  انقسامات  النصف،  حصول  ذلك  فيقتيض  ل 

ة احلجَّ   ، فام هو نتيجة هذهبالفعل، وهو باطل عندكم   ري متناهيةغ

 ة.ال تنتجه هذه احلجَّ  قٌّ وما هو ح]] ٤٦٨/[[ص  م،ة عندكباطل

اختال يقال:  التامسِّ ال  اجلز  ف  أحد طريف  امتياز  ء عن  يوجب 

 التنصيف.   ر الاآلخ

نق ألنَّ  إنْ ا  ومتيُّ   ول: الطرفان  العرضني  كانا عرضني يف اجلزء  ز 
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املمتيُّ يوجب   املحالَّ حلَّ ز  ثّم  كانا عرضني تسلسني،  بدَّ ن لو  فال    ل، 

زمها يوجب  ز عن اآلخر ومتيُّ منهام يتميَّ   مني كلٌّ  مقوِّ ي إىلٰ ينته  أنْ و

 جزئني عاد اإلشكال. كانا ، وإنْ القسمة

مت إثبجَّ احل  هبذهك  سَّ ومن  عٰىل  انة  متناهية  ات  غري  قسامات 

ألنَّ  باطل،  فهو  احلجَّ   بالفعل،  تهذه  جة  وجود  يف  نفي  واحد  زء 

فُ   أيَّ   اجلسم، ألنَّ  شيئاً   مالٍق   هوف  واحداً   َض رِ يشء  طرفيه   بأحد 

ون ذلك  وهو يوجب االنقسام، فال يك  ،ه اآلخر يالقي آخرطرفوب

واحداً الو احلجَّ احد  فهذه  ت.  وة  ومتاجلزجود  نفي  الواحد،  مل ء    ٰى 

ألنَّ  الكثرة،  توجد  مل  الواحد  اآلحاد،    يوجد  جمموع  فهذه  الكثرة 

أهنَّ احلجَّ  مع  الكثرة  وجود  تنفي  توجب  ة  الكثا  هذا رة،  وجود 

 صادقة، فهي إذن مغالطة.ج نتيجة ة ال تنتفهذه احلجَّ  خلف.

  اً واحديكون أ ال: اجلزء الذي ال يتجزَّ يق جيوز أنْ ال  مَ ـالثاين: لِ 

وإنْ  ذاته  متككا  يف  اجلهات    راً ثِّ ن  وكثرة  واعتباراته؟  جهاته  يف 

ال   كثرة  واالعتبارات  فإنَّ توجب  باب  املامسَّ   الذات،  من  ة 

ولو  اإل ا كثرة    نتكاضافة،  لكانت  اإلضافات توجب كثرة  لذات 

كثري،   ن كلِّ ثرة أكثر مالوحدة التي هي أبعد األشياء عن طباع الك

امن مراتب األع  مرتبة  ب كلِّ هلا بحس  ألنَّ  نسبة  داد  املتناهية  لغري 

 بب كثرة إضافاته.األجزاء بسر ة، ولكان الباري تعاٰىل متكثِّ خاصَّ 

يف    وأنَّ ]]  ٤٦٩  [[ص/ ُحت النقطة  أجزاء  املركز  مجلة  اذي 

 وال يلزم انقسامها بانقسام الدائرة.  ،ائرةالد

ا العلالثالث:  حتلصفحة  ملا  مالقية  األجسام  من  وهي    ،تهايا 

لل واحد يالقي شيئني. وال  هواء  بعينها مالقية  يشء  فهو  اخلارج، 

أنْ  بأنَّ   يمكن  ل  يقال  للاملالقي  املالقي  الداخللهواء غري  ة،  صفحة 

 مل ملا حتته، وإالَّ   ه بعينه مالٍق أنَّ   اجلسم ال شكَّ   ةايهو هن  الذي  فإنَّ 

 للهواء اخلارج.  ه مالٍق أنَّ  شكَّ  تكن هناية له، وال

ضافة ال تقتيض امتياز أحد  اض املاألعر  ل: بأنَّ األوَّ   يب عنجأُ 

يتباي بحيث  اآلخر  عن  اجلسم  النصفان،نصفي  إنَّ   ن  تقتيض  بل  ام 

املحلِّ احت فإنَّ   امل  ماسَّ إاجلسم    القسمة،  ال  ذا  جسامن  ينتصف  ه 

تنصُّ  اجلسم  نحسُّ حمسوساً   فاً ذلك  كام  تنصَّ   ،  بأعراض   فلو 

يقحق العقل  نعم  كالبلقة،  بصيقية  املامسِّ حَّ يض  انقسام  . بشيئني  ة 

 االنقسام حاصل بالفعل، فال. ا أنَّ فأمَّ 

أنَّ  إنَّ املامسَّ   وعن الثاين:    امتاز جانب   وانب، فإذاام حتصل باجلة 

فقن  ع وال    دآخر  القسمة.  أنَّ ندَّ احتمل  اإلضافات  تكثُّ   عي  ر 

تكثُّ  ذليوجب  بل  املضافات،  املامر  يف  خاصَّ سَّ ك  واملامسَّ ة  نوة،  ع  ة 

من  امن   يلزم  وال  شيئاً اقتضاإلضافة،  جنس  من  نوع  اقتضاء   ء 

 اجلنس ذلك اليشء.

املحا جلميع  والنقطة  فذية  الدائرة،  بأرس إهنَّ أجزاء  حتاذي ا    ها 

االنق  مجيع الدائرة،  ملط  يف  ال فرتضة  لكن  املحاذاة،  يف  ممكن  وهو 

 وع القسمة جتويزه يف املامسِّ من غري وق   يلزم من جتويزه يف املحاذاة

فإنَّ   من القسمة،  وقوع  املامسَّ هذ  غري  يف  صدق  عقيل  حكم  ال  ا  ة 

 افة.املحاذاة وسائر أنواع اإلض

الثالث]]  ٤٧٠[[ص  / أنَّ وعن  الالصف  :  من  حة  اجلسم  عليا 

حتتها،سلي ملا  مالقية  إنَّ   فإنَّ   ت  تركُّ هذا  إٰىل  يذهب  من  يقوله  ب  ام 

وهنايته   واحد  ه يقول: اجلسمينفيه، فإنَّ   جزاء ال مناجلسم من األ

إذ ليس هو بجسم، وهذا    مالٍق   ض غريالسطح وهو عر ملا حتته، 

منهام   كلٌّ خرٰى، ثّم  حة وحتته صفحة أُ السطح صف  م أنَّ توهَّ   الشاكُّ 

  املطلوب.رٰى، وهو مصادرة عىلٰ خقي األُ يال

بأنَّ  أبو هاشم:  أجاب  قولنا يف اجلوه   وقد  إنَّ معنٰى   أنْ   صحُّ ه ي ر: 

 نه عليها يصحُّ تكوُّ بحال له جهة هو اختصاصه  ، وأنَّ ة أمثاله تلقاه ستَّ 

الة هي وتلك احل   ستِّ اجلهات ال   إليه من هذه   ينضمَّ   ة أمثاله أنْ يف ستَّ 

 أنْ   رض الذي ال يصحُّ للع   ا احلكم مفارقاً ذ جلوهر هب زه، فيصري احتيُّ 

أمثاله، وإذا كان ة  ليه ستَّ إ   ينضمَّ   حيجز بني اليشء وبني غريه، وال أنْ 

هاهنا جهات للجزء   هم أنَّ ذه العبارة بطل تقدير غرض هب هذا هو ال 

 هة، وإنْ جوهر اجلول يثبت لل يلقٰى ببعضها دون غريه. وعٰىل هذا الق 

  بتة عند وجوده ال حمالة.صفة التي ذكرناها ثا ل ا  ألنَّ   غريه،   ِق يال   مل 

اجلوهر يلقٰى    فقالوا: إنَّ وأبو القاسم    ا أبو اهلذيل وأبو عيلٍّ وأمَّ 

أنَّ ر، كامجهة اجلوهر غري اجلوه  ولكن  غريه بجهة، طرف اليشء     

قيه، وعٰىل تي تال األجزاء الراد بالغري  ه غري له، ويُ غريه ولذلك حدَّ 

 ال جهة له.ف فرداً منن هذا متٰى كا

خط� ركَّ إذا    -  ب عٰىل    ا بنا  جزئني  ثّم وضعنا  أجزاء،  ثالثة  من 

واجلزء الذي   منهام  احلركة عٰىل كلٍّ   ني تصحُّ ئاجلز   نَّ إف،  طريف اخلطِّ 

فطيتوسَّ  ممكنة، هام  احلركة، فتكون احلركة  من  يمنع  مانع  ارغ وال 

ب  للرضورة يلزم  نَّ ذلك. وألالقاضية  ا  أنْ ه  حيصل  ء  يشجلزء يف  ال 

 ويمكن وقوعه عٰىل مفصل جزئني. ه ال جزء إالَّ من األحياز، ألنَّ 

تصحُّ  عىلٰ   فإذن  اجلزئنياحلركة  وإذا    معاً     االلتقاء،  لك ذفعال  إٰىل 

كلٌّ  الوسطاين ]]  ٤٧١/[[ص    امماس� منهام    فيكون  اجلزء  لنصف 

اخلطِّ  وللن  من  كلِّ األسفل  من  م  صف  الطرفني،  واحد  فتنقسم  ن 

 .اخلمسةء زااألج
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حرك متتنع  يقال:  ألهنَّ ال  مؤدّ تهام  فإنَّ ا  األجزاء،  انقسام  إٰىل   ية 

مقدَّ  املطلوب  إبطاجعل  يف  املقدَّ مة  باطل  له  املبطلة  ألمة    نَّ ل، 

ة فجعل اليقيني  مة معلومة الصحَّ واملقدَّ ة  حَّ املطلوب مشكوك الص

 العكس. ه أوٰىل منللمشكوك في مبطالً 

هة إذا كانت اجل  لعقل يقيض بأنَّ ارصيح    أنَّ   شكَّ   ل: الا نقوألنَّ 

قابالً  يكون  واليشء  فإنَّ   فارغة  ت  للحركة  ال  احلركة  كون  تلك 

احلجَّ ممتنعة وهذه  كلِّ .  يف  آتية  املفردات،تركَّ   خطٍّ   ة  من   ب 

 مسة والسبعة وغريمها. كاخل

حسب  واملتكلِّ  اجلواب  يف  اختلفوا  يفمون  جواز اختالفهم     

شاء    يت إنْ اجلزئني عٰىل ما يأ  نصال متِّ العٰىل موضع اوضع اجلزء  

 اهللا تعاٰىل.

جوَّ  بفمن  فال  القسمة،  اقتضائه  عدم  مع  ذلك  معه.  ز  حث 

فإنَّ وم منع،  صحَّ ن  من  يمنع  وقوه  االنتقالني،   عة  من  ه ألنَّ   واحد 

ضدَّ ؤدِّ يُ  اجتامع  إٰىل  إنَّ ي  حيث  من    ين من  أحدمها  يف  االعتامد ما 

هام. وال جيب خر، وال يقع واحد مناآلعتامد  ده االولِّ يُ   ما  د ضدَّ ولِّ يُ 

ا  رنلو قدَّ   نقترص بوقوع التامنع بني االعتامدين عٰىل ما قالوه، بل  أنْ 

ت إليه، عابَّ انتقال واحدة من املر  يصلح  عات بينها مكانأربع مربَّ 

إربَّ واحدة من هذه امل  وحاول أربعة من القادرين نقل كلَّ   ىلٰ عات 

املكا أذلك  جيب  إليه،  انت  يصحَّ ال    نْ ن  منها  يشء  لزمت وإالَّ قال   

أنَّ املداخلة، إذ ليس بعض ذلك أوٰىل من بعض، وكانت العلَّ  ما   ة 

اآلخر،   دهلِّ وما يُ   د ضدَّ ولِّ يُ   دعتامعات من االواحدة من املربَّ   يف كلِّ 

 .دِّ ومتٰى حصل يف جهة واحدة وجب التامثل مع ثبوت التضا

عٰىل    مني، بل هو واردكلِّ باملت  ري خمتصٍّ هذا اإللزام غ  أنَّ   واعلم

أيضاً  ألنَّ الفالسفة  إناءً ،  فرضنا  لو  ذراع   فارغاً   ا  من  أكثر  يسع  ال 

ه نَّ منهام قدر ذراع، فإ  دة كلٌّ ه إليه جسامن دفعة واحتوجَّ واحد، ثّم  

أولويَّ   يستحيل حصوهلام معاً  مانع. ]]  ٤٧٢/[[ص    ة والفيه وال 

 نا. ، فكذا همانعاً  أثبتوا هناك نْ فإ، فكذا هنا

ة قد تقرص عن حتصيل ذلك بخالف  ة الومهيَّ قوَّ ال واحلاصل أنَّ 

فإنَّ  األجزاء    كال�   العقلية،  إذمن  يكن الثالثة  مل  القسمة  تقبل  مل  ا 

عٰىل    لٍّ كتقال  ان اجلزئني  فيقع  التدرمن  الوسط،  إٰىل  دفعة  بل  يج 

 التامنع ويمتنع االنتقال.

أحد طرفيه    ة جواهر إذا كانب من أربعركَّ امل  اخلطُّ   -  ج فوق 

ة واحدة  كا دفعة واحدة بقوَّ  وآخر حتت طرفه اآلخر، ثّم حترَّ جزءاً 

التسا عٰىل  الشدَّ حركتني  يف  حتَّ وي  والضعف  معة  قطعاه  فاً ٰى   نَّ إ، 

هذي  كلَّ  من  اجلواحد  بدَّ ن  ال  ويستحيل    يمرَّ   وأنْ   زئني  بصاحبه، 

إالَّ  حتاذلك  بعد  التحاذ  ال، وذهيام  الثاين،  يمكن   لكان وإالَّ ي عٰىل 

أشدّ أحدمها   أحدمها  فكانت حركة  اثنني  قطع جزءًا واآلخر  ، قد 

لذ الثالث  عٰىل  وال  خلف،  أيضاً هذا  أنْ ،  لك  يكون    فوجب 

وإذا  امفصل  التحاذي عٰىل   الثاين والثالث،  مفصل  وقع  جلزء عٰىل 

 اجلزئني لزم االنقسام.

 :ركةاحلق ب علَّ الوجه الثاين: ما يت

 :وجوه وهو من

ل السكنات عٰىل ما يأيت، وإذا  تخلُّ احلركات ليس ل  ء: بطلاألوَّ 

اجلزء. انقسام  لزم  كذلك  أنَّ   كان  املالزمة:  إ  بيان  قطع  الرسيع  ذا 

فإنَّ  أجزاء  كلُّ   وأنْ   بدَّ   ه المسافة ذات  فإذا  جزء ج  يقطع  منها،  زء 

إمَّ   قطع جزءاً  أ   يقطع جزءاً   ا أنْ فالبطيء   فإنْ   ،ع شيئاً ال يقط  قّل أو 

جزءاً  و   قطع  خلف،  هذا  لزم   إنْ تساويا،  جزء  من  أقّل  قطع 

كان    مل يقطع شيئاً   وهو املطلوب، وإنْ ]]  ٤٧٣/[[ص    االنقسام،

 النه.بطؤه بسبب سكونه، وسيأيت بطفكان  ،ناً ساك

أنَّ  مشرتك  واعلم  ألنَّ لاإل  هذا  أيَّ   زام،  قطع    الرسيع  مسافة 

أ  قطع  قد  البطيء  الع  قّل يكون  متناهيةة  لَّ وحدود  لزم في  ،غري 

 هٰى بالفعل، وهو حمال. وجود ما ال يتنا

ثابتاً  اجلزء  كان  لو  باطل   الثاين:  والتايل  احلركة،  المتنعت 

فاملقبالرض مثله.دَّ ورة،  الرشطيَّ   م  أ بيان  حترَّ جلا  نَّ ة:  إذا  فإنَّ زء  ام  ك 

إٰىل جزءحرَّ يت أنْ فإمَّ   ،ك من جزء  ه  ولل حصف باحلركة حاوَص يُ   ا 

مل  ه حينئذٍ وهو حمال، ألنَّ  ذي هو مبدأ املسافة،املنتقل منه ال زيف احليِّ 

احليِّ يتحرَّ  يف  حصوله  حال  أو  بعد،  منتهٰى  ك  هو  الذي  الثاين  ز 

ام  انتهت وانقطعت، أو في قد ذٍ احلركة حينئ هو حمال، ألنَّ املسافة، و

 نهام، وهو يوجب االنقسام. بي

إذا استدار الفلك   تدارت مجيع  است منطقته وار استدالثالث: 

االدو لتلك  املوازية  حترَّ ائر  إذا  فنقول:  جزءاً ملنطقة،  املنطقة    كت 

نطقة آخر،  ك املتتحرَّ فل  كت جزءاً حترَّ   فالدائرة القريبة من املركز إنْ 

الدحترَّ   فإنْ  آخر.ا ائرة  كت  لس  لصغرٰى  احلركتان اوقت  وهكذا 

كلٌّ حتَّ  كملت  مق   ٰى  تساوٰى  دورهتا  العظمٰى الدادار  منهام    ئرة 

وقفت الصغرٰى يف بعض    باطل بالرضورة. وإنْ   والصغرٰى، وهو

التفكُّ  لزم  العظمٰى  حركات  وإنْ أزمنة  لزم حترَّ   ك.  أقّل  كت 

وكذا إذا  االنقسام.  وه  الرحا  عليها  دائرة  أعظم  دائاعترب  ة ري 

دائرة   وأصغر  فالطوق  تيلتقع  التي  وهي  ]]  ٤٧٤/[[ص    يها 
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فإهنَّ  عٰىل  تقعاام  القطب،  وان  خط�   حد،مركز  نخرج  مار�   اثّم    ا منه 

أنْ   عىلٰ  إٰىل  الصغرٰى  فإنَّ   الدائرة  العظمٰى  إٰىل  عٰىل  ينتهي  يقع  ه 

الرحا   دارت  فإذا  فيهام،  اخلنقطتني  هذا  ومعلوم   طُّ دار  بدوراهنا، 

من    حركة  أنَّ  كانت  التي  اخلطِّ الدائالنقطة  هذا  مع  الكربٰى    رة 

علي كانت  التي  من  منأرسع  الصغرالدائر  ه  من النقط  فإنَّ   ٰى،ة  ة 

ا قطعت   قد قطعت يف دورة واحدة مسافة أكثر ممَّ الدائرة العظمٰى 

النقطة من   قال بأنَّ ي  ا أنْ النقطة التي هي من الدائرة الصغرٰى. فإمَّ 

العظمٰى   ق الدائرة  جزءاً طإذا  الت  عت  من  فالنقطة  الدائرة  ي 

أقّل  قطعت  اجل  الصغرٰى  فانقسم  جزء،  أنَّ زء،  من  من   النقطة  أو 

الص أوالدائرة  بعض  يف  تسكن  من غرٰى  التي  النقطة  حركة  قات 

تفكُّ  أوَّ أمَّ   .ك الرحا، وهو باطلالدائرة العظمٰى، فيلزم    فألنَّ   ،الً ا 

 ،ثانياً ا  وأمَّ   كة.غري متفكِّ   فوظةعٰىل بقاء أجزاء الرحا حم  دالٌّ   احلسَّ 

فيلزمفألنَّ  الفلك،  الكالم يف  هذا  نفرض  دائامً تفكُّ   ا  تعاىلٰ وا  كه    هللا 

هذا أمر عجيب، وهو القول   فألنَّ   ،ا ثالثًا وأمَّ   ة. صفها بالشدَّ قد و

 ٰى طنة حتَّ جزء من أجزاء الرحا من اإلهلام والف  ه قد أعطٰى كلَّ بأنَّ 

أنَّ  األبطأ  ينبغيعلم  كم  حتَّ قي  أنْ   ه  َس ف  يزول  ال  عمْ ٰى  ن ته 

إٰىل ال  كلَّ   األرسع، ألنَّ  أقرب  ام كان  لَّ يكون أبطأ، وكقطب  ما هو 

إ يكون  أقرب  الرحا  طرف  كلُّ ٰىل  فيحتاج  إٰىل   أرسع،  يقف  جزء 

إليها ]]  ٤٧٥/[[ص    مقدار خمصوص حيتاج  التي  للوقفة  خمالف 

كامل فطنته  عسان م، واإلنل حمفوظاً ت األوَّ مْ بقٰى السَّ ٰى ياآلخر حتَّ 

يعلم   وال  فإنَّ ذلك  عليه،  يقدر  موضع  ال  قصدا  لو   اً شخصني 

غا إٰىل ذلك يبل  وأرادا أنْ   ،وضعك املأقرب من ذل وأحدمها    احداً و

أنَّ املوضع يف وقت واحد فإنَّ    ه كم جيب أنْ ه ال يعلم األقرب منهام 

امل ذلك  إٰىل  حركته  يف  حتَّ يقف  موافيا   ٰى وضع  إليه  وصوله  يكون 

ة يف ا نفرض هذه احلركة الدوريَّ فألنَّ   ،ا رابعاً وأمَّ   حبه.اصول صلو

فسه مع  ة عٰىل ندورة تامَّ   قبه ويدورعٰىل عيقف    نفسه بأنْ سان  اإلن

 ك.أجزاءه حمفوظة مل تتفكَّ   ه يعلم بالرضورة أنَّ أنَّ 

يدلُّ  كام  الربهان  كذا  وهذا  املسافة،  انقسام    عىلٰ   يدلُّ   عٰىل 

فإنَّ  الزمان،  لا ائرة  الد  انقسام  قوامَّ ـلعظمٰى  قطعت  الصغرٰى ف  ساً  

القوس ذلك  من  أقّل  الصفتك  ،قطعت  الدائرة  قاون  سمة  غرٰى 

الكربٰى   انللزم الدائرة    والدائرة  قطعته  الذي  القوس  مثل  تقطع 

أقّل  زمان  يف  الزمان  الصغرٰى  ذلك  العظمٰى    ،من  الدائرة  فتكون 

للزمان، تزال    قاسمة  تارةً وال  القسمة  ولل  تتعاقب هذه    ارةً تصغر 

 للعظم. 

الرالفِ الرابع:   قطعت  إذا  الثالث  الشعب  ذو    شعبة جار 

منها   بدَّ ف  جزءاً اخلارجة  امل  نْ وأ   ال  الشعبة  من توسِّ تقطع  أقّل  طة 

 م.جزء عٰىل ما تقدَّ 

الشُّ  أيضاً وهاتان  واردتان  فإنَّ   بهتان  الفالسفة،  ك التفكُّ   عٰىل 

لزم  إنَّ  حركام  وعبواسطة  مسافة  اجلسم  أجزاء  بعض  حرة  ة  كدم 

تل  بعض  اآلخر  املالبعض  البطك  مع  هنا  ثابت  وهذا  كامسافة،   ء 

 مني. كلِّ كام لزم املت ملحذورهم السكون، فلزمهو ثابت مع ا

 :ق باملسامتاتالوجه الثالث: ما يتعلَّ ]] ٤٧٦[[ص /

 وهو وجوه:

صلة  صفحة متَّ  ب منهركِّ نُ   ألمكننا أنْ  : لو كان اجلزء ثابتاً لاألوَّ 

ثّم   فييضء    يقابلاألجزاء  الشمس  وجه  منها   الوجههبا  املحاذي 

و الشمس  مظلامً يبقٰى لوجه  اآلخر  بدَّ   فال  ال  أنْ و  ،  وجه  يكون 

 لغري امليضء، وذلك يوجب االنقسام. مغايراً امليضء 

حتَّ الثاين الشمس  طلعت  إذا  األُ :  أضاء  عليه  فُ ٰى  ونصب  ق 

 ، ثمّ ه عن شعاع الشمسرت موضع ظلِّ ه يسألنَّ   ،مقياس يقع له ظلٌّ 

الشمس  كلَّ  ارتفعت  كلَّ الظلُّ   انتقصام  كان  فإذا  ازام،  دادت   

ارت الظ  فاعاً الشمس  أ   اً انتقاص  لُّ ازداد  عٰىل    نْ إٰىل  الشمس  تصل 

فيُ  املقياس  رأس  الظلُّ عدَ سمت  بني  بالكّليَّ   م  التناسب  وجب  ة، 

  شمس جزءاً ارتفعت ال  . فنقول: إذازيادة االرتفاع ونقصان الظلِّ 

قص بطل التناسب  ينتمل  يشء أو ال، فإنْ   لِّ ظمن الينتقص    ا أنْ فإمَّ 

خل  فروضامل هذا  ارَ ففلتُ   وأيضاً   ف.ثبوته،  ارتفعض  ت لشمس 

فإنْ   ءاً جز الظلِّ   آخر  من  ينتقص  أنْ   مل  إٰىل  وهكذا  تسامت    يشء 

الظلُّ  ويكون  املقياس  رأس  معلوم    باقياً   الشمس  وهو  بحاله، 

 الرضورة.البطالن ب

فيام    اخلطَّ   ألنَّ و ااملرتسم  الظلِّ لبني  وطرف  ك  حترَّ إذا    شمس 

املتَّ  ا  فيه  صلالطرف  دون  املتَّ بالشمس  بلطرف  حدث    ،الظلِّ صل 

الظلُّ   طِّ اخللذلك   أحدمها كان  ]]  ٤٧٧ /[[ص  الذي هو  رأسان 

حركتها  حاصالً  قبل  الشمس  بعد   ،مع  حيصل  الذي  وثانيهام 

 كان  واة الزائد للناقص، وإنْ ه يوجب مساحركتها، وهو حمال، ألنَّ 

النقصانيتحرَّ   الظلُّ  يف  املدا  جزءاً   ك  معلوم    ران،تساوٰى  وهو 

 النقسام. اجزء لزم   من ك أقّل حترَّ  طالن، وإنْ الب

الظلِّ واملتكلِّ  سكون  يلتزمون  حركة    مون  أزمنة  بعض  يف 

تفكُّ  باعتبار  تلزمهم  التي  والشناعة  وإنْ الشمس.  الرحا  مل    ك 

هنا  يحتصل  ال  لكن  أيضاً نفكُّ ،  الشناعة  من  هنا  وهون  عدم    و، 
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عدم احلجاب، من املقابل مع  له    ثيف القابل الكوقوع الشعاع عىلٰ 

 الة. معلوم االستح وهو

فيكون    ،ه يف وقت من السنة مثليه: اجلسم قد يكون ظلُّ ثلثالا

الظلِّ  يف  جزءاً   ظلُّ   مثله  اجلسم  عرض  فرضنا  فإذا  لزم    نصفه، 

 ملطلوب.انقسامه، وهو ا

خط� رابعال لنفرض  وضع  من   اً فمؤلَّ   ا :  ثّم  ثالثة،  عىلٰ أجزاء    نا 

ثّم حتجزءاً   رفيهل طأوَّ  مكاٰى دخل األوَّ حتَّ   ك اخلطُّ رَّ ،    جديدًا   ناً ل 

ل ل واآلخر مكان الوسط، فعند حركة األوَّ واألوسط مكان األوَّ 

سمت   إٰىل  فوقه  الذي  اجلزء  حركة  نفرض  اجلديد  املكان  إٰىل 

 مل ذٍ ه حينئهو حمال، ألنَّ وديد، ك إٰىل املكان اجليتحرَّ  أنْ ا ه، فإمَّ حركت

اك  يتحرَّ  بقيألوَّ عن  بل  كام  مالقياً   ل،  وإنَّ   له  اجلحترَّ ام  كان،  زء ك 

لكانت حركته كذلك،  ك هو بالعرض، ولو كان ساكناً ل وحترَّ األوَّ 

أنْ  وحركته، فحينئذٍ   فيجب  قد حترَّ   يفرق بني سكونه  إٰىل يكون  ك 

حركت  مالٍق   كانٍ م فتكون  اجلديد،  أرس للمكان  حركة   عه  من 

ألاألوَّ  ا ه  نَّ ل،  ذلك  جزئنيلزمايف  قطع  حركة  ف  ،ن  زمان  يكون 

منقسامً األوَّ  فكل  تل،  منقسمة، ألنَّ انت  احلركة  يف   ك  منها  الواقع 

الثاين، ول النصف  منها يف  الواقع  الزمان غري   امَّ ـأحد نصفي ذلك 

ك عنه  حترَّ ]]  ٤٧٨[[ص  /  زء الذيكانت احلركة منقسمة كان اجل

ماألوَّ  إوالذي حترَّ   قسامً نل  أ ك  فيه  الذي    ، ألنَّ قسامً من  يضاً ليه  وقع 

ويكون يف    ،النصف اآلخرقع فيه  ي وي احلركة غري الذأحد نصف

الزمان ذلك  من    ،نصف  نصفه  خرج  قد  احلركة  تلك  وبنصف 

 ،منقسامً اجلزء الذي كان فيه ودخل يف اجلزء اجلديد، فيكون اجلزء  

 . تكون املسافة منقسمة أبداً و

ا  وكذا ساكن  حركة  يف  بنفسهلسفينالبحث  ركتها، وبح  ة 

ا الرحوحركة  عٰىل  وبحركة  لنملة  بنفسها  وباالرا  كلُّ حا.   جلملة 

 ك بالذات والعرض.متحرِّ 

اخلطُّ اخلامس وليكن  حترَّ   :  عندما  ولكن  بحاله،  ك  املفروض 

حترَّ   اخلطُّ  جانب  فإٰىل  الذي  اجلزء  إىلٰ ك  طرفه  ذلك  وق  خالف   

فهو حمال،  سط،  للو   قياً صار مال  ل فإنْ ن األوَّ عنتقل  اجلانب، فإذا ا

دخل    ألنَّ  قد  األوَّ الوسط  مكان  فليف  اجلل،  قلنا  كان  و  الذي  زء 

األوَّ  وحترَّ فوق  إنَّ ل  عنه  يتحرَّ ك  أنَّ ام  مع  الوسط  إٰىل  الوسط    ك 

األوَّ  مكان  يف  يتححصل  مل  الفوقاين  اجلزء  فذلك  عن رَّ ل،  ك 

ال:  يق  ي أنْ عنه، هذا خلف. فبق  اً كتحرِّ ا قد فرضناه مل، مع أنَّ وَّ األ

يتحرَّ إنَّ  كك  ه  الذي  اجلزء  اعن  اجلزء  إٰىل  فيه  وهلذان  يليه،  و ي 

اخلطِّ  حركة  بعد  اآلخر  فوق  فإذن   الذي  املفروض.  الوجه  عٰىل 

جزءاً  حتته  ما  قطع  الذي  الزمان  يف  الثالث  بلغ  الفوقاين   اجلزء 

 لزمان ويعود املذكور.، فينقسم اواحداً 

اسالساد جُ ل:  التي  م  َل عِ بئر  احلبل    خشبةا  نتصفهيف  وجذب 

السفالينال ال  فوقاين  مجيع  األسفل  واألعىلٰ بئصعد  نصفها،   ر 

حترَّ  فإذا  األسفل،  حركة  نصف  حركته  جزءاً فتكون  األسفل   ك 

حترَّ حترَّ  وإذا  نصفه،  األعٰىل  جزءاً ك  األعٰىل  من  ك  جزء  مان  الز  يف 

ا حترَّ يكون  قد  اجلزء  ألسفل  ذلك  نصك  الزمان،  ف يف   ذلك 

 . ة معاً الزمان واملسافقسم انف]] ٤٧٩[[ص /

ك الراكب فيها إٰىل  وحترَّ   إٰىل جانب  نةكت السفي: إذا حترَّ السابع

تتحرَّ  الذي  الزمان  ففي  اجلهة،  تلك  فيه  خالف  السفينة  ك 

إنْ  جزء:  جزءاً حترَّ   [بمقدار]  الرجل  الزائ  ك  بالناقص ذهب    د 

كثر ك أ حترَّ   ة. وإنْ املتحريِّ   فب وقوووقف يف مكانه، وهذا هو سب

 ملسافة.لزمان فانقسمت امن جزء انقسم ا

 :باألشكالق  ا يتعلَّ ع: مالوجه الراب 

 وهو وجوه:

متناهٍ لاألوَّ  مشكَّ   : اجلزء  حدٌّ فهو  به  حدود،    ل حييط  أو  واحد 

إذا انض  أحاط به حدٌّ   فإنْ  إٰىل بعض  بعضها    مَّ كان كرة، والكرات 

الفُ  فيامرَ حصلت  فإنْ ابينه  ج  األجزااتَّ   ،  مُ سعت  وعٰىل  ئَ لِ ء  هبا،  ت 

أصرَ الفُ   تبقٰى   حالٍ   كلِّ  هي  التي  من  ج  األجزاغر  فينقسم  تلك  ء، 

وإنْ  كاملثلَّ   اجلزء.  حدود،  به  واملربَّ أحاط  مثالً ث  جانب    ع  كانت 

 الزاوية أقّل من جانب الضلع، فانقسم.

فإنَّ  نظر،  إ  وفيه  ونَّ املتناهي  مقدار  ذي  عٰىل  يصدق   عد،بُ ام 

اية من فال تكون له هن  ه نفسه هنايةنَّ فإ  لكوليس اجلوهر الفرد كذ

 ري كونه هناية. وصف له غاية، واله هنحيث إنَّ 

ة مع القول بثبوت اجلوهر  : القول بوجود الدائرة احلقيقيَّ الثاين

اطل، فالثاين ب  ل حقٌّ جيتمعان. واألوَّ ]]  ٤٨٠/[[ص    ا الالفرد ممَّ 

يفواملقدَّ  سبقتا  بوجهقرِّ ونُ   ،لكيفاباب    متان    أنَّ   وهو:  ،آخر  ره 

ماملركَّ   طَّ اخل إب  دائرة  امتنع ج  نْ ن اجلواهر األفراد  امتنع عٰىل عله 

   خطوطاً اجلسم ذا العرض ليس إالَّ   اجلسم ذي العرض ذلك، ألنَّ 

 ً كلِّ   منضامَّ عٰىل  امتنع  فلو  مذهبهم،  عٰىل  بعض  إٰىل   واحدٍ   بعضها 

ذلك    جعل أمكن    . وإنْ الكلِّ   عىلٰ   يمتنع أيضاً   نها ذلك وجب أنْ م

  قية، فإنْ بواطنها متال  أنَّ   األجزاء ال شكَّ رة، فنقول: تلك دائ اخلطِّ 

كانت ظواهرها متالقية كام تالقت بواطنها كان باطن هذه الدائرة  
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لكنَّاملؤلَّ  كذلك  كان  ولو  املسافة،  يف  ظواهرها  مثل  النقط  من  ا فة 

ح إ أدرنا  أُ ذا  دائرة  باطنوهلا  كان  مسائ الدا  خرٰى  املحيطة    ويًا رة 

ويك  الدائرةظاهر  ل هبا  املاملحاط  الدائرة  ظاهر  مساوياً ون    حيطة 

اوي لظاهر املحاط هبا املساوي لباطن املحاط هبا، ثّم  اطنها املسلب

أُ  دوائر  نزيد  نزال  أنْ ال  إٰىل  طرف  خرٰى  مثل  طرفها  الفلك    يبلغ 

وال   فيها  األعظم،  أصالً تكون  أجزاؤفرجة  تزيد  وال  عىلٰ ،   ها 

الدائ اأجزاء  الصغرة  أوَّ ملفروضرٰى  هذا  الً ة  وإنْ ،  كانت    خلف. 

متالقية،  ظواه غري  منفتحة  رها  جتزُّ بل  األجزاء لزم  تلك  ؤ 

ألنَّ  مالٍق   املتالقية،  وأيضاً   بعضها  مباين.  بني   وبعضها  تكون 

فُ  الفُ رَ ظواهرها  فتلك  إمَّ رَ ج  أنْ ج    فإنْ   .ال  أو  ،للجزء  سعتتَّ   ا 

حمال،اتَّ  فهو  تل  ألنَّ   سعت  األبواطن  إك  كاجزاء  متالقية    نتذا 

  ذلك البعض   اء بعضها، فإذا مألناالفرجة من تلك األجز فتكون  

مل   ج فقد انقسم، وإنْ رَ ارتفع بعض اجلزء عن تلك الفُ   باجلزء فإنْ 

أقّل  الفرجة  لتلك  املايل  اجلزء  كان  التي    يرتفع  األجزاء  تلك  من 

ظواهوق  يف  األجزعت  فتلك  الفرجة،  تلك  منرها  ذا وك  .سمةقاء 

القول   فظهر أنَّ بل كانت أقّل منه.    ك الفرجة للجزءلسع تمل تتَّ   نْ إ

القولبالدائر مع  يتجزَّ   ة  ال  الذي  ممَّ باجلزء  الأ  ]]  ٤٨١/[[ص    ا 

 جيتمعان. 

برهن  الثالث أنَّ أُ :  عٰىل  العروس  شكل  يف  وتر    قليدس  مربع 

أنْ  جيب  مساوي  القائمة  مربَّ   اً يكون  ضلعيها،  ملجموع  فإذا  عي 

يكون وترها   جب أنْ عيها عرشة ون ضلم  واحدٍ   ة كلُّ قائمرضنا  ف

يكون أقّل من   ه جيب أنْ جذر، ألنَّ   ذر مائتني، لكن ليس للامئتنيج

كلٌّ  كان  ولو  االنقسام.  فيلزم  عرش،  أربعة  من  وأكثر  عرش    مخسة 

حتَّ  مخسة  ضلعيها  املربَّ من  جمموع  كان  وجب  عنيٰى    أنْ   مخسني 

الوتر جذر مخسني،   ميكون  أنْ ألنَّ   كرس،نوهو  جيب  أ ي  ه  كثر  كون 

عداد ما تفرض من األ امنية. وهكذا لك أنْ السبعة وأقّل من الثمن 

 . ٰىص كثرةً ُحت  ال

برهن  الرابع أنَّ أُ :  عٰىل  معاً   متناهٍ   خطٍّ   كلَّ   قليدس  طرفيه   يف 

أنْ  مثلَّ   يمكننا  عليه  األضالع،    ثاً نعمل  فرضنامتساوي   اخط�   فإذا 

مثلَّ ع  ان وعملمن جزئني    باً مركَّ  أنْ ضالع وي األتساوم  ثاً ليه   جب 

كلُّ  اآلخرين،  دٍ واح  يقع  مفصل  عٰىل  األجزاء  يوجب   من    وذلك 

 التجزئة. 

إذا أخذنا خط� اخلامس أحد    باً مركَّ   ا:  ووضعنا عٰىل  من جزئني 

جزءاً  إنْ   جزئيه  فوترها  قائمة،  زاوية  هناك  حصل  م  آخر  ن  كان 

يطني  من ضلعيها املح  داحو  لكلِّ   ن وتر القائمة مساوياً جزئني كا

خهبا،   وإنْ هذا  ثال  لف.  من  مساوياً كان  الوتر  كان  ملجموع    ثة 

أكثر من االثنني  ]]  ٤٨٢/[[ص    ف.ني، هذا خلالضلع فإذن هو 

 وأقّل من الثالثة، فيلزم انقسام اجلزء. 

 وفيه نظر.

ه يمكن تنصيفه، فإنَّ   خطٍّ   كلَّ   قليدس عٰىل أنَّ أُ : برهن  السادس

أو    بركَّ امل  فاخلطُّ  الثالثة  م  اخلمسةمن  عدأو  األعداد  ا  من  امها 

 زء.فراد يمكن تنصيفه، فيلزم انقسام اجلاأل

  كلَّ   : أنَّ )قليدسأُ رشح شكوك  (يف    ابن اهليثم  : استدلَّ عالساب

فاخلطُّ   خطٍّ  متساوية،  أقسام  بثالثة  تقسيمه  من  املركَّ   يمكن  ب 

 اجلزء. مقساانم كذلك لزم  سِّ مخسة إذا قُ  و أربعة أوجزئني أ 

إذاالثامن مثفرضن  :  األضال  ثاً لَّ ا  خطٍّ متساوي  عٰىل  ب  مركَّ   ع 

إٰىل اجلزء الثاين من    حدٰى زواياه خطٌّ ر خرج من إمن ثالثة جواه

أنْ  فوجب  بوترها،  الذي  املثلَّ   الضلع  ذلك  مثلَّ ينقسم  إٰىل  ثني ث 

  ويكون   -   قليدسوٰىل ألُ األُ   من املقالةبالشكل الرابع    -  متساويني

  فيكون كلُّ ،  ذلك الضلع عموداً   ىلٰ وية إلك الزااملخرج من ت  اخلطُّ 

املثلَّ   واحدٍ  هذين  قائمثنيمن  فيه  األُ   ،ة  ثلثا والزاوية  فيه  خرٰى 

املثلَّ  زوايا  إحدٰى  وهي  قائمة، قائمة،  ثلث  الباقية  فتكون  ث، 

اوية التي هي ثلث  ووتر الز  ،وتر القائمة منها ثالثة أجزاء  فنقول:

جزء فا قائمة  الون،  الزاوية  ثتر  هي  ق تي  جزئني، ائملثا  من  أكثر  ة 

و  نْ فإ مثل  القائمة  ضلع  كان  ثالثة  هذا  كانت  وإنْ ترها،   خلف. 

 من ثالثة انقسم اجلزء.  كان أقّل 

برهن  التاسع أنَّ أُ :  عٰىل  األضالع   قليدس  املتوازية  السطوح 

ويف جهة واحدة وفيام   اعدة واحدةق ]] ٤٨٣/[[ص  التي هي عىلٰ 

ك بطل اوية، ومتٰى كان كذلسا متزية فإهنَّ عياهنا متواأب  طوطخبني  

الفرد، ألنَّ  قدَّ اجلوهر  إذا  السطرنا  أحد  أربعة حتَّ ا  أربعة يف  ٰى  حني 

ستَّ  جمموعه  املرشق  كان  بني  طوله  اآلخر  والسطح  عرش  ة 

فإنَّ  أنْ واملغرب،  يلزم  األجزاء    ه  تلك  جمموع  ستَّ يكون  ة  الكثرية 

 . ، وهو حمالعرش جزءاً 

املليقا  ال هذا  ا:  مشرتك  السطح  م، ألنَّ الزإلحال  إذا أحد  ني 

ذراعاً  طوله    كان  واآلخر  ذراع  املرشق  يف  كيف من  املغرب  إٰىل 

 لآلخر؟ أحدمها مساوٍ  إنَّ  :يقال يمكن أنْ 

عٰىل   قائامً  عاً ا نقول: السطحان املتوازيان إذا كان أحدمها مربَّ ألنَّ 

مستطيالً وكا  ،اعدتهق  اآلخر  قاعدة  ع  يعاً مجكانا  و  ،مائالً   ن  ٰىل 
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خطَّ في  دةواح بني  متام  فإنَّ ني  طول وازيني،  يف  يزيد  ما  بمقدار  ه 

املائل  الس إنَّ طح  لو كان عرض  ينقص يف عرضه، واملحال  يلزم  ام 

كلَّ  وليس كذلك، بل  املشرتكة،  القاعدة  املائل هو  ازداد  السطح  ام 

 .الطول انتقص العرض

مشرت ألنَّ وهو  اإللزام،  نفرك  املا  ماأ ع  بَّ رض  أنْ   صغر    يمكن 

امليوجد   والسطربَّ من  املغرب،    اً ح اآلخر ممتدَّ عات  إٰىل  املرشق  من 

أنَّ ا نعلم بنَّ فإ ع من املقادير ما يساوي  ه ليس يف ذلك املربَّ الرضورة 

 هذا السطح. واحتامل القسمة إٰىل غري هناية غري مفيد هنا. 

برهن   عىلٰ أُ العارش:  أنَّ قليدس  أنْ   يمكن  كقسَّ يُ   ه    طٍّ خ  لُّ م 

رضبه   يكون  يفأمجبحيث  م  ع  قسميه  القسم ملربَّ   ساوياً أحد  ع 

التجزئ يوجب  وذلك  ألنَّ اآلخر،  ثالثة  املركَّ   خلطَّ ا   ة،  من  ب 

إنْ  واآلخر    أجزاء،  اثنني  أحدمها  كان  متفاوتني  بقسمني  انقسم 

 ربعة.االثنني أ عيف الواحد ثالثة ومربَّ  ، ورضب الكلِّ واحداً 

نفادي عرشاحل  ]]٤٨٤[[ص  /   ة ستَّ من    عاً مربَّ   سطحاً ض  ر: 

جزءاً  فكلُّ   عرش  بعض،  إٰىل  بعضها  اخلطوط    واحدٍ   مضمومة  من 

ة ال فاصل بصاحبه مماسَّ   كائنة من األجزاء األربعة مماسٌّ األربعة ال

  ل من اخلطِّ ام حيصل من اجلزء األوَّ بينهام وكذا األجزاء، فالقطر إنَّ 

ع. راب، والرابع من اللثان الثثالث موال لثاين من الثاين،ل، واألوَّ ا

  زم أنْ ج فيها ل رَ كانت متالقية ال فُ   التي يف القطر إنْ ذه األجزاء  فه

والربهان اهلنديس   للضلع، وهو باطل باحلسِّ   القطر مساوياً   يكون

أنَّ   الداّل  اخلطّ   عٰىل  بوترها  األكرب  شكَّ األطول  الزاوية  وال    أنَّ   ، 

بوت  وكلٌّ القطر  القائمة  فيكو  بوتر  الضلعني  من  ر  قائمة،  ن نصف 

كانت أجزاء القطر غري متالقية، بل تكون فيها   ظم. وإنْ طر أعالق

ض امتلئوها به، فرَ سعت للجزء فليُ اتَّ   ج إنْ رَ لك الفُ ، فنقول: تجرَ فُ 

مساوياً  القطر  فيكون  أجزاء،  سبعة  القطر  هذا    فيصري  للضلعني، 

 م االنقسام.ع له، فيلزسخلف. أو ال يتَّ 

املثلَّ   وقول اخل(  :ثنيبعض  كان  بني  باً مؤرَّ   طُّ إذا  أجزائه  كان   

 به.  دُّ تَ عليس بيشء يُ  )ج بخالف الضلع املستقيمرَ فُ 

قُ  لو  فقالوا:  أنفسهم  سألوا  املربَّ   َب لِ ثّم  كان هذا  ما  لصار  ع 

 ثبوت الفرجة بينهام؟  وبالعكس، فكيف يصحُّ  ضلعاً  قطراً 

التحريك يف وب  لقلحاهلا عند ا  يتغريَّ   تنع أنْ ه غري ممأجابوا: بأنَّ 

 . الرحا ام يفلتأليف ك ا

 ل.وهذا أسخف من األوَّ 

إذا ]]  ٤٨٥[[ص  / عرش:  خط�   الثاين  كالوتر    مستقيامً   افرضنا 

حتَّ  قائمة  زاوية  عٰىل  مربَّ وقع  جمموع  جذر  الوتر  حيصل    عي ٰى 

كلَّ   ،عنيالضلَّ  من الضلعني مخسة،    وفرضنا  الواحد  هذا  وتر كان 

مخسني فجذر  الوترط ا  هذ  كناحرَّ   إنْ ،  هذا  أحد    رف  بني  اجلانمن 

جزء، ألنَّ حترَّ   ءاً جز من  أقّل  اآلخر  حترَّ ك  لو  جزءه  أح  اً ك  د لصار 

ستَّ  ومخسني الضلعني  اثنني  جذر  الوتر  فيكون  أربعة،  واآلخر  ة 

أنْ  فوجب  خلف.  هذا  مخسني،  جذر  بعينه  كان  أقّل  يتحرَّ   وقد  ك 

 من جزء. 

عرش:ا خطَّ   لثالث  من    لونفص  ، متناهياً   )ب  أ (  لنفرض  منه 

ج(هو    جزءٍ   لفأ   من  اً جزء  )ب(نب  جا خطَّ ولنُ  )،ب  ي خرج 

أ   ج( نقطتي    )هـد  مركَّ   احدٍ و  كلُّ   )،أ ج  (من  أجزاء  منهام  من  ب 

  ) ب(خرج من  ولنُ  ،متساوية كم كانت، ولتكن ثالثة عٰىل قائمتني

  ) دج  (  يقطع  ) هـ  ب(  أنَّ   آخر، فال شكَّ   )هـ(وإٰىل    اخط�   )د(إٰىل  

نقطة   د  ب(ثا  مثلَّ ف  )،ز(عٰىل  فنسبة متشا  )أ   ـهب  (  )ج  هبان، 

أ (إٰىل    )ج ب( جزء من   )ز(  ، فحينئذٍ )هـأ  (إٰىل    )ج ز(كنسبة    )ب 

تتجزَّ أ  ال  أجزاء  ثالثة  من  جزء  خلف.لف  هذا  يف    أ،  زدت  ولو 

ب(طول   انقساماً   )،أ  ازداد  املذكور  العمل  ولوعملت  كان امَّ ـ،     

 .باجلزء باطالً قول كان ال ذلك حماالً 

ام: اجلزء إذا مل يكن يف نفسه  ظَّ ل الن ابع عرش: قا الر ]] ٤٨٦  [[ص / 

  . ا ليس بطويل طويًال إليه ممَّ   نضامم غريه يصري با   أنْ   مل يصّح   طويًال 

. وال امتناع   لكان اجلزء جسامً وهو ضعيف، ملنع املالزمة، وإالَّ 

 .طويالً فيصري يس بطويل، يف انضامم ما ليس بطويل إٰىل ما ل

ق تاهللا  :  اخلامس عرش هذه األجسام إٰىل    ادة يفادر عٰىل الزيعاٰىل 

 ما ال يتناهٰى، فكذا جيب يف النقصان. 

 م بالفعل.دم التالزم، ومنع املقدَّ هو ضعيف لعو

ي  ؤدِّ السادس عرش: قال ابن الراوندي: قول أصحاب اجلزء يُ 

بع وسدس له ر وله نصف إالَّ ه ال عدد  إٰىل ما يدفعه العقالء، ألنَّ 

ا لو فرضنا عرش  أ، ألنَّ زَّ يتج ع اجلزء الذي الم مُّ تال ي وذلكوثلث، 

وال سدس، وهذا    بع وال ثلثأجزاء لكان هلا نصف ومل يكن هلا ر

 خالف املعلوم من األعداد.

 وهذا يف غاية الضعف، لعدم املالزمة. 

بدَّ  فال  كري،  شكل  هناك  كان  إذا  عرش:  اح  السابع  توائه من 

ٰىل إ هٰى ل أوسع، فإذا انتوَّ ألطوق اون الن األطواق، فيك له ممث عىلٰ 

  حتواؤه عىلٰ ا  أ فسمتالذي يقولونه من اجلزء الذي ال يتجزَّ   احلدِّ 

 ما هو دونه، وهو يقتيض االنقسام.
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بجيِّ  الكلّ وليس  ملنع  كلُّ يَّ د  فليس  طوق    ة،  عٰىل  حيتوي  طوق 

 وي عٰىل يشء. حيت  جوهر فرد ال، بل ينتهي إٰىل املركز، وهو دائامً 

 : وعدمهزء جليف فروع ا :التاسع  حثبال]] ٤٨٧[[ص /

 وفيه مسائل: 

األُ  أنَّ   :وىلٰ املسألة  ي  يف  هل  القسمةاجلسم  النهاية    قبل  غري  إٰىل 

 ة؟مع حفظ صورته النوعيَّ 

ع عٰىل نفي اجلوهر الفرد. وقد عرفت فيام  ام تتفرَّ هذه املسألة إنَّ 

طبائع  للفة اأجسام خمتة  ب من عدَّ كَّ مر  وجسام ما همن األ  أنَّ   متقدَّ 

صور هلا  واالمتزاج،   ةنوعيَّ   وحتصل  الرتكيب  ذلك  بواسطة 

املعدنيَّ  والنباتيَّ كالصور  واإلنسانيَّ واحليوانيَّ   ةة  هو ة  ما  ومنها  ة. 

النوعيَّ  صورته  األُ بسيط،  الفطرة  يف  له  حاصلة  باعتبار  ة  ال  وٰىل 

 .ةواهلوائيَّ  ةريَّ املزاج والرتكيب بصور العنارص، كالنا

اأمَّ ]]  ٤٨٨[[ص  / الصور  بعدمعدَ فتُ ،  وىلٰ ألُ ا  كيب الرت  م 

 .ها تابعة هلام وال بقاء للتابع من دون متبوعواملزاج، ألهنَّ 

يف الصغر   اهلا حد�   ون إٰىل أنَّ ؤ االصور الثانية، فذهب املشَّ   اوأمَّ 

إذا صارت أصغر من ذلك زالت صورها، فللامء يشء هو أصغر  

للهو  اء،امل  صور العنارصاوكذا  وباقي  ألنَّ ء  لو    جساماأل  ، 

ال االنقسام  إىلٰ احتملت  النوعيَّ   صورها  بقاء  مع  هناية  ألمكن   ة 

وكان   االمتزاج  واال عليها  يمكن الفعل  فكان  أسهل،  فيها  نفعال 

حصول اللحم والعظم وأصناف الرتاكيب من األركان األربعة يف  

عٰىل   فيل  حيصل  فكان  الصغر،  أ الذرَّ قدر  غاية  ولو  ذلك  مة.  كن 

قبل امتزاج   قّل ج األامتزا  الوجود، ألنَّ  أقيلِّ   ري الوجود الكان أكث

ألنَّ  إنَّ   األكثر،  اجتاماألكثر  عن  حيصل  األقّل ام  بعد و  ع  حصوله 

ول البتَّ امَّ ـحصوله.  ذلك  يوجد  مل  نادراً   وال  أنَّ   ة  لألجسام    علمنا 

 .ةالنوعيَّ رها ر مع بقاء صويف االنقسام والتصغُّ  احد� 

ا   يمكن  وال هذا  فيقعكس  علينا،  توجد    مَ ـلِ   ال:لدليل  ال 

 الفيل؟ قدر   بعوضة يف

عوق  ا يها ممَّ ر األجزاء يعني عٰىل االمتزاج وكربا نقول: تصغُّ ألنَّ 

 والسحق. عنه، وهلذا استعني عٰىل تكوينها بالدقِّ 

 :واالعرتاض من وجوه

سلَّ األوَّ  لو  أنَّ ل:  األق   منا  عامتزاج  امت  دداً ّل  األكثر زاقبل    ج 

أل لكنَّ  ،عدداً  نافع،  غري  الا  نَّ ه  لكن  فيه،  ليس  نُ لكالم  أنَّ لِّ س    م 

امتزاج  مقداراً   امتزاج األقّل  مقداا]]  ٤٨٩/[[ص    قبل  ، راً ألكثر 

ة ال بالفعل  ام هو بالقوَّ إنَّ   يف األكثر مقداراً   مقداراً   وجود األقّل   فإنَّ 

إذا موجود. و  ة فهو غريقوَّ بال  ملا عرفت من وحدة اجلسم، والذي

  بالغري فضالً تزاج بالفعل مل يكن له ام  حاصالً  مقداراً  يكن األقّل مل 

أنْ  آخر، بل ا  عن  أنْ يكون امتزاجه قبل امتزاج يشء  يكون    ألوٰىل 

األقّل  امتزاج  قبل  املقدار  يف  األكثر  املقدار  امتزاج  األكثر   ،يف  إذ 

 ور.حمص ل والل حمصور واألقّل غري حمصَّ حمصَّ 

سلَّ  تقدُّ الثاين:  اممنا  األقّل م  ام  تزاج  األتزاعٰىل  مطلقاً كج  ، ثر 

نُ  النوعيَّ   مسلِّ لكن ال  الصورة  املزاج يف حصول  بذلك  ة، االكتفاء 

أنْ  العظم  ي  جلواز  معترباً كون  أنْ مع ذلك  استعداد    ، جلواز  يكون 

ذلك   تمُّ ام يبأفاعيلها، وإنَّ   املزاج لقبول النفس املدبرة إذا كان وافياً 

 من العظم. نيَّ بمقدار مع

أنَّ  هب  لوالثالث:  االذ   تمَّ   ه  فإنَّ لك  عستعداد  تفيض  مه  ن  ليه 

إنَّ  االمتزاج  ذلك  لكن  النفس،  الصور  مكان واهب  يف  حيصل    ام 

خممعنيَّ  املادَّ   تلك  كانت  فلو  عامَّ صوص،  النفعلت  يسرية  حييط  ة   

أنْ  إٰىل  يبقٰى ذلك املزاج  لقبول تلك    عدادحيصل فيه االست  هبا وال 

 ذلك.  يفسد قبل ور، بلالص

أنَّ  ق اال  واعلم  يكونفصال  يكو  ،باالنفكاك  ند  ن  وقد 

ة . والذي يكون باختالف األعراض اإلضافيَّ تالف األعراضباخ

جي أنْ ال  حدٍّ يبلغ    ب  إٰىل  فاقداً   اجلسم  ذلك  بعد  لتلك    يكون 

خيلو   أنْ ا   لكان إمَّ تلك الصورة فاشية يف مجيعه، وإالَّ   الصورة، ألنَّ 

أ   واحدٍ   كلُّ  ت  جزائه من  الصورةعن  أنْ وإمَّ   ،لك    بعض يكون    ا 

 ن تلك الصورة دون البعض. ع ياً أجزائه خال]] ٤٩٠[[ص /

 كانت عليه  د االجتامع عامَّ  حاهلا عنيتغريَّ  ا أنْ ل ال خيلو إمَّ واألوَّ 

يتغريَّ  ال  أو  االنفراد،  فإنْ حالة  يتغريَّ   .  إالَّ مل  باالجتامع  حيصل  مل    

الع يف  والزيادة  واملقدار  تل  ملدد  الحتصل  الصورة  فال نوعيَّ ك  ة، 

 خلف.هذا  ة،تلك الصورة البتَّ  مللجس  تكون

إنْ وأمَّ  الصورة    ا  حصول  يوجب  األجزاء  اجتامع  كان 

اللمجم فتلك  الكلِّ وع،  يف  فاشية  باالمتزاج  احلاصلة  ، لصورة 

 وهو املطلوب.

ص  وأيضاً  يفيد  ال  األجزاء  تلك  إالَّ أُ ورة  امتزاج  إخرٰى  ذا  

 وكلُّ   ،ةاصَّ جزء منها طبيعة خ  كون لكلِّ لطبائع، فتاكانت خمتلفة  

جلسم من األجزاء فله تلك الطبيعة. فاالنقسام  ذلك اض يف فرَ ما يُ 

والذي   اختالالومهي  اإلضافيَّ بحسب  األعراض  ُخي ف  ال  رج  ة 

 اجلزء الصغري عن طبيعة اجلزء الكبري.

االنقساموأمَّ  كان  إذا  حفتعذَّ   اي� فكّ   ا  مع  ر  اجلسم  يففراإظ   طه 
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النوعيَّ صورتر  التصغُّ  ته  به عليه وضعف قوَّ   حييط  الستيالء ما  ،ةه 

ته عليه، مع عظمه وزيادة قوَّ   له خصوصاً   عن دفع املضادِّ   لصغره

 قه.قِّ طبيعة املجاور برسعة، واالستقراء ُحي  ينتقل إىلٰ ف

كالبلقةوأمَّ  احلقيقة  باألعراض  االنقسام  فكا  يف  ،  االنفكاكي 

 لتناهي.ا

هب قول  فبطل  إنَّ ذا  قال:  م  من  أكرب  األرض  أجزاء  ن  أصغر 

ألنَّ   رأصغ النار،  ا   أجزاء  أرضاً تلك  انقلبت  إذا  أنْ   لنار  جيب    مل 

حتَّ  األرض  عند  ذلك  يتَّ ٰى يكون  هب  فإنَّ صل  العنارص    كثرياً   ا،  من 

ء  اجلززه الطبيعي، وإذا صار ذلك  تعرض له االستحالة يف غري حيِّ 

ال من  أرضاً الصغري  أ   نار  ممَّ صار  ألنَّ صغر  كان،  يُ   ا  ره  صغِّ اخلمود 

فرضناه أصغر من  الذي  هو أرض أصغر من اجلزء ويكون أيضا، ف

 ة، وذلك حمال.األجزاء األرضيَّ 

وقوعه   اجلوهر هل يصحُّ   انية: يف أنَّ ملسألة الثا]]  ٤٩١[[ص  /

 ؟صال بني جوهرينعٰىل موضع االتِّ 

  ومنعه أبو   ،اشم إٰىل جوازهنا، فذهب أبو هان هاختلف الشيخ

 القضاة.  وقايضالقاسم الكعبي وأبو إسحاق   ووأب عيلّ 

من أربعة جواهر ثّم  باً مركَّ   ا ا إذا فرضنا خط� نَّ شم بأة أيب هاحجَّ 

جأُ  وسزيل  من  صحَّ زءان  بني    طه  التي  الفرجة  يف  اجلزء  وضع 

لك  ام يكون كذإنَّ ، ومن الطرفني  ال يالقي واحداً   الطرفني عٰىل حدٍّ 

 .امصال منهموضع االتِّ  إذا كان عىلٰ 

ألنَّ  ذلك،  بمنع  صحَّ ه  اعرتض  تلك   لو  يف  حصل  قد    لكان 

مقداراً الفر أقّل  ما هو  بيَّ   جة  وقد  أنَّ نَّمن اجلزء،  اا  أصغر   ،ملقاديره 

من طرفيه    ال يالقي واحداً   ة وضعه عٰىل حدٍّ يجب املنع من صحَّ ف

 هلذا املانع.

 ة الضعف. غاي وهذا يف

يمكاملكان اخل  ، فألنَّ الً أوَّ   اأمَّ  أ ايل  املتمكّ   نْ ن  مطلقاً يشغله    ، ن 

ه لو حصل يف ذلك املكان النقسم  أنَّ سناد االمتناع إىلٰ إن  كال يمو

ألنَّ  حمال،  مدخاألم  وانقسامه  ال  القسمة  كنة  تصحيح  يف  هلا  ل 

 وعدمها. 

ثانياً وأمَّ  فألنَّ ا  حركة،  إمكان  بالرضورة  نعلم  من    هذا  ا  اجلزء 

اآلأحد   إٰىل  إذخر، ألنَّ اجلزئني  أمكه  أنْ ا  كلُّ   ن  منهام    واحدٍ   جياوز 

خاوالو بإمكان  لٍ سط  الرضورة  وحينئذٍ احلر  قضت  يلزم   كة، 

 املحذور. 

ثالثاً وأمَّ  فألنَّ ا  اخل،  نفرض  حا  طَّ ا  يتحرَّ عٰىل  واجلزء  عليه  له  ك 

أوَّ  املحذور. وال مدخل خللوِّ من  فيعود  إٰىل آخره،  لبعض عن  ا   له 

احلركة  املالئ جواز  اق   ]] ٤٩٢/[[ص    وعدمها،  يف  يف  تضاء  وال 

 االنقسام وعدمه.

 بوجهني: عيلٍّ  أبو احتجَّ 

اخللاألوَّ  وُ املركَّ   طُّ :  إذا  أربعة  من  جزءان    عَ ِض ب  طرفيه  عٰىل 

حدٍّ   وضع جزء  فلو صحَّ  واحداً   عٰىل  يالقي  الطرفني حتَّ   ال  ٰى  من 

االتِّ  موضع  عٰىل  ايكون  من  أ صال  أوجب  اخللل    نَّ جلزئني، 

 ادير.ه أصغر املقا أنَّ نَّقد بيَّ ن اجلزء، وعل بني الطرفني يصغر احلاص

االعتامد الذي  موضع  الثاين: لو وقع عٰىل   منهام لكان  الوصل 

بأنْ  يكون  ك ولِّ يُ   فيه ال  اجلوهر    قسطاً   به آخذاً يصري    وناً د  هذا  من 

صه  صِّ ص ُخي خمصِّ   اله  أوٰىل من قسط وكذلك يف اجلوهر اآلخر، ألنَّ 

ة يف متضادَّ جود أكوان  ة وعض، وذلك يقتيض صحَّ ببعض دون ب

 اجلوهرين.ميع  جل ري هذا اجلزء آخذاً صي أنْ  ، أوذلك املحلِّ 

 بوجوه: عٰىل أيب عيلٍّ  َض وقد اعُرتِ 

األوَّ  قولهالوجه  اجلزء، ألنَّ ؤدِّ يُ   ل:  قسمة  إٰىل  مالقياً ي  يصري   ه 

 بآخر.ألحد اجلزئني بقسط واآلخر 

الا أنْ لوجه  يقتيض  الو  ثاين:  اجلوهر  يف  كونان حيصل    احد 

ء، من هذا اجلز  قسطاً   اً ذبه آخه يوجد فيه كون يصري  ألنَّ   ان،متضادَّ 

 آخر من اجلزء اآلخر. له يأخذ به قسطاً  ون مضادٍّ وك

 ون اجلوهر الواحد يف مكانني.لث: يلزم كالوجه الثا

أنْ  األوَّ   وله  عن  بأنَّ جييب  ليس  ل:  عٰىل  ه  ع  موضوقوعه 

من  االتِّ  صحَّ صال  من  بأعظم  مالقاته  اجلزئني  أمثلستَّ ة  فإذا  ة  اله، 

 ه، فكذا هنا. تجتزئ جاز هذا ومل يقتض

يف الكون    املحاذاة إذا كانت واحدة فال تضادَّ   بأنَّ اين:  وعن الث

 اير. تغ وإنْ 

ه ليس املحاذاة واحدة، ألنَّ   وعن الثالث: بأنَّ ]]  ٤٩٣[[ص  /

ام له، وإنَّ ٰى يكونا مكانني  تَّ هلام ح   ساتراً والز اجلوهرين  حليِّ   شاغالً 

وقوعه  جي وليوز  منهام،  الوصل  موضع  ذلكعٰىل  عن    س  عبارة 

 مكانه. 

أنَّ واعل أنْ   م  هنا  إنْ   التحقيق  مفصل   نقول:  عٰىل  وقوعه  كان 

م بالكلّ   لشغل  وجباً اجلوهرين  فيه  يَّ أحدمها  واحلصول  باملالقاة  ة 

  هلام معًا   اغالً كان ش  ل. وإنْ صا موضع االتِّ دون اآلخر مل يكن عىلٰ 

قطعاً   لزم فإانقسامه  شاغالً   نْ .  كلٍّ   كان  من  لزم   لبعض  منهام 

 . ه وانقسامهام معاً مانقسا



 ٢٨٧  ............................................................................................................اجلوهر ) ١٣٤/ ( اجليم حرف 

 :ة الثالثة: يف شكل اجلزءملسألا

ُش  إذا  املثبتون:  اجلزء  بِّ قال  األ ه  من  باملربَّ بيشء  فهو    ع شكال، 

ألنَّ  غريه،  من  تتساوٰى   أشبه  وأطراف  املربع  حتَّ جوانبه  ال  ه  ٰى 

ألتتف كذلك،  واجلزء  ُش نَّ اوت،  لو  باملبِّ ه  لرئي  ه  أحد  ثلث  من 

 ث.ل املثلَّ ذا حاه جلانب اآلخر، فإنَّ ار من أكث  هاجلوانب كأنَّ 

 وهذه املالزمة ممنوعة.]] ٤٩٤[[ص /

إٰىل  ؤدِّ ج، فيُ رَ  مع فُ ليف األجزاء إالَّ مل يصح تأ  ولو كان كرة ي 

 جلزء. ا هو أصغر من ايكون هنا م أنْ 

باملربعأنَّ   صحَّ   إنْ ف شبيه  أنْ   ه  ستَّ   أمكن  أميلقاه  من  ة  ثاله 

 . هات الستِّ اجل

 وقال: إنَّ   ،ءألجزاة تالقي امنع من صحَّ   ه أنَّ اد  وحكي عن عبَّ 

 .اجلزء ال يالقي غريه

ب من األجزاء  اجلسم مركَّ   أنَّ ذهب إٰىل  فقال له أبو هاشم: من

 . ة بعضها لبعضله منع مالقا مل يصّح 

إد: املنع من صحَّ اكي عن عبَّ وُح  رد  جياد اهللا تعاٰىل اجلزء املنفة 

 .غريه له مضامة عند ال جيوز إالَّ  :وقال .عن غريه

 ام باطلتان.. مع أهنَّ الً م عنه أوَّ افية ملا تقدَّ ية منوهذه احلكا

  قاله أبو هاشم.ل، فلاموَّ ا األأمَّ 

فألنَّ وأمَّ  الثاين،  ارتا  ال  اجلوهره  بني  وجود  باط  فجاز   لٍّ كين، 

 وإالَّ   ،ده مطلقاً ن صاحبه. واألوائل منعوا من وجوع  منهام منفرداً 

إليه   وصل  إذا  فإنْ طَّ خطرفا  لكان  ب  ني،  كان   األرس داخلهام 

للخطِّ  متباينني  ألنَّ الطرفان  و  ،  له  مباين  اجلزء  املداخل ذلك 

طرفاً لل الطرف  يكون  فال  مباين،  خلف.  مباين  هذا  مل   وإنْ ، 

 سامه، هذا خلف. نقام باألرس لزم ا يداخله

 :وهر مكاناً ة كون اجلاملسألة الرابعة: يف صحَّ ]] ٤٩٥[ص [/

أنَّ  أنَّ   اان هناملك  اعلم  ن.  يعتمده املتمكّ ه ما  يف مصطلح هؤالء 

أنَّ  يف  الشيخان  اختلف  أنْ وقد  يمكن  هل  اجلوهري  ه   مكاناً   كون 

فجوَّ  عيلٍّ لغريه؟  أبو  امل  زه  أبوأكثر  ومنعه  بناءً شايخ،  هاشم  ه من  و 

 ن. املتمكّ   رب فيه كثرة أجزائه عٰىل أجزاءعتَ يُ املكان    أنَّ عىلٰ 

ا باطل، بل لو حصل يف  ثقل اجلزء  وهذا  يمنع  لواحد سكون 

مكاناً كّ املتم صار  فقد  فيه  اهلوٰى  توليد  من  األجزاء    ن  وكذا  له. 

ن بسكون كثري، املكا  خيتصَّ   ن بعد أنْ كثرة أجزاء املتمكّ   القليلة مع

يصري  ألنَّ  ال  أجزائه  مكاناً ه  اهلوٰى بكثرة  منع  من  ذكرناه  بام  بل   ،

 ن فيه.كّ للمتم

يصحُّ ق  هاشم:  أبو  أ   تكون  أنْ   ال  مكاناً حيد  مل  دنا  ا للذبابة 

يصّح قرص ومل  اليد،  أجزاء  عن  أجزاؤها  مكاناً   أنْ   ت   تكون 

ملاللحجر   من    الثقيل  وكان  اليد،  أجزاء  عٰىل  أجزاؤه   حقِّ زادت 

أنْ  أجزاؤه ع  املكان  أجزاتزيد  املتمكّ ٰىل  وإذا كان كذلك وال    ن،ء 

ه لملث ال يكون اجلزء مكاناً   يجب أنْ  صاحبه فيزيد أحد اجلزئني عىلٰ 

 .أصالً 

الحتياجها   ،للحجر الثقيل  ليد مل تكن مكاناً ا  نَّ وهو غلط، أل

الثق مدافعة  فيهيف  الذي  زائد  ل  سكون  تتمكَّ وربَّ   ،إٰىل  مل  من ن  ام 

 .مكاناً كانت يده ضنا قدرته عليه ذلك، ولو فر

 ؟رؤيته صحُّ ه هل ياملسألة اخلامسة: يف أنَّ ]] ٤٩٦[ص [/

أنَّ اتَّ  املشايخ عٰىل  م  اهللا  فق  يرٰى اجلوهر  عن غريه.    نفرداً تعاٰىل 

كن اخلالف  ه إليه. ولنراه عند انضامم غري  ا أنْ منَّ  ا نحن فيصحُّ وأمَّ 

أنَّ  يصحُّ يف  هل  منفرد  أنْ ا  منَّ  ه  فجوَّ اً نراه  الش؟  عيلٍّ زه  أبو  ند  ع  يخ 

أيب  قوَّ  ابنه  كتاب  يف  الظاهر  هو  وهذا  الشعاع،  لكن  ة  قد  هاشم. 

أبو عبد   أنَّ ااهللا  حكٰى عنه الشيخ    تحيل أنْ ده يسه مع انفرالبرصي 

منفرداً رٰى، ألنَّ يُ  إذا كان  أجزا  ه  الشعاع حدخل يف تضاعيف  ٰى  تَّ ء 

ا يكون آلة  رٰى وبني مما يُ من فاصل بني    يصري كاجلزء منه، وال بدَّ 

ا ويُ لرؤييف  يصحُّ ة  ال  فلهذا  به،  فكذا  رٰى  الشعاع،  اجلزء    رؤية 

  داخله. امَّ ـاحد لالو

 ة.هلذه العلَّ  ،إٰىل مثله ضام� من رَ وحده مل يُ  رَ يُ  لو ملال يقال: 

لثالثة حال هذا اجلزء اجلزئني واكانت احلال يف    ا نقول: إنْ ألنَّ 

 ه مل جيز القياس. خالفت حاهلا حال رؤيتها، وإنْ  مل يصّح 

متلوِّ   ال كان  لو  ا  ناً يقال:  يثبت  مل  الشعاع  لون  اللتباس، بغري 

 . كان جيب رؤيته حينئذٍ ف

رٰى، فكام الشعاع الذي به يُ   جمرٰى : متٰى أجرينا اجلزء  لا نقوألنَّ 

 زء. لون هذا اجلال جيب رؤية لون الشعاع فكذا 

  آلة ط بني  املتوسِّ   نَّ أل   رَ ن آلة مل يُ  كاامَّ ـشعاع لال  وهذا ممنوع، ألنَّ 

واملدرَ  أنْ اإلدراك  شأنه  من  يُ   ك  اجلزدرَ ال  بخالف  فإنَّ ك  ليس  ه  ء، 

البتَّ  أنَّ آلة  عٰىل  لالعلَّ   ة.  رؤيته  امتناع  يف  كانة  مل و  انفراده  هي  ت 

ومل  أنْ   يصّح  تعاٰىل،  اهللا  صحَّ يراه  مع  يُ   أنْ   ا  ألنَّ رٰى    االنضامم، 

، جسامرٰى األال تُ   جيب أنْ  الرؤية، وكان  ف ال مدخل له يفالتألي

 . ارئي� ه مصريِّ يُ انضامم ما ليس بمرئي إٰىل ما ليس بمرئي ال  ألنَّ 

 عندنا.  لرؤيةيف ا االنضامم رشطاً  نيكو نْ وهذا ممنوع، جلواز أ 

 : يف اجلسم :الفصل الثاين]] ٤٩٧[[ص /
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 وفيه مباحث: 

 : ه يف حدِّ  :لالبحث األوَّ 

ه  بأنَّ فه  عرَّ بعضهم    م فيه، وأنَّ فقد عرفت كالمه  مونا املتكلِّ أمَّ 

العميق]]  ٤٩٨/[[ص    الطويل وبعضهم  العريض  بأنَّ عرَّ .  ه  فه 

باالشرتاك عٰىل  ق  طلَ اجلسم يُ   سفة فقالوا:الفال ا. وأمَّ املنقسم مطلقاً 

 :معنيني 

عرض التعليمي،  ،أحدمها  اجلسم  الطو  وهو:  ل  أعني 

ٰىل زوايا قوائم. ثة املتقاطعة عي األبعاد الثالوالعرض والعمق، وه

 البحث يف إثباته ونفيه. د عرفتوق 

وحدُّ  جوهر،  اوالثاين  يف  أنَّ ه  العريض  ملشهور  الطويل  ه: 

تالعميق.   الكمِّ دَّ قوقد  باب  يف  األُ   الفرق  م  هذه  وبني بني  مور 

قد    م أنَّ اجلسمية. وقد تقدَّ  الوجود اخلارجي عن  يف    ينفكُّ اجلسم 

وأمَّ خلطِّ ا فإنَّ ا  .  وإالسطح  ينفكُّ   نْ ه  ال  الوعن  كان  يف  جود  ه 

ينفكُّ اخلارجي، ولكنَّ الذهني.  ه  الوجود  فإنَّ ا اجلوأمَّ   عنه يف  ه  سم 

ه مغاير للصورة   أنَّ إالَّ   يف اخلارج ويف الذهن  هعن  كان ال ينفكُّ   وإنْ 

فإنَّ  شكَّ   اجلسمية،  إذا  التها  الشمعة  كانت باألشكال  ملختلفة 

الواحدة  ميَّ اجلس واملقادية  كون  حمفوظة  فليس  خمتلفة،  اجلسم ر 

 مور.باعتبار هذه األُ  جسامً 

الرسم هذا  أصحاب  شكَّ قال  ال  عن  اجل  أنَّ   :  خيلو  ال  سم 

هصحَّ  فرض  األة  اخلطوذه  فهذه  فيه،  املبعاد  إنْ ط  كانت    فرتضة 

ة تكن مفروض  مل]]  ٤٩٩/[[ص    نْ صال اجلسم وإمفروضة يف اتِّ 

بدَّ فيه فال  ا  وأنْ   ،  حاصالً التِّ يكون  وال   صال  الفرض،  ذلك    عند 

االتِّ ذل  أنَّ   شكَّ  موجوداً ك  كان  ألنَّ   صال  الفرض،  ذلك    قبل 

إذصحَّ  الفرض  توقَّ ة  االتِّ ا  ذلك  عٰىل  اسصفت  أنْ تال  يكون    حال 

موق صااالتِّ  وإالَّ   وفاً ل  الفرض  وجود  كانت  عٰىل  وإذا  دار.   

ماالتِّ  قبل  صاالت  شوجودة  وال  إنَّ االتِّ   أنَّ   كَّ الفرض،  ام  صاالت 

كانتت إذا  موجودة  اجلممتدَّ   كون  يف  عن  ة  خيلو  ال  فاجلسم  هات، 

 هذه االمتدادات. 

صال تِّ الا   نَّ أ   )صاالت كانت موجودةاالتِّ : (بقولكم  عنيتم  فإنْ 

ه  خلطوط املتقاطعة موجود، فذلك صحيح لكنَّفيه اض  فرَ الذي تُ 

ال  ،ةهو الصورة اجلسميَّ  فيه  وذلك  وإنْ نزاع  ب  .  أنَّ عنيتم  هناك   ه 

باجها خمتلفة  متباينة  تُ ت  افرَ لفعل  فيها  املمكنة ض  خلطوط 

ألنَّ  كذلك،  األمر  فليس  ليس  الفرض،  أنْ ه  عدد يكو   جيب  ن 

ا بحسب  بالفعل  وإالَّ   خلطوطاجلهات  الفرض،  كاناملمكنة  ت  

ألنَّ  بالفعل،  متناهية  غري  غري   اجلهات  فرضها  يمكن    اخلطوط 

 متناهية. 

اجلهة    ام تصري تلكهة إنَّ إلشارة، وتلك اجلاجلهة منتهٰى ا  وألنَّ 

ح عند  اخلطِّ بالفعل  ذلك  لتلك    صول  يكن  مل  ولواله  بالفعل، 

إهنَّ   اجلهة من صال الذي االتِّ ا تلك اجلهة حصول بالفعل. فحيث 

اآلن له  بأنَّ   مَ كِ حُ   إنْ   عرض  اجلهة،  عليه  هذه  يف  أو  اجلهة  هذه  ه 

ا قبل  نعم  موجود  الفرض هال تولفرض.  قبل   ذه اجلهة، ألنَّ جد 

إنَّ اجل]]  ٥٠٠/[[ص    هذه بالفرهة  حدثت  إذا  ام  كام  قبله،  ال  ض 

ي  اخلطَّ هذا    يف سطح، فإنَّ   خطٌّ   َض رِ فُ  قبل حدوث    كن موجوداً مل 

اخل االتِّ   إنْ و.  طِّ هذا  الذكان  وُ صال  اخلطُّ   دَ جِ ي  هذا  اآلن  قد   فيه 

 . قبل هذا اخلطِّ   كان موجوداً 

جاء ألنَّ إنَّ ا اإلشكال  وهذ اشتبه ربَّ ام  قولنا:  ام  الفرق بني  كان ه 

يف   صاالً اآلن يف هذه اجلهة وبني قولنا: كان اتِّ  دَ جِ صال الذي وُ االتِّ 

وهذ اجلهة.  قوه  بني  كالفرق  بينهام  الذي كلنا:  الفرق  اإلنسان  ان 

أ هو ا قبل كونه أبيضآلن  أبيض    ،بيض  وبني قولنا: كان اإلنسان 

 ين.صادق بخالف الثال األوَّ  إنَّ فار أبيض. ص قبل أنْ 

كا لو  االتِّ وباجلملة:  اخلطّ نت  املميَّ صاالت  يف  ة  الفرض  كنة 

، حصل يف قبل الفرض  بعضها عن البعض  زاً اجلسم حاصلة متميِّ 

يتناه ال  ما  مناجلسم  فعالً   ٰى  فاالتِّ األجزاء  البعدية صاال .  ت 

 ة.موجودة يف اجلسم بالقوَّ 

ا كانت  إذا  يقال:  بالقوَّ ة  البعديَّ   التصاالتِّ ال  وكذا   ةموجودة 

ة  ة، وما بالقوَّ القوَّ صاله وانفصاله بان اجلسم يف اتِّ االنفصاالت، ك

 فصل بالفعل. صل وال منليس بموجود، فاجلسم ليس بمتَّ 

االألنَّ  نقول:  اخلطّ ا صتِّ ا  بيَّ الت  موجودة  أمَّ القوَّ ة  االتِّ ة،  صال ا 

 الفعل. ه موجود بنَّ إة فبمعنٰى الصورة اجلسميَّ 

ال فإذ أنْ ن  ال(  يقال:  رسم الصحيح  أنْ اجلسم هو:  يمكن    ذي 

. واجلسم )املتقاطعة عٰىل الزوايا القوائم  ض فيه األبعاد الثالثةفرَ تُ 

 بعاد وال خيلو عن إمكاهنا. عن هذه األقد خيلو 

العااواملر هنا:  باإلمكان  لمُّ د  األبعاد، ،  فيه  جيب  ما  يندرج 

و]]  ٥٠١/[[ص    كالفلك فما  عندهم.  فيه  غري    الً ع حيصل  من 

ليسوجوب وما  كالعنارص.  ممَّ   ،  كالكرة  بحاصل  يمكن،  ا 

اد فيه األبع  َض رِ انتقض بام فُ   و أخذنا اإلمكان اخلاصَّ ة. ولتَ املصمَ 

بعضه ألنَّ أو  بالفعل،  الالقوَّ   ا  أ   تبقٰى   ة  بطل  فقد  الفعل،    نْ مع 

 . ن جسامً يكو
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فإنَّ  نظر،  اخلاصَّ   وفيه  ا  أعمُّ   اإلمكان  بمن  أ حلاصل  و  الفعل 

 ة. القوَّ ب

 :الرسم بوجوهعٰىل هذا  َض اعُرتِ  وقد

األوَّ  األُ الوجه  اهليوٰىل  أنَّ ول:  عليها  يصدق  يصحُّ ٰىل  فرض   ه 

في الثالثة  بواسطة  األبعاد  اجلسميَّ ها  عالصورة  صدق  وإذا  ليها ة، 

فيهحَّ ص األبعاد  فرض  بواة  اجلسميَّ ا  صحَّ سطة  صدق  فرض  ة،  ة 

لثالثة فيها بواسطة  ألبعاد اة فرض ا حَّ ص  ها، ألنَّ األبعاد الثالثة في

أخصُّ  صحَّ   الصورة  ممن  فيها  الثالثة  األبعاد  فرض  ،  طلقاً ة 

سم للج  رسامً   ، فام جعلتموهيستلزم صدق األعمِّ   وصدق األخصِّ 

 تدخل فيه اهليوٰىل.

الثالوج يصحُّ اه  الوهم  ولذلك  األبعفرض    ين:  فيه،  الثالثة  اد 

 الوهم ليس بجسم.  نَّ أ مع  اليمي� تع ة جسامً ليَّ يُّ ٰى األبعاد التخسمّ تُ 

والقابليَّ  اإلمكان  الثالث:  تقدَّ الوجه  كام  ذهنيَّ ة  أوصاف  ال م  ة 

ام جيوز  فإنَّ جاز    ة إنْ يَّ مور العدمق هلا يف اخلارج، والتعريف باألُ حتقُّ 

حتتاج بالرضورة    ة فحينئذٍ بركَّ  مل تكن مامَّ ـ ا لهنَّ طة، ألمور البسيلألُ 

بلوا   أنْ   إىلٰ  أمَّ تعرف  اجلزمها،  فإنَّ ا  المركَّ   هسم  حتت   ندراجهب، 

املادَّ  من  أو  فصل،  فله  اجلوهر  ذاتيَّ جنس  فله  والصورة  ات، ة 

 فتعريفه هبا أوٰىل. 

ه تعريف لليشء بام هو  فاسد، ألنَّ الوجه الرابع: هذا التعريف  

من    واحدٍ   قل يعلم يف كلِّ عا  كلَّ   فإنَّ ]]  ٥٠٢/[[ص    ، منهأخفٰى 

املشاهدا حجامً ألجسام  كونه  غريمهإىلٰ   زاً حيِّ توم  ة  األلفاظ،   من  ا 

والزاوية والتقاطع  األبعاد  من  ذكرتم  ما  بباله  خيطر   مطلقاً   وال 

الغامضة التي مور  ن األُ مثل هذه األشياء م  عن القائمة، فإنَّ   فضالً 

 . واصُّ خل ادركها إالَّ ال يُ 

اخلامس: كذا،    :قلناإذا    الوجه  يكون  ما  كان   فإنْ اجلسم 

أنَّ املقص اجلسم  من  املراد    ود  مللفظ  أنَّ عرَ يُ   كذا  منه  اجلسم   ف 

ال تفسري  إٰىل  يرجع  وحاصله  كذلك،  هو  هل  وإنْ املشاهد   لفظ. 

أنَّ  وفة هبذه الصفة، شاهدة موص احلقيقة املشار إليها بامل  كان املراد 

 الدعوٰى ال يمكن وألنَّ  دليل.يف إثباهتا من  بدَّ  وٰى الكان ذلك دع

تصوُّ إالَّ  بعد  علي  املحكوم  فق ر  اجلسه،  ماولنا:  فرض    م  يمكن 

ر  فلو استفدنا تصوُّ   ،ر اجلسمف عٰىل تصوُّ األبعاد الثالثة فيه متوقِّ 

 اجلسم منه، دار.

يقال: اجلسم متصوَّ  بالبدهيةال  جت  ر  ذاتيَّ لكن ال  اته، وهذا  تمع 

 ر.امل التصوُّ كيفيد التعريف 

 ر.التصوُّ  م ال يفيد كاملهذا التعريف رسقول: ا نألنَّ 

اجلسالوج السادس:  عباه  عنم  والصورة،   رة  اهليوٰىل  جمموع 

الذي له    نَّ ة األبعاد، أل يكون للصورة مدخل يف قابليَّ   وال جيوز أنْ 

حقيقتها   الصورة فإنَّ   ا، وأمَّ ق به اإلمكان هو اهليوىلٰ القبول ويتحقَّ 

يتحقَّ   اجلزءهي:   احلص الذي  به  واق  فإذ ول  الصورة  لوجود.  ن 

أنْ يستحي جزءاً   ل  حيث  تكون  من  القابل  قابل.  من  فإذن   هو 

ة يقال: قابليَّ   القابل لألبعاد الثالثة هو اهليوٰىل. غاية ما يف الباب أنْ 

قابليَّ اهليوٰىل لألبعاد تتوقَّ  أوَّ سميَّ تها للصورة اجلف عٰىل  ، ولكن الً ة 

 ة. صورة مدخل يف القابليَّ لكون لي ذلك ال يقتيض أنْ 

 برشط أنْ   بني اعتبار اهليوىلٰ : فرق  نقول   اولكنَّ]]  ٥٠٣[ص  [/

جت فيها  واجلسميَّ سميَّ كون  اهليوٰىل  جمموع  وبني  فإنَّ ة  اهليوٰىل    ة، 

أنْ  جسميَّ   برشط  معها  وأمَّ ة  تكون  اهليوٰىل  هيوٰىل،  جمموع  ا 

اجلسم،واجلسميَّ  فهو  ل  ة  اهليوٰىل  والقابل  جمموع  ليس  ألبعاد 

تقدَّ ر والصو ملا  أنَّ م  ة  ال  من  للجسميَّ مده  يفخل  بل  القابليَّ   ة  ة، 

االق حصول  برشط  اهليوٰىل  فيهجلسميَّ ابل  القابل ة  كان  وإذا  ا. 

اجلسميَّ  حصول  برشط  اهليوٰىل  بل  اجلسم  ليس  لألبعاد  ة القريب 

احلدُّ  متناوالً   كان  ليس  للهيوىلٰ   املذكور  بل  برشط للجسم،   

 .وصخمص

جزلَ عِ جُ   فإنْ  الصورة  رشطاً الق  نم  ءاً ت  ال  املكو ل  ابل  ة  ادَّ ن 

كالمهمقا ناقض  مبدأً   أنَّ :  بلة،  ليس  واإلمكان، للقبول    الصورة 

  املعقول من اهليوٰىل ليس إالَّ   بل هي مبدأ للحصول والفعل. وألنَّ 

جوهر  أنَّ  فإنْ ه  تتميَّ   قابل،  مل  كذلك  الصورة  عجعلنا  اهليوٰىل  ن  ز 

 الصورة.

ا  وحينئذٍ  عن  اعتذارهم  بأنَّ ألوَّ ا لوجه  يبطل  لييوىلٰ اهل  ل:  س   

ا فيها   هذه  قبول  اجلسميَّ باحلقيقة  قبول  فيها  بل  وبعد ة،  ألبعاد، 

باحلقيقة  اجلسميَّ حصول   األبعاد  فقبول  األبعاد،  قبول  حيصل  ة 

 للجسم ال للهيوٰىل. 

يمكن   ه الذيأنَّ صل باملتَّ   ل حدَّ م األوَّ املعلِّ   عتذروا عنه بأنَّ ثّم ا

ه القابل بأنَّ ه  مَس رَ مشرتك. و   عٰىل حدٍّ ٰى ق تتالض فيه أجزاء  فرَ تُ   أنْ 

وحدُّ النقس متناهية.  غري  بأطِ الرَّ   امات  القابنَّ ب  لألشكال ه  ل 

 بسهولة. 

إنَّ  ينقض   أحداً   ثّم  أنَّ   مل  باعتبار  باهليوٰىل  يمكن  الذ  احلدود  ي 

منه األجزاء  فرض  والقابل    فيه  اهليوٰىل،    لالنقسامات هو 

 واألشكال هو اهليوٰىل. 
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نظر،  ]  ]٥٠٤ص  [[/ ملنَّ إفوفيه  يشء ليشء   نمنع  ا  قبول  من 

لة للجسم واجلسم الصورة قاب كانت اهليوٰىل يف هذه امَّ ـ، بل للقاً مط

بأنَّ  وأنَّ إ  قابل، حكمنا  بالعرض  إٰىل اجلسم  القبول  باسناد  لذات  ه 

 للهيوٰىل.

بأنَّ  الثاين:  يصحُّ   وعن  ما  األبعا  املراد  يف  فرض  فيه  الثالثة  د 

 وهم.ل ايف اخلارج ال

ا بأنَّ وعن  وإنْ اجل  لثالث:  من  تركَّ   سم  والفصل ب  اجلنس 

املادَّ  ومن  والص باعتبار  باعتباة  إالَّ ورة  أنَّ ر،  ل  بحقائق  امَّ ـا  نشعر  مل   

املقوِّ  ولوازتلك  بآثاره  اجلسم  عرفنا  األشياء  مات  من  كغريه  مه، 

بامهيَّ  نشعر  ال  فإنَّ التي  نُ تها،  كاملتَّ فعرِّ ا  بلوازمها،  وها    رطوبة الصل 

اجلسم  نَّ إليس بجنس و  اجلوهر قول إنَّ ٰىل عا، فكذا هنا. ووغريمه

مركَّ  ليس  املادَّ   باً البسيط  بغري  من  تعريفه  يمكن  ال  والصورة،  ة 

 اللوازم.

 : ماتهيف مقوِّ  :البحث الثاين]] ٥٠٥[[ص /

 ؟ نفسه أم الب يف اجلسم هل هو مركَّ   اختلف الناس يف أنَّ 

بعضهم  إنَّ فقال  بسي:  نفط  ه  غري  سيف  البتَّ مركَّ ه  م  ةب  ن  ال 

األفر القسماجلواهر  يقبل  بل  والصورة،  اهليوٰىل  من  وال  إٰىل اد  ة 

 اء ليست موجودة فيه بالفعل بل حتدث بعد القسمة.أجز

  اختلفوا.ب، ثمّ ه مركَّ وقال آخرون: إنَّ 

إنَّ  قال:  من  مركَّ فمنهم  تركيباً ه  وهمااري� مقد  ب  القائلون    . 

ابرتكُّ  من  األجلوابه  مقدا  فرادهر  يزيد  بزيرالتي  وينقص ه  ادهتا 

برتكُّ ب وكالقائلني  فإنَّ نقصاهنا،  اخلطوط  من  ذهب  به  إٰىل   بعضهم 

متناهية   غري  أو  متناهية  األفراد  األجزاء  تلك  كانت  سواء  ذلك، 

 م من الرأيني.دَّ عٰىل ما تق

إنَّ  قال:  من  مركَّ ومنهم  هبه  ال  االعتباب  إٰىل  ذا  افرتقوا  وقد  ر، 

 :رقتنيف

 ن األعراض. ب مركَّ ه مقالوا: إنَّ  مهااإحد

 ورة.ة والصب من املادَّ ه مركَّ الثانية قالوا: إنَّ و

األُ أمَّ ]]  ٥٠٦[[ص  / الفرقة  عمرو  ا  بن  رضار  فهم:  وٰىل 

والنجَّ  الفرد  فوحفص  أنَّ   مهنَّ إار.  إٰىل  اللون  ذهبوا  اجتامع  عند   :

واحلرار  والربودةوالطعم  األعر   ة  من  شاكلها  البوما   اقية،اض 

 ، كاألكوان وشبهها.غري الباقيةاض العرصل اجلسم دون األحي

إمَّ  أنْ وهؤالء  حتيُّ   ا  مجيعلوا  اجلسم  هذه    وقوفاً ز  اجتامع  عٰىل 

نُ األُ  ال  فنقول:  التحيُّ ثبِ مور،  إالَّ ت  ذلك  من  يشء  يف  عند  ز   

أو نُ  جتامع كام  زة قبل االت آحاد هذه األعراض متحيِّ ثبِ االنضامم، 

 االجتامع. دزة عنها متحيِّ تثبِ نُ 

النجَّ زحتيُّ   إىلٰ   ذهبوا  فإنْ  يقوله  ما  عٰىل  االجتامع،  قبل  ار،  ها 

من منع  األجن  حيث  مركَّ قلب  اجلسم  وجعل  املعاين   باً اس  من 

وغريها، احلركات  دون  عنده  فذلك  ]]  ٥٠٧/[[ص    الباقية 

ألنَّ  حقِّ   باطل،  أنْ   من  األعراض  و  ختالف  هذه    أنْ األجسام 

بعض بعضاً خيالف  ولو  ها  التحقفاتَّ ،  يف  لتامثلتيُّ ت  وألز    نَّ . 

ماهيَّ املتحيِّ  يف  متساوية  التحيُّ زات  بألوة  ومتباينة  وروائز  حها اهنا 

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

هل وألنَّ مغايرة  الصفات.  يُ   ذه  ال  األعراض  حتيُّ عقَ هذه  زها ل 

 ها.بغري  قائمةل إالَّ عقَ وال تُ بانفرادها 

بتحيُّ ق   إنْ و عنالوا  ُجي االد  زها  ما  عٰىل  الفرد  وِّ جتامع  حفص  زه 

فبا اجلنس،  قلب  من  ألنَّ ورضار  أنْ   هطل،  جاز  هذه    لو  جتتمع 

متحيِّ  فتصري  أنْ األعراض  بعد  ذواهت  زة  وتنقلب  كذلك  تكن  ا، مل 

إذا اجتمعت أنْ    ت كان  ا، وإنْ زهتزول بتحيُّ   جاز يف هذه األجسام 

متحيِّ  قبل  بأنْ من  أ تنقل  زة  وألنَّ اعيب  إذاحيِّ املت  هنا.  كان    ز 

الوجود برشط  عليه  هي  ملا  له  الذات  رجوع  ،استحقاق  ه  فيجب 

إنَّ   جزء، ألنَّ   إٰىل كلِّ  إٰىل اآلحاد دون احلمل، صفة الذات  ام ترجع 

 هذه الصفة عٰىل االنضامم؟  ف حصولفكيف توقَّ 

ا باالجتامع  أرادو  ، إنْ )عت صار جسامً إذا اجتم(قوهلم:    وأيضاً 

ز  م حتيُّ يتقدَّ   ز، فيجب أنْ يف املتحيِّ   تصحُّ ام  ا إنَّ ة، فباطل، ألهنَّ رجاوملا

حتَّ  األعراض  ُحي هذه  أنْ   كمٰى  ال  باملجاورة  التجاور  عَ ُجت   عليها  ل 

ز، واحد متحيِّ   حلوهلا يف حملٍّ   أرادوا باالجتامع  زها. وإنْ لتحيُّ   سبباً 

ز  املتحيِّ    أنَّ ، عىلٰ زللتحيُّ   سبباً   يصري  أنْ   يصحُّ ال    احللول  ومعلوم أنَّ 

أرادوا بذلك حلول بعض األعراض يف    لول. وإنْ ه احليمتنع علي

ز، بعد ثبوت التحيُّ   ام يصحُّ إنَّ   ها حمال� كون بعض  بعض، فباطل، ألنَّ 

حتيُّ  يقف  ففكيف  غريه  حلول  عٰىل  فإنَّ زه  تعلُّ يه؟  يقتيض  كلِّ ه    ق 

 . بهواحد من األمرين بصاح

كان املراد   ، إنْ لمعقو  مذهب غري   هذا(قني:  ملحقِّ ا  قال أفضل

د  كان املرا  ا إنْ . وأمَّ ب منها اجلسم أعراضاً زاء التي يرتكَّ األج  هبذه

واهر خمتلفة يلتئم منها اجلسم، تكون األجسام متشاركة يف ا جأهنَّ 

ا أهنَّ ]]  ٥٠٨/[[ص    عىلٰ   هذه األجزاء ال يدلُّ   ز، وتباينها يفالتحيُّ 

 .)جسمز صفة للتحيُّ ال لجسم، ألنَّ لت بأجزاء  ليس

الطعوم وغريها من األعراض التي   بأنَّ   حوام رصَّ هنَّ أ وفيه نظر، ب 
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أعراضاً عدُّ  ج  وها  فلزم ال  املحال واهر،  أوَّ   -   هم  ذكره    ،-   ًال الذي 

ألنَّ  الدور،  اجلسم  وثبوت  إٰىل  مفتقر  من   العرض  فاملجموع 

 ه.جزئر إٰىل سم مفتقاألعراض أوٰىل باالفتقار، واجل

الوأمَّ  الثانية،  ا  أنَّ فإهنَّ فرقة  إٰىل  ذهبوا  ماجل  م  من ؤلَّ سم  ف 

اجلسميَّ  الصورة  ومن  القابل  اجلوهر  وهي  وهي   ة،اهليوٰىل، 

وجمموع   ة يف حملٍّ ة حالَّ اجلسميَّ   صال واالمتداد، عٰىل معنٰى أنَّ االتِّ 

 هو اجلسم. واملحلِّ  ذلك احلالِّ 

ا]]  ٥٠٩[[ص  / حُ   :لثالثالبحث  امل  جَج يف  ة  ادَّ مثبتي 

 :وفسخها

وغريرئيال  احتجَّ  املادَّ س  إثبات  عٰىل  وتره  منها كُّ ة  اجلسم  ب 

 : بوجوه]]  ٥١٠/[[ص  ومن الصورة

صل  اجلسم البسيط واحد يف نفسه متَّ  أنَّ  ل: قد ثبتالوجه األوَّ 

أنَّ   شكَّ   د فيه وال انفصال بالفعل، والال تعدُّ   ه قابل لالنفصاليف 

  مّ ث  ،-  صالً يكون متَّ   من شأنه أنْ   صال عامَّ التِّ االنفصال عدم ا و  -

يكون هو    ا أنْ قابل، فالقابل لالنفصال إمَّ   له من  حادث فال بدَّ   كلُّ 

غ  ،صالاالتِّ  واألوَّ أو  ألنَّ ريه.  باطل،  أنْ   ل  جيب  لليشء    القابل 

مع بقاؤه  امتنع  لو  إذ  املقبول،  مع  منافياً يبقٰى  كان  وضد�   ه  ال    اله 

واال  ابالً ق  شكَّ   صالتِّ له،  يُ نَّ أ   ال  اعدَ ه  حالة  يالنفصال  م  قٰى  بوال 

قلمعه، ألنَّ  قد  إا  فإذن احلقُّ نَّ نا:   ه عدمه، واليشء ال جيامع عدمه. 

يف    صال، وال شكَّ آخر غري االتِّ   لقابل شيئاً يكون ا   أنْ   الثاين، وهو

حاصلة  قوَّ   أنَّ  االنفصال  قبول  فجامعة ة  االنفصال    قبل 

ال  صال،لالتِّ ]]  ٥١١ [[ص/ حقوَّ فتلك  االتِّ املة  غري   صالها 

فهنواالنفصال االتِّ ا،  غري  آخر  يشء  وك  يقبلهام صال  االنفصال 

جوده ثّم يصري  صال حال وة يقبل االتِّ ، وذلك اليشء هو املادَّ معاً 

 ة).لالنفصال بعد ذلك، (وهو املادَّ  قابالً 

 :واالعرتاض من وجوه

أنَّ سلِّ ل: ال نُ األوَّ  النه، بط  متقدَّ   فسه، وقدجلسم واحد يف نا  م 

قاالهتم كام  ٰىل موذيمقراطيس وبرهنوا ع  اجلزء  يه مثبتوكام ذهب إل

يُ م. واالتِّ تقدَّ  إنْ ثبِ صال الذي  بمعنٰى   تونه  التامسِّ كان  وااللتصاق    

أمراً   م، وهو ينايف الوحدة، وإنْ فهو مسلَّ  آخر، فذلك ال    عنيتم به 

أحديع بني  ،رفه  املتعارف  إنَّ إذ  الناس  االتِّ   ام  بصاهو   املعنٰى ل 

 اإلضايف.

ه قابل  م أنَّ سلِّ  نُ لكن الصل،  جلسم البسيط متَّ ا  أنَّ منا  ثاين: سلَّ ال

أنْ   مَ ـولِ   لالنفصال. جيوز  يكون    ال  القابل  وإنَّ   له،  قابالً ال  ام 

باحلسِّ  املشاهدة  غري  الصغار  إليه  األجسام  ذهب  كام   ،

 لدليل. يسقط أصل ا س؟ وحينئذٍ ذيمقراطي

نُ   الثالث: أنَّ سلِّ ال  أنْ القابل    م  فإنَّ جي  جيب  املقبول،    كلَّ   امع 

ق  اجتامعهام يف الوجود، ابل لممكن عٰىل اإلطالق  يمكن  عدمه وال 

 نفصال.صال لالتِّ فكذا نقول يف قبول اال

قوَّ  وإالَّ الرابع:  األعيان،  يف  ثابتة  ليست  االنفصال  هلا  ة  لكان   

 حمال.  خرٰى ويتسلسل، وهوأُ   ةقوَّ 

يُ االتِّ   اخلامس: به كو صال قد  حال يقبل األبعاد  ن اجلسم براد 

ه]]  ٥١٢/[[ص    ة،ثالثال اجلوذلك  يُ سميَّ و  وقد  به وجود  ة،  راد 

ا اجلسم   أنَّ (واكم:  فدع  .لكمِّ األبعاد الثالثة وهو عرض من باب 

فهو كاذب،    ل، عنيتم به املعنٰى األوَّ   إنْ  )صاليرد عليه ما يزيل االتِّ 

بقٰى عند زوال ت  أنْ   ا يستحيلممَّ  ذات اجلسم وأنَّ يدفعه،  احلسَّ   ألنَّ 

عٰىل    منه كون املقدار زائداً الزم  أردتم به الثاين، فال  . وإنْ اجلسمية

مسلَّ  وذلك  كيفاجلسم،  ولكن  منه    م،  يف    أنْ يلزم  اجلسم  يكون 

 من أمرين؟ باً حقيقته مركَّ 

والطارئ   ،حدةلزائل هو الوا  : يقال  ال جيوز أنْ   مَ ـالسادس: لِ 

 سم؟ ائامن باجلا عرضان ق ومه ،دو التعدُّ ه

الق قبل  اجلسم  يقال:  كال  واحداً اسمة  هويَّ   ن  ة  خمصوصة  وله 

ردت  ة، فإذا وباعتبارها امتاز عن سائر األفراد املشاركة له يف املاهيَّ 

بقاء تلك اهلويَّ  امتنع  عُ القسمة عليه  وإذا  فقد  ت تلك اهلويَّ مَ دِ ة،  ة 

اجلمَ دِ عُ  تلك  ألنَّ سميَّ ت  املعنيَّ   ة،  يصريإنَّ   اجلسم  هو  ام  هو   ال 

وإالَّ بامهيَّ  غته  هو  كان  بمشخَّ بريه،    و  وظاهل  أنَّ صاته،  ورود    ر 

اجلسميَّ  تلك  لزوال  سبب  عليه  جسمني  القسمة  وحلدوث  ة 

 ة. ة مادَّ ة، فللجسميَّ حادث وزائل فله مادَّ  رين، وكلُّ آخ

نُ ألنَّ  ال  نقول:  غريسلِّ ا  يشء  عدم  الم  والتشخُّ   وال  صوحدة   ،

ع من  اجلسميَّ يلزم  عدم  واملشخَّ ةدمهام  إنَّ .  مشخَّ صات  هي  صة ام 

 ة.لعارض للامهيَّ ص ا خُّ ، وإذا زالت زال التشااهتيَّ بامه

املادَّ   وأيضاً  يف  وارد  اإلشكال  نفسهذا  ألهنَّ ة  قسمة  ها،  قبل  ا 

إنْ  كثرية  اجلسم  كلِّ   فحينئذٍ   ،كانت  بحسب  االنقسامات   تكون 

يفاملمكن مواة  اجلسم  متميِّ   حاصلة  موادٌّ زد  فيه  فتكون  نة متباي  ة، 

]]  ٥١٣ /[[ص  يف كلِّ   ةحلاصلالصورة ا  اهية، ومعلوم أنَّ غري متن

م خرٰى، فيكون اجلسة األُ منها غري الصورة احلاصلة يف املادَّ واحد  

ة. وإذا امتنع  من أجزاء غري متناهية، وهو يرفع أصل احلجَّ   باً مركَّ 

و كانت  ااحدة  كثرهتا  كون  واحداً عند  فلجلسم  تعدَّ امَّ ،  تعدَّ     دت د 
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بانقساموانقس وإالَّ مت  املتعه،  الصور  كانت  مادَّ حالَّ   دةدِّ   يف  ة  ة 

 ذلك حمال. دة، وواح

 ة واحدة.فالستحالة اجتامع املثلني يف مادَّ  ،الً ا أوَّ أمَّ 

ه تكون هناك ذات واحدة موصوفة بصفتني ال فألنَّ   ،ا ثانياً وأمَّ 

 متباينان.اك جسامن ون هنه يكأنَّ 

انقسمت،املادَّ فإذن   قد  مادَّ افتقارها    فيلزم  ة  أُ إٰىل  خرٰى  ة 

ومعويتسلسل حاصل  .  فاملقصود  ألنَّ تسليمه  هناك ،  بقيت  لو  ه 

دمها عٰىل   يكن توارمادة واحدة حالتي الوحدة والكثرة للجسم مل

سبباً  احلجَّ   اليشء  وبطلت  اليشء،  وإنْ لعدم  يبَق   ة.  أصالً   مل    يشء 

اسد للكائن الفال تكون    ة، ويلزم أنْ مادَّ   ة فتكون هلاادَّ عدم امل  لزم

 قسيم إعداماً ن التة. ويستلزم كواحلجَّ   لل أصبطِ ة باقية، وهو يُ مادَّ 

نقول:يَّ بالكلّ  أو  أنْ   ة.  االتِّ   جيوز  ويكون  عصال  رضني  االنفصال 

 متعاقبني عٰىل يشء هو موضوع هلام، وهو اجلسم.

ليشء جيب  كذلك لكان ذلك ا كان  لو  ( قني:  قال أفضل املحقِّ 

يف  أنْ  م يكون  ذاته غري  أنْ منفصل حتَّ صل وال  تَّ   يمكن  يكون    ٰى 

واالنفصالالتِّ   اً موضوع فه صال  ذاته  ل،  حيث  من  يكون  ال  و 

تُ  فالفرَ بحيث  الثالثة  األبعاد  فيه  جسامً ض  يكون  هو  البتَّ     بل  ة، 

باملادَّ املسمَّ  بدَّ ٰى  وال  يشء    ة.  انضياف  متَّ من  بذا ما  إليه  تصل  ه 

يحتَّ  جسامً ٰى  اليش صري  فذلك  الصورة،  ،  هو  ه ء  و  واملجموع 

متَّ  نفسه  يف  هو  الذي  والذيو صل  اجلسم  لالنفصال،  ن  قابل 

املتَّ جيع عرضاً لون  أنَّ   صل  ينسون  اإلطالق  اجلسم    عٰىل  كون 

ن  صالً متَّ  مقوِّ يف  ذايت  أمر  يُ فسه  ال  واجلوهر  للجسم،  م  تقوَّ م 

 بالعرض. 

أنْ ني  وأيضاً ]]  ٥١٤[[ص  / أنَّ   بغي    ة الوحدة الشخصيَّ   تعلم 

يقوالتعدُّ  الذي  أيضاً د  للامدَّ   ابلها  يعرضان  إالَّ ال  صها  شخُّ تبعد    ة 

من ا الشُّ   لصورةاملستفاد  أحوال  املبنيَّ بَ ليوقف عٰىل  اتِّ ه  صاف ة عٰىل 

بالوحدة املادَّ  التعدُّ   ة  تعدُّ أو  كان  لو  كقوهلم:  اجلسميَّ د،  بعد د  ة 

وحمالنع  (مقتضياً   وحدهتا مادَّ إ  وجاً دامها  يف  ٰىل  توجد  احلالتني  ة 

تعدُّ  امللكان  بسببادَّ د  مقتضي   ة  وحدهتا  بعد  عدام نال  اً االنفصال 

األُ املادَّ  و)وىلٰ ة  مادَّ   حموجاً   أُ إٰىل  (و)  ة  ألنَّ يخرٰى  ة املادَّ   تسلسل، 

تعدُّ وجودة يف اامل  د، (بلحلالتني غري موصوفة بنفسها بوحدة وال 

 .)ورقب الص عند تعاصف هبامام تتَّ إنَّ 

  صالً ه ال يكون متَّ يشء يف ذاتذلك ال  م أنَّ سلِّ ا ال نُ وفيه نظر، ألنَّ 

صال واالنفصال أمران  التِّ وكيف ال يكون كذلك وا ،صالً وال منف

اتِّ   مغايران جيب  نعم  لكصافها  للحقيقة؟  ال  بأحدمها  ذلك  ن 

 .يوجب كون أحدمها جزءاً 

من  ( قوله:   يكون  بحيث  ال  ذاته  فيهفرَ تُ حيث  عاد  األب  ض 

 .)الثالثة

أنَّ   إنْ   قلنا: بذلك  حيأردت  من  يقته  ذاته  فرض  ث  عدم  يض 

حيث ذاته ال يقتيض ه من  أردت أنَّ   ممنوع، وإنْ   ، فهواألبعاد الثالثة

مسلَّ  فهو  الثالثة،  األبعاد  إنَّ م، ألنَّ فرض  يه  بواسطة  ام  ذلك  قتيض 

 صال.االتِّ 

 .)فال يكون جسامً (قوله: 

اجلسم ما ذكرت، عٰىل   حدُّ ه ليس  فألنَّ   ،الً أوَّ   ام. أمَّ سلِّ قلنا: ال نُ 

وتقدَّ   ما ثانياً أمَّ م.  فُ اليس    اجلسم  فألنَّ   ، ا  األبع  َض رِ لذي  اد فيه 

 ض فيه. فرَ تُ  ثالثة بالفعل، بل الذي يمكن أنْ ال

  ماً املعنٰى املتعارف منه، منعنا كونه مقوِّ ريد به  أُ   صال، إنْ واالتِّ 

 ضايف.باملعنٰى اإل ماً وِّ قل اجلسم متعقَ ه ال يُ م، فإنَّ للجس

الوحدوأمَّ ]]  ٥١٥[[ص  / والتعدُّ ا  املادَّ دة  فقبول  ة ال يوجد  ، 

حدٍّ م  الَّ إ فهي  ع  منهام،  متأخِّ إمَّ   ما  فإذا  ا  هلام،  مقارنة  أو  عنهام  رة 

  ة، ألنَّ مها عٰىل املادَّ ة وجب تقدُّ للامدَّ   ة فيهاملَّ كانت الصورة هي الع

عٰىل  ملتقدِّ ا وعىلٰ املتقدِّ م  متقدِّ   م  وكذااملع  وحدة    م.  يف  البحث 

وتعدُّ  ادها  الصورة  كانت  علَّ ملادَّ إذا  تقة  لزم  فيهام  عٰىل    مهادُّ ة 

 ور املحال.  الدالصورة، وهذا عني

م  كم استدللتإنَّ (واعرتض الشيخ عٰىل نفسه، فقال ما تقريره:  

يف بالفعل  واالنفصال  االنفكاك  وجود  األجسام   بإمكان  بعض 

مقارناً ع كونه  يقل  ٰىل  ال  وذلك  مجيع  قابل،  كون  وجوب  تيض 

مقارنة   فإاألجسام  الفكَّ   نَّ للقابل،  يقبل  ال  ما  صيل، فوالت  منها 

من وغريه  وإنْ األج  كالفلك  الصغرية  الصلبة  قابالً   سام  له    كان 

 .)بحسب الوهم

أج بأنَّ ثّم  اجلسميَّ ا  اب  الصورة  هو  الذي  اجلسامين    ة المتداد 

بذااملتَّ  تبقصلة  ال  التي  هويَّ هتا  االمتداٰى  وجود  ديَّ تها  عند  ة 

و اخلارج  يف  ال  الوهاالنفصال  يف  فحصل ال  نوعي،  واحد  أمر  م 

بلُّ التخ اخلارجيَّ ألُ اف  دون  مور  املنوَّ الفصوة  األمر  ل  وطبيعة  عة، 

 احلاجة إليه.ن القابل والنوعي ال ختتلف يف االستغناء ع

عُ  أ   يف  َف رِ وإذا  إ  -  حواهلابعض  االنوهو  فصال مكان طريان 

م فيه، احتياجها إٰىل ما تقو  -  وجودها مع االنفصالوامتناع  عليها  

حمتاج  أنَّ   َف رِ عُ  الطبيعة  إىلٰ تلك  (و  ة  كانت،  حيث  لو  القابل 
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نت) طبيعتها مستغنية عن القابل لكانت مستغنية حيث كانت. كا

 ،الضحكليشء ك  كاحليوان الذي يكون مقتضياً   الف اجلنس،بخ

عند كحتصُّ   وهو  بفصل  وال  له  مقالناطق،  سائر  تضياً يكون   يف 

 الصور له.]] ٥١٦[[ص /

هأمَّ  فطبيعا  نوعيَّ اهنا  االمتداد  حمصَّ ة  ختة  مور  األُ بتلف  لة 

فإاخلارجيَّ  األحوال اقت  نْ ة،  مجيع  ويف  اخلارجات  مجيع  مع  ضت 

احليوانيَّ  ابخالف  طبية  هي  جنسيَّ لتي  حمصَّ عة  غري  ال ة  وهي    لة 

أنْ  لت إذا حتصَّ   لة، ثمّ هي غري حمصَّ   من حيث   يض شيئاً تقت  يمكن 

 اقتضت شيئاً  ل، فإنْ صَّ بيشء انضاف إليها ودخل يف وجودها املح

ا مع غريه ال  هنَّ ه، ألعنها مل تقتضه مع غري  خلارجمع ذلك اليشء ا

 . ل بعينهتكون ذلك املحصَّ 

ة  يعة اجلسميَّ الطب(عليه املنع من كون    رينملتأخِّ وأورد أفضل ا

تها غري  ماهيَّ   ألنَّ   )، قيقةلف باحللة ال ختتاحدة حمصَّ ة وطبيعة نوعيَّ 

يف   واالشرتاك  األبعمعلومة،  يف قبول  االشرتاك  يقتيض  ال  اد 

وألنَّ الزومامل بحلو  ت.  بعضاحلكم  حملٍّ اجلسميَّ   ل  يف  ال    ات 

 .تهيقتيض وجوب احللول، بل يقتيض صحَّ 

لذي وناقض بالوجود ا البعض اآلخر،  فيه  ال حيلَّ  ن أنْ فإذن يمك 

  . ة، ويف املمكن ال يقتيض ذلك ن املاهيَّ ده ع جترُّ   يقتيض يف الواجب 

أفضل بأنَّ قنياملحقِّ   وأجاب  القا    إٰىل  إنَّ االحتياج  يقتضيه  بل  ام 

حياالمتداد   متَّ من  كونه  قابالً   صالً ث  صل  واملتَّ   ،لالنفصال  بذاته 

ال فبذاته  ينفصل،  معلوم    القدر  ومقتهذا  للحكم   ضٍ ومشرتك 

 ا ال نعلمه.ممَّ  ما عداه إىلٰ  ة، فال حاجة بهوفيه كفاي

لول ال   وجوب احلوالطبيعة املذكورة تقتيض]]  ٥١٧[[ص  /

لعد املحتمل  احلاإلمكان  الم  من  ليس  والوجود  ع  لطبائول. 

 .ء بيانهة عٰىل ما سيجية والنوعيَّ اجلنسيَّ 

فإنَّ  نظر،  ا  وفيه  االقبول  إٰىل  مملاهيَّ لراجع  غري  ملقارنة   ضٍ قتة 

ة اإلمكان االستعدادي، وهو ممنوع دَّ يض مقارنة املاام يقتة، وإنَّ ادَّ امل

بعض   يف  فالثبوت  بدَّ األجسام،  التوصُّ   ال  بالتساومن  يف ل  ي 

 ة.بيعة اجلسميَّ ط

الطواقتضا ألنَّ ء  ممنوع،  الوجوب  املادَّ   بيعة  لثبوت  ة  املقتيض 

االفت العقيلهو  غريكاك  وهو  الوجود،    ،  من   وإنْ واجب  يكن  مل 

اجلنسيَّ  والطبائع  لكنَّالنوعيَّ ة  كيلِّ ة  بعض    ،ه  يف  لذاته  اقتٰىض  وقد 

الباقي  املوارد شيئاً   أيضاً   َض واعُرتِ   الصورة ذلك.، فجاز يف  دون 

 .ب ذيمقراطيس، وقد سبقهبمذ

اجلسميَّ الو الثاين:  ممَّ جه  يصحُّ ة  وكلُّ   ا  العدم،  كان   عليها    ما 

فله   اأمَّ   ة.ادَّ مكذلك  االتِّ لصغرٰى، فألهنَّ ا  وعند صاا عبارة عن  ل، 

يُ  ف ة جسامنيَّ قوَّ   كلَّ   وألنَّ م.  عدَ االنفصال  تقوٰى عٰىل  هنَّ إة،  بقاء ا ال 

  ، فألنَّ كربٰى ا الوأمَّ  يها العدم.لجيب عا ة ممَّ . فإذن اجلسميَّ تناهٍ غري م

ت قبل  ة كانلطارئة الزائلة كانت قبل زواهلا ممكنة الزوال وااجلسميَّ 

احلدوحدو ممكنة  فقوَّ ثها  وق ث،  حدوثها  تستدعي  وَّ ة  فسادها  ة 

وليحمال�  اجلسميَّ ،  تلك  هو  ذلك  معه  حملَّ   ة، ألنَّ س  يبقٰى  ، اليشء 

ة موجودة يف  القوَّ   ك، فتلتوجد عند عدمها  ال يمكن أنْ   ةواجلسميَّ 

 صال.عند وجود االتِّ  موجوداً كان  يشء

الشكُّ  يزول  فناال  بأنَّ   وهبذا  عدم  املحال  فصال  إٰىل  ،  لِّ يفتقر 

عألنَّ  عبارة  لقوَّ ه  مقارن  عدم  القوَّ ن  وتلك  وجود،  تستغني    ة ة  ال 

 احلقيقة. ة هي األوٰىل يف. وهذه احلجَّ عن املحلِّ 

بيَّ ]]  ٥١٨[[ص  / قد  القوَّ   انَّواالعرتاض  وجود  ة  امتناع 

ة   مادَّ ىلٰ ة إ لزم التسلسل، وافتقرت املادَّ كان يف األعيان، وإالَّ واإلم

ألهنَّ خأُ  ممكرٰى  بأنَّ ا  والفرق  املاهيَّ اإل  نة.  إٰىل  الراجع  غري مكان  ة 

البادادي، ضعيف، ألنَّ االستع ما يف  أقٰىص  احلقيقة  أنَّ ه هو يف  ه  ب 

 يف أحد طرفيه.  راجحاً  ذَ ِخ أُ 

للحادث    وأيضاً  صفة  يُ والفااإلمكان  فكيف  قيامه عقَ سد،  ل 

 بغريمها؟

حاال�  احلادث  ه  وكون  فاملادَّ ذه  يف  إىلٰ رية  إمكانه  إمكان    جع 

احلقيقة إمكانان،   هنا يف  ة به فال استحالة، باطل، ألنَّ دَّ صاف املااتِّ 

والثاين:   احلادث،  إمكان  اتِّ أحدمها:  املادَّ إمكان  بل  صاف  به،  ة 

 ة.ملادَّ هو: إمكان حلوله يف ا ثالث وإمكان

فإنَّ   وأيضاً  عندكم،  بالفلك  دليلكم  السبب    يبطل  يف  جعل 

 لك.ل هنا كذعَ ُجي  ن أنْ فيض املفارق أمك دوامه دوام

الثالث مالوجه  جسم  هو  حيث  من  اجلسم  بالفعل، :  وجود 

ة، واليشء القوَّ فهو ب  -  ئت استعداد ش  أيَّ   -  ه مستعدٌّ ومن حيث إنَّ 

من   قوَّ   اجلهةالواحد  يقتيض  ال  ألنَّ فعالً و  ةً الواحدة  ال    ،  الواحد 

 جيب له  ه قابل الإنَّ   يثابل من حالق   الواحد، وألنَّ يصدر عنه إالَّ 

وم إنَّ القبول،  حيث  ا ن  اليشء  كان  فلو  األثر،  له  فاعل  لواحد ه 

إله لكان اليشء الوا  ليشء واحد وفاعالً   قابالً  ٰىل اليشء  حد نسبته 

لواحد نسبته إٰىل يشء اله لكان ال   د وفاعالً حء واليش  الواحد قابالً 

 حمال.  ، وهواليشء الواحد بالوجوب واإلمكان معاً 

 .ا عنه له الفعلوممَّ  ،ةا عنه له القوَّ ب ممَّ ن اجلسم مركَّ إذف
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 :وهواالعرتاض من وج

أنَّ األوَّ ]]  ٥١٩[[ص  / تركُّ ل:  يقتيض  ا  بسائط، ألهنَّ ال  ب كلِّ ه 

ا يمكن  ت ممَّ فة شئص  ا قابلة أليِّ أهنَّ   يف  موجودة بالفعل، وال شكَّ 

 هذا خلف.، باً فيكون البسيط مركَّ  ،حصوهلا هلا

نُ : الالثاين أ سلِّ   اتِّ نَّ م  يمتنع  الواحد بقوَّ صاف  ه  وفعل، اليشء  ة 

ة الصفة الثابتة له، وإذا هو وجوده وما هو بالقوَّ   ما هو بالفعل  ألنَّ 

اجل يتغايرت  كام  وهذا  تركيب.  فال  النفوس    هقولونهتان  يف 

ومستعدَّ فإهنَّ الناطقة،   بالفعل  موجودة  للتعقُّ ا  هلا ة  فتكون  الت 

  رأهيم.طل عىلٰ و با، وهموادٌّ 

املادَّ  موالثالث:  وإالَّ ة  بالفعل  نزاعجودة  فال  قابلة  وألهنَّ   .   ا 

ثّم هي صور، والقابل لليشء وجوده سابق عٰىل وجود املقبول،  لل

 خرٰى.ة أُ دَّ ا ماة لقبول الصور، فتكون هلعدَّ مست

إٰىل   ، نظراً ة أيضاً الناطقة موجودة بالفعل وبالقوَّ   النفسالرابع:  

 .ة هلالوم، وال مادَّ ا من العصوله هلكن حما يم

نُ  ال  أهنَّ سلِّ اخلامس:  مستعدَّ م  هي  حيث  من  بالقوَّ   ةا  ة،  تكون 

أو اتِّ ة هو ذلك اليشاملوصوف بالقوَّ   فإنَّ  أمَّ ء   اا هي فإهنَّ صافها به، 

 يها تركيب.كون فوجه، فال ي ل من كلِّ عبالف

نُ  ال  أنَّ سلِّ السادس:  ي   م  ال  قابالً الواحد  ، عاً م  عالً وفا   كون 

ش   ألنَّ  إٰىل  نسبتني  فإنَّ هنا  إٰىل   يئني،  القبول  نسبة  له  القابل 

ة ال من جهة الفعل بل من جهة القبول، والفاعل له نسب   املقبول 

القبو الفعل إىلٰ  املفعول ال من جهة  بل    وإذا م ل  الفعل،  ن جهة 

ة د وصفي الوجوب واإلمكان بالنسب النسب أمكن تعدُّ   دت دَّ تع 

  إليهام.

كون له نسبة واحدة  اجلهة الواحدة ال ت  لواحد مناليشء اعم  ن

 دة. لواحد، لكن اجلهات هنا متعدِّ بالوجوب واإلمكان إٰىل اليشء ا 

عل  فا بالة، وكوهنا من ذاهتا القوَّ ة هلاملادَّ :  قيل]]  ٥٢٠[[ص  /

الصورة، فام   املبسبب  بالقوَّ هو  لكوهنا  املبدأ لكوهنا بدأ  ليس هو  ة 

 المنا.  كفعل، وهو عنيبال

يقال: حد  ال  يف  حتتاج  املادَّ الصورة  إٰىل  تكون    ،ةوثها  فكيف 

 لوجودها؟  مبدأً 

 رة. ق اهليوٰىل بالصو ا نقول: سيأيت جوابه يف باب تعلُّ نَّ أل

بدَّ واالست ال  زائ  عداد  سبب  من  عىلٰ له  النفس  د  وهو   ،ذات 

وعال البد أنَّ   ئقه.ن  تعلُّ وسيأيت  لوال  بالبدن ه  النفس  ) (وإالَّ   ق 

أنْ المت أنْ   هلا  حيصل  نع  بعد  يك  كامل  فأمَّ مل  الصورة  ن.  كون  ا 

إٰىل املادَّ  إٰىل البدن، فذلك ة يف الوجود  حمتاجة  والنفس غري حمتاجة 

 بدليل آخر. ف عرَ ام يُ إنَّ 

ام  فإهنَّ   واحد  بة إٰىل أمرين أو أمرسبالن  ة والفعل سواء كاناوالقوَّ 

 رين.أمران يستدعيان مؤثِّ 

وكوهنا بالفعل   ة،ا من ذاهتا القوَّ هل ةاملادَّ ( ك:قول  نظر، فإنَّ وفيه 

أنَّ   إنْ   )،بسبب الصورة بذلك  إالَّ دَّ املا  عنيتم  ليست  القبول وال  ة   

 خمرج  ة، فهوالوجود للصورة خاصَّ   امة وإنَّ ذات هلا وال وجود البتَّ 

جزء املوجود    سم املوجود بالفعل، ألنَّ ن اجلم  هلا عن كوهنا جزءاً 

بالبا موجود  يُ   أيضاً و  بالرضورة.  فعللفعل  كيف  أنْ عقَ القبول    ل 

جوهراً  غني�   الً متأصِّ   يكون  الوجود  امل  ايف  واملادَّ عن  ة وضوع؟ 

ألهنَّ  جوهر،  يُ عندهم  اجلقسِّ م  إليهامون  أقسامه.   وهر  باقي  وإٰىل 

واملادَّ والقب  وألنَّ  إضافة  ليل  إضة  وألنَّ ست  عدمي  افة.   ،القبول 

 من الوجودي.  فال يكون جزءاً 

أ   إنْ و به  ذاتاً   نَّ عنيتم  متميِّ   وحقيقةً   هلا  بنفسها خمصوصة  زة 

ام توجد من الذوات، لكن إنَّ  غريها]] ٥٢١/[[ص  وحقيقتها عن 

الصورة، بواسطة  يوجد    بالفعل  علَّ كام  بواسطة  وكام املعلول    ته 

رشطه،    يوجد بوجود  وجوداً   وأنَّ املرشوط   قاً متحقِّ   اعيني�   هلا 

رجها  م، لكن ذلك ال ُخي سلَّ م  الصورة فهوا بصافهه عند اتِّ صف بيتَّ 

وإالَّ  بالفعل،  كوهنا  ععن  املعلوالت  مجيع  خلرجت  الوجود    ن 

 الفعيل.

ولكوهنا بالفعل صورهتا،   ة ذاهتاوَّ ه املبدأ لكوهنا بالق م أنَّ ومسلَّ 

ذلكلك فإنَّ   ن  لكم،  مفيد  بالقوَّ املبد  غري  املعلول  لكون  ذاته  أ  ة 

 فعل صورته. ولكونه بال

االنع  ونم إٰىل  ستافتقار  النفس  يف  ذات  عداد  عٰىل  زائد  سبب 

   المتنع أنْ لذاهتا قابلة، وإالَّ   النفس  النفس هو البدن وعالقته، فإنَّ 

الغقبَ تُ  بواسطة  فإنَّ ل  ليش  ري،  قابلة  تكن  مل  إذا  يمتالذات  أنْ نء    ع 

القبول هلا  ب  حيصل  ألنَّ له  األشياء،  من  ما  يشء    مقتٰىض   واسطة 

 لذات. بعدم ام إالَّ عدَ الذات ال يُ 

والفع خاصَّ والقبول  الفعل  هو  األثر  بل  أثرين  ليسا  أمَّ ل  ا  ة، 

  لزم التسلسل. ، وإالَّ القبول فال

الفلك حمال، فال يمكن   لفساد عىلٰ الكون وا  الوجه الرابع: أنَّ 

مقداره وشك  تغريَّ ي  أنْ  فاجلسميَّ له وصالفلك يف  ة ورته وموضعه، 

. نه ومقداره بعينهبعيالفلك    شكل ذلك   يلزمهاملعنيَّ التي للفلك ا

اجلسميَّ  مفهوم  ليس  اللزوم  هذا  وإالَّ فسبب  كلُّ ة،  لكان  جسم    
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اجلسميَّ  يف  بأرسها  األجسام  خلف.كذلك، الشرتاك  هذا    فإنْ   ة، 

فإمَّ مر زائد وراء اجلسميَّ كان أل أة،  يف    يكون ذلك األمر حاال�   نْ ا 

اجلسميَّ  اجلتلك  تلك  أو  حالَّ سميَّ ة،  ال  ة  ة  ملا  أو  حفيه،    اال� يكون 

 هلا.   حمال� ا والفيه

ألنَّ واألوَّ  باطل،  احلالُّ   ل  الزماً   إنْ   ذلك  ليس    لتلك   كان 

اجلسميَّ اجلسميَّ  تلك  بسبب  الالزم  الشكل  يكن  مل  الزة  وقد   ماً ة 

 ، هذا خلف. الزماً  َض رِ فُ 

ال  وإنْ  اجلسميَّ   زماً كان  عالتلك  التة  لزود  سبب  يف  مه قسيم 

أنْ فإمَّ ته،  وكيفيَّ  إىلٰ يتسل  ا  ينتهي  أو  ما سل  لنفس  اجلسميَّ يلزم      ة 

 جسم جيب أنْ   كلَّ   أنَّ ]]  ٥٢٢/[[ص    ة ويعود املحال من اجلسميَّ 

 كذلك.  يكون

حالٍّ   وإنْ  غري  ملباين  فإمَّ وحملٍّ   كان  أنْ ،  ذلك    ا  اليشء  يكون 

 سامين.ال بججسم وليس ب جسم أو موجوداً  ة يفحالَّ  ةً أو قوَّ  جسامً 

ألنَّ واألوَّ  باطل،  إنْ ذ   ل  اجلسم  اللزوم    ذلك  اقتٰىض   لك 

ة التي هي امللزوم  جسم كذلك، ولكانت اجلسميَّ   ته، فكلُّ سميَّ بج

الفلكيَّ  بلتلك  أوٰىل  االختصاصة  جسميَّ   ذلك  أُ من  وقد  ة  خرٰى، 

 أبطلناه.

إنْ والثا القوَّ   كانت  ين  حملِّ تلك  لوازم  من  عة  يف  اها  السؤال  د 

فارقت) ها فإذا (وازم حملِّ مل يكن من ل  إنْ اللزوم، ولذلك  املقتيض  

  يزول ما يقتضيها، وذلك حمال، وإنْ   ت وجب أنْ مَ دِ عُ   فإنْ ها،  حملَّ 

 ، وكلُّ ة يف وجودها عن املحلِّ غنيَّ ها كانت  م عند مفارقة حملّ عدَ مل تُ 

مل كذلك  كان  اخ  ما  له  بمحلٍّ يكن  حملٍّ   تصاص    اصاً اختص   دون 

ت  ري يف مجيع املتامثالة متساوية التأثدة جمرَّ ن قوَّ الوجوب، فهي إذب

قبو يف  تأاملتساوية  أثرها  أنْ واحداً   ثرياً ل  جيب  وكان  يكون    ،  ال 

موصوفيَّ  لوجوب  بالفلاقتضاؤها  األجسام  بعض  من كيَّ ة  أوٰىل  ة 

ويعود األجسام،  سائر  يف  لذلك  ذكرناه  اقتضائها  وجوب   ما  من 

كلِّ اتِّ  بتاألجس  صاف  الفلكيَّ لام  حمال.ك  وهو   أنَّ   إالَّ   يبَق فلم    ة، 

ة  لك اجلسميَّ ت تء حلَّ ة بسبب يشام لزمتها تلك الفلكيَّ ة إنَّ اجلسميَّ 

وحلَّ  الفلكيَّ فيه  تلك  إنَّ ت  ثّم  فيه.  الشكل  وذلك  اليشء   ة  ذلك 

جبة.  ، فال جرم صارت (مقارنتهام) وايقتيض الصورتني معاً   لذاته

ك  تكون تل أنْ  ٰىل. وجيبواهلي  ، وذلك هوة الفلك حملٌّ جلسميَّ فإذن 

لسائهلا خمالفة  وإالَّ يوٰىل  اهليوالت،  املذكور  املحاالت  عادت  رة.  

ث جسميَّ وإذا  احتياج  حملٍّ بت  إٰىل  الفلك  احتياج   ة   وجب 

 اهليوٰىل. ة العنارص إىلٰ جسميَّ ]] ٥٢٣ [[ص/

املتأخِّ  أفضل  حجَّ (رين:  قال  تكلَّ هذه  هلمة  وقد  (  ،)فناها 

كث عٰىل  م أوردهتا  األري  يش  كياءذن  يف  قدحوا  من  فام  ماهتا.  مقدَّ ء 

الشكُّ لكنَّو يل  عرض  قد  مقدَّ   ه  بعض  يف  ذلك  فإنَّ بعد    ماته، 

األبعاد من   ة ليست عبارة عن وجود األبعاد بالفعل، ألنَّ اجلسميَّ 

ر به  شعِ ة هذه األبعاد عٰىل ما يُ وال عبارة عن نفس قابليَّ   ،باب الكمِّ 

الكُ ظواه الستحالتُ ر  قابلب،  كون  أميشال  ةيَّ ة  لليشء  . اثبوتي�   راً ء 

وصفاً ألهنَّ و كانت  لو  النِّ  اثبوتي�   ا  باب  من  ب  َس لكانت 

 مة. تكون صورة مقوِّ  نع أنْ افات، فيمتواإلض

اجلسميَّ  هذه  فإذن  حصلت  ألجله  الذي  األمر  عن  عبارة  ة 

بالرضورة،لقابليَّ ا معلوم  وال  حمسوس  غري  األمر  وذلك   فإنَّ   ة، 

بامل هذهعلوم  هو  ألأمَّ فدير،  املقا  الرضورة  آخر  أمر  وجود  له جا 

قابليَّ  مدرَ حتصل  فليس  املقادير  هذه  معلوماً   باحلسِّ   كاً ة    وال 

 .بالرضورة

مشرتكاً  األمر  ذلك  كون  يف  الرضورة  دعوٰى  يمكن  ال   فإذن 

يكون األمر الذي ألجله كان هذا   حتامل أنْ ها، البني األجسام كلِّ 

قاب ا  الً اجلسم  خمالفاً ألهلذه  لألالنوعيَّ ب  بعاد  كان  لا  مرة  ألجله  ذي 

إٰىل الكثري نَّ إهلا، ف  قابالً آلخر  سم ااجل   ه جيوز استناد الواحد بالنوع 

 هو  سبب وجود الشكل للفلك املعنيَّ   :ال يلزم من قولنابالنوع، ف

الشكل  جسميَّ  اشرتاك  الفلك  كلِّ ة  األجسام  وإنَّ بني  غفل  ها.  ام 

الدقي لالناس عن هذه  أنَّ هظنِّقة،  ير،  داملقاو  سم هذه األبعاداجل  م 

ة  اجلسميَّ  ال اختالف يف طبيعة املقدار حكموا بأنَّ  ه أنَّ  علموا  امَّ ـثّم ل

ف فأمَّ مشرتكة  يدَّ يها.  أنَّ ا من  فإنَّ اجلسميَّ   عي  أمر وراء ذلك،  ه ال  ة 

كو يف  الرضورة  دعوٰى  املعنٰى يمكنه  ذلك  ]]  ٥٢٤/[[ص    ن 

 ).لهحصِّ إٰىل اآلن مل نُ  ونحنمن برهان. له  ، بل ال بدَّ مشرتكاً 

نُ عرتاضالوا اسلِّ : ال  الفلك عٰىل    متناعم  الكون والفساد عٰىل 

 ما يأيت. 

ال  سلَّ  لكن  اشسلِّ نُ منا،  اجلسميَّ م  أفضل  رتاك  ذكره  ما  عٰىل  ة 

 رين.املتأخِّ 

نُ سلَّ  ال  لكن  أنَّ سلِّ منا،  العلَّ ع  م  وجود  وجود ند  جيب  ة 

 ان رشط.جود مانع أو فقدوا لف إمَّ خلَّ يت املعلول، بل جاز أنْ 

 ة؟ ألمر ملزوم للجسميَّ   يكون ال جيوز أنْ  مَ ـن لِ لك ،مناسلَّ 

 تار؟ لفاعل املخيكون ل ال جيوز أنْ  مَ ـمنا، لكن لِ سلَّ 

 يف هذا الباب.  وهو احلقُّ 

 :يف إبطال اهليوىلٰ  :البحث الرابع ]] ٥٢٥[[ص /
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 لنا عٰىل ذلك وجوه:

و ال، والقسامن  ذات وضع أ تكون   ا أنْ وٰىل إمَّ : اهليلالوجه األوَّ 

 .ةبتَّ فال يكون هلا وجود ال ن،طالبا

 .ةعيَّ أو بالتب  ،يكون باالستقالل  ا أنْ زها إمَّ حتيُّ   ل، فألنَّ ا األوَّ أمَّ 

األوَّ   فإنْ  اجلسميَّ كان  الصورة  حلول  عند  املثلني  اجتامع  لزم  ة  ل 

ا بكوهن  ة ألحدمهالويَّ ح، إذ ال أوالرتجيح من غري مرجِّ   فيها، ولزم

حاولألُ   حمال�  بكوهنا  ا  ال� خرٰى  وألنَّ لدون    إنْ   اهليوىلٰ   عكس. 

وإالَّ   إٰىل حملٍّ   حتاجت حينئذٍ ا غنيَّ  لكانت اجلسميَّ تسلسل،  ة عن  ة 

 وهو املطلوب. ،لِّ املح

أنْ  الثاين، وهو  احليُّ   وإذا كان    ز يكون حصول اهليوٰىل يف ذلك 

 ،فةً رة موصووالصو  ةً نت اهليوٰىل صفكا  ،حلصول الصورة فيه  تبعاً 

اهليوىلٰ  حالَّ   فتكون  يف  صفة  لدعواة  مغاير  وهو  أنَّ جلسم،    ٰى 

 ة يف اهليوٰىل. ة حالَّ اجلسميَّ 

هلا   وإنْ ]]  ٥٢٦[[ص  /  يكن  ا   مل  سبيل حليِّ حصول يف  ال عٰىل  ز 

بل   ،ة البتَّ   ة وال عٰىل سبيل االستقالل مل يكن هلا اختصاص بجهةالتبعيَّ 

أنَّ كانت جمرَّ  تحالة وجودها  ، الس نيَّ ز مع بحيِّ   ة ة خمتصَّ سميَّ اجل  دة مع 

ح، األحياز والرتجيح من غري مرجِّ   كلِّ ز وحصوهلا يف احليِّ   ن دة ع جمرَّ 

ز فيها، للعلم الرضوري ة بحيِّ ة املختصَّ يَّ يمتنع حلول اجلسم   وحينئذٍ 

صاص له حلوله فيام ال اخت  ز يمتنع باجلهة بالذات باحليِّ  ما خيتصُّ  بأنَّ 

 لٍّ ة يف حم ول بحلول اجلسميَّ فالق  ة.بالتبعيَّ   الهة ال بالذات وبتلك اجل

  .كون القول به باطًال ة، في ي إٰىل أقسام باطل ؤدِّ يُ 

له، لكانا ذاتيَّ من أمرين    باً الوجه الثاين: لو كان اجلسم مركَّ  ني 

يجب يف عٰىل العلم باجلسم، ف يكون العلم هبام سابقاً  فكان جيب أنْ 

من   هان، ألنَّ برمن غري    ه منهامبكُّ برت  يكون عاملاً   مل باجلسم أنْ العا

 برهان. إىلٰ  تاج يف إثباته للذات حيال  نْ رشط الذايت أ

ا إذا سم، فأمَّ ة اجلاهيَّ ام يلزم لو عقلنا متام مهذا إنَّ   : بأنَّ َض اعُرتِ 

أنَّ  وهو  بعارضه،  بل  بحقيقته  نعقله  الثالمل  لألبعاد  قابل  يشء  ثة  ه 

األبعاد ول  قب  إنَّ ني الصورة، فم ألحد جزئيه أعذلك الز  ألنَّ   فال،

الصو  لوازم  من  بنيِّ ظرة، والزم  العقل  اهر  عند  القدر ال    أنَّ   هذا 

 يقتيض العلم بجميع أجزاء اجلسم.

أفضل   األوَّ   قنياملحقِّ واعرتض  عٰىل بأهنَّ (ل:  عٰىل  مشتملة  ا 

غري ال  ل احللول يف العٰىل سبيز ما ال يتحيَّ  أقسام غري منحرصة، فإنَّ 

لغري ا حلول  ز برشط  ام يتحيَّ د، بل ربَّ نفراباال  زاً يكون متحيِّ   جيب أنْ 

 كونه صفة لذلك الغري. ن ذلكفيه، وال يلزم م

ورة بامتناع  قضاء الرض  م منوفيه نظر، ملا تقدَّ ]]  ٥٢٧[[ص  /

 ة. باجلهة فيام ال اختصاص له باجلهة البتَّ  حلول ما خيتصُّ 

بيَّ   الثالث:الوجه   أ نَّقد  مؤلَّ   نَّ ا  ا اجلسم  اجلواهر  من  د  ألفراف 

 ود اهليوٰىل.جتنع ويم ة، وحينئذٍ رباهني القطعيَّ بال

ا  مادَّ لرابعالوجه  الكلِّ :  إنْ   ة  حملُّ احتَّ   واجلزء  كان  مور  األُ   دتا 

املامل واحداً تغايرة  وإنْ تعاندة  حمال.  وهو  فإنْ   ،  كانتا    تغايرتا، 

اشتامل لزم  بالفعل  ما    موجودتني  عٰىل  من اجلسم  يتناهٰى  ال 

 سلسل. تني وتا افتقرتا إٰىل مادَّ دتجتدَّ  إنْ ألجزاء، وهو حمال، وا

  هذا الباب غري الئق هنا. ذلك يفوبسط الكالم أكثر من 

 :ىلٰ اريع اهليويف تف :الفصل الثالث]] ٥٢٨[[ص /

 وفيه مباحث: 

 :عن الصورة  اهليوٰىل ال تنفكُّ  يف أنَّ  :لالبحث األوَّ 

أنَّ اعل غري    أنَّ مذهبنا    م  اهليوٰىل  مركَّ اجلسم  من  الصورة،  وب 

علك الفالسفة  مع  البحث  نريد  ان  ونُ عٰىل  خطأهبنيِّ تقادهم  يف    م 

 ة عٰىل اهليوٰىل والصورة. فروعهم املبنيَّ 

ا]]  ٥٢٩[[ص  / عىلٰ ستدلُّ وقد  أنَّ وا  تنفكُّ     ال  عن    اهليوٰىل 

 الصورة بوجوه:

 ،ضعتكون ذات و  أنْ   االصورة فإمَّ   ت عنا لو انفكَّ ل: أهنَّ األوَّ 

 طالن. با والقسامن  .أو ال

األوَّ أمَّ  فألنَّ ا  مناٍف ل:  يُ الحكم  ل  ه  والوضع  عىلٰ طلَ ملذكور.    ق 

منها:معانٍ  احلّس (  ،  اإلشارة  يمكن  بحيث  اليشء  إليهيَّ كون  ، )ة 

امل فإمَّ وهو  وضع  ذات  كان  ولو  هنا.  أنْ راد  يف    ا  القسمة  تقبل  ال 

  ا أنْ ة. وإمَّ قطع منتهٰى إشارنقطة هي متكون  جهة من اجلهات، ف

ق ادة فيكون خط� يف جهة واحالقسمة  تقبل   لقسمة لابلة  ، أو تكون 

فيكون جهتني  اجلهات  سطحاً   يف  يف  للقسمة  قابلة  تكون  أو   ،

النلك  .الثالث فيكون جسامً  وإالَّ ن وجود  حمال،  باالستقالل    قطة 

جبهام عن  مل حت  إنْ ألرس  ني القياها بالكان إذا وصل إليها طرفا خطَّ 

مالتامسِّ  الطرفان  فيكون  اخلطَّ نفردين  ،  النقطة  نيعن  النفراد   

في لعنهام،  غريمها  خطَّ لكون  طرفان  وإنْ   ويعودني  فيهام.   البحث 

النقطة   فال تكون  انقسامها،  هذا  حجبتهام لزم  وأمَّ نقطة،  ا  خلف. 

كوهنا خط�  سطحاً   اامتناع  جسامً   أو  فألهنَّ أو  كانت  ،  لو  هذا  ه  أحد 

مادَّ الفتقر إٰىل  من    كلَّ   ألنَّ ة،  ت  قابواحد  لالنقسامهذه    وكلُّ   ،ل 

 خلف. ، هذاةة مادَّ فللامدَّ  ،يدِّ ه ماقابل لالنقسام فإنَّ 

الصورة    ال تكون ذات وضع، فإذا حلقتها  وهو أنْ   ،ا الثاينوأمَّ 
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ذي  صا غري  جسم  وجود  المتناع  بالرضورة،  وضع  ذات  رت 

إمَّ  تتح  نْ ا أ وضع، فال خيلو  املواضع  اهليوٰىل يف موضل  صَّ ال  ع من 

تتح وإنْ صَّ أو  فالحتصَّ   ل،  إمَّ لت  خيلو  أنْ   يفتتحصَّ   ا    مجيع   ل 

بعضها   يف  أو  باملواضع  واألوَّ دون  حماالن  عض.  والثاين  ل 

ال يكون    ا أنْ ك املوضع إمَّ ذل  ، ألنَّ والثالث حمال أيضاً   بالرضورة.

 كانت متساوية  مل يكن أوىلٰ   نْ فإ  .أو يكون أوىلٰ   ،أوٰىل هبا من غريه

امل  مجيع  إٰىل  حصوالنسب  فكان  ذلكواضع،  يف  دون    هلا  املوضع 

ترجيحاً  ا أل  غريه  غألُ حد  من  املتساوية  مرمور  حمال  جِّ ري  وهو  ح، 

وإنْ  فاألولويَّ   بالبدهية.  أوٰىل  إمَّ كان  أ ة  قد    نْ ا  كانت حاصلة تكون 

أنْ  بذلك،]]  ٥٣٠/[[ص    تلحقها  قبل  حصلت  أو   الصورة 

باطالن. األوَّ أمَّ   وهذان  قب  فألنَّ   ،لا  تكن اهليوٰىل  مل  الصورة  ل 

باملولِّ متع الصورةقة  مع  فيه  حصلت  الذي  فالضع  أنْ   ،   يمكن 

  الصورة حلقتها هناك، ألنَّ   ام كان ألنَّ يف ذلك إنَّ   صوهلاح  يقال: إنَّ 

 هناك وال يف موضع آخر.  ٰىل مل تكناهليو

ال باهليوٰىل  ينتقض  هذا  يقال:  صورة  ال  يف  هلكائنة  ا توجب 

اناً معيَّ   وضعاً  من  مثالً ، كجزء  الإذا كان يف   هلواء  طبيعي،  موضعه 

يكون قد عرض  ، أو هناك ته وضعاً ملادَّ  بة توجصورته اهلوائيَّ  فإنَّ 

أخرج عن مو اهلواء  من  هناك، كجزء  بالقرسللهيوٰىل وضع   ضعه 

يعرض للامء  الطبيعي  املوضع  ف  إٰىل  ثّم  هناك،  وضع  سدت  هلا 

هناك، فحصلت    هتاورة املاء بامدَّ وحلقت صني بسبب  صورة اجلزئ

م ااهليوٰىل  الصورة  خاصٍّ لالَّ ع  موضع  يف  هبا  ذللك  حقة   كون 

و هبا،  أوٰىل  اللحوق  ويَّ األولاملوضع  هذا  قبل  حاصلة  كانت  ة 

اجلزء من    وأيضاً   هلا.  ال العارضةبحسب الصورة السابقة واألحو

حيِّ  له  ليس  معنيَّ األرض  أجزاز  مجيع  بل  بالنس،  األرض  إٰىل   بة ء 

عىلٰ  ختصَّ   ، السواءذلك اجلزء  فقد  من   بجزء واحد  صومع ذلك 

 ز.احليِّ  كلِّ 

نق ألنَّ  ها  اهليوىلٰ ذول:  يف  يمكن  ال  املا  ألهنَّ جرَّ   جمرَّ دة،  عن  ا  دة 

  اجلزء املعنيَّ   يف اختصاص  مجيع الصور بحسب الفرض. والسبب

مثالً  األرض  ح  من  أجزاء  من  أنَّ يِّ بجزء  هو  اجلمادَّ   زه  ذلك  ء  زة 

أُ ا بالصورة األرضيَّ صافهكانت قبل اتِّ  هلا وكان    ،رٰى خة يف صورة 

وضع الصورة  تلك  ذو  ،بسبب  متىٰ لكان  حال  عٰىل  الوضع    ك 

املادَّ زال تلك  عن  الصورة  تلك  األرضيَّ ت  فيها  وحصلت  فإنَّ ة  ه ة 

ذلكتعنيَّ ي اهلو    زالت  إذا  اهلواء  من  كاجلزء  هلا،  عنه  ائيَّ اجلزء  ة 

األمكنة  ]]  ٥٣١/[[ص    قربيسقط عٰىل أ   هفإنَّ ة  دفته األرضيَّ وصا

الذ املكان  فالومن  له.  الصو ي  بسبب  احلاصل  السابق  رة  ضع 

علَّ سال ألنْ ابقة  الالَّ للامدَّ حيصل    ة  الصورة  بسبب  وضع  حقة. ة 

ا لو انتهت إٰىل ورة صورة، وأمَّ ص  قبل كلِّ لو كان    ام يستمرُّ وهذا إنَّ 

بص  صورة  مسبوقة  أُ غري  يورة  مل  ماخرٰى  هناك  وق  كن  وع يقتيض 

خاصٍّ  وقوعه  وضع  ستعلم  لكنَّ  ،فيستحيل  اهللا  إنْ ك  تعاٰىل شاء   

 تناهي احلوادث. 

أنْ   ،لثايناا  مَّ وأ  ا  وهو  أنْ يَّ ألولوتكون  بعد  حصلت  حلقت    ة 

أيضاً   ،الصورة باهليوىلٰ  إٰىل اهليوىلٰ   نَّ ، ألفهو باطل   متساوية النسبة 

تكون  ذن  فهي إ  ،تي تلحقهاتضيها الصورة الملواضع التي تقمجيع ا

الص وبحسب  ذاهتا  بحسب  إليها  النسبة  وحينئمتساوية   ذٍ ورة، 

بعضها، يف  حصوهلا  النوعيَّ   فإنَّ   يستحيل  وإنْ الصورة    اقتضت   ة 

 .اً ات ذلك املكان يستدعي سببلكن ختصيصها بجزئيَّ  واحداً  مكاناً 

  بموضع جزئي؟ كام ص اهليوٰىل  صَّ تتخ  ال جيوز أنْ   مَ ـل: لِ ال يقا

تو صورة  يف  كانت  هللو  وصفاً جب  يف  ناً معيَّ   ا  اهلواء  من  كاجلزء   ،

الطب صاموضعه  إذا  ماءً يعي  فإنَّ ر  يتخصَّ ،  بموه  جزص  ي  ئضع 

الطبي املوضع  للويقصد  املائيَّ عي  الصورة  لوجود  وإنَّ امء  فيه،  مل ة  ام 

أيَّ  اتَّ   يقصد  بجزء  منه  هوفق  الذي  اجلزء  قصد  أجزاء    ل  أقرب 

ذلك املوضع اجلزئي  ص  تخصَّ ل، ف املوضع األوَّ وضع املائي إىلٰ امل

سببا فهنا  السابق،  الوضع  بسبب  أحدمها  به  املائيةن:   ،الصورة 

لق سبب  املوهو  مطلقاً صد  املائي  ووضع  السابقالثاين.  الوضع   ، 

 ص املوضع اجلزئي منه بالقصد.وهو سبب لتخصُّ 

دة عن رَّ وٰىل فرضناها جماهلي  نا، ألنَّ ل: هذا غري ممكن ها نقوألنَّ 

الصور ولواألوضاع  مجيع  الفرض  امَّ ـ.  امتناع  ظهر  القسامن  بطل   

وهاألوَّ  الصل،  حلول  اجلسميَّ و  املورة  اهليوٰىل  يف  فيمتنع  دجرَّ ة  ة، 

الصور يف  حلول  إالَّ ة  بأنْ اهليوٰىل  البدل  سبيل  عٰىل  حلول     يكون 

 قه.ب زوال سابحقة عقيالالَّ 

يقال العنرصال  اجلسم  اتِّ :  جيب  ال  الصور صاي  بإحدٰى  فه 

بعينهاوعيَّ الن اتِّ ]]  ٥٣٢ص  /[[  ة  دوام  فلِ مع  هبا،  ال جيوز   مَ صافه 

كانت غري واجبة   ي وإنْ فه ،ةصفت باجلسميَّ  إذا اتَّ ون اهليوىلٰ تك أنْ 

 ها حتصل يف أحد األحياز؟ ز بعينه، لكنَّحيِّ ل يف احلصو

ٰىل يف  ة للهيوٰى معدَّ خرة مسبوقة بأُ عيَّ صورة نو  ا نقول: كلُّ ألنَّ 

 لصور ليست كذلك، فافرتقا.قة، واهليوٰىل اخلالية عن احقبول الالَّ 

لِ  جيوز    مَ ـواالعرتاض:  ذا  أنْ ال  نُ تكون  وال  وضع؟  م  سلِّ ت 

فإنَّ   مللحك  منافاته ليساملذكور،  يف  جيب    ه  الوضع  ذي  انحصار 
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فإنَّ  أنْ   اجلسم،  اجلائز  اهليوىلٰ   من  صتكون  يف  جسامنيَّ   ورة  ة  غري 

 اص بموضع دون موضع. ة االختصٰىل أولويَّ تقتيض للهيو

 تكون نقطة؟  ال جيوز أنْ  مَ ـمنا، لكن لِ سلَّ 

  القتهام باألرس وجب أنْ   نْ ني إا خطَّ قوله: إذا وصل إليها طرف

 رفني.منهام طرف غري الط لٍّ ون لكيك

باخلطَّ  ينتقض  فقلنا:  بنقطتيهام،  املتالقيني  يهنَّ إني  حدان  تَّ ام 

كلِّ كم  عند طرف  اخلطَّ   واحدٍ   ويكون  ممن  اخلطِّ   بايناً ني   لطرف 

القول مع  فيجب  األوَّ باحتِّ   اآلخر،  غري  آخر  طرف  وجود  ل، اده 

 وهو حمال. 

و  يضاً وأ  اخلطَّ عند  طريف  وتصول  إليها  ال   ا داخلهني  بأرسها 

طرفا خطَّ اخلطَّ   يصري  عن  متباينني  اهليوٰىل  ني  تلك  تصري  بل  يهام، 

 .املحال الذي ذكرمتوهٰى ال يلزم حتَّ ني اخلطَّ  ة يفحالَّ 

 بذاهتا جاز أيضاً   تستقلَّ    جاز عٰىل تلك النقطة أنْ امَّ ـال يقال: ل

فجا ذلك،  النقط  سائر  كلِّ عٰىل  عٰىل  اخلطِّ   واحدٍ   ز  طريف    أنْ   من 

 .عن ذلك اخلطِّ  ايناً بصري مي

إنَّ   األنَّ  هذا  املاهنقول:  يف  النقط  تساوت  لو  يلزم  وهو يَّ ام  ة، 

 ع.ممنو

فلِ سلَّ  أنْ   مَ منا،  جيوز  اهللا    تكون   ال  خلق  فإذا  إليه؟  مشار  غري 

 . ز معنيَّ صها بحيِّ فيها خصَّ ]] ٥٣٣[ص /[ ةتعاٰىل اجلسميَّ 

  ا تعليمي�   و جسامً أ   أو سطحاً   ايكون خط�   أنْ   ال جيوز  مَ منا، فلِ سلَّ 

  مقداراً   دة عن املقدار ويكون املوجود حينئذٍ  جمرَّ هيوىلٰ   وتكون هلا

 ة؟ جسميَّ  مل تكن هناك صورة نْ ة، وإيف مادَّ  حاال� 

إنَّ  املقدار  ذلك  يقال:  يُ ال  االمعقَ ام  مع  واالتِّ ل  وال  تداد  صال، 

 لك.  ذة إالَّ نعني بالصورة اجلسميَّ 

بل    صال مغاير للمقدار،تِّ اد وا م وجود امتدسلِّ نقول: ال نُ   األنَّ 

إنَّ ذ املقدلك غري معقول،  املعقول هو  يُ ام  الذي  بالطول    عنهعربَّ ار 

 غريه فال. ا لعرض والعمق، أمَّ وا

فلِ سلَّ  أنْ   مَ منا،  جيوز  وال  ال  وضع  ذات  تكون  تلحقها   ال 

ا ي ذكرمتوه من أهنَّ ملنقسم الذامتناع ا  ال يتمُّ   وحينئذٍ   ة؟الصورة البتَّ 

صل يف يشء من األحياز أو ال حت  األحياز أو  ل يف كلِّ صحت  أنْ ا  إمَّ 

 بعض دون البعض. حتصل يف ال

جا  ألنَّ  يشء    أنْ از  نقول:  يف  تلحقها  حتصل  وال  األحياز  من 

 . الصورة دائامً 

  إنَّ (قني قال:  أفضل املحقِّ    أنَّ ه، إالَّ وهذا السؤال ال جواب عن

يدلُّ  أنَّ   هذا  املجرَّ   عٰىل  يمتنعاهليوٰىل  وال  قت  أنْ   دة  بالصورة،  رتن 

  أنَّ   عىلٰ   يدلُّ   عن الصورة، بل  د اهليوىلٰ لذات عٰىل امتناع جترُّ با  يدلُّ 

املجرَّ اهلي أبداً د وٰىل  بالصورة  مقرتنة  غري  عكس ة  وينعكس   ،

أنَّ  إٰىل  أنْ اهليو  النقيض  يمكن  بالصورة ال  املقرتنة  دة  تكون جمرَّ   ٰىل 

وهيوىلٰ أصالً  املقرت  ،  هي  واألفالك  بالعنارص  ال  انة  فهي  لصورة، 

 .)ةالصورة اجلسميَّ د عن تتجرَّ 

قول]]  ٥٣٤[[ص  / من  ظهر  أنَّ وقد  هذا  يدالرب  ه  ال   لُّ هان 

 من املطلوب. ملطلوب، بل عٰىل ما هو أعمّ عٰىل ا

اتِّ   وأيضاً  متعاقبة  ٰىل يف حال جترُّ صاف اهليوجيوز  بأوصاف  دها 

ختصُّ  أحدها  بأحد  يقتيض  حلول  صها  بعد  املمكنة  األوضاع 

 فيها. لصورةا

امل أفضل  املوص  بأنَّ (قني:  حقِّ اعرتضه  بتلك  اهليوٰىل  وفة 

ص  مل تتخصَّ   ة، وإنْ دجمرَّ   ضع فهي غريبوصت  ختصَّ   اف إنْ األوص

 . )فنسبتها مع األوصاف إٰىل مجيع األوضاع واحدة

األُ   وفيه املالزمة  ملنع  إنْ ألنَّ   وٰىل.نظر،  نقول:  بعدم    عنيت   ا 

للصورة،  جترُّ  مقارنتها  وجوب  ممدها  وإنْ فهو  بذلك    نوع.  عنيت 

متجرِّ   اهنَّ أ  يشءغري  عن  سلَّ   دة  يدلُّ منا،  ما،  ال  امتنعىلٰ   لكن  اع   

فإنْ   دهاجترُّ  الصورة.  التخصُّ   عن  أسباب  يف  حرص  بالوضع  ص 

 الصور، منعناه.

نمسلَّ  لكن  ألنَّ منا،  الثانية،  املالزمة  حالة   نع  واحدة  النسبة 

ام  يكون الوصف إنَّ   نْ أ واز  حالة اقرتان الصورة فال، جل  اد، أمَّ رُّ التج

 اقرتان الصورة.ص برشط التخصُّ  يقتيض

اسلَّ  لكن  إنَّ منا،  إام  ملحال  ق يلزم  الصورة  ذا  بمصادفة  لنا 

للامدَّ اجلسميَّ  وحدها  فلِ ة  أنْ   مَ ة.  جيوز  ا  ال  الصورة  ة  جلسميَّ يقال: 

املادَّ  صادفت  أُ متٰى  صورة  لزمتها  ُخت ة  اجلسمصِّ خرٰى  ز  باحليِّ   ص 

 ؟املعنيَّ 

باحليِّ صِّ ُخي   الذي(:  قيل اجلسم  املص  إنْ عنيَّ ز  الزماً       كان 

أنْ اجلسميَّ ]  ]٥٣٥/[[ص    لصورةل وجب  يشء    ال  ة  من خيلو 

عنه أنْ   فكان  ،األجسام  احليِّ   ختتصَّ   يلزم  بذلك  األجسام  ز. مجيع 

يكن  وإنْ  اجلسميَّ   الزماً   مل  الصورة  حصول  منفكَّ أمكن  عنهة  ، ة 

 تقدير يعود املحال. ٰىل هذا الوع

ن ال يلزمها كا  ة وإنْ يَّ سماجلة كثرية فصورة النوعيَّ لوا: اقال  فإنْ 

 ال بعينه. ن يلزمها واحدتلك واحدة بعينها لكمن 

منها الزماً  الواحد  يكن  مل  إذا  يكن  للجسميَّ   فنقول:  مل  بعينه  ة 
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حيصل   ة من تلك الصور واحد أوٰىل من أنْ سميَّ حيصل مع اجل  بأنْ 

ا ذلك  فحيغري  أنْ إمَّ   نئذٍ لواحد،  الكلُّ   ا  حي  حيصل  فيها  صأو  ل 

مفأمَّ ،  حمال  وكالمهاواحد،   الواحد  خمصِّ ا  غري  فذلك  ن  ص، 

 . )حمال

جلو نظر،  أنْ وفيه  ي  از  املخصِّ ال  الزماً كون  للصورة    ص 

 م هلا.ه ملزوة، وال يمكن انفكاك الصورة عنه ألنَّ اجلسميَّ 

املادَّ الثاين إنْ :  الصورة    ة  عن  عارية  أنْ فإمَّ كانت  هلا   ا  يكون 

ن  ذلك اإلمكا هلا نكا فإنْ  .يكونأو ال  ،ةالصورصاف بإمكان االتِّ 

ة فذلك  كانت موقوف  فإنْ   .أو ال  ،وقوفة عٰىل رشطتكون م  ا أنْ فإمَّ 

إنْ  قديامً   الرشط  ألنَّ   كان  الصورة،  حصول  قابلة  املادَّ   وجب  ة 

  ة يف ذات واجب ة خمتلَّ حاصلة وال يشء من جهات العلَّ والرشائط 

 إنْ ا  ل األثر. وأمَّ حصو  نم  دَّ مور ال بمع اجتامع هذه األُ الوجود، و

اختصاص ذلك الرشط باحلدوث  فالكالم يف    حادثاً   ن الرشط كا

ذل دويف  الوقت  يف  ]]  ٥٣٦/[[ص    نك  كالكالم  آخر  وقت 

يُ   ،لاألوَّ  إٰىل التسلسل. ويستحيل  وهو  الكلُّ   أنْ فيض  دفعة    يوجد 

يت ال  ما  وجود  الستحالة  اواحدة،  من  وألهنَّ ناهٰى  دفعة.  ا لعلل 

الوقتصلحإذا    بأرسها ذلك  يف  ب  غريه  دون  ت  حلصوهلا    دَّ فال 

 ص. خمصِّ  يف ذلك الوقت عٰىل اخلصوص من سبببأرسها 

بعد  ف واحد  التعاقب،  عٰىل  بل  دفعة،  ليس  احلوادث  حدوث 

فاملادَّ  تآخر،  قبل  كانت  أُ ة  بصورة  موصوفة  الصورة  خرٰى، لك 

 . ةة باجلسميَّ فإذن قد كانت موصوف

، فهو  الً أز   لصورةلقبول ل تكن ممكنة ا ملة  دَّ املا  قيل: إنَّ   ا إنْ وأمَّ 

 .داً زم ثابت أبة والالاإلمكان من لوازم املاهيَّ  حمال، ألنَّ 

لِ  أنْ   مَ ـواالعرتاض:  جيوز  املادَّ   ال  وإنْ تكون  أبداً   ة    كانت 

عن    ا يف بعض األحوال قد كانت خاليةً  أهنَّ ت إالَّ موصوفة بالصفا

ت واألحوال الصفا  نة مميَّ ة قبل اجلسد كان يف املادَّ وق   ،ةجلسميَّ ا

اجلسميَّ عدَّ أ ما   لقبول  وأيضاً ها  امتناع   ة؟  يوجب  ذكرمتوه  فالذي 

ل، لكن ال  ة املبدأ األوَّ إٰىل دوام فاعليَّ   ن الصورة نظراً ة عاملادَّ   خلوِّ 

 ة يف ذاهتا إٰىل الصورة. ادَّ يوجب ذلك احتياج امل

لِ سلَّ  لكن  أنْ ال    مَ ـمنا،  حيك  جيوز  من  مانع  هناك  صول  ون 

ز عندهم، لكن ال  زموه جائلأذي  لسل الوالتس  ة؟ملادَّ اة يف  الصور 

اتِّ  املادَّ جيب  دائامً صاف  بالصور  جازة  بل  باألعراض  تتَّ   أنْ   ،  صف 

 املتعاقبة.

جترُّ  املادَّ الثالث:  إنْ د  الصورة  عن  لذا  ة  املادَّ كان  وجب  ت  ة 

أبداً جترُّ  وإنْ دها  حني  ،  فهي  ألمر  خالكان  كانت  الصور   عن  ية 

بذ موصوفة  الكانت  الذي  زلك  التجائد  عند فهد،  رُّ أفادها  ي 

 براءهتا عن الصورة موصوفة بالصورة، هذا خلف. 

أنَّ عرتاضواال ]]  ٥٣٧[[ص  / عدميالتجرُّ   :  قيد  ة  وعلَّ   ،د 

العلَّ  عدم  فالتجرُّ العدم  الصور ة،  عن  معلَّ د  الصورة  ة  بعدم  ل 

 ة. اجلسامنيَّ 

أنَّ سلَّ  ال  منا  أم  بدَّ ه  لكن  من  إنَّ   مَ ـلِ ر،  جيقلتم:  أنْ ه    كون ي  ب 

 ة؟ صورة جسميَّ 

دة لكان هلا وجود بالفعل ولكان هلا  ة جمرَّ و كانت املادَّ بع: ل االر

لقبا بيَّ ستعداد  وقد  الصورة،  أنَّ نَّول  األحديَّ   ا  ال    اليشء  الذات 

بالقوَّ  معيكون  والفعل  أنْ اً ة  فيجب  املادَّ   ،  املجرَّ تكون  مركَّ ة  بة  دة 

امل والادَّ من  املة  لتكون  مبدأً ادَّ صورة  ف  ة  االستعداد ها  يملا  من 

دة  دة جمرَّ ة املجرَّ ملا فيها من احلصول، فال تكون املادَّ   بدأً ورة موالص

مع احلجَّ   بل  هذه  عن  البحث  سبق  وقد  أنَّ صورة.  عٰىل  ذلك    ة. 

وإنْ  عليهم  مع    الزم  ألهنَّ كانت  إنْ الصورة،  موجودة   ا  تكن  مل 

 ه.لزم ما قالو نت كا وإنْ  بالفعل فاملطلوب،

ق  لو  ا  أنَّ   ارندَّ اخلامس:  فاجلسم  صلواحد  وقدَّ ارق  رنا  ورته، 

اأنَّ   أيضاً  وبعد  انقسم  املفارقة  هذه  قبل  فاه  الصورة  النقسام  رقت 

فإنْ  اجلزئني،  كلُّ   عن  غريه  املادَّ   ساوت  مع  اليشء  كان  نصفها  ة 

ك  فذل  خالفته   مع غريه، وهو معلوم البطالن بالبدهية، وإنْ كهو ال

ليساالخ لو باملاهيَّ   تالف  وال  بالعوفه  ،ازمهاة  كوو  وهو  ن  ارض 

وت يف  ام يكون بسبب التفا، وذلك إنَّ خرٰى جزءاً واألُ   امها كال� إحد

 دار.املق

املادَّ  اتِّ فإذن  قبل  باملقدار، ة  موصوفة  كانت  بالصورة  صافها 

امل كان  حاصالً وإذا  اجلسميَّ   قدار  فاملادَّ كانت  حاصلة،  قبل  ة  ة 

 ف. لهذا خة موصوفة هبا، جلسميَّ لصورة اافها باصاتِّ 

صال ومع االتِّ  ه مع االنقسام يبقٰى كلٌّ أنَّ م لِّ سعرتاض: ال نُ واال

ق عليها املساواة وعدمها  طلَ بهم. وال تُ ذا عني مذهيبقٰى جزء، وه

ألنَّ  امللكة،  إنَّ   عدم  املقدار، ]]  ٥٣٨/[[ص    ام ذلك  لذي  يكون 

  يف الكلِّ  السواد احلالِّ ض فرَ ذا كام يُ هرة، ووهي يف نفسها غري مقدَّ 

 يتساويا أو ال. ا أنْ جلزء لو فارق فإمَّ يف ا ، واحلالملحلَّ ق افار لو

املقدار    كلِّ   اهليوٰىل التي هي حملُّ   كم، ألنَّ هو الزم علي  وأيضاً 

التي هي حملُّ  ذ  غري  وليس  املقدار.  ملا بعض ذلك  لك االختالف 

ن  ع داً جمرَّ  عترب حال املحلِّ نه احلالة  يف هذا فيها من املقدار، ألنَّ  حلَّ 
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ا فيه. فإمَّ   ا االعتبار املقدار احلالُّ يف هذيدخل    فال جيوز أنْ ل،  ااحل

ل فيكون الكالم فيه كالكالم يف األوَّ قدار آخر، يقال: اختلفا بم أنْ 

بالكلِّ  االختالف  يقال:  أو  التسلسل،  يقتيض    ويلزم  ال  واجلزء 

 ليلكم.أصل د املقدار، فيبطل

الثاينا]]  ٥٣٩[ص  [/ أنَّ   : لبحث  الالصور  يف  عن    نفكُّ ت  ة 

 :اهليوىلٰ 

 وا عٰىل ذلك بوجوه: استدلُّ 

األوَّ  للجسميَّ الوجه  الزم  الشكل  بو ل:  التناة  ألنَّ اسطة    هي، 

، )واحد أو حدود ما أحاط به حدٌّ (ه: يف تعريفه إنَّ  قيل الشكل وإنْ 

ات عٰىل  يَّ ة بالكمّ صَّ تات املخلكيفيَّ ته من اق كانت ماهيَّ قِّ ه إذا ُح لكنَّ

تقدَّ  مال  اهن  واحلدُّ م،  ما  فاملفهوم  الشنهاية،  ة يشء  أهي(كل هو:  ن 

املتناهي جيب  ، ف)تها بهحتيط به هناية واحدة أو أكثر من جهة إحاط

متناهٍ   أنْ  اجلسامين  واالمتداد  بالرضورة،  شكل  ذا  ذو   يكون  فهو 

إمَّ شكل خيلو  فال  أنْ ،  ا  ا  هذا  وليكون  يلزمه  انفلالزم  بنفسه  و  رد 

من حيث هي منفردة  ة  يَّ مللجس  كل يكونن نفسه، أي لزوم الشع

املادَّ بنفسه وماا عن  لنفس اجلسميَّ ]]  ٥٤٠/[[ص    ة  ة ال يكتنفها 

أو  ألم آخر،  املادَّ   يكون الزماً ر  انفرادها عن  أمر  هلا حال  بسبب  ة 

يك ال  أو  الفاعل،  وهو  املآخر  بمداخلة  يكون  بل  كذلك  ة  ادَّ ون 

 ذه أقسام ثالثة:اللزوم. فها يف ذلك ولواحقه

ة منفردة بنفسها عن يَّ اجلسمه لو لزم  ل، ألنَّ باط  لوَّ والقسم األ

عامَّ  خالية  املادَّ نفسها  يكتنف  من    كة  والوصل اللواحق،  الفصل 

املادَّ  إٰىل  فيه  حيتاج  ما  لتشاهبت األجسوسائر  من االنفعاالت،  ام ة 

االمتدادات   مقادير  التناهييف  اجلز  .لوالتشكُّ   وهيئات  ء  وكان 

من يلزم  املفروض  ما  ما  مقدار  ألنَّ يَّ كلّ   لزميه  يف  ختالاال  ته،  ف 

إنَّ  والتكاملقدار  والتخلخل  والوصل  الفصل  بسبب  كان  اثف  ام 

انفعاالت  يَّ والكيف بسبب  وباجلملة  لذلك،  املقتضية  املختلفة  ات 

غريها.املادَّ  عن  أنْ   ئذٍ وحين  ة  كّل   جيب  يُ   يلزم  مفرَ جزء  ن ض 

 منه كثريليل وا دار، فيكون فرض القلمن املق لزم الكّل ا االمتداد ممَّ 

لو حتَّ   واحداً  من   َض رِ فُ   ٰى  املوجود  لكان  االمتداد  من  قليل  أقّل 

ما فُ   املقدار  الكّليَّ   َض رِ لو  تكون  فال  منه،  كثري  اجلزئيَّ أكثر  وال  ة  ة 

 ة وال الكثرة. وال القلَّ 

أنَّ واحلا يمتنعصل  الكّليَّ   ه  بأنَّ واجلزئيَّ   ةفرض  األصل  يف    ة 

بأ  وضعهام ال  رفعهام  يستلزم  ممكناً فر  نيكو  نْ بالفرض  من   ضهام 

رض ويلزم املحال من جهة تشابه أحواهلام بعد الفرض، ث الفحي

الكلِّ ا  ألنَّ  والتغاير يف االمتداد    ختالف  التغاير،  فرع عٰىل  واجلزء 

يُ إنَّ  اتصوَّ ام  وجود  بعد  هذ  ة،ملادَّ ر  يف  تغاير فالالزم  عدم  القسم    ا 

 ام.األجس] ]٥٤١[[ص /

 مستلزمة للشكل حالرة  ون الص تكو  والقسم الثاين: وهو أنْ 

املادَّ جترُّ  عن  مؤثِّ دها  فاعل  بسبب  وعالئقها  حمال، ة  فهو  فيه،    ر 

قابالً   الستلزامه هيواله  غري  من  نفسه  يف  اجلسامين  االمتداد   كون 

ألنَّ  والوصل،  ال  غايرةامل  للفصل  األجسام  تُ بني  إالَّ تصوَّ     ر 

بعضه عن  بانفصال  وا  ماتِّ بعض  وذلك  ببعض،  بعضها  ن  صال 

 دها.لوجو ة املستلزمةملادَّ ق احلوا

املقداريَّ  االختالفات  حصول  يمكن  ال  والشكليَّ وباجلملة    ة ة 

ينفعل وتكون فيه    ألنْ    بعد كونه متأّتياً يف االمتداد إالَّ   عن فاعلها

القوَّ  االنفعال  لواحق  تة  من  هي  يقتيض  املادَّ ي  حصوهلا  فإذن  ة. 

 خلف. عنها، هذا  منفرداً  َض رِ فُ  وقد ااّدي� كونه م

الثالث:تعنيَّ ف القسم  للصورة    أنْ وهو      الشكل  لزوم  يكون 

 .ة بمشاركة من احلاملاجلسميَّ 

 وجوه: العرتاض منوا

نُ األوَّ  الشكل للصورة اجلسميَّ سلِّ ل: ال  للمقدار  م لزوم  بل  ة، 

هنا  ناهي،املت جسميَّ   وليس  يقصورة  الذي  املعنٰى  عٰىل  وله ة 

 امء.احلك

 ر.تلزم تساوي املقدايس لألشكاتشابه ا  م أنَّ سلِّ : ال نُ الثاين

إنَّ (له:  قو ام كان بسبب الفصل والوصل  االختالف يف املقادير 

 . )ةوابع املادَّ للذين من تا

توسُّ  إٰىل  بكم  حاجة  فال  يف قلنا:  يكفي  كان  بل  الشكل،    ط 

أنْ احلجَّ  جمرَّ   يقال:  ة  الصورة  كانت  امللو  عن  لزمادَّ دة  تشابه    ة 

ألنَّ األ املقادير،  يف  هو  ]]  ٥٤٢ص  [/[  بسب  جرام  االختالف 

 .ط الشكل عبثاً والوصل، فيكون توسُّ  الفصل

 الفاعل؟ال حيصل ب مَ منا، فلِ الثالث: سلَّ 

اجلسميَّ ( قوله:   لكانت  كذلك  كان  للفصل  لو  قابلة  وحدها  ة 

 .)وصلوال

الزمهذقلنا:   غري  للفص  ألنَّ   ،ا  مغاير  والوصل،  الشكل  ل 

أخألنَّ  إذا  تشكيلها  ك  عٰىل  قدرت  شمعة  املختلفة ال  كباألشذت 

 فيه قسمة. تقع نْ من غري أ 

ال جيوز  م قالوا:  ، ألهنَّ الرابع: هذا املحال يلزم الفالسفة أيضاً 

نفس   يكون سبب لزوم الشكل لالمتداد املنفرد عن القابل هو  أنْ 
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ضاها  حد مقتيتَّ   ب أنْ االمتداد له طبيعة واحدة فيج  ألنَّ   االمتداد،

ك  شكل الفل ون: إنَّ قول يوهم  .واجلزء واحداً  شكل الكلِّ  ويكون

النوعيَّ الز وصورته  لطبيعته  الكلِّ م  يف  واحدة  وهي  واجلزء   ة، 

الفولي جلزء  كلُّ س  شكل  جاز  لك  فإذا  إٰىل إه،  الفلك  شكل  سناد 

يتساوٰى  والكلُّ   طبيعة  الشكل، فيه  اجلزء  يف  تساوهيام  امتناع  مع    ا 

  ىٰ يتساووال    املنفردة تقتيض شكالً   كون الصورةت  ال جيوز أنْ   مَ فلِ 

فيهلُّ ك وجزؤها  أحكام    وكذلك  ؟ها  ختالفت  إذا  البسائط  مجيع 

مع تسا  الكلِّ  فيها  املخالفة لبعض  وي طبائعهاواجلزء  ، كاألرض 

 . ط األجرامأجزائها يف توسُّ 

ٰى  ام يقتيض لزوم املحال يف إحدالفرق بب عنه الرئيس بوأجا

األُ  دون  أخرالصورتني  وذلك  مادَّ   نَّ ٰى،  له  عُ الفلك  قد    ه ل  َض رِ ة 

الكلّ بس واجليَّ ببها  النوعيَّ   -  وفاعل  ة،زئيَّ ة  الصورة  أوجب   -  ةهو 

والشك املقدار  ذلك  فصريَّ حصول  فيها  كال� ل  ومنع ها  ذلك   ، 

بعينه مل  أنْ   السبب  يُ يكون  أجزاءفرَ ا  مثل    ض  بعده  ذلك، له 

أنْ  الكلِّ يكو  الستحالة  مثل  اجلزء  اجل  ن  دام  جزءاً ما    الكلُّ و  زء 

ر له تصوَّ ة فال يُ دَّ املا  املنفرد عن]]  ٥٤٣  [[ص/  تدادا االم، وأمَّ كال� 

فضالً   كلٌّ  جزء  عوارضهام  وال  سائر  يُ عن  ال  بل  فيه  تصوَّ ،  ر 

 الفلك يف ذلك.اختالف وال تغاير. فإذن ليس حكمه حكم 

أنَّ  أوللفلك صورة نوعيَّ   فاحلاصل  الفلك ذلك  ة  جبت هليوٰىل 

ه، شكلو  كلِّ يكون للجزء صورة ال  منعت أنْ والشكل، و  االمتداد

 حلدوثه. فهذا احلالُّ   للكلِّ   صورة الكلِّ حصول  لكونه حصل بعد  

و عارض  عن  اللفلك  معنٰى  إٰىل    لكلِّ هو  أحدمها  املضاف  واجلزء 

 .د حصول الكلِّ بع مفروضاً  جزءاً  وهو كون اجلزء عٍ اآلخر ومان

الك مَّ وأ  تكن  مل  انفرد  لو  املقدار  واجلزيَّ لّ ا  أصالً ئيَّ ة    عامَّ   فضالً   ة 

واحد  نَّ ألهام،  يلزم طبيعته  وال نفس  االختالف ة،  تقتيض    بالكلِّ    

 . قابلة، فال اختالف هناك  ةوال مادَّ ة فاعلة  واجلزء، وليس هناك علَّ 

نُ (:  واالعرتاض إمكسلِّ ال  الفلكم  تعليل اختالف  ة يَّ بالكلّ   ان 

باملادَّ اجلزئيَّ و فإنَّ ة  الكلِّ مادَّ   ة،  إ  يت  كانت الصورة  احتَّ   نْ واجلزء  دتا 

حوجز حملٍّ لَّ اؤها  يف  بالكلّ ومل    واحدٍ   ني  أحدمها  من  يَّ يكن  أوٰىل  ة 

وإنْ  امل  اآلخر.  كانت  متخاادَّ تباينتا  الكلّ ة  يف  واجلزئيَّ يَّ لفة  ة، ة 

  فالصورة أيضاً الَّ ، وإة تسلسلت املوادُّ جت إٰىل مادَّ احتا  إنْ   ينئذٍ وح

 ة. دَّ اج إٰىل ماوحدها تتخالف فيهام من غري احتي

تقدُّ  يقال:  سبب زئها  ود واحللول عٰىل جلوج اة يف  م الصورال 

 منه. تكون كال�  لكوهنا أوٰىل بأنْ 

نألنَّ ]]  ٥٤٤[[ص  / فليكن ا  وحدهتقدُّ   قول:  الوجود   مها يف 

 .)ةفردة عن املادَّ يف املن سبباً 

فهي ختتلف    ،ةمنشأ االختالف هو املادَّ (:  قنيقال أفضل املحقِّ 

املادّ ختتلف غريهبذاهتا و من الصور واألعراض  هبيَّ ا  كاة  الزمان ، 

يقتيض والتأخُّ دُّ التق  الذي  متقدِّ م  األشياء  وتصري  لذاته  مة ر 

 الف أحواهلا إىلٰ حتاجت الصورة يف اخته، فلذلك ارة بسببومتأخِّ 

 . ) ومل حتتج هي إٰىل غريها املوادِّ 

فإنَّ   وفيه االختالاملادَّ   نظر،  عنها  يصدر  فكيف  قابلة  ف؟  ة 

فاعالً   والقابل يكون  ال  ثمّ عندهم  ك  .  االو  باملادَّ ن  ملا    ةالختالف 

ا  ذ داً جمرَّ  ا لو فرضنا مقداراً  هبا، ونحن نعلم بالرضورة أنَّ حصل إالَّ 

معنيَّ  وآخر  طول  فإنَّ   من هذ  أقرص،  بالرضورة  خمتلفة  املقادير  ه 

 .ةاملادَّ دون 

أنْ   وأيضاً  يمكن  املادَّ   كيف  االختالف  تكون  منشأ  وعندهم  ة 

ن  كا  إنْ وجزؤه خمتلفان، ف  سمجلا  لَّ ك  ة اجلسم واحدة؟ مع أنَّ مادَّ 

 ة لزم وجود ما ال يتناهٰى من األجزاء دفعة.باملادَّ 

الثاين:  الوج خيالفه  الصورة  املكلَّ   جزء  يف  واملقدار   ،قدارها 

املادَّ  توابع  الغة،  من  املادّ فالصورة  مادّ يَّ ري  وقد  يَّ ة  خلف.  هذا  ة، 

 ه. سلف االعرتاض علي

إ  لثالث: الصورة املفارقة إنْ الوجه ا إشارة فهي ذات   يهالكان 

تي  إليها فهي غري الصورة ال  مل تكن مشاراً   ة، وإنْ ة بامدَّ تصَّ ة وخمجه

 وهنا مقارنة.يها حال كنشري إل

أنَّ سلِّ االعرتاض: ال نُ و ة يكون  ادَّ عن امل  الة اخللوِّ الصورة ح  م 

ذاهتا   ليها بالذات فإنَّ غري مشار إاهليوٰىل    إليه بالذات، كام أنَّ   مشاراً 

 ه بالذات املقدار. ر إليباجلهة، بل املشا ةصَّ  خمتغري

علَّ ]]  ٥٤٥[[ص  / املقدار  يقال:     مشاراً ورة اهليوىلٰ ة لصريال 

 .إليها بالذات

ز عندكم، حليِّ ة بالوضع وا  خمتصَّ ا نقول: اهليوٰىل هلا ذات غريألنَّ 

مل     هذه احلالة، وإنْ ري باقية يفبطل عنه ذلك فاهليوٰىل غ  فاملقدار إنْ 

 ليها.استحالت اإلشارة إلك ذعنها يبطل 

تقدَّ  ما  الرابع:  أهنَّ الوجه  من  اهليوٰىل  يف  إنْ م  ة  املادَّ خالطت    ا 

 ، فإنْ وجاز عٰىل البعض ما جيوز عٰىل الكلِّ القسمة عليها،  ازت  ج

بعرضني فإمَّ َض رِ فُ   فارقتا  مقسومة،  غري  اجلملة  وفارقت  أنْ ا   ا 

 م. تساويا، ويعود ما تقدَّ يا أو ال ييتساو

إنْ خلاالوجه  ا املخالط  هو  كا  مس:  فام  ن  بالشخص،  املفارق 
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يف   موجوداً  ن نة يكوعيَّ ة املحصل للشخص وهو االختصاص باملادَّ 

  ضع فهي غري مفارقة، وإنْ التني، فالصورة بعد املفارقة ذات واحل

ك غري  نت الصورة املفارقة غري الصورة املخالطة بالشخص فذل كا

ص النوع أشخا  اجلائز عٰىل كلِّ   نَّ إوع، ففقا يف النال يتَّ   ع بعد أنْ ممنو

 الواحد واحد.

األُ  أنْ واملالزمة  جلواز  ممنوعة،  امل   وٰىل  واملفارخ تكون  قة  الطة 

فاق  تني، واشرتاط عدم االتِّ أمران عارضان للشخص الواحد يف وق 

 وهو ممنوع. عٰىل كون املفارقة واملخالطة الزمني،    النوع مبنيٌّ ب

اجلسميَّ  السادس:  قابالوجه  للة  ألهنَّ يَّ الفكّ   سمةقلة   قابلةا  ة 

وكلُّ للومهيَّ  الومهيَّ   ة،  للقسمة  لالنفكاكيَّ قابل  قابل  عىلٰ ة  مرَّ   ة  ، ما 

الفكّ   لُّ وك للقسمة  مادَّ يَّ قابل  فله  فاجلسميَّ ة  املادَّ ة،  ة. ة ال ختلو عن 

 م.م عليه قد تقدَّ والكال

  :اهليوٰىل بالصورة ق  ة تعلُّ يَّ يف كيف  : البحث الثالث ]]  ٥٤٦[[ص  / 

 متني:ف عٰىل مقدَّ قَّ ة يتوبحث يف هذه املسألال :السفةقالت الف

األُ املقدَّ  ثبت  مة  قد  مرَّ ممَّ وٰىل:  اهليوٰىل    كلَّ   أنَّ   ا  من  واحدة 

ال تنفكُّ والصورة  األُ     وكلُّ عن  تالزم.  فبينهام  يئني ش  خرٰى، 

  ماً حدمها مقدَّ يكون أ   وأنْ   ة فال بدَّ متالزمني يف الوجود ال يف املاهيَّ 

اآلخر   بقولنا  ة.يَّ بالعلّ عٰىل  املاهيَّ   [ال]  :واحرتزنا  تالزم  يف  عن  ة 

 اإلضافتني.

علي أنَّ والدليل  يسش  كلَّ   ه:  كلُّ يئني  عن   تغني  منهام  واحد 

  ه يكون كلُّ نَّ إ عند وجوده فخر وعن مجيع ما ال يوجد اآلخر إالَّ اآل

ف عنه فال يتوقَّ   اغني�   ، وإذا كانعن اآلخر مطلقاً   اواحد منهام غني� 

يف    فإذن ال بدَّ   بينهام مالزمة.  تكون  فال   ،ا عٰىل اآلخردمهحجود أ و

ج  إٰىل اآلخر، أو إٰىل ما حيتا  ا حاجةحدمهتكون أل  نْ املتالزمني من أ 

فأمَّ  اآلخر.  ذلك  األوَّ إليه  املطلوب.  ا  فهو  أنْ وأمَّ ل  وهو  الثاين   ا 

ان  أحدمها عٰىل اآلخر وال يكونم  يتقدَّ   نْ وأ   حيتاجا إٰىل ثالث فال بدَّ 

بناءً يف  اً مع الدرجة،  أ ع    ال  ]]  ٥٤٧/[[ص    ةالعلَّ   نَّ ٰىل  الواحدة 

ة قبل  دور أحدمها عن العلَّ . فإذن صحدمن معلول وا  تقتيض أكثر

 صدور اآلخر، وهو املطلوب. 

ُجي وأمَّ  من  صدور  وِّ ا  فز  الواحدة  عن  يُ نَّ إاملعلولني  هذا  بطِ ه  ل 

فإنَّ  تكن  العلَّ معلويل    القسم،  مل  لو  الواحدة  حألحدمهة  إٰىل  ا  اجة 

مل  ذاتيَّ تكن    اآلخر  بينهام  اتِّ املالزمة  كانت  بل  كناطقيَّ ةفاقيَّ ة،  ة  ، 

 ة.مة بني اهليوٰىل والصورة ذاتيَّ احلامر، لكن املالزة ن وناهقيَّ نسااإل

املتأخِّ  أفضل  كلِّ   ال( رين:  قال  استغناء  من  من    واحدٍ   يلزم 

صحَّ  صاحبه  عن  كلٍّ الشيئني  وجود  وال    ة  اآلخر،  عدم  منهام مع 

يُ ذلك، بل الو  ضدِّ   ىلٰ عدليل    اإلضافات ال توجد  به، فإنَّ كذِّ جود 

إحدٰى   خرٰى، ألنَّ األُ ام حاجة إٰىل  لواحدة منهه ليس  أنَّ   مع   معاً إالَّ 

األُ  إٰىل  احتاجت  لو  لتأخَّ اإلضافتني  تكونان  خرٰى  فال  عنها،  رت 

 لدور.ٰى إليها اخر. وللزم من احتياج األُ معاً 

 ضافات.  اإلل يفعقَ ام يُ ة إنَّ ّليَّ عغري  قلتم: التالزم من فإنْ 

 .)قر إٰىل برهان اإلضافات يفتقلنا: دعوٰى انحصاره يف

التالزم عند التحقيق ال تقتضيه    بأنَّ (ني:  قل املحقِّ أجاب أفض

  ا بينها وبني معلوهلا أو بني معلولني هلا وتكون إمَّ ة املوجبة،  العلَّ إالَّ 

  احدٍ و  ما لكلِّ   قاً علُّ ة تالعلَّ فق، بل من حيث تقتيض تلك  ال كيف اتَّ 

وكلُّ  باآلخر،  ل  منهام  علَّ شيئني  أحدمها  معليس  وال  لآلخر    والً ة 

ا بينوال  تعلُّ رتباط  فال  كذلك  ثالث  إٰىل  باالنتساب  ألحدمها هام  ق 

فرض   ويمكن  منفرداً باآلخر،  أحدمها  لكن    وجود  اآلخر،  عن 

يتفطَّ  ال  لذلكاجلمهور  أنَّ ويظنُّ  نون  بني    ون   ليس  شيئنيالتالزم 

علَّ  لآلأحدمها  ربَّ ة  أنْ خر  غري  من  يكون  بينيقتيض  ام  االرتباط  هام  

 فني.باملضاون يف ذلك لثالث، ويتمثَّ 

فإنَّ ]]  ٥٤٨[[ص  / بصحيح،  كلُّ وليس  ليس  منهام    ه  واحد 

أفاخر، وال االحتياج بينهام دائراً عن اآل  اغني�  د يشء  ، بل مها ذاتان 

ك الصفة هي التي  وتل  آلخر،واحد منهام صفة بسبب ا   كّل   ثالث

ل يف حمتاج ال يف ذاته ب  واحد منهام  لُّ . فإذن كا حقيقي�   مضافاً   ٰى سمَّ ت

األُ تلك    صفته ذات  دوراً   ،خرٰى إٰىل  يكون  ال  أُ وهذا  إذا  ثّم   ذَ ِخ . 

عٰىل ما هو املضاف املشهور حدثت مجلتان    معاً املوصوف والصفة  

خرٰى، ال  األُ إىلٰ   بعضهاها بل يف  حمتاجة ال يف كلِّ حدة منهام  وا  كلُّ 

كلِّ إىلٰ  الغ  بعضها  إٰىل  بل  إىلٰ ها  املحتاج  األُ ري  اجلملة  ف   أنَّ   ظنَّ وٰىل، 

 تياج بينهام دائر، وال يكون يف احلقيقة كذلك.االح

عىلٰ  بينهام  التالزم  ليس  االحتياجفإذن  وجه  إٰىل     ألحدمها 

ة عيَّ ملا  نَّ سبيل الدور. وظهر من ذلك أ   ، وال عىلٰ هاآلخر عٰىل ما ظنَّ

ل هي م بطالنه، بدَّ افني ليست من جنس ما تقاملض  التي تكون بني

 .لهام معاً قُّ تعناها وجوب ة معة عقليَّ معيَّ 

معنٰى التالزم هو وجوب املصاحبة يف الوجود،   وفيه نظر، فإنَّ 

أنَّ و العلَّ   ال ريب يف  فإ معلويل  متالزمان  الواحدة  ام كلَّ ه يصدق  نَّ ة 

ث املعلولني  أحد  ا ثبت  وكلَّ علَّ لبتت  ا ة  ثبتت  املعلول لعلَّ ام  ثبت  ة 

معنٰى اآلخر هو  وهذا  أنَّ ،  مع  التالزم  امل  كلَّ     من  علولني  واحد 

 عن اآلخر. نٍ مستغ
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بل عن  ا املتضايفان فليس البحث عن املضاف املشهوري،  وأمَّ 

بل    ،حدمها لآلخرة ألال عّليَّ ه  ام متالزمان مع أنَّ هنَّ إاملعنٰى احلقيقي ف

تقدُّ  ع  موال  يف  صاحبه]]  ٥٤٩/[[ص    ىلٰ له  يف ال  وال  الذهن   

ذا والذي  إنَّ خلارج،  يتأتَّ كره  املضام  يف  املشٰى  لكن هوراف  ي، 

 املعرتض نقض باملشهوري.

متقدِّ املقدَّ  غري  اهليوٰىل  الثانية:  يف  مة  الصورةمة  عٰىل    ، الوجود 

 لوجوه:

األوَّ  املادَّ الوجه  هل:  حيث  من  قابلة  هي  من    ،ي  والقابل 

ة من حيث  ادَّ  املقبول، فاملة إىلٰ كن الوجود بالنسبل ممبهو قاحيث  

الصوه إٰىل  بالنسبة  تكون  هي  باإلي  سبباً   ،نمكارة  تكون   فال 

باعتبارها خرٰى  تكون للهيوٰىل جهة أُ    أنْ إالَّ   مَّ هُ لوجود الصورة. اللَّ 

سبباً  وحينئذٍ   تكون  اجل  للصورة،  تلك  مغايرة  تكون  جلهة  هة 

اهليوىلٰ   ،القابلية الفاسم  متناوالً يكو    ا  ن  إالَّ العتبهلذا   ار 

 الشرتاك. با

هو مقبول    ل من حيثبويقال: املق  الواجب أنْ   نظر، فإنَّ وفيه  

أمَّ  القابل،  إٰىل  بالنسبة  الوجود  فممكن  القابل  الثبوت نَّ إا  واجب    ه 

ا إمكان  نَّا قد بيَّ نَّ للمقبول، المتناع وجود املقبول بدون قابله. عٰىل أ 

   شكَّ هات، وال د اجلمكان باعتبار تعدُّ اإلووجوب اجتامع نسبتي ال

 ة الفعل غري جهة القبول. جه أنَّ 

الثا العلَّ ينالوجه  كانت  متقدِّ   ة:  فلو  املعلول،  عٰىل  بالوجود  مة 

ا قد  لوجود عٰىل وجود الصورة، لكنَّمت باة للصورة لتقدَّ ة علَّ املادَّ 

أنَّ نَّبيَّ  فإنَّ ة  املادَّ   كون  ا  الصورة،  بسبب  يكون    ال  دالواح  بالفعل 

وا بالقوَّ  ت  إالَّ لفعل  ة  فيه  كان  فيتقدَّ إذا  كلٌّ ركيب،  عٰىل    م  منهام 

 ٰى.خراألُ 

م تقدَّ وفيه  عنه    م ا  يصدر  ال  الواحد  اليشء  كون  امتناع  من 

 أثران.

تكون   فيمتنع أنْ  ،ة قابلة لصور غري متناهيةدَّ الوجه الثالث: املا

معيَّ   سبباً  اللَّ لصورة  انإالَّ   مَّ هُ نة.  إذا  إ  تصري   يهالضاف  ألجلها  ما 

ث هي ة من حيال يكون للامدَّ   بالوقوع، فحينئذٍ نة أوىلٰ املعيَّ  لصورةا

الصورة  ]]  ٥٥٠/[[ص    ا السبب لوقوع تلك القبول، وأمَّ هي إالَّ 

 هو الصورة.  ة، فيكون ذلك املنظمُّ إٰىل املادَّ  فهو ذلك الذي انضمَّ 

 املالزمة. نظر بمنع وفيه

متهَّ  هاتوإذ  املدت  املا قدَّ ان  فنقول:  الصورة  وة  دَّ متان 

املاهيَّ متالزمت وليس تالزمهام يف  وإان،  ، وكان  انا مضافني  لكالَّ ة، 

تعقُّ  يمكن  اجلسميَّ ال  إالَّ ل  أنَّ ة  عقلنا  إذا  مادَّ     وأنْ هلا  نعقل   ة،  ال 

املادَّ ماهيَّ  إالَّ ة  أنَّ ة  عقلنا  إذا  معه    أو  جسميَّ فيها  لا  ليس كنَّة،  ه 

فإنَّ  املإثبا  كذلك،  للجسمدَّ ات  حيتاجيَّ ة  اإ  ة  ومالزمة    ،لربهانٰىل 

للامدَّ اجلسميَّ  مطلوبةة  فعرفنا  ة  ليست  هذه    أنَّ   بالربهان،  املالزمة 

املاهيَّ  أنَّ بني  ثبت  وقد  الوجودين،  بني  بل  كذ  كلَّ   تني  كان  لك  ما 

أحدمها علَّ نَّ إف ة ة املادَّ يَّ انتفاء علّ   ة لصاحبه، وقد ثبت أيضاً ه يكون 

: ال خيلو ل حينئذٍ و، فنقمة تقدُّ يكون للصور  أنْ   عنيَّ يف الصورة، فت

 . أو ال ،ةوجود املادَّ ة لة مستقلَّ لصورة علَّ تكون ا ا أنْ إمَّ 

 لوجوه: ،ل باطلواألوَّ 

ة، واملحتاج إٰىل اليشء  ادَّ ة حمتاجة إٰىل املل: الصورة اجلسامنيَّ األوَّ 

 مطلقة له.ة يكون علَّ  يستحيل أنْ 

إ ذاته  يف  حيتاج  ما  االثاين:  فاعليَّ حيتا  يشءلٰىل  يف  ذلك   إىلٰ   تهج 

ألنَّ  املوجديَّ   ةاملوجوديَّ   اليشء،  من  الجزء  كانت  فلو  صورة  ة، 

علَّ يَّ اجلسم علّ ة  لكانت  للهيوٰىل  اهليوىلٰ يَّ ة  بواسطة  للهيوٰىل   ،تها 

اهليوٰىل   اهليوٰىل موجودة  فتكون  فتكون  نفسها،  واسطة يف حصول 

 خلف. ودها، هذا قبل وج

 ،لشكُّ والت  ع التناهي مإالَّ   وجدت  ة الالثالث: الصورة اجلسميَّ 

 ة.املادَّ  ومها من توابع

 : ماتقدَّ ف عٰىل موهذا الدليل متوقِّ 

األُ املقدَّ  املتأخِّ مة  املتأخِّ وٰىل:  عن  أنْ ر  جيب  اليشء  عن  يكون    ر 

التأخُّ ]]  ٥٥١/[[ص    عن  راً متأخِّ  كان  أو اليشء سواء  بالذات  ر 

 نة. مة بيِّ ذه مقدَّ الزمان. وهب

الاملقدَّ  الانيثمة  الذي يكو ة:  ثالثاملتأخِّ ن مع  يشء  جيب    ر عن 

الثالث. وقد ن   راً يكون متأخِّ   أنْ  يف اإلشارات عٰىل  الشيخ    صَّ عن 

 ة مواضع:مة يف عدَّ هذه املقدَّ 

 ل: يف هذه املسألة. األوَّ 

لوجود  م بامتقدِّ د اجلهات حمدَّ  ثاين: يف النمط الثاين يف بيان أنَّ ال

املستق األجسام  احليعٰىل  قاركةمة  احمدَّ   ألنَّ (ل:  .  متقدِّ د  م جلهات 

اجلهاتعىلٰ  إمَّ   ،  املستقيموهي  األجسام  مع  أ ا  احلركة  متقدِّ ة  مة  و 

 . ) مم عٰىل املع متقدِّ واملتقدِّ  ،عليها

أيضاً  استعملها  بنيَّ يف  الثالث:  حيث  السادس،  النمط  أنَّ     

ان  كالء لاملحوي الذي هو مع عدم اخل عىلٰ  ماً احلاوي لو كان متقدِّ 

 الء. م اخلعٰىل عد ماً متقدِّ 

زعم أنَّ هن  ثّم  امل  اك  العقل  مع  هو  الذي  احلاوي  م تقدِّ الفلك 
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أنَّ  الفلك املحوي غري متقدِّ عىلٰ    م عٰىل الفلك املحوي، فخرج منه 

 يكون قبل، وما مع البعد جيب أنْ   الذات ال جيب أنْ ما مع القبل ب

 فرق مشكل.ن بعد، واليكو

املح أفضل  تُ عيَّ امل(قني:  قِّ قال  عىلٰ طلَ ة  اللذين املت  ق  الزمني 

الوجود،   أو من حيث  را من حيث التصوُّ ق أحدمها باآلخر إمَّ يتعلَّ 

والتشكُّ كاجلسميَّ  املتناهية  الوجودة  يف  املستقيم   ،ل  وكاجلسم 

وا يتحرَّ احلركة  التي  أيضاً جلهة  اجلسم  ذلك  فيها   يف  ك 

قدير  ت  ء عىلٰ في اخلالوكوجود املالء ون  ،دالوجو]]  ٥٥٢ [[ص/

اخلال نفي  أمكون  التصوُّ   مغايراً   راً ء  يف  تُ له  وقد  عٰىل  طلَ ر.  ق 

أهنَّ كمعلولني اتَّ فاق،  التِّ املتصاحبني با ة واحدة ام صدرا عن علَّ فق 

ق   يكون ألحدمها باآلخر تعلُّ بحسب أمرين أو اعتبارين فيها وال

والعق كالفلك  املذكور.غري ذلك،  املوق   أنَّ   وال شكَّ   ل  ع وع اسم 

بمعنٰى  امل  يف ليس  املباينة    فلعلَّ   واحد،وضعني  تلك  هو  الفرق 

 .)ةاملعنويَّ 

الثالاملقدَّ  بيَّ مة  قد  أنَّ نَّثة:  تنفكُّ اجلسميَّ   ا  ال  التناهي   ة  عن 

إهنَّ أ ل، وظاهر  والتشكُّ  أنَّ  مع اجلسميَّ الَّ ام ال يوجدان   ة، وقد سبق 

أنْ اجلسميَّ  يمكن  علَّ   ة ال  إذن غري    هلام،  ة تكون    ن رين عمتأخِّ فهام 

يكوسميَّ اجل ال  وما  متأة،  إمَّ   راً خِّ ن  فهو  اليشء  أو عن  اليشء  مع  ا 

إمَّ التناهي والتشكُّ   ه، فثبت أنَّ علي  ماً يكون متقدِّ  يكونا قبل    ا أنْ ل 

 ة أو معها.اجلسميَّ 

املتأخِّ  أو    ة إحاطة احلدِّ أ الشكل هي  بأنَّ (رين:  واعرتض أفضل 

ب امتأخِّ   فهي  ،اجلسماحلدود  عن  تأخُّ رة  عن    الصفةر  حلدود 

رة عن املقدار، لكوهنا  ثّم احلدود متأخِّ   .ر ذايتتأخُّ   موصوفها، وهو

املقدار احلتأخُّ   هنايات  حملِّ   الِّ ر  تأخُّ عن  وهو  أيضاً ه،  ذايت   .ر 

النوع واملقدار متأخِّ  ر  ر، واجلسم متأخِّ من التأخُّ   ر عن اجلسم هبذا 

اجلسميَّ  جزعن  هي  التي  مة  تأخُّ ء  املرنه  هبذه كَّ ر  أجزائه  عن  ب 

أنْ فكيف  ب،  تاملرا إنَّ يقال  يمكن  متقدِّ :  يمكن  ه  وكيف  عليها؟  م 

 ة؟ اجلسميَّ  الشكل مع يقال: إنَّ  أنْ  أيضاً 

البيان األوَّ  لوالغلط يف  قولنا:  مل تكن اجلسميَّ امَّ ـ ل وهو  علَّ   ة  ة 

إ فهام  متأخِّ هلام  غري  فإنَّ ذن  عنها،  علَّ   رين  يكون  ال  لليشما  ال  ة  ء 

بالعلّ   ماً متقدِّ   نيكو بالعلّ والتقدُّ ]  ]٥٥٣[[ص  /  ة،يَّ عليه  ة  يَّ م 

التقدُّ   ّص أخ اخلاصِّ من  نفي  من  يلزم  وال  املطلق،  العامِّ   م  ، نفي 

وإنْ اجلسميَّ   فلعلَّ  متقدِّ   ة  تكن  بالعلّ مل  عليهام  لكنَّيَّ مة  متقدِّ ة  مة ها 

بالطبع كتقدُّ عليهام  أو  ،  الواحد عٰىل االثنني  أجزاء  كتقدُّ م  ة  هيَّ املام 

مل    وإنْ   زائلةراضها الالزمة وال عأ و  ةهيَّ ك املاتل  بة عٰىل خواصِّ كَّ املر

 . )ة ليشء من تلك العوارضيكن يشء من تلك األجزاء علَّ 

ر الشكل عن  هذا البيان يفيد تأخُّ  بأنَّ (قني: فضل املحقِّ أجاب أ 

والصماهيَّ  الصورة،  املاهيَّ ة  حيث  من  تتعلَّ ورة  ال  بالتناهي  ة  ق 

إهنَّ للتشكُّ وا ، ومعناه فقط  لوجودمن حيث ا  عنهام  ا ال تنفكُّ ، بل 

االص   أنَّ  تشخُّ ملتشخِّ ورة  يف  حمتاجة  أنْ صة  يبعد  وال  إليهام،   صها 

ال تشخُّ حيتاج  يف  يتأخَّ يشء  ما  إٰىل  ماهيَّ صه  عن  إٰىل  ر  كاجلسم  ته، 

املتأخِّ  والوضع  عنه.األين  والتشكُّ   رين  التناهي  غفإذن  ري  ل 

عمتأخِّ  املرين  الصورة  متشخِّ ن  متشخِّ صة  حيث  وإنْ صن  كانا   ة 

 .)يف هذا املوضع ر كاٍف القد تها. وهذان ماهيَّ ن عيرأخِّ مت

 .ة، ملا مرَّ بع املادَّ ل من تواكُّ مة الرابعة: التناهي والتشاملقدَّ 

مة عٰىل  متقدِّ  مات األربع، فنقول: اهليوىلٰ رت هذه املقدَّ وإذا تقرَّ 

ومهوالتشكُّ   التناهي إمَّ ل،  متقدِّ ا  عٰىل  ا  موجودان ة  اجلسميَّ مان  أو 

ف إمَّ متقدِّ   ىلٰ اهليومعها،  املا عىلٰ مة  مع تقدِّ   ما  أو عٰىل  م عٰىل الصورة 

مة عٰىل الصورة، فلو   تكون متقدِّ ن فاهليوىلٰ الصورة، وعٰىل التقديري

 مها عىلٰ ا لزم تقدُّ ة أو واسطة مطلقة يف وجودهكانت الصورة علَّ 

 حمال.  مة عليها، وهوقدِّ اهليوٰىل املت

الالر اجلسميَّ ابع:  ورصورة  عند  االة  تتبدَّ نفصود  عليها    ل، ال 

النوعيَّ ]]  ٥٥٤/[[ص    سائر  وكذا للتبدُّ الصور  قابلة  فلو  ة  ل، 

ا معملادَّ كانت  تلك ة  عدم  عند  عدمها  لوجب  الصور  لتلك  لولة 

  لك الصور علالً . فإذن ليست تة حمالالصور، لكن العدم عٰىل املادَّ 

للهيوىلٰ مستقلَّ  مطلقة  إذة  فهي  للعلَّ ن  ،  اليشرشيكة  وذلك  ء ة، 

تقتش  يالذ يف  الصورة  ااركه  أنْ ملادَّ ويم  يمتنع  جسامً   ة  أو   يكون 

 ذن جوهر عقيل.سيم، فهو إ عاد التق، وإالَّ اجسامني� 

أنَّ  أنَّ وحتقيقه  ظهر  إذا  بدَّ ه  ال  مؤثِّ   ه  موجود  مفامن  عقيل  رق  ر 

 عند صريورة  قوابل إالَّ  املفارق ال يصل إٰىل التأثري  وثبت أنَّ د،  جمرَّ 

ام  لك االستعداد إنَّ ه، وذذلك األثر دون غري ل  اتعد� ذلك القابل مس

ملفارق إٰىل وصول فيض ال صورة موجودة فيه، فإذن بَ حيصل من ِق 

 م. ة بواسطة الصورة، فيكون للصورة هذا النوع من التقدُّ املادَّ 

 جوه:عرتاض من وواال

األ نُ وَّ الوجه  ال  أنَّ سلِّ ل:  يستدال  م  العلّ تالزم  فإنَّ يَّ عي  ال  ة،  ه 

 واجلوهر والعرض.  ضافنيه منقوض باملأنَّ  مع .عليه دليل

أنْ  الثاين: جاز  علَّ   الوجه  اهليوٰىل  اتكون  ونمنع  متناع اجلمع  ة، 

 بني القبول والفعل. 
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ادِّ  يمكن  ال  الثالث:  اهلالوجه  نسبة  تساوي  إعاء  مجيع  يوٰىل  ٰىل 

 ،قيقة هليوٰىل العنارصباحلخمالفة  هيوٰىل الفلك عندهم    ، فإنَّ الصور

 العنارص ال تقبل صورة  هيوىلٰ وكذلك    ،ة العنارصصور  تقبل  وال

يصحُّ  فكيف  ادِّ   الفلك،  أنَّ منهم  إٰىل  اهليوىلٰ   عاء  النسبة  متساوي   

كلَّ  هلا  وقابلة  نُ مجيع الصور  أنَّ سلِّ ها؟ وال  افتق  م  إٰىل  ما  اهليوٰىل يف  ر 

فاعلذا إليها يف  افتقاره  وجب  من   ة جزءاً املوجوديَّ   وليست  ته.يَّ ته 

نسبة الاملوجديَّ   نَّ إية، فاملوجد لة  ر، ومن املحتمل وجود املؤثِّ حقة 

ولكن يف ذلك  ]  ]٥٥٥/[[ص    يكون يف أصل الوجود حمتاجاً   أنْ 

 .االتأثري يكون غني� 

 وفيه نظر.

حالَّ  الصورة  الرابع:  يفالوجه  أنْ في  ،اهليوىلٰ   ة  يكون    ستحيل 

علَّ   جزءاً  وجودمن  املحلِّ   الَّ احل  ألنَّ   ها،ة  إٰىل   ،هعن  رتأخَّ في  حمتاج 

جزءاً  يكون  ع  فال  ألنَّ لَّ من  وجودها،  العلَّ   ة  متقدِّ جزء  عٰىل  ة  م 

 مة عٰىل املعلول. ة متقدِّ علَّ وال ،ةالعلَّ 

العلَّ  عدم  اخلامس:  علَّ الوجه  والعلَّ ة  املعلول،  لعدم  إذا  ة  ة 

، وكذا لو  ة وجودعلَّ لل  أحدمها مل يبَق   مَ دِ وع شيئني إذا عُ كانت جمم

ة وإذا زالت العلَّ   ي هي،ة من حيث هالعلَّ   بَق تا مل  أحد قيوده  مَ دِ عُ 

أنْ  الصورة   وجب  زوال  فعند  املعلول،  عدم    نةاملعيَّ   يزول  جيب 

 اهليوٰىل.

املحقِّ  أفضل  شيخنا  روحهقدَّ (قني  وسألت  اهللا  هذا   )س    عن 

فقال:املو العلَّ   ضع  جزء  هو  يُ الذي  ال  ألنَّ عدَ ة  ليم،  الصورة  ه  س 

املادَّ لشخصيَّ ا تفارق  التي  العلَّ ها  فوختل  ةة  جزء  بل  هي بدل،    ة 

الصورة من حيث هي صورة، والصورة من حيث هي صورة ال  

ألنَّ معدَ تُ  شخصيَّ   كلَّ   ،  تُ صورة  فعدَ ة  أُ نَّ إم  صورة  تعقبها  خرٰى، ه 

ة، والصورة من حيث هي ي صورمن حيث ه  م الصورةعدَ فال تُ 

أنْ  يمكن  جزءاً   صورة  العلَّ   تكون  أنْ من  يمكن  وال  علَّ   ة  ة  تكون 

علَّ هنَّ أل  ،ةامَّ ت تكون  موجودة  تامَّ ة  ا  كانت  لو  يشء  وجود  يف  ة 

 شخص. للوال وجود إالَّ  ،بالرضورة

أنَّ واحلا  املتعّي املؤثِّ   صل  اهليوٰىل  املفارق، ر يف وجود  نة هو وجود 

ا كام هنَّ ا الصورة فإ  ذات اهليوٰىل. وأمَّ تعنيُّ  لذات قبل  او يشء متعّني وه 

املفا رشط  رشائط لوصول  و عرفت  لي حلا ا رق،  الصورة  إٰىل  ست جة 

 ا صورة، واملعلول املعنيَّ حيث هي تلك الصورة بل من حيث إهنَّ  من 

يستدعي نة شخصيَّ ة معيَّ كان يستدعي علَّ   وإنْ   الشخيص  ة ولكن ال 

التأثري  تكون   أنْ  معتربة    موراً أُ   رشائط  فالصورة  هذه بأعياهنا،  يف 

 ام هونَّ ل إ ملتبدّ اهتا ال من حيث أشخاصها، وا حيث ماهيَّ   ة من الرشطيَّ 

  . ات عيان والشخصيات ال املاهيَّ األ ]]  ٥٥٦[[ص  / 

ف نظر،  الالكيلِّ   نَّ إوفيه  موجو  األعيانطبيعي  يف  أنْ   ،د    فجاز 

 ة.يَّ علّ هلا يف الات ال مدخل يَّ لوازم املاه  وألنَّ  ة.يكون علَّ 

كانت  اهليوٰىل    ةصورة إذا كانت رشيكة لعلَّ الوجه السادس: ال

لكنَّمتقدِّ  حمتامة  إىلٰ ها  اجة  اهل  ،هليوىلٰ   متقدِّ يوىلٰ فتكون  عليها،    مة 

 حمال. رٰى، وذلك خواحدة منهام عٰىل األُ  م كّل فيلزم تقدُّ 

املادَّ   قيل متقوِّ عليه:  كانت  متٰى  فإنَّ مة بصوة  عند  رة  قد    ذلكه 

تصري  تعرض ما  العوارض  من  املادَّ هلا  مستعدَّ   ألجلها  لقبول ة  ة 

فاملادَّ أُ   صورة تخرٰى،  عندما  عة  بوجهٍ   ةلَّ كون  ل  موجبة    لصورة ما 

متقوِّ  وال  إليها  حمتاجة  تكون  ال  تكون  احلادثة  بل  هبا،  مة  متقوِّ مة 

املادَّ ب تكن هي حمتاجة ة إليها مل  الصورة السابقة، وحينام احتاجت 

 دوث، فانقطع الدور.إليها يف احل

إنَّ ال   إٰىل املادَّ كانت حاجة  ام يستقيم لو  يقال: هذا  ة يف  الصورة 

كانت  فأمَّ   قط،فدوث  احل إذا  مستمرَّ احلاجا  احلدوث  ة  بعد  ة 

 فاإلشكال غري زائل.

اهلألنَّ  نقول:  معيَّ ا  لتعنيُّ يوٰىل  ذاهتا  يف  علَّ نة  العقل    وهي  تها، 

بيَّ االفعَّ  وقد  أنَّ نَّل،  املعيَّ افتقارها    ا  لتعيُّ إٰىل الصورة  ليس  بل   ،نهانة 

ماه حيث  ماهيَّ وا  ،تهايَّ من  يف  غنيَّ لصورة  املة  تها  لكنَّادَّ عن  ها ة 

 .ا يف وجودها، فانقطع الدور الفرتاق اجلهتنيإليه حمتاجة

فإ نظر،  وجود  العلَّ   نَّ وفيه  جيب  كذا  وجودها،  جيب  كام  ة 

فنقول الصورينئذٍ ح]]  ٥٥٧/[[ص    جزئها.  مطلق  إنْ :  كان    ة 

أنْ   موجوداً  علَّ   أمكن  تامَّ يكون  وإنْ ة  موجومل  ة،  تكن  تكن   مل  دة 

 دها. وجوف وجودها عىلٰ لتوقُّ  ،ةد موجو ةة التامَّ العلَّ 

ها إٰىل ة مطلقة الحتياجالوجه السابع: قلتم: الصورة ليست علَّ 

بل هذا يكون    ة،من العلَّ   اً تكون جزء  فكذا ال جيوز أنْ   ة، قلنا:ادَّ امل

 . ئذٍ أوٰىل حين

إليها   حمتاجةً إذا كانت اهليوىلٰ (لشيخ عٰىل نفسه فقال: اعرتض ا

صورة يف  ة للصارت اهليوٰىل علَّ قد  فوجود  يستوي للصورة    يف أنْ 

 .)الوجود سابقة

ب نقأنَّ (   ـوأجاب  مل  حمتا  ضِ ا  يفبكوهنا  إليها  أنْ جة  يستوي     

ب قضينا  بل  وجود،  أهنَّ للصورة  وجود   ااإلمجال  يف  إليها  حمتاجة 

  اليشء إليه ما احتاج  ه ليس كلُّ نَّ إف )،ورة به أو معهتوجد الص ء يش

 ن وقد ال يكون. يكو  بل قدة لليشء، يكون علَّ  وجب أنْ 
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الصورة حمتاجة   أتقول بأنَّ (قال:  رين بأنْ فضل املتأخِّ رتض أ اع

إ  أم ال تقول؟ فإنْ اهليوٰىل    إىلٰ  كة  الصورة رشي  نَّ قلت بطل قولك: 

مة رة ومتقدِّ القولني كون الصورة متأخِّ   زم منيله  ة اهليوٰىل، ألنَّ لعلَّ 

إٰىل    إنَّ قلت:    وإنْ   .معاً  حتتاج  ال  اهليوٰىل    ،ىلٰ اهليوالصورة  تكن  مل 

 . )تك السابقةمة بوجه ما عٰىل الصورة، فبطلت حجَّ متقدِّ 

ورة من حيث الص  ه يذهب إٰىل أنَّ بأنَّ (ني:  قل املحقِّ أجاب أفض

تها، ومن حيث رشيكة لعلَّ  ووىلٰ مة عٰىل اهليصورة تكون متقدِّ هي  

متشخِّ  حمصَّ هي  يف  صة  تكولة  متأخِّ اخلارج  ألن  اهليوٰىل،  عن    نَّ رة 

القايوهلا السبب  هي  لتٰىل  وحتصُّ شخُّ بل  معنٰى  صها  هو  وهذا  لها. 

نقأنَّ (قوله:   مل  إبكوهن  ضِ ا  حمتاجة  أنْ ا  يف  للصورة    ليها  يستوي 

ن)وجود مل  أي  العلَّ ،  هي  املوجِ قل  والة  للصورة،  العلَّ هنَّ إ  دة  ة  ا 

ضينا باإلمجال  لها، بل ق صها وحتصُّ لتشخُّ ]]  ٥٥٨/[[ص    ةالفاعليَّ 

به أو معه، أي قضينا  صورة  وجود يشء توجد ال  يف   اإليه ا حمتاجأهنَّ 

و   أنَّ  يف  اهليوٰىل  إٰىل  حتتاج  التناهالصورة  والتشكُّ جود  اللذين  ي  ل 

ٰىل  يواهلالصورة هبام أو معهام موجودة لتكون  ل  ص وتتحصَّ خَّ تتش

متقدِّ  اهليوٰىل  فإذن  هلام.  اقابلة  ذلك  عٰىل  وعىلٰ مة  الصورة    ليشء 

اليشاملتَّ  بذلك  منصفة  ال  اتِّ   حيث  ء  به  من عٰىل  صافها  الصورة 

 . )حيث هي صورة

 م. وفيه ما تقدَّ 

أ بعد  الرئيس  أنَّ بنيَّ   نْ قال  أنْ     جيوز  ال  علَّ   الصورة  ة  تكون 

الصورة ليست حمتاجة  إنَّ ( :اً طلقة أو آلة أو واسطة للهيوٰىل مطلقم

أمَّ  اهليوٰىل،  الصور  إٰىل  يمكن  ا  فليست التي  اهليوٰىل  عن  زواهلا 

اهليرة  متأخِّ ب الوجود عن  إذا زالت  الصورة اجلوهريَّ   ألنَّ   وٰىل،يف  ة 

املادَّ  فإنْ عن  حتصل    ة  أُ املادَّ عقيبها يف  مل  يكون بدالً ة صورة    خرٰى 

تبَق  مل  موجودةاملادَّ   عنها  تقدَّ مل  ،ة  أنَّ م  ما  عن    ن  ختلو  ال  اهليوٰىل 

كذلك   كان  وإذا  الذالصورة،  عقَّ فاليشء  الزائلة  ي  الصورة  ب 

للامدَّ حلااصورة  بال مقيم  ذلك  وحاف  ةدثة  بواسطة  لوجودها  ظ 

 البدل.

إنَّ  وجود    ب حيفظلك املعقِّ ذ   نا: إنَّ ه ال يلزم من صدق قولثّم 

أنْ   ةاملادَّ  صدق  البدل  إنَّ   بذلك  ا حي  هنقول:  ذلك  بتلك  لبفظ  دل 

ألنَّ  ح  اهليوٰىل،  يكن  مل  يوجد  مل  ما  فلو لوجو  افظاً اليشء  غريه،  د 

أوَّ للص  مقيمةكانت اهليوٰىل   تقوم  كانت  بعد ذلك   الً ورة  ثّم تصري 

تقدَّ  وقد  للصورة،  أنَّ مقيمة  مق  م  للهيوىلٰ الصورة  أنْ يمة  فيلزم   ، 

 عٰىل وجود اآلخر.  سابقاً  منهام كون كلٌّ ي

التالزم فيها   ات فإنَّ يمكن زواهلا كالفلكيَّ  الصورة التي  ا الوأمَّ 

أي أنْ ]]  ٥٥٩/[[ص    ،ضاً ثابت  يمكن  اهل  وال  ة  علَّ   يوىلٰ تكون 

ألنَّ  فاعالً القاب  للصورة،  يكون  ال  العكس.فتعنيَّ   ل  وليست     

علَّ  مطلقةالصورة  و  ة  آلة  مطوال  واسطة  مال  ملا  فيها  فهي  رَّ لقة   ،

 .)رشيكة

املتأ أفضل  تقدَّ   بأنَّ (رين:  خِّ اعرتضه  ملا  مناقض  ألنَّ هذا  ه  م، 

أنَّ  عٰىل  متقدِّ الصو   مشتمل  ولمرة  اهليوٰىل،  عٰىل  كاامَّ ـ ة  كذل    ك ن 

ة املذكورة عٰىل   الصورة، وقد كانت احلجَّ  عىلٰ م اهليوىلٰ تحال تقدُّ اس

بوجه    ماً للهيوٰىل تقدُّ   نَّ ة عٰىل أمبنيَّ للهيوٰىل  ة  ورة علَّ امتناع كون الص

 الصورة. ما عىلٰ 

ليس    )ة ال حمالة بالبدل فمعّقب البدل مقيم للامدَّ (له:  قو  وأيضاً 

فإنَّ   دبجيِّ  اإلطالق،  ي  اجلسم  عٰىل  وشكل    فكُّ نال  ما  أين  ما عن 

 أو  أو شكل معنيَّ قدار ما، وإذا كان كذلك فمتٰى زال أين معنيَّ وم

أين آخر وشكل آخر ومقدار آخر    وأنْ   فال بدَّ   معنيَّ   مقدار حيصل 

بدالً ل أنْ ملا مٰىض   يكون  يلزم  ثّم ال    تكون هذه األعراض صوراً   . 

لمقوِّ  فلامدَّ مة  أنَّ ة.  ال معقِّ   علمنا  البدل  مقيامً ي  نْ أجيب    ب    كون 

بذ للامدَّ  صحَّ ة  لو  بل  البدل،  إنَّ   لك  لكان  يصحُّ ذلك  بعض    ام  يف 

 .)نء وبالربهااألشيا

املح أفضل  (قنيقِّ أجاب  بنيَّ بأنَّ :  كيفيَّ ه  تقدُّ   عٰىل  ة  الصورة  م 

أنَّ   اهليوىلٰ  إٰىل  الدور.  وأشار  الستحالة  تنعكس،  ال    وألنَّ   املسألة 

د ل وجومة بنفسها قبتقوِّ ت منة لكايوٰىل لو كانت مقيمة للصور اهل

إمَّ  مرَّ الصورة  ملا  بالزمان، وهو حمال  أو  بالذات  بعينه هو . وهذا    ا 

با يف  أورده  أنْ لذي  استحالة  علَّ   يان  الصورة  مطلقة ة  تكون 

من فحصل  كلٍّ ذ  للهيوٰىل.  كون  استحالة  علَّ   لك  مطلقة  منهام  ة 

اللألُ  قيخرٰى،  كلٍّ ستحالة  األُ   ام  غري  من  جعل ّم  ثرٰى.  خمنهام 

حيث  من  ص  الصورة  لعلَّ هي  ورشيكة  اهليوٰىل  عٰىل  سابقة  تها ورة 

وٰىل سابقة عٰىل الصورة، من حيث هي هي  ل اهليوىلٰ ة ومل جيعالفاعليَّ 

حمضة بخالف الصورة، فال   لةوٰىل من حيث هي هيوٰىل قاباهلي   ألنَّ 

 للوجود.  يةً ومعط اعلةً تصري ف أنْ ]] ٥٦٠/[[ص  يمكن

حتياج اجلسم ال تيض اام يقأين ما إنَّ   عن  ماجلس  وامتناع انفكاك

جسامً  كونه  وتشخُّ   ،يف  وجوده  يف  ابل  إٰىل  منصه  هو حي  ألين  ث 

ما معنيَّ أين  أين  ما . واألين  ، ال من حيث هو  أين  من حيث هو 

  جلسم من حيث هو جسم ما، ومن حيث هو أين معنيَّ ا  حيتاج إىلٰ 

 . معنيَّ  ج إٰىل جسمحيتا
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ه عٰىل أنَّ  دلُّ ي  ) اً ن هذه األعراض صورتكو زم أنْ ثّم ال يل (وقوله: 

هذا سهو ة فقط، و لامدَّ مقيم ل ه  الشيخ أثبت وجود الصورة بأنَّ   أنَّ   ظنَّ 

توهُّ  باب  فإنَّ من  العكس،  كلُّ   كلَّ   م  وليس  مقيمة   يممق   صورة 

إنَّ  الصورة  هو  الذي  املقيم  بل  يُ صورة،  هو   قيم جوهراً ام هو جوهر 

ومادَّ حملُّ  أ ه  وهذه  أعراضاً قام أ عراض  ته.  ألهنَّ ت  أقا ،  أجساماً ا   مت 

جسميَّ متشخِّ  يف  ال  تشخُّ صة  يف  بل  العار تها،  جلسميَّ ض صاهتا  ا،  ته ة 

  ه.النقض هبا ليس بمتوجِّ صات اجلسم. فإذن ّميت بمشخّ ولذلك ُس 

  ة للامدَّ   يكون مقيامً   ب البدل ال جيب أنْ معقِّ   أنَّ   نافعلم(وقوله:  

  إالَّ   ضِ ذكره مل يقت  لذيا  نَّ فليس نتيجة ملا ذكره، أل  )،لبذلك البد

معقِّ ك األُ ون  مقيامً ب  املتشخِّ   يون  باألُ للجسم  ال وذ  ،يونص    لك 

 .)ة بالصورةامة املادَّ ينايف إق 

الرابع ]]  ٥٦١[[ص  / كيفيَّ   :البحث  تشخُّ يف  املادَّ ة  ة  ص 

 : ة لصورة والصورة باملادَّ با

املحقِّ  أفضل  شيخنا  امل قسألت  نصري  والدِّ لَّ ني  اهللا  قدَّ (ين  ة  س 

ت  ،البحث  هذا   عن  )حهرو سبب  املادَّ   كلٍّ ص  شخُّ وما  ة  من 

فقال تاملادَّ (:  والصورة،  بالصور تشخَّ ة  بذات    ،املطلقة  ةص  أي 

 ام تصرياهليوٰىل إنَّ   نة، فإنَّ هي ال بصورة معيَّ   الصورة من حيث هي

تُ  صورة  ألجل  بعينها  اهليوٰىل  وتُ شخِّ هذه  حينهعيِّ صها  من  ال  ث  ا 

معيَّ إهنَّ  صورة  ما  بل  حيث نة  فإنَّ إهنَّ   ن  ما،  صورة  صورة   أيَّ   ا 

باملادَّ  املادَّ اقرتنت  تلك  كانت  بة  املاة  املقرتدَّ عينها هي  بالصورة  ة  نة 

وأمَّ  تتشخَّ السابقة.  فال  الصورة  إهنَّ ا  حيث  من  اهليوٰىل  بذات   اص 

ألنَّ  ما،  ا  هيوٰىل  الصورة  هذه  تصري  مل  الصورة  ألملعيَّ هذه  جل  نة 

هيو هي  حيث  من  ماهليوٰىل  أنْ إالَّ و  ،اٰىل  ألمكن  هتف    ذه  ارق 

املادَّ  هذه  وتتعلَّ الصورة  وهة  بغريها،  فق  معقول.  غري  إنَّ و   امإذن 

صة بذات الصورة من ، بخالف اهليوٰىل املتشخِّ نةق هبيوٰىل معيَّ تتعلَّ 

أنْ ص  حيث هي أمكن  وهلذا  اهليوىلٰ   ورة،  ]] ٥٦٢/[[ص    تفارق 

املعيَّ الص وتتَّ ورة  فتوجد  نة  بغريها،  تلك   وإنْ   ىلٰ اهليوصف  تكن  مل 

املعيَّ فتشخُّ   بعينها.صورة  ال باهليوٰىل  الصورة  وتشخُّ ص  ص  نة 

بالصورة  يوىلٰ اهل القابليَّ   ذات  وألنَّ   املطلقة.  حقيقة  هو  ة  اهليوٰىل 

 .)صللتشخُّ   فال تكون فاعالً  ،واالستعداد

. فإذن إذا  الً وفاع  ابالً من منع عدم كون اليشء ق   موفيه ما تقدَّ 

اجلهت أماختلفت  قابن،  كان  هنا  للواهليوٰىل  وفاعلة لة  صورة 

امتناع.  لتشخُّ  فال  اهليوٰىل  صها  نوكون  القابليَّ حقيقتها  ة فس 

 ذلك األمر نسبي. باطل، ألنَّ واالستعداد 

املتأخِّ  أفضل  الر اعرتض  تشخُّ ئيرين عٰىل  تعليل    ص كلٍّ س يف 

دور غري  من  اآلخر  بذات  كلِّ ذا   ، ألنَّ منهام  علَّ   ت  منهام  ة واحدة 

األُ   لٍّ ك  صتشخُّ   بأنَّ (خرٰى:  األُ   صتشخُّ ل بذات  خرٰى  منهام 

انضام متوقِّ  عٰىل  كلٍّ ف  ذات  ذامنه  م  إٰىل  األُ ام  وانضامم خرٰى ت   ،

إٰىل ذات األُ   ذات كلٍّ  منهام،   كلٍّ ص  ف عٰىل تشخُّ خرٰى متوقِّ منهام 

 إليه غريه.  ال ينضمُّ املطلق غري موجود، وما ليس بموجود  فإنَّ 

بأنَّ  أجاب  املاهيَّ ال  مانضام  ثّم  إٰىل  الوجود  عٰىل  يتوقَّ   ة  ف 

 .)، فكذا هناوداً منهام موج احدٍ و صريورة كلِّ 

أفض املحقِّ وأجاب  (قنيل  للتشخُّ املادَّ   بأنَّ :  فاعلة  ليست  ص  ة 

تقدَّ  أهنَّ ملا  من  قام  للتشخُّ بلا  الفاعل  بل  األعراض  ة،  هي  ص 

كال هبا،  واأليناملكتنفة  املسّميات    وضع  وأمثاهلا  ومتٰى 

الفاصاخِّ باملش العلل  وهي  التكثُّ ة  عليَّ ت،  النوع  أفراد  لواحد، ر 

 ة القابلة.ة هي العلَّ واملادَّ 

بأ ألنَّ   نَّ واحلكم  صحيح،  غري  بموجود،  ليس  املطلق   املطلق 

أنْ  والتقييد، بال]]  ٥٦٣/[[ص    ذؤَخ يُ   يمكن  اإلطالق  رشط   

يُ  أن  اإلطؤَخ ويمكن  برشط  تقذ  كام  واألوَّ دَّ الق  يف  م.  موجود  ل 

ه  حلكم بأنَّ ة. فإذن العقل خاصَّ يف ا قل. والثاين موجودالعوارج اخل

 ، باطل.  موجود أصالً غري

ان،  ام أمران عقليَّ ة غري صحيح، ألهنَّ د إٰىل املاهيَّ ونضامم الوجوا

يصحُّ  األُ   وال  خارجيَّ اخلارجيَّ   ورمإحلاق  هي  حيث  من  يف ة  ة 

 . )ةيث هي عقليَّ ة من حعقليَّ مور الأحكامها باألُ 

فإ نظر،  األعر  لَّ ك  نَّ وفيه  تلك  من  لهواحد  ة  يَّ كلّ ة  ماهيَّ   اض 

خمصِّ فيستدع جيو  صاً ومشخِّ   صاً ي  وال  اغريه.  التشز  ص خُّ ستناد 

ه ثابت يف الباري تعاٰىل من حيث هو إٰىل الوضع واألين ومتٰى، ألنَّ 

املجرَّ ه  وغري واملرادمن  املعاين عنها.  انتفاء هذه  مع  بالوجود   دات 

وكون  ه الذهني.  ال  العيني  عق  ةيَّ املاهنا  أمرين  ني ليَّ والوجود 

إذ ليس هناك  ة املوجودة عقليَّ تيض كون املاهيَّ يق تي  ة الاهيَّ  املإالَّ ة، 

عقليَّ  عقلي� جعلها  جعله  الذي  والوجود  املاهيَّ واتِّ   اة  ة صاف 

وليس   بالوجود  وإالَّ   اعيني�   راً أمبالوجود  أوٰىل  هو  بل  تسلسل،   

 ة والوجود.هيَّ ني من املاالذه

الص  :امساخل  البحث]]  ٥٦٤[[ص  / إثبات  الويف  ة  نوعيَّ ر 

 :فيهاون 

أنَّ  إٰىل  الفالسفة  صوراً لألج  ذهبت  التنوعيَّ   سام  وهي  ي  ة، 

 . ختتلف هبا األجسام أنواعاً 
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بأنَّ واحتجُّ  إثباهتا  عٰىل  اشرت  وا  بعد  اجلسميَّ ااألجسام  يف  ة كها 

وتر املختلفة  األشكال  قبول  يف  بسهولةختتلف  ويف   كها  بعرس  أو 

خيلو عن    أنْ كن  ال يم]]  ٥٦٥/[[ص    جسم  لَّ ك  إنَّ عدم قبوهلا، ف

 مور ثالثة: أحد أُ 

ل التابع هلام بسهولة،  لتشكُّ اللتئام وال: قبول االنفكاك وااألوَّ 

 ات.وهو الالزم لألجسام الرطبة من العنرصيَّ 

اليابسة   :الثاين لألجسام  الالزم  وهو  بعرس،  ذلك  مجيع  قبول 

 ت.ان العنرصيَّ م

 .اتزم للفلكيَّ و الالوه ،ل ذلكالثالث: االمتناع عن قبو

ام  اهتا لقيامها بالغري، فهي إنَّ مور خمتلفة غري واجبة لذه األُ وهذ

ب أنْ جتب  يمكن  وال  تقتضيها،  اجلرميَّ   علل  العامَّ تقتضيها  ة ة 

تقدَّ جساملشرتكة يف مجيع األ ملا  خمتلفة، وال اهليوٰىل  م من  ام لكوهنا 

ال   أنَّ  فاعالً   القابل  أُ يكون  إذن  فعللها  اهليوٰىل    فةتلخممور  ،  غري 

األُ الصور و وتلك  هلام،ة.  مقارنة  إٰىل   مور  املفارق  نسبة  لتساوي 

متعلِّ يع األجساممج وهي  باملادَّ .  يتعلَّ قة  ما  باألُ ة، القتضائها  مور  ق 

قبول الفصل والوصل وعرسه وهي صور ال  ة  ة، كسهولاالنفعاليَّ 

المتناع ا  أنْ   أعراض،  أنْ حيصل  غري  من  موصوفاً   جلسم    يكون 

 مور. ه األُ هذ دبأح

  ين أو الوضع، ويمتنع أنْ خيلو عن األ  م يمتنع أنْ اجلس  وأيضاً 

ته تقتيض  وعٰىل مجيع األوضاع. فإذن جسميَّ ع األمكنة يكون يف مجي

 جسم جيب أنْ   كلَّ   . ثّم إنَّ ننييكون يف مكان أو وضع غري متعيّ   أنْ 

  كلُّ و تضيهام طبيعته. فإذن ال خيلتعيّنني تقبمكان أو وضع م خيتصَّ 

متعيّنني،  اصٍّ أو وضع خ مكان خاصٍّ حقاق يقتيض است م عامَّ جس

 ة املشرتكة. ة العامَّ جسميَّ ملغايرة للة اوذلك هو الصورة النوعيَّ 

للكي فاملقتضية  آثارها،  باعتبار  ختتلف  الصور   اتفيَّ وهذه 

ة  ، واملقتضيكسهولة قبول االنفكاك وعرسه تكون مناسبة للكيف

من األمكنة  األعر وه  ،لأليناسبة  الستحقاق  سائر  يف  اض. كذا 

للعلم ]]  ٥٦٦/[[ص    هذه الصور مغايرة لألعراضام كانت  إنَّ و

ا  أنَّ ب يستحقُّ كون  بحيث  ذلك    أيناً   جلسم  يف  حصوله  غري  هو 

وألنَّ  بعض    األين.  يف  يدلُّ األبقاءها  األعراض  زوال  مع   جسام 

فإنَّ  املغايرة،  املق  عٰىل  تشكُّ السبب  لسهولة  املتيض  ولرل   ىلٰ إه  دِّ اء 

وو الطبيعي  امكانه  باٍق ضعه  إصعاده   لطبيعي  أو  مجوده  عند 

 بالقرس أو تكعيبه.

 :هاض من وجوواالعرت

 ة.م اشرتاك األجسام يف اجلسميَّ سلِّ ل: ال نُ األوَّ 

ا كام  األجسام  فقد ختالثاين:  ذكرمتوها  التي  الصفات  يف  لفت 

أيضاً  ا  اختلفت  التي  يف  تلكلصور  مبادئ   الصفات،  جعلتموها 

األعراضقتٰىض ا  فإنْ  اختالف  إىلٰ سناإ    اقتٰىض   دها  خمتلفة  صور 

أيضاً  الصور  أُ إىلٰ   إسناده  اختالف  خم  فيها  مور  الكالم  ثّم  تلفة. 

 ل، فيلزم التسلسل.كالكالم يف األوَّ 

ام  نة إنَّ  بالصور املعيَّ اجلسم العنرصي املعنيَّ ص  ال يقال: اختصا

ألنَّ كا تادَّ امل  ن  حدوث  قبل  الصورةة  موصوفة  كان  فيها  لك  ت 

أُ  اخرٰى  بصورة  املادَّ ستعدَّ ألجلها  الالَّ ت  الصورة  لقبول  حقة، ة 

اخوأمَّ  األجسا  الفلكيَّ تصاص  النوعيَّ ام  بصورها  فألنَّ ة    لكلِّ   ة 

مادَّ  باملاهيَّ فلك  خمالفة  ملادَّ ة  وكلُّ ة  اآلخر،  الفلك  إنَّ مادَّ   ة  تقبل  ة  ام 

 ا. ها دون غريهتي حصلت فيالصورة ال

نقولألنَّ  ج:  ا  فجوِّ زوَّ إذا  ذلك  متم  يفزوا  حتَّ الكيفيَّ   ثله  ٰى  ات 

األجسام إنَّ العنرصيَّ ]]  ٥٦٧/[[ص    يقال:  اختصَّ ة  واحد    كلُّ   ام 

بالكيفيَّ  املعيَّ منها  ألنَّ ة  االتِّ نة،  قبل  كان  الكيفيَّ ه  بتلك  ة  صاف 

أُ بكيفيَّ   موصوفاً  استعدَّ ة  ألجلها  املادَّ خرٰى  لقت  الكيفيَّ ة  ة  بول 

فيَّ الفلكاألجسام    وأيضاً   حقة.الالَّ  منها واح  كلُّ   اختصَّ ام  إنَّ ة  د 

املعيَّ بكيفيَّ  ألنَّ ته  إالَّ مادَّ   نة،  تقبل  ال  تلك  ته  والكيفيَّ   هذا ة.  عٰىل 

 التقدير تسقط احلاجة إٰىل إثبات هذه الصور.

املحقِّ  أفضل  ومباد  بأنَّ (  :قنيأجاب  متغايران. ئاألعراض  ها 

حتصُّ  منفك� اجلل  ويمتنع  األ  اسم  وسائر  املبادئ  تلك  حوال عن 

ات  م بالكيفيَّ ملبادئ بعد وضوح ما تقدَّ تلك ايت  سمَّ  ورة، فإنْ كملذا

التسمي يف  مضايقة  إالَّ فال  أ ة،  أنْ نَّ   ينبغي  حتصُّ نَس يُ   ه  إليها  ل  ب 

أنواعاً  املذكورة،  األجسام  األعراض  ليست و  وصدور 

 .)كذلك االستعدادات وال املوادُّ 

ملغايرة. وا  ٰى ملعنمل يقع يف التسمية بل يف ا  نزاعال  نَّ نظر، فإ  وفيه

منفكَّ االنفوامتناع   توجد  ال  وكوهنا  النزاع.  نفس  هذه  كاك  عن  ة 

 امتناع االنفكاك.  عىلٰ  يدلُّ األشياء ال 

 كون مبدأً ليمن أمر زائد يف اجلسم    ه ال بدَّ منا أنَّ الثالث: لو سلَّ 

الكيفيَّ  لِ هلذه  لكن  إنَّ قلت  مَ ـات،  ال  م:  إث  بدَّ ه  كلِّ من  يف  ذلك    بات 

ه ال يمكن القطع بأنَّ تلفة  ت خماالفلك لكيفيَّ   بولق عدم    جسم؟ فإنَّ 

مل تكن   لصورة إنْ تلك ا  نَّ يكون ألجل صورة زائدة، أل  وأنْ   ال بدَّ 

ل بووهو عدم ق   -  لة ذلك الفلك مل يكن احلكم املعلَّ الزمة جلسميَّ 

س اللزوم لي  مة فذلككانت الز  وإنْ   ،الزماً   -  ات املختلفةالكيفيَّ 
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منة  لنفس اجلسميَّ  يكون حها  ملواز  وال ليشء  ملا ال  فيها   اال� وال 

ته  وبتقدير صحَّ   ،ذلك باطل]]  ٥٦٨ /[[ص  كلَّ   هلا، ألنَّ   وال حمال� 

ألنَّ  حاصل،  أنْ فاملقصود  جاز  ألجل    ه  الصورة  تلك  لزوم  يكون 

األقسام، واف  هذه  الشكل  لزوم  يف  مثله  فتعنيَّ ليجوز  أنْ ملقدار،     

اللزيكو للامدَّ ن ذلك  وإوم  كافة.  كانت  الصور  لزو  ية يفذا  م تلك 

كفي يف لزوم هذه األعراض من غري حاجة إٰىل إثبات هذه  ال ي مَ فلِ 

 ؟ الصور 

اوأمَّ  فإنَّ ا  وهو   لعنارص  بسهولة  األشكال  يقبل  ما  منها 

  مَ لِ هو اليابس، وإذا كان كذلك فو   الرطب، ومنها ما يقبلها بعرس

ة،  وديَّ جة ولة بعلَّ ت معلَّ القبول التشكُّ سهولة    نَّ يقال: إ  نْ ال جيوز أ 

ة؟ ة وهي عدم تلك العلَّ ة عدميَّ لة بعلَّ ا معلَّ هنَّ إف  بوهلاا صعوبة ق وأمَّ 

امل  ألنَّ  فإنَّ الصورة  ملقتضية سهولته،  القبول عدم    قتضية لصعوبة 

أنْ و  صعوبة القبول عدم لسهولته،  ايكون عدمي�   مبدأ العدم جيوز 

  ام عن األجس  ر امتناع خلوِّ ال يظه  ذا التقديرو بالعكس، وعٰىل هأ 

 ة. ورة النوعيَّ الص

(قنياملحقِّ   أفضل  أجاب اجلسميَّ   بأنَّ :  هلذه  استلزام  املطلقة  ة 

الفلك غريالصور يف ة  معقول، لكوهنا مشرتكة. وكذلك اجلسميَّ  

بالفلك، ألنَّ املختصَّ  الصور  بالفلك هو    هاسبب اختصاص  ة  هذه 

ة غري معقول، بل  سميَّ الصور للج  ري، فإذن القول بلزوم هذهال غ

اجلسميَّ ويُ كس  عيُ   أنْ الواجب   القال:  الفلك، زمة  ة  لصورة 

املذكورة ألهنَّ   وحينئذٍ  القسمة  تلزمهاتسقط  الفلك  ا  ، ألهنَّ ا  صورة 

إٰىل املحلِّ إا  وأمَّ   ال غري. ع  المتنا ،  فغري معقول  رَ كِ عٰىل ما ذُ   سنادها 

 ة أعداماً لعنرصيَّ ور ا ا جعل بعض الص. وأمَّ ابل فاعالً يكون الق  أنْ 

ألنَّ  معقول،  عد  راضعاأل  فغري  ليست  األينيَّ أمَّ ة.  ميَّ املذكورة  ة  ا 

ة  مور الوجوديَّ األُ مواضعها، و يف ا الباقية فعٰىل ما تبنيَّ فظاهرة، وأمَّ 

 .)ال تصدر عن األعدام

سلَّ  أنَّ الرابع:  بدَّ منا  ال  الثالثلصا يف    ه  سهولة  أ   -  فات  عني 

األشكال قبو]]  ٥٦٩/[[ص    قبول  قبوهلاوصعوبة  وعدم   -  هلا 

إىلٰ سنادإمن   عها  وجوديَّ   فلِ لل  صور؟    إنَّ   قلتم:  مَ ة،  العلل  تلك 

عبارة عن احلالِّ   وذلك ألنَّ  ملاملقوِّ   الصورة  ه الذي هو سبب  حلِّ م 

حملِّ  أنَّ لوجود  فهب  دلَّ احلجَّ   ه.  املذكورة  عىلٰ ة  هذه  ليتع  ت  ل 

لة عٰىل  من الدال   ال بدَّ   مور موجودة يف األجسام، لكنعراض بأُ األ

األُ   أنَّ  حتَّ لوج   أسبابمور  تلك  األجسام  تلك  كون ٰى  ود  يثبت 

 .اضاً بل أعر    فال تكون صوراً ، وإالَّ مور صوراً تلك األُ 

 .الً أوَّ  ا مرَّ قريب ممَّ وهو 

ا  ة، ألهنَّ يَّ سماجلاخلامس: هذه الصور التي أثبتموها حمتاجة إٰىل  

ة  برشط حلول اجلسميَّ اهليوٰىل    ة أو يفميَّ ة يف اجلستكون حالَّ   ا أنْ إمَّ 

وع افيها،  فتقدلٰىل  حمتاهنَّ إيرين  إىلٰ ا  اجلسميَّ جة  كانت   فلو  ة، 

 لة هبا لزم الدور.ة معلَّ اجلسميَّ 

م  قوِّ تُ   الصور ليس من رشطها أنْ   بأنَّ (قني:  قِّ أفضل املح  أجاب

مها من قوِّ م اهليوٰىل، وهذه الصور تُ وِّ ق تُ  ل من رشطها أنْ ة، باجلسميَّ 

 .)غري دور

منوِّ   نَّ يه نظر، ألوف فتكهذه الصور    قيقة فصوالً احل  ون يفعة، 

 مة هلا. تكون مقوِّ ام، فلألجس

ون هي مبدأ  ة واحدة تكتوا يف اجلسم صورثبِ تُ  ا أنْ السادس: إمَّ 

  رة تكثِّ مور املور األُ ملا فيه من الكيف واملقدار والشكل، فيلزم صد

عند وهو  الواحدة،  الصورة  تُ عن  أو  حمال.  يفثبِ هم  اجلسم توا   

كلِّ بح خمص  سب  صورة  خمصوص  يلزم    ئذٍ حينفوصة،  عرض 

 ة الواحدة، وهو حمال. ة للامدَّ ر كثريإثبات صو

 بة.ال يقال: هذه الصور مرتتِّ 

مرتتِّ ا  ألنَّ  غري  األعراض  هذه  فنقول:  بأنْ نَّ إبة،  ليس  : يقال  ه 

اجلسم اتِّ ]  ]٥٧٠[[ص  /  حصول  ألجل  األين  باملقدار صافه  يف 

بأوٰىل   العكس.  املخصوص  واحلرا من  الشكل  يف  القول  رة  وكذا 

بأنْ ربولوا ليس  بل  ايق  دة.  ألجل تِّ ال:  باليبوسة  النار  صاف 

ااتِّ  من  أوٰىل  باحلرارة  فإنَّ صافها  كلَّ لعكس،  نجد  منهام    ا  واحدة 

أنْ رتُّ اآلثار ت  مل يكن بني هذهخرٰى. وإذا  ة عن األُ منفكَّ    ب وجب 

بني يكون  ترتُّ   ال  أيضاً عللها  تكونب  فال  الصور  ،  بة، مرتتِّ   تلك 

 ويعود اإلشكال.

أنْ ال  بأنَّ (قني:  املحقِّ   فضلأ أجاب   جيوز  عن   كثري  يصدر 

أُ  بانضامم  إالواحد  خمتلفة  ورشوط  فهذه  مور  تقتيض  ليه،  الصور 

والتأ ذاهتا  بحسب  الغري  يف  الغري  ثُّ التأثري  عن  املادَّ ر   ة،بحسب 

روجها  ون يف مكاهنا والعود إليه برشط خحفظ األين برشط الكو

 . )وهكذا يف البواقي عنه،

نبحث عن حفظ  نَّ إفنظر،  وفيه   مل  إليه، بل عن    األينا  والعود 

إٰىل   يستند  هل  املخصوص،  األين  مطلقاقتضاء  برشط؟    اً ذاهتا  أو 

ا من  وغريها  الكيف  يف  البحث  واحلقُّ وكذا  ذلك   ألعراض.  يف 

 .)ت عظمتهجلَّ ( القادر املختار اد هذه اآلثار إىلٰ سنإه كلِّ 

اتذ قال  احلامل(لشيخ:  نيب:  وجود  يكفي  تٰى حتَّ   ال    تعنيَّ  
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جرمان اجلسميَّ   فإنَّ   ة،يَّ صورة  أهنَّ الصورة  سبق  قد  يف  ة  حمتاجة  ا 

وتش إىلٰ خُّ وجودها  عن   صها  الوجود  يف  انفكاكها  لعدم    اهليوٰىل، 

والشك إليهالتناهي  فيهام  وحمتاجة  أهنَّ إالَّ   ا،ل،  إٰىل   احتياجها  مع  ا 

إىلٰ  حتتاج  أُ اهليوٰىل  أشياء  كان  لوالها  اهليوٰىل  غري  األخر    دار ق ت 

 .)ات مشرتكةاهليوٰىل يف العنرصيَّ  ، ألنَّ واألشكال متشاهبة

االعرت]]  ٥٧١[[ص  /  ال فخرج  عٰىل  السابقني اض  : دليلني 

أنَّ  قدار لزوم امل   ا: قلن   عن اهليوٰىل، بأنْ   الصورة ال تنفكُّ   أحدمها عٰىل 

ه للحامل، فال زم بأنَّ حامل، والت ا للصورة أو للفاعل أو لل والشكل إمَّ 

الع يقال  املقدار   ،دِّ املوا ات غري خمتلفة يف  رصيَّ ن :  فيجب استواؤها يف 

  ات.ة باختالف الكيفيَّ وعيَّ الصور الن   والثاين عٰىل إثبات   والشكل. 

يق االال  كان  لو  بكلِّ ال:  لككيفيَّ   ختصاص  صورة  ألجل   انة 

 خرٰى.صورة ألجل صورة أُ  االختصاص بكلِّ 

نقولألنَّ  إنَّ ا  واالختصاصات  أسب  :  االختالفات  هي  اب 

املعدَّ مو األُ  السابقة  لالَّ ر  حتَّ ة  احلامل  وجود  يكفي  فال  ٰى  حقة، 

اجلسميَّ تتشخَّ  الصورة  احلاملالص   ألنَّ   ة،ص  إٰىل  حتتاج  يف    ورة 

 ة.املاهيَّ  الوجود دون

 ه. وقد عرفت ضعف ذلك كلّ 

السادسحالب]]  ٥٧٢  [ص[/ ة عّليَّ   يف جواب سؤال عىلٰ   : ث 

 :ورة الص

فقال:  اعرتض هنا  نفسه  عٰىل  كلُّ كا  امَّ ـل  الشيخ  من    ن  واحد 

فكلُّ يوىلٰ اهل برفعه  يرتفع اآلخر  والصورة  منهام كاآلخر يف      واحد 

ر أوٰىل من اآلخر. و التأخُّ م أ ا بالتقدُّ ر، وليس أحدمهتأخُّ م واللتقدُّ ا

ال خي  شكُّ وهذا  الالزم    تصُّ ال  قسمي  أحد  عٰىل  وارد  هو  بل  هبام 

 ة ومعلوهلا.ة التامَّ بني العلَّ   الذي يكون

املعلول   عَ فِ ت رُ عَ فِ فتاح، إذا رُ بامل  ة كحركة اليدلعلَّ ا  ب بأنَّ وأجا

  عُ فْ فليس رَ   ة،العلَّ   عَ فِ رُ   عَ فِ س إذا رُ ملعلول فليا اكحركة املفتاح، وأمَّ 

ام كان معه بل يكون إنَّ   يدك وإنْ ة  حرك  عَ فَ رَ حركة املفتاح هو الذي  

 امهو  ،تعَ فِ كانت رُ   -  وهي حركة اليد  -  ةالعلَّ   أمكن رفعها، ألنَّ 

الرفعني  - متقدِّ العلَّ   عُ فْ ورَ   ،بالزمان  معاً   -  أعني  رَ ة  عٰىل    عِ فْ م 

إنَّ جودهيام. فالتالإجيابيهام وو  ذات كام يف املعلول بال ام  زم يف الرفع 

بالذات    عُ فْ الذات، بل رَ ث  يكون من حي  هو بالزمان وال أحدمها 

ان  كامدم، كة العة علَّ عدم العلَّ   قيل:خر، ولذلك  اآل  عِ فْ أقدم من رَ 

الوجود جانب  العلَّ إجيا  يف  ممَّ ب  من  ة  أقدم  يوجدمها  جياب  إا 

 .ولمن وجود املعلة أقدم لَّ املعلول، ووجود الع

  :عوارضها يف أحكام األجسام و   : الفصل الرابع ]  ] ٥٧٣[[ص  / 

لنظر  ة األجسام واقد فرغنا بعون اهللا من البحث عن ماهيَّ ذ  وإ

 وفيه مباحث: . رضهاعوا حث عنفلننتقل إٰىل الب ،ماهتاوِّ يف مق

 :اجلواهر متامثلة نَّ أ :لث األوَّ البح

  ؟ فاملعتزلة متامثلة أم ال  جسام هل هياأل  اختلف الناس يف أنَّ 

واألوائل]]  ٥٧٤[[ص  / متام أهنَّ   عىلٰ   واألشاعرة  وخالف   ،لةثا 

ونُ ام يف ذلكالنظَّ  أيضاً   َل قِ ،  ا  ذلك  أجده يف    ين لتقي العجاعن  ومل 

 كالمه. 

 :لون بوجوهوَّ ألا جَّ احت

األالوج الكمِّ وَّ ه  من  أعراضها  تساوت  إذا  األجسام    ل: 

وغريها   بعضهوالكيف  وربَّ التبس  ببعض،  العقل  ا  حكم  ام 

أحياناً  فإنَّ بالوحدة  باأل  ،  شاهد  جسامً من  معنيَّ ل   ذا  مس   ون 

ل عنه مل  ة األوَّ بعد غيبوب   ثّم شاهد مثله وشكل معنيَّ ومقدار معنيَّ 

خر، ولوال تساوي حقائقها و اآلأحدمها ه  كم بأنَّ وح  ،ينهامز بميِّ يُ 

 ملا حصل االشتباه.

الثاين:   بأ الوجه  متساويةاألجسام  األعر  رسها  قبول  اض  يف 

املاهيَّ   ،هاكلِّ  يف  متساوية  الستلزامفتكون  املعلول ا   ة،  يف  الشرتاك 

العلَّ  إٰىل ه  إنْ   علول لذاته امل  ة، ألنَّ االشرتاك يف  ذه اقتٰىض االستناد 

املعيَّ لَّ عال وجب يفة  يساويه ذلك.   كلِّ نة  ]]  ٥٧٥/[[ص    معلول 

يقت  وإنْ  إلي  ضِ مل  ب  أثري مرتتِّ الت  يها، ألنَّ ف  راً ؤثِّ ه مل يكن م االستناد 

 عٰىل االحتياج.

ز، واألجسام  سم هو احلاصل يف احليِّ جلالثالث: معنٰى االوجه  

 ة. متساوية يف املاهيَّ  فيه، فتكونبأرسها متساوية 

الالو احلدُّ ابعر جه  اجلسمماهيَّ عٰىل    الدالُّ   :  اختالف    -  ة  عٰىل 

فيه كلِّ   -  األقوال  عند  بغري    واحد  قسمةقوم  فلهذا   وقوع  فيه، 

الكلُّ اتَّ  فإنَّ   فق  متاثله،  وقعتامل  عٰىل  إذا  حدٍّ يف  ختلفات  واحد    

رضورةً  التقسيم  فيه  وقع  فيه  كقوومجعت  اجلسم،  القابل إمَّ   لنا:  ا 

 عي والتعليمي.الطبيراد هبام يها، ويُ عل لملشتملألبعاد أو ا

 ل من وجوه:واالعرتاض عٰىل الوجه األوَّ 

نُ األوَّ  ال  أنَّ سلِّ ل:  مبرص  م  فإنَّ األجسام  بالذات،  احلكامء    ة 

رٰى ام هو الضوء واللون، وغريمها يُ الذات إنَّ ب  املبرص  ٰىل أنَّ فقوا عاتَّ 

 تهام. بواسط

سلَّ الثا أهنَّ ين:  مبرصة،  منا  اا  واملسا  كمحللكن  واة باالختالف 

 اجع إٰىل العقل ومستند إليه ال إٰىل البرص.ر
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 اته؟ يع ذاتيَّ يقة اجلسم من مجنبرص حق التم: إنَّ ق  مَ ـالثالث: لِ 

سلَّ  لو  فصحَّ منا  الرابع:  الداللة  هذه  تصحُّ إنَّ ة  حقِّ   ام  من    يف 

اتصفَّ  وشاهد  األجسام  مجيع  كلَّ ح  بكلِّ   لتباس  منها  ما   واحد 

 .م بالظنِّ الرج بل ذلك فليس إالَّ ا ق فأمَّ  عداها،

قبول كلِّ  بمنع  الثاين:  الوجه  لكلِّ   وعٰىل  رض، فجاز  ع  جسم 

األجساي  نْ أ  بعض  إالَّ كون  األعراض  من  يقبل  ال  الكون.  م  ومل  

أنَّ  الن  يثبت  جرم الفلك قابل    ة، وأنَّ قابل للكثافة األرضيَّ   ارجرم 

املزاجيَّ للصفا وقصَّ ةت  إبراهيم  .  ال جزئيَّ   ة  تدلُّ ة    

احل]]  ٥٧٦ [[ص/ اعٰىل  أنَّ لكيلِّ كم  عٰىل  أنْ .  جيوز  النار    ه  تكون 

 ة عندها يستلذُّ اهيم كيفيَّ  يف إبرلق اهللالكن خعٰىل مقتٰىض طباعها  

 ة النار، كام يف النعامة وغريها. بمامسَّ 

نُ لَّ س ال  لكن  األعراض،  قبول  يف  اجلميع  استواء  م سلِّ منا 

 ال يدلُّ وازم  االشرتاك يف الل   إنَّ فيقة،  ة ومتام احلقها يف املاهيَّ استواء

أنَّ نَّد بيَّ ل ق واالحتياج يف املعلو  عٰىل االشرتاك يف امللزومات. إٰىل ا  ه 

إنَّ  العلَّ نة، وتعنيُّ ة املطلقة ال املعيَّ العلَّ  ِق بَ ِق   ام جاء منة  ل  بَ لها ال من 

 املعلول. 

أ الثالث:  الوجه  احليِّ   احلصول  نَّ وعٰىل  معنٰى  يف  هو  ليس  ز 

لهذاتوجلسم  ا الزم  حكم  بل  وقده،  أنَّ تقدَّ   ،  يف   م  التساوي 

 ات. تواء الذوسعٰىل ا األحكام واللوازم ال يدلُّ 

بأنَّ االنظَّ   حتجَّ ا خمتل  م:  اخلواصِّ األجسام  يف  يدلُّ فة  وذلك   ، 

 ف حقائقها. تالعٰىل اخ

اخلواصُّ  متُ   اجلواب:  األيِّ عوارض  بعض  بز  عن  عض  جسام 

 .ماً مقوِّ  اتي� اال ذ فاً مصنَّ عرضياً  متييزاً 

وفيها   ،يف اجلواهر ما هو متامثل  البلخي ذهب إٰىل أنَّ   أنَّ   واعلم

خمتلف.    ما أنَّ ورجهو  إٰىل  بالتامثل  إنَّ ع  يثبت  ه  املتامثلة  ام  باملعاين 

اجلو يف  اتَّ هراملوجودة  فإذا  يف ،  مثالن  فهام  ذلك  يف  اجلوهران  فق 

باالخذلك.   املعاورجع  هذه  اختالف  إٰىل  فتالف  اختلف  ذا  إين، 

في املشايخ  ام يواجلوهران  املعاين فهام خمتلفان. وباقي  من  فيهام  جد 

إ أنَّ ىلٰ ذهبوا  إالَّ تامال    يقع  ال  واالختالف  الثل  بصفات  ذوات   

 واملقتيض عنها. 

عبَّ وُح  عن  أ اكي  إهنَّ نَّ د  األعراض:  يف  قال  غريها  ه  ختالف  ال  ا 

أنَّ عىلٰ   بناءً  والعرض  امل    بخالف،  خيالف  حيخالف  عرض. ه  لُّ ال 

 شاء اهللا تعاٰىل. لك إنْ يف ذ وسيأيت البحث

األسامء ختتلف عليها  ة فإنَّ يَّ باملاهمتاثلت  قالوا: واألجسام وإنْ 

معانٍ  أنْ ]]  ٥٧٧/[[ص    لوجود  يمكن  وال  فيها،  ل جيع  خمتلفة 

املسمَّ  اختالف  عٰىل  داللة  األسامء  فناختالف  هبا،  نصف  ٰى  حن 

ه  ت عنمَ دِ افة وصالبة وعُ بكث  ختصَّ ه مجاد إذا ااألجسام بأنَّ   بعض

واللحميَّ  بأنَّ   .ةاحلياة  األجسام  بعض  هواونصف  رقَّ ه  حلصول  ة  ء 

رحياً سمِّ ونُ   .فيه  خمصوصة بعضه  الرقَّ إذ  ي  مع  فيه  حصل  ة  ا 

واعتامدات حركات  اختصَّ .  املخصوصة  فهو برقَّ   وإذا  وصفاء،  ة 

  مل وإذا    .خلته أجزاء سود، فهو ظلمةة قد داقَّ كان مع الر  وإنْ   .نور

موضت عٰىل  الشمس  ملاقع  عليه  ع  الوقوع  من  شعاعها  منع  قد  نع 

ظال� سمِّ نُ  ال  ي  وهلذا  الليليك،  ظلٍّ   ون  أيضاً   .ذا  ي  سمِّ نُ   وكذلك 

 .وبعضها قمراً  ،بعض األجسام شمساً 

 : األجسام باقية يف أنَّ  :لبحث الثاينا ]]٥٧٨[[ص /

العقالء ذلك،  مجهور  النظَّ   عٰىل  فيه  وأكثراموخالف   سالنا  . 

  أنَّ أبداننا باقية، و  ا نعلم بالرضورة أنَّ فإنَّ ذلك،  عوا الرضورة يف  ادَّ 

م يف مجيع آنات  عدَ مل يُ  ل النهار إٰىل آخرهأوَّ  يف يدي من ياجلسم الذ

 فهو سوفسطائي.  لكيف ذ ذلك الزمان، ومن شكَّ 

عىلٰ املتكلِّ   واحتجَّ ]]  ٥٧٩[[ص  / بأنَّ مون  ذلك:  األجسام     

نة الوجود يف زمان  ت ممكت، وإذا كاندَ جِ وُ ا  مل  الَّ ممكنة الوجود وإ

اإلمكان الذايت إٰىل نتقال من  ال لزم ا ، وإالَّ زمان  كانت ممكنة يف كلِّ 

 متناع الذايت.اال

الرضورة عٰىل  االعتامد  جيوز  احلقُّ   هوبل    ،واألوٰىل  فال   ،

أنَّ  مع  يمكن األشاعرة    الذي ذكروه الدليل    االستدالل عليه.  ال 

 وده يف األعراض. لور ،ل بهاالستدال

فيه عٰىل االستمرار يف احل:  يلق  يمكن االعتامد  ق ، ألنَّ سِّ ال    د ه 

أنَّ  يظنُّ   ظهر  األمثال  تعاقب  املتعدِّ   احلسُّ   عند  واحداً األشياء  .  دة 

 عند األشاعرة.  ألكوانباه منقوض وألنَّ 

نظ  وأيضاً  املذكور  الدليل  لِ يف  أنْ   ال  مَ ـر،  اجلسم    جيوز  يكون 

ا الب  آنٍ   كلِّ يف    لوجودممكن  أنْ و  ،دلعٰىل  ممكن  آنٍ   غري  يف    يوجد 

يف   وجوده  ي  ؟آخر  آنٍ عقيب  االلزم  وال  ذلك  من من  نتقال 

،  إمكان الوجود غري وإمكان البقاء غري    االمتناع، ألنَّ اإلمكان إىلٰ 

رشط من غري    ءً ق عٰىل إمكان الوجود ابتداطلَ إمكان الوجود يُ   فإنَّ 

البقاء   وإمكان  آنٍ عن    عبارةالثبات،  يف  وجود    عقيب   إمكان 

شكَّ  وال  سالف،  زمان  يف  تغاي  الوجود  يلزميف  وال  من    رمها. 

باإلمكان األوَّ صاف الاتِّ  صافه بالثاين االنتقال من وعدم اتِّ   ليشء 

 ة. اع، كاألشياء الغري القارَّ تناإلمكان إٰىل االم
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قاوقيل من  استدالل  بالبقاء  :  أنَّ ينِّ أبل  بالرضورة  أعلم    ني  

نفي النفس الناطقة.   بنيٌّ ه مباألمس، ضعيف ألنَّ   كنت  الذي عٰىل 

  ، بل ال بدَّ عن اجلسم فقط  عبارةً  ليست  نيَّ املع  ة اإلنسانهويَّ   وألنَّ 

أجزاء  ك  وإذا  فيه من أعراض خمصوصة، وهي غري باقية. ان أحد 

 باقية. ة مل تكن املاهيَّ  ة غري باٍق املاهيَّ 

فإنَّ ]]  ٥٨٠ص  [[/ نظر،  استدلَّ نَّ إ  ستدلَّ امل  وفيه  علم بال  ام 

ال   وهذا ذي كان باألمس،بدنه املوجود اليوم هو ال  لرضوري بأنَّ ا

ويتوقَّ  النفس  ثبوت  نفيها.ف عٰىل  الداخلة يف    ال عٰىل  واألعراض 

 عٰىل رأي األشاعرة. ذا ال يتمُّ ه لكن .ص باقيةالتشخُّ 

إنَّ والنظَّ  إٰىل مام الام  يُ   قالته، ألنَّ تجأ  إٰىل سناإل  عقَ اإلعدام ال  ده 

ضدٌّ   وليس  ر،املؤثِّ  إهنَّ حتَّ   لألجسام  يقال:  تٰى  بوجوده، ا  نتفي 

فنٰى يوم  واألجسام عنده تُ بثابت حال العدم،  عنده ليس    املعدومو

إالَّ  له  جمال  فال  القالقيامة،  بقاء   ول  كعدم  األجسام،  بقاء  بعدم 

 األعراض. 

 جوه: بو عٰىل بقاء األجسام أيضاً مون تكلِّ امل واحتجَّ 

اطل  ا فعل األفعال، والتايل بمنَّ   يصّح قية ملل: لو مل تكن باألوَّ ا

م  تتقدَّ   القدرة جيب أنْ   ة: أنَّ ان الرشطيَّ بي  م مثله.فاملقدَّ بالرضورة،  

لفعل حال وجوده واجب، واقها بالواجب،  الستحالة تعلُّ   ،الفعل

ا وهو البدن، فلو مل يكن املوصوف هبم  م القدرة مستلزم لتقدُّ وتقدُّ 

باجل منَّ  قياً اسم  الفعل  وهوامتنع  بأنَّ   ا  الرضوري  لعلمنا  ا  باطل، 

 فاعلون.

مل    فحاالً   ثها حاالً دِ هللا ُحي ، وكان اذه األجسامه  ين: لو مل تبَق الثا

أنْ  والت  جيب  الثبوت،  واجب  هو  ما  بالرضورة، ايليكون  باطل   

  مدنا بأيدينا عٰىل جسم ثقيل ا إذا اعتة: أنَّ بيان الرشطيَّ   م مثله.فاملقدَّ 

فإنَّ زيأُ ثّم   عنها  تنأيدي  ل  اهللانا  كان  ولو  هابطة،  ُحي   زل  ها ثدِ تعاٰىل 

صاعداً الكث  دِ ُحي   أنْ جاز    فحاالً   حاالً  فيها  ألنَّ ون  فعله  ،  من  ه 

  ا حتدث يف كلِّ فع أيدينا، فإهنَّ ر  اٰى منَّال يتأتَّ   تعاٰىل، بل كان يلزم أنْ 

تعاىلٰ   حالٍ  اهللا  يفمن  وما  بالو،  أحّق  فهو  الكون  من  ممَّ عله    ا جود 

 نفعله نحن.

ا  ]]٥٨١[[ص  / كانت  لو  باق الثالث:  غري  بل  ألجسام  ية 

ث  دِ ُحي  من اهللا تعاٰىل أنْ  يصحَّ  ، جاز أنْ حاالً ف  حاالً ثها اهللا تعاىلٰ دِ ُحي 

كو من  الثاين  الوقت  يف  باملغرب  نه أحدنا  فيحصل    ،باملرشق 

امل تلك  قطع  غري  من  والباملغرب  بالرضورة، سافة،  باطل  تايل 

رق بني هذا  ول بالطفرة. وفوهو ق ة ظاهرة،  والرشطيَّ   له.ثم مفاملقدَّ 

 يف الثاين ثّم يعيده يف الثالث  تعاىلٰ اهللا  مه  عدِ يُ   زه من أنْ جوِّ  ما نُ وبني

ختلَّ   باملغرب، ألنَّ  قد  حالة  بعدم  هنا  يعود  فيلت  الثالث  يف  ثّم  ها 

  وداً يكون موج  ام به أنْ ناه للنظَّ ، وما ألزملحاله إٰىل ما كان يف األوَّ 

إٰىل امن املرد عليه عدم وصول   يال طع ما ملغرب من دون ق رشق 

 بينهام.

ا يف  اقية مل يكن حصول الواحد منَّجسام باأل  الرابع: لو مل تكن

ال األجسام  من  غريمها  وال  اجلبل  وال  والعلويَّ ليَّ سفمكانه  آنني  ة  ة 

أكثري�   دائامً  باطاوال  والتايل  بالرضورة،  فاملقدَّ ل  مثله.،  بيان   م 

با  أنَّ   ة:طيَّ الرش اجلسم  ولي  ملكاناختصاص  اجلسم  لذات   إالَّ س 

كلُّ  املكان،  لكان  ذلك  يف  وإنَّ هذا    جسم  للفاعل خلف،  هو  ام 

، املختار، وفعل املختار ال جيب دوامه بل هو تابع لقصده وإرادته

بالسويَّ  إليه  والعدم  الوجود  أعدمه    ،ةونسبة  إذا  تعاىلٰ فكان   اهللا 

عادة  إزنا  جوَّ   بل وال هو إنْ ه،  لدث مثحي  وهو يف مكان مل جيب أنْ 

ق املعدوم   الرضورة  لكن  بعينه،  املكان  ذلك  ببقايف  اجلبال اضية  ء 

 غريها يف أماكنها أزمنة متطاولة. و

فإنَّ  أنْ وفيه نظر،  اختصاص    ه كام جاز  الشخيص  اجليكون  بل 

استند إٰىل الفاعل   وإنْ  ،دونهب  بمكانه أزمنة متطاولة ملصلحة ال تتمُّ 

 ذلك.بل لاجل ون اختصاص نوعيك  نْ جاز أ املختار 

باٍق ]]  ٥٨٢[[ص  / التأليف  حيتا  اخلامس:  جتديدال  إٰىل   ج 

من أحدنا التأليف بقي   دَ جِ ، فلهذا إذا وُ حالٍ   ثاله يف كلِّ الفاعل أم

م فاجلس  أو عجزه، وإذا كان التأليف باقياً   دم الفاعلع  ر فيهؤثِّ ومل يُ 

 . عدم املحلِّ  مع حلالِّ ه ويستحيل بقاء اه حملُّ نَّ أوٰىل، أل

وجوده، لكن    مناسلَّ   .الً نمنع وجود التأليف أوَّ ا  ، ألنَّ ه نظروفي

 ثه اهللا تعاٰىل.دِ والتأليف يف زمن الثاين ُحي نع بقاءه، نم

 :تذنيبات

ا  وصفها بأهنَّ   تمرار الوجود للجواهر صحَّ اس  ل: إذا صحَّ األوَّ 

حقي اقةً باقية  وهو  ألنَّ ،  هاشم،  أيب  البحقيق  ختيار  هو  قي  اة 

الذي   يتجمل املوجود  وجودَّ   بأنَّ د  عنه  اخلرب  حالة  موجود، ده  ه 

 ه حالتان: لحادث بعد حدوثفل

أنْ األُ  متجدِّ   وٰىل:  وجوده  عنه  داً يكون  اخلرب  وهو    ،حالة 

 احلادث.

 .وهو باٍق  ،داً ال يكون وجوده متجدِّ   نْ الثانية: أ 

 ديدحت حُّ بني احلالتني. وال يص فرقاً قسمة عليه جريت هذه الوأُ 

بأنَّ  ألنَّ وقتني  وجود امل  ه الباقي  باٍق   ،  تعاٰىل  وال  اهللا  يزل  وقت  مل   
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وأمَّ أصالً  عيلٍّ .  أبو  حدَّ   ا  بأنَّ   فقد  حدوثالباقي  بغري  املوجود    ، ه 

 .بل جمازاً  ،حقيقةً   تعاٰىل باقياً هللاٰى غري اسمَّ ال يُ  فاقتٰىض أنْ 

ا حدوث  يالثاين:  ال  معنىٰ جلوهر  إٰىل  خالفاً ستند    اد عبَّ ل  ، 

بن عمرووهش فالفوطي  ام  املحدَ هنَّ إ،  قاال:  حمدَ ام  بإحداث. ث  ث 

أنَّ وح  قاً اإلحداث معلَّ ]]  ٥٨٣[[ص  /  ه جيعلكي عن أيب اهلذيل 

ة حيث جعلوا اميَّ رَّ من اهللا تعاٰىل بقول وإرادة، ويقرب منه قول الك

ا لك احلدوث يكون إمَّ ذ  ، ألنَّ كن  :عن قوله  داً اجلوهر وغريه متولِّ 

وكثاً دَ حمأو    قديامً  باطل،  قدَّ   عىلٰ   المها  العدم  ما  باب  يف  مناه 

 .واحلدوث

  أو موجوداً   سواء كان معدوماً   كان قديامً   ذلك املعنٰى إنْ   وألنَّ 

أبداً  احلوادث  هذه  حدوث  يفاقتٰىض  يقدح  وهو  فام  ح  ،  دوثها، 

العلَّ  معلول  الأحال  عٰىل  وجودها  أحال  جية  الذي  احلكم وجه  ب 

  ام يصحُّ به إنَّ   صاصهتاخ  صّح، ألنَّ مل ي  ثدَ نٰى حمكان ملع  عنها، وإنْ 

  دار.لك املعنيَّ ف وجوده عٰىل حدوث ذو توقَّ بعد وجوده، فل

  ة ال ما يستند إٰىل علَّ   قه بالقادر، ألنَّ رجه من تعلُّ كان ُخي   وأيضاً 

 ضاف إٰىل الفاعل. ي

ألنَّ   وأيضاً  التسلسل،  احتااجلوه  يلزم  كام  إٰىل ر  حدوثه  يف  ج 

حمدَ  فكذمعنٰى  الث  املحدَ ملعك  حينٰى  إث  آخر، تاج  معنٰى  ٰىل 

 سلسل. ويت ،ة احلاجة وهي احلدوثلَّ لتشاركهام يف ع

باملتحرِّ وال   متحرِّ ينتقض  كونه  يف  احتاج  حيث  علَّ   كاً ك  ة  إٰىل 

فيه تسلسل  للمتحرِّ   نَّ أل  ،وال  مشاركة  غري  وجه احلركة  يف  ك 

إىلٰ  أُ   احلاجة  املحدَ خرحركة  املعنٰى  وذلك  ق ٰى،  شارث  ت  ذا  ك د 

احلاجا يف  إىلٰ جلوهر  احة  ذلك  وألجل  فافرتقا،  معنٰى  أبو    رتز 

احلركة غري   عنٰى ليس بحادث، كام أنَّ ذلك امل نَّ اهلذيل هنا، فقال: إ

 كة، وهو بعيد من جهة املعنٰى. متحرِّ 

معموأ  أنْ وجب  املحدَ   ر  املعنىٰ حيدث  ذلك  وحيدث  ملعنٰى    ث 

يتناهٰى. وقد  ال  ما    إىلٰ   وهكذا  ،ثحمدَ ]]  ٥٨٤/[[ص    خرملعنٰى آ

 . بعه أصحاب املعاينٰى هو ومن تسمَّ النه، وهلذا يُ لف بطس

أنَّ الثالث:   ملعنٰى هو  ا  كام  يبقٰى  كذا ال  ملعنٰى  جلوهر ال حيدث 

ه  اعرة وأليب القاسم الكعبي. وألنَّ شلأل  البقاء عند املشايخ خالفاً 

ث البقاء  كان  إنْ تسلس  ابتاً لو  ذلك  يف  البحث  وسيأيت  ا  ل،    هللا شاء 

 عاٰىل. ت

الثالثالب]  ]٥٨٥[[ص  / التالزم    :حث  نسبة  اجلواهر يف  بني 

 :واألعراض

خلوُّ ف  ،الشيخاناختلف   جيوز  هاشم:  أبو  من   قال  اجلواهر 

يصحُّ  ما  و  مجيع  وطعم  لون  من  فيه  إالَّ راوجوده  وغريها   ئحة 

فإنَّ  خلوُّ الكون،  يستحيل  منه،  ه  أنْ ال    هألنَّ ه  إالَّ   يمكن    يوجد 

  إالَّ   يف جهة، وال حيصل كذلكز إالَّ تحيِّ وز وجود املجي الو ،اً زمتحيِّ 

املعاين. باقي  بخالف  مذهب    بكون،  أضافوا  وهو  لكن  األوائل، 

أبو هاشم جوَّ  الشكل واملقدار، لكن  سم من جلا  ز خلوَّ إٰىل الكون 

فإنْ  املعاين يف األصل،  مل   دَ جِ وُ   هذه  ب  فيه لون  من  ه  عد خلوِّ يصّح 

ء ة البقال يف صحَّ ألوَّ اله ايشارك ح إٰىل ضدٍّ  الَّ ، إمنه ما دام موجوداً 

، بعدم املحلِّ   عدمه أصالً   ام يصحُّ نَّ . وإ بضدٍّ ال ينتفي إالَّ   عليه وأنْ 

 وكذا باقي األعراض.

ا حيتمله اجلوهر ممَّ    جيوز خلوُّ ال  :وقال أبو عيلٍّ ]] ٥٨٦[[ص /

تنع ام  افلهذ  .مل يكن مل خيل منه أصالً   نْ ، وإه ضدٌّ كان ل  إنْ   هأو ضدّ 

خلوُّ  مناجل  عنده  من  سم  وغريه  خمتار   اللون  وهو  األعراض. 

 اسم الكعبي يف اجلملة. قة أيب القة. وهذا هو طرياألشعريَّ 

 .لاألوَّ  واحلقُّ 

جسم    أنَّ   :لنا]]  ٥٨٧[[ص  / له وال طعم وال    الاهلواء  لون 

و العنبة  وكاملاء وظاهر  حساس ، وعدم اإلاس� جاصة حاألُ رائحة، 

ٰى   ألدَّ وإالَّ يقتيض النفي،  مانع  به من غري    نحسَّ   أنْ   هن شأن مفيام

 هاشم. ة أيب إٰىل السفسطة. وهذه حجَّ 

 مألوفة أو خمتلفة أو يسرية. فيها طعوماً  قال: إنَّ ال ي

وال   .نجده لفة فيام جيب عند اإلدراك إنْ ا نقول: ال تأثري لألُ ألنَّ 

وال   .سامجن األيف كثري مالطعوم املختلفة    كدرِ ا نُ إنَّ لالختالف، ف

 ة اإلدراك. للكثري يف صحَّ  اوٍ لقليل مسا  نَّ ة، فإالقلَّ 

صاف باليشء وجوده لزم وجود  ة االتِّ لو لزم من صحَّ   وأيضاً 

يتناهٰى من األعراض يف املحلِّ  والتايل باطل،   ة،الواحد دفع  ما ال 

مثله.فاملقدَّ  أنَّ بيان الرشطيَّ   م  ماتَّ   حملٍّ   كلَّ   ة:  بقدر  السواد  صف  ن 

الزيادة    وتصحُّ ه ال قدر إالَّ ه، ألنَّ د عليصافه بقدر زائاتِّ كن  مأ   الً مث

ال هذا  ووجود  املعليه،  يف  حدِّ   حلِّ زائد  يف    عٰىل  األصل  وجود 

أنْ الصحَّ  ويلزم  أحدنا    ة،  قلب  اعتقادات غري  و  راداتإتوجد يف 

 متناهية. 

الرشطيَّ  يقال:  مسلَّ ال  لوة  بصحَّ   مة  االتِّ قلنا  ال    صافة  بام 

 ال يتناهٰى. امصاف بة االتِّ نمنع صحَّ ا نَّ، لكيتناهٰى 

نقول: كلُّ ألنَّ  املفروضة    ا  من األفراد  به  يمكن االتِّ فرد  صاف 

وأيُّ  عليه،  زاد  فُ   وبام  الزائد  مراتب  من  فرض    َض رِ مرتبة  أمكن 
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باألزيدصاالتِّ  تُ   ،اف  ال  يتناهٰى،  ال  ما  إٰىل  زفرَ وهكذا  إالَّ ض    يادة 

 زيد.ويمكن األ

والساجل  وأيضاً  تعلُّ ون  ل م  وال  بينمتغايران  والقادر  ق  هام، 

  أنْ   كام صحَّ ه  ه، ألنَّ عن  يوجد اجلسم خالياً   عليهام خمتار، فأمكن أنْ 

صحَّ مَ ُجي  بينهام  منفرداً وجَ يُ   أنْ   ع  أحدمها  صاحبه  د  فهنا   .عن 

 متان: قدَّ م

األُ املقدَّ ]]  ٥٨٨[[ص  / التعلُّ مة  نفي  بينهام،  وٰىل:  اء النتفق 

الفعتعلُّ  بفاعلهق  إذ  ل  فاعالً يس  ل،  والللسو  اجلسم  بالعكس،  اد   

يبَق  إالَّ   فلم  تعلُّ بينهام  تعلُّ   أو  احلاجة  اإلق  وليق  بينهام  جياب.  س 

و يكون يف نفس الوجود، أ   ا أنْ ق احلاجة إمَّ تعلُّ   ق احلاجة، ألنَّ تعلُّ 

 يف بعض الصفات الثابتة له، أو يف بعض األحكام له. 

بينهامو احلاجتعلُّ   ليس  فق  الوجود،  يف  إىلٰ للو ا   إنَّ ة  حمتاج   ن 

أنْ و  ،هراجلو اجلوهر  يف  جيوز  وإالَّ   ال  اللون،  إٰىل  وال  حيتاج  دار.   

بالكوي ألنَّ نتقض  ف  ن،  خمتلفة،  هناك  يف    نَّ إاجلهة  حيتاج  الكون 

اجلوهر،   ذات  إٰىل  كائناً واوجوده  كونه  يف  حيتاج  وال    جلوهر  إليه، 

هن مثله  فيقايمكن  احلل:  ا.  وجه  اجلوهر  نجعل  يف    ن واللواجة 

ا  بأنْ   تلفاً خم حتيُّ للون  حيتاج  إٰىل وجود  إٰىل  حيتاج  ز اجلوهر واجلوهر 

ز اجلوهر احتاج إٰىل وجوده من حيث  إٰىل حتيُّ إذا احتاج  ه  اللون، ألنَّ 

اجلوهر لو احتاج يف وجوده إٰىل  نَّ وأل ز إٰىل الوجود. حيتاج يف التحيُّ 

أنْ  لوجب  ألنَّ   اللون  وجود  حَّ يص  اللون  اجلوهر،  دون  من   من 

إليه صحَّ املح  قِّ ح وجتاج  كالعلم واحلياة ة  املحتاج،  وده مع عدم 

الب من  إليه  حيتاج  ولوالوما  من   نية.  املحتاج  ينفصل  مل  ذلك 

يصحُّ  ال  كان  حيث  إليه  إليه  املحتاج  املحتاج  دون  م  وجود  ن 

 املحتاج. 

تعلُّ  بينهام  الوليس  يقع  الل   فات، ألنَّ صق احلاجة يف بعض  ون 

اليشء، وضدِّ كالس]]  ٥٨٩[ص  /[  عٰىل  صفات   أنَّ عٰىل  .  ه واد 

جوهراً  بكونه  ختتلف  الع  اجلوهر  يف  تفارقه  مل  حيكإذا  كيف  م دم 

اجلوهريَّ  ثبات  مع  اللون  إٰىل  عليها  كونه  يف  عدم  بحاجته  حالة  ة 

وألنَّ  وأمَّ   مستحقٌّ   هاللون؟  معنٰى.  إٰىل  يفتقر  فال  حتيُّ للذات،  زه،  ا 

جوهراً ف  فاحلال كونه  يف  كاحلال  ونَّ إف  يه  يف اه  عليه  هو  كام    جب 

 ه، فال حيتاج يف ثبوته للجوهر إٰىل معنٰى.ذات

حيتاج اجلو الوليس  إٰىل  اجلوهر، ألنَّ هر  أحكام    لون يف بعض 

احتامالً  ليس  احلكم  ألنَّ   ذلك  ثالألعراض،  لتحيُّ   بت ه  ال  له  زه 

 ألجل اللون. 

 ة.مور املتضادَّ ألُ استند إٰىل  يه حكم واحد فالوألنَّ 

احتاج إليه الحتامله    ، فلوكان هو اللون ض إنْ لعرا ذلك  وألنَّ 

حاج لوجب  يتناهٰى  ال  ما  حيتمل  وهو  ووله  إليه  وجوده ته  جب 

 فيه.

 فال جيوز تعليله بالوجود. ،القبول سابق وألنَّ 

به  أُ   وإنْ  بأنْ عرريد  فليس  آخر،  اللون الحتامله    ض  إٰىل  حيتاج 

 . للون لهام الحت يفتقر إٰىل ذلك العرض من أنْ  عرض أوىلٰ ال لكذ

حيصل بحيث هو، فهو راجع إٰىل    نع غريه من أنْ به م  ريدأُ   وإنْ 

 ة.ه حكم واحد واأللوان متضادَّ نَّ اللون. وأل زه ال إىلٰ حتيّ 

صحَّ أُ   وإنْ  به  باحلاسَّ ريد  إدراكه  لتحيُّ ف  تني، ة  يُ هو  ملسًا درَ زه    ك 

 . ورؤيةً 

ق  علُّ تنهام ييكون ب أنْ  ه ال يصحُّ ألنَّ جياب، إلا  قينهام تعلُّ وليس ب

علَّ  ملعإجياب  العلَّ   ألنَّ لول،  ة  إنَّ تأثري  األحوال ة  إجياب  يف  هو  ام 

يفواألحكام   ال  وإالَّ ]]  ٥٩٠/[[ص    للذات  لزم  وجودها،   

بالقادر، وال جي تعليقها  من  اجلوهر    أنْ   وزخروج احلوادث  يكون 

وألعلَّ  الكون.  يف  اختصانَّ ة  ال  بع   صه  دون  بإجياب  األلوان  ض 

 بعض.

إجيتعلُّ وال   ود بالبعض عٰىل القول  ه يعب، ألنَّ سبب ملسبَّ اب  ق 

خلوِّ  ألنَّ   باستحالة  اللون،  من  جيواجلوهر  كان  أنْ ه  ما   ز  يوجد  ال 

ن ال  كاب. وهذا من حقيقة السبب واملسبَّ   د عنه لعارض، ألنَّ يتولَّ 

للجوهر،  لون مولداً ال َل عِ وكذا لو جُ  بتوليد لون دون لون. خيتصُّ 

كان  ألنَّ  خيته  إيَّ وليتب  صُّ ال  أ ده  جهة  يف  بخالف  وٰىل  اه  غريها،  من 

ه حيث اذاة حملِّ اذيات من حمه يولد يف أقرب املحتوليد االعتامد، ألنَّ 

 .استحال الطفرة عٰىل املحال

انتفٰى املقدَّ  إذا  الثانية:  صحَّ التعلُّ   مة  بينهام  أحد  ق  مها  وجود 

سم يف اجلري اللون  ه جينَّ إظاهرة، ف  واملالزمة  ،اآلخر  عن  منفصالً 

واز انفكاك أحدمها من صاحبه وانفراده يف ج  كاجلوهر مع اجلوهر

 ق بينهام. عنه حيث انتفٰى التعلُّ 

 : ت األشاعرة بوجوهاحتجَّ 

األوَّ  الكونالوجه  عٰىل  اللون  قياس  فإنَّ ل:  خلوُّ امَّ ـل ه  ،  امتنع     

ا عن  اتِّ اجلسم  األشا  فاقاً لكون  واملعتبني  خلوُّ عرة  امتنع  عن  زلة  ه 

 ه.علي ياساً اللون ق 

وهي    ،عليه البقاء  قسامن: عرض يصحُّ   العرضالوجه الثاين:  

القارَّ  ااألعراض  يف  كالحلسِّ ة  قارٍّ ،  غري  وعرض  ، لون. 
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 خلوِّ   ]]٥٩١/[[ص    فق الفريقان عٰىل امتناعكاألصوات. وقد اتَّ 

األ النوع  عن  االتِّ وَّ اجلسم  بعد  أمَّ ل  به.  األصاف  عند  شاعرة، ا 

ا املعتزلة، ا. وأمَّ زواهل  بخلق أمثاهلا عقيبدة  ا العراء اهللا تعاىلٰ فإلج

الضدِّ  طريان  غري  من  انتفائها  خلوُّ عليها.    فالمتناع  امتنع    وإذا 

ا ه عنهصاف امتنع خلوُّ األجسام عن مثل هذه األعراض بعد االتِّ 

 خرٰى.عٰىل األُ حدٰى احلالتني إصاف بقياس قبل االتِّ 

، وال يكون كذلك  ةأيهعٰىل    رٰى إالَّ ال يُ   الث: اجلسمالوجه الث

 بلون.  الَّ إ

إدراكه الوجه الرابع: قد ثبت الفصل بني إدراك اجلوهر رؤية و

فإنَّ   اً ملس والبصري،  الرضير  بني  احلاصلة  التفرقة  يف  ثبت  ما    عٰىل 

يُ  رؤيةً   ساً مل  دركالرضير  وإالَّ ال  إذا    ،  فيه  باللمس لوجب  أدرك 

ن البصري يراه مع  كا  و يتم لام  هذا الفرق إنَّ ف لونه، ويعر  أنْ   امً جس

 ال حمالة.  اللون

:  امع، فيقالعٰىل حال االجت  الوجه اخلامس: قياس حال اخللوِّ 

 ه منها.إذا استحال وجود هذه األلوان يف اجلواهر استحال خلوُّ 

ة خمالفة ملا أ رٰى عٰىل هييُ  عند حدوث اللون أنَّ : الوجه السادس

 للون. ا اذه دِّ ل عٰىل ضن يف األوَّ يكو  أنْ  م، فيجبدَّ تق

 عن اجلامع.  قياس خالٍ   هل: أنَّ األوَّ واجلواب عن 

صاف هبا عند ال يبقٰى بعد االتِّ   ه عامَّ لوُّ ه جيوز خوعن الثاين: أنَّ 

ينتفي  نَّ إا الباقي ف األشاعرة، وأمَّ  ، وامتناع  دٍّ  بضإالَّ   املحلِّ   عنه ال 

االتِّ   خللوِّ ا عىلٰ صابعد  موقوف  طرف  الضدِّ   االتِّ يان  وقبل   صاف، 

فإنْ   ليس ظهه  صحَّ   هكذا،  وإالَّ ذا  الفرق،  يف  ر  احلكم  منعنا   

 فاق.صاف وخالفنا االتِّ بعد االتِّ  األصل، وقلنا بجواز اخللوِّ 

أنَّ  الثالث:  فإنَّ وعن  نفسه،  عٰىل  باليشء  استدالل  ة  أاهلي  ه 

كان عٰىل ما   إنْ   كذلك؟ ثمّ   ك إالَّ درَ ه ال يُ أنَّ فمن أين    ،سواءواللون  

فاقدَّ  وجوده وال جوا  لواجبروه  أنَّ يُ   ]]٥٩٢/[[ص    ز  ه  رٰى، ال 

 ه من اللون. جيب امتناع خلوِّ 

الرابع: رج  وعن  جيب  إٰىل  ال  بل  ذكرتم،  ما  إٰىل  الفصل  وع 

ا يف  الفصل  يقع  وقد  اإلدراك،  طريقي  املثلني  لش اختالف  يئني 

الطريق  فإنَّ الختالف  قد  ،  العلمني  مثالً   أحد    لآلخر ويتبنيَّ   يكون 

 اآلخر عند خرب. حصول أحدمها عند نظر و  صولح هام بالفصل بين 

أنَّ  اخلامس:  فإنَّ وعن  فاسد  قياس  هو  لالجتامع    املحتمل  ه 

إنَّ التضادُّ  وهلذا ، وهذا  العدم،  دون حال  الوجود  يثبت يف حال  ام 

 مها. وجود مل يصّح  ين وإنْ الضدَّ م عد يصحُّ 

أنَّ  السادس:  دوعن  ألنَّ ه  إنْ   عوٰى،  هاتني   الفصل  بني  وقع 

ف  نْ أ ليس ألجل   فنيحلالتا معكان  قد حصل اآلن،   نٰى تضادُّ يه  ما 

 ن قبل.بل هو لوجود معنٰى مل يكن فيه م

 :ةاألجسام مرئيَّ  يف أنَّ  :البحث الرابع ]] ٥٩٣ص [[/

ذلك يف  الناس  ااختلف  فذهب  املعتزلة متكلِّ مل،  من    ون 

ال   ة بالعرضا مرئيَّ السفة: إهنَّ الت الفوق   ة.ا مرئيَّ واألشاعرة إٰىل أهنَّ 

أهنَّ   تلذااب دة عن  ن حيث هي أجسام أو جواهر جمرَّ ا معٰىل معنٰى 

مرئيَّ  غري  وماألعراض  اتِّ ة،  مرئيَّ صافهن  تصري  والضوء  باللون  ة  ا 

 .و اللون دونهه ك ه جعل املدرَ بواسطتهام. وحكٰى عن الصاحلي أنَّ 

قائم بنفسه، فأخرج  ك هو الدرَ امل من هذا قول من زعم أنَّ  وبالضدِّ 

 ة.ميَّ الكال عٰىل ما يقوله اي� مرئ كونه اللون من

بأنَّ املتكلِّ   احتجَّ ]]  ٥٩٤[[ص  / الطويل  مون  نرٰى  ،  العريضا 

من   باً ه ثبت كون اجلسم مركَّ ، ألنَّ يكون عرضاً   الطول ال جيوز أنْ و

تتجزَّ   تيال  األجزاء عرضاً   ،أ ال  الطول  كان  حملُّ   فلو  اجلزء لكان    ه 

ال الواحد  الواحد،  العرض  قيام  واحد،    حملٍّ من    بأكثرستحالة 

املفاجلز مقداراً ء  أكثر  بالطول يكون  ليس موصوفاً ممَّ   وصوف  به    ا 

قا  فيكون نفس   بالً الطويل  الطول  كان  وإذا  حمال.  وهو  للقسمة، 

 ي.رئهر ماجلوهر والطويل مرئي، فاجلو

اليشء  وأيضاً  كون  يثبت  معها  التي  يف   امرئي�   األمارة  حاصلة 

أ امللوَّ  جعل  فليس  ولونه،  من  املدرَ هو    حدمها ن  أوٰىل  ،  اآلخرك 

 كني. مدرَ  فيجب كوهنام مجيعاً 

 اجلوهر عند استعامل اآللة  ا نعلم يفنَّ بيان ثبوت األمارة فيهام: أ 

الذاتيَّ  صفته  عن  املقتضاة  الصفة  إدراكه  كاميف  يف  أاهلي علم  ن  ة،  ة 

فإنْ  أنْ جوَّ   السواد،  اجلو  زنا  يكون  مرئي� ال  يف  جوَّ   اهر  مثله  زنا 

 اللون.

ذوتو نُ أنَّ ك:  ل ضيح  بني  فرِّ ا  والقصري  الطويق  األجسام  من  ل 

رصف  يمكن  املوانع، وال  التفر  منها عند زوال  اللون، هذه  إٰىل  قة 

أنْ ألنَّ  يلزم  كان  جتوي  ه  مع  األغرب  يف  يثبت  خلوَّ ال  من  زنا  لون  اله 

الشكِّ  ومع  خالفه،  يقيف  وجتويزنا  ال  الفصل  سبب  الفصل،   ع 

ه  ، ألنَّ اللونريق التبع للعلم ب طصل عىلٰ ام يقع الفكذا لو قال: إنَّ و

فيام جيوز خلوُّ  جيب  أنْ كان  اللون  من  هذا    ه  يقع  وقد ال    الفصل، 

 عرفنا خالفه. 

ا  ريجلك اللون  درَ يُ   ك اجلوهر بالطريق الذي بهدرَ لو مل يُ   وأيضاً 

 دون العلم  لعلم بالصوت حيصل منا   ه يف أنَّ جمرٰى الصوت وحملّ 
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ك به  درَ ذي يُ الصوت بالطريق ال لُّ حمك درَ عٰىل بعض الوجوه ملا مل يُ 

يصّح  مل  فإذا  الصوت،  وحملِّ   نفس  اللون  يف  دلَّ هذا  أهنَّ   ه  ام عٰىل 

 كان بطريق واحد وهو الرؤية.درَ يُ 

بيَّ   وأيضاً ]]  ٥٩٥[[ص  / أنَّ نَّقد  اللون،  جلا  ا  من  قد خيلو  سم 

قدَّ  أنَّ ولو  تعاىلٰ   رنا  أجسام  اهللا  لوجب    اً خلق  األلوان  من  عارية 

 ي إٰىل اجلهاالت.ؤدِّ وهذا يُ  ،ركهاد ال نُ  ة أنْ لقضيَّ ه اذٰىل هع

األوَّ   َض واعُرتِ  بأنَّ عٰىل  نُ   ال:  أنَّ سلِّ ال  اجلوهر،   م  نفس  الطول 

ل هو عبارة عن  ب  النقسام،فيعود ا   طويالً  لكان اجلوهر الفرد  وإالَّ 

اجلو والتأليتأليف  خمصوص،  سمت  يف  فلِ اهر  عرض،  ال    مَ ف 

 ف؟ أليتهو اليكون املرئي  جيوز أنْ 

ل يف عقَ ز، وذلك ال يُ يف احليِّ   الطويل حاصالً   نرٰى   ا: بأنَّ جيبوأُ 

 رئي هو اجلوهر.امل نا أنَّ العرض، فعلم

موجود،    الوجود واجلسم  ة الرؤيةواألشاعرة حيث جعلوا علَّ 

 .ا برؤيتهموحك

يقتيض كون اجلوهر معواالستدالل   ا  بالطويل  لقائم  التأليف 

 .ارئي� هر الذي هو جزؤه مجلواكون  ، وال يقتيضبه مرئياً 

ر وليس  ز، دليل آخيف احليِّ  رٰى حاصالً الطويل يُ  بأنَّ   :واجلواب

أنَّ تقدَّ ]]  ٥٩٦/[[ص    عامَّ   باً جوا يُ   م، وهو  يف   رٰى حاصالً املرئي 

فلياحليِّ  والدليل األوَّ س  ز  يُ   أنَّ   لبعرض،  يس فل  رٰى طويالً املرئي 

 مها ضعيفان. بعرض، و

، وبمنع  معاً فيهام   بمنع ثبوت األمارة:  ينالثا  واالعرتاض عىلٰ 

نُ ة، وبمنع ثبوت صفة مقتضاة عن الذعدم األولويَّ  م سلِّ ات، وال 

نُ أنَّ  بيدرِ ا  نفرق  وال  والقصري  الطويل  إالَّ ك  بوانهام  إدراك    سطة 

وال    من اللون مل حيصل اإلدراك  اخللوَّ   الضوء. وإذا فرضناو  اللون

 قة. التفر

 راك. داإل اد طريقة احتِّ لَّ الع ن كونوعٰىل الثالث: باملنع م

أنَّ  بالتزام  الرابع:  نُ وعٰىل  ال  تدرِ ا  اهللا  خيلقه  ما  من  ك  عاٰىل 

 عن اللون. ألجسام خالياً ا

اجلسم  ة  نقول: رشط رؤي  ب أنْ يق يف هذا الباالتحق  واعلم أنَّ 

ذا  كلِّ   كونه  رؤية  رشط  بل  وضوء،  فإنْ   لون  نايف  مرئي.   أراد 

كه  درِ ا نُ أنَّ   مثبتهأراد  ، وإنْ فحقٌّ  اري عسم الك اجلدرِ ا ال نُ اإلدراك أنَّ 

 ، وخالفهام باطل.مع هذين فحقٌّ 

يف بقايا أحكام اجلواهر عٰىل    :بحث اخلامسال]]  ٥٩٧[[ص  /

 :ي املشايخرأ

 ي اثني عرش:وه

ز ز عند الوجود. واملتحيِّ اجلوهر ما له حيِّ حقيقة  :  ل: قالوااألوَّ 

يتعاظم    املختصُّ   و:ه عليها  لكونه  غبانضامبحال  أو م  إليه،  ريه 

املكان  قدراً   يشغل تقدير  يقدر  ما  أو  املكان،  قد جاز  من  فيكون   ،

 ل بحيث هو. حيص يمنع غريه من انتقاله عن أنْ  املكان، أوذلك 

 تني: د حالعنام حيتاج اجلسم إٰىل مكان وإنَّ 

أنْ  حي�   إحدامها:  اجلسم  بدَّ ،  منرصفاً   ايكون  مكان  ل  فال  من  ه 

 . ويثبت عليه نقله

أنْ واألُ ]]  ٥٩٨  ص[[/ بدَّ   خيتصَّ   خرٰى:  بالثقل، وال    اجلسم 

 يه.ا يمنع ثقله من النزول فله ممَّ 

ن إٰىل ويشريون باملكارج عن هذين استغنٰى عن املكان.  فإذا خ

جسم  نعه من النزول. ولو احتاج كلُّ ويم سمعليه اجل الذي يستقرُّ 

و مكان  هبذإٰىل  التسلسل.املكان  لزم  جسم  التفسري  لو  ه  وألنَّ   ا 

مكا إٰىل  لكااحتاج  إذا  ن  يُ أُ ن  حتته  من  ألنَّ عدَ زيل  املحتاج   م  شأن 

 م مثله. ل بالرضورة، فاملقدَّ التايل باطإليه ذلك، و

إال قالوا:  فصثاين:  بطريق،  تثبت  الذات  كانت  تثبت  هتا  فاذا 

إمَّ  الطريق  ولبذلك  بواسطة.  أو  بنفسه  طريقامَّ ـا  كان  إثبات     

وجب   اإلدراك  صفاجلوهر  يتته  ايف  والذي  ذلك.   ناولهمثل 

متحيِّ  كونه  اجلوهر  صفات  من  إالَّ زاً اإلدراك  أنَّ ،  يُ   صفة نبه  عن  ئ 

تنفكُّ اتيَّ ذ ال  وجوداً   ة  عدماً   عنها  وكونأو  متحيِّ ،  مرشوط    زاً ه 

 اً  بكونه كائنزه إالَّ . وال يظهر حتيُّ الوجود أيضاً   هل  بالوجود، فثبت

  فيه   صحَّ   موجوداً   زاً تحيِّ مكان    فصار من توابعه، وهلذا إذا  يف جهة،

ذلك  ز استحال  يف جهة، فإذا خرج عن الوجود والتحيُّ   كونه كائناً 

: لجوهر أربع صفاتفلهذا أثبتوا لقه بأمر سواه،  يمكن تعلُّ فيه ومل

والتحيُّ  كائناً   ،والوجود  زاجلوهرية  وباقي   وكونه  جهة.  يف 

ث له  صفات:  احلوادث  عنها، الث  واملقتٰىض  الذات،    صفة 

سلف  ود،جوالو وليسوقد  صفة ]]  ٥٩٩[[ص  /  .  للجوهر 

ولو   إليها،  الطريق  النتفاء  األربع،  ألجوَّ سوٰى  كلِّ دَّ زناه  إٰىل   ٰى 

 جهالة. 

يف    اً ئنيكون كا  جوهر إذا حصل له الوجود أنْ الثالث: جيب لل

 ا أنْ ه إمَّ ان هناك غريلو ك  عٰىل حدٍّ   ه حيصل موجوداً جهة، بمعنٰى أنَّ 

يب أو  منه  عنيقرب  يميناً   أو  هعد  ي  يكون  من   ساراً أو  غريمها  أو 

الستِّ  أنْ   اجلهات  أو  حيصل بحيث هو.  دون  قوهلوهذا  من  م:  ٰىل 

أل  مكان،  يف  هو    نَّ يوجد  يقلُّ املكان  من   ما  ثقله  ويمنع  الثقيل 
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اهلتولي املحاذاةبد  قوهلم:  ومن  فإنَّ ألنَّ   ،وط.  نسبة،  بل التقا  ه 

 واحد. ق يف اجلوهر القَّ يتح ، والم بني اثننيفهَ ام يُ اة إنَّ واملحاذ

كائناً  بكونه  كام  وللجوهر  حالة  جهة  بالوجود    يف  حالة  له 

وغريلتحيُّ وا كونهز  الستحالة  يف    مها،  مكانني  واحد.  يف  وقت 

وجه   االستحالة  هلذه  ضدَّ نَّ أ   إالَّ وليس  صفتني  عٰىل  حيصل  ين ه 

   يكن يف جهة بحال مل  كونه كائناً   يف   خيتّص بكونه يف جهتني، فلو مل

هليس فأشبه  ماتحيل ذلك.  بكونه    ذا  للعامل  احلال  إثبات  نقوله يف 

تغاير   نْ به، وإ  جاهالً   باليشء  كون عاملاً ي  ستحال أنْ  اامَّ ـه ل: إنَّ عاملاً 

 .حاالً  له بكونه عاملاً  نَّ أ  هذا عىلٰ  العلم واجلهل، دلَّ  حملُّ 

  أليب عبد اهللا  حال، خالفاً  نه معدوماً الرابع: ليس للجوهر بكو

  ه عند عدمه يصحُّ حكم، ألنَّ   ماً معدو  نعم يثبت له بكونهي.  البرص

وال إجياده  القادر عليه  بينه ومن  يصحُّ فرق  ما ال  يرجع    بني  إجياده 

  حكم. إىلٰ 

البرصي اهللا  عبد  أيب  أل  وكالم  بكونه  نَّ باطل،  له  ثبت  لو  ه 

الولضادَّ ]]  ٦٠٠/[[ص    حال   معدوماً  صفة  فكنَّت  ال  جود،  ا 

أ رضورة  إمَّ علملا  نَّ نعلم  أنْ وم  معدوماً   اً موجوديكون    ا  ألنَّ أو   ، 

ث،  صفتني إٰىل ثال خترج عن  الذات ال  الرضورة ال طريق هلا يف أنَّ 

يُ وإنَّ  ي  ورالعلم الرض  ل ونظر. فوجب إذا حصلم ذلك بتأمُّ لَ عام 

أنْ  ذكرنا  أنَّ   بام  إٰىل  باملعدوم  املرجع  معيكون  لهه  ليس  صفة    لوم 

إمَّ الذ  ا نعلم أنَّ ك، ألنَّ ذل  ل يف مثالوجود وللرضورة مدخل   ا ات 

ف  أنْ  الوجود،  صفة  هلا  ليس  أو  الوجود  صفة  هلا  كان  تكون  إذا 

ثبال يف  وانتفائكالم  صفة  إثبات  وت  يف  يمكن  ال  ما  فيه  أمكن  ها 

 تني. صف

يقال:   معدوماً هالَّ ال  بكونه  للمعدوم  جعلتم  ويرجع      صفة 

 انتفت عنه هذه الصفة؟ د إٰىل ما باملوجو

أوَّ   ال  :نقول  األنَّ  املوجود  نعلم    الً نعلم  كام  املعدوم،  نعلم  ثّم 

، الً وَّ نعلم املعدوم أ ا  م لكنَّان كام قلتاإلثبات ثّم نعلم النفي، ولو ك

 وهتا.ثبفرع عٰىل العلم بالعلم بانتفاء الصفة  ألنَّ 

يصحُّ  ال  اجلوهر  صفات  قالوا:  ال  اخلامس:  إالَّ فيها  يف تزايد   

ملعاين إذا كثرت مل  ا  نَّ كثرة األكوان، أل   عند  تزايده ي، فإنَّ كونه كائناً 

أنْ  بل    يصّح  واحدة،  صفة  اقتضاء  يف  بدَّ ترشك  تزايد   من  ال 

لتزايده وإنَّ الصفات  صحَّ ا.  من  منعنا  التام  وقوع  كونه  ة  يف  زايد 

ألنَّ زاً ومتحيِّ   اً جوهر يستحقُّ   ،  جوهراً   اجلوهر  فلو  لنف  كونه  سه، 

جوهراً تز بكونه  له  الصفة  مثل  استحقَّ قد    لكان  ايدت  ني صفتني 

ئدة  هذه الصفة الزا  لنفسه، ألنَّ   يصري مثالً   نفس، وهو يقتيض أنْ لل

 ملاثلته هلا، فإذا حصلت له وجب أنْ   خرٰى لت لذات أُ ا حصلو أهنَّ 

مثالً  أدَّ   نْ وإلنفسه،    يصري  خمتلفتني  الصفتان  أنْ حصلت  إٰىل   ٰى 

 لنفسه.  يصري خمالفاً 

بدَّ فالتزايد    وأيضاً ]]  ٦٠١[[ص  / علَّ م  ال  إٰىل  استناده  ة  ن 

كات،  عند كثرة املدرَ   كاً ك مدرَ تزايد أو رشط يتزايد، ككون املدرَ ت

 التزايد فيه. الصفتان إليه يصحُّ ء تستند هاتان يشوال 

يصري   البحر جلاز يف اجلزء الواحد أنْ   التزايد يف  لو صحَّ   يضاً وأ 

عظيم جبل  ا  بصورة  للللزيادة  املوجبة  الصفة  يف    ، تعاظمحلاصلة 

فمَّ فأ الوجود  صفة  يدا  الذواتال  من  يشء  يف  التزايد  ملا    ،خلها 

أبو  تقدَّ  قاله  وملا  تم  لو  مل  ز هاشم:  الوجود  أنْ ايد  يكون    يمتنع 

البياض، ثمّ   للسواد وجهان للحدوث   كان يصحُّ   يقابالن وجهي 

فيُ  اآلخر،  دون  أحدمها  يف  إٰىل  ؤدِّ حصوله  نُ   أنْ ي  عٰىل  بيِّ ال  نه 

 بعض الوجوه.  ىلٰ عمعه  اإلطالق، بل يوجد

حيصل عٰىل إحدٰى صفتيه بقادر    تزايده جلاز أنْ   صحَّ   لو   اً وأيض

لم ، والعاملقدور الواحد بينهام  ي إٰىل أنَّ ؤدِّ ريه، فيُ  بغخرٰى ألُ وعٰىل ا

 الوجود ال يتزايد. أنَّ   باستحالة ذلك يقف عىلٰ 

التحيُّ السادس إنَّ :  يثز  خاصَّ بت للجوهر  ام  وإنْ حالة وجوده    ة 

يثبت له حالة العدم لوجب   ا لوصفة الذات، ألهنَّ   عن  مقتٰىض كان  

تناوهلا اإلدراك، التي ي الصفة  ىلٰ رؤية اجلواهر املعدومة حلصوهلا ع

 زها.ك لتحيُّ درَ ام تُ ا إنَّ هنَّ إف

اإلد رشط  يقال:  اتِّ راال  الشعاعك  عند   ،صال  مفقود  وهو 

 عدمه. 

نقول:ألنَّ  رش   ا  من  صحَّ ليس  اتِّ ط  الرؤية  الشة  عصال  د  نعاع 

 يب هاشم. أ 

متحيِّ نَّ وأل]]  ٦٠٢[[ص  / كان  لو  لشغل    زاً ه  معدوم  وهو 

وحكم هذه الصفة الذي هو    ،صفةحكم هذه الذلك    املكان، ألنَّ 

ة الفعل، وهذا صحَّ ، كام نقوله يف القادر وينفصل عنها  حقيقتها ال

وال    يكون حمال�   م أنْ يف املعدو  يقتيض حلول املعاين فيه. وال يصحُّ 

ين كام عدم، وكان يمتنع عدم الضدَّ يف ال   لثبت التضادُّ إالَّ و،  حاال� 

 د.لوجوز االتحيُّ  يمتنع وجودمها، فإذن رشط

 لزم اشرتاك  ز، وإالَّ يف التحيُّ  اً ريكون الوجود مؤثِّ  وال يمكن أنْ 

كلِّ وامل التحيُّ جودات  يف  وإالَّ ها  معنٰى،  عدم  وال  لكاز.  متحيِّ    زاً ن 

وألنَّ أبداً  وُ .  لو  حتيُّ ملعاذلك    دَ جِ ه  زال  معو  ،زهنٰى  يُ ال  ل عقَ نٰى 
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أنْ  الستحالة  معنٰى،  وجود  وال  امليوجد    كذلك.  يفذلك   عنٰى 

به. وال     مل خيتّص ، وإالَّ داً وال جمرَّ بذلك الغري.     الختصَّ ريه، وإالَّ غ

أوَّ وجوده فيه يقتيض حتيُّ   ألنَّ   ه،في  ،ولطريقة احللفيه    لتصحَّ   الً زه 

حتيُّ  يقف  بزه عليه؟  فكيف  وإالَّ لفااوال  أ    لصحَّ عل،  ده يوجِ   نْ منه 

متحيِّ  جيعله  وأنْ زاً وال  سواداً   ،  وأحتيُّ من    بدالً   جيعله  جيمع   نْ زه، 

قُ   ، وهو حمال. ثمّ سواداً   بينهام فيجعله جوهراً  ر طريان بياض دِّ لو 

أنْ ليع لوجب  متحيِّ   ه  هو  حيث  من  ينتفي  حيال  من  وينتفي  ث  ز 

 .دوماً مع يكون موجوداً  فيقتيض أنْ  هو سواد،

ينَّ وإ أنَّ نَّا قد بيَّ ، ألنَّ زاً وال جيعله متحيِّ   جيادهإ  صحُّ ام قلنا: كان    ا 

منفحيُّ الت صفة  الوجودز  صفة  عن  حيصل وا  ،صلة  الذي  لوجه 

ال جيعله عليه، كام    ليه وأنْ ع  جيعله  منه أنْ   اعله يصحُّ عليه الفعل لف

أنْ   يصحُّ  وأوجِ يُ   منه  يُ   نْ ده  أصالً دوجِ ال  صحَّ ه  وهلذا  د وجِ يُ   أنْ   ، 

قة ده وال جيعله كذلك، وحقيوجِ يُ   نْ أ   حُّ ويص  فيجعله خرباً   المكال

  ذلك.الفاعل تقتيض

يقا أنَّ ال  كام  يصحُّ ل:  ال  أنْ   ه  فعالً وجِ يُ   منه  جيعله  وال   ،ده 

 قلتم.]] ٦٠٣/[[ص  مافكذلك 

ه  نَّ من جهة الفاعل سواء، فكأ  وموجوداً   نقول: كونه فعالً   األنَّ 

وأنْ وجِ يُ   يقول: يُ   ده  أمَّ وجِ ال  الده،  فإنَّ حيُّ تا  زائدز  صفة  عىلٰ ه    ة 

 .أو خرباً   ون الكالم أمراً الوجود، فهو مشبه لك

ق وإنَّ  يام  كان  سواداً   أنْ   صحُّ لنا:  متحيِّ   بدالً   جيعله  كونه  ،  زاً من 

كلَّ   ألنَّ  اخلالصفات  عند  بالفاعلمستحقَّ   صمها  ثبوت    ،ة  وليس 

 جنسها.ها الذات بصفة يستحقُّ 

صحَّ وإنَّ  أوجبنا  بينام  مجعه  بني  نَّ ألهام،  ة  منافاة  ال   هاتنيه 

ما جي وإنَّ الصفتني وال  اليشء عىلٰ ري جمراه،  يمتنع كون  حالتني    ام 

لتضادِّ   أو يصّح حكمني  مل  فلهذا  بواسطة،  أو  بأنفسهام  يف مها   

أمراً   هنياً   ون أمراً يك  الصيغة الواحدة أنْ  ، الستنادمها إٰىل هتديداً   أو 

وملضدَّ  أنْ ين،  الواحد  اليشء  يف  يمكن    ، ألنَّ قبيحاً   سناً حيكون     

ماف التن  يه  من  آكد  حيسن  الق  ايف، ألنَّ هو  يقبح لوجه واحلسن  بيح 

 ذلك الوجه.من  يهتعرِّ ل

متحيِّ  كونه  يقال:  اصحِّ يُ   زاً ال  وجود  فيهح  وكونه   ،لبياض 

 اجتامعهام.  يله فلم يصّح ُحي  سواداً 

حتيُّ ألنَّ  نقول:  إنَّ ا  يُ زه  مع   حصحِّ ام  يكن  مل  إذا  البياض    وجود 

فإنْ ه سزحتيُّ  ي  حصل كذلك  واد،  التصحيمل  أنَّ ثبت  زه يُّ حت  ح. وكام 

 السواد.  ح وجودحِّ صح وجود البياض كذا يُ صحِّ يُ 

حقِّ  من  يقال:  أنْ   ال  حقِّ حيلَّ   السواد  ومن  استحالة  املتحيِّ   ،  ز 

 ول عليه.لاحل

  كونه سواداً   مل يكن مع  حلول السواد إذا  ام يصحُّ ا نقول: إنَّ ألنَّ 

 . حيلَّ  زه استحال أنْ يُّ حتثبت  فإنْ  زاً متحيِّ 

ال  قدرتنا  جلوهر غري مقدور لنا، ألنَّ السابع: ا]] ٦٠٤[ص [/

أو التوليد، ألنَّ ق باملتعلَّ ت و قدرنا  ا ل خرتع من األفعال، بل باملبارش 

أل املخرتع  أنْ مكعٰىل  حركاته    ننا  عن  باملرشق  هو  من  نمنع 

بأنْ  أ وجِ نُ   وسكناته  فيه  و  كواناً د  يريده،  ملا  ق رالرضوخمالفة  اضية  ة 

 ببطالنه.

 .  لزم التداخلوإالَّ  ،وهر باملبارشةنفعل اجل نا أنْ يمكن وال

با إذالتولُّ وكذا  يتعدَّ   د  بالتولُّ   حملَّ   مل  د اخلارج عن  القدرة، وال 

  وال حظَّ   ،ٰى به الفعل عنه هو االعتامدعدَّ ت  الذي  القدرة، ألنَّ   لِّ حم

ود الرأس مشد   ظرفلو أدخلنا أيدينا يف  األنَّ ،  ليد اجلوهرله يف تو

 اولة مل يمكننا إجياد جوهر فرد. سنني متط عليه واعتمدنا

ثبت  امنالث قد  ممَّ اجلوه  أنَّ :  خيتصُّ ر  بإجياده  ا  تعاٰىل    ، القديم 

أنْ  يتولَّ ع  ال  مستنداً ]]  ٦٠٥/[[ص    يقع  وجيب  سبب  عنه،  ن  د 

د ولَ يُ   ا أنْ ج عن وجهني: فإمَّ له ال خير  عٰى توليدهدَّ سبب يُ   كلَّ   ألنَّ 

ا وإمَّ   م.ه يف توليده ملا تقدَّ ل  حظَّ وال    د،ه بجهة كاالعتامصاصتالخ

خيتصَّ   أنْ  ف  ال  حميولَ بجهة  يف  صحَّ لِّ د  يقتيض  وهو  اجتامع  ه،  ة 

 د. ز واحجوهرين يف حيِّ 

 د اجلوهر. ولِّ يُ   ال يف حملٍّ نٰى ال يقال: جاز وجود مع

  نْ يس بأفل ،زال االختصاص فيه حملٍّ ال يف  دَ جِ ا نقول: إذا وُ ألنَّ 

اجلوهرلَ ويُ  جهة  د  فإمَّ   أوىلٰ   يف  غريها،  أنْ من  يُ   ا  أ ولِّ ال  أو   صالً ده 

أنَّ . ومن هنا تبنيَّ يع اجلهاتده يف مجولِّ يُ  يُ احليِّ     ه نَّ د مثله، ألولِّ ز ال 

اص لتوليده مل يكن توليده يف جهة أوٰىل من تصإذا مل يكن هناك اخ

 فسه.يف جهة ن د حينئذٍ ولِّ يُ  أنْ ل األوٰىل غريها، ب

كام  لتاا الاجلو  أنَّ سع:  مل يتولَّ   هر  األجناس  من  يشء  عن  د 

األولِّ يُ   أنْ   يصّح  من  غريه  أمَّ د  خلوُّ جناس.  جيوز  التي  املعاين   ا 

عنها عدم    ،اجلوهر  هلافظاهر  الكووأمَّ   .توليده  يصحُّ ن  ا    أنْ   فال 

ألنَّ ولِّ يُ  الكونده،  عٰىل  قادرون  ولَّ ف  ،ا  عٰىل  ده  لو  لقدرنا  اجلوهر 

 ر عٰىل سببه.قاد بعٰىل املسبَّ  قادرال ألنَّ  اجلوهر،

   مكانني يف اضية بامتناع حصول اجلوهر يفالعارش: الرضورة ق 

أنَّ  املعتزلة هو  عند  له  لع الضدَّ اجتام  وقت واحد. واملحيل    امَّ ـين 

ضدَّ و  استحال املكانني  يف  الكونان  أنْ كان  وجب  يستحيل    ين 
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املحيل هو    أنَّ   إىلٰ   . وذهب أبو يعقوب البستاينه يف جهتنيحصول

 .األكوان ه منع من تضادِّ نَّ ز، أليُّ التح

كام  ]]  ٦٠٦[[ص  / عرش:  الرضوراحلادي  بامتناع قضت  ة 

حصول جوهرين يف حصول اجلوهر يف مكانني دفعة، فكذا يمتنع  

واحد النظَّ   خالفاً   ة،جهة  جوَّ إلبراهيم  حيث  التداخل، ام  ز 

 ه.لبطِ ورة تُ والرض

نجعل    ا أنْ منَّ  يصحَّ   لوجب أنْ   ذلك   لوال   هاملشايخ بأنَّ   واستدلَّ 

بجنب اجلوهرين  ألنَّ   أحد  الكوننياآلخر،  عٰىل  قادرون  وليسا   ا 

ظهبضدَّ  مانع  وال  ذلك  امتنع  وإذا  اجتامعهام،  فيمتنع  أنَّ ين    ر 

را أمر  هو  كلِّ   جعاملحيل  يف  مثله  فيجب  إذا   إليهام،  وكان  قادر، 

بسو  اختصَّ  أنْ أحدمها  ببياض  واآلخر  ال  اد  جهة يف    نلونانرٰى 

ن يف حماذاة واحدة هو  استحالة حصول اجلوهري ة يف. والعلَّ واحدة

أيبالتحيُّ  عند  ألز  هاشم،  حتيُّ نَّ   علمنا  متٰى  استحالة ا  علمنا  زمها 

 سواه فكان هو السبب.  لممل نع حماذاة واحدة، وإنْ وجودمها يف 

عيلٍّ  أبو  تضادُّ وقال  السبب  ألنَّ و  .الكونني  :  باطل،    هو 

ة  ن فكانت جيب صحَّ مثال  اة واحدة فهامحماذيف  حصال االكونني إذ

 اجتامعهام. 

من   املشايخ  منع  عرش:  اجلوهالثاين  مكانه،  حركة  يف  الفرد  ر 

عقيب كونه يف ن  إذا حصل يف مكا  كاً تحرِّ ل معقَ ام يُ ك إنَّ املتحرِّ   ألنَّ 

آخر مل  ،مكان  مكانه  يفارق  مل  إذا  متحرِّ ي  أنْ   يصّح   وهذا  . كاً كون 

ضد�   بدَّ   ال  ةاحلركه  هذ  وألنَّ  كوهنا  كان    امن  الذي   ،فيهللسكون 

يصحُّ  ال  املحاذاة  وحدة  أل ا  تضادُّ   ومع  طريق  نَّ ألكوان،  يبطل  ه 

 العلم بتامثلها.

أثبت احلرأمَّ  من  الوضعا  يمكنه    ،كة يف  بتحرُّ الفهل  ما  قول  ك 

احلركة    ه أنَّ واألصل في  ال ينقسم يف الوضع؟ القول فيه مشكوك،

إنَّ  ه  اجلانبني حماذاتأحد    ]]٦٠٧/[[ص    رقةمفان بو ام تكالوضعية 

أُ  حماذاة  إٰىل  عليها  كان  وحصولالتي  اجل  خرٰى  اآلخر  حماذاة  انب 

األُ  املحاذاة  إنَّ مكان  وهذا  يصوٰىل،  متحرِّ   حُّ ام  جوانبيف  له   ك 

 د فال، ألنَّ جلوهر الفرا يف ايف املنقسم، أمَّ   ام يصحُّ دة، وذلك إنَّ تعدِّ م

وامل إفااحلركة  تامنَّ رقة  إىلٰ   يشء  عن  يشءكون  بدَّ   ،  ت  فال  د  عدُّ من 

 األجزاء. 

*   *   * 

 ): هـ٧٢٦ (ت مة احليلِّ العالَّ  /)٣هناية املرام (ج 

 :وث األجسام يف حد :البحث السادس]] ٣[[ص /

 : ه مسائلفيو]] ٤[[ص /

 :املقام  وٰىل: يف نقل املذاهب يف هذااملسألة األُ 

 أربعة:  مساق يف أ منحرصةة القسمة العقليَّ  إنَّ 

ا  أنْ   ل:وَّ القسم األ حمدَ يكون  الذات والصفاتلعامل  وهو   ،ث 

 وبعض قدماء احلكامء. ،أرباب املللوغريهم من مذهب املسلمني 

قديم ال  الثاين: أنْ القسم  ]]  ٥[[ص  /   ت والصفات، ذايكون 

أُ  قول  وثاوفرسطسوهو  ن وم  ،برقلسو  وثامسطيوس  رسطو 

قول  املتأخِّ  نرصرين  قالوالرئيس  الفارايب]]  ٦[[ص  /  أيب   :وا، 

اع كات واألوض احلرنة، إالَّ وات قديمة بذواهتا وصفاهتا املعيَّ السام

اهليوفإهنَّ  والعنارص  بشخصها.  ال  بنوعها  قديمة  قديمة  ا  منها  ٰىل 

ة قديمة بنوعها ال بشخصها، والصور  لصور اجلسميَّ وابشخصها،  

 .ا وال بشخصهاجنسها ال بنوعهة قديمة بيَّ النوع

اسالق أنْ م  قد  لثالث:  اليكون  الصفات،حمدَ ذات  يم  وهو    ث 

تقدَّ  من  أُ قول  كتاليم  بالزمان  امللطيرسطو    نكساغورس أ و   س 

وسقراط كاملانويَّ نويَّ الث]]  ٧/[[ص    ومجيع  ،وفيثاغورس  ة ة، 

 ة.ة واملاهانيَّ ة واملرقونيَّ نيَّ والديصا

 :ثّم هؤالء افرتقوا فرقتني

فذهب  وىلٰ األُ [الفرقة   إىلٰ ]:  أنَّ بعضهم  القديمة تل    الذات  ك 

 .سامً انت جك

أنَّ  تاليس  فزعم  هؤالء:  اختلف  ألنَّ ثّم  املاء،  قاه  لكلِّ ه   بل 

أنَّ ا أرضاً لصور، وزعم  إذا انجمد صار  ، ر هواءً ، وإذا لطف صاه 

نت الدخان تكوَّ ]]  ٨/[[ص    نت النار، ومن كوَّ ت  ومن صفوة املاء

 .السامء

إ التو نَّ ويقال:  من  أخذه  جاراة، ألنَّ ه  األوَّ   يف  ءه  مالسفر  : هنل 

  ابت أجزاؤه ] نظرة اهليبة فذ، فنظر [إليهتعاٰىل خلق جوهراً اهللا    إنَّ (

ماءً  [منهفصارت  ارتفع  ثّم  م،  فخلق  كالدخان  بخار  نه  ] 

عٰىل   وظهر  زَ وجالساموات،  املاء  ثّم  بَ ه  األرض،  منه  فخلق  د 

 . )أرساها باجلبال

ل املبدأ األوَّ   إنَّ ل:  اه ق امللطي أنَّ مللل عن تاليس  ب اونقل صاح

ها، فانبعث دع العنرص الذي فيه صور املوجودات والعدمات كلّ أب

ل  وَّ رة موجود يف العامل عٰىل املثال الذي يف العنرص األصو  من كلِّ 

ومنبع  فحملُّ  من  ا  الصور  وما  العنرص.  ذات  هو  ملوجودات 

  ورة صعنرص  ويف ذات ال   إالَّ احليسِّ مل  عقيل والعاموجود يف العامل ال

 ومثال عنه. 
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العامَّ ويتصوَّ :  قال أنَّ ر  املبدأ    ة  ذات  يف  املعدومات  صور 

أنْ عه، وهو تعاٰىل بوحدانيَّ بدَ مُ    بل هي يفل، الاألوَّ  ف بام  وَص يُ   ته 

 عه.بدَ ف به مُ وَص يُ 

قال: أنَّ و  ثّم  العجب  نُ من  املبدَ   َل قِ ه  األوَّ عنه:  هو  ع    )، اءامل (ل 

كلُّ بدع اجلواهأُ   هومن ال ر  من  بينهاألوسامء  ها  وما  فذ رض  أنَّ ام،    كر 

ن صفوة  وم  ،ن اهلواء نت األرض، ومن انحالله تكوَّ من مجوده تكوَّ 

تكوَّ اهل تكوَّ واء  الدخان واألبخرة  النار، ومن  ال نت  ومن  نت  سامء، 

نت الكواكب فدارت حول املركز  من األثري تكوَّ   صل االشتغال احلا 

 ه. ي ها إللشوق احلاصل في عٰىل سببه باب املسبَّ  دوران 

األخويف ]]  ٩[[ص  / قا  األوَّ ري  املبدأ  يف  التوراة  ويف  ل:  ل: 

خلقه   إ  ،تعاىلٰ اهللا  جوهر  نظر  أجزاؤه  ثّم  فذابت  اهليبة  نظر  ليه 

ه الساموات، منمنه بخار كالدخان فخلق    ، ثّم ارتفعفصارت ماءً 

 ل.رساها باجلباأ  رض، ثمّ د فخلق منه األ بَ وظهر عٰىل وجه املاء زَ 

وكأنَّ  إنَّ امل  ستالي  قال:  مذهٰى تلقَّ   املطي  املشكاة   هذه  من  به 

 ة. النبويَّ 

الثا القول  عٰىل  واملاء  اقال:  شديد  عليه  بَ لشَّ ين،  الذي  باملاء  ه 

  العرش يف قوله تعاٰىل:
َ
مَ َو�

ْ
ٰ ا�

َ َ
ُه �

ُ
 َعرْش

َ
 ]. ٧[هود:  اءِ ن

هو اهلواء، اجلسم  ذلك    نَّ أ  ه زعمنَّ إ، فنكسيامنس امللطيأ ا  وأمَّ 

 من كثافته. ألرض ه، واملاء والطافتمن  نتوَّ والنار تك

أنَّ  امللل:  صاحب  عنه  املأوَّ   ونقل  من  األوائل  هو بدَ ل    عات 

 ة.مأخوذ من مشكاة النبوَّ  اهلواء، وهذا أيضاً 

 نت األشياء عنها بالتلطيف. كوَّ وت ،ه األرضآخرون: إنَّ  وقال

طيف، واء والنار عنه بالتلن اهلر، وتكوَّ خاه البوقال آخرون: إنَّ 

 ف.ألرض بالتكثياء وااملو

 . ن األشياء عنها بالتكاثفه النار، وكوَّ : أنَّ يرقليطيسأ هب وذ

فلوطرخس]  ]١٠[[ص  / أنَّ وحكٰى  أنَّ   :  زعم    أيرقليطيس 

بالبختإنَّ األشياء   انتظمت  عقيل    )البخت( وهر  وج،  ام  نطق  هو 

 . ينفذ يف اجلوهر الكيلِّ 

ليط الذي  اخلهو    اجلسمذلك    ه قال: إنَّ نَّ إف   غورسنكساأ ا  مَّ وأ 

هن لال  كلِّ اية  من  وفيه  متناهية.  غري  أجسام  وهو  أجزاء   ه،  نوع 

اء عٰىل طبيعة اخلبز وأجزاء عٰىل طبيعة اللحم، تالقية أجزصغرية م

رٰى، ويُ  سُّ كثري وصار بحيث ُحي  ءاجتمع من تلك األجزاء يش فإذا

حَ أنَّ   نَّ ظُ  القا  ث.دَ ه  بوهذا  إنكئل  عٰىل  هذا  مذهبه  املنٰى    زاج ار 

 . مون والظهوربالكُ  وقال ،الستحالةوا

ثّم   يف األزل،  ذلك اخلليط كان ساكناً   وزعم بعض هؤالء: أنَّ 

 مل. ن منه هذا العاكه فتكوَّ تعاٰىل حرَّ اهللا  إنَّ 

عن   امللل  صاحب  أنَّ نأ ونقل  املوجودات    كساغورس:  مبدأ 

وهي   األجزاء،  لطيفمتشابه  ال أجزاء  احلسُّ درِ يُ   ة  ينا  كها  له  وال 

أوَّ   قل.عال مقال: وهو  قالل  يُ بالكُ   ن  ومل  والظهور.  ل عنه  نقَ مون 

 القول باخلليط. 

ذي إىلٰ وذهب  أنَّ مقراطيس  كرية      كثرية  أجزاء  العامل  أصل 

قابلة   الومهيَّ الشكل،  القسللقسمة  دون  كة متحرِّ   ،ةاالنفكاكيَّ   مةة 

تصادمت عٰىل    األجزاء أنْ   لك فق يف تّم اتَّ لذاهتا حركات دائمة. ث

لك الوجه هذا العامل عٰىل ٰىل ذفحصل من تصادمها ع،  ه خاصٍّ وج

والعن الساموات  فحدثت  الشكل،  حهذا  ثّم  من ارص،   دثت 

لعنارص، ومنها  ة امتزاجات هذه ااحلركات السامويَّ ]]  ١١[[ص  /

 .باتهذه املركَّ 

أنَّ  عنه  الشفاء  يف  الشيخ  قالونقل  إنَّ ه  األهذ  :  ام إنَّ جزاء  ه 

ام تصدر وإنَّ   ، جوهر واحد بالطبعها  روهج  نَّ إو  ،تتخالف بالشكل

 عنها أفعال خمتلفة ألجل األشكال املختلفة. 

 صل العامل هو النور والظلمة.ة: أ الثنويَّ وقالت 

الذين الثانية:  ليس    الفرقة  العامل  أصل  وهم    ،سمبجقالوا: 

 فريقان:

األوَّ  احلرناالفريق  النيَّ ل:  وهم  أثبتواذة:  اخلمسة:   ين  القدماء 

 واخلالء.  ،الدهرو ،واهليوىلٰ  ،نفسوال ،اىلٰ عالباري ت

 يعرض  ال ،واحلكمةقالوا: الباري تعاٰىل يف غاية التامم يف العلم 

ور عن القرص، ويفيض عنه العقل، كفيض الن  ،له سهو وال غفلة

 .اتام�  شياء علامً ألوهو يعلم ا

يض النور عن القرص، ف  ،حلياةا  ه يفيض عنهنَّ إا النفس، فوأمَّ 

ما    ال  ةجاهل  هالكنَّ األشياء  متتعلم  تعاٰىل مل  الباري  وكان  ارسها. 

ة  هليوٰىل وتعشقها وتطلب اللذَّ ق باالتعلُّ النفس ستميل إٰىل    بأنَّ   عاملاً 

مفارق اجلسميَّ  وتكره  نفسها،ة  وتنسٰى  األجسام  من  امَّ ـلو  ة  كان   

يف تعاٰىل  الباري  التامَّ   شأن  إٰىل    ةاحلكمة  تعلُّ عمد  بعد  ق  اهليوٰىل 

هبال فنفس  رضوباً كَّ را،  الرت  بها  الساموات  اكيبمن  مثل   ،

وركَّ  أجسام والعنارص،  الاحليوان]]  ١٢/[[ص    ب  عٰىل  وجه  ات 

 وال. األكمل. والذي بقي فيها من الفساد غري ممكن الز

وصار ذلك   ،وإدراكاً   أفاض عٰىل النفس عقالً   تعاىلٰ اهللا    ثّم إنَّ 

عاتذكُّ ل  سبباً  وسببًا رها  ال  بأهنَّ لعلمها    ملها،  ما    نفكُّ تا  اآلالم  عن 
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 هلا يف  العامل اهليوالين. وإذا عرفت النفس هذا وعرفت أنَّ امت يفد

ا وعرعاملها  العامل  ذلك  إٰىل  اشتاقت  األمل  عن  اخلالية  جت  للذات 

 لسعادة.ك أبد اآلباد يف هناية البهجة وانابعد املفارقة وبقيت ه

الطريق  وهب  قالوا: الشُّ ذا  الدا بُ زالت  اهات  بني  ة  فلفالسئرة 

بالقِ ا فإنَّ املتكلِّ وبني  م  دَ لقائلني  باحلدوث،  القائلني  القائلني   مني 

قادَ بالقِ  كام  لو  حمدَ لوا:  العامل  هذا اهللا  أحدثه    مَ فلِ   ثاً ن  يف  تعاٰىل 

بعا وما  قبله  ما  تعاٰىل حكيدهلوقت دون  وإذا كان اخلالق   مَ فلِ   امً ؟ 

 من اآلفات؟ الدنيا مأل 

باحلدو قالوا:  والقائلون  كا ث  قديامً ال  نلو  عن    اغني� لكان    عامل 

قطعاً  باطل  وهو  وظه  الفاعل،  احلكمة  آثار  من  نرٰى  يف ملا  ورها 

 عامل.ال

وأمَّ وحتريَّ  ذلك.  يف  الفريقان  الطريق  عٰىل  سلكناه   ا  الذي 

ألنَّ ب  فاإلشكاالت زائلة،  لأمجعها  اامَّ ـا  بالصانع  ال  احلكيم    عرتفنا 

قلن العامل.  جرم  بحدوث  قيل:  ا  هذا أحد  مَ فلِ فإذا  يف  العامل  ث 

ألنَّ   لوقت؟ا إنَّ   قلنا:  تعلَّ النفس  بالبدنام  الوقت،   قت  ذلك  يف 

البار أنَّ وعلم  تعاٰىل  التعلُّ   ي  إالَّ ذلك  الفساد،  سبب  أنَّ ق  بعد   ه 

رصفه   املحذور  اإلمكإىلٰ وقوع  بحسب  األكمل  الوجه  وأمَّ   ا ان. 

 ب عنها. كَّ را املان جتريد هذ بقيت لعدم إمكامية، فإنَّ ور الباق الرش

 :ؤاالنبقي هنا س

لِ األوَّ  جترُّ تعلَّ   مَ ـل:  بعد  باهليوٰىل  النفس  فإنْ قت  حدث   دها؟ 

ته ال يَّ لّ زوا حدوث العامل بكته ال عن سبب، فجوِّ ق بكّليَّ لتعلُّ هذا ا

 عن سبب.

  لباري تعاٰىل النفس  منع ا: فهالَّ يقال  الثاين: أنْ ]  ]١٣[[ص  /

 يوٰىل؟ ق باهلمن التعلُّ 

األ عن  غري  نَّ بأ  :لوَّ واجلواب  السؤال  مقبهذا  من   ول 

ريه عٰىل  ح أحد مقدورجِّ م يقولون: القادر املختار يُ مني، ألهنَّ املتكلِّ 

يف النفس؟ وغري مقبول زوا ذلك   جوَّ ح، فهالَّ اآلخر من غري مرجِّ 

أيضاً ا  من أنْ   زوام جوَّ هنَّ ، أللفالسفة  السابق  ة  معدَّ   ةً علَّ يكون    يف 

فهالَّ لالَّ  جوَّ حق،  وهلا  ل:  ايق  أنْ زوا    قديمة  ات  رتصوُّ النفس 

إٰىل  ٰى انتهت حق حتَّ ة لالسابق علَّ  دة غري متناهية ومل يزل كلُّ متجدِّ 

 ق؟ ر املوجب لذلك التعلُّ ذلك التصوُّ 

س األصلح للنف   علم أنَّ اىلٰ الباري تع  الثاين: أنَّ   واجلواب عن

لك  تع عن  ا بنفسها متتنهنَّ إٰى  حتَّ   ق،ا التعلُّ هذ  تصري عاملة بمضارِّ   أنْ 

س بمخالطتها اهليوٰىل تكسب من الفضائل  فالنف  املخالطة. وأيضاً 

م والكامالت  مالعقلية  تكن  مل  مل  ا  الغرضني  فلهذين  هلا.  وجودة 

 . ق باهليوىلٰ لنفس عن التعلُّ يمنع الباري تعاٰىل ا

ن  شيث به  إنَّ   :الذي يقال  -  قاديمون  صاحب امللل عن  ونقل

األوَّ أنَّ   -  آدم املبادئ  قال:  مخه  و  سة:ل  تعاٰىل،  ،  النفسالباري 

 بات. وبعدها وجود املركَّ  واهليوٰىل، والزمان، واخلالء.

، وهم الذين قالوا: املبادئ ين: أصحاب فيثاغورسلفريق الثاا

املت]]  ١٤/[[ص    هي عولِّ األعداد  ألنَّ دة  الوحدات،  قوام    ن 

  ه، ثمّ واحد منها واحد يف نفس  كلُّ مور  وهي أُ بات بالبسائط،  املركَّ 

إمَّ ك األُ تل أ مور  ماهيَّ تكو  نْ ا  هلا  أو ال    ،ات وراء كوهنا وحداتن 

فإنْ  األوَّ   تكون.  مكان  كانت  ألنَّ ركَّ ل  املاهيَّ   بة،  تلك  مع  هناك  ة 

كان    إنْ يف مبادئها. و  بل  ت،باكالمنا ليس يف املركَّ تلك الوحدة، و

وحدات،  الثاين كان جمرَّ  بدَّ و د  بأنفسهتكون مستقلَّ   وأنْ   هي ال  ا ة 

إىلٰ   وإالَّ  مفتقرة  منها،  الغري  لكانت  أقدم  الغري  ذلك  فيكون   ،

 ، هذا خلف. وكالمنا يف املبادئ املطلقة

أُ  الوحدات  فإنْ فإذن  بأنفسها،  قائمة  الوضع    مور  عرض 

وإنْ  نقطة،  صارت  حصتجا  للوحدة  نقطتان  اخلطُّ معت  فإنْ ل   ،  

سطحان حصل اجلسم.  اجتمع  فإنْ  سطح،ان حصل الاجتمع خطَّ 

 جسام الوحدات. األ  أ مبد فظهر أنَّ 

إنَّ عنه   أيضاً   َل قِ ونُ  غري   :  بالذات  وحدة  إٰىل  تنقسم  الوحدة 

وإٰىل  ل، وهي التي ال تقابلها كثرة، وهو املبدأ األوَّ  ، ري ادة من الغ مستف 

وليست بداخلة فيها بل   ، بدأ الكثرة وهي م   ، غري ال ن  وحدة مستفادة م 

الكثرة،  قابله ت  تتألَّ ا  األعداد ثّم  منها  م   ، ف  املوجودات.   ادئب وهي 

  ها.تلفت املوجودات يف طبائعها، الختالف األعداد بخواصِّ ام اخوإنَّ 

الرابعال أنْ قسم  حمدَ   :  الصفات  قديم  العامل  الذات،يكون   ث 

 النه.رضورة ببطالاء ل مل يقل به أحد، لقضوهو حما

فوأمَّ  جالينوس  متنَّ إا  كان  الكلِّ   فاً وقِّ ه  هنا  يف  وللناس   .

 مناه.ا ما قدَّ هرهشرية أ اختالفات كث

 :ة احلدوثاملسألة الثانية: يف أدلَّ ]] ١٥[ص [/

 لنا وجوه:

 : مني دليل املشهور للمتكلِّ ل: الألوَّ الوجه ا

أنَّ  لو  ما ال خي  وكلُّ ال ختلو عن احلوادث،  األجسام    وتقريره: 

 ادثة.عن احلوادث فهو حادث، فاألجسام ح

الصغر أنَّ بيان  ع  ٰى:  ختلو  ال  األاألجسام  واألكوان  وانكن   ،

 أربعة: الربهان يشتمل عٰىل دعاوٍ  وهذا حادثة.
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األُ ]]  ١٦[[ص  / إثباتوالدعوٰى  مغايرة    أنَّ   ٰىل:  األكوان 

 للجسم. 

 حدوث األكوان. الدعوٰى الثانية: بيان

بيالٰى  الدعو أنَّ ثالثة:  وهذه   ان  عنها.  ختلو  ال    األجسام 

 اشتملت الصغرٰى عليها. وٰى الثالثالدعا

 ٰى عبارة عنها.الكرب فإنَّ  ،ٰى الرابعةدعولا اوأمَّ 

 رين:فنحن فيها بني أم ،وىلٰ ا الدعوٰى األُ أمَّ 

بأنَّ ندَّ   أنْ   اإمَّ  الرضوري  العلم  أكواناً   عي  احل  هنا  ركة هي 

واالجتام ووالسكون  عٰىل  فرتاق.  االع  اجلسم  حصول  وباجلملة 

له   الً با مقاريه كان بالنسبة إليه، إمَّ وجود جسم غن يف ال وجه لو كا

أو غريه من وجوه األين، وهي زائدة عٰىل حقيقة    ارساً أو مي  ميامناً 

ومعل رضورةً اجلسم.  حتيُّ   أنَّ   وم  مع  ينفكُّ اجلسم  ال  هذه   زه  عن 

  فهوم اجلسم وذاته، ألنَّ عٰىل ما  زيادهتا نعلم بالرضورة  احلالة، فإنَّ 

 ز.ر للمفهوم من حصوله يف احليِّ ز مغايحيِّ ذات املت املفهوم من

نأ  فدَّ و  االستدالل  ألعي  تتبدَّ   نَّ يه،  احلركة  اجلسم  عليه  ل 

باالفرت واالجتامع  وبالعبالسكون،  فإنَّ اق،  منهام.  مل    كس  اجلسم 

متحرِّ  مت  كاً يكن  صار  يكن  كاً حرِّ ثّم  ومل  يصري  لغريه    جمامعاً ،  ثّم 

فتبدُّ جمامعاً  احلالتني،  ب  ل  مع  معلوم عليه  باحلسِّ مدرَ   قائه  ، ك 

ذ  مستمرِّ لل  رمغاي  لواملتبدِّ  هو  اجلالذي  وألنَّ ات  املرجع    سم. 

اجعة إٰىل األين، مور رهي أُ ، وباألكوان إٰىل احلركة والسكون مثالً 

باحلصو مكانه  إٰىل  اليشء  نسبة  ووهو  والنسب  فيه،    اإلضافات ل 

فيها.    ي ال إضافةاحلقيقة الت  لة يف الوجود،ات املتأصِّ ة للامهيَّ غايرم

 منتسبني. رة للكان، والنسبة مغاياملوجلسم ا نسبة بني اوألهنَّ 

ليه ع  يصحُّ   ون ككلَّ   فألنَّ   ،ا الدعوٰى الثانيةوأمَّ ]]  ١٧[[ص  /

 م.دَ قِ عليه العدم امتنع عليه ال ما صحَّ  العدم، وكلَّ 

اأمَّ  فا  اختصَّ متحيِّ   كلَّ   نَّ أللصغرٰى:  فإمَّ بحيِّ   ز  يكون    أنْ   از 

بذلك  اخت جائزاحليِّ صاصه  واجباً   اً ز  واك  فإنْ ،  أو  فذلك    اجباً ن 

أنْ إمَّ   الوجوب لنفس اجلسميَّ   ا  أو ألمر عارض للجسميَّ يكون  ة ة 

ة  ة وال اجلسميَّ مر غري عارض للجسميَّ ة أو ألسميَّ أو ملعروض اجل

 عارضة له.

اجلسميَّ كا  فإنْ  لنفس  اشرتن  وجب  كلِّ   اكة  يف  األجسام  ها 

احليِّ وج ذلك  يف  احلصول  الشوب  بأرس ز،  اجلسميَّ رتاكها  يف  ة ها 

 زم. الت يف مجيع اللواامثت ك املووجوب اشرتا

يكون   ا أنْ ة، فذلك العارض إمَّ كان ألمر عارض للجسميَّ  إنْ و

ن  يكو  ا أنْ كان ممتنع الزوال فإمَّ   و ممكن الزوال. فإنْ ع الزوال أ ممتن

اجلذ لنفس  االمتناع  ايَّ سملك  فيعود  لغريها  ة  أو  املذكور،  إللزام 

الكالم   كالكالفيكون  األوَّ فيه  األصل  يف  فيُ م  إىلٰ فٰىض ل،     

املال إٰىل  أو  وإنْ حال  تسلسل،  فهو    املذكور.  الزوال  ممكن  كان 

 املقصود.

ة ة فهو حمال، املعقول من اجلسميَّ سميَّ ملعروض اجلكان  ا إنْ وأمَّ 

 لكان ذلك املحلُّ   لٍّ يف حم  هات، فلو كان ذلك حاال�  اجلاالمتداد يف

أنْ إمَّ  يف   ا  ذهاب  له  أ   يكون  فإنْ اجلهات،  يكون.  ال  األوَّ   و    ل كان 

جسامً اجلسميَّ   لُّ حمكان   املحلِّ فجسميَّ ،  ة  ذات  حمال�   إنْ   ة   اقتضت 

فتكون  ]]  ١٨/[[ص    آخر  حمال�   ضِ قت مل ي  آخر لزم التسلسل، وإنْ 

وجلسميَّ ا غري  يفة  احللول  حملٍّ اجبة  فكلُّ   يعر  ،  بسبب  هلض  ما  ا 

املحلِّ  أيضاً   ذلك  يكون  الزوال  ا   املمكن  فحيممكن   نئذٍ لزوال، 

حيِّ  يف  اجلسم  حصول  أمراً نيَّ ملعازه  يكون  ا     وهو   ،لزوالممكن 

 املقصود.

يكون لذلك    ا أنْ ل إمَّ ه امتداد يف اجلهات مل خيمل يكن ملحلِّ   وإنْ 

  كون عىلٰ ي  ا أنْ كان فإمَّ   فإنْ   .أو ال يكون  ،اختصاص باجلهة  املحلِّ 

، ل بالرضورةل باطأو عٰىل سبيل التبعية. واألوَّ   ،بيل االستقاللس

أنَّ ألنَّ  بالبدهية  نعلم  ال  ا  متحيِّ يك   ما  أنْ استح  زاً ون  له    ال  يكون 

وأمَّ  االستقالل.  سبيل  عٰىل  اجلهة  يف  الثاينحصول  فا  يقتيض  ه  نَّ إ، 

وله يف  ما يكون حص  كلَّ   ة، ألنَّ  اجلسميَّ يف  اليشء حاال� كون ذلك  

تبعاً احليِّ  اجلسميَّ   ز  حاال� حلصول  حمالة  ال  كان  فيه  ة، اجلسميَّ   يف  ة 

وأمَّ  إنْ كاألعراض.  يكن  ا  باحلجلسميَّ ا  ملحلِّ   مل  اختصاص    ز يِّ ة 

اجلسميَّ   أصالً  لوجود  يكن  املمتدَّ مل  يف  ة  حلول  اجلهات  يف  ذلك  ة 

ألاملحلِّ  املعلوم  نَّ ،  أنَّ   من  إذا    بالبدهية  الشيئني  أحدمها   كانأحد 

أحدمها   نَّ إ اجلهة واآلخر ممتنع احلصول فيها، ف يف واجب احلصول 

 .ه أصالً ب ايف اآلخر وال خمتص�  يكون حاال� ال 

الراوأمَّ  القسم  و ا  أنْ بع:  يف   هو  اجلسم  حصول  وجوب  يكون 

،  ة فيه، فباطل أيضاً ة حالَّ جلسميَّ  اة والاجلسميَّ يف  ز ألمر غري حالٍّ احليِّ 

ة عادت يَّ ة أو املحلّ يَّ به باحلالّ   اأو خمتص�   كان جسامً   ء إنْ ذلك اليش   ألنَّ 

وإنْ  جسامً مل    املحاالت،  خمتص�   يكن  نسبته   اوال  كانت  ع مجي   إىلٰ   به 

واحدة، فلم يكن  ة احللول يف ذلك اجلسم صحَّ   ية يف األجسام املتساو 

أل بأنَّ  جيب  حصو ه  ب جله  األجسام  ل  احليِّ عض  ذلك  من يف  أوٰىل  ز 

الكلِّ   أنْ ا  فإمَّ البعض.   حصول  جيب  و   فيه،   جيب  ال  أو  حمال.  هو 

  ب.وهو املطلو يشء منها فيه،  ]]  ١٩/[[ص    حصول 
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أنَّ  يصحُّ   كلَّ   وبيان  الال  ه علي  ما  عليه  امتنع  فألنَّ مدَ قِ عدم   ،  

  فإنْ   .ونال تك، أو  تكون حقيقته قابلة للعدم  ا أنْ القديم ال خيلو إمَّ 

وإنْ  عليها،  العدم  امتنع  تكن  قابلة  كان  مل  أيضاً ت  وهي   للعدم 

مرجِّ احموجودة   إٰىل  وجودها  يف  وإالَّ تاجت  الوجود  ح،  يكن  مل   

هبا   املرجِّ أوٰىل  وذلك  العدم،  إنْ من  عادت    ابالً ق كان    ح  للعدم 

واحل إالَّ اجة  ينقطع  وذلك  ال  واجب.  يشء  إٰىل  انتهائه  عند   

إمَّ  أنْ الواجب  خمتاراً   ،باً ن موجيكو   ا  أنْ إمَّ ف  كان موجباً   فإنْ   . أو    ا 

إجيابه لذلك القديمقَّ يتو ف  توقَّ   فإنْ   .فأو ال يتوقَّ   ،ٰىل رشطع  ف 

  ا أنْ فإمَّ   امً ن قديكا  . فإنْ أو حادثاً   ،قديامً   يكون  ا أنْ فذلك الرشط إمَّ 

مم واجباً   ،كناً يكون  واجباً   فإنْ   .أو  زواله    كان  امتناعه  من  لزم 

كان  ديم، وإنْ ذلك القديم امتناع زوال ذلك الق ةزوال علَّ امتناع و

الكالم فيه كالكال  ممكناً  إمَّ يف األوَّ م  كان  إٰىل التسلسل ل، فيفيض  ا 

ذكور.  امل  ملحال ما هو واجب لذاته فيعود اينتهي إىلٰ   وهو حمال، أو

حاد  وإنْ  أنْ فإمَّ ،  ثاً كان  حادثاً   ا  الرشط  حمال،   ناً معيَّ   يكون    وهو 

أنْ ادث والسابق عٰىل اليشء يستحٰىل احليم علسبق القد يكون    يل 

وط، أو يكون الرشط حوادث  رشم الرشط عٰىل امللتقدُّ   به  مرشوطاً 

 طالرش  ه يف احلقيقة عائد إٰىل كوننه. وألنَّ وسيأيت بطال ،ال هناية هلا

رشطاً واحد    كلَّ   ، ألنَّ يامً قد ليس  احلوادث  تلك  الرشط من  بل   ،

ب ال  وإنْ أوىلٰ وذلك    ،عينهأحدها  يتوقَّ   .  إجيابه  مل  من  لزم  له ف 

واله. هذا إذا كان  ز  متناع زوال موجبه امتناعوجوبه. ثّم يلزم من ا

موجاملؤثِّ  القديم  ذلك  وجود  يف  خمتاراً ك  وإنْ   .باً ر  وكلُّ ان  فعل    ، 

 ، هذا خلف. ثاً حمدَ  لقديمفيكون ا  ،ثهو حمدَ ر فال خمتلفاع

أنَّ  عليه   ما يصحُّ   وكلُّ   ،لعدماعليه    ه يصحُّ نَّ إ كون ف  كلَّ   فثبت 

فه ك]]  ٢٠/[[ص    والعدم  فإذن  وثبت    لُّ حادث،  حادث.  كون 

 . ، فاجلسم ال خيلو عن احلوادثجلسم ال خيلو عن الكونا  أنَّ 

قديمة، فإمَّ ل  وأيضاً   ،ن واجبة لذاهتاتكو   ا أنْ و كانت األكوان 

أمَّ هو حمو أوَّ ال.  تُ فألهنَّ   الً ا  اعدَ ا  وواجب  يستحيل عم،  ليه  لوجود 

ثانياً وأمَّ   العدم. فرسَّ ال  فألنَّ   ا  ما  عٰىل  صفة  كون  للجسم، ناه 

تستقلُّ  ال  وواجب   والصفة  اجلسم،  بدون  الوجود  يف  بنفسها 

 الوجود. بنفسه يف  الوجود مستقلٌّ 

ب أو خمتار،  جَ ا مور إمَّ فلها مؤثِّ   ،جودوزة التكون جائ  ا أنْ وإمَّ 

 وكالمها حمال. 

املوجَ أمَّ  ب، فألنَّ با  منته  ن واجباً يكو   وأنْ   دَّ ه ال  أو  إٰىل    ياً لذاته 

أو الدور،الواجب لذاته، وإالَّ  مها حماالن. فذلك و   لزم التسلسل 

  كان جائزاً  ط إنْ ط فذلك الرشكان إجيابه برش ب إنْ الواجب املوَج 

بدَّ  من  فال  الوا  أمر   له  إٰىل  لذفينتهي  وإالَّ جب  أو اته،  الدور  لزم   

وإنْ  واجباً   التسلسل.  كان،  كان  امل  أو  برشط وَج الواجب  ال  ب 

كون    كلَّ   ول له. وقد ثبت أنَّ ع زواله فيمتنع زوال الكون املعلامتن

أو بضدِّ نَّ إف بمثله  يزول  يبط  ه، ألنَّ ه  باحلركة،السكون  واحلركة    ل 

بالسكون. ال ذ  نَّ وأل   تبطل  اجلسمملوجَ ك  لكون  وضع    عىلٰ   ب 

إمَّ  خيلو  ال  أنْ خمصوص،  خلشَرت يُ   ا  إجيابه  يف  عن  وُّ ط  سائر  ه 

يُ   ،اعاألوض ال  فشَرت أو  يصحُّ خلوُّ   طَ ُرشِ   نْ إط.  وال  عنها،  ذلك   ه 

وأنْ إالَّ  ح    املعنيَّ   الً اصيكون  الوضع  هذا  عُ عٰىل  ملا  أنَّ   مَ لِ    من 

ينفاجل مت  كُّ سم ال  هذا ل  اً نضمِّ عن األكوان، صار ذلك  كونه عٰىل 

املالو املوجَ عنيَّ ضع  حكم  وذلك  فيصري،  املوجَ   ب،    ب إجياب 

  مل يكن مرشوطًا   وإنْ   .كمه، وهو حمال بحصول ح  اً حكمه مرشوط

ينفّك  مل  وو  بذلك  الوضع.  ذلك  من  خيرج    خرج أُ   إنْ مل 

كن  القارس، ل  يعود إليه عند زوال  بالقهر وجب أنْ ]]  ٢١ [[ص/

 ب.ملوجَ ليس كونه كذلك با  هنَّ أ منا  رأيناه ال يعود علامَّ ـل

  والقديم ال عٰىل فعله،    بقاً يكون سا  ب أنْ ه جيا القادر، فألنَّ وأمَّ 

قِ يسبق عل اجلسم   أنَّ م األكوان وثبت حدوثها. ودَ يه يشء، فبطل 

منها خيلو  متناهية،  ال  احلوادث  هذه  عدم    ،فنقول:  الستحالة 

 لوجوه: ،تناهيها

، ل لهال أوَّ  عدمه سبقاً ق بوث مسبواحد من احلواد  ل: كلُّ وَّ األ

فال أزل   ،فعدمه أزيل  ،اً يف األزل معدومحادث فقد كان    كلَّ   ألنَّ 

كله فإذا  كلُّ .  حادثاً   ان  األكوان  من  مسبوقاً   واحد  ال    كان  بعدم 

فمجأوَّ  له،  األزل، مول  يف  حاصل  عليها  السابقة  العدمات  ع 

يشء األكوا   فنقول:  إنْ من  ا   دَ جِ وُ   ن  لزم  األزل  ابق  الس  قرتانيف 

فال   حاصالً   وأنْ سبق،  واملسبوق  اليشء  وجود  عدمه،    يكون  مع 

فُ   نْ وأ  ما  وقديامً   ادثاً ح  َض رِ يكون  وإنْ   كلُّ ،  حمال.  يوجد    ذلك  مل 

ورة، وليس لرضاألزل فمجموعها حادث با  يشء من األكوان يف

 ل وبداية. أوَّ احلوادث   يف األزل، فلكلِّ  يشء من احلوادث موجوداً 

 ،ء منها يف األزلوجد يشي  ا أنْ حلادثة إمَّ ن اااألكوالثاين: هذه  

  املطلوب. وإنْ   هول، وث أوَّ احلواد  لثاين كان لكلِّ كان ا  ال. فإنْ أو  

أوَّ أمَّ   ل.يشء منها يف األزل، فهو حما  دَ جِ وُ  تنايف األزليَّ   فألنَّ   ،الً ا  ة 

واحلادث هو الذي   يسبقه غريهاألزيل هو الذي ال    ة، ألنَّ املسبوقيَّ 

غري فبيسبقه  تناٍف نهاميه،  ثوأمَّ   .  وُ   فألنَّ   ،انياً ا  يف    دَ جِ الذي  منه 

، هذا اأزلي�   َض رِ وقد فُ   ازلي� هو أ  يكن  بغريه مل  كان مسبوقاً   ألزل إنْ ا
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وإنْ  مسبو  خلف.  يكن  أوَّ   قاً مل  فهو  احل بغريه   دث،وال 

 .فللحوادث بداية وهناية، وهو املطلوب]] ٢٢ [[ص/

بالرضورالثالث:   ممكن  احلوادث  وذلك  ثِّ مؤ   هفل  ،ةجمموع  ر، 

يساملؤثِّ  أنْ ر  موجَ يك  تحيل  تقدَّ مل  ،باً ون  أنَّ ا  بيان  يف  يفاملؤثِّ   م   ر 

لفاعل    فعالً ما كان    ر فيه خمتار، وكلُّ ، بل املؤثِّ باً ليس موجَ األكوان  

بالعدم، فجملة احلوادث مسبوقة   يكون مسبوقاً  جيب أنْ ه نَّ إخمتار ف

 .بالعدم

غريلرابعا احلوادث  كانت  لو  متن:  أنْ   هيةا  نأخذ   ألمكننا 

ا وفان إٰىل األزل مجلة ومن زماننا هذية من زمان الطدث املاضاحلوا

األ أُ إٰىل  مجلة  نُ زل  ثّم  باألُ طبِّ خرٰى،  اجلملتني  إحدٰى  بأنْ خق   رٰى 

من   املبدأ  الطوفان  -  دامهاإحنجعل  زمان    أللمبد  مقابالً   -  وهو 

األُ  عٰىل هكذ  ندفاعاال  استمرَّ   فإنْ   ،-  زماننا  وهو  -  خرٰى من  ا 

آلخر     اجلملتني مقابالً واحد من إحدٰى   ون كلُّ يث يكالتساوق بح

اجلملة   وملاألُ من  بني  خرٰى،  اآلخر  اجلانب  من  التفاوت  يظهر   

كان   معاجلملتني،  ال  كهو  غريه  مع  باطل  غ  اليشء  وهو  ريه، 

 بالرضورة.

اجلانب  وإنْ  من  التفاوت  كان  ظهر  الناقصة اآلخر  اجلملة  ت 

الطرفنيتنامتكون  ف  ،منقطعة من  إنَّ الزائو  ،هية  عليهدة  زادت  ا ام 

متناهٍ  إنَّ ألهنَّ   -  بقدر  زاد ا  بام  بت  ما  إٰىل مقدار  الطوفان  زمان  ني 

املتن  ،-  زماننا عٰىل  متناهٍ والزائد  بمقدار  لرضورة  بايكون    اهي 

إذا انضمَّ   ، ألنَّ متناهيًا  ا  املتناهي  كاإٰىل  متناهياً ملتناهي  املجموع  .  ن 

أ  احلوا  سمجلا  نَّ فثبت  عن  خيلو  وال  أ دث.  هل  نَّ ثبت  ا احلوادث 

 . و املطلوبل، وهأوَّ  لجسميكون ل بداية، فيلزم بالرضورة أنْ 

ذكر  فإنْ ]]  ٢٣[[ص  / ما  عٰىل  الكالم  وجوه  قيل:  من  متوه 

 ثالثة:

يتعلَّ لاألوَّ   جهالو ما  أ :  وهو  الدليل،  نظم  يف  بالقدح    ه نَّ ق 

مقدَّ مركَّ  من  إالَّ ليس  منهاموالثانية    ،متني ب  الدت  إعادة  مع عوٰى   

أُ دع  احتامل ضمِّ  يكون يف ذكرهاَخ اوي  فال  إليها،  فتبقٰى    فائدة،  ر 

 تج.ا وحدها ال تنوٰىل وحدها، ومعلوم أهنَّ مة األُ قدَّ امل

إنَّ وإنَّ  قلنا:  إالَّ قدَّ امل  ام  ليست  الثانية  مع مة  الدعوٰى  إعادة   

ضمِّ احتام أُ دعاو  ل  ألنَّ َخ ٰى  إليها،  وماقولكم  ر  عن  ال    :  خيلو 

ح أنَّ   ادث،احلوادث  ممَّ   لَّ ك  معناه:  واحد  يُ واحد  بأنَّ وَص ا  ال ه  ف 

ه ال خيلو  نَّ أف ب وَص ومن مجلة ما يُ   ،فهو حادثن احلوادث  خيلو ع

ال خيلو عن احلوادث حادث  ا  وادث اجلسم، فقولكم: ومعن احل

أنَّ  ال  معناه:  الذي  ا  اجلسم  عن  لو  خيلو  وغريه  حادث،  حلوادث 

أنَّ   فهو   أيضاً كان   فظهر  امل  ليس  هحادث.  هذه  ذكر  إالَّ قدَّ يف   مة 

احت مع  الدعوٰى  ضمِّ إعادة  أُ د  امل  ال    رَخ عاوٰى  واليشء  إليها. 

أنْ  دليالً   يصلح  نفسه  يكون  قبل    ،عٰىل  الدليل  معرفة  لوجوب 

 قبل نفسه. دلول، وامتناع كون اليشء معلوماً امل

ه لو وألنَّ   رة،وبالرضمتني  نتج ليس إحدٰى املقدَّ ا، لكن املمنسلَّ 

منتجتني   كوهنام  . وال املجموع، ألنَّ  حشواً خرٰى كر األُ ان ذككان ل

يصحُّ إنَّ  وُ   ام  معاً دَ جِ لو  العلم  تا  حصول  المتناع  حمال،  وهو   ،

ة. والعلم هبذا االمتناع رضوري،  حدعلومني يف الذهن دفعة وابم

وجَّ ألنَّ  متٰى  نحو  هناا  تعذَّ   ذهننا  بيشء  تالعلم  علينا    نحو   وجيههر 

 .العلم بمعلوم آخر

كّل سلَّ ]]  ٢٤ص  [[/ منت  منا، لكن  فال    ،جة واحدة منهام غري 

منيكون   ألنَّ تجاً املجموع  إٰىل    كلَّ   ،  انضاممها  عند  منها  واحدة 

 .أو ال تبقٰى   ،ما كانت عليه حالة االنفراد تبقٰى عىلٰ  ا أنْ خرٰى إمَّ األُ 

وكانتا  بقي  فإنْ  مؤثِّ تا  غري  االنفراد  وجبرتنيحالة  تُ   أنْ     را  ؤثِّ ال 

عند اجتامعهام   مل تبقيا عٰىل ما كانتا فقد حصل  إنْ ع. والجتاملة احا

فنن  أمر كيفيَّ زائد،  إٰىل  الكالم  الزائدقل  ذلك  حصول  أنَّ   ،ة    وهو 

إمَّ ؤثِّ امل فيه  كلُّ ر  املجموعاحو  ا  أو  وحدها  منهام  ويعود    ،دة 

 الزائد لزائد آخر تسلسل.حصول ذلك   كان التقسيم، فإنْ 

 . جتامعهاموجب هو اامل :يقال ال

إنْ ألنَّ  االجتامع  نقول:  زائداً   ا  يكن  كلٍّ   مل  ذات  منهام    عٰىل 

كان فاملوجب لذلك االجتامع   للنتيجة، وإنْ   موجباً   ستحال جعلها

 متني وحدها، أو جمموعهام، أو أمر ثالث.واحدة من املقدَّ  ا كلُّ إمَّ 

األ  فإنْ  لزم  وَّ كان  كلِّ ل،  من  النتيجة  ،  منهام  واحدة  حصول 

 ام بام يوجب النتيجة.منهة واحد ل كلِّ ستقالال

ا  وإنْ  االكان  لذلك  املوجب  كان  اجتاملثاين،  آخرجتامع    ، ع 

 ويتسلسل. 

ف  مل يتوقَّ   لك النتيجة إنْ كان الثالث، فاقتضاؤه حلصول ت  وإنْ 

املقدَّ  هاتني  للمقدَّ عٰىل  يكن  مل  اعتبار  متني  ذ  أصالً متني  لك يف 

وإنْ اإل فإمَّ توقَّ   نتاج.  أ ف  املقدَّ تك  نْ ا  افي  يفلوامة  صدور حدة   

املق ذلك  عن  وحينئذٍ النتيجة  عند    تيض،  النتيجة  حصول  حتصل 

الواحدةاملقدَّ  بدَّ   ،مة  ال  أو  حمال،  ويعود    وذلك  املحال منهام، 

 املذكور.

أنَّ سلَّ   ]]٢٥[[ص  / أنْ األُ   منا  يمكن  التي ال  كلُّ   مور    يكون 



 ٣٢٥  ............................................................................................................اجلوهر ) ١٣٤/ ( اجليم حرف 

وو منها  موجباً احد  ف   حده  يُ جممو  نَّ إليشء  أنْ عقَ عها  يكون    ل 

اجل  جباً مو هذيف  يف  يمكن  ال  ولكن  أنْ ملة،  املوضع  يكون    ا 

ألنَّ  إذكذلك،  اإلنه  قيل  أنْ ا  لزم  جنس،  واحليوان  حيوان    سان 

جنساً  اإلنسان  فاملقدَّ يكون  صادقتان  .  وما  وامتان  كاذبة،  لنتيجة 

 تج.هذا النظم غري من  أنَّ ذلك إالَّ 

اجلمنسلَّ  يف  النظم  هذا  استقامة  استقاكن  لملة،  ا  يف  نمنع  مته 

 ملوضع لوجهني:هذا ا

ق مطلوب له طرفان: املوصوف والص  كلُّ   ل:األوَّ  لنا: فة، فإذا 

الصفة، ثّم ال  ث هو  ث، فاجلسم هو املوصوف، واملحدَ اجلسم حمدَ 

إٰىل كلِّ يتوسَّ   ءمن يش  بدَّ  من  واحد    ط بينهام بحيث تكون له نسبة 

لو ال خي  و قولنا:يكون ه  أنْ ا  لو إمَّ ط هنا ال خي، فهذا املتوسِّ الطرفني

 لنا: ال خيلو عن حوادث ذوات بداية.عن احلوادث، أو قو

األ  إنْ ف عن  وَّ كان  خيلو  ال  اجلسم  هكذا:  الدليل  صار  ل 

و احلو  كلُّ احلوادث،  عن  خيلو  ال  وحينئذٍ ادما  حادث،  فهو   ث 

  ال تكون للحوادث بداية فال   رنا أنْ قدَّ ا لو  تصري الثانية كاذبة، ألنَّ 

 دوثه.نها حاجلسم ع وِّ عدم خلمن  يلزم

وادث  اين صار الدليل هكذا: اجلسم ال خيلو عن حكان الث وإنْ 

ب وكلُّ هلا  وحينئذٍ   داية،  فهو حادث،  امل  ما كان كذلك  مة قدَّ تصري 

املاألُ  عني  العلَّ طوٰىل  يف  املسألة  حكم  فيندرج  ألنَّ لوب،  املعني   ة، 

أ ةبداي  جسام ال ختلو عن حوادث هلابقولنا: األ لجسم بداية،  ل  نَّ ، 

أ ألنَّ  التقدير:  يصري  متقدِّ   نَّ ه  يوجد  ال  حوادث    ماً اجلسم  هلا  عٰىل 

حادثاً   ل،أوَّ  بكونه  املعنٰى  هو  مقدَّ وهذا  إحدٰى  فتكون  ات م، 

ه إذا حصل حكم املسألة  و باطل. وألنَّ وهالدليل نفس املطلوب،  

 . لغواً  خرٰى مة األُ املقدَّ ]] ٢٦[ص /[ ة صارتمهبذه املقدَّ 

احلجَّ لثاينا هذه  إنْ :  حدوث    ة  تقتيض  لكنَّكانت  ها  األجسام، 

ِق  يقتيضدَ تقتيض  وما  النقيضنيمها،  باطالً     جيوز يكون  وال   ،

ه لو كانت  أنَّ   :بيانه  مها ونفي اآلخر.االستدالل به عٰىل ثبوت أحد

  ا، وجب أنْ قتيض حدوثهاحلوادث ت  اجلسم عن كلِّ   استحالة خلوِّ 

ا استحالة  تقتيض  كلِّ عن    خلوِّ لالَّ تكون  ِق احلوادث  فدَ    نَّ إمها، 

اخللوِّ  الكلِّ   استحالة  الالَّ   عن  اخللوِّ استحالتقابلها  ، الكلِّ   نع  ة 

ا  ذلك  مقابل  مقابله  يقتيض  ليشء  لواملقتيض  كاحلرارة    امَّ ـليشء، 

لتضاق  هنا  فكذا  التربيد،  الربودة  اقتضت  السخونة  كامَّ ـ ت  ان   

  لكلِّ عن ا  خلوِّ ناع الالَّ امتف  دوثيقتيض احل  عن الكلِّ   اخللوِّ امتناع  

مقتضياً   أنْ   وجب ألنَّ   يكون  امتنا   كلَّ   للعدم،  عليه  صدق  ع  ما 

قِ فيل  ،عن الكلِّ   خلوِّ صدق عليه امتناع الالَّ   عن الكلِّ   اخللوِّ  م  دَ زم 

 هذا النظم باطل. ، فعلمنا أنَّ عاً اجلسم وحدوثه م

الثاين ما  الوجه  با يتعلَّ :  حمق  عن  وت  لِّ لبحث  صه، لخيالنزاع 

لكنَّنة المنا سالمسلَّ   : إنْ قولنف ا نقول: االشتغال ظم عن اخللل، 

إنَّ  ببالتدليل  يكون  حتصيلام  بدَّ   عد  فال  املسألة،  البحث    حكم  من 

العامل كون  معنٰى  حمدَ عن  احتَّ   ثاً   يمكن  االستدالل.  لرشٰى  يف  وع 

 دوث لوجهني:ول باحلامتناع الق مَ لِ صنا حمل النزاع عُ وإذا خلَّ 

تفسريانوَّ األ]]  ٢٧[ص  [/ للحدوث  اليشء  كو :  ل:  ن 

وكونه مسبوقاً   مسبوقاً  وللقِ   بالعدم،  مقابلهامدَ بوجود غريه،  إمَّ م  ا   

 بوجود الغري.ة بنفي املسبوقية بالعدم، أو بنفي املسبوقيَّ 

 م مخسة: قدُّ وأقسام الت

األوَّ  التقدُّ القسم  بالعلّ ل:  فإنَّ يَّ م  يُ ا  ة،  وجود  ترتُّ   كدرِ لعقل  ب 

الوء الرساج عىلٰ ض ت  وإنْ   اجرس  اآلخر يف  أحدمهر  أخُّ امتنع  ا عن 

الرتتُّ  فذلك  التقدُّ الزمان،  هو  املعقول  باب  فإيَّ لعلّ م  نا  فرسَّ   نْ ة. 

 نَّ ألفاق،  ة هنا باطل باالتِّ يَّ م بالعلّ احلدوث باملسبوق بالعدم فالتقدُّ 

 ة للوجود. العدم ال يكون علَّ 

ل ثوط، مم الرشط عٰىل املرشكتقدُّ ع، م بالطبقدُّ القسم الثاين: الت

فاق، عٰىل االثنني، وهو ثابت هنا باالتِّ ]]  ٢٨/[[ص    م الواحددُّ قت

فله لذاته ال استحقاقيَّ مم  وكلُّ   ،العامل ممكن  ألنَّ  الوجود وله  كن  ة 

الوج  غريه  ممَّ من  أقدم  بالذات  وما  غري    اود،  كونه  فإذن  بالغري. 

ذلك    بالطبع، ومعلوم أنَّ   ماً جود تقدُّ ن الوللوجود أقدم م  مستحقٍّ 

 .يه بني الكلِّ عل قفمتَّ 

 فاق.باالتِّ  م بالرشف، وهو منفيٌّ لثالث: التقدُّ قسم اال

 .فاقاً هنا اتِّ  م باملكان، وهو منفيٌّ بع: التقدُّ القسم الرا 

ه ليس فيه ما  نَّ إاألربعة، ف  وهم بأحد هذه الوجم التقدُّ لِّ ثّم لو ُس 

 دونه.الذي يري يقتيض احلدوث

التقدُّ القس اخلامس:  بالزمانم  العدم حم  سولي،  م  ض 

هبذا   ألنَّ والوجود،   واليشء  الوجود،  بعد  حيصل  قد  العدم 

يكون   ال  بلحادثاً االعتبار  حادثاً إنَّ   ،  يكون  بعد   ألنَّ   ام  وجوده 

ق  وعدمه  القبليَّ العدم  وتلك  الوجود،  ذات  أ   ة بل  عٰىل  زائد  مر 

أُ قبليَّ ة  قبليَّ   كلِّ   العدم، وال حمالة قبل قبليَّ خرة  داية  ات ال بٰى، فهنا 

ة لذاته، فإذن ال  ة والبعديَّ تلحقه القبليَّ  ما  إالَّ   عنٰى للزمان مالا، وهل

للزمان. فإذنأوَّ  بتقدُّ تفسري حدو  ل  العامل  يقتيض  ث  م عدمه عليه 

 مه.دَ ذا التفسري قِ هبم من تفسري حدوث العامل م الزمان، فلزدَ ِق 
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  قول: إنْ بالغري، فن  قاً بكونه مسبووث العامل  تم حد رسَّ ف  إنْ ا  وأمَّ 

بذلأردت شيئاً   أنَّ   كم  بالعلّ تقدَّ ي  للعامل  بالرشف  يَّ مه  أو  بالطبع  أو  ة 

مسلَّ  يقتيضفذلك  ال  لكن  ام،  احلدوث  والتقدُّ   تريدونه.  م لذي 

منفيٌّ  الفاقاً اتِّ   باملكان  عٰىل  ،  املكان  وبتقدير    اهللاستحالة  تعاٰىل. 

 دكم.ت ال حيصل مقصوالثبو 

م. دَ لقِ ا يوجب  ل. وبتقدير ثبوته  وهو باط  ،م بالزمانبقي التقدُّ 

عٰىل العامل  ماً تعاٰىل متقدِّ اهللا ه لو كان  فألنَّ ]] ٢٩ص /[[ ،ا بطالنهأمَّ 

لز أنْ بالزمان  زماني�   م  تعاٰىل  الباري  وأنْ ايكون  الزمان    ،  يكون 

أ   ،ازماني�  حماالن.  األوَّ مَّ ومها  فألنَّ ا  ل  ل،  من  التغريُّ الزمان   ،واحق 

يس  واهللا التغريُّ   تحيلتعاٰىل  يلح  ،عليه  الفال  وأمَّ مانزقه  الثاين، .  ا 

 ناع التسلسل. فالمت

القِ وأمَّ  ثبوت  فألنَّ دَ ا  ثبوته،  بتقدير  إم  هذاه  كان  م  التقدُّ   ذا 

 تكون  ال  ٰىل عٰىل العامل، لزم أنْ الباري تعا  مدَ ، ثّم ال بداية لقِ ازماني� 

 م.دَ م منه القِ ويلز ،ان بدايةللزم

  سادساً   يتمعادَّ   م يف اخلمسة. فإنْ صار التقدُّ متم انحلَّ هذا إذا س

 يمكن الرشوع بعده يف االستدالل. ٰى تَّ ظهروه حأف

استفسار عن حكم وقع   نٰى احلدوثال يقال: االستفسار عن مع 

أو ء بالنفي  يشتثبتونه، واحلكم عٰىل ال اخلالف فيه، فنحن ننفيه وأنتم  

ال   بعد تصوُّ إالَّ   يصحُّ اإلثبات  ماهيَّ   يشء وحقيقته، وكان ال  ة ذلك ر 

  من اخلصمني.  لوماً ف مع اخلال  بكون حملِّ   عراً ش الف موقوع اخل 

حملِّ ألنَّ  بكون  مشعر  اخلالف  وقوع  نقول:  م  ا    علوماً اخلالف 

 ؟ أو تفصيالً  مجلةً 

ع أنَّ م  بيانه:  ي  .  أنْ الذي  معرفته  مذ  لزمنا  وصحَّ هبنعرف  ته  نا 

ما وإنْ   وبطالن  حيتمل    عداه،  عداه  ما  كثريتفاصكان  فلم يل  ة، 

  يالً لذلك تع  م يفبات ذلك وكان الكالإث  ما رمتيلزمنا معرفته. فإذ

 .االستفسار اخيتلف بحسب اختالف التفصيل، حسن منَّ وسؤاالً 

أنَّ سلَّ  حملِّ   منا  بكون  مشعر  اخلالف   معلوماً   اخلالف  وقوع 

يصحُّ   ولكن،  وتفصيالً   مجلةً  ال  الغرض    متٰى  كان  إذا  االستفسار 

تعريفر جمرَّ فساباالست فائدة  أنْ ن غمحلكم  ا]]  ٣٠/[[ص    د    ري 

إذا انضمَّ ة فائزياد  تنضمَّ  أو  ن زيادة فائدة  . وهنا قد تضمَّ ؟ م ع دة 

ب تعجيز  وهو  إالَّ يان  تفسري  إيراد  يف  وأنْ اخلصم  ذلك  يتضمَّ     ن 

 تفسريكم. د عننه بيِّ مذهبه عٰىل ما نُ بطالن 

بداية، أو يقولوا:    جود العاملة ولصحَّ   يقولوا: إنَّ   ا أنْ : إمَّ الثاين

 .بدايةليس له 

كون العامل ممكن الوجود فيام ال    فألنَّ   ،الً ا أوَّ أمَّ   ل باطل.ألوَّ وا

كن الوجود قد كان ممتنع الوجود بعينه، صار مم  ل أنْ وهو قب  ،يزال

عٰىل إثبات    ل بحدوث العامل الباب االستد  م ذلك انسدَّ زتفإذا جوَّ 

ه  تلذا  ه كان ذلك اإلمكان واجباً نَّ يقال: إ  أنْ   ه إذا جازالصانع، ألنَّ 

قد كان    ه، جاز أنْ لذات  كان ممتنعاً   عد أنْ ب يقال: العامل قبل حدوثه 

بعينه، كام انتقل اإلمكان من االمتناع   باً ّم صار واجبعينه، ث  ممتنعاً 

إ الذايت، وحيالذايت   اؤه عن الصانع.وجب استغن  ئذٍ نٰىل الوجوب 

املمتنع لذاته ممكناً لو كان انقه  فألنَّ   ،ا ثانياً وأمَّ  يف  لك  ذجلاز  ،  الب 

أنْ   ئذٍ فحين  املمتنعات  كلِّ  نأمن  الضدَّ   ال  اجتامع  ين يصري 

 لذاته، وذلك عني السفسطة. تنعاً كان مم د أنْ بع والنقيضني ممكناً 

إنْ وأمَّ  ال  ا  لصحَّ قلتم:  بداية  وجود  س  ،املالع  ة  أنَّ لَّ فقد   متم 

ف بذلك ال يمكن القطع  مع االعرتا، وازلي� يكون أ   العامل يمكن أنْ 

 م ووجوب احلدوث.دَ قِ اع البامتن

يقاال وجوده  يستحيل  العامل  ولكن    ل:  لذاته،  ال  األزل  يف 

رشطه  المتناع   فيه.وجود  مانع  وجود  لوجوب  أو  األزل،   يف 

  ا ذاتي�   ن امتناعاً كا  نْ إ  ود رشطهنقول: امتناع وج  األنَّ ]]  ٣١[[ص  /

  متناع العامل فيام ال يزال. استمرار ا  ه، ويلزم منهوجب امتناع زوال

يمل  وإنْ  ذاتي�   الم  اكن  التسلسل.  تناع  كان  منه  ولزم  آخر،  يشء 

املانع،   وجوب  يف  الكالم  إنْ نَّ إفوهكذا  واجباً   ه  امتنع    كان  لذاته 

ا امتناع  زوال  فامتنع  فاستحزواله  العالعامل  وجود  وإنْ ملال  كان    ، 

 تسلسل، وهو حمال. لغريه لزم منه ال واجباً 

الث أنْ الثالوجه  مقدَّ نتكلَّ   :  عٰىل  ال  لدلامات  م  فنقول:  يل، 

 اجلسم ال خيلو عن احلوادث. أنَّ م لِّ سنُ 

 . )ال خيلو عن األكوان(قوله: 

أنَّ   ذا مبنيٌّ قلنا: ه  و ممنوع.  الكون زائد عٰىل ذات اجلسم، وه   عٰىل 

الرضورة  ألنَّ ب   ودعوٰى  فيه  ادِّ   اطلة،  الرضورة  تصوُّ عاء  عٰىل  ر  فرع 

يف حص  اجلسم  احليِّ ول  معقول،    غري  وهو  يقال  يِّ احل   ألنَّ ز،  الذي  ز 

ل حصول اجلسم فيه. وهبذا  عقَ مل يُ   كان معدوماً   صل فيه، إنْ سم ح اجل

ود  املفروض الذي ال وج   ر مفروض، ألنَّ ه مقدَّ قال: إنَّ قط قول من  س 

يُ له يف  وإنْ ح   ل عقَ  نفسه ال  فيه.  فإنْ كان موجوداً   صول اجلسم  كان    ، 

  وهو حمال. وألنَّ   خر، آ ز  يِّ ز يف متح خل، ويعود املتحيِّ لزم التدا   زاً متحيِّ 

مل يكن    نْ ز، وإ يف احليِّ   ال يكون حاصًال   لزم أنْ   دَ جِ ء الواحد إذا وُ اجلز 

فإنْ زاً تحيِّ م  فإنْ كان عرضاً   ،  املتم   كان حاال�   ،  يكن    مل   ن دار، وإنْ كّ يف 

  ز فيه. استحال حلول املتحيِّ   داً رَّ كان جم   فيه تسلسل، وإنْ   حاال� 
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بدَّ و فال  تفسري    باجلملة  واحليِّ من  از  يف  احلصول  ز،  حليِّ تفسري 

من   ما نعقله  كلَّ   نَّ إه هل هو حاصل أم ال؟ فعاء أنَّ ٰى يمكن ادِّ حتَّ 

 ذكرناها باطل.]] ٣٢/[[ص  هذه األقسام التي

املعقول    ال ايقال:  كون  احليِّ تحيِّ ملمن  يف  بز  كونه  لو ز  حيث 

و ر أ خن اآله قريب ميقال ألحدمها: إنَّ   أنْ   لصحَّ   ز آخرمتحيِّ   دَ جِ وُ 

 بعيد منه. 

باطل. نقول  األنَّ  هذا  أوَّ أمَّ   :  إٰىل    فألنَّ   ،الً ا  إشارة  كذلك  كونه 

إيُّ حت ال  احليِّ زه  يف  حصوله  وحتيُّ ٰىل  مستمرٌّ ز،  أمر  ام نَّ وإ  معه،  زه 

عٰىل    ا عن اآلخر. ويدلُّ ز، فأين أحدمهاحليِّ   يفم هنا حصوله  مرادك

أنَّ املغا موجوداً ا  يرة  دام  ما  ا كانت    جلوهر  وأمَّ يثحلتلك  باقية،  ا ية 

 عند خروجه عنه. ه غري باٍق نَّ إز ف يف احليِّ  حصوله

ثانياً وأمَّ  إنَّ ا  فألنَّ   ،ا  والبعد  يُ لقرب  أحدمها  فرسَّ ام  بكون  ان 

حيِّ يف  حاصالً  قري  حيِّ ز  من  اب  فإذاآلز  عنه،  بعيد  أو  نُ   خر    فرسِّ مل 

ز  يِّ احل  صول يفنا احلز فلو فرسَّ يف احليِّ  باحلصول  القرب والبعد إالَّ 

 هبام دار.

ز  احلصول يف احليِّ   م أنَّ سلِّ نزلنا عن االستفسار، لكن ال نُ   ّم لوث

أنَّ   د، ألنَّ أمر زائ بالرضورة  ليس اجلاملفهوم من ذات    املعلوم  سم 

يلزم من التغاير يف املفهوم    ز. وال يف احليِّ   صالً حاهوم من كونه  املف

أمريك قين وجوديَّ وهنام  أمراً امي� دع  داً ني، الحتامل كونه  أو   انسبي�   ، 

 عليه وجوه: وجود له يف اخلارج. ويدلُّ ال 

مناألوَّ  املعقول  اجلسم  ل:  من    جسامً   كون  للمعقول  مغاير 

ممكناً  أنَّ كونه  مع  ال  اإلم  .  أنْ كان  وصف  يصلح   اوجودي�   اً يكون 

 .ويتسلسل ، كان له إمكان آخر، وإالَّ زائداً 

الكائنيَّ الثاين:   حقيقة  قيامها للم  مغايرة  املعقول من  من  عقول 

 زائداً   اعرضي�   وصفاً   يكون قيامها باملحلِّ   ه ال يلزم أنْ ، ثّم إنَّ ملحلِّ با

  تسلسل.به، وإالَّ  ليه قائامً ع

ال  الثالث: عٰىل  أنَّ ويصدق  االثنني  احد  نصف  الثالثة وثه    لث 

مرتبة     كلِّ نة إىلٰ معيَّ وهكذا له نسبة  ]]  ٣٣/[[ص    وربع األربعة،

األ مراتب  ومفهلغرياعداد  من  املتناهية،  النسب  ومات    تلك 

ف لثلثيَّ   نَّ إمتغايرة،  مغايرة  االثنني  الثنصفية  وأربعة  األربعة  يَّ الثة  ة 

. ميع هذه النسب أيضاً ر جلمغاي  نه واحداً وهكذا. واملفهوم من كو

أنْ متوي األعي  نع  يف  وجود  متناهية  الغري  النسب  لتلك  ان، يكون 

 تسلسل، فكذا هنا.  وإالَّ 

ير للمفهوم من كونه  مغا  ن كون اجلوهر ذاتاً م مواملفهالرابع:  

أنْ جوهراً  يلزم  وال  ذ  ،  اجلوهر  كون  لكان  وإالَّ صفة،    اتاً يكون   

 سلسل. ، ويتات عائداً الكالم يف أصل الذ

ر غري العرض مغاير للمفهوم وهاجلاخلامس: املفهوم من كون  

 ائدة،ة زة صفة ثبوتيَّ تكون الغرييَّ   ال يلزم أنْ ، ثّم  من كونه جوهراً 

 د. والتعدُّ يف املامثلة واملخالفة والتعنيُّ لقول  تسلسل. وكذا اوإالَّ 

املفهوم اجل  السادس:  ذات  من  من  للمفهوم  مغاير  كونه  وهر 

إنَّ اقياً وب  حادثاً  ثّم  والبقاء ال    ،  يكونا وصفني   أنْ   كنيماحلدوث 

  تسلسل.ني، وإالَّ ثبوتيَّ 

م  وللمفهون اإلنسان ليس بحجر مغاير  فهوم من كالسابع: امل

بشجر،  م ليس  كونه  هن  وجوديَّ ثّم  ليست  السلوب  وإالَّ ذه   ة، 

م ولزم حصول صفات غري  مرَّ تناهية لليشتسلسل  الواحد ال  ة  ء 

 ال هناية هلا.  راً واحدة بل مرا

ال يلزم من التغاير يف املفهوم إثبات  ه  وه أنَّ فظهر من هذه الوج

 فساد دعوٰى الرضورة. يرة، فظهر الصفات املتغا

ذك نُ نَّ (أوهو    االستداللمن    رمتوهوما  متحرِّ درِ ا  اجلسم    كاً ك 

، وهو  ك باحلسِّ مدرَ   ه مع بقائهل احلالتني عليمل يكن، فتبدُّ   بعد أنْ 

املعىلٰ   يدلُّ  األحوال  تلك  كون  أُ تبدِّ   ف  )ةثبوتيَّ   راً مولة  ال نَّ إممنوع،  ا 

أنَّ سلِّ نُ  بعينه  ]]  ٣٤/[[ص    بقي وصار  اجلسم الذي كان ساكناً   م 

بل  كاً متحرِّ  عُ لك  ذ،  لذاته  جسم    وحدث  مَ دِ اجلسم  وهو  آخر 

زائداً   ك، ألنَّ متحرِّ  ليس  اليشء  نفسهعليه    حدوث  هو  وإالَّ بل   ، 

إنَّ تس ثّم  الزما   لسل.  يبقٰى يف  الثايناحلدوث ال  أنْ   ،ن  ال    فوجب 

 لذاته، وهو حمال.   كان حدوثه مغايراً  ذاته، وإالَّ قٰى تب

يقال:   الدليل  إنَّ ال  هذا  من  فإذا  األ  حدوث  مقصودنا  جسام، 

 متم املقصود.فقد سلَّ  م ذلكمتسلَّ 

بقٰى  لكن ال ي   املطلوب،ذلك مساعدة عىلٰ   ا نقول: هب أنَّ ألنَّ 

 .مستقيامً  - الذي طلبتم تصحيحه - دليلكم

اجلسلَّ  ذات  بقاء  لِ سمنا  لكن  إنَّ   مَ ـم،  الساكنيَّ تبدُّ   قلتم:  ة ل 

 عليه لوجهني: لٍّ ري دال غالتبدُّ  نَّ إ وجودها؟ فعىلٰ  ة يدلُّ كيَّ باملتحرِّ 

بدَّ أ   امَّ ـلل:  األوَّ  فال  العامل  حدوث  باستحالة    وأنْ   ثبتم  جتزموا 

أزالً وجو بدَّ ،  ده  تب  وال  ال دُّ من  فيام  باإلمكان  االستحالة  تلك    ل 

فالتبدُّ  حاصليزال.  هنا  االمتناع م  ل  أو  اإلمكان  كون  امتناع  ع 

أمَّ ثبوتياً  ا.  فا  ثبوتي� ألنَّ المتناع،  ثابتاً وف  صاملو  لكان  اه لو كان   ،به 

موجوداً   ممتنعفيكون   وأمَّ الوجود  خلف.  هذا  فلام  ،  اإلمكان،  ا 

 سبق.
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اليشالثا يء  ين:  حادثاً حال حدوثه  يبطل حال    ،كون  وحدوثه 

أمَّ ليسا وجوديَّ و  ،ل احلدوث بالبقاءتبدَّ   فقد  بقائه، ا احلدوث، ني. 

لكفألنَّ  صفة  كان  لو  حادثةه  زائد  ،انت  حدوث  هلا   ،ويكون 

ف إمكان حصوهلا  كان صفة لتوقَّ ه لو  ا البقاء، فألنَّ أمَّ ولسل.  ويتس

اجلوهر   حصول  عٰىل  اجلوهر  ال يف  يف  و  ،الثاينزمان  يف  حصوله 

ف ا توقُّ إمَّ   زماء أو معلول للبقاء، فيلس البقا هو نفالزمان الثاين إمَّ 

 حماالن.ليه، ومها ف عاليشء عٰىل نفسه أو عٰىل ما يتوقَّ 

يقال:]]  ٣٥[[ص  / وحدوال  نإمكا  ال  وامتناعه  ثه  يشء 

بالبرصوب حمسوسة  ليست  أنْ   ،قاؤه  عقليَّ   فيجوز  قضايا  ة، تكون 

تطيفال   من  أُ التبدُّ ق  رُّ لزم  كوهنا  إليها  بخالف وجوديَّ   موراً ل  ة، 

والساكنيَّ تحرِّ امل فكية  فكانت املتبدِّ   نَّ إة  بالبرص،  حمسوس  فيها  ل 

 ة.وجوديَّ 

الساا  ألنَّ  واملتحرِّ كنيَّ نقول:  مدرَ كيَّ ة  غري  فالببكتني  ة    نَّ إرص، 

اكَّ ُس  االرتفاع لسفينان  خمتلف  غري  البحر  من  موضع  يف  ة 

هواال وقت  يف  الرياحنخفاض  فقد   بوب  واحد،  جانب  من 

مع  يتحرَّ  حركة  أرسع  أنَّ يظنُّم  هنَّ أ كون  ساك  ون  ولو  نةالسفينة   ،

 ا باآلخر.كانت احلركة والسكون حمسوستني ملا اشتبه أحدمه

التبدُّ سلَّ  الول عىلٰ منا داللة  أحدمها    ود،ج  يهام  ال عللكن عٰىل 

فمعاً  ثب   نَّ إ،  وصف  عن  خال  إذا  اتَّ اليشء  ثّم  كان  ب  صفويت  أو  ه 

عُ   وصوفاً م ثّم  التغريُّ ع  مَ دِ به  يكون  حاصالً نه،  أحدمها   أنَّ مع     

 ة.ة كون إحدامها ثبوتيَّ ة والساكنيَّ كيَّ املتحرِّ  يفعدمي، فجاز 

مامنسلَّ  داللة  أنَّ   ا  عٰىل  احلاحلصول    ذكرمتوه  عٰىل  يِّ يف  زائد  ز 

 ثالثة:عٰىل نفيه، وهو  لكن هنا ما يدلُّ  جلسم،ذات ا

ة تستدعي  مور النسبيَّ واألُ   ،أمر نسبي  زيف احليِّ : احلصول  لاألوَّ 

المتناع فل  أمرين،  منهام،  ألقّل  احليِّ و  حصوهلا  يف  احلصول  ز  كان 

احليِّ   اثبوتي�  ثبوتي� لكان  باط  ،از  ألنَّ وهو  موجوداً ل،  كان  لو  كان  ل  ه 

فيه،   حاال�   للجسم، أو ال يكون  زاً يكون حيِّ فال    يف اجلسم  حاال�   امَّ إ

 و ال فيبطل حصول اجلسم فيه. ز ويتسلسل، أ ون ذا حيِّ يك ا أنْ إمَّ ف

حص احليِّ الثاين:  يف  اجلوهر  نسول  احليِّ   بةز  إٰىل  له  ز،  خمصوصة 

هذه كانت  أمر ]]  ٣٦/[[ص    فلو  ذلك    ي�اوجود  اً النسبة  لكان 

 ،ن له نسبة إٰىل ذلك املحلِّ وتكو  ز،يف احليِّ   اصالً ي حدالوجواألمر  

 لسل.لزم التسة، ولكائنيَّ ة زائدة عٰىل اتكون تلك النسبف

ال   أنْ ا احلركة إمَّ  ود، ألنَّ : احلركة يمتنع دخوهلا يف الوج الثالث

هلا حصول فإنْ   يكون  أو يكون.  يكن،    يف احلال  ماضمل  يكن   ياً مل 

كان فيه  زمان  لذي كان وجوده يف  و اهايض  امل  ، ألنَّ وال مستقبالً 

ر، ان هلا حضو ك ع فيه ذلك. وإنْ ل هو الذي يتوقَّ ، واملستقبحارضاً 

ألجزاء املفرتضة ا   ، ألنَّ انقسم احلارض مل يكن احلارض حارضاً   نْ فإ

ال   دفعةً يمفيه  وجودها  ألنَّ كن  تُ   ،  ال  احلركة  إالَّ عقَ حقيقة  مع  ل   

 ،معاً   يف احلركة ال توجدضة  املفرت واملرور. فإذن األجزاء  يضِّ التق

 هذا خلف. ،احلركة حارضاً فال يكون احلارض من 

ينقس  وإنْ  عدممل  فعند  احلركةه  م  من  آخر  يشء  وهو   ،حيرض 

منقسم احل  ،غري  مركَّ فتكون  أُ ركة  من  كبة  غري   لُّ مور  منها  واحد 

أيضاً  وهو  للقسمة،  ألنَّ   قابل  ال  حمال،  يتجزَّ اجلزء  ال  من ذي  أ 

إمَّ  أ احلركة  منقسيق  نْ ا  عٰىل مسافة  منقسمةأ   ، مةع  غري  ل  واألوَّ   . و 

وإالَّ  نحمال  يف  منها  الواقع  لكان  امل  تلك  تلك  سصف  نصف  افة 

هذا منقسمة،  احلركة  تلك  فتكون  كانت    وإنْ   خلف.  احلركة، 

تركُّ غرياملسافة   منقسمة لزم  تتجزَّ   أجزاء ال  من    أ، وهو ب اجلسم 

وإالَّ  ألحمال،  احلركة،  نفي  لزم  لو  هنَّ   فإمَّ دَ جِ وُ ا  كوت  عند  ن ا 

مالقياً تحرِّ امل ايَّ لّ لك  ك  اجلزء  ألنَّ ألوَّ ة  حمال،  وهو  حيل،    مل   نئذٍ ه 

الثاين، وهو باطيَّ لكلّ   ك. أو عند كونه مالقياً حرَّ يت  ه حينئذٍ ل، ألنَّ ة 

يض بينهام، وذلك يقت  طاً احلركة. أو عندما يكون متوسِّ   ضتقد انق

 ، هذا خلف. سمةقري منا غاألجزاء وقد فرضنا أهنَّ انقسام 

يُ باحل  فالقول إىلٰ ركة  كّلها  فيض  أقسام  غري    ،باطلة  إذن  فهي 

ر مفروض يف الذهن ال  أمر مقدَّ ]]  ٣٧[[ص  /  هي  موجودة، بل

اخل يف  له  احلركةحقيقة  تكن  مل  وإذا  السكون  بوتيَّ ث  ارج.  يكن  مل  ة 

  ز يِّ احلصول يف احل  نَّ إوعدمه، ف   بالدوام، إذ ال فرق بينهام إالَّ اثبوتي� 

ة كان ركة عدميَّ . فإذا كانت احل فحركةوإالَّ   كان سكوناً   استقرَّ   إنْ 

 . احلقيقة عدمي� يف متام ا االسكون املساوي هل

أنَّ سلَّ  ذالكائنيَّ   منا  عٰىل  زائدة  عدم  ة  نمنع  لكن  اجلسم،  ات 

 . لوِّ اخل

  زاً ن متحيِّ ، وإذا كازاً كان متحيِّ   اجلسم متٰى كان موجوداً (قوله:  

 .)زاحليِّ يف  كان حاصالً 

  ال جيوز أنْ   مَ ، فلِ زاً كان متحيِّ   ا كان موجوداً ه إذأنَّ   مسلِّ قلنا: ال نُ 

صفت  ز ثّم اتَّ نت يف األزل خالية عن صفة التحيُّ األجسام كا  قال: ي

 عليه وجوه ثالثة:  فالطون؟ وتدلُّ أ   يام ال يزال، كام هو رأيبه ف

بيَّ األوَّ  قد  اجلنَّل:  نفي  البا  اجلسم  فيكون  الفرد،  يف وهر    سيط 

والقابل لالنفصال ليس   قابل لالنفصال  ه أنَّ   ، ومعلومسه واحداً نف

الاالتِّ  معه  ستحالةصال،  باٍق   بقائه  يشء    والقابل  فهو  املقبول  مع 
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االتِّ  الغري  اجلسميَّ صال  هو  فللجسميَّ ذي  اهليوٰىل، ق   ةة،  هو  ابل 

ة   كانت حالَّ امَّ ـة لجلسميَّ . ثّم اة واهليوىلٰ ب من اجلسميَّ فاجلسم مركَّ 

اهليف حمتاجة  وىلٰ ي  كانت  الإلي  املحلِّ   احلالِّ   حتياجها،  فيمتنع    ،إٰىل 

إليهاحتي ة  دار. وإذا استغنت اهليوٰىل عن اجلسميَّ   ا، وإالَّ اج اهليوٰىل 

خلوُّ  أنَّ ها  أمكن  فثبت  متحيِّ زللمتحيِّ   عنها.  غري  هيوٰىل  زة  ات 

 ز.يمكن انفكاكها عن التحيُّ 

دل يدلُّ الثاين:  األجسام  حدوث  عٰىل  حعىلٰ   يلكم  دوث   

فدَ حم  وكلُّ زات،  املتحيِّ  ولنَّ إث  حدوثه،  بإمكان  مسبوق  يس ه 

عائداً  القادر،إىلٰ   اإلمكان  عٰىل  ]]  ٣٨/[[ص    القادر  ألنَّ     قادر 

املمكنات  إ امجياد  فلوال  املمتنعات،  املحال تيدون  عن  املمكن  از 

وإالَّ  إليه،  عائد  حصبأمر  ملا  الت  هذه  أنَّ لت  فثبت  اإلمكان   فرقة. 

فرق بني نفي اإلمكان    مل يبَق الَّ إ، و ايس عدمي� ملمكنات ول ائد إىلٰ عا

منفي، و إمكان  إثبات  وجودي  بني  حمال�   فهو    مستقال�   يستدعي 

إىلٰ  حمتاجة  فاألجسام  حملٍّ بنفسه،  إمكان    فيه  السابقة  اهتتوجد  ا 

املحلُّ  متحيِّ   عليها، وذلك  قِ المت  ،زاً ليس  بدليلكماملتحيِّ م  دَ ناع   ،ز 

 ام.ٰىل األجسوهو هيو ز،متحيِّ  فهو غري

وث اليشء ال من اليشء  حد لثالث: بداهة العقول حاكمة بأنَّ ا

زة ري متحيِّ ة غله من مادَّ   فال بدَّ   ز حادثاً فإذا كان املتحيِّ ري معقول،  غ

 . يهمة علمتقدِّ 

أنَّ سلَّ  متحيِّ   منا  كانت  موجودة  كانت  متٰى  فلِ األجسام   مَ زة، 

 ؟ةنيَّ ئالكا ها عنقلتم: بامتناع خلوِّ 

  زاً كان متحيِّ ومتٰى    ،زاً كان متحيِّ   ان موجوداً ك  تٰى ه مألنَّ ( :  قوله

 .) ذلكز، وال نعني بالكون إالَّ يف احليِّ  كان حاصالً 

إ الكالم  هذا  خلوِّ   دلَّ   نْ قلنا:  امتناع  الكائنيَّ   عٰىل  عن  ة  اجلسم 

 جهان: عٰىل جوازه، وهو و فهنا ما يدلُّ 

ل ألوَّ وا أو واحدة.  ،اتيَّ ائنكيع الا مجل: الالزم للجسم إمَّ األوَّ 

إمَّ  والثاين  البطالن.  أنْ معلوم  كائنيَّ   ا  الالزم  واحيكون  عٰىل  ة  دة 

واألوَّ ال التعيني.  عٰىل  ال  أو  الفسادتعيني،  ظاهر  يف   ،ل  ذكرمتوه  ملا 

وج حيِّ   وبإبطال  يف  األجسام  من  يشء  معنيَّ حصول  والثاين ز   .

أل  اً أيض الزماً   نَّ باطل،  اليشء  نفسه، ودجوفرع    ليشء  كون  يف  ه 

أ  ما ال  إنَّ ف لغريه،   يكون وجوده الزماً   نْ وجود له يف نفسه يمتنع 

املبهئنيَّ والكا فإنَّ ة  اخلارج،  يف  هلا  وجود  ال  يف   كلَّ   مة  يوجد  ما 

  وال يشء من املعنيَّ ]]  ٣٩/[[ص    ،ناً يَّ معيكون    وأنْ   خلارج ال بدَّ ا

زم  بال  ارجخلات املوجودة يف امن الكائنيَّ فال يشء    ،بالزم للجسم

وأمَّ للج له  املبه ا  سم.  وجود  ال  الذي  بالزم م  فليس  اخلارج  يف 

لكاوإالَّ   ،للجسم يف اخلارج ال يشء    ن موجوداً   يف اخلارج. فإذن 

 .هنزم يف اخلارج، بل يف الذات بالمن الكائنيَّ 

الكائنيَّ  يقال:  كائنيَّ ال  هي  حيث  من  مشة  مفهوم  هلا  بني  ة  رتك 

 م.ك هو الالزم للجسشرتملهوم اوذلك املفة، ات اجلزئيَّ كائنيَّ ال

 يف الذهن، ل: ذلك املشرتك من حيث هو ال يوجد إالَّ ا نقونَّ أل

 للجسم. يكون الزماً  ما كان كذلك يمتنع أنْ  ا أنَّ نَّا بيَّ لكنَّ

لآلخر، المتناع كون    ةً س أحدمها علَّ ليته  الثاين: اجلسم وكائنيَّ 

علَّ  واجلسم  لكان إالَّ ة،  لكائعلَّ     معيَّ نيَّ ة  فال  معنيَّ   سمجلا  نَّ أل   نة،ة   

ذلك  مبهامً   يقتيض يف  احلصول  يف  األجسام  اشرتاك  منه  ويلزم   .

واحليِّ  علَّ الكائنيَّ   تَض رِ فُ   إنْ ز.  اليشء  ة  وصف  كان  للجسم  ة 

ره  مة عليه مع تأخُّ ة متقدِّ  به علَّ ل قيامه إالَّ عقَ الذي ال يُ املحتاج إليه  

 عنه، هذا خلف. 

  طاً ة ليست رش لكائنيَّ فا  ،ّلهاه حمألنَّ   ةرشط الكائنيَّ جلسم  ا   ثّم إنَّ 

لة  ة للجوهر وال معلوة إذن ليست علَّ المتناع الدور. فالكائنيَّ   له،

 اجلوهر عنها. ، فجاز خلوُّ رشط فيهله وال 

أنَّ سلِّ ة، لكن ال نُ ئنيَّ كااجلسم ال خيلو عن ال  نَّ منا أ سلَّ   ثّم إنْ    م 

 الكائنية حادثة.

 .)زهه عن حيِّ خروج صحُّ جسم ي كلُّ (قوله: 

 ع.نا: ممنوقل ]]٤٠ص [[/

و(قوله:   جسم يف حيِّ لو  ز لكان ذلك الوجوب  جب حصول 

اجلسميَّ إمَّ  ألجل  لعارضهاة  ا  ال    أو  آخر  ألمر  أو  ملعروضها  أو 

 .)هلا عروضاً هلا وال م يكون عارضاً 

التق أنْ   م غري منحرص، ألنَّ سيقلنا:  األقسام  يقال: هو ال    من 

إوالدليل  .  ألمر أنَّ مجاالً عليه  وجب:  لعلَّ أم  كلِّ   لتعلي  ه لو  ة لزم ر 

العلَّ عّليَّ   تعليل تلك  لعلَّ ة  أُ ة  وتفصيالً   ،خرٰى ة  من   وتسلسل. 

 هني: وج

 .ةً فال يستدعي علَّ  ،ل: الوجوب عدمياألوَّ 

كا  لو  وجودي� الثاين:  تعليله،  ان  العلَّ إالَّ و  امتنع  إٰىل  الحتاج   ،ة 

 ، وهو حمال. إمكاناً ب نقلب الوجوفيلذاته،  فيكون ممكناً 

له من   املمكن ال بدَّ   م: إنَّ قلت  مَ ، فلِ ممكناً   جوبوال   ننا كومسلَّ 

 .ر؟ وقد سبقمؤثِّ 

اسلَّ  املممنا  املؤثِّ حتياج  إٰىل  متٰى كن  ولكن  املمكن   ،ر،  كان 

 ه.يرإذا مل يكن؟ وسيأيت تقر أو حادثاً 
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الكائنيَّ  احتياج  بيان  يمكنكم  ال  ا فإذن  إٰىل  إالَّ ملؤثِّ ة  بنيتم    ر،  إذا 

  ر، فدار. تاجة إٰىل املؤثِّ هنا حم دوثها عٰىل كو ان ح ي ب   م بنيت   كم حدوثها، لكنَّ 

املؤثِّ سلَّ  إٰىل  احتياجه  اإلط  ر منا  فلِ عٰىل  يكون    مَ الق،  ال 

 ة؟ الوجوب لنفس اجلسميَّ 

كلِّ يل(قوله:   حصول  ذلك    زم  يف  الشرتاك  يِّ احلجسم  ز 

 . )اك احلكمب اشرت ة يوجاك العلَّ ة بني األجسام، واشرتاجلسميَّ 

القلنا]]  ٤١[[ص  / اجلسميَّ م  سلِّ نُ   :  بنياشرتاك  أفراد    ة 

ائدة عٰىل من األجسام ز  واحدٍ   ة كلِّ  لكانت شخصيَّ األجسام، وإالَّ 

  لكن يستحيل أنْ ما به االشرتاك غري ما به االمتياز،    ته، ألنَّ جسميَّ 

نضامم  ا   ته، ألنَّ يَّ ص زائدة عٰىل جسماجلسم املشخَّ ة  تكون شخصيَّ 

إذل الزائد  يتوقَّ   ة يف ٰىل اجلسميَّ ك  ة  اجلسميَّ   حصول  ىلٰ ف عاخلارج 

ا اجلسميَّ خلارجيف  وحصول  يتوقَّ ،  اخلارج  يف  تشخيصهة  عٰىل   ف 

ضامم ذلك الزائد إليه، فيدور. فالقول بكون بارة عن انالذي هو ع

مشرتكاً ة  اجلسميَّ  أشخاص  أمرًا  يُ ا   بني  إىلٰ ؤدِّ ألجسام  هذا   ي 

 . يكون حماالً املحال، ف

يق املعقوال  اال:  من  إنَّ جلسميَّ ل  الغري    ومنعز  احليِّ   ام هو شغل ة 

 بحيث هو، وهذا القدر مشرتك. يكون  عن أنْ 

واملنع  ألنَّ  الشغل  ليس  ة، بل حكامن سميَّ نفس اجل  منا نقول: 

 ر. ثِّ ؤ يف األثر االشرتاك يف املمن أحكامها. وال يلزم من االشرتاك 

 ،ةك العلَّ عند اشرتا  م االشرتاك يف املعلوللِّ سنا، لكن ال نُ مسلَّ 

 لوجوه:

قارها إٰىل الفاعل،  ب افتحال احلدوث جيذات  ال  :لوَّ الوجه األ

و مع  إليه  افتقارها  يمتنع  البقاء  الذات  وحالة  احلالني،  حدة  يف 

أنَّ  أكثر    ومعلوم  املثلني  بني  الذات  التفاوت  بني  التفاوت  من 

احلاواال يف  جاز  حدة  فإذا  من  أنْ لني،  الواحد  اليشء   ينقلب 

جيوز ذلك يف    ألنْ ، فزماننيني بحسب   االمتناع الذاتيَّ ىلٰ الوجوب إ

 ني كان أوٰىل.املثل

فألنَّ وأيضاً  ث  ،  الباقي،  مثل  احلادث  يلزماجلوهر  ال  من    ّم 

تساوهيام صحَّ ]]  ٤٢/[[ص    متاثلهام  املقدوريَّ يف  وامتناعها،  ة  ة 

حيدث يف زمان عدمه  أنْ   يصحُّ  عرض غري الباقيذا الوكفكذا هنا. 

يل  له،مث صحَّ وال  من  ذزم  يف  مثله  حدوث  الة  ة  صحَّ   مانزلك 

 زمان، فكذا هنا.لك الوجوده يف ذ

الثاين املعنيَّ الوجه  املمكن  إىلٰ :  حمتاج  مؤثِّ   م  رشط  عنيَّ ر  أو   

وعلَّ معنيَّ  إ،  اإلمكان،  احلاجة  تلك  أ ة  الوجوب  لبقٰى  رفع  لو  و ذ 

مغناالم ومها  املؤثِّ تناع،  عن  مشيان  اإلمكان  ثّم  بني    رتكر، 

من اشرتاكهامل يلزم  ا كان  إلما ا يف  مكنات وال   حلاجةاشرتاكها يف 

املؤثِّ  ذلك  املعنيَّ إٰىل  املعنيَّ ر  الرشط  ذلك  إٰىل  أو  ر أكث  ألنَّ   ،، 

العبد   فبعضهم زعم أنَّ تعاٰىل،  اهللا  ثبوتية غري    موراً الطوائف أثبتوا أُ 

معد،  وجِ م أثبت  أحواالً وبعضهم  توجب  أثبت اين  وبعضهم   ،

 . ونفساً  وعقالً  ةً بيعط

املؤ كان  لو  يف،  اً احدور  ثِّ ثّم  نزاع  ال  كثرلكن  ف  الرشط،   نَّ إة 

اتِّ  للعلم  رشط  واحلياة  للعرض،  رشط  ومعلاقاً فاجلوهر  أنَّ ،    وم 

ع والرشط  إلمكانه،  الرشط  إٰىل  املرشوط  لصحَّ لَّ حاجة  ة  ة 

مع  اح  هنَّ أ   املرشوط،  من  يلزم  صحَّ ال  إٰىل  تياج  املرشوط  ذلك  ة 

الشرتاك  من ا زم  لفال ية إٰىل ذلك الرشط،  صحَّ   كلِّ احتياج  ط  الرش

 االشرتاك يف احلكم. قتيضيف امل

أنَّ سلَّ  يقتيض  منا  السبب  يف  احلكم، االشرتاك    االشرتاك  يف 

 :نهبيا .؟ ع مع، أو إذا مل يكن مان دَ جِ رشط، أو وُ  دَ قِ ولكن متٰى إذا فُ 

املاهيَّ األشي  أنَّ  املتامثلة يف  بدَّ اء  بتشخُّ تتام  وأنْ   ة ال  به    ،صاهتا يز  وما 

ملغايمرتاك  االش االمتيازر  به  فتشا  كلِّ خُّ ،  عٰىل    ص  زائد  شخص 

وألنَّ ماهيَّ  /[[ص  ته.  اجلسماملتصوّ ]]  ٤٣  من  يصحُّ   مثالً   ر   أمر 

واملتصوّ  كثريين،  عٰىل  همحله  من  يصحُّ ر  ال  اجلسم    ىلٰ عمحله    ذا 

مع بأنَّ   كثريين،  الرضوري  ا  العلم  من  يف جلاملتصّور  داخل    سم 

فااملتصوّ  هذا اجلسم،  مملتصوّ ر من  هذر  أ ا اجلسم داخل  ن  مر  فيه 

املتصوّ  عٰىل  أنَّ زائد  ظهر  ذلك  ثبت  وإذا  اجلسم.  هذا  من   تعنيُّ   ر 

ماهيَّ   صمشخَّ   كلِّ  عٰىل  أنْ   ،تهزائد  شخصيَّ   فيحتمل  ة  تكون 

املعنيَّ  منالشخص  املتامجساأل    رشطاً ام  اجلسميَّ   ثلة  ة  القتضاء 

ن مانعة  ة اجلسم اآلخر مو تكون شخصيَّ ز، أ احليِّ ل يف ذلك  احلصو

ا ذ وإذالك  األجسام يف  كان    القتضاء.  من اشرتاك  يلزم  مل  كذلك 

   اشرتاك كلِّ ز املعنيَّ يف احليِّ   جبة للحصولة وكوهنا مومتام اجلسميَّ 

و ذلك،  يف  املقدَّ يظهر    حينئذٍ األجسام   أنَّ (الشهرية    مةضعف 

 .)ا يف اللوازماملتامثالت جيب تساوهي

يقال:  ألنَّ التعنيُّ   ال  عدمي،  غريلي  هنَّ أ   معناه    يكون س  فال  ه، 

 من املقتيض. جزءاً 

 .انقول: نمنع كونه عدمي�  األنَّ 

اسلَّ  لكن  حاصمنا،  ألنَّ ملقصود  أنَّ ل،  العقالء  بني  نزاع  ال    ه 

 ة حلول الضدِّ ط لصحَّ رش   عدم الضدِّ   نَّ إفة،  طيَّ العدم يصلح للرش 

 .املحلِّ  اآلخر يف
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عدسلَّ  جواز  منا  املعنيَّ نَّ أ م  اجلسم  حصول  جيب  ا  ه  ز  يِّ حليف 

 يكون لبعض لوازمه؟  ال جيوز أنْ  مَ لِ ته، ف جلسميَّ ملعنيَّ ا

لزوم  (قوله:   يف  الالزمالكالم  األوَّ   ذلك  يف  ل، كالكالم 

 . )ويتسلسل أو يدور

 تحالتهام.اس قلنا: نمنع

ال    مَ عوارض اجلسم، فلِ   يكون ليشء من  ه ال جيوز أنْ نَّ أ منا  سلَّ 

ة عٰىل  داللال(  وه منن لبعض معروضاته؟ وما ذكرمتيكو  وز أنْ جي

حملَّ جلسميَّ ا   أنَّ  ال  أنْ   مَ فلِ ]]  ٤٤/[[ص    ممنوع،  )هلا  ة  جيوز    ال 

ح امليكون  ذلك  تبعاً   حلِّ صول  اجلهة  تلك  اجلسميَّ   يف  ة حلصول 

عاٰىل موصوف  تاهللا   نَّ إ له، فة ة صفكون اجلسميَّ ال ينايف وهذا فيها؟ 

  و السلوب أو اإلضافات، عىلٰ األحوال أ  بالصفات أو األحكام أو

ماختال فيه،  ذاهبف  ا  العقالء  يف  مع  تعاٰىل  ذاته  حصول  متناع 

أمر مغاير حللوله يف جهة   صفة لغريه  كون اليشء  ز. فعلمنا أنَّ احليِّ 

 .يهحلصوهلا ف تبعاً  ه ويكون في ولهحلص تبعاً  املحلِّ 

داللةسلَّ  عىلٰ   منا  ذكرمتوه  حملِّ [نفي  ما  لكنَّسميَّ اجل  ]  ه  ة، 

 ٰىل. هيو جسملل نَّ أ معارض بام ذكرناه من

س إن  أنَّ منلَّ ثّم  أنْ ا  جيوز  ال  معروضات    ه  من  ليشء  يكون 

 د؟ة جمرَّ ون ليشء مباين عن اجلسميَّ يك جيوز أنْ ال  مَ اجلسم، فلِ 

إىلٰ ( كم:  قول  واحدة،  نسبته  األجسام  مجيع  بأنْ فل   يكن  جيب    م 

  . ) ن سائر األجسام ز أوٰىل م ألجله حصول بعض األجسام يف ذلك احليِّ 

 ين: رل بأمقلنا: يبط

الباري  وَّ األ خصَّ تعاىلٰ ل:  معنيَّ   بوقت  العامل  خلق  مع  ص   

 ا مثله؟ ال جيوز منَّ  مَ ذلك فلِ فإذا جاز  مساواته لسائر األوقات،

 حدثتا  ي تعاىلٰ ارة البة حمدثيَّ لعامل وصحَّ ا ة حدوث  : صحَّ الثاين

معنيَّ  كونه مساوياً يف وقت  األوقات  لسائ   مع  قبله  املقدَّ ر  التي  رة 

ل  وبعده، الصحَّ   تكن  مل  وإذ  يصّح تني  هلاتني  مل  قطعكم   بداية 

 فليجز هنا.بوجوب حدوث العامل، وإذا جاز ذلك هناك 

  مَ فلِ زه،  جسم عن حيِّ   لِّ ة خروج كمنا صحَّ سلَّ ]]  ٤٥[[ص  /

إنَّ  ، ةم تلك الكائنيَّ عدَ تُ   وأنْ   ز ال بدَّ وج عن احليِّ اخلرر  ه بتقديقلتم: 

إٰىل    فجاز أنْ  أو انتقلت  إٰىل حملٍّ أو    آخر  حملٍّ تكون كامنة    . ومع ال 

 . هذه االحتامالت ال يمكن اجلزم بالعدم

أنَّ سلَّ  ما    إنَّ   :قلتم  مَ فلِ عليها العدم،    ه يصحُّ نَّ إة فكائنيَّ   كلَّ   منا 

 ؟ ن حادثاً كو ي ] العدم جيب أنْ [عليه يصحُّ 

 . )همستند إلي ا واجب لذاته أوالقديم إمَّ  ألنَّ (قوله: 

أنْ  جاز  واجب  قلنا:  عد  نعونم  ته.الذ  اً يكون  ما  امتناع  جيب  م 

ف يُ نَّ إوجوده،  أزالً نتَ ه  العامل  وجود  بامتناع  ال  وإمكان  قض  فيام  ه 

 ل زوالعقَ مكان فليُ د اإلذايت وجتدُّ ال االمتناع الزو َل قِ يزال. فإذا عُ 

 لواجب لذاته.ا وجوب

واجباً نَّ أ منا  سلَّ  ليس  فلِ   ه  إنَّ   مَ لذاته،  لغريه؟  قلتم:  واجب  ه 

أنْ  وإنْ جوديَّ الو  تكون  الحتامل  أوٰىل  قاك  ة  فألجل    بالً ان  للعدم، 

واجباً  يكون  ال  للعدم  األوقبوله  وألجل  استغنلويَّ ،  عن  ة  ٰى 

لك   أوٰىل، ولذاللذين يكون العدم هلام  كالصوت واحلركةالسبب،  

 .ة الوجود عليهامق القادر هبام مع صحَّ  عند تعلُّ إالَّ ن ال يوجدا

من    ه ال بدَّ إنَّ   لتم:ق   مَ ، فلِ تساوي قبوله للوجود والعدم  مناسلَّ 

ره  جهة احلاجة احلدوث، الستغناء البناء حال استمرا  ألنَّ   سبب؟

 رقة الرامي.بعد مفا ملرميين، واحلجر اعن البا

مل    ر إنْ البقاء، فاملؤثِّ ل  لو احتاج حا  األثر  ألنَّ و]]  ٤٦[[ص  /

األثر   ذلك  أثر كان  له  الويكن  غني� يف ذلك  املؤثِّ   اجود   إنْ ر. وعن 

كان   ل لزم حتصيل احلاصل، وإنْ ألوَّ جود اكان الو ، فإنْ أثر  له نكا

مرَّ  اليشء  وجود  لزم  ولو  غريه  فالِّ ُس تني.  املتجدِّ م  ال ملحتاج  د 

الاألوَّ  يكون  فال  حمتل،  احلااجاً باقي  فجهة  مل احلدوث  جة،  فام   .

أنَّ بيِّ تُ  يصحُّ   نوا  جي  الذي  أنْ عدمه  يمكنكم حادثاً   يكون  ب  ال   ،

 ة.وه استغنيتم عن هذه احلجَّ نتمر، ولو بيَّ ؤثِّ امل ىلٰ إاجته إثبات ح

 ؟ يكون موجباً  جيوز أنْ  ال مَ ، فلِ من سبب ه ال بدَّ منا أنَّ سلَّ 

 .)امتناع عدمهلواجب اع عدم ايلزم من امتن(قوله: 

أنْ   ا:قلن جاز  مجيع  يتخلَّ   إذا  حصول  مع  القادر  عن  األثر  ف 

 ب؟ َج املو ف عنال يتخلَّ  مَ رية، فلِ جهات املؤثِّ 

 . يكون خمتاراً  ، فجاز أنْ موجباً  يكون ه المنا أنَّ سلَّ 

 . )ادثفعل للمختار ح كلُّ (قوله: 

 : عٰىل بطالنه وجوه تدلُّ الدليل عليه؟ و: ما قلنا

ة الفاعل، فال ود الفعل وفاعليَّ وجالعدم السابق ينايف  ل:  األوَّ 

 هلام.  يكون رشطاً 

للمحدَ الث]]  ٤٧ص  [[/ ومساين:  وعدم  وجود    ة بوقيَّ ث 

والعدجود  الو مستبالعدم.  ألنَّ غنٍ م  واملسبوقيَّ ،  حمض،  نفي  ة ه 

ة احلاجة جود. وليس جهلوملحتاج اث فيستغني، فاواجبة للمحدَ 

يست جهة فلحتياج اليشء إٰىل نفسه، وا سلسل، توإالَّ  كونه وجوداً 

وج يف  فاملحتاج  اإلمكان.  بل  احلدوث،  ااحلاجة  إٰىل  ال  وده  لقادر 

 .اً ثيكون حمدَ  جيب أنْ 
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اثاللا الث:  حالة  إٰىل بقاء  ملمكن  انقالبه  الستحالة  ممكن، 

ان الستحالة  واملمتنع،  احلالواجب  واإلمكاقاقالب  علَّ ئق،  ة  ن 

 رشط احلاجة احلدوث.من  فليساحلاجة فالباقي حمتاج، 

 ر. ملؤثِّ عن ا اه حال بقائه يصري أوٰىل، فيكون غني� ل: إنَّ قاال ي

األولويَّ نَّ أل تلك  نقول:  إنْ ا  لحاص  كانت  ة  كانت لة  ذاته 

حصلت   ر. وإنْ لة احلدوث، فاستغنٰى احلادث عن املؤثِّ لة حاحاص

ك علَّ   حمتاجاً الباقي  ان  ألمر،  إٰىل  بقائه  األولويَّ يف  تلك  بواسطة  ة  ة 

 ر. ول بحاجة الباقي إٰىل املؤثِّ ق  ة، وهواجته إٰىل األولويَّ ح

مسب  احلدوث  اليشء وقيَّ الرابع:  للوجود   ة  صفة  فهو  بالعدم 

ال أخَّ فيت   ر، خِّ متأ  تأثري  عن  املتأخِّ قادر  ر  إٰىل فيه  احلادث  احتياج  عن  ر 

إذا دار، و   ة احلاجة وإالَّ ياج، فال يكون علَّ ت ة االح علَّ عن  ر القادر املتأخِّ 

  .يكون املحتاج حادثاً   مل يلزم أنْ ة  كن للحدوث مدخل يف احلاج مل ي 

القدسلَّ  لكن  عدمنا،  جيوز  الستَّ يم  للوجوه  السابقة  مه  يف  ة 

 .القديم]] ٤٨ [[ص/ صِّ اخو

أنَّ سلَّ  فلِ   منا  احلوادث،  عن  خيلو  ال  إنَّ   مَ اجلسم  ك لتل  قلتم: 

 بداية؟  احلوادث

األوَّ  يف  ا(:  لقوله  اجمموع  علعدمات  للسابقة  احلوادث    امَّ ـٰىل 

فإنْ حاكانت   األزل،  يف  اقرتن   صلة  بعضها  وجود  معها  حصل 

 .)ق واملسبوقالساب

لصحَّ  معارض  هذا  املقدَّ األ  يف  احدوثه ة  قلنا:  فإروقات    نَّ ة، 

املعنيَّ صحَّ  احلادث  حدوث  املعنيَّ ة  الوقت  يف  ذل  تقديراً     ك  كان 

لتقديري الوقت ا   ند حصول ذلك عال حيصل إالَّ   وقت أو حتقيقاً ال

ثمّ  التحقيقي،  له  أو  بداية  ال  بعدم  مسبوق  الوقت  وكذا ذلك   ،

يف تُ صحَّ   كلِّ   الكالم  خمتصَّ فرَ ة  معنيَّ ض  بوقت  فة  حال ،    إالَّ ادث   

املعنيَّ   حدوثهة  وصحَّ  الوقت  فيلزيف  له.  بداية  ال  بعدم  م   مسبوقة 

ق  أعٰىل  لصحَّ تك  نْ ولكم  كلِّ ون  بداية    ة  حمال، ألنَّ احلوادث  ه وهو 

 لصانع تعاٰىل.ا إٰىل السفسطة وإٰىل نفي يفيض

إنَّ   نَّ إف  وأيضاً  اإلشكال  وقع هذا  ا  ام  لفظة  فألزلمن    نَّ إ، 

يتخيَّ  احلوادث،   ع فيه مجيعاجتم   قدوقت معنيَّ ه  نَّ أ   هل مناإلنسان 

بخلوِّ   فحينئذٍ  االعرتاف  الو   جيب  عذلك  وجودقت  احلوادث،   ن 

ف  لي  نَّ إوليس األمر كذلك،  إالَّ األزل  نفي األوَّ   س  ة، ليَّ عبارة عن 

األزل  كلُّ (:  لكمقوف يف  حاصل  السابقة  العدمات  من   ال  )واحد 

إالَّ ]]  ٤٩[[ص  / له،  أنَّ معنٰى  مسبوق من    احدو  كلَّ       احلوادث 

 ل له. ال أوَّ  بعدم

بعده:   قولكم  أنْ (ثّم  ا  ال  فيجب  من  يشء  يف  حليوجد  وادث 

بأنَّ   معناه:  )ألزلا ال  إىلٰ   دَّ ه  االنتهاء  حادث  من  مسبوقاً   يكون   ال 

أنَّ فريبغريه.   إٰىل  كالمكم  حاصل  لجع  كلُّ امَّ ـه  كان  من       واحد 

 احلوادث إىلٰ   تلك  هاءتجب انل له، وبعدم ال أوَّ   سبوقاً احلوادث م

مسبوقاً   حادث يكون  املسألة،  ال  نفس  وهذا  هذه  ؤكِّ ويُ   بغريه  د 

م عٰىل العامل  متقدِّ ه   أنَّ مه إالَّ دَ ل من قِ عقَ ه تعاٰىل قديم وال يُ طالبة: أنَّ امل

رة  دَّ بأزمنة مق  قة ال بداية هلا عٰىل ما يقوله الفالسفة، أوة حمقَّ منبأز

 مون.تكلِّ امل هيقول ال بداية هلا عٰىل ما

.  رةائم يف املقدَّ قة ال بداية هلا، ق عٰىل إبطال أزمنة حمقَّ يلكم  ثّم دل

لعدمات فمجموع ا ل له، بعدم ال أوَّ من األزمنة مسبوق   ال� ك وألنَّ 

ال حيصل   رة حاصل يف األزل، فيجب أنْ نة املقدَّ زمالسابقة عٰىل األ

األ منيف  يشء  األوقات  زل  فتاملقدَّ   تلك  لرة  قات  األولك  تكون 

 فعلمنا أنَّ   .مه تعاٰىل، وهو باطلدَ ة، وهو يقتيض نفي ِق بداي  رةاملقدَّ 

 ه يف لفظة األزل. الطة وقعت بسبب االشتباقلتموه مغ ما

القو يف  بأرس   إنَّ (ثالث:  له  خمتارهاحلوادث  فاعل  فعل    ) ا 

املطلو عٰىل  املصادرة  عٰىل  ألنَّ يشتمل  إمَّ   لَّ ك  ب،  أنْ احلوادث    ا 

و  كلِّ عن    عبارة تكون   منها،  معواحد  للعلم هو  البطالن،  لوم 

كم بعد نَّ وأل  ن آحادها.د مواح  ليست كلُّ   العرشة   الرضوري بأنَّ 

أنَّ استداللك عٰىل  األواح  كلَّ   م  من  تستدلُّ د  حادث  عىلٰ كوان    ون 

ن  واحد لكا  لكلِّ   جمموعها حادث، ولو مل يكن املجموع مغايراً   نَّ أ 

 .هلا راً يو مغاأ  استداللكم الثاين عبثاً 

عند    نقول:ف]]  ٥٠[[ص  / احلصول  واجب  املجموع  ذلك 

كلِّ  بالرضو  حصول  كرة،  اآلحاد  كان  جمموع وإذا  يكن  مل  ذلك 

  عل الفاعل، بل الواقع بالفاب  واقعاً وادث من حيث هو جمموع  احل

كلُّ  إىلٰ   هو  االستدالل  حاصل  فريجع  آحادها،  من  أنَّ واحد     

لالف تعاٰىل  سابقاً امَّ ـاعل  كان  او  كلِّ   عىلٰ     من  واحد  ث حلواداحد 

 هو عني النزاع. عٰىل جمموعها، و يكون سابقاً  وجب أنْ 

كن فعل فاعل، ل  وهنا كال� ك احلوادث من حيث كتل   نا أنَّ مسلَّ 

 ه خمتار؟قلتم: إنَّ  مَ ـلِ 

عٰىل    بقاً يكون سا  املختار جيب أنْ   فاعل  إنَّ (قلتم:    مَ ا، فلِ منسلَّ 

جياد إلليه ا ف عما يتوقَّ   مجيعده  نحصل ع  املختار إنْ   ألنَّ   )،فعله؟

  تجامع مجيع ر عند اسلو مل جيب األثه  وجب وجود الفعل عنه، ألنَّ 

املؤثِّ  ختلُّ   رية جهات  جاز  صدورهبل  كان  عند  فه،  استجامعه    عنه 

األُ   لكلِّ  ممكنمتلك  مؤثِّ   وكلُّ   ،ور  فله  فحينئذٍ ممكن  يكون    ر،  ال 
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مسملؤثِّ ا املؤثِّ   تجمعاً ر  رشائط  وريَّ جلميع  فُ ق ة  هذا    َض رِ د  كذلك، 

األثر عنه،   ة امتنع صدورريَّ مل حتصل مجيع جهات املؤثِّ   إنْ لف. وخ

آخر، فح  ه موقوفاً  يكن صدورمل   لو صحَّ   إذ أمر   ينئذٍ عٰىل حصول 

املؤ   ال رشائط  من  يشء  ثابتاً ريَّ ثِّ يكون  ثابتاً نَّ أمع    ة  فرضناه  هذا ا   ،

 خلف. 

وجب  ته  يَّ اعلفجهات  ت مجيع  ل املختار متٰى متَّ الفاع  أنَّ فثبت  

 مه عٰىل فعله.. فبطل قولكم بوجوب تقديل عنهحصول الفع

الرابع:   يف  املااحل(قوله  حموادث  والنقصانضية  للزيادة    ) تملة 

ألنَّ  موص]]  ٥١/[[ص    ممنوع،  كذا  قولنا:  أنَّ   وف معنٰى    بيشء، 

  اليشء إنْ صف اليشء بو  تلك الصفة ثابتة لذلك املوصوف، ألنَّ 

له  ي حصويقتيض نف  ب أنْ ف وجوصومفة للثبوت الص  ضِ مل يقت

 ضني.خلروج عن النقيللموصوف، المتناع ا

فن ثبت ذلك،  ثبوت  وإذا  فرع عٰىل الوقول:  صف للموصوف 

املوصوف يف نف يثبت  فساليشء ما مل يثبت يف ن  نَّ إ سه، فثبوت  ه مل 

له يثبت  وال  نفسه  يف  يثبت  قد  بل  غريه،  فلو  له  قلنا:   غريه، 

قاب عينا  فقد ادَّ ف هبامصلنقصان وتتَّ ة وايادزلة للاحلوادث املاضية 

ا والنقصاثبوت  هبلزيادة  املوصوف  ثّم  هلا،  إن  الوصف  كان    نْ ذا 

فإمَّ   موجوداً  اخلارج،  أنْ يف  ه  ا  كلُّ يكون  احلوادث وا  و  من  حد 

أ  فإنْ و  املاضية  األوَّ   جمموعها،  أنْ كان  لزم  لكلِّ   ل  واحد   تكون 

وهو  ب وإنْ مسلَّ داية،  فهو  م.  الثاين  تلك    نَّ أل   ،باطل  كان  جمموع 

له يف ووادث  احل من األوقات،ال وجود  له ال   قت  وما ال وجود 

 ف ثبويت يف اخلارج.بوص  فوَص يُ  يمكن أنْ 

إنَّ  يقال:  تصفون  ال  املجكم  بأنَّ ذلك  وصفهموع  يمكن  ال   ه 

وهو   الزيادة والنقصان، فنفي الوصف عنه دون غريه وصف له،ب

وألنَّ متناق  حضوره    ض.  حال  يُ اليوم  وإنَّ مسيَّ باأل  فَص وال   امة 

 ه. ضيِّ صف هبا بعد ميتَّ 

وصفاً ا  ألنَّ  كان  لو  الوصف  نفي  اليشءن  كان  نقول:  عني    في 

ة  حمال. واألمسيَّ خر، وهو  واحد من النقيضني هو اآل  ثبوته، وكلُّ 

كان املحكوم عليه هبذا الوصف   ي ال خارجي. وإنْ اروصف اعتب

ما ال  ضار  ستحاعٰىل  الذهن ال يقوٰى    ة، فنقول:يَّ صورة الذهنهو ال

يقوٰى  التف  عىلٰ   يتناهٰى  بل  الالَّ صيل،  استحضار  ومعنٰى  عٰىل  هناية، 

أمر واحد  اية من حيثهنلالَّ ا املعنٰى  هذا  ليس  ]]  ٥٢/[[ص    هو 

هناية التي  ما صدق عليه الالَّ   ٰى هناية ومعنوفرق بني الالَّ ه كثرة.  في

املوصوفة بهي األ الذهن عٰىل ذلك، فكيف  عداد  اقتدار  من  يلزم 

مور التي محل  حضار األُ عٰىل است  تدارههناية اق الالَّ   عنٰى ر مااستحض

أنَّ عليها الالَّ  ن احلكم عٰىل احلوادث املاضية ه ال يمكهناية؟ فظاهر 

 نقصان. بالزيادة وال

االتِّ لَّ س إمكان  لِ ل  صاف،منا  إنَّ   مَ ـكن  البداية؟  قلتم:  يقتيض  ه 

إنْ نَّ إف باحتاملعني  كم  والنقصان    تم  الزيادة    قص لنا ا  أنَّ احلوادث 

  ه أبداً عنيتم أنَّ  ائد يشء، فهو ممنوع. وإنْ ن الزليه مضل عينتهي ويف

ج يف  الزائديوجد  فمسلَّ   انب  الناقص،  جانب  يف  يوجد  ال  م، ما 

 م التناهي.ال يستلزلكن 

  ه: عٰىل عدم داللته عٰىل التناهي، وهو وجو   نا ما يدلُّ ه   منا، لكن سلَّ 

ٰىض  ا مأقّل ممَّ   وفان الط  زمان  ة املاضية منل: الصحَّ ألوَّ الوجه ا 

 . بداية، ملا مرَّ ة  تكون للصحَّ  اننا، ثّم ال جيب أنْ ن زمم

الثاينال أكثر  وجه  من زمان الطوفان  املستقبلة  منها : احلوادث 

لك فال يقتيض ثبوت آخر احلوادث، ذ  ت من زماننا، ومع ذَ ِخ أُ   إذا

 فكذا هنا. 

ن هناك و كا  لامامل ب م عٰىل العري تعاٰىل متقدِّ ثالث: الباالوجه ال

ل الزمان  بكان  املقدَّ   الزمان  ذلك  ثّم  له،  حمداية  للزيادة  ر  تمل 

 لزم  ر بداية، وإالَّ تكون لذلك الزمان املقدَّ  ب أنْ ان، وال جيوالنقص

 حدوثه تعاٰىل. 

الر  مراراً ابالوجه  األلف  تضعيف  من    ع:  أقّل  هلا  هناية  ال 

 هام. بين اوتفت التكالمها غري متناهيني مع ثبواأللفني، وتضعيف 

معلومات    جهالو]  ]٥٣[[ص  / أكثر  اهللا  اخلامس:  من  تعاٰىل 

 . ري متناهيني، ومها غمقدوراته

علم   إذا  السادس:  شيئاً اهللا  الوجه  بدَّ   تعاٰىل  أنَّ   وأنْ   فال  ه يعلم 

يتن  لك اليشء وأنْ بذعامل   إٰىل ما ال  اهٰى،  يعلم بعلمه بذلك اليشء 

مرتتِّ فهنا متناهية  غري  علوم  مع  بك  ق هنَّ أ ة  صان. والنقللزيادة    ابلةا 

 ة نفس العلم. م بالعلَّ العل  وسيأيت بطالن القول بأنَّ 

السا والوجه  املعدومة  الذوات  املعتزلة  مشايخ  أثبت  ال بع: 

للزياد  هناية احتامهلا  مع  وبعضهمة  هلا  تعاٰىل هللا  أثبت    والنقصان. 

 هلا.  ت ال هنايةاات وقادريَّ عامليَّ 

اجلسم إذا مل    إنَّ  لتم:ق  مَ بداية، فلِ هلا ية ضاملا احلوادث   منا أنَّ سلَّ 

أنْ عنها    ينفّك  ف  جيب  بداية؟  له  جيب  نَّ إتكون  ال  تساوي ه 

 وبالعكس. وهر عرضاً لكان اجل املتالزمني يف مجيع األحكام، وإالَّ 

قوله:  واواجل زياداملقدَّ (ب:  مع  الدعوٰى  إعادة  الثانية  ة  مة 

 . )دعاوٍ 
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نُ  ال  ألنَّ سلِّ قلنا:  ا ثبو  طلوب امل   م،  للعامل،  حل ت  يف   وجائز دوث 

 ا غري البنيِّ ، وهذ وبعضها غري بنيِّ   ناً يِّ يكون ب   بعض صفات اليشء أنْ 

يكون املجهول   از أنْ فج ]]  ٥٤  /[[ص    لليشء، ملا هو بنيِّ   ناً يكون بيِّ 

للج   باً مكتس  الثبوت  جمهول  فاحلدوث  املعلوم،  الالزم  سم بواسطة 

ملا مل خيل عن احلوا ومعلوم   و الثبوت   ادثعن احلو  وِّ خللادم  ع دث، 

فتصري   يكون  للجسم،  الثبوت  معلومة   معلوم  املجهولة  النسبة  تلك 

  ٰى.تني املعلومتني، فليست الثانية إعادة للدعو اسطة النسب بو

 ).ني أو إحدامها؟متاملنتج جمموع املقدَّ (: قوله

الجتامع   ،الذهن  ني حاصل يفمتاملقدَّ   وجمموع   قلنا: املجموع.

واحلكم يستدعي    ،آخرعٰىل  بأمر  ا نحكم  فإنَّ   ،هنذيف الرات  التصوُّ 

يفحضور   دفعة  به  واملحكوم  عليه  وإ  املحكوم  امتنع الَّ الذهن،   

ألنَّ  يتوقَّ احلكم،  نسبة  ثبو ه  عٰىل  ف  وكته  دفعة.  املنتسبني    ذا ثبوت 

زم احلكم بتال  ه يمكننانَّ إالتصديقات يمكن اجتامعهام يف الذهن، ف

فنقو وتعاندها،  كلَّ القضايا  الشمس  كان  امل:  النهار كان    طالعةت 

وإمَّ موجوداً  أ .  وإمَّ   نْ ا  طالعة  الشمس  أنْ تكون  الليل يكو  ا  ن 

ووجودجوداً مو الشمس  بطلوع  علمنا  حصول  ولوال  النهار    . 

احلكم بكون    كم باللزوم والتعاند، ألنَّ حلوالليل دفعة امتنع هنا ا

الزم بالالَّ   ملزوماً واآلخر    اً أحدمها  واملزميَّ حكم  وةزوميَّ لة  هو ، 

 واحد منهام. كلِّ ستدعي العلم بي

كلُّ (:  قوله يكن  مل  مؤثِّ   إذا  منهام  املجم  مل  راً واحد  وع  يكن 

 . )راً مؤثِّ 

إنَّ  املقدَّ   قلنا:  اجتامع  حيعند  االجتامع، متني  وصف  هلام  صل 

عُ فب الذي  امتنا  َل قِ الطريق  مع  هلام  االجتامع  حصول  حصوله  به  ع 

  كلِّ   ال منلنتيجة منهام  اول  حص  هل بقَ عيُ   واحد منهام منفرداً   لِّ لك

 ام.واحدة منه

 .)ينتج هنا ال يمكن أنْ (قوله: ]] ٥٥[[ص /

 م.سلِّ نُ  قلنا: ال

احليوان   عٰىل  اجلنس  بحمل  اإلنسان    واحليوانوالنقض  عٰىل 

وارد، ألنَّ ل  غري  الرشائط،  اجتامع  كلّ   عدم  مجلتها  الكربٰى يَّ من   ة 

ة  نسيَّ ق اجلدص  ع متناجنس، الحيوان    هنا، لكذب كلُّ وهو منفي  

ة يصدق حمموهلا  يَّ ا كلّ هنَّ إالكربٰى يف قياسنا، فد، بخالف فر عٰىل كلِّ 

 رد.ف ٰىل كلِّ ع

ال تكون للحوادث   أنْ بتقدير   مة الثانية كاذبة، ألنَّ املقدَّ ( قوله: 

 . )اجلسم عنها حدوثه ال يلزم من عدم خلوِّ ة بداي

 ن وجهني: الم عليه مقلنا: الك

التقاألوَّ  هذا  محما  دنانع  ديرل:  يلزم  وال  عدمل،    ة صحَّ   ن 

كلُّ  قلنا:  فلو  الكالم،  بطالن  باطل  تقدير  عٰىل  فر  الكالم  د مخسة 

قضيَّ  أنَّ كانت  مع  قدَّ   اة صادقة  انلو  مل  قسام اخلرنا  بمتساويني  مسة 

فر لداً يكن  لكن  باطالً امَّ ـ،  التقدير  هذا  كان  صد    يف  يقدح  ق  مل 

 فكذا هنا.  ة،يَّ الكلّ 

ا نذكر  فنقول:    وجه  ىلٰ عدليل  لالثاين:  ال ختلو    اماألجسآخر، 

بداية، ينتج: األجسام ن ال ختلو ع  عن احلوادث ولتلك احلوادث 

 حوادث هلا بداية، وهو املعنٰى بحدوثها.

يقال:  ال قلنا  خت  : إذا  ال  احلوادث  لواألجسام  قلنا:    ،عن  ثّم 

بداية هلا  يتَّ   ،واحلوادث  الوسط،مل  الكربٰى املو  نَّ إ ف  حد  يف   ضوع 

ود احلوا جث  الصغهو  حممول  كلُّ فالرٰى،  زء  قلنا:  لو  كام  ينتج.     

كائنيَّ  ففيه  وكلُّ جسم  مل  كائنيَّ   ة،  عرض،  أنَّ ة  جسم    كلَّ   ينتج 

 رٰى.صغوع الكربٰى جزء حممول الموض  نَّ ام مل ينتج ألعرض، وإنَّ 

ندَّ ألنَّ ]]  ٥٦[[ص  / ال  نقول:  أنَّ ا  كعي  متٰى  موضوع  ه  ان 

بل   تم،قلٰى يرد ما  تَّ جة حنتيللزم اغرٰى تجزء حممول الص  لكربٰى ا

ام  الرضورة، كم ذلك بعلَ لتم به وقد ينتج بحيث يُ قد ال ينتج كام مثَّ 

 )أ (  نَّ أ ه يلزم  نَّ إف  )، ج(  ـل  مساوٍ   )ب(و  )ب(  ـل  مساوٍ   )أ (يف قولنا:  

أنَّ   )ج(  ـل  مساوٍ  مع  حممول   بالرضورة،  جزء  الكربٰى  موضوع 

 لصغرٰى.ا

دلَّ (  له:قو خلوِّ امتن  إن  عىلٰ ئنيَّ الكاعن    اجلسم  اع  وثه  حد  ات 

 .)مهدَ ه عنها عٰىل ِق استحالة ال خلوِّ  لَّ د

ات نقيض  الكائنيَّ   اجلسم عن كلِّ   يمتنع خلوُّ   :قلنا: ليس قولنا

يمتنعإنَّ   :قولنا خلوُّ   ه  كلِّ ال  عن  فنيَّ الكائ  ه  جيتمعان  هنَّ إات،  قد  ام 

بكائنيَّ م   أبداً   اجلسم  أنَّ   احلقَّ   عٰىل الصدق، ألنَّ  ، ة واحدةوصوف 

يستحيل خلوُّ   )لكلِّ ه عن ال خلوُّ ييستح(ض  يفنق الكلِّ ال  ، ه عن 

 . الكلِّ   ه عنه يستحيل ال خلوُّ ال أنَّ 

  خلوِّ الة الالَّ ضها استحتناق   عن الكلِّ   استحالة اخللوِّ   منا أنَّ لَّ س

الكلِّ  أنْ ل  ،عن  يلزم  ليس  النقيضني   كن  أحد  من  الالزم  يكون 

ل حتت  لدخو ايفركان  ين يتشاالضدَّ   نَّ إاآلخر، فن  لالزم م  نقيضاً 

 جوز تشاركهام يف أمر واحد، فبطل ما قالوه. في ،دجنس واح

 .)حلدوثمن تفسري ا ال بدَّ (قوله: 

 لغري. قلنا: تفسريه املسبوق بالعدم أو با

م أمس عٰىل  تقدُّ   نَّ إم يف اخلمسة، فقدُّ م حرص أقسام التسلِّ  نُ وال
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وتقدُّ أحد  ]]٥٧ص  /[[  ليساليوم   تعاٰىل عها.  الباري   عامللا  ىلٰ م 

يكون    ، واستلزام أنْ ا متناع كونه تعاٰىل زماني� ، الاً س بالزمان أيضلي

نحاء ليسا عٰىل أحد األ   منيهذين التقدُّ   بت أنَّ . وإذا ثالزمان قديامً 

للتقدُّ اخل سادس  نوع  ثبت  ف   م،مسة  قالوه،  ما  بالوجه  هنَّ إفبطل  م 

تقدُّ الذي   فيه  ععقلوا  األمس  وتقدُّ م  اليوم  الباريٰىل    ىلٰ عاٰىل  تع  م 

جيباحل تقدُّ يعقلو  أنْ   ادث،  به  وتقدُّ ا  وجوده  عٰىل  العامل  عدم  م م 

 مل.الباري عٰىل العا

 .)ةتكون هلا بداي  ا أنْ ة حدوث العامل إمَّ صحَّ (قوله: 

صحَّ قلنا كصحَّ :  العامل  حدوث  املعنيَّ ة  احلادث  حدوث    ة 

كو مسبوقاً برشط  ال  نَّ إفعدم،  بال  نه  لصحَّ أوَّ ه  هل  حدوث  ذا  ة 

فأزليَّ ناع  امت  دث معاحلا كونه مسبوقاً اليش  نَّ إ ته،  بالعدم    ء برشط 

 .ايكون أزلي�  يمتنع أنْ 

 .)ز؟باحلصول يف احليِّ  ما املعنٰى (قوله: 

إىلٰ  حاجة  ال  أ   كلَّ   فإنَّ   تفسريه،  قلنا:  يعلم  مكانه  نَّ عاقل  يف  ه 

 ج إٰىل تفسريه. لك ال نحتاما كان كذائر األمكنة، و دون ساملعنيَّ 

 .)ز زائد عليهاحليِّ صول اجلسم يف ح أنَّ  مسلِّ ال نُ (قوله: 

إنَّ ]]  ٥٨[[ص  / أنَّ قلنا:  بالرضورة  نعلم  أملكائنيَّ ا  ا  زائد  ة  ر 

واألُ  ثبويت،  اجلسم  ذات  الرضعٰىل  الوريَّ مور  بالشُّ   ة  فبَ تبطل   نَّ إه، 

كسبيَّ نظريَّ ال فإمَّ ات  أنْ ة  ك  ا  كسبي    لُّ يكتسب  علم  من  علم 

أو غيدو  فيتسلسل  علم  إٰىل  ينتهي  أو  مكر،  قول وهو  سب  تري 

عة عليها، والفرع ال يقدح ة متفرِّ ة، والنظريَّ  كسبيَّ وم غريبإثبات عل 

ون  لقدح يف نفسه، وال وجه أبلغ يف الفساد من ك   ل، وإالَّ يف األص

شكَّ قادحاً   اليشء وال  اأظ  أنَّ   .  العلوم  املتهر  بكون  ة كيَّ حرِّ لعلم 

من وه  ذكرمت   حقائقها حلقيقة اجلسم، فام  ة يفمتغايرمور  ة أُ والساكنيَّ 

 ة يف عدم استحقاقها للجواب. ه السوفسطائيَّ بَ ُش  جمرٰى ه جيري بَ لشُّ ا

أنَّ سلَّ  بتبدُّ   ا نستدلُّ نَّه كسبي، لكمنا  ة  كيَّ ة باملتحرِّ ل الساكنيَّ عليه 

 لعكس مع بقاء الذات.وبا

يف  عنوم( الذات  احلالتنيبقاء  ف  )  البطالن،    اً يدز  نَّ إرضوري 

ة من غري رضوربال  اآلن  هدته باألمس هو الذي شاهدتهالذي شا

 ل. تبدُّ 

اتَّ   ال املسلمون  أنَّ يقال:  قادر عىلٰ اهللا    فقوا عٰىل  خيلق    أنْ   تعاٰىل 

الوجو  خصاً ش مجيع  من  وصورته  شكله  يف  زيد  ومع مثل  ه، 

 شاهد باألمس؟ه املنَّ أ ب رةوعي الرضلتجويز كيف يدَّ ا

الشكُّ ألنَّ  هذا  نقول:  ع  ال   ا  يف  بيقدح  كنت  ينِّ ألمي  الذي   

وفاندس،  مباأل  موجوداً  اإلشكال،  مبفع  النفس   نيٌّ هو  نفي  عٰىل 

 الناطقة.

الساكنيَّ تبدُّ (قوله:   باملتل  الكيَّ حرِّ ة  واحد    يدلُّ   ة  وجود  عٰىل 

 . )ةحَّ ناع بالصل االمتمنهام، كتبدُّ 

تبدُّ سلِّ نُ   القلنا:  ]]  ٥٩[[ص  / بالصحَّ م  االمتناع  وكل  يف  ة، 

ذل نمنع  وجتويزهال  بالقض  ك؟  الثقة  عدم  إٰىل  ايفيض    ة، يَّ بدهيلايا 

ين يف بعض  تنقلب استحالة اجلمع بني الضدَّ   أنْ   جتويزٰى يلزم  حتَّ 

املحال هو وجود    ، وهو جهل. بل نقول: اً بل واجب  اً األوقات ممكن

حالته يف يشء من األوقات. تسعنٰى مل تزل ا، وهذا املل األزيلالفع

فيام  واملمكن   الفعل  و وجود  يزال،  الصحَّ ال  تزل  مل  يف  هذا  عنه  ة 

 ت. وقااأل نيشء م

ياحل(قوله:   أنْ تبدَّ دوث  غري  من  بالبقاء  منها   ل  واحد  يكون 

 .)اثبوتي� 

حصوقلنا:   الزمناحلدوث  يف  الذات  والبقاء األوَّ   ل  ل، 

  ام هو النسبة إٰىل األزمنة فقط، إنَّ ل  ، فاملتبدِّ الثاين  نيف الزم  حصوهلا

إٰىل ذلك لكاوإالَّ ،  اوذلك ليس ثبوتي�  ن، االزم  ن لذلك األمر نسبة 

السل. وأمَّ ويتس إٰىل األحياز واألمكنة، وهي  يَّ لكائنا  النسبة  فهي  ة 

 ة.كة باملشاهدة، فهي ال حمالة ثبوتيَّ رَ  اجلسم مدأحوال طارئة عىلٰ 

 . )دةاهغري مش كية والساكنيةرِّ املتح(: قوله

احلا بني  الفرق  باحلسِّ قلنا:  مشاهد  مكابرة. فإنكا  لتني    ره 

ال الصورة  يف  اإلحساس  ذكوعدم  ال متورتي  يدلُّ ها  ء انتفاعٰىل     

مدرَ  وإالَّ كوهنام  ذاتيهام،  يف  قطُّ كتني  أدركنا  ملا  نعم  أنَّ عىلٰ   يدلُّ   .     

 الصورة.  ك دة يف تلإدراكهام مرشوط ببعض الرشائط املفقو

التبدُّ ملو سلَّ (  قوله: ك نا داللة  املتبدِّ ل عٰىل  أحد   ،الني ثبوتي� ون 

 .)نيعٰىل كوهنام وجوديَّ  لُّ لكن ال يد

هي  قلن   ]] ٦٠[[ص  /  احلركة  وأحياز حصوال ا:  متعاقبة  ت 

حيِّ  يف  واحد  حصول  والسكون  واح متوالية،  فالتفاوز  بني د،  ت 

فمتٰى كان   ا كان كذلك وإذ   دمه، ام هو بالدوام وع احلركة والسكون إنَّ 

  يقة.خر كذلك، رضورة توافقهام يف احلق كان اآل   ا ا وجودي� دمه أح 

 .)مورما ذكرمتوه معارض بأُ ( قوله:

إاقلن الد  فادة:  يف  االنظر  يتوقَّ ليل  ال  ما  لعقيل  نفي  عٰىل  ف 

ات، املعارضات يف العقليَّ لتفت إٰىل  يعارضها، وإذا كان كذلك مل ن

جديل، كالم  هذا  جعله  نَّ إف  لكن  أصالً   ليس  خر آلوا  أحدمها 

 من العكس.معارضه أوٰىل 
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احليِّ (قوله:   يف  فوجاحلصول  ليشء  يستدعي  ز  اخلارج  يف  وده 

 .)ارج اخلز يفاحليِّ وجود 

بقلنا:   فهذا  بالعلم،  العامل نَّ إاطل  بني  نسبة  ذو  أو  نسبة   ه 

إنَّ   واملعلوم. أ ا  ثّم  مع  أنفسها  يف  هلا  وجود  وال  املحاالت   نَّ نعلم 

وجود النسبة ال    أنَّ   موجودة، فعلمناة  ة بالعلم حاصلسامَّ بة املالنس

 ملنتسبني. من ا واحدٍ  يقتيض وجود كلِّ 

 . )هاحملِّ  إىلٰ بة سهلا نة الكائنيَّ (قوله: 

إقل الكائنيَّ نَّ نا:  أثبتنا  أنْ ك با رأينا اجلوهر الواحد حترَّ ة ألنَّ ام    عد 

أنَّ   ،ساكناً كان   غرياملتبدِّ   فعلمنا  املستمرِّ ل  ف  الكائنيَّ لو  ،  ة كانت 

ت وحتلُّ   وتارةً   حمال�   لُّ حت  ةً ارالواحدة  عنه  كانت  خترج   مثاالً   غريه 

 فرق. ال رلك ظه استحال ذامَّ ـسألتنا، لكن لمل

إمَّ (له:  قو ]]  ٦١[[ص  / لكانت  موجودة  احلركة  كانت  ا لو 

 . )ة أو اللة للقسمة الزمانيَّ تناهية قابمور غري مبة من أُ مركَّ 

 ل.زء األوَّ اجل توبلنا: اختار مثق 

إٰىل آخر متَّ اجلزء من حيِّ   تقلانإذا  (قوله:   صل به، متٰى يكون ز 

 . )؟كاً متحرِّ 

 . ينالثا ةقلنا: عندما يالقي كّليَّ 

 .)احلركة انقطعت قد ذٍ ه حينئإنَّ (: قوله

ز الثاين، احليِّ   الدخول يف  ل هو غريز األوَّ قلنا: اخلروج عن احليِّ 

أوَّ ٰى سمَّ  يُ ز الثايناحليِّ   والدخول يف كة، ثّم  حرل أوقات وجوده   يف 

  هذا زعموا أنَّ   . وعنكوناً ٰى حال استمراره سسمَّ ه يُ نَّ إف  إذا استمرَّ 

 . كونسثل الاحلركة متا

نفاة اجلمَّ وأ  فا  تركُّ هنَّ إزء،  الثاين وهو عدم  القسم  اختاروا  ب  م 

أجزا من  منقساحلركة  غري  زماناً ء  وبيانه:مة  يف    أنَّ   .  احلاصل 

هو  رض  احلا واملسالذي  املايض  بني  احلركةتقالفارق  طرف   ،بل 

ام توجد يف الزمان، وإنَّ لك الفاصل  ا ال توجد يف ذهنَّ إا احلركة فوأمَّ 

حدود املسافة عٰىل وجه ال    ين منصول بني حدَّ ن احلة عرو عباوه

احل ذلك  يف  احلاصل  ذلك  حال  آنٍ تكون  يف  اآلنات    صول  من 

أ املفروضة مشاهب قبلها  ملا  ملة  بعدهاو  أنَّ ا  ال ة  هذه احلال  ، ومعلوم 

زمان، ضان يف ال فَرت آنني يُ   توجد يف اآلن، بل هي مفرتضة بني كلِّ 

 ملا  ، وإالَّ جوداً ال يكون مو  أنْ جيب  ن  آليف ا  ما ال يوجد  وليس كلُّ 

 ن.ه غري موجود يف اآل ، ألنَّ كان الزمان موجوداً 

ف]]  ٦٢[[ص  / باجلسم،  نعارض  أنْ   نَّ إ ثّم  لو    يقول:  لقائل 

إمَّ   اجلسم موجوداً كان   ه يلزم من ينقسم وهو حمال، ألنَّ   أنْ ا  لكان 

انقسام   ويانقسامه  واخلاحلركة،  الذهن  يف  نفيها  منه    ارج. لزم 

أ وحم منق  نْ ال  يكون  ول  سامً ال  اجلسم.  نفي  منه  فيلزم    امَّ ـملا ذكروه 

 ه. ذا ما قالو، فككان ذلك باطالً 

نُ (قوله:   أنَّ سلِّ ال  إ  م  ماجلسم  كان  حاصالً ك  وجوداً ذا  يف   ان 

 .)زاحليِّ 

بيَّ قل قد  أنَّ نَّنا:  املمتدَّ   ا  الث  املقدار  يمكيف اجلهات  أنْ الث ال   ن 

حملٌّ  له  ق يكون  هو  بل  ب،  وافسهنائم  حقيقة  ،  ال  إالَّ لذي  كونه له   

 جلهات. ه عن احلصول يف اخلوُّ  يف اجلهات، يمتنع اممتد� 

مركَّ اجل  أنَّ   هب(ه:  قول غري  األجزاء،  بسم  ل  من  ه  فتكون 

 .)هيوىلٰ 

 أ. م فساد القول باجلزء الذي ال يتجزَّ لِّ سا: ال نُ قلن

 ؟ اجلسم هيوىلٰ   قلتم بأنَّ  مَ اجلزء، فلِ  منا نفيسلَّ 

قلتم   مَ صال املقدار، فلِ ام، وباالتِّ النقسعنٰى به ا   إنْ   صالنفالوا

يقب  بأنَّ  أنْ ل االنقساماملقدار ال    أنَّ يقال ذلك مع    ؟ وكيف يمكن 

للمالت  قبول بالذاتجزئة  بوا  قدار  وإنْ سطولغريه  عنيتم   ته؟ 

 م عليه.روه لنتكلَّ آخر فاذك صال شيئاً باالنفصال واالتِّ 

أنَّ سلَّ  هيوللجس  منا  نُ   لكن  ،ىلٰ م  صسلِّ ال  عن خلوِّ ة  حَّ م  ها 

 ة.اجلسميَّ 

 . )ها لزم الدورلو امتنع خلوُّ (قوله: 

  ة من لوازم اهليوىلٰ ميَّ تكون اجلس  أنْ   نا: جيوزقل]]  ٦٣[ص  [/

 ات.ا، كام نقوله يف مجيع لوازم املاهيَّ يهن اهليوٰىل حمتاجة إلتك مل وإنْ 

احتسلَّ  الصورة ال من حياج اهليوىلٰ منا  إٰىل تلك  إهنَّ     تلك   ايث 

ا الصورة فتحتاج إٰىل اهليوٰىل  ا صورة، وأمَّ إهنَّ حيث    الصورة بل من

حي من  إهنَّ ال  صث  إهنَّ   ورةا  حيث  من  وإذا بل  الصورة،  تلك  ا 

 ر اندفع الدور. بالف االعتاخت

 .)ه مسبوق بإمكان الوجودنَّ إث فحمدَ  لُّ ك(قوله: 

مسلَّ  ليقلنا:  لكن  ثبوتي� م،  اإلمكان  وإالَّ اس  ، اً كنمملكان    ، 

 ته الحتياجه إٰىل املوصوف، فيتسلسل. ه لذاالستحالة وجوب

إنْ   وألنَّ  يف  ثبوته  املمكان  ذات  ألك  حمال،  فهو  ثبوت    نَّ ن 

ن اإلمكان  كا ثبوت ذلك اليشء، فلو  ف عىلٰ وقَّ اليشء يف اليشء يت

 ثبوته له، فيلزم  عىلٰ   سابقاً   باملمكن لكان ثبوت املمكن  قائامً   ثبوتياً 

ه استحالة وجود ذلك  لذات  كان عن املمكناإلمال  والة زمن استح

، هذا  باً جاملمكن وا  املمكن الذي هو رشط ذلك اإلمكان، فيكون

 خلف. 
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قائامً   وإنْ  ففكذلك  بغريه  كان  أُ   نَّ إ،  املمكنات  مور  إمكانات 

ألعياهنا]]  ٦٤/[[ص    تحيليس اإلمكان  ،زواهلا  كانت  ات  فلو 

ب املحال  قائمة  ذلك  وجود  كان  الوج  رشطاً غريها  إلمكانات  ود 

وما كان رشطاً يمتن  التي الوجود    ع زواهلا ألعياهنا،  ليشء واجب 

ينه، ك. فإذن وجود اهليوٰىل واجب لعيكون كذل   أنْ   فهو أوىلٰ   لعينه

باالتِّ   وهو وألنَّ حمال  املاهيَّ   فاق.  ولوازم  إمكانات  هلا،  لوازم  ات 

 .لوازم مل تكن هلا لغريها، وإالَّ ل حصوعقَ يُ ات ال املاهيَّ 

ل وجود عقَ ه ال يُ فألنَّ   ،الً ا أوَّ أمَّ   باطل.  ، فهون ال يف حملٍّ كا  نْ وإ

 .ىلٰ ه يغني عن اهليوفألنَّ  ،ا ثانياً وأمَّ   مكن. ملد إالَّ إمكان جمرَّ 

 .)ن وبني اإلمكان املنفيكاال فرق بني نفي اإلم(ه: قول

االمتن يف  مثله  يلزم  فقلنا:  ثبوتي�   هنَّ إاع،  يكن  مل  يبَق   الو  فرق   مل 

وبنينفي  ني  ب أنْ امتن  االمتناع  يلزمكم  بل  منفي،  العدم    اع  يكون 

 ني عدم منفي.لعدم وب نفي ا بني  فال فرق، وإالَّ موجوداً 

 . )يشءن  ماليشء ال حيصل إالَّ  كمة بأنَّ بدهية العقل حا(قوله: 

بأنَّ  حاكمة  هي  بل  اليشء  قلنا:  من  اليشء  غري    حدوث 

بعض اليشء  صري  ي  نْ أ ء هو  حدوث اليشء من اليش  ، ألنَّ معقول

شيئاً آخ  اً شيئ اليشء  وصريورة  ألنَّ   ر،  معقول،  غري  ذلك    آخر 

إنْ  عٰىل    اليشء  شيئاً حاله  بقي  يرص  مل  وإنْ   فهو  يبَق   آخر،   عىلٰ   مل 

عُ حاله   أنْ الَّ إ  آخر،  دَ جِ ووُ   مَ دِ فقد  من فرسِّ تُ     اليشء  حدوث  وا 

  كون ت نئذٍ يكون حدوثه يف يشء، فحي وأنْ  ث ال بدَّ احلاد اليشء بأنَّ 

ا نَّها ممنوعة. وكيف وقد بيَّ لكنَّ]]  ٦٥[ص  /[  ة،النسبة مفهوم  هذه

 حمال؟ لِّ حة يف امليَّ سمحدوث اجل أنَّ 

إمَّ الال( قوله:   للجسم  كلُّ زم  أو  االكائنيَّ   ا  مبهم  بعض  أو  ت 

 . )معنيَّ 

بيانه: آخر.  قسم  هنا  ث  لكلِّ   أنَّ   قلنا:  حقيقة  يعرض    مّ يشء 

تارةً ل العموم  احلقيقة    رةً تا  والتعيني  خرٰى أُ   صاخلصوو  تلك 

أُ و أهنَّ اإلهبام  جهة  من  وهي  مغاخرٰى،  احلقيقة  تلك  لتلا  ك يرة 

كائنيَّ فالكائنيَّ د،  القيو هي  حيث  من  للوحدة  ة  ة  والكثرة  مغايرة 

فال   والتعيني كلُّ ن  واإلهبام،  تلزمه  اجلسم  كائنيَّ كائنيَّ   قول:  أو  ة  ة 

أو  معيَّ  بل  نة  الكائنيَّ مبهمة،  تلزمه  حياجلسم  من  هي  ة  ة  يَّ ائنكث 

معيَّ و حقيقة  وهلنهي  نوعيَّ ة  وحدة  تلك  ا  يقتيض  فاجلسم  ة، 

 حلقيقة.ا

الذهن، فكيف يكون   يف  يوجد إالَّ قة أمر ال  تلك احلقي( قوله:  

 .)سم؟للج الزماً 

قلنقل ملا  فهم  سوء  هذا  الذهنيَّ   ألنَّ   ا، نا:  الكائنيَّ احلقيقة  هي  ة ة 

امليَّ الكلّ  أو  والكة  الكلّ ائنيَّ بهمة،  ميَّ ة  املبهمة  أو  وبق  ةدقيَّ ة  هي  يد 

ة من حيث هي بل يف الكائنيَّ   م، وليس كالمنا فيها،إلهباة وايَّ الكلّ 

جودة  نة موة املعيَّ الكائنيَّ   ة يف األعيان، ألنَّ ودوهي موج  ة فقطكائنيَّ 

ة مع ة مع قيد، وإذا كانت الكائنيَّ نة كائنيَّ يَّ ة املعاألعيان، والكائنيَّ يف  

مو كانت  القيد  أيضاً الكائنيَّ جودة  ثمّ   ة  بقئنيَّ االك  موجودة،  يد ة 

 يف األعيان، وليس كالمنا فيها.  همة غري موجودةمبة أو يَّ كوهنا كلّ 

ة للجسم وال معلولة ة ليست علَّ كائنيَّ ال(قوله:    ]]٦٦ص  [[/

 .)انهاجلسم ع فوجب جواز خلوِّ ، رشطاً  له وال

علَّ  جسم  هو  حيث  من  اجلسم  الكائنيَّ قلنا:  حة  من  هي  ة  يث 

ة  لعلَّ اا معلولة، وإهنَّ   حيث  سم من ة، فتلك احلقيقة الزمة للجيَّ كائن

تنفكُّ  وأمَّ   ال  دور.  وال  املعلول،  الكعن  املعيَّ ائنيَّ ا  فاجلوات  هر  نة 

 غري حمتاج إٰىل يشء منها، فال دور. 

 . )؟ثةة حادالكائنيَّ  إنَّ  :قلتم  مَ ـلِ (: قوله

لصحَّ  ألنَّ قلنا:  عدمها،  حيِّ ة  يف  حصوله  وجب  لو  لكان  ه  ز 

ر و ألمضها، أ و ملعروا، أ رضها أو لعة،  ا لنفس اجلسميَّ لوجوب إمَّ ا

  عارض وال معروض.ال

غ(قوله:   أنْ التقسيم  جلواز  منحرص،  ا   ري  ذلك  لوجوب  يثبت 

 .)ةال لعلَّ 

 ذاز، وإز صفة لذلك احليِّ يف احليِّ قلنا: وجوب حصول اجلوهر  

احليِّ  يف  اجلسم  حصول  يكن  مستقال� مل  فكي  ز  يكون بنفسه  ف 

 ؟ هبنفس جوب املحتاج إليه مستقال� الو

كان(  وله:ق  بعلَّ معلَّ حكم    كلُّ   لو  عّليَّ الً  لكانت  العلَّ ة  ة  لعلَّ ة  ة 

 . )وتسلسل

 لة بذاهتا، فال تسلسل. ة معلَّ علَّ ة ال: عّليَّ قلنا

 . )لذاته اً وجوب معلَّالً لكان ممكنو كان الل (قوله: 

ه بل هو يف بوجود  قلٍّ كونه غري مست  عنيتم بكونه ممكناً   قلنا: إنْ 

ومعقوليَّ  فلغريلتبع    تهوجوده  إنَّ   مَ لِ ،  ليس ال  قلتم:  وجوب 

يش العقل  رصيح  بل  بأنَّ كذلك؟  تابع    هد  حكم  يف الوجوب 

وإنْ والتصوُّ الثبوت   للغري.  أمراً   ر  به    ]] ٦٧[[ص  /  آخر،  عنيتم 

 فاذكروه. 

 .)ته؟يكون الوجوب جلسميَّ  ال  مَ ـلِ (قوله: 

ة يقتيض اشرتاك  اك العلَّ رتك، واشرتاجلسمية أمر مش  قلنا: ألنَّ 

 ز.يف ذلك احليِّ  جساماأل حصول كلِّ  جيب كانفكم، احل
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 . )كة أمر مشرتاجلسميَّ   م أنَّ سلِّ نُ   ال(قوله: 

املختلقلنا:   واختالف  املتامثالث  متاثل  يف  إمَّ املرجع  إٰىل  فات  ا 

إٰىل احل أو  ة، ، ومها حاكامن بتساوي األجسام يف اجلسميَّ سِّ العقل 

  نَّ د بأيشه  عقللوا ت،  ة االمتداد يف اجلهااجلسميَّ   املعقول من  ألنَّ 

  كلَّ   ، فألنَّ ا يف احلسِّ ألجسام. وأمَّ غري خمتلف يف أفراد القدر  هذا ا

يت اجلسميَّ   ساويانجسمني  عدا  ففيام  الصفات،  من  يلتبس  نَّ إة  ه 

حتَّ  باآلخر  يظأحدمها  كان    بأنَّ   نَّ ٰى  ولو  اآلخر،  هو  أحدمها 

 ملا حصل هذا االلتباس. ة حاصالً ميَّ االختالف يف اجلس

 ظر.م نلكالاهذا  ويف

أمراً اجلسميَّ   كانت  لو(قوله:   يف  لتوقَّ   مشرتكاً   ة  دخوله  ف 

ع  اخلارجي  انضامم الوجود  وتوقَّ املشخِ   ٰىل  إليه،  انضامم  ص  ف 

 .)خوله يف الوجوده عٰىل دص إلياملشخِ 

أمراً ام يلزم لو جعلنا التشخُّ ا إنَّ هذقلنا:   عٰىل    اً زائد  وجودياً   ص 

احلقيقة،تل نقإذا  ف]]  ٦٨/[[ص    ك  بل بذ  لمل  عبارك  جعلناه  ة  ل 

ق قِّ ه ليس غريه، اندفع اإلشكال. والذي ُحي أنَّ قيد عدمي وهو  عن  

أنْ شخُّ الت  أنَّ  يمكن  ال  أمراً   ص  كه  أنَّ   اثبوتي�   يكون  كان  ذلك لو 

تشخُّ   لكان قد حقَّ ويص آخر  له  ونحن  تقدَّ تسلسل.  فيام  هذا  م  قنا 

 ص.شخُّ يف باب الت

امل(:  قوله بني  أكثالتفاوت  من  ثلني  الذات  اوت  لتفا ر  بني 

ة يف صاف الذات باملقدوريَّ وجود اتِّ   َل قِ ، وإذا عُ يف حالتنياحدة  الو

ن أحد يكو   ز أنْ ال جيو  مَ خرٰى، فلِ صافها يف حالة أُ اع اتِّ حالة وامتن

 .)دون اآلخر؟ املثلني يقتيض حكامً 

إنَّ  اإلشكال  هذا  جع قلنا:  لو  يلزم  احلقيق ام  لصحَّ لنا  مقتضية  ة ة 

وال تقتيض   تقتيض تارةً ا  إهنَّ   احلقيقة، ثمّ   تلك   هي   ث من حي ة  املقدوريَّ 

ن أُ  بل  كذلك،  نقول  ال  ونحن  الذات خرٰى،  احلدوث   قول:  برشط 

  كم.احل الرشط فال جرم يزول    دَ قِ بقاء فُ ة، ويف زمان ال تقتيض املقدوريَّ 

أنْ  لصحَّ   والتحقيق  املقتيض  املقدوريَّ نقول:  إة  هو  نَّ ة  ام 

 ء.تضاق ق هلا باالتعلُّ ال  ذاتلء، واللبقاوهو أمر مغاير حلدوث، ا

اكهام يف  الباقي مثل احلادث، ثّم مل يلزم من متاثلهام اشرت(قوله:  

 . )ةة املقدوريَّ صحَّ 

إنَّ  يلزم قلنا:  ذكرنذلك    ام  ألنَّ ملا  املقدورصحَّ   اه،  ليست    ةيَّ ة 

أنَّ بل بالذات برشط احلدوث  ، لة بالذات وحدهامعلَّ    كثرياً   . عٰىل 

النا إىلٰ من  ذهبوا  احس  املاق الب]]  ٦٩[ص  /[  ياج ت  إٰىل ي  مكن 

 م.السبب كام حيتاج احلادث، بل هذا أوٰىل، ملا تقدَّ 

املعنيَّ (قوله:   إنَّ املمكن  املؤثِّ   إٰىل  حيتاج  املعنيَّ ام  إلمكانه، ر   

مش إٰىل رتواإلمكان  اجلميع  حاجة  عدم  مع  املمكنات  مجيع  بني  ك 

 .)هينر بعملؤثِّ ذلك ا

أنَّ سلِّ قلنا: ال نُ  حتياجه إٰىل ذلك  ة العلَّ   ن املعنيَّ ملمكن ااإمك  م 

علَّ املؤثِّ  هو  بل  بعينه،  إىلٰ ر  الحتياجه  املة  مطلق  إنَّ ؤثِّ   ثّم  ذلك   ر، 

املعنيَّ املؤثِّ  علَّ ر  لذات  املة  ذلك  لوجود  املخصوصة  وإمكان  نيَّ عه   ،

قت ق اإلمكان حتقَّ قَّ رم متٰى حتر مطلق، فال جاملعلول حموج إٰىل مؤثِّ 

ة  ام جاء من خصوصيَّ ة فإنَّ  العلَّ تعنيُّ ا  مَّ وأ ة املطلقة.  علَّ ال  ة إىلٰ احلاج

املؤثِّ  ا ذات  وتلك  غريخلصوصيَّ ر،  سائر  ة  وبني  بينه  مشرتكة   

 رات.املؤثِّ 

أنْ ال  مَ ـلِ (  قوله: جيوز  تعنيُّ     اليكون  املعنيَّ شخ   رشطاً ص     

 .)؟انعاً يكون م ريه غة، وتعنيُّ لصدور احلكم عن العلَّ 

إنَّ  هذا  املتعنيِّ لتعنيُّ   خمالفاً   عنيِّ مت   كلِّ نيُّ تعكان  لو    يتمُّ ام  قلنا:    

أمَّ  إذا تساوت التعيُّ اآلخر،  اهتا اندفع اإلشكال. ماهيَّ   ات يف متامنا 

 ل فيها.تأمُّ ة جيب الوهنا أبحاث دقيق

من عوارض   يكون ذلك الوجوب شيئاً    جيوز أنْ ال  مَ ـلِ (قوله:  

 .)ة؟ميَّ اجلس

إنْ   نَّ أل  قلنا: العارض  يكن    ذلك  احلصول يف   يكن  مل  الزماً مل 

نسبته الزماً ]]  ٧٠/[[ص    املعنيَّ   زيِّ احل وإنْ احلاصل   كان الزماً   ، 

 ة أو لالزم آخر، ويتسلسل.ا للجسميَّ إمَّ  كان لزومه

 . )ة؟جلسميَّ ا يكون ملعروض ال جيوز أنْ   مَ ـلِ (ه: قول

 . لٍّ حم ة يفل اجلسميَّ ا امتناع حلونَّقلنا: بيَّ 

  يف اجلهة تبعاً  حلِّ امل ل ذلك كون حصوي ال جيوز أنْ   مَ ـلِ (  قوله:

 .)ة فيها؟ول اجلسميَّ حلص

ألنَّ  يكونقلنا:  املحّل   ه  اجلس  حمتاجاً   ذلك  كانت  ميَّ إٰىل  فلو  ة، 

إٰىل  لِّ تاجة إليه، الحتياج احلاكانت حم ة فيه لوجه آخرة حالَّ اجلسميَّ 

 ، فيدور. املحلِّ 

 نها.م اجلواب عواملعارضات تقدَّ 

 .)ين؟جسام م والكون ليشء غري جسال ي  مَ ـلِ ( قوله:

إٰىل مجيع األجسام متساوية، فلم يكن بأنْ   أنَّ   قلنا: ثبت  نسبته 

ب حصول  األجسامجيب  حيِّ   عض  يف  معنيَّ ألجله  أنْ ز  من  أوٰىل    

 ي فيه.ول الباق جيب حص

اآلخر جاز يف املثلني عٰىل    ح القادر أحدَ رجِّ يُ   نْ إذا جاز أ (قوله:  

 .)بوجَ امل
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الفرققلن ف  ا:  قاالرضو  نَّ إظاهر،  املرش  بأنَّ ية  ضرة  ف  اجلائع 

وُ عىلٰ  إذا  املوت جلوعه  ف  عَ ِض   يبتدنَّ إعنده رغيف  نب  بأكل جا  ئه 

ترجُّ   معنيَّ  اقتٰىض  يشء  غري  غمن  عٰىل  اجلانب  ذلك  من ح  ريه 

أضاء   الرساج إذا  نَّ قاضية بأ  ورة أيضاً رضجلوانب املساوية له. والا

ف  بقدر  جانباً  جيب  نَّ إذراع  ا  أنْ ه  اجلانب  من    ذلك بآلخر  ييضء 

فرَّ الق وإذا  الدر.  عدم  قت  وبتقدير  القياس.  امتنع  بينهام  رضورة 

منه    َل قِ ب إذا عُ املوجَ   نَّ إصل، فحا]]  ٧١[ص  /[  الفرق فاملقصود

يُ  أنَّ ل يف القعقَ ما  احليِّ   علالقادر جي  ادر فكام  ُخي   زاجلسم يف  رجه ثّم 

فليُ عن أيضاً عقَ ه  املوذ  ل  من  التقدير يكون خرب، وجَ لك  وج  هبذا 

 .ز ممكناً حليِّ عن اسم اجل

امل  حقيقة الع  لة بحقيقته، ثّم إنَّ ة وجود اليشء معلَّ صحَّ (ه:  قول

ص أثر  ة يف بعض األوقات دون البعض، فقد ختصَّ الصحَّ اقتضت  

 .)باملوَج 

بنا هذا  أنَّ   ءً قلنا:  والصحَّ   عٰىل  وجودي،  أمر  مرَّ ة  ملا  . ليس 

يمكوألنَّ  ال  جعل  ه  معلوالتالصحَّ ن  من  قبل    نَّ إفة،  قاحلقي  ة 

يكاحلدوث   حتَّ مل  وثبوت  وعني  ذات  للحادث  ُجي ن  علَّ عَ ٰى    ةً ل 

 ة.ة ذهنيَّ ضيَّ مور فرك أُ ليشء، بل ذل

  قلتم: إنَّ   مَ زه، فلِ حيِّ   خروجه عن  اجلوهر يصحُّ   أنَّ   ثبت(قوله:  

تُ  أو تنتقل إىلٰ   م؟ فجاز أنْ دَ عالكائنية  أو ال    ر آخ   حملٍّ تكون كامنة 

 . )إٰىل حملٍّ 

ن  قلنا: إالَّ ائنيَّ بالكني  عال  حة  ا  احليِّ صول  يف  واملعنٰى  جلسم  ز. 

احليِّ  عن  اجلسم  ملنَّ أ ز  بخروج  يبَق ه  فالكمون    الً حاص    فيه، 

الكائنيَّ  عٰىل  معاينأمَّ حماالن.  ة  واالنتقال  أثبت  من  لل ع  هي  ا 

 سؤال.ه عليه هذا اله يتوجَّ نَّ إ ة فهلذه الكائنيَّ  موجبة

 . )؟مالقديقلتم باستحالة عدم   مَ ـلِ (: قوله

 جب أو مستند إليه. ا واه إمَّ ا: ألنَّ قلن

ته  صحَّ امل وحدوث هذا ينتقض بزوال امتناع وجود الع(قوله: 

 .)اتيهامحلصول لذحكامن واجبا ا ]] ٧٢/[[ص  امهنَّ أ مع 

 ن ال خارجيان.اع وصفان ذهنياالمتنواة قلنا: الصحَّ 

ي  مَ ـلِ (قوله:   وتكون ممكناً   كونال  للعدم  قبوله  بمعنٰى   ،  

 . )؟أوىلٰ  ةديَّ والوج 

 بطالنه. مقدَّ قلنا: ت

والعدم عٰىل السواء  أنَّ   ثبت(قوله:   الوجود  فلِ قبول  تم: قل  مَ ، 

 . )له من سبب؟ ه ال بدَّ إنَّ 

ألنَّ  بأنَّ بدهية    قلنا:  شاهدة  نسبة إ  قةاحلقي  العقل  كانت  ذا 

فا العدم،  كنسبة  إليها  ال نَّ إلوجود  عٰىل  ح  يرتجَّ   ه  النسبتني  إحدٰى 

 ح.ملرجِّ  ٰى إالَّ خراألُ 

فعلَّ   حلدوثا(قوله:   احلاجة،  الباين    نَّ إة  عن  يستغني  البناء 

 . )حال بقائه

، مواضعها  حتاج إٰىل الباين ليس هو استقرار أجزائه يفقلنا: امل

األجزاء تلك  انتقال  موضعن  م  بل  إٰىل  فأمَّ   موضع  ا  آخر، 

  الً ها حاتعاٰىل فياهللا  التي خيلقها  فلألكوان    استقرارها يف مواضعها

أنَّ بعد   أو  تلك  فيها    حال،  يف  واالستمرار  البقاء  تقتيض  قوٰى 

 املرمي.األحياز. وكذا احلجر 

املؤثِّ (له:  قو إٰىل  األثر  احتاج  بقالو  حال  خير  فال  إمَّ ئه  أنْ لو   ا 

ه  ر فيملؤثِّ ا يكون تأثري ا أنْ كان فإمَّ  ال، فإنْ فيه تأثري أو  ريكون للمؤثِّ 

 .)د آخرل أو وجوهو الوجود األوَّ 

ر هل املؤثِّ   أنَّ   )ر هل له فيه تأثري؟املؤثِّ (:  لكمعنيتم بقو  إنْ   لنا:ق 

 عنيتم أنَّ   ديد؟ فليس األمر كذلك. وإنْ ج]]  ٧٣[[ص  /  فيه تأثري

له  ثِّ املؤ أنَّ ر  بمعنٰى  تأثري،  وُ األ  فيه  الذي  استمرَّ   دَ جِ ثر  ألجل    عنه 

 كذلك. ألمراستمراره، فا

أ   مَ ، فلِ رثِّ من مؤ  ه ال بدَّ منا أنَّ سلَّ ( ه:  قول ر  ن املؤثِّ يكو   نْ ال جيوز 

 .)؟باً موَج 

املوجَ   قلنا: ألنَّ  إمَّ ذلك  من أو مستند    ا واجبب  ويلزم  إليه، 

 م.لك القديامتناع زواله امتناع زوال ذ

 . )بلقادر جاز يف املوجَ ألثر عن ا ا  فجاز ختلُّ  إنْ (قوله: 

 رق. الف قلنا: قد مرَّ 

 .)؟اً ادرق ر  ثِّ يكون املؤ ال جيوز أنْ   مَ ـلِ (قوله: 

به    ر االقتدار عٰىل الباقي، والعلممن أنفسنا تعذُّ نجد    اقلنا: ألنَّ 

 رضوري. 

مناٍف الع(قوله:   السابق  والفاعليَّ   دم  الفعل  فكلوجود  يف ة، 

 . )هلام؟ رشطاً يكون  

إنَّ  تامقلنا:  فلِ   قتحقَّ   املقارنة،  جي  مَ برشط  أنْ ال  ا  وز  ملنايف يكون 

جزء    كلَّ   ، كام أنَّ مرِّ ملستء اب اليشلوجو  املقارنة بعدمه رشطاً   عند

علَّ  أجزاء احلركة  معدَّ من  مع   ة حلدوث اجلزء اآلخر الذية  يتلوه 

 األجزاء، فكذا هنا.  امتناع اجتامع

املؤثِّ إ  املحتاج(  قوله:]]  ٧٤[[ص  / أو  مَّ إر  ٰىل  الوجود  ا 

 . )ة بالعدماملسبوقيَّ 
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 لك.ا سيحدث، والباقي ليس كذرشط كونه ممَّ قلنا: الوجود ب

الوال(  له:وق  ممكن  فباقي  يُ جود  فال  السبب،  إٰىل  ط شَرت يحتاج 

 .)احلدوث يف احلاجة

نزاع يف  قلنا: ال تتوقَّ   أنَّ   ل  ف عٰىل احلدوث بمطلق احلاجة ال 

القا  احلاجة والتعلُّ إٰىل  قيد احلدوث، وهذ  به  قدر  إٰىل  املحتاج  ا هو 

 ري.، وهو رضوالقدر هو الدعوٰى 

 . )دار ةً لَّ لو كان احلدوث ع(قوله: 

ا  حلدوث، بل اإلمكان برشط كون املمكن ممَّ ة النا: ليس العلَّ ق 

بمعنٰى   ال  حادثاً   الرشط  أنَّ سيحدث  حتَّ كونه  الدور  ،  يلزم  ال  ٰى 

 ة.لرشطيَّ ألجل ا

إٰىل    ك جعلت اآلن املحتاجم، ألنَّ دَّ تقا  : هذا مناقض ملال يقال

جيب  املؤثِّ  أنَّ دثاً يكون حا  أنْ ر  ذلك  قبل  وقد ذكرت  ال،    ف قَّ تتو  ه 

 ر عٰىل احلدوث.ملؤثِّ ٰىل احاجة اليشء إ

أوَّ ألنَّ  إ  أنَّ   الً ا نقول: الذي ذكرناه  املؤثِّ احلاجة  املوجَ ٰىل  ب ال  ر 

احلدتتوقَّ  عٰىل  وذكرف  اآلوث،  أنَّ نا  تتوقَّ   إىلٰ   احلاجة  ن  ف  القادر 

 فزال التناقض.عٰىل احلدوث، 

بداية؟    إنَّ   قلتم:  مَ ـلِ ( قوله:   احلوادث  مات  لعداوسبق  لتلك 

 .)رةة حدوثها يف األوقات املقدَّ صحَّ ل]] ٧٥/[[ص  معارض

 ق له يف اخلارج. ني ال حتقُّ ة أمر ذهقلنا: الصحَّ 

 . )نةحالة معيَّ ل كون األزم اخليال وقع لتوهُّ (قوله: 

إىلٰ   ال قلنا:   الدليل  تقرير  ذكرمتوه، ألنَّ حاجة يف  ما  واحد    كلَّ    

لك  من ت  واحد  رنا كلَّ قدَّ لو  فله،    ل حلوادث مسبوق بعدم ال أوَّ من ا

شيئاً  كلُّ   موجودًا   العدمات  ق   لكان  األشياء  تلك  من  ،  ديامً واحد 

بدَّ وتل ال  القدماء  الوجفرَ تُ   وأنْ   ك  متقارنة  حيِّ ض  يف  وإالَّ ود    زها 

يقدح يف كوب   ان بعضهالك البعض، وهو  قدماء، وإذا كانت  عد  هنا 

متتلك   الاألشياء  بأرسها  حصوهلا  فعند  يوج قارنة  من يش  د     ء 

مور احلاصلة عند ذلك املقارن املفروض هو  د األُ أح  احلوادث، ألنَّ 

صل وجود هذا احلادث معه لكان وجود  ادث، فلو ح عدم هذا احل 

أ هعدمه، و   اليشء مع  متٰى نَّ و حمال. فثبت  أنَّ ف  ا  حادث    لكلِّ   رضنا 

 بالعدم.  ها مسبوقًا كلِّ ه لزم كون ل ل عليه ال أوَّ  سابقاً  ماً عد 

 .)رةدَّ باألوقات املقارض مع اهذ(: قوله

املقدَّ  األوقات  أُ قلنا:  ليست  يكون  وجوديَّ   موراً رة  فال    مثاالً ة 

ب األسئلة  جواظهر  لألتنا. وإذا ظهر جواب األسئلة عٰىل األوَّ ملس

 ٰىل الثاين.ع

ه ألنَّ وع احلوادث غري حاصل بالفاعل،  جمم(له عٰىل الثالث:  قو

 .)ب احلصول عند حصول آحادهواج

أ قلن  ]]٧٦[[ص  / به  تعنون  كلِّ ه  نَّ ا:  عند  احلصول    واجب 

آح جمموع  حصول  عند  أو  آحاده،  من  واألوَّ واحد  فاسد، اده.  ل 

كلِّ   نَّ إف حصول  عند  جتب  ال  آحادها.  حد  وا  العرشة  والثاين  من 

احلوادث    ألنَّ ،  فاسد إالَّ جمموع  االليس  عٰىل  آحاده  مجلة   جتامع. 

دعي التغاير، يست ريهغحصول قول بتعليل حصول اليشء عند وال

 انتفٰى التغاير بطل التعليل. فإذا 

إٰىل هذه    كان حمتاجاً امَّ ـجموع لمنا حصول التغاير، لكن املسلَّ 

 هو أيضاً ن  يكو  ري وجب أنْ ها عن الباوجوديف    رةاألشياء املتأخِّ 

 عنه. راً متأخِّ 

دة والنقصان [يستدعي يشء بالزياوصف ال(قوله عٰىل الرابع:  

ذ ال وجود  م)ء]يشلك  أنَّ ،  قطُّ الزماأجزاء    ع  بمجموعها  ال    ن 

األوقات. من  يشء  يف  ب  توجد  اعرتفتم  للفإذا  زيادة  احتامله 

فكيف   إثباته،  حاولتم  عندما  منمنوالنقصان  هب  عتم  ام  وصفه 

  خرٰى، وهي أنْ هنا طريقة أُ    أنَّ ثبات تناهيه؟ وعىلٰ إ  عندما حاولنا

  يشء وبقي ذلك  اضيةامل دورات دورة من ال ه حصل يف كلِّ نَّ أر قدِّ نُ 

ع ء إٰىل اآلن، كام يقوله الفالسفة يف النفوس الناطقة، فمجمواليش

ا والنقصالنفوس  للزيادة  حمتملة  اليوم  هذا  يف  فتكون احلاصلة    ن 

تناهيمتناهي من  ويلزم  ا  ها ة  الدورات  وحيصل  تناهي  ملاضية، 

 املقصود.

للص  ال(:  قوله املايضحَّ بداية  والزمان  املاضية  املة  والدَّ ق   ر 

 . )املستقبل ة يفهناية للصحَّ 

بيَّ  قد  أنَّ نَّقلنا:  وجوديَّ الصحَّ   ا  ليست  وة  الزمانة،  ر املقدَّ   كذا 

يمكن  والصحَّ  فال  املستقبلة،  بالزوصة  ملا    يادةفها  والنقصان، 

أنَّ م  ذكرت ال  من  يتَّ   موجوداً ]]  ٧٧/[[ص    يكون  ما  صف  ال 

الوجب االوصف  تضعيف  يف  القول  وكذا    ال   اً رارمأللف  ودي. 

هلا،   حاصالً   نَّ إفهناية  ليس  التضعيف  هو    ذلك  بل  اخلارج،  يف 

 اعتباري ذهني.

  بارة تعاٰىل ع  اهللام باليشء مع العلم به، قلنا: ليس علم ا العلأمَّ و

التعلُّ  هذه  قائب  ،قاتعن  صفة  عن  تلك  ل  هلا  تعرض  به  مة 

ي هد بل  قات فليس هلا يف اخلارج وجوتلك التعلُّ ا  قات، وأمَّ التعلُّ 

 افات. ب النسب واإلضن بام

معلومات  وأمَّ  بني  التفاوت  يف ومقدوراتهاهللا  ا  هناك  فليس   ،  
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أُ املعلوما أعداد  أنَّ ة موديَّ ر وج َخ ت أعداد ويف املقدورات  حد أ   ع 

 يلزم اإلشكال، بل املعنٰى بقولنا: ٰى ر حتَّ خاملجموعني أقّل من اآل

إه ال تنأنَّ   )ت اهللا تعاىلٰ ية ملقدوراال هنا( منه     ويصحُّ إالَّ   حدٍّ   ىلٰ تهي 

اهللا  مقدورات  تناهي  عدم  يف  القول  فحاصل  ذلك.  بعد  اإلجياد 

دوامت موجديَّ صحَّ   عاٰىل  أنَّ ة  ال  أ  ته،  لة حمتمودة  موج  عداداً هناك 

 للزيادة والنقصان.

خلوِّ   لو( :  لهقو استحالة  من  كونه    لزم  احلوادث  عن  اجلسم 

 . )رضاً ه عنرض كوعن الع  هاستحالة خلوِّ  من لزم حادثاً 

الفر بينقلنا:  ألنَّ ق  ظاهر،  وامتنع    هام  تالزما  إذا  الشيئني 

أحدمها   مدَّ ]]  ٧٨/[[ص    عنانفصال  كانت  وجود  اآلخر  ة 

د أحدمها وجو  ةود اآلخر، فإذا كانت مدَّ ة وجدَّ ا مساوية مل أحدمه

التالزم كون    ال يلزم منة اآلخر كذلك، ولكن  متناهية كانت مدَّ 

ته لآلخر، فظهر  هيَّ ه ومايف حقيقت  وياً مسا  منيزملتالواحد من ا  كلِّ 

 الفرق.

مور  وادث األُ أردتم باحل  يقال: إنْ   وهنا سؤال مشكل وهو أنْ 

منعالشخصيَّ  الصغرٰى ة  صدق  ق هنَّ أل  نا  األشخاصا  عن  ختلو   ،د 

نُ أر  وإنْ  فال  أنَّ سلِّ دتم نوعها  واحلاصل  حدوثه.    ينفكُّ   الذي ال  م 

وذل اجل احلوادث  نوع  هو  عنه  قديسم  ومك  إنَّ احلو،  هيادث   ام 

 عنها. صية واألجسام تنفكُّ الشخ

أنْ  ِق   واجلواب  يدَ نقول:  النوع  قِ م  شخص،  دَ ستلزم  م 

  ن شخص، لكن كلَّ ع  افك� ج منالنوع يف اخلار فاالستحالة وجود  

حاد من و  ثشخص  يشء  فال  بقديم  األشخاص  من  يشء  ال 

 النوع بقديم.

املق  أفضل  اعت(قني:  حقِّ ال  ايمد علالدليل الذي  ور من جلمهه 

إٰىل إقامة حجَّ مني  املتكلِّ  ة عٰىل دعوٰى واحدة يف هذه املسألة حيتاج 

ل أوَّ   ال  ناع وجود حوادثاألربع املذكورة وهي امتن الدعاوي  م

فنوهل املايض،  جانب  يف  ما   الً أوَّ د  را  أذكر  ثّم  وعليه،  فيه  قيل  ما 

 أقول:عندي فيه، ف

كان    امَّ ـه ل: إنَّ اضيةامل  وادثائل قالوا يف وجوب تناهي احل األو

 .حادثاً  كان الكلُّ  واحد منها حادثاً  كلُّ 

اد، حلكم عٰىل اآلحام خيالف اربَّ   الكلِّ حكم    بأنَّ عليه    َض واعُرتِ 

إليها الزيادة والنقصان، فتكون   قرَّ احلوادث املاضية تتط  :ّم قالواث

بمع وعورض  اهللامتناهية.  ف  لومات  ومقدوراته،    وىلٰ ألُ ا  نَّ إ تعاٰىل 

 تناهيهام. عدم  من الثانية معكثر أ 

املحصِّ  قال  أُ ثّم  إذا  املاضية  احلوادث  منهم:  تارذَ ِخ لون   ةً ت 

مبتدئة   يض وتارةً يف املا  اهبةً ذ  مثالً ]]  ٧٩ص  /[[  مبتدئة من اآلن

م ذاهبةً ه  ثلمن  املاضية  السنة  من  الوقت  وأطبقت   ذا  املايض    يف 

ا يف  ومه  ان واحداً بدءامل  لجيع  نْ م بأخرٰى يف التوهُّ ٰىل األُ إحدامها ع

إٰىل املايض متطابقان ن وجود   كا، استحال تساوهيام، وإالَّ الذهاب 

الز  وادثاحل يف  االواقعة  بني  الذي  وبنيمان  السنة  آلن  املاضية  

واحد زائدةً وا،  اً وعدمها  املاضية  السنة  من  املبتدئة  كون   ستحال 

امل  اآلن، ألنَّ   ملبتدئة من عٰىل ا   ون زائداً  يك ال نيتساويما نقص من 

 واحد منهام.  كلِّ عىلٰ 

ملايض  يف جانب ا  تكون املبتدئة من السنة املاضية  فإذن جيب أنْ 

ائه   بانتهيمكن إالَّ   انب، وملذلك اجل  دئة من اآلن يفأنقص من املبت

يه والزائد عل،  انتهاء املبتدئة من اآلن، ويكون األنقص متناهياً   بلق 

 . متناهياً  لكلُّ ون افيك ،هياً يكون متنا بمقدار متناهٍ 

،   يف الوهمهذا التطبيق ال يقع إالَّ   عرتض اخلصم عليهم بأنَّ وا

رتسم اهي ال يري املتنطابقني فيه، وغبرشط ارتسام املت  نوذلك يكو 

عن   ، فضالً ام ال حيصالن يف الوجود معاً هنَّ أ   البنيِّ   يف الوهم. ومن

 بينهام يف الوجود. م التطبيق توهُّ 

هذا ميالدل  فإذن  ما  وقوفل  حصول  حي  عٰىل  يف ال  ال  صل 

يف وال  وأيضاً ]]  ٨٠/[[ص    الوهم  والنقصان    الزيادة  الوجود. 

يُ إنَّ  ا فرَ ام  املتناهي  ض يف  الطلطرف  الذي  ال يف  النزاع يف  رف  وقع 

 . )ر فيه. هذا حاصل كالمهم يف هذا املوضعغري مؤثِّ  هوهيه، فتنا

عٰىل   ابقاً نه سبكو  موصوفحادث    كلَّ   وأنا أقول: إنَّ ( ثّم قال:  

اعترب  الحقاً   وبكونه  بعده  ما فإذا  خمتلفان،  واالعتباران  قبله  نا  بام 

املبتدئة    احلوادث تارةً املاضية  اآلن  كلُّ   من  حيث  نها م  واحدٍ   من 

بعينه الحق، كانت السوابق واللواحق    هومن حيث    سابق وتارةً 

مب  املتباينتان حي  تطابقتنياالعتبار  وال  الوجود،  تيف تاج  يف  هام  طابق 

أكثر من اللواحق  م تطبإٰىل توهُّ  يق. ومع ذلك جيب كون السوابق 

يف املايض،    للواحق متناهيةزاع فيه. فإذن ا ذي وقع الن يف اجلانب ال

ان انقلوجوب  قبل  السوا قطاعها  عليها   بقطاع  الزائدة  والسوابق 

متناهٍ  أيض  بمقدار  ولاً متناهية  حوادث  تبنيَّ   امَّ ـ.  وجود  امتناع  ال   

املايضهلا  ل  أوَّ  جانب  ممَّ بنيَّ ، وتيف  مرَّ   هلا   ا  حوادث  امتناع وجود 

ما ال ختلو   امتناع وجود زيل، فقد تبنيَّ وهو سكون أ ل ينتهي إليه أوَّ 

 امتناع وجود اجلسم يف األزل. ه  منوتبنيَّ ها يف األزل، جسام عناأل

تمَّ  قد  الدل  فإذن  اعُرتِ سقو  يل معهذا  ما  ويت  َض ط   مُّ به عليه. 
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حدوث  الدللك  ذب عٰىل  خيلو  العامليل  ال  وهو  اجلمهور،  بطريقة   

 .)عن نظر

أنْ واملعتم]]  ٨١[[ص  / حا  نقول:  د  أكوان    عىٰ فاملدَّ   ،دثة هنا 

إمَّ دَ ِق  أنْ مه:  و يكو  ا  املجموع  بالرضن  باطل  املجموع    رة، ألنَّ وهو 

حلادث بالرضورة حادث.  ر عن اأخِّ واملت  ، ر عن آحاده احلادثة متأخِّ 

.  ا فرضناه حادثًا لرضورة، ألنَّ طل باواحد وهو با  كلُّ   كون ي  ا أنْ وإمَّ 

ي إالَّ ، و ل أيضاً منها وهو حما   أو يكون واحداً  فال    كن ذلك حادثاً  مل 

  مسبوقاً   ونذا خلف. وال يكحلوادث، هجمموع ا   يكون بعض آحاد

تُ  فال  عنده  احلوادث  فتنقطع  بال وَص بغريه  ملا  هناية، والَّ ف  ال نوعها 

 عن شخص.  امنفك� جد يف اخلارج   يو ع ال و الن م من أنَّ تقدَّ 

 :الوجه الثاين: يف احلدوث 

ا  كانت  لو  نقول:  أزلأن  لكانيَّ ألجسام  إمَّ ة  األزل  يف  ا ت 

ساكنةمتحرِّ  أو  والتايلكة  بقسم،  فاملقدَّ   باطل،  بيان    مثله.م  يه 

د أكثر من زمان   مكان واحيف  اكان مستقر�   اجلسم إنْ   ة: أنَّ الرشطيَّ 

ال فهو  ك  يستقرّ مل    وإنْ   ساكن،واحد  متكذلك  لكنَّكاً حرِّ ان  ال  ،  ه 

 ه: لوجو ،يف األزل كاً يكون متحرِّ  جيوز أنْ 

ماهيَّ األوَّ ]]  ٨٢[[ص  / يفل:  اجلسم  حصول  احلركة:  ز  حيِّ   ة 

آخر، فامهيَّ   أنْ   عدب املسبوقيَّ كان يف  بالغري، واألزليَّ تها تستدعي  ة  ة 

 غري، واجلمع بينهام حمال. ة بالسبوقيَّ متقتيض الالَّ 

احلركاو  كلُّ   :لثاينا من  حمدَ احد  موجِ ت  إٰىل  مفتقر  فهو  د، ث 

كلُّ   وكلُّ  مفتق  ما كان  منه  ا  راً واحد  كلُّ د كملوجِ إٰىل  مفتقراً ان  إٰىل    ه 

عل لفاعل خمتار فهو  ف  د خمتار، وكلُّ ركات موجِ احل  لِّ كد، فلاملوجِ 

 ل، وهو املطلوب. ات أوَّ احلرك كلِّ ل، فلمن أوَّ  له ث ال بدَّ حمدَ 

يفح  نْ إالث:  الث حركة  صل  األزل  مل   بغريها    ما  مسبوقة  تكن 

أوَّ  وإنْ وكانت  احلركات.  ا  ل  يف  حيصل  مألمل  يشء  كازل  نت  نها 

 حادثة. 

قدي  حركة مسبوقة  الرابع: كلُّ  وليس معها حركة وال  بعدم  م 

 ل.ي السابق واملسبوق، فللمجموع أوَّ اوتس

،  ة دوركت الشمس ثالثنيل دورة حترَّ ك زححترَّ   اماخلامس: كلَّ 

 عدد دورات الشمس. من دورات زحل أقّل عدد ف

 عٰىل التناهي. السادس: التطبيق دالٌّ 

لالس]]  ٨٣ص  [[/ متناهيةابع:  املاضية غري  كانت األدوار   و 

اليوم موقوفاً لكان وجو ان  د  له قضعٰىل  ما ال هناية  وانقضاء ما    ،اء 

 ٰىل املحال حمال. واملوقوف عال هناية له حمال، 

 وه:فلوج يكون ساكناً  نْ وز أجي ه الا أنَّ وأمَّ 

أو    ،حلركةعليها ا  تصحَّ   ا أنْ ل: لو كانت ساكنة فإمَّ الوجه األوَّ 

ألنَّ واألوَّ ال.   حمال،  احلركة  صحَّ   ل  تتوقَّ علية  صحَّ ها  عٰىل  ة  ف 

احلر أنَّ   كةوجود  سبق  وقد  نفسها،  األزل   يف  يف  احلركة  وجود 

 احلركة عليها. ه ال تصحُّ ، فثبت أنَّ حمال

ة،  ال يزول البتَّ   ة وجب أنْ هيَّ للام  كان الزماً   إنْ   تناعالمافذلك  

فيام ال يزال، هذا خلف.   مٰىل األجساة عاحلرك  ال تصحَّ   فوجب أنْ 

يك  وإنْ  لومل  من  املان  وتكون  هيَّ ازم  زواله  أمكن  عليه  احلة  ركة 

 ، وقد أبطلناه. جائزةً 

الثاين السالوجه  ثب :  أمر  كان  كون  فلو  يأيت،  ما  عٰىل  ذلك ويت 

قدسكو لا  لذاته فظاهر، وإنْ   كان واجباً   إنْ   هألنَّ اله،  امتنع زو  يامً ن 

  م دَ وِق   للدور والتسلسل  موجب دفعاً ب  إٰىل واجاستند    كان ممكناً 

امل لفعل  نختار،  ألّنا  باطل،  التايل  يف  شاكن  السكون  عدم  هد 

 ن.  هذيإالَّ  وال جسم ت معاً اات والعنرصيَّ الفلكيَّ 

عٰىل    كة صحَّ  بعضها احلرعىلٰ   صحَّ   فإذا  األجسام متامثلة،  وألنَّ 

 اجلميع.

سائط،  من البب  سيط أو مركَّ ا باجلسم إمَّ   وألنَّ ]]  ٨٤[[ص  /

له غري  مقولة  نَّ إبسيط ف  وكلُّ  ه إذا القٰى بأحد ألنَّ واجبة،    الوضع 

ك  ام يمكن ذلعٰىل طرفه اآلخر تلك املالقاة، وإنَّ   صحَّ   ية جسامً رفط

فصحَّ  عباحلركة،  احلركة  البسركَّ امل  كذاوليه.  ت  من  فب  ه  نَّ إائط 

كلِّ   يصحُّ  ال  عٰىل  والقديم  ذلك،  منها  عدمواحد  يمكن  ه،   

 ليس بقديم.  السكونف

أنَّ : كالوجه الثالث ، رية تستدعي املسبوقية بالغة احلركماهيَّ   ام 

ألنَّ  بالغري،  املسبوقية  يستدعي  السكون  عبار كذا  احلصوه  عن  ل ة 

كان ال يكون يف املل حصول اجلسم  أوَّ   نَّ إل، فز األوَّ الثاين يف احليِّ 

ة السكون  فامهيَّ   .سكوناً   ذٍ ي حينئمِّ ُس   ثانياً   فإذا لبث فيه آناً   ،سكوناً 

الثاين ل  احلصو  يف املكان، ألنَّ   لاألوَّ   ة باحلصولسبوقيَّ تستدعي امل

األوَّ  باحلصول  واألزليَّ مسبوق  املسل،  تنايف  بالغبوقيَّ ة  ري، ة 

 فالسكون ليس بأزيل. 

. وهذا الدليل قريب من اأزلي�   يكون  يمتنع أنْ سم  اجل  ت أنَّ فثب

 ل.األوَّ 

الدع  :قيل  فإنْ  متهذه  أوَّ ناقضة، ألنَّ وٰى  ال  العامل، ل إلمكاه  ن 

ق وإالَّ  لكان  إمَّ   واجباً بله  ممتنعاً   ا  ممكناً ا  ثمّ   أو  باطل،  نقلب  وهو   ،

رضوري  ألنَّ  للممكن  الاإلمكان  فيكون  ممتنع  ،  كان  قد  عامل 
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يكون    فجاز أنْ   ،اف بهصتِّ  صار واجب اال ن ثمّ مكاف باإلصااالتِّ 

اال  ممتنع  بالوجوتِّ العامل  اصاف  ثّم  بوجوتَّ د  نفي  صف  فيلزم  به، 

 انع.الص

إلمكان ا  نتقال من االمتناع إىلٰ و جاز اال ه لوألنَّ ]]  ٨٥[[ص  /

ن إلمكان  وإذا مل تكين،  جلاز يف رشيك الباري، واجلمع بني الضدَّ 

 هلذا. ناقضاً ه يف األزل متتناعبام القولالعامل بداية كان 

ايت  السبق الذ  ريدعدم وأُ ة بالملسبوقيَّ احلدوث با  ِرسَ فُ   إنْ   وأيضاً 

يقت بالعلَّ ا  ضِ مل  والسبق  واملكحلدوث  والرشة  هنا،  ان،  منفي  ف 

ِق قتوبالزمان ي أوَّ   مه، ألنَّ دَ يض  له  يكن  مل  إذا  السبق  وكذلك  ان ل 

ه لُّ فهو قديم فمح ل،أوَّ   نللزما ق الزمان مل يكن يقتيض حتقُّ مفهومه 

فمحلُّ و قديم  احلركة  اجلهو  وهو  قديمها  فتفسم  احلدوث  ،  سري 

 وهو تناقض. جب العدم، يو

َ فُ   وإنْ  و  أ   ةيَّ ريد السبق بالعلّ أُ   إنْ عاٰىل، فة بوجوده تباملسبوقيَّ   رسِّ

 مه.دَ يقتيض ِق م، واملكان منفي والزمان بالطبع أو بالرشف فمسلَّ 

  كاً ا متحرِّ إمَّ   لكان  لو كان قديامً سم  اجل  م أنَّ سلِّ منا، لكن ال نُ سلَّ 

سا ألنَّ كناً أو  اجلسمذل  ،  حصول  فرع  و  يف  ك  ماملكان،  نفي،  هو 

وجود يف املعدوم، وهو حصول امللزم    كان معدوماً   املكان إنْ   ألنَّ 

وإنْ الحم موجوداً   .  أنْ   كان  إنْ   لزم  مكان  له  جسامً   يكون    كان 

الصحَّ  صحَّ ة  ولو  ويتسلسل،  عليه  حوجملفا  حلركة   اصل، ألنَّ ود 

أجستل وهك  احلركة  فتقبل  من  ام  االنتقال  مكان، ي  إٰىل  مكان 

 األجسام، وإنْ  ن ليس بجسم خلروجه عن كلِّ ألجسام مكاا فلكلِّ 

يُ   نَّ أل  ، إليه مل يكن مكاناً   راً يكن مشا  مل ك عنه تحرَّ املكان هو الذي 

 ة.وإليه فإليه إشار

أنَّ سلِّ ، لكن ال نُ مناسلَّ   وإنْ   ات بغري هنايةحرك  ايفنة تليَّ األز  م 

ن جزء  بة مة احلركة مركَّ كون ماهيَّ   منها. وألنَّ   نافت حركة حركة

امل  سابق أفرادها  دوامها يف ضمن  ينايف  الحق  إٰىل تعاقبة  وجزء  ال 

 ة. بكوهنا أزليَّ نٰى ل، وهو املعأوَّ 

نُ ]]  ٨٦[[ص  / أنَّ سلِّ وال  للمخاملجمو  م  فعل  ألنَّ ع    تار، 

يتخلَّ املوَج  قد  انف عب  أ ا لفوات  إمَّ   ألثره  مانعرشط  ، و حلضور 

جيو  مَ فلِ  أنْ ال  املؤثِّ   ز  هذيقال:  وجود  يف  ار  موجب حلوادث  ه 

إالَّ  أنَّ بالذات،  يتقدَّ   كلَّ     ألنْ   مهتقدُّ   محادث  عن    رشط  يصدر 

 املوجبة حادث آخر بعده؟ ة العلَّ 

أنَّ سلَّ  املختار،منا  فعل  جي  ه  ال  ألنَّ لكن  حدوثه،  وجود    ب 

توصحَّ   احلادث فيهاملؤثِّ   أثرية  الأبداً   ممكن  ر  انتقال،  من ستحالة  ه 

إٰىل اإلمكان الذايت  و  االمتناع  ممكناً   إذا كان كلٌّ الذايت،    أزالً   منهام 

تأثري أزالً القادر    كان  األثر  من  ول.  جائزاً   يف  يشء  األزل  يف  يس 

اجلزئيَّ  احل  ،ةاحلركات  القديم  الكلّ بل  األفراد  يَّ ركة  بتعاقب  ة 

ل  ،اجلزئية وملمسبوست  يوهي  بغريها،  يلزقة  أنْ   لكلِّ   م    يكون 

 ل. ة أوَّ ركات اجلزئيَّ احل

ه ما ز ما، فهو ممنوع، ألنَّ يف حيِّ عنيت به    نْ دمات إواجتامع الع

حيِّ  يُ من  منهاإالَّ   ضفرَ ز  واحد  وينتفي  التي    ، يهف    احلركة  لوجود 

 ل.ٰىل أوَّ ركات ال إهي عدمها رضورة تعاقب تلك احل

أنَّ   وإنْ  به  العنيت  يفترتُّ   ه  تلك  ب  بدايات  يف  مالعد  كام  ات 

ببدا اجتامع  من  يلزم  فال  املوجويات الوجودات،  دات معها عض 

 ذور. حم

املبدأ، من  تنقطع  ال  الناقصة  مع    اموإنَّ   واجلملة  اليشء  يكون 

كام  مع غريه لو كانت أفراد الناقص مثل أفراد الزائد،  ال  غريه كهو

إٰىل  يف مرا الواحد  من  إ  اهٰى يتن  ما ال تب األعداد  أطبقنا   حدٰى إذا 

 خرٰى. األُ  اجلملتني عىلٰ 

له   هناية  ال  ما  أمَّ وانقضاء  انقضاء  حمال،  ففيه ا  له  بداية  ال  ما 

 النزاع.

الشيخ و  اعرتضه  أنَّ بسؤال  ما ال    فه عىلٰ توقُّ   اقع وهو  انقضاء 

يُ  له  أمران]]  ٨٧/[[ص    مفهَ هناية  ض  فرَ يُ   أنْ أحدمها:    :منه 

ض  فرَ ، ثّم يُ قاتويف وقت من األ ومنيمعد ناهٰى احلادث وما ال يت

الوقتتوقُّ  ذلك  بعد  احلادث  وجود  م  ف  وجود  يتناهعٰىل  ال  ٰى ا 

شكَّ  وال  أنْ   بعده  والثاين:  استحالته.  يُ   يف  يكون  فرَ ال  وقت  ض 

   إذا يتناهٰى معدومني فيه لكن ال يوجد احلادث إالَّ   الاحلادث وما  

 إنَّ نفس النزاع، فوهو  ه،  لقب قبفراد ال تتناهٰى عٰىل التعات أ دَ جِ وُ 

يتن ال  إنَّ ما  برشطني:اهٰى  وجوده  يستحيل  دفو  ام  أفراده   ،عةجود 

الرشطوالرتتُّ  وباعتبار  بينهام،  الوضعي  أو  العقيل  جاز   لاألوَّ   ب 

إىلٰ ترتُّ  احلوادث  وجود  م  ب  جاز  الثاين  وباعتبار  يتناهٰى،  ال  ا 

 تناهية. نفوس غري م

 ة؟ ساكن تكونال  مَ لِ كة، فا مل تكن متحرِّ هنَّ أ منا سلَّ 

 ل. علَّ ركة عدمي ال يُ اع احلوامتن

يف عليكم  أ  ويرد  العامل  فزالً امتناع  إنْ نَّ إ،  الزماً   ه  ة  للامهيَّ   كان 

 ة العامل.تم بجواز أزليَّ فاعرت مل يكن الزماً  ، وإنْ اع أبداً االمتن استمرَّ 

 .اتي� م كون السكون ثبوسلِّ وال نُ 

نُ سلَّ  ال  لكن  افتقار سلِّ منا،  إىلٰ م  ألؤثِّ امل  ه  احلعلَّ   نَّ ر،  اجة  ة 
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افتقار  ،احلدوث بيان  يمكنكم  املؤ  فال  إٰىل  السكون  إالَّ ثِّ هذا  إذا    ر 

 مة، فدار. ه املقدَّ عٰىل هذ عتم حدوثهكم فرَّ نتم حدوثه، لكنَّبيَّ 

ة،  أزليَّ   قدرته تعاىلٰ   نَّ إا، لكن نمنع امتناع عدم القديم، فمنسلَّ 

اإلوب عُ عد  الستحالمَ دِ جياد  حتصت  اية  عىلٰ ل.  حلاصل   والقدرة 

مفيدة، ألنَّ عإ إجياده غري  ثّم  تعلُّ   دامه  القدرة  كالمنا يف  جياد باإلق 

 .بتداءً ا

بأنَّ وألنَّ  األزل  يف  عامل  تعاٰىل  وُ   العامل  ه  فإذا   زال  دَ جِ معدوم، 

 لعلم األزيل. ا

، وال دوث العاملواجلواب: ال بداية إلمكان ح]]  ٨٨[[ص  /

[منه صحَّ يلزم  كو]  أزة  كاياً لنه  أُ حل،  إذا  بكونه    رشوطاً م  ذَ ِخ ادث 

سبقاً   مسبوقاً  فازماني�   بالعدم  أوَّ نَّ إ،  ال  لصحَّ ه  هذا ة  ل  مع  وجوده 

وإالَّ  فرض  الرشط،  يف  انتهٰى  وُ م  التقدُّ   لو  حيث    آنٍ ب  قبله  دَ جِ إٰىل 

ة   يلزم صحَّ ة الالصحَّ   ه ال بداية هلذه ، وهو حمال. ومع أنَّ اكان أزلي� 

 بالزمان، فكذا هنا.لعدم ق ا ة وسبألزليَّ ا ني بيفللتنا، اكونه أزلي� 

وتقدُّ   موتقدُّ  وجوده،  عٰىل  العامل  البارم  عدم  تعاٰىل  وجود  ي 

 . البعضم بعض أجزاء الزمان عىلٰ كتقدُّ  عليه

أنْ  لنا  السكون هو كون اجلسم    املكان، ألنَّ   فرسِّ نُ   وال حاجة 

املامسَّ عىلٰ   باقياً   لغريه  اً مماسَّ  تلك  واحلركة    ة  سَّ املاملك  تزوال  ة، 

 ل.األوَّ  خرٰى لغري املامسِّ ة أُ اسَّ وحدوث مم

لِ  يقال:  أنْ   مَ ـال  جيوز  الع  ال  جسامً يقال:  كان  األزل  يف    امل 

وا  ،واحداً  باواحلركة  إالَّ فرَ يُ لتفسري الذي ذكرمتوه ال  لسكون    ض 

 عند حصول اجلسمني.

  سامً قر منا صد يستحيل انقسامه، فلامَّ الواح  أنَّ ا  نَّا نقول: بيَّ ألنَّ 

 . أزالً  ا عدم وحدتهمنعل

 .)وع احلركة ال شخصهااألزيل ن (قوله: 

أ  باطل.  هذا  أوَّ مَّ قلنا:  منفك� الً ا  النوع  وجود  فالمتناع  عن    ا، 

بة من  تها بحسب نوعها مركَّ هيَّ احلركة ما  ، فألنَّ انياً ا ثوأمَّ شخص.  

 ٰ تقىضَّ حصأمر  أمر  ومن  فامهيَّ   متعلِّ ل،  باملسبوقيَّ تها  بقة  غري،  الة 

 ام حمال.، واجلمع بينهية لهة منافاألزليَّ  ةيَّ ماهو

أنْ   مَ ـلِ (قوله:   جيوز  املؤثِّ   ال  موجَ يكون  كلُّ   باً ر  سابق    ويكون 

 . )بذلك املوجَ حق عن الَّ ال]] ٨٩/[[ص  لوجود رشطاً 

 إبطاله عند إثبات القادر. يتقلنا: سيأ

 م. ختار، ملا تقدَّ د إٰىل امليستن والقديم ال جيوز أنْ 

ِق تناماا  نَّوقد بيَّ  المتناع    ، جزئي ما قديامً لكان    إالَّ ، وم الكيلِّ دَ ع 

إالَّ حتقُّ  جزئيَّ قه  يف  و  من  اته،  يشء  واجتامع اجلزئيَّ ال  بقديم،  ات 

أوَّ   هنَّ أٰى  العدمات أزيل بمعن ء من احلركات  يش  مل يكن  ل له فإنْ ال 

 ة كذلك فاجلميع حادث.اجلزئيَّ 

تني من  جلملا انأخذ  األنَّ   قطع من املبدأ،ام تنالناقصة إنَّ واجلملة  

 واحد، فيظهر التفاوت يف الطرف اآلخر بالرضورة. ال ٰى املنته

من   أ واملراد  اليوم حتَّ نَّ االنقضاء  يوجد  أُ ه ال  مور غري  ٰى توجد 

وهمتناهية   وتنقيض،  التعاقب  اليوم    ذاعٰىل  وجود  فيكون  حمال، 

 .حماالً 

باطل، الرئيس  ع  فتوقُّ الستحالة    وقول  احلادث  ٰىل  وجود 

عٰىل ما   ، والتسلسل باطل مطلقاً معاً   اهٰى باملعنينييتن  ال  اضاء مانق

 يأيت. 

ما امتنع عٰىل    كلَّ   السكون، ألنَّ ركة وجوب  واملراد بامتناع احل

أنْ  مم  اجلسم  أنْ   ااس� يصري  وجب  آخر  مماس� يب  جلسم  ل،  لألوَّ   اقٰى 

ا هنَّ أل  ثبوتية،  ةقية واملامسَّ الباة  املامسَّ  كان عبارة عن  امَّ ـوالسكون ل

حمسوسة، وال مبرص بعدمي. وألهنَّ يشء    ة  ا نقيض  من املحسوس 

 ع مقولة الوضع. ه من نونَّ ة. وألة العدميَّ مماسَّ الالَّ 

 .)ة العامليلزم يف صحَّ (قوله: 

يصحُّ قلنا فال  معدوم  العامل  الثبوتيَّ   :  بالصفات  احلكم  ة، عليه 

حركة  لل  ه مساوٍ نَّ م، وألا تقدَّ ملثبويت  ]  ]٩٠/[[ص    والسكون هنا

 فالسكون ثبويت. ،ةبوتيَّ ركة ثواحل ،قةحلقي ايف

 .)ة احلاجة احلدوثعلَّ (قوله: 

 م بطالنه.قلنا: تقدَّ 

 ق اإلضايف.لتعلُّ ان، بل امعدَ وقدرة اهللا تعاٰىل وعلمه باقيان ال يُ 

أفض ماهيَّ (قني:  املحقِّ ل  قال  بيان  حتَّ جيب  األزل  يُ ة  ر  تصوَّ ٰى 

ق مع أزللو  (  وله:نٰى  اجلسم  ايفلكان    ي�اكان  متحرِّ إمَّ   ألزل    أو   اً ك ا 

 . )ساكناً 

بعضهم ه  . وفرسَّ ليةمني األزل بنفي األوَّ  بعض املتكلِّ وقد فرسَّ 

مقدَّ  أزمنة  يف  الوجود  غريباستمرار  متناهيرة  املايض.    جانب  يف  ة 

ش أنَّ   كَّ وال  أزليَّ   كلَّ   يف  تكون  ال  احلركات  من  عىلٰ واحدة    أيِّ   ة 

ل ال أوَّ التي  موع احلركات  يف جمم  ال الكام به األزل، إنَّ فرسَّ ري يُ تفس

 ل.ٰىل أوَّ حركة ال إ ة لوجود حركة قبله يمتنع منافاة األزليَّ نَّ إهلا، ف

بأنَّ  احلركةماهيَّ (  واجلواب:  نو  ة  مركَّ بحسب  أمر عها  من  بة 

 ٰ ة ري وماهيَّ بالغ  ةقة باملسبوقيَّ تها متعلِّ وأمر حصل، فإذن ماهيَّ   تقىضَّ

[هلا]األزليَّ  منافية  بمفلي  )ة  باٍق   ألنَّ د،  يس  األُ   النوع  مور  مع 
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  وق النوع مسب  ذلك  ة عٰىل أنَّ مور احلاصلة. وال حجَّ املنقضية واألُ 

وماهيَّ  كالمكم،  يف  يمكبالعدم  احلركة  أنْ ة  بالدوام  َص وتُ   ن  ف 

ال وتبنيَّ مت  وأشخاصها  أنَّ كن،  ذلك  من  أمر  املركَّ     من  ٰ ب    تقىضَّ

نوعها ال  إذن  ، فاعهنو  يرجع إٰىل أشخاصها ال إىلٰ   ر حصلمن أمو

األينايف ويلزمزليَّ   آخر،  ة.  فرسَّ ألنَّ ]]  ٩١/[[ص    يشء  احلركة  ه   

حيِّ باحل يف  حيِّ صول  يف  احلصول  بعد  نفس  ز  هو  فليس  آخر،  ز 

وحا أنْ حلصول  جيب  بل  به    ده،  احلصول معيقرتن  بعدية  نٰى 

و إضايف،  وهو  غرياإلضافيَّ السابق،  ثبوتيَّ ات  ع  أطلق  ة  وقد  نده. 

، فال  تها معدوماً ماهيَّ   كون أحد جزئي  لزمف  ،ةاحلركجود  القول بو

 .يكون القول بوجودها عٰىل اإلطالق صحيحاً 

يف أزليَّ   قوله  امتناع  احلركة:  بيان  إ  احلركات  كلُّ (ة  ٰىل حتتاج 

وقد يلوح من    .  بنفسه، ومل يذكر عليه دليالً نيِّ فغري ب  )د خمتارموجِ 

االعرت  المهك أنَّ عند  عليه  إنَّ اض  قيَّ امه  امل  لتخلُّ بامل  دجِ ود  ف ختار 

م لِّ ُس بة. لكن لو  ة املوجِ ف املعلول عن العلَّ ة عنه وامتناع ختلُّ احلرك

ع أو النوع فلم ا املجموواحد من احلركات. أمَّ  م يف كلِّ لِّ هذا لُس له 

كوهن متخلِّ اميثبت  مؤثِّ   عن  حتَّ فني  االستد رمها  يمكن  الل ٰى 

 .اراً د خمتكون املوجِ  ف عىلٰ تخلُّ بال

، لكن اشرتاط الوجود تنعاً كان مم  عدم وإنْ بال  جودويل الوتعل

ة وجه األرض من ط يف إضاءعدم الغيم رش  بالعدم غري ممتنع، فإنَّ 

 الثوب من الصبغ.انصباغ  الشمس، وعدم الدسومة رشط يف

يف األزل    وقوله  يف  اجلسم  كون  ة صحَّ   إنَّ (:  ساكناً امتناع 

تتوقَّ احل صحَّ ركة  عٰىل  وجف  يفة  احلركة  نفسود  م تقدَّ وقد    ،اه 

إمكان استمرار نوع احلركة     فيام مرَّ قد تبنيَّ   :يقال له  .)تهااستحال

فيف األزل،  وأيضاً   الدليل.  أصل  ي  بطل  ال  احلركة  كون  امتناع 

وال    وال معلوالً   ةً ه ال يكون علَّ ندا، وهو عدمي، والعدمي علذاهت

أيضاً ضافة عدميَّ اإل  ألنَّ   ،مضافاً  ، مرَّ ا  مل،  ماً ال تكون الزف  ،ة عنده 

 ة غري معقول.ة واملعلوليَّ يَّ من غري اعتبار العلّ لزوم ال وهو أنَّ 

  فإنَّ   )،ةة العدميَّ مماسَّ ة نقيض الالَّ سَّ املام(وله:  وق ]]  ٩٢[[ص  /

إضافتانة  امسَّ امل والواملباينة  عنديش  ،  املضاف  من  بثابت، ء  ه 

 باإلضافيات. ريه تفس يصحُّ  ، فالاون ليس إضافي� والسك

أ ك  نْ إسكون  ال(وقوله:   مم  ازلي� ان  مؤثِّ   كناً وكان  إٰىل  ر افتقر 

، لو  االسكون ثبوتي� تسليم كون  بعد    ام يتمُّ إنَّ   ،إٰىل آخره  ...)بموجِ 

 ة. ط آخر قبله ال إٰىل هنايبرش وطاً رشط مرش  امتنع كون كلِّ 

إىلٰ  إنْ   ، ألنَّ ام  تساوي األجسوال حاجة    عىلٰ   دلَّ   صحَّ   الدليل 

سواء كان    لسكونحلركة أو عن اعن اا  ، إمَّ ما ال ينفكُّ امتناع وجود 

ثبت  ذلك واحداً  أو خمتلفة. ولو  أشياء متامثلة  صاف  التِّ ا  امتناع   أو 

 وث ذلك اليشء كيف كان. ليثبت حدليشء ال خيلو عنهام   الً هبام أوَّ 

الإمكان  (له:  قوو العامل  لهأوَّ   وجود  ا  ،ل  يف  ألزل  فامتناعه 

لكن   ن حدوث العاملمكا ة إلي بداه الإنَّ (ه: وجوابه عن )،له مناقض

حمالأزليَّ  احلدوث  فرض  مع  لفظ    )،ته  جواب  يف   )احلدوث(زاد 

ا  تصحَّ ل أنْ له  الصواب  من  وكان  ا  ملغالطة  اإلمكان  لذايت  يقول: 

يتناق وا ال  بالغري  ال  اموإنَّ   ،نضاالمتناع  وجود  أزالً يمتنع  مع    عامل 

 وثه. حدقتيضيا لغري ذلك ممَّ  فاعل خمتار، أو تناده إىلٰ إمكانه، الس

سبق    اب عن الوجه الثاين من املناقضة، وهو أنَّ اجلو  وقوله يف

ع اجلسم  وجوده  عدم  ِق ٰىل  الزمان:  دَ يقتيض  كتقدُّ   إنَّ (م  م  ذلك 

البعض   بعضأجزاء  عٰىل  بوار)  زمان  خصمه،د  ليس  ه  ألنَّ   عند 

]]  ٩٣/[[ص    وغريه  ذاتهزمان لر يلحقان الم والتأخُّ التقدُّ يقول:  

فتقدُّ  البه،  حيتاج  عىلٰ دم  عم  لعدم    إىلٰ   الوجود  فيه،  يقعان  زمان 

للتقدُّ  املقتيض  الزمان  والتأخُّ دخول  مفهوم  يف  وأمَّ ر  بعض  مهام.  ا 

يتقدَّ  الزمان  عىلٰ أجزاء  البعض  م  التقدُّ   لكون  والاآلخر،  ر  خُّ تأم 

 هومهام.داخلني يف مف

جواب   يف  مك  العامل  نَّ أ وقوله  يف  متليس  يكون  فال   كاً حرِّ ان، 

فرضنا  نَّ إف(:  اً ساكن  وال إذا  متامسَّ جوهريا  بالسكون ن  عنينا  ني 

وباحلرك الوجه،  ذلك  عٰىل  زواهلام  بقاءمها  جديد    )،عنهة  تفسري 

جلسم ا   ذلك القول يقتيض أنَّ   نَّ إيده، فللحركة والسكون بام ال يف

ال متحرِّ   الواحد  ساكناً   كاً يكون  وأيضاً وال  حترَّ   اجلسم  أنَّ   .  ك  إذا 

ساكان أجزاؤه  املامسَّ   ائهالبق  ،كنةً ت  وعٰىل  العامل امَّ ـل  أيضًا ة.  كان   

األجسام مجيع  عن  عبارة  ي  ،عنده  أنْ وال  جسم يكو   مكن  معه  ن 

متحرِّ   ،آخر يكون  ساك  كاً فال  متحرِّ   وإنْ   ناً وال  أجزاؤه    كةً كانت 

وحينئكنةً ساو قَ   ذٍ ،  ومن  الدليل.  أصل  فرسَّ بْ يبطل  احلل  ركة   

 ز. حليِّ ون باحلصول يف اوالسك

املك(و يحتَّ   اعدمي�   اً أمر  كان ون  عدميٰى  أمر  يف  اجلسم    ) كون 

 غري ممتنع.

حاال�  املكان  كون  متحيِّ   وأسقط  وكأنَّ يف  أنْ ز،  يمتنع  قال:    ه 

، يكون داخالً  وز أنْ جي ال ه حينئذٍ لعامل، ألنَّ ز غري ايكون ذلك املتحيِّ 

، ن خارجاً يكو  وال جيوز أنْ ن، املتمكّ يف   خالً المتناع كون املكان دا

متحيِّ الع  ارجخ  نَّ أل ال  ويامل  أنْ ز،  املتحيِّ   متنع  ذلك  هو  يكون  ز 

 يكون فيه، وهو يف العامل.  العامل نَّ إالعامل، القتضائه الدور، ف
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أنَّ وجواب]]  ٩٤[[ص  / كا  ه:  لو  يلزم  لفظةالدور   )يف(  نت 

لكنَّب تدلُّ معنٰى واحد،  هاهنا  ز وعٰىل  يِّ  شغل احلالشرتاك عىلٰ با  ها 

 . دور ، فالام باملحلِّ القي

ة احلركة  لصحَّ   ، افتقاره إٰىل مكان  ان جسامً املك    يلزم من كونوال

عد فيلزم  األعليه،  هناية  ألنَّ م  إمَّ   جسام،  منه  إىلٰ الالزم  االنتهاء    ا 

 . ) جسام ال هناية هلاجود أ و   ركة، أوعليه احل  تصحُّ جسم ال

ينا ينايف حراألزل كام  نَّ إوفيه نظر، ف يف وجود  كة شخصه كذا 

، الستحالة استمرار شخص ما ناهىٰ إٰىل ما ال يتركة  ا حهة قبلحرك

  ال يوجد إالَّ الكيلِّ   أنَّ   ا عرفت من ملمنها، فاستحال استمرار الكيلِّ 

 . صاً مشخَّ 

أنَّ   ومنه أ  يظهر  ة بالعدم، ثّم ماهيَّ   قاً بويكون مس  نْ النوع جيب 

النوع تركَّ يَّ احلركة  إذا  أمرينبة  من     اآلخر مل أحدمها سابق عىلٰ   ت 

امل  إنَّ   قال:ي  نْ أ جيز   والالَّ اهيَّ تلك  السابق  مع  باقية  وليس ة  حق، 

ٰ  بها من أمراملرجع يف تركُّ  ب أشخاصها، مر حصل إٰىل تركُّ  وأ تقىضَّ

إنَّ يث نوركة من حة احلبل ماهيَّ  م  ل مع التقدُّ عقَ تُ ام  عها وشخصها 

 . ةً ال دفع يسرياً  حتصل يسرياً ام ة إنَّ ا ماهيَّ ألهنَّ ر، والتأخُّ 

ء بالزمه وهو غري   لليشاإلضايف تفسري  ألمربا  ةاحلركوتفسري  

  قدميه.ي يميش عىلٰ ه الذ اإلنسان بأنَّ فرسَّ مستبعد، كام يُ 

أزلي�  سبق    ونمنع   ، احلوادث   به من كُّ لرت   ، ا وجمموع احلركة ال جيوز 

  رمها. فا عن مؤثِّ وع عٰىل ما عرفت، فقد ختلَّ ب عٰىل أجزائه وكذا الن ركَّ امل 

 ة. يَّ العلّ  ة هييَّ مور اعتبارألُ وط ي رش هام ة إنَّ العدميَّ  والرشوط

بيَّ  قد  احلركة  نوع  األزنَّواستمرار  يف  امتناعه  يبطا  فلم  ل ل، 

 أصل الدليل. 

 ة ملثله. والعدمي علَّ 

تتقدَّ وقد  ]  ]٩٥[[ص  / الغري اإلضم  باإلضايف عٰىل  ايففسري   

 عنٰى التفسري بالعوارض.م

ما   يتناهٰى ووجود  حمال  ال  الرشوط  استحامن  كام  وجو،    د ل 

غريعل وا ل  متناهية،  سبق  إنَّ   ملحال   ملا  احلدوث  فرض  من  يلزم  ام 

 ه، وال مغالطة فيه. ر إٰىل ذاتمن إمكان العامل بالنظ

تقدُّ  امتناع  سبق  بوقد  أجزاءع م  لذاته،  الزمان  ض  بعض   عٰىل 

الإالَّ و ما  يوجد  اختالف    واقتٰىض  اآلنات  من  أجزاء    يتناهٰى 

 ا.ثبوهتمع   ةولويَّ أو عدم األ ة،مان باملاهيَّ الز

ال تبعاً سكون  وتفسري  تفسرياً للمامسَّ   واحلركة  ليس  وعدمها    ة 

هوجديداً  بل  لوازمه  ،  تقدَّ من  ما  عٰىل  ويصحُّ ام  اجلسم   م،  كون 

متحرِّ حالوا التفسري  ساكناً و  كاً د  أنَّ   ،هبذا  معنٰى  لو    عٰىل  اجلسم 

إمَّ ضامَّ  لكان  غريه  مماسَّ عىلٰ   باقياً ا  ه  أو  ا  ،ال  ته  ك  ملتحرِّ وأجزاء 

ا لو كانت ظاهرة خلرجت عن  الباطنة، ألهنَّ وكذا  كة  هرة متحرِّ الظا

للخارجاملامسَّ  يظهة  ومنه  العامل وسكونه.  أنَّ   .ر حركة  قولنا:   عٰىل 

إمَّ لا متعامل  يشريحرِّ ا  ساكن  أو  كلِّ ب  ك  إٰىل  أفراده.   ذلك  من  فرد 

بأنَّ  قاضية  عن   والرضورة  وق   احلركة  وإليه  لإلشاراليشء  ة  بوله 

 .امي� ذلك اليشء عد كون من عيمن

ل  ز موقوف عٰىل حصوقيام العرض باملتحيِّ   والدور ظاهر، ألنَّ 

 ز يف مكانه. املتحيِّ 

ة  يَّ ه كذب الكلّ لزامال، الستمحمستلزم لل  وكون املكان جسامً 

للحركة وتجسم يف مكان وأنَّ   كلَّ   ، وهي أنَّ قةالصاد قابل  ناهي ه 

 ام.األجس

 :دوث احل يانب يف  :لوجه الثالثا]] ٩٦[[ص /

 ث. ث، فالعامل حمدَ ممكن حمدَ  امل ممكن، وكلُّ : العنقول أنْ 

 ، فلوجوه:ا الصغرٰى أمَّ 

األوَّ  إمَّ الوجه  العامل  أنْ ل:  بأفرسَّ يُ   ا  كلُّ نَّ   اهللا   ه  سوٰى  موجود 

نهام،  عبارة عن السامء واألرض وما بي]]  ٩٧/[[ص    هأو أنَّ   ،تعاىلٰ 

ء  وال يشرة بالرضورة،  كثعىلٰ  اشتمله قد نَّ إف  كال التفسريينوعىلٰ 

وإالَّ  كثرة،  بمشتمل عٰىل  الوجود  متشاركةمن واجب  لكانت  يف     

بخصوصيَّ   الوجوب االش  ،اهتاومتباينة  به  غريوما  به   رتاك    ما 

تكون بني    ا أنْ ، فإمَّ غاير لنفسه منها م  دٍ واح  المتياز، فوجوب كلِّ ا

وتعيُّ  مالزمة  وجوبه  فإنْ نه  ال،  مقتالتعنيُّ كان    أو  وب  لوجل  ضياً  

معلك الوجوب  ممكناً   ،والً ان  صريورته  إنَّ   فيكون  عند  يوجد  ام 

فإبعلَّ   واجباً  علَّ ته،  كانت  تلك ذا  وجوب  كان  فلو  واجبة،    ته 

الالتعيُّ   لتلك  الً األشياء معلو تلك  قبل  يُّ تعنات لكانت  واجبة  نات 

 ، فكلُّ للتعنيُّ   جوب مقتضياً كوهنا واجبة، ويتسلسل، أو يكون الو

فهو   اواجب  بذلك    ّني تعملذلك  ليس  واجباً ّني املتعفام  يكون  ال     ،

يتعدَّ  وإنْ فال  الواجب.  بينهام  د  تكن  اجتامعهام  مالزمة ململ  يمكن   

خر فيكون بآ  قةمن تلك األشياء متعلِّ واحد    فكلُّ ة مغايرة،  علَّ  لإالَّ 

فكلُّ ممكناً  فاألُ   ،  ممكن.  منها  اواحد  ال  مور  واجبة، لكثرية  تكون 

 و ممكن.، فهاتهذاجب لعامل ليس بووال

 ته، فهو ممكن.ين: وجود العامل زائد عٰىل ماهيَّ الثا الوجه

جود  شرتاكها يف الور. والكاكهام يف التصوُّ رٰى، فالنفا الصغأمَّ 

 ة، فتغايرا. باملاهيَّ  تباينتهاو
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 ا االشرتاك يف الوجود: مَّ أ 

 ات.صوصيَّ اعتقاد اخل فلبقائه حال زوال]] ٩٨[[ص /

واحد  وألنَّ  ال كذلكله  بفمقا  السلب  النتفاء  بني    واسطة، 

 النقيضني.

ومور واملمكن،  الواجب  إٰىل  التقسيم  التقسيم ولقبوله  د 

 مشرتك. 

 وجود واحد، فلوال حيكم عىلٰ ام  إنَّ بعدم اشرتاكه    احلاكم  وألنَّ 

 وجود.  احلكم بعدم االشرتاك كلَّ  ه مل يعمّ اكاشرت

جود  الو  لشاعر ر الو كرَّ   كه رضوري. وهلذاعلم باشرتاال  وألنَّ 

قوافي مجيع  حكميف  املشرتك.    ه  اللفظ  بخالف  بتكريره،  العقالء 

 .كان زائداً  وإذا كان مشرتكاً 

 .ساً يكون الوجود جن ال يقال: جاز أنْ 

ة مع الذهول  ل املاهيَّ ل تعقُّ حا السته باطل، وإالَّ إنَّ ا نقول:  ألنَّ 

 . كونه جزءاً الوجود ل]] ٩٩/[[ص  عن

 .كناً ون ممفيك ،باً تعاٰىل مركَّ ولكان الباري 

ألنَّ للوجوولكان   آخر،  وجود  مقوِّ   د  يف الفصل  للجنس  م 

 وجوده.

جزء اجلوهر  وهو     املحلِّ تقرت طبيعته إىلٰ اف  وجود إنْ ال  نَّ وأل

مف املحاجلوهر  إٰىل  وإالَّ رضاً ع  فيكون  لِّ فتقر  غني� ،  العرض  كان   ا 

 ممنوعة.  ، وهذه املالزمةائه غني� لكون جز عن املحلِّ 

بامقو  هنَّ وأل ما    اجلنس كذلك، ألنَّ   ء منلتشكيك، وال يشل 

 بدونه، وإالَّ  قهاامتنع حتقُّ  ةاملاهيَّ  ق يف حتقُّ  كان معترباً  به التفاوت إنْ 

جزءاً  يكن  وبتقديمل  صحَّ ،  ير  ال  املته  يف  ألنَّ طلقدح  ة املاهيَّ   وب، 

وجود خارج  ال  أنَّ ز إالَّ به االمتيابة من الوجود وما كانت مركَّ  وإنْ 

 يان اإلمكان. يف ب ياز، وهو كاٍف المته ا ب امَّ ع

نُ وألنَّ  ادرِ ا  وبني  موجود  اجلوهر  بني  تفرقة  جوهرك  ، جلوهر 

ن يشء ه مل يكيعرض لغريبذاته ومل    استقلَّ   زائد، فهو إنْ فالوجود  

جودة  ة ما موال تكون ماهيَّ   ا أنْ ة، فإمَّ ملاهيَّ   عارضاً   ات من الوجود

وجو  ،ةالبتَّ  يكون  عينها.  أو  عاك  وإنْ دها  ف توقَّ   للمحلِّ   ارضاً ن 

ممكناً قُّ حت فيكون  عليه  مؤثِّ   قه  فإنْ فله  ماهيَّ   ر،  نفس  ات  كان 

ل ااملمكنات  ألنَّ زم  إنَّ   لتسلسل،  سبباً اليشء  يكون  كان    ام  لو 

ماهيَّ وداً موج كانت  فلو  سابق  علَّ   ة،  وجود  هلا  كان  لوجودها  ة 

وبتقدير فاصحَّ   ويتسلسل،  حاصل، ألته  إنْ نَّ ملقصود   هناك  كان   ه 

الوجو و  د  بينه  اواسطة  املاهيَّ ملاهيَّ بني  تأثري  يكن  مل  ذلك  ة  يف  ة 

وجو بواسطة  فيكالوجود  آخر،  الاملؤثِّ ون  د  يف  غري  ر  وجود 

وإنْ  ي  موجود،  ذمل  تلك    أنَّ ب  اعرتافاً ]]  ١٠٠/[[ص    كلكن كان 

واملاهيَّ  الوجودات،  من  ليشء  مقتضية  غري  ثبت  امَّ ـلة  ة علَّ   أنَّ  

 خرٰى. ة أُ هلا من علَّ  بدَّ ة فال ملاهيَّ لك اس تفليس نة املاهيَّ  وجود

تر الفالسفة  مشاهري  من  الثالث:  اجلسم  كُّ الوجه  املادَّ ب  ة  من 

وكلُّ وا يفمركَّ   لصورة،  مفتقر  حتقُّ ب  كلِّ قه    جزئيَّ   إٰىل  من    ة واحد 

ممكناً ف ممكن.يكون  فاجلسم  جزئ  كلَّ   وألنَّ   ،  من  ممكن، يَّ واحد  ة 

إال الصورة  املحلِّ فتقار  واهليوىلٰ اهليهو    الذي  ٰىل  الوٰىل،  يمكن     

علَّ  وليست  الصورة،  عن  ألهنَّ انفكاكها  هلا  قابلة،ة  إفنس  ا  ليها  بتها 

مؤثِّ باإل كانت  فلو  نسبمكان،  لكانت  إليهترة  بالوجوب، ها  ا 

نسبت معاً ه  فالواحد  بالوجوب واإلمكان  الواحد  هذا خلف.  إٰىل   ،

ت حمتاجة كان  نهاعها  امتناع خلوِّ   للصورة وثبت  ةً مل تكن علَّ وإذا  

 إٰىل الصورة، فهي ممكنة.  جودهايف و

اهل إٰىل  الصورة حمتاجة  يقال:  املعيوىلٰ ال  ويَّ   إٰىل  نة،  حتتاج  اهليوٰىل 

احتاجت الصورة    أو يقال: اهليوٰىل حينام  ال دور.فمطلق الصورة،  

الصور تلك  إٰىل  حمتاجة  تكون  ال  إىلٰ إليها  بل  سابقة    ة،  صورة 

إٰىل اهليوىلٰ حتتاال    لصورةا  نَّ إها، فعلي ه لوال  نَّ إ يف حدوثها، ف إالَّ ج 

اهلي  حدوث االستعداد التامِّ  رة وحينام تصري دث الصو  مل حتوىلٰ يف 

مستعدَّ  حلاهليوٰىل  تلك ة  متقوِّ   دوث  تكن  مل  تلك  ب  مة الصورة 

 الصورة، بل بصورة سابقة عليها، فاندفع الدور.

أ نَّع: قد بيَّ لوجه الرابا وأنَّ ٰىل  ة عد ة زائالكائنيَّ   نَّ ا   يمتنعه  اجلسم 

املعيَّ   أنْ  األجسام  من  يشء  الكائنيَّ يكون  من  يشء  يلزمه   اتنة 

 ر، ألنَّ ة لآلخحدمها علَّ ة متالزمان ليس أ فاجلسم والكائنيَّ   ،نةاملعيَّ 

للكائنيَّ لَّ اجلسم لو كان ع انفكاك ذلك اجلسم عن تلك ة  ة المتنع 

سبيَّ الكائن وقد  وظاهرة،  بطالنه.  لنيَّ الكائ  أنَّ   ق  ة  علَّ ست  ية 

وإذا الكائنيَّ ثبت    للجسم،  إٰىل  حمتاج  فاجلسم  احتياجاً ذلك  لو   ة 

  ، لذاته  ن ممكناً ما كان كذلك كا  سم، وكلُّ ارتفع اجل  اقدرنا ارتفاعه

مم لذاته،فاجلسم  إليه األ ف]]  ١٠١/[[ص    كن  املحتاجة  عراض 

 كن.أوٰىل باإلمكان، فإذن العامل مم

  [إ]الَّ ده عٰىل عدمه  وجو  حجَّ  يرتاملمكن ال  ا الكربٰى، فألنَّ وأمَّ 

عرض    كلَّ   م أنَّ ، ملا تقدَّ جباً يكون مو  ر يمتنع أنْ ر، وذلك املؤثِّ ملؤثِّ 

  لِّ ك  د إىلٰ بة املوجب املجرَّ آخر، ونسثبوته يف    ه يصحُّ نَّ إثبوته ف  يصحُّ 

بأنْ  يكن  فلم  واحدة،  األجسام  خيتصَّ   األجسام  بقبول   بعض 

أوىلٰ   بعض منه  الباق الصفات  من  فإ  كلُّ   أنْ   امَّ ي،  صفات  ال  جيتمع 
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كلِّ املتضادَّ  يف  خي  ة  أو  األجسام،  من  كلُّ واحد  عن  منواحد    لو  ها 

أنَّ كلِّ  فثبت  حمال.  بموجاملؤثِّ   ها، وهو  ليس  خمر  فهو  وكلُّ ب    تار، 

 ث. ث، فالعامل حمدَ ه حمدَ نَّ إر فتافعل لفاعل خم

م  كلَّ   وألنَّ  إٰىل  ممكن  بالرضواملؤثِّ فتقر  وكلُّ ر   ىلٰ إفتقر  م  رة، 

حمدَ ؤثِّ امل أنْ   ألنَّ ث،  ر  يمتنع  إليه  بقائه ال  افتقاره  متناع يكون حال 

تقدير   مه، وعٰىل كلِّ دَ ِق  ا حال حدوثه أو حالمَّ جود، فهو إملوإجياد ا

 ب حدوثه. جي

نُ   فإنْ  ال  أنَّ سلِّ قيل:  أنْ   م  وجاز  ممكن،  وجوب    العامل  يكون 

وص الكثاسلبي�   فاً الوجود  واألشياء  أنْ ،  جيوز  قيد  يف    ترشك  رية 

دامها عنهام  تني بسيطتني ارشكتا يف سلب ما عاهيَّ م  لَّ ك  نَّ إسلبي، ف

اوه قد  األشنا  قيشرتكت  يف  الكثرية  الوجوب  ياء  هو  سلبي  د 

 .ائقها، فال يلزم الرتكيببتامم حقوختتلف 

باقي   اه لو كان وجودي� ام قلنا: الوجوب سلبي، ألنَّ وإنَّ    لشارك 

ال  لفهاوخا  لوجودا]]  ١٠٢[[ص  /  املوجودات يف حقيقته  تي  يف 

ملا  هي مغاير  االشرتاك  به  وما  االمتياز،    الوجوب،  فوجود  به 

 إنْ   اقتضاء حقيقته لذلك الوجودمغاير حلقيقته، فوب الوجود  وج

فيكون وجود واجب الوجود أوٰىل    ،كان الوجوب ممكناً   ممكناً كان  

ألنَّ  إنَّ باإلمكان،  واه  هو  الوجوب،ام  هبذا  الوجو  جب  ب  وهذا 

أمكن زواله خرج الواجب عن كونه  وإذا  ه ممكن،  ألنَّ اله  زو  نيمك

واجباً واج فيكون  الوجود  ،  الوجوب  وإنْ ممكن  خلف.  هذا    د، 

 يتسلسل.ب زائد وكان للوجوب وجو كان واجباً 

كان  وألنَّ  لو  أنْ مَّ إف  بتاً ثا ه  حمال    ا  وهو  احلقيقة،  نفس  يكون 

عٰىل  إلمكان   واملحمول  محله  ملوضوالذات  ومغاير   نَّ ألعه. 

معلوج الواجب  وحوب  وألنَّ وم  معلومة.  غري  وصف  قيقته  ه 

يُ إ ال  عند  إالَّ   ل عقَ ضايف  إ  أمر  والذنسبة  آخر،  إضافيَّ ٰىل  غري  ة،  ات 

 ة بنفسها. مستقلَّ   مل تكنوإالَّ 

أنَّ  يظهر  جزءاً وهبذا  ليس  يف   ه  أظهر  هو  بل  الذات،  من 

أل متأخِّ اإلضايف  نَّ االستحالة،  ال  عن  والذات  ر  عمتأخِّ ذات  ن ر 

، ال� يكون مستق  أنْ   لعقَ م باإلضايف ال يُ املتقوِّ   ألنَّ ئها، فيدور. وجز

يُ فالذات   مستقلَّ ل  عقَ ال  خلف.كوهنا  هذا  ب  مركَّ   كلَّ   وألنَّ   ة، 

 ممكن.

 لكان صفة عارضة هلا فاحتاج الَّ وإعن الذات،    وليس خارجاً 

فيكون ممكناً  تبعإنَّ   ، واملمكنإليها،  جيب  فلوجوب سب  اً ام    لزم يبه، 

  فقبل كلِّ   ،لوجوب معروضه  لذاته واجباً   كناً يكون الواجب مم  أنْ 

للذات   وجوب آخر  إٰىل    وجوب  النهاوله  وألنَّ غري  املمتنع   ية. 

أنَّ  عليه  واجب  يصدق  امل  أنْ ه  فالوجوب  يوجد،  عٰىل حمال  ول 

ثبوتي� الالَّ  كان  لو  موصو  اوجود  املعدوم    بالوصف   فاً لكان 

 ال. الوجودي، وهو حم

وقول    نَّ بأ  َض اعُرتِ  عٰىل  االوجوب  والوجود  جوب  لعدم 

خطباالشرتاك   وهو  ألنَّ اللفظي،  واح  أ،  ذلك    وألنَّ   .دمفهومه 

إضافته  ]]  ١٠٣[[ص  /  لوجوب الذي نضيفه إٰىل الوجود يمكنناا

 إٰىل العدم.

ثبوتي� لَّ س الوجوب  كون  أ امنا  فجاز  اشرتاكه،  نمنع  لكن    نْ ، 

امل واج  فهوم من كون كلٍّ يكون  من كون ل  اً ايرغم  باً منهام    لمفهوم 

 .ر واجباً اآلخ

 ب. رتاك الوجوة اشوجود بعينها أدلَّ ة اشرتاك اللَّ ال يقال: أد

 ا نقول: تلك الوجوه ضعيفة. ألنَّ 

كو   اشرتاكهامنا  سلَّ  نمنع  لكن  الوجوب،  ثبوتيَّ اهلويَّ ن  يف  ة  ة 

هو  من األشياء ليس واحد  كلَّ  ة، ومعناها أنَّ تكون عدميَّ  فجاز أنْ 

أل وجوديَّ كان  لو  اهنَّ اآلخر،  لكانت  شخصة  كلِّ يَّ ت    شخص   ة 

لشخصيَّ  الشخصيَّ مساوية  حقيقة  مطلق  يف  اآلخر  بدَّ وة،  ة  ا  هل  ال 

الشخصيَّ  تلك  كوهنا  يف  عنها  امتيازها  كلِّ صيَّ شخ  نَّ إفة،  من   ة 

لشخ مغايرة  للشخصيَّ صيَّ شخص  فتكون  اآلخر  شخصيَّ ة  ة ة 

 خرٰى، ويتسلسل. أُ 

الش  وألنَّ  وجخصيَّ تلك  كانت  لو  ا وديَّ ة  لكان  إهنضاممة  ٰىل ا 

يفاملاهيَّ  اخلارالوجو  ة  املاهيَّ د  دخول  بعد  فجي  الوجود،  يف  لو  ة 

دخول  توقَّ  تلك  ة  املاهيَّ ف  انضامم  عٰىل  اخلارجي  الوجود  يف 

 ار.إليها د ةالشخصيَّ 

التعوألنَّ  كان  لو  زائداً نيُّ ه  توقَّ     الذات  كلِّ عٰىل  اختصاص   ف 

به عىلٰ  متيُّ ذات  الذوات  زها    بعضاملوقوف عىلٰ عن سائر  وهو ا،  ه 

 دور.

ال ول والتعنيُّ   باً مركَّ واحد  كان  الذات  وكلٌّ من  من  من  ،  هام 

وت  -  آخرين متناهية،  اجر�   لمَّ وه  -  نهعيُّ هو  غري  أعداد  فالواحد   ،

كثرة ففيها واحد   كلُّ   وأيضاً   .إذ الواحد ال يكون عدداً   هو حمال،و

 .واحداً ]] ١٠٤/[[ص  الواحد، فليس نيُّ لكن ذلك الواحد له تع

 لوجوه:  ،الواحدواجب زم يف الب اللرتكُّ ا اذثّم ه

الثالثاألوَّ  زوجاً   ة فرداً ل: كون  لذات  واألربعة  ولزم  واجب  ه، 

 الرتكيب املذكور.
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الرتكيب هذا  تعدُّ ام  إنَّ   قيل:  من  لذا لزم  الواجب  وليس   ،تهد 

ملزوماهتا يف    لذاهتا عن  اللوازم واجبة يمتنع انفكاكها  د، ألنَّ بجيِّ 

األمرن للوجاواجب  و  ،فس  واحدذاتود  يف كتشارفي  ،ه  ان 

التكثري ويلزم  الذايت،  أنَّ الوجوب  الوجه  بل  ف  ،  ة  رديَّ وجوب 

وزوجيَّ الثال حمتثة  وهي  ال  وكيف  لذاهتا،  األربعة  إىلٰ ة    اجة 

 املوضوعات؟ 

الواجب لغريه يف مسمَّ الوجود لذاته يُ ب  الثاين: واج ٰى  شارك 

 نه. بتعيُّ ، ويباينه الوجوب

أنَّ الثالث يشا:  ساه  ائرك  الووجملر  يف  ويبجوودات  يف  د  اينها 

 ها. نتعيُّ 

 .ه معاً لوجوب جزئي ب قد يكون واجباً كَّ ثّم املر

أنَّ سلَّ  ثبوتيَّ اهلويَّ   منا  التكة  نمنع  ذ ة، لكن  واحد    ات كلِّ ثري يف 

 اء الواجبة. شيمن تلك األ

يإهنَّ (قوله:   وهو  الوجوب  يف  متشاركة  الذا  يف  ات، دخل 

متشار ذايت  فتكون  يف  ثبالتي  ماهتا  بمقوِّ ة  نيومتباكة  ة،  وتيَّ هي 

ب به  والبدهية شاهدة  وما  به االشرتاك  ما  فالتغاير بني  تقع  االمتياز 

 .)منهام الكثرة يف ذات كلٍّ 

واحد من تلك    ك وقوع الكثرة يف ذات كلِّ قتٰىض ذل ا  قلنا: إنِ 

الواجب يف  الكثرة  وقوع  اقتٰىض  ،  واحداً   َض رِ فُ   وإنْ   األشياء 

مكن يف  ن املالواجب ع  ]]١٠٥[ص  /[  زياامتاك الوجود والشرت

ع ذاته  قدَّ خصوصية  ما  سواء  ٰىل  الزم  فالرتكيب  فرض  مناه، 

 .أو كثرياً   واحداً  الواجب

فلِ سلَّ  إ  مَ منا،  كلِّ الكث  نَّ قلتم:  ذات  يف  ت  واحدٍ   رة    لك من 

حمال؟ كلِّ   األشياء  مالزمة،    وبني  اجلزءين  من  يكون واحد  فال 

تابعاً أ  املضافكت  حدمها  مة،  والبنوَّ ة  بوَّ ألُ ا، كنيالزم  وإالَّ عيَّ وال  مل  ة   

 بالذات، فال تكون إضافات. ذبا معاً يك

التبعيَّ سلَّ  أنْ منا  فجاز  تابعاً   ة،  االشرتاك  به  ما  به   ملا  يكون 

 تياز.االم

 معارض بأمرين: اع كون الوجوب تابعاً تنوما ذكرمتوه من ام

ة  ابعتضافة اإل، واافي� ن كون الوجوب إضم ما مرَّ  ل:األمر األوَّ 

 ريها. لغ

ا بالذالثايناألمر  الوجوب  يف :  بالغري  الوجوب  يشارك  ت 

إليهامالنقس  ،أصل الوجوب فذلك    ،امه  التقسيم مشرتك،  ومورد 

إنْ  مستقال� كا  املشرتك  متقوِّ   ن  بالغري  واملتقوِّ والوجوب  به  م م 

أنْ   باملستقلِّ  جيب  مستق  بنفسه  بالغبنفس  ال� يكون  فالوجوب  ري ه، 

بالغرين  كوفي  الغري  عن  غنيٌّ  هذا  اً وجوب  الوجوب   بالذات، 

بجيِّ  وليس  وإنْ خلف،  مس   كان  د.  غري  ه  بنفس  تقلٍّ املشرتك 

ال يكون    ن مستقال�  ال يكوم بامم به واملتقوِّ والوجوب بالذات متقوِّ 

بالذات  مستقال�   ضاً أيهو   فالوجوب  األوٰىل،  بطريق  غري    بنفسه 

 ه. غريل بعاً تا ون حكامً بنفسه، بل يك مستقلٍّ 

أنَّ لَّ س تابعاً   لوجوبا  منا  يكون  أنْ للتعنيُّ   ال  فجاز  يكون    ، 

 له.  تابعاً التعنيُّ 

حتقُّ جي(قوله:   التعنيُّ ب  ذلك  كلِّ ق  يف  حتقَّ     فموضع  يه  ق 

 . )ر عن األثرب، المتناع انفكاك املؤثِّ الوجو

 القاعدة.  ض عٰىل هذهل النقوقلنا: قد سبق يف الدليل األوَّ 

م لِّ س، فال نُ العامل عٰىل إمكان  لثاينا   هجا الووأمَّ ]  ]١٠٦[[ص  /

 ته. وجود العامل زائد عٰىل ماهيَّ  أنَّ 

 .)يف وجودها ة ونشكُّ اهيَّ نعقل امل(: قوله

 ين آخرين:مرة. وبأيف زيادة الكائنيَّ   ذكرناهقلنا: ينتقض بام

األوَّ  أنْ النقض  يمكننا  ماهيَّ   ل:  انعقل  اة  مع  يف    لشكِّ لوجود 

 .وجود ويتسلسل وجودلل  نوفيك  األعيان،يفحصوله 

ته ر ماهيَّ ق الوجود يف األعيان بعد تصوُّ يف حتقُّ   الشكُّ :  يقال ال  

وهو يقتيض  ة امهيَّ ثبوته لل يف ثبوت وجود آخر له، بل يف اليس شك� 

 ملطلوب.ا املغايرة، وهو

يُ   وأيضاً  ال  وحده  بدَّ   ة،باملعلوميَّ   لعقَ الوجود  ال    وأنْ   بل 

ه ال يمكن وحدوجود له، فال  جوداً ود ولوجا يكون ما  الً أوَّ ر تصوَّ يُ 

 ة. اهيَّ يه بذلك املوجود، بل املحكوم علاحلكم عليه بالوجود والالَّ 

األوَّ ألنَّ  نقول:  ألنَّ ا  ضعيف،  اليش  ل:  إنَّ حصول  لليشء  ام  ء 

بع ما ملد  يكون  فالوجود  نفسه،  أوَّ يتحصَّ   حصوله يف  يكن مل    الً ل 

كالغريه،    حاصالً  الوجود  حصو  بني  الفرقظهر  ن كذلك  وإذا  ل 

ن تصوُّ وفسه  يف  بعد  ونحن  لغريه،  حصوله  ماهيَّ بني  الوجود  ر  ة 

ال حص  شكُّ يمكننا  ماهيَّ يف  نفس  كان  لو  إذ  نفسه،  يف   ةوله 

حتصُّ الو]]  ١٠٧ [[ص/ نفس  هي  اجود  يف  وكون أللها  عيان، 

أُ ات ماهيَّ املاهيَّ    ن كون الوجود يكو  ، فحينئذٍ لمور ممتنعة التبدُّ ات 

أ ااألعييف    اصالً ح كلُّ   لزوالاعن    ممتنعاً   مراً ن  فيكون  هو  هو    ملا 

 ا ذكرمتوه. ل مبطِ و يُ لذاته، وه واحد من الوجودين واجباً 

تكون   ا أنْ للسواد إمَّ  جود الذيالو ، ألنَّ والثاين: ضعيف أيضاً 

ة اهيَّ املتلك    ألنَّ لزام،  ة السواد، فيستقيم اإل ته ممتازة عن ماهيَّ يَّ اهم



 اجلوهر ) ١٣٤/ ( اجليم حرف   ........................................................................................................... ٣٥٠

حمصَّ كا  إنْ  اخللة  نت  وج  كان  ارجيف  وود  للوجود  يتسلسل، آخر 

حمصَّ   وإنْ  معدوماً مل تكن  املوجود  فيكلة كان وجود  املوجود ،    ون 

وإنْ معدومًا  ممتازاً   .  السواد  وجود  يكن  ماهيَّ   مل  ماهيَّ يف  عن  ة ته 

أنَّ   انالسواد ك يناقض  السواد نفس السواد، وهو  الوجود    وجود 

 ئد.زا

ن  ذهول ع  مع ال عاىلٰ  تقة اهللا نعقل حقي  أنْ ا  الثاين: يمكنن   النقض

 عٰىل حقيقته، وهو باطل عندكم.  ده، فيكون وجوده زائدًا وجو 

كة يف ات مشرتاملاهيَّ (الثاين عٰىل زيادة الوجود:  يف الوجه    قوله

 ممنوع.  )وجودال

 . )اتل اعتقاد اخلصوصيَّ عند تبدُّ  د الوجود باٍق قااعت(قوله: 

 لك االعتقادذ  نَّ إة فماهيَّ ذا اعتقدنا  ا إفإنَّ ة،  اهيَّ ض باملينتققلنا:  

ي تبدُّ تبدَّ ال  عند  جوهراً ل  كوهنا  اعتقاد  عرضاً   ل  كون  أو  فيكون   ،

وصفاً ماهيَّ ة  املاهيَّ  م  زائداً   ة  وتكون  حقيقتها  بني  ف  شرتكاً عٰىل  يه 

 ل لوجهني: اطات، وهو باملاهيَّ 

ماهيَّ األوَّ  متحقِّ ل:  النظر  قة عند فرضة اليشء  مجيع  عن    قطع 

ة ال تبقٰى املاهيَّ   أنْ   ه لزم ة صفة لماهيَّ   ةاهيَّ ون امل، فلو كان كصفاهتا

حمال، وهو  الصفة،  تلك  زوال  فرض  الصفات  حتقُّ   ألنَّ   عند  ق 

حتقُّ متوقِّ  عٰىل  فلو  ف  املوصوف،  ق حتقُّ ]]  ١٠٨[[ص  /  فتوقَّ ق 

 ق يشء من الصفات دار.عٰىل حتقُّ ف املوصو

لف ائد خمه فذلك الزا علي  زائداً   مراً أ   ة لو كانماهيَّ الثاين: كونه  

املاهيَّ لسائ بر  املخصوصةحقيقتات  ماهيَّ   ومشاركاً   ، ه  كونه  يف  ة  هلا 

املاهيَّ  فمن  ذ ات،  كون  ماهيَّ يكون  الزائد  زائداً لك  أيضاً   ة  ، عليه 

 لسل. ويتس

 إنَّ : (النقض، لكن نقول: قولكمن  منا سالمة ما ذكرمتوه مسلَّ 

وجود ال  اعتقاد  يتبدَّ موجود  تبدُّ ل    اعتقاعند  اخلصوصيَّ ل    ات د 

وجود اجلوهر أو العرض نفس دتم بأر  إنْ   )ةلعرضيَّ ة واهريَّ وكاجل

جوهراً  عر  كونه  العرض  كون  نفس  فمعلوضاً أو  أنَّ ،  هذا   م 

م  يتعن  ة. وإنْ ة أو العرضيَّ هريَّ قاد اجلول اعتل عند تبدُّ االعتقاد يتبدَّ 

أمراً   ته كانعرضيَّ ته ووهريَّ عٰىل ج   زائداً   بوجود اجلوهر والعرض 

والدليل  ته، يَّ عٰىل جوهر داً زائ  وهرود اجلعٰىل كون وج ادليلكم مبني� 

 .ة املطلوب يكون باطالً ته عٰىل صحَّ الذي يبتني صحَّ 

يف   الوجود:  قوله  اشرتاك  بيان  يف  الثاين  مقابل إنَّ (الوجه  ه 

 . )والسلب واحد ،للسلب

إنْ ناقل ا  :  بالسلب  للثبوت  عنيتم  كلِّ حتقُّ   أنَّ ملقابل  ة اهيَّ م  ق 

ال  يقا تلكحتقُّ بل  اللك  ، فصحيحة  املاهيَّ   ق  كون  ن  منه   يلزم 

وإنْ هيَّ املا املطلق.  الثبوت  يف  متشاركة  أنَّ   ات  به  ثب  عنيتم    وتاً هنا 

كلِّ   مشرتكاً   اعام�  وأنَّ   بني  الثابتة،  ال  األشياء  العامّ ذلك    ثبوت 

للسلب بناء  لعامِّ ا  مقابل  عامٍّ   فهو  فيم  عٰىل  املتنازع  وهو  ه  شرتك، 

 . طلوبامل عىلٰ  انا مبني� كون الدليل هفي ،الً أوَّ 

واحد منها يف    لكان لكلِّ غري متخالفة، وإالَّ سلوب  ال يقال: ال

وتعنيُّ خصوصيَّ ]]  ١٠٩/[[ص    نفسه إالَّ ة  للوجود  معنٰى  وال   ،  

اوت  ال. وإذا تسحم، وهو  امن السلوب وجودي�   ون كلٌّ فيك  ،ذلك

يف   السلبيَّ السلوب  أنْ مفهوم  وجب  ثبيقا  ة  وإالَّ عامٌّ وت  بلها  مل ،     

كثرية،   موراً بل أُ   واحداً   اعام�   ثبوتاً   العامِّ سلب  ال  كل لذليكن املقاب

  الطرفني.ل انحصار القسمة يفبطِ وذلك يُ 

إنَّ ألنَّ  نقول:  بالكثرة  ا  السلوب  تصفون  مع والعدد،  كم  ثّم 

كوهن يلزم  ال  فلِ ثبوتيَّ ا  ذلك  جي  مَ ة،  النوعيَّ ال  بالكثرة  وصفها  ة  وز 

 ة؟ يَّ  تكن ثبوتمل وإنْ 

ة  لعلَّ عدم ا  كاذب، فإنَّ   فيهاف  ال اختم: السلوب القوهل  وألنَّ 

غريمها   وعدم  واملرشوط،  املعلول  عدم  يقتضيان  ال  والرشط 

  ه، فلوال بخالف غري  ح لوجود الضدِّ مصحِّ   وعدم الضدِّ   يقتضيه،

 ا كان كذلك. مل اختالف السلوب وإالَّ 

كان   طلق إنْ للعدم امل  الً هذا الوجود الذي جعلتموه مقاب ألنَّ و

الثبوت  من   شقسم  األُ   غريهرك  افقد  ا من  مطلق لثابتمور  يف  ة 

بخصوصيَّ  عنها  ويمتاز  ثبوت  الثبوت  فله  له،  التي  آخر ته 

وإنْ ويتسلس ا  ل.  وجود  كان  املطلق  العدم  قسم  من  لوجود  كان 

متناقض.  دوماً مع وذلك  الخ  وإنْ ،  عن  دليلكم رج  بطل  قسمني 

 نقيضني.بني ال ه ال واسطةمن أنَّ 

 .)واجب واملمكنبال سيمقد التالوجود مور(: له يف الثالثقو

إنْ قلن أنَّ   ا:  به  كلِّ   عنيتم  أنْ   حقيقة  يمكن  األشياء  من    واحد 

بأنَّ ي إمَّ   قال  احلقيقة  تلك  أنْ كونه  الواجبا  ا  من  من يكون  أو  ت 

فصحيح   مي  هولكنَّاملمكنات،  كلِّ كون  يف  التقسيم  يشء    ورد 

امل وإنْ حقيقته  به    خصوصة.  ثبوتاً   أنَّ عنيتم   اعام�   هنا 

ة القول  ام يثبت بعد صحَّ فإنَّ   مورد التقسيم،وهو  ]]  ١١٠ [ص[/

ة حيث  باملاهيَّ   تقض أيضاً  فيه. وين، والنزاع ما وقع إالَّ بثبوت عامّ 

مورداً عَ ُجي  القسمهل  ل  املاهيَّ ذه  فيقال:  إمَّ ة،  عرض  جوهر  اة   ،أو 

أنْ  اجلوهر   فيلزم  كون  وكماهيَّ   يكون  مة  العرض  اعتباراً اهيَّ ون    ة 

 لناه.ئقها، وقد أبطحقا ىلٰ ع ئداً زا مشرتكاً 
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الرابع يف  بأنَّ (:  قوله  إنَّ   احلكم  مشرتك  غري  يالوجود  لو    تمُّ ام 

 . )ن مشرتكاً كا

أنْ  يقتيض  هذا  احلكم  قلنا:  ال امل  اتملاهيَّ ا  بأنَّ   يكون  ختلفة 

ماهيَّ ن  كوت يف  يصحُّ مشرتكة  ال  تل إالَّ   اهتا،  كانت  إذا  املاهيَّ   ت اك 

املختل  فيلزم  ،مشرتكة غكون  خمريفات  باطل،تلف  وهو    فكذا   ات، 

 هنا. 

 . )رضوري العلم بكون الوجود مشرتكاً (: قوله يف اخلامس

 نوع.قلنا: مم

ُج  لو  أبيا  َل عِ والتكرير  قافية  فلزمتالوجود  ك   أنْ   ،  ون  يكون 

احلقائ وماهيَّ واملاهيَّ   قهذه  حقائق  وصفاً ات   زائداً   مشرتكاً   ات 

 اطل. يها، وهو بعل

رضه ما يعا  الوجود، ولكن  رتاكاش  م عىلٰ لة ما ذكرتمنا دالسلَّ 

األوَّ  الوجه  يف  منذكرناه  أنْ اجلسميَّ   أنَّ   ل  يمتنع  مشرت  ة   كةً يكون 

 بني األجسام.

فرَّ البدهي(قوله:  ]]  ١١١[[ص  / اجلوهر  بني    قتة  قولنا: 

 .)بني قولنا: اجلوهر موجودو جوهر

فرَّ قل فكذا  ق نا:  بني  اجلوقت  واجلوهرولنا:  جوهر   ،ةماهيَّ   هر 

ماكون  ي  نْ أ يلزم  ف اجلوهر  فرَّ   زائداً   ةهيَّ كون  وكذا  بني عليه.  قت 

لي واألسد  أسد  األسد  أقولنا:  فيلزم  بحسب    نْ ث،  لليشء  خترج 

وفرَّ   كلِّ  صفة.  باسم  قولناقت  ا ني  ب:  تعاٰىل  والباري  اري  لباري 

أنَّ  مع  نف  موجود  ماهيَّ وجوده  وألنَّ س  بيَّ ته.  هذه  كم  الطريقة نتم 

أنَّ  وما    كلَّ   عٰىل  ف  داً زائ  ودهجكان  يك نَّ إعليه  ممكناً ه  ،  ثاً حمدَ   ون 

 ؟! الباري تعاىلٰ  فكيف يمكن التزامه يف حقِّ 

يدلُّ مسلَّ  ما  معنا  لكن  أنَّ   نا،  لي  عٰىل  زائداً الوجود  وس    إالَّ ، 

املاهيَّ امهيَّ لل ثبوته  ف  لتوقَّ  ثبوت  عٰىل  ألنَّ ة  اخلارج،  يف   حصول  ة 

ما ال ثبوت إذ    سه،فيف ن  ت ذلك اليشءء فرع عٰىل ثبواليشء لليش

حصول غريه له    ، ألنَّ خلارج يمتنع حصول غريه له خارجاً يف ا  له

إلإضاف للغري  اخلارجة  يف  إليه  الغري  وإضافة  اخلارج،  يف  بعد   يه 

فقحتقُّ  اخلارج،  يف  اله  للامهيَّ وجحصول  كود  عٰىل  موقوف  ون  ة 

فيساملاهيَّ  جيتمعاليشء    بقة موجودة،  أو  هاملثالن. وع  نفسه  ا ذٰىل 

 ل، ويتسلسل. ذلك الوجود كاألوَّ م يف ير يكون الكاللتقدا

ة قابلة وجود تكون املاهيَّ   ينتهي إىلٰ   وأنْ   وبتقدير تسليمه ال بدَّ 

هي ملا  فالقابل  ]]١١٢[[ص  /  له  غ  هي،  موجود،   ريللوجود 

 ويلزم املحال. 

ث  فإنْ   لو كان الوجود زائداً   يضاً وأ  وإ  ابتاً كان   كان  الَّ تسلسل، 

 . معدوماً دات وجوود املوج

 الوجود موجود لوجود هو نفسه.قال: ال ي

 لهيف حتصُّ   ل مع الشكِّ عقَ تُ   أنْ   صحُّ ة الوجود ينقول: ماهيَّ   األنَّ 

 . اً غري كونه موجودة الوجود وديَّ ن موجفتكو ،يف اخلارج

ال  وأيضاً  املعقَ تُ   أنْ   لصحَّ   وجود زائداً لو كان  حمصَّ اهيَّ ل  لة يف  ة 

يصّح ذلك   مل  بالعكس، فلامَّ أو    دهاوعن وجمع الذهول    األعيان

 ة. الوجود نفس املاهيَّ  علمنا أنَّ 

أنَّ سلَّ  إنَّ   مَ ، فلِ لوجود زائدا  منا    ت اه يلزم منه كون املاهيَّ قلتم: 

 ممكنة؟ 

 . )اة أو غني�  تلك املاهيَّ إىلٰ  جود حمتاجاً لويكون ا  ا أنْ إمَّ (قوله: 

غني�   قلنا: عن    ايكون  ذاته  أنْ اته  لذ  هلكنَّة،  املاهيَّ يف   يقتيض 

  ذات   نَّ إ، فة، فال يكون الوجود يف نفسه ممكناً للامهيَّ   ناً مقار  يكون

تع صفاتاً الباري  تقتيض  امتنا  اٰىل  من  يلزم  ذاته    انفكاك  عثابتة وال 

ذاته  ع احتياج  غنيَّ إلنها  ذاته  بل  الصفاتيها،  تلك  عن  ولكن    ،ة 

ل:  يقا  وز أنْ فكذا هنا جيمن لوازم ذاته،  الصفات له  حصول تلك  

ة ولكن من لوازم الوجود وجوب  سه عن املاهيَّ نف  يف  لوجود غنيٌّ ا

 ة.مقارنته للامهيَّ 

بدَّ املؤثِّ (قوله:  ]]  ١١٣[[ص  / ال  ق   وأنْ   ر  وجود  بيوجد  ل 

أثَّ   ألثر،ا تكون    نت موجودة قبل أنْ ة يف وجودها كارت املاهيَّ فلو 

 . )موجودة

 :وجوه، ل دالوجو األثر يف ر عىلٰ م املؤثِّ : نمنع تقدُّ قلنا

األوَّ  دالوجه  مبنيٌّ ل:  مؤثِّ   ليلكم  إٰىل  املمكن  احتياج  ر  عٰىل 

نتم كم بيَّ ألنَّ   -  لوجود غريه  ه مساوٍ لواجب وجود واجب، فذلك ا

  أنْ   ال بدَّ فذلك الوجود    ،-  بأرسها يف الوجود  داتاك الوجوشرتا

ن  اك وإنْ ذلك الوجود  يقال: بأنَّ  أنْ ا ، فإمَّ ة غريه ملا يأيتيقارن ماهيَّ 

ر فيه نفس تلك  ر، أو يقال: املؤثِّ عن املؤثِّ  ه غنيٌّ أنَّ  إالَّ ة للامهيَّ  اً قارنم

فاألوَّ ة  املاهيَّ  آخر؟  يشء  إنْ أو  صحي  الن  فلِ كانا  وز  جيال    مَ حني، 

واأل  األجسام  يف  والعمثله  الواجب  راض؟  كون  يف  يقدح  ثالث 

 .لذاته واجباً 

وازمها ا للاؤهضواقت  ية للوازمهاات مقتضاملاهيَّ   جه الثاين:الو

 لكانت قبل الوجود خالية عن تلك  عٰىل الوجود، وإالَّ ف  قَّ ال يتو

املاهيَّ م، فال تكواللواز   للوجود ، بل  قاً ة مطلن تلك اللوازم لوازم 

وكالمنا  أ  الوجود،  لرشط  كزوجيَّ اللواز  يفو  املطلقة  األربعة  م  ة 
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للنقطة، بطامَّ ـول  واملحاذاة  أنَّ   ثبت  لل  ل ذلك    ال   اوازمهاقتضاءها 

 ل ما ذكرمتوه.بطِ وهو يُ جود، ف عٰىل الوقَّ يتو

قابليَّ  الثالث:  املاهيَّ الوجه  املة  للوجة  ليست مرشوطةً مكنة    ود 

وإالَّ  وإبالوجود،  تسلسل،  أ ذ  جاز  تتوقَّ   نْ ا  القابليَّ ال  عف    ىلٰ ة 

 رية عليه.ف املؤثِّ ال تتوقَّ  الوجود جاز أنْ 

ا الوج ]]  ١١٤[[ص  /  الرابع: كون  قا ملاهيَّ ه  ل ة  م د حك وجو لبلة 

ة فإذن ذواهتا قابلة للوجود، فتلك القابليَّ   بل لذاهتا. فاعل  ثابت ال بال

 فاً وقِّ تأثري متذلك اليكون    يمكن أنْ ة وال  يها ذات املاهيَّ ر ف املؤثِّ يكون  

   بطل ذلك ثبت املطلوب.امَّ ـ  دار، ولالَّ وإ  عٰىل الوجود، 

الوجه يف  عىلٰ   قوله  العاملالثالث  إمكان  مر(:    ن  مب  كَّ اجلسم 

والصورةملادَّ ا األُ باطل    )ة  الطريقة  بنيتم  وقد  عٰىل  عندكم،  وٰىل 

  ا ني� برها  يها بناءً ة عليكن بناء احلجَّ   ان كذلك ملإبطال ذلك. وإذا ك

 ، وهو غري مفيد. اإلزامي�  بل

 اهليوٰىل والصورة ممكنتان؟  قلتم: إنَّ  مَ ـلكن لِ  ا،منسلَّ 

يقتيض حاجتالصور   لولوح أة ال    صورة ال  نتكو  نْ ها، جلواز 

 ها اقتضت لذاهتا املقارنة للهيوٰىل.ن اهليوٰىل، لكنَّهتا عة يف ذاغنيَّ 

أ قلتم: اهليوٰىل    مَ منا، فلِ سلَّ  ة  وٰىل علَّ تكون اهلي  نْ حمتاجة؟ وجاز 

مة  لوا عٰىل هذه املقدَّ الفالسفة عوَّ   ألنَّ   ، فيهناقبول ال يوال،  للصورة

وأنتم قدحتع  صفاته  يف فيها وكشاٰىل،  فكيف  ادها فس   نفتم عتم   ،

 ل هبا؟القو يمكنكم

 .)ةة الكائنيَّ اجلسم ليس علَّ (قوله يف الرابع: 

 ممنوع. قلنا:

يلزموال ذل  كلِّ حصول      يف  احليِّ جسم  ملا  ك  الوجه يف    مرَّ ز، 

 ل.األوَّ 

أنْ سلَّ   ]]١١٥[[ص  / فجاز  إٰىل    منا،  حاجة  له  تكون  ال 

 رناً مقا  عاىلٰ وجوب كونه تات اجلسم تقتيض  تكون ذ  بأنْ ة،  الكائنيَّ 

باملللكائنيَّ  الكائنيَّ   ة، ألنَّ يَّ حلّ ة  إٰىل  احتاج  لو  إليه اجلسم  املحتاجة  ة 

 ر.ا صفة، دالكوهن

ه ال ض بأنَّ عارَ يُ مل، لكن  ما ذكرتم عٰىل إمكان العا  منا داللةسلَّ 

 ا لدالئل سبقت.هنممكن 

أنْ سلَّ  جاز  لكن  إمكانه،  ال   منا  أوىلٰ وجوديَّ تكون  فيستغني  ة   

 ر. ملؤثِّ عن ا

اتسا  مناسلَّ  والوجود،وي  املؤثِّ لكن    لعدم  إٰىل  االفتقار  ر  نمنع 

 عٰىل ما يأيت. 

مسلَّ  لكن  حيتاجمنا،  املؤثِّ   تٰى  حمدَ   رإٰىل  كان  ع  ثاً إذا  م  ، أو ال؟ 

ر لو ثبت حدوثه، وأنتم اجه إٰىل املؤثِّ تيام يمكنكم بيان احإنَّ   ئذٍ وحين

 فدار. اجه إٰىل السبب،عٰىل احتي بنيتم حدوثه

م تساوي نسبة إٰىل مجيع  سلِّ نُ وال    ؟يكون موجباً   ال  مَ لِ فمنا،  سلَّ 

 األجسام.

نسبة إٰىل مجيع األجسام  لزم من تساوي  يه  م: إنَّ قلت  مَ منا، فلِ سلَّ 

 ؟ جسام يف قبول األثر عنه األمجيع  تساوي

ين الضدَّ   ورين نسبة إٰىل املقد  نَّ إمنا، لكن ينتقض بالقادر، فسلَّ 

 خر عنه.اآل دون حدمهاء مع صدور أ عٰىل السوا

ذاته   يقال: إنَّ   ال جيوز أنْ   مَ ر فاعل باالختيار، فلِ املؤثِّ   نا أنَّ مسلَّ 

األجساب  موج فيلوجود  لصفاهتا؟  فاعل  وباالختيار  ا  هن  :قال م 

وجود يوجب  وجود  ]  ]١١٦/[[ص    يشء  ويوجب  األجسام 

 ٰ يتوىلَّ بعضقادر  ختصيص  بصفاهتاألج    املخصوصة  سام  ا 

 نة.اضها املعيَّ وأعر

إنَّ   مَ ] فاعل هلا، فلِ جسام[فاعل األ  أنَّ منا  لَّ س من    ه ال بدَّ قلتم: 

 حدوثها؟

سبوبيانه ما  م:  أنَّ ق  ألجل احتي  ن  ليس  الفاعل  إٰىل  الفعل  اج 

وفزوجيَّ   وألنَّ وث.  احلد األربعة  لذواهتايَّ ردة  ممكنة  اخلمسة   ،ة 

املاه تلك  إٰىل  افهي    ،ةيَّ الحتياجها  مع  هلا  انفكامعلولة  كها  متناع 

 ها. نع

  بالقدرة، فإنَّ   بالعلم قادراً   ه تعاٰىل عاملاً بكون  ينتقض دليلكم  ثمّ 

إنْ  فقلذ  اجباً و  كان  علمه  وُ اته  وبطلت   دَ جِ د  لذاتيهام  واجبان 

لوجوب ذاته، ولزم كون   ن واجباً كا كان ممكناً  وٰىل. وإنْ مة األُ دَّ قامل

 لثانية.ني وبطلت ا ر ذاتاألثر واملؤثِّ 

 .)الوجوب ثبويت نَّ م أسلِّ نُ ال (قوله:   واجلواب

ألنَّ قلن الالَّ ا:  يناقض  بالالَّ ه  واملوصوف  إمَّ وجوب،  ا وجوب 

معدوحاامل وهو  فإذن  مل  العدم.  جائز  وهو  املمكن  أو   ،

إنَّ وجولالَّ ا ميتَّ   امب  أو  املعدوم  به  أنْ ا  صف  معدوماً   جيوز  ،  يكون 

أنْ  امتنع  كذلك  كان  فاثبوتي� يكون    وما  الثب  نَّ إ،  ال  الوصف  ويت 

ف الَّ فال  وم، دللمع  حيصل عدمي  رضورة الوجووجوب  ثبويت  ب 

 فاء.انقسام النقيضني يف الثبوت واالنت

وا عقول  امل  وألنَّ  الوجود،  استحقاق  الوجوب  لرضورة  من 

/[بأنَّ قاضية   الوجود]]  ١١٧[ص    قضتث  استحقاق  كام   بويت، 

بل   بأنَّ  ثبويت  اجلهة  يف  اجلسم  أوىلٰ   حصول  ألنَّ هنا  حصول   ، 
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إٰىل  خمصواب  سة انتسم يف اجلهاجل ، واجلهة أمر  اجلهةص للجسم 

مع   حاصالً ناك  الرضوري ه  تقديري ال وجود له، فإذا كان العلم

 .اإلشكال أوىلٰ عدم  هذا اإلشكال كان مع

ثبوتي� (قوله:   الوجوب  فللوجوب ان ثبوته واجباً لك  الو كان   ،

 . )وجوب آخر ال إٰىل هناية

وب  لوج   اجبووجوب  ال  عه بأنَّ ويمكن دف ،مشكل  قلنا: هذا

 التسلسل. انقطعهو ذاته، ف

  وجوبه لكان    ا ي� توب لو كان ثبوالوج   ا أنَّ نَّيقول: بيَّ   ولقائل أنْ 

كيفيَّ   ةللامهيَّ   مغايراً  وجوده  عارضة  ووجوب  وجوده ة  النتساب 

 ته. ة، وهي مغايرة لنفس ماهيَّ إٰىل ماهيَّ 

الوجوب(قوله:   أنْ إمَّ ف  زائداً   لو كان  مت  ا  املاهيةيكون    ، ...)ام 

 ره. آخإىلٰ 

يكو متاقلنا:  املاهيَّ ن  ألنَّ م  اة،  األشياء  أخذنا  إذا  مع ا  ملمكنة 

صوجود حمتا]]  ١١٨/[[ص    ارتها  غري  فإنَّ واجبة   امليش  جة، 

واجب له،  يف زمان امليش يشلإلنسان لكن ثبوت امل اً كان ممكن وإنْ 

أخ برشط  املمكن  صار  يصفإذا  وجوده  واجباً ذ  جد فالوا  ري 

كا  ن كلِّ د عملجرَّ الوجود ا أوىلٰ ما عداه  بالوجوبن  فكان ذلك    ، 

ذ  متام  هو  املجالوجوب  الوجود  كنَّ  د،رَّ لك  أنَّ تعقَّ ا  وقد  كيفلنا   ه 

يف    لكذ  َل قِ الواجبة. وإذا عُ   ام الذاتيكون الوجوب مت  يمكن أنْ 

 اجلملة بطل قوهلم: الوجوب وصف إضايف.

أنْ  ماه  ولقائل  إنْ يَّ يقول:  الوجوب  إضافيَّ   ة    فحيث   ةكانت 

قيل: بأنَّ إالَّ   مَّ هُ . اللَّ إضافةد  كانت جمرَّ   تدَ جِ وُ  إذا    الوجوب عىلٰ    

الواج باشرتاكاألشياء  الطريقة.  وه  ،االسم  بة  هذه  أصل  هيدم  و 

صافه  اليشء جيب اتِّ   قلنا:ا  إذ  افية، فهو باطل، ألنَّ تكن إضا  وإذا مل

هنا    ،بكذا الوجوب  تُ فمفهوم  ال  إالَّ عقَ إضافة  عندل  ل  تعقُّ    

يكون يف مجيع    وجب أنْ   إضافةن الوجوب هنا  ا كاوإذ  افني،املض

 اضع كذلك. املو

لوجوب    يشء خمالفاً   ب كلِّ يكون وجو  نْ ال جيوز أ   مَ ـلِ ( :  قوله

 . )اآلخر؟

د أنَّ قلنا:  بالسويَّ   ليل  مقول  يدالوجود  الوجوب    لُّ ة  عٰىل 

 كذلك.

وال  وألنَّ  االختالف  يف  إىلٰ املرجع  يش  تامثل  وكام  هد العقل، 

الوجودين بالتساوي   هد يفبياضني كذا يشو الن أ يلسوادبتساوي ا

 غريه.و كان اختالف لكان يف  هذا القدر، ول يف

 . )؟قلتم بوجود التعنيُّ   مَ ـلِ (قوله: ]] ١١٩ [[ص/

ال املتعّني تعنيُّ قلنا:  من  جزء  ذلك  ملتعّني وا  ،  هو  حيث  من   

ثبويتاملتعّني  الثبويت  ،  فوجزء  ثبويت،  ثبويت.التعنيُّ    تعنيَّ ي  والتعنيُّ    

 سل.فينقطع التسل اته،لذ

مطلق  ة  ماهيَّ   من هذا الكالم أنَّ   كان املراد  إنْ يقول:    لقائل أنْ و

تعنيُّ لتعنيُّ ا نفس  هو  املعنيَّ   هذا  أل  باطل،  فهو   التعنيُّ   هذا  نَّ ، 

التع سائر  تعيُّ يُّ شارك  كونه  يف  خصوصيَّ   ناً نات  يف  تلك  وخالفها  ة 

بهنالتعيُّ  وما  م  ات،  غري  االمتياالشرتاك  به  أنَّ   نيتمع  نْ إو   از.ا   به 

مماهيَّ  اة  وشلتعنيُّ طلق  غري  التعنيُّ خصيَّ   هذا  تعنيَّ ة  غري،  ال    تعنيُّ  

 وتسلسل.  ،له غايراً م

التشخُّ يتوقَّ (قوله:   انضامم  إىلٰ ف  وجودها يف  احلقيص  قة عٰىل 

 .)جاخلار

عُ  إذا  اتِّ يتوقَّ   نْ أ   َل قِ قلنا:  احلقائق بوف  زمها جودها ولوا صاف 

 كذلك. هنا ل قَ عفليُ ا اخلارجي، عٰىل وجوده

اإلشكال  يق   أنْ ولقائل   متوجِّ ول:  أيضاً املذكور  األمثلة    ه  يف 

 ملذكورة.ا

ل(وله:  ق  ممَّ لو  الكثرة  الكثرة من مشزمت  لزمت  قلتموه  اركة ا 

 .)الوجود وامتيازه عنه باحلقيقةل اجب الواحد املمكن يف أصالو

ركيب وال ت  ،ندناد عٰىل حقيقته عتعاٰىل زائقلنا: وجود الباري  

مقتضية لوجودها، فال وهي    ،ممكنة  تهقيقفال تكون ح  ،هقيقت حيف

مركَّ   ]]١٢٠[[ص  /  واألجساميلزم اإلمكان.    ،باتواألعراض 

 فهي ممكنة.

فأحد  كلَّ   إنَّ قلتم:    مَ ـلِ (قوله:   إٰىل مهمتالزمني  حمتاج  ا 

 . )اآلخر؟

ألنَّ  إنْ   قلنا:  حلقيقتهامكا  مقارنتهام  مضافانن  فهام  فاحتاجا    ، 

شيئإىلٰ  يني  هلامكونا  عارضني  أنْ فلي  ،ن  يمكن  مقوِّ   س  مني يكونا 

وإنْ  بذاته.  حلقيقت  للواجب  يكن  فوجوب  مل  إنْ هام  املقارنة    تلك 

لوجو أو  دار،  لوجودمها  أحدها  كان  واجباً د  كان  واآلخر   فقط 

أو لثالث لزم احتياج كلٍّ معلوالً   ناً كمم إٰىل    ،  كون  ثالث فال يمنهام 

 .اً واجب وال بأجزائه هو جمموعه

  ه لو وجب تقارهنام لذاتيهام كانا نَّ إ  :لتق   مَ ـ: لِ يقول  ئل أنْ ولقا

 ب تقارهنام لذاتيهام، والعكس الكيلِّ مضافني جي  مضافني؟ نعم كلُّ 

 علوم.غري م

 .)؟الوجوب تابعاً   ونيك  ال جيوز أنْ   مَ ـلِ (له: قو
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 . قلنا: ملا مرَّ 

 . مرَّ ، تابعاً  اضافي� إ نه وصفاً والكالم عٰىل كو

نُ  بالغريالوجو   نَّ أ   مسلِّ وال  ممَّ مركَّ   ب  الوجوب  ب  يشارك  به  ا 

أجزائه بل يف    يف كلِّ ال  حمتاجاً   يكون  تاز عنه، وجاز أنْ بالذات ويم

 بعضها. 

ق يف صور   لتحقَّ الَّ وإ  للوجوب   تابعاً تعنيُّ يكون ال  وال جيوز أنْ 

 الوجوب. 

  عليه.  ل جواب األسئلة لوجه األوَّ وقد سبق يف ا ]]  ١٢١[[ص  / 

الوأمَّ  زياينالثاجه  وا  فدليل  الشكُّ   -  وجودالدة  :  مع    وهو 

املاتعقُّ  بالوجود،  -  ةهيَّ ل  ينتقض  أنَّ   كَّ الش  فإنَّ   ال  يف  ليس  ه  فيه 

مثل   احلالُّ   ان لكيقبل الوجود، وإالَّ   لوجود الا  موجود أم ال، ألنَّ 

ء  ويلزم وجود اليش ة أوٰىل.يَّ ، فليس أحدمها باألصالة واملحلّ املحلِّ 

الوجو  مكالال  نويكو  تني.مرَّ  ذلك  كاأليف  وال وَّ د  ويتسلسل.  ل 

ألالعدم قدَّ نَّ ،  لو  لا  العدم  عروض  وعرورنا  ذلك لوجود  ض 

ود معدوم، والرضورة جودة بوج ة موة فتكون املاهيَّ الوجود للامهيَّ 

فالشكُّ لبطِ تُ  للامهيَّ   يف الوجود شكٌّ   ه.  نافع يف    ة، وهويف حصوله 

 ملطلوب.ا

يلز أنْ وال  ح  م  ايكون  ا  ئداً زا  دوجول صول    ألنَّ جود،  لوعٰىل 

ليس   لليشء  اليشء  وإالَّ زائداً حصول  حاصالً ،  هو  لكان  لذلك     

ذهني،   لِّ املح اعتبار  ليشء  يشء  حصول  بل  فظهر    ويتسلسل، 

 فرق.ال

لي  وحقيقته  السلوب    ستتعاٰىل  املعقول  بل  معلومة، 

ندري ال  ثّم  عقلنا  واإلضافات.  يمكن  إذا  هل  الذهول حقيقته  نا 

 فع النقض.فانده؟ دن وجوع

األوَّ ه عىلٰ قول أدلَّ   من  الوجود:  ة االشرتل  منقوض  إنَّ (اك يف  ه 

 . )ةاهيَّ بامل

سواد، والسواد   ذات الاعتبار زائد عىلٰ  ةً قلنا: كون السواد ماهيَّ 

إنَّ  حيث  إالَّ من  ليس  سواد  فه  السواد،  منفرد  نَّ إ  حقيقة   ،ةالسواد 

ر حمالة مغايال    به  املخربف]]  ١٢٢[[ص  /  ربت عنها بيشءفإذا أخ

أنْ   ،ة: السواد ماهيَّ فهوم للمخرب عنه، فإذا قلنا امليف يكون    وجب 

ماهيَّ  ملكونه سواداً   مغايراً   ةً كونه  وكونه  ال  وكيف  مشرتك   ةً اهيَّ ، 

و غريه،  وبني  سواداً كوبينه  ماهيَّ   نه  كونه  بل  كذلك؟  ا  إمَّ   ةً ليس 

ذ  اعتبار أو  منتهٍ سلبي  غري  خارإ  هني  صفة  ال  جود  الووة،  جيَّ ٰىل 

 لك، فظهر الفرق. ون كذيك أنْ  يمكن

أو    كونه جوهراً ما الذي يريدون بوجود اجلوهر، نفس  (قوله:  

 .)؟عٰىل كونه جوهراً  زائداً  أمراً 

هو جوهر، ثّم   ٰىل خلق موجوداً عااهللا ت  نعتقد أنَّ   نا أنْ ه يمكننَّ إف

أنْ  أنَّ   يمكننا  املوج  نعتقد  كنَّذلك  الذي  نعود  أنَّ ا  فيه    ن كا  هتقد 

كان ذلك فهو ، ومن دفع إمن عرضاً بل كاكان كذلك    ما  هراً جو

قه اعتقاد حتقُّ   الذي ال يتعنيَّ الوجود    مكابر، ومعلوم بالرضورة أنَّ 

اعتق كونه  بخالف  عرضاً   جوهراً اد  بدَّ   أو  مشرتكاً   أنْ و  ال   يكون 

فحينئذٍ  والعرض،  اجلوهر  الوجود    أنَّ بالرضورة    معلَ يُ   بني 

 ك. مشرت

ذكر بناءً   أنَّ (ن:  ممتوه  وما  كع  ذلك  زائداً ٰىل  الوجود  ، )ون 

زائداً  الوجود  كون  منه  يلزم  بل  أل فليس  ذكرنا    األمر  نَّ ،  الذي 

 أم ال.   ه زائداً معلوم بالرضورة قبل العلم بكون

، وليس حقيقة يقابله ثبوته اخلاّص  سلب كلِّ ( :قوله عٰىل الثاين

وذبني ذل السلب  وإنِ لك اإلجياب واسطك   اام� ع  اً بوتثعيتم  ادَّ   ة، 

 .)اع، فهو النزاعام�  سلباً يقابل 

إذا قلنا إمَّ   :قلنا:  نعني به    كون موجوداً ي  ا أنْ السواد  أو ال، ال 

دم فائدة  لعأو ال،    يكون سواداً   أنْ   ]]١٢٣[ص  /[  االسواد إمَّ   أنَّ 

فإنَّ  املنفصلة،  صدق    عاقل  كلَّ   هذه  جزئيهايعرف  وكذب   أحد 

فب املاآلخر،  منه    فبقٰى ما ذكرمتوه،    قسيمالت  اد منرطل كون  املراد 

 .والعدم العامِّ  سيم بالوجود العامِّ التق

 . )ا يف قسم الثبوت أو الالوجود إمَّ (قوله: 

 . امِّ ثبوت العقلنا: يف قسم ال

التسلسل يلزم  إنَّ نَّ أل  ،وال  املجرَّ ه  الوجود  ساوٰى  لو  يلزم  د  ام 

ا املألُ سائر  ال مور  أصل  يف  واوجودة    آخر   بوصف  متازوجود 

احقي بل  وليس  سائ  لوجودقي،  عن  بقيد ممتاز  املوجودات  ر 

أنَّ  وهو  املج  عدمي،  وجود  رَّ الوجود  آخر  د  مفهوم  معه  ليس 

وجودات   املوجودات  االمتيايقارهنا  وسائر  كان  وإذا  ز غريها، 

 بعدمي فال تسلسل. 

الثالث:   عٰىل  التقسيم  (قوله  وا مورد  نفس  بالوجوب  إلمكان 

 .)يشء ة كلِّ حقيق

 .لثاينيف ا بام مرَّ طل ب: ياقلن

مشرتك    امٍّ ة اعتبار عكون اليشء ماهيَّ   ة، ألنَّ املاهيَّ وال ينتقض ب

الذي الوجود  أصل  بخالف  أنْ   ذهني  يمكن  إنَّ يق  ال  جمرَّ ال:  د ه 

 اعتبار ذهني.



 ٣٥٥  ............................................................................................................اجلوهر ) ١٣٤/ ( اجليم حرف 

  لو كان احلكم بعدم اشرتاك ( قوله يف الرابع:  ]]  ١٢٤ص  [[/

عدم   املختلفات بعىلٰ   مكحلكان ا اكه لد اشرت عنإالَّ   يعمُّ   الوجود ال

 .) عند اشرتاك املختلفات، وهو تناقضإالَّ  يعمُّ الشرتاك ال ا

،  ا خمتلفةاملختلفات مشرتكة يف كوهن  ع التناقض، ألنَّ قلنا: نمن

شا  ألنَّ  حكم  ال    ملاالختالف  ذهني  اعتبار  االختالف  بل  هلا، 

اخلار يف  له  أمَّ حصول  ا ج،  يمكن  ا  فال  يكلوجود  كذل أن  ك، ون 

 .لفرقار هفظ

ة واحدة، ة قافية أبيات قضيَّ اهيَّ من جعل امل(امس:  قوله يف اخل

 .)ريرعليه بالتكحكم العقالء 

ألنَّ  م  قلنا:  اجلوهر  كون  من  ماهيَّ املفهوم  بني ة  مشرتك  فهوم 

 ه اعتبار ذهني أو سلبي، بخالف الوجود. ور، ولكنَّماألُ  كلِّ 

.  جوهراً  كونه فسنعٰىل زائد  ذهني ة اعتبار ماهيَّ  اجلوهر ونوك

مسمَّ األس  وكذا بد  ال  ٰى  لكن  زائد،  وهو  إضايف  اعتبار  الليث 

يف له  بخ  وجود  تعاٰىل اخلارج  الباري  وكون  الوجود.  نفس  الف 

من وجود الباري تعاٰىل  ولاملعق  ويمكن دفعه بأنَّ  ،مشكل موجوداً 

 اٰىل. س وجوده تعوهي مغايرة لنف ،ةصفة إضافيَّ 

الوجودك  لو ( قوله:   لكااملاهيَّ ٰىل  ع  اً زائد  ان  القة  للصفن  ة  ابل 

 . )ة غري موجودالوجوديَّ 

نُ ]]  ١٢٥[[ص  / امتناعهسلِّ قلنا: ال  أنْ م  تعنيُّ   ، فجاز    يكون 

 ود.وج ة اليف قابليَّ   ة كافياً ا ماهيَّ ة من حيث إهنَّ املاهيَّ 

املاهيَّ  يقال:  تكن  ال  مل  إذا  للوجود  القابلة  كانة  ت موجودة 

 ال. هو حم، ودالوجوبدوم موصوف املعمعدومة، ف 

ا ة مغاير العتبار كوهن ا ماهيَّ ة من حيث إهنَّ تبار املاهيَّ ع ول: اا نق ألنَّ 

ة ليَّ يف القاب و معدومة. وإسقاط الوجود عن درجة االعتبار  موجودة أ 

العدم، ف ل  للوجود ال يقتيض دخو  ة ال يمكن احلكم املاهيَّ   نَّ إاعتبار 

اعتب باإلمكان    عليها  كوهن عند  موجود ار  أل ا  وج حا   ا هنَّ ة،  ال ل  ودها 

أنْ   نَّ إللعدم، ف   ة قابل تكون   جيامع الوجود، وكذا عند   العدم ال حيتاج 

صف تتَّ ة ال  يَّ ا معدومة ال تكون قابلة للوجود. فإذن املاه عتبار كوهن ا 

إذا ُج ود باإلمكان برشط وج دت عنهام. فإسقاط  رِّ ها أو عدمها، بل 

  فيه. العدم  جب دخول  ر ال يو عن االعتبا الوجود  

 .)تسلسل كان ثابتاً  نْ فإ، الوجود زائداً  كان لو( قوله:

 ي.امتيازه بأمر سلب قلنا: ممنوع، ألنَّ 

اخلارج اصلة يف  ة حل املاهيَّ عقَ تُ   أنْ   لصحَّ   لو كان زائداً (قوله:  

 . )ادهمع الذهول عن وجو

عق فإذا  األعيان،  يف  احلصول  الوجود  معنٰى  كون  قلنا:  لنا 

فلة الغ نجودة، وال يمكا موناهلقد عقعيان ف األة حاصلة يفاهيَّ امل

 عنه.

 .)؟اً كان ممكن ه إذا كان زائداً قلتم: إنَّ   مَ ـلِ (قوله: 

مرَّ قلنا ملا  أنَّ   :  إنْ   من  غني�   الوجود  املحلِّ   اكان  استحال   عن 

 ات. ليشء من املاهيَّ ]] ١٢٦ص [[ /كونه عارضاً 

أنْ (قوله:   غن  جيوز  ا  اي� يكون  ولكنَّلِّ ملحعن  كونهي  ه،   قتيض 

 . )ةاملاهيَّ  لتلك اً نمقار

 ،اً مقارن  لكان أيضاً ، وإالَّ مقارنة اليشء لغريه ليست زائداً  قلنا:

ة  ماهيَّ  ها معلولل. وإذا مل تكن املقارنة زائدة مل يمكن جعلويتسلس

 املقارنة.

لك  وجبت مقارنته لغريه فعند زوال ذامَّ ـا، لكن اليشء لمنسلَّ 

م  يلزذلك بحيث  يكون ذٍ ئفحين ذلك اليشء، يزول وأنْ  بدَّ  الغري ال

 ق عليه اإلمكان. ا حتقَّ فرض عدم غريه فرض عدمه، وذلك ممَّ من 

 . )ة يف اقتضاء الوجود؟ال تكفي املاهيَّ   مَ ـلِ (وله: ق 

 دليله. نا: مرَّ قل

 . )اريلبمعارض با(قوله: 

 عه أمران:ام يدفقلنا: هذا صعب عٰىل هذه الطريقة، وإنَّ 

ااألوَّ  قول  ال ل:  عٰىل  م، االسباشرتاك    مكنوامل  لواجبوجود 

تبنيَّ ثمّ  أنَّ   ماهيَّ     عٰىل  زائد  املمكنات  ا وجود  بالوجه  ل ألوَّ اهتا 

تعوال الباري  وجود  كون  ويمنع  بالثاين،  ال  زائثالث  عٰىل    داً اٰىل 

 يف الوجه الثاين.ح ته، ويقدماهيَّ 

أنْ  ب  الثاين:  عليهام  الوجود  لكن ا  االشرتاكنقول:  ملعنوي، 

حقالو متام  غري،  عاىلٰ تيقته  جود  املاهيَّ   ليشء  مقارن  وهو  ات،  من 

 وهي طريقة الفالسفة.

 . )ة؟ة الكائنيَّ اجلسم علَّ ال يكون   مَ ـلِ (قوله: ]] ١٢٧[[ص /

 . لاألوَّ  يف قلنا: ملا مرَّ 

 .)ة دارإٰىل الكائنيَّ ر لو احتاج اجلوه(قوله: 

ني، فال هني خمتلفمن وج  اآلخرإىلٰ منهام  قلنا: جيوز احتياج كلٍّ 

 .دور

 .)األجسام واحدة؟ ر إٰىل كلِّ ملؤثِّ سبة ان قلتم: إنَّ   مَ ـلِ (: هقول

، فالكالم يف وجوب  اأو جسامني�   كان جسامً   إنْ ر  املؤثِّ   قلنا: ألنَّ 

ب املؤ اختصاصه  األجسام  ريَّ ثِّ تلك  سائر  من  وإنْ يعة  بعينه.  مل    ود 

جسامً  جسامني�   يكن  قاجسام  واأل  اوال  الفائض ببأرسها  لألثر    لة 
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فام   ذ  صَّ ختا  ألجلهعنه،  بقبول  األالبعض  يف لك  قائم  عنه  ثر 

 ذلك.  الكلُّ  يقبل ، فوجب أنْ الكلِّ 

أنْ (قوله:   املؤثِّ ي  جيوز  موجباً كون  وخمتاراً   ر  األجسام    لذوات 

 . )اث صفاهتايف إحد

األجس األحياز،    امقلنا:  يف  واحلصول  األشكال  عن  ختلو  ال 

كانت  فل ألشقد  األجسامو  والفاعل  وختصييمة    صاهتا كاهلا 

فاعالً يازهبأح موجِ ل  راً خمتا  ا  املختار  ذلك  األشكال   داً كان  لتلك 

األزلوالكائنيَّ  يف  واإلات  أزالً   جياد،  بالرضورة،   باالختيار  حمال 

ود قادر خمتار، وجلألجسام ول   يكون موجباً   جواب أنْ   وهو بعينه

 هتا. م بصفاجساص بعض األصِّ ذلك القادر ُخي  ثّم إنَّ 

 : بع الوجه الرا ]]١٢٨[[ص /

 لكان  وإالَّ ، ايكون عدمي�  ال جيوز أنْ  مهدَ فقِ  سم قديامً ن اجلكا ول

يناقضه   الذي  فاثبوتي� احلدوث  حادثاً   إنْ ،  احلدوث  تسلسل.   كان 

أنْ   ،قديامً   يكون  وحمال أنْ  ملحتاج ثبوته  ا  يكون الوصف  الستحالة 

  ، الستحالة أنْ ايكون ثبوتي�   نْ . ويستحيل أامً إٰىل ثبوت احلادث قدي

ايكو عني  هب  وإالَّ   جلسم،ن  العلم  والكان  العلم   ،حداً ام  فيكون 

رضوري� دَ بقِ  أنَّ امه  كام  بكونه    ،  زائداً رضور  جسامً العلم  وال    ي. 

أنْ  الستحالة  قديامً   عليه،  وإالَّ يكون  حادثاً ،  وال  تسلسل،     ،

 ول.ه غري معق، ألنَّ اً حادث اثبوتي�  م القديم وصفاً دَ تحالة كون ِق سال

 : نين وجهكالم عليه مقيل: ال فإنْ 

 لوجوه: ،ه غري منتجق بالنظم، فنقول: إنَّ يتعلَّ  ل: ماه األوَّ الوج

 ة. عيتموها ليست ثبوتيَّ دَّ زمة التي ال: املالاألوَّ 

كانت مالزمتهام    كانت مالزمة للمتالزمني  نْ ا إهنَّ : فألالً ا أوَّ أمَّ 

، صالً مة أ ق املالزقَّ ام مل تتحتكن مالزمة هل  مل  تسلسل. وإنْ و  ،زائدة

للمتالزمني   مل ]]  ١٢٩/[[ص    إذا  زمةملالانفس    ألنَّ  تكن الزمة 

 وجب انتفاء املالزمة بينهام.

فثانياً   اوأمَّ  ادَّ ألنَّ :  أنَّ كم  يستلزم  دَ قِ   عيتم  اجلسم  القِ م    م دَ كون 

عدمي�   ثبوتياً  وبيَّ ثمّ   اأو  أبطلتمومها،  علّ نت  قِ بطا إة  يَّ م  اجلسم،  دَ ل  م 

هنامللزوم واو متعلِّ إذا  ة  يَّ مالعد  مورواألُ   ،ناا عدميَّ لالزم  قة  كانت 

ثبوتيَّ باملال صفة  املالزمة  تكن  مل  أنْ زمة  الستحالة  يكون    ة، 

حاالوصف   ليست    صالً الثبويت  فاملالزمة  املعدوم،  للموصوف 

 ة.عدميَّ فهي  ،ةيَّ ثبوت

ز املالزمة، إذ لو متيَّ   ت هلا وبني عدمال ثبو  مةوال فرق بني مالز

، وال  وتعنيُّ ز  يُّ مت  مالعد  ة لكان يفميَّ ن املالزمة العدمة عاملالزعدم  

 مل  يف العدم هذا املعنٰى   دَ جِ  ما كان كذلك، فلو وُ للوجود إالَّ عنٰى  م

 الزمة.فوجب نفي امل ،ز العدم عن الوجود، وهو حماليتميَّ 

عبارة   املالزمة  حتقُّ ام  عنالثاين:  املتناع  إالَّ ق  حتقُّ لزوم  عند  ق   

لالزم  ق ا حتقُّ  عىلٰ   فهكم بتوقُّ الذي حي ، ألنَّ غري معقول الالزم، وهو

ا بسيطة والبسيط ال تعرض  ة إمَّ املاهيَّ   ة امللزوم، ألنَّ ماهيَّ ليس هو  

اإلضافة ألنَّ له  تُ   ،  ال  إالَّ عقَ اإلضافة  أمرينل  بني  فالواح  د ، 

ل امتنع ع  ،هيستحيل عروض اإلضافة  امتنع  وإذا  روض اإلضافة 

  روض اإلمكان ا، وإذا امتنع عهو نوع منهي  عروض اإلمكان الذ

ايللبس عٰىل  توقُّ   متنعط  ألنَّ الغريفه  إالَّ التوقُّ   ،  ليس  الغري  عٰىل    ف 

ف البسيط عٰىل الغري استحال توقُّ ذا استحال  احلاجة واإلمكان، وإ

املرتوقُّ  الذكَّ ف  إالَّ ب  له  معنٰى  ال  كلُّ أُ   وعجمم  ي  منها    مور  واحد 

 واءسلغري  فها عٰىل اة ال يمكن توقُّ املاهيَّ   نَّ  أ نيَّ بسيط، عٰىل الغري. فتب

بة وليس هو الوجود، لذلك  أو مركَّ   بسيطةكانت  ]]  ١٣٠ص  [[/

ة ف املاهيَّ غري متوقِّ   ملزوماً   َض رِ الذي فُ   . وإذا ثبت ذلك كانأيضاً 

الالزعىلٰ   أصالً والوجود   أعني  الغري  و  كذإذم،  كان  انقطع  ا  لك 

 التالزم. 

ا  مقتٰىض  عند عدما عدم  إمَّ لتالزم  الثالث:    أو   ،الالزم  امللزوم 

 زوم.عند وجود امللزم الال وجود

األوَّ أمَّ  فا  ألنَّ نَّ إل،  صحيح،  غري  املالزم  ه  من  أنْ املعقول    ة 

امللزوم،يكون   وجود  عند  احلصول  واجب  الالزم  وذلك    وجود 

لوجودمهفيَّ كي عارضة  فإذ ة  ثبوت  تتوقَّ ن  ا.  عٰىل  املالزمة  هذه  ف 

  م لالزم ا دية بعمة الثاندَّ ا حكمنا يف املقوم، ثّم إذثبوت امللزالالزم و

من ذلك  إالَّ   اقضاً كان  حيصل  ال  الذي  اللزوم  ثبوت  لدعوٰى  عند   

 متني.بني املقدَّ ا التناقض الالزم، فعلمن

ه  لغري اً ء ملزومدعوٰى كون اليش ، ألنَّ اً ا الثاين، فباطل أيضوأمَّ 

ضافة بثبوت اإل  ني، واحلكمدعوٰى لثبوت إضافة بني ذينك الشيئ

بتلك املالزمة  كمنا  ف حفيتوقَّ   ،وهتامثب  د بعال يمكن إالَّ بني أمرين  

أنَّ  مع  املتالزمني،  ثبوت  هنا    عٰىل  ثبوتاملطلوب   ،الالزم  معرفة 

 ور.ثبوت الالزم، فيدد معرفة  بعف ثبوت الالزم إالَّ عرَ فال يُ 

الابالر إنْ رشطيَّ ع:  كلّ رَ كِ ذُ   ة  استحاليَّ ت  عموم    ة  إرادة 

ام كان  لَّ ل: كمث  ،ص هلاة وال أشخايَّ ا قد تكون كلّ شخاص، ألهنَّ األ

ة  الرشطيَّ   . واستحال إرادة عموم األحوال، ألنَّ فهو حيٌّ   اً عامل  زيد

أنْ ي كلّ تص  متنع  األحوال من مجلة    ة يف عموم األحوال، ألنَّ يَّ دق 

 ق اللزوم.صد املالزمة، فيمتنع حينئذٍ  اءانتف يمكن اعتبارها التي
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ق   ترَ كِ ذُ   إنْ و ]]  ١٣١[[ص  / يف  فهي  اجلزئيَّ وَّ مهملة  ال  ة  ة 

إذنتجت ك  ،  من  يلزم  الال  الزماً ون  األحوال   يشء  بعض  يف  لغريه 

وانتفاء امللزوم عند انتفاء    ،لزومق املد حتقُّ ق الالزم ال حمالة عنحتقُّ 

 الالزم. 

لكان    امً ه لو كان اجلسم قدينَّ إ  قلت:  مَ ـلِ   ، لكنسالمته  امنسلَّ 

 ؟اأو عدمي�  اا ثبوتي� مه إمَّ دَ ِق 

 اء.نتفواال لثبوتواسطة بني اال يقال: ال 

نقوألنَّ  موا  نفس  ل:  هو  ليس  واالنتفاء  بالثبوت  التقسيم  رد 

مع   يكون ثابتاً   وأنْ   مورد التقسيم ال بدَّ   فاء، ألنَّ الثبوت وال االنت

األُ مج التلة  القسمور  وقعت  هبا  جي  ،مةي  ال  الثبوت  امع لكن 

أنْ  يمكن  فال  التقسيكون    االنتفاء،  امورد  أو  بالثبوت  النتفاء يم 

ولاال  أو  تالثبو هو   أنَّ   بطال  امَّ ـنتفاء،  هلام  ثبت  مغاير   ،املورد 

 ، فبطل احلرص.واالنتفاء ق الواسطة بني الثبوتفتتحقَّ 

يتعلَّ  ما  الثاين:  باالوجه  فنقماملقدَّ ق  أنْ ت،  جاز  يكون    ول: 

قديامً وي  م زائداً دَ لقِ ا كتقدُّ   كون  يتسلسل،  فال  لذ  ملذاته  اته  الزمان 

و به.  أنْ وغريه  فوال  .  اً حادث  يكون   جاز  ة  ريَّ األشع  نَّ إتناقض، 

  ل أنْ عقَ ذلك فليُ  َل قِ ببقاء ممتنع البقاء، فإذا عُ  اجلوهر باٍق  زعموا أنَّ 

 م.ري قديم غدَ بقِ   يكون اليشء قديامً 

 ض بوجوه:عارَ ثّم يُ 

حادثاً كان اجلس  لول:  األوَّ  إنْ   م  عينه  فحدوثه  العامل   كان  كان 

عامل بالرض  اً باجلسم  وإنْ بحدوثه  زاك  ورة،  حادثاً   فإنْ   داً ئان   كان 

 . كان حدوث احلادث قديامً  كان قديامً  وإنْ  سلسل،ت

ِق الثاين]]  ١٣٢[[ص  / كان نفس ذاته لزم من    تعاٰىل إنْ مه  دَ : 

بذاته بال  العلم  فدَ قِ علم  كذلك،  وليس  وجوده عد  ب  انَّ إمه  معرفة 

ِق  علم  يف  مستأدَ نحتاج  دليل  إٰىل  وإنْ مه  زائداً كا  نف،  لزم    ن 

 . تناقضتسلسل أو الال

املسثالثال احلادث  فالعامل   إنْ   تمرُّ :  ذاته  نفس  استمراره  كان 

بمدَّ  وليسة استمبذاته عامل  أو زائداً راره  فإنْ   ،  م  عليه    ا ستمر� كان 

ف  تسلسل، ال  املستمرِّ أو  استمرار  يكون  أنْ امستمر�   ال  فجاز  ال    ، 

 . م القديم قديامً دَ يكون ِق 

اجلواب،    قُّ تستحال  فزم،   نظم التال ا األسئلة عىلٰ مَّ واجلواب: أ 

إنْ هنَّ أل و  ا  يلزم اجلواب،  مل  التالزم  نظم  القدح يف  منها  يلزم   إنْ مل 

ثبت اجلملةلزم  املالزمة يف  القدح  سمَ يُ   فال  ،ت  بعده، املالزم  يفع  ة 

 .ضاً ق اه يكون متنألنَّ 

يمك ال  رضوري  واإلثبات  النفي  بني  الواسطة  إثباته  ونفي  ن 

 الداللة. ب

ا  ة، ألنَّ واسط  يشء ثالث. والبات  إلثانفي والتقسيم بالومورد  

نقل: إمَّ   مل  حتَّ احلقائق  اإلثبات  أو  النفي  يا  حٰى  ثبوت  قيقة  كون 

قدحاً  قل  ثالثة  إفيام  قلنا:  بل  ختهنَّ نا،  ال  اإلثبات،ا  أو  النفي  عن   لو 

أنَّ هنا حقائق كثرية، إالَّ   منا أنَّ ا سلَّ كأنَّ و أنَّ ا ادَّ   ا واحد منه  كلَّ   عينا 

 م.ذكرت بطل احلرص بامال ي، فنن هذيال خيلو ع

  ال يقال: وجدنا بعض الصور قد خال احلكم بالنفي واإلثبات 

فإنَّ  املوجود  فيها،  قلنا:  إذا  أوإمَّ ا  موجود   باطالنالقسامن  ف  ،ال  ا 

يمتنعنَّ إففاق،  باالتِّ  نفسه  ه  عن  اليشء  الثاين.    ،سلب  فكذب 

لقضا  لواألوَّ  بأنَّ كاذب  البدهية  به  ء  م  محكولل  رمغاي  املحكوم 

إنَّ للمو  فيكون   ،عليه حيث  من  عليه  زائد  آخر  وجود  ه  جود 

وألوه]]  ١٣٣/[[ص    موجود، باطل.  الوجود    نَّ و  جعل  من 

املاهيَّ نف يُ س  ذلكنكِ ة  جعر  ومن  زائداً ،  للو  له  وأثبت    داً جوجود 

للامهيَّ  حصل  ولو  تسلآخر،  آخر  وجود  الوجود  مع  فثبت  ة  سل، 

 و املطلوب.ذب النقيضني، وهك

 ع.سمَ فال يُ  ،اتيَّ لرضورذا تشكيك يف ال: هنقو األنَّ 

 .)هم القديم نفس ذاتدَ يكون قِ  جاز أنْ (قوله: 

كان ذلك    اجلسمعىلٰ  ان زائداً م اجلسم إذا كدَ ِق   حمال، ألنَّ قلنا: 

مساوياً الزائ وخمالفاً ل  د  االستمرار  يف  اجلسم  حقيقته   له  ذات  يف 

به االبه االشرتاك غري  وما  ،خصوصةامل ما  القديم   قيقةفح  ،متياز 

السمغاير قِ ة  كون  يقتيض  وهو  احلقيقة،  تلك  وجود  م  دَ تمرار 

 .ويتسلسل ،القديم زائداً 

 .)يكون حادثاً  جاز أنْ (قوله: 

إٰىل األبد  ار م االستمر دَ ملعنٰى بالقِ ا  ألنَّ   قلنا: حمال،  ،من األزل 

بت األزل والثايف    ثابتاً   حداً وا  معقوالً بل    ،كثرية  موراً وليس ذلك أُ 

ياأل  يف أنْ زل  باقياً اً حادث  يكون  ستحيل  اجلوهر  وكون  ال    .  ببقاء 

 يبقٰى حمال. 

وصف   العلمفال    ،عدميواحلدوث  من  اجلسم    يلزم  بنفس 

 .ه ثبويتنَّ إفم دَ القِ علم به، بخالف ال

يتقرَّ   أنَّ وحتقيقه:   ال  إالَّ احلدوث  وعدم ر  حاصل  وجود  عند   

أنْ   ،قساب با  فجاز  العامل  احلاصيكون  جاهلوجود  دم بالع  الً ل 

فال يعلالسابق،  أمَّ   احلدوث،  القِ م  العدم  دَ ا  نفي  عن  عبارة  فهو  م 

 إثبات. نفي النفي و ،السابق



 اجلوهر ) ١٣٤/ ( اجليم حرف   ........................................................................................................... ٣٥٨

  ا إذا م أنَّ سلِّ ه. وال نُ نفس ذات  مهدَ ي تعاٰىل ِق د، والباربجيِّ وليس  

عىلٰ لَّ د عرفن]]  ١٣٤/[[ص    لنا  فقد  صفاته  وبعض  ا وجوده 

 ة. هولدنا جماحلقيقة عن ملخصوصة، بل تلكحقيقته ا

أنْ و ليقول  لقائل  قديامً امَّ ـ:  لزم     علمنا كونه  حقيقته  مع جهل 

 اإلشكال. هويتوجَّ  ،التغاير

إ حمدَ والباقي  كان  مقدنَّ إف  ثاً ذا  نعرف  ال  مدَّ ا  إذا  إالَّ بقائه    ة ار   

إمَّ ح  َف رِ عُ  حدث  الذي  الزمان  يف  مقدَّ دوثه  حمقَّ   راً ا  ولقاً أو    امَّ ـ، 

العلم بوجو فيه  مان  الز  بذلك  ده مع اجلهلأمكن  ال الذي حدث 

مدَّ جر كانت  فم  القديم  بخالف  جمهولة،  بقائه  غري    نَّ إة  وجوده 

دون  بزم  خمتصٍّ  حتَّ ان  يكزمان  األٰى  من  بيشء  اجلهل  زمنة  ون 

 فرتقا.فام، دَ اجلهل بالقِ  يف حاً قاد

 :الوجه اخلامس

متناهٍ   كلُّ  تقدَّ   جسم  ما  جيوزألنَّ ث،  حمدَ   متناهٍ   وكلُّ   ، م عٰىل   ه 

أ كو  عقالً  وأنقصنه  الزائد  ختصاصفا  ،زيد  دون  القدر  بذلك  ه 

مرجِّ  إٰىل  حيتاج  خمتاروالناقص  فقوإالَّ   ،ح  ترجَّ   ال  د  املمكن  ح 

 ث. حمدَ ح، وفعل املختار رجِّ مل

 : الوجه السادس]] ١٣٥[[ص /

أزلي� ل اجلسم  كان  ب  او  والتايل  احلركة،  عليه  اطل  المتنعت 

فاملقدَّ باحلسِّ  مث،  ال  له.م  ب  لَّ ك  أنَّ   :ةرشطيَّ بيان  فال  من ل  دَّ جسم  ه 

ز،  حيِّ   و يف كلِّ ز أ  يوجد فيه، الستحالة حصوله ال يف حيِّ ز معنيَّ حيِّ 

اجل كان  أزلي� فلو  األزل  اسم  يف  حيِّ   حاصالً   يكون  أنْ   لوجب  ز يف 

عنهكنَّل  معنيَّ  زواله  المتنع  كذلك  كان  لو  عدم    ،ه  الستحالة 

 .ةجائز هايه، لكنَّمتنعت احلركة علفا ،القديم

األزليل:  ق  أوَّ الدائ(  معنٰى  إٰىل  ال  كان   )لم  لو  قولنا:  فمعنٰى 

أزلي�  خملكان    ااجلسم  األزل  دائامً أنَّ ز،  بحيِّ   اتص� يف  كان  لو  إىلٰ   ه   ال 

وهو معنٰى السكون،    واحد دائامً نيَّ ز معلكان حصوله يف حيِّ   لأوَّ 

ي بل  دائامً وهذا ممنوع،  موضع    كون  يف  إمَّ معنيَّ حصوله  عين  و أ   اً ا 

أي  عىلٰ  البدل،  كلِّ يكون    حيِّ   يف  يف  معنيَّ وقت  كان  ز  الذي  غري   

 .فيه قبله حاصالً 

 متناهية عٰىل ما سبق. طالن حوادث غريبب ويندفع 

 : الفالسفة هبَ ُش  اليف إبط :ملسألة الثالثةا]] ١٣٦ص [[/

أنَّ  أ  اعلم  إٰىل  ذهبوا  واحتجُّ   العامل  نَّ الفالسفة  عليه    واقديم، 

 :بوجوه

اللوَّ األ إنْ :  و  عامل  قديامً   اجباً كان  كان  وإنْ لذاته  ممكناً   ،    كان 

 ،ثيكون له حمدِ   لزم أنْ   كان حادثاً   إنْ   رهفمؤثِّ   ر،له من مؤثِّ   بدَّ  فال

يدور أو يتسلسل  ]]  ١٣٧ص  /[[  ا أنْ فإمَّ   ،العامل  مجلةمن    فيكون

يُ  مؤثِّ أو  إٰىل  قديم،نتهٰى  إذ  ر  املؤثِّ فنقول:  كان    أنْ وجب    قديامً ر  ا 

أ ويك بدَّ   كلَّ   ، ألنَّ قديامً ثره  ن  ر القديم يف ة املؤثِّ ريَّ منه يف مؤثِّ   ما ال 

إمَّ  بتاميكو  أنْ   االعامل  حاصالً ن  األزل  مه  يكون  ،يف  ال  مل    نْ فإ  .أو 

حادثاً   حيصل كان  األزل  ذلك  مؤثِّ ه  فل  يف  إٰىل  الكالم  ننقل  ثّم  ر، 

كان    وإنْ   .يمدر ق هي إٰىل مؤثِّ و يتسلسل أو ينتيدور أ   أنْ   افإمَّ   ،راملؤثِّ 

األيف  حاصالً  ألنَّ   األثر،  حصول  وجب  املؤثِّ زل  استجمع  إذا  ر ه 

جهات أنْ فإمَّ   ةريَّ املؤثِّ   مجيع  أثره  ا  حصول  ال  ،جيب  الثاين  و  .أو 

وله دون ما قبله وبعده من حص لكان حصوله يف وقت  الَّ حمال، وإ

أ دون ما تقدُّ   بوقت حدوثهصه  مور اجلائزة فتخصُّ األُ   ر إنْ و تأخُّ م 

ال لأل  كان  أحد  مر  ترجيح  غري  م األُ زم  من  بالوجود  اجلائزة  ور 

بالرضمرجِّ  باطل  وهو  وألح،  ينَّ ورة،  الصانع    سدُّ ه  إثبات  باب 

وإنْ  مل   تعاٰىل،  ألمر  امل  كان  التامُّ ؤثِّ يكن  وقد  األيف    حاصالً   ر  زل 

ِق فرضناه حاصالً  ثبت  وإذا  املدَ ، هذا خلف.  التؤثِّ م  العامل  امِّ ر   ،يف 

أنَّ  ِق يستدع  التامِّ   رثِّ ملؤام  دَ ِق   وثبت  أثرهدَ ي  بقِ   ،م  القول  م  دَ وجب 

 .ه القومبَ ة هي أقوٰى ُش العامل. وهذه الشبه

الوج صحيح  العامل  األزلالثاين:  يف  صوإ  ،ود  كان  حيح  ذا 

 اجب الوجود يف األزل.و الوجود يف األزل كان

  أو  ممتنعاً  يف األزل لكان  يكن صحيحاً  ه لو ملا الصغرٰى، فألنَّ أمَّ 

فا  فإنْ   ،اً واجب الثاين  وإنْ ملطلوكان  األوَّ   ب،  انقالب  كان  لزم  ل 

لذات ممكناً املمتنع  وانقالبلذاته  ه  وألنَّ   ،  حمال.  ل احلقائق  جاز  ه  و 

  يكون العامل حماالً   نْ أ  ر جلوازدوث عٰىل املؤثِّ اللة احلذلك انتفت د 

واجباً  صار  ثّم  األزل  ال  لذات  يف  فيام  ع  ،يزاله  املؤثِّ فيستغني   ر.ن 

احل  ألنَّ و]]  ١٣٨  [[ص/ املذلك  إنْ تجدِّ كم  فهو    د  لسبب  كان 

ا باإلمكان  الذايتمفكان اإل  ،لذايتمسبوق  باإلمكان    مسبوقاً   كان 

 يت، وهو حمال. الذا

 األزل لو كان معدوماً   صحيح الوجود يف   ، فألنَّ ا الكربٰى وأمَّ 

 ت معنيَّ احلادث يف وق   األزل، ألنَّ يوجد يف  يف األزل الستحال أنْ 

حصوله يف األوقات    موجباً ملعنيَّ  ذلك الوقت اثه يفحدو يكون ال

ألنَّ  يستحي  املاضية،  أ اليشء  الزمان  د  يتجدَّ   نْ ل  يف  حصول  له 

، اأزلي� ن  يكو  يف األزل مل يصّح أنْ   موجوداً ايض. فإذن لو مل يكن  امل

 . ايكون أزلي�  م فيجب أنْ كام تقدَّ  ايكون أزلي�  أنْ  لكن العامل يصحُّ 

  ، إليه عٰىل ما سبقعائد مسبوق بإمكان  ه  نَّ إف  ثحمدَ   ثالث: كلُّ ال
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ثة  ت اهليوٰىل حمدَ كان  ، فإنْ و اهليوىلٰ ه  ستدعي حمال� وذلك اإلمكان ي

أُ  إٰىل هيوٰىل  ِق   ل. وإنْ ٰى وتسلسخرافتقرت  م  دَ كانت قديمة وجب 

تقدَّ   ،الصورة اهليوٰىل  ملا  انفكاك  استحالة  من  الصورةم   ،عن 

 سم قديم. فاجلم، سو اجل والصورة هوجمموع اهليوىلٰ 

كالرا ف حمدَ   لُّ بع:  أل نَّ إث  بزمان،  مسبوق  سابق   نَّ ه  عٰىل    عدمه 

وإالَّ وجوده ل،  قديامً   وكان  والتأخُّ ،  السبق  عبارةذلك  ليس  عن    ر 

ألنَّ جمرَّ  والوجود،  العدم  القبل  ا  د  وليس  بعد،  كالعدم  قبل  لعدم 

فالقبليَّ  والبعد،  صفتابعديَّ ة  وجوديَّ ة  موصوف فله  ،تانن  ام 

من يشء وجودي يكون     بدَّ حادث ال  ث كلِّ حدو  قبلفجود،  مو

بالق  فاً موصو حتَّ بليَّ لذاته  ا ة  يكون  احلاصٰى  فيلعدم  موصوفاً ل    ه 

قبالً  وا  بكونه  احلادث،  الذلذلك  قبالً ليشء  يكون  هو    ي  لذاته 

كلِّ لزا حدوث  فقبل  غري    مان،  يشء  الزمان  لكن  زمان  حادث 

م ويلز ل، إٰىل أوَّ ان الزم ن زما ، فقبل كلِّ هو عٰىل التقيضِّ  بل مستقرٍّ 

ِق  قِ دَ من  الزمان  ألنَّ دَ م  احلركة  ويلزم  م  لوازمها،  من  ِق ه  م دَ من 

 اجلسم.]] ١٣٩/[[ص  مدَ كة قِ حلرا

ه كان يقال: إنَّ   ا أنْ إمَّ ثه  لكان حمدِ   ثاً مل حمدَ كان العااخلامس: لو  

أنْ   قادراً  العادِ ُحي   عٰىل  الوث  قبل  فمل  أحدثه  الذي  بمدَّ قت  ة  يه 

ماأ   ، ةتناهيم قادراً   و  إمَّ والثاين حمال، ألنَّ   .ليهع  كان  يلزم  اه  نتقال  ا 

القدرة   من  العجزاخلالق  إٰىل    ،إٰىل  االمتناع  من  املخلوق  انتقال  أو 

 .لاألوَّ  ا حماالن، فثبتكان، ومهاإلم

أنَّ  ثبت  قادراً وبمثله  كان  أنْ   ه  أيضاً   عٰىل  تنتهي  حو  خيلق  ادث 

وإذا ة،  عف تلك املدَّ ِض دار  بمق   فيهأحدث العامل  إٰىل الوقت الذي

فإمَّ  هذا  أنْ ثبت  إإنَّ   يقال:  ا  ينتهي  ما  إحداث  يمكن  العامل ه    ٰىل 

املدَّ بِض  تلك  إليهعف  ينتهي  ما  إحداث  مع  حتَّ ب  أيضاً   ة  ٰى  تلك 

ابتداؤمه معاً   ايكون  ممكناً   ،وانتهاؤمها  ذلك  يكون   ل. واألوَّ أو ال 

العامل، دوث  ل حبمان ق قتيض وجود زطالن. والثاين يرضوري الب

لقد يتَّ   أمراً   هناك  ألنَّ  معنيَّ سع  كسنة  ر  يتَّ   مثالً   لسنتني  وال  سع 

يو ما  مستغرقاً تَّ هناك  يصري  وال  لسنتني  وكلُّ   سع  قابل    لسنة، 

والتقديرلل والنقصان  مقداري وذلك هو  ف  زيادة  أمر وجودي  هو 

حصول   ثبت  فقد  قبلالزمان،  و  الزمان  العامل،  ثبت  حدوث  إذا 

 م اجلسم.دَ ت قِ ، فثبم احلركةدَ قِ  ثبت  مانزم الدَ ِق 

التقدير  ال إمك  يقال:  عن  يكشف  ذكرمتوه  وجود  الذي  ان 

 . وجودمها عىلٰ  انني أحدمها أطول من صاحبه، وال يدلُّ مز

 الفرض، وما ذكرناه  عند تغريُّ يتغريَّ  ييرقدا نقول: األمر التألنَّ 

أ  وجود  العامل  ]]  ١٤٠/[[ص    مر من  يتَّ قبل  ال  إبحيث    الَّ سع 

سواء  حلو سنة  مل   دَ جِ وُ ادث  أو  فارض  آفرض  وأمر  يوجد،  خر   

وال  يتَّ  سنتني  حلوادث  مسسع  يتغريَّ   قاً رتغيصري  ال  سنة   حلوادث 

وُ  ال،    فرض  دَ جِ سواء  أنَّ أو  الذ  فعلمنا  يكشف  ي  التقدير  ذكرناه 

باملعن وجود هذه اإلمكانات املتقدِّ  دودة قبل وجود قادير املحرة 

 تبار ومهي.ي واعد فرض ذهنرِّ عن جمشف كه يلعامل ال أنَّ ا

هللا تعاٰىل  ان  لكا  ثاً  قديم، فلو كان العامل حمدَ دس: اهللا تعاىلٰ السا

،  قديامً ث  أو املحدَ   ثاً لقديم حمدَ  لكان اعليه بالرضورة، وإالَّ   ماً متقدِّ 

م أحد والثاين يستلز  .ةال بمدَّ   أو  ،ةا بمدَّ عليه فإمَّ   ماً وإذا كان متقدِّ 

ااملحا إمَّ واألوَّ   .قنيسابللني  أنْ ل  املدَّ   ا  ويلزم ة  تكون  متناهية 

ألنَّ  تعاٰىل،  اهللا  بمدَّ   عىلٰ م  قدِّ املت  حدوث  يكون  احلادث  متناهية  ة 

م  دَ زمان املستلزم لقِ الم  دَ ري متناهية ويلزم قِ رة، أو غبالرضو  حادثاً 

 .م اجلسمدَ احلركة املستلزم لقِ 

م ال  دَ ه بقِ علي ماً متقدِّ ٰىل تعا اهللا لكان ثاً دَ لو كان العامل حمالسابع: 

ل ألنَّ بداية  قديم،ه  التقدُّ   ه  ووذلك  عن  عبارة  ليس  ام    ي لبارجود 

ا االعتبار ال يكون قبل  د هذجرَّ اهللا تعاٰىل بم تعاٰىل وعدم العامل، ألنَّ 

متقدِّ ال فكونه  كيفيَّ   ماً عامل،  العامل  وجوديَّ عٰىل  زاة  وة  عٰىل  جوده ئدة 

بدَّ م العامل، وتعاٰىل وعد صف  يتَّ   ن يشءة متيَّ ة الثبوالكيفيَّ تلك  ل  ال 

م  فتقدُّ   ،زمانلذاته هو اة لديَّ ة والبعصف بالقبليَّ اته، والذي يتَّ هبا لذ

لعامل بداية  ا مه عىلٰ إذا مل تكن لتقدُّ لزمان، فالباري تعاٰىل عٰىل العامل با

 ال تكون للزمان بداية. وجب أنْ 

إنَّ ال يقال]]  ١٤١[[ص  / ة ال  أزمن بملالعا  م عىلٰ تقدِّ ه تعاٰىل م: 

 قة.رة ال حمقَّ مقدَّ ا بداية هل

املقدَّ ألنَّ  الذا نقول:  إنْ ر يف  يكن  هن  وجود    مل  مل  يفله   اخلارج 

متقدِّ  تعاٰىل  الباري  العاع  ماً يكن  أصالً ٰىل  وإنْ مل  وج  ،  له  يف    ودكان 

 اخلارج حصل املقصود. 

حمدَ  العامل  كان  لو  يفأنَّ لصدق    ثاً الثامن:  يكن  مل  األزل    ه 

إ  من  ا يكون مستمر�   سلب  هذاو،  داً موجو أنْ ٰىل األبد، فإمَّ األزل    ا 

يف زمان وجودي   ان حاصالً كلعامل ما  ا   من ذلك أنَّ   يكون املفهوم

أ  مفهومه  أو  كاننَّ يقيض،  الرصف،  موجوداً   ه  العدم  الباري ف  يف 

أيضاً  موجوداً   تعاٰىل  كان  الرصف  ما  العدم  أنْ   ،يف  يصدق   فيلزم 

أنَّ  موعليه  كان  ما  ذلكاألزيف    جوداً ه  لكن  وكا  ل،  بطذب،  ل إذا 

زل أي  أليف ا  وداً  يكن العامل موجاملفهوم من قولنا: مل  ذلك ثبت أنَّ 

موجوداً  كان  املاضية،  ما  األزمنة  قولنا:    امَّ ـول  يف  مفهوم  مل (كان 
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إٰىل    امستمر�   )يف األزل  العامل موجوداً ن  يك أ من األزل    نْ اآلن لزم 

 .ن حاصالً اآل  ىلٰ إألزل الزمان من ا يكون استمرار 

ملاسع:  الت قديامً   لو  الزمان  يتميَّ   يكن  العامل عن  ز وقت  مل  عدم 

ه ه، ألنَّ ز ذلك الستحال القصد إٰىل اجيادو مل يتميَّ لوجوده، و  وقت

وامَّ ـل بني  اجلمع  كان  حماالً جو  وعدمه  صحَّ   ده  وجوده كانت  ة 

امتي عٰىل  وجوموقوفة  وقت  عدمه،از  وقت  عن  يك  ده  مل  ن فإذا 

 جياد. اإلد إىلٰ القص ستحالزين ايِّ متم تانق الو 

العامل   كان  لو  املؤثِّ   ثاً حمدَ العارش:  ق لكان  فيه  والتايل  دراً ار   ،

فاملقدَّ  بيان الرشطيَّ و  مثله.   ]]١٤٢/[[ص    م باطل،  يف  ستأيت  ة 

 ادر.لقا

 عٰىل بطالن التايل وجهان: ويدلُّ 

  . أو ال ،زلاأل  اد يفجيعٰىل اإل يقدر ا أنْ فإمَّ  كان قادراً ل: لو األوَّ 

من  جياد اإلمعنٰى اإل  ل، ألنَّ ال حمواألوَّ  إٰىل الوجود، خراج  العدم 

ينايف  وذ أيضاً ألزليَّ الك  والثاين  من ذعدم متكُّ   حمال، ألنَّ   ة.  لك نه 

ة وال لوجود املانع، ه إخراج له عن القادريَّ نَّ ليس لعدم املقتيض، أل

له   فال بدَّ  كناً ممن  كا نْ ه، وإامتنع زوال  لذاته ان واجباً ك ملانع إنْ ا ألنَّ 

مؤثِّ م املؤثِّ ن  فذلك  إنْ ر،  قادراً   ر  حاد  كان  املانع  ذلك  فال    ثاً كان 

أزلي� كي االمتناع  فُ   اون  خ  َض رِ وقد  هذا  وإنْ كذلك،  كان    لف. 

أنْ   ،وجب دوام ذلك املانعامللزم من دوام    موجباً  ينبغي  ال    فكان 

ف  وجود  يصحَّ  املؤ العامل.  بكون  قادراً ثِّ القول  هذىلٰ إ  يفيض  ر  ه   

 ت.املحاال

إذا أوجد الفعل  لثاينا أنْ فإمَّ : القادر  إجيتبقٰى قادريَّ   ا  اد ته عٰىل 

ال بفذلك  فالقول  باطالن،  والقسامن  تبقٰى،  ال  أو  قادعل    راً كونه 

 باطل.

  ه كان قبل وجود الفعل قادراً ة: أنَّ ء تلك القادريَّ قاا بطالن بأمَّ 

إجياد  ع الفعلٰىل  الفلو    ،ذلك  تلك  ق لك  ةدريَّ قابقيت  عٰىل    دراً اان 

ه  للموجود، وأنَّ   فيكون ذلك إجياداً   ،هلك الفعل بعد وجوداد ذإجي

 ال. حم

القادريَّ   وبيان تلك  زوال  أنَّ استحالة  اهللاقادريَّ   ة:  تعاىلٰ ة  عٰىل     

ة   كانت قادريَّ األزل إٰىل اآلن، وإالَّ   نت ثابتة يفكاإجياد ذلك الفعل  

تعاىلٰ  إجياد ذلاهللا  الف عٰىل  متجك  بالوذ   دةدِّ عل  اتِّ ك    فإذا   ،فاقاً طل 

  ذلك زواالً   ق قدرته تعاٰىل بذلك الفعل كانعل فلو مل تتعلَّ الف  دَ جِ وُ 

التعلُّ  اآلنلذلك  إٰىل  األزل  من  الثابت  ذ  ،ق  عدماً فيكون   لك 

 . الللقديم، وهو حم

حمدَ ]]  ١٤٣[[ص  / العامل  كان  لو  عرش:  اهللا  لك  ثاً احلادي  ان 

عاملاً تع والزئيَّ باجل  اٰىل  فا اطلبتايل  ات،  مثله.ملقدَّ ،  ة: الرشطيَّ   بيان  م 

 إذا كان عاملاً  حداث إالَّ جياد واإليقصد إٰىل اإل ر يستحيل أنْ املؤثِّ  أنَّ 

ف  بأنَّ  معدوم،  اليشء  لو  نَّ إذلك  منه  الستحال  عدمه  يعلم  ه  مل 

اإل إٰىل  بدَّ القصد  فال  الفعل  أوجد  إذا  ثّم  عا  أنْ و  جياد،   ملاً يصري 

 حمال. وهو ٰىل، علم اهللا تعا  يفغيريتع الولك يقتيض وقوذبوجوده، 

حمدَ  العامل  كان  لو  عرش:  خم  ثاً الثاين  فاعله  وتاراً لكان  لتايل ا، 

فاملقدَّ  مثله.باطل،  الرشطيَّ   م  وأ ة  بيان  التايل  مَّ ظاهر،  بطالن  ا 

 :نيفلوجه

جود  يكون و  كان لغرض وجب أنْ   ل: ذلك االختيار إنْ األوَّ 

ال أوىلٰ ذلك  من  غرض  وإ  له  مل  الَّ عدمه  كان غرضاً كن  ي  وإذا   ،

 بخلق العامل، وهو حمال.  أوٰىل له كان اهللا تعاٰىل مستكمالً لغرض ا

ه، إلي  ئداً ام يلزم االستكامل لو كان ذلك الغرض عاإنَّ   ال يقال:

عائداً أمَّ  كان  إذا  الغري إ  ا  إٰىل  اإلحسان  هو  الداعي  وكان  غريه  ٰىل 

 املحذور.اندفع 

ٰىل من  أوته  لنسبة إٰىل ذان باكا  نْ غري إ السان إىلٰ ل: اإلحا نقونَّ أل

من    كلَّ   وألنَّ .  مل يكن غرضاً ترك اإلحسان عاد الغرض إليه، وإالَّ 

أخّس  الفاعل  كان  غريه  لغرض  امل  فعل  له  من  كاخلادم  فعول 

تعاٰىل ]]  ١٤٤/[[ص    يكون غري اهللا  استحال أنْ   امَّ ـواملخدوم، ول

 ه. فعل لغرض غريي أنْ نه استحال أرشف م

، والعبث عٰىل اهللا  عبثاً   نر ال لغرض كاختيااال  ن ذلككا  وإنْ 

مكن عٰىل اآلخر ال  ملحد طريف األ ه يكون ترجيحاً تعاٰىل حمال. وألنَّ 

 ح، وهو حمال. ملرجِّ 

جيوز منه فعل   ا أنْ الختيار فإمَّ با  كان اهللا تعاٰىل فاعالً اين: لو  الث

 .نقسامن باطال وال .أو ال ،القبيح

مالو ج  هل، فألنَّ ا األوَّ أمَّ  فز  جلنه  القبيح  إظهاعل  املعجزة  ز  ار 

ما  يف كلِّ  اً يكون كاذب وأنْ  دهم وينرصهم ؤيِّ يُ  ابني وأنْ عٰىل يد الكذَّ 

فال ووعيده،  وعده  من  عنه  ويعاق نَّ أ م  علَ يُ   أخرب  املطيع  يثيب  ب  ه 

وذلك    بقبح عبادة من هو هبذه الصفات،  ضٍ العايص، والعقل قا

 اب امللل.ربقوله أحد من أ يال 

 فلوجهني: ،فعل القبيحال ي يقال: وهو أنْ  اين،الث اأمَّ و

ف الكافر باإليامن مع  ه كلَّ أنَّ فقوا عٰىل  ل: أصحاب امللل اتَّ األوَّ 

ما ووقوع  بكفره،  أنَّ   علمه  حمالعلم  يقع  ال  ص  ، ه  ر دوفيكون 

 . وهو قبيحباملحال،  فيكون التكليف تكليفاً  ،اإليامن حماالً 
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الغا الب  الثاين:  الدنيا  م  اآلال  وأنواع  فاتواآل  لرشور يف 

القول وال فبطل  يأيت،  ما  عٰىل  باطل  بالعوض  والقول  عقوبات، 

 نديالراو]]  ١٤٥/[[ص    ل عليها ابنالشبهة عوَّ   هختار. وهذبامل

 و زكريا الطبيب.وأب

علَّ عرشالثالث   الباري:  جود  العامل  وجود  قديم   ،ة  وجوده 

 .الي� ود العامل أز وج، فيكون أزيل

فلو كان    ،ن تركهفضل موفعله أ   ،حساناد إجيإلرش: االرابع ع

حمدَ  تاركاً   ثاً العامل  تعاٰىل  اهللا  أفضل  ا  -  إلحسانل  لكان  هو  لذي 

متناهية،  مدَّ   -  موراألُ  غري  األة  اهللا  وترك  عٰىل  وهو  نقص،  فضل 

 اٰىل حمال. تع

تعاىلٰ  اهللا  كون  من  املفهوم  عرش:  غ  اً رمؤثِّ   اخلامس  العامل  ري  يف 

ذا من  تعاىلٰ البا]  ]١٤٦[ص  [/  اتملفهوم  ومري  العامل،   ذات  ن 

تعقُّ  مإلمكان  العامل  وذات  تعاٰىل  اهللا  ذات  بل  اجلهل  تعاٰىل كع  ونه 

لكان عدم   وإالَّ  اعدمي�  ليس وصفاً  ة ريَّ ؤثِّ ، فمفهوم امليف العامل راً مؤثِّ 

وجودي� ريَّ املؤثِّ  أنَّ اة  رضورة  النقي  ،  بدَّ أحد  ال  يكون    نْ وأ   ضني 

املاي� ثبوت لكن  ياعدوم،  بأهنَّ   حُّ صت  غري وصفها  يشءمؤثِّ   ا  يف   ،رة 

أنْ  بالصفات    فيلزم  موصوفة  املعدومات  وهو   ة،الثبوتيَّ تكون 

ة  ريَّ ه أمر عدمي فاملؤثِّ يف غري راً عدم كون اليشء مؤثِّ  حمال، فثبت أنَّ 

األزل   يف  اً رؤثِّ تعاٰىل م  نقول: لو مل يكن الباري  ة. فحينئذٍ ة ثبوتيَّ صف

 ذاته، وهو صفة يففيه لزم حدوث    راً ثِّ ؤ م  صارالعامل ثّم  يف وجود  

أنْ  فوجب  مؤثِّ   حمال،  يفريَّ تكون  تعاٰىل  الباري  ث  ة  دائامً االعامل  ، بتة 

 وهو املطلوب.

عليه     سابقاً ىلٰ لكان اهللا تعا  ثاً  حمدَ ان العاملالسادس عرش: لو ك

عٰىل    ث العامل موقوفاً يكون حدوف  ،مما تقدَّ   ة غري متناهية عىلٰ بمدَّ 

قِ انقض املدَّ امل  مدَ اء  الغري  حمال   ،يةتناهة  يتناهٰى  ال  ما    ، وانقضاء 

م ثبت  م حمال، وإذا انتفٰى التقدُّ ل، فالتقدُّ واملوقوف عٰىل املحال حما

 م.دَ القِ 

ع شيئاً السابع  رأينا  ما  ال  إالَّ   اً حادث  رش:  فالبيضة  يشء،  من   

إالَّ  دجاجةتوجد  من  إالَّ وال  ،  دجاجة  بيضة  من  جوَّ فل  ،    زنا و 

ٰى  ردة، حتَّ خالف القضايا املطَّ ويز  من يشء لزم جت   العامللدوث اح

أنْ  الذيُ   جيوز  األعمٰى  بالصني  درك  بقَّ يفي  الظلامء  الليلة  يف    ة 

يب  ،األندلس اإلنسوال  احلسُّ رص  الصحيح  النه  ان    الواضح   ار يف 

حي]]  ١٤٧[[ص  / الذي  غري اجلبل  إٰىل  به،  من    رض  ذلك 

 ،هلتزمو لزمهم ما مل يا نلكنَّ ت هذاالتزم ة وإنْ حاالت. واألشعريَّ امل

ق  يوال طر  ،ةفقوا عٰىل امتناع حصول العلم بدون احليام اتَّ وهو أهنَّ 

إالَّ  فإذا جوَّ إٰىل ذلك  ما حصول األزنا   االستقراء،  خالف  مر عٰىل 

ح  مَ فلِ ،  شاهدناه بدون  علم  حصول  جيوز  أنَّ ال  فثبت  ملياة؟  لو   ا 

 ة.سفسطبال القوللزمنا  قاً طلب عٰىل الشاهد منقس الغائ

عرش لو  الثامن  حمدَ :  العامل  مقدوراً   ثاً كان  الباقي  باهللا   لكان 

وال باطلتعاٰىل،  مثله.فاملقدَّ   ،تايل  الرشطيَّ   م  أنَّ بيان  إٰىل  املفت  ة:  قر 

لقادر فيه، أو ه نفي حمض فال تأثري لنَّ أل  القادر ليس العدم السابق

احل والوجود  لكن  حال  اصل،  اليشء  وجوحجود  هو  ده دوثه 

إٰىل القادر  ال خيتلف، فلامَّ   لواحدوحكم اليشء ا   ائه،بق  لحا  افتقر 

 ل بقائه. اقر إليه حيفت حال حدوثه وجب أنْ 

فالستلزامه  وأمَّ  التايل،  بطالن  احلا  ألنَّ حتصيل  القادر    اصل، 

 حاصل.  يف حتصيل الوجود والوجود هتأثري

 أنْ استحال    ثاً حاد  و كان اجلسمة: لملانويَّ عرش: قالت االتاسع  

 .اعدمي�  دوثهن حويك

  ، فأحدمها نقيض لآلخر ،فصار حادثاً  ل: مل يكن حادثاً ا نقوألنَّ 

ثبويت،  فأحدمه أنَّ فا  رضورة  علمنا  (قولنا  إذا  حدث:    عدمي   )ما 

اجلسم،   يكون نفس  يستحيل أنْ و  ثبويت.  )حدث: (قولنا  نَّ علمنا أ 

فالباقي    ]]١٤٨[ص  /[  وثهسم ثبت حدلكان متٰى ثبت اجل  وإالَّ 

  كان قديامً  فهو زائد، فإنْ  ،رضورةوهو باطل بال ادث،ه حئل بقاحا

فاحلادث   ،ادثحلجود ذلك اقبل و  كان حدوث احلادث موجوداً 

و خلف.  هذا  احلدوث،  قبل  ح  إنْ حاصل  حدوث  ادثاً كان   ،فله 

 . طالً قسام الباطلة كان باوث إٰىل هذه األٰى احلدوإذا أدَّ . ويتسلسل

،  أبداً  م حادثاً اجلسون كي أنْ  ويلزم ،ذاتهحدوثه نفس  قال:ال ي

إالَّ   نَّ فإ األوقات  من  وقت  يف  يوجد  ال  حمكوماً اجلسم  ويكون    

 .ه حادثعليه بأنَّ 

 ض بأمرين:عارَ ثّم يُ 

حدوث األجسام لكاخت  وإنْ   انَّ أ ل:  األوَّ  عنَّلفنا يف  توافقنا  ٰىل  ا 

 وتقسيمكم عائد فيه. ،اضحدوث األعر

 م.دَ عائد يف القِ التقسيم بعينه  لثاين: هذاا

نألنَّ  يمكن  ا  بقائه باحلدوث،    احلكمقول: ال  عٰىل اجلسم حال 

أنَّ  منه  واملراد  ما  كيف  اه  قبل    ؟ ام حدث اآلنوإنَّ   ن موجوداً آلكان 

ب حال  غريواليشء  بذلك  قائه  عليه  هو  ، حمكوم  بقائه  ح  بل  ال 

بأنَّ حم عليه  كالمكوم  وليس  ذلك،  قبل  كان  بله  فيه  نفس    نا  يف 

 .تهاثبِ نُ  عراض الواألاحلدوث، 
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 كان نفس ذاته  امَّ ـحدوث العرض ل   ، ألنَّ يبقٰى   منا، لكن السلَّ 

أنَّ اً ثق كان حادال جرم متٰى حتقَّ  يبقٰى،   ، فلهذا حكمنا  العرض ال 

التزمتوأنت فإنْ م  اجلسم،  بقاء  بقا  تمالتزم  م  مكابرة،عدم  كان   ئه 

 ده.واجلمهور منكم معرتفون بفسا

بالقِ عاوامل بادَ رضة  بأنَّ ٰىل  م عكال نحا  طلة، ألنَّ م  قديم ه  اجلسم 

بأنَّ   ،أزيل عليه  نحكم  أمَّ دَ قِ   ولذلك  ذاته.  عني  قلمه  لو  بأنَّ ا    تم 

 ملحذور.ولزم ا ،حادثاً  يكون أبداً  دوثه عني ذاته يلزمكم أنْ ح

كان لو  حما  العرشون:  كلِّ   إنْ   ثهفمحدِ   ثاً دَ جلسم  من    ساواه 

هو  ، وليتسلسث و ٰىل حمدِ إ  مفتقراً ]]  ١٤٩/[[ص    ثاً وجه كان حمدَ 

وإنْ حم من  خالف  ال.  موجوداً   كلِّ ه  يكن  مل  ألنَّ وجه  خيالف   ،  ما 

، فال يكون  د خالفه يف كونه موجوداً ق وجه يكون    املوجود من كلِّ 

وإنْ موجوداً  فاملسا  .  وجه  دون  وجه  من  الوجه ث  حدِ واه  من 

املحدَ الذي   بدَّ يساوي  ال  حم  وأنْ   ث  املحدِ في  ،ثاً دَ يكون  ث  كون 

الكالم بعينه يعود يف   نَّ ، وهو حمال، ألدوثواحل  مدَ قِ من ال  باً مركَّ 

 ذلك الوجه.

املؤثِّ  والعرشون:  اجلساحلادي  يف  موجباً   إنْ   مر  من    كان  لزم 

ِق دَ ِق  اجلسم،دَ مه  ال  خمتاراً   كان  وإنْ   م  خمريَّ   ذيواملختار هو    اً يكون 

أ  يستحيل  الفعل والرتك، والرتك  ر  القاد  ، ألنَّ ايكون عدمي�   نْ بني 

يتإنَّ  يكفيام   خريَّ ام  فيه  أثر  له  وإالَّ وال  ،ون  فيه  أثر  ال  املحض    عدم 

وجوداً  العدم  اخلرية    لكان  تتإنَّ بل  الضدَّ قَّ حام  بني  كان  ق  فلو  ين، 

قادرر يف اجلاملؤثِّ  لو  ال خي  وأنْ   ،دٌّ يكون للجسم ض  وجب أنْ   اً سم 

ضدِّ  وفعل  اجلسم  فعل  من  األزل    فهو  ،هالقادر  فاعالً   إنْ يف    كان 

ه، ه كان فاعال لضدِّ ل  الً مل يكن فاع  إنْ ، والي� ز سم أ لجسم كان اجلل

لو كان كذلك لكان    ه ، وألنَّ ل للجسم ضدٌّ عقَ ه ال يُ وهو حمال، ألنَّ 

قديامً   ضدُّ  والقاجلسم  يستح،  استحديم  وإذا  عدمه،  عديل  م  ال 

 ،امل أصالً يوجد الع  ال   فكان يلزم أنْ   ،هستحال وجود ضدِّ اليشء ا 

 .ما ذكرمتوه  ثبت بطلفلامَّ 

أنْ   ثاً حمدَ   اجلسمرشون: لو كان  والعين  االث له    وجب  يكون  ال 

فإمَّ حمدِ  بالرضورة،  أنْ ث  ويكو  ا  نفسه،  حمال، ألنَّ هن  ث املحدِ   و 

عىلٰ متقدِّ  بالوجود  املحدَ م  يت  ،ث  ال  عىلٰ قدَّ واليشء  أو نفس  م  ه. 

و  ه هيه ألنَّ ر فأثَّ   ا إنْ مَّ لك الغري إذ  فألنَّ   ،الً ا أوَّ أمَّ   .وهو حمال  ،غريه

فيعود التقسيم املذكور.  ،ه هو ألنَّ أو ال ه دوام اجلسم،دواممن  لزم

ثانياً وأمَّ  الغ  فألنَّ   ،ا  إنْ ريذلك  وإنْ   كان موجباً     كان    عاد اإللزام، 

ق استحال املقدور نسبة وتعلُّ   بنيض بينه وفرَ ادر ما مل تُ ، والقاً قادر

حصولتأثري لكن  فيه،  بي  ه  موالنسبة  غريه  وبني  عٰىل  نه  قوف 

ذلحص حصول  ،غريال  كول  كان  تلك ذلك    فلو  ألجل    الغري 

 النسبة دار. ]] ١٥٠[[ص /

 وجوه:  ل منألوَّ واجلواب عن الوجه ا

األوَّ  قِ الوجه  نمنع  لو  دَ ل:  األثر  املؤم  اجلامعثِّ كان  جلميع    ر 

أزلي� ريَّ ؤثِّ املجهات   فاة  األ دَ ِق   نَّ إ،  إنَّ م  ِق ثر  يتبع  مؤثِّ دَ ام  كان  ر م  لو  ه 

ر  يتأخَّ   ه جيوز بل جيب أنْ نَّ إف  فال،  خمتاراً   كان  إذا  اأمَّ ،  ر موجباً املؤثِّ 

 أثره عنه.

 ،ة يف األزلريَّ جلميع جهات املؤثِّ   ر مستجمعالوجه الثاين: املؤثِّ 

خملكنَّ مرجِّ يُ   ختاروامل  ،تاره  أحد  ملرجِّ   يهقدورح  ال  اآلخر  ح، عٰىل 

عرض  كاهل إذا  السبع  من  طريقان  ارب  مجيله  من  ع  متساويان 

أحدمها دون اآلخر ال   يسلك  هنَّ إمقصوده فٰىل  ع إجام يرالوجوه في

مت  .حملرجِّ  رغيفان  حرضه  إذا  منواجلائع  ف  كلِّ   ساويان  ه  نَّ إوجه 

مرجِّ  غري  من  أحدمها  وإنْ يتناول  م  حرضه  ح،  يتناول  ن  واحد 

املساواة.  ج  بعض مع  بعض  دون  حرضه  وانبه  إذا  والعطشان 

 ح.غري مرجِّ رشب أحدمها من  ن متساويانقدحا

إنَّ ثالثال  هالوج العامل  حد:  ألنَّ ام  الوقت  ذلك  يف  ر  املؤثِّ   ث 

إنَّ  والقادر  يفعلخمتار،  مقدو  ام  ألنَّ رأحد  الثاين،  دون  إرادته   يه 

 ٰىل غريه. ور علك املقداقتضت ترجيح ذ 

 عٰىل غريه؟ اذا رجحت اإلرادة ذلك اليشء ملقال: ال ي

صة صِّ خمحة وإلرادة مرجِّ ا  ل ساقط، ألنَّ هذا السؤا  ا نقول:ألنَّ 

وألهنَّ  رجَّ ]]  ١٥١[[ص  /  الذاهتا.  السؤال لو  لكان  غريه  حت 

اعائداً  هذا  وعٰىل  يل.  أنْ زلتقدير  مرجِّ   م  اإلرادة  كون  حة  يكون 

بعلَّ معلَّ  أُ لة  ألنَّ   ٰى خرة  حمال،  مرجِّ اإلكون    وهو  صفة رادة  حة 

هل أنَّ نفسية  كام  ب  ا،  العلم  يُ كون  أمر  م علَ حيث  املعلوم  له  به    ، ذايت 

ة استحال تعليل كون اإلرادة  يَّ الذاتتعطيل الصفات  حال  است  امَّ ـلو

 حة. مرجِّ 

الس دفع  لئالَّ   سنادإؤال  واملعتمد يف  إٰىل ذات اإلرادة    الرتجيح 

 يس.ئقول الريرد عليه 

 وقت.  ه عائد يف كلِّ ألنَّ  ،اطلب هذا السؤالال يقال: 

 وقت.  ه عائد يف كلِّ ألنَّ  ،قٌّ ا نقول: بل هو حألنَّ 

ق عالرابالوجه   إنَّ األشعريَّ الت  :  تعة:  عامله  متعلِّ   ،اٰىل  ق وعلمه 

األشياء كان  ،بجميع  كذلك  كان  ع  وإذا  األشياء   بأنَّ   ملاً ا تعاٰىل 

يوجد حمال،    اله  تعاٰىل أنَّ   علم اهللا  وع ماووق   ،ا ال توجدتوجد وأهنَّ 
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و أنَّ وعدم  علم  ما  أيضاً قوع  حمال  يوجد  تتعلَّ واإلراد  ،ه  ال  ق  ة 

فال  با تملحال،  الَّ عجرم  بوقوع  قت  تعإلرادة  بوقوعه  لَّ ما  العلم  ق 

أنَّ   م علامَّ ـ ولق العلم بعدم وقوعه.  وبعدم وقوع ما تعلَّ    اهللا تعاٰىل 

 ه وما بعده.بلاده فيه دون ما ق راد إجي أعنيَّ العامل يوجد يف الوقت امل

إنَّ الوج املعتزلة:  قالت  اخلامس:  إاهللا  ه  تعاٰىل  رجَّ نَّ   إجيام  اد ح 

من إحسا  اإلجياد  ألنَّ قت،  الو   ذلك العامل يف أفضل  ن واإلحسان 

يكون إجياده يف   نْ أ قت جلواز  اإلجياد بذلك الو   ام اختصَّ تركه، وإنَّ 

ده يف وجف لو أ ٰىل املكلَّ ائدة إمصلحة ع  لنوع  ناً ذلك الوقت متضمِّ 

وحينئذٍ وقت آخر مل املصلحة،  حتصل تلك  إ    لك جياده يف ذيكون 

أوٰىل   يفالوقت  إجياده  غريمن  وه  دلَّ امَّ ـ ل.  حدوث    عىلٰ   الدليل   

أنَّ   ودلَّ   ،العامل عٰىل  يف    الدليل  باحلدوث  الوقت اختصاصه    ذلك 

إنَّ  عداه  ما  الوق دون  ذلك  الختصاص  يكون    ح بمرجِّ   تام 

غريوخمصِّ  يف  يوجد  ال  الق  ،هص  علينا  وإنْ وجب  بذلك    طع 

 ل تلك املصلحة.عٰىل تفصي ا ال نقعكنَّ]] ١٥٢[[ص /

الساد قاالوجه  املبع  لس:  حدوث  ض  أنْ العاملعتزلة:  قبل    

 . عاٰىل فيهثه اهللا تدِ فلهذا مل ُحي  ،أحدثه اهللا تعاٰىل حمال

يف   الوجود  حمال  العامل  السابع:  وإالَّ األزالوجه  إمَّ   ل،  ا  لكان 

 يف ا حماالن يف األزل، فاستحال وجود العاملومه ،ساكناً  أو كاً متحرِّ 

 .األزل

أوَّ الف  نَّ ال، أليف األزل حمالفعل    وألنَّ  ألزل ما وا  ،لعل ما له 

 ،إجياده أزالً  مل يصّح  واجلمع بينهام حمال. وإذا كان ممتنعاً  ،ل لهال أوَّ 

 . وامتنع كونه قديامً  ،ىلٰ اهللا تعاعن  فلهذا كان العامل حادثاً 

الثام   ال   مَ ـل: لِ يقا  أنْ   ن: قبل العامل ال وقت، فال يصحُّ الوجه 

 حيدث؟  أنْ   حدث العامل قبل

بسع:  لتاالوجه  ا قولكم  غري  استحاتعارض  من  الرتجيح  لة 

 مور سبعة:ح بأُ مرجِّ 

األوَّ  الفاألمر  الل:  عند  األجزاءفلك  متشابه  جسم   ،السفة 

ا مت  ملفروضةفالنقط  إنَّ شفيه  ثّم  يُ   اهبة،  للقطعنيَّ بعضها  دون  بيَّ   ة 

تعيَّ  خمصوصة  دائرة  وحصلت  من  نتالبعض.  دون لكوهنا  طقة 

م اجلغريها  تساوي  مع  مرغري  نميع  يت  ح.جِّ    ألنْ   خطٌّ   عنيَّ وكذا 

 ح. رجِّ دون سائر اخلطوط املتساوية من غري م يكون حموراً 

الفل]]  ١٥٣ص  [ [ /  حركة  الثاين:  األعٰىل  األمر  ف خال   عىلٰ ك 

فاختصاصه   ،حركته عٰىل التوايل ممكن أيضاً   فكذا  ن، ه ممك نَّ أ التوايل كام 

  ح.مرجِّ   غري   يح من تساوهيا ترج ة دون غريها مع  ركة من جه باحل 

مجيع احلركات بأرسها متساوية النسبة إليه، وال   ثالث:األمر ال

نة معيَّ لفة بالرسعة والبطء، فحصول رسعة  تحلركات خما   ريب أنَّ 

 ح.غري مرجِّ من  حاً فلك دون غريها يكون ترجية الحرك يف

ود  حمد   وحدٌّ عنيَّ ك له ثخن مفلك من األفال  األمر الرابع: كلُّ 

أنَّ  أكعىلٰ   حصوله  مع  الث  ذلك  من  أوثر  ممكن،   خن  أقّل  أو  احلّد 

من  ون ترجيحاً كي اخلاصُّ   والقدر فاختصاصه بذلك الثخن املعنيَّ 

 ح.غري مرجِّ 

ااألم اخلامس:  بسيلفلر  كلِّ ك  من  األجزاء  متشابه    ، وه الوج  ط 

ن سائر  كب فيها دوفاختصاص جانب منه بالنقرة التي ترتكز الكوا 

 سبب. غري   ما هو مثله منٰىل ء علليش يكون ترجيحاً اجلوانب  

بسيط الفلك  السادس:  كلِّ   ،األمر  من   فاختصاص  واحد 

واألالتد معنيَّ واوير  منهجات واحلضيضات بجانب  دون جانب     

تم وإالَّ ساوي  ع  اجلوانب،  ملسائر  بي    غري  سيطاً كن  من  ترجيح   ،

 ح.مرجِّ 

ل  مل يشله فلك ممثَّ كوكب    ل يف كلِّ لك املمثَّ األمر السابع: الف

املرٰىل  ع خارج  وعفلك  متمِّ كز  من  ٰىل  جانب  فاختصاص  م، 

املرمتمّ  اخلارجة  األفالك  بالغلظامت  اآلخر    كز  اجلانب  دون 

 ح.مرجِّ ترجيح من غري 

قديمالثاممر  األ عندكم  العامل  حدوث    شكَّ ال    كنل  ، ن:  يف 

والرتاكيباأل حدوث    ،عراض  منها واحد    كلِّ فاختصاص 

امل اعنيَّ بالوقت  دون  يكو  حدث  لذيا لوقت    مثله  ترجفيه   يحاً ن 

مرجِّ  غري  املحدَ من  الصفات  يف  فلزمكم  ألزمتموح،  ما  يف ثة  نا 

 العامل. ثحدو

التا]]  ١٥٤[[ص  / اتِّ األمر  عضو    كلِّ ة  دَّ ما  صافسع: 

إمَّ  أ بصورته  أو ال    ،ة لتلك الصورةن الستحقاق تلك املادَّ يكو   نْ ا 

ة ميَّ للجساق  قالستح يكن ذلك ال ملكان األوَّ   نْ فإ  .ن كذلكيكو

ف باملشرتك  ورائهايها  ألمر  كلُّ   ،ل  ذلك    فيكون  حامل  من  جزء 

الستحقاق ة القائمة بحامل ذلك القوَّ او  ،به  فاً االستحقاق موصو

أ فإمَّ   كذلك. القوَّ   نْ ا  تأثري  يفيكون  تأثرياً ذ  ة  اجلسم  ،  متشاهباً   لك 

متشاب يكون  الذي  هوواجلسم  الشكل  أ   ه  فتكون  عضاء الكرة، 

عاحليوا  بعشكل    ىلٰ نات  مضموم  إكرات  هذا ضها  بعض،  ٰىل 

متشاهباً  فيها  تأثريها  يكون  ال  أو  أنَّ   خلف.  مجيع    نسبتها  مع  إٰىل 

عىلٰ  احلامل  السويَّ أجزاء  جف  ،ة  يفوَّ قد  املوجَ زتم  أنْ   ح يرتجَّ   ب 

إٰىل الكلِّ ض  بع   زمتوه جوَّ   ، فإنْ آثاره عٰىل البعض مع استواء نسبته 
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املوَج  فتجيف  القب  يف  أ ويزه  وإىلٰ وادر  الثاين    نْ .  وكان  اهب كان 

خصَّ  قد  كلَّ الصورة  بصورة    ص  األعضاء  مواد  من  واحد 

أنَّ خمصو مع  الص  إٰىل مجيع  ادِّ املو  نسبة مجيع تلك  صة  ور عٰىل  تلك 

 دليلكم.ل يف أصوذلك يقدح  ،السواء

  ، د يشء واح ها يرجع إىلٰ قالت الفالسفة: حاصل أجوبتكم كلِّ 

يف   ة مل يكن حاصالً ريَّ ؤثِّ منه يف امل دَّ ال بما  كلَّ  أنَّ   خرتتمكم اوهو أنَّ 

 األزل.

أوَّ أمَّ  مم  الفعل  فألنَّ   ،الً ا  يكن  األزل  كناً مل  جوازه  ف  ،يف  رشط 

املؤثِّ ووجو عن  انتفده  وانتفر  األزل،  األزلاء  ثابتاً مل  اء  يكن  يف    

منه   ما ال بدَّ  ن كلُّ ، فال يكو األزل، فال يكون رشط التأثري موجوداً 

 يف األزل. الً حاص ةريَّ ملؤثِّ يف ا

وذلك الرتجيح    ،رشط الوجود ترجيح القادر  فألنَّ   ،ا ثانياً وأمَّ 

حا يكن  /[[ص  الً صمل  وإ]  ]١٥٥  األزل،  لوُ الَّ يف  يف ا  دَ جِ     لعامل 

 يف األزل.  ة حاصالً ريَّ منه يف املؤثِّ   بدَّ ال ما يكن كلُّ األزل، فلم 

التأثري  نَّ فأل  ،ثالثاً ا  وأمَّ  ارشط  اإلرادة  الوقت    بذلكقة  ملتعلِّ  

ح فيالذي  حاصالً   ،هدث  يكن  مل  الوقت  فال   وذلك  األزل،  يف 

 يف األزل.  ة حاصالً ريَّ يف املؤثِّ  همن  بدَّ ما ال يكون كلُّ 

راوأمَّ  ارش   نَّ فأل  ،بعاً ا  حصول  التأثري  تعلَّ لو ط  الذي  ق  قت 

فيه بإجياده  يك  ،العلم  مل  الوقت  حاصالً وذلك  فال يف  ن  األزل،   

 يف األزل.  حاصالً ة ريَّ  املؤثِّ نه يفم ال بدَّ ما  ون كلُّ يك

خامساً وأمَّ  اإل  فألنَّ   ،ا  املصلرشط  حصول  وتلك    ،حةجياد 

  ما ال بدَّ  كلُّ  فال يكون يف وقت إجياده، إالَّ  ة مل تكن حاصلةملصلحا

 يف األزل.  ة حاصالً ريَّ ملؤثِّ ا منه يف

العامل رشط  يمكن فيه وجود    الوقت الذي  فألنَّ   ،ا سادساً وأمَّ 

ا  ،املالع  لوجود من  جزء  التامِّ ملؤثِّ وهو  حاصالً ر  يكن  ومل  يف   ، 

 األزل.

وجود العامل كان    من  إذا كانت مانعة  ةاألزليَّ   فألنَّ   ،ا سابعاً وأمَّ 

يف األزل، فلم يكن   صالً حاونفيها مل يكن    ،إجياده  يف   رشطاً نفيها  

  األزل.يف ة حاصالً ريَّ له يف املؤثِّ  ما ال بدَّ 

أ  هذ  نَّ فظهر  األحاصل  إٰىل  كلِّ   وبةج ه  راجع  ا ها  لقسمني أحد 

أنَّ  وهو  أبطلنامها،  بدَّ   كلَّ   اللذين  ال  يف    ما  يكن   ةريَّ املؤثِّ له  مل 

 يف األزل. اصالً ح

وقبل العامل   ،ط حدوث العامل حضور وقتهرش  نَّ ألف ،ا ثامناً وأمَّ 

 .يف األزل ال وقت، فلم يكن الرشط حاصالً 

 :تفصيلاحد عٰىل الواحد و عن كلِّ  ثّم نجيب

ال يمكنه    ا أنْ هذا املختار إمَّ   فألنَّ   ،لوَّ ا األأمَّ ]]  ١٥٦[ص  [/

مل يمكنه ذلك فهو    فإنْ   .لكيمكنه ذ  وأ   ،خرقت آإجياد العامل يف و

أنْ إمَّ  أل  ا  خاّص يكون  الوقتجل  هذا  يف  خلاّص أ   ،ية  ال  فيهيَّ و   .ة 

كلِّ واألوَّ  األوقات  لتساوي  باطل  املل  يف  بالرضورةاهيَّ ها   ،ة 

 واجب. حد منها بحكم الوا صَّ خيت نْ فيستحيل أ 

نفسهصحَّ   وأيضاً  يف  العامل  حدوث  حمدِ وصحَّ   ،ة  الثيَّ ة    باري ة 

ل قبله    إنْ   هتعاٰىل  كانتا  الوقت  بذلك  ثّم  لذاتيهام  ممتنعتنياختصتا   

اإلم إٰىل  حمالكاانقلبتا  احلقائق  وانقالب  إٰىل  إل  ،ن،  فضائه 

الوي  ،السفسطة نفي  تقلزم  ما  عٰىل  وإنْ دَّ صانع  ختتمل  م.   بذلكا  صَّ  

 من التأثري يف غري ذلك الوقت.  ناً ر متمكِّ ؤثِّ الوقت كان امل

الوف  وأيضاً  إنْ ذلك  يف  اامت  قت  األوقات  سائر  عن  ز 

هب الصحَّ اختصاصه  ذلك  ةذه  موجوداً   كان  حدوث  الوقت   قبل 

قِ ا يقتيض  وهو  وألنَّ دَ لعامل،  الزمان.  ال  م  من  ن  فيكو  ،عاملالوقت 

 . وداً ج ون مويك قبل أنْ   العامل موجوداً 

 مل تكن حاصلة قبل ذلك الوقت ثّم  امَّ ـل   ةصحَّ فتلك ال  أيضاً و

ي  فإنْ   ،حصلت فيه عن  فقد حدث اليشء ال    ر أصالً ثِّ هلا مؤكن  مل 

وهومؤثِّ  الصانع.  يسدُّ و  ،حمال   ر،  إثبات  مؤثِّ   إنْ و  باب  هلا  ر كان 

 ةتصَّ ا خمة أهنَّ ر يف تلك الصحَّ لك املؤثِّ ة تأثري ذ نقلنا الكالم إٰىل صحَّ 

 ل بعينه. ، ويعود الكالم األوَّ ةتصَّ وقت أو غري خمك ال بذل

خل  وإنْ  يكن  ذلكيَّ اّص مل  يف  كان  ة  املؤثِّ   تالوقت  ة  ريَّ تلك 

االواج عٰىل  موقوفة  غري  يشبة  األوقاتعتبار  من  كان   ،ء    ومتٰى 

 ة.ريَّ ذلك وجب دوام تلك املؤثِّ ك

  الوقت العامل يف    ال يوجد  مكنه أنْ ي  خمتاراً   كان الفاعل  ا إنْ وأمَّ 

أوالذ فيهي  إجيفيكو  ،جده  فيه ن  أوجده  الذي  الوقت  يف  العامل  اد 

 عود اإلشكال.ير، وؤثِّ إٰىل املفيحتاج  ،كناً مم

  ارب من السبع وشبهه. أو مر، كاهلح ال ألرجِّ قال: القادر يُ ال ي

األزليَّ   نَّ أ  خصَّ اإلرادة  غرية  عٰىل  املقدور  ترجيح  يفصت  لذاهتا   ه 

 . وقت معنيَّ 

تققولنا  نَّ أل]]  ١٥٧[[ص  / الدَّ :  إبطال  غري    رتجيحم  من 

ري ذلك  غلعامل يف  نه اختيار امل يمك  ادر إنْ ح، وسيأيت هنا. والقمرجِّ 

وألنَّ الوقت   موجب.  إيقا  فهو  الاختيار  ذلك  عند  ع  يبطل  فعل 

لذاته وال من لوازم ذاته،   االختيار ال يكون واجباً ك  وقوعه، فذل

إٰىل ا ذاته يستند ا عدم ، ألنَّ ته وهو حماله تعاٰىل غري ذافيكون وجوب
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أنْ  جيوز  فال  اختيا  اختياره  مستنداً يكون  ذاتإىلٰ   ره  عدا  ما  وإنْ    ه. 

آخر   ان اختياراً ك  ح، فإنْ  ملرجِّ ح أحد االختيارين إالَّ نه مل يرتجَّ كأم

 إٰىل ما قلناه. انتهٰى إٰىل ذاته، وذلك عوداً و تسلسل أ 

فوأمَّ  الثاين  ألنَّ ا  باطل،  إ  هو  يف  الصااثبات  العمدة  حتياج  نع 

ن عٰىل اآلخر أحد طريف املمكزنا ترجيح  ر، فلو جوَّ املؤثِّ إٰىل  املمكن  

احتياجه نحكم يف يشء من املمكنات ب نا أنْ ح مل يمكنن غري مرجِّ م

املؤثِّ  يسدُّ إٰىل  إثبات الصانع.  ر، وهو  الطرفني    باب  ونمنع تساوي 

 الوجوه. ارب من كلِّ يف صورة اهل

ا عٰىل اآلخر من  أحدمه  ه يعتقد ترجيح نَّ ح أل رجِّ يُ ه  نا، لكنَّمسلَّ 

الوجوه أح  بعض  عن  يغفل  فأمَّ أو  لودمها،  تس  ا  من  ااعتقد  وهيام 

  يسلك أحدمها، ألنَّ   أنْ   حلال هذهه يستحيل منه وانَّ إ الوجوه ف  كلِّ 

املتضادَّ اإل إٰىل احلركات  دواعيه  تعارضت  إذا  فنسان  يقف  نَّ إة  يف ه 

 ح. عند املرجِّ إالَّ ك يتحرَّ  ال يمكنه أنْ ذلك املوضع و

ا ألمر  ح أحدمهرجِّ يُ   أنْ   فجاز  ،ح املرجِّ م انتفاء  سلِّ نقول: ال نُ   أو

وأيضاً   ،نعلمه  ال الصور.  باقي  تساوامَّ ـل  وكذا  الفعل  والرتك   ٰى 

ال إٰىل  مرجِّ قابالنسبة  غري  من  أحدمها  وقوع  كان  اتِّ در   ،فاقاً ح 

 نع.اي الصويلزم نف ،كسائر احلوادث ذلذ جيوز يف وحينئ

است امَّ ـل  ضاً وأي ب  فرتجَّ ويا  إليه  أحالنسبة  إنْ ح  يت  دمها  ف  وقَّ مل 

مرجِّ  نوع  وح  عٰىل  كان  بوعق منه  ال  سببإه  غري  من  بل   ،يقاعه 

ا  نفي  وفيلزم  فتوقَّ   إنْ لصانع،  التقسيم  عاد  كان  أنَّ   يهف  هل  ه 

 يف األزل أم ال؟  حاصالً 

 ،حةمرجِّ   رادةأصل كون اإل  لعلِّ ا ال نُ نَّ ث فباطل، ألا الثالوأمَّ 

نُ  عحمرجِّ ]]  ١٥٨/[[ص    كوهنال  علِّ بل  اليشء  هلذا  ضدِّ ة  ه، ٰىل 

ت من  يلزم  خصوصوال  املرجِّ حيَّ املرجِّ   عليل  أصل  تعليل  ة، حيَّ ة 

ح أحد ه ال يرتجَّ حكمنا بأنَّ م  دار بني الوجود والعدامَّ ـمكن لامل فإنَّ 

  كونه   ألصل  عليالً وال يكون ذلك ت  ح، ملرجِّ طرفيه عٰىل اآلخر إالَّ 

 فكذا هنا.  ،ناً ممك

اإل   أنَّ   حلاصلوا للكون  مقتضية  فأمَّ رادة  ذايت،  هذا  رتجيح  ا 

 .ح فالالرتجي

مرجِّ   ال كانت  لو  املعيَّ حيَّ يقال:  عة  مقتضية  مطلق  لك  ةً لَّ نة  ان 

 . ةً علَّ  اً ته مقتضيحيَّ مرجِّ 

ألنَّ   األنَّ  ممنوعة،  املالزمة  املطحيَّ املرجِّ   نقول:  توجدة  ال    ، لقة 

املوجنَّ وإ مرام  خحجِّ ود  وا  ، ةاصَّ ية  عوهي  نعقعة  اجلوازٰىل   ،ت 

مسبَّ فتست أنَّ باً دعي  كام  دا  ،  من   راً مؤثِّ   ةمستدعي  ئامً املمكنات  ال 

إهنَّ  ممكنةحيث  ح  ،ا  من  إهنَّ بل  الوجويث  طريف  عن  ختلو  ال  د  ا 

 ق اإلمكان. والعدم اللذين مها متعلَّ 

ات  ق األو  اده يف سائرق إجياحلة لتعلُّ مل تكن ص  نْ إرادته إ  وأيضاً 

العامل.  دَ ِق زم  فل  ،تبالذا  باً موجَ كان   فرتجُّ   وإنْ م  صاحلة  ح  كانت 

األوقا  بالتعبعض  إنْ لُّ ت  مرجِّ يتوقَّ   مل  ق  عٰىل  ال ف  املمكن  وقع  ح 

 تسلسل.و ف عاد الكالم فيهتوقَّ  نْ ح. وإجِّ عن املر

إنْ تعلُّ   وأيضاً  بإجياده  إرادته  مرشو  ق  يكن  م  طاً مل  لزم  بوقت  ا 

املدَ ِق  وإنْ م  مرشكا  راد،  الوقتبه    طاً ون  ذلك  يف   اً حارض  كان 

 ويتسلسل. ،حداثهة ا عاد الكالم يف كيفيَّ زل، وإالَّ األ

اوأمَّ  ألنَّ لا  فباطل،  تبع  رابع  بالوقوع  ع  ووقو  ،وعالوق   العلم 

ا األمر  تبع  اليشء  خصَّ لذذلك  وهو  ي  مثله  دون  بالوقوع  صه 

علَّ   ،اإلرادة تعلُّ لنفلو  اإلا  بتق  بوقوعه  اهللارادة  علم  بوق علق  عه  و 

عُ   فيمتنع عقالً   ،اللوم حماملع  ريُّ تغ  وأيضاً   دار.  مَ لِ إحداثه يف وقت 

في حدوثه  إ  ،هعدم  عُ حوعدم  وقت  يف  وهو    مَ لِ داثه  فيه،  حدوثه 

 بالذات. باً موجَ ]] ١٥٩ص /[[ ونهيقتيض ك

من خلق    املصلحة التي حتصل  ، ألنَّ ا اخلامس فباطل أيضاً أمَّ و

العاملاهللا تعاٰىل  ال   ذلك  يف  د  سووقت  إائر  ن  كن أم  نْ األوقات 

يف    وهلاحص العامل  تعاٰىل  اهللا  خلق  ذلبتقدير  يكن  مل  آخر،  ك  وقت 

 ن حصوهلامل يمك  لذلك الوقت عٰىل سائر األوقات. وإنْ   حاً مرجِّ 

حدوث  ح  فيكون  ،يف سائر األوقات بتقدير  املصلحة  صول تلك 

حما آخر  وقت  يف  فتلك  الً العامل  إمَّ ،  لع  أنْ   ااالستحالة  ني تكون 

 .مر عارض، واألقسام باطلة ملا مرَّ ألم أو مر الزه أو ألوذاتء يشال

بفألنَّ   وأيضاً  نعلم  قدَّ نَّ أ الرضورة  ا  لو  أنَّ ا  خلق    رنا  تعاٰىل  اهللا 

بآنٍ قبل خلق  العامل أز  ،واحد  ه  خلقه    يدأو خلقه  املقدار الذي  من 

سبب ذلك  مل خيتلف ب  ،داربذلك املق  أ أو أنقص منه بجزء ال يتجزَّ 

م  يشء إالسيّ   ، فنيكلَّ امل  الحصمن  فيهم علامً ام  تعاٰىل  اهللا    ذا مل خيلق 

 بذلك.

وقت    وأيضاً  املصلحدوث  إنْ حتلك  ملحدِ   ة  ال  لزم  كان  ث 

 عاد الكالم فيه.  ثن ملحدِ كا نفي الصانع، وإنْ 

إنْ ت  وأيضاً  املصلحة  لزم    لك  الوقت  قبل ذلك  كانت حاصلة 

 ،لك ذرييف غ ك الوقت جازوجب حدوثه يف ذل  قبله، وإنْ حدوثه 

الصا نفي  ونولزم  اختصا  إنْ ع،  يف  الكالم  عاد  جيب  ذلك مل  ص 

 سلسل. الوقت بتلك املصلحة وت

الح وجب فيام  اية املصفيها رع  ِربَ اعتُ   ة اهللا تعاٰىل إنْ فاعليَّ   نَّ وأل
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ال يوجده، لكن خلق الكافر وتكليفه مع العلم   أنْ   يهال مصلحة ف

يوجد. ال    نْ أ  بفوج  ،ب ليس مصلحة العقاوجب إالَّ ه ال يستنَّ أب

 واب.رب فيها تلك بطل أصل اجلعتَ تُ مل  نْ وإ

ناع انقالب املمتنع لذاته  تم من امفباطل ملا تقدَّ   ،ا السادسوأمَّ 

قبوهلا  اهيَّ امل  نَّ وأل  لذاته.  ممكناً  يمتنع  له، لل ة ال  قبوهلا  أو ال  وجود 

 لألوقات. فيكون شامالً 

  أثري ال الت   نَّ أ م من  ل بام تقدَّ فباط  ،ا السابعوأمَّ ]]  ١٦٠[[ص  /

تقدُّ يستدع وأيضًا ي  العدم.  بأنَّ عارَ يُ   م  قبل ض  العامل  وقع  لو  ه 

 نئذٍ فحي ،ايه بمقدار سنة فقط مل يرص بذلك أزلي� فالذي وقع الوقت 

كان حدوث العامل ليس له ابتداء، إذ إم  وهو أنَّ   ،ق اإلشكالقَّ يتح

يُ  وقت  أ فرَ ال  مبد  نْ ض  إالَّ   أً يكون  ممكن  لإلمكان  وهو   ثدواحل 

قبله    بأنْ   اي�  أزله ال يصريوأنَّ   ،لهقب أنْ   بآنٍ يوجد    واحد. وإذا امتنع 

 ممكن الثبوت. ه دائامً نَّ أمبدأ ثبت يكون إلمكانه 

 فضعيفة.  ا املعارضاتوأمَّ 

األوَّ أمَّ  للقطبيَّ نيُّ تع  فألنَّ   ،لا  النقطتني  الدائرة  وتعنيُّ   ،ة  تلك   

كامإنَّ   ،ةللمحوريَّ   واخلطُّ   ،ةللمنطقيَّ  ألجل    إذلفلا  أنَّ ان  حترَّ ك  ك ا 

حتالوج  عىلٰ  الذي  فرَّ ه  عليه  عقالً نَّ إ ك  يستحيل  سائر    أنْ   ه  تصري 

تعنيُّ سوقطبًا  ط  النق فإذن  منطقة،  الدوائر  واملائر  األقطاب  ناطق   

 مور ثالثة:احلركات ألُ   احلركات. وتعنيُّ بب تعنيُّ بس

ا  نَّ أ ل:  األوَّ  العامل  حينظام  ال  إالَّ لسفيل  باحلصل  هذا ر  عٰىل    كة 

 . هلوجا

من  لثاينا احلركة  إىلٰ املرش:  مضادَّ ق  املغرب  من    للحركة  ة 

  يلزم من كون اليشء قابالً   وال]]  ١٦١  /[[ص  املغرب إٰىل املرشق

لك بإحدٰى لف. فإذن ال يكون اختصاص اه لضدِّ لليشء كونه قابال

األُ  دون  ترجيحاً احلركتني  املث  خرٰى  األحد  عٰىل  بل    ،آلخرلني 

منكر،  ،فهالخيما    لليشء عىلٰ   اً ترجيح املإنَّ   وهو غري  نكر ترجيح  ام 

 اليشء عٰىل مثله. 

بالعقول املفارقة، وإذا   هجل التشبالثالث: حركات األفالك أل

املح فمن  كذلك  أنْ كان  التشبُّ ي  تمل  إالَّ كون  حيصل  ال  باحلركة    ه 

ع احلركة  تلك  الفلك  اختار  فلذلك  سائر  املخصوصة،  ٰىل 

 حلركات.ا

 . لرسعةم يف البطء والكالج ا رثة خألجوبة الثاله اوهبذ

املحقِّ ق  أفضل  الفلكيَّ (قني:  ال  أحد األوضاع  بأنْ اختصاص    ة 

عليي أنْ   هستدير  جيب  سائرها  من  خمصِّ   الفلك  بحسب  ص  يكون 

مل    فهذا حكم يوجبه العقل وإنْ   ،سيطب  ككه، إذ املتحرِّ  حمرِّ عائد إىلٰ 

ما    عٍ ضوعٰىل    كاً متحرِّ   دَ جِ  وُ امَّ ـ، وليص بالفعلف وجه التخصعرَ يُ 

اذل بوجود    مَ كِ ُح  وحُ ملخصِّ ك  باإلمجال،  ذلك    بأنَّ   مَ كِ ص 

أ املخصِّ  جيب  بعينه  ما  نْ ص  سائر    عاً نيكون  عٰىل  االستدارة  عن 

 . ) حدواحركتني خمتلفتني يف جسم اع وجود المتن ،األوضاع

والثالثوأمَّ  الثاين  كلِّ مادَّ   فألنَّ   ،ا  غ  فلك  ة  تقبل  ذال  لك  ري 

من أواحل  النوع  وأهنَّ   ركة،  لسك  إنْ ا  قابلة  األاانت  لكن  ئر  نواع 

ة،  كهذه احلر  ]]١٦٢/[[ص     من العناية بالسافالت ال حتصل إالَّ 

معشوقه ال حتصل  الذي هو  فلك باجلوهر املفارق ه كلِّ تشبُّ  أو ألنَّ 

 ه احلركة.ذ هبإالَّ 

الرابعوأمَّ  كلِّ مادَّ   فألنَّ   ،ا  غري  ة  ملفلك  قابلة  من   أزيد  هو  ا 

احلاصملا لفلقدار  أ ها  كل  ولأو  كامَّ ـنقص،  ال  والناقص  ان  زائد 

استمرَّ  جرم  ال  وأمَّ   حمالني  االمتناع،  العاا  ذلك  أنْ ملحدوث  قبل     

 ، فلامَّ وملا حدث أصالً   االمتناعذلك    استمرَّ   حدث فلو كان ممتنعاً 

 وقت.  ه ممكن يف كلِّ دث علمنا أنَّ ح

اخلامسوأمَّ  اف  ،ا  والتداولكاختصاص  واألوجات  ير  واكب 

باحلضيضوا معيَّ مواضت  من  ع  فألنَّ الفلكنة  حصل  ،  نقول:  ال  ا 

أوَّ  الكواكب  الً الفلك  حصل  نقوأح  ثّم  فيه  حتَّ ر دث  يرد  ة  ٰى 

بأنَّ  لِ السؤال  النق  مَ ـه  ذلأحدث  من  سائر  رة  دون  اجلانب  ك 

معاً نباجلوا  والكوكب  الفلك  حدث  نقول:  بل  من ؟  ويلزم   ،

النقحصو  الكوكبحدوث   تلك  ثل  برة،  استحال  ذلّم    ك عد 

 الة اخلرق عٰىل الفلك.الستح ،كب منهالكو تقالان

الكوكب    ل قبل حصوموضع الكوكب لو تعنيَّ   فاحلاصل: أنَّ 

الزماً  السؤال  هذا  كان  فأمَّ فيه  كان  ا.  األحياز  تعنيُّ   إذا  تلك   

بسببواوامل فإنَّ   ضع  فال،  هبا  احليِّ   اختصاصها  إنَّ ذلك  صاز  ر ام 

غري    من  صمتاً ان م كإالَّ و  ،فيهذلك الكوكب  بحصول  ز  احليِّ   ذلك

 تلك احلفرة والنقرة. 

إنَّ  امل  ثّم  بذلك  اختصاصه  بعد  امتنالكواكب  عليه    عوضع 

الفلك،    ،لالتبدُّ  عٰىل  اخلرق  جوابالمتناع  السادس   وهو 

 والسابع.

إنَّ   فألنَّ   ،لثامنا  اوأمَّ  هذا  عاملنا  يف  احلوادث  يحدوث  كون ام 

حلركات االف  اخت  بسبب  ةالعنرصيَّ ]]  ١٦٣[[ص  /  املواد  ألنَّ 

اويَّ السام االستعدادات  لدوريَّ ة  بحسب  استعدادها  خيتلف  ة 

تفيض اع  املختلفة  من  الفعَّ لليها  كيفيَّ عقل  فلوال  ال  خمتلفة،  ات 
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يف  ةالسامويَّ احلركات   احلوادث  حدوث  ثّم    الستحال  هذا،  عاملنا 

السامويَّ  احلركات  ال  تلك  مسبوق   كلُّ يكون  وأن    بدَّ ة  منها   اً واحد 

ال كلُّ   ، لأوَّ   إىلٰ   بغريه  املوجِ للعلَّ   باً متقرِّ   مقدِّ مت  ليكون  إٰىل  ة  دة 

 م العامل. دَ الذي يقتيض ِق  ، وذلك هوعدها عنهعد بُ املعلول بَ 

أنَّ    رة. ون مؤثِّ تكوقد    ،ةة قد تكون معدِّ العلَّ   واألصل يف ذلك 

املعدِّ أمَّ  تقدُّ   ،ةا  املمفيجوز  عٰىل  مؤثِّ ألهنَّ   ،لعلوها  غري  يف  را  ة 

ا جيب  هنَّ إف  ،رةا املؤثِّ علول. وأمَّ  املة إىلٰ ب العلَّ قرِّ ي تُ هبل    ،الوجود

 ر معه.تكون مقارنة لألث أنْ 

الثقل    ثّم إنَّ للهوٰى،  ة  الثقل علَّ   ة: أنَّ له يف األفعال الطبيعيَّ امث

ينتهي حدٍّ ب  ال  إٰىل  إالَّ   حركته  املسافة  حدود  ذلك  من  ويصري   

سبالا أل   باً نتهاء  إك  يتحرَّ   نْ الستعداده  يليه،  احلدِّ   ىلٰ منه   الذي 

ركة  ر يف وجود احلواملؤثِّ   ،ة حلصول االستعدادركة السابقة علَّ فاحل

 وهو موجود مع األثر.  ،قلثهو ال

تلك اإلرادة  ن  تكو   مريد احلجِّ   ة: أنَّ اإلراديَّ   ومثاله من األفعال

سبباً يَّ الكلّ  جزئيَّ   حلدوث  ة  مرتتِّ إرادات  يكون  ة  منها   كلُّ بة  واحد 

لآلبالع  ةً علَّ  تنتهي  نَّ إف  خر،رض  ال  حدٍّ احلركه  إٰىل  حدود    ة  من 

إٰىل ذلكاملسافة إالَّ  حيدث له قصد   ألنْ   اً بسب  احلدِّ    ويكون انتهاؤه 

ر يف وجود ؤثِّ املالذي يليه، و  ٰىل احلدِّ ك منه إيتحرَّ   آخر جزئي إٰىل أنْ 

احلركة   الكيلِّ تلك  القصد  مق  ،هو  جلميع  وهو  احلركة  ارن  أجزاء 

فوم معها.  اادث  حلوالهذه  جود  هو  قديم  للصور    لواهبسبب 

صريورة   عٰىل  موقوف  عنه  فيضاهنا  لكن  للوجود،  ة  املادَّ املفيض 

املادَّ ستعدَّ م وصريورة  الفيض،  ذلك  لقبول  أنْ مستعدَّ   ةة  بعد  مل   ة 

ق  ساب كون كلُّ ٰى يات حتَّ ون بواسطة احلركات والتغريُّ تك ام تكن إنَّ 

 ق. حلالَّ ل اوة لقب داد املادَّ ستعال]] ١٦٤[[ص  /ةً علَّ 

يم أنْ فإذن ال  إالَّ   كن  من األشياء   بواسطة حركة حيدث يشء 

 وأيُّ   ة لقبول التأثري.ة مستعدَّ ل، وجتعل املادَّ وٰىل املعلة إب العلَّ قرِّ تُ 

يُ يش أنْ فرَ ء  أوَّ   ض  بدَّ   الً يكون  فال  قبله    أنْ و  للحوادث  تكون 

وتغريُّ  ليكونحركة  ذلكحلد  سبباً     ذلك  االستعدا  وث  يف  د 

 احلوادث.حدوث ا النهج يمكن  هذعىلٰ فوقت، ال

 .ةً ر يستدعي علَّ ة املؤثِّ ريَّ د مؤثِّ ال يقال: جتدُّ 

نقألنَّ  املؤثِّ وا  اخلريَّ ل:  يف  له  وجود  ال  إضايف  حكم    فال   ،ارجة 

 . ةً يستدعي علَّ 

املوضع  يفولنعقد   آخ  هذا  برهان  الفاعليَّ مبدأ  دوام  عٰىل  ة،  ر 

هذهفن بدَّ ا  قول:  ال  أسبا  حلوادث  من  والهلا  تكون    أنْ و  بدَّ   ب، 

أُ ا حاأسباهب أو مشاركة يف  فإمَّ دثة  أنْ مور حادثة،  حدوثها    ا  يكون 

  ل يوجب عة أو حلدوث قرب عللها منها، واألوَّ فث عللها دحلدو

 حمال.  ، وهواً معل ومعلوالت غري متناهية وجود عل

حد منهافإذن  عللها  قرب  ألجل  القوذ  ،وثها  أللك  جل  رب 

الفيض عن    لقبول  ادث مستعد� احلالك  ذورة  لصري  ةً علَّ   السابق  أنَّ 

األُ  فتلك  الصور،  إنْ واهب  املتعاقبة  آنيَّ   مور  تكانت  لزم  ايل تة 

 م بطالنه. اآلنات، وقد تقدَّ 

بينال    وأيضاً  اتِّ يكون  متقاطعها  هي  بل  يك  ،ةصال  ون  فال 

من يشء  متعلِّ وجود  اآلخر  قاً ها  منها السا  يكون  فال  ،بوجود  بق 

اال إىلٰ واجب  علَّ فال  ق،  حالالَّ   نتهاء  فُ   ةعدِّ م  ةً يكون    َض رِ وقد 

 كذلك، هذا خلف. 

اتِّ  احلوادث  تلك  بني  اآل  صال.فإذن  موجودة  نفإذن  غري  ات 

  َض رِ بحيث متٰى فُ   فرضاً ك اليشء  بالفعل، بل يمكن فرضها يف ذل

آنٍ في مشرتكاً   ه  اجلزءين   كان  للاميض  ،بني  هناية  داية  وب  ويكون 

جود  ق الوان متعلَّ الزم، ونالزماذا حاله هو  مستقبل، والذي هلل

أنَّ ب فثبت  أمر   احلركة،  احلوادث  حلدوث  القريب    السبب 

مركَّ متَّ   ضٍ مقت]]  ١٦٥ [[ص/ غري  أُ صل  من  قابلة ب  غري  مور 

 أ.زَّ زء الذي ال يتجاجلي مبدأ من مبادي نف أيضاً  مة. وذلكللقس

أنَّ  منه  حدوث  فظهر  يمتنع  إالَّ حاه  آخر  دث  حادث  ال   وقبله 

 اية. إٰىل هن

اأمَّ و مادَّ اختص  فألنَّ   ،لتاسعا  كلِّ اص  ألنَّ   ة  بصورته    عضو 

مور حادثة سابقة  ورة بسبب أُ ص ة لتلك الة كانت مستعدَّ تلك املادَّ 

والسبب   حصول  عليها.  األُ يف  حالتلك  السابقة  هلا صوح  مور 

 ل.ر سابقة عليها ال إٰىل أوَّ َخ مور أُ أُ 

قولكم:واجلو تقرَّ إنَّ (  اب:  قد  بدايةه  يف  أ والعق  ر  املمكن   نَّ ل 

م،  مسلَّ   ) أو مل يكن  ح سواء كان قادراً له من مرجِّ   بدَّ ن ال  كيف كا

بل    ،يف ذلكر، لكن ليس بحثنا  تناد املمكن إٰىل املؤثِّ سا نوجب انَّ إف

عي  ا ندَّ ح، فإنَّ ر ال ملرجِّ ؤثِّ املمكن عن امل  يف يف جتويز وقوع أحد طر

اوت  ا تسإذ  نلعطشاواجلائع وا  اهلارب من السبعورة فيه، كرضال

 ح. ه خيتار أحدها ال ملرجِّ نَّ إة إٰىل مطلوبه، فيملؤدّ األشياء ا

عه جو  كه السبع أو يشتدَّ درِ ٰى يُ حتَّ   اً متحريِّ   فه يقإنَّ   وال نقول:

مثل   حاً كون مرجِّ ي  يمكن أنْ ء  يشولو خطر ببال أحد    شه.أو عط

أحد اجلو   أنْ  أقر يكون  أو  انب  إليه  أ   أحسن لوناً ب  ، كثر نضجاً أو 

 مور.اك يف هذه األُ شرتاال ضفلنفر
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األوَّ   وأيضاً  املعلول  دوام  واجب  يقتيض  دوام  لوجوب  ل 

األوَّ اودوام    ،دالوجو لدوام  ياجر�   وهلمَّ   ،للثاين  وهو  نفي  ، 

 ر. غري ذلك املؤثِّ  إلجياد يفا كنه. والقادر يموث أصالً احلد

أ إمَّ ( :  قوله   معنيَّ    وقتاع العامل يف ق اإلرادة بإيق رب يف تعلُّ عتَ يُ   نْ ا 

أو   الوقت  يُ ذلك  ألنَّ   )رب عتَ ال  إنْ ضعيف،  ذلك    كم  بكون  عنيتم 

معتربًا  اإلرادة    أثراً ]]  ١٦٦[[ص  /  للوقت   أنَّ   الوقت  كون  يف 

عنيتم به    به. وإنْ نقول   فذلك ال امل يف ذلك الوقتيقاع الع قة بإمتعلِّ 

اقتض إرادة اهللا    أنَّ  إيق ت لذاهتا متعاٰىل  العامل يف ن حيث هي هي    اع 

لإليقاع،    للوقوع ال مقتضياً   ظرفاً لوقت  يكون ا ٰىل أنْ قت عالو  ذلك

وال يلزم منه    ،هذا االحتامل شيئاً   لم يف إبطا. وأنتم ما ذكرت فهو حقٌّ 

ال  وكدوام  اعامل.  أصل  استند  إىلٰ ام  الرتجيح  اإل  لرتجيح  كذا  رادة 

 و حمال. ة، وه اخلصوصيَّ بالنسبة إىلٰ   باً كان موجَ  ل، وإالَّ اخلاّص 

سواء ف   فكلُّ   جلملة وبا  إرادي  شخصي�   ا ي� كلّ كان    عل    نَّ إف  اأو 

خمصِّ  لذاهتاإلرادة  باإلجياد  له  تصة  وإذا  خصَّ لَّ ع ا،  بوقت  صت  قت 

  ، ألنَّ ًا ب تعاٰىل موجَ   يلزم كونه   وال  جوب.ذلك الوقت عٰىل سبيل الو

ب املوجَ  ال  يفعل  الذي  هو  واإلرادة. ب  ي   القصد  الذي  فعل  ليس 

موجب لبإرادة  للتخصيص  بإجيمتعلِّ   ادتهوإر  ذاهتاة  يفقة  وقت  اده   

 . دثًا اال يكون ح ف  ،ق ر ال حمقَّ ه أمر مقدَّ ر. وليس بحادث، ألنَّ مقدَّ 

الفعيل االنفعايل ال  التابع هو  وتغريُّ والعلم  املعلو ،  من   م حمال 

واللعاحيث   العلم،  ملطابق  فرض  هو  الذي  وجوب لم  يف  ريب   

فرض  اليش حال  فرض  ء  وحال  وجودهوجوده  . مطابق 

إذصلحوامل فُ ة  غريه. اصها  اختص  َض رِ ا  يف  حصوهلا  امتنع  بوقت 

يشوادِّ  اختالل  بعدم  العلم  املصعاء  من  إجياد اء  تقدير  عٰىل  لح 

بآنٍ  قبله  ع  العامل  تقديأو  أ ٰىل  حصول  منهر  امل  زيد  دعوٰى  قديف  ار، 

  ث فيه إنْ سيأيت البحلحة وكذا تكليفه، وباطلة. وخلق الكافر مص

  تعاٰىل. شاء اهللا

المتناع يف وقت ال يزول فرض ا  حاصل، ألنَّ   غري  البقواالن

ض فرَ ٰى يُ ت ال وقت حتَّ ق وقبل الو  ممتنع يف ذلك الوقت،  ه دائامً نَّ إف

 امل.فيه إمكان وجود الع

اتعنيُّ (ه:  قول النقطتني  للقطبيَّ صوملخ  والدائرة  صتني  ة 

لكوهنااملخص واخل]]  ١٦٧/[[ص    وصة  حموراً   طُّ منطقة    لكونه 

 .)كةحلراتلك  ألجل تعنيُّ 

نزا ال  يف  قلنا:  اختصَّ ع  ذا  ملا  ولكن  املعنيَّ   ذلك،   الفلك 

 باحلركة املخصوصة؟ 

 . )هوج هذا ال باحلركة عىلٰ نظام العامل ال حيصل إالَّ  نَّ أل (قوله: 

هذا   ألقلنا:  أنَّ نَّ باطل،  بالرضورة  نعلم  لا  قدَّ ا  حركة و  رنا 

هذه امل  الكواكب  بطاحلركة  وعٰىل  ورسعته،  خصوصة  إئه   ىلٰ لكن 

 يشء من منافع العامل. ال خيتلُّ ه  نَّ إتلك اجلهة ف ضدِّ 

تزعموا    ه إذا جاز لكم أنْ ليل، ألنَّ منا، لكن يبطل أصل الدسلَّ 

ال    مَ لعامل، فلِ ا  منه لنظام  ملخصوصة رعايةااحلركة  الفلك اختار    أنَّ 

أ   لوقت املعنيَّ اد العامل يف اجيإ اختار  ام يقال: الباري تعاٰىل إنَّ   نْ جيوز 

ح يف  قدَ يشء يُ   ة ملصلحة العامل؟ وبأيِّ ورعايلنظام العامل  منه  ية  ارع

 كرمتوه.ذبه فيام  حقدَ يُ  هذا أمكن أنْ 

أُ ( قوله:   إٰىل  جهة  من  اجلا  تضادُّ خرٰى  احلركة  من  هة  حلركة 

األُ إ  خرٰى األُ  يل  ،وىلٰ ٰىل  قابالً وال  اليشء  كون  من  ك  زم  ونه  ليشء 

 .)هلضدِّ  قابالً 

  لنا عٰىل أنَّ د دلَّ لكن ق  احلركتني، وهاتنية مضادَّ  ال نزاع يف قلنا:

يصحُّ   كلَّ  يصحُّ يتَّ   أنْ   عرض  جسم  به  كلُّ صيتَّ   أنْ   صف  به    ف 

حاصلة يف     املغربق إىلٰ ملرشجسم، وإذا كان كذلك فاحلركة من ا

أنْ األوَّ ك  الفل فيلزم  قابالً   ل  الثاين  الفلك  وبا  يكون   ،لعكسهلا 

كلِّ فيكو اختصاص  الفلو  ن  من  باحد  اجلحدٰى إكني  ال    هتني 

 ل كالمكم. بطِ وذلك يُ ح، ملرجِّ 

التشبُّ (قوله:   ألجل  األفالك  باحركات  أنْ افج  ،لعقوله    ز 

فلهذا اختار   خرٰى،دون األُ  بإحدٰى احلركتني ه حاصالً يكون التشبُّ 

 .)سائر احلركات لك احلركة عىلٰ ت الفلك

  ه اول التشبُّ الفلك إذا ح  نَّ ا باطل، ألقلنا: هذ]]  ١٦٨[[ص  /

ألنَّ فلي  ولقبالع ذلك  العقل، ألنَّ   أنْ   حياوله  س  مثل  نفسه    جيعل 

 من  ب األجناس، بل املعنيَّ حالة انقالالست  ،اجلسم ال يصري عقالً 

ت التي  الكامال   لَّ ك  ل بالفعلصِّ ُحي   ول أنْ حياالفلك    أنَّ ه  هذا التشبّ 

ت  الفعل من الكامالد حصل له بالعقل ق   يمكن حصوهلا له كام أنَّ 

ه ذلك مل يكن من التشبُّ عنٰى  كان امل  ، وإنْ ل لهصوحلمكن اما ي  كلُّ 

ماهيَّ  موجباً اختالف  العقول  احلاختال  ات  هذه  ألنَّ رف   كات، 

املجرَّ  كانالعقل  كيف  فإنَّ توماهيَّ حقيقته    د  به  تشبُّ   ه  الفلك   منه 

 . املذكور ال خيتلف أصالً  الوجه

  ة عقل كون ماهيَّ  فال يلزم من ،فةلعقول خمتلات اال يقال: ماهيَّ 

حلموج كبة  خمصوصة  أُ وهنا  ركة  حركة  ألنَّ موجبة  ليس خرٰى،  ه 

 يشء.  لذاته كّل  موجباً  املوجب لذاته شيئاً 

وال   مل يكن جسامً  امَّ ـ لقل ك، ولكن العا نقول: ال نزاع يف ذل ألنَّ 
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املتامثلة واحدة  اي� جسامن إٰىل مجيع األجسام  نسبته  يكن ف  ،كانت  لم 

األ  خيتصَّ   بأنْ  لقبول  بعض  غريه  أ   ّص خلااأثره  جسام  من   إالَّ وٰىل 

سم عاد يف اجل  كان حاال�   ة، وذلك الزائد إنْ ألمر زائد عٰىل اجلسميَّ 

باطالً   كان حمال�   وإنْ   ،ؤال فيهسال أنَّ م  ا مرَّ مل  له كان  ة ال  اجلسميَّ   ن 

 ا. هل لَّ حم

وجود   عن راً أخِّ  من الفلك ليس متافتقار املوضع املعنيَّ (قوله: 

 .)الفلك

باق  هذا  أللنا:  ل  كون  نَّ طل،  املوضع  عن    لكوكبذلك  عبارة 

خاصَّ  إضافة  مع  حميطاً   ،ةالسطح  كوهنا  آ  وهي  فتلك    ،خربجسم 

متأخِّ ا ذلإلضافة  عن  املتأخِّ رة  السطح  عنك  اجل  ر   ،سموجود 

تلك   حصول  متأخِّ قر النفيكون  عن  راً ة  حمالة  ]]  ١٦٩/[[ص    ال 

الفل جسم  يبتكون  وذلك  ذكرمتوه،  ك،  ما  جواب طل  وهو 

 امت.تمِّ امل نرهم ععذ

عىلٰ  امل قوله  الثامنة:    إنَّ ( عارضة  احلوادث  ألنَّ حدوث  كان   ام 

  . ) لصور وادث عن واهب ا ة لفيضان تلك احلدَّ ع ة م لسامويَّ احلركات ا

لها، بطِ يُ   حارصاً   قسيامً ت  ن نذكرعبارات هائلة، ونحنا: هذه  قل

 ف فيضاهنامل يتوقَّ   يمة فإنْ كانت قد  إنْ ة هذه احلوادث  فنقول: علَّ 

  بأنَّ   وث حادث كان ذلك اعرتافاً  حدة القديمة عىلٰ لعلَّ ك العن ت

أنْ املؤثِّ  جيب  ال  القديم  أثر  ر  فيبطل  قديامً   هيكون  دليلكم. ،  أصل 

ة بالفعل وعند ما كانت علَّ ل حصول الرشط  ة قبعلَّ ف فالتوقَّ   نْ وإ

علَّ  صارت  علَّ حصوله  فكوهنا  بالفعل،  بالفعل  ة  حادث  ة  حكم 

بعملاهيَّ لتلك ا أنْ ة  يمل   د  ف  بدَّ كن  م  ال  مؤثِّ هلا  املؤثِّ ن  إنْ ر، وذلك    ر 

سابقاً  أنْ   كان  أمكن  فقد  ع  عليه  وجودلَّ تكون  مقدَّ   ة   ماً اليشء 

وإذا است  عليه،  جاز  ذلك  وجودجاز  حادث   حادث  كلِّ   ناد  إٰىل 

أوَّ ر  آخ إٰىل  يستند   أنْ ل، كام هو مذهب الفالسفة، من غري  قبله ال 

إٰىل  ذ احلادث  قديممؤثِّ لك  وذلر  امل  دُّ يس  ك،  إثبات   رؤثِّ باب 

وإنْ  املؤثِّ   القديم.  العلَّ كان  تلك  يف  أمراً ر  فاملقارل  مقارناً   ة   إنْ   نه 

دوث ذلك  م يف حفالكال  مل يكن معلوالً   ، وإنْ له دار  معلوالً كان  

ك األوَّ الاملقارن  يف  املذكورة  كالم  األقسام  وتعود  وتسلسل،  ل 

 ينها. بع

علَّ   وإنْ  احلاكانت  املعنيَّ ة  إ  ضاً أي  ةحادث  دث    نْ فذلك احلادث 

األوَّ   أنْ   وجب يف  كالكالم  فيه  الكالم  كان  معه  فيلزم  يكون  ل 

ومإثب علل  هلالوال عات  هناية  ال  يسدُّ معاً   ت  وهو  إث  ،  بات  باب 

سابقاً   وإنْ   جب.الوا أيضاً ك  عليه  كان  هو  حادث   مستنداً   ان  إٰىل 

إىلٰ  ال  عليه  سابق  أوَّ آخر  ع  مذهب  ل  هو  ما  وٰىل  ذلك  الفالسفة، 

أنَّ . فثبإثبات الصانع  باب  دُّ سي إمَّ ت  أو   ا أنْ ه  يلزمهم نفي الصانع 

 أثره عنه.ف ديم يتخلَّ ر ق االعرتاف بمؤثِّ 

بنيت]]  ١٧٠  [[ص/ أنتم  يقال:  الال  هذا  أنَّ كم  عٰىل  ة  عّليَّ   الم 

 رة حكم زائد عٰىل ذاهتا، وهو ممنوع.ة املؤثِّ علَّ ال

األنَّ  نقول:  اتَّ ا  أنَّ فقولفالسفة  أنْ مقول  ا  أجناس   أحد  فعلي  ة 

  يمكنكم االمتناع من ذلك هنا.ض، فالاألعرا

التي   الشبهة  هذه  نقول:  تدوَّ ق   عيتمادَّ ثّم  ال  قِ   لُّ هتا  م دَ عٰىل 

أنْ الحتام  ،األجسام إنَّ يق  ل  مر  ال:  الوجود  بإرادات    يدواجب 

أوَّ  ال  هلاحادثة  علَّ   وكلُّ   ،ل  منها  السابق  حلصول  عٰىل  الَّ ة  حق 

انتهت إٰىل إرادة  ادات  ثّم تلك اإلر  ،ركةاحل  وه يفالذي ذكرمت الوجه

تكن هلا  مل    وإنْ   وادث : احل قة بإجياد األجسام. فعٰىل هذاحادثة متعلِّ 

 ون حادثة.ع ذلك تكاألجسام م   أنَّ بداية إالَّ 

هذا   يقال:  أنَّ   نيٌّ مبال  باجلزئيَّ عٰىل  عامل  تعاٰىل  إٰىل  ه  قاصد  ات 

 جيادها. إ

 إثباهتام. ا نقول: سيأيتنَّ أل

أنْ   مَ فلِ ا:  نمسلَّ  جيوز  علَّ يكون    ال  لذاته  الوجود  ة  واجب 

إرادا إهنَّ ب  ة الجزئيَّ   تلوجود موجود غري جسامين له  ا  داية هلا، ثّم 

وعٰىل هذا ؟  قة بخلق األجسامدة متعلِّ إٰىل إرارادات  انتهت تلك اإل 

 ثة.الفرض تكون األجسام حمدَ 

  ، ةزئيَّ ات اجلمع اإلدراك  ة ال حتصل إالَّ صود اجلزئيَّ ال يقال: الق

إالَّ و حتصل  أوَّ ع اآلالت اجلسميَّ  مهي ال  فيلزم من ال  لية تلك  ة، 

 م.سة اجلليادات ال أوَّ اإلر

نُ ألنَّ  نقول: ال  أسلِّ ا  ا  نَّ م  إجلزئيَّ اإلرادات  باآلالت  نَّ ة  حتصل  ام 

القائلني   نية.اماجلس احلكامء  من  قوم  مذهب  االحتامل  وهذا 

  رين نارصاً تأخِّ امل  ن بيب من زكريا الطد ب، وكان حممّ حدوث العاملب

 رسطو بإبطاله.أحد من أصحاب أُ  مل يستقّل له، و

الثا  ب واجلوا]]  ١٧١  [[ص/ أنَّ ينعن  باحلادث  :  معارض  ه 

فا صحنَّ إليومي،  الوجوه  وإالَّ يح  األزل  يف  يود  مل  فيكون    جد 

ملا قلتم، لكنَّ فام هو   بالرضورة،  ه حادثواجب الوجود يف األزل 

 احلادث املعنيَّ   أنَّ أجبتم ب  . فإنْ عاملال  نبنا ععنه فهو جواجوابكم  

ممتنعاً  ا  كان  ثّم  األزل  ممكناً يف  يزافي  نقلب  ال  يف  ل ام  نقول  فنحن   ،

ه مل جيب  أنَّ يف األزل مع    كان ممكناً ه  : إنَّ قلتم  مل كذلك. وإنْ العا  كلِّ 

 حصوله يف األزل، فكذا هنا. 
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إنَّ  اثّم نقول:  إىلٰ لوجود يف األزل  ه صحيح    إىلٰ ال    ذاته  بالنظر 

حمدَ  املخلوقيَّ ومم  ،ثاً كونه  وصف  باعتبار  األزل  يف  فالتنع  يلزم    ة، 

ا لذاتهملمانقالب  أزالً   ،ممكناً   تنع  العا  ،وال وجوده  استحالة  مل وال 

ف بطالن  عرَ ر، وبه يُ ادث عن املؤثِّ احلوال استغناء    ،زل لذاتهيف األ

 الكربٰى.

مر ذهني  ه أ نَّ ألارج،  مكان يف اخلم سبق اإلسلِّ نُ لثالث: ال  وعن ا 

وص  تقدَّ   ابوتي� ث   فاً ال  ما  حمال�   ، معٰىل  يستدعي  وإالَّ فال  تس،  .  لسل  

تقدَّ ا وتالزم   والصورة،  ويُ هليوٰىل  بطالنه.  نفسها باهليوىلٰ ض  عارَ م    ،  

ممكنة  هنَّ إف حاال� فإ ا  ليس  تقدُّ   مكاهنا  اليشء  قبول  المتناع  ه  م فيها، 

 م. عندك نة  ك املم داتللمجرَّ  ها هيوٰىل، وكذا عندكم فل

تقدَّ وعن    ]]١٧٢[[ص  / ما  استدعاء الرابع:  عدم  من  م 

وانتقاالسبق   الضه  الزمان.  تعازبأجزاء  الوجود  وبواجب  ٰىل. مان 

بعضهم ذهب إٰىل    نَّ هلا، فإ  للحركة تابعاً   ن مقداراً ونمنع كون الزما

 ه مقدار ملطلق الوجود.أنَّ 

اخل أنَّ وعن  املفرت  امس:  العاملاإلمكان  قبل  الذض   سعيتَّ   ي 

ام هو أمر ، إنَّ سع لعرشين يوماً أقّل من الذي يتَّ   امأيَّ حلوادث عرشة  

 ارج.ق له يف اخلال حتقُّ  عتبار عقيلي واذهن

قبل حدوث   دَ جِ ه وُ عنيتم به أنَّ   م؟ إنْ هذا الكالثّم ما املراد من  

ورات وأمر آخر  رشة من الدسع لع العامل بأجسامه وأعراضه أمر يتَّ 

لعرشيتَّ ي املطلوب  ادرةمص   وفه  ،نسع  فلِ األوَّ   عٰىل  إنَّ   مَ ل،  ه  قلتم: 

  فيه؟ ع إالَّ اوهل النز ؟ وزمانة العامل مدَّ  يوجد قبل حدوث

أنَّ   وإنْ  به  ال  عنيتم  إذاالدورات  من  دَ جِ وُ   عرشة  أقّل  كانت  ت 

فمسلَّ لدا العرشين  زمان ورات  وجود  يقتيض  ال  ذلك  ولكن    م، 

 العامل.قبل حدوث 

س قدَّ ( ين  والدِّ   ةنصري امللَّ   قنيحقِّ ضل امللت شيخنا أفولقد سأ

روحه فقال  )اهللا  ذلك،  بني  (:  عن  فرق  امتداديال  يف فرض  ن 

أطولاالزم أحدمها  املكا  ن  يف  وامتدادين  اآلخر  أحدمهامن   ن 

فإنِ  اآلخر،  من  األوَّ ٰىض اقت  أطول  الفرض  حمقَّ   زمان  وجود  ق  ل 

الث الفرض  بُ اقتٰىض  أنَّ ق. وكامعد حمقَّ اين وجود  ياألوَّ     غري  ون  كل 

 اي� والثاين ومه  ال عقلي� كذا الثاين. وكون األوَّ ]]  ١٧٣ /[[ص  متناهٍ 

 . )محتكُّ 

هذا    جلسم الذي يزيد قطره عٰىل نصف قطرا  نَّ إ، فل نعم ما قاو

يتَّ الع ال  أذرع  بعرشة  يتَّ ع  سامل  ما  العاملله  هذا  قطر  لنصف   ،سع 

 ه. ال يقولون برج العامل، وهم اخلالء خا فيلزم منه إثبات

أنَّ سادسال  نوع ت  :  بتقديرمتقدِّ   عاىلٰ اهللا  العامل  عٰىل  أوقات   م 

متن يلزم  غري  وال  ِق اهية،  ذلك  الزماندَ من  وال    م  احلركة  وال 

له   يف وأنَّ فكمكن،  يف الواقع مثال أل   يكن لهاجلسم. وهذا لو مل

 ؟  بعض الزمان عىلٰ   م بعض أجزاءيف الواقع وهو: تقدُّ  مثاالً 

الس أ وعن  التقيلز  وال  .يضاً ابع: كذلك  نفي  من  بدُّ م  الزمان  م 

ق  ال حتقُّ   نع كالمهاواجب تعاٰىل واملمتال  نَّ إم، فدُّ يف اخلارج نفي التق

اخلارج يف  منهام  واالمتناع  صدقه  للوجوب  ذهناً مع  عليهام  ، ام 

 م يف نفس األمر. . وحتقيقه ما تقدَّ نافكذا ه

  ا هو ، م ل األز   مل يكن يفمن قولنا: العاملاملفهوم  وعن الثامن: أنَّ 

  . فيام مىضٰ   نًا ه ليس كائنَّ إو   ، هذا الزمان كائن اآلن   ولنا:املفهوم من ق 

 نا. ٰىل وجود زمان حصل فيه الزمان، فكذا هذلك ع  ال يدلُّ  وكام 

ز  م العامل عن وقت وجوده كتميُّ عدز وقت  متيُّ   التاسع: أنَّ وعن  

يه األمس، لوقت الذي حدث فا  ليوم عنالوقت الذي حدث فيه ا 

يلو    هنَّ أل التميَّ مل  أمس]]  ١٧٤[[ص  /  يومز وقت  كان    عن وقت 

حاص حمال،    الً اليوم  وهو  أمس  للزمع  هو ان  مفيكون  فام  زمان. 

العاملجوابكم عن ذلك فهو جوابنا   أنَّ عن   ناالزمان ه  . واألصل 

 تقديري ال حقيقي.

أنَّ  العارش:  كان(قولكم:    وعن  حم  لو  ٰىل إ  مستنداً   ثاً دَ العامل 

 إنْ   )،ال  أو  منه الفعل أزالً   يصحُّ   يكون  ا أنْ إمَّ ادر  الق  لكان  ،القادر

أنَّ عنيت إجي  منه يف   ه يصحُّ م به  الفعل يف األزل، فهو حمال.  د  ااألزل 

به  وإنْ  وصحَّ   عنيتم  بة  ال  نفسه  يف  العامل  إٰىل إتبار  اعجود  سناده 

فيام ال   زل إجياد الفعلمنه يف األ  ه يصحُّ القادر، فهو صحيح. أو أنَّ 

أزالً الصحَّ ذه  هال، فيز يح الوجود  ، فالذي كان صحبداً وأ   ة ثابتة 

ي هو ممتنع الوجود  الذو  ،وأبداً   قت فهو صحيح الوجود أزالً يف و

 . اً وأبد فهو ممتنع أزالً 

اليوم  اً وأيض باحلادث  مسبوقاً ي  فمعارض  كونه    برشط 

يف األزل ة  م ثبوت الصحَّ اته مل يلزلذ  كان صحيحاً   ه إنْ نَّ إبالعدم، ف

يففك وإنْ ال  كلِّ   ذا  صمل    عامل،  ا  حيحاً يكن  تلك  إمَّ لصحَّ فعدم  ا ة 

 سيم الذي ذكروه.لتقا ع، ويعودعدم املقتيض أو لوجود املانل

أ فإمَّ إذا أوجد الفعل  (قوله:   الفعل  ك  ته عٰىل ذل تبقٰى قادريَّ   نْ ا 

 .)ال أو

القادريَّ  ثبويتقلنا:  أمر  باقية  ،ة  وجود    وهي  وأمَّ بعد  ا الفعل. 

هي من يف اخلارج، بل    اثبوتي�   مراً ه ليس أ ا أنَّ نَّبيَّ   دعل فققها بالفعلُّ ت

  الذهن. يفد هلا إالَّ جوة التي ال ومور اإلضافيَّ األُ 
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احلادي أنَّ   وعن  االتغري    عرش:  يف  تعلُّ ليس  يف  بل  قه، لعلم 

فات  عراض والصاأل وكلُّ  ،ض باحلادث اليوميعارَ ة. ثّم يُ دركالق

هو  نها ف هو جوابكم ع، فامىلٰ اله تعا معلومة  هنَّ إال احلادثة فواألحو

 لعامل. ابنا عن مجلة اجو

عرش:  ]]  ١٧٥[[ص  / الثاين  لغ  أنَّ وعن  عرفعله  إٰىل  ض  ائد 

 الغري.

  عدم حصوله بالنسبة إليه   ساوٰى   إنْ حصول نفع الغري  (قوله:  

 . ) كان مستكمالً ح، وإالَّ من غري مرجِّ  ان ترجيحاً ك

إنْ ق  أنَّ عن  لنا:  بذلك  حصوه  يتم  كان  الغإذا  لرل  ال   غريهض 

ذلك الغرض لذلك الغري له وعدم حصول    امل صول كن حيتضمَّ 

له عٰىل   ال يكون ذلك حامالً   أنْ   بل عنه وجات كامن فوال يتضمَّ 

للفاعل إٰىل   يصلح داعياً   ريد انتفاع الغجمرَّ   ألنَّ ممنوع،    الفعل، وهو

ه الذي  الفاعل  نعم  يسالفعل.  شأنه  وال  تحقُّ ذا  بحيث  املدح  ثناء 

عنيتم    فإنْ لك االستحقاق.  ذ  حيصل   ذلك الفعل مل  عنه  صدريو مل  ل

فلِ  هذا،  إنَّ ق   مَ باالستكامل  حمال؟لتم:  عليه  وما  ه  أنَّ ؟  الدليل    عٰىل 

لذاته فاقتٰىض    مله تعاٰىل كاطايب. وألنَّ لنقصان خحديث الكامل وا

الغري،   نفع  مجلته  ومن  الكامل  صادراً لذاته  بمقتٰىض    فكان  عنه 

نُ ك وال  الم  أنَّ   مسلِّ امله.  ألجل  فعل  ين  وأخّس كغري  أنقص   ون 

وهو    ،دهماة وإلرشمَّ ع األُ املبعوث لنف    منه. وينتقض بالنبيِّ 

األُ  من  والمَّ أرشف  منهم،  وأكمل  أرش ة  وال راعي  الغنم.  من  ف 

يُ   نَّ أ   مسلِّ نُ  ال  ما  وتكليف  قبيح،  الكافر  إخلق  بالنسبة  ليه طاق 

ال  ممنوع. الغالب  واواآلفا  رشُّ وليس  ما واج  عوضلت،  عٰىل  ب 

 شاء اهللا تعاٰىل يف باب العدل. ذلك كّله إنْ  ن بيايأيت

اجلود ليس هو مطلق    : أنَّ عرش  عن الثالثو]]  ١٧٦  [[ص/

إ  ،اإلجياد املبل  عىلٰ جياد  وا  مكن  النفع،  حمال لعجهة  األزل  يف  امل 

وإنَّ  املختار،  عن  حيصلالوقوع  لو    ام  يف  النفع  العامل  وقت  أوجد 

 إجياده. 

علرااوعن   أيضاً بع  بذلك  ويرش:  احل.  بإجياد  ادث نتقض 

فاملعنيَّ  يلزم  ،ه جود وإحساننَّ إ،  د  وال  ذلك  أزليَّ   امهومن  ته. وال 

ا  كون  الناس  بعض  منع  إوقد  ألنَّ حساناً إلجياد  اإلحسان    ، 

اليشء م عليه حال وصول تلك النعمة إليه، ودعي وجود املنعَ ستي

ي موجوداً مل  الوجودحال    كن  فال   الَّ وإ  ،إليه  وصول  تسلسل، 

اي إحساناً كون  واحلقُّ إلجياد  فاألوَّ   .  هنا   الصغرٰى   مةاملقدَّ   نَّ إل، 

 ة. عممنو

  ة زائدة، وإالَّ فة ثبوتيَّ ة ليست صريَّ املؤثِّ  وعن اخلامس عرش: أنَّ 

مم مؤثِّ كنكانت  إٰىل  مفتقرة  ومؤثِّ ة  وصف ريَّ ر  هي  بل  ويتسلسل،    ة 

قيضني جيب الن أحدواحد. واالنتفاء وكمها يف الثبوت اعتباري ح

  وكذا يف  ،ونقيضهفال، كام يف الوجوب  ا موجوداً أمَّ  إجياباً يكون  أنْ 

 قسيميه.

تقدَّ عن  و ما  عرش:  أنَّ   مالسادس  عمه  تقدُّ   من  العامل  تعاٰىل  ٰىل 

قة. وما ذكرمتوه  رة غري متناهية ال حمقَّ مقدَّ ]] ١٧٧ /[[ص بأوقات

باحل فينتقض  اليومي،  متأخِّ نَّ إادث  ا  ره  عنعامللعن  بأوقات     دكم 

م  قةقَّ حم حمال  ،تناهيةغري  يتناهٰى  ال  ما  جوابكم  وانقضاء  هو  فام   ،

 فهو جوابنا عن العامل. ؤالسعن هذا ال

التوقُّ  يقال:  عبارة  ال  معامَّ ف  الشيئان  كان  إذا  ثّم عد  ومني 

 الوجود  دئ اآلخر يفيبت  ف دخول أحدمها يف الوجود عٰىل أنْ توقَّ 

إذا كان    ضه إالَّ كن فرذا ال يم، وهخرآلعده اثّم حيصل ب  وينقيض

أمَّ  بداية،  املاضية  هلا  للحوادث  تكن  مل  إذا  مل  ا  هذا  تحقَّ يبداية  ق 

 ف.التوقُّ 

إنْ ألنَّ  نقول:  ال  صحَّ   ا  هذا  املحقَّ كم  األوقات  يف  ة قجلواب 

 رة. ا يف األوقات املقدَّ فاقبلوه منَّ

ع السابع  أنَّ وعن  عامِّ ه  رش:  ضعيف  حتقُّ   يخيال  لال  عندق   ه 

جيوز  واصِّ اخل فال  الكُ اتإثب،  يف  العلميَّ تُ ه  االلتب  وال  إليه  ة  فات 

أنَّ البتَّ  عٰىل  ف  ة.  فق رَّ البدهية  األمرين،  بني  شخصًا نَّ إت  رأينا  إذا    ا 

ه هل يمكن  ذا عرضنا عٰىل ذهننا أنَّ وإد عن األبوين،  ه تولَّ طعنا بأنَّ ق 

ز قبل  اجلملة  حدوثيف  األب   ماننا  عن  ال  نجدشخص  مل   وين؟ 

ذل  عاً طقا  نالذه يّرض   وإذا  ك،بامتناع  مل  بالفرق  البدهية    حكمت 

 ة ذلك الفرق. يَّ اجلهل بكمّ 

اعو]]  ١٧٨ص  [[/ أنْ ن  فجاز  املالزمة،  بمنع  عرش:    لثامن 

 .ة مرشوطة باحلدوثملقدوريَّ ة اصحَّ  تكون

ال يلزم  قي حمتاج والبا  م امتناع التايل، فإنَّ سلِّ منا، لكن ال نُ سلَّ 

ا وإنَّ حتصيل  يحلاصل،  كزم  لام  امللو  مؤثِّ ان  مرَّ   عطياً ر  ة  الوجود 

حافظاً أمَّ خرٰى،  أُ  كان  إذا  السابق    ا  عىلٰ للوجود  لو    أنَّ   فال.  هذا 

امتنع   مإثبت  إٰىل  ما  أمر  عىلٰ ؤثِّ سناد  رضوري ر  وهو  اإلطالق،   

 طالن.لبا

أنَّ  عرش:  التاسع  ويع  وعن  اعتباري  وصف  ارض احلدوث 

 م.دَ بالقِ 

 .)مقدي ه أبداً إنَّ (قوله: 
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يف طة، ألنَّ مغال  هذه  نا:لق  ُحي   ه  ال  عليه  احلال  األزل بأنَّ كم  يف  ه 

ب عليه  حمكوم  يف  نَّ أبل  كان  أنَّ ألزاه  كام  يكون  ل،  ال  احلال  يف  ه 

بأنَّ   حمكوماً  إنَّ عليه  بل  حادث  حه  كان  أنَّ ثاً اده  فظهر  يف   ،  القول 

 ث.القديم كالقول يف املحدَ 

أنَّ  أ النظَّ   واعلم  جل  فأل  ،ادثاحل  سنفهو  احلدوث    نَّ ام زعم 

ح باذلك  اجلوهر.  كم  بقاء  معمستحالة  عبَّ وزعم  بن  أنَّ ار   د 

 ين. والتزم القول بام ال هناية له من املعا ،دثاعٰىل احل احلدوث زائد

أنَّ وعن   املتكثِّ ب  صافاالتِّ   العرشين:  يستلزم  العوارض  ال  رة 

ج ذكروه  وما  السوادجمرٰى    ارٍ الرتكيب.  يقال:  ساوٰى    إنْ   ما 

السو وج  كلِّ من    ياضلبا كان  بيه  وإنْ   ،اضاً اد  حمال،  خالفه    وهو 

كلِّ  موجوداً   من  يكن  مل  وعرضاً   وال  وجه  وجه خ  نْ إ،  من  الفه 

ب السواد  كان  آخر  من  فيه،   من  ياضاً وساواه  تساويا  الذي    الوجه 

 . هذا معلوم البطالن بالرضورة فكذا ما قالوه كام أنَّ و

التخيري بني  و . ًا أثر   م ليس نع كون العد دي والعرشين: بم وعن احلا 

التخيري  فلوال ثبوت    ، ن عدمه ه يتضمَّ ضدَّ   ن ألنَّ ام كا ه إنَّ وضدِّ   اليشء 

  ه. دِّ اليشء وض عل اليشء وال فعله ملا حصلت اخلرية بني   ف ني ب 

ر فيه ال ث أثَّ املحدَ   ين والعرشين: أنَّ ثاوعن ال]]  ١٧٩[[ص  /

هو   حيث  بال  ههو، ألنَّ من  فاعل  واالختيخمتار  فقصد  ب   جيالار، 

 جياد. ريد هبا غري اإلأُ  النسبة ممنوعة إنْ مه. وام أثره بدواود

 :تذنيبات

ة  مبنيَّ   وٰىل التي ذكرناها يف احلدوثريقة األُ الط  ل:األوَّ   التذنيب

خلوِّ  امتناع  الكائنيَّ ع  اجلسم  عٰىل  املعتزلة ن  ومشايخ  احلادثة.  ات 

هاألح   ومثبتو بنوا  عىلٰ وال  الطريقة  خ  ذه  عن  سم  اجل  لوِّ امتناع 

شاء اهللا   يأيت البحث معهم إنْ ات، وسالكائنيَّ هلذه  هي علل    عانٍ م

 ة ال حاجة إليها يف إثبات املطلوب. ريقطتلك ال تعاٰىل. عٰىل أنَّ 

 بعد  ال يمكن إثباهتا إالَّ و  ل: إثبات تلك املعاين،كال األوَّ اإلش

 ٰى أكثرها.مات كثرية ال يتمشَّ مقدَّ 

حصول    بطالإ بمات إالَّ ملقدَّ اك  لبعد ت  يتمُّ : ال  اإلشكال الثاين

  الً ضه بشبهة فوال سبيل إٰىل إبطال  ،ات بالفاعل املختارلكائنيَّ هذه ا

 ة. عن حجَّ 

ذلك يستدعي إبطال  عاين، واإلشكال الثالث: حدوث تلك امل

األعراض، باالقول   عٰىل  االنتقال  وإبطال  والظهور،  لكمون 

املوإبط قيام  باملعنٰى،ال  حصووإ  عنٰى  املبطال  حملٍّ ال    اينعل  ، يف 

 ة اإلثبات صعبة القبول.مات عرسه مقدَّ وهذ

ة عٰىل جواز ة مبنيَّ ريقط: هذه الالتذنيب الثاين]]  ١٨٠[[ص  /

وق جسم عن حيِّ   خروج كلِّ  أ ا عليه د برهنَّزه،    دلَّ ستَ يُ   نْ . ويمكن 

 خر: عليه بوجوه أُ 

األوَّ  وجب  الوجه  لو  يفل:  جسم  حيِّ حصول  احل  لكان  ز  يِّ ز 

إمَّ اجلسيه  فل  حيصالذي   اآلخر  خمي  أنْ   ام  ال    ،للألوَّ   الفاً كون  أو 

خمالفاً   فإنْ   .يكون كان    كان  والنفي   نَّ أل،  اثبوتي� له  الرصف  العدم 

تكون   ف أنْ تالمفهوم االخ ختالف، ألنَّ فيه اال رتصوَّ املحض ال يُ 

أُ    نة ائق معيَّ يستدعي حق  خرٰى، وهوحقيقة غري قائمة مقام حقيقة 

أنَّ   ل بطامَّ ـف حمال. ولالرص  عدمليف ا   كأنفسها وذليف     ذلك ثبت 

أو  ،إليها اً ر تكون مشا ا أنْ ة، فإمَّ األحياز لو ختالفت لكانت وجوديَّ 

إمَّ واألوَّ   .ال قسمني:  عٰىل  أنْ ل  حالَّ تك  ا  األجسامون  يف   ،ة 

ه يمكن أو ال تكون مع أنَّ   . داروإالَّ   ، تحيل حصول اجلسم فيهيسف

هو  ،إليها  إلشارةا التحذلك  احليكو فز،  يُّ و  متحيِّ يِّ ن   كلُّ و  ،اً زز 

ل  تحا سإليه ا  اً ز مشارمل يكن احليِّ   وإنْ   .ويتسلسل   ،زز فله حيِّ متحيِّ 

ه إذا ز نفي حمض، وأنَّ احليِّ   فثبت أنَّ   حصول اجلسم املشار إليه فيه.

أنْ   انك وإذا كان كذلك    زاً خيالف حيِّ   كذلك استحال    فكلُّ آخر، 

 ،آخرز  وله يف حيِّ ن حصيمك  وأنْ   ه ال بدَّ نَّ إز فيف حيِّ   حصلجسم  

 لوجوب تساوي املتامثالت يف مجيع اللوازم. 

بأنَّ َض اعُرتِ  يف    :  إنَّ جلواقولنا  حيِّ هر:  يف  حصل  معنيَّ ه  دون  ز   

إمَّ غريه احل  أنْ ا  ،  امتياز ذلك  ال  ،ز عن غريهيِّ يقتيض  كان    فإنْ   .أو 

املحاالت  األوَّ  عادت  ذكرمتل  فنقولالكان    وإنْ   .وهاالتي  :  ثاين، 

يف  أنْ   جاز  إذا وإنْ حيِّ دون    زحيِّ   حيصل  يتميَّ   ز  عن  مل  أحدمها  ز 

مل   ز وإنْ ز دون حيِّ  حيِّ ك يفلب حصول ذجي ال جيوز أنْ  مَ اآلخر، فلِ 

 خر؟ ا عن اآلز أحدمهيتميَّ 

ويكون    ،ض فيه جهتانفرَ تُ   وأنْ   ز ال بدَّ حيِّ مت  الوجه الثاين: كلُّ 

لكلِّ  جهتي]]  ١٨١ص  /[[  حدوا  هو  مسامتاً من  ما ري  غ  يئاً ش  ه 

تكونا متساويتني يف متام    وأنْ   ٰى، وجهتاه ال بدَّ خرألُ ا  ه بجهتهامتس

  ، ةاهيَّ بتامم املني خمتلفني ئعن جز باً ز مركَّ ذلك احليِّ ان ك ، وإالَّ ةاملاهيَّ 

واحد    كان كلُّ   واحد من جزئيه، فإنْ   كالم إٰىل كلِّ الينتقل    فحينئذٍ 

  يمه ال بدَّ لر تسقديتل، وبآخرين تسلس نيئمن جز  باً كَّ جزئيه مرن م

اال بحيِّ من  مركَّ عرتاف  غري  ألنَّ ز  الواحد مركَّ   كلَّ   ب،  ففيه  ب 

نا  وإذا كا م يف إحدٰى جهتي ذلك الواحد،نتكلَّ  نئذٍ وحي ،بالرضورة

صحَّ  ك  متساويني  أنْ   لِّ عٰىل  جهتيه  من  ملا    واحد  مسامتة  تصري 

األُ  و  ،خرٰى سامتته  ترضورة  املتامجوب  مجساوي  يف  يع  ثالت 
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ووازلال صحَّ م،  يقتيض  حركهو  ومتٰى  ة  نفسه،  مكان  يف  اجلزء  ة 

 .واجباً  زيِّ  ذلك احليكون حصوله يف ذلك لزم أنْ  صحَّ 

نقو إلزامي،  الثالث: وهو  إمَّ   ل: اجلسمالوجه  الفالسفة  ا عند 

عندهم   هتاايَّ امتنع احلركة عٰىل كلّ   أو عنرصي، واألفالك وإنْ ي فلك

  اع يف العنارص ال نزة، ودار تاالس  احلركة عىلٰ أجزاؤها دائمة    لكن

فكلُّ صحَّ  واالستدارة،  باالستقامة  أجزائها  عٰىل  احلركة  جسم   ة 

 ت احلركة عليه.اخلصم صحَّ اق فباتِّ 

الرابع:  نتعرَّ   الوجه  للكلّ ال  ايَّ ض  نقول:  بل  التي  ألة،  جسام 

متحرِّ  حدوثها نشاهدها  فثبت  وحكم    ،متامثلة   جسام واأل  ، كة، 

 . لكلِّ يستلزم حدوث اسام  ج ألابعض  فحدوث   ،مثله اليشء حكم  

  الً وَّ دة لكن الطريقة التي قلناها أ كانت جيِّ   وهذه الطريقة وإنْ 

 ٰى.وأق

 ،يه العدمعل يصحُّ التذنيب الثالث: القديم ال ]] ١٨٢[[ص /

 خر: أُ  ذكروا فيه وجوهاً  قدو .مملا تقدَّ 

 العدم عليه.  نعفيمت ،تهود لذال: القديم موجاألوَّ 

اال عدم  لوازكان    إنْ   لقديمثاين:  أو  ذاتلذاته  جيب  م  بحيث  ه 

بدَّ  فال  وجوده  ،  حمن مرجِّ   لعدمه   عدمه عند عدمه ووجوده عند 

إلعدام ليس بفعل، ن فعل واله م  الفاعل ال بدَّ   ، ألنَّ ليس خمتاراً و

فعالً ل  هألنَّ  كان  إمَّ   و  الفعل  ذلك  أنْ لكان  عدم   مقتضياً يكون    ا 

القد  قديمال الففيكون عدم  بذلك  يكون فاعلبال  عل اليم  أو ال   ،

 فال حيصل عند ذلك عدم القديم.  اً مقتضي

ف عليه وجود  يشء يتوقَّ دم  عالعدمي    ، ألنَّ اعدمي�   باً وال موَج 

ي  ذلك القديم، وذلك القديم ال   نَّ أل  ،يكون حادثاً   متنع أنْ اليشء 

مرشوطاً  قد  يكون  فهو  والكالباحلادث  فييم،  كالكم  يف  ه  الم 

و  ،لاألوَّ  قِ   قديامً ه لو كان  نَّ ، ألادي� ووج  الويتسلسل.  من  مه دَ لزم 

القديمدَ ِق  ذلك  عدم  قد  ،م  القديم  يكون  وإنْ يامً فال    حادثًا   كان  . 

م فاندفاع احلادث بالقدي ،ن احلادثالقديم أقوٰى م فهو حمال، ألنَّ 

 أوٰىل من ارتفاع القديم باحلادث.

الطاصح  التضادُّ   وأيضاً  من  انعد  ،رفنيل  أحدمها  فليس  ام 

مأوىلٰ   اآلخرب العكس  أنْ فيلز  ،ن  كلٌّ   م  وال    ينعدم  باآلخر،  منهام 

كلِّ علَّ   أنَّ   شكَّ  عدم  منهام  وا  ة  عُ   ،خراآلبحد  واحد   كلِّ   مَ دِ فلو 

حال صريورته   اً ودواحد منهام موج كون كلُّ ي لزم أنْ منهام باآلخر  

يُ بعدم القديالقول    بت أنَّ وهو حمال، فث  معدوماً  إٰىل أق م  سام  فيض 

 . الً باط فيكون، فاسدة

  امَّ ـه لمون عٰىل أنَّ املتكلِّ  ب الرابع: استدلَّ لتذنيا]] ١٨٣[[ص /

لكلِّ  من    كان  أوَّ حلواواحد  أنْ ادث  وجب  للمجموع   ل  يكون 

أنَّ ،  لأوَّ  م   كان كلُّ امَّ ـه لكام  أنْ ن  واحد  وجب  أسود  يكون    الزنج 

 سود.أ  الكلُّ 

شكَّ  بأنَّ   إطالق  أنَّ يف    وال  بدَّ   جموعامل  القول  ون  يك   نْ وأ   ال 

واحد    لكان كلُّ األحكام باطل، وإالَّ   ه يف كلِّ أجزائجلميع    ساوياً م

العرشة   مستقيم،   ل.حما  عرشة، وهومن  الزنج غري  والقياس عٰىل 

  إٰىل العلم بأنَّ   سود اضطرَّ أ   واحد من الزنج  كون كلِّ   من عقل  ألنَّ 

املكذلك، بخال  كلَّ ال و تنازَ ف  البدهيع،  بطإذا فرقت  اق. ل اإلحلة 

حكم املجموع خمالف    ا مل نقل: إنَّ ألنَّ   مفيد،ه غري  نَّ إه فتحَّ ع صمو

حما ال  اآلحاد  قد  ،لةحلكم  خمالفاً يكو  بل  وهو   ن  يكون،  ال  وقد 

ثبوت احلكم يف   والصورة الواحدة ال تقتيض  الدليل.موقوف عٰىل  

 الصور.  كلِّ 

أنَّ عىلٰ  بحث    أنَّ آخر  اً هنا  وهو  شكَّ   ا،  ال  خلوِّ   يف  نقول:    جواز 

 ،نةواحد من األكوان املعيَّ   نة عن كلِّ عيَّ من األجسام املاحد  و  كلِّ 

فحينئذٍ وإالَّ  معنيَّ   لِّ كصاف  اتِّ   جيب     بكون  وحينئذٍ جسم  ال    ، 

إثبات مل يلزم    : إنْ ولكوان، وإذا ثبت ذلك فنقحدوث األ  يمكن 

املعنيَّ   من جواز خلوِّ  ا    عن كلِّ اجلسم  من  املعالكائنيَّ واحد  نة يَّ ت 

خل كعه  وِّ جواز  كانالكائنيَّ   لِّ ن  خمالفاً حكم    ات  حلكم    املجموع 

حكم    مة: إنَّ قدَّ مليف هذه ا  اآلحاد هنا، وإذا كان كذلك بطل قوهلم

بدَّ  ال  ايسا  وأنْ   املجموع  حكم  هاتني  وي  من  فظهر  آلحاد. 

منا  الذي قدَّ   ف إزالته، لكنام أمكن تكلُّ بَّ ور  ،متني نوع تناقضدَّ قامل

 ك كّله.عن ذل غنييُ 

يكون    وجب أنْ   واحد حادثاً   كلُّ هنا: إذا كان  قول  ن  نْ أ   قُّ واحل

 مه بآحاده. لتقوِّ  ،حادثاً  الكلُّ 

 :يف إمكان فناء األجسام :بحث السابع ال ]]١٨٤[[ص /

 : يه مسائلوف

 :ل املذاهب يف ذلكنقوٰىل: يف املسألة األُ 

 ال؟ ؤها أم فنا يصحُّ  األجسام هل   أنَّ اختلف الناس يف

 أو ال.  ،قيةتكون با ا أنْ إمَّ  سامج: األنقول يره أنْ وتقر

سم  ه حيدث اجله زعم أنَّ نَّ إام من املعتزلة، فوالثاين مذهب النظَّ 

وأنَّ   حاالً  أنْ بعد حال،  يمكن  وقتاً إالَّ الوجود    حيتمل  ه ال   واحداً    

ُحي اهللا ت  ، وأنَّ وتكالص ذلك لبقٰى  بعد حال، ولوال    حاالً ثه  دِ عاٰىل 

 جود.بعد الو وماً معد
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ماام  ربَّ و]]  ١٨٥[[ص  / مراده  من  اختا  يكون  الفالسفة  ره 

 عنه ما نقله.قل االن فظنَّ  ،راحتياج األجسام حال بقائها إٰىل املؤثِّ 

 ة: ل األقوال فيه ثالثواألوَّ 

 ا. مهة عدر صحَّ نكِ ل: يُ األوَّ  القول

 ة عدمها. بصحَّ  يعرتف اين: أنْ القول الث

 ف فيهام. وقَّ ت ي الث: أنْ القول الث

املنكروأمَّ  فا  بأزليَّ ي  أنْ ا  مَّ إن  الفالسفةوه  ،اتهقولوا  مجاهري    ، م 

لذاته بل لغريه. ال  ته، لكنديَّ ة العامل وأبم اعتقدوا وجوب أزليَّ هنَّ إف

إىلٰ   وإنْ  ذهب  بعضهم  خصوا  أهنَّ   كان  لذاهتا  الوجود    صاً واجبة 

 م.وقد تقدَّ  ،وهم الصابئة ،ةيَّ األجسام السامو

إىلٰ   بوذه  أهنَّ بعضهم  ح   حتدث  ب   فحاالً   االً ا  أهنَّ عنٰى م ال  ا  

وعدَ تُ  كلِّ يتجدَّ م  وجود  هلا  طريقة وقٍت   د  عٰىل  عدمها  بل   ،

ما التفرُّ  وعود  ا   ق  من  كذلك. وا هل كان  ثّم  إليه  النار  إليه ومن  ء 

السيَّ األجسام  وتكون   بمنزلة  ذل شبَّ و   ت، اال عندهم  ك  هوا 

ي نَّ إ بالواقف يف املاء اجلاري ف  ن يف غري ما كا   حالٍ   به يف كلِّ   مرُّ ه 

  ل.األوَّ 

بعضهم:    ]]١٨٦ص  [[/ كلِّ   إنَّ وقال  يف  حتدث  ال    اجلواهر 

ه يقول:  ل. ولكنَّألوَّ اا حدث يف  ٰى حيدث يف الثاين مثل محتَّ   حالٍ 

د  كتجدُّ ل  حا  د عليها يف كلِّ تجدِّ احلدوث مو  ،الذات تكون واحدة

 .عليه أيضاً ام نظَّ كالم ال َل وُمحِ  .رادات عٰىل أحدنااإل

 ا بعد أنْ هكنَّون بحدوثها، ليقولبل    تها،يَّ يقولوا بأزلال    ا أنْ وإمَّ 

يستحيل عدمها مذهب اجلاحظ  ،دخلت يف الوجود  مجع  و  ،وهو 

 ة.ميَّ ارَّ كمن ال

 :وا يف موضعنيقد اختلفف ،ة فنائهاا املعرتفون بصحَّ وأمَّ 

ة؟ فجمهور  يف العقل طريق إٰىل معرفة هذه الصحَّ   هلل:  األوَّ 

اعرتامل وذهب  سلمني  بذلك.  إىلٰ فوا  هاشم  أنَّ أبو  طه    إٰىل ال  ريق 

لعامل عٰىل عدم ا   دلَّ امَّ ـ السمع ل نَّ إ بالسمع، فة إالَّ الصحَّ  ة هذهمعرف

 ة عدمه.بعد ذلك صحَّ  َف رِ عُ 

ال ألمر، ومل   ؤهفنا  ونكي  ا أنْ ه إمَّ نَّ إ، فمل ناء العاة فالثاين: يف كيفيَّ 

أ  إليه  وإمَّ يذهب  أنْ حد.  فإمَّ   يكون  ا  أنْ ألمر،  إل  ا  دام  عيكون 

 ط.أو النقطاع رش  ،دٍّ ل ضوو حلصأ  ،معدم

 فيحتمل وجهني:  ،لا األوَّ مَّ أ 

اٰىل العامل فيصري  تع  يعدم اهللا  ل: أنْ الوجه األوَّ ]]  ١٨٧[[ص  /

وهذا هو    ،وداً وجصار مل األمر   أوَّ ده يف أوجامَّ ـه ل، كام أنَّ معدومًا 

القا قويل  األشعريَّ أحد  من  ا   ،ةيض  وقولوقول  حممود    جلاحظ 

 لة. ي من املعتزاخلوارزم

أنْ الث  وجهلا لهاهللا  يقول    اين:  قال يف   )نَ افْ (  :تعاٰىل  فيفنٰى، كام 

 وهذا هو مذهب أيب اهلذيل.  ان،كف )نْ كُ ( :حداثاالبتداء واإل

الثاينوأمَّ  أا  وهو  ال  نْ :  فناء  حلدويكون  وهو    ضدٍّ ث  عامل  له، 

ء . ثّم ذلك الفنافناءً   ضدَّ ون ذلك المُّ َس ويُ   ،املعتزلة  مذهب مجهور

  يق االستقالل أو ال، فإنْ  طرز عىلٰ يف احليِّ صول  ه حليكون    ا أنْ إمَّ 

قائامً   ا أنْ مل يكن فإمَّ  أ تحيِّ بامل  يكون  يكون، فهاهنا احتامالت    ال  وز 

 .وم من املعتزلةحد منها ق وا كلِّ  ثالثة. ذهب إىلٰ 

ي  ء وإنْ الفنا  ه قال: إنَّ نَّ إخشيد، فاألل: مذهب ابن  األوَّ  كن  مل 

أنَّ إالَّ   زاً متحيِّ  ي  تعاٰىل   فإذا  ،نةجهة معيَّ   يف   صالً اكون حه  أحدثه اهللا 

 ت اجلواهر بأرسها.مَ دِ فيها عُ 

 كلِّ   ث يفدِ اهللا تعاٰىل ُحي   ه زعم أنَّ نَّ إ، فبيبشمذهب ابن  الثاين:  

 جلوهر يف الثاين.لفناء يقتيض عدم ا ا ذلك ثّم إنَّ  ،وهر فناءً ج

االثا]]  ١٨٨[[ص  / مذهب  فائيَّ بَّ جلُ لث:  أ هنَّ إني،    هللا ا  نَّ ام زعام 

ُحي تعاىلٰ  الفدِ   يف ث  حملٍّ ناء  حدوث    ،   حال  بأرسها  اجلواهر  فتنفٰى 

 ذلك الفناء.

 مل وجهني: حيت هذا القسمثّم 

أنْ الوجه األوَّ  ال  ل:  الواحدفنايكون   يف عدم اجلواهر،  فياً كا  ء 

 ار بن أمحد.هاشم وعبد اجلبَّ هو مذهب أيب و

ر  واهاجل  ميف عد  احد كافياً يكون الفناء الوال    ين: أنْ الوجه الثا

 .به، وهو مذهب أيب عيلٍّ  اء خيتصٌّ فن نٍ فا بل لكلِّ 

أنْ وأمَّ  وهو  الثالث:  فناء  ي  ا  رشط  جلواكون  النقطاع  اهر 

ال فذلك  إمَّ وجودها،  أنْ رشط  قائامً يك  ا  ال    ،بذاته  ون  ون. يكأو 

جود ال يف  ببقاء مواجلوهر تبقٰى   ه زعم أنَّ نَّ إف  ،ثاين مذهب برشوال

عُ حملٍّ  فإذا  اجلو  بقاءال  كذل  مَ دِ ،  عدم  ووجب  مذهب  األوَّ هر.  ل 

قسمني    ىلٰ ض، وذلك عام ينتفي النتفاء األعرامن يقول: اجلوهر إنَّ 

إمَّ فإنَّ  ينتيقال: ا  ا أنْ ه  اء تفأو الن  ،األعراض  اء كلِّ نتففي ال جلوهر 

التعنيُّ بعض عٰىل  اتِّ واألوَّ   .ها  أوجب  من  مذهب  اجلوهرل   صاف 

قابالً إذا  اض  ر األع  نس من أجناسج  بنوع من كلِّ    ، وهو له  كان 

 قول اجلويني.

 ففيه مذهبان:  ،ا الثاينوأمَّ 

يبقٰى ببقاء  نَّ إاجلوهر    :قولي: قول من  لاملذهب األوَّ    ، قام بهام 

ا وذ باٍق لبقالك  غري  اهللا  ء  خيلقه  حاالً تعاىلٰ   بل  حال    مل    ،بعد  فإذا 
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ال تعاٰىل  اهللا  اخيلق  وجب  اجلواهر،  بقاء  أ نتفاء  مذهب  كثر  وهذا 

 بلخي.سم الوقول أيب القاة ريَّ شعألا

  رشط استمرار  :املذهب الثاين: قول من يقول]] ١٨٩[[ص /

ح فيهول  ص اجلوهر  غري    ،األكوان  خيلق مل  فمتٰى   ،باقيةواألكوان     

يف األكوان  تعاٰىل  عُ جلوا  اهللا  الثاين   مَ دِ هر  القول  وهو  اجلوهر. 

 بكر.للقايض أيب 

 .عاملال ة عدمائلني بصحَّ تفصيل مذاهب القفهذا 

املتوأمَّ  الصحَّ فوقِّ ا  هذه  إثبات  يف  أصحاب  ون  فهم  وعدمها  ة 

 ي. أيب احلسني البرص

 املذاهب يف هذه املسألة. بط ضفهذا 

 ضعني:يف مو قعلكالم فيها يوا

 ة عدم العامل.ات صحَّ إثب ل: يفاملوضع األوَّ 

 .عدامهإة فيَّ املوضع الثاين: يف بيان كي

   تعاٰىل. ون اهللا فيه الثاين بع درج ين   ث ل بحي عٰىل األوَّ  ونحن نستدلُّ 

 :ة فناء العاملاملسألة الثانية: يف صحَّ 

 يه وجهان:لنا ف

  تقريره، وكلُّ   مرَّ   عٰىل ما  ب وكثريه مركَّ ألنَّ   ،ل: العامل ممكنوَّ األ

فالعا  إنَّ فن  ممك السواء،  عٰىل  إليه  بالنسبة  وعدمه  من وجوده  مل 

 .لوبطو امله العدم، وهعلي هو هو يصحُّ حيث 

عليه   ه يصحُّ نَّ إث فحمدَ   ، وكلُّ عٰىل ما سبق  ثحمدَ ثاين: العامل  ال

 عليه العدم.  يصحُّ عامللفا]] ١٩٠ /[[ص العدم،

 غرٰى قد سلفت.والص

اوأمَّ  اتَّ   هوث  املحدَ   فألنَّ   ،لكربٰى ا  ماهيته الذي  صفت 

اتِّ  بعد  بالعدمبالوجود  وكلُّ صافها  فمو  ،  بصفة  ته ماهيَّ   نَّ إ صوف 

هلقا ببلة  ولالرضا  اامَّ ـورة،  ماهيَّ صفتَّ   املحدَ ت  تارةً ة  بالوجود    ث 

أنْ   وتارةً  ة من وهذه القابليَّ   ،بلة هلامقا  هتن ماهيَّ تكو   بالعدم وجب 

 . ة قابلة للعدم أبداً اهيَّ ملاستحالة التسلسل، فتكون  ال ،ةيَّ ملاهلوازم ا

 كان  ما  ر، وكلُّ ؤثِّ ه حيتاج إٰىل امله حال بقائنَّ إث فحمدَ   كلُّ   وأيضاً 

 .كناً ليه ممك كان العدم عكذل

فألنَّ أمَّ  الصغرٰى،  املحدَ   ا  من  املسبوق   املوجود(ث  املعقول 

مر  )،دمالعب املفهوم  أُ كَّ وهذا  من  املوج ثالثمور  ب  واملعدوم ة:  ود 

لو  ر ال خياملوجود بالعدم، فنقول: املحتاج إٰىل املؤثِّ ك  لومسبوقية ذ

الوج  أنْ ا  إمَّ  هو  أ يكون  احلارض  العود  ادو  مسبوقيَّ لسابم  أو  ة  ق 

 .ملوجود بذلك العدمذلك ا

أنْ  ألنَّ   وحمال  العدم،  هو  املحتاج  ال  يكون  نفي    ابقسالعدم 

كا  ،حمض تفلو  بالفاعل  له  لكاعلُّ ن  تعلُّ ق  أنْ إمَّ   قهن  أنْ يكون    ا    يف 

كان   لان األوَّ ك  فإنْ   .ينقلب ثبوتاً   أو يف أنْ   ،ذلك النفي نفياً   رَّ تميس

مانعاً  يف  ذلك  دخوله  الومن  إذا  ألنَّ   ود،ج    مقتضيًا كان    الفاعل 

أنْ  استحال  اليشء  عدم  ا  استمرار  بذلك  بعينه  هو  العتبار  يكون 

وإنْ   مقتضياً   ضاً يأ  الثاين كان ذلككا  وجوده،  ل  الفاع  أنَّ ب  قوالً   ن 

أنْ  أنْ   ،، وذلك حمالالعدم وجوداً   رييص  يقتيض  يصري   الستحالة 

 نقيض اآلخر.  نقيضني عنيأحد ال

أنْ وحم ماج  تاملح  يكون  ال  السبوقيَّ هو  ذلك  بذلك  وجود  ة 

كذلك   ة حكم واجب الثبوت، وما كانتلك املسبوقيَّ   العدم، ألنَّ 

 .حمتاجاً  كونيال 

امل  فهو ظاهر، ألنَّ   ،لاألوَّ   اأمَّ  ث  حدَ امل  وم بالرضورة أنَّ علمن 

أنْ  إالَّ ]]  ١٩١/[[ص    يستحيل  وجود  له  ويكونحيصل  ذلك    

مسبوقاً الوجو املحدَ بالعد  د  بل  يفم،  ممنفس  ث  الوجوده   ،كن 

كوول مسبوقاً كن  وجوده  من   ن  بل  املمكنات  من  ليس  بالعدم 

و املحتمالواجبات،  يف  أنْ   لمن  اليشء  ممكناً يكون  نفسه  إنَّ     ه  ثّم 

صافه بذلك األمر  د اتِّ بعصاف ببعض الصفات  االتِّ   كون واجبي

أنَّ  كام  ممك  املمكن،  يفاجلوهر  الوجود  إنَّ ن  ثّم  ذاته  وجوده   بعد    ه 

احلواج  يكون حيِّ ب  يف  االتِّ   ،ما   زصول  ماوواجب  بكون    ، صاف 

يكون ذا    ه جيب أنْ نَّ وأ   ،اون مرئي� يك  ه إذا كان ذا لون وجب أنْ وأنَّ 

 ازم. لومن ال إٰىل غري ذلك ،ظلٍّ 

 تكون به حاجة إٰىل الفاعل فهو رضوري، ال  الواجب  ا أنَّ وأمَّ 

الاملحت  ألنَّ  إٰىل  يُ   فاعل هو الذي لواج  فعالفا  رؤثِّ مل   يوجد، يه ملل 

 الغري أو مل يوجد. دَ جِ سواء وُ  الذي يكون حاصالً   جب هووالوا

العدم غري  ة ذل بوقيَّ ومس  دم السابقفإذن الع ك املوجود بذلك 

إحمتاج يبَق املؤثِّ ٰىل  ني  فلم  املؤثِّ   أنْ   إالَّ   ر،  إٰىل  املحتاج  هو  يكون  ر 

 .ثوجود املحدَ 

هذاوإ ثبت  ذذا  حاجة  فنقول:  املوجود  ،  أنْ إمَّ   رثِّ ملؤاإٰىل  لك    ا 

 أو ال تكون.  ،وفة عٰىل حدوثهن موقتكو

باطل، ألنَّ واألوَّ  ة وجود كيفيَّ و  ،هجودوة يف  كيفيَّ احلدوث    ل 

متأخِّ  وجواليشء  عن  اليشد  رة  املحدَ   ،ءذلك  متأخِّ ووجود  ر  ث 

فيه القادر  تأثري  متأخِّ   ،عن  فيه  القادر  عنوتأثري  بحيث   ر    كونه 

القاؤثِّ يُ   أنْ   يصحُّ  فيه  متأخِّ الصحَّ ذه  هو  ،درر  حارة  ة  جة عن 

ر  أخُّ تدوث لزم فت هذه احلاجة عٰىل احلر، فلو توقَّ ث إٰىل املؤثِّ املحدَ 
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ث إٰىل  جة املحدَ حا  أنَّ   فثبتاليشء عن نفسه بمراتب، وهو حمال،  

أنْ ر  املؤثِّ  وجب  ذلك  ثبت  وإذا  حدوثه،  عٰىل  موقوفة  يكون   غري 

 دمه. ال عوح هوجود ر حالملؤثِّ إٰىل ا حمتاجاً  لك املوجودذ

اوأمَّ  أنَّ لكربٰى ا  وهو  ل  ،  حمتاجاً امَّ ـالعامل  كان  املؤثِّ     حاإٰىل  ل ر 

يف العامل قادر    راملؤثِّ   ا أنَّ نَّا قد بيَّ ، ألنَّ دم عليه صحيحاً لعا  لبقاء كانا

 شاء فعل وإنْ   إنْ ]]  ١٩٢/[[ص    ه سبحانه وتعاىلٰ وأنَّ   ،بال موَج 

مل يشأ  كان  مل  فإذا  العامل  يفعل،  متعبقاء  تعابإ  قاً لِّ   اهللا  إبقاء    ، اهيَّ ٰىل 

أنَّ  يصحُّ وثبت  أنْ   ه  تعاٰىل  اهللا  يُ   من  قيه بيُ   ال   أنْ دير  فبتق  ،بقيهال 

 ممكن.  املعٰىل العالفناء  بت أنَّ ال يبقٰى، فث وجب أنْ 

العدم أو  ا الوجود أو  ر إمَّ املحتاج إٰىل املؤثِّ   م أنَّ سلِّ نُ ال يقال: ال  

عدم  ج اليشء من الخرو  هو   جملحتابل ا  ،العدمة الوجود بسبوقيَّ م

 ٰىل الوجود، فهذا قسم وراء ما ذكرمتوه. إ

أنَّ سلَّ  املحالوجو  منا  هو  املؤثِّ اج  تد  فلِ إٰىل  إنَّ   مَ ر،  تبقٰى قلتم:    ه 

احل هتلك  بيانه  البقاء؟  حال  كان    أنَّ   و:اجة  العدم  حال  اليشء 

  إٰىل الوجود خيرج من العدم    ال  وجب أنْ   فال جرم  ،العدم به أوىلٰ 

دخؤثِّ بم  إالَّ  إذا  ثّم  يف  ر،  الوجوديَّ ل  صار  أوىلٰ الوجود  فتلك    ،ة 

 ر. املؤثِّ  ىلٰ احلاجة إ عن  غني الباقية تُ األولوي

البق  أنَّ منا  سلَّ  حال  حمتاجاملمكن  لِ   اء  ولكن  املقتيض،    مَ ـإٰىل 

القادر عنه بعد تعلُّ   قلتم: إنَّ  به  انقطاع تأثري  الدليل  ممكن؟ وما  قه 

 عليه؟

يُ ا نقول: النَّ أل معقول    كلَّ   ثة، ألنَّ للثال  آخر مغايراً   قسامً ل  قَ ع 

بوت كان د الثبت متجدِّ لثااوإذا كان  ،  تفياً أو من  ن ثابتاً يكو  ا أنْ فإمَّ 

متأخِّ  الثبوت  أعن    راً ذلك  يقتيض  العدم، وذلك  يُ   نْ ذلك  ل عقَ ال 

أثبتُّ  الذي  رابعاً قسم زائد. واخلروج  يكن    إنْ   موه  يكن   إجياداً مل  مل 

 ي اخرتناه. الذ فهو كان نْ ، وإحمتاجاً 

إمَّ األولويَّ ا  مَّ وأ  بقائه  حال  فاليشء  إنَّ ة،  يقال:  كاا  كام  بقٰى  ن  ه 

حدو أ ثحال  بقيه  ما  فإنْ   و  األوَّ   كذلك،  من  كان  لزم  احتياجه  ل 

كان الثاين فهو   حتياجه إليه حال بقائه، وإنْ ا ر حال حدوثهإٰىل املؤثِّ 

أل ا   نَّ باطل،  كانت  تلك  التي  الذات  وقت  مل   إنْ   حلدوثحاصلة 

بعينها  ت هي  اكن  يشحال  هاهنا  يكن  مل  حاصلة  باٍق لبقاء   ،ء 

 خرٰى. وإنْ أُ ذات    دثتحك الذات وبل فنيت تل]]  ١٩٣[[ص  /

الذات   بعينها  هي  كانكانت  بعينالتي  الذات  فتلك  حاصلة   هات 

ربَّ  بل  كانت،  كام  زالت  باقية  أو  صفة  فيها  حدثت  صفة، ام  عنها 

ت يقتيض  الغريُّ وذلك ال  الذات  سها،نف  ذات يف تلك  من   بل تلك 

يف هذه  ر  جها إٰىل املؤثِّ فيلزم احتيا  ،تيث هي تكون باقية كام كانح

ه  نَّ إة فلصحَّ بتقدير ا كانت حمتاجة إليه حال احلدوث. ثّم  كام   الةاحل

ا يفيد  ألنَّ ملال  إنْ   طلوب،  بالوجود  أوٰىل  حاصالً   كونه  حال    كان 

ه  دوث كام اقتضااحل  حال  رؤثِّ غناء عن املا االستٰىض إمَّ احلدوث اقت

البقاءحال أنْ   ،ة  تنق  أو  إىلٰ ال  احلاجة  البقاءاملؤثِّ   طع  حال  مل    ر  كام 

أنْ   قطعنت يقتيض  والثاين  احلدوث.  تلك  حال  ة  األولويَّ   تكون 

مؤثِّ   بدَّ فال    ،داً متجدِّ   حكامً  من  مؤثِّ فلتلك األولويَّ   ،رله  إنَّ   .رة    ثّم 

ال املؤثِّ استغناء  عن  إنَّ باقي  كار  لتلام  حاصل يَّ ولواأل  كن  فرجع    ة، 

أنَّ الكال إٰىل  إنَّ ال  م  بقباقي  يُ ام  فيه  أمر  بحدوث  باسمَّ ٰى  ة، ألولويَّ ٰى 

مؤثِّ األولويَّ   تلكو إٰىل  حمتاجة  فيكوة  آخر،  قو ر  هذا  باحتياج   الً ن 

 ر، وهو املطلوب.ملؤثِّ ا الباقي إىلٰ 

ثانياً وأمَّ  ا  فألنَّ   ،ا  لألولويَّ هذه  ممتنعةامَّ ـة  كانت  احلصول     

حاللذ يف  وثهاحد  لات  حصوهلا  الذكان  متوقِّ   بقا  فاً ات  ئها، عٰىل 

ا  تلك  ألجل  بقاؤها  كان  لو  دا ولويَّ ألفإذن  فرة  بدَّ ،  ال  من   إذن 

حتَّ   ضٍ مقت استمراره  حتصيقتيض  األولويَّ ٰى  تلك  مرتَّ ل  ٰىل  ع  باً ة 

 ذلك االستمرار. 

نف  ري مستقلٍّ ة حكم غلويَّ هذه األو  فألنَّ   ،ا ثالثاً وأمَّ  يها ويف يف 

 ت إليها دار.لو احتاجت الذاات، وتاجة إٰىل الذي حمل هب ،هتاثبو

أنَّ  ذكرنا  بام  األول ت  فثبت  التي  ويَّ لك  ألنَّ كروذة  ممنوعة،    ها 

إمَّ  أ احلوادث  جواهر  أعراض،ا  عند  و  باقية  غري   واألعراض 

وإنَّ ا عندهم ألشاعرة،  بقاءها  يعتقدون  أمث  ام  عٰىل  لتوايل  يشء  اهلا 

]]  ١٩٤  [ص /[دلُّ ستَ يُ   فكيف  ،عاالنز  اهر هي حملُّ واحد. واجلو

 ها؟ هبا علي

أنَّ (قوله:   بقا  هب  حال  حمتاجة  اجلواهر  الفائها   مَ فلِ ل،  عإٰىل 

 . )عنها؟ ره جيوز انقطاع املؤثِّ قلتم: إنَّ 

  من الفعل والرتك.  ناً يكون متمكّ   وأنْ   ال بدَّ ر  املختا قلنا: ألجل أنَّ 

ذلك    ستمرَّ ي  نْ أ ن يف  فاعل إذا كاق النفي بالتعلُّ   ظر، ألنَّ وفيه ن

نُ   نفياً   النفي أنَّ سلِّ ال  مانعاً م  يكون  دخوله  ه  ألنَّ   يف  من    الوجود، 

إنَّ  أمَّ وجَ ق بذات الفاعل امل لزم لو كان ذلك التعلُّ  يامذلك  ا إذا ب، 

  عدمه مستند إٰىل اختيار   الفاعل املختار فال، فإنَّ   اتبذ  قاً كان متعلِّ 

 .دإلجيا اختيار ااستند وجوده إىلٰ  العدم كام

يزيل ذلك   قه بالفاعل بأنْ ز تعلُّ جلوا  ،احلرص نع  نا، لكن نمملَّ س

بأنْ ال ال  ث  نفي  بلبوتاً يقلبه  ثابتاً   بأنْ   ،  املنفي  عنه    بأنْ   يقلب  يزيل 

 د املنفي.يوج بأنْ  النفي
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لكن  سلَّ  املسبوقيَّ نممنا،  استغناء  الوجود  مسبوقيَّ   نَّ إف  ،ةنع  ة 

الحق    بالعدم املحتاجوصف  الفاع  بالوجود  ٰىل إاج  حتملوا  ،لإٰىل 

املس  تاج.حماملحتاج   فاعل  السبب  فاعل  والواجب    ،ببَّ وباجلملة 

مستغ الفاع  نٍ لذاته  ف  ال  لعن  الواجب،  بالغري   نَّ إمطلق  الواجب 

احلدوث   ذلك الغري، وكام أنَّ   فهو حمتاج إىلٰ   ،ذلك الغريام جيب بإنَّ 

حاجكيفيَّ  كذا  للوجود  كة  الوجود  لهيفيَّ ة  بُ   ،ة  احتياوال  يف  ج  عد 

 . خرٰى  األُ تني إىلٰ يَّ لكيف اٰى إحد

إٰىل  هنَّ أ ود معلوم  منا، لكن حاجة الوجسلَّ  مطلق ا غري مستندة 

اوالوج  واملمكند  الواجب  بني  أنْ   ،ملشرتك  إٰىل يست  فجاز  ند 

بأزيل،   ليس  الذي  يتوقَّ وهالوجود  ال  سلبي  وصف  عٰىل  ذا  ف 

اخلارج يف  اليشء  و  ،وجود  يكفي  ذهناً بل  ليس  واخل  .جوده  روج 

الالوجود  وال  اد  اإلجي  هو املسبوقيَّ عدم ووال  وكون األال  ة  ولويَّ ة. 

ح]]  ١٩٥/[[ص    موجبة البقالالستغناء  كوهنا    ال  ءالة  يقتيض 

له حالة احلدوث القوي الفاع  ألنَّ   ،موجبة  السبب األصيل    ل هو 

د  عطية للوجوتكون م  ا مل يكن أنْ هنَّ إة فجياد بخالف األولويَّ  اإليف

ة  ويَّ األولحلفظ إليها. وهو ا ف ويالضع  رسناد األثإفجاز    ،لضعفها

ف مستقلٍّ نَّ إكالوجوب  غري  حكم  بالذات  ه  قائم  بل  مع    بنفسه، 

 . الذات ما مل جتب مل توجد نَّ إ ذات إليه فال جاحتيا

أنْ والتحق إنْ   يق  النز  نقول:  الصحَّ   اعكان  الذاتيَّ يف  ة  ة 

وجوب   عتقد عند من يإالَّ   فهو غلط  ،ةواإلمكان الراجع إٰىل املاهيَّ 

ساق ته،  ذال  لعاملا مذهب  قد  وذلك  بنَّبيَّ ط  واتَّ ا  فقت طالنه، 

القطعيَّ  الفلالرباهني  والقوانني  عىلٰ سفيَّ ة  وإنْ إبط  ة  هو    اله.  كان 

 ني. سف عند أيب احلالتوقُّ  لِّ فهو يف حماملنايف للوجوب بالغري 

 فسيأيت بطالن كالمه. ،اما النظَّ أمَّ 

 وه:بوج لعاملا متناع عدمٰىل اوا عاحتجُّ  فقد ،السفةا الفوأمَّ 

العااألوَّ  قدل:  تقدَّ يمل  ما  عٰىل  عدمه  ، مم  عدم    ،فيمتنع  المتناع 

 القديم.

املؤالث يأيت  رثِّ اين:  ما  بالذات عٰىل  العامل موجب  دائم  و  ،يف  هو 

ألنَّ  الوالوجود،  واجب  العلَّ جوه  دوام  من  ويلزم  لذاته،  دوام د  ة 

 املعلول. 

ا الثا واجب  علَّ لث:  يف  لوجود  الفنا  جيوز  الف  ،العاملة   ،عاملء 

عدمالستلزا إمكان   م  الالزم  عدم  وإمكان  امللزوم،  عدم  الالزم 

امللزوم عدمعدم  لكن  لذاتهواج  ،  حمال  الوجود  العامل   ،ب  فعدم 

 لذاته. حمال 

يمكن عا ال  الزمان  وإالَّ دملرابع:  وجوده  ه،  بعد   لكان عدمه 

موجودال]]  ١٩٦ص  /[[  فيكون  ،بالزمان فُ حا  اً زمان  ما   َض رِ ل 

ا  هذا  ،اً ممعدو وباقي  أزليَّ الدالَّ   لوجوه خلف.  عٰىل  الزمان  ة  ة 

 ته.عٰىل أبديَّ  السابقة تدلُّ 

لو  اخل إمكان  مكنأ امس:  لكان  العامل  سابقاً   عدم    عىلٰ   عدمه 

ه  كم عليه بأنَّ ، أي من يشء ُحي حملٍّ   منلذلك اإلمكان   وال بدَّ  ،عدمه 

االتِّ  الع صاممكن  بذلك  اليشء د ذلليس هو وجودم، وف    ، ألنَّ ك 

  ، مع ذلك اليشء   يكون باقيًا   وأنْ   ء ال بدَّ باليش   صافهيمكن اتِّ لذي  ا

من يشء آخر يقوم به    مه، فإذن ال بدَّ عد  عر م يتقرَّ ووجود اليشء ال  

عليه العدم فله    ما يصحُّ   كلُّ ن  وذلك هو اهليوٰىل، فإذ  ،كان عدمه إم 

   إىلٰ  الٰى خر أُ    هيوىلٰ إىلٰ  الفتقرت يوىلٰ دم عٰىل اهل الع   فلو صحَّ  ،هيوىلٰ 

  اهليوٰىل ال ختلو   ، فاهليوٰىل ال تقبل العدم. ثّم ثبت أنَّ حمال   وهو  ، هناية 

مه  أمكن عد ه لوة، فإذن عدم اجلسم حمال. وألنَّ سميَّ اجل ةعن الصور

هذا   ، لزم انقالب املمكن ممتنعاً جود، وإالَّ لولكان بعد عدمه ممكن ا 

 وٰىل. يهو اهل  حملٌّ  ان لذلك اإلمكخلف، و

أ السا فال جيوز   ،رق عٰىل األفالكاع اخلتنبيان ام  يتسيأ  هنَّ دس: 

 عليها العدم.

سيأيت االستدارةرِّ متح  الفلك  نَّ أ   السابع:  عٰىل    كلَّ   وأنَّ   ،ك 

ا متحرِّ  عٰىل  احلركة ك  يقبل  ال  االستقامةع  الستدارة  يقبل   ،ٰىل  فال 

 الفساد.

  ا ممَّ   امل لو كانعال  ينوس بأنَّ الج  : احتجَّ الثامن]]  ١٩٧[[ص  /

املستقبلنٰى  يف ال  يف  مدَّ ظهر  تطاول  بعد  فيه  ولو  لنقصان  بقائه،  ة 

ا شاهدها القدماء  أصغر ممَّ وم  جفالك والنكان كذلك لصارت األ

 العامل ال يفنٰى.  مل يكن كذلك علمنا أنَّ امَّ ـ، ولمنيمن املنجِّ 

ر  املؤثِّ  وثه. ونمنع كونا حدنَّبيَّ م العامل، وقد دَ واجلواب: نمنع ِق 

يأمل  ،باً َج مو يا  وال  مع  عادِّ مكن  يت.  لذاته  العامل  وجود  وجوب  اء 

بأنَّ  لاحلكم  معلول للواجب  أُ ه  نَّ إف  ،ذاتهه  إذا  والعامل   ذَ ِخ متناقض. 

  . فانتفٰى املحذور  ،ناً عدمه ممك  للواجب مل يبَق ه معلول  من حيث إنَّ 

يل  ذَ ِخ أُ   وإنْ  مل  هو  هو  حيث  عدممن  من  أيضاً   ه زم  ذ  إ  ،حمذور 

هن مل  الواجب  إنَّ من    وجديا  علَّ حيث  وه  عن ة.  اجلواب  سبق  قد 

وهلا للحركة  وقب   األفالكة. وسيأيت جواز اخلرق عىلٰ الزمان واملادَّ 

 . شاء اهللا تعاىلٰ  املستقيمة إنْ 

السقووكال غاية  يُ   ،طم جالينوس يف  تقدُّ فام  قبل  دريه  العامل  ر 

يواملنجِّ   ؟ذلك كيف  ذلكم  جهإالَّ   علم  عٰىل  ال  والظنِّ ة    ؟ تخمني 
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نلف جو  ال  قص  ك  أيتجزَّ زء  املنجِّ   لِّ يف  يعلم  مل  غريه  وقت  وال  م 

الصغرية من الياقوت وشبهه من عة  طالق  أنَّ   ه من املعلومنَّ إذلك، ف

ال وإنْ األجسام  مدَّ   صلبة  فبقيت  نقصان ه  نَّ إة مديدة  فيها  يظهر  ال 

أنَّ  مع  ي  حمسوس  قد  وغريه  يفاخلشب  ا  أقّل   ظهر  تلك  ة  ملدَّ من 

أنْ من اجلائذلك فان كا كذر. وإنقصان ظاه الفلك    ز  تكون نسبة 

إٰىل الياقوت كنسبة الياقوت إىلٰ  ا مل يظهر  فإذ   اخلشب،يف الصالبة 

 نافلئن ال يظهر ل ،الصغريةالقطعة  نا ما حصل من النقصان يفحلسِّ 

مع الصغرية  القطعة  يف  النقصان  من  الفلك  يف  حيصل   غاية  ما 

م  معلو  ماملنجِّ   ليس   ثمّ   .ىلٰ ان أوعن أعيننا كوبعده  ته وعظمه  صالب

 ة. الصدق بحيث تبتني عٰىل قوله هذه القاعدة احلكميَّ 

  ، لجه الذبوم عٰىل وعدَ ه يُ يلزم ذلك لو قلنا: إنَّ   اما، لكن إنَّ منسلَّ 

م، مل يلزم  عدَ ه سيُ كذلك، بل قلنا: إنَّ ]]  ١٩٨  [ص/[  ا إذا مل يكن أمَّ 

 .كرهما ذ

أ  املقال  منافاة(  قني:حقِّ فضل  ادلَّ أ بني    ال  ادَّ حلة  وما   عاهكامء 

  نَّ أ رجع إٰىل  ة احلكامء بأرسها تأدلَّ   ة الفناء، ألنَّ املسلمون من صحَّ 

أ   ،العامل واجب لغريه املسلمني  ن لذاته، وليس بني  ه ممكنَّ ودعوٰى 

ره   مؤثِّ إىلٰ سناد امتناع عدمه  إ  منافاة تقتيض خمالفتهام، ألنَّ   يناألمر

ناع عدم الزمان  ا امتالغري. وكذ  إىلٰ   ظراً نتناع  عٰىل االم  ب يدلُّ َج املو

يدلُّ  ال  وجوده  ود  بعد  لذاته.  امتناعه  اعٰىل  سبق  مل  مكإلليل  ان 

وفرِّ يُ  فيه  الذايت  اإلمكان  بني  اإلمق  االستعداد، بني  بمعنٰى  كان 

 عِ مل يدَّ ل، ووَّ األة دون  ] يقتيض االحتياج إٰىل املادَّ مكان [الثايناإلو

اخل اأحد  ذلك  ونإلمكاصمني  هبذااامتن.  العدم  ليس املع  ع  نٰى 

 )م عدَ يُ حتياج ما  ال  ،ام يكون عند من يقول بهلذات املمكن لذاته إنَّ 

 ة السابقة.بعد وجوده إٰىل املادَّ 

 دم بالعقل والنقل.لععٰىل امتناع ا املسلمون واحتجَّ 

ن انتفاؤه  يكو   ا أنْ  فإمَّ فٰى العاملتنقول: لو ان  ا العقل: فهو أنْ أمَّ 

الأ   ،رؤثِّ مل والملؤثِّ   و  ألنَّ ثاين  ر.  بذلك    باطل،  انتفائه  اختصاص 

بع وما  قبله  ما  دون  وقعالوقت  لو  مرجِّ ال    ده  تساوي عن  مع  ح 

املرجحه جلاز واألوقات بالنسبة إلي لتساوي   ،قوع املمكن ال عن 

 إليه.جته ر وحاؤثِّ طريف الوجود والعدم يف استغناء املمكن عن امل

إمَّ ؤثِّ امل  فذلك  ،ران ملؤثِّ ك  وإنْ    . اأو وجودي�   ،امي� ون عديك  ا أنْ ر 

عدمي�   فإنْ  بدَّ   ،اكان  ال  يوجد   ال  ءليش  عدماً يكون    وأنْ   فذلك 

إالَّ  حتَّ اجلوهر  وجوده  عند  يك   عدمه  ٰى  اجلوهر    مقتضياً ون  لعدم 

 .نتفاء الرشط، وهو باطلا وهو

 ،يكون باقياً  ا أنْ اليشء إمَّ  ذلك فألنَّ  ،الً ا أوَّ أمَّ ]] ١٩٩[[ص /

باقياً   فإنْ   .ال  وأ  الك  كان  كيفيَّ ان  يف  استمرار  كالم  بعد  انتفائه  ة 

اجلوه يف  كالكالم  وإنْ وجوده  احتياج    باقياً   يكن  مل  ر،  استحال 

إليه، ألنَّ  إمَّ اجلوهر  أنْ ه  مع  ا  واحد  إٰىل  إٰىل واحد غري    ،نيَّ حيتاج  أو 

 ،مهدوهر بعد ع ويبقٰى اجلإالَّ ال واحد    هل باطل، ألنَّ واألوَّ   .معنيَّ 

الواحد الذي ال    باطل، ألنَّ   اين أيضاً والث  به حاجة إليه.كون   تالف

متعيّ  يفاستحا  ناً يكون  دخوله  موجوداً   ،وجودامل  ل  يكون  ال    وما 

 غريه إٰىل وجوده.اج وجود استحال احتي

  . ال  أو  ، جلوهر ا يف    ون حاال� يك  ا أنْ ذلك اليشء إمَّ   فألنَّ   ، انياً ث   ا وأمَّ 

حا  فإنْ  ا  ال� كان  اجلو  جاً حمتاان  كوهر  جليف  وإٰىل  كان  هر،  إذا 

ر وهجلمل يكن ا   دار. وإذاكذلك استحال احتياج اجلوهر إليه، وإالَّ 

حمتاجاً   ،إليه  حمتاجاً  هو  كان  حمتاجاً   ،اجلوهر  إىلٰ   بل  كان  إٰىل    فام 

حمتاجاً ليشا يكون  وجوده    ء  يف  اليشء  عدم  وأيضاً إٰىل  فإذن هيف   ،

يكو عد اليشء  ذلك  حمتاجاً م  عإ  ن  ا دٰىل  أنْ   ،رجلوهم    فيستحيل 

  دار.إٰىل عدمه، وإالَّ  عدم اجلوهر حمتاجاً  يكون

إنْ وأمَّ  امل    ا  ذلك  اجلوهر  حاال�   يشءليكن  أنْ فإمَّ   ،يف  يكون    ا 

باواألوَّ   .أو ال  ،وهرللج  حمال�  أمَّ طلل  أوَّ .  دلَّ فألنَّ   ،الً ا  قد  عٰىل    لناا 

  إنْ   لك املحّل ذ  ألنَّ ف  ،ياً ثانا  وأمَّ   .ز يف املحلَّ لول املتحيِّ حاستحالة  

  مل يصّح   بقاؤه كان الكالم يف عدمه كالكالم يف اجلوهر، وإنْ   صحَّ 

لزم جتدُّ من    بقاؤه  جتدُّ وجوب  وجوب  باطلده  وهو  اجلسم،   .د 

حاال�   مل  وإنْ  اجلوهر    يكن  شيئاً   اليف  كان    بنفسه،   قائامً   حمالة 

أيضاً  فإنْ كذلك  واجلوهر  ت  ،  أحدمها  مل    أوىلٰ  اآلخر  إىلٰ كن حاجة 

فإمَّ العكمن   أنْ س  اآلخر  كلُّ تاج  حي  ا  إٰىل  كلُّ   ،واحد  يستغني    أو 

فال   اآلخر،  عن  عواحد  من  وديلزم  اآلخر.م  عدم  منهام   احد 

عد  وأيضاً  كان  النتفإذا  الرشمه  ذلك  يكن  مل  الرشط   إالَّ   طاء 

ض  يكون العر  تحيل أنْ ويس  ،جلوهر عرضما عدا ا  العرض، ألنَّ 

تاج وط حيواملرش  ،اجلوهرٰىل  ج إاض حيتالعر  ألنَّ   للجوهر،  رشطاً 

 إٰىل الرشط، فيلزم الدور.

إنْ وأمَّ ]]  ٢٠٠[[ص  / ع  ا  اجلوهركان  وجوديألم  دم   ،ر 

 تار. أو خم ،با موجَ فذلك اليشء إمَّ 

املوجَ أمَّ  أنْ ا  فهو  ضدِّ نَّ إ  يقال:  ب  وجود  عند  ينتفي  وهو  هه   ،

 هني: باطل لوج

أنَّ األوَّ  م  لتضادَّ ا  ل:  ق منه  وكلٌّ   ، اجلانبني  نحاصل  ابل ام 

فل انللعدم،  الضدِّ يس  بذلك  اجلوهر  ذلك    تفاء  انتفاء  من  أوٰىل 
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منهام باآلخر، وهو   واحدٍ   ينتفي كلُّ   أنْ   امَّ جلوهر، فإبوجود ا  الضدِّ 

أل كلِّ املؤثِّ   نَّ حمال،  عدم  يف  اآلخ  واحدٍ   ر  وجود  واملؤثِّ منهام  ر ر، 

 ،اً الواحدان معحلصل    دمان معاً لو حصل العف  ،اصل مع األثرح

مكونيف معدومنيان  دفع وجودين  حمال  وهو  واحدة،  ال    .ة  أو 

 ن.يع الضدَّ فيلزم اجتام ،ينتفي أحدمها باآلخر

 : لوجهنيأوىلٰ  ال يقال: انتفاء اجلوهر بذلك الضدِّ 

ن  احلادث أقوٰى مو ،حادث والضدُّ  اٍق ب ل: اجلوهرالوجه األوَّ 

لكان   مَ دِ عُ   لو  هألنَّ تحيل عدمه،  ادث يساحل  ألنَّ ف،  الً أوَّ ا  الباقي. أمَّ 

وأمَّ   ناً مقار  عدمه حمال،  وهو  فإنَّ لوجوده،  الباقي  يستحيل ا  ال  ه 

ألنَّ عدم مقارناً بتق  هه،  عدمه  يكون  ال  عدمه  ا وأمَّ لوجوده.    دير 

مت  فألنَّ   ،انياً ث معلَّ احلادث  والباقي  السبب  السبب،ق  عن   نقطع 

 . ةٍ قوَّ  ه زيادةَ السبب يفيداحلادث مع  فكون

أكثر من    أعداداً   الضدِّ   ن ذلكاهللا تعاٰىل ملق  خي نْ أاين: الوجه الث

 .ىلٰ واجلوهر أ   عدامإفال جرم كانت ب ،أعداد اجلوهر

 قوٰى. احلادث أ م أنَّ سلِّ ا نقول: ال نُ ألنَّ 

 .)لوجوده ن عدمه مقارناً كااحلادث ل مَ دِ لو عُ (له: قو

 ،واحد  م يف وقتعدَ ويُ   حلادث يوجدا  نحن ال نقول: إنَّ   قلنا:

ا من ]]  ٢٠١[ص  /[  لباقيبل  وألنَّ الدخ  يمنعه  الوجود.  يف   ول 

أيضاً  لوجوده، وكام    اً ارنقار عدمه محال بقائه لص  مَ دِ لو عُ   الباقي 

يصحُّ أنَّ  يف  أنْ   ه  الزمانينعدم  ا    كذلك  وجوده  من  ادث  حلالثاين 

 ن الثاين من وجوده. ينعدم يف الزما  أنْ  يصحُّ 

 . )فيكون أقوٰى  ،ق السببتعلَّ م احلادث(ه: قول

عألستا:  نقل برهنتم  قد  أم  أيضاً   نَّ ٰىل  السبب، متعلَّ   الباقي  ق 

 فزال الرتجيح.

 .)من ذلك الضدِّ  عداداً ألق تعاٰىل خي اهللا(قوله: 

 ستقيم. قلنا: هذا غري م

أوَّ مَّ أ  املعتزع  استقرَّ   ذيال  فألنَّ   ،الً ا  رأي  أنَّ ليه  تعاٰىل    لة  اهللا 

 .د من الفناءواح ها بجزءٍ كلَّ  م اجلواهرعدِ يُ 

بأنْ   ،متامثلة  واهراجل  فألنَّ   ،اً ثانيا  وأمَّ  فناء عدم    فليس  يوجب 

الفن من  أوٰىل  منها  اللَّ   أنْ باء اآلخر  واحد  أنْ إالَّ   مَّ هُ يوجب عدمه.    

ره، لكن ز الذي جياويِّ حلبا  لفناء باجلوهر أو خيتصُّ ه يقوم ايقال: إنَّ 

باطلاألوَّ  عىلٰ   ،ل  اجتامع  الشتامله  قوالً والثا  ين.الضدَّ   يكون    ين 

احليِّ العرول  صبح يف  حملٍّ عٰىل  ز  ض  غري  من  االستقالل   ،سبيل 

 ز. يف احليِّ  ون حاصالً يك ا مر إالَّ وهو حمال، إذ ال معنٰى للجوه

أنَّ  اليتوقَّ   ث الضدِّ حدو  الثاين:  انتفاء  فلو    ،لاألوَّ   ضدِّ ف عٰىل 

الضدِّ  انتفاء  معلَّالً األوَّ   كان  هذ  ل  الضدِّ بحدوث  الد  ا  ور لزم 

 املحال. 

  فهو حمال، ألنَّ   ،لفاعل املختاردام ا عإت األجسام ب فني  إن  اوأمَّ 

عن    زاً متميِّ   يكون شيئاً   ا أنْ إمَّ   عدامفاإل  له من فعل،  الفاعل ال بدَّ 

أنْ مَّ وإ  ،غريه يكون  ا  األوَّ   فإنْ   .ال  اإلل  كان  عن  عدام  كان  عبارة 

إنْ  اليشء  وذلك  يشء،  اجلاقتٰىض   حدوث  عدم    وهر  

قوالً ]]  ٢٠٢ [[ص/ ألجل ضدِّ اجلواء  قبب  كان ذلك  مل   وإنْ   ،هر 

 عدام. بعد حصول ذلك اإل  عدمه كان ذلك اجلوهر باقياً  يقتضِ 

ه استحال  عن غري اً زإليه متميِّ   مشاراً  عدام أمراً يكن اإل مل  نْ ا إوأمَّ 

  . وألنَّ ه األثر القادر من ل  ملا ذكرنا أنَّ  ، ل قادرر أو فع ثِّ  مؤجعله تأثري 

إنْ إلا يك  عدام  وجودي� مل  عدك   ان  إ سن إفامتنع    ،حمضاً   اً م ان  ٰىل  اده 

أنْ ر، ألنَّ املؤثِّ  مل يفعل اهللا شي  ه ال فرق بني  يقال:    أنْ   وبني   ،ئًا يقال: 

د  اح و   لكلِّ   فيكون  ، للثاين   خمالفًا  كان أحد العدمني فعل العدم، وإالَّ 

 لف. ثبوت، هذا خ وثبوت فيكون للعدم  ،العدمني تعنيُّ  من 

يك  ان وجودي� كا  وإنْ  الوجومل  ذلك  وإالَّ الع  عدم  د عني ن   امل، 

أنَّ   كانل غايته  بل  العدم،  عني  اجلوهرالوجود  عدم  يقتيض   ،ه 

القسم  ،بالضدِّ   اً معداإذلك    فيكون هذا  بفوليس هو  فالقول  ناء ، 

 . فيكون القول بفنائها باطالً  ،ةطل أقسام بافيض إىلٰ اهر يُ اجلو

فقولوأمَّ  النقل:  يفا  تعاٰىل  قصَّ ه  إبراهيم  ِرِ� رَب�  :    ة 
َ
  أ

 
َ
 ك

َ
مَ يْف

ْ
ا�  ِ

ْ
تُ�   ٰ

َ
عن   وإبراهيم    ]،٢٦٠[البقرة:    ْو� سأله 

إنَّ   ،كيفية إحياء املوتٰى  أراد اجلمع بني التفريق واإله تثّم  حياء عاٰىل 

وإ ذلكبعده،  أراه  دون    أنْ   صحَّ   لهلسؤا   جواباً   ذا  بالتفريق  يكون 

 لوجهني: الفناء

ملااألوَّ ]]  ٢٠٣[[ص  / أفناه  لو  ا  صحَّ   ل:  عىلٰ الَّ إجلمع  فيه     

أنْ  أ خي  تقدير  متفرِّ لق  جيمعهاجزاءهم  ثّم  ول  ،قة  باطل.    امَّ ـوذلك 

 دام. عه ال تفنٰى عٰىل معنٰى اإلياء ثبت أنَّ حإلاة يف كيفيَّ ثبت اجلمع 

 فلو كان اهللا  ،حياءمات اإلمقدَّ   يعمج  سأله عن  ه  نَّ اين: أ الث

  د أنْ  بعاىلٰ عه تأنَّ   . وأيضاً حياء ألراه ذلكإّم خيلقها  مها ثعدِ تعاٰىل يُ 

أنَّ بنيَّ  تعاٰىل:مب    لقوله  تفريق  بعد  مجع  اخللق  ِمْن    دأ  ُ�ْم 
َ
ق
َ
َخل

تعاٰىل:]،  ٢٠  وم:ر[ال   اٍب رَ تُ  ا  وقوله  َق 
ْ
َخل  

َ
سَ َو�ََدأ

ْ
� ِ

ْ
ِمْن  ِن  اإل

تعاٰىل:  ]،٧  ة:[السجد  �ِطٍ�      وقوله 
َ
َو�

َ
بْدِ أ

ُ
�  

َ
يْف

َ
يََرْوا ك  ْم 

ُ
ئ

م� اُهللا  
ُ
� َق 

ْ
َل
ْ
تع]١٩ت:  كبو ن[الع  يُِعيُدهُ   ا� وقوله     اٰىل:، 

ْ
ل

ُ
ق

 َ
ْ
 ا�

َ
أ
َ
 بَد

َ
ف

ْ
ي
َ
ُظُروا ك

ْ
ا�

َ
رِض ف

َ ْ
َق ِسُ�وا ِ� األ

ْ
]، ٢٠نكبوت:  الع[  ل
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أنْ  يمكننا  الذي  اخللق  أو    وبدء  اجلنننراه  هو  إليه  دون  ظر  مع 

ذلاإل يشاهد  كام  عدم  عن  نشوء  جياد  من  الربيع  فصل  يف  ك 

ثاأل لغصان.  قرَّ امَّ ـّم  قاجلما[هو]  البدء    أنَّ ر    مَ   ل:ع 
َ
بَدَ ك مْ ا 

ُ
�

َ
  أ

  
َ
ُعوُدون

َ
��    :أنَّ   ، فنصَّ ]٢٩[األعراف  كان  البدء كام  تعاٰىل عٰىل 

اهللا  ر  يق. وقد قرَّ عد التفرللتفريق كذا عودكم يكون باجلمع ب  مجعاً 

ة مجعه فيَّ فرشح تعاٰىل كي  ،رات خمتلفةذلك يف آيات كثرية بعبا  تعاىلٰ 

به يف  لبعث ه يوم ا شبَّ ، ثمّ جارشواأل بات والزروعيام خيرج من النف

تعاٰىل:    قوله 
َ
ذ

َ
وُر  ك

ُ
ش

�
ال�  

َ
و٩[فالطر:    ��ِك  ،[ 

َ
ذ

َ
  ك

َ
�ِك

 
ْ ُ
 رَ �

َ
 ].١٩[الروم:  �ُجون

م  عدَ يُ   ال  مَ ـنقول: لِ   املعقول أنْ عن    واب واجل]]  ٢٠٤[[ص  /

 اعل؟ عدام الفإب

 .)أو ال اودي� وج ن أمراً يكو ا أنْ عدام إمَّ اإل(قوله: 

يقق  هذا  أ لنا:  البتَّ دَ عيُ   ال  نْ تيض  يشء  ألم  عُ نَّ ة،  إذا  يقال:    مَ دِ ه 

 م، وإنْ عدَ ر فهو مل يُ أم  دمل يتجدَّ   د أمر أم ال؟ فإنْ اليشء فهل يتجدَّ 

فاملتجدِّ جتدَّ  أو    دد  أنْ وجوعدم  جائز  ال  ع  د؟  ألنَّ اً دميكون  ال ه  ، 

أنْ  بني  جتدَّ   فرق  مليقال:  أو  العدم  يشيتجدَّ   د  وإالَّ د  فأحدء،    

خم لالعدمني  وهخرآلالف  وإنْ ،  حمال.  وجك  و  ذلك   وداً ان  كان 

 ل.للموجود األوَّ  ملوجود آخر ال عدماً  حدوثاً 

 ؟ث الضدِّ م حلدوعدَ ال يُ  مَ هذا القسم، فلِ  سادفمنا سلَّ 

 جلانبني. ا ة مشرتكة منيف املضادَّ  قوله

لِ  أنْ   مَ ـقلنا:  أقوٰى    ال جيوز  وإنْ يكون احلادث  ا ال كنَّ  حلدوثه 

 ة؟ قوَّ لل بباً سدوث ة كون احليَّ مّ ـنعرف ل

 .)ف عٰىل عدم الباقيحدوث احلادث يتوقَّ (اين:  الثقوله يف

  ة ادث، والعلَّ ندنا عدم الباقي معلول احلع  م، فإنَّ لِّ سقلنا: ال نُ 

 ال حاجة هبا إٰىل املعلول.  نلكنع انفكاكها عن املعلول امت وإنْ 

أنْ   وأيضاً  ال  جاز  توقُّ توقُّ يكون  املعيَّ ف  وال    فال  ،ةف  دور 

 .تحالةاس

المنسلَّ  هذا  فساد  لِ قسم،  ا  يُ   مَ ـلكن  أن  جيوز  اجلسم  عدَ ال  م 

الرشط؟ تبقٰى اض  راألع  أنَّ وبيانه:    النتفاء  مم  ،ال  تنع  واجلوهر 

 فت اجلواهر.نتا لق اهللا تعاٰىل العرض إذا مل خيف ،هعن اخللوِّ 

 .)ه يلزم الدورإنَّ (قوله: ]] ٢٠٥[[ص /

جاز   اجلوهر    أنْ قلنا:  متاليكون  يكن    مل   نْ وإ  ،زمنيوالعرض 

العلَّ حاجة  ألحدمها   ومعلويل  كاملضافني  اآلخر،  الواحدة، إٰىل  ة 

 م اآلخر. عدَ يُ  زمني وجب أنْ تالملوجد أحد افإذا مل ي

املقال   الكرَّ (:  قنيحقِّ أفضل  أنَّ اميَّ مذهب  حمدَ ا  ة:  ث  لعامل 

الفناء وقال  ،وممتنع  اجلاحظ.  ذهب  األشعريَّ وإليه  عيلٍّ   ةت    وأبو 

ف ذلك  عرَ ام يُ شم: إنَّ بو ها. وقال أ عقالً امل  الع  إفناءائي بجواز  بَّ اجلُ 

إنَّ  ثّم  إاألشعريَّ   بالسمع.  قالوا:  يفنٰى نَّ ة  خياهللا  نَّ أل  ه  ال  تعاٰىل  لق   

حت التي  اجلاألعراض  إىلٰ تاج  أمَّ   واهر  بكر  ا  اوجودها.  أبو  لقايض 

وان. وقال يف  اض هي األكتلك األعر   فقال يف بعض املواضع: إنَّ 

واسطة، وهو مذهب    بال  فنيهملختار يُ عل الفاا  إنَّ ض املواضع:  بع

إٰىل حيتاج  هر  واجل  إنَّ   اط. وقال القايض يف موضع آخر:حممود اخليَّ 

  أيَّ لق اهللا تعاٰىل  ذا مل خيعراض فإجنس من أجناس األ  نوع من كلِّ 

وقال ذلك.  مثل  اجلويني  وقال  اجلوهر.  عدم  كان   بعضهم:  نوع 

اهللا  إذ خيلق  مل  البقا  وهتعاٰىل  عُ عر  واء  ق اجلوهر،    مَ دِ ض  ال  وبه 

  : له  كذا يقول  فكان  )نْ كُ (ه قال له  الكعبي. وقال أبو اهلذيل: كام أنَّ 

و   خيلق الفناء وهه تعاىلٰ نَّ إ  :شموأبو ها  ل أبو عيلٍّ فيفنٰى. وقا  )نَ افْ (

يبقٰى  ال  وهو  األجسام،  مجيع  فيفنٰى  عيلٍّ   .عرض  إنَّ   وأبو  ه يقول: 

فناء في إلحد يكا: بل فناء واقالوون  ق والبا،  وهر فناءً ج  خيلق لكلِّ 

 . فهذه مذاهبهم. الكلِّ 

الدليل:   يف  باإلا   إنَّ (وقوله  بني  ألنَّ ل،  طعدام  فرق  ال    أنْ ه 

للفرق   ،ليس بيشء )مالعد َل عَ يقال: فَ  ني أنْ وب ،ةتَّ يقال: مل يفعل الب

ف النظر،  بدهية  يف  مل  بأنَّ ]]  ٢٠٦/[[ص    ولالق  نَّ إبينهام  يفعل ه 

با وبعدم  عىلٰ ار  رالستمحكم  كان  الفاعل  صدور  ما  من  ،  يشء 

بأنْ  بتجدُّ   َل عَ فَ   والقول  حكم  العدالعدم  أنْ د  بعد  كن ي  مل   م 

هبام إٰىل وجودين اون بانتسفاعله، ومتايز العدمني يك وبصدوره عن

 ساب أحدمها دون اآلخر. نتأو با

ليس   )ةبتَّ م يشء العدَ  يُ ال يقتيض أنْ هذا  إنَّ (وقوله يف اجلواب: 

وتأكيد لقول من يقول: االنعدام   ،شكالهو زيادة اإل  امإنَّ   ،بجواب

إالَّ  ممكن  الضغري  بطريان  ان  دِّ   وهو    اءفتأو  أكثر الرشط،  مذهب 

 مني. املتكلِّ 

إبطاوأمَّ  اإلا  الضدِّ ل  بطريان  األوَّ   ،عدام  الوجه   ،لفجواب 

 حلادث. الباقي معلول ا عدم  و أنَّ وهو إلزام الدور كام ذكره، وه

أ احل  نَّ إ(م:  وقوهل يكون  متعلَّ قوٰى  ادث ال  الباقي بكونه  ق من 

أي  ألنَّ   ،السبب البقاء  حال  ليس    )سببال  قمتعلَّ   ضاً الباقي 

ألنَّ ب قدماء  صحيح،  عند  مستغنٍ لِّ املتك  الباقي  السبب.    مني  عن 

بأنَّ أمَّ و القائلني  عند  مُ ا  سبب  إٰىل  حمتاج  أنَّ فجو  ،بٍق ه  د املوجِ   اهبم 

م املُ أقوٰى  أصالً   الذي  عطاء الوجودإ  جياداإل  ألنَّ بقي،  ن  يكن    ، مل 
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أقوٰى   ولكونه  احلاصل،  الوجود  حفظ  دث  حلااح  جِّ فُري والتبقية 

 املرجوح. معدِ ويُ 

بأإو االعرتاض  عُ ااحل  نَّ يراد  لو  الباق   مَ دِ دث  حال ي  بسبب 

  مَ دِ عُ الباقي لو  ، وهو حمال، ومعاً   معدوماً   احلدوث لكان موجوداً 

 ال.منه حمادث ما لزم بسبب احل

،  يصري موجوداً   باقي يمنع احلادث عن أنْ ال  بأنَّ   -  اجلواب  ثمّ 

باقي لو كان بحيث يمنع  ال نَّ إ ف ،يضٍّ ليس بمر - وال يلزم منه حمال

 س كذلك.وليوٰى، لكان أق 

عدداً عرت واال]]  ٢٠٧[[ص  /  أكثر  احلادث  كون  بتجويز   اض 

  م. ه وه إلي   يذهب   ا ، ليس ممَّ اجتامع املثلني  اب بامتناع من الباقي، واجلو 

وهو:   ،عدام بطريان الضدِّ اين من إبطال اإله الثوجواب الوج

من    التضادَّ   أنَّ ( اطرفلاحاصل  عٰىل  كون    ،لسواءني  فتجويز 

واب. واجلواب  بجليس    )تهيَّ مّ ـا ال نعرف لكنَّ   وإنْ احلادث أقوٰى 

 بقي.عٰىل املُ  دح املوجِ اه من كون احلادث أقوٰى لرتجُّ نَّما بيَّ 

الرشط ال يكون   نَّ وأ  ،طب انتفاء الرشبسب دامعل اإلا إبطاوأمَّ 

عرضاً إالَّ  جمرَّ   ،  ففدعوٰى  مننَّ إدة،  أ   ه  رشط ويك  نْ اجلائز  هناك  ن 

يكو   عن  خالٍ  كام  ا العرض،  الن  رشطاً جلوهر  املحل  هو  يف    ذي 

وال    يكون الرشط ال جوهراً   جيوز أنْ   األعراض فيه. وأيضاً   ادإجي

أمراً   عرضاً  مرَّ اعدمي�   بل  وقد  االجوا   بيان   ،  بهز  وال وز  ،شرتاط 

 لك األمر يقتيض انعدام املرشوط به.ذ

يبقٰى    بأنَّ   -  م عدايف اإل  اً وبيان كون العرض رشط العرض ال 

ا يفيد مع هؤالء  ممَّ   ليس -  م بانعدامهعدَ فيُ  عنه لوِّ نع اخلواجلوهر ممت

يقو اميَّ الكرَّ   اخلصوم، ألنَّ  وأمَّ لون بذلك كة ال  لزامهم إا  املعتزلة. 

الدور يكون    عرض فباطل، ألنَّ  الياج اجلوهر إىلٰ احت  سبببلدور  ا

حم إليه  املحتاج  كان  امل  تاجاً إذا  إليه  تاجحإٰىل  فيه  حيتاج  وهنا   ،فيام 

فلي كذلك،  عراحت  نَّ إس  إٰىل  اجلوهر  إٰىل ال  ما  ضٍ ياج  ال  بعينه   

منه    بعينه، فال يلزمإٰىل جسم     حمتاج، والعرض املعنيَّ عرض معنيَّ 

 الدور.

منبتجواب  وواجل التالزم  اآلخر  غري    يز  إٰىل  أحدمها  احتياج 

ف هنا،  بمفيد  حمتاالعر  نَّ إليس  وجوض  يف  اجلسم، إىلٰ   ه دج   

خر  آلن املتالزمني إٰىل عني اواحد م احتياج كلِّ كان ب والتالزم وإنْ 

إ أو  اآلخر  إٰىل  أحدمها  احتياج  غري  من  لكن   ىلٰ حمال، 

يتعلَّ ]]  ٢٠٨ [[ص/ ذلك يكون    فإنَّ   ول،قس بمعق باآلخر ليما 

 ، وهي ال تقتيض امتناع االنفكاك.ةً اتفاقيَّ  صاحبةً م

 ح، فإنَّ عٰىل الوجه املشهور غري صحي  ني ضايفباملتد املثال  وإيرا

كلِّ إضا ال  فة  يف  حمتاجة  منهام  إٰىل وجواحد  ال  اآلخر  ذات  إٰىل  ود 

س ير، فلة اآلخ علَّ  منهام إىلٰ  كلٌّ حدة حيتاج ة واإضافة، ومعلوال علَّ 

 . )من غري لزوم الدور اً مطلق عدم االحتياج يهامف

ف نظر،  ال  نَّ إوفيه  بالفرق  ذكره  قوذي  وبني   ،َل عَ فَ ما    لنا:ني 

فَ  وإنْ   َل عَ قولنا:  ما    ،اً كان ظاهر  العدم،  املقصود  ليس  ره،  ذكلكن 

أنَّ  القصد  يشءبل  عنه  يصدر  مل  احلالني  كال  يف  حصل   ،ه  وما 

كان   م فعالً  مل يكن العدامَّ ـل، وهقحتقُّ وت يشء وال بواسطة الفعل ثب 

 يف احلقيقة. فعله ليس فعالً 

بأ أ نَّ واجلواب  يقتيض  يعدم  نْ ه  ألنَّ صحيح  يشء  ال  احلكم    ، 

عٰىل رفع   تدلُّ  هةك شب، فإذا أورد املشكِّ هبَ الشُّ رضوري ال يرتفع بال

اإلمجا سبيل  عٰىل  علمنا  رضوري،  أنَّ حكم  باطلة  احلجَّ   هذه  ل  ة 

الغلط  زنا  عج  نْ وإ  اً رضوري  علامً  وجه  العلم امَّ ـول  فيها.عن  كان   

ثابتاً  بأنَّ   الرضوري  متحقِّ اإل  لنا  كانت  عدام  له  لشباق،  الرافعة  هة 

 ال مدفع له.اب صحيح عند العقل. وهذا جوباطلة 

 .ي)بقد أقوٰى من املُ جِ املو(قوله: 

 ل؟ م ع.له أو إذا مل خيقي العارض بقلنا: متٰى إذا خٰىل عن املُ 

منع لو كان أقوٰى وليس ام يالباقي إنَّ (:  قولهو]  ]٢٠٩ص  [[/

ز وثه يف حيِّ حد  لاحلادث قبو  ،الباقي موجود  ممنوع، ألنَّ   )كذلك

احل  ،العدم عدم  حال  موجوالباقي  من ادث  أقوٰى  واملوجود  ود، 

قوَّ ملا بوجه  واجلهل  ُخي عدوم.  ال  احلادث  عن ة  اجلواب  كونه    رج 

الرشط  اً جواب وكون  غري.  بعرض  معقليس  أنْ الستل،  و    حالة 

رشطاً اجلوهيكون   اجلوهر    ر  بني  واسطة  وثبوت  نفسه.  يف 

ال وكون  عدمي� رشوالعرض  ألنَّ ري  غ  اط  هنا،  ال  ا  معقول  لعدمي 

إالَّ  ملكةإ  مضافاً   يكون  امللكة    ،ٰىل  أمَّ هنوليست  اجلوهر.  أوَّ ا  ، الً ا 

أنْ   ،اجلواهر متامثلة  فألنَّ   مرشوطاً   يكون وجود جوهر  فيستحيل 

آخبع وردم  ثانياً أمَّ .  ننَّ فأل  ،ا  اجلوهرا  ذلك  عدم  إٰىل  الكالم   ،نقل 

 ،مل يفتقر إٰىل معدِ وَّ  مطلوهبم، واألثاينلوا .أو ال ،معدَ يُ  ا أنْ ه إمَّ نَّ إف

له   وجود ذلك العرض ال بدَّ  بحث فيه. وال العرض، ألنَّ ويعود ال

حملٍّ  يفويعو  ، جوهريٍّ   من  البحث  وأيضاً   د  الفناء  ف  عدمه.  هو 

 شايخ.ه املل بالذي ق ا

 .)ما ضٍ م حيتاج إٰىل عراجلس(قوله: 

عرٌض  أنْ إمَّ   ما  قلنا:  موجوديكو  ا  ال  ،اً ن  كال  وع  .أو  ٰىل 

والبحث  التقدي املحال.  يلزم  املتضرين  تقدَّ يف  قد  م. ايفني 
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العلَّ ياواالحت إٰىل  وإج  املعلول،  إٰىل  االحتياج  تقتيض  ال  لزم الَّ ة   

الرتجيحا أو  مرجِّ   لدور  غري  االستلزام  حتقَّ قد  فح،  من  مع  ق 

 ستغناء.اال

أنَّ  املنقول:  عن  واإلماتإلا   واجلواب  ليس  حياء   عداماً إة 

ما  ،ًا ادجيوإ يرد  ف  فال  فيه،  يُ املكلَّ   نَّ إذكرتم  تعاٰىل رِّ ففني  اهللا  ق 

 راءة واإلدراك. فيه اإل فإذا أعادهم مجعها، فصحَّ  ،مأجزاءه

نُ و مقدَّ سأل عن مجي  إبراهيم    أنَّ   مسلِّ ال  حياء،  ت اإلماع 

عن   وإنْ   ه.تكيفيَّ بل  اآلدمي  خلق  مج  وابتداء  أصله  عاً كان  لكن   ،

إجي والع  ألنَّ   ،ادابتداء  حادث،  وغريه. امل  النبات  خلق  بدء  كذا 

أيضاً للمكلَّ اإلعادة  و إنَّ   إنْ اجلمع    فني   فاملكلَّ   قلنا: 

  وكذا النشور ة،  يَّ م بالكلّ عدَ ه يُ  أنَّ ق أجزاؤه ال تتفرَّ ]]  ٢١٠ [[ص/

ٰى  ة حتَّ نا يف فناء اآلدمي خاصَّ بحث هاجلملة ليس ال. وبراجخواإل

 مجيع األجسام.  يق، بلتفرلة أو ايَّ لّ عدام بالكاإل ل عىلٰ مَ ُحي 

 :كالم املشايخ يف إبطالاملسألة الثالثة: 

عرفت املشايخك  قد  يضادُّ وأهنَّ   ،الم  معنٰى  الفناء  أثبتوا   م 

 ه:باطل من وجو، وهو يف حملٍّ جلواهر ال ا

ضافة  ه نسبة وإألنَّ   ،من الطرفني  حاصل  ل: التضادُّ األوَّ جه  وال

 ء اجلواهر كذا اجلواهر تضادُّ الفنا  دَّ افكام ض  ، بني اثننيإالَّ   لعقَ ال تُ 

م  عدَ ويُ   ،ممكن وقابل للعدمن  يواحد من هذين الضدَّ   ناء، وكلُّ الف

 نتفاءعكس، فليس اخر أوٰىل من الأحدمها باآلوليس انتفاء    ،فاقاً اتِّ 

الضدِّ وهر  اجل مأو  بذلك  الضدِّ ٰىل  ذلك  انتفاء   ،اجلوهربوجود    ن 

 يفنٰى به. ل أنْ فاستحا

ألوف نظر،  نُ ال  انَّ يه  األولويَّ سلِّ   انتفاء  رئ الطا  دَّ الض  نَّ إف  ،ةم 

الباقيعدِ يُ  أراد  ا  ألنَّ   ،م  تعاٰىل  ضدِّ إهللا  وإجياد  اجلوهر    ، هعدام 

 عدم اجلوهر.فأ ،الضدَّ فأوجد 

تُ بعض األعرا  نَّ إف   ،لكذاهد بش  : واحلسُّ قيل بطروِّ دَ عض    م 

اآلخ ضدَّ االع  وألنَّ   ر.البعض  توجب  التي  يوجبه   تامدات  ما 

فبالطري  نَّ إف  ،رخآلا اآلخر،  حكم  ينفي  جبعضها  الذي  زمتوه  وَّ ق 

وألنَّ هنزوه  جوِّ   مَّ ثَ  أقوٰى   ا.  متعلَّ ألنَّ   ،احلادث  السبب.ه   ق 

أنْ وجل  ان.ضالنقيالجتمع فيه    مَ دِ ه لو عُ نَّ وأل]]  ٢١١ [[ص/   واز 

 حلادث أكثر. ا عاٰىل عدد الضدِّ هللا تخيلق ا

 لتفصيل.من حيث اإلمجال وا َض ُرتِ اع

أنَّ   ،اإلمجال  امَّ أ  الضدِّ   فهو  أ إمَّ   وجود  يف  نْ ا  منافاته يكفي   

ال  ،هلضدِّ  زائد  دَّ ب  أو  أمر  من  جمرَّ   فإنْ   .معه  كافياً كان  وجوده   د 

خم غري  لزم  وذلك  فيهام  أ تعذُّ تلف  نفي  دون  خر  باآل  حدمهار 

األلع  ،العكس بدَّ   وإنْ   .ةولويَّ دم  ال  زائدمع  كان  من  فباعتبار   ،ه 

يالز   انتفاء ذلك  أنْ   أنْ زم  لائد  ه، ولو جاز ذلك  جيامع ضدَّ   يمكن 

دعفي بطل  بالتضادِّ ه  املنافاة  وأنَّ ك  .وٰى  عٰىل يف  مستقيم  غري  ه 

املنافاتتوقَّ   أنْ   يصحُّ   عندكم ال  نَّ إصولكم؟ فأُ    عىلٰ   ة بيشء زائدف 

يتن  ألنَّ   ،دِّ الض بأن  بالتضادِّ   افيانما  وحدمهايتنافيان  وهلذا    ، فسهام 

إنَّ  تفرتق جع  ري  تضادَّ لا  قالوا:  مل  وهلذا  اجلمل،  دون  اآلحاد  إٰىل 

فيه جزء    من البياض يف حملٍّ د  ر اجلمع بني جزء واحتعذُّ   احلال يف

 لف جزء. أ   يكون فيه نْ وبني أ  ،واحد من السواد

املنافاة،  يف    كاٍف   ينمن الضدَّ   د كلٍّ وجو  نقول:ا  نَّ إنظر، فوفيه  

موجوداً وهلذ أحدمها  يكون  ال  صاحبه  ا  ص  يتخصَّ   وال  ،مع 

إنَّ حدمهأ  حيث  من  بالوقوع  ضدٌّ ا  حيتاج    ه  ترجيحبل  إٰىل يف  ه 

 لصاحبه ونافياً   ين كان قاهراً د الفاعل أحد الضدَّ وج أ الفاعل، فلامَّ 

 ل إىلٰ عدام األوَّ إ  د يفجدِّ تر املاآلخر افتق  اد الفاعل إجياده، فإذا أر ل

 جياده.ة الفاعل إلح وهو إرادرجِّ م

لكن ختصيص    ،عٰىل السواءني  فة من الطرنافاامل  أنَّ   :فاحلاصل

وهو ترجيح    ،ئدزاام يكون بواسطة ال م إنَّ أو بالعدأحدمها بالوجود  

 الفاعل.

 فقالوا: ،ا التفصيلوأمَّ 

األوَّ عىلٰ  نُ   ل:  أنَّ سلِّ ال  األعرا  م  ما  يف  بهض  أنْ   ،اٍق و   فجاز 

تلك  دِّ ُجي ]]  ٢١٢/[[ص    عاىلٰ ت  اهللا  يكون أمثال  اجلسم  يف  د 

 يعلم  ا مع كونه جسامً منَّ  واحدٍ   كلَّ   نَّ إ، فمخالف اجلسعراض باأل

نفسه باألأنَّ   من  كان  الذي  هو  معلوماً   ،مسه  اجلسم  كون   فكان 

 عراض. بخالف األ

بسلَّ  فلِ منا  إنَّ   مَ قاءها،  إنَّ ا  قلتم:  كنتفاءها  باام  يكن   ضدٍّ ن  ومل 

رشطبفوا األ  فإنَّ   ؟ ت  رشط، من  إٰىل  بقائه  يف  حيتاج  ما  عراض 

 عتدلة. واحلياة املحتاجة إٰىل البنية امل ،ياةاحل حتاج إىلٰ العلم املك

إبطو يف  ذكرتم  الذي  مرشوطاً   الالوجه  اجلسم  وجود  ، كون 

يشء  ذلك ال  نَّ إيف ذلك الوجه:    كم قلتمنَّ إقلتم بوروده هنا؟ ف  مَ ـلِ 

 ،يف اجلسم  يكون حاال�   ا أنْ سم إمَّ د اجليف وجو  رشطاً   يكونذي  لا

فيستحيل   ،إٰىل اجلوهر  ان حمتاجاً ر كهيف اجلو  كان حاال�   فإنْ   .أو ال

وإالَّ اجلوهر    احتياج وإنْ إليه،  دار.  حاال�   مل    شيئاً   يكن    قائامً   كان 

أيضاً  واجلوهر  فلم    بنفسه،  أحدمهاكذلك  حاجة  اآلخر   تكن    إٰىل 

أو   ،إٰىل اآلخر وهو حمال  منهام  ج كلٌّ تاحي  ا أنْ فإمَّ   ،كسالع  من  أوىلٰ 
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كلٌّ  ع  يستغني  فمنهام  اآلخر  يالن  عدم    منهام  واحد  عدم  من  لزم 

 األعراض. ن مكن وروده يف األجسام دوام يإنَّ اآلخر، وهذا 

أنَّ سلَّ  فلِ   منا  الرشط،  بعدم  ليس  يُ   مَ عدمها  عدام إب  م عدَ ال 

وهلذا كان ،  ا ابتداءً جدهأوكام    ابتداءً   اىلٰ تع  ا اهللامهعدِ يُ   بأنْ م؟  معدِ 

يصحُّ   حدُّ  الذي  أنْ   القادر هو  وأنْ يف  منه  ال  (فكان    ،ليفع  ال  عل 

حدِّ   داخالً   )يفعل كالفعل القاد  يف  قلتم: ر  وهلذا  ما    يحالصح  إنَّ   ، 

أنَّ  من  هاشم  أبو  إليه  برتك    الذمَّ   ذهب  وبرتواملدح  ك  الواجب 

ك  تر  أنَّ   من  ب إليه أبو عيلٍّ ا ذهن موفعل دإٰىل نفي الالقبيح يرجع  

ا هذ  ل جعلتم مث  ، وهلذاالفعل  دون نفي   الفعل يرجع إٰىل فعل ضدٍّ 

الضدِّ اإل تأثري  جازعدام  فإذا  أنْ عن]]  ٢١٣/[[ص    ،  يكون   دكم 

أنْ   مَ فلِ   ،تأثري الضدِّ  الوج  ال جيوز  القادر؟ وهذا هو  تأثري  ه  يكون 

هذا  ألجسام. و دم از عايف جواط  اخليَّ   إليه أبو احلسني  الذي ذهب

يق، ولكن مل حيصل عدام لألجسام هبذا الطرة اإلنه صحَّ زم مل وإنْ 

صحَّ ب ادامعإة  ه  هو  وهذا  الفناء،  من  إليه  ذهبوا  بام  يف ها    ملقصود 

 هذا املقام. 

بالضدِّ هنَّ أ منا  سلَّ  إنَّ ا تزول  قلتم:  إنَّ ، لكن  الزائل    ام كان زواله 

لعذر  ذا اد، وهواح  فيه ضدٌّ   لٍّ  حميفين  ه خلق ضدَّ نَّ أوٰىل، أل  لضدِّ با

 : صولكم لوجهنيال يستقيم عٰىل أُ 

 إٰىل اآلحاد. جع رعندكم ي ل: التضادُّ األوَّ 

إنَّ  تكلَّ الثاين:  يفام  املمنا  هذه  الفنا  يقول:  من  مع  فني يُ ء  سألة 

 وال يستقيم له هذا اجلواب. ،مجيع األجسام

الثاين:وعىلٰ  كا  أنَّ     اسالباقي  يف  الوجود  امع  اجت  تلزامحلادث 

ن وجوده فكذا  لتم الباقي يرتفع يف الزمن الثاين مجع  ، فإنْ العدمو

 احلادث.  ارتفاع

أنَّ عىلٰ و الثالث:  لذاته    ممكن  الذايتوالو  ،الباقي  ال  صف   

ب  ،ليتبدَّ  فرق  سلَّ   نيفال  ولو  والبقاء.  احلدوث  أنَّ حالة  غري منا  ه 

ومتعلَّ  السبب،  لِ ق  ا  بأنَّ   :قلتم  مَ ـلكن  أ يفلسبب  أثر  من كثر   

ثمّ وج مسبَّ والوج  وده،  هو  الذي  بني د  خيتلف  ال  السبب    ب 

الباقي وبني  وجو  ،احلادث  إٰىل  ال  دفصار  يرجع  فيام  كعدمه  سبب 

 حلادث؟  وجود ا ة يفزيادة قوَّ 

ٰى عٰىل  هذا اجلواب ال يتمشَّ   لرابع: بأنَّ ا  وعىلٰ ]]  ٢١٤[[ص  /

اجلواهر   مجيعبه  مدِ عيُ  اً واحد فناءً  هللا تعاٰىل خيلقا ول: إنَّ قول من يق

 خيتلف بنفسه ال  اما كان ضد�   ا أنَّ نَّوقد بيَّ   يف العامل، خصوصاً التي  

 واحد. أكثر من يكون وبني أنْ  يكون واحداً  يف ذلك بني أنْ له اح

  يتعاقبا يف حملٍّ   ه أنْ التنايف بني اليشء وضدِّ ط  الوجه الثاين: رش 

الرشواحد وهذا  يف  ،  حاصل  غري  اط  مع    تحيل فيس  جلسم،الفناء 

 .فيهة ثبوت املنافا

األوَّ أمَّ  وكلَّ السواد    فألنَّ   ،لا  أنوا  والبياض  من  ع  نوع 

ه  نَّ إف  ،آخر  يف حملٍّ اآلخر    دَ جِ ووُ   أحدمها يف حملٍّ   دَ جِ وُ   إذا  األضداد

بين املنافاةهاميستحيل  حتَّ   ،  الرشط،  من  ذكرنا  ما  قدَّ لفقد  لو  رنا ٰى 

 . ةنافاه حتصل املنَّ إف لرشط حاصالً هذا ا

وإاجل  نَّ إف  ،الثاين  اأمَّ و احليِّ   نْ سم  يف  وجوده  لكن  ز،  جاز 

املحلِّ  يف  حصوله  ا  ،يستحيل  إليه  فنالفكذا  يذهبون  الذي  ء 

امل وإحلِّ يستحيل حصوله يف  نهام  م  واحدٍ   ذا استحال حلول كلِّ ، 

 يل املنافاة. فتستح ،فاةاستحال فيهام ما هو الرشط يف املنا يف املحلِّ 

كلُّ   ال حسم  اممنه  واحد  يقال:  عٰىل  اآلخر،    وجود   بوجود 

 نافاة؟امل كفي هذا يفال ي مَ وكذا الفناء، فلِ  لٍّ اجلسم ليس يف حم نَّ إف

قدَّ  إذا  يقال:  وقدَّ   بياضاً و  حملٍّ   يف  رنا سواداً ال   ال� حمرنا  يف آخر 

جود  عٰىل حسب وواحد من السواد والبياض موجود    فكلُّ   ،ثالثاً 

أنَّ  كفي هذا ال ي  كثالث، ومع ذلال  حلِّ ملذلك اه ليس يف  اآلخر يف 

بهام عٰىل  عاق توهو    ،قودرشط املنافاة بينهام مف  ألنَّ يف املنافاة بينهام،  

 واحد.  حملٍّ 

ف نظر،  املحلِّ   التضادَّ   نَّ إوفيه  عٰىل  يكون  فيه  شَرت فيُ   ،قد  ط 

كاحتِّ  عندهم  الوجود  عٰىل  يكون  وقد  اجلواده،  يف  والفناءام    ، اهر 

 ،ينالضدَّ ]] ٢١٥ص /[[ يف بة املحلِّ نس يهاملجود إان نسبة الوفك

 . املحلُّ  ط فيهشَرت  ال يُ وهذا األخري

 حمال،  لفناء عرض، ووجود عرض ال يف حملٍّ : اثوجه الثالال

ب يكونعني  الذي ال    كلَّ   يف جهة، وذلك ألنَّ   ونالعرض احلادث 

يوجِ  أنْ ما  جيب  القادر  يكون مشاراً يوجد عٰىل    ده  وإىلٰ   وجه   إليه 

وهبذذا رضوه  ،جهته يوري،  ادَّ بطل مجا  ما  من األعراض يع  عوه 

العلم يف وال  والكراهة  كاإلرادة  التي توجد ال يف حملٍّ  فناء، وهذا 

  ، إٰىل حملٍّ   اجكوان والطعوم وغريها حتتاأل  أنَّ الظهور فوق علمنا ب

يف  فإنْ  املنع  أمكن  الظهور  هذا  منع  اجلميع.  أمكن  هذه    ولظهور 

ايَّ القض قالت  عامالقضيَّ   هذه  ة:يَّ مالكرَّ ة  يف  ة  املوجودات  ة  مجيع 

 .كان أو حادثاً  قديامً 

هذه املسألة التي هبا يصولون  يف    ةن احلجَّ وهذا أقوٰى ما هلم م

بأنَّ ون،  ون منكر ذلك مكابراً عدُّ وي  ،لفهمعٰىل من خا قد قلنا    حن 

 م تعاٰىل.ر يف احلوادث دون القديذلك متصوَّ 
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عنوا   م إنْ هنَّ إ، فتفسريف التالخا  ىلٰ ذلك راجع إ  وفيه نظر، ألنَّ 

  عنٰى، وإنْ فالفناء ليس بعرض هبذا امل  يف املحلِّ   بالعرض ما يوجد

كبقعنو له  بقاء  وال  الوجود  يف  يعرض  ما  به  األجسا  فهو  اء  ام 

وإنْ  با  عرض،  يستقلُّ جلعنوا  ما  هبذا   وهر  جوهر  فالفناء  بذاته 

 يف األسامء. ةال مشاحَّ املعنٰى، و

الرابع:ال إلفناهذا    وجه  اجلسم  نْ اء  أنْ فإمَّ   ناٰىف  من  ا   ينافيه 

وجوده حيث    ،حيث  من  بل  وجوده  حيث  من  ال  أو أو    حقيقته 

من حيث  ]]  ٢١٦ص  /[[  ينافيه  ضاه أو يشء آخر. ال جائز أنْ مقت

مشرتك بني   نافاه من حيث الوجود والوجود عامٌّ و  ه لالوجود، ألنَّ 

أنْ املوجودات  مجيع   ال  وجب  وهينفٰى  حمقديم  و و  سه  نف  نفٰى يال، 

 جود. مو اً ه أيضنَّ إف

 يانفولكن يتناام ال يتنافيان بالوجود وال باحلقيقة،  إهنَّ   ال يقال:

 بام هو مقتٰىض حقيقتهام. 

فألنَّ  نقول:  أنْ ا  وي  يجب  ما  املنافاة  قعقترص االنتفاء عٰىل   ،فيه 

ة دون ام الذاتيَّ قتٰىض صفتهواحدة من احلقيقتني عن م  فتخرج كلُّ 

 .جلسمم اعدَ يُ  جود، فالالو

إنَّ  يقال:  وإال  ك  نْ ه  لكنَّكان  أنْ ذلك  يستحيل  املقتيض    ه  خيرج 

ة تقتيض  ملقتيض وهو الصفة الذاتيَّ ا  وجود، ألنَّ عن مقتضاه وهو م

التحمقتضاه   املقتيض    دَ جِ فإذا وُ   ،ودز يف اجلسم برشط الوجيِّ نحو 

قوهلم يف    اً . وكذا أيضعنه املقتٰىض ف  يتخلَّ   مع الرشط استحال أنْ 

 ف عنها حكمها.يتخلَّ  أنْ وز ال جيت دَ جِ إذا وُ  اإهنَّ  :ةعلَّ ال

لِ  هلم:  قيل  أنْ   مَ ـفإذا  جيوز  ايتخلَّ   ال  املقتيضقتملف  عن    ، ٰىض 

ه  أنَّ ا  الرشط الذي هو الوجود ملوجب    وإنْ ة  وكذا احلكم عن العلَّ 

آخر رشط  إٰىل  أنَّ   ، حيتاج  م   مانعاً   وملا  فييمنع  احلكم  إىلٰ ن    حتاج 

ق زواله كام  سالتم  ،  ائيف  كاألسباملؤثِّ ر  أنَّ أ و  ،برات  جوزتم    نتم 

 ؟باهتا مرشوط بزوال املانعف مسبَّ توقُّ 

ي إنَّ ال  املجوَّ   إذا  اقال:  املنتفي  بني  الفرق  يبطل  ذلك  عدوم زنا 

  ة إالَّ ه ال يظهر املقتيض والعلَّ ة، ألنَّ علَّ وكذلك هذا يف ال  ،ملوجودوا

ثّم  ٰىض واحلكمباملقت كم يف حالة  واحل  ٰىض املقتتأثري  يمكن  ه ال  إنَّ ، 

عدمه م،  عدال حالة  استوٰى  فقد  الوجود  حالة  يف  يلزمه  مل  فلو 

 الذي ذكرناه. رق ففيبطل ال ووجوده،

نُ ألنَّ  أنَّ سلِّ ا نقول: ال  يبطلم  ا  مهالفرق وتستوي حالة وجود  ه 

ألنَّ  وذلك  معدوماً وعدمهام،  كان  حني  يتوقَّ   ه  مقتضاه كان  ف 

أمرينحكمه  و ال عٰىل  و:  املانع،  اين  الث  الرشطوجود،  بعد وزوال 

يتوقَّ  ال  إالَّ الوجود  الرشطف  وهو  واحد  يشء  عٰىل    

 زوال املانع. وهو الثاين]] ٢١٧ [[ص/

ه  نَّولك  ،املقتٰىض مع الوجودف  ل ختلُّ ه يستحيثّم نقول: هب أنَّ 

لو  ال خيذا الفناء  . ثّم هيستحيل انتفاء الوجود من غري مناٍف   أيضاً 

أ إمَّ  مناف  نْ ا  فيوجولل  ياً يصري  أ د  ما  منه  القديم،   زمناهللزم  نفي  من 

منافياً  يصري  ال  ا  أو  انتفاء  منه  فيلزم  من  له  ما ري  غلوجود  وجود 

 حمال.  يقتيض ذلك، وهو أيضاً 

القول  فإذ يُ ن  أحد  ؤدِّ بالفناء  إٰىل  إمَّ حمي  ختلُّ الني:  املقتٰىض ا  ف 

ه حمال نَّ إو  ،وهو الوجوداالقتضاء    عن املقتيض مع حصول رشط

اإمَّ ودكم.  عن الوا  ألجود  نتفاء  حمال، فصحَّ نَّ إو  ،مرال  القول   أنَّ   ه 

 . ون القول به باطالً فيك ام باطلة،ي إٰىل أقسؤدِّ بالفناء يُ 

ينتفي   أنْ  وز ال جي مَ ـالوجود، ولكن لِ  ينايف ه ال ال يقال: هب أنَّ 

 ٰىض؟ املقتوهو  فينتفي الوجود ،بالفناء ما هو رشط الوجود

وجود  ط ال فلو كان رش   ،قتٰىض امل  طود رش الوج   : إنَّ ا نقولألنَّ 

 لزم منه الدور، وهو حمال. 

إنْ  هلم:  تنتفي  ويقال  ال  اجل  كان  ينتفي سم  حقيقة  بل  بالفناء، 

أمر زائد عىلٰ  ، زائد وجوداً ال ون ذلك  مُّ َس يُ   كونه جسامً  حقيقة  بالفناء 

أم ت   ، سم  اجلزائد عىلٰ   ر فإذن املنتفي والزائد عٰىل احلقيقة  سمية وكان 

ة له بذلك عٰىل سبيل املجاز تسمي  أمر زائد عليهعدم  ب   اً معدوم اجلسم  

ال جيوز عليه العدم، فأنتم يف  عدم ب م  عدَ  تُ  كان مل امَّ ـباحلقيقة. وحقيقته ل 

  واهر واألجسام.اجلباستحالة عدم   ناس قوًال ال   أشدُّ احلقيقة  

نظر أنْ   ،وفيه  حيث  جلواز  من  ون  ينافيه  عموم    منعالوجود، 

 .الوجود

ث أو  ملمكن أو املحدَ جود ايه من حيث الوافينال    مَ فلِ منا،  سلَّ 

 ؟ رجود اجلوهالفاعل أو و]] ٢١٨/[[ص  املستند إىلٰ 

لِ لَّ س لكن  املا   مَ ـمنا،  حيث  من  ينافيه  عهيَّ ال  أنَّ ة،  معنٰى   ٰىل 

ملاهيَّ اجلة  ماهيَّ  لذاهتا  منافية  الوهر  الوجود  يف  الفناء  فال    طلقاً م  ة 

 اخلارجي وإنْ   حلِّ نافيان يف امليت  نيدَّ الض  دم، كام أنَّ نافيان يف العيت

 يف الذهن؟  جاز اجتامعهام معاً 

 تبار آخر غري ما ذكرتم؟باع ال ينافيه مَ منا، فلِ سلَّ 

إليه لِ هذا الفن:  الوجه اخلامس أنْ   مَ ـاء الذي يذهبون    ال جيوز 

األ من  ألحد  منفعة  تقارنه  وال  حقٍّ يإال  حياء  مستحقِّ إ  صال  ؟  ٰىل 

ه عن فعل العبث، منزَّ اٰىل  واهللا تع  ،حاً قبي  اً ثبكان عا كان كذلك  وم

 ء.ال يفعل هذا الفنا  فيجب يف احلكمة أنْ 
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إمَّ   رٰى، فألنَّ لصغاا  أمَّ  فيهام    ال بدَّ ف  ،آجلة  اا عاجلة وإمَّ املنفعة 

إذا كاتصوَّ ام يُ حلياة، وإنَّ وامن الفعل   ، داً ن موجور ذلك يف اجلسم 

يدَّ ا  وهذ ال   وعدم اجلسم  ،ماجلسدم  عارنه  عونه ال يقالفناء الذي 

احلياةت إمكان    ،قارنه  لنفي  البيان  وهو  املنفعة.  تقارنه  إيصال  فال 

املستحقِّ   قِّ احل أنَّ إٰىل  فثبت  الذي    .  منفعة    عونهيدَّ الفناء  تقارنه  ال 

 . إٰىل مستحقٍّ  ل حقٍّ صاوال إي

فألنَّ وأمَّ  الكربٰى،  ال  ا  إيصالاملتقارنه    ما  وال  إٰىل   حقٍّ   نفعة 

 وري، فيقبح يف احلكمة هذا الفناء.فرض قبيحاً  ن عبثاً يكو قِّ حاملست

بعذاب  فإنْ  يبطل  هذا  وم  قيل:  ونكري  اءلسالقرب  منكر  ة 

وعذاب   القيامة  يوم  النا وأهوال  هناكنَّ إف  ،رأهل  منفعة  ال    ال   ه 

هنا ومع ذلك فهو حسن، فجاز  آجلة  نمنمثله.    عاجلة وال  ع  ثّم 

 نا. نتفاء املنفعة ها

يال  ءالفنا(قوله:   الذي  العدم  تقاقارنه  تقارنه    فال  احلياة  رنه 

 . )املنفعة

جاز]]  ٢١٩[[ص  / إذا  عدم  وجو  يقارن  أنْ   قلنا:  الفناء  د 

 جود املنفعة عدم احلياة؟ يقارن و ال جيوز أنْ  مَ األجسام، فلِ 

أنَّ لَّ س أنْ منا  ال جيوز  لِ   ه  لكن  أو  ميتقدَّ   أنْ ال جيوز    مَ ـيقارنه،  ه 

ه ثّم يفي ذلك من دوعَّ غريه أو يت  دَ عِ يَ قد    نساناإل   نَّ إه؟ فر عنيتأخَّ 

قي البذر يف يل  الوعد، وكذبعد ملا قد سبق له من املنفعة بالوعيد وا

النقصان من  فيه  ما  مع  يتو  األرض  احلصاد، قَّ ملا  من  بعد  من    عه 

م من منفعة  ناء ملا هلتعاٰىل عن الف   اهللاِرب ُخي   ال جيوز أنْ   مَ ـكذا هنا لِ ف

 بام أخرب. وفاءً  عل ذلك من بعد يفاىلٰ عه تإنَّ لحة؟ ثّم املص

إنَّ  أنْ امَّ ـه لأو نقول:  نه مع  عربتفع باملخين   أخرب وكان ال جيوز 

اخلتوقُّ  فيكون  فعله،  فيجب  الكذب  املع  عن  كاليشء  رب  خرب 

حتَّ  اخلرب  ٰى الواحد  يف  املصلحة  من  املوجود  يف  يكون  كاملوجود   

 خرب. امل

يُ  ء  ق األجزاوتفرُّ وت  امل  نليه مبتم إلذي ذهض بالفناء ا عارَ مل 

له وال   ه حينئذٍ نَّ إحياء، فموت أجزاء األ  صاً خصو   ال منفعة هناك 

و ف االلغريه  ومع ذلك  به،  فلِ نَّ إعتبار ألحد  فيام ال جي  مَ ه جيوز،  وز 

 ذهبنا إليه؟ 

أنَّ جلفا ألنَّ   واب:  واردة،  قلنا: وال  النقوض غري   حقٍّ   إيصالا 

 .ان مستحق� يكو  خرةاب اآلقرب وعقب اله، وعذامستحقِّ  إىلٰ 

 .)يقارن املنفعة وجود الفناء؟ ال جيوز أنْ   مَ ـلِ ( قوله:

م  وعدم اجلسم يقارنه عد  ، يقارنه عدم اجلسمه  ذكرنا أنَّ   قلنا: ملا 

اللذَّ   ،احلياة وجود  بخالف    حيِّ للة  ويستحيل  احلياة،  عدم  مع 

 ل اجلسم. زواوجود يشء يزول بتاج إٰىل ه ال حينَّ إد الفناء فوجو

 ).مه أو يقارنه؟يتقدَّ  أنْ   جيوز ال  مَ ـلِ (وله: ق ]] ٢٢٠ [[ص/

 قلنا: لوجهني:

لفعل وعدمه منه لقدرته ال جيوز   اٰى الذي استول: القادر  األوَّ 

  يعلم أو يظنَّ   وهو أنْ  ،عييفعل بالدا  ا رجح منه أنْ  إذإالَّ يفعل    أنْ 

له  مل يكن    وإنْ   .تت فات وإالَّ فعله حصل  نْ فعله منفعة إق به تتعلَّ نَّ أ 

التفسري،  ٰىل  ع  عٍ دا أنْ فإمَّ هذا  بأنَّ   ا  يصحُّ نقول:  ال  وجود    ه  منه 

أيب قول  ُش جو  احلسني يف  الفعل كام هو  النظَّ بَ ابه عن  قدرة  ه  ام يف 

تعاىلٰ  عٰىل  اهللا  إنَّ ال  نقول:  أو  ال    صحَّ   نْ وإه  قبيح،  لكن  يفعله  منه 

ن  تعاٰىل عأخرب اهللا  وما قد  ئر الشيوخ. ما ذهب إليه سالقبحه عىلٰ 

ق بنفس املخرب ة باخلرب لكن إذا مل تتعلَّ ملنفعقت اتعلَّ  وإنْ فهو ده اإجي

املخرب ذلك  يكن  ممَّ مل  ق   فرسَّ دع  دا  ما  عٰىل  الداعي  إليه  به  اه  نا 

ينتفع بفعلت  اهللا  بأنَّ   :يقولوا   أنْ عي، إالَّ الدا ه من  املخرب ملا في  عاٰىل 

  ِرب ُخي   أنْ   م جيزفل   ،النتفاععاٰىل عن ا يتواهللا  ،الكذبقوله عن    صيانة

ه ينتفع بذلك ملا نَّ إا من يقول: ما وعد به فوأمَّ   ه.ا حالعن خمرب هذ

الرسحيصل   من  صفة  ور  له  عن  واالحرتاز  بالوفاء  الكامل  بصفة 

 قول الكذب. لنقصان با

لِ  يقال:  أنْ   مَ ـ ال  ايك  ال جيوز  القبيح يف  يِف ون  بام    لكذب لو مل 

ذا  كاالنتفاع. وهل به،  رب خ ل املإٰىل فع  ياً عن الرتك وداع   به صارفاً أخرب

  سن والقبح د احل فعل اهللا تعاٰىل األفعال احلسنة ويرتك القبائح ملجرَّ ي

تف  وإنْ  عٰىل  تعاٰىل  له  منفعة  ذلك  يف  تكن  الرسمل  واللذَّ سري  ة  ور 

التحسني والذهبكم يف مسأ م   عىلٰ   خصوصاً  فلة  قلتم:  نَّ إتقبيح،  كم 

  بل   ،ة واملرضَّ فعة  ملنا سبيل  ات ال عٰىل  ل واجبات وقبيح ق يف الع  نَّ بأ

 يفعله.   خالل بأنْ العقل يمنع من فعله له ومن اإل  سبيل أنَّ  عىلٰ 

بيح  ا نقول: سيأيت يف مسألة التحسني والتقنَّ أل  ]]٢٢١[[ص /

يُ   أنَّ  الذي  فيدَّ الكذب  هه  عٰى  ليس  الذي  القبح  اخلرب  ربه  خمو 

ه  كون  ف وقَّ يت   د كذا أنْ ه سيفعل يف الغخرب عن أنَّ ٰى إذا أ بخالفه حتَّ 

يفعل، بل إذا أخرب عن    عٰىل أنْ   ل وكونه صدقاً  يفعال  عٰىل أنْ   باً كذ

أنَّ  وعنده  عدَّ خالباخلرب    خمرب  ولذا  الكذب،  فهو  املنافقني   فه 

خربوا  أُ   ملخرب عٰىل ماا  م أنَّ دهود املخرب ملا مل يكن عنني مع وجكاذب

تعاٰىل:  فقال   اُهللا  وَ   به، 
ْ
 �َش

ْ
ا�  

�
إِن    افِِق�َ ُمنَ َهُد 

َ
�

َ
  بُ ذِ ل

َ
  �ون

صحَّ   ].١:  [املنافقون عُ   إذا  يتوقَّ   أنَّ   مَ لِ ذلك  ال  به  عليه  املخرب  ف 

 به.املخرب  إٰىل فعل كلِّ  ب خرب يصلح داعياً كذ غري صدقاً  كونه
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 رب. باخل اعقال: يفعل لتحصيل االنتفال ي

نق ألنَّ  تتوقَّ وا  كان  إذا  باخلل:  املنفعة  الرب  ف  وكذا  عٰىل  فعل 

عٰىل اآلخر، وهو    حدمهاف أ يتوقَّ   ئذٍ فحين  ،رب اخلف عىلٰ يتوقَّ الفعل  

 دور.

  -  لقاء البذرإ  - علهبف  عه يتوقَّ نَّ إا من يلقي البذر يف األرض فوأمَّ 

م لِّ سنُ   يجا حصل. وعٰىل هذا التخرلواله مل  منفعة حتصل له بذلك

خلق خلق    جواز  قبل  من  فيه  ملا  تعاٰىل  فإالعاهللا  صحَّ امل.  هذا    ذا 

 صولنا.ٰىل أُ ية عمشِّ تق مرُ طُّ واب صارت الاجل

قة يفعل اهللا تعاٰىل ملنفعة ساب  منا جواز أنْ سلَّ   ا وإنْ اب: أنَّ واجلو

أُ لك  ،والحقة عٰىل  يستقيم  ال  ذلك  فن  املشهؤ   نَّ إصوهلم،  ايخ الء 

بالفنا قالوا  جوم  ءالذين  من  أنْ انعوا  فعالً   ز  تعاٰىل  اهللا  ال    يفعل 

وق نفعة  مل إنَّ مقارنة.  إجياد  اخلرب  الوا:  عن  وأنْ إالَّ   جيوزال    اليشء     

ذليك اخلرب  ون  جيز  مل  ذلك  ولوال  منفعة،  وجود  يقارن  املخرب  ك 

ق تعلَّ فلو    ،ن اخلرب بحسن املخرب وكونه نافعاً حس  قإذا تعلَّ و  عنه.

ة ما دار. ولذلك منعوا صحَّ  ه نافعاً ونوك سن املخرب بحسن اخلربح

أنَّ  يق  اهللا  روي:  عند  تعاٰىل  ن  مللق:  اخل]]  ٢٢٢[ص  /[  فناءإول 

إالَّ املل اليوم؟  أنَّ ك  منفعة  تقارنه  ال  أنْ   وإنْ   ،ه  جيوز  مه يتقدَّ   كان 

منعبخربه عنه،   اوولذلك  أنَّ ا  فيها:  التي  تعاٰىل خل  لروايات  ق اهللا 

حتصل به    كان يمكن أنْ   ربه وإنْ أو خي   اً لك مُ   خيلق عاملاً   قبل أنْ   شيئاً 

بعد  املن من  أنَّ فعة  يقارنه.ه  كام  م  صحَّ   وإذا  مل  أُ ذلك  مل   هلموصن 

 فناء مع استحالة مقارنة املنفعة به. لق اليصّح قوهلم بخ

 ن وجهني: ب مافاجلو ،اءا املعارضة بالفنوأمَّ 

أنَّ األوَّ  فيه حصول  ل:  يمكن  منفعةمنفعة االه  أو  ،  ةاللذَّ   عتبار 

  وز أنْ ، فيجذيذاً لشهوة كان لإذا كانت مع ا  تفريق أجزاء احليِّ   نَّ إف

موت   األحييكون  كذأجزاء  أيضاً وجيوك.  لاء  أمليك  أنْ   ز   اً ون 

 .ولوماً  فيكون عقاباً 

إنَّ  مقارنةالثاين:  وجوب  نمنع  أنتم،   ىلٰ عاملنفعة    ام  رشطتم  ما 

 لكم.  فيكون هذا الكالم الزماً 

 :ج مثبتي اإلعدامَج يف ُح  :عةسألة الراب امل]] ٢٢٣[[ص /

مشايخ إىلٰ   ذهب  وإعدافنإإمكان    املعتزلة  العامل  وأنَّ اء  ه مه، 

ذلكادَّ   ثمّ   سيقع. عٰىل  يُ   ،اعاإلمج  عوا  خالفومل  فيه  إالَّ ذكر  ما ،   

الراونديشنَّ ابن  به  اجل  ع  أنَّ نَّ إف  حظ،اعٰىل  زعم  به  يقول  ال  فناء إه 

له حلكاه غريه وذكره.   هباً ذملوا: لو كان  ه مجاعة وقا، وأنكرالعامل

 .لم بحقيقة احلالواهللا أع

أيضاً وواستدلُّ  ذلك  عٰىل  ق الع  بأنَّ   ا  أنَّ ثب  دامل  ممكنت   وكلُّ   ،ه 

فمم وجوده. نَّ إكن  بإمكان  يقيض  كام  عدمه  بإمكان  العقل  يقيض  ه 

 يثبت عدمه. فوجب أنْ  ،أخرب بوقوع عدمه  قد  والنبيُّ 

 : وهجادق بوقوعه بوأخبار الصنوا بيَّ و

األوَّ  الالوجه  قايض  ذكره  ما  تعاىلٰ ل:  قوله  يف  ُهَو    :قضاة 

 
ْ

َواآل  
ُ

ل و�
َ ْ
كام    اهللا  نَّ إف]]  ٢٢٤ص  /[[  ،]٣  ديد:[احل  ِخرُ األ تعاٰىل 

أوَّ حكم   آخراً حكم    الً بكونه  إنَّ   .بكونه  كاامَّ ـل  هثّم  يف    الً أوَّ   ن 

د ع بكذلك إالَّ   ال يكونو  ،لوجوديف ا  يكون آخراً   الوجود جيب أنْ 

إهنَّ عد ثّم  املوجودات،  تُ م  ال  القيامةدَ عا  يوم  بعد  أنْ   ،م    فيجب 

 م القيامة.يكون ذلك قبل يو

م� يُِعيُدهُ وَهُ  قوله تعاٰىل: اين:الث الوجه 
ُ
َق �

ْ
َل
ْ
ا ا�

ُ
بَْدؤ

َ
ِي �

�
  َو ا�

  بعد عدمهم.ر إالَّ تصوَّ اخللق ال يُ دة ا، وإع]٢٧ [الروم:

الثالالو قولجه  تعاٰىل:ث:     ه 
َ
بَ مَ ك نَ دَ ا 

ْ
نُِعيدُ أ ٍق 

ْ
ل خَ  

َ
ل و�

َ
أ   هُ ا 

كاامَّ ـلو  ،]١٠٤[األنبياء:   هو  اخللق  مبدأ  عناإل  ن  عدم    حداث 

كذا  حلدوض  حم العامل  ألنَّ تكون  ث  شبَّ اإلعادة،  تعاٰىل  اإلعادة  ه  ه 

بي وساوٰى  أنْ كا  فكام  ،نهامباالبتداء  وجب  العدم  عن  االبتداء    ن 

اإلعاد  أيضاً تكون  تعاقوكذا    ،العدم  عن   ة  مَ   :ىلٰ وله 
َ
ْم  ك

ُ
�

َ
أ بَدَ ا 

عُ 
َ
� 

َ
 .]٢٩[األعراف:  �ودُون

الر  تعاىلٰ الوجه  قوله  مَ   :ابع:   
� ُ

عَ � يْ ْن 
َ
 ا  هَ ل

َ
  �اٍن  ف

 عٰىل فناء من عٰىل األرض. فدلَّ  ،، والفناء هو العدم]٢٦ محن:[الر

حملٍّ امَّ ـلاملعتزلة  و يف  ال  املوجود  بالفناء  قالوا  إقا    إنَّ نَّ لوا:  ام  ه 

ء فنا دَ جِ ، ومتٰى وُ  يف حملٍّ ٰىل األرض بخلق فناء الع كن إفناء منمي

حم يف  انتفاء    لٍّ ال  اجلواهوجب  فدمجيع  ف  هذه  تلَّ ر،  عٰىل  ناء  اآلية 

األعراض  ،اجلوهر  لِّ ك مجيع  انتفاء  إالَّ   ،ويلزم  العامل    وليس 

 عراض. األواجلواهر 

تعاٰىل: قوله  اخلامس:     الوجه 
� ُ

� ْ
َ

� إِ هَ   ءٍ    
ٌ

 ا�ِك
�

َههُ ال
ْ
وَج   

  عاً كونه منتف  عٰىل اخلروج عن  ق تارةً طلَ ك يُ ، واهلال]٨٨[القصص:  

ه ال يمكن ألنَّ   هنا،  ممكن اإلرادة  غري  لوَّ واأل  عٰىل العدم.  وتارةً   ،به

  أو صار   اً جودوواء بقي م ه سبه، ألنَّ   خروج العامل عن كونه منتفعاً 

يمنَّ إف  معدومًا ]]  ٢٢٥[[ص  / االه  عىلٰ ستكن  به  وجود دالل   

أعظم  ،تعاىلٰ ع  الصان من  ع  وذلك  محله  يمكن  مل  وإذا  ٰىل  املنافع. 

وجب مح األوَّ املعنٰى  م  والكال،  لصار مهمالً   وإالَّ   ،ثاينله عٰىل الل 

 باملهمل قبيح عٰىل اهللا تعاٰىل.

عاٰىل بالدوام والبقاء وعدم ه تحآلية متدُّ املراد من هذه ا  وأيضاً 
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أو بجم  ياً اق و كان العامل بلإليه، ف  العدمك وق اهلالتطرُّ  لته بأجزائه 

 . رض من اآليةللغ ، وهو مناٍف به تعاىلٰ  اح خمتص� مل يكن هذا التمدُّ 

طلق عٰىل  أُ ام  ام هو العدم والفناء، وإنَّ إنَّ   ك يف احلقيقةاهلال  اً ضوأي

أ  به  املنتفع  هالكنَّ غري  عدمهبنو  ه  واألصل  املجاز  من  وهلذا    ،ع 

 ت غري منتفع هبا.انك الباقية وإنْ   تعن الذا هلالكب ايصدق سل

 م. عدَ مل يفنٰى ويُ العا أنَّ  عىلٰ  الوجه السادس: اإلمجاع دالٌّ 

 ل من وجوه:ألوَّ  ا عىلٰ  ضواالعرتا

نه  عٰىل كو ومل تدّل  ،عٰىل اإلطالق ت عٰىل كونه آخراً ية دلَّ اآل  - أ 

واأل  كلِّ ل  آخراً  لبعضها،  أو  نعمل  الذوات  نحن  وجبها بم خبار 

أنَّ   ونحملها تعاىلٰ عٰىل  حي�   ه  وإذا  بعد    ايبقٰى  األحياء،  مجيع  موت 

يف الصور  عملنا  إطالقهذه  بمقتٰىض  سقط    ة  أصل  اللفظ 

 .داللستالا

ألنَّ وفيه  ]]  ٢٢٦[[ص  / بيَّ نظر،  قد  أنَّ نَّا  التمدُّ   ا  ح  املراد 

و البقاء  وابوجوب  وألنَّ تخصُّ لالدوام  غريه.  دون  من  به    ص 

 ة.سن لو كان عامَّ حي امة إنَّ يَّ إطالق اآلخر

أنْ   -  ب األوَّ   يكون  جاز  هو  بحسب املراد  واآلخر  ل 

 الزمان.  اق ال بحسباالستحق

ن ألنَّ وفيه  إضافتان  خريَّ واآلة  يَّ لألوَّ ا  ظر،  بمعنٰى خذتأُ ة  ا 

األوَّ   ،واحد يف  ثبواملراد  ملا  الزمان  بحسب  هنا  حدوث ل  من    ت 

 امل، فيكون اآلخر كذلك. الع

ليس  امل  -  ج ألنَّ لزابحسب  راد  اآلخر،  يف  تقدير    عىلٰ   مان 

اجلنَّإلا وأسكنهم  اخللق  أعاد  إذا  يفناء  ال  بعد  ة  فال فنيهم  ذلك، 

آ ال    .الً أوَّ ان  ككام    مطلقاً   خراً يكون  وبه    بدَّ فإذن  تأويل،  من  فيه 

  لكلِّ    كونه غايةً عىلٰ   ر واآلخ  ،ءيش  لكلِّ   ل عٰىل كونه مبدأً األوَّ   َل ُمحِ 

 يشء.

فوفيه   عُ املعال  نَّ إنظر،  إذا  آخر،  أنَّ   تعاىلٰ   يهفقد صدق عل  مَ دِ   ه 

ُخي وأمَّ  ال  فذلك  املعاد  عا  آخررجه  كونه  اإلطالق  اً ن  وقت    عٰىل 

 م. عدااإل

اقتضت(  لكم:قو   -  د أوَّ   كونه  اآلية  الوجود  الً تعاٰىل    ، يف 

 . )فيه تقتيض كونه آخراً  فيجب أنْ 

ق كونه حقَّ تٰى يعٰىل معن  يف الوجود  الً تقتيض كونه أوَّ   يةآلقلنا: ا

معنٰى اختصاص ذاته بصفة زائدة عٰىل ذاته. عٰىل    أو،  وحقيقةً   ذاتاً 

ابتداء كون  تيض  يق  كذل  إنَّ   : قولكمل، مل يصح عىلٰ عنيتم األوَّ   إنْ 

ذاغري أنَّ تاً ه  منه  فيلزم  آخراً   ،  وكونه  بذات،  ليس  يقتيض   املعدوم 

 نتفاءا ك  ولزم من ذل  ،هر واألعراض عن كوهنا ذاتاً واجلخترج ا  أنْ 

حتقُّ  بعد  واحلقائق  الهذقها،  وإنْ ا  قولكم.  عٰىل  يستقيم  عنيتم    

نُ  فال  أنَّ لِّ سالثاين،  يوإنَّ   ،اآلية تقتيض ذلك  م  ه لو  قتضيت  نْ أ   صحُّ ام 

وجود أنْ   عىلٰ   ثبت  وهو  التقدير  عٰىل ثبِ نُ   هذا  زائدة  صفة  هلا  ت 

 .كوهنا ذاتاً 

ن املتعارف    نَّ إفر،  ظوفيه  إالَّ املفهوم  األليس  الوَّ   يف  وجود ل 

 واآلخر فيه.

عندنا سلَّ ]]  ٢٢٧[[ص  / باطل  املذهب  هذا  لكن  فال    ،منا، 

 اب.  هذا اجلوٰى يتمشَّ 

أنَّ منسلَّ   -  هـ وللحق  ا  لوداً جائق  لِ ،  اآلية    بأنَّ قلتم    مَ ـكن 

 فيه؟  الً تقتيض كونه أوَّ 

 . )هلوجود بداللة حدوث غري ايف الً أوَّ   ها علمنا بأنَّ ألنَّ (قوله: 

هذ عزيا  هقلنا:  وصف  بأنَّ   ،قيلدة  ال    صَّ الن   واعرتاف  وحده 

  يف الوجود   الً يكون أوَّ   أنْ ه كام يمكن  يكفي. ثّم نقول عٰىل هذا: إنَّ 

أوَّ لكان يمكن كو  ،دتجدِّ مغري    لكون وجوده يف سائر صفاته    الً نه 

فلِ  واحلياة،  والعلم  القدرة  من ما    محله عىلٰ كان    مَ من  أوٰىل  ذكرتم 

 عٰىل غريه؟  محله

 يف الوجود. الً أوَّ  نهكوفيندرج  ،عٰىل اجلميع لمَ : ُحي يقال ال

لِ ألنَّ  نقول:  بأنَّ   مَ ـا  النصِّ يف   قلتم  العموم  م    يقتيض  ٰى  حتَّ ا 

ه  وأنَّ   يكون مذكوراً   أنْ   ات العامِّ  درجأدنٰى   نَّ إ ف  ؟لكلِّ  ال عىلٰ مَ ُحي 

ف بمذكور،  ينايف  النصَّ   نَّ إ ليس  أوَّ كو   ال  و  الً نه  عٰىل  يف  ما  صف 

 عيني.تال

فوفي نظر،  لاألوَّ   نَّ إه  أمكنامَّ ـل  وغريهإ    الوجود  إٰىل   ،ضافته 

تدلُّ  قرينة  إ  وحصلت  الوجوعٰىل  اآليرادة  متام  وهو  قوله:د  يف   ة 

 َُهو   ِ
�

ُ�مْ   يا�
َ
ق
َ
وال  ]٦٧:  [غافر  َخل عليه.  احلمل  فوجب   ،

عٰىل   اآلية  داللة  يف  ومقدَّ امتناع  أُ اللدمة  عٰىل  غريها  ليتمَّ ة   خرٰى 

والا ا ملطلوب،  خترج  حينئذٍ   ك  آلية  جزعن    وأنَّ   ،الدليلء  وهنا 

إنَّ  يتمُّ الدليل  كو  ام  والصفات  إنَّ   الً أوَّ   نههبا.  هفيها  باعتبار  ام  و 

اآلية   ا أنَّ نَّا بيَّ من اإلطالق، ألنَّ فهوم ان. والعموم مالزميف  لوجودا

 قطلَ  تُ امة إنَّ ليَّ وَّ ألا  موم. وألنَّ ت عٰىل العدلَّ   ح لولتمدُّ عٰىل ا  ام تدلُّ إنَّ 

 لوجب التقييد.  وإالَّ  ،ام� إذا كان عا

ه  : إنَّ قلتم  مَ جود، فلِ يف الو  الً كونه أوَّ   منا اقتضاء النصِّ سلَّ   -  و

كويقت آنيض  ف  خراً ه  الوجود؟  من   نَّ إيف  وصف  يف  اآلخر 

إنَّ  إذ  ق كونه آخراً ام يتحقَّ األوصاف    ع مل يتوقَّ ]]  ٢٢٨/[[ص    افيه 
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عبد يشرتيه احلالف بعتق  فإنَّ  ،ذلك الوصف بعده حصول مثله يف

قبلإنَّ   رياً أخ ثّم يموت   ،رشاء غريه  ام يعتق من يشرتيه آخر عبيده 

يق املوت  من  فبعد  اليأس  اشرتاه  فيك  ،بدعرشاء  ع  ما    أخرياً ون 

متحقِّ أخرياً  غري  وهذا  ألنَّ .  هنا،  موج اجلنَّ  ق  والنار  أبداً ة  ، ودان 

 د؟ يف الوجو آخراً  ق كونه تعاىلٰ كيف يتحقَّ ف

 ذلك إٰىل أحوال الدنيا ال إٰىل املعاد. ع ا من رجونَّنظر، ملا بيَّ وفيه 

لكسلَّ  نُ منا،  ال  وسلِّ ن  اجلنة  دوام  بالشخم  ز  افج  ،صالنار 

 خص ال بالنوع.بالش عهام وفناؤمهانقطاا

لكن ، وة ولو ساعمهامعدِ يُ   ة يف الوجود بأنْ منا اآلخريَّ سلَّ   -  ز

يُ خريَّ ة واآلليَّ وَّ األ قد  هة  من  اللستفاد  استُ فظتنياتني  إذا    كلٌّ   َل عمِ  

 م ع.  اجلمع؟ يف ذات واحدة عىلٰ  ال معاً عمِ منهام مفردة أو إذا استُ 

ستفاد منه ه يُ نَّ إف  آلخر،ل واه األوَّ إنَّ   ء:يشيف اله إذا قيل  بيانه: أنَّ 

ل  وَّ ه األعنه أنَّ   َل ئِ حد ثّم ُس د ذلك اليشء، كام لو جاء إنسان واتوحُّ 

هو   فقيل:  اآلخر؟  فإنَّ واآلل  األوَّ أم  يُ خر،  به ه  وأنَّ وحُّ ت   راد  مل  ده  ه 

حم  ئجي وردت  اآلية  هذه  وكذلك  ااجَّ سواه.  مع  عٰىل  ة  ملرشكني 

الوحدانتق يفيَّ دير  َو  فقال:    ته،يَّ إهل  ة   هُ
َ ْ
ِخرُ األ

ْ
َواآل  

ُ
ل   و�

  تم أحداً دلي  و قال: «ل  هأنَّ     . وقد روي عن النبيِّ ]٣ [احلديد:

َو  «  :ٰىل»، ثّم تال قوله تعاىلٰ تعااهللا  إٰىل األرض السفٰىل هلبط عٰىل   هُ

ِخرُ 
ْ

 َواآل
ُ

ل و�
َ ْ
وفيام    ،رضويف األ  ،السامءاإلله يف    ه تعاٰىل هونَّ إ  ،»األ

 .رٰى ثت الحت

إليه بعض املفرسِّ ما ذهيكون املراد    أو أنَّ ب    ل خالقاً ه األوَّ ين: 

رازقاً     قال:  ]]٢٢٩/[[ص    ،واآلخر 
َ
مْ خ

ُ
�

َ
َرَزق م� 

ُ
� ْم 

ُ
�

َ
ق
َ
  ل

 .]٤٠ لروم:[ا

فإنَّ  بيَّ   اداملر  وفيه نظر،  قد  أنَّ نَّهنا  ل يف الوجود واآلخر  ه األوَّ ا 

افي لتقوٰى  املحلجَّ ه  عٰىل  الذينة  إوأثبت   رشكني  تُ حمدَ   ةهليَّ ا  م عدَ ثة 

باٍق   ،نٰى وتف أزيل  قديم  تعاٰىل  احل  .أبدي  واهللا  املراد يف  ديث وليس 

 الوجود. يف الَّ إ ل واآلخر يف املكان، فلم يبَق وَّ م األلِّ لو ُس 

 ثاين بوجوه:الواالعرتاض عٰىل 

املخلوق  -  أ  هو  تارةً اخللق  وذلك  باإليكو   ،    وتارةً   جيادن 

 اإلحياء؟ د دوناد هنا اإلجيااملر نَّ تم: إقل مَ ء، فلِ حياباإل

 م لالستغراق.ال يقال: األلف والالَّ ]] ٢٣٠[[ص /

م  ،متٰى   نقول:  انَّ أل ع  أو ال؟  معهود  هناك  كان  لكإذا  هنا   ن، 

تعاٰىل:معه قوله  وهو   خَ   ود 
َ
تُرَ ل ِمْن  ُ�ْم 

َ
 ]،١١[فاطر:    اٍب ق

 وَ   وقوله تعاٰىل:
ْ
 َخل

َ
سَ �ََدأ

ْ
� ِ

ْ
، ]٧دة:  لسجا [  �  ِمْن ِط�ٍ   انِ َق اإل

   وقوله:
َ
َو�

َ
َق أ

ْ
َل
ْ
 اُهللا ا�

ُ
بِْدئ

ُ
� 

َ
يْف

َ
، ]١٩[العنكبوت:    ْم يََرْوا ك

أنْ الق  واخل يمكننا  األ  لذي  وإنراه هو  أنَّ ذا ثجزاء،  من   بت  املراد 

ص اجلمع  حجَّ اراخللق  اآلية  عليهمت  تعاٰىل:  ،ة  مَ   لقوله 
َ
ا  ك

 
ُ
�

َ
ُعودُ بََدأ

َ
  ْم �

َ
ود هو  الع  كوني  ب أنْ فيج]،  ٢٩ف:  [األعرا  �ون

ب الاجلمع  الثالث. وألنَّ تفرُّ عد  تشبيه اليشء    ق. وهو اجلواب عن 

 مور، بل متتنع. األُ  تهام يف كلِّ اهبشيستلزم م ه البغري

ن باخللق اإلجياد  ظر، ألنَّ وفيه  التي  ألنَّ ،  املراد  القدرة  أبلغ يف  ه 

ن وصف  تعاٰىل  اهللا  معيريد  هبا  غايةأهنَّ   فسه  يف  ويُ   ا  ه  دؤيِّ الكامل. 

 وَهُ  تعاٰىل:وله  ق 
َ
يْهِ َو أ

َ
 َعل

ُ
َون

ْ
 .]٢٧[الروم:  ه

يُ   -  ب يف ستَ اخللق  لقوالرت  عمل  تلكيب،  لعيسٰى:ه      عاٰىل 
ْ
َو�ِذ

ُق  
ُ
ل
ْ َ
ال�  ِمَن 

َ
ك  �ِ ْ�ِ ط� الط� به  ]،  ١١٠ائدة:  مل[ا  َهيْئَِة  وأراد 

تعاٰىل: وقال     الرتكيب، 
َ
ق
َ
ِمنْ َخل أي   ]٢٠:  [الروم  اٍب تُرَ   ُ�ْم 

ومبككَّ ر ا  :يقال .  خيلق  ويضمُّ   ،إلفكفالن  الكذب  يقول   أي 

فال بعض،  إٰىل  يف  ستَ يُ   ]]٢٣١/[[ص    بعضه   دفعاً ه  ريغعمل 

 لالشرتاك.

قا  ،اد يف املشهورهو اإلجياخللق    وفيه نظر، ألنَّ   تعاٰىل:ل  وهلذا 

ئ
ْ
�

َ
 ش

ُ
ْم تَك

َ
 َو�

ُ
بْل

َ
 ِمْن �

َ
تُك

ْ
ق
َ
ل   خَ

ً
طري مل ة الأوهي  ].٩م:  [مري  �ا

 فك. ب اإلني، وكذا تركيالط  يف ةموجودتكن 

أنَّ سلَّ   -  ج يُ   منا   ، فالكاً ن مشرتعمل يف اإلجياد فيكوستَ اخللق 

 ،والدليل معنا  ،ذلكهذا دون  راد به  امل  له من دليل زائد عٰىل أنَّ   بدَّ 

إالَّ أنَّ وهو   اخللق  بدأ  القرآن  ما ذكر يف  تعاٰىل  أه  وقد  به اجل  مع  راد 

كام قوله:والرتكيب،  يف      ََو� 
َ
 د

َ
   أ

ْ
ل

َ
سَ خ

ْ
� ِ

ْ
اإل مِ اَق  ِطٍ�  ِن    �ْن 

   ،]٧[السجدة:  
َ

يْف
َ
ك يََرْوا  ْم 

َ
َو�

َ
بْدِ   أ

ُ
اهللاُ �  

ُ
َ   ئ

ْ
َق ا�

ْ
 ل

وبدء]١٩ [العنكبوت: ال  ،  نراه  اخللق  والرتكيب ذي  اجلمع  هو 

 اد اجلواهر.جيدون إ

ه  ٰى يكون وقوعتَّ ح د مطلقاً ا نحمله عٰىل معنٰى اإلجياال يقال: إنَّ 

 ف لألصل. ملخالون االشرتاك اطؤ دتوا لبا عٰىل الكلِّ 

 ا نقول: اإلشكال من وجهني: ألنَّ 

األ أنَّ وَّ الوجه  تركيبرتكلع لضه ول:  فإذا    ،يب من حيث هو 

يف غري ما  استعامالً ك  الذي الرتكيب فيه كان ذلجياد اإليف  َل عمِ تُ اس

 له من الرتكيب. عَ ِض وُ 

ا  سلَّ الوجه  أنَّ لثاين:  ملطلمنا  اإلجياد،  ه  ُحي ملولكن  ق  عٰىل  مَ   ل 

 اإلجياد؟ نواع مجيع أ 

 غراق.تالسه لوأنَّ  ،مه أدخل فيه األلف والالَّ نَّ إال يقال: ف
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ُحي ألنَّ  متٰى  نقول:  إل عىلٰ مَ ا  ه االستغراق؟  ناك معهود  ذا كان 

يكن مل  إذا  ما ذكرنا  ع م]]  ٢٣٢[[ص  /  ؟ أو  ، وهنا معهود وهو 

ه الرتكيب من د منأراو الَّ بدء اخللق إذكر يف القرآن   تعاٰىل ما همن أنَّ 

 هر املوجودة. اجلوا

أنَّ ع.  ية اجلمدراام يكون بإ تعميم القدرة إنَّ   وفيه نظر، فإنَّ    عٰىل 

اإلجياد   االإرادة  تقدير  أوعٰىل  ألنَّ شرتاك  إىلٰ ٰىل،  املتبادر  الذهن.   ه 

أتمّ   وألنَّ  فيه  بيَّ القدرة  وقد  أنَّ نَّ.  الت  ا  تدلُّ اآليات  ذكروها  عٰىل    ي 

  عَ ِض ه وُ م أنَّ سلِّ ة. وال نُ ة الرتكيبيَّ أللهي صوهلا أواء أُ ألجزا لد إمَّ جيااإل

هللرت حيث  من  اإلبادتل  ، تركيب  وكيب  الفهم.ر  إٰىل  ومحله    جياد 

مجيع   اإلعٰىل  أوىلٰ أنواع  تأثري  ،جياد  بيَّ هلعموم  وقد  أنَّ نَّ،  اآليات   ا 

 .داءً جياد ابتاملراد منها اإل

أمكن  إذا  جيادعٰىل اإل لمَ ُحي  ن متٰى  معهود، لكه المنا أنَّ سلَّ  - د

 أو إذا مل يمكن؟ م ع.

التعذُّ  تعاٰىل  أنَّ ر:  بيان  اخلل  كرذه  املضارعبل  قبدء    ر فتعذَّ   ،فظ 

اإل عٰىل  موجودةا  نَّ إف  جياد،محله  محلن  ،جلواهر  اإل  اهفلو  جياد عٰىل 

املوجود إجياد  فتع  ،اقتٰىض  حمال،  محله  نيَّ وهو  بعد   اجلمع  عٰىل 

 التفريق.

نظوف فريه  املضارع    إنَّ ،  املطلق  وردت  صيغ  للفعل  القرآن  يف 

كثرياً  املايض  تعاىلٰ   ، أو   [   :كقوله 
�
مَ   هللاَ ا  ] إِن  

ُ
َعل

ْ
ف

َ
يُِر��   �ُد  ا 

 ]،  ١٤[احلّج:  
ْ َ
� مَ اُهللا  ُق 

ُ
 ل

َ
�َش غري ]٤٧ران:  عم[آل    اءُ ا  إٰىل   ،

وألنَّ  نُ   ذلك.  ال  موأهنَّ   مسلِّ اجلواهر  اإلا  حالة  بذلك، خبجودة  ار 

  زال. والتشبيه يقتيض العموم إالَّ ناإل  خبار عىلٰ اإل  مدَّ يتق  از أنْ وج

 ة.اخلصوصيَّ يف 

 ،الفناء حقيقة يف العدم باملنع من كونع:  بعٰىل الراالعرتاض او

يُ   عنخروج اليشء  ]]  ٢٣٣/[[ص    ل الفناءب فع به نتَ الصفة التي 

ا  احلرب، وفن  فناهمأ ت، يقال:  اء يف املوعمل الفنستَ عندها، وهلذا يُ 

احلقيقة. قال الكعبي: الفناء عند طالق  واألصل يف اإلوم،  الق  زاد

املوتأه اللغة  ثب  .ل  الفوإذا  ذكاء  نت كون  فيام  وجب حقيقة  رناه 

 لالشرتاك.  م دفعاً يف العد ال يكون حقيقة  أنْ 

كلُّ   يفوقيل   اآلية  معنٰى  من    التفسري:  األرض  وجه  عٰىل  من 

يف    الفناء بمن  ه خصَّ نَّ ، ألٰىل هذا أوىلٰ ت. ومحله عميِّ   حياء فهوألا

ق   ،ألرضا داللة  باليشء  احلكم  عليهوختصيص  احلكم  عند   رص 

الكلِّ   رصهق وأمارة    ،البعض ادَّ   وألنَّ   .عند  الذي  تموه  عيالفناء 

دفعةيكو أنْ   ،ن  أنَّ ع  يكون  ويستحيل  ذكرنا  وقد  التدريج،    ٰىل 

ح مفهومه  يقتيض  شيئاً الفناء  مم  ،فشيئاً   صوله  فيام وذلك  كن 

 رناه.ذك

نظوفي فه  الفمفهو  نَّ إر،  العدمم  الذ  ،ناء  إٰىل  املتبادر  هن  وهو 

سامعه ا  ،عند  ذكروهواألمثلة  عليه،  لَّ دا  التي  أعدم    نَّ إفة  احلرب 

الشتامله    املوت فناءً   يمِّ . وُس أعدم كونه مأكوالً ل الزاد  احلياة، وأك

ز، زاء نوع جماوت مع بقاء األجء عٰىل امل عٰىل عدم احلياة. ومحل الفنا

والتخصيص   . إذا صار رميامً قد فنٰى إالَّ   هإنَّ ت:  قال للميِّ ال يذا  وهل

  التدريج.يشتمل عىلٰ  ال ءهوم الفناكر ضعيف. ومفذبال

كونه  ن  اهلالك خروج اليشء ع  نَّ امس: بأواالعرتاض عٰىل اخل

املخصوص  منتفعاً  االنتفاع  حيث   ،به  من  إنسان    فاإلنسان  هو 

تف بعد  تصري  رُّ واألجسام  عىلٰ   دلَّ ستَ يُ   أنْ هو    ليس   كذلك،قها    به 

الصانع أُ   ،إثبات  أُ بل  فَخ مور  وكذلك  إذا  امليِّ   نَّ إر.  ومتزَّ ت  ق  بٰىل 

إ أنْ نَّ قيل:  وإذا  نتَ يُ   ه خرج عن  به،  معنٰى اآلية    كان كذلكفع  كان 

  وت، كام قال تعاٰىل:ملهالك ا
َ

ك
َ
ل  هَ

ٌ
ُرؤ

ْ
 .]١٧٦: [النساء إِِن ا�

أ ه اهللا فهو هاه وجد برَ  يُ عمل مل  كلُّ   قيل يف التفسري:و ي  لك، 

 لك سقط ما قالوه. ذه. وإذا كان كعلي]] ٢٣٤/[[ص  غري مثاب

يمكن   تقدير اللك املعدوم، لكن اآلية عٰىل هذا الاهلا نَّ أ منا سلَّ 

تكون    وصفها بكوهنا هالكة يقتيض أنْ   ، ألنَّ ها جراؤها عٰىل ظاهرإ

يف احلالمعدومة  اتِّ و   ،  باطل  تأاً فاق هو  فوجب  نتم  وأ   .ويلها، 

عٰىل   اهلالك  أنَّ محلتموه  إٰىل  مح  ،مآهلا  أهنَّ ونحن  عٰىل  قابلة لناه  ا 

ا ، ألنَّ م أوٰىل من تأويلنا؟ بل تأويلنا أوىلٰ ويلكتأ  نكا  مَ فلِ   للهالك،

أُ وق لو محلناه عٰىل العدم   إٰىل اليشء، فإمَّ د  يكون    ا أنْ ضيف اهلالك 

ه يُ اليشء  أنْ يلزف  ،ئاً عن كونه شي  ٰى خيرجم حتَّ دَ عو الذي  خيرج   م 

ع كوناليشء  شيئاً ن  املع  ،ه  يكون  شيئاً فال  وهدوم  خالف   و، 

  م عنه أمر زائد نحو عدَ يُ   أنْ   اليشء شمل  مدَ عال يُ   أنْ   امذهبهم. وإمَّ 

فيكون    ،زائدة عٰىل اليشء  فةونه من الوجود الذي هو صما يذكر

 أوٰىل. ه عٰىل احلقيقة ومحل ،جازعٰىل امل للنصِّ  ذلك محالً 

األفراا  نَّ إف  نظر،  وفيه املجلواهر  وتفرِّ د  هبا.  منتفع  إثبات  قة 

االنتفاعاتمالصانع   أعظم  يف  وهو  ،ن  قال ل ا  الغاية  كام  وجود، 

اَومَ   تعاٰىل: ُت 
ْ
ق
َ
َخل ن�  ا  ِ

ْ
� ِ

ْ
ِ�َ َواإل  

�
إِال َس 

ْ
  �بُُدوِن  عْ �

وامليِّ ]٥٦ [الذاريات: باعتبا.  هالك  معظمت  عدم  صفاته.   ر 

يُ والعمل   ال  اهللا    ]]٢٣٥ص  [/[  ادر الذي  وجه  هالك  تعاىلٰ به   

عدم   الذاتيَّ باعتبار  واهلالكالغاية  فيه.  املعدو  ة  ال  ،مهو  ي ذوهو 

أنَّ ء ذلك صدعن اليش  َب لِ عنه الوجود، فإذا ُس   َب لِ ُس  ه هالك. ق 
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ح  اسم الفاعل يصل   صاف يف احلال، ألنَّ اإلطالق االتِّ   من وال يلزم  

وا كاألف للحال  املضارعالستقبال،  وث عال  من  اهلالوت  بة.  أوٰىل  ك 

  إذا محلنا تعاٰىل. وال جماز  هللا  قاء  بيف املدح بال   ه أدخلهنا، ألنَّ   لقبولا

ا نمنع  نَّ أ عٰىل    كذلك.  اً املعدوم أيض  الك عٰىل سلب الوجود، ألنَّ اهل

 . املعدوم ليس بيشء عندنا أنَّ   احلقَّ  نَّ إاملذهب، ف ذا ة ه صحَّ 

 : الكف األز اخلرق عىلٰ اخلامسة: يف جوااملسألة 

 . كثر الفالسفةأل  ذلك خالفاً ون عىلٰ فق املّليُّ تَّ ا

 لنا وجوه:

األوَّ  االوجه  وأجزائهانة  كممألجسام  ل:  ممكن   وكلُّ   ،بذواهتا 

عٰىل مجيع األجسام  ز  العدم، فيجو ]]  ٢٣٦/[[ص    وز عليهه جينَّ إف

 والالزمة. ا العارضةة عدم ذواهتا وصورها وصفاهتالفلكيَّ 

االوج الثاين:  اجلسميَّ ساويمت  مألجساه  يف  وجب فلو    ،ةة 

 ،سامً ا لكونه جة لكان ذلك الوجوب إمَّ فجسم الفلك بص  صافاتِّ 

يكون حاال� م عزفيل ملا  أو  تلك األحكام.  كان   إنْ   يها، وهوف  موم 

طلب    الزماً  الوجوبيَّ مّ ـلعاد  ذلك  إمَّ   ،ة  منه  االشرتاك ويلزم  ا 

 ،زم الغري  وأ   .اكذلك االشرت  ويلزم مع  ،تسلسلا الوإمَّ   ،املذكور

ملا   ،له، وهو حمال  يكون حمال�   ا. أو ملالزماً ل بسببه  احلاصفال يكون  

  كون حاال� ملا ال ي. أو  من استحالة حلول اجلسمية يف حملٍّ   الً ا أوَّ نَّبيَّ 

كن مل ي  عاد السؤال، وإنْ   اأو جسامني�   كان جسامً   وهو إنْ   ،وال حمال� 

فإ أنْ مَّ كذلك  األ  ا  بأرسهتكون  متسجسام  ذلك  يف    ويةاا  قبول 

 .قيعٰىل البا   واحد منها ما يصحُّ   كلِّ   عىلٰ   يصحُّ   ئذٍ فحين  ،ر عنهاألث

 فاوت.ة ذلك التيَّ مّ ـفيعود السؤال عن ل ،متساويةون ك أو ال ت

الرقَّ ال الثالث:  الزوجه  للكثافة،   مة ة  والصالبة  للطافة، 

 رقيقة. فهي إذن  ،ة لطيفةواألجرام الفلكيَّ 

إنْ اللط  بأنَّ   َض اعُرتِ  بهعنٰى   يف  منعنالشفَّ     املاف  بني ا  الزمة 

والرقَّ لال وإطافة  والزجاج.  كالبلور  رس أُ   نْ ة،  االنفريد   ،الععة 

 منعناه. 

 اشرتاك امللزومات. يقتيض منا، لكن اشرتاك اللوازم السلَّ 

ة  ة من القرآن واألحاديث النبويَّ لرابع: الدالئل السمعيَّ ا   الوجه

عىلٰ دلَّ  وهت  انخراقها،  ممكن    أمر  أخو  ا ربقد  بوقوعهلصاد   ،ق 

 وقوعه.حكم بفيُ 

 ت الفالسفة بوجوه: حتجَّ ا

فتكون    ،شارة إليهاإل   أمر يمكن  ل: اجلهةاألوَّ ]]  ٢٣٧[[ص  /

ا مل  ،وليست منقسمة  ،قعت إليهة التي وموجودة يف جانب اإلشار

حمدَّ مرَّ  غري  من  متشابه  مالء  أو  خالء  يف  وليست  با.  وهو  طل د، 

احلدود  ةأولويَّ   ،لعدم بأنْ منه  ضةرتاملف  بعض  جتك  ام  منون   هة 

بدَّ خاآل فال  حمدِّ   ر.  جسمن  غري  وليس  يتعإل  ،مد،  ما  ق  لَّ فادته 

جسامً ع.  ضبالو ألنَّ   واحداً   وال  واحد،  هو  حيث    اقتضاءه   من 

د سوٰى القرب منه دون  دِّ ه واحد مل ُحي نَّ لتحديد اجلهات لو كان أل

عنه. اثنني  البعد  ألنَّ وال  بقدراختصاص    ،  ممعنيَّ   أحدمها  ن   

أو الال حياز  ز عن سائر األ المتياز ذلك احليِّ الَّ ون إال يكبعد  قرب 

و  ة. فهيَّ ة تلك اخلاّص واالحتياج إٰىل علَّ   ،هايالكالم ف  ة يعوديَّ بخاّص 

بج بمحي  سمإذن  حيصل  بحيث  وبمركزه    طهحميط  القرب  غاية 

امل  غاية البعد. وال تصحُّ   ينتقل  هتني  لكان ذا جإالَّ و  ،ستقيمةعليه 

إ إدامهحمن  بهووتك  ،خرٰى األُ ٰىل  ا  ال  قبله  هو    ،نان  يكون  فال 

يصحُّ املحدِّ  فال  اخل  د،  وااللتعليه  ألنَّ ام  ئرق  والفساد،    والكون 

وااللتئام   يُ إنَّ اخلرق  املسعقَ ام  احلركة  عند  والكون تقالن  يمة، 

إنَّ  يصحَّ والفساد  تصحُّ ام  ما  عٰىل  احلركةع  ان  ألنَّ   ليه    املستقيمة، 

إتكوُّ  يفيكو   امنَّ نه  غريبم  ن  مالئم،  ]]  ٢٣٨  ص[[/  كان  أو 

 . ه جسامن طبعاً يستحقُّ  واملكان الواحد ال

دلَّ ال أنَّ ال  ثاين:  عٰىل  السامويَّ   رصد  دوريَّ احلركة  يكون  ف  ،ةة  ال 

أل مستقيم،  ميل  مبدأ  جهة  نَّ فيها  إٰىل  التوجيه  يقتيض   ،املستقيم 

دأ  به مييكن فوإذا مل  .نفال جيتمعا ،نهايض الرصف عواملستدير يقت

  ك ال بدَّ متحرِّ  كلَّ  نَّ للحركة املستقيمة، أل قابالً يكن  مل ميل مستقيم

فيه    وأنْ  امليل    بدأ ميكون  يضعف  وهلذا  اجلهة،  تلك  إٰىل  ميل 

وبالدَّ القرسي ش الطبيعي  امليل  امليل عكة  جسم عن  س، فلو خال 

فا امليل الجلسم الذي  وقعت حركته ال يف زمان،  يقبل  هو عديم   

هلا  تقيمة يف األفالك امتنع قبواملس  يولع وجود املامتنذا  إو  ،كةاحلر

 ئام. لتالاخلرق وا للحركة املستقيمة، فال تقبل

أبدي أزيل  الزمان  من    ،الثالث:  احلوهو  فيلزم    ،ركةلواحق 

أ  حركة  أنْ يَّ زلوجود  يمتنع  احلركة  وتلك  مستقيمة،   ة،  تكون 

انته كلِّ لوجوب  سكونمست  اء  إٰىل  األ  ،قيمة    عدم وبعاد  لتناهي 

واالنعطافذوات  حلركات  اصال  اتِّ  يف  فاحل  ،الزوايا  للزمان  افظة 

حامل يمتنع عليه اخلرق وااللتئام   من  اهل   بدَّ ة، واحلركة الالدوريَّ 

 نقطع الزمان عنده.وا ت احلركة عند ذلك اخلرق  النقطعوإالَّ 

ذ  ملنخرقة عند نفواألجزاء ا  كتالرابع: لو انخرق الفلك لتحرَّ 

عن إليها  وخر  وعندها  عاضمو  اخلارق  باالستقامة،    خروجه جه 

 ركة املستقيمة ممتنعة، فاخلرق حمال.لكن احل
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بالبناء عٰىل امتناع اخلر  -  امس: ثبتاخل  ]]٢٣٩[[ص  / ق  ال 

ا الكواك  أنَّ   -  لفلك عٰىل  بحركة  ب  حركة  بل  بنفسها  ليست 

يتحرَّ  فالفلك  االفلك،  عٰىل  مستدير  ،الستدارةك  ميل  فلو  ففيه   ،

ا عزء  اجل  ذلك   رجخل  انخرق فإذا زال اخلارق  لطبيعن موضعه  ي، 

مطلوباً   إنْ ف الغريب  املكان  يعد كان  مرتوكاً لطباو  ،بالطبع  مل   يعي 

يعود  .بالطبع ذلك   ،أو  م  فيكون  ميل    ،ستقيمةبحركة  ففيه 

 ففي اجلسم مبدأ ميل مستقيم ومستدير، وهو حمال.  ،مستقيم

انخراقالسا إنْ   دس:  ل  الفلك  خركان  لزم  مجوذاته  ع  يج 

يف وقت من  ومل يكن ملتئامً ة هلا إٰىل الفعل، هناي مات التي الاسالنقا

وإنْ  فإنْ منف  كان لسبب  األوقات.  أنْ فإمَّ   كان جسامً   صل  يكون    ا 

 ألفالك والكواكب والعنارص.ا ، والبسيط ليس إالَّ باً أو مركَّ  بسيطاً 

اقتٰىض أمَّ  فلو  منا األفالك،  انخراَق    جانب  جانب    الكواكب 

آخ ف  من كلُّ ٰىض قتال  رلك  ا  ، ذلك  جوانبه     الفلك  لفاعل  لبساطة 

 والقابل.

وهو باطل   ،ركتها فيهبح  كخيرق الفل  ا أنْ ا الكواكب، فإمَّ وأمَّ 

املبنيَّ باألدلَّ  اخلرق  ة ال عىلٰ ة  الكوا  نَّ أ   بل    ،ليست لذاته  كبحركة 

 معقول. أو لوجه آخر، وهو غري .حلركة الفلك

إؤثِّ تُ ال  األجسام  ا العنارص، فمَّ وأ  للفلك   سُّ واملام  ،ةباملامسَّ   الَّ ر 

بع هو   انخراق  اقتضت  فلو  اجلوانب،  مجيع  من  جوانب  النار  ض 

 جوانبها.]] ٢٤٠/[[ص  القتضت انخراق كلِّ  فلكلا

فاملركَّ ا  وأمَّ  تهنَّ إبات  الفلك، ألنَّ   صلا ال  ُحت   إٰىل  قبل  النار  رقها 

 الفلك.وصوهلا إٰىل 

جسامني�   وإنْ  إنْ القوَّ فتلك  ،  اكان  املنخرقيف    نتاك  ة   ،اجلسم 

 .لبساطة الفلك  ،اجلوانب  عية لزم االنخراق يف كلِّ كانت طبي  فإنْ 

وإنْ   ،ةيَّ قرس  كانت  وإنْ  حصوهلا.  سبب  يف  الطلب  يف  كانت    عاد 

أو   ،ايكون فلكي�   ا أنْ ك اجلسم إمَّ ذل   عاد الكالم يف أنَّ   ،خرجسم آ

  صَّ تخي أنْ  لين استحاجسام غري جسم وال  داً جمرَّ  كان . وإنْ عنرصياً 

به     ألمر اختصَّ راق دون البعض إالَّ خباالنجوانب الفلك    بعض

 سم الثاين.الق كالم إىلٰ ذلك اجلانب، فيعود ال

األجرام عٰىل مقاديرها ة ببقاء  ة شاهدالسابع: اآلالت الرصديَّ 

وأنَّ أشو وحركاهتا،  يتطرَّ كاهلا  مل  التغريُّ ه  إليها  من ذ يفق  لك   يشء 

 قع.لو   كناً  ممريُّ التغ كان ذل ولو ك ،أصالً 

ا تعاٰىل:  دلَّ   رآن لقالثامن:  قال  حيث  عليها  اخلرق  امتناع   عٰىل 

 ِش 
ً
عا

ْ
 َسب

َ
 د

ً
 يها. ة، فاخلرق ينافوصفها بالشدَّ ]، ١٢لنبأ: [ا �ادا

 وه:وجل من عرتاض عٰىل األوَّ واال

نقطةوطرف االمت  ،ل: عندكم اجلهة طرف االمتداداألوَّ   ،داد 

 جلزء.  لزم االَّ إة وطة عدميَّ والنق

شار إليها فال يُ   ،ة لكانت عرضاً وديَّ طة وجقلو كانت الن  اين:الث

تبعاً إالَّ  للمشافت  ،لغريها     هذا  إل  ركون  سابقة،  جهة  بالذات  يه 

 خلف. 

ن متساويتان تافاجله  ،ث: النقط متساويةالثال]]  ٢٤١[[ص  /

 ،زاً  مميِّ الاد متناهية. وعاألب  ألنَّ هلام،    الً د ليس حمصِّ بالذات، فاملحدِّ 

 ات. تيَّ لذايف مجيع ا لنقطي اولتسا

 د. حمدِّ  د بتناهي األبعاد، فال حاجة فيه إىلٰ الرابع: البعد يتحدَّ 

املعنيَّ خلاا بالقرب  االثنني  اختصاص  كاخمس:  تصاص  

متحدِّ امل أحواله  مجيع  يف  حركته  كمِّ ن  د  وجهة  ووضعه  وكيفه  ه 

 يساويه. ورسعته بالبعض دون ما 

نمنع  ال قبل  يلزمال  وليه.  ة اجلهتني عبليق سادس:  عٰىل تهام  يَّ من 

 تهام عليه.حركته قبليَّ 

لل قابل  جسم  هو  حيث  من  اجلسم  املسالسابع:  ة، قيمتحركة 

خاصَّ وإنَّ  صورة  باعتبار  عليه  متتنع  فهوام  الكون    ة،  يقبل  لذاته 

ونحن   ادوالفس ملانع،  ذلك  يف  واالمتناع  وااللتئام،  واخلرق 

 زه.جوِّ نُ 

االثامن:  ا جاحلركة  عملستقيمة  جاألهنَّ   ،كالفل  ىلٰ ئزة  عا  ٰىل  ئزة 

املاهيَّ  يف  متساوية  األجسام  وعندكم  وألنَّ العنارص،  الصورة    ة. 

باخلاسمجلا ختتلف  نوعية  واحدة  طبيعة  عندكم  عنهية  ا رجات 

نصَّ  ما  عٰىل  الفصول  اإلشارات  دون  يف  الشيخ  يف واملادَّ   .عليه  ة 

وا ألنَّ   ألفالك اة  مادَّ   فتكون  ،حدةالعنارص  ة  ادَّ امل  حدَّ   كذلك، 

اع هو  وألنَّ   ،القابل  جلوهر ندكم  واحد.  لزم  وهو  ذلك  لوال  ه 

املادَّ تركّ  مب  مادَّ ة  وألنَّ   ،ٰى خرأُ ة  ن  اشتامهلا  ويتسلسل.  جيوز  ال  ه 

به الشيخ يف   استدلَّ ]] ٢٤٢ /[[ص ي فعل واستعداد كامعٰىل جهت

املادَّ  إثبات  عٰىل  كو  ،ةالشفاء  املاإذا  وادَّ انت  واحدةة  يف    لصورة 

تسنرصيَّ والعيات  فلكلا أ ات  للعنارص اوت  ثبت  وقد  حكامهام، 

وال والكون  وااللتئام  اخلرق  لبفيث  ،فسادقبول  وألنَّ ت    ألفالك. 

تقتيضمادَّ  ال  األفالك  يشءع  منعاً   ة  للامدَّ   ،ن  ليس  البتَّ أثة  بل  ة  ر 

خاصَّ وإنَّ  القبول  هلا  واحدةام  والصورة  فة  ا،   ألفالكتساوت 

 . والعنارص

 ه جسامن.يستحقُّ الواحد ال  اناملك نَّ منع أالتاسع: ن
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أنْ  جاز  التحدُّ   العارش:  حاصالً يكون  مت  د  واحد  تنع  بجسم 

عليهاحل  عليه جائز  العدم  لكن  املستقيمة،  ا فال  ،ركة  يلزم  رتفاع  

 التاميز عند عدمه.

سلَّ ا لو  عرش:  حمدِّ حلادي  دون  من  التاميز  ارتفاع  لكن  منا  د، 

 غريه. يف ذلك اآلن  ددَّ جت مجس مَ دِ ، فإذا عُ واحد بالنوعلي ايكف

أنْ  املختار،    الثاين عرش: جيوز  بالفاعل  متايز اجلهات  أو  يكون 

إٰىل  مستنداً   عن صاحبه يكون عد املعنيَّ اجلسمني بالبُ حد أ ختصيص 

 .احلقُّ  هوالفاعل املختار، و

 واالعرتاض عٰىل الثاين من وجوه:

الرص  ل:األوَّ  هي    ،ةيَّ نّظد  داللة  فال  ومهيَّ بل    اء نبجيوز  ة، 

 .عليهاة مور القطعيَّ األُ 

  عاندًا ت  ين أشدُّ دَّ امليلني املتضا  نَّ إم تنايف امليلني، فسلِّ الثاين: ال نُ 

اجلسم اجتامعه  ويمكن  ،املختلفني]]  ٢٤٣/[[ص    من يف  ام 

كاحل علواً جالواحد،  هبام  رمٰى  إذا  والصغري  الكبري    الكبري   نَّ إف  ر 

 كذلك. كان ملا يلني اجتامع املولوال ،صغري أطوعوال أعٰىص 

من االجتامع: االالثالث يمنع  جلواز    ،ختالف يف االقتضاء ال 

 املمتزجات. يف اآلخر، كامقهر أحدمها 

ند  ع  مستقيامً   م الواحد ميالً تيض اجلسيق  ال جيوز أنْ   مَ ـالرابع: لِ 

الغريب املكان  يف  كون  مستديراً   وميالً   ،كونه  يفعند    مكانه   ه 

حلركة  تيض اميل مستقيم يقاعه طب يف  لذياجلسم ا  نَّ كام أ ،الطبيعي

 ؟ ويقتيض السكون عند حصوله فيه ،عند ال حصوله يف مكانه

سؤ  م اوهذا  املحقِّ ل  أفضل  عنه  أجاب    بأنَّ ( قني:  شهور 

ا  واحد  اقتضاء  يشء  والسكون  الواحدة،  تق حلركة  الطبيعة  تضيه 

استد هو  اليشء  املكا وذلك  العاء  فإنْ بيعي  طن  غري   فقط.    كان 

يتدعس االك  فذل  ، حاصل حت اء  حركة  كان    وإنْ   . لهصُّ ستلزم 

أنَّ فهو بعينه يستلزم سكوناً   ، حاصالً  ،  ركة ح يستلزم  ه ال، ومعناه 

أ  اقتضته  ما  غري  آخر  بيشء  ليس  إذن  اقتضاء  وأمَّ .  الً وَّ فهو  ا 

امل  املكان    ، تديرةساحلركة  الستدعاء  مغاير  أمر  إذ  فهو  الطبيعي، 

يف    أيضاً و   ه. مع  ديوج   د وق   ، ن صاحبهع  ا دمها منفك� يوجد أح  د ق 

ماألم املتحرِّ كنة  يطلبه  طبيعي  االستقامةكان  عٰىل  يف    ،ك  وليس 

طبي األوضا وضع  يعع  املتحرِّ ي  ولذلك  طلبه  االستدارة،  عٰىل  ك 

إحأُ  الطبيسندت  إٰىل  احلركتني  األُ   عة دٰى  فإذن  بخالف  خرٰى. 

 . )واحداً  ليس مبدؤمها شيئاً 

نُ نَّ إوفيه نظر، ف  ]]٢٤٤ص  [[/ أنَّ سلِّ ا ال  أو    تضاءاق   م  احلركة 

املثال  . وألنَّ واحداً   شيئاً سكون  ال أصل    ،كالمه عٰىل  به  يبطل  فال 

 االعرتاض.

أنَّ سلَّ  الدوريَّ   منا  احلركة  مغاير  اقتضاء  املكان    الستدعاءة 

  ، ستديرةل باحلركة امليكون هناك أمر حمصَّ   أنْ ز  الطبيعي، لكن جا

ا   فاً حصوله موقو  نويكو معنيَّ مكاجلسم يف  عٰىل حصول  ا فإذ  ،ن 

وإذا حصل فيه اقتٰىض احلركة   ،حلركة املستقيمةٰىض اخرج عنه اقت

 ة.الدوريَّ 

 ت امليل، وقد سبق. ثبو امس: نمنعاخل

 ه: ث من وجوواالعرتاض عٰىل الثال

 ته، وقد سبق.ة الزمان وأبديَّ ليَّ أز م سلِّ ل: ال نُ األوَّ 

نُ ا أ سلِّ لثاين: ال  لواحق احلرك  الزمان   نَّ م  فمن    ن اعة ممج  نَّ إ ة، 

إٰىل  كاماحل أنَّ   هأنَّ ء ذهبوا  إٰىل  ه جوهر  واجب لذاته، وذهب آخرون 

ألنَّ  بذاته،  فُ قائم  لو  عندكم   معدوماً   َض رِ ه  املحال  منه  وهو    ،لزم 

فرض عدمه لذاته املحال  ن  ما يلزم م  وعدمه، وكلُّ   ع وجودهاجتام

 احلركة. عىلٰ  ودهف وجيتوقَّ  لذاته ال

لِ ا أنْ جيوال    مَ ـلثالث:  عائيكو  ز  الواقع  إىلٰ   اً دن  أهنَّ النسب  ا ة 

أُ  إٰىل  أهنَّ كانت  واقعة  كانتمور  قوما  إليه  ذهب  كام  من  ،   آخرون 

 كامء؟ احل

زمان    نَّ إلق الوجود، فملط  اراً يكون مقد  ال جيوز أنْ   مَ ـالرابع: لِ 

أالثابت]]  ٢٤٥/[[ص    موراألُ   عضب يكون  قد  زمان    زيدة  من 

أقّل  أو  عارضاً   ،بعض  الوج  فيكون  كملطلق  ذامود،  إ  أبو  هب  ليه 

 بغدادي.ات الالربك

أنَّ سلِّ اخلامس: ال نُ  ه نَّ إة، فلدوريَّ الزمان من لواحق احلركة ا   م 

 .ايكون جسامني�  مل جيب أنْ صال تِّ  عٰىل االه يلحق التغريُّ م أنَّ لِّ لو ُس 

نُ  ال  أنَّ سلِّ السادس:  ت  م  فابعاحلركة  للجسم،  حتصل  نَّ إة  قد  ه 

 ة. امنيَّ اجلس  صال احلركةتِّ لة اصتَّ ة منيَّ صال نفساتِّ  االكيفيات عىلٰ 

نُ  أنَّ سلِّ السابع: ال  امل  م  املستقيمة  ، وناً كة ستضادَّ بني احلركات 

 صاهلا عٰىل ما يأيت. بل جيوز اتِّ 

 ٰىل الرابع من وجوه:عرتاض عواال

  د غريها عند وجتدُّ   ،ارقاجلوانب للخل: جيوز عدم بعض  وَّ األ

 ارق. مفارقة اخل

ه دون  يف كمِّ ك  يتحرَّ   بأنْ   وانباجل  ق بعضال ينخر  مَ ـالثاين: لِ 

  د يث إذا عافينتقص مقدار اجلانب املنخرق بح  ،م منه يشءعدَ يُ   أنْ 

 ؟إٰىل حاله  الرتق عاد الكمُّ إىلٰ 



 ٣٩٣  ............................................................................................................اجلوهر ) ١٣٤/ ( اجليم حرف 

  ا خمتص�   املشكلة لكانه  ماتهذا الدليل مع مقدَّ   لو صحَّ   الثالث:

 د دون باقي األفالك. دَّ ملحبا

 ٰىل اخلامس:عواالعرتاض 

 االستدارة.  عىلٰ لك فكة الم حرسلِّ نُ  ال

 م امتناع اجتامع امليلني. سلِّ منا، لكن ال نُ سلَّ ]] ٢٤٦[[ص /

 سادس: ال عرتاض عىلٰ واال

 م حرص القسمة.سلِّ ال نُ 

نُ منا،  سلَّ  ال  أنَّ سلِّ لكن  ال    م  بحرختالكواكب  الفلك  كته  رق 

 يت. يأ عٰىل ما

رتق  الستعداد للخيتلف حاله يف اال    مَ ـن لِ جياب، لكمنا اإلسلَّ 

أُ وال  رةً ات بوفتق  األُ اسطة  خرٰى  أو حركتني؟ وباجلملة  احلركة  وٰىل 

الب  فكلُّ  يف  جيوز  العنما  بواسطة    ةيَّ رصسائط  االختالف  من 

 عضها.ب ات بواسطة حركةيف الفلكيَّ وز مثله ة جياحلركات الفلكيَّ 

ال    مَ ، فلِ اطقةحياء نأ الكواكب واألفالك عندهم  كن  منا، لسلَّ 

 ؟ ك آخرلكواكب خرق فلعض او بأ فالك  تار بعض األخي جيوز أنْ 

ٰىل  عال  ،اخلارق  ا ال تنخرق لعدمعٰىل أهنَّ   ام يدلُّ ه إنَّ منا، لكنَّسلَّ 

 ا غري قابلة لالنخراق. أهنَّ 

 السابع:اض عٰىل واالعرت

 نَّ إ، فعٰىل عدمه حقيقةً   دلُّ  ي الالتغريُّ   بعدمس  حساعدم اإل  نَّ إ

 ايسري جد�   يشء  انَّمواحد  ة عمر الدَّ من الياقوت يف مل  يتحلَّ ي  الذ

ل يشء قليل من ا، فكيف لو قدرنا حتلُّ ر الياقوت وقربه منَّمع صغ

 ا؟عدها عنَّظيمة مع بُ الع ه األجرامهذ

 ناع.تمعٰىل اال العدم ال يدلُّ ، لكن منا عدم التغريُّ سلَّ 

  ٰىل أنْ ٰىل قادر ععااهللا ت  املسألة السادسة: يف أنَّ ]]  ٢٤٧[[ص  /

 :آخر اً خيلق عامل

مسأهذ خله  املتكلِّ الف  ة  وامبني  فجوَّ ني  زه  لفالسفة، 

وربَّ املتكلِّ  الفالسفة.  ومنعه  ذهبمون  إ  ام  مذهب   ىلٰ البلخي 

 لدنيا.صلح يف ا فعل األ الفالسفة، العتقاده بوجوب

 لنا وجوه:

األوَّ األالوجه   املاهيَّ جسل:  يف  متساوية  واحلقيقة،  ام  ة 

حوامل وهذتساويان  واحد،  ممكمهام  العامل  الا  كون  في  ،جودوكن 

كذ و مساويه  ممتنعاً إالَّ لك،  لكان  ممتنع   ،  املوجود  مساويه  فيكون 

 ذا خلف. الوجود، ه

وتعدُّ ]]  ٢٤٨[ص  [/ اجلسم  وجود  الثاين:  يف    دهالوجه 

إمكاهناماخلا يستدعي  ا  نَّ وأ   ،رج  يصحُّ جلسحقيقة  إجياد   م  عليها 

اد، واهللا ض قابلة لإلجيفرَ جسم تُ   كلِّ ذات  شخص بعد شخص، ف

 ر. َخ يقدر عٰىل خلق عوامل أُ  جب أنْ ر، فيمقدو ٰىل كلِّ در عقا تعاىلٰ 

قال السمع،  الثالث:  تعا  الوجه  َق    :ىلٰ اهللا 
َ
َخل ِي 
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 وه: جفة بوت الفالسجَّ احت

مل آخر حلصلت ال حمالة يف ذلك العامل جهات  عا   دَ جِ ل: لو وُ وَّ األ

واملركز، واملحيط د إالَّ حدَّ تتال    املختلفة  خمتلفة، واجلهات باملحيط     

، والكرتان إذا   الثاين كريًا عاملال ة، فيكون  يكون شكله الكرف   ، بسيط 

 . آخر حماالً فيكون خلق عامل ء املحال،  تا حصل اخلال اجتمع 

يكون الواحد    ن اهللا تعاٰىل لزم أنْ صدر ع  مل الثاين إنْ العا:  ينالثا

و  مصدراً  من واحد،  حمال.  ألكثر  لزم    إنْ وهو  إله آخر  صدر عن 

 حمال.جب، وهو ة الواالقول باثنينيَّ 

وُ الث لو  إمَّ ع  دَ جِ الث:  لكان  آخر  ا  ا حميطاً امل  فيكون    ،لعاملهبذا 

غري حميط    يكونأو    .منكر، وهذا غري  جزؤه هذا العامل  مل واحداً العا

 عٰىل  العامل  هبذا العامل، وهذا غري منكر، ألنَّ   يكون حماطاً   ا أنْ فإمَّ   ،به

غري    العاملعن هذا    يكون خارجاً   ا أنْ . وإمَّ رين يكون واحداً قديتال

منه دون جانب، وهو يقع عٰىل جانب    وأنْ   : ال بدَّ ولفنقه،  حميط ب

امتيازيست عن    دعي  اجلانب  اجلوانذلك    خارج ون  كفت  ،بسائر 

أحياز وإنَّ خمتل  العامل  حميطفة،  جرم  بواسطة  األحياز  ختتلف   ،ام 

حياز خمتلفة، فال يوجد خارج اجلرم ه أ يال توجد ففخارج املحيط  

آاملحي عامل  وط  وجب  إنَّ خر.  /[[ص  ألنَّ ز  متيااالام   ٢٤٩  [[

جا يف  تساوهيحصوله  مع  جانب  دون  بدَّ نب  ال  مرجِّ   ام  من  ح له 

 ر أو ال.خمتا انب بسبب فاعلاجل  ذلك له يفواء كان حصو س

ماء وأرض  عامل آخر وحصل فيه نار وهواء و  دَ جِ الرابع: لو وُ 

عاملكانل يف  التي  هلذه  مساوية  العنارص  قدر  املت  يف  ة،  اهيَّ نا 

اواألجسا واحدة، اوملتسم  أمكنتها  الطبيعة  يف  ف  وكلُّ   ية  ه  نَّ إجسم 

متحرِّ بال مكانه، فطبع  إٰىل  أنْ ك  جيب   واحدٍ   كلِّ   أرض  تنحدر  إذن 

العا إنَّ ملني  من  ثّم  الثاين،  العامل  وسط  كلِّ   إٰىل  من   واحدٍ   وسط 

لالعاملني فيه  رضأل مالئم  كلِّ   ،احلاصلة  من    واحدٍ   فيلزم سكون 

 يعي وحركته عنه خلروجهطبزه الل حيِّ صو موضعه حليف  ألرضنيا

  واحدٍ   لُّ فيكون ك  ،لطبيعيزه او حيِّ عن وسط العامل الثاين الذي ه

 ال. هو حمكة، وة متحرِّ ساكنني ضاألر من
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ٰى  حتَّ   هلذا العامل يف الطبيعة  اخلامس: لو حصل عامل آخر مساوٍ 

عاون  كت يف  كام  وهي  ونار،  وهواء  وماء  أرض  أنْ لز  ملنا،فيه    م 

املتَّ ون  تك أمفاألجسام  تسكن  الطبع  يف  طبيعيَّ قة  يف  اكن  متباينة  ة 

 ة يفاويسنت متن كثرية لكات أرضو دَ جِ لو وُ هو حمال. والطبع، و

 الستحال ل بعضها عن بعض ليس بطباعها، وإالَّ انفصاة، فاملاهيَّ 

كنة مد أ دِّ ة ُحت ا علَّ هنَّ ات، ألال للسامويَّ و  .لصجزء متَّ يوجد منها    أنْ 

علَّ يَّ رصالعن ال  تلك ات  حصول  يفلعنرصيَّ ا  ة  األمكنة. ات  تلك   

الب عن  بعضها  انفصال  لذوفإذن  ليس  للساموعض  وال  ات، يَّ اهتا 

إذ لقافهو  مل  ارج، خرس ن  حمال،  امتناع اخلرق عٰىل   ا ثبتوهو  من 

 ع آخر.وض موضعه إىلٰ الفلك، وامتناع انفصاله عن وضعه يف 

 ن وجوه:ل مواالعرتاض عٰىل األوَّ 

فقة. طبع، بل وال متَّ تلفة بالخمم حصول جهات  سلِّ : ال نُ لوَّ األ

 ٰى. هبذا املعن ني خمصوصة وجهةبني العامل نعم حتصل هناك حماذاة

 هات يوجد باعتبارين:ل اجلالثاين: حصو] ]٢٥٠[ص [/

ذ  أنْ   -   أ  متاميزة  جهات  اخلارج  يف  أوضاعتكون  ر مشا  وات 

 ا. ممنوع هنإليها حاصلة يف األعيان، وهو 

لبع  نْ أ   -  ب حماذاة  الذهن  العامل الكواكض  يفرض  خارج    ب 

يتو  املعنٰى ال  بل هو  وجود عامل آخر،  ف عٰىل  قَّ دون بعض، وهذا 

التحع  دَ جِ وُ سواء  حاصل   عٰىل  أ امل  ال  قيق  وهذا  التقدير،  عٰىل  و 

  -   عامل آخر  دَ جِ و وُ ل   -  اجلهاتأردتم بثبوت    . فإنْ يستلزم حمذوراً 

الث ماملعنٰى  فهو  غري لَّ س اين،  وإنْ م  لكم.  مفيد  ا    فهو  لوَّ ألأردتم   ،

 ممنوع.

 ون بجسم حميط.ام يكإنَّ  االمتياز م أنَّ سلِّ الثالث: ال نُ 

 ط.لك املحيط بسيذ أنَّ  مسلِّ لرابع: ال نُ ا

 شكل البسيط الكرة.  م أنَّ سلِّ امس: ال نُ اخل

البسيط   يقال:  واحال  إالَّ   ،ةدطبيعة  األشكال  من  تقتيض   فال 

  الكرة.األشكال إالَّ  حد منوا وال ،واحداً 

هللا  بل إٰىل ا  سناد الشكل إٰىل طبيعة اجلسم،إم  سلِّ نقول: ال نُ ا  نَّ أل

 تعاٰىل. 

،  ال ليس واحداً األشكعدا الكرة من  ما    نَّ أ م  لِّ سادس: ال نُ الس

إنَّ  واخلطوط  الزوايا  جزوحصول  كحصول  هو  األئام  يف   لق،بني 

عٰىل    نَّ إف األبلق  أحدمهئجز اشتامل  واأ   اني  ال  سود  أبيض  آلخر 

كثرة   عن    يقةحقيوجب  بذلك  اجلسم  خيرج  وال  اجلسم،  يف 

 هنا. وحدته، فكذا 

نُ الساب ال  أسلِّ ع:  ت  الطبيعة  نَّ م  أمراً إالَّ عل  فال   فإنَّ ،  اً متشاهب   

املتمِّ  من  آثارها  اختلفت  وقد  واحدة  الفلك  وخوارج  امت  طبيعة 

أنَّ غلظ، مالو]]  ٢٥١[[ص  /  ةوأفالك التداوير بالرقَّ   ركزامل ه ال ع 

 ف يف الطبيعة.ختالا قرس هناك وال

 ا إنْ هنَّ إيف احليوان، فرة  املصوِّ   ةالثامن: ينتقض ما ذكرتم بالقوَّ 

بسيكان أ ة لطت  وإنْ ن عىلٰ يكون احليوا   نْ زم  كانت    شكل الكرة، 

أنْ مركَّ  لزم  كرات،  بة  شكل  عٰىل  اامَّ ـول  يكون  ة  القوَّ   تضت ق  

 جاز هنا مثله. متباينة  لقاً وخ خمتلفة وراً رة ص املصوِّ 

 ع امتناع اخلالء، فقد سلف وقوعه.منن التاسع:

لِ  جي  مَ ـالعارش:  أنْ ال  األقٰىص يكو   وز  الفلك  من  ن  فيه   بام 

يكون يف ثخن    ن فلك آخر، وأنْ يف ثخ  نارص مركوزاً والعك  الاألف

   فيه من األفالك بام  لك األقٰىص ذلك الفلك ألف ألف كرة مثل الف

أنْ وج  ؟والكواكب ايك  از  الكبري مركوزون ذلك    عرش يف    اً لفلك 

أُ  وإنْ   ،خرٰى كرة  تعاٰىل  اهللا  شاء  ما  إٰىل  األجساك  وهكذا  م انت 

 ة. بأرسها متناهي

 من وجوه: ثاينال ض عىلٰ واالعرتا

نُ   ل:وَّ األ العلَّ سلِّ ال  عن  الكثري  صدور  امتناع  الواحدة،  م  ة 

 . وسيأيت

ك  يكن هنا  إذا مل  ،حدلواالكثري عن ا ٰى يمتنع صدور  مت  :الثاين

علَّ  جزء  أو  حل رشط  أو  كانوة  إذا  أو  آخر  أمر  لكن   ؟ظ  ع.  م 

العامل  باالتِّ  يصدفاق  تعاالثاين  الواجب  عن  بواسطة  ر   العاملٰىل 

]]  ٢٥٢/[[ص    الواحد ال يصدر  عقالء أنَّ ني الل. وال نزاع بوَّ األ

أكثر باالستقالل  واحد  عنه  اوأنَّ   ،من  عند  جيوز  ختالف ه 

 .ملعلوالتد اات تعدُّ باراالعت

إذا كان    ،الواحد عن أكثر من واحدر  نمنع صدوالثالث: متٰى  

قاعلَّ  أو  موجبة  ع  ؟اً خمتار  دراً ة  واالتِّ   نَّ إف  ،م  عىلٰ فاق  إقع   مكان 

 ر الواحد. ملختاد آثار اتعدُّ 

بوا الواحد  عن  الكثري  صدور  يف  امتناع  ال  أو  الرابع:  سطة 

 ئط.اوس

 ٰىل الثالث:واالعرتاض ع

ا   نَّ بأ الاختصاص  اجلولعامل  بأحد  للقادثاين  املختار، ر  انب 

وانب العامل،  مسامتة جوامتياز اجلوانب خارج العامل باإلضافة إىلٰ 

نُ وال أ سلِّ   بإنَّ ياز  متالا  نَّ م  يُ املحيام يكون  املختار  والفاعل  ح  رجِّ ط. 

 ان.ح بالوجدأحد األمرين ال ملرجِّ 
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 : عٰىل الرابع اضرتواالع

 . اطبيعي�  زاً م حيِّ جس لكلِّ  نَّ م أسلِّ ال نُ 

لكنسلَّ  أنْ جي  منا،  تكون   وز  الثاين  العامل  أرض  هيوٰىل    تكون 

أ   خمالفة العاملهليوٰىل  هذا  ال    ،رض  جرم  ذلك  رض  أ تطلب  فال 

عا وسط  اجلسميَّ   ملنا،العامل  يف  استوائها  مع  األفالك  يف  ة كام 

اهلي يف  حتَّ واختالفها  وٰى وٰىل  اختصا  كلِّ جب  ها من  واحد  ص 

 .عنيَّ ومقدار م بموضع معنيَّ 

وسط سلَّ  لكن  العامل   مساوٍ   عاملٍ   لِّ ك  منا،  لوسط  احلقيقة  يف 

  ص اختصاة واحد، وضيَّ ز، فمقتٰىض األراقي األحيااآلخر وكذا ب

جزء    دمهاأح الكاختصاص  مكان  من  من  جزئي  بمكان  عنرص 

العنرصيَّ كلّ  ذلك  تنجذب    ،ة  ال  افكام  من  مكان  إ  رضألقطعة  ٰىل 

 ر.إٰىل وسط العامل اآلخ مل عا ض كلِّ خرٰى كذا ال تنجذب أرأُ عة قط

أنَّ  اتَّ   واألصل  إذا  طبيعي  املتمكّ كليهام  حصول  أحدمهفق  يف  ا ن 

 مها.أحد طلب] ]٢٥٣/[[ص  وقف فيه وإالَّ 

م تساوي النارين يف الطبيعة عند استوائهام  سلِّ ال نُ   منا، لكنسلَّ 

احلرارة املركبوال  واليبوسة  يف  من  وعد  املحيط ز  من    ، القرب 

الوختتلف يف  فاملقوِّ   صوران  يقتيض  شاال  نَّ إمة،  ال  اللوازم  يف  رتاك 

 االشرتاك يف امللزومات.

 ٰىل اخلامس:االعرتاض عو

و  أنَّ  بارثَّ تك  إنْ األرضني  إالَّ ت  أهنَّ لعدد  ة مشرتكة يف األرضيَّ ا   

 لقةة املطيَّ رضألعوامل، فا لتلك ال  وأمكنتها مشرتكة يف كوهنا وسطاً 

 املنة تقتيض الوسط من الععيَّ رض املواأل  ،تقتيض الوسط من العامل

 . املعنيَّ 

ألجسام الكثرية  ا  يف أنَّ   كان ال نشكُّ   وإنْ (ه:  أجاب الشيخ بأنَّ 

هلا   بكثري  أمكنةبالعدد  جية  ولكن  أنْ العدد،  عٰىل    ب  كثرية  تكون 

 واحداً   اً مكانو  اً احدو  يئاً املتمكن ش  لو اجتمع كلُّ   الكلَّ   نحو جيعل

  نَّ إ، فيف طبيعته  له ا ال مانع  االجتامع ممَّ وهذا    ه.انَّما بيَّ   بالعدد، عىلٰ 

 . )اق والتباينقتيض االفرتالطبيعة الواحدة املتشاهبة ال ت

أنَّ زع  خالشي  :واالعرتاض ال  م  والكواكب    ةفلكيَّ األجسام 

اجلسميَّ ]]  ٢٥٤/[[ص    كانت  وإنْ  يف  والكوكبمشرتكة  ة يَّ ة 

فلوا  والضوء واملقدار،  منه  كلَّ   نَّ إ لون  خماواحد  لآلخرا   لف 

جوَّ  فإذا  فلِ ذلزتم  بنوعيته،  ُجت   مَ ك  أنْ وِّ ال  األرضون    زون  تكون 

يف   متاملوجودة  األرضيَّ العوامل  يف  إالَّ شاهبة  أنَّ ة،  م  تك ذل  عه  ون  ك 

نوعيَّ   منها  واحد  لكلِّ  لنوعيَّ حقيقة  خمالفة  األُ ة  األرض    ؟ خرٰى ة 

تلكوعىلٰ  هذا  األرضيَّ   جل ألضون  ألرا    مطلق  يف  ة  اشرتاكها 

  يقتها املخصوصة حقأرض ب  كلَّ   سط، ثّم إنَّ طلق الوتكون طالبة مل

؟ للوسط املعنيَّ   تكون طالبة  -  خرٰى التي هبا ختالف األرض األُ   -

 ة.كم برهانيَّ تحجَّ مل تكن  تمالً ه حملناق الذي وإذا كان 

، عه لطب  د اليابسربا اجلسم الل من األرض إالَّ عقَ ال يقال: ال يُ 

خصو  فإنْ  هناك  تصيَّ كان  مل  ذلك  وراء  اة  تلك  ة  خلصوصيَّ كن 

القد هلذا  فرض  ر  الزمة  أمكن  الزمة  تكن  مل  وإذا  املشرتك، 

وعند ذلصوصيَّ عن تلك اخل  األرضني عارية الفرض تكوة،  ن  ك 

متستكو  ضونراأل األرضون  النوعيَّ اوية  ن  كلُّ يف  وتطلب   ة 

 . خرٰى األُ رض ا تطلبه األواحدة منها م

  ة الفلكيَّ   تكون األجرام  مر كذلك لزم أنْ كان األ  إنْ   ول:قا نألنَّ 

متَّ كلُّ  النوها  فإنْ ا مشرتكة يف مطلق اجلسميَّ ألهنَّ   ع،حدة يف  كان   ة، 

، ةيَّ مسك اجلة الزمة لتل] تلك اخلصوصيَّ نة مل [تكصيَّ هناك خصو

الزوإ تكن  مل  أمذا  اجلسميَّ مة  تلك  فرض  عن    ةكن  عارية 

تكو وصيَّ خلصا الفرض  وعند ذلك  متساوية لكيَّ الف  من األجراة،  ة 

النوعيَّ  أنْ يف  فيجب  الفلك   دٍ واح  كلُّ يطلب    ة،  يطلبه  ما  منها 

 ز. خر من الوضع واحليِّ آلا

الفلكيَّ  األجسام  هذه  يقال:  مال  اختلفت  فلذلك    ،هاوادُّ ة 

 وأوضاعها.  ]]٢٥٥ص [/[ هاختلفت أمكنتا

ننَّ أل فا  هناجوِّ قول:   ٰى ها حتَّ ختتلف األرضون يف موادِّ   أنْ   زوا 

 . بسيطة عامل معنيَّ رض  أ   ون لكلِّ يك

أجزاء    يف أنَّ   اع ة، قلنا: ال نز املادَّ ألرضني يف عوا متاثل ا ادَّ   فإنِ 

امل متشاركة يف  عاملنا  التي يف  لِ ة، لكادَّ األرض  بأنَّ   مَ ـن  ة  مادَّ   قلتم 

ة األرض  ادَّ مل  تكون مساوية  نْ جيب أيف عامل آخر    جودةملواألرض  ا

 ؟ املوجودة يف هذا العامل

 ة.يذكرونه هنا ينتقض باألجرام الفلكيَّ  ما ملة فكلُّ وباجل

 عٰىل السادس:  االعرتاضو

أهنَّ   ة أيضاً ة مبنيَّ حلجَّ ا  تلك  بأنَّ  كانت ا لو كانت موجودة لعٰىل 

 فيه. د سبق البحثدة يف النوع، وق حمتَّ 

قال:   عوامل كثرية بأنْ   باتعٰىل إث  جَّ احت  بعض الناس  نَّ لم أ واع

رشكة مل يكن علمنا بوحدة العامل ال منع عن إنْ  )عامل( :مفهوم قولنا

كلُّ   موقوفاً   اكسبي�  بل  برهان،  تصوَّ وَّ تص من    عٰىل  العامل  كونه  ر  ر 

كذل  واحداً  وليس  بالرضورةبالرضورة،  مانع    ،ك  غري  من فهو 

ات  له جزئيَّ   تَض رِ إذا فُ تي  المور  س من األُ  ليعاملللكن ا الرشكة،  
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اجلزئيَّ  تلك  عكانت  إنَّ ات  سبيل  واحد ألنَّ بع  نيكو  احداً و  ٰىل    د 

وجود  ن  جود العامل فقد ثبت إمكاإمكان و   ثبتامَّ ـالعامل أزيل، بل ل

واألُ أزليَّ  األزليَّ ته،  تك]]  ٢٥٦/[[ص    ة مور  مل  يف لو  موجودة    ن 

حص استحال  ألهنَّ وقت  إذوهلا،  مكا  اا  املعدومة  نت    ل ستحيفمن 

ممكن   ة. فإذن لو كان العاملتوجد بعد عدمها بحيث تكون أزليَّ   نْ أ 

مل الكثرية  ، فالعوا ه ممكن الوجود فهو أزيلا، لكنَّكان أزلي� د لوالوج 

 ل. زموجودة يف األ

أنَّ واجلواب سالكيلِّ   :  مفهومه  يكون  ال  الذي  هو  اع المتن  بباً  

فيه،   منالرشكة  يلزم  امعليتعدم    وال  الرشكةل  ذنب  تناع  لك  فس 

الرشكة،   امتناع  عدم  يُ املفهوم  ال  املمتنع  أنْ عقَ إذ  امتناعيك  ل   هون 

ثّم ال يلزم من سلب  ر واحد. ة االمتناع أميشء، بل علَّ  بكلِّ لَّالً مع

ا هنا ذلك االمتناع بام عدا ذلك الواحد سلب االمتناع، فكذل تعلي

ي ذلك  ال  كون  من  غريلزم  ا لذل  موجب   املفهوم  أنْ الك    متناع 

 ة العامل حمال. بأزليَّ القول  . مع أنَّ متناع حاصالً ن االويك

 :مشكوك الفالسفة غري ما تقدَّ  لِّ  حيفالسابعة: املسألة 

كلُّ الفالسف  قالت أ حمدَ   ة:  علل  فله  املادَّ ربث  والصورة، ع:  ة، 

 م.دَ جلهات يقتيض القِ د من هذه اواح والغاية، والفاعل. وكلُّ 

إظبالن  اأمَّ  لونَّ فأل  الفاعل،ٰىل  ر  ختصيص    ه  لكان  العامل  أحدث 

باإلوق  منه  وبعت  قبله  ما  دون  تساحداث  مع  اوده  لنسب  ي 

لوقت الذي أحدثه فيه  اثه يف ا حدإ  ح. وألنَّ من غري مرجِّ   ترجيحاً 

 .ياز ذاتاً ل فيه االمتعقَ النفي املحض ال يُ  ح، ألنَّ ون ملرجِّ يكال 

بالنظر  وأمَّ ]]  ٢٥٧[[ص  /  فألنَّ ة دَّ ملا ا إٰىل  ا  فهو حمدَ   لَّ ك  ،  ث 

سل. تسل   انت حادثةك  فيها إمكانه السابق عليه، فإنْ   ة حيلُّ مسبوق بامدَّ 

  اجلسم، فهو قديم.موعهام  كانت قديمة افتقرت إٰىل صورة وجم   وإنْ 

فألنَّ ب  اوأمَّ  الصورة،  إٰىل  و  النظر  العدم،  يقبل  ال    إالَّ الزمان 

 ل.تسلسو ،ن زما وجوده إىلٰ قر سبق عدمه عىلٰ الفت

له من   فال بدَّ  ل لو كان خمتاراً الفاع ٰىل الغاية، فألنَّ نظر إا بالمَّ وأ 

مل    نْ ، وإقصاً بذلك اإلجياد فكان نا  فكان مستكمالً   ، ادجيإلغاية يف ا

 م األثر.دَ مه ِق دَ فيلزم من قِ  ،باً جَ كان مو يكن خمتاراً 

األوَّ  عن  ذكواجلواب  ما  اختصاص  ل:  من  الكوكب  رناه 

ابامل ا  عنيَّ ملوضع  كلفلمن  مع  بك  أحد سيطاً ونه  واختصاص   ،

 .ةم بالثخن واآلخر بالرقَّ ي املتمِّ جانب

لك  اثه يف ذ تصاص مستند إٰىل إرادة اهللا تعاٰىل بإحدالخا  وأيضاً 

 ح. جب، فيستغني عن املرجِّ واق وذلك التعلُّ  ،الوقت

عن    يستدعي امتيازه  وقت معنيَّ ال يقال: ختصيص اإلحداث ب 

 ذلك احلادث. ة قبلت موجود وقا األكون  فت ،وقاتسائر األ

  وقت ل مل يكن ل  ول: كام جيوز امتياز وقت عن وقت بأنْ ا نق ألنَّ 

فلِ  آخر،  العدم ع  مَ وقت  امتياز  من غري وجود   ن الوجودال جيوز 

 الوقت؟ 

 ما ، عىلٰ اوجودي�   اإلمكان ليس وصفاً   اب عن الثاين: أنَّ وواجل

 رٰى.خة أُ اهنا بامدَّ مكإوم يق نْ م ألزفي ،ة ممكنةاملادَّ  وألنَّ  .مرَّ 

 فال  ثكان احلادا إمة قديمة فإمكاهنا قائم هبا، أمَّ دَّ ال يقال: املا

 م.باملعدو يمكن قيامه به، الستحالة قيام املوجود

ة هبا لكان وجود  لو قام إمكان املادَّ  ل:نقو األنَّ ]] ٢٥٨[[ص /

إمكا  اً ة رشطاملادَّ  ،  لِّ احلا  جودوط يف  رش   املحلِّ   وجود  هنا، ألنَّ يف 

كان املادَّ إمكا  فلو  قائامً ن  مرشوطاً   ة  إمكاهنا  لكان  بوجودها،    هبا 

عرلكن   ميض وجودها  مفارق  ،فارق  املفارق  عٰىل    ، واملوقوف 

 ارق، هذا خلف. مكان مففاإل

ع لنَّ أ الثالث:  ن  واجلواب  قلتمامَّ ـ كم   ) فعدمه حمدَ   كلُّ :  ث 

ة، ابقيَّ السب  اً فموصو  مبكون العد  ، فقد اعرتفتم )هعٰىل وجود  سابق

الستحالة قيام املوجود    ،ون موجوداً يك ال جيوز أنْ لعدم  ووصف ا

أنَّ   باملعدوم، دليلكم   ة، فيبطلة ليست صفة وجوديَّ سابقيَّ ال  فثبت 

 .ةيَّ بالكلّ 

 ه تعاٰىل فاعل خمتار. أنَّ بنيِّ سنُ انَّ أ واجلواب عن الرابع: 

يف  مل العث اإحدا بأنَّ  - لتشكيك األوَّ ال(قني: قال أفضل املحقِّ 

يقو وقت  دون  تقت  من   رجيحتيض  اآلخر  عٰىل  املتساويني  أحد 

مرجِّ  بغري  واجلواب  كاخأنَّ ح.  من   صاصته  بموضع  الكوكب 

  م بجانب دون جانب ملتمِّ اص ثخن االفلك دون موضع، واختص

اك  ح هنملرجِّ يقال: ا  مور املوجودة يمكن أنْ األُ   فغري مفيد، ألنَّ   -

 لك. مكن ذة فال يالعدميَّ مور ألُ ايف ا معلوم، أمَّ بموجود وليس 

احلقيقي اجلواب  يف  تت  بأنَّ   -  وقوله  تعاٰىل  اهللا  بأحعلَّ إرادة   دق 

دة عن  دعوٰى جمرَّ  - ح مرجِّ من غري احتياج إىلٰ  واجباً  قاً وقتني تعلُّ ال

 ة.جَّ احل

عليه يستدعي    بأنَّ   -  واالعرتاض  بالرتجيح  وجود  القول 

 صحيح.  - اتاألوق 

يقتيض  هناكاز  ياالمت  نَّ أ  -  واب واجل ال  للوقت  كي  أنْ   كام  ون 

ام  يكونه هل  نْ وقت، كذلك ال يقتيض يف امتياز العدم عن الوجود أ

الوقتني ال    أنَّ ]]  ٢٥٩ /[[ص  ليس بجواب عنه، وقد مرَّ   -  وقت
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إىلٰ  وقت  و  حيتاجان  إٰىل  حمتاجان  والوجود  فالعدم  آخر،  قت 

 غريمها. 

الصو أنْ اجلواب  األي  حيح  ا وقاقال:  ها في  بطلَ يُ لتي  ت 

 يف الوهم، وأحكام الوهم يف   متايز بينها إالَّ الة، ومعدوم  لرتجيحا

ذلك   مقبولأمثال  إةغري  أوَّ نَّ ،  مع  الزمان  وجود  يبتدئ  وجود  ام  ل 

ابتداء ساالعامل،   يمكن وقوع  ابتداء وجود    ئرومل  قبل  املوجودات 

 .الزمان أصالً 

اوأمَّ  الثا  إىلٰ حيت  ثدَ حم  كلَّ   نَّ بأ   -   اينلتشكيك  ماج  تسبقه  ادَّ   ة 

. ة تسبقهاحدثت احتاجت إٰىل مادَّ  ة إنْ إلمكانه، واملادَّ  حمال�  وتكون

ة فيلزم  ة ممكناملادَّ   اإلمكان غري وجودي. وأيضاً   بأنَّ   عنه  فاجلواب 

إمكاهنا  أنْ  أُ امدَّ ب  يقوم  ألنَّ   -  خرٰى ة  بوارد،  الذي   ليس  اإلمكان 

املاهيَّ حملّ  غري  ه  حمالذاإلمكان  ة  مناألوَّ   نَّ إ ف  ة،املادَّ ه  لّ ي  مر  أ   هامل 

يُ  املاهيَّ عقَ عقيل  انتساب  عند  والثاينل  وجودها،  إٰىل  عن   ة    عبارة 

واال قبل  يكون  يشء  وجود  استعداد  وهو  ذلك  ستعداد  جود 

حملٍّ  إٰىل  وحيتاج  جنس  ألنَّ ،  اليشء  من  موجود  عرض  عندهم  ه 

 الكيف.

الصح أنَّ واجلواب  فيتصوَّ يُ   ال  ةيَّ اإلبداعمور  ألُ ا  يح:  ا  هر 

يتقدَّ ستعدا وجاد  إنَّ   دها.وم  يُ وإمكاهنا  وهو  عقَ ام  وجودها  عند  ل 

 ل وجودها.قب دتي ال توجتها الصفة ملاهيَّ 

الثالث عىلٰ سبق    بأنَّ   -  والتشكيك  يقتيض  العدم  الوجود   

 االسابق ليس ثبوتي�   قبل ذلك احلادث. واجلواب بأنَّ   دثوجود حا

بل  -  أيضاً  ألهنَّ يس  يلزم  الس  ذلك  بأنَّ يعرتفون  م  مفيد،  ذهني  بق 

إالَّ هُّ من تو السابق،  العدم  أنَّ م  يقع   زمان عندهم  ه يوجب وجود 

 ل ذلك. بطِ بق والوجود املسبوق، وهو مل يُ لساايه العدم ف

تار يكون لغاية يستكمل هبا خفعل امل  بأنَّ   -   ك الرابعوالتشكي

تعاٰىل  اهللا  الفاعل، وذلك يف حقِّ  جيب   -  لحما   به إالَّ عن  فلم   قوله: 

 خمتار.  لفاعلا  أنَّ بنيِّ ا سنُإنَّ 

[بعض]]  ٢٦٠[[ص  / رأي  عٰىل  الصحيح  ]  واجلواب 

أنَّ املتكلِّ  الفاعل. وعا   مني:  الفعل ال  هناك استكامل  رأي  لغاية  ٰىل 

الغاية هناك نفس    اك. وعند الفالسفة أنَّ هنه ال غاية  ال بعضهم أنَّ 

 .)كاملال قه فواته، وألنَّ ذل ام يفعلإنَّ  ه تعاىلٰ نَّ الفاعل، أل

باإلحداث  نَّ إف،  وفيه نظر الوقتني  أحد  بني ختصيص  ه ال فرق 

ة   ورقَّ م وبني ختصيص ثخن معنيَّ عدواآلخر امل الثابت دون الوقت 

غري  نةمعيَّ  والرقَّ دون  الثخن  من  امها  واجلوانب ملة  عدومني. 

وإنْ  مقا  املساوية  لكن  موجودة  الثخن  كانت  متفالرقَّ ودير  ة.  اوتة 

كاملاملعيف    يثبت  والرتجيح الذي   نَّ إفدات،  وجودومات  املعدوم 

 العدم من ح يف جء علله أربعدم مجيع أسبابه ورشائطه وأجزا  مَ دِ عُ 

عُ  رشائطه  مَ دِ الذي  بعض  أنْ البعيدة  بعدم  جاز  وإذا  فيه    ،  يقع 

وكون لرتا فالوجود  معلوم.  غري  سبب  إٰىل  استناده  جاز    جيح 

ج حيتاهان، وال الربعن   غنيٌّ املرادين،  دأح وجبة لرتجيحاإلرادة م

 صة. ا لذاهتا خمصَّ ة يف ذلك، ألهنَّ  حجَّ إىلٰ 

يف العدم مل يكن ترجيح بعض له  ودخ  يصحُّ   والرتجيح إذا كان

 ا.عي وجودهاألوقات يستد

اإلمكان   بني  فرق  أهنَّ الوال  يف  واالستعدادي  ذهنيان، ذايت  ام 

ارة  عب  دستعدااال  وألنَّ   .لسلتس  موجوداً   ادي لو كاناالستعد  ألنَّ 

ترجُّ  أوالوج   حعن  للشدَّ   ود  قابل  وهو  وأحد العدم،  والضعف  ة 

يبلغ حدَّ   دادعكان االستطرفيه الوجوب، فإذا   الوجوب    الذي ال 

فالدَّ للام  مقتضياً  حدَّ ة  كذلك،    بالغ  هذا  ملبتدَ واالوجوب  هلا  عات 

وإالَّ  وُ اإلمكان،  ملا  وادَ جِ   الت.  شكَّ ذإلمكان  ال  ثبوته    يف  ايت 

 )ل عند وجودهاعقَ ام يُ إنَّ (  قوله:قه، فيف سب   شكَّ وال  ،عاتدَ للمبت

يقال: أمكن فوُ مشكل، ألنَّ  أنْ   دَ جِ : وُ قالي، وال  دَ جِ ه    فأمكن عٰىل 

مت اإلمكان  بنيَّ   راً أخِّ يكون  وقد  الوجود،  أوَّ عن  ال    أنَّ   الً   السبق 

 ر.آخ ان زمان  لكان للزميستدعي الزمان، وإالَّ 

 *   *  * 

 :)هـ٧٥٤بيديل (ت العين دِّ ال دعمي /هوتاق الالَّ إرش

املصن٤٩ِّ[[ص   قال  والعرض: ]]  اجلوهر  يف  (القول  ف: 

وزاملتحيِّ   اجلوهر احلالُّ ،  املتحيِّ   العرض  واسطة  يف  وال    . بينهامز، 

 ).ية جواهر فصاعداً نب من ثامواجلسم ما يرتكَّ 

الشارح   ظلُّ (قال  أ)هدام  (اعلم  الح  اصطيف    اجلوهر  نَّ : 

عباكلِّ املت عنمني  يق  زتحيِّ امل  رة  ال  الالذي  بوجهٍ بل  إٰىل    ...)قسمة 

 آخره. 

شكَّ  ال  املتكلِّ   أقول:  إطالق  لفظ  يف  اجلزء  جلوامني  عٰىل  هر 

ز حيِّ متجلوهر الفرد، وهو عندهم  ٰى باسمَّ ٰى، وهو املالذي ال يتجزَّ 

الشارح القسمة بوجه، كام ذكره  يقبل  اجلقطلِ ويُ   .ال  لفظ    وهر ون 

جنسه الشام  -  عٰىل  لهأعني  واخلطِّ   سملجول  -  ل   .والسطح 

الثاين،    ف هاهنا عٰىل املعنىٰ محل لفظ اجلوهر يف كالم املصنِّ  يينبغو

  ولئالَّ   . جسام فيهن ذكر األل مل حيسو كان املراد هو املعنٰى األوَّ ذ لإ

تعريفاً ت  يكون للجوهر  منه  عريفه  أعّم  هو  بام  حيسن   هوألنَّ   .له  ال 
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إنَّ   ،مهقسي  جزئيا الوجه مع  ليشء عٰىل هذر اذك ره  سن ذكام حيبل 

قسيمه أَال مع  أنَّ ،  ترٰى  أنْ   حيسن  ال  يف    ه  القول  األجسام  يقال: 

والنباتيَّ بسيلا أنْ مثالً   ةطة  وحيسن  يف  ،  األجسايقال:  البسيطة   م 

األوَّ نَّ ألو  ؟بةواملركَّ  املعنٰى  املراد  كان  لو  قوله  صدق  ملا  (وال  ه:  ل 

  وهو باقي   ،]ذٍ حينئ) [ةلواسط]] ا٥٠[[ص  /  بينهام لثبوت  طةواس

 والسطح واجلسم. م جنس اجلوهر كاخلطِّ أقسا

ز  قوله: (بينهام) راجع إٰىل املتحيِّ يف    ل: الضمرييقا   أنْ إالَّ   مَّ هُ اللَّ 

 ر والعرض، وقول الشارح: (واحلدُّ وهاجل  ز ال إىلٰ املتحيِّ   يف  الِّ واحل

ذكره   نااملصنِّالذي  واالنقص  ف  باجلسم  ح)  والسط  خلطِّ تقاضه 

أنَّ عىلٰ   يٌّ نمب ا    األوَّ ملصنِّمراد  املعنٰى  باجلوهر  اجلزء  ف  أعني  ل، 

امل  ،ٰى الذي ال يتجزَّ  أقسام  حيِّ تفيكون  أعّم منه لصدقه عٰىل باقي  ز 

  ، ألنَّ فيكون فاسداً   ،فهو منقوض يف طرده حينئذٍ اجلوهر،  جنس  

 م.لعمو اف يفللمعرَّ  ف جيب مساواتهاملعرِّ 

أنَّ  احلدِّ ن  واعلم  عىلٰ   عدم  عن  ة رعبا  قصان    مجيع   اشتامله 

  اً ردنه مطَّ مع كو  ق نقصان احلدِّ قد يتحقَّ   مات املحدود، وحينئذٍ مقوِّ 

ز التعريف به  وِّ ند من ُجي ه ع ، كام يف التعريف بالفصل وحدِّ نعكسًا م

به  احلدِّ و  [أو  فانتقاض  البعيد]،  مل  باجلنس    ، ه صانلنق   زوم يف طرده 

م   لعدم  ما  عىلٰ   لو كان مشتمالً إذ    ود، د ح امل  به  ا خيتصُّ اشتامله عٰىل   

مل يكن صادقاً   خيتصُّ  املحدود    يف   منقوضاً   عٰىل غريه، فال يكون  به 

فُ ط وقد  خلف   َض رِ رده  هذا  اس   .كذلك،  دام  (شارح  ال  تدلَّ فلهذا 

نق  ) هظلُّ  احلدِّ صاعٰىل  هذا  طرده   ن    انتقاضه يف ا]  و[أمَّ   . بانتقاضه يف 

  عىلٰ   ال يدلُّ ف -  دِّ احل   وناملحدود بد   و عبارة عن وجودوه -  هعكس 

 ] أخّص من املحدود. ، بل عٰىل فساده، لكونه [حينئذٍ ن احلدِّ نقصا

ظاد(وقوله   للمصنِّ  )هلُّ م  االعتذار  يقال: ميف  (أو  قصوده ف: 

فكمت العرض،  عن  اجلوهر  ذكره  انييز  ال  كافياً   ما  إذا  نظر،  فيه   (

عض  ن بعة  هيَّ ز للامملميِّ التعريف ا  إنَّ ، فاقصاً ن  هذلك من كون  يمنع

خاصَّ م عداها  هو  ا  أنْ إالَّ   مَّ هُ اللَّ   .الناقصة  اعتذاره      يكون 

الللمصنِّ ذكر  يف  النف  به،  ٥١/[[ص    قصاتعريف  واالكتفاء   [[

 .صواباً  فيكون حينئذٍ  ،ناقصاً   كونه ال دفع

أنَّ اعو باملتحيِّ   حدَّ   لم  قز  اجلوهر  عٰىل  املعتزلة أوائول  فاسد    ل 

يُ  وصفالذو  تونثبِ الذين  األات  يفجناات  لكونه  س  غري   العدم، 

حينئذٍ  ألنَّ منعكس  باملتحيِّ   ،  إمَّ املراد  أنْ ز  ا  ا  هو  ملوصوف  يكون 

احليِّ يِّ تحملبا يف  احلاصل  أو  از  كال  وعٰىل  غري    لتقديرينز،  فهو 

 منعكس. 

أ أمَّ  عباالتحيُّ   فألنَّ   الً وَّ ا  عندهم  الصفةز  عن  ة ختصَّ امل  رة 

 ةوهريَّ لة بصفة اجلمعلَّ   وهي  ،زيِّ احلإٰىل  اج  التي ألجلها حيتباجلوهر  

اجلوهر،   عليه  يصدق  العدم  حال  يف  واجلوهر  الوجود،  برشط 

 ز باملعنٰى املذكور.يِّ تحملذب عليه اويك

لة باملعنٰى،  معلَّ   فةز صصول اجلوهر يف احليِّ ح  فألنَّ ا الثاين،  وأمَّ 

إالَّ ال    وهي  تتحقَّ   الوجود،  حال  تكون  مع  فال  العدم  يف  ق قُّ حتق 

 .ر فيهاجلوه

أ  موناملتكلِّ   ختلفوا يرتكَّ يف  عدد  من  قّل  اجلسم  منه  ب 

ا أبو  فقال  األفراد،  األشاجلواهر  أقلُّ ريُّ عحلسن  جوهران، ألنَّ :    ه 

ه ثامنية، : أقلُّ لةوقال بعض املعتز  .مطلقًا املنقسم  اجلسم عبارة عن  

ه إٰىل مثل  طٌّ خ  فإذا انضمَّ   جوهران،   ف منه اخلطُّ لَّ عدد يتأ   لَّ أق   ألنَّ 

مثله ،  حاً ام عرض صار سطر هلصا  ثبحي انطبق سطح عٰىل  وإذا 

جسامً  حينئذٍ   ،صار  عندهم  قاً يعم  عريضاً   طويالً   لكونه  واجلسم   ،

من ستَّ وقال آخرو  .عبارة عن ذلك إلمكان حصول سطح  ن:  ة، 

م، ثله حصل جس ما السطح عىلٰ هذ  الثة جواهر، فإذا أطبقث  من

ل من ثالثة حلاصح اط السيوضع عىلٰ   أنْ برون: من أربعة  وقال آخ

وعند األوائل من احلكامء:   .عٰىل شكل خمروط  وهر رابعاهر ججو

 الشرتاك عٰىل معنيني:با لاجلسم يقا أنَّ 

الطبيعي اجلو  ،أحدمها:  الثالوهو  لألبعاد  القابل    ثة هر 

 ائم.املتقاطعة عٰىل زوايا قو 

التعليمي، م  سها، وهو اجلسألبعاد أنفوالثاين: ا  ]]٥٢[[ص  /

بقا  ضهو عرو الطبيعيئم  يُ تكلِّ وامل  .اجلسم  تون األبعاد ثبِ مون ال 

 .دهمنس اجلسم عزائدة عٰىل اجلسم، بل هي نف

يف   ال  املوجود  باجلوهر  احلكامء  وومراد  يعنون  موضوع، 

ملا حيلُّ ّل املقوِّ حباملوضوع هاهنا امل م عبارة ندهه، والعرض عفي  م 

وهر   اجلة يفناملمكاملوجودات    اروانحص  .موضوع  املوجود يفعن  

 .ذا التفسري رضوريٌّ ٰىل هوالعرض ع

املتكلِّ أمَّ  فلامَّ ا  فرسَّ مون  اجل  باملتوا  باحلالِّ يِّ حوهر  والعرض   ز 

دل إٰىل  احتاجوا  [يدلُّ فيه،  املوجودات  يل  حرص  عٰىل  يف  امل]  مكنة 

جود ممكن  من و يمنعة العقل ما دهيإذ ليس يف باجلوهر والعرض، 

ححيِّ متغري   وال  وربَّ تحيِّ امل  يف  اّل ز  بأنَّ استدلُّ ام  ز،  ذلك  عٰىل  لو  وا  ه 

لكان مش الصفة  أخّص تع  هللا  اركاً ثبت وجود موجود هبذه  اٰىل يف 

التجرُّ  وهي  يصفاته  وذلك  املشد،  الذاتوجب  يف  ه وإنَّ   ،اركة 

 ل.د هذا الدليوال خيفٰى عليك فسا  .الحم
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الشارح   ظلُّ (وقول  امل  ) هدام  ذكر  اجلسم:   ذاهببعد  يف 

النزاع يف كون اجلسم عبارة عن    يد أنَّ ) يرلك لفظيٌّ يف ذاع  ز(والن

القابل لألبعاد الثالثة،   عن  و، أ شعريِّ كمذهب األ  املنقسم مطلقاً 

العريض العميق    يلا ذكره احلكامء، أو الطود عٰىل مأو نفس األبعا

م املتعٰىل  ذكره  إنَّ كلِّ ا  هومون  أ  ام  يف  اجل  نَّ نزاع  هو    سملفظ  هل 

وهو  عنٰى امل  هلذا  موضوع لذلك،  وال    ،باللفظ  خمتصٌّ   نزاع  أو 

أنَّ  يرتكَّ   يدخل يف ذلك  هل  من اجلسم  أ   ب  أربعة، ستَّ   وثامنية  أو  ة 

 ظاهر.و ة، وهل يف املعنٰى خاصَّ اللفظ، بالنزاع هنا ليس يف  ألنَّ 

 :]ىٰ ذي ال يتجزَّ ال ة: يف اجلزء[املسألة الثاني

امل (وصنِّقال  بدَّ ف:  كلِّ   ال  منج  يف  اجلوهرنتهااال  سم  إٰىل   ،ء 

النظَّ وأن له  ،امكره  الزمة  فوق  ٥٣/[[ص    ،والنقطة  والكرة   [[

منقسمبج  ه سطح تالقيال مضلَّ وإالَّ   ،زء غري  الشكل  وقد   اً ع لكان 

 ).اً كري رضناهف

للقسم  كلُّ أقول:   قابل  فهو  إمَّ جسم  الة،  الفرضيَّ يَّ فكّ ا  أو  ة ة 

 ذهبف ؟قسام أم ال االنبل قال ي ي إٰىل حدٍّ ينته رة، لكن هلبالرضو

ه هائتمن ان  دَّ وقالوا: ال ب  ،لمون وحمّمد الشهرستاين إٰىل األوَّ املتكلِّ 

حدٍّ  إٰىل  والتجزئة  القسمة  يقبل  يف  االعتبارين القسمة    ال  بأحد 

وكلُّ يناملذكور هو  ،  منهام  الذي  واحد  وهو يتجزَّ   ال  اجلزء  ٰى، 

 لفرد. اجلوهر اٰى باملسمَّ 

النظَّ و الثاين إىلٰ   امءكواحل  امذهب  يف  عدم    وهو  ،  انتهائها 

 . ال يقبلها القسمة إٰىل حدٍّ 

إنَّ  اختلفولوَّ األ  ثّم  املتكلِّ ف  ،اني  إنَّ قال  األقسام   مون:  تلك 

امّس  ل القسمة متاميزة يقبسمة كانت موجودة بالفعل صلة بالقاحلا

 . اً بعضبعضها 

 بل  ،لقسمةوجودة قبل امل تكن ما  إهنَّ شهرستاين:  وقال حمّمد ال

واآلخرين اختلفوا    .قسام حدثت بالقسمةواأل  اجلسم واحداً   كان

النظَّ أيضاً  فذهب  أنَّ ام  ،  فإنَّ   كلَّ   إٰىل  األقسام  من  خيرج  كان ما  ه 

القسمةبالفعل    حاصالً  قبل  اجلسم  أنَّ   هبوذ  .يف  إٰىل  ه  احلكامء 

بال وقبلها كان اجلسقسمحادث  واحداً ة،  يق  .م  النظَّ ومل  ومن    امل 

ف من األجزاء التي ال  م مؤلَّ اجلس  املسألة: إنَّ هذه  يف    قالتهقال بم

رصحياً تتجزَّ  ألهنَّ ٰى  يُ ،  بنفرصِّ م  يتجزَّ اجل  يحون  ال  الذي  ٰى، زء 

يُ  املثبِ فكيف  لثبوتهم  بركَّ تون  امللزوم  وجود   رةرضو  ،نه  استلزام 

وجاملركَّ  به  .أجزائهود  ب  ألزموا  أهنَّ ووج،  إلزاماً   نعم  ذلك   مه 

النقسامات التي ال تتناهٰى، من ا يمكن يف اجلسمام كلَّ  أنَّ  ذهبوا إىلٰ 

ورصَّ  بالفعل،  فيه  حاصل  ال  جلساباشتامل    حوافهو  ما  عٰىل  م 

يف   صالً ما ال يكون حا كلَّ  أنَّ من ذلك  يتناهٰى من األجزاء، ويلزم

من أنْ فه  االنقسامات  اجلسم  يمكن  ال  فيه  و  وهم  حيصل   ،

كثرة  فومعرت بوجود  ون  اجلسم،  إلكثا  أنَّ يف  يتألَّ نَّ رة  من   ف ام 

وأنَّ ا منآلحاد،  الواحد  ال  ٥٤/[[ص    ه  واحد  هو  حيث   [[

 متان: وع هذا الكالم مقدَّ جمم  ، فحصل منينقسم

 مة.قسعٰىل أشياء غري من شتملاجلسم ي إحدامها: أنَّ 

ه  نَّ إ، فمنقسامً   كونيشتمل عليه اجلسم وال يما    كلَّ   أنَّ   والثانية:

 .قبل القسمةال ي

ااوهات تنتجانملقدَّ ن  اجلمتان  تقبل :  ال  أشياء  عٰىل  يشتمل    سم 

باجلز القول  هو  وهذا  الالقسمة،  الذي  قال  زَّ يتج  ء  وهلذا  ٰى، 

عيلٍّ  أبو  الق  الشيخ  ترعقيب  يف  ال    كيبول  أجزاء  من  اجلسم 

(وجزَّ تت منٰى:  الناس  لكن  يك  من  التأليف،  هبذا  يقول   مناد 

 به.ون لن يقوجعلهم يكادوف ،غري متناهية)ء أجزا

طوَّ وإنَّ  اللام  ألنَّ نا  هاهنا،  ظلُّ (الشارح    كالم  يف    )هدام  ذكر 

أنَّ  يذهنظَّ ال  رشحه  أنَّ إىلٰ   بام  مركَّ     ال   باجلسم  أجزاء  من 

ثمّ ٰى تتجزَّ  أنَّ   ،  نفي كامام وافق احلالنظَّ   بعده بال فصل ذكر  ء عٰىل 

الفرد  الذاجل  أعني  -  اجلوهر  يتجزَّ زء  ال  هذين   ،-ٰى  ي  ويف 

بوجومع    -  نيلكالما اجلاالعرتاف  وإنْ د  رضوري�   سم   -  اكان 

إالَّ  ظاهرة،  المناقضة  التأويل  مع  ذكرناه  أنَّ وه  ،ذي  القول   و 

 يح.الرص بهمذه ح هو به، والثاينرصِّ ومل يُ  لزم به إلزاماً ل أُ األوَّ 

 بوجهني: بوت اجلزءثعٰىل  )تعاىلٰ  رمحه اهللا( فاملصنِّ واستدلَّ 

أنَّ أحدمها اهنَّ ، ألودةجطة موالنق  :  هناية   وألنَّ   .املوجود  خلطِّ ا 

منإنَّ   اخلطَّ  غري  وهي  هبا،  غريه  يالقي  اتِّ ام  لو  وألهنَّ   .اقاً فقسمة  ا 

طرفاً  تكن  مل  منقسمة  [يكونوهنايةً   كانت  جزئيها  أحد  بل  و ه]  ، 

وال اخلطِّ نهاالطرف  يف  داخل  واآلخر  مية،  ويلزم  وجودها ،  ن 

ألهنَّ و اجلزء،  إنْ جود  اث  اً جوهر  كانت  ا  وإنْ بت  انت ك  ملطلوب، 

حملٍّ   رضاً ع إٰىل  مل  افتقرت  لو  إذ  اجلوهر،  ي٥٥/[[ص    هو  كن  ]] 

اج إٰىل لعرض حمت، وذلك اإليه كان عرضاً   أو منتهياً   هراً جو  املحلُّ 

  ، اهىٰ وهكذا إٰىل ما ال يتن  ،آخر   حملٍّ إىلٰ   افتقر  ضاً عركان    ، فإنْ حملٍّ 

حما االنتهاوهو  فوجب  حملٍّ ل،  إٰىل  غري   ب وجي  .وهرجهو    ء  كونه 

منقسامً منقسم كان  لو  إذ  إنْ   ،  انقسامها  جمموعه    تحلَّ   لزم  يف 

 و[هو] حمال.  ،] بعض منه منقسميف[رضورة أو بال

إذا خرج    لذيستدير اامل  ة وهي اجلسمة احلقيقيَّ الكر  نَّ الثاين: أ 
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خطوط حميطه  إٰىل  مركزه  كانت  مست  من  متساوية،  قيمة  فإذا  كّلها 

ب  يقيٍّ ح حقسط  ت عىلٰ عَ ِض وُ  انقسم  جزء غالقته  إذ لو  منقسم،  ري 

ا إذا أخرجنا  ألنَّ   ذلكوة، قيقيَّ عة ال كرة حتكون الكرة مضلَّ   لزم أنْ 

  عىلٰ اثنان : ثةثال من حميطها خطوطاً  املالقاةمن مركزها إٰىل موضع 

لواقع عٰىل  ا  ني اخلطَّ أع  -  دطرفيه وواحد عٰىل وسطه، كان العمو

من  -  طالوس منواح  كلِّ   أقرص  اللاخلطَّ   د  عني  الطرفني،  ذين  ٰىل 

حادَّ ألنَّ  زاوية  يوتر  إنَّ   وكلٌّ   ،ةه  زااممنهام  يوتر  وهذه   ،قائمةية  و 

 ...صورته

تك  ]] ٥٦[[ص  /  الكرة فال  الختالف  حقيقيَّ   ون   وطاخلط ة، 

  ا خلف.ة، هذ يقيَّ ضناها حق ا فرمن مركزها إٰىل حميطها مع أنَّ   رجة اخلا 

 ،خرٰى أُ عقيب  القته بنقطة    ذكورامل  السطحت عٰىل  َج رِ حفإذا دُ 

 طلوب. وهو امل ،ٰى ويلزم من ذلك ثبوت اجلزء الذي ال يتجزَّ 

(هقول وامل:  الفرد،  للجوهر  أي  له)  الزمة  بالوالنقطة  الزم  راد 

ووجه اللزوم    .جوده وجود ملزومهن وزم ميلذي  الهنا املساوي  

ب أنَّ   .اهنَّيَّ قد  ( ويمكن  (ق   )اهلاء  عائدة  يف   :بمعنٰى   ،املنظَّ ا إٰىل  وله) 

 القول باجلزء.  ه لهيلزم

الشارح   (  )هدام ظلُّ (وقول  الثاين:  الوجه  اكإذا حترَّ يف  لكرة ت 

محتَّ  كانت  بأجزائها  السطح  القت  إىلٰ ٰى  أُ نتقلة  فتكو  ن خرٰى، 

امة  بمركَّ  ألنَّ   ،لنقطن  نظر،  فيه  املطلوب)  نُ   اوهو  لزوم  م  سلِّ ال 

 وهي ب من النقطكَّ ترت يفكير، و ذلك التقدها من النقط عىلٰ بتركُّ 

الفرد، يعني بالنقطة اجلوهر     أنْ إالَّ   مَّ هُ اللَّ   ؟جسم والنقط أعراض

قاهتا  قدير مالد عٰىل تبها من اجلواهر األفرالزوم تركُّ   نمنع   نئذٍ يوح

إ][به يلزم من حدوث اجلواهر األفراد  ال  ذ،  الكرة    بسبب حركة 

كعىلٰ  السطح  مركَّ   الكرة  جلوبون  منها،  كو ة    جسامً كرة  ال  ناز 

كام    -  سه مع قبوله القسمة إٰىل أجزاء ال تقبل االنقساميف نف  واحداً 

طة  املفهوم من كالمه كون النق  وأيضاً   .-  ينستارمذهب الشههو  

يقال:  ال  نَّ ن الكرة، أل سطح ال ممن ال طة  ا تنتقل من نقهنَّ إكرة ال 

أُ  من  إٰىل  القخرٰى  الالنقطة  أو  هبا،  هيائمة    ] ]٥٧ص  /[[  تي 

 من النقط.  باً قول: فيكون السطح مركَّ ي أنْ  ا، فكان ينبغيزاؤهأج

كامء القائلون بنفي اجلوهر  احل  وا) أيتجُّ : (اح)هدام ظلُّ (قوله  

بني جوهرين،   وهراً ج   يوضع  نْ أ  ألمكن  اً ممكن  ه لو كانبأنَّ   ،الفرد

  . أو بغريه  ،] اآلخربه   ّس عني [ما يامأحدمها ب  يامّس   ا أنْ مَّ إ  وحينئذٍ 

ااك  فإنْ  التداخألوَّ ن  لزم  ول  مع   نْ إل،  االنقسام  لزم  الثاين  كان 

 فرض عدمه، ومها حماالن. 

ملنع ة بيشء ضعيف، وهو اة القويَّ ن عن احلجَّ موذر املتكلِّ واعت

ملا به ماّس  مغايرة ما به ماّس أحدمهار ٰىل تقديم عزوم االنقسالمن 

إذا أمَّ   هر،وس اجلة بنفامسَّ ك إن لو كانت املام يلزم ذلوإنَّ   ،اآلخر ا 

ب أنْ األعركانت  جلواز  االنقسام،  يلزم  فال  كلٌّ   اض  منهام   يامّس 

كبعرض مذه،  هو  مماسَّ كم  بام  فإهنَّ يف  األجسام،  تتامسُّ ة  دكم  عن  ا 

 اجلواهر؟ ال جيوز مثله يف  مَ فلِ  ا،قائمة هب راضوهي أع ،حهابسطو

ضعيف، ألنَّ  واح  إنْ   ضنيالعر  حملَّ   وهذا  اجت  دًا كان  امع لزم 

 لزم االنقسام. داً كانت متعدِّ  وإنْ ال، مثألا

ظلُّ (قوله   املحقِّ )هدام  بعض  (قال  عىلٰ :  ال  الن  ل:األوَّ   قني  قطة 

 .خره آإىلٰ  )...ها جتب انقسامها بانقسام حملِّ 

اأور األوَّ   عىلٰ   ق  ملحقِّ د  االدليل  من  اللذين ل  لدليلني 

عٰىل   اجلزذكرنامها  أنْ إثبات  تقريره  ما  جي  مَ ـلِ   يقال:  ء  أ وال   نْ ز 

حملُّ يك منقالنقط  ون  هي   ؟سامً ة  انقسامها  (فيجب  قولكم: 

لو كانت من األعراض    ذلك أنْ زم لام يوإنَّ  ،م قلنا: مسلَّ ، بانقسامه)

كالس االسارية  يف  النا  رِّ لقاواد  يف  كانت أمَّ   ر،واحلرارة  إذا  من   ا 

 األعراض الغري السارية فال. 

الشارح  وأج ظلُّ اب  ذ(دام  عن  (بأنَّ  ه)  مواملفهلك:  ن  م 

هوال الساري  شايعًا  ي  أنْ   عرض  أجزاء ٥٨[[ص  /كون  يف   [[

أنْ  الساري  وغري  دون  بع  يف  حاصالً   يكون  حامله،  أجزائه  ض 

أنْ  يستحيل  والنقطة  ق تك  بعض،  من  فيلزمالقسم األوَّ   يلبون   ل، 

منقسم أو ا ثّم نقول: ذلك البعض إمَّ  .لة يف البعضتكون حاص  نْ أ 

 ينه).ا ذكرناه بعري منقسم، وهو مغ

نظوفي االرت  فإنَّ   ،ره  األربعةبيع  باألضالع  واحلياة    ،لقائم 

بالبنية الواحدةالعبالقائمة    والوحدة  ،القائمة  عٰىل    ،رشة  تكون 

الع التفسريه  بام فرسَّ   غريساري ورض  بالساري  خارجة عن ه  مها 

بشياعا القول  الستحالة  يف  لقسمني،  حاالرتبيع  أجزاء  أو   مله، 

بل املفهوم   .ياةذا الوحدة واحلوك  ،ملهازاء ح جزء من أجبكونه يف

حامله بانقسام  انقسامه  جيب  ما  الساري  العرض  وغري    ،من 

كذلك  اريسال ليس  ُس   وأيضاً   .ما  أ لِّ فقد  ال لِّ حمنقسام  ا  نَّ م  ها 

جعل ما هي حاصلة يف بعض أجزائه  ه  لك أنَّ وذيوجب انقسامها،  

 صالً اكون حي  الساري أنْ قوله: (ويف غري  هلا ب  مالً دون بعض حا

أجزائه)،  يف ادَّ أ   يأ   بعض  ما  وهو  بعض،  دون  حامله  عاه جزاء 

 املعرتض. 

 .إٰىل آخره .)..ينعٰىل الثاقوله: (وقال 
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املحقِّ  اهللا رمح( ق  أورد  سع  )ىلٰ تعا  ه  عٰىل  الثاين  الوجه  ل  بيٰىل 

أنَّ احلك احلكامء:  عن  احلقيقيَّ   اية  الكرة  احلمالقاة  للسطح  قيقي  ة 

بنق ق عندهم  يمطة هي طرف  الكرةبمرك  رُّ طر  التوموض  ،ز  امس  ع 

منقسم  وحملُّ  النقطة  بانقسامه    ،تلك  انقسامها  يلزم  ما وال  عٰىل 

األرَّ قت الدليل  عٰىل  االعرتاض  يف  كوَّ ر  من  األعراض من  ا  وهنل 

 الغري السارية.

ظلُّ (لشارح  وا بأنَّ   )هدام  الكالم  هذا  عٰىل  إنَّ القط  اعرتض  ام  ر 

من  فرض، وال جيب  بال  أو  ةاحلركالكرة بسبب  يف    كون موجوداً ي

للسطحمال الكرة  حصول    ،حركتها  قاة  مع  هلا  القطر  فرضنا  وال 

باامل التي    فعللالقاة  النقطة  لوجود  املالق املستلزم  باهبا  ، لالفعة 

طرفاً  يكون  يوجمل  ملا  فكيف  سبب    -   القطر  ييعن  -د    لعدم 

أنْ   ؟وجوده  ،رَ كِ قطر فيام ذُ ر أسباب وجود اليمنع انحصا  ولقائل 

 لوجود القطر بالفعل للكرة.  باً رض سب]] الف٥٩[[ص / نوكو

 :]األجسام  [املسألة الثالثة: يف متاثل

ة، الستوائها متامثل  مسا: (واألج) تعاىلٰ   رمحه اهللا(ف  ال املصنِّق 

 اشتباهها بتقدير االستواء يف األعراض). و ،زيف التحيُّ 

الشارح ظلُّ (  قال  ي)هدام  مسألة  (هذه  عليهتوقَّ :    ث أبحا  ف 

 ه. آخرإىلٰ   ...)تأيت ةمَّ مه

إنَّ  يُ   مل يذكر شيئاً   )هدام ظلُّ (ه  أقول:   ن ب ماهذا الكت  يف   دُّ عَ فيام 

املهمَّ  املاملباحث  عىلٰ توقِّ ة  األجساكو  فة  دليل ن  سوٰى  متامثلة  م 

 . تعاٰىل جسامً  عٰىل استحالة كونه دواح

 . )ة وجوهجلسميَّ ] يف ا[األجسامٰىل متاثل قوله: (والدليل ع

أنْ أوَّ ير  رتق احليِّ يَّ اجلسميقال:    هلا  يف  احلصول  عن  عبارة    ، زة 

احليِّ  يتساوٰى واحلصول يف  فيه األز  فاجلسميَّ سامج  يتسا،  فيه ة  وٰى 

 طلوب.وهو امل ،مجسااأل

نظرو الفإنَّ   ،فيه  نُ ا  يف اجلسميَّ   أنَّ   مسلِّ   احلصول  عن  عبارة  ة 

يفوكيف    ،زاحليِّ  إضاحليِّ   واحلصول  أمر  واجلسميَّ ز  غايف    ري ة 

ال  ؟ةضافيَّ إ هو  لنعم  ال  لجسميَّ زم  اللوازم  يف  املساواة  لكن  ة، 

 .امللزوماتتستلزم املساواة يف 

ة  يف اجلسميَّ   متساوية  تكن األجسام مل  نقول: لو   قرير ثانيها أنْ وت

ة  اشتباه بعضها ببعض عند استوائها يف األعراض املحسوس ق  ا حتقَّ مل

و وكاحلجم  واللون،  باطل الشكل  فإنَّ التايل  ن ،  بالرضورة  علم  ا 

  . اه بعضها ببعض عند تساوهيا يف األعراض املذكورة اشتب   حصول

 بذواهتا. زة ختلفة متاميمور امل األُ  نَّ ظاهرة، أل واملالزمة 

األشياء    ة، فإنَّ الرشطيَّ   دقيمنع من ص  ملانع أنْ   إنَّ ف  ،ه نظروفي

بعضها ببعض ]] اشتباه  ٦٠[ص  /[  ق حقَّ املختلفة بحقائقها قد تت

ا امليف  يوتسالعند  والنبات واجلامد  ،ذكورة األعراض   ،كاحليوان 

 .سِّ قل ال يف احلالع ام هو يفومتايز املختلفات بذواهتا إنَّ 

إلال  وهذان أشار  املوجهان  الشارح  وتربَّ   ،فصنِّيهام  م  دا(ع 

امثلة  األجسام متيقال: لو مل تكن  تقريره أنْ ، بذكر وجه ثالث )هظلُّ 

لواحد كم ا تناع تعليل احلالم  ،اضراألع  كة يف قبوللكانت مشرت

 م. قدَّ باطل باملشاهدة، فكذا امل بالعلل املختلفة، والتايل

نيوف نُ فإنَّ   ،ظره  ال  اسلِّ ا  احلكم  تعليل  الواحدمتناع  بالنوع    م 

املختلفةبا مع    فإنَّ ،  لعلل  للحرارة  مفيدة  والشمس  واحلركة  النار 

بطالن  أيضاً   ونمنع  .فهااختال فالتايل  من  مثلنا ا  إنَّ ،  تقبل    الً ر  ال 

 املاء وكثافة األرض.رودة ب

ظلُّ (قوله   (والكلُّ )هدام  صول احل  نَّ فأل  ،لا األوَّ أمَّ .  ضعيف  : 

احل وامليِّ يف  لوازمها،  من  تتَّ ختلفات  ز  اللوازم)،    فققد    أي يف 

احليِّ  يف  اجلسميَّ احلصول  عن  عبارة  هو  ليس  بل  ز  مجلة ة،  من    هو 

 مات.فاق امللزوتِّ زم ا لوا لفاق الزم من اتِّ وال ي ،لوازمها

الثاين(وأمَّ  إنَّ فألنَّ   ،ا  يصحُّ ه  أنْ   ام  تقدير  مجيع    نشاهد  عٰىل 

معنسامجاأل أنَّ )،  ال اه  االشتباهسلِّ نُ   ا  حصول  األج  م  عىلٰ يف    سام 

تساوهيا   وإنَّ   يفتقدير  املذكورة،  إنْ األعراض  ذلك  يلزم  لو    ام 

بعض    إنَّ ال:  يق  نْ وز أال جي  مَ فلِ   وهو ممتنع،  ،ساممجيع األج  اعتربنا

ااألج عند  سام  حاهلا  نعترب  ومل  شاهدناها  أو  شاهدناها  ما  لتي 

 ؟ الفها بأنفسهاا خز ويظهر لنميَّ تت ضيف األعراتساوهيا 

ن ب  هذا  فإنَّ   ،ظروفيه  لنا  معلوم  يتوقَّ   ،رضورةالاحلكم  ف  وال 

األج مجيع  اعتبار  عٰىل  به  يفالعلم  كام  التجربسام،  العلوم  ة  يَّ  

 ات. عدم اعتبار سائر اجلزئيَّ فيها ه ال يقدح نَّ ، فإةيَّ احلدسوالعلوم 

م ليس جساك من األ رَ د مل ا   ال: إنَّ يق   أنْ   والتحقيق يف هذا املوضع 

ا حقائقها أمَّ ا وألواهنا وأوضاعها، و ا وأشكاهل  سطوحها وحجومه إالَّ 

رنا قدَّ ]]  ٦١  /[[ص   ذا ا إ ا، فإنَّ بذاهت   كة باحلسِّ غري مدرَ   وذواهتا فهي 

امل سائ  يف  ا فاقه اتِّ  األعراض  يبَق   ذكورةر  عن   للحسِّ   مل  أحدها  متييز 

يدركه  فيام  لتساوهيا  حيصل    ال ف ،  احلسُّ   غريه،  بعضها اشت جرم  باه 

يدلُّ  وال  عىلٰ   ببعض،  ال   ذلك  احلقيقة،  يف  اختالفها حت تساوهيا  امل 

  يقة.دراكه احلق ذلك لعدم إ  بحقائقها، وال يظهر للحسِّ 

نفس ي يف  يقتيض التساو  ال  سِّ حليف ا  يالتساو  ضاً قوله: (وأي

 األمر).
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ة، كانا آف هومل يكن ب ،إذا أدركهام متساويني احلسَّ  فإنَّ  ،فيه نظر

عٰىل  ء شياك األدرِ ام يُ سليم إنَّ ال  حلسَّ ا ويني يف نفس األمر، ألنَّ تسام

 ما هي عليه. 

  سُّ ر فيام أدرك احل نفس األميقال: مها متساويان يف  واألوٰىل أنْ 

فيهتساوهيام األوه  ،  املذكور و  والعراض  ذلك ة،  من  يلزم   

 .الً وَّ ه أ ان، كام قلة التي مل ينلها احلسُّ تساوهيام يف املاهيَّ 

(وأمَّ ق  الثالثوله:  يفكاألوَّ   ،ا  األجسام    أنَّ   ريدل)،  قبول 

يستلزمواتِّ   ،من لوازمها  ضرااألع الالزم ال  هذا    فاقها اتِّ   فاقها يف 

 اه من قبل. نَّيَّ وازمها، كام بفق لتَّ تت قد املختلفا يف أنفسها، فإنَّ 

أنْ  (واألوٰىل  إهنَّ يقال  قوله:  تتَّ :  بأرسها  حفا  يف  د،  واح   دٍّ ق 

 حيل ذلك يف املختلفات). يستو

 الدالُّ   : (احلدُّ )عاىلٰ ت  رمحه اهللا(ين  ق نصري الدِّ ملحقِّ ل اأقول: قا

ال  قوم ب  كلِّ   ال فيه واحد عندتالف األقو ة اجلسم عٰىل اخعٰىل ماهيَّ 

املختلفات إذا   عٰىل متاثله، فإنَّ   الكلُّ   فق تَّ ، ولذلك افيهسمة  ع ق ووق 

افي  عواحد وق  يف حدٍّ   اجتمعت ، كقولنا: اجلسم لتقسيم رضورةً ه 

)  والتعليمي  راد هبا الطبيعيويُ بعاد أو املشتمل عليها،  قابل لأل  اإمَّ 

 انتهٰى كالمه.

 قسيم، ألنَّ ري ت ن غ م واحد  ات يف حدٍّ فاق املختلف اتِّ ام استحال وإنَّ 

به  م  كلِّ ا  الباقي   واحدٍ   امتياز  املختلفات عن  أنْ إمَّ   من تلك   نيكو   ا 

]] كان ٦٢  /[[ص   نْ إف   . أو ال   ، ال عٰىل وجه التقسيم   دِّ احل   يف  مركوزاً 

صدقه المتناع   ، حّد اليشء منها   ذلك احلدُّ   مل يبَق   احلدِّ   يف  ذلك مركوزاً 

ام إهنَّ لنا:  ان والفرس، وق إلنس ا  دَّ دنا ح ، كام لو أرعٰىل يشء منها   حينئذٍ 

ا عٰىل مَّ فأ   ، أحدمها   عىلٰ   ه ال يكون صادقاً احليوان الناطق الصاهل، فإنَّ 

فلكذب  عليه،  اإلنسان  عىلٰ أمَّ و   الصاهل  فلكذب ا  الفرس  الناطق    

مركوزاً   نْ إ و   . يه عل  منه  يشء  يكن  حد�   مل  يكن   ،املختلفات   لتلك   ا مل 

، عٰىل اخلاصِّ   يدلُّ   ال  والعامُّ   ، أعمّ نه  و لك  ،ا ٰىل يشء منه لعدم داللته ع 

 ها تشرتكم كلُّ سا ج أل ا كانت  امَّ ـ ول   ، للمشرتك بينهام   ا ام كان حد� بل ربَّ 

احلدِّ  ع   يف  ب ند  الواحد  كانت اجلميع  فيه  القسمة  وقوع  تامثلة م   ال 

عريض العميق، الطويل ال  مني هو اجلسم عند املتكلِّ   حدَّ   عندهم، فإنَّ 

ا الق   وهر هو اجلند احلكامء  وع  لألبعاد  زوايا لثالث ابل  عٰىل  املتقاطعة  ة 

  عٰىل جسم.منهام   قوائم، وال ريب يف صدق كلٍّ 

ا أمَّ .  ان للجسمريفني حدَّ التعهذين    م أنَّ سلِّ ا ال نُ نظر، فإنَّ   هفيو

له  فألنَّ   ،لاألوَّ  ما  يشء  العميق  العريض  الطويل  من   املفهوم 

وال والالطول  والعمق،  له عرض  الذي  أنْ مور  ألُ ا هذه    يشء    جاز 

خم اتِّ تلفاً يكون  جيوز  املختلفات  إذ  كام ،  اللوازم  من  كثري  يف    فاقها 

فكدَّ تق متَّ قطَ يُ   فيم،  بكونه  ليسفاليش  وأيضاً   ؟فقاً ع  من   ء 

العواراألج من  بل  للجسم،  املؤلَّ ض  ناس  يكون  فال  منه  له،  ف 

  يف الرسم ال فاق  سم، واالتِّ فهو إذن ر  ،اومن عارض آخر له حد� 

 يقة.احلق ا صدق عليه يفثل ممتا يوجب

فإنَّ وأمَّ    ون اجلوهر كموقوف عٰىل    اكونه حد�   ا الثاين فكذلك، 

يف اجلملة مل    ساً كونه جن  ملِّ ولو ُس   .وهو غري معلوم  ،ملا حتته  اً جنس

يكون جنساً ما صدق عليه حتَّ   لكلِّ   ه جنساً ونيلزم ك ، للجسم  ٰى 

هلا، مور مغايرة ألُ  اً ارضعواع وألن ن جنساً يكو يشء جيوز أنْ ال فإنَّ 

الكلِّ  عٰىل  صادق  جنسوهو  جيعله  من  عند  اجلوهر  يصدق  كام   اً ، 

فصو لهملقسِّ اه  لعٰىل  قابالً   .مة  جي  لألبعاد  وكونه  أنْ ال  كون  ي  وز 

  ر األبعاد اخلارجة عن يلحقه عند تصوُّ   ضايفٌّ إ  هللجسم، ألنَّ   فصالً 

ط أمر  توسُّ ء بق اليشيه، وما يلحته ونسبتها إل]] ماهيَّ ٦٣  [[ص/

عن جزءاً ماهيَّ   خارج  يكون  ال  املؤلَّ   ته  يكون  فال  من منه،  ف 

 للجسم. احد�  عادل األبوقاب اجلوهر

(وألنَّ  االاملفهو   قوله:  من  يشم  معنٰى متداد  وهو  واحد،   ء 

  بعد نفي اهليوٰىل).إالَّ  وال يتمُّ  ،سماجل

و  وه  ، ةسميَّ جسام يف اجلر عٰىل متاثل األ دليل آخهذا إشارة إىلٰ 

وهو مفهوم واحد   ، االمتداداجلسم ليس إالَّ   من  ليقال: املعقو  أنْ 

اختال فيهال  لثاب  ،ف  تفاوتج  كلِّ ت  غري  من  فتكون  سم   ،

متامثلاألج فيهسام  فال    إنْ و  .ة  اختالف،  هلا  يكون   وأنْ   بدَّ حصل 

وهذا  .ةيف اجلسميَّ  يف متاثلهابأمر زائد عٰىل ذلك املفهوم، فال يقدح 

يتمُّ  اهلإذا    إالَّ   ال  بنفي  ال  يوىلٰ قلنا  بثبوهتا  القول  تقدير  عٰىل  إذ   ،

 .سماجلعبارة عن يكون االمتداد 

ا اد، أمَّ ن االمتداجلسم عبارة عم كون  سلِّ يقول: ال نُ   أنْ   ائلقول

املت رأي  ألهنَّ كلِّ عٰىل  فظاهر،  عن  مني  عبارة  اجلسم  جيعلون  م 

املتألِّ اجلواه الر  اجلهات  يف  الطأعن  -ثالثة  فة  ووي  ض  العرل 

غو  ،-  والعمق االمتدادذلك  احلكامءوأمَّ   .ري  رأي  عٰىل   مفألهنَّ   ،ا 

) اجلسميَّ بارعتداد  المايقولون:  الصورة  عن  اجلوهر  وه  ،ةة  ي 

بذاتهاملتَّ  اجلسم  صل  جزئي  أحد  هو  أنَّ   ،)الذي  االمتداد    فظهر 

ع اجلسم  حقيقة  عن  عبارة  هو  الرأينيليس  من  ٰىل  يلزم  فال   ،

 ة.ا يف اجلسميَّ اثلهمت هام فيتساوي األجس

ه  نَّ أل  ،ز) التحيُّ ف بقوله: (الستوائها يف : (وإليه أشار املصنِّقوله

 داد).متالهو ا
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 وإالَّ   ،ارة عن االمتدادز ليس عباملتحيِّ   ظر، فإنَّ أقول: يف هذا ن

امت، وذلك ألنَّ زاً ا كان اجلوهر الفرد متحيِّ مل ز  التحيُّ   داد له، بله ال 

املعلَّ   عىلٰ   وتارةً   ،زيِّ  احلل يفواحلص  عىلٰ   تارةً   قطلَ يُ  لة بصفة الصفة 

اجلوهر أعني  ايَّ اجلنس،  برشط  ضان عار  وكالمها  ،ودلوجة 

الفرد يستح٦٤[[ص  /  للجوهر  الذي  وصفه  ]]    ، باالمتداديل 

ُحي  املصنِّتحيُّ الل  مَ وكيف  كالم  يف  أنَّ ز  مع  االمتداد،  عٰىل  قد ف    ه 

تفسري الفرد  هسبق  ق  زباملتحيِّ   للجوهر  املتحيِّ (اجل  له:ويف   ،ز)وهر 

 ؟ داجلوهر الفرلفظ اجلوهر عٰىل  )هدام ظلُّ ( محل الشارحو

أنَّ واعل ظلُّ (  ارحشال  م  الدِّ   وافق  )هدام  يف  فخر  الرازي  ين 

الت ألتحيِّ فسريه  وذلك  باالمتداد،  الدِّ   نَّ ز  فرسَّ فخر  التحيُّ ين  ز   

اجلسميَّ  (زعم  حيث  ،ةبالصورة  أنَّ   قال:  سينا  مركَّ   ابن  ب  اجلسم 

حالَّ التحيُّ   أنَّ عناه  وم  ،والصورة)  وىلٰ هليامن   صفة  يشءز  يف  ، ة 

هي االمتداد، فلزم من الصورة  و  ،ةه املادَّ الصورة وحملُّ   هو  زفالتحيُّ 

ال كون  هوتحيُّ ذلك  التفسري  .االمتداد  ز  مطابق غ  وذلك  ري 

املتكلِّ  أنكالصطالح  وقد  احلكامء،  وال  املمني  عليه  نصري حقِّ ر  ق 

 إٰىل الصورة).  زتحيُّ : (ال نسبة للوقال )ىلٰ تعا رمحه اهللا( نيالدِّ 

أ  بعض    نَّ واعلم  (واألجسام  )الياقوت(خ  َس نُ يف  متامثلة  : 

التحيُّ شرتال يف  ا  ،ز)اكها  كون  يلزم  هذا  موعٰىل  يف  ألجسام  تامثلة 

د هو  االمتدا  ز عبارة عن االمتداد وإنَّ التحيُّ   لنا: إنَّ ق   ة وإنْ اجلسميَّ 

ألنَّ اجلسم أنْ االشرتا   ،  حيتمل  يكون    وأنْ   واطؤالت بيكون    ك 

تقديرتشكيكبال وعٰىل  م  أنْ   ،  األجسام    كاً شكّ يكون  تكون  ال 

 .ةسميَّ  اجلمتامثلة يف

الرابعة: يف جواز خلوِّ [ا واأللوان    ن الطعوماألجسام ع  ملسألة 

 :]والروائح

والطعم ف  املصنِّ  الق  اللون  عن  اجلسم  خيلو  (وقد   :

 ).يح كاهلواءوالر

الشارح   ظلُّ (قال  أياملعقت  ف(اتَّ :  )هدام  عليه)  هذا   عىلٰ   تزلة 

جوا احلك أعني  خم،  املذكو  لوِّ ز  األعراض  هذه  عن   ،رةاألجسام 

  آخره. إىلٰ  ...)ت املعتزلةاحتجَّ  .ةيه األشعريَّ ت فف(وخال

حجَّ  تقرير  املعأقول:  أنْ تزة  إنْ   لة  من    يقال:  جسم  كان 

خالياً  املوجودة  الواقع  األجسام  الكيفيَّ   يف  هذه  اخللمن  كان   وُّ ات 

جهعن لكنَّ ائزاً ا  محقٌّ م  دَّ املق  ،  فالتايل  املالزمةأمَّ   .ثله،    فألنَّ   ،ا 

ا وأمَّ   .أوضح الدالئل عٰىل جوازه  من  ء]] اليش٦٥[[ص  /  وقوع

املقدَّ حّقيَّ  جسم،  فألنَّ   ،مة  هذه  و  اهلواء  من  حال  الواقع  يف  هو 

املذكورة كأمَّ   .األعراض  جسامً ا  خلوُّ وأمَّ   .فرضوريٌّ   ،ونه  عن ا    ه 

هبا،   كناه موصوفاً درعنها أل  لياً خا   يكنه لو ملفألنَّ   ،راضألعاهذه  

 ثله. م م، فاملقدَّ وجدانوالتايل باطل بال 

املالزمة فظاهر، ألنَّ أمَّ  ملا من شأهنا    احلواسِّ   إدراك  ا  السليمة 

بالرضورةدرإ واجب  إدراكه  رشائط  واجتامع  وجوده،  عند   اكه 

لزوإالَّ  أنْ   جتويز  أهن  يكون  م  [بحرضتنا  واريجار  رائقة  ة]  أشجار 

 وذلك سفسطة.  ،دركها ناهقة ونحن الشجبال و

الشارح   قال  ظلُّ (ولو  ق   )هدام  من    له:وبدل  العدم)  (يقتيض 

اإلحساس   (وعدم  حصول  قوله:  العدم)مع  يقتيض   :الرشائط 

ألنَّ   لُّ يد( أوٰىل،  لكان  العدم)  ليس  عٰىل  املحسوس  من    عدم 

 ت عدم إدراكه.مقتضيا

 هني:لوج  شاعرةت األاحتجَّ و

أنَّ األوَّ  ختلاأل  ل:  ال  عجسام  احلركات  و  أعني  األكوان،  ن 

واالواالجتام  والسكونات األلوان  رتا فعات  عن  ختلو  فال  قات، 

 عليها.  قياساً 

خ  أنَّ   الثاين: جيوز  ال  القارَّ لوُّ األجسام  األعراض  عن  يف  ها  ة 

 .فاقاً ا اتِّ صافها هبتِّ ، كاأللوان بعد ااحلسِّ 

املمَّ أ  عند  إالَّ المتف  ،ةعتزلا  زواهلا  ضدِّ ب  ناع   .عليهاها  طريان 

زواهلا، فكذا   عند  خلق مثلهاء العادة بفإلجرا  ،ا عند األشاعرةوأمَّ 

  . عليه   اً اسقي  -  أي ابتداءً   -  ف هبا صااالتِّ ها عنها قبل  ال جيوز خلوُّ 

بالقارَّ وقيَّ  األعراض  القدنا  غري  ليخرج  كاألارَّ ة  صوات  ة، 

(يف  .واحلركات احلوقولنا:  ع  نَّ أل   ،)سِّ   هور  مج  نداألعراض 

باق اعراألش غري  املعتزلة  من  كثرية  ومجاعة  وحينئذٍ ة  تكون    ية، 

قارَّ   راضعاأل غري  عندهم  إبأرسها  احلقيقة،  يف  أنَّ الَّ ة  ال    احلسَّ    

تبدُّ درِ يُ  والطعمهذل  ك  كاللون  األعراض  ]]  ٦٦/[[ص    ،ه 

 ركة.ة كالصوت واحلرَّ غري القا مك ترصُّ درِ ويُ 

ضعيأهنَّ   :واب(واجل  قوله: عن    ،ع)اماجللعدم  فان  ام  اجلواب 

بدون اجلامع الذي    مُّ ياس ال يتالق  ه الثاين أنَّ والوج  .لالوجه األوَّ 

علَّ  يفهو  احلكم  ثبوت  األصل  ة  املذك  والقياسان  ان وروالفرع، 

 خاليان عنه، فيكونان باطلني.

إنَّ  قيل:  األوَّ الوج  وقد  أيب احلل  ه  عن   ،سن األشعريمنقول 

حتجاج عٰىل هذا املطلوب بقياس  االن  منه م  مَ هِ ده ما فُ مرا  يكن  ومل

األكوان،  األلو عٰىل  توإنَّ ان  إنَّ هَّ وام  وهو  أصحابه،  ذلك  أورد م  ام 

واحد   كلَّ   ألكوان يف أنَّ بااأللوان    هدعوٰى، وشبَّ سبيل ال  ذلك عىلٰ 
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عنه، اجلسم  خيلو  ال  محوربَّ   منهام  األام  كون  عٰىل  يصحُّ له    جسام 

باافهصاتِّ  صوكلَّ ،  أللوانا  أنْ تِّ ا  حَّ ام  وجب  بأمر  يكون    صافه 

بضدِّ   موصوفاً  أو  عٰىل  به  مقرَّ ه  هو  أوائل  ومسلَّ ر  ما  عند  م 

 مني. املتكلِّ 

صحَّ يمنع    أنْ وملانع   اتِّ من  كلِّ ة  فإنَّ م  جس  صاف    باللون، 

 أللوان.بيشء من ا صافهااتِّ   األفالك والنريان ال يصحُّ 

  ، اللون  عن  خيلوسم ال  كون اجلل  ألوَّ القسم  نتيجة ا  نَّ واعلم أ 

املدَّ  بعض  املدَّ وهو  إذ  أنَّ عٰى،  خيلو  عٰى  ال  اللونه  عن    وال  ،عن 

 وال عن الرائحة. ،الطعم

 .إٰىل آخره .)..العرض الباقي  لثاين أنَّ فرق يف ا وقوله: (وال

ان الفرق بني  ، و[هو] بيإشارة إٰىل جواب آخر عن الوجه الثاين

والفرع،األ إنَّ تِّ الا  بعد  اخللوِّ متناع  ا  ألنَّ   وذلك  صل  كان  صاف  ام 

 كذلك. ليس صافاالتِّ وقبل   طريان الضدِّ ه موقوف عىلٰ ألنَّ 

ق  لقياس لعدم حتقُّ رق بطل ا هذا الف  صحَّ   ين: فإنْ قال فخر الدِّ 

  اخللوَّ   زنا منع احلكم يف األصل، وجوَّ وإالَّ   ،صل يف الفرعاألة  علَّ 

 صاف.د االتِّ بع

 :]ة يَّ األجسام مرئ نَّ  أيفمسة: ملسألة اخلا[ا

املصنِّقا اهللا(ف  ل  مرئيَّ )تعاىلٰ   رمحه  (وهي  واعتبارها    ،ة: 

احلباحلص يف  لشبهة  زيِّ ول  يف  ٦٧/[[ص    املبطل  القوم   [[

 رض).الع

ا ال خالف فيه، لكن األوائل ممَّ ا  : (هذ)هدام ظلُّ (الشارح    قال

إهنَّ  غري  قالوا:  بالذمرئيَّ ا  واسطة  بال  أي  مر  ،ةات)  هي  ة  ئيَّ بل 

  آخره.إىلٰ  .)..ن والضوءللو طة ا واسب(

ة سفالالف  إنَّ   :)تعاىلٰ   رمحه اهللا(ين  ق نصري الدِّ املحقِّ أقول: قال  

يُ  مرئيَّ نكِ ال  األجسام  إنَّ رون كون  بل  يقولوة،  ة  ن: األجسام مرئيَّ ام 

واألضواءا  طبتوسُّ  مرئيَّ   ،أللوان  توسُّ وليست  غري  من  بذاهتا  ط  ة 

ا من ية لذاهتت مرئَّ كان  لو  مجساألا  يريد أنَّ   اهلواء   فرأيوإالَّ   ،يشء

ة جلسميَّ لتساوهيا يف ا اجسم مرئي�  ف عٰىل أمر آخر لكان كلُّ توقُّ  غري

وافقه   )هم ظلُّ دا(شارح  وال  .جيب رؤية اهلواء  وحينئذٍ   ،ما تقدَّ  معىلٰ 

  املشهور إنكار الفالسفة رؤية األجسام، ودعواهم أنَّ و  .عٰىل ذلك

م إنَّ املشاهد  أنها  هو  وسطوادهبعام  وا  هذه    وكلُّ   ،هلاشكاأ حها 

ول والط  ،ا ال نرٰى الطويلمون بأنَّ املتكلِّ  واحتجَّ  .ائمة هباض ق راأع

بع به  ضرليس  ثبت  ،قائم  مؤلَّ   أنَّ   ملا  ماجلسم  اجلواهف  ر  ن 

فيلزم    واحداً   ا جوهراً ه إمَّ لكان حملُّ   عرضاً ل  األفراد، فلو كان الطو

ألنَّ انقسام أ ملوصا  ه،  بالطول  لممَّ   عظموف  موا  أو   .به  وفاً صيس 

وهو   ،نيبمحلَّ   فيكون العرض الواحد قائامً   ،واحدجوهر  أكثر من  

اجلوهفهو    ،حمال ورنفس  بيَّ إنَّ ،  أنَّ نام  ومل  وا  بعرض  ليس   الطول 

أنَّ نبيِّ يُ  بعرض  وا  ليس  تسليمهم   ألنَّ ،  الطويل  مع  الفالسفة 

انَّ ة الطويل يقولون: إجوهريَّ   ،لها نرٰى طونَّ إ  بمعنٰى   ،يللطوا نرٰى 

ا نرٰى املجموع احلاصل  نَّ إأو    .م بهض قائعرمغاير له و  أمر  ولهطو

  يكون كلُّ   أنْ   املجموع مرئي� ن اويلزم من كوال    ،همن الطول وحملِّ 

أجز من  املتكلِّ اائه مرئي� جزء  فاحتاج  هذا االحتاملن  مو،  نفي   ،إٰىل 

 ل. وإثبات كون الطول نفس الطوي

) عىلٰ وقوله:  املاعرتض)  بتكلِّ   إذلطوا  أنَّ مني  نفس ل  كان  ا 

لاجل  إالَّ   ، فلم يبَق (يعود املحذور عليهم  زم انقسامه، وحينئذٍ وهر 

التأليف  رضاً عيكون    أنْ  خمصوص  هو  سمت  امليف  فيكون    رئي ، 

بأنَّ اً عرض ذلك  عن  وأجابوا  املصنِّ  )  ذكره  الذي  وهو   ،فالدليل 

احلاصل(أنَّ  نرٰى  احل٦٨/[[ص    ا  يف  ليس   ،زيِّ ]]  والعرض 

 . س اجلوهرئي نففاملر، جوهراً كون في ،كذلك)

  فخر  ر كام قالعن االعرتاض املذكو هذا ليس جواباً  أنَّ   واحلقُّ 

لألوَّ يالدِّ  مغاير  برأسه  دليل  بل  او  .لن،  عن  اجلواب  لصحيح 

د  املرا  م عود املحذور عليهم، ألنَّ سلِّ ا ال نُ بأنَّ   :وراالعرتاض املذك

جلوهر  هو ا  ليس  هر)وس اجلن املرئي نف(فيكوهلم:  يف قووهر  باجل

أعني    -  ٰى، بل ما صدق عليه اجلوهراجلزء الذي ال يتجزَّ عنٰى  بم

فإنَّ   خلطِّ وا  مكاجلس  -  ساجلن عٰىل   والسطح،  صادق  اجلوهر 

املستدلِّ و  .لكلِّ ا إرادة  عدم  ال    نيظاهر  الذي  اجلزء  هنا  باجلوهر 

باجلزء ل  يتجّزٰى، ألنَّ  احتجُّ إنَّ   وهم  ،طويليس  اام    لطويل وا برؤية 

الطويلجوهر  الطول    أنَّ ا  هوونبَّ  نفس  من   وحينئذٍ   ،وهو  يلزم  ال 

 وا منه.ملحذور الذي فرُّ و اهو ،الفرد  انقسامه انقسام اجلوهر

ا (وخالصة  أنَّ ألوَّ ا  لدليل قوله:  يُ   ل  فليس  طويالً   رٰى املرئي   ،

  صالً رٰى حا(يُ  ي رئ امل أنَّ  ينبعرض) و(الثاين) أي خالصة الدليل الثا

احل بعفلي  ز،يِّ يف  قالر س  هكذا  املحقِّ الشي   ض)،  الدِّ خ  نصري  ين،  ق 

 املوضعني.  يف  )ظة (خالصة زاد لف )ه دام ظلُّ ( الشارح  غري أنَّ 

 :اخلالء][املسألة السادسة: يف إثبات 

ال يزال     لزم أنْ وإالَّ   ،يف العامل من اخلالء  ف: (فال بدَّ قال املصنِّ

 وهو حمال).  ،بعوضة واحدة لنقُّ عند ت الً منتق

وخالف  ،فقوا عٰىل إثباتهمون اتَّ تكلِّ : (امل)هام ظلُّ د( حشارلقال ا

 إٰىل آخره.  ...)نيوجهب مون تكلِّ امل فيه األوائل، احتجَّ 
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ر  فخوالذي اختاره    ، اخلالءيف تفسري  أقول: اختلف العبارات

ليس وان  يتامسَّ ال    اخلالء عبارة عن كون اجلسمني بحيث  الدين أنَّ 

ي ما  غو  .انهامسَّ بينهام  ش ريهذا  اخلالجلزئيَّ امل    فإات  عدم   نَّ ء، 

وال يصدق   ،العنارص التي يف قعر فلك القمر يوجب وقوع اخلالء

الفلك جسم   ر، ألنَّ ]] املذكو٦٩/[[ص    هذا اخلالء التفسري  ىلٰ ع

يت  ،واحد العاملناوال  وراء  الذي  اخلالء  فرضنا  ،ول  لو  كرة   وكذا 

 فسري املذكور.الت ولهان يتلك اخلالء الذ خالية، فإنَّ  فةض جموَّ راأل

األجساماملحقِّ قال   بني  يكون  الذي  اخلالء  تعريف  هذا    ، ق: 

 . ، فال يتناول الذي ال يتناهٰى مفطوراً  داً عٰى بُ سمَّ وهو امل

ه لواله  وا عٰىل ثبوته بأنَّ : احتجُّ ونمر هذا، فيقول املتكلِّ إذا تقرَّ 

ح العامللزم  واحدةحركة    عند  ركة   باطل  لتايلوا  ،بعوضة 

البعوضة إذا انتقلت من   أنَّ  :املالزمة بيان .م مثلهملقدَّ ، فاورةالرضب

يبقٰى    ا أنْ اصل يف ذلك املكان إمَّ احل  مخر، فاجلسمكاهنا إٰىل مكان آ

أو   عىلٰ  فإنْ   حاله  مكانه،  عن  التداخل  ي  بق  ينتقل  لزم  حاله  عٰىل 

بالرضو حمال  الف  تقالهانير  وبتقد  ،رةوهو  البعوضة  ذي مكان 

ع الانتقلت  خيبق  نه  ألنَّ الياً ٰى  بدَّ   فرضناا  ،  فال  اخلالء،    أنْ   ارتفاع 

إليه جسم ق   ،ينتقل  يف مكان، فيخلو    الً د كان حاصوذلك اجلسم 

عنه فإنْ مكانه  خال  ،  إليه    وإنْ   ،اخلالءلزم    ياً بقي  نقلنا آخانتقل  ر 

  مل يبَق   وإنْ   .عٰى وهو املدَّ   ،جسام آخر األوعٰىل هذا إىلٰ   ،الكالم إليه

مكان   فإنْ ل،  قوانت  حاله  عىلٰ  إٰىل  فإنِ األوَّ   كان  طريقهام  احتَّ   ل،  د 

دمها يف اآلخر، أح  لركة أو دختالقيا، فمنع أحدمها اآلخر من احل

مكانه يف تلك احلال فإنِ فخال  الكالان  ،  نقلنا  جسم  إليه  إٰىل    متقل 

وإن مل   .خلف، هذا  لياً بقي خا  الَّ وإ  ،اً رَّ ج  مكان ذلك اجلسم وهلمَّ 

ذحترَّ   طريقهام  حديتَّ  إك  غري  لك  مكان  إٰىل األوَّ ٰىل  وصوله  قبل  ل 

ل كان األوَّ ر مليكان املغال، فذلك اجلسم احلاصل يف املمكان األوَّ 

تداخال،    إنْ  هذا  ل خالياً ان األوَّ فبقٰى مكبقي عٰىل حاله   .فخل، 

إٰىل مكان آخرحترَّ   وإنْ  يف ذلك   سم احلاصلاجل  إىلٰ كالم  نقلنا ال  ك 

إٰىل مكان  تحرَّ ي  نْ أ يمكن  وال    . هكذاواملكان   امليل    ل، ألنَّ األوَّ ك 

متولِّ   كاملحرِّ  املتحرِّ له  ميل  أوَّ د عن  التوجُّ يق  ووه  ،الً ك  ه عن تيض 

ا يقتيض  فال  املكان،  إلتوجُّ ذلك  امله  اقتضاء  الستحالة   يلليه 

اجلهة   عن  اخلروج  وال٧٠[ص  /[  نةاملعيَّ الواحد  إليهاتوجُّ ]]   .ه 

بطوأمَّ  ظلُّ (رح  الشاو.  ةلرضورفبا  ،التايلالن  ا  جي  )هدام  عل مل 

تنقُّ  اخلالء  عدم  من  بتنقُّ الالزم  العامل  عىلٰ ل  البعوضة  سبيل ل   

ا التداخل أو وهي إمَّ  ،مور الثالثة، بل جعل الالزم أحد األُ عينيتال

ت أو  بتنقُّ نقُّ الدور  العامل  عل  ل  سالبعوضة  البدلٰىل  غري   ،بيل    وهو 

للن فصِّ مطابق  النِّاملص  إنَّ ،  جعل    واستدلَّ   ،لقُّ لتناالزم  ف 

ل العامل ونحن قد أوضحنا كون تنقُّ  ،ه عٰىل استحالة املالءتحالتباس

البتنقُّ ب الدو  ،عيناً   الزماً   وضةعل  باستحالة  قلنا  والتداسواء  خل  ر 

 أو بإمكاهنام.

العاتنقُّ   أنَّ واعلم   بتنقل  ل  أيضاً البعومل  دور  أنَّ إالَّ   ضة  ه   

مو  ،بوسائط ثبت  ملا  األذلك  تناهي  من    قسم  وهو  ، جسامن 

 له.  وز جعله قسيامً ال جيأقسامه، ف

إذا رفعنا صفحة ملساء عن (الثاين  لز  قوله:  الء يف  اخل  ممثلها 

احلجَّ  هذه  الالوسط)،  يف  ليست  تربَّ نَّ وإ  ،نصِّ ة  الشارح  ام  م  دا(ع 

إٰىل تقييد ا  ،بلمطلو ل  تقويةً   بذكرها  )هظلُّ  وي الرفع بالتسوحيتاج 

اجل مجيع  جافعنرإذا    اوانب، ألنَّ من  جانب  نباً ا  الوسط  امتأل  قبل   

اخلالء يلزم  لزموإنَّ   ،ومل  تقدير    ام  عٰىل  املاخلالء  من ساوتالرفع  ي 

ألنَّ  اجلوانب،  إمَّ مجيع  أنْ ه  إىلٰ ال    ا  حال  ينتقل  الصفحتني  بني  ما   

أوال   ني يع ما بل ثبت اخلالء يف مجان األوَّ ك  إنْ ف  ،ينتقل  رفع جسم 

املفر بدَّ فال  لانتق  وإنِ   ،وضتنيالصفحتني  ع    مروره  ٰىل  من 

كون  ا فحال  الطفرة،  الستحالة  الوسط  إٰىل  وصوله  قبل  ألطراف 

 . األطراف يكون الوسط خالياً عىلٰ  لسم الداخاجل

أنَّ  إنَّ احلجَّ   هاتني  واعلم  يلزم  تني  جوازمنام  ال   هام    اخلالء 

األُ أمَّ   .بهوجو أا  فلجواز  مك  اهللا  خيلق  نْ وٰىل  يف  اجلسم تعاٰىل  ان 

خيلق    ا الثانية فلجواز أنْ وأمَّ   .مهأما  خر ويعدم جسامً آ  جسامً   نتقلامل

الوسط من غري   فيمتلئ  جسامً فع  رني حال التعاٰىل بني الصفحت  اهللا

 ٰىل األطراف. مروره ع احتياج إىلٰ 

(وقو]]  ٧١[[ص  / أ له:  بالتخلخل عن األوَّ   جابوااألوائل  ل 

مبنيٌّ   ،نييقيَّ احلق  والتكاثف املقعىلٰ   وهو   ذات  عىلٰ   ئداً ادار ز  كون 

أجااجلسم) احلجَّ ،  عن  األوائل  احلكامء  األُ ب  بأنْ ة   ينقل  وٰىل 

إنَّ الدووالتداخل  البعوضة   املحالة،  اللوازم  من  ذلك  وغري    ام ور 

امل يتحقَّ يلزم  مل  إذا  التالء  عٰىل أمَّ   .قينياحلقيوالتكاثف  خل  خلق  ا 

حتقُّ  يشفقهام  تقدير  يلزم  ألنَّ ال  ذلك،  من  إذا  ء  محترَّ   اجلسم  ن ك 

أعني   -   لاألجسام التي حول املكان األوَّ   لخلتان إٰىل آخر ختمك

عنه مألتحتَّ   -  املنتقل  املكان  و  ،هٰى  حول  التي  األجسام  تكاثفت 

ا  -  الثاين إليهأعني  اتَّ حتَّ   -  ملنتقل  ق وإنَّ   .له  سعٰى   ،نياحلقيقيَّ   :الام 

وا   ألنَّ  يلالتخلخل  قد  يقال يف  ني،جمازيَّ   كونانتكاثف  القكام  ن ط 

انتفاشه    ثالً م فإنَّ   :اندماجهوحال  حال  وتكاثف،  ذلك   ختلخل 
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باٍق   جماز، ألنَّ  التخلخل    يف   هعٰىل حال  مقداره  الصورتني بخالف 

احلقي فإقيَّ والتكاثف  يزول    نَّ ني،  اجلسم  ر  بمقدال  دَّ تبويمقدار 

إمَّ  التخغريه،  حال  يف  كام  أكرب  كام  ،لخلا  أصغر  حال  أو  يف   

 نَّ أ و  ،عٰىل اجلسم  اً زائد  املقدار أمراً كون    ىلٰ ع  يٌّ وهذا مبن  ،فالتكاث

 الواحد. املقادير املختلفة تتوارد عٰىل اجلسم

 .إٰىل آخره  ...)وياً كان متسا الرفع إنْ  الثاين بأنَّ  : (وعنولهق 

وأجاب احلائل  واأل  أي  بأنَّ جَّ عن  الثانية  إنْ   ة  كان    الرفع 

كلِّ   متساويًا  ارتفعت    من  السفاجلوانب  مالصفحة  ومل    علياال  عٰىل 

عن املتالقيةمل  ،هاتنفصل  السطوح  تالزم  يف  ثبت  ممَّ   ،ا  ا  وهذا 

أربا احليليستعمله  متساويًا   إنْ و  .ب  يكن  قبل   مل  جانب  ارتفع 

 .خلالءا م ري لزوء إٰىل الوسط من غخل اهلواود ،آخر

 .رهإٰىل آخ ...)وااحتجُّ  : (ثمّ قوله

اح امتناعوا األوتجُّ ثّم  عٰىل  بأنَّ   ائل  فإنَّ مقد  الءاخل  اخلالء    ار، 

الالب طريف  عد  بني  الذي  البعد  من  أكثر  اجلدار  طريف  بني  ذي 

و أ   الذي بني السامء واألرض، فيكون كام� عد  بقّل من الوأ   ،الطاس

كمٍّ  القذا  كون  رضورة  للم،  وساابل  أحدمها، ألنَّ الالَّ واة    مساواة 

  رض ال ع  والكمُّ   ،ن ذا كمٍّ  كاوإالَّ   ام� ذاته كان ككان ل  ام إنْ قبوله هل

بذاته، يقوم  بدَّ فال    يقوم  جسم  فيكون  ٧٢/[[ص    من  به،   [[

 ف. لوهذا خ ،ءاخلالء غري اخلال

 .هإٰىل آخر ...)مون قالواقوله: (واملتكلِّ 

م كون سلِّ يقال: ال نُ   يره أنْ تقرو  ة،احلجَّ   إٰىل جواب هذه  إشارة

ه،  في  هحصول  سم املفروضام القابل له اجلوإنَّ   ،ديرللتق  ء قابالً اخلال

البعد الذي بني طريف اجلدار أكرب من البعد الذي    إنَّ منعنا قولنا:  ف

ا طريف  وأقّل بني  واألرض  من  لطاس  السامء  بني  الذي   نَّ إ  ،البعد 

الشا الذجلسم  للبعد  طريفاغل  بني  اجلسم جلا   ي  من  أكثر  دار 

الذ للبعد  ا  يالشاغل  طريف  وأقّل بني  الشاغ  لطاس  اجلسم  ل  من 

الذ بنيللبعد  فالتقامء  الس  ي  يفواألرض،  إنَّ دير  احلقيقة  هو   ام 

د، وذلك  بعا لنفس األلألجسام املفروض حصوهلا يف األبعاد، ال

ا  قطر  نصف  كان  لو  قلنا:  إذا  ضعكام  اآلنلعامل  هو  ما  لكان    ،ف 

 خارج العامل. يط واقعاً حامل ذلك

ف نظر،  ا األبعاد    إنَّ وفيه  بني  تتقدَّ التي  ويكون    ،رألجسام 

هذا وربع   هذا البعد نصف   كونك  ، خمتلفة  سبعض ن بها إىلٰ لبعض

ذلك وغري  عن  وإنْ   ،ذلك  احلاصاألج  غفلنا  فلسام  وإنْ ة  مل   يها 

لألجسام    نسب احلاصلةبتلك ال  فالعلم  وأيضًا   .يكن هناك فرض 

 اعاد، فإنَّ العلم بنسب األبام يستفاد من  وض شغلها لألبعاد إنَّ فرامل

أنَّ إنَّ  أقّل من اجلدا لذي بني طريف  عد اللب  لشاغلا  اجلسم  ام نعلم  ر 

م سثر من اجلوأك ،اجلسم الشاغل للبعد الذي بني السامء واألرض

الطاسا طريف  بني  الذي  للبعد  علمناباعتب  ،لشاغل  بني  ما    بأنَّ   ار 

بني    را اجلدطريف   البعد الذي  من  أقّل  البعد   ،السامء واألرضمن 

 يف الطاس.بعد الذي بني طرأكثر من الو

اخل  أنَّ   اين:الث(وله:  ق  مع  الء  وجود  احلركة  مساواة  يستلزم 

 . إٰىل آخره ...)العائق هلا من دونه

إ أُ حجَّ   ىلٰ إشارة  اخلالءة  نفي  عٰىل  للفالسفة  مل  عستَ وتُ   ، خرٰى 

  ها أنْ وتقرير  .]] لألجسام٧٣/[[ص    مليلا  ثباتة يف إجَّ هذه احل

ك لو  اخلالء  يقال:  احل  ثابتاً ان  املقرتلكانت  با ركة  مسعائلنة  اوية ق 

ا عنهخلاليللحركة  فاملقدَّ   ،ة  بالرضورة،  باطل  مثلهوالتايل  ا أمَّ   .م 

جسامً ا  نَّ فأل  ،زمةاملال بقوَّ حترَّ   نفرض  معيَّ ك  مسافةة  يف   نة    خالية 

م ولعنيَّ زمان  مثي  املتحرِّ   الً كن  ذلك  نفرض  ثّم  بساعة،  عينه  ك 

املحترَّ  تلك  بعينك  القوَّ سافة  بتلك  وهي  ةها    جسامً ة  مملوَّ   بعينها 

فإنَّ ثخيناً  ب،  أكثره  زمان  يف  يقطعها  مثالً يول  ،الرضورة  عرش    كن 

 جسامً ة  وهي مملوَّ   ة أيضاً كها بتلك القوَّ رَّ حت  هنفرض أنَّ ساعات، ثّم  

  الً ته إٰىل معاوقة اجلسم املفروض أوَّ وق ابة معث تكون نسبحي  يقاً رق 

  -   وىلٰ ألُ اأعني    -  اخلالء  زمان احلركة يف  كنسبة  -  أعني الثخني  -

ه جيب فإنَّ  ،- أعني احلركة الثانية  - لة يف املالء األوَّ احلركإٰىل زمان 

 .اخلالء  وهو مثل زمان احلركة يف  ،ملسافة يف ساعةك اليقطع ت  أنْ 

] من [أقّل   لسم الثاين إٰىل معاوقة األوَّ اجلة  معاوق ضنا نسبة  ولو فر

لثاين نصف  قة اعاومتكون    وٰىل بأنْ الثانية إٰىل األُ ان احلركة  نسبة زم

وهو أقّل من    ، ك يف نصف ساعةيتحرَّ   ل لزم أنْ قة األوَّ معاو  عرش

 ة.لئيَّ احلركة اخلزمان 

 طعه يقم أنَّ سلِّ ال نُ ا  نَّ بأ  :ةجَّ مون عن هذه احلقوله: أجاب املتكلِّ 

ب امتالئها  حال  املسافة  ساعةتلك  يف  الرقيق  زمان    ،اجلسم  وهي 

وإنَّ هاطعها حال خلوِّ ق  ي،  ذام  إللزم  احل  لو   نْ ك  زمان  مكان  ع  ركة 

األوَّ  بالثخني  -   لالعائق  امتالئها  حال  ب  بسب  -   هكلِّ   أعني 

 ،انممن الز ، بل احلركة لنفسها تستدعي قدراً و ممنوعوه ،معاوقته

التف  وحينئذٍ   ،آخر  ئاً عاوقة شيامل  وبسبب بني احلركتنييكون   اوت 

ا  - املأعني  يف  والتلتي  الكثيف  املالءالء  يف  ب  بسب  -  ف ياللط  ي 

يف يقتضيه الكث  تفاوهتام  الذي  الزمان  اقتضاء  يف  اشرتاكهام  مع  افة 

احلركة فالعرش  أصل  هيلساا ،  التي  املالء   عات  يف  احلركة  زمان 
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منهاالك واحد  ثيف  يقتساعة  أصلة  الباقية ا  ضيها  والتسع  حلركة 

  ب أنْ املالء اللطيف جياحلركة يف  ]] ف٧٤/[[ص    ب املعاوقة،بسب

ساتكون   وعيف  ساعة  تسعة ة  الساعة][أمَّ   .أعشار  فالقتضاء   ،ا 

إيَّ  احلركة  األعشوأمَّ   .اهاأصل  تسعة  فألنَّ ا  عرش    اوقتهمع  ار، 

األوَّ  املالء  األوَّ اوقة  مع  أنَّ ا  نَّبيَّ وقد    ، لمعاوقة  تستدعي  املالء  ل 

فُ و  ،تسع ساعات ولو  أعشار ساعة،  تسعة  اوقة  مع  تَض رِ عرشها 

نصف معاوقة  الثاين  يفيتحرَّ   أنْ لزم  ل  األوَّ   عرش  وربع   ساعة  ك 

وهكذا ساعة  ومخس  أنَّ   .ساعة  بت  فاحلاصل  احلركات  لك  مجيع 

تشرتك  يف  ةالقوَّ  املختلفة  العوائق  مع  املسافة  ا  تلك  عاء ستديف 

يف    ،ساعةال احلالويتفاوت  لكون  عليها،  تقتيض  زائد  لنفسها  ركة 

 ادي.ربكات البغدسوب إٰىل أيب الاجلواب من وهذا .الساعة

ق إشارة إٰىل جواب املحقِّ   ،قني)حقِّ واعرتض بعض امله: (قولو

 . ةحلجَّ اكور عٰىل الربكات املذ عن إيراد أيب

أنْ  كو  وتقريره  من  ذكرمتوه  ما  احليقال:  قدتستد  ركةن    راً عي 

حلركة  ا ممتنع حمال، ألنَّ  ،آخر منه وبسبب املعاوقة شيئاً  ،من الزمان

ت إالَّ ال  حدٍّ وجد  مع  ال    من  يتوهَّ ألنَّ ،  ؤطالبورسعة  ما  ع  قط  مه 

ه  نيف أكثر مو  املسافة املقطوعة بتلك احلركة يف أقّل من زماهنا تارةً 

وقد    ،ةلثالثوال ااألحيف    قةة احلركة موجودة متحقِّ خرٰى، وماهيَّ أُ 

 حقُّ ا تستالزمان، فكيف يقال: إهنَّ   عن القدر املفروض منت  انفكَّ 

ا لذاهتاذلك  إنْ فه  ؟لقدر  ال استحقَّ   ي  فإنَّ عنيَّ امل  مانزت  يكوام،  ن   

 . بسبب العائق املقرتن هبا، فاندفع اإليراد املذكور

بأنَّ   ) هظلُّ ام  د(الشارح    وأجاب هذا  وإنْ   عن  كانت    احلركة 

والعزمة للرسلمست لكنَّؤبطة  ال  ،  من  و  ،رج من حقيقتهاختها  هي 

 زمان. يف إالَّ  حيث هي هي ال تقع

ان، الزم  ة عنكة منفكَّ احلروع  ق ع وق مل يدَّ حقِّ امل  نظر، فإنَّ   وفيه

  يف زمان.بل هو معرتف بامتناع وجودها إالَّ 

إهنَّ ]]  ٧٥[[ص  / تنفكُّ   اوقوله:  (حدٍّ   ال  الرسعة    عن  من  ما 

ف هبام  وَص يُ يف زمان ال    قعاً واما ال يكون    نَّ يه، ألعل) دليل  ؤوالبط

استحال  فضالً   أصالً  انفكاكه  عن  إهنَّ ه  ولكنَّ  ،عنهامة  ال يقول:  ا 

زمقتيضت تارةً وذل  ،ناً معيَّ   اناً   لوجودها  ذلك    ك  من  أقّل  هو  فيام 

 ه. نهو أكثر مفيام  وتارةً  ،الزمان

أنْ   واحلقُّ  اجلواب  إنْ   يف  ب  يقال:  ال  ركة  احل  :ولكمقأردتم 

ة وَّ طلق احلركة عٰىل املسافة املفروضة بقم  ،لذاهتا   ناً يَّ مع  تقتيض زماناً 

نة  عيَّ ة املة عٰىل املسافحلركم اتأرد  نْ وإ  . ممسلَّ   غري تعيني، فهو  ما من 

املعيَّ بالقوَّ  املحرِّ   -  نةة  امليل  املعنيَّ أعني  مم  ،-  ك  وهو   ،اً نوعكان 

فإنَّ  املس  ظاهر،  عٰىل  املخصافاحلركة  بوة  املعيَّ القوَّ صة  تة  يض  قتنة 

افة بتلك   تلك املسويستحيل وجود احلركة عىلٰ   ،قطعاً   ناً معيَّ   زماناً 

 .املعنيَّ مان الز ن ذلكة عة منفكَّ القوَّ 

القوَّ توهّ   ولو بتلك  يكن  مل  أقّل  زمان  املسافة يف  تلك  قطع  ة  م 

بل  املعيَّ  أُ قوَّ بنة،  منهاة  أشّد  توهُّ   ،خرٰى  بتلقطعم  ويستحيل  ك ها 

ة  كوهنا غري منفكَّ   قد ظهر أنَّ ف  ،زمان أقّل   ة أو بأضعف منها يفوَّ الق

 .ناً معيَّ   ناً زما  ضائهاقادح يف اقتغري    ؤ عة والبطما من الرس  عن حدٍّ 

املعاوقامَّ ـل  ثمّ  حصول  كان  موجباً     املسافة  القوَّ   يف  ة  لضعف 

  -   ركةاحل  ؤلبط  وكان ضعف امليل موجباً   ،-  مليلي انأع  -  كةاملحرِّ 

املسافة يف زمان    نيأع ت  ،-  ولأطقطع  ة  فاوت العوائق بالشدَّ كان 

موجباً  الزمالت  والضعف  ذفاوت  عٰىل  الزائد  الزمان  ن  لك 

عن العوائق ووجود    له حال اخللوِّ نة  احلركة املعيَّ   تضاءاق   ضملفروا

مج مع  املفروض  الزمان  العوائذلك  يُ ال  قيع  اقرتاهنا فرَ تي  ض 

ُحي  إنَّ وتعيُّ   .كةحرِّ املة  وَّ الق  ددِّ باحلركة  اي  امنها  بسبب  قرتان  كون 

جترُّ  فرض  فمع  عنهاملعاوق،  احلركة  يقال د  كيف  إهنَّ ،  تقتيض  :  ا 

نقألنَّ   ؟ينهتعي  حسبب  ناً معيَّ   زماناً  نا  فإنَّ ول:  برهان منع ذلك،  ه ال 

أنَّ  القوَّ   عٰىل  املحرِّ تعيني  يكوة  ال  املعاوقإالَّ   نكة  اقرتان  بسبب    .  

جو كالمهذا  أُ ملحقِّ ا  اب  عٰىل  احلكامءق  عىلٰ أمَّ و  .صول   ،صولناأُ   ا 

كلِّ فإنَّ  كون  من  نمنع  ت  ا  ال  ح  نفكُّ حركة  الرسع  دٍّ عن  من  ة ما 

فؤوالبط يف ٧٦[[ص  /  إنَّ ،  احلركة  اآل ]]  ال    ينقسم  ال  الذي  ن 

أنْ  واحل  تكون  يمكن  أبطأ،  وال  منها  عىلٰ أرسع  يف  امل  ركة  سافة 

 تكون أرسع منها يمكن أنْ  ون ال سك  لغري ختلُّ   اآلنات املتتالية من

 جاز وجود أبطأ.  إنْ و

 : كة][املسألة السابعة: يف تعريف احلر

ا (واحلفملصنِّقال  اجل:  حصول  حيف وهر  ركة  عقيب    زيِّ  

 ز قبله).  حيِّ حصوله يف

املتكلِّ  مذهب  عٰىل  احلركة  تعريف  هذا  مبنيٌّ   ،منيأقول:   وهو 

وتتاعىلٰ  الفرد  اجلوهر  ثبوت  اآلنات   احلراوتت  يل  غري  يل  كات 

فقولن حيِّ (  ا:املنقسمة،  يف  اجلوهر  للحركة  حصول  كاجلنس  ز) 

(عقيوق  ،والسكون حيِّ ولنا:  يف  حصوله  كالب  قبله)  به و  ،فصلز 

ز قبله) ومل يقل:  ال: (عقيب حصوله يف حيِّ ام ق وإنَّ   ،السكون  خيرج

،  ل وغريهين يف املحصَّ قال فخر الدِّ   كام  ز قبله)(بعد حصوله يف حيِّ 

بال فصل وعٰىل ما هو بعد  ه  يشء يصدق عٰىل ما هو بعدبعد ال   ألنَّ 
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فكان املعاعىلٰ   صادقاً   حينئذٍ   احلدُّ   بعده،  السكون  للحركة،    قب 

ز قبله، فيكون ذلك احلصول يف حيِّ بعد    هي  ركة التيد احلبع  هألنَّ 

ا م  ز قبله، ألنَّ يف حيِّ   ولهصز بعد حالسكون حصول اجلوهر يف حيِّ 

بعد عل  ءاليش  بعد  أنَّ يصدق  اليشءيه  ذلك  بعد  ذلك و  ،ه  يندفع 

حيِّ  يف  حصوله  (عقيب  فإنَّ بقولنا:  قبله)،  ال   ز  ما عقيب  هو  يشء 

 ز. احليِّ دة إىلٰ ه: (قبله) عائقول يف )اهلاءو( ،بال فصلبعده 

حيِّ  يف  اجلوهر  حصول  واحلركة  الكالم:  عقيب  ز  وتقدير 

 ،ين بالوضعزاحليِّ   بنيانية  ة الثليَّ والقب  ،زقبل ذلك احليِّ   يف  هحصول

(ق  قوله:  فائدةبلويف  هذا  عٰىل  أنَّ   ،ه)  النوهي  لواله  احلدُّ ته    قض 

ه  السكون، فإنَّ  عىلٰ دق افظة صدون هذه الله بطرده، ألنَّ  املذكور يف

حيِّ حص يف  اجلوهر  حيِّ ول  يف  حصوله  عقيب  وإنْ ز  احليِّ   ز  ز كان 

هو  ا بعينهألوَّ الثاين  جيوز    .ل  اهلاءوال  ق   عود  إٰىل (قبله)    وله:يف 

ير الكالم: (واحلركة حصول اجلوهر يف قدتاحلصول بحيث يصري  

عقيبحيِّ  أي  ]]  ٧٧[[ص  /  ز  قبله)  احلحصوله  ذلك  صول قبل 

  يلزم التكرار، ألنَّ  هوألنَّ  .كور، كام قلناهاملذ ه النقض لتوجُّ  ،زحيِّ  يف

 .ةعٰىل تلك القبليَّ  لٌّ احصوله) د قوله: (عقيب

جيعواحلكام احلء  عبار لون  الركة  املسافة،  قطع  عن  عن ة     

فإهنَّ ا منتهاها،  إٰىل  حينئذٍ لوصول  انقطعت  ا  قد   ،تمَ دِ وعُ   تكون 

عرَّ  حموقد  أ كام(   اهنَّ بأ  قوهم قِّ فها  بالقوَّ ل  ملا  هو  ة  وَّ ل  حيث  من 

أمَّ بالقوَّ  كامالً ة).  كوهنا  فألهنَّ ا  وُ ،  صفة  للمدَ جِ ا  بعد حرِّ تت  ك 

ك حال  رِّ ملتحا  فألنَّ   ، الً ا أوَّ ا كوهنوأمَّ   .له  الً فكانت كام  عدمها عنه، 

األوَّ  املكان  املكاكونه يف  الكون يف  يفقد  الثاين مل  له، ن  إمكانه  ع 

يكفح فيه  كامصوله  لكنَّ أيضاً له    الً ون  هذا احلرك  ،  عٰىل  سابقة  ة 

 ا بالقوة) فاملراد(مل  ا قولنا:وأمَّ   .هلا  ل له وهو ثانٍ احلصول، فهي أوَّ 

وقولنا: (من حيث   .لثاينة يف املكان ا القوَّ ه بفإنَّ ك،  حرِّ املت  به اجلسم

بالقوَّ  الكامالتهو  سائر  ليخرج  غاألوَّ   ة)  كاملل  احلركة،    -   يلري 

ا  مالعتامأعني  أوَّ   ه إنَّ ف  ،واحلركة  -   ثالً د  بالقوَّ كامل  ملا  أعني    -  ةل 

وجود    فرض  ة، فإنَّ لقوَّ با  ومن حيث ه  لكن ال  -   كاجلسم املتحرِّ 

باحل ال ركة  كالفعل  يرفع  كامالً   امليل  حال   ك تحرِّ للم  ون  لوجوده 

اجلسم يف وجود    َض رِ ذا فُ تها إليَّ ا يرتفع كاما احلركة فإهنَّ احلركة، أمَّ 

التعريف  .ينلثااكان  امل من  رسمي  وهذا  أخفٰى  فهو  ذلك  ومع   ،

فإنَّ املعرَّ  تصوُّ ف،  عٰىل  موقوف  و  ره  والقوَّ ألوَّ االكامل   لُّ وك  ،ةل 

عىلٰ منها  واحد   أُ يقال  يف    ،دةمتعدِّ مور    بتعيني   احلدِّ وليس  إشعار 

 املطلوب منها.

جعلوها (ثّم  آخره،  ...)قوله:  جعل  إٰىل  احلكامء  احلركة  أي  وا 

 نيني: مععىلٰ  قطلَ تُ 

 صل املعقول بني املبدأ واملنتهٰى.ر املتَّ األم أحدمها:

ض ال  فرَ يُ   حدٍّ   ّي أ   واملنتهٰى بحيث  بدأ ط بني املوثانيهام: التوسُّ 

املتحرِّ يكو بعدهن  وال  قبله  التوسُّ وه   ،فيه  ك  صورة  ذا  هو  ط 

  ، بل قد كاً ك متحرِّ املتحرِّ  ما دام  وهو صفة واحدة ال تتغريَّ   ،احلركة

املولي  ،طالتوسُّ   حدود  تتغريَّ  متوسِّ تحرِّ س  حدٍّ   طاً ك  يف   لوجوده 

ق يف  حدٍّ   أّي   ه بحيثدون آخر، بل ألنَّ  عده  بله وال برضه ال يكون 

 يه.ف

يف    ان والثاين خارجي� مايف ز  اي� ل ذهنجود األوَّ وجعلوا وقوله: (

ذكره  ،)آنٍ  ما  إٰىل  عيلٍّ ]]  ٧٨[[ص  /  إشارة  أبو  أنَّ م  الشيخ    ن 

ك بني  صل املعقول للمتحرِّ ر املتَّ األم  أعني  -  لألوَّ ٰى اعنملكة بااحلر

واملنتهٰى  حت  -  املبدأ  األ ال  يف  وإنَّ عياصل  يف امن،  حصوله  الذ  هن،  

وامله ال حيألنَّ  واملنك بني  تحرِّ صل  يُ تهاملبدأ  إذ ال  م حصوله توهَّ ٰى، 

 ول قاملع  هذا املعنٰى وهناك يكون    ،ٰى عند املنتهك   إذا كان املتحرِّ إالَّ 

وسبب ارتسامه    .س له ذات قائمة يف األعيان، فليمَ دِ انقطع وعُ قد  

أنَّ  الذهن  لتحرِّ امل  يف  منس  هك  إٰىل  مرتوكبة  مطلوب،   وآخر  كان 

حالة ارتسام احلصول   وكاملكان املرتل حصوله يف  يف اخليافريتسم  

 . يف املكان املطلوب يف احلسِّ 

إ قال:  بمعن  نَّ ثّم  التوسُّ احلركة  آيفتوجد  ط  ٰى    آنٍ   كلَّ   ألنَّ ،  نٍ  

وما    ،ه ك مل يكن قبله وال بعده فياملتحرِّ   يقال: إنَّ   أنْ   ضه يصحُّ نفر

أنَّ ل م ايق املعنٰى  احلركة ب  ذلك إىلٰ ام يشريون بإنَّ   زمانٍ   احلركة يف  ن 

  كوهنا   إنَّ ا احلركة هبذا املعنٰى فالذي وجوده يف الذهن، وأمَّ ل  األوَّ 

ي الزمان ال  مطابيف  به  قطع    ختلو  ا البل ألهنَّ ان،  لزملقتها  عني  من 

 للزمان.  يكون ذلك القطع مطابقاً 

 :]كونالس  يف تعريف [املسألة الثامنة:

من زمان  كثر أ احد ز وحيِّ  (والسكون حصوله يفف: قال املصنِّ

 واحد). 

الشارح  ق  ظلُّ (ال  عند )هدام  السكون  تعريف  (هذا   :

 إٰىل آخره.  ...)منيلِّ املتك

عأقو السكون  املل:  حصمنيتكلِّ ند  عن  عبارة  اجل  يف  ول  وهر 

احليِّ حيِّ  يف  فاحلصول  واحد،  زمان  من  أكثر  واحد  جنس   ز ز 

ووللسك بحيِّ (يف    وقولنا:  ،احلركةن  خيرج  واحد)  جمموع ز  ه 

م أزيحركتني  أو  حيِّ فإنَّ   د،تتاليتني  يف  اجلوهر  حصول  من  ه  أكثر  ز 
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ل واحد،  احلزمان  ذلك  واحداً يِّ كن  ليس  كثرياً   ز  اد رفامل  ،بل 

الواحبالو هنا  بالاحد  واحد)   ،شخصد  زمان  من  (أكثر  وقولنا: 

يصدق إذ  احلركة،  به  أهنَّ   خيرج  يف حصول    اعليها  ز  احليِّ   اجلوهر 

 واحد. ن يها أكثر من زمايصدق عل ه الأنَّ  الواحد، إالَّ 

تم  فرسَّ   كن عٰىل ماه ساك يصدق عليه أنَّ قيل: اجلسم املتحرِّ   فإنْ 

الس ألنَّ به  وحيِّ مكانيف    حاصل  هكون،  الو ه  أ زه  من زمان  احد  كثر 

 واحد وليس كذلك. 

نُ ٧٩[[ص  / قلنا: ال  أسلِّ ]]  جيب كو،  ناً ساك  ه يكوننَّ م  نه  بل 

النتق  ،كاً حرِّ مت كلِّ وذلك  أجزائهم  احدٍ و  ال  اجل  -  ن  اهر  وأعني 

ٰىل غريه، ز إعن حيِّ   -  ف منها هذا اجلسم املفروضاألفراد التي تألَّ 

ا إىلٰ عن حيِّ   زائهأج  نم  احدٍ و  نتقال كلِّ ومع  يتحقَّ  غري ز  ق كونه  ه 

، فتكون  ةركحل ثبت هلا ا، إذ اجلسم عبارة عن أجزائه التي  كاً متحرِّ 

 ثابتة له.  حلركةا

لكنسلَّ  امتن  منا،  والاع  ال  احلركة  اجتامع  للجسم سكيف  ون 

ماهيَّ  اختالف  مع  الواحد  الزمان  يف  احلركة،  الواحد  هذا    فإنَّ ة 

وإ  اجلسم إالَّ   ناً ساك  كان  نْ املفروض  األين،  أنَّ يف  متحرِّ   يف ه  ك 

 الوضع. 

،  بل التضادِّ تقا  كون عندهمالتقابل بني احلركة والس  واعلم أنَّ 

ذاتني وجوديَّ ل زمان   واحد [يف  امعهام يف حملٍّ تاج  تنعيم  تنيكوهنام 

 واحد]. 

أنَّ  ومها به رسَّ سكون بام فتفسريهم احلركة وال  وقوله: (واعلم 

بينهامال   بلتقاب  يكون  تك،  هيل  احلركات  قد السك  ون  إذ  نات، 

احليِّ  يف  احلصول  يف  ا  ،زاشرتكا  بينهام  والوالفارق   ،والزلثبات 

 لشيخ). ستدعي تغاير الشخص كالشاب واال ي وذلك

فإنَّ و نظر،  البيان  هذا  احليِّ   يف  يف  احلصول  يف  ال  اشرتاكهام  ز 

التضا نفي  حت  ينالضدَّ   فإنَّ   عنهام،  دِّ يقتيض  جنس يندرجان    ت 

يشواح فيهد  اللون،   لسوادكا  ،رتكان  حتت  املندرجني  والبياض 

والسكون احلركة  بني  الت  والفارق  األسريفعٰىل  ليس لنيوَّ ين   

ب بل  والزوال،  غ  ءاالبتدابالثبات  يف  قبله  لكون   ،زهحيِّ   رياملعاقب 

احد، سواء  من زمان و  أكثر  ز واحد مطلقاً واستمرار الكون يف حيِّ 

ذ املكان  الكون  أ   بوقاً مس  ستمرّ لك  قبله  مل  بكون  مسبوقاً و  ، يكن 

ل:  يقا  ٰىل أنْ ألوااٰىل، بل  تع   ل ما خلقه اهللازه أوَّ ككون اجلوهر يف حيِّ 

بعي احلركة  هو  الذي  يصرياحلصول  آنٍ   سكوناً   نه  إذا  بعد   آخر، 

اليشء يه آنني، وف  ٰى يكون حاصالً ز حتَّ اجلوهر يف ذلك احليِّ   ستمرَّ ا

آخر ال    آناً   -  ركة أعني احل  -  لألوَّ ل ا واحلص   وبقاء  ،نفسهال يقابل  

كانوإالَّ   ،وشخصه  حقيقته  يرفع ملا  باق ٨٠  /[[ص    بل    ،اً ي]] 

 ، هذا خلف.ناً كويكون سيف ذلك اآلن، فال  داً متجدِّ  صوالً ح

ز  اجلوهر إذا حصل يف حيِّ   نظر إٰىل أنَّ   )هدام ظلُّ (رح  شاال  ولعلَّ 

آنٍ  حيِّ   بعد  يف  آكان  فإز  قبله،  ثبتخر  كان آخ  آناً   تقرَّ واس  فيه  ن    ر 

 . ز آخر كان حركةً زال عنه إٰىل حيِّ  وإنْ  ،سكوناً 

م ظهر  أ فقد  ذلك  بنيفارال  نَّ ن  إنَّ   ق  والسكون  هو  احلركة  ام 

والثب أنَّ   ،الالزوات  تعلم  رشطاً   الالزو  وأنت    -   للحركة  ليس 

قبله احلصول  جزءاً   ، -  أعني  لكوهن  وال  متقدِّ منها  عليا  بل  مة  ه، 

األاحلصو عقيب  احليِّ يف    لوَّ ل  حيِّ   الكونز  سواء  يف  حركة  قبله  ز 

 ذلك احلصول أو زال. استمرَّ 

يقال: السكون هو احلصول يف    نْ واب أ الص:    قاملحقِّ   وقال

كون احلركة    ه، فال يلزم حينئذٍ ينز بعحصوله يف ذلك احليِّ بعد    زحيِّ 

يتمُّ   ،سكوناً  ب  وهذا  قلنا  بحتجدُّ إذا  احلصول  كلِّ د   ،آنٍ   سب 

 م عليه.ن املتقدِّ  اآل حصول الثابت يفه لليرتاومغ

أنَّ  املتكلِّ   واعلم  بني  أنَّ املشهور  وهو   ،بقٰى  تالعراض  األ  مني 

ن  كوتفسريه للس  ال يتمُّ   ئذٍ وحين  ،)تعاىلٰ   رمحه اهللا (ف  مذهب املصنِّ

فرسَّ  بهبام  ألنَّ ه  حيِّ   ،  يف  اجلوهر  أكثرحصول  و  ز  زمان  احد  من 

إنْ  حصوالً أر  حمال،  است  شخص،بال  احداً و  اد  مرار  الستحالة 

أراد    نْ إو  .ل إٰىل الزمان الثاين عندهوجود احلصول يف الزمان األوَّ 

ب من مركَّ   ذٍ ه حينئألنَّ ،  قاً أو أكثر مل يكن السكون متحقِّ   ولنيصح

أو   أمَّ أزحصولني  الوجود،  يف  أجزائه  اجتامع  ويستحيل  عٰىل يد،  ا 

 .ع هذادفَ به يُ ه  فرسَّ  ن بامالسكو )عاىلٰ ت رمحه اهللا(ق فسري املحقِّ ت

 :]ذلك احلصول ليس بمعنىٰ  سألة التاسعة: يف أنَّ [امل

امل (نِّصقال  احلصول  حس  يولف:  نفس  بل  بمعنٰى،  صوله 

معاحلركة أنَّ )،  احليِّ   ناه  يف  اجلوهر  معلَّ ل  زحصول  بمعنٰى   الً يس 

 حلصول احلركة. ، بل نفس ا زائد عليه ومغاير له وهو احلركة

الشارح  ق  ظ(ال  (ا)هلُّ دام  اإلماميَّ :  يفختلفت  املسألة،  ة  هذه   

السيِّ  املرتٰىض  فقال  إنَّ د  يوجب    ٰى نمع  احلركة]]  ٨١/[[ص    : 

وهو    .زسم يف احليِّ لبث اجل   يوجبوالسكون معنٰى   ،انتقال اجلسم

وأتباعهأ   مذهب هاشم  الكون  ،يب  هو  املعنٰى  وذلك  هو و  ،قالوا: 

 ره.إٰىل آخ ...)ةائنيَّ الك يقتيضواحلصول  ،زحلصول يف احليِّ يقتيض ا

 م:يكون للمعنٰى املذكور أحكا قول: هذا الكالم يقتيض أنْ أ 

 فس احلركة. ه نل: أنَّ وَّ األ
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 لكون. ه هو االثاين: أنَّ 

 ز.ه يقتيض احلصول يف احليِّ الث: أنَّ الث

 ة. ائنيَّ ة للكعلَّ  زه يوجب االنتقال واحلصول يف احليِّ الرابع: أنَّ 

ابالكائنيَّ واملراد   املعلَّ صلة  حلاا لصفة  ة  بللجوهر  احلصول يف  لة 

متحرِّ احليِّ  لكونه  ساكناً   كاً ز،  م  و جمتمعًا أ   أو  أيضاً   .اً ق تفرِّ أو    ويلزم 

ا مغايرمن ذلك كون  ي ه  م جعلوا احلركةة، ألهنَّ للحرك  اً النتقال 

علَّ   ،املعنٰى  املعنٰى  صاروجعلوا  فقد  االنتقال،  عة  احلركة  ة لَّ ت 

 ا يقتيض أنْ وكذ  .غريه  سه، فهي لنف  ةلَّ كون عواليشء ال ي  ،االنتقال

 للبث اجلسم. يكون السكون مغايراً 

أثبتوا معنٰى ا هبأ   أنَّ     ققل املحقِّ ون ة  هو علَّ   اشم وأصحابه 

والسكاحلر واحلقُّ كة  علَّ   املعنٰى   أنَّ   ون،  هو  غري   ةالذي  احلركة 

علَّ  هو  الذي  الاملعنٰى  الضدَّ الست  ،سكونة  تعليل  بمعنٰى حالة   ين 

املتأخِّ   م وهُّ وت  .واحد أ بعض  هو    نَّ رين  إثباته  يف  املتنازع  املعنٰى 

يتفطَّ   ،الكائنية معلكن  ومل  احليِّ   ولةلوهنا  يف  عنٰى وامل  ،زللحصول 

 .زة للحصول يف احليِّ ه علَّ يف إثباتاملتنازع 

(واملصنِّ نفقوله:  املعنٰى ٰى ف  هذا  أيب  ،  مذهب  احلسني    وهو 

 إٰىل آخره.  ...)هانجفيه ودليل عٰىل نائر النفاة، والوس

األوَّ ٨٢[[ص  / الوجه  تقرير  املذكورين ]]  الوجهني  من    ل 

اهذ  لنفي أنْ ملا  املدَّ يقا  عنٰى  املعنٰى  كان  لو  ثابتاً ل:  فعلنا  من    عٰى 

أنْ لو عىلٰ إمَّ   نعلمه  جب  التفصيل  س  ا  سبيل  عٰىل  أو  اإلمجال  بيل 

فإنَّ  الصا  بالرضورة،  الالفعل  القادر  عن  إ  در  منه  عد ب  الَّ يوجد 

جشعور وترجيح  به  فه  تركهانب  عٰىل  باطل    ،عله  والتايل 

 ه.م مثلقدَّ بالوجدان، فامل

من    ثابتاً   ذكور استحالة كونه الالزم من الدليل امل   نَّ إيه نظر، ف وف 

هذا    ، فعلنا يدلُّ املواستحالة  ال  جزئه   جموع  استحالة  وهو    ،عٰىل 

ثابتاً  فيه ام  إنَّ   النزاع و   ، مطلقاً   كونه  عن  الص   فعلل ا  ضاً وأي   . هو  ادر 

ل   سبي ا منه عىلٰ لو كان صادر   له إنْ  يكون معلوماً   ام جيب أنْ إنَّ  القادر

الصادر منه عٰىل  أمَّ   املبارشة، التولُّ ا  نُ سبيل  أنَّ سلِّ د فال  ه جيب كون  م 

  ا، د عنَّ لَّ ، بل يتوا مبارشةً واملعنٰى املذكور ال يصدر منَّ   ،به   فاعله عاملاً 

 د ذلك املعنٰى. ولِّ لك االعتامد يُ وذ ، دًا اعتام فعل مبارشةً ام ن ا إنَّ فإنَّ 

أنْ  الثاين  كانيقا  وتقرير  لو  املاملع  ل:  كودَّ نٰى  منعٰى    وجبًا ه 

 وجوده قبل احلصول يف  صحَّ ي  ا أنْ لكان إمَّ   ز ثابتاً  احليِّ للحصول يف

احليِّ  يصحُّ ذلك  ال  أو  والتايلز  فا   ،  باطل،  مثملقدَّ بقسميه    ، له م 

 اهرة.واملالزمة ظ

إمَّ   هنَّ ل، فألم األوَّ القس  نا بطالوأمَّ  اندفاع   ا أنْ ال خيلو  يقتيض 

إىلٰ اجل ال  ،زاحليِّ ذلك    وهر  األوَّ كا  نْ فإ  .أو  كن  املعنٰى ل  ذلك  ان 

  ، زاجلوهر إٰىل احليِّ   اندفاع   يض ما يقت لالعتامد إالَّ ال معنٰى   ، إذاعتامداً 

إثباته   نزاع يف  النإنَّ وال  [إثباتام    وجب أ عنه    معنٰى صادر  ]زاع يف 

بأنْ   وإنْ   .زحليِّ ل اجلوهر يف احصو صل ذلك  حي  كان الثاين مل يكن 

   بسبب  أوٰىل من غريه إالَّ نيَّ ز املعيِّ احل  ملعنٰى يفذلك ا  بسبب  جلوهرا

عليه  -  منفصل زائد  وننقل  -  أي  إليهال،  أنْ   ،كالم  يكون    ويلزم 

 ال. وهو حم يتسلسل إثباته، أوهو االعتامد وال نزاع يف 

ه يلزم منه الدور  ألنَّ ين، فن القسم الثابطال  امَّ ]] وأ ٨٣[[ص  /

حلتوقُّ املحال   اف  اصول  ذلك  يف  عىلٰ حليِّ جلوهر  وز  ذلك   جود 

املعنوتوقُّ   ،املعنٰى  ذلك  وجود  عٰىل  ف  ذلك  ٰى  يف  اجلوهر  حصول 

 ز.احليِّ 

فإنَّ  نظر،  إنْ وفيه  القبليَّ بالقبليَّ   أردتم  كم  الزمانيَّ ة  اخرتنا  ة  ة 

م نٰى يف زمان متقدِّ املع  وجود ذلك  صحُّ ال يه  هو أنَّ و  ،م الثاينالقس

ز احلصوعٰىل  يف  مان  يلز  .زاحليِّ ل  ذلك  وال  من  فإلدوام  ال  نَّ ر،  ه 

عٰىل    دهوجو  فليشء بالزمان توقُّ ء عٰىل ام اليشيلزم من امتناع تقدُّ 

  ف ان وال يتوقَّ وهلا بالزممها عٰىل معلة يمتنع تقدُّ العلَّ   وجوده، فإنَّ 

عىلٰ  وجووجودها  ود  اه  إليه.ال  بالقبليَّ   وإنْ   حتياجها  ة  أردتم 

الذا يَّ القبل ال  -  ةتيَّ ة  بني  الثابتة  واملعلَّ أعني  القسم   -  لوعلة  اخرتنا 

 ل.األوَّ 

 ز أوٰىل.حليِّ ا  اندفاع اجلوهر إٰىل ذلك  يقتيض أنْ ا قوله: إمَّ 

إنْ  االندفاع  يف  قلنا:  احلصول  به  ااحليِّ   أردت  القسم ز  خرتنا 

 وإنْ  .يكون هو االعتامد زم أنْ وال يل ، هوإالَّ  عٰى املدَّ وليس  ،لوَّ األ

 انه.من بي آخر، فال بدَّ  شيئاً  دت بهأر

بأنَّ   حتجَّ (ا  :هقول جعلاملثبتون  عٰىل  قدرنا  لو  م  ا    كاً تحرِّ اجلسم 

 إٰىل آخره. ...)كالكالم تهلقدرنا عٰىل ذا

املع  احتجَّ  هلذا  بأنَّ املثبتون  جا  نٰى  عٰىل  قدرنا  اجلسم لو  عل 

املعن توسُّ ن غريم  اً كحرِّ مت املط  لقدرندَّ ٰى  ذاعٰى  عٰىل  قيا  عٰىل    اساً ته 

وغري  أو خرباً  أو هنياً   صافه بكونه أمراً تِّ  ا رنا عىلٰ قد  امَّ ـا لالكالم، فإنَّ 

توسُّ   ذلك غري  من  أصنافه  ذاتهم  طمن  عٰىل  قدرنا   والتايل  ،عنٰى 

 ثله. م مملقدَّ ، فام قطعاً ر عٰىل ذات اجلسا ال نقدنَّ بالرضورة، فإ باطل

 .آخره إىلٰ  ...)باطل القياس  اب أنَّ قوله: (واجلو

] اج بالقياس يف [مثل جحتاال  أنَّ   :ة املذكورةاجلواب عن احلجَّ 

باطل، املسائل  إف  هذه  اليقنيلعدم  نُ   كنمنا، لسلَّ   .ادته  أنَّ سلِّ ال    م 



 ٤١١  ............................................................................................................اجلوهر ) ١٣٤/ ( اجليم حرف 

القعلَّ  الكالم  ذات  عٰىل  القدرة  صة  عٰىل  األمريَّ درة  من  ة  فاته 

وغواخلربيَّ  ذرية  ح  مثتَّ لك  يلزم  يف ٰى  اجلسم  ٨٤/[[ص    له   [[

فإنَّ كرُّ والتح بالعكس،  احلال  بل  ل،  عامَّ ـا  قدرنا  الكالم    ىلٰ   ذات 

 .خرباً  وتارةً  أمراً   رةً نجعله تا  ف فيه بأنْ قدرنا عٰىل الترصُّ 

أنَّ و أنْ اعلم  ينبغي  الشارح  قيِّ يُ   ه  ظلُّ (د  احلجَّ   قوله  )هدام  : ةيف 

عىلٰ ( قدرنا  اجلسلو  جعل  متح  (بغري  )  اً كرِّ م  إذ  )واسطةبقوله:   ،

متحرِّ قادرونحن   اجلسم  امل  لقدرتنا  وفاقاً   كاً ن عٰىل جعل   اينععٰىل 

إنَّ أيضاً  ا ،  يف  االفتقار  يف  اخلالف  توسُّ   لتحريكام  املعنٰى إٰىل  ط 

إنَّ   وأيضاً   .هوعدم إذا ك  ام يدلُّ هذا  التحريك عٰىل ثبوت املعنٰى،    ان 

صادري العبد،والتسكني  عن  فال،  اهللا  عن  اأمَّ   ن   تعاىلٰ   هألنَّ   تعاٰىل 

 ر عٰىل ذات اجلسم.قاد

*   *   * 

 :يف بقاء اجلواهر] نة:مسألة الثا[امل ]]٤٥٠[[ص 

املصنِّ باق واجل(ف:  قال  بأينِّ   ،يةواهر  الذلعلمي  أنا  كنت ي   

اجة، فال ه لعدم احلوال تنتفي بانتفاء ما حتتاج إلي  ،باألمس ال غري

 .) بالضدِّ إالَّ تنتفي 

 ما عٰىل بقاء اجلواهر إالَّ   عقالءفق الاتَّ (:  )هدام ظلُّ (رح  الشاال  ق 

 تعاىلٰ   دها اهللادِّ ، بل ُجي )ا ال تبقٰى عنه أهنَّ   َل قِ ه نُ فإنَّ ام،  النظَّ   حكي عن

قال فحاالً   حاالً  كام  واملصنِّا  ،  األعراض،  ألشاعرة  يف  وقيل:  (ف 

ا  إنَّ  ممكنأهنَّ (  لكبذ  )املنظَّ مقصود  ت  ،ةا  ال  بل ا،  ذاهتببقٰى  وهي 

احلعلَّ   نَّ أل،  )بالفاعل املؤثِّ ة  إٰىل  إنَّ اجة  اإلمكار  هي  م فتوهَّ (ن،  ام 

هذا   أي  )وهو(،  أي ال بذاهتا وال بغريها  )ائها مطلقاً بق  مالناقل عد

 حسن.( االعتذار

بقائهادلوال اجلواهر  )يل عٰىل  بقاء  بالرضوأنَّ (  أي  نعلم  أنَّ ا  ا  رة 

باألكنَّ موجودين  بداه  )مسا  علممع  ب نة  اآلنوجودا    لك وذ(  نا 

 . )البقاءعٰىل  يدلُّ 

مل ينضّم إليه  ما     البقاءعىلٰ   ده ال يدلُّ هذا بمجرَّ   وفيه نظر، فإنَّ 

آخر إعا  ،يشء  استحالة  املعدوهو  جوازه دة  تقدير  عٰىل  إذ    وم، 

أنْ ي الزمانني  مكن  يف  موجودين  واليوم  -  يكون  أمس   ،-  أعني 

  عبارة هو  وجود الذي  ر المراتق اس، فال يتحقَّ ل العدم بينهامويتخلَّ 

 بقاء.عن ال

إنَّ   أنْ   واحلقُّ  وم  الي   أمس إىلٰ   استمرار وجودنا من  ا نعلميقال: 

 .ارضوري�  علامً 

با((قوله:   ينتفي  ماوال  احلاجة  نتفاء  لعدم  إليه  إشارة    )حيتاج 

النظَّ  مذهب  إبطال  نُ فإنَّ ام،  إٰىل  إٰىل    اجلسم  أنَّ   عنه  َل قِ ه  حيتاج 

غري العرو  ،)رضالع بباٍق   ض  ُجي ،  اهللادِّ ل  حاالً اىلٰ تع  ده  ، فحاالً    

 األجسام.  تعاٰىل العرض انتفت فإذا مل خيلق اهللا(

عليهوال النظَّ   )دليل  مذهب  إبطال  عٰىل  لو  اجل  أنَّ (   امأي  سم 

 .)العرض حمتاج إليه، لزم الدور  ع أنَّ م احتاج إٰىل العرض

، أوىلٰ   كان  -  ف ل املصنِّ كام قا   -   جلواهر ا  : األجسام ولو قيل بدل  

ال ٤٥١[[ص  /   حتتاج   امنَّ إ  األعراض   ألنَّ  اجلواهر  إٰىل  إٰىل ]]   

نعم   األعر األجسام،  ك ابعض  هبا ض  املرشوطة  األعراض  و  احلياة 

إىلٰ  البني تفتقر  إالَّ   تكون  ال  التي  األ ة  حمقِّ   ، سام ج   عند  قي وذلك 

املدَّ   . مني املتكلِّ  لزومه  والدور  احتي عٰى  تقدير  إ عٰىل  اجلوهر  ٰىل اج 

  غاير فال.ا عٰىل تقدير الت جهة االحتياج، أمَّ ت  د حتَّ زم لو ا ام يل إنَّ   عرض ل ا 

أنَّ وإذ(قوله:   ثبت  اجلوهر  )ها  حيتاج (  أي  ما  بانتفاء  ينتفي  ال 

ام هو  فعل الفاعل إنَّ   ضهم ألنَّ بعكام ذهب إليه    -  بالفاعلليه وال  إ

أنْ   ،-  اإلجياد انتفا  وجب  الضدِّ يكون  بطريان  الفن  ،ؤه  اء وهو 

يذال يف  دوَج ي  حملِّ ال  املشايخ  كام  -    إليه  عيلٍّ   ) ذهب  وأيب    كأيب 

ال  )وهو(  .-  هاشم هذا  أل )ضعيف(  قولأي  إنْ   نَّ ،    قام   الفناء 

جوهراً  كان  يكون  ف  بنفسه  فإنْ   قام  إنْ و  ،للجوهر  اضد� ال    بغريه 

اجتامع الضدَّ   كان ذلك الغري جوهراً  لزم    ن عرضاً كا  وإنْ   ،ينلزم 

 ال. ه حمإنَّ و ،عرضم العرض بالقيا

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /وامع اإلهليَّةالل

 :مني التقسيم عٰىل رأي املتكلِّ  يف :صل الثاينالف ]]١٢٧[[ص 

إمَّ املمكن    قالوا: أنْ الوجود  مت  ا  حاال�   ،زاً حيِّ يكون  يف    أو 

العر١٢٨/[[ص    والثاين   .زاملتحيِّ  هو  إمَّ ]]  ل  واألوَّ أنْ ض.   ا 

أو هو اجلوهر الفرد،  ض، ووالفر كسائر  أصالً   قسمنغري ميكون  

اخلطُّ إمَّ   منقسامً  السطحوه  أو جهتني  ،ا يف جهة واحدة هو  أو   ،و 

واستح اجلسم.  وهو  جهات  أكثرهثالث  غري  ال  ممكن  وجود  م 

أخّص صفاته،     لشارك الربُّ وإالَّ   ،فيه  ال حالٍّ و  زمتحيِّ    فال بدَّ يف 

 . حمالهو واجب، كيب يف الو ن مائز فيقع الرتم

 .فال يوجب تركيباً  ،اك يف السلباشرت  هأنَّ جيب بأُ 

 وهنا مباحث: 

 : هر الفردجلوال: يف وَّ ] األ[البحث

قٰى  ال   بني جوهرين  طاً متوسِّ   دَ جِ لو وُ   هني: بأنَّ نفاه احلكامء حمتجِّ 

 تداخل.  لزم المنهام بام ال يالقي به اآلخر، فينقسم وإالَّ  كلٌّ 
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 طرفيه جزءان،  عىلٰ  َض رِ فُ  أجزاء لو  ثة ثال نب م املركَّ  خلطَّ ا  وبأنَّ 

م ثّم حترَّ  و  عاً كا  بدَّ بتدالبطء واالعٰىل السواء يف الرسعة  من    اء، فال 

وإنَّ  يمكنتالقيهام،   نصف  ىلٰ واحد منهام ع  ن نصف كلِّ يكو  بأنْ   ام 

 سم اخلمسة. ط، فتنقالطرف والنصف اآلخر عٰىل نصف املتوسِّ 

االاملتحرِّ   وبأنَّ  عٰىل  مثالً حٰى لركا  ةستدار ك  وضعه  عٰىل    باٍق    

ب  يجلزء القرا   كه، ألنَّ باجلزء يلزم تفكُّ   ونسبة أجزائه، ومع القول

حترَّ م لو  النقطة  جزءن  الحترَّ   فإنْ   اً ك  عن  ك  جزءبعيد    اً القطب 

املد وإنْ ارتساوٰى  رضورة،  باطل  وهو  لزم  حترَّ   ان،  أقّل  ك 

 .ال حس� يك، وهو باطك لزم التفكحرَّ مل يت وإنْ  االنقسام،

ني ثابتان،  احلقيقيَّ الكرة والسطح    ني بأنَّ جِّ ن حمتموملتكلِّ بت ا وأث

غري منقسم،    آنٍ   موضع املالقاة يف كلِّ   كان  كتها عليهحر  َض رِ فإذا فُ 

ان  لو  خطَّ إذ  إخراج  ألمكن  م قسم  وإيقاع  ن  ني  طرفيه  إٰىل  مركزها 

 تني. يوتر العمود حادَّ قائمتني و  عمود عٰىل الوسط، فيوتران

أنَّ عىلٰ   يدسلق أُ ن  وبره ال    تتساوٰى   قائمةوتر  فال  أعظم، 

 ذا خلف.ه ،ةعبل مضلَّ طوط اخلارجة، فال تكون الكرة حقيقة اخل

حرَّ وبأنَّ  إذا  خط� ا  حتَّ عٰىل    قائامً   ا كنا  م مثله  كان  أهناه  ينقسم  ا  ٰى  ال 

  املطلوب. من النقط، وهو    ك عليه حرِّ ب املت ملثله، فيرتكَّ   آنٍ   يف كلِّ   مالقيًا 

موج ال  وبأنَّ ]]  ١٢٩[ص  [/ وضع  ودة،  نقطة  ذات  وهي 

اتِّ   ،فاقاً اتِّ  منقسم  فإنْ أيضاً   فاقاً وغري  جوهراً ك  ،  ملطلوب، فا  انت 

ن  يك مل  وإالَّ   منقسامً   الُّ كان احل  انقسم  ه إنْ فمحلُّ   كانت عرضاً   وإنْ 

 ت املطلوب. مل ينقسم ثب فيه كّله، والفرض خالفه، وإنْ  حاال� 

أُ  عن  احلكامءووأجابوا  ببعض  االق امل  بأنَّ   ٰىل  ليست  اء  األجزة 

جسام  ة فيها كام هو عندكم يف األل بأعراض حالَّ وال بجميعها، ب

ط الدائرة، قطة ملحيه منقوض بمالقاة النية بالسطوح، مع أنَّ الق تامل

 رها وانقسامها. زم تكثُّ تله ال يسفإنَّ 

حركته من  باملنع  الثانية  ألنَّ وعن  تتوقَّ   ام،  عٰىل  ف  احلركة 

 .هلام كون مكاناً ي أنْ  واحد ال يصحُّ ز اليِّ ، واحلناملكا

 ليه.ت إفلتَ ال يُ  وعن الثالثة بالتزام التفكيك، واالستبعاد

 د.تردُّ  ويف هذه األجوبة نظر، واملقام مقام

 : البحث الثاين: يف اجلسم

مركَّ و واختُ هو  من اجلواهر األفراد،  ما   أقلِّ يف    َف لِ ب عندهم 

فعن رتكَّ ي منه،  املحقِّ ب  من  قني د  اج  يةامنث  من  إذ  حيصل  ثنني  واهر، 

 ني سطح، ومن سطحني جسم. خطَّ  ، ومنخطٌّ 

 ة. وقيل: من ستَّ 

 عة.أرب وقيل: من

 ف جسم.مؤلَّ  وعند األشعري: كلُّ 

النظَّ وقا مركَّ ال  وهو  أجزاء  م:  من  ويُ غريب  متناهية،  له  بطِ  

مقداره، ولزوم  قطع]]  ١٣٠/[[ص    تناهي  املتنا   عدم  هية  املسافة 

الثاين بالطفرة وعن    ،لتداخلل باذاره عن األوَّ واعت.  هٍ امتن  زمان  يف

 . شنيع باطل رضورةً 

 وهنا فوائد:

هم  وهو عند   ،له من مكان رضورةً   جسم ال بدَّ   كلَّ   أنَّ   :وىلٰ األُ 

 ول فيه.صفراغ يشغله اجلسم باحل

اجلسم الباطن من  ه السطح  : بأنَّ -  من احلكامء  -  رسطووقال أُ 

 وي. حملان ر مللظاه امسِّ احلاوي امل

أفالطون: املإنَّ   وقال  البعد  املادَّ جرَّ ه  عن  حيلُّ د  اجلسم    ة  فيه 

 ه. د بحلته ويتَّ ويالقيه بجم

ة عليه، وأبطل  الَّ لشهرية د األمارات ا   فإنَّ   ق  واختاره املحقِّ 

فإنَّ باالسطح   اهلواء،  يف  الواقف  والطري  املاء  يف  الواقف    حلجر 

عليهام  السطوح   بلقا  ومع،  ساكنان  ومهامتواردة  مها ول  السطح 

 له من  كل جسم ال بدَّ   العقالء حكموا بأنَّ   أنَّ ن، هذا مع  كارِّ متح

يتمُّ م]  ]١٣١[[ص  / وإالَّ   كان، وال  السطح  ل ذلك عٰىل  زم عدم   

 . ناهي األجسام، وهو ظاهرت

املتكلِّ ا أكثر  األلثانية:  بني  اخلالء  ثبوت  عٰىل    وإالَّ   جسام،مني 

  إنْ شغول   مكان آخر مه إىلٰ انكممن  م  نتقل جسلو ا لزم التداخل  

ال إنِ بقي  والدور  إليه،  املنتقل  يف  هو  كام  إىلٰ   شاغل  مكان انتقل   

ٰىل ثالث وهكذا،  انتقل إ  ة إنِ قل، وحركة العامل مجلة بحركة البقَّ نتملا

 باطلة رضورة. ة والثالث

ل والتكاثف لُّ ل بالتخوَّ وقال احلكامء باملالء، معتذرين عن األ

 ة.القول باملادَّ  عىلٰ هم نم اءً بنقيقيني، احل

  فإنَّ   عٰىل ذلك،  وبرهان التطبيق دالٌّ ،  ة: األجسام متناهيةالثالث

ألمكنَّبعااأل تتناهٰى  مل  لو  خطَّ د  فرض  كذلا  متَّ ني  املبدأ، حدك  ي 

أحد من  طبَّ مهوقطعنا  ثّم  قطعة،  فإنْ ا  اآلخر،  عٰىل  أحدمها    قنا 

كاناستمرَّ  كذلك  مثالً   ا  اقص الن  انقطع  وإنْ   لناقص،ل  الزائد 

كذلك، متناهٍ   زائداً   حينئذٍ ه  لكون  فالزائد  وهو  املقطوع،    باملقدار 

 طلوب.امل ون، وهاطَّ فيتناهٰى اخل

حتت حلدخوهل،  الرابعة: األجسام متامثلة تقدَّ   دٍّ ا  م،  واحد كام 

املختلفنيجتوا حدٍّ   امع  النظَّ   يف  وخالف  الختالباطل،  يف ام،  فها 
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ارض ال يقتيض  العوف الذ اختف، إو ضعيوهطبائع، وال واصِّ اخل

 فها. اختال

ر ذئها، واعتام بعدم بقاوقال النظَّ ،  ا باقية رضورةً اخلامسة: أهنَّ 

بأنَّ ه اخلوارزميُّ ل إىلٰ ون  افتقارها  أراد  الفاعه  البقاء  م فتوهَّ   ،ل حال 

 اقل خالفه.لنا

خلوِّ  جواز  عٰىل  األكثرون  عن  السادسة:  ذوقة  امل  اتالكيفيَّ ها 

 .اقعذلك يف الواء كهلوا، إذ ةواملرئيَّ  مةشمووامل

املتكلِّ الس أكثر  أهنَّ ابعة:  بالذات،ا مرئيَّ مني عٰىل  كامء وقال احل  ة 

ومبعد لرُ إالَّ ه  هي  ]]  ١٣٢/[[ص    َي ئِ   نعم  برشمرئيَّ اهلواء،  ط ة 

 .ا، وهو حقٌّ يهوقوع الضوء واللون عل

*   *   * 

 ): ـه٨٢٦(ت  يسيوراملقداد ال /إرشاد الطالبني 

 ]:والعرضهر اجلو ىلٰ إمكن تقسيم امل[ ]]٢٥[ص [

احليلِّ [  قال مة  العالَّ املمكنات]أي  أقسام  يف  الثاين  الفصل   :: 

ار مكان يش  ، وهو احلاصل يفزاً يكون متحيِّ   ا أنْ مَّ إكن  موجود املامل

ب ه هنا أو هناك لذاته، وهو اجلوهر وما يرتكَّ ة بأنَّ يَّ شارة حّس إإليه  

 .وهو العرض ،فيه أو حاال�  ،منه

موضوعها وهو    نَّ أل   م،دَّ ا تقممَّ   أخّص رٰى  خ أُ   قسمة  أقول: هذه

أخّص  واملوجود  املمكن  املعلوم  أخَّ فلهذ  ،من   :ولهفق  .رهاا 

  ) املمكن(  :وقوله]  ]٢٦[[ص  /.  ز به عن املعدومَرت ُحي   )املوجود(

ف  رزتَ ُحي  الواجب،  العنَّ إبه عن  ض، ره ال يصدق عليه اجلوهر وال 

 مني. لِّ كأي املتهنا عٰىل ريم هاوالتقس

هذاتقرَّ ذا  إ القفنقول  ،ر  العقليَّ :  أقساماً سمة  تقتيض  [هنا]   ة 

 أو ال  ،زيف املتحيِّ   أو حاال�   ،زاً يِّ متح  يكون  ا أنْ مَّ إاملمكن    نَّ ثالثة: أل

حاال�   اً زمتحيِّ  املتح  وال  أكثر  يِّ يف  نفاه  الثالث  القسم  لكن  ز، 

وسيأيتاملتكلِّ  ن  تهم حجَّ مني،  افيه وجواهبايف  فانحرصت    لقسمة ، 

 ز. يف املتحيِّ   واحلالُّ  ،زحيِّ املت :، ومهانياثنيف 

املتحيِّ أمَّ  وما    ،زا  اجلوهر  ميرتكَّ فهو  اخلطوط ه،  نب  أعني 

 ارز هو احلاصل يف مكان يشباملتحيِّ واملراد    ،جساموالسطوح واأل

حّس إإليه   بأنَّ يَّ شارة  لذاتهة،  هناك  أو  هنا  قيَّ نَّ إو  .ه   :بقولنا  ادنام 

ة لكن  يَّ شارة احلّس بل اإليق  ه أيضاً نَّ إ، فعرضلعن ا  احرتازاً   )هلذات(

 ه.بل بواسطة حملِّ  ،ال لذاته

احلاوأمَّ  امل  لُّ ا  العرضتحيِّ يف  فهو  حملٍّ   ،ز  يف  احلاصل    وهو 

 ته. ذاة ال ليَّ شارة حّس إر إليه ] يشايث[بح

 فهاهنا فوائد: ،ذا عرفت هذاإ

هييَّ حلّس اشارة  اإلل:  وَّ األ أُ   ة  موهوم  امل  ذَ ِخ امتداد  ري شمن 

وبا  ينتهم إليه،  حّس امنَّ إملشار  كانت  هو  يَّ   الذي  بالوهم  لقيامها  ة 

 الباطنة.  أحد احلواسِّ 

قيَّ نَّ إالثاين:   اإلام  حّس دنا  بكوهنا  قوليَّ شارة  يف  إليه   يشار(  :هة 

، لذاته العرض  ىلٰ إ  ة تكون أيضاً شارة العقليَّ اإل  نَّ أل  )،ةيَّ شارة حّس إ

ختتصُّ بل   والعرض  ال  صاهنَّ إف  ،باجلوهر  عا  أيضاً رَّ املج  ىلٰ دقة  ،  د 

 ة. شارة عقليَّ إل معقول يشار إليه يف التعقُّ  كلَّ  نَّ إف

اعل أنَّ الثالث:  يُ كاماحل  م  يف  سلِّ ء  املمكنات  انحصار  مون 

يقولولكنَّ]]  ٢٧[[ص  /  والعرضاجلوهر   اجلوهر نَّ إ[  ن:هم   [

امل  أعمّ  وغتحيِّ من  املز  ال  .زتحيِّ ري  رأهيموتقرير  عٰىل    أنَّ   :قسمة 

موجوداً ي  أنْ ا  مَّ إكن  املم موضيف  كون  واملراد   العرض،  وهو  وع، 

املحلُّ  هو  حياملقوِّ   باملوضوع  ملا  موجوداً أو    .فيه  لُّ م  يف   يكون    ال 

 موضوع، وهو اجلوهر. 

أنْ مَّ إهر  اجلو  ثمّ  حاال�   ا  حملٍّ   يكون  مركَّ يف  أو    احلالِّ من    باً ، 

 .ب منهامكَّ روال م  حمال� وال حاال� ال  أو ،املحلِّ و

امَّ أ  املقوِّ وه  ،ةفهو الصور   ،حلالُّ ا  ملا حيلُّ و اجلوهر  وأمَّ   م  ا  فيه. 

ن ب مركَّ ا املوأمَّ   فيه.  م بام حيلُّ وهر املتقوِّ اجل  ة، وهودَّ فهو املا  املحلُّ 

املادَّ واملركَّ   ، سماجلفهو    واملحلِّ   احلالِّ  من  ا وأمَّ   .والصورةة  ب 

ل بحالٍّ الذي  حملٍّ   يس  م  وال  منهامكَّ روال  اجلوافهو    ب  د، ملجرَّ هر 

ألينقس   وهذا قسمني:  أنْ مَّ إه  نَّ م  تعلُّ   ا  له  باأليكون  [أي ق  جسام، 

 وهو العقل. ،ال أو ،و النفسوه ،ق تدبري]تعلُّ 

من   ظهر  القسفقد  أعمُّ هذه  اجلوهر  كون  ا   مة  ز،  تحيِّ ملمن 

 ه. ار فيام ذكرولزم االنحص دة، املجرَّ  واهرث نفوا اجلمون حيواملتكلِّ 

عواستدلُّ  نوا  افٰىل  بأهنَّ ملجرَّ ي  لو  دات:  موجودة،  ا  ثابتة  كانت 

مشاركة   التجرُّ هللا  لكانت  يف  التعاٰىل  أخصُّ د  هو  اته،  صف  ذي 

حينئذٍ  مميِّ إ  فيحتاج  يُ ٰىل  عنها زميِّ ز  ما    ،ه  غري  املشاركة  به    به وما 

 . حمال وهو ،كيباملاميزة، فيلزم الرت

ب، يالرتكضة ال يوجب  العار  مور األُ االشرتاك يف  جيب: بأنَّ أُ 

أُ إ  اً خصوص كانت  أنَّ سلبيَّ   موراً ذا  وهو  سلبي،  هنا  واملشرتك  ه ة، 

 . زتحيِّ امل يف اال� ز وال حليس بمتحيِّ 

األ الفضالء:  بعض  اال[و]قال  يفوٰىل  اجلواهر  عتامد  نفي   

وصدق    ا وال انتفاؤها،بثبوهتال جيزم    ذ العقلإٰىل النقل،  ع  دةاملجرَّ 

 . بقوله فيهاز نافج ،اٰىل انتفائهف عوقَّ ول ال يتالرس 
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 ]:تعريف اجلوهر[]] ٢٨[[ص /

مة احليلِّ   قال الذي ال يقبل    زيِّ فهو املتحا اجلوهر  : أمَّ ][أي العالَّ

 القسمة يف جهة من اجلهات.

 يني:ق عٰىل معنطلَ ني يُ مجلوهر يف اصطالح املتكلِّ أقول: ا

واملراد    ،ري منقسمأو غ  كان منقسامً   سواء  ،زمتحيِّ   لُّ ا: كأحدمه

هاحليِّ ب الز  يشاو  الذي  إليفراغ  حّس إه  ر  وثانيهاميَّ شارة  ز  املتحيِّ   :ة. 

 ، وهو املراد هنا. جوهووجه من ال الذي ال يقبل القسمة ب 

للجو ش   )ز املتحيِّ (   : فقوله  واخلطِّ امل  واجلسم   هر  . والسطح 

. ية لباق الثالثة ا  خيرج به   ) ة من اجلهات يف جهل القسمة  ال يقب(  : وقولنا 

 فلقبوله القسمة طوالً  ،سطح ا ال وأمَّ  .طوالً   سمة قله ال فلقبو ،خلطُّ ا ا أمَّ 

  .وعمقاً   رضاً عو   ة طوالً فلقبوله القسم  ، ا اجلسم وأمَّ   . وعرضاً 

 ]:ةتتمَّ [

 ة: ثالث انٍ ق عٰىل معطلَ الطول يُ 

 .الً أوَّ  وضل: البعد املفروَّ األ

 بعاد.م األثاين: أعظال

 سفل. ٰىل األإ قخذ من الفوالثالث: البعد اآل

 : معانٍ  الثة ثق عىلٰ طلَ والعرض يُ 

 ل.وَّ لأل ، ويكون قاطعاً لبعد املفروض ثانياً ل: اوَّ األ

 . راً دبعاد ق األالثاين: أوسط 

 لشامل.ٰىل اإخذ من اليمني الثالث: البعد اآل

 :ة أيضاً ثوالعمق عٰىل ثال]] ٢٩[[ص /

 ني. لوَّ لأل عاً ، ويكون قاطفروض ثالثاً عد املل: البوَّ األ

 بعاد.األ ّل الثاين: أق 

ذا إ  ٰى سمكاً سمَّ ام، ويُ ٰىل القدَّ إلف  خذ من اخلد اآلالبعث:  لالثا

 .صاعداً  ذَ ِخ أُ 

ب يف  واملراد  أوَّ لبحاالطول  املفروض  البعد  هو  السابق  ، الً ث 

اوال هو  ثانياً عرض  املفروض  والبعد  البعلع،  هو  املفروض مق    د 

 يها الباقية.ن دون معالنيوَّ لأل ، ويكون قاطعاً اً ثالث

 ]:وهرن اجلم ماجساألب ة تركُّ يفيَّ ك[

الع[أ   قال مة احليلِّ ي  تألَّ إ: و]الَّ ف جوهران فام زاد يف جهة ذا 

ان  ف خطَّ تألَّ  نْ إة، وو ينقسم يف الطول خاصَّ وه ،فهو اخلطُّ واحدة 

السطح،فام   فهو  جهتني  يف  والعرض،    الطول  يفينقسم  هو  و  زاد 

زاتألَّ   نْ إو فام  سطحان  جهتني  دف  وييف  اجلسم،  فهو  يف  ،  نقسم 

 .تث جهاثال

اخلطُّ   أقلُّ و حيصل  أو  من    ما  أربعة  من  والسطح  جوهرين، 

 أو أربعة عٰىل خالف.  ةتَّ نية أو سثالثة عٰىل خالف، واجلسم من ثام

فمَّ أ و أنْ مَّ إا العرض:  ل وَّ واأل  .ال  أو  ،باحلياة  كون مرشوطاً ي  ا 

والظنُّ ع القدرة، واالعتقاد،  دة، والكراهة، واإلرا  ،ظرالنو  ،رشة: 

والثاين: دراإلوا]]  ٣٠/[[ص    مل،واأل  ،نفرةوال  ،الشهوةو ك. 

واأل واألاحلياة،  والروائ كوان،  والطعوم،  واحلرالوان،  ة، ر ح، 

 د، والتأليف. واالعتاموالربودة، والرطوبة، واليبوسة، والصوت، 

 .ال يف حملٍّ   ائامً ق   ضاً فناء عرالثبت قوم أ و

، هام منجسب األتركُّ ة   كيفيَّ بنيِّ يُ   وهر رشعاجلف   عرَّ امَّ ـأقول: ل

 وسيجيء تقريره. ،منيو رأي املتكلِّ ام هك

أنَّ  تألَّ إ ه  واعلم  فام زاد يفذا  أي يف    -   ةجهة واحد  ف جوهران 

ذ  إ   ة،يف الطول خاصَّ  ن منقسامً ، ويكوفذلك خطُّ  -  جهة الطول مثالً 

فيه. و   ه عرضل  يس ل تألَّ إينقسم    -   تنياد يف جهف خطاب فام زذا 

اين  ي الطول، والثوه  خلطِّ اف  ألُّ ا يف جهة تيكون أحدمه  ٰى أنْ بمعن

هة  له وال يكون يف ج  يكون مالصقاً   كون يف جهة خمالفة هلا، بأنْ ي

لطول فذلك سطح، وهو ينقسم يف ا  -  ي جهة العرضوه  ،تأليفه

 ني له.عرض، حلصول جهتوال

حيصل اجللَّ تأ  ذاإو الوجه  هذا  بأنْ ف سطحان عٰىل    ل عَ ُجي   سم، 

أحدمها يسطح آخر يف جهتنيسطح مع   عرض، ة الجه  كون يف ، 

يفواآل جهةخر  بأنْ     هلا،  منطبقاً   خمالفة  جهة   يكون  وهي  عليه، 

 ات: جهة الطول والعرض والعمق. جه م يف ثالثالعمق، وينقس

أ  املحهذا رأي  املقِّ كثر  من  فيكون  األ  ال[  منيتكلِّ قني  شاعرة]، 

منه  أقلُّ  حيصل  ج  ما  ثامنية  مإهر،  وااجلسم  حيصلذ  اجلوهرين   ن 

 صل اجلسم. ني حيلسطح، ومن سطحصل احي نيخطَّ  ، ومناخلطُّ 

  ه حيصل من نَّ ة، ألما حيصل اجلسم من ستَّ   وقال بعضهم: أقلُّ 

ثالثة ث سطح، وة شكل مثلَّ أعٰىل هي]]  ٣١/[[ص    ثة جواهرثال

أحدمهخرآسطح    خرٰى كذلك أُ  ا ، ومن السطحني حيصل انطباق 

 اجلسم.ل خر، فيحصعٰىل اآل

اخلال(  :ولهق  فالالَّ   )فعٰىل  للم  يف أي    هد،عيه  اخلالف    عٰىل 

فالس ب  نَّ إطح،  بأنَّ   نَّ أ القائل  قائل  أربعة  من  م  السطح  ن اجلسم 

 ة.ه من ستَّ ه من ثالثة قائل بأنَّ قائل بأنَّ وال ثامنية،

الكعوقا ثالثة    صلحي  اجلسم  نَّ إبي:  ل  جواهر،  أربعة  من 

م طول    ،ثثلَّ كشكل  له  ثمّ وعفيحصل  فوقها  رض،  رابع   يوضع 

 ق.العم فيحصل له ،روطي خموبرنشكل صة أعٰىل هي



 ٤١٥  ............................................................................................................اجلوهر ) ١٣٤/ ( اجليم حرف 

ن  منقسم جسم ولو كان م  كلَّ   نَّ إشعري:  وقال أبو احلسن األ 

يف من صل التألما حي  ف، وأقّل  اجلسم باملؤلَّ ه فرسَّ نَّ أل  ،جوهرين

يف املباحث   دي نفعاً هذا املقام لفظي ال ُجي   ف يفاخلالجوهرين. و

 .ةالعقليَّ 

اوأمَّ  فا  أنْ مَّ إلعرض:  مرشوط  ا  أ ياحلبا  اً يكون  يُ ة،  يف شَرت ي  ط 

أنْ حملِّ  حي�   ه  والظنُّ ايكون  واالعتقاد،  القدرة،  عرشة:  وهو   ، ،

واو والكراهةراإلالنظر،  واأل  ،دة،  والنفرة،  ، ملوالشهوة، 

 اك. درواإل

مال    أنْ ا  مَّ إو عارض  وطاً رشيكون  يكون  بل  ، للحيِّ   اً باحلياة، 

منه   اثنتهافقد ذكر  الفنهنا  فمنها اي عرشة غري  ا لو  هنَّ إف   ،حلياةاء، 

مرش بكانت  ف وطة  أنْ مَّ إاحلياة،  أُ   ا  بحياة  مرشوطة  خرٰى، تكون 

 ياة، فيلزم اشرتاط اليشء بنفسه.احل هل، أو هبذفيلزم التسلس

هذاوالباق  من  أنْ مَّ إلقسم:  ا  ي  م  ا  وهو   ،بالبرص  كاً درَ يكون 

ق الصوت، أو بالذوسمع وهو  اللوان واالعتامد، أو بواأل  كواناأل

الطعو أووهو  الروائح،  شمِّ بال  م،  ب  وهو  احلرارة  أو  وهو  اللمس 

 والربودة والرطوبة واليبوسة. 

أبو ]]  ٣٢[[ص  / ضد� بَّ اجلُ   عيلٍّ   وأثبت  للجواهر  هو    ا ائي 

 اوجودي�   ملوت عرضاً ا  أثبت أيضاً و  ،لٍّ  يف حمالهو عرض  الفناء، و

األ  للحياة.  ضدٌّ   هو بعض  البقااعشوأثبت  عرضاً رة   اوجودي�   ء 

فتكأيضاً  األ.  عىلٰ عراون  األض  الرأي  أ وَّ   وعٰىل  ل  وعرشين،  حد 

وعرشين،  ثة  ثال   عيلٍّ رأي أيب هاشم اثنني وعرشين، وعٰىل رأي أيب

األ رأي  وعرشين.وعٰىل  أربعة  ذلك  تفصأيت  وسي  خري  شاء    إنْ يل 

 ٰىل.عاتاهللا 

*   *   * 





 

  
  
  

  اء ف

١٣٥  - رث اا:ام  

 ):هـ٢٦٠ن شاذان (ت ل ب ضالفاإليضاح/ 

واحلسني  ]]  ٤٦٨[[ص  /  احلسن  عن  تروون  اهللا ( ثّم  صلوات 

حلارث عن ا   عيلٍّ ]] ٤٦٩/[[ص    نا يكتبان علم  كاام أهنَّ  )عليهام 

فوَ األ  لئن كان ععور؛  ولده ل علمه  يبذ   يلٌّ اهللا  عن  به  ويبخل  للناس 

رميتمو بافلقد  أنَّ ه  يمكن  ال  وما  خيصُّ   ه لعظيم  ه م بعل الناس    كان 

 .يكتمه ولده وهم رجال قد بلغوا وولد هلم وشهدوا معه حروبه و 

ث عن  ذا حدَّ إه كان يقول  أنَّ ي  عبكم تروون عن الشخرٰى أنَّ وأُ 

وكان    ألعور،ا  ثني احلارثحدَّ   :األعور  ]] ٤٧٠[ص  /[  احلارث

كذَّ و الشعباباً اهللا  صدق  فلئن  أنَّ احلاعن  ي  ؛  كذَّ رث  كان  قد ل  اباً ه 

ام كانا يأخذان  ة أهنَّ شباب أهل اجلنَّي  دوسيِّ   هللال ارسوي  نسبتم ابن

الكذَّ  عن  كان  العلم  ولئن  احلارث  عىلٰ   كذبالشعبي  اب،  كم  نَّ إ 

يكذَّ لتأخذون علمكم عنه وهو   العلامء، ولئن  اب  ن  اككذب عٰىل 

ر عنما  كذبتم    باطالً الشعبي    ويتم  لقد  يقله  ورميتموه    عليهومل 

هذه الثالث؛ وأنتم  ٰى  دإح  فلستم ختلصون من  ،بالكذب والزور

 .ة واجلامعةنَّكم أهل السُّ تزعمون أنَّ 

*   *   * 

١٣٦  - را:  

 ):هـ٣ق الشيعة/ احلسن بن موسٰى النوبختي (ق فِرَ 

أو  )فرقة(و]]  ٣٢ص  [[ (ٰىص قالت:  ع  بو أ  بن  اهللا  بد  هاشم 

  بن جعفر بن اهللا  د  بن معاوية بن عباهللا  بد   (عة) إىلٰ د بن احلنفيَّ حممّ 

اس بن عون بنت عون بن العبَّ   مُّ ه أُ مُّ لب) اخلارج بالكوفة وأُ طا  يبأ 

عبد   بن  احلارث  بن  يومئذٍ املطَّ ربيعة  وهو  فدفع    لب  صغري  غالم 

إٰىل  الوصيَّ  مدرك(ة  بن  أنْ   )صالح  (عبد  ٰى  حتَّ فظها  حي  وأمره  يبلغ 

فيدفعها  اهللا   معاوية)  اإل  ،إليهبن  العاملفهو  وهو  يشء   بكلِّ   مام 

  ، بن معاويةاهللا  نور وهو يف عبد    اهللا    نَّ إ  :يه وقالواا فوغل  ٰى حتَّ 

 ،ة)ون (احلارثيَّ فهم يسمُّ   ،ارث)بن احلاهللا  وهؤالء أصحاب (عبد  

ا ابن  هذوكان  كلُّ حلارث  فهم  املدائن  أهل  من  يقولو هم غالا  ن: ة 

اإل عرف  و(عمن  شاء  ما  فليصنع  /[[ص  ابد  مام  بن  ]]  ٣٣هللا 

 .بو مسلم يف جيشهأ له قت يالذصفهان أ ) هو صاحب معاوية

*   *   * 

حبسه  يف   )بن معاويةاهللا  عبد  (بو مسلم  أ   َل تِ  قُ فلامَّ ]]  ٣٤[[ص  

فِ  ثالث  بعده  فرقته  وقدرَ افرتقت  مال  ق،  بن  اهللا  عبد  (إٰىل    كان 

لهاذ صنوذَّ ُش   )ةيمعاو يقال  أصحابه  الشيعة برجل من  عبد (  :ف 

احلارثاهللا   زنديقاً بأ وكان    )بن  أهل  وه  فدائامل  من  برز  أ ن 

ة والقول بالتناسخ واألظلَّ   الغلوِّ   فأدخلهم يفاهللا)  عبد  (ألصحاب  

وأسند (٣٥/[[ص    إىلٰ   ذلك  والدور  عبد  ]]  بن  اهللا  جابر 

ٰى ذلك حتَّ خدعهم بف  )عفيجلجابر بن يزيد ا(إٰىل    مّ ث  )نصارياأل

الفرائض  ردَّ  مجيع  عن  وادَّ والرشهم  والسنن  أنَّ ائع  هذا   عٰى 

جابر   يزيد  اهللا  بد  عبن  مذهب  بن  من  هنَّ إف  وجابر  كانا  قد  ام 

 .ذلك بريئني

قالت(و منهم  حيٌّ   اهللا(عبد    نَّ إ  : فرقة)  معاوية)  يمت    بن  مل 

إٰىل    نواصيهايقود    ٰى حتَّ   بداً أ فهان ال يموت  صأ جبال    ه مقيم يفوأنَّ 

 . طمةوفا رجل من بني هاشم من ولد عيلٍّ 

قالت(و معااهللا  (عبد    نَّ إ  :فرقة)  املهدي    هو  )ويةبن  القائم 

 وعدالً   ه يملك األرض ويمألها قسطاً أنَّ      به النبيُّ الذي برشَّ 

ما إسلِّ يُ   ثمّ   وجوراً   ت ظلامً ملئ  بعد  وفاته  عند  رجل  م  بني ٰىل  من 

 .فيموت حينئذٍ  طالب  يبأ بن  هاشم من ولد عيلِّ 

قالت(و ماتاهللا    (عبد  نَّ إ  :فرقة)  قد  معاوية)  يوصِ   بن    ومل 

بع الشيعة    مامإده  وليس  صنوف  بني  مذبذبني  وصاروا  فتاهوا 

 .يرجعون إٰىل أحد]] ٣٦/[[ص  قها الرَ وفِ 

*   *   * 

  ال: -  ١٣٧

ل  ):هـ٦٧٢ (ت ين الطويسنصري الدِّ  /نقد املحصَّ

 : احلال بني املثبتني والنافني  :الثالثةسألة ملا ]]٨٥[[ص /

نال أنَّ ذي  به  بقول  واسطة  ال  واملعده  املوجود    فًا خال  وم،ني 

[منَّ  للقايض احلرمني  املعتزلةوإمام  من  وأتباعه  هاشم  وأيب    ، ا] 

صوف  ا صفة ملووها بأهنَّ وها باحلال، وحدُّ ة سمُّ م أثبتوا واسطهنَّ إف

 ف بالوجود والعدم.وَص ال يُ 

أنَّ انل بأنَّ البدهي  :  حاكمة  إ  كلَّ   ة  العقل  يشري  أنْ مَّ إف  ليه،ما    ا 

ل هو املوجود، والثاين واألوَّ ن.  و يك  و الأ ق بوجه ما  يكون له حتقُّ 
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إالَّ  القسمني،  بني  واسطة  ال  هذا  وعٰىل  املعدوم.  أنْ هو  وا فرسِّ يُ    

ذكرنا.   ما  بغري  واملعدوم  الواسطة  ربَّ   فحينئذٍ املوجود  حصلت  ام 

 . اويصري البحث لفظي� تأويل، ذلك ال عىلٰ 

إليه العقل إىلٰ   لكلِّ أقول: القسمة     ما   إىلٰ ق و له حتقُّ    ماما يشري 

حتقُّ  له  واملنفي، وهم ال خيالفون يف ليس  الثابت  إٰىل  القسمة  ق هو 

 هم يقولون: إنَّ لثبوت والنفي واسطة، لكنَّني ا تون بثبِ ذلك، وال يُ 

صفة الوجود،   ذات له  د كلُّ وجد أخّص من الثبوت، واملوالوجو

كلِّ  عٰىل  يقال  وذ  واملعدوم  الوجود،  صفة  له  ليس  ال ات  الصفة 

  جرم ال تكون موجودة وال معدومة.، التذا يكون هلا

ف  بالواسطة،  القول  إٰىل  ذهبوا  هاهنا  يعنونهنَّ إومن  ذات  بال   م 

كلَّ  يُ   واليشء  ُخي أ م  عَل ما  عن َرب و  باالست  كلَّ ه  وبالصفة  ال   قالل،    ما 

و معدومة، واملعدوم  أ   جودةا مو ذات إمَّ   ة الغري. فكلُّ بتبعيَّ   إالَّ   م علَ يُ 

أنْ له    ليسذات    ال عٰىل كلِّ يق  له غري    صفة الوجود، وجيوز  يكون 

يُ  من  عند  األجناس،  كصفات  الصفة،  للمعدوم ثبِ تلك    ات. تها 

خيتلُّ   واحلدُّ ]]  ٨٦[[ص  / أورده  بذلك عن  الذي  واحلقُّ دهم    أنَّ   . 

 اجع إٰىل تفسري هذه األلفاظ. سألة رهذه امل  اخلالف يف 

الوجود   أنَّ   ىلٰ عنا لقد دلَّ  :وىلٰ ة األُ وا بأمرين: احلجَّ احتجُّ قال: و

شكَّ   وصف وال  املوجودات،  بني  فيه  أنَّ   مشرتك  املوجودات    يف 

بامهيَّ  االمتيازاهتمتخالفة  به  ما  غري  االشرتاك  به  وما  فوجود  ا،   ،

و  أ   ،يكون معدوماً   ا أنْ جود إمَّ ذلك الو. ثّم  ا اهتاألشياء مغاير ملاهيَّ 

معدوماً أ ،  وداً موج ال  موج  و  واألوَّ وداً وال  حم .   ألنَّ   ال، ل 

للمعدوميَّ املوجوديَّ  مناقضة  نقيضه. ة  عني  يكون  ال  واليشء  ة، 

ألنَّ  حمال،  موجوداً   وجودال   والثاين  كان  مساوياً   لو  يف   لكان 

الف هلا بوجه ما، ه خمأنَّ يف   كَّ شات املوجودة. وال امهيَّ ة للديَّ املوجو

االشرتاك   به  فاملوجوغري  وما  االمتياز،  به  بنيديَّ ما  املشرتكة   ة 

املاهيَّ وجولا وبني  ماهيَّ د  مغايرة خلصوص  املوجودة  الوجود  ات  ة 

للو فيكون  االمتياز،  هبا  التسلسل، جود  التي  ويلزم  آخر،  وجود 

 .موالوجود ال موجود وال معد بت أنَّ وذلك حمال، فث

حأقول هذه  عَ جَّ :  أنْ لَ مِ ة  غري  من  هلم  فهبا  يرضوا  ها   نَّ إ، 

واملعدو بمتناملوجود  ليسا  عندهم  النقيض    طريف  نَّ إف،  نياقضم 

أنْ  وال    جيب  بموجود  ليس  املمتنع  وعندهم  لالحتامالت،  يقتام 

وا (املوجود  حلالمعدوم،  فقوله:  معدوم.  وال  بموجود  ة  يَّ ليس 

للمعدوميَّ منا واليشء  قضة  نقييكون    الة  يوافق  عني  ال  ضه) 

 صوهلم.أُ 

ات  الذ تمعان، ألنَّ : املوجود واملعدوم ال جييقال والصواب أنْ 

صوفة بالوجود ال تكون غري موصوف هبا، والوجود ال يكون  ملوا

 ت موصوفة بالوجود. ا ذاالصفة ال يكون هل ، ألنَّ موجوداً 

احلجَّ  الثانيةقال:  النوعيَّ املاهيَّ   :ة  يفات  مشرتكة  س، األجنا  ة 

 يوجب القول باحلال. وذلك

يفاصطالحه  :أقول عكس    م  عٰىل  والنوع  اصطالح  اجلنس 

يُ هنَّ إف  املنطقيني، ع  التنوُّ نَّ إ، فجنساً   واألخصَّ   نوعاً   ون األعمَّ مُّ َس م 

 والتامثل.]] ٨٧[[ص / سيف اللغة االختالف، والتجان

األوَّ  بيان  مقال:  وجوه:  ل  أنَّ أ ن  والب  حدها:  ض  ايالسواد 

ينا ا لو سمَّ م، ألنَّ االسد  ة، وليس االشرتاك يف جمرَّ للونيَّ كا يف ااشرت

باسمال واحلركة  وحوا  سواد  اسامً د  والبياض  للسواد  نضع    مل 

أنَّ لكنَّ  واحداً  انسة  املجبني السواد والبياض من    ا نعلم بالرضورة 

واحلركة السواد  بني  ليس  اللفظاال  نَّ إ فولذلك    ،ما  ال    يشرتاك 

م معلوات بأرسها. وهذا النوع من االشرتاك  يف اللغ  رداً طَّ يكون م

 العقالء. لكلِّ 

امل  أنَّ   :اوثانيه إنَّ قلِّ تعالعلوم  ثّم  خمتلفة.  املتغايرة  باملعلومات  ا  ة 

ث  م والعلم باملحدَ لقدييندرج فيه العلم با  واحدٍ   العلم بحدٍّ   نحدُّ 

والعل باجلوهر  بالعرضوالعلم  اللفظم  هو  ليس  واملحدود  ل  ب  ، 

أنَّ فع  ،نٰى املع فيه  العلميَّ   لمنا  مشرتك  وصف  املاهيَّ بني  ة  ات  هذه 

 . املختلفة

النقوا  أنَّ   :وثالثها إمَّ :  جوهر  ملمكن  أنَّ أ ا  فلوال  عرض.    و 

وإالَّ العرضيَّ  واحد  وصف  منحرصاً ة  التقسيم  يكن  مل  ك  أنَّ ،    ام 

إمَّ  (املمكن  وإمَّ قولنا:  جوهر  سواد  ا  تقسيامً وإمَّ ا  ليس  بياض)    ا 

 . منحرصاً 

أنَّ الثاين  بيان أنَّ :  ثبت  إذا  امل  ه  بعض اهيَّ هذه  من  مشرتكة  ات 

وجوالوج  من  وخمتلفة  إمَّ رَخ أُ ه  وه  فالوجهان  أنْ ،  يكونا    ا 

ل  و ال موجودين وال معدومني. واألوَّ أ و معدومني،  أ موجودين  

وإالَّ باطل والثاين،  بالعرض.  العرض  قيام  لزم  باطل،    نعلم نَّ أل  ا 

أنَّ  ا  بالرضورة  أعداماً مور  ألُ هذه  الثالث، رصفةً   ليست  فبقٰى   .

 املطلوب.وهو 

الوجود هل هو وصف    نَّ  أ يفم  الكال  أنَّ   :وىلٰ واجلواب عن األُ 

ال أم  فيه  تقدَّ   ؟ مشرتك  لِ قد  ونقول:  عليه  نساعد  واآلن  ال    مَ ـم، 

موجوداً   أنْ وز  جي الوجود  (ألنَّ   ؟يكون  كان    هقوله:    موجوداً لو 

مساوياً  املوجوديَّ املوجودة  هيَّ املل  لكان  يف  وخمالفاً ة  يف   ة  هلا 
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م لو اشرتكا يلز  ام قلنا: التسلسل إنَّ اهتا ويلزم التسلسل).  صوصيَّ خ

ثبويت وجه  ثبويت]]  ٨٨/[[ص    واختلفا يف   يف  أمَّ وجه آخر  إذا .  ا 

 ال يلزم التسلسل.   يأمر عدم ف يفكان االختال

أنَّ  املاهيَّ الوجود    بيانه:  املوجود يشارك  امل  ةة  ة  وجوديَّ يف 

عدم بقيد  أنَّ ي وخيالفها  وهو  وإنْ جود  الو  ،  موجوداً   وحده    كان 

آخل يشء  معه  ليس  وإنْ اهيَّ املور،  كن  املوجودة  موجودة    ة  كانت 

وإذا كان األمر ة. ة أمر آخر وهو املاهيَّ ٰى املوجوديَّ لكن هلا مع مسمَّ 

أنْ  يلزم  مل  ا  كذلك  مويكون  يكو  جوداً لوجود  بل  آخر،    ن بوجود 

 تسلسل. ع الته، وعٰىل هذا التقدير ينقط ماهيَّ ته عنيموجوديَّ 

النفاة:  ثمّ  أدلَّ   قالت  حاصل  مرأينا  عٰىل  األ  يبتثة  حوال 

راجعاً  أنَّ   اختالفها  وهو  واحد،  حرف  خمتلفة   إٰىل  احلقائق 

ما به    اهتا، وما به االشرتاك غريكة يف عموميَّ مشرتاهتا وبخصوصيَّ 

بيَّ ا ثّم  أنَّ الختالف.  ل  نوا  بموج ذلك  فأثبتوا  يس  معدوم،  وال  ود 

قال أنْ وا:  الواسطة.  يقتيض  للح  وهذا  إٰىل غيكون  ري  ال حال آخر 

يُ   ألنَّ   ،ايةلنها التي  األحوال  شكَّ ثبِ هذه  ال  يف أهنَّ   توهنا  متخالفة  ا 

  . وما به املشاركة غري  عموم كوهنا حاالً ية يفاهتا ومتساوخصوصيَّ 

  غري النهاية. حال إىلٰ للحال  نيكو  فيلزم أنْ  ،املاميزةما به 

وج من  املثبتون  علياألوَّ   هني:أجاب  الذي  وهو  تعويل   هل 

ف بالتامثل واالختالف. والثاين التزام وَص ل ال يُ حلاا   أنَّ   :اجلمهور

 التسلسل.

أمَّ  النفاة:  األوَّ فقالت  جد� فضع  لا  يشري  أ   كلَّ   ألنَّ   ،ايف  مرين 

أنْ مَّ إفإليهام،  العقل   املتصوَّ   ا  أح  ريكون  هومن  من  املتصوَّ   دمها  ر 

املخالف. فعلمنا   هو   ل هو املثل، والثاينألوَّ و ال يكون. واأ اآلخر  

بال  نَّ أ  جهالة. إقول  واالختالف  بالتامثل  يوصفان  ال  أمرين  ثبات 

التسلمَّ أ و التزام  وهو  الثاين  فا  ألنَّ سل  جوَّ باطل،  متٰى  انسدَّ ا   زناه 

إبعلين باب  أوَّ ا  ال  حوادث  هلا  طال  إثب  نسدَّ اول  الصانع  باب  ات 

 ذلك جهالة.  القديم. وكلُّ 

لزام غري  اإل   كذل  نَّ إ  :والذي أقولهل كالم الفريقني.  حمصَّ   هذا

باحلال، ألنَّ  القائلني  بيَّ وارد عٰىل  متٰى  أنَّ نَّا  مثالً   ا  والبياض   السواد 

املوجوديَّ يشرت يف  السو  وخيتلفان]]  ٨٩/[[ص    ةكان  ة اديَّ يف 

أنَّ نموعل  ،ةوالبياضيَّ  به    ا  أ ما  به االمتياز ال جيوز  وما    نْ االشرتاك 

سلبيَّ ي أ كونا  جرم  ال  ثابتنيني،  أمرين  سواداً حدمهأ :  ثبتنا  كونه   ،ا 

وجوده. والسواديَّ أمَّ   واآلخر  الوجود  بحقيقتيهام  ا  خيتلفان  فهام  ة 

احلاليَّ   كانويشرت احلاليَّ   ،ةيف  صفة  لكن  ليست  ألنَّ ةثبوتيَّ ة  ال  ،  ه 

للحال مالَّ إ  معنٰى  يك  ال  موجوداً ا  معدوماً   ون  كان  وال  وإذا   .

واقعاً الشرتا سلب  اك  وصف  أنْ   ييف  يلزم  صفة  ليَّ ااحليكون    مل  ة 

يكون للحال حال. فقد ظهر اندفاع    قائمة بالوجود، فلم يلزم أنْ 

مثبتاألوَّ   أنَّ مع    لزام عنهم.هذا اإل من  ال األحو   يلني واآلخرين 

واحلمد  كانوا دفعه،  عن  هداناالذ  هللا  عاجزين  كنَّ  ،هلذا  ي  ا  وما 

 . اهللا داناه لوال أنْ  يلنهتد

يكون ما   ال جيوز أنْ   مَ ـلِ   ول:نق  ة الثانية أنْ واجلواب عن احلجَّ 

موجودين االمتياز  به  وما  االشرتاك  قيام    ؟ به  منه  (يلزم  قوله: 

واسطة  إثبات ال قلنا: هذا أقرب إٰىل العقل من    .بالعرض)عرض  ال

ة عٰىل إلزام فاة يف دفع هذه احلجَّ ويل النم. وتعودبني املوجود واملع

 ضعفه. يكون للحال حال فقد عرفت أنْ 

الصف أنْ ملشاات  أقول:  من  ختلو  ال  ثبوتيَّ   رتكة  ال  أ ة  تكون  و 

يف مفهومات ما يشرتك  خلة تكون دا  ا أنْ ة ال ختلو إمَّ تكون. والثبوتيَّ 

  يشرتك   يذ والداخلة تكون كاللون ال تكون،  و الأ يف تلك الصفات 

ال هفيه  وتكون  والبياض،  مف  جزءاً   ي سواد  ة  السواديَّ هوم  من 

ع  ة،والبياضيَّ  يكون  ال  من  باملركَّ   ئامً قا  رضاً واجلزء  يلزم  فال  ب، 

قيام العرض بالعرض اتِّ  كون  وغري الداخلة ت  ، صاف املختلفات هبا 

به السواد واحلركة.  وَص كالعرض الذي يُ  و عارض  والعرض هف 

ء ال يكون قيام  ض اليشء لليش ، وعرو فهومهام م   هلام غري داخل يف

ملختلفني وال يلزم من كون صفة مشرترض،  عرض بع   كة عارضة 

غري ثابتة،    ي ة فه ا الصفات السلبيَّ  بدليل منفصل. وأمَّ ا هبام إالَّ امه يق 

 هبا قيام عرض بعرض. صاف وال يلزم من االتِّ 

املوأمَّ  قول  تزييف  يُ   نَّ إ(  :ثبتنيا  ال  بوَص احلال  تامثل  لاف 

ألهنَّ واالختال عليهم،  بوارد  فليس  يقولف)  ذاتان  ون:  م  املثالن 

م فهَ ذاتان ال يُ ]]  ٩٠/[[ص    انتلفخاملهام معنٰى واحد، وم منفهَ يُ 

  ف وَص منهام معنٰى واحد. واحلال ليس بذات وال ذات ذات، فال يُ 

 بالتامثل واالختالف.

تُ   يه  الذات  أنَّ   :بيانه واحلالدرَ ما  باالنفراد،  تُ ال  ك  ك  درَ  

املدرَ باال يكون  من كلِّ نفراد، فكيف  املدرَ   الٍ ح  ك    ك من حالٍ هو 

كلُّ   ؟آخر كان  ليس درَ يُ   حالٍ   إذا  واملشرتك  آخر،  يشء  مع  ك 

حتَّ درَ بمُ  باالنفراد،  ُحي ك  بأنَّ ٰى  أحدمهادرَ املُ   كم  من  ك  درَ املُ هو    ك 

ا مَّ إين يشري العقل إليهام، فأمر  كلُّ ليس وأنتم قلتم:  من اآلخر. أوَ 

واحداً املتصوَّ يكون    أنْ  منهام  يكون أ   ر  ال  بواحل  ؟و  ليس  مر أال 

 غريه معه. ىلٰ إون إليه إشارة ال تك  يشري العقل
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اإلوأمَّ  الكتاب  صاحب  دفع  مثبتا  عن  ب  يلزام    نَّ أاألحوال، 

سلبيَّ  صفة  اشرتاكاً ال    ةاحلال  ثبويت  يقتيض  أمر  األحوا  يف  ل، بني 

ال  بدافع عنهم، ألهنَّ فليس   ب قيم  بل  احل  نَّ أولون  ال سلب حمض، 

وصفإهنَّ   :يقولون وامل  ليس  ا  معدوم.  وال  ستحيل  بموجود 

ب ليس  ووموجعندهم  أنَّ د  مع  معدوم،  فال  بحال.  ليس  ذن،  إه 

  تصُّ دم خياحلال يشتمل عندهم عٰىل معنٰى غري سلب الوجود والع

يُ بتلك األُ  ا،  وهنا حاالً مُّ َس مور  فيهوتشرتك    ولكوهنا غري   ،ألحوال 

 . تالفدها ال حيكمون عليها بالتامثل واالخبانفرا كةدرَ مُ 

ك الثناء عٰىل  لذل  تضٍ ع منهم مل يكن بمقذلك الدف وقد ظهر أنَّ 

 نفسه.

أهنَّ  وهو  آخر،  طريق  الباب  هذا  يف  وللفالسفة  قالوا:  قال:  م 

تتقوَّ وال  األجناس هبا  التي  البسيطة  فصول  األنواع  اخلارم  ج  يف 

  إنْ   ييل هلم: احلكم الذهنفق  ،يانع األيف  موجودات يف األذهان ال

مطابق مثبتل  اً كان  عاد كالم  وإالَّ احل  يلخارج    وال   هل، فهو جال، 

 عربة به.

بتصديقات،   ليست  والفصول  األجناس  هنَّ إأقول:    ي ام 

فيتصوُّ  جيب  وال  مفردة.  الرات  بمطابقة  ام  احلكم  عٰىل  يشتمل   

أنْ  مطا  اخلارج  جهالً وإالَّ   بقاً يكون  فكان  أنَّ وذل  ،]باً ركَّ م[      ك 

املركَّ  الواجلهل  عٰىل  حكم  الواقعاقع  ب  التصوُّ   ،بخالف  ر  ويف 

يُ  ال  يُ امل  ربتَ عاملفرد  بٰىل  خالفها،  وال  أجناس عتَ طابقة  له  فيام  رب 

أنْ  حيثيَّ   وفصول  فيها  للعقول  يم]  ]٩١/[[ص    اتيكون  كن 

منها،تعقُّ  والفصول  األجناس  ي  ل  واجب  ولذلك  عن  سلبان 

 إالَّ   تان. وليس معنٰى االشرتاكفيه حيثيَّ يكون    ناع أنْ تمالوجود ال

أحد    أنَّ  من  املعاملعقول  اشرتكا من    قولاملشرتكني هو  فيام  اآلخر 

و أ ،  يف شيئني معاً   يكون يشء واحد يف اخلارج موجوداً   فيه، ال أنْ 

 فان به.صا متَّ عنهام ومه و خارجاً أ واحد منهام  يف كلِّ  منه نصف

 :باحلال  القول التفريع عىلٰ  قال:

احلاليَّ  ثبوت  إمَّ ة لليشقالوا:  معلَّ   أنْ ا  ء  قائم  بموجو  الً يكون  د 

ة  و ال يكون كذلك كسواديَّ أ لة بالعلم،  ة املعلَّ يَّ عامللكا  بذلك اليشء

املعلَّ السواد. واألوَّ  املعلَّ ل، ول هو احلال  الغري    . لالثاين هو احلال 

عىلٰ فواتَّ  متساوية  أنَّ   قوا  الذويف  املوجودات  وخمت  هذه  ات  يف  لفة 

أمَّ  الوجود،  األحوال.  منَّ  فزعما  احلال  أنَّ مثبتو  الذات، ا  نفس  ه 

أنَّ عتملت اوزعم  بناءً   ثبات كون املعدوم شيئاً إه صفة، والقول بزلة 

 عٰىل هذا. 

تفريعاً  أختاره  أنَّ عىلٰ   والذي  باحلال  القول  ألنَّ     باطل،    ذلك 

ات عٰىل ما هو الذ  الوجود  :سواء قلنا  -كانت مشرتكة  ذوات لو  ال

ع غريه  أو  أصحابنا  املعتزلة  ٰىل  يقوله  يقوله  كلِّ لصحَّ   -ما  عٰىل     

 عٰىل اآلخر، رضورة استواء املتامثالت يف كلِّ   ما يصحُّ   هامنم  واحدٍ 

انقالاللوازم، فكان يلزم صحَّ  اة  ، واجلوهر عرضاً   ثاً لقديم حمدَ ب 

 وبالعكس. 

ال منأقول:  الفراغ  بعد  اختاره  املن  ذي  أنَّ و  ،ذاهبقل   هو 

لزم   مشرتكة  كانت  لو  حمدَ صحَّ الذوات  القديم  انقالب   ثاً ة 

نسان  ة املشرتكة بني اإليكون احليوانيَّ   أنْ   وجب، يواجلوهر عرضاً 

صحَّ  تستلزم  اإلوالفرس  انقالب  فرساً ة  وبنسان    س. العك، 

 عليهم. ه وأورده اختاروجوابه عن هذا هو جواهبم عامَّ 

الذااصاخت  قال: وألنَّ  املعيَّ ص  املعيَّ ت  بالصفة  إنْ نة  كان ال   نة 

ترجَّ مر  أل طريففقد  أحد  الامل  ح  اآلخر  عٰىل  وهو  جِّ رمل  مكن  ح 

إنْ   وإنْ   ، حمال األمر  فذاك  ألمر  ذاتاً   كان  يف    كان  البحث  عاد 

سائ بني  من  الاختصاصها  املرجّ ر  بصفة  وإنْ حيَّ ذوات  يكن   ة،  مل 

ات هبا. تلك الذختصاص ا فة لذات، فيعود البحث يفكان ص اً ذات

اخلصوصيَّ أمَّ  جعلنا  إذا  صفة    اً ذات  ةا  االشرتاك  به  اندفع  وما 

املختلفة جيوز اشرتاكها يف ]]  ٩٢/[[ص    شياءاأل  نَّ شكال، ألاإل

 ختالفها يف اللوازم. وز اا األشياء املتساوية فال جيالزم واحد. وأمَّ 

أنْ  هلم  يلزميقول  أقول:  مثوا:  والفصول  األجناس  يف    ل ك 

ب األذلك،  يف  واحدل  نوع  حتت  التي  إنْ نَّ إف  ، شخاص  لت  جع  ك 

ذالفصول واملشخَّ  وا   واتاً صات  كانت ان  سنإلواحليوان  ملا  لوازم، 

 تلزم  ام نَّ اللوازم إ  نَّ إة وال نفسها، فللامهيَّ   ة جزءاً نسانيَّ ة واإلاحليوانيَّ 

ار تخامل  مني أنَّ من املتكلِّ هب كثري  مذ   م امللزومات. وأيضاً بعد تقوُّ 

أحجِّ ريُ  مقدوريح  ملرجِّ   هد  ال  اآلخر  فعٰىل  أنْ ذن  إح.  يكون    جيوز 

 ت من غري ترجيح.صفابات  ص بعض الذو خصَّ تعاىلٰ اهللا 

  مع الوجود. الصفات ال توجد إالَّ  هذا عٰىل قول من يقول: إنَّ 

أنَّ   مَ بِ   وأيضاً  مرجِّ عرفتم  ال  يفه  ما  غاية  هناك؟  أ   ح  ك نَّ الباب 

عىلٰ  دليل  ال  والذ  تقول:  ملك،  جيب  عدمه.    معرفته  عدم  ن 

 َرب ُخي م وعلَ يُ  أنْ   يصحُّ وا الذات بام فرسَّ امَّ ـ لاهب وأصحاب هذه املذ

 الذوات مشرتكة. عنه لزمهم القول بأنَّ 

أنْ صحَّ   أنَّ   واحلقُّ  وُخي علَ يُ   ة  مَرب م  عنه  لو  الذات  ن  و  أ ازم 

 عوارضه ال نفسها.

   *   ** 
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ل (قواعد العقائد) نقد امل    ): هـ ٦٧٢لطويس (ت  ين ا دِّ صري ال ن   / حصَّ

أنْ يمك  ما  كلُّ ]]  ٤٣٦[[ص   فعربَّ يُ   ن  عنه،  أنْ مَّ إ  يكون    ا 

أنْ مَّ إو  ،اً موجود موجوداً   ا  يكون  موجوداً ال  يكون  ال  وما   .  

وال والثابت،  املوجود  بني  فرق  بني معدوم. وال  واملنف  املعدوم    ي  

املحقِّ  ومشاعند  املعتقني.  يُ يخ  إىلٰ قسِّ زلة  الثابت   موجود  مون 

تُ   ومعدوم بينهام  وجيسمَّ وواسطة  باحلال،  املنفعلوٰى  عدا    ين  ما 

الث يقهذه  واحلكامء  خارجي� ا  :نولوالثة.  يكون  ويكون املوجود   ،

 وكذلك املعدوم.  .، ويكون كليهاماذهني� 

*   *   * 

مة احليلِّ  /)١م (ج ملراهناية ا  ): هـ٧٢٦ (ت العالَّ

حرص    ]]٧٩[[ص  / يف  اخلامس:  املسقالبحث  إىلٰ مة   علوم 

 : املوجود واملعدوم

الع أكثر  ذلك  قالءأطبق  ممَّ   ،عٰىل  قوم  عمشت  وذهب  ن 

م إبصائرهم  أفكارهم  احلقِّ   راكدن  التعمُّ   وقرصت  يف  عن  ق 

إثبات واسطة بني املوجوداملباحث العقليَّ  إٰىل  وها عدوم، سمُّ وامل  ة 

 احلال. 

أنْ  قوهلم  إ  وتقرير  األُمنقول:  من  أمرًا  علمنا  فإمَّ رو ذا  أنْ ،    ا 

اإلثبات إٰىل  راجعًا  إٰىل    ،يكون  واألوَّ النفأو  إمَّ   لي.  خيلو  أنْ ال   ا 

ه الثابت الذي بأنَّ   دُّ و ال. والثاين هو الذات، وُحيَ أ   ،هغرييضاف إٰىل  

ه  كان معلومًا، ألنَّ   عدوم وإنْ امل  غريه، فخرج   م غري مضاف إىلٰ علَ يُ 

بثاب والصفليس  ألهنَّ ت،  تُ ة  مضافة  علَ ا  غري ىلٰ إم  وامل  إمَّ ها.  ا  ضاف 

إليه نظري كون املحلِّ ا يضيكون مقصورًا عٰىل م  أنْ  ، أو يكون  اف 

إٰىل الفاعل. فاألوَّ   ظري الفعله نن عمنفصالً    دُّ ل احلال، وُحيَ بالنسبة 

عليه. فخرج النفي بقولنا: ثبت، رًا  ه الذي يثبت للذات مقصوبأنَّ 

ب لوالذات  تثبت  فإهنَّ   -  لذاتقولنا:  ال  اء واألشي  ،-ريه  غلا 

ك غريها  إٰىل  تضاف  التي  عن األفاملنفصلة  الصادرة  واآلثار    عال 

مقصورًا    :ا ال تكون أحواالً للعلل، بقولناإهنَّ ، فا العلل يف غري حماهلِّ 

 عليه.

أمر مضاف   الصفة كلُّ   نَّ ، فإمن الصفة  احلال أخصُّ   واعلم أنَّ 

أو   ًا عليهمقصور  ،واء كان إثباتًا أو نفياً س  ]]٨٠ص  [[/إٰىل غريه،  

واء  ما كان صادرًا عن غريه سفهو  ا احلكم،  غري مقصور عليه. وأمَّ 

أو   ذاتًا  فصفةً كان  يُ .  ال  ملوجود  صفة  وال  وَص احلال  بالوجود  ف 

 بالعدم.

باألحوالوأوَّ  قال  من  اجلُ   ل  هاشم  من ابَّ أبو  وأتباعه  ئي 

ل ة. وفصَّ للمعدوم كاجلوهريَّ   ثابتةً ن احلال  تكو   ز أنْ املعتزلة. وجوَّ 

ا ال  باحلياة فإهنَّ   وطةحوال فقال: األعراض التي ال تكون مرشاأل

امت به، كاللون والرائحة وغريها،  ن ق مل  أحواالً وال صفةً   بتوج

فإنَّ إالَّ  الكون  املحلِّ   إٰىل  راجعة  حالة  يوجب  ا وأمَّ   .ةئنيَّ الكاهي    ه 

ة، اجلمل  ا توجب أحواالً عائدة إىلٰ ة فإهنَّ األعراض املرشوطة باحليا 

يقتيضفالع العامل  لم  هي  حالة  البدن  القدرة  يَّ جلملة  وكذا  ة، 

وأثبتوغريمها   األعراض.  من   ايضقال  من  واجلويني  بكر  أبو 

كلِّ  يف  أيضًا  األحوال  سواء    األشاعرة  بالذات،  قائمة  صفة 

باطَ اشُرتِ  فاألسوديَّ ت  ال،  أو  معلَّ حلياة  حالة  وكذا    بالسواد،لة  ة 

 باقي األعراض. 

 ،قله حتقُّ   يكون ا أنْ معقول فإمَّ  كلَّ  قاضية بأنَّ لرضورة ا  أنَّ  :لنا

واأل ال.  املوجود،  وَّ أو  هو  وأنَّ   هو  اينثوالل  أثبت   املعدوم،  من 

 واسطة بينهام فقد كابر مقتٰىض عقله.

 وا بوجهني: واحتجُّ 

تقدَّ : الوجود وصف مشرتك بني املوجودات عٰىل  لوَّ األ م، ما 

بحقائقها متخالفة  به  ،وهي  االمتياز، االشرت  وما  به  ما  غري  اك 

الوجو مغفيكون  للامهيَّ د  ا  ،ةايرًا  إمَّ فذلك  أنْ لوجود    كون ي  ا 

أوموج معدومًا.  ودًا  وال  موجودًا  ال  أو    ]] ٨١[[ص  /  معدومًا، 

باطلواألوَّ  التوإالَّ   ،ل  لزم  فإنَّ سلسل  موجودًا    ،  كان  لو  الوجود 

مسا للملكان  الوجودويًا  يف  ب  اً وخمالف  وجودات  ته، خصوصيَّ هلا 

لوجود ، فالوجود املشرتك بني اتيازوما به االشرتاك غري ما به االم

ة الوجود التي  ات املوجودة مغاير خلصوص ماهيَّ يَّ هملاسائر ا  وبني

ل. والثاين باطل تسلسوي،  هبا االمتياز، فيكون للوجود وجود آخر

اتِّ  المتناع  ب  صاف أيضًا،  فتعنيَّ اليشء  الثالث،  نقيضه،  أنْ هو  ال   و 

 لواسطة. هو اموجودًا وال معدومًا، وذلك  الوجود يكون

املاهيَّ  النوعيَّ الثاين:  مشرتات  احلال.  يف    كةة  فتثبت  األجناس، 

األوَّ أمَّ  فإنَّ ا  فظاهر،  أنَّ ل  نعلم  اشرت  ا  والبياض  السواد  يف   اكاً بني 

جمرَّ اللونيَّ  يف  ال  فإنَّ ة  االسم،  سمَّ د  لو  با  يناا  واحلركة   مسالسواد 

نض  واحد، لكنَّومل  اسًام،  والبياض  للسواد  نعلع  باا  أنَّ م    لرضورة 

السواد السواد واحلركة. وألنَّ   اي� ومعنوالبياض اشرتاكًا    بني    دون 

املتعلِّ  متغايرةالعلوم  املختلفة  باملعلومات  أ خمتلفة،    قة  نحدُّ نَّ مع   ا 

بحدٍّ  يندر  واحدٍ   العلم  البحيث  فيه  واحلادث، ج  القديم  علم 

باجللعوال وألوال  وهرم  مشرتكًا.  وصفًا  العلم  فيكون   نَّ عرض، 

العر يف  مشرتكة  انحرص  ،ةضيَّ األعراض  اوهلذا  قولنا:   يمتقسل  يف 
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إمَّ  ال  املمكن  كام  انحرص،  ملا  اشرتاكه  ولوال  عرض،  أو  جوهر  ا 

قل إذا  إمَّ نا:  ينحرص  سواد.  ااملمكن  أو  الثاوأمَّ   جوهر    فألنَّ   ،ينا 

تعدُّ  يقتيض  املااجلهة    داالشرتاك  يكون هيَّ يف  بحيث  املشرتكة  ات 

جهة فهاتان  اكاشرت  فيها  امتياز،  إنْ   وجهة  ا كانت  اجلهتان 

وإنْ جودوم بمثله.  العرض  قيام  لزم  لزم   تني  معدومتني    كانتا 

  باطل بالرضورة، فتعنيَّ   وهو  ات معدومة، احلكم بكون هذه املاهيَّ 

 معدومة. جودة والال تكون مو  أنْ 

ااوواجل  ]]٨٢[[ص  / عن  إٰىل   أنَّ   ل:ألوَّ ب  للوجود  القسمة 

وا أنَّ   لعدمالوجود  إمَّ   قولنا:  باطلة، كام  إناإلنسان  فرس   أو  سانا 

 أو غريمها، باطل.

لكنَّ سلَّ  بذاته  منا،  إنَّ   .الوجود موجود  التسلسل  لو  ثّم  يلزم  ام 

أمركان   يف  واالختالف  ثبويت  وصف  يف  و  االشرتاك  هنا ثبويت 

فإنَّ  كذلك،  يشاروجالو  ليس  املاهد  يفيَّ ك  املوجودة  ة، املوجوديَّ   ة 

أنَّ   لفهاوخيا وهو  عدمي،  وإنْ ال  بقيد  وحده  مكا  وجود  ًا  جودون 

يشء معه  ليس  واملاهيَّ   لكن  وإنْ آخر،  املوجودة  موجودة    ة  كانت 

يلزم  ال    ة، وحينئذٍ ة أمر آخر هو املاهيَّ يَّ وجودٰى امللكن هلا مع مسمَّ 

بو  أنْ  موجودًا  الوجود  آخر،وجيكون  موج  د  عني  وديَّ بل  ته 

 سل. ته، فينقطع التسلماهيَّ 

أدلَّ  حاصل  النفاة:  إىلٰ   ةقال  يرجع  خمتلفة   نَّ أ   املثبتني  احلقائق 

به  بخصوصيَّ  ما  به االشرتاك غري  ومشرتكة يف عموماهتا، وما  اهتا 

واالختال الواسطف،  فتثبت  معدوم،  وال  بموجود  ليس  ة، ذلك 

قد  وحاأل  فإنَّ   ،التسلسل  منه  ويلزم احلاليَّ اشرتكت  ال  عموم  ة  يف 

بخصوصيَّ  أنْ اهتاواختلفت  فيلزم  للحال  ،  إٰىل    تكون  ُأخرٰى  حال 
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بأنَّ  املثبتون  يُ   وأجاب  ال  واالختالف، وَص احلال  بالتامثل  ف 

واالختال  ألنَّ  مالتامثل  لواحقف  ليست   ن  واحلال  الوجود، 

ة ة عدميَّ ا طبيعألهنَّ  ،لتسلسل كام اختاره األصمّ التزام اوب .موجودة

 ل.ة ليس بمحامور العدميَّ األُ  موجودة، والتسلسل يف ليست

ا  أمرين يشري العقل إليهام فإمَّ   كلَّ   ل: بأنَّ وَّ األ  أجاب النفاة عن

املتصوَّ   أنْ  هويكون  أحدمها  من  اآلخرر  املتصوَّ   ر  ال.   ،من  أو 

 .ختلفان، وال واسطة بينهامثاين املل املثالن. والواألوَّ 

بأنَّ وع  ]]٨٣[[ص  / الثاين:  يسدُّ   ن  ذلك  إثبا   جتويز  بات  ب 

 الصانع تعاٰىل.

 اشرتكا يف  امَّ ـالسواد والبياض ل  أنَّ ب(:  رينأفضل املتأخِّ   أجاب

االشرتاك غري ما  ا بهة، وموالبياضيَّ  ةة واختلفا يف السواديَّ املوجوديَّ 

االمتياز أ   ،به  جرم  شيال  ولثبتنا  ما  امَّ ـئني،  يكن  مل    اك االشرت  هب 

أثبتنامها وجوديَّ متياز سلبيَّ واال ، فهام ةا الوجود والسواديَّ مَّ أ   .نيني 

ة ليست صفة  ة، لكن احلاليَّ ومشرتكان يف احلاليَّ   هامتقيقخمتلفان بح

معدومًا.    ال يكون موجودًا وال   ماه ال معنٰى للحال إالَّ ة، ألنَّ ثبوتيَّ 

ة  احلاليَّ تكون    لزم أنْ ي  ك واقعًا يف وصف سلبي مل االشرتا  وإذا كان

 . )تكون للحال حال آخر أنْ  يلزم صفة قائمة باملوجود، فلم

امل  أفضل  (قني حقِّ اعرتضه  فإنَّ   بأنَّ :  حمضًا،  سلبًا  ليس   احلال 

ام احلال  وإنَّ   ًال، وليس حا  . معدوم   املستحيل عندهم ليس بموجود وال 

أنْ  يلزمه  ثبويت  ي   ، ودًا وال معدوماً يكون موجال    وصف   ملت ش فهو 

ك اُألمور التي بتل   والعدم عنه خيتصُّ   . غري سلب الوجود    معنٰى عىلٰ 

كة بانفرادها  ولكوهنا غري مدرَ   . فيه   لحوا األ   وتشرتك   ، هنا حاالً و مُّ َس يُ 

ذاتان   املثالن   لون: م يقو ال حيكمون عليها بالتامثل واالختالف، فإهنَّ 

   واحد،  معنٰى ام هم من فهَ لفان ذاتان ال يُ ، واملختم منهام معنٰى واحد ُيفهَ 

ف بالتامثل واالختالف. وَص تُ ذات ذات، فال  واحلال ليس بذات وال 

باالنفراد، فكيف  ك درَ باالنفراد، واحلال ال يُ   ك رَ د تُ   الذات هي ما  فإنَّ 

ك من حال آخر؟ رَ املد حال هو    ]]٨٤  [[ص  / يكون املدَرك من كلِّ 

د النفرا اب ك  ر، واملشرتك ليس بمدرَ ع يشء آخ ك م حال مدرَ   كلَّ   فإنَّ 

ليس أوَ  . ك من اآلخر و املدرَ ا ه ك من أحدمه املدرَ  كم عليه بأنَّ  ُحي ٰى حتَّ 

ر منهام يكون املتصوَّ   ا أنْ العقل إليهام فإمَّ   ين يشري أمر   لُّ ك   : وأنتم قلتم 

يكون ال  أو  ليس    ؟ واحدًا  إشارة  بأمر واحلال  إليه  العقل  ال   يشري 

  ه معه. تكون إٰىل غري 

أنَّ  الثاين:  عن  االج  واجلواب  واالمتياز  شرتاك  هتي 

قياوجوديَّ  يلزم  وال  التان،  فإنَّ م  بالعرض،  ت  الصفا  عرض 

ة وكانت داخلة يف مفهومات ما يشرتك يف  يَّ بوتثنت  كا  املشرتكة إنْ 

كاللون الصفات  والبيا  تلك  السواد  بني  واملشرتك  جزء  ض،  هو 

السواديَّ  مفهوم  والبياضيَّ من  يكن ةة  مل  بعرض  ،  قائًام   قائم  عرضًا 

من غريه، فال نه وب ماجلزء ليس بعرض قائم باملركَّ   نَّ إب، فاملركَّ ب

مل تكن    العرض بالعرض. وإنْ ام  يه ق ب  صاف املختلفاتيلزم من اتِّ 

يُ  الذي  كالعرض  عارض وَص داخلة  وهو  واحلركة،  السواد  به    ف 

قي  داخل يف مفهومهام وعروض اليشء لليشء ال  غري  هلام ام  يكون 

ة عارضة ملختلفني  ة مشرتكصف  كون  نعرض بعرض، وال يلزم م

ال  و ،ةة فهي غري ثابتيَّ كانت سلب وإنْ  يل منفصل.بدل قيامها هبام إالَّ 

 صاف هبا قيام عرض بعرض. يلزم من االتِّ 



 ٤٢٣  ..............................................................................................................) احلال ١٣٧/ ( احلاءف حر

فإنَّ سلَّ  جائز،  بمثله  العرض  قيام  لكن  والرس  منا،  البطء  عة 

 التزام هذا املحال. من امه أقربتان قائمتان باحلركة، والتزكيفيَّ 

آ  ألوائللو أنَّ طريق  وهو  التي    خر،  والفصول  هبا األجناس 

األنواعتتقوَّ  اخل  ]]٨٥[[ص  /  م  يف  يف  موج  ارج البسيطة  ودات 

 .)الذهن ال يف العني

اد  طابق اخلارج ع  الذهني إنْ (رين فقال:  اعرتضه أفضل املتأخِّ 

 . ) كان جهالً الم مثبتي احلال، وإالَّ ك

أفضل  أج والفاناألج  بأنَّ (قني:  املحقِّ اب  ليسس  ت  صول 

فيام ال يشتمل عٰىل   جيبوال رات مفردة، بتصديقات، بل هي تصوُّ 

بًا،   كان جهالً مركَّ يكون مطابقًا له وإالَّ   أنْ   ارجاحلكم بمطابقة اخل

ر  الواقع. ويف التصوُّ الف  ب حكم عٰىل اخلارج بخاملركَّ   اجلهل  فإنَّ 

تُ  ال  بلاملطابق  ربعتَ املفرد  عدمها،  وال  أجنافيام    ]ربعتَ [تُ   ة  س له 

أنْ  حيثيَّ   وفصول  فيها  يمكتكون  للات  تعقُّ ن  األجناس  عقول  ل 

ولذلك  وال منها،  أنْ بالَ سيُ فصول  المتناع  الوجود،    ن عن واجب 

ل من أحد عقوامل   أنَّ تان. وليس معنٰى االشرتاك إالَّ تكون فيه حيثيَّ 

اآلخر  من  املعقول  هو  يش  املشرتكني  أنْ فيام  ال  فيه،  يكون    رتكان 

واحديش نصف  اخل  يف  ء  أو  معًا،  شيئني  يف  موجودًا  يف  منه  ارج 

 .)صفان بهمتَّ  امه ور، أو خارجًا عنهامأحدمها ونصفه يف اآلخ

فإنَّ  نظر،  املتأخِّ   وفيه  يقل أفضل  مل  األجناس    إنَّ   :رين 

تصديقات بلوالفصول  بأنَّ   ،  املاهيَّة  احلكم  وفصالً   هلذه    جنسًا 

فإنْ تصديق اجلجوكان مطابقًا لزم    ،  صل يف اخلارج، نس والفود 

 سنف  هلا يف  ة بأنَّ يَّ الذهن حكم عٰىل ماه  أنَّ نٰى   كان جهالً بمعوإالَّ 

منهام.األ يكن يف اخلارج يشء  ومل  بأنَّ   مر جنسًا وفصالً    واعرتافه 

املاهيَّ  هتة حيثيَّ لتلك  املطابقة يف اخلارج. وحتقيني  املقصود من  ق  و 

 هذا موضعه. بحث ليسهذا ال

 الً ال: ثبوت احلال لليشء قد يكون معلَّ ثبتو احلقال م  :بتذني

كا باليشء،  قائم  املعلَّ العبلة  املعلَّ   ةلعامليَّ بموجود  ل، لم وهو احلال 

فإهنَّ وكاملتحركيَّ  معلَّ ة  حالة  كسواا  يكون  ال  وقد  باحلركة.   ةديَّ لة 

املعلَّ  غري  احلال  وهو  واتَّ السواد  عىلٰ ل.    أنَّ   ]]٨٦[[ص  /  فقوا 

ر   أم، وخمتلفة هبذه األحوال. واختلفوا يف متساويةأرسها ب  الذوات

باأل فالقائلون  منالوجود،  أنَّ وا  بذه  األشاعرة   حوال  نفس إٰىل  ه 

إنَّ  ه زائد عليها. والقول بتساوي الذوات الذات. وقالت املعتزلة: 

شياء األ   ألنَّ   ،الوجود نفس الذات أو زائد عليها  :قلناواء  س   باطل

ثًا واجلوهر القديم حمدَ   انقالب  م، فيصحُّ اللواز  املتساوية تشرتك يف

بالرضاً ع باطل  وهو  وبالعكس،  اخت،  وألنَّ   صاصرضورة. 

املعيَّ الذ إنْ   نةات  املخصوصة  أحد    بالصفة  ح  ُيرجَّ ألمر  يكن  مل 

ال   اآلخر  عٰىل  املمكن  وإنْ ملرجِّ طريف  الكالم    كان  ح،  نقلنا  ألمر 

الت  ،إليه أمَّ ولزم  مسلسل.  جعلنا  إذا  اال  اا  صبه  به شرتاك  وما  فة 

هذ اندفعت  ذاتًا  األ امل  هاالمتياز  اشرتاك  جلواز  شياء حاذير، 

 احد، وال جيوز اختالف املتساويات يف اللوازم. م وزال املختلفة يف

املحقِّ  أفضل  بأنَّ أوَّ (قني:  اعرتض  بني  وانيَّ احلي  الً:  املشرتكة  ة 

ير والفرس  عليها  اإلنسان  صحَّ د  من  قلت  انقالب  ما  نسان  إلاة 

 بالعكس. و فرساً 

بأنَّ  والفصول، بل يف األشاألجه الزم عٰىل  وثانيًا:  خاص  ناس 

نوع   حتت  فدواحالتي  إنْ إنَّ ،  واملشخَّ   جعلت   ك  صات الفصول 

ة جزءًا  إلنسانيَّ ة واذواتًا واحليوان واإلنسان لوازم، مل تكن احليوانيَّ 

 .)لزوماتم املوُّ قام تلزم بعد تلوازم إنَّ ال فإنَّ نفسها،  ة والللامهيَّ 

نظر الزاحليوانيَّ   فإنَّ   ،وفيه  وة  يلزم مة  فال  ملزومة،    الفصول 

االنقالب.   ق ذوهلإمكان  الطبيعة   الفصول  إنَّ (الوا:  ا  علل 

ينا  )،ةاجلنسيَّ  مل  للناطق  جعلناه الزمًا  إذا  جزءًا  ك  ِف واحليوان  ونه 

وأشخاص اإلنسان،  الو  من  ختتلالنوع  مستندة احد  بعوارض  ف 

 هبا. ابإٰىل أس

*      ** 

 ):هـ٨٢٦ت ( رياملقداد السيو /اللوامع اإلهليَّة

 :لااحلث اخلامس: يف نفي البح ]]٩٠[[ص 

قوم غري حمقِّ  املوجود واملعدوم  ذهب  ثبوت واسطة بني  إٰىل  قني 

وعرَّ سمُّ  باحلال،  بأفوه وها  يُ هنَّ ا  ال  ملوجود  صفة  بالوجود  وَص ا  ف 

إ ك   الوجود  ني بأنَّ مستدلِّ   بالعدم،  وال لزم    ن موجوداً ذ لو كاذلك، 

 ضه، وهو خطأ. صاف اليشء بنقي لزم اتِّ  وماً التسلسل، ولو كان معد 

أ أمَّ  فإنَّ   ،الً وَّ ا  املذكور،  باحلرص  الرضورة  انحصار    فلقضاء 

 ل األوائل. أوَّ ال يكون من   يكون وأنْ  اليشء بني أنْ 

ثانياً وأمَّ  عوجود    فألنَّ   ،ا  كضوء    ،ينهالوجود  يتسلسل  فال 

 ء. وضال

  * *   * 

 ): هـ٨٢٦ (ت املقداد السيوري /إرشاد الطالبني 

 ]:عدوموامل جودالواسطة بني املو عدم وجود[]] ١٨[[ص 

مة احليلِّ   قال ، : وال واسطة بينهام عٰىل املذهب احلقِّ ][أي العالَّ

 هبذا احلرص. ورةلقضاء الرض



 بغض احلبُّ وال) ١٣٨/ ( احلاءحرف   .................................................................................................... ٤٢٤

أيب احلسني خ ائمشا  ٰىل خالف إشارة  إأقول: هذا     ملعتزلة، غري 

واملعدوهنَّ إف  ،لبرصيا املوجود  أثبتوا واسطة بني    ـ وها بسمُّ م، وم 

بأهنَّ وعرَّ   )،احلال( صففوها  ملا  وال  وجوة  بالوجود  توصف  ال  د 

 بالعدم وال بغريمها من املتقابالت.

 وهي:  ،مةتقرير مقدَّ ٰىل ف عومعرفة هذا املذهب يتوقَّ 

 غريه  ىلٰ إس  ايل ال بالقعقَ مني: قسم يُ ٰىل قسإ  املفهوم ينقسم  نَّ إ

مثالً ك املوجود    نَّ إف  ،اجلوهر  مقيساً القامعناه  [ليس  بنفسه    ىلٰ إ  ئم 

ذا  إا  نَّ إٰىل الغري كرشيك الباري، فإ   مقيساً الَّ إ لقَ عيُ   غريه]. وقسم ال

ٰىل إليس هناك ما نسبته    نْ أاه  الباري ليس له رشيك، كان معن  ا:قلن

 ٰىل الغري. إ يساً  مقالَّ إم  علَ يُ ة، فال  عمرو باملثليَّ ىلٰ إزيد  الباري كنسبة

تقرَّ إ اذا  هذه  خيملقدَّ رت  ال  املفهوم  نقول:  أنْ مَّ إلو  مة  ن  يكو  ا 

نفسهإبالقياس    قوالً عم األ  نْ إ ف  .ال  أو  ،ٰىل  الثابت  ،لوَّ كان   .فهو 

د يرد عليه صفة الوجو  ا أنْ مَّ إل  وَّ واأل  . نفيفهو امل  ،كان الثاين  نْ إو

الع يشء  أو  عليه  يرد  ال  أو  فهو    ،لوَّ األ  كان  نْ إفهام،  نمدم، 

ال  نْ إو  .املوجود املعدوم  ،ثاينكان  فهو    ،الثالث  كان  نْ إو  .فهو 

 ال.واحل سطةالوا 

 ق مثل هذا املعنٰى بوجهني:وا عٰىل حتقُّ واستدلُّ ]] ١٩[[ص /

أو   ،اً يكون موجود ا أنْ مَّ إة، فعٰىل املاهيَّ  زائدالوجود  نَّ إل: وَّ األ

والمًا معدو  الو  أو ال موجوداً   ،عدوماً م باطالن، وَّ قسامن األ،  الن 

 و املطلوب. ، فثبتت الواسطة، وذلك هثالث الفتعنيَّ 

ابطالا  أمَّ  األن  موجوداً نَّ فأل  ،لوَّ لقسم  كان  لو  له    ه  لكان 

الكالم   وننقل  فيإوجود،  ونقول  وجوده  كامٰىل  األه  يف  قلنا  ل،  وَّ  

 حمال. وهو  ،ويلزم التسلسل

الثاينمَّ وأ  القسم  يلزنَّ فأل  ،ا  اتِّ ه  منه  بنقيضه،  م  اليشء  صاف 

 نيَّ ل هذان القسامن تعذا بطإحمال، و  يضه أيضاً بنق  صاف اليشء واتِّ 

 ثالث.ال

أنَّ  اللونيَّ   الثاين:  يف  يشرتكان  ثابتان  أمران  والبياض  ة،  السواد 

ز عن  يَّ لسواد مت] ا نَّ إ[ ة ثابتة. ثمّ ت ثابت، فاللونيَّ لثابواملشرتك بني ا

  قت  ملا حتقَّ الَّ إملا به االشرتاك، و  اً ون مغايريك  نْ أ  البياض بأمر جيب

نقول: ذلك    نهام. وحينئذٍ د محوا   كلُّ ز تعنيَّ ميِّ ة، وبذلك املاالثنينيَّ 

اللونيَّ   -  املشرتك أنْ مَّ إ  -  ةأعني  أو    ،اً أو معدوم  ،يكون موجوداً   ا 

 ،قيام العرض بالعرض  لزم الَّ إو ،ل باطلوَّ واأل .منهام ليس واحداً 

أيضاً والثاين    . الحم  وهو جزالَّ إو  ،باطل  املعدوم  لكان  من    ءاً  

 املوجود.

األأمَّ  وهي قائ  ةاللونيَّ   نَّ فأل   ،لوَّ ا  والبياض،  بالسواد  مة 

 فيلزم ما قلناه. ،ومها عرضان ،عرض

الثاينوأمَّ  كان   ،جنسرتك  املش  نَّ فأل  ،ا  فلو  جزء،  واجلنس 

دومني،  ان معنو، فيكاد والبياض معدوماً جزء السولكان    معدوماً 

 ذا خلف. ه

تعإو القسامن  [هذان]  بطل  وهو    نيَّ ذا  الثالث،  القسم 

 لوب.املط

أمَّ  حما  واجلواب:  اإلن  أنَّ   ،مجاليث  عٰىل  إهذا    فهو  يراد 

فالالرضوريَّ  مسموعاً ]]  ٢٠/[[ص    ات،  الرضإ،  يكون    وري ذ 

 غري قابل للتشكيك. 

التفصوأمَّ  حيث  من  أمَّ فنقو  ،يلا  األل:  الوجه  نجيب  ف  ،لوَّ ا 

 ني:عنه بوجه

قابل    نَّ أ ل:  وَّ األ غري  ف  لتلكالوجود  املفروضة،    نَّ إالقسمة 

السواد   :ال يقال  ]ه [كامنَّ إٰىل غريه حمال، فإوسه  ف نىلٰ إانقسام اليشء  

ومَّ إ سواد  يمَّ إا  ال  هنا  فكذا  بياض،  أو مَّ إالوجود    :قال ا  موجود  ا 

 .هاملذكور بطل ما ذكر متو  التقسيم ذا بطلإمعدوم، و 

قلتم: ف  ا نختار أنَّ نَّ أ ين:  الثا   ، له وجود  يكون الوجود موجود، 

الوج سلِّ قلنا: ال نُ  تسلسل.   ، وال يلزم حينئذٍ ينهعود  م، بل وجود 

احلسِّ  يف  الضوء    أنْ   ومثاله  فمَّ إيقال:  ميضء،  أو  مظلم  كان    نْ إا 

اتِّ   مظلامً  ولزم  بنقيضه،  اليشء  مضيئ  نْ إصاف  أنْ   اً كان  يكون    لزم 

  الضوء ميضء بنفسه، ال   نَّ إ اجلواب:  فيقال يف  آخر.  ءوللضوء ض 

 عتبار ضوء آخر. با

 وجهني:ه بنب علوجه الثاين: فيجاا اوأمَّ 

أنَّ نَّ أ ل:  وَّ األ نختار  فاللونيَّ   ا  الذهن،  يف  موجودة  كلّ هنَّ إة    ، ةيَّ ا 

 كام جييء. ابت ذهناً  ثوالكيلِّ 

سلَّ  أهنَّ الثاين:  موجمنا  يلزما  وال  اخلارج،  يف  ذ  إ،  ملحالا  ودة 

القاالع والرسعة  كالبطء  بالعرض  يقوم  باحلركة،   ئمنيرض 

 . وسيأيت حتقيقه

*   *   * 

١٣٨  - ا :وا 

 ):هـ٤٤٩)/ أبو الفتح الكراجكي (ت ١كنز الفوائد (ج 

 :بغضو ال القول يف احلبِّ  ]]٨٤[[ص 

  ة يف بَّ املح  ألنَّ   ،هبا جمازاً    تعاىلٰ ف اهللاوَص ام يُ نَّ إوهاتان الصفتان  

املحبوب  احلقيقة إٰىل  النفس  من   ضدُّ   والبغض  ،ارتياح  ذلك 
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والتنفُّ  جيوز  األوزاع  ال  الذي  قلنا  ،قديمال  عىلٰ ر    اهللا    إنَّ   :فإذا 

م عٰىل املؤمن نعِ ه يُ ام نريد بذلك أنَّ فإنَّ   ،املؤمن ويبغض الكافر  بُّ ُحيِ 

الكافرعذِّ ويُ  قل  ،ب  ُحيِ إنَّ   :ناوإذا  عباده   بُّ ه   ]]٨٥  ص/[[  من 

و االطاعة  جمرٰى  ذلك  جرٰى  املعصية  منهم  والنهي    ألمر يبغض 

 .ب والرضالغضايف منا نٰى الذي قدَّ عٰىل املع أيضاً 

 *   *   * 

  اوث: - ١٣٩

 ): هـ٣٨١التوحيد/ الشيخ الصدوق (ت 

قال مص٢٩١[[ص   الكتاب    نِّف]]  الدليل عٰىل  هذا  من   :

األج أنَّ حدث  األسام  وسائر  أنفسنا  وجدنا  تنفكُّ سام  جا  ممَّا    ال 

ري،  عليها من الصنعة والتدب  جتريحيدث من الزيادة والنقصان، و

ا مل نصنعها،  هليئات، وقد علمنا رضورة أنَّ وا  رلصوويعتورها من ا

ول صنعها،  حالنا  مثل  ويف  جنسنا  من  هو  من  جيوال  يف  يس  وز 

/[[ص   يف٢٩٢عقل،  ر  يتصوَّ وال  أنْ   ]]  ينفكُّ   وهم  مل  ما  يكون 

 ما ء عىلٰ توجد هذه األشيا  ها قديًام، وال أنْ ومل يسبق  وادثحلمن ا

ختالف التقدير ال من ن امها  لتدبري ونعاينه فينشاهدها عليه من ا

بمدبِّ  ال  حتدث  أو  أنْ صانع،  جاز  ولو  من   ر،  فيه  بام  العامل  يكون 

وتعلُّ قان  إت إىلٰ الصنعة  بعضه  وحاجة  ببعض  بعضه  ال ق  بعض     

ال   وحيدث  صنعه،  لكوجد  مببصانع  من أوجده،  دونه  هو  ما  ان 

بالتصوُّ أحقُّ اإلحكام واإلتقان   وأوٰىل  باجلواز  وكا  ن ر واإلمكان، 

ة ال باين عٰىل هذا الوضع وجود كتابة ال كاتب هلا، ودار مبنيَّ وز  جي

ف  تأتل  هلا، وال يمكن يف القياس أنْ ر  هلا، وصورة حمكمة ال مصوِّ 

صنعها أو  ال بصانع  صنع    نحكم نظم وجتتمع عٰىل أتقة عٰىل أ سفين

رك كان  فلامَّ  مجعها،  هجامع  الوب  عن  خروجًا  وإجازته  نهاية ذا 

فيه من  وَّ األ  والعقول كان وما  العامل  ما ذكرناه يف  مثله، بل غري  ل 

وعهام وغروهبام  وطل   ذكر أفالكه واختالف أوقاته وشمسه وقمره

أوق  يف  وقيظه  برده  واوجميء  وتنوُّ اهتام  ثامره  أشجختالف  ه  راع 

حيوجم ما  أشدُّ يء  ووقته  إبانه  يف  منها  إليه  وأوضح مكا  تاج  برًة 

 . ا واضح واحلمد هللا معاندًة، وهذ

حدث    ألتسو عٰىل  الدليل  عن  واملعرفة  التوحيد  أهل  بعض 

األجسام حدث  عٰىل  الدليل  فقال:  يف  أهنَّ   األجسام،  ختلو  ال  ا 

ن بوج وجودها من كون وجودها مض   وده، والكون هو املحاذاة مَّ

اة مع  حماذان، ومتٰى وجد اجلسم يف حماذاة دون  ان دون مك مكيف

حما يف  وجوده  أنَّ جواز  علم  ُأخرٰى  املحاذاة  مل    هذاة  تلك  يف  يكن 

إذ  إذًا حمَدث    املخصوصة إالَّ ملعنٰى، وذلك املعنٰى حمَدث، فاجلسم 

مه.ال   ينفكُّ من املحِدث وال يتقدَّ

ه ال جسم  بجسم أنَّ   ليس   أنَّ اهللا تبارك وتعاىلٰ دليل عىلٰ ومن ال

موجو ا  إمَّ شبه  وله  أوإالَّ  ج  د  من  شبه  له  وما  من موهوم،  هة 

اهللا  ام  ب ث  اجلهات فمحدَ  فلامَّ كان  األجسام،  حدوث    دلَّ عٰىل 

ليس بجسم. ويشء آخر: وهو   أنَّه  ]] ٢٩٣/[[ص    أنَّ قديًام ثبت 

حقيق يف  سمة  جسم  القائل  اللغة  قول  ذة  عريضًا  طويالً  كان    ا ملا 

للزيادة، فإنْ ء وأبعاض  أجزا  إنَّ اهللا    قول:كان القائل ي  حمتمالً 

يثبته سبحانه بجميع   ه لزمه أنْ عناميه  ق هذا القول ويوفقِّ جسم، ُحي 

أنْ  ولزمه  والصفات،  احلقائق  يثب  هذه  به  بام  حادثًا  ت يكون 

قديمًة، وإنْ حد ع منه إالَّ  مل يرج  وث األجسام أو تكون األجسام 

ًا لالسم يف غري موضعه، وكان كمن كان واضع  فقط،  ةإٰىل التسمي

يثبإنسانًا وحلًام    اهللا    ٰى سمَّ  ا وجعل خالفه  ناهعت مودمًا، ثّم مل 

  انا عٰىل االسم دون املعنٰى، وأسامء اهللا تبارك وتعاٰىل ال ُتؤَخذ إالَّ إيَّ 

ة ا عنه أو عن رسول اهللا   .هلداة أو عن األئمَّ

َأْمحَ   -  ٧ َثنَا  اْحلََس ْبنُ   دُ َحدَّ َثنَا    َحدَّ َقاَل:  اْلَقطَّاُن،  ْبُن  اْحلَ ِن  َسُن 

، َقاَل:َعِيلٍّ السُّ  ِريُّ ِد ْبِن  ثَ دَّ حَ   كَّ ا، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ ُد ْبُن َزَكِريَّ نَا ُحمَمَّ

أَ  َعْن  َعنْ بِيُعَامَرَة،  ٍد،  ُحمَمَّ ْبِن  َجْعَفِر  َعْن  َعِيلٍّ   َأبِيهِ   ِه،  ْبِن  ِد    َعنْ   ،ُحمَمَّ

َأبِ َأبِيِه   َعْن   ، اْحلَُسْنيِ ْبِن  َقاَل:  اْحلَُسْنيِ    يهِ َعِيلِّ  َأِمُري ،  َقاَل 

َة واملَرَض واملْوَت   نِنيَ ْؤمِ امل حَّ : «إِنَّ لِْلِجْسِم ِستََّة َأْحَواٍل: الصِّ

ووال  واْحلَيَاةَ  الرُّ وَكَذلَِك  واْليََقَظَة،  َفَحيَ نَّْوَم  وَموْ ُح  ِعْلُمَها،   اُهتَ اُهتَا 

تُهَ َجْهُلهَ  وِصحَّ َها،  َشكُّ وَمَرُضَها  يَ ا،  غَ ا  وَنْوُمَها  ْفَلتَُها،  ِقينَُها، 

 ِحْفُظَها». ا هَ تُ وَيَقظَ 

  األجسام ال ختلو من أنْ  ومن الدليل عٰىل أنَّ األجسام حمَدثة أنَّ 

رتاق ع واالفكة أو ساكنة، واالجتامأو مفرتقة ومتحرِّ   تمعةتكون جم

 اجلسم حمَدث حلدوث ما ال  فعلمنا أنَّ ثة،  دَ واحلركة والسكون حم

مه. منه ينفكُّ   وال يتقدَّ

ولِ قال    فإنْ  قلتمـقائل:  إَم  معنيان    نَّ :  واالفرتاق  االجتامع 

منهام أنَّ اجلسم ال خيلو  ؟  وكذلك احلركة والسكون حتَّٰى زعمتم 

أنَّ ق  ذلك  عٰىل  الدليل  له:  اجلسميل  نجد  ب  ا  أنْ جيتمع  كان    عد 

نٰى  ث معقًا، فلو مل يكن قد حديبقٰى مفرتِّ  جيوز أنْ  كان دق قًا، ومفرتِّ 

قًا عٰىل ما كان  مفرت يبقٰى  نْ أمن ري جمتمعًا أوٰىل يص كان ال يكون بأنْ 

فيكون  ٢٩٤[[ص  / الوقت  هذا  يف  نفسه  حيدث  مل  ألنَّه  عليه   [[

الدوث  بح هذا  يف  بطلت  وال  جمتمعًا  صار  ما  فيكونفسه  ن  وقت 
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أنْ  جيوز  وال  م  يكون  لبطالهنا،  أَال لبطالن  جمتمعًا،  صار  ما    عنٰى 

أنَّ  ل ترٰى  جمتمعه  يصري  إنَّام  كان  معنٰى و  لبطالن  لبطالن    قاً مفرتو  ًا 

أنْ  لوجب  ومفرت  معنٰى  جمتمعًا  لبطالن يصري  واحدة  حالة  يف  قًا 

مجيعًا،   كلُّ   وأنْ املعنيني  أنْ   يكون  من  خال  معن  يشء  فيه   ٰى يكون 

قة  عراض جمتمعة متفرِّ يكون األ  ب أنْ جيقًا، حتَّٰى كان  ًا مفرتجمتمع

ا قد خ لك ذن  طالن ذلك، ويف بطالن املعاين، وقد تبنيَّ بلت مألهنَّ

ومتفرِّ  معنٰى  حلدوث  جمتمعًا  كان  إنَّام  أنَّه  عٰىل  حلدوث  دليل  قًا 

 حلركة والسكون وسائر األعراض.يف امعنٰى، وكذلك القول 

عًا لوجود  يصري جمتمام  نَّ ذا قلتم: إنَّ املجتمع إقائل: فإقال    فإنْ 

يصري جمتمعًا  رتاق، فام أنكرتم من أنْ االفاالجتامع ومفرتقًا لوجود 

إنَّام  لو  قاً مفرت املجتمع  إنَّ  يقول:  من  ذلك  ألزمتم  كام  فيه  جودمها 

االفرتا جمتمعًا النتفاء  وميصري  له: ق  قيل  االجتامع،  النتفاء  فرتقًا 

ضدَّ   االجتامعإنَّ   مها  وواالفرتاق  تتضادُّ ضداألاان  الوجود   د  يف 

حا يف  وجودمها  جيوز  لتفليس  حكمهضادِّ ل  هذا  وليس  يف مها،  ام 

ألنَّ  الالنفي  ينكر ين  ه  كام  واحدة  حالة  يف  األضداد  انتفاء  كر 

ا النتفاء االفرتاق  تمعوجودها، فلهذا ما قلنا: إنَّ اجلسم لو كان جم

اال النتفاء  لومفرتقًا  أنْ جتامع  مف  وجب  جمتمعًا  قًا  رتيصري 

أَال النتفائهام األ،  عن  ينتفي  قد  أنَّه  ترٰى  مع محر    والبياض  السواد 

جيتضادِّ  ال  وأنَّه  واحدة؟  وجو  وزمها،  حال  يف  واجتامعهام  دمها 

ينك كام  واحدة  حال  يف  ينكر  ال  األضداد  انتفاء  أنَّ  ر  فثبت 

ق وج القول  هبذا  القائل  فإنَّ  وأيضًا  اودها،  أثبت  الجتامع د 

واحلر وأوجوال  ةكواالفرتاق  أنْ سكون  خلوُّ   ب  جيوز  اجلسم   ال 

ألنَّ  أنْ ه  منها  جيب  منها  خال  مفرتقاً يك  إذا  جمتمعًا  وون  كًا تحرِّ م 

خللوِّ  كان  إذ  يُ ساكنًا  ما  منها  ذلك وَص ه  كان  وإذا  احلكم،  هبذا  ف 

اجلس وكان  مل كذلك،  /[[ص    م  هذه  من  احلوادث ٢٩٥خيل   [[

أنْ  ويدلُّ عٰىل ذلك  يكون حم  جيب  يُ أنَّ اإلنضًا  يأ َدثًا،  قد  ر  ؤمَ سان 

واالفرتاق   وواحلباالجتامع  ذلك  ويفعل  والسكون  به  ركة  حيمد 

أنَّه ال جيوز أنْ   ذمُّ يه وويشكر علي إذا كان قبيحًا، وقد علمنا    عليه 

يمدح من أجله وال يذّم له،   أنْ وال  ينهٰى عنه    ر باجلسم وال أنْ ؤمَ يُ 

ملدح  من أجله اقَّ  حتلذي أمر به وهني عنه واسيكون ا   فواجب أنْ 

أنْ   والذمَّ  جيوز  ال  الذي  أنْ ؤمَ يُ   غري  وال  به  عنه  ر  أنْ   ينهٰى    وال 

 ، فوجب بذلك إثبات األعراض.ح والذمَّ ملدابه  يستحقَّ 

ع واالفرتاق  جتامقال: فلَِم قلتم: إنَّ اجلسم ال خيلو من اال  فإنْ 

من   ليكون قد خال فيام مل يز  كرتم أنْ َم أنـواحلركة والسكون؟ ولِ 

يذ فال  جالك؟  لو  له:  قيل  حدوثه.  عٰىل  ذلك  أنْ دلُّ  قد    ز  يكون 

  احلركة والسكون جلاز أنْ ق وافرتمن االجتامع واال  خال فيام مٰىض 

أنْ  جيز  مل  فلامَّ  نشاهده،  ونحن  اآلن  منها  غري  خيلو  أجسام   يوجد 

ا مل ختل فيجم  ام مٰىض.تمعة وال مفرتقة علمنا أهنَّ

ولِ   فإنْ  أنكرتـقال:  خ  أنْ   مَم  قد  مٰىض  يكون  فيام  ذلك  من  ال 

أ كان ال جي  وإنْ    كنة ماأله: إنَّ األزمنة وخيلو اآلن منه؟ قيل ل  نْ وز 

 ترٰى لو كان قائل قال: كنت أخلو من ران يف هذا الباب، أَال ؤثِّ ال تُ 

أو ل  أوَّ عام  هذا    منذ  ذلك  بعد  سيمكنني  ذلك  وإنَّ  سنة  عرشين 

أو  ا العرالوقت  دون  بالشام  ب  قيمكنني  دوأو  احلجاز  العراق  ن 

لمنا أنَّ الً واملصدق له جاهل؟ فعجاه  لكان عند أهل العقل خمبالً 

تُ مكألوا   األزمنة ال  وال  ؤثِّ نة  حكم  هلا  يكن  مل  وإذا  ذلك،  يف  ران 

جلسم فيام مٰىض وفيام  كم ايكون ح  تأثري يف هذا الباب فواجب أنْ 

اآلن، حكمه  كا  يستقبل  أنْ وإذا  جيوز  ال  اجلس  ن  ه  مخيلو  ذا من 

والسالوقت   واحلركة  واالفرتاق  االجتامع  مل كون  من  أنَّه  علمنا 

  ن ذلك فيام مٰىض كان ال ينكر أنْ  مالو خ، وأنَّه ل لك قطُّ خيل من ذ

أخرب لو  فكان  الوقت،  هذا  إٰىل  عليه  كان  ما  عٰىل  خميبقٰى  عن نا  رب 

أ    ري جمتمعة وال مفرتقة وال جسامًا غبعض البلدان الغائبة أنَّ فيها 

أنْ كة وال  متحرِّ  ون صادقًا، يك   يف ذلك وال نأمن أنْ   نشكَّ   ساكنة 

قول، وأيضًا فإنَّ من أثبت  ال  اهذ ك دليل عٰىل بطالنويف بطالن ذل 

بعضه متقاربة  غري  أثبتها  فقد  مفرتقة  وال  جمتمعة  غري  ا  األجسام 

صف  عن وهذه  بعض،  عن  بعضها  متباعدة  وال  تعقبعض  ال  ل  ة 

/[[ص   اجلس٢٩٦ألنَّ  النيم]]  من      مسافة   أنْ بدَّ  بينهام  يكون 

ي أو ال  بعد والكون  وبعد  ثالث،بينهام مسافة وال  إٰىل    و فل   سبيل 

ن بينهام مسافة وبعد لكانا مفرتقني، ولو كان ال مسافة بينهام وال  كا

أنْ  لوجب  جم  بعد  حدُّ تمعيكونا  هو  هذا  ألنَّ  االجتامع   ني 

عة  غري جمتم  جسامألكان ذلك كذلك فمن أثبت اق، وإذا  واالفرتا

صفة   عٰىل  أثبتها  فقد  مفرتقة  تُ وال  عن عقَ ال  بقوله  خرج  ومن    ل، 

 . املعقول كان مبطالً 

أنكرتم  ـَم قلتم: إنَّ األعراض حمَدثة؟ ولِ ـقال قائل: ولِ   فإنْ  َم 

ا وجدنا املجتمع إذا  تزل؟ قيل له: ألنَّ مل  تكون قديمة مع اجلسم أنْ 

َق   لُفرِّ وحدث  منه االجتامع  إذا رتاق، وكذاالف  ه بطل  املفرتق  لك 

االفرتا منه  بطل  وحمجع  والقديمق  االجتامع،  له  قديم    دث  هو 

وال جيلنفسه  االجتامع وز    أنَّ  فثبت  والبطالن،  احلدوث  عليه 

األ سائر  يف  القول  وكذلك  حمَدثان،  أَال عراضواالفرتاق  ترٰى  ،   
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ا تبطل بأضدادها ثّم حت   ث ذلك؟ وما جاز عليه احلدودث بعد  أهنَّ

يوالب املطالن ال  فإنَّ  وأيضاً  حمَدثًا،  إالَّ  مل  وجوكون  القديم الذي  د 

إ  يزل ال وجوده  من موج  ىلٰ حيتاج يف  به  أوٰىل  الوجود  أنَّ  فيعلم  د 

مل العدم  من  به  أوٰىل  الوجود  يكن  مل  لو  ألنَّه  إالَّ يوج  العدم،  د 

علمنا كذلك  ذلك  كان  وإذا  ال  بموجد،  عليه  أنَّ  جيوز  ال  قديم 

الوج  إذا  نالبطال ما جازكان  وأنَّ  العدم،  من  به  أوٰىل  أنْ علي  ود    ه 

 .يبطل ال يكون قديامً 

ولِ   فإنْ  أنْ قلت  مَ ـقال:  جيب  املحَدث  م  يتقدَّ مل  ما  إنَّ  يكون    م: 

ما كان املحَدث هو  له: ألنَّ  قيل  يكن، والقديم    أنْ   بعد  حمَدثًا؟  مل 

ق قدِّ تميكون    ود مل يزل جيب أنْ ، واملوجهو املوجود مل يزل ملا  د مًا 

أنْ    حظُّ   ه يف الوجودملحَدث فحظُّ م امل يكن، وما مل يتقدَّ   كان بعد 

م إالَّ ما للمحَدث، وإذا كان ذلك  له من التقدُّ   ليس  هاملحَدث ألنَّ 

م ال يكون  وجود والتقدُّ  اليف  كذلك وكان املحَدث بام له من احلظِّ 

جود  اه يف الووساو  هفذلك ما شاركه يف علَّت  حمَدثًا،قديًام بل يكون  

مه فواجب أنْ   .َدثاً يكون حم ومل يتقدَّ

اجل  فإنْ  أَوليس  األقال:  من  خيلو  ال  أنْ وال  ضعراسم  جيب     

أنْ  أنكرتم  فام  عرضًا؟  أنْ   يكون  جيب  وال  احلوادث  من  خيلو    ال 

من ه: إنَّ وصفنا العرض بأنَّه عرض ليس هو  يل ليكون حمَدثًا؟ ق 

والتأخُّ التقدُّ صفات   إنَّ م  هوامر،  عن     ]]  ٢٩٧/[[ص    إخبار 

 من جنسها،  يصري  مها فليس جيب أنْ دَّ يتق   أجناسها واجلسم إذا مل

م األعراض عرضًا إذا مل   يكون اجلسم وإنْ  أنْ  جيب ال فلهذا مل يتقدَّ

أ  األعراض  كانت  له  فيام  بأنَّه عراضيشاركها  القديم  ووصفنا  ًا، 

أوَّ عن تقدُّ   قديم هو إخبار ث  فنا املحدَ ووص  ،لمه ووجوده ال إٰىل 

ل، وإذا  غاية وهناية وابتداء وأوَّ ٰىل  بأنَّه حمَدث هو إخبار عن كونه إ

ذلك فلكذ  كان  يتقدَّ ك  مل  أنْ ام  فواجب  األجسام  من  يكون    مه 

ل يك  موجودًا إٰىل غاية وهناية ألنَّه ال جيوز أنْ  ون املوجود ال إٰىل أوَّ

م امل ل وابتداء، وإذا وجود إىلٰ مل يتقدَّ د شارك  ك كذلك فقن ذل اك أوَّ

  وجب أنْ   وجوده إٰىل غاية، فلذلك  وهو  املحَدث فيام كان له حمَدثاً 

إٰىل غاية وهناية، وكذلك اجلواب يف سائر ما لو  ثاً يكون حمدَ  جوده 

 تسأل يف هذا الباب من هذه املسألة.

عٰىل أنَّ له  الدليل    ال قائل: فإذا ثبت أنَّ اجلسم حمَدث فامق   نْ فإ

ق  و  له:  ليحمِدثًا؟  كلَّ ألنَّا  احلوادث  متعلِّ جدنا  باملحها    فإنْ   ِدث.قة 

ولِ  قلتم:ـقال:  إ  َم  املحَدثات  كامنَّ إنَّ  متعلِّ   من  انت  باملحِدث  قة 

ا لو مل تكن حمَدثة مل حتتج إىلٰ  ِدث،  حمحيث كانت حمَدثة؟ قيل: ألهنَّ

ا لو كانت موجودة غأَال   ة أو كانت معدومة مل جيزري حمَدث ترٰى أهنَّ

متعلِّ ت  نْ أ  فقكون  كذلك  ذلك  كان  وإذا  باملحِدث؟  ثبقة  أنَّ  د  ت 

يكون    حمَدثة، فوجب أنْ نت  اث كث إنَّام هو من حيقها باملحدِ تعلُّ 

كلِّ  أنْ   حكم  جيب  أنَّه  يف  حكمها  وهذه   حمَدث  حمِدث،  له  يكون 

الة  أدلَّ  واآلثار  للكتاب  املوافقة  التوحيد  عنأهل   صحيحة 

ة   النبيِّ   . واألئمَّ

*   *    * 

 :)هـ٤١٣ة/ الشيخ املفيد (ت ت االعتقاديَّ النك

لك:  فإنْ   ]]١٦[[ص   قديم  قيل  أم  حادث  فأنت  اب:  جلوا؟ 

 موجود ممكن حادث غري قديم. أنا حادث غري قديم، وكلُّ 

القديم؟ فاجلواب: احلادث    حدُّ   احلادث وما  قيل: ما حدُّ   فإنْ 

ا املوجود  املوجملسبوق بهو  يسبقالذ  دوالعدم، والقديم هو  مل  ه  ي 

 العدم.

عٰىل    فإنْ  الدليل  ما  الأنَّ قيل:  سبق  فاجلواب:  حادث؟  عدم  ك 

 حدوثي. ىلٰ عيل عٰىل وجودي دل

وجودك  فإنْ  عٰىل  سابق  العدم  أنَّ  عٰىل  الدليل  ما  ؟  قيل: 

بأينِّ رضور ]] فاجلواب: ال١٧ [[ص/  مل أكن موجودًا يف  ة قاضية 

ا ودي يف هذووج  ناق يف ذلك الزمدمي متحقِّ ، فعوح  زمن ن

 الزمان، فعدمي سابق عٰىل وجودي. 

أنَّ   إنْ ف عٰىل  الدليل  ما  كلَّ قيل:  ممكن    ث؟  دحا  موجود 

كلُّ  عرض،   فاجلواب:  أو  جوهر  ا  إمَّ املمكنات  من  موجود 

فكلُّ  حادث،  والعرض  حادث  املمكنات  موجو  واجلوهر  من  د 

 حادث.

ر  جلوها  العرض؟ فاجلواب:  ما حدُّ اجلوهر و  قيل: ما حدُّ   فإنْ 

 ز.يف املتحيِّ  ز، والعرض هو احلالُّ حيِّ هو املت

حدُّ   فإنْ  ما  املتقيل:  احيِّ   فاجلواب:  يف  يِّ حملتز؟  احلاصل  هو  ز 

 ة بأنَّه هنا أو هناك لذاته. ز بحيث يشار إليه إشارة حّسيَّ حيِّ 

مقي  فإنْ  حدُّ ل:  احليِّ احليِّ   ا  فاجلواب:  واملكز؟  عبارةز  عن    ان 

 احلصول فيه.األجسام بغله شتالبعد املفطور الذي 

اجل  فإنْ  أقسام  كم  اجلوهر  وهر؟قيل:  أربعة:  الفرد    فاجلواب: 

 جلسم.وا حلسطوا واخلطُّ 

فإنْ ١٨[[ص  / حدُّ   ]]  ما  األربعة؟    واحدٍ   كلِّ   قيل:  هذه  من 

حدُّ  ا   فاجلواب:  املتحيِّ   لفرداجلوهر  القسمة يف هو  يقبل  ز الذي ال 

اجلج من  وحدُّ هة  ا  اخلطِّ   هات،  يتحيِّ ملهو  الذي  يف  ز  القسمة  قبل 
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خاصَّ  وحدُّ الطول  املتحيِّ السط  ة،  هو  يقبح  الذي  يف  ز  القسمة  ل 

وحدُّ خاصَّ   عرضلوا  الطول املتحيِّ   ة،  هو  يقبل  اجلسم  الذي  ز 

 القسمة يف الطول والعرض والعمق. 

ماقيل  فإنْ  ال  :  فاجلواب:  اجلواهر؟  حدوث  عٰىل  دليل  الدليل 

ا ال ختلو عنعىلٰ  ما ال خيلو عن احلوادث    دث، وكلُّ حلواا   ذلك أهنَّ

 فهو حادث.

حلركة  : اءشيافاجلواب: أربعة أ   قيل: ما تعنون باحلوادث؟  إنْ ف

 والسكون واالجتامع واالفرتاق. 

حدُّ   فإنْ  ما  فاجل  كلِّ   قيل:  األربعة؟  من هذه   حدُّ   واب:واحد 

السكون    وحدُّ ان آخر،  احلركة حصول جوهر يف مكان عقيب مك

جوهر   أكمكا  يفحصول  واحد  وحدُّ ن  واحد،  زمان  من   ثر 

حص ج االجتامع  الول  بحيث  مكانني  يف  أنْ   وهرين    يمكن 

وحدُّ ثال  هاميتخلَّل مكانني   ث،  يف  جوهرين  حصول  االفرتاق 

 يتخلَّلهام ثالث.  بحيث يمكن أنْ 

ما  فإنْ  حادثالد  قيل:  األربعة  األُمور  هذه  أنَّ  عٰىل  ة؟  ليل 

عىلٰ ١٩[[ص  / الدليل  فاجلواب:  تُ   ذلك  ]]  ا  ال  أهنَّ والقديم  عَدم 

 ة.ُيعَدم فتكون حادث

هذه احلوادث؟  عن  لو أنَّ اجلوهر ال خي  قيل: ما الدليل عىلٰ   إنْ ف

كان   فاجلواب: الدليل عٰىل ذلك أنَّ اجلوهر ال بدَّ له من مكان، فإنْ 

كًا، وإذا نسب  ن متحرِّ كان منتقالً عنه كا  يه كان ساكنًا، وإنْ ًا فالبث

جوهر فآ  إٰىل  و  أنْ أمكن    إنْ خر  االفرتاق  فهو  ثالث   إالَّ يتخلَّلهام 

 فهو االجتامع.

عىلٰ قي  فإنْ  الدليل  ما  بوحد  ل:  فاجلواب:  ث  األعراض؟  اقي 

إ واملفتقر  احلادثة،  اجلواهر  إٰىل  تفتقر  ا  أهنَّ ذلك  عٰىل  ٰىل الدليل 

 احلادث حادث.

كلَّ   فإنْ  أنَّ  ثبت  قد  فهل  موجود    قيل:  حادث،  فهو  ممكن 

 ها أو من غريها؟ فاجلواب: وجودها مندث من نفسحلواا  وجود

 ها ال من نفسها. غري

جود احلوادث من غريها ال من   وأنَّ   ل: ما الدليل عىلٰ قي  فإنْ 

له    نفسها؟ فاجلواب: هاهنا دعويان: أحدمها أنَّ احلادث ال وجود

 من نفسه. الثاين: أنَّ وجوده من غريه. 

احلادثالدليل عف أنَّ  ل  وق   ٰىل األوَّ حمض ونفي  جوده عدم  بل 

وجود ولزم  زم تأثري املعدوم يف املسه ل رصف، فلو أثَّر يف وجود نف

 نفسه ومها حماالن. يف ءليشتأثري ا

ل احلادث  أنَّ  الثانية  عٰىل  تارًة  ـوالدليل  بالعدم  اتَّصف  امَّ 

وجو  وجودوبال ترجيح  يف  فيفتقر  ممكنًا  كان   دهُأخرٰى 

الستحال٢٠ [[ص/ غريه  إٰىل  املترجي  ة ]]  أحد  عٰىل ه  تساويني 

 جوده من غريه.ون وح، فيكاآلخر ال ملرجِّ 

ث من غريها، فالغري الذي  واد احل  قد ثبت أنَّ وجود  قيل:  فإنْ 

 أوجد احلوادث موجود أم معدوم؟ فاجلواب: موجود.

ا  فإنْ  ما  عىلٰ لدليقيل:  الدليل  فاجلواب:  موجود؟  أنَّه  عٰىل    ل 

 يف املوجود وهو حمال.املعدوم  أثريت نَّه لو كان معدومًا لزمذلك أ

 واب: قديم.وادث قديم أم حادث؟ فاجلد احلقيل: موج فإنْ 

الدليل    ما  :قيل  فإنْ  فاجلواب:  ليس بحادث؟  أنَّه  الدليل عٰىل 

من   لكان  حادثًا  كان  لو  أنَّه  ذلك  إٰىل    مجلةعٰىل  فيفتقر  احلوادث 

املحِدث ذلك    إليه، وننقل الكالم إىلٰ   احلوادث  حمِدث آخر كافتقار

إٰىل    إنْ ف احلوادث  انتهت  قديًام  املطلوب،  حمدِ كان  وهو  قديم  ث 

افتق  وإنْ  حادثًا  فإنْ   ىلٰ ر إكان  آخر،  الدور،    حمِدث  ل لزم  كان األوَّ

والتسلسل  وإنْ  والدور  تسلسل،  وترامٰى  غريه  الن، باط  كان 

 م وهو املطلوب.ِدث قديينتهي احلوادث إٰىل حم بدَّ أنْ  فال

ح  :قيل  فإنْ  حدُّ   الدور  دُّ ما  حدُّ   وما  فاجلواب:   التسلسل؟ 

]]  ٢١[ص/[  فيامشيئني عٰىل صاحبه  واحد من ال  ف كلِّ توقُّ   لدورا

وحدُّ  مراتب،  أو  بمرتبة  ا  إمَّ عليه  موقوف  ترامي    هو  التسلسل 

 النهاية.غري ُأمور حمَدثة إٰىل 

فاجلواب: الدليل عٰىل    ن الدور؟قيل: ما الدليل عٰىل بطال  فإنْ 

إأنَّ   كلذ يفيض  وهه  وجوده  قبل  موجودًا  اليشء  كون  حمٰىل  ال،  و 

 حمال.  واملفيض إٰىل املحال

الدليل  لدلا ما  قيل:    فإنْ  فاجلواب:  التسلسل؟  بطالن  عٰىل  يل 

فال ممكنة  املمكنات  جلميع  احلاوية  السلسلة  بدَّ أنَّ  مؤثِّر   من  هلا   

من واخلارج  عنها،  امل  خارج  الوجود مجيع  واجب  هو  مكنات 

 سلسلة إليه وينقطع التسلسل.تنتهي الته، فاذل

:  أم ممكن؟ فاجلواب وجد احلوادث واجب الوجودل: مقي فإنْ 

 الوجود.جب او

الواجب وما املمكن؟ فاجلواب: الواجب هو    قيل: ما حدُّ   فإنْ 

  إٰىل غريه وال جيوز عليه العدم، واملمكن وده  الذي ال يفتقر يف وج

 لعدم.ز عليه اوجيو هيفتقر يف وجوده إٰىل غري هو الذي

أنَّ   فإنْ    جد احلوادث واجب الوجود؟  موقيل: ما الدليل عٰىل 

الدليل   لكان  ذل  عىلٰ فاجلواب:  الوجود  واجب  يكن  مل  لو  أنَّه  ك 
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افتق٢٢/[[ص    ممكن الوجود  ممكن  كان  ولو  الوجود،  يف]]   ر 

ذل إٰىل  الكالم  وننقل  غريه،  إٰىل  الغري،وجوده  واجب    فإنْ   ك  كان 

  كان ممكن   يه فهو موجد احلوادث، وإنْ وادث إلهت احل تنالوجود ا

إىلٰ الو وجوده  يف  افتقر  فإنْ   جود  آخر،  لزم  ألوَّ ا ان  ك  موجد  ل 

وإنْ  باطالن كام عرفت،   الدور،  ومها  كان غريه وترامٰى تسلسل، 

 وادث إٰىل موجد واجب الوجود لذاته.ي احل ينته فال بدَّ أنْ 

  * *   * 

 ):هـ٤١٣(ت املفيد  الشيخ /لنكت يف مقّدمات األُصولا

يف   ]]٣١[[ص  / الكالم  حمِدثَحدَ   باب  وإثبات  العاَمل  ه ث 

 ته: واإلبانة عن صفا

فإنْ ٤٥[ تغريُّ   ]  فقل:  العاَمل؟  َحَدث  عٰىل  الدليل  ما   قال: 

 ن. نقصاأجزائه، واحتامهلا الزيادة وال

فإنْ ٤٦[ وا  ]  ذلك،  داللة  وجه  ما  عقال:  فقل: لربهان  ليه؟ 

كان لو  خروجه   الختصَّ   ديامً ق   ألنَّه  واستحال  بصفة،  القدم  يف 

 م والبطالن.ق العدم بالقديساد تعلُّ ، لفعنها

فإنْ ٤٧[  ]]٣٢[[ص  / وجوب    ]  [عٰىل  الدليل  ما  قال: 

كاتب للكتابة  البدائة  يف  أوجب  ما  فقل:  له]؟  وللبناء  ًا،  املحِدث 

 بانيًا، وللمساحة ماسحًا. 

قول من  ا يف العقل: مف : ما الدليل عٰىل وجوده؟ قال  فإنْ ] ٤٨[

،  ، ووجوده، وعلمه، وحياتهله]  استحالة فعل من غري [صنع أحد

 أشدُّ استحالة. -ء بيش ليس -فهو من معدوم 

مه، دَ َم ال جيوز عدمه بعد الوجود؟ فقل: لقِ ـقال: لِ   ] فإنْ ٤٩[

 م بالوجود أوٰىل منه بالعدم. لقديإذ ا

 *   *   * 

ت حدوث  من ُيثبِ   عىلٰ   ض ا)/ (مسألة يف االعرت٣(ج  رسائل  ال

 ):هـ٤٣٦ملرتٰىض (ت د ااألجسام من اجلواهر)/ السيِّ 

ملن٣٣١[[ص   يقال  ما  عٰىل    عييدَّ   ]]  الدليل  إقامة  عند 

جوهر  وال  بجسم  ليس  شيئًا  والعرض  واجلوهر  اجلسم  حدوث 

 اهللا تعاٰىل األشياء عنه.حدث وال عرض، أ 

 تها؟ صحَّ ىلٰ ع عند املطالبة بالداللة  د دعواهوما الذي ُيفِس 

من    جلواب:ا نقول إحداث يشء  ما  ل  غري كالم حمال  يشء  أوَّ

الفس املحَدثظاهر  اعىلٰ   اد، ألنَّ  أنْ   بعد  املوجود  هو  كان    حلقيقة 

 معدومًا.  

دًا يف ذلك  موجوفإذا فرضنا أنَّه ُأحدث من غريه، فقد جعلناه  

قي، يقة، وال موجودًا من عدم ح احلقيقالغري، فال يكون حمَدثًا عىلٰ 

 لنا: إنَّه حمَدث وليس بمحَدث.ا ق كأنَّ ف

اجلواهر  متن  وهذا أنَّ  عٰىل  حاقض،  إنَّام   اكمنواألجسام 

/[[ص  بح مل  ا  ألهنَّ من  ٣٣٢دوثها،  خيل]  مل  [ظ:  حيّل   [[

م يف الوجود علي م املحَدث فهو ها،  األعراض، ومل يتقدَّ وما مل يتقدَّ

 حمَدث مثله. 

كا لنوإذا  تأمَّ التي  األعراض  ق   انت  بحد[ظ:  إٰىل لنا]  وثها 

حم واجلواهر:  األجسام  هيوىلٰ َدثحدوث  عن  وال  يشء  من  ال  ، ة 

ما نموِّ  أنْ : نظه [عٰىل  فيجب  به،  املتفلسفون  به هؤالء  ه]  يكون    وَّ

 ه، ألنَّه إذا وجب أنْ الوجاجلواهر واألجسام أيضًا حمَدثة عٰىل هذا  

أنْ   املحَدث  يساوي ما مل يقدم أيضاً  اويه  سي  له يف حدوثه، فيجب 

 ة حدوثه. كيفيَّ  يف

أنَّ  بيَّ عٰىل  قد  غريه    انَّا  من  ُأحدث  ما  يف  أنَّ  بمحَدث  ليس 

وةقيقاحل يف  ،  يقدمه  مل  فيام  فيجب  احلقيقة،  عٰىل  حمَدث  العرض 

 ة.يكون حمَدثًا عٰىل احلقيق الوجود أنْ 

أ نُ  طني  من  أحدث  من  أنَّ  ذكرناه  ما  صوبنيِّ  شمع  فهو  و  رة، 

ع هلا  حمِدث  احلىلٰ غري  وك  موجودة  قيقة،  وهو  ذلك  يكون  يف 

يف   أحدالطنياألجزاء  وإنَّام  الشمع،  أو  تصويره  ر  املصوِّ ا ث 

اجلواهر  ركيتو أنَّ  يقتيض  وهذا  فيها،  املخصوصة  واملعاين  بها 

اهليوىلٰ  أصحاب  مذهب  عٰىل  غواألجسام  احلقيقة،   عٰىل  حمَدثة  ري 

 تصوير. وإنَّام حدث ال

حدو عٰىل  الدليل  دلَّ  هذا األجسام  مجيع  ثوإذا  بطل   ،

 املذهب. 

يدلُّ  ا الذي  أثبت شي عىلٰ فأمَّ من  قول  ليس   بطالن  ئًا موجودًا 

عرض من غري مجلة املطالبة أو تصحيح دعواه ولعجزه   وال جسمب

ت موجودة ليست  لذا  ]]٣٣٣عن ذلك، فهو أنَّه ال حكم /[[ص 

 كن إشارة إليه.عَقل ويمبجسم وال جوهر وال عرض يُ 

  أو الصفات ال جيوز إثباته وال بدَّ   ن الذواتله م  مكوما ال ح

يُ من   ألنَّه  إىلٰ ؤدِّ نفيه،  وإىلٰ ي  اجلهاالت  من ات  بإث    يتناهٰى  ال  ما 

بيَّنَّ وقد  والصفات،  كُ الذوات  من  مواضع  يف  الطريقة  هذه  بنا، تُ ا 

ص) يف األُصول. ام السيّ   الكتاب (امللخَّ

أنَّ  نقول  عٰىل  وادَّ ا  اهليوٰىل  أثبت  أهنَّ ٰى عملن  أصل    وأنَّ  ا  للعامل، 

منه واجلواهر  أحاألجسام  خيلا  ال  أحدثها]،  [ظ:  التي دثه  هذه  و 

يت أنْ   اهليوٰىل) من أنْ (  ـبها  سمَّ يستمه هلذه    يكون موجودة ما يعنق 
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ة، ويكون  ن بااللفظة، ألنَّ املوجود عندكم يكو  لفعل ويكون بالقوَّ

ة أو يف العلمكم موجوداملعدوم عند  .ًا بالقوَّ

يريد  وإنَّ  ويعلمه صورة  ام  يعقله  الذي  إدراك  عند  بالوجود هو 

زًا علم رضورة  سم متحيِّ اجل دركألنَّ أحدنا إذا أ الذوات املدركات، 

 وجوده وثبوته. وكذلك القول يف األلوان وما عداها من املدركات. 

 قال: هي موجودة عٰىل حتديدكم. فإنْ 

ا لكون متحيِّ ت  جب أنْ قلنا: في لصفة ما  ن هبذه امل تك  وزة، ألهنَّ

 ز. ُجِعَل منها املتحيِّ 

حيدث   أنْ   مكنيمل  زة،  مل تكن متحيِّ امَّ  ـٰى أنَّ األعراض ل ترأَال 

املتحيِّ  أقرُّ فيها  وإذا  بالتحيُّ ز،  فيها  اجلوهر، وا  جنس  من  فهي  ز 

القول هلا احلدوث، ألنَّ بأهنَّ   وبطل  ليست بجوهر ووجب  دليل    ا 

ويشتمحد ينظمها  األجسام  فبطلواعليها  لوث  القول   ،  أيضًا 

 بعدمها ونفي حدوثها. 

 دومة. قالوا: هي مع ]] وإنْ ٣٣٤[[ص /

ومة عٰىل احلقيقة فام يسومكم إثبات ِقَدم هلا  معد  انتقلنا: إذا ك 

يتعا إنَّام  الوصفني  هذين  ألنَّ  حدث،  املوجود،   قبانوال  عٰىل 

ا إنَّ  تقولون:  سبحافكأنَّكم  اهللا  هذه  من  جعل  وتعاٰىل    يوىلٰ هلنه 

 ة جواهر وأجسامًا موجودة.املعدوم

العدم  يف    اهر قائلني بأنَّ اجلوال  املعنٰى ألهل احلقِّ   ة يفهذه موافق 

ز هلا متٰى ُوِجَدت، وأنَّ اهللا سبحانه  عٰىل صفة تقتيض وجوب التحيُّ 

  ي عليه يف ز ملا ه واهر، وجب هلا يف الوجود التحيُّ اجل  إذا أوجد هذه

ال يف  الصفة  من  املدع نفوسها  لذلكم  وال    وجب  الوجود،  برشط 

  العدم. تي كانت عليها اجلواهر يفة ال تأثري له يف الصف 

أنَّ  هعٰىل  اذ  األجناس ه  أنَّ  تقتيض  إليها  صاروا  إذا  لطريقة 

قد دواألعراض كلَّ  أنَّ السواد ولكلِّ لَّ  ها هيوٰىل، ألنَّ الدليل    عٰىل 

األعراض يف  ثاب  حسن  كصفة  يقتيض  العدم  حال  يف  عىلٰ نو تة    ه 

ال إنْ صفة  عليها  ُتدَرك  ُيدرَ   تي  ممَّا  يفكان  وأنَّ  ك  الوجود،  حال   

يُ الف إنَّام  داثه وإجياده، دون صفة التي كان عليها يف إح  ر يفؤثِّ اعل 

 حال العدم. 

اجلو يف  كالقول  األعراض  يف  ة، اهر  والقول  القصَّ هذه  يف 

أنْ  ه  فيجب  اجلميع  أليكون  وكاليوٰىل،  واحدة،  الطريقة    م نَّ 

القوم  هؤال اء  عون  يدَّ وهم  مفهوم  وال  ل  حمصَّ يد لتحدغري 

 يف ذلك. والتحقيق، وما أبعدهم

   *   ** 

(ج  رسالا املرصيَّ ٤ئل  املسائل  (جوابات  السيِّد    /ات))/ 

 :هـ)٤٣٦(ت  املرتٰىض 

ادسة: [احلوادث ال يمكن حدوثها إالَّ  الس  املسألة]]  ١٧[[ص  

 حِدث]:بم

اغيث حوادث ال  رض والربات األ رشوله [زيد] هباؤه: إنَّ حق 

  ب وما يقبل منهام، يشء ذه  ة قال وإٰىل أيِّ طريق  حمِدث هلا، من أيِّ 

كان ليس   والصبيان أيضًا بغري ذنب له عوض أم ال، وإنْ   عمللوا

 له عوض فام بال غريه؟ 

التوفيق  باهللاو  -اجلواب   حدوثها  :-  استحالة  رأٰى  هنا   إنَّه 

]]  ١٨خفي عليه /[[صعلينا، وياة  حلار فعل األجسام ويليه  ذُّ لتع

وامل احلكمة  تع  صلحةوجه  القديم  من  وقوعها  ال  يف  فقال:  اٰىل، 

تعذُّ وقو  حُّ يص رأٰى  فلامَّ  منه،  املحِدث  عها  الفاعل  من  وقوعها  ر 

ا حو ال حمِدث هلا. ولو علم وجه ادث  وقد ثبت حدوثها، قال: إهنَّ

 القديم تعاٰىل. ها إٰىل احلكمة ألضاف

ا ا  فهوعلفأمَّ ف  وض  كام  ثابت  اآلالم  من  عليها  يدخل  يام 

والده  يستحقُّ  املؤملات،  من  الع غريها  ثبوت  عٰىل    يف وض  ليل 

 ملوضعني واحد. ا

*   *   * 

  : ) هـ ٤٣٦جوابات املسائل الطرابلسيَّة (خ)/ السيِّد املرتٰىض (ت  

الرابعة:  ]]  ١٨٥ص  [[ عىلٰ املسألة  الدليل  ا...  حدث  جلسم  

شيئ والعرض  ب  اً واجلوهر  والليس  من   جسم  عرض  وال  جوهر 

املطالبة   وتعجيزه عن  له بغري جهة  أنَّه  تصحيح دعواه  ذلك، فهو 

عرض  لذ  محك  ال وال  جوهر  وال  بجسم  ليست  موجودة  ات 

والصفات   ذواتُيعَقل ويمكن اإلشارة إليه. وما ال حكم له من ال

بني    ال فرق  اي إٰىل إثبات مه ُيؤدِّ يه، ألنَّ ال جيوز إثباته وال بدَّ من نف

ُيؤدِّ إث ونفيه، وجتويز ذلك  إىلٰ باته  إثي  إثبا  وإٰىل  ت بات اجلهاالت 

م يتناهٰى  ال  اما  بيَّنَّذوالن  وقد  والصفات.  يف  ت  الطريقة  هذه  ا 

ص(بنا السيّام الكتاب تُ مواضع من كُ   صول.  األُ يف )امللخَّ

أنَّ  اهليوىلٰ عٰىل  أثبت  ملن  نقول  وادَّ ا  و  للعامل  أصل  ا  أهنَّ   نَّ أ عٰى 

يتها ت الجلواهر منها حدثت ال ختلو هذه الذوا جسام وااأل تي سمَّ

/ أنْ ١٨٦[[ص  باهليوٰىل  من  وما  مو  نتكو   ]]  معدومة،  أو  جودة 

عندكم  املوجود  ألنَّ  اللفظة،  هبذه  أنتم  تعنوه  ما  بالوجود  يزيد 

بايكو عندن  املعدوم  ويكون  ة،  بالقوَّ ويكون  موجودلفعل  ًا كم 

العلم يف  أو  ة  نريد  وإنَّام  ،بالقوَّ ونعلمه   نعقله  الذي  هذا  بالوجود 
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اجلسم    دركأ ذا  ات، ألنَّ أحدنا إند إدراك الذوات املدَرك ًة ع رضور

كاً عٰىل رضورة وجوده وثبوته. وكذلك القول يف األلوان وما   متحرِّ

املدرَ  من  قلن   فإنْ   كاتعداها  حتديدكم،  عٰىل  موجودة  هي  ا:  قال: 

ذه الصفة ما جعل منها   تكن هبا لو ملتكون متحيِّزة، ألهنَّ   أنْ فيجب  

حيدث    أنْ   يكن  مل   مل تكن متحيِّزةامَّ ـترٰى أنَّ األعراض ل َال  ز. أ املتحيِّ 

أقرُّ  وإذا  املمتحيِّز.  بالتحيُّ منها  فيها  اجلواهر،  وا   جنس  من  فهي  ز 

ال ألنَّ قول  وبطل  احلدث،  هلا  ووجب  بجوهر  ليست  ا  دليل  بأهنَّ  

مها  دَ طل أيضًا القول بقِ يها، فب تمل علشي مها ونظِّ حدث األجسام يُ 

حدوثه  و ونفي  ق   إنْ ا.  معدومة،  هي  معد قالوا:  كانت  إذا    ومة لنا: 

هذين  عىلٰ  ألنَّ  حدوث،  وال  هلا  قَِدم  إثبات  نسومكم  فام  احلقيقة   

يتعاقبان ع  إنَّام  تعٰىل  الوصفني  إنَّ اهللا  تقولون:  اٰىل  املوجود، فكأنَّكم 

املعدو   جعل  اهليوٰىل  هذه  وهذه  وأجسام  جواهر   ة ممن  موجودة،  اً 

ٍة  صف  عىلٰ اجلواهر يف العدم احلقِّ القائلني بأنَّ  ألهلموافقة يف املعنٰى 

تقتيض وجوب ... متٰى ُوِجَدت أنَّ اهللا تعاٰىل إذا أوجد هذه اجلواهر  

الو هلا يف  نفوسه التحيُّ جود  وجب  الصفة يف  من  عليه  ملا هي  ا يف  ز 

اعل إنَّام ُيؤثِّر يف صفة  نَّ الف ود، وأ جو دم املوجبة لذلك برشط الالع

 دم. الع  يف  انت عليها اجلواهر أثري له يف الصفة التي ك ال ت الوجود و

أنَّ  تقتيض  إليها  وصاروا  كانت  إذا  الطريقة  هذه  أنَّ  عٰىل 

د  ، ألنَّ الدليل قد دلَّ عٰىل أنَّ للسواوىلٰ ها هيألجناس األعراض كلِّ 

تقتيض كونه    ل العدميف حا  ةتجنس من األعراض صفة ثاب  ولكلِّ 

ُيدَرك التي  الصفة  إنْ علي  عٰىل  ُيدَرك   ها  ممَّا  الوجود،   كان  حال  يف 

ر يف إحداثه وإجياده دون صفته التي كان عليها  ال  أنَّ و فاعل إنَّام ُيؤثِّ

العدم. والقول   ا يف حال  اجلواهر يف هذه  يف  كالقول يف  ألعراض 

فيجبالقضيَّ  الطر، ألنَّ ىلٰ يكون يف اجلميع هيو  أنْ   ة،  يقة واحدة،  

أبداً  القوم  هؤالء  وهم    غري  وكالم  مفهوم،  وال  ل  عون  حمصِّ يدَّ

 وما أبعدهم من ذلك. قيقحالتالتحديد و

*   *   * 

ص يف ُأصول الدِّ   : )هـ٤٣٦ين/ السيِّد املرتٰىض (ت امللخَّ

 : ِدثفصل: يف الداللة عٰىل إثبات املح ]]٦٢ص [[

أنَّ ال ذلك،  عٰىل  يدلُّ  الذي  لترصُّ ا  ذي  منَّف  كالقيام  يظهر  ا 

وغريمها قدوالقعود  لنا    ،  دلَّ بام  حدوثه  مجيع ثبت  حدوث  عٰىل    به 

ق ذلك بنا وحاجته إلينا يف حدوثه دون سائر  ض، فثبت تعلُّ عرااأل

كلِّ  حاجة  يقتيض  وهذا  حمدِ َدٍث حم  صفاته،  إٰىل  يف    للمشاركة  ث 

 ة.]] احلاج٦٣علَّة /[[ص 

دلُّ   فإنْ  عىلٰ قيل:  ه  وا  األفأنَّ  أنْ ذه  بعد  تتعلَّق  وا  فرسِّ تُ   عال 

هذمعنٰى  حمت  ا  وأهنَّ التعلُّق،  حدوثا  يف  إليكم  غريها،  ون  دها  اجة 

 وأنَّ ما شاركها يف احلدوث حيتاج إٰىل حمِدث. 

وانتفائه بحسب أحوالنا    قوعهفنا جيب وقلنا: قد ثبت أنَّ ترصُّ 

وارت السالمة  املومع  أحدفاع  أنَّ  ترٰى  أَال  المتٰى    انانع.  قيام  أراد 

قادرًا    اودع وكان  إليه  بدَّ   عليهالداعي  فال  منه،  ممنوع  من  وغري   

القيام وهمن  وقوع  بدَّ  ،  ال  عنه،  الصارف  ورصفه  كرهه  إذا  كذلك 

ع الذي حيرضه  جلائمن انتفائه؟ وهلذا نقطع عٰىل وقوع األكل من ا

ن من تناوله   رض له عارض وصارف مثل أنْ ع  ، فإنْ الطعام وُيمكَّ

يف وقوعه  مر  طعام مسموم مل يقع األكل، واختلف األأنَّ اليعتقد  

بحسب   عاوانتفائه  كونه  يف  ألملاً أحواله  من ،  تقع  ال  الكتابة  نَّ 

ا  وهذ  ي ألنَّه ال يعلمها، ويقع ممَّن يعلمه من ... وغري ذلك،األُمِّ 

 لسائر العقالء. م رضورةً ق الذي نشري إليه، وهو معلوهو التعلُّ 

ي عىلٰ لُّ دوالذي  أنَّ    مل  الترصُّ   لو  إنَّه  إلينا،  حمتاج  هبذه يكن  ف 

كام أنَّ ألواننا وهيئاتنا    اه،نذكرق الذي  ذا التعلُّ الصفة، مل جيب له ه

معها   لنا  امَّ مل تكن حمتاجة إلينا، مل تقع بحسب أحوالنا، وال كانـل

أفعال غرينا كقيامه  نا، وكذلفق الذي حيصل مع ترصُّ هذا التعلُّ  ك 

مل  امَّ ـده لوعوق  تتعلَّق بأحوال  مل  إلينا  يدلُّ    وكلُّ نا،  تكن حمتاجة  هذا 

 ا.نإليف وت حاجة الترصُّ عٰىل ثب

قيل: أليس قد يريد اإلنسان من أفعاله ممَّا ال يقع؟ فكيف    فإنْ 

 ادَّعيتم وجوب ذلك؟ 

ملوانع،  ارتفاع ايريد ما ال يقع مع السالمة و س جيوز أنْ : ليقلنا

يقع   ال  بأنْ ال   بأنْ   يريده  اموإنَّام  أو  عليه  قادرًا  يكون  مع       يكون 

سكون وقد  ممنوعًا،  قادرًا  مه  اشرتطناه  بام  ذقط  اكن  لوجوب  ر 

ترصُّ  لوقوع  وترصُّ اعرتاضهم،  املوٰىل  إرادة  بحسب  العبد  ف ف 

اٰىل ووقوع ما يريده أهل اجلنَّة من اهللا تع مللكالرعيَّة بحسب إرادة ا

حصلت    نوا به وإنْ ر ما طع سائنَّ أ  حسب ما يريدونه، وذلك  عىلٰ 

املواقعة فهو   اعتربنا  غري  فيه  وإنَّام  أفعاله بحواجبة،  سب  يف وقوع 

أنَّ طاعة  حوا أ  أَال ترٰى  لنا الوجوب الذي هو غري حاصٍل هاهنا. 

ك غري واجبة، وإنَّام حيصل لِ ة املَ لرعيَّ ]] وا٦٤/[[ص    العبد املوىلٰ 

ة، وهلذا لو  فع املرضَّ فعة ودنة بحسب اعتقادهم فيها املهم الطاعمن

العبد   وا  -اعتقد  مأو  الرعيَّة  حد  طاعة    -ن  املَ أنَّ  أو  ك لِ املوٰىل 

مواله  رضُّ ت ألزمه  لو  وكذلك  لعصاه،  يتالفاه  ال  عظيًام  رضرًا  ه 

ُأمِّ  إٰىل أنَّ ترصُّ قد عي مل يطعه، فالكتابة وهو  فهم بحسب  اد األمر 
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بحأحواهل ال  ويم  يطيعونه،  من  أحوال  هفكسب  يف  املوي  ضع ذا 

َملِكَ   أنْ  أو  مواله  خيالف  من  يفجيد  من ه  واحد،  فعل  ب    ني  الفرق 

ألنَّ  أنْ خالامل  األمرين،  يمكنه  ال  يريد   فة  ممَّن  ذلك،  بإزاء  توجد 

 شيئًا من نفسه وال يقع مع السالمة.

ا يريد[ونهوقو  فأمَّ ما  أنَّ ع  فمعلوم  اجلنَّة،  أهل  غري  ]  واجب  ه 

أردناه الذي  يفعل  وإنَّام  ،الوجود  به،    وعدهم  ما  بحسب  القديم 

م  نيِّ والذي ُيب من الثواب   هبم َعلُيف لو أرادوا أنْ أنَّه غري واجب أهنَّ

أراد أحدهم أنْ أكثر ممَّا يستحقُّ  بينه    ٰى ُيسوَّ   ونه مل يقع، وكذلك لو 

 رناه.ان ما ذكيف الثواب ملا وقع ما يريده، فب  نبيِّ  الوبني

ب االعرتاض  ا  أفعق و فأمَّ امللوع  امللجئ، ال  إرادة  بحسب  جأ 

أي يق  ضًا،فغري صحيح  امللجئ ال  فعل  أحوا ألنَّ  إالَّ بحسب   له،ع 

يُ وإنَّ  الفعل  إٰىل  اإلجلاء  ما  ام  إالَّ  يفعل  ال  فامللجئ  إرادته،  إٰىل  لجئ 

 ه إليه. واعيٰى دأراده وقوَّ 

أنْ  هلم  ا  وليس  كان  إذا  تقيقولوا:  بحسب  مللجئ  أفعاله  ع 

وإ ملجارإرادته  فلِ دة  بتعلُّ ئه،  حكمتم  ملجئَم  دون  به  الفعل  ه، ق 

 ؟ اً مع متوها حاصلة فيهامق الذي اعتمدجهة التعلُّ و

وإنْ  األمر  أنَّ  بأحوال   وذلك  فاالعتبار  ذكروه،  ما  عٰىل  كان 

  ان امللجئ عٰىل هذا احلال من غري أنْ لو كامللجأ دون امللجئ، ألنَّه  

وجب وقوعه ل، ولو  ع الفعوق ئ عليها، مل خيّل ذلك بوون امللجيك

هذا  - امللجئ عٰىل  كان  امللجئ عليها  احل  لو  وليس  وقع   -ال،  ملا 

ف اختالفها، اال  صارالفعل،  ُخيِلُّ  التي  امللجئ  بحال  هو  إنَّام  عتبار 

 لوقوع الفعل دون حال امللجئ.

حوويُ  أجلأه  ضِّ لو  أنَّه  من  ذكرناه  ما  ذلك  ُأمِّ   أيضًا  إٰىل  وهو  ي 

 يكن عاملًا هبا.  حيث مل منه من عالكتابة، مل يق

أليس قد  فإنْ  إنَّه ليس  بحسب قصودكم ما تقولون    يقع  قيل: 

فعالً  لهو  الرضب؟  م،  ك  عند  حيصل  التي  واخلرضة  احلمرة  نحو 

اعتباركم فساد  ا  إمَّ األمرين:  أحد  يقتيض   يقع   بام  وهذا 

 من أفعالكم.األلوان يكون   ]] عند القصد أو أنْ ٦٥ [[ص/

تض قد  كالمَّ قلنا:  رشطن  أنْ منا  أحدمها  الفعل    ني:  يكون 

ام يالقصودنا وأحوالنا، كجيب وقوعه بحسب ق  خر أنْ واآلحادثًا، 

املنزعج  الدم  يقولون  وإنَّام  حدوثه،  يثبت  مل  ألنَّه  الرضب،    وعند 

إىلٰ  املجتمع  مكانه  مكمن  صالبة    بحسب  خيتلف  وهلذا  آخر،  ان 

دثًا مل يلزم  كان حا ًا فلوضيوكثرة الدم وقلَّته، وأ  ورخاوته،املوضع 

ا. أَال ترٰى   واجب وقوعه بحسب قصودنه غريعٰىل ما ذكرناه، ألنَّ 

لو رضب العني وما أشبهها من املواضع الدقيقة وقصد نا  دأح  أنَّ 

أنْ  كان  إٰىل  ملا  اللون،  هذا  حيصل  أنَّه  أيض  ال  ُيعَلم  تأثري  لقصده  ًا 

 قعة بحسب قصودنا. عال الوا مفارق األف

إذا  ليق   فإنْ  عند:  أنْ جاز  هذا  كم  فيكم  تعاٰىل  القديم   يفعل 

يرصُّ الت ومل  قصودكم  بحسب  أنْ ف  ال أحو   من  متتنعوا  مكنكم 

تعلُّ  ق قدر  كونه قادرًا عٰىل ذلك، فأالَّ متنعكم ذلك من القطع عٰىل 

كمم هلف بكهذا الترصُّ   بتموه؟ يف وقوع ما جرَّ  ذا التجويز، وُيشكِّ

ة ما يقدح به فهو باطل،  عد صحَّ الَّ بإ  سؤال ال يصحُّ   لنا: كلُّ ق 

ت يقألنَّ صحَّ بالسه  ما اعرتض  ة  ة ذتيض صحَّ وصحَّ لك  ؤال عليه 

ال قتيضي تعاٰىل  القديم  أنَّ  اجلملة  هذه  وتفسري  السؤال،  بطالن   

ب إالَّ  إثباته بصفاته  أ يصحُّ  تعلُّ   نْ عد  الترصُّ يثبت  من  يظهر  ما  ف ق 

جهته  وحدوثه  بنا ذ  من  عٰىل  إٰىل حم  كلِّ حاجة    كل ليبتني  َدٍث 

ة، ولصفاحمِدٍث، ثّم يثبت له من ا إٰىل  ت ما يقتضيه األدلَّ ال طريق 

ة    ِدثت حمثباإ لألجسام إالَّ بذا دون غريه، وقد بنيَّ الشيوخ صحَّ

ولعلَّن الطريق يف غري موضع،  أنْ هذا  الكتاب    ا  باقي  من  نرشحها 

حيت  إنْ  ما  إعرض  فيه  أنَّ اج  ثبت  وإذا  رشحها،  طر  هٰىل  إىلٰ ال   يق 

بصفاته  تعاٰىل  القديم  فكيف    ]]٦٦/[[ص    إثبات  ذكرناه،  ما  إالَّ 

أنْ  ممَّ   يصحُّ  ثبوته  يت  انعرتض  لوال  ما  عٰىل  القديم،  إثبات  ن  ضمَّ

ته ملا ثبت القديم تعاٰىل، وهو تعلُّ  ف بمن ظهر منه، ترصُّ ق الوصحَّ

 وهذا واضح. 

ف  فإنْ  أهبُّ قيل:  اوا  هذا  من  السؤال فسد  إذاول نَّ  ه  جه  ذا  أورد 

إذا كنتم ُجت  زون  املورد، لكن  أنْ إثبات القديم تعاٰىل لصفقبل  وِّ   اته 

 هبذه الصفات، ألنَّ التجويز ال يفتقر إٰىل األدلَّة  عامللث ايكون حمدِ 

زوا أنْ ؤال  وإنَّام يفتقر إليها القطع، فالس  باٍق بحاله؛ ألنَّه يقال: جوِّ

زكمج  ف فيكم من فعل منالترصُّ كون هذا  ي   ادرًا عٰىل أنْ كونه ق   وَّ

 جه.الو يفعله فيكم عٰىل هذا

ذلك من  اجلواب  امل  قلنا:  هذا  أورد  ثبت    هو  ،وردإذا  قد  أنَّه 

الترصُّ تعلُّ  هذا  [بهق  له  ف  كان  فلو  أحوالنا،  بحسب  ووقوعه   [

غرينا   يفاعل  التعلُّ مل  من  أكثر  تعلَّق  من  وبني  بينه  لكن  الذي  ه  ق 

يمكن   ال  تعلُّ   يشار  نْ أ معنا، ألنَّه  ما يف  أوكد  إذا  بفاعله  الفعل  ق 

عٰىل هذا الوجه، به    قهفاعالً، لكان تعلُّ ا لو أثبتنا له  إذا كنَّه، وذكرنا

قه به دون غريه ودون من وجب القطع عٰىل كونه فعالً ملن علم تعلُّ 

ز أنْ   ذلك  جوَّ يمكن  ليس  ألنَّه  ال  فيه،  هبام،  وقوع ستحالة  يثبت 

 الفعل من فاعلني. 
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ق نْ إف[ ه]  يف  أنْ يل  بدَّ  ال  الفاعل  حكم  إنَّ  ميك   ذا:  عقوالً  ون 

ز أنْ  قيل فمنإٰىل فاعل خمصوص، قبل إضافة الفعل  يكون   له: جوِّ

يكون عنده    ف الذي يظهر منك فعل غريك فيك، ال بدَّ أنْ الترصُّ 

هبة  كيفيَّ  التي  وأحكامه  فاعله  إٰىل  الفعل  فإضافة  يكون  له،  ا  عالً 

 فه معه. إالَّ بترصُّ  قلهذا ما عذلك إ نموليس يعقل أحد 

وع  وق  بوجوا ا قد بيَّنَّنَّ  ما ذكرناه وأوضحناه، إإىلٰ  وهذا يرجع

لغريه فعله عٰىل هذا الوجه  ترصُّ  فه بحسب أحواله، فلو كان فعالً 

و ملا  اختيارًا،  مفيه  أدخل  جب  ومن  مناٍف،  وجوبه  ذكرناه، ألنَّ  ا 

يف   باختياشبهة  وعلَّقه  ذلك  سائر  وكذلك    خمتارٍ   روجوب 

 تجاهل. الي إىلٰ ؤدِّ ]هذا يُ ـالواجبات، [ف

كان   فإنْ  لو  الترصُّ   قيل:  وقوع  قصودكم    حسب بف  وجوب 

يكون ما ليس هبذه الصفة ليس    يقتيض كونه فعالً لكم، لوجب أنْ 

]] الساهي  ٦٧/[[ص    فيكون ترصُّ   أنْ وجب  بفعٍل لكم، وهذا ي

فعالً والن أنْ ائم  لوجب  بل  لغريمها،  اإلك ي    خاون  من رادة  رجًة 

ذكرن ما  فمثل  العباد،  مأفعال  دالاه  هو  إنَّام  االعتبار  حدٌّ ن  ال  ، لة 

جيب فيها العكس، وإنَّام جيب ذلك يف احلدود، وليس    ال  ةاللوالد

بدلي املتامثلني  احلكمني  إثبات  مثل  لني  نمنع  ووجود  خمتلفني، 

فق مع  الداللة  يمدلول  ال  النق دها  وإنَّام  نقصًا،  وجود    صكون 

الذي  لداللة  ا هو  ذلك  ألنَّ  مدلوهلا،  فقد  كوهنا ُخيرِ مع  من  جها 

أَال  أنَّ داللة.  ترٰى  ُنث  يتأتَّ حدو  بِت ا  ال  بدليل  األجسام  يف  ث  ٰى 

  ، وال حدوث األعراض، وإنَّام ُنثبِت حدوث األعراض بدليٍل آخر

بعلٍَّة موجبٍة، وال  ة وليست  يقتيض ذلك فسادًا؟ ألنَّ الداللة كاشف

 .األشياء املتامثلة األشياء املختلفةكشف عن ي أنْ  عنيمت

يدلُّ    نْ فإ الذي  فام  ترصُّ قيل:  إثبات  والنائم    اهيسال  فعٰىل 

من  ذكرمتوه  ما  كان  إذا  لكم،  فعل  اإلرادة  أنَّ  وعٰىل  هلام،  فعالً 

 ٰى فيه؟ تأتَّ الطريقة ال ت

هذ يف  يلزم  ال  ممَّا  هذا  املوضعقلنا:  يتمُّ  ا  قصدنا  ألنَّ  ال    ن م، 

ت  دونه. أنَّ أَال  الكرٰى  هذا  يف  أجرينا  إنَّام  حوادث  الم  ا  إثبات  إٰىل 

كانت تتعلَّ  حيث  من  بنا  كلِّ ثةدَ حم  ق  حاجة  ذلك  عٰىل  لنبني   ،  

فنا يف ترصُّ  مجيعمل يدّل عٰىل أنَّ  املحَدثات إٰىل حمِدث؟ وهذا يتمُّ وإنْ 

غري لنا،  فعل  األفعال  نأنَّ   مجيع  ال  ا  حتَّٰى  بذكره  ع  من  ديتربَّ خل 

 هة. جهته شب

وإ النائم  أو  الساهي  فعل  قصوده،  مل  نْ فنقول:  بحسب  يقع   

لفعل له وممَّن يقصد إليها، وهو غري ساٍه  با ملاً م أنَّه لو كان عافمعلو

القضيَّ  هذه  يف  وخيالف  قصده،  بحسب  لوقع  فععنها،  غريه  ة  ل 

ا من هذا السؤال يف أصل  ام أخربوالذي ال جيب ذلك فيه، وهلذا ربَّ 

بأنْ ستدالالا ترصُّ   ل  إنَّ  بحيقال:  وقوعه  جيب  ق فاتنا  صودنا  سب 

ت أو  حقيقًة  ا  ز  إمَّ فيتجوَّ ترصُّ ال  ربذكقديرًا،  من  الساهي تقدير  ف 

 ومن جرٰى جمراه.

وإنْ  الساهي  فإنَّ  ترصُّ   وأيضًا:  يقع  بحسمل  قصفه  فإنَّه  ب  ده، 

كو ُأخرٰى، وهو  له  حاٍل  قادراً بحسب  القويَّ نه  أنَّ  ترٰى  أَال  إذا   . 

كأنَّ ن الترصُّ ام  من  منه  يقع  يقع ٰىل  ف واالعتامد عه  ته وال  قوَّ مقدار 

واملرذل الضعيف  من  الترصُّ لناايض  ك  أنَّ  بذلك  فُعلَِم  ف ئمني؟ 

ترصُّ  ألنَّ  أحواله،  بحسب  لوقوعه  فعله  جيمن  ال  غريه  ب ف 

 قوعه بحسب كونه هو قادرًا.و

وا  فإنْ  اقيل:  يفألصحُّ  الطريقة  هبذه  أصل    الستدالل 

 .ستداللاال

ت كون أحدنا فاعالً، مل  يثب  ]] قلت: ال؛ ألنَّه إذا مل ٦٨[[ص  /

قادراً  إثباته  التوصُّ نَّ أل،  يصّح  هو    إنَّام  القادر  حال  إثبات  إٰىل  ل 

بمثل أحدنا  يف  نعلم  مل  فإذا  الفعل،  ة  االستدالل ذل  بصحَّ ك 

ته، ال سبيل إٰىل إثبات فه  ترصُّ   عونعلم وق   أنْ   ، فضالً عن ه قادراً صحَّ

مة أنَّه فاعل ملا يقملتقهذه احلال، وإذا علمناه بالطريقة ا  بحسب ع دِّ

درًا بقدرٍة جيوز عليها، وعلمنا أنَّ النوم  قا  هتنابحسب قصوده وأثب

نا االستدالل عٰىل   لوالسهر وما جرٰى جمرامها ال ينفي القدر، صحَّ 

ترصُّ  حال  أنَّ  يف  واق فه  علمنانومه  التي  احلال  بحسب  يفح  ع   اله 

يق يضادُّ حال  ال  النوم  وأنَّ  حيظته،  وال  بذلك    رفهها  فصحَّ  عنها، 

ل.الث يف دالل هبذه الطريقةاالست  اين دون األوَّ

تاب تقع  ا  أهنَّ فعله،  ا  أهنَّ يدلُّ عٰىل  فالذي  نفسها،  ا اإلرادة  عة  وأمَّ

ألكل يدعوه إٰىل فعل  و إٰىل ادواعيه. أَال ترٰى أنَّ الداعي الذي يدعل

والصااألكل  ةدإرا من  ،  غريه  عن  أو  عنه  يرصف  الذي  رف 

اإلرادة  فعالاأل فعل  عن  ترصفه  ا،  فعل  إٰىل  !  هة؟الكرويدعوه 

 وهذا واضح. 

الترصُّ  حاجة  ثبت  منَّوإذا  يظهر  الذي  وتعلُّ ف  إلينا  بنا، ا  قه 

إلينا من ذلك دون  عىلٰ   فالذي يدلُّ  إنَّام احتاج  أنَّه  نَّ غري  غريه، أل  

ه له  ليس  ذ  احلكم  اذاحلدوث  منَّالذي  العامل  أنَّ  ترٰى  أَال   اكرناه. 

د   يف  هإلي إٰىل علم احتاج   احتاج يف كونه عاملاً امَّ ـل الصفة التي تتجدَّ

ل صفاته، والسواد  سائر  دون  عاملًا  كونه  وهي  وجوده،  عند  امَّ  ـله 

فيامتاج  اح إليه  احتاج  البياض،  إٰىل  انتفائه  عيف  حيصل  وجوده   ند 
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االنتفاء؟   الكفوهو  أنْ ف  ترصُّ ذلك  فيجب  إلينا،  حمتاجًا  كان    إذا 

ويك املتجون  الصفة  من  حاجته  قصودجه  عند  له  دة   وهي  نا،دِّ

 احلدوث.

 ف إليه من حيث كان كسبًا؟م حاجة الترصُّ قيل: أالَّ أثبتُّ  فإنْ 

ة لصفٍة من صفات الفعل، يقتيض كون تلك  حلاجقلنا: تعليق ا

معقا أنَّ لصفة  ترٰى  أَال  للعقل.  لولة  علَّ امَّ ـا  مل    باحلدوث  احلاجة  قنا 

أمرٍ  عٰىل  يعقله   جمنحل  ما  عٰىل  بل  وإنْ   كلُّ هوٍل،    يف   جحتاا  عاقل، 

ق احلاجة به إٰىل رضٍب من االستدالل؟ وليس نعقل ما  املعرفة بتعلُّ 

م  من  خصومنا  عيه  أنْ   عنٰى يدَّ بذلك  اعرتض  من  وعٰىل    الكسب، 

الً   يعقلنا يف  أوَّ ينازع  ثّم  الصفة،  وسنشبع    احلاجة   قتعلُّ   هذه  هبا، 

  ون اهللا ومشيَّته. فيام يأيت من الكتاب بع حهوضِّ الكالم يف الكسب ونُ 

عون وجاز تعلُّ  أ عىلٰ   ق احلاجة به، مل نَّ الكسب لو كان معقوالً كام تدَّ

قها باحلدوث، ألنَّ غاية حال الكسب  تعلُّ  ]] يناِف ذلك٦٩[[ص /

ه من احلدوث،  ا ذكرنامثل م  ةق ف من العالا مع الترصُّ يكون هل   أنْ 

 ملوضع عٰىل كلِّ حاٍل. ذا افاالعرتاض بالكسب يف ه 

د  حال إضافة الترصُّ يف    تمقيل: إذا اعترب  إنْ ف ف إليكم ما يتجدَّ

د له غري احلدوث صفات ك ، نحو ثريةله عند قصودكم، فقد يتجدَّ

أ  خربًا  وقبكونه  حسنًا  أو  أمرًا  وحاال� و  ذلك  حًا  وغري  املحلِّ    ، يف 

أو  حكمتم    فأالَّ  ذلك  كلِّ  يف  الفاعل  إٰىل  ما  فرَّ بحاجته  بني  قتم 

 احلدوث؟  ذكرمتوه وبني

حاجته إلينا يف احلدوث، فام يتبع احلدوث وهو  تت  با ثقلنا: إذ

أنَّ احلدوث  إلي  يكون حمتاجاً   كالفرع عليه، ال بدَّ من أنْ  نا فيه، إالَّ 

ون األصل،  نثبت  هو  ظحن  من  إٰىل  حمتاجًا  يف  رهالفعل  كونه منه   

أل وقبحًا،  حسنًا  أو  أمرًا  أو  احلنَّ  خربًا  يتبع  ممَّا  ذلك  دوث، كلَّ 

 قتضيه.ث يوحلدواحلاجة يف ا

وليس ألجل  فليس بصفٍة زائدٍة،  املحلِّ  الفعل يف  ا حلول  فأمَّ

 .زائدة عٰىل احلدوث ويتعلَّق احلاجة هبا صفة من األفعال املحلِّ 

أنَّ ق   فإنْ  الدليل عٰىل  إٰىل حمِدث؟ وما َدث حيكلَّ حم  يل: فام  تاج 

أنْ  األتكو   تنكرون  وإنْ ن  أفعالك  جسام  احلدوث، شاركت  يف  م 

 لفها يف احلاجة إٰىل حمِدث، ملخالفتها هلا يف اجلنس؟ختا افإهنَّ 

إنَّام أفعالنا  أنَّ  ثبت  إذا  احقلنا:  ال    حلدوثها  حمِدث  إٰىل  تاجت 

وشاركتها األجسام يف عنس خمصوصلكوهنا من ج اجة،  ة احللَّ ، 

أنْ وج امل  ب  ألنَّ  احلاجة،  يف  تقتيض  شاركيشاركها  العلَّة  يف  ة 

 ها.علي اجباركة يف احلكم الو املش

وبعد، فإنَّ أفعالنا أجناس خمتلفة، وهي مع اختالف أجناسها  

املحِدث، ولي إٰىل  بأكثر  س خمحتتاج  أفعالنا  الفة األجسام ألجناس 

خ بعضهمن  اختالفالف  كان  وإذا  لبعض،  يمن  جناسهاأ   ا  ع  ال 

 ه يف األجسام. مثل من حاجة اجلميع إٰىل املحِدث، وجب

أنْ   قيل:  فإنْ  تنكرون  إٰىل فعاأ ون  تك   ما  احتاجت  إنَّام  لكم 

/[[ص   [و]  حدث،  ا  ألهنَّ أنْ ٧٠املحِدث،  اجلواز  مع  ال    ]] 

أل وهلذا  نَّ حيدث؟  حمِدث،  عن  الستغنت  وجب  لو   حدوثها 

ا  حيتاجون إٰىل  احلركة  إثبات  عدليف  أنَّ اللة  مع ٰىل  ك،  حترَّ اجلسم   

أنْ  يتح  جواز  كال  أنْ رَّ عليكم  يوجب  وهذا  أنَّ  دلُّ ت  ،  عٰىل  وا 

 وال منقطع.  مل جيب حدوثها وإالَّ فكالمكم غري مستمرٍّ  سامجاأل

ب السؤال  هذا  عن  ُأجيب  قد  يف    أنْ قلنا:  نحتاج  ليس  قيل: 

ألفعالنا حمِدث  ما  إثبات  احل  إٰىل  إثبات  من  إليه  ألرنحتاج  نَّ كة، 

بتعلُّ أفع العلم  سبق  النظالنا  بنا،  يفقها  أالَّ   ر  جواز  مع  حديث    أنَّه 

ا متعلِّ ن بم  حيدث، فيُستَدلُّ  ق بنا، عٰىل أنَّ حدوثها جائز غري  عد أهنَّ

هذا حيصل  مل  واجبًا  كان  لو  إذ  فإذا علُّ الت  واجب،  املخصوص،  ق 

ا عٰىل  ، قضينثقت بنا من حيث كان حمدَ ا تعلَّ استدللنا من بعد أهنَّ 

قبل   حمِدث  إٰىل  باحلاجة  حمَدث  أو النظكلِّ  حدوثه  جواز  يف  ر 

حاجوجود علمنا  وإذا  غري    ىلٰ إته  ه،  حدوثه  أنَّ  علمنا  املحِدث، 

 واجب. 

كسبيل  هذه  ألنَّ   وليس  تعلُّ احلركة،  نعلم  كونا  سم اجل  ق 

كًا باحلركة، كام نعلم تعلُّ    أنْ   نا، فال بدَّ ملواحد منَّالفعل باق  متحرِّ

واجب  ستَدلَّ يُ  غري  ا  وأهنَّ الصفة،  جواز  لعٰىل  إٰىل  ة،  استنادها  تُعَلم 

كان صحيحًا،    املحِدث، وهذا وإنْ   باتثب إعله، ففارق ذلك بافا

أنْ  بتعلُّ   فيمكن  بعد علمكم  تنكرون،  ما  فيه  بكم   فعالق األيقال 

أنَّ  وحاجتها إليكم، واستداللكم بذلك عىلٰ  حدوثها غري واجب   

  ث ال ال حيد  إليكم حلدوثها، مع جواز أنْ   احتاجت  إنَّام   ن يكو  أنْ 

د حدوثها، وكيف ت ا إنَّ العامل منَّن:  وقول دفعون ذلك وأنتم تملجرَّ

أنْ  عاملًا، بل ألنَّه علم مع جواز  د كونه  ملجرَّ العلم  إٰىل  حيتج  ال    مل 

 ؟ يعلم، وكذلك تقولون يف القادر واحلقِّ 

إٰىل الفاعل  حي  أنْ    جيوزال  تقولوا: إنَّ الفعل  أنْ   وليس لكم تاج 

د دقصده، وتقولون: إنَّ احل  عند   يف صفٍة ال يتجدَّ  دوث هو املتجدِّ

أنْ ال  دعن جيوز  وممَّا  احلدوث،  جلاز  كونه  دون  حيدث،   قصد  ال 

 والقادر ومن جرٰى جمرامها.امل وذلك أنَّ كلَّ هذا يلزمكم يف الع

جي لكم:  أنْ ويقال  منَّحي  ب  العامل  إٰىل  تاج  يفلاا  الصفة    علم 
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دة عند وجود العلم، هو كونه   أنْ   ًا دون كونه ممَّن جيوزعامل  املتجدِّ

وأالَّ   وم يعليعلم  ال    كلُّ ،  األجسام  أنَّ  عٰىل  الداللة  يوجب  هذا 

 فيه. شبهةجيب وجودها، ونحن ندلُّ عٰىل ذلك لتزول ال

يقصد مل  اجلسم  وجود  وجب  لو  سائر  فنقول:  الصفات    من 

  ]] وجوده إليها لوجب أنْ ٧١[ص /[ رجع، ولو  هتالراجعة إٰىل ذا 

 ه.دوثحبت قتيض ِقَدمه وقد ثدًا فيام مل يزل، وذلك يموجويكون 

أنْ  فإنْ   وليس ألحٍد  وجوده [مرشوطًا]،  ذاته    جيعل  إٰىل  رجع 

كالتحيُّ  ألنَّ مرشوطًا  الوجود، حيُّ الت  ز،  وهو  معقول  رشط  له  ز 

 د.بالوجو ُيَرشط  رشط، فالوجود حمال أنْ موقوف عىلٰ فحصوله 

أنْ  قدر  من  أنَّ  هبذه    عٰىل  فقد الشبيطعن  الصانع  إثبات  يف  هة 

إثبات يأخطأ، ألنَّ  ا   حُّ صه  مع جتويز وجوب وجود األجسام، ألهنَّ

م جهٍة  يف  كوهنا  من  بدَّ  ال  لكان  وجودها،  وجب  اجللو  هات،  ن 

اجل اختصاص  أنَّ  عٰىل  لنا  دلَّ باجلوقد  موجباً وهر  إالَّ  يكون  ال   هة 

الكوع فال  ن  اجلوهرن،  يف  الكون  فاعل  إثبات  من  ي الذ  بدَّ 

 قبيل األجسام،  غري  نن ميكو  وال بدَّ أنْ   بالتقدير وجوده،  وجبت

 فبان أنَّ ذلك ال يطعن يف إثبات الصانع.

قد يم أنَّه  ثبات الصانع باألعراض  كن إومن وجه آخر، وهو 

حتت   تدخل  ال  ش  مقدورنا،التي  وما  والطعوم  لها،  كاكاأللوان 

ثبتو أنْ   إذا  أمكن  وج  ذلك  يف  الشبهة  عن  وجياب  جود  وب 

يبني   ممَّا  واألجسام  لو  فنقول:  األجسام،   جودوجب  عليه، 

عن   تكون مماثلة للقديم الذي قد ثبت وجوده بام خيرج لوجبت أنْ 

 ض، فيجعل ذلك طريقة يصحُّ االعتامد، وكلُّ عرامقدورنا من األ

 اضح بحمد اهللا. هذا و

   *   ** 

 ): هـ٤٣٦والعمل/ السيِّد املرتٰىض (ت  ل العلمرشح مج

 :يدتوحلب اب اعتقاده يف أبواباب بيان ما جي ]]٣٩[[ص /

 : [حدوث األجسام]

سيِّ مسألة:   املرتٰىض  قال  حمدَ دنا  األجسام  ألهنَّ :  مل ثة،  ا 

 ادث، فلها حكمها يف احلدوث.احلوتسبق 

ذلك:   اجلملةهذرشح  ذُ   ه  إىلٰ رَ كِ التي  حتتاج  أ  ت  ربعة  بيان 

 ياء:أش

 جسام. األ هنا معاين غرياه هلا: أنَّ أوَّ 

 ثة.املعاين حمدَ  تلك وثانيها: أنَّ 

 منها. اجلسم ال ينفكُّ  : أنَّ ثهالوثا

 . مثلهثًا يكون حمدَ  ث جيب أنْ ما مل يسبق املحدَ  ورابعها: أنَّ 

ل  ا علمنا أنَّ  -ملعاين إثبات ا وهو -والذي يدلُّ عٰىل القسم األوَّ

أصالً أو   نتقلال ي  من جهة إٰىل غريها مع جواز أنْ ينتقل    اجلسم  أنَّ 

]/ إٰىل  من  ٤٠[ص  ينتقل  غريها  اجلسم ات  هاجل]]  وأحوال 

 ورشوطه عٰىل ما كانت عليه.

بدَّ  معيَّ   فال  إٰىل جهة  انتقل  ما ألجله  أمر  من  نة  من  دون غريها 

التي  اجلهة    ينتقل إىلٰ   ، مل يكن بأنْ هناك أمره لو مل يكن  اجلهات، ألنَّ 

أنْ ان من  بأوٰىل  إليها  إىلٰ   تقل  وقد علمنا غري  ينتقل  من اجلهات،    ها 

 خالف ذلك.

يكون    من أمر، فال خيلو ذلك األمر من أنْ   ه ال بدَّ نَّ أ بت  وإذا ث

اجلسم   وجوده  نفس  عدمأو  أو  حدوثه  أوأو  أو   ه  معنٰى  عدم 

أو الفاعل. وال أ وجود معنٰى    ال ويكون ذلك األمر نفسه    نْ  جيوز 

ينتقل   أنْ   قبل  مور كانت حاصلةهذه األُ   دوثه، ألنَّ ه وال حوجود

د انتقاله منها إٰىل غريها من  بع  ةاصلهة، وتكون أيضًا حإٰىل هذا اجل

 اجلهات.

 فكيف  نتقالً عدمه حييل كونه م  يكون عدمه، ألنَّ   وال جيوز أنْ 

 يوجب ذلك؟ 

صاص  تخعدم املعنٰى ال ا  ألنَّ   م معنٰى،يكون عد  وال جيوز أنْ 

من اجلهات،    ريهاجلسم دون غريه وال هبذه اجلهة دون غهبذا ا  له

يُ  اؤدِّ فكان  وجوب  إٰىل  ذلك  اانتقي  كلِّ ل  هذا  ألجسام  وانتقال  ها 

 اجلسم إٰىل سائر اجلهات، وقد علمنا خالف ذلك.

أنْ  جيوز  ألنَّ   يكون  وال  بالفاعل،  تتعلَّ   كلَّ   ذلك  ق  صفة 

ا  در عىلٰ اق فالقادر عليها  ]]  ٤١[[ص  /الفاعل  ب أَال لذنفس    ات. 

  ًا، كان قادرًا عىلٰ عل الكالم خربًا أو أمرجي  نْ من قدر عٰىل أ  ترٰى أنَّ 

أنْ   ؟الكالمفس  ن لوجب  بالفاعل،  منتقالً  اجلسم  كان  يكون    فلو 

أنْ  نقله  عٰىل  قدر  قادر  من  عيكون  علمنا  ًا  وقد  اجلسم،  نفس  ٰىل 

 خالف ذلك.

أنْ إالَّ   مَّ هُ اللَّ  أنَّ يُ     اراد  بالتنه  بقل  أنَّ فاعل،  معنٰى  معنٰى  فعل  ه 

 صدناه.ريد ذلك فهو الذي ق أُ   نْ . فإأوجب انتقاله

  وجود معنٰى، ثبت ما أوردناه.ها إالَّ كلُّ  سامق األوإذا بطلت 

املعاين   تلك  حدوث  عٰىل  يدلُّ  ا  -والذي   -الثاين    لقسموهو 

غريها  سم إذا انتقل من جهة إىلٰ أنَّ اجلجواز العدم عليها. أَال ترٰى  

أنْ فاملعنٰى  خيلو  ال  فيه  كان  الذي  با    أو   قياً يكون  كان  ما  عٰىل  فيه 

 قل عنه أو عدم. انت
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جيوال كذلك   أنْ وز    كان  لو  كان، ألنَّه  ما  عٰىل  فيه  باقيًا  يكون 

 وم خالف ذلك.ومعليكون يف اجلهتني معًا.  لوجب أنْ 

أنْ  جيوز  ع  وال  انتقل  ألنَّ يكون  إالَّ نه،  جيوز  ال  االنتقال  عٰىل     

معنٰى   ألجسام،ا إٰىل  انتقل الحتاج  منتقالً،   آخوألنَّه لو  به  ر يصري 

 ما الهناية له من املعاين، وذلك حمال. ات بأث ي ذلك إىلٰ ؤدِّ يُ  وكان

 وإذا بطل القسامن مل يبَق إالَّ أنَّه عدم.

القديكان  ولو   ألنَّ  العدم،  عليه  جاز  ملا  لقديًام  قديم  نفسه  م 

ال٤٢و/[[ص   صفات  جيفن]]  ال  خروس  عنها، وز  املوصوف  ج 

قديامً  يكن  مل  ألنَّ   أنْ   وجب  وإذا  حمَدثًا،  بني  يكون  واسطة  ال  ه 

 الِقَدم.ث ووحلدا

خيلو من ذلك املعنٰى يف   والذي يدلُّ عٰىل أنَّ اجلسم ال جيوز أنْ 

  ىٰ ألدَّ   ه لو خال منهاأنَّ   -وهو القسم الثالث    -وال  حال من األح

بيَّ  مع وجوده، ألنَّ ت العاملمن جها  ةال يكون يف جه  إٰىل أنْ  ا نَّا قد 

اجلسم متٰى    أنَّ   ورةنٰى، وقد علمنا رض ملع يكون يف جهة إالَّ ه الأنَّ 

بدَّ  ال  موجودًا  أدَّ   أنْ   كان  فام  اجلهات.  من  جهة  يف  إٰىل يكون  ٰى 

ذ مبطالن  القول بخلوِّ لك  ينبغي  ن  املعاين،  من  م نحك  أنْ   اجلسم 

 بفساده.

  من هذه املعاين املحَدثة وجب أنْ  ينفكُّ جلسم الا  فإذا ثبت أنَّ 

  ملعلوم رضورةً ن ام ، ألنَّ -قسم الرابع وهو ال - حمَدثًا مثلها  يكون

يتقدَّ   كلَّ   أنَّ  مل  األُ ذاتني  وجود  أنَّ م  علمنا  ثّم  إحدامها   خرٰى، 

وقٍت ت  دَ جِ وُ  أنْ   يف  وجب  لك  رٰى يف ذخيكون وجود األُ   بعينه، 

 الوقت بعينه.

رو، ثّم  د عمم ميالميالد زيد مل يتقدَّ   ضنا أنَّ إذا فر  اأنَّ   ٰى  ترأَال 

أنَّ  وُ زيداً   علمنا  وُ   أنَّ نا  معل  منذ سنة،  دَ لِ   أيضًا  منذ سنة.    دَ لِ عمرًا 

ة، ة سنيكون ألحدمها سنة ولآلخر مائ ال جيوز أنْ  ]]٤٣و/[[ص 

 ؟ اآلخرم وجود أحدمها وجود ه مل يتقدَّ ألنَّ 

إذا  ك اجلسم  يف  القول  أنَّ بثذلك  يست  مل  املحدَ ه  املعنٰى  ث، بق 

أنْ  حم  وجب  أنْ ثدَ يكون  جيوز  وال  مثله.  أنَّ ي  ًا  مع  قديًام    مل ه  كون 

 ذلك معلوم خالفه. ث، ألنَّ م املحدَ تقدَّ ي

 : لألجسام حمِدثاً] [يف أنَّ 

 حلاجة هلا من حمِدث،  : وال بدَّ رتٰىض  د املقال السيِّ مسألة:  

 تابة والنساجة. غة والككالصيا ،َدث يف حدوثه إٰىل حمِدثحم كلِّ 

أنَّ رشح ذلك:   ثبت  با  إذا  فالعلم  حمَدثة،  حمِدثًا   أنَّ ألجسام  هلا 

 ٰىل بيان أربعة أشياء:ج إاحيت

 ثة. هنا معاين حمدَ اه هلا: أنَّ أوَّ 

 قة بنا وحمتاجة إلينا. تعلِّ تلك املعاين م وثانيها: أنَّ 

 ري. غ احتاجت إلينا حلدوثها الام نَّ إ اوثالثها: أهنَّ 

 ث. دِ  حمما يشاركها يف احلدوث حيتاج إىلٰ  أنَّ ابعها: ور

هذه  فأمَّ  إثبات  املحدَ ا  إثبات  نَّبيَّ   دفق  ثة،املعاين  باب  يف  اها 

 املعاين. ]] ٤٤[[ص /

تعلُّ وأمَّ  عٰىل  الدليل  بنا  ا  األفعال  هذه  إلينا،  وحاجق  تها 

 أحوالنا. فوجوب وقوعها بحسب دواعينا و

إليه أو نارًا قد أحاطت به  د أقبل  بعًا ق س  من شاهد   ترٰى أنَّ أَال 

يقدر جيوزعىلٰ   وهو  فال  منهام،  اهلرب  ا  أنْ     منه  يقع    مع   بهلرال 

عقله اجلوع  .كامل  شديد  كان  من  يعلم    وكذلك  طعام  يديه  وبني 

تناولهأنَّ  أنْ   ه ال بدَّ نَّ إعاجالً وال آجالً، فال    ه ال رضر عليه يف    من 

نا ملا وجب وقوعها عٰىل  قة بلِّ نا متعلاأفع  فلوال أنَّ   ؟ ه األكليقع من

 ما قلناه.

اعبالوو يسقط  من اعرتض بوق جوب الذي ذكرناه  وع  رتاض 

وفعل العبد بحسب إرادة السيِّد،  ،ة بحسب إرادة امللكالرعيَّ عل ف

 ذلك غري واجب. كلَّ  ألنَّ 

فينا  بحانه يفاهللا س  نَّ إله أيضًا يسقط قول من قال: (ثموب علها 

ألنَّ  كبالعادة)،  لو  كذلكه  إرادتنا   ان  بحسب  وقوعها  وجب  ملا 

باتعلُّ   وألنَّ   تنا،وكراه الفعل  بدَّ ق  ال  معقوالً  يكو  أنْ من    لفاعل  ن 

كد من وجوب حصول آل عقَ نًا، وال وجه يُ ت فاعالً معيَّ ثبِ نُ   قبل أنْ 

  زة وجموَّ اعيه وأحواله. وهذه العلقة معلومة فينا  ب دوالفعل بحس

 ز.م للمجوَّ املعلو  كيف القديم، وال جيوز تر

تدَّ فأمَّ  الذي  الكسب  املا  نُ جربِّ عيه  فنحن  أنَّ بنيِّ ة،  ليس  ه   

 شاء اهللا. نْ إعد بمعقول فيام ب

يدلُّ وأمَّ  الذي  أنَّ   ا  أنَّ علَّ   عٰىل  فهو  احلدوث،  إلينا  حاجتها   ة 

احلديتجدَّ ]  ]٤٥  [[ص/الذي   هو  وأحوالنا  دواعينا  عند  وث، د 

د عند وجود  الذي يتجدَّ    أنَّ جة. كاماة احليكون هو علَّ   غي أنْ فينب

كونه   ركة احل ة احلاجة إىلٰ علَّ  كًا، فنعلم أنَّ متحرِّ  جلسماحلركة كون ا

 كًا. متحرِّ 

يدلُّ  أنَّ   والذي  أنْ   عٰىل  جيب  يشاركها    ما شاركها يف احلدوث 

احلاج إىلٰ يف  املحدِ ة  أهنَّ   هو  ثبتث:  إذا  علَّ   ا  احلاجأنَّ  هي ة  ة 

ثها، حاجتها إٰىل حمِدث،  حدوثبت  م إذا  اساحلدوث وجب يف األج

 ة احلاجة.علَّ قضت  انتوإالَّ 
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ألحدٍ  إنَّ   أنْ   وليس  حتتاج    سامجاأل  يقول:  فال  حدوثها  جيب 

أنَّ  وذلك  حمِدث.  إٰىل إٰىل  راجعًا  ذلك  لكان  حدوثها  وجب  لو  ه 

ألدَّ نفس  صفة كذلك  كان  ولو  وجوها،  وجوب  إٰىل  فيامٰى  مل    دها 

يُ عمه ال رشط  يزل، ألنَّ  قِ ظر،  نتَ قول  مها وقد ثبت دَ وذلك يوجب 

 حدوثها. 

   **   * 

 ):هـ٤٤٧ت و الصالح احللبي (تقريب املعارف/ أب 

 ]: يف األجسام وحدوثها[ :مسألة ]]٦٧[[ص /

األجساموأوَّ  فيه  منظور  قِ   ألنَّ   ،ل  حكم  سقِ يُ   مهادَ تقدير  ط 

املكتسبة يُ وتقدير    ،التكاليف  العلم   ،نهاعيِّ حدوثها  وطريق 

مدحب مقدّ ع  بنيٌّ وثها  رضوريَّ ٰىل  مكتسبةمة  ونتيجة  مة  قدّ فامل  :ة 

 اجلسم هبذه الصفة.ات  بإث والنتيجة ،احلوادثحدوث ما مل يسبق 

إثبات أغيار للجسم إٰىل  اجلسم غري   وأنَّ   ،ثةا حمدَ وأهنَّ   ،وتفتقر 

 .ابق هلسا

اجلهات وهو عٰىل    له يف قُّ ة تنوطريق إثباهتا حصول العلم بصحَّ 

 . صاصه ببعضهاجوب اختوو ،يهلعما هو 

األوَّ  وجب  لو  مل  إذ  عن    الً متنقِّ يزل  ل  ولو   ،ناقلوالستغنٰى 

الث جهة يف    اينجاز  من  به  أوٰىل  جهة  يكن  مل  االختصاص    ، حال 

 .له من مقتضٍ  بدَّ  فال

أنْ  جيوز  جن  وال  ويكون  وجودهسه  عن لصحَّ   ،ال  خروجه  ة 

 . وموجوداً  ه جنساً اجلهة مع كون

أنْ  جيوز  عدم كي  وال  ُخي   ألنَّ   ،معنٰى   ون  ال  وال  صِّ املعدوم  ص 

 .رؤثِّ يُ 

أنْ  جيوز  صفة    وال  وقوعه وث  داحلا  ألهنَّ   ،بالفاعليكون  أو 

وجه اجلسم  ،عٰىل  حدوث  يقتيض  إٰىل   ،وذلك  الوجود  يف  حلاجته 

 .وهذا غاية املطلوب ،ل لفعلهلفاعم اووجوب تقدُّ  ،جهة

ملن و  ،دوثحلعل يوجب اختصاصها بحال اا بالفاكوهن  وألنَّ 

موصوفهاأحد صفاهتاوتعلَّ   ،ث  مجيع  به  أنْ إذ    ، ق  املحال   من 

أو   ،حلادث وال عٰىل مجيع صفاته اعىلٰ   حلدوث ملن ال يقدرل اصِّ ُحي 

 ة احلدوث يف حال البقاء كفعيل وفعل غريي. ل كيفيَّ صِّ ُحي 

اته ر عٰىل ذ]] واختصاص اجلسم باجلهة ملن ال يقد٦٨ص  [[/

صفاته مجيع  عٰىل  حالو  وال  ذلك بقائه    يف  كون  حييل  كحدوثه 

 .بالفاعل

 .غري اجلسم  املقتيض هلذا احلكم أمر أنَّ فثبت 

كان  جلساال  وانتق ما  بطالن  يقتيض  غريها  إٰىل  اجلهة  عن  م 

باألُ  ما خصَّ وجتدُّ   ،وىلٰ أوجب اختصاصه  الستحالة    ،انيةبالثصه  د 

 . ألعراضالكمون واالنتقال عٰىل ا 

بعد الوجود دوثه وعة يف حقيد اليشء عن عدم حقوجتدُّ  دمه 

 ث. حمدَ وما ليس بقديم  ،القديم  وجودلوجوب  ،مهدَ حييل ِق 

اجلسم بيَّ   زاً يِّ حمت  وكون  قد  جهة  إٰىل  حاجته  استناد  نَّيوجب  ا 

معنٰى  إٰىل  هبا  خلوُّ   ،اختصاصه  جاز  مفلو  خله  منهانه  وذلك   ،ال 

 .زاً لكونه متحيِّ  ،حمال

ا رضورة  قد علمنو، ادثون لوجود احل وجوده مضمِّ  فثبت أنَّ 

احلكم هذا  له  ما  بتلك إحل  فوجب  ،حدوث  التفصيل  هذا  اق 

 ملة.اجل

كة مدرَ   ،هي عليها  لألجسام أحكاماً   م أنَّ علوم:  خرٰى طريقة أُ 

 . كةوغري مدرَ 

 ،والربودة  ،واحلرارة  ،اييحاألرو  ،والطعوم  ،األلوان  :كةفاملدرَ 

 .تدأةواآلالم املب

املدرَ وغ   ، والنفور  ،ةوالشهو   ،يبوسةلاو  ،الرطوبة  :كةري 

 .امل العقلة التي هي من كالرضوريَّ لوم  والع ،والقدرة ،واحلياة

ااإثبوطريق   أغياراً ت  األكوان  جلميع  إثبات  طريق    ، للجسم 

 اه.نَّوقد بيَّ 

صفات    ق بأخصِّ اإلدراك يتعلَّ   أنَّ   :ةكات خاصَّ يف املدرَ   ويدلُّ 

ذاتهصف  وأخّص   ،كاملدرَ  بر  ،ات  وضح  ما  يف  اهعٰىل  غري  نه 

 .عموض

ة أو  أو بصفة له نفسيَّ  ،جلسمات ا ق اإلدراك بذيتعلَّ  فال خيلو أنْ 

]]/ حكم ]]  ٦٩ص  بالفاعل،  أوجبت  اجلسم  غري  بذات  أو 

 .ك لهاملدرَ 

متعلِّ  كان  الستمرَّ   قاً ولو  اجلسم  بقاء  باستحكمه    بذات  مرار 

ذلك  ،اجلسم خالف  أنْ ول  ،واملعلوم  يف   وجب  احلكم  خيتلف  ال 

ي  كا اإلدر اوال  عندهتغاير  احلاصل  اجلسم   ،لعلم  ذات  لكون 

اجلنس  احدةو اخت  ،متامثلة  يتعلَّ ويف  ما  بهالف  وتغاير درااإل  ق  ك 

اإلدراك    وألنَّ   ،قه بغري اجلسمق دليل عٰىل تعلُّ احلكم عنده يف التعلُّ 

ببيتعلَّ  املدرَ ق  هذه  لبطالهنا    ،كاتعض  حكمه    ، بضدٍّ ويبطل 

للمدرَ و بإدراكحيصل  حكم  املدرَ الثاين    لضدِّ ا  ك  حكم  ك خيالف 

يف   باٍق سم  واجل  ،عنه  ياملنتف عليه  هو  ما  احلالني  عٰىل  ل فبط  ،كال 

 . ق اإلدراك بهلُّ عت
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 . ةه بصفة له نفسيَّ وملثل هذا يبطل تعقلُّ 

بأخصِّ وتعلُّ  اإلدراك  ا  ق  هذه ملدرَ صفات  كون  حييل  ك 

بالفاعلاملدرَ  صفة  احلدوث  وألنَّ   ،كات  هي  الفاعل    و أ   ،صفات 

و  وقوعه متجدِّ   ،جهعٰىل  الصفات  بقوهذه  حال  يف  ادة   ،جلسماء 

العلم  وألنَّ  منفص  حصول  متغايرة  املة  هبا  اجلسم ن  بذات  لعلم 

 . حييل كوهنا صفات بالفاعل

دها للجسم لتجدُّ ثة  وهي حمدَ  ،ق اإلدراك بذات غريهفثبت تعلُّ 

عدم وجود  ،بعد  عن  كموهنا ضادَّ ت  ألنَّ   ،وبطالهنا  من  يمنع    ، ها 

 . ا بأنفسها حييل االنتقال عليهاة قيامهاستحالو

استحاكان  ولو مع  بالفاعل  صفات  لصحَّ ت  ذلك   لة 

دها بعد عدم، وانتفائها عن وجود، إذ ذلك دليل تجدُّ ل بتدالاالس

حدوثها   ثبت  وإذا  حدوثها،  كاذوا  -عٰىل  صفات  ت  أو   -نت 

حم إٰىل  حاجتها  ذلك  قديماقتٰىض  نفسيَّ   َدث  صفات  ذات    ة لنفسه 

األستحيل  ت يقتيض  عٰىل  وذلك  بيَّنته،  ما  عٰىل    حدوث جسام 

ِقدَ  يقتيض مماثلتاألجسام من حيث كان  يم سبحانه يف  لقدلها  مها 

الصفات عليه٧٠/[[ص    مجيع  استحالتها  املعلوم  ليس    ، ]]  وما 

 ث.حمدَ دات بقديم من املوجو

أُ  املتحيِّ :  خرٰى طريقة  كان  لوجب    موجوداً   زلو  يزل  مل 

يف احلت  اختصاصه  بجهةٍ لك  ذاته  ال  يف  عليه  هو  ملقتضٍ   ،ملا    أو 

إٰىل مقتضٍ   ،ديمق  أو بالفاعل  إذ إسناد ذلك  ولو    ،ردَّ يتق  ال  حيدث 

كذلك كلِّ   كان  خروج  جهتهمتحيِّ   الستحال  عن  الستحالة    ،ز 

القديم عٰىل  النفسيَّ وخرو  ،العدم  صفته  عن  املوصوف  وهو  ج  ة 

 .موجود

وجوب ذلك  و ،جهتهز عن يِّ متح ة خروج كلِّ نا بصحَّ ويف علم

أنَّ وجتاور املتباينني  ،اورينملتجوتباين ا  ،يف املنتقل منها   ه  دليل عٰىل 

ملقتضٍ   ّص خيت  مل وال  لنفسه  اختصَّ وألنَّ   ،قديم  اجلهة  لو  اجلهة    ه 

املتحيِّ  متاثل  مع  واحدة  لوجبزات  لنفسه  جهة  يف  مجيعها   ،كون 

 .وذلك حمال ،سصفة النفلالشرتاك يف 

احل اخ  مكوكذلك  قديم   ألنَّ   ،قديم  ملقتضٍ ها  تصَّ لو  القديم 

  ، ا ضاهتمق  يقتيض االشرتاك يفواالشرتاك يف صفة النفس    ،سهلنف

بجهة واحدة الشرتاك    ،زاتوذلك يوجب اختصاص سائر املتحيِّ 

م دَ فاستحال له قِ   ،وذلك حمال  ،هةباجلص  يف مقتٰىض التخصُّ   اجللِّ 

 ث. دَ ت فهو حموجوداملاوما ليس بقديم من  ،زاتاملتحيِّ  يشء من

جسام  بني االعتامد يف حدوث األ  فالناظر خمريَّ   ،ر ذلكوإذا تقرَّ 

ال هذه  اقطريعٰىل  عليها  ،ألخريةة  املعارف  مجيع  وبني    ، وبناء 

األُ  األجسامالطريقة  حدوث  يف  غري  ،وٰىل  من  خال  لكوهنا  ية 

أنْ   ،احلوادث مقدور املعاين  بحدوث    يستدلَّ   وبني  من  اخلارجة 

 عليه  عاىلٰ وما جيب إثباته ت ،]] تعاىلٰ ٧١[[ص / ثباتهعٰىل إ ثاملحدَ 

النفسيَّ  الصفات  واجلائزةمن  أ وحس  ،ة  يتعلَّ   ،هعالفن  بذلك  وما  ق 

املعارف مسائل  كاجلسم   ،من  اجلسم  مقدور  عن  أمجع    ، خلروجها 

أنْ  بجلِّ   لَّ يستد  وبني  عىلٰ   بحدوثها  بانفراده  منها  إثبات جنس     

املعارف أنْ   ،مجيع  حمدِ بحدوثه  ستدلَّ ي  وبني  إثبات  عٰىل  وما    ،ثهاا 

املستحيلة  تعاىلٰ ه  خيتصُّ  الصفات  من  عىلٰ   األجسام  جه وال  عٰىل 

 .الذي سلف

حدوث األجسام بذلك  كلُّ   ،فيعلم  الطُّ   واحدٍ   إذ  ق رُ من هذه 

 .عارفة املدليل واضح عٰىل مجل

واضحة يف    قاً رُ هنجنا طُ ا  م أنَّ ل ما أوردناه من ذلك علومن تأمَّ 

عٰىل  ستدالالا املعارفل  لوسَّ   ،مجلة  املسلك  هبا   ،ناظر  كلِّ عنا 

ق عليه االستدالل تضييق  ضيِّ نُ مل  و  ،امل نسبق إليه منه  هنا عٰىل ماونبَّ 

اه،  ومن عارصن) ريض اهللا عنهم(من سلف من العلامء هبذا الشأن  

 واملنَّة هللا تعاٰىل. 

 :املحِدث]مسألة: [يف إثبات 

 ل.ة وتفصي مجلىلٰ عإثبات املحِدث يبتني 

أربع دعائم  عٰىل  مبنيَّة  أوَّ فاجلملة  يف  :  حوادث  إثبات  هلا 

ا، وثالثها ختصيص حاجتها   حمِدث منَّإىلٰ   افتهشاهد، وثانيها إضاال

يف حدوثه    َدثحم  إليه يف حدوثها، ورابعها بيان إجياب حاجة كلِّ 

 إٰىل حمِدث. 

 قها بمحَدث. حيل تعلُّ وادث يستوالتفصيل إثبات ح

الدمَّ فأ عىلٰ ا  اجلملاللة  من  األُوٰىل  الدعوٰى  إثبات  فق  د  ة 

 . نكواا حدوث األبيَّنَّ]] ٧٢/[[ص  سلفت، حيث

وقوع  و وجوب  فمعلوم  الثانية  الدعوٰى  عٰىل  الداللة  ا  أمَّ

واله من علومه وقدره وإرادته، ب أحا بحسالتأثريات من املؤثِّر منَّ

 ريه مل جيب ذلك فيها. فعالً لغولو كانت 

دث قبل  احلا الدعوٰى الثالثة فمعلوم استغناء  اللة عىلٰ ا الدمَّ وأ 

أو باقيًا، فلم يبَق عد  بما  عن فاعل، جلعله و  وجوده وبعد وجوده

إنَّام عمن صفاته ما يصحُّ حاجته إٰىل مؤثِّر غري حدوثه. وألنَّ    لمنا ا 

لوقوعها ملؤثِّرها  فعالً  التأثريات  قص  كون  واملتجدِّ بحسب  د ده، 

ص صود إليه هو احلدوث، فيجب ختصُّ ال املقمن أحو  دعند القص



 ٤٣٩  ...........................................................................................................احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءف حر

بوجوه   علملن ااحلاجة ال ينفصل مبه، إذ كان العلم بنفس    اجةاحل

 احلاجة.

أنَّ  فهو  الرابعة  الدعوٰى  عٰىل  الداللة  ا  بيَّنَّوأمَّ إذا  وقوف  ا  ا 

عاحلد عوث  احلكم  وجب  دونه  من  وأحلناه  حمِدث،  كلِّ ٰىل   ٰىل 

 هة احلاجة.اك يف جلالشرت ،حادث بحاجته إٰىل حمِدث

علمن فقد  التفصيل  ا  حدوأمَّ واألجناس  ا  األجسام  وث 

رها عليهم  عي املحَدثني إليها، وتعذُّ دوا  رخصوصة، وعلمنا توفُّ امل

 فمستحيل. ر ذلكلغري وجه معقول، وما تعذَّ 

ملدلول ا إٰىل حمِدث لكون ذلك تفصيالً للجملة ااجتهفتجب ح

تها، ليس بطبيعةع   جسم، وال عرض.ة، والوال علَّ  ،ٰىل صحَّ

والعلَّ  الطبع  غريلكون  إضة  يصحُّ  فال  معقولني،  يشء    افة 

و املتحيِّ جهاموخلرإليهام،  صفة  عن  مثبتهام  عند  فاعل    وكون  ز، 

ولوجوب  بيَّنته،  ما  عٰىل  الصفة  هبذه  واستناد تأث  العامل  عنده  ريمها 

ها ثو]] حد٧٣/[[ص    ذ لو وجبجلواز، إحدوث األجسام إٰىل ا

   كلِّ ها يف لك عن ذواهتا، وذلك يقتيض وجوب وجودينفصل ذمل  

عدمها  وحييل  دلَّ   حال،  وقد  حال،  عىلٰ عىلٰ   لنايف  معدومة  كوهنا    

ولتعذُّ  الوجود،  هذا  جنس قبل  عٰىل  املخصوصة  األجناس  ر 

شاء   إنْ ض حسبام أرشنا إليه، ونستوفيه فيام بعد  عرااجلواهر واأل

 .اهللا تعاىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ه/ أبو الصالح احللبي (ت يف الفقلكايف ا

ت  كان  لو  اهنَّ أ وث اجلواهر  [الدليل] عٰىل حد]] ...  ٣٨ص  [[

أنْ  لوجب  يف   خيتصَّ   قديمة  حاجتها  لوجوب  بجهته،  يزل  مل  فيام 

اال وذلك  جهة،  إٰىل  يكون  ختصالوجود  ال  أو  الَّ إاص  ألنفسها   

كا  ،مقدي  قتضٍ مل يزلإن  إذ  مل  فيام  حكم  مؤإ  سناد  د  جدِّ مت  رثِّ ٰىل 

وحماالً  ا]]  ٣٩[[ص  /،  أو واهجلاختصاص  ألنفسها  باجلهات  ر 

 نَّ ك يقتيض استحالة خروجها عنها، ألذل  نَّ قديم حمال، أل  قتضٍ مل

املسند   أو  إاحلكم  النفس  جي  مقتضٍ   ىلٰ إٰىل  ال  بقديم  طالنه،  وز 

علمنا ويف  موجبه،  بطالن  يفتنقُّ ة  بصحَّ   الستحالة  اجلهات    لها 

 قديم. ها ألنفسها وال ملقتضٍ خيتّص  ا ملٰىل أهنَّ ع دليل

ها يف أرس با  األمرين يقتيض كوهناختصاصها ألحد    فإنَّ   اً وأيض

واحدة وما   ،جهة  النفس  صفة  يف  املشاركة  ووجوب  لتامثلها 

كان ملعنٰى قديم   نْ إللنفس، و  ذلك  كان  نْ إوجب عنها من احلكم  

لك القديفكذلك،  مثالً ون  يف    ومشاركاً   ،للقديم  م  جاز   ما  كلِّ له 

ويف له واستحال عليه،  دليل   علعليه ووجب  باستحالة ذلك  منا 

وذلك حييل    ،قديم  ات ألنفسها وال ملقتضٍ جلها  ّص ا مل خيتهنَّ أ ٰىل  ع

جتدُّ  ويقتيض  يزل  مل  فيام  ووجودها  عدم،  بعد  معنٰى  هذا  دها  هو 

 القول بحدوثها.

أنَّ  ثبت  حلَّ حمدَ اجلواهر    وإذا  ما  حدوث  ثبت  من   اهثة 

يستحيل   ،عراضاأل وما  منها،  انفرادها  من  وجو  الستحالة  ده 

 ي عٰىل رضبني: وه ،ثاً يكون حمدَ  جيب أنْ دون وجود احلوادث 

وهو االعتقادات والظنون والنظر   ، ث قه باملحدَ تعلُّ   رضب يصحُّ 

و  واأللوان الكر واإلرادات  واألصوات  واالعتامد  ليف  والتأ اهات 

 ..دة عن.الم املتولِّ واآل

تعلُّ يستحي  بورض باملحدَ ل  والقدرة قه  احلياة  وهي  ث 

باملحدَ   شهوةوال والوالنفور  الرضوريَّ ثني  وعلوم    ارة راحلة 

 الم املبتدئة.واآل ..والربودة.

 عراض عىلٰ جنس اجلواهر وهذه األجناس من األ  روقلنا بتعذُّ 

منهلتوفُّ   ،ثحمدَ   لِّ ك يشء  إٰىل  دواعيه  وخلوِّ ر  الصوارف ا  من  ها 

لوجهال  رهاوتعذُّ  وكلُّ لعقَ يُ     ف  يشءٍ   ،  معقول  ملانع  ال  ا إهنَّ تعذر 

]]  ٤٠[[ص/واس  نألجذا ثبت خالف هذه ار لالستحالة، وإتعذَّ 

 ث.ليس بمحدَ  ثاً هلا حمدِ  ، ثبت أنَّ ٍث حمدَ  رها عٰىل كلِّ تعذُّ 

أل أنَّ   انَّ وقلنا ذلك  وا  قد علمنا  كالكتابة   ،لبناءهاهنا حوادث 

أنَّ و حمدِ   علمنا  تعلَّ   وه  ثاً هلا  بمن  بحسب  قت  وقوعها  بدليل  ه، 

اده وأحواله من قصو وقدره واستحقاقه  ملدح عٰىل حسنها علومه 

قبحها، وعلمنا    مَّ الذو إليه يف حدوثها دون  نَّ إا  هنَّ أ عٰىل  ام احتاجت 

وبقائها يفالستغنائه  ،عدمها  مؤثِّ   ا  عن  والبقاء  العدم  ر  حالتي 

دوثه ث يف ححمدَ   لِّ كبقاء، فيجب احلكم بحاجة  لعدم واللصفتي ا

 ث. ٰىل حمدِ إ

عراض واألجناس املخصوصة من األ اهر  وقد ثبت حدوث اجلو

  هلا.   خمالفاً   ثاً يكون هلا حمدِ   ثني، فيجب أنْ حدَ امل   ىلٰ رها ع وتعذُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩لكراجكي (ت تح ا)/ أبو الف١كنز الفوائد (ج 

 :عامل حدوث ال دليل عىلٰ ]] ١٧٧[[ص 

يدلُّ  عىلٰ الذي  أنَّ   نا  نرٰى ذلك  أجساماً ا  األحداث      من  ختلو  ال 

/[[ص  عليها  اقبةاملتع العقل  يتصوَّ وال  ]]  ١٧٨،  يف  كانت ا  أهنَّ ر 

ما مل    لشهادة العقل بأنَّ   ،ثة مثلهاا حمدَ ح أهنَّ وضِّ وهذا يُ   ، خالية منها

 .ثاً دَ يكون مثله حم ه جيب أنْ ث فإنَّ من املحدِ  رياً يوجد عا
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هي احلوادث   ،واحلركة  ،رتاقواالف  ،عاالجتام  :وهذه 

من   ،والطعوم  ،ئحوالروا  ،واأللوان  ،والسكون ذلك  ونحو 

من    ]ما نراه[ ا أشياء غري اجلسم   أهنَّ عىلٰ   دلُّ ات األجسام التي تصف

عليه كلِّ   ،تعاقبها  مع  ي  .منها   واحدٍ   وهو  عٰىل    أيضاً قني  وهذا 

املتالضدَّ   ألنَّ   ،حدوثها الين  أنْ عاقبني  جيوز  جمتمعني    يف   يكونا 

  مَ دِ أحدمها وعُ   دَ جِ ام وُ وإنَّ   ،ر اجتامعهام يف العقليتصوَّ   وال  ،ماجلس

 ،مل يكن  ه كائن بعد أنْ ألنَّ   ،ثو املحدَ ه  دَ جِ فالذي طرأ ووُ   ،خراآل

أيضاً  انعدم  حمألنَّ   ،ثحمدَ   والذي  غري  كان  لو  أنْ   ثدَ ه  جيز    مل 

 د وحدث. قد جتدَّ  ه مثله أيضاً وألنَّ  ،ينعدم

بأنَّ  يشهد  خت  األجسام  والذي  بداية    ُل مل  احلوادث  هذه  من 

وأو يُ   ،العلومائل  العقول  ال  كان  اجلتصوَّ إذ  وجود  فيها  ع مسم  ر 

 مور. ذه األُ ه

خيلو منها اآلن    خيلو اجلسم منها فيام مٰىض جلاز أنْ   ولو جاز أنْ 

 .من الزمانقبل وفيام يست

يدلُّ  أنَّ   والذي  ا  عٰىل  كحكحكم  احلدوثجلسم  يف   أنَّ   ،مها 

ادَ حامل هو  لوث  أوَّ لذي  املتقدِّ   ،لجوده  هو  عوالقديم    كلِّ ٰىل  م 

لوجوده  ،ثحمدَ  ا  .لأوَّ   وليس  كان  قبل   يامً قد  مجلسفلو  لكان 

 منها.  خالياً  ،هااحلوادث كلِّ 

قدَّ  خلوِّ وفيام  استحالة  من  دالمناه  منها  أنَّ لة  ه  حمدَ عٰىل  ث  ه 

 . واحلمد هللا  ،مثلها

*   *   * 

أنَّ ]]  ٢٤٠[[ص   عىلٰ اوال  اعلم  أنْ املكلَّ   جب  يعتقد   ف 

 اهللا  ويعتقد أنَّ   ،هقبل وجود  ه مل يكن شيئاً أنَّ و  ،حدوث العامل بأرسه

حمدِ عاىلٰ ت هو  مجيعه  وأعراضه  ،ث  أجسامه  العباد إالَّ   ،من  أفعال   

 دونه سبحانه.  ثوهام حمدِ فإهنَّ  ،الواقعة منهم

*   *   * 

ه  دجوولاملحَدث؟ فقل: هو الذي    قال: ما  ]] فإنْ ٣١٦[[ص  

 ل. أوَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ االقتصاد/ الشيخ الطويس (ت

يُ   ):١(  فصل  ]]٤٢[[ص   ما  بيان  ذكر  اؤدِّ يف  فيه  ي  ٰىل  إلنظر 

 : تعاىلٰ اهللا معرفة 

الوصول   يمكن  معرفة  إال  حدإالَّ اهللا  ٰىل  يف  بالنظر  م  ال وث  ا 

املخلوقني مقدور  حتت  األ  ،يدخل  واوهو  عراض  ألجسام، 

كاأللو  واأل والطعو  ن ااملخصوصة،  واحلياة  م  والقدرة  راييح 

والن فأ  فار،والشهوة  ذلك،  جمرٰى  جرٰى  جنسه مَّ وما  يدخل  ما    ا 

واالعتامدات  مق  تحت والسكنات  كاحلركات  القدرة  دور 

الوصول  واأل فيها  بالنظر  يمكن  فال  ، اهللافة  معر  ىلٰ إصوات، 

األجسام   حدوث  يف  رضورةً   األهنَّ   ظهر،أوالكالم  ال    معلومة 

العلميف  حيتاج بل  إها  بوجود    الدليل،  حيتاج  نَّ إٰىل  اىلٰ إام  يف    لكالم 

ثمّ  حمدِ   نَّ أ ان  بي  حدوثها،  علامً الخي  اً ثهلا  ذلك  فيكون   ثمّ باهللا،    فها 

 الكالم يف صفته.

 ن:جسام طريقا ولنا يف الكالم يف حدوث األ

قديمهنَّ أ عٰىل    ندلَّ   نْ أ حدمها:  أ  ليست  فيُ ا  حينئذٍ علَ ة،  ا  هنَّ أ   م 

 . م واحلدوثدَ ة بني القِ  واسطه النَّ أل ثةحمدَ 

الثاين:  الطرو  ]]٤٣[[ص  / املهنَّ أ   بنيِّ نُ   نْ أ يق  تسبق  مل   ينعاا 

 حكمها حكمها يف احلدوث.  نَّ أ م علَ ثة، فيُ ملحدَ ا

انت قديمة لوجب  لو كاألجسام    نَّ أ هو    ل:وبيان الطريق األوَّ 

ه من  يلما هي ع  ت العامل، ألنَّ ة من جهاتكون يف األزل يف جه  نْ أ 

  نْ أ ا  تلك اجلهة إمَّ يف    ال خيلو كوهنا  ثمّ   ة يوجب ذلك.جلثَّ جم وااحل

ملعنٰى تكو أو  للنفس،  ق ن  حمدَ   يم،د  ملعنٰى  فأو  بالفاعل،  أو  ذا  إث، 

 .ا مل تكن قديمةهنَّ أ  مَ لِ  فساد مجيع ذلك، عُ نيِّ بُ 

جيوز  وال بالفاع  نْ أ  جهة  يف  األزل  يف  شأن    ألنَّ   ،لتكون  من 

ثة،  م فاعلها عليها لكانت حمدَ ولو تقدَّ فعله،  م عٰىل  يتقدَّ   نْ أ الفاعل  

يمكن    ألنَّ  ال  غرييتقدَّ   نْ أالقديم  عليه  املحدَ وامل  ه.م  ال  عنٰى  ث 

استحالة   للنفس توجب  يوجب صفة يف األزل. وكوهنا يف اجلهة 

تغريُّ   نَّ أل  ،انتقاهلا جيوز  ال  النفس  وصفات  وزواهلا،  املعلوم  ها 

انتقاهلا،  صحَّ   رضورةً  ك  نْ أ طل  بفة  جيوز يكون  وال  للنفس.  ذلك 

كذلك    نْ أ  ألهنَّ ملعنتكون  قديم  كانتٰى  لو  إذا   ا  لوجب  كذلك 

ألنَّ   نْ أ سم  اجل  تقلان املعنٰى،  ذلك  فيه  يبطل  كان   وجوده  ما  عٰىل 

االنتقال ال جيوز عٰىل املعنٰى  ل، ويوجب كونه يف اجلهتني وذلك حما 

 ام، ويفقسع األ يمج  ]]٤٤[[ص  /  جلسم، فبطلن صفات اه مألنَّ 

و قديمة  كوهنا  بطالن  مجيعها  حمدَ   ثبوتبطالن  ألنَّ كوهنا  ال ثة،    ه 

 اه. نَّما بيَّ  ىلٰ عين واسطة بني األمر

  أربعة فصول:بنيِّ نُ  نْ أ  وبيان الطريق الثاين:

 اين غريها. م معيف األجسا نَّ أ ل: األوَّ 

 ثة.  حمدَ ك املعاينتل  نَّ أ   بنيِّ نُ  نْ أ الثاين: 

 سم مل يسبقها يف الوجود.اجل نَّ أ نيِّ بنُ   نْ أ الثالث: 



 ٤٤١  ...........................................................................................................احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءف حر

 .ثاً يكون حمدَ  نْ أث جيب ا مل يسبق املحدَ م نَّ أ الرابع:  

اجلسم يكون عٰىل    نَّ أا نعلم  نَّ أ ل:  عٰىل الفصل األوَّ   دلُّ ي يذوال

فيتغ وحركة،  اجتامع  من  مفرتقاً   نْ أ ٰىل  إ  ريَّ صفات  ، وساكناً   يصري 

أم  فال بدَّ  قي عٰىل ما كان  لب  )هغري(أمر    نه لو مل يكر غريه، ألنَّ من 

و  يكون   نْ أ عليه، وال جيوز   يرجع  ذلك األمر نفس اجلسم،  ما  ال 

م وإليه  جسميَّ ود  جن  أو  حدوث  يكون    ألنَّ   ، ةأو  ذلك  مجيع 

إٰىل غريها، فكيف ي  حاصالً  ر يف  هو املؤثِّ كون  مع انتقاله من جهة 

الصفاتتغريُّ  جيو  ؟!  معنٰى، ألنَّ يك  نْ أ ز  وال  لعدم  ذلك  عدم   ون 

غريها، دون وال بجهة  )دون جسم(اختصاص له بجسم ٰى ال معن

جيب   كلُّ ريَّ تتغ  نْ أ وكان  األجسام  تغريُّ إ  تقل ونن  ها،  جهة  ها،  ٰىل 

بالفاعل،   ذلك باطل، وال جيوز أنْ و  ]]٤٥[[ص  / يكون كذلك 

فذلك    انتقالهه وغريُّ ه فعل فيه معنٰى أوجب تنَّ أريد بذلك  أُ   نْ إ  هألنَّ 

وهو   هذه    نَّ أ رادوا  أ   نْ إوطلوب،  ملاوفاق  عٰىل  جعله  الفاعل 

بصفاتال فذلك  معنٰى  يفعل  ومل  ألنَّ ،  شأن  اطل،  ق لَّ يتع  ما  من 

توسُّ  غري  من  معنٰى  بالفاعل  قادراً   نْ أط  عليه  القادر  عٰىل    يكون 

  من قدر عٰىل إحداث كالمه قدر   نَّ أترٰى    َال أ حداث تلك الذات.  إ

أوص  نْ أ   )عىلٰ ( مجيع  عٰىل  أمفاجيعله  من  وهنه  وغري  ر،  وخرب،  ي، 

 عىلٰ   ثه مل يكن قادراً عٰىل إحدا  مل يكن قادراً   امَّ ـوكالم الغري ل  ؟ذلك

أمراً جع منَّوخرباً   اً وهني  له  والواحد  عٰىل  ،  يقدر  اجلسم    نْ أ ا  جيعل 

  اثه، فدلَّ ، وال يقدر عٰىل إحدقاً أو متفرِّ   تمعاً أو جم  أو ساكناً   كاً متحرِّ 

بعد ذلك   قة بالفاعل، فلم يبَق متعلَّ ات غري فصهذه ال نَّ أذلك عٰىل 

 ملعنٰى.ه صار كذلك نَّ أ  ل إالَّ عقَ يشء يُ 

يدلُّ  املعنٰى:    ىلٰ ع  والذي  افرتق، إاملجتمع    نَّ أ حدوث ذلك  ذا 

  ) فيه(عنٰى الذي كان  امل  يكون ذلك  نْ أذا سكن ال خيلو  إ  كواملتحرِّ 

أو    باقياً  عُ انتقل عنكام كان  أو    موجوداً يكون    نْ أ ، وال جيوز  مَ دِ ه، 

ألنَّ  كان،  جمت  كام  كونه  يوجب  متحرِّ قاً مفرتِّ   معاً ذلك  ، اكناً س  كاً ، 

املع   وذلك حمال. وال جيوز أنْ   ةواحد  ةفيه يف حال  اً مع  نينيلوجود 

ألنَّ  عنه  انتقل  صفات    يكون  من  العرض، اجلساالنتقال  دون  م 

  أنْ   زايكون انتقل مع جو  نْ أ   ُل قل مل خيلو انت  ]]٤٦/[[ص    هوألنَّ 

ٰىل معنٰى  إالحتاج    ائزاً أو وجب انتقاله، ولو كان انتقاله ج  ينتقل  ال

يُ اجل وذلك  معانٍ ثإ  ىلٰ إي  ؤدِّ سم،  وجب    بات  ولو  هلا،  هناية  ال 

ألدَّ  واملعلوم  انتقاله  اجلسم،  انتقال  وجوب  إٰىل  ال  ا  نَّ أٰى  جلسم 

انتقاله   ناقل،  نْ إحيب  ينقله  يبَق   مل  إالَّ   فلم  األقسام   ،مَ دِ عُ   ه نَّ أ   من 

فسه، وصفات النفس ال  م لنه قديملا جاز عدمه، ألنَّ   ان قديامً ولو ك

يكون    نْ أالسواد ال جيوز    نَّ أ  ترٰى  َال أ   ها.ز خروج املوصوف عنجيو

  ألنَّ   ؟ري ذلكأو غ،  ، وال احلركة اعتامداً ، وال اجلوهر عرضاً بياضاً 

  . فلامَّ رييها، فال جيوز عليها التغليه لنفسهذه األشياء عٰىل ما هي ع

ذا مل تكن قديمة وجب  إومة،  ا مل تكن قديهنَّ أ عٰىل    عدمها دلَّ   ثبت

 ثة. وهنا حمدَ ك

منها)   اجلسم مل خيُل   نَّ أ عٰىل الفصل الثالث (وهو    لُّ دي يوالذ

رضورةً نَّ أ هو:   معلوم  للجسااأل  نَّ أ  ه  من  م  ختلو  ال  تكون    نْ أعامل 

متف أو  أورِّ جمتمعة  فثبمتحرِّ   قة  أو ساكنة،   ختلو  ا الهنَّ أ بذلك    تكة 

 من االجتامع واالفرتاق. 

ام ة ربَّ ق مفرتِّ  ال جمتمعة وال  جسام كانت هيوىلٰ األ  نَّ إ  قال:ومن  

بذلك   كانت معدومةً هنَّ أ ٰىل  إأشار  يقولونها موجودةً فسامَّ   ا   :، كام 

جود يف  ة، وموجود يف العلم، وذلك عندنا ليس بموقوَّ موجود بال

 به. دُّ عتَ العبارة ال يُ  يف فاً كان خال ك حلقيقة، ومتٰى أرادوا ذلا

  ن م ، ألنَّ م به رضورةً ا الفصل الرابع: فالعلأمَّ و ]]٤٧[[ص /

وُ   كلَّ   نَّ أ علوم  امل معاً دَ جِ ذاتني  تسبق    ا  األُ إومل  فحدامها   نَّ إخرٰى 

أنَّ َال أ وجود.   ال حكمها حكم واحد يف زيد ذا فرضنا ميالد  إا   ترٰى 

واحد فال جيوز  وعمر أنْ   عمو يف وقت  أسنُّ أ   يكون  ذلك   حدمها 

اآلخر فرضنا  إوكذلك    ،قضمتناذلك    ألنَّ   ؟ من  مل    نَّ أ ذا  اجلسم 

حكمه حكمه يف احلدوث.   نَّ أ منه علمنا    ومل خيُل   ث،دَ ملحيسبق ا

ل ٰىل أوَّ إقبل يشء ال    شيئاً   هلا  فيها معاين ال هناية  نَّ إ  :وقول من قال

ألوجود    ألنَّ   ،باطل حمال،  له  هناية  ال  كان  نَّ ما  مه  رشط يصري  ن 

كلِّ  ف  مدَّ يتق  نْ أ منها    واحدٍ   وجود  له،  هناية  ال  ما  يصحُّ قبله    ال 

 ة، واملعلوم خالفه.لبتَّ ا اهمن وجود يشء

تٰىض ة اق ثا حمدَ هنَّ إ  :ذا قالإه  القائل بذلك قد ناقض، ألنَّ   نَّ أ عٰىل  

لك  ذول هلا اقتٰىض ذلك قدمها  ال أوَّ   ذا قال بعد ذلكإف   الً هلا أوَّ   نَّ أ 

وأ متنا قالإف  يضاً قض.  قديم  : ذا  ذل  ، اجلسم  وجأفاد  يف  ك  وده 

ف سلَّ إاآلزال،  خيُل نَّ أ م  ذا  مل  يف  عنٰى ممن    ه  معنٰى  فيه  أثبت  فقد   

قديامً  يكون  ال  األزل  يف  املوجود  واملعنٰى  ذلك  األزل،  فيكون   ،

حمدَ   اً رجوع يكعن كوهنا  مل  فيام  يقول  أو  مثة،  فيها  فيكون ن  عنٰى، 

مل  اجل  نَّ أ  فيه رجوع يف  بان    خيُل سم  فقد  فاسد.  معنٰى، وذلك  من 

عٰىل   ]]٤٨[ص [د /فيام بع ندلُّ  مّ اجلملة حدوث األجسام، ث هبذه

 خيالفها. هلا صانعاً  نَّ أ 

الثاينوأمَّ  الطريق  كاأللوان  معا  هاهنا   نَّ أ   بنيِّ نُ   نْ أ فهو    ا  ين 

  نَّ أ  نيِّ بلنفار وكامل العقل، ونُ لشهوة واوالطعوم والقدرة واحلياة وا 



 احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءحرف   .......................................................................................................... ٤٤٢

منه  حداً أ  يشء  عٰىل  يقدر  ال  املخلوقني  صانعها   نَّ أ   نعلمف  ،امن 

 .لناخمالف 

ذلك منَّالو  نَّ أ   :وبيان  الداعي  احد  يدعوه  قد  تبييض  إا  ٰىل 

ُحي  أو  األبيض،  تسويد  أو  ميِّ األسود  يُ تاً يي  أو  عاجزاً قدِ ،  أو ر   ،

له،  كمِ يُ  عقل  ال  من  عقل  قادرل  ممنوع، مترصِّ   وهو  غري  ف 

تامل  ع احويبالغ يف ذلك، وجيتهد يف حتصيله م  رة،فِّ اعي متوودوال

حيصل  فيعت  ،لذلك  املحلِّ  وال  ليس نَّ أ   الَّ إمعقول،    هجبو  الَّ إذر  ه 

فنعلم له،  أنَّ   بمقدور  ذلك  لنا،   عند  ومباين  هلا  خمالف  صانعها 

ك صفاته وما  ف بعد ذلذا عرإعٰىل اجلملة، فباهللا    ن ذلك علامً فيكو

 علمه به عٰىل طريق التفصيل.ز حصل ال جيو امجيوز عليه و

 :لعامل وبيان صفاتهثبات صانع اإيف ): ٢( صلف ]]٤٩[[ص /

قدَّ ذا  إ بام  األجسام  حدوث  يدلُّ ثبت  فالذي  هلا    نَّ أ عٰىل    مناه، 

الشاه  ثاً حمدِ  يف  ثبت  ما  منهو  بدَّ   نَّ أ   د  ال  كاتب،    الكتابة  من  هلا 

من ناسج، وغري ذلك  هلا    ال بدَّ   ةج، والنساله من بانٍ   بدَّ بناء ال  وال

الصنائع فام  وإنَّ   ،من  حلدوثها،  فيها  ذلك  تكون    نْ أيجب  وجب 

 ث.ٰىل حمدِ إتكون حمتاجة  نْ أشاركتها يف احلدوث  إذا ساماألج

العلم بذلك، وهقيل: كيف تدَّ   نْ إف  من خيالف ذلك  اهناعون 

تعلُّ   :ويقول ال  باالكتابة  هلا  بالباق  البناء  وال  غينلكاتب،  وال  ري ، 

هذه    نَّ أ عندهم    ألنَّ   وأصحابه،  من الصنائع، وهو األشعري  ذلك

 ؟وحدهاهللا ام هي من فعل نَّ وإ ،يهائع ال كسب للعبد فالصنا

بانٍ   ]]٥٠[[ص  / إٰىل  البناء  حاجة  يدفع  مل  األشعري  ،  قلنا: 

ون العبد، ونحن داهللا  و  ام قال فاعلها هٰىل كاتب، وإنَّ إلكتابة  ال او

ا ندع  بحاجعلمل  هذه  لم  املعنيَّ إفعال  األة  الفاعل  اٰىل  بل  ينا عدَّ ، 

أو الواحد منَّالق  هو  هل  يف اجلملة ثمّ   ٰىل صانع ماإحاجتها   ا، ديم 

هو   ودليله  الدليل.  عٰىل  األفعال نَّ أ موقوف  هذه  وقوع  جيب  ه 

د صوارفنواعيبحسب  بحسب  انتفاؤها  وجيب  وأحوالنا،  ا، نا 

متَّ وكراه كانت  فلو  بتنا،  ملاريغصلة  ذ  نا  جيب وجب  ال  كام  لك، 

وقرصنا طولنا  يف  توخل  ذلك  مل  ملا  وهيئاتنا،  متعلِّ قنا،  بنا، كن  قة 

 قها بغرينا. الذي اعتربناه يبطل تعلُّ  جوب وفال

أنكرتم    نْ إف ما  دون    نْ أ قيل:  بالعادة،  ذلك  يكون    نْ أيكون 

 ؟ ذلك واجباً 

 ني: قلنا: ذلك فاسد من وجه

يُ   نَّ أ ا:  حدمهأ  الفبطِ ذلك  ال   قرل  وبني  فيُ واجب  ي ؤدِّ املعتاد، 

فرنَّ أ ٰىل  إ ال  بيه  وإنْ ق  ان  نهام،  قائل  بالس(تفاء  يقول   )وادالبياض 

العلم  با وحاجة  من  إلعادة،  ذلك  وغري  بالعادة،  احلياة  ٰىل 

يكون ذلك    نْ أ قنا بني  هام فهو فرَّ بين  قونفرِّ يشء تُ   الواجبات، فبأيِّ 

 . ]] أو معتاداً ٥١/[[ص  واجباً 

ف  يكون من ال يعر  نْ أ لك بالعادة لوجب  كان ذ   ه لو نَّ أ   الثاين:

أهلهال بني  نشأ  وال  دٰى تبن  أنْ   )جيوز  أنْ (ا  عادات،  قبل    من  ار 

أو تنسج نساجه عجيبة    نفسها، أو يكتب كتابة طويلة بال كاتب، 

ناسج غري  ذوغ  ،من  ذلك، ألنَّ ري  خالف  واملعلوم  جيوز  لك.  ال  ه 

 . رلتصوُّ ا العقل، فاسد  مئوفإالَّ مثل ذلك 

خلق    نْ إف لو  عاقالً اهللا  قيل:  قرصاً   تداءً اب  تعاٰىل  ، امبني�   فشاهد 

يعلم وكتابةً  بانياً هل  نَّ أ   ، هل  ف  وكاتباً   ا    : قلنا  ، يعلم  :قلتم  نْ إأم ال؟ 

له    وأيُّ  وإنْ إطريق  ذلك؟  يقلتم:    ٰىل  بطل  ال  فقد  بذلك  علم 

 عاؤكم العلم. ادِّ 

قرص، فهو  بة والد الكتاها، وشوحده ابتداءً اهللا  ه  : من خلققلنا

حمدَ  يعلمهام  فلذلكال  هلا  ال    ثني،  إٰىل  )وبانياً   كاتباً (يعلم  فيحتاج   ،

حتَّ تأمَّ ي  نْ أ  حاهلام،  حمدَ ل  يعلمهام  ومتجدِّ ٰى  فثني  علمهام  إدين،  ذا 

تعلُّ   دي متجدِّ  علم  ذلك  قهالوجود  ونظري  بفاعل.   من  نَّ أ ام 

لم ال يع  هنَّ إف  اهجسام قبل النظر يف حدوثشاهد األ  ]]٥٢ [[ص/

 .ثاً هلا حمدِ  نَّ أ حدوثها علم عند ذلك علم ل وذا تأمَّ إف ،ثاً هلا حمدِ  نَّ أ 

حدوثها ال غري، علَّ   نَّ إنا:  قل  اموإنَّ  إلينا  ة حاجة هذه احلوادث 

 ألمرين:

عند دواعينا حدوث هذه الصنائع، وينتفي  د  الذي يتجدَّ  نَّ أ حدمها: أ 

  تها إلينا حدوثها. ة حاج علَّ   نَّ أ   ، فعلمنا نا حدوثها أيضاً ند صوارف ع 

األهذ  نَّ أ والثاين:   أحواله  ثالثة  هلا  حدوث،    :شياء  حال 

ال حتتاج إلينا يف حال عدمها لكوهنا معدومة يف    فهي   ،اء وحال بق

تستغني عنَّ وهي  بقائهااألزل،  وإا يف حال  تتعلَّ نَّ ،  بنا، وحتتاج  ام  ق 

حال يف  بذلك    حدوثها،  إلينا  إح  ةعلَّ   نَّ أ فعلمنا  لينا اجتها 

ُحي ا ذلك  فعند  األجسكَ حلدوث،  بحاجة  حاجة    )إذا(ام  م  ثبت 

إىلٰ  حمدِ حدوثها  لالشرتاك  اجلملة علَّ   يف  ث  وهذه  إليها.  احلاجة  ة 

ف الباب،  ا(استيفاء ذلك ذكرناه يف    نَّ إكافية يف هذا  ،  )جلملرشح 

 تعاٰىل.  اهللا] شاء ]٥٣/[[ص  ويف هذا القدر كفاية إنْ 

*   *   * 

شيخ  ال /ة يف املدخل إٰىل صناعة علم الكالم)ملقّدم(ا /ائلسرال

 ):هـ٤٦٠الطويس (ت 

شئت   وإنْ   ،مل يكن  ئن بعد أنْ لكااهو  ث  واملحدَ   ]]٦٧[ص  [



 ٤٤٣  ...........................................................................................................احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءف حر

املتجدِّ   :قلت الوجودهو  جواهر    .د  قسمني:  إٰىل  ينقسم  وهو 

 ض.أعراو

*   *   * 

 : )٦أو  ٥نوبخت (ق  راهيم بنإب  /يف علم الكالم الياقوت

 :لقول يف أحكامها][الة: مسأ]] ٣٣ [[ص/

 ا للنفس ويلزمإمَّ ت بجهة فهي ا إذا اختصَّ هنَّ األجسام حادثة أل

 أو خمتار. ا موجبم االنتقال، أو لغريه وهو إمَّ عد همن

قولنا ببطالن    ،واملختار  يبطل  ال وألهنَّ   ،لسلالتسواملوجب  ا 

ه  نَّ م، ألدَ عوالقديم ال يُ   ،ا املعلومثة لعدمهختلو من األعراض احلاد

جائزاً و وجوده  كان  لو  إذ  الوجود،  إمَّ لكا  اجب  وقد ن  باملختار  ا 

منه استمرار الوجود، فاملقصود   ويلزمجب  وامل، أو بضناه قديامً فر

 حاصل.  أيضاً 

ر  ؤثِّ ر أو يُ ؤثِّ ال يُ   أنْ  امَّ مجلة، فإ وبطالن التسلسل بفرض نقصان

 االن.و كالمها حم

ي  نَّ وأل ال  يتناهٰى  ال  باألقنما  بعض    وألنَّ   ،فراديض  حركات 

ب من  أكثر  هذ  ،عضاألفالك  مثل  يف  التفاوت  حمالوقبول    ، ا 

قة ال هناية هلا،  متحقِّ   ومقدوراته ليست أعداداً يم  دالقومعلومات  

 ة. بل املعلوم الصالحيَّ 

أوحجَّ  اخلصم  أنْ   نَّ ة  بعد  العامل  إىلٰ   حدوث  يفتقر  حيدث    مل 

املذهب٣٤[[ص  /  ويلزمص  خمصِّ  متحقِّ اإلمكا  وألنَّ   ،]]  ق  ن 

 ة عاطالً ون مدَّ فهو جواد، فكيف يك  أيضاً و  . من حملٍّ   ، فال بدَّ أزالً 

اع كلُّ   ؟ودجلن  أنَّ وهذا  يدفعه  قِ   ه  فال  دَ فرض  حمال،  احلادث  م 

 ه.بَ ج الشُّ رَّ وعليه ُخت  ،ص سواهخمصِّ 

 :ابدي� العامل ال جيب كونه أ  مسألة:]] ٣٥[[ص /

 ؟ افكيف يكون أبدي�  ازمها،م من لودعة للقبول املاهيَّ   ألنَّ 

 اعدم اليشء إمَّ  نَّ ة األعدام، أل ة من كيفيَّ ناشي[و]شبهة اخلصم 

 والضدُّ   ،الً جه أوَّ ويف االنتفاء ما يتَّ   ،أو انتفاء رشطٍ   أو بضدٍّ   مٍ دبمع

النفي  عدوموامل  ،الدور  يلزمه يفعل  بدَّ   ،ال  الوجو  وال  وهو  من  د 

 .ضدُّ ال

باطلة الشبهة  الضدَّ   ،امنَّالواحد  ب  وهذه  غري  والعلَّ   ونلتزم  ة 

 املعلول.  إىلٰ حموجة 

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  طربيسال للفضا)/ ٤(ج  ع البيانجمم

ا َجن�  [أي يف قوله تعاٰىل:  ]] ويف هذه اآليات  ٩٥[[ص   م�
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 ]]٧٩-  ٧٦:  [األنعام  �ا أ

إبراهيم   ام استدلَّ انع، وإنَّ داللة عٰىل حدوث األجسام وإثبات الص

عىلٰ ألُ با حدوفول  ألنَّ   باألُ   ثها  ومنحركتها  أظهر  بهة  الش  فول 

تكون خملوقة    أنْ   بدَّ   فال  ها احلركة والسكون جازت علي  أبعد، وإذا

  أنْ   ث ال بدَّ ث، واملحدِ هلا من حمدِ   فال بدَّ   ثةثة، وإذا كانت حمدَ حمدَ 

نتظام ٰىل غاية االأحدثها ع  منه اإلحداث، وإذا  ليصحَّ   يكون قادراً 

بدَّ اكواإلح فال  عاملاً   أن  م  قادراً يكون  كان  وإذا  أنْ و  اً عامل  ،    جب 

 .اً موجود  ايكون حي� 

*   *   * 

  ): هـ ٦٧٢ين الطويس (ت  نصري الدِّ   / ل (قواعد العقائد) حصَّ امل   نقد 

 : د العاملوجِ ات مثبإ يف :لوَّ الباب األ ]]٤٤١[[ص /

واهر  ا جإمَّ  تعاىلٰ اهللا ٰىل، وما سوٰى تعااهللا  سوٰى العامل عبارة عامَّ 

أعراض.وإمَّ  اجلو  ا  احتياج  ثبت  موجِ اهر  وإذا  احتياج إٰىل  ثبت  د 

الحتيا إليه  واملتكلِّ إىلٰ   ااجهألعراض  إليه.  حتتاج  ما  يُ   رون نكِ مون 

جسامنيَّ  غري  جواهر  ووجود  بيانه،  سيجيء  كام  أوَّ ثبِ يُ ة    الً تون 

وي حمدِ   ونستدلُّ حدوث األجسام واجلواهر،  إثبات  عٰىل   اثهبذلك 

 ق: رُ يف إثبات حدوث األجسام طُ وهلم القديم. 

 :لوَّ أطريق 

كلُّ  قوهلم:  احلج  أحدها  من  خيلو  ال  وثوادسم  ال    كلُّ ،  ما 

ة  جسم حادث. وهذه احلجَّ   خيلو من احلوادث فهو حادث، فكلُّ 

 :بع دعاوٍ ت أرة عٰىل إثبامبنيَّ 

احلوادث  :إحداها  وجود  أنَّ   :والثانية  ،إثبات  جسم   كلَّ   بيان 

  كلَّ   يان أنَّ ب  :ةوالرابع  ،بيان حدوثها مجيعاً   :ثالثةوال  ،لو منهاخي  ال

 .و من احلوادث حادثما ال خيل

أ ١( األوَّ مَّ )  فإنَّ ا  فظاهر،  احلركات    يأعن  ،األكوان  ل 

واالفرتاقات،   واالجتامعات  ثبوتيَّ موأُ والسكونات  هر  غري    ية 

كونه يف    دز بعكون اجلسم يف حيِّ   ياحلركة ه  األجسام. وذلك ألنَّ 

حيِّ   زحيِّ  يف  كونه  هو  والسكون  بعدآخر،  احليِّ كون  ز  ذلك  يف   ،زه 

اجلسمواالج كون  هو  حيفني  تامع  وجهٍ يِّ   عٰىل  أنْ   زين  يمكن   ال 



 احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءحرف   .......................................................................................................... ٤٤٤

جوهريتخلَّ  بينهام  حيِّ   ،ل  يف  كوهنام  هو  عىلٰ واالفرتاق  وزين   جهٍ  

أنْ  واأليتخلَّ   يمكن  بينهام جوهر.  تتبل  وتتغريَّ دَّ كوان  ثبوت ل  مع   

وال   ،مور موجودة غري األجسامأُ ]]  ٤٤٢ص  ي /[[فه  ،جسامألا

 جسام.  يف األيمكن وجودها إالَّ 

وأمَّ ٢( أ ابي  ا)  أنَّ   نَّ ن  فهو  عنها،  ختلو  ال  جسم   كلَّ   األجسام 

أنْ  حيِّ   يستحيل  يف  ال  ح  ،زيكون  يف  احلركة    زيِّ فكونه  يف  ينحرص 

جتامع الازمها انحرص كوهنام يف  ن يف حيِّ والسكون، وإذا كان جسام 

 اق.االفرتو

ذن إض. فل بعضها ببعتزول وتتبدَّ ا  ا حادثة فألهنَّ ا أهنَّ ) وأمَّ ٣(

غريهاوجو  يف  حمتاجة  يه إٰىل  الداللة   يفه  ، دها  وسنقيم  ممكنة. 

أنَّ  أنْ   كلَّ   عٰىل  جيوز  وال  حادث،  ق يك  ممكن  كلِّ ون  حادث    بل 

 حادث إٰىل غري النهاية. 

أوَّ أمَّ  املا  فألنَّ   الً ا  يتطرَّ يضاحلوادث  إلية  الزيادة  ق  ها 

أنْ  ويستحيل  املتناهتطرَّ ي  والنقصان،  غري  إٰىل  زيادة  ال  يق 

يكون   يستحيل أنْ   متناهٍ   الناقص منها بعددٍ   ألنَّ   ذلكو  ،والنقصان

فُ   مساويًا  وإذا  ال  َض رِ هلا،  وغري  مبدأ   ناقصللناقص  من  تطابق 

أنْ  وجب  ويمتدُّ النا  يينته  واحد  النا  قص  غري  انتهائه  ، صقبعد 

، متناهٍ   بعددٍ الَّ يه إوغري الناقص ال يزيد عل ،ص متناهياً الناقفيكون 

فيكون مجيع احلوادث   ،كونه غري متناهٍ طل بو ،متناهياً  ن الكلُّ فيكو

 بالعدم. املاضية مسبوقةً 

ثانياً وأمَّ  كونه  و  كلَّ   فألنَّ   ا  تقدير  عٰىل  احلوادث  من  احد 

نقضاء ما ال هناية بعد ا  د إالَّ جَ ويُ   هناية له يستحيل أنْ بام ال    مسبوقاً 

حتَّ  احلوادث  من  وانقض  ٰى له  إليه،  النوبة  له يصل  هناية  ال  ما    اء 

أنْ ل.  احم منه  كلِّ   ويلزم  له    يكون وجود  ما ال هناية  يسبقه  حادث 

حماالً  وجوده  فيكون  احلوادث،  موجودة  ولكنَّ ،  من  ، احلوادث 

  هناية له باطل.قة بام الذن كوهنا مسبوإف

أزيلٍّ   كلَّ   نَّ فأل  الثاً ث  اوأمَّ  بعدم  مسبوق  كحادث  فلو  يف ،    ان 

الجت موجود  حادث  عدمه،األزل  مع  وجوده  حملوذ  مع    ، ال ك 

 .ذن يكون يف األزل مجيع احلوادث معدومةً إف

فظاهر،   ،حلوادث حادثمن ا ما ال خيلو    كلَّ   ا بيان أنَّ ) وأمَّ ٤(

ا خيلو منه  فاليشء الذي ال  ،يف األزلمعدومة    مجيع احلوادث  ألنَّ 

عنها، وهو   خالياً كان  ل]]  ٤٤٣/[[ص    يف األزل  كان موجوداً لو  

ثبت  إف  ،حمال اجلواهر  حا  مجسااأل  نَّ أ ذن  وكذلك  دثة، 

 واألعراض. 

 :طريق آخر

أنْ  أزلي�   ال جيوز  إمَّ ه  ، ألنَّ ايكون جسم من األجسام  ا يف األزل 

  فألنَّ   كاً تحرِّ م  ا كونهكالمها حمال. أمَّ ، واكناً و سأ   كاً يكون متحرِّ   أنْ 

نف عن  ثب بالغة  املسبوقيَّ   ي األزل عبارة  وت  ري، واحلركة عبارة عن 

 فمحال، ألنَّ   ا كونه ساكناً مها ال جيتمعان. وأمَّ ، ولغرية بااملسبوقيَّ 

أنَّ  بسكون مثله ليس بواجب    ةيَّ املسبوق   ه يقتيض أيضاً السكون مع 

 ه. بيان ما سيجيء بالعدم، عىلٰ  كان مسبوقاً  ممكناً  ذا كانإف ،الوجود

 :طريق آخر

وٰى الواجب  ما س  يقال: كلُّ   ذلك أنْ ، ولنيمن األوَّ   وهو أعمُّ 

حمدَ مم  وكلُّ ممكن،   فكلُّ كن  حمدَ   ث،  الواجب  سوٰى  سواء ما  ث، 

جسامً  جوهراً أ   كان  عرضاً أ   و  ذلكأ   و  غري  أمَّ و  املقدَّ .  األُ ا  وٰىل  مة 

فألنَّ ماملقدَّ ا  وأمَّ   .فظاهرة الثانية  يف  حي  املمكن  ة  إٰىل   وجودهتاج 

أنْ موجِ  يمكن  ال  واملمكن  فإنَّ وجَ يُ   د،  وجوده،  حال  د  إجيا  د 

وحتصيل   أنْ صل  ااحلاملوجود  منه  فيلزم  ال  وجَ يُ   حمال،  حال  د 

ا وإذ  بال وجوده، وذلك حدوثه.  وجوده، فيكون وجوده مسبوقاً 

حمدَ  الواجب  سوٰى  ما  كون  كوكان    ثاً ثبت  إٰىل  حمدَ   لِّ احتياج  ث 

يُ حمدِ  رضورجِ وث  أنَّ   ،اي� ده  األجسام    ثبت  من  العامل  جلميع 

 وب.لملطث، وهو اكنات حمدِ عراض وما سوامها من املمواأل

 مني يف إثبات الصانع. ق املتكلِّ رُ فهذه طُ 

احلكامءوأمَّ  إنَّ   ،ا  تنق  فقالوا:  إاملوجودات  واجب سم  ٰىل 

وجوده يف  حمتاج  واملمكن  مؤ  وممكن،  موجِ ثِّ إٰىل  كان    نْ إف  ،در 

  وإنْ   اته،يف الوجود واجب الوجود لذ  ثبت أنَّ   فقد  ده واجباً جِ مو

ممكناً  حم  كان  مؤثِّ   تاجًا كان  يف  و  ،رآخ  رإٰىل  كالكالم  فيه  الكالم 

مرَّ مؤثِّ  والتسلسل كذلك كام  والدور حمال  ثبوت  .ره،  تقدير   هوعٰىل 

ه  ، ألنَّ كناً فيكون ممنأخذ مجيع املمكنات املوجودة  ]]  ٤٤٤[[ص  /

يتحصَّ  وأ فراأ دون  ب  لال  املؤثِّ ده  ثّم  غريه.  جيفراده  ال  فيه  أ ر    نْ وز 

الداخل ال يكون    ألنَّ   يه،ف  يكون داخالً   أنْ يكون نفسه، وال جيوز  

  بَق فلم ي  ،يف املجموع  راً يف نفسه وال يف علله، فال يكون مؤثِّ   راً مؤثِّ 

مجيع املمكنات ال ارج عن  ر خارج، واخليكون للجميع مؤثِّ    أنْ إالَّ 

مم وافيك  ،ناً كيكون  فجباً ون  لذاته  إ.  الوجود  واجب  وجود  ذن 

 طلوب.امل ووه ها،للممكنات كلِّ  در املوجِ ، وهو املؤثِّ يرضور

 مون واحلكامء يف هذا املقام.فهذا ما قاله املتكلِّ 

كلِّ  عٰىل  يورد  منه  وقد  عنها  اعرت  موضع  وجياب  اضات، 

أل نذكرها،  ال  باهنَّ بأجوبة  املطوَّ تُ لكُ ا  أليقب  نورنَّكل  ،لة  ما  ا  هو د 
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املتكلِّ  بني  اخلالف  معظم  وامنيموضع  املوضع،   هذا  يف  حلكامء 

  ماً م عدم املمكن عٰىل وجوده تقدُّ ام يتقدَّ إنَّ   :االوق ني  ماملتكلِّ   هو أنَّ و

 ر دفعة. أخِّ م مع املتيكون املتقدِّ  ال يمكن أنْ 

إنَّ  قالوا:  ا  واحلكامء  هذا  إالَّ م  لتقدُّ مثل  وقوعه  يمكن  يف  ال   

الألا املتقدِّ   واقعةشياء  يقع  بحيث  لكن  الزمان،  زمان  يف    ميف 

زمانواملتأخِّ  يف  لي  ر  والزمان  ب غريه،  فتقدُّ   اجبوس  م الوجود، 

ما سوٰى الواجب هبذا املعنٰى حمال. وهذا هو قوهلم   العدم عٰىل كلِّ 

إنَّ   مدَ بقِ  بل  قالوا:  املمكنات،  هبعض  يكون  التقدُّ ام  مجلة ذا  من  م 

 ه.ذكرنابع الذي طلم باالتقدُّ 

املتكلِّ  بأنَّ وأجاب  الالتقدُّ   مون  املتقم  اجتامع  يمكن  ال  م دِّ ذي 

م  تقدُّ   يكون بحسب زمان مباين هلام، فإنَّ   جيب أنْ ال    عاً ر مواملتأخِّ 

م  آخر، وهذا التقدُّ   زمان بعض أجزاء الزمان عٰىل بعض ال يكون ب

ٰىل فيه إ حيتاج  الوفيه تقدير زمان،    يفيكف  وال بدَّ كان    مثله. ثّم إنْ 

 ة.ثوجوده املغاير للممكنات املحدَ 

بنيف اخلالف  معظم  موضع  هذههذا  يف  الفريقني  مع  سألامل    ة 

 دها. فاقهام عٰىل احتياج مجيع املمكنات إٰىل موجِ اتِّ 

*   *   * 

 ): هـ٦٧٦ (ت ق احليلِّ حقِّ الرسائل التسع/ امل

الثانياملسأل]]  ٢٩٠[[ص   أنَّ  ة:  ة  عٰىل  الدليل  وادث  حلاما 

 ؟ ناهيةمت

  غري النهاية لزم اجتامع   إىلٰ لو كانت احلوادث مرتامية  اجلواب:  

ا املالزمة فألنَّ كلَّ ل.  احم  النقيضني، لكنَّه حادث مسبوق بعدم   أمَّ

ل ل  أوَّ عند  انقطع  لو  ألنَّه  له،  ل  أوَّ فال كان  ال  بوجود،  مسبوقًا 

ب ة  مرَّ حادثًا  مراراً يكون  أ ل  إذًا  العدمات  فمجموع  مقايَّ لز ،  رنة  ة 

فإنْ و لذاته،  الواجب  من    جود  يوجد  مقارنًا  احلومل  يشء  ادث 

ال منقطعة  وجود  كانت  وإنْ أوَّ   عندواجب  كون   دَ جِ وُ   ل،  لزم 

 ه. املقارن موجودًا باعتبار مقارنة الواجب، معدومًا باعتبار حدوث

ألنَّ ذلك من    ة،زليَّ قيل: ال ُنسلِّم جواز وصف العدم باأل   إنْ ف

امل ثّم  ج وعوارض  الود.  إنْ ما  باملقارنة؟  يعني  حاالً    ذي  عنيت 

العدمات مل    نَّ ت أعني  و ممنوع، وإنْ العدمات جمتمعة فيها فه  تكون

مرتامية، وأنَّه   ]]٢٩١تزل مرتامية كام أنَّ احلوادث مل تزل /[[ص  

حلوادث  وُيفَرض فيها وجود حوادث سابقة وإعدام ا  ال حال إالَّ 

ودليلال مسلَّم،  فهذا  يتنا  مكحقة  إبمل  فال  ول  ونحن  ذلك،  طال 

ة كاألفال ِقَدمها بالذات، وال أهنَّ ادث نعني بِقَدم احلو    حيث بك ا قارَّ

ل، بل نعني بالِقَدم كون  قها أو حتقُّ يلزم حتقُّ  ق يشء منها مقارنًا لألوَّ

 ًا باآلخر ال إٰىل بداية.سبوق حادث م كلِّ 

ُنسقولهواجلواب:   ال  ب:  اإلعدام  وصف  جواز  ة  زليَّ أل الِّم 

باألزليَّ واملق نعني  ال  قلنا:  إالَّ ارنة.  عة  عنده    وهي  البداية،  دم 

باملقارنةكذ وال  وهذا   إالَّ   لك،  البداية،  عدم  يف  الواجب  مساواة 

 ق، فاملحاجز عنه غري مسموعة.معلوم التحقُّ 

ا قلنا لعدم قوله:  احلوادث.  مل تزل مرتامية، وكذلك  بيَّ ات  قد  ا نَّ: 

أنَّ كلَّ موصوف بعدم البداية وحتقي ألمرين،  ا  استحالة اجلمع بني  قه 

يك ومل  إ   مستند  فإنَّه  واجبًا  وذلك  ن  الواجب،  من جب  ا الوٰىل  بدَّ  ال 

إنْ  معه، وحينئٍذ  معلوله  املعلول يشء من   وجود  ذلك  مقارنًا  ُوِجَد 

ك  وإنْ انت  احلركات  قديمة،  بعينها  منه   تلك  يشء  يوجد  وُوِجدَ مل    ا 

ة إذا ُفِرَض الرتامي إٰىل غري النهاي ل، ف هو األوَّ  بعد ذلك، كان ما ُوِجدَ 

  نقيضني.ال   بني  حد من أشخاصها مجع رفع الِقَدم عن كلِّ وا  مع 

كلَّ  ُيسَمع، ألنَّ  مل  العدمات كذلك  ليس  قال:  يُ   ولو  ض  فرَ ما 

 متناهية كانت آحاده أو مل تكن.  لَّ له آحاد نفرض له ك

أنْ  أ   ويمكن  حوادثيقال  فرض  أمكن  لو  ل  ال  يضًا:  أوَّ هلا  

ل هلام أوَّ ا املالزمة فألقارَّ   نقضية ألمكن فرض حوادث ال  أمَّ نَّ ة. 

املنق فُ قد    ضيةاحلركات  فلو  الوجود،  كلِّ   َض رِ شملها    حادٍث   مع 

لك  قارٍّ  من احلوادث،  له  هناية  ما ال  حمال، الستحالة    نَّهلزم وجود 

ما   عٰىل  الوجود  هنايةاشتامل  ب  ال  ذلك  بعد  عربة  وال  اية كحله. 

 ص بعبارهتم.م والتخلُّ القو مذهب

*   *   * 

 :)ـه٦٧٦ (ت ق احليلِّ قِّ املح /ينصول الدِّ أُ يف  سلكامل

 : يف إثبات العلم بالصانع  :لاملطلب األوَّ  ]]٣٩[[ص 

 ث.ث فله حمدِ حمدَ  وكلُّ  ثة،األجسام حمدَ  والدليل عٰىل ذلك أنَّ 

هذه تقرير  بدَّ   ةاحلجَّ   وقبل  املراد  ال  بيان  التي  األلفاظ  ب  من 

 . ًا ق هبا تقريباشتملت عليها وما يتعلَّ 

العريض الطويل  هو  م  حلجاهو  واجلوهر  ،  العميق  فاجلسم 

ينقسم ال  أوَّ واملحدَ ،  الذي  لوجوده  الذي  هو  والقديم   لث 

وُ ،  عكسه ما  اجل  دَ جِ والعرض  جتاور  وهريف  غري  ،  من 

زو٤٠ [[ص/ هي  واحلركة  اجلوه]]  إٰىل  ال  حماذاة  من   ،خرٰى أُ ر 

واحدحصول  والسكون   وقت  من  أزيد  حماذاة  يف   ،اجلوهر 

حصول هو    كون وال،  الفرتاق عكسهوا  جوهرين  جتامع متاسُّ واال

 اجلوهر يف املحاذاة. 
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األُ  املقّدمة  عٰىل  الداللة  فنقول:  هذا  عرفت  هي إذا    أنَّ   وٰىل 

وكلُّ األ املتناهية،  احلوادث  تسبق  مل  كان    جسام  فهو ما  كذلك 

 ث. حمدَ 

أ أمَّ  تهنَّ ا  مل  اا  املحلوادث، فألنَّ سبق  الكون  هبا  نعني  وقد    طلق،ا 

أنَّ نَّبيَّ  عباا  اه  يف  احلصول  عن  احلركة  ذاةاملحرة  إٰىل  وينقسم   ،

والل باملزايلة  أنَّ بوالسكون  وبالرضورة  وجوده    ث،  بعد  اجلسم 

اكن، أو  وهو الس  ا البث،خيرج عن املحاذاة، ثّم هو إمَّ   ل أنْ يستحي

 ك.رِّ منتقل وهو املتح

أنَّ وبيا األُ   ن  أهنَّ هذه  اجلسم  عٰىل  زائدة  بقاء ا  مور  مع  تزول 

 . ليهعدر در عليها من ال يقاجلسم، ويق

ا جيوز عليها العدم، والقديم ال جيوز  فألهنَّ   ،ا بيان حدوثهاوأمَّ 

ال٤١/[[ص    عليه عدمهاأمَّ   عدم.]]  جواز  األجسام    فألنَّ   ،ا 

امتسا يف  لبعضهجلسميَّ وية  وجب  فلو  أو متحرِّ   تكون  أنْ   اة،  كة 

الكلِّ  يف  لوجب  لككذلك  ساكنة،  كلُّ نَّ،  إذ  باطل،    يصحُّ جسم    ه 

 سكون عليه. وال ركةاحل اختالف

أنَّ وأمَّ  فألنَّ   ا  العدم،  عليه  جيوز  ال  إنْ   القديم  كان   القديم 

ر  ؤثِّ كان جائز الوجود كان امل  حال عدمه، وإنْ است  واجب الوجود

إمَّ في الوجود،  واجب  بمه  مرترا  أو  التسلسل اتب،  بة  الستحالة 

من   ويلزم  الستحالةبقائوالدور،  معلوله،  بقاء  أثراً   أنْ   ه    يكون 

 ر. اختمل

أنَّ وأمَّ  بيان  صدق احلدوث عٰىل    هذه احلوادث متناهية، فألنَّ   ا 

عىلٰ  صدقه  يستلزم  يتحقَّ  نوآحادها  ال  النوع  إذ  موجوداً عها،  يف    ق 

فرض حدوثه    ها معمن   واحدٍ   كلَّ   وألنَّ   ، عن شخص  ا ك� ارج منف اخل

أوَّ  ال  بعدم  له،مسبوق  أنْ   فمع   ل  تكون    فرض  بداية  عدام  األ ال 

ف  فهي  مل    إنْ مفروضة،  الفرض  ذلك  عند  يشء  آحادها  من  حيصل 

 ال. وهو حم  ، حصل لزم السابق واملسبوق  متناهية، وإنْ 

 ة.ادث فرضوريَّ ية فهو حما مل يسبق احلوادث املتناه ا أنَّ وأمَّ 

أنَّ دوثها ثبح  وإذا ثبت مع    ا حدثتألهنَّ   ،أحدثها  ثاً هلا حمدِ   ت 

أنْ  ح  جواز  فلو  حتدث،  حمدِ ال  غري  من  حلدث  من اجل  دثث  ائز 

 ر وهو حمال. غري مؤثِّ 

إهنَّ وإنَّ  قلنا:  فإنَّ ام  اجلواز،  مع  حدثت  حدوثا  وجب  لو  مل ه    ها 

كان يلزم قدمها، غريه، ف  حتدث يف ذلك الوقت بأوٰىل من  تكن بأنْ 

 ح.مرجِّ  ح من غرييجأو الرت

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت لبحراين ثم اابن مي /قواعد املرام

الثايناأل  ]]٥٦ص  [[ بداية    نَّ أ  يف  :صل  وهلا  احلوادث متناهية 

 : للفالسفة خالفاً 

وجوه: احلواد  نَّ أ   :لوَّ األ  لنا  يفجمموع  املايض  ث  ٰىل  إ  طرف 

يف دخوله  صدق  فا  زماننا  املجموع لوجود،  ذلك  وجود  نقول: 

عٰىل    وقوفمن احلوادث، وامل   واحدٍ   واحدٍ   كلِّ   وجود  قوف عىلٰ وم

أنْ أ  جيب  حادث  حادثاً   مر  ينتجيكون  املجموع و  نَّ أ   ،  ذلك  جود 

 قجزاء جمموعها، وحتقُّ أ احلوادث    نَّ وٰىل فألمة األُ ا املقدّ مَّ أ حادث.  

 فسها.نة بنيِّ ا الثانية فبمَّ أ جموع بدون جزئه حمال. وامل

ك  نْ إ  :الثاين و  لُّ كان  م واحد  احلدوث احد  يلزمه  احلوادث  ن 

ه.  فالالزم مثل  حقٌّ   موعها كذلك، لكن امللزومن جميكو  وجب أنْ 

فألمَّ أ  املالزمة  الكلِّ   نَّ ا  الزم  اجلزء  والزم  امللزوم مَّ أ ،  حقيقة  ا 

 فظاهرة. 

ال  نْ إف حدوثه   واحدٍ   لكلِّ   الزمقلت:  هو  احلوادث  آحاد  من 

ي  نَّ أ   ملِّ وُس   ،اخلاصُّ  حدوث  زلجمموعها  النزاع يف نَّ إه،  جزائأ مه    ام 

 ه. وث للزوم مطلق احلد

مطلق  ]  ]٥٧ص  [[/ احلقلت:  من  جزء    دوث احلدوث 

اخلاصِّ اصِّ اخل احلدوث  فمستلزم  احلدوث،    ،  ملطلق  مستلزم 

 ث.ملطلق احلدو فكان املجموع مستلزماً 

اليوم،   دَ جِ وُ   ملا  ناهٍ من احلوادث غري مت  لو كان املايض  :لثالثا

انقضع  فه لتوقُّ  ماٰىل  و  اء  املتناهية  الغري  احلوادث  من  اع  امتنقبله 

 زوم باطل. مللال فه، لكن الالزم باطانقضاء ما ال هناية ل

تارةً   نَّ أ واعلم   ال    :يقول  اخلصم  هو  وَّ أ ما  احلوادث  من  له  ل 

نوعها.    :ليقو  وتارةً   ،جمموعها عرفت  مَّ أ هو  فقد  املجموع  ا 

وحد فألمَّ أ وثه،  النوع  يقنَّ ا  ال  الوجو  عه  ما  يف  به  د  يقرتن  مل 

املشخَّ  التالعوارض  ت  كلُّ   يصة  وما  حادث.  منها  ف وقَّ واحد 

 ذن حادث. إ، فالنوع مور احلادثة كان حادثاً األُ  دوجووجوده عٰىل 

األ الثاينوهذا  املطلوب  إ  يف  تمّ أ  صل  األ  نْ إوثبات  ل وَّ كان 

 . نافعاً 

 طلوب. بيان امل فلنرشع بعدمها يف

 : الركن الثاين

 بحثان: هوفي

 :عامل ث التقدير الربهان عٰىل حدو ل: يفوَّ األلبحث ا

وجهني:  من  الاأل  :لوَّ األ  وهو  علخت  جسام  احلوادث  و  ن 
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وكلُّ  حادث،   املتناهية،  فهو  املتناهية  احلوادث  عن  خيلو  ال  ما 

 . جسام حادثةفاأل

املقدّ مَّ أ  فيتوقَّ مة األُ ا  أربعأُ ف عٰىل  وٰىل  هاهنا   نَّ أ  :لوَّ ة: األمور 

الثاين]  ]٥٨ص  [[/  ئدةً زا  موراً أُ  اجلسم،  مور  األُ   تلك  نَّ أ   :عٰىل 

 عنها. اجلسم ال ينفكُّ  نَّ أ :ابعرال ا متناهية،هنَّ أ  :ثة، الثالثحمدَ 

األمَّ أ  فألوَّ ا  يف  نَّ ل  واحليِّ   احلصول  احلرأ ز  من  كة نواعه 

للمتحو أكوان  واالفرتاق  واالجتامع  وييِّ السكون  أنْ ز،    ستحيل 

املت نفس  ا أ ز  يِّ حيكون  لوجهني:حليِّ و  تتبدَّ هنَّ أ حدمها:  أ   ز  ل ا 

املتحيِّ تتعاو ذات  عٰىل  وقب  حصولهاحليِّ ز  عند  بعد مرَّ   هفي  ز  ة 

ذاته مع يشء منها   ل يفز بمتبدِّ ز واحليِّ خرٰى، وال يشء من املتحيِّ أُ 

 عليه.ئدة  فكانت زا

يفهنَّ أ :  الثاين مشرتكة  ح  ا  للكوهنا  يفمتحيِّ صوالت  ز،  احليِّ   ز 

يفلووحص احليِّ ز  يِّ احل  ه  وبني  بينه  متنسبة  والنسبة  ة  غايرز، 

الثامَّ أ للمنتسبني،   فأل  ينا  يفستلما  هنَّ والثالث  للكون  الزمان،   زمة 

جزاء الزمان وجمموعه مستلزم للحدوث،  أ واحد واحد من    وكلُّ 

، فكان  احلوادث، والزم الالزم الزم  يوجوب تناه  ت منملا عرف

ز  املتحيِّ  نَّ ا الرابع فأل مَّ أ ث. وه احلوادذالزمني هل يحلدوث والتناها

وق  بمس  ن واجب احلصول غريكا  نْ إز ما، فحيِّ   ول يفاحلصواجب  

أوَّ  له يفبغريه، فهو  كان    نْ إاحلدوث و  نَّ أ الوجود. وذلك    ل كون 

غريه وهو    ز وهو السكون أو يفك احليِّ ذل  ا يفمَّ إبحصول ف  مسبوقاً 

بنااحل ف  ءً ركة  الفرد،  اجلوهر  املتحيِّ ذإعٰىل  الن  ينفكُّ ز  كون      عن 

 ة عن البيان. غنيَّ ية فا الثانمَّ أ حادث، و

الثاينالربه كان   :ان  أوَّ األ  من  ءيش  لو  ال  لوجوده  جسام  ل 

كذلك   هو  حيث  من  متحرِّ مَّ إلكان  ساكنًا   كاً ا  والقسامن أو   ،

 .وده باطلل لوج وَّ أ منها ال  شيئاً  فالقول بأنَّ  ،طالنبا

احلرص:   احل  ماجلس  نَّ أ بيان  يفواجب  فذلك حيِّ   صول  ما،  ز 

أنْ مَّ إاحلصول   يفأوَّ   يكون  ا  حصوله  ينايف   زاحليِّ   ل  عدم    وذلك 

أو حصوالً يَّ لوَّ أ  وجوده  فثانياً ]  ]٥٩ص  [[/  ة  احليِّ   ا يفمَّ إ،  ز  ذلك 

  نَّ ا بطالن القسمني فألمَّ أ و.  ركةاحل  غريه وهو  وهو السكون أو يف

واحلركالسكو  وقد  ن  الزمان،  يستلزمان  ائه  بأجز  هنَّ أمت  لعة 

متناهٍ  حادث  اوجمموعها  وملزوم  متناهٍ حلاد،  حادث  فاحلركة  ث   ،

حادأ والسكون   ينايفوذ  ،ثانمران  أوَّ   لك  اجلسم. ليَّ عدم  ة 

حمتاج   غري  الوجه  هذا  عٰىل  الربهان  هذا  التطإوتلخيص  ويل ٰىل 

 به. تُ سائر كُ  ين يفمام فخر الدِّ الذي ذكره اإل

الثالثا بأجزائملاالع  كلُّ   :لربهان  موج  وكلُّ ه  ممكن،   ود 

 لعامل بأجزائه حادث.، فاموجود ممكن فهو حادث

املقدّ مَّ أ  األُ ا  كلُّ   نَّ فأل  ىلٰ ومة  العامل  من  سوٰى    مرادنا  موجود 

 الواجد، الَّ إ  ليس  الواجب لذاته   أنَّ بنيِّ واجب الوجود لذاته، وسنُ

املوجودات فهو ممكما عد  كلَّ   نَّ أ   يتبنيَّ   وحينئذٍ  من  إ  ناه  ذ لذاته، 

ته غري قابل  حيث ماهيَّ من    يكون  نْ أا  مَّ إموجود ف  قل يقول كلُّ الع

لل الواجب  وهو  قابالً أ ،  هذاتلعدم  لذاته  و  املمكن  وهو  وال    ،له 

 واسطة.

فألمَّ أ و الثانية  بيَّ نَّ ا  يف  ممكن  كلَّ   نَّ أ ا  نَّا  حد  أ رجحان    مفتقر 

  ا أنْ مَّ إثر أللوجود ا  ر فادة املؤثِّ إر، فنقول: ٰىل مؤثِّ إخر طرفيه عٰىل اآل

األ وجود  حال  ححتصل  أو  عثر  فال  حال    نْ إدمه،  حصلت 

فالوج  البمَّ إود  حال  واألأو    قاءا  احلدوث،  ألوَّ حال  باطل  ه نَّ ل 

فبق للحاصل،  ح  نْ أ   يحتصيل  أو  العدم  حال  الوجود  ال  يفيده 

موجود ممكن    ذن كلُّ إثر حادث، فحلدوث، وعٰىل التقديرين فاألا

 املطلوب. ووه ،فهو حادث

 :هاه اخلصم وحلِّ بَ ُش  : يفث الثاينالبح

قال  العمدة  يوه  :وىلٰ هة األُ الشب بدَّ   كلُّ   :واالكربٰى هلم،   ما ال 

يف العامل  اهللا  ]  ]٦٠ص  [[/  ةريَّ مؤثِّ   منه  وجود  يكون    نْ أ ا  مَّ إيف 

ال   نْ أزل لزم األ  يف كان حاصالً  نْ إزل أو ال يكون، فألا يف حاصالً 

 نْ أ ا  مَّ إف لكان وجوده بعد ذلك  لَّ لو خت  ذ إ،  اهللا  نف العامل عيتخلَّ 

  َض رِ زل وقد فُ األ يف به التأثري حاصالً  مر فال يكون متام مان أليكو

خلف  ،كذلك أل  نْ إو  .هذا  ال  مرجِّ كان  بال  الرتجيح  لزم   ،حمر 

  يف   ة حاصالً ريَّ ؤثِّ امل  منه يف   ما ال بدَّ   مل يكن كلُّ   نْ إ  امَّ إوهو حمال. و 

مر لزم الرتجيح  كان ال أل  نْ إله  فحصو  بعد ذلك   لصح  زل ثمّ األ

حمال،  مرجِّ   بال وهو  ألأ ح  فو  كمر  فيه  الكالم  ل وَّ ألا   يفام  يكون 

 و الدور، ومها حماالن.أ ويلزم التسلسل 

الثانية مؤثِّ   :الشبهة  يفتعاىلٰ اهللا  ة  ريَّ قالوا:  العامل      مر أ وجود 

تعقُّ مكمغاير هلام، إل ب  ل كلٍّ ان  اجلهل    يف   اً رؤثِّ ماهللا  ن  و كمنهام مع 

 لنسبة مغايرة للمنتسبني.وا ،ا نسبة بينهامهنَّ العامل، وأل

  ) كذا  ر يفكذا مؤثِّ (  :قولنا  نَّ ، أليلبر سمأ ن  ليست عبارة ع  ثمّ 

قولنا بمؤثِّ (  :نقيض  فيهليس  هو    )ر  سلبأ الذي  ويمر  نقيض  ، 

املؤثِّ ثبويت  يالسلب فكانت  زائداً وتي� ثب   مراً أ ة  ريَّ ،  ذات    ا  ر، ؤثِّ ملاعٰىل 

حمدَ   نْ أ ا  مَّ إف مؤثِّ إفيفتقر    ثاً يكون  فيهأُ ة  ريَّ ٰىل  والكالم  ا خرٰى، 

ه صفة  نَّ أ مع  زم التسلسل وهو حمال، أو قديامً ويل لوَّ األ كالكالم يف
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وهو  ،م العاملدَ مها ِق دَ قِ  ثبوت املضافني، فيلزم من ية يستدعضافيَّ إ

 املطلوب.

بدَّ حمدَ   كلُّ   :الثالثة  الشبهة فال  ع  نْ أ و  ث  ق يكون  بل  دمه 

أنْ  ال  وجوده، وال جيوز  العدم، أل قبليَّ تكون تلك  عدم  ال  نَّ ة نفس 

بع كالعدم  ف  ليسود،  قبل  بعد،  هإالقبل  عٰىل    يذن  زائد  مفهوم 

أنْ  بعد  حاصل  فيه    العدم  والكالم  قبل.  فله  يكن  يف كالكمل    الم 

أوَّ ل، فهناك قبليَّ وَّ األ   و هلذاته، وذلك    حق موصوفاً ل هلا تلات ال 

 يه  يكة التاحلرل له، وهو من لواحق  وَّ أ الزمان ال    ذنإف  الزمان،

قِ فثب]  ]٦١ص  [[/  سممن لواحق اجل احلركة لذلك العلم،   مدَ ت 

بلمّ إفيصري   املطالبة  تقدير  تأخُّ يَّ ذن  علَّ ة  عن  تأخُّ ره  ملّ ة  ر  تأخُّ   ره 

  نَّ أ وحدوثه وقد علمت  ره تأخُّ  اقتٰىض  ره وحدوثه احلاصل عامَّ تأخُّ 

هنَّ إالبة  طامل تأخُّ يَّ بلمّ   يام  قلناة  وقد  لذ نَّ إ  :ره،  بلمّ ه  ال  العلم  ة  يَّ لك 

 ره.ر تأخُّ خُّ تأ

مر ممكن، أ ٰىل القدرة  إٰىل ذاته وإالرتك بالنظر    نَّ أ :  الثثال  وعن

  نه إنْ بيِّ االختيار كام سنُ   ينايفلك الام جيب من جهة الداعٰى، وذنَّ إو

 .اهللا شاء

الثانيو الشبهة  عن  يف   يفضاإ  مرأ ة  ريَّ ؤثِّ امل  نَّ أ  :ةاجلواب    ثبت 

ر ثابت  مأ   اهنَّ أ م  سلِّ ر، وال نُ ثر عن املؤثِّ ل صدور األ عقُّ العقل عند ت

  ث والقديم من عوارض وجودها يف اخلارج، وتقسيمها باملحدَ   يف

ودليلكم   يدلُّ نَّ إف   دلَّ   نْ إاخلارج،  مفهوماً   ام  مفهومها  كون   عٰىل 

وهو  ثبوتي�  الثبويت  عمّ أا،  ع  اخلارج  يف  من  يف ال  ثابتة  كوهنا    ٰىل 

 اخلارج.

اقل  نْ إف املؤثِّ ت:  من  يطابق    نْ إة  ريَّ ملعقول  يكن  كان  رج  ااخلمل 

وجهالً  باملحدَ   نْ إ،  التقسيم  صدق  وأيضاً طابق  والقديم.    نَّ إف  ث 

ل ذهان، وصفة اليشء يستحير حاصلة قبل األمؤثِّ ة صفة للريَّ املؤثِّ 

 بغريه. قيامها

األ م  نَّ أ ل:  وَّ فجواب  كونه  طابقتعدم  يقتيض  ال  للخارج  ه 

و جهالً  مع  وته يفبثب  مَ كِ يقتيض ذلك لو حُ ام  نَّ إ،  ليس ه  نَّ أ   اخلارج، 

حُ إبل    ،كذلك يف  مَ كِ ذا  يف  بثبوته  بثبوته  فمطابقته  العقل    العقل 

 دون اخلارج. 

األ  نَّ أ :  ينالثاوجواب   قبل  ااحلاصل  اليشء  هو  لذي  ذهان 

يف   بحيث حصل  عاقل  عقله  لإ  هلعق  لو  اضافة  ٰىل إليشء  ذلك 

وجد قبل  ي   نْ أ ذلك يستحيل    نَّ إ ف  عقل،ال  غريه، ال الذي حيصل يف

 ل.وجود العق

الثالثةعن  و الزمان  نَّ إالقبلية    نَّ أ   :الشبهة  وجود  تستلزم  ذا إام 

اخلارج. وبيان هذا املنع من  ود يفموج  ]]٦٢ص [[/ مرأ ا هنَّ أ ثبت 

 وجوه:

 اه. نَّعيان كام بيَّ ألا يف وجود هلا ا نسبة، والنسب الهنَّ أ  :لوَّ األ

  ، )هث قبل وجوداملحدَ   عدم (  :قولنا  فة للعدم يفا صهنَّ أ   :الثاين

 اخلارج.  تكون موجودة يف ة العدم يستحيل أنْ وصف

العدم لذاته بعد  بار  الزمان ممكن لذاته، فيمكن اعت  نَّ أ   :الثالث

ده تبار وجوعال  ة مستلزماً ة والبعديَّ القبليَّ وجوده، فلو كان اعتبار  

م  كن التايل باطل فاملقدَّ ه، لا أمكن اعتبار العدم لذاته بعد وجودمل

املال بيان  بعديَّ   نَّ أ :  ةزمكذلك.  يستلزم  اعتبار  لوجوده  عدمه  ة 

فوجب   وجوده،  و  نْ أاعتبار  عدمه.  اعتبار  يصدق  بطالن مَّ أ ال  ا 

 ه ممكن لذاته. نَّ التايل فأل

ت  :الرابعةالشبهة    وعن جيوز  ال  ت  متَّ ذا  إ  حساناإل  كرمتٰى 

وجوده   يتمّ إو  أ رشائط  مل  مسلَّ وَّ ألا  ذا  والثاينل  فلعلَّ ممنوع  م   ، 

مفقوداً   ئطها رش   من  رشطاً  فتخلَّ األ   يف  كان  لتخلُّ زل  كام ف  فه 

 . لعاملاشتمل عليها حدوث ا ياحلكمة الت ذكرناه يف

اخلامسة الشبهة  نُ   : وعن  وجوديَّ   مكاناإل  نَّ أ م  سلِّ ال  ة،  صفة 

ب اإل  نيوالفرق  اإلمكان  عدم  معنًوكون  ظاهر.  عدمي�   ىمكان  ا 

لكنَّملَّ س بام  ناه  معارض  ثابتاً نَّ أ ه  كان  لو  اهليوٰىل  تلز سال  ه  وجود  م 

لنف بيَّ   ياملستلزم  كام  ثابت  الفرد  اجلوهر  لكن  الفرد.  اه، نَّاجلوهر 

 ،ا باطلدي� وجو  مراً أ مكان  باهليوٰىل باطل، فالقول بكون اإل  لقولفا

 ق. يفالتووباهللا 

*   *   * 

 ):هـ٧احلميص (ق ين )/ سديد الدِّ ١املنقذ من التقليد (ج 

 :مساجلالقول يف حدوث  ]]١٩[[ص /

حمدَ  ألنَّ اجلسم  أوَّ ث  هلا  حوادث  من  خيلو  ال  كان  ه  وما  ل، 

بدَّ  حمدَ   أنْ   كذلك ال  إٰىل    ،اً ثيكون  حتتاج  التي ذكرناها  هذه اجلملة 

 :صولأُ ن أربعة بيا

 سم. اجلزائدة عىلٰ  رمومنها: إثبات أُ 

 ة. يَّ ة أزلثة غري مستمرَّ حمدَ دة مور متجدِّ تلك األُ  ومنها: أنَّ 

 منها.  مل ينفّك سم اجل ومنها: أنَّ 

 تنتهي عنده.  الً مور أوَّ لتلك األُ  ومنها: أنَّ 

 . يف حدوث اجلسم شكٌّ  َق  يبصول، ملإذا ثبتت هذه األُ 

 :ئدة عٰىل اجلسممور زاأُ ل: إثبات األوَّ 
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ا   ل  ألاأمَّ إ  -وَّ اجلسم  وهو  عٰىل  زائدة  ُأمور   ،رفظاه  -ثبات 

أنَّ و متحرِّ   ذلك  إىلٰ   ك،اجلسم  جهة  من  ويسكن هة  ج  وينتقل 

فهذه   ويفارقه.  غريه  مع  أنَّ أُ وجيتمع  باعتبار  زائدة،  عند  مور  ا 

 علوماً لنا من قبل، واجلسم كان م   يكن معلوماً مل  اً دها نعلم أمرجتدُّ 

جتدَّ ل وما  قبل،  من  عنا  غريملد  به  ما  نا  يتجدَّ   بهمل  علمنا  ا  وألنَّ   .د 

عليه    قدرنما  عٰىل نفس اجلسم، ومور، وال نقدر  هذه األُ   عىلٰ نقدر  

 ملا ال نقدر عليه. يكون مغايراً  من أنْ  ال بدَّ 

 :ثةدة حمدَ متجدِّ مور هذه األُ  الثاين: أنَّ  ]]٢٠[[ص /

ا الثاين   ر ظاهر مفاأل  -ه األُمور وحدوثها  د هذدُّ وهو جت  -وأمَّ

حدويف يتجدَّ   ما  نترصَّ ث  التي  األجسام  عٰىل  فإنَّ   فد  فيها،  ا  نحن 

أنْ سكِّ نُ  بعد  ونُ رِّ حمت  كانت   نها  أنْ حرِّ كة،  بعد  ساكنة،   كها  كانت 

أنْ  بعد  وبعض  بعضها  بني  مفرتِّ   ونجمع  ونُ كانت  بني    قرِّ فقة، 

أنْ  بعد  وبعض  ف  بعضها  جمتمعة،  رضوكانت  هذه  دُّ جت  رةً نعلم  د 

ي تثبت  الت  مورام االشتباه يف األُ وإنَّ   ،ن فيهف نحام نترصَّ يفمور  األُ 

الغائبة   بأنْ عنَّلألجسام  ق   ا  األجسام هالَّ   :ائليقول  تلك  كانت   

حترَّ  فام  يزل  مل  مفرتِّ أ كت،  ساكنة  أو  افرتقت،  فام  جمتمعة  فام و    قة 

نترصَّ اج فيام  نقول  أو  فيه:  تمعت،  سا  ا هنَّ إف  يزل  كانت  مل  كنة 

 قة فجمعناها. قناها، أو مفرتِّ ففرَّ جمتمعة  وأ كناها، فحرَّ 

ا  يدلُّ   والذي هذه  مجيع  حدوث  أنَّ ألُ عٰىل  ا  مور  ور  م ألُ هذه 

فال   بذواهتا  الوجود  جائزة  كانت  وإذا  بذواهتا،  الوجود  جائزة 

إالَّ وجَ تُ  بمؤثِّ د  إمَّ   مور،  خمتارا  أو  إمَّ   ،جب  أنْ واملوجب  يكون    ا 

أنْ ثاً حمدَ أو    يامً قد وباطل  يبَق   ،يامً قد  وجباً م  يكون  ،  أنْ إالَّ   فلم     

إمَّ  خمتيكون  موجباً   اراً ا  حدووأهيُّ   ،ثاً حمدَ   أو  ثبت  ثبت  هام  ه  ذث 

وكذلك الذي   ،ثاً  حمدَ الَّ إث ال يكون  احلاصل باملحدَ   ألنَّ   ،مورألُ ا

 . ثاً  حمدَ ن إالَّ يوجده الفاعل ال يكو

 ا؟هتعراض جائزة الوجود بذواهذه األ إنَّ  :قلتم  مَ ـقيل: لِ  فإنْ 

بذواهتاألهنَّ   قلنا: الوجود  جائزة  تكن  مل  لو  واجبة لكا  ا  نت 

ام  الثالث إنَّ   ألعراض، ألنَّ ه اذه  ، وال ثالث يف حقِّ الوجود بذواهتا

االستحالة مستحيالً   ،هو  يكون  ال  أحدفتعنيَّ   ،والثابت  فيه    

  اجلواز. الَّ إ  يبَق سمني اجلواز والوجوب، فإذا بطل الوجوب ملالق

واجلواز  إنَّ   :قلتم  مَ ـلِ قيل:    فإنْ  الوجوب  وراء  قسمة  ال  ه 

 الة؟ ستحواال

 يكون مستحيالً   أنْ   من  األمر ال خيلو  نَّ ]] قلنا: أل ٢١[[ص  /

إمَّ أو ال يكون مستحيالً  يستحيل  وما ال  أنْ ،  أو ال    يكون واجباً   ا 

واً واجبيكون   اجلائز،  هو  يستحيل  وال  جيب  ال  وما  الطرفان  ، 

اال واآلخر  الوجوب  فسأحدمها  هذا تعنيَّ تحالة،  انحصار   

 ليس فيها إالَّ األعراض غري ثابتة، ف   حقِّ التقسيم، واالستحالة يف

  اجلواز. فإذا أبطلنا الوجوب تعنيَّ  ،اجلواز أو  بوجوال

يدلُّ  أهنَّ   والذي  الوجوعٰىل  واجبة  ليست  بذا  وجهاد   نواهتا 

 اثنان:

أنَّ  اهتا فوبعة يف ثبوهتا لثبوت موص عراض تاهذه األ   أحدمها: 

هي  الت غحماهلُّ ي  وجود  وجوده  يف  يتبع  وما  واجباً ريه  ا،  يكون   ال 

 بذاته.

هو  و الثاين:  الوجود  ال  أنَّ الوجه  وواجب  عليها،  جائز  عدم 

أنَّ  وبيان  العدم.  عليه  جيوز  ال  ه  لذاته  عٰىل  جائز  ذه  العدم 

وإبطال ما فيها    األجسام  ك منه يمكننا تسكني املتحرِّ ألعراض أنَّ ا

احلر وعٰىل  ةكمن  فيه  العكس،  ما  وإبطال  الساكن  حتريك   يمكننا 

 السكون. من 

بالبال خطر  يمكننا  أنَّ   ولئن  ال  ايحتره  الثقال  ك  ألجسام 

أنَّ  اخلاطر  هلذا  فاملزيل  الراسيات،  كاجلبال  أماكنها،  يف  ه  الساكنة 

ما فيها    عة فنزيل قطعة قط  نقلع منها  نْ أريكها بأجزائها، با حتيمكنن

الس وأيمن  تتحفإهنَّ   اً ضكون.  بذلك  رَّ ا  ويبطل  الزالزل  عند  ك 

سالتحرُّ  أنَّ ك  فثبت  وواجبالعدم    كوهنا.  عليها،    جود وال  جائز 

 بذاته ال جيوز عدمه.

 واجب الوجود بذاته ال جيوز عدمه؟ إنَّ  :قلتم  مَ ـقيل: لِ  فإنْ 

ألقلن عدم  نَّ ا:  وبجواز  اليشء  وجود  بوجوب  ه القول 

 ه يستحيل عدمه.بذات  ب الوجودجاو ذلك عٰىل أنَّ  ، فدلَّ متناقض

جيوز عدمه   يكون واجب الوجود مل يزلال    مَ ـقال قائل: لِ   إنْ 

فيكون واجب الوجود فيام مل يزل، وجائز الوجود فيام   ال،ز يفيام ال

 ال يزال؟ 

تق يف  عدمه  جاز  إذا  انعدمدير  قلنا:  أو  ما  هذا    ،وقت  وكان 

جوا  أو  متجدِّ ٢٢  [[ص/  زهالعدم  اقضيَّ ب  استدعٰى   داً ]]  لعقل  ة 

و  أمراً  جوازه،  أو  العدم  هذا  عرض  إمَّ ذلك  له  أنْ األمر  يكون   ا 

نفياً   باتاً إث وأو  أنَّ   امأهيُّ .  عن  كشف  حمتاجاً ثبت  كان  وجوب   ه  يف 

فإنْ  أمر.  إٰىل  نفياً   وجوده  أنَّ   كان  عن  ككشف  يف ه  وجوب  ان   

حمتاجاً  ل  وجوده  أمر  ثبوت  انتفامَّ ـإٰىل  واج  انتفٰى  األمر  ذلك   بٰى 

ذلك   كان  قدح يف وجوب الوجود بذاته. وكذا إنْ هذا يالوجود،  

أنَّ  ال يكون ذلك    أنْ ب  اً وطمرش  [ه]ه كان وجودثبوت أمر انكشف 



 احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءحرف   .......................................................................................................... ٤٥٠

ثابتاً  فلامَّ األمر  أيضًا ،  وهذا  انعدم،  ثبت  موجوداً     كونه  يف   يقدح 

ينعدم   جيوز أنْ واجب الوجود بذاته ال    فانكشف بذلك أنَّ ته.  بذا

 . هبوجه من الوجو

أإف ثبت  وه  نَّ ذا  بذواهتا،  الوجود  جائزة  األعراض   جائزذه 

 ل.أدنٰى تأمُّ م بعلَ  ألمر، وهذا يُ الَّ الوجود بذاته ال يثبت إ

، واملوجب أو خمتاراً   يكون موجباً   خيلو من أنْ   وذلك األمر ال

، ون قديامً يك  ز أنْ ، عٰىل ما سبق، ال جيوثاً أو حمدَ   قديامً كون  ي  ا أنْ إمَّ 

بذام  القديم  ألنَّ  وإذا مل جيز عدمه وهو ته فالوجود   جيوز عدمه. 

األعراض،    شيئاً   يوجب هذه  أنْ من  يتبدَّ   وجب  ذال  ك  لل 

املتحرِّ ا يسكن  فال  إنْ لعرض،  حركةً   ك  العرض  ذلك  وال    كان 

 خالفه. ، واملعلومكوناً كان العرض س ك الساكن إنْ يتحرَّ 

  باً لعرض موجا   ر يف ثبوتيكون املؤثِّ   جيوز أنْ   ال   مَ ـقيل: لِ   فإنْ 

العدم  موجوداً   ديامً ق  جائز  غري  أنْ وم  ،بذاته  يلزم  ال  ذلك  ال    ع 

بأنْ بدَّ يت العرض،  فيتبدَّ قَّ ويت   ل  رشط،  عٰىل  للعرض  إجيابه  ل ف 

بتبدُّ  وينعدم  موجبه  العرض  بقاء  مع  وانعدامه  رشطه  يم القدل 

 املوجود بذاته؟ 

أنْ   ال خيلو  رقلنا: الرشط املقدَّ  أزلي�   من   ، إنْ داً تجدِّ م  وأ   ايكون 

أزلي�  تبدُّ   اكان  تبدُّ فيستله وعدمه  استحال  العرض وعدمه، حيل    ل 

له و  إذاً  أبداً ٢٣[[ص  /  و هما  املوجب  إجيابه دائامن  ، ]] رشط يف 

د ال  ط باملتجدِّ رشوامل ق حدوث العرض، ألنَّ حتقَّ  داً كان متجدِّ  وإنْ 

 .داً  متجدِّ يكون إالَّ 

 اته؟ موجود لذ مالقدي إنَّ  :قلتم مَ ـلِ  قيل: إنْ 

إنَّ  إمَّ قلنا:  خيلو  ال  أنْ ه  وغري  وداً موج  يكون  ا  غريه.  أو  ه لذاته 

أنْ إمَّ  موجباً   اراً تخم  يكون  ا  إمَّ أو  واملوجب  أنْ ،  قديامً   ا  أو   يكون 

أنْ ثاً حمدَ  جيوز  وال  خمتاراً   ،  أل يكون  الفاعل  نَّ ،  هو  ومن   ،املختار 

أنْ  اليشء  رِ ُخي   شأنه  وج  الوجود،  إٰىل  العدم  القذهمن  يف  ديم ا 

أنْ م جيوز  وال  موجباً   ستحيل.  ألنَّ ثاً دَ حم  يكون  ال املحدَ   ،  ث 

  اته، سيّام بتقدير أوقات ال هناية هلا. وإنْ  ذعىلٰ  ماً متقدِّ  ب حكامً يوج

موجباً  القدقديامً   كان  املوجب  ذلك  احتاج  أ ،  موجب    يضاً يم  إٰىل 

كالم يف لاكالم يف القديم الثالث ك، ثّم القديم آخر له يكون قديامً 

 باطل. وهو ي إٰىل ما ال يتناهٰى،  ؤدِّ مني، فيُ القدي

 نفسه.ل  ديامً ديم الثاين يكون ق قيل: ذلك الق فإنْ 

لنفسه    كان هو قديامً   إنْ   ؟لبينه وبني القديم األوَّ   فرٍق   قلنا: أيُّ 

،  ان قديامً ل ملوجب ككان القديم األوَّ   ل، وإنْ وَّ م األفكذلك القدي

 فال فرق. فثبت  يم آخر، وإالَّ جب قدملو  يامً دق فليكن القديم الثاين  

األعرا  أنَّ هبذا   أنْ إمَّ   ضهذه  ثاب  ا  [حدوثها]  ب  موجبتة  تكون 

ث احلاصل باملحدَ  ام ثبت، ثبت حدوثه، ألنَّ ث أو بفاعل. وأهيُّ حمدَ 

بالفاعل ال يكون    ،ثاً  حمدَ ال يكون إالَّ  ، ثاً دَ  حمالَّ إوكذلك احلاصل 

 كرناه.ما ذ عله عىلٰ ف م الفاعل عىلٰ وجوب تقدُّ ل

 : هذه األعراضمن  اجلسم مل ينفّك  نَّ أالثالث: 

ا الك و أنَّ اجلسم ما خال من هذه  وه -لث الم يف الفصل الثاأمَّ

  ا نعلم رضورةً وذلك ألنَّ  ،]] فظاهر أيضاً ٢٤/[[ص  -األعراض  

  ، هيف  ايف فراغ أو مار�   قعاً ا واإمَّ يكون    من أنْ   ز ال بدَّ اجلسم املتحيِّ   أنَّ 

ام  أهنَّ   نا رضورةً علم   كذلك، وهلذا إذا فرضنا جسمنيإالَّ   لعقَ وال يُ 

ني ني، وإذا فرضنامها غري متامسَّ غري متامسَّ أو    نييكونا متامسَّ   أنْ   اإمَّ 

أنْ فإمَّ  متباع  ا  يكونا  أو  متقاربني  يُ   وكلُّ   دين،يكونا  ر  شعِ هذا 

يف   ال  وجود  وهوباستحالة  هذبخلوِّ   املعنيُّ   جهة،  عن    ه ه 

 األعراض. 

األجسام موجودة مل   هذه كانت :يقال ال جيوز أنْ   مَ ـقيل: لِ  فإنْ 

متحيِّ يزل   تكن  ل  خاليةً نت  افك  ،زةومل  ثّم  األعراض،  هذه    امَّ ـمن 

اختصَّ حتيَّ  تنفّك   زت  ومل  األعراض  هذه  حتيُّ   هبا  هذه    زهابعد  عن 

 األعراض؟ 

إنَّ  هذا  يتوجَّ قلنا:  املتحيِّ   ه عىلٰ ام  أمريمن جيعل    ، االً وح  ذاتاً   نز 

ا ت؟ فأمَّ ززة ثّم حتيَّ تكن متحيِّ ومل   كانت الذات ثابتة  فيقال له: هالَّ 

إذا أنَّ نا  بذه  نحن  يتوجَّ املتحيِّ   إٰىل  ال  واحد  أمر  هذا  ز  علينا  ه 

ألنَّ  أنْ   السؤال،  بمنزلة  متحيِّ هالَّ   :يقال  ذلك  كانت  تُك   ومل    زة 

كهالَّ   أو  ؟زةمتحيِّ  تُك   ومل  ثابتة  خلف   ؟ثابتة  انت  من   وهذا 

 لكالم.ا

 ؟وحاالً  تاً ز أمر واحد، وليس ذاحيِّ املت إنَّ  :قلتم  مَ ـقيل: لِ  فإنْ 

ز  املتحيِّ   مَ لِ لوجب فيام عُ   وحاالً   ه لو كان ذاتاً لك أنَّ ن ذابي  قلنا:

عىلٰ  اإلدراك  من  من طريق  علمه  الت  رضب  عن  يذهل  ومل  فصيل 

أنَّ  منبه،  جيد  أنَّ   ه  أمراً نفسه  يعلم  كامىلٰ إ  مضافاً   ه  أمر  إذا  علم    

متحرِّ املتحيِّ  فإنَّ كاً ز  جي،  مه  أنَّ د  نفسه  إضافةن  يعلم  هو    ه  معقول 

ه جيد نَّ إ ز. وكام إذا عرفه أسود، فمعقول آخر هو املتحيِّ   ىلٰ إك  املتحرِّ 

أنَّ  نفسه  معمن  إضافة  يعلم  اهليقول  ه  هو  أهو  آخر  معقول  إٰىل  ة 

 ا.ثل هذز متحيِّ مله ال جيد يف علمه باأنَّ ومعلوم  ز،املتحيِّ 

 : تنتهي عنده  الً أوَّ للحوادث  نَّ أالرابع:  ]]٢٥[[ص /

 ل ليتمَّ احلوادث تنتهي عند أوَّ   نَّ ن أابي  وهو  :الفصل الرابعا  أمَّ 
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أنَّ  زنا متٰى جوَّ  فه مل يسبقها. وإالَّ لنا القول بحدوث اجلسم بسبب 

كان قبل   هتقوله األوائل، من أنَّ   عٰىل ما  يكون األمر يف احلوادث  أنْ 

علمنا   ث اجلسم، وإنْ حدو  ل، مل نعلم ال إٰىل أوَّ   حادٌث   حادٍث   كلِّ 

 . ثوادمن احل ه مل خيُل أنَّ 

يدلُّ و أنَّ   الذي  أوَّ   عٰىل  هلا  أنَّ احلوادث  هو  نُ ل  يف  قدِّ ا  الكالم  ر 

فنقو جسمني،  إحوادث  كلُّ ل:  جسمني  حوادث  كان    واحدٍ   ذا 

ادث أحدمها عن حوأوهامنا  ب  ل، فام نقول إذا نقصناإٰىل أوَّ   منهام ال

شيئاً  كثرة]  كعظيامً   [مجلة  ومل  ،  حادث،  ألف  ألف  من   ننقصامئة 

، ثّم أخذنا من حوادث اجلسم الذي مل  خر شيئاً اآل  سمحوادث اجل

شيئاً   ننقص ح  وواحداً   واحداً   منه  باقي  الذي   وادثمن  اجلسم 

وهكذا   نقصنا،  ما  منه  من  نقصنا  واحداً نأخذ  هذه    تلك  ومن 

احلوادث التي  قرص  ل متساويني أو يا ال إٰىل أوَّ يمرَّ   أنْ   ا، فإمَّ اً واحد

إٰىل مرَّ   . فإنْ عنها شيئاً   صننق  مل  ما نقصنا عن التي  نقصنا منها ا ال 

  باطل، وإنْ   وهذافيه مساواة الناقص للزائد    ، ألنَّ ل كان باطالً أوَّ 

يتناهٰى ال يقرص عن عدما ال  نَّ  تناهيه، ألقرص دونه تعنيُّ  فإذا   ،د 

تبنيَّ اهٰى  تن منه  نقصنا  الذي  حوهذا  تناهي  ألهنَّ ادث    ما اآلخر،  ا 

إالَّ ازداد هذه  عٰىل  هذه  امل  اهبذ  ت  من  نقصنا  الذي  املتناهي  قدار 

، فثبت ناهياً ن متيكو  متناهٍ   احلوادث، وما زيادته عٰىل املتناهي بعددٍ 

أنَّ بثوإذا بطل ذلك    ،ل باطلإٰىل أوَّ   القول بحوادث ال  هبذا أنَّ    ت 

أوَّ هل أنَّ   الً ا   ،الً أوَّ   للجسم  نَّ أا عٰىل  قطعناجلسم ما سبقها،    وعلمنا 

 يف املسألة شبهة. َق يب ومل وهو املقصود،

ويدلُّ ٢٦[[ص  / إٰىل   أيضاً   ]]  ال  القول بحوادث  عٰىل بطالن 

أ أوَّ  إٰىل استحالة حدوثذلك ألدَّ   لو صحَّ   هنَّ ل،  ماننا حوادث ز  ٰى 

استح إٰىل  بل  كلاهذا،  حدوث  معنيَّ ح  لِّ ة  ألنَّ ادث  رشط   ،  من 

معنيَّ حاد  حدوث كلِّ  أنْ ث  أوَّ يسبقه حواد    إٰىل  ع  طَّ قوتتل،  ث ال 

حتَّ وتترصَّ  واحد  بعد  بواحد  احلادث  م  ذلك  إٰىل  النوبة  تنتهي  ٰى 

أنَّ   .املعنيَّ  يتناهٰى عدداً ما    ومعلوم  م  ينقطع ويترصَّ   يستحيل أنْ   ال 

واحد،  بوا بعد  ترٰى  َال أحد  أ نَّ أ  ال  حتَّ ل  وَّ ه  من له  النوبة  تنتهي  ٰى 

إىلٰ   إىلٰ ل  األوَّ  الثاين  ومن  إىلٰ   الثاين  وكذلك  أ الثالث  إٰىل  ي  نْ   نتهي 

هذا حماالً   وإذا كان  ؟  املعنيَّ كلِّ   -احلادث  حدوث    وهو رشط يف 

ع معنيَّ  القول  ٰىل  حادث  أنْ   - هذا  كلِّ   وجب  حدوث    يستحيل 

 بوته حمال. ق ثة ما حتقَّ لاي إٰىل استح، واملؤدِّ ادث معنيَّ ح

نقول    مت احلوادث التي ٰى ترصَّ : متيقال  و وجه آخر: وهو أنْ 

إإهنَّ  فترصُّ أوَّ   ىلٰ ا ال  أنَّ ل،  فرضنا  لو  فينبغي  هذا،  ما مها يف زماننا  ه 

ال تكون تلك احلوادث    أنْ   سنة  حدث حادث قبل زماننا هذا بامئة

  ام تتمُّ ا إنَّ هنَّ ا، ألبتناهيه رشعِ ة، وهذا يُ مة تامَّ اية مترصِّ التي هي بال هن

 ادث مائة سنة. ي حو باحلوادث التي ه

 ر قبل هذا.آخ  توق  م يفام ترصَّ إنَّ  قال: فإنْ 

تكون قبل ذلك ما كانت   ه ينبغي أنْ قلنا هلم مثل ذلك، وهو أنَّ 

فيكمترصِّ  ذمة،  أيضاً ون  ترصُّ   مشعراً   لك  يكون  إذ  مها بتناهيها، 

فباع التي  القول يف كلِّ نها،  لناها عصَّ تبار هذه احلوادث    وكذلك 

و تقدير  أو  موقت  أنَّ عنيَّ قت  نعلم  هذا  وعند  هاهنا  ،  كان  لو  ه 

إٰىل هناية لكان ترصُّ ث الدحوا أيضاً   إٰىل هناية. وهذا حمال،    مها  ال 

أنَّ   ألنَّ  املترصِّ   فيه  ترصُّ   محكم  عٰىل  ترصُّ السابق  وحكم  مه مه 

عنأخِّ املت سيَّ ر  كلِّ ه  مرور  يف  إ  منهام  دٍ حاو  ان  ويتبنيَّ ال  هناية.    ٰىل 

قد ثالث  مليم،  بتقدير  كام  القديم  ذلك  ينفّك فيقال:  هذه      من 

ملد وااحل ترصُّ ث  من  ينفّك  احلوادث  هذه  أنَّ   ،م  هذا  حكم   ويف 

التقدُّ  يف  واحد  حكم  واملسبوق  وا السابق  حمال.  م  وهذا  لسبق، 

  أنَّ   ك تعنيَّ لذذا بطل  إل حمال، و  أوَّ ث ال إىلٰ القول بحواد  فثبت أنَّ 

أوَّ  تعنيَّ الً هلا  وإذا  أ ٢٧[[ص  /  ،  أوَّ   نَّ ]]  تعنيَّ الً هلا  حدوث    ، 

 ها.سبقيمل اجلسم الذي 

أنَّ  وهو  آخر:  وُ ووجه  إذا  بأنَّ   واحدٍ   كلُّ   َف ِص ه  حادث،  منها  ه 

،  ل هلا وَّ ه ال أ إنَّ   :قيل بعد ذلك  ل. فإنْ ها أوَّ من  واحدٍ   فقد أثبت لكلِّ 

من رضورة الوصف الثابت    ألنَّ وأثبت،    مملا سلَّ   كان ذلك نقضاً 

إثبا أَال ته للآلحاد  أنَّ لجملة.  ترٰى  الزنج  من    احدو   كان كلُّ امَّ ـ له   

 ؟ غري ذلك  ، وال يصحُّ يكونوا سوداً  أسود وجب يف مجيعهم أنْ 

جزء من اإلنسان ليس بقادر   كلَّ  نَّ إ  : نقال: ألستم تقولو   فإنْ 

نقول:    و أنْ ده وه نحن بصد   امال جيوز نظريه في   مَ فلِ   ته قادر؟ ومجل

األعر   كلُّ  هذه  من  حمواحد  أوَّ دَ اض  وله  أوَّ ث  وال  ل  ل، 

 ؟ جلميعها 

يف هذا الباب بخالف اإلثبات، فيجوز نفي وصف  في نال قلنا:

إثبات ذلك الوصف   ثمّ   نة،جزء من أجزاء مجلة معيَّ    عن كلِّ معنيَّ 

ات بثوعكسه وهو إ  ،لك تناقضاً  يكون ذ بعينه لذلك املجموع وال

ل جائز  كلِّ وصف  غري  املجموع  عن  سلبه  ثّم  ه  نَّ أ ترٰى    أَال   ،جزء 

أ جزء م  قال يف كلِّ ي  أنْ   يصحُّ  ه ليس برسير، ثّم  إنَّ   :الرسير  زاءجن 

بأنَّ وَص يُ  املجموع  قياساً ف  جيوز  وال  رسير،  ذلك    ه    يقال:   أنْ عٰىل 

 ؟ ليس بخشبجزء من أجزائه خشب، وجمموعه  كلُّ 

*   *   * 
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/ مةا هنج احلقِّ  ): هـ٧٢٦ (ت احليلِّ  لعالَّ

 ث اعتباريان: حلدوالِقَدم وا ]]٧١[[ص 

 :دوث اعتباريانواحل مدَ القِ  يف أنَّ  :ارش املبحث الع

أنَّ  إٰىل  األشاعرة  بذات  دَ القِ   ذهب بعض  قائم  ثبويت  م وصف 

تعاىلٰ  الكرَّ وذ  ،اهللا  أنَّ اميَّ هبت  إٰىل  وصف    ة  قااحلدوث  ئم  ثبويت 

ال وكال  احلادث.  باطلوقبذات  موجوداً دَ القِ   ألنَّ   ،لني  كان  لو    م 

م  دَ كان له قِ   امً قديكان    فإنْ   ،حادثاً أو    ا قديامً ت لكان إمَّ للذا  مغايراً 

وإنْ ٧٢[[ص  /  ويتسلسل.  ،آخر حادثاً   ]]  اليشء    كان  كان 

ٰىل وكان اهللا تعا  ،للحوادث   تعاٰىل حمال� اهللا  وكان  ،بنقيضه  موصوفاً 

بقديمقبل   ليس  ال  والكلُّ   ، حدوثه  احلدوث  وأمَّ   .بطالنمعلوم  ا 

قديامً   فإنْ  ِق لز   كان  رشطهدَ م  هو  الذي  احلادث  اليشء    ،م  وكان 

حادثاً   وإنْ   ،يضهبنق  فاً موصو م دَ القِ   أنَّ   واحلقُّ   .تسلسل   كان 

 .ةواحلدوث من الصفات االعتباريَّ 

 *   *  * 

مة احليلِّ  /أنوار امللكوت  :)هـ٧٢٦ت  (العالَّ

 :جسامألدوث اح يف :ىلٰ واملسألة األُ  ]]٣٩[[ص 

 : حكامهاأ  قال: القول يف

ألاأل  ة:لمسأ حادثة،  اختصَّ إا  هنَّ جسام  بجهة،ذا  ا مَّ إ  يفه  ت 

االنفعال   لزمفيللنفس   عدم  وهو  أ ،  منه  لغريه  موجب  مَّ إو  و أ ا 

ال ا  هنَّ وأل  .واملوجب يبطل ببطالن التسلسل  ،ناواملختار قول  ،خمتار

ه  نَّ م، ألعدَ قديم ال يُ ، والاملعلوم  اهعراض احلادثة لعدممن األختلو  

إلذا  واجب الوجود وجوده جائته،  بامَّ إلكان    اً زذ لو كان  ار  تملخا 

قديامً  فرضناه  باملوجب  أ ،  وقد  الوجودفو  استمرار  منه   ،يلزم 

 حاصل.  فاملقصود أيضاً 

من  هذه  قول:  أ  يف أ املسألة  املسائل  العلم،    عظم  ومدار  هذا 

كلّ مس عليها ائله  العمل ا  يوه  ،ها  املسلمني  ظيمة  عركة  بني 

 . وخصومهم

يفالنا  نَّ أ واعلم   اختلفوا  اختالف  س  وضبط  عظيامً   اً ذلك   ،

 :مهلقواأ 

ة ث الذات والصفات، وهو قول املسلمني كافَّ ا حمدَ مَّ إالعامل   نَّ أ 

 .وساملجوالنصارٰى واليهود و

الذات  نْ أ ا  مَّ إو قديم  قو  ،والصفات  يكون  رسطو  أُ ل  وهو 

  يب أ ]] و٤١يوس /[[ص  امسطثو   س يسطرف]] وثاو٤٠[[ص  /

و س  عيلٍّ   يبأ نرص  السامهنَّ إف  ،ينابن  جعلوا  بذاهتام  قديمة   وات 

واألالَّ إا،  اهتفوص احلركات  ف  بمعنٰى  هنَّ إوضاع  بنوعها  قديمة   نَّ أ ا 

 . ا ال يتناهٰى  مىلٰ إحادث مسبوق بمثله  كلَّ 

الذيكون    نْ أ ا  مَّ إو حمدَ قديم  مذهب   ث ات  وهو  الصفات، 

 ة. وفيثاغورس والسقراط والثنويَّ ]] ٤٢رس /[[ص وغانكسا

 . ذا املخترصتالفات كثريه ال يليق هبم اخوهل

قديم الصفات، وذلك ممَّ كون حمدَ ي  نْ أ ا  مَّ إو ا مل يقل ث الذات 

 . حد الستحالتهأ به 

 ميع.اجل ف جالينوس يفوتوقَّ 

 ان: ]] والدليل عٰىل احلدوث وجه٤٣[[ص /

باأل  نَّ أ   :لوَّ األ ال  من  دَّ جسام  وجهات  هلا  خيتصُّ أ ،  ما   حياز 

  يف ال    اجلسم حاصالً    لكان الَّ إو  ،ة بالرضورةوجه  زجسم بحيِّ   كلُّ 

قطعاً يِّ ح باطل  وجهة، وهو  يكون حاصالً أ ،  ز   ،اجلهات  كلِّ   يف  و 

أيضاً  باطل  اختصاص    ثبت  ذاإ  .بالرضورة  وهو  فنقول:  ذلك 

احليِّ  بذلك  اجلسم    نْ أ ا  مَّ إز  اجلسم  لذات  غريأ يكون  واألهو  ل  وَّ ، 

وإالَّ با تلك  طل،  عن  انتقاله  عدم  لزم  باطل    ،ةاجله  وهو 

حركة  نَّ أل  ،بالرضورة نشاهد  والعنرصيَّ الفلكيَّ   سامجاألا   نْ إو  .ةة 

ف غريه  قادراً   نْ أا  مَّ إكان  أل   خمتاراً   يكون  املطلوب،  بحث    نَّ وهو 

م املتكلِّ  ليس  االجسام  حدوث  عن  إلل  قصوداً مني  بل  ثبات ذاته، 

  يكون   نْ أ ا  مَّ إ]] تعاٰىل وصفاته، و٤٤[[ص  الوجود /  بذات واج

التسلسل،    باً موج أوَّ مَّ أ ويلزم  عدم  ا  مَّ إ  ه نَّ فأل  الً ا  فيلزم  واجب 

،  ٰىل الذاتإامتناع االستناد    وهو باطل ملا قلناه يف  ،االنتقال والتغريُّ 

فيفتقر  مَّ إو جائز  مؤثِّ إا  خمتمَّ إر  ٰىل  اا  وهو  موجب  أ ملطلوب،  ار  و 

 ٰى تساو  اً درَّ كان جم  نْ إذلك املوجب    نَّ فأل  انياً ا ثمَّ أ و  .حالملويعود ا

كان    نْ إو  ،خرٰى أُ ة دون  بجه  بعض ص الصِّ ام فال ُخي جساأل  ثره يفأ 

يف  مقارناً  اجلسم  به  االتِّ   افتقر  وهو مَّ إ مر  أ ٰىل  إصاف  خمتار    ا 

التسلسل    كنَّ ل  ،تسلسلو مقارن ويأ د  ا جمرَّ مَّ إو موجب  أ   ،طلوبامل

 .يأيت امباطل عٰىل 

حسنوهذا   املصنِّأ   ،دليل  املثبتنيخذه  من  بعض    نَّ أ   الَّ إ  ،ف 

 ٰى صار هكذا. صلحه حتَّ أ ف صنِّوامل ،م كانت فاسدةماهتمقدَّ 

الثاين وكلُّ األ  نَّ أ   :الوجه  احلوادث،  عن  ختلو  ال  ال   جسام  ما 

وهو   ،منياملتكلِّ وهو املشهور عند    .عن احلوادث فهو حادث  خيلو

خلوِّ   ثباتإ  ٍو:دعا  عبرأ عٰىل    يٌّ مبن وامتناع  جسام  األ  احلوادث، 

جمها،  عن عٰىل  العدم  سبق  كلِّ ووجوب  وحدوث  ال    ما  موعها، 

 عن مثل هذه.  ينفكُّ 
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 مة:الثالث املتقدِّ  يوٰىل قد اشتملت عٰىل الدعاومة األُ فاملقدَّ 

املقدَّ إا  مَّ أ  األُ ثبات  فألمة  نعلمنَّ وٰىل،  من اجل  نَّ أ   ا  ينتقل  سم 

و  ىلٰ إاحلركة   ويتبدَّ بالعكالسكون  عليه  س،  احلالتني  إل  حدٰى 

يفخألُ با وكذا  و  رٰى،  جيواالجتامع  وال  كون  ي  نْ أ ز  االفرتاق، 

 ٰىل العدم. إوال  ،ٰىل ذات اجلسم لبقائهإاملرجع هلذه 

 العدم ال يكون. و ،ةا حمسوسهنَّ فأل الً ا أوَّ مَّ أ 

ك  وذل  ،به  ع فرتتل بالسكون وتتبدَّ   ركة مثالً احل  نَّ فأل  ا ثانياً وأمَّ 

ثبوت  يقت وأ يض  كان  اميّ أ حدمها،  ماآلكان    يف خر  لتساوهيام    ثله 

 ض. رعواوافرتاقهام ب ،ةاملاهيَّ 

ثالثاً وأمَّ  ليست  هنَّ فأل  ا  وال    ةمطلق  عداماً أ ا  عدام  أ بالرضورة، 

ر ملكاهتا  بل يكون تصوُّ   ،ر ملكاهتاوَّ تصن  نْ أ  لوجب  الَّ إملكات و

نع تصوُّ عىلٰ   ابقاً س نت  شيئاً   لقرها، ونحن ال  نسبة   تهسبكون  إليها 

 . انكو األ ي اجلسم هدة عىلٰ ئمور زا أُ من  بدَّ  فال ٰىل العدم،إامللكة 

املكان، وهو فرع عٰىل    عٰىل ثبوت اجلوهر يف  هذا بناءً   :قيل  نْ إف

  ، ل حمال وَّ و عرض، واألأ ا جوهر  مَّ إه نَّ أل  ،املكان، وهو ليس بثبويت

 نْ إاملقارن فيه، وحلول  ]]  ٤٥[ص  [/استحال    داً كان جمرَّ   نْ إه  نَّ أل

مقارناً  بذيُ   نْ أ   إالَّ اخل  التدلزم    كان  املامسَّ عنٰى   .ملَّ مس  ة، وهولك 

دفعة واحدةمتحيِّ   كلَّ   نَّ وأل التسلسل ال  ويلزم  مكان،  له   نْ إو  .ز 

الدو  كان عرضاً    ا استحال حلول اجلوهر ذا مل يكن ثبوتي� إو  .رلزم 

يُ نَّ أل  ،فيه ل  منا لكن التبدُّ سلَّ   .عدومامل  ر يفهول حصول اجلعقَ ه ال 

الث يقتيض  عنَّ أل  بوت،ال  قد كان  تعاٰىل  ثمّ وجدي سالعامل  نَّ أب  املاً ه   ، 

وجوده   بالوجودبدَّ تبعد  علمه  فاعالً نَّ وأل  .ل  يكن  مل  صار   مّ ث،  ه 

 . تسلسلوإالَّ  ةبوتيَّ فة ث، وليست صفاعالً 

   ذهب كام  وهراً ج  ال يكون املكان  مَ ـه لِ نَّ أ   :لوَّ عن األ  واجلواب

ين  نَّ أوذلك    ؟فالطون أ إليه   عليه  إقسم  اجلوهر  للداخل  مقاوم  ٰىل 

الذ وهو  له،  يممانع  التداخل  تنعمي  يمتنع  إو  .فيه  مقاوم  غري  ٰىل 

االنتقال امل  ،عليه  واجلوهر  البعد  وهو  املكان،  يمكن  امنوهو   نْ أ ع 

 .املكان اجلوهر يفوذلك هو كون  ،يداخل املامنع

جي   مَ ـلِ لكن    ،مناسلَّ  الباطن    عرضاً   يكون  نْ أ وز  ال  هو  سطح 

ا اللسطح    املامسِّ   ياحلاو  جلسممن  اجلسم  من   ي؟وملحالظاهر 

قلناغري الزم وإنَّام  والدور   ا  مَّ أ ن،  ٰىل املتمكِّ إاملكان يفتقر    :يلزم لو 

قلناإ يفتقر  نَّ إ  :ذا  دورإه  فال  غريه  يكنإو  ،ٰىل  مل  يكن  ثبوتي�   ذا  مل  ا 

 العدم. ه يفنَّ أ دوم بمعنٰى املع حصوله يف هحصول اجلوهر في

 ل يفتبدُّ ل ا ال يقتيضذهني افات ضاإل ل يفالتبدُّ  نَّ أ  :اينوعن الث

املتاخِّ   ،الذات والصفات ا نَّ أل  ،دوليس بجيِّ   ،رينهكذا قال بعض 

التبدُّ  التبدُّ   نْ إف  ،دوجَ يُ قد  هنا  ل  نقول:  ثبوت  فاقتٰىض  لزم  ل  يه 

 قض.نله ا اجتَّ الَّ إملحذور، وا

يقتيض  ل  يقال: ليس مطلق التبدُّ   نْ أ   والصواب  ]]٤٦  [[ص/

املتب ة ذي يستحيل خلّو املاهيَّ ال  لدُّ ل فيه، بل التبدِّ ثبوت يشء من 

ة يَّ فاعلل يف العلم وانتفاء العنهام من حيث مها مها. ولو منع التبدُّ 

 جهًا. كان و -عٰىل ما يأيت البحث فيها  -

الدليلوهب كلِّ   ذا  كون  من    يظهر  وغريها   فرادأ فرد  احلركات 

يُ والق  ،فرادهاأ يض انعدام  يقت  هلاو تبدُّ أ   حادثاً  ا  مَّ إ  هنَّ أل  ،معدَ ديم ال 

و  نْ أ  عدمه،  فيستحيل  لذاته  الوجود  واجب  ممكن مَّ إيكون  ا 

ام  نَّ إاملختار  نَّ أل ،ا خمتار وهو حمالمَّ إاعل ٰىل فإالوجود لذاته فيستند 

القصديفع بواسطة  ال    ،ل  املىلٰ إه  وجَّ ت يوهو  جيوز    ،وجود    نْ أ فال 

 و موجب فيدوم.أ   .ديامً ار ق يكون فعل املخت

استحال نمنع  يقال:  عٰىل  اهللا    نَّ إف  ،القديم  عدم  ةال  قادر  تعاٰىل 

ة وقد كان ليَّ ز األوجد وزالت تلك القدرة  أ ذا  إو   ،جياد زيد ابتداءً إ

الوجودفبع  ،ه سيوجدنَّ أب  عاملاً  العلم مع عدم    د  درة  قلا زال ذلك 

 لم. والع

هلا ق هلا يف اخلارج، فزواحتقُّ   ال   ضافاتتلك اإل  نَّ إا نقول:  نَّ أل

 قديم.ال معد ال يقتيض جواز

ا املقدّ  فقريبة    -وهي أنَّ اجلسم ال ينفكُّ عنها    - مة الثانية  وأمَّ

  ، لساكن، يه فهو اكان البثًا ف   كلَّ جسم يف مكاٍن، فإنْ ألنَّ من البنيِّ

 ك.رِّ وإالَّ فهو املتح

ي خلقه    ل وَّ أ اجلسم  قال:  ال  لاهللا  ما  بتعاٰىل  وال  متحرِّ يس  ك 

 احلرص. فبطل  ،ساكن

منا لكن سلَّ   .احلادث  ال يف  ياجلسم الباق   نا يفالمكل:  ا نقونَّ أل

 . اعد لناو مسبطال عٰىل اخلصم، وههذا املنع يعود باإل

املقدَّ مَّ أ  الثالثةا  استدلَّ ،  العظمٰى   ة الطامَّ   يوه  ،مة    فقد 

 ا بوجوه: عليه مونتكلِّ ملا

من    كلَّ   نَّ أ   :حدهاأ  حادثهذه  واحد    فالكلُّ   ،احلركات 

 .ذلكك

ب عليه  بقِّ ملحاعض  اعرتض  الكلِّ   نَّ أقني:  خيالف    حكم  قد 

 .فرادحكم األ

يهنَّ أ   :الثاين ال  وما  وينقض،  يزيد  فلها  تناها  كذلك،  ليس  ٰى 

 حادث. بداية والكلُّ 
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واعُرتِ ]٤٧[[ص  / بالن  َض ]  الثانية    مةدَّ املق  يف   ضق عليهم 

 ه.وراتتعاٰىل ومقداهللا بمعلومات 

املبتدئة  بِّ طنُ   انَّ أوهو    ،لتطبيقا  :]] الثالث٤٨[[ص  / ق احلركة 

اآلن   األإمن  يف   ،زلٰىل  التفاوت  فيظهر  إليه،  الطوفان  زمان    ومن 

 .اد الطرفني عندنا فرضاً حتِّ ال ،أ املبد

ب  َض واعُرتِ  يُ   نَّ أعليهم  ال  هنا  وهم ال  يف  الَّ إض  رَ فالتطبيق 

فيه املتطابقني  ارتسام  حموذ  ،برشط  يفلك  يتناهٰى   ال  ال  ذن إف  ،ما 

  الوهم وال يف    حصول ما ال حيصل، ال يفعىلٰ   قوف هذا الدليل مو 

 الوجود.

فُ نَّ إالزيادة والنقصان    :وأيضاً  املتناه  يف  َض رِ ام    ال يف   يالطرف 

  ر  مؤثِّ ريغفهو    ،تناهيه  النزاع يف  ]]٤٩[[ص  الطرف الذي وقع /

 فيه.

ب  جَّ احتُ   ثمّ  املطلب  هذا  بكونه    كلَّ   نَّ أعٰىل  موصوف  حادث 

ال  اً سابق بعده  ما  قبلهمل  اً حقعٰىل  خمتلفان  ،ا  ذا  إف  ،واالعتباران 

واحد   ث كلُّ ن حيم  اعتربنا احلوادث املاضية املبتدئة من اآلن تارةً 

سابق ه  وتارةً   ،منها  حيث  بعينه  من  السوابق    ،الحقو  كانت 

املتباووالل  تاج يفال ُحي و  ،الوجود  ن باالعتبار متطابقتني يفاتنئاحق 

تطبيقهُّ وتٰىل  إتطابقها   السوابق    جيب  ذلكومع    ،م  من أ كون  كثر 

ف  اللواحق يف فيه،  النزاع  وقع  الذي  متناهية إاجلانب  اللواحق  ذن 

السوابق  ايض امل  يف انقطاع  قبل  انقطاعها  ق  والسواب  ،لوجوب 

ع  امتنا تبنيَّ امَّ ـول  .تناهية أيضاً كون مفي  ،ناهٍ تمالزائدة عليها بمقدار  

أوَّ وج ال  هلا يفود حوادث  املايض  ل  فبنيَّ وت  ،جانب  مرَّ   امتناع    يام 

 فقد تبنيَّ  ،زيلأإليه وهو سكون  يل ينتهوجود حوادث ليس هلا أوَّ 

نه امتناع   متبنيَّ و  ،زلاأل  جسام عنها يفلو األختود ما ال  ع وجامتنا

 زل.أل ا وجود اجلسم يف

أ وا جزاء  كم األح  نَّ ل غري صواب، ألوَّ االعرتاض األ  نَّ علم 

قد    نْ إو اجلملةكان  حكم  قد    ،جيب  ال   نلك  ،خيالف  فق  تَّ تبل 

ون  معٰى املتكلِّ ادَّ   يواجلزء من املواضع الت  وهاهنا الكلُّ   ،امحكامهأ 

 ي،النوع  د به الكّل راقد يُ   الكلَّ   نَّ فاق فيهام، وذلك ألجوب االتِّ و

لث غري  الثاواحد، و  راد به كّل وقد يُ   ي،املجموع  لكّل راد به ايُ وقد  

 كان حدوث كلِّ   َض رِ ام فُ ّهي أ كن  ل  ،لنيوَّ حد األأ   يمراد هاهنا، فبق

مستلزماً  خارجاً   ،حلدوثه  فرد  النوع  وجود  عن    امنفك�   المتناع 

 بدون وجود جزئه.  ووجود الكلِّ  ،خصش

  نَّ إف  ،قبالفرمون عنه  جاب املتكلِّ أ فقد    ،لثاينعرتاض اا االمَّ أ و

اهللا    نَّ أ معناه    بل  ،ثابتة  موراً أُ ليست    راتهتعاٰىل ومقدواهللا  معلومات  

  وهو قادر عٰىل غريه وعامل به.الَّ إ د فعالً وجِ ال يُ  ىلٰ تعا

 ،لتطبيق ليس الوهمم بااحلاك  نَّ أ   :]] وعن الثالث٥٠[[ص  /

ا يعقل  الذي  العقل  األُ بل  تتناهٰى   ي لتمور  ما    .ال  كيف  دأ ثّم  رٰى 

مقابلة  ممنع   عن  عبارة  هو  الذي  التطبيق  بنظريه    كلِّ ن  جزء 

به ب  نَّ أ مع    ؟ومناسبته  عنرهامبنٰى  ذلكه  السابقيَّ إ  ، ٰىل  اعتبار  ة  ذ 

ف عٰىل يتوقَّ ذلك  ٰىل آخر، وإام هو بالقياس  نَّ إجزء    ة لكلِّ حقيَّ والالَّ 

ف اجلميع،  هناسندأ   نْ إاستحضار  العقلإ  متوه  ن  مَ فلِ   ،ٰىل  ل وقال 

 ؟بمثله

(إهوقول والنقصان    نَّ :  فُ نَّ إالزيادة  املتناه  يف   رضاام   ي)الطرف 

 تطابقهام.  فرضبرضا هام فُ بين اوتلكن بعد التف ،ممسلَّ 

األ  نَّ إ  ثمّ  استعمله  الربهان  يف هذا   ،جساماأل  يتناه  وائل 

قع التطبيق  ي  يء التشياة بخالف األمور وجوديَّ أُ تلك    نَّ أ ب  لفرقوا

هنا تلحت  فال  ،فيها  باطل  ىلٰ إك  تاج  الوهم  بدَّ نَّ أل  ،حكم  ال  من   ه 

 ة.الوجوديَّ  موراألُ تلك  بالتطبيق يف حيكم يو ومهأ  عتبار عقيلا

 ة.مة الرابعة، فرضوريَّ ا املقدَّ مَّ أ و

 :بطال التسلسلإيف  :املسألة الثانية

فق  مجلة،  نقصان  بفرض  التسلسل  وبطالن  ال  مَّ إال:    و أ ر  ؤثِّ يُ ا 

وكالؤثِّ يُ  حماالمهر،  وأل ا  ينق  نَّ ن.  ال  يتناهٰى  ال  اد. فر باأل  يض ما 

 فاوت يفالت  بولوق   ،كثر من بعضأ ك  فالحركات بعض األ  وألنَّ 

ليست   ومقدوراته  القديم  ومعلومات  حمال.  هذا    اً عدادأ مثل 

 ة.املعلوم الصالحيَّ  ، بلال هناية هلا قةً متحقِّ 

  اية يف جوب النه و   عىلٰ   ا لذي ذكرناه مبني� الدليل ا كان  امَّ ـقول: لأ 

 ل. الدلي ل التسلسل ليتمَّ بطِ يُ ذكر ما   ،امتناع تسلسلها واحلوادث  

ٰىل  إمور بينها ارتباط ال  أُ   التسلسل هو تتايل من    راد امل  نَّ أ واعلم  

 . هناية

  مرين: االجتامع يف أ اله  بطإ  رشطوا يف  وائل]] واأل٥١[[ص  /

ال  والرتتيب  الطبيعأ   ،جسامكاأل  يوضعالوجود،   لكالعل  يو 

 .تواملعلوال

 .مون مل يرشطوا ذلكاملتكلِّ و

 بوجوه: اً بطاله مطلقإعٰىل  ستدلَّ ف اواملصنِّ

ٰىل  إتناهٰى من اآلن  تفرض مجلة ال  ن  نْ أ وهو    ،بيقطالت  :حدهاأ 

حدٰى اجلملتني إق  طبِّ نُ   خرٰى من زمان الطوفان إليه، ثمّ أُ زل، واأل

 . ةاملسألة السالف  ذكور يفالبحث املخرٰى، ويعود باألُ 
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دم التأثري  ا عمَّ أ   ،التأثري وعدمه  أي  ،مها حماالن)(وكال  :وقوله

اليشء ليس مع غريه كهو    نَّ أ   علما ننَّ إالرضورة، ف]] فب٥٢[[ص  /

مع   تناهمَّ أ و  .ريهغال  فلوجوب  التأثري  رضورة   ،اجلملتني  يا 

 رٰى. خفتتناهٰى األُ  ،خرالناقصة من الطرف اآلقاص انت

ك   نَّ أ   : نيها وثا  لو  مت ن ا احلركات  غري  اليوم    ناهية ت  حركة  لكانت 

  ، ال حم  د فرا ا ال يتناهٰى باأل ا ال يتناهٰى، وانقضاء م اء م موقوفة عٰىل انقض 

  . واملوقوف عٰىل املستحيل يكون مستحيًال   ، فرد عقيب آخر   كلُّ   أي 

 يمن حركات الشمس، وه  قّل أ حل  ات زحرك  نَّ أ   [و]ثالثها:

 . هو متناهٍ ف ما نقص عن غريه وكلُّ  ،ركات القممن حر قّل أ 

بمعلومات    ال هذا  ينقض  وتعاىلٰ اهللا  يقال:  ف  ام  هنَّ إمقدوراته، 

 ر، فثبت احلكم. خن اآلم ّل ق أ  حدمهاأ و ،متناهيني غري 

يعننَّ أل نقول:  ال  نَّ إ  :قولنا  يا  مقدورات  ته  اهللا  تناهٰى 

 عليه. به وقادر وهو عامل الَّ إد وجَ ه ما من فعل يُ نَّ أ  ،تهومعلوما

التسلساطبإعٰىل    والدليل عىلٰ ل  األل  طريقة  تلك    نَّ أ  ،وائل 

بالرضورةممكنمور  األُ   ،موعملجاات  ر ليس ذا من مؤثِّ هل  فال بدَّ   ،ة 

مؤثِّ الَّ إو اليشء  كان  كلُّ   .نفسه  يف   راً   به  نَّ أل   ،واحد  وال  جيب  ال  ه 

أيضاً   ،عضالب  وال  .اجلملة يُ نَّ وأل  .لذلك  ال    يف   نفسه وال  ر يفؤثِّ ه 

وهو    ،فثبت املطلوب  ،كناتاملم  خارج عن  ءمن يش  فال بدَّ   ،علله

 يق.وللتطب .ل ال يسبقه غريهأوَّ وجود مبدأ 

اعرت٥٣[[ص  / الدليل املحقِّ عض  بض  ]]  هذا  فقال:  قني 

األُ أ  ملجموع  به  مؤثِّ ثبتم  املتناهية  الغري  ا  راً مور  ج حتيابسبب 

وإاملجموع   آحاده،  ذنَّ إٰىل  من  جيب  أنْ ام  املجموع ي  لك  كون 

هلاهن  رات المؤثِّ  يكن كلُّ إو  ،آلحادا  يه  اية  مل  تل  ذا  من  ك  واحد 

علَّ اآل لعحاد  وال  لنفسه  يلزم  ة  ي  نْ أ لله  بانفراده  علَّ   كونال  ة 

يلزم    ،للمجموع مع  نْ أوال  هو  يكون  علَّ ئسا  ال  اآلحاد  بل  ر  ة، 

يلت  ئذٍ وحين  ،ذلك  احلقُّ  زم من  كون علل املجموع داخلة فيه، وال 

 مطلوبه.  يتمُّ فال ،هخارجة عن عة املجموكون علَّ ت نْ أك ذل

ك  ة ذله مل يكن علَّ تة لنفسه وال لعلَّ علَّ   يكن  ذا ملإو: (قوله  ويف

علَّ نَّ أ راد  أ  نْ إه  ألنَّ   ،نظر  )وعجمملا يكن  مل  تامَّ ه  صحيحاً ة  كان   ،ة 

به  أ   نْ إو يكالأنَّه  راد  علَّ   اً ون جزء  يكن صحيحاً من  مل    نْ إا  نَّ ، ألته 

جمموعاً ف ومم  نم  فاً مؤلَّ   رضنا  هوواجب  يكن   كن  مل  معلوله 

مع  و ،تهفسه وال علَّ ة ال لنيكن املمكن علَّ   ومل  ،ة لنفسهالواجب علَّ 

كلُّ لك  ذ جزء  يكون  منهام  علَّ   اً واحد  املجموعمن  يكون   ، ة  وال 

 ة خارجة عنه. لذلك املجموع علَّ 

األق أ و معإفراد  ول:  هلا  حيصل  فقد  اجتمعت  ل  االحتام  ذا 

واجلملة   ،فراديزيد عٰىل األل ما د ال حيصق و ،ةأو هيأ خرٰى  أُ صورة 

بذناهخأ   يالت هاهنا  نحن  آحاد  يفه  ثاينالعنٰى  املا   فلو  ها،نفس 

 نفسه.  يف راً يكون اليشء مؤثِّ  نْ أ رت اآلحاد فيها لزم  ثَّ أ 

كلُّ   :نقول  ثمّ  يفقد    هااملمكنات  امتناع  أ   اشرتكت  هو  مر 

بالنظر   بوجودها  بدَّ إليها،  ال  مؤثِّ   ل  من  عنهاخ  رهلا    الَّ إو  ارج 

 ؟ واجباً  يكونفكيف  ،امتناع الوجود يشاركها يف

يف الشيخ  (اتهليَّ إلا  قال  متناهية  كلُّ   ناتاملمك:  غري  أ ها  و 

  ، ه طرفنَّ إف  ،خري املعلول األالَّ إ  وساطاً أ كوهنا   متناهية اشرتكت يف

 .)من طرف آخر هو الواجب  بدَّ فال

 :هاعلي م والردِّ وصه اخلبَ ُش  يف :ة الثالثةاملسأل] ]٥٤[[ص /

 مل حيدث يفتقر   بعد أنْ لعاملحدوث ا  نَّ أ ة اخلصم:  قال: وحجَّ 

خمصِّ إ ويلزٰىل  اص  متحقِّ اإل  نَّ وأل  .ب ذهملم  بدَّ   ،زالً أ ق  مكان   فال 

 . من حملٍّ 

 ؟ عن اجلود اطالً ع ةدَّ مفكيف يكون  ،فهو جواد وأيضاً 

كلُّ  يدفعه  وهذا  قِ   نَّ أ ه  حمالدَ فرض  احلادث  خمصِّ   ،م   صفال 

 ه. بَ رج الشُّ ختعليه و ،سواه

لأ  استدلَّ امَّ ـقول:  يفعىلٰ     رشع  مطلوبه  التبَ الشُّ     أوردها   يه 

وقد ذكر   ، وجه االنفصال عنهاوبنيَّ   ،مطلوبه  ٰىل مقتٰىض ل عئوااأل

 ه: بَ هاهنا ثلث ُش 

جياد إ   يف   ر التامَّ املؤثِّ   نَّ أ : وتقريرها:  - وهي أقواها    - ٰىل  الشبهة اُألو 

 ،ثره معه أ   وجود لزم   كان قديامً  نْ إف  ، و حادثاً أ   قديامً  يكون نْ أ   ا مَّ إ العامل 

خت الَّ إ و  كان  األ   بعض  يفتقر    نْ إ فيه    دوث باحل وقات  صيص  ٰىل  إ مل 

وهو   ح، خر ال ملرجِّ املمكن عٰىل اآل   حد طريف أ ص لزم رجحان  خمصِّ 

املؤثِّ   نْ إ و   . حمال  يكن  مل  التامُّ افتقر  خلف   ، ا زلي� أ   ر  ننقل نَّ وأل   . هذا  ا 

التسلسل   ، ص املخصِّ ذلك    الم عىلٰ ك ل ا  افتقر   اً حادث كان    نْ إ و   . ويلزم 

هذا   ، زًال أ جياده  إ ا لزم  زلي� أ   التامُّ ره  ؤثِّ كان م  نْ إف   ، رضورة ث بال ٰىل حمدِ إ 

  .وب ملطلوهو ا   ، لزم التسلسل أيضاً  كان حادثاً   نْ إ و   . خلف 

 ه القوم.بَ قوٰى ُش أ هذا 

ٰىل  إفتقر  مكان يإب  قحادث فهو مسبو  لوا: كلُّ قا  :انيةالشبهة الث

 ات: مدَّ ٰىل مقإوهذا مفتقر  ،زيلأ ثابت 

اإل  :وىلٰ األُ  أل  ،كانمسبق  ظاهر،  ق نَّ وذلك  ليس ه  حدوثه  بل 

 الستحال وجوده  الَّ إقبل وجوده، وال يمتنع و  دَ جِ  لوُ الَّ إبواجب و

 مكان.بت اإلفيث ،دائامً 
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بني ان نسبة  كماإل  نَّ ، وذلك أل حملٍّ ىلٰ إفتقر ه ينَّ أ   :مة الثانيةاملقدَّ 

واملاهيَّ ا هلام،    ،ةلوجود  مغاير  عرضًا   فليسفهو  فكان    بجوهر، 

 . ٰىل حملٍّ إ جاً حمتا

الثالثةمدَّ ملقا املحلَّ   نَّ أ   :ة  ثبوتي�   ذلك  مكان  اإل  نَّ أل   ،ايكون 

استدلُّ   ،ثبويت عليه  وقد  اإلنَّ أبوا  نقيض  عدم  ،مكانه  ، وهو    يٌّ

ُنعلِّلها ا  نَّ أل  ،دردار القاتق ة اوهو مغاير لصحَّ   ،اضه ثبوتي� فيكون نقي

 .به

امل٥٦[[ص  / الرابعةقدَّ ]]  امل  نَّ أ  :مة  ا، زلي� أ يكون    حلَّ ذلك 

حادثاً نَّ أل التسلسلإالفتقر    ه لو كان  ولزم  آخر،  وذلك    ،ٰىل مكان 

اهليوىلٰ   املحلُّ  قِ دَ ِق   ثبت  ذاإو  ،هو  لزم  اهليوٰىل  الصورةدَ م   ،م 

و أ   و سطحاً أ   اخط�   وأ   نقطةً   ت لكانالَّ إو  ،كاكها عنهاحالة انفالست

و  نْ إ  جسامً  ذات  فرض  أ   ،ضعكانت  مع  مقارنة  كوهنا   ،دالتجرُّ و 

حلوالرتجي يفصوهلح  ملرجِّ   خاصٍّ   مكانٍ   ا    ، حمال   والكلُّ   ،حال 

 .يامً م قدفيكون اجلس ،واهليوٰىل والصورة مها اجلسم

  ل لزم تعطي  فلو كان حادثاً  جود،  جياد العاملَ إ  نَّ أ  :الشبهة الثالثة

 . تناهٰى، وهو حمال تة ال  ن اجلود مدَّ ٰىل متعااهللا 

املصنِّأ و اجلميع  فجاب  واحد  عن   فرض  نَّ أ وهو    ،بيشء 

يف العامل  حمالاأل  وجود  له  نَّ أل  ،زل  حادث  واألوَّ أ ه  ينايف ل،    زل 

فقد ظهر الفرق والتخصيص، وهو   ،كنو ممذلك، وفيام ال يزال ه

بعد ممك  الً زأجياده  إ  نَّ أ  ا  نحمال، وفيام  حدوث إ  حتياج من غري  ٰىل 

 و خارج. أ الذات  مر يفأ 

صلحة  امل  ىلٰ إاك يستند  ذآخر، ف  دون  جياده بوقٍت إحتصيص    امَّ أ 

 نعجز عن تفصيلها. يسباب التو غريها من األأ 

مل يكن    ا كان مستحيالً ذإه  نَّ أل  ،ظهر اجلواب عن الثاينيوهبذا  

 ة وال غريها.ال مادَّ مكان وإزل األ يف

الثالث تعطيالً ت  نَّ أل  ،يضاً أ   وعن  ليس  لالستحالة  اجلود   ،رك 

 .ه خطايبنَّ أ  مع

املتأ وقد   الشبه  مونكلِّ جاب  اعن  ب وألُ ة  قِ   نَّ أٰىل  م  دَ وجوب 

 ،الفا املختار مَّ أ   ر موجباً ذا كان املؤثِّ إ ام يصحُّ نَّ إر م املؤثِّ دَ ثر عند قِ األ

ُخي  واصِّ وهلذا  اجلائع  وص  الرغيأ اهلارب  لعطشان  فني حد 

 ح.خر ال ملرجِّ  عٰىل اآلطريقنياءين والنواإل

املخصِّ   نْ أ جيوز    ضاً وأي  ]]٥٧[[ص  / اإليكون  هو  راده  ص 

 و املصلحة.أ  ،وقت وقوعه يقاعه يفإو العلم بأ ، ةيَّ زلاأل

التخصيص    وأيضاً  يتوجَّ نَّ إطلب  لو  ام  ومكن  أ ه  جياد  إغريه، 

  ي لتا  وقات هناك، وباجلملة فاألال قبل    إذالعامل قبل وجوده حمال،  

معدومةفيه    يطلب بينها    ،التخصيص  متايز   ،الوهم  يف  الَّ إوال 

الوهم  أ و غري  أ   يفحكام  ذلك  يبتدنَّ إ  ،لةومقبمثال  وجود    ئام 

أوَّ  مع  العاملالزمان  وجود  سا  ،ل  ابتداء  وقوع  يمكن  ر  ئوال 

 . صالً أ ابتداء وجود الزمان  قبل املوجودات

 .يحلادث اليوممعارض بافهو  وأيضاً 

 ا بوجوه:مكان ثبوتي� ع من كون اإلباملنالثانية  ةوعن الشبه

املمكن  لكان    الَّ إو  ،وهو حمال  ،واجباً يكون    نْ أ ا  مَّ إه  نَّ أ   :حدهاأ 

 . فيكون املمكن ممتنعاً  ،و ممتنعاً أ  .فيتسلسل ،و ممكناً أ  .واجباً 

ممكن  نَّ أ :  الثاين حدوثه  قبل  م  ،اليشء  املعدوم    صفاً تَّ فيكون 

 .بالثبويت

 ؟ غريه  اليشء يف ل صفةل حلوعقَ يُ كيف  :الثالث

 فلها هيوٰىل.  ،ممكنة  وىلٰ اهلي  نَّ أ   :الرابع

املحقِّ جأ  بعض  بوَّ األ  نع  قنياب  عقيلأ مكان  اإل  نَّ أل    ، مر 

العقل  ف اعترب  ماهيَّ إللمهام  فيه    ووجوداً   ةً مكان  كان  مإحصل 

ينظر فيه   معقوالً  ون اليشء ك نَّ أ  :وحتقيقه .مكان وانقطع اعتبارهاإ

وجربيعتو  العقل ي  ،وده  للعقل، وال  آلة  نظر وال وجود غري كونه 

قل  االع :مثالً  ،ينظر به ام نَّ إ له، بلآلة لتعقُّ  فيه من حيث ينظر فيام هو 

يف بصورة  السامء  السامء  يعقل  معقوله  ويكون  ينظر و  ،عقله،  ال 

الت  يف  نئذٍ حي السامء  يالصورة  يعقل   ،ا بحكمكم عليهوال حي  ،هبا 

ذا  إ  رة هو السامء وهو جوهر، ثمّ الصو   قول بتلكعامل  نَّ أ بل يعقل  

آلة بالنظر  ال  يهاإل اً منظور عقوالً جيعلها م أي  ،تلك الصورة يف نظر

هو عقله ممكن الوجود،   حملٍّ   يف  موجوداً   ٰىل غريها وحدها عرضاً إ

اإل همكوهكذا  يفكو  ان  املمكن  حال  يعرف  هبا  للعاقل   نَّ أ   آلة 

و أ   مكان موجوداً إلكون ا  ينظر يف  ته واله كيف يعرض ملاهيَّ وجود

ر ظن  نْ إ ثمّ   .و ممكناً أ   ،و واجباً أ   ،و عرضاً أ   ،هراً و جوأ   ،غري موجود

وجوده  أ مكانه  إ]]  ٥٨/[[ص    يف وجوبهأ و  يكن    و  بذلك مل 

  يف   وممكناً   ،هو العقل  حملٍّ   يف   ليشء، بل كان عرضاً   مكاناً إاالعتبار  

 . تهاهيَّ ده غري مذاته، ووجو

تقرَّ إو هذذا  من  مكافاإل  ،ار  هو  ن  يُ إحيث  ال  ف  وَص مكان 

موجود ممكناً أ   اً بكونه  وو  وُ إ،  يكوب  َف ِص ذا  ال  ذلك  من  ن  يشء 

له  مكانًا إ  نئذٍ يح يكون  بل  آخرإ،  بكون    يفو  .مكان  اعرتاف  هذا 

  ، وهو املطلوب  ،ق له عيناً ا ال حتقُّ ني� ذه  ا واعتباراً عقلي�   مراً أ مكان  اإل

 م اهليوٰىل. دَ م ِق فال يلز
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ا للمتصوَّ إلا  نَّ أب  : اينثلوعن  صفة  املستند  مكان  ود  الوجٰىل  إر 

حال  ياخلارج فاليشء  متصوَّ ،  يكون  موصوفاً فيك   ،اً رعدمه    ون 

 مكان.باإل

الثالث حملٌّ   نَّ أ   :وعن  الغري  و  ذلك  حلَّ إللممكن،  فيه    ذا 

 وٰىل. أ مكانه فيه إن حلول ف كااملوصو

 يلمر عقأ وهو    ،اهتان اهليوٰىل بحسب ماهيَّ مكإ  نَّ أ  :وعن الرابع

املاهيَّ عقَ يُ  انتساب  عند  وجىلٰ إة  ل  نُ   والذي  هو ثبِ ودها،  ته 

قبل وجود    فيكون موجوداً  ،جود يشءد واتعداالستعداد، وهو اس

 . لكيفنواع اأ ه عرض من نَّ أل ،ٰىل حملٍّ إذلك اليشء، وحيتاج 

األ  نَّ أ واعلم   فيهام  وَّ اجلوابني  بلني  اإلاعرتاف  مكان  كون 

الذي إوفيه    ،اخلارج  يف   ال� حم  ي يستدع  فال  ،اذهني�  الدليل    بطال 

 ب عن االعرتاض عليه.جاأ 

ضعيوجو الثالث  عن  اليش  نَّ ألف،  ابه  ال    يف  ءحلول  غريه 

 ة عنه.ذلك الغري منفكَّ  يقتيض جواز حلول صفات ذلك اليشء يف

يض ثبوت  ام يقتنَّ إالدليل   نَّ أل ،عن الرابع ضعيف أيضاً  وابهوج

الراجع  اإل املاهىلٰ إمكان  االستعدادمَّ أ   ،ةيَّ     نَّ إ  :قالوا  نْ إف  ،فال  يا 

كان هو    ،جد فيهيو  عوضويسبقه استعداد م  نْ أ   حادث فال بدَّ   كلَّ 

 نفس النزاع.

 :ابدي� أيكون  العامل ال جيب أنْ  نَّ أ يف :املسألة الرابعة

ة للعدم  ل املاهيَّ قبو  نَّ ا، أل بدي� أ العامل ال جيب كونه    :لةأ: مسقال

 ؟ ابدي� أ ن  ف يكوفكي ،مهازامن لو

وُش ٥٩[[ص  / اخلصم  بَ ]]  كيفيَّ ناشيه  من  اإلة    نَّ أل  ،عدامة 

اليشء   بضدٍّ أ م  بعد  امَّ إعدم  رشطأ   ،و  انتفاء   ما   ويف  ،و  االنتفاء 

من   وال بدَّ   ي،م ال يفعل النفعدَ واملُ   ،يلزم الدور  والضدُّ ،  الً جه أوَّ يتَّ 

 .هو الضدُّ الوجود و

ُش  بال  هبَ وهذه  منَّاوباطلة  ونلاحد  الضدَّ ت،  والعلَّ زم  غري  ،  ة 

 علول.  املىلٰ إحموجة 

 من الَّ إٰىل ذاته  إ  مل نظراً لعاادم  مكان عإقالء عٰىل  فق العقول: اتَّ أ 

قدماء   من  واجباً األواخالف  بكونه  القائلني  مهم وكال  ،لذاته  ئل 

 قد بان بطالنه. 

املسل  ،اختلفوا  ثمّ  الكرَّ الَّ إمون  فذهب  واجلاحظ  اميَّ     نَّ أ   ىلٰ إة 

 ىلٰ إ  بل يمكن عدمه نظراً   ،امعٰىل الدو  ه أيضاً بغري   ليس واجباً العامل

 الغري.

 ته.ٰىل علَّ إ ه يمتنع عدمه نظراً نَّ إ :ةاميَّ لكرَّ وا لوائوقالت األ

، و سمعاً أ   علوم عقًال هو م هل  ، اختلف القائلون بجواز عدمه  ثمّ 

  . لثاين با   بو هاشم أ  ل وقا   ، ل وَّ شاعرة باأل واأل  ي ائ بَّ اجلُ  بو عيلٍّ أ قال  

أيضاً   ثمّ  اإلكيفيَّ   يف  اختلفوا  األة  فقالت     ه نَّ إشاعرة:  عدام، 

األ  اهللا  نَّ ألفنٰى  يُ  خيلق  ال  التتعاٰىل  اجلواهر    ي عراض  ٰىل إحتتاج 

 وجودها. 

الباقالينأ وقال   وبو بكر  هاألتلك  :  وقال األ  يعراض  كوان، 

يفنالف  نَّ إ  :خرآموضع    يف املختار  وا  ياعل  قال وبمثل  .ةطسبال    ه 

  جناس أ جنس من    اج من كلِّ حيت  اجلوهر  نَّ إ  :وقال  ،اطحممود اخليَّ 

نوع كان انعدم اجلوهر. وبمثله   أّي مل خيلق ذا إ، فٰىل نوعإعراض األ

 مام احلرمني. إقال 

 قاء وهو عرض انعدم اجلوهر.الب مل خيلق نْ إ: يوقال الكعب

وق ٦٠[[ص  / اأ ال  ]]  لهنَّ أ هلذيل: كام  بو  قال    ، نفكا  )كن (  :ه 

 .فيفنٰى  فنِ أ  :لك يقول لهكذ

اجلُ  عرض  خيلقاهللا    نَّ إان:  ائيَّ بَّ وقال  وهو  مجيع  ٰى  نفيف  ،الفناء 

  جعل لكلِّ  ، وأبا عيلٍّ اً أبا اهلاشم جعل الفناء واحد  نَّ أ الَّ إ ،اجلواهر

 وذلك الفناء يفنٰى لذاته. ،اءً جوهر فن

 .هورةاهب املشاملذ يفهذه ه

مطلوع  فاملصنِّ  واستدلَّ  بٰىل  حمدَ   نَّ أبه  كانت  العامل  فقد  ث، 

متَّ تماهيَّ  بالعدمه  بالوجودصاتَّ   ثمّ   ، صفة  هلام، لة  بقا  فتكون  ،فت 

املاهيَّ  املاهيَّ   ، كان عارضاً الَّ إة، ووذلك من لوازم تلك   ة يففيفتقر 

قبىلٰ إقبوله   و  ويتسلسل،  آخر  اسإول  لوازمها  من  كان  تحال  ذا 

 ة. يَّ ب البقاء عٰىل تلك املاهوجو

أنَّ واعل الردُّ   م  يمكن  صحيح  الدليل  ع  هذا  قدماء  ٰىل  به 

عىلٰ مَّ أ وائل،  األ بالوج ا  القائلني  فالإ  داً ستنموب    الغري    نَّ أل  ،ٰىل 

  ، دَ جِ وُ   ملا  الَّ إبه و  فيكون واجباً   ،ٰىل الغريإالعامل حال وجوده مستند 

واجباً إو كان  احلدو  ذا  حالة  أنْ به  جاز  الوجوب    ث  ذلك  يدوم 

الردِّ   ن ذإف  ر،ملؤثِّ ا  بدوام ر قادر  ؤثِّ امل  يقال:  نْ أبل    ،هذا  ليس طريق 

له باعتبار   فيكون قابالً   ،للعدم  ابلق ة  مل من حيث املاهيَّ والعا  ،خمتار

بالنظر  ماهيَّ  عليه  العدم  واستحالة  وفاعله،  الإته  يكون نَّ إغري  ٰىل  ام 

 ٰىل السمع.إهذا  د يفنستَ و يُ أ  .ر موجباً ذا كان املؤثِّ إ

بواأل  جَّ تحوا فيدوماملؤثِّ   أنَّ ائل  موجب  قابل    لَّ ك  نَّ أوب  .ر 

له هيوىلٰ  بعد   نَّ أوب  .لسلستها  العدم علي  لو صحَّ ف  ،للعدم  العدم 

بعديَّ  ثبوت  يستلزم  قائمة  الوجوب  ة الحقة بزمان عارض حلركة 

 زم ثبوت العامل حال عدمه. فيل ،باجلسم
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الكرَّ احتجَّ  يمك  نَّ أ بة  اميَّ ت  ال  العامل  ذاته، ٰىل  إاستناده    نعدم 

ا  مَّ إك الغري  ذل  نَّ ٰىل الغري، ألإ]]  ٦١ص  ، وال /[[ لكان ممتنعاً الَّ إو

عأ   يدوجو واأليدمو  خمتار  مَّ إل  وَّ ،  موجب،  أ ا  أنْ وو  جائز    ال 

 الَّ إة، وو انتقاء علَّ أ نتفاء رشط،  ون اام يكنَّ إه  نَّ ، أليٰىل العدمإيستند  

ممل   له  يفيكن  اإل  دخل  باط  نكل  ،عدامتاثري  ألذلك  رشط   نَّ ل، 

كالكالم    ة عدمهكيفيَّ   الكالم يف  يكونف  ،ته موجوداناملوجود وعلَّ 

العرض  اً أيضو  .العامل  يف هو  اجلوهر  حمتاجاً   ،رشط  إليه،    فيكون 

حمتاج   العرض  الدورإلكن  فيلزم  يستند   نْ أ  جائز  ، والٰىل اجلوهر 

املوجبإ لنَّ أل  ،ٰىل  الضدِّ   الَّ إيس  ه  حملكنَّ  ،طريان  وإالَّ اه   لزم  ل 

الضدِّ   نَّ وأل  الدور. األ  عىلٰ ف  يتوقَّ   حدوث  عُ   ،لوَّ انتفاء  ل  لِّ فلو 

األ دبل  وَّ انتفاء  وأله  اجلانبني  التضادَّ   نَّ ار.  من  وليس    ، حاصل 

باآلخر  أ انتفاء   فأ حدمها  العكس،  من  معاً   نْ أ ا  مَّ إوٰىل  و أ   ينتفيا 

منهام    احدٍ و  كلِّ   يفن  ة يفالعلَّ   نَّ حمال، ألتفائهام  ان  لكن  ،يوجدا معاً 

اآل معاً   ،خروجود  انتفيا  معاً لوجد  فلو  حمال   ،ا    وإالَّ   ،ووجودمها 

 .يندَّ ضال لزم اجتامع

يقال متعلَّ نَّ أل  ،وىلٰ أ احلادث    :ال  فيكون  ه  السبب   ،قوٰى أ ق 

لو  نَّ وأل حدوثه  حال  وهو    مَ دِ عُ ه  فيه  والعدم  الوجود  اجتامع  لزم 

 . اً ددكثر عأ يكون   نْ أ ه جاز نَّ ال، وألحم

نجنَّ أل األا  عن  امتعلَّ   يالباق   نَّ أب  : لوَّ يب  أيضاً ق   لسبب 

  ه يوجد احلادث ثمّ نَّ إ :م لو قلنايلز حالامل نَّ أ  :الثاين وعن .مكانهإل

نقول  ،معدَ يُ  الطر  يالباق   نَّ إ  :ونحن  من  احلادث  وعن   يان.يمنع 

  نَّ م بالفاعل، ألعدَ يُ   نْ أز  وال جيو  اجتامع االمثال حمال،  نَّ أ  :الثالث

وجودي�   نْ إام  عداإل الوجود  كان  ذلك  يكن  مل  العامل، عني  عا  دم 

لكان  الَّ إو يف  ٰىص ق أ  العدم،عني  الوجود    يوجبهنَّ أ الباب    ما   ،ه 

الضدِّ إفريجع   طريان  وجودي�   نْ إو  .ٰىل  يكن  عدماً مل  كان    ، ضاً حم  ا 

 مل  :يقال  نْ أ العقل بني    يفال فرق    هنَّ أل  ،رٰىل املؤثِّ إفيستحيل استناده  

الالَّ إو  ي،فعل النف  :يقال  نْ أ بني  و  ،يفعل  ،العدمات  ز يفتامي لوقع 

 . ةتيَّ فتكون ثبو

عن يأيت  لنيوَّ األ  واجلواب  قادراً   ما  الفاعل  كون  ما أ   ،من  و 

 .امكان عدمي� م من كون اإلتقدَّ 

الثالث والبعديَّ القبليَّ   نَّ أ   : وعن  االع ة  الصفات  من  ال  ة تباريَّ ة   ،

ك  معروضها  وجود  واإل اجيب  يلحقان  هنَّ وأل   . اعالمتن مكان  ام 

يُ   نَّ وأل  . سلسلالت  فيلزم  ، الزمان   . ىلٰ تعا  يف هبام، والبار وَص العدم 

 ويتسلسل.  خرٰى أُ ة ة وبعديَّ ٰىل قبليَّ إ ني الفتقرا ام لو كانا وجوديَّ هنَّ وأل

  ة لقبليَّ ا  نَّ أل بوَّ عن األ  قنيجاب بعض املحقِّ أ ] و]٦٢[[ص  /

 داه بسببه، فال يتسلسل.ملا علذاته و ناة يلحقان الزموالبعديَّ 

الثاين صحَّ نَّ أب  :وعن  نلتزم  اتِّ ا  هبامصاة  العدم    لكن   ،ف 

 اخلارج. عٰىل وجود معروضيهام يف الذهن يدلُّ  ا يفدمهووج

ة حصلتا هلام،  ة وبعديَّ قبليَّ ام  ذا اعترب هل إالعقل    نَّ أ  :وعن الثالث

 بانقطاع االعتبار. التسلسل لكن نقطع 

عُ إه  نَّ أل  ،ل ضعيفوَّ واأل املوجودات حصو  يف   َل قِ ذا  ل  بعض 

والتأخُّ ال زمسبق  غري  من  يُ   مَ فلِ   ،انر  والوجودا  يفل  عقَ ال    ؟ لعدم 

يصحُّ  وهنَّ إ   :يقال  نْ أ   وكيف  لذاته  الزمان  يلحقان  الزمان  أ ام  جزاء 

هب  ؟ةمتساوي فرضيَّ أُ   يل  هلا  مور  وجود  ال  بالَّ إة   ،الفرض 

فيلزم    ،وجودها فعالً قتيض  ون بعض يد   مصاف بعضها بالتقدُّ اتِّ و

 اآلنات.  تتايل

ا مَّ إ  ،جارخلا  لثبوت املعروض يف  املقتيض  نَّ أل  ، ضعيف  اينوالث

ا كون الذهن مَّ إمكان، والذهن وهو حمال باالمتناع واإل  ثبوهتا يف

 ات.الذهن يلحقهام بالعدميَّ  نَّ هو باطل، ألري ويلحقهام بالغ

عقليَّ   :الثوالث كوهنام  يدتسليم  ال  وجود    نالَّ ني  عٰىل 

يف القبليَّ امل  ذإ  ،اخلارج  معروضيهام  هنا  والعروض  ات بعديَّ ات 

 ة.الذهنيَّ 

 ا. بالواحد منَّ  ةا شبهة باطلهنَّ أ  :الرابععن و

نُ نَّ أ واعلم    ،معدَ ذا مات يُ إا  واحد منَّال   نَّ أة  اميَّ عن الكرَّ   َل قِ ه قد 

 هم بذلك.لشيخ عليفلهذا نقض ا

م بطريان  عدَ ه يُ أنَّ   :وهو  ،رجه آخإسحاق بو  وبأجاب الشيخ  أ و

، وليس ثاينلث ال بحدووَّ تفاء األان  نَّ لدور غري الزم، ألوا  ،الضدِّ 

ة  العلَّ  نَّ أكام  ،عنه كان ال ينفكُّ  نْ إل و وَّ ٰىل األإ حمتاجاً  حدوث الثاين

ينال وه  فكُّ   املعلول  و  يعن  إليه،  حمتاجة  الرغري  جحان  حصول 

ليس  من غري مرجِّ  احلادث    نْ أاز  جلو  ،زمالبح   نْ إو  ،قوٰى أ يكون 

الكنَّ قوَّ نعر  ا  وجه  ل  يالباق   نَّ إف  وأيضاً   .تهف  د  ولوجحافظ 

معطٍ   ،حلاصلا احلافظأ   يواملعط  ،للوجود  واحلادث  من   ،قوٰى 

 .ح احلادثفيرتجَّ 

ه  ووما ذكر  ؟م بالفاعلعدَ ال يُ   مَ ـلكن لِ   ،منا]] سلَّ ٦٣[[ص  /

ال (قولنا  نَّ أل  ،زمغري  ي:  ب  )لعفمل  كاناالستحكم  ما  عٰىل   ،مرار 

يشءعدَ يُ و صدور  (وقولنا  .الفاعلعن    م  ال:  حكم   ) عدمفعل 

بدالعد  بتجدُّ  فاعله  نْ أ عد  م  عن  وبصدوره  يكن  واقع    ،مل  فالتاميز 

يف  ،بالرضورة استبعاد  بني    وال  بانتساهبام  العدالتاميز  ٰىل  إميني 
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بانتساأ وجوديني   اآل  حدمهاأ ب  و  روه  كذفام    وأيضاً   .خردون 

يتجدَّ   نْ أ  يقتيض عدم  ال  نقولنَّ أل  ،صالً أ د  املا  كان    نْ إد  تجدِّ : 

ه ال فرق بني  نَّ أل  ،ا فهو حمالان عدمي� ك  نْ إو   ،اا مل يكن عدمي� وجودي� 

يتجدَّ   :قولنا يشءمل  قولنا  ،د  الجتدَّ   :وبني  ذلك  امَّ ـول  ،عدمد  كان   

 وه.ما قلتم فكذا ،بالرضورة باطالً 

املحقِّ  بعض  ليسنَّ إ  قني:قال  شكٍّ   ،شكٍّ   بحلِّ   ه  زياد    ، بل هو 

لقأوت مكيد  اول  يقول:  ممكإلن  غري  الالَّ إن  عدام  بطريان  ، ضدِّ  

الرشطو مذهب    ،انتفاء  املتكلِّ أ وهو  نظر.  منيكثر   نَّ أل  ،وفيه 

بطالنه    مَ لِ نسحاب كالم اخلصم فيام عُ و باام هنَّ إاجلواب باملعارضة  

باطالً   ،لرضورةبا فيه    ،فيكون  شكٍّ يزوليس  ه  ،اد  بطال إو  بل 

 كالم اخلصم.

 ،موالدور غري الز  ،طم بانتفاء الرشعدَ يُ   نْ أ وز  لكن جي  ،مناسلَّ 

جلواز    ،ةن احلجَّ مخالية     عرضاً الَّ إالرشط ال يكون    نَّ أدعوٰى    نَّ أل

 ا.عدمي�  مراً أ بل  ،رضاً ال ع و يكون ال جوهراً  نْ أ 

اجلوهأ  نقول:  مرشوط  و  يبقٰى ر  ال  مل  إف   ،بعرض    اهللا عله  فيذا 

اجلوهرتعاىلٰ  انتفٰى  وال  ،  اجلوهر  وعرض  ويكون  مل    نْ إمتالزمني 

أل ايكن  إٰىل  حاجة  يوجد  إف  ،ملضافني كا  رخآلحدمها  مل  حد أ ذا 

 خر. املتالزمني انتفٰى اآل

 ،عراضة يقولون ببقاء األاميَّ هؤالء الكرَّ   : قنيقال بعض املحقِّ 

عليه يرد  ذكرفال  ما  ا  .متوهم  غري  من  حمال حلوالتالزم  ،  اجة 

صحيحوال غري  باملضافني  منهام    واحدٍ   كلِّ افة  ضإ  نَّ أل  ،تمثيل 

 خر.ٰىل ذات اآلإ حمتاجة

الدور بجاأ   ثمّ  إنَّ نَّ أب عن  إليه حمتاجاً ه  املحتاج   ام يلزم لو كان 

فإ حيتاج  فيام  املحتاج  إٰىل  كذلك  ،ليهيه  ليس  احتياج   نَّ إف  ،وهاهنا 

  العرض املعنيَّ ، وعرض معنيَّ   ىلٰ إال بعينه ال    عرض ما  ىلٰ إوهر  اجل

 ال يلزم الدور.ف  ،هٰىل جسم بعينإحيتاج 

الكرَّ أ]  ]٦٤[[ص  / قول  األ  ة يَّ امقول:  ليس  ببقاء  عراض 

الصحَّ  عن  اجلواب  قوهلم  ،ةبمخرج  بطالن  األ  ،جلواز    نْ أ وٰىل  بل 

تتوقَّ   نَّ إ  يقال: املسألة  البهذه   ،عراضاأل  قاء عىلٰ ف عٰىل استحالة 

 .فال الَّ إو ،جلوابا  ثبت صحَّ  نْ إف

اإل  واجلواب ضعيفعن  اإل  نَّ أل  ،ضافتني  ٰىل  إضافة  حاجة 

 .تها إليها مع التالزمحاج تيضقتخرٰى ال وض األُ معر

 .دوجوابه عٰىل دفع الدور جيِّ 

*   *   * 

الثال  ]]٦٩[[ص   إىلٰ ثة:  املسألة  الوجود  قسمة  القديم    يف 

 واملحَدث:

و يكون  أ   ،ديمو القل له وهوَّ أ يكون ال    نْ أ ا  مَّ إجود  ال: والوق 

 وهو احلادث.

اعلأ  مسبوقاً يكو   نْ أا  مَّ إالوجود    نَّ أم  قول:    ال و  أ بالعدم    ن 

 كان السبق  امَّ ـل ثمّ  .ثل هو املحدَ وَّ واأل ،هو القديم والثاين ،كوني

معانٍ  مخسة  والرشف، يَّ العلّ سبق    :عٰىل  والرتبة،  والذات،  ة، 

ووا املتكلِّ لزمان،  زاده  سادس  تومعٰىل  وهو:  عٰىل  أ   مقدُّ ن  مس 

والثالث  وَّ واأل  اليوم. يُ والرل  ال  هاهنا عقَ ابع  الباق عنيَّ فت  ،ل   ي 

  نَّ وذلك أل  ،ث الذايتبالذات فهو املحدَ   ذَ ِخ أُ   نْ إلسبق  فا  ،ادةرلإل

يستحقُّ  ال  الو  املمكن  ذاته  غري   ،جودمن  من  بالذات    ه،بل  وما 

ممَّ أ  بالسبق  الكون  الَّ لفا  ،غريا  عٰىل  سبق  ويابكون   قابلهلذات، 

الذايت٧٠[[ص  / القديم  املحدَ   ذَ ِخ أُ   نْ إو  .]]  ث  بالزمان كان هو 

  ال يصحُّ  ، والزمان دمه وجوده بالزمانق عبيس وهو الذي ،الزماين

حمدَ   نْ أ  االعتبار  ثاً يكون  األعنٰى بامل  ذَ ِخ أُ   نْ إو  .هبذا  وهو   خري، 

 ينه باملعالبلني، فالقديم يقاوَّ األ  مني دون املصطلح عليه بني املتكلِّ 

 .ذكورةامل

 : رٰىل املؤثِّ إم ال يستند لقديا نَّ أ يف :املسألة الرابعة

ويستند إليه   ،كان خمتاراً   نْ إ ٰىل الفاعل  إ  تندس يالقديم الوقال:  

 .كان موجباً  نْ إ

جيرأ  الذي  ممَّ   نَّ أ ب  تُ الكُ   يف  يقول:  املسألة  فيها هذه  وقع  ا 

ب املسلاخلالف  والفالسفةني  كذل  ،مني  ني ملسلما  نَّ أل  ،كوليس 

القديم  ا  زواجوَّ  قديمإستناد  القصد  بموج  ٰىل  بواسطة  يفعل   ،ال 

 ،ام يفعل بواسطة القصدنَّ إاملختار  نَّ أل ،ملختار اىلٰ إ حالوا استنادهأ و

موا والفالسفة سلَّ   ،معدوم  يشء  ىلٰ إبل    ،وجودٰىل املإجه  وهو ال يتَّ 

 .احلقيقة هم يفازعة بينفال من ،هذين

 ضاً وأي ،يكون حادثاً  نْ أبطلوا املوجب لزم أ امَّ ـ مون للِّ كاملت نعم

فاملنازعة   ،زوهائل جوَّ وألاو  ،ٰى مفعوالً سمَّ يُ   منعوا من كون القديم

 ة.لفظيَّ 

املحقِّ  بعض  ترايضوقال  غري  من  صلح  هذا   ،اخلصمني  قني: 

  د املرتٰىض السيِّ   نَّ إف  ،لواملعلو  ةمني مل يمنعوا القول بالعلَّ املتكلِّ   نَّ أل

زعموا  أ و  )عاىلٰ تهللا  ارمحه  ( والعامليَّ   نَّ أصحابه  واحليّ القادريَّ ة  ة يَّ ة 

انكا  حوالأ ة  املوجوديَّ و يفت  عليها  تعليلها  األ  لذوات  مع  زل 

 باحلالة اخلامسة.
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الكال وقادريَّ ت  اهللا ة  عامليَّ   نَّ أة:  يَّ بوزعمت  قديمتان  عاٰىل  ته 

 .شاعرةألكثر اأ القدرة، وهو مذهب العلم و ىلٰ إان تمستند

 .ة بالذاتللَّ ة حالة معالعامليَّ   نَّ أ بو احلسني: أ زعم و

 .تعاىلٰ اهللا ن عتيار الخا وا م مل ينفهنَّ إفة فا الفالسمَّ أ و

ة  لعلَّ مني نفوا ااملتكلِّ   نَّ إا مل نقل:  نَّ أل   ،اقول: هذا ضعيف جد� أ و

ه غري نَّ أ و  ،العامل  نفوه يف  بل  ،]] صورة٧١/[[ص    كلِّ   واملعلول يف

ثبته  أ الذي  تيارواالخ ه.فال يرد تعليل ما ذكره بعلل ،ةٰىل علَّ إ دنمست

ليسئوااأل املأ هو الذي    ل  واقع عليهام    ،ونملِّ تكثبته  بل االختيار 

 .يباالشرتاك اللفظ

*   *   * 

مة احليلِّ  /معارج الفهم  ):هـ٧٢٦(ت   العالَّ

 : دوث: يف احلالباب الثاينقال:  ]]٦٩[[ص /

فهي    ،ركة والسكون احلادثنين احل  ختلو عال   األجسام   لنا: أنَّ 

إمَّ فألنَّ   ،لاألوَّ   امَّ أ   .حادثة واح  اه  مكان  يف  أ حاصل  من ثر  كد 

 ك.أو ال، وهو املتحرِّ  .وهو الساكن ،زمان

م ال ختلو عن  جسااأل  ة احلدوث، وتقريرها أنَّ أقول: هذه حجَّ 

فهو    ثمن املحدَ   ما مل خيُل   ان، وكلُّ ومها حادث  ،احلركة والسكون

 ث. حمدَ 

 :وٍ ة تشتمل عٰىل أربع دعاهذه احلجَّ و 

 م. سللجمغايرين  وسكوناً  هاهنا حركةً  وٰىل: أنَّ األُ 

 األجسام ال ختلو منهام.  الثانية: أنَّ 

 ام حادثان. الثالثة: أهنَّ 

 ث.ث فهو حمدَ من املحدَ  خيُل  ا ملمكلَّ  الرابعة: أنَّ 

األجسام    -  وىلٰ األُ   مةاملقدَّ و قولنا:  عن  الوهي  كة  احلر  ختلو 

احلادثني   ع  -والسكون  اشتملت  ا ٰىل  قد  أمَّ منها.  دعاوٰى    ثالث 

احلربيان   بيانهالسوكة  مغايرة  فسيأيت  للجسم،  أنَّ وأمَّ   .كون    ا 

كان    مكان، فإنْ   ه منل  جسم ال بدَّ   كلَّ   فألنَّ   ،اجلسم ال خيلو منهام

من    البثاً  أكثر  الساكنز  ]]٧٠ص  [[/فيه  فهو  واحد    الَّ وإ  ، مان 

 ك.ملتحرِّ فهو ا

مبن احلرص  هذا  يقال:  وعىلٰ   يٌّ ال  و  املكان،    اجلسم   نَّ إجود 

  أنْ (ا  لكان إمَّ   املكان لو كان موجوداً   نَّ فإ  ،نوعحاصل فيه، وهو مم

عرضاً   ،جوهراً   )يكون باطلواألوَّ   .أو  إنْ نَّ أل  ،ل  مفارقاً   ه   كان 

 وأيضاً   .لخلزم التدا  كان مقارناً   فيه، وإنْ استحال حلول املقارن  

التسلسل  يلزم أو  ك  رضورةَ   ،الدور  مكان.  مقارن  لِّ افتقار   إٰىل 

باطلوالثا معقولاجل  لولح  ألنَّ   ،ين  غري  العرض  يف    وألنَّ   .سم 

حالٌّ  اجلسم  العرض  فيه  ،يف  اجلسم  حلول  لزم    وإالَّ   ،فاستحال 

املكااملتمكِّ   وألنَّ   .الدور عن  ينتقل  يُ   ،نن  اجلسم عقَ وال  انتقال  ل 

ا نُ   ، مناسلَّ   رض.علعن  ال  احلرصسلِّ لكن    ]] ٧١[[ص  /  فإنَّ   ، م 

أوَّ  خلقه  اجلسم  ما  بمتح  اهللال  ليس  ساكن وال  كرِّ تعاٰىل  ا ألنَّ ،   

 ه موجود.ا املكان فإنَّ نقول: أمَّ 

 . )ضاً أو عر يكون جوهراً  ا أنْ إمَّ (قوله: 

عرض هو  مع  ،قلنا:  أمر  فيه  اجلسم  فإنَّ وحلول  مالقاة   قول، 

ر معقول، وهو معنٰى احللول يف وي أمسطح احلالااجلسم للجسم ب

ه البعد كان  نَّ : إاقلن ن هو السطح، وإنْ املكا قلنا: إنَّ  ذا إنْ ه ن.املكا

فإنَّ فإنَّ   ،ا احلرصوأمَّ   .اتقديري�   أمراً  خي  ه ظاهر،  الباقي ال  لو  اجلسم 

هذينع أحد  أنَّ   .ن  ل  عٰىل  نافع  النقض  إنَّ ألنَّ   ،لمستدلِّ هذا  ام  ه 

ل أنَّ بنيِّ يُ يسعٰى  حمدَ األ    با  ،ثةجسام  ذكره  ما  ينتقض   جلسمفال 

 .احلادث

 ون: لسكاة وحدوث احلرك ل عىلٰ الدليل األوَّ 

وأمَّ  حدوثهامقال:  بيان  احلركةأمَّ   :ا  حادث  كلَّ   فألنَّ   ،ا    ، فرد 

أل كذلك،  إمَّ هنَّ فاملجموع  أنْ ا  أزالً   ا  منها  يشء    فيكون   ،يوجد 

 .حادثاً  كلُّ ال ]يكونف[ ،أو ال يكون .اأزلي�  احلادث

الث الدعوٰى  بيان  هذا  احلركة  الثةأقول:  حدوث  بيان  وهي   ،

 عٰىل حدوثها وجوه:  يدلُّ ف ،ةركا احلأمَّ  .والسكون

أنَّ األوَّ  حادث  كلَّ   ل:  احلركات  أفراد  من  فاملجموع   ،فرد 

 ،ة بالغريبوقيَّ دعي املساحلركة تست ألنَّ  ،فظاهرة ،وىلٰ ا األُ أمَّ  .كذلك

متَّ   فهو  اً وأيض  .ةأزليَّ   نكوتفال   وأمَّ حكم  الثفق عليه.  ه  فألنَّ   ،انيةا 

  أو   ،من هذه احلركات  يشء  ]]٧٢[[ص  /د يف األزل  يوج  ا أنْ إمَّ 

أنْ كان األوَّ   فإنْ   .ال أزلي�   ل لزم  الفرد  ذلك  وهو حادث،   ،ايكون 

 لوب.وهو املط، كان الثاين لزم حدوث الكلِّ  وإنْ  .خلفهذا 

 كة: دوث احلرح  الدليل الثاين عىلٰ 

وألهنَّ ق  أ ال:  وهي  بالعدمات  مسبوقة  فإنْ زليَّ ا  يشء    ة،  قارهنا 

  فهي حادثة. وإالَّ  ،بوقساملا تساوٰى السابق ومنه

ثانٍ  وجه  هذا  أنْ   دالٌّ   أقول:  وتقريره  احلركة،  حدوث    عٰىل 

كلُّ  مرَّ و  نقول:  ملا  حادث  احلركات  من  مساحد  فيكون   بوقاً ، 

أوَّ ب( ال  فمجموععدم  له،  مسبوق    كلُّ احلركات    )ل  منها  واحد 

بداية له،   لو  خيفال    ،لوع العدمات حاصل يف األزفمجم بعدم ال 

أ إمَّ  الوجوداتوجَ ي  نْ ا  من  يشء  العدمات  تلك  مع  ال  ،د   .أو 
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باطلواألوَّ  السابألنَّ   ،ل  استواء  يلزم  واه  الوجودق  يف   ،ملسبوق 

فإنَّ  حمال،  عالعد  وهو  سابق  األزم  الفرد  ذلك  وجود   ،يلِّ ٰىل 

هذا خلفمها موكال د يف األزل يوَج مل    وإنْ   .وجودان يف األزل، 

العدمات   امل(مع  من  حزل  )وجوداتيشء  جمموع م  دوث 

 هو املطلوب. و ]]٧٣[[ص /الوجودات، 

 حدوث احلركة: الدليل الثالث عىلٰ 

وأل أُ هنَّ قال:  زماننا  ومن  مجلة  الطوفان  زمان  من   ،ٰى خرا 

يتفاوتا  فإنْ   ،قبِّ طفنُ الوست  مل  واوٰى  وإالَّ جود  تناهت  العدم،   

 تا. فتناه ،إحدامها

ا نأخذ  نَّ أ ريره:  وتق  ،ثة احلركة حاد    أنَّ عىلٰ   أقول: هذا وجه ثالث 

ومن   ، موهومة  )احلركات من زمان الطوفان إٰىل األزل مجلةً (جمموع 

  بأنْ   ، خرىٰ  باألُ اجلملتني  إحدٰى  ق طبِّ نُ فخرٰى،  أُ    األزل مجلةً ا إىلٰ زمانن

خرٰى،  ن األُ ل ملألوَّ   ن إحدٰى اجلملتني مقابالً ل م زء األوَّ جلانجعل  

للثاين   فإنْ والثاين  اجلملة  متدا  استمرَّ   وهكذا،  وجود  كان  ادمها 

الطوفان وعدم املركَّ  زمان  إٰىل  زماننا  من  احلاصلة  احلركات  من   ه بة 

بالرضورة ب باطل  وهو  واحدة،  الا  وإنْ   .مثابة  لزم  نقطعت  ناقصة 

يها  ت عل ام زادا إنَّ ألهنَّ  ، اجلملة الزائدة ناهي من ذلك ت  متناهيها، ويلز

زم (و   ]] ٧٤ ص [[/،  متناهٍ   رٍ بمقدا من  الطوفان،  إىلٰ   ا انن هو  زمان   

بمقدارٍ   وكلُّ  املتناهي  عٰىل  زاد  متناٍه   )متناهٍ   ما  فاجلملتان    ، فهو 

 وهو املطلوب.  ، يتانتناهم

 إبطال قَِدم السكون: 

ا واجب ه إمَّ ، فإنَّ مَ دِ ا عُ مل اان أزلي� ك ه لوفألنَّ  ،ا السكونمَّ قال: وأ 

غري واجبة   وضع لة ا مقول وألنَّ  .اقاً فوالتايل باطل اتِّ  ،ليهند إأو مست

 ا الثاين فظاهر. وأمَّ  .باتللبسائط واملركَّ 

م السكون،  دَ ركة رشع يف إبطال ِق احل  مدَ  إبطال قِ  بنيَّ امَّ ـأقول: ل

أزلي� نقو  أنْ   وتقريره السكون  كان  لو  عُ   ال:  ومَ دِ ملا  باطل،    ، التايل 

أزلة: أنَّ طيَّ الرشم مثله. بيان  فاملقدَّ  ذاته ل  اً اجبا ولكان إمَّ   اي� ه لو كان 

 كان ممكناً  لذاته استحال عدمه، وإنْ  كان واجباً  فإنْ  ،لذاته أو ممكناً 

فال علَّ   بدَّ   لذاته،  من  الوإمَّ فعلَّته    ،ة له  واجبة  مما  أو  كنة جود 

فإنْ  الوج اوكانت    الوجود،  اسجبة  عدمهاود  من    ،تحال  ويلزم 

ا هتلذاكانت ممكنة    وإنْ   ة استحالة عدم املعلول.لعلَّ استحالة عدم ا

، -عٰىل ما يأيت  -مل يكن هلا بدٌّ من علَّة، والدور والتسلسل باطالن 

إ االنتهاء  عدمه ٰىل  فيلزم  استحالة  من  ويلزم  الوجود.  واجب 

 ملا صحَّ عدمه. اي� كان أزل ول ه، فقد ظهر أنَّه معلول حالة عدماست

يقال:    ]]٧٥[[ص  / أنْ   مَ ـلِ ال  جيوز  املؤ  ال  يف  ثِّ يكون  ر 

 وأثر القادر جيوز عدمه مع بقائه. ،خمتاراً  دراً قا زيلالسكون األ 

األزيلُّ ألنَّ  الفعل  نقول:  أنْ   ا  قادريص  يستحيل  عن    ألنَّ   ،در 

يُ  بواسطؤثِّ القادر هو الذي  الداعير  لداعي  ا  ويستحيل دعوٰى   ،ة 

إٰىل معدوم، فكلُّ  يشإىلٰ  يكون   ار جيب أنْ لمختأثر ل  ء موجود بل 

اخلصم يقول به.   فألنَّ   ،الً ا أوَّ أمَّ   .هرفظا  ايلا بطالن التوأمَّ   .حادثاً 

ثانياً وأمَّ  واجب  فألنَّ   ،ا  غري  الوضع  للمقولة  وال  ة  بسائط 

 بات.للمركَّ 

 يف الوضع:

اهليالو  أنَّ واعلم   هو  للأ ضع  احلاصلة  نسجة  بسبب  سبة  م 

انتسابأ  وبسبب  بعض،  إٰىل  بعضها  األُ أجز  جزائه  إٰىل  مور  ائه 

عنهاخلارج وا  ة  غريه  و.  دولقعكالقيام  القٰى  إذا  البسيط  اجلسم 

غري ذلك    ه أويكون عٰىل يمينه أو يسار  له من هذه املقولة بأنْ   بدَّ  ال

األوضاع مالقياً   ،من  من  له    ويكون  طرف   وكلُّ   .أطرافهبطرف 

  أنْ   بسيطعٰىل ذلك ال  للطرف اآلخر، فيصحُّ   وٍ ه مسايط فإنَّ سبمن ال

با عليه ذلك    ام يصحُّ وإنَّ   ،يهلطرف الذي ال يالق يالقي ذلك الغري 

حترَّ  فكلُّ إذا  فإنَّ   ك،  يصحُّ جسم  احلركة  ]]٧٦[[ص  /  ه    ، عليه 

الزوالالس  فيكون ممكن  كذل  .كون  البسائط  كانت  ك وإذا 

لبسائط التي جيوز عليها من ا  بةمركَّ   األهنَّ   ،كذلك  بات أيضاً فاملركَّ 

ثف،  االنتقال أنَّ قد  تنفكُّ   بت  ال  والس  األجسام  احلركة    كون عن 

الثاينوأمَّ   ادثني.احل أنَّ   ،ا  ينفكُّ   كلَّ   وهو  ال  املحدَ   ما  فهو  عن  ث 

 . ث فرضوريٌّ حمدَ 

كون  ي  ه أنْ عن غري  : ال يلزم من كون اليشء ال ينفكُّ يقالال  

فإنَّ  الغري،  ذلك  ال  ا  هو  العرض  ينفكُّ جلسم  ذلك    ،عن  ومع 

 .بعرض )فليس هو(

ما ال يسبق    أنَّ بية  البدهية قاض  فإنَّ   ،ا نقول: الفرق حاصلنَّ أل

يكون ما   وال يلزم من ذلك أنْ   ،ثاً يكون حمدَ   جيب أنْ   هث فإنَّ املحدَ 

 .يكون عرضاً  عن العرض جيب أنْ  نفكُّ ال ي

 احلركة والسكون:  حدوث ىلٰ إشكال ع

 ملغايرة واملالزمة.منع اقلت: أ  نْ إقال: ف

  يعرتض به املخالف   االستدالل أشار إٰىل ما  غ من فرامَّ ـأقول: ل

بدوب فقال:أ  أزلي�   املناقضة،  كان  لو  اجلسم  أنْ إمَّ   لكان  اقولكم:    ا 

  هناك حركةً   يبتني عٰىل أنَّ   ]] ٧٧[[ص  /  ،أو ساكناً   كاً يكون متحرِّ 

نمنع  نيايرمغ  كوناً وس ونحن  أنْ   مَ فلِ   ملغايرة،ا  للجسم،  جيوز    ال 
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احل عني  هو  اجلسم  أنَّ سلَّ   ؟والسكون  ركةيكون  احلركة    منا 

مغ لاايروالسكون  اجلسم   ،لجسمن  بني  املالزمة  نمنع  لكن 

والسكون أنْ فإنَّ   ،واحلركة  جيوز  متح  ه  غري  جسم  وال    كرِّ يكون 

 ساكن. 

ل إل إيراد عىلٰ   ث احلركة وجوابه:ثبات حدوالوجه األوَّ

  حدوث جلواز    ،ممنوع  ،كان حادثاً   د أزالً  يوَج مل  ه: إنْ لوقال: ق 

 . أو الكّيلِّ  لِّ فرد وعدم حدوث الك كلِّ 

هلأقو األوَّ :  الوجه  عٰىل  إيراد  الدالَّ ذا  الوجوه  من  عٰىل  ل  ة 

د يف األزل يشء  مل يوجَ   : إنْ الً ل أوَّ قا  املستدلَّ   حدوث احلركة، فإنَّ 

كا  من كان  وإالَّ   ،حادثة  انتحلركات  أفرادهع ب  قديض  هذا امً ا   ،

 . خلف

أنَّ  ي  واالعرتاض  وال يلزم    ،دٍ فر  فردٍ   عٰىل حدوث كلِّ   دلُّ هذا 

ذ سلَّ   كلِّ   دوثحلك  من  كلِّ األفراد.  حدوث  لكن   ،األفراد  منا 

 .من حيث هو كّيلٌّ  نمنع حدوث الكّيلِّ 

 : ث احلركةحدو الوجه الثاين عىلٰ  إيراد عىلٰ  ]]٧٨ [[ص/

بال مسبوقة  قوله:  هذقلن  ،ماتدعقال:  بناءً ا:  وجود   ا  عٰىل 

 . هو أمر تقديريٌّ ام األزل وليس، وإنَّ 

جمموع العدمات    لثاين، وهو أنَّ ه اجالوهذا اإليراد عٰىل  أقول:  

األزل يف  تساوٰى   دَ جِ وُ   فإنْ   ،حاصل  احلركات  من  يشء   معها 

 . ابق واملسبوقالس

  أنْ   حُّ صيق  األزل يشء حمقَّ   أنَّ   عىلٰ   يٌّ  هذا مبنأنَّ   :واالعرتاض

كذلك  ظرفاً يكون   وليس  والوجودات،  أمر  نَّ وإ  ،للعدمات  هو  ام 

املسبوقيَّ   ،ال هناية هلاات  ق أو  معناه تقدير  يريٌّ تقد  فريضٌّ  ة  أو عدم 

 بالغري.

 ن التطبيق):برهاحدوث احلركة ( الوجه الثالث عىلٰ  إيراد عىلٰ 

إنْ  قوله:  تنا  قال:  قلناتفاوتت  تعاىلٰ   :هت،  بمعلوماته   ،ممنوع 

 تضعيف األلف واأللفني. و ،تهومقدورا

إي هذا  وهو  راد  أقول:  الثالث،  الوجه  التطبيقعٰىل   ،برهان 

يكون   ما كان أنقص من غريه جيب أنْ  كلَّ  م أنَّ سلِّ ا ال نُ أنَّ ه: رقريوت

اته معلوم  تعاٰىل أكثر من مقدوراته، ألنَّ   اهللا  معلومات  ، فإنَّ متناهيًا 

واملمكن  تندر الواجب  حتتها  فليس وأمَّ ملمتنع،  اوج  املقدورات  ا 

املمكنإالَّ  واملقدورات    ذلك  ومع  ،  متناهية. فاملعلومات    غري 

ضعَّ إنَّ ف  اً وأيض إذا  مراراً ا  األلف  مراراً   فنا  واأللفني  هلا  هناية  ال   ال 

خرٰى إحدامها أزيد من األُ   ، لتانت مجحدث  ]]٧٩[[ص  /هناية هلا  

دثة إحدامها احلا  اجلملتان  نكوت  ال جيوز أنْ   مَ ، فلِ تناهيهاممع عدم  

ا إٰىل  الطوفان  زمان  إىلٰ واألُ   ألزلمن  زماننا  من  األزل خرٰى   

 ؟ كانتا غري متناهيتني نْ إ ومتفاوتتني

 حدوث السكون:  إيراد وإشكال عىلٰ 

نُ   ،مناقال: سلَّ  ثب سلِّ لكن ال  ام  نُ وت  امتناع سلِّ لسكون، وال  م 

القديم تو   ،عدم  عدميٍّ قُّ جلواز  رشط  عٰىل  زوفيج  ،يلٍّ زأ   فه  اله  وز 

 لزوال رشطه. 

ل مامَّ ـأقول:  فرغ  اال  احلركةن  حدوث  عٰىل  يف   عرتاض  رشع 

السكون وقال: ال نُ حد  عىلٰ االعرتاض   أمر    م أنَّ سلِّ وث  السكون 

 اال: لو كان السكون أزلي� ق   املستدلَّ   ، وتقرير هذا السؤال: أنَّ ثبويتٌّ 

املا جاز عدمه أورد  ومنع،  هاهنا  املنع    ة عدم ن استحالم  ملعرتض 

مطلقاً  ق عىلٰ   األزيلَّ   ألنَّ   ،القديم  عدميٌّ     فاألزيلُّ ،  وثبويتٌّ   سمني: 

حدوث العامل، فعٰىل هذا التقدير    ملا صحَّ وإالَّ   ،زوالهوز  جي  العدميُّ 

بأنَّ توجَّ  املعرتض  اعرتاض  عدمي�   أنْ   جيوزه  ه  السكون   ايكون 

أزلي�  يل  ،اويكون  امتناع عدمه.وال  ذلك  من  بعد تسمّ ث  زم    أنَّ   ليم 

ثبويتٌّ  أمر  وقال:  رتاضه االعوجَّ   السكون  منا سلَّ   من طريق آخر 

ث  أنَّ  أنَّ سلِّ ولكن ال نُ   ،بويتٌّ السكون  يمتنع    مطلقاً   القديم الثبويتَّ   م 

وذلك ألنَّ  الثبويتَّ   عدمه،  قسمنيع  القديم  ومرشوط،    :ٰىل  مطلق 

يمتنع   مرشووا  ،عدمهفاملطلق  قسمني:  عٰىل    برشطٍ   طملرشوط 

أيضاً   ،ويتٍّ ثب عدمه  فهذا  برش  . يمتنع  وهذا  عدميٍّ   طٍ ومرشوط   ،

عدمه   العدميِّ جيوز  رشطه  أنْ   مَ فلِ   .زيلِّ أل ا  لعدم  جيوز  يكون    ال 

وإنْ  ثبوتي�   السكون   عدميٍّ   برشطٍ   ]]٨٠[[ص  /  مرشوطاً   اكان 

 ون.فيجوز زوال السك ،فيجوز زوال الرشط ؟أزيلٍّ 

ل عىلٰ اإلش  امل: علحدوث ا كال األوَّ

ويُ قال التامَّ العلَّ   بأنَّ   ض عارَ :  إنْ ة  قديم  كانت   ة  فهو   ،قديمة 

 كانت حادثة تسلسل. نْ وإ ،اتهح املمكن بذترجَّ  وإالَّ 

ل املقدَّ امَّ ـأقول:  يف  املناقضة  من  فرغ  املعارضة    يف  رشع  مات 

 ه: بَ ، وقد عارض هاهنا بخمس ُش طلوبللم

األُ  أقواها    -وٰىل  الشبهة  أنَّ -وهي  التامَّ لَّ الع  :  اة  ملستجمعة ة 

إمَّ  ختة الريَّ جلميع جهات املؤثِّ    أو حادثة، فإنْ   تكون قديمة  ا أنْ لو 

ِق ألوَّ اان  ك لزم  العاملدَ ل  وجود  ألنَّ   ،م  التامَّ العلَّ   عند  جاز  ة  لو  ة 

فل املعلول  عفرَ تُ عدم  وقٍت دمه  ض  آخر،   يف  يف  ووجوده 

  ر إىلٰ يفتق  أنْ   اوجود واآلخر بالعدم إمَّ قتني بالفاختصاص أحد الو

املفروض    ح ل مل يكن املرجِّ األوَّ كان    فإنْ   .أو ال  ،لح غري األوَّ مرجِّ 
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تام�   اتام�   الً أوَّ  فرضناه  خلفاوقد  هذا  لزم    وإنْ   .،  الثاين  كان 

مرجِّ  بغري  حمال   ،حالرتجيح  العلَّ كان  وإنْ   .وهو  التامَّ ت  حادثة  ة  ة 

 ،م احلادثدَ زم قِ ديمة فيلق  اة إمَّ رٰى، وتلك العلَّ خ ة أُ لَّ افتقرت إٰىل ع

 .لثة فيلزم التسلسأو حمدَ 

 ث العامل: حدو اإلشكال الثاين عىلٰ 

 .وجوده أزالً   لكان حماالً وإالَّ  ،فواجب كن أزالً ه ممنَّ قال: وأل

أنْ   ،يةلثانا  )الشبهة  هذه هي (أقول:    ]]٨١[[ص  /  وتقريرها 

 الوجود يف  نيف األزل، وإذا كان ممك  ن الوجودالعامل ممك  نقول: إنَّ 

أمَّ األ ه لو  فألنَّ   ،وىلٰ مة األُ قدَّ امل  ازل كان واجب الوجود يف األزل. 

ا واجب الوجود يف األزل يف األزل لكان إمَّ ود  جالومل يكن ممكن  

كان  م العامل، وإنْ دَ ِق  لزم لكان األوَّ  فإنْ  ،أو ممتنع الوجود يف األزل

استحال   العالثاين  يزالوجود  ال  فيام  انتقاللاالستح  ،امل  ء اليش  ة 

إٰىل اإلمكان. وأمَّ  لو كان العامل   هفألنَّ   ،مة الثانيةقدَّ امل  امن االمتناع 

األزلال  اً ثدَ حم يف  وجوده  املسبوق  املحدَ   ألنَّ   ،ستحال  هو  ث 

واألزيلُّ  يسبقه    بالغري،  ال  الذي  حمال.  و  ،غريههو  بينهام  اجلمع 

أنَّ  ك  هفظهر  حمدَ لو  وجوده يف األ  اً ثان  ولو اسلزالستحال  تحال ، 

ه ممكن ا أنَّ نَّألزل، وقد بيَّ يف اوجوده يف األزل مل يكن ممكن الوجود  

 . هذا خلفل، زاأل الوجود يف 

 حدوث العامل:  اإلشكال الثالث عىلٰ 

 له من حامل. ه ال بدَّ قال: وألنَّ 

ه هأقول:  أنَّ ذه  وتقريرها:  الثالثة،  الشبهة  فإحمدَ   كلَّ   ي  ه  نَّ ث 

  ا، فإمكان الوجود نَّالوجود ملا بيَّ ممكن ل حدوثه بق يكون  وأنْ  بدَّ  ال

أنْ   ق عٰىل وجود احلادث، والساب أم  جيوز  ملا وإالَّ   اي� عدم  راً يكون   

إمكان وبني  اإلمكان  عدم  بني  فرق  معدوم،   ]]٨٢[[ص  /  بقي 

قدرة الق  وال جيوز أنْ   ثبوّيت.  عنٰى هذا خلف، فهو م ادر  يكون هو 

إنَّ ألنَّ   ،عليه الفعل ألنَّ   قادراً القادر    ن اام كا نقول:  ه ممكن، فلو  عٰىل 

مغاير  فهو  ،سهلليشء بنف تعليالً  كان هو نفس القدرة كاناإلمكان 

إمَّ   .للقدرة جوهروهو  عرض   ،ا  حمال واألوَّ   .أو  اإلمكان   ألنَّ   ،ل 

يُ إنَّ  ن  هر ليس مواجلو(ة،  مور النسبيَّ فهو من األُ   ،يئني ني شل بعقَ ام 

له من   فهو عرض ال بدَّ   ،هرس بجومكان ليإلا، ف)ةمور النسبيَّ األُ 

  ، آخر ويتسلسل   لٍّ حم إىلٰ  افتقار املحلِّ لزم    ثاً كان حمدَ   ه إنْ حملُّ ، و حملٍّ 

قديم املادَّ   ،فهو  قِ   ة.وهو  من  املادَّ دَ ويلزم  قِ م  الصورةدَ ة   ،م 

ا الستحا ألهنَّ لة  عنها،  انفكَّ نفكاكها  لو  عنها  ا  إمَّ ت  ذات  لكانت  ا 

ذات   غري  أو  باوالثا  .عضووضع  حلول وإالَّ   ،طلين  عند  لكان   

في  إ الصورة  معنيَّ حتمل    نْ ها  وضع  يف  خالياً صل  اجلسم  كان    ن ع    

 لزم ختصيصها  حصلت يف وضع معنيَّ   وإنْ   . وضع، هذا خلفال 

إلي النسبة  املتساوية  األحياز  مبأحد  خمصِّ ها  غري  هذا  ن  ص، 

 . خلف

 ة.يَّ عألحياز ألجل الصورة النوا بعض خيتصُّ ال يقال: 

نألنَّ  النوعيَّ ا  الصورة  نسبة  جز قول:  إٰىل  احليِّ لذ   اتئيَّ ة  ز  ك 

كانت ذات وضع كانت  وإنْ  .لاملحا ]]٨٣[[ص /فيلزم  ،واحدة

كانت جسامً أو جسامً   أو سطحًا   اأو خط�   نقطةً  مقارنة   ، ولو    كانت 

بانفرادها  .ورةللص هلا  وجود  ال  لكاالَّ وإ  ، والنقطة  وصل    إذا  ن 

خطَّ  طرفا  إنْ إليها  طريف نمت  مل  ني  مداخلة  لزم  املالقاة  عن  عهام 

هلا، هذا    باينانا مفامهني، فطرينة للخطَّ ني للنقطة، والنقطة مباخلطَّ ا

انقسامها، واخلطُّ   وإنْ   .خلف والسطح ال وجود هلام    منعتهام لزم 

 هلذا بعينه. دمهابانفرا

لزم    ،ةريستحيل انفكاكها عن الصوا  أهنَّ و،  ةم املادَّ دَ وإذا ثبت ِق 

 سم. م اجلدَ ، ويلزم من ذلك ِق لصورة أيضاً م ادَ ِق 

 وث العامل:حد اإلشكال الرابع عىلٰ 

بعديَّ ه  ألنَّ قال: و بدَّ ة زمانيَّ بعد عدمه  فال  بدَّ من زمانٍ   ة،  فال   ، 

 . مٍ من جس ، فال بدَّ من حركةٍ 

أنَّ أقول وتقريرها:  الرابعة،  الشبهة  هي  هذه  كان    العامل  :  لو 

وج  ثاً حمدَ  عددولكان  بعد  بعه  زمانيَّ ديَّ مه  ألنَّ ة  أنَّ ة،  ستعلم    ك 

 م مخسة:م التقدُّ أقسا

بالزمانالتقدُّ   أحدها: وم  أنَّ يَّ اّص خ،  وجود ته  يمكن  ال  الذي  ه 

املتأخِّ املتقدِّ  امل  ام يكون ذلك بأنْ ر، وإنَّ م مع  يف   م موجوداً تقدِّ يكون 

املتقدِّ نٍ يف زما  ر موجوداً واملتأخِّ   زمانٍ  متق، وزمان  زمان  م عٰىل  دِّ م 

التقدُّ املتأخِّ  فيكون  والتأخُّ ر،  الم  بتوسُّ ر  لليشء  التقحقني  م  دُّ ط 

  للزمان. حقنيالَّ ر الوالتأخُّ 

 ماً ر هذا فنقول: عدم العامل لو كان متقدِّ إذا تقرَّ   ]]٨٤[[ص  /

هب وجوده  اعٰىل  التقدُّ ذا  من  علنوع  حال  الزمان  وجود  لزم  دم م 

أنْ العامل جيوز  وال  ذل   ،  حم  كيكون  عدمه وإالَّ   ،ثاً دَ الزمان  لكان   

 َض رِ حال ما فُ   موجوداً الزمان    فيكون  ،بالزمانوده  عٰىل وج  سابقاً 

خلفدوماً مع هذا  استحال   .،  الزمان  حدوث  استحال  وإذا 

 فيستحيل  ،دار احلركةن مقالزما  ك ستعلم أنَّ ألنَّ ،  حدوث احلركة

بدوهنا عرضواحل  . وجوده  اجل  يستحيل   ركة  بدون    ، مسوجودها 

 . م اجلسمدَ لك قِ من ذ ويلزم



 احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءحرف   .......................................................................................................... ٤٦٤

 دوث العامل: ح اإلشكال اخلامس عىلٰ 

وألنَّ  متأخِّ قال:  القده  عن  بمدَّ مَّ إيم  ر  الكلُّ ا  فيكون  متناهية    ة 

ف عٰىل ما ال قَّ يتو  وأيضاً  .م الزم ملا مرَّ دَ أو غري متناهية فالقِ   ،حادثاً 

 د. فال يوجَ  ،يتناهٰى 

هذه  أق  وتقر ول:  اخلامسة،  الشبهة  أنَّ ر ي هي  إمَّ العا   ها:  أنْ مل  ال    ا 

تعاىلٰ   اً ر خِّ متأ   ]] ٨٥[[ص  / يكون   الباري  كان    فإنْ   . يكون   أو   ، عن 

القِ   ، ل ألوَّ ا  تعاىلٰ دَ لزم  الباري  أو حدوث  الثاين   وإنْ   . م  كان    فإنْ   ، كان 

متنا بمدَّ   راً متأخِّ  الباري هية  ة  حدوث  عٰىل  املتقدِّ   ألنَّ   ، لزم  ث  املحدَ م 

لوج بمدَّ  يكون  متناهية  ابتداء د و ة  حمدَ فيكو   ه  بمدَّ   وإنْ   . ثًا ن  غري  كان  ة 

قِ األوَّ   لزم منه حمذوران:   اهية متن  الزمان. دَ ل:  توقُّ ثاين ل ا و   م  ف وجود  : 

ما    قضاء تعاٰىل غري متناهية، وان اهللا  ر هبا عن  ة يتأخَّ العامل عٰىل انقضاء مدَّ 

  . ًال ا ل، فيكون وجود العامل حم حال حما ال هناية له حمال، واملوقوف عٰىل امل 

األُوىلٰ الشب  جواب وب هة  اجلسم  بني  املغايرة  ا:  حلركة  ني 

 والسكون:

واجل ثا  :وابقال:  تصوُّ   إذ  ،بتةاملغايرة  من  يلزم  اجلسم  ال  ر 

 .لكن ال يرضُّ  ،مناسلَّ  ]]٨٦[[ص / .رمهاتصوُّ 

ل فامَّ ـأقول:  م  الوجه  رغ  ن االعرتاضات رشع يف اجلواب عٰىل 

ل ملغايرة بني اجلسم منع اوهو  -ل عن السؤال األوَّ  ، فأجاباملفصَّ

كة  ر احلراجلسم تصوُّ ر  نَّه ال يلزم من تصوُّ بأ  -واحلركة والسكون  

السكونتصوُّ ال  و مغايراً   ،ر  اجلسم  بالرضورة.  فيكون  ن  ئول  هلام 

هذاسلَّ  املغايرة لكن  يرضُّ امل  منا عدم  بيَّ نا، ألنَّ نع ال  قد  حدوث نَّا    ا 

اجلسماحلركة   كان  فإذا  احله  والسكون،  نفس  والسكون  ركة  و 

 .طلوب، وهو املقطعاً  ثاً كان حمدَ 

 ركة والسكون:ظهور املالزمة بني احل

 اه. نَّملا بيَّ  ،زمة ظاهرةالملوا قال:

املالزمة منع  عن  جواب  هذا  سلَّ   فإنَّ   ،أقول:  أنَّ السائل    م 

اجل  جلسما مالزمة  ومنع  والسكون،  للحركة  ألحدمهمغاير    . اسم 

فاسد املنع  ظااملالز  نَّ فإ  ،وهذا  بدَّ   ألنَّ   ،هرةمة  ال  من    اجلسم  له 

إمَّ ن، ومكا أو    ون البثاً يك  ا أنْ هو ال خيلو  ل  عنه، واألوَّ   الً قمنتفيه 

 ك، وقد مٰىض ذكر هذا. الساكن، والثاين املتحرِّ 

: حدوثاملالزمة بني  ]]٨٧[[ص /  كلِّ فرد مع حدوث الكّيلِّ

قوله: حد  قال:  كلِّ جيوز  حدوث    وث  ونمنع  أو    كلِّ لا فرد 

  بدون  نعدمم والكّيلُّ  ،باألجزاء  موِّ متق  الكلَّ   نَّ أل ،. قلنا: حمالالكّيلِّ 

 . الشخص

لِ   ول:قأ  قوله:  عن  جواب  أنْ   مَ ـهذا  جيوز  كلُّ   ال    فردٍ   يكون 

وهو نوع احلركة من    الكّيلُّ أو    واملجموع ليس بحادث،  حادثاً   فردٍ 

 ؟ يس بحادثحيث هو هو ل

أنَّ   الكلِّ (فرد حدوث    وث كلِّ زم من حدليه  وتقرير اجلواب: 

الكّيلِّ وحدو،  )املجموعيِّ  أ النوعيِّ   ث  األوَّ مَّ .    لَّ الك  نَّ فأل  ،لا 

ب بدون أجزائه، فإذا كانت  م باألجزاء ويستحيل وجود املركَّ متقوِّ 

كان   حادثة  منها  املرأجزاؤه  املجموعيُّ   - كَّب  الكلُّ    -   وهو 

النوعي يستحيل وجوده   كّيلَّ ال  نَّ ألف  ،ا الثاين حادثًا. وأمَّ الرضورة  ب

م بدَّ   ،ث هو هون حييف اخلارج  ال  اخلارج   له  بل    من شخص يف 

أزلي�   يفد  َج يو النوع  ذلك  كان  فإذا  أنْ   اضمنه،  يكون    وجب 

أزلي�  ما  يستحيل    ،اشخص  ما  يكون    أنْ   ]]٨٨[ص  [/وشخص 

 .ازلي� يكون أ ، فالنوع يستحيل أنْ اأزلي� 

 : ا تقديري� اً ريف كون األزل أم

تقديريٌّ  أمر  قوله: األزل  قلنقال:  لكنَّسلَّ م   :ا،  ر  تقدي  ه يصحُّ م 

 مقارنة غريه له. 

ق  حتقُّ [ليس له  هذا جواب عن قوله: األزل أمر تقديريٌّ ل: وأق

أنْ   ،يف اخلارج الع  فتستحيل  له  دماتتكون  وتقريره  ]مقارنة    نْ أ ، 

مسلَّ  تقديريٌّ األ  أنَّ م  نقول:  أمر  له ارنة  مق  يصحُّ   هولكنَّ  ،زل  غريه 

بأنْ تقديراً  وذلك  ل  ،  كانقول:  ال  و  أزمنة  هاهنا  لكان  تناهٰى تن   

 الدليل.  يتمُّ  وحينئذٍ  ،هلا باً العدم مصاح

 جواب النقض: عدم استلزام التفاوت للتناهي: 

ه  معناه أنَّ   ،ةمور فرضيَّ أُ ئدة، قلنا: تلك  ه زا قال: قوله: معلومات

 خر. ءه يشء آار ووإالَّ  نتهي إٰىل حدٍّ ال ي

النقضأ  عن  جواب  هذا  قوله:    ، قول:  ال    التفاوت  إنَّ وهو 

تعاٰىل ومقدوراته متفاوتة، ومع  هللا اات معلوم ناهي، فإنَّ يستلزم الت

 .ذلك فهام غري متناهيني

أُ   وراتاملقد  أنَّ   اجلواب:و  ]]٨٩[[ص  / مور  واملعلومات 

 رج منه ال خينَّ عٰىل معنٰى أ   ، ربل مقدَّ ل  حمصَّ   رة ليس هلا وجودمقدَّ 

   وجيوز حصول يشء آخر الَّ ود إتعاٰىل يشء إٰىل الوجاهللا  مقدورات  

ا  كاحلوادث املستقبلة فإهنَّ   ،يستلزم التناهيال    يهابعده، فالتفاوت ف

وإنْ  متناهية  موجودة    غري  كانت  ملا  حتقيقاً   راً تقديتفاوتت    . ال 

  فإنَّ   ،تدَ جِ إذا كانت قد وُ   هٰى ال تتنا  وليس كذلك احلوادث التي

أُ ت ستلزم التفاوت  فا  ،ة قد ثبت هلا الوجود وحصلمور فرضيَّ لك 

 اهي. فيها التن



 ٤٦٥  ...........................................................................................................احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءف حر

 كون احلصول يف احليِّز:السوكة ماهيَّة احلر

نُ  ال  قوله:  واحلركة  سلِّ قال:  السكون  قلنا:  السكون،  ثبوت  م 

فكذا    ،ا ثابتوأحدمه  ،ام إٰىل احلصول واخلالف بعارضجع هباملر

 اآلخر.

ج هذا  قولاوأقول:  عن  الب  أمرٌ ه:  أنْ   ،عدميٌّ   سكون    فجاز 

أز  أنَّ   .معدَ ويُ   الي� يكون  عن  وتقريره:  عبارة  ل وحص   السكون 

حيِّ ا يف  زمانجلسم  من  أكثر  واحد  يف    ز  حصوله  واحلركة  واحد، 

فاحلاحليِّ  زمانني،  من  أقّل  ماهيَّ   ركة ز  واحدةوالسكون  وهو    ،تهام 

 ]]٩٠[[ص/بقاء   فإنَّ ، عريضٍّ  رٍ ام افرتقا بأموإنَّ  .زيف احليِّ احلصول 

اآل من  أزيد  الأحدمها  يدلُّ خر  ا    املغايرة  ت  نلكا  وإالَّ   ،ةلذاتيَّ عٰىل 

ملاهيَّ اهيَّ م مغايرة  الباقي  احلادثة  باقياً   ،ة  الباقي  يكون  هذا  فال   ،

امل كانت  وإذا  إحدىٰ اهيَّ خلف.  وكانت  فيهام،  واحدة  تني  املاهيَّ   ة 

خرٰى وهي السكون  األُ   تكون  أنْ   بج، و-أعني احلركة    -ة  يَّ ثبوت

 كذلك بالرضورة. 

:رشٍط  ف القديم عىلٰ وقُّ اب تجو  عدميٍّ

: العدم . قلت عدميٍّ   ف القديم عٰىل رشطٍ توقُّ وز  : جيقال: قوله

 ة للوجود وال جزء.ال يصلح علَّ 

هذا أنْ جوا   أقول:  جيوز  قوله:  عن  ثبوتي�   ب  السكون    ا يكون 

ويصحُّ وقديامً  لتوقُّ   ،  رشطٍ   هفعدمه  أنَّ يٍّ عدم  عٰىل  وتقريره:   . 

ن ء مزن جيكو   ا أنْ وإمَّ   ،نة يف السكو ة تامَّ ن علَّ يكو  ا أنْ الرشط إمَّ 

أنْ   .ةة التامَّ العلَّ  يكون ذلك الرشط   وعٰىل كال التقديرين يستحيل 

 و جزء منة الوجود أ  لكان العدم علَّ وإالَّ   ،ثبويتٌّ واملرشوط    اعدمي� 

 رة. وة، وهو حمال بالرضالعلَّ 

 املوَجب:ار وجواب املتكلِّمني بالفرق بني املخت ]]٩١[[ص /

ا يف  قوله  قلت:  مة  يقد  كانت  إنْ   :ملعارضةقال:  قديم.  فهو 

املختار يف  ومعارض  ،ممنوع  املوجب  وبني  بينه  الرضورة   لفرق 

 .باليوميِّ 

 ة أوجه:مون أجابوا عن هذه الشبهة بستَّ املتكلِّ  قول:أ 

ر، وال يلزم من وجود القادر  خمتاٰىل قادر  اعالباري ت  ل: أنَّ األوَّ 

معهوجو  املختار أثره  أنْ   ،د  دون  صِّ ُخي   جلواز  بوقت  ال    وقتصه 

بخالف ختلُّ العلَّ   ألمر  جيوز  ال  التي  املوجبة  عنهاة  أثرها   .ف 

 املوجب هبذا املعنٰى. در ووالرضورة فارقة بني القا

  إالَّ  ،زل األيف حاصالً  ن اة قد كريَّ نه يف املؤثِّ م  بدَّ ما ال  الثاين: أنَّ 

منه حصول  أنَّ  يلزم  أنَّ   اهللا  مل يف األزل، ألنَّ العاه ال   ال  هتعاٰىل علم 

إالَّ يوج العامل  وُ د  فلو  وجوده،  وقت  لزم    دَ جِ   وجوده  قبل  العامل 

 تعاٰىل حمال.  اهللام خمالفته للعلم، وخمالفة عل

أنَّ  كاتعاىلٰ اهللا    الثالث:  قد  حاصالً   برشوط   ن  األزل    يف 

أنَّ إالَّ   ،ةريَّ ملؤثِّ ا أراد إجياد العامل يف و  وما   جوده دون ما قبلهقت وه 

تعلَّ دهبع وإذا  وقٍت راداإل  قت ،  يف  بإجياده  استحال    خاصٍّ   ة 

 قبل ذلك الوقت. حصوله

ال  نَّ أالرابع:   مجلة  من  حادث  ،عاملالزمان  له   ،وهو  يكون  فال 

 ؟ يوجد ال يوجد قبل أنْ  مَ ـل: لِ ٰى يقاقبل حتَّ 

ألزل  يف ا  تعاٰىل قد كان حاصالً اهللا    نَّ أ س:  خلام ا  ]]٩٢[ص  [/

الختصاص    ، ه العامل قبل وجودهمن  د يوج ه مل  أنَّ إالَّ  ،ة ريَّ برشوط املؤثِّ 

 ذلك الوقت بمصلحة يستحيل حصوهلا قبل ذلك الوقت. 

حاصالً اهللا    نَّ أ السادس:   كان  قد  برش  تعاٰىل  األزل  وط يف 

أنَّ إالَّ   ،ةريَّ املؤثِّ  مل   اي  ه  منه  األزللعاملوجد  يف  ينايف   ألنَّ   ،  األزل 

املنايف الع  وجود حصول  ومع  الع  امل،  معلول  يكون  ة تامَّ ال  ةلَّ ال 

 . حاصالً 

أهنَّ  وهو  واحد،  بيشء  الوجوه  هذه  عن  الفالسفة  م وأجابت 

بتاممه  مل يكن    ةريَّ منه يف املؤثِّ   ما ال بدَّ   وه أنَّ الوجقالوا: حاصل هذه  

األزل  حاصالً  اف  ،يف  قد  اللذين خرتتيكون  القسمني  أحد  م 

 ذكرنامها.

  فاً ا كان متوقِّ إذ ر ختاامل عن القادر املوجود الع فألنَّ  ،لألوَّ ا اأمَّ 

فنقول: ذلك التخصيص مل    ،صعٰىل ختصيصه بوقت من غري خمصِّ 

 األزل.  ة حاصلة يفة التامَّ فال تكون العلَّ  ،زلاأل يف يكن حاصالً 

تعاٰىل إجياده فيه مل اهللا  لم  ذي عالوقت ال  كلذ  فألنَّ   ،ا الثاينوأمَّ 

ح يف    اصالً يكن  رشط  وهو  األزل،  فلمريَّ املؤثِّ يف  ما    كلُّ   نيك   ة، 

املؤثِّ   بدَّ  ال يف  حاصالً ريَّ منه  األزل  ة  تابع   وأيضاً   .يف  العلم 

 ة. يكون علَّ  أنْ  فال يصحُّ  ،لومللمع ]]٩٣ [[ص/

الثوأمَّ  تعلَّ   نَّ فأل  ،الثا  الذي  الوقت  اإلرادةقذلك  اد بإجي  ت 

حاصالً  يكن  مل  فيه  األ  العامل  املؤثِّ زل  يف  يف  رشط  فال    ،ةريَّ وهو 

 يف األزل.  ة حاصالً ريَّ منه يف املؤثِّ  بدَّ  ا الم يكون كلُّ 

الرابعوأمَّ  ال  فألنَّ   ،ا  الوقت الذي حصل  يكن    عاملذلك  مل  فيه 

 .أزالً  منه حاصالً  ما ال بدَّ  فلم يكن  ،يف األزل حاصالً 

 يف  إالَّ ودة   مل تكن موج امَّ ـتلك املصلحة ل  نَّ فأل  ،ا اخلامسمَّ وأ 

الوقت التأثري  يوه  -   ذلك  يف  تمل  -   رشط  بدَّ   ال  ما  يف    كن  منه 

 يف األزل. ة حاصالً ريَّ املؤثِّ 



 احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءحرف   .......................................................................................................... ٤٦٦

السادسوأمَّ  ا  فألنَّ   ،ا  وجود  األزل،  لعاملرشط  انتفاء  هو   

يك مل  األزل  ثابتاً وانتفاء  األزل  ن  ال  ،يف  ما  يكن  يف  منه    بدَّ   فلم 

ما ال    كلَّ   كم قد اخرتتم أنَّ نَّ أ صل  فاحلا  .يف األزل  ة حاصالً ريَّ ملؤثِّ ا

حاصالً ريَّ ؤثِّ امل  يف  منه  بدَّ  يكن  مل  األزل  ة  القسمني    ،يف  أحد  وهو 

 .سلاللذين ذكرنامها وألزمنا منه التسل

 :باحلادث اليوميِّ  جواب الشبهة األُوىلٰ 

اجلواب    أنَّ واعلم   يف  الشب  نعاألقوٰى  اهذه  ملعارضة  هة 

اليوميَّ  أنْ و  ]] ٩٤[[ص  /ة،  باحلوادث  احلاد  تقريره  ث  نقول: 

حم موجود  بدَّ فال  ،ثدَ اليومي  علَّ     من  وتلكله  إمَّ العلَّ   ة،  أنْ ة   ا 

حمدَ  أو  قديمة  فإنْ تكون  ل  ثة،  قديمة  ِق كانت  احلادثدَ زم  وهو   ،م 

حمدَ   وإنْ   .حمال الثكانت  واب  ج   فام هو  .وهو حمال  ،تسلسلة لزم 

 فهو جوابنا عن العامل. ،ةث اليوميَّ واد عن احل

 وث العامل: ب الشبهة الثانية عىل حدجوا

ق  أزالً صح  :ولهقال:  أزالً   يح  ممنوعفواجب  قلت:  ام وإنَّ   ،، 

 . ض باليوميِّ معارو ،دباعتبار التجدُّ  د حماالً يكون املتجدِّ 

 منقول: مسلَّ   وتقريره أنْ  الثانية،أقول: هذا جواب عن الشبهة 

 صحيح الوجود يف األزل. عاملال أنَّ 

 زل، قلت: ممنوع. يكون واجب الوجود يف األ أنْ   قوله: فيلزم

، وذلك مجع بني  فيستحيل وجوده أزالً  ،ثاً  لكان حمدَ إالَّ : وهقول

 وهو حمال.  ،اإلمكان واالمتناع

يكون   ء جيوز أنْ اليش نَّ اجلمع بينهام حمال، فإ م أنَّ سلِّ ال نُ  قلت:

ذاتاب  ممكناً  وممعتبار  فإنَّ   تنعاً ه  كاملعلول،  غريه  مباعتبار  حيث  ه  ن 

هو( وبا  )هو  علَّ ممكن،  عدم  أنَّ تنعاً مم  نيكو ته  عتبار  كام  باعتبار  ،  ه 

واجباً علَّ  يكون  وصفَ   .ته  اجتامع  إمكان  ثبت  اإلمكان  وإذا  ي 

هو    ن حيث هوالعامل م  ناع ليشء واحد من جهتني فنقول:المتوا

د يستحيل وجوده ه متجدِّ إنَّ ومن حيث    ،لممكن احلصول يف األز

 اته.د ال باعتبار ذر التجدُّ عتبايف األزل با

 ،وهو املعارضة باحلادث اليوميِّ   ،آخر  وابجو  ]]٩٥[[ص  /

اليوميُّ فإنَّ  احلادث  نقول:  األزل،  ا  يف  الوجود  كان وإذ  صحيح  ا 

نتم، ا بيَّ األزل ملَ وجود يف  صحيح الوجود يف األزل كان واجب ال

ذلك    اوملَ  ِق وإالَّ   ،باطالً كان  لزم  اليوميِّ دَ   احلادث  ما   ،م  كان 

 .ذكرمتوه باطالً 

 حدوث العامل:  ىلٰ عثة جواب الشبهة الثال

 أو وجب املمكن.  ، تسلسلوإالَّ  ،قال: واإلمكان عدميٌّ 

هذا هو اجلوا أنْ   ب عنأقول:  وتقريره  الثالثة،  نقول:   الشبهة 

إ  ،بثبويتٍّ   مكان ليساإل   فإنَّ   ،فظاهر  ،ا الثاينأمَّ   . املحلِّ ىلٰ فال يفتقر 

ال حصولعدميَّ الصفات  ال  اخل  ة  يف  إىلٰ   ،ارجهلا  تفتقر   لٍّ حم  فال 

ثبوتي� فألنَّ   ،لا األوَّ وأمَّ .  موجود يف اخلارج كان  إمَّ   اه لو  أنْ لكان    ا 

واجب الوجود  ،جودالو  يكون  ممكن  منهواألوَّ   .أو  يلزم   ل 

امل كوجوب  إذا  الصفة  ألنَّ  ا نامكن،  واجبة  وهي   -د  لوجوت 

امل عٰىل  الوجود  يف  أوٰىل    - ف  وصومتوقِّفة  املوصوف  كان 

واجباً ون  كفي  ]]٩٦[[ص  /الوجوب،  ب  فإنَّ   وأيضاً   .املوصوف 

تُ  ال  إالَّ عقَ الصفة  املوصوفل  إٰىل  مفتقرة  أنْ   ،  ن  تكو  فيستحيل 

التسلسل  .واجبة منه  يلزم  للممكنفإنَّ   ضاً وأي  .والثاين  صفة    ، ه 

إنَّ   يف غريه.  ةلَّ تكون حا  نْ أ فيستحيل   مل    وماً ه لو كان معدوقوهلم: 

إمكان  فرق بني عدم اإل  يبَق  ومنقوض    ممنوع  ،مومعد مكان وبني 

والوجوب  أنَّ   واحلقُّ   .باالمتناع واالمتناع  نسبيَّ أُ   اإلمكان  ة  مور 

ذهناً هيَّ للام  تعرض الوجود  ة  إٰىل  مقايستها  حتقُّ   ،عند  يف  وال  له  ق 

 . األعيان

ال  بجوا أمر رابعالشبهة  هو  بل  الزمان  وجود  من  املنع  ة: 

 ري:تقدي

الزمان وكذا  أجو  ،قال:  بعض  مان عٰىل  الز  زاء معارض بسبق 

 البعض. 

الرابعة الشبهة  هذا جواب عن  باملنع من وجود    ،أقول:  وهو 

وإنَّ  هوام الزمان،  تقديريٌّ     أوقا أمر  جمموع  عن  عبارة  وهو  ت، ، 

احلوادث  والوق  بعض  مقارنة  كللب  ]]٩٧  ص [[/ت  طلوع عض 

وُ  قولنا:  فمعنٰى  مز  دَ جِ الشمس،  يومنييد  طلوع    ،ن  من  أي 

مرَّ الش احلوادث  حت  شيئاً ان  مالزوليس    .تنيمس  مقارنة  به  صل 

الزمان لكان سبق   وأيضاً   .بعضها لبعض   لو كان السبق يستدعي 

الزمان عٰىل بعض  بعض الزمان،  أجزاء  م  يستدعي  ن ذلك ويلزم 

 . وهو حمال ،التسلسل

األبد ليس فيه ٰىل  من األزل إ  الزمان أمر واحد ممتدٌّ   إنَّ ال يقال:  

والتقدُّ  تأخُّ م  سلَّ   .ر  أ نمولئن  تقدُّ   نَّ ا  أجزائه  ه  لكنَّ  راً وتأخُّ   ماً بني 

 .فال يفتقر إٰىل زمان آخر ،م ذايتٌّ تقدُّ 

يوم ليس هو  ال  أنَّ   ا نعلم بالرضورةبأنَّ   :لنجيب عن األوَّ   انَّ أل

أم وليس  الم  موجوداً   سأمس،  ليشء  نعفكيف    ،يومع  رض 

  ري ن غالزما  ع عٰىل أنَّ فاق واق االتِّ   وألنَّ   ه؟وحد  موجود مع معدوم

 بالذات. ارٍّ ق 
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 : وعن الثاين من وجهني

أنَّ األوَّ  إمَّ   ل:  الزمان  أنْ أجزاء  متساوية  ا    . خمتلفة  أو  ،تكون 

مذهبهم عٰىل  باطل  لزم  وإالَّ   ، والثاين  اآلنا  بتركُّ   من   تالزمان 

يستحيلواألوَّ   .تتاليةامل  ]]٩٨[[ص  / تلك  بعض  يكون    أنْ   ل 

متقدِّ  فيه  اآلخماألجزاء  البعض  عٰىل  يف  تسال  ،رة  األجزاء  وي 

 ة. املاهيَّ 

عُ نَّ أ الثاين:   إذا  اتقدُّ   َل قِ ه  مع  بالذات  اليوم  عٰىل  أمس  ع متنام 

 ؟ ذلك يف العدم والوجود  لعقَ  يُ ال مَ فلِ  ،رم مع املتأخِّ وجود املتقدِّ 

 ر ال يستدعي الزمان:امسة: التأخُّ اخل اب الشبهةوج

 ال بزمان.  لت:ق . أو غري متناهٍ   ناهٍ مت ر بزمانٍ قوله: متأخِّ ال: ق 

ر ال  التأخُّ   الشبهة اخلامسة، وتقريره: أنَّ   أقول: هذا جواب عن

قبل   َض رِ ه لو فُ ر، بمعنٰى أنَّ ق بل الزمان املقدَّ ملحقَّ ان ايستدعي الزم

ال أزمنة  ل  العامل  مصاحباً اهللا  كان  تتناهٰى  األزمنة،   تعاٰىل  لتلك 

الزمان  وذلك أنَّ   .ال يستدعي وجود  ليس هللا  ا  أنَّ   احلقَّ   عٰىل  تعاٰىل 

 صاحبر عنه أو مم عٰىل العامل أو متأخِّ ه مقدِّ : إنَّ فال يقال له  ،بزماينٍّ 

 هتعاٰىل ال خيلو عن هذ اهللا  بأنَّ وليس احلكم  . عٰىل جهة املجازله إالَّ 

إالَّ اال  ]]٩٩[[ص  / الثالثة  بأنَّ عتبارات  كاحلكم  ال    اهللا    تعاٰىل 

ة ه يعرس عٰىل القوَّ وكام أنَّ   ،داخلهأو    امليكون خارج الع  أنْ ا  خيلو إمَّ 

للمكانالومهيَّ  تعاٰىل  وجوده  مقارنة  عدم  عليها يعرس   فكذلك  ،ة   

 . كبرياً  اعلو�  عن ذلك اهللاعدم مقارنته للزمان، تعاٰىل 

  : وث العامل  حدلثاين عىلٰ ا الربهان

وٰىل: ان األُ ث. بيممكن حمدَ   ن، وكلُّ ممك  : العاملقال: برهان ثانٍ 

أنَّ مركَّ   املعال  أنَّ  الواجب واحد وبسيط. وبيان   ب وكثري، وسيأيت 

  م احلادث اليوميِّ دَ  لزم ِق وإالَّ   ،بموجَ ر ليس باملؤثِّ   الثانية: هو أنَّ 

 ل.و التسلسأ 

ثانٍ  برهان  هذا  حدوث  ع  أقول:  أنْ العاٰىل  وتقريره  نقول:   مل، 

ن مٰى  بيان الصغر  ث.حمدَ ث، فالعامل  ممكن حمدَ   وكلُّ   العامل ممكن،

 جهني: و

 ب.ب، وواجب الوجود ليس بمركَّ العامل مركَّ  ل: أنَّ األوَّ 

أنَّ  كث  الثاين:  فالعامل  ري،  العامل  بكثري،  ليس  الوجود  وواجب 

 ود.اجب الوج ليس بو

 لزم  وإالَّ   ،رله من مؤثِّ   ال بدَّ   وجودملمكن املا  وبيان الكربٰى: أنَّ 

  ]] ١٠٠[[ص  /  نْ ا أ إمَّ (ر يف العامل  ؤثِّ ح، فاملجيح من غري مرجِّ الرت

خمتاراً   ،باً موجَ   )يكون باطلواألوَّ   .أو  قِ وإالَّ   ،ل  لزم  احلادث  دَ   م 

تكون قديمة   ا أنْ إمَّ   يِّ ة احلادث اليومعلَّ   أو التسلسل، ألنَّ   وميِّ الي

كان الثاين   وإنْ ،  م احلادث اليوميِّ دَ ل لزم قِ ألوَّ ان اك  فإنْ   ،ةثأو حمدَ 

أنَّ لزم التسلسل أثر لقادر   العامل قادر خمتار، وكلُّ يف    راملؤثِّ   ، فثبت 

قصد إٰىل الفعل، ة اليفعل بواسط  اماملختار إنَّ   ث، ألنَّ خمتار فهو حمدَ 

 ر معدوم.مأ ه إٰىل ام يتوجَّ ، وإنَّ يشء حاصله نحو والقصد ال يتوجَّ 

 مطلقاً:ن التسلسل بطال

حكمت   سؤال:  مطلقًا ببطالقال:  التسلسل  إذ    ، ممنوع ، وهو  ن 

. جواب:  أو الطبيعيُّ   والرتتيب الوضعيُّ   زاء معاً ألجاود  رشطه وج

 ب. ن عٰىل تقدير املوجَ اصالهام ح لكنَّ  ، مت سلَّ  .اشرتاطهام ممنوع 

ورد   بطالنه  ٰى عل بلزوم التسلسل وادَّ يف األوَّ    حكمامَّ ـأقول: ل

، بل ليس بباطل مطلقاً   سلسلالت  عليه االعرتاض من احلكامء بأنَّ 

: وجود األجزاء دفعة، الثاين: الرتتيب  لوَّ األط بطالنه أمران:  رش 

األجزاء تلك  إبني  الرتتيب  مَّ ،  كالوض  ]]١٠١[[ص  /ا  يف  عي  ام 

  ل قاب  ل واملعلوالت، وكلُّ يف العل  أو الرتتيب الطبيعي كام  ،املقادير

هذين فياأل  ألحد  التناهي  عدم  جيوز  اآلخر  دون    ، همرين 

  مل جتتمعامَّ ـ ا ل أهنَّ إالَّ   بةنت ذات أجزاء مرتَّ كا  ا وإنْ احلركات فإهنَّ ك

الوجود فإهنَّ   صحَّ   يف  وكالنفوس  فيها،  التناهي  عدم  ودخول    إنْ ا 

ل  كانت ذات لكن  الوجود  جمتمعة يف  ملامَّ ـ أفراد  تكن بعض تلك     

علَّ  واألفراد  للبعض  الرتتيبمتحيِّ   ليستة  عنها  فانتفي    ، زة 

التناهيعنييبمو عدم  دخول  أمكن  اشوإنَّ   فيها.  ه  هورتطام  ذين ا 

الدالَّ  الربهان  ألنَّ  التسلسل    األمرين  إبطال  برهان    -عٰىل  وهو 

  فيام اجتمع فيه هذان الرشطان.ل إالَّ ال ُيعقَ  -التطبيق 

املنواجلو من اشرتاط هذين األمرياب:    ن عامٌّ ربهاال  فإنَّ   ،نع 

 وسيأيت.  ،يف إبطال التسلسل

أنَّ سلَّ   وإنْ ثّم   األالتسل  منا  هبذين  مرشوط  لكن    ،نيمرسل 

املوَج  تقدير  عٰىل  حاصالن  الرشطان  فإنَّ هذان  إنَّ ب،  قلنا:  إذا   ا 

موجَ املؤثِّ  أنْ علَّ ف  ،بر  جيوز  ال  احلادث  هذا  قديمة  ة   إالَّ و  ،تكون 

ختلُّ لز علَّ م  عن  املعلول  ك  .هتف  أنْ انت  وإذا  وجب  تكون    حادثة 

ة  لَّ عال  ثّم الكالم يف تلك    لزم ما ذكرنا.، وإالَّ وجودجمامعة له يف ال 

احلادث يف  كالكالم  ومعلوالت    ،احلادثة  علل  اجتامع  منه  فيلزم 

واحدة،   رشطي   يلزمو   ]]١٠٢[[ص  /دفعة  حصول  منه 

 .تقدير باطالً ن ذلك الالتسلسل، وهو باطل، فيكو

ة ع  سل: لتسلبطالن ا ىلٰ احلجَّ

إمَّ يف ار  املؤثِّ   ألنَّ   ،قال: وهو باطل أو    ،اءا مجيع األجزملجموع 
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  ، ل والثاين تأثري اليشء يف نفسهويلزم من األوَّ   .رجااخلأو    ،البعض

 والثالث ينقطع.

ل ببطالامَّ ـأقول:  حكم  ا  احلجَّ ن  رشع يف  ة عٰىل ذلك،  لتسلسل 

أنْ وتقرير جمموع ن  ها  ال  قول:  هناية  يتاملمكنات  ممكن    هلا  ال 

وكلُّ  بدَّ   بالرضورة،  ال  املؤثِّ له    ممكن  فاملؤثِّ من  جمموع ر  ر،  يف 

نفسه  أنْ   امَّ إ  ،املمكنات تقدُّ   ،يكون  ذلك  من  عٰىل  ويلزم  اليشء  م 

تقدُّ   ،نفسه العلَّ لوجوب  املم  عٰىل  خلف.علولة  هذا  كان    وإنْ   ، 

األجز املؤثِّ  فيه  أنْ فإمَّ   ،اءر  األجزاي  ا  مجيع  بعضها(  ء كون   .أو 

هي نفس ذلك   )جزاءاأل ]]١٠٣[[ص /مجيع   ألنَّ  ،ل باطلألوَّ وا

م  ،عاملجمو ما  منه  األجزاء  نْ وإ  .رَّ ويلزم  بعض  أنْ   ،كان    وجب 

مؤثِّ  اجلزء  ذلك  نفسه  راً يكون  جممواملؤثِّ   ألنَّ   ،يف  يف  أُ ر  ال  ع  مور 

اآلحاد  ي عٰىل  تلكمؤثِّ (زيد  يف  كون  ي  وأنْ   .بالرضورة  )اآلحاد  ر 

وعلَّ تلَّ يف ع  راً ثِّ مؤ علَّ ه  لة  ما ال هناية  إٰىل  تقدُّ و  . هته  م  يلزم من ذلك 

بام ال اليش نفسه  يء عٰىل  هذا خلف.ناهت  املراتب،  من  كان   وإنْ   ٰى 

 ان ممكناً ك  نْ ذلك اخلارج إ  ألنَّ   ،عنها وجب االنقطاع   خارجاً   أمراً 

فرضن قد  ونحن  اآلحاد،  بعض  املكان  ذلك  خارجاً ؤثِّ ا  هذا ر   ،

و  إنْ و  خلف. الواجب    اجباً كان  إٰىل  املمكنات  انتهاء  طع وتنقلزم 

 السلسلة.

ر يف ذلك املجموع  يكون املؤثِّ  نْ أوز ال جي مَ ـيقول: لِ  ولقائل أنْ 

يع  ومج  ،ة ناقصةواحد من تلك اآلحاد علَّ   مجلة آحاده، ويكون كلُّ 

 ؟ ة للجملةاألجزاء علَّ 

 التطبيق:بربهان  إبطال التسلسل

األ مجيع  عبار فقوله:  هي  عاد  اجلملة،  رة    ]] ١٠٤[[ص  /ن 

 ية هملجلك ار يف تلون املؤثِّ يك  ال جيوز أنْ   مَ ـلِ   اً وأيض  .قلنا: ممنوع

 ؟ بعض األفراد

أنْ  يلزم  مؤثِّ   قوله:  وعلَّ   راً يكون  نفسه  يف  املؤثِّ   ألنَّ   ،تهيف  ر 

مؤثِّ ملجما كلِّ وع  يف  فإنَّ   ،أفراده  ر  من املجمو  ممنوع،  احلاصل  ع 

وممكن   إٰىل  فمواجب  أنْ   ،جبالواتقر  ذلك  من  يلزم  يكون    وال 

 .ة يف نفسهب علَّ الواج

يف  بر  واألقرب  التسلسل  أنَّ الت   هان إبطال  وهو  ا طبيق، 

خرٰى أنقص أُ ومجلة    ، تناهٰى من املعلول األخريت نفرض مجلة ال  

األُ  باألُ طبِّ ونُ ،  وىلٰ من  اجلملتني  إحدٰى  ويل ق  زم خرٰى، 

  عهام.انقطا 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ (ت احليلِّ  مةالعالَّ  /فسنلتسليك ا

 : مني م عٰىل رأي املتكلِّ تقسييف ال]] ٣٩[[ص 

املوجود   أ إمَّ قالوا:  قديامً   نْ ا  حمدَ   يكون  ألنَّ ثاً أو  إنْ ،  يكن   ه  مل 

أوَّ  اهللالوجوده  وهو  القديم  فهو  وتعاىلٰ   ل  أوَّ   إنْ ،  لوجوده  ل كان 

 ما عداه.ث، وهو فهو املحدَ 

يُ  ث بام  سبقه العدم، واملحدَ ال يه الذي  نَّ أون القديم بفرسِّ وقد 

 هاهنا مباحث ثالثة: م. فسبقه العد

 :لقديم ث احمبال: يف ] األوَّ حث[الب

رنا أزمنة ال هناية هلا ا لو قدَّ هو أنَّ   )تعاٰىل قديم  اهللا(معنٰى قولنا:  

و  تعاٰىل مصاحباً اهللا  املايض لكان  انب  يف ج يُ هلا.  القِ عتَ ال  م  دَ رب يف 

كان للزمان زمان آخر ويتسلسل. وليس   لوإالَّ   ،مانزلواحلدوث ا

ادَ القِ  الصفات  من  واحلدوث  من  لثبوتيَّ م  بل  رات  تبا عاالة، 

وإالَّ الذهنيَّ  التة،  لزم  اهللا   خالفًا   ،سلسل  من    لعبد  سعيد  بن 

 ة يف الثاين.اميَّ الكرَّ ل، وة يف األوَّ األشعريَّ 

 :القديم  : يف خواصِّ ث الثاينالبح]] ٤٠[[ص /

ل باالختيار  لفاعا  ر املختار، ألنَّ ديم إٰىل املؤثِّ الق مكن إسنادي ال

إٰىل توجُّ   ام يصحُّ وإنَّ   ار،يختبواسطة القصد واال  ام يفعلإنَّ  ه القصد 

إٰىل موجود. نعم يتوجُّ   وال يصحُّ   ،دهمعدوم ليوجِ   إسناده  صحُّ هه 

 فصيل.تلمني يرتفع هبذا املتكلِّ كامء واوالتنازع بني احل .بإٰىل املوَج 

ب لذاته أو معلول  واج  اه إمَّ ألنَّ   ، عليه العدم  ال يصحُّ   قديموال

مطل قديم  قاً له  برشط  علَّ   كلِّ   ىلٰ وع  ،أو  عدم  يستحيل  ته، تقدير 

 فيستحيل عدمه. 

لِ  يقال:  يتوقَّ   مَ ـال  عدميال  رشط  عٰىل  زوال  أزيل  ف  وجيوز   ،

 ؟ م القديم لعدم رشطهدَ ع، فيُ االرشط األزيل لكونه عدمي� 

م لقديقتيض لوجود ملكة ذلك العدم ليس هو ا امل  ا نقول:نَّ أل

ة صدور املتنافيني عن حالتالسته  وال علَّ   ،نهاموال معلوله للتنايف بي

 ة واحدة.علَّ 

جود  الو واجب  ألنَّ  ،يكون أكثر من واحد والقديم ال جيوز أنْ 

 ثة.دَ وجودات حمواحد خمتار عٰىل ما يأيت، فباقي امل

 : ثاملحدَ  خواصِّ ثالث: يف لاالبحث ]] ٤١[[ص /

املحدَ امَّ ـل كان  هو  ماهامل  ث  كانت  العدم  بعد  ته  يَّ وجود 

ممكن مفتقر إٰىل   تكون ممكنة بالرضورة، وكلُّ ، فنمريموصوفة باأل

 ث مفتقر إٰىل الغري. حمدَ  غريه، فكلُّ 

األوأثب لكلِّ ت  مادَّ   وائل  ومدَّ حادث  سابقتنية  ه  نَّ أل  ،عليه  ة 
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ة املعدومة، فال  فليس هو املاهيَّ ،  مكانه حملٌّ إلقبل وجوده ممكن، ف

حملٍّ م  بدَّ  املادَّ   ن  وق هو  تستدبليَّ ة،  العدم  وهو    ضاً عرومعي  ة  هلا، 

 الزمان. 

 لزم وإالَّ   الً ا أوَّ نَّملا بيَّ   اإلمكان عدميٌّ   فألنَّ   الً ا أوَّ أمَّ   ،وهذا خطأ

ثانياً وأمَّ   التسلسل. إٰىل  دَّ املا  نَّ فأل  ا  فتفتقر  ممكنة  أُ دَّ امة  ٰى  خرة 

ثالثاً وأمَّ   يتسلسل.و للامهيَّ ة  املادَّ   فألنَّ   ا  واإلممغايرة  صفة  ة،  كان 

 عروضه لغري املوصوف به؟  يصحُّ يف ك، فةللامهيَّ 

القبليَّ وأمَّ  اعتباريٌّ   ،ةا  أمر  حتقُّ   فهي  األال  يف  له    وإالَّ   ،نعياق 

 لزم التسلسل. 

قبليَّ زمان يعرال  فإنَّ   وأيضاً    ر كلُّ افتق  فإنْ   ،اتات وبعديَّ ض له 

الزم افتقر  زمان  إٰىل  هبام  إموصوف  ويتسلسل، ان  آخر،  زمان  ٰىل 

  فاملطلوب.وإالَّ 

  *   * * 

مة احليلِّ  /مناهج اليقني   ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

[٨٦[[ص  / علَّ ]  ٧/٧]]  إمسألة:  احلاجة  هي  املؤثِّ ٰىل  ة  ر 

 لقوم.  خالفاً  ،اإلمكان ال احلدوث

كوننَّ أ   ا:لن عقلنا  متٰى  ممكنا  ا  بج  اً ليشء  له    نَّ أ زمنا  وجوده 

شكك ولو  يفبغريه،  لذاتنا  احلادث  وجوب  جواز  يف   لشككنا  ه 

املتأخِّ   نَّ وأل  .جهاحتيا الوجود  صفة  القادر  احلدوث  تأثري  عن  ر 

ر  ة احلاجة هي احلدوث تأخَّ علَّ ر عن احتياجه إليه، فلو كان  املتأخِّ 

 . ه بمراتباليشء عن نفس

 .فجاز تأخريها ،غائية  ةلَّ احلدوث ع نو يك قيل عليه: جيوز أنْ 

ضعف إنَّ   نَّ أل،  وفيه  إىلٰ األثر  حيتاج  املؤثِّ ام  ا  حالة    م لعدر 

االستغناء  دهم، ألنَّ عن حالة  الوجود  هي    ،حالة  احلدوث  وحالة 

م احلكم عٰىل  ة احلاجة لزم تقدُّ علَّ حالة الوجود، فلو كان احلدوث  

 حمال.  هنَّ إو ،ةالعلَّ 

 : جهنيمني بولِّ كتمشايخ امل احتجَّ 

أنَّ أ  ودواعمتعلَّ   حدمها:  قصدنا  حدوثه،  ينا  ق  هو  الفعل  من 

بأنْ   يصّح   مل  ذا إاليشء    نَّ إٰى  حتَّ   و ماضياً أ   يكون مستحيالً   حدوثه 

قديامً أ  تعلَّ تعلَّ يمل    و  فقد  به،  قدرتنا  احلق  بحسب  دوث  ق  بقدرتنا 

الصو بحسب  وانتفٰى  فعُ الدواعي  العلَّ أنَّ   مَ لِ ارف،  املحه    إىلٰ ة  جوة 

 الصفات.  يلينا دون باقثر إأل

أنَّ  ثالثة  لأل   الثاين:  عدأ ثر  حالة  حدوث،   ،محوال:  وحالة 

 . ءبقا الةوح

الفاعل إٰىل  فيها  حيتاج  ال  العدم  البقاء  ،فحالة  حالة   ،وكذلك 

 قيت حالة احلدوث.فب ،ا حالة االستغناءهنَّ أل

األوَّ  عن  أ واجلواب  اجلمتعلَّ   نَّ ل:  الوجود  هو  القدرة  ئز،  اق 

كومَّ أ و مسبوقاً ا  الوجود  فهو    ن  واجبأ بعدم  الوجود  لذا  مر  ت 

 .رعن املؤثِّ  ياحلادث فيستغن

لكنَّمتعلَّ   أنَّ   امنسلَّ  احلدوث،  هو  القدرة  يدلُّ ق  ال  ه  نَّ أ عٰىل    ه 

 ق. ة يف التعلُّ العلَّ 

أحواله   األثر عند خصمكم ال ينحرص  الثاين: أنَّ  ب عنواجلوا

ذكرتم احلاد  ،فيام  يف  ُس اثبل  ولئن  لكنَّلِّ ت،  ذلك  نقولم  ال   إنَّ   :ه 

 حالة البقاء ممكن. ه فإنَّ  ،رعن املؤثِّ  نٍ مستغالباقي 

سبب غلط هؤالء القوم هو أخذ ما   نَّ أ واعلم  ]]  ٨٧ص  [[/

فإنَّ  بالذات،  ما  مكان  مف  بالعرض  املؤثِّ تقر  احلادث  ال  إٰىل  ر 

 . وازنته باجلبل لوجوب مقار ،حلدوثه

 . لقوم تقر، خالفاً ي مفالباق  نَّ أ  : ظهر من هذاتذنيب

 وا بوجهني:احتجُّ 

 أو يف وجودٍ   ،لوَّ ألا ده  ا يف وجوتقر فإمَّ الباقي لو اف  ل: أنَّ وَّ األ

 . باطل أو يف أمر آخر، والكلُّ  ،ثانٍ 

  كون اليشء يف ثاين احلال مفتقراً ي نْ ه يستحيل أ فألنَّ  ،لا األوَّ مَّ أ 

 .للحاصل ه يكون حتصيالً ألنَّ  ،سابقلوجود الإٰىل ا

 .تنيبالوجود مرَّ  ةيَّ صاف املاهفالستحالة اتِّ  ،ا الثاينمَّ أ و

الثالثوأمَّ  احتياج اليشء    ألنَّ   ،هفي  امنفليس كال  ،ا  كالمنا يف 

 ته.ألجل وجوده ال ألجل ماهيَّ 

أنَّ  بع  الثاين:  اتِّ الباقي  به  د  الوجود  يكون  بالوجود  صافه 

 .رثِّ إٰىل املؤ  جالتساوي الرصف املحو دِّ خرج من حأرجح، في

األوَّ  عن  أنَّ واجلواب  املؤثِّ مفتق الباقي    ل:  إٰىل  استم ر  يف  رار ر 

من ذاته الوجود،   املمكن ال يستحقُّ   ائه، فإنَّ بق   ة حال الوجود وحفظه  

ترجَّ   دَ جِ ذا وُ إ ف  املرجِّ   َض رِ ا فُ فإذ  ح، ح الوجود ملرجِّ فقد  ح زال زوال 

  . من اجلواز   ا يبقٰى الذات عٰىل مقتضاه ع زواله  وم   ، الرجحان 

أنَّ وع الثاين:  واملاهيَّ   ن  وترجَّ   نْ إة  األح  الزمن  يف  ل وَّ جودها 

الذات عن مقتضاهاُخي   ه البسبب الفاعل لكنَّ وهو التساوي    ،رج 

  نَّ أل  ،بداً أ قية  يكون الذوات با  نْ أوإالَّ لوجب    ،يف الزمن املستقبل

ا للرجحان يف  مقتضية  كافياً وَّ لزمن األالذات  هذا  يف    ل، فلو كان 

 ملا جاز العدم عليها.رها استمرا

*   *   * 
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 : سيم املوجوداتيف تق :املنهج الثاين]] ٩٩ص [[/

  ن:اقصدميه وف

 : مني يف التقسيم عٰىل رأي املتكلِّ  :ل[املقصد] األوَّ 

 وفيه مباحث: 

 : لوَّ ] األ[البحث

فالقديم الوجودي    ،ثاً حمدَ أو    يكون قديامً   ا أنْ لوا: املوجود إمَّ قا

 .لث هو الذي لوجوده أوَّ ده، واملحدَ لوجول ال أوَّ  يهو الذ

والثاين هو  ه، اكرنأحدمها ما ذ مرين:لوا القديم بأوائل فصَّ واأل

وجعلوا األوَّ  مبدأ لوجوده،  الزماين. الذي ال  القديم  قالوا:   ل هو 

ٰى  تَّ ان آخر حه ليس للزمان زمديم هبذا املعنٰى، ألنَّ س بقفالزمان لي

 ن وجوده.امل لزال أوَّ  :يقال

فرسَّ حدَ وامل بأمرين:ث  ذكاألوَّ   وه  ما  املحدَ   رناه ل  ث  وهو 

و بمحدَ الزماين،  ليس  اذهب  ثالزمان  ألنَّ ا  زمان  ملعنٰى،  له  ليس  ه 

حتَّ  إنَّ آخر  يقال:  زماناً   ٰى   :لثاينا]]  ١٠٠/[[ص    .مبتدأً   للزمان 

 ة. ة ذاتيَّ ه بعديَّ وهو كون اليشء بعد غري ،احلدوث الذايت

 :م يقال بخمسة معانٍ لتقدُّ ألوائل: اا فائدة: قالت

التقدُّ أ  كتقدُّ يَّ بالعلّ م  حدها:  العلَّ ة  املعلول،م  عٰىل  العقل   نَّ فإ  ة 

أوَّ يفرض وجود العلَّ  ٰى يلحقه وجود املعلول، فالوجود ال  حتَّ   الً ة 

 ة.إالَّ بعد وصوله إٰىل العلَّ لول يصل إٰىل املع

كتقدُّ   مالتقدُّ الثاين:   الواحد  بالذات  االثننيىلٰ عم  و  أنْ ،    هو 

املتأخِّ  وجودهيكون  يستحيل  املتقدِّ إالَّ   ر  وجود  بعد  ويمكن    ،م 

 ر. عن املتأخِّ  اك� منف موجود املتقدِّ 

التقدُّ  أنْ الثالث:  وهو  بالزمان،  موجود  م  شيئان  يف  ييكون  ن 

لل  زمانزمانني و فيقال  قارن أحدمها سابق عٰىل زمان اآلخر،  ذي 

السابق  وجوده الزمان  م عىلٰ ه متقدِّ نَّ إ  :الزمان   الذي قارن وجوده 

 .حقالالَّ 

التقدُّ ال باملرتبةرابع:  إمَّ م  حس� ،  يف  اإل  مدُّ كتق  اا  املأموم  عٰىل  مام 

 م اجلنس عٰىل النوع.كتقدُّ  املحراب، أو عقالً 

التقدُّ  باخلامس:  كتقدُّ الرشم  املعلِّ ف  متعلِّ م  عٰىل  وكذام   مه. 

 .عٰىل هذا إالَّ االستقراء يالً م دلهل مل نرَ و ة،ر واملعيَّ تأخِّ يف املالكالم 

قسامً تكلِّ وامل أبرزوا  تقدُّ اً سادس  مون  وهو  بع،  أ م    زاء جض 

البعض عٰىل  التقدُّ الزمان  قالوا:  واألوائل  يلحق ،  قد  الزماين  م 

جزاء الزمان  أ م بعض وهو كتقدُّ  ،خران آبعض األشياء من غري زم

وقدعٰىل   وجوده    بعض،  برشط  بعضها  وهو   ،الزمان  يفيلحق 

فالقبليَّ  له،  املغايرة  وااألشياء  لذايَّ لبعدة  للزمان  الحقتان    ته ة 

 ه.سببباه ويلحقان ما عد

التقدُّ واملتكلِّ  هذا  وجود  عقلتم  إذا  قالوا:  اخلاّص مون  من    م 

نع ر يف بعض األشياء، مل يمكنكم املاملتأخِّ م وغري زمان يغاير املتقدِّ 

 ري زمان.غ وقه للبواقي لذواهتا منمن حل

املتكلِّ   ثمّ  إنَّ قال  اهللا  مون:  كون  قديامً ت  معنٰى  أنَّ   عاٰىل  لهو  و  ا 

أزقدَّ  وجود  اهللا]]  ١٠١[[ص  /ال    منةرنا  لكان  هلا  تعاٰىل   هناية 

يُ   موجوداً  الزمان مصاحباً َرت شمعها، وال  وإالَّ   ،تعاىلٰ له    ط وجود 

 زمنة.وتسلسل األ  ،مدَ لزم القِ 

واحلدوث من الصفات  م دَ القِ  نَّ أ  اعندن مسألة: احلقُّ ] ١٢/١[

 . لزم التسلسلوإالَّ  ،ام ثبوت يف اخلارجيس هلول ،ةاالعتباريَّ 

اهللا عب  موزع سعيد    د  األ  -بن  صفة  دَ القِ   نَّ أ:  -  شاعرةمن  م 

تعاىلٰ  ذاته  عٰىل  واحتجَّ زائدة  العدم  دَ القِ   أنَّ ب  ،  نفي  عن  عبارة  م 

 ثبويت. دم العدموع ،السابق

لكوندَ قِ لا  نَّ أ واجلواب:   نفم  داخالً ه  يكون  السابق  العدم    ي 

 عدم.ق الحتت مطل

اهللا  ثمّ  صفات  قديمة  قال:  غري  املعنٰى    الَّ وإ  تعاٰىل  قيام  لزم 

  للحوادث. وهذا القول يف   حمال�   باملعنٰى، وال حادثة وإالَّ لكان اهللا

 ل. سخافة كاألوَّ ال

الكرَّ مَّ أ و فإاميَّ ا  قاهنَّ ة  إنَّ م  زا  لوا:  صفة  ذادئاحلدوث  عٰىل  ت  ة 

ل  فقد تبدَّ   ، يصري حادثاً   ثمّ   اليشء قد ال يكون حادثاً   ادث، ألنَّ احل

 .النفي باإلثبات

 عٰىل الثبوت. ل ال يدلُّ التبدُّ  نَّ أ   اب:جلواو

يه العدم، ل علا استحامسألة: القديم إذا كان وجودي� ] ١٣/٢[

إمَّ ألنَّ    أنْ   اذاته فيستحيل عدمه، وإمَّ الوجود لواجب    يكون  ا أنْ ه 

بدَّ   زاً جائ  يكون من مؤثِّ   فال  قطعاً   إىلٰ وينتهي    ،رله  لذاته   الواجب 

والتسلسلللد مويلز  ،ور  استحالة  اس  نم  الواجب  عدم  تحالة 

 عدمه. 

املؤثِّ ]  ١٤/٣[ إٰىل  استناده  يستحيل  ال  القديم    ر مسألة: 

لامل ونحن  علَّ امَّ ـوجب،  جعلنا  هي  احلاجة  كان   فإنْ   اإلمكان  ة 

تار  سناده إٰىل املخ]] إ١٠٢[[ص  /ا  وأمَّ   .اً كان مفتقر  ،القديم ممكناً 

 حال عدم اليشء.  كونيام إجياد اليشء إنَّ  القصد إىلٰ  فمحال، ألنَّ 

أنَّ ]  ١٥/٤[ عٰىل  املسلمون  إالَّ  مسألة:  الذوات  من  قديم  ال  ه 

لة بالغوا  واملعتز  م،دَ ، واألشاعرة أثبتوا صفاته يف القِ تعاىلٰ   ذات اهللا 
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إنكار واهيف  ع حقِّ مل،  عٰىل  ل وَّ قون  الذوات  من  قديمني  نفي  يف  وا 

 سمع.ال

احتجَّ  لبأنَّ   وبعضهم  واجباً ه  كان  واجب  يكو  أنْ لزم    و  ن 

وإنْ  يأيت،  ملا  باطل  من واحد، وهو  أكثر  ممكناً   الوجود  افتقر    كان 

 ر.ؤثِّ ، الستحالة استناد القديم إٰىل املحادثاً كون ح فيإٰىل مرجِّ 

 فيه. فيجب ن ،هيله ال دليل عفإنَّ  وأيضاً 

أخصُّ دَ القِ   فإنَّ   وأيضاً  فل الصفات  م    تعاىلٰ   هللا  و كان مشاركاً ، 

 فيكونان واجبني. ،لنيثا مم لكاندَ يف القِ 

 ةاحلدوث علَّ   فلبنائه عٰىل أنَّ   ،لا األوَّ وهذه الدالئل فاسدة، أمَّ 

 ا فساده. نَّوقد بيَّ  ،اجةاحل

 . نفيهليل عليه دلاليشء ال يلزم من نفي ا فألنَّ  ،ا الثاينوأمَّ 

به    عنوا   الصفات، إنْ   أخصُّ   مدَ قوهلم: القِ   فألنَّ   ،ا الثالثوأمَّ 

ال  أنَّ  إبصف  تَّ يه  وإنْ ه  املتنازع،  فهو  واحدة  ذات  شيئاً   الَّ  به   عنوا 

 آخر وجب عليهم بيانه.

احلرَّ وأمَّ  حيَّ نيُّ اا  اثنان  مخسة:  قدماء  أثبتوا  فقد   ،فاعالن  انون 

تعاٰىل   الباري  العامل املحسوساعل  الف]]  ١٠٣  ص[[/ومها    ، هلذا 

املتعلِّ  وباجل  قةوالنفس  البرشي  البدن  تعلُّ هبذا  الساموي  ق  سم 

إٰىل   ،ريتدبلا وسبب حدوث العامل يف وقت حدوثه التفات النفس 

 م النفس.دَ فالطون القائل بقِ عن أ كٰى هذا القول اهليوٰىل، وقد ُحي 

م دَ وعٰىل ِق ية،  هورة اآلتشمه تعاٰىل بالدالئل املدَ عٰىل قِ   واواستدلُّ 

ا  هذ ،بةفتكون مركَّ   ،ةة الفتقرت إٰىل مادَّ حادثا لو كانت  النفس بأهنَّ 

حيٍّ   ف.لخ غري  منفعل  فإهنَّ   ،وواحد  اهليوٰىل،  كانت وهو  لو  ا 

وال   ،نيواثنان غري حيَّ   .سلسلوت  ،خرٰى حادثة افتقرت إٰىل هيوٰىل أُ 

فاعل  ،منفعلني واخلالء  :ومها  ،نيوال  كان  مان  الز  فإنَّ   ،الدهر  لو 

إٰىل زمان  حادثاً  ر  كن تصوُّ ألم  خلالء لو كان حادثاً وا  ،آخر  الفتقر 

 ممكن.ري غهو و ،رفعه

م العامل الساموي واهليوٰىل  دَ ا مجهور األوائل فقد ذهبوا إٰىل ِق مَّ أ و

 .ةالعنرصيَّ 

 اٰىل. تع اهللا شاء ل هذه املذاهب فيام بعد إنْ بطِ حن نُ ون

 : اتثحدَ تقسيم امل يف :الثاين ]البحث[

الاملحدَ  القسمة  إٰىل  بالنظر  إعقليَّ ث  أقسام:  ثالثة  عٰىل  أنْ مَّ ة    ا 

يف   ال� اوال ح زاً ز، أو ال يكون متحيِّ يف املتحيِّ  ال� اأو ح  ،اً زيِّ يكون متح

لكنَّ املتحيِّ  رشذنيم املتكلِّ   ز،  إالَّ  البني  من  األخري  هذا  أسقطوا  مة   

حمقِّ   قليلة غري  قالومنهم  الف  ا قني  اهللاناء  بوجود  تعاٰىل   وإرادة 

حم يف  ال  شبيب    .لٍّ وكراهته  املتكلِّ   -وابن  بوجود   -مني  من    قال 

 .ال يف حملٍّ  قاءبال

كذلك لكان    اجلمهور فقالوا: لو كان هاهنا موجوداً   واستدلَّ 

يف  عاىلٰ ت  هللا  مساوياً  مماثالً   ،دالتجرُّ ]]  ١٠٤[[ص  /  له   فيكون 

التجرُّ تعا لكان  وإالَّ  خمتلفتنيبحق  الً معلَّ   دٰىل،  حمال،    ،يقتني  وهو 

 نة لذاته. عيِّ ة املل حيتاج إٰىل العلَّ علوامل ألنَّ 

فإنَّ   المكذا  وه علَّ   سخيف،  إٰىل  يفتقر  إٰىل  املعلول  ال  مطلقة  ة 

معيِّ علَّ  وتعنيُّ ة  االحتياجنة،  العلَّ إىلٰ     هذه  إنَّ   جانب  ة  من  جاء  ام 

 ة.العلَّ 

املتحيِّ أمَّ  فإمَّ ا  أنْ ز  الق  ال  ا  اجلوهرسمة  يقبل  أو الفرد  وهو   ،

  فام إالَّ من جوهرين    ، وال حيصلدة وهو اخلطُّ واح  يقبلها يف جهة

أربعة جواهر    أو يف جهتني وهو السطح، وأقّل   .زاد ما يكون من 

قوم ثالثة  ،عند  من  آخرين  وهو  و  أ   .وعند  جهات  ثالث  يف 

اخلالف،   ة عىلٰ ة جواهر أو من ستَّ من ثامنيما يكون    اجلسم، وأقّل 

 من أربعة. قيل:و

كلُّ  القس  وقيل:  يقبل  فما  جسم مة  مركَّ   ،هو  من    باً فجعلوه 

 .جوهرين

اوأمَّ  املتحيِّ   الُّ حلا  فإنَّ يف  يُ ز  فإمَّ سمَّ ه  العرض،  أنْ ٰى  يف    ا  يكفي 

جمرَّ  املحلِّ حلوله  يكال  وأ   د  واألوَّ   واأللوان  في،  األكوان  ل 

والر   والروائحوالطعوم   والربودة  واليبووطواحلرارة  سة  بة 

  أنْ   ا، فإمَّ د املحلِّ يه جمرَّ في فا الذي ال يكالصوت واالعتامد. وأمَّ و

  ، ال يكفي فيه جزءان  ا أنْ وإمَّ   .ط وهو التأليففق  نزءايكفي فيه ج

حيتاج وهو القدرة    ا أنْ ، وإمَّ ياةال حيتاج إٰىل احلياة وهو احل  ا أنْ فإمَّ 

والظنُّ واالعتقا والكر  د  واإلرادة  واألمل  هاوالنظر  ة  ذَّ واللة 

 دراك. والشهوة والنفرة واإل

  *   * * 

[ ١١٦[[ص   يف مسأ ]  ٥/ ١٦]]  الناس  اختلف  حلة:  وث  د 

أُ  وذهب  حدوثها،  إٰىل  امللل  أرباب  فذهب  رسطو  األجسام، 

عيلٍّ  وأبو  نرص  وأبو  أنَّ تباعوأ  وثامسطيوس  إٰىل  األجسام    هم 

قديمةالسامويَّ  العنرصيَّ ه   نَّ أو   ، ة  األجسام  أيض  ة يوٰىل  ،  اً قديمة 

اجلسميَّ مَّ أ و صورها  والنوعيَّ ا  األعراض    ،ثة فحاد ة  ة  وكذلك 

 عة هلا. التاب

وراغونكساوذهب   الثنويَّ س  ومجيع  وسقراط  ة فيثاغورس 

أنَّ  إٰىل  ثمّ ]]  ١١٧[[ص  /ة  مادَّ   وغريهم  قديمة،  ل  قا  العامل 
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املادَّ  تلك  جسم  بعضهم:  صار  إة  مجد  صار  و  ،أرضاً ذا  لطف  إذا 

 . ه الناراجلسم هواء، وآخرون أنَّ  ذلك عضهم أنَّ ب ، وزعمهواءً 

قال:  نكساو اخلليطنَّ إاغورس  صغار    ،ه  أجسام   غريوهو 

من كلِّ متن متناهٍ   اهية  من تلك األجزاء غري  من األنواع عدد    نوع 

 .نواع منها أجزاء ظهرت للحسِّ األ ذا اجتمع من أجزاء نوع منإ

ال  شكل ة كرية الريأصل العامل أجزاء كث نَّ س قال: إيمقراطيدو

عض فقت يف بفاتَّ   ،ة لذاهتاكرِّ وهي متح  ،ينقسم ومهاً   ادينقسم فك

 حصل منها هذا العامل.ف ،تادمتص حركاهتا أنْ 

 .والثنوية قالوا: أصل العامل هو النور والظلمة

مب قال:  املتولِّ   ئادوفيثاغورس  األعداد  هي  عن  العامل  دة 

فإذا  والو  ،تالوحدا  بنفسها،  قائمة  للوحدة  رعحدة  وضع  ض 

نقطة يتولَّ   ،صارت  نقطتني  اجتامع  اومن  من خلطُّ د  والسطح   ،

 . ع سطحنيتامجن اواجلسم م ،نيخطَّ  اجتامع

 لنا عٰىل احلدوث وجهان:

أهنَّ األوَّ  أزليَّ ل:  كانت  لو  إمَّ ا  لكانت  متحرِّ ة  وإكا  ساكنة،  مِّ ة  ا 

 .باطل مفاملقدَّ  ،والقسامن باطالن

 جوه: كة فلورِّ حتا ليست ما بيان أهنَّ مَّ أ 

 األزيل. وهو ينايف ،ة بالغريقيَّ سبوتها املاحلركة ماهيَّ  ل: أنَّ األوَّ 

كّل احل  أنَّ الثاين:   تقدَّ   ركات  قد  حادث  منها  عدمواحدة   ،مه 

عها يف األزل صل مح  فمجموع عدماهتا سابق عٰىل وجوداهتا، فإنْ 

وا السابق  استواء  لزم  و  ،ملسبوقحركة  خلف،  حيصل   نْ إهذا  مل 

 ت حادثة. ناك

ة وكانت غري  زليَّ نت أكا  حركة ما من احلركات إنْ   نَّ ألث:  الثا

أوَّ مسبوقة فهي  احلرك،  وإنْ انتفات  ل  كان    هت،  مسبوقة  كانت 

مسبوقاً  وإنْ األزيل  من    ،  يشء  يكن  احلركات  ]]  ١١٨[[ص  /مل 

 وهو املطلوب. ،فاملجموع حادث ،اأزلي� 

ل االرابع:  ٰىل  ع  اً يوم موقوفلا حلركات غري متناهية كان  و كانت 

 انقضاء ما ال يتناهٰى. 

إٰىل األزل مج  نفرضاخلامس:   إ  ،لةمن اليوم    ىلٰ ومن خلق آدم 

أُ األ ونُ زل  فإمَّ طبِّ خرٰى  أنْ ق،  متساوياً   ا  املتفاوت  فيكون    ، يتساويا 

 حادث. فالكلُّ  ،تلفا يف اجلانب األزيلخي نْ أ ا وهو حمال، وإمَّ 

بيمَّ أ و أهنَّ ا  فان  ساكنة،  ليست  لو  هنَّ ألا  أالَّ   كانتا  لزم   ساكنة 

 م مثله. فاملقدَّ  ،باطلوالتايل  ،كيتحرَّ 

حو لسكا  نَّ أة:  الرشطيَّ بيان   يُ   ينئذٍ ن  فال  بيَّ   ،معدَ أزيل  أنَّ نَّملا    ا 

عدمه يستحيل  التاوأمَّ   .األزيل  بطالن  بيان   دالٌّ   احلسَّ   فألنَّ   ،يلا 

 . عليه واخلصم يساعد ،عليه

البس  فإنَّ   يضاً أ  املقولة  الف  ،ة موجودةطياألجسام  بمعنٰى  وضع 

واجب غري  احلركةفصحَّ   ،زواله  يمكنف  ،هلا  معنٰى    وألنَّ   .ت 

م يشء  ته يقتيض تقدُّ فامهيَّ  ،للبث أكثر من زمان واحدو ا هون السك

أنَّ   .زمانمه  واألزيل ال يتقدَّ   ،من الزمان عليه األجسام    وإذا ثبت 

من ختلو  يستحيل    ،والسكوناحلركة    ال  أز ت  نْ أومعهام  ة، ليَّ كون 

 فهي حادثة.

املنفص  فإنْ  يقيل: هذه  املكانلة  وجود   .وهو ممنوع  ،نبني عٰىل 

احلرصوت  بث  امنسلَّ  نمنع  لكن  أوَّ   نَّ أ   :بيانه  .املكان  يف  ل  اجلسم 

متحرِّ  غري  وجوده  ساكن  ،كزمان  نمنع  سلَّ   .وغري  لكن  منا 

 األزل. استحالة وجود احلركة يف  

املسعمل: احلركة  وله يف األوَّ ق  قلنا:  بوقيَّ ناها  ينافيها،  ة واألزل 

الكال تفسريكم احلر  بنيٌّ م مهذا  ادَّ عٰىل  بام  م ال  خلصاو  ،عيتموهكة 

 يساعدكم عٰىل هذا. 

 قوله يف الوجه الثاين: جمموع العدمات سابق عٰىل احلركات، قلنا:

أنَّ تدَّ   منا لكن سلَّ   .وصفه بالسبق   فال يصحُّ   ، دم نفي حمض الع   عون 

الع  ع م د جمموع  سابق  نوع ٰىل  ات  عٰىل  أو  الوجودات  جمموع 

اين الث و ل واألوَّ ]] ١١٩[[ص / . واحد واحد  و عٰىل كلِّ ات أ وجود امل 

 عٰىل كلِّ   ه إذا كان سابقاً إنَّ   : قلتم   مَ ـ م، ولكن لِ والثالث مسلَّ   ،ممنوعان 

أردتم   إنْ   ا السبق؟ ما تريدون هبذ   عٰىل املجموع؟ ثمّ   سابقاً كان    واحدٍ 

  . أردتم غريه مل ينفعكم   وت زمان، وإنْ  ثبافتقر إىلٰ  السبق الزماين 

إنْ قو الثالث:  الوجه  يف  أزل  له  ما  حركة  تهت ان  ةيَّ كانت 

أزلي�   وإنْ   ،احلركات احلركات  من  يشء  يكن  فالكلُّ مل  حادث،   ا 

بقولكم تعنون  أزلي�   إنْ (  :قلنا:  احلركات  من  يشء  يكن  كان  مل  ا 

الكيلِّ )حادثاً   الكلُّ  السلب  الأ   ،  الكلِّ لسو  عن  عنيتم   فإنْ ،  ب 

التزمناهاألوَّ  ممنوعةاملالولكن    ،ل  تكن    عنيتم  وإنْ   .زمة  مل  الثاين 

احلركات  ألنَّ   ،ثابتةمة  زالامل من  ما  يشء  كون  عدم  من  يلزم  ال  ه 

 .حادثاً  يكون الكلُّ  ا أنْ أزلي� 

 هناية له، ضاء ما اليف الوجه الرابع: اليوم موقوف عٰىل انق قوله 

 ن: عنيام منه مهَ فقلنا: هذا يُ 

كلَّ   نَّ أ أحدمها:   واحلوادث  ثمّ ها  اليوم  وقت،  يف    إنَّ   معدومة 

الو ذلك  يف  انقضاء  كُحي قت  اليوم  بعد  إالَّ  الوجود  بامتناع  عليه  م 

 احلوادث.
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يتناهٰى أُ   يوجدٰى  اليوم ال يوجد حتَّ   نَّ أ والثاين:   مور متتالية ال 

ف املبدأ،  األوَّ عنيت  إنْ يف  سلَّ م  استحال  ال  تلمنا  لكن    نَّ أ م  سلِّ نُ ه 

انقضائها ف وجود اليوم عٰىل  توقَّ ية لاحلوادث لو كانت غري متناه

 .عنٰى بذلك امل

  ه هو املتنازع. نَّ إف   ، منا لزومه ومنعنا استحالته عنيتم الثاين سلَّ   إنْ و 

من األُ نفر  قوله يف اخلامس: أنقص  إحدامها    خرٰى ض مجلتني 

فيطبِّ ونُ  إق  التطبيق  قلنا:  يُ نَّ تناهٰى،  يففرَ ام  حمصَّ أُ   ض  بة  مرتَّ   ةلمور 

وضعي�   اي� عقل  ترتيباً  أمَّ أو  املع ا،  يصحُّ ا  فال  بيق لتطارض  ف  دومات 

األزل منا صحَّ سلَّ   .فيها احلركة يف  استحالة وجود  الدالئل عٰىل  ة 

يعارض ما  معنا  و لكن  أنَّ ه،  األزل  هو  يف  ممتنعة  كانت  لو   احلركة 

ام إمَّ لكان  أنْ تناعها  ل  ا  هذا   ،ال يوجد  أنْ   جيب  فكان  ،هتااذيكون 

أنْ وإمَّ ]]  ١٢٠[[ص  /  .خلف فإنْ   ا  لغريها  واجب    يكون  كان 

كان ممكن الوجود انتهٰى إٰىل   نْ إ، ووجودها أيضاً ال  حاستالوجود  

الوجود   تسلسلأ واجب  حمال  ،و  ليست  هنَّ أ منا  سلَّ   .وهو  ا 

 كنة؟ ال تكون سا مَ كة، فلِ متحرِّ 

ملا حتقول قديم ال جيوز عدمه، ال  ألنَّ   ،كترَّ ه: لو كانت ساكنة 

حمتاأ قلنا:   مقدَّ جون  نتم  بيان  وجودي  أنَّ   :هي  ،مةإٰىل   ،السكون 

يتمَّ ٰى تَّ ح ه  نَّ أ منا  هذا االستدالل، واألوائل منعوا من وجوده، سلَّ    

 ،زيلأبرشط عدمي    جوده مرشوطاً ون ويك  وجودي لكن جيوز أنْ 

زال   العدفإذا  سلَّ ذلك  زال،  ال  مي  لكن  جوا سلِّ نُ منا  عدم  م  ز 

 السكون.

احلسُّ  يد  قوله:  احلسُّ الَّ والتسليم  قلنا:  عليه،  عٰىل    يدلُّ   ال  ن 

فإنَّ يلِّ كال  احلكم ساكن،  ،  وهو  حمسوس  غري  جسم  وجود  جيوز  ه 

 تكم املحصورة.يَّ كلّ  فال تتمُّ 

م  جس  كلَّ   عاقل حيكم بأنَّ   كان ممنوع، قلنا: كلُّ د املقوله: وجو

 ة املكان سيأيت.يق ماهيَّ وحتق ،ةوضعيَّ  ةه يشار إليه إشارفإنَّ 

اجل يفقوله:  أوَّ سم  متحرِّ   غري  حدوثه  قلنال  ساكن،  وال  : ك 

 د يف اجلسم الباقي.ردِّ ا نُ ألنَّ ، نا يرضُّ ك اللذ

بناء منكم عٰىل تفقوله عٰىل األوَّ  احلركة، قلنا: هذا  سري  ل: هذا 

ندَّ   ،صحيح أنَّ ونحن  يمتنع خلاحلرك  عي  التفسري  اجلسم   وّ ة هبذا 

 عن السكون. ها وعن

بالسبق،    وصفه  م نفي حمض ال يصحُّ العد  قوله عٰىل الثاين: إنَّ 

ال نفياً نَّ أ م  لِّ سنُ   قلنا:  كان  إذا  بالسبق  ه  وصفه  نعلم  فإنَّ   ،استحال  ا 

 مه.ث قد سبقه عداملحدَ  أنَّ  قطعاً 

تدَّ ]]  ١٢١[[ص  / كلِّ قوله:  عٰىل  السبق  عٰىل أ واحد    عون  و 

  واحد، فإنَّ   عٰىل كلِّ   كونه حاصالً ل  ،ع املجموىلٰ عقلنا:    ؟املجموع

 ،ع كذلكجموفاملبالعدم    ن مسبوقاً واحد من احلركات إذا كا  كلَّ 

الكلِّ  وجود  األجزاء  الستحالة  أيضاً   .بدون   ،كذلك  والنوع 

 دَ جِ لوُ   النوع أزالً   دَ جِ فلو وُ   ،خص مامع شالستحالة وجوده إالَّ  

 .زالً شخص ما أ 

إنْ  ا  قوله:  الزماينسلأردتم  افبق  قلنا:   الزمان،  ثبوت  إٰىل  تقر 

 .ضبع  أجزاء الزمان عىلٰ سبق الذي يكون كسبق بعض ه النعني ب

 منعنا املالزمة، قلنا:  عنيتم السلب الكيلِّ   وله عٰىل الثالث: إنْ ق 

حقَّ  ألنَّ املالزمة  كلِّ احل  ة  عٰىل  صدق  إذا  عٰىل    دوث  صدق  واحد 

 جموع.امل

يُ انق  ليوم عىلٰ ا   فوله عٰىل الرابع: توقُّ ق  م منه فهَ ضاء احلوادث 

 ة. طعيَّ واستحالته ق  ،عني الثاينن ا:معنيان، قلن

ام يكون مع احلصول والرتتيب، قلنا: الرتتيب  إنَّ   ق طبيقوله: الت

أجزاء مرتَّ   الزمان كمٌّ   نَّ إحاصل ف حادث سابق    كلُّ   يضاً ، وأ بةذو 

معدَّ علَّ  لالحقة  واحلصوة  التط،  يف  اشرتاطه  ممنوع  فإنَّ يبل    ق 

امللتطبا عن  واجلواب  العقل،  يعتربه  أمر  أنَّ عاريق  احلركة    ضة 

 ة. ر األزليَّ تباعال  تناع وجودها أزالً تقتيض ام

 قوله: تفتقرون إٰىل بيان وجود السكون، قلنا: سيأيت.

  أزيل، قلنا: العدمي ال يكون جزءاً   عدميقوله: جيوز اشرتاطه ب

 ة.لعلَّ من ا

احلسُّ  احل  قوله:  يعطي  الكيلِّ كال  قلم  حقٌّ ،  هذا  واألوٰىل  نا:   ،

 عٰىل الربهان املذكور. امد عندنا االعت

فالعامل    ،ثممكن حمدَ   وكلُّ   ،لعامل ممكن: النقو  أنْ   لوجه الثاينا

الوحد]]  ١٢٢/[[ص    والصغرٰى   .ثحمدَ  باب  يف   .ةانيَّ سيأيت 

أنَّ  الكربٰى  إمَّ املؤثِّ   وبيان  حماليؤثِّ   أنْ ا  ر  وهو  البقاء  حال  إالَّ  و  ، ر 

أو احلد  صيالً ن حتلكا العدم  أو حال  وكيف كان  وث،  للحاصل، 

 ة مشكل. فصلناملل من القسم األوَّ حصل املطلوب، و

*   *   * 

مة احليلِّ ١هناية املرام (ج   ): هـ٧٢٦(ت  )/ العالَّ

 : م واحلدوثدَ ل: يف القِ األوَّ الفصل  ]]٢١٧[[ص 

 وفيه مباحث: 

 :ل: يف حتقيقهاموَّ لبحث األا

ق  ساوالذي مل يسبقه العدم، أو املوجود امل: هو املوجود  ميلقدا
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هلامقدَّ   ]]٢١٨[[ص  /  ألزمنة هناية  ال  ورة  املحدَ مَّ أ .  فله  ا  ث 

أنَّ  أحدمها:  أنَّ تفسريان:  والثاين:  بالعدم،  املسبوق  املسبوق ه    ه 

املتكلِّ وعىلٰ   بالغري. عند  هنا  فالسبق  التفسريين  كال  إنَّ   هو  مني  ام 

 اية هلا.هن ال بتقدير أزمنة

 ) موجودًا يف األزلعاىلٰ ت  كان اهللا(األوائل: مفهوم قولنا:    قال

، اثبوتي�   )تعاٰىل يف األزل  اهللا  ما كان(هو  ه و ضنقيكان    اان عدمي� ك  إنْ 

قولنا كان(  :لكن  كاوألنَّ   .عدمي  )ما  إذا  قوه  اهللا (لنا:  ن  كان    ما 

موجوداً  األ  تعاٰىل  يف  اتي� ثبو   )زليف  املعدوم  موصوفًا  زاأل  كان  ل 

 ف ثبويت، وهو حمال. بوص

ون  يك   أنْ   ا، فإمَّ اثبوتي�   )تعاٰىل يف األزل  ن اهللاكا(  كان قولنا:  وإنْ 

اهللا ذات  واألوَّ   نفس  هلا.  مغايرًا  أو  باطلتعاٰىل،  يف   ألنَّ   ،ل  كونه 

ال  لغريه، فل وصفًا  عقَ ام يُ ال تقوم بذاته، بل إنَّ افة  األزل نسبة وإض

تعاٰىل قائم    املعقوالت، واهللا  ل هو من ثواينب  ود،الوج   ل له يفتأصُّ 

بني الشيئني    سبةنوالاألزل،    ة له إىلٰ كونه يف األزل نسب  ألنَّ ه. وبذات

أنْ رة عنهام، واملتأخِّ متأخِّ  يكون نفس ذلك    ر عن اليشء ال يمكن 

وإالَّ   نَّ وأل  اليشء. اآلن،  بحاصل  ليس  األزل  يف  كلُّ   كونه    لكان 

ك يف  بل  اآلن،  ال  نٍ آ  لِّ حادث  أو  فالسابق  تأخُّ تقدُّ   حق،  وال  ر  م 

امل حمالوجود لبعض  وهو  البعض،  عٰىل  واهللات  مو  ،   جودتعاٰىل 

 ن، فتغايرا.اآل

الرباهني،  أظهر من هذه  رضوري  بالتغاير  فاحلكم  وباجلملة، 

 يف  تعاىلٰ   موجودًا يف األزل فقد كان مع اهللا  كان  فذلك املتغاير إنْ 

لغري هو الذي يلحقه ذلك ا  وألنَّ   .مندكزل غريه، وهو حمال عاأل

 زمان أزيل. لذاته، وهو الزمان، فال )كوني(و )كان(معنٰى 

املتكلِّ أج  ]]٢١٩[[ص  / بأنَّ اب  اهللا  مون:  كون  تعاٰىل   معنٰى 

أنَّ  موجودًا معها   تعاىلٰ   لكان اهللا  هلا  رنا أزمنة ال هنايةا لو قدَّ قديًام، 

ده، بل تقدير  ق الزمان ووجوحتقُّ اج هذا املعنٰى إٰىل وال حيت بأرسها،

  ذلك م واحلدوث لكان دَ ة القِ الزمان يف ماهيَّ   ِربَ اعتُ  ه لو وجوده، ألنَّ 

إمَّ الز فإنْ مان  حادثًا،  أو  قديًام  فإنْ   ا  قديًام،  إٰىل دَ ِق   احتاج  كان  مه 

وجب   يصحبه  زمان  أنْ زمان  فللزمان  آخر،  زمان  له    ، يكون 

إٰىل اعتبار آخَر مل  م الزمان  دَ ِق   جحيت  مل   هناية له. وإنْ إٰىل ماالوهكذا  

  ري غ  نم معقوالً مالِقدَ يف معنٰى القديم، فيكون  مان  جيب اعتبار الز

ل يف مجيع املواضع. ذلك يف موضع فليُعقَ  َل عتبار الزمان، وإذا ُعقِ ا

سل، يف حدوثه الزمان تسل  ِربَ اعتُ   ثًا، فإنْ حاد  كان ذلك الزمان  وإنْ 

ل يف نفس الزمان فليُعقَ  مان يف احلدوثزل اربعتَ حمال. وإذا مل يُ وهو 

امثله يف مج ي  ملواضع. وألنَّ يع  الزماالقديم  اعتبار  امتنع  ث  ادحلن 

 قه. يف حتقُّ 

، ايكون نقيض العدمي ثبوتي�   قني: ال جيب أنْ قال أفضل املحقِّ 

منقسامً  قولنا:  إىلٰ   بل  وأيضًا  والعدمي.  الثبويت  ٰىل  تعا  اهللا كان  ( 

األزل يف  موج(ض  ي قن  )موجودًا  كان  األزلما  يف  وهي   )،ودًا 

 نْ إة. وهبذه القضيَّ   ء من املعدومات موصوفاً ون يشيك  ة، والقضيَّ 

يف(بإزائه    َل عِ ُج  موجودًا  ما  معدومًا  كان  يصري  حتَّ   )األزل  ما  ٰى 

بأنَّ  املعدوم موصوفًا  القضيَّ ه  ذلك  مل تكن هذه  يكن يف األزل،  ة مل 

لألُ ن موضوعقيضًا  لتخالف  بذ  وإنْ   .يهاموٰىل،  أنَّ أراد  الكون    لك 

متناقضان،والالَّ  اهللاوال  كون  عٰىل  حممول  واكون  حممول لالَّ ،  كون 

فملعا  عىلٰ  وجودي� دوم،  الكون  قضيَّ ايكون  إيراد  كان  بدل ،  تني 

وما حشوًا.  املتكلِّ   مفردين  عن  الكلِّ   مني نقله  عند  مريض    غري 

ن أو يف زما ام كانيف ق إالَّ اليشء ال يتحقَّ ليشء مع كون ا منهم، فإنَّ 

 تقدير زمان.

أنَّ قوواملحقِّ   ]]٢٢٠[[ص  / معناه  يقولون:  منهم  غري ن  ه 

 ه.مسبوق بغري

إنَّ ال   يتحقَّ   يقال:  ال  أيضًا  إالَّ السبق  ألهنَّ ق  زمان،  بتقدير  م   

 .)ازماني�  يقتيض كونهال   سلب السبق عنه(يقولون: 

ألنَّ  نظر،  امل  هوفيه  النليس  عليه  صدق  ما  ٰى  تَّ ح  قيضقصود 

إٰىل ثبويت وعدمي، بل نفسيكون من لنقيض، وذلك وم امفه  قسًام 

 غري منقسم. 

أنَّ  ينفكُّ قوالعاملمن    والتحقيق  فال  اخلارج  يف  يوجد  ما    ت 

ضني. لنقيعن ا  اخلارج عنه وعن نقيضه بالرضورة، المتناع اخللوِّ 

إالَّ  له  وجود  ال  ما  الذهومنها  يف  ومثله  فيه   ن،  النقيضني  حكم 

أخذناه عىلٰ   سواء، ألنَّ اخلارج    إىلٰ   ةبلنسبا إذا  ثبويت مل  أنَّ   أحدمها  ه 

الثب به  الذيرد  بل  العيني،  يكونوه  .هنيوت  موجباً    نا  أحدمها 

أنْ  جيب  وال  سالبًا،  اخلارج،   واآلخر  يف  موجودًا  أحدمها  يكون 

 موضوعاته. معدومًا، بلخر واآل

اهللا(وقولنا:   األزل  تعاىلٰ   كان  يف  قضيَّ ك  إنْ و  )موجودًا  ة، ان 

بويت أم ال؟ وكذا نقيضه  ث  هو الكون يف األزل هل  يس املراد إالَّ فل

 .كونالذي هو الالَّ 

يُ كلِّ ملتاو ال  املعيَّ سلِّ مون  افتقار  ال  مون  كام  الزمان،  إٰىل  ة 

أنَّ سلِّ يُ  إنَّ التقدُّ   مون  والسبق  امم  بالزمان.  ال   يكون  عندهم  أيضًا 

  الزمان.فتقر إىلٰ ي
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 :  رأي احلكامء األوائل التفسري عىلٰ يف ين:البحث الثا

 بأمرين: دوث وا احلفرسَّ 

بعأحدمه  ]]٢٢١[[ص  / اليشء  حصول  أ ا:  له مل  نْ د  يكن   

حادثًا،   وعٰىل هذا التفسري ال يكون الزمان  .وجود يف زمان سابق

عدوإالَّ  لكان  س  للزمه  فيكون  سابق،  بزمان  وجوده  عٰىل  مان  ابقًا 

 وهكذا.  ،زمان

أنْ  عو كي  والثاين:  بعد  حصوله  وهو  ن  بالذات،  بعدية  دمه 

الذايت فاحلدوث  فإنَّ   كلَّ   إنَّ ،  الممكن    ، اتهذمن  الوجود    يستحقُّ   ه 

يستحقُّ وإنَّ  ممَّ   ام  أسبق  بالذات  وما  غريه،  من  بالغري، الوجود  ا 

ال ال استحقاقيَّ   فيكون  عٰىل  ة  سابقًا  للعدم  مقارنة  هي  التي  وجود 

الاستحقاقيَّ  فيكون  الوجود،  عىلٰ س  عدمة  إٰىل ال  ابقًا  املستند  وجود 

كان وسواء  بزمان  ذلك  الغري،  خمصوصًا  مستمر�   االستناد  يف   اأو 

 مان.الز لِّ ك

ل م معنيان مقابالن ملعنيي احلدوث: أحدمها الذي ال أوَّ دَ وللقِ 

مان   لكان للزليس بقديم، وإالَّ   ذا املعنٰى ان هبلزمان وجوده. والزم

حمال.  زمان وهو  و ا  اينوالث  آخر،  مبدأ  ال  علَّ لذي  لوجوده، ال  ة 

 .م الذايتوهو الِقدَ 

 ان أم ال؟ تيَّ ثبو مهام هل دَ دوث والقِ احل لبحث الثالث: يف أنَّ ا

أهنَّ اختلف الناس هنا، فاملحقِّ  ان ال  ام وصفان اعتباريَّ قون عٰىل 

 ام يف اخلارج. ق هلحتقُّ 

 . تلذادوث صفة زائدة عٰىل ا احل أنَّ ة إٰىل اميَّ وذهبت الكرَّ 

  أنَّ ٰىل  بن سعيد من األشاعرة إ ذهب عبد اهللا و ]]٢٢٢[[ص /

 م وصف ثبويت. دَ القِ 

كان    فألنَّ   ،لوَّ األ  اأمَّ   ،باطل  والكلُّ  لو  لكان    اثبوتي� احلدوث 

إمَّ  الغري  فذلك  بالغري،  قائًام  أنْ عرضًا  حادثاً   ،قديامً   يكون  ا    . أو 

أ  باطالن.  األمَّ والقسامن  اتِّ   ،لوَّ ا  لقديم ا  صاففالستحالة 

 ل.فالستلزامه التسلس، ا الثاين. وأمَّ باحلدوث

هي هي، فال  يث  حمن  ة  حلدوث باملاهيَّ َم ال يقوم اـ يقال: لِ ال

 يلزم التسلسل؟ 

املاهيَّ ألنَّ  نقول:  إالَّ ا  توجد  ال  هي  هي  حيث  من  العقلة  يف    ،

األعيانفي يف  الثبويت  احلدوث  قيام  إنَّ ة  امهيَّ ب   ستحيل  بل  ام  ذهنية، 

موجوماهيَّ   يف  حتلُّ  ولة  مسبوقاً امَّ ـدة،  الوجود  هذا  كان  عدم  بال   

أنْ  املالرشط    يكون  وجب  الوجود  هذا  وأيضًا با  قسبوهو  لعدم. 

وجوديَّ  صفة  احلدوث  كان  إمَّ لو  لكان  قديامً ة   .حادثاً   أو  ،ا 

  الذي هو   م موصوفهفالستلزامه ِقدَ   ،لا األوَّ أمَّ ن.  والقسامن باطال

احلاد  فيكون  أ احلادث،  هذا خلفاي� لز ث  عبارة    وألنَّ   .،  احلدوث 

  م عد  م الذي هودَ ه القِ جود بالعدم، فيستحيل عليالو  ة عن مسبوقيَّ 

وأمَّ بوقيَّ مس بالعدم.  الوجود  الثاينة  فإنَّ   ،ا  التسلسل،   فالستلزامه 

اتَّ  الكالم يف احلدوث الذي هو    ث لكانحلدوصف بااحلدوث لو 

إٰىل  فووص يف احلدوث الذي هو املكالكالم  الوصف   ما  ، وهكذا 

 هناية له. ال

الثاينوأمَّ  فإنَّ مذه  وهو  ،ا  سعيد،  ابن  باطلب  ألنَّ   ه    أيضًا، 

ل  واألوَّ   . أو حادثاً   ،قديامً   يكون  ا أنْ ، فإمَّ اكان وصفًا ثبوتي�   لو  مدَ القِ 

ان  ه لو ك يستلزم اجتامع النقيضني. وألنَّ لثاينيستلزم التسلسل. وا

 ،يكون قديامً   ا أنْ الغري إمَّ   فذلك  ،ل بغريهب  اتهيكن قائًام بذ  مل  اثبوتي� 

 ث.دوحل ا يف الً ر أوَّ تقرَّ  والقسامن باطالن، كام .ادثاً أو ح

املحقِّ   ]]٢٢٣[[ص  / أفضل  القِ   كلُّ ( قني:  قال  ليس  م  دَ ما 

عليه   م احتيج إٰىل صفة زائدةدَ القِ ب  َف ِص داخالً يف مفهومه، فإذا وُ 

 يًام لذاته. إليه لكونه قد جتام فال حيا الِقدَ وأمَّ م، دَ لقِ هي ا

فإنَّ وأمَّ  احلدوث  صا  تُ   ،فةه  ال  بالقِ وَص والصفات  وال  دَ ف  م 

 . )صاف هبام من شأن الذواتتِّ اال نَّ احلدوث، أل

خلارج وجب  يف ا ام ثبوتي� موا كون الِقدَ  سلَّ امَّ ـم لوفيه نظر، ألهنَّ 

ا موة،  تازًا عنها بخصوصيَّ ثبوت، ومميكون مشاركًا لغريه يف ال  أنْ 

االشرتاك فاتِّ   به  االمتياز،  به  ما  ماهيَّ غري  إمَّ   تهصاف  أنْ بوجوده   ا 

ف  يكون بالعدم،  وإمَّ   ،دثاً حا  نيكومسبوقًا  حمال.  أنْ وهو  ال    ا 

وِق  قديًام،  فيكون  نسبةدَ يكون،  إٰىل  راجع  إىلٰ   مه    ، تهيَّ ماه  وجوده 

م  دَ لقِ ه إذا جاز يف اوألنَّ النسب.    وتلك النسبة مغايرة ملا عداها من

 . قديم ذلك لذاته، فليجز يف كلِّ  يامً يكون قد أنْ 

ثبوتيوا صفة  كان  إذا  أنْ حلدوث  وجب  مو  ة    اً صوفيكون 

يصحُّ ب فال  تُ (قوهلم:    الثبوت،  ال  الرضورة   وألنَّ   ).فوَص الصفة 

بأنَّ  ف  كلَّ   قاضية  فإمَّ إنَّ ثبويت  بالثبوت،  موصوف  أنْ ه  تكون    ا 

 . أو ال  مسبوقة بالعدم ته بهيَّ موصوف

بأنَّ جُّ تحا حادثاً ا  وا  يصري  ثّم  حادثًا  يكون  ال  فليشء  د تجدُّ ، 

عدمها   بعد  كوهنا    يدلُّ الصفة  ثبوتي� يَّ تثبوعٰىل  عدمها  كون  أو  ، اة، 

وألنَّ  ثبويت.  فاحلدوث  حمال،  نقيض  والثاين  حدوث(ه   )ال 

والعدم الِقدَ ي.  قِ ( نقيض    مكذا    ]] ٢٢٤[ص  [/العدمي،    ) مدَ ال 

 .اوتي� منهام ثب  فيكون كلٌّ 

ا يدلُّ لتبدُّ واجلواب:  فإنَّ   ل ال  الثبوت،  إذا ال  عٰىل  املمكن  يشء 
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  َض ممتنعًا بالغري، ثّم إذا ُفرِ   وال جباً ان ون حيث هو هو مل يكم ذَ ُأِخ 

املؤثِّ  إٰىل  ممانضاممه  أو  واجبًا  صار  عدمه  أو  كوهنام  تنعاً ر  مع   

وقد أنَّ   عدميني.  بصساال   عرفت  العدم تدالل  عٰىل  السلب    ورة 

 .لطبا

ا حدوث  وقيل:  احلال،  يف  احلاصل  وجوده  ليس   إالَّ حلادث 

كلُّ  حادثاً   لكان  العدم  .موجود  حمبق  السا  وال  عدم،  ن  هو  يث 

كلُّ وإالَّ  لكان  حدوثاً     مسبوقيَّ   .عدم  هو  احلدوث  اليشء  بل  ة 

 .د والعدمة زائدة عٰىل الوجواليشء بالعدم كيفيَّ  ةيَّ بالعدم، ومسبوق 

ذلك   م، ولكن والذهن فمسلَّ ل  يف التعقُّ   ةدزياأردتم ال  قلنا: إنْ 

يقتيض   ثبوتي� كون  ال  وإنْ األع  يف   ااحلدوث  ا   يان،  يف  دة  الزيأردتم 

 عطي أكثر من مطلق الزيادة يف املفهوم. اخلارج، فدليلكم ال يُ 

*   *   * 

 : ثاملحدَ  الثالث: يف خواصِّ  لفصلا ]]٢٤١[[ص /

 : وفيه مباحث

 : ة عليهق املادَّ ث سبيف املحدَ  بجي ه الل: يف أنَّ األوَّ البحث 

إىلٰ  الفالسفة  أنَّ ذهبت  فإنَّ حمدَ   كلَّ     مسث  بامدَّ ه  يكون  بوق  ة 

موجوداً   حاال�  أو  واألعراض،  كالصور  كاملركَّ   فيها  أو عنها  ب، 

كالنفوس املحدَ   . معها  الثالثة ال يف هثات  وحرصوا  ذه األصناف 

 ثًا عندهم. دَ حمون يك ه يستحيل أنْ فإنَّ غري هذه  بسيط غري. وكلُّ 

بأنَّ وا عٰىل سبق املادَّ واستدلُّ  فإنَّ حمدَ   كلَّ   ة  عٰىل    عدمه سابق  ث 

ووجو وإالَّ ال  حده  وجوده،  ممكن،  فذلك  عدمه  حدوثه،  امتنع   

إٰىل صحَّ  دار القادر اقت  ةاإلمكان سابق عٰىل وجوده. وليس راجعًا 

إٰىل ذات املمكن موذ بالقيهذا اإلمكان مأخ  ألنَّ   ،عليه  رين غاس 

إٰىل   وصحَّ مؤثِّ التفات  عليهره،  القادر  اقتدار    وذة مأخ  ة 

املؤثِّ بالقياس    ]]٢٤٢ [[ص/ فتإٰىل  يُ وألنَّ ا.  رغاير،  الثاين  علَّ ه  ل 

إنَّ باألوَّ  فنقول:  صحَّ ل،  ألنَّ   ام  عليه  القادر    ألنَّ   ،ممكن  هاقتدار 

ام  نَّ إل:  يقا  أنْ   ه، وال يصحُّ ة بوريَّ ق املقد ة تعلُّ ة يف صحَّ اإلمكان علَّ 

عليهاقت  صحَّ  القادر  صحَّ ألنَّ   دار  علالق  اقتدار  ه  فتغايرا. ادر  يه، 

عدمي�   وليس واإلمكان  رق  فلل  ،ااإلمكان  اإلمكان  نفي  بني 

فال لعدمه.  باملمكن،  وال  بذاته،  قائًام  جوهرًا  وال  له   دَّ ب  العدمي، 

 مغاير هو اهليوٰىل. من حملٍّ 

أنَّ نَّ: قد بيَّ واجلواب  يستدعي الفرق ال  وأنَّ   ،دمياإلمكان ع  ا 

 ة.الصفات العدميَّ  ا منريمهثبوته كالعدم واالمتناع وغ

 االشرتاك اللفظي عٰىل أمرين:ع بقم يقيل: اإلمكان عنده

يقابل االمتناع ما   فوَص ة يُ وهو عندهم صفة عقليَّ   ،أحدمها: 

من   كلُّ   هبا واملمتنع  الواجب  عدا  والاملتصوّ   ما  من  رات،  يلزم   

 ة. يَّ مادّ ة هبا كوهنا يَّ اهصاف املاتِّ 

وهو   االستعداد،  من موجووالثاين:  نوع  يف  معدود  عندهم    د 

الكيف جنس  وأنواِع  موجوداً ذا  إ،  باٍق   كان  وغري  بعد   وعرضًا 

إىلٰ  اخلروج  قبل  حمالة  ال  فيحتاج  الفعل،  إٰىل  وهو  حملٍّ   اخلروج   ،

فهذااملادَّ  جيب    ة.  العرض    يكون  أنْ البحث معهم  إثبات ذلك  يف 

 . هيونف

ف نظر،  يف    إنَّ وفيه  كالبحث  االستعداد  يف  كان،  اإلمالبحث 

 االستعداد.  نفي  ىلٰ ة عٰىل نفيه دالَّ ة عوالوجوه الدالَّ 

ث سبق  ه ال جيب يف املحدَ البحث الثاين: يف أنَّ   ]]٢٤٣[[ص  /

 :ة عليهاملدَّ 

كافَّ   ختلفا املسلمون  فذهب  هنا،  إٰىل  الناس  بت  ذلك، وذهة 

  بزمان هو موجود غري قارِّ   ه مسبوقث فإنَّ حمدَ   لَّ ك  الفالسفة إٰىل أنَّ 

اتِّ متَّ   لذاتا املقاديصل  ب  ر، ألنَّ صال  ملمعد  احلادث  تكون ا  يكن     

ة قد زالت، فله قبل ال يوجد مع البعد، ته هذه مضافة إٰىل قبليَّ بعديَّ 

ق عٰىل االثنني  ة الواحدة كقبليَّ القبليَّ   تلك  وليست د يكون هبا  التي 

  تكون    حصول الوجود، بل جيب أنْ هو بعد معًا يف  اوم  ما هو قبل

 ة.د البعديَّ جتدُّ  عندته بل تزول قبليَّ قبل ال تثبت مع البعد،  ةيَّ قبل

  العدم كام كان قبل فقد يصحُّ   ة مغايرة للعدم، ألنَّ وهذه القبليَّ 

الفاعل   قد يكون  هالفاعل، ألنَّ  بعد، وليس القبل بعد والكون  ي أنْ 

و احلادث  الو  معهقبل  وليس  آخر  بعده،  يشء  فهو  كذلك.  قبل 

قارِّ مويترصَّ   ديتجدَّ  غري  وهو  متَّ الذات،    ،  ذاتوهو  يف  ه، صل 

متحرِّ مكإل فرض  حدوثان  يوافق  مسافة  يقطع  احلادث    ك  هذا 

هذ قبل  حركته  ابتداء  فيكون  احلانقطاعها،  بني  ا  ويكون  ادث، 

وانتهائه احلركة  كامابتداء  وحدوبني  ا  احلركة  ابتداء  ا   ادث، حلث 

ألجزاء    دة مطابقةمتجدِّ مة  ات مترصِّ ات وبعديَّ هناك قبليَّ   فكام كان

يكون بني ابتداء احلركة وابتداء هذا   أنْ   جيبافة واحلركة، كذا  املس

 احلدوث.

صل ذا املتَّ ثل هم  وسيظهر يف بطالن اجلزء أنَّ   ]]٢٤٤[[ص  /

يتألَّ  تتجال  ال  أجزاء  من  أنَّ في  ،أ زَّ ف    ق سبوم  حادث  كلَّ   ثبت 

 الزمان. وهو صال املقادير،صل اتِّ الذات متَّ  رِّ بموجود غري قا

ة يف اخلارج، ودليلكم ليَّ بالقم ثبوت هذه  سلِّ نُ واالعرتاض: ال  

منإنَّ  أعّم  وهو  مطلقًا،  بثبوهتا  ينهض  الذهني   ام  الثبوت 
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وواخلارج يدلُّ ي،  موص  ال  ثبوت  عٰىل  الذهن  يف  يف ثبوهتا  وفها 

فإنَّ  كاماخلارج،  هب  صحُّ ي  ه  املوجود  يصحُّ وصف  كذا  وصف   ا 

  ة يَّ قبلثبوت ال بل يمتنع ليلكم عٰىل ثبوت الزمان،ه داملعدوم هبا، فإنَّ 

 ة يف اخلارج لوجوه: والبعديَّ 

الواحدة  ة  القبليَّ  ألنَّ  ،ة موجودة لزم التسلسل لو كانت القبليَّ  - أ 

كلِّ  عٰىل  يتأخَّ   سابقة  عنه ما  فيفتق ر  إىلٰ ا،  ُأخرٰى،   ر  م  زل وي  قبلية 

 ري معقول. هو غ دفعة واحدة، بل دفعات ال تتناهٰى، و التسلسل ال  

أفضل   والبعديَّ يَّ قبللا  بأنَّ (قني:  املحقِّ واعرتضه  الالَّ ة  حقتني  ة 

وهو   مان،اخلارج هو الز  تان، واملوجود يفتان عقليَّ بالزمان إضافيَّ 

القبليَّ  تلحقه  وتلحق  الذي  لذاته  سواه  ة  بسببه  ممَّ ما  فيه  يقع  يف  ا 

ة بزمان دون  تصَّ ة فليس من املوجودات املخالقبليَّ  سا نفعقل، أمَّ لا

ألهنَّ  يصزمان،  اعتباري  أمر  مجيعتعقُّ   حُّ ا  يف  وإنْ   له    ذَ ُأِخ   األزمنة، 

معنيَّ  يقع يف زمان  املوج من حيث  حكم سائر    ودات  كان حكمه 

قبليَّ  حلوق  العقل    ةيف  يعتربها  وال  ُأخرٰى  بل  به،  ذلك،  يتسلسل 

 .)الذهني ]]٢٤٥[[ص / طاع االعتبارقنبا ينقطع

بأنَّ اه  في  ألنَّ   ،وفيه نظر اخلارالقبليَّ   عرتافًا  ليست يف  قد  وج،  ة 

أنَّ نَّبيَّ  بالوجودي  ا  احلاقها  احلاق   للذهن  يمكن  وال  والعدمي، 

   لوجب اختالف أجزائه بالذات، فيلزم إالَّ ه، وة بالزمان لذاتالقبليَّ 

 ندهم حمال. ع وهوأ فيه، زاء ال تتجزَّ أج وجود

كلُّ   ال والوجود    يقال:  العدم  من  بعدًا  ليس  واحد  وال  قبالً 

انقوإالَّ لذاته،   إىلٰ   كلٍّ   الب المتنع  صفة اآلخر، وهو حمال،    منهام 

 فوجب ثبوت يشء يلحقانه غريمها، وهو املراد بالزمان. 

وقد يكون    اودي� يكون وج  معروضهام قد  ا أنَّ نَّا نقول: قد بيَّ ألنَّ 

اال  ،ادمي� ع جيوز  بعروضهامسفال  ذلك    تدالل  كون  عٰىل  ليشء 

 .اثبوتي�  ليشءا

والبعديَّ القبليَّ   -  ب إضافة  ذهنيَّ   نْ فإ  ،تانة  جيب  كانتا  مل  تني 

وإنْ  اخلارج،  يف  معروضهام  أنْ خارجيَّ   كانتا  ثبوت  وجب    تني 

 ا خلف. ام ال توجدان معًا، هذإهنَّ  :معًا، وقيلجدا تو

تان ال توجدان  ان عقليَّ ام إضافتأهنَّ ب(  :قنيعرتضه أفضل املحقِّ ا

الإالَّ  يف  ألنَّ عقول  الزم  ،  من  تلحقهام   اناجلزئني  ة  بليَّ قال  اللذين 

الالَّ والبعديَّ  اإلضافة  توجد  فكيف  معًا،  يوجدان  ال  هلامة    ؟ حقة 

  عٰىل وجود معروضهام الذي هو   ليشء يدلُّ   لعقليف ا   ثبوهتام   لكنَّ 

هام معًا يف ون وجود معروضكي  نْ وجيب أ   ،مع ذلك اليشءالزمان  

 .) اخلارج معاً دا يفيوج العقل، وال جيب أنْ 

فإنَّ   ]]٢٤٦[[ص  / نظر،  بأهنَّ يه  ف  وفيه  هلام  اعرتافًا  ليس  ام 

 . املطلوب ثبوت يف األعيان، فال يلزم وجود معروضهام فيه، وهو

القبليَّ   ال والبعديَّ يقال:  مة  كانا  إذا  ا ة  يف  بدَّ عًا  فال    وأنْ   لذهن 

معًا  م  وجدي حتَّ عروضهام  الذهن،  يصحَّ يف  عٰىل    ٰى  ا  أحدمهاحلكم 

يكون    ا أنْ ة إمَّ حلكم بالقبليَّ ا  ذٍ ينئة، فحخر بالبعديَّ ة وعٰىل اآلبالقبليَّ 

وجود اقتض  باعتبار  لعدم  حمال،  وهو  اخلارج،  يف  اء  معروضهام 

القبليَّ ا والبعديَّ لوجود  باعتبارة  أو  وه  ة.  حمالذاته  ألنَّ   و    أيضًا، 

خرٰى ولألُ ة  ذاتان ال تعرض إلحدامها القبليَّ   ني من حيث مهاتاالذ

أمر  بدَّ   فال  ،ةالبعديَّ  مل  من  اوعرمغاير  املعروض  لقبليَّ ض  يوجد  ة 

 ة.وكذا البعديَّ  ،فيه، وباعتباره يكون قبالً 

فنرجعألنَّ  نقول:  أحدمها  بال  ا  صار  ِملَ  اليشء،  ذلك  بحث عٰىل 

متأخِّ مًا  قدِّ مت فإواآلخر  ذ  ندمتوه سأ  نْ رًا؟  إٰىل إٰىل  فليسند  اهتام 

وأيضًا   باملاهيَّ   يلزمالذاتني.  الزما  لكنَّ ة،  اختالفهام  ن أجزاء 

يلزمساوتم وأيضًا  عندكم   ية.  الزمان  وأجزاء  بالفعل،  وجودمها 

 ام توجد بالفرض. إنَّ 

كانت  -  ج وجوديَّ بليَّ الق  لو  هبا، ة  العدم  وصف  يصّح  مل    ة 

 د. وجملوصاف املعدوم باة اتِّ الستحال

علي املحقِّ واعرتض  أفضل  امل  بأنَّ (قني:  ه  ما قيَّ العدم  بيشء  د 

معقوالً  اليشء،    يكون  ذلك  االعتبارات    حُّ ويصبسبب  حلوق 

 .)ة به من حيث هو معقولالعقليَّ 

نظر  ]]٢٤٧[[ص  / إنَّ   ألنَّ   ،وفيه  القبليَّ ام  البحث  هل  ة  هو: 

 .عنزاة بطل الا عقليَّ هنَّ اعرتف بأة أم ال؟ وإذا وجوديَّ 

ال  -  د البعأجزاء  إٰىل  بالنسبة  لبعضها  يعرض  اآلزمان  خر  ض 

 للزمان زمان آخر. نيكو  أنْ ر بعينه، فيلزم  م والتأخُّ هذا التقدُّ 

ظاهر، ألنَّ  وغريه  الزمان  بني  الفرق  يقال:  متقضٍّ   ال    الزمان 

القبليَّ فله  ،لذاته استغنت  والبعديَّ ذا  عن رضتالعا  ةة  له  زمان    ان 

تستغنِ  ومل  والبعدبليَّ قلا  آخر،  وألنَّ يَّ ة  عنه.  لغريه  العارضتان   ة 

بكوة  والبعديَّ   ةبالقبليَّ   لقولا القول  مع  كيمكن  من    لِّ ن  جزء 

القول بحادث هو ل أوَّ   الزمان مسبوقًا بجزء آخر، وال يمكن مع 

 ل احلوادث.اإلشارة إٰىل ما هو قبل أوَّ ايف ه يناحلوادث، ألنَّ 

نألنَّ  األوَّ ا  عٰىل  أجقول  إنْ ا  زاءل:  يف  كان  لزمان  متساوية  ت 

 ض اآلخر، وإنْ البع  م دونعضها بالتقدُّ ص بة استحال ختصُّ املاهيَّ 

كلِّ   كان  تكنمل   بامهيَّ   انفصال  اآلخر  عن  الزمان  جزء  فيكون  ته، 

ة  ة وبعديَّ ًا جتويز وجود قبليَّ وأيضبًا من آنات.  مركَّ   صل، بلغري متَّ 



 احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءحرف   .......................................................................................................... ٤٧٨

ا يقتيض  يغايرمه زمان رين غيف جزئني من الزمان مان معًا ال توجد

 ث من غري زمان يغايرمها.حلادجتويز كون العدم قبل وجود ا

ر عن أمس، ليس هو  ٰى قولنا: اليوم متأخِّ معن  نَّ وعٰىل الثاين: بأ

منا  سلَّ   ع الغد. وإنْ ًا مأيض  اليوم مل يوجد  ألنَّ   )،ه مل يوجد معهأنَّ (

املع)معه  مل يوجد  هأنَّ (معناه    أنَّ  كانت هذه  هل  ةيَّ ،  ام إضافة عارضة 

املعقول    مغايرة ا  أنَّ   منه:لذاتيهام، فكان  ما حصل يف  لزمان  اليوم 

في حصل  االذي  وحينئذٍ مسأله  وإنْ   يعود  ،  يكن    التسلسل.  مل 

أنَّ معناه أنَّ   يوجد حني كان  وم مل الي   ه مل يوجد معه، بل كان معناه: 

 زمان، وذلك  رة بميضِّ مشع  )كان(   ]]٢٤٨[[ص  /  أمس، فلفظة

 زمان زمان آخر. يكون لل  أنْ يضتيق

املحقِّ  أفضل  م  بأنَّ (  قني:اعرتضه  له  ليس  غري  اهيَّ الزمان  ة 

اصااتِّ  والتجدُّ نقالل  االتِّ ضاء  وذلك  ال د،  إالَّ يتجزَّ   صال  يف  أ   

وليس بالفعل،  أجزاء  له  فليس  تأخُّ تقدُّ   فيه  الوهم،  وال  قبل  م  ر 

إذ ثّم  فُ التجزئة.  أجزاء  َض رِ ا  بعاخُّ أتوالم  فالتقدُّ   له  ليسا  رضني ر 

األجزاء   وتصري  لألجزاء  متقدِّ بسببيعرضان  ومتأخِّ هام  بل  راً مًا   ،

تصوُّ تقرساالعدم    رتصوُّ  يستلزم  الزمان،  حقيقة  هو  الذي  ر  ار 

وتأخُّ تقدُّ  االستقرم  لعدم  املفروضة  لألجزاء  آخر، ال  ارر  ليشء   

التقدُّ  حلوق  معنٰى  ووهذا  وأمَّ الذاتيَّ   رالتأخُّ م  به.  حقيقة    اما  ني  له 

ام كاحلركة وغريها فإنَّ ار،  عدم االستقر  عدم االستقرار يقارهنا  غري

متقدِّ  وميصري  بني  بتصوُّ راً تأخِّ مًا  الفرق  له. وهذا هو    ر عروضهام 

ا إذا  بسبب غريه، فإنَّ   لحقهر لذاته وبني ما يم والتأخُّ ما يلحقه التقدُّ 

[و] اليوم  مل  قلنا:  إىلٰ أمس،  عن  متأخِّ   مو الينقول:    أنْ   نحتج  ر 

يشتمل عٰىل    مس، ألنَّ أ  التأخُّ معنٰى نفس مفهومهام  هذا  أمَّ   إر.  ذا ا 

العدم التقدُّ د،  ولوجوا  قلنا:  معنٰى  اقرتان  إٰىل  بأحدمها احتجنا  م 

 . ) ماً ٰى يصري متقدِّ حتَّ 

فإنَّ  نظر،  باتِّ   فسريت  وفيه  والتجدُّ الزمان  االنقضاء  د صال 

باآلخر، وهو    املعدومني  أحد  و، أ صال املعدوم باملوجودتيض اتِّ يق

عٰى  دَّ فكيف يُ   صال أمر ذهنياالتِّ   نَّ وأل  .حمال، وال يقتيض وجوده

فُ لزما  ودوج وقد  خصوصًا  املعنٰى،  هبذا  ألمر    َض رِ ان  عارضًا 

 ؟عدمي

تقدُّ (وقوله:   فيه  تأوليس  وال  [ثمّ   رخُّ م  التجزئة.  إذا قبل   [

أجزا  َض رِ فُ  فالتقدُّ له  والتأخُّ ء  بم  ليسا  يعرضان    نيضعارر 

م  ر عدرًا، بل تصوُّ متأخِّ ًا ومزاء، وتصري األجزاء بسببهام متقدِّ لألج

الذي   تصوُّ   ةقيقحهو  االستقرار  يستلزم  تقدُّ الزمان   مر 

ال وتأخُّ   ]]٢٤٩ [[ص/ االستقرار  لعدم  املفروضة،  لألجزاء    ر 

يعرضان ليشء غري    رالتأخُّ م والتقدُّ   نَّ أ ، ينايف دليلهم:  )ء آخرليش

هل  اتنيالذ ثّم  اللتني عرضا  لذاته.  الزمان  الت(ام وهو    ) جزئةفرض 

وجود يوجب  ال  التجزئة،  ال  عروض  يوجب  ر  والتأخُّ م  تقدُّ فال 

 للزمان وال للذوات بسببه.

ايف عدم ين  )ر ال يعرضان ألجزاء الزمانم والتأخُّ كون التقدُّ (و

للتقدُّ  معروضًا  وكونه  والتأخُّ استقراره  له م  يعرضان  ال  إذ    ر، 

ذاتهنلبا إٰىل  ليشسبة  اإلضافتني  هاتني  عروض  المتناع  وا،  حد  ء 

ال بل  هل  نم  بدَّ   مطلقًا،  تعرضان  بالنظر  إلضاام  أمرين  وال  افتان، 

 ة. مل يعرضا ألجزائه مل يعرضا ليشء البتَّ  إليه مع غريه فإنْ 

 . ايقتيض كون الزمان عدمي�  )عدم االستقرار( زمانوجعل ال

مفهوم    د، ألنَّ لذوات ليس بجيِّ ا  بنيفرق بني اليوم وأمس ووال

ن  مل يوضع هلام هذا  ولو - اليوم   ق عٰىل زمانلسابهو الزمان ا - أمس 

م  عَل م السابق منها من اآلخر، نعم يُ عَل زمانان مل يُ   :ان، بل قيل لفظلا

  ارٍّ ه موجود غري ق سابق عٰىل اآلخر بعرض أنَّ ال  أحدمها عٰىل اإلمج أنَّ 

علكاحل  بني  فرق  وال  ت ركة،  أجزاء   مدُّ قم  بعض    بعض  عٰىل  الزمان 

تقدُّ  أ وعلم  بعض  فإنَّ   جزاء م  بعض،  عٰىل  التقدُّ   احلركة  م  جعل 

 . للحركة بسبب غريها منع ذلك كام يمنع يف الزمان  ر تأخُّ وال

يكون للزمان    أنْ   لزم  لو كان الزمان موجودًا مع احلركة،  -  هـ

ا توجد  بحيث  آخر،  وازمان  حتَّ   لزمانحلركة  فيه  تٰى معًا    حَّ ص 

واقعًا   ة، فيكون الزمانلزمانيَّ ة ا املعيَّ إذ ليس املراد هبا هنا إالَّ ة،  املعيَّ 

 ما ذكرمتوه.  نيبع يف الزمان

ة ما هو يف  معيَّ   بأنَّ (قني:  اعرتضه أفضل املحقِّ   ]]٢٥٠[[ص  /

للزمان معيَّ املعيَّ   غري  الزمان  أعني:  بالزمان،  شيئنية  يف   ة    يقعان 

واحدة ليشء غري الزمان إٰىل  تقتيض نسبة  ىلٰ واألُ   زمان واحد، ألنَّ 

 ئنييلش  خرٰى تقتيض نسبتنيي متٰى ذلك اليشء، واألُ [و]هالزمان  

بالعدد، [و]هو إليه واحد  زماٌن ما، ولذلك    يشرتكان يف منسوب 

إىلٰ  األُوٰىل  يف  حيتاج  باملعيَّ زما  ال  املوصوفني  يغاير  يف ن  وحيتاج    ة، 

 .)إليه الثانية

ة ة ما هو يف الزمان للزمان ومعيَّ لفرق بني معيَّ ا   نَّ فإ  ،وفيه نظر

ة بني الشيئني  عيَّ مل: انقول  األنَّ   ،لغرضئني بالزمان غري مفيدة لالشي

إنْ  املعيَّ   مطلقًا  به  حتصل  ثالثًا  يف اقتضت  ذلك  ثبوت  وجب  ة 

نفس والزمان  وإنْ إالَّ ه،  مطلقًا،  الزمان  ثبوت  جيب  مل  يف      حصل 

 ًام حمضًا.كُّ حتان عض األشياء دون بعض كب
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 : ه ممكنفإنَّ ث حمَد  كلَّ  البحث الثالث: يف أنَّ 

ظا املطلوب  فإنَّ هذا  مسبوقًا    وأنْ   بدَّ   ال  ثاملحدَ   هر،  يكون 

  التفسري، وإذا كان مسبوقاً   بالعدم، أو مسبوقًا بالغري عٰىل اختالف

ماهيَّ بال كانت  با  ]]٢٥١[[ص  /ته  عدم  والموصوفة  وجود، لعدم 

باملم نعني  عالَّ إكن  وال  جيوز  ما  والوقوع   والوجود،  العدم  ليه 

 از.اجلو يستلزم

لِ  يقال:  جيـال  ال  أنْ َم  موصو  وز  سبيل  بال  فاً يكون  عٰىل  وجود 

يف بالعدم  وموصوفًا  وقت،  يف  سبيل    الوجوب  عٰىل  آخر  وقت 

 ق احلدوث دون اإلمكان.حتقُّ  الوجوب، فحينئذٍ 

 لنفس تلك  اً بواجكان    ذات بالوجود إنْ صاف التِّ اا نقول:  ألنَّ 

وإنْ ال الذات،  بدوام  دوامه  وجب  لغكا  ذات  املاهيَّ ن  كانت  ة  ريها 

مقتضية  يف   كالمها جائز عليه  ود  ج للونفسها غري  للعدم، بل  وال 

يف    بالنسبة البحث  وكذا  املمكن.  معنٰى  وهو  الذات،  طرف  إٰىل 

معن بالغري كان  وإذا كان مسبوقًا  أنَّ العدم.  إٰىل   اه:  وجوده مستند 

إٰىل غريه فإنَّ مست  ري، وكلُّ غلك اذل إٰىل ذلكند   ري، وكلُّ الغ  ه مفتقر 

 . ممكن بالرضورة غريمفتقر إٰىل ال

*   *   * 

مة احليلِّ  /)٣هناية املرام (ج   ): هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 :جسام ث األيف حدو :البحث السادس]] ٣[[ص /

 : وفيه مسائل]] ٤[[ص /

 :ملقام ا هذا: يف نقل املذاهب يف وىلٰ األُ املسألة 

 : ربعةة منحرصة يف أقسام أالقسمة العقليَّ  إنَّ 

وهو    ، لصفاتوا   تلذا ث ا ون العامل حمدَ يك   ل: أنْ القسم األوَّ 

امللل أرباب  من  وغريهم  املسلمني  قدماء    ،مذهب  وبعض 

 احلكامء. 

قديم الذات والصفات،   ثاين: أنْ م الالقس]]  ٥[[ص  /   يكون 

أُ   وهو وثاوفرسطسر قول   ومن  ،وبرقلس  سطيووثامس  سطو 

نرصاملتأخِّ  أيب  قول  قالوا  رايبالفا]]  ٦/[[ص    رين   :والرئيس، 

 احلركات واألوضاع نة، إالَّ فاهتا املعيَّ وص  ااهتلساموات قديمة بذوا

اهلفإهنَّ  والعنارص  بشخصها.  ال  بنوعها  قديمة  قديمة  يوىلٰ ا  منها   

  صور نوعها ال بشخصها، والقديمة ب  ةبشخصها، والصور اجلسميَّ 

 ة بجنسها ال بنوعها وال بشخصها.ة قديملنوعيَّ ا

االق أنْ سم  ال  لثالث:  قديم  حمدَ يكون  الصفات،ذات    و وه  ث 

تقدَّ قو من  أُ ل  امللطيم  كتاليس  بالزمان    نكساغورس أ و   رسطو 

وسقراط كاملانويَّ الثنويَّ   ]] ٧  /[[ص  ومجيع  ،وفيثاغورس  ة ة، 

 ة.ة واملاهانيَّ املرقونيَّ ة ووالديصانيَّ 

 قتني:ء افرتقوا فر الؤ هثمّ 

األُ  بعضوىلٰ [الفرقة  فذهب  إ]:  أنَّ هم  القد  ٰىل  الذات  يمة تلك 

 .كانت جسامً 

أنَّ ختلاّم  ث تاليس  فزعم  هؤالء:  ألنَّ ف  املاء،  لكلِّ ه  قابل   ه 

أنَّ  إذا انجمد صار  الصور، وزعم  ، ، وإذا لطف صار هواءً أرضاً ه 

نت ان تكوَّ خدال  ]]٨/[[ص    النار، ومن نت  تكوَّ ومن صفوة املاء  

 سامء.ال

إنَّ  التوراةويقال:  من  أخذه  أله  األوَّ نَّ ،  السفر  يف  جاء  منهه  : ل 

] نظرة اهليبة فذابت أجزاؤه  ، فنظر [إليه خلق جوهراً عاىلٰ ت  اهللا  إنَّ (

ماءً  [منهفصارت  ارتفع  ثّم  ب،  منه  خار  ]  فخلق  كالدخان 

و عٰىل  وظهر  املاءالساموات،  األربَ زَ   جه  منه  فخلق    مّ ثض،  د 

 . )بالأرساها باجل

ل األوَّ املبدأ    ه قال: إنَّ أنَّ لطي  ونقل صاحب امللل عن تاليس امل

ها، فانبعث فيه صور املوجودات والعدمات كلِّ  لذيا رص أبدع العن

ل  ي يف العنرص األوَّ الذ  صورة موجود يف العامل عٰىل املثال  من كلِّ 

ومنبع  فحملُّ  وماملوجود   الصور  العنرص.  ذات  هو  مات    ن ا 

ت العنرص صورة   ذا ويف إالَّ مل العقيل والعامل احليسِّ موجود يف العا

 . ومثال عنه

ويتصوَّ  اقال:  املبدأ    أنَّ   ةمَّ لعار  ذات  يف  املعدومات  صور 

ف بام  وَص يُ   أنْ ته  عه، وهو تعاٰىل بوحدانيَّ بدَ ل، ال بل هي يف مُ األوَّ 

 عه.بدَ ف به مُ وَص يُ 

ومنثّم   أنَّ   قال:  نُ العجب  األوَّ املبدَ   :عنه  َل قِ ه  هو  ع   )،املاء(ل 

أنَّ ا من السامء واألرض وما  كّلهبدع اجلواهر  أُ ومنه     بينهام، فذكر 

تكوَّ مجو  من تكوَّ ده  انحالله  ومن  األرض،  اهلواءنت  ومن    ،ن 

تكوَّ  اهلواء  الدصفوة  ومن  النار،  تكوَّ خان  نت  نت  واألبخرة 

االشتغال   ومن  مالسامء،  تكوَّ احلاصل  األثري  الكن    ب واكنت 

امل حول  املسبَّ فدارت  دوران  بالشوركز  سببه  عٰىل  احلب  اصل  ق 

 فيها إليه. 

قال: ]  ]٩[[ص  / األخري  األوَّ ال  ويف   ويف  املبدأ  يف  ل:  توراة 

خلقه   أجزاؤ  ،تعاىلٰ اهللا  جوهر  فذابت  اهليبة  نظر  إليه  نظر  ه  ثّم 

الساموات، خلق منه  ، ثّم ارتفع منه بخار كالدخان فارت ماءً فص

 لق منه األرض، ثّم أرساها باجلبال.د فخبَ ملاء زَ ا وجهوظهر عٰىل 
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إنَّ   وكأنَّ   قال: امللطي  تلقَّ تاليس  مذهبام  مٰى  املشكاة هذ  نه  ه 

 ة. النبويَّ 

الشَّ  شديد  الثاين،  القول  عٰىل  واملاء  عليه  بَ قال:  الذي  باملاء  ه 

  ش يف قوله تعاٰىل:العر
َ
ٰ َو�

َ َ
ُه �

ُ
 َعرْش

َ
  ن

ْ
 ]. ٧[هود:  اءِ مَ ا�

امللأ   اوأمَّ  اء، اهلو ذلك اجلسم هو    ه زعم أنَّ نَّ إ، فطينكسيامنس 

 كثافته. من  رضطافته، واملاء واألنت من لوالنار تكوَّ 

أنَّ  امللل:  صاحب  عنه  املبدَ أوَّ   ونقل  من  األوائل  هو  ل  عات 

 ة.ذ من مشكاة النبوَّ مأخو اهلواء، وهذا أيضاً 

 تلطيف. لاا بنت األشياء عنهوتكوَّ  ،األرض هوقال آخرون: إنَّ 

نار عنه بالتلطيف، وال  ن اهلواءه البخار، وتكوَّ خرون: إنَّ وقال آ

 .ء واألرض بالتكثيفواملا

 ن األشياء عنها بالتكاثف. ه النار، وكوَّ : أنَّ يرقليطيسأ هب ذو

فلوطرخس]]  ١٠[[ص  / أنَّ وحكٰى  أنَّ أ   :  زعم    يرقليطيس 

إنَّ  انتظماألشياء  بالبختام  وجوهر  ت  قيل  ع  نطقهو    )البخت( ، 

 . جلوهر الكيلِّ ينفذ يف ا

اخلليط الذي    ذلك اجلسم هو  قال: إنَّ   هنَّ إنكساغورس ف أ ا  وأمَّ 

هن كلِّ له  ةايال  من  وفيه  متناهية.  غري  أجسام  وهو  أجزاء   ،  نوع 

جزاء عٰىل طبيعة اللحم، ز وأ صغرية متالقية أجزاء عٰىل طبيعة اخلب

رٰى، ويُ  سُّ ث ُحي اء يشء كثري وصار بحيلك األجز فإذا اجتمع من ت

حَ أنَّ   نَّ ظُ  بنٰى دَ ه  القائل  وهذا  املزامذه  ث.  إنكار  عٰىل  هذا  ج  به 

 . مون والظهورلكُ ال بوقا ،واالستحالة

يف األزل، ثّم   ذلك اخلليط كان ساكناً   وزعم بعض هؤالء: أنَّ 

 ن منه هذا العامل. كه فتكوَّ حرَّ ٰىل تعااهللا  إنَّ 

صا املللونقل  أنَّ أ عن    حب  املوجودات    أ مبد   نكساغورس: 

يدمتش ال  لطيفة  أجزاء  وهي  األجزاء،  يناله    احلسُّ   ركهاابه  وال 

أوَّ العقل قال: وهو  يُ بالكُ ال  ق من  ل  .  ومل  والظهور.  ل عنه  نقَ مون 

 القول باخلليط. 

أنَّ  إٰىل  ذيمقراطيس  العامل  وذهب  كرية  أجز  أصل  كثرية  اء 

الومه للقسمة  قابلة  دويَّ الشكل،  االنفكاكيَّ ة  القسمة  كة حرِّ تم  ،ةن 

تصادمت عٰىل    ء أنْ جزافق يف تلك األحركات دائمة. ثّم اتَّ   لذاهتا

 ذلك الوجه هذا العامل عٰىل عىلٰ   ادمه، فحصل من تصااصٍّ وجه خ

من  حدثت  ثّم  والعنارص،  الساموات  فحدثت  الشكل،   هذا 

ا  رص، ومنهة امتزاجات هذه العنااحلركات السامويَّ   ]]١١[[ص  /

 .باتهذه املركَّ 

الشفاا  نقلو يف  أنَّ لشيخ  عنه  إنَّ ء  قال:  األجزاء    ه  ام إنَّ هذه 

ام تصدر وإنَّ   ، طبعلبا  جوهرها جوهر واحد  نَّ إو  ،تتخالف بالشكل

 عنها أفعال خمتلفة ألجل األشكال املختلفة. 

 نور والظلمة.و الوقالت الثنوية: أصل العامل ه

قال  الذين  الثانية:  أصل  الفرقة  بجسموا:  ليس    وهم   ،العامل 

 ان:قيفر

األ احلرنانيَّ وَّ الفريق  أثبتل:  الذين  وهم  اة:  اخلمسة: وا  لقدماء 

 واخلالء.  ،والدهر ،ىلٰ وهليوا ،والنفس ،عاىلٰ الباري ت

ال يعرض   ،قالوا: الباري تعاٰىل يف غاية التامم يف العلم واحلكمة

ص، عن القر  ويفيض عنه العقل، كفيض النور  ،وال غفلة  سهو  له

 .اتام�  علامً وهو يعلم األشياء 

النور عن القرص، فيض    ،ه يفيض عنه احلياةنَّ إا النفس، فوأمَّ 

األ  هالكنَّ تعلم  ال  ماشيجاهلة  تعاٰىل ء  الباري  وكان  متارسها.  مل  ا 

ة  ها وتطلب اللذَّ تعشقق باهليوٰىل والنفس ستميل إٰىل التعلُّ   بأنَّ   عاملاً 

مفارق اجلسميَّ  وتكره  األجساة  ولة  نفسها،  وتنسٰى  من  ك  امَّ ـم  ان 

الب التامَّ شأن  احلكمة  يف  تعاٰىل  عمد  اري  تعلُّ   إىلٰ ة  بعد  ق  اهليوٰىل 

فركَّ ال هبا،  الساموات    باً ورض  بهانفس  مثل  الرتاكيب،  من 

وركَّ  أجسام والعنارص،  الوجه  ]]  ١٢/[[ص    ب  عٰىل  احليوانات 

 لزوال. ل. والذي بقي فيها من الفساد غري ممكن األكما

، وصار ذلك وإدراكاً   الً عٰىل النفس عق  ضأفاتعاٰىل  اهللا    ّم إنَّ ث

وسببًا   رهالتذكُّ   سبباً  تنفكُّ بأهنَّ لعلمها    عاملها،  ال  ما  اآل  عن  ا  الم 

هلا يف  دامت يف العامل اهليوالين. وإذا عرفت النفس هذا وعرفت أنَّ 

اللذا اخلعاملها  العامل  ت  ذلك  إٰىل  اشتاقت  األمل  عن  وعرجت  الية 

 اية البهجة والسعادة.اآلباد يف هن دبك أ د املفارقة وبقيت هنابع

وهبذا   الشُّ الطرقالوا:  زالت  الدا بُ يق  الفالسفة  هات  بني  ئرة 

بالقِ ئلنياالق املتكلِّ دَ   وبني  فإنَّ م  باحلدوث،  القائلني  القائلني   مني 

كاندَ بالقِ  لو  قالوا:  حمدَ الع  م  يف اهللا  أحدثه    مَ فلِ   ثاً امل  هذا   تعاٰىل 

بالو  وما  قبله  ما  اخلا  ؟عدهقت دون  تعاٰىل حكيامً وإذا كان   مَ فلِ   لق 

 آلفات؟ من امأل الدنيا 

باحلدو اوالقائلون  كان  لو  قالوا:  ق مللعاث  غني�   ديامً   عن    الكان 

قطعاً  باطل  وهو  يف   الفاعل،  وظهورها  احلكمة  آثار  من  نرٰى  ملا 

 مل.العا

وأمَّ وحتريَّ  ذلك.  يف  الفريقان  ا  عٰىل  الا  سلكناه لطريق  ذي 

ألمجبأ  فاإلشكاالت زائلة،  لنَّ عها  احلكيمامَّ ـا  بالصانع  اعرتفنا  ال     
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العامل.   بحدوث  قلنا  فلِ جرم  قيل:  هذا الع   حدث أ  مَ فإذا  يف  امل 

ألنَّ  قلنا:  إنَّ   الوقت؟  تعلَّ النفس  بالبدنام  الوقت،   قت  ذلك  يف 

البار  تع وعلم  أنَّ ي  التعلُّ   اٰىل  إالَّ ذلك  الفساد،  سبب  أنَّ ق  بعد   ه  

ا مل بحسب اإلمكان. وأمَّ  الوجه األك ىلٰ إ فه  وقوع املحذور رص 

الب  فإنَّ اقية الرشور  إمك ،  لعدم  بقيت  املر ام  هذا  جتريد   بكَّ ان 

  ها.عن 

 بقي هنا سؤاالن:

لِ األوَّ  جترُّ تعلَّ   مَ ـل:  بعد  باهليوٰىل  النفس  فإنْ قت  حدث   دها؟ 

ته ال يَّ امل بكلّ حدوث العزوا  ته ال عن سبب، فجوِّ ق بكّليَّ لتعلُّ ذا اه

 .سببعن 

 النفس  عاىلٰ  منع الباري تيقال: فهالَّ   اين: أنْ الث]]  ١٣[[ص  /

 يوٰىل؟ ق باهلمن التعلُّ 

ع اواجلواب  بأنَّ وَّ ألن  من   ل:  مقبول  غري  السؤال  هذا 

حد مقدوريه عٰىل  ح أ رجِّ م يقولون: القادر املختار يُ مني، ألهنَّ املتكلِّ 

مقبول   وغريزوا ذلك يف النفس؟   جوَّ هالَّ ح، فاآلخر من غري مرجِّ 

الفال أيضاً من  السم جوَّ ، ألهنَّ سفة  علَّ   أنْ ابق  زوا يف  ة  معدَّ   ةً يكون 

فهالَّ لالَّ  جحق،  تصوُّ   أنْ وا  زوَّ   وهلا  قديمة  النفس  رات  يقال: 

ٰى انتهت إٰىل ق حتَّ حة لالَّ سابق علَّ  دة غري متناهية ومل يزل كلُّ متجدِّ 

 ق؟ لتعلُّ ب لذلك ار املوجذلك التصوُّ 

األصلح للنفس   ي تعاٰىل علم أنَّ البار  : أنَّ يناالثواجلواب عن  

سها متتنع عن تلك  بنف  ا هنَّ إٰى  ق، حتَّ علُّ هذا الت   عاملة بمضارِّ تصري  أنْ 

فالنفس بمخالطتها اهليوٰىل تكسب من الفضائل    املخالطة. وأيضاً 

والعقليَّ  فلهذين  ة  هلا.  موجودة  تكن  مل  ما  مل  الغرضني  الكامالت 

 ق باهليوٰىل. فس عن التعلُّ نل ايمنع الباري تعاىلٰ 

يث بن  ه شإنَّ   :الذي يقال  -  نديموونقل صاحب امللل عن قا

القا  هأنَّ   -  آدم األوَّ :  والنفس،  ملبادئ  تعاٰىل،  الباري  مخسة:  ل 

 بات. ركَّ د املوبعدها وجو واهليوٰىل، والزمان، واخلالء.

 الذين قالوا: املبادئ، وهم  سالفريق الثاين: أصحاب فيثاغور

املتولِّ األ]]  ١٤[[ص  /  هي ألنَّ عداد  الوحدات،  عن    قوام   دة 

واحد يف نفسه، ثّم  ها  ند مواح  مور كلُّ هي أُ بات بالبسائط، واملركَّ 

إمَّ تلك األُ  أنْ مور  ماهيَّ   ا  هلا  أو ال    ،ات وراء كوهنا وحداتتكون 

األوَّ   فإنْ   كون.ت مركَّ كان  كانت  ألنَّ ل  تلك  بة،  مع  املاهيَّ   هناك  ة 

  كان   بات، بل يف مبادئها. وإنْ يف املركَّ وكالمنا ليس    ،ةوحدتلك ال 

وحداالثاين كان جمرَّ  بدَّ د  بأنفسها مستقلَّ   كونت  نْ وأ   ت، وهي ال  ة 

منها،  وإالَّ  أقدم  الغري  ذلك  فيكون  الغري،  إٰىل  مفتقرة  لكانت   

 املبادئ املطلقة، هذا خلف.  ا يفوكالمن

الوحدا  أُ فإذن  فإنْ مور  ت  بأنفسها،  لوضع  ا  عرض  قائمة 

ص وإنْ للوحدة  نقطة،  ا  ارت  حصل  نقطتان  فإنْ خلطُّ اجتمعت   ،  

ن حصل اجلسم. طحاسمع اجت  ل السطح، فإنْ ان حصاجتمع خطَّ 

 مبدأ األجسام الوحدات.  فظهر أنَّ 

إنَّ عنه  أيضاً   َل قِ ونُ  تنقسم    :  غري    إىلٰ الوحدة  بالذات  وحدة 

الغري من  ا  التي ال  وهي  ،مستفادة  كثرة، وهو  ل،  األوَّ   أ دملبتقابلها 

وليست بداخلة    ،ثرةالك  وهي مبدأ   ، وحدة مستفادة من الغريوإىلٰ 

الكثرةفيها   تقابلها  ثبل  تمّ ،  األعدادتألَّ   منها  مبادئ    ،ف  وهي 

وإنَّ  الختاملوجودات.  طبائعها،  يف  املوجودات  اختلفت  الف ام 

 ها.األعداد بخواصِّ 

أنْ  الرابع:  العاي  القسم  حمدَ كون  الصفات  قديم   ت،اذال  ثمل 

 ه. يقل به أحد، لقضاء الرضورة ببطالنوهو حمال مل

فأمَّ و جالينوس  كانَّ إا  متوقِّ ه  ال  فاً ن  هنا  .  كلِّ يف  وللناس 

 مناه.اختالفات كثرية أشهرها ما قدَّ 

 :وثاحلدة املسألة الثانية: يف أدلَّ ]] ١٥[[ص /

 لنا وجوه:

 : مني لمتكلِّ ملشهور لل: الدليل االوجه األوَّ 

أ وتقريره وكلُّ األجسام ال    نَّ :  ما ال خيلو    ختلو عن احلوادث، 

 ام حادثة.حلوادث فهو حادث، فاألجسعن ا

ال واألكوان    أنَّ :  ٰى صغربيان  األكوان،  عن  ختلو  ال  األجسام 

 ة:أربع حادثة. وهذا الربهان يشتمل عٰىل دعاوٍ 

األُ ]]  ١٦[[ص  / أنَّ الدعوٰى  إثبات  مغايرة  األكوان    وٰىل: 

 للجسم. 

 وث األكوان.انية: بيان حدثل ا الدعوٰى 

بيان   الثالثة:  عنها.    أنَّ الدعوٰى  ختلو  ال  وهذه  األجسام 

 ملت الصغرٰى عليها.اشت الثالدعاوٰى الث

 الكربٰى عبارة عنها. فإنَّ  ،ا الدعوٰى الرابعةوأمَّ 

 فنحن فيها بني أمرين: ،وىلٰ األُ ا الدعوٰى أمَّ 

أنْ إمَّ  الدَّ ن  ا  بأنَّ عي  الرضوري  أ هن  علم  احلرك  اناً وكا  ة هي 

وبا واالفرتاق.  واالجتامع  عٰىل  جلملوالسكون  اجلسم  حصول  ة 

له   ا مقابالً كان بالنسبة إليه، إمَّ   ريهغسم  و كان يف الوجود جوجه ل

عٰىل حقيقة    ائدةأو غريه من وجوه األين، وهي ز  أو ميارساً   ميامناً 
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رضورةً  ومعلوم  مع  أنَّ   اجلسم.  ينفكُّ حتيُّ   اجلسم  ال  هع  زه   هذن 

  سم وذاته، ألنَّ م اجلا نعلم بالرضورة زيادهتا عٰىل مفهواحلالة، فإنَّ 

 ز.للمفهوم من حصوله يف احليِّ  ايرغز مم من ذات املتحيِّ املفهو

ندَّ  ألنَّ أو  فيه،  االستدالل  تتبدَّ   عي  احلاجلسم  عليه  ركة  ل 

وبالعكس   باالفرتاق،  واالجتامع  فبالسكون،  مل    إنَّ منهام.  اجلسم 

مت مت  اً كحرِّ يكن  صار  جمامعاً كاً حرِّ ثّم  يكن  ومل  ثمّ   ،    يصري   لغريه 

فتبدُّ جمامعاً  احلا،  بقائل  مع  عليه  ملتني  باحلسِّ مدرَ   لوم عه  ، ك 

للمستمرِّ واملتبدِّ  مغاير  وألنَّ   ل  اجلسم.  ذات  هو  املرجع    الذي 

األين،   جعة إىلٰ مور را، وهي أُ ٰىل احلركة والسكون مثالً ان إباألكو

اليش نسبة  باحلىلٰ إء  وهو  مكانه  واإلضافات    والنسب  فيه،  صول 

فة فيها.  إضا  ال  جود، احلقيقة التيلة يف الوات املتأصِّ يَّ لامهمغايرة ل

 ا نسبة بني اجلسم واملكان، والنسبة مغايرة للمنتسبني. وألهنَّ 

ليه ع  يصحُّ    كونكلَّ   فألنَّ   ،دعوٰى الثانيةا الوأمَّ ]]  ١٧[[ص  /

 م.دَ القِ  دم امتنع عليهعله اعلي ما صحَّ  م، وكلَّ العد

فألنَّ أمَّ  الصغرٰى:  اختصَّ تحيِّ م  كلَّ   ا  فإبحيِّ   ز  أنْ مَّ ز  يكون    ا 

احليِّ بذ  هصاصاخت جائزلك  واجباً   اً ز  فإنْ أو  واجباً   ،  فذلك    كان 

إمَّ  أنْ الوجوب  لنفس اجلسميَّ   ا  ة أو ألمر عارض للجسميَّ ة  يكون 

أو  يَّ أو ملعروض اجلسم ة  ال اجلسميَّ و  ةألمر غري عارض للجسميَّ ة 

 عارضة له.

اجلسميَّ   فإنْ  لنفس  كلِّ وجب  ة  كان  األجسام  يف اشرتاك    ها 

يف   احلصول  اجلسميَّ يِّ احل  ذلكوجوب  يف  بأرسها  الشرتاكها  ة ز، 

 ووجوب اشرتاك املتامثالت يف مجيع اللوازم. 

  يكون  أنْ ا ة، فذلك العارض إمَّ مر عارض للجسميَّ ان ألك وإنْ 

يكون    ا أنْ ممتنع الزوال فإمَّ   كان  وال. فإنْ زل ن اممتنع الزوال أو ممك

اجلسميَّ االمذلك   لنفس  فيعتناع  املذكوة  اإللزام  لأ ر،  ود  غريها  و 

األوَّ  األصل  يف  كالكالم  فيه  الكالم  فيُ فيكون  إٰىل  ل،  فٰىض 

املح إٰىل  أو  االتسلسل،  وإنْ ال  فهو    ملذكور.  الزوال  ممكن  كان 

 ود.املقص

ة املعقول من اجلسميَّ ة فهو حمال، يَّ سمكان ملعروض اجل ا إنْ وأمَّ 

 ّل حامللكان ذلك     حملٍّ يف   ت، فلو كان ذلك حاال� جلهااالمتداد يف ا

أنْ إمَّ  فإنْ   ا  يكون.  ال  أو  اجلهات،  يف  ذهاب  له  األوَّ   يكون  ل  كان 

حملُّ  فجسميَّ جسامً ة  اجلسميَّ   كان  املحلِّ ،  ذات  حمال�   إنْ   ة   اقتضت 

فتكون  ]]  ١٨[[ص  /  آخر  حمال�   ضِ يقت مل    زم التسلسل، وإنْ آخر ل 

واجبة اجلسميَّ  غري  حملٍّ احل  ة  يف  فكلُّ لول  بسبب  ما    ،  هلا  يعرض 

أيضاً   حّل امل  ذلك يكون  الزوال  فحينئذٍ   املمكن  الزوال،   ممكن 

حيِّ  يف  اجلسم  حصول  املعنيَّ يكون  أ زه  الزوال  مراً   وهو   ،ممكن 

 املقصود.

ن لذلك  يكو   ا أنْ إمَّ   لخي  امتداد يف اجلهات مل   هملحلِّ   مل يكن  وإنْ 

يكون عٰىل    ا أنْ كان فإمَّ   فإنْ   .نيكو  أو ال  ،اختصاص باجلهة  املحّل 

ل باطل بالرضورة، أو عٰىل سبيل التبعية. واألوَّ   ،اللقستسبيل اال

أنَّ ألنَّ  بالبدهية  نعلم  يكو  ا  ال  متما  أنْ   زاً حيِّ ن  له    استحال  يكون 

اجل يف  عٰىل  حصول  وأمَّ هة  االستقالل.  فلاا  سبيل  يقتيض  ه  نَّ إثاين، 

صوله يف  ما يكون ح  كلَّ   ة، ألنَّ ميَّ يف اجلس  كون ذلك اليشء حاال� 

تاحليِّ  اجلسميَّ حل  بعاً ز  حاال� صول  حمالة  ال  كان  فيه  اجلسميَّ   ة  ة، يف 

وأمَّ  إنْ كاألعراض.  ملح  ا  يكن  باحليِّ اجلسميَّ   لِّ مل  اختصاص  ز  ة 

يكن  أصالً  ا   مل  املمتدَّ جلسميَّ لوجود  يفة  اة  ذجل  يف  حلول  لك  هات 

بالبدهي  ، ألنَّ املحّل  املعلوم  أ من  كان  نَّ ة  إذا  الشيئني  أحدمها   أحد 

أحدمها   نَّ إ جلهة واآلخر ممتنع احلصول فيها، ف ايف ول واجب احلص

 .أصالً به  ايف اآلخر وال خمتص�  ال يكون حاال� 

اجلسم يف    جوب حصوليكون و  ا القسم الرابع: وهو أنْ وأمَّ 

ألاحليِّ  حالٍّ ريغمر  ز  اجل    اجلسميَّ سميَّ يف  وال  حالَّ ة  فيه،  ة  ل  فباطة 

ألنَّ أيضاً  اليش  ،  إنْ ذلك  جسامً   ء  خمأ   كان  باحلالّ   اتص� و  أو يَّ به  ة 

وإنْ يَّ املحلّ  املحاالت،  عادت  جسامً   ة  يكن  خمتص�   مل  كان  اوال  ت  به 

 ل يف ذلك اجلسمة احللوبته إٰىل مجيع األجسام املتساوية يف صحَّ نس

بأنَّ لفة،  واحد يكن  يف ه  م  األجسام  بعض  حصول  ألجله  جيب 

فيه، وهو    لِّ الكجيب حصول    ا أنْ ز أوٰىل من البعض. فإمَّ احليِّ ذلك  

حصول جيب  ال  أو  وهو  ]]  ١٩/[[ص    حمال.  فيه،  منها  يشء 

 املطلوب.

أنَّ  القِ   يصحُّ ما    كلَّ   وبيان  عليه  امتنع  العدم  ف دَ عليه    ألنَّ م، 

  فإنْ   .لة للعدم، أو ال تكونون حقيقته قابك ت  نْ ا أ قديم ال خيلو إمَّ ال

تكن   وإنْ امتنمل  عليها،  العدم  وهيكان  ع  للعدم  قابلة   اً ضأي  ت 

مرجِّ  إٰىل  وجودها  يف  احتاجت  وإالَّ موجودة  الوجود  ح،  يكن  مل   

وذلك   العدم،  من  هبا  إنْ جِّ املرأوٰىل  قابالً   ح  عادت    كان  للعدم 

ينقطاحلاجة   إالَّ وال  انتهائه  ع  عند  وذل  إىلٰ   واجب.  ك  يشء 

إمَّ  أنْ الواجب  أنْ إمَّ ف  كان موجباً   فإنْ   . اراً خمت  أو  ،يكون موجباً   ا    ا 

ف  توقَّ   فإنْ   .فأو ال يتوقَّ   ،لذلك القديم عٰىل رشط  ابهإجي  فيتوقَّ 

  ا أنْ فإمَّ   كان قديامً   . فإنْ حادثاً أو    ،يكون قديامً   ا أنْ فذلك الرشط إمَّ 

ممكناً يكو واجباً   ،ن  وكا  فإنْ   .أو  ام  باً جان  من  زواله  لزم  تناعه 
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كان  ديم، وإنْ ديم امتناع زوال ذلك القالق  ة ذلكوامتناع زوال علَّ 

إمَّ الكالم فيه كالكالم يف األوَّ   كان  ناً ممك إٰىل التسلسل ل، فيفيض  ا 

واجب لذاته فيعود املحال املذكور.  هو    وهو حمال، أو ينتهي إٰىل ما

حادث  وإنْ  فإمَّ اً كان  أنْ ،  حمال،    ناً معيَّ   حادثاً   طالرشيكون    ا  وهو 

أنْ والسابق عٰىل اليشء يستحادث  لسبق القديم عٰىل احل يكون    يل 

م الرشط عٰىل املرشوط، أو يكون الرشط حوادث  تقدُّ ه لب  اً مرشوط

احلقيقة عائد إٰىل كون الرشط يف    هوسيأيت بطالنه. وألنَّ  ،ال هناية هلا

ألقديامً  احلوادث  كلَّ   نَّ ،  تلك  من  الرشرشطاً   سلي  واحد  بل  ط ، 

بعينه ال  وإنْ   ،أحدها  أوٰىل.  إجيابه  يتوقَّ   مل  وذلك  من  لزم  له ف 

تناع زوال موجبه امتناع زواله. هذا إذا كان  ام  نم موجوبه. ثّم يلز

موجباً املؤثِّ  القديم  ذلك  وجود  يف  وكلُّ خمتاراً كان    وإنْ   .ر  فعل    ، 

 . ف لا خ، هذثاً ن القديم حمدَ فيكو ،ثلفاعل خمتار فهو حمدَ 

أنَّ  عليه   ما يصحُّ   كلُّ و  ،عليه العدم  ه يصحُّ نَّ إ كون ف  لَّ ك  فثبت 

فه كذفإ  حادث،]]  ٢٠/[[ص    والعدم  وثبت    لُّ ن  حادث.  كون 

 ، فاجلسم ال خيلو عن احلوادث. اجلسم ال خيلو عن الكون أنَّ 

قديمة، فإمَّ لو ك  وأيضاً   ،ابة لذاهتتكون واج  ا أنْ انت األكوان 

أمَّ  أ وهو حمال.  تُ فألهنَّ   الً وَّ ا  يستحيل عليه  عدَ ا  وواجب الوجود  م، 

ثانياً وأمَّ دم.  الع فرسَّ ال  فألنَّ   ا  ما  عٰىل  للجسم،   صفة   ناهكون 

تستقلُّ  ال  وواجب   والصفة  اجلسم،  بدون  الوجود  يف  بنفسها 

 وجود.  ال بنفسه يف الوجود مستقلٌّ 

  ار، ب أو خمتا موجَ ر إمَّ ها مؤثِّ فل  ،تكون جائزة الوجود  ا أنْ وإمَّ 

 كالمها حمال. و

املوجَ أمَّ  بدَّ ب، فألنَّ ا  منته  ون واجباً يك  وأنْ   ه ال  أو  إٰىل    ياً لذاته 

ل أو الدور، ومها حماالن. فذلك إالَّ ، وهذاتالواجب   لزم التسلسل 

  كان جائزاً  لرشط إنْ لك اكان إجيابه برشط فذ ب إنْ الواجب املوَج 

بدَّ  أمر   فال  من  وفينتهي    له  لذاته،  الواجب  أو  إالَّ إٰىل  الدور   لزم 

وإنْ  واجباً   التسلسل.  كان  كان  أو  املوَج الوا،  برشط جب  ال  ب 

كون    كلَّ   ن املعلول له. وقد ثبت أنَّ لكواال  ع زواله فيمتنع زوامتن

أو بضدِّ نَّ إف بمثله  يزول  يبطل    ه، ألنَّ ه  ركة، واحلركة  باحلالسكون 

بالسكون. وضع  ب  املوجَ ذلك    وألنَّ   تبطل  عٰىل  اجلسم  لكون 

إمَّ صوخمص خيلو  ال  أنْ ،  خلوُّ شَرت يُ   ا  إجيابه  يف  عن ط  ر  سائ  ه 

يُ   ،األوضاع ال  فشَرت أو  يصحُّ عن  هوُّ خل  طَ ُرشِ   نْ إط.  وال  ذلك   ها، 

وأنْ إالَّ  حاصالً     املعنيَّ   يكون  الوضع  هذا  عُ عٰىل  ملا  أنَّ   مَ لِ    من 

ينفكُّ اجل متضمِّ   سم ال  هذا لكو  ناً عن األكوان، صار ذلك  نه عٰىل 

امل اعنيَّ الوضع  حكم  وذلك  املوجَ ملوجَ ،  إجياب  فيصري  ب  ب، 

  وطًا مل يكن مرش  وإنْ   .بحصول حكمه، وهو حمال   اً رشوطحكمه م

ينفّك بذ مل  وإنْ   لك  الوضع.  ذلك  من  خيرج    خرج أُ   ومل 

ال القارس، لكن  د زويعود إليه عن  بالقهر وجب أنْ ]]  ٢١ [[ص/

 .بوجَ ه ليس كونه كذلك باملنَّ أ لمنا  رأيناه ال يعود عامَّ ـل

عله، والقديم ال   فعىلٰ   يكون سابقاً   ه جيب أنْ در، فألنَّ ا القاوأمَّ 

قِ يسبق عل اجلسم   ان وثبت حدوثها. وأنَّ كوألم ا دَ يه يشء، فبطل 

متناهية احلوادث  هذه  فنقول:  منها،  خيلو  عدم    ،ال  الستحالة 

 لوجوه: ،يهاتناه

، هلل ال أوَّ  ق بعدمه سبقاً ادث مسبوواحد من احلو ل: كلُّ األوَّ 

أ فعد  ،حادث فقد كان يف األزل معدوماً   كلَّ   ألنَّ  فال أزل   ،زيلمه 

ك فإذا  كلُّ له.  ا  ان  من  مسبوقاً   حادثاً ان  وألكواحد  ال    كان  بعدم 

األزل، أوَّ  يف  حاصل  عليها  السابقة  العدمات  فمجموع  له،  ل 

إنْ   قول:فن األكوان  من  لز  دَ جِ وُ   يشء  األزل  اقرتانيف  السابق    م 

فال وج  وأنْ   ،قسب  واملسبوق  حاصالً يكون  اليشء  عدمه،    ود  مع 

وقديامً   حادثاً   َض رِ فُ ما    يكون  وأنْ  وإ  كلُّ ،  حمال.  يمل  نْ ذلك  وجد   

يشء من األكوان يف األزل فمجموعها حادث بالرضورة، وليس 

 ل وبداية. احلوادث أوَّ  ل، فلكلِّ األزيف  يشء من احلوادث موجوداً 

 ،يف األزلوجد يشء منها  ي  أنْ ا  كوان احلادثة إمَّ : هذه األالثاين

  املطلوب. وإنْ   ل، وهواحلوادث أوَّ   كلِّ ان لكان الثاين ك  أو ال. فإنْ 

أوَّ أمَّ   ء منها يف األزل، فهو حمال.يش  دَ جِ وُ  تنايف األزليَّ   فألنَّ   ،الً ا  ة 

لذي زيل هو الذي ال يسبقه غريه واحلادث هو ا األ   ة، ألنَّ املسبوقيَّ 

تناٍف يسبق فبينهام  غريه،  ثانياً مَّ أ و  .ه  وُ   فألنَّ   ،ا  يف    دَ جِ الذي  منه 

ا، هذا لي� أز  َض رِ ا وقد فُ هو أزلي� بغريه مل يكن    ن مسبوقاً كا  األزل إنْ 

وإنْ  مسبوقاً   خلف.  يكن  أوَّ   مل  فهو  احلوادث،بغريه   ل 

 .هناية، وهو املطلوبية وفللحوادث بدا]] ٢٢ [[ص/

احل  جمموع  ممكالثالث:  بالرضورةوادث  مؤثِّ   ،ن  ذلك  و  ر،فله 

أنْ ر  املؤثِّ  موجَ   يستحيل  تقدَّ   ،باً يكون  يفملا  أنَّ   م  يف املؤثِّ   بيان  ر 

لفاعل    ما كان فعالً   ر فيه خمتار، وكلُّ املؤثِّ بل    ،اً باألكوان ليس موَج 

فجملة احلوادث مسبوقة  دم، بالع يكون مسبوقاً  ه جيب أنْ نَّ إخمتار ف

 .بالعدم

كانت  :الرابع متناهية  لو  غري  أنْ كمأل  احلوادث  نأخذ   ننا 

ا ألزل مجلة ومن زماننا هذ ا احلوادث املاضية من زمان الطوفان إىلٰ 

مجلة األزل  نُ رٰى خأُ   إٰىل  ثّم  باألُ طبِّ ،  اجلملتني  إحدٰى  بأنْ ق   خرٰى 
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إحدامها من  املبدأ  الطوف  -  نجعل  زمان    أللمبد  مقابالً   -  انوهو 

األُ  زمان  -  خرٰى من  عٰىل   اهكذاالندفاع    استمرَّ   نْ فإ  ،-  ناوهو 

آلخر    مقابالً تني  واحد من إحدٰى اجلمل  بحيث يكون كلُّ التساوق  

اجلملة   يظهاألُ من  ومل  اخرٰى،  بني  تفالر  اآلخر  اجلانب  من  وت 

باطل   وهو  غريه،  مع  ال  كهو  غريه  مع  اليشء  كان  اجلملتني، 

 ة.بالرضور

ا  إنْ و كانت  اآلخر  اجلانب  من  التفاوت  الظهر  ناقصة جلملة 

الطرفنيهامتنفتكون    ،منقطعة من  إنَّ   ،ية  عليها والزائدة  زادت  ام 

إنَّ ألهنَّ   -  هٍ متنابقدر   زاد ا  زام  بني  ما  بمقدار  إٰىل الط  مانت  وفان 

متناهٍ   ،-  زماننا بمقدار  املتناهي  عٰىل  بالرضورة    والزائد  يكون 

إذا انضمَّ ا  ، ألنَّ متناهيًا  ا  ملتناهي  املتناهي كان  مإٰىل  .  تناهياً ملجموع 

أنَّ  احل  مجلسا  فثبت  عن  خيلو  أنَّ ال  وثبت  هلا   وادث.  احلوادث 

 . وبلملطل، وهو الجسم أوَّ يكون ل لزم بالرضورة أنْ ، فيبداية

  قيل: الكالم عٰىل ما ذكرمتوه من وجوه ثالثة:  فإنْ ]]  ٢٣[[ص  / 

األوَّ  يتعلَّ لالوجه  ما  أنَّ ق  :  وهو  الدليل،  نظم  يف    ه بالقدح 

مقدَّ مركَّ  من  منه  ،متني ب  إالَّ يلام  والثانية  إعادست  مع   الدعوٰى  ة 

أُ   احتامل ضمِّ  إَخ دعاوي  يكون يف ذكرهار  فال  فتبقٰى    ليها،  فائدة، 

 ا وحدها ال تنتج.وٰىل وحدها، ومعلوم أهنَّ األُ  مةقدَّ امل

إنَّ وإنَّ  قلنا:  الثانية  املقدَّ   ام  مع إالَّ   ليستمة  الدعوٰى  إعادة   

ضمِّ  أُ دع  احتامل  ألنَّ َخ اوٰى  إليها،  عن  موم:  قولك  ر  خيلو  ال  ا 

أنَّ  معناه:  حادث،  واواح   كلَّ   احلوادث  ممَّ د  يُ حد  بأنَّ وَص ا  ال ه  ف 

ه ال خيلو  نَّ أف ب وَص ومن مجلة ما يُ   ،ادثو حهث فخيلو عن احلواد 

حادث    وادثعن احلوادث اجلسم، فقولكم: وما ال خيلو عن احل

أنَّ  ع  معناه:  خيلو  ال  الذي  احلواد اجلسم  لو  ن  وغريه  حادث،  ث 

ف  اً ضأي  كان حادث.  أنَّ فهو  املقدَّ ظهر  هذه  ذكر  يف  ليس   إالَّ   مةه 

احت مع  الدعوٰى  ضمِّ إعادة  أُ   امل  ال  إل  رَخ دعاوٰى  واليشء  يها. 

أنْ  دليالً   يصلح  نفسه  يكون  قبل    ،عٰىل  الدليل  معرفة  لوجوب 

 قبل نفسه. كون اليشء معلوماً ناع املدلول، وامت

ه لو الرضورة، وألنَّ ب  تنيمج ليس إحدٰى املقدَّ كن املنتمنا، لسلَّ 

منتجتني   كوهنام   املجموع، ألنَّ . والخرٰى حشواً كان لكان ذكر األُ 

يإنَّ  معاً دَ جِ وُ   لو  صحُّ ام  العلم  تا  حصول  المتناع  حمال،  وهو   ،

االمتناع رضوري،  ذا  بمعلومني يف الذهن دفعة واحدة. والعلم هب

وجَّ ألنَّ  متٰى  ذها  نحو  هنا  تعذَّ ننا  بيشء  علالعلم  نحو  ت  ينار  وجيهه 

 لم بمعلوم آخر.الع

من  كلَّ لكن  منا،  سلَّ ]]  ٢٤[[ص  / فال    ،تجة واحدة منهام غري 

امل ألنَّ تجاً من  عجمويكون  إٰىل    كلَّ   ،  انضاممها  عند  منها  واحدة 

 .أو ال تبقٰى   ،ه حالة االنفرادعلي تبقٰى عٰىل ما كانت ا أنْ خرٰى إمَّ األُ 

وكانتبقي  فإنْ  غري  تا  االنفراد  حالة  أنْ مؤثِّ ا  وجب  تُ   رتني  را  ؤثِّ ال 

ل عند اجتامعهام يا عٰىل ما كانتا فقد حصتبق  مل   حالة االجتامع. وإنْ 

كيفيَّ ائدز مر  أ  إٰىل  الكالم  فننقل  الزائد،  ذلك  حصول  أنَّ   ،ة    وهو 

إمَّ املؤثِّ  فيه  كلُّ ر  املجموعمنه  واحدة  ا  أو  وحدها  ويعود    ،ام 

 تسلسل. ر آخ صول ذلك الزائد لزائدكان ح نْ التقسيم، فإ

 ل: املوجب هو اجتامعهام. ال يقا

نقوألنَّ  اا  إنْ ل:  زائد  الجتامع  يكن  كلٍّ   اً مل  ذات    ام منه  عٰىل 

كان فاملوجب لذلك االجتامع   للنتيجة، وإنْ   ستحال جعله موجباً ا

 ني وحدها، أو جمموعهام، أو أمر ثالث.متواحدة من املقدَّ  ا كلُّ إمَّ 

ا  نْ فإ النألوَّ كان  حصول  لزم  كلِّ   ةتيجل،  منهام،    واحدة  من 

 يوجب النتيجة.بام واحدة منهام  الستقالل كلِّ 

املوجكان    وإنْ  كان  لالثاين،  آخرلك  ذب  اجتامع    ، االجتامع 

 ويتسلسل. 

النتيجة إنْ   وإنْ  الثالث، فاقتضاؤه حلصول تلك  يت  كان  ف  وقَّ مل 

املقدَّ  هاتني  للمقدَّ عٰىل  يكن  مل  اع متني  أصالً متني  ذلك    تبار  يف 

وإنْ جا نتاإل أنْ فإمَّ   فتوقَّ   .  املقدَّ   ا  الواحدةتكفي  صدور  يف    مة 

امل ذلك  عن  وحينئذٍ النتيجة  ا حتص  قتيض،  حصول  نتيلل  عند  جة 

  منهام، ويعود املحال املذكور.  وذلك حمال، أو ال بدَّ   ، مة الواحدة املقدَّ 

أنَّ سلَّ ]]  ٢٥[[ص  / يمكناألُ   منا  التي ال    ن كلُّ يكو   أنْ   مور 

وحد منها  مواحد  ف   باً جوه  يُ   نَّ إليشء  أنْ عقَ جمموعها  يكون    ل 

اجليف  موجباً  ه  يف  يمكن  ال  ولكن  أنْ ملة،  املوضع  ن  يكو  ذا 

أنْ ألنَّ   لك،ذك لزم  جنس،  واحليوان  حيوان  اإلنسان  قيل  إذا    ه 

جنساً  اإلنسان  فاملقدَّ يكون  صامتا.  وما  ن  كاذبة،  والنتيجة  دقتان 

 لنظم غري منتج.هذا ا  أنَّ ذلك إالَّ 

النسانا  مسلَّ  هذا  يف تقامة  استقامته  نمنع  لكن  اجلملة،  يف    ظم 

 املوضع لوجهني: هذا

قلنا: : انرفامطلوب له ط  : كلُّ لاألوَّ  ملوصوف والصفة، فإذا 

حمدَ  واملحدَ اجلسم  املوصوف،  هو  فاجلسم  ثّم  ث،  الصفة،  هو  ث 

يتوسَّ   بدَّ  ال له نمن يشء  تكون  بينهام بحيث  إىلٰ ط  واحد   كلِّ   سبة 

  ا: ال يكون هو قولن  ا أنْ هنا ال خيلو إمَّ ط  ذا املتوسِّ هف،  من الطرفني

 وات بداية.ث ذدحواولنا: ال خيلو عن خيلو عن احلوادث، أو ق
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األوَّ   فإنْ  عن  كان  خيلو  ال  اجلسم  هكذا:  الدليل  صار  ل 

وكلُّ  ال    احلوادث،  وحينئذٍ   خيلوما  حادث،  فهو  احلوادث   عن 

أ رنا لو قدَّ بة، ألنَّ انية كاذتصري الث ادث بداية فال  ال تكون للحو  نْ ا 

 عنها حدوثه.سم اجل يلزم من عدم خلوِّ 

سم ال خيلو عن حوادث  اجل :كذاثاين صار الدليل هكان ال وإنْ 

وكلُّ  بداية،  وحينئذٍ   هلا  فهو حادث،  املقدَّ   ما كان كذلك  مة تصري 

يفاألُ  املسألة  حكم  فيندرج  املطلوب،  عني  العلَّ وٰىل  ألنَّ   املعني   ة، 

،  دايةللجسم ب  و عن حوادث هلا بداية، أنَّ ألجسام ال ختلا  نا:بقول

التقدير:  ألنَّ  يصري  يوج  أنَّ ه  ال  ماجلسم  هلا    ماً قدِّ تد  حوادث  عٰىل 

حادثاً أوَّ  بكونه  املعنٰى  هو  وهذا  مقدَّ ل،  إحدٰى  فتكون  مات ، 

لة  كم املسأه إذا حصل حس املطلوب، وهو باطل. وألنَّ ل نفالدلي

 . خرٰى لغواً مة األُ دَّ املق]] ٢٦[[ص / رتمة صاهبذه املقدَّ 

هذه   إنْ احلجَّ الثاين:  حدوث  ة  تقتيض  لكنَّ  كانت    ها األجسام، 

باطالً دَ ِق يض  تتق يكون  النقيضني  يقتيض  وما  جيوز مها،  وال   ،

ه لو كانت  أنَّ   :بيانه  خر.ي اآلاالستدالل به عٰىل ثبوت أحدمها ونف

  ثها، وجب أنْ ود حاحلوادث تقتيض  عن كلِّ اجلسم    استحالة خلوِّ 

الالَّ  استحالة  كلِّ   خلوّ تكون  ِق واداحل  عن  تقتيض  فدَ ث   نَّ إمها، 

اخللوِّ  ا ع  استحالة  الالَّ   كلِّ لن  اخللوِّ تقابلها  ، الكلِّ   عن  استحالة 

ال ذلك  مقابل  مقابله  يقتيض  ليشء  ل  يشء،واملقتيض    امَّ ـكاحلرارة 

ا  اقتضت  السخونة  ا اقتضت  للربودة  هنا  فكذا  ان  ك  امَّ ـ لتربيد، 

  عن الكلِّ   خلوِّ الَّ ع اليقتيض احلدوث فامتنا  عن الكلِّ   لوِّ امتناع اخل

مقتضياً   أنْ   وجب امتناع    كلَّ   ألنَّ   دم،علل  يكون  عليه  صدق  ما 

قِ   ،لِّ عن الك  خلوِّ صدق عليه امتناع الالَّ   عن الكلِّ   اخللوِّ  م  دَ فيلزم 

 ا النظم باطل.هذ أنَّ  ، فعلمنااجلسم وحدوثه معاً 

يتعلَّ يناالثالوجه   ما  حملِّ :  عن  بالبحث  وتلخيصه،   ق  النزاع 

لكنَّمنا سالمة السلَّ   ل: إنْ فنقو ل: االشتغال نقو  انظم عن اخللل، 

إنَّ  حتصيلبالتدليل  بعد  يكون  بدَّ   ام  فال  املسألة،  البحث    حكم  من 

معنٰى  حمدَ   كون  عن  يف  حتَّ   ثاً العامل  الرشوع  يمكن  ل.  االستدالٰى 

 تناع القول باحلدوث لوجهني:ام مَ لِ زاع عُ نلا صنا حملَّ وإذا خلَّ 

تفسريانألوَّ ا]]  ٢٧[[ص  / للحدوث  اليشء  ل:  كون   :

وكونه مسبوقاً العب  اً مسبوق  وللقِ   دم،  إمَّ دَ بوجود غريه،  مقابلهام  ا  م 

 ة بوجود الغري.املسبوقيَّ نفي ة بالعدم، أو ببنفي املسبوقيَّ 

 م مخسة: وأقسام التقدُّ 

األوَّ  التقالقسم  فيَّ بالعلّ   مدُّ ل:  يُ   إنَّ ة،  ترتُّ درِ العقل  وجود  ك  ب 

وإنْ الرس ضوء   الرساج  تأخُّ امت  اج عٰىل  أحدمها  نع  ر يف  آلخاعن  ر 

الرتتُّ  فذلك  التقدُّ الزمان،  هو  املعقول  بالعلّ ب  فإنْ يَّ م  نا  فرسَّ   ة. 

 اق، ألنَّ فباالتِّ ة هنا باطل  يَّ م بالعلّ بالعدم فالتقدُّ   سبوقاحلدوث بامل

 ة للوجود. لَّ ع كونالعدم ال ي

ل الرشط عٰىل املرشوط، مث مدُّ م بالطبع، كتقالقسم الثاين: التقدُّ 

فاق، عٰىل االثنني، وهو ثابت هنا باالتِّ ]  ]٢٨  [[ص/  م الواحدتقدُّ 

فله لذاته ال   وكلُّ   ،العامل ممكن  ألنَّ  الوجود وله  حقاقيَّ است  ممكن  ة 

وم الوجود،  غريه  بالذاتمن  ممَّ   ا  بالغري.  أقدم  غري    ن فإذا  كونه 

ذلك    طبع، ومعلوم أنَّ بال  ماً للوجود أقدم من الوجود تقدُّ   قٍّ مستح

 .لِّ فق عليه بني الكمتَّ 

 فاق.باالتِّ  م بالرشف، وهو منفيٌّ قسم الثالث: التقدُّ ال

 .فاقاً هنا اتِّ  منفيٌّ  وهو م باملكان،القسم الرابع: التقدُّ 

ه ما  ه ليس فينَّ إف  ،بعةبأحد هذه الوجوه األر م  لتقدُّ م ا لِّ ثّم لو ُس 

 يقتيض احلدوث الذي يريدونه.

التقدُّ قسم  ال بالزمااخلامس:  العدنم  حمض  وليس  م ، 

ألنَّ لوجاو هبذا   ود،  واليشء  الوجود،  بعد  حيصل  قد  العدم 

حادثاً  يكون  ال  إنَّ االعتبار  بل  بعد   ألنَّ   حادثاً   يكون ام  ،  وجوده 

قب وعدمه  الوجودالعدم  القبليَّ ل  وتلك  أمر ،  ذات    دئزا   ة  عٰىل 

قبلقبليَّ   دم، وال حمالة قبل كلِّ الع قبليَّ أُ   ةيَّ ة  ال بداية  ات  خرٰى، فهنا 

ة لذاته، فإذن ال  ة والبعديَّ  ما تلحقه القبليَّ إالَّ   للزمانٰى  نمع  هلا، وال

فإذن تفسريأوَّ  للزمان.  بتقدُّ حدو  ل  العامل  يقتيض  ث  م عدمه عليه 

 مه.دَ  قِ  هبذا التفسريملاالعفلزم من تفسري حدوث  الزمان، مدَ ِق 

  ، فنقول: إنْ بالغري  مل بكونه مسبوقاً العاتم حدوث  فرسِّ   ا إنْ وأمَّ 

بأردت شيئاً   أنَّ لك  ذم  بالعلّ يتقدَّ   للعامل  بالرشف  يَّ مه  أو  بالطبع  أو  ة 

مسلَّ  يقتيضفذلك  ال  لكن  والتقدُّ احل  م،  تريدونه.  الذي  م دوث 

من املفاقاً اتِّ   فيٌّ باملكان  الستحالة  وبتقدير  تعاىلٰ اهللا  ٰىل  ع  كان،   .

 .الثبوت ال حيصل مقصودكم

م. دَ ب القِ يوج  وتهباطل. وبتقدير ثب  وهو  ،م بالزماني التقدُّ بق

 عٰىل العامل ماً تعاٰىل متقدِّ اهللا ه لو كان  فألنَّ ]] ٢٩/[[ص  ا بطالنه،أمَّ 

أنْ بال لزم  زماني�   زمان  تعاٰىل  الباري  وأنْ يكون  الزمان    ا،  يكون 

أمَّ مهو  ،ازماني�  حماالن.  األوَّ ا  فألنَّ ا  لواح  ل،  من  الالزمان   ،تغريُّ ق 

يسواهللا   التغريُّ تعاٰىل  عليه  وأمَّ ال  ف  ،تحيل  الزمان.  الثاين، يلحقه  ا 

 فالمتناع التسلسل. 

القِ وأمَّ  ثبوت  فألدَ ا  ثبوته،  بتقدير  التقدُّ نَّ م  هذا  كان  إذا  م  ه 
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ال تكون    أنْ    العامل، لزمىلٰ  عالباري تعاىلٰ   مدَ لقِ  بداية  ا، ثّم الزماني� 

 م.دَ لقِ نه اويلزم م ،للزمان بداية

  عيتم سادساً ادَّ   سة. فإنْ خلمايف  م  انحصار التقدُّ   متمهذا إذا سلَّ 

 ٰى يمكن الرشوع بعده يف االستدالل.ظهروه حتَّ أف

اال يقال:  حكم  ستفسال  عن  استفسار  احلدوث  معنٰى  عن  ار 

فوقع   وأنتماخلالف  ننفيه  فنحن  عت بتث  يه،  واحلكم  اليشء  ونه،  ٰىل 

يصحُّ  ال  اإلثبات  أو  تصوُّ الَّ إ  بالنفي  بعد  ماهيَّ   اليشء    ةر  ذلك 

 اخلالف معلوماً   بكون حملِّ   وقوع اخلالف مشعراً   كانو ه،  وحقيقت

 من اخلصمني. 

اخلالف  ألنَّ  وقوع  نقول:  حملِّ   مشعرا  معلوماً   بكون    اخلالف 

 ؟ صيالً أو تف مجلةً 

أنَّ ع  م بيانه:  يالذ  .  أنْ زلي  معرفته  وصحَّ   منا  مذهبنا  ته  نعرف 

عد ما  حيتمل    وإنْ اه،  وبطالن  عداه  ما  فلمكان  كثرية،   تفاصيل 

  يالً لمعرفته. فإذا رمتم إثبات ذلك وكان الكالم يف ذلك تع  منازيل

 ا االستفسار.يل، حسن منَّلتفصخيتلف بحسب اختالف ا  وسؤاالً 

أنَّ سلَّ  اخل  منا  حملِّ وقوع  بكون  مشعر  معلوماً الاخل  الف   ف 

يصحُّ وتفصيالً   ةً مجل ال  متٰى  ولكن  الغرض  ستفاال   ،  كان  إذا  سار 

فائدتفسار جمرَّ باالس تد  أنْ ]]  ٣٠/[[ص    ريفعة    احلكم من غري 

إذا انضمَّ   تنضمَّ  أو  دة فائدة  زيا  ن. وهنا قد تضمَّ ؟ م ع زيادة فائدة 

إيراد يف  اخلصم  تعجيز  بيان  إ  وهو  وأنْ الَّ تفسري  ذليتضمَّ     ك  ن 

 نه عند تفسريكم. بيِّ ما نُ  ن مذهبه عىلٰ الطب

يقولوا:    أو  ،ايةة وجود العامل بدلصحَّ   يقولوا: إنَّ   ا أنْ إمَّ الثاين:  

 ليس له بداية.

ال    فيامكون العامل ممكن الوجود    فألنَّ   ،الً ا أوَّ أمَّ   ل باطل.واألوَّ 

تنع الوجود بعينه، قد كان ممصار ممكن الوجود    وهو قبل أنْ   ،يزال

ثبات   إباب االستدالل بحدوث العامل عىلٰ   سدَّ زتم ذلك انوَّ ج  إذاف

لذاته    ذلك اإلمكان واجباً   كان  هيقال: إنَّ   جاز أنْ   ه إذاالصانع، ألنَّ 

كان  قد    يقال: العامل قبل حدوثه  لذاته، جاز أنْ   كان ممتنعاً   بعد أنْ 

 عتنانتقل اإلمكان من االمه، كام ا بعين  بعينه، ثّم صار واجباً   ممتنعاً 

إٰىل ا  الذايت، وحينئذٍ الذايت   الصانع.عن    وجب استغناؤه   لوجوب 

، جلاز ذلك يف  متنع لذاته ممكناً امل  بقاله لو كان انفألنَّ   ،ا ثانياً وأمَّ 

فحينئذٍ   كلِّ  أنْ   املمتنعات  نأمن  الض  ال  اجتامع  ن يدَّ يصري 

 وذلك عني السفسطة.لذاته،  كان ممتنعاً  بعد أنْ  والنقيضني ممكناً 

ال    إنْ   امَّ وأ  لصحَّ قلتم:  العاملبداية  وجود  سلَّ   ،ة   أنَّ متم  فقد 

بذلك ال يمكن القطع    افرتالعا، ومع اون أزلي� يك  العامل يمكن أنْ 

 م ووجوب احلدوث.دَ بامتناع القِ 

وجوده يستحيل  العامل  يقال:  ولكن  األزيف    ال  لذاته،  ال  ل 

يف   رشطه  وجود  أ المتناع  فياألزل،  مانع  وجود  لوجوب   ه.و 

ا  ذاتي�   عاً متناكان ا  ا نقول: امتناع وجود رشطه إنْ ألنَّ ]]  ٣١[ص  [/

امتناع العامل فيام ال يزال.    رارماستزواله، ويلزم منه  وجب امتناع  

ذاتي�   وإنْ  يكن  التسمل  منه  ولزم  آخر،  يشء  المتناع  كان    لسل. ا 

ف املانع،  وجوب  يف  الكالم  إنَّ إوهكذا  و  نْ ه  امتنع    اجباً كان  لذاته 

امف  الهزو زوال  وامتنع  العامل،  وجود  فاستحال  العامل  كان    إنْ تناع 

 ال. ه التسلسل، وهو حملغريه لزم من واجباً 

الثالثالو أنْ جه  مقدَّ نتكلَّ   :  عٰىل  ال  م  فنقول:  الدليل،  مات 

 حلوادث.عن ااجلسم ال خيلو  م أنَّ سلِّ نُ 

 . )ال خيلو عن األكوان(قوله: 

هذا  قل أنَّ   مبنيٌّ نا:  اا زون  الك   عٰىل  ذات  عٰىل  وهو ئد  جلسم، 

فيه فرع عٰىل  عاء الرضورة  ادِّ   ألنَّ   طلة،ممنوع. ودعوٰى الرضورة با

ز الذي احليِّ   ز، وهو غري معقول، ألنَّ اجلسم يف احليِّ   صولحر  تصوُّ 

إنْ  فيه،  حصل  اجلسم  مع  يقال  يُ   دوماً كان  اجلسم  عقَ مل  حصول  ل 

ق فيه. وهبذا سقط   املفروض    نَّ أل  وض،ر مفره مقدَّ ال: إنَّ قول من 

يُ  كان   اجلسم فيه. وإنْ   حصولل  عقَ الذي ال وجود له يف نفسه ال 

فإنْ جوداً مو م  ،  املتحيِّ   زاً تحيِّ كان  ويعود  التداخل،  متحيِّ لزم  ز ز يف 

وألنَّ  حمال.  وهو  وُ   آخر،  إذا  الواحد  أنْ   دَ جِ اجلزء  يكون    لزم  ال 

احليِّ   حاصالً  وإيف  يك   نْ ز،  متحيِّ مل  فإنْ زاً ن  عكا  ،  فإنْ اً ضرن  كان    ، 

 داً ان جمرَّ ك فيه تسلسل، وإنْ  اال� كن حمل ي ن دار، وإنْ يف املتمكِّ  حاال� 

 ز فيه. املتحيِّ ول لل حاستحا

بدَّ  فال  احليِّ   وباجلملة  تفسري  احليِّ من  يف  احلصول  وتفسري  ز،  ز 

من   نعقله  ما  كلَّ   نَّ إه هل هو حاصل أم ال؟ فعاء أنَّ ادِّ   يمكنٰى  حتَّ 

 ذكرناها باطل. ]]٣٢/[[ص  تيلا ام هذه األقس

احليِّ املتحيِّ   كون   ال يقال: املعقول من   دَ جِ ونه بحيث لو وُ ز ك ز يف 

  ه قريب من اآلخر أو بعيد منه. يقال ألحدمها: إنَّ   أنْ  ز آخر لصحَّ حيِّ ت م 

باألنَّ  هذا  نقول:  أوَّ أمَّ   طل. ا  إشارة    فألنَّ   ،الً ا  كذلك  إٰىل  كونه 

يفحتيُّ  حصوله  إٰىل  ال  ا زه  وحتيُّ يِّ حل  مستمرٌّ زز،  أمر  وإنَّ   ه  ام معه، 

عٰىل    لُّ ويدأحدمها عن اآلخر.  ز، فأين  حصوله يف احليِّ هنا  مرادكم  

أنَّ  موجوداً   املغايرة  دام  ما  احليثيَّ   اجلوهر  تلك  وأمَّ كانت  باقية،  ا ة 

 عند خروجه عنه. ه غري باٍق نَّ إز ف احليِّ حصوله يف 
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 ان بكون أحدمها حاصالً فرسَّ ام يُ نَّ إ  بعد القرب وال  فألنَّ  ، اً ا ثاني وأمَّ 

والبعد  قرب ل  ا فرسِّ ه، فإذا مل نُ ز اآلخر أو بعيد عن حيِّ  ب من ز قري يف حيِّ 

  ز هبام دار. نا احلصول يف احليِّ ز فلو فرسَّ  باحلصول يف احليِّ إالَّ 

ز  يِّ ل يف احلاحلصو  م أنَّ سلِّ ن االستفسار، لكن ال نُ نا عثّم لو نزل

بالرضورة  عامل  أمر زائد، ألنَّ  ليس   أنَّ لوم  املفهوم من ذات اجلسم 

يف املفهوم  ير  التغز. وال يلزم من ا يف احليِّ   من كونه حاصالً هوم  املف

أمرين وجوديَّ  قيداً كوهنام  أمراً عدمي�   ني، الحتامل كونه  أو  ا نسبي�   ا، 

 عليه وجوه: له يف اخلارج. ويدلُّ  وجودال 

املعاألوَّ  جسامً ل:  اجلسم  كون  من  مغم  قول  للمعقول  ن  اير 

ممكناً  أنَّ كونه  مع  ال    .  وصفاً   أنْ   يصلحاإلمكان  ا وجودي�   يكون 

 ويتسلسل. ،إمكان آخرله  كان ، وإالَّ زائداً 

الكائنيَّ  حقيقة  املعقول من  قيامها الثاين:  من  مغاير للمعقول  ة 

 ا زائداً عرضي�   وصفاً   املحلِّ يكون قيامها ب  ه ال يلزم أنْ ، ثّم إنَّ حلِّ بامل

  تسلسل.إالَّ به، و قائامً  هيعل

الو عٰىل  يصدق  وثلث  أنَّ احد  الثالث:  االثنني  نصف  الثالثة  ه 

إٰىل كلِّ وهكذا له نسبة معيَّ ]]  ٣٣[ص  /[  ،بعةوربع األر مرتبة    نة 

ومف املتناهية،  الغري  األعداد  مراتب  النسب  هومامن  تلك  ت 

ف االنصفيَّ   نَّ إمتغايرة،  مغاة  لثلثيَّ ثنني  الثالثةيرة  األربعة عيَّ بروأ   ة    ة 

. جلميع هذه النسب أيضاً اير  مغ  وهكذا. واملفهوم من كونه واحداً 

أنْ  ل  ويمتنع  األعيان، الن  تلكيكون  يف  وجود  متناهية  الغري  سب 

  تسلسل، فكذا هنا. وإالَّ 

املفهوم من كون اجل مغاير للمفهوم من كونه    ذاتاً   وهرالرابع: 

وجوهراً  يلزم  ،  اجلوهر    أنْ ال  كون  وإالَّ   اً ذاتيكون  لكان    صفة، 

 سل. يتسل، والكالم يف أصل الذات عائداً 

ير للمفهوم مغا  عرضكون اجلوهر غري الاخلامس: املفهوم من  

ة زائدة، ة صفة ثبوتيَّ تكون الغرييَّ   ، ثّم ال يلزم أنْ من كونه جوهراً 

 د. والتعدُّ والتعنيُّ لسل. وكذا القول يف املامثلة واملخالفة  تسوإالَّ 

اجلفامل  السادس: ذات  من  كونه  هوم  من  للمفهوم  مغاير  وهر 

إنَّ ياً وباق   حادثاً  ثّم  وا  ،  أنْ احلدوث  يمكن  وصفني نا  و يك  لبقاء ال 

  تسلسل.ني، وإالَّ ثبوتيَّ 

م  السابع: املفهوم من كون اإلنسان ليس بحجر مغاير للمفهو

وج  من ليست  السلوب  هذه  ثّم  بشجر،  ليس   وإالَّ ة،  وديَّ كونه 

ولزم حص متناهيفصول  تسلسل  مرَّ ات غري  الواحد ال  ة  ة لليشء 

 ال هناية هلا.  راراً واحدة بل م

م من التغاير يف املفهوم إثبات  يلز  ال  ههذه الوجوه أنَّ   فظهر من

 الصفات املتغايرة، فظهر فساد دعوٰى الرضورة. 

ذكرمتو منوما  نُ نَّ (أوهو    االستدالل  ه  متدرِ ا  اجلسم    كاً حرِّ ك 

، وهو  ك باحلسِّ مع بقائه مدرَ حلالتني عليه  ا  ل مل يكن، فتبدُّ   بعد أنْ 

املتبدِّ   عىلٰ   يدلُّ  األحوال  تلك  أُ كون  فمم  )ةيَّ ثبوت  موراً لة  ال نَّ إنوع،  ا 

أنَّ سلِّ نُ  بعينه  ]]  ٣٤/[[ص    بقي وصار  اجلسم الذي كان ساكناً   م 

عُ ،  اً كمتحرِّ  اجلسم  ذلك  ل  مَ دِ بل  وهو  آخر  جسم  ذاته  وحدث 

اليش  ك، ألنَّ رِّ متح زائداً يلء  حدوث  وإالَّ   عليه  س  نفسه،  هو   بل 

إنَّ  ثّم  الزماناحل  تسلسل.  يبقٰى يف  أنْ   ،الثاين  دوث ال    ال   فوجب 

 لذاته، وهو حمال.   كان حدوثه مغايراً ٰى ذاته، وإالَّ تبق

إنَّ  يقال:  الد  ال  هذا  من  فإذا  ليل  مقصودنا  حدوث األجسام، 

 قصود.متم املمتم ذلك فقد سلَّ سلَّ 

عٰىل املطلوب، لكن ال يبقٰى  ذلك مساعدة    نَّ ب أ ا نقول: هألنَّ 

 .امً مستقي - ذي طلبتم تصحيحهال - دليلكم

بقاءسلَّ  لِ اجل  ت ذا  منا  لكن  إنَّ   مَ ـسم،  الساكنيَّ تبدُّ   قلتم:  ة ل 

 لوجهني: ،عليه ل غري دالٍّ بدُّ الت نَّ إعٰىل وجودها؟ ف ة يدلُّ كيَّ باملتحرِّ 

فالأ   امَّ ـل  ل:األوَّ  العامل  حدوث  بثبتم  باستحالة    جتزموا  وأنْ   دَّ  

أزالً  بدَّ وجوده  وال  باإلمتبدُّ   من  ،  االستحالة  تلك  ال  ل  فيام  كان 

االمتناع تبدُّ لفا  يزال. أو  اإلمكان  كون  امتناع  مع  حاصل  هنا  ل 

أمَّ ثبوتي�  لوا االمتناع، فألنَّ ا.  ثابتاً ثبوتي�   كان  ه  به  املوصوف   ،ا لكان 

ممتنع  فيكو موجوداً ن  هذا  الوجود  اإلمكاوأمَّ   .خلف،  فلام  ا  ن، 

 سبق.

يالثاين: اليشء حال حدو حادثاً ثه  يبطل  ،كون  حال    وحدوثه 

أمَّ وليسا وجوديَّ   ،حلدوث بالبقاءل ابدَّ بقائه، فقد ت ا احلدوث، ني. 

حادثةفألنَّ  لكانت  صفة  كان  لو  زائد  هلا  ويكون  ،ه   ،حدوث 

وهلا  صحان  ف إمككان صفة لتوقَّ   ه لونَّ ا البقاء، فألويتسلسل. وأمَّ 

اجلوه الثاينيف  الزمان  يف  اجلوهر  حصول  عٰىل  يف  و  ،ر  حصوله 

ف ا توقُّ علول للبقاء، فيلزم إمَّ و مأ اء  ا هو نفس البقإمَّ الزمان الثاين  

 ن.ف عليه، ومها حماالاليشء عٰىل نفسه أو عٰىل ما يتوقَّ 

وامتناعه]]  ٣٥[[ص  / اليشء  إمكان  يقال:  وحدوثه    ال 

ب حمسوسة  ليست  أنْ   ،رصالبوبقاؤه  عقليَّ ت  فيجوز  قضايا  ة، كون 

تطرُّ  من  يلزم  أُ التبدُّ ق  فال  كوهنا  إليها  بوجوديَّ   موراً ل   فخالة، 

والساكنيَّ كيَّ تحرِّ امل فة  فكانت املتبدِّ   نَّ إة  بالبرص،  حمسوس  فيها  ل 

 ة.وجوديَّ 
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نألنَّ  واملتحرِّ الساكنيَّ   قول:ا  مدرَ كيَّ ة  غري  بالبرصكتنية  ف    نَّ إ، 

السفكَّ ُس  البيف  ينةان  من  موضع  االرتفاع   خمتلف  غري  حر 

يفواال وا  وقت   نخفاض  جانب  من  الرياح  فقد هبوب  حد، 

حأرس   كونيتحرَّ  مع  ع  يظنُّهنَّ أ ركة  أنَّ م  ولو    ون  ساكنة،  السفينة 

 دمها باآلخر.ه أحكانت احلركة والسكون حمسوستني ملا اشتب

التبدُّ سلَّ  الوجول عىلٰ منا داللة  أحدمها ال  هام  يل عد، لكن عٰىل 

فمعاً  ثّم    نَّ إ،  ثبويت  وصف  عن  خال  إذا  كان  اتَّ اليشء  أو  به  صف 

عُ   به  موصوفاً  حاصالً تغريُّ ال  نيكو عنه،    مَ دِ ثّم  أنَّ     أحدمها   مع 

 ة.وتيَّ ة كون إحدامها ثبة والساكنيَّ كيَّ عدمي، فجاز يف املتحرِّ 

أنَّ سلَّ  عٰىل  ذكرمتوه  ما  داللة  احليِّ احلصول    منا  عىلٰ يف  زائد    ز 

 عٰىل نفيه، وهو ثالثة: ا ما يدلُّ اجلسم، لكن هن تذا

ة تستدعي  سبيَّ نال  مورواألُ   ،مر نسبيز أ ل: احلصول يف احليِّ ألوَّ ا

احليِّ  يف  احلصول  كان  فلو  منهام،  ألقّل  حصوهلا  المتناع  ز  أمرين، 

لكثبوتي�  اا  ثبوتي� حليِّ ان  ألنَّ   ،از  باطل،  كوهو  لو  موجوده  لكان    اً ان 

 فيه،  للجسم، أو ال يكون حاال�   زاً حيِّ   جلسم فال يكون ا  يف  ا حاال� إمَّ 

 حصول اجلسم فيه. طل بفي ز ويتسلسل، أو اليكون ذا حيِّ  ا أنْ فإمَّ 

احليِّ  يف  اجلوهر  حصول  احليِّ الثاين:  إٰىل  له  خمصوصة  نسبة  ز،  ز 

كان هذفلو  أمراً ]]  ٣٦/[[ص    هت  لكاوجودي�   النسبة  ذلك  ا  ن 

 ،ه نسبة إٰىل ذلك املحلِّ ز، وتكون ليِّ حل ايف  مر الوجودي حاصالً األ

 ة، ولزم التسلسل.سبة زائدة عٰىل الكائنيَّ الن فتكون تلك

ال   ا أنْ احلركة إمَّ  : احلركة يمتنع دخوهلا يف الوجود، ألنَّ الثثال

هلا حصول فإنْ أو    يف احلال  يكون  ماضياً   يكون.  يكن  مل  يكن،   مل 

ن كان فيه  وجوده يف زما  ن اي كاملايض هو الذ  ألنَّ   ،ستقبالً وال م

هلا حضور،  كان ع فيه ذلك. وإنْ وقَّ ي يت، واملستقبل هو الذحارضاً 

األجزاء املفرتضة   ، ألنَّ ارض مل يكن احلارض حارضاً احل  منقسا   فإنْ 

دفعةً  وجودها  يمكن  ال  ألنَّ فيه  تُ   قيقةح  ،  ال  إالَّ عقَ احلركة  مع  ل   

املفرتضةملرور. ف واالتقيضِّ   ،معاً   حلركة ال توجدا   يف  إذن األجزاء 

 ، هذا خلف.ارضاً فال يكون احلارض من احلركة ح

ينق  وإنْ  حيرضمل  عدمه  فعند  احلركةآخ  ءيش  سم  من  وهو   ،ر 

منقسم مركَّ   ،غري  احلركة  أُ فتكون  من  كلُّ بة  غري   مور  منها  واحد 

ل أيضاً لقسمقابل  وهو  ألنَّ   ة،  ال   حمال،  الذي  من   أيتجزَّ   اجلزء 

إمَّ  أنْ احلركة  من  عيق  ا  منقسمة  ، قسمةعٰىل مسافة  غري  ل  واألوَّ   . أو 

يفوإالَّ   حمال منها  الواقع  لكان  املسافة      تلك    تلك   نصفنصف 

خلف. هذا  منقسمة،  احلركة  تلك  فتكون  كانت    وإنْ   احلركة، 

تركُّ  منقسمة لزم  تتجزَّ اجلسب  املسافة غري  أجزاء ال  من  أ، وهو  م 

وإالَّ  نفحمال،  لزم  أل  احلركة،  لوهنَّ ي  فإمَّ دَ جِ وُ   ا  عنت  كون ا  د 

مالقياً املتحرِّ  ايَّ لكلّ   ك  ألنَّ األوَّ   جلزءة  حمال،  وهو  حينئذٍ ل،  مل    ه 

أ كرَّ يتح الثاين، وهو باطل، ألنَّ يَّ لكلّ   و عند كونه مالقياً .   ه حينئذٍ ة 

بينهام، وذلك يقتيض   طاً كون متوسِّ ما يقد انقضت احلركة. أو عند

 . قسمة، هذا خلفنمري ا غء وقد فرضنا أهنَّ م األجزاانقسا

يُ  باحلركة  أقسام  فالقول  إٰىل  باطلةكلِّ فيض  غري    ،ها  إذن  فهي 

ر مفروض يف الذهن ال  أمر مقدَّ ]]  ٣٧ص  /[[  وجودة، بل هيم

ثبوتيَّ  احلركة  تكن  مل  وإذا  اخلارج.  يف  له  يكنحقيقة  مل  كون  الس  ة 

ز  يِّ حل ااحلصول يف  نَّ إعدمه، فالدوام و با، إذ ال فرق بينهام إالَّ ثبوتي� 

ة كان احلركة عدميَّ   كانت فحركة. فإذا  وإالَّ   كان سكوناً   رَّ استق  إنْ 

 ا. احلقيقة عدمي� ام  متكون املساوي هلا يفالس

أنَّ سلَّ  عدم  الكائنيَّ   منا  نمنع  لكن  اجلسم،  ذات  عٰىل  زائدة  ة 

 . اخللوِّ 

  زاً ا كان متحيِّ ، وإذزاً كان متحيِّ   اجلسم متٰى كان موجوداً (له:  قو

 .)زيف احليِّ  الً حاصكان 

  ال جيوز أنْ   مَ ، فلِ زاً كان متحيِّ   اً وجوده إذا كان مم أنَّ سلِّ قلنا: ال نُ 

صفت  ز ثّم اتَّ ام كانت يف األزل خالية عن صفة التحيُّ جسألا  : يقال

 عليه وجوه ثالثة:  وتدلُّ  طون؟ فالأ به فيام ال يزال، كام هو رأي  

باألوَّ  قد  فيا  نَّيَّ ل:  الفرد،  اجلوهر  يف ا  كوننفي  البسيط    جلسم 

س صال والقابل لالنفصال ليالنفه قابل ل، ومعلوم أنَّ نفسه واحداً 

الستاالتِّ  باٍق بق  ةحالصال،  والقابل  معه  يشء    ائه  فهو  املقبول  مع 

االتِّ  اجلسميَّ غري  هو  الذي  فللجسميَّ صال  اهليوٰىل، قاب  ةة،  هو  ل 

ة   كانت حالَّ امَّ ـة ل. ثّم اجلسميَّ يوىلٰ ة واهلب من اجلسميَّ فاجلسم مركَّ 

إليها،   حمتاجة  كانت  اهليوٰىل  احلالِّ الحتيف  املحلِّ   ياج  فيمتنع    ،إٰىل 

إليها، وإالَّ وىلٰ ياهلاحتياج   ة   دار. وإذا استغنت اهليوٰىل عن اجلسميَّ  

خلوُّ  أنَّ أمكن  فثبت  عنها.  متحيِّ تحيِّ للم  ها  غري  هيوٰىل  زة  زات 

 ز.التحيُّ اكها عن يمكن انفك

دل األ  ميلكالثاين:  حدوث  يدلُّ عٰىل  حدوث    جسام  عٰىل 

فحمدَ   وكلُّ زات،  املتحيِّ  بإنَّ إث  مسبوق  وليس ه  حدوثه،  مكان 

ألنَّ   عائداً   كانماإل القادر،  عٰىل  ]]  ٣٨/[[ص    القادر  إٰىل  قادر 

املمتنعات،إ دون  املمكنات  املحال فلو  جياد  عن  املمكن  امتياز  ال 

إ عائد  وإالَّ بأمر  التليه،  هذه  حصلت  ملا  أنَّ   .ةفرق   مكان اإل  فثبت 

نفي اإلمكان   فرق بني  مل يبَق وإالَّ  ا،عائد إٰىل املمكنات وليس عدمي� 
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حمال� ات  بإث  وبني يستدعي  وجودي  فهو  منفي،    مستقال�   إمكان 

حملٍّ  إٰىل  حمتاجة  فاألجسام  السابقة    فيه  توجد  بنفسه،  إمكاناهتا 

املحلُّ  متح  عليها، وذلك  قِ   ،زاً يِّ ليس  ادَ المتناع  بدليلكتحيِّ ملم   ،مز 

 .جسامز، وهو هيوٰىل األفهو غري متحيِّ 

 من اليشء  ء الاليشحدوث   حاكمة بأنَّ الثالث: بداهة العقول 

زة ة غري متحيِّ له من مادَّ   فال بدَّ   ز حادثاً غري معقول، فإذا كان املتحيِّ 

 مة عليه. متقدِّ 

أنَّ سلَّ  ك  منا  متٰى  موجواألجسام  متحيِّ انت  كانت  فلِ دة   مَ زة، 

 ة؟ها عن الكائنيَّ خلوِّ لتم: بامتناع ق 

  زاً يِّ حمت  ومتٰى كان   ،زاً يِّ كان متح  تٰى كان موجوداً ه مألنَّ ( قوله:  

 .) ذلكز، وال نعني بالكون إالَّ يف احليِّ  كان حاصالً 

إنْ  الكالم  هذا  اعىلٰ   دلَّ   قلنا:  خلوِّ   الكائنيَّ   متناع  عن  ة  اجلسم 

 ن: عٰىل جوازه، وهو وجها ا يدلُّ فهنا م

ل ة. واألوَّ واحدأو  ،اتا مجيع الكائنيَّ للجسم إمَّ   ل: الالزموَّ ألا

البطال إمَّ معلوم  والثاين  كائنيَّ يك  أنْ   ان.  الالزم  عٰىل  ون  واحدة  ة 

واألوَّ  التعيني.  عٰىل  ال  أو  الفسادالتعيني،  ظاهر  ذكمل  ،ل  يف ا  رمتوه 

األجسا من  يشء  حصول  وجوب  حيِّ إبطال  يف  معنيَّ م  والثاين ز   .

ألنَّ   يضاً أ  الزماً ك  باطل،  اليشء  يف    ون  وجوده  فرع  ، نفسهليشء 

لغريه،   وده الزماً وج   نيكو    نفسه يمتنع أنْ ما ال وجود له يف   فإنَّ 

فإنَّ والكائنيَّ  اخلارج،  يف  هلا  وجود  ال  املبهمة  يف   كلَّ   ة  يوجد  ما 

  ء من املعنيَّ وال يش]]  ٣٩/[[ص    ،ناً يكون معيَّ   وأنْ   رج ال بدَّ اخلا

زم  ات املوجودة يف اخلارج بالالكائنيَّ   فال يشء من  ،مسجلل  بالزم

وأمَّ  الللجسم.  املبهم  يف  ا  له  وجود  ال  بالزم رج  ااخلذي  فليس 

ال يشء     لكان موجوداً وإالَّ   ،للجسم يف اخلارج يف اخلارج. فإذن 

 الزم يف اخلارج، بل يف الذهن.ات بمن الكائنيَّ 

يقال:   كائنيَّ الكائنيَّ ال  هي  حيث  من  هلة  مشرتك    اة  بني  مفهوم 

 سم.م املشرتك هو الالزم للجفهو ة، وذلك املات اجلزئيَّ الكائنيَّ 

 يف الذهن، شرتك من حيث هو ال يوجد إالَّ امل  ذلكا نقول:  ألنَّ 

 للجسم. الزماً كون  ي ما كان كذلك يمتنع أنْ  ا أنَّ نَّا بيَّ لكنَّ

وكائنيَّ  اجلسم  أحد   ته الثاين:  علَّ ليس  ال   ةً مها  كون    ع ا متن لآلخر، 

فال يقتيض   اجلسم معنيَّ  نة، ألنَّ عيَّ ة م ة لكائنيَّ  لكان علَّ ة، وإالَّ اجلسم علَّ 

احليِّ زم  ل وي   . مبهامً  ذلك  يف  احلصول  يف  األجسام  اشرتاك  وإنْ منه    ز. 

ف اليشء املحتاج إليه الذي ال  ن وص ة للجسم كا ة علَّ ت الكائنيَّ َض رِ فُ 

  ه، هذا خلف. ره عن مع تأخُّ   ه علي مة  ة متقدِّ  به علَّ امه إالَّ ل قي عقَ يُ 

  ة ليست رشطاً ائنيَّ ه حمّلها، فالكة ألنَّ ائنيَّ اجلسم رشط الك  ثّم إنَّ 

ة للجوهر وال معلولة  ة إذن ليست علَّ متناع الدور. فالكائنيَّ ، الهل

 اجلوهر عنها. وُّ ، فجاز خلله وال رشط فيه

أنَّ سلِّ نُ   ال  ة، لكنو عن الكائنيَّ م ال خيلاجلس  منا أنَّ سلَّ   ثّم إنْ    م 

 ة حادثة.لكائنيَّ ا

 .)زهخروجه عن حيِّ  صحُّ جسم ي كلُّ (قوله: 

 .قلنا: ممنوع]] ٤٠ [[ص/

جسم يف حيِّ (  له:وق  وجب حصول  ز لكان ذلك الوجوب  لو 

اجلسميَّ إمَّ  ألجل  ملعروا  أو  لعارضها  أو  ال  ضها  ة  آخر  ألمر  أو 

 .)هلا وضاً هلا وال معر يكون عارضاً 

التقسيم غري ا  ، ألنَّ رصحمن  قلنا:  أنْ من  يقال: هو ال    ألقسام 

والدل إمجاالً يل عألمر.  أنَّ ليه  و:  تعليل كلِّ ه لو  لزم   ة لَّ لع  أمر  جب 

عّليَّ  العلَّ تعليل  تلك  لعلَّ ة  أُ ة  وتفصيالً   ،خرٰى ة  من   وتسلسل. 

 وجهني: 

 .ةً فال يستدعي علَّ  ،ب عدميلوجو ل: ااألوَّ 

لو   وجودالثاين:  وي� كان  تعليله،  امتنع  إٰىل    إالَّ ا   ،ةالعلَّ الحتاج 

 ، وهو حمال. وجوب إمكاناً ب ال لذاته، فينقل فيكون ممكناً 

له من   املمكن ال بدَّ   قلتم: إنَّ   مَ ، فلِ اً كنمموب  منا كون الوجسلَّ 

 .ر؟ وقد سبقمؤثِّ 

إسلَّ  املمكن  احتياج  متٰى املؤثِّ ٰىل  منا  ولكن  املمكن   ،ر،  كان 

 ه.مل يكن؟ وسيأيت تقريرأو إذا  حادثاً 

يمكنكم  إف الكائنيَّ ذن ال  احتياج  املؤثِّ بيان  إٰىل  بنيتم إالَّ ر،  ة  إذا   

بيلكنَّ  حدوثها، بنيتم  املؤثِّ دوثحان  كم  إٰىل  ر، ها عٰىل كوهنا حمتاجة 

 فدار.

املؤثِّ سلَّ  إٰىل  احتياجه  اإلطالمنا  عٰىل  فر  يكون    مَ لِ ق،  ال 

 ة؟ الوجوب لنفس اجلسميَّ 

كلِّ يلز(له:  قو حصول  ذ  م  يف  الشرتاك يِّ حلا لك  جسم    ز 

 . )يوجب اشرتاك احلكمة اجلسمية بني األجسام، واشرتاك العلَّ 

نُ ]]  ٤١ص  [[/ ال  اجلسميَّ م  سلِّ قلنا:  أفراد  اشرتاك  بني  ة 

 عىلٰ   واحد من األجسام زائدة  ة كلِّ  لكانت شخصيَّ األجسام، وإالَّ 

  متياز، لكن يستحيل أنْ ا به االما به االشرتاك غري م  ته، ألنَّ جسميَّ 

انضامم    نَّ ته، أل ص زائدة عٰىل جسميَّ سم املشخَّ ة اجلن شخصيَّ وكت

إىلٰ  الزائد  ة  ف عٰىل حصول اجلسميَّ قَّ يتو   ارج ة يف اخلاجلسميَّ   ذلك 

اجلسميَّ  وحصول  اخلارج،  يتوقَّ يف  اخلارج  يف  تشخيصهة  عٰىل   ف 
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لقول بكون يدور. فاهو عبارة عن انضامم ذلك الزائد إليه، ف  الذي

يُ بني    مشرتكاً   اً أمرة  اجلسميَّ  األجسام  هذا ؤدِّ أشخاص  إٰىل  ي 

 . فيكون حماالً  حال،امل

يقال: من اجلسم  ال  احليِّ إنَّ   ةيَّ املعقول  الغري  ام هو شغل  ومنع  ز 

 يكون بحيث هو، وهذا القدر مشرتك.  عن أنْ 

واملنع منليس  ا نقول:  ألنَّ  ن ة، بل حكامنفس اجلسميَّ   الشغل 

 ر. الشرتاك يف املؤثِّ اك يف األثر ارتالشكامها. وال يلزم من امن أح

 ،ةعلَّ لول عند اشرتاك الم االشرتاك يف املعسلِّ ال نُ منا، لكن  سلَّ 

 لوجوه:

ل: الذات حال احلدوث جيب افتقارها إٰىل الفاعل،  الوجه األوَّ 

يمتنع  البقاء  احلالني،  افت  وحالة  يف  الذات  وحدة  مع  إليه  قارها 

أنَّ و املثل  معلوم  بني  التفاوتكأ ني  التفاوت  من  الذات    ثر  بني 

فإذ احلالني،  يف  جاالواحدة  أنْ ا  الواح  ز  اليشء  من ينقلب  د 

جيوز ذلك يف    ني بحسب زمانني، فألنْ ع الذاتيَّ تناماالالوجوب إٰىل  

 املثلني كان أوٰىل.

فألنَّ وأيضاً  ااجلو  ،  من  هر  يلزم  ال  ثّم  الباقي،  مثل  حلادث 

تساومتاثل صحَّ ]]  ٤٢/[[ص    هيامهام  واملقدوريَّ ا  ةيف  متناعها،  ة 

ان عدمه حيدث يف زم أنْ   قي يصحُّ البافكذا هنا. وكذا العرض غري 

وال مزيل  مثله،  صحَّ م  صحَّ ن  الزمان  ذلك  يف  مثله  حدوث  ة  ة 

 وجوده يف ذلك الزمان، فكذا هنا.

الثاين املعنيَّ امل  :الوجه  مؤثِّ مكن  إٰىل  حمتاج  معنيَّ   رشط    ر  أو 

وعلَّ عنيَّ م احل،  تلك  ل  ةاجة  إذ  أو اإلمكان،  الوجوب  لبقٰى  رفع  و 

ومه ماالمتناع،  املؤثِّ ا  عن  ثّم  غنيان  بني ر،  مشرتك    اإلمكان 

من اشرتاكها يف اإلمكان اشرتاكها يف احلاجة مكنامل يلزم  ات وال 

املؤثِّ  ذلك  املعنيَّ إٰىل  أ ر  إىلٰ ،  املعنيَّ و  الرشط  ذلك  ألنَّ   أكثر   ، 

العبد   بعضهم زعم أنَّ تعاٰىل، فهللا  ا  غرية  ثبوتيَّ   موراً وا أُ ائف أثبت الطو

وبعضهم موجِ  أحواالً أثب  د،  توجب  معاين  وت  أثبت ،  بعضهم 

 . ونفساً  الً قوع طبيعةً 

املؤثِّ  كان  لو  واحداً ثّم  فر  الرشط،  كثرة  يف  نزاع  ال  لكن   نَّ إ، 

لل رشط  اتِّ   عرض،اجلوهر  للعلم  رشط  أ فاقاً واحلياة  ومعلوم    نَّ ، 

الرشط    حاجة إٰىل  علَّ اكإلماملرشوط  والرشط  لصحَّ نه،  ة  ة 

أنَّ  مع  يلاملرشوط،  ال  مه  صحَّ زم  احتياج  املرشن  ذلك  إٰىل  ة  وط 

ة إٰىل ذلك الرشط، فال يلزم من االشرتاك  صحَّ   كلِّ   جتياالرشط اح

 يف املقتيض االشرتاك يف احلكم.

يف    أنَّ   مناسلَّ  االشرتاك  يقتيض  السبب  يف  احلكم، االشرتاك 

 :بيانه .؟ ع مع، أو إذا مل يكن مان دَ جِ أو وُ  ،رشط دَ قِ لكن متٰى إذا فُ و

املا  أنَّ  املتامثلة يف  بدَّ اهيَّ ألشياء  بتشخُّ تامت  نْ وأ   ة ال  به    ،صاهتا يز  وما 

فتشخُّ  االمتياز،  به  ملا  مغاير  كلِّ االشرتاك  عٰىل    ص  زائد  شخص 

وألنَّ اهيَّ م /[[ص  ته.  اجلاملتصوَّ ]]  ٤٣  من  مثالً ر  يصحُّ   سم   أمر 

عىلٰ  واملتصوَّ ريكث  محله  يصحُّ ين،  ال  اجلسم  هذا  من  عٰىل    ر  محله 

بأكثري الرضوري  العلم  مع  من  املتصوَّ   نَّ ين،  دساجلر  يف  م  اخل 

فاملتصوَّ املتصوَّ  هذا اجلسم،  أمر  ر من  فيه  داخل  هذا اجلسم  ر من 

املتص عٰىل  أنَّ   ر وَّ زائد  ظهر  ذلك  ثبت  وإذا  اجلسم.  هذا   عنيُّ ت  من 

عىلٰ   صمشخَّ   كلِّ  شخصيَّ   أنْ فيحتمل    ،تهيَّ هما  زائد  ة  تكون 

املعنيَّ  منالشخص  رشطاً األ    املتامثلة  اجلسميَّ ال  جسام  ة  قتضاء 

ة اجلسم اآلخر مانعة من ز، أو تكون شخصيَّ  ذلك احليِّ ل يفوحلصا

مل   وإذا كان كذلك  األجسام يف    يلزم ذلك االقتضاء.  من اشرتاك 

  كلِّ  اشرتاك  عنيَّ ملز اجبة للحصول يف احليِّ كوهنا موة ومتام اجلسميَّ 

وحينئذٍ  ذلك،  يف  الشهرية  املقدَّ ضعف  يظهر    األجسام   أنَّ (مة 

 .)يف اللوازما هيساواملتامثالت جيب ت

التعنيُّ  يقال:  ألنَّ ال  عدمي،  يكون نَّ أ معناه      فال  غريه،  ليس  ه 

 تيض.املقمن  جزءاً 

 ا.نقول: نمنع كونه عدمي�  األنَّ 

ألمنا،  لَّ س حاصل،  املقصود  ا  هنَّ لكن  بني  نزاع  أنَّ ال    لعقالء 

 حلول الضدِّ   ةرشط لصحَّ   عدم الضدِّ   نَّ إفة،  العدم يصلح للرشطيَّ 

 .حلِّ امل ر يفاآلخ

جواز  سلَّ  عدم  املعنيَّ نَّ أ منا  اجلسم  حصول  جيب  احليِّ ه  يف  ز   

 يكون لبعض لوازمه؟  ال جيوز أنْ  مَ فلِ  جلسميته، املعنيَّ 

كالكالم  (قوله:   الالزم  ذلك  لزوم  األوَّ الالكيف  يف   ل،م 

 . )ويتسلسل أو يدور

 ام.التهقلنا: نمنع استح

ال    مَ ض اجلسم، فلِ وارع من  يكون ليشء    وز أنْ ه ال جينَّ أ منا  سلَّ 

الداللة عٰىل  (يكون لبعض معروضاته؟ وما ذكرمتوه من    جيوز أنْ 

حملَّ سميَّ اجل  أنَّ  ال  جي   مَ فلِ ]]  ٤٤/[[ص    ممنوع،  )هلا  ة  أنْ ال    وز 

ذلك حصول  اجل  ّل حامل  يكون  تلك  تبعاً يف  اجلسميَّ   هة  ة حلصول 

موصوف   ىلٰ تعااهللا   نَّ إ ة له، فة صفينايف كون اجلسميَّ  ا الفيها؟ وهذ

بالصفات أو األحكام أو األحوال أو السلوب أو اإلضافات، عٰىل  

العقال مذاهب  فياختالف  يف  ء  تعاٰىل  ذاته  حصول  امتناع  مع  ه، 
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حللوله يف جهة ه أمر مغاير  ريغة لكون اليشء صف  نا أنَّ ز. فعلماحليِّ 

 .يهحلصوهلا ف ه ويكون تبعاً في حلصوله تبعاً  املحلِّ 

داللسلَّ  ممنا  عىلٰ ذك  اة  حملِّ [نفي  رمتوه  لكنَّاجلسميَّ   ]  ه  ة، 

 للجسم هيوٰىل.  أنَّ  معارض بام ذكرناه من

أنَّ سلَّ   إنْ ثّم   أنْ منا  جيوز  ال  ليش  ه  معريكون  من  وضات  ء 

 د؟ة جمرَّ ء مباين عن اجلسميَّ يكون ليش أنْ  زوجي ال مَ اجلسم، فلِ 

األجسام  ن ( :  قولكم  مجيع  إٰىل  بأ سبته  يكن  فلم  ب  جي   نْ واحدة، 

  . ) ز أوٰىل من سائر األجسام ألجله حصول بعض األجسام يف ذلك احليِّ 

 قلنا: يبطل بأمرين: 

خصَّ وَّ األ تعاٰىل  الباري  بوقتل:  العامل  خلق  مع    معنيَّ   ص 

 ا مثله؟ ال جيوز منَّ  مَ فلِ  فإذا جاز ذلك ،توقا مساواته لسائر األ

دثتا   حعاىلٰ ة الباري تثيَّ دِ ة حمة حدوث العامل وصحَّ صحَّ   الثاين:

معنيَّ  كونه مساوياً يف وقت  املقدَّ    مع  األوقات  قبله  لسائر  التي  رة 

مل لو  إذ  تكوبعده،  الصحَّ   هلاتني  يصّح ن  مل  بداية   قطعكم  تني 

 ا.هناك فليجز هن كذل دوث العامل، وإذا جازبوجوب ح

  مَ زه، فلِ سم عن حيِّ ج   ة خروج كلِّ منا صحَّ سلَّ ]]  ٤٥[[ص  /

إنَّ قلت ة، م تلك الكائنيَّ عدَ تُ   وأنْ   ز ال بدَّ ن احليِّ ج عوخلره بتقدير ام: 

إٰىل حم  فجاز أنْ  أو انتقلت  إٰىل حملٍّ   لٍّ تكون كامنة  . ومع  آخر أو ال 

 . كن اجلزم بالعدمت ال يمهذه االحتامال 

ما    إنَّ   :قلتم  مَ لِ عليها العدم، ف  ه يصحُّ نَّ إة فئنيَّ كا  كلَّ   أنَّ   انمسلَّ 

 ؟ حادثاً  كوني نْ ] العدم جيب أ ليه[ع يصحُّ 

 . )ا واجب لذاته أو مستند إليهالقديم إمَّ  ألنَّ (قوله: 

أنْ  جاز  وا  قلنا:  جيب    ونمنع  لذاته.  جباً يكون  ما  عدم  امتناع 

فوجوده وجود    هنَّ إ،  بامتناع  أزالً ملاالعينتقض  ال  وإمكا    فيام  نه 

ل ل زواعقَ مكان فليُ د اإلتناع الذايت وجتدُّ االمزوال  َل قِ يزال. فإذا عُ 

 الواجب لذاته.وب جو

واجباً نَّ أ منا  سلَّ  ليس  فلِ   ه  إنَّ   مَ لذاته،  لغريه؟  قلتم:  واجب  ه 

الوجوديَّ   أنْ   الحتامل وإنْ تكون  أوٰىل  قابالً   ة  فألجل  للعدم،    كان 

ال للعدم  وألجواجباً   ن ويك   قبوله  األولويَّ ،  عن  ل  استغنٰى  ة 

  ذلك دم هلام أوٰىل، ولواحلركة اللذين يكون العصوت  السبب، كال

 ة الوجود عليهام.ق القادر هبام مع صحَّ  عند تعلُّ يوجدان إالَّ ال 

من    ه ال بدَّ قلتم: إنَّ   مَ والعدم، فلِ جود  منا تساوي قبوله للوسلَّ 

ال استمراره  غناء البناء حتسال  جهة احلاجة احلدوث،  ألنَّ   بب؟س

 بعد مفارقة الرامي. ميعن الباين، واحلجر املر

مل    ر إنْ تاج حال البقاء، فاملؤثِّ اح  ور ل األث  وألنَّ ]]  ٤٦  [[ص/

غني�  الوجود  األثر يف ذلك  ذلك  أثر كان  له  ا  ايكن  وإنْ ملؤثِّ عن   ر. 

ن  اك نْ لزم حتصيل احلاصل، وإل األوَّ كان الوجود  كان له أثر، فإنْ 

وج لزم  مرَّ غريه  اليشء  ُس ود  ولو  فاملحلِّ تني.  ال املتجدِّ تاج  م  د 

فاألوَّ  حمل،  الباقي  يكون  احلدوث،  اً تاجال  احلاجة  مل فجهة  فام   .

أنَّ بيِّ تُ  يصحُّ   نوا  أنْ   الذي  جيب  حادثاً   عدمه  ال  يكون  كم يمكن، 

 ة.تغنيتم عن هذه احلجَّ نتموه اسر، ولو بيَّ إثبات حاجته إٰىل املؤثِّ 

 ؟ موجباً كون ي ال جيوز أنْ  مَ من سبب، فلِ   بدَّ ه المنا أنَّ لَّ س

 .)عدمه ناعتام امتناع عدم الواجبيلزم من (قوله: 

أنْ  جاز  إذا  مجيع  يتخلَّ   قلنا:  حصول  مع  القادر  عن  األثر  ف 

 ب؟ ف عن املوَج  يتخلَّ ال مَ رية، فلِ جهات املؤثِّ 

 . اً راخمتيكون  ، فجاز أنْ جباً يكون مو ه المنا أنَّ سلَّ 

 . )فعل للمختار حادث كلُّ (قوله: 

 : ه وجوهعٰىل بطالن عليه؟ وتدلُّ ليل قلنا: ما الد

ة الفاعل، فال السابق ينايف وجود الفعل وفاعليَّ دم  عال  ل:األوَّ 

 هلام.  يكون رشطاً 

لل]]  ٤٧[[ص  / ومسبوقيَّ محدَ الثاين:  وعدم  وجود  ة  ث 

بالعدم.   مالوجود  ألنَّ ستغنٍ والعدم  حم،  نفي  ة ملسبوقيَّ اوض،  ه 

وليس جهة احلاجة ود.  ث فيستغني، فاملحتاج الوججبة للمحدَ وا

اج اليشء إٰىل نفسه، فليست جهة حتيا، و تسلسلوإالَّ  وداً كونه وج

الق إٰىل  وجوده  يف  فاملحتاج  اإلمكان.  بل  احلدوث،  ال  ادر  احلاجة 

 .ثاً يكون حمدَ  جيب أنْ 

املمك االثالث:  حالة  الستحالةن  ممكن،  إٰىل القان  لبقاء  به 

احلقاالوا انقالب  الستحالة  واملمتنع،  علَّ ئق،  جب  ة  واإلمكان 

 ط احلاجة احلدوث.رش  نس مالباقي حمتاج، فلياحلاجة ف

 ر. عن املؤثِّ  اه حال بقائه يصري أوٰىل، فيكون غني� ال يقال: إنَّ 

األولويَّ ا  ألنَّ  تلك  إنْ نقول:  لذ  ة  حاصلة  كانتكانت   اته 

حصلت   ر. وإنْ املؤثِّ  نٰى احلادث عنغتفاسحاصلة حالة احلدوث، 

الب كان  ع  حمتاجاً اقي  ألمر،  إٰىل  بقائه  األولويَّ لَّ يف  تلك  طة  واسب ة  ة 

 ر. ة، وهو قول بحاجة الباقي إٰىل املؤثِّ حاجته إٰىل األولويَّ 

مسبوقيَّ  احلدوث  للوجود ة  الرابع:  صفة  فهو  بالعدم  اليشء 

فمتأخِّ  فيه  ر  يتأخَّ ر،  القادر  تأثري  احتيا خِّ أ ت امل عن  عن  إٰىل ر  احلادث  ج 

إذا ، و ر دا  ة احلاجة وإالَّ ة االحتياج، فال يكون علَّ علَّ ر عن  القادر املتأخِّ 

  .يكون املحتاج حادثاً   مل يكن للحدوث مدخل يف احلاجة مل يلزم أنْ 
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القدسلَّ  لكن  جيمنا،  الستَّ يم  للوجوه  عدمه  يف  وز  السابقة  ة 

 .القديم]] ٤٨ /[[ص صِّ خوا

خي  نَّ أ نا  مسلَّ  ال  فلِ اجلسم  احلوادث،  عن  إنَّ   مَ لو  تلك ل  قلتم: 

 احلوادث بداية؟ 

يف   ل  ماتدالعجمموع  (:  لاألوَّ قوله  احلوادث  عٰىل    امَّ ـالسابقة 

فإنْ  األزل،  يف  حاصلة  اقرتن   كانت  بعضها  وجود  معها  حصل 

 .)واملسبوق سابقال

لصحَّ  معارض  هذا  حدوقلنا:  اة  يف  املقدَّ ثها  فإألوقات    نَّ رة، 

احلحَّ ص حدوث  املعنيَّ ة  املعنيَّ ادث  الوقت  يف  تقد  ذلك    يراً   كان 

ل ذلك الوقت التقديري حصو  عند  ال حيصل إالَّ   اً الوقت أو حتقيق

له بداية  ال  بعدم  مسبوق  الوقت  ذلك  ثّم  التحقيقي،  وكذا أو   ،

يفالكال تُ صحَّ   كلِّ   م  خمتصَّ فرَ ة  معنيَّ ض  بوقت  حاة  فال  إالَّ ،    دث 

حدوثوصحَّ  املعنيَّ   ه يفة  فيلزم  الوقت  له.  بداية  ال  بعدم   مسبوقة 

أنْ ٰىل  ع لصحَّ   قولكم  كتكون  بداية  لِّ ة  ه ال، ألنَّ حم  ووه  احلوادث 

 يفيض إٰىل السفسطة وإٰىل نفي الصانع تعاٰىل.

إنَّ   نَّ إف  وأيضاً  اإلشكال  وهذا  األزلام  لفظة  من  فقع    نَّ إ، 

يتخيَّ  وادث، احل   فيه مجيع  عجتم قد اه وقت معنيَّ نَّ أ ل منه  اإلنسان 

بخلوِّ   فحينئذٍ  االعرتاف  احلوادث، ذلك    جيب  وجود  عن  الوقت 

إالَّ ا  نَّ إف وليس األمر كذلك،   ليس  نفي األوليَّ ألزل  ة،  عبارة عن 

حاصل    كلُّ (:  فقولكم السابقة  العدمات  من  اواحد   ال  )ألزليف 

إالَّ ]]  ٤٩[[ص  / له،  أنَّ معنٰى  مسبوق و  كلَّ     احلوادث  من    احد 

 ل له. ال أوَّ  مدبع

بعده:   قولكم  أنْ (ثّم  يوجد  فيجب  يف    يشء  ال  احلوادث  من 

بدَّ أنَّ   عناه:م  )األزل ال  ام  ه  مسبوقاً ن  يكون  ال  حادث  إٰىل   النتهاء 

أنَّ  إٰىل  كالمكم  حاصل  فريجع  لبغريه.  كلُّ امَّ ـه  كان  من  و    احد 

 نتهاء تلك احلوادث إىلٰ ه، وجب ال لبعدم ال أوَّ   احلوادث مسبوقاً 

مساح يكون  ال  ويُ   بوقاً دث  املسألة،  نفس  وهذا  هذه    دكِّ ؤبغريه 

م عٰىل العامل  ه متقدِّ  أنَّ مه إالَّ دَ قِ من    لقَ ع اٰىل قديم وال يُ ه تعاملطالبة: أنَّ 

أو بأزمنة مقدَّ فالسقة ال بداية هلا عٰىل ما يقوله البأزمنة حمقَّ  رة  فة، 

 مون.له املتكلِّ  ما يقوال بداية هلا عىلٰ 

رة.  قدَّ  املقة ال بداية هلا، قائم يفأزمنة حمقَّ م عٰىل إبطال  كلدليثّم  

ل له، فمجموع العدمات أوَّ ال  عدمن األزمنة مسبوق بم كال�  وألنَّ 

 حيصلال    رة حاصل يف األزل، فيجب أنْ السابقة عٰىل األزمنة املقدَّ 

األوقات تلك  من  يشء  األزل  فتكون  راملقدَّ   يف  األوقات  ة  لتلك 

 أنَّ منا  فعل  مه تعاٰىل، وهو باطل.دَ  نفي ِق اية، وهو يقتيضدبرة  املقدَّ 

 ة األزل. لفظ يف قعت بسبب االشتباهما قلتموه مغالطة و

الثالث:   يف  خمتار  إنَّ (قوله  فاعل  فعل  بأرسها    ) احلوادث 

ع املصادرة  عٰىل  ألنَّ ٰىل  يشتمل  إمَّ   كلَّ   املطلوب،  أنْ احلوادث    ا 

عبا كلِّ تكون  عن  منها  رة  وواحد  البطال  وه،  للعلم معلوم  ن، 

كم بعد نَّ وأل  واحد من آحادها.  كلُّ   العرشة ليست  الرضوري بأنَّ 

أعىلٰ   استداللكم تستدلُّ   كلَّ   نَّ   حادث  األكوان  من  عٰىل  واحد  ون 

واحد لكان    لكلِّ   راً مغايجمموعها حادث، ولو مل يكن املجموع    أنَّ 

 هلا. مغايراً أو  بثاً استداللكم الثاين ع

املجنف]]  ٥٠[[ص  / ذلك  عند  قول:  احلصول  واجب  موع 

كلِّ  باآلح  حصول  كذلك  اد  كان  وإذا  جمموع الرضورة،  يكن  مل 

بالفاعل، بل الواقع بالفاعل    حيث هو جمموع واقعاً من    ادثاحلو

كلُّ  ا  هو  حاصل  فريجع  آحادها،  من  أنَّ الستواحد  إٰىل    دالل 

ل تعاٰىل  كاامَّ ـالفاعل  سابقاً   كلِّ   ن  واحد   عٰىل  حلوادث ا  من  واحد 

 نزاع.  العٰىل جمموعها، وهو عني يكون سابقاً  وجب أنْ 

فعل فاعل، لكن   كال�   هنااحلوادث من حيث كوتلك    منا أنَّ سلَّ 

 ه خمتار؟قلتم: إنَّ  مَ ـلِ 

عٰىل    يكون سابقاً   أنْ جيب  املختار    فاعل  إنَّ (قلتم:    مَ منا، فلِ سلَّ 

د جياف عليه اإلتوقَّ حصل عنده مجيع ما ي  ختار إنْ امل  ألنَّ   )،فعله؟

  األثر عند استجامع مجيع   جيب  ه لو مل وجب وجود الفعل عنه، ألنَّ 

املؤثِّ  استجامعه  ختلُّ از  جبل  رية  جهات  عند  عنه  صدوره  كان  فه، 

األُ   لكلِّ  ممكنتلك  مؤثِّ   وكلُّ   ،مور  فله  يكون    ئذٍ فحينر،  ممكن  ال 

مستجمعاً املؤثِّ  رش   ر  املؤ جلميع  فُ ريَّ ثِّ ائط  وقد  هذا    ،ككذل  َض رِ ة 

صدور األثر عنه،   متنعة اريَّ مل حتصل مجيع جهات املؤثِّ   خلف. وإنْ 

آخر، فحينئذٍ   وفاً قمو  مل يكن صدوره  صحَّ إذ لو   أمر   عٰىل حصول 

املؤثِّ  رشائط  من  يشء  يكون  ثابتاً ريَّ ال  فرضننَّ أمع    ة  ثا  هذا ابتاً اه   ،

 خلف. 

أنَّ  وجب    ه تيَّ ت مجيع جهات فاعلمتَّ ار متٰى  الفاعل املخت  فثبت 

 عله. فعل عنه. فبطل قولكم بوجوب تقديمه عىلٰ حصول الف

الرابع:   يف  حما(قوله  املاضية  والنقصانلل  ةتملحلوادث    ) زيادة 

ألنَّ  /[[ص  ممنوع،  أنَّ ]]  ٥١  موصوف بيشء،  كذا  قولنا:    معنٰى 

  إنْ   وصف اليشء باليشء  ة لذلك املوصوف، ألنَّ ثابتتلك الصفة  

نفي حصوله    يقتيض  وجب أنْ   فوصوثبوت الصفة للم  ضِ يقتمل  

 النقيضني.عن  للموصوف، المتناع اخلروج
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ثبت ذلك، الوص  وإذا  ثبوت  لفنقول:  فرع عٰىل موص لف  وف 

املوصوف يف نفسه، ف يثبت    نَّ إ ثبوت  اليشء ما مل يثبت يف نفسه مل 

ب غريه،  قدله  قل  ل  فلو  غريه،  له  يثبت  وال  نفسه  يف  نا: يثبت 

قابلة للاحلو عينا صف هبام فقد ادَّ والنقصان وتتَّ   ة دزياادث املاضية 

الزياد واثبوت  املوصوفة  ثّم  هلا،  إنْ   لنقصان  الوصف  ان  ك  هبذا 

فإمَّ   داً وجوم اخلارج،  أنْ يف  كلُّ   ا  هو  احلوادث   يكون  من  واحد 

فإنْ  جمموعها،  أو  أنْ وَّ األ  كان  املاضية  لزم  لكلِّ   ل  واحد   تكون 

وه مسلَّ بداية،  وإنْ مو  فه  .  الثاين  بكان  ألنَّ طاو  تلك  جممو  ل،  ع 

له يف وقت من له الاأل  احلوادث ال وجود  وما ال وجود   وقات، 

 ويت يف اخلارج.ثب  فبوصف  وَص يُ  يمكن أنْ 

إنَّ  يقال:  بأنَّ ال  املجموع  ذلك  تصفون  وصفه كم  يمكن  ال  ه 

فنفي الوصف عنه دون غريه وصف له، وهو   صان،بالزيادة والنق

وم حضور  ألنَّ تناقض.  حال  الاليوم  باألمسوَص يُ   ه  وإنَّ يَّ ف  ام ة 

 . هصف هبا بعد مضيِّ يتَّ 

لونَّ أل الوصف  نفي  نقول:  وصفاً   ا  نف  كان  اكان  عني    يشءلي 

ة  واحد من النقيضني هو اآلخر، وهو حمال. واألمسيَّ   ثبوته، وكلُّ 

كان املحكوم عليه هبذا الوصف   وإنْ   رجي.وصف اعتباري ال خا

تحضار ما ال  يقوٰى عٰىل اس  ن ال الذه  ة، فنقول:ذهنيَّ لصورة الهو ا

التفصيل،   ييتناهٰى عٰىل  الالَّ بل  استحضار  ومعنٰى  قوٰى عٰىل  هناية، 

أمر واحدهناالَّ ال املعنٰى  هذا  ليس  ]]  ٥٢/[[ص    ية من حيث هو 

هناية التي  ا صدق عليه الالَّ ٰى مهناية ومعنفيه كثرة. وفرق بني الالَّ 

يلزم مناملوصوف  عدادهي األ بذلك، فكيف  الذهن عىلٰ دتاق   ة   ار 

محل  مور التي   استحضار األُ عىلٰ   هناية اقتدارهاستحضار معنٰى الالَّ 

أنَّ ؟ فةايهنعليها الالَّ  ه ال يمكن احلكم عٰىل احلوادث املاضية ظاهر 

 بالزيادة والنقصان. 

االتِّ سلَّ  إمكان  لِ صامنا  لكن  إنَّ   مَ ـف،  البدايةقلتم:  يقتيض  ؟  ه 

إنْ كنَّ إف باحتامل    م  وااواحل عنيتم  الزيادة  أنَّ دث    الناقص   لنقصان 

  داً به أ عنيتم أنَّ  . وإنْ ن الزائد يشء، فهو ممنوعيه مينتهي ويفضل عل

فمسلَّ  الناقص،  جانب  يف  يوجد  ال  ما  الزائد  جانب  يف  م، يوجد 

 لكن ال يستلزم التناهي.

يدلُّ مناسلَّ  ما  هنا  لكن  عىلٰ   ،  داللته  عدم  التناهعٰىل  وهو    ي، 

 وجوه:

ٰىض  ا ماضية من زمان الطوفان أقّل ممَّ ة املل: الصحَّ ألوَّ الوجه ا 

 . ا مرَّ ، ملةداية بتكون للصحَّ  نْ من زماننا، ثّم ال جيب أ 

منها  أكثر  من زمان الطوفان  املستقبلة  الثاين: احلوادث  الوجه 

 ا، ومع ذلك فال يقتيض ثبوت آخر احلوادث،ماننت من زذَ ِخ إذا أُ 

 ا. فكذا هن

عٰىل العامل بام لو كان هناك   معاٰىل متقدِّ ت  اريالوجه الثالث: الب

ا  لكانزمان   ذلك  ثّم  له،  بداية  املقدَّ ال  حملزمان  يادة  للز  تملر 

 لزم  ر بداية، وإالَّ تكون لذلك الزمان املقدَّ  والنقصان، وال جيب أنْ 

 . حدوثه تعاىلٰ 

مراراً ال األلف  تضعيف  الرابع:  هناي  وجه  أق ال  هلا  من  ة  ّل 

 يني مع ثبوت التفاوت بينهام. مها غري متناهالوك تضعيف األلفني،

معلومات  ]]  ٥٣[[ص  / اخلامس:  مهللا  االوجه  أكثر  ن  تعاٰىل 

 ، ومها غري متناهيني. اتهدورقم

علم   إذا  السادس:  شيئاً اهللا  الوجه  بدَّ   تعاٰىل  ه أنَّ   يعلم  وأنْ   فال 

يتناهٰى،  ك اليشء  يعلم بعلمه بذل   عامل بذلك اليشء وأنْ  إٰىل ما ال 

متن  كافهن غري  مرتتِّ علوم  مع  اهية  للزيهنَّ أ بة  قابلة  والنقصان. ادة  ا 

 ة نفس العلم. علَّ لبا العلم  القول بأنَّ وسيأيت بطالن 

وال  املعدومة  الذوات  املعتزلة  مشايخ  أثبت  السابع:  الوجه 

اح مع  هلا  وبعضهمتامهلهناية  والنقصان.  للزيادة  تعاٰىل هللا  أثبت    ا 

 اية هلا. هنال ات ات وقادريَّ امليَّ ع

ا مل  اجلسم إذ  قلتم: إنَّ  مَ ، فلِ احلوادث املاضية هلا بداية  منا أنَّ سلَّ 

جي  ينفّك  ف  نْ أ ب  عنها  بداية؟  له  تساوي نَّ إتكون  جيب  ال  ه 

 وبالعكس. رضاً  لكان اجلوهر عاملتالزمني يف مجيع األحكام، وإالَّ 

قوله:   الاملقدَّ (واجلواب:  إعمة  زيادة ثانية  مع  الدعوٰى    ادة 

 . )وٍ ادع

امل، وجائز يف  للع  املطلوب ثبوت احلدوث  م، ألنَّ سلِّ نُ قلنا: ال  

صفات   أنْ بعض  بيِّ   اليشء  بنيِّ و  اً نيكون  غري  غري  بعضها  وهذا   ،

بيِّ البنيِّ  يكون  بنيِّ   ناً   أ ]]  ٥٤/[[ص     لليشء،ملا هو  كون ي  نْ فجاز 

دوث جمهول الثبوت  لوم، فاحلبواسطة الالزم املع املجهول مكتسباً 

  عن   ملا مل خيل عن احلوادث، وعدم اخللوِّ معلوم الثبوت  و  جسملل

الث معلوم  يكون  فتصري  احلوادث  للجسم،  سبة  الن  تلكبوت 

الثانية  فليست  املعلومتني،  النسبتني  بواسطة  معلومة  املجهولة 

 إعادة للدعوٰى.

 ).متني أو إحدامها؟نتج جمموع املقدَّ امل(قوله: 

الجتامع   ،حاصل يف الذهن  متنياملقدَّ   وجمموع   موع.نا: املجقل

كم يستدعي  واحل  ،نحكم بأمر عٰىل آخرا  رات يف الذهن، فإنَّ التصوُّ 
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ا وإالَّ وم  كملححضور  الذهن،  يف  دفعة  به  واملحكوم  امتنع عليه   

ألنَّ  يتوقَّ احلكم،  نسبة  عٰىل  ه  ثبوته  وكذا    ثبوتف  دفعة.  املنتسبني 

احلكم بتالزم   اكننه يمنَّ إيف الذهن، ف  جتامعهامالتصديقات يمكن ا

كلَّ  فنقول:  وتعاندها،  كاالقضايا  اام  النهار نت  كان  طالعة  لشمس 

وإمَّ وجوداً م أنْ .  وإمَّ ون  كت  ا  طالعة  أنْ الشمس  الليل   ا  يكون 

النهاموجوداً  ووجود  الشمس  بطلوع  علمنا  حصول  ولوال  ر  . 

احلكم بكون    نَّ عاند، أللليل دفعة امتنع هنا احلكم باللزوم والتوا

الأحدمه مل  ماً زا  بالالَّ   زوماً واآلخر  وامللزوميَّ زميَّ حكم  وهو ة،  ة 

 واحد منهام. يستدعي العلم بكلِّ 

ملذإ(  قوله: كلُّ ا  يكن  مؤثِّ     منهام  املجموع    راً واحد  يكن  مل 

 . )راً مؤثِّ 

إنَّ  املق  قلنا:  اجتامع  االجتامع، مدَّ عند  وصف  هلام  حيصل  تني 

ا عُ فبالطريق  االجتامع    َل قِ لذي  حصول  حصو  هلامبه  امتناع  له  مع 

  ن كلِّ حصول النتيجة منهام ال مبه    لعقَ يُ   واحد منهام منفرداً   لكلِّ 

 .واحدة منهام

 .)ينتج هنا ال يمكن أنْ (قوله: ]] ٥٥ [[ص/

 م.سلِّ قلنا: ال نُ 

احليوا عٰىل  اجلنس  بحمل  واوالنقض  اإلنسان  ن  عٰىل  حليوان 

اجت لعدم  وارد،  الرشغري  ألنَّ امع  مجلتها  ائط،  الكربٰى يَّ كلّ   من  ة 

ة  ناع صدق اجلنسيَّ المتحيوان جنس،    هو منفي هنا، لكذب كلِّ و

ة يصدق حمموهلا  يَّ ا كلّ هنَّ إيف قياسنا، فٰى لكربفرد، بخالف ا كلِّ عٰىل 

 فرد. عٰىل كلِّ 

ال تكون للحوادث   بتقدير أنْ  ألنَّ بة،  مة الثانية كاذاملقدَّ ( قوله: 

 . )حدوثه اعنهاجلسم  من عدم خلوِّ  ال يلزم بداية

 الكالم عليه من وجهني:  قلنا:

هذاألوَّ  الل:  يا  وال  حمال،  عندنا  صحَّ تقدير  عدم  من  ة  لزم 

كلُّ م  الالك قلنا:  فلو  الكالم،  بطالن  باطل  تقدير  فرد   عٰىل  مخسة 

قضيَّ  أنَّ كانت  مع  مل  قدَّ   ا لوة صادقة  بمتساويني  انقسام اخلمسة  رنا 

فر لكنداً يكن  التقامَّ ـل  ،  هذا  كان  يقدح  اطالً ب  دير  صدق    مل  يف 

 ة، فكذا هنا. يَّ الكلّ 

نالثاين وجه آخر:  الدليل عٰىل  فنقول: األجسام  ذكر    لو ختال  ، 

بداية، ينتج: األجسام ال ختلو عن  عن احلوادث ولتلك احلوادث 

 بحدوثها.نٰى حوادث هلا بداية، وهو املع

قلنا إذا  يقال:  ال  : ال  عن  األجسام  قلنا:    ،احلوادث  ختلو  ثّم 

بدايةوواحل هلا  يتَّ   ،ادث  فمل  الوسط،  يف  نَّ إ حد  الاملوضوع  كربٰى  

حم جزء  وهو  فالاحلوادث  الصغرٰى،  كلُّ ج.  تين  مول  قلنا:  لو    كام 

كائنيَّ  ففيه  وكلُّ جسم  أنَّ كائنيَّ   ة،  ينتج  مل  عرض،  جسم    كلَّ   ة 

 غرٰى.مول الصموضوع الكربٰى جزء حم ام مل ينتج ألنَّ وإنَّ  عرض،

ندَّ ق نا  ألنَّ ]]  ٥٦[[ص  / ال  موضوع  أنَّ   عيول:  كان  متٰى  ه 

ل بم،  ٰى يرد ما قلتحتَّ ل الصغرٰى تلزم النتيجة  حمموالكربٰى جزء  

م ذلك بالرضورة، كام  علَ لتم به وقد ينتج بحيث يُ د ال ينتج كام مثَّ ق 

 )أ (  نَّ أ ه يلزم  نَّ إف  )، ج(  ـل  مساوٍ   )ب(و  )ب(  ـل  مساوٍ   )أ (يف قولنا:  

الك  نَّ أ   مع  بالرضورة،  )ج(  ـل  اوٍ مس حممول موضوع  جزء  ربٰى 

 الصغرٰى.

خلوِّ   دلَّ   إنْ (قوله:   عن  امتناع  عىلٰ الكائنيَّ   اجلسم  ثه  وحد  ات 

 .)مهدَ ه عنها عٰىل ِق استحالة ال خلوّ  دلَّ 

ات نقيض  ائنيَّ الك  اجلسم عن كلِّ   يمتنع خلوُّ   :قلنا: ليس قولنا

خلإنَّ   :قولنا ال  يمتنع  كوّ ه  عن  ف  لِّ ه  جيتمعان  ق   امهنَّ إالكائنيات،  د 

أ   أنَّ   احلقَّ    الصدق، ألنَّ عىلٰ  بكائنيَّ   بداً اجلسم   ة واحدة،موصوف 

يستحيل خلوُّ   )الكلِّ   عن  هوُّ يستحيل خل(فنقيض   الكلِّ ال  ، ه عن 

 . ه عن الكلِّ ه يستحيل ال خلوّ ال أنَّ 

  خلوِّ لة الالَّ تناقضها استحا  عن الكلِّ   ستحالة اخللوِّ ا  منا أنَّ سلَّ 

الكلِّ  لكعن  ل،  أنْ   سين  النقيضني يكو  يلزم  أحد  من  الالزم  ن 

  حتت   خولن يتشاركان يف الديالضدَّ   نَّ إمن اآلخر، فزم  لال  نقيضاً 

 فيجوز تشاركهام يف أمر واحد، فبطل ما قالوه.  ،جنس واحد

 .)ثمن تفسري احلدو ال بدَّ (قوله: 

 قلنا: تفسريه املسبوق بالعدم أو بالغري. 

م أمس عٰىل  تقدُّ   نَّ إ اخلمسة، فيف  مم حرص أقسام التقدُّ لِّ سوال نُ 

ليس وتقدُّ ]  ]٥٧  /[[ص  اليوم  الباريأحدها.  العا  م  مل تعاٰىل عٰىل 

يكون    ا، واستلزام أنْ ، المتناع كونه تعاٰىل زماني� بالزمان أيضاً يس  ل

نحاء ليسا عٰىل أحد األ   منيهذين التقدُّ   أنَّ ثبت  . وإذا  الزمان قديامً 

للاخل سادس  نوع  ثبت  قاتقدُّ مسة  ما  فبطل  ف م،  بالوجه  هنَّ إلوه،  م 

فيه عقلوا  وتتقدُّ   الذي  اليوم  عٰىل  األمس  تعاىلٰ قدُّ م  الباري    ىلٰ ع  م 

جيب تقدُّ   أنْ   احلادث،  به  وتقدُّ يعقلوا  وجوده  عٰىل  العامل  عدم  م م 

 .الباري عٰىل العامل

 .)ةهلا بدايتكون   ا أنْ ة حدوث العامل إمَّ صحَّ (له: قو

صحَّ  حدوثقلنا:  كصحَّ اعال  ة  حدومل  املعنيَّ ة  احلادث    ث 

مسبوقاً  كونه  فبا  برشط  أوَّ نَّ إلعدم،  ال  له  هذا  صحَّ ل  حدوث  ة 
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أزليَّ   مع  ثاداحل فامتناع  كونه مسبوقاً   نَّ إ ته،  بالعدم    اليشء برشط 

 ا.يكون أزلي�  يمتنع أنْ 

 .)ز؟ا املعنٰى باحلصول يف احليِّ م(: قوله

حاجة  قلنا:   فإنَّ ال  تفسريه،  أنَّ ع  لَّ ك  إٰىل  يعلم  مكانه  اقل  يف  ه 

 ٰىل تفسريه. وما كان كذلك ال نحتاج إنة،  دون سائر األمكاملعنيَّ 

 .)ز زائد عليهحصول اجلسم يف احليِّ  م أنَّ سلِّ نُ   ال( قوله:

إنَّ ]]  ٥٨[[ص  / أنَّ قلنا:  بالرضورة  نعلم  زائد  لكائنيَّ ا  ا  أمر  ة 

ثبويت اجلسم  ذات  واألُ عٰىل  الرضوريَّ ،  تبمور  ال  فبَ لشُّ ابطل  ة   نَّ إه، 

فإمَّ النظريَّ  كسبية  أنْ ات  كلُّ يكتس  ا  كسبي    ب  علم  من  علم 

يفيتس أو  يدور،  أو  قول إىلٰ   ينتهلسل  وهو  مكتسب  غري  علم   

يقدح ال  عة عليها، والفرعة متفرِّ ة، والنظريَّ بإثبات علوم غري كسبيَّ 

لغ يف الفساد من كون   وجه أب لقدح يف نفسه، واليف األصل، وإالَّ 

وال  قادحاً   ءاليش ا  أنَّ   شكَّ .  بكون  العلم  العلوم  ة كيَّ رِّ ملتحأظهر 

قيقة اجلسم، فام ذكرمتوه من ا حلهائقمور متغايرة يف حقة أُ والساكنيَّ 

 جواب. ا للة يف عدم استحقاقهه السوفسطائيَّ بَ ه جيري جمرٰى ُش بَ الشُّ 

أنَّ سلَّ  ة  كيَّ رِّ حتاملة بل الساكنيَّ بتبدُّ عليه    ا نستدلُّ ه كسبي، لكنَّمنا 

 عكس مع بقاء الذات.وبال

ذي ال   زيداً  نَّ إن، ف رضوري البطال ) احلالتني  ت يف ومنع بقاء الذا ( 

  ل. ته باألمس هو الذي شاهدته اآلن بالرضورة من غري تبدُّ اهد ش 

اتَّ  املسلمون  يقال:  أ فقوا عىلٰ ال  أنْ اهللا    نَّ   قادر عٰىل  خيلق    تعاٰىل 

ز  اً شخص منمثل  وصورته  شكله  يف  ومع   عيمج  يد  الوجوه، 

 اهد باألمس؟املشه نَّ أ عي الرضورة بالتجويز كيف يدَّ 

نقولألنَّ  الشكُّ ا  هذا  ي  :  بيف    قدحال  كنت  ينِّ أعلمي  الذي   

مبنيٌّ   موجوداً  وهو  اإلشكال،  فاندفع  النفس   باألمس،  نفي  عٰىل 

 طقة.النا

الساكنيَّ تبدُّ (قوله:   باملتحرِّ ل  يد كيَّ ة  ال  واحد    لُّ ة  وجود  عٰىل 

 . )ةتناع بالصحَّ ل االمكتبدُّ  ،نهامم

ال]]  ٥٩[[ص  / تبدُّ لِّ سنُ   قلنا:  بام  االمتناع  وكيف  لصحَّ ل  ة، 

ن البدهييَّ ذلك  منعال  بالقضايا  الثقة  عدم  إٰىل  يفيض  وجتويزه  ة،  ؟ 

ين يف بعض  اجلمع بني الضدَّ الة  تنقلب استح  ٰى يلزم جتويز أنْ حتَّ 

  ملحال هو وجود ا  ول: ، وهو جهل. بل نقجباً بل وا  اً األوقات ممكن

. حالته يف يشء من األوقاتاست  الفعل األزيل، وهذا املعنٰى مل تزل

ال وجود  الصحَّ فيام  فعلواملمكن  تزل  مل  وهذا  يزال،  ال  يف    عنه  ة 

 يشء من األوقات. 

يتبدَّ (قوله:   بالبقاءاحلدوث  أنْ من    ل  منها   غري  واحد  يكون 

 .)اثبوتي� 

احلدوثقلنا الزمن  :  يف  الذات  والبقاءوَّ ألا   حصول   ل، 

إالثاين، فاملتبدِّ   حصوهلا يف الزمن زمنة فقط،  ام هو النسبة إٰىل األنَّ ل 

إٰىل ذلك الزمان، ا، وإالَّ ي� بوتثيس  وذلك ل  لكان لذلك األمر نسبة 

الكائنيَّ ويتسلسل. وأمَّ  اا  فهي  إٰىل األحياز واألمكنة، وهي  لنسبة  ة 

 ة.بوتيَّ هي ال حمالة ثف دة،كة باملشاهاجلسم مدرَ ئة عٰىل  أحوال طار 

 . )ة غري مشاهدةاكنيَّ ة والسكيَّ املتحرِّ (قوله: 

احلالتنيقلنا:   بني  مالفرق  مكابرة.    باحلسِّ   اهدش  فإنكاره 

يدلُّ  ال  ذكرمتوها  التي  الصورة  يف  اإلحساس  انتفاء   وعدم  عٰىل 

مدرَ كوهن وإالَّ ام  ذاتيهام،  يف  أدركتني  ملا  قطُّ   يدلُّ كنا  نعم  أنَّ   .    عٰىل 

 . بعض الرشائط املفقودة يف تلك الصورةاكهام مرشوط بردإ

الو سلَّ (له:  قو ثبوتي� تبدِّ امل  أحدل عٰىل كون  لتبدُّ منا داللة  ا، لني 

 .)نيعٰىل كوهنام وجوديَّ  لكن ال يدلُّ 

ح ]]  ٦٠[[ص  /  هي  احلركة  وأحياز صوال قلنا:  متعاقبة  ت 

حصول  والسكون  يف   متوالية،  فالتفاوحيِّ   واحد  واحد،  ب ز   نيت 

ذلك فمتٰى كان ان ك ام هو بالدوام وعدمه، وإذا ك ون إنَّ احلركة والسك

  ورة توافقهام يف احلقيقة.، رض ك كذلا كان اآلخر  ودي� أحدمها وج

 .)مورما ذكرمتوه معارض بأُ (قوله: 

الد يف  النظر  إفادة  يتوقَّ ليل  قلنا:  ال  ما  العقيل  نفي  عٰىل  ف 

ات، ليَّ ارضات يف العقعامل  ن كذلك مل نلتفت إىلٰ وإذا كا  يعارضها،

ف جديل،  كالم  هذا  أصالً ليس  ه  نَّ إلكن  أحدمها   واآلخر  جعل 

 س.كالعمعارضه أوٰىل من 

احليِّ (قوله:   يف  يستدعي  احلصول  اخلارج  يف  فوجوده  ليشء  ز 

 .)ز يف اخلارجوجود احليِّ 

هذقلنا ف:  بالعلم،  باطل  نسبة  نَّ إا  ذو  أو  نسبة  العاه   مل بني 

إنَّ  ثّم  املحاالت  ن  اواملعلوم.  أنَّ علم  مع  أنفسها  يف  هلا  وجود   وال 

النسبة ال    جودو  موجودة، فعلمنا أنَّ ة بالعلم حاصلة  املسامَّ سبة  الن

 واحد من املنتسبني.  يقتيض وجود كلِّ 

 . )هاة هلا نسبة إٰىل حملِّ الكائنيَّ (قوله: 

إنَّ  الكائنيَّ قلنا:  أثبتنا    نْ أ   بعدك  جلوهر الواحد حترَّ رأينا ا  اة ألنَّ ام 

ساكناً  أنَّ   ،كان  املستماملتبدِّ   فعلمنا  غري  الكائنيَّ   ،رِّ ل  كانت  ة فلو 

تارةً ال وحتلُّ   وتارةً   ال� حم  حتلُّ   واحدة  عنه  مثاالً   خترج  كانت   غريه 

  استحال ذلك ظهر الفرق. امَّ ـملسألتنا، لكن ل
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لك(قوله:  ]]  ٦١ص  [[/ موجودة  احلركة  كانت  إمَّ لو  ا انت 

 . )ة أو اللقسمة الزمانيَّ ناهية قابلة لتمري مور غبة من أُ مركَّ 

 ل.ثبتو اجلزء األوَّ ار مقلنا: اخت

إٰىل آخر متَّ يِّ ن حمزء  إذا انتقل اجل(ه:  قول صل به، متٰى يكون ز 

 . )؟كاً متحرِّ 

 ة الثاين. قلنا: عندما يالقي كّليَّ 

 .)احلركة قد انقطعت ه حينئذٍ إنَّ ( وله:ق 

ز الثاين، احليِّ ري الدخول يف  غ  هو  لز األوَّ ج عن احليِّ ا: اخلروقلن

أوَّ سمَّ اين يُ الث  زوالدخول يف احليِّ    ثمّ وقات وجوده حركة،  ل أ ٰى يف 

  . وعن هذا زعموا أنَّ ٰى حال استمراره سكوناً سمَّ ه يُ نَّ إف  استمرَّ   إذا

 ن. احلركة متاثل السكو

فأمَّ و نفاة اجلزء،  القسهنَّ إا  اختاروا  الثاينم  تركُّ   م  ب  وهو عدم 

من  نمكة  احلر غري  زماناً أجزاء  وبيانه:قسمة  يف   أنَّ   .    احلاصل 

بنياحل الفارق  هو  الذي  واملستقبل  ارض   ،ركةاحل  فطر  املايض 

ام توجد يف الزمان، ا ال توجد يف ذلك الفاصل وإنَّ هنَّ إا احلركة فوأمَّ 

وجه ال    ين من حدود املسافة عىلٰ احلصول بني حدَّ عن    وهو عبارة

احلاصل   ذلك  حال  آ لذيف  تكون  يف  احلصول  اآلنات    نٍ ك  من 

ق  ملا  أ   بلها املفروضة مشاهبة  ملا بعدها، ومعلوم   هذه احلالة ال  نَّ أو 

ضان يف الزمان، فَرت آنني يُ    اآلن، بل هي مفرتضة بني كلِّ د يفجتو

 ملا  ، وإالَّ ال يكون موجوداً   ب أنْ ن جيما ال يوجد يف اآل  وليس كلُّ 

 يف اآلن. دوجوه غري م، ألنَّ وجوداً الزمان م كان 

ف]]  ٦٢  [[ص/ باجلسم،  نعارض  أنْ لقائ  نَّ إ ثّم  لو    ل  يقول: 

إمَّ   جوداً كان اجلسم مو ه يلزم من سم وهو حمال، ألنَّ ينق  أنْ ا  لكان 

واخلارج الذهن  يف  نفيها  منه  ويلزم  احلركة،  انقسام  .  انقسامه 

أنْ وحم منقسامً   ال  يكون  فيلز  ال  نفملا ذكروه  منه  اجلسم. ولم    امَّ ـي 

 ما قالوه. ، فكذا باطالً  كذل كان

نُ (قوله:   أنَّ سلِّ ال  موجوداً   جلسما  م  كان  حا  إذا  يف   صالً كان 

 .)زاحليِّ 

بيَّ ا:  نقل أنَّ نَّقد  املمتدَّ   ا  أنْ   املقدار  يمكن  الثالث ال   يف اجلهات 

حملٌّ  له  هويكون  بل  إالَّ قائ  ،  له  حقيقة  ال  والذي  بنفسه،  كونه م   

 اجلهات. عن احلصول يف  هوُّ خل يف اجلهات، يمتنع اممتد� 

غري    أنَّ   هب(قوله:   له مركَّ اجلسم  فتكون  األجزاء،  من    ب 

 .)هيوىلٰ 

 أ. م فساد القول باجلزء الذي ال يتجزَّ سلِّ  نُ قلنا: ال

 ٰىل؟ اجلسم هيو  قلتم بأنَّ  مَ منا نفي اجلزء، فلِ سلَّ 

قلتم   مَ املقدار، فلِ صال  تِّ عنٰى به االنقسام، وباال  إنْ   واالنفصال

ي  بأنَّ  أنْ املقدار ال  أنَّ لك ميقال ذ  قبل االنقسام؟ وكيف يمكن    ع 

لل  قبول بالذاتالتجزئة  وإنْ بوا  ريهولغ  مقدار  عنيتم   سطته؟ 

 م عليه.آخر فاذكروه لنتكلَّ  صال شيئاً باالنفصال واالتِّ 

أنَّ سلَّ  نُ للج  منا  ال  لكن  هيوٰىل،  صحَّ سلِّ سم  خلوِّ م  عن هة  ا 

 ة.سميَّ اجل

 . )دورها لزم اللوُّ خ تنعلو ام(قوله: 

  ة من لوازم اهليوىلٰ سميَّ ن اجلتكو  قلنا: جيوز أنْ ]]  ٦٣[[ص  /

 ات.حمتاجة إليها، كام نقوله يف مجيع لوازم املاهيَّ  ىلٰ يومل تكن اهل وإنْ 

إٰىل تلك  سلَّ  احتياج اهليوٰىل  إهنَّ الصومنا  ا تلك  رة ال من حيث 

وٰىل  تاج إٰىل اهليحتة فا الصورا صورة، وأمَّ يث إهنَّ الصورة بل من ح

إهنَّ  حيث  من  حال  من  بل  صورة  إا  وإذا هنَّ يث  الصورة،  تلك  ا 

 ور. الد دفعاختلف االعتبار ان

 .)ه مسبوق بإمكان الوجودنَّ إث فحمدَ  كلُّ (قوله: 

مسلَّ  ثبقلنا:  اإلمكان  ليس  لكن  وإالَّ اوتي� م،  ممكناً ،  لكان    ،

 سلسل. تي، فحتياجه إٰىل املوصوفلذاته ال  الستحالة وجوبه

إنْ   وألنَّ  حم  ثبوته  فهو  املمكن  ذات  يف  ثبوت    ألنَّ ال،  كان 

اليشء، فلو كان اإلمكان    لكذ  بوتف عٰىل ثء يتوقَّ اليشء يف اليش

فيلزم  له،  عٰىل ثبوته    باملمكن لكان ثبوت املمكن سابقاً   قائامً   اثبوتي� 

استحالة وجود ذلك  ن لذاته من استحالة زوال اإلمكان عن املمك

ا  ، هذك اإلمكان، فيكون املمكن واجباً لذي هو رشط ذلا  مكنامل

 ف. خل

قائامً   وإنْ  ف  هبغري  كان  أُ ات  نمكاإ  نَّ إفكذلك،  مور  املمكنات 

ألعياهنا]]  ٦٤/[[ص    يستحيل اإلمكانات    ،زواهلا  كانت  فلو 

ك بغريها  وقائمة  رشطاً ان  املحال  ذلك  اإلمكانات    جود  لوجود 

يمتنا ولتي  الوجود  ليشء    ن رشطاً اك ما  ع زواهلا ألعياهنا،  واجب 

 واجب لعينه، كذلك. فإذن وجود اهليوىلٰ كون  ي  فهو أوٰىل أنْ   لعينه

باحم  وهو وألنَّ االتِّ ل  املاهيَّ   فاق.  ولوازم  إمكانات  هلا،  لوازم  ات 

  مل تكن لوازم.ها، وإالَّ لغريل حصوهلا عقَ ات ال يُ املاهيَّ 

ل وجود عقَ ه ال يُ فألنَّ   ،الً ا أوَّ أمَّ   فهو باطل.  ، حملٍّ كان ال يف  وإنْ 

 غني عن اهليوٰىل.ه يفألنَّ  ،ا ثانياً أمَّ و  ن. ملمكد إالَّ إمكان جمرَّ 

 .)ال فرق بني نفي اإلمكان وبني اإلمكان املنفي(: هقول

ف االمتناع،  يف  مثله  يلزم  لونَّ إقلنا:  ثبوتي� مل    ه  يبَق   ايكن  فرق   مل 
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االمت نفي  وبنيبني  يلز  ناع  بل  منفي،  العدم   نْ أ   مكمامتناع    يكون 

 وبني عدم منفي. لعدم فال فرق بني نفي ا ، وإالَّ موجوداً 

 . ) من يشءاليشء ال حيصل إالَّ  نَّ بأ  بدهية العقل حاكمة(قوله: 

بأنَّ  حاكمة  هي  بل  غري    قلنا:  اليشء  من  اليشء  حدوث 

اليشء    يصري بعض  حدوث اليشء من اليشء هو أنْ   ألنَّ   معقول،

ال   يئاً ش وصريورة  غري    يئاً ش  يشءآخر،  ألنَّ آخر  ذلك    معقول، 

إنْ  عىلٰ   اليشء  حابقي  شيئاً   يرص  مل  فهو  وإنْ آخر  له  يبَق   ،   عىلٰ   مل 

عُ   الهح إالَّ   دَ جِ ووُ   مَ دِ فقد  أنْ آخر،  من فرسِّ تُ     اليشء  حدوث  وا 

تكون   يكون حدوثه يف يشء، فحينئذٍ  أنْ و احلادث ال بدَّ  اليشء بأنَّ 

ا نَّف وقد بيَّ ا ممنوعة. وكيهكنَّل]]  ٦٥/[[ص    مفهومة،  ه النسبةهذ

 حمال؟ املحلِّ يف   ةحدوث اجلسميَّ  أنَّ 

إمَّ ال( قوله:   للجسم  أو  كائنيَّ ال  كلُّ ا  الزم  مبهم  بعض  أو  ات 

 . )معنيَّ 

بيانه: آخر.  قسم  هنا  ثمّ   لكلِّ   أنَّ   قلنا:  حقيقة  عرض  ي  يشء 

تارةً  العموم  احلقيقة  وأُ واخلصوص    لتلك    تارةً   التعينيخرٰى 

من أُ   امواإلهب وهي  أهنَّ   خرٰى،  لتلجهة  مغايرة  احلقيقة  تلك  ك ا 

فالكائنيَّ ال حيقيود،  من  كائنيَّ ة  هي  مغاث  والكثرة  للو  يرةة  حدة 

كلُّ   والتعيني تلزمه  اجلسم  نقول:  فال  كائنيَّ كائنيَّ   واإلهبام،  أو  ة  ة 

الكائنيَّ   نةمعيَّ  تلزمه  اجلسم  بل  مبهمة،  مأو  هية  حيث  ة  كائنيَّ   ن 

حقيقة   وحدة  معيَّ وهي  وهلا  تلك  نوعيَّ نة  يقتيض  فاجلسم  ة، 

 احلقيقة.

ف يكون  فكي  هن، يف الذيوجد إالَّ تلك احلقيقة أمر ال  ( ه:  قول

 .)للجسم؟ الزماً 

قلنا، ألنَّ  ملا  فهم  سوء  هذا  الذهنيَّ   قلنا:  الكائاحلقيقة  هي  ة نيَّ ة 

والكائنيَّ يَّ الكلّ  املبهمة،  أو  الة  مقيَّ ة  يَّ كلّ ة  املبهمة  بأو  هي  و  قيددة 

ة من حيث هي ئنيَّ الكاواإلهبام، وليس كالمنا فيها، بل يف  ة  يَّ الكلّ 

نة موجودة  ة املعيَّ الكائنيَّ   عيان، ألنَّ األ  يف  ة فقط وهي موجودةكائنيَّ 

ة مع ، وإذا كانت الكائنيَّ قيد  نة كائنية معة املعيَّ يف األعيان، والكائنيَّ 

موجودة ال  القيد  أيضاً كائنيَّ كانت  بقيد   ةالكائنيَّ   مّ ثة،  موجود  ة 

 نا فيها. ة يف األعيان، وليس كالموجودة أو مبهمة غري ميَّ كوهنا كلّ 

ة للجسم وال معلولة ة ليست علَّ الكائنيَّ (  له:وق ]  ]٦٦[[ص  /

 .)اجلسم عنها ، فوجب جواز خلوِّ له وال رشطاً 

علَّ قلن جسم  هو  حيث  من  اجلسم  الكائنيَّ ا:  حيث ة  من  هي    ة 

ة  ا معلولة، والعلَّ من حيث إهنَّ   ة الزمة للجسمقيحلقة، فتلك اكائنيَّ 

دور  كُّ تنف  ال وال  املعلول،  وأمَّ عن  الكائنيَّ .  فاجلوهر  عيَّ امل  اتا  نة 

 غري حمتاج إٰىل يشء منها، فال دور. 

 . )ثة؟حاد ةالكائنيَّ  إنَّ  :قلتم  مَ ـلِ (قوله: 

لصحَّ  ألنَّ قلنا:  عدمها،  وجة  لو  حصوله  ه  حيِّ ب  لكان  يف  ز 

مر ة، أو لعارضها، أو ملعروضها، أو ألا لنفس اجلسميَّ إمَّ   الوجوب

 ال عارض وال معروض.

من(:  قوله غري  أنْ جل  ،حرصالتقسيم  الوجوب    واز  ذلك  يثبت 

 .)ةال لعلَّ 

وإذا   ز،ز صفة لذلك احليِّ قلنا: وجوب حصول اجلوهر يف احليِّ 

احليِّ  يف  اجلسم  حصول  يكن  مستمل  يكون بن  قال� ز  فكيف  فسه 

 بنفسه؟  ال� تاج إليه مستقحامل الوجوب

كلُّ (قوله:   كان  عّليَّ بعلَّ   ال� معل  حكم  لو  لكانت  العلَّ ة  لعلَّ ة    ة ة 

 . )لسلسوت

 لة بذاهتا، فال تسلسل. ة معلَّ ة العلَّ قلنا: عّليَّ 

 . )لذاته كناً ان مملك لو كان الوجوب معلال� (قوله: 

و يف  ه  بل   بوجوده   ه غري مستقلٍّ كون  كناً عنيتم بكونه مم  قلنا: إنْ 

الوجوب ليس كذلك؟    نَّ قلتم: إ  مَ ته تبع للغري، فلِ عقوليَّ وجوده وم 

رصي بأنَّ بل  يشهد  العقل  الثبوت  وجولا  ح  يف  تابع  حكم  ب 

 فاذكروه. ]] ٦٧/[[ص   آخر، عنيتم به أمراً  ر للغري. وإنْ والتصوُّ 

 .)ته؟ال يكون الوجوب جلسميَّ   مَ ـلِ ( وله:ق 

يقتيض اشرتاك    ةشرتاك العلَّ اوك،  ة أمر مشرتاجلسميَّ   نا: ألنَّ قل

 ز.األجسام يف ذلك احليِّ  كلِّ  احلكم، فكان جيب حصول

 . )ة أمر مشرتكاجلسميَّ   أنَّ  مسلِّ ال نُ (قوله: 

إمَّ  املختلفات  واختالف  املتامثالث  متاثل  يف  املرجع  إىلٰ قلنا:    ا 

إٰىل احلسِّ ا أو  ة، م يف اجلسميَّ ي األجسا، ومها حاكامن بتساولعقل 

  أنَّ هد بة االمتداد يف اجلهات، والعقل يشيَّ عقول من اجلسمملا  ألنَّ 

  كلَّ   ، فألنَّ ا يف احلسِّ أمَّ وم.  ف يف أفراد األجساهذا القدر غري خمتل

يتساويان اجلسميَّ   جسمني  عدا  ففيام  الصفات،  من  يلتبنَّ إة  س  ه 

حتَّ أح باآلخر  يظنَّ دمها  اآلخرأحدمها    بأنَّ   ٰى  كان  هو  ولو   ،

 ملا حصل هذا االلتباس. ة حاصالً سميَّ جل ااالختالف يف

 نظر.الم ويف هذا الك

اجل(قوله:   كانت  أمراً سميَّ لو  يف  قَّ لتو  كاً مشرت  ة  دخوله  ف 

املشخِ  انضامم  عٰىل  اخلارجي  وتوقَّ الوجود  إليه،  انضامم  ص  ف 

 .)دخوله يف الوجود عىلٰ ص إليه املشخِ 
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أمراً لنا التشخُّ زم لو جعام يلقلنا: هذا إنَّ    عىلٰ   زائداً   اي� جودو  ص 

احلقيقة، ن]]  ٦٨/[[ص    تلك  مل  بفإذا  عبارة  قل  جعلناه  بل  ذلك 

ق قِّ ريه، اندفع اإلشكال. والذي ُحي س غيه لقيد عدمي وهو أنَّ عن  

أنْ التشخُّ   أنَّ  يمكن  ال  أمراً   ص  ل أنَّ   اثبوتي�   يكون  كذلك ه  كان  و 

تشخُّ   لكان ويتسلسلله  ق ص آخر  ونحن  تد حقَّ .  فيام  هذا    م قدَّ قنا 

 ص.يف باب التشخُّ 

أك(قوله:   املثلني  بني  مالتفاوت  الذات  ثر  بني  التفاوت  ن 

ة يف صاف الذات باملقدوريَّ وجود اتِّ   َل قِ عُ   إذااحدة يف حالتني، والو

يكون أحد   جيوز أنْ ال    مَ خرٰى، فلِ صافها يف حالة أُ حالة وامتناع اتِّ 

 .)ر؟دون اآلخ املثلني يقتيض حكامً 

اإلشك  هذا  لو  نَّ إ ال  قلنا:  يلزم  لصحَّ ام  مقتضية  احلقيقة  ة جعلنا 

وال تقتيض   رةً ا  ت ا تقتيض ، ثّم إهنَّ ة من حيث هي تلك احلقيقة ريَّ املقدو 

احلدوث أُ  برشط  الذات  نقول:  بل  كذلك،  نقول  ال  ونحن  خرٰى، 

  احلكم.  الرشط فال جرم يزول   دَ قِ زمان البقاء فُ   ويف  ة، تقتيض املقدوريَّ 

أنْ  ا  والتحقيق  لصحَّ يض تملقنقول:  املق  إنَّ دوريَّ ة  هو  ة  ام 

 .ق هلا باالقتضاءر للبقاء، والذات ال تعلُّ مغاياحلدوث، وهو أمر 

الباقي مثل احلادث، ثّم مل يلزم من متاثلهام اشرتاكهام يف  (  له:وق 

 . )ةة املقدوريَّ صحَّ 

يلزم إنَّ   قلنا: ألنَّ   ام  ذكرناه،  ملا  ليست  املقدوريَّ ة  صحَّ   ذلك  ة 

أنَّ بل بالذ  ، حدهاو  ذاتلة بالمعلَّ    كثرياً   ات برشط احلدوث. عٰىل 

الم احتياج ن  إٰىل  ذهبوا  إٰىل كن  ماملالباقي  ]]  ٦٩[[ص  /  ناس 

 م.السبب كام حيتاج احلادث، بل هذا أوٰىل، ملا تقدَّ 

املعنيَّ (قوله:   إنَّ املمكن  حيام  املؤثِّ   إٰىل  املعنيَّ تاج  إلمكانه، ر   

موا املمكنإلمكان  مجيع  بني  اجل  عمات  شرتك  حاجة  إٰىل عدم  ميع 

 .)ر بعينهذلك املؤثِّ 

ال قلنا  أنَّ سلِّ نُ   :  امل   م  املعنيَّ إمكان  علَّ مكن  ال   ذلك حتي ة  إٰىل  اجه 

ر ثِّ املؤذلك    ر، ثّم إنَّ ة الحتياجه إٰىل مطلق املؤثِّ ر بعينه، بل هو علَّ املؤثِّ 

علَّ املعنيَّ  لوج   املخصوصة  لذاته  ا ة  ذلك  املع ملعنيَّ ود  وإمكان   لول، 

قت احلاجة إٰىل قَّ ان حت ق اإلمك ر مطلق، فال جرم متٰى حتقَّ وج إٰىل مؤثِّ حم 

وأمَّ العلَّ  املطلقة.  العلَّ عنيُّ ت ا  ة  فإنَّ   املؤثِّ ام جاء من خصوصيَّ ة  ر، ة ذات 

  رات.ائر املؤثِّ ني س ة غري مشرتكة بينه وب وتلك اخلصوصيَّ 

أ  مَ ـلِ (قوله:   جيوز  املعنيَّ تعنيُّ يكون    نْ ال  الشخص  رش     اً ط 

 .)؟نعاً  غريه يكون ماة، وتعنيُّ م عن العلَّ لصدور احلك

إنَّ  هذا  يتقلنا:  تعنيُّ   مُّ ام  خمالفاً تعنيِّ م  كلِّ   لو كان  املتعنيِّ لتعنيُّ       

أمَّ  إذا تساوت التعيُّ اآلخر،  ندفع اإلشكال. ا ااهتنات يف متام ماهيَّ ا 

 ها.ل فيأمُّ وهنا أبحاث دقيقة جيب الت

من عوارض   الوجوب شيئاً يكون ذلك    أنْ   زجيوال    مَ ـلِ (قوله:  

 .)ة؟اجلسميَّ 

إنْ   ا: ألنَّ قلن العارض  يكن الزماً   ذلك  صول يف احل  نيك  مل  مل 

املعنيَّ احليِّ  نسبته الزماً ]]  ٧٠/[[ص    ز  وإنْ احلاصل   كان الزماً   ، 

 ة أو لالزم آخر، ويتسلسل.ا للجسميَّ إمَّ كان لزومه 

 . )ة؟اجلسميَّ  ضوعريكون مل ال جيوز أنْ   مَ ـلِ (ه: قول

 . يف حملٍّ ة ا امتناع حلول اجلسميَّ نَّقلنا: بيَّ 

  ك املحّل يف اجلهة تبعاً ذل لحصويكون  ال جيوز أنْ   مَ ـلِ ( قوله: 

 .)ة فيها؟حلصول اجلسميَّ 

ألنَّ  يكونقلنا:  املحلُّ   ه  اجلسميَّ   جاً حمتا  ذلك  كانت  إٰىل  فلو  ة، 

إٰىل  الِّ ، الحتياج احلهيإل لوجه آخر كانت حمتاجةة فيه ة حالَّ اجلسميَّ 

 ، فيدور. املحلِّ 

 م اجلواب عنها.قدَّ ات تواملعارض

 .) جسم وال جسامين؟غري ءليشال يكون   مَ ـلِ (: قوله

إٰىل مجيع األجسام متساوية، فلم يكن بأنْ   أنَّ   قلنا: ثبت  نسبته 

حجي حيِّ ب  يف  ألجله  األجسام  بعض  معنيَّ صول  من   ز   أنْ   أوٰىل 

 .هفي جيب حصول الباقي

 اآلخر جاز يف عىلٰ   املثلني  ح القادر أحدَ رجِّ يُ   از أنْ إذا ج(قوله:  

 .)باملوَج 

ظاه الفرق  بأنَّ   نَّ إفر،  قلنا:  قاضية  املرشف    الرضورة  اجلائع 

وُ  إذا  املوت جلوعه  ف  عَ ِض عٰىل  يبنَّ إعنده رغيف  بأكل جانب    ئتده 

ترجُّ معنيَّ  اقتٰىض  يشء  غري  من  ذلك    من ح  غريه  عٰىل  اجلانب 

ذا أضاء اج إالرس  قاضية بأنَّ   ه. والرضورة أيضاً نب املساوية لا واجل

ذرا  جانباً  فبقدر  أنْ نَّ إع  جيب  بذلك    من  ءييض  ه  اآلخر  اجلانب 

فرَّ  وإذا  عدم  القدر.  وبتقدير  القياس.  امتنع  بينهام  الرضورة  قت 

منه    َل قِ ذا عُ ب إاملوجَ   نَّ إحاصل، ف]]  ٧١/[[ص    ملقصودق فاالفر

يُ  أنَّ   ردلقال يف اعقَ ما  احليِّ ال  فكام  ثّم ُخي قادر جيعل اجلسم يف  رجه ز 

فليُ  أيضاً عقَ عنه  املوجَ ذلك    ل  ر يكون خروج  قديتال  ب، وهبذامن 

 .ز ممكناً اجلسم عن احليِّ 

حقيقة العامل    نَّ لة بحقيقته، ثّم إة وجود اليشء معلَّ صحَّ (قوله:  

ر  ص أثالبعض، فقد ختصَّ قات دون  ة يف بعض األواقتضت الصحَّ 

 .)بوجَ ملا
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بناءً قلنا:   أنَّ   هذا  وجالصحَّ   عٰىل  أمر  مرَّ   ودي،ة  ملا  . وليس 

الصحَّ   هوألنَّ  جعل  يمكن  ف  معلوالتمن    ةال  قبل    نَّ إاحلقيقة، 

حتَّ  وثبوت  وعني  ذات  للحادث  يكن  مل  ُجي احلدوث  علَّ عَ ٰى    ةً ل 

 ة.ة ذهنيَّ مور فرضيَّ ء، بل ذلك أُ ليش

  قلتم: إنَّ   مَ زه، فلِ ن حيِّ ع  وجهخر  اجلوهر يصحُّ   أنَّ   ثبت(:  قوله

تُ  إ  ز أنْ م؟ فجاعدَ الكائنية  أو تنتقل  أو    ٰىل حملٍّ تكون كامنة  ال  آخر 

 . )حملٍّ  ىلٰ إ

بالكائنيَّ  نعني  ال  إالَّ قلنا:  احليِّ ة  يف  اجلسم  حصول  واملعنٰى    ز. 

اجلس عنبخروج  يبَق نَّ أ ز  احليِّ   م  مل  فال  حاصالً   ه  كمون  فيه، 

الكائنيَّ واال عٰىل  أمَّ حمة  نتقال  ماالن.  معاينا  أثبت  علل   ن  هي 

 ه هذا السؤال.ه عليه يتوجَّ نَّ إ ة فيَّ كائنموجبة هلذه ال

 . )قلتم باستحالة عدم القديم؟  مَ ـلِ (ه: قول

 ا واجب أو مستند إليه. ه إمَّ قلنا: ألنَّ 

ته  بزوال امتناع وجود العامل وحدوث صحَّ تقض  هذا ين(قوله: 

 .)اماحلصول لذاتيه  ااجبحكامن و]] ٧٢/[[ص  امهنَّ أ مع 

 ان.ان ال خارجيَّ يَّ ذهن ة واالمتناع وصفانقلنا: الصحَّ 

يكون  مَ ـلِ (ه:  قول وتكون  ناً كمم  ال  للعدم  قبوله  بمعنٰى   ،

 . )ة أوٰىل؟الوجوديَّ 

 م بطالنه.قلنا: تقدَّ 

فلِ قب  أنَّ   ثبت(قوله:   والعدم عٰىل السواء،  الوجود  تم: قل  مَ ول 

 . )له من سبب؟ ه ال بدَّ إنَّ 

ألنَّ لق  بأنَّ بدهي  نا:  شاهدة  العقل  ك  ة  إذا  نسبة انت  احلقيقة 

كنسبة إليها  ف  الوجود  ال نَّ إالعدم،  عٰىل  جَّ يرت  ه  النسبتني  إحدٰى  ح 

 ح. ملرجِّ خرٰى إالَّ األُ 

علَّ (قوله:   فاحلدوث  احلاجة،  الباين  ناء  الب  نَّ إة  عن  يستغني 

 . )حال بقائه

عها، جزائه يف مواضأ   رار الباين ليس هو استقحتاج إىلٰ قلنا: امل

موضع من  األجزاء  تلك  انتقال  فأمَّ إىلٰ   بل  آخر،  موضع  ا   

  تعاٰىل فيها حاالً اهللا  ن التي خيلقها  كوا فلألرارها يف مواضعها  استق

أنَّ  أو  حال،  واالست  بعد  البقاء  تقتيض  قوٰى  تلك    مرارفيها  يف 

 األحياز. وكذا احلجر املرمي.

امللو  (له:  قو إٰىل  األثر  فال  رؤثِّ احتاج  بقائه  إمَّ حال  خيلو  أنْ    ا 

ر فيه  ؤثِّ امل  يكون تأثري ا أنْ كان فإمَّ  ري أو ال، فإنْ تأث  ر فيهيكون للمؤثِّ 

 .)ل أو وجود آخرهو الوجود األوَّ 

ر هل املؤثِّ   أنَّ   )؟تأثرير هل له فيه  املؤثِّ : (عنيتم بقولكم  قلنا: إنْ 

 يتم أنَّ نع  نْ فليس األمر كذلك. وإ  جديد؟]]  ٧٣/[[ص    فيه تأثري

أنَّ ثِّ املؤ بمعنٰى  تأثري،  فيه  له  ا األ  ر  وُ ثر  استمرَّ   دَ جِ لذي  ألجل    عنه 

 لك.كذ رألماستمراره، فا

ر  يكون املؤثِّ   ال جيوز أنْ   مَ ر، فلِ من مؤثِّ   ه ال بدَّ منا أنَّ سلَّ ( قوله:  

 .)؟باً موَج 

املوجَ   قلنا: ألنَّ  إمَّ ذلك  أو  ب  إلا واجب  من مستند  ويلزم  يه، 

 ذلك القديم.امتناع زوال  هلزواامتناع 

 . )بجَ ر عن القادر جاز يف املواألثف جاز ختلُّ  إنْ (قوله: 

 ق. لفرا قلنا: قد مرَّ 

 .)؟ر قادراً يكون املؤثِّ  ال جيوز أنْ   مَ ـلِ (قوله: 

به    القتدار عٰىل الباقي، والعلمر اا نجد من أنفسنا تعذُّ قلنا: ألنَّ 

 رضوري. 

مناٍف (قوله:   السابق  والفاعل  دوجول   العدم  فكيف يَّ الفعل  ة، 

 . )هلام؟ يكون رشطاً 

إنَّ قلنا تتحقَّ :  املق  قام  فلِ برشط  جي  مَ ارنة،  املنايف   نْ أ وز  ال  يكون 

جزء    كلَّ   ، كام أنَّ لوجوب اليشء املستمرِّ   عند املقارنة بعدمه رشطاً 

أ  علَّ   جزاءمن  معدَّ احلركة  يت  ة حلدوث اجلزء اآلخرة  مع الذي  لوه 

 ا. جزاء، فكذا هنألا امتناع اجتامع

إمَّ ثِّ املؤإٰىل    املحتاج(قوله:  ]]  ٧٤[[ص  / أو  ر  الوجود  ا 

 . )ة بالعدمسبوقيَّ امل

 ا سيحدث، والباقي ليس كذلك.الوجود برشط كونه ممَّ  نا:لق 

إ(قوله:   فيحتاج  الوجود  ممكن  يُ ٰىل  الباقي  فال  ط شَرت السبب، 

 .)احلدوث يف احلاجة

أنَّ   قلنا: ال ا  نزاع يف  تتوقَّ   ةجحلامطلق  ٰىل احلدوث بل  ف عال 

و القادر  إٰىل  إىلٰ   قلُّ التعاحلاجة  املحتاج  قيد احلدوث، وهذبه هو  ا  

 هو الدعوٰى، وهو رضوري. قدرلا

 . )دار ةً لو كان احلدوث علَّ (قوله: 

ا  اإلمكان برشط كون املمكن ممَّ بل    ة احلدوث،قلنا: ليس العلَّ 

ال حادث  أنَّ بمعنٰى    سيحدث  كونه  يلزمتَّ ح  ،اً الرشط  ال  الدور    ٰى 

 ة.ألجل الرشطيَّ 

يقال: هذ ملا تقدَّ ا منال    إىلٰ   جعلت اآلن املحتاجك  م، ألنَّ اقض 

أنْ ملؤثِّ ا جيب  حادثاً   ر  أنَّ يكون  ذلك  قبل  وقد ذكرت  تتوقَّ ،  ال  ف  ه 

 عٰىل احلدوث. رثِّ حاجة اليشء إٰىل املؤ
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امل  أنَّ   الً أوَّ   ا نقول: الذي ذكرناهألنَّ  إٰىل  املوَج ؤثِّ احلاجة  ب ال  ر 

أتتوقَّ  اآلن  وذكرنا  احلدوث،  عٰىل  تتوقَّ   نَّ ف  القادر  إٰىل  ف  احلاجة 

 تناقض.ال لفزاعٰىل احلدوث، 

إنَّ   مَ ـلِ ( قوله:   العدمات    قلتم:  وسبق  بداية؟  احلوادث  لتلك 

 .)رةحدوثها يف األوقات املقدَّ  ةحَّ لص]] ٧٥/[[ص  معارض

 خلارج. ا  يف ق لهمر ذهني ال حتقُّ ة أ لصحَّ قلنا: ا

 . )نةمعيَّ  م كون األزل حالةاخليال وقع لتوهُّ (قوله: 

واحد   كلَّ   رمتوه، ألنَّ ذك  ا  متقرير الدليل إىلٰ   قلنا: ال حاجة يف

أوَّ  ال  بعدم  مسبوق  احلوادث  قدَّ من  فلو  له،  كلَّ ل  من    رنا  واحد 

شيئاً تلك   كلُّ   موجوداً   العدمات  م  لكان  األ واحد  تلك  شياء ن 

 زهاض متقارنة الوجود يف حيِّ فرَ تُ   وأنْ   ء ال بدَّ املقد، وتلك ا قديامً 

البع وإالَّ  بعد  بعضها  يقدح يف كو لكان  وإذا قدم  هناض، وهو  اء، 

يوجد يشء   فعند حصوهلا بأرسها ال  متقارنة  كانت تلك األشياء 

ألنَّ  احلوادث،  املقارن  األُ أحد    من  ذلك  عند  احلاصلة  مور 

عدماملفرو هو  حصل  ض  فلو  احلادث،  احلادث    دووج  هذا  هذا 

ا متٰى فرضنا فثبت أنَّ ال. عه لكان وجود اليشء مع عدمه، وهو حمم

  ها مسبوقاً ل له لزم كون كلِّ عليه ال أوَّ   قاً ساب  ماً حادث عد  لكلِّ   نَّ أ 

 بالعدم.

 .)رةهذا معارض باألوقات املقدَّ (قوله: 

املقدَّ  األوقات  أُ قلنا:  ليست  مثاالً وجوديَّ   موراً رة  يكون  فال    ة 

سئلة  األ  ل ظهر جوابجواب األسئلة عٰىل األوَّ نا. وإذا ظهر تلسأمل

 عٰىل الثاين.

ه ادث غري حاصل بالفاعل، ألنَّ حلواوع  جمم(عٰىل الثالث:  قوله  

 .)واجب احلصول عند حصول آحاده

به  ]]  ٧٦[[ص  / تعنون  كلِّ أنَّ قلنا:  عند  احلصول  واجب    ه 

آحاده،   من  حواحد  عند  واألأو  آحاده.  جمموع  فاسد،   لوَّ صول 

كلِّ   نَّ إف حصول  عند  جتب  ال  م  العرشة  آحواحد  والثاين  ن  ادها. 

ألنَّ  احلوادث    فاسد،  االجتامع.إالَّ   ليسجمموع  عٰىل  آحاده  مجلة    

 والقول بتعليل حصول اليشء عند حصول غريه يستدعي التغاير،

 ا انتفٰى التغاير بطل التعليل. فإذ

ٰىل هذه إ  كان حمتاجاً   امَّ ـغاير، لكن املجموع لحصول التمنا  سلَّ 

 و أيضاً يكون ه  ن الباري وجب أنْ ها عرة يف وجوداألشياء املتأخِّ 

 .هعن راً متأخِّ 

وصف اليشء بالزيادة والنقصان [يستدعي (وله عٰىل الرابع:  ق 

اليشء] ذلك  أنَّ )وجود  مع  ا أجز  ،  قطُّ اء  بمجموعها  ال    لزمان 

من   يشء  يف  باحتام   األوقات.توجد  اعرتفتم  زيادة  للله  فإذا 

منعتم  والنقصا فكيف  إثباته،  حاولتم  عندما  ون  هبام  من  صفه 

  خرٰى، وهي أنْ هنا طريقة أُ   نَّ  أثبات تناهيه؟ وعىلٰ عندما حاولنا إ

ك  ي ذلدورة من الدورات املاضية يشء وبق ه حصل يف كلِّ نَّ أر قدِّ نُ 

س الناطقة، فمجموع يف النفواليشء إٰىل اآلن، كام يقوله الفالسفة  

هذ  سنفوال يف  فتاحلاصلة  والنقصان  للزيادة  حمتملة  اليوم  كون  ا 

تناهيه من  ويلزم  امتناهية  الدورات  تناهي  وحيصل    ية،ضملاا 

 املقصود.

للصحَّ (:  قوله بداية  املقدَّ ال  املايض  والزمان  املاضية  وال ة  ر 

 . )ة يف املستقبلللصحَّ هناية 

بيَّ  قد  أنَّ نَّقلنا:  وجوديَّ الصحَّ   ا  ليست  وك ة  املقدَّ لاذا  ة،   رزمان 

وصفهوالصحَّ  يمكن  فال  املستقبلة،  باة  ملا  ا  والنقصان،  لزيادة 

أنَّ ذك من  ال  رتم  يتَّ   موجوداً ]]  ٧٧[[ص  /  نو يك  ما  صف  ال 

مراراً  األلف  تضعيف  يف  القول  وكذا  الوجودي.  ال    بالوصف 

هلهنا فية  حاصالً   نَّ إا،  ليس  التضعيف  اخل  ذلك  بليف  هو    ارج، 

 اعتباري ذهني.

عبارة   اىلٰ تعاهللا  مع العلم به، قلنا: ليس علم العلم باليشء  امَّ وأ 

التعلُّ  هذه  قائتقاعن  صفة  عن  بل  تبمة  ،  تلك  ه  هلا  عرض 

قات فليس هلا يف اخلارج وجود بل هي ا تلك التعلُّ قات، وأمَّ التعلُّ 

 ب واإلضافات. النسمن باب 

معلوماوأمَّ  بني  التفاوت  هناكمقدوراتهواهللا  ت  ا  فليس    يف   ، 

أُ ملعلومات أعداا أعداد  أنَّ ة مر وجوديَّ َخ د ويف املقدورات  أحد   ع 

اإلشكال، بل املعنٰى بقولنا: زم  ل يٰى ّل من اآلخر حتَّ املجموعني أق 

إٰىل حدٍّ أنَّ   )ال هناية ملقدورات اهللا تعاىلٰ ( منه     ويصحُّ إالَّ   ه ال تنتهي 

فحاصل   ذلك.  بعد  يفاإلجياد  ا  القول  مقدورات  تناهي   هللاعدم 

صحَّ ت دوام  موجديَّ عاٰىل  أنَّ ة  ال  أعداد  ته،  حمتملة م   اً هناك  وجودة 

 لنقصان.للزيادة وا

خلوِّ   من  ملز  لو( قوله:   كونه    استحالة  احلوادث  عن  اجلسم 

 . )رضاً عن العرض كونه ع  هاستحالة خلوِّ  لزم من حادثاً 

ألنَّ  ظاهر،  بينهام  الفرق  إذا  الشي  قلنا:  وامتنع  ئني  تالزما 

عنمهدأح  انفصال مدَّ ]]  ٧٨/[[ص    ا  كانت  وجود  اآلخر  ة 

أ ة وجوذا كانت مدَّ ة وجود اآلخر، فإة ملدَّ ساويأحدمها م ا دمهحد 

ة اآلخر كذلك، ولكن ال يلزم من التالزم كون  متناهية كانت مدَّ 
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ته لآلخر، فظهر  يف حقيقته وماهيَّ   اوياً  مسواحد من املتالزمني  كلِّ 

 الفرق.

مور  باحلوادث األُ أردتم    ل: إنْ اقي  هنا سؤال مشكل وهو أنْ و

صالشخصيَّ  منعنا  اة  ألدق  ختلو  هنَّ لصغرٰى  قد  األشخاصا   ،عن 

نتأرد  وإنْ  نُ م  فال  أنَّ سلِّ وعها  واحلاصل  حدوثه.  ينفكُّ   م    الذي ال 

ق  وذلك  احلوادث  نوع  هو  عنه  إنَّ   ديم،اجلسم  هي واحلوادث  ام 

 عنها. تنفكُّ  ة واألجسامالشخصيَّ 

م شخص، فاالستحالة دَ تلزم ِق م النوع يس دَ قِ   ول: نق  واجلواب أنْ 

 ادثشخص ح  ص، لكن كلَّ عن شخ   ا يف اخلارج منفك� نوع وجود ال 

  يشء من األشخاص بقديم فال يشء من النوع بقديم.  وال 

املحقِّ  أفضل  اعت(قني:  قال  ليه اجلمهور من مد عالدليل الذي 

إٰىل إقامة حجَّ ألة حيتامني يف هذه املساملتكلِّ  عوٰى واحدة د  ىلٰ ة عج 

أوَّ   ود حوادثع وجالدعاوي األربع املذكورة وهي امتنا  من ل ال 

فهلا   املايض،  جانب  ما   الً أوَّ   دنوريف  أذكر  ثّم  وعليه،  فيه  قيل  ما 

 عندي فيه، فأقول:

 كان  امَّ ـه لث املاضية: إنَّ واداألوائل قالوا يف وجوب تناهي احل 

 .حادثاً  كان الكلُّ  ثاً منها حادواحد  كلُّ 

ٰىل اآلحاد، كم عام خيالف احلربَّ   حكم الكلِّ   بأنَّ عليه    َض عُرتِ او

إليها الزيادة والنقصان، فتكون ق  تطرَّ احلوادث املاضية ت  ثّم قالوا:

ف ومقدوراته،  تعاٰىل  اهللا  بمعلومات  وعورض  وٰىل  األُ   نَّ إ متناهية. 

 أكثر من الثانية مع عدم تناهيهام. 

قال   احلاملحصِّ ثّم  منهم:  أُ   ثوادلون  إذا  تارةً ذَ ِخ املاضية   ت 

مبتدئة   وتارةً   يف املايض  ذاهبةً   مثالً   ]]٧٩/[[ص    مبتدئة من اآلن

ذاهبةً هذ  لمث  من املاضية  السنة  من  الوقت  وأطبقت    ا  املايض  يف 

ومها يف    جيعل املبدءان واحداً   بأنْ م  خرٰى يف التوهُّ إحدامها عٰىل األُ 

كان وجود    هيام، وإالَّ واتس  ، استحال يض متطابقانٰىل املا الذهاب إ

الزما  احلوادث يف  الالواقعة  السنة  ن  وبني  اآلن  بني  املاضية ذي 

وا وحداً وعدمها  زائدةً ،  املاضية  السنة  من  املبتدئة  كون   استحال 

املبتدئة من اآلن، ألنَّ    ساويني ال يكون زائداً املتما نقص من    عٰىل 

 نهام.واحد م عٰىل كلِّ 

ضية يف جانب املايض  من السنة املا  ةتدئتكون املب  ذن جيب أنْ فإ

ه  ئتها بانيمكن إالَّ   اآلن يف ذلك اجلانب، ومل  ة منأنقص من املبتدئ

، والزائد عليه بل انتهاء املبتدئة من اآلن، ويكون األنقص متناهياً ق 

 . متناهياً  ، فيكون الكلُّ هياً متنايكون  بمقدار متناهٍ 

وهم،   يف الع إالَّ قيال  هذا التطبيق    م بأنَّ صم عليهواعرتض اخل

يرتسم فيه، وغري املتناهي ال  بقنيبرشط ارتسام املتطا  وذلك يكون

عن   ، فضالً ام ال حيصالن يف الوجود معاً هنَّ أ   لبنيِّ امن  يف الوهم. و

 م التطبيق بينهام يف الوجود. توهُّ 

هذفإذ الن  حيصل  ال  ما  حصول  عٰىل  موقوف  الدليل  يف   ا 

يفالوه وال  وأيضاً وجالو]]  ٨٠/[[ص    م  والنقصان  الز  د.  يادة 

يُ إنَّ  الطفرَ ام  الذرف اض يف  الطرف  النزاع يف  ملتناهي ال يف  وقع  ي 

 . )ر فيه. هذا حاصل كالمهم يف هذا املوضعفهو غري مؤثِّ ه، يناهت

عٰىل   موصوف بكونه سابقاً   حادث  كلَّ   وأنا أقول: إنَّ ( ثّم قال:  

وبكون بعده  واالعتبار  الحقاً   هما  قبله  اخمان  بام  فإذا  عتربنا  تلفان، 

من املبتدئة  املاضية  تارةً اآل   احلوادث  واحد  ن  كّل  حيث  منها   من 

هو بعينه الحق، كانت السوابق واللواحق    حيث  من  سابق وتارةً 

متطابقتني  املتباينتان الوجود،    باالعتبار  تطابقهام  وال  يف  يف  حيتاج 

أكثر  مع ذلك جيم تطبيق. وإٰىل توهُّ  لواحق  لامن  ب كون السوابق 

تناهية يف املايض،  حق منب الذي وقع النزاع فيه. فإذن اللوايف اجلا

انق  لوجوب قبل  عليها الس  طاعانقطاعها  الزائدة  والسوابق  وابق 

متناهٍ  أيضاً   بمقدار  ولمتناهية  تبنيَّ امَّ ـ.  وجود  امتناع  ال  حوا    دث 

وتبنيَّ أوَّ  املايض،  جانب  يف  هلا  ممَّ ل  حوا  مرَّ ا    ا هلدث  امتناع وجود 

وجود ما ال ختلو   تناع امإليه وهو سكون أزيل، فقد تبنيَّ  ل ينتهيأوَّ 

 منه امتناع وجود اجلسم يف األزل.  نيَّ وتبم عنها يف األزل، األجسا

تمَّ  قد  مع  فإذن  الدليل  اعُرتِ   هذا  ما   ويتمُّ يه.  به عل  َض سقوط 

بط العامل  حدوث  عٰىل  الدليل  اجلبذلك  خيلو  ريقة  ال  وهو  مهور، 

 .)رنظ عن

أنْ و]]  ٨١[[ص  / أكوان حادثة  املعتمد  هنا  عٰى  دَّ فامل  ،نقول: 

إمَّ دَ ِق  أ مه:  املجموع   بالرضورة، ألنَّ   اطلبهو  يكون املجموع و  نْ ا 

دث. ر عن احلادث بالرضورة حاواملتأخِّ  ،ر عن آحاده احلادثةمتأخِّ 

أنْ وإمَّ  كلُّ   ا  بال  يكون  باطل  وهو  ألواحد  فرضناه  نَّ رضورة،  ا 

واحداً ي  أو  .حادثاً  أيضاً من  كون  حمال  وهو  وإالَّ ها  ذ،  يكن  مل  لك   

آحاد  ادثاً ح بعض  يكون  ه  فال  احلوادث،  وال   لف.خذا  جمموع 

هناية،  ف بالالَّ وَص بغريه فتنقطع احلوادث عنده فال تُ   يكون مسبوقاً 

ملا   نوعها  أنَّ تقدَّ وال  من  منف  م  اخلارج  يف  يوجد  ال  عن    اك� النوع 

 شخص.

 :دوث حل االوجه الثاين: يف

أزليَّ نقو  أنْ  األجسام  كانت  لو  يفل:  لكانت  األة  إمَّ   ا زل 
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سمتحرِّ  أو  بقسكة  والتايل  فاملقدَّ باط  ميه اكنة،  مثله.ل،  بيان    م 

ن  زما  يف مكان واحد أكثر من  اكان مستقر�   اجلسم إنْ   ة: أنَّ الرشطيَّ 

وإنْ  الساكن،  فهو  يستقرّ   واحد  متح  كذلك  مل  لكنَّكاً رِّ كان  ال  ،  ه 

 لوجوه:  ،يف األزل كاً يكون متحرِّ  نْ أوز جي

ماهيَّ لوَّ األ]]  ٨٢[[ص  / حصول  :  احلركة:  حيِّ ة  يف  ز  اجلسم 

أ بع آخر، فامهيَّ ك  نْ د  املسبوقيَّ ان يف  بالغري، واألزليَّ تها تستدعي  ة  ة 

 ، واجلمع بينهام حمال. الغرية بمسبوقيَّ تقتيض الالَّ 

كلُّ  احلوا  الثاين:  من  حمدَ حد  مفتقركات  فهو  إث  موجِ ىلٰ ر  د،  

كلُّ   وكلُّ  مفتقراً   ما كان  منه  املإىلٰ   واحد  كلُّ وجِ   مفتقراً د كان  إٰىل    ه 

فعل لفاعل خمتار فهو    د خمتار، وكلُّ ركات موجِ احل  كلِّ د، فلاملوجِ 

 ل، وهو املطلوب. أوَّ  ركاتاحل ل، فلكلِّ من أوَّ  له ث ال بدَّ حمدَ 

إنْ  يف  الثالث:  األزل  حصل  مسبوق   تكن  مل  ما  بحركة  ها  ريغة 

أوَّ  وإنْ وكانت  احلركات.  األزل    ل  يف  حيصل  كانت  يشء  مل  منها 

 حادثة. 

كلُّ الرابع بحركة مسبوق   :  وليس معها حركة وال  دم  عة  قديم 

 ل.تساوي السابق واملسبوق، فللمجموع أوَّ 

كت الشمس ثالثني دورة،  ل دورة حترَّ ك زحام حترَّ اخلامس: كلَّ 

 س.مشال  حل أقّل من عدد دوراتدورات ز فعدد

 عٰىل التناهي. تطبيق دالٌّ السادس: ال

اال]  ]٨٣[[ص  / كانت األدوار  لو  متناهيسابع:  ة ملاضية غري 

اليوم موقوفاً ان  كل له   وجود  ما ال هناية  انقضاء  وانقضاء ما    ،عٰىل 

 ٰىل املحال حمال. وف عال هناية له حمال، واملوق 

 فلوجوه: ساكناً  يكون أنْ ه ال جيوز ا أنَّ وأمَّ 

أو    ،كةعليها احلر  تصحَّ   ا أنْ ساكنة فإمَّ   ل: لو كانتوَّ أله ا الوج

واألوَّ  ألال.  حمال،  احلركة صحَّ   نَّ ل  صحَّ تتوقَّ ها  يعل  ة  عٰىل  ة  ف 

أنَّ  سبق  وقد  نفسها،  يف  احلركة  األزل   وجود  يف  احلركة  وجود 

 احلركة عليها. ه ال تصحُّ نَّ بت أ حمال، فث

ة،  لبتَّ ال يزول ا  أنْ   ب وج  ةللامهيَّ   كان الزماً   ناع إنْ فذلك االمت

ذا خلف. األجسام فيام ال يزال، هٰىل  احلركة ع  ال تصحَّ   فوجب أنْ 

ي  وإنْ  ل مكن  مل  املاهيَّ ن  عليه  وازم  احلركة  وتكون  زواله  أمكن  ة 

 ، وقد أبطلناه. جائزةً 

الثاين السالوجه  ذلك كون  :  كان  فلو  يأيت،  ما  عٰىل  ثبويت  أمر 

قديال  لذاته فظاهر، وإنْ   كان واجباً   إنْ   هامتنع زواله، ألنَّ   امً سكون 

إاست  كان ممكناً    م دَ وقِ   ور والتسلسلللد  ٰىل واجب موجب دفعاً ند 

ألنَّ   فعل باطل،  التايل  لكن  يف  املختار،  السكون  عدم  نشاهد  ا 

  هذين. جسم إالَّ وال  ات معاً ات والعنرصيَّ الفلكيَّ 

عٰىل    حَّ ة صعٰىل بعضها احلرك  حَّ ، فإذا صاألجسام متامثلة  وألنَّ 

 .اجلميع

ب من البسائط،  مركَّ   ط أوا بسياجلسم إمَّ   وألنَّ ]]  ٨٤[[ص  /

له غري واجبة، ألنَّ لوضا لة  مقو   نَّ إبسيط ف  وكلُّ  ه إذا القٰى بأحد ع 

ام يمكن ذلك  نَّ ، وإعٰىل طرفه اآلخر تلك املالقاة  صحَّ   طرفية جسامً 

فصحَّ  احلركة  باحلركة،  وكت  املركَّ عليه.  البساذا  من  ه  نَّ إفئط  ب 

كلِّ عىلٰ   يصحُّ  ال      والقديم  ذلك،  منها  عدمه،    يمكنواحد 

 م. فالسكون ليس بقدي

ة بالغري، ة احلركة تستدعي املسبوقيَّ ماهيَّ   أنَّ   كام  :الوجه الثالث

املسبوقيَّ  يستدعي  السكون  بالغري،  كذا  احلصول ألنَّ ة  عن  عبارة  ه 

ون املكان ال يك  يفسم  ل حصول اجلأوَّ   نَّ إفل،  ألوَّ ز االثاين يف احليِّ 

ة السكون  هيَّ . فامسكوناً   ي حينئذٍ مِّ ُس   ثانياً   فإذا لبث فيه آناً   ،سكوناً 

احلصول الثاين   ل يف املكان، ألنَّ ة باحلصول األوَّ بوقيَّ ملساعي  تستد

األوَّ  باحلصول  واألزمسبوق  املسبوقيَّ ليَّ ل،  تنايف  بالغري، ة  ة 

 س بأزيل. فالسكون لي

ا. وهذا الدليل قريب من يكون أزلي�   نْ أنع  اجلسم يمت  فثبت أنَّ 

 ل.األوَّ 

متناقضة  :يلق   نْ فإ الدعوٰى  أوَّ ، ألنَّ هذه  ال  العامل،   كانمإل  له 

إمَّ وإالَّ  قبله  لكان  واجباً   ممتنعاً   ا  ممكناً   أو  انقلب  باطل،  ثّم  وهو   ،

كاناإل  ألنَّ  قد  العامل  فيكون  رضوري،  للممكن  ممتنع    مكان 

يكون    فجاز أنْ   ،اف بهصواجب االتِّ   را صصاف باإلمكان ثمّ التِّ ا

ممتنع   اتَّ االتِّ العامل  ثّم  بالوجود  نصصاف  فيلزم  بوجوبه،  في  ف 

 نع.لصاا

ه لو جاز االنتقال من االمتناع إٰىل اإلمكان وألنَّ ]]  ٨٥[[ص  /

ين، وإذا مل تكن إلمكان  مع بني الضدَّ واجل  جلاز يف رشيك الباري،

 هلذا. اً األزل متناقض يفعه اية كان القول بامتنالعامل بدا

السبق الذايت  ريد  ة بالعدم وأُ سبوقيَّ باملاحلدوث    ِرسَ فُ   إنْ   وأيضاً 

ي بالعلَّ احل  ضِ قتمل  والسبق  هنا،  دوث  منفي  والرشف  واملكان،  ة 

ِق  يقتيض  الس  مه، ألنَّ دَ وبالزمان  إذلك  أوَّ بق  له  يكن  مل  ل وكان ذا 

ه لُّ فهو قديم فمح ،لوَّ زمان مل يكن للزمان أ ق ال قُّ مفهومه يقتيض حت

فمحلُّ  قديم  احلركة  وهو  وهو  قديماجلسها  احلدوث  م  فتفسري   ،

 . ضناق يوجب العدم، وهو ت
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َ فُ   إنْ و أو  يَّ ريد السبق بالعلّ أُ   ة بوجوده تعاٰىل، فإنْ باملسبوقيَّ   رسِّ ة 

 مه.دَ م، واملكان منفي والزمان يقتيض ِق فمسلَّ  لرشفبالطبع أو با

  كاً ا متحرِّ لكان إمَّ   ان قديامً اجلسم لو ك  نَّ أ م  سلِّ منا، لكن ال نُ لَّ س

ألنَّ اً ساكنأو   حصول    ،  فرع  املكان،  اجلسمذلك  في،  من  ووه  يف 

لزم حصول املوجود يف املعدوم، وهو   كان معدوماً   املكان إنْ   ألنَّ 

وإنْ  مو  حمال.  أنْ   جوداً كان  إنْ   لزم  مكان  له  جسامً   يكون    كان 

احلصحَّ ل وة  ويتسلسل،  عليه  ح  حَّ صلو  ركة   اصل، ألنَّ فاملوجود 

احلركة   فتقبل  أجسام  موهي  تلك  إٰىل  مكان  من  كان، االنتقال 

 األجسام، وإنْ  ليس بجسم خلروجه عن كلِّ  كانمام األجس فلكلِّ 

يُ ان هاملك  ، ألنَّ إليه مل يكن مكاناً   مل يكن مشاراً  ك عنه تحرَّ و الذي 

 وإليه فإليه إشارة.

أنَّ سلِّ ، لكن ال نُ مناسلَّ   حركات بغري هناية وإنْ ة تنايف  زليَّ أل ا  م 

ء  زن جبة ماحلركة مركَّ   ةكون ماهيَّ   نها. وألنَّ كة منافت حركة حر

إٰىل س املتعاقبة ال  أفرادها  دوامها يف ضمن  ينايف  الحق  ابق وجزء 

 ة.زليَّ ا أ ل، وهو املعنٰى بكوهنأوَّ 

نُ ]]  ٨٦[[ص  / أنَّ سلِّ وال  فعلامل  م  ألنَّ   جموع    للمختار، 

يتخلَّ ق   بَج املو إمَّ   ف عنهد  مااألثر  أو حلضور  رشط  نع، ا لفوات 

أنْ   مَ فلِ  جيوز  وجوداملؤثِّ   يقال:  ال  يف  موجب احل  ههذ  ر  وادث 

إالَّ  أنَّ بالذات،  يتقدَّ   كلَّ     تقدّ حادث  ألنْ   مهم  عن    رشط  يصدر 

 ة حادث آخر بعده؟ وجبة املالعلَّ 

أنَّ سلَّ  املمنا  فعل  لكه  ألنَّ ختار،  حدوثه،  جيب  ال  د  وجو  ن 

وصحَّ  املؤثِّ احلادث  تأثري  أبداً ة  ممكن  فيه  من الست،  ر  انتقاله  حالة 

إٰىل اإلاالمتنا الذايت  كلٌّ ال  نمكاع  وإذا كان  ممكناً   ذايت،    أزالً   منهام 

أزالً  األثر  يف  القادر  تأثري  وليسجائزاً   كان  من  يف    .  يشء  األزل 

اجلزئيَّ  الق  ،ةاحلركات  احلربل  الكلّ ديم  بتعاقب  يَّ كة  اد  رفاألة 

يلزم    ،ةاجلزئيَّ  ومل  بغريها،  مسبوقة  ليست  لكلِّ   أنْ وهي    يكون 

 ل. ة أوَّ ئيَّ احلركات اجلز

ه ما ز ما، فهو ممنوع، ألنَّ عنيت به يف حيِّ   دمات إنْ الع  امعواجت

حيِّ  يُ من  إالَّ فرَ ز  واحض  وينتفي  من  فيهد  التي    ، ها  احلركة  لوجود 

 ل.أوَّ  تلك احلركات ال إىلٰ  رة تعاقبهي عدمها رضو

أنَّ عنيت    وإنْ  ترتُّ به  ال  اه  تلك  بدايات  يف  يف  لعدمب  كام  ات 

الوجود ابدايات  من  يلزم  فال  معها ع بجتامات،  املوجودات  عض 

 حمذور. 

وإنَّ  املبدأ،  من  تنقطع  ال  الناقصة  مع  واجلملة  اليشء  يكون  ام 

الزائد، كام   ثل أفرادكهو ال مع غريه لو كانت أفراد الناقص م  غريه

مرات ا يف  الواحألب  من  إحعداد  أطبقنا  إذا  يتناهٰى  ما ال  إٰىل  دٰى د 

 خرٰى. اجلملتني عٰىل األُ 

هن ال  ما  أمَّ له    ايةوانقضاء  ففيه حمال،  له  بداية  ال  ما  انقضاء  ا 

 النزاع.

الشيخ أنَّ   اعرتضه  واقع وهو  ما ال  فقُّ تو   بسؤال  انقضاء  ه عٰىل 

يُ  له  أمران  ]]٨٧[[ص  /  مفهَ هناية  ض  فرَ يُ   أنْ أحدمها:    :منه 

ض  فرَ ات، ثّم يُ ألوق وما ال يتناهٰى معدومني يف وقت من ااحلادث 

وتوقُّ  ذلف  بعد  احلادث  اجود  يتناهٰى   وقتلك  ال  ما  وجود  عٰىل 

شكَّ  وال  أنْ   بعده  والثاين:  استحالته.  يُ   يف  يكون فرَ ال  وقت    ض 

 إذا  ادث إالَّ يوجد احلادث وما ال يتناهٰى معدومني فيه لكن ال  احل

 نَّ ، فإعٰىل التعاقب قبله، وهو نفس النزاع  اد ال تتناهٰى رفت أ دَ جِ وُ 

إنَّ  يتناهٰى  ال  برشامما  وجوده  يستحيل  دفعةو  :طني  أفراده   ،جود 

األوَّ والرتتُّ  الرشط  وباعتبار  بينهام،  الوضعي  أو  العقيل  جاز ب  ل 

اترتُّ  الب  وباعتبار  يتناهٰى،  ال  ما  إٰىل  جازحلوادث  وجود    ثاين 

 ية. نفوس غري متناه

 ؟ اكنةس ال تكون مَ كة، فلِ مل تكن متحرِّ  اهنَّ أ منا لَّ س

 ل. علَّ  يُ وامتناع احلركة عدمي ال

ع أزالً   يف  مليكويرد  العامل  فامتناع  إنْ نَّ إ،  الزماً   ه  ة  للامهيَّ   كان 

 .ة العاملاعرتفتم بجواز أزليَّ  كن الزماً مل ي ، وإنْ االمتناع أبداً  استمرَّ 

 .اتي� م كون السكون ثبوسلِّ وال نُ 

لكسلَّ  نُ منا،  ال  املؤثِّ سلِّ ن  إٰىل  افتقاره  ألرم  احلاجة  علَّ   نَّ ،  ة 

بيان  ،احلدوث يمكنكم  املؤثِّ   قارتاف  فال  إٰىل  السكون  إالَّ هذا  إذا  ر   

 مة، فدار. ملقدَّ عتم حدوثه عٰىل هذه اكم فرَّ نتم حدوثه، لكنَّبيَّ 

أ قدرته تعاىلٰ   نَّ إم، فدم القديمنا، لكن نمنع امتناع عسلَّ  ة،  يَّ لز 

اإل عُ وبعد  احلاصمَ دِ جياد  حتصيل  الستحالة  وت  عٰىل ل.  القدرة 

ثّم   مفيدة، إعدامه  تعلُّ   نَّ أل  إجياده غري  القدرة باإلكالمنا يف  جياد ق 

 .ابتداءً 

بأنَّ وألنَّ  األزل  يف  عامل  تعاٰىل  وُ معد  العامل  ه  فإذا  زال   دَ جِ وم، 

 العلم األزيل. 

 وث العامل، والدحان  جلواب: ال بداية إلمكوا]]  ٨٨  [[ص/

[منه صحَّ يلزم  أزلي� ]  كونه  أُ كاحلا،  ة  إذا  بكونه    مرشوطاً   ذَ ِخ ادث 

فزماني�   اً سبق  عدمبال  مسبوقاً  أوَّ نَّ إا،  ال  لصحَّ ه  هذا ل  مع  وجوده  ة 

وإالَّ  التقدُّ الرشط،  فرض  يف  انتهٰى  إ  وُ م  لو  حيث  بآنٍ   دَ جِ ٰىل    قبله 
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ة   يلزم صحَّ ة الذه الصحَّ هل  ايةه ال بدال. ومع أنَّ ا، وهو حمكان أزلي� 

 الزمان، فكذا هنا.ة وسبق العدم باألزليَّ  بني ا، للتنايفكونه أزلي� 

وتقدُّ دُّ قوت وجوده،  عٰىل  العامل  عدم  تعاٰىل  م  الباري  وجود  م 

 البعض. عىلٰ م بعض أجزاء الزمان كتقدُّ  عليه

أنْ  لنا  املكافرسِّ نُ   وال حاجة    السكون هو كون اجلسم   ن، ألنَّ  

باق   اس� امم املامسَّ   ياً لغريه  تلك  زوعٰىل  واحلركة  تة،  املامسَّ ال  ة  لك 

 ل.األوَّ  سِّ ملامخرٰى لغري اة أُ وحدوث مماسَّ 

لِ  يقال:  أنْ   مَ ـال  جيوز  جسامً   ال  كان  األزل  يف  العامل    يقال: 

يُ ة واواحلرك  ،واحداً  بالتفسري الذي ذكرمتوه ال    إالَّ ض  فرَ لسكون 

 ؟د حصول اجلسمنيعن

  منقسامً   صار  الواحد يستحيل انقسامه، فلامَّ   أنَّ ا  نَّول: بيَّ قنا  ألنَّ 

 . ه أزالً علمنا عدم وحدت

 .)وع احلركة ال شخصها ن يلألزا (قوله: 

أمَّ  باطل.  هذا  أوَّ قلنا:  منفك� الً ا  النوع  وجود  فالمتناع  عن    ا، 

بة من  وعها مركَّ ا بحسب نتهاحلركة ماهيَّ   ، فألنَّ ا ثانياً وأمَّ   شخص.

ٰ أمر   حصتقىضَّ أمر  ومن  فامهيَّ   متعلِّ ل،  باملسبوقيَّ تها  باقة  لغري،  ة 

 ام حمال.ينهبمع ة منافية له، واجلة األزليَّ وماهيَّ 

أنْ   مَ ـلِ (قوله:   جيوز  املؤثِّ   ال  موجَ يكون  كلُّ   باً ر  سابق    ويكون 

 . )؟بحق عن ذلك املوجَ الالَّ ]] ٨٩ص /[[ لوجود رشطاً 

 .ادرإبطاله عند إثبات الق: سيأيت قلنا

 م. يستند إٰىل املختار، ملا تقدَّ  وز أنْ والقديم ال جي

ِق نَّوقد بيَّ  المتناع    ، جزئي ما قديامً   كانل  ، وإالَّ م الكيلِّ دَ ا امتناع 

إالَّ حتقُّ  جزئيَّ قه  يف  اجلزئيَّ   من  يشء  وال  واته،  بقديم،  ع اجتامات 

أوَّ نَّ أالعدمات أزيل بمعنٰى   ت  مل يكن يشء من احلركا  له فإنْ ل  ه ال 

 اجلميع حادث.ة كذلك فزئيَّ جلا

خذنا اجلملتني من  ا أ قطع من املبدأ، ألنَّ  تنامواجلملة الناقصة إنَّ 

  الواحد، فيظهر التفاوت يف الطرف اآلخر بالرضورة. تهٰى نامل

أنَّ  من االنقضاء  يوجد  واملراد  أُ م حتَّ اليوه ال  مور غري  ٰى توجد 

ا عٰىل  ومتناهية  فيلتعاقب  حمال،  وهذا  اليوم  و  كونتنقيض،  جود 

 .الً حما

تو الستحالة  باطل،  الرئيس  عٰىل    فقُّ وقول  احلادث  وجود 

عٰىل ما   ، والتسلسل باطل مطلقاً  معاً نينيعاملء ما ال يتناهٰى بانقضا

 يأيت. 

ما امتنع عٰىل    كلَّ   واملراد بامتناع احلركة وجوب السكون، ألنَّ 

أنْ  مماس�   اجلسم  آ  ايصري  أنْ جلسم  وجب  مما  خر  ل،  لألوَّ   اس� يبقٰى 

املامسَّ امَّ ـكون لوالس ثبوتيَّ قية واملامسَّ الباة   كان عبارة عن  ألةة  ا هنَّ ، 

بعدمي. وألهنَّ ة،  سسومبرصة حم من املحسوس  ا نقيض  وال يشء 

 لوضع. لة ا ه من نوع مقوة. وألنَّ ة العدميَّ مماسَّ الالَّ 

 .)ة العامليلزم يف صحَّ (قوله: 

العاقل يصحُّ نا:  فال  معدوم  بالصفات  ا  ليهع  مل  ة، الثبوتيَّ حلكم 

ملا تقدَّ ثبويت]]  ٩٠/[[ص    والسكون هنا للحركة    ساوٍ ه مم، وألنَّ  

 فالسكون ثبويت. ،ةواحلركة ثبوتيَّ  ،ةققييف احل

 .)ة احلاجة احلدوثعلَّ (قوله: 

 م بطالنه.قلنا: تقدَّ 

 ق اإلضايف.علُّ ، بل التمانعدَ ة اهللا تعاٰىل وعلمه باقيان ال يُ وقدر

أ  ماهيَّ جي(قني:  ملحقِّ ا  فضلقال  بيان  حتَّ ب  األزل  يُ ة  ر  تصوَّ ٰى 

قوله: اجل(  معنٰى  كان  أزلي� لو  يفسم  لكان  اا  متحرِّ إمَّ   زلأل  أو    كاً ا 

 . )ساكناً 

بعضهم ه  ة. وفرسَّ ليَّ مني األزل بنفي األوَّ  بعض املتكلِّ وقد فرسَّ 

مقدَّ  أزمنة  يف  الوجود  متن  رةباستمرار  املايض. غري  جانب  يف    اهية 

أنَّ   شكَّ   وال أزليَّ   كلَّ   يف  تكون  ال  احلركات  من  أيِّ ة  واحدة    عٰىل 

ل يف جمموع احلركات التي ال أوَّ   المكال  امبه األزل، إنَّ   فرسَّ تفسري يُ 

 ل.ال إٰىل أوَّ ركة ة لوجود حركة قبل حه يمتنع منافاة األزليَّ نَّ إهلا، ف

بأنَّ  مركَّ احلركة    ةماهيَّ (  واجلواب:  نوعها  مبحسب  أ بة   رمن 

 ٰ ة ة بالغري وماهيَّ يَّ سبوق قة باملتها متعلِّ حصل، فإذن ماهيَّ    وأمرتقىضَّ

[هلزليَّ األ منافية  ألنَّ لي  )ا]ة  بمفيد،  باٍق   س  األُ   النوع  مور  مع 

  النوع مسبوق   ذلك  ة عٰىل أنَّ مور احلاصلة. وال حجَّ املنقضية واألُ 

وماهيَّ  كالمكم،  يف  احلركبالعدم  أنْ ة  يمكن  باوَص تُ   ة    م الدوف 

ال   وتبنيَّ وأشخاصها  أنَّ متكن،  ذلك  من  ٰ من    باملركَّ     تقىضَّ   أمر 

 نوعها، فإذن نوعها ال  إىلٰ   ا اليرجع إٰىل أشخاصه  ومن أمر حصل

األزليَّ  ويلزمينايف  آخر،  ة.  فرسَّ ألنَّ ]]  ٩١/[[ص    يشء  احله  ركة   

حيِّ  يف  حيِّ باحلصول  يف  احلصول  بعد  آز  فليس ز  نفس    خر،  هو 

وحده، أنْ جي  بل  احلصول  بعديَّ يقرتن    ب  معنٰى  احلصول به  ة 

وه إضالسابق،  واإلضافيَّ و  ثايف،  غري  وقدبوتيَّ ات  عنده.  ق  لأط  ة 

، فال  تها معدوماً كون أحد جزئي ماهيَّ   فلزم  ،لقول بوجود احلركةا

 .طالق صحيحاً  اإل يكون القول بوجودها عىلٰ 

أزليَّ  امتناع  بيان  يف  احلرقوله  إٰىل   جتاحت  احلركات  كلُّ (كة:  ة 

. وقد يلوح من  ليالً يه د بنفسه، ومل يذكر علفغري بنيِّ   )تارد خمموجِ 
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علكالم االعرتاض  عند  إنَّ نَّ أ يه  ه  قيَّ ه  املوجِ ام  لتخلُّ د  باملختار  ف د 

م لِّ بة. لكن لو ُس وجِ ة املف املعلول عن العلَّ احلركة عنه وامتناع ختلُّ 

فلم  جموع أو النوع ملا ااحد من احلركات. أمَّ و  كلِّ م يفلِّ له هذا لُس 

متخلِّ  كوهنام  مؤثِّ يثبت  عن  حتَّ رمهفني  االستداللا  يمكن   ٰى 

 .د خمتاراً جِ ملواون ف عٰىل كبالتخلُّ 

، لكن اشرتاط الوجود كان ممتنعاً   وتعليل الوجود بالعدم وإنْ 

ض من عدم الغيم رشط يف إضاءة وجه األر فإنَّ  تنع،بالعدم غري مم

 ن الصبغ.نصباغ الثوب ما  يف مس، وعدم الدسومة رشطالش

اجلسم كون  امتناع  يف  ساكناً يف    وقوله  ة صحَّ   إنَّ (:  األزل 

تتوقَّ  صعىلٰ   فاحلركة  نفسهاحَّ   يف  احلركة  وجود  تقدَّ   ،ة  م وقد 

تمرار نوع احلركة  ن اسإمكا   فيام مرَّ قد تبنيَّ   :. يقال له)استحالتها

ال أصل  فبطل  األزل،  وأ يف  ال  يضاً دليل.  احلركة  يامتناع  ن  وك  

وال    معلوالً   وال  ةً عدمي، والعدمي عنده ال يكون علَّ   لذاهتا، وهو

ملا مرَّ ، فال تكون الزماً أيضاً   ندهعة  اإلضافة عدميَّ   نَّ ، ألمضافاً   ، ،

 غري معقول. ةيَّ ة واملعلوليَّ اللزوم من غري اعتبار العلّ  وهو أنَّ 

  نَّ إف  )،ةة العدميَّ لالمماسَّ ة نقيض ااملامسَّ (وقوله:  ]]  ٩٢[[ص  /

إضافتان  ةاملامسَّ  املواملباينة  من  يشء  وال  بثابت،   ضاف،  عنده 

 ات. سريه باإلضافيَّ تف صحُّ ا، فال يس إضافي� والسكون لي

إنْ (وقوله:   أزلي�   السكون  ممكناً كان  وكان  مؤثِّ   ا  إٰىل  ر افتقر 

ا، لو  ن ثبوتي� ون السكو بعد تسليم ك  ام يتمُّ إنَّ   ،إٰىل آخره  .)..بموجِ 

 برشط آخر قبله ال إٰىل هناية.  طاً رشط مرشو  كلِّ  نكو امتنع

إٰىل تساوي األجسام ال حو عٰىل    دلَّ   حَّ ص  الدليل إنْ   ، ألنَّ اجة 

ينفكُّ  ال  ما  وجود  إمَّ امتناع  سواء  ،  السكون  عن  أو  احلركة  عن  ا 

واحداً  ذلك  امتن  أو  كان  ثبت  ولو  خمتلفة.  أو  متامثلة   اع أشياء 

ليثبت حدوث ذلك اليشء   خيلو عنهام  ال  يشءل   الً صاف هبام أوَّ االتِّ 

 كيف كان.

أوَّ (ه:  وقول ال  العامل  وجود  لهإمكان  ل  ألزايف  فامتناعه    ،ل 

ه ال بداية إلمكان حدوث العامل لكن  إنَّ (وجوابه عنه:  )،مناقض له

احلأزليَّ  فرض  مع  لفظ    )،حمالدوث  ته  جواب  يف   )احلدوث(زاد 

املغ  لتصحَّ  الصواب  له  من  وكان  اإلمكان  ي  أنْ الطة  الذايت  قول: 

يتناقضا ال  بالغري  العاملإنَّ و  ،نواالمتناع  وجود  يمتنع  أزالً ام  مع     

 ا يقتيض حدوثه.اده إٰىل فاعل خمتار، أو لغري ذلك ممَّ ستن، الإمكانه

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

عٰىل   اجلسم  يقعدم  ِق وجوده  الزمان:  دَ تيض  كتقدُّ ذ  نَّ إ(م  م  لك 

بعضبع عٰىل  الزمان  أجزاء  بوارد )  ض  ألنَّ   عند  ليس  ه  خصمه، 

]]  ٩٣/[[ص    لزمان لذاته وغريهن االحقر يم والتأخُّ قدُّ يقول: الت

فتقدُّ  فيبه،  يقعان  زمان  إٰىل  حيتاج  الوجود  عٰىل  العدم  لم  عدم  ه، 

للتقدُّ  املقتيض  الزمان  والتأدخول  يف  خُّ م  وأمَّ ر  بعض مفهومهام.    ا 

يتقدَّ ازأج الزمان  التقدُّ ء  لكون  اآلخر،  البعض  عٰىل  وام  ر  لتأخُّ م 

 هام.داخلني يف مفهوم

جوا يف  متحرِّ   نَّ أ ب  وقوله  يكون  فال  مكان،  يف  ليس   كاً العامل 

ساكناً  متامسَّ نَّ إف(:  وال  جوهرين  فرضنا  إذا  عا  بالسكون ني  نينا 

و الوجه،  ذلك  عٰىل  عنهباحلركة  بقاءمها    د جديتفسري    )،زواهلام 

اجلسم   أنَّ تيض  ذلك القول يق  نَّ إن بام ال يفيده، فللحركة والسكو 

يك  ال  متحرِّ الواحد  حترَّ   أنَّ   وأيضاً   .اً نساكوال    كاً ون  إذا  ك  اجلسم 

ساكنةً  أجزاؤه  املامسَّ   ،كانت  عٰىل  وأيضًا لبقائها  العامل   امَّ ـل  ة.  كان 

األجسام مجيع  عن  عبارة  يم  ،عنده  أنْ وال  جسم   كن  معه  يكون 

متحرِّ   ،آخر يكون  ساكناً   كاً فال  أجزاؤه    وإنْ   وال    كةً متحرِّ كانت 

وحينئذٍ وساكنةً  الدليل.    ،  أصل  فرسَّ بْ قَ   ومنيبطل  احلركة  ل   

 ز. والسكون باحلصول يف احليِّ 

أمراً (و املكان  حتَّ عدمي�   كون  يكون  ا  عدمياجلسٰى  أمر  يف    ) م 

 غري ممتنع.

امل كون  حاالً وأسقط  متحيِّ   كان  وكأنَّ يف  أنْ اق ه  ز،  يمتنع    ل: 

، داخالً  يكون ال جيوز أنْ  حينئذٍ ه ز غري العامل، ألنَّ يكون ذلك املتحيِّ 

، يكون خارجاً  ن، وال جيوز أنْ يف املتمكِّ  كان داخالً امل كونالمتناع 

متحيِّ   ألنَّ  ال  العامل  ويخارج  املتحيِّ   أنْ   متنعز،  ذلك  هو  يكون  ز 

 امل. ه، وهو يف العيفون العامل يك نَّ إدور، فتضائه الالعامل، الق 

أنَّ ]]  ٩٤[[ص  / لفظة    يلزمالدور    وجوابه:  كانت   )يف(لو 

لكنَّبمعن تنهاهها  ٰى واحد،  احليِّ   دلُّ ا  ز وعٰىل  باالشرتاك عٰىل شغل 

 ، فال دور. القيام باملحلِّ 

امل كون  من  يلزم  مكان  جسامً كان  وال  إٰىل  ة  لصحَّ   ،افتقاره 

ف  احلركة األجسعليه،  هناية  عدم  م  نَّ أل   ام،يلزم  إمَّ الالزم  ا نه 

م ال هناية يه احلركة، أو وجود أجساعل  االنتهاء إٰىل جسم ال تصحُّ 

 . )هلا

األزل كام ينايف حركة شخصه كذا ينايف وجود    نَّ إر، فنظ  هوفي

ستحالة استمرار شخص ما ، الحركة قبلها حركة إٰىل ما ال يتناهٰى 

 د إالَّ  ال يوجلكيلِّ ا  نَّ  ملا عرفت من أ لكيلِّ ستمرار امنها، فاستحال ا

 . صاً مشخَّ 
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أنَّ  ة العدم، ثّم ماهيَّ ب  يكون مسبوقاً   جيب أنْ   لنوعا  ومنه يظهر 

النوعيَّ ركحلا تركَّ ة  إذا  مل  ة  أحدمها سابق عٰىل اآلخر  أمرين  من  بت 

أنْ  إنَّ   جيز  ا  يقال:  والالَّ يَّ ملاهتلك  السابق  مع  باقية  وليس ة  حق، 

ٰ تركُّ  ملرجع يفا ب أشخاصها، تركُّ  وأمر حصل إىلٰ  بها من أمر تقىضَّ

إنَّ من    ة احلركةبل ماهيَّ  م  ل مع التقدُّ عقَ تُ   امحيث نوعها وشخصها 

 . ال دفعةً  يسرياً  ام حتصل يسرياً ة إنَّ ا ماهيَّ ر، ألهنَّ أخُّ التو

تفسري لليشء بالزمه وهو غري    ضايفوتفسري احلركة باألمر اإل

  عٰىل قدميه.يشمي يه الذ اإلنسان بأنَّ فرسَّ  يُ مستبعد، كام

أزلي�  جيوز  ال  احلركة  احلوادثكُّ لرت  ،اوجمموع  من  ونمنع    ،به 

فا عن كذا النوع عٰىل ما عرفت، فقد ختلَّ ه وئجزاب عٰىل أ ق املركَّ سب

 رمها.مؤثِّ 

 ة. يَّ ة هي العلّ ور اعتباريَّ مألُ ام هي رشوط ة إنَّ والرشوط العدميَّ 

ن احلركواستمرار  بيَّ وع  قد  امتناعنَّة  يفا  يب  ه  فلم  طل األزل، 

 أصل الدليل. 

 . ة ملثلهوالعدمي علَّ 

تقدَّ ]]  ٩٥[ص  [/ بم تفسريوقد  الغري اإلضايف  عٰىل    ايفضاإل 

 معنٰى التفسري بالعوارض.

وجود   استحال  كام  حمال،  الرشوط  من  يتناهٰى  ال  ما  ووجود 

غع إنَّ لل  واملحال  متناهية،  فرضري  من  يلزم  سبق  احلدوث    ام  ملا 

 ته، وال مغالطة فيه. النظر إٰىل ذاب املمن إمكان الع

امتناع سبق  عىلٰ تقدُّ   وقد  الزمان  أجزاء  بعض  لذاته، م  بعض   

أجزاء  يوج  وإالَّ  اختالف  واقتٰىض  اآلنات  من  يتناهٰى  ال  ما  د 

 ثبوهتا.مع   ةة، أو عدم األولويَّ الزمان باملاهيَّ 

تبعاً  واحلركة  السكون  تفسرياً ة  مامسَّ لل  وتفسري  ليس    وعدمها 

لواً ديدج من  هو  بل  تقدَّ ،  ما  عٰىل  ويصحُّ ازمهام  م اجلسكون    م، 

متحرِّ  التفسري،  ناً وساك  كاً الواحد  معىلٰ   هبذا  أنَّ   لو    عنٰى  اجلسم 

إمَّ ضامَّ  لكان  غريه  باقياً ه  مماسَّ   ا  أوعٰىل  املتحرِّ   ،ال  ته  ك  وأجزاء 

ظاهرة خلرجت عن    لو كانت  اكة وكذا الباطنة، ألهنَّ الظاهرة متحرِّ 

ومنه  ةسَّ املام العامل وسكونه  للخارج.  أنَّ   .يظهر حركة  لنا: قو  عٰىل 

إمَّ  متحرِّ العامل  با  يشري  ساكن  أو  كلِّ إىلٰ   ذلكك  أفراده.     من  فرد 

بأنَّ  قاضية  لإلشارة    والرضورة  وقبوله  وإليه  اليشء  عن  احلركة 

 ا.كون ذلك اليشء عدمي�  ع منيمن

عٰىل حصول    فوقوز مم العرض باملتحيِّ قيا  نَّ والدور ظاهر، أل

 ز يف مكانه. تحيِّ امل

ة  يَّ ذب الكلّ لزم للمحال، الستلزامه كمست  وكون املكان جسامً 

للحركة وتناهي جسم يف مكان وأنَّ   كلَّ   ي أنَّ وه  ،دقةالصا قابل  ه 

 األجسام.

 :يان احلدوث يف ب  :الوجه الثالث]] ٩٦[[ص /

 ث. ث، فالعامل حمدَ حمدَ  ممكن لُّ نقول: العامل ممكن، وك أنْ 

 فلوجوه:ا الصغرٰى، مَّ أ 

األوَّ  إمَّ الوجه  العامل  أنْ ل:  بأنَّ فرسَّ يُ   ا  كلُّ   اهللا م  ه  سوٰى  وجود 

عبارة عن السامء واألرض وما بينهام،  ]]  ٩٧/[[ص    هو أنَّ ، أ اىلٰ تع

ل عٰىل كثرة بالرضورة، وال يشء  اشتمه قد نَّ إوعٰىل كال التفسريين ف

بمن واجب   وإالَّ الوجود  كثرة،  متشاركة  ل  مشتمل عٰىل  يف  كانت 

بخصوصياهتا ومتباينة  به  به    وما  ،الوجوب  ما  غري  االشرتاك 

تكون بني    ا أنْ ، فإمَّ ها مغاير لنفسه من  دواح  تياز، فوجوب كلِّ االم

وتعيُّ  فإنْ وجوبه  ال،  أو  مالزمة  التعنيُّ   نه  للوجوب    ضياً مقت  كان 

معلوالً  الوجوب  فيكون  كان  صريورنَّ إ  ممكناً ،  عند  يوجد  ته  ام 

علَّ   ته،بعلَّ   جباً او كانت  وفإذا  كان  فلو  واجبة،  تلك  جوب  ته 

معلوالً  التعيُّ لتل   األشياء  تنات لكانك  ال ت  قبل  لتعيُّ ك  واجبة  نات 

 ، فكلُّ للتعنيُّ   كوهنا واجبة، ويتسلسل، أو يكون الوجوب مقتضياً 

فوا املتعّني جب  ذلك  املتعّني هو  بذلك  ليس  فام  يكون      ،  واجباً ال 

يتعدَّ  وإنْ جاالود  فال  تك  ب.  اجتامعهام مل  يمكن  مل  بينهام مالزمة  ن 

قة بآخر فيكون تعلِّ ماء  واحد من تلك األشي  ة مغايرة، فكلُّ  لعلَّ إالَّ 

فكلُّ ممكناً  فاألُ   ،  ممكن.  منها  واجبة، واحد  تكون  ال  الكثرية  مور 

 يس بواجب لذاته، فهو ممكن.مل لوالعا

 فهو ممكن. ،هتلعامل زائد عٰىل ماهيَّ : وجود االوجه الثاين

والشرتاكها يف الوجود  ر.  ا الصغرٰى، فالنفكاكهام يف التصوُّ أمَّ 

 يرا. تغافة، باينتها باملاهيَّ وت

 ا االشرتاك يف الوجود: أمَّ 

 ات.فلبقائه حال زوال اعتقاد اخلصوصيَّ ]] ٩٨[[ص /

كذلكال  وألنَّ  فمقابله  واحد  الواسطسلب  النتفاء  بني  ،  ة 

 نقيضني.ال

التق واإ  سيمولقبوله  الواجب  التقسيم ٰىل  ومورد  ملمكن، 

 مشرتك. 

وال فل  ،احد حيكم عٰىل وجود و  اماكم بعدم اشرتاكه إنَّ احل  وألنَّ 

 وجود.  احلكم بعدم االشرتاك كلَّ  اشرتاكه مل يعمّ 

ر الشاعر الوجود  و كرَّ ذا لالعلم باشرتاكه رضوري. وهل  وألنَّ 
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ح قوافيه  مجيع  العقاليف  الكم  بخالف  بتكريره،  ملشرتك.  ا  لفظء 

 .كان زائداً  كان مشرتكاً وإذا 

 .يكون الوجود جنساً  نْ از أ ال يقال: ج

إنَّ نَّ أل ة مع الذهول  ل املاهيَّ  الستحال تعقُّ وإالَّ ل،  طبا  ها نقول: 

 . الوجود لكونه جزءاً ]] ٩٩/[[ص  عن

 .، فيكون ممكناً باً تعاٰىل مركَّ  باريولكان ال

وولكان   ألنَّ للوجود  آخر،  يف وِّ مق  الفصل  جود  للجنس  م 

 جوده.و

وهر  وهو جزء اجل  إٰىل املحلِّ عته  افتقرت طبي  الوجود إنْ   نَّ وأل

مفتق إفاجلوهر  عرضاً   املحلِّ   ىلٰ ر  وإالَّ فيكون  غني� ،  العرض  كان   ا 

 ممنوعة.  زمة، وهذه املالالكون جزئه غني�  عن املحلِّ 

بالتشكيك، وال يشوألنَّ  مقول  من اجله  ما    نس كذلك، ألنَّ ء 

 قها بدونه، وإالَّ قُّ ة امتنع حتق املاهيَّ يف حتقُّ  عترباً كان م اوت إنْ فتال به

يك جزءاً مل  وبتقدير  ن  ألنَّ ته  صحَّ ،  املطلوب،  يف  يقدح  ة املاهيَّ   ال 

الوجود خارج   نَّ  أ بة من الوجود وما به االمتياز إالَّ كانت مركَّ  وإنْ 

 بيان اإلمكان.  يف كاٍف   به االمتياز، وهوعامَّ 

بنيدرِ نُ ا  وألنَّ  تفرقة  جوهر، ك  اجلوهر  وبني  موجود  اجلوهر   

 يكن يشء ه مللغريبذاته ومل يعرض    استقلَّ   ود زائد، فهو إنْ الوجف

ة ما موجودة  ال تكون ماهيَّ   ا أنْ ة، فإمَّ ملاهيَّ   من الوجودات عارضاً 

وإنْ   أو  ،ةالبتَّ  عينها.  وجودها  عارضاً   يكون  ف قَّ تو  محلِّ لل  كان 

فيحتقُّ  عليه  مؤثِّ   كناً مم  كونقه  فإنْ فله  ماهيَّ   ر،  نفس  ات  كان 

لزاملمكنا ألنَّ ت  التسلسل،  سبباً إنَّ اليشء    م  يكون    كان   لو  ام 

ماهيَّ موجوداً  كانت  فلو  علَّ ،  سابق  ة  وجود  هلا  كان  لوجودها  ة 

وبتقدير صحَّ  حاصل، ألنَّ فاملته  ويتسلسل،  إنْ قصود  هناك   ه  كان 

ال ب  وجود  املاهيَّ واسطة  وبني  ملينه  ية  املاهيَّ   ن ك  ذلك  تأثري  يف  ة 

آخر، وجود  بواسطة  املؤثِّ فيك  الوجود  غون  الوجود  يف  ري  ر 

وإنْ  تلك    بأنَّ   اعرتافاً ]]  ١٠٠/[[ص    ن ذلككا  نيك  مل  موجود، 

ولاملاهيَّ  الوجودات،  من  ليشء  مقتضية  غري  ة علَّ   أنَّ   ثبت  امَّ ـة 

 خرٰى. أُ  ةلَّ هلا من ع ة فال بدَّ املاهيَّ  ة ليس نفس تلكوجود املاهيَّ 

تركُّ   الوجه الفالسفة  مشاهري  من  املادَّ اجل  بالثالث:  من  ة  سم 

مفتمركَّ   وكلُّ   والصورة، حتيفقر  ب  كلِّ قُّ   إٰىل  جزئيَّ   قه  من  ة  واحد 

ممكناً  ممكن.فيكون  فاجلسم  جزئ  كلَّ   وألنَّ   ،  من  ممكن،   ةيَّ واحد 

املحلِّ  إٰىل  الصورة  اهلالذ  الفتقار  هو  ال  ي  واهليوٰىل    ن يمكيوٰىل، 

ا عن  علَّ انفكاكها  وليست  ألهنَّ لصورة،  هلا  قابة  إليها  لة،  ا  فنسبتها 

مؤثِّ   باإلمكان، كانت  بالوجوب، نت  الك  رةفلو  إليها  نسبتها 

معاً  بالوجوب واإلمكان  الواحد  إٰىل  نسبته  هذا خلف.  فالواحد   ،

نت حمتاجة عنها كا  هاللصورة وثبت امتناع خلوِّ   ةً تكن علَّ   ا ملوإذ

 كنة. الصورة، فهي مم إىلٰ يف وجودها 

إٰىل   الصورة حمتاجة  يقال:  املعيَّ اهليال  إٰىل  نة، واهليوىلٰ وٰىل  حتتاج   

ة، فال دور. أو يقال: اهليوٰىل حينام احتاجت الصورة  صور لق امطل

الص  تلك  إٰىل  حمتاجة  تكون  ال  سابقة    ورة،إليها  صورة  إٰىل  بل 

إٰىل اهليوٰىل إالَّ ة ال حتتالصور  نَّ إعليها، ف ه لوال  نَّ إحدوثها، ف  يف  اج 

نام تصري وٰىل مل حتدث الصورة وحياهلييف    حدوث االستعداد التامِّ 

متقوِّ عدَّ تمس  اهليوىلٰ  تكن  مل  الصورة  تلك  حلدوث  بتلك  ة  مة 

 .الصورة، بل بصورة سابقة عليها، فاندفع الدور

أنَّ نَّوجه الرابع: قد بيَّ ال وأنَّ ة زائدة  الكائنيَّ   ا   تنعه يمعٰىل اجلسم 

م  نْ أ  يشء  املعيَّ يكون  األجسام  ان  من  يشء  يلزمه  ات نيَّ لكائنة 

 ة لآلخر، ألنَّ يس أحدمها علَّ ن لازمة متالم والكائنيَّ نة، فاجلساملعيَّ 

علَّ  للكائنيَّ اجلسم لو كان  انفكاك ذلك اجلسم  ة  تة المتنع  لك عن 

أ الكائنيَّ  وظاهر  بطالنه.  سبق  وقد  علَّ ئنيَّ الكا  نَّ ة،  ليست  ة  ة 

ذلك    ،جسملل ثبت  الكائنيَّ وإذا  إٰىل  حمتاج  احتيافاجلسم  لو   جاً ة 

  ، لذاته  ك كان ممكناً كذل  كانما    اجلسم، وكلُّ   قدرنا ارتفاعها ارتفع

لذاته، ممكن  إليه ]]  ١٠١/[[ص    فاجلسم  املحتاجة  فاألعراض 

 ، فإذن العامل ممكن.مكانأوٰىل باإل

  عدمه [إ]الَّ   عىلٰ   ح وجودهمكن ال يرتجَّ امل  نَّ ا الكربٰى، فأل وأمَّ 

عرض    كلَّ   م أنَّ ، ملا تقدَّ موجباً   يكون  ر يمتنع أنْ ر، وذلك املؤثِّ ملؤثِّ 

  د إٰىل كلِّ ثبوته يف آخر، ونسبة املوجب املجرَّ   ه يصحُّ نَّ إه فتثبو  يصحُّ 

بأ يكن  فلم  واحدة،  بقبول   تصَّ خي  نْ األجسام  األجسام  بعض 

منه  الصفات  م  بعض  فإمَّ أوٰىل  الباقي،  أنْ ن    الصفات   ع كلُّ متجي  ا 

كلِّ املتضادَّ  يف  األجسا  ة  من  أ واحد  كلُّ م،  خيلو  ع  و  منها  ن  واحد 

حما كلِّ  وكلُّ املؤثِّ   أنَّ   ثبت فل.  ها، وهو  خمتار،  فهو  بموجب  ليس    ر 

 ث. ث، فالعامل حمدَ ه حمدَ نَّ إفعل لفاعل خمتار ف

املؤثِّ   كلَّ   وألنَّ  إٰىل  مفتقر  بممكن  إٰىل   وكلُّ   الرضورة،ر  مفتقر 

حمدَ ؤثِّ امل أنْ   ث، ألنَّ ر  يمتنع  إليه  ه المتناع بقائيكون حال    افتقاره 

تقدير   مه، وعٰىل كلِّ دَ حال ِق  أو هدوثا حال ح ، فهو إمَّ إجياد املوجود

 جيب حدوثه. 

نُ   فإنْ  ال  أنَّ سلِّ قيل:  وجا  م  ممكن،  أنْ العامل  وجوب    ز  يكون 

وصفاً  واألسلبي�   الوجود  الكا،  أنْ شياء  جيوز  يف  ثرية  ق ترشك    د ي 
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ا عدامها عنهام  لب متني بسيطتني ارشكتا يف سماهيَّ   كلَّ   نَّ إسلبي، ف

قد   الوهنا  األشياء  يفكثري اشرتكت  الوجوب  ة  هو  سلبي  قيد   

 وختتلف بتامم حقائقها، فال يلزم الرتكيب.

باقي  ه لو كان وجودي� ألنَّ   لبي،ام قلنا: الوجوب سوإنَّ  ا لشارك 

حقيقته  فلوخاالوجود  ]]  ١٠٢/[[ص    وجودات يفامل التي  ها يف 

مغ االشرتاك  به  وما  الوجوب،  فوجود  اير  هي  االمتياز،  به  ملا 

 ه، فاقتضاء حقيقته لذلك الوجود إنْ يقتقحل  وجوب الوجود مغاير

أوٰىل  جود  ، فيكون وجود واجب الوكان الوجوب ممكناً   كان ممكناً 

ألنَّ  إنَّ باإلمكان،  واجب  ه  هو  الوام  الوجوب  هبذا  وهذا  جوب، 

ونه  ن، وإذا أمكن زواله خرج الواجب عن كه ممكله ألنَّ اون زيمك

الوجواجباً  واجب  فيكون  ه،  الوجود،  ممكن    وإنْ   لف.خذا  ود 

 كان للوجوب وجوب زائد ويتسلسل. كان واجباً 

ثابتاً وألنَّ  كان  لو  أنْ مَّ إف  ه  نفيكو   ا  حمال  ن  وهو  احلقيقة،  س 

ا عٰىل  محله  واملإلمكان  ملوضوعه.لذات  مغاير   نَّ وأل  حمول 

الواج وألنَّ وجوب  معلومة.  غري  وحقيقته  معلوم  وصب  ف  ه 

يُ  ال  إالَّ عقَ إضايف  إىلٰ   ل  أمر  نسبة  آعند  إضافيَّ ر،  خ  غري  ة،  والذات 

 ة بنفسها.  مل تكن مستقلَّ وإالَّ 

أنَّ  يظهر  جزءاً وهبذا  ليس  ا  ه  يف لذاتمن  أظهر  هو  بل   ،

ألنَّ  متأخِّ اإلضا  االستحالة،  ميف  والذات  الذات  عن  عن تأخِّ ر  ر 

، يكون مستقال�   ل أنْ قَ عيُ   م باإلضايف الاملتقوِّ   يدور. وألنَّ جزئها، ف

يُ  ال  مكوهنل  عقَ فالذات  خلف.ستقلَّ ا  هذا  ب  مركَّ   كلَّ   وألنَّ   ة، 

 ممكن.

هلا فاحتاج رضة   لكان صفة عاعن الذات، وإالَّ   وليس خارجاً 

فيكون ممكناً  واملمكإليها،  إنَّ ،  تبعاً   امن  لزم  يفه،  لوجوب سبب  جيب 

  فقبل كلِّ   ،هعروضلوجوب م  لذاته واجباً   الواجب ممكناً يكون    أنْ 

وجوب   إىلٰ وجوب  وله  للذات  غآخر  اري  وألنَّ   املمتنع   لنهاية. 

أنَّ  عليه  أنْ يصدق  واجب  عٰىل   ه  املحمول  فالوجوب  يوجد،  ال 

ثبوتي� وجوالالَّ  كان  لو  موصوفاً د  املعدوم  لكان  بالوصف    ا 

 الوجودي، وهو حمال. 

والوجود  قول    بأنَّ   َض عُرتِ ا العدم  وجوب  عٰىل  الوجوب 

ألنَّ شرتباال خطأ،  وهو  اللفظي،  واحد  اك  لك  ذ  ألنَّ و  .مفهومه 

إضافته  ]]  ١٠٣/[[ص    الوجوب الذي نضيفه إٰىل الوجود يمكننا

 إٰىل العدم.

اسلَّ  كون  ثبوتي� لوجومنا  أنْ ب  فجاز  اشرتاكه،  نمنع  لكن    ا، 

امل من كون    مغايراً   اجباً و  هاممن  فهوم من كون كلٍّ يكون  للمفهوم 

 .اآلخر واجباً 

 وب. لوج ا اك ة اشرتعينها أدلَّ ة اشرتاك الوجود بأدلَّ  قال:ال ي

 ا نقول: تلك الوجوه ضعيفة. ألنَّ 

اهلويَّ سلَّ  كون  نمنع  لكن  الوجوب،  يف  اشرتاكها  ثب منا  ة  وتيَّ ة 

  و س هواحد من األشياء لي كلَّ  أنَّ ة، ومعناها تكون عدميَّ  فجاز أنْ 

ألهنَّ  وجوديَّ اآلخر،  كانت  لو  شخصيَّ ا  لكانت  كة  شخص    لِّ ة 

لشخصيَّ  اآلمساوية  حقيقة  ة  مطلق  يف  بدَّ صيَّ خالشخر  وال  هلا    ة، 

الشخصيَّ  تلك  كوهنا  يف  عنها  امتيازها  فمن  كلِّ   نَّ إة،   شخصية 

مغاي لشخص  للشخصيَّ شخصيَّ رة  فتكون  اآلخر  شخصيَّ ة  ة ة 

 ويتسلسل. خرٰى، أُ 

كانت  يَّ صخالشتلك    وألنَّ  لو  إٰىل وجوديَّ ة  انضاممها  لكان  ة 

دة  املاهيَّ  بعد  اخلارجي  الوجود  املاهيَّ يف  يف  خول  فلو    ود،ج الوة 

املاهيَّ توقَّ  دخول  تلك  ف  انضامم  عٰىل  اخلارجي  الوجود  يف  ة 

 ة إليها دار.الشخصيَّ 

التعنيُّ ألنَّ و كان  لو  زائداً ه  ت     الذات  اخوقَّ عٰىل  كلِّ ف   تصاص 

به عىلٰ  املوقوف عٰىل بعضها، وهو   زها عن سائريُّ  متذات  الذوات 

 ر.دو

مركَّ و الواحد  والتعنيُّ   من  باً لكان  من    لٌّ وك  ،الذات  منهام 

وتعيُّ   -  آخرين متناهية،  اجر�   وهلمَّ   -  نههو  غري  أعداد  فالواحد   ،

د فيها واحكثرة ف  كلُّ   . وأيضاً واحد ال يكون عدداً ذ الوهو حمال، إ

 .واحداً ]] ١٠٤/[[ص  د، فليس الواحتعنيُّ لكن ذلك الواحد له  

 لوجوه:  ،الزم يف الواجب الواحدب ثّم هذا الرتكُّ 

كاألوَّ  فرداً لثالاون  ل:  زوجاً   ثة  ولزم    واألربعة  لذاته،  واجب 

 الرتكيب املذكور.

إنَّ  الرتكيب  هذا  تعدُّ لزم  ام  قيل:  لذاته من  الواجب  وليس    ،د 

ألبجيِّ  انفالل  نَّ د،  يمتنع  مل  اهكاك وازم واجبة  عن  زوماهتا يف  لذاهتا 

لوجوب  فيتشاركان يف ا  ،ته واحد لذا  وواجب الوجود  ،نفس األمر 

أنَّ لتكازم  الذايت، ويل  ة  ة الثالثة وزوجيَّ وجوب فرديَّ   ثري، بل الوجه 

  املوضوعات؟ إىلٰ   األربعة لذاهتا، وكيف ال وهي حمتاجة

  ٰى الواجب لغريه يف مسمَّ شارك  يُ   الثاين: واجب الوجود لذاته

 نه. ه بتعيُّ لوجوب، ويباينا

أنَّ  ساالثالث:  يشارك  اه  ويبائر  الوجود  يف  يف  ملوجودات  ينها 

 نها. تعيُّ 
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 .لوجوب جزئيه معاً  ب قد يكون واجباً ركَّ امل ثمّ 

أنَّ سلَّ  ثبوتيَّ اهلويَّ   منا  الة  نمنع  ذات كلِّ تكثرية، لكن  واحد     يف 

 جبة. من تلك األشياء الوا

يفإهنَّ (ه:  قول متشاركة  اا  يدخل  ول  وهو  الذات، جوب  يف 

وم ذايت  يف  متشاركة  بمقوِّ تبايفتكون  هي  نة  التي  ة،  ثبوتيَّ ماهتا 

فتقع    هدةاة شوالبدهي به االمتياز  وما  به االشرتاك  ما  بالتغاير بني 

 .)منهام الكثرة يف ذات كلٍّ 

  د من تلك واح  اقتٰىض ذلك وقوع الكثرة يف ذات كلِّ   إنِ قلنا:  

وقوع اقتٰىض  الواجب  ثكال  األشياء  يف  ،  واحداً   َض رِ فُ   وإنْ رة 

عن املمكن يف  الواجب  ]]  ١٠٥/[[ص    تيازوام  الشرتاك الوجود 

قدَّ ذا  ةيَّ خصوص ما  عٰىل  فرض  ته  سواء  الزم  فالرتكيب  مناه، 

 .أو كثرياً   الواجب واحداً 

فلِ سلَّ  إنَّ قلت  مَ منا،  كلِّ   م:  ذات  يف  تلك   الكثرة  من    واحد 

كلِّ   حمال؟  األشياء مواح  وبني  مالزم  ن د  يكون اجلزءين  فال  ة، 

تابعاً  ا  أحدمها  والبنوَّ بوَّ فني، كاألُ ملضاكتالزم  معيَّ ة  وإة، وال    مل   الَّ ة 

 بالذات، فال تكون إضافات. يكذبا معاً 

التبعيَّ سلَّ  أنْ منا  فجاز  االشرتا  ة،  به  ما  تايكون  به   بعاً ك  ملا 

 االمتياز.

 رين:مأض بمعار ن الوجوب تابعاً متناع كووما ذكرمتوه من ا

واإلضافة تابعة   ا،من كون الوجوب إضافي�  ل: ما مرَّ وَّ األمر األ

 لغريها. 

ال  الثاين:  يف با  بوجواألمر  بالغري  الوجوب  يشارك  لذات 

إليهام  ،أصل الوجوب فذلك    ،النقسامه  التقسيم مشرتك،  ومورد 

إنْ املش مستقال�   رتك  مت  كان  بالغري  بهقوِّ والوجوب  م واملتقوِّ   م 

أنْ نب  باملستقلِّ  جيب  مستقال� ي  فسه  بالغري  كون  فالوجوب   بنفسه، 

الوجو   غنيٌّ  فيكون  الغري  وجوباً عن  بالغري  هذا ت،  االذب  ب 

بجيِّ  وليس  وإنْ خلف،  مستقلٍّ   كان  د.  غري  بنفسه    املشرتك 

ال يكون    م بام ال يكون مستقال� تقوِّ وامل  م بهوالوجوب بالذات متقوِّ 

أيضاً ه بطريق  مستقال�   و  فالوجوب  واأل  بنفسه  غري  ٰىل،  بالذات 

 لغريه.  تابعاً  حكامً بنفسه، بل يكون  مستقلٍّ 

ي  أنَّ   مناسلَّ  ال  أنْ للتعنيُّ   عاً تاب  كونالوجوب  فجاز  يكون    ، 

 له.  تابعاً التعنيُّ 

حتقُّ (قوله:   التعنيُّ جيب  ذلك  كق  يف  حتقَّ   لِّ   فيه  موضع  ق 

 . )ر عن األثراملؤثِّ  الوجوب، المتناع انفكاك

 ل النقوض عٰىل هذه القاعدة. وَّ يف الدليل األ قبد سقلنا: ق 

م سلِّ نُ ال  ف،  عٰىل إمكان العامل  ا الوجه الثاينوأمَّ ]]  ١٠٦ص  [[/

 ته. وجود العامل زائد عٰىل ماهيَّ  أنَّ 

 .)يف وجودها ة ونشكُّ نعقل املاهيَّ (قوله: 

 مرين آخرين:ة. وبألنا: ينتقض بام ذكرناه يف زيادة الكائنيَّ ق 

األ أنْ لوَّ النقض  يمكننا  ماهيَّ   :  الشكِّ نعقل  مع  الوجود  يف    ة 

 ود وجود ويتسلسل.يف األعيان، فيكون للوج  صولهح

ته ر ماهيَّ ق الوجود يف األعيان بعد تصوُّ يف حتقُّ   : الشكُّ قال يال  

ة وهو يقتيض  ثبوته للامهيَّ  ، بل يفر لهيف ثبوت وجود آخ اليس شك� 

 هو املطلوب.غايرة، وامل

يُ   دولوج ا  وأيضاً  ال  بدَّ باملعلوميَّ   لعقَ وحده  ال  بل    وأنْ   ة، 

وحده ال يمكن ود ج الوله، ف  وجود وجوداً ما يكون ال الً ر أوَّ وَّ تصيُ 

 ة. وجود، بل املحكوم عليه بذلك املاهيَّ احلكم عليه بالوجود والالَّ 

األوَّ نقو  األنَّ  ألنَّ ل:  ضعيف،  لليش  ل:  اليشء  إنَّ حصول    ام ء 

بعد حصوله يف   مل  ،هنفسيكون  ما  أوَّ يتحصَّ   فالوجود  يكن   الً ل  مل 

الفغريهل  حاصالً  ظهر  وإذا كان كذلك  الوجو،  د  رق بني حصول 

تصوُّ نف  يف بعد  ونحن  لغريه،  حصوله  وبني  ماهيَّ سه  الوجود  ر  ة 

الشكُّ  نفسه،  يمكننا  يف  حصوله  ماهيَّ إذ    يف  نفس  كان   ةلو 

ه]]  ١٠٧ [[ص/ حتالوجود  نفس  وصُّ ي  األعيان،  يف   كونلها 

أُ يَّ ات ماهملاهيَّ ا كون كون الوجود  ي  ذٍ ل، فحينئمور ممتنعة التبدُّ ات 

أمراً يف  حاصالً  األعيان  الزوال  اً عتنمم    كلُّ   عن  فيكون  هو  هو    ملا 

 ه. ل ما ذكرمتوبطِ لذاته، وهو يُ  واحد من الوجودين واجباً 

تكون   ا أنْ مَّ للسواد إالوجود الذي  ، ألنَّ الثاين: ضعيف أيضاً و

ة املاهيَّ تلك    لزام، ألنَّ ة السواد، فيستقيم اإل تازة عن ماهيَّ ممته  ماهيَّ 

حمصَّ   إنْ  كانكانت  اخلارج  يف  ويتسلسل،   جودولل  لة  آخر  وجود 

حمصَّ   وإنْ  معدوماً مل تكن  املوجود  املوجود  لة كان وجود  فيكون   ،

ممتازاً   وإنْ   .ماً معدو السواد  وجود  يكن  ما  مل  عهيَّ يف  ماهيَّ ته  ة ن 

أنَّ السواد نفس ا   دووج  السواد كان يناقض  الوجود    لسواد، وهو 

 زائد.

أنْ الن يمكننا  الثاين:  تعن  قض  اهللا  حقيقة  الذهول    مع  اىلٰ عقل 

زائداً  وجوده  فيكون  وجوده،  باطل    عن  وهو  حقيقته،  عٰىل 

 عندكم. 

يف ات مشرتكة  املاهيَّ (عٰىل زيادة الوجود:  اين  قوله يف الوجه الث

 ممنوع.  )دالوجو
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 . )اتل اعتقاد اخلصوصيَّ د تبدُّ عن لوجود باٍق ا  قاداعت(قوله: 

ذلك االعتقاد   نَّ إفة  إذا اعتقدنا ماهيَّ ا  ة، فإنَّ تقض باملاهيَّ : ينقلنا

يتبدُّ  تبدُّ ال  عند  جوهراً ل  كوهنا  اعتقاد  عرضاً   ل  كون  أو  فيكون   ،

وصفاً ماهيَّ ة  املاهيَّ  وتكو   زائداً   ة  حقيقتها  مشرتكاً عٰىل  بني    ن  فيه 

 باطل لوجهني:  وه، و اتاملاهيَّ 

ماهيَّ األوَّ  متحقِّ ل:  فقة عة اليشء  النظر عن مجيع  ند  قطع  رض 

ة ال تبقٰى املاهيَّ   ة صفة له لزم أنْ ة ماهيَّ اهيَّ امل  اهتا، فلو كان كونصف

ألنَّ  حمال،  وهو  الصفة،  تلك  زوال  فرض  الصفات  قُّ حت  عند  ق 

حتقُّ متوقِّ  عٰىل  املوصف  فلو  ق   ققُّ حت]]  ١٠٨/[[ص    فتوقَّ وف، 

 ق يشء من الصفات دار.حتقُّ  املوصوف عىلٰ 

خمالف ئد  ا الزعليه فذلك    زائداً   ة لو كان أمراً ه ماهيَّ كون  الثاين:

املاهيَّ  املخصوصةلسائر  بحقيقته  ماهيَّ   ومشاركاً   ، ات  كونه  يف  ة  هلا 

املاهيَّ  فياتمن  ماهيَّ ،  الزائد  ذلك  كون  زائداً كون  ، أيضاً   عليه  ة 

 ويتسلسل. 

 إنَّ : (لنقض، لكن نقول: قولكمذكرمتوه من ا  ا ممة  منا سالسلَّ 

وجاعتقا يتبدَّ د  ال  موجود  عندود  اخلتبدُّ   ل  اعتقاد  ات  يَّ صصول 

أردتم بوجود اجلوهر أو العرض نفس   إنْ   )ةة والعرضيَّ كاجلوهريَّ 

جوهراً  ك  كونه  نفس  ا أو  عرضاً ون  أنَّ لعرض  فمعلوم  هذا   ، 

عنيتم    ة. وإنْ ة أو العرضيَّ يَّ وهرل اعتقاد اجلند تبدُّ ل عتبدَّ االعتقاد ي

ته كان ه وعرضيَّ تعٰىل جوهريَّ   زائداً   اً أمر  بوجود اجلوهر والعرض

ته، والدليل  عٰىل جوهريَّ  ا عٰىل كون وجود اجلوهر زائداً بني� م مكليلد

 .املطلوب يكون باطالً  ةحَّ ته عٰىل صالذي يبتني صحَّ 

ال الوجه  يف  يف  قوله  الوجود:  ثاين  اشرتاك  مقابل إنَّ (بيان  ه 

 . )والسلب واحد ،للسلب

إنْ  با  قلنا:  أنَّ   لسلبعنيتم  للثبوت  كلِّ قُّ حت  املقابل   ةماهيَّ   ق 

حتقُّ بل  ايق املاهيَّ ال  تلك  كون ق  منه  يلزم  ال  لكن  فصحيح،  ة 

املاملاهيَّ  الثبوت  يف  متشاركة  أنَّ   وإنْ   طلق.ات  به  ثبوتاً   عنيتم    هنا 

كلِّ   مشرتكاً   اعام�  الث  بني  ال  وأنَّ   ،ةابتاألشياء  العامّ ذلك    ثبوت 

العامِّ  للسلب  بنفه  مقابل  عامٍّ و  عٰىل  و  اء  فيه  مشرتك،  املتنازع  هو 

 عٰىل املطلوب.  افيكون الدليل هنا مبني�  ،الً وَّ أ 

واحد منها يف   لِّ  لكان لكال يقال: السلوب غري متخالفة، وإالَّ 

إوتعنيُّ   ة خصوصيَّ ]]  ١٠٩/[[ص    نفسه للوجود  معنٰى  وال    الَّ ، 

تساوت  إذا  ا، وهو حمال. و من السلوب وجودي�   فيكون كلٌّ   ،ذلك

ا مفهوم  يف  أنْ لسلبيَّ السلوب  وجب  عامٌّ   لهابيقا  ة  وإالَّ ثبوت  مل  ،   

رية، كث  موراً بل أُ   واحداً   اعام�   ثبوتاً   يكن املقابل لذلك السلب العامّ 

 فني.ل انحصار القسمة يف الطربطِ وذلك يُ 

إنَّ ألنَّ  نقول:  تصفا  بالكثرة  لاون  كم  مع سلوب  ثّم  والعدد، 

ث كوهنا  يلزم  ال  فلِ بوتيَّ ذلك  وصفه  مَ ة،  جيوز  النوعيَّ ال  بالكثرة  ة  ا 

 ة؟ مل تكن ثبوتيَّ  إنْ و

ة  عدم العلَّ   قوهلم: السلوب ال اختالف فيها كاذب، فإنَّ   وألنَّ 

يقوالرش غريمهط  وعدم  واملرشوط،  املعلول  عدم  ال  تضيان  ا 

خالف غريه، فلوال  ب  وجود الضدِّ ل  ح مصحِّ   ضيه، وعدم الضدِّ يقت

 ملا كان كذلك.  اختالف السلوب وإالَّ 

كان   للعدم املطلق إنْ   ابالً مق هتمو ا الوجود الذي جعلهذ وألنَّ 

األُ  من  غريه  شارك  فقد  الثبوت  قسم  مطلق من  يف  الثابتة  مور 

بخصوصيَّ لثبو ا عنها  ويمتاز  فله  ت  له،  التي  آخرته   ثبوت 

وإنْ  م  ويتسلسل.  ق كان  املطلق  مسن  الوجود    العدم  وجود  كان 

متنمعدومًا  وذلك  بط  وإنْ   اقض.،  القسمني  عن  دليلكم خرج  ل 

 طة بني النقيضني.واس ال همن أنَّ 

 .)الوجود مورد التقسيم بالواجب واملمكن(: قوله يف الثالث

إنْ  أنَّ عنيت  قلنا:  به  كلِّ   م  ي  حقيقة  األشياء  من  أنْ واحد    مكن 

بأنَّ  تلك    يقال  إمَّ يقاحلكونه  أنْ قة  من   ا  أو  الواجبات  من  يكون 

ف التقولكنَّ  صحيحاملمكنات،  مورد  يكون  كلِّ ه  يف  يشء    سيم 

اتقيقح وإنْ ه  أنَّ   ملخصوصة.  به  ثبوتاً   عنيتم   اعام�   هنا 

ة القول  بعد صحَّ   يثبت ام  وهو مورد التقسيم، فإنَّ ]]  ١١٠ [[ص/

إ، والنزاع  بثبوت عامٍّ  ة حيث  ملاهيَّ اب  اً  فيه. وينتقض أيضالَّ ما وقع 

مورداً عَ ُجي  فيقال:    ل  القسمة،  إمَّ هيَّ املاهلذه  عرضة  أو  جوهر   ،ا 

أنْ  ماهيَّ اجل  كونيكون    فيلزم  ماهيَّ وهر  العرض  وكون  اعتباراً ة    ة 

 عٰىل حقائقها، وقد أبطلناه. زائداً  مشرتكاً 

الرابعوله  ق  بأنَّ (:  يف  مش  احلكم  غري  إنَّ الوجود  يتمُّ رتك  لو    ام 

 . )كاً كان مشرت

يق هذا  أنْ قلنا:  بأنَّ   تيض  احلكم  ال ا  تااملاهيَّ   يكون  ملختلفة 

مشرتكة   ماهيَّ تكون  اليف  املاهيَّ إالَّ   حُّ يص  اهتا،  تلك  كانت  إذا  ات  

فك  ،مشرتكة باطل،  وهو  خمتلفات،  غري  املختلفات  كون  ذا  فيلزم 

 نا. ه

 . )رضوري د مشرتكاً العلم بكون الوجو(: قوله يف اخلامس

 ع.قلنا: ممنو

جُ او لو  أبيات  َل عِ لتكرير  قافية  أنْ الوجود  فلزم  كون    يكون  ، 



 ٥١١  ...........................................................................................................احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءف حر

واملاه احلقائق  وماهيَّ يَّ هذه  حقائق   زائداً   مشرتكاً   فاً وص  تاات 

 عليها، وهو باطل. 

ارضه ما يع  منا داللة ما ذكرتم عٰىل اشرتاك الوجود، ولكنسلَّ 

األوَّ  الوجه  يف  منذكرناه  أنْ يَّ اجلسم  أنَّ   ل  يمتنع   ةً كمشرتيكون    ة 

 م.بني األجسا

فرَّ (قوله:  ]]  ١١١[[ص  / بنيق البدهية  اجلوهر  ت  قولنا:   

 .)دوموج ني قولنا: اجلوهر جوهر وب

فرَّ  فكذا  ماهيَّ قلنا:  واجلوهر  جوهر  اجلوهر  قولنا:  بني   ،ةقت 

أنْ  اجلوه  فيلزم  كون  مايكون  زائداً هيَّ ر  فرَّ   ة  وكذا  بني عليه.  قت 

األسقول فينا:  ليث،  واألسد  أسد  لليشء  نْ أ  لزمد  بحسب    خترج 

وفرَّ   كلِّ  صفة.  قواسم  بني  وال  لنا:قت  باري  تعاٰىل  باري  الباري 

أنَّ  مع  ماهيَّ   ودهجو  موجود  وألنَّ نفس  بيَّ ته.  الطريقة كم  هذه  نتم 

أنَّ  زائداً   كلَّ   عٰىل  وجوده  كان  ممكناً نَّ إف  عليه  ما  يكون  ،  ثاً حمدَ   ه 

 الباري تعاٰىل؟!  حقِّ زامه يف فكيف يمكن الت

معنا سلَّ  يدلُّ   منا، لكن  أنَّ   ما   وإالَّ   ، داً الوجود ليس زائ   عٰىل 

حصول   ة يف اخلارج، ألنَّ يَّ اه مل ت اة عٰىل ثبو لامهيَّ ف ثبوته ل لتوقَّ 

ال  ما  إذ  نفسه،  يف  اليشء  ذلك  ثبوت  عٰىل  فرع  لليشء  اليشء 

صول ح   ألنَّ   ، ه يف اخلارج يمتنع حصول غريه له خارجاً وت ل ثب 

لل إضافة  له  اخلارج إ   غري غريه  يف  يف ليه  إليه  الغري  وإضافة   ،

  قوف ة مو وجود للامهيَّ قه يف اخلارج، فحصول ال حتقُّ اخلارج بعد  

املثالن.   اليشء نفسه أو جيتمع  ة موجودة، فيسبق كون املاهيَّ عىلٰ 

يكون  التقدير  هذا  كاألوَّ الك   وعٰىل  الوجود  ذلك  يف  ل، الم 

  ويتسلسل.

ة قابلة ون املاهيَّ وجود تك  إىلٰ   ينتهي  وأنْ   سليمه ال بدَّ بتقدير تو

هي ملا  فالقابل]]  ١١٢  /[[ص  له  موجود، للوجود    هي،  غري 

 ال. حاملويلزم 

ثابتاً   فإنْ   لو كان الوجود زائداً   وأيضاً   كان  تسلسل، وإالَّ   كان 

 . اً وجود املوجودات معدوم

 ال يقال: الوجود موجود لوجود هو نفسه.

 لهيف حتصُّ   الشكِّ   ل مععقَ تُ   أنْ   صحُّ ة الوجود يول: ماهيَّ ا نق نَّ أل

 . ه موجوداً ة الوجود غري كونوجوديَّ ون م فتك ،يف اخلارج

املاهيَّ عقَ تُ   أنْ   لصحَّ   الوجود زائداً   كان  لو  وأيضاً  حمصَّ ل  لة يف  ة 

 مل يصّح ذلك  عكس، فلامَّ بال  األعيان مع الذهول عن وجودها أو

 ة. املاهيَّ جود نفس الو علمنا أنَّ 

أ سلَّ  إنَّ   مَ لِ لوجود زائد، فا  نَّ منا  ات  هيَّ ه يلزم منه كون املاقلتم: 

 ممكنة؟ 

 . )اة أو غني� إٰىل تلك املاهيَّ  اً جتايكون الوجود حم أنْ ا إمَّ (قوله: 

غني�  يكون  املاهيَّ   اقلنا:  عن  ذاته  لكنَّيف  لذاتهة،  أنْ يقت  ه   يض 

ت  اذ  نَّ إ، فيف نفسه ممكناً   ن الوجودة، فال يكو للامهيَّ   يكون مقارناً 

تعاىلٰ  صفاتاً الباري  تقتيض  من      يلزم  ذاته  امتنثابتة وال  انفكاك  اع 

احت بعنها  إليها،  ذاته  ذياج  الصفاتغنيَّ ته  ال  تلك  عن  ولكن    ،ة 

:  يقال  حصول تلك الصفات له من لوازم ذاته، فكذا هنا جيوز أنْ 

الوجود وجوب    من لوازمة ولكن  نفسه عن املاهيَّ   يف  وجود غنيٌّ ال

 ة.هيَّ املل مقارنته

بدَّ املؤثِّ (قوله:  ]]  ١١٣[[ص  / ال  وجود    يوجد  وأنْ   ر  قبل 

أثَّ  تكون    كانت موجودة قبل أنْ   دهاووج  ة يفرت املاهيَّ األثر، فلو 

 . )موجودة

 وه:لوج ر عٰىل األثر يف الوجود،م املؤثِّ قلنا: نمنع تقدُّ 

األوَّ  مبنيٌّ الوجه  دليلكم  اعٰىل    ل:  مؤثِّ احتياج  إٰىل  ر  ملمكن 

 نتمكم بيَّ ألنَّ   -  لوجود غريه  وده مساوٍ ذلك الواجب وجف  جب،وا

  أنْ   ود ال بدَّ لوجالك  فذ  ،-  ا يف الوجودبأرسه  اشرتاك الوجودات

كان   ذلك الوجود وإنْ  يقال: بأنَّ  ا أنْ ة غريه ملا يأيت، فإمَّ يقارن ماهيَّ 

نفس تلك    هفي رر، أو يقال: املؤثِّ املؤثِّ  عن  ه غنيٌّ  أنَّ ة إالَّ للامهيَّ  مقارناً 

فاألوَّ يَّ املاه آخر؟  يشء  أو  إنْ ة  صكا  الن  فلِ نا  جيوز    مَ حيحني،  ال 

واأل مث األجسام  يف  الواجب  ض؟  اعرله  كون  يف  يقدح  والثالث 

 .لذاته واجباً 

اؤها للوازمها اقتضات مقتضية للوازمها والوجه الثاين: املاهيَّ 

تلك    نة عكانت قبل الوجود خالي لوإالَّ ف عٰىل الوجود،  ال يتوقَّ 

املاهيَّ اللوازم،   ، بل للوجود  طلقاً ة مفال تكون تلك اللوازم لوازم 

لرش وكالمناأو  الوجود،  كزوجيَّ الل  يف  ط  املطلقة  األربعة  وازم  ة 

للنقطة، ول أنَّ امَّ ـواملحاذاة  ثبت  ل   بطل ذلك  مها ال  لوازاقتضاءها 

 وه.ما ذكرمت لبطِ ف عٰىل الوجود، وهو يُ يتوقَّ 

ق  الثالث:  املاهيَّ يَّ ابلالوجه  ليست مرشوطةً ة  ة  للوجود    املمكنة 

وبالوجو أ إالَّ د،  جاز  وإذا  تسلسل،  تتوقَّ   نْ   القال  عٰىل    ةيَّ ابلف 

 ة عليه.ريَّ ف املؤثِّ ال تتوقَّ  الوجود جاز أنْ 

امل]]  ١١٤[[ص  / كون  الرابع:  للوجود  اهيَّ الوجه  قابلة  ة 

بل بالفاعل  ال  ثابت  ل  لذاهتا.  حكم  قابلة  ذواهتا  ، دولوج فإذن 

القابل املؤثِّ يَّ فتلك  يكون  املاهيَّ ة  ذات  فيها  أنْ ة  ر  يمكن  يكون    وال 
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ا متوقِّ ذلك  وإالَّ ال  عىلٰ   فاً لتأثري  ولوجود،  دار،  ثبت امَّ ـ  ذلك  بطل   

 املطلوب.

العا إمكان  عٰىل  الثالث  الوجه  يف  مركَّ (مل:  قوله  من  اجلسم  ب 

والصورةاملادَّ  عندكم،باط  )ة  ا   ل  الطريقة  بنيتم  عٰىل  ىلٰ وألُ وقد   

  ا برهاني�   ة عليها بناءً جَّ ذلك. وإذا كان كذلك مل يكن بناء احل  إبطال

 فيد.  مريو غا، وهبل إلزامي� 

 اهليوٰىل والصورة ممكنتان؟  قلتم: إنَّ  مَ ـمنا، لكن لِ سلَّ 

يقتيض  وحلول أنْ حاج  الصورة ال  الصورة    تها، جلواز  تكون 

 ة للهيوٰىل.ذاهتا املقارنل تضتها اق اهليوٰىل، لكنَّاهتا عن ة يف ذغنيَّ 

  ة ون اهليوٰىل علَّ تك   ٰىل حمتاجة؟ وجاز أنْ هليوقلتم: ا  مَ منا، فلِ سلَّ 

مة  لوا عٰىل هذه املقدَّ الفالسفة عوَّ   ألنَّ   ، والقبول ال ينافيه،  ورةصلل

وأ   يف صفاته فكيف  نتم  تعاٰىل،  فسادها،  فيها وكشفتم عن  قدحتم 

 هبا؟ كم القوليمكن

 .)ةالكائنيَّ  ةسم ليس علَّ جلا(: قوله يف الرابع

 قلنا: ممنوع.

يلز كلِّ ح  موال  احل  صول  ذلك  يف  مرَّ يِّ جسم  ملا  جه وال  يف  ز، 

 ل.األوَّ 

أنْ سلَّ ]]  ١١٥[[ص  / فجاز  إٰىل    منا،  حاجة  له  تكون  ال 

 م تقتيض وجوب كونه تعاٰىل مقارناً اجلستكون ذات    الكائنية، بأنْ 

بانيَّ للكائ ا   ول سم  اجل  ة، ألنَّ يَّ ملحلّ ة  إٰىل  إليه لكائنيَّ احتاج  املحتاجة  ة 

 ر.، دالكوهنا صفة

يُ لك  ،املتم عٰىل إمكان العمنا داللة ما ذكرسلَّ  ه ال ض بأنَّ عارَ ن 

 ممكن هنا لدالئل سبقت.

أنْ سلَّ  جاز  لكن  إمكانه،  الوجوديَّ   منا  أ تكون  فيستغني  ة  وٰىل 

 ر. عن املؤثِّ 

تساوسلَّ  العدم  منا  االي  نمنع  لكن  املؤثِّ اقفتوالوجود،  إٰىل  ر  ر 

 عٰىل ما يأيت. 

متٰى سلَّ  لكن  املؤثِّ حيت  منا،  إٰىل  كااج  إذا  حمدَ ر  عأو ال؟    ثاً ن  ، م 

ر لو ثبت حدوثه، وأنتم ام يمكنكم بيان احتياجه إٰىل املؤثِّ إنَّ   حينئذٍ و

 تياجه إٰىل السبب، فدار. احبنيتم حدوثه عىلٰ 

يع  ي نسبة إٰىل مجواتس  مسلِّ ؟ وال نُ موجباً   ال يكون  مَ منا، فلِ سلَّ 

 األجسام.

 مجيع األجسام  ه يلزم من تساوي نسبة إىلٰ إنَّ قلتم:    مَ منا، فلِ سلَّ 

 يع األجسام يف قبول األثر عنه؟ مج يساوت

ين ضدَّ ال  نسبة إٰىل املقدورين   نَّ إمنا، لكن ينتقض بالقادر، فسلَّ 

 ه.اآلخر عنعٰىل السواء مع صدور أحدمها دون 

ته ذا  يقال: إنَّ   ال جيوز أنْ   مَ ر، فلِ فاعل باالختيا  رثِّ املؤ   منا أنَّ سلَّ 

وباالم األجسام  لوجود  لصفاهتوجب  فاعل  هنا  ل يقافا؟  ختيار   :

وجود يوجب  وجود  ]]  ١١٦/[[ص    يشء  ويوجب  األجسام 

 ٰ يتوىلَّ بعضقادر  ختصيص  بصاألجسا    املخصوصة  م  فاهتا 

 نة.وأعراضها املعيَّ 

أنَّ سلَّ  إنَّ قلتم  مَ ا، فلِ هلعل  ] فا[فاعل األجسام  منا  من    ه ال بدَّ : 

 حدوثها؟

أنَّ ما    وبيانه: من  الفع  سبق  ليساحتياج  الفاعل  إٰىل  ل جأل  ل 

وألنَّ ا وفرديَّ زوجيَّ   حلدوث.  األربعة  لذواهتاة  ممكنة  اخلمسة   ،ة 

امل تلك  إٰىل  انفكاكها    ،ةاهيَّ الحتياجها  امتناع  مع  هلا  معلولة  فهي 

 عنها. 

  بالقدرة، فإنَّ   علم قادراً بال   عاملاً ىلٰ اتع   ينتقض دليلكم بكونهثمّ 

إنْ  وُ   واجباً   كان  علمه  فقد  لذاتيهام  دَ جِ لذاته  لت طوب  واجبان 

لوجوب ذاته، ولزم كون   كان واجباً  كان ممكناً  وٰىل. وإنْ مة األُ املقدَّ 

 ني وبطلت الثانية.ذات راألثر واملؤثِّ 

 .)الوجوب ثبويت م أنَّ سلِّ ال نُ (واجلواب قوله: 

ا نَّ أل  نا:قل يناقض  بالالَّ لالَّ ه  واملوصوف  إمَّ وجوب،  ا وجوب 

امل أو  معدوم،  وهو  العاملحال  جائز  وهو  ن  فإذ  دم.مكن 

إنَّ الالَّ  يتَّ وجوب  أنْ ام  ما جيوز  أو  املعدوم  به  معدوماً   صف  ،  يكون 

امت كذلك  كان  أ وما  ثبوتي�   نْ نع  فيكون  الثبويت    نَّ إا،  ال  الوصف 

فالالَّ حيصل   ثبويت  يمعد  وجوبللمعدوم،  رضورة فالوجوب   

 نتفاء.واالانقسام النقيضني يف الثبوت 

م  وألنَّ  استحقاق  املعقول  الوجوب  والرضورة    ود،جالون 

بأنَّ  /[[ص  قاضية  قضت]]  ١١٧  كام  ثبويت،  الوجود   استحقاق 

يف  بأنَّ  اجلسم  ألنَّ اجل  حصول  أوٰىل،  هنا  بل  ثبويت  حصول   هة 

أمر   اجلهة، واجلىلٰ م إهة انتساب خمصوص للجسم يف اجلاجلس هة 

مع   لم الرضوري هناك حاصالً الع  تقديري ال وجود له، فإذا كان

 دم اإلشكال أوٰىل.ع عن مهذا اإلشكال كا

ثبوتي� (قوله:   الوجوب  فللوجوب ا لكان ثبوته واجباً لو كان   ،

 . )إٰىل هنايةال   وجوب آخر

الوجوب واجب لوجوب    ه بأنَّ ويمكن دفع ،قلنا: هذا مشكل

 لسل.، فانقطع التسهتذا هو



 ٥١٣  ...........................................................................................................احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءف حر

  ان وجوبه ا لكوجوب لو كان ثبوتي� ال  ا أنَّ نَّيقول: بيَّ   ولقائل أنْ 

كيفيَّ هيَّ املل  مغايراً  وجوده  ووجوب  وجوده ة  النتساب  عارضة  ة 

 ته. ة، وهي مغايرة لنفس ماهيَّ إٰىل ماهيَّ 

الوجوب(ه:  قول أنْ فإمَّ   زائداً   لو كان  متام ي  ا  ،  ...)ةاملاهيَّ   كون 

 .هرآخ إىلٰ 

يكون   املاهيَّ قلنا:  ألنَّ متام  اة،  أخذنا  إذا  مع ألشيا  املمكنة  اء 

صا فإنَّ   غري  جبةوا]]  ١١٨/[[ص    رتوجودها   امليش  حمتاجة، 

ه، واجب ل يف زمان امليش لإلنسان لكن ثبوت امليش كان ممكناً  وإنْ 

واجف يصري  وجوده  أخذ  برشط  املمكن  صار  اجد فالو  باً إذا 

املجرَّ  كا  لِّ كعن  د  الوجود  بالوجوبما عداه  أوٰىل  فكان ذلك    ،ن 

ه متالوجوب  املجرَّ و  الوجود  ذلك  كنَّ  د،ام  تعقَّ وقد  كيف نَّ أ نا  لا  ه 

ذلك يف    َل قِ يكون الوجوب متام الذات الواجبة. وإذا عُ   يمكن أنْ 

 جوب وصف إضايف.الو اجلملة بطل قوهلم:

أنْ  ماهيَّ   ولقائل  الوجوبيقول:  فحي  إنْ   ة  إضافية  ث  كانت 

قيإالَّ   مَّ هُ د إضافة. اللَّ ت كانت جمرَّ دَ جِ وُ  إذا  الوجوب عٰىل    أنَّ ل: ب 

باشرتاكاألشيا الواجبة  الطريقة.    ،سماال  ء  هذه  أصل  هيدم  وهو 

إذا قلنا:ة، فهو باطل، ألنَّ وإذا مل تكن إضافيَّ  صافه  تِّ ب االيشء جي  ا 

إضافة    ،بكذا هنا  الوجوب  تُ فمفهوم  إالَّ عقَ ال  تعقُّ ل  عند  ل   

يع  يكون يف مج  الوجوب هنا إضافة وجب أنْ ني، وإذا كان  فاملضا

 املواضع كذلك. 

لوجوب    يشء خمالفاً   ب كلِّ وجو  كوني  ال جيوز أنْ   مَ ـلِ ( قوله:  

 . )اآلخر؟

أنَّ  دليل  بالسويَّ   قلنا:  مقول  يدلُّ الوجود  وب  الوج عٰىل    ة 

 كذلك.

وال  وألنَّ  االختالف  يف  إىلٰ املرجع  يشهد تامثل  وكام  العقل،   

ي تساوالبياضني كذا يشهد يف الوجودين بال  ي السوادين أووابتس

 .ريهاختالف لكان يف غ يف هذا القدر، ولو كان

 . )؟قلتم بوجود التعنيُّ   مَ ـلِ (قوله: ]] ١١٩[ص [/

التعنيُّ  املتعّني قلنا:  من  جزء  ذلك    ّني واملتع  ،  هو  حيث  من 

ثبويتاملتعّني  الث  ،  ثبووجزء  فالتعنيُّ بويت  ثبويت.يت،   يتعنيَّ   عنيُّ تلوا   

 لذاته، فينقطع التسلسل.

طلق  ة مهيَّ ما  ذا الكالم أنَّ كان املراد من ه  ول: إنْ يق  ولقائل أنْ 

تعنيُّ التعنيُّ  نفس  هو  املعنيَّ   هذا  ألنَّ   باطل،  فهو  التعنيُّ   ،   هذا 

الت سائر  تعيُّ عيُّ شارك  كونه  يف  خصوصيَّ   ناً نات  يف  تلك  وخالفها  ة 

االلتعيُّ ا به  وما  ااشرتنات،  به  ما  غري  أنَّ   وإنْ   المتياز.ك  به   عنيتم 

مطماهيَّ  التعنيُّ ة  وشخصيَّ لق  غري  التعنيُّ   هذا  غرية  التعنيُّ عنيَّ ت،       

 وتسلسل.  ،له مغايراً 

التشخُّ يتوقَّ (قوله:   انضامم  وج ف  احلقيقة عٰىل  إٰىل  يف   ودهاص 

 .)اخلارج

عُ  إذا  اتِّ قَّ يتو  أنْ   َل قِ قلنا:  احلقائق بوجودهاف  زمها ا وول  صاف 

 ل هنا كذلك. عقَ دها اخلارجي، فليُ عٰىل وجو

املذ  أنْ   قائلول اإلشكال  متوجِّ يقول:  أيضاً كور  مثلة  األ  يف  ه 

 املذكورة.

ممَّ (قوله:   الكثرة  مشاركة لو لزمت  الكثرة من  لزمت  قلتموه  ا 

 .)يقةملمكن يف أصل الوجود وامتيازه عنه باحلقحد االواجب الوا

وال تركيب   ،ه عندنائد عٰىل حقيقتاز  نا: وجود الباري تعاىلٰ قل

ية لوجودها، فال وهي مقتض  ،حقيقته ممكنة  تكونفال    ،يف حقيقته

مركَّ ]]  ١٢٠/[[ص    مكان. واألجساماإل  لزمي  ،باتواألعراض 

 فهي ممكنة.

إنَّ   مَ ـلِ (قوله:   إٰىل م  كلَّ   قلتم:  حمتاج  فأحدمها  تالزمني 

 . )اآلخر؟

ألنَّ قل إنْ   نا:  مضاقيحلقكان    مقارنتهام  فهام  فاحتاجا    ،فانتهام 

عار يكونان  شيئني  أنْ   ،هلامضني  إٰىل  يمكن  مقوِّ يكو  فليس  مني نا 

بللواج وإنْ اتهذب  إنْ   .  املقارنة  تلك  فوجوب  حلقيقتهام  يكن    مل 

فقط أحدها  لوجود  أو  دار،  لوجودمها  واآلخر   واجباً   كان  كان 

أو لثالمعلوالً   ممكناً  فال يكون    ثلثا  منهام إىلٰ   تياج كلٍّ ث لزم اح، 

 .وال بأجزائه واجباً  جمموعههو 

 كانا  يهامتلذالو وجب تقارهنام    هإنَّ   :قلت  مَ ـيقول: لِ   أنْ   ولقائل

 مضافني جيب تقارهنام لذاتيهام، والعكس الكيلِّ   مضافني؟ نعم كلُّ 

 غري معلوم.

 .)؟يكون الوجوب تابعاً  ال جيوز أنْ   مَ ـلِ (له: قو

 . ملا مرَّ  قلنا:

 . ، مرَّ ا تابعاً في� إضا ونه وصفاً ك ىلٰ والكالم ع

نُ  مركَّ   نَّ أ   مسلِّ وال  بالغري  ممَّ الوجوب  الوج ب  يشارك  به  وب  ا 

أجزائه بل يف   ال يف كلِّ   يكون حمتاجاً   ات ويمتاز عنه، وجاز أنْ الذب

 بعضها. 

يف صور  ق   لتحقَّ وإالَّ   للوجوب   تابعاً لتعنيُّ ون ايك  وال جيوز أنْ 

 لوجوب. ا
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سوق ]]  ١٢١[[ص  / األ  قبد  الوجه  األسئلة  وَّ يف  جواب  ل 

 عليه.

الووأمَّ  اا  الوج جه  زيادة  فدليل  الشكُّ   -  ودلثاين:  ع  م  وهو 

املاهيَّ قُّ عت فإنَّ   -  ةل  بالوجود،  ينتقض  أنَّ   الشكَّ   ال  يف  ليس  ه  فيه 

ثل م   لكان احلالُّ ال يقبل الوجود، وإالَّ   وجودال   موجود أم ال، ألنَّ 

وٰىل. ويلزم وجود اليشء  ة أ يَّ واملحلّ  ةصال، فليس أحدمها باألاملحلِّ 

ويمرَّ  كاكون  تني.  الوجود  ذلك  يف  وألوَّ الكالم  ويتسلسل.  ال ل 

ألنَّ ملعدا قدَّ ،  لو  ذلك ا  وعروض  للوجود  العدم  عروض  رنا 

دة بوجود معدوم، والرضورة موجوة  ة فتكون املاهيَّ الوجود للامهيَّ 

فالشبطِ تُ  ا  كُّ له.  نافيَّ هللاميف حصوله    لوجود شكٌّ يف  ع يف  ة، وهو 

 املطلوب.

أنْ  يلزم  حص  وال  ايكون  زائداً ول  الوجو  لوجود  ألنَّ عٰىل    د، 

اليش زائداً ليشلء  حصول  ليس  وإالَّ ء  حاصالً ،  هو  لكان  لذلك     

ذه اعتبار  ليشء  يشء  حصول  بل  ويتسلسل،  فظهر  ني،  املحّل 

 الفرق.

معلوم  وحقيقته  ليست  املتعاٰىل  بل  السلوب  ة،  عقول 

إذث  ات.واإلضاف ندري  ال  الذهول ّم  يمكننا  هل  حقيقته  عقلنا  ا 

 ده؟ فاندفع النقض.وجو عن

األوَّ قوله   أ عٰىل  من  ا دلَّ ل  الوجود:  ة  منقوض  إنَّ (الشرتاك يف  ه 

 . )ةباملاهيَّ 

ذات السواد، والسواد   عىلٰ اعتبار زائد  ةً قلنا: كون السواد ماهيَّ 

إنَّ  حيث  سوادمن  إالَّ   ه  فليس  السواد،  منفردةح  وادالس  نَّ إ   ،قيقة 

 به ال حمالة مغاير ملخربفا]]  ١٢٢/[[ص    فإذا أخربت عنها بيشء

أنْ   ،ةقلنا: السواد ماهيَّ   إذا فه،  املفهوم للمخرب عنيف   يكون    وجب 

ماهيَّ  وكو لكونه سواداً   مغايراً   ةً كونه  ال  وكيف  م،  مشرتك   ةً اهيَّ نه 

سو وكونه  غريه،  وبني  ماهيَّ   ليس  اداً بينه  كونه  بل  ا  مَّ إ   ةً كذلك؟ 

س منتهٍ اعتبار  غري  ذهني  أو  خار  لبي  صفة  ال  جيَّ إٰىل  والوجود  ة، 

 . قلفريكون كذلك، فظهر ا يمكن أنْ 

أو    ما الذي يريدون بوجود اجلوهر، نفس كونه جوهراً (وله:  ق 

 .)؟عٰىل كونه جوهراً  زائداً  أمراً 

أنْ نَّ إف أنَّ   ه يمكننا  هو جوهر، ثّم    وجوداً  خلق ماهللا تعاىلٰ   نعتقد 

أنْ ن نيمك  أ   ا  كنَّ  نَّ نعتقد  الذي  املوجود  ف ذلك  نعتقد  أ ا  كان  نَّ يه  ه 

كان    جوهراً  كان عرضًا ما  بل  دم ، وكذلك  فهو  ن  ذلك  إمكان  فع 

أنَّ  بالرضورة  الذي ال يتعنيَّ   مكابر، ومعلوم    قه اعتقاد حتقُّ   الوجود 

بني    ون مشرتكاً يك  وأنْ   ال بدَّ   أو عرضًا   ف اعتقاد كونه جوهرًا بخال 

 الوجود مشرتك.  م بالرضورة أنَّ علَ يُ   عرض، فحينئذٍ لا ر واجلوه

من:    وما ال  بناءً ذلك    أنَّ (ذكرمتوه  كون  ، )ئداً زا   دوجوعٰىل 

زائداً  الوجود  كون  منه  يلزم  بل  ألنَّ فليس  ذكرنا    ،  الذي  األمر 

 أم ال.   علم بكونه زائداً ل المعلوم بالرضورة قب

، وليس اخلاّص   هبوتحقيقة يقابله ث كلِّ  سلب(ين: قوله عٰىل الثا

السلب وذلك اإلجياب واسطة،   ثبوتاً ادَّ   وإنْ بني ذلك   اعام�   عيتم 

 .)النزاع فهو ،اعام�  يقابل سلباً 

إذا قلنا إمَّ   :قلنا:  نعني به    يكون موجوداً   ا أنْ السواد  أو ال، ال 

ائدة  ، لعدم فأو ال  يكون سواداً   أنْ ]]  ١٢٣/[[ص    اإمَّ واد  الس   أنَّ 

ف املنفصلة،  وكذب يع  عاقل  كلَّ   إنَّ هذه  جزئيها  أحد  صدق  رف 

فبطل ذ  كون  اآلخر،  ما  التقسيم  من  املاملراد  فبقٰى    منه   رادكرمتوه، 

 .والعدم العامِّ  التقسيم بالوجود العامِّ 

 . )ا يف قسم الثبوت أو الالوجود إمَّ (قوله: 

 . : يف قسم الثبوت العامِّ قلنا

التس يلزم  أللسلوال  إنَّ نَّ ،  لو  ه  يلزم  املجرَّ   ٰى ساوام  د  الوجود 

األُ  اسائر  أصل  يف  املوجودة  آخر  لوجومور  بوصف  وامتاز  د 

الوجود  حقيقي بل  وليس  عاممت،  بقيد ز  املوجودات  سائر  ن 

أنَّ  وهو  املجرَّ   عدمي،  آخر  الوجود  مفهوم  معه  ليس  وجود  د 

ا االملوجوسائر  كان  وإذا  غريها،  يقارهنا  وجودات  متياز ودات 

 عدمي فال تسلسل. ب

نفس  مور(الثالث:    عىلٰ   قوله  واإلمكان  بالوجوب  التقسيم  د 

 .)يشء لِّ قة كحقي

 يف الثاين.  مرَّ قلنا: يبطل بام

مشرتك    ة اعتبار عامٌّ كون اليشء ماهيَّ   ة، ألنَّ تقض باملاهيَّ ين  وال

ال الوجود  أصل  بخالف  أنْ   ذيذهني  يمكن  إنَّ   ال  جمرَّ يقال:  د ه 

 ذهني.اعتبار 

بعدم اشرتاك    لو كان احلكم(   :ابعقوله يف الر]]  ١٢٤[ص  [/

 املختلفات بعدم  اشرتاكه لكان احلكم عىلٰ   عند  إالَّ   الوجود ال يعمُّ 

 .) عند اشرتاك املختلفات، وهو تناقضإالَّ  ك ال يعمُّ رتاشاال

مشرتكة يف كوهنا خمتلفة،  فات  املختل  قلنا: نمنع التناقض، ألنَّ 

شام  االختالف  ألنَّ  احكم  االختالف  بل  هلا،  ال    ر اعتبل  ذهني 

أمَّ   حصول اخلارج،  يف  يمله  فال  الوجود  أا  كذلك،   نْ كن  يكون 

 ق.فظهر الفر
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ة واحدة، ة قافية أبيات قضيَّ عل املاهيَّ ن جم(:  قوله يف اخلامس

 .)حكم العقالء عليه بالتكرير

ألنَّ  ماهيَّ هوم  املف  قلنا:  اجلوهر  كون  بني من  مشرتك  مفهوم  ة 

 ف الوجود. أو سلبي، بخال ينذه ه اعتبارمور، ولكنَّاألُ  كلِّ 

.  ه جوهراً ذهني زائد عٰىل نفس كون تبار ة اعاجلوهر ماهيَّ  وكون

األ ال  مسمَّ   سدوكذا  لكن  زائد،  وهو  إضايف  اعتبار  بالليث  ٰى 

وكون   الوجود.  نفس  بخالف  اخلارج  يف  له  تعاٰىل الباوجود  ري 

 عاىلٰ قول من وجود الباري تاملع  نَّ ، ويمكن دفعه بأمشكل موجوداً 

 وهي مغايرة لنفس وجوده تعاٰىل.  ،ةصفة إضافيَّ 

زائداً ( له:  قو الوجود  كان  املاهيَّ ع  لو  لكاٰىل  ا ة  للصفة  قابلن  ل 

 . )ة غري موجودالوجوديَّ 

نُ ]]  ١٢٥[[ص  / أنْ سلِّ قلنا: ال  امتناعه، فجاز  ت  م    عنيُّ يكون 

 ة الوجود.بليَّ يف قا  اً ة كافيا ماهيَّ ة من حيث إهنَّ املاهيَّ 

يق القاملاهيَّ ا   ال:ال  كانت ة  موجودة  تكن  مل  إذا  للوجود  بلة 

 جود، وهو حمال. مة، فاملعدوم موصوف بالومعدو

املاهيَّ نق  انَّ أل اعتبار  إهنَّ ول:  حيث  من  ماهيَّ ة  العتبار ا  مغاير  ة 

وإ أو معدومة.  االعتبار    سقاطكوهنا موجودة  الوجود عن درجة 

القابليَّ  اعتبار للوجود    ةيف  يقتيض دخول  فدعال  ال  ة ال  هيَّ املا  نَّ إ م، 

باإلمكان عليها  احلكم  أل  عند   يمكن  موجودة،  كوهنا  ا هنَّ اعتبار 

جيامع    العدم ال حيتاج أنْ   نَّ إن قابلة للعدم، فتكو  ال  حال وجودها

قابلة للوجود. ال تالوجود، وكذا عند اعتبار كوهنا معدومة   كون 

ا، بل إذا  همعد  مكان برشط وجودها أوصف باإلة ال تتَّ فإذن املاهيَّ 

االعترِّ ُج  عن  الوجود  فإسقاط  عنهام.  دخول بار  دت  يوجب  ال 

 العدم فيه.

 .)تسلسل كان ثابتاً  ، فإنْ ئداً زا  دوجولو كان ال(قوله: 

 امتيازه بأمر سلبي. قلنا: ممنوع، ألنَّ 

اخلارج ة حاصلة يف  ل املاهيَّ عقَ تُ   أنْ   لصحَّ   ائداً لو كان ز (قوله:  

 . )ع الذهول عن وجودهام

الوجوانقل معنٰى  كو:  عقلنا  فإذا  األعيان،  يف  احلصول  ن  د 

 يمكن الغفلة وال  ،ودةن فقد عقلناها موج ة حاصلة يف األعيااهيَّ امل

 عنه.

 .)؟كان ممكناً  ه إذا كان زائداً قلتم: إنَّ   مَ ـلِ (قوله: 

ملا   أنَّ   مرَّ قلنا:  إنْ   من  غني�   الوجود  املح  اكان  ال استح  لِّ عن 

 ات. هيَّ ليشء من املا ]]١٢٦ /[[ص كونه عارضاً 

أنْ (قوله:   غني�   جيوز  ولكنَّاملحلِّ   عن  ايكون  يقتيض،  كونه   ه 

 . )ةيَّ اهملك التل مقارناً 

 ،مقارناً   لكان أيضاً ، وإالَّ قلنا: مقارنة اليشء لغريه ليست زائداً 

ة  ول ماهيَّ  تكن املقارنة زائدة مل يمكن جعلها معلذا ملويتسلسل. وإ

 املقارنة.

وجبت مقارنته لغريه فعند زوال ذلك   امَّ ـاليشء ل  نك، لمناسلَّ 

بحيث يلزم  لك ذون يك اليشء، فحينئذٍ وأن يزول ذلك   ال بدَّ الغري

 ق عليه اإلمكان. ا حتقَّ من فرض عدم غريه فرض عدمه، وذلك ممَّ 

 . )ة يف اقتضاء الوجود؟ي املاهيَّ تكف ال  مَ ـلِ (قوله: 

 له.دلي مرَّ قلنا: 

 . )يبارمعارض بال(قوله: 

 ان:أمر ام يدفعهعب عٰىل هذه الطريقة، وإنَّ قلنا: هذا ص

الوجوداألوَّ  قول  وامل  ل:  الواجب  االسم، باش  مكنعٰىل  رتاك 

تبنيَّ  أنَّ ثّم  ماهيَّ     عٰىل  زائد  املمكنات  األوَّ وجود  بالوجه  ل اهتا 

الوالثا تعاىلٰ لث  الباري  وجود  كون  ويمنع  بالثاين،  زائداً   عٰىل     

 الوجه الثاين. ح يفته، ويقدماهيَّ 

أنْ  ب  الثاين:  عليهام  الوجود  لكن االشنقول:  املعنوي،  رتاك 

تعاالوجو حقيقته  متام  املاهيَّ وه  ،ىلٰ د  من  ليشء  مقارن  غري  ات،  و 

 وهي طريقة الفالسفة.

 . )ة؟ة الكائنيَّ سم علَّ اجل ال يكون  مَ ـلِ (قوله: ]] ١٢٧[[ص /

 ل. يف األوَّ  قلنا: ملا مرَّ 

 .)ة داريَّ ر إٰىل الكائنهواجللو احتاج (قوله: 

تلفني، فال  إٰىل اآلخر من وجهني خممنهام قلنا: جيوز احتياج كلٍّ 

 دور.

 .)األجسام واحدة؟ ر إٰىل كلِّ نسبة املؤثِّ  قلتم: إنَّ   مَ ـلِ (: هقول

ا، فالكالم يف وجوب  أو جسامني�   جسامً كان    ر إنْ املؤثِّ   قلنا: ألنَّ 

بتاخ املؤثِّ تصاصه  سريَّ لك  من  با   ائرة  يعود  وإنْ ألجسام  مل    عينه. 

جسامً  جسامني�   يكن  لا  وال  قابلة  بأرسها  الفائض واألجسام    ألثر 

اختصَّ أل  فام  عنه، يف   جله  قائم  عنه  األثر  ذلك  بقبول  البعض 

 ذلك.  الكلُّ  يقبل ، فوجب أنْ الكلِّ 

أنْ (ه:  قول املؤثِّ   جيوز  موجباً يكون  األ  ر  وخملذوات    تاراً جسام 

 . )ايف إحداث صفاهت

األجسام األ  قلنا:  يف  واحلصول  األشكال  عن  ختلو  ،  حيازال 

قديم األجسام  كانت  ألشكاهلفلو  والفاعل  وة  صاهتا  صيختا 
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فاعالً  موجِ   خمتاراً   بأحيازها  املختار  ذلك  األشكال   داً لكان  لتلك 

يفوالكائنيَّ  واإلاأل   ات  أزالً زل،  باالختيار  بالرض  جياد  ورة، حمال 

لوجود قادر خمتار، لألجسام و  باً جون ميكو  و بعينه جواب أنْ وه

 اهتا. ص بعض األجسام بصفصِّ ُخي ادر ذلك الق ثّم إنَّ 

 : لرابع ه اجالو]] ١٢٨[[ص /

 لكان  وإالَّ ، ايكون عدمي�  مه ال جيوز أنْ دَ فقِ  لو كان اجلسم قديامً 

الذ يناحلدوث  ثبوتي� ي  فإنْ اقضه  حادثاً   ا،  احلدوث  تسلسل.   كان 

ن الوصف املحتاج ثبوته  يكو  تحالة أنْ س، اليكون قديامً   حمال أنْ و

  أنْ   ةحالا، الستون ثبوتي� يك   . ويستحيل أنْ قديامً   ادث إٰىل ثبوت احل

وإالَّ  اجلسم،  عني  واحداً يكون  هبام  العلم  لكان  العلم   ،  فيكون 

رضوري� دَ بقِ  كام  مه  جسامً   أنَّ ا،  بكونه  زائداً   العلم  وال    رضوري. 

السع أنْ ليه،  قديامً   تحالة  والَّ إو،  يكون  تسلسل،  حادثاً   ،  ال 

 ه غري معقول.نَّ ، ألا حادثاً ثبوتي�  صفاً يم وم القددَ الستحالة كون ِق 

 ل: الكالم عليه من وجهني: قي فإنْ 

 :وجوهل ،ه غري منتجق بالنظم، فنقول: إنَّ ل: ما يتعلَّ الوجه األوَّ 

 ة. يَّ يست ثبوتعيتموها لل: املالزمة التي ادَّ األوَّ 

مالزمة للمتالزمني كانت مالزمتهام    كانت  ا إنْ هنَّ فأل  :الً ا أوَّ أمَّ 

، ملالزمة أصالً ق احقَّ مالزمة هلام مل تتمل تكن    وتسلسل. وإنْ   ،ةزائد

إذا  ألنَّ  املالزمة  للمتالزمني ]]  ١٢٩/[[ص    نفس  مل تكن الزمة 

 الزمة بينهام.امل وجب انتفاء

ثانياً وأمَّ  فألنَّ ا  يسدَ قِ   أنَّ   عيتمادَّ كم  :  اجلسم  القِ   متلزم    م دَ كون 

عدمي� ثبوتي�  أو  أبطلتمومهاا  ثّم  وبا  علّ يَّ ،  قِ إة  يَّ نتم  اجلسم،  دَ بطال  م 

هنا عدميَّ الالووم  وامللز العدميَّ واألُ   ،انزم  متعلِّ مور  كانت  إذا  قة  ة 

صف املالزمة  تكن  مل  ثب باملالزمة  أنْ وتيَّ ة  الستحالة  يكون    ة، 

الثبويت حاصالً الوصف  فا     املعدوم،  ليست  زملالللموصوف  مة 

 ة.فهي عدميَّ  ،ةثبوتيَّ 

ز الزمة، إذ لو متيَّ  ثبوت هلا وبني عدم املمة الوال فرق بني مالز

، وال  ز وتعنيُّ ة لكان يف العدم متيُّ املالزمة عن املالزمة العدميَّ دم  ع

نٰى مل  يف العدم هذا املع  دَ جِ كان كذلك، فلو وُ ما    معنٰى للوجود إالَّ 

 نفي املالزمة. فوجب ،هو حمالو ود،ز العدم عن الوجتميَّ ي

عب املالزمة  حتقُّ ارة  الثاين:  امتناع  امللزوعن  إالَّ ق  حتقُّ م  عند  ق   

ق الالزم  عٰىل حتقُّ   فهالذي حيكم بتوقُّ  م، وهو غري معقول، ألنَّ الزلا

تعرض    ا بسيطة والبسيط ال ة إمَّ املاهيَّ   ألنَّ وم،  ة امللزليس هو ماهيَّ 

ألنَّ   له تُ ال  افةاإلض  اإلضافة،  إالَّ عقَ   فالواحد ل  أمرين،  بني   

ا امتنع عروض  إلضايستحيل عروض  وإذا  له،  امتنع  فة  اإلضافة 

ان الذي هو نوع منها، وإذا امتنع عروض اإلمكان  مكإلض اعرو

توقُّ  امتنع  ألنَّ للبسيط  الغري،  عٰىل  إالَّ وقُّ الت   فه  ليس  الغري  عٰىل    ف 

حال ٰىل الغري استع  سيطف البذا استحال توقُّ مكان، وإاحلاجة واإل

املركَّ توقُّ  معنٰى  ف  ال  الذي  إب  أُ الَّ له  جمموع  كلُّ   منها  و  مور  احد 

 فها عٰىل الغري سواءة ال يمكن توقُّ املاهيَّ    أنَّ . فتبنيَّ لغريا  بسيط، عىلٰ 

بة وليس هو الوجود، لذلك  مركَّ   كانت بسيطة أو]]  ١٣٠[[ص  /

ة اهيَّ ف املري متوقِّ غ  ماً ملزو  َض رِ كان الذي فُ ثبت ذلك  . وإذا  أيضاً 

أصالً  أ   والوجود  الغري  اعني  عٰىل  كذلك  كان  وإذا  نقطع  الالزم، 

 التالزم. 

إمَّ مق  :الثالث التالزم  الالزمتٰىض  عند عدم  امللزوم  أو    ،ا عدم 

 وجود الالزم عند وجود امللزوم.

اأمَّ  فألوَّ ا  ألنَّ نَّ إل،  صحيح،  غري  املال  املعقول  ه  أنْ من    زمة 

ا وجود  احلصول    مز لاليكون  وذلك  واجب  امللزوم،  وجود  عند 

عاركيفيَّ  ل ة  تتوقَّ ضة  فإذن  هوجودمها.  عٰىل  ف  املالزمة    ت ثبوذه 

  مة الثانية بعدم الالزم الزم وثبوت امللزوم، ثّم إذا حكمنا يف املقدَّ ال

مناقضاً  ذلك  إالَّ لدع  كان  حيصل  ال  الذي  اللزوم  ثبوت وٰى  عند     

 متني.دَّ قاملفعلمنا التناقض بني  الالزم،

لغريه   اليشء ملزوماً  كون  دعوٰى  ، ألنَّ ا الثاين، فباطل أيضاً وأمَّ 

الشيئني، واحلكم بثبوت اإلضافة   ينكذني  وٰى لثبوت إضافة بدع

املالزمة    بتلكف حكمنا  فيتوقَّ   ، بعد ثبوهتامبني أمرين ال يمكن إالَّ 

أنَّ  مع  املتالزمني،  ثبوت  الالاملطلو   عٰىل  ثبوت  معرفة  هنا   ،زمب 

 ، فيدور.الزم بعد معرفة ثبوت البوت الالزم إالَّ ف ثعرَ فال يُ 

الرشطيَّ  إنْ الرابع:  كرَ كِ ذُ   ة  عموم  ة  يَّ لّ ت  إرادة  استحال 

ام كان  ة وال أشخاص هلا، مثل: كلَّ يَّ ا قد تكون كلّ األشخاص، ألهنَّ 

ة  الرشطيَّ   نَّ حوال، أل. واستحال إرادة عموم األفهو حيٌّ   املاً يد عز

كلّ ت  أنْ يمتنع    حوالمن مجلة األ   عموم األحوال، ألنَّ ة يفيَّ صدق 

 صدق اللزوم. ئذٍ حين تنعفاء املالزمة، فيمالتي يمكن اعتبارها انت

قوَّ رَ كِ ذُ   وإنْ ]]  ١٣١[[ص  / يف  فهي  مهملة  اجلزئيَّ ت  ال  ة  ة 

ال إذ  الزماً يلز  تنتج،  اليشء  كون  من  األ  م  بعض  يف  حوال لغريه 

وانتفاء امللزوم عند انتفاء    ،ق امللزومقُّ حت  عندق الالزم ال حمالة  حتقُّ 

 م. الالز

إنَّ   مَ ـ، لكن لِ منا سالمتهلَّ س لكان    سم قديامً اجل  كان ه لو  قلت: 

 ا؟ا أو عدمي� ا ثبوتي� مه إمَّ دَ ِق 
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 .تفاءال يقال: ال واسطة بني الثبوت واالن

ليس هو نفس  النتفاء  ا نقول: مورد التقسيم بالثبوت وا ألنَّ 

  تاً يكون ثاب   وأنْ   مورد التقسيم ال بدَّ   نتفاء، ألنَّ ال  ا الثبوت وال 

األُ  مجلة  هب مع  التي  القسمة مور  وقعت  ا لك   ، ا  ال  ثبو ل ن  ت 

أو    جيامع االنتفاء، فال يمكن أنْ  يكون مورد التقسيم بالثبوت 

أ الثبوت  هو  اال االنتفاء  ول و  أنَّ امَّ ـ نتفاء،  ثبت  بطال  املورد     

هلام م  الواسطة  فتتحقَّ   ، غاير  واالنتف ا   بني ق  فبطل  لثبوت  اء، 

  احلرص. 

ي ما  الثاين:  باملقدَّ تعلَّ الوجه  فنقول:  ق  أنْ مات،  يكون    جاز 

قديامً   داً زائ  مدَ القِ  كتقدُّ   ويكون  يتسلسل،  فال  الزمان لذاته  لذاته  م 

أنْ  وجاز  به.  حاد  وغريه  ف  .ثاً يكون  تناقض،  ة  األشعريَّ   نَّ إوال 

  ل أنْ عقَ ذلك فليُ  َل قِ فإذا عُ  ،ءبقاببقاء ممتنع ال باٍق  اجلوهر  زعموا أنَّ 

 م غري قديم.دَ بقِ   يكون اليشء قديامً 

 ض بوجوه:عارَ ثّم يُ 

حادثاً كا  و: للاألوَّ  إنْ   ن اجلسم  عينه  فحدوثه  العامل   كان  كان 

عاملاً  وإنْ   باجلسم  بالرضورة،  حادثاً   فإنْ   زائداً كان    بحدوثه   كان 

 . كان حدوث احلادث قديامً  قديامً  كان تسلسل، وإنْ 

ِق الث]]  ١٣٢[[ص  / م من  ه لزكان نفس ذات  مه تعاٰىل إنْ دَ اين: 

العلم   بذاته  كذلكدَ بقِ العلم  وليس  فمه  وجوده نَّ إ،  معرفة  بعد  ا 

ِق  علم  يف  وإنْ دَ نحتاج  مستأنف،  دليل  إٰىل  زائداً   مه  لزم    كان 

 التناقض. أو  التسلسل

املستمرُّ  احلادث  استم  إنْ   الثالث:  فالعاملكان  ذاته  نفس   راره 

بمدَّ اذب وليسته عامل  أو زائداً ة استمراره  ف   ،  مستمر�   إنْ عليه  ا  كان 

أو   استمرتسلسل،  يكون  فال  أنْ امستمر�   تمرِّ ملساار  ال  فجاز  ال    ، 

 . م القديم قديامً دَ يكون ِق 

اجلواب،    لتالزم، فال تستحقُّ ظم اا األسئلة عٰىل نواجلواب: أمَّ 

إنْ ألهنَّ  يلز  ا  نظم  مل  القدح يف  منها  يلزم اجلالالتم  مل  وإنْ زم   واب، 

اجل املالزمة يف  ثبتت  يُ   ،ملةلزم  القدح يف اسمَ فال  بعده، ع  ملالزمة 

 .ن متناقضاً يكو  هألنَّ 

إثباته   يمكن  ال  رضوري  واإلثبات  النفي  بني  الواسطة  ونفي 

 بالداللة. 

ا  ألنَّ   م بالنفي واإلثبات يشء ثالث. وال واسطة،تقسيومورد ال

نقل: إمَّ   مل  ااحلقائق  اإلثباتنلا  أو  حقيقة  حتَّ   في  ثبوت  يكون  ٰى 

قدحاً  إهنَّ في  ثالثة  قلنا:  بل  قلنا،  النفام  عن  ختلو  ال  أ ا  ثبات، اإل  وي 

أنَّ هنا حقائق كثرية، إالَّ   منا أنَّ ا سلَّ وكأنَّ  أنَّ ا ادَّ   ها واحد من  كلَّ   عينا 

 تم. خيلو عن هذين، فال يبطل احلرص بام ذكرال

في واإلثبات  ال احلكم بالنخ  قد  قال: وجدنا بعض الصورال ي

فإنَّ  قلنا:فيها،  إذا  إمَّ امل  ا  الوجود  أو  موجود  باطالن  ،ا   فالقسامن 

فتِّ البا يمتنعنَّ إفاق،  نفسه  ه  عن  اليشء  الثاين.    ،سلب  فكذب 

بأنَّ واألوَّ  البدهية  لقضاء  كاذب  للمحكوم  ا  ل  مغاير  به  ملحكوم 

لل  ،عليه وجفيكون  من  موجود  عليه  زائد  آخر  ه  نَّ إ  حيثود 

وألنَّ ]]  ١٣٣[[ص  /  موجود، باطل.  جعل    وهو  ود  الوجمن 

املاهيَّ  ذنفس  ينكر  زائدة  جعله  ومن  وجوداً   ثبت أ   اً لك،    للوجود 

للامهيَّ  حصل  ولو  فثبت  آخر،  تسلسل،  آخر  وجود  الوجود  مع  ة 

 املطلوب.وهو كذب النقيضني، 

 ع.سمَ فال يُ  ،اتوريَّ ا نقول: هذا تشكيك يف الرضألنَّ 

 .)م القديم نفس ذاتهدَ يكون قِ  أنْ   زجا(قوله: 

ك  لن ذ عٰىل اجلسم كا داً م اجلسم إذا كان زائدَ ِق   نَّ قلنا: حمال، أل

مساوياً ا وخمالفاً   لزائد  االستمرار  يف  اجلسم  حقيقته   له  لذات  يف 

به االشرت  ،املخصوصة به االمتيازاك  وما  ما  القديم   ،غري  فحقيقة 

الستممغاي احلقيقةرة  تلك  وجود  ورار  ِق   وه،  كون  م  دَ يقتيض 

 ويتسلسل. ،القديم زائداً 

 .)يكون حادثاً  أنْ   جاز(قوله: 

إٰىل األبددَ لقِ با  عنٰى امل  : حمال، ألنَّ قلنا  ،م االستمرار من األزل 

يف األزل والثابت   تاً ثاب  واحداً   بل معقوالً   ،كثرية  موراً وليس ذلك أُ 

أنْ  يستحيل  األزل  حادثي  يف  باقياً كون  اجلوهر  وكون  ال  بب  اً .  قاء 

 حمال. يبقٰى 

عدمي وصف  م  ،واحلدوث  يلزم  الفال  اجلسم  ن  بنفس  علم 

 بويت.ه ثنَّ إم فدَ ، بخالف القِ العلم به

أنَّ  يتقرَّ   وحتقيقه:  ال  إالَّ احلدوث  وعدم ر  حاصل  وجود  عند   

أنْ   ،سابق جاهالً العايكون    فجاز  احلاصل  بالوجود  بالعدم   مل 

يعالسابق فال  أمَّ ،  احلدوث،  القِ لم  عن    مدَ ا  عبارة  العدم  فهو  نفي 

 . ونفي النفي إثبات ،السابق

ا إذا  م أنَّ سلِّ نُ ال  وه.  مه نفس ذاتدَ  قِ د، والباري تعاىلٰ يس بجيِّ ول

عىلٰ دلَّ  عرفنا ]]  ١٣٤/[[ص    لنا  فقد  صفاته  وبعض  وجوده 

 بل تلك احلقيقة عندنا جمهولة. صة، حقيقته املخصو

أنْ  قدامَّ ـليقول:    ولقائل  حقيقته  يامً  علمنا كونه  لزم    مع جهل 

 ه اإلشكال.ويتوجَّ  ،التغاير
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حمدَ لباق وا كان  إذا  منَّ إف  ثاً ي  مقدار  نعرف  ال  إالَّ بق  ة دَّ ا  إذا  ائه   

إمَّ   َف رِ عُ  حدث  الذي  الزمان  يف  مقدَّ حدوثه  حمقَّ   راً ا  ولقاً أو    امَّ ـ، 

الزمان الذيمكن  أ  بذلك  فيه  العلم بوجوده مع اجلهل  ال   حدث 

مدَّ  كانت  بجرم  بخالف  هقائة  ف  جمهولة،  غري    نَّ إالقديم  وجوده 

دبزم  خمتصٍّ  حتَّ ان  زمان  اجلون  يكون  األزمنٰى  من  بيشء  ة  هل 

 م، فافرتقا.دَ يف اجلهل بالقِ  دحاً اق 

 :الوجه اخلامس

متناهٍ   كلُّ  تقدَّ   جسم  ما  ألنَّ حمدَ   هٍ متنا  وكلُّ   ، م عٰىل  جيوز ث،  ه 

أزيد    عقالً  دف  ،وأنقصكونه  القدر  بذلك  زائد  لاون  اختصاصه 

مرجِّ والناقص   إٰىل  خمتارحيتاج  فقوإالَّ   ،ح  تر  ال  جَّ د  املمكن  ح 

 ث. وفعل املختار حمدَ  ح،ملرجِّ 

 : الوجه السادس]] ١٣٥ص [[/

أزلي�  اجلسم  كان  باطل  لو  والتايل  احلركة،  عليه  المتنعت  ا 

فباحلسِّ  مثله.املقدَّ ،  الرشطيَّ   م  أنَّ بيان  ف  كلَّ   ة:  بدَّ جسم  من   ال  له 

ز،  يِّ ح  ز أو يف كلِّ ستحالة حصوله ال يف حيِّ  يوجد فيه، المعنيَّ ز  حيِّ 

أزل اجلسم  كان  األزي� فلو  يف  لوجب  أا  حاصالً ي  نْ ل  حيِّ   كون  ز يف 

لكنَّمعنيَّ  عنه  زواله  المتنع  كذلك  كان  لو  عدم    ،ه  الستحالة 

 ها جائزة.متنعت احلركة عليه، لكنَّفا ،القديم

ا  قيل: إىلٰ (  ألزلمعنٰى  ال  قول  )لأوَّ   الدائم  كان فمعنٰى  لو  نا: 

أزلي�  ا اجلسم  يف  لكان  أنَّ بحيِّ   اخمتص�   ألزلا  دائامً ه  ز،  كان   إىلٰ ال    لو 

وهو معنٰى السكون،    واحد دائامً ز معنيَّ ل لكان حصوله يف حيِّ أوَّ 

دا يكون  بل  معنيَّ   ئامً وهذا ممنوع،  موضع  يف  إمَّ حصوله  عيناً   أو   ا 

البدع كلِّ ٰىل  يف  يكون  أي  معنيَّ حيِّ   يفقت  و  ل،  كان    ز  الذي  غري 

 فيه قبله. حاصالً 

 ية عٰىل ما سبق.ببطالن حوادث غري متناه دفع وين

 : الفالسفة هبَ يف إبطال ُش  :املسألة الثالثة]] ١٣٦ [[ص/

أنَّ  أنَّ   اعلم  إٰىل  ذهبوا  واحتجُّ   عاملال  الفالسفة  عليه  قديم،  وا 

 بوجوه:

إل:  األوَّ  واجباً   نْ العامل  وإنْ ديامً ق   كانلذاته    كان  ممكناً ك  ،    ان 

 ،ثيكون له حمدِ   أنْ لزم    كان حادثاً   ره إنْ مؤثِّ ر، فله من مؤثِّ   بدَّ  فال

يدور أو يتسلسل  ]]  ١٣٧/[[ص    ا أنْ فإمَّ   ،من مجلة العامل  كونيف

يُ  مؤثِّ أو  إٰىل  قديم،نتهٰى  املؤثِّ فنق  ر  كان  إذا  قديامً ول:  أنْ   ر    وجب 

أثره  يك ر القديم يف ة املؤثِّ ريَّ ؤثِّ منه يف م  بدَّ   ا الم  كلَّ   ، ألنَّ قديامً ون 

إمَّ العامل أنْ   حاص  ا  بتاممه  األزل  الً يكون  مل    فإنْ   .كونيال  أو    ،يف 

حادثاً  كان  األزل  يف  مؤثِّ   حيصل  ذلك  فله  إٰىل  الكالم  ننقل  ثّم  ر، 

كان    وإنْ   .ر قديميدور أو يتسلسل أو ينتهي إٰىل مؤثِّ   ا أنْ إمَّ ف  ،راملؤثِّ 

األزاأل  يف  حاصالً  حصول  وجب  ألنَّ ل  املؤثِّ ثر،  استجمع  إذا  ر ه 

جمج املؤثِّ يع  فإمَّ ريَّ هات  أثر  أنْ   اة  حصول  الأ   ،هجيب  والثاين    .و 

 لكان حصوله يف وقت حصوله دون ما قبله وبعده من حمال، وإالَّ 

 ر إنْ م أو تأخُّ صه بوقت حدوثه دون ما تقدُّ خصُّ ة فتمور اجلائز األُ 

ترجي لزم  ألمر  ال  أ كان  اجلااألُ   دحح  غري  مور  من  بالوجود  ئزة 

باطمرجِّ  وهو  باح،  وألنَّ ل  يسدُّ لرضورة،  الصانع  ب  ه  إثبات  اب 

املؤثِّ   وإنْ ،  عاىلٰ ت يكن  مل  ألمر  التامُّ كان  وقد    حاصالً   ر  األزل  يف 

و فرضناه حاصالً  ِق إذا  ، هذا خلف.  املؤثِّ دَ ثبت  التامِّ م  العامل  ر   ،يف 

أنَّ  املؤثِّ دَ ِق   وثبت  التم  ِق   امِّ ر  بقِ   ،أثرهم  دَ يستدعي  القول  م  دَ وجب 

 وم.ه القبَ شبهة هي أقوٰى ُش ه الالعامل. وهذ

العامل صالثاين:  األزليح  ح  يف  صحيح    ،الوجود  كان  وإذا 

 الوجود يف األزل كان واجب الوجود يف األزل.

أو   ن ممتنعاً يف األزل لكا ه لو مل يكن صحيحاً فألنَّ  رٰى،ا الصغأمَّ 

اكا  فإنْ   ،واجباً  فاملطلوب، ثلن  األوَّ   وإنْ   اين  انقالب  كان  لزم  ل 

لاملمت ممكناً نع  وانلذاته  ذاته  حمال،  احلقائق  وقالب  جاز  نَّ أل.  لو  ه 

  يكون العامل حماالً   ر جلواز أنْ ذلك انتفت داللة احلدوث عٰىل املؤثِّ 

األز ثمّ يف  واجباً ل  صار  يزال    ال  فيام  املفيستغ  ،لذاته  عن   ر.ؤثِّ ني 

امل  ألنَّ و]]  ١٣٨[[ص  / احلكم  إنْ تجدِّ ذلك  فهو    د  لسبب  كان 

باإل الذايتمكامسبوق  ان  كإلمبا  الذايت مسبوقاً فكان اإلمكان    ،ن 

 الذايت، وهو حمال. 

 صحيح الوجود يف األزل لو كان معدوماً   ا الكربٰى، فألنَّ وأمَّ 

 معنيَّ يف وقت  احلادث  يوجد يف األزل، ألنَّ  ستحال أنْ زل اليف األ

حصوله يف األوقات    موجباً نيَّ لك الوقت املعذ  يف ال يكون حدوثه

أنْ   ألنَّ ية،  املاض يستحيل  يفيتجدَّ   اليشء  حصول  له  اد  ن  زمال 

ا، يكون أزلي�   يف األزل مل يصّح أنْ   املايض. فإذن لو مل يكن موجوداً 

 ا. ن أزلي� يكو  م فيجب أنْ ا كام تقدَّ يكون أزلي�  أنْ  لكن العامل يصحُّ 

  ، كان عائد إليه عٰىل ما سبقه مسبوق بإمنَّ إث فحمدَ   الثالث: كلُّ 

ثة  حمدَ   ىلٰ وهليكانت ا  وٰىل، فإنْ هو اهلي   ن يستدعي حمال� مكاوذلك اإل

أُ  إٰىل هيوٰىل  قِ   خرٰى وتسلسل. وإنْ افتقرت  م  دَ كانت قديمة وجب 

تقدَّ   ،الصورة الصورةم  ملا  عن  اهليوٰىل  انفكاك  استحالة   ،من 

 فاجلسم قديم.  ،مجلسهليوٰىل والصورة هو ا وجمموع ا

كلُّ  ف حمدَ   الرابع:  بنَّ إث  مسبوق  ألنَّ زمانه  عٰىل    ،  سابق  عدمه 
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وإالَّ  لكاوجوده،  ق   والتأخُّ يامً دن  السبق  وذلك  عن  ،  عبارة  ليس  ر 

ألنَّ جمرَّ  والوجود،  العدم  ب  د  كالعدم  قبل  القبل  عد،  العدم  وليس 

فالقبليَّ  والبعديَّ بعد،  وجة  ة  موصو  ،تانوديَّ صفتان  ف فلهام 

ون  من يشء وجودي يك  حادث ال بدَّ   كلِّ   ود، فقبل حدوثجوم

بالقبليَّ   وصوفاً م العدحتَّ   ةلذاته  يكون  اٰى  موصوفاً اصحلم  فيه    ل 

قبالً  قبالً   بكونه  يكون  الذي  واليشء  احلادث،  هو    لذلك  لذاته 

فقبل كلِّ حدو  الزمان،  غري    ث  يشء  الزمان  لكن  زمان  حادث 

ل، ويلزم ال إٰىل أوَّ   زمان زمان لِّ ك قبل، فهو عٰىل التقيضِّ  بل تقرٍّ مس

ِق  الزدَ من  ألنَّ دَ قِ مان  م  احلركة  من  م  منه  ويلزم  م دَ ِق   لوازمها، 

 اجلسم.]] ١٣٩/[[ص  مدَ احلركة ِق 

ه كان : إنَّ يقال  ا أنْ ثه إمَّ لكان حمدِ   ثاً اخلامس: لو كان العامل حمدَ 

أنْ   قادراً  العدِ ُحي   عٰىل  قبل  ث  فيهامل  أحدثه  الذي  ة  دَّ بم  الوقت 

قادراً أ   ، متناهية كان  ما  إمَّ نَّ ، ألوالثاين حمال  .عليه  و  يلزم  انتقال  ه  ا 

القدرة   من  إٰىل    ،عجزال  إىلٰ اخلالق  االمتناع  من  املخلوق  انتقال  أو 

 ل.األوَّ  اإلمكان، ومها حماالن، فثبت

قادراً أنَّ   ثبت  وبمثله كان  أنْ   ه  أيضاً   عٰىل  تن  خيلق  تهي  حوادث 

ة، وإذا عف تلك املدَّ قدار ِض العامل فيه بم  ثأحدإٰىل الوقت الذي  

هذ فإثبت  أنْ مَّ ا  يمإنَّ   يقال:  ا  ينتهيه  ما  إحداث  اإىلٰ   كن  لعامل   

املدَّ بِض  تلك  أيضاً عف  إليه  ينتهي  ما  إحداث  مع  حتَّ   ة  ٰى  بتلك 

ابتداؤمها وان معاً تهاؤيكون  ممكناً   ،مها  ذلك  يكون  ل . واألوَّ أو ال 

حدوث العامل،   وجود زمان قبل  قتيضي البطالن. والثاين يرضور

أمراً   ألنَّ  معنيَّ سع  يتَّ   هناك  مثالً لقدر  كسنة  يتَّ     لسنتني وال    سع 

يتَّ اك  نوه مستغرقاً ما  يصري  وال  لسنتني  وكلُّ   سع  قابل    لسنة، 

أ  والتقدير فهو  والنقصان  وللزيادة  مقداري وذلك هو  مر  جودي 

حص ثبت  فقد  الزماالزمان،  وول  العامل،  حدوث  قبل  بت  ث  إذان 

 سم.م اجلدَ م احلركة، فثبت قِ دَ ان ثبت قِ م الزمدَ ِق 

الذي   التقدير  يقال:  إال  عن  يكشف  ود  وج  نمكاذكرمتوه 

 عٰىل وجودمها.  زمانني أحدمها أطول من صاحبه، وال يدلُّ 

التقدير ألنَّ  األمر  نقول:  تغريُّ ريَّ يتغ  ي ا  عند  وما   الفرض،   

و من  أمر ذكرناه  العامل ]]  ١٤٠[[ص  /   جود  ب قبل  ال ي ح  ث 

إ يتَّ  وُ الَّ سع  سواء  سنة  حلوادث  فا   دَ جِ   أفرض  يوجد، رض  مل  و 

يتَّ  آخر  سنتني  وأمر  حلوادث  مستغرقاً يصري  وال سع  حلوادث    

يتغريَّ  وُ سنة ال  أنَّ   دَ جِ  سواء  أو ال، فعلمنا  الذي   فرض  التقدير 

املتقدِّ   رناه ذك  اإلمكانات  هذه  وجود  عن  ير باملقاد   رة يكشف 

د فرض ذهني كشف عن جمرِّ ه ي مل ال أنَّ ا ع ال   املحدودة قبل وجود 

  ي.واعتبار ومه 

لكان اهللا تعاٰىل    ثاً حمدَ ، فلو كان العامل  لسادس: اهللا تعاٰىل قديم ا

،  يامً ث قدأو املحدَ   ثاً  لكان القديم حمدَ عليه بالرضورة، وإالَّ   ماً متقدِّ 

حد أ   لزموالثاين يست  .ةبمدَّ   أو ال  ،ةا بمدَّ عليه فإمَّ   ماً وإذا كان متقدِّ 

ا إمَّ واألوَّ   .لسابقنياملحالني  أنْ ل  ا  ا  ويلزم ملدَّ تكون  متناهية  ة 

ا ألنَّ حدوث  تعاٰىل،  بمدَّ تقدِّ امل  هللا  احلادث  عٰىل  يكون  م  متناهية  ة 

م  دَ املستلزم لقِ مان  م الزدَ بالرضورة، أو غري متناهية ويلزم قِ   حادثاً 

 اجلسم. مدَ احلركة املستلزم لقِ 

م ال  دَ عليه بقِ  ماً  تعاٰىل متقدِّ لكان اهللا ثاً دَ  حمالسابع: لو كان العامل

ألنَّ بداي له  وذلك  ة  قديم،  عبارالتقدُّ ه  ليس  عم  الباري  وج  نة  ود 

د هذا االعتبار ال يكون قبل  اهللا تعاٰىل بمجرَّ  تعاٰىل وعدم العامل، ألنَّ 

متقدِّ عاملال فكونه  كيفيَّ   ماً ،  العامل  وجوده   ةوجوديَّ ة  عٰىل  عٰىل  زائدة 

بدَّ وعدم العامل،    اىلٰ تع يتَّ من    ة ة الثبوتيَّ لتلك الكيفيَّ   وال  صف  يشء 

م  فتقدُّ   ،ة لذاته هو الزمانالبعديَّ ة وليَّ صف بالقبالذي يتَّ هبا لذاته، و

مه عٰىل العامل بداية  تقدُّ الباري تعاٰىل عٰىل العامل بالزمان، فإذا مل تكن ل

 داية.للزمان بال تكون  وجب أنْ 

م عٰىل العامل بأزمنة ال  متقدِّ   ه تعاىلٰ إنَّ   :ليقاال  ]]  ١٤١[[ص  /

 قة.رة ال حمقَّ ا مقدَّ ية هلبدا

املقألنَّ  إنْ   يف  ردَّ ا نقول:  مل    الذهن  وجود يف اخلارج  له  يكن  مل 

متقدِّ  تعاٰىل  الباري  أصالً   ماً يكن  العامل  له وجود يف    إنْ ، وعٰىل  كان 

 اخلارج حصل املقصود. 

حمدَ   الثامن: العامل  كان  أنَّ صل  اً ثلو  يدق  مل  األزل  ه  يف  كن 

إٰىل األ  من  ا مر� مست  ، وهذا سلب يكونموجوداً  أنْ بد، فإمَّ األزل    ا 

يف زمان وجودي   العامل ما كان حاصالً   فهوم من ذلك أنَّ امل  كوني

أنَّ  مفهومه  أو  موجوديقيض،  كان  فالباري يف  اً ه  الرصف،  العدم   

أيضاً  موج  ما  تعاٰىل  الرصف  وداً كان  العدم  أنْ زلفي  ،يف  يصدق   م 

أنَّ عل موجوداً يه  كان  ما  األزل،    ه  بطل لكن  يف  وإذا  كاذب،  ذلك 

يف األزل أي    ا: مل يكن العامل موجوداً ولنق من  املفهوم    ثبت أنَّ ذلك  

موجوداً  كان  ول  ما  املاضية،  األزمنة  كانامَّ ـيف  قولنا:  مفه    مل (وم 

العامل موجوداً  إٰىل    امر� مست  )زليف األ  يكن  أنْ   ناآلمن األزل    لزم 

 .حاصالً استمرار الزمان من األزل إٰىل اآلن يكون 

ا يكن  مل  قديامً التاسع: لو  ي  لزمان  العامل عن  ز  تميَّ مل  وقت عدم 

ه ز ذلك الستحال القصد إٰىل اجياده، ألنَّ وقت وجوده، ولو مل يتميَّ 
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حماالً امَّ ـل وعدمه  وجوده  بني  اجلمع  كان  صحَّ كان    وجوده ة  ت 

ام عٰىل  عن    زتياموقوفة  وجوده  يكن وقت  مل  فإذا  عدمه،  وقت 

 جياد.ن استحال القصد إٰىل اإلزيالوقتان متميِّ 

لو   حمدَ الع  كان العارش:  املؤثِّ   ثاً امل  قادراً لكان  فيه  والتايل  ر   ،

فاملقدَّ  بيان رشطيَّ وال  مثله. ]]  ١٤٢/[[ص    م باطل،  يف  ستأيت  ة 

 القادر.

 تايل وجهان:بطالن العٰىل  ويدلُّ 

  . ال أو ،جياد يف األزليقدر عٰىل اإل ا أنْ فإمَّ  ان قادراً ك لو ل:األوَّ 

إٰىل الوجود،   راجخاإلجياد  معنٰى اإل  ل حمال، ألنَّ واألوَّ  العدم  من 

ينايف األزليَّ  أيضاً وذلك  والثاين  ذنه  عدم متكُّ   حمال، ألنَّ   ة.  لك من 

ع، ة وال لوجود املانيَّ ن القادره إخراج له عليس لعدم املقتيض، ألنَّ 

له   فال بدَّ  ان ممكناً ك نْ لذاته امتنع زواله، وإ كان واجباً  املانع إنْ  نَّ أل

مؤثِّ م املن  فذلك  قادراً   إنْ ر  ؤثِّ ر،  حادثاً   كان  املانع  ذلك  فال    كان 

أزلي�  االمتناع  فُ يكون  وقد  هذا  َض رِ ا  وإنْ خلف  كذلك،  كان    . 

أ   ،املانعوام ذلك  لزم من دوام املوجب د  موجباً  ينبغي    ال   نْ فكان 

ا   يصحَّ  املؤثِّ وجود  بكون  فالقول  قادراً لعامل.  هذه  يفيض  ر  إٰىل   

 املحاالت.

إذا  ال أنْ فعل فإمَّ ال  دأوجثاين: القادر  ته عٰىل إجياد تبقٰى قادريَّ   ا 

ف باطالن،  والقسامن  تبقٰى،  ال  أو  الفعل  قادراً القوذلك  بكونه    ل 

 باطل.

  د الفعل قادراً وجل وه كان قبة: أنَّ دريَّ تلك القاا بطالن بقاء  أمَّ 

الفعل ذلك  إجياد  ت  ،عٰىل  بقيت  افلو  قادراً لقادريَّ لك  لكان  ٰىل  ع  ة 

ه  للموجود، وأنَّ   فيكون ذلك إجياداً   ،وجودهعد  بعل  إجياد ذلك الف

 حمال. 

القادريَّ  تلك  زوال  استحالة  أوبيان  عٰىل  قادريَّ   نَّ ة:  تعاٰىل  اهللا  ة 

ة  ت قادريَّ  كانن، وإالَّ آل  ااألزل إىلٰ   ثابتة يف  فعل كانتإجياد ذلك ال

إجياد   تعاٰىل عٰىل  متجدِّ ذلك  اهللا  باطالفعل  اتِّ دة وذلك  فإذا فاقاً ل   ،  

  ق قدرته تعاٰىل بذلك الفعل كان ذلك زواالً الفعل فلو مل تتعلَّ   دَ جِ وُ 

التعلُّ  ملذلك  الثابت  األق  اآلنن  إٰىل  عدماً   ،زل  ذلك   فيكون 

 ل. وهو حما  للقديم،

العامل  :عرش  احلادي]]  ١٤٣[[ص  / كان  حمدَ لو  اهللا    ثاً   لكان 

عاملاً  باطل،  زئيَّ باجل  تعاٰىل  والتايل  مثله.فاملقدَّ ات،  ة: طيَّ الرش  يانب  م 

  إذا كان عاملاً جياد واإلحداث إالَّ يقصد إٰىل اإل ر يستحيل أنْ املؤثِّ  أنَّ 

ف  نَّ بأ معدوم،  اليشء  عدمنَّ إذلك  يعلم  مل  لو  الستحاه  منه  ه  ل 

اإل إٰىل  أوجد  ،دجياالقصد  إذا  بدَّ   ثّم  فال  عاملاً   وأنْ   الفعل   يصري 

 وهو حمال. ، عاىلٰ يري يف علم اهللا ته، وذلك يقتيض وقوع التغوجود ب

حمدَ  العامل  كان  لو  عرش:  خمتاراً   ثاً الثاين  فاعله  والتايل لكان   ،

فاملق الرشطيَّ   مثله.  مدَّ باطل،  وأمَّ بيان  ظاهر،  بطالة  التايل ا    ن 

 فلوجهني:

يكون وجود    ان لغرض وجب أنْ ك  الختيار إنْ ا  ذلكل:  األوَّ 

الغر أوذلك  وإالَّ ض  عدمه  من  له  ملٰىل  غرضاً   يكن  وإذا   نكا  ، 

 بخلق العامل، وهو حمال.  غرض أوٰىل له كان اهللا تعاٰىل مستكمالً ال

إليه،   كامل لو كان ذلك الغرض عائداً الستام يلزم ا ال يقال: إنَّ 

كأمَّ  إذا  عائداً ا  غريه    ان  اإل  نوكاإٰىل  هو  الغري الداعي  إٰىل  حسان 

 اندفع املحذور.

اته أوٰىل من   ذإىلٰ   كان بالنسبة    إنْ نقول: اإلحسان إٰىل الغري ا  ألنَّ 

من    كلَّ   . وألنَّ  مل يكن غرضاً ترك اإلحسان عاد الغرض إليه، وإالَّ 

لغ غفعل  كاخلرض  له  املفعول  من  أخّس  الفاعل  كان  ادم  ريه 

تعاٰىل ]]  ١٤٤/[[ص    يكون غري اهللا  أنْ    استحالامَّ ـخدوم، ولوامل

 يفعل لغرض غريه.  ل أنْ أرشف منه استحا

، والعبث عٰىل اهللا  ض كان عبثاً لغر  ال  كان ذلك االختيار  وإنْ 

آلخر ال   األحد طريف املمكن عىلٰ  ه يكون ترجيحاً تعاٰىل حمال. وألنَّ 

 ح، وهو حمال. ملرجِّ 

وز منه فعل جي  ا أنْ فإمَّ   رتياباالخ  تعاٰىل فاعالً   كان اهللالثاين: لو  

 الن.باط والقسامن .أو ال ،القبيح

فنَّ ل، فألا األوَّ أمَّ  منه  املعجزة  لقباعل  ه لو جاز  إظهار  جلاز  يح 

ما   كلِّ يف يكون كاذباً  وأنْ  دهم وينرصهم ؤيِّ يُ  ابني وأنْ عٰىل يد الكذَّ 

يُ  فال  ووعيده،  وعده  من  عنه  ويعاقب نَّ أ م  لَ عأخرب  املطيع  يثيب    ه 

ذلك  بقبح عبادة من هو هبذه الصفات، و  ضٍ يص، والعقل قااعال

 مللل.ال يقوله أحد من أرباب ا

 فلوجهني: ،يقال: ال يفعل القبيح أنْ  وهو ين،ا الثاوأمَّ 

أنَّ ل: أصحاب امللل اتَّ األوَّ  فر باإليامن مع  الكاف  ه كلَّ فقوا عٰىل 

عل ما  ووقوع  بكفره،  أنَّ علمه  حماله  م  يقع  ص  ، ال   دورفيكون 

 بيح. هو ق باملحال، و فيكون التكليف تكليفاً  ،إليامن حماالً ا

يف   الغالب  واآلالثاين:  الرشور  اآلالم  وأ   تفاالدنيا  نواع 

القول  فبطل  يأيت،  ما  عٰىل  باطل  بالعوض  والقول  والعقوبات، 

 الراوندي]]  ١٤٥/[[ص    ل عليها ابنة عوَّ لشبهباملختار. وهذه ا

 كريا الطبيب.وأبو ز
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العلَّ   :عرشالثالث   وجود  البارية  جود  قديم   ،عامل  وجوده 

 ا.ون وجود العامل أزلي� فيك ،أزيل

فلو كان    ،وفعله أفضل من تركه  ،انإحس  ادجيالرابع عرش: اإل

حمدَ  تاركاً   ثاً العامل  تعاٰىل  اهللا  هال  -  لإلحسان  لكان  أفضل  ذي  و 

وتمدَّ   -  موراألُ  متناهية،  غري  األفضة  اهللا رك  عٰىل  وهو  نقص،    ل 

  حمال. ىلٰ اتع

تعاىلٰ اخلا اهللا  كون  من  املفهوم  عرش:  غري    راً مؤثِّ   مس  العامل  يف 

ذاتامل من  العامل، ]]  ١٤٦  /[[ص  فهوم  ذات  ومن  تعاٰىل  الباري 

تعقُّ  بكإلمكان  اجلهل  مع  العامل  وذات  تعاٰىل  اهللا  ذات  تعاٰىل ونه  ل 

 لكان عدم  وإالَّ ا عدمي�  ة ليس وصفاً ريَّ ؤثِّ ، فمفهوم امليف العامل راً مؤثِّ 

وجودي� ريَّ ؤثِّ امل أنَّ ة  رضورة  الأح  ا،  بدَّ د  ال  ن  يكو  وأنْ   نقيضني 

اثبوتي�  لكن  يصحُّ ومادملعا،  بأهنَّ   ت  مؤثِّ وصفها  غري  يشءا  يف   ،رة 

أنْ  ا  فيلزم  بالصفات  موصوفة  املعدومات  وهو تيَّ لثبو تكون  ة، 

ة  ريَّ ؤثِّ ملفا يف غريه أمر عدمي راً ء مؤثِّ عدم كون اليش حمال، فثبت أنَّ 

األزل يف    راً اري تعاٰىل مؤثِّ الب  نقول: لو مل يكن  ة. فحينئذٍ ثبوتيَّ   صفة

فيه لزم حدوث صفة يف ذاته، وهو   راً صار مؤثِّ   ثمّ   امليف وجود الع

أنْ  فوجب  مؤثِّ   حمال،  تعاتكون  الباري  دائامً ٰىل  رية  ثابتة  العامل  ، يف 

 وهو املطلوب.

عليه    ٰىل سابقاً لكان اهللا تعا  ثاً : لو كان العامل حمدَ لسادس عرشا

  عىلٰ   ث العامل موقوفاً فيكون حدو  ،م ما تقدَّ عىلٰ   ة غري متناهيةبمدَّ 

ِق ان املتناهيةاملدَّ   مدَ قضاء  الغري  حمال   ،ة  يتناهٰى  ال  ما    ، وانقضاء 

م ثبت  م حمال، وإذا انتفٰى التقدُّ ال، فالتقدُّ ال حمواملوقوف عٰىل املح

 م.دَ القِ 

عرش: شيئاً ر  ما  السابع  ال  إالَّ   دثاً حا  أينا  فالبيضة  يشء،  من   

دجاجةإالَّ   توجد من  دجاجة    ،  بيضةإالَّ وال  من  ج فل  ،  نا  زوَّ و 

ٰى  ردة، حتَّ حدوث العامل ال من يشء لزم جتويز خالف القضايا املطَّ 

أنْ  األيُ   جيوز  بقَّ عمٰى درك  الظلامء  الليلة  يف  بالصني  الذي  يف  ة   

اإلنسان  ،لساألند يبرص  احلسُّ حصال  وال  الواضح يف    يح    النهار 

ال]]  ١٤٧[[ص  / حياجلبل  من ذي  ذلك  غري  إٰىل  به،    رض 

 ،ا نلزمهم ما مل يلتزموهالتزمت هذا لكنَّ إنْ ة وريَّ املحاالت. واألشع

وال طريق    ،بدون احلياةعلم  فقوا عٰىل امتناع حصول الم اتَّ وهو أهنَّ 

إالَّ  اإٰىل ذلك  فإذا جوَّ الستقراء  ما  رماألزنا حصول  ،  خالف   عٰىل 

فلِ  ب  مَ شاهدناه،  علم  حصول  جيوز  أنَّ دون  ال  فثبت  مل حياة؟  لو  ا 

 لزمنا القول بالسفسطة. طلقاً د مهلشانقس الغائب عٰىل ا 

حمدَ  العامل  كان  لو  عرش:  مقدوراً   ثاً الثامن  الباقي   اهللاب  لكان 

فاملقدَّ  باطل،  والتايل  مثله.تعاٰىل،  ال  م  أنَّ رشطيَّ بيان  إاملفتق  ة:    ىلٰ ر 

للقادر فيه، أو ثري  ه نفي حمض فال تأالعدم السابق ألنَّ القادر ليس  

ا االوجود  وجود  لكن  وجوده حا  ءليشحلاصل،  هو  حدوثه  ل 

إٰىل القادر  حال بقائه، وحكم اليشء الواحد ال خيتلف، فلامَّ   افتقر 

 يفتقر إليه حال بقائه.  وثه وجب أنْ ل حدحا

بطالنوأمَّ  فالستلزامه    ا  ألنَّ   ليحتصالتايل،  القادر    احلاصل، 

 د حاصل. لوجوتأثريه يف حتصيل الوجود وا

قال  استحال أنْ   سم حادثاً اجل  كانة: لو  ت املانويَّ التاسع عرش: 

 .ايكون حدوثه عدمي� 

  ، ا نقيض لآلخرحدمهفأ ،فصار حادثاً  ا نقول: مل يكن حادثاً ألنَّ 

علمن فإذا  ثبويت،  رضورة  فأحدمها  (قولنا  أنَّ ا  حدث:    ي معد  )ما 

س اجلسم، ن نفيكو  ثبويت. ويستحيل أنْ   )حدث: (ولناق  علمنا أنَّ 

فالباقي  ]]  ١٤٨[[ص  /  هثحدوٰى ثبت اجلسم ثبت   لكان متوإالَّ 

  كان قديامً  فهو زائد، فإنْ  ،حال بقائه حادث، وهو باطل بالرضورة

فاحلادث   ،قبل وجود ذلك احلادث  ث احلادث موجوداً حدو  كان

هذا احلدوث،  قبل  حاد  وإنْ   .فخل  حاصل  حدوث  ثاً كان   ،فله 

 . باطلة كان باطالً دوث إٰىل هذه األقسام الاحل ٰى ويتسلسل. وإذا أدَّ 

،  أبداً  يكون اجلسم حادثاً  ويلزم أنْ  ،ل: حدوثه نفس ذاتهيقا ال

من  فإنَّ  وقت  يف  يوجد  ال  إالَّ األ  اجلسم  حمكوماً وقات  ويكون    

 .ادثه حعليه بأنَّ 

 ض بأمرين:عارَ يُ  ثمّ 

وإنْ نَّ أ   :لوَّ األ لكنَّا  ا  حدوث األجسام  توافختلفنا يف  عٰىل  قنا  ا 

 يمكم عائد فيه.وتقس ،حدوث األعراض

 م.دَ ذا التقسيم بعينه عائد يف القِ : هثاينال

بألنَّ  بقائه  يمكن احلكم عٰىل اجلسم حال  وث،  احلدا نقول: ال 

أنَّ  منه  واملراد  اكيف  قبل  ما كان    ؟ ام حدث اآلنوإنَّ   داً آلن موجوه 

بقائه لاو حال  بذلك  يشء  عليه  حمكوم  بق  ، غري  حال  هو  ائه  بل 

بأنَّ  عليه  ق حمكوم  كان  كالمه  وليس  ذلك،  نفس  يه  فنا  بل  يف  بل 

 تها.ثبِ عراض ال نُ احلدوث، واأل

كان نفس ذاته    امَّ ـحدوث العرض ل   منا، لكن ال يبقٰى، ألنَّ سلَّ 

أنَّ ، فلدثاً ق كان حاال جرم متٰى حتقَّ  بقٰى، ي  ال  العرض  هذا حكمنا 

ا فإنْ وأنتم  اجلسم،  بقاء  عد  لتزمتم  بقالتزمتم  مكابرة، م  كان  ائه 

 .هسادر منكم معرتفون بفواجلمهو
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بالقِ و باطلة، ألنَّ دَ املعارضة  بأنَّ م  قديم ا ال نحكم عٰىل اجلسم  ه 

علي  ،أزيل نحكم  بأولذلك  أمَّ دَ قِ   نَّ ه  ذاته.  عني  بأنَّ مه  قلتم  لو    ا 

 ولزم املحذور. ،حادثاً  أبداً  نو يك عني ذاته يلزمكم أنْ  حدوثه

اجل كان  لو  إنْ فمحدِ   ثاً حمدَ سم  العرشون:  كلِّ ساو  ثه  من    اه 

ث ويتسلسل، وهو  إٰىل حمدِ   مفتقراً ]]  ١٤٩ /[[ص  اً ثدَ ن حم وجه كا

وإنْ  كلِّ   حمال.  من  م  خالفه  يكن  مل  ألنَّ اً وجودوجه  خيالف   ،  ما 

ال يكون  ف  ،اً خالفه يف كونه موجود   يكون قد  وجه  املوجود من كلِّ 

وإنْ اً موجود فامل  .  وجه  دون  وجه  من  الوجه   ثحدِ ساواه  من 

امل يساوي  بدَّ حدَ الذي  ال  املحدِ   ،ثاً حمدَ ون  كي  وأنْ   ث  ث  فيكون 

 ود يفالكالم بعينه يع  م واحلدوث، وهو حمال، ألنَّ دَ من القِ   باً مركَّ 

 ذلك الوجه.

املؤثِّ  والعرشون:  اجلس  راحلادي  إنْ يف  موجباً   م    من   لزم  كان 

ِق دَ ِق  ادَ مه  وإنْ م  خمتاراً   جلسم،  خمريَّ الذ  واملختار هو  كان    اً ي يكون 

الف القادر    ا، ألنَّ يكون عدمي�   أنْ   حيلتيس  عل والرتك، والرتكبني 

يتخريَّ إنَّ  فيهام  أثر  له  يكون  فيام  ال  ،  املحض  أثوالعدم  وإالَّ   فيه    ر 

وجوداً  العدم  اخلري  لكان  إنَّ بل  تتحقَّ امة  الضدَّ   بني  كان  ف  ين،ق  لو 

قادراً املؤثِّ  ال خيلو    وأنْ   ،ضدٌّ جسم  يكون لل  وجب أنْ   ر يف اجلسم 

والقا اجلسم  فعل  من  إنْ   ،هضدِّ   فعل در  األزل  يف  فاعالً   فهو    كان 

ه، لضدِّ   فاعالً له كان    مل يكن فاعالً   ا، وإنْ للجسم كان اجلسم أزلي� 

كان  ل  ذلك ه لو كان ك، وألنَّ للجسم ضدٌّ ل  عقَ ه ال يُ وهو حمال، ألنَّ 

قديامً اجلس  ضدُّ  وإذم  عدمه،  يستحيل  والقديم  اس،  عدم  ا  تحال 

، ال يوجد العامل أصالً   أنْ   لزمفكان ي  ،هجود ضدِّ اليشء استحال و

  ثبت بطل ما ذكرمتوه.فلامَّ 

حمدَ  والعرشون: لو كان اجلسم  أنْ   ثاً الثاين  له    وجب  يكون  ال 

فإحمدِ  بالرضورة،  أنْ مَّ ث  حمال  ا  وهو  نفسه،  أليكون  ث املحدِ   نَّ ، 

املحدَ قدِّ مت عٰىل  بالوجود  أو يتقدَّ ال    واليشء  ،ثم  نفسه.  عٰىل  م 

ه هو  ر فيه ألنَّ أثَّ   ا إنْ ذلك الغري إمَّ   فألنَّ   ،الً أوَّ   اأمَّ   .وهو حمال  ،ريهغ

فيعود التقسيم املذكور.  ،ه هوألنَّ  لزم من دوامه دوام اجلسم، أو ال

إنْ   فألنَّ   ،ثانياً ا  وأمَّ  الغري  وإنْ عاد اإل   موجباً   ن كا  ذلك  كان    لزام، 

 لتحاق اسر نسبة وتعلُّ ض بينه وبني املقدوفرَ تُ مل    ، والقادر ماقادراً 

عٰىل  تأ موقوف  غريه  وبني  بينه  النسبة  حصول  لكن  فيه،  ثريه 

الغري ذلك  ذل  ،حصول  حصول  كان  الفلو  تلك ك  ألجل    غري 

 النسبة دار. ]] ١٥٠[[ص /

 وه: ل من وجالوجه األوَّ  جلواب عنوا

األوَّ ا قِ   ل:لوجه  املؤثِّ دَ نمنع  كان  لو  األثر  جلميع  اجلار  م  مع 

املؤثِّ  أزلي� ريجهات  فة  ادَ ِق   نَّ إا،  إنَّ م  ِق ألثر  يتبع  مؤثِّ دَ ام  كان  م  لو  ره 

أمَّ ر موجباً املؤثِّ  ر  يتأخَّ   ه جيوز بل جيب أنْ نَّ إفال، ف  ا إذا كان خمتاراً ، 

 أثره عنه.

 ،ة يف األزلريَّ جهات املؤثِّ   عيجلمر مستجمع  ين: املؤثِّ وجه الثاال

خمتارلكنَّ عىلٰ رجِّ يُ   ختاروامل  ،ه  مقدوريه  أحد  ملرجِّ ح  ال  اآلخر   ح، 

مجيع  كاهل من  متساويان  طريقان  له  عرض  إذا  السبع  من  ارب 

إٰىل مقصوده ف لك أحدمها دون اآلخر ال ه يسنَّ إالوجوه فيام يرجع 

حرضواجلائ  .حملرجِّ  إذا  مع  متساويان  رغيفان  كه  ف  لِّ ن  ه  نَّ إوجه 

مرجِّ  غري  من  أحدمها  وإنْ يتناول  من    حرضه  ح،  يتناول  واحد 

جوا املبعض  مع  بعض  دون  حرضه    اة.وسانبه  إذا  والعطشان 

 ح.قدحان متساويان رشب أحدمها من غري مرجِّ 

إنَّ  العامل  الثالث:  ألنَّ   امالوجه  الوقت  ذلك  يف  ر  املؤثِّ   حدث 

والقادخمتار إنَّ ،  مقر  أحد  يفعل  الثاين،    هيدورام  إرادته   ألنَّ دون 

 ٰىل غريه. ور عاقتضت ترجيح ذلك املقد

 عٰىل غريه؟  يشءل ك اا رجحت اإلرادة ذل ال يقال: ملاذ

صة حة وخمصِّ اإلرادة مرجِّ   ا نقول: هذا السؤال ساقط، ألنَّ ألنَّ 

وأل رجَّ ]]  ١٥١/[[ص    اهنَّ لذاهتا.  السؤ لو  لكان  غريه  ال حت 

التقديرعائداً  هذا  وعٰىل  كون  أنْ   مزيل  .  مرجِّ   يكون  حة  اإلرادة 

بعلَّ معلَّ  أُ لة  ألنَّ   خرٰى ة  حمال،  اإل  وهو  مرجِّ كون  صفةرادة   حة 

أنَّ ية  سنف كام  يُ   هلا،  بحيث  العلم  لهعلَ كون  ذايت  أمر  املعلوم  به    ، م 

ة استحال تعليل كون اإلرادة  الذاتيَّ   صفات استحال تعطيل الامَّ ـول

 حة. جِّ مر

السؤاو دفع  إىلٰ نسإل  املعتمد يف  لئالَّ اد الرتجيح     ذات اإلرادة 

 ئيس.الر يرد عليه قول

 وقت.  لِّ  كيفئد ه عاألنَّ  ،ل باطلال يقال: هذا السؤا

 وقت.  ه عائد يف كلِّ ألنَّ  ،ا نقول: بل هو حقٌّ ألنَّ 

األشع قالت  الرابع:  إنَّ ريَّ الوجه  عاملة:  تعاٰىل  متعلِّ   ،ه  ق وعلمه 

األشبج ك  ،ياءميع  كذلك  كان  عاملاً عتان  وإذا  األشياء   أنَّ ب  اٰىل 

،  ه ال يوجد حمالنَّ وع ما علم اهللا تعاٰىل أ ووق   ،ا ال توجدتوجد وأهنَّ 

أنَّ دم  عو علم  ما  أيضاً وقوع  حمال  يوجد  تتعلَّ   ،ه  ال  ق  واإلرادة 

تعلَّ  جرم  فال  اإلباملحال،  تعلَّ   رادةقت  ما  بوقوعه  بوقوع  العلم  ق 

اهللاامَّ ـ لوه.  ق العلم بعدم وقوعلَّ وع ما تعوبعدم وق  أنَّ  علم     تعاٰىل 

 ده.ون ما قبله وما بع أراد إجياده فيه دعنيَّ امل العامل يوجد يف الوقت
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إنَّ الو املعتزلة:  قالت  اخلامس:  إنَّ   جه  تعاٰىل  رجَّ اهللا  إجياد ام  ح 

الوقت،   من   ألنَّ العامل يف ذلك  أفضل  إحسان واإلحسان  اإلجياد 

كون إجياده يف ي  ت جلواز أنْ ق و ال  اإلجياد بذلك  اختصَّ   اموإنَّ   تركه،

ف لو أوجده يف مصلحة عائدة إٰىل املكلَّ   لنوع  ناً ذلك الوقت متضمِّ 

وحينئذٍ خر  آقت  و املصلحة،  حتصل تلك  إجياده يف ذلك   مل  يكون 

ول غريه.  يف  إجياده  من  أوٰىل  حدوث    دلَّ   امَّ ـ الوقت  عٰىل  الدليل 

عىلٰ ال  ودلَّ   ،العامل أنَّ دليل  باحلد    الوقت    يفوث  اختصاصه  ذلك 

إنَّ دو عداه  ما  ذلك  ن  الختصاص  يكون  بمرجِّ الوق ام  ح  ت 

يووخمصِّ  ال  غريهص  يف  ع  ،جد  وإنْ ال  الينوجب  بذلك    قطع 

 ا ال نقع عٰىل تفصيل تلك املصلحة.كنَّ]] ١٥٢[[ص /

بع قال  السادس:  املالوجه  أنْ ض  قبل  العامل  حدوث   عتزلة: 

 .  تعاٰىل فيههللاثه دِ فلهذا مل ُحي  ،حمالتعاٰىل  أحدثه اهللا

الوجود حمال  العامل  السابع:  وإالَّ يف    الوجه  إمَّ األزل،  لكان  ا   

مها حماالن يف األزل، فاستحال وجود العامل يف و ،كناً أو سا كاً متحرِّ 

 األزل.

أوَّ ال  الفعل يف األزل حمال، ألنَّ   وألنَّ  واألزل ما   ،لفعل ما له 

 ،إجياده أزالً  مل يصّح  تنعاً ممان بينهام حمال. وإذا ك واجلمع ،ل لهال أوَّ 

 . كونه قديامً  وامتنع ،عن اهللا تعاىلٰ  دثاً فلهذا كان العامل حا

ال    مَ ـيقال: لِ   أنْ   من: قبل العامل ال وقت، فال يصحُّ لثااجه  الو

 حيدث؟  حدث العامل قبل أنْ 

غري التاالوجه   من  الرتجيح  باستحالة  قولكم  تعارض    سع: 

 مور سبعة:بأُ  حمرجِّ 

عندوَّ األاألمر   الفلك  األجزاء  ل:  متشابه  جسم   ،الفالسفة 

افالن ثمّ قط  متشاهبة،  فيه  إنَّ ملفروضة  يُ     دون  طبيَّ للق  عنيَّ بعضها  ة 

تعيَّ  خمصوصة  دائرة  وحصلت  دون البعض.  منطقة  لكوهنا  نت 

اجلميع تساوي  مع  مرجِّ من    غريها  يتعنيَّ   ح.غري  خطٌّ وكذا   ألنْ    

 ح. ة من غري مرجِّ يوتسادون سائر اخلطوط امل ن حموراً يكو

ك األعٰىل عٰىل خالف  الفلاألمر الثاين: حركة  ]]  ١٥٣[[ص  /

كام  الت ممنَّ أوايل  أيضاً فكذ  كن،ه  ممكن  التوايل  عٰىل  حركته   ،ا 

من   فاختصاصه باحلركة من جهة دون غريها مع تساوهيا ترجيح

 ح.غري مرجِّ 

 وال  متساوية النسبة إليه،بأرسها    األمر الثالث: مجيع احلركات

أنَّ  نة معيَّ عة  كات خمتلفة بالرسعة والبطء، فحصول رساحلر  ريب 

 ح.غري مرجِّ  من يحاً ون غريها يكون ترجيف حركة الفلك د

حمدود     وحدٌّ فلك من األفالك له ثخن معنيَّ   األمر الرابع: كلُّ 

أنَّ  أقّل وله  حص   مع  أو  احلّد  أو  الثخن  ذلك  من  أكثر  ممكن، عٰىل   

من  يكون ترجيحاً  اصِّ  والقدر اخلنيَّ عاملفاختصاصه بذلك الثخن 

 ح.غري مرجِّ 

  ، جوهالو  لِّ شابه األجزاء من كر اخلامس: الفلك بسيط متاألم

دون  فيها  الكواكب  ترتكز  التي  بالنقرة  منه  جانب  فاختصاص 

ترجيحاً  يكون  اجلوانب  غري  لليش  سائر  من  مثله  هو  ما  عٰىل  ء 

 سبب.

ا  ااألمر  بسيطلسادس:  ك  ،لفلك  من و  لِّ فاختصاص  احد 

معنيَّ التداو دون جانب    منه  ير واألوجات واحلضيضات بجانب 

سائر تساوي  وإالَّ   مع  غري  بسيطاً كن  يمل    اجلوانب،  من  ترجيح   ،

 ح.مرجِّ 

مل  ل يشكوكب له فلك ممثَّ   ل يف كلِّ األمر السابع: الفلك املمثَّ 

متمِّ  وعٰىل  املركز  خارج  فلك  من  فاختصاص  م،  عٰىل  جانب 

األمتمِّ  املرك  كفالامت  اآلخر  اخلارجة  اجلانب  دون  بالغلظ  ز 

 ح.مرجِّ  غري ترجيح من

الثامن:   قديماألمر  عندكم  الكل  ، العامل  شكَّ ن  حدوث      يف 

والرتاكيباأل كلِّ   ،عراض  حدوث  منها   فاختصاص  واحد 

املعنيَّ  ابالوقت  دون  ترجيحاً   لوقت  يكون  مثله  فيه  حدث   الذي 

غري امل  ح،مرجِّ   من  الصفات  يف  ألزمتمونثحدَ فلزمكم  ما  يف ة  ا 

 حدوث العامل.

اتِّ الت  األمر]]  ١٥٤[[ص  / مادَّ اسع:  كلِّ صاف  عضو    ة 

إمَّ  أ بصورته  أو ال    ،ة لتلك الصورةكون الستحقاق تلك املادَّ ي  نْ ا 

ة ستحقاق للجسميَّ اال   ل مل يكن ذلككان األوَّ   فإنْ   .يكون كذلك

ألمر   بل  فيها  كلُّ   ،ورائهااملشرتك  حا  فيكون  من  ك  لذمل  جزء 

االستحقاق ذلك  ة القائمة بحامل  والقوَّ   ،به  وصوفاً االستحقاق م

فإمَّ  ال  أنْ ا  كذلك.  تأثري  يفقوَّ يكون  تأثرياً ة  اجلسم  ذلك  ،  متشاهباً    

أعضاء  فتكون  الكرة،  هو  الشكل  متشابه  يكون  الذي  واجلسم 

بع حليوا إٰىل  بعضها  مضموم  كرات  شكل  عٰىل  هذا انات  ض، 

تأثريخ يكون  ال  أو  متشاهباً يفها  لف.  أنَّ م  ها  مجيع    ع  إٰىل  نسبتها 

احلا عأجزاء  السويَّ مل  جوَّ   ،ةٰىل  املوجَ زفقد  يف  أنْ تم  ح جَّ يرت  ب 

إٰىل الكلِّ  زمتوه  جوَّ   ، فإنْ بعض آثاره عٰىل البعض مع استواء نسبته 

املوَج  فتجوييف  يفب  وإنْ زه  أوٰىل.  القادر  وا    كان  الثاين  هب كان 

خصَّ الصور  قد  كلَّ ة  بم  من  واحد  ص  األعضاء  صورة  واد 
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أنَّ  مع  الص  وادِّ امل  نسبة مجيع تلك  خمصوصة  ور عٰىل  إٰىل مجيع تلك 

 ح يف أصل دليلكم.يقد ذلكو ،السواء

  ، ها يرجع إٰىل يشء واحدقالت الفالسفة: حاصل أجوبتكم كلِّ 

يف   يكن حاصالً رية مل منه يف املؤثِّ  ما ال بدَّ  كلَّ  أنَّ   تماخرتكم وهو أنَّ 

 األزل.

أوَّ أمَّ  ممكناً   الفعل  نَّ فأل   ،الً ا  يكن  األزل  مل  جوازه  فرش  ،يف  ط 

املؤ عن  األزلثِّ ووجوده  انتفاء  ور  ثابتاً نتفا،  يكن  مل  األزل  يف   اء 

منه   بدَّ ما ال  ، فال يكون كلُّ األزل، فال يكون رشط التأثري موجوداً 

 يف األزل. رية حاصالً يف املؤثِّ 

ذلك الرتجيح  و  ،جيح القادررت ود  رشط الوج   فألنَّ   ،ياً ا ثانمَّ وأ 

حاصالً  يكن  /[[ص  مل  وإالَّ يف ]]  ١٥٥  األزل،  لوُ   يف    دَ جِ   العامل 

 يف األزل.  ة حاصالً ريَّ منه يف املؤثِّ  ما ال بدَّ  ن كلُّ يك مفل األزل،

ثالثاً وأمَّ  ال  فألنَّ   ،ا  املتعلِّ تأثريرشط  اإلرادة  الوقت    بذلك  قة 

ح فيهالذي  حا  ،دث  يكن  مل  الوقت  فال  صالً وذلك  األزل،   يف 

 يف األزل.  ة حاصالً ريَّ منه يف املؤثِّ  ما ال بدَّ  يكون كلُّ 

رابعاً مَّ وأ  تعلَّ ط  رش   فألنَّ   ،ا  الذي  الوقت  حصول  ق  التأثري 

فيه بإجياده  حاصالً   ،العلم  يكن  مل  الوقت  األزل  وذلك  فاليف   ، 

 يف األزل.  الً ة حاصيَّ رمنه يف املؤثِّ  ما ال بدَّ  يكون كلُّ 

اإلرش   فألنَّ   ،اً سمخا  اوأمَّ  املصلحةط  حصول  وتلك    ،جياد 

  ما ال بدَّ  لُّ ن كت إجياده، فال يكو يف وق  تكن حاصلة إالَّ حة ملاملصل

 يف األزل.  ة حاصالً ريَّ منه يف املؤثِّ 

يم   فألنَّ   ،ا سادسًا وأمَّ  الذي  ف الوقت  رشط  كن  العامل  يه وجود 

 ل. يف األز   اصالً ح  يكن ، ومل ر التامِّ ؤثِّ زء من املوهو ج   ،لوجود العامل 

عامل كان  وجود ال  كانت مانعة من  إذا  ةاألزليَّ   فألنَّ   ،ا سابعاً وأمَّ 

يف األزل، فلم يكن   ونفيها مل يكن حاصالً   ،إجيادهيف    طاً نفيها رش 

 األزل.يف  ة حاصالً ريَّ له يف املؤثِّ  ما ال بدَّ 

أنَّ  كلِّ   فظهر  األجوبة  هذه  راجع  حاصل  القسمني ها  أحد  إٰىل 

وهوأ   ذينالل بدَّ   كلَّ   أنَّ   بطلنامها،  ال  املؤثِّ   ما  يف  يكن ريَّ له  مل  ة 

 زل.يف األ حاصالً 

وقبل العامل   ،رشط حدوث العامل حضور وقته نَّ ألف ،ا ثامناً وأمَّ 

 يف األزل. ال وقت، فلم يكن الرشط حاصالً 

 واحد واحد عٰىل التفصيل: ب عن كلِّ نجي ثمّ 

ال يمكنه    أنْ   ااملختار إمَّ   اهذ  فألنَّ   ،لا األوَّ مَّ أ ]]  ١٥٦  [[ص/

يمكنه ذلك فهو  مل    فإنْ   .أو يمكنه ذلك  ،آخرإجياد العامل يف وقت  

خاّص   نْ أ ا  إمَّ  ألجل  الوقتيَّ يكون  هذا  يف  خلاّص   ،ة  ال  فيهيَّ أو   .ة 

األوقات  واألوَّ  لتساوي  باطل  املاهيَّ كلِّ ل  يف  بالرضورةها   ،ة 

 . لواحد منها بحكم واجبا  خيتصَّ  فيستحيل أنْ 

حدوصحَّ   ضاً يأ و نفسهة  يف  العامل  حمدِ وصحَّ   ،ث  اري  الب  ةثيَّ ة 

إنْ  له  كانتاختصت  تعاٰىل  الوقت  بذلك  ق ا  ثّم  له  با  لذاتيهام  ممتنعتني 

حمال احلقائق  وانقالب  اإلمكان،  إٰىل  إٰىل  إل  ،انقلبتا  فضائه 

تقدَّ   ،سطةالسف ما  عٰىل  الصانع  نفي  وإنْ ويلزم  ختتصَّ   م.  بذلك مل  ا 

 من التأثري يف غري ذلك الوقت.  ناً ر متمكِّ ثِّ ملؤ الوقت كان ا

إنْ فذ  وأيضاً  الوقت  س  لك  عن  يف  امتاز  األوقات  ائر 

هبصتصااخ الصحَّ ه  موجوداً ذه  الوقت  ذلك  كان  حدوث   ة  قبل 

ِق  يقتيض  وهو  وألنَّ دَ العامل،  الزمان.  العامل  لوقتا  م  فيكون    ،من 

 . موجوداً يكون  نْ قبل أ  العامل موجوداً 

تكن حاصلة قبل ذلك الوقت ثّم     ملامَّ ـة ل حَّ صال  فتلك  وأيضاً 

عن  ال    يشءفقد حدث ال   أصالً   رمل يكن هلا مؤثِّ   فإنْ   ،فيهحصلت  

حمال مؤثِّ  وهو  وإنْ   ويسدُّ   ،ر،  الصانع.  إثبات  مؤثِّ   باب  هلا  ر كان 

ة تصَّ ا خمهنَّ ة أ ر يف تلك الصحَّ ة تأثري ذلك املؤثِّ صحَّ   نقلنا الكالم إىلٰ 

 ل بعينه. الكالم األوَّ  ة، ويعودتصَّ خم غريبذلك الوقت أو 

يكن  وإنْ  كانيَّ ّص خلا  مل  الوقت  ذلك  يف  املؤثِّ ة  تلك  ة  ريَّ ت 

األوقاتواجلا من  يشء  اعتبار  عٰىل  موقوفة  غري  كان    ،بة  ومتٰى 

 ة.ريَّ كذلك وجب دوام تلك املؤثِّ 

لعامل يف الوقت   يوجد اال  يمكنه أنْ   كان الفاعل خمتاراً   ا إنْ وأمَّ 

إ  ،فيه  هدأوجالذي   فيفيكون  أوجده  الذي  الوقت  يف  العامل  ه جياد 

 ل.ر، ويعود اإلشكافيحتاج إٰىل املؤثِّ  ،كناً مم

ح ال ألمر، كاهلارب من السبع وشبهه. أو  رجِّ قال: القادر يُ  يال

األزليَّ   أنَّ  خصَّ اإلرادة  تة  يف صت  لذاهتا  غريه  عٰىل  املقدور  رجيح 

 . عنيَّ وقت م

نقوألنَّ ]]  ١٥٧[[ص  / الدَّ قتل:  ا  إبطال  غري  م  من  رتجيح 

  العامل يف غري ذلك مل يمكنه اختيار    در إنْ القاح، وسيأيت هنا. ومرجِّ 

وألنَّ قت  و ال موجب.  عند    فهو  يبطل  الفعل  ذلك  إيقاع  اختيار 

اته وال من لوازم ذاته، لذ  وقوعه، فذلك االختيار ال يكون واجباً 

إٰىل  دا ذاته يستندع ما ذاته وهو حمال، ألنَّ ٰىل غري فيكون وجوبه تعا

أنْ  جيوز  فال  اخ  اختياره  مستنداً تياريكون  ذ  ه  عدا  ما  وإنْ إٰىل   اته. 

آخر   كان اختياراً   ح، فإنْ  ملرجِّ ح أحد االختيارين إالَّ جَّ رت يأمكنه مل

 إٰىل ما قلناه. عوداً ذلك تسلسل أو انتهٰى إٰىل ذاته، و
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فهووأمَّ  الثاين  أل  ا  إثبات  نَّ باطل،  يف  احتياج  اصال  العمدة  نع 

خر حد طريف املمكن عٰىل اآليح أ زنا ترجر، فلو جوَّ مكن إٰىل املؤثِّ امل

نحكم يف يشء من املمكنات باحتياجه  نا أنْ مكنيمل ح من غري مرجِّ 

املؤثِّ  يسدُّ إٰىل  إثبات الصانع.  ر، وهو  الطرفني  ونمن  باب  ع تساوي 

 الوجوه. يف صورة اهلارب من كلِّ 

ترجيح أحدمها عٰىل اآلخر من  ه يعتقد  ألنَّ   حجِّ ره يُ منا، لكنَّسلَّ 

الو فأمَّ جوه  بعض  أحدمها،  عن  يغفل  تساوهيأو  اعتقد  لو  من    اما 

  يسلك أحدمها، ألنَّ   ه يستحيل منه واحلال هذه أنْ نَّ إ الوجوه ف  كلِّ 

تعارضت   إذا  املتضادَّ دواعاإلنسان  إٰىل احلركات  فيه  يقف  نَّ إة  يف ه 

 ح.املرجِّ  عند ك إالَّ رَّ يتح ملوضع وال يمكنه أنْ ذلك ا

ح أحدمها ألمر  رجِّ يُ   فجاز أنْ   ،ح ملرجِّ اء ام انتفسلِّ أو نقول: ال نُ 

وأيضاً   ،مهلنع  ال الصور.  باقي  والرتك امَّ ـل  وكذا  الفعل  تساوٰى   

أح وقوع  كان  القادر  إٰىل  مرجِّ   دمهابالنسبة  غري  اتِّ من   ،فاقاً ح 

 لصانع.ا  نفيويلزم  ،احلوادث ذلك يف سائر جيوز وحينئذٍ 

فرتجُّ امَّ ـل  وأيضاً  إليه  بالنسبة  استويا  أح  إنْ ح  يتوقَّ   دمها  ف  مل 

مرجِّ عىلٰ  نوع  منه    بوقو  كانح  ال  سببإعه  غري  من  بل   ،يقاعه 

وإنْ  الصانع،  نفي  أنَّ توقَّ   فيلزم  فيه  التقسيم  عاد  هلف    كان   ه 

 يف األزل أم ال؟  حاصالً 

نُ نَّ فباطل، ألا الثالث  وأمَّ   ،حةاإلرادة مرجِّ   نكو  ل أصلعلِّ ا ال 

نُ  كوهناعلِّ بل  ضدِّ حجِّ مر]]  ١٥٨/[[ص    ل  عٰىل  اليشء  هلذا  ، هة 

تعل من  يلزم  املرجِّ حيَّ املرجِّ   صوصخيل  وال  أصل  تعليل  ة، حيَّ ة 

ح أحد ه ال يرتجَّ أنَّ نا ب دار بني الوجود والعدم حكمامَّ ـاملمكن ل فإنَّ 

ألصل كونه    الً يتعلح، وال يكون ذلك  رجِّ  ملإالَّ طرفيه عٰىل اآلخر  

 ، فكذا هنا. ممكناً 

أنَّ  ذايتاإل   كون  واحلاصل  للرتجيح  مقتضية  فأمَّ رادة  هذا  ،  ا 

 .فال حجيالرت

مرجِّ  كانت  لو  يقال:  املعيَّ ال  علَّ حية  مقتضية  مطلق    ةً نة  لكان 

 . ةً علَّ  ته مقتضياً حيَّ مرجِّ 

ألنَّ ألنَّ  ممنوعة،  املالزمة  نقول:  توحيَّ املرجِّ   ا  ال  املطلقة    ، جدة 

املوجوإنَّ و مرجِّ ام  خاصَّ د  عٰىل    ، ةحية  واقعة   ،اجلوازنعت  وهي 

مسبَّ  أنَّ باً فتستدعي  كام  مؤثِّ   امً دائ  ناتاملمك  ،  من   راً مستدعية  ال 

إهنَّ  ممكنةحيث  إهنَّ   ،ا  حيث  من  الوجوبل  طريف  عن  ختلو  ال  د  ا 

 ق اإلمكان. لعدم اللذين مها متعلَّ وا

ئر األوقات  إجياده يف سا  ق علُّ مل تكن صاحلة لت  إنْ   إرادته  وأيضاً 

موَج  ِق فلز  ،بالذات  باً كان  وإنْ دَ م  العامل.  ص  م  فرتجُّ كانت  ح  احلة 

إنْ بالتعلُّ   قاتواألبعض   يتوقَّ   ق  مرجِّ مل  عٰىل  ال ف  املمكن  وقع  ح 

 فيه وتسلسل. كالمف عاد التوقَّ  ح. وإنْ عن املرجِّ 

بإجيتعلُّ   وأيضاً  إرادته  إنْ ق  مرشوطاً   اده  يكن  م  زلما  بوقت    مل 

املرادَ ِق  وإنْ م  مرشوطاً   د،  الو   كان  ذلك  كان  حبه  يف   ارضاً قت 

 ويتسلسل. ،داثهاح ةيَّ عاد الكالم يف كيف األزل، وإالَّ 

ألنَّ وأمَّ  فباطل،  الرابع  تبع  ا  بالوقوع  ووقوع    ،الوقوع  العلم 

اليش تبذلك  خصَّ ء  الذي  األمر  وع  مثله  دون  بالوقوع  هو  صه 

علَّ   ،دةاإلرا تعلُّ فلو  بوقوعه  إلاق  لنا  بوقوعه  بتعلُّ رادة  اهللا  علم  ق 

عُ ق  وإحداثه يف  نع عقالً فيمت  ، املعلوم حمالريُّ تغ  دار. وأيضاً   مَ لِ ت 

فيه حدوثه  عُ   ،عدم  وقت  يف  إحداثه  وهو    مَ لِ وعدم  فيه،  حدوثه 

 بالذات. باً جَ مو] ]١٥٩/[[ص  يقتيض كونه

  ق لن خاملصلحة التي حتصل م  ، ألنَّ ا اخلامس فباطل أيضاً وأمَّ 

تعاٰىل   األوق اهللا  سائر  دون  الوقت  ذلك  يف  إالعامل  أمكن   نْ ات 

خ بتقدير  الحصوهلا  تعاٰىل  اهللا  ذلك    يف  عامللق  يكن  مل  آخر،  وقت 

مل يمكن حصوهلا   لذلك الوقت عٰىل سائر األوقات. وإنْ   حاً مرجِّ 

بتقدي  ،األوقات  سائريف   املصلحة  حدوث  فيكون حصول تلك  ر 

حماا آخر  وقت  يف  االستحال  ،الً لعامل  إمَّ فتلك  أنْ ة  لعني   ا  تكون 

 .رَّ ا مواألقسام باطلة ملمر الزم أو ألمر عارض، أو ألاليشء وذاته  

بالرضورة  فألنَّ   وأيضاً  نعلم  قدَّ نَّ أ ا  لو  أنَّ ا  خلق    رنا  تعاٰىل  اهللا 

خلقه قبل  املقدار الذي خ  ،واحد  بآنٍ   العامل  من  أزيد  لقه  أو خلقه 

مل خيتلف بسبب ذلك    ،ذلك املقدارب  منه أ أو أنقص  ال يتجزَّ   بجزء

امل خيل  ، فنيكلَّ يشء من مصالح  إذا مل  فيهالسيّام  تعاٰىل  اهللا    امً لم عق 

 بذلك.

إنْ   وأيضاً  املصلحة  تلك  وقت  ملحدِ   حدوث  ال  لزم  كان  ث 

 د الكالم فيه. ث عاكان ملحدِ  نفي الصانع، وإنْ 

إنْ   وأيضاً  املصلحة  لزم  انت حاصلك  تلك  الوقت  قبل ذلك  ة 

 ،لكجب حدوثه يف ذلك الوقت جاز يف غري ذو قبله، وإنْ  هثحدو

وإنْ  الصانع،  نفي  الكالم  مل  ولزم  عاد  جيب  ذلك ختصايف    اص 

 الوقت بتلك املصلحة وتسلسل. 

ملصالح وجب فيام  ية افيها رعا  ِربَ اعتُ   ة اهللا تعاٰىل إنْ فاعليَّ   وألنَّ 

علم لامع  خلق الكافر وتكليفه    جده، لكنال يو  ال مصلحة فيه أنْ 

ال يوجد.   نْ جب أفو  ، العقاب ليس مصلحةيستوجب إالَّ   ه ال نَّ أب

 واب.اجل لأص رب فيها تلك بطلتَ عمل تُ  وإنْ 
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م من امتناع انقالب املمتنع لذاته  فباطل ملا تقدَّ   ،ا السادسوأمَّ 

أواملاهيَّ   وألنَّ   لذاته.  ممكناً  للوجود  قبوهلا  يمتنع  قبوهل  ة ال  له، ال  ا 

 ات.ق و لأل فيكون شامالً 

التأثري ال    نَّ من أ م  فباطل بام تقدَّ   ،ا السابعوأمَّ ]  ]١٦٠[[ص  /

ت وأيضقدُّ يستدعي  العدم.  بأنَّ رَ عايُ   ًا م  قبل ض  العامل  وقع  لو  ه 

 نئذٍ فحي ،االوقت الذي وقع فيه بمقدار سنة فقط مل يرص بذلك أزلي� 

 مل ليس له ابتداء، إذدوث العاإمكان ح  وهو أنَّ   ،ق اإلشكاليتحقَّ 

يُ و  ال أنْ فرَ قت  مبدأً   ض  إالَّ   يكون  ممكنلإلمكان  وهو  دوث احل   

أزلي� ه ال يصريوأنَّ   ،قبله أنْ   بآنٍ   بلهق جد  يو  ا بأنْ     واحد. وإذا امتنع 

 ممكن الثبوت. ه دائامً يكون إلمكانه مبدأ ثبت أنَّ 

 رضات فضعيفة. ملعاا اوأمَّ 

األوَّ أمَّ  النقتعنيُّ   فألنَّ   ،لا  للقطبيَّ   الدائرة  ت  وتعنيُّ   ،ةطتني  لك 

كإنَّ   ،ةللمحوريَّ   واخلطِّ   ،ةمنطقيَّ لل أنَّ ام  ألجل  إذا    ان  ك حترَّ الفلك 

الوجه حتذال  عٰىل  فرَّ ي  عليه  عقالً نَّ إ ك  يستحيل  سائر    أنْ   ه  تصري 

فإقطبًا  ط  قَ النُّ منطقة،  الدوائر  توسائر  واملناطق  عنيُّ ذن  األقطاب   

 ة:ثثال  مور احلركات ألُ عنيُّ ركات. وت احلبسبب تعنيُّ 

إالَّ   نَّ أ ل:  األوَّ  حيصل  ال  السفيل  العامل  بنظام  هذا    عٰىل  احلركة 

 الوجه. 

من احلركة  مضادَّ   رشقامل  الثاين:  املغرب  من  إٰىل  للحركة  ة 

  الً قاب  وال يلزم من كون اليشء]]  ١٦١/[[ص    املغرب إٰىل املرشق

اص الفلك بإحدٰى كون اختصه. فإذن ال يلليشء كونه قابال لضدِّ 

األُ   كتنياحلر اآلخر  ترجيحاً خرٰى  دون  عٰىل  املثلني  ل  ب  ،ألحد 

خيا  جيحاً تر ما  منكر  ،لفهلليشء عٰىل  إوهو غري  املنكر ترجيح  امنَّ ،   

 اليشء عٰىل مثله. 

إذا ة، وه بالعقول املفارق الثالث: حركات األفالك ألجل التشبُّ 

أنْ  املحتمل  فمن  كذلك  التش  كان  ال  بُّ يكون  إالَّ ه  باحلركة  حيصل   

اختوصملخا فلذلك  سائر  صة،  عٰىل  احلركة  تلك  الفلك  ار 

 كات.احلر

 عة. الرسوطء خرج الكالم يف الب وهبذه األجوبة الثالثة 

املحقِّ  أفضل  الفلكيَّ (قني:  قال  أحد األوضاع  بأنْ اختصاص    ة 

س من  الفلك  عليه  أنْ ائرهيستدير  جيب  خمصِّ   ا  بحسب  ص  يكون 

مل    ل وإنْ كم يوجبه العقح  هذاف  ،ك بسيطإذ املتحرِّ كه، رِّ عائد إٰىل حم

ما    عٍ عٰىل وض  كاً متحرِّ   دَ جِ  وُ امَّ ـول،  لف وجه التخصيص بالفععرَ يُ 

املخصِّ بو  مَ كِ ُح  ذلك  وحُ جود  باإلمجال،  ذلك    بأنَّ   مَ كِ ص 

أنْ املخصِّ  جيب  بعينه  مانعاً   ص  سائر  االسعن    يكون  عٰىل  تدارة 

 . ) تلفتني يف جسم واحدحركتني خمالمتناع وجود  ،األوضاع

وامَّ أ و الثاين  كلِّ مادَّ   فألنَّ   ،لثالثا  ت  ة  ال  ذلك  قبل  فلك  غري 

احلركة من  أهنَّ النوع  أو  وإنْ ،  لكن  قا  تكان  ا  األنواع  لسائر  بلة 

هذه احلركة،  ]]  ١٦٢/[[ص     من العناية بالسافالت ال حتصل إالَّ 

وقه ال حتصل ي هو معشفلك باجلوهر املفارق الذ ه كلِّ تشبُّ  ألنَّ  أو

 ركة.حلاذه  هبإالَّ 

كلِّ مادَّ   فألنَّ   ،الرابعا  وأمَّ  غري  ة  من قاب  فلك  أزيد  هو  ملا  لة 

لفلكها  املقد احلاصل  ولنقصأ أو  ار  والناقص  امَّ ـ،  الزائد  كان   

استمرَّ  جرم  ال  وأمَّ   حمالني  االمتناع،  العاملذلك  حدوث    أنْ   قبل  ا 

 ، فلامَّ وملا حدث أصالً المتناع  ذلك ا   استمرَّ   حدث فلو كان ممتنعاً 

 وقت.  ممكن يف كلِّ  هث علمنا أنَّ دح

اخلامسوأمَّ  وفاخت  ،ا  والتداوير  الكواكب  األوجات  صاص 

فألنَّ معيَّ   اضعوبم  واحلضيضات الفلك،  من  حصل  نة  نقول:  ال  ا 

أوَّ  الكواكب  الً الفلك  حصل  نق  ثّم  فيه  حوأحدث  يرد  تَّ رة  ٰى 

بأنَّ  لِ السؤال  الن  مَ ـه  ذأحدث  من  سائر  قرة  دون  اجلانب  لك 

حنا جلوا نقول:  بل  معاً ب؟  والكوكب  الفلك  من دث  ويلزم   ،

احد النقرة،  وث  تلك  حصول  ذللكوكب  بعد  استحال  ك  ثّم 

 الستحالة اخلرق عٰىل الفلك. ،ل الكوكب منهتقانا

لكوكب  ول ا قبل حصموضع الكوكب لو تعنيَّ   فاحلاصل: أنَّ 

الزماً  السؤال  هذا  كان  فأمَّ فيه  كا.  إذا  تعنيُّ ا  األحياز ن  تلك     

بسببملوا فإنَّ اخ  واضع  فال،  هبا  احليِّ   تصاصها  صار إنَّ ز  ذلك  ام 

غري    من  كان مصمتاً   الَّ وإ  ،ل ذلك الكوكب فيهز بحصوذلك احليِّ 

 تلك احلفرة والنقرة. 

إنَّ  ام   ثّم  املوضع  بذلك  اختصاصه  بعد  عليه  تنع  الكواكب 

 واب السادس والسابع. ك، وهو جالمتناع اخلرق عٰىل الفل  ، لالتبدُّ 

الثامنوأمَّ  إنَّ   نَّ فأل  ،ا  هذا  عاملنا  يف  احلوادث  يكون ام  حدوث 

احلركات اخ  ببسبة  العنرصيَّ ]]  ١٦٣/[[ص    املواد  ألنَّ  تالف 

الدوريَّ السامويَّ  االستعدادات  ة  بحسب  استعدادها  خيتلف  ة 

تفيض الفعَّ   ليهاع  املختلفة  العقل  كيفيَّ من  فلال  خمتلفة،  وال  ات 

السامويَّ احلر الستحكات  يفدحال  ة  احلوادث  ثّم    وث  هذا،  عاملنا 

السام احلركات  بدَّ ويَّ تلك  ال  كلُّ   وأنْ   ة  مسبوق   يكون  منها   اً واحد 

أوَّ غريب إٰىل  ال  كلُّ   ، له  متقرِّ متقدِّ   ليكون  املوجِ للعلَّ   باً م  إٰىل  ة  دة 

 م العامل. دَ عنه، وذلك هو الذي يقتيض ِق  عدهاعد بُ املعلول بَ 
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أنَّ واألصل     رة. د تكون مؤثِّ وق   ،ةون معدِّ ك تقد  ة  العلَّ   يف ذلك 

املعدِّ أمَّ  املعلولتقدُّ جوز  في  ،ةا  عٰىل  مؤثِّ ألهنَّ   ،مها  غري    يف رة  ا 

إٰىل املعلول. وأمَّ ب العلَّ قرِّ بل هي تُ   ،لوجودا ا جيب  هنَّ إف  ،رةا املؤثِّ ة 

 ة لألثر معه.قارنتكون م أنْ 

للهوٰى،الثقل علَّ   ة: أنَّ مثاله يف األفعال الطبيعيَّ  الثقل    إنَّ   ثمّ   ة 

حدٍّ   ال إٰىل  بحركته  امل  ينتهي  حدود  إالَّ سافمن  ذلك  ة  ويصري   

سبباً االنت احلدِّ يتحرَّ   نْ أل ده  الستعدا  هاء  إٰىل  منه  يليه،   ك  الذي 

وجود احلركة    ر يفواملؤثِّ   ،ة حلصول االستعدادفاحلركة السابقة علَّ 

 ثر. وهو موجود مع األ ،هو الثقل

تكون تلك اإلرادة    حلجِّ مريد ا  : أنَّ ةديَّ اله من األفعال اإلراومث

سيَّ الكلّ  جزئيَّ   بباً ة  إرادات  محلدوث  كلُّ رتتِّ ة  يكون  محوا  بة  نها د 

ف  ةً علَّ  لآلخر،  حدٍّ نَّ إبالعرض  إٰىل  احلركة  تنتهي  ال  حدود    ه  من 

إٰىل ذلك احلدِّ ون ا ويكاملسافة إالَّ  له قصد   حيدث  ألنْ   سبباً   نتهاؤه 

ر يف وجود الذي يليه، واملؤثِّ   دِّ منه إٰىل احل  كحرَّ يت  آخر جزئي إٰىل أنْ 

ا ت الكيلِّ لك  القصد  هو  جلميع    ،حلركة  مقارن  ااأجزوهو  حلركة  ء 

للصور   الواهب  هو  قديم  سبب  احلوادث  فلهذه  معها.  موجود 

فيضاهنا لكن  للوجود،  املادَّ   عنه  املفيض  صريورة  عٰىل  ة  موقوف 

لمستعدَّ  ذلكة  املا  قبول  وصريورة  بعد  مستعدَّ   ةدَّ الفيض،  مل   أنْ ة 

سابق   كلُّ  ٰى يكونات حتَّ والتغريُّ كات ام تكون بواسطة احلرتكن إنَّ 

 حق. ة لقبول الالَّ الستعداد املادَّ ]] ١٦٤ص [/[ ةً علَّ 

أنْ  يمكن  إالَّ   فإذن ال  من األشياء  ة حركة واسط بحيدث يشء 

 ثري. وأيُّ أتال  ة لقبولة مستعدَّ ادَّ جتعل املة إٰىل املعلول، وب العلَّ قرِّ تُ 

يُ يش أنْ فرَ ء  أوَّ   ض  قبله    وأنْ   بدَّ فال  للحوادث    الً يكون  تكون 

وتغريُّ حرك سة  ليكون  ذلك  حل  بباً   يف  االستعداد  ذلك  دوث 

 الوقت، فعٰىل هذا النهج يمكن حدوث احلوادث.

 .ةً ر يستدعي علَّ ة املؤثِّ ريَّ مؤثِّ د ال يقال: جتدُّ 

املا  ألنَّ  إضايفريَّ ؤثِّ نقول:  حكم  اخلو  ال  ة  يف  له  فال    ،ارججود 

 . ةً يستدعي علَّ 

يف   عهذا  ولنعقد  آخر  برهان  مبدأ  الفاعليَّ املوضع  دوام    ة، ٰىل 

بدَّ فنق ال  احلوادث  هذه  بدَّ   ول:  وال  أسباب،  من  تكون    وأنْ   هلا 

أو مشاركة يف فإمَّ مأُ   أسباهبا حادثة  أنْ ور حادثة،  حدوثها    ا  يكون 

يوجب  ل  ها، واألوَّ نمها  فعة أو حلدوث قرب عللعللها د  حلدوث

 ، وهو حمال. معاً  وجود علل ومعلوالت غري متناهية

حدوثه عللها  فإذن  قرب  ألجل  ألجل  و  ،امنها  القرب  ذلك 

لقبول الفيض عن    الصريورة ذلك احلادث مستعد�   ةً السابق علَّ   أنَّ 

ا األُ لصورواهب  فتلك  إنْ ،  املتعاقبة  آنيَّ   مور  تكانت  لزم  تايل ة 

 طالنه. ب ماآلنات، وقد تقدَّ 

اتِّ   وأيضاً  بينها  يكون  متقاطال  هي  بل  يكون    ،عةصال  فال 

منها   يشء  ا   قاً متعلِّ وجود  منها ف  ،رآلخبوجود  السابق  يكون  ال 

الالَّ  إٰىل  االنتهاء  علَّ واجب  يكون  فال  فُ معدِّ   ةً حق،  وقد    َض رِ ة 

 ، هذا خلف. كذلك

اتِّ  احلوادث  تلك  بني  فإذن  صافإذن  موجودة  ل.  غري  اآلنات 

  َض رِ بحيث متٰى فُ   ا يف ذلك اليشء فرضاً بل يمكن فرضه  ،للفعبا

آنٍ  مشرتكاً   فيه  هن  ،اجلزءين   بني  كان  وبداية  لل  ة ايويكون  اميض 

ق الوجود  للمستقبل، والذي هذا حاله هو الزمان، والزمان متعلَّ 

فثب أنَّ باحلركة،  أمر   ت  احلوادث  حلدوث  القريب    السبب 

مركَّ متَّ   ضٍ قتم]]  ١٦٥ [[ص/ غري  قاأُ   ن مب  صل  غري  بلة مور 

 أ.في اجلزء الذي ال يتجزَّ دي نمبدأ من مبا للقسمة. وذلك أيضاً 

أنَّ  منه  إالَّ نع  تيم  هفظهر  حادث  ال حدوث  آخر  حادث  وقبله   

 إٰىل هناية. 

التاسعوأمَّ  مادَّ   فألنَّ   ،ا  كاختصاص  ألنَّ   لِّ ة  بصورته    عضو 

ة سابقة  ثدحا  مورلك الصورة بسبب أُ ة لتعدَّ ة كانت مستتلك املادَّ 

األُ عليها تلك  حصول  يف  والسبب  الساب.  حمور  حصوهلا قة  ال 

 .لوَّ  أ ابقة عليها ال إىلٰ ر سَخ مور أُ أُ 

قولكم:   تقرَّ إنَّ (واجلواب:  قد  أنَّ ه  العقول  بداية  يف  املمكن   ر 

،  م مسلَّ   ) أو مل يكن  ح سواء كان قادراً جِّ ن مرله م  كيف كان ال بدَّ 

بل    ،ليس بحثنا يف ذلك  ر، لكناملؤثِّ   إىلٰ نوجب استناد املمكن    انَّ إف

عي  ندَّ   انَّ ح، فإر ال ملرجِّ د طريف املمكن عن املؤثِّ ع أحيف جتويز وقو

إذا تساوت   الرضورة فيه، كاهلارب من السبع واجلائع والعطشان 

 ح. ه خيتار أحدها ال ملرجِّ نَّ إوبه، فمطل ية إىلٰ األشياء املؤدّ 

جوعه   ع أو يشتدَّ دركه السب يُ ٰى حتَّ   اً ه يقف متحريِّ إنَّ  نقول:  وال

أنْ   ببالولو خطر    أو عطشه. مثل   حاً مرجِّ يكون    أحد يشء يمكن 

إليه أو أحسن لوناً أح  نيكو   أنْ  أكثر نضجاً   د اجلوانب أقرب  ، أو 

 مور.فلنفرض االشرتاك يف هذه األُ 

األوَّ   يضاً وأ  املعلول  دوام  دواميقتيض  لوجوب  واجب    ل 

ل  ،وجودال الثاين  ينفي  اجر�   وهلمَّ   ،لاألوَّ   مدواودوام  وهو   ،

 ر. ذلك املؤثِّ  در يمكنه اإلجياد يف غريالقا. واحلدوث أصالً 

  ق اإلرادة بإيقاع العامل يف وقت معنيَّ رب يف تعلُّ عتَ يُ   ا أنْ مَّ إ(  :لهقو
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يُ  ال  أو  الوقت  ألنَّ   )ربعتَ ذلك  إنْ ضعيف،  ذلك    كم  بكون  عنيتم 

معترباً الوق  كون    أثراً   ]]١٦٦/[[ص    للوقت  أنَّ   ت  اإلرادة  يف 

عنيتم   وإنْ الوقت فذلك ال نقول به.  ذلك  قة بإيقاع العامل يف  متعلِّ 

اهللا تعاٰىل اقتضت لذاهتا من حيث هي هي إيقاع العامل   ادة رإ  به أنَّ 

أنْ  عٰىل  الوقت  ذلك  الوق   يف  ظريكون  مقتضياً   فاً ت  ال    للوقوع 

وأنتملإليقاع، فهو حقٌّ  ه  .  إبطال    ، حتامل شيئاً الاذا  ما ذكرتم يف 

ة كذا  أصل الرتجيح إٰىل اإلرادتند وال يلزم منه دوام العامل. وكام اس

إٰىل اخلصوصيَّ   باً  لكان موجَ الَّ وإ  ،اّص الرتجيح اخل ة، وهو بالنسبة 

 حمال. 

فكلُّ  سواء    وباجلملة  إرادي  شخصي� ي� كلّ كان  فعل  أو  ف ا    نَّ إا 

خمصِّ  بااإلرادة  له  وإذا  صة  ت  صقت بوقت خصَّ تعلَّ إلجياد لذاهتا، 

الوجوب. سبيل  عٰىل  الوقت  موجَ   يلزم وال    ذلك  تعاٰىل  ، باً كونه 

ااملوجَ   نَّ أل هو  واإلرادة.يفع  لذيب  بالقصد  ال  الذي   ل  ليس 

متعلِّ  وإرادته  لذاهتا  للتخصيص  موجبة  بإرادة  بإيفعل  يف  جيادقة  ه 

مقدَّ  ألنَّ وقت  بحادث،  وليس  أمر.  مقدَّ ه  حمقَّ   رر  يكون   ،قال    فال 

 . اً ثدحا

ال وتغريُّ والعلم  الفعيل،  االنفعايل ال  اتابع هو  من   ملعلوم حمال 

العل ملطحيث  فرض  هو  الذي  وجوب الع  ابقم  يف  ريب  وال  لم، 

وجوده.  مطابق  فرض  وحال  وجوده  فرض  حال  اليشء 

فُ  إذا  غريه. ختصاا  َض رِ واملصلحة  يف  حصوهلا  امتنع  بوقت  صها 

العلم  عاوادِّ  اء  من  يشء  اختالل  تقدير  لاملصبعدم  عٰىل  إجياد ح 

بآنٍ  قبله  تقد  العامل  عٰىل  حأو  منهير  أزيد  املقدا  صول  دعوٰى  يف  ر، 

  افر مصلحة وكذا تكليفه، وسيأيت البحث فيه إنْ الك خلقباطلة. و

 شاء اهللا تعاٰىل. 

فرض االمتناع يف وقت ال يزول   نَّ واالنقالب غري حاصل، أل

ض فرَ ٰى يُ ت ال وقت حتَّ ق وال   ع يف ذلك الوقت، وقبلممتن  امً ه دائنَّ إف

 فيه إمكان وجود العامل.

املخصتعنيُّ (  وله:ق  النقطتني  للقطبيَّ   ووصتني    ئرة االدة 

لكوهنا واخلطِّ ]]  ١٦٧/[[ص    املخصوصة  حموراً   منطقة    لكونه 

 .) تلك احلركةألجل تعنيُّ 

القلن اختصَّ ا:  ذا  ملا  ولكن  ذلك،  يف  نزاع  املعنيَّ الفل     ك 

 باحلركة املخصوصة؟ 

 . )الوجه هذا  باحلركة عىلٰ العامل ال حيصل إالَّ  نظام ألنَّ (: هلقو

باطل هذا  ألنَّ قلنا:  بال،  نعلم  أ ررضوا  قدَّ نَّ ة  لو  حركة ا  رنا 

إٰىل  لكن  ورسعته،  بطئه  وعٰىل  املخصوصة  احلركة  هذه  الكواكب 

 امل.يشء من منافع الع ه ال خيتلُّ نَّ إجلهة فلك ات ضدِّ 

تزعموا    جاز لكم أنْ ه إذا  ، ألنَّ ليلدلمنا، لكن يبطل أصل اسلَّ 

ال    مَ لنظام العامل، فلِ   ركة املخصوصة رعاية منهر احلالفلك اختا  أنَّ 

 جياد العامل يف الوقت املعنيَّ إام اختار  يقال: الباري تعاٰىل إنَّ   جيوز أنْ 

ح يف  قدَ يشء يُ   م العامل ورعاية ملصلحة العامل؟ وبأيِّ لنظارعاية منه  

 وه.به فيام ذكرمت حقدَ يُ  هذا أمكن أنْ 

أُ ( قوله:   إٰىل  جهة  من  اجلهة    تضادُّ رٰى  خاحلركة  من  احلركة 

األُ األُ  إٰىل  قابالً   ،وىلٰ خرٰى  اليشء  كون  من  يلزم  كونه    وال  ليشء 

 .)هلضدِّ  قابالً 

  لنا عٰىل أنَّ حلركتني، ولكن قد دلَّ ني اة هاتقلنا: ال نزاع يف مضادَّ 

يص  كلَّ  جسيتَّ   أنْ   حُّ عرض  به  يصف  كلُّ   صفيتَّ   أنْ   حُّ صم    به 

لة يف  املرشق إٰىل املغرب حاص  ة منجسم، وإذا كان كذلك فاحلرك

األوَّ  أنْ يلزفل  الفلك  قابالً   م  الثاين  الفلك  وبالعكس  يكون   ،هلا 

كلِّ  اختصاص  بإحدٰى   فيكون  الفلكني  من  اجلواحد  ال    هتني 

 ل كالمكم. بطِ ح، وذلك يُ ملرجِّ 

الح(قوله:   ألجل  األفالك  بالعقولتشبُّ ركات  أنْ فج  ،ه    از 

ذا اختار  خرٰى، فلهركتني دون األُ احل بإحدٰى  ه حاصالً يكون التشبُّ 

 .)ة عٰىل سائر احلركاتركحلك االفلك تل

ه  الفلك إذا حاول التشبُّ   قلنا: هذا باطل، ألنَّ ]]  ١٦٨[[ص  /

ألنَّ   قولبالع ذلك  أنْ فليس  حياول  م  ه  نفسه  العقلجيعل    ، ألنَّ ثل 

 من  انقالب األجناس، بل املعنيَّ الستحالة    ،الً ق عاجلسم ال يصري

أنَّ شبُّ الت  هذا الكامالت التي    لَّ ل كل بالفعصِّ ُحي   أنْ الفلك حياول    ه 

العقل قد حصل له بالفعل من الكامالت    يمكن حصوهلا له كام أنَّ 

يكن ذلك مل    هكان املعنٰى من التشبُّ   حلصول له، وإنْ كن اما يم  كلُّ 

ماهيَّ  موجباً وقالعات  اختالف  ألنَّ اختال  ل  احلركات،  هذه   ف 

املجرَّ  كالعقل  وماهيَّ د  حقيقته  كان  الفتشبُّ   فإنَّ   تهيف  مبلك  ه  ن ه 

 . الوجه املذكور ال خيتلف أصالً 

ة عقل  هيَّ فال يلزم من كون ما ،ات العقول خمتلفةال يقال: ماهيَّ 

ح موجبة  كوهنا  خمصوصة  حلركة  أُ موجبة  ألنَّ خرركة  ليس ٰى،  ه 

 يشء.  لذاته كلَّ  اً موجب ته شيئاً اذب لاملوج

  وال   مل يكن جسامً امَّ ـ ع يف ذلك، ولكن العقل لنزا  ا نقول: الألنَّ 

املتامثلة واحدةامني� جس إٰىل مجيع األجسام  نسبته  كانت  يكن   ،ا  فلم 

األجس  خيتصَّ   بأنْ  لبعض  اخلاصِّ ام  أثره  إالَّ   قبول  غريه  من   أوٰىل 
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يف اجلسم عاد   حاّالً كان    زائد إنْ لالك  ة، وذد عٰىل اجلسميَّ ألمر زائ

باطالً   ان حمّالً ك  نْ وإ  ،السؤال فيه أنَّ   ملا مرَّ   له كان  ة ال  سميَّ اجل  من 

 هلا.  حملَّ 

عن وجود   راً  من الفلك ليس متأخِّ افتقار املوضع املعنيَّ (قوله: 

 .)كالفل

باطل، ألنَّ  هذا  ل  قلنا:  املوضع  ذلك  عبكون  عن  لكوكب  ارة 

إضاف مع  خالسطح  كوهن  ،ةصَّ اة  حميطاً وهي  آخر  ا  فتلك    ،بجسم 

مت املتأخِّ أخِّ اإلضافة  السطح  ذلك  عن  اجلسمرة  وجود  عن   ،ر 

متأخِّ ون  كفي النقرة  تلك  عن  راً حصول  حمالة  ]]  ١٦٩/[[ص    ال 

ذكرمت ما  يبطل  وذلك  الفلك،  جسم  جواب   وه،تكون  وهو 

 امت.عذرهم عن املتمِّ 

عىلٰ  املعاقوله  الثامنة:    ا(رضة  إنَّ داحلوحدوث  كان  ث    ألنَّ ام 

لفيضا معّدة  الساموية  تلاحلركات  واهب ن  عن  احلوادث  ك 

 . )الصور

تقسيامً ائلهات  قلنا: هذه عبار لها، بطِ يُ   حارصاً   ة، ونحن نذكر 

ف فيضاهنا توقَّ مل ي  كانت قديمة فإنْ   ة هذه احلوادث إنْ فنقول: علَّ 

  أنَّ ب  فاً ث حادث كان ذلك اعرتاعٰىل حدوة القديمة  عن تلك العلَّ 

أنْ   راملؤثِّ  جيب  ال  قديامً   القديم  أثره  فيكون  دليلكم. ،  أصل  يبطل 

ة بالفعل وعند الرشط ما كانت علَّ ول  صل حة قبف فالعلَّ وقَّ ت  وإنْ 

علَّ  صارت  علَّ حصوله  فكوهنا  بالفعل،  حاة  حكم  بالفعل  دث  ة 

املاهيَّ ل أنْ تلك  بعد  بدَّ   ة  فال  يكن  م   مل  من  املؤثِّ ؤثِّ هلا    إنْ   رر، وذلك 

سابقاً  أنْ عل  كان  أمكن  فقد  علَّ   يه  التكون  وجود   ماً مقدَّ يشء  ة 

جاز وإذا  و  عليه،  استناد  جاز  حادث   كلِّ   جودذلك  إٰىل  حادث 

أوَّ  إٰىل  يستند   ل، كام هو مذهب الفالسفة، من غري أنْ آخر قبله ال 

مؤثِّ احل  ذلك إٰىل  يسدُّ ادث  وذلك  قديم،  إ  ر  املباب  ر ؤثِّ ثبات 

وإنْ  تلكؤثِّ ملاان  ك  القديم.  يف  أمراً العلَّ   ر  فاملقارن  مقارناً   ة   إنْ   له 

م يف حدوث ذلك  كاللفا   مل يكن معلوالً   نْ له دار، وإ  كان معلوالً 

األوَّ  يف  كالكالم  املذكورة  املقارن  األقسام  وتعود  وتسلسل،  ل 

 بعينها. 

علَّ كا  وإنْ  املعنيَّ نت  أيضاً ة احلادث  إنْ ذلك احلاف   حادثة    دث 

أنْ  فيهك  معهيكون    وجب  الكالم  األوَّ   ان  يف  فيلزم  كالكالم  ل 

عل ومإثبات  معاً ل  هلا  هناية  ال  يسدُّ علوالت  وهو  ت  اإثبباب    ، 

وإنْ ا سابقاً   لواجب.  أيضاً   كان  هو  كان  حادث   مستنداً   عليه  إٰىل 

أوَّ  إٰىل  ال  عليه  سابق  وذلك  ل  آخر  الفالسفة،  مذهب  هو  ما  عٰىل 

إثباتب  يسدُّ  أنَّ   اب  أو يلزمهم ن  أنْ   اإمَّ ه  الصانع. فثبت  في الصانع 

 ف أثره عنه.لَّ يتخ ر قديماالعرتاف بمؤثِّ 

أنتم  ]]  ١٧٠[[ص  / يقال:  هتبنيال  أنَّ م  عٰىل  الكالم  ة  عّليَّ   ذا 

 رة حكم زائد عٰىل ذاهتا، وهو ممنوع.ة املؤثِّ العلَّ 

نقألنَّ  اتَّ ا  الفالسفة  أنَّ ول:  أنْ   فقوا  أحد  ي  مقولة  أجناس فعل 

 ذلك هنا.االمتناع من  مكمكناألعراض، فال ي

التي الشبهة  هذه  نقول:  قوَّ ادَّ   ثّم  تدلُّ عيتم  ال  قِ   هتا  م دَ عٰىل 

أنْ حتال  ،ماألجسا إنَّ   امل  بإرادات    يقال:  مريد  الوجود  واجب 

أوَّ  ال  هلاحادثة  علَّ   وكلُّ   ،ل  منها  حلسابق  الالَّ ة  عٰىل  صول  حق 

إٰىل إرادة   تهانتثّم تلك اإلرادات   ،ةيف احلركالوجه الذي ذكرمتوه 

هلا  مل تكن    ا: احلوادث وإنْ  هذقة بإجياد األجسام. فعىلٰ ادثة متعلِّ ح

 جسام مع ذلك تكون حادثة.األ  نَّ  أ بداية إالَّ 

مبنيٌّ  هذا  يقال:  أنَّ   ال  باجلزئيَّ عٰىل  عامل  تعاٰىل  قاصده    إىلٰ   ات 

 إجيادها. 

 .ا نقول: سيأيت إثباهتامألنَّ 

فلِ منسلَّ  أنْ   مَ ا:  جيوز  الوجود    نو يك  ال  علَّ واجب  ة  لذاته 

إهنَّ   ة ال بدايةإرادات جزئيَّ له    لوجود موجود غري جسامين ا  هلا، ثّم 

قة بخلق األجسام؟ وعٰىل هذا لك اإلرادات إٰىل إرادة متعلِّ ت تهانت

 ثة.الفرض تكون األجسام حمدَ 

  ، ةات اجلزئيَّ اإلدراك   معة ال حتصل إالَّ قال: القصود اجلزئيَّ ال ي

أوَّ الت اجلسميَّ  مع اآلإالَّ   لصحت  وهي ال فيلزم من ال  تليَّ ة،  لك  ة 

 ة اجلسم.ليَّ اإلرادات ال أوَّ 

نألنَّ  أنَّ سلِّ نُ   ال  :قولا  اجلزئيَّ   م  إنَّ اإلرادات  باآلالت  ة  حتصل  ام 

مذه  ة.اجلسامنيَّ  االحتامل  قووهذا  القائلني ب  احلكامء  من  م 

  رين نارصاً خِّ أتاملبن زكريا الطبيب من    دان حممّ بحدوث العامل، وك

 بطاله.و بإ رسط أحد من أصحاب أُ  له، ومل يستقّل 

الثاينواجلو]]  ١٧١[[ص  / عن  أنَّ اب  باحلادث  معا  ه:  رض 

ف وإالَّ نَّ إاليومي،  األزل  يف  الوجود  صحيح  فيكون  ه  يوجد  مل   

ملا قلتم، لكنَّاألزواجب الوجود يف   هو ه حادث بالرضورة، فام  ل 

 احلادث املعنيَّ   بأنَّ   أجبتم  . فإنْ ملاالعم عنه فهو جوابنا عن  جوابك

ممتنعاً  ممكناً يف    كان  انقلب  ثّم  فنح  األزل  يزال،  ال  نفيام  يف  ول  قن 

ه مل جيب  يف األزل مع أنَّ   ه كان ممكناً قلتم: إنَّ   العامل كذلك. وإنْ   كلِّ 

 ل، فكذا هنا. األزحصوله يف 

إنَّ  الوجثّم نقول:  إٰىل ذاتهود يف األه صحيح  بالنظر  ٰىل  إ  ال  زل 
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حمدَ  ا  ،ثاً كونه  وصف  باعتبار  األزل  يف  يلزم  وقيَّ ملخلوممتنع  فال  ة، 

لذاته مم  انقالب أزالً و  ،كناً املمتنع  العامل   ،ال وجوده  استحالة  وال 

ف بطالن  عرَ يُ وبه  ر،  وال استغناء احلادث عن املؤثِّ   ،يف األزل لذاته

 الكربٰى.

نُ  ال  الثالث:  سسلِّ وعن  اخلارجم  يف  اإلمكان  أل بق  أمر  نَّ ،  ه 

وصفًا ذهني   تقدَّ ثبوتي�   ال  ما  عٰىل  حمّالً   فال  ، م ا  وإالَّ يستدعي   ،  

اهل وتالزم  ويوىلٰ تسلسل.  تقدَّ   ويُ الصورة،  بطالنه.  ض عارَ م 

، المتناع قبول  فيها  ا ممكنة فإمكاهنا ليس حاّالً هنَّ إف  ،باهليوٰىل نفسها

تقدُّ  فلهاليشء  عندكم  هيوىلٰ مه  للمجرَّ ا  وكذا  امل،   ةنمكدات 

 عندكم. 

تقدَّ ]]  ١٧٢[[ص  / ما  الرابع:  عدموعن  من  دعاء است  م 

وانت الزمان.  الزما السبق  بأجزاء  وقاضه  تعاٰىل. واجبن  الوجود  ب 

بعضهم ذهب إٰىل    هلا، فإنَّ   للحركة تابعاً   ونمنع كون الزمان مقداراً 

 مقدار ملطلق الوجود. هنَّ أ 

أنَّ  اخلامس:  ا اإلمكان    وعن  العامل  قبل  سع تَّ ي  لذياملفرتض 

ام هو أمر ، إنَّ يوماً   رشينسع لعام أقّل من الذي يتَّ عرشة أيَّ حلوادث  

 ق له يف اخلارج.قُّ حتال هني واعتبار عقيل ذ

قبل حدوث   دَ جِ ه وُ عنيتم به أنَّ   ثّم ما املراد من هذا الكالم؟ إنْ 

أمر آخر  لدورات وسع لعرشة من ا بأجسامه وأعراضه أمر يتَّ   عاملال

لعرشييتَّ  عىلٰ هف  ،نسع  مصادرة  األوَّ   و  فلِ املطلوب  إنَّ   مَ ل،  ه  قلتم: 

  فيه؟ الَّ إاع وهل النز ؟ ة وزمانجد قبل حدوث العامل مدَّ يو

أنَّ   وإنْ  به  وُ   عنيتم  إذا  من  دَ جِ الدورات العرشة  أقّل  كانت  ت 

ف العرشين  زمان  مسلَّ الدورات  وجود  يقتيض  ال  ذلك  ولكن  م، 

 .وث العاملقبل حد

س قدَّ ( ين  ة والدِّ  امللَّ قني نصريملحقِّ ا  فضل ولقد سألت شيخنا أ 

روح فقال:  ع  )هاهللا  ذلك،  بني(ن  فرق  يفال  امتدادين  فرض    

أحدمها   مانزال املكان  يف  وامتدادين  اآلخر  من  أطول  أحدمها 

فإنْ  اآلخر،  من  ا   أطول  الفرض  حمقَّ ألوَّ اقتٰىض  زمان  وجود  ق  ل 

الثاين الفرض  بُ اقتٰىض  أنَّ عد حمقَّ  وجود  يكون غري وَّ ألا  ق. وكام    ل 

ا مهي� ا والثاين ول عقلي� وَّ ن األكذا الثاين. وكو]]  ١٧٣ /[[ص  متناهٍ 

 . )محتكُّ 

اجلسم الذي يزيد قطره عٰىل نصف قطر هذا    نَّ إقال، فما    نعمو

يتَّ  ال  أذرع  بعرشة  ما  العامل  له  العامليتَّ سع  هذا  قطر  لنصف   ،سع 

 ون به. ل ويق خارج العامل، وهم ال ت اخلالءفيلزم منه إثبا

ال أنَّ وعن  متقدِّ   سادس:  تعاٰىل  عىلٰ اهللا  الم  أوقات   بتقدير  عامل 

م يلزم  غري  وال  وال  دَ قِ لك  ذمن  تناهية،  احلركة  وال  الزمان  م 

ه ل  مكن، فكيف وأنَّ اجلسم. وهذا لو مل يكن له يف الواقع مثال أل

 ؟ ن عٰىل بعض اء الزمام بعض أجزيف الواقع وهو: تقدُّ  مثاالً 

السا أيضاً ك  بع:وعن  التقدُّ . والذلك  نفي  من  يلزم  بالزمان    م 

ق  المها ال حتقُّ ع كنمتالواجب تعاٰىل وامل  نَّ إم، فرج نفي التقدُّ اخلايف  

ذهناً  عليهام  صدقهام  مع  اخلارج  يف  منهام  واالمتناع  ، للوجوب 

 م يف نفس األمر. يقه ما تقدَّ وحتقفكذا هنا. 

ل، ما هو   يكن يف األز مل اململفهوم من قولنا: العا  : أنَّ وعن الثامن 

  . فيام مىضٰ   ائنًا ه ليس ك نَّ إو   ، كائن اآلن مان  املفهوم من قولنا: هذا الز 

 ذلك عٰىل وجود زمان حصل فيه الزمان، فكذا هنا.   يدلُّ  ال وكام 

ز  امل عن وقت وجوده كتميُّ الع  ز وقت عدممتيُّ   وعن التاسع: أنَّ 

ه األمس، يفدث الوقت الذي ح  يوم عنث فيه الالوقت الذي حد

يتميَّ ألنَّ  مل  اليومه لو  أمس كان    ]]١٧٤/[[ص    ز وقت  عن وقت 

ح وهو    اصالً اليوم  أمس  فلحمامع  هو ،  فام  زمان.  للزمان  يكون 

أنَّ  العامل. واألصل   الزمان هنا  جوابكم عن ذلك فهو جوابنا عن 

 يري ال حقيقي.تقد

أنَّ  العارش:  كان  (قولكم:    وعن  حمدَ لو   ىلٰ إ  اً مستند  ثاً العامل 

 إنْ   )،أو ال  عل أزالً الف  منه  يكون يصحُّ   ا أنْ ان القادر إمَّ لك  ،القادر

أنَّ عن  األزل إجياد الفعل يف األزل، فهو حمال.  ه يف نم  ه يصحُّ يتم به 

صحَّ   وإنْ  به  ال  عنيتم  نفسه  يف  العامل  وجود  إٰىل إبار  باعتة  سناده 

عل فيام ال فلد امنه يف األزل إجيا  ه يصحُّ نَّ القادر، فهو صحيح. أو أ 

أزالً ال، فهذه الصحَّ يز الذي كان صحيح الوجود  ، فوأبداً   ة ثابتة 

والذي هو ممتنع الوجود    ،وأبداً   أزالً   جودوقت فهو صحيح الو  يف

 . وأبداً  فهو ممتنع أزالً 

اليو  وأيضاً  باحلادث  بفمعارض  مسبوقاً مي  كونه    رشط 

ة يف األزل حَّ الصلذاته مل يلزم ثبوت    ن صحيحاً كا  ه إنْ نَّ إبالعدم، ف

كلِّ ف يف  وإنْ   كذا  صح  العامل،  يكن  الصحَّ   يحاً مل  تلك  إمَّ فعدم   اة 

 ملانع، ويعود التقسيم الذي ذكروه.د اولوجلعدم املقتيض أو 

ذلك الفعل  ٰىل  ته عتبقٰى قادريَّ   ا أنْ إذا أوجد الفعل فإمَّ (قوله:  

 .)ال أو

القادريَّ  أمرقلنا:  ا  ،ثبويت  ة  وجود  بعد  باقية  ا وأمَّ   .للفعوهي 

ل هي من ا يف اخلارج، بثبوتي�   أمراً ه ليس  ا أنَّ نَّقها بالفعل فقد بيَّ تعلُّ 

  يف الذهن.ة التي ال وجود هلا إالَّ فيَّ اإلضمور ااألُ 
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احلادي أنَّ   وعن  يف  عرش:  بل  العلم  يف  ليس  قه، تعلُّ   التغري 

عراض والصفات  األ وكلُّ  ،وميض باحلادث اليعارَ كالقدرة. ثّم يُ 

عنها فهو  بكم  ا معلومة له تعاٰىل، فام هو جواهنَّ إال احلادثة فوحاألو

 العامل.  جوابنا عن مجلة

أنَّ عن  و]]  ١٧٥[[ص  / عرش:  إٰىل    الثاين  عائد  لغرض  فعله 

 الغري.

النسبة إليه  له بساوٰى عدم حصو   حصول نفع الغري إنْ (قوله:  

 . )كان مستكمالً  وإالَّ  ح،من غري مرجِّ  كان ترجيحاً 

أنَّ   إنْ   قلنا: بذلك  ال عنيتم  لغريه  الغرض  حصول  كان  إذا  ه 

 ريالغل ذلك الغرض لذلك  ن حصول كامل له وعدم حصوضمَّ يت

له عٰىل   ال يكون ذلك حامالً   ن فوات كامل عنه وجب أنْ  يتضمَّ ال

 للفاعل إىلٰ   د انتفاع الغري يصلح داعياً جمرَّ   الفعل، وهو ممنوع، ألنَّ 

هذا  الفعل. الذي  الفاعل  بحيث  املد  يستحقُّ   هنشأ  نعم  والثناء  ح 

عنيتم    . فإنْ ل مل حيصل ذلك االستحقاقالفعلو مل يصدر عنه ذلك  

فلِ ل  امستكباال إنَّ   مَ هذا،  عليهقلتم:  الدليل  وما  حمال؟  أنَّ ؟  ه    عٰىل 

ه تعاٰىل كامل لذاته فاقتٰىض  نَّ وأل  حديث الكامل والنقصان خطايب.

ا وملذاته  فلكامل  الغري،  نفع  مجلته  بمق  ادراً ص  كانن  تٰىض  عنه 

نُ  وال  أنَّ سلِّ كامله.  فع  م  ألمن  وأخسُّ ل  أنقص  يكون  الغري   جل 

وهو    ،ة وإلرشادهممَّ املبعوث لنفع األُ     يِّ لنبمنه. وينتقض با

األُ  من  منمَّ أرشف  أرشف  والراعي  منهم،  وأكمل  وال الغ  ة  نم. 

أنَّ سلِّ نُ  قبيح،    م  الكافر  مخلق  يُ وتكليف  ال  إا  بالنسبة   ليهطاق 

المم وليس  الرشُّ نوع.  ع  غالب  واجب  والعوض  ما ٰىل  واآلفات، 

 ب العدل.با  يفشاء اهللا تعاىلٰ  نْ يأيت بيان ذلك كّله إ

اجلود ليس هو مطلق    وعن الثالث عرش: أنَّ ]]  ١٧٦[[ص  /

املمكن  ،اإلجياد إجياد  حمال   عىلٰ   بل  األزل  يف  والعامل  النفع،  جهة 

عن  ال وإنَّ وقوع  حيصاملختار،  اام  النلل  أوجد  لو  وقت  فع  يف  عامل 

 إجياده. 

عرش الرابع  بذوعن  أيضاً :  بإجياد لك  وينتقض  احلادث   . 

أزليَّ   ،جود وإحسان  هنَّ إف  ،املعنيَّ  دوامه وال  ذلك  من  يلزم  ته. وال 

إحسا اإلجياد  كون  الناس  بعض  منع  اإلحسان    ألنَّ   ،ناً وقد 

ء يشوالول تلك النعمة إليه، ه حال وصم علييستدعي وجود املنعَ 

موجو يكن  وإالَّ   داً مل  إليه،  الوجود  وصول  تحال  فال سلسل   ،

إحسا اإلجياد  واحلقُّ ناً يكون  هنا املقدَّ   نَّ إف  ،لاألوَّ   .  الصغرٰى  مة 

 ممنوعة. 

  ائدة، وإالَّ ة زة ليست صفة ثبوتيَّ ريَّ املؤثِّ  وعن اخلامس عرش: أنَّ 

مؤ إٰىل  مفتقرة  ممكنة  ومؤثِّ كانت  بلريَّ ثِّ ر  ويتسلسل،  صف  و  هي   ة 

قيضني جيب الن مها يف الثبوت واالنتفاء واحد. وأحداعتباري حك

وكذا يف   ،ام يف الوجوب ونقيضه، كفال ا موجوداً أمَّ  باً يكون إجيا أنْ 

 قسيميه.

تقدَّ  ما  عرش:  السادس  أنَّ   موعن  تعاتقدُّ   من  العامل  ٰىل  مه  عٰىل 

وه  مترذك قة. ومااهية ال حمقَّ غري متن  رةمقدَّ ]] ١٧٧/[[ص  بأوقات

باحل فينتقض  اليومي،  متأخِّ نَّ إادث  العه  عن  بأوقات  امل  ر  عندكم 

غريحمقَّ  متناهيةقة  موانقضا  ،  جوابكم    ال  اء  هو  فام  حمال،  يتناهٰى 

 عن هذا السؤال فهو جوابنا عن العامل.

التوقُّ  يقال:  عامَّ عبارف  ال  ثّم ة  معدومني  الشيئان  كان  إذا   

ر يف الوجود  يبتدئ اآلخ   نْ أ  ىلٰ ل أحدمها يف الوجود عف دخوقَّ تو

 إذا كان  ، وهذا ال يمكن فرضه إالَّ آلخروينقيض ثّم حيصل بعده ا

اللحواد أمَّ اضملث  بداية،  يتحقَّ ية  مل  بداية  هلا  تكن  مل  إذا  هذا  ا  ق 

 ف.التوقُّ 

إنْ ألنَّ  نقول:  املحقَّ   لكم  صحَّ   ا  األوقات  يف  اجلواب  قة هذا 

 ة. ريف األوقات املقدَّ  اوه منَّفاقبل

عرش:عو السابع  عامِّ أنَّ   ن  ضعيف  خيال  حتقُّ ه  ال  عق  ي  ند له 

جيوز  اخلواصِّ  فال  الكُ ،  يف  إليه  لميَّ عال  بتُ إثباته  االلتفات  وال  ة 

أنَّ البتَّ  عٰىل  فرَّ   ة.  فالبدهية  األمرين،  بني  رأينَّ إقت  إذا  شا    خصًا نا 

ن  كمل يه ها عٰىل ذهننا أنَّ إذا عرضند عن األبوين، وه تولَّ قطعنا بأنَّ 

ق  اجلملة  األبوين؟  يف  عن  ال  شخص  حدوث  زماننا  نبل  جد مل 

قاطعاً  ا  بامتناع  الذهن  حكمت  وإذا  يّرض ة  هيلبدذلك،  مل    بالفرق 

 ة ذلك الفرق. يَّ اجلهل بكمّ 

املالزمة،  ]]  ١٧٨[[ص  / بمنع  عرش:  الثامن    أنْ   فجازوعن 

 دوث.ة مرشوطة باحلة املقدوريَّ تكون صحَّ 

ُن سلَّ  ال  لكن  اسلِّ منا،  فتم م  التايل،  يلزم    إنَّ ناع  الباقي حمتاج وال 

ا وإنَّ حلاصحتصيل  كان  ل،  لو  يلزم  معطياً املؤثِّ ام  مو لوجا  ر  ة  رَّ د 

هذا لو ثبت    للوجود السابق فال. عٰىل أنَّ   ا إذا كان حافظاً خرٰى، أمَّ أُ 

 الن. وري البط ر عٰىل اإلطالق، وهو رضمر ما إٰىل مؤثِّ اد أ سن إامتنع  

عرش: التاسع  ا  أنَّ   وعن  وصف  ويعارض احلدوث  عتباري 

 م.دَ بالقِ 

 .)قديم بداً ه أإنَّ (قوله: 

م هذه  يف  غالطة، ألنَّ قلنا:  الااحله  ُحي ل  بأنَّ   عليه  األزل كم  يف  ه 
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ب عليه  حمكوم  أنَّ نَّ أبل  كام  األزل،  يف  كان  احلال  ه  يف  يه  كون  ال 

بأنَّ   حمكوماً  إنَّ عليه  بل  حادث  حادثه  ه  أنَّ اً كان  فظهر  يف القول    ، 

 ث. املحدَ قديم كالقول يفلا

أنَّ  فألجل    ،احلدوث هو نفس احلادث  أنَّ   ام زعمالنظَّ   واعلم 

با حكم  عبَّ لة  استحذلك  بن  معمر  وزعم  اجلوهر.  أنَّ بقاء   اد 

 ة له من املعاين. هنايوالتزم القول بام ال  ،احلدوث زائد عٰىل احلادث

أنَّ  العرشين:  بتِّ اال  وعن  املتكثِّ صاف  الالعوارض  يرة  لزم  تس 

جارٍ الرتكيب.   ذكروه  السو  وما  يقال:  ما  إجمرٰى  ساوٰى    نْ اد 

كلِّ  من  ب  البياض  السواد  كان  وإنْ   ،اً ياضوجه  حمال،  خالفه    وهو 

كلِّ  موجوداً   من  يكن  مل  عرضاً   وجه  وإنْ وال  وجه   ،  من  خالفه 

بياضاً من    وساواه السواد  كان  تس  آخر  الذي  الوجه  فيهمن  ،  اويا 

 فكذا ما قالوه.  طالن بالرضورةبلم ا هذا معلو وكام أنَّ 

. والتخيري منع كون العدم ليس أثراً ن: بوعن احلادي والعرشي

ال إنَّ وضدِّ   يشءبني  يتضمَّ ضدَّ   ام كان ألنَّ ه  ثبوت    ،ن عدمهه  فلوال 

فعله   وال  اليشء  فعل  بني  اليشء  ملا  التخيري  بني  اخلرية  حصلت 

 ه. وضدِّ 

ال   ر فيهث أثَّ دَ حامل  لثاين والعرشين: أنَّ وعن ا]]  ١٧٩[[ص  /

هو، ألنَّ  هو  حيث  فاعمن  خمتار  باه  جيب ل  فال  واالختيار،    لقصد 

 جياد. ريد هبا غري اإلأُ  بة ممنوعة إنْ لنسا. ودوام أثره بدوامه

 :تذنيبات

ة  مبنيَّ   رناها يف احلدوثي ذكوٰىل التل: الطريقة األُ التذنيب األوَّ 

خ امتناع  الكائنيَّ اجل  لوِّ عٰىل  عن  احلسم  املعةثادات  ومشايخ  تزلة . 

الطري هذه  بنوا  األحوال  عومثبتو  خلوِّ قة  امتناع  عن  اجلسم    ٰىل 

شاء اهللا   ات، وسيأيت البحث معهم إنْ كائنيَّ ال  ههلذهي علل    معانٍ 

  إثبات املطلوب. ها يفتلك الطريقة ال حاجة إلي تعاٰىل. عٰىل أنَّ 

 بعد  الَّ إ  هتا عاين، وال يمكن إثبات تلك املل: إثبااإلشكال األوَّ 

 ٰى أكثرها.مات كثرية ال يتمشَّ مقدَّ 

ال حصول  بطإب  مات إالَّ لك املقدَّ بعد ت  الثاين: ال يتمُّ   شكالاإل

  وال سبيل إٰىل إبطاله بشبهة فضالً   ،ات بالفاعل املختارهذه الكائنيَّ 

 ة. عن حجَّ 

ال  تدعي إبطشكال الثالث: حدوث تلك املعاين، وذلك يساإل

وال بالكمون  االنت  ،رظهو القول  األعراض، وإبطال  عٰىل  قال 

املع قيام  انٰى  وإبطال  حصول  وإبطال  حملٍّ باملعنٰى،  يف  ال  ، ملعاين 

 مات عرسة اإلثبات صعبة القبول.مقدَّ  هذهو

جواز   عىلٰ ة  التذنيب الثاين: هذه الطريقة مبنيَّ ]]  ١٨٠[[ص  /

برهجسم عن حيِّ   خروج كلِّ  وقد  علي نَّزه،  أنْ ه ا    لَّ دستَ يُ   . ويمكن 

 ر: خليه بوجوه أُ ع

األوَّ  جسم  الوجه  حصول  وجب  لو  حل:  احليِّ يِّ يف  لكان  ز  ز 

اآلالذي   اجلسم  فيه  أنْ إمَّ   خرحيصل  خمالفاً   ا  ال    ،للألوَّ   يكون  أو 

خمالفاً   فإنْ   .يكون ثبوتي�   كان  كان  والنفي عدم  ال  ا، ألنَّ له  الرصف 

كون  ت أنْ مفهوم االختالف   نَّ ختالف، ألر فيه االتصوَّ املحض ال يُ 

أُ   حقيقة غري نة  قائق معيَّ عي حخرٰى، وهو يستدقائمة مقام حقيقة 

أنَّ امَّ ـ. ولالحمف  وذلك يف العدم الرصيف أنفسها      بطل ذلك ثبت 

أو  ،هاإلي تكون مشاراً  ا أنْ ة، فإمَّ األحياز لو ختالفت لكانت وجوديَّ 

إمَّ واألوَّ   .ال قسمني:  عٰىل  األجسامحالَّ   تكون  أنْ ا  ل  يف   ،ة 

يمكن ه  أو ال تكون مع أنَّ   . داروإالَّ   ، فيه  يل حصول اجلسمحتفيس

إليها التحيُّ وذل  ،اإلشارة  هو  فيك  متحيِّ يِّ احل  كونز،   وكلُّ   ،زاً ز 

ل  ستحا إليه ا  ز مشاراً مل يكن احليِّ   وإنْ   .ويتسلسل   ،زز فله حيِّ متحيِّ 

ا ه إذز نفي حمض، وأنَّ احليِّ   فثبت أنَّ   حصول اجلسم املشار إليه فيه.

كذ  زاً خيالف حيِّ   أنْ كذلك استحال    ناك وإذا كان  فآخر،    كلُّ لك 

 ،ز آخرحصوله يف حيِّ كن  مي  وأنْ   ه ال بدَّ نَّ إز فجسم حصل يف حيِّ 

 لوجوب تساوي املتامثالت يف مجيع اللوازم. 

بأنَّ َض اعُرتِ  يف  :  اجلقولنا  إنَّ   حيِّ وهر:  يف  حصل  معنيَّ ه  دون  ز   

إمَّ غري أنْ ه،  ذ  ا  امتياز  ال  ،ز عن غريهيِّ حلالك  يقتيض  كان    فإنْ   .أو 

املاألوَّ  عادت  ذكرمتوهاحاالل  التي  فنقول: ك  وإنْ   .ت  الثاين،    ان 

أنْ جا  اإذ حيِّ   ز  يف  حيِّ حيصل  دون  وإنْ ز  يتميَّ   ز  عن  مل  أحدمها  ز 

مل   ز وإنْ ز دون حيِّ ول ذلك يف حيِّ ب حص جي ال جيوز أنْ  مَ اآلخر، فلِ 

 ا عن اآلخر؟ ز أحدمهيتميَّ 

  يكون و  ،ض فيه جهتانفرَ تُ   وأنْ   ز ال بدَّ متحيِّ   : كلُّ ينلثاالوجه ا 

لكلِّ  مسامت]]  ١٨١/[[ص    واحد  هو  جهتيه  ما   يئاً ش  اً من  غري 

تكونا متساويتني يف متام    وأنْ   خرٰى، وجهتاه ال بدَّ األُ   سامته بجهته

  ، ةني بتامم املاهيَّ ني خمتلفئعن جز باً ز مركَّ  كان ذلك احليِّ وإالَّ ة، املاهيَّ 

واحد    لُّ ان كك  واحد من جزئيه، فإنْ   م إٰىل كلِّ ينتقل الكال  ذٍ ئنفحي

  ، وبتقدير تسليمه ال بدَّ لسلسن تني آخريئمن جز  باً من جزئيه مركَّ 

بحيِّ  االعرتاف  مركَّ من  غري  ألنَّ ز  الوامركَّ   كلَّ   ب،  ففيه  حد ب 

احد، وإذا كانا  ذلك الو  م يف إحدٰى جهتينتكلَّ  وحينئذٍ  ،الرضورةب

كلِّ   حَّ ص  ينيمتساو أنْ   عٰىل  جهتيه  من  ملا   واحد  مسامتة    تصري 

األُ سام وجو   ،خرٰى تته  املتامثال رضورة  تساوي  يفب  يع  مج  ت 
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صحَّ  يقتيض  وهو  ومتٰى  اللوازم،  نفسه،  مكان  يف  اجلزء  حركة  ة 

 .ز واجباً يف ذلك احليِّ وله يكون حص ذلك لزم أنْ  صحَّ 

و الثالث:  إلزامالوجه  ا هو  عند  نقول: اجلسم  إمَّ سلفالي،  ا فة 

اهتا عندهم  يَّ عٰىل كلّ ركة امتنع احل   أو عنرصي، واألفالك وإنْ  فلكي

عٰىل االستدارة، والعنارص ال نزاع يف  كة  راحلكن أجزاؤها دائمة  ل

واالستدارةصحَّ  باالستقامة  أجزائها  عٰىل  احلركة  فكة  جسم   لُّ ، 

 يه.ت احلركة علفاق اخلصم صحَّ باتِّ 

نتعرَّ الوج ال  الرابع:  نقويَّ لّ كلل   ضه  بل  التي  ة،  األجسام  ل: 

متحرِّ  متامث   ، حدوثها   فثبتكة،  نشاهدها  وحكم    ،لة واألجسام 

 . فحدوث بعض األجسام يستلزم حدوث الكلِّ   ،له ث م ماليشء حك 

  الً لناها أوَّ تي ق دة لكن الطريقة الكانت جيِّ   وهذه الطريقة وإنْ 

 أقوٰى.

 ،عدملا يه عل : القديم ال يصحُّ ب الثالثالتذني]] ١٨٢[[ص /

 ر: َخ أُ  وقد ذكروا فيه وجوهاً  .مملا تقدَّ 

 . فيمتنع العدم عليه ،ل: القديم موجود لذاتهوَّ األ

إنْ ثاينلا القديم  عدم  جيب    :  بحيث  ذاته  لوازم  أو  لذاته  كان 

ف وجوده  من مرجِّ   دَّ ال بعدمه عند عدمه ووجوده عند  ح،  لعدمه 

 دام ليس بفعل،عواإلله من فعل    ل ال بدَّ الفاع  ، ألنَّ وليس خمتاراً 

فعالً ألنَّ  كان  لو  الفع  ه  ذلك  إمَّ لكان  أنْ ل  مقتضياً   ا  م عد  يكون 

فيكون عد االقديم  يكون قديلم  أو ال  بالفاعل،  الفعل ال  بذلك  م 

 فال حيصل عند ذلك عدم القديم.  مقتضياً 

يه وجود  ف علالعدمي عدم يشء يتوقَّ   ا، ألنَّ مي� عد  باً وال موَج 

القديم ال   ألنَّ   ،حادثاً يكون    تنع أنْ ميء  ذلك القديم، وذلك اليش

مرشوط والكالب  اً يكون  قديم،  فهو  يف  احلادث  كالكالم  فيه  م 

قديامً ا، ألنَّ ويتسلسل. وال وجودي�   ،لوَّ األ قِ   ه لو كان  من  مه دَ لزم 

القديمدَ ِق  ذلك  عدم  يف  ،م  قديامً ال  القديم  وإنْ كون  حادثًا   .    كان 

حلادث بالقديم فاندفاع ا ،دثااحل القديم أقوٰى من نَّ حمال، أل فهو

 احلادث.يم بأوٰىل من ارتفاع القد

الطرفني  التضادُّ   وأيضاً  من  ا يفل  ،حاصل  أحدمها  س  نعدام 

العكس من  أوٰىل  أنْ   ،باآلخر  كلٌّ   فيلزم  وال    ينعدم  باآلخر،  منهام 

كلِّ علَّ   أنَّ   شكَّ  عدم  باآلخر  ة  منهام  عُ   ،واحد  واحد   كلِّ   مَ دِ فلو 

حال صريورته   واحد منهام موجوداً  يكون كلُّ  نْ أ   لزممنهام باآلخر  

أنَّ   وماً معد يُ ال  وهو حمال، فثبت   أقسام  إىلٰ   فيضقول بعدم القديم 

 . فاسدة، فيكون باطالً 
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لكلِّ  أوَّ   كان  احلوادث  من  أنْ واحد  وجب  للمجموع   ل  يكون 

أنَّ امك،  لأوَّ  ل  وجب     كان كلُّ امَّ ـه  أسود  الزنج  من  يكون    أنْ واحد 

 أسود. الكلُّ 

ش  أنَّ   كَّ وال  ا إطال  يف  بدَّ   بأنَّ   قول ل ق  ال  يكون   وأنْ   املجموع 

واحد من   كلُّ   لكان   األحكام باطل، وإالَّ  جلميع أجزائه يف كلِّ   مساوياً 

من   نَّ ، أل ٰىل الزنج غري مستقيم القياس ع و   العرشة عرشة، وهو حمال. 

كون  اضطرَّ   كلِّ   عقل  أسود  الزنج  من  اإىلٰ   واحد  بأنَّ    الكلَّ   لعلم 

املتنازَ   كذلك،  ف ذ وإ   ع، بخالف  ومع  ا  اإلحلاق.  بطل  البدهية  رقت 

ف صحَّ  مفيد، ألنَّ نَّ إته  إنَّ ه غري  نقل:  مل  املجمو   ا  الف حلكم ع خم حكم 

 ىلٰ ف ع قد ال يكون، وهو موقو و   الفاً بل قد يكون خم   ، اآلحاد ال حمالة 

  الصور.   كلِّ صورة الواحدة ال تقتيض ثبوت احلكم يف وال   الدليل. 

أنَّ  أ   بحثاً   هنا  عٰىل  وهو  شكَّ نق  انَّ آخر،  ال  خلوِّ   ول:  جواز    يف 

امل  نة عن كلِّ واحد من األجسام املعيَّ   كلِّ   ،نةعيَّ واحد من األكوان 

فحينئذٍ وإالَّ  اتِّ     كلِّ جيب  بكون  ج  صاف  وحينئذٍ معنيَّ سم  ال    ، 

ي  كوان، وإذا ثبت ذلك فنقول: إنْ ثبات حدوث األإ  مكني لزم  مل 

امل  من جواز خلوِّ  مواح   عن كلِّ عنيَّ اجلسم  املعيَّ كائنيَّ ال  ند  نة ات 

خلوِّ  كلِّ جواز  عن  خمالفاً الكائنيَّ   ه  املجموع  حكم  كان  حلكم    ات 

حكم    : إنَّ مةملقدَّ هنا، وإذا كان كذلك بطل قوهلم يف هذه ا  حاداآل

ال باملجموع  هاتني  يساوي    وأنْ   دَّ   من  فظهر  اآلحاد.  حكم 

منا  قدَّ   لذي اكن  ف إزالته، لتكلُّ   ام أمكنوربَّ   ،نوع تناقضتني  ماملقدَّ 

 ه.غني عن ذلك كلِّ يُ 

ن  يكو  وجب أنْ   واحد حادثاً   نقول هنا: إذا كان كلُّ   أنْ   واحلقُّ 

 مه بآحاده. لتقوِّ  ،حادثاً  الكلُّ 

   **   * 

 ):هـ٧٥٤ت ين العبيديل (الدِّ هوت/ عميد اق الالَّ إرش

 :األجسام حادثة] يف أنَّ : وىلٰ [املسألة األُ  ]]٩١[[ص 

املصنَّ (اقال  ألهنَّ   :أحكامها   يف  للقوف:  حادثة،  ا  األجسام 

تقال، أو  االنا للنفس فيلزم منه عدم  ت بجهة، فهي إمَّ [إذا] اختصَّ 

إمَّ  وهو  خمتارلغريه  أو  موجب  واملختا  قولنا،  يب  ،ار  طل واملوجب 

التسلسلبب احلادوألهنَّ   .طالن  األعراض  من  ختلو  ال  لا  عدمها ثة 

  لوجود، إذ لو كان وجوده ب اجوا  هم، ألنَّ عدَ ال يُ والقديم    ،املعلوم

منه  لزم  ، أو باملوجب ويا باملختار وقد فرضناه قديامً لكان إمَّ   جائزاً 

 ل).حاص استمرار الوجود، فاملقصود أيضاً 
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من أعظم املسائل    : هذه املسألةلو(أق:  )هدام ظلُّ (الشارح  قال  

 إٰىل آخره.  ...)ها عليهاسائله كلِّ ار مومد ،يف هذا العلم

هذا  يب  رال  أقول:   مسائل  أعظم  من  املسألة  هذه  كون  يف 

ألنَّ  الو  العلم،  واجب  إثبات  فيه  القصوٰى  تعاٰىل جود  الغاية 

  ة وَّ ين كالنبأركان الدِّ   وباقي  ،ةوصفاته من القدرة والعلم واإلراد 

وامل مبنيَّ واإلمامة  ذلك  وغري  القيامة  وأحوال  علعاد  عٰىل    ،يهة  أي 

واجب   وصفاتإثبات  حدوثنَّ إ  لكوذ  ه،الوجود  من  يستفاد   ام 

فإنَّ  حادثاً العامل،  العامل  كون  ثبت  إذا  أنَّ   ه  حمدِ   ثبت    ثاً له 

بالرضورة]٩٢ [[ص/ املحدِ   ،]  ذلك  كون  قادراً وثبت  ألنَّ ث  ه  ، 

حادثاً امً قدي  ره، فكانثأنه  لقار  لو كان موجباً  يكون  فال    ، وعاملاً   .، 

بدَّ ا  ألنَّ  ال  االختياري  ع  لفعل  سابق  علم  من  ستحالة  ال  ،ليهفيه 

معلوماً  يكون  ال  ما  إٰىل  ختصيص    ألنَّ   ،ومريداً   .ةالبتَّ   القصد 

دو  بوقته  مااألحداث  بعده  ن  وما  خمصِّ   قبله  إٰىل  ص يفتقر 

سواهوال  ،ورةبالرض لإلرادة  معنٰى  ال  امل  ألنَّ   ،اي� حو  .  من  به  راد 

و القدرة  عليه  املس  .مالعليستحيل  هذه  كون  ظهر  من  فقد  ألة 

 ذا العلم. هيفئل أعظم املسا

يريد هبا املسائل املقصودة   ،ها عليها)وقوله: (ومدار مسائله كلِّ 

األوَّ بالقأي    ،بالذات عاملاً   ،لصد  تعاٰىل  مطل  ،مريداً   ككونه  ق  ال 

من مسائل هذا العلم ككون   ثرياً ك  ، فإنَّ وعاً نن مم لكاوإالَّ   ،مسائله

 عامل.ال ثحدو عٰىل ٰى بنال تُ  باقية أو غري باقية مثالً راض  األع

أي   املخترص)،  هبذا  يليق  ال  كثرية  اختالفات  (وهلم  قوله: 

الق هبذا  القائلني  اهلؤالء  الذات  ،  لثالثسم  قديم  العامل  كون  وهو 

كثرية  ،الصفات  ثحمدَ  أهنَّ   لونقوامل  ،اختالفات  افرتقوا   معندهم 

 فرقتني:

،  وهؤالء اختلفوا  ،مل جساملبدع األوَّ   أنَّ   عمواوٰىل زالفرقة األُ 

امللطي ال  قف ألنَّ   أنَّ   ثاليس  املاء،  هو  اجلسم  لكلِّ ذلك  قابل   ه 

أنَّ   ، الصور إذا انجموزعم  أرضاً د صا ه   ،وإذا لطف صار هواءً   ،ر 

السامكوَّ ت  خان ومن الد  ،نت الناروَّ هلواء تكومن صفو ا  .اتونت 

أنَّ ه جاء يف السفر األوَّ نَّ ، أله أخذ ذلك من التوراةوقيل: إنَّ    ل منه 

جوهراً   ىلٰ تعا  اهللا أجزاؤه، خلق  فذابت  اهليبة،  بنظر  إليه  فنظر   ،

وات، ، فخلق منه السامدخان، ثّم ارتفع منه بخار كالفصارت ماءً 

 . جلبالابها فخلق األرض، ثّم أرسااء زبد، فظهر عٰىل وجه امل

نت  وتكوَّ   ،واءه اهلامللطي: إنَّ   ]] وقال انكسيامليس٩٣[[ص  /

 ن كثافته. ض مراألواملاء و ،لطافته النار من

 .وكون األشياء عنها بالتكاثف ،ه الناروقال ثاوفرسطيس: إنَّ 

منهم آخرون  إنَّ وقال  األرض:  عنها   ،ه  األشياء  وكون 

 بالتلطيف.

آخ إنَّ وقال  منهم:  البخرون  واهلو  ،اره  النار  عنه  كون  واء 

 ثيف.التكواملاء واألرض ب ،بالتلطيف

وهو أجسام   ،له  اية هنه اخلليط الذي الوقال انكساغورس: إنَّ 

منها أجزاء   ،نوع أجزاء صغرية متالقية  وفيه من كلِّ   ، غري متناهية

تلك    اجتمع منوأجزاء عٰىل طبيعة اللحم، فإذا    ،اخلبز  بيعةعٰىل ط

كثري يشء  واألجزاء  ال اص  ذلك  بحيث  ظنَّ ر  ويرٰى  ه  أنَّ   يشء 

 ،الةار املزاج واالستحبنٰى مذهبه هذا عٰىل إنكائل وهذا الق .حدث

 ال بالكمون والظهور. وق 

  اهللا   نَّ إل، ثّم  يف األوَّ   هذا اخلليط كان ساكناً   وقال بعضهم: إنَّ 

 كه، فيكون منه هذا العامل.اٰىل حرَّ تع

ديمقراوقا إنَّ ل  العامل  طيس:  كرية  ازأج  أصل  كثرية  الشكل  ء 

 .ةة االنفكاكيَّ لقسمة دون ا قابلة للقسمة الومهيَّ 

قالوهنَّ أ عنهم    َل قِ ونُ  إالَّ   نَّ إ ا:  م  متخالفة  غري  األجزاء    تلك 

أبو عيلٍّ  ات  يعيَّ ن طبالثالث م  بن سينا يف الفنِّ   بالشكل، ذكر ذلك 

اتُّ   ،الشفاء ثّم  أهنَّ األ  تلك  يف  َق فِ قالوا:  تصادمت  جزاء  وجه   عىلٰ ا 

هذا    عىلٰ لعاملصل من تصادمها عٰىل ذلك الوجه هذا ا، فحخاصٍّ 

عنارص، ثّم حدثت وال  وات]] فحدثت السام٩٤  الشكل، /[[ص

السامويَّ  احلركات  العنارصهذه  هذه  امتزاجات  من  هذه    ،ة  ومنها 

 ة.ر والظلمأصل العامل هو النو   ة أنَّ زعمت الثنويَّ و .تبااملركَّ 

ال الثانية  إنَّ ق   ذينالفرقة  بجسمأص  الوا:  ليس  العامل  وهو    ،ل 

 فريقان:

ء اخلمسة:  دماقال  وهم الذين أثبتوا  ،ونل: احلرنانيُّ األوَّ ريق  الف

اهللا  .واخلالء  ،والدهر   ،واهليوىلٰ   ،والنفس  ،تعاىلٰ   يالبار  وقالوا: 

تا واحلكمة  مُّ تعاٰىل  غفلة   ،العلم  وال  سهو  له  يعرض  ويفيض    ،ال 

النور كفيض  العقل  الشمسق   عن  عنه  يعرف    وهو  ،رص  تعاٰىل 

تامَّ  معرفة  كفإهنَّ   ة،األشياء  احلياة  عنها  تفيض  عن  ا  النور  فيض 

وكان الباري   ،ها جاهلة ال تعلم األشياء ما مل متارسهاكنَّلص، القر

ق باهليوٰىل وتعشقها وتطلب إٰىل التعلُّ  يلالنفس تستم بأنَّ  تعاٰىل عاملاً 

 كان من امَّ ـول  ،نفسها  جسام وتنسٰى ألا قة  ة وتكره مفاراحلّسيَّ ة  اللذَّ 

الباري   التامَّ احلكشأن  اهلمة  إٰىل  تعلُّ ة عمد  بعد  هبا، فس  نال  قيوٰىل 

رضوري� فركَّ  السام  ا من الرتكيببها  بت  وتركَّ   ،وات والعنارصمثل 
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احليوانات   األكمل  عىلٰ أجسام  من   ،الوجه  فيها  بقي  والنفس 

 عٰىل النفس عقالً   تعاٰىل أفاض  هللا  ثم إنَّ   .يمكن إزالته  اد ما الالفس

ذ  ،وإدراكاً  و  بباً لك سوصار  هبا عاملها  بأهنَّ   سبباً لتذكر  ما    العلمها 

النفس   دامت عرفت  فإذا  اآلالم،  عن  تنفّك  مل  اهليوالين  العامل  يف 

ها اللذات اخلالية عن اآلالم اشتاقت  علم  هلا يف  ذلك وعرفت أنَّ 

الإىلٰ  ذلك  املفا  بعد  وعرجت  أبدو  رقة عامل  هناك  يف    بقيت  اآلباد 

 ادة. غاية البهجة وهناية السع

املبادي  : إنَّ لوا ان ق وهم الذي  ، يثاغورس الفريق الثاين: أصحاب ف

املتولِّ  األعداد  ألنَّ هي  قالوا:  الوحدات،  عن  املركَّ   دة  بات قوام 

أُ   ، ائط بالبس  كلُّ وهي  نفسه   مور  يف  واحد  منها  تل واحد  ثّم   ك، 

ات وراء كوهنا وحدات، ا ماهيَّ تكون هل   ا أنْ إمَّ   مور ]] اُأل ٩٥  [[ص / 

ة مع ك املاهيَّ تل   ك هنا   بة، ألنَّ ت مركَّ ل كان كان األوَّ   وإنْ   . ن تكو  أو ال

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

 وإالَّ   ، بأنفسها ة  ستقلَّ تكون م   وأنْ   وال بدَّ   ، د وحدات انت جمرَّ ك   الثاين 

م لكان  الغري ت ف ت  إٰىل  منها قرة  أقدم  الغري  ذلك  فيكون  يف منا  وكال   ، ، 

املطلقة  خلف وهذ   ، املبادي  الوحد   . ا  بأنفسها،  موأُ ات  فإذن  قائمة  ر 

نقطة   فإنْ  صارت  هلا الوضع  نقطتان حصل   وإنْ   ، عرض  اجتمعت 

حصل سطحان حصل   وإنْ   ، ان حصل سطح خطَّ تمع  اج   وإنْ   ، خطٌّ 

  .ت حدامبدأ األجسام الو   نَّ ، فظهر أ جسم 

أنَّ  املصنِّا  واعلم  قول  يف  اهللا(ف  لضمري    يف (  : )عاىلٰ ت  رمحه 

إ  )أحكامها والعرضعائد  اجلوهر  يُ مل  نْ وإ  ٰىل  بإضافة  رصِّ   ح 

ألنَّ  بعد،  فيام  إليهام  إنَّ األحكام  األجسامه  حدوث  ذكر  وهو   ،ام 

ي خاصَّ تعلَّ حكم  اللفظ  من حيث  ةً ق باألجسام  لرصيح    امَّ ـ، لكن 

الدا الدليل  األجع  لُّ كان  حدوث  داّالً ٰىل  بعينه  [هو]  عٰىل    سام 

األ متأخِّ عراحدوث  لكوهنا  اض،  يف  األجسام،رة  عن   لوجود 

حدوث  خِّ تأملوا يف  الكالم  صار  باحلدوث  أوٰىل  احلادث  عن  ر 

كالماً  واأل  األجسام  األجسام  حدوث  قال: وإنَّ   ،عراضيف  ام 

ا يقل  ومل  حادثة  حاألجسام  أنَّ جلواهر  مع  اجل  ادثة    ر هواحدوث 

ألجزاء  وث افة منها، وحداألجسام، لكوهنا مؤلَّ   مستلزم حلدوث

الكلِّ  حدوث  عنها،لتأخُّ   يستلزم  األجسام    نَّ أل  ره  وجود 

ووجود اجلواهر األفراد كسبي حمتاج إٰىل إقامة الربهان،    ،رضوري

جلواهر  ف عٰىل وجود ا  حدوث األجسام ال يتوقَّ عىلٰ   فاالستدالل

بة منها، بل  من حيث هي مركَّ عٰىل حدوثها    تدلُّ ا ال نسألفراد، ألنَّ ا

 .  حدوثها مطلقًا عىلٰ  نستدلُّ 

ف عٰىل كوهنا ه متوقِّ واهر، فإنَّ اجل  دوثاالستدالل عٰىل ح  اوأمَّ 

أنَّ   ،موجودة الدالَّ   مع  املذكور  األ  الدليل  حدوث  هو    مجساعٰىل 

دالٌّ  عىلٰ   بعينه  اجلواهر  حدوث  تقديرعٰىل  فكان      وجودها، 

األجع  اللاالستد حدوث  عٰىل  ٰىل  االستدالل  من  أوٰىل  سام 

 هر. جلواحدوث ا

قوله  ٩٦[[ص  / عىلٰ )هظلُّ   دام(]]  (لنا  ا:  وجهاندوحل   :ث 

 إٰىل آخره.  ...)لاألوَّ 

إنَّ  اأقول:  كثرة  مع  وجهان)  احلدوث  عٰىل  (لنا  قال:  ه  لوجوام 

ألنَّ الدالَّ  احلدوث،  عٰىل  يذكر  فاملصنِّ  ة  الوجهني   مل  سوٰى 

الكتابيف  ريناملذكو متقيِّ وكال  ،  الشارح  املصنِّم  بكالم   ،فد 

الكوكأنَّ  لنا يف هذا  قال:  وه  ه  فإنَّ   أيضاً و  .نجهاتاب عٰىل احلدوث 

 .لنا عليه وجهني  إذا كان لنا عٰىل احلدوث وجوه كثرية صدق أنَّ 

  تصٌّ م فهو خمجس  كلَّ   يقال: إنَّ   منهام أنْ   لاألوَّ وجه  وتقرير ال 

ينتج  كان كذلك فهو  املَّ ز وجهة، وكبحيِّ  جسم فهو    كلُّ   :حادث، 

فرضوريَّ   امَّ أ   .حادث إذ  الصغرٰى  كلِّ ة،  كون  ا ص� تخم  جسم  لوال 

إمَّ ز خمصوص وجهة معيَّ بحيِّ  ا ال يف جهة  نة لكان بعض األجسام 

 .ومها حماالن بالرضورة  ،جهة ومكان  ]، أو يف [كلِّ ومكان أصالً 

الكربوأمَّ  ب  فألنَّ   ،ٰى ا  اجلا  ذلكاختصاصه  وتلك  إمَّ ملكان  أنْ هة   ا 

لنفسه لغريه  ،يكون  باطلألوَّ وا   .أو  ملاوإالَّ   ،ل  عن  حترَّ     جسم  ك 

تغريَّ وال  ،انهمك وضعه  جسم عن  باحلسِّ   ،  باطالن  والثاين   .ومها 

أنْ إمَّ  فاعالً   ا  الغري  ذلك  موجباً   راً خمتا  يكون  واألوَّ أو  هو  ،  ل 

فإ العاملالغر  نَّ املطلوب،  حدوث  ثبوت  من  لض  إثبات  إالَّ   سي   

فإذ وصفاته،  تعاٰىل  الوجود  واجب  ثبذات  حصل  ا  بدونه  ت 

الشارح  هك  .املطلوب قال  ظدا(ذا  املصنِّ  تفسرياً   )هلُّ م   ،فلقول 

 واملختار قولنا.

فإنَّ  نظر،  املخصِّ   وفيه  بأحياكون  لألجسام  وجهاهتا  زها  ص 

الو  خمتاراً  واجب  كونه  يقتيض  من   يدلُّ   وال  ،جودال  يشء  عٰىل 

تعاٰىل  ا  فاتص قادراً لواجب  كونه  يلٰى حتَّ   مريداً   عاملاً   من  منه    زم 

واملختار قولنا) لزوم  : (هقوليكون مراده من  نْ ويمكن أ .املطلوب

يلزم إذ  له،  املخصِّ   احلدوث  كون  بأحيازها من  لألجسام  ص 

خم ينفكُّ   اً تاروجهاهتا  ال  الذي  االختصاص   عنه  األجسام  كون 

حادثاً ٩٧[ص  [/ األجسانم  مويلز  ،]]  حدوث    رضورةَ   ،مه 

ينفكُّ  ما ال  أنَّ   ،وادثعن احل  حدوث  من  ثبت  ملا  أثر    كلَّ   وذلك 

يتحقَّ ، ألنَّ ادثحهو  ملختار ف ومها   ،ط قصد وإرادة بتوسُّ ق إالَّ ه ال 
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يتوجَّ إنَّ  ال  ام  معدوم،  إٰىل  حتصيل وإالَّ   ،موجود  إىلٰ هان  لزم   

ألوهذا    .احلاصل ا  يستدلُّ   هنَّ أحسن،  ثبوت  ثوحلدعٰىل  عٰىل   ال 

 فاعل خمتار. 

ذلك   -  والثاين كون  موجباً الغ  وهو  ألنَّ   -  ري  ذلك    باطل، 

إنْ  عدمه  اً اجبوان  ك  املوجب  استحال  استحالة    ،لذاته  من  ويلزم 

املح من  ذكره  ما  فيلزم  أثره،  عدم  استحالة  عدم    ، العدمه  وهو 

عن  اجلسم  و  انتقال  ودوام  جائزاً   وإنْ   ،ضعه مكانه  إ  كان    ىلٰ افتقر 

فإنْ ؤثِّ م خمتاراً ك  ر،  املطلوب  ان  ا  ،ثبت  حدوث  ام ألجسوهو 

عن    كونه صادراً ه لنم  زها التي ال ينفكُّ حلدوث اختصاصها بأحيا

وهو    ،لزم املحال املذكور  كان واجباً   ، فإنْ باً كان موجَ   وإنْ   .املختار

ر آخر،  مؤثِّ فتقر إىلٰ ا  كان جائزاً   وإنْ   .النتقال ودوام الوضعدم اع

املطلو  راخمتا  إمَّ  االنتقالفيلزم  عدم  فيلزم  واجب  موجب  أو   ب، 

ممكن  ودو موجب  أو  الوضع،  التسلسلام    . الحمهو  و  ،ويلزم 

تساوٰى أثره يف األجسام،    داً كان جمرَّ   كون ذلك الغري إنْ   أنَّ   وأيضاً 

أنْ  مكانصِّ ُخي   فيستحيل  دون  بمكان  البعض  دون  البعض   ،ص 

ريه من األجسام  غ  افه به دونصاتِّ افتقر اجلسم يف    رناً كان مقا  وإنْ 

خمصِّ  املخصِّ الكالويعود    ،صإٰىل  ذلك  يف  ه وأنَّ   ،سلسلويت  ،صم 

 . حمال

 ،ف من املثبتني: (وهذا دليل حسن أخذه املصنِّ)هدام ظلُّ (له وق 

أنَّ إالَّ  مقدَّ     كانبعض  فاماته  أصلحه حتَّ سدة واملصنِّت  ٰى صار  ف 

 هكذا). 

امل يُ أقول:  الذين  هم  ال  نتوثبِ ثبتون  يف  يستدلُّ الذوات  ون  عدم، 

يكون يف    أنْ   تيضيق  زاً كون اجلسم متحيِّ   أنَّ عٰىل حدوث األجسام ب 

اجلهاتمن    جهة من  جهة  يف  وكونه  بالرضورة،   اجلهات 

معلَّ ٩٨ [[ص/ املسمَّ ]]  باملعنٰى  معلَّ الس  ،ٰى كوناً ل    الً تحالة كونه 

اجلسم بقي  وإالَّ   ،بذات  أُ ملا  جهة  يف  كونه  عند  وال    ،خرٰى ت 

جسم    كلُّ   فإذن   .هبيانط املعنٰى عٰىل ما سلف  من غري توسُّ بالفاعل  

منفكٍّ فهو غ املع  ري  فإنَّ وذ  ،نٰى عن  املعنٰى حادث لعدمه،    كلَّ   لك 

متحرِّ  يصحُّ جسم  وبالعكس  أنْ   ك  املو  ،يسكن  جب  واملعنٰى 

يضادُّ ل لت  املعنىٰ   لحركة  للسكون  فيغايرهمع  ضادِّ املوجب    . لوهلام 

منهام  م عدَ ويُ  الالَّ   السابق  فيتحقَّ بطريان  أمَّ فيهامق احلدوث  حق،  ا ، 

فلعدمه   حدوث  الدالِّ السابق  القديم عٰىل ما  ستاله،  عٰىل  حالة عدم 

فلكونه مسبوقاً ا الالَّ وأمَّ   .يأيت  :ولناق  بالغري، فقد ظهر صدق  حق 

منفكٍّ   كلُّ  غري  فهو  ا  جسم  املعاين  أيضاً   ،حلادثةعن    ويصدق 

  : تجعن املعاين احلادثة فهو حادث، ين  ما ال ينفكُّ   لُّ كو  :بالرضورة

 )تعاىلٰ   اهللا  محهر (ف  فاملصنِّ  .املطلوبوهو    ،جسم فهو حادث  كلُّ 

ز عنده ال حيتاج إٰىل املعنٰى، إذ  احلصول يف احليِّ   يمنع الصغرٰى، ألنَّ 

و يُ ال  الذي  للمعنٰى  مثبِ جود  عٰىل  عنده  تقدَّ تونه  فلهذا    ما  بيانه، 

 تقريره.  ما مرَّ  ب الدليل عىلٰ ورتَّ حذفها 

  ، و عن احلوادثيقال: األجسام ال خيل  نْ ين أوتقرير الوجه الثا

عن  ال  اموكلَّ  ينتج  احلوادث  خيلو  حادث،  حادثة  :فهو   .األجسام 

املتكلِّ  عند  املشهور  الدليل  هو  مبنيٌّ   ، منيوهذا  أربع    وهو  عٰىل 

سبق   ووجوب  ،اهعن  اجلسم  وامتناع خلوِّ   ،احلوادث: إثبات  دعاوٍ 

 . عن مثل هذه ينفكُّ ال  ما وحدوث كلِّ  ،عٰىل جمموعها العدم

 إثبات احلوادث، بل يكفي سبق  إىلٰ  ةحاجيقول: ال  ائل أنْ ولق

ء تلك  سوا  األجسام عنها،  مور التي ال تنفكُّ العدم عٰىل جمموع األُ 

وجوديَّ األُ  عدميَّ مور  أو  فإنَّ ة  ال  ة،  أُ   ينفكُّ   ما  عدمعن  أو   ةيَّ مور 

موعها   جمعىلٰ   ي وبعضها عدمي يكون العدم سابقاً بعضها وجود

أنْ  حاد  جيب  بيان حدوثاً يكون  نعم  العدم  يأيت من صحَّ   بام  ثها،  ة 

 ة.ف عٰىل كوهنا ثبوتيَّ عليها يتوقَّ 

تشتمل عٰىل الدعاوي    وىلٰ األُ مة  املقدَّ   ]] واعلم أنَّ ٩٩[[ص  /

احلوادثإثبا  يعنأ   ،الثالث خ  ،ت  عنها  لوِّ وامتناع    ، اجلسم 

جمموعهاو عٰىل  العدم  سبق  هي وٰى  والدع  ،وجوب  الرابعة 

 .الكربٰى 

  وهي التي عربَّ  ،وهي إثبات احلوادث ،لألوَّ ا بيان الدعوٰى اأمَّ 

باملقدَّ  إٰىل ينتقاجلسم    ، (فألنَّ وىلٰ مة األُ الشارح عنها  من احلركة  ل 

ي أي  وبالعكس)،  من  السكون  ونتقل  إٰىل احلركة  ل دَّ ب(تتالسكون 

  واالفرتاق)، فإنَّ  تامعوكذا يف االج ،خرٰى  احلالتني باألُ عليه إحدٰى 

يتبدَّ   كّالً  بمنهام  أنْ   ه بصاحل  جيوز  هبذه)   (وال  املرجع  يكون 

(إ  ،موراألُ  واالفرتاق  واالجتامع  والسكون  احلركة  ذات  ٰىل  أعني 

رة  ووجوب مغاي  ،ه بضدِّ منهام   لٌّ ل كلبقائه) مع زواهلا يتبدَّ   ،اجلسم

للزائللا يلزم  وأيضاً   .باقي  للجسم  مغايرة  تكن  مل  طلوب،  امل  لو 

ن ذات اجلسم كان اجلسم ة عر عبادوثها، فإذا كانت   حبنيِّ ا سنُألنَّ 

إنَّ   ،حادثاً  لذلكونحن  نسعٰى  أمَّ   ام  العدم،  إٰىل  أوَّ (وال  ا ألهنَّ ف   ،الً ا 

حمسوساً  يكون  والعدم ال  ماحلرك  ، فألنَّ ثانياً ا  وأمَّ   .حمسوسة   الً ثة 

باتتبدَّ  بهل  وترتفع  أ   ،لسكون  ثبوت  يقتيض  وأّيام   ،احدمهوذلك 

اآلخ  كان مثلهكان  يفلتساوهيام  ،ر  يف    ،ة)اهيَّ امل    احلصول  وهي 

 وهي الزوال والثبات. ،(وافرتاقهام بعوارض) ،زاحليِّ 



 ٥٣٧  ...........................................................................................................احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءف حر

كان  نْ وإ  ، طلوب فامل  ذلك يقتيض كون أحدمها ثبوتاً  إنَّ  لنا: ام ق وإنَّ 

  رافع العدمي وجودي، فيلزم املطلوب. ا، إذ  وجودي�   ه افع ا كان ر عدمي� 

فإنَّ ويف   نظر،  نُ هذا  ال  أنَّ سلِّ ا  الع  م  فإنَّ وجو  دميواقع    دي، 

اإلضافيَّ األُ  أهنَّ مور  عندهم  عدميَّ ة  ببعض ا  بعضها  ارتفاع  مع  ة 

 الرجحان.وارتفاع املساواة ب ،باملسامتة وبالعكس ازاة كارتفاع املو

(وأمَّ  ثالثاً قوله:  أ هنَّ ألف  ،ا  ليست  بالرضورة  عداماً ا   ...)مطلقة 

 ة.ديَّ ووج  كون هذه األكوانشارة إٰىل دليل ثالث عىلٰ إ، هإٰىل آخر

أنْ  عدميَّ   تقريره  لكانت  موجودة  تكن  مل  لو  فإمَّ يقال:  أنْ ة،    ا 

حمال بالرضورة، أو أعدام ملكات وهو  وهو  مطلقة    تكون أعداماً 

أنْ   وإالَّ   ،حمال ملنتصوَّ   لوجب   ،رهاتصوُّ عٰىل    سابقاً   اكاهتر 

تكون نسبته   ا ال نعقل شيئاً ، فإنَّ قطعاً ]] والتايل باطل  ١٠٠[[ص /

 مللكة إٰىل العدم. ة ابنس إليها

فإنَّ  نظر،  إنَّ وفيه  أنْ ه  يلزم  إنْ نتصوَّ   ام  ملكاهتا،  تصوَّ   ر    رنا لو 

أعداماً كوهن أمَّ ا  تصوُّ ،  عدم  تقدير  عٰىل  كوهنا  ا  وال    ،فال  أعداماً ر 

 ت.جودااها ورنا إيَّ تصوُّ  اها أعداماً إيَّ رنا عدم تصوُّ  نم ميلز

وهو   ، املكانر يفهجلوا فرع عٰىل حصول اقيل: هذ  : (فإنْ قوله

املكان عٰىل  بثبويت  ،فرع  هو  آخره  ...)وليس  إٰىل    ،إٰىل  إشارة 

 عٰىل الدليل املذكور. ردة اعرتاضات وا

أوَّ  أنْ تقرير  ق   هلا  من  يقال:  ينتقل  اجلسم  إٰىل كراحل ولكم  ة 

ا  السكون يف  اجلوهر  حصول  عٰىل  فرع  وهو    ، نملكاوبالعكس 

ا إذ ليس بثبويت  هنَّ ، ألالجلوهر يف املكان حمظاهر، لكن حصول   ،

ثبوتي�  كان  لكانلو  جوهراً إمَّ   ا  عرضاً   ا  بقسميه    ،أو  ، باطلوالتايل 

 عنيأ   -  لاألوَّ   ن القسما بطالوأمَّ   .واملالزمة ظاهرة  .م مثله فاملقدَّ 

جوهراً ك جمرَّ فألنَّ   ،-  ونه  كان  إذا  ح  داً ه  اجلوهر  لول  استحال 

فيه ألاملقارن  يلزماملجرَّ   نَّ ،  عد  ق ده  احلّس م  اإلشارة  وعدم يَّ بول  ة 

بجهة ذلك  ،االختصاص  يلزمه  اإلشارة    -  واملقارن  قبول  أعني 

بجهةيَّ ّس احل واالختصاص  حم  ،-  ة  بينهام  كان    وإنْ   . الواجلمع 

شغل    رضورةَ   ،التداخل  ن فيه مكِّ ل اجلوهر املتولن حم  لزم  مقارناً 

حمتمكِّ امل يكون  بحيث  للمكان  تق  اطاً ن  فعٰىل  املكان    كون  ديربه، 

 وهو عني التداخل. ،ن فيهيلزم نفوذ املتمكِّ  جوهراً 

(وإنْ قوله عرضاً   :  ألنَّ الد  لزم  كان  إٰىل   ور)،  مفتقر  العرض 

أنْ   هنَّ وأل.  اجلوهر إليه دارو افتقر  اجلوهر، فل منهام    كلٌّ   يكون  يلزم 

ا استحال بوتي� بالرضورة، (إذا مل يكن ثال  وهو حم  ، يف اآلخرحاال� 

 ه ال يعقل حصوله يف املعدوم).هر فيه، ألنَّ جلواول حص

، هذا اعرتاض  بوت)ل ال يقتيض الثمنا، لكن التبدُّ قوله: (سلَّ 

(إنَّ  قوله:  األك  عٰىل  أُ هذه  ثبوتيَّ مو وان  تر  باعتبار  ووجه    ،ا)هلبدُّ ة 

يوجد، العامل س  يف األزل بأنَّ   اً ه قد كان تعاٰىل عاملنع والنقض بأنَّ امل

بعلمه بالوجود، ويستحيل  ، أي العلم السابقلبدَّ تده ثّم بعد وجو

ثبوتي�   أنْ  أحدمها  ألنَّ يكون  يلزم  ا،  كه  األوَّ من  ثبوتي� ون  جواز  ل  ا 

ال  القديم  حمالإنَّ و  ،وجوديعدم  كون    .ه   يناالثومن 

  . هو حمال أيضاً و  ،ا قيام احلوادث بذاته تعاىلٰ ثبوتي�   ]]١٠١ [[ص/

فاعه  وألنَّ  يكن  مل  فاعالً ثمّ   ،الً تعاٰىل  صار  كون   ،  استحالة  مع 

ا حممولة ة، فألهنَّ ليَّ فاعا الالَّ ني أو أحدمها، أمَّ ة وسلبها ثبوتيَّ الفاعليَّ 

املعدومات  قولنالص  ،عٰىل  فاعالً دق  ليس  املعدوم  حممول    لُّ كو  ،: 

بالرضورة  عىلٰ  الفاعليَّ وأمَّ   .املعدوم  ثابتة  فألهنَّ   ،ةا  كانت  لو  لزم  ا 

ألهنَّ التسلسل فتكوننس  ا،  واملفعول،  الفاعل  بني  إليهام    بة  مفتقرة 

ممكنةمتأخِّ  فتكون  عنهام،  فلممك  وكلُّ   ،رة  بينه  ن  فثبتت  فاعل،  ه 

 . ةهايوهكذا إٰىل غري الن ،خرٰى ة أُ وبني مفعوله فاعليَّ 

عن   لِ األوَّ (واجلواب  أنْ   مَ ـل:  جيوز  امل  ال  ،  جوهراً   كانيكون 

أف أنَّ .  رهآخ  إىلٰ   ...)الطون احلكيمكام هو مذهب    أفالطون يزعم 

بذاته القائم  البعد  عن  عبارة  خالٍ   ،املكان  جوهر  املادَّ   وهو    ، ةمن 

نع له جيوز عليه  عليه مماقسيم اجلوهر املقارن إٰىل مقاوم للداخل  وت

  قاوم وإٰىل جوهر غري م .التداخل فيه حمالو  ،وهو اجلسم  ،لتقااالن

األجس من  عليه  يدخل  عليه    ،امملا  هو  تقاناالويستحيل  وهذا  ل، 

هلذا   -  أعني اجلسم  -  ومداخلة اجلوهر املامنع  ،وهو البعد  ،املكان

 .نيف املكاوهي عبارة عن كون اجلسم    ،املامنع جائزةغري  اجلوهر ال

وال   ،هو هذا البعد  كان جوهراً يكون امل  ز أنْ و جيال  مَ ـوعٰىل هذا لِ 

 ؟ ذكرمتوه من املحاذيرما  يلزم

أنْ   مَ ـلِ   منا، لكنله: (سلَّ قو السطح    يكون عرضاً   ال جيوز  هو 

املامسِّ  احلاوي  اجلسم  من  اجل  الباطن  من  الظاهر  سم للسطح 

أُ ؟ملحويا مذهب  هذا  وأتباعه،)،  لسطح ا  فإنَّ   رسطاطاليس 

 الذات.  صل القارِّ املتَّ  أنواع الكمِّ  ةمجلومن  ،عندهم عرض

الزم  لدوروا (:  قوله والالَّ )غري  األلف  للعهد،  ،  هاهنا  أي م 

إيَّ الدو ألزمتمونا  الذي  عرضاً ور  املكان  كون  تقدير  عٰىل  غري    اه 

وإنَّ  لنا،  إذاالزم  يلزم  متمكِّ   :اقلن  ام  إٰىل  مفتقر  ال   ،نهاملكان    ونحن 

امل  رقمفتلك، بل نقول: املكان  نقول بذ املكان    ن، ألنَّ تمكِّ إٰىل غري 

املذ هذا  السطحهب هعٰىل  الب١٠٢/[[ص    و  اجلسم ]]  من  اطن 

ولكن  ،نالذي هو املتمكِّ   يافتقار له إٰىل اجلسم املحو وال ،وياحلا
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وهو املحيط  - و كون بعضهام، أ يلزم عٰىل هذا عدم تناهي األجسا

ال   ينئذٍ وح  ،قنيملحقِّ ا  عندل باطل  األوَّ   لكنَّ   يف مكان،ال    -  بالكلِّ 

 جمموع األجسام. دوث عٰىل ح  يكون الدليل داّالً 

كن حصول اجلوهر فيه حصوله   يملا  إذا مل يكن ثبوتي� قوله: (و

املكان  كون ال ي ه يف العدم)، أي عٰىل تقدير أنْ يف املعدوم، بمعنٰى أنَّ 

أمراً   -  اثبوتي�  التحقيعىلٰ   موجوداً   أي  أنْ   -  ق  يلزم    يكون   ال 

حاصالً مكِّ تامل أنْ   ن  بمعنٰى  املعدوم،  حاصالً   يف   ،العدميف    يكون 

أنْ  ا  ويلزم  ذلك    -  ملوجوديكون  إذ  معدوماً   -  نمكِّ تاملوهو   ،

  ، يف مكان  يكون حاصالً   ام يلزم أنْ احلاصل يف العدم معدوم، بل إنَّ 

املتكلِّ عدميٌّ   أمر  وهو قال  كام  إنَّ ،  عبمون:  أ ه  عن  مقدَّ ارة  رة  بعاد 

 دم.والعدمي أمر زائد عٰىل الع ،املعدوم واملفهوم من  ،ةقغري حمقَّ 

أنَّ قوله الثاين:  اإلالتبدُّ   : (وعن  يقتيض    هنيٌّ ت ذاضافل يف  ال 

املتأخِّ التبدُّ  بعض  قال  هكذا  والصفات،  الذات  يف  وليس    ، رينل 

  آخره.إىلٰ   ...)دبجيِّ 

الدِّ  املذأجاب فخر  النقض  بام  ين عن  الشارح  كور  دام  (ذكره 

وا   ،)هظلُّ  الزائل  األُ وهو  من  اإلضافيَّ لطاري  الذهنيَّ مور    ألنَّ   ة،ة 

تعاٰىل بأنَّ ق علالزائل تعلَّ  تعاٰىل والطاري تعلَّ   ،دجسيوه  مه  ق علمه 

والتعلُّ  إضايفٌّ بوجوده،  حتقُّ   ذهنيٌّ   ق  خارجاً ال  له  وذق  ال ،    لك 

 ل يف الذات والصفات.يقتيض التبدُّ 

تال  قال الدِّ بعض  فخر  ألا  هذايف    :ينمذة  نظر،  مل  هنَّ جلواب  م 

التغريُّ  علينا  يف  يلزموا  تغريُّ وإنَّ   ،تالذا  قالوا:  احلالتني ام  إحدٰى   

وجوديَّ خرباألُ  إحدامها  كون  يقتيض  ال  ال   ،ةٰى  اإلمام  ذكره  وما 

نقول: نحن  يف اجلواب أنْ  واحلقُّ  قال:ه عٰىل هذه الداللة، ثّم  يتوجَّ 

أنَّ عندَّ  احلالتنيبدُّ ت  ي  إحدٰى  يستدعي  ألُ با  ل  إحدامها خرٰى  كون 

أو مشتملة عىلٰ وجوديَّ  الوجودي األة  من الصور وما ذكروه    ،مر 

ا أمَّ   تانلحلااشتملت  الوجودي،  األمر  عٰىل  فيها  إحدامها  ا أو 

األُ  فألنَّ الصورة  بأنَّ تعلُّ   وٰىل  علمه  وتعلُّ الع  ق  سيوجد  بأنَّ امل  ه  قه 

أعني ك عليَّ افال  اوأمَّ   ،لعلم الوجودين عٰىل ا موجود مشتمال ون  ة 

ه إليه  فعل مع قيد آخر وهو نسبتن الا عبارة ع، فألهنَّ الفاعل فاعالً 

 .] وجوديٌّ ]١٠٣[ص /[ والفعل

املحصَّ  املتأخِّ قال بعض شارحي  من  أنَّ ل  املعرتض   رين:  هذا 

اإلم مراد  عن  تلك   ألنَّ ام،  غفل  ختصيص  إٰىل  بذلك  أشار  اإلمام 

فكماملقدَّ  والصفات،  بالذات  ندَّ   ه أنَّ ة  نحن  أنَّ قال:  ل تبدُّ   عي 

باألُ  احلالتني  وتبدُّ خرإحدٰى  الصفتنيٰى  إحدٰى  باألُ ل  خرٰى   

ليس فيه    وما ذكرمتوه من النقوض  ،ةامها وجوديَّ إحد  كونيوجب  

بأُ تبدُّ  ذات  بأُ ل  صفة  وال  بخرٰى  يدخرٰى،  تبدُّ   لُّ ل  إضافة  عٰىل  ل 

وتبدُّ بأُ  بأُ ل  خرٰى  تبدُّ إضافة  يستلزم  ال  بأُ اذل  خرٰى  وال ت    خرٰى 

 ينا.عل خرٰى، فال يكون ذلك نقضاً ل بأُ تبدُّ 

الشارح   وُ دُّ لتبا   بأنَّ   أيضاً   )هظلُّ   دام(واعرتض  قد  يف   دَ جِ ل 

فإنْ  مقتضي�   اإلضافات،  املتبدِّ كان  لثبوت  وهو   فيه  لا  ثبوهتا  لزم 

يقتض   وإنْ   ،الحم توجَّ   مل  لوجالثبوت  النقض  علَّ ه  الثبوت،   ةود 

 و الثبوت.عدم احلكم وه عمل أعني التبدُّ 

أنْ  (والصواب  أنْ   ..).يقال  قوله:  الصواب  أي  آخره،  ال    إٰىل 

ة ل هو مستلزم للثبوت، أو ماهيَّ تبدُّ   نقول: كلُّ   بل   ،وٰى م الدععمِّ نُ 

حتَّ التبدُّ  الثبوت  تستلزم  املطلقة  يل  كلِّ ٰى  يف  الثبوت  صورة    لزمنا 

التبدُّ  صور  ويردمن  ا   ل  بوجود  النقض  مادُّ لتبعلينا  صورة  يف   ل 

نُ   امنفك�  بل  الثبوت،  املدَّ دعوٰى ال  صخصِّ عن  ونقول:   أنَّ   عٰى  

الواقعالتبدُّ  خلوُّ شيئ  يف  ل  يستحيل  معروضة املاهيَّ   ني  أعني  ة، 

ظر عن مجيع  الن  ذينك الشيئني عنهام من حيث مها مها، أي مع قطع

ذ أحد  ثبوت  يقتيض  غايرمها  الشيما  يندفع    وحينئذٍ   ،ئنيينك 

 ل يف اإلضافات.ر التبدُّ بام ذكر من صو  ضلنقا

)،  هًا جن وة كافاء الفاعليَّ ل يف العلم وانتالتبدُّ   منع  قوله: (ولو

 ،ه موجودالعامل سيوجد بالعلم بأنَّ   ل يف العلم بأنَّ أي لو منع التبدُّ 

إهنَّ  فإنَّ  علاموقيل:  هاشم،  أيب  مذهب  إٰىل  ه ذم واحد، كام هو  هب 

بأنَّ   أنَّ  بعينهي سء  اليش  العلم  هو  وُ   وجد،  إذا  بوجوده   .دَ جِ علم 

أيضاً  الفاعليَّ من    ومنع  إنْ انتفاء  الفأُ   ة،  كون  هبا  ث بحي  اعلريد 

  ا هبذا املعنٰى نفس الفاعل الثبويت، كان ذلك يصدر عنه الفعل، فإهنَّ 

املن١٠٤[[ص  / وج]]  الفاعليَّ وأمَّ   ،هاً ع  وهي  ة اإلضافيَّ ا  النسبة  ة 

واا الفاعل  بني  فإهنَّ وعملفحلاصلة  مغل،  لكلٍّ ا  ومتأخِّ   ايرة  رة  منهام 

 ذا سلبها. وك ، يف العقلحيصل إالَّ وال  ،عنهام

م(عىلٰ وقوله:   فيه)  البحث  سيأيت  ال  إنَّ   ،ا  العلم  يريد  ام 

 ؟ ة أم ال هل هي ثبوتيَّ  ةيَّ ة، إذ ليس فيام يأيت بحث عن الفاعلالفاعليَّ 

ال (وهبذا  يظهقوله:  كلِّ دليل  كون  أف   ر  من  حلركات  ا  رادفرد 

 م). عدَ لقديم ال يُ وا  ،هلا يقتيض انعدامهاحادثة، إذ تبدُّ  وغريها

فرد من أفراد   حدوث كلِّ  ، فألنَّ الً أوَّ   اذا الكالم نظر، أمَّ ويف ه

متَّ  ظاهر  أمر  احت  ،فق عليهاحلركات  هذا ياج  ومعلوم من غري  إٰىل 

(وغريها)  .الدليل به    إنْ   ،وقوله:  احلركاتكلَّ أراد  غاير   نكا  ،ام 

االستحال يدلُّ ظاهر  ال  إذ  حدو  ة،  عٰىل  الدليل  اجلهذا  واهر  ث 
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مه  دَ وال عٰىل ما ثبت ِق   ، اتيهبمث  ض القائمة هبا عنددة واألعرااملجرَّ 

وصفاته تعاٰىل  الوجود  أمراً   وإنْ   .كواجب  وجب   خمصوصاً   أراد 

عىلٰ   وأيضاً   .يانهب داللة  فيه  ليس  الدليل  افهذا  حدوث  لسكون   

ث السكون الطاري عٰىل احلركة، أو عٰىل حدو  دلُّ ي  ام، بل إنَّ مطلقاً 

ة، مع اقيبري  جعلنا األكوان غ  رتفع بطريان سكون آخر إنْ ذي يال

ومل  أنَّ  لعدمها،  بأشخاصها  أمجع  حدوثها  القول  هذا  عٰىل  يلزم  ه 

ك الدليل  هبذا  كيثبت  مسبوقاً   لِّ ون  أو   سكون  بحركة،  أو  بمثله، 

املحتمل    .أحدمهاب  لحوقاً م األجسي  أنْ ومن  بعض  ساكناً كون   ام 

فإنَّ دائامً  وُ ،  كام  متحرِّ   يف  دَ جِ ه  هو  ما  كاألفالك    دائامً ك  األجسام 

لنفي هذا االحتامل من   وال بدَّ   ،يوجد ما هو ساكن دائامً   أنْ   مكني

املذكور قوله    ضاً وأي  .دليل غري الدليل  دام  (فاملراد هبذا الدليل يف 

ركات وغريه  د من أفراد احل رف ا الدليل يظهر كون كلِّ : (وهبذ)هظلُّ 

الدعاوي األ ليل  كان هو الد   ) إنْ حادثاً  ربع التي هو  املشتمل عٰىل 

 ،عنه  راً يكون متأخِّ   وأنْ   الظاهر بالدليل ال بدَّ    جيز، ألنَّ ا ملياهنيف ب

كلِّ  أفرا  وحدوث  من  احلفرد  إحدٰى  د  من  والسكونات  ركات 

  نْ وإ  .رت به دارهظلو  مة عليه، فوهي متقدِّ   ،الدليلمات هذا  مقدَّ 

ل حلركة تتبدَّ ا  ة من أنَّ كوان ثبوتيَّ األ  عٰىل كون  أراد به ما ذكره دليالً 

بهوت  نسكوبال عام�   ،رتفع  يكن  مل  أحدمها  ثبوت  يقتيض  ا،  وذلك 

حركة    كلَّ   املعلوم أنَّ   س منه ليسكون، فإنَّ   حلدوث كلِّ   أي شامالً 

وك بسكون  ب١٠٥/[[ص    يرتفع  سكون   لَّ ترتفع  ٰى  حتَّ   ةحرك]] 

ح إمَّ يلزم  احلركة  لكوهنادوث  أو  لعدمها،  بالسكونمسب  ا   ،وقة 

نعم ذلك معلوم يف   .بحركة  اً بوق سه ما لعدمه أو لكونوالسكون إمَّ 

جزئيَّ  باحلسِّ بعض  املدركة  األجسام  يدلُّ   ، باملشاهدة  ات    وذلك 

أنَّ ع ا   ٰىل  والسكون  املحسوسة  احلركة  هلتلك  هبا لواقع  واملرتفع  ا 

 ان.ثحمدَ 

ل بعضها يتبدَّ ما له أفراد    ،راده بقوله: (وغريها)م  الظاهر أنَّ و

لك األفراد بعضها ببعض  ل تبدُّ ت  واألوضاع، فإنَّ ببعض كالزمان  

أمَّ   يدلُّ  إذ القديم ال يُ عٰىل حدوثها،   ما  عىلٰ   معدَ ا الزائلة فلعدمها، 

 ا. قة بغريها الطارية فلكوهنا مسبووأمَّ  ،يأيت

ال (والقديم  ألنَّ دَ عيُ   قوله:  إمَّ م،  أنْ ه  الوجود    ا  واجب  يكون 

فيس الوجوإمَّ   ،عدمه  تحيللذاته  ممكن  إا  فيستند  لذاته    ىلٰ ود 

يصحُّ   .إٰىل آخره  ...)لفاع إنْ   عدمه، ألنَّ   القديم ال  القديم    ذلك 

ا إذ لو جاز عدمه  ستحاكان واجب الوجود لذاته  ل عدمه لذاته، 

فتقر يف  ممكن الوجود ا نكا وإنْ  .وهذا خلف ،جباً ال وا  اً لكان ممكن

علَّ  إٰىل  الووجوده  واجبة  آخر  إمَّ   جود،ة  ممكن  بواسطة  ال  ا  أو 

 لدور والتسلسل. ة التحابواسطة، الس

العلَّ  إمَّ وتلك  الواجبة  أنْ ة  سبيل  ؤثِّ تُ   ا  عٰىل  القديم  ذلك  يف  ر 

ل املختار  فع  ألنَّ ل حمال،  واألوَّ   .أو عٰىل سبيل اإلجياب  يار،االخت

أنْ  ألنَّ ثاً دَ حمون  يك  جيب  واإلرادة  ه،  بالقصد  إنَّ   ،مسبوق    ام ومها 

إذ  وجَّ يت معدوم،  إٰىل  توجَّ هان  إ لو  إٰىل  حتصيل  مو  دجياها  لزم  جود 

ة  وهو كون تلك العلَّ  ، الثاينه حمال بالرضورة، فيتعنيَّ وإنَّ  ،احلاصل

مؤثِّ واجبال اإلجية  القديم عٰىل سبيل  جيب   نئذٍ وحي  ،ابرة يف ذلك 

ويستحيل عدمه الستحالة    ،تهلوجوب دوام علَّ   مقديدوام ذلك ال

 .تهعدم علَّ 

نمنقوله يقال:  (وال  الق:  عدم  استحالة  تعاٰىل    اهللا  نَّ أل  ،ديمع 

قادراً  ابتداء  كان  زيد  إجياد  آخره  ...)عٰىل  هذا    .إٰىل  عٰىل  إيراد  هذا 

،  إجياد زيد ابتداءً   عىلٰ   الً تعاٰىل قادر أز  يقول: اهللا  وذلك أنْ   ،يلالدل

زا امَّ ـل  ثمّ  أوجد  األزليَّ   القدرة  تلك  الستحالة  لت  ابتداءً إجياة،    ده 

بأنَّ يف    اً كان عامل   وأيضاً   .خرٰى أُ   ةً مرَّ  ثمّ ملالعا  األزل   امَّ ـل   سيوجد، 

تبدَّ   دَ جِ وُ  بالوجود،  العامل  بعلمه  العلم  ذلك  لل  العلم إذ  بقي  و 

تعااألوَّ  عليه  اجلهل  لزم  اهللال  علو�   ٰىل  ذلك  حتقَّ قف،  كبرياً   اعن  ق  د 

 عيتموه. ض ما ادَّ يناق وهو  ،القدرة القديمة والعلم القديمعدم 

قوله١٠٦[[ص  / (ألنَّ ]]  هذه    ،)قولنا  :  جواب  إٰىل  إشارة 

األزيل  علم  ة والالقدرة األزليَّ   م أنَّ سلِّ يقال: ال نُ   وهو أنْ   ،املعارضة

تعلُّ  الزائل  بل  باملقدزائل،  واملعقها  املخصوصنيور  ال   ،لوم    وهو 

ايف ال  ر إضق أموذلك التعلُّ   ،والعلم بأنفسهام  ب زوال القدرةجوي

 ارج. ق له يف اخلحتقُّ 

(أمَّ  الثانيةقدَّ امل  اقوله:  أنَّ   ،مة  ينفكُّ   وهي  ال    ...) عنها  اجلسم 

عدم انفكاك اجلسم عن  وهي    ،الدعوٰى الثانية  هذه هي  .إٰىل آخره

ي عن إقامة نغستأي امل  ، بنفسهالبنيِّ ريبة من  وهي ق   ،هذه األكوان

 بثاً كان ال  كون يف مكان، فإنْ ي نْ وأ  اجلسم ال بدَّ   ألنَّ  ،ربهان عليهال

 وال واسطة بينهام. ،كاً  كان متحرِّ الَّ وإ ،ناً فيه كان ساك

أوَّ قوله يقال: اجلسم  اهللا: (ال  ما خلقه   .إٰىل آخره  ..).ىلٰ تعا  ل 

إيراد عٰىل دعوٰى احل أوَّ   أنْ   وهو  ،رصهذا  خلقه    امل  يقال: اجلسم 

متحرِّ تع  اهللا ليس  مكانه  يف  سا  كاً اٰىل  فرسَّ   كناً وال  ما  به  عٰىل  تم 

اجلسم عن    ق خلوُّ يتحقَّ   وحينئذٍ   ،رصاحل  ركة والسكون، فبطلاحل

 احلركة والسكون وانفكاكه عنهام. 

(ألنَّ  نقول)،قوله:  اإليراد  هذا  ا  أنْ   ،جواب  نحن   وهو  يقال: 
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ه كونه ألنَّ   ،رضوريٌّ   نئذٍ يحرص  واحل  ،ن اجلسم الباقي نبحث عامإنَّ 

مكانه معا  إنْ   يف  املكان  قباً كان  ذلك  يف  آخر  كان    لكون  بعينه 

متحرِّ الَّ إو   ،ساكناً  كان  إذ    ،كاً   مدفوع،  احلادث  باجلسم  والنقض 

 ليس الكالم فيه.

املسلَّ  هذا  لكن  ألنَّ بطِ يُ   نعمنا،  اخلصم،  كالم  من  ل  يمنع  ه 

اجلسم  حدو قِ دَّ ويُ ث  فإدَ عٰى  بأنَّ عاذا  مه،  اجلسم لوج  رتف  ود 

 لنا. ر مساعداً وصا ، فقد اعرتف بحدوثهالً أوَّ 

 ة العظمٰى، فقد استدلَّ وهي الطامَّ   ،ثةللثامة اا املقدَّ أمَّ قوله: (و

بوجوهاملتكلِّ  عليها  آخره  ...)مون  بامل  .إٰىل  الثالثة  قدَّ يريد  مة 

الدعاوي   من  الثالثة  ظلُّ (ه  فإنَّ األربع،  الدعوٰى  عنها   ربَّ ع  )هدام 

العدم  .ماتباملقدَّ  الثالثة هي سبق  أي   - جمموعها  عىلٰ   والدعوٰى 

مون عليها ]] املتكلِّ ١٠٧[ص  /[  دلَّ وقد است  ،-وادث  جمموع احل

 بوجوه:

أنَّ أوَّ  حادث   كلَّ   هلا:  احلركات  من  اواحد  فيكون  وع ملجم، 

:  ثّم قال   .منياملتكلِّ   أوائل  عن  ق  وهذا وجه نقله املحقِّ   .حادثاً 

وهو   ،اآلحاد  عىلٰ ام خيالف احلكم  ربَّ   حكم الكلِّ   نَّ عليه بأ  َض ُرتِ عا

البه ببيان املالزمة بني حدوث  مط  وذ هالدليل املذكور، إوارد عٰىل  

احتِّ  جيب  إذ ال  املجموع،    وع يف اد اآلحاد واملجماألفراد وحدوث 

فإنَّ  كلِّ األحكام،  عٰىل  يصدق  اآلحاواحد    ه  أنَّ من  من د  جزء  ه 

والقدَّ مووع  املجم عليه  يشم  املجموع  عٰىل  يصدق  ذلك،   ء  من 

 ه. عٰىل نفس ماً مقدَّ من نفسه و لة كونه جزءاً ستحاال

أنَّ لثاا بأنْ   ين:  والنقصان  الزيادة  تقبل  احلركات  يزاد    تلك 

منهام    ملتناهي ال يقبل شيئاً ري اوغ  ،عليها يشء أو ينقص منها يشء

 حادث.  بداية، فالكلُّ ة، فلها فهي متناهي

(اعُرتِ هلقو املقدَّ   َض :  يف  بالنقض  األُ عليهم  علومات  بم  وىلٰ مة 

ومقد  اهللا اعُرتِ تعاٰىل  أي  بالنقض  املتكلِّ   ىلٰ ع  َض وراته)،  مني 

ومقدوراته تعاٰىل  اهللا  موأهنَّ   ،بمعلومات  متناهيتني  غري  مجلتان  ع  ام 

فإنَّ قب والنقصان،  الزيادة  ماملعلوما  وهلام  أكثر  املقدوراتت   ،ن 

ا واملمك  ملعللشمول  واملمتنعالواجب  القدرة    ،ن  واختصاص 

 . باملمكن

أنَّ وا للمق  علم  النقض  وهيدَّ هذا  الثانية  ال  ه:  لقو  مة  (وما 

قابالً  ليس  أي  كذلك)،  ليس  والنقصان  يتناهٰى  وليس    ،للزيادة 

) كام  و تنقصأ ا تزيد  وهي قولنا: (إهنَّ   ،وىلٰ األُ   مةللمقدَّ   ذلك نقضاً 

 .)هدام ظلُّ (ره الشارح ذك

الا برهان  أنْ   ،لتطبيقثالث:  املبت  وهو  احلوادث  من دئة  نأخذ 

مجلةً  األزل  إٰىل  الطوف  ،اآلن  زمان  مجلةً   ىلٰ إان  ومن  خرٰى،  أُ   األزل 

عل جي م من مبدأ واحد بأنْ خرٰى يف التوهُّ ق إحدامها عٰىل األُ طبِّ ثّم نُ 

  نْ وأ   ، فال بدَّ متطابقان   املايضومها يف الذهاب إىلٰ   ،املبدءان واحداً 

الناقص استمرَّ تنقطع  لو  إذ  الزائدة،  قبل  معاً ة  وكان لت  تا  ساوتا 

ا به  ما  األُ وجود  اجلملة  الثانيةعىلٰ   وىلٰ زدادت  وهو   ، 

ه  وإنَّ  ،]] احلوادث من اآلن إٰىل زمان الطوفان كعدمه١٠٨ [[ص/

اوإ  .حمال معاً ذا  تناهتا  الزائدة  قبل  الناقصة  اأمَّ   ،نقطعت  لناقصة ا 

فلكو  اأمَّ و  ،فالنقطاعها متناهٍ الزائدة  بمقدار  عليها  زائدة    ، هنا 

 .اً يكون متناهي تناهٍ عٰىل املتناهي بمقدار م زائدوال

أي يف جانبهقول املبدأ)،  التفاوت يف  (فيظهر  املايض الذي   : 

 منه ابتداء وجود احلوادث. 

(قول فرضاً الحتِّ ه:  عندنا  الطرفني  الحتِّ اد  أي  طريف )،    اد 

كان   و مبدأمها املفروض وإنْ وه  ،دنا فرضاً نعني  اجلملتني املتطابقت

إحد مبدأها  -  امهاطرف  اآل   -  أعني  األُ هو  وطرف    -   خرٰى ن 

  ومعناه أنْ  ،ا فرضنا تطابقهامهو زمان الطوفان، ألنَّ  -  بدأهاي منأع

مقاب انأخذ احلادث اآلن يف  الطوفانلة  قبله    ،حلادث يف زمان  وما 

مقا ق يف  ما  وهكذابلة  اآلن  جلملتني  بامل  وهذان  ،بل  باعتبار  دءان 

 فهام هنايتان هلام. وجودا باعتبار ال وأمَّ  ،التطبيق

(اعُرتِ قول بعليه  َض ه:  هنا  نَّ أم  آخره  ...)التطبيق  هذا    .إٰىل 

املحقِّ  ذكره  اعرتاض  إٰىل  اخلصمعزو  ق  إشارة  إٰىل  رة  وصو  ،اه 

أنَّ  هاهنا  يقع   كالمه  ال  التطبيق  يف إالَّ   هذا  الوهم  يكون    ،  وذلك 

املتطابقراط  رش  فيهتسام  الوهم  -  ني  يف  املتن  ،-  أي  ال  اهي  وغري 

الوهم يف  أهنَّ ومن    ،يرتسم  الاليقني  معاً   النصحي  ام  الوجود  ، يف 

توهُّ   فضالً  فإذنعن  الوجود،  يف  فيهام  التطبيق  الدليل   م  هذا 

عىلٰ  حموقوف  الوج   يف  وال  الوهم  يف  ال  حيصل  ال  ما   .ودصول 

والنقصان    اً وأيض فُ امإنَّ الزيادة  يف ا   يف  َض رِ   ال  املتناهي،  لطرف 

 ر فيه.ؤثِّ اع يف تناهيه، فهو غري مالنزطرف الذي وقع  

بأنَّ   عىلٰ   تجَّ اح  (ثمّ قوله:   املطلوب  إٰىل    ...) حادث  كلَّ   هذا 

املحقِّ امَّ ـ ل  .آخره ذكر  احتجَّ   ق    املتكلِّ ب  ما  امتناع ه  عٰىل  مون 

ال حوادث  أوَّ وجود  املايضل    جانب  يف  اخلصم أ   وما   ،هلا  ورده 

احلقُّ   ،يهمعل هو  ما  ذلك  ذكر  يف  هذا وصو  ،عنده  يف  كالمه  رة 

 هذه:املوضع 

بعده الحقًا   وف بكونه سابقاً موص  ادثح  كلَّ   (إنَّ  ما  بام   عٰىل 
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احل   ،قبله اعتربنا  فإذا  خمتلفان،  املبتدئة    وادث واالعتباران  املاضية 

تارةً  اآلن  حيث  من  سابقوا  كلُّ   من  منها   يث ح  من   وتارةً   ،حد 

والل ]١٠٩[[ص  / السوابق  كانت  الحق،  بعينه  هو    واحق ] 

الو  باالعتبار   املتباينتان يف  تطابقهام  وال  ،جودمتطابقتني  يف  حيتاج   

توهُّ  تطبيقإٰىل  يف    ،م  اللواحق  من  أكثر  السوابق  يكون  ذلك  ومع 

ااجلا فإذننب  فيه،  النزاع  وقع  متنا  لذي  االلواحق  يف  ملايض  هية 

انقطاعها السواب  لقب  لوجوب  عليها   ،قانقطاع  الزائدة  والسوابق 

وادث ال د حووج  امتناع    تبنيَّ امَّ ـول  . فتكون متناهية  ،تناهٍ بمقدار م

املايضأوَّ  جانب  يف  هلا  مرَّ   وتبنيَّ   ، ل  أوَّ   فيام  هلا  حوادث  ل  امتناع 

إ يتبنيَّ ليه  تنتهي  فقد  أزيل،  سكون  وجودوهو  امتناع  خت    ال  لو  ما 

ه امتناع وجود اجلسم يف األزل،   منويتبنيَّ   ،لزاأليف    األجسام عنه

بذلك    تمُّ وي  ،منهبه عليه    َض اعُرتِ الدليل مع سقوط ما    تمَّ قد    فإذن

اجلمهور بطريقة  العامل  حدوث  عٰىل  فيه)   .الدليل  عندي  ما  فهذا 

 انتهٰى كالمه.

 . آخرهإىلٰ   ...)ل غري صواباالعرتاض األوَّ   (واعلم أنَّ   وله:ق 

االعرتا ع يريد  األوَّ ىلٰ ض  الدليل  جمموع   عٰىل  العدم  سبق  عٰىل  ل 

أنَّ   ،ادثاحلو وع  جمملفا  تلك األفراد حادث،واحد من    كلَّ   وهو 

قد خيالف حكم   حكم الكلِّ   واالعرتاض عليه بأنَّ   ،كذلك حادث

يلزم حينئذٍ  فال  فرد صدقه عٰىل  من    األفراد،  صدق احلدوث عٰىل 

حكم   صواب)، ألنَّ   ريا غ: (هذ)هدام ظلُّ (ارح  قال الش  ،املجموع

وإنْ  حكم  األفراد  خيالف  قد  جيباجل  كان  ال  لكن    خمالفة   ملة، 

ام ال يتفقان يف حكم ما، بل  ، بمعنٰى أهنَّ ملةاجل  حكم األفراد حلكم

ه متساويان  ر وكلَّ جلوهجزء ا  فق أحكامها وهو ظاهر، كام أنَّ قد تتَّ 

 . ةئيَّ ه متساويان يف اجلزجلزء وكلَّ ة وجزء ايف اجلوهريَّ 

ادَّ ممَّ   -   أعني احلدوث  -  وهذا احلكم املتا  مون وجوب  كلِّ عٰى 

الكلِّ  فيه  موافقة  أل  ،للجزء  يُ   كلَّ ال  نَّ وذلك  الكلُّ قد  به    راد 

 .ارادهواحد من أف  ة الصادقة عٰىل كلِّ النوعي، أعني احلقيقة الكّليَّ 

 .جمموع تلك األفراد  عبارة عنوهو    ،املجموعي  راد به الكلُّ وقد يُ 

كلُّ يُ   وقد به  أفرادها  راد  من  واحد  ]]  ١١٠/[[ص    .واحد 

عٰى استلزم ملدَّ و اهإذ  فاق عٰىل حدوثه،  لالتِّ   ،غري مراد هنا  لثالثاو

الكلِّ  األوَّ حدوث  أحد  فبقي  الكلَّ   -  لني،  والكلَّ   أعني    النوعي 

كلِّ   .-  موعياملج كلِّ   وحدوث  حلدوث  استلزم  فرد  واحد   فرد 

أمَّ  النوعي  منهام،  مونَّ فألا  يكون  ال  إالَّ   جوداً ه  اخلارج  يف  يف   

فيستحو  ،أشخاصه ما،  شخص  عن  انفكاكه  حتقَّ يل  وجوده  لو  ق 

ا املجموعي  وأمَّ   .وهذا خلف  ،ق شخص حادث أزالً م حتقُّ لز   زالً أ 

ر  رضورة تأخُّ   ،أفراده احلادثة  د منفر  ر عن كلِّ ه متأخِّ فظاهر، ألنَّ 

  باحلدوث. ىلٰ أو ر عن احلادثواملتأخِّ  ،ن جزئهع الكلِّ 

(وأمَّ قو الثاينله:  االعرتاض  أ   ،ا  عنه  املتكلِّ جاب  فقد  مون 

رتاض الثاين عٰىل الدليل الثاين عٰىل  العايد  ير  .إٰىل آخره  ..).بالفرق

املجموع اهللا  ،حدوث  بمعلومات  النقض  وم  وهو  اته، قدورتعاٰىل 

مع  فإهنَّ  متناهيتني  غري  مجلتان  اتطرُّ ام  إليهق  والنقصان   ،املزيادة 

ات عن  قدورونقصان امل ،علومات عٰىل املقدوراتورة زيادة املرض

 املعلومات.

أجا املتكلِّ قد  عنهب  سبيل    نعملبا  مون  عٰىل  تناهيهام  عدم  من 

أُ التحقيق، فإهنَّ  ول ما  ة دخمور ثابتة غري متناهية، الستحالام ليستا 

اٰىل عته  دم التناهي فيهام أنَّ ملراد بعال يتناهٰى يف الوجود عندهم، بل ا

 .وعامل بهريه  وهو قادر عٰىل إجياد غإالَّ  فعالً  دال يوجِ 

ا الوهم، بل تطبلبا  احلكم  أنَّ   ،لثالثقوله: (وعن  ليس هو  يق 

 ال تتناهٰى).  يمور التالعقل الذي يعقل األُ 

اعرتاض  جواب  هذا  عٰىل  حقِّ امل  أقول:  الثالث  الدليل  عٰىل  ق 

يلزم  يقال: ال    أنْ   ه ريروتق  .و برهان التطبيقوه  ،جموعحدوث امل

وال  ا ال حيصل، ال يف الوهم  ول مف هذا الربهان عٰىل حصمن توقُّ 

، جلواز حصوله   حصول ما ال حيصل أصالً عىلٰ   هفيف الوجود توقُّ 

ألنَّ  الواقع،  وهو  العقل  التطبي  يف  هبذا  لياحلاكم  الوهم ق  هو  س 

الر املتطاموٰى يستدعي ارتسام األُ حتَّ  قل عيذي  بقة فيه، بل العقل 

 ال تتناهٰى.  يتمور الاألُ 

عبارة عن  منع من التطبيق الذي هو  كيف  قوله: (ثّم ما أدري  

ك ومناسبته١١١/[[ص    بنظريه  جزء  لِّ مقابلة  أنَّ   ،]]  مبنٰى    مع 

ذلك عٰىل  السابقيَّ   ؟برهانه  اعتبار  لكلِّ حقيَّ والالَّ ة  إذ  من   ة  جزء 

بله أو ٰىل جزء آخر ق إ  ياسام هو بالقناهٰى إنَّ تي ال تتأجزاء اجلملة ال

يتوقَّ   ،بعده استوذلك  عٰىل  فإنْ   حضارف  إٰىل سندمتوه  أ   اجلميع، 

 ) يف احلوادث أنفسها.؟بمثله  قولنال  مَ العقل فلِ 

الشارح  تعجَّ  ظلُّ (ب  املحقِّ )  هدام  منع  بني  من  التطبيق  ق 

إىلٰ جلملا اآلن  من  املبتدئة  احلوادث  أعني  األزل  تني،  زمان    ومن 

إىلٰ  ا الطوفان  ا  ،زلأل  مع  وجتويزه  واللواحق  السوابق  بني  لتطبيق 

 اه. ة من قوَّ قوَّ  يف تسام يف الفعل، أو يف االحتياج إٰىل االروهيامتسا

(ألنَّ  العقل   قوله:  بل  الوهم،  هو  ليس  التطبيق  هلذا   احلاكم 

التموالذي يعقل األُ  العقل  إدرا  ال تتناهٰى) فيه نظر، ألنَّ   ير  ملا ك 



 احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءحرف   .......................................................................................................... ٥٤٢

إنْ  يتناهٰى  اإلدرملاان  ك  ال  به  ظاهر راد  كان  التفصييل  اك 

أنْ ك  نْ وإ  ،االستحالة به  املراد  بمعنٰى  يعقله    ان  ينقطع،  ال أنَّ ال    ه 

أمراً  أنْ إالَّ   يعقل  ويمكن  مسلَّ   يعقل    فهو  ال غريه،  ذلك  لكن  م، 

 ابق.يكفي يف احلكم بالتط

إنَّ  والنقصان  (الزيادة  فُ وقوله:  الطضرِ ام  يف  املتناهيا   ،رف 

ب  نلك  م،مسلَّ  التفاوت  فُ بعد  أعني    )ضارِ ينهام  الطرف،  هذا  يف 

تطابقهام(اهي  ملتنا في)بفرض  اجل،  من  التفاوت  خر اآل  بانصري 

 الذي وقع النزاع يف تناهيه. 

 :][برهان التطبيق يف بيان تناهي األجسام

إ (ثّم  تناهي    نَّ قوله:  يف  األوائل  استعمله  الربهان  هذا 

 إٰىل آخره.  .)..ألجساما

ال من    -  التطبيق  برهان  ييعن  -  ناربههذا  األوائل  استعمله 

كونه   ي قوِّ ا يُ ممَّ وذلك  ،مقاديرها يف بيان تناهي األجسام يف امء احلك

هاهنا  صحيحاً   دليالً  منه  يمنعون  فكيف  بني    ؟عندهم،  والفرق 

أُ   طبيق يف احلوادث بأنَّ الت  التطبيق هنا وبني ة  وديَّ مور وجاألجسام 

يف الوهم، بل هي مطابقة  استحضارها ىلٰ ع ها ف التطبيق في يتوقَّ ال

  بدَّ   ه الم بطالنه، ألنَّ وادث ليست كذلك، كام تقدَّ واحل يف الوجود،  

عقيلٍّ  اعتبار  ومهيٍّ   من  األُ   أو  تلك  يف  بالتطبيق  مور  حيكم 

يكفالوجوديَّ  ال  أي  التطبيق ١١٢/[[ص    جودو  ية،  يقع  ما   [[

ال   بل  العقل  مع    بدَّ فيه،  اعتبار  من  حيكم لاأو  ذلك  بحيث    وهم 

 ة. مور الوجوديَّ بالتطبيق بني تلك األُ 

إٰىل  أض  هنَّ هنا نظر، أل  )هلُّ دام ظ(ويف عبارة الشارح   اف احلكم 

ال    والومهيَّ   االعتبار العقيلَّ   ومن املعلوم أنَّ   ،اعتبار العقل والوهم

 ام حيكم العقل أو الوهم.وإنَّ  ،حاكامً  يكون

 :]لسللتسالثانية: يف إبطال ا [املسألة

 ا أنْ فإمَّ   لة،ف: (وبطالن التسلسل بفرض نقصان مجنِّقال املص

يُ  يُ   ر،ؤثِّ ال  ينقيض    وألنَّ   . ل حما  مهاوكال  .رؤثِّ أو  ال  يتناهٰى  ال  ما 

بعض  وألنَّ   .باألفراد من  أكثر  األفالك  بعض   قبولو  ،حركات 

وراته ليست ديم ومقدومعلومات الق  .التفاوت يف مثل هذا حمال

 ة).ا، بل املعلوم الصالحيَّ قة ال هناية هلتحقِّ م أعداداً 

ال ظلُّ (  شارحقال  (ل)هدام  كامَّ ـ:  ذك  الذي  الدليل  ا ني� مب  هرناان 

يُ  ما  تسلسلها، ذكر  وامتناع  احلوادث  يف  النهاية  وجوب  ل  بطِ عٰىل 

 إٰىل آخره. ...)دليلال التسلسل ليتمَّ 

  وأنَّ  ،وادثحل ن ااألجسام ال ختلو م ف أنَّ صنِّ امل بنيَّ امَّ ـأقول: ل

استشعر  م حادث،  احلوادث  من  خيلو  ال  أنَّ   أنْ ا  عليه    يورد 

ام يلزم من عدم انفكاكها عن  إنَّ ها  نم عالتي ال خيلو اجلساحلوادث  

حدوثه معيَّ   إنْ   اجلسم  كانت  أمَّ لو  متناهية،  إذا  نة  مطلقة    كانتا 

  ن ويك  بأنْ   ،ث ال هناية هلاٰىل حواد يتوارد اجلسم ع  فال، الحتامل أنْ 

  ، ذا االحتاملال هث حادث إٰىل غري النهاية، فأراد إبطحاد  قبل كلِّ 

 عليه بوجوه ثالثة:  دلَّ تواس . عنه بالتسلسلوهو املعربَّ 

أوَّ  أنْ تقرير  غري   هلا  إٰىل  متسلسلة  احلوادث  كانت  لو  يقال: 

لالنهاي نقَّ كنَّة،  إذا  مجلة١١٣/[[ص    صنا ا  منه    متناهية   ]] 

 ،ر هذا النقصان فيهاؤثِّ ال يُ   نْ ا أ، فإمَّ الً ثمنة  كاحلوادث يف هذه الس

 ،رؤثِّ ها، أو يُ من  ةملقبل انتقاص هذه اجلا تبقٰى كام كانت  أهنَّ   عنٰى بم

أهنَّ  ممَّ بمعنٰى  أقّل  تصري  منهاا  اجلملة  هذه  قبل  كانت  والتايل   ،ا 

 ظاهرة.ف ،ا املالزمةأمَّ  .موكذا املقدَّ  ،باطلميه بقس

األمَّ أ  القسم  بطالن  يلزمفألنَّ   ،لوَّ ا  هذه    أنْ   ه  وجود  يكون 

 ،افروضة بمثابة عدمهني احلوادث يف السنة امل، أعاجلملة املأخوذة

والباقي   ،أكثر من اجلزء  الكلَّ   ا نعلم بالرضورة أنَّ وألنَّ   . ه حمالأنَّ و

 ملة قبله. ن اجلبعد النقصان جزء م

ملة، فال  جل االزيادة والنقصان إىلٰ ق تطرُّ  ه يلزمفألنَّ  ،ا الثاينوأمَّ 

هٰى لواحد منهام مع  يتناغري متناهية، الستحالة قبول ما ال    تكون 

 هذا خلف. ة، يناها فرضنامها غري متأنَّ 

يقال: لو كانت احلوادث املاضية غري متناهية   وتقرير ثانيها أنْ 

فراد، عٰىل انقضائها باأل  يف هذا اليوم موقوفاً ادث  لكان وجود احلو

فرداً أ  فردٍ   ي  فاملقدَّ   يللتاوا  ،بعد  مثلهباطل،  املالزمة  .م    ، وبيان 

التايل  امَّ وأ   .ظاهر بطالن  حينئذٍ   نَّ فأل   ،بيان   ،االً حم  ن يكو  وجوده 

حماالً  باألفراد  يتناهٰى  ال  ما  انقضاء  كون  عٰىل   ،رضورة  واملوقوف 

 ه موجود، هذا خلف.ة، مع أنَّ رضوراملحال حمال بال

ثال أنَّ وتقرير  عند    ثها:  األفالك  من   مصاخلحركات  أكثر 

يتحرَّ   فإنَّ   بعض، القمر  كلِّ فلك  يف  يوماً امنيث  ك  وعرشين   ،ةمرَّ   ة 

يتحرَّ و مرَّ   كلِّ   يف  كفلك الشمس  كلِّ   ،ةسنة  ة  ستَّ   وفلك زحل يف 

رضورة  ،هيةمتناها ومتٰى كانت كذلك كانت كلُّ  ،ةوثالثني سنة مرَّ 

بالزياد التفاوت  قبول  والنقصاختصاص  باملتناهي ة  ع  وامتنا   ،ان 

 النهاية. قه إٰىل غريرُّ طت

ذكرمت  فإنْ  ما  ينتقض  بقيل:  ومقدوراتوه  القديم  ه، معلومات 

املقدورات متن  غري ا عندكم  فإهنَّ  من  أكثر  املعلومات  اهية مع كون 

 م بيانه.عٰىل ما تقدَّ 
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تعاٰىل   معلوماته  أعداداً ومقدقلت:  ليست  غري متحقِّ   وراته  قة 

ا ال تنقطع وال هنَّ غري متناهية أ   اهنَّ إ  ، بل معنٰى قولنا:ة بالفعلمتناهي

 ةاحل وقدرته تعاٰىل صإالَّ   يوجد من مقدوراته ل ما، بتقف عند حدٍّ 

آخرإل يتعلَّ   ،جياد  إالَّ   ق وال  بمعلوم  تعاٰىل  علمه  علمه  وصلح   

 ق بمعلوم آخر.للتعلُّ 

الشارح  ١١٤  [[ص/ وقول  ظلُّ (]]  (ل)هدام  كاامَّ ـ:  الدليل     ن 

مبني�  ذكرناه  النهاية  عىلٰ   االذي  وامتناع   وجوب  احلوادث  يف 

م ذكر  يُ تسلسلها،  ليتمَّ بطِ ا  التسلسل،  إذ ال  ل  نظر،  فيه    ن كا  دليل) 

أنْ ين قوله:ي  بغي  بدل  املصنِّ  قول  ذكره  ألنَّ (ذكرناه)   ف، 

بمعنٰى   ،التسلسل يف احلوادثناع  اقترص عٰىل بيان امت   فاملصنِّ

أنْ ه ال جيأنَّ  قبل كلِّ ي  وز  ٰى اية حتَّ إٰىل غري النه  ادٌث ح  حادٍث   كون 

 سام. األجالدليل عٰىل حدوث  يتمَّ 

الذيوأمَّ  الدليل  الشارح    ا  مبن  )هظلُّ   دام(ذكره  عٰىل   يٌّ وهو 

بيان صدق   بعد  التسلسل  إٰىل بطالن  الدعاوي األربع، فال حاجة 

منواحد  كلِّ  ألنَّ   ة  املذكورة،  الد  الدعاوي  تلك  عاوي إحدٰى 

 ،اجلسم عنها  ينفكُّ وادث التي ال  حل ك االعدم عٰىل جمموع تل  سبق

 .خرٰى ة أُ التسلسل مرَّ   مة ال نحتاج إٰىل بطالنقدَّ ومع ثبوت هذه امل

بأنَّ و االعتذار  املصنِّ  يمكن  ذكره  أيضاً ما  الشارح  ذكره   وإنْ   ف 

 از إضافة ذكره إليه.، فجكان عٰىل سبيل النقل عنه

أنَّ  (اعلم  عا   قوله:  أُ لتسلسل  تتايل  عن  ارتباط    اهبينمور  بارة 

إىلٰ  النهاية)ال  ا   ،  احلكامء  من  استحالته  شرتط واألوائل  يف  وا 

 أمرين: 

 دفعة واحدة. ور م ألُ حدمها: وجود تلك اأ 

إمَّ  بينها  الرتتيب  الطبيعوثانيهام:  أو    يا  واملعلوالت،  كالعلل 

كاأل املرتَّ بعادالوضعي  احلركات  يف  فالتسلسل  ع،  جائز  ندهم بة 

األوَّ لفق الرشط  وهو  د  الوجوداماجتل  يف  واحدة  عها  ويف   ،دفعة 

أي فيها الرشط، أعني  حصل    ا وإنْ جائز، ألهنَّ   ضاً النفوس الناطقة 

إالَّ عهاماجت دفعة واحدة،  الوجود  أنَّ ا يف  فُ   الثاين   دَ قِ ه  عنها الرشط 

 ي. لوضعوهو الرتتيب الطبيعي وا

مطل  استدلَّ   ف  واملصنِّ إبطاله  ء مجع الرشطني  ، سواقاً عٰىل 

ود  ة وج استحالوباجلملة بنيَّ   .أحدمها عنه  دا، أوقِ أو فُ   ،ريناملذكو

 ة. رناه من األدلَّ ما ال يتناهٰى بام ذك

استدلَّ (واملصنِّه:  لقو (مطلقاً   ف  التسلسل  يعني  إبطاله)   عٰىل 

برهان  ف  بوجوه، أحدها  نالتطبيق)  يتعرَّ املصنِّ  ظر، ألنَّ يه  مل  ض  ف 

هنا،   يه ورشح كالمهلع  وليس يف كالمه ما يدلُّ   ،لتطبيقلربهان ا

 اه من قبل. نَّكام بيَّ 

ا(وكالقوله:   إٰىل  إشارة  حمال)  أمَّ مها  وعدمه،  ثري لتأاا  لتأثري 

قبولفألنَّ  إذ  للتناهي،  ملزوم  للنقصان  ١١٥/[[ص    ه  اجلملة   [[

ا  وأمَّ   .حمال   غري متناهٍ   َض رِ ما فُ   يوتناه  ،هاناهيوالزيادة دليل عٰىل ت

فالرضورة  ع التأثري  كون  ةيقاضدم  غريه    باستحالة  مع  اليشء 

 كهؤالء مع غريه. 

الت:  هقول إبطال  عٰىل  ا(والدليل  طريقه  عٰىل    أنَّ ئل  األوسلسل 

األُ  بدَّ تلك  فال  بالرضورة،  ممكنة  مؤثِّ   مور  من  ذات هلا  ليس  ر 

 ه النَّ واحد، أل  وال كلُّ   .يف نفسه  راً ء مؤثِّ اليش   كانوإالَّ   ،املجموع

[به اجلملةجيب  أيض  ،بعضلا ال  و  .]  يُ وألنَّ   .اً لذلك  ال  يف  ؤثِّ ه  ر 

رج  ااخلارج عن املمكنات ومن يشء خ  علله، فال بدَّ يف    نفسه وال

الوجود واجب  هو  املوجودات  من  املمكنات  وهو   ،عن 

استحال عٰىل  احلكامء  دليل  هذا  تساملطلوب)،  العلل  ة  لسل 

 الة تسلسل احلوادث.ٰىل استحوليس فيه داللة ع ،واملعلوالت

ل  أنْ ه  ريتقرو غري يقال:  إٰىل  واملعلوالت  العلل  تسلسلت    و 

حمالنيالن أحد  لزم  إمَّ وه  ،هاية  الو  انقطاع  وستسلا  تلك ل  انتهاء 

علَّ  إٰىل  نفسهاملمكنات  يف  اليشء  تأثري  أو  ممكنة،  غري  والتايل    ،ة 

مور  لك األُ جمموع ت فألنَّ  ،ا املالزمةأمَّ  .م مثلهفاملقدَّ طل، بقسميه با

ا إٰىل غري  لسملتاملمكنة  إٰىل كلِّ سلة  مفتقرة  أ   النهاية  من  ه  فرادواحد 

مغاير لواحد    وكلُّ   ،بالرضورة أفراده  إٰىل غريه   كلُّ و  ،همن  مفتقر 

  أنْ ا  ر، فإمَّ له من مؤثِّ   ممكن ال بدَّ   وكلُّ   ،فهو ممكن، فاملجموع ممكن

غريه أو  املجموع،  ذلك  نفس  املواألوَّ   .يكون  هو  الثاين  ل  حال 

إمَّ والثاين  .لزومه  اعيندَّ االذي   أنْ   داخالً   ا  الغري  ذلك  يف   يكون 

خارجاً ا أو  ألواألوَّ   .عنه  ملجموع،  باطل،  إنْ الد  نَّ ل  كان   اخل 

جمموع األجزاء كان عبارة عن املجموع املفروض، فتأثريه فيه هو  

كان    وإنْ   .عٰى لزومهاموهو أحد املحالني املدَّ   ،فسهيف نتأثري اليشء  

ب  كلُّ  واحد  كلُّ   أنْ   ٰى معنواحد  علَّ   يكون  واحد  تامَّ واحد  ة  ة 

ع حماالً دَ حِ ٰىل  للمجموع  كان  الته  إذ  جيب ،  اجلم[به     لة ] 

مؤثِّ وألنَّ   .ورةالرضب يكون  نفسه  راً ه  العلل    ،يف  اجتامع  ويلزم 

التامَّ  املعلالكثرية  عٰىل  اة  كان    وإنْ   .لواحدول  أجزائه  بعض  كان 

الب مؤثِّ ذلك  نفسه  راً عض  ك  ،يف  مطلقاً ؤثِّ ملاون  رضورة  يف   ر 

موع،  من أجزائه وهو جزء املج   واحد  يف كلِّ   راً املجموع يكون مؤثِّ 

مؤثِّ  نيف   اً رفيكون  بالرضورةوألنَّ   .فسه  اجلملة  به  جيب  ال  أو   .ه 
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 ،بل واجباً   ناً ممك  ]] املجموع، فال يكون ١١٦/[[ص    عن  خارجاً 

امل عن  اخلارج  كون  كلِّ رضورة  يتمكنات  املوجودات  من   عنيَّ ها 

واحد من    ة كلِّ تحالا اسوأمَّ   .لوَّ األ  وهو الالزم عن  ،كونه واجباً 

 . بنفسهفبنيِّ  ،ايلقسمي الت

عٰىل استحالة التسلسل   إشارة إٰىل دليل ثانٍ   ،: (وللتطبيق)لهوق 

واملعلوالت العلل  أوتقرير   ،يف  الغري   نْ ه:  اجلملة  تلك  من  نأخذ 

  ا أنْ ة، فإمَّ لتامَّ عٰىل اجلملة ا   امنهف  ق املتخلِّ طبِّ نُ   قطعة، ثمّ املتناهية  

فيلزم  إىلٰ   الذهاب  يستمرَّ  يتناهٰى،  ال  ما  للن  الزائد   ،اقصمساواة 

تنقطع   ا أنْ وإمَّ  .ه حمالوأنَّ   ،ون اليشء مع غريه كهؤالء مع غريهوك

   ازدادت ام ا إنَّ خرٰى، أعني الثانية، ألهنَّ األُ   ناهيالناقصة، فتتناهٰى بت

  ، هي الذي قطعناه من اجلملةالقدر املتنا  وهو   ،عليها بمقدار متناهٍ 

متناهٍ   عىلٰ والزائد   بمقدار  متناهياً   املتناهي  كونه  هو  و  ، جيب 

 املطلوب.

املحقِّ قوله بعض  (اعرتض  أثبتم :  الدليل  هذا  فقال:    قني، 

 إٰىل آخره.  ...)به

أ اع ما ذكره فخر    ق  املحقِّ   نَّ لم  ال عٰىل  ين  الدِّ اعرتض عٰىل 

ام  عبارهت   أنَّ إالَّ   ل املعرتض واحداً كان الدلي  إنْ و  ،رحما ذكره الشا

الدليم نورد  فنحن  الدِّ تغايرة،  فخر  بعبارة  قال  ثمّ   ،ينل  ما  نذكر   

لئالَّ املحقِّ  بعبارته  يتوهَّ ق عليه  الشارح    يقف عٰىل كالم  من  دام (م 

  ، يذكره املستدلُّ  ما مل  ق اعرتض عىلٰ املحقِّ   نَّ أ   قوكالم املحقِّ   )هظلُّ 

 ن:يرة فخر الدِّ ابه عوهذ

اية مور التي ال هنتلك األُ   موعجم  فألنَّ   ،ا بطالن التسلسل(وأمَّ 

إىلٰ  مفتقر  منها ممكن  وكلُّ   ،واحد منها  لِّ  كهلا  إٰىل    ،واحد  واملفتقر 

ر، فاملجموع له  له مؤثِّ كن فمم  وكلُّ   ،املمكن ممكن، فاملجموع ممكن

فاملؤثِّ مؤثِّ  إمَّ ر،  أم  ار  املجموع،  ذلك  د نفس  أمر خار  أو  فيه،    ل 

باطل، ألنَّ واألوَّ   .خارج عنه متقدِّ ؤثِّ امل  ل  األثرر  ولو كان    ،م عٰىل 

م متقدِّ   راً ؤثِّ املجموع  اليشء  كون  لزم  نفسه  نفسه  ماً يف  وهو    ،يف 

ه  اد ذلك املجموع، فإنَّ ن آحواحد م  كلَّ   والثاين باطل، ألنَّ   .حمال

علَّ  يكون  لال  والة  وإالَّ لعلَّ   نفسه  لزم  ته  عٰىل  تقدُّ   اليشء   ،نفسهم 

علَّ  يكن  مل  وال  وإذا  لنفسه  علَّ لعلَّ ة  يكن  مل  اته  لذلك  ملجموع، ة 

واخلارج عن مجيع   ،ة خارجةلذلك املجموع من علَّ   بدَّ  ه ال فثبت أنَّ 

ممكناً  يكون  ال  وااملمكنات  يكون  بل  وجوب   جباً ،  فثبت  لذاته، 

 الواجب).ها إٰىل انتهاء املمكنات بأرس 

 إبطال التسلسل موضع  : (يفق  ملحقِّ ا  قال]]  ١١٧[[ص  /

أنَّ   ،نظر أوذلك  األُ ه  ملجموع  الغريثبت  مؤثِّ مور  املتناهية  ب  بسب  راً  

آحاده إٰىل  املجموع  أنْ وإنَّ   ،احتياج  ذلك  من  جيب  يكون    ام 

واحد    وإذا مل يكن كلُّ   ،هي اآلحادهلا  رات ال هناية  للمجموع مؤثِّ 

تل اآلحادمن  لعلعلَّ   ك  وال  لنفسه  أنْ ليله  ة  يكو  زم  علَّ ال  ة  ن 

ة، علَّ   يكون هو مع سائر اآلحاد   أنْ   وال يلزم  ،بانفراده للمجموع

وال يلزم    ،تكون علل املجموع داخلة فيه  حينئذٍ و  ،كذل  بل احلقُّ 

 مطلوبه.  يتمُّ ، فالة املجموع خارجة عنهتكون علَّ  من ذلك أنْ 

ة لذلك لَّ عكن  ته مل يفسه وال لعلَّ ة لنعلَّ ويف قوله: (إذا مل يكن  

نظراملج إنْ ألنَّ   ،موع)  أنَّ   ه  ملأراد  تامَّ علَّ   يكن  ه  صحيحاً ة  كان   ،ة 

أنَّ   وإنْ  الأراد  جزءاً يك  ه  علَّ   ون  صحيحاً من  يكن  مل  ألنَّ ته  إذا ،  ا 

جمموعاً  ه  فاً مؤلَّ   فرضنا  وممكن  واجب  معمن  يكن   لولهو  مل 

علَّ  لنفسهالواجب  ي  ،ة  املمكومل  علَّ كن  لنفسه وال لعن  ومع    ،هتلَّ ة 

يكو  كلُّ ذلك  جزءاً   ن  منهام  علَّ   واحد  ذ من  اة  وال   ،ملجموعلك 

 ه). نة عة خارجملجموع علَّ يكون لذلك ا

(وأقول آخره  ...)قوله:  املحقِّ   .إٰىل  كالم  عٰىل  بأنَّ اعرتض    ق 

ير املجموع مغا  عٰىل أنَّ   هو اآلحاد مبنيٌّ موع  ر يف املجقولك: (املؤثِّ 

لو كانت اآلحاد نفس اآلحاد، ف  عجمووهو ممنوع، بل امل  ،دلآلحا

اليشء  علَّ  كان  له  لنفسهعلَّ ة  حمالوأنَّ   ،ة   اإذ  األفراد  ذلك ألنَّ و  ، ه 

وقد   ،ةأخرٰى أو هيتمعت، فقد حيصل هلا مع االجتامع صورة أُ اج

األفرا عٰىل  يزيد  ما  حيصل  هبذا  و  .دال  نحن  أخذناها  التي  اجلملة 

 ،شاراته يف رشحه لإلنيبع  ق هذاوقد ذكر املحقِّ   ،األخرياالعتبار  

 فقال: 

  دها: أنْ ون عٰىل ثالثة أنواع: أحه يك(حصول اجلملة من أجزائ

حيصل   االجتامعاجت   عندال  غري  يشء  األجزاء  كالعرشة    ،امع 

ة أو أتامع هياالجحيصل هناك مع  والثاين: أنْ  .احلاصلة من آحادها

متعلِّ  ما  باالجتامعوضع  ا  ،قة  اجتامكشكل  من  احلاصل  ع  لبيت 

والسقفجلا أنْ   .دران  االجتام  والثالث:  بعد  هناك  يشحيصل  ء ع 

اس أو  فعل  مبدأ  هو  ماآخر  تركيب    اصلاحل  كاملزاج   ،تعداد  بعد 

هاهنا   املفروضة  (واجلملة  قال:  ثّم  العنارص،  أي  االسطقسات) 

النوع األوَّ ]١١٨/[[ص    من  بأنَّ ]  عليها  الشيخ  حكم  فلهذا    ل، 

 ).دحوا يشء واجلملة والكلُّ اآلحاد 

ين حيث جعل  دِّ ر الام اعرتض بام ذكره فخق إنَّ املحقِّ   أقول: إنَّ 

أ  إمكانه    واستدلَّ   ،كنةملمااد  لآلح  مغايراً   مراً املجموع  عٰىل 

املذكور االعرتاض  عليه  فورد  املمكنة،  اآلحاد  إٰىل   ،باحتياجه 
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أيضاً   قي االعرتاضاتوبا لِ   يقال  أنْ ويمكن    .وارد عليه    مَ ـعليه: 

صل  وهو املجموع احلا  ،يف املجموع بعضه  ريكون املؤثِّ   أنْ   ال جيوز

كلِّ م ا  ن  خال  ما  اللعلَّ األفراد  األخرية  هذه  واملؤثِّ   .ابلهق تي  ة  يف  ر 

كلِّ العلَّ  من  احلاصل  املجموع  أعني  العلَّ   ة،  خال  ما  ة  األفراد 

ما    خريةاأل األفراد  مجيع  من  احلاصل  املجموع  العلَّ هو  ة  خال 

والعلَّ  وهكذا  يت ال  ةاألخرية  يف   ،قبلها  تأثريه  ذلك  من  يلزم  وال 

ه بفرد  علي  دياه يف املجموع الزمعنٰى تأثري   علله، ألنَّ    يف نفسه وال

كلِّ  علَّ   كون  أفراده  من  لكلِّ واحد  ذلك    ة  أفراد  من  واحد 

جي  ،املجموع البعض  بهوهذا  من   ،اجلملة  ب  يشء  يلزم  وال 

 كورة. املحاالت املذ

والتايل    ،ة لنفسهعلَّ للجملة لكان    ةعلَّ يقال: لو كان البعض    ال

بالرضورة فاباطل  مثلهملقدَّ ،  املال  .م  يف    مَّ لتاار  املؤثِّ   أنَّ   :زمةبيان 

مؤثِّ  كونه  جيب  كلِّ   راً اجلملة  مجلتها   يف  من  التي  أفراده  من  واحد 

 ذلك البعض.

ألنَّ   انَّ أل املالزمة،  نمنع  نُ نقول:  ال  أنَّ سلِّ ا  التامَّ ملؤثِّ ا  م  يف    ر 

يف   عموجم تأثريه  أنْ   كلِّ   جيب  جيب  بل  أفراده،  من  ون  يك   فرد 

علَّ   شتمالً م كلِّ عٰىل  أَال   ة  أفراده،  من  إنَّ أنَّ   رٰى ت  فرد  قلنا:  إذا   ا 

زم   يله اللطافة والكثافة، ألنَّ اة ملجموع جمموع احلرارة والربودة علَّ 

علَّ  والربودة  احلرارة  جمموع  كون  للطافةمنه  والكثافة   ة  وحدها 

اشتام  لبا،  وحده علَّ الالزم  عٰىل  املجموع  ذلك  كلِّ ل    عىلٰ فرد    ة 

 للجملة مشتمالً   ةلَّ ه عملجموع الذي جعلنايكون ا  ته، وحينئذٍ دَ حِ 

 عٰىل نفسه.

التفطُّ  هذه  ولعدم  يف  وخبط  عظيم  غلط  يقع  املعنٰى  هلذا  ن 

اإلشارات  ،وأمثاهلا  سألةامل يف  الشيخ  (وقول  البعض  ذلك    نَّ إ: 

غ من  أوٰىل  علَّ   ،ريهليس  أوىلٰ بل  فإنَّ ته  ممنوع،  منه)    ة األولويَّ    

مشتمالً ١١٩[[ص  / لكونه  ثابتة  ا  ]]  من  غريه  اض عألبعٰىل 

لو    ته أوٰىل منه إنْ ام يكون علَّ وإنَّ  ،وعدم اشتامل باقي األبعاض عليه

بل   ة هلا،ا مع اشتامله عليها فال أولويَّ أمَّ ،  ليها ع  مل يكن هو مشتمالً 

 .هو أوىلٰ 

املم  نَّ أ   :بواجلوا عٰىل  جمموع  اخلارج  يف  زائد  غري  كنات 

أيضاً إالَّ و  ،هأفراد لكان  فيلز  فرداً     املمكنات،  تمن  عٰىل  دُّ قم  مه 

واحد من أفراده، فمجموع    ر املجموع عن كلِّ رضورة تأخُّ   ،نفسه

متأخِّ  كر  املمكنات  فرد  لِّ عن  كان  فلو  املمكنات،  أفراد  من    اً فرد 

عن نفسه، هذا   راً متأخِّ عٰىل نفسه و  اً مدِّ راد املمكنات كان متقمن أف

  زءاً كنات رضورة كونه ججمموع املم  يكون حينئذٍ   ه الوألنَّ   خلف.

كذلك، هذا    َض رِ وقد فُ   ،املجموع املمكن احلاصل منه وأفراده  من

 خلف. 

الشيخ (قال  آخره  ...)اتيَّ اإلهليف    قوله:  املمكنات    إنَّ   .إٰىل 

، أي  أوساطاً   رتكت يف كوهنا شاية  متناهية أو غري متناهاء كانت  سو

معلوالً   كلُّ  منها  وعلَّ ليش  واحد  قبله  بعدء  ليشء  إالَّ ة  املعلول ه   

املعلومات، ه معلول وليس بعلَّ فإنَّ ،  ريألخا ة، فهو طرف من مجلة 

وهو    ،التي ليست معلولة  ةلَّ وهو الع  ،فيجب وجود الطرف اآلخر

 الواجب. 

بيِّ املالزم  ويف هذه ليست  إذ  بنة نظر،    برهاناً وال ذكر    ،سها فنة 

أنْ   وحينئذٍ   ،عليها يف  ، منهامنع  ي  ملانع  الرجوع  إٰىل  واألوٰىل  ذلك   

 ه قاطع يف انقطاع التسلسل.، فإنَّ بيقطالتبرهان 

 : عليها] ه اخلصوم والردِّ بَ [املسألة الثالثة: يف ُش 

(وحجَّ املصنِّقال   أنَّ ف:  اخلصم  العا  ة  أ حدوث  بعد  مل    نْ مل 

إىلٰ   حيدث املذهب١٢٠/[[ص    ويلزم  ،صصِّ خم  يفتقر   وألنَّ   .]] 

فكيف    اد،وو ج فه  وأيضاً   .حملٍّ   من  ، فال بدَّ ق أزالً قِّ متح  اإلمكان

مدَّ  عاطالً يكون  اجلود  ة  كلُّ   ؟ عن  أنَّ وهذا  يدفعه  ِق   ه  م  دَ فرض 

 ه).بَ وعليه خترج الشُّ  ،ص سواهخمصِّ احلادث حمال، فال 

رشع يف ذكر  عٰىل مطلوبه    تدلَّ  اسامَّ ـ : (ل)هظلُّ   دام(ارح  قال الش

 إٰىل آخره.  ...)لوائه التي يوردها األبَ الشُّ 

 :]وىلٰ الشبهة األُ  [تقرير

 ا أنْ يف العامل إمَّ   ر التامُّ يقال: املؤثِّ   وٰىل أنْ : تقرير الشبهة األُ قولأ 

قديامً  ح  يكون  فإنْ ادثاً أو  قديامً   ،  قِ   كان  العاملدَ لزم    رضورة   ،م 

وجود عند  األثر  التامِّ ثِّ ؤامل  وجود  تأخَّ   ،ر  لو  عن إذ  األثر  وجود  ر 

ا التامِّ ملؤثِّ وجود  وُ   ر  ا  دَ جِ ثّم  لكان  آخر  وقت  ذاختصيف  لك  ص 

  فإنْ   .أو ال  ،صيكون ملخصِّ   ا أنْ الوقت بالوجود فيه دون غريه إمَّ 

فال   ف عليه وجود األثر،ا يتوقَّ ص ممَّ ملخصِّ لك ال كان ذكان األوَّ 

املؤثِّ يكو التامُّ ن  املخصِّ ذ  دونب  ر  م لك  فُ   راً ؤثِّ ص  ، اتام�   َض رِ وقد 

 . هذا خلف

(وألنَّ قو الكالله:  ننقل  املخصِّ ا  ذلك  إٰىل  ذلك    أي  ،ص)م 

اختصَّ املخصِّ  ألجله  الذي  غريه    ص  دون  بالوجود  الوقت  ذلك 

افتقر    ره حادثاً كان مؤثِّ   وإنْ   ،سلسلويت  ث، وننقل الكالم إليهحمدَ 

مؤثِّ إىلٰ  فإنْ   آخر،  قديامً   ر  قِ زل  كان  هذادَ م  كان    وإنْ   .خلف  مه، 

يف املمكن عٰىل  الثاين لزم ترجيح أحد طركان    وإنْ   .تسلسل  حادثاً 
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بالرضورة  ،حملرجِّ ال    خراآل حادثاً   وإنْ   .وهو حمال  إٰىل   كان  افتقر 

تامٍّ مؤثِّ  فإنْ ر  قديامً   ،  قِ لز  كان  هذا خلفدَ م  قلناه،  ملا  كان    وإنْ   .مه 

قديم، فيلزم    ر تامٍّ إٰىل مؤثِّ   ينتهي  ا أنْ مَّ إ، فر آخرفتقر إٰىل مؤثِّ ا  حادثاً 

إٰىل   ادث واحل نتهي فيلزم تسلسل  أو ال ي  .حلادث، هذا خلفم ادَ ِق 

نوع تلك احلوادث املتسلسلة   ، ألنَّ م أيضاً دَ ويلزم القِ   ،غري النهاية

ال غري  قديامً نهايإٰىل  يكون  حمالة  ة  امل  .ال  أشار  بقصنِّوإليه  وله: ف 

 م. دَ لقِ ا أي (ويلزم املذهب)،

 :ر الشبهة الثانية][تقري

 نكا  يف األزل  قاً تحقِّ كان اإلمكان م  يقال: إنْ   أنْ وتقرير الثانية  

قديامً ال لكنَّ عامل  حقٌّ املقدَّ   ،  /[[ص  م  مثله ١٢١،  فالتايل  ا  أمَّ   .]] 

ايرة ن نسبة بني املاهية وبني الوجود، فهي مغمكا اإل  املالزمة فألنَّ 

مغايرة  ،هلام وجوب  لكلِّ سنال  رضورة  وليست   .تسبنياملن  بة 

ض موقوف عٰىل  ق العروحتقُّ  .، فهي عرضطعاً بذاته ق   قائامً  جوهراً 

حتقُّ لِّ حمق  حتقُّ  فإذن  بالرضورة،  مستلزم  ه  األزل  يف  اإلمكان  ق 

حملِّ لتحقُّ  األزلق  يف  املح  ،ه  املادَّ   لُّ وذلك  متحقِّ هو  األزلة  يف    ، قة 

ملزومقوحتقُّ  معاً لتحقُّ   ها  الصورة  وجودها  سال  ،ق  ة  منفكَّ تحالة 

ألهنَّ  الصورة،  حينئذٍ عن  يتناوهل  إنْ   ا  أي  وضع،  ذات  ا كانت 

احلّسيَّ  نقطةبأنَّ   ةاإلشارة  كانت  منقسمة  غري  هناك  أو  هنا    وإنْ   ،ه 

 بعدين كانت مت يفانقس  وإنْ   ،اانقسمت يف بعد واحد كانت خط� 

األ  وإنْ   ،سطحاً  يف  الثانقسمت  جسامً بعاد  كانت  ، امي� تعلي  الثة 

مقارن جترُّ فتكون  فرض  مع  للصورة  هذاة  عنها،    وإنْ   . خلف  دها 

وضع ذات  غري  الصكانت  اقرتان  فعند  جمرَّ   إنْ   هبا  ورة،  دة  بقيت 

حصلت يف بعض األحياز لزم    وإنْ   .، هذا خلفداً كان اجلسم جمرَّ 

حمال   ،حمرجِّ   بال  الرتجيح املا  .وهو  تالزم  ثبت  والدَّ وإذا  صورة  ة 

اجلس مها  ِق ثو  ،ماللتني  املادَ بت  قِ دَّ م  ثبت  اجلسمدَ ة،  ت فصحَّ   ،م 

 .زمةاملال

مسبوق بإمكان ثابت    فهو  ادثح  كلَّ   م، فألنَّ ة املقدَّ ا حّقيَّ وأمَّ 

ألنَّ أمَّ   .أزيل فظاهر،  احلدوث  عٰىل  اإلمكان  سبق  قبل    ا  احلادث 

لوحدوث ممكناً   ه  يكن  ممتنعاً   مل  ب  ،لكان  فاملوالتايل  مثلهقدَّ اطل،    . م 

بنفسهايِّ بمة  واملالز فألنَّ وأمَّ   .نة  التايل،  بطالن  يلزم  ا  اله استحه 

اوإالَّ   ،وجوده لزم  اال  من  اليشء  اإلمكاناع  نمتنتقال  وهو    ،إٰىل 

 ا واجباً  لكان احلادث قبله إمَّ وإالَّ   ، ل لذلك اإلمكانوال أوَّ   .حمال

وهو ثبويت،   .أزيل، فهو  فال يوجد أصالً   ، أو ممتنعاً  يكون حادثاً فال

عٰىل له  ة محلصحَّ   ،اإلمكان عدميٌّ   يوهو أعن  ،نقيض اإلمكان  هألنَّ 

م وثبت قد صدق املقدَّ ، فاي� أعني اإلمكان ثبوتاملعدوم، فيكون هو  

 املطلوب.

لصحَّ  مغاير  (وهو  القادر، ألنَّ قوله:  اقتدار  نُ ة  بلعلِّ ا  أي  ها  ه)، 

لصحَّ  مغاير  أمر  اقتداراإلمكان  نُ   القادر،  ة  اقتداعلِّ ألّنا  ال  ادر  قلر 

اليش ممكناً عٰىل  اليشء  ذلك  بكون  للمعلول مغاية  والعلَّ   ،ء  رة 

 بالرضورة.

 : لثالثة]ة اهلشب[تقرير ا]] ١٢٢[ص [/

لزم تعطيل اهللا عن   نقول: لو كان العامل حادثاً   وتقرير الثالثة أنْ 

مدَّ  الاجلود  جواداً   ،تتناهٰى   ة  لكونه  باطل  م  فاملقدَّ   ،فاقاً اتِّ   والتايل 

غي  ود عبارة عن إفادة ما ينبغي ملن ينبة ظاهرة، واجلمزالوامل  .مثله

 ن غري عوض.م

(وأجاقوله املصنِّ:  اجلب  عن  واحدبيش  ميع ف  إٰىل    ...)ء 

 آخره. 

املصنِّ الشُّ   ف  أقول:  عن  واحدبَ أجاب  بيشء  الثالث   ،ه 

يكون له   نْ ، فلزم أ حدوثهه تبنيَّ م العامل حمال، ألنَّ دَ قِ فرض   وهو أنَّ 

 ،زلل ذلك فيه، فإذن العامل حمال يف األواألزيل يستحي ،ايةل وبدأوَّ 

يزال هو ممكن حيتاج    وحينئذٍ   ،وفيام ال  إثحدوال  مرجِّ ه  ح زائد ٰىل 

كونه ممكناً   حماالً   عٰىل  األزل  إٰىل   يف  ذلك  حيتاج  وال  يزال  ال  فيام 

 رجها.ر أو خاأمر يف الذات، أي يف ذات املؤثِّ دوث ح

(أمَّ قو بو له:  ختصيصه  فذلك  د  قٍت ا  آخر،  إٰىل ون  يستند 

آخره،    ...)املصلحة مقدَّ   جوابفهو  إٰىل  أنْ وتقر  ،رسؤال    يره 

وجوده يف األزل حمال وفيام ال يزال ممكن، لكن   أنَّ  مناسلَّ يقال: لو 

يتعنيَّ  يزال ال  اليف وقت وجو  ما ال  بعينهد  فإنَّ عامل  قبل    ،  وجوده 

نسبة   نسبة  مثالً رة  مقدَّ ذلك  بعده  أو  ينايفب  ليس،  وال   محال 

ا ألمر، فال يكون  إمَّ ريه  احلدوث، فتخصيصه بذلك الوقت دون غ

أو ال ألمر، فيلزم    .كذلك، هذا خلف  َض رِ فُ قد  و  ار بدونه تام� ؤثِّ امل

 وهو حمال.  ،حالرتجيح من غري مرجِّ 

  ريه إجياده يف ذلك الوقت دون غ  أنَّ   :عن ذلكواب  وتقرير اجل

اهللاملص يعلمها  عاجعو  تعاىلٰ   حلة  البرش  إدراكها قول  عن  زة 

إذا كان   عن الشبهة الثانية، ألنَّ   جواب  وهذا أيضاً   .لةمفصَّ    العامل 

 ، فلم يلزمالوجود يف األزل مل يكن له إمكان ثابت أزالً   حيلتمس

الثالثة أيضاً ١٢٣[[ص  و/  .ة وال غريهام املادَّ دَ ِق  ، ]] عن الشبهة 

  وال منافيًا   ،عن اجلود  الً يطتع  ليس  ن املرتوك حماالً لرتك لكو ا  ألنَّ 

 . لكونه تعاٰىل جواداً 
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 -  بهة الثالثة الش   عني أ   -   أي هذا الدليل )،  ه خطايبٌّ ه: (مع أنَّ وقول 

ألنَّ خطايبٌّ  مؤلَّ ،  فإنَّ ه  املشهورة،  القضايا  من  قياس    ف  اخلطابة 

أو املقبوالت،من    ف مؤلَّ  تعاٰىل    إذ كونه   املشهورات، أو املظنونات، 

 . ولة متناهية من القضايا املشهورة املقب  ة غريود مدَّ جلاك ال يرت جوادًا 

املتكلِّ ( أجاب  األُ مون  وقد  الشبهة  آخره.إ  )...وىلٰ عن   ٰىل 

األُ املتكلِّ  الشبهة  عن  أجابوا  املصنِّمون  به  أجاب  ما  بغري   ،فوٰىل 

 ،م األثردَ قِ   التامِّ ر  ملؤثِّ م ادَ ه يلزم من قِ م أنَّ سلِّ الوا: ال نُ م ق وذلك أهنَّ 

ذلك  نَّ وإ يلزم  املؤثِّ   إنْ ام  ذلك  كان  موجباً لو  أمَّ ر  خمتاراً ا  ،  كان    إذا 

مرجِّ وا  ،فال غري  من  حرضه  جائ  حلرتجيح  إذا  اجلائع  يف  كام  ز، 

يتناول أحدمها ال ملرجِّ رغيفان متساويان، فإنَّ  ن  عطشاوكذا ال  ، حه 

متساويان إناءان  حرضه  من  ،إذا  أ   واهلارب  العدوِّ السبع  إذا   و 

 .حجِّ ح أحدمها من غري مررجِّ ه يُ ن، فإنَّ ريقان متساوياط  له   َض رِ عُ 

ح هو إرادته  يكون املرجِّ   أنْ   وزح، لكن جيمن مرجِّ   ه ال بدَّ منا أنَّ سلَّ 

ص ختصاة، إذ علمه تعاٰىل بإيقاعه يف وقت وقوعه أو اتعاٰىل األزليَّ 

نا عقول ملصلحة ال تصل وما بعده دون ما قبله إجياده يف وقته املعنيَّ 

  العلم هبا. ىلٰ إ

(وأيضًا  إنَّ   قوله:  التخصيص  غريه جَّ يتو  ام فطلب  أمكن  لو    ، ه 

وباجلملة األوقات    ،ل، إذ ال قبل هناك حما   ودهوج  اد العامل قبل وإجي 

 يف الوهم،  ا إالَّ وال متايز بينه   ،ب فيها التخصيص معدومة طَل يُ   ي الت

لزمان  ا  جودو  ئام يبتد بولة، إنَّ ك غري مقوأحكام الوهم يف أمثال ذل

ئر املوجودات قبل  ء ساوال يمكن وقوع ابتدا   ،ل وجود العامل مع أوَّ 

 .  ق كالم املحقِّ رة وا صوهذ  ،) لزمان أصالً وجود ا

أنَّ  إنَّ   وحاصله  التخصيص  يصحُّ طلب  هنالك    إنْ   ام  كان  لو 

 وليس كذلك. ،اميزةة متأوقات موجود

العا  فإنْ  إجياد  يفقيل:  ال  أصالً   مل  زمان  يف  وال  ابتداء ف  ،وقت 

ه لو  وذلك أنَّ ،  عامل]] وجود ال١٢٤/[[ص    للزمان مع أوَّ وجود ا

يكن   ابتداء  مل  لكان  إمَّ ال   د وجوكذلك  أو زمان  العامل  قبل وجود  ا 

حمال   ،بعده األوَّ أمَّ   .وكالمها  فألنَّ ا  مقدار  ل  فهو    ،ركةاحل  الزمان 

عنهامتأخِّ  بالذات  متأخِّ   ،ر  عن  وهي  املتحرِّ رة  اجلسم    ك وجود 

  . عٰىل نفسه   ماً قدِّ عٰىل العامل لكان مت  ماً كان متقدِّ   ، فلوات أيضاً ذلبا

أنْ الع  متقدُّ   فألنَّ   ،لثاينا اوأمَّ  يكون    امل عليه يكون بالزمان، فليزم 

م تقدُّ   معنٰى   ألنَّ   ويلزم ثبوت الزمان قبل ثبوته،  ،للزمان زمان آخر

عٰىل زمان    مقدِّ ود العامل يف زمان متو كون وجالعامل عليه بالزمان ه

 ود الزمان. وج

فإنَّ  نظر،  هذا  مبنويف  تقدُّ   يٌّ ه  افتقار  وجودعٰىل  عٰىل    م  العامل 

حمقَّ   ىلٰ إان  الزم ممنوع   ،قزمان  التقدُّ وهو  من  نوع  ثبت  فإذا  هو  ،  م 

 من غري افتقار إٰىل زمان آخر.بعض م بعض أجزاء الزمان عٰىل تقدُّ 

أنَّ  ل وجود  الزمان األوَّ   دووج  ة ابتداءملراد بمعيَّ ه ليس اواعلم 

املعيَّ  فإ العامل  بالذات،  متقدِّ   نَّ ة  العامل  عىلٰ وجود  الزمان  م  وجود   

فيتأخَّ لك   ،ذاتبال احلركة،  مقدار  عنهاونه  باجلسم   ،ر  قائمة  وهي 

 .ر عنه وعن باقي أسباب وجودهامتأخِّ 

أمثال ذلك  مَّ وأ  الوهم يف  قوله: (وأحكام    لة)، ألنَّ غري مقبوا 

مقص املحسوسات،ىلٰ عور  الوهم  استُ     املعقوالت    َل عمِ فإذا  يف 

 ، فوقع الغلط.قٰىض يف املحسوساتبام يُ يها قيض ف

اليومي)  وهو(ه:  قول باحلادث  بأنَّ   ،معارض  نقول: وذلك  ا 

ملا وُ إالَّ ة وة تامَّ من علَّ   احلادث يف هذا اليوم ال بدَّ  كانت    ، فإنْ دَ جِ  

لزم   خلفمه،  دَ ِق قديمة  ح  وإنْ   .هذا  الكالم    ةادثكانت  إٰىل  نقلنا 

هعلَّ  عن  وجوابكم  ويتسلسل،  هتها  حدوث  ذا  عن  جوابنا  و 

 .العامل

الشب ثبوتي� لثااهة  قوله: (وعن  باملنع من كون اإلمكان    ...) انية 

 إٰىل آخره.

الشارح   ظلُّ (عارض  املقدَّ   )هدام  مقدَّ   مةهذه  الشبهة  من  مات 

 ا من وجوه:بوتي� إلمكان ثوهي كون ا ،الثانية

أو    باً ا واجلكان إمَّ   ه لو كان موجوداً نَّ ل: أ ]] األوَّ ١٢٥ص  [[/

بقسم  ،ممكناً  املوالتايل  فكذا  باطل،  ظاهرة  .مقدَّ يه  ا  أمَّ   .واملالزمة 

األوَّ  بطالن  واجباً فألنَّ   ،لبيان  املمكن  كون  يلزم  ألنَّ ه  وذلك   ،  

ملمكن واجبة  نت صفة اكا ، فإذا كان واجباً إلمكان صفة للممكنا

بالومفاملالوجود،   أوٰىل  ألنَّ كن  يتوقَّ جود،  وصفه ه  عليه  ف 

  وأيضًا   .اً اجبيكون و  أوٰىل أنْ   ف عليه الواجبوما يتوقَّ   ،جبالوا

ألنَّ  معقول،  غري  مفتقراً   فهو  يكون  ال  غريه  الواجب   ،إٰىل 

ا إٰىل  مفتقر  يكون واجباً ملمكواإلمكان  له، فكيف  املغاير    ا وأمَّ ؟  ن 

بط فألنَّ بيان  الثاين،  لذلك  أنْ   ميلزه  الن  إمكان   يكون  اإلمكان 

 ال. وهو حم ،ويتسلسل ،آخر

كون ذلك املمكن في  ، عاً : (أو ممتن)هظلُّ   دام(ا قول الشارح  وأمَّ 

ام  ألقسمن مجلة ا   ه جعل كونه ممتنعاً فألنَّ   الً ا أوَّ نظر، أمَّ   ) ففيهممتنعاً 

  ن الك  اكذا: لو كان ثبوتي� كالمه ه  تقرير  ا، ألنَّ الالزمة لكونه ثبوتي� 

فرض ثبوته يرفع    نَّ ، فإوذلك حمال  ،، أو ممتنعاً ، أو ممكناً ا واجباً إمَّ 

ثانياً أمَّ   .اعهامتن مقتضياً نَّ فأل  ا  اإلمكان  امتناع  جعل  المتناع    ه 
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فإنَّ   ،املمكن ممنوع،  املحاألُ   وهو  املوجودة  وصفها ققَّ مور  جيوز  ة 

حتقُّ  يمتنع  يف  بأوصاف  وقها  فألنَّ اخلارج  ظاهر،  ات الصف  هو 

 عن املمكن. ف هبا الواجب، فضالً وَص ة يُ سلبيَّ لا

أنَّ ثاين(ال قبل حدوثه)  :  أي حال عدمهاليشء  أ )كن(مم  ،  ي  ، 

وإالَّ  باإلمكان  ممتنعاً موصوف  لكان  يوَج   فلم  كان  ،  د،  فلو 

 وهو حمال.  ،بالوصف الثبويت وصوفاً وم ما كان املعداإلمكان ثبوتي� 

اليشعقَ يُ لث: كيف  (الثا أي غري ؟غريه  ء يف ل حلول صفة   ،(  

األزل   ق يفاإلمكان املتحقِّ   : إنَّ وهذا إشارة إٰىل قوهلم  .ذلك اليشء

له، فقال: كيف    للحادث وصفةً   ة مع كونه إمكاناً ادَّ ملبا  يكون قائام

العقَ يُ  اإلمكان  أي  اليشء،  صفة  حلول  هل  اليشء  ذي  صفة  و 

 غايرة له.ة املدَّ احلادث يف غريه، أي يف املا

أنَّ رل(ا  ]]١٢٦[[ص  / هيوٰىل)اهل  ابع:  فلها  ممكنة،   ،يوٰىل 

أثبتُّ أنَّ   :ومعناه للحوادثكم  ممكنب  -   م  كوهنا  ٰىل  هيو  -  ةاعتبار 

حمّالً  املعنٰى   ،يكون  اإلمكان  -  وهذا  اهليوٰىل    -  أعني  عٰىل  صادق 

  ، ا ا إمكاهنفيه  يكون هلا هيوٰىل حيلُّ   فيلزمكم أنْ   كنة،ا ممنفسها، ألهنَّ 

 ويتسلسل. 

(أ  املحقِّ ب  جابقوله:  األوَّ   قنيعض  لزوم  عن  من  باملنع  ل) 

ان أمر  مكإلا(  ألنَّ  وذلك ،كناً  تقدير كون اإلمكان ممل عىلٰ التسلس

أي    )، حصل فيهة ووجوداً ، فمهام اعترب العقل لإلمكان ماهيَّ عقيلٌّ 

 .)اعتباره(عند انقطاع  )وانقطع  ،مكانان إإمك( يف العقل

قال: أ   ثّم  ينبغي  نكتة  كون اليشء    أنَّ : (وهي  ،ققَّ ُحت   نْ وهاهنا 

ال  معقوالً  فيه  وجودهعقل  ينظر  وجود    ،ويعترب  آلة  وال  كونه  غري 

ام ينظر به  ، بل إنَّ لهينظر فيه حيث ينظر فيام هو آلة لتعقُّ   وال  ،لللعق

 ،ورة يف عقله، فيكون معقوله السامءء بص العاقل يعقل السام  مثالً 

 حيكم عليها  وال  ،قل السامءعيا  يف الصورة التي هب  ئذٍ ينظر حينوال  

وهو جوهر،   ل بتلك الصورة هو السامءعقوامل  بحكم، بل يعقل أنَّ 

إذ نثّم  معقوالً ر يفظا  جيعلها  أي  الصورة،  إليها، ال    منظوراً    تلك 

عرض وحدها  غريها  إٰىل  النظر  يف  حملٍّ   وجوداً م  اً آلة  عقله   يف  هو 

الوجود اإلو  ،ممكن  للعاقل  هكذا  كآلة  هو  حال  ي  هبامكان  عرف 

أنَّ املمك يف  ملاهيَّ   ن  يعرض  كيف  كون وال  ،تهوجوده  يف  ينظر   

، ، أو واجباً ، أو عرضاً جوهراً أو  ود،أو غري موج   وجوداً اإلمكان م

ته،  ريَّ جوه  ، أونظر يف وجوده وإمكانه، أو وجوبه  ثّم إنْ   .أو ممكناً 

  يف  اً ليشء، بل كان عرض ناً بار إمكاته، مل يكن بذلك االعتأو عرضيَّ 

الع  حملٍّ  ماه  وممكناً   ،قلهو  غري  ووجوده  ذاته  تقرَّ   . هتيَّ يف  ر وإذا 

، أو  يوصف بكونه موجوداً ن الاإمكإلمكان من حيث هو هذا، فا

أو ممكناً  وُ غري موجود،  فإذا  أو غري ممكن،  من ذلك   َف ِص ،    بيشء 

 خر).آ ، بل يكون إمكاناً إمكاناً  يكون حينئذٍ ال 

فاملستدلُّ وفي نظر،  التسلسل  ٰى عادَّ   ه  اإلمكان    لزوم  لثبوت 

اع يليق  فال  لثب رتاضاخلارج،  التسلسل  لزوم  بمنع  اإلمكان  ه  وت 

الع فإنَّ انقوقل  يف  بانقطاع االعتبار،  فيه  التسلسل  مل   املستدلَّ   طاع 

ها ال تقدح  كتة صحيحة لكنَّوالن  ،ذلك وال يعرض له أصالً   عِ يدَّ 

مق من  يشء  ادَّ يف  الدالِّ مات  ا  لدليل  اإلمكان   عامتنعٰىل  كون 

 ا.ثبوتي� 

هذ١٢٧[[ص  / (ويف  قوله:  هذا   )...ا]]  ويف  أي  آخره،    إٰىل 

ق ا ال حتقُّ ذهني�   ا واعتباراً عقلي�   كان أمراً إلما ون  اجلواب اعرتاف بك 

املطلوب هو  هذا  اخلارج،  يف  حملٍّ ال    وحينئذٍ   ،له  إٰىل  ثابت    يفتقر 

 يوٰىل.م اهلدَ قِ وال يلزم  ،أزالً 

الثاين املحقِّ و  أي  ،وعن  امتناع   قأجاب  الثاين عٰىل  الدليل  عن 

ثبوتي� اإلمكون   للمتصوَّ اإل  بأنَّ   :اكان  صفة  امكان  إٰىل  ستملر  ند 

اخلارجي متصوَّ   ،الوجود  عدمه  حال  موصوفاً واليشء  فيكون    ر، 

 باإلمكان.

نظر،   أنْ فإنَّ وفيه  استحال  للمعدوم  صفة  كان  إذا    يكون   ه 

 . لوبوهو املط ،يف اخلارج موجوداً 

أ  الثالث:  حملُّ   نَّ وعن  الغري  ح  ،املمكن  ذلك  فيه    لَّ وإذا 

 وٰىل.ه أ ية فالذي هو صف مكاناملوصوف كان حلول اإل

من مجلة املمكنات   املمكن، فإنَّ   ه حملُّ م أنَّ سلِّ ا ال نُ وفيه نظر، فإنَّ 

باملعدو املجرَّ مة  الناطقةعض  كالنفوس  القوالكيفيَّ   ،دات  ائمة  ات 

هلا، فكيف تكون    ال تكون حمّالً   ةواملادَّ   ،هاثوحد  هبا كالعلوم قبل 

 ؟ إلمكاهنا حمال� 

الرابع:   اهليوىلٰ   أنَّ (وعن  أمر   ،تهاماهيَّ   حسب ب  إمكان  وهو 

املاهيَّ عقَ يُ   عقيلٌّ  انتساب  عند  وجودهال  إٰىل  نُ   ،ة  هو   تهثبِ والذي 

فيكون   ،الستعداديا يشء،  وجود  استعداد  قبل    موجوداً   وهو 

اليشء ذلك  حملٍّ توحي  ،وجود  إٰىل  ألنَّ اج  أنواع ،  من  عرض  ه 

 الكيف).

الن عن  ألوَّ ا ان  إٰىل آخره، اجلواب ...)اجلوابني  اعلم أنَّ : (وقوله

  اإلمكان أمر عقيلٌّ   لني قد اشتمال عٰىل االعرتاف بأنَّ الدليلني األوَّ 

ل الدليل فيه إبطاو  ،يف اخلارج  ال يستدعي حمّالً   وحينئذٍ   ،يٌّ اعتبار

ع أجاب  االذي  عليهالن  بثبوت و  ،عرتاض  االستدالل  هو 
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قِ ته عاإلمكان وأزليَّ  يتمُّ إنَّ   ليلذلك الد  سم، فإنَّ ة واجلم املادَّ دَ ٰىل   ام 

 ا يف اخلارج.عٰىل تقدير كون اإلمكان ثبوتي� 

اإلمكان   كون  تسليم  تقدير  اعتباري� ذهني� وعٰىل  ذلك  ا  يبطل  ا 

 ذا. كالمه ه وحتليل ،الدليل

ويف أي  نظر،  بأنَّ عاال  وفيه  أ رتاف  الدليل ه  إبطال  ذهني  مر 

كان  إلماون  إحداها ك ي ربع التمات األ عٰىل املقدَّ  يُّ ملبنوهو ا ،الثاين

املحقِّ ثبوتي�  أجاب  الذي  اخلارج  يف  عنا  ]]  ١٢٨/[[ص    ق 

  ، مةو باملعارضة يف هذه املقدَّ اض هوذلك االعرت  ،االعرتاض عليه

 ه كذلك.  امتناع كونىلٰ عيل  ا بإقامة الدلثبوتي� اإلمكان  وهي كون 

  ق عىلٰ ، أي وجواب املحقِّ عيف): (وجوابه عن الثالث ضقوله

ن اإلمكان صفة للمعدوم، إذ هو صادق  كو  ووه  -  الدليل الثالث

حلول   ألنَّ ضعيف،    -  اعٰىل احلادث قبل وجوده، فال يكون ثبوتي� 

صفا حلول  يقتيض  ال  غريه  يف  اليشء  اليشء  الغري ت  ذلك  يف 

ا  فإنَّ   ،هعن  ةمنفكَّ  يف  وجود  كام  حمال،  املوصوف  عدم  مع  لصفة 

ل قيام الرسعة  قَ عيُ   ال  همة باجلسم، فإنَّ ة القائمة باحلركة القائلرسعا

 باجلسم حال عدم احلركة عنه.

أيضاً  قدَّ   وفيه  ذما  كون  من  املنع  من  امناه  أعني    -  ليشءلك 

للموصوفحمال�   -  ةاملادَّ  ا  -    عن    ،-  حلادثأعني  ع  باالروجوابه 

  ة، الراجع إٰىل املاهيَّ   مكان فيه ثبوت اإلنيِّ ام بُ الدليل إنَّ   ضعيف، ألنَّ 

االستعداديُّ أمَّ  استدلَّ   فإنَّ   ال،ف  ا  بأنَّ   اخلصم  اإلمكان  مل  عٰىل  لو  ه 

إمَّ   يكن ممكناً  إنَّ   ،عاً أو ممتن  ا واجباً لكان  إنْ وهذا  لو كان   ام يصدق 

با هاملراد  اخلاصُّ إلمكان  اإلمكان  املاهيَّ   عجلراا  نا  وذلك   ،ةإٰىل 

  ه ل  ه حملٌّ فيها، ألنَّ   ة حيلُّ فتقر إٰىل مادَّ ال ي  -  أعني اخلاصَّ   -  اإلمكان

العقلسو رصَّ   ،ٰى  املحقِّ وقد  اإلمكان    ق  ح  احتياج  بعدم 

 ل.يف تلخيص املحصَّ ة ة إٰىل املادَّ الراجع إٰىل املاهيَّ 

االستعداديأمَّ  يلزم  ف  ،ا  واالال  الوجوب  انتفاء  ع انمتمن 

االستعدادي كان  من وراء املنع من إثبات اإلم  أيضاً   ونحن  ،ثبوته

 . لزم التسلسلإالَّ و ،يف اخلارج

(فإنْ لهوق  كلُّ   :  بدَّ   قالوا:  فال  استعداد    وأنْ   حادث  يسبقه 

قال احلكامء يف   ، أي فإنْ زاع)موضوع يوجد فيه، كان هو نفس الن

كون  ي  وأنْ    بدَّ الفدث  حا  كلَّ   إلمكان: إنَّ  ثبوت ا االستدالل عىلٰ 

  جيب وجود   وحينئذٍ   ،د فيهتوج  باستعداد موضوع وهيوىلٰ   مسبوقاً 

ل إذ  قديم،  كموضوع  كاو  لتسلسلت   لُّ ن  حادث  موضوع 

 .ويلزم منه العدم أيضاً  ،احلوادث إٰىل غري النهاية

أنَّ سلِّ قلنا: ال نُ   باستعداد  يكون مسبوقاً   حادث جيب أنْ   كلَّ   م 

 النزاع. سنف ذلك هو موضوع، فإنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( احلسن الديلمي /ينأعالم الدِّ 

حدثه وإثبات    ىلٰ ن عبه اإلنسا  يستدلُّ أقرب ما  ]]  ٣٥[[ص  /

وقصده، حمدِ  اختياره  بغري  الواقع  وتغريه  حاله  من  يراه  ما  ثه، 

والن اكالزيادة  وحسِّ قص  جسمه  يف  يتعاقب  ملعرتضني  و[ما]  ه، 

من   وينتقلصحَّ عليه  وسقمه،  وهر  هيإل  ته  شيبته  وأنَّ من  المه،   ه 

طارئ ذلك  من  فيه  ميدفع  ماضيها    وال  وجوداً ًا  لو يعيد  مفقودًا، 

يستطيع جار  منهنقصت   وال  منها،  التعويض  يقدرعٰىل  مل  حة 

ق  يتحقَّ  مره، واليب أ دراك بغريها عنها، ال يعلم غاالستغناء يف اإل

 نية ضعيفة واهية. اهية، وبمبلغ عمره، وُقَدر متن

التصوير    نَّ أل   ،رهدبَّ   راً ره، ومدبِّ رًا صوَّ وِّ له مص  لك أنَّ ذبلم  فيع

ُحي   فعالن  والتدبري اإلدِ مل  بقدرته، لن  ننساثهام  كانا  وال  فسه، 

 اتب.غنٰى هبا عن ك  الكتابة ال  له من فاعل، كام أنَّ  بدَّ  والفعل فال

وحمدِ مصوِّ   نَّ أ يعلم    ثمّ  صانعه  خالقه بِّ مد  وأنَّ ثه،  ره  ره 

 رًا.رًا مدبِّ  مصوِّ جوده إالَّ و يصحُّ  ه النَّ أل ده،وموجِ 

قادرحمدِ   نَّ أ أيضًا    يعلم  ثمّ  الثه  كان  إذ  من  عل  فال  يصحُّ   ، 

 عاجز.

أنَّ  ألنَّ ويعلم  عامل،  حكيم  ال  ه  املحكمة  إالَّ   األفعال  من  تقع   

 عامل.

فيه،    مرادهيامكان اثنني جلاز اختالف    ه واحد، إذ لوم أنَّ يعل  ثمّ 

 ي ذلك إىلٰ ؤدِّ حيييه، فيُ   خر أنْ د اآليميته، ويري  نْ أا  يريد أحدمه  بأنْ 

انتفاء احلالني ومتانع    ىلٰ إأو  يف حال،    اًا حي� تجود املحال، وكونه ميِّ و

احد  صانعه و   أنَّ بنيِّ املرادين، فيبطل ذلك أيضًا ويستحيل، وهذا يُ 

 ليس باثنني.

أنَّ  الويعلم  حم  ه  عٰىل  الدِ جيوز  هوثه  وما  والتغيري،   زئجا  نقص 

نوعني، وهو للمصذلك عليه مشاهبة    يف جواز  نَّ ني، ألثعٰىل املحدَ 

أحدثه وصوَّ يقتيض وجود ص له  إمَّ ودبَّ   رهانع  حمدَ ره،  أو ا  مثله  ث 

َتنَ استحالة  ويف  داللة  قُّ قديم،  يتناهٰى،  ال  ما  إٰىل  ذلك   أنَّ   عىلٰ ل 

 صانعه قديم. 

بمشا ]]  ٣٦[[ص  / حال  ويعلم  أنَّ هبة  حلاله   حكمه  غريه 

وأنَّ همككح ال،  للجميع،  بدَّ   ه  صانع  بوجود  اإلقرار  الن  لبط  من 

 به الدليل. التثنية حسب ما شهد 
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أبا شاكر الديصاين وقف ذات    نَّ أيف احلديث: رد وقد وفصل: 

ٰ (د  بن حممّ   جعفراهللا    أيب عبد  -  يوم يف جملس اإلمام الصادق  صىلَّ

عليه ل،  -  )اهللا  ع  :هفقال  ألحد  نَّ إ،  اهللا  بدأبا  الزواهر، وجالنك  م 

بدوراً وك آباؤك  و  ان  وعنرصك عقيالهاتك  مَّ أُ بواهر،  طواهر،  ت 

ا نا أهيُّ ثنٰى اخلنارص، خربِّ لعلامء فبك تُ ا  رَ كِ م العنارص، وإذا ذُ من أكر

 البحر الزاخر، ما الدليل عٰىل حدث العامل؟ 

«إنَّ اهللا  عبد    أبو  فقال الدليل    :  أقرب  ذلكمن  ما   عٰىل 

راحته وقال: «هذا حصن    يضة فوضعها يفببعا  د  لك»، ثمّ   أذكره

داخله كالفضَّ   ئغرق   ملموم،  به  يطيف  والذهبرقيق،  السائلة،  ة  ة 

أشكٌّ ائملا ذلك  عة،  ال.  »؟يف  شاكر:  أبو  قال   فيه.  شكَّ   قال 

«ثمّ  اإلمام صوإنَّ   :  عن  ينفلق  كه  يشء  االطرة  أدخله  ووس، 

 لعامل».ا  حدث: «فهذا الدليل عٰىل  قال  ال.  قال:.  ما عرفت؟»  غري

أ  دللت  بوقال  عبد    -   شاكر:  وقلت    ضحت،فأو  -اهللا  أبا 

فأو وذكرت  أنَّ فأحسنت،  علمت  وقد  إالَّ ن  الا  جزت،  ما  قبل   

أدركت أبصارنا، أو سمعناه بآذاننا، أو ذقناه بأفواهنا، أو شممناه  

 و ملسناه ببرشنا. ا، أ نوفنأُ ب

الصادق   «ذكرت  فقال  ال  احلواسَّ :  يف    وهي  تنفع 

 مصباح». ع الظلمة بغريقطَ تُ   كام ال  بدليل،إالَّ  طاتنباالس

أبو  قال املفيد  حممّ حممّ هللا  ا  عبد  شيخنا  بن  بد  نعامن ال  ند 

احلواسَّ   الصادق    إنَّ ]]  ٣٧/[[ص    :احلارثي     أراد 

بغري إٰىل    اخلمس  ال توصل  الغائبات، ومعرفعقل  أراه    نَّ أة  الذي 

 . وسس حملعلم به عىلٰ اول، بني صورة معق من حدوث ال

ختاأل  أنَّ   -اهللا  دك  يَّ أ   -  واعلم مل  إذا  مجسام    -   لصورةان  ل 

 .لهاثة مثفهي حمدَ  - حدثهاالتي قد ثبت 

 عٰىل حدث العامل:  دليل آخر

يدلُّ  أنَّ الذي  أجسامنا النا عٰىل ذلك،  نرٰى  من احل  ا  ث  وادختلو 

يُ  عليها، وال  العقتصوَّ املتعاقبة  أهنَّ ريف  وه  ال  منها،  ذا  كانت خالية 

أهنَّ وضِّ يُ  بأنَّ   ةثحمدَ ا  ح  العقل  من   مل  ام  مثلها، لشهادة  عاريًا  يوجد 

 ثًا.ه حمدَ مثل كوني ه جيب أنْ فإنَّ  ثاملحدِ 

وهذه احلوادث هي: االجتامع واالفرتاق، واحلركة والسكون،  

 عوم، ونحو ذلك من صفات األجسام. والطواأللوان والروائح 

ي أهنَّ عىلٰ   دلُّ والذي  ا  غري  أشياء  ت  ما  ،مجلسا  من  عاقبها نراه 

 ها. د منواح كلِّ  عليه، وهو موجود مع

يُ  أيضًا  بنيِّ وهذا  ألنَّ   الامل  نيالضدَّ   حدثها،    أنْ   جيوز  تعاقبني 

يف   جمتمعني  يُ ايكونا  وال  وإنَّ تصوَّ جلسم،  العقل،  يف  اجتامعهام  ام ر 

ه  ث، ألنَّ هو املحدَ   دَ جِ ووُ اآلخر، فالذي طرأ    مَ دِ أحدمها وعُ   دَ جِ وُ 

أنْ ب  ائنك ان غري لو كه  ث، ألنَّ ، والذي انعدم أيضًا حمدَ مل يكن  عد 

 د وحدث.  نراه قد جتدَّ يضاً أ له مث وألنَّ  .ينعدم ث مل جيز أنْ حمدَ 

بأنَّ  يشهد  َبدائه    والذي  احلوادث  هذه  من  ختل  مل  األجسام 

الوأو  العقول كان  إذ  العلوم،  وجتصوَّ يُ   ائل  فيها  اجلسمر  مع   ود 

  أنْ   اجلسم منها فيام مٰىض جلازخيلو    جاز أنْ   وول  مور،عدم هذه األُ 

 لزمان.ا اآلن فيام يستقبل من امنه خيلو

يدلُّ  أنَّ   أنَّ   ىلٰ ع  فالذَي  احلدوث،  يف  كحكمها  اجلسم    حكم 

أوَّ املحدَ  لوجوده  الذي  هو  املث  هو  والقديم  كلِّ تقدِّ ل،  عٰىل    م 

أوَّ حمدَ  لوجوده  وليس  كان  ل،  ث  قديامً فلو  مو  اجلسم    اً جودلكان 

احلوادث   قدَّ كلِّ قبل  وفيام  منها،  خاليًا  خلوِّ من    مناه ها  ه  استحالة 

 .هللاا، فاحلمد ثلهمث ه حمدَ لة عٰىل أنَّ منها دال

*   *   * 

 ثه: م حمدِ دَ دليل آخر عٰىل حدوث العامل وقِ ]] ٧٨[[ص /

مشرتكة يف  األجسام  ا نجد  ث العامل، أنَّ به عٰىل حمدِ   دلُّ ستَ يُ ا  وممَّ 

  ماءً ر: كوهنا ترابًا ومور ُأَخ أُ قة يف  هي مع ذلك مفرت ،ماً كوهنا أجسا

  ا أنْ مَّ إور والصفات الص  يف فرتاق و هذا يف االوهواًء ونارًا، فال خيل

 ألمر،  كان ال  فإنْ   .ال ألمر  أو  ،مور اقتٰىض ذلكألُ ا يكون ألمر من  

ومل يكن بعضها تفرتق،    ال  تفرتق أوٰىل من أنْ   تكن األجسام بأنْ مل  

هواءً   اً أرضبكونه   أنَّ ِوبعضها  فثبت  العكس،  من  بأوٰىل  ماًء  أو  ه   

أمر    بدَّ  ال مر هو  ألاكون ذلك  ي  نْ أ  يصحُّ   فرتاقها، والقتٰىض اا من 

أجسام أنْ ألهنَّ   ًا،كوهنا  جيب  فكان  ذلك،  يف  مشرتكة  يف  ا   تشرتك 

وا كلُّ   حدة،صفة  يكون  ا  أو  هذه  مجيع  عٰىل  منها  لصفات بعض 

غريها، وال    ام هوتيض ألمر إنَّ ون األمر املقكي  نْ أ   بدَّ   صالت، فالتَّ امل

 ،باً موجَ   كوني  نْ خيلو أ   ال  ثمّ   . هايكون مثلها وال من جنس  أنْ   يصحُّ 

خمتاراً  موجباً   فإنْ   .أو  أنْ أ   مَ فلِ   ،كان  دون  نارًا  كوهنا  النار    وجب 

 وكيف يصحُّ تكون هواًء؟   يكون نارًا ولألرض أنْ  أنْ امء  يوجب لل

ه  فساد هذا داللة عٰىل أنَّ   موجب هلا؟ ويف  وال  ةمتضادَّ   وجود صور 

وإخمتاراً  املحِدث  ،  فهو  ذلك  ثبت  جيذا  ال  الذي    أنْ   وزالقديم، 

 قادر.   وهو حيٌّ إالَّ  يكون حمِدثاً 

 دليل آخر:

ث، ما جتد فيه [من]  امل من حمدِ للع  بدَّ   ه ال به عٰىل أنَّ   دلُّ ستَ ا يُ وممَّ 

ث  بمحدِ   فق ذلك اليتَّ   أنْ   قان التدبري، فلو جازصنعة وإتإحكام ال



 ٥٥١  ...........................................................................................................احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءف حر

أنْ  جلاز  ألوا  أحدثه،  وق جيتمع  وتتألَّ ح  ومسامري  سفيار  بغري ف  نة 

ر، مدبِّ    والمعربِّ   تعرب بالناس يف البحر بغري  ثمّ   ف،مؤلِّ جامع وال  

امتناعًا وأبعد  لك يف العامل أشدّ ان ذ كان ذلك ممتنعًا يف العقل كفلامَّ 

 .وقوعاً 

 آخر:دليل 

ر الصانع، أمر الفيل وأصحابه،  دبِّ عٰىل وجود امل  هب  دلُّ ستَ ا يُ وممَّ 

مللحد يف ختريج    ليس  ا  أصاهبم، ممَّ وعامَّ أخرب اهللا تعاٰىل عنهم    لذينا

له حيلة، وال  من الصانع سبحانه، وليس يكون ذلك إالَّ   الوجوه 

إنكا سإٰىل  فألنَّ ره  عهده،  وقرب  الشتهاره  أ بيل  جيوز    يقوم   نْ ه 

فيقول  ]]  ٧٩[[ص  / وي  ساللنرجل  وجوههم    عليهم:   تلويف 
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قصَّ   صُّ ويق يصّح عليهم  ومل  هذا  يروا  مل  ذلك  مع  وهم    تهم، 

يذكر التي  الطبائع  من  وليس  اعندهم،  قصَّ ها  ما يوجب  ة  مللحدة 

وال   الفيل،  وال  يف  مَ لِ عُ أصحاب  مثله،  العادات  اآلثار  م  يقع  ن 

والسفليَّ ويَّ العل أنْ ة  وهو  نظريه،  طجي  ة  كلِّ يء  منقار  يف  كثري   ري 

فُري و حجر،  ك عىلٰ   لهِس احد  من    لِّ   فيهلكهم  أُ واحد  كثرية،  لوف 

ما هذا  العاملني،  إالَّ   دون  يكون  قاال  حكيم  ليهم، در ع من صانع 

 عاملني. ال  ربَّ يكون إالَّ  أنْ  وال يصحُّ 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦ (ت اد السيوريدقامل /االعتامد

ف: ملكلَّ فيقول ا ،واالستدالل به لنظرة ا ا كيفيَّ وأمَّ  ]]٥٠[[ص 

العا وكلُّ وجوممل  هذا  إمَّ   د،  [فهو]  حمدَ موجود  أو  قديم  ث، ا 

فيهام املوجود  إمَّ   ،النحصار  خيلو  ال  قديامً   أنْ ا  فالعامل  أو   ،يكون 

أ  .ثاً حمدَ  جائز  فتعنيَّ قديامً يكون    نْ ال  أنْ ،  كان   وإذا  .ثاً حمدَ   ن يكو   

 رة.له من صانع بالرضو بدَّ  ع المصنو فهو مصنوع، وكلُّ  ثاً حمدَ 

قلنا:وإنَّ  أنْ ا  نَّ إ  ام  له  جيوز  ال  قديامً   لعامل  إمَّ   ، ألنَّ يكون  ا  العامل 

فلو كانت األجسام قديمة،  سام،ة يف األجأجسام، أو أعراض حالَّ 

جود  و  هلا، ألنَّ   مزال  ذلك  ة يف مكان، ألنَّ م حاصلدَ لكانت يف القِ 

كانت  .جسم ال يف مكان حمال القِ األ  وإذا   ،م يف مكاندَ جسام يف 

أنْ فإمَّ  الساكنة،   فإنْ   .ال  أو  ،فيهتة  بثا  تكون  ا  فهي  فيه  ثابتة  كانت 

جسم ال خيلو من    كلَّ   أنَّ   فثبت كة،  مل تكن ثابتة فيه فهي املتحرِّ   وإنْ 

 ا ساكناً م إمَّ دَ القِ   يفان  لك  كان اجلسم قديامً   ون، [فلواحلركة والسك 

متحرِّ  و]كاً أو  والقسامن  القِ [كون اجلسم  مها:،  متحرِّ دَ ] يف  أو   كاً م 

 طالن.با كناً سا

تها [أي حقيقتها] تستدعي [أي  ماهيَّ   فألنَّ   ،ا بطالن احلركةأمَّ 

املسبوقيَّ تقتيض بالغري، ألنَّ باحلصول األوَّ ة  ]  بارة عن  احلركة ع  ل 

املاحلصول األوَّ  ل باحلصول األوَّ   مسبوقاً   الثاين، فيكون  نكال يف 

، يامً قد  نيكو املسبوق بغريه ال  ] الذي هو غريه، ولوَّ ن األ[يف املكا

م احلركة، فثبت  دَ ل قِ عقَ القديم هو الذي ال يسبقه غريه، فال يُ   ألنَّ 

 .حدوث احلركة

السكونمَّ وأ  افألنَّ   ،ا  احلصول  عن  عبارة  يف ه  املكان    لثاين 

ل الذي هو غريه،  باحلصول األوَّ الثاين مسبوق    لصول، واحلاألوَّ 

قديامً   سبوقوامل يكون  ال   دوثح]]  ٥١/[[ص    فثبت،  بغريه 

أيضاً الس أنَّ كون  وثبت  من احلوادث، [وكلُّ   كلَّ   ،    جسم ال خيلو 

احلوادث من  خيلو  ال  فه ما  حا]  حدوث و  فثبت  بالرضورة،  دث 

 األجسام.

األ  اوأمَّ  مفتقفألهنَّ   ،عراضحدوث  إٰىل    يف رة  ا  وجودها 

املحدَ  واملحتاج  األجسام  املإثة،  فثبت  حدَ ٰىل  باحلدوث،  أوٰىل  ث 

 دوث العامل.ح

مة احليلِّ   )روحههللا  اس  قدَّ (قال   يكون    فيجب أنْ   :][أي العالَّ

حمدِ  وال له  املطلوب.  وهو  بالرضورة،  أنْ جيو  ث  ذلك    ز  يكون 

حمدَ املحدِ  وإالَّ ثاً ث  حمدِ الفتقر    ،  آخرإٰىل  أو    نْ أ ا  فإمَّ   ،ث  يتسلسل 

مؤثِّ ي إثبات  وهو  املطلوب  يثبت  أو  غدور  حمدَ ر  والدور  ري  ث، 

 . لوبطامل، فثبت سل باطالنوالتسل

ل صانع امَّ ـأقول:  إٰىل  احتياجه  وجب  العامل  حدوث  ثبت   

كلِّ  احتياج  /[[ص  رضورة  إصن]]  ٥٢  وهو  عة  صانع،  ٰىل 

 املطلوب.

ثبت   إذا  صانعاً للع  أنَّ فنقول:  ] ثاً يكون [حمدَ   أنْ   ، فال جيوزامل 

كان    فإنْ   ،ث آخر بالرضورة حمدِ ر إىلٰ افتق  ثاً ه لو كان حمدَ مثله، ألنَّ 

إٰىل غري   أو رابعاً   أو ثالثاً   ثانياً   ثاً كان حمدَ   الدور، وإنْ زم  لل  هو األوَّ 

ومه التسلسل،  لزم  بالنهاية  يأيت  -  اطالنا  أنْ   ،-   ملا  يكون   فبطل 

 املطلوب. ، وهو قديامً   نويك  أنْ ، فتعنيَّ ثاً حمدَ العامل  صانع

من الشيئني   ءيش  ف كلِّ ارة عن توقُّ ه عبفألنَّ   ،ا بطالن الدورأمَّ 

من الشيئني   واحدٍ   ف عليه فيه، فإذا كان كلُّ فيام] توقَّ ر [خاآلعٰىل  

يف اآلخر كان الذي هو    راً مؤثِّ   دمهاأح  َض رِ ذا فُ إلآلخر، ف  داً موجِ 

  َض رِ ر، فلو فُ ملؤثِّ األثر عٰىل ا  ف وقُّ ره، رضورة ت ٰىل مؤثِّ ع  وقوفاً ر مأثَّ 

مؤثِّ   أنَّ  موقوفاً ر  اآلخر  كان  أي  فيه  موقوفاً ضاً عليه  فيكون    ىلٰ ع  ، 

تتوقَّ علَّ  ما  وعٰىل  علَّ ته  عليه  أنْ ف  فيلزم  نفسه،  وهو  كلُّ   ته    يكون 
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  ال، ألنَّ ء عٰىل نفسه حمف اليشعٰىل نفسه، وتوقُّ   فاً منهام متوقِّ   واحدٍ 

واحد   يكون كلُّ   م، فيلزم أنْ متقدِّ ف عليه  توقِّ ملا، ورف متأخِّ املتوقِّ 

م م من حيث هو متقدِّ دِّ قملتعنها، وا  راً تأخِّ عٰىل نفسه م  ماً  متقدِّ منهام

واملتأخِّ  مؤخَّ موجود،  هو  حيث  من  أنْ ر  فيلزم  معدوم،  يكون    ر 

موجوداً الوااليشء   واحد]  [زمان  يف  وهومعدوماً   حد  باطل    ، 

 لرضورة.با

مور غري متناهية أُ يلزم منه وجود  ه  فألنَّ   ،لسلستال  ا بطالنوأمَّ 

 ال. يف الوجود، وهو حمبة من العلل واملعلوالت تِّ مرت

 ثات، وكلُّ ا إذا فرضنا سلسلة غري متناهية من املحدَ فإنَّ   ضاً وأي

نفسه،  ن، وفمجموعها ممك  ،ث ممكنحمدَ  من  له  املمكن ال وجود 

إمَّ فاملؤثِّ   ر،مؤثِّ   فيحتاج إىلٰ  أو  ،هسنف  ار فيه  اخلارج منه.   أو جزؤه، 

 ري اليشء يف نفسه،فيه نفسه، الستحالة تأث  ر ثِّ يكون املؤ  ال جائز أنْ 

أثره، واليشء ال يتقدَّ ر متقدِّ املؤثِّ   نَّ أل م عٰىل نفسه، وال جائز  م عٰىل 

ذلك  يكون     لزم أنْ ر فيه جزؤه، وإالَّ ملؤثِّ ون ايك]]  ٥٣/[[ص    أنْ 

 واحدٍ   ] كلِّ ر يفيف اجلملة مؤثِّ ر  املؤثِّ   نَّ أل  ،عيف [اجلمي  راً ء مؤثِّ اجلز

أجم األجزاءن  مجلة  ومن  فيلز  زائها،  وعلله،  أ نفسه  كون ي  نْ م 

أنْ   راً مؤثِّ  فبقي  حمال.  وهو  علله،  ويف  نفسه  املؤثِّ   يف  فيها يكون  ر 

و  خارجاً  اعنها،  بطل هو  وإذا  التسلسل،  بطالن  فثبت  لواجب، 

 طلوب.قديم، وهو امل مللعاصانع ا سلسل ثبت أنَّ دور والتال

*   *   * 

 :)هـ٨٢٦(ت  قداد السيوريامل /اللوامع اإلهليَّة

 : م واحلدوثدَ يف القِ  مس:ااخلالبحث ]] ٩٧[[ص 

إمَّ  أو بالعدم  ا أنْ املوجود  أو يكون    ،يكون غري مسبوق بالغري 

قديم ذايتل من األوَّ واألوَّ   .بأحدمها  وقاً مسب قديم والثا  ،ل  ين منه 

 . والثاين منه حادث زماين ،حادث ذايتل من الثاين وَّ األو .زماين

تعرَّ وحي لذكرث  ف  ضنا  أقس  حقيقالسبق  ذكر  ي وه  ،امهبنا 

 مخسة:

 كحركة اإلصبع عٰىل حركة اخلاتم. ،ةيَّ ل: السبق بالعلّ األوَّ 

بالطبع االثننيتقدُّ ك  ،الثاين:  عٰىل  الواحد  وبني   .م  بينه    وفرق 

 بخالف هذا.  هرمتأخِّ ]] ٩٨[[ص / يفة ة تامَّ ه علَّ أنَّ  لاألوَّ 

م عٰىل زمان  ون السابق يف زمان متقدِّ هو كو  ، الثالث: بالزمان

 كاألب واالبن.  ،رأخِّ املت

بالرتبة عقالً إمَّ   ،الرابع:  إنْ   ا  نوعه  عٰىل  املبدأ   َل عِ ُج   كاجلنس 

 كاإلمام عٰىل املأموم.  او حس� أ  ،األعمّ 

 ه. مكالعامل عٰىل متعلِّ  ،بالرشفاخلامس: 

املتكلِّ زو سادساً مواد  تقدُّ سمُّ   ن  كذاتي�   ماً وه  عٰىل  تقدُّ ا  أمس  م 

فإنَّ  االيوم،  بالثالثة  ليس  آلخرَ ل  وَ ألُ ه  ظاهريْ وال  وهو  وال    .ن، 

 وتسلسل. ، الفتقر إٰىل زمانوإالَّ  ،بالزمان

علي خيفٰى  أنَّ وال  ذُ   ك  فيام  يقيني�   رَ كِ حرصه  ه  ،اليس  و  بل 

ومقوليَّ استقرا عٰىل  ئي،  بالتشكيكماقسأ ته  هلا،  ف  ،ه  بجنس  ليس 

 هلا.  بل هو عرض عامٌّ  ،ةملاهيَّ زء االمتناع التفاوت يف ج

 : م واحلدوث دَ أحكام القِ  يف :ادسالبحث الس

 وهي مسائل: 

القِ األُ  عقليَّ دَ وٰىل:  اعتباران  واحلدوث  ليس  م  يف  حتقُّ   هلام ان  ق 

التسلسل  وإالَّ   ،اخلارج لزم  اتِّ   ألنَّ صأو  بنقيضه،  اليشء    لَّ ك  اف 

رص العقيل، ن احلملا ذكرناه م  ،ا قديم أو حادثي إمَّ موجود خارج

 م ما ذكرناه، وهو ظاهر.لز  جاريف اخل مها موجوداً فلو كان أحد

ختار  امل أثر يكون أثر املختار، ألنَّ  القديم ال جيوز أنْ  الثانية: أنَّ 

يتوجَّ  بالداعي، وهو ال  إالَّ مسبوق  إٰىل  ه  وإالَّ   حتصمعدوم  يل  لزم 

أثر املختار يسبقه العدموهو حما  ،اصلحلا ء من ال يشو  ،ل. فإذن 

  ، ء من أثر املختار بقديم يش   الدم، ينتج من الثاينالقديم يسبقه الع

 وينعكس باملستوي إٰىل املطلوب. 

ا ه إمَّ جيوز عليه العدم، ألنَّ   م الالقدي  الثالثة: أنَّ ]]  ٩٩[[ص  /

أو أل  واجب  كذلك  كلَّ   نَّ ممكن،  فموجود  واجباً   نْ إ،  ثبت    كان 

وإنْ  ل  كان ممكناً   املطلوب،  علَّ كان  الته  واجبة، الستحالة  سلسل ة 

ويك جييء  كام وجبمون  كام  املختار  أثر  القديم  كون  الستحالة  ة، 

 م. عدَ ته دوامه فال يُ م، فيلزم من دوام علَّ تقدَّ 

الا تعاٰىل  اهللا  هو  عندنا  القديم  مل  لرابعة:  دليل  غري،  من  يأيت  ا 

لكلِّ داحل  إثبات ع  وث  تعاٰىل ما  اهللا  هو  األشاعرة  وعند  داه، 

اهللاوصفا هو  احلكامء  وعند  والعامل،ته،  تعاٰىل  انوع    ني حلرنانيِّ د 

ان فاعالن مها اهللا والنفس، وواحد منفعل  القدماء مخسة: اثنان حيَّ 

الن ومها وال منفعان وال فاعالن  ة، واثنان ال حيَّ املادَّ هو    غري حيٍّ 

 ذلك. احلادث ما عداو ء،الدهر واخلال

*   *   * 

 :يف حدوث العامل :سادسع المالالَّ ]] ١٤٥[[ص /

أنَّ  سبقاً   وقاً بمس  وجوده   بمعنٰى  مذهب زماني�   بالعدم  وهو  ا، 

 للحكامء. ة، خالفاً ني كافَّ يِّ امللِّ 

 لوجوه:  ،لاألوَّ  واحلقُّ 
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أنَّ األوَّ  وكلُّ ل:  ممكن،  فإنَّ   .ثحمدَ   ممكن  ه    والصغرٰى ظاهرة، 

متكثِّ علا بمتكثِّ   ،رامل  الواجب  من  يشء    ، ربٰى الك  اوأمَّ   .روال 

يكون   فحال التأثري ال جائز أنْ  م،تقدَّ ر كام ٰىل املؤثِّ فالفتقار املمكن إ

معدوماً وإالَّ   موجوداً  فيكون  احلاصل  حتصيل  لزم  فعدمه  ق  ساب  ، 

 وهو املطلوب.  ،عٰىل وجوده

وادث   خيلو من احلال  ما  لو من احلوادث، وكلُّ ه ال خيالثاين: أنَّ 

 فهو حادث.

 مور: بأُ  ا الصغرٰى فتظهرأمَّ 

أنَّ األوَّ  عىلٰ   موراً أُ هنا    ل:  ازائدة  أجزاء  جسأل  هي  التي  ام 

األُ  وتلك  فإنَّ العامل،  ظاهر،  وهو  والسكنات،  احلركات  هي    مور 

يس باجلسم  أنْ كن  متحرِّ   عد  احل  كاً كان  فتكون  ركة وبالعكس، 

 الزائل.  غري سكون غريه، إذ الباقيوال

أنَّ ]]  ١٤٦[[ص  / ختلو  الثاين:  ال  ظاهر منه  األجسام  هو  ا، 

 ال خيلو من أنْ   ز، وحينئذٍ عن احليِّ   اك� منفل  عقَ اجلسم ال يُ   ، فإنَّ أيضاً 

 ك. أو غري البث وهو املتحرِّ  ،وهو الساكن يكون البثاً 

وجمموعها،    ا ونوعها مور حادثة بأشخاصه هذه األُ   الثالث: إنَّ 

أشخ أمَّ  لتبدُّ   ااصه ا  ببعض فظاهر،  بعضها  ممكنة،  وألهنَّ   .ل  ا 

ا نوعها،  مَّ وأ   .م كن حادث، ملا تقدَّ مم   ا إٰىل موضوعها، وكلُّ قارهالفت

 يف ضمن أشخاصه، فهو مفتقر إليها، وقد  النوع ال يوجد إالَّ   فألنَّ 

  . دوث ٰىل باحلحدوث األشخاص، واملفتقر إٰىل احلادث أو   عىلٰ لنا  دلَّ 

جمموعها، وأمَّ  التطبيق رب فل  ا  من  فإنَّ   ،هان  احلركات  من  مجلة  نأخذ  ا 

األزل ننا  زما أُ   ، إٰىل  إىلٰ خرٰى ومجلة  الطوفان  من  ق  طبِّ ونُ   زل، األ   

فإنْ  فباطل، وإالَّ   بينهام،  وإنْ تساويا  الناقص،  الزائد  مل     لزم مساواة 

زيتساو التامَّ يا  نقادت  ما  بمقدار  الناقصة  عٰىل  وهة  متناهٍ صناه،  ،  و 

 . ناٍه مت  ائد عٰىل املتناهي بمقدار متناهٍ الز ان، ألنَّ تل جلمفتتناهٰى ا

فألنَّ وأمَّ  الكربٰى،  خيلو   كلَّ   ا  ال  يكن  احل   من  ما  مل  لو  وادث 

كان معه يشء من احلوادث   فإنْ  ،، لعدم الواسطةلكان قديامً  حادثاً 

جلسم ا   خلوُّ   مل يكن معه يشء لزم  جتمع النقيضان، وإنْ رة ااملذكو

 م. تقدَّ  امل منها، وهو باطل،

إنَّ الثال أنْ ث:  جيوز  ال  ا  ه  من  جسم  أزلي� ألجسيكون  ه  ا، ألنَّ ام 

ساكن، وهو ظاهر، وكالمها  ]] ١٤٧ [[ص/ أوك ا متحرِّ إمَّ  ذٍ حينئ

 حمال. 

املسب   ل، فألنَّ ا األوَّ أمَّ  نفي  عبارة عن  بالغريوقيَّ األزل   وكلُّ   ،ة 

 من تعريف احلركة. مَ لِ ملا عُ  ك مسبوق بالغري،متحرِّ 

ا  ي� أزل  يكون  السكون حينئذٍ   الثاين، فألنَّ   اوأمَّ ]]  ١٤٨  ص[[/

العدم عٰىل القديم، لكن  الةحاستم من م، ملا تقدَّ فال جيوز عليه العد

العدم، ألنَّ  أمَّ   كلَّ   السكون جيوز عليه  عليه احلركة،  ا جسم جيوز 

فظاهر املركَّ وأمَّ   .الفلكي  العنرصي  البسيطأمَّ و  .فكذلكب  ا    ، ا 

البس  كلَّ   فألنَّ  من  بمحدَّ واحد  فوقه  ما  يالقي  حتتائط  وما  ه  به 

ادنا هنا بالبسيط  مر ذ، إ مل يكن بسيطاً فيجوز العكس وإالَّ   ،رهقعَّ بم

له الزمان خمتلفان،   ،ا طبيعة واحدة ولوازمه واحدةإمَّ  يكون  فال 

للحركةإنَّ وذلك   املستلزم  باالنقالب  يكون  احلركفتك   ،ام  ة  ون 

 املطلوب. وه، وجائزة عٰىل األجسام

أنَّ واع األوَّ   لم  يدلُّ الدليل  سوٰى   كلِّ   حدوثعٰىل    ل  ما 

جس غريه  امً الواجب  فيختصَّ ألخاا  وأمَّ   ،أو  باألجسامريان   ،ان 

 ويدخل العرض الفتقاره إٰىل اجلسم.

 وجوه:م ب دَ احلكامء عٰىل القِ  احتجَّ 

أنَّ األوَّ  التامَّ املؤثِّ   ل:  ايف  ر  وجود  إمَّ   أنْ لعامل  أو    ،امً يقد  يكون  ا 

 لكان حدوثه ، وإالَّ أزالً   ل وجب وجود العاملكان األوَّ  فإنْ  .حادثاً 

إمَّ ف بعد  أنْ يام  أمرقَّ ويت  ا  أنْ كان األوَّ   فإنْ   .أو ال  ،ف عٰىل  ال   ل لزم 

  ، هذا خلف. وإنْ ه تامٌّ لفرض أنَّ ، وابتامٍّ   اتام�   الً يكون ما فرضناه أوَّ 

نقلنا الكالم    كان حادثاً   نْ إ، وحم الرتجيح بال مرجِّ ثاين يلزكان ال

 وهو ،ر القديماملؤثِّ تسلسل أو االنتهاء إٰىل م الة حدوثه ويلزعٰىل علَّ 

 ف األثر عنه كام هو الفرض.ل، لتخلُّ حما

 .االً حم ام نشئا من احلدوث فيكون قديامً وهذان املحاالن إنَّ 

 فلوجوه:  ،ا تفصيالً واجلواب: أمَّ 

بوقته، إذ ال   اختصَّ   يم لكن احلدوثدق   ر التامَّ املؤثِّ   أنَّ   ل:األوَّ 

إذ   نه ء وجود العامل لكوان يبتدئ وجوده مع ابتداالزموقت قبله، 

 منه. اً زءج

أنَّ  التامَّ املؤثِّ   الثاين:  خمتاراً   ر  معه،   إذا كان  أثره  جيب وجود  ال 

يُ  أ رجِّ بل  متٰى  ]]  ١٤٩/[[ص    حدح  شاء ال  مقدوريه عٰىل اآلخر 

ح،  ام هو الرتجيح بال مرجِّ نَّ ، بل املحال إةعنوة ذلك مممر، وحماليَّ أل

 . رقانام فوبينه

 جد قبل ذلك.تو ة الكون التأخري ملصلحي الثالث: جاز أنْ 

أنَّ  لتعلُّ   الرابع:  وقته، التأخري  يف  باحلدوث  األزيل  العلم  ق 

 . النقلب جهالً ل ذلك وإالَّ ه قبفيستحيل وجود

أنَّ  العاملالفرض    اخلامس:  و  ،حدوث    أزالً   هجود فيكون 

  الجتمع النقيضان.وإالَّ  ،حماالً 
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له    دَّ  بالول  ه معلليومي، فإنَّ ا  فاملعارضة باحلادث  ،االً ا إمجوأمَّ 

 أو حادثة فيلزم التسلسل. ،مهدَ ا قديمة فيلزم قِ ة إمَّ من علَّ 

أنَّ  عالعا  الثاين:  وجوده،  مل  بإمكان  مسبوق  حدوثه  تقدير  ٰىل 

اإلمكوذ أمراً لك  ليس  ألاعدمي�   ان  إنَّ ،  ال  نقيض  وهو    مكانه 

ا فليس هو وإذا كان اإلمكان ثبوتي�   .ئذٍ عدمي، فال فرق بينهام حين

نُ ألنَّ   در،االققدرة   فإمَّ علِّ ا  غريها،  فيكون  به  أنْ لها  جوهراً   ا   يكون 

ألنَّ  حمال،  وإضاوهو  نسبة  فه  عرضاً فة  بدَّ   يكون  حملٍّ   فال  من  ،  له 

مادَّ سمّ ونُ  فإنْ يه  ف  ة  قديمة  ألهنَّ لطامل كانت  الوب،  عن  ا  ختلو   

كانت    ، وإنْ ب منهام، فيكون قديامً مركَّ   م واجلسمالصورة كام تقدَّ 

 تسلسل. ال ملز حادثة

أنَّ  أنَّ واجلواب:  نختار  عدمي�   ا  ليس  يكون  اإلمكان  قولكم:  ا، 

 .لٍّ من حمله  ال بدَّ  عرضاً 

ا ليفتقر  خارجي�   اً يس موجودبل هو أمر اعتباري ل  ،قلنا: ممنوع

 . ملحلِّ ا ىلٰ إ

هاهنا االستعداق   إنْ  باإلمكان  يمكن  دي كلت: مرادنا  النطفة 

 قة، وذلك عرض. تصري عل أنْ 

أيضاً   ]]١٥٠ص  [[/ ذلك  عرضاً   قلنا:  كان  لو  إذ   اعتباري، 

أنَّ  لتوقَّ مع  حادث  لهه  استعداد  عٰىل  فيه عود  وي  ،ف  البحث 

نقول:    ،منا سلَّ   .ويتسلسل إم  ةاملادَّ لكن  هلا  ممكنة   ،كانلكوهنا 

 لتسلسل.زم اويل ،ةفيكون هلا مادَّ  ،ا مغاير هلا إمكاهن  فمحلُّ 

قالوا:   جود  الثالث:  العامل  انخٰىل  وإالَّ   ،رخَّ يتأ  فالإجياد   

 صف بصفات الكامل. ه متَّ الواجب عن اجلود مع أنَّ 

إنَّ  اخللوُّ اإل  عدم  واجلواب:  منه  يلزم  ال  اجلود،    جياد  عن 

التقُّ لتو جف  يف  رشائط  عٰىل  والقابلا  انبأثري  أنْ لفاعل  فجاز   ،  

التأخُّ  لفواتيكون  هنا  القابلالرش  ر  ي  ،ط من جهة  لزم نقص فال 

 حديث اجلود خطايب ال برهاين. نَّ ع أ م .الفاعل

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /إرشاد الطالبني 

 ]:ٰىل القديم واحلادثإتقسيم املوجود []] ١٤٩ص [[

مة احليلِّ   قال   ، يكون قديامً   ا أنْ مَّ إد  املوجو  :لثالثا  :][أي العالَّ

حمدَ  أوَّ ف.  ثاً أو  ال  ما  لوجوالقديم  يسل  ال  الذي  أو  دم، الع  بقهده، 

أوَّ واملحدَ   .ةتعاٰىل خاصَّ اهللا  وهو   ل، أو هو مسبوق  ث ما لوجوده 

 تعاٰىل. اهللا دا ما ع بالعدم، وهو كلُّ 

املوجود  أ  قسمة  القديمىلٰ إقول:  أيضاً     األُ   واحلادث   روممن 

املوجود   نَّ إ، ففعانة ال جيتمعان وال يرتي قسمة حقيقيَّ ة، وهالعامَّ 

والثاين   ،ثل املحدَ وَّ فاأل  .ال يكون  أو  ،ليكون لوجوده أوَّ   نْ ا أ مَّ إ

 القديم.

فرسَّ ]]  ١٥٠[[ص  / املتكلِّ فالقديم  ب ه  متالزمني: أمريمون  ن 

أوَّ  ال  ما  لوجوده،أحدمها  العدموثانيهام  ل  يسبقه  ال  ما   اذوك  . 

 م. العدأو الذي سبقه  ،لا الذي لوجوده أوَّ مَّ إث املحدَ 

كأيب احلسني هو  لة  زعتقني من املواملحقِّ فالقديم عند أصحابنا  

فعند األاهللا   وخالف يف ذلك مجاعة،  اهللا شاعرة هو  تعاٰىل ال غري، 

كام    ه اخلمسةوأحوالاهللا  حوال هو  اته، وعند مثبتي األوصف  تعاىلٰ 

 والعامل بجملته.اهللا الفالسفة هو  دنوع يقوله أبو هاشم،

احلرنانيِّ  حيَّ   نيوعند  اثنان  فاعمخسة:  مها  ان    تعاىلٰ اهللا  الن 

ان وال  هو اهليوٰىل، واثنان ال حيَّ   فس، وواحد منفعل غري حيٍّ النو

 ]. واخلال[يق لدهرفاعالن وال منفعالن مها ا

لة  الالدو  ،من دالئل التوحيد  ا يأتٰى ه، ملخالف هذا كلّ   واحلقُّ 

 .ثاً يع ما عداه حمدَ عٰىل كون مج

عواملحدَ  هو  عدا    ندناث  وعاهللا  ما  األسبحانه،  شاعرة ند 

  ما عدا اخلمسة.نيوصفاته، وعند احلرنانيِّ اهللا عدا  ما بتنيواملث

فيُ أمَّ  احلكامء  احلدوث  فرسِّ ا  فرسَّ ممَّ   بأعمّ ون  املتكلِّ ا   ،مونه 

كال أنْ وتقرير  ا  مهم  تفسري  قالوا:  ذكرمتوه    ثوحلدنقول:  ام  نَّ إكام 

بالنسبة  يتأتَّ  أ إٰى  بعض  يتأتَّ   جزاءٰىل  وال  بالعامل،  كلِّ إالنسبة  ٰى    ٰىل 

فهو    ،ل وَّ ا األأمَّ   .العامل  ٰىل كلِّ إوال بالنسبة   ،حد من أجزائهوا  دواح

يتأتَّ أنَّ  ال  باه  كلِّ إة  لنسبٰى  العامل،  ٰىل  أجزاء  من  واحد    نَّ فأل  واحد 

 :انٍ عٰىل مخسة مع لايق سبق اليشء عٰىل اليشء

بالعلّ وَّ األ السبق  حكس  ،ةيَّ ل:  اإلبق  حركة  ركة  عٰىل  صبع 

فاخل نتصوَّ نَّ إاتم،  اإلحرك  را  أوَّ ة  اخلاتم    ثمّ   الً صبع  حركة  تتبعها 

 .دا يف الزمان معاً جِ وُ  نْ إو

ب السبق  له   ، ت الذاالثاين:  أيضاً   : ويقال  بالطبع  كسبق  السبق   ،

عىلٰ  او   وط،املرش ]]  ١٥١/[[ص    الرشط  عٰىل  الثنني،  الواحد 

بينه وبني األ أ وَّ والفرق  األ   نَّ ل  من  وَّ السابق  يلزم  وجوده وجود  ل 

 ه ال يلزم من وجود الواحد وجود االثنني. نَّ إف  ،ف هذا بخال ر املتأخِّ 

بالرتبة   املأموم يف  كسبق اإل  سِّ ا باحلمَّ إالثالث: السبق  مام عٰىل 

 .نوعل كسبق اجلنس عٰىل الأو بالعق ،املحراب

السبق  عٰىل    النبيِّ و  ،همم عٰىل متعلِّ بالرشف كسبق املعلِّ   الرابع: 

 ته.مَّ أُ 
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 بق األب عٰىل ابنه.كس ،مانخلامس: السبق بالزا

أنْ  يمكن  ال  وجوده  عٰىل  اليشء  عدم  بالوجه    وسبق  يكون 

ألوَّ ألا علَّ الع  نَّ ل،  ليس  للوجوددم  الثاين  .ة  بالوجه    ه نَّ أل  ،وال 

وا السابق  فيه  ال وبملسجيتمع  والوجود  وال   ق،  العدم.  جيامع 

لعدم كون    ،الرابعوهو ظاهر. وال ب  ،والوضعتبة  أي بالر  ،بالثالث

 أنَّ    اخلامس. ومعناه حينئذٍ الَّ إ  رشف من الوجود، فلم يبَق م أدالع

ه  نَّ أل ،، والزمان تستلزم احلركةجودهزمان عدمه سابق عٰىل زمان و

اجلسمواحلر  ،امقداره تستلزم  وكلُّ م  ه نَّ أل  ،كة  حادث   عروضها، 

ق  ٰىل حادث ال يكون مسبوإ  تهٰى ان  نْ إف  ،يستلزم سبق حادث آخر

ٰى بالنسبة  التفسري املذكور ال يتأتَّ   ثبت أنَّ   ،رذكوامل  بالعدم بالتفسري

كلِّ إ العامل  ٰىل  أجزاء  من  واحد  وواحد  وجود    نْ إ،  ثبت  ينته  مل 

 ل.وَّ  األتموه، فتعنيَّ لوقد اح ،ل هلاحوادث ال أوَّ 

الثاينأمَّ ف أنَّ   ،ا  يتأتَّ وهو  ال  بالنسبة  ه  كلِّ ىلٰ إٰى   نَّ فأل  ،العامل   

أنْ مَّ إن  الزما العاملم  اً جزءيكون    ا  أجزاء  حمال،    .ال  أو  ،ن  والثاين 

أنْ الَّ إو لزم  أل    الوجود،  واجب  نفس  كّل امل  الع  نَّ يكون   عندكم 

ل وَّ واأل .ىلٰ تعااهللا امل يكون هو غاير للعتعاٰىل، فاملاهللا موجود سوٰى 

بالعدم بالزمان يستلزم    وقاً كون جمموع العامل مسب  نَّ أل  ،حمال  أيضاً 

 و حمال. وه ،فسهسبق الزمان عٰىل ن

يتأتَّ إو املذكور  التفسري  يكن  مل  بالنسبة  ذا  كلِّ إٰى  وال    ،العامل  ٰىل 

بام هو   فرسَّ يُ   أنْ   واحد من أجزائه، فال بدَّ ]]  ١٥٢[ص   /[ٰىل كلِّ إ

ذلك،    أعمّ  مسبوقاً م  وهومن  كان  ف  ا  اجتامع   نْ إ بالغري،  يمكن  مل 

واالساب الذي  ق  احلادث  فهو  الفرسَّ ملسبوق  أعني  ونزمامتوه   نْ إ، 

 أمكن فهو احلادث الذايت.

أنَّ  يستحقُّ   ومعناه:  ال  ممكن  هو  حيث  من  الوجود    املمكن 

ا  دَ جِ وُ   نْ إو  اته،لذ فال  غريه،  من  وجوده  ايكون  لوجود  ستحقاق 

 . ت سابق عٰىل ما بالغريما بالذا  نَّ أل  ود،سابق عٰىل الوج

قلننَّ إو يستحقُّ ال  :اام  لذاته    نقل  ،الوجود   يستحقُّ   :ومل 

ألالَّ ال استحقَّ نَّ وجود،  لو  ممتنعاً الَّ ال  ه  لكان  فرضناه    ،وجود  وقد 

 .ممكناً 

قلنانَّ إو الوجودال  نْ أ   :ام  عٰىل  سابق  الوجود  استحقاق   ومل  ، 

لعىلٰ   :نقل الوجود،  استحقاق  أنْ   ئالَّ   الذي يكو   يلزم  املمكن  ن 

يُ   استعدَّ  ومل  حادثاً وجَ للوجود  بعد  منَّ فأل  ،د  للوجود    ستحقٌّ ه 

قديمها وحادثها    ينئذٍ وح  ،غريبال  الَّ إال يكون ممكن من املمكنات 

 وهو موصوف هبذا احلدوث.

فرق  ذاً إوالفرق   الزماين  احلدوث  وبني  احلدوث  هذا  ما    بني 

الااحل  ذإ،  واخلاصِّ   العامِّ بني   الزماين  الزماين،   دث  القديم  جيامع 

قديم   املعال  هلذا قالوا: بأنَّ جيامع القديم الزماين، وايت  واحلادث الذ

 بالذات.  ثاً كان حمدَ  نْ إبالزمان و

م حرص السبق  سلِّ ا ال نُ مون عن هذا الكالم بأنَّ وأجاب املتكلِّ 

قراء فهو  تساالكتم بمتسَّ   نْ إليل، وله من د  [بل] ال بدَّ   ،فيام ذكرمتوه

 مفيد لليقني. غري 

وهو سبق   من السبق ليس من اخلمسة،آخر    هاهنا قسامً   نَّ إ  ثمّ 

أجزا ا بعض  كاألزمالء  بعض،  عٰىل  اليومن  عٰىل  ليس نَّ إف  ،مس  ه 

 لوجهني: ،ةيَّ بالعلّ 

بالعلّ وَّ األ كان  لو  وهو  يَّ ل:  املوجود،  يف  املعدوم  تأثري  لزم  ة 

 نه ظاهر. وبيا  ،الحم

املاهيَّ   أجزاء  نَّ أ :  يناالث]]  ١٥٣[[ص  / يف  متساوية  ة، الزمان 

ا أمَّ   .تلذااب  اته وبعضها معلوالً ة لذيكون بعضها علَّ   أنْ حيل  فيست

األ  ،الً أوَّ  قلناهفلتساوي  كام  ثانياً وأمَّ   .جزاء  اجتامع    ،ا  فالمتناع 

 .م الذايتمكانه يف التقدُّ إا يف الوجود و هناملضافني

با لالَّ إو  ،لزمانوال  لكان  آخر  نالزم  وهو    ،تسلسلوي  ،زمان 

 حمال. 

 .اً ذاهتا رشف جزاء يف حدِّ األ يلتساو ،وال بالرشف

بالوضع نوعاً اهرظهو  و  ،وال  فيكون  التقدُّ   ،  من  وهو   ،مآخر 

وحينئذٍ  الزمان،  بتقدير  عىلٰ   السبق  العدم  سبق  يف  الو  يكون  جود 

 ئه. جزابجملة العامل وأل ان عام� فيكو ،تفسري احلادث هبذا املعنٰى 

يفو الكالم  العامل،    كذا  عٰىل  تعاٰىل  الباري  لو    أنْ وهو  تقديم 

وال    ،[معها]  تعاٰىل موجوداً   اهللا  كاننة ال هناية هلا،  رنا وجود أزمقدَّ 

سلسل  ويت  ،مدَ  لزم القِ الَّ إط وجود زمان مصاحب له تعاٰىل، وشَرت يُ 

 زمنة. األ

املسألةامَّ ـول هذه  كانت  املس    املهمَّ من  استوفينائل  فة  ا  هيا 

 الكالم.

 ]: ةاريَّ م من الصفات االعتبدَ ن احلدوث والقِ كو[

مة    قال العالَّ واحلدوث]احليلِّ [أي  الصفات  دَ قِ لوا   :  من  م 

واالعتباريَّ  الكرَّ الَّ إة،  وخالف  التسلسل.  لزم  األاميَّ   يف  ل  وَّ ة 

 ة يف الثاين ضعيف.ريَّ شع ألوبعض ا

املحقِّ أ  ذهب  أنَّ ىلٰ إقون  قول:  والقِ     تباران  عام  دَ احلدوث 

املاعقليَّ  اعتبار  عند  الذهن  يف  حيصالن  أو هيَّ ان  غريها،  وسبق  ة 
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ل  وَّ فاأل  .أو عدمها عليها  ،ها غري  قسب  أو عدم   ،مها عليها سبق عد

 ن. عياة يف األم. وليسا من الصفات احلقيقيَّ دَ والثاين ِق  ،حدوث

الكرَّ  ذلك  يف  زعمواميَّ وخالف  حيث  أنَّ ة،  من  ا  ا  حلدوث 

اهللا  وهو عبد    ،شاعرةوبعض األ   ]]١٥٤/[[ص    ة يَّ ارجمور اخلاألُ 

 ة.يَّ ارجاخل ةالصفات احلقيقيَّ م من دَ القِ  يث حكم أنَّ يد حبن سع

نقول: لو    قني بام تقريره أنْ ف عٰىل مذهب املحقِّ املصنِّ  واستدلَّ 

يكونا الأعن  -  مل  واحلدوثدَ قِ ي  األُ   -  م  االعتباريَّ من  للزم    ،ةمور 

اتِّ مَّ إ أو  التسلسل  بمنافيه  فصاا  باطلاليشء  بقسميه  والالزم   ،، 

 له. فامللزوم مث

أهنَّ  املالزمة:  ذهنيَّ ام  بيان  يكونا  مل  خارجيَّ لكا  نيلو  لعدم نينا   

 ا قديم أو حادث، فلهام حينئذٍ مَّ إموجود يف اخلارج  الواسطة، وكلُّ 

ف  مدَ ِق  حدث،  القِ   نْ إأو  حادثاً دَ كان  ا  م  اتِّ لزم  بمنافيه، صاف  ليشء 

 .سلسلولزم الت ،ونقلنا الكالم إليه ،مدَ كان له ِق  يامً دق ان ك نْ إو

 نْ وإافه بمنافيه، صتِّ م الز كان قديامً  نْ إ :وكذا نقول يف احلدوث

 ويلزم التسلسل. ،كان له حدوث كان حادثاً 

نظر أنْ   ،وفيه  قِ   جلواز  حدوث  دَ القِ   مدَ يكون  وكذا  عينه،  م 

ي  ،احلادث حينئفال  ذإام  هنَّ إف  وأيضاً   .التسلسل  ذٍ لزم  كانا  ني هنيَّ ذا 

فأمك الذهن،  يف  ثابتان  أنْ فهام  قِ   ن  هلام  حددَ يعرض  أو   ،وثم 

 . ويعود املحذور

الثاين  جيبأُ  حينئذٍ   بأنَّ   :عن  األُ   ذلك  يف  مور تسلسل 

واألُ االعتباريَّ  االعتباريَّ ة،  يمور  وليس   نقطعة  االعتبار،  بانقطاع 

 ة.خلارجيَّ مور اكذلك األُ 

 ]:لقديم ا ىلٰ عدم جواز العدم ع[

مة احليلِّ   قال ا  مَّ إه نَّ ز عليه العدم، ألجيو  : والقديم ال][أي العالَّ

ل أنَّ ف  ،هذاتواجب الوجود  العدمظاهر  ا ممكن  مَّ إ و  .ه ال جيوز عليه 

 الَّ إو]]  ١٥٥[[ص  ، /دة واجبة الوجوله من علَّ   فال بدَّ   ،الوجود

 مه. ته امتناع عدعدم علَّ امتناع  لزم التسلسل. ويلزم من

ة  احلجَّ من    ف وتقرير ما ذكره املصنِّ  ، متنع عدمهقول: القديم يأ 

 دته.عاإلجه جسام، فال ووث األقد ذكرناه يف حد

 ]: رٰىل املؤثِّ إث افتقار املحدَ [

مة احليلِّ  قال  ته ماهيَّ  نَّ ر، ألمؤثِّ  ه من ل ث ال بدَّ : واملحدَ ] [أي العالَّ

اتَّ امَّ ـ ل  أُ   تارةً بالعدم    صفت   ي ت من حيث هي ه ن ا ك خرٰى وبالوجود 

ح، من مرجِّ  مرين صافها بأحد األ اتِّ  يف   قابلة هلام، فتكون ممكنة، فال بدَّ 

  ح، وهو باطل بالرضورة.لرتجيح من غري مرجِّ م از ل الَّ إ و 

املتكلِّ  أكثر  ذهب  أنَّ إمني  أقول:  كلِّ بكو  احلكم  ٰىل  ث حمدَ   ن 

حمدِ إمفتقر   مرٰىل  رضوري  جث  يف  كلِّ بلَّ كوز    نَّ إف  دراك، إذي    ة 

 ، أحداً بِرص يُ   مل  نْ إبصوت اخلشبة أرسع يف مشيه و  أحسَّ ذا  إاحلامر  

أنَّ بلَّ  جيف وز  ه مرك نَّ  أل الَّ إ  وليس ذلك هذا الصوت احلادث ال    ته 

 ث. من حمدِ يكون إالَّ 

بيٰىل توسُّ إوال حاجة يف ذلك   بناءً إان  ط  أنَّ   مكانه،    منهم عٰىل 

علَّ  االحتاحلدوث  واملصنِّة  لياج،  كامَّ ـف  أنَّ   نا  احلاجة علَّ   عنده  ة 

 ،ه ممكنر بأنَّ ؤثِّ ٰىل املإث مفتقر  املحدَ   كون  عىلٰ   مكان استدلَّ هي اإل

 ر.ٰىل املؤثِّ إممكن مفتقر  لُّ كو

الصغرٰى أمَّ  ثمّ املحدَ   نَّ فأل  ،ا  يكن  مل  الذي  هو  عرفت  كام    ث 

هلام،   كون قابالً وجود، فيخرٰى بالبالعدم وأُ   صف تارةً ن، فقد اتَّ كا

والعدم    وجودصف بالة تتَّ وكون املاهيَّ   ، فه هبامصاستحال اتِّ ال  الَّ إو

 ث ممكن. حمدَ  كلَّ  أنَّ  بانمكاهنا، فقد إنٰى ال لذاهتا هو مع

الكربٰى وأمَّ  ل  نَّ فأل  ،ا  من  امَّ ـاملمكن  وعدمه  وجوده  يكن  مل   

بالنسبة  ات ذمقتضي متساويني  كانا  وإاته  ككلَّ ٰىل ذاته،  ان كذلك  ام 

الذات  مرجِّ إبأحدمها  ]]  ١٥٦  /[[ص  صافهاتِّ ا  يف  افتقرت  ح، ٰىل 

 .ةً وررض حويني ال ملرجِّ رجيح أحد الطرفني املتسالة تالستحا

 ]: ٰىل الفاعلإة االحتياج مكان علَّ كون اإل[

مة احليلِّ   قال ثر  ة احتياج األعلَّ   أنَّ   : ومن هنا، ظهر][أي العالَّ

املؤثِّ إ انَّ إر  ٰىل  هي  وأ إلام  احلدوث.  ال  كيفيَّ   يضاً مكان  ة  احلدوث 

ر أخِّ جياد املتر عن اإلمتأخِّ جود  رة عنه، فالوللوجود، فتكون متأخِّ 

االحتياج علَّ تأخِّ امل  عن  عن  علَّ ر  احلدوث  كان  فلو  االحتياج،  ة  ة 

 االحتياج لزم الدور بمراتب، وهو حمال. 

ما هي؟  الفاعل    ة االحتياج] علَّ اختلف العقالء يف [أنَّ ول:  أق

احلكامء   احلعلَّ   أنَّ   ىلٰ إفذهب  اإلة  هي  واختاره اجة  غري،  ال  مكان 

 ف.ويس واملصنِّق الطمني واملحقِّ تكلِّ ض املبع

املتكلِّ تقدِّ مهب  وذ أنَّ إمني  مو  احلاجة هي احلدوث ال  علَّ   ٰىل  ة 

 غري.

البرصي   احلسني  أبو  أ ىلٰ إوذهب  اإلهنَّ   معاً ا  واحلدوث    ، مكان 

 ة. جزء علَّ منهام وكلٌّ 

 برشط احلدوث. مكان ا اإلهنَّ أ  ىلٰ إشعري وذهب األ

 ل بوجهني: وَّ ذهب األ املف عىلٰ املصنِّ واستدلَّ 

ممكن مفتقر    وكلُّ   ،ث ممكناملحدَ   أنَّ   لدليل: ما ظهر من  وَّ األ

املؤثِّ إ تصوَّ نَّ إ ف  وأيضاً   .رٰىل  متٰى  معنٰى  ا  تساوي   ،كانماإلرنا  وهو 



 ٥٥٧  ...........................................................................................................احلدوث ) ١٣٩/ ( احلاءف حر

بالنسبة   الإالطرفني  احكم  ،ذاتٰىل  يف  املمكن  بحاجة  فه  اصتِّ نا 

الطرف رضورةً إني  بأحد  خارجي  سبب  ذهولنٰىل  مع  عن،  كونه   ا 

ي احلدوث أو جزؤها  ة هجحلاة ا، فلو كان علَّ أو غري ذلك  حادثاً 

 ره.رها بدون تصوُّ أو رشطها ملا حصل تصوُّ 

علَّ  كان  لو  احلاالثاين:  هة  بمراتب،  جة  الدور  لزم  احلدوث  ي 

 .فامللزوم مثله]] ١٥٧ ، /[[صلوالالزم باط

املالزمة:  ايب كيفيَّ   نَّ أن  ألاحلدوث  الوجود،  هو  حلدوا  نَّ ة  ث 

مسبوقاً  الوجود  م  كون  والصفة  عن    رةتأخِّ بالعدم،  بالطبع 

متأخِّ  املوصوف  ووجود  عن  موصوفها،  املوجِ إر  بالذات  جياد  د 

عنتأخُّ  املعلول  وعلَّ   ر  متأخِّ إته،  املوجود  احتياج  جياد  عن  ثر  األر 

تأخُّ إل الوجود  يف  واحتياج  لاب  راً يه  متأخِّ األ طبع،  علَّ ثر  عن  ته  ر 

تب  ابمرر عن نفسه  لتأخَّ   ة االحتياجن احلدوث علَّ و كا بالذات، فل

متقدِّ  فيكونا  بالطبع،  واثنان  بالذات  اثنان    ، معاً   راً متأخِّ   ماً أربع، 

 وهو حمال. 

ج بأنَّ     يدِّ أورد  الدليل  هذا  ا  عٰىل  بكون  حلدوث  القائل 

من ة ه خروج املاهيَّ ه بأنَّ فرسِّ بل يُ وه،  بام فرسَّ  ه فرسِّ ة االحتياج مل يُ علَّ 

هبإلعدم  ا وهو  الوجود،  مٰىل  ليس  التفسري  الوجود،   راً تأخِّ ذا  عن 

للامهيَّ نَّ أل بل  له  صفة  ليس  أنْ ه  تقدير  وعٰىل  ما   ة،  مرادهم  يكون 

مل يّرض ذكروه  تأخُّ   علَّ ه  عن  هي  ره  التي  االحتياج  ألةفاعليَّ ة  م هنَّ ، 

 ة. ئيَّ ة الغاالعلَّ  ةعلَّ يريدون بال

نظر احلنَّ إف  ،وفيه  كان  لو  غائيَّ علَّ دوث  ه  لالحتياج  ة  لزم ة 

بعد اللَّ دوثاحل  االستغناء  أنْ الَّ إ  مَّ هُ ،  علَّ     هو  يقال:  االحتياج  ة 

 .احلدوث يف حالة العدم ال مطلقاً 

ء آخر  الوجود يشة يف حال  ة الغائيَّ تكون العلَّ   جاز أنْ   ئذٍ وحين

د الغاية يف ال استبعاد يف تعدُّ رار الوجود، ومتاس  غري احلدوث هو

احال والعدمتي  عادِّ وٰىل  واأل  .لوجود  الرضورة    كون   ىلٰ عاء 

علَّ اإل ومكان  شكٌّ   نْ إة،  فيه  حيصل  قد  تصوُّ   كان  ر  فسبب 

 طراف.األ

*   *   * 
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