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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

  :تمهيد

ًمن املؤسف أن نجد الفكر اإلسالمي اليوم قد ابتعد عام كان يعد سابقا  ّ ّ
ّمن أولويات العلوم وأرشفها منزلة، أال وهو علم الكالم املبني للتوحيد والتنزيه 

ية ّوالنبوة واإلمامة، الذي يعد األساس جلميع العلوم اإلسالمية العقل
ًوالرشعية، حتى أن أحدهم كان ال يعد يف ركب العلامء إال أن يكون متبحرا يف  ّّ ّ ّ

  .هذا العلم وفنونه

ّومن هنا كان لزاما علينا ولسد بعض اخلأل املوجود اليوم أن نستذكر ما  ً

ّتوصل إليه أعالم األمة السابقني يف هذا العلم الذي حفظوه بكل أمانة، وإحياء  ّ ُ

ّتستمر احلركة ّحتى ه بأناملهم الرشيفة، وتقديمه للجيل املعارص ما كتبوه ودونو
 .الثقافية اإلسالمية يف ديموميتها وتألقها يف مجيع العصور

ّممن دون ونقح وبذل اجلهد يف ديمومة هذا العلم السيد الفاضل وكان  ّ ّ
ّالعالمة نظام الدين عبد احلميد األعرج، مصنف هذا الكتاب وهو رشح لكتاب  ّ

ّللعالمة ابن املطهر قدس اهللا روحهام وأدخله)  املسرتشدينهنج( ّ  يف بحبوحة امّ
 .جنانه
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 :ّاسم املؤلف ونسبه
ّالسيد نظام الدين عبد احلميد بن جمد الدين حممد بن فخر الدين عيل  ّ

ّابن أخت العالمة احليل. ّ احليل احلسيني)١(األعرج ّ وتلميذه . 

ّالسيد العامل الفاضل املحق: والده ّ الفوارس حممد بن عيل ودين أبق جمد الّ
 بن صهر الشيخ سديد الدين يوسف بن عيل. )٢(ّاألعرج احليل احلسيني العبيدي

 .ّاملطهر

ّأم السادات بنت الشيخ سديد الدين يوسف بن عيل بن املطهر : والدته ّ ُ

ّوالد العالمة احليل ّ. 

ّوالسيد العالمة ّ السيد النقيب جالل الدين عيل، :السادة األفاضل: خوتهإ ّ
ّعميد الدين عبد املطلب قدوة السادات بالعراق، والسيد العالمة ضياء الدين  ّ

 .)٣( ّعبد اهللا، والسيد غياث الدين عبد الكريم

 :ذكره يف الكتب والرتاجم

ًمل يرد للمؤلف ذكر عند أصحاب الرتاجم السابقني إال نادرا ّ ، وذلك لعدم ّ
 .مشهوريته

                                                
األعرج نسبة إىل عبيد اهللا األعرج بن أيب عبد اهللا احلسني األصغر بن اإلمام السجاد زين ) ١(

 .جياألعر: ً، ويقال أيضا العابدين عيل بن احلسني

عبيداهللا (ـ املعروف ب العبيدي نسبة إىل عبد اهللا بن احلسني األصغر بن اإلمام السجاد) ٢(

ُالعبيديل: ، ويقال)األعرج ْ َ ُ. 

عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب البن عنبة، الذريعة إىل تصانيف الشيعة آلقا بزرك : انظر) ٣(

 .وعة طبقات الفقهاء للشيخ جعفر السبحايند حمسن األمني، موسّالطهراين، أعيان الشيعة للسي
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) هـ٨٢٨ت(مجال الدين أمحد بن عيل احلسيني عنبة ابن نعم، أورد اسمه 
ّالسيد  عند رسده أسامء أوالد) عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب(يف كتابه 

النقيب : وهم«: ّجمد الدين أيب الفوارس حممد بن فخر الدين عيل األعرج، بقوله
ّجالل الدين عيل، وموالنا السيد العالمة عميد الدين عبد املطلب قدوة ّ 
ّالسادات بالعراق، والفاضل العالمة ضياء الدين عبد اهللا، والفاضل العالمة  ّ

 ...ّنظام الدين عبد احلميد، والسيد غياث الدين عبد الكريم

ّوأما السيد الفاضل نظام الدين عبد احلميد فأعقب من رجل : إىل أن يقول ّ
 .)١(»...واحد وهو ابنه عبد الرمحان

ّللعالمة املجليس، يف مشيخة ) بحار األنوار(ًوورد اسمه أيضا يف كتاب 

 للخليفة شاه  ّإجازة الشيخ املحقق الشيخ إبراهيم بن سليامن القطيفي
 .)٢(حممود

: ٢٠٦«: ً عند التعريف بكتابه هذا قائالها بزرك الطهراين فقد ذكرغّأما آ
 ّللسيد نظام الدين عبد احلميد بن) تذكرة الواصلني يف رشح هنج املسرتشدين(

ّسيد جمد الدين أبى الفوارس حممد األعرجي، ابن أخت آية اهللا العالمة احليل،  ّ ّ ّ
ّأمحدك اللهم يا من أهبرت صنايع خملوقاته  (:ّهو رشح موجز بقال أقول، أوله ّ

إيضاح اللبس يف (، أحال فيه بعض التفاصيل إىل كتاب )عقول أوىل األلباب
ّ آخره أنه فرغ من الرشح وهو ابن ّخلاله العالمة، وذكر يف) رشح تسليك النفس

                                                
 منشورات املطبعة احليدرية النجف ٢ ط٣٣٤ ـ ٣٣٣: عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب) ١(

 .هـ١٣٨٠األرشف 

 .هـ١٤٠٣ دار إحياء الرتاث العريب بريوت ٣ ط٨٨ ـ ٨٥: ١٠٥بحار األنوار ) ٢(
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، فيظهر )٧٠٣(ًتسعة عرش عاما وقد دخل يف العرشين، وذلك يف مجادى اآلخرة 
ّأنه ) ٦٨١(، ويظهر من تاريخ والدة أخيه عميد الدين يف )٦٨٣(ّمنه أنه ولد 

 .)١(»...كان أصغر من أخيه بسنتني

الذي ) احاإليض(ّوكذا قال الطهراين يف تعريف كتاب املصنف اآلخر 
يف رشح تسليك النفس إىل ) إيضاح اللبس: (٩٥٢«: ذكره يف مقدمة كتابه هذا

ّتصنيف آية اهللا العالمة احليل، البن أخته السيد نظام ) األنس(حظرية القدس  ّ ّ
أحال التفصيل إليه . ّالدين عبد احلميد بن أيب الفوارس حممد بن عيل األعرجي

ّالذي ألفه وقد دخل ) هنج املسرتشدين(يف رشح ) تذكرة الواصلني(يف كتابه 

 .)٢(»...التاريخ] هذا[ّ، فيظهر أن تأليف اإليضاح كان قبل )٧٠٣(العرشين سنة

 :والدته ووفاته
ّيمكن القول عىل نحو اجلزم والقطع بعد ترصيح املصنف يف آخر كتابه 

فرغت من تسويده وقد بلغت تسعة عرش من السنني ودخلت يف سنة «: هذا
ّ، أنه مولود يف سنة » وهو شهر مجاد اآلخر سنة ثالث وسبعامئةالعرشين،

ّباحللة الفيحاء وسط العراق، وهبا عاش وترعرع، أما وفاته فقد ذكر ) هـ٦٨٣( ّ

ّ، أهنا يف سنة )٣()رسائل ومقاالت(ّالعالمة الشيخ جعفر السبحاين يف كتابة 
 ).هـ٧٤٥(

                                                
 .٥١: ٤الذريعة إىل تصانيف الشيعة ) ١(

 .٤٩٨: ٢إىل تصانيف الشيعة الذريعة ) ٢(

ّ الثروة العلمية الكالمية للعالمة احليل ط٣٤٢: رسائل ومقاالت) ٣(  سة اإلمام الصادقّ مؤس١ّ

 .هـ١٤١٩قم 
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 :ورشوحه) هنج املسرتشدين(ّكتاب العالمة 

كتاب خمترص صنفه بالتامس ولده ) ُسرتشدين يف أصول الدينهنج امل(
ّفخر املحققني، مرت ًب عىل ثالثة عرش فصال، خلص فيه املباحث الكالمية، حيث ّ

ّيقول العالمة ابن املطهر احليل يف أول كتابه ّّ هنج املسرتشدين يف (فهذا كتاب «: ّ
ملطالب خلصت فيه مبادئ القواعد الكالمية، ورؤوس ا) أصول الدين

ّاألصولية، نفع اهللا تعاىل به طال ّب اليقني، إنه خري موفُ  .ق ومعنيّ

ّأيده اهللا تعاىل بعنايته، ووفقه للخري ) ّحممد(إجابة لسؤال الولد العزيز  ّ
 .»ّومالزمة طاعته، وأمده بالعنايات الربانية، وأسعده باأللطاف اإلهلية

الكتاب املوسوم «: بقوله) إرشاد الطالبني(ّعرفه الفاضل املقداد يف رشحه 
من تصانيف شيخنا وإمامنا اإلمام األعظم ) ُهنج املسرتشدين يف أصول الدين(ـ ب

قد احتوى من املباحث الكالمية عىل أرشفها وأهباها، ... ّعالمة العلامء يف العامل
ّومجع من الفوائد احلكمية أحسنها وأسناها، حتى شغف باالشتغال به معظم 

 .)١(»...عىل تقرير مباحثه مجاعة األصحابل ّالطالب، وعو

ّ املقدسة عة جممع الذخائر اإلسالمية يف قمّطبع بعدة طبعات منها طب
 .ّبتحقيق السيد أمحد احلسيني والشيخ هادي اليوسفي 

 :ّ وعليه رشوح عديدة يف عرص العالمة وبعده، وهي

ين ّللسيد نظام الد) تذكرة الواصلني يف رشح هنج املسرتشدين (ـ ١
 .وهو الكتاب الذي بني أيدينا. عبداحلميد األعرجي احلسيني

                                                
ّ ط مكتبة السيد املرعيش العامة قم ٤: إرشاد الطالبني عىل هنج املسرتشدين) ١(  .هـ١٤٠٥ّ



 

 
 

تذكرة الواصلين ١٢ .....................................................................................

ّللسيد عميد الدين بن ) تبرصة الطالبني يف رشح هنج املسرتشدين (ـ ٢
ّالسيد جمدالدين أيب الفوارس حممد بن عيل األعرجي احلسيني، أخو السيد نظام  ّّ

 ).هـ٧٥٤(ّ، املتوىف سنة )ّاملؤلف(الدين عبداحلميد 

البن ) ُاليقني يف رشح هنج املسرتشدين يف أصول الدينمعراج  (ـ ٣
ّالعالمة، الشيخ فخر الدين أبو طالب حممد بن احلسن بن يوسف بن املطه ّ ر ّ

ّاحليل، املتوىف   ).هـ٧٧١(ّ

للفاضل أبى عبداهللا مجال ) إرشاد الطالبني إىل هنج املسرتشدين (ـ ٤
ّ حممد السيوري األسدي احليل، ّالدين املقداد بن عبد اهللا بن حممد بن احلسني بن ّ

 .ّ، تلميذ الشهيد األول، مطبوع)هـ٨٢٦(ّاملتوىف سنة 

للشيخ ) ُالتحقيق املبني يف رشح هنج املسرتشدين يف أصول الدين (ـ ٥
ّاملوىل نجم الدين خرض بن الشيخ شمس الدين حممد بن عيل الرازي 

. عرش، نزيل الغري، شارح الباب احلادي )هـ٨٥٠(ّاحلبلرودي، املتوىف حدود 
ّويف آخره أنه فرغ من تأليفه يف احللة الفيحاء سنة   .هـ٨٢٨ّ

ّللشيخ فخر الدين بن حممد عيل الطرحيي ) رشح هنج املسرتشدين (ـ ٦
 ).٢٠٢٤ رقم ١٤/١٦٣ذكره صاحب الذريعة ). (هـ١٠٨٥(ّالنجفي، املتوىف 

ن للشيخ جواد ب) كشف أحوال الدين يف رشح هنج املسرتشدين (ـ ٧
، تلميذ الشيخ البهائي، ذكره األفندي يف )هـ١٢ق(سعيد بن جواد الكاظمي 

وهو رشح مبسوط ممزوج باملتن حسن جيد «: ، وقال)١/١١٩رياض العلامء (
ّجدا، رأيته يف كتب مال حممد حسني األردبييل ً ّ  ألفه سنة ألف وتسع وعرشين ّ

 .»ّيف مشهد الكاظمني صباح يوم اجلمعة تاسع ربيع األول
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ّللموىل حممد حسن اخلوئيني الزنجاين، ذكره ) رشح هنج املسرتشدين (ـ ٨
نسخة منه «: ، وقال)٢٠٢٣ رقم ١٤/١٦٢الذريعة (أغا بزرك الطهراين يف 

ّكانت عند شيخ اإلسالم الزنجاين كام كتبه إلينا، واحتمل أن الشارح كان حفيد 

 .» الطسوجي نزيل خويّالشيخ عبد النبي

الذريعة (، ذكره أغا بزرك الطهراين يف )سرتشدينرشح هنج امل (ـ٩
الذي هو رشح مزجي لبعض القدماء، رأيته «: ، وقال)٢٠٢١ رقم ١٤/١٦١

ّيف مكتبة العالمة الشيخ هادي كاشف الغطاء ومل أعرف املؤلف ّ«. 

الذريعة (، ذكره أغا بزرك الطهراين يف )رشح هنج املسرتشدين (ـ١٠
ًوان قوله قوله، أيضا لبعض األصحاب بعن«: ، وقال)٢٠٢٢ رقم ١٤/١٦٢

اعلم . لخإ... احلمد هللا املنقذ من احلرية: قوله: (ّوهو تعليقات عىل الكتاب، أوله
، رأيت نسخته يف املكتبة ...)ّأن احلمد هو الثناء عىل اجلميل االختياري

  .»الرضوية

 :حول الكتاب

ّ ابن املطهر ّلكتاب العالمة) أقول.. قال(هذا الكتاب هو رشح خمترص بـ
 من ّوقد أتمـ ّ، كتبه املصنف )هنج املسرتشدين(ّاملسمى بـ) هـ٧٢٦ت( ّاحليل
 ابن )١(]املجد[ّألجل العامل الفقيه العالمة أبو ـ  الرشيف التاسعة عرش هعمر

 يف ةّرصح يف الصفحة املكتوبامل، كام هو )اخلواري(عبداهللا أبو طالب احلواري 
ّ، املعتربة بالظن القوي أهنا بخط املؤلف، عىل ما )األصل(بداية النسخة اخلطية  ّ ّ ّ ّ

                                                
 .يف األصل كلمة غري مقروءة، قريبة ملا أثبتناه) ١(
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 . سيأيت بيانه

 :وقد قوبل هذا الكتاب عىل مخس نسخ خمطوطة، وهي

ّ النسخة األصلية املخطوطة النفيسة املعدودة بخط املؤلف كتبها سنة ـ ١ ّ

ّ، حمفوظة يف املكتبة العامة آلية اهللا السيد املرعيش النجفي)هـ٧٠٣( ّ يف قم  
ّصفحة، بخط نسخي مشكول، ) ٣٧٢(، تقع يف )٥٥٥٦(ّملقدسة، حتت تسلسل ا

سطر، ) ١٦ ـ ١٥(ًسنتمرت عرضا، بـ) ٥/٨(ًسنتمرت طوال، و) ٥/١٥(بقياس 
مع رشوح يف اهلامش وأوراق مستقلة بخطوط خمتلفة، سقط من آخرها الكثري 

 .شمل الفصل الثاين والثالث عرش وجزء من احلادي عرش

ّة، نسخ حممد بن إبراهيم كشتياين يف ذي احلجة سنة  نسخة كاملـ ٢ ّ٩٠٩ 
هجري، حمفوظة يف مكتبة آستان قدس رضوي بمشهد الرضا، برقم 

ّصفحة، بخط نسخ تعليق، ) ١٧٥(، تقع ضمن جمموعة يف )٤/١١٣١٠(

جاء يف . سطر) ١٩(ًسنتمرت عرضا، بـ) ١١(ًسنتمرت طوال، و) ١٨(بقياس 
ّيف أوائل شهر ذي احلجة سنة تسعة وتسعامئة من فرغ من هذه الرسالة «: آخرها

ّهجرة النبوية عىل يد أضعف عباد اهللا الكريم حممد بن شيخ إبراهيم ألجل 
ّموالنا حممد بن فضل اهللا اآلميل غفر اهللا ذنوهبام وصىل اهللا عىل حممد وآله  ّّ

 .)ب(وقد رمزنا هلا بحرف . »أمجعني

لقرن العارش، حمفوظة يف مكتبة ّ نسخة كاملة، بخط نسخ تعليق، يف اـ ٣
ّ، مكتبة حمدث )ر٢٢٧/ب١٤٣(ّ املقدسة، برقم ء الرتاث اإلسالمي يف قمإحيا

وقد . سطر) ١٨ ـ ١٧(صفحة بـ) ١٦٨(، تقع يف)٣٢٩ ـ ١: مخ ف(أرموى 
  .)ج(رمزنا هلا بحرف 

 . هذه النسخة فيها اختالف ملحوظ واختصار:تنبيه
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نسخ رشف الدين عيل بن أمحد ّ نسخة كاملة، بخط نسخ تعليق، ـ ٤
، حمفوظة يف دار السلطنة أصفهان، مكتبة )هـ١٠٥٨(ّالبهبهاين، مجادي األول 

. سطر) ٢٠(صفحة بـ) ١٤٦(، تقع يف )١٨: ش(الفاضيل ـ خوانسار، برقم 
، جاء يف )١٤٧(ّ املقدسة، برقم تبة إحياء الرتاث اإلسالمي يف قمومصورة يف مك

تنميقه أحوج العباد إىل اهللا العيل ابن أمحد البهبهاين قد فرغ من نسخه و«: آخرها
ّرشف الدين عيل رشفه اهللا بلطفه اخلفي واجليل يف دار السلطنة أصفهان حفظت  ّّ
ّعن طوارق احلدثان، يف تاريخ غرة شهر مجادي األول سنة ثامن ومخسني بعد  ّ

 .)د(وقد رمزنا هلا بحرف  .»األلف اهلجرية النبوية

ّة، بخط نسخ تعليق، نسخ حسني بن عيل احلسيني  نسخة كاملـ ٥

يف النجف األرشف، حمفوظة يف مكتبة ) هـ١٢٩٩(اخلراساين القايني سنة 
صفحة ) ٢٧٦(، تقع يف )١٠٥٦٧(شوراى ميل طهران، ضمن جمموعة برقم 

قد حصل الفراغ من استنساخ هذه النسخة «: سطر، جاء يف آخرها) ٢٥ ـ ٢٤(بـ
 والطالب حسني بن عيل احلسيني اخلراساين القايني سنة ّالرشيفة ألقل السادات

ألف ومائتني وتسع وتسعني من اهلجرة النبوية عليه وآله آالف الثناء والتحية، 
وقد كان ذلك حني انشغايل يف النجف األرشف بتحصيل العلوم الدينية، وأرجو 

ّ بحق حممد وعرتته الطاهرة ،ّاهللا التوفيق وخلوص النية ّ« .زنا هلا وقد رم
 .)هـ(بحرف 

 . نسخة د، هـ متشاهبات ومتطابقات يف املتن:تنبيه

: ش(وتوجد نسخة حمفوظة يف مكتبة شوراى ميل طهران، حتت رقم 
ب ٢٥(ورقة ) ٦٣(، تقع يف )هـ٨٥٠(ّ، خط نسخ، ربيع األول سنة )٢/٩٠٢١
 .تمّكن من احلصول عليهامل ن). ١٥٤: ف(خمترص) ب٨٨ـ 
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 ):األصل(عتمدة ّما يتعلق بالنسخة امل

) ّنسخة مكتبة آية اهللا السيد املرعيش) (األصل(سبت كتابة هذه النسخة ُن
ّإىل خط املؤلف، حيث ذهب ثلة من الفضالء املحققني إىل القول عىل نحو الظن  ّ ّّ ّ

ّالقوي أو اجلزم أهنا بخط املؤلف ّ ّ ّ.  

ّ مهش املحقق الفاضل السيد حممود املرعيشفقد ّ هذه عىل ) حفظه اهللا( ّ
ّتذكرة الواصلني يف رشح هنج املسرتشدين للسيد «:  ما تعريبهالنسخة بالفارسية

ّنظام الدين عبد احلميد بن جمد الدين أيب الفوارس حممد األعرجي ابن أخت 
ّالعالمة احليل ـ  ًنسخة األصل بخط املؤلف نفيسة جدا ونادرة الوجود، وهذا (ّ ّّ ّ

 .)١(»جري القمرياهل) ٧٠٣(ّالرشح كتبه املؤلف يف عام 

ّأما املحقق العالمة الشهيد ثقة اإلسالم املريزا عيل التربيزي ّ ّ، قد مهش )٢(ّ
ّمؤلف هذا الكتاب عبد احلميد أخو السيد عميد «: ما تعريبهًبالفارسية أيضا،  ّ

ّالدين ابن أخت آية اهللا العالمة احليل، واسمه مل يذكر يف كتب الرجال، لكن ورد  ّ
ّوهكذا يبدو أن هذه النسخة نسخة األصل، وما ). دة الطالبعم(ذكره يف كتاب 

                                                
ّنسخه أصل بخط مؤلف بسيار نفيس وعزيز الوجود است اين رشح را : (...األصل الفاريس) ١(

 ). هجرى قمرى تأليف كرده٧٠٣مؤلف در سال 

ّالشهيد ثقة اإلسالم املريزا عيل بن موسى بن حممد شفيع اخلراساين التربيزي املولود سنة ) ٢(
عند احتالهلم مدينة تربيز ) هـ١٣٣٠(ً، قتله الروس شنقا يوم عاشوراء سنة )هـ١٢٧٧(

 مرآة الكتب، رسالة ال: له مصنّفات منها. اإليرانية، ودفن بمقربة الشعراء املشهورة يف تربيز

الذريعة إىل .(ّ، إيضاح األنباء يف تعيني مولد األنبياء مقتل سيد الشهداء، ترمجة العتبىّنأل

 ).تصانيف الشيعة، ط بريوت دار األضواء
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ّ عىل الظن القوي بخط املؤلف)١(كتب من توضيح عىل ظهر الكتاب ّ ّ ّ« )٢(. 

ّوكذا ذهب إىل هذا املحقق العالمة السيد أمحد اإلشكوري ومن معه كام  ّ ّ

 . ّفهرست الكتب اخلطية ملكتب آية اهللا املرعيش النجفييف 

 : وهو الصحيح، نقول،هب إليه هؤالء األفاضلوإلثبات ما ذ

ّ عند الفحص والتدقيق لرسم اخلط وقدم الورق يثبت من دون تردد ـ ١ ّ

 .ّكتبت يف زمن املؤلف ال غري) األصل(ّأن هذه النسخة املعتمدة 

الواردة بعد ) أدام اهللا أيامه(، و)ّدام اهللا ظلة(، و)ّدام ظلة: (ّ إن عبارةـ ٢
ّ أو قوله يف هذه النسخة، تدل بوضوح عىل أن كاتب  ّ احليلّذكر اسم العالمة ّ

ّعلام أن النسخ األخرى ورد فيها عبارة. ّالنسخة كتبها يف حياة العالمة رمحه (: ً
وكذا احلال يف لفظة ). أسكنه بحبوحة جنانه(، و)ّتغمده اهللا بغفرانه(، و)اهللا

 ).شيخنا(

 سائر اإلسالم واملسلمني ّأعز اهللا: (عبارة) ٤( ورد يف الورق رقم ـ ٣
ّالدالة عىل كتابة هذه النسخة يف زمن ) ُببهائه، ونرص قواعد الدين بدوام عالئه

ُالعالمة، وبخالفها وردة يف النسخ األخرى هكذا ّابن املطهر تغمده اهللا : (ّ ّ
 ). بغفرانه، وأسكنه بحبوحة جنانه

                                                
 . الورقة األوىل للمخطوطةإشارة إىل) ١(

مؤلف اين كتاب عبد احلميد برادر سيد عميد الدين است كه برس خواهر : (األصل الفاريس) ٢(

آيت اهللا عالمه حيل است واسم او در كتب رجال مذكور نيست وىل در كتاب عمدة الطالب 

اب است ه كه در بشت كتچكه ان. نان مى ناميد كه اين نسخه نسخه اصل استچو. ذكر شده

  ).عىل الظن القوى خط مصنف است
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 يف املتن أو ّ وجود تصحيح كثري مع وحدة اخلط يف هذه النسخة سواءـ ٤
  .اهلامش

 وجود شطب وحمو للعبارة يف مواضع كثرية، سواء مع إيراد كالم ـ ٥
 فكانت موارد الشطب املتن فقط برتقيم النسخة يف .جديد أو حذف املتن فقط

، ٧٠، ٦٣، ٥٩، ٥٢، ٤٩ ٤٤، ٣٨، ٣٧، ٣٢، ٣١، ٢٠، ١٤، ١٢، ١٠(ورقة 
١٢٩، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ١١٨، ١١٣، ١١١، ٩٩، ٩٦، ٨٥، ٨٠، ٧٦، ٧٤ ،

، ٣٨، ٣٠، ٢٩، ٢٧(ر ففي ورقة ّ، وموارد شطب املكر)١٥٢، ١٤٦، ١٤٢
، ١٠٠(، وموارد الشطب مع التصحيح ففي ورقة )١١٠، ٩٦، ٧٦، ٦٣، ٥٠

 ).١٥٨، ١٦(ّ، أما موارد الشطب وإيراد عبارة جديدة ففي ورقة )١١٠

ق رقم  يف حاشية متن الور)خايل( انفراد هذه النسخة بورود لفظة ـ ٦
ّمع اإلشارة إىل موضعها يف املتن ـ قد أرشنا إليها يف املطبوع ـ وهذا يدل ) ٣(

ّبالقطع ـ إن تنزلنا مع القول أن النسخة ليست بخط املصنف ـ أن التصحيحات  ّ ّّ
ّالوارد يف هذه النسخة هي بخط املؤلف ال غري وبالتايل ال خترج هذه النسخة . ّ

ّمن أهنا بخط املؤلف أو صحح ّ ّ  .ّت بخط يدهّ

ً اختالف هذه النسخة باملتن عن مجيع النسخ األخرى املتأخرة زمانا ـ ٧ ّ

ًالنسخ األخرى من ذلك، علام ّمع وجود رشوح متعددة عليها يف احلاشية، وخلو  ُ

ُ بعض الفقرات املوجودة يف النسخ األخرى والتي أضفناها إىل املتن ـ كام ّأن

ّحوايش هذه النسخة، فلربام يكون إدخال أرشنا ـ حتاكي الرشوح املوجودة يف 
ّهذه الفقرات تربعا من النساخ، واهللا العامل ً. 

 :ّ انفراد هذه النسخة بعبارة كتبت عىل أول ورقة منها، هذه العبارةـ ٨
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تأليف العبد الفقري إىل  كتاب تذكرة الواصلني يف رشح هنج املسرتشدين(
سيني عفا اهللا عنه وعن والديه وعن ّاهللا تعاىل عبد احلميد بن حممد األعرج احل

 .املؤمنني

كتبت هذا الكتاب ألجل موالنا، املوىل اإلمام العامل، الفقيه الفاضل، 
ّاملحقق املدقق، ملك العلامء، وسيد الفضالء، رئيس األصحاب، عالمة العلامء  ّ ّ ّ

ّامللة واحلق والدنيا والدين أب ّاملتبحرين، سلطان الفضالء املتأخرين، نصري  وّ
ّ ابن املوىل اإلمام السعيد العالمة، فخر امللة والدين، عبداهللا أبو طالب )١(]املجد[ ّ

ّ أدام اهللا أيامه وحسن حممده بمحمد وآله األطهار)٢(احلواري ّ ّ.( 

من هذه النسخة عبارة ـ أرشنا إليها يف ) ٤( ورد يف حاشية الورقة رقم ـ ٩
 :املطبوع ـ جاء فيها

ّألعظم، وامللك املعظم، سيد األهل، كريم الفرع املوىل ا... وخدمت به( ّ

ّالرشف، سيد اخللف، صاحب ... الدهر، ياقوتة تاج العرص ... واألصل
ّآبائه الطاهرين، ساللة األنزع البطني، موالنا عميد امللة ... الرئاسة والسيادة

 ّاهللا أبصاره، وصاعد اقتداره، بمحمد... ّواحلق والدين عبد املطلب بن املجيد
 ).وآله األطهار

                                                
 .يف األصل كلمة غري مقروءة، قريبة ملا أثبتناه) ١(

نسبة إىل مدينة من مدن : ّبضم أوله، وآخره راء) اخلواري(أو . مل نجد له ذكر يف كتب الرتاجم) ٢(

 )اخلواريون(، وعىل ولده  ّعىل السيد جعفر بن موسى الكاظم) اخلواري(ويطلق . فارس

 منشورات املطبعة احليدرية النجف ٢ ط٢١٨عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب : انظر(

 ).هـ١٣٨٠ األرشف
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ّ، األخ األكرب للمصنف )ّسيد األهل(ّوعىل الظاهر أن املراد به، وبداللة 
ّالسيد العالمة عميد الدين عبد املطلب قدوة السادات بالعراق ابن جمد الدين  ّ

 ).هـ٧٥٤ت(ّحممد بن فخر الدين عيل األعرج 
 

 :منهجنا يف التحقيق
 األصل يف  رعيش النجفيّ جعل نسخة مكتبة آية اهللا السيد املـ ١

ّالكتاب، وذلك العتبارها بخط املؤلف، مع تقدم زمان كتابتها من حيث اخلط  ّّ ّ

 .والورق
 . ذكر موارد االختالف املوجود بني النسخ يف اهلامشـ ٢
ّ إيراد بعض الكلامت أو الفقرات املكملة للمراد أو التوضيحية من ـ ٣

 . مع ذكر النسخة يف اهلامش[ ]وفتني النسخ األخرى يف املتن وحرصها بني معق
ّتسهيال منا ،  تبويب الكتاب إىل فصول ومباحث حسب املوضوعـ ٤ ً
 .للمطالع
ن لتستقيم العبارة، وحرصها بني ـ إضافات بعض الكلامت يف املتـ ٥

  . مع ذكر التوضيح يف اهلامش] [معقوفتني 
ا تراجم  ختريج مصادر بعض األقوال أو األحاديث الواردة، وكذـ ٦

 .الرجال املذكورين عىل نحو االختصار للتعريف
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 ) الصفحة األوىل لنسخة األصلةصور(
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 )صور الصفحة األخرية لنسخة األصل(
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 )بصور الصفحة األوىل لنسخة (
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 )صور الصفحة األخرية لنسخة ب(
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 )صور الصفحة األوىل لنسخة ج(
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 )صور الصفحة األخرية لنسخة ج(
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 )حة األوىل لنسخة دصور الصف(
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 )صور الصفحة األخرية لنسخة د(
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 )صور الصفحة األوىل لنسخة هـ(
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 )صور الصفحة األخرية لنسخة هـ(
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  تأليف

السيد نظام الدين عبدالحميد بن مجدالدين 
  )٨ق(محمد بن علي األعرجي الحسيني 

 )حليابن اخت العالمة ال(
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّأمحدك اللهم يا من أهبرت صنايع خملوقاته عقول أويل األلباب، وأعجزت  ّ

ّبدائع مصنوعاته أرباب النهى والصواب، ويا من تنزه بوجوب وجوده عن 
ّمشاكلة األتراب، وتقدس بكامل صنعه عن مساعدة األصحاب، وأشهد أال ُ ّ)١( 

ّت، شهادة خالصة عن الشك واالرتياب، منقذة يوم البعث من ّإله إال أن

ّالعذاب، وأصيل عىل حممد املبعوث بأرشف الكتاب، وعىل آله املطهرين  ّ ّ ُ

 .ّاألنجاب، صالة دائمة بدوام األحقاب، مستمرة إىل يوم احلساب

ِ، فإن العلوم بأرسها رشيفة الذكر، عظيمة القدر، ملا ورد من ّأما بعد ّ

ّهلية، واألخبار النبوية، ثم إهنا تتفاوت بحسب تفاوت املعلومات، اآليات اإل ّ ّ
ّوتتفاضل بحسب تفاضل املتعلقات، وال شك أن أهم العلوم وأوالها،  ّ ّ

وأعظمها وأعالها، هو العلم بواجب الوجود، ومفيض اخلري واجلود، لكونه 
ًسببا للخالص من البليات، وموجبا الرتفاع الدرجات ً. 

                                                
 .أن:  يف ب، ج، د، هـ)١(
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مجاع العقالء، وإطباق الفضالء، عىل وجوب معرفته عىل ّهذا مع أن إ
ّ، فيجب عىل كل عاقل )٢(ّ مفروضة عليهم يف كل حني وزمان)١(األعيان، وكوهنا

ٍرصف اهلمة إىل معرفته سبحانه، ويلزم كل ناظر ّ ّ بذل اجلهد يف العلم به جل )٣(ّ

 .ثناؤه، وعظم شأنه

ّثم إين ملا رأيت شيخنا ّ ّا األكرم، وسيدنا الوحيد،  األعظم، وإمامن)٤(ّ
ورئيسنا الفريد، الذي فاق بعلمه عىل علامء العراق، وساد بفضله عىل سائر 

ّ األولني )٥(]علامء[ّالفضالء عىل اإلطالق، أوحد الدهر، وفريد العرص، سيد 
 األنبياء واملرسلني، املخصوص من اهللا تعاىل بالنفس )٦(واآلخرين، وارث علوم

ُ، جامع الفضائل والفواضل، أستاذ األواخر )٧( اإلنسانيةالقدسية، والكامالت

ّ، املستودع ألرسار النبيني )٨(ّواألوائل، مشيد قواعد اإلسالم واملسلمني
ّ، مجال احلق وامللة والدين، أيب منصور احلسن ابن موالنا )١٠(، خايل)٩(واملرسلني ّ

                                                
 .ال يوجد يف ب، د، هـ) ١(

 .وأوان: يف ج) ٢(

 .ّمكلف: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .الشيخ: يف د، هـ) ٤(

 .علامئنا: أثبتناه من ب، ج، د، ويف هـ) ٥(

 .علم: يف ب، ج، د، هـ) ٦(

 .اإلنسية: يف ج) ٧(

 .ال يوجد يف د، هـ) ٨(

 .)ينيمستودع أرسار النب(: يف ب، ج، د، هـ) ٩(

 .يف األصل مثبت يف احلاشية، وال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ١٠(
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ّسديد امللة ، أوحد دهره، وفريد عرصه، )١(اإلمام الفاضل، والفريد الكامل

ّ، أيب املظفر يوسف بن عيل ابن املطهر)٢(والدين ّ، أعز اهللا سائر اإلسالم )٣(ّ
ً، قد صنف كتابا يف علم )٤(ُواملسلمني ببهائه، ونرص قواعد الدين بدوام عالئه ّ

ً مسائله الدقيقة، مشتمال عىل أبحاثه العميقة، مع كونه )٥(ًالكالم، حاويا جلميع
ّوهو املسمى [ الغاية، وجتاوز يف االختصار إىل النهاية، قد بلغ يف اإلجياز إىل

ًفأحببت أن أصنف له رشحا كاشفا . )٦()]هنج املسرتشدين يف أصول الدين(بـ ً ّ
عىل سبيل اإلجياز واالختصار، وحذف التطويل [ًحلقائقه، وموضحا لدقائقه، 

ّواإلكثار، إذ جعلنا ذلك موكوال إىل كتابنا املسمى بـ س يف رشح إيضاح اللب(ً
ّ، مع قصور مهتي، وقلة بضاعتي، لكن جهد املقل حممود، )٨(])٧()تسليك النفس ّّ ّ

، )تذكرة الواصلني يف رشح هنج املسرتشدين(ّفرشعت يف تصنيفه، وسميته بـ

                                                
 .والفريد: ال يوجد يف ب، ج، ويف د، هـ) ١(

 .ال يوجد يف ج) ٢(

ّاملعروف بالعالمة احليل املتوىف سنة ) ٣(  ).هـ٧٢٦(ّ

ّابن املطهر تغمده اهللا بغفرانه، وأسكنه بحبوحة جنانه: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤( ّ.( 

كتبت يف ) األصل(ّيعلم من تغيري العبارة املذكورة يف النسخ املشار إليها هنا أن هذه النسخة : بيهتن

 ).رضوان اهللا عليه(ّحياة العالمة ابن املطهر

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٦(

ح لكتاب خاله للمصنّف، رش) إيضاح اللبس يف رشح تسليك النفس إىل حظرية القدس) (٧(

ّالعالمة احليل املسمى بـ ّ  ).تسليك النفس إىل حظرية القدس(ّ

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٨(
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 .)٢(.)١(واستعنت عىل إمتام ذلك بواجب الوجود، ومفيض اخلري واجلود

ّوال بد من ذكر قواعد نافعة مهمة متقدمة عىل  : البحث يف املقصودّّ

 : يف سبب تسمية هذا العلم بالكالم، وذلك لوجوه:القاعدة األوىل

ّ إن هذا العلم ال شك أنه أسبق من غريه يف املرتبة، فالكالم :ّالوجه األول ّ ّ

 .ّفيه أسبق من الكالم يف غريه، فلسبقه سمي به

ّ إن كل علم متوقف عليه، لكونه مبادئ جلميع الع:الوجه الثاين لوم، ّّ
ّفاملتكلم فيه كاملتكلم يف غريه، فسمي به هلذه العلة ّ ّّ. 

ّ إن العاملني هبذا العلم ملا شاهدوا من ملكوت اهللا تعاىل :الوجه الثالث ّ

 .وصفاته، طالت ألسنتهم عىل غريهم، فكان علمهم أوىل هبذا االسم

 : يف موضوعه ومبادئه ومسائله:القاعدة الثانية

ّال شك أن لكل علم من ّ موضوع، :  ثالثة ال تنفك عنه، وهيًاُ العلوم أمورّ
 .)٣(ومبادئ، ومسائل

 علم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية، وهي الالحقة له :ّفموضوع كل

                                                
 .ال توجد يف ب، ج، د، هـ) ومفيض اخلري واجلود) (١(

 م،ـاملوىل األعظ[...] دمت به ـوخ: ( ودـومفيض اخلري والوج: دـورد يف حاشية املخطوطة بع) ٢(

ّوامللك املعظم، سيد  [...] الدهر، ياقوتة تاج العرص، [...] األهل، كريم الفرع واألصل، ّ

آبائه الطاهرين، ساللة األنزع البطني، [...] الرشف، سيد اخللف، صاحب الرئاسة والسيادة، 

اهللا أبصاره، وصاعد اقتداره، [...] ّموالنا عميد امللة واحلق والدين عبد املطلب بن املجيد 

 )).٤(انظر املخطوطة ورقة رقم ).(ّبمحمد وآله األطهار

 .العبارة ال توجد يف ب، هـ) ٣(
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ً، فموضوع علم الطب مثال بدن اإلنسان، وموضوع علم )١(من حيث هي هي ّ
 .)٢(ّالفقه هو أفعال املكلف

 :ٍواملوضوع يطلق عىل ثالث معان
 .ّحمل العرض )٣(آ ـ

 . املحكوم عليهب ـ
 .ّ موضوع العلم؛ وقد تقدم بيانهج ـ

الوجود املطلق من حيث هو هو، وال حيتاج يف : فموضوع هذا العلم، هو
ّمعرفته إىل طلب وكسب، ألنه بدهيي التصور ّ. 

ّثم مبادئ كل علم تنقسم إىل  فمبادئ هذا .ّ تصورات وإىل تصديقات:ّ
. ّاملقدمات البدهيية التي ال حتتاج إىل طلب وكسب: ّالعلم التصورية هي

ّوهي إما حدود موضوع العلم، . )٤(التي يبنى هذا العلم عليها: والتصديقية هي
  .، أو حدود جزئياته، أو حدود أعراضه الذاتية)٥(أو أجزائه

ّثم مسائل كل علم، هي  إثبات :ن هذا العلمِ مطالبه الثابتة فيه، وهي م:ّ
ّواجب الوجود تعاىل وصفاته، وإثبات اللطف، والوعد والوعيد، وغري ذلك 

 ..من مطالبه

                                                
 ).لذاته أو جلزئه، أو ملا يساوي ذاته من لوازمه: من حيث هو هو، أي: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .ّاملكلفني: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .والثالث/والثاين/ّاألول: يف ب، ج، د، هـ أثبتت هكذا) ٣(

ّفمبادئ كل علم التصديقية، هي املقدمات التي منها تؤلف قياسات : (ج، د، هـالعبارة يف ب، ) ٤( ّّ

 ).ّذلك العلم، والتصورية هي حدود أشياء تستعمل يف ذلك العلم

 ).أو حدود أجزائه إن كان ذا أجزاء: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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 : يف وجوب معرفته:القاعدة الثالثة

ِقل انظروا ماذا يف الساموات واألرض: ّويدل عليه قوله تعاىل ِْ َّ َ َُ َ َِ
َ ِ َ ُ ْ ُ)١( ،

ّفاعلم أنه ال إله إال اهللا ََ ُ َْ َِ َّ َ ْ َ)٢( ،ِويتفكرون يف خلق الساموات واألرض ْ َّ ُ ََ َِ َ َِ
َ ْ َ َِ َ َّ َ)إىل )٣ ،

 .ّغري ذلك من اآليات الدالة عىل وجوب معرفته

واجب عىل : ّإذا عرفت هذا، فاعلم أن الواجب ينقسم إىل قسمني
، للنهي عن التقليد )٤(الكفاية، وواجب عىل األعيان، وهذا من قبيل القسم الثاين

 .يف العقائد

 

 

 

                                                
 .١٠١: سورة يونس) ١(

 .١٩: ّسورة حممد) ٢(

 .١٩١: سورة آل عمران) ٣(

واجب عىل األعيان، وواجب عىل الكفاية، وهذا من قبيل القسم : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 ).ّاألول
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 ]يف تقسيم املعلومات[

 

: ّاألول يف تقسيم املعلومات «: بعد فراغه من اخلطبة)١()ّأدام اهللا أيامه( قال
ًاملعلوم إما أن يكون موجودا، وهو الثابت العني، أو معدوما وهو املنفي العني ً ّ .

 .)٢(»ّوال واسطة بينهام عىل املذهب احلق، لقضاء الرضورة هبذا احلرص
  : اختلف الناس يف تعريف املوجود، واملعدوم:أقول

ّإىل أن املوجود، هو الذي يمكن أن خيرب عنه، : فذهب قوم من احلكامء

 .الذي ال يمكن أن خيرب عنه: واملعدوم، هو
: ّإىل أن املوجود، هو الثابت العني، واملعدوم، هو: )٣(ّوذهب املتكلمون

  .املنفي العني

                                                
ّ ابن املطهر احليلّيعني به العالمة) ١( ّ . 

 ّ، ومنه يعلم أن)أدام اهللا أيامه(بدل ) رضوان اهللا عليه(، أو )رمحه اهللا(يف باقي النسخ ورد : تنبيه

ّالنسخ األخرى كتبت بعد وفاة العالمة ابن املطه  ).رضوان اهللا عليه( رّ

 أمحد احلسيني دّطبعة بتحقيق السي. (ّ الفصل األول١٨ :هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 ).والشيخ هادي اليوسفي، جممع الذخائر اإلسالمية، قم، إيران

 .ّبعض املتكلمني: يف ب، ج، د، هـ) ٣(
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 !وكالمها ضعيفان

ُق أهنام من األمور البدهييةواحل ّ  .إذ ال يشء أظهر منهام! ّ

 :ّ اختلفوا يف أنه هل بني املوجود واملعدوم قسم ثالث، أم ال)١(ّثم

 )٥(وأبوهاشم، )٤( من األشاعرة)٣(، وإمام احلرمني)٢(فقال القايض أبوبكر

                                                
  .و: يف ب، ج، د، هـ) ١(

ّأبو بكر حممد بن الطيب بن حممد القايض، البرصي، املعروف بـ: القايض أبو بكر الباقالين) ٢( ابن (ّ

ري اهلج القرن الرابع الثاين من يف النصف ولد  مذهب األشعري،ّاملالكي، املتكلم عىل) الباقالين

 . فغلبه املفيد ّقيل أنه ناظر الشيخ املفيد. هـ٤٠٣ فيها سنة ّبالبرصة، وعاش يف بغداد وتويف

بن يوسف بن عبداهللا، أبو املعايل اهللا عبد امللك بن عبد: إمام احلرمني أبو املعايل اجلويني) ٣(

ّاجلويني، امللق ْ َ ، أحد أبرز علامء الشافعية وانتهت إليه رئاسة املذهب، شيخ )إمام احلرمني(ب بـُ

ْاألشعرية ومتكلمهم، ولد يف جوين ـ من نواحي نيسابور ـ سنة  َ ُ ، ورحل إىل بغداد )هـ٤١٩(ّ

ّواشتهر، ثم خرج إىل احلجاز فجاور بمّكة أربع سنني، وباملدينة يدرس ويفتي ومن هذا سمي  ّ
ّ، ثم رجع إىل نيسابور وتوىل اخلطابة والتدريس يف املدرسة النظامية، وتويف )إمام احلرمني(بـ َّ ّ

 ).هـ٤٧٨(فيها سنة 

ّمذهب كالمي يف أصول الدين، مؤسسه أبو احلسن عيل بن إسامعيل األشعري، : األشعرية) ٤(
الباري ّأن : من مجلة مبادئه. املنتسب إىل أيب موسى األشعري، يف أواخر القرن الرابع اهلجري

 القايض: من أبرز أقطابه ..ّادر بقدرة، متكلم بكالم، سميع بسمع، بصري ببرصـعامل بعلم، ق

ّأبوبكر حممد بن الطيب الباقالين، وأبو املعايل عبدامللك بن عبداهللا اجلويني، وأبو إسحاق 
 .ّإبراهيم بن حممد األسفراييني، وأبو احلسن مقاتل بن سليامن اخلراساين

ّعبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب، أبو هاشم بن أيب بكر البرصي : م اجلبائي املعتزيلأبو هشا) ٥(
، هو وأبوه )هـ٣٢١(، وتويف سنة )هـ٢٧٧(اجلبائي، نسبة إىل قرية يف البرصة، ولد ببغداد سنة 

 .ليه تنسب الطائفة اهلاشمية من املعتزلةإد هبا، وّمن رؤساء املعتزلة، له آراء تفر
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 .)٣ً(حاال: ّ تسمى)٢(ّإن هاهنا واسطة بينهام: )١(ومن تابعه من املعتزلة

 !ّوهو احلق. خالفهم يف ذلك أكثر العقالءو

 .ّإن الرضورة قاضية بعدم ذلك: لنا

 :)٤(ّواحتج املثبتون بوجوه

ّما أن يكون إّ إن الوجود أمر مشرتك، فيكون غري املاهية، ف:ّالوجه األول
ًموجودا ويلزم التسلسل، أو معدوما ويلزم أن تكون املاهية الواحدة موجودة  ً

 .)٥(]حماالنوكالمها [ومعدومة، 

ً إن األعراض قد تشرتك يف عرض هو جنس، كاللون مثال :الوجه الثاين ّ

ّفهو إما موجود أو معدوم، فاألول يستلزم قيام عرض بعرض، والثاين يستلزم  ّ
 .كون جزء املاهية املوجودة معدوم، ومها حماالن

ّ إن الوجود املشرتك املاهية إنام هو الوجود الذه:ّواجلواب عن األول ني، ّ
 .فال حمذور حينئذ

االلتزام بجواز قيام األعراض بعضها ببعض، وذلك جائز : وعن الثاين
ّكالنظر واحلركة، فإن النظر منه فاسد، ومنه صحيح، وكالمها عرضان قائامن به، 

                                                
ويرجع اسمها إىل . ّفرقة إسالمية كالمية، ظهرت يف أخريات القرن األول اهلجري: زلةاملعت) ١(

 .اعتزال إمامها واصل بن عطاء عن جملس احلسن البرصي، وينقسمون إىل اثنى عرش فرقة

 .)ّإن بينهام واسطة(: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .احلال: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .بوجهني: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .بتناه من ب، ج، د، هـأث) ٥(
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 .)١(واحلركة رسيعة وبطيئة، وكالمها عرضان قائامن هبا

  

  ]مبحث الوجود الذهني والخارجي[

ًإما أن يكون ذهنيا ال غري، كاألشياء : واملوجود «:)امهّأدام اهللا أي( قال ّ
ًنتصور جبال من ياقوت و ّاملتصورة يف الذهن املنفية يف اخلارج، كام ًبحرا من  ّ

كون واجب الوجود لذاته، وهو الذي ّفإما أن ي. ًخارجيا ّوإما أن يكون .زيبق
ّتعاىل ال غري، وإما أن يكون ممكن الوجود،  يستحيل عليه العدم لذاته، وهو اهللا

 . تعاىل عليه العدم، وهو ما سوى اهللا)٢(ّوهو الذي يصح

، )٣(]تعاىل[ّإما أن يكون ممتنع الوجود لذاته، كرشيك الباري : واملعدوم
ّوإما أن يكون ممكن الوجود، كاملتجددات من . ّوهو الذي اليصح وجوده البتة ّ

ّاملعدومات، وال ثبوت له إال يف الذهن، إذ ال فرق بني الثبوت والوجود عند 

                                                
ًمل ال جيوز أن يكون الوجود موجودا، : ّإنا نقول: ّواجلواب عن األول: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١( َ

ِ

ّوالتسلسل إنام يلزم لو اشرتكا يف أمر ثبويت واختلفا يف أمر آخر ثبويت، أما إذا كان االختالف يف  ّ

 .أمر عدمي فال يلزم التسلسل

ّ يشارك املاهية املوجودة يف املوجودية، وخيالفها بقيد عدمي، وهو أن الوجود ّإن الوجود: بيانه

ًوإن كان موجودا لكن ليس معه يشء آخر، فاملاهية املوجودة وإن كانت موجودة لكن هلا مع 

ًمسمى املوجودية يشء آخر وهو املاهية، فال يلزم كون الوجود موجودا بوجود آخر، بل تكون  ّ
 .ه، فعىل هذا ينقطع التسلسلموجوديته عن ماهيت

 ).ُااللتزام بجواز قيام األعراض بعضها ببعض، وذلك جائز كالبطء واحلركة: وعن الثاين

 .جيوز: يف املصدر، ب) ٢(

 .أثبتناه من املصدر، ج، د، هـ) ٣(
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 .)١( »ومن جعلهام أمرين متغايرين فقد كابر مقتىض عقله. العقل

 : حتقيق هذا الكالم يظهر من مسائل:أقول

 .يف تقسيم املوجود واملعدوم: املسألة األوىل

ًإما أن يكون ذهنيا أو خارجيا: وجودامل ً ّ)٢(. 

ّكاجلبل من الياقوت، والبحر من الزيبق، والنهر من العسل، فإن : ّواألول

 .ّهذه األشياء ال وجود هلا إال يف الذهن

كاألشياء املوجودة يف اخلارج، كاحليوانات، والنباتات، واألبنية، : والثاين
 .وغري ذلك

ّثم اخلارجي، إما واجب لذات  وهو الذي :فالواجب منه لذاته. ًه أو ممكناّ
ّما يصح عليه العدم، : واملمكن منه. يستحيل عليه العدم، وهو اهللا تعاىل ال غري

 .)٣(وهو ما عدا اهللا تعاىل

ّإما أن يكون ممتنع الوجود لذاته ال ليشء آخر، كرشيك : ّثم املعدوم

                                                
 .ّ الفصل األول١٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

ًا أن يكون واجبا أو ممكناّواخلارجي إم: (يف املخطوطة وردت عبارة) ٢( ، ومل نوردها إلرباك املعنى، )ً

 .ولورودها بعد ذلك

ًثم اخلارجي، إما أن يكون واجبا أو ممكنا: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣( ً ّ : فالواجب منه لذاته، وهو. ّ

ًالذي يستحيل عدمه لذاته، وهو اهللا تعاىل ال غري، ومنه الواجب لغريه، كاإلنسان مثال حال 

ّرضه موجودا، فإنه جيب وجوده لكن ال لذاته بل لغريهف ّما يصح عليه العدم، وهو : واملمكن. ً
 ).ّكل ما عدا اهللا تعاىل
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ً ال يصح وجوده أصال، أو ممكن)١(الباري تعاىل، وهذا  ما )٢( الوجود، وهو مجيعّ
 .)٣(ّيتحدد من املعدومات

 :يف إثبات الوجود الذهني: املسألة الثانية

ّفأثبته قوم، ونفاه آخرون، وقد احتج كل : )٤(اختلف الناس يف إثباته ّ
ّواحد من الفريقني بحجة؛ واألقوى حجة الفريق األول ّ ّ. 

حكام الثبوتية وليس  قد حيكم عليها باأل)٥(ّإن األشياء العدمية: وتقريرها
ّكون يف الذهن، كام حيكم عىل الشمس بأهنا خترج تهلا ثبوت يف اخلارج، فبقى أن 

 .ًغدا من املرشق، واخلروج اآلن معدوم

  :ّواحتج النفاة بوجهني

ً إن الوجود الذهني لو كان ثابتا، لكان من حصل يف ذهنه :ّاألول الوجه ّ

 .ًكذلك رضورةًا، وليس ّماهية احلرارة صار ذهنه حار

لزم اجتامع  ّاملتضادات، فلو حصلت يف الذهن ّ إنا نعلم:الوجه الثاين
 .ّاملتضادات

ّ إنا ال نعني بالوجود الذهني أن ماهية ذلك املوجود :ّواجلواب عن األول ّ

                                                
 .وهو: يف ج، د) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٢(

ّإما أن يكون ممتنع الوجود وهو ما يتحدد من املعدومات: ّثم املعدوم: (العبارة يف ب) ٣( ّ.( 

 .بوتهث: يف ب، ج) ٤(

 .املعدومة: يف ب، ج) ٥(
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 حتصل صورة متساوية يف الذهن، )٢(]ّأنه: [ نقول)١(ّحاصلة يف الذهن، وإنام
ّكن احلرارة إنام تفعل يف حمل قابل هلا مع عدم املانع، ل! ّفاليلزم ما قالوه؛ سلمنا ّ

ّفإن صورة احلرارة إن كانت هي عني احلرارة، : وفيه نظر. [ًفالذهن ليس قابال

ًفاإلشكال باق، وإال كان خروجا عن املتنازع ّ ٍ[)٣(. 

ً إن اجتامع املتضادات إنام يكون حماال أن لو كان يف اخلارج، :وعن الثاين ّ ّ ّ

  .الذهن فممنوعّأما يف 

 :ّ يف أن املعدوم ال ثبوت له يف اخلارج:املسألة الثالثة

 .)٤(]يف اخلارج[ّإىل أن املعدوم ال ثبوت له : ّذهب املحققون

، )٧(ّيعقوب الشحام ، وأبو)٦(ّ، والقايض عبداجلبار)٥(وذهب اجلبائيان

                                                
  .بل: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

ّمها املتكلامن من رؤساء املعتزلة أبو عيل حممد بن عبد الوهاب املتوىف سنة : اجلبائيان) ٥( ، )هـ٣٠٣(ّ

، هلام مقاالت عىل مذهب االعتزال، )هـ٣٢١(ّسالم بن حممد املتوىف سنة وابنه أبو هاشم عبد ال

 .والكتب الكالمية مشحونة هبا

ّالقايض عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار امللقب بـ) ٦( ّ شيخ املعتزلة يف عرصه، كان ) قايض القضاة(ّ

 .ك مصنفاتُينتحل مذهب الشافعي يف الفروع ومذاهب املعتزلة يف األصول، وله يف ذل

، )هـ٢٨٠(ّيوسف بن عبيد اهللا الشحام البرصي مفرس معتزيل، املتوىف سنة : أبو يعقوب الشحام) ٧(

صاحب أيب اهلذيل العالف، وعنه أخذ أبو عيل اجلبائي، انتهت إليه رئاسة املعتزلة يف أيامه، كان 

 .من أحذق الناس باجلدل
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، وأبو )٣(ي، وأبو عبد اهللا البرص)٢(ّوأبو احلسني اخلياط ،)١(وأبوالقاسم البلخي
ّإىل أن املعدوم له ثبوت وحتقق يف اخلارج قبل دخوله يف : )٤(إسحاق ابن عياش ّ

 .الوجود

 :وهذا باطل لوجوه

ّ إن الذوات حال عدمها إما أن تكون متناهية أو غري :ّالوجه األول ّ

ّ؛ واألول باطل اتفاقا، والثاين باطل أيضا، ألن األجسام قبل خروج )٥(متناهية ً ً ّ ّ
ّإىل الوجود أكثر منها بعد اخلروج، وكل ما كان أقل من غريه، فهو متناه بعضها  ّ

 .بالرضورة

                                                
محد بن حممود الكعبي، البلخي اخلراساين، املولود بن أ اهللا ، عبد)الكعبي(أبو القاسم البلخي ) ١(

َّ، من متأخري متكلمي املعتزلة البغداديني، وتنسب إليه )هـ٣١٩(واملتوىف سنة ) هـ٢٧٣(سنة  ّ

ّالطائفة الكعبية، أقام ببغداد مدة طويلة، ثم عاد إىل ب  . فيهاّلخ وتويفّ

ّأبو احلسني ابن اخلياط، عبد الرحيم حممد بن عثامن) ٢(  أبو احلسني اخلياط شيخ املعتزلة ببغداد، ّ

 .، أستاذ الكعبي)هـ٣٠٠(تنسب إليه فرقة اخلياطية، تويف نحو سنة 

ّاحلسني بن عيل بن إبراهيم، امللقب باجلعل وبالكاغدي، فقيه متكلم من : البرصي اهللا أبو عبد) ٣( َ ُ
، قرأ عليه الشيخ املفيد، )هـ٣٦٩(، وتويف ببغداد )هـ٢٨٨(شيوخ املعتزلة، ولد يف البرصة سنة 

 .) الشمسّجواز رد(له تصانيف كثرية منها كتاب 

ّإبراهيم بن حممد بن عياش البرصي النصيبي، من الطبقة العارشة من : أبو إسحاق ابن عياش) ٤(
ومن املعتزلة ممن ال نعرف من أمره : قال عنه ابن النديم يف الفهرست. املعتزلة، تلميذ أيب هاشم

كان من الورع : وقال صاحب املنية واألمل. ّو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عياشغري ذكره أب

 . وفضلهام له كتاب يف إمامة احلسن واحلسني.  عظيمّوالزهد والعلم عىل حد

 .)متناهية أو ال(: يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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ّ إن هذه املاهيات ممكنة الوجود، وكل ممكن :الوجه الثاين  )١(]الوجود[ّ
ُثة، وكل حمَدُث، فتكون هذه املاهيات حمَدُفهو حم ث فهو مسبوق بالعدم َدّ

  .)٣(، وهو املطلوب)٢(]املحض[

ٌ عىل كل يشء قديرَواهللاُ:  قوله تعاىل:الوجه الثالث ِ ٍَ َْ ِّ َُ َ)٤(. 
ّإن اسم اليشء يتناول املاهيات، فيكون اهللا : وجه االستدالل هبذه اآلية

ًتعاىل قادرا عىل تلك املاهيات، وإنام يكون قادرا عليها أن لو كان له صالحية  ًّ
ًالتأثري تقديرا وإبطاال، ومتى كان كذلك كان وجود اهللا تعا ًىل متقدما عىل تلك ً ّ

ّاملاهيات، لوجوب تقدم املؤثر عىل األثر؛ فيثبت املطلوب ّ. 
 :ّواحتج املثبتون بوجوه

ّ إن املعدوم متميز، وكل متميز ثابت:ّالوجه األول ّّ ّ. 
ّفألن طلوع الشمس غدا من املرشق متميز، وهو معدوم : ّأما الصغرى ً ّ

 .اآلن
ّفإنا نريد اللذات املعدومة: ًوأيضا[ ّ ونكره اآلالم املعدومة، واملراد متميز ّ

ّعن املكروه، ألنا نقدر عىل احلركة يمنة ويرسة، وال نقدر عىل الصعود إىل السامء، 
 .)٥(]ّواملقدور متميز عن غري املقدور

                                                
 .أثبتناه من ب، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، د، هـ) ٢(

 ).ّاملاهيات حمدثة، وكل حمدث مسبوق بالعدم املحض؛ وهو املطلوبّإن هذه : (العبارة يف ج) ٣(

): ٨(، األنفال ٤٠، ١٩، ١٧): ٥(، املائدة ١٨٩، ٢٩): ٣(، آل عمران ٢٨٤): ٢(سورة البقرة ) ٤(

 .٦): ٥٩(، احلرش ٣٩): ٩(، التوبة ٤١

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(
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ّفألن املتميز له حتقق يف نفسه خيالف به: ّوأما الكربى  ما عداه، وال نعني )١(ّّ
 .ّبالثابت إال هذا

ّ إن اإلمكان ثبويت، ألنه نقيض االمتناع، فاملعدوم املمكن :اينالوجه الث ّ

 ً.موصوف بتلك الصفة، فيكون ثابتا

ًوال تقولن ليشء إين فاعل ذلك غدا :  قوله تعاىل:الوجه الثالث َ َ َُ َ ِ ِ ٍ َِ ٌ َِّ ِ ْ َّ ََ ْ إال أن *َ َ ّ

َيشاء اهللاُ َ َ...)فسمى ما يفعل غدا وهو معدوم اآلن باسم اليشء، في)٢ ،ً كون ّ
 ً.املعدوم شيئا

ً إنه يدل عىل الثبوت مطلقا، :ّواجلواب عن األول ّ ، واملراد )٣(]ّوهو مسلم[ّ
ّثم ينتقض ما . [ اجلواب عن الثاين والثالث)٤(به الثبوت الذهني؛ وهذا هو

ّذكروه بتصور الوجود واملستحيل فإهنام ليسا ثابتني يف العدم ّ[)٥(. 

 

 

 

                                                
 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .٢٤، ٢٣): ١٨(سورة الكهف ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 .وهو: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(
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 ]يف أقسام املمكنات[

 

 :)يف أقسام املمكنات: (الفصل الثاين «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ًإما أن يكون متحيزا: املوجود املمكن ّ  إشارة )١( وهو الذي يشار إليه ـّ
ّحسية بأنه هنا أو هناك ًأو حاال فيه، وهو . ّ لذاته، وهو اجلوهر وما يرتكب منه ـّ

  .)٢(»العرض

 )٣(ّ ملا فرغ من تقسيم املوجود إىل الواجب واملمكن، رشع يف بيان:أقول
 .ّكل واحد منهام

ًفاملوجود املمكن، إما أن يكون متحيزا، أو حاال يف املتحيز، أو ال متحيزا  ًّ ّ ًّ ّ
ّوال حاال يف املتحيز  . لضعفه)٤( وهذا القسم مل يذكره الشيخ.ً

 .ّ، كاخلط، والسطح، واجلسمّهو اجلوهر وما يرتكب منه: ّفاملتحيز

                                                
 ).وهو احلاصل يف مكان يشار إليه: (العبارة يف املصدر، ب، د، هـ) ١(

 .صل الثاين الف١٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .تقسيم: يف ج) ٣(

 .املصنّف: يف ب، ج، د، هـ) ٤(
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 .هو العرض: ّواحلال يف املتحيز

ما : ّ بأنه الذي ال يقبل القسمة يف جهة من اجلهات، وقيل:ويرسم اجلوهر
 .ّله قسط من املساحة، ال يكون أقل منه

ّ، احرتازا به عام يشار إليه إشارة عقلية»ّإشارة حسية«: ّوإنام قال ً. 

 .ّ به عام يشار إليه لغريه، كالعرضً، احرتازا»لذاته«: ّوإنام قال

ّوأما الذي ليس متحيزا وال حاال يف املتحيز ًّ ً ، )١(فهو الفناء عند من أثبته: ّ
 .وسيأيت حتقيق القول فيه إن شاء اهللا يف ما بعد. ّ املحققني)٢(وهذا قد أنكره أكثر

  

  ] مبحث الجوهر [

ّأما اجلوهر فهو املتحيز ال «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ذي ال يقبل القسمة يف جهة ّ
ّوإذا تألف جوهران، فام زاد يف جهة واحدة فهو اخلط، وهو ينقسم : من اجلهات ّ

ّيف الطول خاصة، وإذا تألف خطان، فام زاد يف جهتني فهو السطح، وهو ينقسم  ّ ّ
ّيف الطول والعرض، وإذا تألف سطحان، فام زاد يف جهتني فهو اجلسم، وينقسم 

  .يف ثالث جهات

ّقل ما حيصل اخلط من جوهرين، والسطح من أربعة، أو ثالثة، عىل وأ ّ

 .)٣(»ّخالف، واجلسم من ثامنية، أو ستة، أو أربعة، عىل خالف

                                                
 .يثبته: يف ب، ج) ١(

 .ال يوجد يف د، هـ) ٢(

 . الفصل الثاين١٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(
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 . اجلوهر، فال حاجة بنا إىل ذكره)١( قد سلف رسم:أقول

ّوإنام . »ّ يف جهة واحدة، فهو اخلط)٢(ّإذا تألف جوهران فام زاد«: بل نقول
فام «: ّ، احرتز به عن السطح، فإنه يف جهتني، وباعتبار قوله»ةيف جهة واحد«: قال
 .، احتاج إىل هذا القيد»زاد

ّوإذا تألف خطان، فام زاد يف جهتني فهو السطح« يف «: ّ، وإنام قال»ّ
ً، فإنه يكون خطا)٣(]واحدة[ّ، احرتز عام إذا كان يف جهة »جهتني ّ ّ. 

يف «: ّ، وإنام قال»سمّوإذا تألف سطحان، فام زاد يف جهتني فهو اجل«
ً، احرتز به عام إذا كان يف جهة واحدة، فإنه يكون سطحا»جهتني ّ  ً. أيضاّ

ّواألول ينقسم يف الطول خاصة ، والثاين ينقسم يف الطول والعرض، )٤(ّ
ّوالثالث ينقسم يف اجلميع، وهو الطول والعرض والعمق، وهو مراد املصنف 

 .باجلهات الثالث

ّوأقل ما حيصل اخلط  من جوهرين، والسطح من أربعة، بحيث يكون ّ
ًخطا عند خط ال يف جهة الطول، فيرتكب منهام سطحا ّ ً من ثالثة، بحيث : وقيل. ّّ

ّيوضع خط مركب من جوهرين ثم يف وسطهام ّ  .)٦( جوهر ثالث، كاملثلث)٥(ّ

                                                
 .ترسيم: ذكر، ويف هـ: يف ج) ١(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 .فقط: يف ب) ٤(

 .جنبهام: ، د، هـ)أحد جنبيهام(: ، جيف ب) ٥(

ّوأقل ما حيصل اخلط من جوهرين، ثم يف أحد جنبيهام جوهر ثالث، كاملثلث:(العبارة يف ج، د) ٦( ّ ّ.( 
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. ّواجلسم من ثامنية، بحيث يوضع سطح مركب من أربعة عىل آخر مثله
من : وقيل. ّث يوضع سطح مركب من ثالثة عىل آخر مثلهّمن ستة، بحي: وقيل

ّأربعة، بحيث يوضع خط مركب من جوهرين، ثم يوضع جوهر آخر من  ّ ّ

 راكب عىل )١(ّجنبهام، كاملثلث، ثم يوضع عىل اجلواهر الثالثة جوهر آخر
 .ًالثالثة، فيكون جسام

ًوهذا القول باطل، ألنه يستدعي كون اجلوهر منقسام، وهو باطل ّ)٢(. 

  

  ]مبحث العرض[

ًفإما أن يكون مرشوطا باحلياة أو ال، : ّوأما العرض «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ
ّالقدرة، واالعتقاد، والظن، والنظر، واإلرادة، والكراهة، : ّواألول عرشة، وهي

 . ، واإلدراك)٣(والشهوة، والنفرة، واألمل

روائح، واحلرارة، احلياة، واألكوان، واأللوان، والطعوم، وال: والثاين
 . والربودة، والرطوبة، واليبوسة، والصوت، واالعتامد، والتأليف

ّالفناء عرضا قائام ال يف حمل: وأثبت قوم ً ً«)٤(. 

 .ّ ملا فرغ من بيان اجلوهر، رشع يف بيان العرض:أقول

                                                
 .رابع: يف ب، ج، د، هـ) ١(

ًوهذا القول باطل، ألنه يستدعي كون اجلوهر منقسام، وهو باطل) (٢(  .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ّ

 !ً، وهو من سهو القلم، فبه يكون املجموع أحد عرش قسام)ّواألمل واللذة: (ةيف املخطوط) ٣(

 . الفصل الثاين١٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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ًإما أن يكون مرشوطا باحلياة، أي: فالعرض ًاحلياة رشطا يف وجوده، : ّ

ّلقدرة، واالعتقاد، والظن، والنظر، واإلرادة، والكراهة، ا: وهي عرشة أقسام
 .، واإلدراك)١(والشهوة، والنفرة، واألمل

ثالثة عرش؛ وهؤالء القوم أثبتوا : ، وقيل)٢(وغري املرشوط باحلياة اثنا عرش
احلياة، واألكوان، واأللوان، والطعوم، والروائح، واحلرارة، : الفناء، وهي

ليبوسة، والصوت، واالعتامد، والتأليف، والفناء عىل والربودة، والرطوبة، وا
 .رأي قوم

ّوإنام تركت حتقيق هذه األعراض خمافة التطويل، ألنه سيأيت يف ما بعد إن  ّ
 .شاء اهللا تعاىل

 

 

 

                                                
 .، وهو من سهو القلم)ّواألمل واللذة: (يف املخطوطة) ١(

 ).أو غري مرشوط باحلياة وهو اثنا عرش: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢(
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 ]يف أحكام املعلومات[

 

 :)يف أحكام املعلومات: (الفصل الثالث «:)أدام اهللا أيامه( قال

 :وفيه مباحث

  ]بحث في الوجود هل هو صفة زائدة[

 :اختلف الناس يف الوجود: )١(ّاألول

 .ّإىل أنه صفة زائدة عىل مفهوم املاهية: )٢(فذهب األكثر

 .ه نفس املاهيةّإىل أن: )٣(وقال آخرون

ّواحلق األول ّألنا نحكم عىل املاهية، بأهنا موجودة أو معدومة، ونستفيد ! ّ ّ

ومن . ً مل نستفد شيئا، املاهية ماهية:ّمن األول زيادة عىل مفهوم املاهية، ولو قلنا
لكانت [ املاهية ليست ماهية، : لو قلنا)٤(]بخالف ما[الثاين فائدة غري املناقضة، 

                                                
 .ّالبحث األول: يف د، هـ) ١(

 .األكثرون: يف املصدر، ج، د، هـ) ٢(

 .)وذهب اآلخرون(: يف املصدر، ج، د، هـ) ٣(

 .وال فائدة: ر، ج، ويف بأثبتناه من املصد) ٤(
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 .)١(]عني مناقضة

ّبأن الوجود لو كان زائدا عىل املاهية حاال فيها، فإما أن حيل : ّاحتجوا ّ ً ً ّ
ّواملاهية موجودة أو معدومة، واألول يستلزم التسلسل، والثاين يلزم قيام املوجود 

  .)٢(باملعدوم، ومها حماالن

 من حيث هي هي، ال باعتبار الوجود، وال )٣(ّإنه قائم باملاهية: واجلواب
 .)٤(» العدمباعتبار

 .ّ ملا فرغ من تقسيم املعلومات، رشع يف بيان أحكامها:أقول

 من املعتزلة، )٦(أبو احلسني البرصي: ّ مجاعة من املتكلمني، وهم)٥(ذهب
 .ّإىل أن الوجود نفس املاهية: ّ، ومن اتبعهام)٧(وأبو احلسن األشعري

                                                
 .أثبتناه من املصدر، ج، د، هـ) ١(

 .، بال يوجد يف املصدر) ٢(

 ).إنه قائم حال باملاهية: (، ويف د، هـ)ّإنه حال يف املاهية: (يف ب، ج) ٣(

  . الفصل الثالث٢٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(

 .فذهب: يف ب، ج، د، هـ) ٥(

ّمد بن عيل بن الطيب البرصي، املتكلم، شيخ املعتزلة، ولد يف البرصة حم: أبو احلسني البرصي) ٦( ّ
، له تصانيف يف األصول )هـ٤٣٦( فيها عامّى تويفّوانتقل إىل بغداد ودرس فيها علم الكالم حت

  .، وعنه أخذ الفخر الرازي كتاب املحصول)املعتمد يف أصول الفقه(والكالم منها كتابه 

 عيل بن إسامعيل بن أيب برش إسحاق بن سامل، ينتهي نسبه إىل أيب موسى :أبو احلسن األشعري) ٧(

، زعيم األشاعرة )هـ٣٢٤(، وتويف ببغداد سنة )هـ٢٦٠(األشعري، ولد يف البرصة سنة 

ّومؤسس مذهبهم، من األئمة املتكلمني املجتهدين، تلميذ اجلبائي أيب عيل، وتلقى مذهب  ّ

 .بلغت ثالثامئة كتاب: له تصانيف كثري، قيل. بخالفهماملعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر 
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ة، وهو ّإىل أن الوجود زائد عىل املاهي:  وأصحابه)١(وذهب أبو هاشم
 ).ّدام ظله( ّ؛ واختاره املصنف)٢(األقوى

 :)٣(لنا عىل ذلك وجوه
ّ أنا نفهم املاهية ونشك يف وجودها، وذلك ينايف كون :ّالوجه األول ّ

 .الوجود نفسها
املاهية : املاهية ماهية، وبني قولنا: ّ أنا نجد تفرقة رضورية بني قولنا:الثاين

 .موجودة
وجودة، زيادة عىل مفهوم املاهية؛ وهذا مراد املاهية م: ونستفيد من قولنا

 .)٤( »ّونستفيد من األول زيادة عىل مفهوم املاهية«: الشيخ بقوله
املاهية معدومة، زيادة غري املناقضة، بخالف ما لو :  من قولنا)٥(ونستفيد

:  بقوله)٦(ّاملاهية ليست ماهية، فإنه يلزم منه املناقضة؛ وهذا مراد شيخنا: قلنا
 .»يد من الثاين فائدة غري املناقضةونستف«

ّبأن الوجود لو كان زائدا عىل املاهية حاال فيها، فإما أن حيل فيها : ّاحتجوا ًّ ً ّ

ّوهي موجودة أو معدومة، واألول يستلزم التسلسل، والثاين يستلزم قيام 

                                                
 .ّأبو هشام اجلبائي املعتزيل، تقدم) ١(

 .وهو األفعال: يف د، هـ) ٢(

 .وجهان: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

، ويف د، )املاهية موجودة: املاهية موجودة، ونستفيد من قولنا: وبني قولنا: (يف ج سقطت عبارة) ٤(

 ).املاهية موجودة: د من قولناونستفي: (هـ سقطت عبارة

 .ّثم نستفيد: يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .الشيخ: يف ب، ج، د، هـ) ٦(
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 .)١(املوجود باملعدوم، وكالمها باطالن

حيث هي هي ال باعتبار الوجود، ّبأن الوجود يقوم باملاهية من : )٢(ُأجيبوا
ّوال باعتبار العدم، فإنه ال يلزم من حلول الوجود يف املاهية اتصافها بأحد قيدي  ّ

 .)٣(الوجود والعدم
 

  ] الوجودبحث في بيان اشترا[

 :ّيف أنه مشرتك: البحث الثاين «:)ّأدام اهللا أيامه(قال

ّاحلق أنه كذلك ّألنا نقسم الوجود إىل الواجب وا! ّ ملمكن، ومورد التقسيم ّ
ّمشرتك بني األقسام، وألن النفي أمر واحد، وهو نقيض الوجود، فيكون الوجود 

ّواحدا، ألنه لو تعدد مل تنحرص القسمة يف قولنا ّ ّاليشء إما موجود أو : ً
 .)٤(»معدوم

 : اختلف الناس يف الوجود:أقول

ّنه مشرتك إىل أ: )٦(، وأبو احلسن األشعري)٥(فذهب أبو احلسني البرصي

                                                
 .حماالن: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .أجيب: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 وال قيام ،وال باعتبار العدم، وهي تغاير الوجود والعدم، فال يلزم التسلسل: (العبارة يف ج) ٣(

وال باعتبار العدم، وهي تغاير الوجود والعدم، فال يلزم : (د، هـ، ويف ب، )املوجود والعدم

 ).قيام الوجود باملعدوم

 . الفصل الثالث٢١ ـ ٢٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(

ّحممد بن عيل بن الطيب البرصي املعتزيل، تقدم) ٥( ّ. 

 .أبو احلسن األشعري عيل بن إسامعيل بن إسحاق، تقدم) ٦(
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ًاشرتاكا لفظيا، كاشرتاك لفظة العني يف مفهوماهتا ً. 
ًإىل أنه مشرتك اشرتاكا معنويا، وهو :  وأصحابه)١(وذهب أبو هاشم ً ّ

 !؛ وهو األقوى)ّدام اهللا ظلهأ( ّاختيار شيخنا املصنف

 :لنا عىل ذلك وجوه
ّ أنا نقسم الوجود:ّالوجه األول تقسيم إىل الواجب واملمكن، ومورد ال: )٢(ّ

الوجود : ّ، ومورد التقسيم ها هنا هو الوجود، ألنا نقول)٣(مشرتك بني األقسام
ًإما أن يكون واجبا أو ممكنا  ً وليس اللفظ، إذ عىل تقدير عدم الوضع ال يبطل [ّ

 .)٤(]ّهذا النوعني من ترصف العقل
ّ إن النفي أمر واحد، وهو نقيض الوجود، فيكون الوجود :الوجه الثاين

ّ ألنه لو تعدد مل تنحرص القسمة يف قولناًواحدا، ًاليشء إما أن يكون موجودا أو : ّ ّ
ّمعدوما، لكن رضورة العقل حاكمة بصدق هذه القسمة، فدل عىل أن الوجود  ًّ

  . مشرتك باالشرتاك املعنوي
ُ أنا إذا اعتقدنا وجود أمر من األمور:الوجه الثالث ٍ  وجزمنا بوجوده، )٥(ّ

ً واجبا أو ممكنا، مل خيرج)٦(ّثم شككنا يف كونه . ّ جزمنا بالوجود بذلك الشك)٧(ً

                                                
 .ّاجلبائي املعتزيل، تقدمأبو هشام ) ١(

 .املوجود: يف ب، ج، هـ) ٢(

 .ال يوجد يف د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 .)ٍوجود أمر واحد(: يف ب، د، هـ) ٥(

 .)كون هذا األمر(: يف د، هـ) ٦(

 .)ّفإنه ال خيرج(: يف ج، هـ) ٧(
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ًولو مل يكن مشرتكا خلرج اجلزم بتشّككنا يف كوهنا واجبا أو ممكنا[ ً ً[)١(. 

ًبأن الوجود نفس املاهية فال يكون مشرتكا: ّاحتجوا ّ. 

ّقد مىض حتقيق القول يف ذلك، وقد بينا إبطال حجتهم: واجلواب  يف )٢(ّ
  .تلك املسألة

 

  ]بحث في تعريف الوجود[

  :البحث الثالث «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّاحلق أن تصور الوجود والعدم والوجوب واإلمكان واالمتناع رضوري ّ ّ !
ّألنه ال يشء أظهر عند العاقل من كونه موجودا، وأنه ليس بمعدوم ًّ. 

ّومن عرف الواجب بأنه ّ، وعرف املمكن )ما ليس بممكن وال ممتنع: (ّ
، )الذي ال يمكن وجوده: (ّ، وأن املمتنع هو)ما ليس بواجب وال ممتنع: (ّأنهب

 .لزمه الدور

 .)٣(»ّوكذا كل ما يقال يف هذا الباب من التعريفات

ا إىل ـّاج يف تصورهـ حتت)٤(ُذه األمورـهّأن إىل : ب قومـ ذه:ولـأق
ار ـاختيو ـّ يف تصورها الرضورة، وه)٥(ّه آخرون، وادعىـالتعريف، ومنع من

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 ً.) قوهلمّبينا ضعف: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

  . الفصل الثالث٢١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

 ).ّإىل أن األشياء: (، ويف د، هـ)ّإىل أن هذه األشياء: (يف ب، ج) ٤(

 .ّوادعوا: يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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ّ، ألن كل عاقل ومن له بصرية يعرف أنه موجود، )ّدام ظله( ّ املصنف)١(اـشيخن ّ ّ

  .ّوأنه ليس بمعدوم

ّبأنه ما ليس بممكن وال ممتنع، وعرف املمكن: الواجب )٢(ّومن يعرف ّ: 
ّبأنه ما ليس بواجب وال ممتنع، وأن املمتنع  هو الذي ال يمكن وجوده لزمه :ّ

ّلواجب متوقفة عىل معرفة املمكن واملمتنع، ومعرفة املمكن ّالدور، ألن معرفة ا

ّمتوقفة عىل معرفة الواجب واملمتنع، فقد ظهر أن املمكن متوقف عىل املمكن،  ّ ّ

 .)٣(وهو دور

 .)٤(ّوكذا كل ما يقال يف هذا الباب من التعريفات

 

  ]بحث في الوجوب واإلمكان واالمتناع[

 :رابعالبحث ال «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّيف أن تصور  الوجوب واالمتناع واإلمكان من االعتبارات العقلية، )٥(ّ
ّوليست أمورا وجودية يف اخلارج، ألن كل موجود يف اخلارج، فهو ّ ً ّإما واجب : ُ

 .أو ممكن

                                                
 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .ّعرف: يف ب، ج، د) ٢(

ّاجب تتوقف عىل معرفة الواجب، ومعرفة ّفقد ظهر أن معرفة الو: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 ).ّف عىل معرفة املمكن، ومعرفة املمتنع متوقفة عىل معرفة املمتنع، وهو دورّاملمكن يتوق

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ّوكذا كل ما يقال يف هذا الباب من التعريفات) (٤(

ّاحلق أن تصور: (ال يوجد يف املصدر، ب، ويف ج) ٥( ّ ّاحلق أن(: ، ويف د، هـ)ّ ّ.( 
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ًفإن كان واجبا لزم التسلسل، وإن كان : ًفلو كان الوجوب ثابتا يف اخلارج

هذا . ًالواجب، فيكون الواجب ممكناًممكنا جاز زواله، فيزول الوجوب عن 
 .خلف

ًفإن كان واجبا كان املمكن الذي هو : ًولو كان اإلمكان ثابتا يف اخلارج

ّرشط فيه واجبا، ألن رشط الواجب واجب ًوإن كان ممكنا لزم . هذا خلف. ً

 .التسلسل

كان املوصوف به ـ وهو املمتنع يف : ً كان االمتناع ثابتا يف اخلارج)١(وإن
ّاخلارج ـ ثابتا يف اخلارج، ألن ثبوت الصفة فرع ثبوت املوصوف، وهو  ً

 .)٣(»)٢(حمال

ُإىل أن هذه األمور الثالثة وجودية يف اخلارج:  ذهب قوم:أقول ّ)٤( ،
ذهن، وهو ـجودة يف الّوا إىل أهنا موـ ذهب)٥(رون، وهؤالء القومـوأنكره آخ

 !ْاألوىل

ًإن الوجوب لو كان موجودا يف اخلارج، فإما أن يكون واجبا : لنا ً أو [ّّ

                                                
 .ولو: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .ال يوجد يف د، هـ) ٢(

  . الفصل الثالث٢١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

ّأن هذه الثالثة ثبوتية يف : (، ويف ج)ّأن هذه الصفة الثالثة ثبوتية يف اخلارج: (العبارة يف ب) ٤(

ّأن هذه الثالثة ثابتة يف : (، يف هـ)خلارجّأن هذه الثالثة ثبوتية يف ا: (، ويف د)اخلارج وجودية

 .)اخلارج

 .ال يوجد يف ب، د، هـ) ٥(
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ًممكنا، فإن كان واجبا ّ، فوجوبه إما أن يكون يف اخلارج أو يف الذهن، فإن كان )١(]ً
ًيف الذهن ثبت املطلوب، وإن كان يف اخلارج، فإما أن يكون واجبا، فننقل ّ)٢( 

ً ويتسلسل، وإن كان ممكنا جاز زواله، فيزول )٣( وجوبه، وهكذاالكالم إىل

 .ًالوجوب عن الواجب، فيكون الواجب ممكنا، هذا خلف

ًواإلمكان، لو كان ثابتا يف اخلارج، فإما أن يكون واجبا أو ممكنا، وكالمها  ً ًّ
 !باطالن

ًأما بطالن األول، فألنه لو كان واجبا كان املمكن الذي هو رشط يف  ّ ّ ّ
ّاإلمكان واجبا، هذا خلف، ألن رشط الواجب واجب بالرضورة ً. 

ّوأما بطالن الثاين، فألنه يستلزم التسلسل، كام قلناه يف الواجب ّ. 

ًواالمتناع، ال جيوز أن يكون موجودا يف اخلارج، ألنه لو كان ثابتا يف  ً ّّ
ّخلارج، ألن ًاخلارج، كان املوصوف به ـ وهو املمتنع وجوده يف اخلارج ـ ثابتا يف ا

ثبوت الصفة وهي هنا االمتناع فرع عىل ثبوت املوصوف وهو املمتنع، وهذا 
  .)٤(]البطالن[ظاهر 

ُفقد بان هبذه األدلة أن الوجوب واإلمكان واالمتناع من األمور  ّ ّ

 .ً ثابتا يف اخلارج)٥( منهاٌءّاالعتبارية يف الذهن، وليس يش

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .وننقل: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٤(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ٥(
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ارج مل يبق فرق بني نفي اإلمكان ًلو مل يكن اإلمكان موجودا يف اخل: قيل[
 .واإلمكان املنفي

ُبأن التاميز يكون يف األمور العينية، وقد يكون يف األمور : ُأجيب ُ ّ

 .)١(]العقلية

 

 

 

 

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(
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 ]يف أحكام املوجودات[

 

 )يف أحكام املوجودات: (الفصل الرابع «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

 :وفيه مباحث
 

  ]بحث في جوهر الفرد[

فأثبته قوم، ونفاه :  الفرد)٢( اجلوهر)١(اختلف الناس يف إثبات: ّاألول
 . آخرون

 )٤( عىل السطح احلقيقي)٣(ّبأنا إذا وضعنا الكرة احلقيقة: ّاحتج املثبتون
ّالقته بام ال ينقسم، وإال كانت مضلعة، فإذا دحرجت عليه القته يف كل آن  ّ ّ

 .ّطة، فيكونان مركبني من اجلواهريفرض بنق

                                                
 .وجود، وال يوجد يف هـ: يف املصدر، ب، ج) ١(

 .جوهر: يف ج، د، هـ) ٢(

 .)كرة حقيقية(: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .)سطح حقيقي(: يف ج، د، هـ) ٤(
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ًبأنا إذا وضعنا جوهرا بني جوهرين، فإن القامها باألرس لزم : ّواحتج النفاة ّ

  .التداخل، وإن كان ال باألرس لزم االنقسام

 .)٢( » )١()األرسار(ا حجج كثرية من الطرفني ذكرناها يف كتاب وها هن

وهو اجلزء الذي ال [ الفرد )٣( اختلف الناس يف وجود اجلوهر:أقول
 :)٤(]أيتجز

 .ّفأثبته أكثر املتكلمني، ونفاه احلكامء

ّواألول هو احلق   :لنا عىل ذلك مسالك! ّ

ح احلقيقي، ومها  إذا وضعنا الكرة احلقيقية عىل السط:ّاملسلك األول
، تالقيا بيشء، فإن كان غري منقسم ثبت )٥(ّاللذان ليس فيهام ميل وال تضليع

ّألن الكرة احلقيقية هي التي يتساوى ! ًاملطلوب، وإن كان منقسام فهو باطل

 إىل حميطها، فلو القته بام ينقسم خلرج )٦(خطوطها اخلارجية من مركزها الواصلة
 من مركز الكرة ووصل إىل حميطها ّإذا خرج خطّ، ألنه )٧(أحدمها عن وصفه

                                                
ّم واملنطق، للعالمة يرد فيه عىل األرسار اخلفية يف العلوم العقلية، من احلكمة والكال: يعني) ١( ّ

 .الفالسفة

 . الفصل الرابع٢٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .جوهر: يف ج) ٣(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٤(

 .ضلع: يف هـ) ٥(

 .الداخلة: يف د، هـ) ٦(

 ).ّبام ينقسم لكانت مضلعة: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٧(
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ّ، فإن )٢(ّ آخر عن جنبه، ثم آخر عن جنبه اآلخر)١(املالصق للسطح، ثم خرج

ّاخلطني اللذين عن جنبي اخلط  وترين له، ووتر القائم ن القائم يف الوسط يكوناّ
ّيكون أطول من اخلط القائم، ألنه يوتر حادة ّبت أن ّ، ووتر احلادة أقرص، فقد ث)٣(ّ

 .)٤(خطوط الكرة يكون بعضها أقرص، فقد ثبت ما قلناه

 :وصورة هذا الشكل هكذا

 

  

 

ٍوإذا دحرجناها عليه القته يف كل آن يفرض ّ بنقطة، فيكونان مركبني )٥(ّ
 .من األجزاء التي ال تتجزأ، وهو املطلوب

ّ وهي موجودة، ألن هبا حيصل ّ إن تلك النقطة يشار إليها:املسلك الثاين

ً، فهي إما أن تكون جوهرا أو عرضا، فإن كانت )٦(ّاملالقاة، وألهنا هناية موجود ً ّ

                                                
 .أخرج: يف ج، د، هـ) ١(

 ).ةّاآلخر واتصال بطريف املالقا: (لعبارة يف ج، د، هـا) ٢(

 ).ّوتر احلادة: (يف ج، د، هـ) ٣(

ّووتر احلادة أقرص من وتر القائمة، فثبت أهنا ليست حقيقة ملا قلنا: (العبارة يف ج) ٤( ، ويف ب، د، )ّ

ّووتر احلادة أقرص من وتر القائمة، فثبت أن بعض اخلطوط اخلارجة من م: (هـ هكذا ركز هذه ّ

 ). ّالكرة يكون أطول من بعض، فثبت كوهنا ليست حسية ملا قلناه

 .تفرتض: يف د، هـ) ٥(

 .املوجود: يف ب، ج، د، هـ) ٦(
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ّجوهرا، ثبت املطلوب، وإن كانت عرضا، فمحلها إن انقسم انقسمت، ألن  ً ًّ

ّ ويلزم تعددها وانقسامها، وإن كان )١(ّحلوهلا إما أن يكون يف مجيع أجزاء املنقسم
 .، نقلنا الكالم إليه، وإن مل ينقسم، فهو املطلوبيف بعضه

ً لو مل يكن اجلوهر الفرد موجودا للزم أن يكون اجلسم :املسلك الثالث

ًقابال لالنقسامات التي ال تتناهى، وذلك يفيض إىل أن يكون اجلبل العظيم 
 .ًمساويا للخردلة، وذلك باطل بالرضورة

  :ّواحتج النفاة بوجوه

ّ إذا وضعنا جوهرا بني جوهرين، فإما أن يالقيهام )٢(ّنا أ:ّالوجه األول ً

ّبجميعه أو ببعضه، واألول باطل وإال لزم التداخل، وهو حمال والثاين يلزم منه . ّ
 .»باألرس، أو ال باألرس«: )٣(]بقوله) [ّدام اهللا ظلهأ( املطلوب، وهذا مراد الشيخ

ً إذا كان خطا مركبا من ثالثة أجزاء:الوجه الثاين ّ، ثم وضعنا فوق )٤(ً
ّ، ثم إنا حركنامها، تالقيا عند منتصف األوسط، فانقسم )٥(طريف اخلط جزئني ّ

  .ّالكل

ّ إن الشمس إذا حتركت جزءا، فإن حترك الظل بقدر:الوجه الثالث ً  هّ

                                                
 .)أجزائه املنقسمة(: يف ج، د، هـ) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٣(

 ).خط مركب من ثالثة جواهر: (ج، د، هـ، ويف )ّخطه مركب من ثالثة جواهر: (العبارة يف ب) ٤(

 .جوهرين: يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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 .ّ حترك أقل منه لزم االنقسام)١(ّ حركة الظل ومدار الشمس، وإنىتساو

لسطوح املتالقية، وهي عندهم أعراض،  باملعارضة با:ّواجلواب عن األول
 .فمالقاهتا عندهم ال ببعض األجزاء، وال بجميع األجزاء، فكذا ها هنا

ّ باملنع من حركتهام، ألن احلركة مفتقرة إىل املكان، واجلزء :وعن الثاين

  .الواحد ال يكون حمال جلزئني، بالرضورة

ّ إن الظل يسكن يف بعض أزمنة حركة ال:وعن الثالث شمس، فال يلزم ما ّ
 .قالوه

 

  ]بحث في أحكام األجسام[

 :)٢(يف أحكام األجسام: البحث الثاين «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّ متامثلة خالفا للنظام، ألن املعقول من اجلسم ـ هو اجلوهر القابل )٣(وهي ّ ً

 ٍلألبعاد الثالثة املتقاطعة عىل زوايا قوائم أمر واحد ـ متساو يف اجلميع، فتكون
  .)٥(»)٤(متساوية

                                                
 .فإن: يف ب، ج، د، هـ) ١(

، ويف د، )يف أحكام اجلواهر األجسام: (ّوهو األصح، ويف ب) يف أحكام اجلوهر: (يف املصدر) ٢(

 ).يف أحكام جواهر األجسام: (هـ

 .األجسام: يف املصدر) ٣(

 .متامثلة: يف ب، ج) ٤(

 . الفصل الرابع٢٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٥(
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ّ اتفقت املعتزلة، إال أبا إسحاق النظام:أقول ّ ّ عىل أن األجسام متامثلة، :)١(ّ

 .ووافقهم عىل ذلك األشاعرة بأمجعهم، وكذلك احلكامء
 .ّإىل أهنا غري متامثلة: ّوذهب النظام

ّواألول هو احلق  :لنا عىل ذلك حجج! ّ
ّاحلجة األوىل ّعراض عىل السوية، فلوال ّ إن األجسام قابلة جلميع األ:ّ

 .متاثلها ملا كانت كذلك
ّ إن املعقول من اجلسم هو احلاصل يف احليز، وذلك أمر :ّاحلجة الثانية ّ

 .مشرتك يف مجيع األجسام عىل االستواء، فتكون متامثلة
ّ إن معنى اجلسم هو اجلوهر القابل لألبعاد الثالثة املتقاطعة :ّاحلجة الثالثة

  . وهو أمر مشرتك يف سائر األجسامعىل زوايا قوائم،
  .الطول، والعرض، والعمق: ، هي)األبعاد الثالثة(ومراد الشيخ بـ

ً عن خطني أحدمها راكبا عىل اآلخر كاملعمود)٢(والزاوية القائمة حتدث ّ)٣( 
  : زاويتان قائمتان هكذا)٤(عليه، فيحدث حينئذ عنهام

 

                                                
ّإبراهيم بن سيار بن هاين البرصي املتكلم املعتزيل، أحد شيوخ املعتزلة، تويف : ّأبو إسحاق النظام) ١( ّ

ّ، أستاذ اجلاحظ، له تصانيف عدة يف )النظامية(، تابعته فرقة من املعتزلة سميت )هـ٢٣١(سنة 

 .الفلسفة واالعتزال

 .ال يوجد يف د، هـ) الطول، والعرض، والعمق، والزاوية القائمة حتدث: يه) (٢(

 .كالعمود: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٤(
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ّأن احليز: ّد عىل الدليل األول والثاينولقائل أن يور  وقبوهلا لألعراض )١(ّ
ّالزمان هلا، واألشياء املختلفة قد تتفق يف الزم واحد وإن كانت خمتلفة، فإن  ٍ ّ
السواد والبياض وغريمها من األعراض خمتلفة، وقد اشرتكت يف الزم واحد، 

 .ّوهو املحل

ّاحتج النظام ً بعضها قابال ملا يقبله اآلخر، ّبأهنا لو كانت متامثلة، لكان: ّ

 .)٢(ّفتكون النار قابلة للربودة، وهو حمال، الستحالة اجتامع املتضادين

ّ، وإنام املحال اتصافها )٣(املنع من استحالة قبول النار للربودة: واجلواب ّ
 .هبا

 :]يف بقاء األجسام[

ًوهي باقية، خالفا له أيضا «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ً. 

ّ، فإنا نعلم بالرضورة أن اجلسم الذي شاهدناه )٤(قاضية بذلكوالرضورة  ّ
ويستحيل عليها التداخل، . ّيف الزمن األول هو بعينه املوجود يف الزمن الثاين

ّخالفا له أيضا، فإنا نعلم بالرضورة أن البعدين إذا اجتمعا زادا عىل البعد  ّ ً ً

  .)٥(»الواحد

                                                
ّأن احلصول يف احليز: (يف ج) ١( ّ.( 

 .ّالضدين: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .الربودة: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 ).بذلك البقاء: (يف املصدر ) ٤(

 . الفصل الرابع٢٣ ـ ٢٢: ملسرتشدين يف أصول الدينهنج ا) ٥(
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 : هذا البحث يشتمل عىل مسألتني:أقول

 .ّ إن األجسام باقية:ْسألة األوىلامل

 .)١(ّإىل أن األجسام باقية: ذهب مجيع الناس

 .ّإهنا غري باقية: ، وقال)٢(ّوخالفهم يف ذلك النظام

ّواحلق األول ّ! 

ّإن الرضورة قاضية بذلك، فإنا نعلم قطعا رضورة أن اجلسم الذي : لنا ً ّّ
 .خالف مكابررأيناه باألمس هو بعينه الذي رأيناه يف اليوم، وامل

ّوقد استدل بعض املتكلمني عىل بقائها، بأن قال هي ممكنة الوجود يف : ّ
ّالزمان األول، فتكون ممكنة يف الزمان الثاين، وإال لزم االنقالب من اإلمكان  ّ

 .الذايت إىل االمتناع الذايت

 .ّ يف أن األجسام يستحيل عليها التداخل:املسألة الثانية

ّ الرضورة قاضية بأن البعدين إذا اجتمعا زاد عىل ّنأ: والدليل عىل ذلك

  .البعد الواحد

ّوأما املتكلمني فإهنم قالوا ّإهنا متامثلة، فلو تداخلت مل يقع بينهام متايز وال : ّّ
 .ّمتاثل، وذلك يقيض إىل احتاد االثنني، وهو حمال

ّوجيوز خلوها من مجيع األعراض، إال الكون، «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ ألن ّ
 .)٣(»اهلواء كذلك، وخالف األشعرية ضعيف

                                                
 .ال يوجد يف د، هـ )ّذهب مجيع الناس إىل أن األجسام باقية( )١(

 .ّإبراهيم بن سيار البرصي املعتزيل، أبو إسحاق النظام، تقدم) ٢(

 . الفصل الرابع٢٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(
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ّإىل أن األجسام ال ختلو من ثالثة :  ذهب مجاعة من األشعرية:أقول

 .اللون، والطعم، والرائحة: ، وهيأعراض

 !واألجود خالفه

ً، ألنه لو كان متصفا )١(ّفإن اهلواء جسم وليس له يشء من هذه الثالثة ّ ّ
ّملا ذهبوا إىل جواز عدم الرؤية عند استجامع واألشاعرة . بيشء منها ألدركناه

وسيأيت . الرشائط، مل يلزمهم هذا الدليل، بل حيتاج إىل أن نطعن يف أصلهم
 .بطالنه يف ما بعد إن شاء اهللا تعاىل

والروائح، فيجب  ّبأن األجسام قابلة لأللوان، والطعوم،: ّاحتجوا
ّاتصافها هبذه، أو بضدها ّ. 

ّ يف األول، سلمنا، لكن قوهلم جيب )٢(ربىاملنع من الك: واجلواب ّ
ّاالتصاف هبا أو بضدها ممنوع، وإىل هذا أشار بقوله وخالف األشعرية «: ّ

 .»ضعيف

 .)٣(»وهي مرئية بواسطة الضوء واللون «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

 .ّ األجسام مرئية بواسطة الضوء واللون، وسلمه احلكامء:أقول

 بالذات، أو بالعرض، فاملرئي بالذات هو اللون ّاملرئي إما: ّلكنهم قالوا
 .والضوء، وباقي األجسام مرئية بسببهام، وال حاجة يف االستدالل هاهنا

                                                
 .األعراض: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .الصغرى:  ب، جيف) ٢(

 . الفصل الرابع٢٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(
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 :]يف تناهي األجسام[

ّألنه لوال ذلك ألمكن . ًوهي متناهية، خالفا للهند «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ّ، فإن البعد ّفرض خطني غري متناهيني خرجا من نقطة واحدة، كساقي مثلث

بينهام يتزايد بتزايدمها، فإذا كانا غري متناهيني كان البعد بينهام غري متناه، فيكون 
 .)١(»ًما ال يتناهى حمصورا بني حارصين، وهو باطل بالرضورة

 : اختلف الناس يف تناهي األجسام:أقول

 !ّوهو احلق. ّإىل أهنا متناهية: فذهب مجاعة من األوائل

 .)٢(!]ّ أهنا غري متناهية، وهو ضعيفإىل: وذهب آخرون[

 :لنا عىل ذلك وجوه

ّ إن األجسام لو كانت غري متناهية، ألمكنا فرض خطني غري :ّالوجه األول ّّ
 :متناهيني أصلهام نقطة واحدة، كساقي مثلث، هكذا

 

 

 

ّفالبعد الذي بني اخلطني يزداد بحسب زيادة اخلطني، فإذا كا نا غري ّ
ّألنه يلزم منه أن يكون . ٍمتناهيني، كان ما بينهام غري متناه بالرضورة، وهو باطل

 .ًما ال يتناهى حمصورا بني حارصين، وهو حمال

                                                
 . الفصل الرابع٢٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .أثبتناه من حاشية املخطوطة، وال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٢(
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ّ إذا فرضنا خطني غري متناهيني من جهة دون )١(ّ وهو أنا:الوجه الثاين

ّأخرى، ثم إنا ّعة، ثم جذبناه  املتناهي قط)٣(ّ قطعنا من أحد اخلطني من جانبه)٢(ّ
ّحتى ساوينا بني الطرفني املتناهيني، فإما أن يمتد الناقص حينئذ  بحيث )٤(ّ

ّيساوي الكامل يف االمتداد، أو ال؛ واألول حمال، وإن مل يمتد لكان الكامل 
  .، وهو باطل بالرضورة؛ والثاين هو املطلوب)٥(ًمساويا للناقص

ّ وهو أن نفرض خطني أحدمها :الوجه الثالث متناهي واآلخر غري ّ
ّمتناهي، ثم إن اخلط املتناهي زال من املوازاة، ثم انتقل منه إىل املسامتة، فعند  ّّ

ّاالنتقال حتدث نقطة املسامتة، وهي أول النقط، وفرض نقطة هي أول النقط  ّ
ّحمال، ألن كل نقطة من نقط املسامتة مسبوقة بأخرى ّ)٦(. 

ّيز فيه جانب عن جانب، ألن ّبأن خارج األجسام يتم: ّاحتج املخالف ّ
اجلانب الذي ييل القطب الشاميل مغاير للجانب الذي ييل القطب اجلنويب، فإذا 

                                                
 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .ال يوجد يف د، هـ) ٢(

 ).من جانب: (هـ، ويف د، )من جهة جانبه: (يف ج) ٣(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٤(

ًوإال لكان الكامل مساويا للناقص: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٥( ّ.( 

ّ نفرض خطني أحدمها متناه واآلخر غري متناه، ثم إن املتناهي زال من هو أن: (العبارة يف ب) ٦( ّّ
ُبوقة باألخرى، فإذا فرض غري متناه املوازاة إىل املسامتة، فعند االنتقال حتدث نقطة املسامتة مس

زال من املوازاة وانتقل إىل املسامتة، فعند االنتقال حتدث نقطة : (...، ويف ج، د، هـ)حمال

ّاملسامتة، وهي أول النقط وذلك حمال، ألن كل نقطة من نقط املسامتة مسبوقة بأخرى، فإذا  ّ ّ
 ). غري متناه حمالّفرض خط
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ًمتيز فال بد أن يكون أمرا وجوديا، وذلك األمر يشار إليه، فيكون جسام، فيلزم  ً ً ّ ّ
ًأن يكون خارج األجسام جسام ّ! 

ّإن احلاكم هبذا إنام هو الوهم، وحكم الوه: واجلواب  .م غري مقبولّ
 
 :]يف جواز اخلأل بني األجسام[

ًوجيوز اخلأل بينها، ألنا إذا وضعنا سطحا مستويا  «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ً ّ
ّعىل مثله، ثم رفعناه رفعا مستويا ارتفع مجيع جوانبه، وإال لزم التفكيك ً ً ّففي أول . ّ

ّزمان رفعه خيلو الوسط، ألن حلول جسم فيه إنام يكون بعد امل رور عىل الطرف، ّ
 ً.فحال كونه يف الطرف يكون الوسط خاليا

ًوألن املالء لو كان موجودا لكان إذا حترك اجلسم، فإن بقي املكان الذي  ّ
ّ األول )١(وإن حترك اجلسم عنه، فإن كان إىل مكان. ًينتقل إليه مملوا لزم التداخل

ّلبقة، وهو معلوم لزم الدور، وإن كان إىل مكان ثالث لزم حترك العامل بتحرك ا

 .)٢(»البطالن

 كون اجلسمني بحيث )٣(]به[ اختلف الناس يف جواز اخلأل ـ واملراد :أقول
 :ال يتامسان ـ

إىل جوازه، ومنع منه : ّفذهب املتكلمون وكثري من قدماء الفالسفة

                                                
 .املكان: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الرابع٢٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(
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 . وأتباعه)١(أرسطو

 : عىل جوازه بوجهني)٢(يف كتابه هذا) ّدام اهللا ظلهأ( ّواستدل شيخنا

ّ إذا فرضنا سطحا مستويا غري مضلع وال جمعد عىل )٣(ّ أنا:ّلوجه األولا ّ ً ً

ّسطح آخر مثله، ثم إنا ً رفعناه رفعا مستويا بحيث يكون ارتفاع مجيع أجزائه )٤(ّ ً

ّعىل السوية، ارتفع مجيع جوانب املرفوع بالرضورة، وإال لزم التفكيك يف  ّ
 ارتفعت مجيع جوانب املرفوع )٦(افإذ. )٥(ًأجزائه، وقد فرضناه مستويا هذا خلف

ًال بد أن خيلو الوسط، ألنه إذا حل جسم يف الوسط ال بد أن يمر أوال عىل  ّّ ّ ّ ّ ّ
 يكون )٨(ّ، ثم حيل يف الوسط رضورة، فحال مروره عىل اجلوانب)٧(اجلوانب

 .ًالوسط خاليا، وهو املطلوب

ًبأنه جيوز أن خيلق اهللا تعاىل يف الوسط جسام حال: اعرتض[ ّ الرفع، ألنه ّ
ّل أنه واجب، وإنام قلنا أنه ممكن، ـّألنا مل نق! رـوفيه نظ .فاعل خمتار عىل قولكم ّ ّ

                                                
، ولد )ّاملعلم األول(ّأرسطو طاليس بن نيقوماخوس الفيثاغوري، من فالسفة اليونان، امللقب بـ) ١(

، تلميذ )املشائني(تباعه بـأى ّ، يسم) ق م٣٢٢( سنة ّ، وتويف)ق م٣٨٤(يف مقدونيا سنة 

 .طون، ومعلم اإلسكندر بن فيلبس ملك مقدونيا، له كتب كثرية يف خمتلف فروع العلمأفال

 .ال توجد يف ب، ج، د، هـ) يف كتابه هذا) (٢(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ٣(

 .إذا: يف هـ) ٤(

 .ال توجد يف ب، ج، د، هـ) ًوقد فرضناه مستويا هذا خلف) (٥(

 .وإذا: يف ب، ج، د، هـ) ٦(

 .الطرف: د، هـيف ب، ج، ) ٧(

 .اجلانب: يف ب، ج، د، هـ) ٨(
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 .)١(]ّوال شك يف إمكانه، ملا قلناه

ّ، فإما أن )٢(ّ إن اجلسم إذا انتقل من موضع إىل موضع آخر:الوجه الثاين
ً املنقول إليه خاليا أو ممتلئا، فإن كان )٣(يكون ذلك املوضع ًخاليا ثبت املطلوب، ً

ًوإن كان مملوءا، فتلك األجسام احلالة فيه إن بقيت كام كانت أوال لزم التداخل،  ّّ ً

ّوإن انتقلت، فإما أن تكون إىل املكان األول ويلزم الدور، ألن انتقال كل واحد  ّ ّ ّ
ّمنهام يتوقف عىل انتقال اآلخر، وإما أن يكون إىل مكان ثالث حترك  ، ويلزم)٤(ّ

ّ، وهو حمال، ألنا ننقل الكالم إىل املكان الثالث، فيجيء )٥( بتحرك البعوضةالعامل
 .ّالبحث األول

  

 ]:يف حدوث األجسام[

ّوهي حادثة، ألهنا لو كانت أزلية لكانت إما  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ
ّأما املالزمة فألهنا حينئذ ال بد هلا من . متحركة أو ساكنة، والقسامن باطالن ّ ّ

ن كانت البثة فيه كانت ساكنة، وإن كانت منتقلة عنه كانت متحركة، إ فمكان،
  .وال واسطة بينهام

ّوأما بطالن األول، فألن احلركة عبارة عن حصول اجلسم يف حيز بعد أن  ّّ ّ

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 ).ّإن اجلسم متى انتقل من مكان إىل مكان آخر: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .املكان: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 ).أو إىل مكان ثالث: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .ّالبقة: يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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 ،بالغري املسبوقية ينايف واألزل بالغري املسبوقية فامهيتها تستدعي، )١(كان يف آخر

 .حمال فاجلمع بينهام

ّ بطالن الثاين، فألهنا لو كانت ساكنة المتنعت احلركة عليها، ألن ّوأما ّ
ّأما : ّالسكون األزيل يستحيل زواله، والتايل باطل، ألن األجسام بأمجعها متحركة

ّ، وأما العنارص فألهنا إما بسائط، وإما مركبات)٢(الفلكيات فحركاهتا ظاهره ّ ّّ. 

ّأما املركبات فحركتها ظاهرة، وأما البسا ئط فألن اجلانب الذي يالقي به ّ
ّبعضها بعضا مساو للجانب اآلخر، فيصح عىل اآلخر املالقاة، وإنام يكون ذلك  ّ ٍ ً

  .)٤(»)٣(ّباحلركة، فصحت احلركة عليها

 : اختلف الناس يف حدوث األجسام ـ وطال التشاجر بينهم ـ:أقول

ِإىل أن العامل حمدث وله حمدث : ّفذهب أهل احلق من امللل ُ َُ وخالق، وكان ّ
 . سواه، وإليه ذهب قدماء الفالسفة)٥(ًاهللا تعاىل موجودا ومل يكن معه يشء

، )٧(، وأرسطاطاليس)٦(من القدماء، كأرسطو وذهب أكثر احلكامء

                                                
 .)ّحيز آخر(: د، هـيف ج، ) ١(

 ).الفلكيات فظاهرة: (يف املصدر، ب) ٢(

 .ال يوجد يف املصدر) ٣(

 . الفصل الرابع٢٤ ـ ٢٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(

 .ال يوجد يف ب، د، هـ) ٥(

ّم األول، تقدّأرسطو طاليس، املعل) ٦(  .مّ

، )أرسطاطاليس(، و)وـأرسط(ّ، فإن )اليسـاطـأرسط( أو )وـأرسط(األصح  رـالظاه) ٧(

 .دةّ، أسامء تنسب لشخص واحد، ومل أجد من نسبها لشخوص متعد)أرسطوطاليس(و
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ّإىل أن األجسام : )٢(، وأيب عيل احلسني ابن سينا)١(ّواملتأخرين كأيب نرص الفارايب

ّنرصية أيضا، وأما صورهاّالساموية قديمة، وكذا مادة األجسام الع  اجلسمية )٣(ً
  .فهي حادثة، وكذلك األعراض التابعة لألجسام

 : وجهان)٤(]ّكلها[لنا عىل حدوث األجسام 

َ إن العامل ممكن، وكل ممكن حمدث، فالعامل حمدث:ّالوجه األول َ ّ ّ. 

 .ّأما الصغرى، فسيأيت بياهنا

ّوأما الكربى، فألن املؤثر إما أن يكون حال بق ّّ اء األجسام أو حال عدمها، ّ
فإن كان حال بقاء األجسام، لزم حتصيل احلاصل، وإن كان حال عدمها، ثبت 

ًاملطلوب، ألنا ال نعني إال املوجود بعد أن كان معدوما ّ ّ.  

 .ّ وهو أقوى ما حيتج به القائلون باحلدوث:الوجه الثاين

ًقطعا، والتايل لو مل تكن األجسام حادثة لكانت أزلية : وتقريره، أن نقول

 .ظاهر[وبيان املالزمة . ّباطل، فاملقدم مثله

                                                
ّحممد بن حممد بن طرخان بن أوزلغ، املعروف باملعل: أبو نرص الفارايب) ١( ّ م الثاين من أكرب حكامء ّ

 وانتقل ،)هـ٢٦٠(املسلمني وفالسفتهم املشاهري، تركي األصل مستعرب، ولد يف فاراب سنة 

، له نحو مائة تصنيف )هـ٣٣٩(إىل بغداد فنشأ فيها ورحل إىل الشام وتويف يف دمشق سنة 

 .ج الشيخ الرئيس أبو عيل ابن سيناّوبكتبه ختر

ّاحلسني بن عبد اهللا بن احلسن بن عيل بن سينا البخاري، امللقب بالشيخ الرئيس، : أبو عيل سينا) ٢(

ُ، شيخ الفالسفة اإلسالميني وأستاذ احلكامء )هـ٤٢٨(، وتويف يف سنة )هـ٣٧٥(ولد سنة 

ًاإلهليني، ألف كتبا  . كثرية يف املنطق والفلسفة والرياضيات والطب واإلهليات وغريهاّ

 .صورة: يف د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(
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ّ إما متحركة أو ساكنة، )١(]ّفألن األجسام حينئذ: ّأما بطالن التايل
  .والقسامن باطالن

، أو متنقلة، واألوىل )٢(ّما أن تكون البثةإّفألن األجسام : ّأما بيان احلرص
ّتسمى الساكنة، والثانية تسمى املتحركة ّ)٣(. 

ّفألن احلركة عبارة عن احلصول األول يف : ّوأما بطالن احلركة عليها ّ

 . ينافيه)٤(ستدعي املسبوقية بالغري، واألزلتّاملكان الثاين، فامهية احلركة 

ّفألهنا لو كانت ساكنة وجب امتناع احلركة عليها، ألن : ّوأما بطالن الثاين ّ
ّ األجسام يصح أن تكون )٥(مجيعّالسكون األزيل يمنع زواله، والتايل باطل، ألن 

ّمتحركة، ألهنا إما فلكيات فهي متحركة قطعا، ألن الفلك وما فيه من األجسام،  ً ّ ّ
ّالشمس، والقمر، والنجوم، متحرك دائام، وإما عنارص: مثل ، والعنرص يف )٦(ً

ّ، والعنارص إما أن تكون بسيطة أو مرك)األصل: (اللغة ، فاألجسام البسيطة )٧(بةّ
ّ التي يتساوي أجزائها، فهي حينئذ يصح عليها احلركة، ألن )٨( هبا ها هنااملراد ّ

                                                
 .أثبتناه من ج، د، هـ) ١(

ّفألن األجسام ال بد هلا من مكان فإ: (العبارة يف ب) ٢(  ).ّما أن تكونّ

ّواألول يسمى الساكن، والثاين يسمى املتحرك: (العبارة يف د، هـ) ٣( ّ ّ.( 

 .واألزيل: يف ب، ج) ٤(

 .ال يوجد يف ب، د، هـ) ٥(

ّألهنا إما فلكيات وحركاهتا ظاهرة، وإما عنارص: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٦( ّ ّ.( 

 ).بسائط أو مركبات: (يف ب، ج، د، هـ) ٧(

 ).فالبسيط ها هنا: (، ويف د، هـ)فالبسيطة املراد هبا ها هنا: ( ج، د، هـيف ب،) ٨(
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ّ اآلخر، فكام صح عىل أحد )١(ًاجلانب املالقي به بعضها بعضا مماثل للجانب
ّ، كذا يصح عىل اآلخر املالقاة كمالقاة اجلانب األول، )٢(]به[اجلانيني املالقاة  ّ

ّوإنام يكون ذلك لو حتر  .ّ فصح حتركها؛كّ

ّوأما األجسام املرك ّبة فهي متحركة قطعا، ألنه ال يمكن الرتكيب إال بعد ّ ّ ً

 .)٣(احلركة

 من عنارص أربعة، )٥(بّ التي ترتك)٤(]هي األجسام [:باتّواملراد باملرك
النار، والرتاب، واهلواء، واملاء، وإذا ثبت بطالن احلركة والسكون، بطل : وهي

 .القول بقدمها
 

]ة لألعراض وأقسامهابحث في أحكام خاص[  

 :ّيف أحكام خاصة لألعراض: البحث الثالث «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

  :وهي تسعة عرش

  ]مبحث الكون[ 

ّواملراد باحليز واملكان يشء . ّوهو حصول اجلسم يف احليز: الكون: ّاألول

                                                
 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من د، هـ) ٢(

ّوأما األجسام املركبة فال بد فيها من البسائط التي أن ال جيب لكل : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣( ّ ّ
 ).ركبات والبسائطّمنها مقولة الوضع، فصحت احلركة عل مجيع امل

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 .ّتتألف: يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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 .واحد، وهو البعد املفطور الذي تشغله األجسام باحلصول فيه

 :بعة أنواعويندرج حتت الكون أر

 .ّوهي احلصول األول يف املكان الثاين: احلركة

 .)٢( أكثر من زمان واحد)١(وهو احلصول يف مكان: والسكون

 .ّ بحيث ال يتخللهام ثالث)٣(وهو كون اجلسمني: واالجتامع

 .ّوهو حصوهلام بحيث يتخللهام ثالث: واالفرتاق

وتدرك . ّ هو متضادُوهذه األربعة أمور وجودية، ومنها ما هو متامثل، وما
 .)٤(»بالبرص بواسطة اللون والضوء

 .ّ ملا فرغ من أحكام األجسام، رشع يف بيان أحكام األعراض:أقول

ّثم املصنف ّعامة، وخاصة: ّقسم أحكام األعراض إىل) ّدام ظله(ّ ّ. 

   :ّفاألحكام اخلاصة تسعة عرش

ّاحليز ، وال فرق بني )٥(ّوهو حصول اجلسم يف احليز: الكون: ّاألول
 األجسام باحلصول )٧( البعد املفطور الذي فطرته)٦(ّ ألنه؛ّواملكان عند املتكلمني

                                                
 .)مكان واحد(: يف املصدر، د، هـ) ١(

 .ال يوجد يف املصدر، د، هـ) ٢(

 .)حصول اجلوهرين(: يف املصدر، ب، ج) ٣(

 . الفصل الرابع٢٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(

 .ّحيز: يف ب، ج) ٥(

 .وهو:  د، هـيف ب،) ٦(

 .تشغله: يف ب، ج، د، هـ) ٧(
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 .)١(]فيه[
 :ّوهذا العرض املسمى بالكون جنس حتته أربعة أنواع

ّوهي احلصول األول يف املكان الثاين، وهو مذهب :  احلركةمنها
 .ّاملتكلمني

ّحركة، ألهنا لو كانت ال : ّوأما مذهب احلكامء فمنهم من نفاها، وقال
ّموجودة، فإما أن ينقسم، ويلزم أن يكون املايض عني املستقبل، ألن احلركة يشء  ّ

 .)٣(ّ، وإما أن ال ينقسم، ويلزم إثبات اجلوهر الفرد، وهو باطل)٢(واحد
  .ّإهنا ال تنقسم: بأن قيل: ُوأجيب
 .ويلزم إثبات اجلوهر الفرد: وقوهلم

ّفإنه تشكيك يف : ًوأيضا[قيق القول يف ذلك، ّمسلم، وقد مىض حت: )٤(قلنا
 .)٥(]الرضوريات

ّهي كامل أول ملا بالقوة من حيث هو بالقوة: ومنهم من قال ّ ّ. 
ّواألول أقوى، ألن اجلسم ال يف مكان حمال، وإذا كان يف مكان، فإن كان  ّ

ًيف مكانه األول فليس بحركة إمجاعا، وإن كان يف مكانه الثاين، ثبت املطلوب ّ. 
، وهذا )٦(وهو احلصول يف مكان أكثر من زمان واحد:  السكونومنها

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ّألن احلركة يشء واحد) (٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٦(
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  .ّ املتكلمني)١(مذهب أكثر

ّ السكون عدم احلركة عام من شأنه أن يكون )٢(ّإن: وقالت احلكامء
ُألن احلركة من األمور الوجودية، فيكون السكون ! ّواألول أقوى ً.متحركا ّ

 . من نوع واحد)٣(كذلك لكوهنا

 .ّ ال يتخللهام ثالث)٤(وهو حصول اجلوهرين بحيث: تامع االجومنها

ّوهو عبارة عن حصوهلام يف مكان بحيث يتخللهام :  االفرتاقومنها

 .)٥(آخر
ّوهذه األربعة وجودية، وهي إما متامثلة، وهي املختصة بجهة واحدة من  ّ

ّاألكوان، سواء كان يف وقت واحد أو وقتني إذا كان عىل البدل، وإما متضادة ّ ،
وهي التي تكون يف جهتني، وتدرك هذه األكوان األربعة بواسطة اللون والضوء 

 .)٦(ّال أهنا مرئية الذات من حيث هي هي، بل بواسطتها

                                                
 .ـال يوجد يف ب، ج، د، ه) ١(

  .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ّألهنام: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

  .ّيف حيز: يف ب، ج) ٤(

 .ثالث: يف ب، ج، د، هـ) ٥(

وهذه األربعة وجودية، ومنها ما هو متامثل، وهو املختص بجهة واحدة من : (العبارة يف ب، ج) ٦(

ّوما هو متضاد، وهو ما اختص األكوان، سواء كان يف وقت واحد أو وقتني إذا كان عىل البدل، 
ّأنه مرئي، ومنع منه آخرون، وقالت : ّوهل الكون مرئي أم ال؟ قال بعض املتكلمني. بجهتني

ّوما هو متضادة، وهو ما يقتيض : (...، ويف د، هـ)مرئي بواسطة رؤية األلوان ال لذاته: األوائل
ّجلهتني، وهل الكون مرئي أم ال؟ قال بعض املتكلمني أنه مرئ  ).ي بواسطة رؤية األلوان لذاتهّ
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  ] مبحث اللون [

وهو جنس للسواد والبياض، وأثبت : اللون: الثاين «:)ّأدام اهللا أيامه(قال
ّاض، وهو خطأ، فإنا آخرون احلمرة واخلرضة والصفرة بسائط، ونفى قوم البي

 .نشاهده ال باعتبار ممازجة اهلواء لألجزاء الشفافة، كام يف بياض البيض املسلوق

ّإما من ذاته كام يف الشمس، أو من : ًوالضوء كيفية يكون اجلسم به مستنريا
 .غريه كام يف املستيضء بنور غريه

 .ًوالضوء رشط لكون اللون مرئيا ال لوجوده، كام ذهب إليه بعضهم

ًوالظلمة عدم الضوء عام من شأنه أن يكون مضيئا ّ«)١(. 

 : أقوال)٢( للناس يف حرص األلوان البسيطة وعددها:أقول

 .ّ إال السواد)٣(ّإىل أنه ال يشء من األلوان ببسيط: فذهب بعض احلكامء

ّ إال السواد والبياض؛ )٤(ّإىل أنه ال يشء منها ببسيط: وذهب آخرون

احلمرة واخلرضة، وأضاف :  ومن تابعه)٥(اشموأضاف آخرون منهم أبو ه
  .الصفرة: آخرون

ّوأما شيخنا املصنف ُإن هذه األمور «: ، فقال يف غري هذا الكتاب)ّدام ظله(ّ ّ

                                                
 . الفصل الرابع٢٥ ـ ٢٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .ّعدها: يف ب، د، هـ) ٢(

 .بسيطة: يف ب، ج، هـ) ٣(

 .ببسيطة: يف ب، ج، هـ) ٤(

 .ّأبو هشام اجلبائي املعتزيل، تقدم) ٥(
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ّال يمكن االطالع عليها، فاألوىل حينئذ التوقف ّْ)٢(»)١(.  

ّإنه مركب : وأنكر بعض احلكامء كون البياض من بسائط األلوان، وقال
إذ لو ! شفافة يف غاية ما يكون من الصغر ومن هواء، وهو ضعيفمن أجزاء 

 بعد السلق، والوجدان بخالف )٣(كان كذلك، لكان البيض قبل سلقه أخف منه
 .ذلك

ّواألوىل يف هذا املوضع اتباع شيخنا  ).ّدام ظله( ْ

ّإنه جسم ينفصل عن امليضء ويتصل باملستيضء، وليس : والضوء، قيل ّ
ً اجلسم إما أن يكون حمسوسا، فيجب أن يسرت ما حتته، فكان ّ ألن ذلك)٤(!ّبجيد ّ

وإن كان غري . ً املستيضء خفاء، والوجدان خالفه)٥(ّكلام كثر الضوء ازداد
ًألن األجسام متساوية يف اجلسمية، فلو كان جسام [حمسوس، فهو باطل رضورة،  ّ

  .)٦(]ًلكان مساويا هلا، وهو باطل

ُواألوىل أن الضوء من األم ّ ور املحسوسة الظاهرة التي ال حتتاج إىل ْ
 .تعريف لفظي) ّدام ظله( التعريف، وما ذكره شيخنا

                                                
 .الوقف: يف ب، ج، د، هـ) ١(

ّد االعتقاد للعالمة احليلكشف املراد يف رشح جتري: انظر) ٢( ّ. 

 .)أثقل منه(: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

ّإنه جسم ينتقل باملستيضء، ليس بجيد: والضوء، قيل: (العبارة يف د، هـ) ٤( ّ.( 

 .زاد: يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٦(
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ّ، ويسمى )٢(]والنار[ّ إما أن يكون من ذاته كالشمس )١(ّثم هذا الظهور
ً، أو من غريه كاجلدار املستيضء بالشمس، ويسمى نوراًاضوء ّ. 

 وجودها؟ فقال هل هو رشط يف رؤية األلوان، أو يف: واختلف يف الضوء
 .ّاألكثر باألول

ّبأن األجسام : ّ ذهب إىل الثاين، واستدل عىل مذهبه)٣(وأبو عيل ابن سينا

ّإذا كانت يف موضع مظلم، فإنا ال نشاهدها قطعا، فاملانع من اإلبصار إما أن  ً ّ
ّيكون الظلمة، وهو املطلوب، أو اهلواء املظلم، وهو باطل، ألن اهلواء غري مانع، 

ًلو كان مانعا ملا رأينا اإلنسان الكائن يف غار مثال املوصوف بتلك الصفة ّألنه  ً

وبيننا وبينه هواء مظلم بعد استضائه دون ما بيننا وبينه، ونحن نجد غري 
 .)٤(ذلك

ّبأن هذا الدليل غري دال عىل مطلوبه، بل إنام يدل عىل كون الرؤية : ُأجيب ّّ ّ

 .)٥(ّتعدم بعدم الضوء، وهو مسلم

                                                
 ).ّثم الظهور لليشء: (، ويف ج)ّثم ظهور اليشء: (يف ب، د، هـ) ١(

 .تناه من ب، ج، د، هـأثب) ٢(

 .ّأبو عيل احلسني بن عبد اهللا بن احلسن بن عيل بن سينا، تقدم) ٣(

ّبأن األجسام إذا كانت يف موضع مظلم فإنا ال نشاهدها قطعا، فإما أن : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤( ً ّّ

، وذلك يكون لعدم لوهنا، وهو املطلوب، أو حلصول كيفية قائمة باملظلم مانعة من اإلبصار

ّباطل، وإال ملا رأينا ونحن بعيدون عن النار من هو قريب منها ليال، وليس كذلك ألنا نجد  ً ّ

 ).خالفه

ّبأن هذا الدليل غري صواب، ألنا نقول: ُوأجيب: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٥( ّ إنام مل حتصل الرؤية :ّ

 ).لعدم الرشط، وهو الضوء
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ّإهنا عدم الضوء عام من شأنه : فقالت املعتزلة: ف يف تفسري الظلمةواختل ّ
 .ًأن يكون مضيئا، ووافقهم عىل ذلك مجاعة من احلكامء

 .ّإهنا صفة ثبوتية: وقالت مجاعة من األشاعرة

ّ، إما أن يكون عدم )١(ً]ليال[ّبأن املانع من الرؤية : ّواحتجت املعتزلة
ّان األول ثبت املطلوب، وإن كان الثاين، فهو الضوء، أو اهلواء املظلم، فإن ك

ّباطل، ملا بيناه من حجة أيب عيل ّ.  

ًعام من شأنه أن يكون مضيئا«: وقوله ّ، احرتز به عن القار، فإنه عديم »ّ
 .)٢(ًالضوء، لكن ليس من شأنه أن يكون مضيئا

  ]مبحث الطعوم[

 :الطعوم: الثالث «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

، وإن فعل يف )٣(ّ احلار إن فعل يف الكثيف حدثت املرارةّألن: وهي تسعة
 . اللطيف حدثت احلرافة، وإن فعل يف املعتدل حدثت امللوحة

والبارد إن فعل يف الكثيف حدثت العفوصة، وإن فعل يف اللطيف حدثت 
 .احلموضة، وإن فعل يف املعتدل حدثت القبض

عل يف اللطيف حدثت واملعتدل إن فعل يف الكثيف حدثت احلالوة، وإن ف
 . الدسومة، وإن فعل يف املعتدل حدثت التفاهة

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 ).ًاحرتز به عن املجردات مثال: (بارة يف ب، ج، د، هـالع) ٢(

 .احلرارة: يف املصدر، هـ) ٣(
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 .)١(»وقد جيتمع طعامن يف جسم واحد كاحلرافة والقبض يف الباذنجان

  : الطعوم تنقسم تسعة أقسام:أقول

احلرارة، : ّوذلك ألن الطعم حيدث عن فاعل، وهو ثالثة أعراض
: عن مفعول، هو ثالثة أجساموالربودة، والواسطة التي بينهام وهو املعتدل، و

ورضب الثالثة يف الثالثة . كثيف، ولطيف، والواسطة التي بينهام وهي املعتدل
  :)٢(تبلغ تسعة

 .)٣(ّفعل احلار يف الكثيف حيدث املرارة، كالصرب، واحلنظل، وغريمها ـ أ

 .)٤(ّفعل احلار يف اللطيف حيدث احلرافة، كالفجل ـ ب

 .)٥(حيدث امللوحة، كامللحّفعل احلار يف املعتدل  ـ ج

 .)٦(فعل البارد يف الكثيف حيدث العفوصة، كالعفص ـ د

                                                
 . الفصل الرابع٢٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

ّالكثافة واللطافة : ّوذلك ألن الطعم حيدث عن تفاعل ثالث كيفيات: (العبارة يف ب، ج) ٢(

 وذلك: (، ويف د، هـ )ةــة يف مثلها تبلغ تسعـثورضب الثال. والواسطة التي بينهام وهي املعتدل

احلرارة والربودة والواسطة التي بينهام وهي : ّألن الطعم حيدث عن تفاعل ثالث كيفيات

ّالكثافة واللطافة والواسطة التي بينهام وهي : املعتدلة يف مثلها يف العدد، وهي ثالث كيفيات

 ).ورضب الثالثة يف مثلها تبلغ تسعة. املعتدل

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) كالصرب، واحلنظل، وغريمها) (٣(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٦(
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 .)١(فعل البارد يف اللطيف حيدث احلموضة، كالليمون ـ هـ

 .)٢(فعل البارد يف املعتدل حيدث القبض، كالباذنجان ـ و

  .)٣(فعل املعتدل يف الكثيف حيدث احلالوة، كالتمر ـ ز

 .)٤(يف حيدث الدسومة، كاللوزفعل املعتدل يف اللط ـ ح

فعل املعتدل يف املعتدل حيدث التفاهة، وهي طعم يشء له طعم يف  ـ ط
ّنفسه، لكن بسبب قوته يمنع حتلل بعض أجزائه لتخالط اللسان، كاحلديد ّ)٥(. 

ّوأما املعتزلة، فإهنم نفوا من هذه التسعة البسائط أربعة، وقالوا ّإهنا : ّ
ة، والقبض، والتفاهة، والدسومة، وقد جيتمع يف العفوص: ليست ببسائط، وهي

جسم واحد طعامن أو ثالثة، كاملرارة وامللوحة يف السبخة، والقبض واملرارة يف 
 .ّاجلص، واحلرافة والقبض واملرارة يف الباذنجان

ّ إذا رأينا جسم له طعم مر:تنبيه ّ عرفنا أنه جسم كثيف قد فعلت فيه ،ُ
ّ، عرفنا أنه جسم لطيف قد فعلت فيه احلرارة، وهكذا ًاحلرارة، وإذا رأيناه حريفا

 .)٦(ّنستقرئ مجيع الطعوم، ونعرف هبذا القياس من أي يشء هو مركب

 

                                                
 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 ).ّوهي عدم الطعم إما يف نفس األمر أو عند احلس: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .التنبيه ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٦(
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  ]مبحث الروائح[

ّ أسامء بإزائها، بل إما )١(وليس هلا: الروائح: الرابع «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ّ، أو من جهة املحل » نتنةرائحة طيبة أو«: من جهة املوافقة أو املخالفة، كام يقال

 .كرائحة املسك

ّإما بتحلل يشء من أجزاء ذي الرائحة : وهي كيفيات تدرك بالشم ّ
ووصوله إىل اخليشوم، أو بانفعال اهلواء املتوسط بني ذي الرائحة واخليشوم 

  .)٣(»)٢(بكيفية ذي الرائحة، ووصوله إىل اخليشوم

ّيف مقابلة كل : ء بأزائها، أي الروائح أنواع كثرية مل يوضع هلا أسام:أقول

 .)٤(]اسم[رائحة 

 ً: هلا ألفاظا)٥(]وضعوا[نعم، 

هذه رائحة : من اجلهة املالئمة للطبع، كقولنا: ّإما من جهة املوافقة، أي
 . للطبع)٦(مالئمة: ّطيبة، أي

ّاملنفرة له، : من اجلهة املخالفة للطبع، أي: ّوإما من جهة املخالفة، أي

 .حة منتنةهذه رائ: كقولنا

                                                
 .ألنواعها: يف املصدر، ب) ١(

 .ال يوجد يف املصدر، ب، ج، د، هـ) ووصوله إىل اخليشوم) (٢(

 . الفصل الرابع٢٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

 .ن ب، ج، د، هـأثبتناه م) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(

 ).رائحة موافقة: (يف ب، د، هـ) ٦(
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ّوإما بإسنادها إىل حمل رائحة املسك، أو رائحة الكافور، وهي : ، كقولنا)١(ّ
 .كيفيات تدرك بحاسة الشم

ّوسبب إدراكها، إما بتحلل بعض أجزائها ووصوهلا إىل اخليشوم، وإما  ّّ

بكيفية ذي الرائحة، [بانفعال اهلواء املتوسط بني ذي الرائحة واخليشوم 
ألنف قريب من الدماغ، إذا وصلت الرائحة إليه أدرك  داخل ا)٢(]واخليشوم

  .اإلنسان تلك الرائحة

  ]مبحث الحرارة والبرودة[

  :احلرارة والربودة: اخلامس «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
فاحلرارة كيفية تقتيض مجع املتجانسان : ّومها كيفيتان ملموستان متضادتان

حرارة النار، وحرارة الشمس، وتفريق املختلفات، وهي جنس ألنواع كثرية، ك
  .ىّوحرارة الغريزية، وحرارة األدوية، و احلادثة عن احلم

ًومن جعل الربودة عدم احلرارة عام من شأنه أن يكون حارا، فقد أخطأ،  ّ ّ
 .)٣(»ّفإنا نحس من اجلسم البارد كيفية زائدة عىل عدم احلرارة

  :)٤(ّ حتقيق البحث مبني عىل مسألتني:أقول
 :)٥( يف احلرارة: األوىلاملسألة

                                                
  .ّاملحل: يف د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، د، هـ) ٢(

 . الفصل الرابع٢٦ ـ ٢٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

 ).يبتني هذا البحث عىل مسألتني: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 ).يف ماهية احلرارة: (ـيف ب، ج، د، ه) ٥(
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، وهو اختيار )١(ّإىل أن معنى احلرارة معروف عند العقل: ذهب قوم
  !ّاملصنف يف بعض كتبه، وهو األقوى

ّألن معنى احلرارة أظهر عند العقل مما يعرفوهنا به، وتعريف األظهر  ّ ّ

ف ِّ أن يكون املعر)٢(باألخفى غري جائز، إذ املقصود من التعريف البيان، فيجب
ّبه أظهر من املعرف، حتى تتم   .ذلك منفي[ فائدة التعريف، وها هنا )٣(َّ

ّإن احلرارة كيفية تقتيض مجع املتجانسان وتفريق : )٤(]وذكر قوم

ّاملختلفات، كاخلشبة إذا أحرقت، فإهنا تصري أخف منها قبل اإلحراق، وكذلك 
ّالتخلخل فإنه حيدث بعد اإلحراق أيضا للخشبة، فإن األجزا ً ء اخلفيفة كالنارية ّ

ّوأما . واهلوائية تصعد إىل فوق، وتلتحق باألخف من األجزاء، فيحصل االجتامع
ّاالفرتاق فإن اخلشبة تتفرق بعنارصها األربعة، وهي خمتلفة ّ)٥(. 

                                                
 ).معلومة ببدهية العقل: (يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .فينبغي: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .حتصل: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

ّتقتيض إحداث اخلفة والتخلخل، ومجع املتجانسات، وتفريق املختلفات، : (العبارة يف ب، ج) ٥(

   ّه يكون أخف منه قبل التسخني، وكذلك التخلخل، وأما مجعّإن املركب بعد تسخينـف

ّن املركب من الكثيف واللطيف إذا سخن يكون اللطيف أاملتجانسات وتفريق املختلفات، فهو 

أقبل للتسخني، وتوسط السخونة تقتيض التخليص من الكثيف والتحاقه باألجسام اللطيفة، 

ّإحداث اخلفة والتحلل، ومجع املتجانسات، وتفريق تقتيض : (، ويف د، هـ)ًويبقى الكثيف هابطا ّ

ن يكون اللطيف أسخن وأقبل سخأّاملختلفات، فهو أن املركب من الكثيف واللطيف إذا 

 ...).نيللتسخ
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 : يف الربودة:املسألة الثانية

ّوهي ضد احلرارة إمجاعا، وهل ها هنا أمرا زائدا يضاد احلرارة غري  ً ً ً ّ
 : فيه خالفالربودة؟

ّإنه ال ضد للحرارة غري الربودة، ألن ضد الواحد : قال بعض احلكامء ّ ّّ

 .واحد، وقال بعضهم بالوقف

ًواختلف أيضا بالربودة  هل حتتاج إىل التعريف، أم هي معلومة رضورة؟: ُ

ّفقال قوم من احلكامء باألول، وعرفها بأهنا عدم احلرارة عام من شأنه أن  ّ ّ ّ
ًيكون حارا ّ. 

ّوقول احلكامء باطل، ألنا نحس ! ّق الثاينواحل  بأمر زائد )١(]من البارد[ّ
   .عىل عدم احلرارة، والعدم ال يدرك

ًعام من شأنه أن يكون حارا«: واحرتز بقوله ّ  ً.، عن املالئكة مثال»ّ

  ] مبحث الرطوبة [

 :الرطوبة واليبوسة: السادس «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

 تقتيض سهولة )٢(ّمتضادتان، فالرطوبة كيفيةومها كيفيتان حمسوستان 
ُقبول األشكال ملوضوعها، واليبوسة كيفية تقتيض عرس قبول األشكال 

ّملوضوعها، وقد يفرس الرطوبة بالبلة ّ«)٣(. 

                                                
 .أثبتناه من ب، د، هـ) ١(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ٢(

 . الفصل الرابع٢٦: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(
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ّ مدركان باللمس، ومها متضادتان )١( الرطوبة واليبوسة معنيان:أقول ّ

 .ًقطعا
 .األشكال ملوضوعهافهي كيفية تقتيض سهولة قبول : ّأما الرطوبة

ّأن : ، هو»تقتيض سهولة قبول األشكال ملوضوعها«: ومعنى قولنا

ّالرطوبة عرض ال بد له من حمل، فمحلها هو املوضوع، فإذا حلت الرطوبة يف  ّ ّ ّ
 لألشكال، )٣(]ذلك املوضوع[، اقتىض ذلك احللول سهولة قبول )٢(جسم

ّكالشمع مثال، فإنه قابل لألشكال، باعتبار حلول  . الرطوبة فيهً
ُفهي عرض يقتيض حلوله يف موضوعه عرس قبول ذلك : ّوأما اليبوسة

ُكاحلجر فإنه باعتبار حلول اليبوسة فيه تقتيض عرس قبول [املوضوع لألشكال،  ّ
 .)٤(]األشكال

  .ّالبلة: ّإن الرطوبة هي: وقال قوم

  ]مبحث الصوت[

 :الصوت: السابع «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّمسموعة حتصل من متوج اهلوائني ـ قارع ومقروع ـ إىل أن وهو كيفية 
 .يصل إىل سطح الصامخ، وهو غري باق بالرضورة

                                                
 .، د، هـال يوجد يف ب، ج) ١(

 .موضع: موضوع، ويف ج، د، هـ: يف ب) ٢(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(
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ًواحلرف هيئة عارضة للصوت، يتميز هبا عن صوت آخر مثله متيزا يف  ّ ّ
 .)١(»املسموع

 : اختلف الناس يف الصوت:أقول

متناع إدراك ال! ّوليس بجيد. ّإنه جواهر تنقطع باحلركة: )٢(ّفقال النظام
 .اجلوهر بالسمع

ّألهنم جعلوا سبب ! ّوليس بجيد. ّإنه نفس القلع والقرع: وقال قوم[
ّاليشء مكان نفسه، فإن الصوت معلول التموج، والتموج معلول للقلع أو  ّ ّ

 .)٣(]القرع

ّاحلق أن الصوت ال جيوز تعريفه، : ّمصنف الكتاب) ّدام ظله(وقال شيخنا ّ
ّمع، وسبب إدراكه متوج اهلواء احلاصل من قرع، ّولكنه مدرك بحاسة الس

كرضب اخلشبة عىل احلجر، أو كقلع بعض اخلشبة عن بعض، وإذا بلغ هذا 
 .)٤(ّاهلواء املتموج سطح الصامخ، حترك، فحصل اإلحساس

                                                
 . الفصل الرابع٢٦: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

ّإبراهيم بن سيار البرصي املعتزيل، أبو إسحاق النظام، تقد) ٢(  .مّ

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٣(

ًاحلق أن الصوت ال حيتاج إىل تعريف، وها هنا عرفه تعريفا لفظيا، : (ج، د، هـالعبارة يف ب، ) ٤( ً ّّ ّ

ّوهو يدرك بحاسة السمع، وسبب إدراكه متوج اهلواء احلاصل من قرع كرضب العصا عىل  ّ
ّاحلجر، أو كقلع اخلشبة بعضها عن بعض، فإذا بلغ هذا التموج إىل سطح الصامخ حترك فحصل 

ّاهلواء وقاوم ذلك التموج جسم كجبل أو جدار أملس بحيث يرد ذلك ّاإلحساس، وإذا متوج  ّ
 ).ّالتموج عىل حاله إىل خلف، حصل صوت آخر هو الصدا
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 .)٢(ّ بوجوده خارج احلاسة، ال تدرك جهته)١(وقال أبو عيل ابن سينا
ّواعرتض عىل القول األول ، )٣(ّكان داخل احلاسة ملا أدركنا جهتهّبأنه لو : ُ

ّفإن الشم واللمس ملا كانا إنام يدركان باملالقاة مل ندرك جهتهام، بخالف الصوت  ّ ّّ
ّوهو غري باق، ألنه لو كان باقيا لكنا ندركه يف الزمن الثاين كام ندركه يف الزمن  ً ّ ٍ

ّاألول، والتايل باطل، فاملقدم مثله ّ.  
ّدرك صحيح، واملوانع منفية، فصحّإن امل: بيان الرشطية  . اإلدراك)٤(ّ

 .وبيان بطالن التايل بالرضورة
ّإنه هيئة عارضة للصوت يتميز هبا عن مماثله: فقال قوم: ّوأما احلرف ّ)٥( 

ًمتيزا يف املسموع ّ.  
ّومجاعة من املتكلمني ملا ذهبوا إىل استحالة قيام املعاين بعضها ببعض،  ّ

 .ّ، بل ذهبوا إىل أنه داخل حتت جنس الصوتأحالوا قيام احلرف بالصوت

  ]مبحث االعتماد[
 :االعتامد: الثامن «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

 .وهو كيفية تقتيض حصول اجلسم يف جهة من اجلهات
ّإما الزم كالثقل واخلفة، وإما جمتلب: وهو ّّ.  

                                                
 .ّأبو عيل احلسني بن عبد اهللا بن احلسن بن عيل بن سينا، تقدم) ١(

 ).ّألنا ندرك جهته: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ال توجد يف ب، د، هـ) ّداخل احلاسة ملا أدركنا جهتهّبأنه لو كان : ّواعُرتض عىل القول األول) (٣(

 .فوجب: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

  ).عن صوت آخر مثله: (يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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ّوأنواعه ستة بحسب تعدد اجلهات ّ«)١(. 

 حصول اجلسم يف جهة من )٢(] تقتيضكيفية[ عبارة عن : االعتامد:أقول
 .)٣(اجلهات

ّ، كالثقل واخلفة، فإن اجلسم الثقيل إذا حدفناه إىل جهة )٤(ّوهو إما الزم ّ

 املاء، )٦(ّ، وكذلك الزق املنفوخ إذا وضعناه يف)٥(فوق، فنزوله إىل جهة حتت الزم
  . إىل جهة فوق باللزوم)٧(فصعوده

 األمام، وجهة الوراء، وجهة اليمني، جهة: ّوإما جمتلب، وله أنواع أربعة
ّوجهة الشامل، فإن يشء من األجسام ال يكون طلبه ألحد هذه اجلهات باللزوم، 

  .بل بالقرس

ّفاالعتامد جنس حتت هذه الستة األنواع، وهو متامثل إن اختص بجهة 
 ّوهل هو متضاد أم ال؟. )٨(ًواحدة إمجاعا

                                                
 . الفصل الرابع٢٦: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .أثبتناه من ب، ج) ٢(

 .العبارة ال توجد يف د، هـ) ٣(

 ).فهو ينقسم إىل الزم : (يف د، هـ) ٤(

 ).أسفل باللزوم: (يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .حتت: يف ب، ج، د، هـ) ٦(

 .وجهاته: يف ب) ٧(

األمام، والوراء، وجهة اليمني، وجهة : ّوإىل جمتلب، وجهاته ست: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٨(

ًالشامل، وجهة الفوق، وجهة األسفل، فمنه املتامثل وهو ما اختص بجهة واحدة إمجاعا، 

ّالحتاد يف املعلول الحتاد يف العلة، ومنه املختلف وهو ما تعددت جهاتهالستلزام ا ّ ّ ّ.( 
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: )٢(ّ متضاد، وقال أبو عيل اجلبائيّإىل أنه غري:  وأتباعه)١(فذهب أبو هاشم
  .ّمتضاد

ّبأنه غري متامثل لعدم وجود صفة التامثل، وغري متضاد : ّاحتج أبو هاشم ّ
ًألن اجلسم، إذا رميناه إىل جهة فوق كان فيه اعتامدا إىل فوق بالقرس، واعتامدا إىل  ً ّ

ّ بالطبع، وأيضا فإن اجلسم إذا جتاذبه شخصان، وكانت قدرهت)٣(حتت ام متساوية، ً
ّ للتضاد، لزم اجتامع )٥(ً، فلو كان اختالف اجلهة موجبا)٤(]ذلك اجلسم[وقف 

 .ّاملتضادين، وهو حمال
  .)٦( ]وهو غري باق «:قال[

ّأن الذي يصح بقاءه وهو الالزم ال غري، ] إىل [: مذهب املعتزلة:أقول ّ

ّوأما املجتلب فال يصح بقاءه، إذ لو بقى لبقى معلوله ّ.  
ّبأنه لو مل يبق يف احلجر اعتامد المتنع منا محل الثقيل، : ّوا عىل األولّواحتج ّ
ًأو سهل جدا   .ّلكن الثاين بقسميه باطل، فاملقدم مثله. ّ

ّإن اهللا تعاىل فعل فيه اعتامدا امتنع منا ممانعته، وإن مل يفعل : بيان املالزمة ً ّ

 .)٧(]روبيان بطالن الثاين ظاه. سهل علينا حركته لعدم املانع

                                                
 .ّأبو هشام اجلبائي املعتزيل، تقدم) ١(

ّأبو عيل حممد بن عبد الوهاب اجلبائي، والد أبو هاشم، تقدم) ٢( ّ. 

  .أسفل: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 .ًسببا: يف ب، د، هـ) ٥(

 . الفصل الرابع٢٦:  هنج املسرتشدين يف أصول الدين)٦(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٧(
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  ]مبحث التأليف[

 :التأليف: التاسع «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّوهو عرض خيتص باملحلني ال أزيد، يقتيض صعوبة تفكيك األجزاء ّ. 

 .)١(»ّوأكثر العقالء أحالوا وجود عرض واحد يف حملني

 : اختلف الناس يف التأليف:أقول

ّإنه عرض يقوم بمحلني: )٢(فقال أبو هاشم  بعض األجسام ّنإ :ّ وحجته.ّ
ّيصعب تفكيكها، فال بد أن يكون له علة، فتلك العلة ليست وجوده وال حدوثه  ّ ّ

ّوال جنسه، فيبقى أن تكون العلة يف ذلك كونه قائام بمحلني ّألنه ! وهي ضعيفة. ًّ
ّلو قام العرض الواحد بمحلني ملا متيز عن العرضني احلالني ّّ. 

 .)٣(ّلول عرض واحد بمحلنيّإنه ال جيوز ح: ّوقال أكثر املحققني

  ]مبحث الفناء[

 :الفناء: العارش «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ًوأثبت بعضهم للجواهر ضدا وهو الفناء، إذا أوجده اهللا  تعاىل فنيت مجيع ّ

                                                
   . الفصل الرابع٢٦: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .ّأبو هشام اجلبائي املعتزيل، تقدم) ٢(

ّقائام بمحلني، وإنام ذهب إىل أنه ال جيوز أن حيل يف أك: (... العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣( ّّ ّ ّثر من حملني، ً

ّألنه لو جاز أن حيل يف أكثر من حملني جلاز أن حيل يف اجلبل العظيم تأليف واحد وهو حمال ّ ّ ّ .

ّوأحاله أكثر املحققني، ألنه لو قام العرض الواحد بمحلني ملا متيز عن العرضني احلالني  ّّ ّ ّ

 ).ّبمحلني، وجلاز حلول اجلسم يف مكانني
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ّو هو خطأ، فإن وجود عرض ال يف حمل حمال. ّاجلواهر، وليس يف حمل ّ«)١(. 

وز أن يكون العدم بالفاعل، بل ّإىل أنه ال جي: ّ ذهب بعض املتكلمني:أقول
ًال بد يف حتقيقه من طريان ضد، فذلك الضد إما أن يكون جسام أو عرضا ً ّ ّ ّ وال . ّ

ّ، ألن األجسام متساوية وليس بينها تضاد، فبقى أن )٢(ًجائز أن يكون جسام ّ

ّيكون عرضا، فذلك العرض ال جيوز أن يكون يف حمل، ألنه لو كان يف حمل ألفنى  ّّ ً

ّ فيبقى أن يكون عرضا ال يف حملّحمله، ً. 

ّويسمون ذلك الضد بالفناء؛ وذلك باطل ّألن العرض ال بد له من حمل، ! ّ ّ ّ

 .ّووجود عرض ال يف حمل حمال

  ] مبحث الحياة [

 :احلياة: احلادي عرش «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّوهي عرض حيل اجلسم املرك ّب عىل بنية خمصوصة، يصح باعتبارها عىل ّ
  . القدرة والعلم)٣(ّتلك الذات صحة

ّواملوت عدم احلياة عن حمل اتصف هبا ّ«)٤(. 

 : اختلف الناس يف معنى احلياة:أقول

ّاحلياة عرض حيل يف جسم مركّإن : ّفقال قوم من املتكلمني ب عىل بنية ّ

                                                
 . الفصل الرابع٢٦: لدينهنج املسرتشدين يف أصول ا) ١(

 .ال يوجد يف د، هـ) ًوال جائز أن يكون جسام) (٢(

 .)ّتلك الذات باعتبارها صحةعىل (: يف املصدر ) ٣(

 . الفصل الرابع٢٧ ـ ٢٦: دين يف أصول الدينهنج املسرتش) ٤(
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 .ّتلك الذات صحة القدرة والعلمّخمصوصة، يصح باعتبارها عىل 

ّعن احلجر مثال، فإنه جسم ، احرتزنا به »عىل بنية خمصوصة«: فقولنا ً
 .)١(ب لكن ليس عىل بنية خمصوصةّمرك

ًإنه عدم احلياة عام من شأنه أن يكون حيا: واملوت، قيل ّ ّ ّ)٢(. 

ٌإن املوت أمر: وقال قوم ، وأبو )٣(أبو القاسم البلخي: ، وهمٌّ وجوديّ
َخلق الـموت والـحياة: ّ، واحتجا بقوله تعاىل)٤(عيل َ ََ َ ْْ ْ ََ ََ )٥(. 

ّ املراد باخللق ها هنا إنام هو التقدير، فال ينهض )٦(]ّإن: [جلوابوا
  .)٧(املطلوب

                                                
ّيصح أن خيلق اهللا تعاىل : ّحيل اجلسم، عن اجلوهر الفرد، فقيل: واحرتز بقوله: (العبارة يف ب) ١(

ّاملركب عىل بنية خمصوصة عن احلجر مثال، فألنه : واحرتز بقوله. احلياة فيه، ومنع منه قوم ً

ّحيل اجلسم املركب، : واحرتز بقوله: (ويف ج، د، هـ، )ًجسم لكن ليس مركبا عىل بنية خمصوصة

عىل : ّيصح أن خيلق اهللا تعاىل احلياة فيه، ومنع منه قوم، واحرتز بقوله: عن اجلوهر الفرد، فقيل

ّبنية خمصوصة عن احلجر مثال، فإنه جسم ً.(... 

ّإنه عدم احلياة عن حمل اتصف هب: واملوت، قيل: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢( ّا، فال يقال للحجر أنه ّّ

 ).ّميت

 .مّبن أمحد بن حممود الكعبي، البلخي اخلراساين، تقد اهللا أبو القاسم عبد) ٣(

ّأبو عيل حممد بن عبد الوهاب اجلبائي، والد أبو هاشم، تقدم) ٤( ّ. 

  .٢: سورة امللك) ٥(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٦(

 ).قاله علامء التفسري: (يف ج، د، هـ، و)ذكره علامء التفسري: (العبارة يف ب) ٧(
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  ]مبحث القدرة[

 :القدرة: الثاين عرش «:)ّأدام اهللا أيامه(قال

ّوهي كيفية قائمة بالذات، يصح باعتبارها عىل تلك الذات أن يفعل وأن 
ّوهي متقدمة عىل الفعل، ألن الكافر مكلف باإلي. ال يفعل ّ امن حال كفره، فلو مل ّ

ّوهي متعلقة بالضدين. تكليف ما ال يطاق ًيكن قادرا عليه لزم ّ. 

ً عدم القدرة عام من شأنه أن يكون قادرا:والعجز ّ«)١(. 

، وهي كيفية قائمة بالذات، )٢(ّقوة شاعرة بام يصدر عنها:  القدرة:أقول
 .ّيصح باعتبارها عىل تلك الذات أن يفعل وأن ال يفعل

ّإن القدرة عبارة عن سالمة األعضاء يف حقنا ال يف حقه تعاىل: وموقال ق ّ ّ. 

 :ّوهل هي متقدمة عىل الفعل أو مقارنة له؟ فيه خالف

 .ّإىل األول:  مجاعة من املعتزلة وأكثر احلكامء)٣(فذهب

 .ّإهنا مقارنة: )٤(وقال قوم من احلكامء واألشاعرة

 :لنا عىل ذلك وجهان !ّواألول أجود

ّ إن الكافر مكلف باإليامن حال كفره، فلو مل تكن متقدمة :ّولالوجه األ ّ ّ

  .لزم تكليف ما ال يطاق، وهو قبيح

                                                
 . الفصل الرابع٢٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ّقوة شاعرة بام يصدر عنها) (٢(

 .فقالت: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .)وأكثر األشاعرة(: يف ب، ج، د، هـ) ٤(
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ّ إن القدرة تصلح للضدين، فإن القادر يقدر عىل القيام :الوجه الثاين ّّ
ّوالقعود وامليش يمنة ويرسة، فلو مل تكن متقدمة لزم اجتامع الضدين، وهو حمال ّ. 

 .ّن القدرة عرض، والعرض غري باقبأ: ّاحتجت األشاعرة

ّأما كون القدرة عرض فظاهر، وأما كوهنا ال تبقى، فألن البقاء عرض،  ّ ّ
 .ويستحيل قيام العرض بالعرض

 :واجلواب عنه من وجهني

ّ باملنع من كون البقاء عرضا، وإال لزم الدور، أو التسلسل، ألن :ّاألول ًّ

ًالبقاء لو كان عرضا، فإما أن يكون باقيا ّ أو ال، فإن كان باقيا فال بد له من بقاء، ًّ ً

ّفإن كان األول لزم الدور، وإن كان غريه نقلنا الكالم إليه وإىل بقائه ويتسلسل، 
 .)١(]ًوإن مل يكن باقيا مل تكن الذات الباقية به باقية[

 .ّ باملنع من استحالة قيام العرض بالعرض، وقد تقدم بيانه:الثاين

 ّالضدين؟ّوهل تتعلق القدرة ب

 . نعم: قالت املعتزلة

 .ّإنه ال جيوز: وقالت مجاعة من األشاعرة

ّبأن القدرة عىل أحد الضدين غري القدرة عىل اآلخر: ّواحتجت األشاعرة ّ. 

  .ّإن مفهوم القدرة يشء واحد، ومها مشرتكان فيه: واجلواب

ا مجيع م:  بالقدرة)٢(ّإما أن يريدون): ّدام ظله( ّوقال شيخنا املصنف

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .تريد: يف د، هـيريدوا، و: يف ب، ج) ٢(
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ً، فاحلق أنه ال يكون قادرا عليها)١(ّيرتتب عليه أثر املؤثر ّ :  هبا)٢(ّوإما أن يريدون. ّ
ّإهنا صفة باعتبارها يصح صدور الفعل، فال شك أهنا صاحلة للضدين ّ ًّ وهو . ّ

  !ّجيد

ًعدم القدرة عام من شأنه أن يكون قادرا، وليس أمرا وجوديا، : والعجز ً ً ّ ّ
 .وذهب إليه املعتزلة

ليس جعل العجز : ّ أمر وجودي؛ ألهنم قالوا)٣(ّإهنا: لت األشاعرةوقا
 . من جعل القدرة عدم العجز)٤(ْعدم القدرة بأوىل

ًإن عدم األولوية ليس دليال: وجوابه ْ ّ. 

القدرة عبارة عن سالمة : ّإما أن نقول): ّدام ظله( ّوقال شيخنا املصنف
فهو حينئذ أمر وجودي، األعضاء، والعجز عبارة عن آفة عارضة لألعضاء، 

ّإهنا عبارة عن اهليئة العارضة عند سالمة األعضاء، فالعجز عدم : ّوإما أن نقول
  .، فهي حينئذ أمر عدمي)٥(تلك اهليئة

ًمن شأنه أن يكون قادرا«: ّوإنام قال ّ، احرتز به عن احلجر مثال، فإن »ّ ً

ّيسمى احلجر ًاحلجر عديم القدرة، لكن ليس من شأنه أن يكون قادرا، فال 
 ً.عاجزا

                                                
 ).ّأثر املؤثر عليه: (يف ب، ج) ١(

 .تريد: يريدوا، ويف د، هـ: يف ب، ج) ٢(

 .ّإنه: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .ْأوىل: يف ب، ج) ٤(

ًفالعجز عدم القدرة عام من شأنه أن يكون قادرا: (العبارة يف ج) ٥( ّ.( 
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  ]مبحث االعتقاد[

 :االعتقاد: الثالث عرش «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّفإن كان جازما مطابقا ثابتا فهو العلم، وإن مل يكن ثابتا فهو اعتقاد املقلد،  ً ً ً ً

 .)١(»ًوإن مل يكن مطابقا فهو اجلهل املركب

اعتقاد : نقسم إىلوهو ي. ُ االعتقاد من األمور املستغنية عن التعريف:أقول
ًإما أن يكون مطابقا ملا يف نفس األمر أو ال: ّفاألول .جمزوم به، وإىل غري جمزوم ّ .

ًواألول إما أن يكون ثابتا، أو ال ّ ّ.  

اجلزم، واملطابقة، والثبات ـ فهو : ُفإن استجمع األمور الثالثة ـ أعني
ًجازما مطابقا فهو اعتقاد] ًثابتا بل[العلم، وإن مل يكن  ً املقلد، وإن مل يكن مطابقا ً ّ

ًبل جازما فهو اعتقاد اجلاهل، وإن مل يكن جازما ] ًوال ثابتا[ ] ًوال ثابتا بل[ً
  .)٢(ّ فهو الظن الصادقًمطابقا

  ]مبحث العلم[

ًوالعلم إما أن يكون رضوريا، أو كسبيا «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ً ّ. 

 :ّوالرضوريات ستة

  :]ّيف األوليات[

                                                
 . الفصل الرابع٢٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

ًوإن مل يكن جازما بل مطابقا ثابتا فهو الظن الصادق، وإن مل يكن مطابقا بل : (لعبارة يف ب، جا) ٢( ً ً ًّ
ّجازما فهو اعتقاد اجلاهل، وإن مل يكن ثابتا بل مطابقا جازما فهو اعتقاد املقلد ً ً ً : ، ويف د، هـ)ً

ًوإن مل يكن جازما ثابتا فهو اعتقاد اجلاهل، وإن مل يكن ثابتا مطاب(... ّقا فهو اعتقاد املقلدً ً.( 
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ّ هبا تصور طرفيها، )١(وهي القضايا التي يكفي يف احلكم: ّاألوليات
ّكاحلكم بأن الكل أعظم من اجلزء، وأن األشياء املساوية ليشء واحد  ّّ

  .)٢(»متساوية

 .رضوري، وكسبي:  العلم ينقسم إىل قسمني:أقول

ّأوليات، وحمسوسات، وجمربات، : ّفالرضوري ينقسم إىل ستة أقسام ّ
 .وقضايا قياساهتا معهاوحدسيات، ومتواترات، 

 .ّوهذه الستة حتصل بفعل اهللا تعاىل عند االستعداد احلاصل من احلواس

 حيصل من فعلنا عند حصول االستعداد )٣( وهو ما:والكسبي يشء واحد
  .املستفاد من العلوم الرضورية

ّاألول من األقسام الستة ّوهي قضايا حيكم هبا العقل بمجرد : ّاألوليات: ّ
ّيها، كاحلكم بأن الكل أعظم من اجلزء، فإن من تصور الكل وتصور ّتصور طرف ّّ ّّ ّ

ّ، عرف بالرضورة أن الكل أعظم من اجلزء، )٤(]ّوتصور األعظمية[اجلزء  ّ

ً، فإن من تصور أمورا ثالثة )٥(وكاحلكم عىل األشياء املساوية ليشء بالتساوي ُّ ّ
ّمثال أو أربعة، وتصور تساوهيا ليشء آخر عرف بالرضو ُرة أن هذه األمور ً ّ

  .متساوية يف أنفسها

                                                
 .اجلزم: يف املصدر) ١(

 . الفصل الرابع٢٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 ).ّواحد بأهنا متساوية: (يف ب، ج، د، هـ) ٥(



 

 

١٠٩  توجوداأحكام المفي  / الرابعالفصل   .....................................................................................

 : ]يف املحسوسات[

وهي التي حيكم هبا العقل بمعاونة : واملحسوسات «:)ّأدام اهللا أيامه(قال
ّاحلس الظاهر، كاحلكم بأن النار حارة، والشمس مرشقة، أو الباطن كاجلوع  ّ ّ

 .)١(»والشبع

: سم املحسوساتّ هذا هو القسم الثاين من األقسام الستة، وهو ق:أقول
ّوهي قضايا حيكم هبا العقل باعتبار مقارنتها للحس، إما للحس الظاهر،  ّّ
ّكاحلكم بأن النار حارة، والشمس مرشقة، والثلج بارد، أو للحس اخلفي،  ّ ّ

  .)٢(كاجلوع، والشبع، والغضب، والفرح، وغري ذلك

 :]ّيف املجربات[

ا حيكم هبا العقل لتكرار وهي قضاي: ّواملجربات «:)ّأدام اهللا أيامه(قال
 .)٣(»ّاملشاهدة، كاحلكم بأن رشب السقمونيا مسهل

، وهو قسم )٤( هذا هو القسم الثالث من أقسام الرضوريات:أقول
 واملشاهدة، كاحلكم )٦(وهي قضايا حيكم هبا العقل لتكرار التجربة: )٥(املجربات

                                                
 . الفصل الرابع٢٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

ّالعقل باعتبار معاونة احلس الظاهر، كاحلكم بأن النار حارة، : (...ارة يف ب، ج، د، هـالعب) ٢( ّ ّ
 ).ّواحلس الباطن، كاجلوع، والشبع. والشمس مرشقة، والثلج بارد

 . الفصل الرابع٢٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

 ).ّ الستةالثالث من األقسام: (، ويف د، هـ)ّالثالث من الستة: (يف ب، ج) ٤(

 ).وهي التجريبية: (يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٦(
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ّبأن رشب السقمونيا مسهل، ألنا كررنا التجربة فوجدنا اإل ّ ًسهال متكررا عند ّ ّ
 .)١(رشب السقمونيا

 :]يف احلدسيات[
وهي قضايا حيكم هبا العقل حلدس : واحلدسيات «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّقوي من النفس يزول معه الشك، كاحلكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس،  ّ

  .)٢(»ألجل اختالف نوره بسبب تغاير أوضاعه
و ـوه[ات، ـام الرضوريـ من أقسعـالقسم الراب وـذا هـ ه:ولـأق

ّواحلدسيات قضايا حيكم هبا العقل حلدس قوي من النفس : )٣(]احلدسيات
 .ّيزول معه الشك

ّواحلدس، هو القوة احلاصلة يف النفس تكون النفس هبا مستعدة  ّ
ّ بأن نور القمر مستفاد من الشمس، ألنا )٤(الكتساب املطالب برسعة، كاحلكم ّ

، وتارة ينقص عند قرهبا )٥(]عنه[رة يزيد عند بعد الشمس وجدنا نور القمر تا
ّوهلذا ليلة املقابلة يكون نوره أتم، وليلة املقارنة يكون أقل[منه،  ّ، فعرفنا أن )٦(]ّ

                                                
ّاملشاهدة املتكررة، والقياس : السقمونيا مسهل، ويفتقر إىل أمرين: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١(

ًاخلفي، وهو أنه لو كان الوقوع عىل سبيل االتفاق مل يكن دائميا وال أكثريا، والفارق بني هذ ً ّ ه ّ

 ).وبني االستقراء هذا القياس

 . الفصل الرابع٢٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 .كحكمنا: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

  .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٦(
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ّوالفرق بني احلكم احلديس واحلكم التجريب، هو أن األول . [نوره مستفاد منها ّ

  .)١(] غريمعلوم السببية واملاهية، والثاين معلوم السببية ال

 :]يف املتواترات[

وهي قضايا حيكم هبا العقل لكثرة : واملتواترات «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ورود األخبار هبا، بحيث تأمن النفس املواطأة عىل الكذب، كاحلكم بوجود 

 .ّ، ووجود مكة ّالنبي

 .)٢(»وليس لليقني عدد خمصوص

ات، وهي قضايا حيكم  هذا هو القسم اخلامس من أقسام الرضوري:أقول
ّ، ووجود مّكة رشفها ّكحكمنا بوجود النبي : هبا العقل لكثرة ورود األخبار

ّاهللا، والبالد التي مل نرها، ألن األخبار تكاثرت بوجودها، فحكم العقل بصحته ّ. 

ّ عىل ذلك اخلرب والكذب، فإنا أة أن تأمن النفس املواط)٣(ّوال بد يف التواتر
 أو أزيد ومل نأمن تواطؤهم عىل الكذب، مل حيصل عندنا لو أخربنا ألف خمرب

ًجزما، ومن عدم امتناعه، فلو أخربنا أهل العلم بوجود رشيك للباري تعاىل، مل 

 .)٤(حيصل لنا علم بوجوده المتناعه

                                                
 .يف املخطوطة مشطوب، ومثبت يف ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الرابع٢٨ ـ ٢٧: ن يف أصول الدينهنج املسرتشدي) ٢(

 .املتواترات: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

  لنا علملومن عدم امتناعه، فلو أخربنا أهل العلم بوجود رشيك للباري تعاىل، مل حيص) (٤(

 .ال توجد يف ب، ج، د، هـ) بوجوده المتناعه
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  عدد خمصوص، أم ال؟)١(وهل يشرتط يف إفادة التواتر

يض بكونه ّألن اليقني هو القا! )٢(يشرتط، وهو غلط: فقال مجاعة
ًمتواترا، ومع عدمه يكون ] اخلرب[ً متواترا، فمع حصول اليقني يكون )٣(]اخلرب[

 .غري متواتر

والقضايا التي قياساهتا معها، وهي قضايا حيكم هبا  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ّالعقل ألجل وسط ال ينفك الذهن عنه، كاحلكم بأن االثنني نصف األربعة، ألنه  ّ
ّعدد انقسمت األربعة إليه وإىل ما يساويه، وكل عدد انقسمت األربعة إليه وإىل 

  .)٤(»ما يساويه فهو نصف ذلك العدد

أي : قضايا التي يكون قياساهتا معهاّ هذا متام األقسام الستة، وهو ال:أقول
ّ يف مبدأ الفطرة، كاحلكم بأن االثنني )٥(التي حيكم هبا العقل ألجل وسط حاصل

ّانقسمت األربعة إليه وإىل ما يساويه، وكل عدد عدد ّنصف األربعة، ألنه 

 .انقسمت األربعة إليه وإىل ما يساويه فهو نصف األربعة

 :]ّيف حد العلم[

ّوالعلم ال حيد، ألنه من الصفات الوجدانية «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ُ«)٦(. 

                                                
 ).تروهل يشرتط يف حصول اليقني بالتوا: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .خطأ: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل الرابع٢٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ٥(

 . الفصل الرابع٢٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٦(
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 : اختلف الناس يف حتديد العلم:أقول

ّإنه غني عن التحديد: فقال قوم  .وره لظه)١(ّ

ّإنه حيتاج إىل احلد: وقال قوم ّ. 

إذ املعرفة والعلم ! باملعرفة، وهو أضعف من بيت العنكبوت: ّفحده قوم
ّلفظان مرتادفان عىل معنى واحد، وهذا كام يقال يف حد اخلمر أنه العقار، ويف  ّ

ّحد األسد أنه الليث ّ.  

ّإنه ما تكون الذات به عاملة، وهذا أضعف من األو: وقال قوم ّلتجرده ! لّ
 .عن اإلفادة

واالعرتاض . ّإنه حصول صورة اليشء يف العقل: وقال قوم من احلكامء
ًباحلجر املتصف بالسواد مثال ضعيف، للتقييد بالعقل وخيرج من هذا املعدوم، . ّ

  .ّألنه ليس له صورة

ّإنه رضوري، ألنه لو حد لزم الدور، ألن ما عدا العلم ال : وقال قوم ّ ّ ّ
 . العلم بام عداه لزم الدور)٣( بالعلم، فلو علمّ إال)٢(يعلم

ّبأن املقصود من حد العلم هو العلم بالعلم، وما عدا العلم : اعرتض ّ

  .)٥(]ّال بتصور العلم بالعلم[ بالعلم، )٤(يعلم

                                                
  .التعريف: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .ال ينكشف: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .انكشف: ، هـيف ب، ج، د) ٣(

 .ينكشف: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(
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ّإنه رضوري كالفرح، والغضب، واجلوع، والشبع، : ْواألوىل أن نقول
  ).ّدام ظله( وهو اختيار شيخنا

وهل هو صورة مساوية للمعلوم يف العامل، أو إضافة  «:)ّم اهللا أيامهأدا( قال
ّواألقرب عندي أنه صفة يلزمها اإلضافة إىل . بني العامل واملعلوم؟ فيه خالف

 .املعلوم
ّوكام يصح إضافته إىل املوجود كذا يصح إضافته إىل املعدوم، فإنا نعلم  ّ ّ

  .)١(»ًطلوع الشمس غدا من املرشق، وهو معدوم اآلن
ّإىل أن العلم صورة مساوية للمعلوم يف العامل، فإن :  ذهب قوم:أقول ّ

 )٢(]البحث[وقد مىض هذا . العامل بزيد حيصل يف ذهنه صورة مساوية لزيد
 .واالعرتاض عليه
ًإنه إضافة بني العامل واملعلوم، كاألبوة مثال: وقال قوم ّ ّ.  

ً ال يكون عاملا عىل هذا ّبالعامل بنفسه، فإن العامل بنفسه: واعرتض عليه
 .)٤(، الفتقار اإلضافة إىل املضافني)٣(التقدير

 هلا، من حيث )٥(ّبأن الذات من حيث كوهنا عاملة مغايرة: واالعتذار عنه
ّ، إذ املغايرة تتوقف عىل ثبوت العلم، فلو )٦(للزوم الدور! كوهنا معلومة ضعيف

                                                
 . الفصل الرابع٢٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .القول: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .املتضايفني: يف هـ) ٤(

 .خمالفة: يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٦(
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 .ّتوقف العلم عىل املغايرة دار

دام (فة يلزمها اإلضافة إىل املعلوم، وهو اختيار شيخناّإنه ص: وقال قوم
 ).ّظله

ّوجيوز إضافة العلم إىل املعدوم كام يصح إضافته إىل املوجود، فإنا نعلم  ّ
 . من املرشق، وهو معدوم اآلن)١ً(طلوع الشمس غدا

]مبحث الظن[  

 :ّالظن: الرابع عرش «:)ّأدام اهللا أيامه(قال

ًفني ترجيحا غري مانع من النقيض، فإن كان وهو ترجيح اعتقاد أحد الطر

ّمطابقا فهو ظن صادق، وإال فهو كاذب ّ ً«)٢(. 

ّ ملا فرغ من البحث يف أقسام العلم، رشع يف البحث عن الظن:أقول ّ. 

ًترجيح اعتقاد أحد الطرفني ترجيحا غري مانع من : ّالظن، هو: فنقول

  .النقيض

 .العتقاد وغريه يشمل ترجيح ا)٣(، كاجلنس»ترجيح«: فقولنا

 .، خيرج عنه ترجيح غري االعتقاد»اعتقاد«: وقولنا

ّ، من اللوازم، فإن الرتجيح ال بد وأن يكون ألحد »أحد الطرفني«: وقولنا ّ ّ

  .الطرفني عىل اآلخر

                                                
ًكإضافته إىل املوجود، فإنا نعلم أن الشمس خترج غدا: ( العبارة يف ب، ج، د، هـ)١( ّ.( 

 . الفصل الرابع٢٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .جنس: يف ب، ج، د، هـ) ٣(
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ّ، خرج به العلم، فإنه مانع من »ًترجيحا غري مانع من النقيض«: وقولنا
 .النقيض

ًثم هذا الظن إن كان مطابقا مل ّ ًا يف نفس األمر سمي ظنا صادقا، وإن مل ّ ً ّ ّ
ًيكن مطابقا كان ظنا كاذبا ً ًّ.  

  ]مبحث النظر[

 :النظر: اخلامس عرش «:)ّأدام اهللا أيامه (قال

ّوهو ترتيب أمور ذهنية يتوصل هبا إىل أمر آخر ُ«)١(. 

  : اختلف الناس يف ماهية النظر:أقول

ب علوم أو ظنون بحسب ّإن النظر ترتي: )٢(فقال أبو احلسني البرصي
ّالعقل ليتوصل هبا إىل علم أو ظن ّ. 

ّالعلم بصحة : ّإنه عبارة عن علوم أربعة: )٣(وقال فخرالدين الرازي
ّ، والعلم بصحة ترتيبها، والعلم بلزوم الالزم عنها، والعلم بأن كل )٤(ّاملقدمتني ّ ّ

ّما لزم عن احلق فهو حق ّ.  

                                                
 . الفصل الرابع٢٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

ّحممد بن عيل بن الطيب البرصي املعتزيل، تقدم) ٢( ّ. 

ّحممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن عيل التيمي البكري، فخر الدين أبو : فخر الدين الرازي) ٣(
ًالرازي، الطربستاين األصل، من كبار العلامء بالكالم واملعقوالت، فقيها شافعيا اهللا عبد ً ،

ّمفرسا، مصنّفا، معظام عند ملوك خوارزم وغريهم، ولد بالري سنة  ً َّ ً ً  هبراة سنة ّتويفو، )هـ٥٤٤(ّ

 .، له مصنفات كثرية يف التفسري، والفقه، واألصول، والكالم، واإلهليات، واألدب)هـ٦٠٦(

 .ّاملقدمات: يف ب، ج، د، هـ) ٤(
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  ! ضعيفان)١(وكالمها

 أو، وهو يقتيض ةّاألول، فوجه ضعفه باعتبار إتيانه بلفظ )٢(ّأما القول
 .)٣(الرتديد

ّوأما الثاين، فألنه قد أخذ ما هو واجب احلصول عن املقدمتني املرتبتني  ّ ّ
 .ً، وجعله جزءا للنظر، ويلزم منه الدور)٤(الرتتيب املخصوص

ّواألوىل يف هذا الباب قول شيخنا املصنف  إذ هو مشتمل عىل)! ّدام ظله(ْ
ُالعلل األربعة املادية، وهي األمور الصورية، وهي  والغائية، وهي .الرتتيب: ّ

 .ّليتوصل: )٥(الضمري يف قوله: والفاعلية، وهي. »ّليتوصل«: قوله

  .، يشمل الرتتيب الذهني، واخلارجي»ترتيب«: فقولنا

ّ، أعم من أن تكون تصورية، أو تصديقية»ُأمور«: وقولنا ّ. 

 .فصل عن الرتتيب اخلارجي، »ذهنية«: وقولنا

ُ، فصل ثاين خيرجه عن ترتيب األمور »ّليتوصل هبا إىل أمر آخر«: وقولنا

 .)٦(ّالذهنية التي ال يتوصل هبا إىل أمر آخر، كاملتفّكر فيها، والعابث

ً، أعم من أن يكون علام، أو ظنا»أمر آخر«: وقولنا ّ ً ّ. 

                                                
 .ومها: أثبتناه من ب، ج، د، هـ، ويف املخطوطة) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 ).الرتديدّأنه أتى بلفظ أو، وهي تقتيض : (العبارة يف ج، د، هـ) ٣(

ًترتيبا خمصوصا(: يف ب، ج، د، هـ) ٤( ً(. 

 .قولنا: أثبتناه من ب، ج، د، هـ، ويف املخطوطة) ٥(

 .الغائية: ال يوجد يف ب، ويف ج، د، هـ) ٦(
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ّفإن صحت املقدمتان  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال والرتتيب فالنظر صحيح، ّ
 .ّوإال ففاسد

ّثم املقدمتان إن كانتا علميتني فالنتيجة علمية، وإال فهي ظنية ّّ ّ«)١(. 

ً كانتا صحيحتني، وكانتا مرتبتني ترتيبا )٢(ّ مقدمتا النظر إذا:أقول

ًصحيحا، كان النظر صحيحا، كقولنا ُالعامل متغري، وكل متغري حمدث: ً ّ وإن . ّّ
ًحدامها، كان النظر فاسدا اتفاقافسدتا أو فسدت إ ًّ. 

 :ًوهل يستلزم اجلهل مطلقا، أم ال؟ فيه خالف

ّإنه ال : نعم، وقالت األشاعرة ومجاهري املعتزلة: فقال مجاعة من املعتزلة
 .يستلزم

ّبأن من اعتقد قدم العامل، واعتقد : )٣(ّواحتجت الفرقة األوىل من املعتزلة

ّملؤثر، فإنه ينتج مستغن عن ا)٤(ّ كل قديم فهوّأن ّ أن العامل مستغني عن املؤثر، )٥(ّ ّ

 .وهو جهل بعينه

ّبأنه لو استلزم اجلهل لكان من : واحتجاج األشاعرة ومجهور املعتزلة
 .ّ والثاين باطل، فاملقدم مثلهً. يف شبهة املبطل يكون جاهال)٦(نظر

                                                
 . الفصل الرابع٢٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .إن: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 . ب، ج، د، هـال يوجد يف) ٤(

 .لزمه: يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .الناظر: يف ب، ج، د، هـ) ٦(
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ّن عند حصول األسباب وتكامل الرشوط جيب املسببإ: بيان املالزمة ّ ،
  !وكالمها باطالن

ّفساد النظر إما أن يكون من قبيل املادة، : والوجه التفصييل، وهو أن نقول ّ
ًأو من قبيل الصورة، فإن كان من قبيل املادة مل يكن جهال، كقولنا ّكل إنسان : ّ

ّحجر، وكل حجر ناطق، فينتج أن كل إنسان ناطق، وليس بجهل وإن كان من . ّّ
ّ العامل قديم، وكل قديم فهو مستغن عن املؤثر، :فقولناًقبيل الصورة كان جهال،  ّ

ّفالعامل مستغن عن املؤثر، فهذا هو اجلهل، وهذا مذهب شيخنا املصنف دام (ّ
  .)١()ّظله

ّثم املقدمتان إما أن تكونا علميتني، أو ظنيتني، أو أحدمها علمية  ّ ّّ
 .ّواألخرى ظنية

ّالعامل متغري، وكل متغري : لنافإن كانتا علميتني، كانت النتيجة علمية، كقو ّّ

ُحمدث، فالعامل حمدث ُ.  
ّوإن كانتا ظنيتني، كانت نتيجتهام ظنية، كمن يظن ّ ً أن يف السامء غيام )٢(ّ ّ

                                                
ّن عند حصول األسباب وتكامل الرشوط حمبب إ: بيان الرشطية: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١(

ّفساد النظر إما أن يكون من : الوجه أن يقال: وقيل. ّواملسبب جهل والثاين باطل فكذا األول
ّ قبيل الصورة، فإن كان من قبيل املادة كان جهال، كمن يعتقد أن العامل قديم، ّقبيل املادة، أو من ً ّ

ّوكل قديم مستغن عن املؤثر، فإنه يستلزم اعتقاد أن العامل مستغن عن املؤثر، وهو جهل، وليس  ّ ّّ ّ

ّبجيد مطلقا، فإنه يمكن فساده من قبيل املاد ّ ّكل إنسان حجر، وكل: ًة وال يكون جهال، كقولناً ّ 

ّحجر ناطق، ينتج أن كل إنسان ناطق، وليس بجهل وإن كان من قبيل الصورة مل يستلزم . ّ

 ).اجلهل، وهو ظاهر، وهذا مذهب الشيخ مصنّف الكتاب

 .)ّكقولنا أظن(: يف ب، ج، د، هـ) ٢(
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ّرطبا، ويظن ٌ أن كلام كان يف السامء غيم)١(ً ّ ّ، فإنه ينتج منهام )٢( نزل الغيثٌ رطبّ
 .)٣(ّظن بنزول الغيث

ّخرى ظنية، كانت النتيجة ظنية ُوإن كانت إحدامها علمية واأل ، )٤(]ًأيضا[ّ
ّكمن يعلم أن بغلة القايض واقفة عىل باب احلامم، ويظن أن كلام كانت بغلة  ّ ّ ّ

ّ، فإنه ينتج الظن بحصول )٥(ّالقايض واقفة عىل باب احلامم كان القايض يف احلامم ّ
  .ّالقايض يف احلامم

 :]يف النظر الصحيح[

ّوالنظر الصحيح يفيد العلم، ألن من علم أن العامل  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ
ّحادث، وأن كل حادث مفتقر إىل املؤثر، علم بالرضورة أن العامل مفتقر إىل  ّّ ّ

  .)٦(»ّاملؤثر

 ّهل يؤدي إىل العلم، أم ال؟: ّ اختلف الناس يف أن النظر الصحيح:أقول

 .)٧(ّإنه يفيد العلم: فقال األكثر

                                                
 .ّوأظن: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .املطر: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .املطر: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .من ب، ج، د، هـأثبتناه ) ٤(

ّويظن أن كلام كانت بغلة القايض واقفة عىل باب احلامم كان القايض يف احلامم) (٥( ّ ال يوجد يف ب، ) ّ

 .د، هـ

 . الفصل الرابع٢٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٦(

ّإنه يؤدي إىل العلم: فقال قوم: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٧( ّ.( 
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ّوقالت السمنية ّنه ال يؤدي إىل العلمإ: )١(ُ ّ. 

ّواحلق هو األول  :لوجهني! ّ

 عند )٢(ّ إن مجيع العقالء يلتجئون إليه يف مجيع األصقاع:ّالوجه األول
ّالتباس األمور عليهم من غري توقف، فلوال أهنم عاملون بأن ذلك يؤدي إىل  ّ ّّ ُ

 .ًالعلم ملا وقع ذلك منهم عىل وترية واحدة خلفا عن سلف

ّ إن من تصور حقيقة النظر التي حددناها علم بالرضورة :الوجه الثاين ّ ّ

َأداؤه إىل العلم، ألن من علم أن العامل متغري، وأن كل متغري حمد ُ ّ ّّ ّ ّ ث، علم ّ
َبالرضورة أن العامل حمد ُ  .ثّ

                                                
وهم حكامء اهلند الدهريون : ، نسبة إىل سومنات بلد باهلند)تح امليمبضم السني وف(السمنية ) ١(

 .القائلون بالتناسخ

 .هم فرقة تعبد األصنام، وتقول بالتناسخ، وتنكر حصول العلم باألخبار: ويف املصباح املنري

 ى بوداسف، وانترشت هذه الديانة يف اهلندّ يسمّكان هلم نبي: ويف رواية ابن النديم يف الفهرست

 .وما وراء النهر وخراسان قبل ظهور زرادشت

 .فرقة من عبدة األصنام تقول بالتناسخ، وتنكر وقوع العلم باألخبار: السمنية: وقال اجلوهري

من قبائل فلسطني الشاملية منازهلا : السمنية: وقال عمر كحاله يف معجم قبائل العرب

 .كسكوس

 ّطال النّظر واالستدالل، وزعموا أنه ال معلومالقول بالتناسخ، وقدم العامل، وإب: من عقائدهم

 .من جهة احلواس اخلمس، وأنكر أكثرهم املعاد والبعثّإال 

 إليه، ًباّأدخلهم اإلمامية يف مجلة مرشكي العرب لقوهلم يف التوحيد للبارئ، وعبادهتم سواه تقر

 . فيام زعموا عن عبادة اخللق لهًوتعظيام

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٢(
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ّواحتجاج السمنية ّبأن العلم بأن النظر يؤدي إىل العلم، إما أن يكون : ُ ّ ّ ّ

ًرضوريا، أو نظريا، فإن كان   العقالء فيه، وإن )١(]مجيع[ًرضوريا لزم اشرتاك ً
وبمنع اشرتاك مجيع العقالء يف [ًكان نظريا لزم التسلسل، ضعيف باملعارضة، 

 .)٢(]ّسائر الرضوريات، إذ قد خيتلف فيها عند خفاء تصور أحد الطرفني

ّبأن املطلوب إن كان : من أنكر إفادته للعلم ّاحتج «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ً، وإن كان جمهوال استحال )٣(]الستحالة حتصيل احلاصل[ًلوما استحال طلبه مع

 .)٤(»ّطلبه، ألن ما ال يعلم ال يطلب

 .)٥(ّ هذه حجة من أنكر إفادة النظر للعلم:أقول

ًالناظر يف طلب أمر من األمور، إما أن يكون عاملا :  أن نقول)٦(وتقريرها ّ ُ ٍ

ًبه، أو جاهال، فإن كان عاملا كان ط ّلبه حماال، ألنه يلزمً  من حتصيل احلاصل )٧(ً
ّوهو حمال، وإن كان جاهال كان طلبه أيضا حماال، ألن املجهول  ًً غري معلوم، [ً

ً ال تتوجه النفس إىل طلبه، فكان طلبه حماال)٨(]وغري املعلوم ّ. 

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من املصدر، ب، ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل الرابع٢٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(

ّهذه حجة ثانية ملن أنكر إفادة النظر للعلم، وقد ثبتت حجتهم األوىل : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٥( ّ
 ).ت ضعفهاّيف ما تقدم، وقد ثب

 .)وتقرير هذه(: يف ب، ج، د، هـ) ٦(

 .يستلزم: يف ج، د، هـ) ٧(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٨(



 

 

١٢٣  توجوداأحكام المفي  / الرابعالفصل   .....................................................................................

 .)١(»ّأنه معلوم من وجه دون وجه: واجلواب «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّعن حجتهم التي قررناها هذا جواب :أقول ّ. 

ّإن املطلوب ليس معلوما من كل وجه، وال جمهوال من كل : وتقريره ً ّ ً ّ

 .وجه، بل معلوم من وجه وجمهول من آخر

ّوليس املطلوب هو الوجهان حتى يرد اإلشكال، بل  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
  .)٢(»ّاملاهية املتصفة بالوجهني

 معلوم من وجه دون )٣(ّعىل قولنا أنهّهذا جواب عن سؤال مقدر  :أقول
  .وجه

 الستحالة حتصيل )٤(الوجه املعلوم يستحيل طلبه: وتقريره أن نقول
 .احلاصل، والوجه املجهول يستحيل طلبه الستحالة طلب ما ال يعلم

: ّأنه ليس املراد بقولنا: ، وهو)ّدام ظله( ما ذكره شيخنا: واجلواب عنه
ّالوجهان، بل املاهية املتصفة : ل من آخر، هواملطلوب معلوم من وجه وجمهو

 .)٥(بالوجهني من حيث هي هي

 

                                                
 . الفصل الرابع٢٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 . الفصل الرابع٢٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .جهله: يف د، هـ) ٤(

ّأن ليس مطلوبنا بالنظر الوجه املعلوم وال الوجه املجهول، بل : (رة يف ب، ج، د، هـالعبا) ٥(

 ).ّمطلوبنا املاهية املتصفة بالوجهني
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 :]يف وجوب النظر[
 تعاىل واجبة، لكوهنا ّوالنظر واجب، ألن معرفة اهللا «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّدافعة للخوف، وال يتم إال بالنظر، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وإال  ّ ّ

ً واجبا مطلقا، أو لزم تكليف ما ال يطاق، والقسامن خلرج الواجب عن كونه ً

 .)١(»باطالن

 : اختلف الناس يف وجوب النظر:أقول

ّإن :  ـ  ـ وهم القائلون بجواز اخلطأ عىل األنبياء)٢(فقالت احلشوية

 .النظر غري واجب

 :لوجهني! ّوهو احلق. ّإنه واجب: وخالف يف ذلك أكثر الناس، وقالوا

ع للخوف احلاصل من اختالف الناس، ودفع اخلوف ّ إنه داف:ّاألول
ّ، وال يتم إال بالنظر، إذ برتك النظر حيصل اخلوف، فإذا )٣(]بالرضورة[واجب 

ّ، وإال لزم إما )٤(ّنظر زال ذلك اخلوف، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ّ

ّخروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا، وإما تكليف ما ال يطاق، ومها حماال ً  .نً

                                                
 . الفصل الرابع٢٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 احلشو يف اللغة ما متأل به الوسادة ونحوها، ويف االصطالح هو الزائد الذي ال طائل: احلشوية) ٢(

م حيشون األحاديث التي ال أصل هلا يف األحاديث ّيت احلشوية هبذا االسم، ألهنّسم. حتته

ّكل ثقة من العلامء يأيت : ، أي يدخلوهنا فيها وهي ليست منها، بقوهلم املروية عن الرسول

ّ فهو حجة، ومجيع احلشوية يقولون باجلرب والتشبيه، ومن رؤسائهم ابن ّبخرب مسند عن النبي
  . القطانكالب

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 ).ًبه يكون واجباّ إال وما ال يتم الواجب املطلق: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤(
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ّ إن معرفة اهللا تعاىل واجبة لكوهنا دافعة للخوف احلاصل من :الوجه الثاين

ّاالختالف أيضا، وال تتم إال بالنظر، ألن العلم إما رضوري، وهو ما ال حيتاج  ّ ًّ

ّيف تصوره إىل طلب وكسب، وإما نظري، وهو ما حيتاج يف تصوره إىل طلب  ّّ
قى أن تكون نظرية، فوجب النظر وكسب، ومعرفة اهللا تعاىل ليست رضورية، فب

ًيف معرفة اهللا تعاىل، وإال لزم ما قلناه أوال ّّ.  

ّال نسلم أن النظر دافع للخوف، فإنه كام خياف : ّال يقال يف الوجه األول ّ ّ

ّيف ترك النظر كذا خياف فعله، فإن الناظر كام خيطر له أنه يعاقب عىل تركه، كذا  ّ

ّواز أن خيطر للناظر أنه ملك الغري، فمتى نظر ّخيطر له أنه يعاقب عىل فعله، جل
ًكان مترصفا يف مال الغري بغري إذنه، وهو قبيح ّألنا نقول قد رأينا أن العقالء ! ّ ّ

 .ّيلتجئون إىل النظر عند خوفهم وحتريهم، ومل خيطر هلم ذلك

ّال نسلم أن معرفة اهللا تعاىل واجبة، وذلك :  يف الوجه الثاين)١(ال يقال ّ

 :لوجهني
ّ إنا عرفنا من دين النبي :ّالوجه األول ّ أنه كان يأتيه األعرايب فيأمره ّ

ًال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللاأبقول أشهد  ّّ ّ  )٣(ّ، من غري أن يكلف)٢(ّ
ّباملعرفة التي تتوقف عىل النظر الدقيق، وكان إذا شهد األعرايب الشهادتني حكم 

  .بإسالمه

ّن معرفة اهللا تعاىل لو كانت واجبة، فإما عىل العارف، أو  إ: الثاين]الوجه[ ّ

                                                
 .)فإن قيل(: يف ب، ج، د، هـ) ١(

ًاهللا وأن حممدا رسول اهللاّ إال أشهد أن ال إله: (يف ب، ج، د، هـ) ٢( ّّ.( 

 .يأمره: يف ب، ج، د، هـ) ٣(
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، )١(]وهو حمال[عىل غري العارف، فإن كانت عىل العارف لزم حتصيل احلاصل 
ّوإن كانت عىل غري العارف لزم تكليف ما ال يطاق، إذ معرفة الواجب متوقفة 

  .عىل معرفة املوجب

 :)٢(ّألنا نقول
ّ، فإن النبي ّ أنه ممنوع:ّاجلواب عن األول ّ٣( كان يأمر األعراب( 

ّ باإلسالم ال يدل عىل أنه مل يوجب النظر، فإن احلكم )٤(باإلسالم، واألمر ّ ّ

ْقالت األعراب آمنا قل :  احلكم باإليامن، كام قال اهللا تعاىل)٥(باإلسالم ال يستلزم ُ َ ََّ َ َُ ْ َ ِ

َمل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ُ ُْ َْ ُ ُ ََ ْ َِ ِ ْ ْ َ)أن اهللا تعاىل أوجب يف كتابه العزيز ، هذا مع)٦ ّ

ُقل انظروا: النظر، بقوله تعاىل ُ ْ ِ ُ)ّوأيضا فلم ال جيوز أن النبي . )٧ ّ ً عرف 
ّمنهم أهنم عارفون باهللا تعاىل لكن ليسوا قادرين عىل التعبري عن األدلة عليها ّ)٨(. 

ّ أنه ممنوع أيضا، فإن معرفة اإلجياب ال تتوقف عىل:وعن الثاين ّ ً  معرفة ّ
ّاملوجب، فإن العاقل جيد من نفسه العلم بوجوب دفع الرضر، وإن معرفة اهللا  ّ

 .تعاىل هي الدافعة

                                                
 .ن ج، د، هـأثبتناه م) ١(

 .قلنا: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

  .األعرايب: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .واحلكم: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .غري: يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .١٤: سورة احلجرات) ٦(

 .١٠١: سورة يونس) ٧(

 ).ولكنّهم ال يمكنهم التعبري عن تلك املعرفة: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٨(
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 :]وجوب النظر عقيل[
ّووجوبه عقيل، ألنه لو وجب بالسمع لزم إفحام  «:)ّأدام اهللا أيامه(قال

  .)١(»األنبياء
 .)٢(ًمعرفة اهللا واجبة سمعا:  قالت األشاعرة:أقول

ًإهنا واجبة عقال: ّملتكلمنيوقال باقي ا  :لوجهني! ّوهو احلق. ّ
 بالسمع لزم إفحام األنبياء، والتايل باطل، )٣(ّ إهنا لو وجبت:ّالوجه األول

  .ّفاملقدم مثله
ّإن النبي : بيان الرشطية ّ أنا رسول اهللا :  وقال)٤(]ّإىل املكلف[ إذا جاء

ّأنا ال اتبعك حتى أعرف صد: فيقول. ّإليك اتبعني ّقك، وال أعرف صدقك إال ّ

ّإذا نظرت، وال جيب عيل النظر إال بقولك، وقولك اآلن ليس بصدق، فينقطع  َّ َ
 .ّالنبي 

  .ّوأما بطالن التايل، فباإلمجاع
 .)٥(]البحث يف ذلك[ّ إهنا دافعة للخوف، وقد مىض :الوجه الثاين

 :]القصد إىل النظر[
 وحصول  الواجبات أو املعرفة باهللاّوالقصد إليه أول «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

                                                
 . الفصل الرابع٢٩:  أصول الدينهنج املسرتشدين يف) ١(

 ).ً سمعاالنظر واجب: (ارة يف ب، ج، د، هـالعب) ٢(

 ).ّانه لو وجب: (يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج) ٥(
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العلم عقيب النظر عىل سبيل اللزوم ال العادة، للعلم الرضوري بالوجوب، كام 
 .)١(»ًيف غريه من األسباب، خالفا لألشعرية

 : هذا البحث يشتمل عىل مسألتني:أقول

ّ يف أن القصد إىل النظر هو أول الواجبات:ْاملسألة األوىل ّ. 

 .ّ النظر هو أول الواجبات)٢(]نفس[ّإىل أن : زلةذهب مجاعة من املعت

ّأن القصد إليه هو أول الواجبات: )٣(واختار إمام احلرمني ّ. 

إن عني بأولوية النظر بحيث أداه إىل معرفة اهللا : )٤()ّدام ظله(وقال شيخنا
ّكان أول الواجبات، وإن عني بأولويته معرفة ذاته كانت املعرفة هي أول  ّ

 .)٦(ّ، ألنه اعترب ذلك»أو املعرفة باهللا«: )٥()ّدام ظله(ا قال شيخناالواجبات، وهلذ

ّ يف أن حصول العلم عقيب النظر عىل سبيل اللزوم، وهذا :املسألة الثانية

 يف ذلك األشاعرة، )٩(، وخالفا)٨(، وإمام احلرمني)٧(مذهب القايض أبو بكر
  .حيث ذهبوا إىل حصوله عىل سبيل العادة

                                                
 . الفصل الرابع٢٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٢(

 .ّجلويني، تقدمأبو املعايل ا) ٣(

 ).والتحقيق أن نقول: (يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 ).قال املصنّف: (يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 ).ّألنه اعترب هذا التفصيل: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٦(

 .ّالقايض أبو بكر الباقالين، تقدم) ٧(

 .ّأبو املعايل اجلويني، تقدم) ٨(

 .ه، والصحيح ما أثبتنا)وخالف(يف املخطوطة ) ٩(
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 !ىل سبيل اللزومحصوله ع: ّواحلق
ّإنا نعلم قطعا أن: والدليل عليه ً ً كل من نظر نظرا صحيحا حصل له علم ّ ً ّ

ًبام نظر يف حتصله، ومتى ترك النظر مل حيصل له علم، فكان الزما ّ. 
ّوأيضا فإنه يكثر بكثرة النظر ويقل بقلته، والعلم الرضوري حاكم بذلك  ّ ّ ً

ة لإلحراق، فمتى وجدت النار وجد ّكام يف غريه من األسباب، فإن النار الزم
ّوأيضا فإن اإلحراق يكثر بكثرة النار ويقل بقلتها. اإلحراق ومتى انتهت انتهى ّ ّ ً. 

ّوهذه احلجة ذكرها املعتزلة حجة عىل مذهبهم، وهي غري دالة عىل  ّ ّ
 !مطلوهبم

ّوأما حجة األشاعرة، فقالوا ّالعلم ممكن قطعا وال مؤثر يف املمكنات غري : ّ ً

 . تعاىلاهللا
 .)١(املنع من الكربى: واجلواب

 

                                                
ّيف أن حصول العلم عقيب النظر هل هو عىل سبيل : املسألة الثانية: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١(

فالقايض أبو بكر، وإمام احلرمني ذهبا إىل  .د، أو عىل سبيل العادةّاللزوم، أو عىل سبيل التول

ّأما حجة من قال باللزو .ّاألول، وقالت املعتزلة بالثاين، واألشاعرة بالثالث : ّأهنم قالوا: م، فهيّ

ًإنا كلام نظرنا حصل العلم، وال ينفك عنه، فكان الزما ّ ّ. 

ّوأما حجة املعتزلة، فتقريرها ّجيب حصول العلم عقيب النظر الصحيح، ألنا متى : ّأهنم قالوا: ّ

ًنظرنا نظرا صحيحا حصل لنا العلم بذلك النظر، ومتى مل ننظر مل حيصل لنا العلم والوجدان . ً

ًليه، وألن العلم يكثر بكثرة النظر ويقل بقلته قياسا عىل غريه من األسباب واملسبباتّيدل ع ّّ ّ. 

ّوهذه احلجة ضعيفة جدا، ألهنا ال تدل عىل ما ذهبت إليه املعتزلة، وإنام تدل عىل مذهب القايض  ّّ ّّ ً ّ
 .وإمام احلرمني

 ).م احلرمنيًوقد اختار شيخنا املصنّف حصوله لزوما كام ذهب إليه القايض وإما
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  :]يف معنى الدليل[
والدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بيشء  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّآخر، وهو قد يكون عقليا حمضا، وقد يرتكب من العقيل والنقيل، وال يرتكب من  ّ ً ً

  .)١(»النقليات املحضة دليل

 .عريفلغوي، و:  للدليل معنيان:أقول

 :)٢(املرشد، ويقال املرشد ملعان ثالثة: فاللغوي

 .)٣(]مرشد: ّكذاكر الدليل، فإنه يقال له[ الذاكر أ ـ

: ّكمن ينصب عالمة عىل الطريق ليعرف، فإنه يقال له[ الناصب ب ـ
  .)٤(]ًمرشد أيضا

 .)٥(]ّإنه مرشد: ّفإن نفس الدليل يقال[ ما به اإلرشاد ج ـ

ّإنه هو الذي يلزم من العلم به العلم بيشء : فقال قومّوأما معناه العريف، 
 ).ّدام ظله( آخر؛ وهو اختيار شيخنا

ّإنه قول مؤلف من قضايا يقينية يلزم عنها لذاهتا قول: وقال قوم  . آخر)٦(ّ

 .، جنس يصدق عىل القضية والقضايا»قول«: فقولنا

                                                
 . الفصل الرابع٢٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

  .)لثالثة أشياء(: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(

 ).عنه لذاته يشء: (يف ج، د، هـ) ٦(
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 .، احرتز به عن القضية الواحدة»ّمؤلف من قضايا«: وقولنا

 .ّ، احرتز به عن القضايا الظنية»يقينية«: ولناوق

ّ، احرتزنا به عن القياس يف عرف الفقهاء، فإنه يف »يلزم عنه«: وقولنا
 ً.احلقيقة ال يلزم عنه يشء أصال

ّالدرة يف احلقة، : ّ، احرتز به عام يلزم ألمر حمذوف، كام يقال»لذاته«: وقوله ّ
ّواحلقة يف البيت، فالدرة يف البيت، ألم ّر حمذوف، وهو أن الدرة يف يشء وذلك ّ ّ

 .اليشء يف البيت

 .ما زاد عىل القضية الواحدة): القضايا(ونريد بـ

ًبكون القضية الواحدة دليال، إذ القضية الواحدة : ّواعرتض عىل األول
ّكل : يلزم من العلم بصدقها العلم بكذب نقيضها وصدق عكسها، كقولنا

ّليس كل إنسان حيوان، وعكسها :  قولناإنسان حيوان، فنقيضها كاذب، وهو

  .بعض احليوان ليس بإنسان: صادق، وهو قولنا

ُ الدليل، إما أن يكون مركبا من األمور العقلية، كقولنا)١(ّثم هذا ً ّ العامل : ّ
ّمتغري، وكل متغري حمدث، فالعامل حمدث، فهذا دليل مركب من أمرين عقليني َ َ ّ ّّ. 

ًوإما أن يكون مركبا من الع ّ كذا : ّقال النبي : قيل والنقيل، كقولناّ
، فهذا دليل )٢(]ّينتج أن هذا القول صدق[ صدق ّوقول النبي .. وكذا

ّأحدمها عقيل، وهو قول أن النبي : ّمركب من أمرين ّ ،صدق، والثاين نقيل 

                                                
 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .ه من ب، ج، د، هـأثبتنا) ٢(
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 .كذا وكذا: ّقال النبي: وهو قولنا

ّوال يرتكب من النقليات املحضة، ألن من مجلتها كون  ً صادقا، ّالنبي ّ

 .ّوهذه املقدمة عقلية

 

  ]الكراهةومبحث اإلرادة [

 :اإلرادة والكراهة: السادس عرش «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

 .ّومها كيفيتان نفسانيتان ترجحان الفعل أو الرتك

ّواحلق الزيادة يف حقنا ال . وهل مها زائدتان عىل الداعي أم ال؟ فيه خالف ّ
 .ّيف حقه تعاىل

 .)١(»ّة اليشء يستلزم كراهة ضده ال نفسهاوإراد

 .ّكيفية حاصلة يف النفس ترجح الفعل:  اإلرادة:أقول

 .ّ ترجح الرتك)٢(كيفية نفسانية: والكراهة

ّإن اإلرادة ترجح الفعل، والكراهة ترجح : ، معناه»أو الرتك«: وقوله ّ ّ

  .الرتك
 .ف؟ فيه خال)٣(وهل اإلرادة والكراهة زائدتان عىل االعتقاد

ّإهنام زائدتان يف حق اهللا تعاىل ويف حقنا: فقال قوم ّ ّ. 

                                                
 . الفصل الرابع٢٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 ).حاصلة يف النفس: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 ).وهل مها زائدتان عىل اعتقاد صالحية الفعل أو الرتك، أم ال: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣(
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ّإهنام زائدتان يف حقنا ال يف حقه تعاىل: وقال قوم ّ ّ. 
ّألن اهللا تعاىل منزه عن التفّكر والتحري، فإن اهللا تعاىل إذا ! ّواحلق الثاين ّّ ّ

ّعلم أن يف هذا الفعل مصلحة كان هو نفس إرادته، وإذا علم أن فيه مفسدة  كان ّ
ّوأما أنه يعلم أن فيه مصلحة ثم يتحري يف فعله أو تركه فال. نفس كراهته ّ ّّ ّ. 

ّوأما نحن فإنام كانت زائدة يف حقنا، ألنا نعتقد ثم نتفّكر يف إرادة ذلك أو  ّّ ّّ

ّواإلرادة لليشء مستلزمة لكراهة ضده، ال نفس كراهة الضد،  .)١(يف كراهته ّ
ّن اإلرادة والكراهة متضادانّالستحالة كون اليشء عني ضده، فإ ّ.  

  
  ]مبحث الشهوة والنفرة[

 :الشهوة والنفرة: السابع عرش «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ّومها كيفيتان نفسانيتان مغايرتان لإلرادة والكراهة، فإنا نريد رشب الدواء 

 .)٣(»ّ وال نشتهيه، ونشتهي املالذ املحرمة وال نريدها)٢(]وقت احلاجة[
ّكيفية نفسانية مضادة للنفرة ومغايرة لإلرادة، فإنا نشتهي : وة الشه:أقول ّ

ّ وسامع الغناء وال نريده، ألن فيه مفسدة، )٤(ّاملالذ املحرمة كرشب اخلمر والزنا

                                                
ًكان مريدا بإرادة زائدة عىل علمه لكانت ّألن اهللا تعاىل لو ! ّواحلق الثاين: (العبارة يف ب ج، د، هـ) ١(

ّواألول يستلزم اجتامع النقيضني، . ّتلك اإلرادة، إما أن تكون ذاتية، أو صادرة عنه بإرادة أخرى
 .والثاين يستلزم التسلسل، وكالمها باطالن

ّوأما أهنام زائدتان يف حقنا ال يف حقه تعاىل، فألنه ال يستحيل ذلك علينا، فإنا نعلم ّ ّ ّ ّ  ).ّ ثم نريدّ

 .أثبتناه من املصدر، ب، د، هـ) ٢(

 . الفصل الرابع٢٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) كرشب اخلمر والزنا) (٤(
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 .وهي العقاب، ونريد رشب الدواء وال نشتهيه

ّكيفية نفسانية أيضا مضادة للشهوة ومغايرة للكراهة، فإنا: والنفرة[ ّ ً[)١( 
ّن رشب الدواء لالستشفاء والنكرهه بل نريده، ونكره املالذ املحرمة ننفر ع ّ

  .والننفر عنها

  ]ذةمبحث األلم والل[

 :ّاألمل واللذة: الثامن عرش «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
.  إدراك املنايف:ّفاللذة إدراك املالئم، واألمل. ومها كيفيتان وجدانيتان

 .)٢(»اج املختلفّوسبب األمل تفرق االتصال وسوء املز
، )ّدام ظله(ّ الذي ذكره األوائل يف تعريفهام هو ما ذكره املصنف:أقول

ّإن األمل إدراك املنايف، فاللذة إدراك املالئم: وهو ّ. 
ّفإن مرض ! ّ وليس بجيد.ّن األمل هو اخلروج عن احلالة الطبيعيةإ: وقيل

 .)٣( خروج البدن عن حالته الطبيعية وليس بأملّالسل
ّبب األمل، إما تفرق االتصال، كقطع عضو من األعضاء، وإما سوء ّثم س ّ ّ

 .)٤(ّاملزاج املختلف، كاملريض فإن أمله سوء مزاجه

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الرابع٢٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

ّأن اللذة عود إىل احلالة الطبيعية : ّ عن حممد بن زكريا الطبيبونقل: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣( ّ

ّألنه أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وهلذا نلتذ بمشاهدة ! وليس بجيد. بعد اخلروج عنها ّ

ّصورة مل نرها أوال حتى نجعل اللذة عبارة عن اخلالص عن أمل الشوق ّ ّ.( 

 ). سبب أمله سوء املزاجًكاملحموم مثال: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤(
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ّ، احرتز به عن املتفق، فإنه ال حيصل له أمل املوافقة»املختلف«: ّوإنام قال ّ)١( 
 .ّكالسل

  ]مبحث اإلدرا[

 :اإلدراك: التاسع عرش «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّهو زائد عىل العلم، فإنا نجد تفرقة رضورية بني علمنا بحرارة النار وبني و
 .اللمس

ّاحلاسة وعدمها، أو إىل أمر مغاير؟ فيه  وهل الزيادة راجعة إىل تأثري 
 .)٢(»خالف

معلوم رضورة، وهو مغاير جلميع األعراض من القدرة، :  اإلدراك:أقول
ًواإلرادة، وغريمها، اتفاقا ّ.  

 .مّأما مغايرته للعلم، فقد نازع فيه قو

 !ّوهو احلق. اإلدراك زائد عىل العلم:  األشاعرة فقد قالوا)٣(ّأما

ًألنا نجد بني علمنا بحرارة النار، وبني ملسنا هلا فرقا رضوريا، وكذلك  ً ّ
ًنجد فرقا رضوريا بني تغميض العني ّ وفتحها يف ما هو معلوم، فإن عند فتح )٤(ً

ًل أمرا زائدا عىل العلمّأعيننا يف يشء معلوم لنا قبل الفتح ال بد أن حيص ً. 

                                                
 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الرابع٣٠ ـ ٢٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .ّفأما: ّوأما، ويف د، هـ: يف ب، ج) ٣(

 .عيننا: يف ب، د، هـ) ٤(
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ٍ هل هو راجع إىل تأثر احلاسة، أو إىل أمر آخر غري )١(]الزائد[ّثم هذا األمر  ّ
 :ّتأثر احلاسة؟ فيه خالف

ّإىل أن ذلك راجع إىل تأثر احلاسة: فقالت األوائل ومجاعة من املعتزلة ّ. 
 .ومنعه قوم

قدح يف هذا ّاملتكلمون حمتاجون إىل ال: )٢(قال فخر الدين الرازي[
 .ّاالحتامل ليمكنهم بيان أن اهللا تعاىل سميع بصري

ّالسامع، واإلبصار، واللمس، : واإلدراك جنس حتت أنواع مخسة، وهي

 .)٣(]ّوالشم، والذوق

 

  :]يف اإلبصار[

  :وأنواعه مخسة «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّإنه حيصل بخروج شعاع من العني نحو املرئي ويتصل: قيل: اإلبصار  به ّ
 :بل تنطبع يف العني صورة املرئي؛ وكالمها باطل: وقيل. فتحصل الرؤية

ّأما األول ًن الشعاع إن كان عرضا استحال عليه احلركة واالنتقال، فأل: ّ ّ
ّوإن كان جسام استحال أن خيرج من العني جسم يتصل بنصف كرة العامل مع  ً

 .صغر العني

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .ّعي، تقدمّحممد بن عمر بن احلسني بن احلسن، فخر الدين الرازي الشاف) ٢(

 .يف املخطوطة مشطوب، ومثبت يف ب، ج، د، هـ) ٣(



 

 

١٣٧  توجوداأحكام المفي  / الرابعالفصل   .....................................................................................

 .)١(»م يف الصغريّفألنه يستحيل انطباع العظي: ّوأما الثاين

ّ قد بينا أوال أن اإلدراك جنس حتته مخسة أنواع:أقول ً ّ  .أحدها اإلبصار: ّ

 :ويف كيفيته خالف

ّإنه حيصل بخروج شعاع من : فقال قوم من الفالسفة ومجاعة من املعتزلة
 .العني بنحو املرئي فتحصل الرؤية

، ً يكون جوهراّذلك الشعاع إما أن: ، فقال)ّدام ظله( )٢(وقد أبطله شيخنا
ًأو عرضا، فإن كان جوهرا لزم التداخل . ً، وإن كان عرضا استحال انتقاله)٣(ً

ّوأيضا الشعاع اخلارج عىل كال التقديرين إذا انتقل فال بد له من زمان، إذ احلركة  ً

: ّإنه حيصل بانطباع صورة املرئي يف العني، وهم: وقال قوم .ّال بد هلا من زمان
 . وأتباعه)٤(أرسطو

ّإنه يستحيل أن ينطبع : ، فقال)٦(]ًأيضا) [ّدام ظله()٥(وقد أبطله شيخنا
 .)٧(الكبري يف الصغري

                                                
 . الفصل الرابع٣٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .املصنّف: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

ًذلك الشعاع إما أن يكون جسام، أو عرضا، فإن كان جسام فمحال : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣( ًً ّ
 ).ّصل بنصف كرة العامل، ويتصل بكرة الثوابتّالستحالة خروج جسم من العني يت

ّم األول، تقدّأرسطو طاليس، املعل) ٤(  .مّ

 .املصنّف: يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .أثبتناه من ب، ج، د) ٦(

 ).انطباع العظيم يف الصغري: (يف ب، ج، د، هـ) ٧(
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 :، وهو)هناية املرام(ّاحلق ما اخرتناه نحن يف  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّإن اهللا تعاىل جعل للنفس قوة إدراك املرئي عند مقابلة احلدقة السليمة له  ّ
َ، وكثافة املبرص، وعدم البعد )١(سالمة احلدقة:  وهيمع تكامل الرشائط العرشة،

والقرب املفرطني، واملقابلة أو حكمها، ووقوع الضوء عىل املرئي، وكونه غري 
ّمفرط، وعدم احلجاب، والتعمد لإلبصار، وتوسط الشفاف، وعند اجتامع هذه  ُ

 .)٢(»الرشائط العرشة جتب الرؤية

بام [ّإىل أن اإلبصار الحيصل : )ّدام ظله( ّ ذهب شيخنا املصنف:أقول
 .  الشعاع)٤( من االنطباع وخروج)٣(]ذكرناه

ًواختار قوال ثالثا، وهو ّأن اهللا تعاىل جعل للنفس قوة إدراك: ً  املرئي إذا )٥(ّ
 :)٧( تكاملت رشوط عرشة)٦(قوبلت احلدقة السليمة له، إذا

ة، وهو ّ سالمة احلدقة، فإن األعمى ال يبرص، النفكاك سالمة احلدقأ ـ
 .)٨(أحد الرشوط

                                                
 .ّاحلاسة: يف املصدر، ب) ١(

 .بع الفصل الرا٣٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .إلدراك: يف ب، ج) ٥(

 .و: يف ب، ج، د، هـ) ٦(

 .ً، أو رقامًاختلف التقسيم يف النسخ سواء كتابة، أو حرفا) ٧(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) النفكاك سالمة احلدقة، وهو أحد الرشوط) (٨(
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ّ، فإن اجلسم الشفاف ال )بفتح الصاد غري املعجمة(َ كثافة املبرص ب ـ

َيبرص، كاهلواء لفقد أحد الرشوط ُ)١(.  
 . عدم القرب والبعد املفرطني ـ)٢(ج، د

ً، فإن من ينظر إىل مائة فرسخ فإنه ال يبرص شيئا»املفرطني«: ّوإنام قال ّّ)٣( ،
ّ عند عينه مالصقا هلا، فإنه ال يبرصَوكذلك إذا وضع املبرص ً)٤(. 

 ال يبرص، كمن يكون )٥(]َاملبرص[ّ املقابلة أو حكمها، فإنه إذا مل يقابل هـ ـ
ّ، فإن الناظر يبرص »أو حكمها«: ّوإنام قال. ّوراءه يشء فإنه ال يبرصه لعدم املقابلة

 .ما خلفه يف املرآة
ّ وقوع الضوء عىل املبرص، فإن الذي الو ـ َ يقع عليه الضوء ال يبرص، كمن َ ُ

  .يكون يف موضع مظلم
ّ، فإن الناظر إىل عني الشمس )٦( كون الضوء غري مفرط، كالشمسز ـ

 .ّاليبرص، ألن الضوء مفرط
 .ّ عدم احلجاب، فإن من يكون خلف جدار ال يبرصـ ح

ّالتعمد لإلبصار، فإن من حصلت له هذه الرشائط ومل يتعمد لإلبصار ط ـ  ّ
  .اليبرص

                                                
 ).بمعنى أن يكون له لون وضوء: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١(

 ).ج(يف املخطوطة فقط ) ٢(

 ).ّفإن من ينظر ليشء بينه وبني مسافة مائة فرسخ ال يبرصه: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .ال يبرصه: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ٦(
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ً توسط الشفاف، فإن من مل يكن بينه وبني املبرص جسام شفافا ال ي ـ ًّ َ
 .)١(ّوربام رجع هذا الرشط إىل الرشط الثالث. يبرص

 : هل جتب الرؤية أم ال؟ فيه خالف)٢(]العرشة[ومع تكامل هذه الرشوط 
 .ّإهنا ال جتب: قالت األشاعرة

 !ّوهو احلق. الرؤيةّإهنا جتب : )٣(وقالت املعتزلة ومجاعة الفالسفة
ّألنه لو مل جتب الرؤية جلاز أن يكون يف حرضتنا جبال وآالت وغري ذلك، 

 !ومل نرها، وهو باطل بالرضورة
ًبأن اجلسم الكبري إذا كان بعيدا فإنا نراه صغريا، وما : ّاحتجت األشاعرة ً ّّ

ّذاك إال أنا نرى بعض األجزاء دون بعض، مع استواء مجيع تلك األجزاء يف  كون ّ
  .رشائطها موجودة

ّاملنع من أنا نرى بعض األجزاء دون بعض، وإنام نرى مجيع : واجلواب ّ
ّعد اخلطني، أو لتفرق ُلب[ّاألجزاء، والصغر إنام هو باعتبار صغر زاوية الشعاع،  ّ

، والشعاع عىل هيئة املخروط جوفه )٤(]األشعة فال حيصل اإلدراك التام
ّ، ورأسه عند ذي الشعاع، ثم قابل )٦( الشعاع، قاعدته عىل سطح قابل)٥(مآلن

                                                
ًبرص جسام شفافا ال يبرصّفإن من مل يكن بينه وبني امل) (١( ً ّوربام رجع هذا الرشط إىل الرشط . َ

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) الثالث

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .من: منّا، ويف د، هـ: من األوائل، ويف ج: يف ب) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 .املصمت: مصمت، ويف ج: يف ب، د، هـ) ٥(

 ).للشعاعالقابل : (يف د، هـ) ٦(
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ًالشعاع إذا كان صقيال انعكس الشعاع من ذلك السطح الصقيل إىل ما 

ً، كاملرآة فإن الشخص إذا نظر فيها فإنه يبرص نفسه وغريه إذا كان حماذيا )١(حياذيه ّّ
  . إىل ما حياذي املرئي)٢(ّهلا، وذلك إنام هو باعتبار انعكاس شعاع الزاوية

 : ]يف السامع[

ّوهو حيصل بتموج اهلواء الصادر عن قلع : والسامع «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
 للسامع )٤( إىل سطح الصامخ، وليس برشط)٣(]ّذلك التموج[أو قرع إىل أن يصل 

 .)٥(»من وراء اجلدار عىل اهليئة

 ّ هذا هو النوع الثاين من أنواع اإلدراك، وهو حيصل من متوج اهلواء:أقول
ّالصادر إما من قلع، كقلع بعض اخلشبة من بعض، وإما من قرع  كرضب ،ّ

 .ّ، إىل أن يصل ذلك التموج إىل سطح الصامخ)٦(]ًمثال[اخلشبة عىل احلجر 

إذ إدراك ! ّنقطع باحلركة، وليس بجيدتّإن الصوت جواهر : وقال آخرون
ّاجلواهر إنام يكون بحاسة البرص ّ.  

ّوأيضا فإن األجسام مشرتكة َ يف اجلسمية، وهي كوهنا ملموسة ومبرصة، ً

                                                
 .حماذيه: يف ج، د، هـ) ١(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من املصدر، ج، د، هـ) ٣(

 .رشطا: يف ج، د، هـ) ٤(

وليس برشط للسامع من : ( الفصل الرابع، وال يوجد فيه٣٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٥(

 ).وراء اجلدار عىل اهليئة

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٦(
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 .والصوت ليس كذلك
ّألهنم جعلوا سبب ! ّإنه نفس القلع والقرع، وهو ضعيف: وقال آخرون

ّاليشء يقوم مقام نفسه، فإن الصوت معلول التموج، والتموج معلول القلع أو  ّ ّ

ّالقرع، وليس هو أحدمها، ألهنام يدركان بحاسة البرص ّ)١(. 
ّ فاعلم أن القلع أو القرع إذا حدثا حصل منهام هواء متموج، ؛إذا ثبت هذا ّ

ّثم ذلك التموج يدفع هواء آخر، وذلك اآلخر آلخر، وال يزال هكذا إىل أن  ّ
ّوال نقول أن ذلك التموج . ّيصل ذلك التموج إىل سطح الصامخ فيدرك الصوت ّ

 .)٢(نفسه يصل إىل سطح الصامخ
 

 :]ّيف الشم[
ّوهو حيصل بتكيف اهلواء برائحة ذي : ّوالشم «:)امهّأدام اهللا أي( قال

 .)٣(»الرائحة ووصوله إىل اخليشوم
 هذا هو النوع الثالث من أنواع اإلدراك، ومل يوضع للمشمومات :أقول

: ّأسامء كام وضع لغريها، بل إما من جهة املخالفة، أو من جهة املوافقة، كام يقال
رائحة املسك، أو رائحة : ّ املحل، كام يقالأو من جهة. ّرائحة طيبة، ورائحة منتنة

 .)٤(]م هذا البحثّوقد تقد[العنرب، 

                                                
 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ّيدركان بحاسة البرص... ّإن: وقال آخرون) (١(

ّوال يشرتط يف اإلدراك أن ذلك . إىل أن يصل إىل سطح الصامخ: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 ).ّالتموج يصل إىل سطح الصامخ لسامع الصوت عىل هيئته من وراء اجلدار

 .لفصل الرابع ا٣٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(
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ّثم هذه املشمومات حتصل عند تكيف اهلواء برائحة ما له رائحة، كاملسك  ّ
 .)١(]ووصوله إىل اخليشوم[وما شاهبه 

ّإنه تنفصل عن املشموم أجزاء لطيفة وتتصل باهلواء، فيحصل : وقال قوم ّ
 .)٢(]وهلا إىل اخليشومعند وص[ّالشم 

 إذا لبث )٣(]ذي الرائحة[ّألنه لو كان كذلك لكان اليشء ! ّواألول أقرب
  .ًمل يبق منه يشء أصال، وهو ظاهر البطالن

 :]يف اللمس[

وهو أنفع اإلدراكات، إذ باعتباره حيفظ : واللمس «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ّاحليوان مزاجه عن املنايف اخلارج، فإنه ملا  ًكان مركبا من العنارص األربعةّ  كان ،ّ

ّ تعاىل قوة سارية حفظه ببقائها عىل االعتدال، وفساده بخروجها عنه، فوهبه اهللا
  .فيه أمجع هي اللمس، يدرك هبا ما ينافيه فيبعد عنه

ّأما باقي القوى فإهنا جالبة للنفع، ودفع الرضر أقدم من جلب النفع،  ّ
 .)٤(»توهلذا كان اللمس أنفع اإلدراكا

ً هذا هو النوع الرابع من أنواع اإلدراك، ملا كان كل حيوان مركبا :أقول ّّ ّ

ّمن عنارص أربعة، كان قابال ملا يالئمه منها، وغري قابل ملا ينافره منها، وملا مل  ً

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل الرابع٣٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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ًيمكن معرفة املالئم من غريه، وال التمييز بينهام، وكان غري املالئم سببا للهالك، 

ة سارية يف مجيع بدنه، هي اللمس ليعرف هبا ما ينافره فيبتعد ّوهبه اهللا تعاىل قو
، وغريه من اإلدراكات )١(عنه، وما يالئمه فيقرب منه، فهو حينئذ دافع للرضر

 .جالب للنفع، ودفع الرضر أقدم من جلب النفع، فكان اللمس أنفع اإلدراكات

 :]يف الذوق[

عال الرطوبة اللعابية وهو حيصل بانف: والذوق «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
  .)٢(»ّاملتصلة باللسان بطعم ذي الطعم

 )٣( هذا هو النوع اخلامس من أنواع اإلدراك، وهو حيصل باعتبار:أقول
انفعال الرطوبة اللعابية التي يف الفم املتصلة باللسان بطعم ما له طعم، وقد مىض 

 . الطعوم)٤(حتقيق

وهو . وغوصها يف اللسانّإنام حيصل بانفصال أجزاء ذي الطعم : وقيل
 !)٥(ًحمتمل أيضا

                                                
بخروجها كان حفظه ببقائها عىل االعتدال، وفساده : من عنارص أربعة: (العبارة يف ج، د، هـ) ١(

ّعن االعتدال، وكان ال يعرف املنايف من غريه، وهبه اهللا تعاىل قوة سارية فيه أمجع، هي اللمس 
 ). للرضرً دافعاٍيدرك هبا املنايف فيبتعد عنه، فكان حينئذ

 . الفصل الرابع٣١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .بحث: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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  ]بحث في أحكام عامة لألعراض[

 :ّيف أحكام عامة لألعراض: البحث الرابع «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ّاألعراض يستحيل عليها االنتقال، ألنه عبارة عن احلصول يف حيز بعد  ّ

 .يف األعراض احلصول يف آخر، وهو ال يعقل
ّإىل حمل، ألن العرض مفتقر يف تشخصه إىل حمل ّوال جيوز انتقاهلا من حمل  ّّ ّ

ّشخيص يقوم به، وإال ملا حل فيه، الستغنائه يف وجوده بفاعله ويف تشخصه بغري  ّ ّ

ّاملحل، وإذا افتقر يف تشخصه إىل حمل استحال انتقاله عنه ّّ«)١(. 
ّ ملا فرغ من أحكام األعراض اخلاصة، وهي التي ختتص :أقول ّ األعراض بّ

ّة ال غري، رشع يف بيان أحكام األعراض العامة التي ال ختتص ببعض ّاملتقدم ّ
 .األعراض دون بعض

ّأنه يستحيل عليها االنتقال، واتفق عليه احلكامء األوائل : فمنها ّ
ّواملتكلمون، وذلك ألن االنتقال عبارة عن احلصول يف مكان ثاين  بعد أن كان )٢(ّ

ًي كون املنتقل متحيزا، والعرض ليس ، فامهية االنتقال تستدع)٣(ّيف مكان أول ّ
 .)٤(ّبمتحيز

ّوكذلك ال جيوز انتقاله من حمل إىل حمل، ألن العرض يفتقر ّ  يف وجوده )٥(ّ

                                                
 . الفصل الرابع٣١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ٢(

 .آخر: يف ج، د، هـ) ٣(

 ).ّغري متحيز: (يف ب، ج، د، هـ) ٤(

  .مفتقر: يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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ّإىل حمل شخيص ليقوم فيه، ألنه لو مل يفتقر إىل حمل شخيص ليقوم فيه ملا حل يف  ّ ّّ
ٍذلك املحل، ألن العرض مستغن يف وجوده بفاعله ويف تشخصه بغري ا ّ ّملحل، ّ

 !فحينئذ ال يقوم فيه، وهو باطل
ًوإذا كان مفتقرا إىل حمل شخيص، فإما أن يكون مبهام أو معينا، ال جائز أن  ًّ ً ّ ّ

ًيكون مبهام، ألن املبهم من حيث هو مبهم ال يفيد وجودا يف اخلارج، فيبقى أن  ّ ً

ًيكون مفتقرا إىل حمل معني، وإذا كان حمل العرض معينا استحال مفار ًّ ّ  .)١(قتهّّ

 :]يف قيام العرض بنفسه[
وال يستحيل قيام عرض بعرض، كالرسعة القائمة  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّباحلركة، وال بد من االنتهاء إىل حمل جوهري ّ«)٢(.  
 : اختلف الناس يف جواز قيام العرض بالعرض:أقول

 ).ّدام ظله(واختاره شيخنا. إىل جوازه: فذهب أوائل احلكامء
 .إىل استحالته: ّ من املتكلمني)٣(يقوذهب فر

ّبأنا رأينا الرسعة قائمة باحلركة، ومها عرضان، : )٤(]ّاألولون[ّواحتج 
ّوالصحة والفساد قائامن بالنظر، فدل عىل جوازه ّ)٥(. 

                                                
 ).تقاله عنه، وفيه نظر استحال انّفإذا افتقر يف تشخصه إىل حمل: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الرابع٣١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .قوم: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

ُبأنا رأينا الرسعة قائمة باحلركة، وكذلك البطء، ومها عرضان، : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٥( ّ

 ).واحلركة عرض، فقد قام العرض بمثله
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ّبأنه ال بد من االنتهاء إىل اجلوهر، فيكون اجلميع : ّواحتج من أنكر جوازه ّ
 .)١(]ًتبعا للجواهر[ّيف حيز اجلوهر 

ّنحن نسلم أنه ال بد من االنتهاء إىل اجلوهر، لكن تنازع يف قيام : واجلواب ّ ّ

ّوالنزاع إنام وقع يف هذا، واحلجة . )٢(البعض بالبعض، وذلك البعض باجلوهر ّ
 .غري كافية يف نفي ما قلناه

 :]يف بقاء األعراض[
ّوال يستحيل عليها البقاء، فإن احلس ك «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ام حيكم ببقاء ّ

 .)٣(»وخالف األشعرية ضعيف. ّ كذلك حيكم ببقاء األعراض القارة،األجسام
  : اختلف الناس يف بقاء األعراض:أقول

 .فأحاله األشاعرة
 !ّوهو احلق. ّوجوزه مجهور املعتزلة

ّإن األعراض ممكنة الوجود يف الزمان الثاين، وأيضا فإن العقل حاكم : لنا ً ّ

 .)٤(ّرة باقية، كام هو حاكم ببقاء األجسامّبأن األعراض القا

                                                
 .بتناه من ب، د، هـأث) ١(

ّبأنه ال بد من االنتهاء إىل اجلوهر: ّواحتج من أنكر جوازه: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢( : لكن قوله .ّ

ّبكون اجلميع يف حيز اجلوهر، إن أراد به أن العرضني قاما باجلوهر من غري أن يقوم أحدمها  ّ
ّباآلخر، فهو ممنوع، وإن أراد أن أحدمها حل يف اآلخر و ّذلك اآلخر حل يف اجلوهر مسلمّ ّ.( 

 . الفصل الرابع٣١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

ّإن األعراض ممكنة الوجود يف الزمان األول، فتكون ممكنة الوجود يف : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤( ّ

ّ وأيضا فإن احلسن حيكم ببقاء األعراض القارة، كام هو حيكم ببقاء ،الزمان الثاين ّ  ). األجسامً
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، )١(، احرتز به عن األعراض املفارقة»ّاألعراض القارة«: ّوإنام قال
 .كالكالم وغريه

 .ّإهنا باقية بالرضورة: ّ، فإنه قال)٢(ّوأما أبو احلسني
ًبأن البقاء عرض، فلو كان باقيا لزم قيام العرض : ّواحتجت األشاعرة ّ

 .ّ فاملقدم مثله،و كانت باقية استحال عدمها، والتايل باطلّبالعرض، وألهنا ل
ّإن عدمها إما : بيان املالزمة ً مستندا إىل الذات أو إىل وجود )٣(]أن يكون[ّ

 !ّوالكل باطل.  املختار)٤(]الفاعل[ّالضد، أو إىل فقدان الرشط، أو إىل 
ّأما األول  .ًفالستحالة كون املمكن لذاته ممتنعا لذاته: ّ

ّفألن طريان الضد مرشوط بعدمه: ا الثاينّوأم ّ. 
  .ّفألن الرشط ـ وهو اجلوهر ـ موجود: ّوأما الثالث
ًفألن املختار عند اإلعدام إما أن يكون قد صدر عنه أمرا، أو : ّوأما الرابع ّّ

مل يكن، فإن كان قد صدر عنه أمر فتأثريه يف حتصيل أمر وجودي، وهو إجياد ال 
 .ّر عنه أمر لزم منه أن املختار ال حيصل منه أثر، وهو حمالوإن مل يصد. )٥(إعدام

ّوإنام هو [باملنع من استحالة قيام العرض بالعرض : ّواجلواب عن األول
 .، وقد مىض حتقيقه)٦(]جائز

                                                
 ).ّعن غري القارة: ( ب، ج، د، هـيف) ١(

ّحممد بن عيل بن الطيب البرصي املعتزيل، تقدم) ٢( ّ. 

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 ).إجياد اإلعدام: (، ويف د، هـ)اإلجياد ال اإلعدام: (يف ب، ج) ٥(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٦(



 

 

١٤٩  توجوداأحكام المفي  / الرابعالفصل   .....................................................................................

ًم ال جيوز أن يكون العدم مستندا إىل الذات؟ـِل: وعن الثاين َ 
 .ذاتهًيلزم أن يكون ممكن الوجود لذاته، ممتنعا ل: قالوا
ّإنام هو ممكن الوجود يف الزمان األول، ثم صار ممتنع الوجود يف : قلنا ّ ّ

 .)١(الزمان الثاين
ّمل ال جيوز أن يكون العدم مستندا إىل طريان الضد؟: وعن الثالث ً َ

ِ 
 .ّطريان الضد مرشوط بعدمه: قالوا
ّوإنام عدمه إنام هو لطريان الضد! ّغري مسلم: قلنا ّ ّ. 

ًم ال جيوز أن يكون مستندا إىل فقدان الرشط؟ـِل: وعن الرابع َ 
 .ّألن الرشط موجود، وهو اجلوهر: قالوا
 .ممنوع، واالنحصار حيتاج إىل برهان: قلنا

 .باملنع من عدم كون املختار هو مستند العدم: وعن اخلامس
ًيلزم أن يكون املختار مؤثرا يف العدم: قالوا ّ. 
الطرفني وجب حصوله، سواء املمكن إذا حصل معه ترجيح أحد : قلنا

ًكان وجودا أو عدما، لتساوي نسبتهام إىل املاهية ً. 

 :]ّيف عدم حلول العرض بمحلني[

ّوال يمكن حلول عرض واحد يف حملني، كام ال  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

 .يعقل حلول جسم يف مكانني

                                                
إمكان البقاء مغاير إلمكان الوجود املطلق، والثاين ثابت دون : قلنا: (ة يف ج، د، هـالعبار) ١(

 ).ّاألول، وال يلزم استحالة املمكن
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ض وقول بع). ين ال أزيدأّأن التأليف عرض يقوم بجز(ـ وقول أيب هاشم ب
ّإن اإلضافات املتفقة تقوم باملضافني: (األوائل  .)١( »، ضعيفان)ّ

ٍ عرض واحد يف أزيد من حمل واحد، كام )٢(]ّأن حيل[ ال يمكن :أقول ّ

ّمىض يف األجسام من أن اجلسم الواحد يستحيل أن حيل بمكانني، وهو املشهور  ّ

 . األشاعرة واملعتزلة)٣(ّبني املتكلمني

ّإن اإلضافات املتفقة تقوم باملتضايفني : فةوقال مجاعة من الفالس ّ

ّكاألخوة، فإن األخوة أمر نسبي ال بد له من منتسبني، فبني األخوين إضافة  ّ ّ ّّ

 .)٤(]قائمة هبام[واحدة 

ّإن التأليف عرض واحد يقوم باملحلني ال أزيد: )٥(وقال أبو هاشم ّ. 

ّوإنام منع قيام التأليف بأزيد من حملني، ألنه لو قام ّ بأكثر من حملني، لكان ّّ

ّ أنه يقع بأمجعه، لعدم التأليف )٦(]لزم[ من اجلبل العظيم أّ ال يتجزًاإذا أخذنا جزء
ّألنا نمنع أن األخوين تقوم هبام إضافة واحدة، بل ! ّواألول ضعيف .ّبعدم حمله ّ

 .)٧(إضافتني

                                                
 . الفصل الرابع٣١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 .ّ هشام اجلبائي املعتزيل، تقدمأبو) ٥(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٦(

ّألن اإلضافات ال وجود هلا يف اخلارج، ) رضوري(ّواألول ضعيف : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٧(

 ).وبحثنا يف األعراض
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ّ أيضا، ألنه لو أمكن قيام عرض واحد بمحلني، لكان)١(والثاين ضعيف ٍ ّ ً 
ّاحلال يف هذا املحل هو بعينه احلال يف هذا ّ املحل، فيجوز حينئذ قيام جسم )٢(ّ

 .واحد يف مكانني

ّوأيضا، فإن العرض الواحد لو أمكن حلوله يف حملني، لكان مستغنيا بكل  ًّ ّ ً

ًواحد عن اآلخر، فيكون مستغنيا عنه حمتاجا إليه؛ هذا خلف ً! 

ّ، احرتازا عن اإلضافات املختلفة، كاألبوة »ّاإلضافات املتفقة«: ّوإنام قال ً

ّوالبنوة، فإهنا عندهم تقوم هبا إضافتني ّ)٣(. 

 :]يف بيان حدوث األعراض[

ّواألعراض كلها حادثة، ألن حملها ـ وهو اجلسم ـ  «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ّّ
  .)٤(»حادث، وقد سبق

ّ ال يمكن وجود العرض بدون حمله، ألنه مقوم له:أقول ّ قبل وجود ف! ّ
ّاألجسام يستحيل أن توجد األعراض، ألن اجلسم رشط وجود العرض، 

ّويستحيل وجود املرشوط بدون رشطه، فإذا كان كذلك ـ وقد مر البحث يف 
 ً. ـ فتكون األعراض حادثة أيضا)٥(]وأثبتنا حدوثها[حدوث األجسام 

                                                
 .رضوري: يف د، هـ) ١(

 .ذلك: يف ج، د، هـ) ٢(

 ).األب واالبن عندهم تقوم هبام إضافتان) غري(ّفإهنا أعني : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل الرابع٣١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(
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  ]بحث في األحكام المشتركة بين الجواهر واألعراض[
يف بقايا أحكام مشرتكة بني : البحث اخلامس «:)ّ أيامهأدام اهللا( قال

 :اجلواهر واألعراض

 :وهي مخسة
 

  ]مبحث التماثل واالختالف[

ّكل معقولني إن تساويا يف متام املاهية فهام املثالن، وإال فاملختلفان: ّاألول ّ. 

ّإما متقابالن إن مل يمكن اجتامعهام، وإما متالقيان: واملختلفان ّ«)١(. 

ّ ملا فرغ من أحكام اجلواهر وأحكام األعراض، رشع يف بيان :أقول

 .األحكام املشرتكة بينهام

 :وهي تنقسم إىل مخسة أقسام

 ):ّيف التامثل، واالختالف، والتضاد: ّالقسم األول(

ّكل معقولني إما أن يتساويان يف متام املاهية، أو ال؛ فإن تساويا يف متام  ّ

ّللذان يقوم كل واحد منهام مقام اآلخر ويسد مسده، املاهية فهام املثالن، ومها ا ّ ّ ّ

ومها عكس [ّ، وأما أن ال يتساويان، ومها املختلفان، )٢(]كالسوادين والبياضني[
 .)٣(]املثلني

                                                
 . الفصل الرابع٣١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(
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ّثم املختلفان إما أن يمكن اجتامعهام، ومها املتالقيان ّ، وأما أن ال يمكن )١(ّ
ّة، فإهنام ال يمكن اجتامعهام يف حالة اجتامعهام، ومها املتقابالن كاحلرارة والربود

 .ّواحدة يف حمل واحد
تقابل السلب واإلجياب، :  حتته أربعة أنواع)٢(]يندرج[والتقابل جنس 

 وسيأيت البحث يف .ّوتقابل العدم وامللكة، وتقابل التضاد، وتقابل التضايف
 .ذلك إن شاء اهللا تعاىل

 :]يف التقابل[
 :تقابل عىل أربعة أصنافوال «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ومها الذاتان الوجوديتان اللتان ال جتتمعان، وبينهام غاية التباعد، : ّالضدان
  .كالسواد و البياض

ّوال يعرض التضاد لألجناس مطلقا، وال لألنواع إال إذا دخلت حتت  ً ّ
  .)٣(»جنس أخري
ّ قد بينا أن التقابل جنس حتته أربعة أنواع، فهذا النوع من:أقول  مجلتها، ّ

  ).ّتقابل التضاد: (ّويسمى
ّ مها الذاتان الوجوديتان اللتان ال جتتمعان، وبينهام غاية :ّفاملتضادان

 .، كالسواد والبياض، واحلرارة والربودة، وغريمها)٤(التباعد

                                                
 ).اد واحلركة يف الزنجيومها املتالقيان كالسو: (يف ب) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 . الفصل الرابع٣٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

 .االختالف: يف ب، ج، د، هـ) ٤(
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 .)١(ّ، جنس يدخل حتته كل ماهية»الذاتان«: فقولنا

ّن العدمات ليس ، فصل عن األشياء العدمية، فإ»الوجوديتان«: وقولنا
  .)٢(ّبينها تضاد

، فصل آخر عن املختلفني غري املتقابلني، »ّاللتان ال جيتمعان«: وقولنا
 .ّكالسواد واحلركة، فإهنام ذاتان وجوديتان، لكنهام يمكن اجتامعهام

 الوجوديتني )٣(، احرتزنا به عن الذاتني»وبينهام غاية التباعد«: وقولنا
  .)٤(ُنهام بعد يسري، كالسواد والزرقةّاللتني ال جتتمعان لكن بي

ًوالتضاد ال جيوز أن يعرض لألجناس مطلقا  باالستقراء، كالكيفية [ّ
وال ينتقض باخلري . امللموسة، والكيفية املشاهدة، وغري ذلك من األجناس

ّوالرش ألهنام ليسا جنسني وال ضدين من حيث ذاتيتهام، بل تقابلهام من حيث  ّ ّ
 .)٥(]الكاملية والنقض

ّوال يعرض التضاد أيضا لألنواع إال يف حالة كون األنواع داخلة حتت  ً ّ
ّوال ينتقض بالشجاعة والتهور املندرج أحدمها حتت جنس . [جنس أخري

ّالفضيلة، واآلخر حتت جنس الرذيلة، ألن تقابلهام ال من حيث ذاتيتهام، بل من 

                                                
 ).مجيع املاهيات: (يف ب، ج، د، هـ) ١(

ًفصل خيرج به ما يكون أحدمها وجوديا واآلخر عدميا، كالعدم واملل: (العبارة يف ب، ج، د) ٢(  ).كةً

 ).فصل آخر عن الذاتني: (العبارة يف ج، د) ٣(

 .احلمرة: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

سواء كانت أخرية كاجلواهر املجردة، أو غري أخرية (يف املخطوطة توجد عبارة مشطوبة ) ٥(

 .، وما أثبتناه فمن ب، ج، د، هـ)كاحليوان بالنسبة لإلنسان والفرس
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 .)١(]حيث الفضيلة والرذيلة العارضتان

 :]ّيف الضدين[

ّوالضدان قد خيلو املحل عنهام، إما مع االتصاف  «:)ّأدام اهللا أيامه( لقا ّّ ّ

  .)٢( »ّبالوسط كالفاتر، أو بدونه كاهلواء، وقد ال يصح كاألكوان

ّ هذا من مجلة أحكام التضاد، وهو أن الضدين قد خيلو املحل عنهام، :أقول ّ ّ ّ
ّأما بأن يتصف املحل بالوسط الذي بينهام كاحلرارة وا ّ ّلربودة، فإن الوسط الذي ّ

ّبينهام هو الفاتر، وأما بأن ال يتصف به كاهلواء، فإن اهلواء قد خال عن الضدين  ّّ ّ
ّوقد ال يمكن خلو املحل منهام كالكون، فإن الكون . ّومل يتصف بوسط بينهام ّ

ّعبارة عن احلركة والسكون واالجتامع واالفرتاق، فهو ال يمكن خلوه عن أحد 
  .)٣(هذه األربعة

 :]النقيضنييف [

: ّومها اللذان ال جيتمعان وال يرتفعان: والنقيضان «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ّإما يف املفردات كاإلنسان وال إنسان، وإما يف املركبات كاإلنسان كاتب وليس  ّ

                                                
وما أثبتناه فمن ب، ج، ) كاإلنسان والفرس فإهنام داخالن(يف املخطوطة توجد عبارة مشطوبة ) ١(

 .د، هـ

 . الفصل الرابع٣٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

ّكاحلرارة والربودة، حيث ارتفعا عن الفاتر وهو متصف بالوسط، : (...العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣(

ّفإن الوسط الذي بينهام هو الفتور، وإما بأن ال يتصف به ّ ّ كاهلواء، فإن اهلواء قد خال عن ّ

ّالضدين ومل يتصف بوسط بينهام  ).وقد ال يمكن كاألكوان، وهو ظاهر. ّ
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 .)١(»اإلنسان بكاتب، وهو تقابل بحسب القول والعقل
 ).تقابل التناقض: (لة، وهو هذا هو النوع الثاين من أنواع املقاب:أقول

ّبأهنام اللذان ال جيتمعان وال يرتفعان: ّويعرفان ّ. 
ّوهذا النوع إما أن يكون يف املفردات، أو يف املركبات ّ. 

 .إنسان ال إنسان: ّأما يف املفردات، كقولنا
ّوأما يف املركبات، كقولنا ًزيد كاتب، ليس زيدا كاتبا: ّ ً. 

ّجيتمعان يف حمل وال يرتفعان عنه، واإلنسان كتابة ال ّاللّفإن الكتابة وا

ّإنسان أيضا ال يمكن اجتامعهام يف حمل وال ارتفاعهام عنهالالو ً. 
 .وهذا النوع تقابل بحسب القول والعقل

إنسان ال إنسان، أو : ّ، هو أنك إذا قلت»بحسب القول« :)٢(ومعنى قولنا
لك القول، فاملغايرة  ذ)٣( وبحسب العقل إذا تعقلت.زيد كاتب ليس زيد بكاتب

  .باالعتقاد

 :]يف العدم وامللكة[

ّومها نقيضان خيصص موضوعهام، : والعدم وامللكة «:)ّأدام اهللا أيامه(قال
ّكالعمى والبرص، فإن العمى عدم البرص، ال مطلقا، بل عن حمل يمكن اتصافه  ّ ً ّ

 .)٤(»به

                                                
 . الفصل الرابع٣٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .قوله: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .اعتقدت: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل الرابع٣٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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 بحسب العدم تقابل: ( هذا هو النوع الثالث من أنواع املقابلة، وهو:أقول
  ).وامللكة

، كالعمى )١(ّعدم يشء عن يشء عام من شأنه أن يكون له: ومعناه
ّوالبرص، فإن العمى عدم البرص ال يف كل موضع، فإن اجلدار ال يسمى أعمى؛  ّ ّّ

ًوإنام يسمى عديم البرص أعمى إذا كان من شأنه أن يكون مبرصا، أما مطلقا فال،  ًّ ّ ّ
ً مطلقا، بل عن حمل من شأنه أن يكون حياوكذلك املوت عدم احلياة ال ًّ ّ.  

ّوجود اليشء يف يشء آخر، كالبرص فإنه موجود يف : ّواعلم أن امللكة، هي
  .)٢(املبرص، والعدم هو انتفاء تلك امللكة عن ذلك اليشء

 :]يف املتضايفني[

ّومها اللذان ال يعقل أحدمها إال : واملتضايفان «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ّ

ّياس إىل اآلخر، كاألبوة والبنوةبالق ّ. 

ّواحلق أن اإلضافات ال وجود هلا يف اخلارج، وإال لزم التسلسل ّ ّ«)٣(. 

 ).تقابل التضايف: ( هذا هو النوع الرابع من أنواع املقابلة، وهو:أقول

ّمها اللذان ال يعقل أحدمها إال بقياسه إىل اآلخر، كاألبوة : فاملتضايفان ّ ّ

                                                
هذا هو القسم الثالث من أقسام التقابل، وهو العدم وامللكة، ومها : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١(

 ).نقيضان ختصص موضوعهام

ّوجود يشء ليشء من شأنه أن يتصف به، فإن : ّواعلم أن امللكة، هي: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢( ّ

ّاإلنسان مثال من شأنه أن يتصف بالبرص، والعدم هو عدم تل  ).ك امللكةً

 . الفصل الرابع٣٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(
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: ّ نعلم األب إال بعد أن نعلم ما معنى االبن، وبالعكس، فنقولّفإنا ال ّوالبنوة،
 .)١(األب يشء له االبن، واالبن يشء له األب

 :فنقولإذا عرفت هذا، 
 هل هلا وجود يف اخلارج، أم ال؟: ّاختلف الناس يف أن اإلضافات

 .ّأن هلا وجود يف اخلارج: فقالت احلكامء
ْومنعه املتكلمون، وهو األوىل ّ! 

ّ يف اخلارج لكانت حالة يف )٢(ّ إن اإلضافات لو كانت موجودة:لنا

ّ، فحلوهلا يف ذلك املحل أمر نسبي بني ذاهتا وبني املحل، فتلك النسبة ال )٣(مكان ّ

ًبد هلا من حمل، فحلوهلا فيه أمر نسبي أيضا  ّ ، وهكذا، ويلزم منه )٤(]ّكام مر[ّ
 !التسلسل، وهو حمال

 :]يف املثلني[

وكام يستحيل اجلمع بني املتقابلني يستحيل اجلمع  «:)ّ أيامهأدام اهللا( قال
ّبني املثلني، إذ ال مائز حينئذ، ألن الذات ولوازمها متفقة، والعوارض متساوية  ّ

 .)٥(»ّوإنام جيتمع املختلفان غري املثلني واملتقابلني. النسبة إليها

                                                
ّكاألبوة والبنوة، فإنا ال نعلم األب) (١( ّ األب : بعد أن نعلم ما معنى االبن، وبالعكس، فنقولّ إال ّ

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) يشء له االبن، واالبن يشء له األب

 ).لو كان هلا وجود: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ّحمل: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 . الفصل الرابع٣٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٥(
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 .ّإىل أن اجلمع بني املثلني جائز:  ذهبت املعتزلة:أقول

دام (ّوهو احلق عند شيخنا. لفهم يف ذلك مجاعة األشاعرة والفالسفةوخا
 )!ّظله

ّبأنه لو صح اجتامعهام مل يمكن التميز : ّاحتجت األشاعرة والفالسفة ّ ّ
ّإما بالذات، وإما باللوازم، وإما بالعوارض، والكل باطل: ّبينهام، إذ التميز ّ ّ ّ! 

ّأما الذات واللوازم، فال يمكن التميز هبام،  .ّ ألن الذات ولوازمها واحدةّ

ّوأما بالعوارض، فال يمكن أيضا، ألن العوارض متساوية النسبة إليهام،  ً ّ
 .ّوإال ملا كانا مثلني

ّ يدل عل استحالة اجتامعهام، )١(]بينهام ال[ّعدم التميز : ولقائل أن يقول

ّوإنام يدل عىل عدم العلم باملغايرة، وإنام  غري املثلني  جيوز اجتامع املختلفني)٢(ّّ
 . واحلركة واحلرارة والبياض، وغريها)٣(]كالسواد[واملتقابلني، 

  ]مبحث الوحدة والكثرة[

ًإما أن يكون واحدا أو كثريا، : املعقول: الثاين «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ً ّ
ّوالواحد إما بالذات أو بالعرض، واألول قد يكون بالشخص كزيد، وقد يكون  ّ

  .قد يكون باجلنس، كاإلنسان والفرسبالنوع كزيد وعمرو، و

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .لكن: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(
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ّثم األجناس تتصاعد، فيكون الواحد باجلنس واحدا، إما باجلنس القريب  ًّ

 .)١(»كام قلنا، أو باملتوسط كاإلنسان واحلجر، أو البعيد كاإلنسان والعقل

 ):يف الوحدة والكثرة: القسم الثاين( :أقول

ًإما أن يكون واحدا، وهو عبارة عن ك: املعقول ون املعقول غري قابل ّ
 واحد، ويغاير الشخص، باعتبار صدق الوحدة عىل )٢(للقسمة من حيث هو

ًالكثرة بخالف الشخص، وإما أن يكون كثريا ّ. 

ًإما أن يكون واحدا بالذات، وإما أن يكون واحدا : ّثم الواحد ًّ ّ
 .)٣(بالعرض

ىل إىل واحد بالشخص، وإىل واحد بالنوع، وإ: والواحد بالذات ينقسم
  .واحد باجلنس

كزيد وعمرو، فنوع زيد : كزيد، والواحد بالنوع: فالواحد بالشخص
كاإلنسان : وعمرو واحد وهو اإلنسان، فهام واحد بالنوع، والواحد باجلنس

 . جنسهام واحد وهو احليوان)٤(ّوالفرس، فإن اإلنسان والفرس

حد ّثم األجناس تتصاعد، جنس أعىل من جنس، فإذا تصاعدت كان الوا
  :باجلنس

 كاإلنسان والفرس، فهام واحد باجلنس ،ّإما واحد باجلنس القريب

                                                
 . الفصل الرابع٣٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .ّأنه: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 ).ّأما بالذات، أو بالعرض: (يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ّفإن اإلنسان والفرس) (٤(
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  .)١(القريب وهو احليوان
 كاإلنسان واحلجر، فهام واحد باجلنس املتوسط ،ّوإما باجلنس املتوسط

 .وهو اجلسم
 وهو جنس ،ّوإما باجلنس البعيد وهو اجلوهر، كاإلنسان واحلجر

  .)٢(األجناس
ّ جنس فإنه يسمى ّوكل ما ليس فوقه ، وما يكون فوقه )جنس األجناس(ّ

ّ، وما ال يكون حتته جنس يسمى )جنس أوسط(ّجنس وحتته جنس يسمى 
، كالعقل عىل )ًمفردا(ّوما ال يكون فوقه جنس وال حتته يسمى [، )جنس أسفل(

حكم امللك يف املدينة حكم الركبان يف : قول، والواحد بالعرض، كقولنا
 .)٣(] النفس إىل البدن كنسبة الركبان إىل السفينةالسفينة، أو نسبة

والواحد بالنوع كثري بالشخص، والواحد باجلنس  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
  .كثري بالنوع

ّوالواحد بالشخص قد يصح عليه االنقسام لذاته كاملقدار، ولغريه 
ّ، وقد ال يصح، ويكون ذا وضع كالنقطة، وغري ذي وضع )٤(كاجلسم
 .)٥(»كالنفس

                                                
 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) وهو احليوان) (١(

ّوإما باجلنس البعيد كاإلنسان والعقل، فاإلنسان والعقل واحد : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢(
 .)باجلنس البعيد وهو اجلوهر

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 ).كاجلسم الطبيعي: (يف املصدر، ب، ج) ٤(

 . الفصل الرابع٣٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٥(
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ً الواحد إذا كان واحدا باجلنس كاإلنسان والفرس كان نوعه كثريا، :أقول ً

ّفإن اإلنسان والفرس وغريمها من احليوانات أنواع حتت احليوان، فاحليوان 

  .جنس حتته أنواع كثرية، فتلك األنواع واحدة باجلنس كثرية بالنوع

 .ّ ما ال يصحّإىل ما يصح عليه االنقسام، وإىل: والواحد بالشخص ينقسم

 . ّإما بالذات، أو باعتبار يشء آخر: ّفالذي يصح عليه االنقسام

ّ فإنه يصح ،ّفالواحد بالشخص الذي يصح عليه االنقسام بالذات كاملقدار ّ
ّعليه االنقسام لذاته ال باعتبار يشء آخر، والذي يصح عليه االنقسام باعتبار 

 .)١(يشء آخر كاجلسم

ّفإما أن يكون ذا وضع، أو غري ذي : ًقسام أصالّوالذي ال يصح عليه االن
ّكالنفس فإهنا ليست ذات : ّكالنقطة فإهنا ذات وضع، والثاين: ّواألول. وضع
  .وضع

ّواحلق أن الوحدة . ومن مجلة أقسام الواحد الوحدة «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ
ّوالكثرة من األمور االعتبارية، فإن الوحدة لو كانت موجودة لزم ا لتسلسل، ولو ُ

ّكانت الكثرة موجودة لكان حملها إما بعض أجزائها، أو كل واحد من أجزائها،  ّّ
 .)٢(»ًفيكون الواحد كثريا باعتبار واحد

ُاألمور من  اختلف الناس يف كون الوحدة والكثرة، هل مها :أقول

 ُاالعتبارية، أم من األمور الثابتة يف اخلارج؟

                                                
ّكاملقدار فإن البعد فإنه يصح عليه االنقسام لذاته وهو املقدار: (...العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١( ّ ّ، 

 ). باعتبار يشء آخر كاجلسم الطبيعيوالواحد بالشخص الذي يصح عليه االنقسام ال

 . الفصل الرابع٣٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(



 

 

١٦٣  توجوداأحكام المفي  / الرابعالفصل   .....................................................................................

ُإهنا من األمور ال: فقال قوم  .ثابتة يف اخلارجّ

ُإهنا من األمور : وقال قوم  !)٢(وهو األقوى.  الذهنية)١(]االعتبارية[ّ

ّإن الوحدة لو كانت موجودة يف اخلارج لكان حملها: لنا ًإما واحدا، أو : ّ ّ
ًكثريا، فإن كان كثريا كان الواحد كثريا وهو حمال، وإن كان واحدا فلها وحدة،  ً ً ً

 ! التسلسل، وهو حمالوننقل الكالم إليها، ويلزم

ّما أن يكون حملها مجيع أجزائها، إولو كانت الكثرة موجودة يف اخلارج، ف ّ
ّأو بعض أجزائها، فإن كان حملها مجيع أجزائها كان اليشء حاال يف نفسه، وإن  ًّ ّ

ًكان حملها بعض أجزائها كان ذلك البعض كثريا، وقد فرضناه واحدا ً  هذا .ّ
  .)٣(خلف

  ]لقدممبحث الحدوث وا[

َإما أن يكون قديام، أو حمد: املوجود: الثالث «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ً  ً.ثاّ

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .ّاحلق: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

فإن . ّإما واحدة، أو كثرية: ّإن الوحدة لو كانت ثابتة يف اخلارج لكانت: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣(

ة، فوحدهتا إن كانت اعتبارية ثبت املطلوب، وإن كانت ثابتة يف اخلارج، كانت واحدة فلها وحد

وإن كانت الوحدة كثرية، فهو حمال . فإن كانت واحدة نقلنا الكالم إىل وحدهتا ويلزم التسلسل

 .ًقطعا

ّوالكثرة لو كانت ثابتة يف اخلارج لكان حملها إما أن يكون كل واحد من أجزائها، أو بعض  ّّ
ًن كان حملها كل واحد من أجزائها كان اليشء الواحد باعتبار الواحد كثريا، وهو أجزائها، فإ ّّ ّ

ًحمال، وكذلك لو كان حملها بعض أجزائها، فيكون ذلك البعض كثريا، هذا خلف ّ.( 
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ّفالقديم ما ال أول لوجوده، أو الذي ال يسبقه العدم، وهو اهللا ّ تعاىل خاصة ّ
ّ ما لوجوده أول، أو هو مسبوق بالعدم، وهو كل ما عدا اهللاُثَواملحد  .)١(» تعاىلّ

 ):لقدم واحلدوثيف ا: القسم الثالث: (أقول

َاملوجود إما أن يكون قديام، أو حمد: ّقال املتكلمون ً هو الذي : ًثا، فالقديمّ
َال أول لوجوده، واملحد  .ّهو الذي لوجوده أول: ثّ

ًاملوجود إما أن يكون قديام، وهو الذي ال مبدأ لوجوده، : وقالت احلكامء ّ
ًقى الزمان قديام، إذ ليس ّوجعلوا األول هو القديم الزماين؛ فبهذا املعنى ال يب

َوإما أن يكون حمد! ّال أول لزمان وجوده: ّالزمان زمان آخر حتى يقال ًثا، وهو ّ

ّكام ذكره املتكلمون، فالذي ال مبدأ لوجوده هو اهللا تعاىل ال غري، والذي لوجوده 

 .مبدأ هو غري اهللا تعاىل من املوجودات

ّ الصفات االعتبارية، وإال لزم واحلدوث والقدم من «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّوخالف الكرامية يف األول، وبعض األشعرية يف الثاين، ضعيف. التسلسل ّ ّ«)٢(. 

هل مها من األشياء املوجودة يف :  اختلف الناس يف احلدوث والقدم:أقول
  اخلارج، أم من االعتبارات العقلية؟

ُ القدم من األمور ّإن:  ـ وهو من مجلة األشاعرة ـ)٣(فقال عبداهللا بن سعيد

  .اخلارجية

                                                
 . الفصل الرابع٣٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 . الفصل الرابع٣٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

ّعبداهللا بن سعيد الكاليب القطان البرصي، ابن كالب املعدود من احلشوية، تويف سنة  )٣( ّ

ّ، أحد املتكلمني أيام املأمون العبايس)هـ٢٤٥( ّ. 



 

 

١٦٥  توجوداأحكام المفي  / الرابعالفصل   .....................................................................................

ّوقال مجاعة الكرامية  .ّإن احلدوث كذلك: )١(ّ

ُواحلق أهنام من األمور االعتبارية ّ ّ! 

ّإن القدم واحلدوث لو كانا ثابتني يف اخلارج فمحلهام إما أن يكون : لنا ّ ّ

َقديام أو حمد ّثا، فإن كان قديام فقدمه ثابت يف اخلارج، فمحله إما أن يكون قً ّ ً ًديام ً

ّأو حمدثا، فإن كان قديام نقلنا الكالم إليه ويلزم منه التسلسل، وإن كان حملها  ً ً

َثا فحدوثه البد له من حمل، فذلك املحل إما أن يكون قديام أو حمدَحمد ًّ ّ ّ ّ ًثا، فإن كان ً

ًالبد له من حمل، فإما أن يكون قديام أو :  نقلنا الكالم إىل حدوثه، فنقولًثاَحمد ّ ّ ّ
 .)٢ً( ويلزم منه التسلسل أيضاًثاَحمد

ّبأن القدم عبارة عن نفي العدم السابق، ونفي : ّاحتج عبداهللا بن سعيد

  .العدم ثبويت

ّواحتجت الكرامية ّبأن احلدوث صفة زائدة عىل ذات احلادث، إذ قد : ّّ

ّيكون اليشء غري حادث ثم يصري حادثا، فقد تبدل النفي باإلثبات، فيكون  ً ّ
  .)٣(ًثابتا

                                                
ّهم أصحاب أيب عبد اهللا حممد بن كرام السجستاين املتكلم، املتوىف سنة : ّالكرامية) ١( ّ ، )هـ٢٥٥(ّ

 .وهم عىل فرق عديدة

ًإن القدم لو كانا ثابتا يف اخلارج، فإما أن يكون قديام: ( ج، د، هـالعبارة يف ب،) ٢( ّ ً ً أو حمدثا، فإن ّ

ّ ثابتا يف اخلارج، أو يف الذهن، فإن كان ثابتا يف اخلارج، فإما أن ّ، فقدمه إما أن يكونًكان قديام ً ً

َيكون قديام، أو حمد ًثا، فإن كان قديام نقلنا الكالم إليه، ويتسلسل، وإن كانً ًثا كان القديم َ حمدً

َثا، هذا خلف، ولو كان احلدوث ثابتا يف اخلارج، لزم إما التسلسل، أو قدم املحدَحمد ّ ً ث، ً

  ).وكالمها حماالن

 .ًثبوتيا: يف ب، ج، د، هـ) ٣(
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 !كالمها ضعيفانو

ّأما األول ًفألن القدم نفي العدم السابق، فيكون داخال حتت مطلق : ّ ّ

 .)١(]!وفيه نظر[العدم، 

ّفألن التبدل ال يدل عىل الثبوت: ّوأما الثاين ّ ّ. 

ّوالقديم ال جيوز عليه العدم، ألنه إما واجب  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ

ّعليه العدم، وإما ممكن الوجود فال بد له من  )٢(ّالوجود لذاته، فظاهر أنه ال جيوز ّ
ّعلة واجبة الوجود وإال لزم التسلسل ّويلزم من امتناع عدم علته امتناع . ّ

 .)٣(»عدمه

ً القديم إما أن يكون واجبا أو جائزا، فإن كان واجبا استحال عدمه، :أقول ً ً ّ
ّ، فعلته إما أن تكون واجبة أو جائزة، فإن ك)٤(ًوإن كان جائزا انت واجبة ثبت ّ

ّاملطلوب، وإال فال بد من االنتهاء إىل واجب الوجود، وإال لزم التسلسل، إذ كل  ّ ّّ
ُعلة ممكنة هلا علة أخرى ممكنة  ّ  ال إىل هناية، وهو حمال، فإذا انتهى إىل )٥(]وهكذا[ّ

ّ واجب الوجود استحال عدمه أيضا، إذ عدم علته ممتنع، فيكون )٦(]ّعلة[ ً

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .ّال يصح، وما أثبتناه فمن ب، ج، د، هـ :يف املخطوطة) ٢(

 . الفصل الرابع٣٣:  أصول الدينهنج املسرتشدين يف) ٣(

ّالقديم ال جيوز عدمه ألنه إما واجب الوجود فظاهر استحالة عدمه، : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤( ّ

ّما ممكن الوجود فال بد له من علةإو ّ ّ.( 

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٦(
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ّعا، ألن وجود العلة موجب لوجود املعلولاملعلول كذلك قط ّ ً.  

ّث ال بد له من مؤثر، ألن ماهيته ملا اتصفت َواملحد «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّّ ّ ّ

، فال )١(بالوجود تارة وبالعدم أخرى كانت من حيث هي هي قابلة هلام بالرضورة
ّبد يف اتصافها بأحد األمرين من مرجح، وإال لزم الرتجيح من غري ّ ّ ّ مرجح، وهو ّ

  .)٢(»باطل بالرضورة

ُ البد لكل حمدث من حم:أقول َ ّدث، ألن ماهية املحدث ملا كانت متصفة ّّ َّ ّ ِ

ّبالوجود تارة وبالعدم أخرى كانت قابلة هلام، فتكون ممكنه، ألن املمكن هو 

ّالقابل للوجود والعدم، فإذا كانت ممكنة فال بد التصافها بأحد طريف الوجود  ّ
ّمرجح، وإال لكان ترجيحا من غري مرجح، وهو باطل بالرضورةوالعدم من  ًّ ّ. 

ّومن هنا ظهر أن علة احتياج األثر إىل املؤثر إنام هو  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ ّ ّ
 .)٣(»اإلمكان ال احلدوث

ّ بينا أن املمكن هو الذي يتساوى فيه طرفا الوجود والعدم، )٤( قد:أقول ّ
ّوأنه ال بد له من االتص[ ّ ّ، فحينئذ ظهر أن العلة يف )٥(]ّاف بأحدمها من مرجحّ ّ

ّكون األثر حمتاجا إىل املؤثر إنام هو اإلمكان ال احلدوث، ألن املمكن من حيث  ّ ًّ
ّهو ممكن حمتاج يف وجوده إىل املؤثر، فيكون اإلمكان هو علة االحتياج، بخالف  ّ

                                                
 ).ةفتكون ممكن: (يف املصدر، ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الرابع٣٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 . الفصل الرابع٣٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

 .ّملا: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(
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ّ فإن املحدث غري حمتاج يف وجوده إىل مؤثر، من حي،احلدوث ّث أنه حمدث، ّ
 .ّ علة االحتياج)١(]هو[واحلدوث هو الوجود بعد العدم فال يكون 

ّوأيضا احلدوث كيفية للوجود، فتكون متأخرة عنه،  «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ً

ّوالوجود متأخر عن اإلجياد املتأخر عن االحتياج املتأخر عن علة االحتياج، فلو  ّ ّ ّ
 .)٢(» بمراتب، وهو حمالّكان احلدوث علة االحتياج لزم الدور

ّ هذا دليل آخر عىل أن احلدوث ليس علة احتياج األثر إىل املؤثر:أقول ّّ. 

موجود حادث، فيصف : ّإن احلدوث صفة الوجود، كام يقال: وتقريره
ّالوجود باحلدوث، فيكون احلدوث متأخر عن الوجود، والوجود متأخر عن  ّ

ّعد إجيادها، فهو متأخر عنه، واإلجياد وصف بالوجود بتّاإلجياد، إذ املاهية إنام 

ّمتأخر عن االحتياج، ألن اإلجياد إنام يكون بعد احتياج املاهية إىل اإلجياد،  ّ ّ

ّواالحتياج متأخر عن علته، ألن االحتياج البد له من علة، فهي متقد ّّ ّّ مة عليه، ّ
ً، فلو كان احلدوث علة االحتياج لكان متقدما عىل)٣(ّفهو متأخر عنها ّ  مجيع ما ّ

  .ّذكرناه، وقد أثبتنا تأخره، فيلزم الدور بمراتب، وهو حمال

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الرابع٣٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

ًإن احلدوث صفة للوجود، وهو كونه مسبوقا بالعدم، : وتقريره: ( ج، د، هـالعبارة يف ب،) ٣( ّ

ّوالصفة متأخرة بالذات عن املوصوف، فيكون احلدوث متأخرا عن الوجود، الوجود متأخر  ّ ًّ

ّعن اإلجياد، لوجوب تقديم التأثري عىل األثر فيكون الوجود متأخر عنه، واإلجياد متأخر عن  ّ

ّل عن العلة، واإلجياد متأخر عن االحتياج، ألن تأثري املوجد متأخر عن ّاإلجياد تأخر املعلو ّّ ّ

ّاحتياج األثر إليه تأخرا بالذات، واالحتياج متأخر عن علة االحتياج تأخر املعلول عن العلة ّّ ّ ًّ.( 
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  ]مبحث العلّة والمعلول[

ّاملوجود، إما أن يكون مؤثرا يف غريه، إما مع : الرابع «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ًّ ّ

ّإمكان أن ال يؤثر فيه وهو الفاعل املختار، أو مع امتناع أن ال يؤثر فيه وهو العلة 

 .)٢(»ً أثرا لغريه، وهو املعلول)١(ّ، وإمااملوجبة

 ):ّيف العلة واملعلول: القسم الرابع: (أقول

ّاملوجود إذا كان مؤثرا يف يشء آخر، فذلك املؤثر إما أن يكون يمكنه ّ ً ّ)٣( 
ًالتأثري وعدمه، وذلك يسمى الفاعل املختار، وإما أن يكون عدم التأثري فيه ممتنعا  ّ ّ

  .لنار لإلحراقّوهو العلة املوجبة، كا

ًوأما إذا كان املوجود أثرا لغريه، كاجلدار والرسير وغريمها فهو املعلول ّ .
ّفالعلة هو ما يصدر عنه غريه سواء كان باالستقالل كام يف العلة التامة، أو مع [ ّ ّ

 .)٤(]ّاالنضامم كام يف جزء العلة

ّل ألن املؤثر ّوال يمكن أن تكون العلة نفس املعلو «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ
ّمتقدم، ويستحيل أن يتقدم اليشء عىل نفسه، بل إما جزؤه أو خارج عنه، أما  ّ ّ ّ
ّاجلزء فإن كان هو الذي باعتباره حيصل اليشء بالقوة كاخلشب والرسير فهو 
ّالعلة املادية، وإن كان هو الذي باعتباره حيصل اليشء بالفعل فهو العلة الصورية  ّّ

ّما اخلارج فإن كان هو املفيد للوجود فهو العلة الفاعلية كالشكل يف الرسير، وأ ّ
                                                

 ).ّوإما أن يكون: (يف املصدر، هـ) ١(

 . الفصل الرابع٣٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .ممكن:  ب، جيف) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(



 

 
 

تذكرة الواصلين ١٧٠ .....................................................................................

ّكالنجار للرسير، وإن كان ألجله الوجود فهو العلة الغائية كاالستقرار عىل  ّ
ّالرسير، وكل مركب ال بد له من هذه العلل األربع ّ ّ«)١(.  

ّ يستحيل كون العلة هي نفس املعلول، ألن املؤثر وهو العلة متقدم، :أقول ّ ّّ ّ

ًاألثر متأخر وهو املعلول، فلو كان املعلول هو نفس العلة، لكان اليشء متقدما و ّ ّ ّ

  . عنه)٢(ّإما جزء املعلول، أو خارجة: ّعىل نفسه، وهو باطل بالرضورة، بل العلة

ّإما أن يكون : )٣(ّفإذا كانت العلة جزء املعلول، فهي تنقسم إىل قسمني
ّباعتباره حيصل اليشء بالقوة كاخلشب  ّ، فهو العلة )٤(للرسير، والطني للكوزّ

ّاملادية، وإما أن يكون باعتباره حيصل اليشء بالفعل كالشكل فيهام فهو العلة  ّ ّ
ًوأما اخلارجة، فهي تنقسم إىل قسمني أيضا .الصورية ّ إما أن يكون )٦(]ّألنه[، )٥(ّ

ّهو املفيد للوجود كالنجار للرسير، أو الكواز للكوز لفاعلية، ّ، وهو العلة ا)٧(ّ
، )٨(ّوإما أن يكون ألجله الوجود كاالستقرار عىل الرسير، أو الرشب من الكوز

ّوهو العلة الغائية، وال خيلو كل مركب من العلل األربع ّ ّاملادية، والصورية، : ّ
 .والفاعلية، والغائية

                                                
 . الفصل الرابع٣٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

  .خارج: يف د، هـ) ٢(

 ).ّأما اجلزء فهو ينقسم إىل قسمني: (يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ٤(

ًوأما اخلارج فهو ينقسم إىل قسمني أيضا: (يف ب، ج، د، هـ) ٥( ّ.( 

 .أثبتناه من ب، د، هـ) ٦(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٧(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٨(
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 :]ّيف تقسيم العلة[

يف إزالة ّوالعلة قد تكون بالذات كالسقمونيا  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
  .)١(»التسخني، وقد تكون بالعرض كالسقمونيا يف التربيد

ّإىل بسيطة وإىل مركبة، وإىل عامة وإىل خاصة، وإىل ما : ّ العلة تنقسم:أقول ّ ّ

ّهي بالقوة وإىل ما هي بالفعل، وإىل كلية وإىل جزئية، وإىل ذاتية وإىل عرضية،  ّ
  .وإىل قريبة وإىل بعيدة

ًكتحريك الواحد منا جسام:  البسيطة)٢(ّفالعلة كتحريك مجاعة : ّواملركبة. ّ
ًمنا جسام ّ. 

ًهي التي تكون جنسا للعلة احلقيقية، كالصانع يف البناء مطلقا: ّوالعامة ًّ .
 .)٣(كالباين يف هذا: ّواخلاصة

كاخلمر يف : وبالفعل. ّكاخلمر يف اإلسكار وهي يف الدن: ّوالتي بالقوة
 .اإلسكار مع الرشب

 .كهذا البناء: واجلزئية. ً كالبناء مطلقا:ّوالكلية

ّكالسقمونيا يف التربيد، فإن : والعرضية. كاإلحراق يف النار: والذاتية

 . إزالة التسخني، وتقتيض التربيد بالعرض)٤(]تقتيض[السقمونيا ذاهتا 

                                                
 . الفصل الرابع٣٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .فيه: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(
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 .ّكالقوة الشوقية: والبعيدة. كامليل يف احلركة: والقريبة

 .)١(ية وإىل عرضية ال غريّوالشيخ دام ظله قسمها إىل ذات

ّوال يمكن أن يكون ملعلول شخيص علتان تام «:)ّأدام اهللا أيامه( قال تان، ّ
ّألنه يكون واجبا بكل واحدة  ً  عن )٣(]منهام[ّ فيستغني بكل واحدة )٢(]منهام[ّ

 .)٤(»ًاألخرى، فيكون حال احلاجة إليهام مستغنيا عنهام، هذا خلف

ًخيص إىل علتني تامتني، ألنه يكون واجبا  يستحيل استناد معلول ش:أقول ّ ّ ّ

ّبكل واحدة منهام، ألنه جيب وجوده بأحدمها فيستغني عن األخرى، فيكون  ّ

ًحمتاجا مستغنيا  .، هذا خلف)٥(ً

ّويمكن أن يكون ملعلول نوعي علتان مستقلتان،  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ

  .)٦(»كاحلرارة الصادرة عن علل خمتلفة

ّول النوعي يمكن أن يكون له علل كثرية مستقلة، ال بمعنى أنه  املعل:أقول ّ

ّيكون حمتاجا إىل كل واحدة منهن، بل بمعنى أن كل واحدة من هذه العلل إذا  ّّ ًّ
وجدت وجد ذلك املعلول، كاحلرارة الصادرة عن علل خمتلفة، كحرارة النار 

                                                
 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ضية ال غريّوالشيخ دام ظله قسمها إىل ذاتية وإىل عر) (١(

 .أثبتناه من املصدر، ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من املصدر، ب، ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل الرابع٣٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(

ًفيستغني بكل واحدة منهام عن اآلخر، فيكون حمتاجا إليهام مستغنيا عنهام : (...يف ب، ج، د، هـ) ٥( ً ّ

 ). حالة واحدةيف

 . الفصل الرابع٣٥ ـ ٣٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٦(
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ّوالشمس واحلادثة عن احلمى والغريزية، فإن وجود كل واحد ّ ّ ة من هذه العلل ّ
 .)١(موجب لوجود نوع احلرارة

 :]يف وحدة املعلول[
ّوال يمكن وحدة املعلول من كل وجه مع تركيب  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّعلته، ألن كل واحد من أجزاء العلة إن كان له تأثري ّ  يف ذلك الواحد فيجتمع )٢(ّّ
ب ّو يف أبعاضه فيلزم تركّعىل املعلول الشخيص علل كثرية، وقد بينا استحالته، أ

  .املعلول مع فرض وحدته، هذا خلف
ّما أن حيصل عند إف: وإن مل يكن ليشء من األجزاء تأثري يف املعلول

ًاالجتامع أمر يقتيض ذلك املعلول أو ال، فإن كان الثاين مل يكن املعلول معلوال 

ّلتلك املاهية املركبة، وإن حصل كان هو العلة باحلقيقة، إذ بوج وده يوجد املعلول ّ
ًما أن يكون بسيطا أو مركباإف. وبعدمه ينتفي ًّ ّ.  

ّفإن كان األول نقلنا الكالم إليه يف كيفية صدوره عن األجزاء، وإن كان 
ّمستغنيا عنها مل يكن لتلك األجزاء تأثري يف املعلول وال يف علته البسيطة، فال  ً

ًيكون هلا مدخل يف التأثري البتة، وإن كان مركبا  نقلنا الكالم يف كيفية ّ
 .)٣(»حصوله

                                                
ّاملعلول النوعي يمكن أن يكون له علل كثرية، فإن األشياء املختلفة قد :(العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١(

ًتشرتك يف الزم واحد كاشرتاك النار والشمس واحلركة يف السخونة، خالفا لبعض األشعرية، 

ّالعلة جاء من جانب العلة ال املعلول) ّوتغري(ّلول حيتاج إىل مطلق العلة، وتعيني ّألن املع ّ.( 

 ).ًتأثري تاما: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 . الفصل الرابع٣٥ ـ ٣٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(
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ّيستحيل أن يكون للمعلول الواحد من كل وجه علة مركبة، ألن : أقول ّ ّ

ّكل واحد من أجزاء العلة ال خيلو إما أن يكون له تأثري يف ذلك املعلول أو ال،  ّ ّ

ّفإن كان له تأثري كان للمعلول الواحد علل خمتلفة، وقد تقدم بطالنه، وإما أن  ّ
ً، فيكون املعلول مركبا، وقد فرضناه بسيطا، هذا )١(له تأثري يف أحد أجزائهيكون  ً ّ
 .خلف

ّوأما إن مل يكن ليشء من األجزاء تأثري يف املعلول، فعند اجتامع أجزاء 
ّالعلة، إما أن حيصل أمر يقتيض وجود املعلول، أو ال حيصل، فإن مل حيصل مل يكن  ّ

ًركبة معلوال، هذا خلفًما فرضناه معلوال هلذه املاهية امل وإن حصل عند . ّ
ّ هو العلة، ألن مع وجوده )٢(]ذلك باحلقيقة[االجتامع أمر يقتيض وجوده، كان  ّ

 .)٣(يوجد املعلول، ومع عدمه يعدم

ّهذه العلة إما أن تكون بسيطة أو مركب: فنقول ّ ، فإن كانت بسيطة نقلنا ةّ
 .)٤(الكالم إليها

                                                
ّيستحيل أن يكون للمعلول الواحد من كل وجه علة مرك: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١( ّ ّألن كل بة، ّ ّ

ّواحد من أجزاء العلة ال خيلو إما أن يكون له تأثري يف املعلول بجملته أو يف أبعاضه، أو ال يكون  ّ

ّله تأثري البتة، فإن كان له تأثري يف املعلول بجملة كان للمعلول الواحد علل كثرية، وقد تقدم 

 ).ّوأما أن يكون له تأثري يف أحد أبعاضه. بطالنه

 .، ج، د، هـأثبتناه من ب) ٢(

 .ينتفي: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

ًاحلادث عن هذه املاهية املركبة إما أن يكون بسيطا أو مركبا، : فنقول: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤( ًّ ّ
 ).ًفإن كان بسيطا نقلنا الكالم إليه
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ّكل واحد من أجزاء العل: فنقول ّة إما أن يكون له تأثري يف ذلك املعلول ّ
ّ علل كثرية، وهو باطل عىل ما تقدم، )١(]الشخيص[الشخيص فيكون للمعلول 

ّوإما أن يكون لكل واحد من أجزاء العلة تأثري يف  ّ  أجزاء املعلول، وهو )٢(]أحد[ّ
ًباطل، ألنه خالف املفروض، إذ الفرض كونه بسيطا وال جزء له ّ. 

ّء من األجزاء تأثري يف املعلول، فمع االجتامع إما أن وإن مل يكن ليش
ًحيصل أمر يقتيض وجود املعلول، أو ال، فإن كان الثاين مل يكن املعلول معلوال، 

ّوإن كان األول كان هو العلة، إذ بوجوده يوجد املعلول وبعدمه ينتفي ّ. 

ًفإما أن يكون بسيطا أو مركبا، فإن كان بسيطا نقلنا الكالم  ً ًّ إليه، وإن كان ّ
ًمركبا نقلنا البحث يف كونه حاصال عىل األجزاء وكيفية حصوله ًّ)٣(.  

  :]ّيف تأخري املعلول عن العلة[

ّوال يمكن تأخر املعلول عن العلة التامة، وإال لكان  «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ّ ّ ّ
 آخر مع تساوي حّوجوده وقت وجوده دون ما قبله وما بعده، إن مل يكن ملرج

ّألوقات لزم الرتجيح من غري مرجح، وإن مل يكن ملرجح غري العلة مل يكن ما ا ّ ّ

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

ًوإن كان مستغنيا مل يكن لتلك األجزاء تأثري يف املعلول وال يف . ء لهفال جز: (العبارة يف ب، ج) ٣(

ًان مركبا نقلنـّعلته البسيطة، فال يكون له مدخل يف التأثري البته، وإن ك ا الكالم يف كيفية ـّ

ًوإن كان مركبا نقلنا الكالم يف كيفية حصوله، . وال جزء له: (ويف د، هـ). حصوله، وفيه نظر ّ

 ).وفيه نظر
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ّفرضناه علة تامة علة تامة ّّ ّ«)١(. 

ّيستحيل أن يتأخر املعلول عن علته التامة، وهي التي ال حتتاج إىل : أقول ّ ّ

ّ، بل هي كافية يف وجود املعلول، ألنه لو تأخر املعلول)٢(ّعلة أخرى ّ عن علته )٣(ّ

ّلتامة لكان وجود املعلول يف الوقت الذي وجد فيه دون األوقات املتقدمة عليه ا ّ
ّواملتأخرة عنه، إما أن يكون ملرجح غري العلة التامة، أو ال ملرجح، فإن مل يكن  ّّ ّّ ّ

ّملرجح لزم الرتجيح من غري مرجح، وهو باطل بالرضورة، وإن كان ملرجح مل  ّ ّ
ّ، فال يكون ما فرضناه علة تامة علة )٤(دّتكن العلة وحدها كافية يف الوجو ّّ

 .، هذا خلف)٥(ّتامة

ّفقد بان أن وجود املعلول واجب عند وجود علته التامة، ويستحيل  ّ ّ

 .)٦(ّتأخره عنها

ّوعلة العدم عدم العلة «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ«)٧(. 

ًقد بينا أن العلة هي كون اليشء صادرا عن غريه، فعىل هذا ي: أقول ّّ كون ّ
ّعدم وجود العلة علة يف العدم، ألن العدم صدر عن عدم وجود علة الوجود،  ّ ّّ

                                                
 . الفصل الرابع٣٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 ).إىل يشء آخر يف تأثريها: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .التأثري: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

ّعلة تامة: (يف ج، د، هـ فقط) ٥( ّ.( 

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ّويستحيل تأخره عنها) (٦(

 . الفصل الرابع٣٥:  أصول الدينهنج املسرتشدين يف) ٧(
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ّفتكون علة العدم هي عدم العلة، وفيه نظر ّ)١(! 

ّوال يمكن استناد كل واحد من الشيئني إىل صاحبه،  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّوهو الدور، ألن العلة متقدمة عىل املعلول، فلو كان كل واحد من  ّّ ّالشيئني علة ّ

ّلصاحبه أو لعلة صاحبه، لزم تقدم اليشء عىل نفسه بمرتبة واحدة أو  ّ

 .)٢(»بمراتب

ّالعلة جيب تقدمها عىل املعلول، ألن العلة هي املؤثرة، فال بد وأن : أقول ّّ ّّ ّ

ّيكون املؤثر متقدما عىل األثر رضورة، فعىل هذا يستحيل أن يكون كل واحد من  ً ّّ
ّاحبه، ألن كل واحد منهام حمتاج يف وجوده إىل وجود اآلخر ّالشيئني علة يف ص ّ

 .ّالحتياج املعلول إىل وجود العلة، وهو الدور

                                                
ّنا أن العلة هي كون اليشء يصدرّقد بي: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١(  عن غريه سواء كان ّ

ّعدم املعلول إما أن يكون لذاته أو ألمر : إذا ثبت هذا، نقول. باالستقالل أو مع االنضامم
ّمنفصل، واألول باطل وإال كان ممتنعا، والثاين إما أن يك ً ّ ًون ذلك األمر وجوديا أو عدميا، ّ ً

ّواألول باطل ألن عند وجود ذلك األمر املنفصل إن مل خيتل يشء من األجزاء العلة املقتضية  ّ ّ
ّلوجود املعلول وال من رشائطها لزم وجود املعلول بالنظر إىل حتقق علته التامة، وإن اختل يشء  ّ ّ

ّن عدميا وليس عدما إىل يشء كان، ألن ما فبقي أن يكو. ّمن ذلك كان عدم املعلول لعدم علته ً ً

 ذلك ّإن: ّال حيتاج إليه اليشء ال يلزم من عدمه عدم ذلك اليشء فهو عدم العلة، ال يقال

ّيستدعي امتياز أحد العدمني عن اآلخر يف نفسه، وألن العلية واملعلولية وصفان ثبوتيان  ّ

يف العدميات بالنسبة إىل ملكاهتا، وال ا نقول االمتياز ثابت ّن أل؛فيستحيل وصف العدم هبام

 عدم الرشط يقتيض عدم املرشوط دون غريه، ووصفا ّنأّيشرتط يف االمتياز الوجود، فإنا نعلم 

ّالعلية واملعلولية ليسا ثبوتيني، وإال لزم التسلسل، بل اعتباريان عقليان ّ.( 

 . الفصل الرابع٣٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(
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ّوكذا يستحيل أن يكون كل واحد من الشيئني علة لعلة صاحبه، ألنه يلزم  ّ ّ ّ

ّتقدم اليشء عىل نفسه بمراتب، ألن كل واحد من الشيئني ال يوجد إال إذا  ّ ّ ّ
ّوجدت علة لعل ّ، وال توجد علته إال بوجود اآلخر، فيلزم تقدم اليشء عىل تهّ ّ ّ

  .)١(نفسه بمراتب

 :]يف إبطال تسلسل العلل واملعلوالت[

ّوال يمكن تسلسل العلل واملعلوالت، ألن تلك  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ًاجلملة ممكنة قطعا، فاملؤثر فيها إن كان خارجا عنها كان واجبا وهو املطلوب،  ً ّ ً

ّتناهى، ألن املؤثر يف تّ كان جزئها لزم تقدم اليشء عىل نفسه بمراتب ال وإن ّ
ّاجلملة مؤثر يف آحادها التي من مجلتها املؤثر نفسه، وعلله التي ال تتناهى ّ«)٢(.  

 .)٣(]ّملا فرغ من إبطال الدور، رشع يف إبطال التسلسل: [أقول

                                                
أحدمها الدور، : ّإثبات واجب الوجود يتوقف عىل إبطال شيئني: (رة يف ب، ج، د، هـالعبا) ١(

ّالعلة جيب تقدمها عىل املعلول، ألن العلة هي : ّأما بطالن الدور، فنقول. واآلخر التسلسل ّّ ّ

ّاملؤثرة، فال بد أن يكون املؤثر متقدما عىل األثر رضورة، فعىل هذا يستحيل أن يكون كل واحد ً ّ ّّ ّ 

ًمن الشيئني علة يف صاحبه، ألن كل واحد منهام علة فيجب تقدمه عىل اآلخر، ومعلوال وجيب  ّ ّ ّّ ّ

ّتأخره عنه، فيلزم تقدم كل واحد منهام عىل نفسه بمراتب، ألن كل واحد من الشيئني ال يوجد ّّ ّ ّ 

ّإذا وجدت علته، وال توجد علتهّإال  ّبعد وجود اآلخر ألنه علته فيها، فلو ّ إال ّ ّكانت علة لعلة ّ ّ

ّصاحبه لكان جيب تقدمه عليه، فيلزم تقدمه عىل نفسه بمراتب، وهو باطل بالرضورة ّ.( 

 .)األصل (من املخطوطة) ٧٣(وقد أورده الشارح بتفصيل أكثر يف حاشية صفحة 

 . الفصل الرابع٣٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(
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ّن كل علةأ: يستحيل تسلسل العلل واملعلوالت، يعني ّ ، )١(ّ هلا علة أخرىّ
ّ العلل واملعلوالت ممكنة، ألنا قد فرضنا أن كل علة هلا علة )٢(ّألن مجيع تلك ّ ّ ّ ّ

ّ، فاملؤثر فيها إما أن )٤(، فإذا كانت ممكنة)٣(ّأخرى، والواجب ال حيتاج إىل علة ّ

ًيكون خارجا عنها أو داخال فيها، فإن كان خارجا عنها كان واجبا، فال تسلسل ً ًً !
ّ اجلملة، فيلزم تقدم اليشء عىل نفسه )٥(ًان داخال فيها كان من مجلة أجزاءوإن ك

 العلل واملعلوالت مشتملة عىل هذا اجلزء، فهي )٦(ّبمراتب ال هناية هلا، ألن مجيع
ّمتأخرة عن مؤثرها، واجلزء أيضا من اجلملة فيكون متأخرا أيضا، فلو كان مؤثر  ً ً ً ّّ ّ

ّ، ألن املؤثر يف )٨(]بمراتب ال تتناهى[ًما عىل نفسه ّ هو اجلزء لكان متقد)٧(اجلملة ّ

ّاجلملة مؤثر يف أجزائها، ومن مجلة أجزائها املؤثر   وعلله التي ال هناية )٩(]نفسه[ّ
  .)١٠(]وهو حمال[هلا، 

 

                                                
 ).بة غري متناهية يف سلسلة واحدةّوجود علل ومعلوالت مرت: يعني: (، هـيف ب، ج، د) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ّمؤثر: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 ).اجلملة ممكنة: (يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 ).كان بعض أجزاء: (يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .مجلة: يف ب، ج، د، هـ) ٦(

 .ّمؤثرها: يف ب، ج، د، هـ) ٧(

 .بتناه من ب، ج، د، هـأث) ٨(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٩(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١٠(
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 :]ّيف العلة البسيطة[

واحتجاج . ّويمكن استناد معلولني إىل علة بسيطة «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ّن الصدورين إن دخال لزم الرتكيب وإال لزم التسلسل، ضعيفالفالسفة بأ ّألن . ّ

ّالصدور أمر اعتباري ال حتقق له يف اخلارج وإال لزم التسلسل ّ«)١(. 

ّاختلف الناس يف أن العلة البسيطة هل يصدر عنها أكثر من معلول : أقول ّ

 واحد، أم ال؟

 .ال جيوز، وتابعهم مجاعة املعتزلة: فقالت الفالسفة

 !)٢(ّوهو احلق. ّاألشاعرة جوزوا ذلكو

 : ّواحتجت الفالسفة واملعتزلة

ّبأن الصدوران إن دخال حتت العلة ترك ّ بت، وقد فرضت بسيطة، هذا ّ
 .خلف

وإن مل يدخال، بل كانا خارجني كانا معلولني، فننقل الكالم إىل كيفية 
 .صدورمها عنه، ويلزم التسلسل

ًويضعف، بأن الصدور ليس ثابتا يف ّ ألن ثبوته ؛ّ اخلارج وإال لزم التسلسلّ

ّيف اخلارج يستدعي مكانا، وذلك املكان ال بد له من صدور، فال بد لذلك  ّ ً

ّالصدور من مكان، ومكانه ال بد له من صدور، وهكذا ويتسلسل، وإنام هو من  ّ

                                                
 . الفصل الرابع٣٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

ال جيوز، وخالفهم ومانعهم مجاعة املعتزلة واألشاعرة : فقالت الفالسفة: (العبارة يف ب) ٢(

 ).الجيوز، وتابعهم مجاعة املعتزلة واألشاعرة: فقالت الفالسفة:(، ويف ج، د، هـ)ّوجوزوا ذلك
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  .)١(ُاألمور االعتبارية
: وقوهلم. ً وفاعالًوكذا جيوز أن يكون البسيط قابال «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

 إلمكان !خطأ» ّنسبة القبول نسبة اإلمكان، ونسبة العلية نسبة الوجوب«
ّوال شك يف املغايرة بني حيثية القبول . اختالف النسب عند اختالف احليثيات

  .)٢(»وحيثية التأثري
ّأن البسيط يستحيل أن يكون قابال وفاعال، بمعنى أنه : زعم قوم: أقول ً ً ّ
 .ًقابال لهّعلة ليشء و

 كونه مستلزم إلمكانه وكونه مستلزم لوجوبه، ويستحيل ّبأن: ّواحتجوا
ًأن يكون اليشء الواحد واحدا ممكنا ّألنه جيوز ! ّوهذه احلجة يف غاية السخافة .ً

  .)٣(اختالف السبب باختالف احليثيات

                                                
ّبأن مفهوم أنه صدر عنه أحدمها مغايرة ملفهوم : ّواحتجت الفالسفة: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١( ّ

ّأنه صدر عنه اآلخر إلمكان تعقل كل منهام مع الذهول عن اآلخر، فالصدوران إن دخال حتت  ّ

ّالعلة ترك وإن مل يدخال، بل كانا خارجني، كانا معلولني، . لفبت، وقد فرضت بسيطة، هذا خّ

ّفننقل الكالم إىل كيفية صدورمها عنه، وقد يضعف بأن الصدور ليس ثابتا يف اخلارج وإال لزم  ً ّ

ّالتسلسل الستحالة االحتاد ألهنا إضافته فال تكون نفس املاهية ّ. 

ُوينتقض ما ذكروه باملسلوب واإلضافات، وإنام هو من األمور ا  ).العتباريةّ

 . الفصل الرابع٣٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

ّذهب األوائل إىل أن اليشء الواحد ال يكون قابال وفاعال، واحتجوا : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣( ً ً ّ

 نسبة القابل إىل املقبول نسبة إمكان، ونسبة الفاعل إىل املفعول نسبة وجوب، فلو ّعىل ذلك بأن

ً الواحد مقبوال ليشء ومعلوال له أيضا، لزم أن تكون نسبة ذلك اليشء إىل فاعله كان اليشء ً ً

ّبأن املحال إنام يلزم لو احتدت النسبة، : وأجاب املصنّف .باإلمكان والوجوب، هذا خلف ّ ّ

ّوهاهنا ليست متحدة، فإن نسبة القبول غري نسبة الفعل ّ.( 
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  ]مبحث الموجود الكلّي والجزئي[

ّ إن منع نفس تصوره من الرشكة املوجود: اخلامس «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
 .ّفيه فهو اجلزئي كزيد، وإن مل يمنع فهو الكيل كاإلنسان

ّثم أفراده قد تكون ذهنية ال غري كجبل من ياقوت، وقد تكون 
  .)١(»خارجية

 ):ّيف الكيل واجلزئي: القسم اخلامس (:أقول

ّاملوجود إما أن يكون تصوره مانعا من الرشكة، كزيد ويسمى اجلزئ ًّ ي، ّ
ّوإما أن ال يكون مانعا، كاإلنسان ويسمى الكيل، فإن من تصور اإلنسان ال  ّ ًّ ّ ّ

ّره مانعا من الرشكة، ألنه قد تصور هذا اإلنسان وغريه، بخالف ّيكون تصو ّ ً

ّزيد، فإن تصور زيد يمنع أن يشارك معه آخر ّ. 

ّثم أفراد املوجود قد تكون ذهنية ال غري، كتصور جبل من ياقوت وبحر  ّ
ن زئبق، وقد تكون خارجية، كاجلدار واخلشب وغريمها من األشياء املوجودة م

 .)٢(ًخارجا

                                                
 .الفصل الرابع ٣٦ ـ ٣٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

ّثم الكيل قد تكون أفراده ذهنية ال غري كجبل من ياقوت، وبحر من : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢( ّ
ًزئبق، وهنر من عسل، وقد تكون خارجية، فأما أن يكون املوجود منه واحدا ال غري مع امتناع  ّ

كون املوجود منه ّأن يوجد غريه كواجب الوجود، أو مع إمكان أن يوجد كالشمس، وإما أن ي

ًكثريا، فأما أن يكون متناهيا كالكواكب السبعة السيارة، أو غري متناه كالنفوس الناطقة وقد . ًّ

ّيكون الكيل ممتنع الوجود يف اخلارج كرشيك الباري، وقد يكون ممكن الوجود، لكن ال يوجد 

 ).كالعنقاء
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ّوالكيل إما نوع إن كان نفس احلقيقة كاإلنسان، أو  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ

ّجنس إن كان جزؤها املشرتك كاحليوان، أو فصل إن كان جزؤها املميز 
ًكالناطق، أو خاصة إن كان خارجا عنها خمت ًصا هبا كالضاحك، أو عرض عام إن ّ ّ

ًكان خارجا عنها مشرتكا بينها وبني غريها كاملايش الذايت، : ويقال للثالثة األول. ً
 .)١(»العريض: ولآلخرين

ّملا فرغ من تقسيم املوجود إىل كيل وإىل اجلزئي، رشع يف بيان كل : أقول ّ ّ

 .)٢(ّ الكيلّوملا كان اجلزئي ال حيتمل التقسيم، رشع يف .واحد منهام

ّإما أن يكون نفس احلقيقة كاإلنسان وهو النوع، ويرسم : ّ الكيل:فنقول
ّبالكيل املقول عىل كثريين متفقني باحلقيقة  يف جواب ما هو، أو جزء احلقيقة )٣(ّ

ّاملشرتك بينها وبني غريها كاحليوان وهو اجلنس، ويرسم بالكيل املقول عىل 
ّما هو، أو جزء احلقيقة املميز عنها غريها كثريين خمتلفني باحلقائق يف جواب 

ّ، فإن الناطق )٤(]عن غريه[كالناطق وهو الفصل، وهو ما ينفصل به اليشء 

ّيفصل به مجيع احليوانات عن اإلنسان، ويرسم بأنه الكيل الذي حيمل عىل اليشء  ّ ُ
ًيف جواب أي يشء هو، أو خارجا عن احلقيقة خمتصا هبا كالضاحك وهو  ًّ

ًويرسم بالكيل املقول عىل ما حتت حقيقة واحدة قوال عرضيا، أو ّاخلاصة،  ً ّ

                                                
 . الفصل الرابع٣٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

ّهذا تقسيم الكيل بالنسبة إىل أفراده بحسب الذاتية والعرضية، وذلك : (لعبارة يف ب، ج، د، هـا) ٢(

ّأن الكيل ّ.(  

 ).خمتلفني بالعدد: (يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(
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ًخارجا عنها مشرتكا بينها وبني غريها كاملايش وهو العرض العام، ويرسم  ً

ًبالكيل املقول عىل ما حتت حقيقة واحدة وعىل غريها قوال عرضيا ً ّ.  

ّالذايت، ويسمى اخلاصة والعرض العام: ّويسمى اجلنس والفصل والنوع ّ :
 .وحتقيق هذا البحث خمتص بكتب املنطق، فليطلب من هناك .العريض
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 ]يف التوحيد[

 

يف إثبات واجب الوجود تعاىل : (الفصل اخلامس «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
 .)وصفاته

 :وفيه مباحث

 

  ]بحث في إثبات واجب الوجود وصفاته[

  :يف إثباته تعاىل: ّاألول

ًهاهنا موجود بالرضورة، فإن كان واجبا لذاته ثبت املطلوب، وإن كان 

ًذاته افتقر إىل مؤثر، فإن كان مؤثره واجبا فاملطلوب، وإن كان ممكنا افتقر ًممكنا ل ً ّ ّ

ّإىل مؤثر، فإن كان هو األول لزم الدور ًوإن كان غريه، فإن كان واجبا ثبت . ّ

ّاملطلوب، وإال لزم التسلسل، وقد تقدم بطالهنام ّ«)١(. 

                                                
 . الفصل اخلامس٣٧: ول الدينهنج املسرتشدين يف أص) ١(



 

 
 

تذكرة الواصلين ١٨٦ .....................................................................................

ّملا فرغ من البحث يف املقدمات، رشع يف ما هو املق: [أقول صود، وهو ّ
  .إثباته تعاىل وصفاته، فبدأ بإثباته

ًهاهنا موجود بالرضورة، فهو إما أن يكون واجبا أو : )١(]وتقريره أن يقال ّ
ّممكنا، فإن كان األول  )٤(]يف وجوده[ افتقر )٣( ثبت املطلوب، وإن كان الثاين)٢(ً
ّإىل مؤثر، فاملؤثر فيه ً إما أن يكون واجبا أو ممكنا، فإن كا)٥(ّ ً  ثبت )٦(ًن واجباّ

ّ، ألن )٨(ّفإن كان األول لزم الدور[ّ افتقر إىل مؤثر، )٧(ًاملطلوب، وإن كان ممكنا

ًاألول قد فرضنا أن مؤثره هذا املمكن، فإذا كان هذا املمكن أثرا له لزم الدور،  ّ ّ ّ
ّ، وإن كان مؤثره غري األول، نقلنا الكالم إليه، فحينئذ هو إما أن )٩(]وهو حمال ّ ّ

ّ واجبا أو ممكنا، فإن كان األول ثبت املطلوب، وإن كان الثاين افتقر إىل يكون ً ً

ّمؤثر، فمؤثره إما األول أو الثاين، واألول يستلزم الدور، والثاين يستلزم  ّ ّ ّ ّ

 .التسلسل، وقد مىض بطالهنام

ًووجوده نفس حقيقته، ألنه لو كان زائدا عليها كان  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .ًواجبا: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ًممكنا: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 .ّفمؤثره: يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .ّاألول: يف ب، ج، د، هـ) ٦(

 .الثاين: يف ب، ج، د، هـ) ٧(

ّه إما أن يكون األول ويلزم الدورّفاملؤثر في: (يف ب، ج، د، هـ) ٨( ّ.( 

 .يف املخطوطة مشطوب، ومثبت يف ب، ج، د، هـ) ٩(
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ً والصفة مفتقرة إىل املوصوف، واملفتقر ممكن، فيكون الوجود ممكنا وقد صفة هلا،

 .)١(»ًفرض واجبا، هذا خلف
 .ّاهللا تعاىل غني عن االحتياج إىل غريه عىل ما يأيت: أقول

ّ حقيقته، ألنه لو كان )٣( يستحيل أن يكون وجوده ليس نفس)٢(فعىل هذا
ّ إىل ذاته، ألن الصفة مفتقرة إىل ً، فيكون مفتقرا)٤(كذلك لكان وجوده صفة لذاته

ًاملوصوف، فيكون وجوده حمتاجا، واملحتاج ممكن، فيكون وجوده ممكنا وقد  ً

  .ًفرضناه واجبا، هذا خلف

ّوألنه لو كان ممكنا الفتقر إىل مؤثر «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ً ّ . 
ّفإما أن تؤثر فيه وهي موجودة : ّفمؤثره إن كان حقيقة واجب الوجود

ّم الدور أو التسلسل، وإما أن تؤثر فيه وهي معدومة فيتطرق العدم إىل فيلز ّ
  .)٥(»واجب الوجود، وهو حمال

 .)٦(ّهذا دليل آخر عىل أن وجود واجب الوجود نفس ذاته: أقول
ًأنه قد مىض البحث يف أن وجود واجب الوجود لو كان زائدا : وتقريره ّ ّ

، )٧(]ّالفتقر إىل مؤثر[ًالوجود ممكنا ًلكان ممكنا، فعىل هذا لو كان وجود واجب 

                                                
 . الفصل اخلامس٣٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) فعىل هذا. ّغني عن االحتياج إىل غريه عىل ما يأيت) (٢(

 ).ًزائدا عىل: (يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 ).زائدة لذاته: ( د، هـيف ب، ج،) ٤(

 . الفصل اخلامس٣٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٥(

 .حقيقته: يف ب، ج، د، هـ) ٦(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٧(
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ّفاملؤثر فيه إما أن يكون حقيقة واجب الوجود أو ال ّ، فإن كان مؤثره هو )١(ّ

ّ، ألن كوهنا )٢(ّحقيقة واجب الوجود، فإما حال وجودها، وهو دور أو تسلسل

ّموجودة ال بد هلا من وجود، فإن كان هو الوجود األول لزم الدور، ألن تأثريها  ّ ّ
ّوقف عىل وجودها، ووجودها متوقف عىل تأثريهامت ّ)٣(.  

ّوأما التسلسل، هو أنا نقول ّوإن كانت موجودة بغري الوجود األول، : )٤(ّ
ّفمؤثره إما أن يكون حقيقة واجب الوجود، فهي إما حال كوهنا موجودة أو  ّ ّ

ّمعدومة، فإن كان األول جاء البحث األول، ويلزم التسلسل، وإن كان الثاين ّ 
ًلزم تطرق العدم إليه تعاىل، وهو حمال، ألنه قد فرض واجبا ّ ّ. 

 .)٥( »الستحالة تأثري املعدوم يف املوجود «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّهذا دليل ثاين عىل أن حقيقة واجب الوجود إذا كانت مؤثرة يف : أقول ّ

 .الوجود ال جيوز أن تكون معدومة

ّ وجود، عىل ما مر، ويستحيل صدور ّإن املعدوم ال حقيقة له وال: وتقريره
 .ّاألثر ممن ليس له حقيقة وال وجود

                                                
 ).أو غريها: (يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) أو تسلسل ) (٢(

 .التأثري: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

ّوأما التسلسل هو أنا ن) (٤(  .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) قولّ

 . الفصل اخلامس٣٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٥(

ّوألنه يلزم منه تأثري املعدوم : (هذه الفقرة مع الرشح ال توجد يف ب، ج، د، هـ، وأثبت بدهلاو

 ).يف املوجود، وهو باطل بالرضورة
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ّوهو أزيل أبدي، الستحالة تطرق العدم إليه، وإال  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ
  .)١(»ًلكان ممكنا

ّهو الذي ال مبدأ لوجوده، بمعنى أنا لو قدرنا أزمنة ال هناية : األزيل: أقول ّ
 .ً اهللا مصاحبا هلاهلا يف جانب املايض، لكان

 أزمنة ال هناية )٢(ّهو الذي ال هناية لوجوده، بمعنى أنا لو فرضنا: واألبدي
 .ً مصاحبا هلا)٣(]اهللا تعاىل[هلا يف جانب االستقبال، لكان 

ّفاهللا تعاىل متصف هباتني الصفتني، وإال لكان اهللا تعاىل ممكنا، ألن تطرق  ّ ً ّ ّ
 .ًد فرضناه واجبا، هذا خلفّالعدم ال يكون إال إىل املمكن، وق

 

  ]بحث في قدرة الواجب[

ًيف أنه تعاىل قادر، خالفا للفالسفة: البحث الثاين «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ّ: 

ً أنه لو كان موجبا لزم قدم العامل، والتايل باطل:لنا  .ّ فاملقدم مثله،ّ

ّإنه إن كان موجبا لذاته استحال تأخر معلوله عنه، : بيان الرشطية ً عىل ما ّ
ّتقدم، وإن كان برشط، فذلك الرشط إن كان قديام لزم قدم العامل، ألن عند  ً ّ

ًحصول العلة ورشطها جيب املعلول، وإن كان حادثا نقلنا الكالم إليه ّ، 
 .)٤(»ويتسلسل

                                                
 . الفصل اخلامس٣٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .ّقدرنا: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل اخلامس٣٨ ـ ٣٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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 .ّملا فرغ من إثبات واجب الوجود، رشع يف إثبات صفاته: أقول

  . ثبوتية، وسلبية:وهي تنقسم إىل

ّأنه تعاىل إن شاء فعل الفعل، وإن : ًكونه تعاىل قادرا، بمعنى: منهافالثبوتية 
 .شاء ترك

 :ّوقد وقع النزاع يف ذلك بني املتكلمني والفالسفة

 .ّعىل أنه موجب: ّعىل أنه قادر، والفالسفة: ّفاملتكلمون

ّواحلق األول ّ! 

ًإنه لو مل يكن قادرا لكان موجبا، ويلزم من كونه موجبا قدم : لنا ً ً العامل، ّ
 .)١(ّوهو حمال، عىل ما تقدم، فيستحيل إجيابه

ًإن إجيابه إما مطلقا، أي: بيان املالزمة ًلذاته، أو مقيدا، أي: ّّ ًمتوقفا عىل : ّ ّ

 !رشط، وكالمها باطالن

ّأما األول ّفألنه يلزم قدم العامل، ألن مع وجود العلة املوجبة جيب : ّ ّ ّ
  .املعلول، عىل ما مىض بيانه

ًفألن ذلك الرشط إما أن يكون قديام، أو حادثا: ثاينّوأما ال ًّ ، فإن كان )٢(ّ
ّ لزم قدم العامل، إذ مع وجود العلة ورشطها جيب وجود املعلول، وإن )٣(ًقديام

ّكان حادثا يلزم التسلسل، ألن إحداث ذلك الرشط إما أن يكون باإلجياب أو  ّ ً

ّان باإلجياب، فإجيابه له إما باالختيار، فإن كان باالختيار ثبت املطلوب، وإن ك

                                                
 ).ًكونه موجبا: (يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .ًثاَحمد: يف ج، د، هـ) ٢(

 .ّاألول: يف ج، د، هـ) ٣(
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ّلذاته أو بالرشط، فإن كان لذاته لزم قدم العامل، إذ العلة املوجبة توجب املعلول، 

َوإن كان برشط، فذلك الرشط إما أن يكون قديام ويلزم قدم العامل، أو حمد ً ًثا ّ

 .ويلزم التسلسل، وهو حمال، فإجياب اهللا تعاىل حمال

ّون واجب الوجود أوجب مؤثرا، وذلك املؤثر مل ال جيوز أن يك: ال يقال ً ّ

 ً؟يؤثر يف العامل خمتارا

 ما سوى اهللا تعاىل، )١(]مجيع[ّقد بينا حدوث العامل، وهو : ّألنا نقول
 .والواسطة التي بني واجب الوجود وبني غريه غري معقولة

 :]يف قدم الواجب[

. لباري تعاىل موجبّبأن العامل قديم، وا: ّاحتجوا «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
 .واملالزمة ظاهرة

ّوأما بيان املقدم، فألن كل ما يتوقف عليه تأثري املؤثر ّ ّ ّ ّ ً إن كان قديام لزم )٢(ّ

ً لزم الرتجيح من غري مرجح، وإن كان حادثا تسلسلّالقدم، وإال ّ«)٣(. 

ًهذه حجة الفالسفة عىل أن اهللا تعاىل موجبا: أقول ّ ّ. 

ّ، ألن كل ما )٤(]ًفيكون اهللا تعاىل موجبا[، ّإن العامل قديم: وتقريرها ّ

ًموجودا  كان ًموجودا يف األزل أو ال، فإن ّتعاىل إما أن يكون ّيتوقف عليه تأثري اهللا

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .التأثري: يف املصدر، ب، ج، د، هـ) ٢(

 . الفصل اخلامس٣٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(
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ّ العلة ورشطها جيب املعلول، فإن مل )١(ّاألزل لزم قدم العامل، ألن عند وجود يف

ّن األزمنة إما أن يكون ًيكن موجودا يف األزل، فإجياده يف هذا الزمان دون غريه م
ّملرجح أو ال ملرجح، فإن مل يكن ملرجح، لزم الرتجيح من غري مرجح، وهو  ّ ّ ّ
ًحمال، وإن كان إجياده يف هذا الزمان ملرجح، فذلك املرجح إما أن يكون موجودا  ّ ّ ّ
ًيف األزل أو ال، فإن كان موجودا يف األزل وجب وجوده، ويلزم قدم العامل، وإن 

ّح موجودا يف األزل، فإحداثه إما أن يكون ملرجح أو ال ملرجح، ّمل يكن املرج ّ ّ ً

  .ّويلزم منه التسلسل وهو باطل، عىل ما مر

ّاملنع من صدق املقدم، وقد تقدم: واجلواب «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ .
ّة، ألهنا إنام تتم يف حق املـة ممنوعـة الثانيـواملالزم ّ ار ـّق املختـا يف حـّوجب، أمـّ

  .)٢(»فال

  .ّهذا هو اجلواب عن حجة الفالسفة: أقول

ّإنا نمنع أن العامل قديم، وقد مىض بيانه: وتقريره ّ. 

ّإن كل ما يتوقف عليه التأثري إن كان : ًونمنع أيضا املالزمة الثانية، وهي ّّ

يف هذا [ً يف األزل لزم قدم العامل، وإن مل يكن موجودا، فإجياده )٣(]ًموجودا[
ّ إما أن يكون ملرجح، أو ال ملرجح)٤(]الزمان ّ ّ. 

                                                
 .حصول: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل اخلامس٣٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(
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ّإن إجياده يف هذا الوقت ال ملرجح: ونقول ّ)١(. 

 !)٢(]وهو حمال[ّيلزم الرتجيح من غري مرجح : قالوا

ّإنام يتم يف حق املوجب، أما : قلنا ّ :  املختار فال؛ ومثال ذلك)٣(]ّيف حق[ّ
 ألحدمها )٦(رجيح متساويان ال ت)٥( عىل طريق عرض له دربان)٤(ٍّكمن هو مار

ّعىل اآلخر، فإنه يرجح أحدمها   .ّ من غري مرجح)٧(]عىل اآلخر[ّ

 :]يف أحكام القدرة[

ّقدرته تعاىل يصح تعلقها بجميع املقدورات، : تنبيه «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ
ّألن املقتيض لتعلق القدرة باملقدور إنام هو اإلمكان، وهو . ًخالفا ألكثر الناس ّ ّ

ّ تعاىل، فصح تعلق قدرته باجلميع ما سوى اهللاّثابت يف كل ّ«)٨(.  

ّملا بني أن اهللا تعاىل قادر، رشع يف األحكام املتعلقة بقدرته: أقول ّ ّّ. 

 !وقد طال الكالم بني الناس يف ذلك

                                                
إجياده يف هذا : ونقول: (، ويف ج، د، هـ)ّلزمان ملرجحإجياده يف هذا ا: فنقول: (العبارة يف ب) ١(

 ).ّالزمان ال ملرجح

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 .عابر: جار، ويف د، هـ: يف ب) ٤(

 .طريقان: يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .ّال مرجح: يف د، هـ) ٦(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٧(

 . الفصل اخلامس٣٨:  يف أصول الدينهنج املسرتشدين) ٨(
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ّأنه تعاىل قادر عىل كل مقدور: فالذي يذهب إليه األشاعرة ّ. 

: وس، ومن أصحابناّونازع يف ذلك أكثر املتكلمني والفالسفة واملج
 .)٢(، والشيخ أبو جعفر الطويس)١(ّسيدنا الرشيف املرتىض

ّواحلق األول ّ! 

ّإن املقتيض لتعلق القدرة باملقدور إنام هو اإلمكان، ألن الواجب : لنا ّّ ّ

 . تعاىلّواملمتنع ال تتعلق القدرة هبام، واإلمكان سار يف مجيع األشياء سوى اهللا

ّوخالف النظام، حيث منع من قدرته تعاىل عىل « :)ّأدام اهللا أيامه( قال

 .)٣(»ّالقبيح، ألنه يستلزم اجلهل أو احلاجة، ومها ممتنعان عليه تعاىل

 !خالفه ّواحلق .القبيح عىل اليقدر ّأن اهللا تعاىل إىل: )٤(ّذهب النظام: أقول

ّبأن فعل القبيح إما أن يكون باعتبار اجلهل به، أو احلاجة إليه، وا: ّاحتج هللا ّ
 .ّتعاىل منزه عنهام، فال يصدران عنه

                                                
ب أبا سبخة ّامللق ّعلم اهلدى عيل بن احلسني بن موسى بن حممد األعرج بن: الرشيف املرتىض) ١(

، واملتويف سنة )هـ٣٥٥(، املولود ببغداد سنة  بن إبراهيم بن اإلمام موسى الكاظم

 .، له كتب يف خمتلف صنوف العلم)هـ٤٣٦(

 ، الطائفةّ جعفر حممد بن احلسن بن عيل بن احلسن الطويس، املعروف بشيخالشيخ أبو: الطويس) ٢(

، )هـ٣٨٥(ّث، الفقيه، األصويل، املتكلم، الرجايل، ولد يف يف طوس خراسان سنة ّ، املحدّاملفرس

له تصانيف ). هـ٤٦٠(ّ، ثم هاجر إىل النجف وتويف ودفن فيها سنة )هـ٤٠٨(ورد بغداد سنة 

 .مكثرية يف خمتلف العلو

 . الفصل اخلامس٣٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

ّإبراهيم بن سيار البرصي املعتزيل، أبو إسحاق النظام، تقد) ٤(  .مّ
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ّأهنام الزمان للوقوع ال للقدرة، فاالمتناع : واجلواب «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
 .)١(»من حيث احلكمة

ّهذا جواب عىل حجة النظام: أقول ّ. 

ّإن اجلهل واحلاجة من لوازم الوقوع ال من لوازم القدرة، : وتقريره

ّاهللا تعاىل إنام هو من حيث أن احلكيم ال يفعل  القبيح من )٢(وامتناع وقوع ّ
  .ّالقبيح، ال من حيث أنه غري قادر عليه

ّوخالف عباد، حيث حكم بأن ما علم اهللا «:)ّأدام اهللا أيامه( قال  تعاىل ّ
بوقوعه فهو واجب، وما علم بعدمه فهو ممتنع، وال قدرة عىل الواجب 

  .)٣(»واملمتنع

 تعاىل إذا علم بوقوع أمر فهو واجب، وإذا ّن اهللاإىل أ: )٤(ّذهب عباد: أقول
ًعلم بعدمه فهو ممتنع، وإال النقلب علمه اهللا تعاىل جهال، وهو ينايف القدرة ّ. 

ّن العلم بالوقوع تابع للوقوع، فال يؤثر إ: واجلواب «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
 .)٥(»)النهاية(وقد أوضحنا هذا الكالم يف كتاب . يف إمكانه الذايت

                                                
 . الفصل اخلامس٣٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .فعل: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 . الفصل اخلامس٣٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

بن عيل الصيمري البرصي املعتزيل، أحد شيوخ املعتزلة ) سليامن(ّبو سهل عباد بن سلامن أ: ّعباد) ٤(

خالف املعتزلة يف أشياء . من طبقة اجلاحظ، تلميذ هشام بن عمرو الفوطي) هـ٣(يف القرن 

 .اخرتعها لنفسه

 . الفصل اخلامس٣٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٥(
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ّهذا هو اجلواب عن حجة عباد: أقول ّ. 

 تعاىل إذا علم بوقوع أمر، فعدم وقوعه يكون اهللا: وتقريره أن نقول
ًمستلزما للجهل، فيكون حماال لغريه ال لذاته ً. 

ّإن العلم جيب فيه املطابقة، فإذا فرضت العلم بالوقوع، : وبيان ذلك

ّوجب أن يكون الوقوع مفروضا قبله حتى يتعلق به ّ ّ العلم، فإن العلم تابع ً

ّ، فحال فرض الوقوع يكون عدم الوقوع حماال، ألنه )١(]وحكاية عنه[للمعلوم  ً

ً الحقا ال )٣( للفرض ال لذاته، فيكون الوجوب)٢(ًيكون الوقوع واجبا حينئذ

 .مكان املمكنإًسابقا، فال يؤثر يف 

ستحيل أن تكون ّ فإهنا هبذا االعتبار ي،ّكام أنك إذا فرضت املاهية معدومة[
ّموجودة، وتكون هذه االستحالة غري ذاتية، بل إنام حصلت من ذلك الفرض، 

ًوال تكون مؤثرة يف اإلمكان الذايت، فإذا هو ممكن  باعتبار ذاته، فهو مقدور )٤(ّ
ّعليه من تلك احليثية، وغري مقدور عليه من حيث وضع أحد الطرفني، وتعلق 

، وهذا اجلواب دقيق حيتاج )٥(]ّلتعدد احليثياتالعلم به، وال يلزم منه استحالة 
 .)٦(إىل فكرة صادقة

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 ).فيكون هذا بوجوب: (يف ب) ٣(

 .املمكن: يف د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(

 ).فكر صادق: (يف ج، هـ) ٦(



 

 

١٩٧  توحيدلافي  / الخامسالفصل   .....................................................................................

 تعاىل ال يقدر ّأن اهللاوخالف الكعبي، حيث زعم  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ّدور العبد، ألنه إما طاعـقعىل مثل م عىل اهللا [ه، ومها مستحيالن ـة أو سفـّ

 .)٢(»)١(]تعاىل
لعبد،  تعاىل غري قادر عىل مثل مقدور اّأن اهللاإىل : )٣(ذهب الكعبي: أقول

ّألنه إما أن يقصد بفعله الطاعة أو العبث، واهللا تعاىل منزه عن الطاعة والعبث،  ّ ّ
 .)٤ً(فال يكون قادرا

ّأن الطاعة والسفه وصفان عارضان : واجلواب «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
 .)٧(»)٦(]الذاتية[ يوجبان له املخالفة )٥(]ال[للفعل 

  .)٨(ّهذا هو اجلواب عن حجة الكعبي: أقول
ّإن الطاعة والسفه إنام يعرضان للفعل فال يوجبان له املخالفة : وتقريره ّ

ّ، أما القدرة عىل الفعل فال توصف هبذين الوصفني، إذ القدرة عىل )٩(الذاتية
                                                

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل اخلامس٣٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .مّعبي، البلخي اخلراساين، تقدبن أمحد بن حممود الك اهللا أبو القاسم عبد) ٣(

تعاىل غري قادر عىل مثل مقدور  اهللا ّأن) إىل(ذهب الكعبي حيث زعم : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤(

ًد إما طاعة أو عبث، واهللا تعاىل منزه عن الطاعة والعبث، فال يكون قادرا ّالعبد، ألن فعل العب ّ ّ
 ).عىل مثل مقدور العبد

 .أثبتناه من املصدر، ب، ج، د، هـ) ٥(

 .يف املخطوطة مشطوب، ومثبت يف املصدر، ب، ج، د، هـ) ٦(

 . الفصل اخلامس٣٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٧(

 .ي، وهو أبو القاسم الكعبي نفسهالبلخ: يف ج، د، هـ) ٨(

 .، وما أثبتناه فمن ب، ج، د، هـ)للفعل فيوجبان له املخالفة: (يف املخطوطة) ٩(
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  .الفعل غري الفعل

 :]يف أفعال العبد[

 تعاىل ال يقدر )١(ّوخالف اجلبائيان، حيث حكام بأنه «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
، أو ّىل عني مقدور العبد، وإال لزم اجتامع النقيضني إذا أراده العبد وكرهه اهللاع

 .)٢(»بالعكس

: )٤(، ومن تابعهام، ومجيع األشاعرة)٣( وأبو هاشم،ذهب أبو عيل: أقول
ًأن العبد إذا كان قادرا : ّإىل أن اهللا تعاىل ال يقدر عىل عني مقدور العبد، بمعنى ّ

ً تعاىل قادرا عىل ذلك الفعل يف ّمعني ال جيوز أن يكون اهللاّعىل فعل معني يف زمان 

 .ذلك الزمان

ّأنه لو جاز ذلك لكان اهللا تعاىل إذا أراد ذلك الفعل يف ذلك : ودليله
الزمان وكرهه العبد، أو أراده العبد وكرهه اهللا تعاىل، لكان يلزم اجتامع 

 .)٥(املتناقضني

ا أضيف الفعل إىل أحدمها استحال ـ إذ: واجلواب «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

                                                
 ).ّبأن اهللا: (يف املصدر، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل اخلامس٣٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

ّد السالم بن حممد، املتكلامن من ّأبو عيل حممد بن عبد الوهاب، وابنه أبو هاشم عب: اجلبائيان) ٣( ّ
 .ّاملعتزلة، وقد تقدم ذكرمها

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ومجيع األشاعرة) (٤(

 ).للزم اجتامع النقيضني: (يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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اإلضافة يمكن استناده إىل ] اعتبار[من تلك احليثية ـ إضافته إىل اآلخر، وهو قبل 
 .)١(»ّكل منهام عىل البدل

 .)٢(ّهذا هو اجلواب عن حجة اجلبائيني، واألشاعرة: أقول

ّإن الفعل قبل إضافته إىل أحدمها ممكن، فيصح إضافته إىل كل : وتقريره ّ ّ

ّأنه متى أضيف إىل أحدمها استحال من هذه :  البدل، بمعنى)٣(منهام عىل سبيل
 .احليثية إسناده إىل اآلخر

 

  ]بحث في علم الواجب[

ّويدل عليه أنه : ّيف أنه تعاىل عامل: البحث الثالث «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ّ

ّملقدمتان وا. ّتعاىل فعل األفعال املحكمة املتقنة، وكل من كان كذلك فهو عامل
 . رضوريتان

ّوألنه تعاىل خمتار، وكل خمتار عامل، إذ املختار إنام يفعل بواسطة القصد  ّّ

 .)٤(»واالختيار، وهو مسبوق بالعلم بالرضورة

 .ّملا فرغ من إثبات قدرته تعاىل، رشع يف إثبات علمه: أقول

 :ّويدل عليه وجهان

                                                
 . الفصل اخلامس٣٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 ).ومن تابعهام: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 . د، هـال يوجد يف ب، ج،) ٣(

 . الفصل اخلامس٣٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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ّقنة، وكل من صدر عنه ّ إنه تعاىل صدر عنه أفعال حمكمة مت:ّالوجه األول

  .)١(أفعال حمكمة متقنة فهو عامل
 .)٢(ّفألن الرضورة قاضية: ّأما الصغرى
 ً. أيضا)٣(فبدهيية: ّوأما الكربى

إن أردتم بكون أفعاله حمكمة متقنة مطابقتها للمصلحة من مجيع : ال يقال
ّالوجوه، فهو ممنوع، فإن مفردات العامل ومركباته ال ختلو من مفسدة من  بعض ّ

 !الوجوه، ومصلحة من بعض الوجوه
ّ مطابقتها للمصلحة من بعض الوجوه، فممنوع أيضا، ألن :وإن أردتم به ً

ّ، وهو غري دال )٤(أفعال النائم والساهي قد تكون مطابقة للمصلحة من وجه ما
ّعىل العلم به، فال يكون مطابقة الفعل للمصلحة من بعض الوجوه، وال من كل 

 ! عىل العلم به  ً ّالالوجوه دا
نريد من قولنا فعل األفعال املحكمة املتقنة مطابقتها للمنفعة : ّألنا نقول

ّاملطلوبة، وهي ال تصدر إال من عامل، واملعارضة ببيوت النحل ضعيفة، باملنع من 
  .كوهنا غري عاملة

ّ إنه تعاىل فعل األفعال باالختيار، وكل من فعل باالختيار :الوجه الثاين ّ
 .فهو عامل

                                                
 ).عامل بالرضورة: (يف ج، د، هـ) ١(

 ).فالرضورة قاضية هبا: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .فرضورية: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

ّمن بعض الوجوه، فممنوع أيضا، ألن أفعال النائم والساهي قد تكون مطابقته للمصلحة) (٤( ال ) ً

 . يف ج، د، هـيوجد



 

 

٢٠١  توحيدلافي  / الخامسالفصل   .....................................................................................

  .ّفقد تقدم بياهنا: ّأما الصغرى

ً من فعل فعال باالختيار وجب أن يكون )١(]ّكل[ّفألن : ّوأما الكربى
ّقاصدا إليه بالرضورة، والقصد إىل الفعل ال بد أن يتقدمه العلم به، ألن املجهول  ًّ ّ

 .ّال يتوجه القصد إليه

ّوهو عامل بكل املعلومات، ألنه «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ إن صح أن يعلم كل ّ ّ
ّاملعلومات وجب له ذلك، واملقدم حق، فالتايل مثله ّ . 

ّأن صفاته تعاىل نفسية يستحيل استنادها إىل غريه، والصفة : بيان الرشطية
ّوألن اختصاص بعض املعلومات بتعلق علمه به . ّالنفسية متى صحت وجبت ّ

 . ّدون ما عداه ترجيح من غري مرجح

ّوأما صدق املقدم  ّفألنه تعاىل حي، وكل حي يصح أن يعلم كل ّ ّّ ّ ّ ّ

 .)٢(»معلوم

ً أنه تعاىل عامل مطلقا، رشع يثبت)٣(ّملا أثبت: أقول ً كونه تعاىل عاملا )٤(ّ

  .بجميع املعلومات

 :والدليل عليه من وجهني

 ).ّدام ظله( ّ الذي ذكره املصنف:ّالوجه األول

ّإن اهللا تعاىل إن صح منه العلم بك: وتقريره ّل املعلومات، وجب له ذلك، ّ

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل اخلامس٣٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 ).يف ثبوت: (يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 ).يف ثبوت: (يف ج، د، هـ) ٤(
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ّواملقدم حق، فالتايل حق ّ  ً. أيضا)١(ّ

ّإن مجيع صفات اهللا تعاىل نفسية يستحيل أن تكون مستندة : وبيان املالزمة

ّإىل غريه، فإذا صح عليه أن يعلم مجيع املعلومات، فلو مل جيب حصول هذه 
 تكون نفسية، وقد  الفتقر يف هذه الصفة إىل الغري، فال)٢(ًالصفة نظرا إىل ذاته

 .فرضناها نفسية، هذا خلف

ّوأما بيان املقدم ّوهو أن اهللا تعاىل يصح أن يعلم كل معلوم، فألن اهللا : ّ ّّ ّ
ّتعاىل حي، عىل ما يأيت، وكل حي فإنه يصح أن يعلم كل معلوم ّّ ّ ّ ّ. 

ّ أنه لو صح أن يعلم هذا املعلوم دون غريه من املعلومات، :الوجه الثاين ّ
ّيحا من غري مرجح، وهو حماللكان ترج ً.  

 :]يف علمه باجلزئيات[
ّواعلم أن إضافة العلم إىل املعلوم كإضافة القدرة  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّوإنام الذي . ّإىل املقدور، وكام ال تعدم القدرة بعدم املقدور املعني كذلك العلم
 .)٣(»يعدم اإلضافة إليهام، وتلك أمر اعتباري ال صفة حقيقية

ّأن العلم ال يعدم املعلوم املعني: ّيبني) ّدام ظله( يريد الشيخ: أقول ّ. 

ّإنا إذا علمنا أن زيدا يف الدار مثال، فال شك أن بني علمنا : والدليل عليه ً ّّ ً ّ
ّأن زيدا يف الدار وبني كون زيدا يف الدار إضافة، كام أن بني القدرة عىل القيام  ً ً ّ

                                                
 .مثله: يف ج، د، هـ) ١(

 .الذات: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 . الفصل اخلامس٣٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(
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ًج زيد من الدار مثال، فقد عدم املعلوم وهو كونه يف وبني القيام إضافة، فإذا خر

ّالدار، فال يلزم حينئذ عدم العلم بكونه يف الدار، كام أن القدرة ال تعدم بعدم 

ُالقدرة، بل إنام تعدم اإلضافة التي بينهام، وتلك اإلضافة من األمور االعتبارية،  ّ
 .)١(نهُوليست من األمور املوجودة يف اخلارج، عىل ما مىض بيا

 :]يف علمه بذاته[

ّوهو يعلم ذاته، خالفا لبعض الفالسفة، ألن ذاته  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ً

ّيصح أن تكون معلومة، واحتجاجهم بأن العلم إما صورة مساوية للمعلوم يف  ّ ّ
ضعيف عىل تقديري . العامل أو إضافة، ومها مستحيالن يف علم العامل بنفسه

ّعىل تقدير الصورة فألهنا إنام تعترب يف عامل بمعلوم مغاير ّأما : اإلضافة والصورة ّ
ّلذاته، أما العامل بذاته فإن الصورة نفس ذاته، فهو يعقل ذاته بذاته ال بصورة حالة  ّ

 .يف ذاته
ّإن الذات من حيث أهنا عاقلة مغايرة : ّوأما عىل تقدير اإلضافة، فقيل هنا ّ

 . ّألن املغايرة ـ ولو بوجه ما ـ كافيةّهلا من حيث هي معقولة، فصحت اإلضافة، 

                                                
ّبأن اهللا تعاىل ال يعلم : هذا جواب عن سؤال احلكامء القائلني: أقول: ( العبارة يف ب، ج، د، هـ)١(

 .باجلزئيات

ّإن اهللا تعاىل لو علم باجلزئيات لكان علمه متغريا، ألن اجلزئيات متغرية، : وتقرير السؤال ّّ ً ّ

ّوالعلم من رشطه املطابقة، فإذا تغري املعلوم تغري العلم ّ. 

ّإن التغري إنام هو اإلضافة، واإلضافة بينهام من األمور االعتبارية التي ال حتقق : اجلوابوتقرير  ُّ ّ ّ
ّهلا يف اخلارج، كام أن املقدور إذا تغري ال يلزم من تغريه تغري القدرة، وإنام تتغري اإلضافة، كذلك  ّ ّ ّّ ّ

 ).العلم، وفيه نظر



 

 
 

تذكرة الواصلين ٢٠٤ .....................................................................................

ًإنه يلزم الدور، ألن العلم مرشوط باملغايرة، فإن كان رشطا هلا : قيل عليه ّ ّ

 .دار
ّالذات من حيث يصح أن تكون معلومة مغايرة هلا : ّأنا نقول: واجلواب

ّمن حيث يصح أن تكون عاملة، وهذه املغايرة كافية، وال تتوقف عىل العلم ّ«)١(. 
ّاختلف الناس يف أنه تعاىل هل يصح أن يعلم ذاته، أم ال؟: ولأق ّ 

ّفاتفق مجيع األشاعرة واملعتزلة عىل أن يصح ّ ّ. 
 .وخالفهم يف ذلك مجاعة من الفالسفة

ّواحلق األول ّ! 
ّإن ذاته يصح أن تعلم ألهنا من املعلومات الوجودية، فجاز أن يعلم : لنا ّ ّ

 .ذاته
 : ّ حدوا العلم فريقانّبأن الذين: ّاحتجت الفالسفة

  .ّإن العلم صورة مساوية للمعلوم يف العامل: منهم من يقول
 . بني العامل واملعلوم)٢(ّإن العلم إضافة: ومنهم من يقول

ّأما القائل بالصورة، فألن ذاته  !وكالمها مستحيالن يف علم العامل بنفسه ّ
ّيستحيل أن تكون متصورة يف ذاته، وأما القائل باإلضافة ّ، فألن اإلضافة ّ

 .)٣(تستدعي املضافني، وهو منتفي يف علمه بنفسه

 .ّنه ضعيف عىل تقديري اإلضافة والصورةإ: واجلواب

                                                
 . اخلامس الفصل٤٠ ـ ٣٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 ).ّإهنا إضافة: (يف ج، د، هـ) ٢(

 ).منفي يف علم العامل بنفسه: (يف ب، ج، د، هـ) ٣(
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ّأما عىل تقدير اإلضافة، فألن الذات من حيث أهنا عاقلة مغايرة هلا من  ّّ

ّحيث أهنا معقولة، وإذا صح التغاير بنوع من االعتبار صحت اإلضافة ّ ّ. 
ّير الصورة، فألن الصورة إنام يعترب تصورها يف العامل إذا كان ّوأما عىل تقد ّ ّ

ّعلمه بيشء مغاير لذاته، أما يف حق العامل بنفسه فال، ألن الصورة يف العامل بنفسه  ّ ّ
  .)١(]ال بصورة[بنفس ذاته، فهو يعلم ذاته بذاته 

ّيلزم الدور، ألن العلم من رشطه : بأن قيل: ّواعرتض عىل اجلواب األول

ً، فلو كان العلم رشطا يف املغايرة لزوم )٢(]ّبحيث يصح اإلضافة بينهام[املغايرة 

 .الدور
ّإنه غري الزم، ألنا نأخذ الذات عارية عن العامل: واجلواب :  هبا، فنقول)٣(ّ

ّ من حيث يصح أن تكون عاملة تغاير نفسها من حيث يصح أن تكون )٤(]الذات[ ّ
ّمعلومة، وهذا التغاير كاف يف صح   .ّة اإلضافة، فال يتوقف التغاير عىل العلمٍ

  ]بحث في حياة الواجب[
ّيف أنه تعاىل حي: البحث الرابع «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ّ: 

ًإىل أن معنى كونه تعاىل حيا، هو: ذهب قوم ّ ّأنه ال يستحيل أن يقدر : ّ
ًوإثبات هذه الصفة ظاهر، ألنا قد بينا كونه قادرا عاملا، فال. ويعلم ً ّ  يستحيالن ّ

ًعليه بالرضورة، فيكون حيا هبذا املعنى ّ. 

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .العلم: يف ب، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(
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ّ، ألن اختصاص ذاته تعاىل بصحة )١(]زائدة[ّإىل أنه صفة : وذهب آخرون ّ
ّالقدرة والعلم دون غريها من الذوات ال بد له من خمصص، وهو احلياة ّ. 

 .)٢(»)هناية املرام(ّو قد بينا ضعف هذا القول يف كتاب 

ّمعنى كونه تعاىل حيا، مع اتفاقهم عىل حياتهاختلف الناس يف : أقول ً ّ. 

ّإن احلي هو الذي ال يمتنع أن :  ومجاعة من احلكامء)٣(فقال أبو احلسني ّ

 .يقدر ويعلم

 ألجلها ال يمتنع ،ّإن احلياة صفة قائمة بالذات: وقال مجاعة من األشاعرة
  .عىل تلك الذات أن تعلم وتقدر

ّال حاجة لنا يف االستدالل عىل حياته تعاىل، ألنا قد بينا يف ما : ّفعىل األول ّ
ًتقدم كون اهللا تعاىل عاملا قادرا، فثبت كونه حيا ً ًّ  .ّ باملعنى األول بالرضورة)٤(ّ

ّبأن الذوات تقس: ّواحتجت األشاعرة ّإىل ما يصح أن يقدر : م إىل قسمنيّ
والقسامن ليس بينهام تغاير يف . جلامداتّويعلم، وإىل ما ال يصحان عليه، كا

ّالذاتية، فاختصاص أحد القسمني بالقدرة والعلم دون اآلخر ال بد له من 
   .ّخمصص، وذلك هو احلياة

ّألن ذات اهللا تعاىل خمالفة لسائر الذوات ! ّن هذا ضعيفإ: واجلواب

ة ّاملخصوصة، فلم ال جيوز أن يكون اختصاص ذات اهللا تعاىل بصحة القدر

                                                
 ).يعلمّزائدة ألجلها صح أن يقدر و: (أثبتناه من ب، ج، ويف د، هـ) ١(

 . الفصل اخلامس٤٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

ّحممد بن عيل بن الطيب البرصي املعتزيل، تقدم) ٣( ّ. 

 ).فثبت حياته: (يف ب، ج، د، هـ) ٤(
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 . نفس ذاته تعاىل)١(والعلم، وهو

ّإن احلي هو : )٣(ً معرتضا عىل قول أيب احلسني)٢(قال فخر الدين الرازي ّ

الذي ال يمتنع أن يقدر ويعلم، إشارة إىل نفي االمتناع، واالمتناع سلب، فنفي 
 . )٤(االمتناع سلب السلب، وهو أمر ثبويت

ملمكنات إىل واجب الوجود ّوليس هو نفس الذات، ألنا إذا علمنا انتهاء ا
ال يمتنع أن يقدر «: قولنا: أعني! لذاته فقد علمنا ذاته، ومل نعلم هذا األمر

» ال يمتنع أن يقدر ويعلم«: ، واملعلوم مغاير لغري املعلوم، فيكون قولنا»ويعلم
ّمغاير لذاته، وقد ثبت أنه ثبويت، فتكون احلياة ثبوتية، فتكون صفة قائمة 

 .طلوببالذات، وهو امل

ّباملنع من كون سلب السلب أمرا ثبوتيا، ألنه : )٥(ويمكن اجلواب عنه ً ً

 .)٦(]!وفيه نظر[داخل حتت مطلق السلب العدمي، 

                                                
والعلم ملخصص وهو نفس : (، ويف ج، د، هـ)والعلم املخصص هو نفس ذاته: (العبارة يف ب) ١(

 ).ذاته

 .ّني بن احلسن، فخر الدين الرازي الشافعي، تقدمّحممد بن عمر بن احلس) ٢(

، وعنه أخذ الفخر الرازي )هـ٤٣٦(ّأبو احلسني البرصي املتكلم، شيخ املعتزلة، املتويف سنة ) ٣(

 .ّكتاب املحصول، وقد تقدم

ّذكر ذلك يف تفسريه اجلزء األول يف املباحث التي تلت تفسري سورة الفاحتة، آخر الباب الرابع يف ) ٤(
 .ة عىل الصفات اإلضافيةّألسامء الدالا

 .أجيب: يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٦(
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  ]بحث في إرادة الواجب[

 :ّيف أنه تعاىل مريد: البحث اخلامس «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

 .وخالف يف ذلك مجهور الفالسفة

َأن العامل حمد: لنا ّتقدم، فتخصيص إجياده بوقت وجوده دون ما ث عىل ما ّ
ّقبله وما بعده ال بد له من مرجح، وهو اإلرادة، تساوي نسبة القدرة إىل الطرفني ّ .

   .ّوالعلم تابع، فال يكون هو املتقدم بالذات

ّوهل اإلرادة يف حقه تعاىل نفس العلم بام يشتمل عليه الفعل من املصلحة، 

 أو مغايرة له؟

 .ّىل األول، واألشعرية وأبو هاشم عىل الثاينأبو احلسني ع

 .)١(»)النهاية(ّوقد بينا توجيه الكالمني واالعرتاض عليهام يف كتاب 

ًينبغي أوال أن نذكر ما اختلف فيه من معنى اإلرادة: أقول ّ. 

ّ يف معنى كونه تعاىل مريدا، مع اتفاقهم عىل )٢( اختلف املسلمون:فنقول ً

  .ثبوت إرادته

 )٤(ّأهنا: ّإن اإلرادة هو نفس الداعي، بمعنى: )٣(احلسني البرصيفقال أبو 
 .ً صاحلا للوجود)٥(نفس العلم بكون الفعل

                                                
 . الفصل اخلامس٤١  ـ٤٠:  املسرتشدين يف أصول الدينهنج) ١(

 .الناس: يف د، هـ) ٢(

ّحممد بن عيل بن الطيب البرصي املعتزيل، تقدم) ٣( ّ. 

 .ّأنه: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .علالف: يف ب) ٥(



 

 

٢٠٩  توحيدلافي  / الخامسالفصل   .....................................................................................

ّإهنا صفة زائدة عىل العلم؛ : ، فقالوا)١(ّوأما األشاعرة واجلبائيان
ّإهنا حادثة ال يف حمل: ّإهنا قديمة، واجلبائيان قاال: فاألشاعرة قالوا ّ. 

ّوأما النجار  )٣(ّأنه تعاىل: ّإىل أن اإلرادة أمر سلبي، بمعنى:  ذهب فقد)٢(ّ
  !ّوليس بجيد. غري مغلوب وال مستكره

 )٥(ّإن اهللا تعاىل فعل أفعال ممكنة: ً مطلقا)٤(]له[والدليل عىل إثبات الصفة 
ّيف أوقات معينة، ومل يقدمها عن وقت وجودها ومل يؤخرها، فال بد لذلك  ّّ ّ

ّخصص ال جيوز أن يكون هو القدرة، إذ القدرة ّاإلجياد من خمصص، فذلك امل
ّ، وال العلم ألنه تابع للمعلوم، عىل ما )٦(نسبتها إىل مجيع األزمنة عىل السواء

ًمىض، فلو كان هو املخصص لكان مستتبعا ّفيدور، فلم يبق إال ثبوت أمر ، )٧(ّ

 .، وهو اإلرادة)٨(زائد عليهام

  :فنقولإذا عرفت هذا، 

                                                
ّأبو عيل حممد بن عبد الوهاب، وابنه أبو هاشم عبد السالم بن حممد اجلبائيان، املتكلامن من : مها) ١( ّ ّ

  . ّاملعتزلة، وقد تقدم ذكرمها

ّأبو عبداهللا احلسني بن حممد بن عبداهللا النج: ارّالنج) ٢( ار الرازي املعتزيل، املتويف نحو سنة ّ

 .أس الفرقة النجارية من املعتزلةّ، من متكلمي املجربة، ور)هـ٢٣٠(

  .يقع: يف ب) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 .حمكمة: يف ب، هـ) ٥(

 ).األوقات بالسوية: (يف ب، ج، د، هـ) ٦(

ًمتقدما: يف ب، ج، د، هـ) ٧( ّ. 

 .عليها: يف ج، هـ) ٨(
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ّاحلق اتباع قو ؛ )١()ّدام ظله(ل أيب احلسني البرصي، وهو اختيار شيخناّ
 !ومجيع املذاهب باطلة

ّأما قول األشاعرة، فألن تلك الصفة  ّ إما أن تكون قديمة، أو )٢(]الزائدة[ّ
ّثة، فإما أن َ، وهو باطل، وإن كانت حمد)٣(ثة، فإن كانت قديمة لزم قدم العاملَحمد

 .ّها، أو ال يف حملّيكون حملها ذات اهللا تعاىل، أو غري

والثاين باطل لعدم .  للحوادث، وهو حمالّ وإال لكان حمال)٤(ّواألول باطل
ّوأما الثالث فباطل أيضا ألن وجود عرض ال يف حمل حمال، ملا . )٥(القائل به ّ ً ّ

 .)٦(ّمر

 .ّوأما قول اجلبائيني، فباطل، بام قلناه يف آخر التقسيم

ًوأما قول النجار، فباطل أيضا ّ ّألنه ينتقض بالنائم واجلامد، فإهنام غري ! ّ ّ
 .مقهورين، وال مغلوبني، وليسا بمريدين

ّفإذا بطلت هذه املذاهب، فلنذكر ما خص من األدلة عىل مذهب الشيخ  ّ

                                                
 ).اختيار املصنّف: (يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 ).ّتعددت القدماء: ( يف ب، ج، د، هـ)٣(

ّوإن كانت حمدثة، فإما أن يكون حملها ذات اهللا تعاىل، أو غريها، أو ال يف حمل؛ واألول باطل) (٤( ّ ّ ال ) ّ

 .يوجد يف د، هـ

ًوالثاين باطل أيضا ألنه إما حيوان فيكون حكم اإلرادة راجعا إليه، أو مجاد : (يف ب، ج، د، هـ) ٥( ًّ ّ

 ).قولوهو غري مع

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٦(
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  : احلسني البرصي)١(]وأيب[

ّلو كان اهللا تعاىل مريدا بإرادة زائدة عىل العلم، فإما أن : وهو أن نقول ً

ّادرة عن اهللا تعاىل بإرادة أخرى، واألول يستلزم عدم تكون ذاتية، أو ص
ّوإال لزم اجتامع النقيضني ! اختصاص إرادته تعاىل بمراد دون مراد، وهو باطل

 ً.إذا أراد مراد زيد ومراد عمرو، والثاين يستلزم التسلسل، وهو باطل أيضا

م عدم ًمل ال جيوز أن يكون مريدا لذاته، وهو قولكم يلز: ولقائل أن يقول[
 اختصاص إرادته بمراد دون مراد؟

ّإنام يلزم إرادة كل مراد ممكن، وإرادة زيد وعمرو ال يمكن : قلنا ّ
 .)٢(]إرادهتام

  ] الواجببحث في إدرا[

 :ّيف أنه تعاىل مدرك: البحث السادس «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
 :أمجع املسلمون عىل ذلك، واختلفوا يف معناه

واألشعرية  ّأنه تعاىل عامل باملدركات، : ّأن معناهفأبو احلسني ذهب إىل 
 .ّعىل أنه زائد عىل العلم: وأكثر املعتزلة

ّويدل عىل اتصافه تعاىل بذلك القرآن، و ّما تقدم من أنه تعاىل عامل بجميع ّ ّ
  .املعلومات

ّواحتجاج النفاة بافتقار اإلبصار إىل الشعاع، والسامع إىل وصول التموج، 

                                                
 .، وما أثبتناه فمن ب، د، هـ)أيب: (يف املخطوطة) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٢(
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ّضعيف، ملا تقدم، وألن ذلك إنام يصح يف حقنا، أما يف حقه تعاىل فال ّّ ّ ّ ّ ّ«)١(. 

ّاتفق املسلمون عىل أنه تعاىل سميع بصري، وهو املراد بكونه ت: أقول عاىل ّ
ّمدركا، وإنام اخلالف وقع يف معناه ً:  

ّإن معنى كونه : ، والفالسفة)٣(، والكعبي)٢(فقال أبو احلسني البرصي

ًسميعا بصريا َأنه تعاىل عامل باملسموع، وعامل باملبرص: ً ّ. 

ّوالكرامية[وقال مجهور األشاعرة واملعتزلة  ّإن له صفتني زائدتني : )٤(]ّ

 .عىل العلم

ّواحلق األول ّ!   

ُال ختافا إنني معكام أسمع : قوله تعاىل: )٥(]ّعىل اتصافه باإلدراك[نا ّلد ََ ْ ََ َ ُ َِّ ِ َ َ َ َ

َوأرى َ َ)تعاىل ، وقال)٦: َتدركه األبصار وهو يدرك األبصار ال ُ َُ ْ َ ُ َ َ ْ َُ َُ ِ ِْ ُ ْ ُ)وقال )٧ ،
ُيا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبرص وال ي :إبراهيم ُ َ ْ َ َ ََ َ ََ ْ َ ُ ُ ْ َُ

ِ ُِ َ َ ِ ًغني عنك شيئاَ َْ َ ْ َ ِ ْ)٨(. 

ّوأيضا، فإنه قد ومن مجلتها ، املعلومات ًعاملا بجميع بيان كونه مىض ً

                                                
 . الفصل اخلامس٤١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

ّحممد بن عيل بن الطيب البرصي املعتزيل، تقدم) ٢( ّ. 

 .مّكعبي، البلخي اخلراساين، تقدبن أمحد بن حممود ال اهللا أبو القاسم عبد) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٥(

 .٤٦: سورة طه) ٦(

 .١٠٣: سورة األنعام) ٧(

 .٤٢: سورة مريم) ٨(
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  .ًاملسموعات واملبرصات، فيكون عاملا هبام

ّوأيضا، فإن السمع والبرص من صفات الكامل وعدمهام من صفات  ً

ّالنقصان، واهللا تعاىل منزه عن االتصاف بصفات النقصان، وفيه نظر ّإنه ف! ّ
 .ّينتقض بامللبد وصحيح البنية

ّوأيضا، فإنه قال  .)١(كامل لذاته ال يسعه الكامل من هاتني الصفتني: ً

ّوالدليل عىل أن معنى ذلك أنه عامل هبام [ ّإن السمع والبرص لو كانا غري : ّ

ّالعلم، لكان إما أن يكونا نفس اإلحساس باحلواس أو غريه، واألول حمال  ّ
ًاهني الدالة عىل استحالة احلواس عليه تعاىل، والثاين أيضا حمال، وبالرباق، ّباالتف ّ

  .)٢(]ّألنه غري معقول

ّبأن اإلبصار يفتقر إىل خروج شعاع من العني نحو : ّواحتجت النفاة

ّ، والسامع يفتقر إىل وصول التموج احلاصل من قلع أو قرع، ومها )٣(املرئي
 .منفيان عنه تعاىل

ّا تقدم أن اإلبصار ال حيتاج إىل خروج شعاع، قد مىض يف م: واجلواب ّ
ّسلمنا احتياجهام، لكن ال نسلم أنه يف حق . ّوكذلك السامع ال حيتاج إىل التموج ّ ّ ّ

   .)٤(اهللا تعاىل كذلك

                                                
 ).ًالنتقاضه بصحيح البنية، وكونه كامال لذاته! وفيه نظر: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 ).الشعاع أو إىل االنطباع: (يف د، هـ) ٣(

ّقد مىض بطالن ذلك فيام تقدم، سلمنا ذلك، لكن ثابت يف : واجلواب: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤( ّ

ّحقنا ال يف حقه تعاىل ّ.( 
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  ]بحث في كالم الواجب[

ّيف أنه تعاىل متكلم: البحث السابع «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ: 

 : معناهأمجع املسلمون عليه، واختلفوا يف

ّفاملعتزلة، عىل أن تعاىل أوجد حروفا وأصواتا يف بعض األجسام تدل عىل  ً ً ّ
 . تعاىل عنها اهللا)١(املعاين املطلوب تعبري

ًواألشعرية، أثبتوا معنى قائام بذاته تعاىل قديام مغايرا للحروف  ً ً

 وهو واحد، ليس بأمر، وال هني، وال خرب، وال. ّواألصوات، تدل عليه العبارات
 ).الكالم النفساين(ّنداء، ويسمى 

ّويدل عىل ثبوت الكالم باملعنى األول ما تقدم من أنه تعاىل قادر عىل كل  ّ ّ ّ ّ

ّمقدور، والقرآن، وال دور، إلمكان االستدالل عىل النبوة بغري القرآن من 
 . تعاىلّاملعجزات، أو به، ال من حيث أنه مستند إىل اهللا

ًما ذهب إليه األشاعرة، ومنعوا من تعقله أوال، واملعتزلة، بالغوا يف إنكار  ّ ّ

ّثم من مغايرته لألمر والنهي واخلرب، وغري ذلك من أساليب . ّثم من وحدته
 .)٢( »الكالم

ّاتفق املسلمون عىل أنه تعاىل متكلم، وإنام اخلالف وقع بينهم يف : أقول ّ ّّ

 :تفسريه

ًإىل أن معنى كونه تعاىل متكلام،: فذهب املعتزلة ّ ّأنه تعاىل أوجد :  هوّ

                                                
 ).ّاملطلوبة يعرب: (يف املصدر، ب، ج، هـ) ١(

 . الفصل اخلامس٤١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(
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ّحروفا وأصواتا يف أجسام مجادية دالة عىل ما يطلب اهللا ً  . تعاىل التعبري به عنهاً

ًإىل أن معنى كونه تعاىل متكلام، هو: وذهبت األشاعرة ّ ّأنه تعاىل قام بذاته : ّ
ّمعنى مغايرا لصفاته تعاىل تدل عليه العبارات وهو واحد، ليس بأمر، وال هني، . ً

 .، عندهم)الكالم النفساين(ّ، وال نداء، وهو يسمى وال خرب

ّواحلق األول  املصري )١(ّإذ هذا املعنى غري معقول، وما ال يعقل ال حيق! ّ
ّفإنه ال يلزم من عدم تعق! وفيه نظر. [إليه  .)٢(]له نفيهّ

ّوالدليل عىل إثبات كونه تعاىل متكلام باملعنى األول ً ّما تقدم من : ّ
ًه تعاىل قادرا عىل مجيع املقدورات، فيكون قادرا عىل إجياد االستدالل عىل كون ً

 .حروف وأصوات يف أجسام مجادية

ّوأيضا، فإن القرآن من كالمه تعاىل، مع أنه تعاىل خلقه يف أجسام  ّ ً

 .)٣(مجادية

ّال يمكن االستدالل يف هذا الباب بالقرآن للزوم الدور، ألنا ال : ال يقال
ّنعلم أنه كالمه تعاىل إال ّ، وال نعرف صدق النبي ّ بإخبار النبي ّ ّ إال ّ

  .)٤(بكالم اهللا سبحانه

                                                
 .ال جيوز: ، د، هـيف ب) ١(

 .أثبتناه من حاشية املخطوطة، وال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٢(

ّوأيضا فإن القرآن يدل عىل أنه تعاىل متكلم باملعنى األول: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣( ّ ّّ ّ ً.( 

ّكيف يمكن االستدالل يف هذا الباب بالقرآن، فإنه لو استدل بالق: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤( رآن ّ

) نعلم(، وال نعرف  بخرب الرسولّ إال ّهنا لزم الدور، ألنا ال نعلم كونه كالم اهللا تعاىل

 ). فيدور،بالقرآنّ إال ّصدق الرسول
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ّصدق الرسول يتوقف عىل املعجز، وهو أعم من الكالم : ّألنا نقول ّ

ّسلمنا أن صدق الرسول يتوقف عىل القرآن، لكن ال . وغريه، فانتفى الدور ّ ّ

ّنسلم أنه يتوقف عليه ّ ّ، بل يتوقف عىل القرآن  من حيث استناده إىل اهللا تعاىل)١(ّ

  .)٢(من حيث هو معجز، فاندفع الدور

ًأوال:  ما ذهب إليه األشاعرة، فقالوا)٣(واملعتزلة منعوا من إثبات ّأنه ال : ّ
ّيعقل، والتصديق متوقف عىل التصور ّمن كونه واحدا، ثم ] منعوا[ّ، ثم )٤(ّ ً

ك من أساليب ً من كونه مغايرا لألمر والنهي واخلرب، وغري ذل)٥(]منعوا[
 .الكالم، كاالستفهام وغريه

ّوأيضا فإن كل عاقل يسبق ذهنه إىل ما ذكره املعتزلة عند إطالق الكالم؛  ّ ً

ًولو كان كام ذكره األشاعرة لكان األخرس متكلام ّ ألن املعنى موجود فيه وهو ؛ّ

ّالطلب، لكن ال يوصف األخرس قطعا باملتكلم ً)٦(. 

 
 

 

                                                
 ).عىل القرآن: (يف ب، ج، د، هـ) ١(

 ).فال دور: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 ).مسبوق بالتصور: (يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(

 ).وهو الطلب، وهو معلوم البطالن: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٦(
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 ]يف أحكام صفات الواجب[

 

 )يف أحكام هذه الصفات: (الفصل السادس «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

  :وفيه مباحث

  ]بحث في البقاء[

ٍيف أنه تعاىل باق لذاته: ّاألول ّ: 

ٍإىل أنه تعاىل باق ببقاء يقوم به تعاىل: ذهب األشعري ّ. 

 ً. غريه، فيكون ممكناّوإال لزم افتقاره إىل! ّواحلق نفيه

ّوألن البقاء لو كان زائدا عىل الذات لزم التسلسل، وألن البقاء إن مل يكن  ًّ

فإن كان لذاته كان : ًوإن كان باقيا. ًباقيا مل تكن الذات الباقية به باقية، هذا خلف
أوىل بالذاتية من الذات، والذات أوىل بكوهنا صفة منه، الفتقار الذات إليه 

 .)١(»ن كان لبقاء آخر لزم الدور أو التسلسلإو. عنهاواستغنائه 

                                                
 . الفصل السادس٤٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(
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 .ّملا فرغ من بيان صفات اهللا تعاىل الثبوتية، رشع يف تبيني أحكامها: أقول

ّفينبغي أوال أن نبني  ً  : حقيقة البقاء)١(]معنى[ّ

ّاعلم، أن اليشء إذا كان معدوما ثم دخل يف حيز الوجود، فأول زمان  ّ ّ ً ّ

ً يسمى حدوثا)٢(وجوده ً، ووجوده يف الزمان الثاين يسمى بقاءّ ّ. 

 :فنقولإذا عرفت هذا، 

 :)٣(هل هو لذاته، أو ببقاء آخر: ّاختلف الناس يف أن بقاء واجب الوجود

 من األشاعرة، ومجهور )٥(، وإمام احلرمني)٤(فذهب القايض أبو بكر
ًإىل أن اهللا تعاىل باق لذاته، وليس زائدا عليها: معتزلة البرصة ٍّ. 

ّإىل أنه :  وأتباعه، ومجهور معتزلة بغداد)٦(ب أبو احلسن األشعريوذه
  .صفة زائدة عىل الذات

ّواحلق األول   :لوجوه! ّ

ّ إن البقاء هو مقارنة الوجود ألكثر من زمان واحد بعد الزمان :ّاألول

ّاألول، وهذا ال يعقل إال يف ممكن الوجود ّألن واجب الوجود تعاىل ال أول ! ّ ّ

 .ّ يكون له زمان ثاين وزمان أوللوجوده، فال

                                                
 .أثبتناه من ج) ١(

 .دخوله: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 . يف ب، ج، د، هـال يوجد) ٣(

 .مّالقايض أبو بكر الباقالين، تقد) ٤(

 .ّأبو املعايل اجلويني، تقدم) ٥(

 .مّأبو احلسن األشعري عيل بن إسامعيل بن إسحاق، تقد) ٦(
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ً لو كان باقيا ببقاء آخر لكان مفتقرا إليه، فيكون ممكنا، هذا :الوجه الثاين ً ً

 .)١(خلف

ً لو كان باقيا ببقاء، لكان ذلك البقاء إما أن يكون باقيا أو :الوجه الثالث ًّ
و خالف  الذات الباقية به باقية، وه)٢(ًال، فإن مل يكن باقيا، لزم أن ال تكون

ًاملفروض، وإن كان باقيا، فإما أن يكون باقيا لذاته أو لغريه، فإن كان باقيا لذاته  ً ًّ
ه عن الغري، والذات ئّ، ألنه مستغني يف بقا)٣(كان البقاء أوىل بالذاتية من الذات

ّ ببقاء آخر، فإما أن يكون بالبقاء األول، وهو )٤(مفتقرة إليه، وإن كان بقاؤه ّ
ّ األول، فننقل الكالم إىل ذلك البقاء، ويلزم )٥(]البقاء[ء غري الدور، أو ببقا

 .التسلسل، ومها حماالن

 

  ]بحث في نفي المعاني[

 :يف نفي املعاين واألحوال: البحث الثاين «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّإىل أنه تعاىل عامل بالعلم، قادر بالقدرة، حي باحلياة، إىل : ذهبت األشعرية ّ

  .صفاتغري ذلك من ال

                                                
ًلو كان باقيا ببقاء زائد عىل ذاته لكان مفتقرا يف وجوده إىل ذلك : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١( ً

 )....ًالبقاء، فيكون ممكنا

 ).مل تكن: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 ).ًفإن كان باقيا لذاته كان بقاء الذات أوىل بالذاتية: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .ًباقيا: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(
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، )١(]ال بمعنى قائم به[ّ أنه تعاىل عامل لذاته :واملعتزلة أنكروا ذلك، وزعموا
 !ّوهو احلق. وكذا باقي الصفات

ّإنه ال قديم سواه تعاىل، ألن كل موجود فهو مستند إليه تعاىل: لنا ّ ّ. 

َوقد بينا أنه خمتار، وفعل املختار حمد ّ ًوألنه لو افتقر يف كونه عاملا وغريه. ثّ ّ 
ّ منفعال عنه، ألن هذه املعاين ـ وإن )٢(ًإىل معان قائمة بذاته، كان مفتقرا إىل غريه ً

ّوألن صدور .  تعاىل ال ينفعل عن غريهقامت بذاته تعاىل ـ فهي مغايرة له، واهللا
ًالعلم عنه يستدعي كونه عاملا، فيكون اليشء مرشوطا  .  بنفسه، أو يتسلسلً

وقد استقصينا . ّ هاشم، فإهنا غري معقولةّوأما األحوال التي أثبتها أبو
، وكتاب )هناية املرام يف علم الكالم(القول يف هذه املسألة يف كتاب  
 .)٣(»)املناهج(

ّخالف بني املسلمني يف أن بني العامل واملعلوم، والقادر واملقدور، ال : أقول

ّوغريمها من الصفات تعلقا، وإنام اخلالف وقع بينهم يف أن ذلك التعلق هل هو  ّّ ًّ
بني ذات العامل واملعلوم، والقادر واملقدور، أو بني املعلوم واملقدور، وبني صفة 

 .زائدة عىل ذات العامل والقادر حقيقية

ّهبت احلكامء إىل األول، وذهب آخرون إىل الثاين، ثم اختلفوا يف تلك فذ ّ
  الصفة، هل هي معلومة يف نفسها، أو ال؟

                                                
 .أثبتناه من املصدر، ب، ج، د، هـ) ١(

 .الغري: يف املصدر، ب) ٢(

 . الفصل السادس٤٣ ـ ٤٢: ل الدينهنج املسرتشدين يف أصو) ٣(
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ّإىل أهنا معلومة يف نفسها، ويسموهنا بـ: فذهبت األشاعرة  ).املعنى(ّ

ّإىل أن تلك الصفة ليست معلومة، وال جمهولة، وال : )١(وذهب أبو هاشم

  ).احلال(ّامها موجودة، وال معدومة، وس

ّوأما املعتزلة فإهنم منعوا من ذلك، وقالوا ّإن اهللا تعاىل عامل لذاته، قادر : ّ

 :ْوهو األوىل لوجوه.  الصفات)٣(، وكذلك مجيع)٢(ّلذاته، حي لذاته، مريد لذاته

ّ قد مىض يف ما تقدم أن اهللا تعاىل قديم وال يشء غريه بقديم، :ّالوجه األول ّ
 .ات مستندة إليه تعاىلّألن مجيع املوجود

ّوقد مىض أيضا يف ما تقدم أن أفعاله عىل سبيل االختيار، وفعل  ًّ
ّ، فمحلها إما )٥(ثةَثة، فإذا كانت حمدَث، فتكون قدرته تعاىل حمدَ حمد)٤(االختيار ّ

ّ اهللا تعاىل حمال للحوادث، وإما )٦(ذات اهللا تعاىل وهو حمال، الستحالة كون ذات
ّإلمجاع، وإما أن ال يكون يف حمل وهو خالف ا،غريه  وهو حمال، الستحالة ،ّ

ّحلول عرض ال يف حمل، وقد مىض غري مرة ّ. 

ٍ عاملا وقادرا إىل علم وقدرةّ إنه لو افتقر يف كونه:الوجه الثاين ٍ ً ، وغريمها من ً

                                                
 .ّأبو هشام اجلبائي املعتزيل، تقدم) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 ).وكذا باقي: (يف ب، ج، د، هـ) ٣(

  .املختار: يف ب، د، هـ) ٤(

ّفإما أن يكون يف حمل أو ال، فإن كان : (ال توجد يف ب، د، هـ، ويف ج يوجد) فإذا كانت حمدثة) (٥( ّ
 ).ّيف حمل

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٦(
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ّاملعاين قائمة بذاته، لكان مفتقرا إىل غريه منفعال عنه، ألن هذه املعاين مغايرة له،  ًً

 . تعاىل ال ينفعل عن غريه، وال حيتاج إىل غريهاهللاو
 صدوره )٢(ً كان حادثا عنه تعاىل، كان)١(ّ إن ذلك العلم إذا:الوجه الثالث

ًيستدعي كونه عاملا، فذلك العلم أيضا يكون حادثا عنه ً ّ، إما أن يكون هو )٣(ً
 .ّالعلم األول، وهو الدور، أو غريه، وهو التسلسل، ومها حماالن

 : ثبت هذا، فالدليل عىل إبطال املعاين واألحوال، أن نقولإذا 
 :)٤(ّأما إبطال املعاين فلوجوه

ً إن كونه تعاىل قادرا وعاملا من جهة:ّ األول]الوجه[ ً  الصفات الواجبة، )٥(ّ
ّفال تعلل، واملقدم حق، فالتايل مثله ّ ّ املقدم، فألنه لوال ذلك )٧(]ّحقية[ّ، أما )٦(ّ ّ

ًنه قادرا وعاملا إىل عدمهام، وذلك باطلجلاز خروجه عن كو وبيان الرشطية ! ً
  .ظاهر

ّ إن اهللا تعاىل يعلم ما ال يتناهى ويقدر عىل ما ال يتناهى، :الوجه الثاين

 .فيلزم أن يكون له علوم وقدرة ال هناية هلا، ووجود ما ال يتناهى حمال

                                                
 .لو: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .لكان: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ًيكون حادثا عنه) (٣(

إذا ثبت هذا، فلنذكر زيادة مل يذكرها املصنّف عىل إبطال املعاين، : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 ).جوهّالذي يدل عىل إبطال املعاين و: فنقول

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .كذلك: يف ب، ج) ٦(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٧(
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ّأما إبطال ّ أنه ال دليل عىل هذه الصفات، فيجب نفيها، و:الوجه الثالث
ّ ألن التصور متقدم عىل التصديق، ؛ًاألحوال التي أثبتها أبو هاشم فباطلة قطعا ّ

 .)١(ّوما ال يعلم ال حيكم عليه بنفي وال بإثبات، وفيه نظر، ملا تقدم

  ]بحث في أنه مريد لذاته[

 :ّيف أنه تعاىل مريد لذاته: البحث الثالث «:)ّأدام اهللا أيامه(قال

َإىل أنه تعاىل مريد بإرادة حمد: )٢(ذهب اجلبائيان  .ّثة ال يف حملّ

 .ّإىل أنه مريد بإرادة قديمة قائمة بذاته: وذهب األشعرية

ّأما األول فألن قيام إرادة بذاهتا غري معقول، وألن : والقوالن باطالن ّ ّ ّ
ّوأما الثاين فلام تقدم من نفي . حدوثها يستدعي إرادة أخرى ويتسلسل ّ

  .)٣(»املعاين

ّقد مر منا إيضاح هذا الكالم يف باب كونه تعاىل: لأقو  مريد، فال حاجة )٤(ّ
 .ّإىل ذكره مرة أخرى، فليطلب من هناك

ًوال يلزم من كونه تعاىل مريدا لذاته كونه مريدا  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ً

                                                
ّأنه ال دليل عىل هذه الصفات الواجبة، فيجب نفيها، وأما األحوال : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١( ّ

 ).ّفهي غري معقولة، والتصديق مسبوق بالتصور

ّنه أبو هاشم عبد السالم بن حممد اجلبائيان، املتكلامن من ّأبو عيل حممد بن عبد الوهاب، واب: مها) ٢( ّ
  . ّاملعتزلة، وقد تقدم ذكرمها

 . الفصل السادس٤٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

  ).ّالكالم يف أنه تعاىل: (يف ب، ج، د، هـ) ٤(
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 .)١(»اّللمتناقضني، جلواز تعلق إرادته ببعض املرادات لذاهت

  .ّ مقدرهذا جواب عن سؤال: أقول

ًأنه لو كان اهللا تعاىل مريدا لذاته، لكان اهللا تعاىل يريد مجيع : وتقرير السؤال ّ
 !ًاملرادات قياسا عىل العلم، فرييد مراد زيد وعمرو، ومها متناقضان

ّأنه جيوز أن تتعلق: وتقرير اجلواب  إرادته ببعض املرادات لذاته، )٢(ّ
 .كنّفيستحيل حينئذ إرادة اآلخر، ألنه غري مم

  ]بحث في حدوث كالمه[

 :ّيف أن كالمه حادث: البحث الرابع «:)ّأدام اهللا أيامه(قال

 .األشاعرة منعوا من ذلك

ّواحلنابلة أيضا ـ مع اعرتافهم بأن الكالم هو احلروف واألصوات ـ ذهبوا  ً

 .إىل قدمه

ّإنه مركب من حروف متتالية يعدم السابق منها بوجود الالحق، : لنا ّ
َ يعدم وال يقع مسبوقا بغريه، فالسابق والالحق حمدوالقديم ال  .ثانً

ّوألن اإلخبار بإرسال نوح يف األزل إخبار عن املايض، وال سابق يف 
 .األزل

ْما يأتيهم من ذكر من رهبم : ولقوله تعاىل. ّوألن أمر املعدوم عبث ِّ َ ْ َِ ْ ِْ ِ ِ ٍِ ْ ِ ْ

                                                
 . الفصل السادس٤٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .ّلقتع: يف ب، ج، د، هـ) ٢(
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ٍحمدث َ ْ ُ)٢(»)١(. 
 : تعاىل هل هو قديم، أو حادثّاختلف الناس يف أن كالم اهللا: أقول

ّإىل أنه تعاىل متكلم بكالم قديم حال يف : )٣(فذهبت األشاعرة واحلنابلة ّ
 .ذاته

ّإىل أنه تعاىل متكلم بكالم حادث: وذهبت املعتزلة  :لوجوه! ّوهو احلق. ّ
ًإنا جعلناه قرآنا عربيا:  قوله تعاىل:ّالوجه األول ً ُّ َ ِْ َ ُ َ ََ ْ َّ ِ)واجلعل هو )٤ ،

ٍّوجعلنا من الـامء كل يشء حي: داث، لقوله تعاىلاإلح َ َ َ َ ٍَ ِ ِ
ْ ََ َّ ْ ُْ َ)أحدثنا : ، أي)٥

 .وجعلنا
ُما يأتيهم من ذكر من رهبم حمدث إال استمعوه :  قوله تعاىل:الوجه الثاين ُ ْ َْ ْ ْ ِّ َ ْ َ ََ َ ّْ ٍ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ ٍ ِ ْ

َوهم يلعبون ُ َ ُ َْ َ ْ)والذكر هو القرآن، لقوله تعاىل)٦ ، : ُإنا نحن ْ َ َّ ُنزلنا الذكر وإنا له ِ ََ ِّ َّْ َِ َ ْ َ َّ
َحافظونـَل ُ ِ َ)وقد ثبت أن الذكر حادث، فيكون القرآن حادثا، وهو )٧ ،ً ّ

  .املطلوب
ّ إن الكالم هو املركب من احلروف املتتالية التي يتقدم :الوجه الثالث ّ

َبعضها عىل بعض، فاملقدم سابق بوجوده عىل الالحق، فالالحق حمد ّث لتأخره، ّ

                                                
 .٢: سورة األنبياء) ١(

 . الفصل السادس٤٤ ـ ٤٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 ).هـ٢٤١(نسبة إىل اإلمام أمحد بن حنبل، املتوىف سنة : احلنبلية) ٣(

 .٣: سورة الزخرف) ٤(

 .٣٠: سورة األنبياء) ٥(

 .٢: سورة األنبياء) ٦(

 .٩: سورة احلجر) ٧(
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  .ث لعدمه عند وجود الالحقَوالسابق حمد

إخبار عن ] [  إخبار اهللا تعاىل يف األزل بإرسال نوح:الوجه الرابع
ِولقد أرسلنا نوحا إىل قومه: ّاملايض، ألنه قال ِ ْ ََ ً ََ ْ َِ ُ َ َْ ْ َ)وال يشء سابق عىل األزل، )١ ،

 ً!فيكون كذبا

ّوأيضا فإنه تعاىل أمر يف القرآن بأشيا ًء كثرية، فلو كان قديام لكان أمرا ً ً

ًعلوا كبريا[للمعدوم، وهو عبث، تعاىل اهللا عن ذلك  ً ّ[)٢(. 

  ]بحث في صدقه[

 : تعاىل صدقّيف أن خرب اهللا: البحث اخلامس «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

  . تعاىل ال يفعل القبيحّألن الكذب قبيح، واهللا

 . بياهناّواملقدمة األوىل رضورية، والثانية يأيت 

ّوألن تطرق الكذب يف خربه تعاىل يستلزم ارتفاع األمان بوعده ووعيده،  ّ
 .)٤(»)٣(]والبعثة[فتنتفي فائدة التكليف 

 !ّوهو احلق.  تعاىل صدقّأمجع أهل اإلسالم عىل أن خرب اهللا: أقول

  :لنا عىل ذلك طريقان

 .ّ وهو ما يستدل به املعتزلة:ّالطريق األول

                                                
 .٢٣: سورة املؤمنون) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من املصدر، ب، ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل السادس٤٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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ّأما الصغرى . ّذب قبيح، واهللا تعاىل منزه عن فعل القبيحّإن الك: وتقريره
 .فرضورية، وسيأيت بيان الكربى يف ما بعد إن شاء اهللا تعاىل

 .ّ يستدل به األشاعرة)١( الذي:الطريق الثاين

 .ّإن الكذب نقص، وهو حمال عىل اهللا تعاىل: وتقريره

 :)٤(طريقتان هلم )٣(وقد استحدثت): ّدام ظله()٢(]ّاملصنف[ شيخنا قال

 . أخرب عن صدقه، والرسول صادقّ إن الرسول :)٥(ْالطريقة األوىل

ٍ إن اهللا تعاىل لو كان كاذبا، لكان إما أن يكون بكذب : الثانية]الطريقة[ ّ ً ّ

ٍ للحوادث، وهو حمال، وإما أن يكون بكذب قديم، ٍث، فيكون اهللا تعاىل حمالَحمد ّ
 .)٦(ّن القديم ال يزول، وهو حمالفيلزم استحالة الصدق عليه تعاىل، أل

ّوذلك ألن الكذب إنام ! وهذه احلجج التي لألشاعرة ضعيفة بأرسها ّ

، والكالم النفساين األزيل عندهم يشء واحد، ليس بأمر، وال )٧(يعرض للخرب
   .)٨(]وال نداء[هني، وال خرب، وال استفهام 

                                                
 ).وهو ما: (يف د، هـ) ١(

 .أثبتناه من املصدر، ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أحدثت: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .طريقتني: يف ج، د، هـ) ٤(

 .احدهيام: يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .باطل: يف ب، ج، د، هـ) ٦(

ّبأرسها ضعيفة، أما ما يستدلون به ألن الكذب: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٧( ّ ّ.(... 

 .أثبتناه من املصدر، ب، ج، د، هـ) ٨(
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 يدخله رسول ّ فألن خرب ال:)ّدام ظله(  شيخنا)١( ما استحدثهّوأما
 انقسام )٢(النسخ والتخصيص وغريمها من املعاين املوجبة لعدم اليقني، وجلواز

ًكالمه تعاىل إىل ما هو صدق دائام، وإىل ما هو كذب دائام ً. 

 .ْوإذا ثبت بطالن كالم األشاعرة، فاألوىل االلتزام باستدالل املعتزلة

  ]بحث في أزلية صفاته[
 :ّيف أن هذه الصفات أزلية: لبحث السادسا «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّألهنا لو جتد  )٣(]ّتقدم[دة تستلزم ّدت له لزم التسلسل، إذ القدرة املتجدّ
  .د يستدعي مسبوقية العلمّقدرة، وكذا العلم املتجد

 :ّوهي زائدة عىل ذاته يف التعقل، ال يف اخلارج
ّأما األول ّفتقر إىل أدلة عىل ثبوت ّفبالرضورة، فإنا بعد العلم بذاته تعاىل ن: ّ

  .الصفات له
ّفألهنا لو كانت قديمة لزم تعد: ّوأما الثاين . ّد القدماء، وهو حمال عىل ما مرّ

  .)٤(»َّوإن كانت حمدثة كان حمال للحوادث، واستلزم التسلسل
 :هذا البحث يشتمل عىل مسألتني: أقول

كانت حادثة لزم  لو )٥(ّ يف أن صفاته تعاىل أزلية، إذ:ْاملسألة األوىل

                                                
 .أحدثه: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .وجيوز: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من املصدر، د، هـ) ٣(

 . الفصل السادس٤٤: نهنج املسرتشدين يف أصول الدي) ٤(

 .ّألهنا: يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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ّالتسلسل، ألن جتد  )١(]ّتقدم[د القدرة والعلم وغريمها من الصفات يستدعي ّ
ّثم ذلك العلم وتلك القدرة حيتاجان إىل تقدم علم آخر . ُقدرة أخرى وعلم آخر ّ

  .ُوقدرة أخرى، وهكذا ويتسلسل، وهو حمال

ّ يف أهنا زائدة عىل ذاته يف التعقل ال يف ا:املسألة الثانية  .خلارجّ

 :اختلف الناس يف ذلك

ّإىل أن هذه الصفات نفس ذاته تعاىل، وتابعهم أبو : فذهبت الفالسفة

 .)٢(احلسني البرصي

ّإىل أن هذه الصفات زائدة عىل ذاته : وذهبت األشاعرة وباقي املعتزلة

 .)٣(ّتعاىل يف التعقل ويف اخلارج

ًأما زيادهتا مطلقا، فلوجوه ّ: 

: الصفات لو مل تكن زائدة عىل ذاته، لكان قولناّ إن هذه :ّالوجه األول
ّ، وال شك أن الثاين يفيد، »الباري عامل أو قادر«: ، بمنزلة قولنا»ي باريالبار« ّ

  .ّواألول غري مفيد

ّ إن الذين يوصفون بالقدرة والعلم وغريها، قد اشرتكوا :الوجه الثاين

 .ما به املباينة، فتكون زائدةفيها، وقد تباينوا يف حقائقهم، وما به املشاركة غري 

                                                
 .أثبتناه من املصدر، ب، ج، د، هـ) ١(

ّحممد بن عيل بن الطيب البرصي املعتزيل، تقدم) ٢( ّ. 

، ويف )ل ال يف اخلارجّعىل ذاته تعاىل يف التعق: (، ويف ج)ّعىل ذاته تعاىل يف التعقل: (العبارة يف ب) ٣(

 ). يف اخلارجزائدة عىل ذاته: (د، هـ



 

 
 

 

تذكرة الواصلين ٢٣٠ .....................................................................................

ّإن اهللا تعاىل عامل، أو قادر، أو حي: ّ إنا إذا قلنا:الوجه الثالث ، حصل لنا )١(ّ
 .)٣(ّ، فلو مل يكن زائد الحتد املفهوم)٢(اهللا: مفهوم زائد عىل قولنا

ّ إنا قد نعلم ذات اهللا تعاىل ونشك يف صفاته، فلو كانت :الوجه الرابع ّ
ّيف صفاته، لكنا نستدل عىل إثباهتا بعد إثباته تعاىلنفسها ملا شككنا  ّ. 

ّ زيادهتا يف التعقل ال يف اخلارج، فألهنا لو كانت هذه الصفات ثابتة يف ّوأما ّ

 .ّاخلارج، لكانت إما قديمة، أو حادثة

  !وكالمها باطالن

ّأما األول ّفألنه يستلزم تعدد القدماء، وهو باطل، عىل ما مر بيانه: ّ ّ ّ. 

ّفألنه يستلزم أن يكون حمال للحوادث، وهو حمال، عىل ما :  الثاينّوأما
ّوأيضا فإنه يستلزم التسلسل، عىل ما بيناه. يأيت بيانه يف ما بعد إن شاء اهللا ّ ً)٤(. 

 
 

 

                                                
  .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ١(

 ).اهللا تعاىل: (، ويف د، هـ)اهللا اهللا: (يف ب، ج) ٢(

 .املفهومان: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

ّواألول يلزم منه تعدد القدماء، وهو باطل، عىل . ّإما قديمة، أو حادثة: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤( ّ
ّنه يستلزم منه أن يكون حمال للحوادث، وهو حمال عىل ما يأيت ًوالثاين أيضا حمال أل. ّما مر بيانه

ّوأيضا فإنه يلزم التسلسل، ألن حدوثها يستلزم اتصافه هبا قبل . بيانه يف ما بعد إن شاء اهللا تعاىل ّّ ً

ّوجودها، ثم ينتقل الكالم إىل تلك الصفات، ويأيت البحث األول ّ.( 
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 ]يف ما يستحيل عليه تعاىل[

 

 .)يف ما يستحيل عليه تعاىل: (الفصل السابع «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

  :وفيه مباحث

  ]بحث نفي المماثلة[

  :يف استحالة مماثلته لغريه تعاىل: ّاألول

ّإىل أنه تعاىل يساوي غريه من الذوات، وخيالفها بحالة : ذهب أبو هاشم

 .احليية، والعاملية، والقادرية، واملوجودية:  أربعةً أحواالتوجب

ّفإن الذوات املتساوية تتساوي يف اللوازم، فيجب القدم عىل ! ّواحلق خالفه
ّوألن اختصاصه تعاىل بام .  تعاىل، ومها باطالناحلوادث، واحلدوث عىل اهللا

 .)١(»ّيوجب املخالفة دون غريه ترجيح من غري مرجح

 .فرغ من بيان الصفات الثبوتية، رشع يف بيان الصفات السلبيةّملا : أقول

                                                
 . الفصل السابع٤٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(
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 .ّإنه يستحيل أن يامثل غريه من الذوات: )١(ْاألوىل

 :اختلف الناس يف ذلك

ّنه يامثل غريه من الذوات، وخيالفها بحالة إ: )٢(فقال أبو هاشم، وأبو عيل
 !ّس بجيد، ولي)٤(احلياة، والعلم، والقدرة، والوجود: )٣(توجب أربعة صفات

ّ ذلك، واتفقوا عىل أهنا )٥(ّوأطبق املحققون عىل خالف الف غريها من ختّ
 :)٦(لوجوه! ّوهو احلق. ُالذوات لذاهتا ال لصفات أخر

ّ إن ذات اهللا تعاىل لو كانت خمالفة لغريها من الذوات :ّ األول)٧(]الوجه[

ّباعتبار تلك األمور، لكان اختصاص تلك األمور هبا إما أن يكو ُ ُن باعتبار أمور ُ

ُأخر أو ال، فإن كان باعتبار أمور أخر لزم التسلسل، ألن البحث يف هذه األمور  ّ ُ ُ ُ

ُكالبحث يف األمور األ ُولة، وإن كان اختصاصها بتلك الذات ال ألمور أخر، ُ ُ ّ
 .)٩(ّ من غري مرجح، ومها حماالن)٨ً(كان ترجيحا

                                                
 ).ّاألول: وفيه مباحث: (يف ب) ١(

ّمها اجلبائيان املتكلامن من املعتزلة، وقد تقدم ذكرمها) ٢( ّ .  

 .أحوال: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 ).العاملية، والقادرية، واملوجوديةّاحليتة، و: (يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .ال يوجد يف د، هـ) ٥(

 .لوجهني: يف ب، ج، د، هـ) ٦(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٧(

 ).لزم الرتجيح: (يف ب، ج، د، هـ) ٨(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٩(
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ّ إن تلك الصفات إما أن تكون :)١(الوجه الثاين ّمتامثلة أو خمتلفة، واألول ّ
ّحمال، وإال مل يبق متايز بني املوجودات، والثاين حمال، وإال لزم التسلسل، ألن  ّ ّ

ّاختالفها إما أن يكون باعتبار صفات أخر أو ال، واألول باطل ألنا ننقل الكالم  ّ ُ ّ
 .إليه ويتسلسل، والثاين هو املطلوب

ية لكانت لوازمها متساوية،  لو كانت متساو)٣(ّ إهنا:)٢(الوجه الثالث
فيجب القدم عىل احلوادث، وجيب احلدوث عىل القديم، ومها باطالن 

 .)٤(بالرضورة
ّبأنا قد نعقل ذاتا ونشك يف كوهنا واجبة : ّواحتج أبو هاشم، وأبو عيل ً ّ

  .، وذلك يوجب التامثل بني الذوات)٥(وحمدثة
ً حيث كوهنا ذاتا، ّإن عنى أبو هاشم، وأبو عيل أن الذات من: واجلواب

، )٦(]يساوي سائر الذوات[ّمن حيث استقالهلا باملعقولية وهو أمر ذهني : أي
 !ّفمسلم، وإن عنيا التامثل يف احلقائق واملاهيات، فممنوع

  

  ]بحث نفي التركيب[

ّيف أنه تعاىل يستحيل أن يكون مرك: البحث الثاين «:)ّأدام اهللا أيامه(قال  ً:باّ

                                                
 .هذا الوجه بالكامل ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ١(

 ).الوجه الثاين: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 ).وجيب احلدوث عىل اهللا، ومها باطالن: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 ).كوهنا قديمة أو واجبة أو حمدثة: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٦(
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ّألن كل مركب مفت ّ  ً.فيكون ممكنا. ّقر إىل جزئه، واجلزء مغاير للكلّ

ّويستحيل أن يرتكب عنه غريه، الستحالة انفعاله عن الغري، فال جزء له، 
 .ّ جنس له وال فصل له، فال حد لهفال

ّوال يكون واجبا لذاته ولغريه معا، ألن وجوبه لذاته ً  يستدعي استغناؤه )١(ً
ًاره إليه، فيكون واجبا مفتقرا يستدعي افتق)٢(عن غريه، ووجوبه بغريه ً«)٣(. 

 :هذا البحث يشتمل عىل ثالثة مسائل: أقول

ّ إنه تعاىل ليس بمركب:املسألة األوىل ّ. 

ّملا كان كل مركب مفتقر إىل جزئه، وجزء اليشء غريه، استحال الرتكيب  ّ ّ

ّعليه تعاىل، ألن اهللا تعاىل غني عن الغري، عىل ما يأيت يف ما بعد عن شاء اهللا  . تعاىلّ

 . يف استحالة تركيب الغري عنه:املسألة الثانية

 .ًيستحيل أن يكون اهللا تعاىل جزء للغري

ّإن الرتكيب إما أن يكون خارجيا فظاهر أنه ال يكون إال : والدليل عليه ّ ً ّّ
ًمع االنفعال، واهللا تعاىل ليس منفعال عن الغري، وإما أن يكون ذهنيا وهو منفي  ّ ً

ّ مركب من اجلنس والفصل، واهللا تعاىل ليس بجنس وال فصل، ّعنه تعاىل، ألنه
ّألنه ليس له جزء فال يكون له جنس، وإذا مل يكن له جنس فال فصل له لرتتب 
ّالفصل عىل اجلنس، وإذا مل يكن له جنس وفصل مل يكن له حد، ألن احلد هو  ّّ

                                                
 .بذاته: يف املصدر) ١(

 .لغريه: يف املصدر، ج، د) ٢(

 . الفصل السابع٤٥: صول الدينهنج املسرتشدين يف أ) ٣(
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 .)١(ّاملركب من اجلنس والفصل

ًعاىل واجبا لذاته ولغريه معا يف استحالة كونه ت:املسألة الثالثة ً. 

ّوذلك ألن الواجب لذاته مستغن يف وجوبه عن غريه، والواجب لغريه 

ًيفتقر يف وجوبه إىل ذلك الغري، واليشء الواحد ال يكون واجبا مفتقرا، وهو  ً

 .)٢(خلف

  ]بحث نفي التحيز[

ن ّيف أنه تعاىل يستحيل أن يكو: البحث الثالث «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ًمتحيزا ّ: 

ّألن كل متحيز ال خيلو عن احلركة والسكون، وقد بينا حدوثهام، فيكون  ّ ّ ّ
ًحادثا، وواجب الوجود ال يكون حادثا، فال يكون متحيزا ً ًّ. 

ّوألنه يستلزم تقدم  .ّ احليز، وال قديم سواه تعاىل)٣(ّ

ًوكام يستحيل أن يكون متحيزا كذا يستحيل أن يكون قائام به، الفتقار  ً ّ
ّلقائم باملتحيز إىل احليزا  .ّ، وكل مفتقر ممكن، وواجب الوجود ليس بممكن)٤(ّ

                                                
ّوإما أن يكون ذهنيا وهو منفي عنه، ألنه إنام يكون من اجلنس : (...العبارة يف ب، د، هـ) ١( ّ ً ّ

ّوالفصل، واهللا تعاىل ليس أحدمها، فظهر استحالة الرتكيب عليه، أنه تعاىل ليس له جزء فال 

صل عىل اجلنس، وإذا مل يكن له يكون له جنس، وإذا مل يكن له جنس فال فصل له، لرتتب الف

 ...).ّجنس وال فصل مل يكن له حد

 .ال يوجد يف ب، د، هـ) ٢(

 .قدم: يف املصدر، د، هـ) ٣(

 .ّاملتحيز: غريه، ويف ب: يف املصدر) ٤(
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ّويستحيل أن يكون حاال يف غريه، ألن كل حال فهو مفتقر إىل حمله ولو يف  ّ ّ
 .)٢(»، وواجب الوجود ليس بمفتقر)١(تعيينه

 :هذا البحث يشتمل عىل مسائل ثالث: أقول

 .)٣(ّ يف استحالة حتيزه:املسألة األوىل

ّاختلف الناس يف أن اهللا تعاىل هل هو متحيز أم ال ّ: 

ّإىل أنه تعاىل منزه عن التحيز: ّفذهب السواد األعظم من املحققني ّ ّ. 

ّإىل أنه تعاىل متحيز: ّوذهبت املجسمة ّ. 

ّواحلق األول  :لنا عىل ذلك وجوه! ّ

ّ إن اهللا تعاىل لو كان متحيزا، لكان ذلك احلي:ّ األول)٤(]الوجه[ ًّ ّز إما أن ّ
ّيكون منقسام، أو غري منقسم، واألول يقتيض الرتكيب، وقد بينا استحالته عليه  ّ ً

ًتعاىل، وإن مل ينقسم كان اهللا تعاىل أصغر األشياء، فتعاىل اهللا عن ذلك علوا 

  .)٥(ًكبريا

ً لو كان اهللا تعاىل متحيزا، لكان ال خيلو عن احلركة والسكون :الوجه الثاين ّ
يف باب حدوث األجسام، واحلركة والسكون حادثان، فيكون واجب ّملا بيناه 

                                                
 .ّتعينه: يف املصدر، ب) ١(

 . الفصل السابع٤٦ ـ ٤٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 ).ّيف استحالة كونه تعاىل متحيز: (هـالعبارة يف ب، ج، د، ) ٣(

 .أثبتناه من ب، د، هـ) ٤(

ّوقد بينا استحالته، والثاين يلزم منه أن يكون اهللا تعاىل أصغر : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٥(
 ...).األشياء
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 .)١(ّوقد بينا هذا البحث يف حدوث األجسام! ًالوجود حادثا

ّ لو كان اهللا تعاىل متحيزا، لكان يستدعي قدم حيزه :الوجه الثالث ّألن [ًّ

ّ، وهو باطل، الستلزامه تعدد القدماء، وهو حمال، ألنه ال)٢(]ّحيز القديم قديم ّ 
 .)٣(]ّعىل ما مر بيانه[قديم سواه 

 .ّ يف استحالة قيام واجب الوجود تعاىل باملتحيز:املسألة الثانية

ّإن القائم باملتحيز مفتقر يف وجوده إىل احليز، وكل مفتقر : والدليل عليه ّ ّ ّ

ّممكن، فيكون اهللا تعاىل ممكنا، وقد بينا وجوبه، هذا خلف ً. 

 .وله يف غريه يف استحالة حل:املسألة الثالثة

 :اختلف الناس يف ذلك

 .)٤(جيوز حلوله تعاىل يف بعض األجسام: فقالت الغالة

ّنه حيل يف غري األجسام، وأطبق املحققون عىل استحالة إ :ومل يقل أحد ّ ّ
 !ّوهو احلق. ذلك

ّإنه لو كان حاال يف بعض األجسام، لكان حمله ال خيلو إما أن ينقسم أو : لنا ّ ّ
ّ فإن انقسم تركب، وقد مىض بطالنه، وإن مل ينقسم، كان اهللا ،)٥(]ينقسم[ال 

                                                
 ).ًواجب الوجود حادثا، وهو حمال: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

ّإنه تعاىل حل يف املسيح: فقال بعض النصارى: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤( وبعض الصوفية . ّ

 ).ّذهبت أنه حال يف بدن العارفني

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(
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 .تعاىل أصغر األشياء، وهو باطل
ّوأيضا فإنه لو كان حاال يف يشء، لكان مفتقرا إىل حمله  ً ، )١(]ولو يف تعيينه[ًّ

 .ّواملفتقر ممكن، واهللا تعاىل واجب عىل ما مر بيانه
ّء، لكان اهللا تعاىل إما أن يكون لو كان اهللا تعاىل حاال يف يش: قيل هاهنا

ً وهو باطل عىل ما يأيت، وإما غنياً،حمتاجا ّ  وهو حمال، الستحالة عروض ما ،ّ
ّألنه ال يدل عل ! ّحيوجه إليه، ألن الذاتيات ال تزول بالعوارض، وفيه نظر ّ

ّ يدل عل استحالة احتياجه إىل املحل)٢(ّاستحالة حلوله، وإنام ّ. 
ّبمحتاج، وإنام حل فيه الختياره احللول فيهّإنه ليس : ونحن نقول ّ. 

  ]بحث نفي الجهة[

ًيف أنه تعاىل ليس يف جهة خالفا : البحث الرابع «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ
ّللكرامية ّ: 

ّألنه ال بمتحيز ّوال حال يف املتحيز، وكل ما هو يف جهة فهو أحدمها ، )٣(ّ ّ
 .بالرضورة

ّاحلركة والسكون احلادثني، وكل ما ال ّوألنه لو كان يف جهة مل ينفك عن 

 .ينفك عن احلادث فهو حادث

ًوليس يف مكان، وإال لكان مفتقرا إليه ّوألن مكانه إن ساوى سائر . ّ

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .ولكن: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 ).ّليس بمتحيز: (يف املصدر، ب) ٣(
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ًاألمكنة كان اختصاصه تعاىل به مفتقرا إىل خمصص، وإال لكان خمالفا هلا، فيكون  ًّ ّ
ًموجودا، الستحالة االمتياز يف العدمات، فإن كان حادثا ّ لزم إما حدوثه تعاىل أو ً

 .حدوث احلاجة إىل املكان، ومها باطالن

ل ـل والعقـّ ألن النق؛ةـّة عىل خالف ذلك متأولـّة الدالـر السمعيـوالظواه
ّابال مل يمكن إمهاهلام وال العمل هبام، وال العمل بالنقل وإمهال العقل، ألن ـإذا تق

ّوالعقل أصل للنقل، فلم يبق إال ًترك األصل ألجل الفرع يقتيض بطالهنام معا، 

 .)١(»العمل بالعقل وتأويل النقل

 :هذا البحث يشتمل عىل مسألتني: أقول

 . يف استحالة كون اهللا تعاىل يف جهة من اجلهات:املسألة األوىل

 :اختلف الناس يف ذلك

ّفذهبت الكرامية ـ وهم أصحاب عبد اهللا بن كرام ّإىل أنه تعاىل حال :  ـ)٢(ّ
 .وقيف جهة ف

ّإنه تعاىل حال يف جهة فوق العرش وليس هلا : ّثم اختلفوا، فقال بعضهم
 .ّإنه يف جهة فوق العرش، وتلك اجلهة متناهية: هناية؛ وقال آخرون منهم

ّإنه حال عىل العرش، وهو مذهب املجسمة: وقال آخرون ّ. 

ّوهذه املذاهب كلها قد أطبق املحققون عىل بطالهنا  !ّوهو احلق. ّ

                                                
 . الفصل السابع٤٦: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

يف ) هـ٢٥٥(، تويف سنة ّ املتكلمّأبو عبد اهللا حممد بن كرام بن عراق بن حزابة السجستاين) ٢(

 .القدس
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ّألن كل ً حال يف جهة فهو مشار إليه، فيكون إما جسام أو عرضا، وكالمها ّ ً ّ
 .باطالن

ّاحتجت الكرامية ّبأن اهللا تعاىل موجود، فإما أن يكون يف جهة أو ال، : ّّ ّ

ّواألول إما أن تكون تلك اجلهة جهة الفوق أو جهة التحت، فإن كانت جهة  ّ
ّألن مجيع أصناف ! )١(الفوق ثبت املطلوب، وإن كانت جهة التحت، فهو باطل

 .ًامللل يرفعون أيدهيم إىل جهة فوق إذا طلبوا شيئا من اهللا تعاىل

ًوإن مل يكن يف جهة، كان املوجود ليس له جهة أصال، ورصيح العقل 

ّحاكم بفساد هذا القول، وأيضا فإن اآليات دالة عىل كونه تعاىل يف جهة فوق ّ ً. 

ّإنا ال نسلم أن : ّواجلواب عن األول ّ ّكل موجود ال بد له من جهةّ ّ. 

 .رصيح العقل حاكم به: وقوله

ّاجلسم إما أن يكون يف جهة : ّفإن العقل ال حيكم ببطالن قولنا! ممنوع: قلنا
 .)٢(اجلسم ال قديم وال حادث: أو ال، كام حيكم ببطالن قولنا

ّإن اآليات مأولة، ألن العقل والنقل إذا اجتمعا مل يمكن : وعن الثاين ّّ
ّ وال ترك العقل والعمل بالنقل، ألن العقل أصل ،وال تركهام، )٣(ل هبامالعم

                                                
ّواألول إما أن يكون يف جهة فوق أو جهة حتت، فإن كانت يف جهة : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١( ّ

 ). كان يف جهة حتت، فهو باطلفوق ثبت املطلوب، وإن

ّوالربهان عىل أنه ليس يف جهة ثابت، فإن كل من هو يف جهة فهو : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢( ّ ّ

ّحادث لعدم انفكاكه عن احلوادث، وتصور العقل عن إدراك ذلك ال يدل عىل نفيه ّ.( 

ّألنه إذا : (، ويف ج، د، هـ)ل هبامّألنه إذا مل جيتمع العقل والنقل مل يمكن العم: (العبارة يف ب) ٣(

 ).اجتمع العقل والنقل مل يمكن العمل هبام
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ّ، فلم يبق إال العمل بالعقل )١(للنقل، وترك األصل ألجل الفرع غري جائز

ّإن تلك اآليات الواردة عىل كونه تعاىل يف جهة فوق : فنقول. وتأويل النقل

 .ّمأولة

ّاحتج املحققون بوجوه ّ)٢(: 

ّ كل من هو يف جهة فهو إما متحيز أو حال يف املتحيز ّ إن:ّالوجه األول ّ ّ ّ

ّرضورة، وقد بينا أنه تعاىل ال متحيز وال حال يف املتحيز ّ ّّ. 

ً إنه لو كان اهللا تعاىل متحيزا:الوجه الثاين ّ ً، لكان إما متحركا أو ساكنا، )٣(ّ ً ّ
ّألن كل متحيز ال ينفك عنهام، واحلركة والسكون حادثان، وما ال ينف ّ ك عن ّ

 .ًوقد فرضناه قديام، هذا خلف! ًاحلادث فهو حادث، فيكون اهللا تعاىل حادثا

ّ إنه تعاىل لو كان يف جهة، فإما أن تكون تلك اجلهة :)٤(الوجه الثالث ّ
ًمنقسمة، أو غري منقسمة، واألول حمال، وإال لكان اهللا تعاىل مركبا، وقد مىض  ّ ّ ّ

ّفساده، والثاين حمال أيضا، ألنه يلزم  أن يكون أصغر األشياء، تعاىل اهللا عن ذلك ً
ًعلوا كبريا ً. 

ً يف استحالة كونه تعاىل يف حاصال يف مكان؛ وذلك :املسألة الثانية
 :لوجهني

                                                
 ).وترك الفرع أوىل: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .بوجهني: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .)يف جهة(: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .هذا الوجه بكامله ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٤(
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ً إنه لو كان يف مكان، لكان مفتقرا إليه، واملفتقر ممكن، :ّالوجه األول ّ
 .، هذا خلفًوقد فرض واجبا! ًفيكون اهللا تعاىل ممكنا

ً إنه لو كان يف مكان، لكان مكانه إما أن يكون مساويا لسائر :الوجه الثاين ّ ّ
ًاألمكنة فيكون اختصاصه تعاىل به حيتاج إىل مرجح، وإال لكان خمالفا هلا، فيكون  ّ ّ

ّ، فإما أن يكون )١(ًذلك املكان موجودا الستحالة االمتياز يف األشياء العدمية
ّحادثا، ويلزم إما حدوث اهللا تعاىل، أو حدوث .  احلاجة إىل مكان، ومها حماالنً

ّأو قديام وهو حمال الستحالة تعدد القدماء[ ً[)٢(. 

  ]استحالة قيام الحوادث عليهفي بحث [

يف استحالة قيام احلوادث بذاته : البحث اخلامس «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
 :تعاىل

ّألن االنفعال ممتنع عليه، فيمتنع عليه التغري، فال يمكن اتصافه باحل  .وادثّ

ّوألن علة هذا احلادث إن كان هو اهللا  تعاىل عىل سبيل اإلجياب لزم قدمه، ّ
ّوإن كان عىل سبيل االختيار لزم وجوده قبل وجوده، ألنه ال بد وأن يكون من  ّ

ً تعاىل كان واجب الوجود مفتقرا إىل الغري، هذا صفات الكامل، وإن كان غري اهللا

  .خلف

  : بذاتهّويستحيل قيام اللذة واألمل

ّأما األمل، فألنه إدراك املنايف، وال منايف له تعاىل ّ. 

                                                
 ).متياز يف العدماتاال: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(
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ّوأما اللذة، فألهنا لو كانت قديمة لزم وجود امللتذ به قبل وجوده، لقدم  ّّ ّ
 .وإن كانت حادثة كانت حمال للحوادث، وهو حمال، ولإلمجاع. القدرة والداعي

ّويستحيل اتصافه باآلالت اجلسامنية، كالشم والذوق،  وكذا باقي ّ
 .األعراض املفتقرة إىل األجسام، كاأللوان واألضواء، وغريمها 

ّوال يمكن احتاده بغريه، لقضاء الرضورة ببطالن االحتاد، وألهن ّ ام بعد ّ
ّاالحتاد إن بقيا فال احتاد، وإن عدما أو عدم أحدمها فال احتاد، الستحالة احتاد  ّ ّ ّ

 .)١(»ّاملعدوم واستحالة احتاد املعدوم باملوجود

 :هذا البحث يشتمل عىل مسائل أربع: أقول

 . تعاىل)٢( يف استحالة قيام احلوادث به:املسألة األوىل

 :اختلف الناس يف ذلك

 .إىل جوازه: ّاميةّفذهبت الكر

 !ّوهو احلق.  عىل استحالته)٣(ّوأطبق املحققون

 :)٤(لنا وجوه

ّ إن االنفعال والتغري حماالن عليه تعاىل، فلو كان اهللا تعاىل :ّالوجه األول ّ

ّحمال للحوادث، لكان منفعال عن غريه، والتايل باطل، فاملقدم مثله ً. 

 . ظاهر:بيان املالزمة

                                                
 . الفصل السابع٤٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

  .بذاته: يف ج، د، هـ) ٢(

 .الباقون: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .وجهان: يف ب، ج، د، هـ) ٤(
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ّإن االنفعال دال عىل إمكان الذات، واهللا تعاىل قد بينا : وبيان بطالن التايل ّ ّ

ًوجوبه، فلو كان حمال للحوادث، لكان اهللا تعاىل الواجب وجوده ممكنا وجوده، 

 .)١(هذا خلف

ّ تعاىل لو كان حمال للحوادث، لكان علة ذلك احلادث هّ إن:الوجه الثاين

 سبيل االختيار، أو عىل سبيل ّ، فإما أن يكون عىل)٢(ّواجب الوجود ملا بيناه
ً لزم قدمه وقد فرض حادثا، هذا )٤(، فإن كان عىل سبيل الوجوب)٣(الوجوب

، وإن كان عىل سبيل االختيار لزم وجود )٥(]ّنه تعاىل خمتارأّوملا بيناه من ! [خلف
ّاحلادث قبل وجوده، ألن ذلك احلادث ال بد وأن يكون من صفات الكامل، ألنه  ّ ّ

ً تعاىل ناقصا، فيكون حمتاجا، ً تعاىل موصوفا بصفات النقص لكان اهللالو كان اهللا ً

ًفيكون ممكنا، وقد فرض واجبا، هذا خلف  تعاىل فلو كان هذا احلادث غري اهللا! ً
 .)٦(ًكان اهللا تعاىل حمتاجا إىل الغري، وهو حمال

                                                
 ).ًلكان وجوده ممكنا، هذا خلف: (العبارة يف ب، ج) ١(

ّلكان علة ذلك احلادث إما واجب الوجود أو غريه، فإن كان علته : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢( ّّ
 ).واجب الوجود

 .اإلجياب: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .اإلجياب: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(

ّلزم وجوده قبل وجوده، ألن ذلك احلادث ال بد وأن يكون من : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٦( ّ

ًتعاىل ناقصا، ويستحيل انفكاك تلك  اهللا ّكامل، ألنه لو كان من صفات النقص لكانصفات ال

ّالصفات عنه، وإال لكان ناقصا، وإن كان علة هذا احلادث غري ّّ ًتعاىل كان اهللا تعاىل حمتاجا إىل  اهللا ً

 ).الغري، وهو حمال
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 .ّ يف استحالة قيام األمل واللذة به تعاىل:املسألة الثانية

  :يف ذلكاختلف الناس 

ّإنه ال يوصف باألمل، وقد يوصف باللذة: فقالت احلكامء ّ. 

ّومنع املتكلمون من ذلك، ووافقوا احلكامء يف أنه ال يوصف باألمل ّ.  

منافرة املزاج ومالئمته، وهبذا املعنى : ّ قد نعني باألمل واللذة:فنقول نحن
ًاليكون اهللا تعاىل متأملا وال ملتذا ّ ً ّ يعقل إال يف األجسام، واهللا ّ، ألن املزاج ال)١(ّ

  .تعاىل ليس بجسم

إدراك املالئم واملنايف، وهبذا املعنى يكون اهللا تعاىل : وقد نعني هبام
ًملتذا ً، ألن اهللا تعاىل مدركا لذاته، وذاته مالئمة له، ولكن ال ينطبق)٢(ّ  اسم )٣(ّ

 .)٤( ّاللذة عليه لكون أسامئه توقيفية

ّاللذة، ألن تلك اللذة بّبأنه تعاىل ال يوصف ): هّدام ظل()٥(ّواستدل شيخنا ّّ

ّإما أن تكون قديمة أو حادثة، فإن كانت قديمة وهي داعية إىل فعل امللتذ به لزم  ّ
ّوجود امللتذ به قبل إجياده، ألن الداعي إىل إجياد الفعل قبل إجياد ذلك الفعل  ّ

                                                
ًمتلذذا: يف ج، د، هـ) ١( ّ. 

ًمتلذذا: يف د، هـ) ٢( ّ. 

 .ال يطلق: د، هـيف ب، ج، ) ٣(

ّإن اهللا تعاىل بالتعبري األخري : قيل: (مشطوب عليها) األصل(توجد عبارة هنا يف املخطوطة ) ٤(

ّيكون متأملا ألنه يدرك األشياء املعدومة، واألشياء املعدومة منافية له تعاىل ً ّ. 

 ).ّبأن األمل ليس هو إدراك املنايف ال غري، لكن إدراك املنايف برشط: أجيب

  .املصنّف: يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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انت حادثة كان وإن ك. ّألن وجود اليشء قبل وجوده حمال! موجود، وهو حمال
ّبجواز أن يلتذ بذاته ! وفيه نظر. اهللا تعاىل حمال للحوادث، وقد مىض بطالنه

 .)١(وبإدراكه ال ليشء آخر، كام ذهبت إليه الفالسفة
ّ يف استحالة اتصافه تعاىل باآلالت اجلسامنية، وما يفتقر إىل :املسألة الثالثة

 .اجلسم
ّإن الطعم والشم واللو: والدليل عليه ّ ّن لو كانت حالة فيه، لكان اهللا تعاىل ّ

ّمنفعال عن غريه، وهو حمال يف حقه تعاىل ً. 
ّوأيضا، فإن إمجاع املسلمني عىل استحالة ذلك يف حقه تعاىل ّ ً)٢(. 

ّإن اللون جنس حتته أنواع نسبة كل : ّوقد قيل يف استحالة اتصافه باأللوان ّ ّ

ًدها دون اآلخر كان ترجيحا من ًنوع منها إليه عىل السوية، فلو كان متصفا بأح

، لكون )٤(]ّمعني[جلواز اختصاص ذاته تعاىل بنوع ! )٣(ّغري مرجح، وهو ضعيف
 ذلك )٦(ّ من غري أن يعلم ملية)٥(]النوع[ذاته يف نفس األمر مستلزمة لذلك 

 .االستلزام

                                                
ّامللتذ به قبل وجوده، ألن القدرة والداعي إذا وجدا وجد الفعل : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١( ّ

ّفيلزم وجود األثر يف األزل، والتقدير أن األفعال حادثة، هذا خلف، وإن كانت حادثة كان اهللا 

 ).ْيف نفيها عنه عىل اإلمجاع، وهو األوىلّوعول بعضهم . تعاىل حمال للحوادث، وقد مىض بطالنه

ّوأيضا، فإن إمجاع املسلمني عىل استحالة ذلك يف حقه تعاىل) (٢( ّ  .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ً

 .)وهو حمال (ب، ج، د، هـيف ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(

 .ّكمية: يف ج، د، هـ) ٦(
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ًىل التمسك يف هذه املسألة بام قلناه أوالْواألو ّ ّ)١(. 

 .ّحالة احتاده بغريه يف است:املسألة الرابعة

 :اختلف الناس يف ذلك

ّإىل أن من عقل شيئا احتدت ذاته به: فذهبت مجاعة من احلكامء ً ّ. 

ّإن األقانيم الثالثة متحدة، وهي: وقالت النصارى أقنوم األب، وأقنوم : ّ
 .االبن، وأقنوم روح القدس

ّإهنم ذهبوا إىل أن اهللا تعاىل جوهر واحد ثالثة أقان: ومعنى هذا يم، فأقنوم ّ
األب عندهم هو الوجود، وأقنوم االبن هو العلم، وأقنوم روح القدس هو 

 .احلياة

ّ باالحتاد صريورة االثنني )٢(ّإما أن يعنون: ّوطريق الرد عليهم أن نقول

ًأو صريورة اليشء شيئا آخر، كام يقال األسود [واحد، أو مزج اليشء باليشء، 

 .)٣(]أبيض، وهو حمال

 !ل مرادهم، فهو باطل بالرضورةّفإن كان األو

ّوأيضا، فإن بعد االحتاد إما أن يبقيا أو يعدما، أو يبقى أحدمها ويعدم  ّ ّ ً

ّاآلخر، فإن بقيا فهام اثنان، وإن عدما فال احتاد أيضا، ألنه قد حدث غريمها ً ّ)٤( ،
ّوإن عدم أحدمها وبقي اآلخر فال احتاد أيضا، الستحالة احتاد املعدوم باملوجود ًّ. 

                                                
 ).مجاعوهو اإل: (يف ج) ١(

 .يعنوا: يف ب، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ّألنه قد حدث غريمها) (٤(
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ّلكنه منفي عنه الستحالة انفعاله عن ! [ّوإن عنوا به املعنى الثاين، فهو حق
 .)١(]غريه باالستحالة والرتكيب

  ]بحث في استغنائه[

ّيف أنه تعاىل غني: البحث السادس «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ: 

 .ّإما يف ذاته، أو يف صفاته:  لو احتاج ـ تعاىل عن ذلك ـ لكانت احلاجة]إذ[

ّقسامن باطالن، ألنا بينا وجوب وجوده تعاىل، فال يفتقر إىل غريه يف ذاته وال
  .)٢(»وال يف صفاته، الستحالة انفعاله عن الغري

ّملا بينا أنه تعاىل واجب الوجود استحال عليه احلاجة، ألن احلاجة : أقول ّّ ّ
  .ّإما يف ذاته، أو يف صفاته، وكالمها باطالن

ّأما يف ذاته، فألنه يكو ًن حمتاجا، فيكون ممكنا، وقد فرضناه واجباّ ً ً. 

ًوأما يف صفاته، فألنه لو كان حمتاجا يف صفاته، لكان وجود تلك الصفة  ّ ّ
 ً.أو عدمها مستفادان من الغري، فيكون منفعال

ّوأيضا، لو احتاج تعاىل إىل غريه للزم الدور، ألن غري واجب الوجود  ً

 .)٣(مفتقر إليه تعاىل، فلو افتقر هو إىل غريه لزم الدور، وهو حمال

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل السابع٤٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

ًوأما يف صفاته، فألنه لو كان حمتاجا : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣( ّ فة ّيف صفاته، لكانت ذاته متوقّ

ًوأيضا لو . ً وكالمها مستفادان من الغري، فيكون منفعال،عىل وجود تلك الصفة أو عدمها

 ...).ًاحتاج للزم انفعاله عن الغري، وأيضا لو احتاج
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  ]أنّ ذاته غير معلومةفي بحث [

 غري )١(]تعاىل[ّيف أن حقيقته : البحث السابع «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
 :معلومة للبرش

ّواجب الوجود ليس إال الصفات احلقيقية، مثل الوجوب ّألن املعقول من 

ًوالوجود، وكونه قادرا وعاملا، وغري ذلك، أو اإلضافية، مثل كونه تعاىل خالقا،  ً ً

ّوأوال، وآخرا، أو السلبية، مثل أنه تعاىل ليس يف جهة، وليس بجسم، وغريمها،  ً ً ّ
 .ّوأما غري ذلك فهو غري معقول

ّوال شك يف أن هذه املتعق ُالت أمور عارضة لذاته تعاىل ليست نفس ّ

 .)٢(»حقيقته، واملعروض غري معلوم لنا
هل هي معلومة لنا أم : ّاختلف الناس يف أن حقيقة واجب الوجود: أقول

  ال؟
 .)٣(إىل جواز ذلك: ّفذهب مجهور املتكلمني من األشاعرة واملعتزلة

إىل : ن القدماء م)٥(ّ من املتأخرين، ورضار)٤(وذهبت الفالسفة والغزايل

                                                
 .أثبتناه من املصدر، ب، د، هـ) ١(

 . الفصل السابع٤٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 ).ّفذهب مجهور املتكلمني إىل ذلك: (يف ب، ج، د، هـالعبارة ) ٣(

ّأبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد، امللقب بـاإلمام الغزايل، الفقيه الشافعي : الغزايل) ٤( ّ ّ ّ
مل يكن : ، قيل)هـ٥٠٥(، وتويف بالطابران طوس سنة )هـ٤٥٠(الفيلسوف، املولود سنة 

 .ب كثريةللطائفة الشافعية يف آخر عرصه، له كت

، صاحب مذهب الرضارية، رأس من رؤوس )هـ٢ق(م ّرضار بن عمرو الضبي، املتكل) ٥(

 .املعتزلة، مات وله تسعون سنة
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 !ّوهو احلق. استحالته

 من واجب الوجود غري )٢(ّإنا ال نعقل: )١(]ّحجة القائلني باستحالته[
ّجمرد الصفات، إما احلقيقية كالوجوب والوجود، والقدرة والعلم، أو اإلضافية 
ًككونه خالقا ورازقا، وأوال وآخرا، وغري ذلك، أو السلبية ككونه تعاىل ليس  ً ًً ّ

ّ، وغري ذلك، وأما غري هذه )٣(]ّوال حمل[ عرض، وليس يف جهة بجسم وال
 .ًفليس معقوال لنا

ّال شك أهنا[وهذه الصفات  ُ من األمور العارضة لذات واجب )٤(]ّ

  .الوجود، وليست نفس ذاته

ّأما احلقيقية، فألهنا لو كانت نفس ذاته للزم احتاد الصفات، فيكون العلم  ّ ّ
ّجود، وهو حمال، ألنا قد نعلم أحدها ونشك يف هو القدرة، والقدرة هي الو ّ

 .األخرى

ّوأما اإلضافية، فألن اإلضافية  .ّ ال تثبت إال بعد ثبوت املضافني)٥(ّ

ّوأما السلبية، فألن املاهية تغاير سلب ما عداها عنها بالرضورة ّ. 

ّبأن حكمنا عىل اهللا تعاىل بأنه ليس بجسم وال عرض، وال : واعرتض عليه ّ

ّال حال يف املتحيز، وغري ذلك، يستلزم تقدم علمنا بذاته تعاىل، ألن ّمتحيز و ّ ّ

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .ال نعلم: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 .ّفألهنا: يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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ّالتصور متقدم عىل التصديق ّ.  
ّبأن التصور املرشوط بالتصديق هو مطلق : )١(]عنه[ويمكن اجلواب  ّ

، أو ببعض االعتبارات، وهو موجود )٢(ّالتصور، سواء كان من حيث هو هو
 .هاهنا

  ]استحالة رؤيتهفي بحث [

 :ّيف أنه تعاىل تستحيل عليه الرؤية: البحث الثامن «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّألن الرضورة قاضية بأن كل مرئي فهو يف جهة، ألنه إما مقابل أو يف حكم  ّ ّ ّ ّ
 ً.والباري تعاىل ليس يف جهة، فال يكون مرئيا. )٣(املقابل

ًوألنه لو صح أن يكون مرئيا لرأيناه اآلن، والتايل باطل، فامل ّ  .ّقدم مثلهّ

 .إذ رشائط اإلدراك موجودة هاهنا: واملالزمة ظاهرة

َال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار: ولقوله تعاىل ُ َُ ْ َ ُ َ َ ْ َُ َُ ِ ِْ ُ ْ ُ َ)متدح بنفي )٤ ،ّ
 . تعاىل حمالًالرؤية، فيكون ثبوهتا نقصا، وهو عىل اهللا

ِلن تراين: ولقوله تعاىل َ ْ َ)لنفي األبد) لن(، و)٥. 

ّعرة خالفوا مجيع العقالء يف ذلك، حيث أثبتوا جترده تعاىل وجوزوا واألشا ّ
  .رؤيته

                                                
 . أثبتناه من ب، ج، د، هـ)١(

 .ذاته: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 ).أو يف حكمه: (يف املصدر، ب، ج، د، هـ) ٣(

 .١٠٣: سورة األنعام) ٤(

 .١٤٣: سورة األعراف) ٥(
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ّ تعاىل موجود، فصح أن يكون مرئيا، ألن علة صحة ّبأن اهللا: ّواستدلوا ّّ ّ ً
ّالرؤية هو الوجود، ألن اجلوهر والعرض مرئيان، واحلكم املشرتك يستدعي علة  ّ

دوث، واحلدوث ال يصلح مشرتكة، وال مشرتك بينهام سوى الوجود أو احل
ّللعلية، ألنه أمر عدمي، فبقي الوجود ّ. 

ّوهذه حجة ضعيفة جدا، وقد بينا ضعفها يف كتاب  ً ّ  والسمع ،)النهاية(ّ
 .)١(»ّمتأول

ّاختلف الناس يف أنه تعاىل هل يصح أن نراه، أم ال: أقول ّ: 
 .إىل جواز رؤيته: فذهب األشاعرة

 :لوجوه! ّوهو احلق. إىل استحالته: يةوذهبت املعتزلة، واإلمامية، والزيد
ّ أنه لو صح أن نراه لوجب أن نراه، والتايل باطل، فاملقدم :ّالوجه األول ّّ

 .مثله
ّإن اليشء متى كان موجودا والذايت حي موجود واملوانع : بيان الرشطية ً ّ

ّمرتفعة عنه، فال بد من رؤيته، والرضورة قاضية بذلك، واهللا تعاىل موجود 
: ّجودون أحياء، واملوانع مرتفعة، ألن املوانع من إدراك اجلسم، هيونحن مو

البعد والقرب املفرطني، واللطافة، وخالف اجلهة، واحلجاب املانع، وهي ال 
ّمتنع من رؤيته ألهنا إنام تعقل مانعة يف األجسام أو يف احلال يف األجسام، فمن  ّ

ًليس بجسم وال حاال يف جسم، ال يكون هذا مانعا م  .)٢(ن إبصارهً

                                                
 . الفصل السابع٤٩ ـ ٤٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

ّإن الرشائط قد بي: بيان الرشطية: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢( ّنا أهنا متى حصلت وجب اإلدراك ّ
ّسالمة احلاسة، وهي هنا حاصلة، وكون املرئي بحيث يصح أن يرى، : وهي هنا أمران ال غري

ًفلو كان هذا أيضا حاصال لزم املطلوب ً.( 
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ّ إن الرضورة قاضية بأن كل مرئي فهو يف جهة، ألن املرئي :الوجه الثاين ّ ّّ

ّإما مقابل أو يف حكمه، وكالمها ال بد هلام من جهة، وقد بينا أنه تعاىل ليس يف  ّّ ّ
 ً.يكون مرئيا جهة، فال

َال تدركه األبصار وهو يدرك األ:  قوله تعاىل:الوجه الثالث َُ ِ ِْ ُ ْ ُُ َُ ُ َ َ ْ ُ َبصارَ َ ْ)١( ،
ًدل عىل نفي رؤيته، ألنه تعاىل متدح بنفي رؤيته، فيكون ثبوهتا نقصا، وهو حمال  ّ ّ ّ

 .عىل اهللا تعاىل

ّأما أنه متدح فباإلمجاع ّ ّ وأيضا فإن اآلية وردت عقيب املدح، وكل ما ،ّ ّ ً

ّإن فالن شجاع كريم «: قبح قول القائل: يكون عقيب املدح فهو مدح، بدليل

 .»ر، ينام الليل ويأكل اخلبزعظيم القد

ّوأما أن كلام كان مدحا كان نقيضه نقصا، فألن نقيض املدح إما أن يكون  ّّ ً ً ّّ

ّمدحا، أو نقصا، أو ال مدحا وال نقصا، والثاين هو املطلوب، واألول باطل ً ً ً ً)٢( ،
ّألن نقيض املدح بالرضورة ال يكون مدحا، والثالث باطل أيضا، وإال لكان نفي  ً ً ّ

ً اإلنسان جالسا يف داره مدحا، وهو باطلكون ً.   

ْلن : ّ ملا سأله الرؤيةً قوله تعاىل جميبا ملوسى :الوجه الرابع َ

ِتراين َ)لفي ) لن(ّبإمجاع أهل اللغة، وإذا ثبت أن [لنفي األبد ) لن(، و)٣

                                                
 .١٠٣: سورة األنعام) ١(

ًإما أن يكون نقصا، أو مدحا، أو ال يكون نقصا وال مدح: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢( ً ً ّا، واألول ّ ً

 ).هو املطلوب، والثاين باطل بالرضورة

 .١٤٣: سورة األعراف) ٣(
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ّ ثبت أن موسى ال يراه، وكل من قال)١(]األبد ّإن كل : ّإن موسى ال يراه، قال: ّ ّ

 .د ال يراه، وهو املطلوبأح

  :ّاحتجت األشاعرة بوجوه

ّ إنه تعاىل موجود، فصح أن نراه:ّالوجه األول ّ. 

 .ّ فقد تقدم بياهنا،ّأما الصغرى

ّ فألن اجلوهر والعرض يصح رؤيتهام، فقد اشرتكا يف هذا ؛ّوأما الكربى ّ

 يف احلكم، واحلقائق املختلفة إذا اشرتكت يف األحكام وجب أن تكون مشرتكة
 املعلوالت املتساوية إىل العلل املختلفة، )٢(ّعلل تلك األحكام، ألنه يمتنع استناد

وال مشرتك بني اجلوهر والعرض غري الوجود، أو احلدوث، أو اإلمكان، 
ّواحلدوث ال يصلح للعلية، ألن احلدوث هو املرك ّ ب من قيدي الوجود والعدم، ّ

ّفلو كان علة، لكان علة رؤية اجلوهر وال عرض عدمية، وهو حمال، واإلمكان ال ّ
ّيصلح للعلية أيضا، ألنه لو كان موجودا للزم التسلسل، فلم يبق إال الوجود،  ً ًّ

 .)٣(ّواهللا تعاىل موجود، فصح أن نراه

 الرؤية، فلو كانت ممتنعة ملا سأهلا  سؤال موسى :الوجه الثاين
  .، الستحالة وقوع املمتنعموسى

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 ).أن تستند: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

ّغري الوجود واحلدوث، واحلدوث ال يصلح للعلية، ألن احلدوث : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣( ّ

ّ كان علة رؤية اجلوهر والعرض عدمية، وهو حمال، ّبه من قيد عدمي، فلو كان علة،ّعدمي لرتك

 ).ّالوجود، واهللا تعاىل موجود، فصح أن نراهّ إال فلم يبق
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ّاىل علق رؤيته عىل استقرار اجلبل، وهو ممكن، ّ إنه تع:الوجه الثالث

  .ّواملعلق عىل املمكن ممكن

  :)١(]وجوه[ّواجلواب عن األول من 

ّاملنع من كون كل حكم معلال بعلة، وإال لزم التسلسل: ّالوجه األول ّ ّ. 

ّمل ال جيوز أن تكون العلة يف رؤية اجلوهر والعرض هي : الوجه الثاين

 ؟)٢(اإلمكان

 .ّ عدمي)٣( اإلمكان:قالوا

 . بل احلدوث ثبويت، إذ هو الوجود املسبوق بالعدم،ممنوع: قلنا[

 ّمل ال جيوز أن تكون العلة هي اإلمكان؟: الوجه الثالث

ّإن اإلمكان عدمي، فال يتم: وال يقال ّ[)٤(. 

ّ الرؤية عدمي، وجيوز تعليل العدمي بالعدمي)٥(وإمكان: قلنا ّ. 

ّوأيضا فإنه لو كانت الع ّلة هو الوجود، لوجب أن نرى مجيع املوجودات ً
 .من الذوات والصفات، وهو حمال

ّ إنام كان لقومه ملا قالواّإن سؤال موسى : وعن الثاين ّ :ََأرنا اهللا ِ َ 

                                                
 .، وما أثبتناه فمن ب، ج، د، هـ، و)وجهني: (يف املخطوطة) ١(

 .احلدوث: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .احلدوث: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 ).إمكان: ّألنا نقول: (د، هـيف ب، ج، ) ٥(
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ًجهرة َ ْ َ)٢(]فال حمال[، )١(. 

ّإنه تعاىل إنام علق رؤيته عىل استقرار اجلبل حال حركته، : وعن الثالث ّ ّ
ِانظر إىل الـجبل فإن استقر مكانه فسوف تراين :ّألنه تعاىل قال َِ َ َ َّ ْ َْ َ َْ ُ َ ََ َ ََ َ ِْ ِِ ْ َ ُ)ومعنى )٣ ،

ّهذا أنه إذا استقر اجلبل حال نظرك ّ إما أن )٥(]إليه[ إليه، وحال نظر موسى )٤(ّ
ًيكون متحركا أو ساكنا، فإن كان متحركا ثبت املطلوب، وإن كان ساكنا وجب  ّ ً ً ًّ ّ

  .ّأن يراه

  ]حديتهبحث في أو[

 :ّيف أنه تعاىل واحد: البحث التاسع «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

 بعد اشرتاكهام يف ا الوجود، لوجب أن يتاميزالو كان يف الوجود واجب
ًمفهوم واجب الوجود، فيكون كل واحد منهام مركبا، فيكون ممكنا ً ّ. 

 لزم  تسكينه، إن وقع مرادمها)٦(ّوألنه إذا أراد أحدمها حركة جسم واآلخر
وإن وقع مراد أحدمها دون اآلخر كان من وقع . اجتامع النقيضني، وكذا إذا انتفيا

 .)٧(»وللسمع. هو اإلله

                                                
 .١٥٣: سورة النساء) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .١٤٣: سورة األعراف) ٣(

 .نظره: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(

 ).وأراد اآلخر: (يف ب، ج، د، هـ) ٦(

 . الفصل السابع٤٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٧(
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ّاتفق املسلمون والفالسفة عىل أن اهللا تعاىل واحد ال ثاين له، : أقول ّ
 :لوجوه

كوهنام [، لكانا بعد االشرتاك يف )١( لو كان يف الوجود واجبان:منها
ً إما أن يتاميزا أو ال، فإن متايزا كان واجب الوجود مركبا  الوجود)٢(]واجبا ّ ّألن [ّ

 ً.، وهو حمال، وإن مل يتاميزا كانا واحدا)٣(]ما به االشرتاك مغاير ملا به االمتياز
ّ أنه لو كان يف الوجود واجبا الوجود، لكان إذا أراد أحدمها حتريك :ومنها

رادمها أو ال يقع، أو يقع مراد ّ تسكينه، فإما أن يقع م)٤(جسم واآلخر يريد
 لزم )٥(أحدمها دون اآلخر، فإن وقع مرادمها لزم اجتامع النقيضني، وإن انتفيا

ارتفاع النقيضني، وكالمها حماالن، وإن وقع مراد أحدمها دون اآلخر، كان من 
ّ دون اآلخر، وهذا الدليل يسميه املتكلمون دليل )٦(وقع مراده هو الواجب ّ

  .التامنع
 .)٧(]مواضع كثرية[ السمع، وقد ورد يف القرآن :هاومن

 

 

                                                
 ).واجبا الوجود: ( هـيف ب، ج، د،) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 ).وأراد اآلخر: (يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 ).مل يقعا: (يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 ).واجب الوجود: (يف ب، ج، د، هـ) ٦(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٧(
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٢٥٩   العدلفي / الثامنالفصل   .....................................................................................

 

 

 
 

 
 ]يف العدل[

 

 .)يف العدل: (الفصل الثامن «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

  :وفيه مباحث

  :يف أقسام الفعل: ّاألول

ّإما أن ال يكون له صفة زائدة عىل حدوثه كحركة الساهي والنائم، : الفعل
 .ّوهو إما حسن، أو قبيح. أن يكونّوإما 

: فة زائدة عىل حسنه، وهو املباح، ورسموها أن ال يكون له صّإم: ّواألول
ّبأنه ما ال مدح يف فعله وال تركه وال ذم فيهام ّوإما أن يكون له صفة زائدة عىل . ّ

ّإما واجب، وهو ما يستحق املدح بفعله والذم عىل تركه مع العلم : حسنه، وهو ّّ
ّوالتمكن من التحرز، أو ندب، وهو ما يستحق املدح بفعله وال يستحق ّ ّ ّ الذم ّ

 .)١(»ّبرتكه، إذا علم فاعله أو دل عليه

ّملا فرغ من البحث عن واجب الوجود وصفاته، رشع يف البحث : أقول

                                                
 . الفصل الثامن٥٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(
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ّوأنه تعاىل عادل بمعنى أنه ال يفعل القبيح وال خيل بالواجب، وقبل [عن أفعاله،  ّ ّ
  .)١(]ذلك ذكر البحث عن احلسن والقبح

ّىل حدوثه، أو يكون، واألول ّإما أن ال يكون له صفة زائدة ع: الفعل
ّكحركة الساهي، وكالم النائم، والثاين إما أن يكون لفاعله أن يفعله وهو 

 .احلسن، أو ال يكون وهو القبيح

ّإما أن يكون له صفة زائدة عىل حسنه، أو ال، والثاين املباح، : واحلسن
 .ّواألول الواجب واملندوب

 .ّه وال تاركه وال يذمّبأنه الذي ال يمدح فاعل: ورسموا املباح

ّهو الذي يستحق فاعله املدح، وتاركه الذم مع علمه ومتّكنه : والواجب ّ
 .)٢(ّمن التحرز

ّ، يتحرز به عن غري العامل، فإنه ال يمدح وال يذم إذا فعله أو )العلم(وقيد  ّّ
 .تركه

ّ، يتحرز به عن املجبور عىل تركه، فإنه ال يذم )ّالتمّكن من التحرز(وقيد  ّّ

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

ّهو الذي يستحق تاركه الذم، أو ما يستحق العقاب برتكه، وليس : والواجب: ( بالعبارة يف) ٢( ّّ
ّ الساهي والنائم واملكره ال يستحقون بالرتك، وأيضا فإن الواجب املخري ال يستحق ّفإن! بجيد ّ ّ ً ّ

ّالذم برتكه، وكذلك الواجب املوسع ّهو الذي يستحق فاعله : والواجب: (، ويف ج، د، هـ)ّ

ّاركه الذم مع علمه ومتّكنه من التحرزاملدح، وت ّما يستحق تاركه الذم، أو ما يستحق : وقيل. ّ ّّ
ّفإن الساهي والنائم واملكره ال يستحقون الذم بالرتك! العقاب برتكه، وليس بجيد ّ ّوأيضا فإن . ّ ً

ّالواجب املخري ال يستحق الذم برتكه، وكذلك الواجب املوسع ّ ّّ.( 
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 .ّنه معذورأل
ّهو الذي يستحق فاعله املدح، وتاركه ال ذم عليه، مع علم : واملندوب ّ

 .)١(فاعله به أو داللته عليه
ًخيرج به الفاعل اتفاقا من غري علم به وال داللة ) الداللة(أو ) العلم(وقيد  ّ

 .عليه
ّهو الذي يستحق فاعله الذم، وال يمدح برتكه: والقبيح ّ)٢(. 

ّملا رأى أنه ليس ) ّدام ظله(ّتعريف القبيح، ألنه) ّدام ظله(خّوإنام ترك الشي ّ

ّبني احلسن والقبيح قسم ثالث، وذكر تعريف احلسن، فكأنه قد بني تعريف  ّ
  .القبيح

  ]بحث الحسن والقبح[

ّإىل أن العلم : ذهب أهل العدل: البحث الثاين «:)ّأدام اهللا أيامه(قال
اإلنصاف وشكر املنعم ونحوها ـ بحسن بعض األشياء ـ كالصدق النافع و

رضوري، والعلم بقبح بعضها ـ كالظلم والفساد وتكليف ما ال يطاق ـ 
 .رضوري

 .)٣(»إىل املنع من ذلك: وذهبت األشعرية

                                                
ّهو الذي يستحق فاعله املدح، وال يستحق تاركه الذم : واملندوب: ( هـالعبارة يف ب، ج، د،) ١( ّ ّ

ًما يكون فعله راجحا : وقيل. ما فعله خري من تركه: وقيل. ّعليه إذا علم فاعله به أو دل عليه

 ).عىل تركه

ّهو الذي يستحق فاعله الذم، عىل بعض الوجوه: والقبيح: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢( ّ.( 

 . الفصل الثامن٥٠:  املسرتشدين يف أصول الدينهنج) ٣(
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اختلف يف حتسني األشياء وتقبيحها، هل بحكم العقل، أو بحكم : أقول
 :الرشع

ّخيل  القبيح واليفعل  ّ بأنه تعاىل ال:فذهب أهل العدل ـ وهم القائلون
ّإىل أن حسن هذه األشياء كالصدق النافع واإلنصاف، : بالواجب ـ وهم املعتزلة

 رضوري، وكذلك )١(ورد الوديعة، وشكر املنعم، مستفاد من العقل، والعلم به
  .ّ، والكذب الضار، وتكليف ما ال يطاق، والفساد)٢(قبح الظلم

ّ حسنها وقبحها إنام هو ّأن: وخالفهم يف ذلك مجاعة األشاعرة وزعموا
 .)٣(بالسمع

ّوسيأيت حجة كل واحد من الفريقني إن شاء اهللا تعاىل ّ. 
 )٤(ّإن العلم الرضوري حاصل بام قلناه، فاملنازع: لنا «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

 ً.مكابر، وهلذا حيكم به من ال يعتقد رشعا
ام الرشعية، ّوألن القول بنفي احلسن والقبح العقليني يقتيض رفع األحك

ّألنا لو جوزنا صدور القبيح من اهللا  تعاىل مل يبق الوثوق بوعده ووعيده، وجلاز ّ
إظهار املعجزة عىل يد الكاذب، وجلاز تعذيب املؤمن عىل إيامنه وإثابة الكافر عىل 

   .)٦(» باإلمجاع)٥(والتوايل باطلة. كفره

                                                
 .بذلك: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 ).بعضها كالظلم: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 ).مستفاد من السمع: (يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .واملنازع: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .باطل: يف ب، د، هـ) ٥(

 . الفصل الثامن٥١ ـ ٥٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٦(
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 :ّتقرير حجة املعتزلة من وجوه: أقول
ّإنا نعلم بالرضورة حسن الصدق النافع، واإلنصاف،  :ّ األول]الوجه[

ّورد الودائع، وشكر املنعم، وقبح الكذب الضار، وتكليف ما ال يطاق،  ّ
كتكليف األعمى نقط املصحف، والزمن بامليش، واألخرس بالكالم، وال حيتاج 
ّيف حسن هذه األشياء وتقبيحها إىل رشع، وهلذا حيكم بام قلناه من ال يتدين 

 .ائع كالربامهةبالرش
ّ إهنام لو كانا رشعيني مل يقبح من اهللا تعاىل يشء، والتايل :الوجه الثاين
  .ّباطل، فاملقدم مثله

 . ظاهر:بيان الرشطية
ّفألنه لو حسن منه مجيع األشياء حلسن منه إظهار : ّوأما بيان بطالن التايل

ّاملعجزة عىل يد الكاذب فتنتفي فائدة النبوة، وهو مؤدي إىل إبطال الرشائع،  )١(ّ
 ً.وهو باطل إمجاعا

 لو مل يقبح منه يشء، مل يقبح منه الكذب، والتايل باطل، :الوجه الثالث
  .ّفاملقدم مثله

 . ظاهر:بيان املالزمة
ّأنه لو حسن منه الكذب النتفت فائدة التكليف، إذ : وبيان بطالن التايل

  .ّكذبه يؤدي إىل عدم الوثوق بوعده ووعيده
 لو حسن منه مجيع األشياء، حلسن منه تعذيب املؤمن عىل :لرابعالوجه ا

 .ّإيامنه، وإثابة الكافر عىل كفره، والتايل باطل، فاملقدم مثله

                                                
 .ّيؤدي: يف ب، د، هـ) ١(
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 . ظاهرة:والرشطية
 . باإلمجاع:وبيان بطالن التايل

 لو مل يكونا معلومني قبل ورود الرشع الستحال العلم هبام :الوجه اخلامس
 .ّالرشع عىل ما ليس بمتصور وال معلوم بالرضورةبالرشع، الستحالة ورود 

ّبأن الرضوريات ال تفاوت : ّاحتجت األشاعرة «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ًبينها، ونحن نجد تفاوتا بني العلم بحسن الصدق وقبح الكذب، وبني العلم 

ّوألن الكذب حيسن إذا اشتمل عىل ختليص . باستحالة اجتامع النقيضني
  .»ًأنا أكذب غدا«:  الصدق، كمن يقول، أو عىلّالنبي

ّوألنه تعاىل كلف الكافر باإليامن م ّه، وألنه ـدم صدوره عنـع علمه بعـّ
 تعاىل يف مجيع ما أخرب به، ومن هلب باإليامن، وهو تصديق اهللا ّاىل كلف أباـتع

 .)١(»ّمجلته أنه ال يؤمن

ّملا فرغ من تقرير حجة املعتزلة، رشع يف بيان ش: أقول وهي  .بهة األشاعرةّ
   :من وجوه

ً إن علمنا بحسن الصدق وقبح الكذب لو كان رضوريا مل :ّ األول]الوجه[ ّ

 .ّيبق فرق بينه وبني علمنا باستحالة اجتامع النقيضني، والتايل باطل، فاملقدم مثله

  .ّإن الرضوريات ال تفاوت بينها: بيان الرشطية

 .)٢ً(فاوتاّأنا نجد بينهام ت: وبيان بطالن التايل

                                                
 . الفصل الثامن٥١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

) ًتفاوتا(باستحالة اجتامع النقيضني، ونحن نجد تفرقة رضورية (... :العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 ).بينهام



 

 

٢٦٥   العدلفي / الثامنالفصل   .....................................................................................

ّ إن الكذب حيسن إذا اشتمل عىل ختليص النبي :الوجه الثاين ّ من 
ّاملهالك، أو لكونه مشتمال عىل الصدق، كمن خيرب بأنه يكذب يف الغد ً.  

ّ إنه تعاىل كلف الكافر باإليامن، وهو يعلم بأن الكافر ال يقع :الوجه الثالث ّ ّ
ّق قبيحا ملا كلفه به، فلو كان تكليف ما ال يطا)١(ّمنه إال الكفر ً)٢(. 

ّ إنه تعاىل كلف أبا هلب باإليامن، وهو التصديق بجميع ما :الوجه الرابع ّ
فيكون اهللا تعاىل [ّ أنه ال يؤمن، ّ، ومن مجلة ما جاء به النبي ّجاء به النبي 

ّكلف أيب هلب بأنه يؤمن، وبأنه ال يؤمن ّ ، فاجلمع بني اإليامن وعدمه حمال، )٣(]ّ
 .ّ تعاىل قد كلف باملحال، وهو تكليف ما ال يطاقفيكون اهللا
ّبمنع املقدمتني يف األول، وحسن : واجلواب «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ

ّالتخليص ال يقتيض حسن الكذب، فاإلخبار املشتمل عىل الكذب من حيث أنه  ّ
ّكذب قبيح، ومن حيث اشتامله عىل التخلص حسن، فام هو قبيح ال ينقلب 

وكذا الوعد بالكذب حسن من حيث إخراج الوعد عن . لعكسًحسنا، وبا
والعلم غري مؤثر يف القدرة، وإخباره عن . الكذب، وقبيح من حيث هو كذب

  .)٤(»ّأيب هلب بأنه ال يؤمن وقع بعد موته
ّملا فرغ من تقرير حجة: أقول  اجلواب )٦( األشاعرة، رشع يف بيان تقرير)٥(ّ

                                                
 ).ال يقع منه اإليامن: (يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ّلفه بهًفلو كان تكليف ما ال يطاق قبيحا ملا ك) (٢(

 .أثبتناه من ب، د، هـ) ٣(

 . الفصل الثامن٥١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(

 .شبهة: يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) بيان تقرير) (٦(
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 .عنها
ّفأما اجلواب عن األول  بني استحالة اجتامع )١(ّ إنا نمنع من الفرقية:ّ
 .النقيضني، وبني حسن الصدق

 !ًممنوع أيضا]: قلنا[، »ًنحن نجد تفاوتا بينهام«: قوهلم
ّسلمنا الفرقية، لكن الرضوريات قد يكون بعضها أجىل من بعض عند 

ّالعقل، فإن كون الواحد نصف االثنني أجىل من كون نور القمر مستفاد من نور 

 .)٢(لشمسا
ّ إن حسن ختليص النبي :وعن الثاين ّ من املهالك ال يقتيض حسن 

ّالكذب، فاإلخبار املشتمل عىل الكذب قبيح من حيث أنه كذب، ومن حيث 
ًاشتامله عىل التخليص حسن، فام هو قبيح ال ينقلب حسنا، وما هو حسن ال 

ّينقلب قبيحا، وكذلك الوعد والوعيد بالكذب حسن من حيث أنه  خيرج الوعد ً
   .من الكذب، وقبيح من حيث هو كذب

ّ إن العلم ال يؤثر يف املعلوم، فاهللا تعاىل كلف الكافر اإليامن :وعن الثالث ّ ّ

ّمن حيث أن اإليامن ممكن الوقوع، ال من حيث علمه تعاىل بأنه ال يؤمن ّ. 
، )٣(د موتهـان بعـّاىل أخرب بأن أبا هلب ال يؤمن كـّ إن اهللا تع:عـوعن الراب

                                                
 .الفرق: يف ب، د، هـ) ١(

 قد يكون بعضها أجىل من بعض عند ّسلمنا الفرق، لكن الرضوريات: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢(

ّالعقل، فإن كون الواحد نصف االثنني أجىل من غريه من العلوم الرضورية، مع أهنا ال خترج  ّ

 ).بحصول التفاوت من أن تكون رضورية

ّإن اهللا تعاىل أخرب عن أيب هلب بأنه ال يؤمن، وهذا اخلرب نزل بعد : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣( ّ

 ).موته
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ّفال يكون قد كلفه بأن يؤمن، وبأنه ال يؤمن فال يكون تكليف ما ال يطاق ّ. 

  

  ]بحث في نفي القبيح عنه[

ّيف أنه تعاىل ال يفعل القبيح والخيل : البحث الثالث «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ّ
 :بالواجب

 .ًخالفا لألشعرية

ّإنه تعاىل غني بذاته عن القبيح، وعامل به، وهو حكي: لنا ًم، فيعلم قطعا ّ

انتفاؤه عنه لوجود الصارف، وهو علمه بقبحه، وانتفاء الداعي، وهو داعي 
 .)١(»احلاجة، أو داعي احلكمة

ّملا فرغ من بيان احلسن والقبح وبني أهنام عقليان، رشع يف بيان أنه : أقول ّ ّ ّ

 .ّتعاىل ال يفعل القبيح وال خيل بالواجب

ّغني عن القبيح لذاته، ملا مر من أنه تعاىل ّبأن اهللا تعاىل : ّواستدل عىل ذلك ّ ّ
ّغني، وهو أيضا عامل به، ملا بيناه من أنه تعاىل عامل بكل املعلومات، واستغناء  ّ ّ ً ّ
ّاحلكيم عن القبيح وعلمه به يقتضيان استحالته منه بالرضورة، ألن الصارف 

ّوهو علمه بقبحه موجود، والداعي منتفي، ألن الداعي إما أن يكون ّ  داعي ّّ
 .احلكمة، أو داعي احلاجة

ّفألن الداعي إما أن يكون بحسب العقل، أو بحسب : ّأما بيان احلرص ّ ّ

 .ّالطبع، واألول هو داعي احلكمة، والثاين هو داعي احلاجة وكالمها منتفيان عنه

                                                
 . الفصل الثامن٥١: ج املسرتشدين يف أصول الدينهن) ١(
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ّ، فألن احلكمة ال تدعو إىل فعل القبيح، وأما )داعي احلكمة(ّأما انتفاء  ّ

ّ، فألن اهللا تعاىل غري حمتاج، ملا تقدم، وهذا مذهب املعتزلة)جةداعي احلا(انتفاء  ّ. 

ّوأما األشاعرة، فقد منعوا من ذلك، وسيأيت احتجاجهم واجلواب عنه يف 
 .ما بعد إن شاء اهللا تعاىل

ّبأنه تعاىل كلف الكافر، وال وجه له يف : ّاحتجوا «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ
  .)١(»احلسن

 .ألشاعرةّهذه حجة ا: أقول

ّأنه كلف الكافر اإليامن، وهو عامل بعدم صدوره منه فال يكون : وتقريرها ّ
ّله وجها يف احلسن، ألنه تعاىل ملا كلف الكافر باإليامن، فتكليفه به إما أن يكون  ّ ّ ًّ
ّال لفائدة، وهو حمال عىل اهللا تعاىل ألنه عبث، وإما أن يكون لفائدة، وهو حمال،  ّ

ّما أن تكون ألجل نفع، أو ألجل رضر، والثاين حمال ألنه ّألن تلك الفائدة إ ّ
ّقبيح، واألول إما أن يعود إىل اهللا أو إىل الكافر، واألول حمال ألنه غني، والثاين  ّّ ّ ّ
ّحمال ألنه تعاىل عامل بعدم إيصال ذلك إليه، أو إىل غري الكافر وهو حمال، ألن  ّ

 .)٢(ًاّإيالم رجل ألجل إيصال النفع إىل آخر قبيح جد

ّواجلواب املنع من انتفاء احلسن، فإن تعريض املكلف  «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ّ

                                                
 . الفصل الثامن٥١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

ّوالثاين حمال ألن التكليف ألجل إيصال الرضر قبيح، واألول : (...العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢( ّ

ًحمال أيضا، ألن ذلك النفع إما أن يكون عائدا إىل اهللا تعاىل، أو إىل  ّ ّالعبد، أو إىل الغري، واألول ًّ
ّحمال ألنه غني، والثاين حمال ألن اهللا تعاىل عامل بعدم إيصال ذلك إليه، والثالث حمال أيضا، ألن  ً ّ ّ ّ

ًإيالم شخص ألجل إيصال النفع إىل آخر قبيح جدا ّ.( 
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ّوهو كام يثبت يف حق املسلم يثبت يف حق الكافر للمنافع أمر مطلوب حسن ّ«)١(. 

 .ّملا فرغ من بيان شبهتهم، رشع يف بيان اجلواب عنها: أقول

ّ، فإن تعريض املنافع »ال وجه له يف احلسن«: املنع من قوهلم: وتقريره

ًنا من إيصال النفع إليه، وذلك موجود ّ، بمعنى أنه جعله متمّك)٢(ّللمكلف حسن

ّيف حق الكافر كام هو موجود يف حق املسلم ّ.  

  ]بحث في خلق األعمال[

 :يف خلق األعامل: البحث الرابع «:)ّأدام اهللا أيامه(قال

ّإىل أن للعبد قدرة مؤثرة يف : ذهبت املعتزلة  .الفعل الصادر عنهّ

ّإىل أن املؤثر هو اهللا: وذهبت األشعرية ّ تعاىل، وأنه تعاىل خيلق القدرة ّ
ّوالفعل معا، وليس للعبد فيه أثر البتة، وإنام للعبد الكسب ال غري ً. 

ّأنا نعلم بالرضورة الفرق بني أفعالنا االختيارية واالضطرارية، وال : لنا

ّنا مدح املطيع وذم العايص، وذلك يتوقف عىل ّوألنه حيسن م. ّفارق إال القدرة ّ ّ
 .استناد الفعل إليهام

ًوهذا دليل عىل كون العلم باستناد الفعل إلينا رضوريا ال عىل العلم 

 .)٣(»باالستناد

                                                
 . الفصل الثامن٥٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

ّإنا ال نسلم أنه ال وجه له يف احلسن، فإن تعريض املكلف : قريرهوت: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢( ّّ ّ ّ

 ).للمنافع حسن

 . الفصل الثامن٥٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(
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 :اختلف الناس يف خلق األفعال: أقول

ّإىل أن العبد ليس له تأثري يف الفعل البتة سوى : فذهبت األشاعرة

 : يف الكسبالكسب، واختلفوا

 له كسب يف الفعل، )٢(ّإىل أن كون العبد: )١(فذهب أبو احلسن األشعري
ّإن اهللا تعاىل أجرى العادة بأن العبد متى اختار الطاعة فعلها فيه وفعل القدرة  ّ

 .عليها، والعبد متمّكن من االختيار وعدمه

 يف ًاّأن للقدرة تأثري: ّإىل أن معنى الكسب، هو: وذهب فريق من أصحابه
ّكون الفعل طاعة، أو معصية، أو عبثا، وأن الثواب والعقاب إنام مها عىل هذه  ّ ً

 .الصفات

لقدرة احلادثة هلا أثر، اّأن : ّإىل أن معنى الكسب، هو: وذهب آخرون منهم
 .وذلك األثر غري معلوم

ّإىل أن مؤثر الفعل هو العبد، واختلفوا يف ذلك: وذهبت املعتزلة ّ: 

ّإىل أن العلم بذلك رضوري؛ واختاره : )٣(فذهب أبو احلسني البرصي

 !ْ، وهو األوىل)ّدام ظله(شيخنا

 .ّإىل أن العلم بذلك كسبي: وذهب مجاعة من اإلمامية والزيدية

 :لنا عىل ما ذهبنا إليه وجوه

                                                
 .أبو احلسن األشعري عيل بن إسامعيل بن إسحاق، تقدم) ١(

 ).ّإن معنى كون العبد: فقال أبو احلسن األشعري: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢(

ّحممد بن عيل بن الطيب البرصي املعتزيل، تقدم) ٣( ّ. 
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ّ أنه حيسن منا مدح املطيع عىل فعل الطاعة، وذم العايص عىل فعل :ّاألول ّ ّ
ًوذلك إنام حيسن أن لو كان الفعل مستندا إىل املطيع والعايصاملعصية،  ّ. 

ّ أنا نعلم بالرضورة الفرق بني أفعالنا االختيارية واالضطرارية، وال :الثاين
 .ّفارق بينها إال القدرة

ّ إن العبد مأمور بفعل الطاعة ومنهي عن فعل املعصية، ولوال :الثالث

ّه، هذا من طريق العقل، أما من طريق استناد الفعل إليه الستحال أمره وهني
 .السمع فآيات كثرية ال حتىص

ًوهذا دليل عىل كون العلم باستناد الفعل إلينا رضوريا ال عىل «: وقوله[

 .ّ، جواب عن سؤال مقدر»العلم باالستناد

ّنه إذا كان استناد الفعل إىل العبد رضوريا، فكيف يستدلون أ: وتقريره ً ّ
 !عليه؟

ّإن هذا ليس دليال عىل استناد الفعل إلينا، ولكنه دليل : وتقرير اجلواب ً ّ

 .)١(]ًعىل كون العلم باستناد الفعل إلينا رضوريا، فاختلف املوضوع

 تعاىل وقوعه وجب، وما ّبأن ما علم اهللا: ّاحتجوا «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ال ّوألن الفعل حال استواء الداعي حمال، وح. علم عدمه امتنع، فال قدرة

ًوألن العبد لو كان قادرا لكان . الرتجيح جيب الراجح ويمتنع املرجوح، فال قدرة ّ
ّإن كان ال ملرجح أنسد باب إثبات الصانع تعاىل، وإن : ترجيحه ألحد الطرفني

                                                
ًوهذا دليل عىل كون العلم باستناد الفعل إلينا رضوريا ال : قوله: (ويف د هـ. أثبتناه من ب، ج) ١(

 ).اختلف املوضوع. عىل العلم باالستناد
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 فعند حصول ، تعاىلّكان ملرجح، فإن كان من العبد تسلسل، وإن كان من اهللا
 .)١(»ًع، فال يكون مقدوراّذلك املرجح جيب الفعل، وعند عدمه يمتن

ّملا فرغ من بيان املذاهب واستدل عىل مذهبه، رشع يف بيان شبهة : أقول ّ

 .األشاعرة

ّما علم اهللا تعاىل أنه يقع كان وقوعه واجبا، وما علم أنه : ّأهنم قالوا: فمنها ًّ

ّال يقع كان وقوعه ممتنعا، وذلك ينايف كون العبد قادرا، ألن الواجب واملمتنع  ً ال ً
 .قدرة عليهام

ّالفعل إما أن يتساوى طرفا الداعي وعدمه : ّأهنم قالوا: ومنها ، أو )٢(]فيه[ّ
ّيرتجح أحدمها عىل اآلخر، فإن يتساويا استحال وقوعه الستحالة ترجيح أحد 
ّطريف املتساويني من غري مرجح، وإن ترجح أحدمها عىل اآلخر وجب وقوع  ّ

 .عىل الواجب واملمتنع كام قلناهالراجح ويمتنع املرجوح، وال قدرة 

ًلو كان العبد قادرا عىل إجياد الفعل، لكان ترجيحه : ّأهنم قالوا: ومنها

ّألحد طريف الوجود والعدم إما أن يكون ملرجح أو ال ملرجح، والثاين باطل، وإال  ّ ّ ّ
ّلزم منه انسداد باب إثبات الصانع تعاىل، ألن ذلك يوجب استغناء املحدث عن 

ّ، وإن كان ملرجح، فإن كان من العبد تسلسل، وإن كان من اهللا تعاىل، )٣(املؤثر
 .فعند حصوله جيب الفعل، وعند عدمه يمتنع، فال قدرة للعبد

                                                
 . الفصل الثامن٥٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .هـأثبتناه من ب، ج، د، ) ٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ث عن املؤثرّألن ذلك يوجب استغناء املحد) (٣(
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ّأن الوجوب واالمتناع : ّواجلواب عن األول «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
 .ّالحقان، فال يؤثران يف اإلمكان الذايت

 حيث هو هو، ال باعتبار تساوي الطرفني ّأن إمكان الفعل من: وعن الثاين
 .وال باعتبار الرجحان

ّأن القادر يرجح أحد مقدوريه ال ملرجح: وعن الثالث ّ ّ. 

 بطالنه )١(ّومع ذلك فهذه الوجوه عائدة يف حقه تعاىل، وواردة عىل ما يعلم
 .)٢(»بالرضورة

 :ّملا فرغ من بيان شبهة األشاعرة، رشع يف اجلواب عنها: أقول

ّ إن الوجوب واالمتناع من لواحق الفعل ال يؤثران :ّواب عن األولفاجل ّ

يف إمكانه، بل نأخذ الفعل من حيث هو هو، ال باعتبار علم اهللا تعاىل بوقوعه 
ّوعدم علمه، وقد بينا هذا يف ما تقدم ّ.  

ّ إن قدرة العبد عىل إجياد الفعل ال باعتبار الرتجيح، :واجلواب عن الثاين

  .)٣(ساوي دواعيهوال باعتبار ت

ّ أن يرجح أحد مقدوريه ال ملرجح، )٤(ّإن القادر له: واجلواب عن الثالث ّ
ّ، وكذلك اآلكل فإنه )٥(]ّال ملرجح[ّكام يرجح املايش أحد الطريقني املتساويني 

                                                
 .علم: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الثامن٥٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 ).وال باعتبار تساوي طرفيه، بل من حيث هو هو: (...العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .)ّإن للقادر: (يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(
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ّيرجح أحد الرغيفني املتساويني وال حيتاج إىل مرجح ّ. 

ّان قادرا عىل فعل، فإما أن اهللا تعاىل لو ك: ّ فإنا نعارضهم، فنقولً:وأيضا ً

  .)١(ّيتساوى طرفا داعيه وعدمه أو يرتجح، فال قدرة حينئذ

ً لو كان اهللا تعاىل قادرا عىل إجياد الفعل، لكان ترجيحه ألحد طريف ً:وأيضا

ّ ملرجح أو ال ملرجح، وسيأيت التقسيم، ومع )٢(]أن يكون[ّالوجود والعدم إما  ّ
ّإهنا ترد يف ما علم بطالنه بالرضورةّاملعارضة هبا يف حقه تعاىل ف ّ. 

  ]بحث في أنه مريد[

ّيف أنه تعاىل يريد الطاعات ويكره : البحث اخلامس «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
  :املعايص

 .ًخالفا لألشعرية

ّأن له تعاىل داعيا إىل الطاعات وصارفا عن املعايص، ألنه تعاىل حكيم، : لنا ً ً ّ
 )٣(ًحة، فيكون مريدا للحسن وكارها للقبيحوالطاعة حسنة واملعصية قبي

 .حلكمته

                                                
ّاهللا تعاىل لو كان قادرا عىل فعل، فإنه : ّفإنا نعارضهم فنقول: ًوأيضا: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١( ً

يعلم بوقوعه أو بعدم وقوعه، فإن علم بوقوعه أو بعدم وقوعه فيجب، أو يمتنع وال قدرة 

ّعليهام، وكذلك أن اهللا تعاىل لو كان قادرا، فإم ً ّا أن يتساوى طرفا داعيه وعدمه أو يرتجح، فال ّ
 ).قدرة

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .للمعايص: يف املصدر) ٣(
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ّوألنه أمر بالطاعة وهنى عن املعصية، واألمر يستلزم اإلرادة، والنهي 

 .الكراهة

ًبأنه لو كان مريدا للطاعة من الكافر لكان مغلوبا، إذ الكافر أراد : ّاحتجوا ً ّ
 ً. تعاىل مغلوباون اهللا تعاىل أراد الطاعة، والواقع مراد الكافر، فيكاملعصية، واهللا

ًإن اهللا تعاىل أراد صدور الطاعة من الكافر اختيارا ال قهرا: واجلواب ً ّ«)١(. 

ّاختلف الناس يف أن اهللا هل هو مريد للطاعات وكاره للمعايص، : أقول

 :أم ال

ّإىل أن كل ما يقع سواء كان معصية، أو طاعة فهو مراد : فذهب األشاعرة ّ

 .هللا تعاىل

ّإىل أنه تعاىل إنام يريد الطاعات ال غري: تزلةوذهبت املع  !ّوهو احلق. ّ

 : حجج)٢(]عىل ذلك[لنا 

ً إن هللا داعيا إىل فعل الطاعات وصارفا عن فعل املعايص، :ّاحلجة األوىل ً ّ

ًوكل من كان هذا دأبه كان مريدا للطاعات وكارها للمعايص، أما أن له داعيا إىل  ّ ً ًّ ّ

ّ فلحكمة، ألن كل حكيم هذا دأبه، ألن الطاعة ًالطاعات وصارفا عن املعايص ّّ

 .حسنة، واملعصية قبيحة، واهللا تعاىل ال يريد القبيح

ّ إنه تعاىل لو أراد القبيح لكان فاعال للقبيح، ألن إرادة :ّاحلجة الثانية ً ّ
ّالقبيح قبيحة، والتايل باطل ملا بيناه يف ما مر، واملقدم مثله، والرشطية ظاهرة ّ ّ. 

                                                
 . الفصل الثامن٥٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(
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، وعدم الرضا )١(ّإن اهللا ال يرىض لعباده الكفر:  قوله تعاىل:الثالثةّاحلجة 
ّيدل عىل كراهته، وقوله تعاىل حني عدد الفواحش ّ : َكل ذلك كان سيئه عند ْ ُ َ ُِ ُِ ِّ َ َ َ َ ُّ

ًربك مكروها ُ َ َْ َ ِّ)وقوله تعاىل)٢ ، :ََّإن اهللا ٍ ال حيب كل خوان كفورِ ُ َ َ ٍُ َّ َُّّ ِ ُ َ)إىل غري )٣ ،
 .ّآليات الدالة عىل كراهيته للمعايصذلك من ا

ّ إنه تعاىل أمر بفعل الطاعات وهنى عن املعايص، واألمر :ّاحلجة الرابعة[
 .)٤(]باليشء يستلزم إرادته، والنهي عن اليشء يستلزم كراهيته

ًبأنه تعاىل لو كان مريدا للطاعة من الكافر لكان : ّاحتجت األشاعرة ّ
ّمغلوبا، ألنه مل يطع ًير أن اهللا تعاىل يريد طاعته، فيكون اهللا تعاىل مغلوبا، والتقد. ً ّ

 .تعاىل اهللا عن ذلك

ًإنه تعاىل يريد اإليامن اختيارا ال اضطرارا، فال يكون موصوفا : واجلواب ً ً ّ
 .باملغلوبية

 

 

 
 

                                                
َوال يرىض لعباده الكفر): ٧(قوله تعاىل يف سورة الزمر آية ) ١( ْ َْ ُ َْ ِ ِ ِ َِ ََ. 

 .٣٨: سورة اإلرساء) ٢(

 .٣٨: ّسورة احلج) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(
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 ]يف فروع العدل[

 

  :يف فروع العدل: الفصل التاسع «:)ّأدام اهللا أيامه(قال

 :وفيه مباحث

  ]بحث في التكليف[

ًابتداء برشط  ةّفيه مشق ما جيب طاعته  إرادة من)١(هو: التكليف: ّاألول
ًووجه حسنه ليس نفعا عائدا إل. ّوهو حسن، ألنه من فعله تعاىل. اإلعالم يه تعاىل ً

ّوال إىل غريه، لقبح تكليف شخص لنفع غريه، وال دفع رضر عن املكلف، وال 

ّجلب نفع إليه، لتحققه يف حق الكافر مع انتفاء الغرض ّفتعني أن يكون . ّ
  .)٢(»للتعريض حلصول النفع الذي ال يمكن االبتداء به

 . فروعه)٣(]البحث عن[ّملا فرغ من أقسام العدل، رشع يف : أقول

                                                
 .ال يوجد يف املصدر، ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل التاسع٥٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(
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ّالتكليف، وقد حده مجاعة املعتزلة بام حده شيخنا: منهاف : ، وهو)ّدام ظله(ّ
 .ًة ابتداء برشط اإلعالمّإرادة من جتب طاعته ما فيه مشق

ً أمرا وال هنيا، )١(، ومل يذكر»إرادة«: ّكاجلنس، وإنام قال) اإلرادة(و ّألنه [ً
 .ّ، ألنه يدخل فيها التكاليف العقلية)٢(]ّأعم

ّ، فصل له عن إرادة غري واجب الطاعة، فإنه ال »جيب طاعتهمن «: وقولنا
ًيسمى تكليفا؛ وقولنا ، يدخل فيه طاعة العبد هللا تعاىل »من جيب طاعته«: ّ

ّولرسوله، ولإلمام، والوالد، والسيد، واملنعم، وغري ذلك ممن جتب طاعتهم ّ. 
ّ، احرتازا عن األشياء التي ال مشقة فيها»ّما فيه مشقة«: وقولنا ّ، فإن ً

 .ةّالتكليف مأخوذ من الكلفة، وهي املشق
ً، فصل حيرتز به عام كان مقدما»ًابتداء«: وقولنا ّ ّ عن أمره، كالسيد إذا )٣(ّ

ًأمر عبده بالصالة والصوم، فإنه ال يسمى تكليفا، لكونه غري مبتدأ  ً ّ ّ، ألن )٤(]به[ّ

  .إرادة اهللا سبحانه وتعاىل سابقة عليه
ّ، فصل آخر حيرتز به عن املكلف الذي ال يعلم »مبرشط اإلعال«: وقولنا

  .)٥(ِّ املكلفهما أراد
 !إذا عرفت هذا، فاعلم

 :ّإن املعتزلة والربامهة اختلفوا يف حسنه

                                                
 .يقل: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ، ويف املخطوطة يوجد شطب) ٢(

ًمتقدما: يف ب، ج، د، هـ) ٣( ّ. 

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

ّبرشط اإلعالم، فصل آخر حيرتز به عام إذا أراد ومل يعلم املكلف :وقولنا( :هـ د، ، ج العبارة يف ب،) ٥( ّ.( 
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 !هو حسن، ومنعه الربامهة: قالت املعتزلة
ًبكونه من فعل اهللا تعاىل، فلو كان قبيحا كان اهللا تعاىل : ّاحتجت املعتزلة

 !يفعل القبيح
ّبأن التكليف إن وقع حال وقوع الفعل لزم التكليف : ّتجت الربامهةواح

بتحصيل احلاصل، وإن كان قبله كان بالفعل حال عدمه، وهو مجع بني 
 .)١(ّألنه تكليف بإجياد الفعل حال عدم الفعل! النقيضني

ّإن التكليف وقع قبل الفعل وليس مجعا بني النقيضني، ألنه ال : واجلواب ً ّ

 )٢(!فعل حال عدمه، بل يريد منه الفعل يف ثاين احلال، ووجه حسنيريد منه ال
ّ، ألنه )٣(]التي ال يمكن االبتداء هبا[ّالتكليف إنام هو التعريض للمنافع 

ّليس نفعا عائدا إىل املكلف، ألن اهللا تعاىل غري حمتاج إىل نفع  ً ًوال نفع عائدا إىل [ًّ

ّ وال دفع رضر عن املكلف، وال ّ، ألن تكليف شخص لنفع غريه قبيح،)٤(]العبد

ّجلب نفع له، لدخول الكافر، فبقى أن يكون وجه حسنه إنام هو التعريض 
  .)٥(للثواب الذي ال يمكن االبتداء به

                                                
 .اليوجد يف ب، ج، د، هـ) ّألنه تكليف بإجياد الفعل حال عدم الفعل! وهو مجع بني النقيضني) (١(

ّموجودا أو معدوما، فإن ّ ثاين احلال إما أن يكون ّفإن! وفيه نظر: (يف حاشية املخطوطة يوجد) ٢( ً ً

 ).ًإن كان معدوما لزم اجلمع بني النقيضني، ووجه حسنوكان موجود لزم حتصيل احلاصل، 

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من حاشية املخطوطة) ٤(

ّألنه ليس نفعا عائدا إىل املكلف، ألنه تعاىل غني عن النفع،: (...العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٥( ّّ ً  وال إىل ً

ّاملكلف، وال دفع الرضر عنه، وإال لدخل فيه الكافر، وال إىل غريه، ألن تكليف شخص لنفع  ّ ّ

 ).ّغريه قبيح، فبقى أن يكون وجه حسنه إنام هو التعريض للثواب الذي ال يمكن االبتداء به
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 :]يف وجوب التكليف[

ّوهو واجب، خالفا لألشعرية، وإال لكان اهللا «:)ّأدام اهللا أيامه( قال  تعاىل ً
 تعاىل ال يفعل ّن اإلغراء بالقبيح قبيح، واهللاًمغريا بالقبيح، والتايل باطل، أل

 .)١(القبيح

ّن املكلف فيه ميل إىل فعل القبيح ونفور عن فعل إ: وبيان الرشطية ّ
ّاحلسن، فلو مل يقرر يف عقله وجوب الواجب ويكلفه به، وقبح القبيح ويكلفه  ّ ّ

 .)٢(»برتكه، لزم اإلغراء بالقبيح

 : عىل اهللا تعاىلاختلف الناس يف وجوب التكليف: أقول

 .فأوجبه املعتزلة، ومنعه األشاعرة

 إىل فعل القبيح، ونفور عن فعل )٣(ّبأن الطبيعة هلا طلب: ّاحتجت املعتزلة
، واملنهي عنه )٤(ّاحلسن، فلوال وجوب التكليف ليعرف املكلف املأمور به فيتبعه

ء بالقبيح ّألن اإلغرا! وهو باطل[ّ، وإال لكان إغراء بالقبيح، )٥(فينفر عنه
 .)٦(]قبيح

ّبأن املكلف هو الشارع، وال حكم عليه: ّاحتجت األشاعرة ّ. 

                                                
 .ال يوجد يف املصدر، ج، د) واهللاّ تعاىل ال يفعل القبيح) (١(

 . الفصل التاسع٥٤: يف أصول الدينهنج املسرتشدين ) ٢(

 .ميل: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .فيفعله: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .فيرتكه: يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٦(
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ّليس املراد بكون التكليف واجبا عىل املكلف هو الوجوب : واجلواب ً

 .ّالرشعي، بل استحقاق املكلف للثواب

ّعلم املكلف بصفة الفعل، : ورشط التكليف «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ه من الثواب، وقدرته عىل إيصاله، واستحالة فعل القبيح ّ املستحق ب)١(وبالقدر
ّعليه، وإمكان الفعل، وكونه مما يستحق به الثواب كالواجب واملندوب، وترك  ّ

ّالقبيح، وقدرة املكلف عىل الفعل، ومتيزه بني ما كلف به وبني ما مل يكلفه به ّ ّّ)٢(. 

 .)٣(»ّعلم، وظن، وعمل: و هو ينقسم إىل

 .التكليف سبعة أموريشرتط يف : أقول

ّ علم املكلف بصفة الفعل، جلواز أن يكلف بيشء ال يستحق به )٤(أ ـ ّ ّ

 .ثواب البتة

 البعض فيكون )٦(ّ املستحق من الثواب، جلواز إيصال)٥( علمه بالقدرب ـ
 .ًظلام

ً قدرته عىل إيصال ذلك القدر املستحق، وإال لكان ظلام أيضاج ـ ً ّ ّ. 

ّال يف حقه، وإال جلاز منه إيصال بعض الثواب  كون فعل القبيح مستحيد ـ ّ ً

                                                
 ).وبقرب: (، ويف د، هـ)وبقدر: (يف املصدر، ب) ١(

ّومتيزه بني ما كلف به وبني ما مل يكلفه به) (٢( ّ  . ب، ج، د، هـال يوجد يف املصدر،) ّ

 . الفصل التاسع٥٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

 ..الثالث/الثاين/ّاألول: يف ب، هـ أثبت هكذا) ٤(

 ).بقدر: (، ويف د، هـ)بقدره: (يف ب) ٥(

 .إيصاله: يف ب، د، هـ) ٦(
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  .ً، فيكون ظلام)١(]أو تركه[
 .ً كون الفعل ممكنا، الستحالة التكليف بام ال يطاقهـ ـ
ّ كون الفعل مما يستحق به الثواب، كالواجب، واملندوب، وترك و ـ ّ

 .القبيح
ً قدرة املكلف من الفعل، احرتازا عن التكليف بام ال يطاقز ـ ّ)٢(. 
 .ّإىل علم، وإىل ظن، وإىل عمل: ينقسم) التكليف(ّثم 
ومنه عقيل حمض كإثبات الصانع، وسمعي حمض كالواجبات :  العلم)٣(أ ـ

 .السمعية، ومنه عقيل وسمعي كالوحدانية
 .ّوهو سمعي حمض، كالظن بجهة القبلة عند االشتباه: ّ الظنب ـ
ّإما عقيل كرد الوديعة، أو سمعي كال:  العملج ـ  .صالةّ

  ]بحث في اللّطف[

 :ّيف اللطف: البحث الثاين «:)ّأدام اهللا أيامه( قال 

ّوهو ما يقرب معه من فعل الطاعة ويبعد عن املعصية، ومل يكن له حظ يف 

  .)٤(»ّالتمكن

ّهذا حد اللطف: أقول ّ.  

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

ّقدرة املكلف عىل الفعل، وإال: (العبارة يف ب، د، هـ) ٢(  ). لزم التكليف بام ال يطاقّ

 ..الثالث/الثاين/ّاألول: يف ب أثبت هكذا) ٣(

 . الفصل التاسع٥٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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 .، جنس»ما يقرب معه من فعل الطاعة ويبعد عن املعصية«: فقولنا

، فصل، ليخرج عنه اآلالت »ّظ يف التمّكنومل يكن له ح«: وقولنا
ّالبرشية، فإهنا وإن كان العبد معها أقرب إىل الطاعة وأبعد عن املعصية، إال أن هلا  ّ ّ

  .ّحظ يف التمّكن

 .ّما يقرب املكلف: ، أي»ما يقرب «:)ّدام ظله(وقوله

 .ّ، إشارة إىل اللطف»معه «:وقوله 

ًفا لألشعرية، وإال لكان نقضا وهو واجب، خال «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ًّ

ّلغرضه تعاىل يف التكليف، ألنه تعاىل أراد الطاعة من العبد، فإذا علم أنه ال  ّ
ّخيتارها أو ال يكون أقرب إليها إال عند فعل اللطف، فلو مل يفعله تعاىل كان  ّ

ً عن ذلك علوا كبرياًناقضا لغرضه، وهو نقص، تعاىل اهللا ً« )١(. 

 :ّاس يف وجوب اللطفاختلف الن: أقول[

 .فأوجبه املعتزلة، ومنعه األشاعرة

ًإنه لو مل يكن واجبا، لكان اهللا تعاىل ناقضا لغرضه، والتايل باطل، : لنا ً ّ
 .ّفاملقدم مثله

ّإنه تعاىل إذا كلف العبد بفعل: بيان الرشطية ّ وعلم أنه ال يفعله إال عند ،ّ ّ
ّ ناقضا لغرضه، وكل من كان حصول أمر بفعله، فلو مل يفعله لكان اهللا تعاىل ً

ًناقضا لغرضه كان ناقصا، وتعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا ً ً ً. 

ّبأنه لو وجب اللطف لوجب عىل اهللا تعاىل فعله يف : ّاحتجت األشاعرة ّ

                                                
 . الفصل التاسع٥٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(
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ّكل مكلف بام يقع معه اإليامن والطاعة، فلم يبق كفر وال فسوق وال عصيان ّ. 

ًإن اللطف ليس لطفا بذات: واجلواب ّه، بحيث يكون متساويا يف كل أحد، ّّ ً

ًبل إنام يكون اللطف لطفا ألجل اقرتان أمور املكلف، فإن كان قابال للخري  ّ ًّ ّ
ّواإلصالح واإليامن كان الفعل لطفا له، وإال فال ً. 

 تعاىل وجب فعله عليه، ّواللطف إن كان من فعل اهللا «:)ّأدام اهللا أيامه(قال
عليه تعاىل أن يعرفه إياه، وأن يوجبه عليه، وان ّوان كان من فعل املكلف وجب 

ّ تعاىل الفعل امللطوف فيه، إال بعد أن ّكان من فعل غريمها مل جيز أن يكلفه اهللا

ّيعلم أن ذلك الغري يفعله ال حمالة، إذ ال يصح أن يوجبه عىل ذلك الغري ألجل  ّ
 ّ النبي ّمصلحة تعود إىل غريه إال أن يكون له فيه مصلحة، كام أوجب عىل

 .)٢(])١()»عليه السالم(أداء الرسالة لنفع الغري، ونفعه
ما هو من فعل اهللا تعاىل، وإىل ما هو من فعل : ّاللطف ينقسم إىل: أقول

 .ّاملكلف، وإىل ما هو من فعل الغري
 .ّفالذي من فعل اهللا تعاىل، جيب عليه فعله، ملا بيناه

ّ أن يبينه ويظهره له ويوجبه ّوالذي من فعل املكلف، جيب عىل اهللا تعاىل
  .عليه

ّ، إال إذا علم اهللا )٣(ّوإن كان من فعل الغري، مل جيز هللا أن يكلف الغري به

ّتعاىل أنه يفعله ال حمالة، ألنه تعاىل ال يصح أن يكلف أحد ألجل مصلحة تعود  ّ ّ ّ

                                                
 . الفصل التاسع٥٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 . سقطت من املخطوطة ورقة كاملةأثبتناه من ب، ج، د، هـ، وقد) ٢(

 ).ّأن يكلفه: (يف ب، ج، د، هـ) ٣(
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ّ، إال أن يكون لذلك املكلف)١(إىل غريه ّ فيه مصلحة أيضا، كالنبي)٢(ّ ً  أداء  يف
  . له فيه مصلحةّالرسالة، ألنه 

  ]بحث في اآلالم[

 :يف اآلالم: البحث الثالث «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

 .قبيح، وحسن: وهي رضبان

 .ّفالقبيح من فعلنا خاصة، والعوض فيه علينا

ّإما من فعلنا مع اإلباحة كذبح احليوان، أو مع ندبه كاألضحية، : واحلسن
ّوإما من فعله تعاىل، إما .  تعاىلّعوض يف ذلك كله عىل اهللاأو وجوبه كاهلدى، وال ّ

ّمع االستحقاق كالعقاب، أو ابتداء كاآلالم املبتدئة يف الدنيا، إما للمكلف أو  ّ ً
  .لغريه كاألطفال

ّالعوض الزائد، بحيث خيتاره املكلف مع األمل لو عرض : ووجه حسنها

ّعليه، واللطف معا، إما للمتأمل أو لغريه ً ّ. 

 .)٣(»ّفبالعوض الزائد خيرج عن الظلم، وباللطف خيرج عن العبث

ّقد مىض يف ما تقدم تعريف األمل فال حاجة إىل ذكره، ألنه تطويل : أقول ّ
 .)٤(من غري فائدة زائدة

                                                
ّألنه تعاىل ال يصح أن يوجبه عىل الغري ألجل: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١( ّ.(... 

 .الغري: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 . الفصل التاسع٥٦ ـ ٥٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ئدةّألنه تطويل من غري فائدة زا) (٤(
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 :ّثم هذا األمل ينقسم إىل قسمني

 .ّوهو من فعلنا خاصة، دون فعل اهللا تعاىل: قبيح

 . وبينناوهو مشرتك بني اهللا تعاىل: وحسن

 .ّ الذي هو القبيح، فالعوض فيه علينا خاصة:ّواألول

ّ الذي هو احلسن، قد قلنا أنه يكون من فعلنا، وقد يكون من فعله :والثاين
 .تعاىل

 :فالذي من فعلنا ينقسم إىل ثالثة أقسام

 .)٢( املباح، كذبح احليوان لألكل)١(أ ـ

 .)٣( املندوب، كذبح األضاحيب ـ

ّح اهلدي، وذبح ما هو واجب بالنذر والكفارة،  الواجب، كذبج ـ

 .وغريها

  . تعاىلّوأعواض هذه كلها عىل اهللا

 كالعقاب، وما هو ّإىل ما هو مستحق: ًوالذي من فعله تعاىل ينقسم أيضا
 .)٤(ّمبتدء كاآلالم التي يف دار الدنيا غري املستحق

ّثم هذه اآلالم، إما أن تكون للمكلف أو لغريه كالطفل؛ و ّ ّال بد يف هذا ّ
 :القسم من أمرين

                                                
 .الثالث/الثاين/ّاألول: يف ب أثبت هكذا) ١(

 .املباح: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .األضحية: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .ّاملستحقة: يف د، هـ) ٤(
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 ذلك )٢( أن يكون للمتأمل يف مقابلة ذلك األمل عوض، ويكون)١(أ ـ
ًالعوض راجحا عىل ذلك األمل، ومعنى ذلك كون العوض واألمل لو عرضا عىل 

وهذا وجه [املتأمل لكان خيتار األمل، ليحصل له ذلك العوض يف مقابلته، 
 .)٣(]حسن

 ً. كون ذلك لطفاب ـ
ّألول خيرج عن كونه ظلام، وبالثاين خيرج عن كونه عبثا، ألن الظلم فبا ً ً ّ

  .والعبث قبيحان، ويستحيل صدورمها عن اهللا تعاىل

 ]:يف عوض األمل[
 :يف األعواض: البحث الرابع «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

 .)٤(»ّوهو النفع املستحق اخلايل من تعظيم وإجالل
  .ّهذا حد العوض: أقول

 .ّ، كاجلنس لكل نفع»النفع «:فقولنا
 .، فصل له، ليخرج عنه النفع التفصييل»ّاملستحق«: وقولنا
، فصل آخر، ليخرج عنه الثواب، »اخلايل من تعظيم وإجالل«: وقولنا

 .ّ نفع مستحق لكن يقارنه تعظيم وإجالل)٥(ّفإنه

                                                
 .الثاين/ّاألول: يف ب، هـ أثبت هكذا) ١(

 .وكون: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل التاسع٥٦: سرتشدين يف أصول الدينهنج امل) ٤(

 ).ّفإن الثواب: (يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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ه فالواجب علينا جيب مساواته لألمل، والواجب علي «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
 .)١(»ّتعاىل جيب أن يزيد بحيث خيتار املكلف معه العوض

ًالعوض إما أن يكون مساويا لألمل، أو أزيد منه: أقول ّ. 

 .هو الواجب علينا: فالعوض املساوي

 .هو الواجب عىل اهللا تعاىل: والزائد

ّوإنام جتب الزيادة يف حقه تعاىل خاصة ليخرج عن العبث، وجيب عىل اهللا  ّ ّ
ُض املتأمل عوضا زائدا عىل األمل، بحيث لو عرضا عليه اختار األمل، ّتعاىل أن يعو ً ً

 .ّليعوض بذلك العوض الزائد، ملا قلناه

واختلف العدلية يف العوض عن األمل الصادر عن  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
 :غري العاقل، كالسباع

ً تعاىل، ألنه تعاىل مكنه وجعل فيه ميال إفبعضهم أوجبه عىل اهللا ّ ىل اإليالم، ّ
ًومل جيعل له عقال زاجرا عنه، فيجب العوض عليه تعاىل ً. 

ينتصف للجامء : ( ّإىل أن العوض عىل املؤمل، لقوله: وذهب آخرون
 .ّ، واالنتصاف إنام يكون بأخذ العوض من اجلاين)من القرناء

ٌجرح العجامء جبار: ( إىل سقوط العوض، لقوله: وذهب آخرون َ ُ.( 

ّخربا واحد، مع قبوهلام التأويل، فإن االنتصاف أعم من هذان : واجلواب ّ
 .أخذ العوض من اجلاين أو غريه

                                                
 . الفصل التاسع٥٦: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(
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ٌجرح العجامء جبار: (وقوله  َ ونحن . ّال يستحق به قصاص: ، معناه)ُ
 .)١(»ّنقول بموجبه، فإن العوض غري القصاص

اختلف أهل العدل يف األمل الصادر عن غري العاقل عىل ثالثة : أقول
 :أقوال

 .ّإنه ال عوض فيها: ال قومفق

 .)٢(ّأن العوض عىل فاعلها: وقال قوم

 !ّوهو احلق. ّأن العوض عىل اهللا تعاىل: وقال قوم

ًإنه تعاىل جعل هلا ميال طبيعيا شديدا، ومل جيعل هلا عقال زاجرا عن : لنا ً ًً ً ّ
ك ّ، وكل من كان كذل)٣(ًاإليالم، وكان اهللا قادرا عىل منعها وزجرها عن اإليالم

 .كان العوض عليه، وهذا رضوري

ًواحتج القائلون بنفي العوض مطلقا جرح العجامء : (بقوله : ّ
ٌجبار َ  .الدابة غري العاقلة: ، والعجامء، هي)٤()ُ

ّأنه ال يدل عىل : ّواجلواب عنه ـ مع صحة سنده وكونه خرب واحد ـ ّ
ٌجرح العجامء جبار: (ّمرادهم، ألن قوله  َ ّ ألن ، يريد عدم القصاص،)ُ

                                                
 . الفصل التاسع٥٦: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .عليها: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ًوكان اهللا قادرا عىل منعها وزجرها عن اإليالم) (٣(

 باب ٤٥: ٥ مسند أيب هريرة ط دار الصادر، بريوت، سنن النسائي ٤٧٥: ٢مسند أمحد بن حبل ) ٤(

 باب زكاة ١٥٥: ٤هـ، سنن البيهقي ١٣٤٨ دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت ١املعدن ط

 .الركاز ط دار الفكر، وغريها
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 . غريه)١(العرب ما كانوا يفهمون

ينتصف للجامء : (بقوله : ّواحتج القائلون بكون العوض عىل املؤمل
 .التي هلا قرن: الدابة التي ال قرن هلا، والقرناء، هي: ، واجلامء، هي)٢()من القرناء

ّأنه خرب واحد ال يفيد اليقني، : ًواجلواب عنه ـ مع سالمة سنده أيضا ـ
ّ أعم من أن ينتصف من الظامل أو من غريه، ألن االنتصاف هو وله  ق)٣(ّلكن ّ

ّختليص احلق، وهو أعم من أن يكون من اهللا أو من غريه، فال يدل عىل املطلوب ّ ّ. 
ّواألوىل التمسك بالقول األول ْ. 

 .)٤(»ّوهو واجب وإال لزم الظلم «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
 :اختلف الناس يف وجوب العوض: أقول

ّواحلق األول .فأوجبه املعتزلة، ومنعه األشاعرة ّ! 
ّإنه لوال ذلك لكان ظلام وهو قبيح، واهللا تعاىل منزه عنه، هذا من : لنا ً ّ

  .حيث العقل
ِ يفصل بينهم يوم القيامةاهللاُ: ّوأما من حيث السمع، فقوله تعاىل ِ َِ َ َ َ ْ ْ َْ ُْ َُ َ ْ)٥( ،

ًعويض املظلوم، وإال لكان ظلام أيضاّ إنام يكون بت)٦(]من اهللا تعاىل[واإلفصال  ً ّ. 

                                                
 .يفقهون: يف ب، ج، د، هـ) ١(

: ُملصادر احلديثية الشيعة والسنّية بصيغ عديدة، حتى أورده املجليس يف بحاره بلفظورد يف ا) ٢(

 ...).يقاد(، و...)يأخذ(، و...)يقتص(، و)ينتصف(

ّسلمنا أنه يفيد اليقني: (يف ب، ج يوجد) ٣(  ...).لكن! ّ

 . الفصل التاسع٥٦: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(

 .١٧: ّسورة احلج) ٥(

 .اه من ب، ج، هـأثبتن) ٦(
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 تعاىل من الظلم من ال ّوهل جيوز أن يمكن اهللا «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
  .)١(عوض له يف احلال يوازي ظلمه

 :ّجوزه البلخي، وأبو هاشم؛ واختلفا

ّفجوز البلخي خروجه من الدنيا بغري عوض، بل يتفضل اهللا  تعاىل عىل ّ
ّومنعه أبو هاشم وأوجب التبقية، ألن . ه إىل املظلومالظامل بالعوض ويدفع

ّاالنتصاف واجب، فال تعلق بالتفضل اجلائز ّ. 

ّاالنتصاف واجب، والتفضل والتبقية جائزان، فال :  ّقال السيد املرتىض
 .)٢(»ّيعلق الواجب هبام

 :اختلف أهل العدل يف هذه املسألة: أقول

 .)٤(، وأبو هاشم)٣( البلخيأبو القاسم: ّإنه جيوز، وهم: فقال قوم

 .)٥(ّومنعه سيدنا املرتىض

ّبأن من البعيد أن يكون للظامل الظاهر اليد : ّاحتج أبو القاسم، وأبو هاشم

 )٧(]يكون[ّألنه جيوز أن !  توازي ظلمه؛ وهذا ضعيف)٦(]كثرية[أعواض 

                                                
 .فعله: يف املصدر، ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل التاسع٥٧ ـ ٥٦: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .مّبن أمحد بن حممود الكعبي، البلخي اخلراساين، تقد اهللا أبو القاسم عبد) ٣(

 .ّأبو هشام اجلبائي املعتزيل، تقدم) ٤(

 .مّحلسني بن املوسوي البغدادي، تقدعلم اهلدى عيل بن ا: الرشيف املرتىض) ٥(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٦(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٧(
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ّيستحق من األعواض عىل اهللا تعاىل ما يزيد قدره عىل ظلمه، ألنا قد بينا ّ  يف ما ّ
ّتقدم أن العوض الذي جيب عىل العبد جيب أن يكون بقدر ظلمه، والذي جيب  ّ

ً تعاىل جيب أن يكون زائدا، وإال لكان عبثا، فيجوز أن جيعل اهللا تعاىل عىل اهللا ًّ

 .ّ يزيد حدها عىل ظلمه)٢(]ما[ احلاصلة له )١(باآلالم

 :ّثم اختلفا يف جواز خروجه من الدنيا وال عوض له يوازيه

ّإنه بعد خروجه من الدنيا : إىل جوازه، وقال: فذهب أبو القاسم البلخي
 .)٣(ّوال عوض له يوازيه يتفضل اهللا عليه بالعوض

ّألنه تعاىل جيب عليه اإلنصاف وال : ّإنه ال جيوز، قال: وقال أبو هاشم
ًجيب عليه التفضل، وتعليق الواجب عىل اجلائز خيرج الواجب عن كونه واجبا ّ. 

ّج السيد املرتىضواحت ّ  : ّبأن اإلنصاف واجب عىل اهللا تعاىل، والتبقية

ّوالتفضل غري واجبي الوقوع، وتعليق الواجب عىل اجلائز غري جائز، خلروج 
 ً.الواجب عن كونه واجبا

ّبأن كل ما علم اهللا تعاىل :  ّولقائل أن يورد عىل كالم سيدنا املرتىض ّ

بوقوعه وجب، فإذا علم اهللا تعاىل بصدور العوض منه تعاىل وتبقيتة وجب 
 .وقوعهام، فيكون تعليق الواجب عىل الواجب

ّإن التفضل والتبقية وإن كانا واجبي الوقوع من حيث علمه : ال يقال ّ

 .تعاىل، لكن بالنظر إىل ماهيتهام يكونان ممكنني

                                                
 ).سبحانه لآلالم: (يف ب، ج) ١(

 .أثبتناه من ب، ج) ٢(

ّإنه بعد خروجه يتفضل اهللا عليه بالعوض: وقال: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣( ّ.( 
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ّ اإلنصاف من حيث هو هو ممكن أيضا، ومن حيث أن الظلم :ّألنا نقول ً

ًعىل اهللا تعاىل قبيح واجب، فوجوبه أيضا بالعرض، فيجوز تعليق أحدمها عىل 

 .اآلخر

  ]بحث في الرزق[

 :يف األرزاق واآلجال واألسعار: البحث اخلامس «:)ّأدام اهللا أيامه(قال
ن ألحد منع املنتفع منه، ّما صح االنتفاع به، ومل يك: الرزق عند العدلية

 .ّألنه تعاىل أمر باإلنفاق من الرزق، وال يأمر باحلرام
 .)١(»ُالرزق ما أكل، فاحلرام عندهم رزق: وعند األشعرية

 :ّاعلم أن الرزق يقال عىل ثالثة معان: أقول
ًوجد عندها رزقا: غتذاء، قال اهللا تعاىل ما يصلح لال)٢(أ ـ ْ َ ْ َِ َ َ َِ)أي)٣ ، :

 .طعامه الذي يصلح أن يغتذي به: ، أي»ِرزق فالن«: ويقالًطعاما، 
َوإذا حرض القسمة أولو القربى واليتامى :  امللك، قال اهللا تعاىلب ـ َ ْ َ َْ ْ ْ ُ ْ ََ َ َ َُ َُ ِ

َ َ ِ

ُوالـمساكني فارزقوهم منه ُ َْ ُِ ِْ ْ َ َُ َ ُ ْ...)ًرزق فالن دارا«: ملكوهم، ويقال: ، أي)٤ ِ ُ« ،
  .ملك: أي

 )٥(!اد هنا املباح، وهو املرج ـ

                                                
 .فصل التاسع ال٥٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .الثالث/الثاين/ّاألول: يف ب هـ أثبت هكذا) ٢(

  .٣٧: سورة آل عمران) ٣(

 .٨: سورة النساء) ٤(

 ).ّالذي يصح االنتفاع به عىل بعض الوجوه، وهو املراد هنا: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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 :واخلالف وقع يف ذلك بني أهل العدل واألشاعرة
ٍ به، ومل يكن ألحد منع املنتفع )١(ّالرزق ما يصح أن ينتفع: قال أهل العدل

ّ، كاجلنس، لكل ما يصح االنتفاع به»ّما يصح أن ينتفع به«: فقولنا .به منه ّ. 
م املباح ، فصل، عن الطعا»ٍومل يكن ألحد منع املنتفع به منه«: وقولنا

ّللضيافة، فإنه يصح للمستضيف االنتفاع، لكن ال يسمى رزقا حتى يستهلكه،  ًّ ّ ّ
ّألنه قبل االستهالك جيوز للمضيف منعه من األكل، وأما بعد أكله فإنه يسمى  ّّ ّ

ّرزقا، ألنه ليس ألحد أخذه، وكذلك  ّ قبل األكل ال يسمى طعامها )٢(]البهيمة[ً
ّرزقا هلا، ألن للاملك منعها ّ، إال مع وجوب إطعام )٣(ّ منه إال بعد االستهالكً

ّالبهيمة عليه، فإنه ال يكون له منعها، فاحلرام حينئذ ال يسمى رزقا، ألنه ال يصح  ّ ًّ ّ
  .االنتفاع به

ْأنفقوا مما رزقناكم: ًوأيضا قوله تعاىل َُ َ َْ َُّ ِ ِ ْ َ)أمر باإلنفاق من الرزق، )٤ ،
  .حلرامواهللا تعاىل ال يأمر باإلنفاق من ا

 !ُالرزق ما أكل، فعىل هذا احلرام رزق عندهم: وقالت األشاعرة
: ّوجيوز طلبه، ألن به يندفع الرضر، ولقوله تعاىل «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ِفانترشوا يف األرض و ابتغوا من فضل اهللا ِْ َ َْ ْ َِ ِ ُِ َْ َْ َ ِ ُ)٦(»، وغري ذلك من اآليات)٥(. 

                                                
 .االنتفاع: يف ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(
 .اإلهالك: هـيف ب، ج، د، ) ٣(
 .٢٥٤: سورة البقرة) ٤(

 .١٠: سورة اجلمعة) ٥(
 . الفصل التاسع٥٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٦(
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إىل جواز السعي يف طلب الرزق، :  ذهب مجهور العقالء أمجع:أقول
  .)١(وخالفهم يف ذلك مجاعة الصوفية

 :املعقول، واملنقول: لنا

ّأما املعقول، فألن الرزق دافع للرضر، ودفع الرضر واجب ّ. 

ِفإذا قضيت الصالة فانترشوا يف األرض : ّوأما املنقول، فقوله تعاىل ْ ََ ِ ُ
ِ ِ َِ ْ ََ ُ َُ َّ َ ِ

ِوابتغوا من فضل اهللا ْ َ ْ ْ َِ ُ َ...)اآلية، وال خالف بني أهل التفسري يف أنه تعاىل أراد )٢ ّ
ْليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من : السعي للتكسب، وقوله تعاىل ْ ٌ ُ َ َِ ً ُ ُْ َ َ َ َْ َ ْ ْ َْ َ

ْربكم َُ ِّ...)وهذا أيضا قد أمجع املفرسون عىل أنه تعاىل أراد التكسب، وأيضا )٣ ،ً ًّ
: سفر ألجل الغنيمة، والغنيمة هي، أمر بال)٤()سافروا تغنموا: (قوله 

  .الفائدة املكتسبة

ً إن طلب الرزق قد يكون واجبا إذا كان اإلنسان !)٥(إذا ثبت هذا، فاعلم ّ

ًحمتاجا، وقد يكون مستحبا إذا كان ألجل التوسعة عليه وعىل عياله، وقد يكون  ً

                                                
وهم أتباع الطرق السلوكية التي قوامها التقشف، والتحيل بالفضائل، والتخيل عن الرذائل، ) ١(

 .لتزكو النفوس وتصل الروح إىل أعىل املراتب، وهي مرتبة الفناء

 .١٠: سورة اجلمعة )٢(

 .١٩٨: سورة البقرة )٣(

هـ، ١٣٧٠ طهران ١ كتاب العلل ط٣٤٥: ٢املحاسن للربقي : ورد يف مصادر الفريقني، انظر) ٤(

 ٢باب استحباب السفر يف الطاعات ط) ١٤٩٨٣ (٣٤٨: ١١ّوسائل الشيعة للحر العاميل 

ر إحياء الرتاث بريوت،  ط دا١٣٩: ١٠هـ، عمدة القاري للعيني ١٤١٤مؤسسة آل البيت قم 

 .هـ، وغريها١٤٢١ دار الكتب العلمية بريوت ١ ط٢٢٧: ٢تفسري السلمي 

 .فنقول: يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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ًحراما إذا كان فيه منعا  ً.عاً عن الواجبات، وقد يكون جائزا إذا كان متسً

 :]يف مسائل األجل[

الوقت، فأجل الدين هو الوقت الذي : واألجل هو «:)ّأدام اهللا أيامه(قال
 .)١(»ّحيل فيه، وأجل املوت هو الوقت الذي حيصل فيه

ً الذي جيعل علام )٢(]هو احلادث: الوقت، والوقت[ األجل هو :أقول
 ٌ أجلزيد يقدم عند طلوع الشمس، فطلوع الشمس: حلدوث غريه، كقولنا

َلقدوم زيد، واألجل يف الدين هو وقت حلول الدين ، ويف املوت وقت )٣(َ
 .حصوله

 :قتلُواختلفوا يف املقتول لو مل ي «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ًأنه كان يعيش قطعا، ألنه لو كان يموت قطعا لكان الذابح غنم : فقيل ًّ ّ

  .ًغريه حمسنا إليه
ّأنه كان يموت قطعا، ألنه ل: وقيل ًو كان يعيش قطعا لزم انقالب علمه ًّ

 ً.تعاىل جهال
ّأما األول، فألن اإلساءة حصلت باعتبار تفويت : والوجهان ضعيفان ّ ّ

ًوأما الثاين، فلجواز كون علم احلياة مرشوطا بعدم .  تعاىلالعوض عىل اهللا ّ
 .)٤(»القتل

                                                
 . الفصل التاسع٥٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 ).وقت حلوله: (يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل التاسع٥٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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ًهل كان يعيش قطعا، أو : قتلُ اختلف الناس يف املقتول لو مل ي:أقول

 :ًموت قطعا، أو حيتمل األمريني

ًإىل أنه كان يموت قطعا: فذهب مجاعة األشاعرة ّ. 

ًإنه كان يعيش قطعا: وقال مجاعة البغداديون ّ. 

 !ّوهو احلق. املوت، واحلياة: ّإنه كان حيتمل فيه األمران: وقال البرصيون

ّإنه قبل القتل، إما أن يموت قطعا، وهو باطل، وإال لكان الذاب: لنا ً ّ ح لغنم ّ
ّغريه حمسنا، ألنه لوال ذبحها ملاتت، وهو معلوم البطالن ً. 

ّوإما أن يعيش قطعا، وهو باطل أيضا، وإال لزم انقالب علمه تعاىل  ً ً ّ
ّجهال، وذلك ألن حياته لو كانت واجبة فال بد من أن يعلم أنه تعاىل أنه واجب  ّ ّ ّ ً

  ً.احلياة، فلو قتل لزم انقالب علم اهللا تعاىل جهال

 .)١( أن يكون حيتمل األمرين، وهو املطلوبيبقف

                                                
 . املوت، واحلياة:ّإنه حيتمل األمران: وقال البرصيون: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١(

ّبأنه قبل القتل لو كان يموت قطعا لكان الذابح لغنم غريه حمسنا، ألنه : ّاحتج من أوجب احلياة ًّ ً

 .لوال ذبحه ملاتت، وهو معلوم البطالن

ّوأيضا فإن امللك إذا قتل أهل ّ بلدة عظيمة يف يوم واحد، فإنا نعلم أنً  هذا العامل العظيم لوال قتل ّ

 .ّما كان يموت يف يوم واحد ألنه خارق للعادة

ّبأنه لوال ذلك لزم انقالب علم اهللا تعاىل جهال، وذلك ألن حياته لو : ّواحتج من أوجب املوت ً ّ

ّكانت واجبة فال بد من أن يعلم أنه تعاىل أنه واجب احلياة ّ ، فلو قتل لزم انقالب علم اهللا تعاىل ّ

  .ًجهال

ّواحلق انه حيتمل األمران  ).املوت واحلياة: ّ
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والوجهان باطالن؛ إشارة إىل وجهي مثبتي احلياة ): ّدام ظله( قال شيخنا
  .ًقطعا ونفاهتا

ّأما الوجه الذي حيتج به موجبو  : احلياة، فاجلواب عنه من وجهني)١(ّ

ّ إن العلم ال يؤثر يف املعلوم، وقد مر بيانه:ّالوجه األول ّ ّ. 

 .ً علم اهللا تعاىل بحياته كان مرشوطا بعدم قتله:الثاينالوجه 

ّوأما الوجه الذي حيتج  ّفألن اإلساءة حصلت باعتبار :  نفاة احلياة)٢(]به[ّ

ً العوض الزائد املستحق عىل اهللا تعاىل، فكان مسيئا هبذا )٣(ّكون الذابح فوت ّ
 .االعتبار

 واحد، وال استبعاد ويمكن بالنظر إىل قدرته تعاىل موت أهل بلد يف يوم[
 .)٤(]يف ذلك

 :]يف السعر[

 .)٥(»تقدير البدل يف ما يباع به األشياء: والسعر هو «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

 . هذا تعريف السعر، وهو تقدير البدل يف ما يباع به األشياء:أقول

 .، كاجلنس»تقدير«: فقولنا

                                                
 .مثبتوا: يف ج، د) ١(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٢(

 ).الذبح يفوت: (يف ب، د، هـ ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(

 . الفصل التاسع٥٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٥(
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 .، خرج به تقدير غري البدل»البدل«: وقولنا

ّ هو البدل، ألن البدل هو الثمن أو املثمن، وليس أحدمها :وال يقال[

 .)١(]ًسعرا

ّ، خرج عنه قيم املباعات، فإهنا ال تسمى »يف ما يباع به األشياء«: وقولنا ّ
ّأسعارا إال عند البيع ً. 

هو السعر املنحط : وهو رخص وغالء، فالرخص «:)ّأدام اهللا أيامه(قال
ّعام جرت به العادة مع احتاد الوق ّهو ارتفاع السعر عام : ت واملكان، والغالءّ

  .جرت به العادة يف الوقت واملكان

فإن كان السبب .  تعاىل، أو من قبل العبدّإما من قبل اهللا: ّوكل واحد منهام
 .)٢(»، وإن كان من العبد فهام منه فهام من اهللامن اهللا

 .رخص، وغالء:  السعر ينقسم إىل قسمني:أقول

ّلسعر املنحط عام جرت به العادة، والوقت واملكان هو ا: ّفحد الرخص
  .واحد

  .، كاجلنس جلميع األسعار»السعر«: فقولنا

 .، فصل، خرج به السعر املرتفع كالغالء»املنحط«: وقولنا

، فصل آخر، خيرج به ما جتري العادة به، »ّعام جرت به العادة به«: وقولنا
ًشيئا قليال جيري العادة به، فإ كانحطاطه ًنه ال يسمى رخيصاً ّ ّ)٣(. 

                                                
  .من ب، ج، د، هـأثبتناه ) ١(

 . الفصل التاسع٥٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

ًفإنه ال يسمى رخيصا... ، كاجلنس»السعر«: فقولنا) (٣( ّ  .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ّ
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ّوإنام اعتربنا الوقت، ألنه ال يقال[ ّإن الثلج قد رخص سعره يف الشتاء : ّ

ّإنه رخيص يف : ّعند نزول الثلج، ألنه ليس وقت بيعه، وجيوز أن يقال عن الثلج
 .ّالصيف إذا نقص سعره عام جرت عادته يف ذلك الوقت الذي يباع فيه

ّوإنام اعتربنا املكان، ألن ّإن الثلج رخيص يف اجلبال املعتادة : ه ال يقالّ

ّبوقوعه صيفا وشتاء، ألهنا ليست مكان بيعه، وجيوز أن يقال ً رخص سعره يف : ً
 .)١(]البالد املعتادة بيعه فيها

  :فنقولإذا عرفت هذا، 

ّإما أن يكونان من قبله تعاىل، بأن يقلل ذلك املتاع : الرخص والغالء ّ
ّ فيه رغبة فيقع الغالء، أو يقلل رغبة الناس يف ذلك املتاع )٢(ّاملعني، وجيعل ألحد

ّوإما أن يكونان منا، بأن نحتكر األمتعة . مع تكثري جنسه فيحصل الرخص ّ
أو حيمل السلطان الناس عىل بيع ما يف أيدهيم . ونمنعها الناس فيحصل الغالء

ًبرخص ظلام منه وعدوانا، فيقع الرخص، واهللا ويل التوفيق ً.  

 

 

 

 
 

                                                
 .مشطوب يف املخطوطة، ومثبت يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .للناس: يف ب، ج، د، هـ) ٢(
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 ]ّيف النبوة[
 :ّيف النبوة: الفصل العارش «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

  :وفيه مباحث

  ]بحث في البعثة[

 من ٍ تعاىل بغري واسطة أحدّالنبي هو اإلنسان املخرب عن اهللا: ّاألول
  .)١(»البرش

ّ ملا فرغ من بيان التكليف واللطف ووجوهبام عليه تعاىل، وكان :أقول ال ّ
 .ّيمكن تكليف اهللا تعاىل العباد إال بواسطة، رشع يف بيان تلك الواسطة

ًنبيا: ّوالواسطة تسمى ّ. 

ّ ينبغي أن نرشع أوال يف بيان حقيقة النبيٍفحينئذ ً ّ)فنقول)٢ ،: 

                                                
 . الفصل العارش٥٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

ّملا فرغ من بيان إثبات واجب الوجود تعاىل وصفاته وأثاره، رشع يف : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢(

ّوة وتوابعها، ألهنا أحد أركان اإلسالم، وبدأ بتعريف النبيإثبات النب ّ ّ  ألنه السابق عىل ّ

 ).التصديق
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ٍ عز وجل بغري واسطة أحد من البرشاإلنسان املخرب عن اهللا: ّالنبي، هو ّ ّ. 

ًسان، سواء كان نبيا أو غريه ّ، جنس لكل إن»اإلنسان«: فقولنا فال يدخل [ّ
َامللك َ[)١(. 

ّ عز وجلاملخرب عن اهللا«: وقولنا ، فصل عن غريه من األنايس املخربين »ّ
 .)٢(عنه، أو عن اإلمام

، فصل آخر، خيرج به اإلمام »ٍبغري واسطة أحد من البرش«: وقولنا
ُوالفقيه، فإهنام خيربان عن اهللا تعاىل، لكن بواسطة من ا  .ّلبرش، وهو النبيّ

 .)٣(»واحلكمة تدعو إىل بعثته «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

 : اختلف الناس يف إمكان بعثة الرسول :أقول

 . إىل إمكاهنا:فذهب األكثر

 .وخالفهم يف ذلك الربامهة، والصابئة

ّواحلق األول ّ!   

ّإهنا حسنة ألهنا مشتملة عىل فوائد كثرية، فتكون ممكنة: لنا ّ. 

 : اشتامهلا عىل فوائد كثرية، فلوجوهّوأما

ّ إن النبي )٤(أ ـ ّالعقاب ملن عىص اهللا )٥( يأيت باخلرب القاطع بحصول 

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 ).فصل عن املخرب عن غري اهللا تعاىل من الناس: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 . الفصل العارش٥٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

 .الثالث/الثاين/ّاألول:  هكذايف ب، هـ أثبت) ٤(

 .حلصول: يف ب، ج، د، هـ) ٥(



 

 

٣٠٣  النبوة يف / العاشرالفصل   .....................................................................................

 ّتعاىل، والعقل وإن كان داال عىل استحقاق العايص للعقاب، لكن النبي 
ّيأيت بيشء زائد عىل حكم العقل، وهو الوقوع، وال شك يف أن خربه بالوقوع  ّ

  .ئدة هي االمتناع عن املعايصًمشتمال عىل فا

 جيوز أن يكون هاهنا أشياء حسنة يف نفسها، وأشياء قبيحة يف نفسها، ب ـ
 .ّوال نعرف وجه حسنها وال وجه قبحها، فالنبي خيربنا هبا

ّ يف النباتات خواص ال يطلع عليها إالج ـ ّ اهللا تعاىل، فال بد من نبي )١(ّ ّ
ّليعرفنا النافع منها من الضار ّ. 

ّ الصناعات اخلفية قد نحتاج إليها يف الغالب، فالبد من ـد   )٢(]ّنبي[ّ
 .ّمعرف هلا

ّ العقل جيوز أن تكون بعض أفعالنا مصلحة لنا، وبعضها مفسدة، هـ ـ[
ّفال بد من معرف ّ[)٣(. 

ّفقد ثبت هبذه األدلة كون النبوة ممكنة، وسيأيت يف ما بعد الدليل عىل  ّ

 .وجوهبا إن شاء اهللا تعاىل

ًبأن الرسل إن جاؤوا بام يوافق العقل كانت البعثة عبثا، : ّحتج املخالفا ّ

ّوإن جاؤوا بام خيالفه رد، فال فائدة ُ! 

 :واجلواب عنه من وجهني

                                                
 .غري: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(
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 مل ال جيوز أن يأتوا بام يقتضيه العقل وتكون الفائدة :ّ األول]الوجه[
 !التأكيد؟

قل إليه، وال يمكنه  مل ال جيوز أن يأتوا بام ال هيتدي الع:الوجه الثاين
  ! من الرشائع؟)١(تفصيلها، ككثري

 . ًبل هي واجبة، خالفا لألشعرية «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّألن االجتامع مظنة التنازع، وإنام تزول مفسدته برشيعة مستفادة من اهللا ّ ّ 
ّوتلك الرشيعة ال بد هلا من رسول متميز عن بني . تعاىل دون غريه، لعدم األولوية ّ

 .وعه باملعجزة الظاهرة عىل يدهن

ّفإنا نعلم أن . ً التكاليف السمعية واجبة، لكوهنا ألطافا يف العقلياتّوألن ّ

ّاملواظبة عىل فعل التكاليف السمعية تقرب إىل فعل التكاليف العقلية، واللطف  ّ
 .ّواجب عىل ما تقدم

هي ّوألن العلم بالعقاب ودوامه ودوام الثواب من األمور السمعية، ف
 .)٢(»ّألطاف يف التكليف، واللطف واجب

 : اختلف الناس يف وجوب البعثة:أقول

ًفأوجبها املحققون، خالفا لألشعرية ّ. 

ّواحلق األول ّ!  

ّإن اللطف واجب عىل ما تقدم، والتنازع الواقع بني الناس بسبب : لنا ّ ّ

                                                
 .لكثري: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل العارش٥٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(
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ًاجتامعهم حيتاج إىل مزيل، وذلك املزيل ال بد أن يكون مؤيدا من اهللا  تعاىل ّ
ّبخاصة موجبة المتثال أوامره، وهو النبي ّ.  

ًأما كون إزالة التنازع لطفا، فرضوري ّ)١(. 

ّوأيضا، فإن التكاليف السمعية ألطاف يف التكاليف العقلية، ألن اإلنسان  ّ ً

ًإذا كان مواظبا عىل فعل ما كلف به سمعا، فإنه يقرب مما هو مكلف به عقال،  ّ ّّ ّ ً ً

ّاظب، وال يمكن معرفة التكليف إال من الرسول، فيجب بخالف ما إذا مل يو

ًبعثته، ألن ما ال يتم الواجب إال به يكون واجبا ّّ)٢(. 

ّبأن البعثة لو كانت واجبة، لكان اهللا تعاىل خمال : ّاحتجت األشاعرة

  .والالزم باطل، فامللزوم مثله! بالواجب

ّإنا نعلم بالتواتر أن يف جزائر ا: بيان املالزمة ًلبحار قوما مل تصل إليهم ّ

 .ّوأما بطالن الالزم، فباإلمجاع .ُ وال بعث إليهم منهم رسول،ّدعوة نبي

ّسلمنا أن يف البحار جزائر مل تصلهم دعوة نبي، ومع تسليمنا : واجلواب ّ ّ

                                                
ّواحلق األو: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ١( ّإن اإلنسان مدين بالطبع الفتقاره يف انتظام معاشه ! ل لناّ

ّوأحواله إىل معاون ومشارك، بحيث يفعل كل واحد منهم بعض مصالح اآلخر، فيحصل من 

ّاملجموع لكل واحد ما حيتاج إليه يف أمور معاشه، وال شك أن االجتامع مظنّة التنازع والتغالب،  ّ ّ

ادة من اهللا تعاىل دون غريه، لعدم األولوية يف الواضع، وكان برشيعة مستفّ إال وال تزول مفسدته

ّيفيض إىل ما هرب منه، وتلك الرشيعة ال بد هلا من رسول متميز عن بني نوعه باملعجزة الظاهرة  ّ ّ ُ

 ).عىل يده

ّبه فهو واجب، وألن العلم بالعقاب ودوامه ّ إال ّألن ما اليتم الواجب:(العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٢(

ّام الثواب من األمور السمعية، وهي ألطاف يف التكليف، واللطف واجب عىل ما تقدمودو ّ.( 
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ًاليكون مرضا  ً، ألنا ال ندعي أن البعثة واجبة عىل اهللا تعاىل مطلقا، بل إذا )١(]لنا[ّ ّ ّ ّ
  .ّسبحانه أن يف البعثة مصلحة، فال تنايفعلم اهللا 

  ]بحث في العصمة[

  :يف وجوب العصمة: البحث الثاين «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّلو مل يكن معصوما لزم نقض الغرض، والتايل باطل، فاملقدم مثله ً. 

ّأنه إذا فعل املعصية، فإما أن يتبع، وهو قبيح ال يقع : بيان الرشطية ّ ّ

ّما أن ال يتبع التكليف به، وإ ّوألنه مع . ّفتنتفي فائدة البعثة، وهو وجوب اتباعه ّ
ار إىل ما ّوقوع املعصية منه جيب اإلنكار عليه ويسقط حمله من القلوب، فال يص

ّوجلاز أن ال يؤدي بعض ما أمر بأدائه، فريتفع الوثوق ببقاء . يأمر به وينهى عنه
  .الرشع جلواز نسخه

ًومن هذا علم أنه ال جيوز أن تقع منه الصغائر وال الكبائر عمدا  وال ،ّ
  .ً وال غلطا يف التأويلً،سهوا

ّوجيب أن يكون منزها عن ذلك من أول عمره إىل آخره ً ً يكون منزها وأن. ّ ّ
ّعن دناءة اآلباء وعهر األمهات، لئال يقع التنفري عنه،  . )٢(]فتسقط فائدة البعثة[ُ

 .)٣(»ًوال جيوز عليه السهو مطلقا يف الرشع وغريه لذلك

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من املصدر، ب، ج) ٢(

 . الفصل العارش٥٩ ـ ٥٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(
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ّ ملا فرغ من البحث يف وجوب البعثة، رشع يف ما جيب أن يكون :أقول

ًالنبي متصفا به ّ ّ.  

 :ُوهو أمور

  ً.معصوما )٢( أن يكون)١(أ ـ

 :ّوينبغي أن نقدم حقيقة العصمة، فنقول

 :اختلف الناس يف حقيقة العصمة

ّإن العصمة لطف يفعله اهللا تعاىل باملكلف، ال يكون له معه : فقال قوم ّ

 .ميل إىل فعل املعايص وترك الطاعة مع متّكنه منهام

ّإن العصمة هي خاصة: وقال قوم  عدم قدرته فعل )٤( تقتيض للمعصوم)٣(ّ
 .املعايص وترك الطاعة

ّواحلق األول ّ!   

ّإن العصمة سبب موجب ملدح املعصوم، فلو كانت الطاعات : لنا

ًواملعايص ليست بيده، بل مقهورا عىل فعل الطاعة، ومقهورا عىل ترك املعصية،  ً

 .ّملا استحق املدح، وهو باطل بالرضورة

 األنبياء بإمجاع ّإن العصمة عن الكفر واجبة يف! )٥(إذا عرفت هذا، فاعلم

                                                
 .الثالث/الثاين/ّاألول: يف ب، هـ أثبت هكذا) ١(

 .كونه: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .خاصية: يف ب، د، هـ) ٣(

 .، ويف املخطوطة يوجد شطب)يف املعصوم: (يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .فنقول: يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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ّاملسلمني، وخالف يف ذلك مجاعة من اخلوارج، وهؤالء القوم عندهم أن كل  ّ

ّذنب يصدر من العبد فهو كفر، وجوزوا صدور الذنب من النبي  ّ. 

  :ّثم اختلف املسلمون يف غري الكفر

ّهو معصوم عن الكبائر دون الصغائر، ثم اختلفوا، فقال : فقالت املعتزلة
 ً. عمدا)١(تصدر الصغائر منه: ً الصغائر منه سهوا، وقال بعضهمتصدر: بعضهم

 )٢(ّجيوز عىل النبي سائر الذنوب صغائر كانت أو: وقال مجهور األشاعرة
ّكبائر، إال الكفر، والكذب يف ما يؤديه ّ.  

ًواحلق، أنه جيب أن يكون معصوما من الصغائر والكبائر، عمدا وسهوا،  ً ً ّ ّ
  !ّوعىل أي وجه كان

ّإن اهللا تعاىل لو بعث غري معصوم، للزم نقض غرضه : دليل عىل ذلكوال

ّتعاىل، والتايل باطل قطعا، فاملقدم مثله ً.  

ًإنه إذا فعل فعال معصية: بيان الرشطية ّ، فأما أن يتبع )٣(ّ ُ  أو ال، فإن )٤(]به[ّ
ّأتبع يف فعله كان قبيحا، والقبيح ال يصح التكليف بفعله، ألن التكليف بفع ًّ ّ ل ُ

ّالقبيح قبيح، وأما أن ال يتبع  ُ ّيف فعله، وهو باطل، وإال النتفت فائدة النبوة، إذ  ّ ّ

ّ أن يعرف املكلف ما ّالغرض يف إرسال النبي  ّأمر بأدائه فيجب اتباعه، فإذا ّ ُ

  .ّمل يتبع انتفى فائدة البعثة

                                                
 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) تصدر الصغائر منه) (١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) كانت أو) (٢(

 .ًقبيحا: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من د، هـ) ٤(
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ّوأيضا، فإنه إذا فعل فعال قبيحا، وجب عىل كل مكلف إنكاره عليه،  ّ ً ًً ّ
ّفتكون درجته كدرجة العامة، بل أقل ّ! 

ّوأيضا، فإهنم إذا رأوا النبي  ّ ً يفعل القبائح والذنوب سقطت درجته 
لوب العامل، فال يصار إىل ما أمر به، وجيوز أذاه ّعندهم، ومل يبق له حمل يف ق

ّحينئذ، لوجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فيلزم خمالفة القرآن الدال 

  .عىل حتريم أذاه

ًوأيضا، فإنه جيوز أن يبلغ بعض ما أمر بتبليغه، فريتفع الوثوق ببقاء  ّ ّ ً

ّالرشع، ألهنم جيوزون نسخه ّ. 

 .)١(ّناه يف بحث وجوب اللطفّوبيان بطالن التايل، بي

ّ أن يكون منزها عن فعل ما ذكرناه من أول عمره إىل آخره، وإال لزم ب ـ ّ ً ّ
 .ما قلناه

ُ أن ال يصح عليه السهو، لئال يسهو عام أمر بتبليغه)٢( جيبج ـ ّ ّ. 

ُ أن يكون منزها عن دناءة اآلباء وعهر األمهات، لئال ينفر )٣( جيبد ـ ً ّ
 .الناس عنه

ّن يكون منزها عن األمراض املنفرة، كالربص، واجلذام، وسلس  أهـ ـ ً ّ
  ً.الريح، لئال ينفر عنه الناس أيضا

ً جيب أن يكون منزها عن كثري من األشياء املباحة، كاألكل يف مسالك و ـ ّ

                                                
  .البحث الثاين من التاسع: نظرا) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ٣(
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ّالناس واألسواق، وغري ذلك مما ينفر عنه، ألنه منايف لبعثته ّ ّ.  

  ]بحث في كيفية معرفته[

 :يف طريق معرفته: البحث الثالث «:)ّ أيامهأدام اهللا(قال

 .وهو خلق املعجز عىل يده عقيب الدعوى

 .ًاإلتيان بام خيرق العادة مطابقا للدعوى: واملعجز هو

فكقلب : ّأما الثبوت: فاإلتيان بام خيرق العادة يتناول الثبوت والعدم
ّالعصا حية، وانشقاق القمر، وأما العدم  الكثري عىل محل فكمنع القادر من محل: ّ

 .اليسري، وكمنع العرب عن اإلتيان بمثل القرآن العزيز

ًوالفعل اخلارق للعادة قد يكون متعذرا يف جنسه كخلق احلياة، وقد يكون  ّ

   .)١(»يف صفته كقلع مدينة، وكالمها معجز

ّ ملا بني صفات النبي :أقول ّ ّ صدقه، )٢(]به[، رشع يف بيان ما يعرف 
  .ىل يده عقيب دعواهوهو خلق املعجز ع

 .ًاإلتيان بأمر خارق للعادة مطابقا للدعوى: واملعجز هو

ً، أعم من أن يكون إجيادا»اإلتيان بأمر«: فقولنا ً أو إعداما، سواء كان )٣(ّ

ّفكقلب العصا حية، وكانشقاق القمر، : ّأما الثبوت. [ًخارقا للعادة أو غري خارق
ثري عن محل القليل، وكام منع العرب من كمنع القادر عىل محل الك: ّوأما العدم

                                                
 . الفصل العارش٥٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ًإثباتا: يف ب، ج، د، هـ) ٣(
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  .)١(]ّاإلتيان بمثل القرآن مع تقدم قدرهتم وفصاحتهم

، كاألشياء )٢(]للعادة[، خرج ما ليس بخارق »خارق للعادة«: وقولنا
 .املعتادة

ّ، فصل آخر عن اإلتيان بام هو خارق ولكنه »ًمطابقا للدعوى«: وقولنا
ّليس مطابقا، كمن يدعي النبوة و ّ ّيدعي أن معجزته هي إبراء األعمى من ً ّ

ّالعمى، فيحصل لألعمى الصمم مع عدم برئه، فإنه غري مطابق لدعواه، وكمن 
يسند معجزته إىل إبراء العمى فيزول صممه مع عدم برئه، وكان ينبغي أن يزيد 
ًيف احلد مع التحدي، ألن اإلتيان بمعجزة غريه ال يكون صادقا وإن صدق عليه  ّ ّ ّ

 .ّدهذا احل
ًثم الفعل الذي هو خارق للعادة قد يكون متعددا يف جنسه، كخلق احلياة،  ّ ّ
ّفإن احلياة متعددة يف جنسها، وقد يكون يف وصفه، كقلع مدينة، ألن قلع املدينة  ّّ
ّليس متعددا يف جنسه، ألن القلع أعم من أن يكون ملدينة أو غريها، واحلياة  ّ ً ّ

  .)٣(والقلع للمدينة معجزان

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

ّثم الفعل اخلارق للعادة قد يكون يف وصفه، كقلع مدينة، ألن قلع املدينة ليس : (عبارة يف بال) ٣( ّ
ّمتعذر يف جنسه، وإنام هو متعذر يف وصفه، فاحلياة وقلع املدينة معجزتان ّثم الفعل : (، ويف ج)ّّ

ّاخلارق للعادة قد يكون متعذرا يف جنسه، كخلق احلياة، فإن احلياة متعذرة يف جن ّ ً سها، وقد ّ

ّثم الفعل اخلارق : (، ويف د، هـ)يكون يف وصفه، كقلع مدينة، واحلياة وقلع املدينة معجزان
ًللعادة قد يكون متعذرا يف جنسه، كام أحيى عيسى ّ  فإن احلياة متعذرة يف جنسها، وقد ،ّ ّ

 ).يكون يف وصفه، كقلع مدينة، واحلياة وقلع املدينة معجزات
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  :)١(واختلف يف جهة إعجاز القرآن «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ّأن اهللا تعاىل رصف : ، بمعنى)الرصفة(ّإنه : ؟ ّفقال السيد املرتىض

العرب عن معارضته، بأن سلبهم العلوم التي كانوا يتمكنون هبا من معارضة 
ًالقرآن، ألنه لو كان معجزا ال باعتبار الرصفة لكان إعجازه   )٢(ّإما من جهة ّ

  ً.ألفاظه املفردة، أو الرتكيب، أو مها معا
ّألن العرب كانوا قادرين عىل املفردات وعىل ! واألقسام بأرسها باطلة

 . )٣(]ىل املفردات والرتكيب قدر عليهام بالرضورةومن قدر ع[الرتكيب، 
، إذ لو كان جهة اإلعجاز )الفصاحة(ّإن جهة اإلعجاز : وقال اجلبائيان

ّالرصفة لوجدوا ذلك من أنفسهم، ولو وجدوه لتحدثوا به مع أصحاهبم، وألنه  ّ
  .)٥(» لكان اإلعجاز أظهر)٤ً(لو كان ركيكا

، رشع يف بيان جهة ّزات النبي ّ ملا كان القرآن من مجلة معج:أقول
ّوقد اختلف الناس يف ذلك اختالفا عظيام، وتعددت مذاهبهم .إعجازه ً ً: 

ة إعجازه هو ـّإىل أن جه: )٨(امـّ، والنظ)٧(ىـ املرتض)٦(ّفذهب السيد

                                                
 .، وما أثبتناه فمن املصدر، ب، ج، د، هـ)لف يف جهة إعجازهواخت: (يف املخطوطة) ١(

 .حيث: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 ).ًركيكا يف الغاية: (يف املصدر ب، ج) ٤(

 . الفصل العارش٦٠ ـ ٥٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٥(

ًسيدنا: يف ب، ج، د، هـ) ٦( ّ. 

 .مّم اهلدى عيل بن احلسني بن املوسوي البغدادي، تقدعل: الرشيف املرتىض) ٧(

ّإبراهيم بن سيار البرصي املعتزيل، أبو إسحاق النظام، تقد) ٨(  .مّ
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 ).الرصفة(
 :والرصفة حتتمل معان ثالثة

لتي كانوا العلوم ا[ّ إنه تعاىل منع العرب عن املعارضة، بأن سلبهم )١(أ ـ
  .هبا يتمّكنون من املعارضة له

 .)٢(]ّ إنه تعاىل سلبهم القدرة عليهب ـ
 .ّ إنه تعاىل سلبهم الدواعي عىل معارضتهج ـ

ّواألول هو مراد سيدنا املرتىض ّ . 
، )فصاحته(ّإن جهة إعجازه هي : )٣(وقال أبو عيل، وأبو هاشم اجلبائيان

 .)٤(وهو مذهب فخر الدين الرازي
كونه غري مقدور (ّإىل أن جهة إعجازه : )٥(بو القاسم البلخيوذهب أ

 ).للبرش
ّواحتج السيد املرتىض ّ  : ّبأنه لو مل يكن جهة إعجازه هو الرصفة، لكان

ًإما أن يكون معجزا باعتبار ألفاظه املفردة، أو املركبة، أو مها معا ًّ ّ. 
ّألنا نعلم بالتواتر أن العرب ك! واألقسام باطلة بأرسها انوا يتمكنون من ّ

در عليهام ـردات والرتكيب قـدر عىل املفـ ق)٦(ردات، ومنـالرتكيب واملف

                                                
 .الثالث/الثاين/ّاألول: يف ب، هـ أثبت هكذا) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ، وال يوجد يف املخطوطة) ٢(

ّمها املتكلامن من املعتزلة، وقد تقدم ذكرمه) ٣(   . اّ

ّحممد بن عمر بن احلسني بن احلسن، فخر الدين الرازي الشافعي، تقدم) ٤( ّ. 

 .مّبن أمحد بن حممود الكعبي، البلخي اخلراساين، تقد اهللا أبو القاسم عبد) ٥(

ًوكل من: (يف ب، ج، د، هـ) ٦( ّ.( 
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ّفثبت أن العرب كانوا قادرين عىل اإلتيان بمثل القرآن، .  بالرضورة)١(]ًمعا[

ّلكن قد حتدى كل العرب ومل يتمّكنوا من اإلتيان بسورة مثله، فثبت أن عدم  ّ ّ
، فيكون املنع هو )٢(]عنه[ام هو باعتبار منعهم ّقدرهتم عىل اإلتيان بمثله إن

  .اإلعجاز

  :ّواحتج اجلبائيان بوجوه

ّ أنه لو كان عجز العرب عن اإلتيان بمثله ألجل منعهم :ّالوجه األول
ّ، خلرج القرآن عن كونه معجزا، لكن التايل باطل، فاملقدم مثله)٣(منه ً. 

ًإن املعجز ما كان سببا يف اإل: بيان الرشطية عجاز، وإذا قلنا بالرصفة كان ّ
 ً.املنع هو اإلعجاز، فال يكون القرآن معجزا

 .وبطالن التايل، باإلمجاع

ّ من اإلتيان بمثله، ثم حتدد املنع )٤(]العرب[ّنه لو متكنت إ :الوجه الثاين ّ
ّعن ذلك، لوجب أن يفرقوا بني حالتي املنع والقدرة، فلو وجدوا ذلك لتحدثوا  ّ

ّالرضورة أن كل عاقل إذا وجد من نفسه ذلك كان كامللجأ إىل ّبه، ألنا نعلم ب ّ

ّالتحدث مع إخوانه وأصحابه، ولو حتدث به الشتهر، إذ األمور العجيبة جيب  ّ
ّاشتهارها ألن التحدث هبا كثري ّ. 

                                                
 .أثبتناه من ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .هامن: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٤(
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 أبلغ من )١(]به[ً لو كان القرآن ركيكا، لكان اإلعجاز :الوجه الثالث
ًاإلعجاز إذا كان فصيحا، قطعا رض   .ورةً

  ] بحث أدلّة إثبات نبوة محمد[

ّيف إثبات نبوة نبينا حممد: البحث الرابع «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ ّ : 

ّأنه تعاىل أظهر عىل يده املعجزة عقيب الدعوى، فيكون نبينا : ّويدل عليه ّ

ًحقا ّ.  

ّفألنه ظهر عىل يده القرآن، وهو معجز، ألنه : ّأما ظهور املعجزة عىل يده ّ

ّحتدى به العرب فعجزوا عن معارضته، وانقاد بعضهم إىل تصديقه، وبعضهم إىل 
 .)٢(»ّاملحاربة والقتل، مع أن املعارضة ـ لو أمكنت ـ أسهل

ّ الدليل عىل نبوة نبينا حممد:أقول ّ ّ  أنه ،ّ ادعى النبوة وظهر عقيب ّ ّ
ًدعواه املعجزة، وكل من كان كذلك كان صادقا ّ. 

ُأما األوىل  .التواترفب: ّ

 .ّفألنه ظهر عىل يده القرآن، وهو معجز: ّوأما الثانية

ُأما األ  .وىل، فمعلوم بالتواترّ

ّوأما الثانية، فألنه حتدى العرب الفصحاء، فلم يتمّكنوا من اإلتيان بمثله ّ ّ. 

ّأما أنه حتدى به العرب، فالقرآن شاهد بذلك، وذلك قوله تعاىل ّ ّ : ْأم َ

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل العارش٦٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(
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ُيقولون افرتاه  َ َ ْ َُ ُ ٍقل فأتوا بعرش سور مثله مفرتياتَ ِ ِ َِ ُ َُ َ ْ ْ ْ َ ٍُ َْ َِ ِ ُ ْ)فلام مل يأتوا بذلك قال)١ ،ّ :
ِفأتوا بسورة من مثله ِ ِ ِ ٍْ َْ َ ُ ِ ُ ْ)فلام مل يأتوا قال)٢ ،ّ : َلئن اجتمعت اإلنس والـجن عىل ْ ََ ُّ َ ُ َ ِْ ْ ِ ِ َِ َ ِ

ًأن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا ْ ُ ِْ َ ٍ ِْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َُ ُ َ َ َْ ُ َُ ْ َِ ِْ َْ ِ َ)٣( ،
سأهلم اهللا تعاىل األسهل الذي هو الكالم، ومل يسأهلم احلرب الذي هو 

ّهم بأن احلرب فيه مشقة عظيمة، وذلك األصعب، فانقادوا إىل احلرب مع علم ّ

  .ّيدل عىل عجزهم

 .، فالعلم هبا رضوري)٤(ّوأما الثالثة

كانشقاق : ّوألنه ظهر عىل يده أفعال خارقة للعادة «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
   .القمر، ونبوع املاء

ّوكل من ظهر عىل يده املعجزة فهو نبي، ألن العلم الرضوري حاصل بأن  ّ ّ ّ

ًعي رسالة ملك، وطلب من امللك أن خيالف عادته تصديقا له، فخالف ّمن اد

ّامللك عادته مرة بعد أخرى عقيب طلب رسوله منه، فإنه صادق يف دعواه ُ ّ. 

ّ ملا ادعى الرسالة وأظهر املعجزات ـ كالقرآن، وانشقاق ّكذلك النبي  ّ

 .)٥(»ّالقمر، وغريمها ـ فإنا نعلم بالرضورة صدقه

ّل ثان عىل نبوة حممد  هذا دلي:أقول ّ ٍ. 

                                                
 .١٣: سورة هود) ١(

 .٢٣: سورة البقرة) ٢(

 .٨٨: سورة اإلرساء) ٣(

 .ّ، وما أثبتناه فمن ب، ج، وهو األصح)الثانية: (يف املخطوطة) ٤(

 . الفصل العارش٦٠: أصول الدينهنج املسرتشدين يف ) ٥(
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ّأنه ظهر عىل يده األفعال اخلارقة للعادة، كانشقاق القمر، فإنه : وتقريره ّ
ّقد اشتهر وتواتر أن النبي  ّ سقط القمر من السامء ودخل يف زيقه وانشق 

ّفرقتني، خرج أحدمها من كمه اليمنى واألخرى من اليرسى، وأيضا فإنه قد  ً ُ

ّ اشتد العطش بأصحابه، وضع يده عىل األرض فنبع  حنيّاشتهر وتواتر أنه
ًاملاء من بني أصابعه، وأيضا فإنه أطعم اخللق الكثري من الزاد القليل، وأيضا  ًّ
ًحنني اجلذع إليه، وأيضا جميء الشجرة إليه وعودها إىل مكاهنا، وأيضا شكوى  ً

 .اكنهاوهذه األخبار متواترة مشهورة، فلتطلب من أم. إىل غري ذلك.. البعري

ًوكل من ظهر عىل يده املعجزة املتكررة مرة بعد أخرى كان نبيا، وذلك  ّ ّ ّ ّ

 صدق رسول أرسله ملك إىل قوم، وطلب الرسول منه )١(]بالرضورة[ّألنا نعلم 
ٍشيئا يصدق به، ففعل امللك عقيب سؤاله فعال غري معتاد بفعله يف هذا الوقت،  ً َّ ُ ً

 عالمة عىل صدقه، فأظهر )٢(اىل ما يكونّ ملا طلب من اهللا تعّوكذلك النبي 
 .، والعلم بذلك رضوريّعىل يده القرآن، فدل عىل صدقه 

  :]يف احتجاج اليهود ببطالن النسخ[

ّبأن النسخ باطل، ألن املكلف به : واحتجاج اليهود «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ ّ
:  قال ّوبأن موسى. ّإن كان مصلحة استحال نسخه، وإال استحال األمر به

ًمتسكوا بالسبت أبدا(  إن بني دوام رشعه استحال نسخه، ّوبأن موسى ). ّ
ّوإن بني انقطاعه وجب نقله، وأن مل يبني شيئا اكتفى من رشعه باملرة، باطل ّألن ! ًّ

                                                
 .أثبتناه من ب، د، هـ) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ما يكون) (٢(
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 غري وقول موسى . ّاألوقات خمتلفة يف املصالح، فجاز النسخ لتغري املصلحة
ّ قتل اليهود إال من شذ)١(ّخت نرصّمعلوم، والتواتر قد انقطع، ألن ب ّ. 

ال ينايف يف النسخ، لوروده يف التوراة يف أحكام ) التأبيد(ّسلمنا، لكن لفظ 
 .)٢(»وبيان االنقطاع مل ينقل، النقطاع تواترهم. منسوخة عندهم

ّ ملا فرغ من بيان الدالئل الواضحة الدالة عىل إثبات نبوة نبينا :أقول ّ ّ ّ

 .ّشبهة اخلصم، ثم تبيني فسادها، رشع يف بيان ّحممد

ّالنسخ باطل، فالقول بنبوة حممد : فهي أن نقول: ّأما تقرير شبهتهم ّ 
  .باطل

  :)٣(ّأما بطالن النسخ فمن وجوه

ّ إما أن يكون قد بني دوام رشعه، أو ال، فإن ّ إن موسى :ّالوجه األول ّ
ّكان قد بني دوام رشعه استحال انقطاعه، وإال لزم كذب مو ، وهو سى ّ

ّباطل، وإن مل يبني دوام رشعه، فإما أن يبني انقطاعه، أو ال يبني شيئا، فإن بني  ّ ّ ّ ًّ

ّانقطاعه وجب أن ينقل إلينا ذلك نقال متواترا، ألن الناقلني كانوا ينقلون  ً ً ُ
! ّاألشياء التي هي أقل مرتبة من هذا، فكيف ال ينقلون ما هو مسقط للتكليف؟

ّ أيضا اقتىض أمره وجوب الفعل مرة واحدة، ألن األمر ً شيئا)٤(وإن مل ينقل ًّ
ًاملطلق ال يقتيض التكرار، وهذا باطل اتفاقا ّ!  

                                                
 .من ملوك بابل نبوخذ نرص، حاكم االمرباطورية البابلية، عاش قبل امليالد بحوايل ستامئة عام) ١(

 . الفصل العارش٦١ ـ ٦٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .، وما أثبتناه فمن ب، ج، د، هـ، وهو الصحيح)وجهني(: يف املخطوطة) ٣(

 .ّيبني: يف ب، د، هـ) ٤(
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ًمتسكوا بالسبت أبدا: ( قول موسى:الوجه الثاين ، وهو منقول )١()ّ
  . بالتواترعنه

ّ، إما أن يكون مصلحة، أو غري ّ إن رشع موسى :الوجه الثالث
 .استحال نسخه، وإن كان الثاين استحال األمر بهّمصلحة، فإن كان األول 

 : فهو أن نقول:ّوأما تقرير اجلواب عن هذه الشبهة

 .ّ بني انقطاع رشعهّ إن موسى :ّ اجلواب عن األول)٢(]ّأما[

 ً. أن ينقل متواترا)٣(جيب: قالوا

  .النقطاع تواترهم! ممنوع: قلنا

 :وعن الثاين بوجهني

ّ متواترا، ألن اليهود مل يبق هلم ًوال عنه املنع من كونه منق: ّاألول ً

ّتواتر، ألن بخت نرص قتل مجيع اليهود إال القليل ّ ّ)٤(.  

ّاملنع من كون التأبيد ينايف النسخ، ألن لفظ األبد وردت يف التوراة : الثاين

 . وهي منسوخة عندهم)٥(]يف أحكام كثرية[

األزمان، فجاز أن ّ إن املصالح ختتلف باختالف األوقات و:وعن الثالث

                                                
 .١٢ ـ ٨مضمون يف التوراة، سفر اخلروج، اإلصحاح العرشين ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .وجب: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 ).قتل اليهود مجيعهم: (يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٥(
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ّ مصلحة إىل وقت جميء نبينا حممد يكون رشع موسى  ّ فصار حينئذ ،ٍ

 .غري مصلحة

  ]بحث في أشرفية األنبياء[

 :ّيف أن األنبياء أرشف من املالئكة: البحث اخلامس «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

َإن اهللا اصطف: لقوله تعاىل َ ْ ِ َّ َ آدم ونوحا وآل إبراهيم وىِ َِ ْ َِ َ ً َآل عمران عىل ُ َ َ ْ ِ َ

َالعاملني ِ َ ْ َ)٢(»ّوألهنم يعبدون اهللا مع معارضة القوى الشهوية هلم ، )١(. 

 :فّ اختلف الناس يف املالئكة واألنبياء أهيم أرش:أقول

 .ّإن املالئكة أرشف: )٤( املعتزلة، وفخر الدين الرازي)٣(]فقالت[

 !ّوهو احلق. ّإن األنبياء أرشف: ّوقال املحققون

  : وجوه)٥(]عىل ذلك[لنا 

َإن اهللا اصطف : قوله تعاىل:ّ األول]الوجه[ ْ ِ َّ َ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل ىِ ََ َِ ْ َِ ً ُ
َعمران عىل العاملني ِ َِ ْ ََ َ َ ْ. 

 عبارة عن ما سوى اهللا تعاىل، فيكون )٦(ّإن العامل: االستدالل بهوجه 

                                                
 .٣٣: سورة آل عمران) ١(

 . الفصل العارش٦١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

ّحممد بن عمر بن احلسني بن احلسن، فخر الدين الرازي الشافعي، تقدم) ٤( ّ. 

 .أثبتناه من ج) ٥(

 .العاملني: يف ب، ج) ٦(
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ّإن اهللا اصطفى آدم، ونوحا، وآل إبراهيم، وآل عمران، عىل كل : معنى اآلية ً ّ

 .ّخملوق، خرج من ذلك من ليس بنبي باإلمجاع، فبقى الباقي عىل عمومه

ّ إن عبادة البرش أشق من عبادة املالئكة، فيكو:الوجه الثاين  .نوا أرشفّ

ّأما الصغرى، فألن البرش يعبد  اهللا تعاىل مع معارضة القوى الشهوية )١(ّ
ّ، فيكون أشق ممن يعبد اهللا بغري معارض)٢(]هلم[ ّ. 

 .ّوأما الكربى، فظاهرة

ْوإذ : ّ إن اهللا تعاىل أمر املالئكة بالسجود آلدم، بقوله تعاىل:الوجه الثالث ِ َ
ُقلنا للمالئكة اسجدو َُ ْ َِ ِ َِ ْ ْ َا آلدم فسجدوا إال إبليسُ ْ َ َِ ِ ّ ُ َ ََ)واملسجود له أرشف من )٣ ،

 .الساجد

ْما هناكام ربكام عن : بقوله تعاىل: ّاحتجت املعتزلة «:)ّأدام اهللا أيامه( قال َ ُّ َُ َ ُ
ِهذه الشجرة إال أن تكونا ملكني ْ َ ََ ُ ََّ َ ْ َ ّ ِ ِ َِ َ)وبقوله تعاىل)٤ ، : ْلن يستنكف الـمسيح أن َ ُ ِْ َِ ْ َْ ََ ْ َ

ًكون عبدا هللاَِي ْ َ َ َ الـمالئكة الـمقربونَ والُ ُ َّ ُ ََ ُْ َْ ِ)٦(»)٥(. 

ّ ملا فرغ من بيان الربهان الدال عىل ما ذهب إليه، رشع يف بيان شبهة :أقول ّ

  .اخلصم

                                                
 .يعبدون: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 . ج، د، هـأثبتناه من ب،) ٢(

 .٦١: سورة اإلرساء) ٣(

 .٢٠ : سورة األعراف) ٤(

 .١٧٢: سورة النساء) ٥(

 . الفصل العارش٦١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٦(
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 :وتقريرها من وجهني

ُما هناكام ربكام عن هذه الشجرة إال أن تكونا :  قوله تعاىل:ّاألول َّ َُ ُْ َ ّ ِ ِ َِ ََ ْ َ ُّ ََ

ِملكني ْ ََ َ،املالئكة أرشف، ألن اهللا تعاىل منعهم عن األكل )١(ّ وهو يدل عىل كون ّ

 باملالئكة )٢(ّمن الشجرة املخصوصة، وهناهم عن األكل منها حتى ال يتشبهان
ّ درجتهم، فلام أكال منها مل يبلغا درجة املالئكة، ألن اهللا تعاىل ذمهام )٣(ويلحقون ّّ

 .عىل أكلهام منها

َلن يستنكف الـمسيح أن يكون عبدا هللاِِّ وال : اىل قوله تع:الثاين ً ْ َ ُ َْ ُْ ََ َ ْ ََ ِ ِْ َْ َ
َالـمالئكة الـمقربون ُ َّ ُ ََ ُْ َْ ِ. 

ّأنه تعاىل عطف املالئكة املقربون عىل : وجه االستدالل هبذه اآلية، هو ّ
ّاملسيح، ومن العادة يف مثل هذه الصور عطف الرشيف عىل الدين، أال ترى أنه 

ّإن السلطان ال يستنكف من املجيء إىل داري وال عامل (« :)٤(يقبح أن يقال

ّإن العامل ال يستنكف من املجيء إىل داري وال «:)٥(، وحيسن أن يقال»الطرق

 .، فهكذا هاهنا، فتكون املالئكة أرشف»السلطان

ِإال أن تكونا ملكنياملراد بـ: واجلواب «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ْ ََ َُ َ ْ َ ّ ِال :  أي
ّان، وألن تفضيل املالئكة وقت خماطبة إبليس ال يقتيض تفضيلهم وقت تغتذي

                                                
 .ّأن: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .ال يتشبها: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ويبلغا: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 ).يقول القائل: (يف ب، د، هـ) ٤(

 .يقول: ـيف د، ه) ٥(
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ّاالجتباء وألنه حكاية عن قول إبليس، وذكر املالئكة عقيب املسيح ال يدل عىل  ّ

ّأهنم أفضل، ألن بعضهم ذهب إىل أن املسيح ابن اهللا ّ ّ، وبعضهم ذهب إىل أن ّ
 .)١(»اف عن العبودية، فنفى اهللا تعاىل عنهم االستنكاملالئكة بنات اهللا

 .ّ ملا فرغ من بيان شبهتهم، رشع يف اجلواب عنها:أقول

ّأما اجلواب عن األول   :، فمن وجوهّ

ّإنه ال يريد الرشف، وإنام يريد عدم االغتذاء: ّاألول ّ. 

ّإنه ال يدل عىل التفضيل يف مجيع األوقات، وإنام يدل عىل التفضيل : الثاين ّّ ّ
 .ٍاف يف الداللةقبل االجتباء، وهو غري ك

ّنه حكاية عن كالم إبليس، فال يكون حجةأ: الثالث ّ)٢(. 

ّإنه ال يدل عىل األفضلية، ألن بعضهم كان يعتقد أن : واجلواب عن الثاين ّ ّ ّ
ّ، وبعضهم يعتقد أن املالئكة بنات اهللا تعاىل، فذكر اهللا تعاىل هذه املسيح ابن اهللا

ّاملسيح الذي يعتقدون أنه ابني واملالئكة «: ّاآلية عىل سبيل املبالغة، كأنه قال
 .»ّالاليت يعتقدون أهنن بنايت ال يستنكفون من العبودية يل

  

 

                                                
 . الفصل العارش٦١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 ).ّوهو غري حجة: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(
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 ]يف اإلمامة[

 

 :يف اإلمامة: الفصل احلادي عرش «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

  :وفيه مباحث

  ]بحث في حد اإلمامة[

ّاإلمامة رئاسة عامة لشخص من األشخاص يف أمور الدين : ّاألول
 .)١(»والدنيا

ّ ملا فرغ من بيان النبوة وأحكامها، عقبها بالبحث:أقول ن اإلمامة ع )٢(ّ
ّوأحكامها لكوهنا لطفا؛ فابتدأ بحد   : اإلمامة)٣(ً

 .ّ، كاجلنس لكل رئاسة»رئاسة«: فقوله

                                                
 . الفصل احلادي عرش٦٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 ).رشع يف البحث يف: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .بتعريف: يف ب، ج، د، هـ) ٣(
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، )١(ّ، فصل، خرج به الرئاسة اخلاصة، كرئاسة الفقهاء»ّعامة«: وقوله
 .وغريهم

، فصل آخر، خرج به الرئاسة التي »لشخص من األشخاص«: وقوله
  .لشخصني، أو ثالثة

 به ما يكون رئاسة )٢(، فصل آخر، خرج»لدين والدنيايف أمور ا«: وقوله
، )٤(ً لشخص واحد لكن ليس يف أمور الدين والدنيا معا، بل يف أحدمها)٣(ّعامة

 .كالسلطان اجلائر
ّوهي واجبة عىل اهللا تعاىل، ألهنا لطف، وكل لطف  «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ّ

 .واجب، فاإلمامة واجبة
ّأما الصغرى فرضورية، ألنا ّ نعلم بالرضورة أن الناس متى كان هلم رئيس ّ

ّيردعهم عن املعايص وحيرضهم عىل فعل الطاعة، فإن الناس تصري  إىل )٥(ّ
 .الصالح أقرب ومن الفساد أبعد

  .)٦(»ّ فقد تقدمت،ّوأما الكربى
  : اختلف الناس يف وجوب اإلمامة:أقول

 .بةّإهنا غري واج: فذهب قوم من املعتزلة، وقوم من اخلوارج

                                                
 .القضاة: هـيف ج، د، ) ١(

 .خيرج: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .يف املخطوطة مشطوب) ٣(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ًمعا، بل يف أحدمها) (٤(

 .يصريون: يف املصدر، ب، ج، د، هـ) ٥(

 . الفصل احلادي عرش٦٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٦(
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 !ّوهو احلق. وخالفهم يف ذلك مجيع املسلمني، وقالوا بوجوهبا

ّإن اإلمامة لطف، وكل لطف فهو واجب عىل اهللا تعاىل، فاإلمامة : لنا ّ

  .)١(واجبة عىل اهللا تعاىل

ّأما الصغرى، فألن الناس متى كان هلم رئيس مبسوط اليد، مطاع مهاب،  ّ
الظامل، كانوا إىل الصالح أقرب، يردع الظامل عن ظلمه، وينتصف للمظلوم من 

ومن العصيان أبعد، ومتى مل يكن هلم رئيس انعكست حاهلم، وهذا رضوري، 
ّوال معنى للطف إال هذا ّ)٢(.  

ّ فقد تقدمت يف باب وجوب اللطف،ّوأما الكربى ّ)٣(. 

ّاللطف إنام جيب إذا مل يقم غريه مقامه، أما : ال يقال «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ّ ّ

ّن االمامة من قبيل القسم إ :، فلم قلتم)٤(ام غريه مقامه فال جيبمع قي
  .)٥(»ّاألول؟

 : وجوب اإلمامة بوجوه)٦( قد اعرتض منكروا:أقول

 )٨(ً غريها من األلطاف قائام)٧(ّإنام جتب اإلمامة إذا مل يكن: ّإهنم قالوا: منها

                                                
 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) عىل اهللا تعاىل) (١(

 .ذلك: هـيف د، ) ٢(

 .البحث الثاين من التاسع: انظر) ٣(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) جيب) (٤(

 . الفصل احلادي عرش٦٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٥(

 ).من أنكر: (يف ب، ج، د، هـ) ٦(

 .يقم: يف ب، ج، د، هـ) ٧(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ًمن األلطاف قائام) (٨(
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ها ما يكون غريها ّألن األلطاف من! ّمقامها، أما مع قيام غريها مقامها فممنوع
ًقائام مقامها كالسمعيات، ومنها ما ال يكون كالعلم باستحقاق الثواب 

ّوالعقاب، ونحن نمنع كون هذا اللطف الذي هو وجوب اإلمامة من القسم 

  .الثاين

ّإنام جيب اللطف إذا مل يشتمل عىل وجه : أو نقول «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ

 .)١(»مة عىل وجه قبح ال تعلمونهقبح، فلم ال جيوز اشتامل اإلما

 . هذا هو االعرتاض الثاين عىل موجبي اإلمامة:أقول

ًسلمنا كوهنا لطفا، لكن ال نسلم أن اللطف مطلقا : ّإهنم قالوا: وتقريره ّ ًّ ّ ّ

ًألن اللطف إما أن يكون مشتمال عىل وجه قبح، أو ال يكون، فإن كان ! واجب ّ ّ ّ

  .اين فهو واجبّاألول فهو غري واجب، وإن كان الث

ًملا ال جيوز أن يكون هذا اللطف مشتمال عىل وجه قبح ال : ونحن نقول ّ

  ؟)٢(تعلمونه أنتم

ًوألن اإلمامة إنام تكون لطفا إذا كان اإلمام ظاهرا  «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ً ّ ّ
ّأما مع غيبة اإلمام . مبسوط اليد ليحصل منه منفعة اإلمامة، وهو انزجار العايص

 .)٣(»ده فال جيب، النتفاء الفائدةّوكف ي

 . هذا هو االعرتاض الثالث عىل موجبي اإلمامة:أقول

                                                
 . الفصل احلادي عرش٦٢:  أصول الدينهنج املسرتشدين يف) ١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) أنتم) (٢(

 . الفصل احلادي عرش٦٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(
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ّإنكم إنام توجبون اإلمامة لكون العايص ينزجر عن : ّهنم قالواأ: وتقريره ّ
ّ يتحقق وحيصل إذا )١(]ّإنام[فعل املعصية، واملطيع ينقاد إىل فعل الطاعة، وهذا 

ّ، أما إذا كان غائبا فال حتصل الفائدة، ألن )٢(]ًاليد ظاهرا[كان اإلمام مبسوط  ً ّ
ّالعايص إنام ينزجر عن فعل املعصية إذا رأى الرئيس الذي يأخذ بحق املظلوم ّ)٣( 

  .)٤(ّمن الظامل، ويفعل األفعال احلسنة، عىل ما قررمتوه

التجاء العقالء يف مجيع األصقاع : ّألنا نقول «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ّىل نصب الرؤساء يف حفظ نظامهم، يدل عىل انتفاء طريق آخر سوى واألزمنة إ

  .)٥(»اإلمامة

 .ّ ملا فرغ من تقرير االعرتاضات الثالثة، رشع يف تقرير اجلواب عنها:أقول

 يلتجئون إىل )٦(ّ إن مجيع الناس يف مجيع األقطار:ّفاجلواب عن األول
من العقالء يف بعض ّنصب الرؤساء ألجل حفظ نظامهم، وملا مل يلتجئ أحد 

ٍاألزمنة إىل غري نصب الرؤساء، عرفنا أهنم مل يظفروا ببدل يعتاضون به عن  ّ
 .ذلك

ّووجوه القبح معلومة حمصورة، ألنا مكلفون  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ّ

                                                
 .أثبتناه من ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .للمظلوم: يف ب، ج، د، هـ) ٣(

 .قدرمتوه: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 . الفصل احلادي عرش٦٢:  أصول الدينهنج املسرتشدين يف) ٥(

 ).األزمان واألصقاع: (يف ب، ج، د، هـ) ٦(
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ّباجتناهبا، فال بد وأن تكون معلومة، وإال لزم تكليف ما ال يطاق وال يشء من . ّ
ًتلك الوجوه متحققا يف  .)١(» اإلمامةّ

 . هذا هو اجلواب عن االعرتاض الثاين:أقول

ّأن اإلمامة لو كانت مشتملة عىل وجه قبح لعلمنا، ألنا مكلفون : وتقريره ّ ّ

وهو تكليف [باجتناب القبائح، فلو مل تكن معلومة لنا للزم التكليف بام ال يعلم 
  .)٢(]بام ال يطاق

 .مامةً من تلك الوجوه موجودا يف اإلٌءوليس يش

ّوالفائدة موجودة وإن كان اإلمام غائبا، ألن جتويز  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ً

ّظهوره يف كل وقت لطف يف حق املكلف ّّ«)٣(. 

 . هذا هو اجلواب عن االعرتاض الثالث:أقول

! ً الفائدة أيضا موجودة)٤(ً وإن كان غائبا، لكنّأن اإلمام : وتقريره
ّألن كل آن هم مرتقبون ظه ٍّ ، فهم خائفون باعتبار ذلك، ور اإلمام ّ

َ ينزجرون عن فعل املعايص، ويقربون من فعل الطاعة)٥(]وباعتبار خوفهم[ َ. 

                                                
 . الفصل احلادي عرش٦٣ ـ ٦٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 . الفصل احلادي عرش٦٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

ّإال أن: (يف ب، ج، د، هـ) ٤( ّ.( 

 .بتناه من ب، ج، د، هـأث) ٥(
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  ]بحث في صفات اإلمام[

 :يف صفات اإلمام: البحث الثاين «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّجيب أن يكون معصوما، وإال لزم التسلسل، والتايل باطل، فاملقدم مثله ّ ً. 

ّأن العلة املقتضية لوجوب نصب اإلمام جواز اخلطأ عىل :  الرشطيةبيان ّ
ً إىل إمام آخر ليكون لطفا له ولألمة أيضا، )١(ّاملكلف، فلو جاز عليه اخلطأ الفتقر ًّ ُ

  .)٢(»ويتسلسل

ّ ملا فرغ من البحث عن وجوب اإلمامة، رشع يف بيان ما جيب :أقول

  .ّاتصاف اإلمام به

واجبة عندنا، وعند اإلسامعيلية، وغري واجبة عند العصمة، وهي : فمنها
 .أكثر الناس

 :ّلنا عىل وجوهبا وجوه ـ ذكرها املصنف ـ

ّ، لوجب إثبات أئمة ال هناية )٣(ّ إنه لو مل جتب عصمة اإلمام:ّالوجه األول
 .ّوالتايل باطل، فاملقدم مثله! هلم

ّإن العلة املقتضية لوجوب نصب اإلمام إن: بيان املالزمة ّ ام هي جتويز اخلطأ ّ
ّعىل األمة، فلو جاز اخلطأ عىل اإلمام الفتقر إىل إمام يردعه عن املعايص، وذلك  ُ

  .اإلمام يفتقر إىل إمام آخر، واآلخر إىل آخر، وهكذا ال إىل هناية

                                                
 ).لوجب افتقاره: (يف املصدر ب) ١(

 . الفصل احلادي عرش٦٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 ).لو مل تكن عصمة اإلمام واجبة: (العبارة يف د، هـ) ٣(
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 .ّوأما بطالن التايل، فباإلمجاع

ّوألنه احلافظ للرشع، لقصور الكتاب والسن «:)ّأدام اهللا أيامه( قال ُ ة عىل ّ
ّواإلمجاع ال بد له من دليل، إذ صدوره عن غري دليل وال أمارة . تفاصيل األحكام

ّيستلزم القول يف الدين بمجرد التشهي، واألمارة يمتنع االشرتاك فيها من 
 .العقالء، وال نحيط باألحكام، إذ أكثرها خمتلف فيها

 :ّوالقياس ليس حجة

ًأما أوال ّ ّفألنه يفيد الظن الذي ق: ّ  ً.د خيطئ غالباّ

ًوأما ثانيا ّفألن مبنى رشعنا عىل مجع املختلفات وتفريق املتامثالت، : ّ
  .وحينئذ ال يتم القياس

 .والرباءة األصلية ترفع مجيع األحكام

 .)٢(»)١(فلو جاز عليه اخلطأ مل يؤمن حفظه للرشع

 .ٍ هذا دليل ثان عىل وجوب العصمة يف اإلمام:أقول

ً، وكل من كان حافظا للرشع )٣(]للرشع[ حافظ ّن اإلمام أ: وتقريره ّ

  .وجبت عصمته

ّإما الكتاب، أو السنة، أو اإلمجاع، أو : ّ، فألن احلافظ للرشع)٤(ّأما الكربى ُ ّ

                                                
 ).من حفظ الرشع: (يف ب، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل احلادي عرش٦٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

ًوكل من كان حافظا للرشع وجبت عصمته) (٤(  .ال يوجد يف ب ج) ّأما الكربى. ّ
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ّوالكل . )١(]أو أمر آخر[القياس، أو الرباءة األصلية، أو جمموعها، أو اإلمام 

 ! اإلمام)٢(باطل سوى

ّ الكتاب والسنةّأما  .لقصورمها عن تفاصيل األحكامفباطالن : ُ

ّفباطل أيضا، ألنه إما أن يكون عن داللة، أو عن أمارة، أو :  اإلمجاعّوأما ّ ً

  .ال عنهام

ّواألول باطل، وإال لوجب اشرتاك العقالء بأمجعهم فيه ّ)٣(. 

ّوأما الثاين، فالمتناع اشرتاك العقالء فيها يف طرف واحد، وأيضا فإن أكثر  ً ّ
 .)٤(فيهااألمارات خمتلف 

ّوأما الثالث، فالستلزام القول يف الدين بمجرد التشهي، وهو باطل 
 .باإلمجاع

ّفألنه ليس بحجة عندنا، لوجهني:  القياسّوأما ّ: 

ًإنه يفيد الظن، وما يفيد الظن ال جيوز أن يكون حافظا : ّالوجه األول ّ ّ ّ
 .للرشع

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 .ّإال: يف ج، د، هـ) ٢(

ّواألول باطل، وإال لوجب اشتهار تلك األدلة، ألن األمر الذي : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣( ّ ّ ّ
ّع األمة بسببه عىل الواقعة املعينة، واقعة عظيمة، واشتهار الوقائع العظام مجي) أمجع له(اجتمع ُ

 ).واجب، والعلم بذلك رضوري ملن عرف الفوائد

ّفألنه يمتنع اشرتاك مجيع العقالء فيها يف ظن واحد، وأيضا فإن أكثر : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤( ً ّ ّ

 ).األحكام خمتلف فيها



 

 
 

تذكرة الواصلين ٣٣٤ .....................................................................................

ق املتجانسات، ّإن مبنى رشعنا عىل مجع املختلفات وتفري: والوجه الثاين
ّفإن الشارع أوجب علينا الوضوء من البول والغائط والريح، وغري ذلك، وهذه 

ّاألسباب خمتلفة، وأباح لنا النظر إىل وجه األمة احلسناء، وحرم علينا النظر إىل 
ّاحلرة غري احلسناء، ومها متفقان، وذلك يؤدي إىل إبطال القياس بالكلية ّ ّ ّ.  

 . األحكام)١(ّ فألهنا رافعة جلميع: الرباءة األصليةّوأما

ّفلعدم حفظ بعض الرشع، وذلك ألن الكتاب والسنة قد :  املجموعّوأما ُ ّ

ًوقع االختالف فيهام ويف معانيهام، فال جيوز أن يكون املجموع حافظا 

ً، ألن الكتاب والسنة من مجلة املجموع وقد اشتمال عىل بعض )٢(]للرشع[ ّ ُ ّ

  .الرشع

ّمن ذلك املجموع قد تضمن بعض الرشع، بطل كونه ًوإذا كان واحدا 
ّدليال عىل ما تضمنه ذلك البعض الذي تضمنه ذلك الفرد من مجلة الرشع غري  ّ ً

ّحمفوظ، فال يكون املجموع حمفوظا، فلم يبق إال اإلمام احلافظ للرشع ً)٣(. 

، لئال )٤(ّوإذا ثبت أن احلافظ للرشع هو اإلمام، فحينئذ جتب عصمته

                                                
 ).فع مجيعتر: (يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

ّوإذا كان واحدا من ذلك املجموع قد تضمن بعض الرشع، بطل كونه : (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٣( ً

ّدليال عىل ما تضمنه ذلك البعض وهو من مجلة الرشع فقد صار بعض الرشع غري حمفوظ، فال  ً

ّما أمر آخر فألنا غري عاملني به، فلو كان ًيكون املجموع، فقد صار بعض الرشع غري حمفوظا، وأ ّ
ًحافظا للرشع كان تكليفا بام ال يطاق، فلم يبق  ).اإلمامّ إال ً

 ).اإلمام هو احلافظ للرشع، وجبت عصمته: (العبارة يف ب، ج، د، هـ) ٤(
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ّيئا من الرشع، أو يضيعه، فينتفي الغرضّيتعدى ش ً. 

وجيب أن يكون أفضل من رعيته، لقبح تقديم  «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ْأفمن هيدي إىل الـحق أحق أن يتبع أمن : املفضول عىل الفاضل، ولقوله تعاىل َ َ َ َ َّْ ُ ََ َ َ ََّ ْ ُّ ِّ ْ ِ

ْ َ َ

ْال هيدي إال أن هيدى ُ َْ َ ِّ ِّ)١(.  

 .)٢(»زهد، وأورع، وأشجع، وأعلم، وأكرمأ: ويدخل يف ذلك كونه

ّ هذه صفة ثانية جيب اتصاف اإلمام هبا، وهي كونه أفضل من :أقول
الزهد، والورع، والشجاعة، والعلم، : رعيته، ويدخل حتت ذلك الفضل

 .والكرم

  :والدليل عىل ذلك من وجهني

فضول ّ لو مل جيب اتصاف اإلمام باألفضلية، جلاز تقديم امل:ّالوجه األول
ًعىل الفاضل، والتايل باطل، ألنه قبيح قطعا  .والرشطية ظاهرة. ّ، فاملقدم مثله)٣(ّ

ٰأفمن هيدي إىل الـحق أحق أن يتبع أمن ال :  قوله تعاىل:الوجه الثاين ْ َ َ َ َ َّْ ُ ََ َ َ ََّ ْ ُّ ِّ ْ ِ
ْ َ َ

ْهيدي إال أن هيدى ُ َْ َ ِّ ِّ)٤(. 

ّأنه تعاىل تعجب من تقد: وجه االستدالل هبذه اآلية يم الذي هيدي بعد ّ
 .ّ من غري أن هيدى، وهو نص يف الباب)٥(ّأن هيدى، عىل من هو هيدي للحق

                                                
 .٣٥: سورة يونس) ١(

 . الفصل احلادي عرش٦٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .ال يوجد يف ج، د) ًح قطعاّألنه قبي) (٣(

 .٣٥: سورة يونس) ٤(

 ).ّإىل احلق: (يف ب، ج، د، هـ) ٥(
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ّوجيب أن يكون منصوصا عليه، ألنا رشطنا فيه  «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ً

ّالعصمة، وهي من األمور الباطنة التي ال يطلع عليها غري اهللا تعاىل، فيجب أن 

  .)١(»ّيتعني بالنص ال بغريه

ً هذه صفة ثالثة جيب اتصاف اإلمام هبا، وهي كونه منصوصا عليه:لأقو ّ. 

ّأنا رشطنا يف اإلمام كونه معصوما، والعصمة رس : والدليل عىل ذلك ً ّ
ّباطن ال يطلع عليه غري اهللا تعاىل، فيجب عليه نصب من حصلت له هذه الصفة 

ًبالنص عليه، لكونه عاملا بالرشط  رأي اإلمامية ال ّوهذا إنام هو.  دون غريه)٢(ّ
 .غري

 : الناس فقد اختلفوا)٣(ّأما باقي

 .)٤(ّفمنهم من يقول بالدعوة أو النص، وهم الزيدية

ّبالنص أو املرياث، وهم العباسية: ومنهم من يقول ّ)٥(. 

                                                
 . الفصل احلادي عرش٦٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

  .ّبالرس: يف ب) ٢(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ّأما باقي) (٣(

ـ ١٢٠ قرب الكوفة سنة  الذي قتل وصلب بالكناسة أتباع زيد بن عيل بن احلسني: الزيدية) ٤(

هـ، وهم القائلون بإمامة كل فاطمي عامل صالح ذي رأي خيرج بالسيف، وهم فرق ١٢٢

ّمتعددة كاجلارودية والبرتية واجلريرية وغريها، ومن علامئهم سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري،  ّ ّ

 .ّوصالح بن حي وولده

فرقة : لون بتوريث اخلالفة، ومنهم فرقتانوهم الذين غلوا يف العباس وولده، قائ: ّالعباسية) ٥(

بن حممد ابن احلنفية، وفرقة تسمى الراوندية  اهللا ّتسمى اهلاشمية، وهم أصحاب أيب هاشم عبد

 .الراوندي اهللا أصحاب عبد
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ّبالنص، أو اختيار أهل احلل والعقد، وهم من عدا : ومنهم من يقول ّ
 .هؤالء من املسلمني

ّواحلق األول  .ناهملا قل! ّ

  ]بحث في إمامة أمير المؤمنين [

 هو  ّيف أن اإلمام بعد الرسول: البحث الثالث «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
 :ّعيل بن أيب طالب 

  :ّويدل عليه وجوه

ّأن اإلمام جيب أن يكون معصوما ـ عىل ما بيناه ـ وال يشء من : ّاألول ً ّ
 .ّ فتعني أن يكون هو اإلمامّالصحابة والذين ادعي هلم اإلمامة غريه بمعصوم،

   .)١(»واملقدمة الثانية إمجاعية

، رشع يف )٢(]ورشائطها[ّ ملا فرغ من البحث يف وجوب اإلمامة :أقول
 . بال فصل من هوّالبحث عن اإلمام احلق بعد الرسول 

 :وقد اختلف الناس يف ذلك عىل ثالثة أقوال

ّ إنام ّ اإلمام بعد النبي ّإىل أن: )٣(فذهبت اإلمامية، والزيدية، والغالة
  .ّهو عيل بن أيب طالب 

ّإىل أن اإلمام بعد النبي : وذهب أكثر الناس ّهو أبو بكر . 

                                                
 . الفصل احلادي عرش٦٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

  .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 .ـال يوجد ب، ج، د، ه) ٣(
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 .)١()ريض اهللا عنه( ّهو العباس: وقال مجاعة من اجلمهور

  :)٢()ّدام ظله( لنا عىل ذلك وجوه ذكرها شيخنا

ّ إنا قد بينا وجوب العصمة يف اإلمام، وال يش:ّاألول ء من الصحابة الذين ّ
ّادعي هلم اإلمامة غري عيل بن أيب طالب  ّ بمعصوم، فتعني أن يكون هو ّ

 .والكربى إمجاعية. اإلمام

ًالنقل املتواتر عن الشيعة خلفا عن سلف ـ : الثاين «:)ّأدام اهللا أيامه( قال

ّونقله املخالف أيضا ـ أن ّ نص عىل عيل  ّ النبي)٣(ً ّ )بإمرة املؤمنني)٤  ،
 .)٥(»ّوبأنه خليفته من بعده

ّ هذا دليل ثان عىل أن اإلمام بعد النبي :أقول ّ ٍ هو عيل بن أيب ّ
   .طالب

 الشيعة أمجع، ونقله )٦(هـ، نقلّد ورد عن النبي ـّأنه ق: وتقريره
ّاخلصم، أن النبي  ّاسمعوا له (، و)٧()ّسلموا عليه بإمرة املؤمنني: ( قال

                                                
 .ال يوجد ب، ج، د، هـ) ريض اهللا عنه) (١(

 .املصنّف: يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .عن: يف ب، د، هـ) ٣(

 ).ّنص عليه: (يف ج، د، هـ) ٤(

 . الفصل احلادي عرش٦٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٥(

 .نقلته: يف ب، ج، د، هـ) ٦(

 ط دار الكتب   أمري املؤمنني باب اإلشارة والنص عىل٢٩٢: ١الكايف للكليني : انظر) ٧(

 مؤسسة البعثة، قم ١ط) ٥٦( املجلس ٤٣٦: ش، األمايل للصدوق١٣٦٣اإلسالمية طهران 

 .هـ، وغريها١٤١٧
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، وهذا خرب متواتر نقله اإلمامية )٢()ليفة من بعديأنت اخل(، و)١()وأطيعوا
  .ًخلفا عن سلف

َإنام وليكم اهللا ورسوله والذين : قوله تعاىل: الثالث «:)ّأدام اهللا أيامه(قال ُ َِ َِّ َُ ُ َ ُ ُُّ َّ ِ

َآمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ َُ ُ َّ َِ ِ ِْ ُ ُ ُ ََ ََّ ُ َُ َ َْ َّ)٣(. 

ّوقف عىل مقدماتواالستدالل به يت ّ: 

 .ّتفيد احلرص، وهو متفق عليه بني أهل اللغة) ّإنام(ّأن لفظة : أحداها

ّهنا يراد هبا األوىل بالترصف، وهو مشهور عند ) ّالويل(ّأن لفظة : الثانية ْ
ّأيام امرأة نكحت نفسها بغري إذن : (أهل اللغة، ومستعمل يف العرف، لقوله 

ّويل «، و»ّويل الدم«، و»ّالسلطان ويل الرعية«: وقوهلم). ّوليها فنكاحها باطل
 .»امليت

ُالذين آمنواّأن املراد من : الثالثة َ َ ِ َّ َ بعض املؤمنني، التصافهم بصفة ّ
ّليست عامة لكل املؤمنني، وألنه لو كان للجميع لكان الويل واملتويل واحد، وهو  ّّ ّ ّ

 . حمال

                                                
 جممع إحياء الثقافة قم ١ ط٣٧١: ١ البن سليامن الكويف  مناقب أمرياملؤمنني: انظر) ١(

هـ، ١٤١٤لثقافة للطباعة قم  دار ا١ط) ٢٤(املجلس ) ١٢٠٦ (٥٨٣: هـ، أمايل الطويس١٤١٢

فضائل ) ٣٦٤١٩ (١٣٣: ١٣ّ ط مؤسسة األعلمي بريوت، كنز العامل ٦٣: ٢تاريخ الطربي 

 .هـ، وغريها١٤٠٩ ط مؤسسة الرسالة بريوت ّعيل

 ط دار الفكر بريوت  ّ ترمجة اإلمام عيل١٠٠: ٤٢تاريخ مدينة دمشق البن عساكر : انظر) ٢(

 .، وغريها)٨٩٤٤ (٢٥٩: ٩للبوصريي   بزوائد املسانيد العرشةهـ، إحتاف اخلرية املهرة١٤١٥

 .٥٥: سورة املائدة) ٣(
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ّأن املراد بذلك البعض هو عيل بن أ: الرابعة ، لإلمجاع عىل يب طالب ّ
ّأنه هو الذي تصدق بخامته حال ركوعه، فنزلت هذه اآلية ّ« )١(. 

 .ّ هذا دليل ثالث عىل تقديم إمامة عيل بن أيب طالب :أقول

َإنام وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين : ّأنه تعاىل قال: وتقريره َ ُ َِ ِ َِّ َّ َُ َُ َ ُ َ ُ ُُّ َّ ِ

ُيقيمون الصالة وي ُ َُ َّ َ َ َؤتون الزكاة وهم راكعونِ َُ ُِ ْ َ َّ َُ ْ. 

  :ّوجه االستدالل هبذه اآلية يتوقف عىل أمور أربعة

  .تفيد احلرص) ّإنام(ّ أن لفظة :ّاألول

ّتفيد األوىل بالترصف) ّالويل(ّ أن لفظة :الثاين ْ. 

ُالذين آمنوا بـ)٢(]املراد[ّ إن :الثالث َ َ ِ َّ َبعض املؤمنني . 

 .ّهو عيل بن أيب طالب ّ إن ذلك البعض :الرابع

ّأما األوىل ّ فألن أهل اللغة فرقوا بني قوهلم:ّ ّ  :)٤(، وبني قوهلم»ٌقام زيد« :)٣(ّ
  .»ّإنام قام زيد«

 :)٥(ولذلك قال الشاعر

 )٦(رــاثــللك ّزة ــالع ّوإنام   ولست باألكثر منهم حىص

                                                
 . الفصل احلادي عرش٦٥ـ  ٦٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٢(

 ).قول القائل: (يف د، هـ) ٣(

 .وقوله: يف د، هـ) ٤(

 ).ومنه قول الشاعر: (يف ب، ج، د، هـ) ٥(

 .البيت الشعري للشاعر اجلاهيل األعشى أبو بصري) ٦(
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 البيت ّ فرق بينهام، ومل يبق يف)١(ِتفيد احلرص، فلم) ّإنام(فلو مل تكن 
 .)٢(فائدة

ّ فألن أهل اللغة نصوا عليه:ّوأما الثانية ّ ّ. 

  :)٣(قال الكميت

 ّؤدبــومستجمع التقوى ونعم امل                    هــــّد وليــعـر بــّم ويل األمـونع

ّ قد نص عليه يف كتابه املسمى بـ)٤(ّواملربد  .)٥(ّ، وهو إمام اللغة)العبارة(ّ

ّوأيضا، فإنه مستعم   .ل يف العرفً

ّأيام امرأة نكحت نفسها بغري إذن وليها : (ّ أنه قالّوروي عن النبي  ّ
ّاألوىل بالترصف يف نفسها منها، ومن ذلك قوهلم: ، أي)٦()فنكاحها باطل ّ :

ّالسلطان ويل الرعية«  »ّويل امليت«ّاألوىل به، و: ، أي»ّويل الدم«: ، ومنه قوهلم»ّ
  .كذلك

                                                
 ).مل يبق: (يف ب، ج، د، هـ) ١(

 ).فائدة يف البيت: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

، الفقيه احلافظ،  بن زيد األسدي الكويف، الشاعر املعروف بواليته ألهل البيت: الكميت) ٣(

 ).هـ١٢٦( هـ، وتويف سنة ٦٠ولد سنة 

ّاس حممد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمري بن حسان الثاميل األزدي البرصي أبو العب: ّاملربد) ٤(
ببغداد، له ) هـ٢٨٥(، وتويف سنة )هـ٢١٠(اللغوي النحوي األديب، نزيل بغداد، املولود سنة 

 .عدة كتب منها الكامل واملقتضب ومعاين القرآن وطبقات النحاة البرصيني وغريها

 . يف ب، ج، د، هـال يوجد) ّوهو إمام اللغة) (٥(

 . حديث عائشة ط دار الصادر بريوت، وغريه٦٦: ٦مسند أمحد بن حبل : انظر) ٦(
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ّ إما أن يريد مجيع املؤمنني، أو بعض املؤمنني، فإن كان ّ فألنه:ّوأما الثالثة ّ
ّألنه تعاىل وصفهم بصفة خاصة[ّاألول فهو باطل،  ّ كون الويل )٢(ّ، وإال لزم)١(]ّ

ّ واحدا، وإما أن يكون بعض املؤمنني، وهو املطلوب)٣(]عليه[ّواملتوىل  ً.  

 : فمن وجوه:ّوأما الرابعة

مجيع املؤمنني، ومنهم من : منهم من قال: ّإن الناس بني قائلني: ّاألول
  .بعض املؤمنني: قال

ّإن ذلك البعض هو :  بعض املؤمنني، قال)٤(]املراد: [ّوكل من قال

ّ، وقد بينا أن املراد بعض املؤمنني، فثبت املطلوبّعيل ّ. 

ّإمجاع املفرسين عىل إرادة عيل : الوجه الثاين ّ. 

َيقيمون الصالة ويؤتون : ّنني بأهنمّإنه تعاىل وصف املؤم: الوجه الثالث َُ ْ ُ ُ َُ َّ َ ِ

َالزكاة وهم راكعون ُ ُِ ْ َ َّ َ وال خالف يف أن عليا ،ً ّ ،تصدق بخامته حال ركوعه ّ
  .فيكون هو املراد

: اخلرب املتواتر يوم الغدير من قوله : الرابع «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ّمن كنت مواله فعيل : فقال. اهللابىل يا رسول : ْألست أوىل منكم بأنفسكم؟ قالوا(

ّمواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه، وانرص من نرصه، واخذل من خذله،  ّ

 ).ّوأدر احلق معه أينام دار

                                                
 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ١(

 ).ًوأيضا يلزم: (يف ب، ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ب، د، هـ) ٤(
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ّيراد هبا األوىل بالترصف) موىل(ولفظة  ْ: 

ًأما أوال ّ  .أوىل به: ، أي)مواله(ّفلالستعامل، كام يقال لسيد العبد : ّ

ًوأما ثانيا  .نتفاء معانيها سوى املطلوبفال: ّ

ًوأما ثالثا ّفألن مقدمة اخلرب تدل عليه: ّ ّ ّ«)١(. 

 .ّ هذا دليل رابع عىل تقديم إمامة عيل بن أيب طالب :أقول

ّأن النبي : وتقريره ّقال يوم الغدير ملا رجع من حجة الوداع ّ معارش : (ّ
 ْاملسلمني، ألست أوىل منكم بأنفسكم؟

 .بىل يا رسول اهللا: قالوا

ّمن كنت مواله فعيل مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، : قال ّ ّ
 ).ّوانرص من نرصه، واخذل من خذله، وأدر احلق معه أينام دار

ّوجه االستدالل هبذا اخلرب يتوقف عىل مقدمتني ّ: 

 .ّ صحة سنده:ّاملقدمة األوىل

ًأنه قد تواترت به الشيعة خلفا عن سل: والدليل عىل ذلك ف، والتواتر ّ
 .يفيد اليقني

ّوأيضا، فإن مجيع األمة تلقوا هذا اخلرب بالقبول، ولكن بعضهم منع داللته  ّ ًّ ُ

  .ّعىل ما ندعيه

ّوأيضا، فإن أمري املؤمنني  ً يف الشورى عده يف مجلة فضائله، ومل خيالفه ّ
ّأحد فيه، ولو مل يكن صحيحا لردوه، ألنه  ّ ًخر ّ افتخر عليهم به، وكل من افت

                                                
 . الفصل احلادي عرش٦٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(
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ٍعليه غريه فإن له داع قوي إىل إبطال ما يفتخر به غريه  . مع إمكانه)١(ّ

ّاألوىل بالترصف) املوىل(ّ إن املراد بـ:ّاملقدمة الثانية ْ. 

ْالنار هي موالكم: قوله تعاىل: ّويدل عليه َ َ ُُ ََّ ْ ِ)٣(ْالنار أوىل بكم: ، أي)٢(. 
 :، قول الشاعر)٤(ًوأيضا

 .)٥(.....ّلهم فأصبحت موالها من الناس ك
ْأوىل : أي،  مواله)٦(]ّأنه[ :ّيقال لسيد العبد، العرف] يف[ًوأيضا، 

 .ّبالترصف فيه
ّوأيضا، فإن داللة   :)٧(]سبعة[ٍحمصورة يف معان ) املوىل(ً

ّ األوىل بالترصف)٨(أ ـ ْ. 
 . النارصب ـ
  .ّ ابن العمج ـ
 . اجلارد ـ

 . احلليفهـ ـ

                                                
 .الغري: يف ب، ج، د، هـ) ١(

 .١٥: سورة احلديد) ٢(

 .، والصحيح ما أثبتناه)ْالنار أوىل به: النار مواله، أي: قوله تعاىل: (يف مجيع النسخ) ٣(

 .ومنه: يف ب، ج، د، هـ) ٤(

 . هجرية٩٠البيت الشعري لألخطل يمدح عبد امللك بن مروان، واسمه غياث، مات سنة ) ٥(

 . ب، ج، د، هـأثبتناه من) ٦(

 .أثبتناه من ب، ج، د، هـ) ٧(

 ...والثالث/والثاين/ّاألول: يف ب هـ أثبتت هكذا) ٨(
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 .ِ املعتقو ـ

 .َ املعتقز ـ

ّل باطل سوى األولوالك ّ! 

ّفألن كون عيل بن أيب طالب نارصا للنبي : ّأما بطالن الثاين ً ّّ كان 
، )١( ما كان جيمع الناس يف ذلك الوقتّوالنبي . ًمعلوما عندهم بآية النرصة

ًوذلك املكان ليعرفهم ما كان معلوما هلم ّ. 
ّفألنه يلزم الكذب عىل النبي : ّوأما بطالن الثالث ّمن : ( قالّ، ألنه

ّ ابن عم عقيل وجعفر، وذلك ّ، فيلزم أن يكون عيل )ّكنت مواله فعيل مواله
 .باطل

ًفألنه إن كان معلوما هلم، مل يكن يف إعالمهم به يف : ّوأما بطالن الرابع ّ
ً، وإن مل يكن معلوما فال فائدة فيه )٢(ًذلك الوقت واملكان فائدة، بل يكون عبثا

 .ًأيضا
 .ّفألنه يلزم الكذب: مسّوأما بطالن اخلا

ًفألنه يلزم الكذب أيضا: ّوأما بطالن السادس ّ.  
ّفألن النبي : ّوأما بطالن السابع ّأجل من هذه املرتبة الدنية ّ. 
ّفلم يبق إال األول ّ.  

ّوأيضا، فإن مقدمة اخلرب، وهي قوله  ّ ً) :ْألست أوىل منكم بأنفسكم (
ّتدل عليه، ألن النبي  ّ ّال حيتمل إال األوىل بالترصف، ثم  خاطبهم بخطاب ّ ّ ْ ّ

                                                
 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ذلك الوقت) (١(

 .ال يوجد يف ب، ج، د، هـ) ًبل يكون عبثا) (٢(
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ّعقبه بخطاب حيتمل ذلك وغريه، فيجب محل الثاين عىل األول، وإال لزم كون  ّ ّ

ً ملغزا معميا، وهو باطلّالنبي  ًّ.  

ّأنت مني بمنزلة : ( املتواترقوله : اخلامس «:)ّأدام اهللا أيامه( قال
ّهارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي ّ ّ.( 

ّلة هنا للعموم، وإال ملا صح االستثناء منهاواملنز ّ. 

...)١(. 
ّومن مجلة منازل هارون أنه لو عاش بعد موسى لكان خليفة، ألنه كان  ّ

ِاخلفني يف قومي: خليفة له حال حياته بقوله ِْ َ ُِ ْ ُ ْ)فيكون كذلك بعد وفاته، )٢ ،
ّوإال لكان معزوال عن تلك الوالية، فيكون غضا من منصب النبوة ً ً ّوألنه كان . ّ

  .)٣(»ًرسوال مفرتض الطاعة، فلو عاش وجب عليهم طاعته
 .ّ هذا دليل خامس عىل تقديم إمامة عيل بن أيب طالب :أقول

ّأنه قد تواتر عن النبي: وتقريره ّ  أنه قال لعيل ّ ّ) : ّأنت مني بمنزلة
ّهارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي ّ ّ.( 

ّوقف عىل مقدمتنيوجه االستدالل هبذا اخلرب يت ّ:  
ّأما املقدمة األوىل ّ فهي أن منزلته تعم مجيع املنازل التي هلارون من :ّ

 .موسى

                                                
ف آخرها، ّ للمؤلف لتلّ املنسوبة خلطّهنا تنتهي نسخة خمطوطة مكتبة السيد املرعيش النجفي) ١(

  ).ب(وما بعدها يكون من نسخة املكتبة الرضوية املشار إليها بـ

 .١٤٢: سورة األعراف) ٢(

 . الفصل احلادي عرش٦٦ ـ ٦٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(



 

 

٣٤٧  اإلمامة يف / الحادي عشرالفصل   .....................................................................................

 .ّ إن هارون لو عاش بعد موسى لكان خليفته:ّاملقدمة الثانية

ّ إما أن يريد منزلة واحدة، أو أكثر، فإن أراد ّأنه : ّوالدليل عىل األول ّ
فيكون مراده أكثر من منزلة ! ّ لكنه قد استثنىّمنزلة واحدة، مل يصح االستثناء،

 .واحدة

ّفإما أن يريد مجيع املنازل وهو املطلوب، أو بعض املنازل وهو باطل، ألن  ّ
يريد منزلة واحدة، وهي كونه خليفة يف قومه يف : منهم من قال: الناس قائلني

 .أكثر من منزلة واحدة: ومنهم من قال. حياته، كام كان موسى

ّإنه أراد اجلميع، فالقول : ّإنه أكثر من منزلة واحدة، قال: قالّوكل من 
  .ّبغريمها قول ثالث ال قائل به، فثبت أنه يريد مجيع املنازل

   :والدليل عىل الثاين من وجهني

:  يف الرسالة، لقوله تعاىلّإن هارون كان رشيك موسى : ّاألول
َأرسلنا موسى وأخاه بآياتنا َ َِ َ َ ُ َ ِْ ُ ََ َْ)فلو عاش بعده لكان مفرتض الطاعة)١ ،. 

ِاخلفني :  يف حياته، لقوله تعاىلّإن هارون كان خليفة موسى : الثاين ْ ُ ْ
ِيف قومي ْ َ ِ)فلو عاش بعده، فإما أن يبقى عىل حاله وهو املطلوب، أو ينعزل )٢ ،ّ

ّ العالية يوهم أن )٤(ّ، ألن االنعزال عن املرتبة)٣(]وهو باطل[عن تلك احلالة 

ًعزول مل يكن مستحقا هلا وكونه خائنا فيها، وكالمها حماالن يف جانب امل ً ّ

                                                
 .٤٥: سورة املؤمنون) ١(

 .١٤٢: سورة األعراف) ٢(

 .أثبتناه من د، هـ) ٣(

 .املنزلة: يف هـ) ٤(
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ّفإذا ثبت أنه يريد مجيع املنازل، وأن هارون كان  .)١(]لتنفريمها عنه [ّالنبي ّ
ًخليفته من بعده، ثبت أن عليا ّّكان خليفته من بعده . 

 فيكون  كان أفضل الصحابة،ّإنه : السادس «:)٢(]ّأدام اهللا أيامه[ قال
 .هو اإلمام

 :ّأما املقدمة الصغرى، فمن وجوه
والفضائل . كالعلم، والذكاء، والكرم: ّأنه مجع الفضائل النفسانية: ّاألول

وغري ذلك ما مل حيصل ألحد من . كالزهد، والعبادة، والشجاعة: البدنية
   .الصحابة

عارف  كان يف غاية الذكاء والفطنة واحلرص عىل حتصيل املّأنه : الثاين
 كان شديد احلرص  ّ، والنبي)٣(واقتناء الفضائل واملتابعة لرسول اهللا

ومع . ّواملالزمة بينهام شديدة بحيث ال ينفك عنه يف أكثر األوقات. عىل التكميل
ّحصول القابل وحتقق املؤثر وانتفاء املوانع   .ّ حيصل التأثر عىل أبلغ أحواله)٤(ّ

. ، والقضاء يستلزم العلم والدين)٥()ّأقضاكم عيل: (قوله : الثالث

                                                
 .، د، هـأثبتناه من ج) ١(

وهكذا يف ما يأيت بعده . ، وأثبتناه هكذا ليتسق مع ما سبقه)رمحه اهللا: (يف النسخة ب، ج، د، هـ) ٢(

  . فال حيتاج للتنبيه

 .للرسول: يف املصدر، ج، د، هـ) ٣(

 .املانع: يف ج، د، هـ) ٤(

ّروته اخلاصة والعامة، كام عن أيب يعيل نقله السيوطي يف اجلامع الصغري ) ٥( ، وابن عساكر يف ٥٨: ١ّ

: ٧رشح النهج (ّ حممد بن إدريس، وابن أيب احلديد املعتزيل يف ٣٠٠: ٥١تاريخ مدينة دمشق (

 .، وغريها)٦٢٧: ٣املواقف (، واإلجيي يف )٢٢٠
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ّواتفق املفرسون عىل أن قوله. )١()ّأنا مدينة العلم وعيل باهبا: (وقوله  ّ ّ: 
ٌوتعيها أذن واعية َ َِ ٌِ ُ ُ َ)٢(،ّاد به عيل  املر )٣(.  

لو كرست يل الوسادة حلكمت بني أهل التوراة : (قوله : الرابع
بتوراهتم، وبني أهل اإلنجيل بإنجيلهم، وبني أهل الزبور بزبورهم، وبني أهل 

ّ، وذلك يدل عىل إحاطته بجميع الرشائع، ومل حيصل لغريه )٤()الفرقان بفرقاهنم

 .من الصحابة ذلك

 كانوا يرجعون إليه يف األحكام ويأخذون عنه ّأن الصحابة: اخلامس
ّالفتاوى، ويقلدونه، ويرجعون عن اجتهادهم إذا خالفهم، وأخطأ أكثرهم يف 

  .ّاألحكام، ودهلم عىل زللهم فرجعوا إليه

القضايا الغريبة واألحكام العجيبة التي حكم هبا ومل يسبقه إليها : السادس
  .أحد

ّ العبد وهو يف رجله قبل حله، بوضع كحكمه عىل احلالف بصدقة زنة قيد

ّرجله مع القيد يف قصعة مملوءة ماء، ثم رفع القيد ووضع برادة احلديد حتى  ّ
ًانتهى صعود املاء إىل مكانه أوال، وأمره بصدقة زنة الربادة ّ. 

                                                
ّحديث صحيح عند اخلاصة والعامة، فمن العامة احلاكم النيسابوري يف مستدركه عىل ) ١( ّ ّ

ء الثراث ّ عن ابن عباس ط دار إحيا٥٥: ١١ املعجم الكبري ، والطرباين يف٢١٦: ٣الصحيحني 

 .هـ، وغريها١٤١٢لبنان   دار اجليل١ط١١٠٢: ٣ يف االستيعاب ّالعريب، وابن عبدالرب

 .١٢: سورة احلاقة) ٢(

 .رواه أعالم احلديث والتفسري عند الفريقني) ٣(

 .ط دار إحياء الكتب العربية ١٣٦: ٦أورده ابن أيب احلديد يف رشحه للنهج عن املدائني ) ٤(
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ِوكحكمه بني صاحب األرغفة اخلمسة وصاحب الثالثة، ملا أذنا لثالث يف  َ ّ

ًراهم ملا تشاحا، بأن لصاحب الثالثة درمها واحدا، األكل فرمى هلام ثامنية د ً ّ ّ ّ

ًولصاحب اخلمسة الباقي، حيث قسم األرغفة عىل أربعة وعرشين جزءا ّ. 

   .وغري ذلك من النكت التي ال تعد وال حتىص

 .ّأن مجيع الفضالء ينتسبون إليه: السابع

ّفإن أهل التفسري يرجعون يف علومهم إىل عبد اهللا بن عباس، وهو  تلميذ ّ
ّ، حتى روى أنه رشح ّعيل  من ) بسم اهللا الرمحن الرحيم( الباء من )١(]له يف[ّ

 .ّأول الليل إىل آخره

 .ّواملعتزلة واألشاعرة من املتكلمني يأخذون علمهم عنه 

 .ّوكذا النحو هو مستنبطه والدال عليه، وواضعه أليب األسود الدؤيل

 .غريهُوعلم األصول موجود يف كالمه دون كالم 

 .وغري ذلك من العلوم

ّ كان أشجع الصحابة حتى أن الفتوح بأمجعها كانت عىل ّأنه : الثامن ّ
ومل . )٢(ووقائعه يف احلروب مشهورة ال حتىص كثرة. ّيده، ومل يبارزه أحد إال قتله

  .ّ تأخر عنه)٣(ّيسبقه أحد تقدمه، وال حلقه من

ّك الدنيا أحد سواه، حتى أنه  أزهد الصحابة، ومل يرت)٤(]كان[ّأنه : التاسع ّ

                                                
 .أثبتناه من ج، د، هـ) ١(

 .ال ختفى: يف ج، د، هـ) ٢(

 .أحد: يف ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من املصدر، ج، د، هـ) ٤(
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ّطلقها ثالثا مبالغة يف تركها والرفض هلا، ومل يتمكن أحد من جماراته، وال حلق  ً ّ

ّأحد درجته يف الرتك، حتى أنه كان يصوم النهار ويفطر عىل قليل من جريش  ّ
أخاف أن يضع أحد ولدي : (، فقيل له يف ذلك؟ فقالالشعري، وكان خيتمه 

ّ لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من واهللا: (ال ، وق)ًفيه أداما
  .، وهذا سبيل مل يسلكه أحد سواه)راقعها

ّ أعبد الناس، ومل يتمكن أحد من التأيس به، حتى أن زين  ّأنه: العارش ّ ّ

ّ مع كثرة عبادته ونسكه ـ وكان يصيل يف كل يوم وليلة ألف ركعة ـ العابدين ّ

ّأنى يل بعبادة عيل: (تضجر، ويقول كاملّكان يرمي بصحيفة عيل  عليه (ّ
  .»السالم

ّ، فإنه عمر   كان أكرم الناس بعد رسول اهللاّأنه : احلادي عرش ّ
ّ عدة حدائق وتصدق هبا، وآثر بقوته وقوت عياله ثالثة أيامبيده  ّ :

 :للمسكني، واليتيم، واألسري، وصرب عىل الطوى ثالثة أيام، ونزل فيه
َويطعمون ال َ ُ ُِ ًطعام عىل حبه مسكينا ويتيام وأسرياْ ًِ ِ ِ ِ َِ ً َ ْ َِّ ُ َ َّ...)إىل آخر اآليات، )١ 

ًوتصدق بجميع ما معه عدة مرارا، ومل خيلف شيئا من املال أصال ً ً ّ ّ. 

 ّ وذلك يف عدة،)٢(ّإخباره باملغيبات يدل عىل كامل فضله:عرش الثاين

، وإخباراته سني مواطن، كإخباره عن نفسه الرشيفة بالقتل، وبقتل ولده احل
ًوهو كثري ال يعد وال حيىص، وقد ذكرنا طرفا . ، وغري ذلك)النهروان(يف واقعة 

 ).هناية املرام(من ذلك يف كتاب 

                                                
 .٨: سورة الدهر) ١(

 .فضيلته: يف املصدر، ج) ٢(
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 .)٢(»ّ، كان أوىل من غريه، ملا تقدم)١(ّوإذا ثبت أنه أفضل من غريه

 .ّ هذا دليل سادس عىل تقديم إمامة عيل بن أيب طالب :أقول

 .د كان أفضل من غريه، فيكون هو اإلمامّإنه ق: وتقريره

ّأما الصغرى، فمن وجوه ذكرها املصنف ، وهي ظاهرة ال حتتاج إىل )٣(ّ
  :ّرشح، وإنام أرشح ما أشكل منها، وهو شيئان

  .ّأنه حكم بأشياء عجيبة غريبة مل يسبقه إليها أحد: ّاألول

غفة، ومع  مخسة أر)٤( ارتفع إليه اثنان، أحدمها كان لهّأنه : فمنها
ّاآلخر ثالثة أرغفة، وكانا قد أمرا ثالثا باألكل معهام، فأكل وأكال معه، ثم أن  ًّ
ّذلك املأمور ملا فرغ قام ورمى هلام ثامنية دراهم، فتشاحا يف كيفية قسمتها،  ّ

أنا أخذ مخسة وأنت ثالثة، فلم يرض صاحب الثالثة، بل : فصاحب اخلمسة قال
 ليحكم بينهام، ّارتفعا إىل عيل بن أيب طالب ّنقسمها بيننا نصفني، ف: قال

ّفحكم بأن لصاحب اخلمسة سبعة، ولصاحب الثالثة درمها، وذلك ألنه  ً ّ 
ّقسم الدراهم عىل نسبة األرغفة، فإن الثامنية األرغفة إذا قسمت ثالثة أقسام،  ّّ
ّكان كل قسم منها رغيفني وثلثي رغيف، فالذي أذنا له يف األكل أكل رغيفني  ّ

 الرغيفني وثلثي الرغيف )٦(ّ، وكذلك كل واحد منهام، فينبسط)٥(وثلثي رغيف

                                                
 ).كان أفضل الناس: (يف د، هـ) ١(

 .ل احلادي عرش الفص٧٠ ـ ٦٦: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 ).ّاألول ذكره املصنّف طاب ثراه: ّأما الصغرى، فمن وجوه: (العبارة يف ج) ٣(

 .معه: يف د، هـ) ٤(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ّفالذي أذنا له يف األكل أكل رغيفني وثلثي رغيف) (٥(

 .فلنبسط: يف ج، د) ٦(
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من جنس الكرس تبلغ ثامنية أثالث، وكذلك الباقي من األرغفة، فيبلغ املجموع 
ّأربعة وعرشين ثلثا، فاملأمور باألكل أكل ثامنية، وكل واحد من صاحبي األرغفة  ً

الثالثة ثلث رغيف، وصاحب قد أكل ذلك القدر، فحينئذ الذاهب عىل صاحب 
  .ّاخلمسة سبعة أثالث، فتقسم الدراهم عىل هذه النسبة املذكورة

 كان قد خرج للحرب ّ، وهي أنه )النهروان(إخباره يف واقعة : الثاين
: ّ وأخربوه بأهنم قد عربوا النطفة، فقالألهل النهروان، فجاء أصحابه 

ُفجاءوا مرة أخرى، فقال [، )مل يعربوا( ّ:) فقال رجل من )١()]مل يعربوا ،
واهللا إن وجدهتم قد عربوا : أصحابه يقال له جندب بن عبد اهللا األزدي يف نفسه

ّكنت أول من يقاتله، فلام وصل إىل النهر يا : ( ومل جيدهم قد عربوا، قال )٢(ّ
ّ، وذلك يدل عىل اطالعه بام يف ضمريه، وذلك مل !)ّأتبني لك األمر؟! أخا األزد ّ

ّوأما الكربى، فلام تقدم .ه أحد غريهيعلم ّ. 

  ] بحث في إمامة باقي األئمة[

 :ّيف إمامة باقي األئمة االثنى عرش: البحث الرابع« :]ّأدام اهللا أيامه[قال

ّملا بينا وجوب العصمة يف اإلمام وجب اختصاص اإلمامة باألئمة االثنى  ّ ّ

ّ، وإال لزم خرق اإلمجاع، إذ كل من أثبت ال عرش عصمة قال بإمامتهم ّ
  .)٣(»ّخاصة دون غريهم

ّ ملا فرغ من االستدالل عىل تقديم إمامة عيل بن أيب طالب :أقول ّ ،

                                                
 .أثبتناه من ج) ١(

 .النهروان: يف ج، د، هـ) ٢(

 . الفصل احلادي عرش٧٠: سرتشدين يف أصول الدينهنج امل) ٣(
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 .  عرش)١(ّرشع يف االستدالل عىل إمامة باقي األئمة االثني

 :والدليل عليه من وجوه

ّإنا قد بينا [:ّاألول ّ وجوب العصمة يف اإلمام، وكل من قال بوجوب )٢(]ّ

 . ة، قال بإمامة االثني عرشالعصم

ّأنه ال يشء من اجلامعة الذين ادعي هلم اإلمامة : والدليل عىل عصمتهم ّ
بمعصوم باإلمجاع، ولو مل تكن العصمة ثابتة هلم، خلال الزمان عن املعصوم، وهو 

   !باطل

ّوللنقل املتواتر من الشيعة خلفا عن سلف بنص  «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال ً

ّىل كل واحد واحد منهم، وبنص كل إمام عىل من بعده ع ّالنبي ّّ«)٣(. 

 . ٍ هذا دليل ثان عىل إمامة األحد عرش:أقول

ّأنه قد تواتر من الشيعة خلفا عن سلف أن النبي : وتقريره ّ ً ّ قال 
ّهذا ابني إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة، : (لسبطه احلسني 

ّتاسعهم قائمهم، حجة ابن حج ، وهذا أظهر من )ّة، أخو حجة، أبو حجج تسعّ
ّوأيضا، فإن كل واحد نص عىل من بعده، فيكونوا أئمة .الشمس عىل إمامتهم ّ ّ ّ ً. 

ّوألن غريهم يف زماهنم مل يكن أفضل منهم وال  «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
ّ يف الفضل، بل كل واحد منهم يف زمانه كان أفضل من كل موجود )٤(مساوهيم ّ

                                                
 .األحد: يف ب) ١(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٢(

 . الفصل احلادي عرش٧٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

 .ساواهم: يف املصدر، ج، د، هـ) ٤(
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  .)١(» أشخاص البرش، فيكون أوىل باإلمامةفيه من
 .  هذا دليل ثالث عىل إمامة األحد عرش:أقول

ّأنا ملا بينا قبح تقديم املفضول عىل الفاضل، وقد كان كل واحد : وتقريره ّ ّ ّ
ّمنهم أفضل أهل زمانه بإمجاع الناس، كانوا األئمة بعد عيل بن أيب طالب  ّ.  

 :]يف غيبة اإلمام املهدي [
 :ّوأما غيبة اإلمام  «:]ّأدام اهللا أيامه[ الق

 خلوفه عىل نفسه من أعدائه، وخوفه عىل أوليائه، فال يظهر ]أن تكون[ّفإما 
ًعاما وال خاصا ًّ ّوأما ملصلحة خفية استأثر اهللا تعاىل بعلمها. ّ ّ. 

، فقد وجد يف األزمنة املاضية والقرون وال استبعاد يف طول عمره 
ّ عمرا مديدا أطول من عمره، وإذا ثبت أن اهللا تعاىل قادر عىل كل ّاخلالية من عمر ّ ً ً

ّ مدة طويلة ـ فال استبعاد يف وجوب القطع ّمقدور ـ وال شك يف إمكان بقائه 
ّ الدال عليه من النبي)٢(ّ وهذا العمر الطويل، بل النصبوجوده  ّ  ومن ،

   . اإلمامية)٣( متواتر من ّاألئمة
  .)٤(»ّيس يف كل زمان، ووجوب عصمتهولوجوب نصب الرئ

، رشع يف البحث عن سبب  ّ ملا فرغ من إثبات إمامة االثنا عرش:أقول
 .ّغيبة اإلمام املنتظر صاحب الزمان حممد بن احلسن 

                                                
 . الفصل احلادي عرش٧٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .ّللنص: يف ج، د، هـ) ٢(

 ).ًمتواترا بني: ( يف ج، د، هـ)٣(

 . الفصل احلادي عرش٧١ ـ ٧٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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ّ، إما خلوف عىل نفسه الرشيفة وأصحابه  غيبة اإلمام :فنقول
د غري اهللا تعاىل ال غري، ّ ملصلحة خفية ال يعلمها أح)١(]يكون[ّوأوليائه، وإما 

ًفحينئذ ال يظهر حتى يأمن أو تزول مصلحة خفائه ال عاما وال . وكالمها جائزان ّ ّ
ًال ظاهرا مستمرا وال ظاهرا منقطعا لقوم: ًخاصا، أي ً ً ً)٢(. 

ّ بقائه إىل هذا الوقت، ألن من الناس من عمر ألف )٣(وال يستبعد العقل ّ

  .سنة، أو أكثر
 من قبل اهللا تعاىل، أو من قبل نفسه، )٤(]أن يكون[ّإما استتاره : ال يقال

 ّوكالمها باطالن، ألنه مفسدة، فال جيوز صدوره منه تعاىل حلكمته وال منه 
 !لعصمته؟

 .نمنع كون االستتار مفسدة، بل مصلحة غري معلومة لنا: ّألنا نقول
رص يف اقت) طاب ثراه(وهذه املسألة قد أكثر أصحابنا القول فيها، وشيخنا

  .هذا املخترص عىل ذلك
ّوفقنا اهللا ملشاهدة طلعته السنية، ولرؤية غرته البهية، إنه عىل ذلك قادر،  ّ

  .ولألولياء نارص

 

 

                                                
 .أثبتناه من ج، د، هـ) ١(

ًال ظاهرا مشتهرا وال لقوم: أي: (العبارة يف ج، د، هـ) ٢( ً.( 

 ).وال تستبعد العقول: (العبارة يف ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٤(
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 ]يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر[
 

يف األمر باملعروف والنهي عن : الفصل الثاين عرش «:]ّأدام اهللا أيامه[قال
  :املنكر

 .طلب الفعل بالقول عىل جهة االستعالء] هو: [األمر

الفعل احلسن املختص بوصف زائد عىل حسنه، إذا عرف : واملعروف
  .ّ أو دل عليهفاعله ذلك،

 .ّالفعل القبيح إذا عرف فاعله ذلك، أو دل عليه: واملنكر

 .ّضد األمر: والنهي

ًواألمر هنا أعم من أن يكون قوال أو فعال، وكذا النهي ً فاألمر باملعروف . ّ
 .)١(»هو احلمل عىل فعل الطاعات، والنهي عن املنكر هو املنع عن فعل املعصية

 . الفعل بالقول عىل جهة االستعالءهي طلب:  حقيقة األمر:أقول

 .، جنس يشتمل طلب الفعل وطلب الرتك»الطلب«فـ

                                                
 . الفصل الثاين عرش٧٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(
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ً، فصل عن طلب الرتك، فإنه يكون هنيا»الفعل«: وقولنا ّ. 
ً، خرج به غري القول، فإنه ال يكون أمرا حقيقة»بالقول«: وقولنا ّ. 

الفعل احلسن املختص بوصف زائد عىل حسنه، إذا : وحقيقة املعروف
 .ّاعله ذلك، أو دل عليهعرف ف

 .، جنس»الفعل«فـ
ً، خرج به القبيح، فإنه يسمى منكرا»احلسن«: وقولنا ّ ّ. 
ّخرج به املباح، فإنه ليس له [، »املختص بوصف زائد عىل حسنه«: وقولنا

 .وصف زائد عىل حسنه
ّ، ليس فصال، بل من متمامت »ّإذا عرف فاعله ذلك، أو دل عليه«: وقولنا ً

 .ّاحلد
 .)١(]ّهو الفعل القبيح إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه:  املنكروحقيقة

 .، جنس»الفعل«: فقولنا
 .، خرج به الفعل احلسن»القبيح«: وقولنا

 .ّوالباقي متام احلد
ّمتضادان لعدم اجتامعهام يف حالة واحدة من جهة : واألمر والنهي

  .)٢(واحدة
ً، كمن يفعل فعال ًوفعال. ّصل: ًواألمر ها هنا قد يكون قوال، كقوله

  .ليفعل غريه مثله

                                                
 .أثبتناه من ج، د، هـ، وسقط من ب) ١(

 .ال يوجد يف ج، هـ) من جهة واحدة) (٢(
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ًوقد يكون فعال، كمن . ال تزن: ًوكذلك النهي قد يكون قوال، كقوله

 .ًيرضب غريه إذا فعل شيئا من القبائح

ّإذا ثبت هذا، فاعلم أن األمر باملعروف هو احلمل عىل فعل الطاعات 

ّمطلقا بأي يشء كان، والنهي عن املنكر هو املنع عن فعل املع  .ايص كذلكً

، )١(ومها قد جيبان باليد واللسان عند الرشائط «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
  .)٢(»ًوبالقلب مطلقا

، )٣(]كالرضب[ األمر باملعروف والنهي عن املنكر جيبان باليد :أقول
  .ال تفعل، وافعل، وبالقلب، كالغضب عليه: واللسان، كقوله

 .ما بعد إنشاء اهللا تعاىلّووجوب األولني مرشوط برشائط نذكرها يف 

: ًووجوب الثالث مطلقا، سواء حصلت الرشائط أو ال، وهذا مراده بقوله
  .»ًمطلقا«

ّوإنام وجبا لكوهنام لطفا، فإن املكلف إذا عرف أنه  «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال ّّ ّ ً

متى ترك املعروف أو فعل املنكر منع من ذلك عىل بعض الوجوه، كان ذلك 
 .)٤(»ترك املعروف وفعل املنكرًصارفا له عن 

ّ وجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر لكوهنام لطفا، ألن املكلف :أقول ّ ً

ّإذا عرف أنه متى فعل املنكر أو ترك املعروف، حصل له من يردعه عن فعل 

                                                
 .رشائط: هـيف املصدر، د، ) ١(

 . الفصل الثاين عرش٧٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل الثاين عرش٧٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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املنكر وعن ترك املعروف، كانت معرفته بذلك صارفة عن ذلك، ومعرفته 
ّون لطفا، فيجبا ملا تقدممستندة إىل األمر والنهي فيك ً)١(. 

ّوملا انقسم املعروف إىل الواجب والندب، انقسم  «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال

 .)٢(»واملنكر ال ينقسم، فال ينقسم النهي عنه. األمر إليهام

وإذا كان املأمور به . واجب، وندب:  املعروف ينقسم إىل قسمني:أقول
ًكذلك، كان األمر إما واجبا أو ندبا ً ، فاألمر بالواجب واجب، واألمر بالندب ّ

ًوأما املنكر، فكله قبيح، لعدم انقسامه إىل شيئني، فالنهي كذلك أيضا ال  .ندب ّ ّ
 .ينقسم، فالنهي عنه واجب

ّوطريق وجوهبام السمع، خالفا لبعضهم، وإال لزم  «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال ً

ّإيقاع كل معروف وارتفاع كل منكر، أو إخالل اهللا  تعاىل بالواجب، والتايل ّ
   .)٣(]ّفاملقدم مثله[بقسميه باطل، 

ّإن الواجبات العقلية عامة عىل كل من حتقق فيه وجه : بيان املالزمة ّ ّ ّ
ّوجوهبا، وملا كان األمر باملعروف هو احلمل عليه، والنهي عن املنكر هو املنع 

منه، فلو وجبا بالعقل لوجبا عليه تعاىل، فإن فعلهام لزم ارتفاع املنكر ووقوع 
كان اهللا تعاىل خمال بالواجب، وهو وان مل يفعلهام . املعروف، والوجدان بخالفه

  .)٤(»ّباطل ملا تقدم

                                                
ّومعرفته مستندة إىل اآلمر والناهي فيكونا لطفا، فيجبان ملا تقدم: (العبارة يف د، هـ) ١( ً.( 

 . الفصل الثاين عرش٧٢:  أصول الدينهنج املسرتشدين يف) ٢(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل الثاين عرش٧٣ ـ ٧٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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 : اختلف الناس يف طريق وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر:أقول

 .السمع: فقال قوم

 .العقل: وقال قوم

ّواحلق األول ّ! 

ّأنه لو وجب بالعقل للزم إيقاع كل معروف وارتفاع كل : والدليل عليه ّ ّ
  .ّن، فاملقدم مثلهاممنكر، والتاليان باطال

ّإن الواجبات العقلية جتب عىل كل من حتقق فيه وجه : بيان املالزمة ّّ

ّ فيه وجه وجوهبام، فيجبان عليه تعاىل، فإما أن )١(ّوجوهبا، واهللا تعاىل حتقق
ّيفعلهام، أو ال يفعلهام، فإن فعلهام لزم إيقاع كل معروف وارتفاع كل منكر،  ّ

ّمل يفعلهام كان اهللا تعاىل خمال بالواجب، وقد بينا وإن ! ونحن نجد خالف ذلك
 .ّبطالنه يف ما تقدم

ّوإنام جيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر  «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
 :برشوط

ًعلم اآلمر والناهي بكون املعروف معروفا، واملنكر منكرا: ّاألول ً. 

 .جتويز تأثري األمر والنهي: الثاين

ّفاء املفسدة عليه وعىل غريه ممن ال يستحقانت: الثالث ّ. 

 .)٢(»ّووجوبه عىل الكفاية، ألن الغرض حتصيل املعروف وارتفاع املنكر

                                                
 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الثاين عرش٧٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(
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 وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر باليد واللسان مرشوط :أقول
   :برشوط ثالثة

ّ علم اآلمر والناهي بكون املعروف معروفا، واملنكر منكرا، ألنه :ّاألول ً لو ً
 .مل يعلم جلاز أن يأمر باملنكر وينهى عن املعروف، فيلزم اإلغراء باجلهل

ّ أن جيوز اآلمر والناهي تأثري أمره وهنيه، وإال فال فائدة يف األمر :الثاين ّ
والنهي، إذ الفائدة فيها هي احلمل عىل املعروف والردع عن املنكر، وهي غري 

 .ثابتة

ّ غريه ممن ال يستحق انتفاء املفسدة عليه وعىل:الثالث ّ.  

ّممن ال يستحق«: فقوله ّ، ليخرج عنه املستحق كالكافر، فإن الشخص إذا »ّ ّ
ّ لزم وجود املفسدة للكافر، فإنه جيب عليه )١(ّعرف أنه متى أنكر عىل اآلخر

 .حينئذ

  !وهل وجوهبام عىل الكفاية، أو عىل األعيان؟ فيه خالف

ّق األول بالثاين، واحل)٢( قال الشيخ الطويس ّألن الغرض الذي هو ! ّ

ّارتفاع املنكر ووقوع املعروف حيصل بالواحد، فال وجه لوجوهبام عىل كل فرد 

  .فرد

 

 

                                                
 .آخر: يف ج، د، هـ) ١(

 .مّالطويس، شيخ الطائفة، تقدّأبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل ) ٢(
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 ]يف املعاد[

 

  :يف املعاد: الفصل الثالث عرش «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال

  :وفيه مباحث

  ]بحث في حقيقة اإلنسان[

 :يف حقيقة اإلنسان: ّالبحث األول

ّاختلف الناس يف ذلك اختالفا عظيام، وتعددت مذاهبهم واضطربت  ً ً

، واستقصينا ما بلغنا )املناهج(يف كتاب ّوقد بينا أكثر حججهم . آراؤهم يف ذلك
ولنقترص يف هذا املخترص عىل ). النهاية(كتاب  من أقاويل العلامء يف ذلك يف

 :املشهور، وهو مذهبان

ّمن أن اإلنسان عبارة عن أجزاء : ّما ذهب إليه أكثر املتكلمني: ّاألول
ّأصلية يف البدن من أول العمر إىل آخره، ال يتطرق إليها الزي  .ادة والنقصانّ

ّأن اإلنسان عبارة عن جوهر جمرد متعلق هبذا : مذهب األوائل: والثاين ّ ّ
   .)١(»ّالبدن تعلق العاشق باملعشوق

                                                
 . الفصل الثالث عرش٧٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(
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 : للناس يف حقيقة اإلنسان أقوال عظيمة:أقول

 .ّإىل أن اإلنسان جسم، وهو هذه البنية املخصوصة: فذهب قوم

جزاء لطيفة يف القلب، ّإىل أنه بعض هذه اجلملة، وهي أ: وذهب آخرون
  .)١(ّمنهم النظام

 .)٢(]ّإىل أنه الدم: وذهب قوم[

ّإىل أنه األرواح التي يف الدماغ الصاحلة لقبول قوى احلس، : وذهب قوم ّ
  .والفكر، واحلفظ، والذكر

ّإىل أنه عرض، وهو التشكيك والتخطيط الذي يف هذا : وذهب قوم
 .البدن

ًإىل أنه ليس جسام وال: وذهب قوم ّ جمرد، وهو )٣(]جوهر[ً عرضا، بل هو ّ
ّ، وهو عندهم جوهر ال جهة له وال حمل، يدبر البدن)النفس الناطقة(ّاملسمى بـ ّ. 

ّإىل أنه أجزاء أصلية يف البدن من أول العمر إىل آخره، ال : وذهب آخرون ّ
 .ّيتغري بزيادة وال نقصان

 مذهب مجاعة :ّ مها املشهوران بني الناس، واألول)٤(وهذان املذهبان
 .ّمذهب مجاعة من املتكلمني: احلكامء، والثاين

                                                
 .ّإبراهيم بن سيار البرصي املعتزيل، أبو إسحاق النظام، تقدم) ١(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٣(

 .نالقوالن األخريا: أي) ٤(
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ّواستدل األولون «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال ّبأن كل عاقل حيكم عىل ذاته : ّ ّ
ّبالعقل واالتصاف بالعوارض النفسانية من غري أن يشعر بذلك املجرد ّ«)١(. 

ّ ملا فرغ من بيان املذاهب وتفصيلها، رشع يف بيان حجة كل:أقول ّ  . فريقّ

ّوقد احتج كل من قال باألجزاء األصلية بوجوه ّ: 

ّ إن هذا البدن يعدم، فلو كان هو اإلنسان للزم إعادة املعدوم، وهو :ّاألول

ًفال بد وأن يكون اإلنسان شيئا آخر غري البدن باقيا إىل يوم القيامة! باطل ً ّ. 

 ندرك الطعوم ّ أنا ندرك األمل بأبداننا وأجسامنا بالرضورة، وكذلك:الثاين
ًوالروائح هبا أيضا ال بيشء آخر جمرد، ونحكم أيضا عىل ذواتنا باألفعال  ًّ

 .ّواتصافها بالعوارض النفسانية كذلك

ّ أنا نعلم ماهية اإلنسان، ونشك يف املجرد:الثالث ّ  .فثبت تغايرمها. ّ

ّبأن هاهنا معلومات غري : ّواحتج اآلخرون «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
ّفالعلم هبا غري منقسم، فمحل العلم غري منقسم، وكل جسم أو منقسمة،  ّ

ًأن حمل العلم ليس جسام وال جسامنيا: ينتج. جسامين منقسم ً ّ ّ. 

  :ّفهاهنا أربع مقدمات

ّفإنا نعلم واجب الوجود ! ثبوت املعلوم غري منقسم، وهو ظاهر: األوىل
ًوألن املعلوم إن كان بسيطا فهو. تعاىل، وهو غري منقسم  غري منقسم فقد ثبت ّ

ّاملطلوب، وإن كان مركبا استحال معرفته إال بعد معرفة البسائط، وألن النقطة  ّ ً ّ
   . منقسمة، فقد ثبت املطلوب)٢(والوحدة واآلن معلومات غري

                                                
 . الفصل الثالث عرش٧٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 ).وهي غري: (يف د، هـ) ٢(
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ّأن العلم هبذه املعلومات غري منقسم، ألنه لو انقسم لكان جزؤه، : الثانية ّ
ًإما أن ال يكون علام، أو يكون علام ً .  بذلك املعلوم، أو بجزء ذلك املعلومّ

  :واألقسام الثالثة باطلة

ّأما األول ّفألن عند اجتامع األجزاء إن مل حيصل أمر زائد مل يكن العلم : ّ
 .ًعلام، وإن حصل كان الرتكيب يف قابل العلم، أو فاعله، ال فيه

 . ّفالستلزامه املساواة بني اجلزء والكل، وهو حمال: ّوأما الثاين

 .فالستلزامه انقسام املعلوم، وقد فرض غري منقسم: ّوأما الثالث

ّأن حمل العلم غري منقسم، ألنه لو انقسم، فإن كان حاال يف جزء : الثالثة ّ ّ
ّ يف كل جزء لزم انقسام العلم، وقد فرض غري )١(ّمنه نقلنا الكالم إليه، وإن حل

 .و حمالّمنقسم، أو حلول العرض الواحد يف حمال متعددة، وه

ّأن كل جسم أو جسامين منقسم، وهو بناء عىل نفي اجلزء الذي ال : الرابعة ّ
 .)٢(»ّيتجزى

ّ ملا فرغ من بيان حجة الفريق األول، رشع يف بيان حجة الفريق :أقول ّ ّ ّ

  .الثاين

هاهنا معلومات غري منقسمة، فالعلم هبا غري منقسم، : وتقريرها أن نقول
ّينتج أن حمل العلم .  جسامين منقسم)٤(]ّوكل[ جسم ّ، وكل)٣(ّفمحله غري منقسم ّ

                                                
 .كان: يف ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الثالث عرش٧٥ ـ ٧٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 ).وحمل العلم غري منقسم: (العبارة يف د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٤(
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 .ليس بجسم وال جسامين

 : عىل أربعة أمور)١(]حينئذ[ّوذلك يتوقف 

ّ ثبوت املعلومات التي ال تنقسم، وذلك كواجب الوجود، فإنه :ّاألول
ّوأيضا يدل عىل وجود معلومات غري منقسمة، كون . معلوم وهو غري منقسم ً

ًون بسيطا أو مركبا، فإن كان بسيطا فهو غري منقسم، وإن كان ّاملعلوم إما أن يك ً ًّ
ّمركبا استحال معرفته إال بعد معرفة كل جزء منه، وتلك األجزاء إن كانت  ّ ً ّ

ّبسائط ثبت املطلوب، وإن كانت مركبات عاد البحث األول، وألن ّ  النقطة )٢(ّ
وهو ثبوت والوحدة واآلن معلومات وهي غري منقسمة، فقد ثبت املطلوب، 

 .)٣(معلومات غري منقسمة

ّ كون العلم هبذه املعلومات غري منقسم، ألنه لو انقسم لكان جزؤه، :الثاين
ّإما أن يكون علام، أو ال يكون علام، فإن كان علام، فإما أن يكون بجميع أجزاء  ًّ ً ً

ّواألول باطل، وإال تساوى اجلزء والكل، والثاين. ذلك املعلوم أو ببعض أجزائه ّ ّ 
ّباطل أيضا، ألنه يستلزم انقسام املعلوم، وقد فرض غري منقسم، هذا خلف ً. 

ّوإن مل يكن علام، فعند اجتامع األجزاء، إما أن حيدث أمر زائد، أو ال، فإن  ً

ّوأيضا فإنا ننقل الكالم إىل . حصل كان الرتكيب يف قابل العلم أو فاعله، ال فيه ً

ّكون بسيطا أو مركبا، ويأيت البحث األول، وإن ّ إما أن ي)٤(ّذلك األمر الزائد، بأنه ً ًّ

                                                
 .أثبتناه من د، هـ) ١(

ّوأيضا فإن: (يف ج، د، هـ) ٢( ً.( 

 .ال يوجد يف د، هـ) فقد ثبت املطلوب، وهو ثبوت معلومات غري منقسمة) (٣(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ٤(
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 .)١(ًمل حيصل أمر زائد مل يكن العلم علام حينئذ

ّّ كون حمل ذلك العلم غري منقسم، ألنه لو انقسم، فإن كان حاال :الثالث
ّذلك اجلزء إما أن ينقسم أو ال، فإن مل ينقسم فهو املطلوب، : يف جزء منه، قلنا

ّ حيل يف جزء منه، فننقل الكالم إليه، ويتسلسل، وإن كان يف ّوإن انقسم، فإما أن

ويلزم ! ًمجيع أجزائه، كان العلم الذي فرضناه غري منقسم منقسام، هذا خلف
 .ّحلول عرض واحد يف حمال متعددة، وهو حمال

ً كون كل جسم وجسامين منقسام، وهذا بناء عىل نفي جزء الذي ال :الرابع ً ّ

  .ّيتجزى

ّأما املقدمة األوىل فمسلمة: واالعرتاض «:]ّ أيامهأدام اهللا[ قال ّ. 

ّوأما الثانية فممنوعة، الستلزامه نفي املاهيات املركبة، ونمنع كون  ّ
ّالرتكيب يف القابل والفاعل خاصة عىل تقدير حصول الزائد، ونمنع املساواة يف 

 .ّاحلقيقة عىل تقدير املساواة يف التعلق

 .نتقاضها بالوحدة واإلضافةًوالثالثة أيضا ممنوعة، ال

ّوالرابعة أيضا، وقد تقدم بياهنا ً«)٢(.  

ّ ملا فرغ من تقرير حجة احلكامء، رشع يف االعرتاض عليها:أقول ّ. 

ّأما املقدمة األوىل  .ّ وهي وجود معلومات غري منقسمة، فمسلمة:ّ

 . وهي كون العلم هبا غري منقسم، فممنوعة:ّوأما الثانية

                                                
 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الثالث عرش٧٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(
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ّلو كان كذلك للزم نفي مجيع املاهيات املركبة، وذلك ألنه ّأنه : ووجه املنع
ّلو كان ادعي بسائط اإلنسان مثال صح هبذه الدالئل  للزم انتفاء املاهيات )١(ًّ

ًاإلنسان إما أن يكون بسيطا أو مركبا، فإن كان بسيطا : )٣(ّ، ألنه يقال)٢(املركبة ً ًّ ّ
ّثبت املطلوب، وإن كان مركبا فجزؤه إما أن يك ً ًون إنسانا أو ال يكون، فإن كان ّ

ًإنسانا كان جزء اليشء يقوم مقام اليشء، وإن مل يكن إنسانا، فعند اجتامع  ً

ًاألجزاء إما أن حيصل أمر زائد أو ال، فإن مل حيصل مل يكن ما فرضناه إنسانا، هذا  ّ
وإن حصل كان الرتكيب يف قابل اإلنسان أو فاعله، ال فيه، وذلك وارد ! خلف
  .ع املاهيات املركبةيف مجي

ّسلمنا حصول أمر زائد عند اجتامع األجزاء، لكن ال نسلم أن الرتكيب يف  ّ ّ

  .)٤(ّقابل العلم أو فاعله خاصة

ّكان اجلزء مساويا للكل ممنوع، ألن التساوي يف التعلق ال : ًوأيضا قوله ّّ ً

 . يستلزم التساوي يف احلقيقة

ًمنقسم، أيضا ممنوعة، ألهنا تنتقض ّ وهي حمل العلم غري : الثالثة]ّوأما[

ًبالوحدة واإلضافة، فإن الوحدة القائمة بالعرشة مثال ال تنقسم انقسامها ّ)٥( ،
ّوكذلك اإلضافة، فإن األعراض اإلضافية عندكم موجودة يف اخلارج مفتقرة إىل 

                                                
 ).هبذا الدليل: (يف ج، د، هـ) ١(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ)  املاهيات املركبةللزم انتفاء) (٢(

 ).ّألنه يقول: (يف ج، د، هـ) ٣(

 .ال يوجد يف د، هـ) ٤(

 .بانقسامها: يف ج، هـ) ٥(
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ّحمل املنقسم، مع أهنا ال تنقسم ّ.   

ّ أيضا ممنوعة، ملا مر من إ: الرابعة]ّوأما[   .ثبات جوهر الفردً

  ]بحث في إعادة المعدوم[

 :يف إعادة املعدوم: البحث الثاين «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال

 .ّاختلف الناس هنا، فمنعه املحققون، وأثبته آخرون

ّأما األولون ّفقد احتجوا بأن ما عدم مل يبق له هوية حتى يصح احلكم : ّ ّّ ّ
ًوقته فيكون مبتدأ معادا، والنتفاء ّعليها باإلمكان، وألنه لو أعيد ألعيد مع 

 .امتيازه عن مثله لو وجد

ّفقد احتجوا بأنه ممكن الوجود والعدم، التصاف ماهيته : ّوأما اآلخرون ّ ّ
ومع عدمه ال خيرج عن اإلمكان، الستحالة انتقال اليشء . ًهبام، فيكون قابال هلام

 .من اإلمكان إىل االمتناع

 ).النهاية( كتاب وقد بحثنا عن كالم الفريقني يف

ّادعاء الرضورة عىل احلكم األول: واملعتمد ّ«)١(. 

 : اختلف الناس يف إعادة املعدوم:أقول

  .ّإنه ال جيوز: ّفقال قوم من املحققني

  .ّإنه جائز: وقال قوم

                                                
 . الفصل الثالث عرش٧٦: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(
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ّواحتج األولون  يشري العقل إليها )٢(]ّحتى[ مل يبق له هوية )١(ّبأنه لو عدم: ّ
ّ، وألنه لو أعيد ألعيد مع وقته ألنه من مجلة املشخصات، باحلكم بإمكان اإلعادة ّ

ّفيكون مبتدأ معادا، وهو حمال، وألنه لو أعيد مل يبق بينه وبني مثله مائز ً. 

ّفقد احتجوا بأن العامل قبل عدمه ممكن الوجود والعدم، : ّوأما اآلخرون ّ
ستحالة انتقال ، ال)٣(]ًممكنا[ّالتصاف ماهيته هبام، فإذا عدم مل خيرج عن كونه 

 .اليشء من اإلمكان إىل االمتناع

ّأنه لو عدم مل يبق له هوية :  ما دللتم به، وهو)٤(ّاعرتض عىل األول بعني
ّحتى يصح احلكم عليها باإلمكان، أي ّيمكن االستدالل به عىل صحة إعادة : ّ

ّ إذا عدم مل يبق له هوية حتى يصح احلكم عليها باالمتنا)٥(ّاملعدوم، بأنه ع، فيكون ّ
  .ًممكنا

ّواألوىل ادعاء الرضورة عىل احلكم األول، : )٦(]ّدام ظله[ وقول شيخنا ّ ْ
يستضعف هذا القول يف ] ّدام ظله[ّورأيت املصنف. بل ينبغي العكس! فيه نظر

   .أثناء الدرس

                                                
 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ١(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٣(

 ).ّبأن غري: (، ويف د، هـ)ّبأن عني: (يف ج) ٤(

 ).ّألنا نقول: (يف د، هـ) ٥(

وهكذا يف ما يأيت بعده . ، وأثبتناه هكذا ليتسق مع ما سبقه)طاب ثراه: (يف النسخة ب، ج، د، هـ) ٦(

 .فال حيتاج للتنبيه
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  ]بحث في إمكان انعدام العالم[

 :ّيف صحة عدم العامل: البحث الثالث «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال

َخالفا للفالسفة والكرامية، ألنه حمد ّ ّ ّ ث فتكون ماهيته قابلة للوجود ً
ًوألن استحالة العدم لو كان لذاته كان واجبا لذاته، هذا . والعدم بالرضورة ّ

 .)١(»ّخلف، وإال ثبت املطلوب

ّ ملا فرغ من البحث عن املعدوم هل يعاد أم ال، رشع يف البحث عن :أقول

 .م أو الّالعامل هل يصح أن يعد

ّفجوزه مجهور املتكلمني، ومنعه الفالسفة: وقد اختلف الناس يف ذلك ّ. 

ّاحتج األولون َبأن العامل حمد: ّ ّث عىل ما مر، فتكون ماهيته قابلة للوجود ّ
  .والعدم بالرضورة

ّوأيضا، فإن ّ العامل لو كان ممتنع العدم، لكان امتناعه إما أن يكون لذاته أو ً
ًمتناعه لذاته كان واجبا، إذ الواجب هو الذي يمتنع عدمه لفاعله، فإن كان ا

ًلذاته، وإن كان ممتنعا لفاعله ثبت املطلوب، إذ الفاعل جيوز أن يفعل فعال أو  ً

  .يعدمه

ّبأن الزمان يستحيل عدمه، فاحلركة يستحيل عدمها، : ّواحتج اآلخرون

 .فاجلسم يستحيل عدمه

ّأما استحالة عدم الزمان، فألنه لو ص ّح عدمه بعد وجوده بعديةّ ُ ّ)٢( 

                                                
 . الفصل الثالث عرش٧٦: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .جد يف د، هـ، وال يو)لعدم: (يف ج) ٢(
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 . الزمان وجود الزمان)١(ُبالزمان، فيلزم بعد

ّوأما استحالة عدم احلركة، فألن الزمان مقدار احلركة، فإذا مل يعدم الزمان  ّ
 .مل تعدم احلركة

ّوأما استحالة عدم اجلسم، فألن احلركة عرض، ال بد هلا من جسم لتحل  ّ ّ ّ
 .فيه

ّلتقدم الذي ال جيامع املتقدم فيه املتأخر جيب أن املنع من كون ا: واجلواب ّ ّ
ّيكون بالزمان، فإن أجزاء الزمان يتقدم بعضها عىل بعض وال حاجة فيها عىل  ّ

 .ّالزمان، وإال لزم التسلسل

 وهل يعدم أم ال؟ «:]ّأدام اهللا أيامه[قال

ه، ّمنع منه أبو احلسني وأتباعه، وإال مل يعد، الستحالة إعادة املعدوم عند
ّبل إنام تتفرق أجزاؤه ّ. 

ّكل يشء هالك إال : ّومن جوز إعادة املعدوم حكم بعدمه، لقوله تعاىل ٌ ِ ٍ
ْ َ ُّ ُ

ُوجهه ْ ََ.  

 .)٢(»ّوتأوله أبو احلسني باخلروج عن االنتفاع

 ّيف أنه هل يعدم، أم ال؟:  عىل جواز عدم العامل)٣( اختلف الناس:أقول

 .ّ إىل أنه ال يعدم: وأتباعه)٤(فذهب أبو احلسني البرصي

                                                
 ).من عدم: (يف ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الثالث عرش٧٦: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 ).ّاملحققون: (، ويف د، هـ)املتفقون: (يف ج) ٣(

ّحممد بن عيل بن الطيب البرصي املعتزيل، تقدم) ٤( ّ. 



 

 
 

تذكرة الواصلين ٣٧٤ .....................................................................................

 .)١(]ّإىل أنه يعدم: وذهب آخرون[

ّبأن العامل لو عدم المتنع إعادته، والتايل باطل، : ّواحتج أبو احلسني

 .ّفاملقدم مثله

ّإن إعادة املعدوم غري جائزة، عىل ما مر: بيان الرشطية ّ. 

 .ّوأما بطالن التايل، فقد مىض بيانه

 :بآيات اهللا تعاىل: ّواحتج اآلخرون

ُكل يشء هالك إال وجهه: قوله تعاىل: اآلية األوىل ْ ََ ّ ٌ ِ ٍ
ْ َ ُّ ُ)وحقيقة اهلالك )٢ ،

  .)٣(ّإنام هي العدم

مل ال جيوز أن يكون املراد باهلالك هو اخلروج عن : قال أبو احلسني
 االنتفاع؟

ًألنه لو كان اخلروج عن االنتفاع هالكا، لكان الكتاب ! ضعيف: قلنا ّ
 .ًهالكا، وهو باطل بالرضورةحال عدم النظر فيه 

َّكام بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا :قوله تعاىل: اآلية الثانية ُ َ ُ َ َ ََّ ُ َِ ْ َ َْ ْ َ ُ َّ ًَ ِ ٍ َ َ ْ َ
َفاعلني ِ ِ َ)٥(ّ، جعل اإلعادة كاالبتداء، وملا كان االبتداء اإلجياد بعد العدم)٤( ،

  .فكذا يف اإلعادة

                                                
 .أثبتناه من ج، د، هـ) ١(

 .٨٨: سورة القصص) ٢(

 .عداماإل: يف ج، د، هـ) ٣(

 .١٠٤: سورة األنبياء) ٤(

 .اإلعدام: يف ج، د، هـ) ٥(
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َهو: قوله تعاىل: اآلية الثالثة ُ األول واآلخر والظاهر والباطنُ َ َ َ َ َِّ ِ ِْ ُ َُّ ُ َ)إنام )١ ،ّ
ًيكون أوال إذا كان موجودا ال موجود سواه، وإنام يكون آخرا هبذا املعنى أيضا ً ًّ ً ّ. 

ّواحلق جواز استناد اإلعدام إىل الفاعل ال إىل ضد،  «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال ّ
 .)٢(»م من بطالهنامّهو الفناء، وال إىل نفي فعل البقاء، ملا تقد

 :ّ عىل أي وجه يعدم)٣(]ّيف أنه[ اختلف القائلون بإعدام العامل :أقول

ّإنه باق ببقاء، غري أنه إذا أراد إعدامه قطع ذلك البقاء عنه : فقال قوم ٍّ

 .؛ وهذا مذهب األشاعرة والبغداديني من املعتزلة)٤(فيعدم

: اعدم، فيعدم، كام قال له: ّإنه يعدم بإعدام الفاعل، فيقول له: وقال قوم
 .ّكن، فيكون؛ وهو مذهب مجاعة من املسلمني

ّإنه يعدم لوجود ضد، وذلك الضد هو الفناء، إذ أوجده اهللا : وقال قوم ّ ّ
 .تعاىل ففنت مجيع األجسام؛ وهو مذهب مجاعة من شيوخ املعتزلة

ر، إسناد العدم إىل الفاعل املختا: وهو]! ّدام ظله[ّواحلق ما قاله شيخنا
  .ومجيع ما عداه باطل

 .)٦(ّ، فلام تقدم من بطالنه يف البحث عن األعراض)٥(ّأما إعدام الفناء

                                                
 .٣: سورة احلديد) ١(

 . الفصل الثالث عرش٧٧ ـ ٧٦: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .أثبتناه من هـ) ٣(

ٍإنه باق ببقاء غري باق إذا أراد إعدامه: فمن قال: (العبارة يف ج، د، هـ) ٤( ّ.(... 

 ).عدام بالفناءاإل: (يف ج، د، هـ) ٥(

 .ّيف أحكام خاصة لألعراض: البحث الثالث: الفصل الرابع) ٦(
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ًوأما استناد اإلعدام إىل نفي فعل البقاء، فلام تقدم أيضا  ّ  )١(]يف البحث يف[ّ
ٍأنه تعاىل باق لذاته ال ببقاء زائد عىل ذاته تعاىل ّ)٢(. 

ّاق األفالك وانتثار الكواكب، ألهنام وجيوز انخر «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
 .)٥(» به إلخبار الصادق )٤(، وهو واقع)٣(ثةَممكنة حمد

 : اختلف الناس يف انتثار الكواكب وانخراق األفالك:أقول

 .ّفجوزه أكثر الناس، ومنعه الفالسفة

ّواحلق األول ّ!   

ًإنه إما يكون ممكنا أو ممتنعا، فإن كان ممكنا، ثبت امل: لنا ً ً ّ طلوب، وإن كان ّ
ّممتنعا، كان امتناعه إما أن يكون ملطلق اجلسمية أو لغريها، فإن كان ملطلق  ً

وإن كان لغريه، ! اجلسمية، وجب أن تكون مجيع األجسام كذلك، وهو باطل
ًفذلك الغري إما أن يكون خمتصا باألفالك ال غري، أو مشرتكا يف مجيع األجسام،  ً ّ ّ

ّفإن كان مشرتكا فكاألول، و ّإذا كان خمتصا، فاختصاصه إما أن يكون لكوهناً ً ّ)٦( 
ّجسام أو لغريه، فإن كان األول سوى يف اجلميع أو لغريه، فننقل الكالم إىل ذلك  ً

 !الغري، ويلزم منه التسلسل

                                                
 .أثبتناه من ج، د، هـ) ١(

 .بحث يف البقاء: الفصل السادس) ٢(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ٣(

 ).وهي واقعة: (يف ج، د، هـ) ٤(

 . الفصل الثالث عرش٧٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٥(

 .لكونه: يف ج، د، هـ) ٦(
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ّوهي واقعة، ألن النبي ّ  أخرب هبا، وخربه صدق . 

بن ، ال جعفر ّ هاهنا النبي»الصادق« بـ]ّدام ظله[ ومراد شيخنا
 .ّحممد

  ]بحث في إمكان خلق عالم آخر[

 :يف إمكان خلق عامل آخر: البحث الرابع «:]ّأدام اهللا أيامه[قال

ّأنه لو امتنع ملا وجد هذا العامل، : واخلالف مع الفالسفة، والدليل عليه
ِأوليس الذي : ولقوله تعاىل. ولإلمجاع. لوجوب تساوي األمثال يف األحكام َّ ََ َ ْ َ

َّخلق الس َ َ َ ْاموات واألرض بقادر عىل أن خيلق مثلهمَ ُْ َ ُْ َِ ِ َِ ْْ َ َ َ ٍ ِ َ َ...)٢(» اآلية)١(. 

 : هل يمكن خلق عامل آخر أم ال)٣(ّ اختلف الناس يف أنه تعاىل:أقول

  .ّفجوزه املسلمون، ومنعه الفالسفة

ّواحلق األول ّ! 

ّإنه لو كان خلق عامل آخر ممتنعا ملا صح وجود هذا العامل، والت: لنا ً ايل ّ
 .ّباطل، فاملقدم مثله

 .ّإهنام مثالن، فحكمهام واحد: بيان الرشطية

ّوبيان بطالن التايل ظاهر، فتعني بطالن املقدم ّ. 

ْأوليس الذي خلق الساموات واألرض بقادر عىل أن : ًوأيضا، قوله تعاىل ََ ََ ٍَ ِ ِ ِِ َ ْ َّ َْ َ َ ََ َّ ََ

                                                
 .٨١: سورة يس) ١(

 . الفصل الثالث عرش٧٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ٣(
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ْخيلق مثلهم ُ َ ُْ ِ َ ْ ِبىل وهو الـخالق العل َ َ َ ُ َ َْ ْ َُ َّ   .ُيمَ

دام [ّ؛ واستدالل شيخنا املصنف)١(ًوأيضا، إمجاع املسلمني منعقد عليه
ّباإلمجاع هاهنا وإن كان ليس حجة عند اخلصم، لكنه يفيد قوة] ّظله ّّ. 

واحتجاج الفالسفة بإمكان اخلأل حينئذ ضعيف، ملا  «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
  .)٢(»ّتقدم من جوازه

 .يله، رشع يف بيان شبهة اخلصم، وبيان فسادهاّ ملا فرغ من بيان دل:أقول

 .ّفألن العامل كري، فيستحيل خلق عامل آخر: ّأما بياهنا

ّأما الصغرى، فألن الشكل الذي تقتضيه الطبائع البسيطة هو الكري، ألن  ّ ّ
ٍفعل القوة الواحدة يف املادة فعل متساو ّ ّ.  

ّوأما الكربى، فألنه لو وجد عامل  ّقي الكريني، فيلزم  للزم تال)٣(]آخر[ّ
 .اخلأل، وهو حمال

ّإنا بينا يف ما تقدم جواز اخلأل، فاندفع املحذور: واجلواب عنها ّّ. 

 .)٤(»وختصيص العنارص بأمكنتها باختياره تعاىل «:]ّأدام اهللا أيامه[قال

ّوينبغي أن يقرر السؤال، ثم يقرر . ّ هذا جواب عن سؤال مقدر:أقول ّ ّ
  :اجلواب

                                                
 ).فإمجاع املسلمني منعقد: (العبارة يف ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الثالث عرش٧٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل الثالث عرش٧٧: أصول الدينهنج املسرتشدين يف ) ٤(
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 لو أمكن خلق عامل آخر فيه نار :ّإهنم قالوا: ، فهوسؤالّأما تقرير ال
 أو )١(]هذا العامل[ّوأرض، وغريمها، فال خيلو إما أن تكون طالبة ألمكنة عنارص 

ًال، فإن طلبت أمكنة هذه العنارص لزم قرسها دائام، وإن طلبت أمكنة غري هذه 

 .ّاألمكنة لزم اختالف املتفقات يف الطبائع يف مقتضاها

  :واب من وجهنيواجل

 .كام اختص اجلزء األريض ببعض األمكنة[ّأهنا ختتص بأمكنتها : ّاألول

وهو اهللا [ باختيار الفاعل املختار، )٢(]ّأهنا ختتص بأمكنتها: الثاين
 .)٣(]تعاىل

  ]بحث انقطاع التكليف[

 :يف وجوب انقطاع التكليف: البحث اخلامس «:]ّأدام اهللا أيامه[قال

ّال الثواب إىل مستحقه، وجب القول بانقطاعه، لكن ّألنه إن وجب إيص

ّاملقدم حق إمجاعا، وملا بينا من حكمته تعاىل، فالتايل مثله ً ّ ّ.  

 .)٤(»ّأنه لو مل جيب انقطاعه لزم اإلجلاء، وهو ينايف التكليف: بيان الرشطية

ّ اختلف الناس يف املكلف أي يشء هو:أقول ّ: 

ّإن النفس املجردة: فقال قوم ّ. 

                                                
 .أثبتناه من ج، د، هـ) ١(

 .ساقط يف ب، وأثبتناه من ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل الثالث عرش٧٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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 .ّوقد مىض تفصيل املذاهب يف ما تقدم. ّإنه أجزاء أصلية: ال قوموق

من جهتي العقل [ّأنه جيب انقطاع التكليف ! إذا عرفت هذا، فاعلم
ّ الثواب إما أن جيب إيصاله إىل مستحقه )٢(ّ، ألن)١(]ّوالنقل، أما من جهة العقل ّ

ّفيجب انقطاع التكليف، واملقدم حق من وجهني ون اهللا تعاىل اإلمجاع، وك: )٣(ّ
 .ًحكيام، واحلكيم ال يفعل الظلم، فالتايل مثله

ّإنه لو مل جيب انقطاعه للزم اإلجلاء، واإلجلاء ينايف : بيان الرشطية
  .التكليف

ًأما لزوم اإلجلاء، فألنه لو كان الشخص إذا صىل مثال أعطاه  ّ ّ اهللا [ّ
، فيكون )٥(لطاعةً عوضا عن ذلك يف احلال رغب رغبة عظيمة يف فعل ا)٤(]تعاىل

  .ًفعله ألجل العوض ال غري، فيكون جمبورا عىل فعل الطاعة

  .ّوأما منافاته التكليف، فظاهر

ّواحلدود ليست ملجئة، لتجويز مستحقها عدم « :]ّأدام اهللا أيامه[قال

  .)٦(»الشعور به

 .ّ هذا جواب عن سؤال مقدر:أقول

                                                
 .أثبتناه من ج، د، هـ) ١(

 .ّفألن: يف ج، د، هـ) ٢(

 .جهتي: يف ج، د، هـ) ٣(

 .اه من هـأثبتن) ٤(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) يف فعل الطاعة) (٥(

 . الفصل الثالث عرش٧٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٦(
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ب إىل املطيع إجلاء، لكان ّأنه لو كان إيصال الثوا: وتقرير االعرتاض، هو
 .ّالزاين إذا حد يكون إجلاء له عىل فعل املعايص

ّإن احلدود غري ملجئة، ألن مستحق احلدود جيوز أن ال : وتقرير اجلواب ّ ّ

  .)١(يعلم به فيفعله

 األعرايب بني القتل واإلسالم  ّوختيري النبي «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
 لفائدة دخوله يف اإلسالم بعد االستبصار، إجلاء، وحسن يف ابتداء التكليف

ّوإمكان سامعه لألدلة، بخالف ما لو بقي عىل كفره، فإنه جيوز أن ال يسمع أدلة  ّّ

ًاحلق، فال حيصل له االستبصار، وإسالمه حينئذ ال يستحق به ثوابا ّ ّ«)٢(. 

  .ّ هذا جواب عىل اعرتاض مقدر:أقول

 املطيع يف احلال إجلاء، لكان هذا ّأنه لو كان إيصال الثواب إىل: وتقريره
ّإجلاء حسن، باعتبار جتويز استامعه األدلة احلقة، فيستبرص، بخالف ما لو بقي  ّ

 .عىل كفره

ًوأيضا هو حسن، باعتبار اشتامله عىل فائدة، وهي إمكان دخوله يف 

اإلسالم بعد االستبصار، وهذا اإلسالم الذي هو ملجأ عليه ال يثاب به، إذا 
ّنام يستحق عىل فعل الطاعة مع االختيار، أما بدونه فالالثواب إ ّ ّ)٣(. 

                                                
  ).فال يفعله: (يف ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الثالث عرش٧٧: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

يف احلال إجلاء، لكان ختيري ّأنه لو كان إيصال الثواب إىل املطيع : وتقريره: (العبارة يف ج) ٣(

ّأنا سلمنا أنه إجلاء: وتقرير اجلواب . الكافر بني القتل واإلسالم إجلاءّالنبي لكن هذا ! ّّ

 .، ويف د، هـ الفقرة ساقطة بالكامل...)اإلجلاء حسن، باعتبار اشتامله
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  ]بحث في إثبات المعاد الجسماني[

 :يف إثبات املعاد البدين: البحث السادس «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
 .واخلالف فيه مع الفالسفة

ّاعلم أن صحة املعاد البدين يتوقف عىل أمرين ّ ّ: 
ّأنه تعاىل قادر عىل كل : أحدمها   .مقدورّ
ّأنه تعاىل عامل بكل معلوم، وهلذا فإن الكتاب العزيز قد اشتمل عىل : والثاين ّ ّ

ّإثبات املعاد البدين يف عدة مواضع، وكل موضع حكم فيه بإثباته قررها بني  ّ ّ
 .ّهاتني املقدمتني

ّأما افتقاره إىل القدرة فظاهر، إذ الفعل االختياري إنام يصح هبا ّ ّ. 
ّ العلم، فألن األبدان إذا تفرقت وأراد اهللا تعاىل مجعها، ّوأما افتقاره إىل ّ

ّوجب أن يرد كل جزء إىل صاحبه، وإنام يتم ذلك بعلمه تعاىل؟ باألجزاء  ّ ّ
ًوتناسبها، بحيث ال يؤلف جزءا من بدن زيد مع جزء من بدن عمرو ّ. 

 .)١(»ّأن اهللا تعاىل يعدم العامل بجملته: ّوكذا إن جوزنا إعادة املعدوم، وقلنا
، رشع يف )٢(ّ ملا فرغ من البحث عن وجوب انقطاع التكليف:أقول

  .البحث عن إثبات املعاد البدين
 :وقد أمجع املسلمون عىل وقوعه، واختلفوا يف معنى اإلعادة

ّيعدم املكلفني ثم [ّإن اهللا تعاىل : فالذين قالوا باعتبار املعدوم، قالوا ّ

 .يعيدهم

                                                
 . الفصل الثالث عرش٧٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 ).البحث يف مطلق املعاد: ( هـالعبارة يف ج، د،) ٢(
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ّ يفرق أجزائهم ثم جيمعها وخيلق فيها )١(] تعاىلّإن اهللا: ّوأما الذين قالوا ّ
  .احلياة

 .وخالف يف ذلك الفالسفة

ّوهذه املسألة تتوقف عىل مقدمتني ّإنه تعاىل عامل بكل : ّاملقدمة األوىل: ّ ّ
ّإنه تعاىل قادر عىل كل مقدور: ّمعلوم، واملقدمة الثانية ّ. 

عاد ذكر عقبه هاتني ّوهلذا اهللا تعاىل حكم باملعاد، وكل موضع حكم بامل
ٌقال من حييي العظام وهي رميم : ّاملقدمتني، وذلك قوله تعاىل َ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ ِ ْ ُ َ َ قل حيييها *َ ِ ْ ُ ْ ُ

ٌالذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم َّ َِ ٍ َِ َ ُ َ َّ ٍَ ْ ِّ ََّ ُ َ ِْ َ َ ََ)وقوله تعاىل[، )٢ :[ ِأوليس الذي َّ ََ َْ َ

َخلق الساموات واألرض بقا ِ َ ْ ََّ َ َِ
َ َ َ ُدر عىل أن خيلق مثلهم بىل وهو الـخالق َ َّْ َ ْ َ َ ُ ََ ُ َ َ َْ ُ ِ َِ ْْ َ َ ٍ

ُالعليم ِ َ ْ)وغري ذلك)٣ ،.  

ّأما العلم، فظاهر توقفها عليه، إذ األجسام إذا تفرقت وأراد اهللا تعاىل  ّّ

ّمجعها، وجب أن يرد كل جزء إىل صاحبه، وإنام يتم إذا ّ وكون [ علم باألجزاء )٤(ّ
ًبحيث ال يؤلف جزء من بدن زيد مع جزء من بدن عمرو متناسبة، )٥(]األجزاء ّ .

 .ّأن العامل يعدم، فكذلك: ّولو قلنا بصحة إعادة املعدوم، وقلنا

                                                
 .سقط من ب، وأثبتناه من ج، د، هـ) ١(

 .٧٩، ٧٨: سورة يس) ٢(

 .٨١: سورة يس) ٣(

 .لو: يف ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٥(
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ّوأما القدرة، فظاهر توق ّ ال بد أن )١(ًفها عليها أيضا، إذ الفعل االختياريّ
 .ًيكون مقدورا عليه

ّ املقدمتني فظاهر، ألن ّوأما إمكان اإلعادة بعد هاتني «:]ّأدام اهللا أيامه[قال ّ
ّمجيع األجزاء بعد تفريقها ال شك يف إمكانه، كاالبتداء، وكذا إن جوزنا إعادة  ّ

 .)٢( »املعدوم

ّ ملا ثبت كونه تعاىل عاملا بكل معلوم، وقادر عىل كل مقدور، ثبت أن :أقول ً ّّ ّ

ّ، ألن مجع األجزاء بعد تفرقها أو إعادهتا بعد عدمها ممكنةإعادة العامل ولو قلنا [، ّ
ً أدخل يف اإلمكان من إجيادها أوال، وذلك ظاهر عند العقالء)٣(]بعدمها ّ. 

ّفيدل عليه السمع، فإنا نعلم من دين : ّوأما الوقوع «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال ّ

ّوقوع املعاد البدين، وألنا قد بينا أنه تعاىل حكيم يوصل كل مستحق   ّحممد ّ ّ ّّ
ّإىل مستحقه، وال بد من   .)٤(»اإلعادةّ

 .ّ ملا فرغ من البحث يف إمكان الوقوع، رشع يف وجوبه:أقول

 .من حيث العقل، ومن حيث النقل: والدليل عليه

ّفألنه قد تقدم أنه تعاىل حكيم، وكونه جيب أن يوصل كل حق : ّأما العقل ّ ّ ّ ّ
 .ّإىل مستحقه، فإذا كان كذلك وجبت اإلعادة

                                                
 ).إذ الفعل الذي يفعله باالختيار: (العبارة يف ج، د، هـ) ١(

 . عرش الفصل الثالث٧٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل الثالث عرش٧٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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َفسي: فقوله تعاىل: ّوأما النقل َ َقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول َ َّ َْ ْ َ ُ َُ َُ َ ُ ُِ َِّ ُِ َ َ
ٍمرة َّ َ)وقوله تعاىل[، )١ [: ُأحيسب اإلنسان ألن نجمع عظامه َ ْ ْ َُ َ َ ََ ِ َ َّْ َ َُ ِ ْ َ بىل قادرين عىل *َ ََ َ َِ ِ َ

ُأن نسوي بنانه َ َ َِّ َُ َ ْ َ)وقوله تعاىل)٢ ، :َّوانظر إىل العظام كيف ننشزها ثم ْ ُْ َ َُ ْ َِ ُِ َ ِ َْ ُْ َ َ نكسوها ِ ُ ْ َ
ًحامـَل ْ)إىل غري ذلك من اآليات الدالة عليه)٣ ،ّ. 

ّفإنا نعلم ثبوت املعاد اجلسامين بالرضورة من دين حممد: وباجلملة ّ  ،
  .فيجب املصري إليه

ّبأن اإلعادة إن وقعت يف هذا العامل لزم : ّاحتجوا «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
ّوألن اإلنسان لو أكل مثله، فإن أعيد . خلألالتداخل، وإن وقعت يف عامل آخر لزم ا

 .)٤(»ّاملأكول إىل بدن األول ضاع الثاين، وبالعكس
ّ ملا فرغ من بيان األدلة :أقول  عىل ما ذهب إليه، رشع يف بيان )٥(]ّالدالة[ّ

  .شبهة اخلصم
  :وهم من وجهني

ّ إنه لو وقعت اإلعادة، فإما يف هذا العامل، أو يف عامل آخر:ّاألول ، فإن كان ّ
يف هذا العامل لزم التداخل، إذ العامل قبل اإلعادة كان مالء فإذا أعيد إليه يشء آخر 

 اآلخر لو وجد لكان )٦(لزم التداخل، وإن كان يف عامل آخر لزم اخلأل، إذ العامل

                                                
 .٥١: سورة اإلرساء) ١(

 .٤، ٣: سورة القيامة) ٢(

 .٢٥٩: البقرةسورة ) ٣(

 . الفصل الثالث عرش٧٨: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٥(

 .ال يوجد يف د، هـ) ٦(
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ّكريا، فيتالقى الكريان فيحصل اخلأل ًّ. 

ً إن اإلنسان إذا أكل إنسانا آخر تصري:الثاين ء املأكول يف بدن  أجزا)١(ّ
ّاآلكل، فإما أن تعاد أجزاء الغذاء إىل اآلكل أو إىل املأكول، فإن أعيدت إىل اآلكل 

  .ضاع املأكول، وإن أعيدت إىل املأكول ضاع اآلكل

ّأن التداخل إنام يلزم لو بقي : ّواجلواب عن األول «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال ّ
 .عدمه أو ثبوت اخلأل فالّ، أما عىل تقدير ًهذا العامل وكان مالء

ّأن املأكول بالنسبة إىل اآلكل ليس من أجزائه األصلية، فيعاد : وعن الثاين
  .)٢(»إىل الثاين، وال يضيع أحدمها

 .ّ ملا فرغ من بيان شبهتهم، رشع يف اجلواب عنها:أقول

ً أنا ال نسلم بقاء هذا العامل أوال:ّاجلواب عن األول ّّ ّ. 

ّإنه : ّإن العامل يعدم، أو نقول: )٣(نمنع كونه مالء، فنقولّلو سلمنا، : ًوثانيا
  .جيوز اخلأل

ّ إن اإلنسان اآلكل، إنام تعاد أجزائه األصلية ال :واجلواب عن الثاين ّ

الزائدة، واإلنسان املأكول ليس من أجزائه األصلية، فتعاد األجزاء املأكولة إىل 
   .اع أحدمهاياإلنسان الثاين، فال يلزم ض

ّإذا ثبت هذا، فاعلم أنه جيب عقال إعادة من يستحق  «:]ّأدام اهللا أيامه[قال ً ّ
ّثوابا أو عوضا عىل اهللا تعاىل، أو عىل غريه، لوجوب االنتصاف، ومن يستحق  ً ً

                                                
 .ّوتفرفت: يف ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الثالث عرش٧٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 ).لكن نقول: (يف ج، د، هـ) ٣(
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ّوسمعا إعادة الكفار وأطفال املؤمنني. عليه العوض ومن عدا هؤالء ال جيب . ً
 .)١(»إعادته

ً كل من يستحق ثوابا أو ع:أقول ّ ًوضا سواء كان عىل اهللا تعاىل، أو عىل ّ

ّغريه جيب إعادته، ألن اهللا تعاىل حكيم جيب عليه االنتصاف من الظامل للمظلوم، 

 .ووجوبه عقيل

ّأما ما جيب عىل اهللا تعاىل فيجب إيصاله إليه، وال يمكن إال بعد اإلعادة ّ. 

 ً.، فيجب عليه إعادهتام معا)٢(ّوأما ما جيب عىل غريه

ّامل فلالنتصاف منه، وأما املظلوم فاألخذ له، وأما الكفار واألطفال ّأما الظ ّ ّ
ًمن املؤمنني فيجب إعادهتم، لكن ليس وجوبا عقليا، بل سمعيا، والفرق بينهام ً ً :

ّأن يف هذه الصورة جيوز من اهللا تعاىل العفو، ألن احلق هاهنا  ّ   .)٣(]له[ّ

  ]بحث في الثواب والعقاب[

يف استحقاق املطيع للثواب، : البحث السابع «:]مهّأدام اهللا أيا[ قال
 :والعايص للعقاب

 .)٤(»ّالنفع املستحق املقارن للتعظيم واإلجالل: والثواب هو

 .ّ هذا حد الثواب:أقول

                                                
 . الفصل الثالث عرش٧٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 ).غري اهللا تعاىل: (يف ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل الثالث عرش٧٩: نهنج املسرتشدين يف أصول الدي) ٤(
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  .، كاجلنس»النفع«: فقولنا
  .ّ، خرج به النفع املتفضل»ّاملستحق«: وقولنا
 .لعوض، خرج به ا»املقارن للتعظيم واإلجالل «: وقولنا

وقد اختلف يف استحقاقه بالطاعة، فالذي عليه  «:]ّأدام اهللا أيامه[قال
 .املعتزلة ذلك، ونازع فيه األشاعرة، والكعبي

ًأن التكليف مشقة، فإن مل يستلزم عوضا كان قبيحا، فذلك العوض إن : لنا ً ّ ّ
ّصح االبتداء به، كان توسط التكليف عبثا، فتعني الثاين ً ّ«)١(. 

 :ّ الناس يف الثواب هل يستحق بالطاعة عىل اهللا تعاىل أم ال اختلف:أقول
ّإن املطيع يستحق عىل اهللا تعاىل الثواب: فقالت املعتزلة ّ. 

:  من املعتزلة، وقالوا)٢(وخالفهم يف ذلك األشاعرة، وأبو القاسم البلخي
ًإنه ال يستحق شيئا عليه ّ ّ.  

ّواحلق األول ّ! 
ّإنه مشقة رضورة، فإما أن: لنا ّ ً يستلزم عوضا أم ال، فإن استلزم عوضا، ّ ً

ًفذلك العوض إما أن يصح االبتداء به فيكون التكليف عبثا، إذ ال فائدة فيه  ّ ّ
ّللمكلف حينئذ غري التعب، وإن مل يصح االبتداء به فهو املطلوب وإن مل يستلزم . ّ

ًعوضا كان قبيحا، واهللا تعاىل ال يفعله حلكمته ً.  
ّبأنه تعاىل هو احلاكم، فال : ّاحتجت األشاعرة «:]هّأدام اهللا أيام[ قال

ّوبأن املرتد إن وصل إليه الثواب تضاد االستحقاقان، وإال . ّيستحق عليه يشء ّ ّ ّ

                                                
 . الفصل الثالث عرش٧٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .مّبن أمحد بن حممود الكعبي، البلخي اخلراساين، تقد اهللا أبو القاسم عبد) ٢(
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 .)١(»خلت طاعته عن عوض

ّ ملا فرغ من بيان مذهب احلق:أقول  .، رشع يف تقرير شبهة اخلصم)٢(ّ

 هو احلاكم عىل مجيع العباد، اهللا تعاىل: ّإهنم قالوا: ّأما دليل األشاعرة، فهو
ًفال يستحق عليه شيئا ّ.  

ًوأيضا، فإن املسلم إذا ارتد ومات عىل ردته، فإما أن يوصل اهللا إليه ثوابا  ّ ًّ ّ ّ
ّأو ال، فإن أوصله تضاد االستحقاقان، إذ الكافر يستحق العقاب عىل كفره،  ّ

ّواملسلم يستحق الثواب عىل إسالمه، فيتضادان ه اهللا تعاىل، خلت وإن مل يوصل. ّ
 .طاعته عن عوض

َبأن نعم اهللا تعاىل ال حتىص، فالشكر : ّواحتج البلخي «:]ّأدام اهللا أيامه[قال ِ ّ
ّعليها يكون أبلغ ما يمكن، وهو العبادة، فال يستعقب ثوابا، فإن املؤدي ملا وجب  ّ ً

ًعليه ال يستحق به عوضا ّ«)٣(. 

 .ملعتزلة من ا)٤(ّ هذه حجة أيب القاسم البلخي:أقول

َنعم اهللا تعاىل ال حتىص، فالشكر عىل تلك النعم يكون : ّإنه قال: وتقريرها ِ

ّأبلغ ما يمكن من الشكر، فأي يشء فعله اإلنسان من العبادة والتذلل والنسك،  ّ
ّفإنه يكون شكرا للنعمة، فال يستحق عليه شيئا أصال، فإن املؤدي ملا وجب عليه  ّ ً ًً ّ

  . عىل فعلهال جيب إيصال العوض إليه

                                                
 . الفصل الثالث عرش٧٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

ّملا فرغ من تقرير حجت: (العبارة يف ج، د، هـ) ٢(  ).هّ

 . الفصل الثالث عرش٧٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

 .مّبن أمحد بن حممود الكعبي، البلخي اخلراساين، تقد اهللا أبو القاسم عبد) ٤(
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ّأن الوجوب ليس هو الرشعي، بل هو : واجلواب «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
 .)١(»ّمتعلق املدح
اهللا تعاىل هو احلاكم عىل : ّ هذا هو اجلواب عن األول، وهو قوهلم:أقول
 .مجيع العباد

ّإنا ال نعني بالوجوب ها هنا الرشعي، بل متعلق املدح: وتقريره ّ. 
ّواملرتد ال يستحق ثوابا، ألن رشط استحقاق الثواب  «:]مهّأدام اهللا أيا[قال ًّ ّ

 .املوافاة، ومل حتصل
ّاملوافاة لو كانت رشطا لزم أن تكون العلة إنام تؤثر حال عدمها ال : ال يقال ًّ ّ

 .حال وجودها
االستمرار عىل الطاعة هو الرشط، وهو املراد باملوافاة، ال عدم : ّألنا نقول

  .)٢(»احلياة
  .ّهذا هو اجلواب عن احلجة الثانية التي لألشعرية :أقول

ّإن املرتد ال يستحق عىل اهللا تعاىل الثواب، ألن من رشط : وتقريره ّّ ّ
ّاستحقاق الثواب املوافاة، وهي غري متحققة يف املرتد ّ.  

ًال نسلم كون املوافاة رشطا، إذ لو كانت رشطا لزم أن تكون : فإن قيل ً ّ

ّالعلة إنام تؤثر حا ّ   .ل عدمها، وهو حمالّ
نحن ال نريد باملوافاة عدم احلياة، بل االستمرار عىل الطاعة إىل حني : قلنا

 .الوفاة

                                                
 . الفصل الثالث عرش٧٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 . الفصل الثالث عرش٨٠ ـ ٧٩: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(
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ّفإن الشكر هو االعرتاف ! وقول البلخي ضعيف «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
ّبنعمة املنعم مع رضب من التعظيم، وهو رضوري للعقالء، إذ حيكم كل عاقل 

 .)١(»ّاملعنى، أما كيفية الرشائع فالبوجوب شكر املنعم هبذا 

ّ ملا فرغ من بيان فساد حجة األشاعرة، رشع يف بيان فساد حجة :أقول ّ ّ

  .)٢(البلخي

ّإن الشكر عبارة عن االعرتاف بنعم املنعم مع رضب من : وتقرير ضعفها

 .ّالتعظيم، وهذا حيكم به مجيع العقالء، أما كيفية الرشائع فممنوعة

ّوأما استحقاق العايص للعقاب باملعصية، فقد اتفق  «:]ّيامهأدام اهللا أ[قال ّ
ّفاملعتزلة عىل أنه عقيل، : ّلكنهم اختلفوا. ًأهل العدل عليه، خالفا لألشاعرة

  .ّواملرجئة واإلمامية عىل أنه سمعي

ًبأن فعل العقاب لطف فيكون واجبا: ّواحتجت املعتزلة ّ. 

ّأما املقدمة األوىل ّفألن املكلف إذ: ّ ّا علم أنه متى عىص عوقب كان ذلك ّ
  .)٣(»ّوأما الثانية فقد سلفت. ًزاجرا له

 : اختلف الناس يف استحقاق العايص للعقاب:أقول

 .فأطبقت العدلية عىل استحقاقه، وخالفهم يف ذلك األشاعرة

ًفاملعتزلة عىل استحقاقه عقال، واملرجئة واإلمامية : ّثم اختلف أهل العدل
 . ّعىل أنه سمعي

                                                
 . الفصل الثالث عرش٨٠: املسرتشدين يف أصول الدينهنج ) ١(

 .مّبن أمحد بن حممود الكعبي، البلخي اخلراساين، تقد اهللا أبو القاسم عبد) ٢(

 . الفصل الثالث عرش٨٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(



 

 
 

تذكرة الواصلين ٣٩٢ .....................................................................................

ّبأن العقاب لطف، ألن الفاسق إذا عرف أنه متى فعل : ّاحتجت املعتزلة ّ ّ

ٍشيئا من املعايص عوقب عىل فعله مرة بعد أخرى، مل يبق له داع إىل فعل املعصية،  ُ ّ ً

ّفيكون لطفا هبذا االعتبار، واللطف واجب عىل ما تقدم ّ ً. 

ه قبح، فإذا ًمل ال جيوز أن يكون العقاب مشتمال عىل وج:  وقالت املرجئة
  اجلزم بوجوب العقاب؟)١(]تصحيح[ّصح ذلك مل يبق 

ًوجوه القبح حمصورة معروفة، وليس شيئا منها موجودا : قالت املعتزلة ً

 .هاهنا

 :]دوام الثواب والعقاب[

 :يف بقايا مباحث الثواب والعقاب: البحث الثامن «:]ّأدام اهللا أيامه[قال

 :وهي سبعة مباحث

ّإىل أن العلم بدوام الثواب والعقاب عقيل، ألنه : زلةذهبت املعت: ّاألول ّ
 .ّأدخل يف باب اللطف، فيكون أدخل يف باب الوجوب

ّوألن علة الثواب والعقاب الطاعة واملعصية، ومها علتان للمدح والذم  ّ ّ ّ
 .ّالدائمني، فيلزم دوام العلتني، فيدوم املعلوالن اآلخران

ن مجيع الشوائب، فلو كانا ّوألن الثواب والعقاب جيب خلوصهام ع
ًمنقطعني لكان الثواب مشوبا باألمل، للعلم بانقطاعه والعقاب بالرسور 

 .)٢(»كذلك

                                                
 .أثبتناه من د، هـ) ١(

 . الفصل الثالث عرش٨٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(
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 : اختلف الناس يف دوام الثواب والعقاب هل هو عقيل أو سمعي:أقول

 .ّفاملعتزلة عىل األول، واملرجئة عىل الثاين

  :ّاحتجت املعتزلة بوجوه

ّثواب والعقاب أدخل يف باب اللطف، فيكون ّ إن دوام ال:ّ األول]الوجه[

  .أدخل يف باب الوجوب

ّأما كونه أدخل يف باب اللطف، فألنه أدعى إىل فعل الطاعة  ّ  )١(]وترك[ّ
ّوأما أنه أدخل يف الواجب، فظاهر. املعصية ّ. 

ّ إن املدح والذم دائامن، فيكون الثواب والعقاب كذلك:الوجه الثاين ّ. 

ّطاعة واملعصية علتان للمدح والذم، ومها ال شك يف ّإن ال: بيان الرشطية ّ ّ

الطاعة واملعصية، فيلزم دوام املعلولني : ّدوامهام، فيلزم دوام العلتني، أعني
  .الثواب والعقاب: اآلخرين، أعني

ّ إن الثواب والعقاب جيب كوهنام خالصني من مجيع :الوجه الثالث

ًبا باألمل احلاصل من العلم الشوائب، فلو كانا منقطعني لكان الثواب مشو

ًبانقطاعه، وكذلك العقاب مشوبا بالرسور احلاصل من العلم بانقطاعه، وفيه 

 .ّجلواز أن ال يعلم املكلف بانقطاعهام، فال يكونان مشوبني! نظر

ّجيوز توقف الثواب عىل رشط، وإال الستحق : الثاين «:]ّأدام اهللا أيامه[قال ّ ّ

ّ الثواب، ألن معرفة اهللا تعاىل طاعة مستقلة  ّبالنبي تعاىل اجلاهل اهللالعارف ب ّ
  .)٢(»بنفسها

                                                
 . أثبتناه من ج، د، هـ)١(

 . الفصل الثالث عرش٨١ ـ ٨٠: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(
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ّ جيوز أن يكون استحقاق الثواب متوقفا عىل رشط، ألن العارف :أقول ً ّ

ً ال يستحق ثوابا لعدم إتيانه برشط استحقاق ّباهللا تعاىل اجلاهل بالنبي  ّ
ّ عبادة مستقلة ، وإن كانت معرفة اهللا تعاىلالثواب، وهو املعرفة بالرسول 

  .بنفسها

ّإنام يستحق الثواب املؤمن، واملؤمن هو العارف باهللا تعاىل : ال يقال ّ
ًورسوله، فال يلزم أن يكون جزء اإليامن الذي هو معرفة اهللا تعاىل سببا يف 

 !االستحقاق

ّكام يستحقه عىل مجيع اإليامن، كذا يستحقه عىل بعضه، ألن : ّألنا نقول ّ ّ

  . يف االستحقاقاجلزء له مدخل

استحقاق الثواب مرشوط باملوافاة، أو : الثالث «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
َلئن أرشكت ليحبطن عملك: ساقط بالعقاب، لقوله تعاىل ُ َ ََ ََ َّ َ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ِ)١(. 

ّ، وإال ملا )٢(ًالعمل مل يقع باطال يف األصل عىل تقدير عدم الرشك: فنقول

ّعلق بطالنه عىل الرشك املتجد  .)٣(»دّ

املوافاة، أو ساقط : ّ استحقاق الثواب متوقف عىل رشط، وهو:أقول
 .بالعقاب

  :والدليل عليه وجهني

                                                
 .٦٥: سورة الزمر) ١(

 ).ّالرشك املتجدد: (يف املصدر) ٢(

 . الفصل الثالث عرش٨١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(
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َلئن أرشكت ليحبطن عملك:  قوله تعاىل:ّالوجه األول ُ َ ََ ََ َّ َ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ِ)١(. 

ّعمله قبل الرشك مل يقع باطال، وإال ملا علق بطالنه عىل : فحينئذ نقول ّ ً
  .)٢(ّالكفر املتجدد

ٌومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر :  قوله تعاىل:الوجه الثاين ُ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ُ َ ْ َ ْ ْ ََ ُ

ُفأولئك حبطت أعامل ََ ْ ََ ْ َ ِ َ ِ ُ َهم يف الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها ـَ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ُْ ُ َ ْ َ َِ َّ َُّ َُ َ ْ ِ

َخالدون ُ َِ)وتقرير هذه اآلية كاألوىل. )٣.  

ًوإذا ثبت هذا فاالستحقاق إن كان ثابتا كان معنى  «:]ّ أيامهأدام اهللا[قال

ًبطالنه سقوطه بالرشك، وإن مل يكن ثابتا كان معنى بطالنه عدم اإلتيان برشط 

ًاالستحقاق الذي هو املوافاة، فلم يستحق الثواب، فيكون العمل باطال ّ«)٤(.  

 .ّ هذا غني عن الرشح:أقول

 :يف اإلحباط والتكفري: الرابع «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال

أثبتهام مجاعة من املعتزلة، ونفامها مجاعة من املرجئة، واإلمامية، 
  .واألشعرية

ًلو ثبتا لزم أن يكون من فعل إحسانا وإساءة متساويني بمنزلة من مل : لنا

ّوألن . ًيفعلهام، ولو زاد أحدمها بمنزلة من مل يفعل اآلخر، وهو باطل قطعا
قاب إن مل يتنافيا مل ينف أحدمها اآلخر، وإن تنافيا اجتمع الوجود الثواب والع

                                                
 .٦٥: سورة الزمر) ١(

ًألنه لو كان باطال : (العبارة يف ج، د، هـ) ٢( ّملا علق بطالنه عىل الكفر املتجددّ ّ.( 

 .٢١٧: سورة البقرة) ٣(

 . الفصل الثالث عرش٨١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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ّوالعدم يف كل منهام، ألن املنافاة ثابتة من الطرفني، وليس انتفاء السابق بالطارئ  ّ

  .)١(»أوىل من العكس
ّخروج الثواب واملدح عن كوهنام مستحقني :  معنى اإلحباط، هو:أقول

 .اعةّبذم وعقاب أكثر منهام لفاعل الط
ّ هو خروج الذم والعقاب عن كوهنام مستحقني بثواب ومدح :والتكفري ّ

 .)٢(أكثر منهام لفاعل املعصية
ّأن الكفر مزيل [ّأنه ال خالف بني املسلمني يف ! إذا عرفت هذا، فاعلم

 مزيل الستحقاق العقاب )٣(]ّالستحقاق ثواب الطاعات السابقة، وأن اإليامن
 .هم يف اجتامع االستحقاقنيّالسابق، وإنام اخلالف بين

 .إىل استحالته: فذهب مجهور املعتزلة
وهو . إىل إمكانه: ، واألشعرية)٤(]واملرجئة[وذهب مجاعة من اإلمامية 

 :لوجهني! ّاحلق
ّ أنه لوال ذلك لكان من فعل فعال يستحق به الثواب، ثم :ّالوجه األول ّ ً ّ

ّفعل فعال يستحق به العقاب وكانا متساويني بمنزل ًة من مل يفعل شيئا، وكذا لو ً
ًفعل فعال حسنا، ثم فعل فعال قبيحا استحق به عقابا أزيد من ثواب الفعل  ً ًّ ً ًّ

  .)٥(]ًقطعا[ّاحلسن، لكان بمنزلة من مل يفعل الفعل األول، وذلك باطل 

                                                
 . الفصل الثالث عرش٨١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 ).أكثر منهام لفاعل الصغري: (العبارة يف ج، د، هـ) ٢(

 . بأثبتناه من ج، د، هـ، وقد سقط من) ٣(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من د، هـ) ٥(
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ّ إن الثواب والعقاب إما أن يكونا متنافيني أو ال، فإن مل يتنافيا :الوجه الثاين ّ

ّدمها اآلخر، فيبقى كل واحد عىل حاله، فيجتمع االستحقاقان، وإن مل ينف أح

ّتنافيا لزم اجتامع الوجود والعدم يف كل واحد منهام، ألن املتنايف يلزم وجوده  ّ

عدم منافيه، والتنايف حاصل من الطرفني، وانتفاء السابق بالطارئ ال يكون أوىل 
  .من انتفاء الطارئ بوجود السابق

ّبأنه لوال اإلحباط حلسن ذم من كرس قلم : ّاحتجوا «:]ّ أيامهأدام اهللا[قال ّ

 .)١(»ّمن أنعم عليه بأنواع متعددة ال حتىص

 .ّ هذه حجة املعتزلة:أقول

ًلو مل يكن اإلحباط حقا، لكان إذا أنعم شخص عىل : ّأن نقول: وتقريرها ّ

ّآخر بنعم ال حتىص، ثم إن املنعم كرس قلم املنعم عليه   )٢(ً ذما، لقبحًأو فعل فعال[ّ
ّ ذم الكارس لقلمه، والتايل باطل، فاملقدم مثله)٣(]منه ّ. 

 . بالرضورة،بيان الرشطية ظاهر، وبطالن التايل

ّاملنع من قبح الذم عىل هذا القدر : واجلواب «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
 .)٤(»اليسري

 .ّ هذه هو اجلواب عن حجة املعتزلة:أقول

                                                
 . الفصل الثالث عرش٨١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .حلسن: يف ج) ٢(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل الثالث عرش٨١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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ّأنا ال نسلم : وتقريره جيب : ّقبح الذم عىل ذلك القدر اليسري، بل نقولّ
 .ّ، وجيوز ذمه عىل ذلك القبيح، فاندفع املحذور)١(مدحه عىل ذلك اإلحسان

ًوعيد أصحاب الكبائر منقطع، خالفا : اخلامس «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال

  .)٢(للمعتزلة

َفمن يعمل مثقال ذرة خريا ير: قوله تعاىل: لنا َ ْ َّ َ َ ًَ ْ ََ ٍ َِ َْ ْ ٍ ومن يعمل مثقال ذرة *ُه ْ َِّ َ َ ََ َْ ْ ْ ْ
ُرشا يره َ َ ً َّ)فاملطيع بإيامنه إذا عىص استحق ثوابا وعقابا، فإن داما لزم املحال، )٣ ،ً ً ّ

ّوإن انقطع الثواب لزم تأخر العقاب عن الثواب، وهو باطل باإلمجاع، فتعني  ّ
  .العكس

ِإن اهللا ال يغفر أن يرشك ب: ولقوله تعاىل َ َ ْ ُ ُ َْ ََّ ِ ْ ْه ويغفر ما دون ذلك ملن ِ َُِ ِ ِ َِ َ ُ َْ
ُيشاء َ)٤(. 

ّوأما الكفار فإن وعيدهم دائم باإلمجاع ّ ّ«)٥(. 

ً، إما صغريا، أو كبريا)٦( الذنب:أقول ً . فالصغري ال خالف يف انقطاعه. ّ
 :ّوإنام اخلالف يف الكبري هل هو منقطع أم ال

                                                
 .اإلحباط: يف د، هـ) ١(

 ).تزلةللوعيدية من املع: (يف د، هـ) ٢(

 .٨ ـ ٧: سورة الزلزلة) ٣(

 .٤٨: سورة النساء) ٤(

 . الفصل الثالث عرش٨٢ ـ ٨١: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٥(

 .ّالذم: يف ب) ٦(
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 .ّإنه غري منقطع:  املعتزلة)٢( من)١(فقالت الوعيدية

 .إىل انقطاعه: ّهبت املرجئة، ومجاعة من املحققنيوذ

ُفمن يعمل مثقال ذرة خريا يره : قوله تعاىل: لنا عىل ذلك ْ َْ َ ْ َّ َ َ ًَ َ ْ ََ ٍ َِ ْ ومن يعمل *َْ َ َ َْ ْ َ
ُمثقال ذرة رشا يره َ َ ًَّ َ َ ّْ

ٍ َِ َ.  

ّإنه تعاىل أتى بلفظني ومها للعموم، فالفاعل : وجه االستدالل هبذه اآلية
ّ إما أن يثاب ثم يعاقب، أو يعاقب ثم يثابّللخري والرش ّ ّ.  

ّواألول باطل باإلمجاع، ألنه ال خالف بني املسلمني يف أن الثواب ال يتلوه  ّ ّ
ًوأيضا فإن الثواب جيب أن يكون دائام، فلو فعل به العقاب لزم أن يكون . عقاب ّ ً

 .الثواب غري دائم

  .ّتأخر الثواب ـ هو املطلوب: والثاين ـ أعني

ّألن الثواب جيب ! ّما أن ال ينقطع أحدمها، بل يدوما، وهو باطلوأ

خلوصه عن الشوائب، وكذلك العقاب، ومع دوامهام خيرجان عن حقيقتها 
  .رضورة

ْإن اهللا ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن : ًوأيضا، قوله تعاىل َُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُّ َ ُ ُ َْ ِْ َ َ ْ َ ِ

ُيشاء َ ًيكون كبريا أو صغرياّ، وغري الكفر أعم من أن ً.  

ّ الكفار فإما أن يكونوا معاندين، أو جمتهدين غري واصلني إىل )٣(]ّوأما[ ّ

                                                
 .ومنهم خوارج ومعتزلة. هم القائلون بتكفري صاحب الكبرية وختليده يف النار: الوعيدية) ١(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) الوعيدية من) (٢(

 .أثبتناه من د، هـ) ٣(
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 .)١(]يف النار[ّاحلق، وكالمها قد أمجع املسلمون عىل خلودمها 

ّوخالف بعض الناس يف الكفار الذين اجتهدوا ومل يصلوا إىل احلق، حيث  ّ

َما جعل : ّن، واحتج بقوله تعاىلّحكم بكوهنم غري خملدين، لكوهنم معذوري َ َ َ
َعليكم يف الدين من حرٍج ْ َْ ْ َِ ِ ِّ ِ ُ َ)ًملخالفته اإلمجاع أوال، وخلروجه ! ، وهذا ضعيف)٢ ّ

ّعن العموم ثانيا، ألن املخاطبة ألهل الدين ً.  

عذاب القرب، والرصاط، وامليزان، : السادس «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
ّطاير الكتب، وأحوال اجلنة والنار، أمور ممكنة، واحلساب، وإنطاق اجلوارح، وت

 بثبوهتا، فتكون  تعاىل قادر عىل مجيع املمكنات، وقد أخرب الصادق اهللاو
 .)٣(»واقعة

 . هذا ظاهر ليس فيه بحث:أقول

 .ًجيوز العفو عن الفاسق، خالفا للوعيدية: السابع «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال

ًسمعا، واختلفوا يف منعه عقال، فذهب إليه ّومنعت املعتزلة كافة من العفو  ً

  .البغداديون، ونفاه البرصيون

ًواحلق، جواز العفو عقال  ً!، ووقوعه سمعا)٤(ّ

ّإنه إحسان، وكل إحسان حسن: لنا  .ّواملقدمتان رضوريتان. ّ

ّوألن العقاب حقه تعاىل، فجاز منه إسقاطه ّ. 

                                                
 .أثبتناه من ج، د، هـ) ١(

  .٧٨: ّسورة احلج) ٢(

 . الفصل الثالث عرش٨٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(

ًواحلق، جوازه عقال: (العبارة يف ج، د، هـ) ٤( ّ.( 
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ٍوإن ربك لذو مغفرة: ولقوله تعاىل َِ َ َْ ُ َ َ َّ َّ ْ للناس عىل ظلمهمِ ِ ِ ِْ ُ َ ِ ّ)عىل(، و)١ (
 .)٢(ّتدل عىل احلال

ْإن اهللا ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن : وقوله َُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُّ َ ُ ُ َْ ِْ َ َ ْ َ ِ

ُيشاء َ)وليس املراد مع التوبة، لعدم الفرق بينهام، )٣. 

ّ ثبت له الشفاعة، وليست يف زيادة املنافع، وإال لكنا شافعني ّوألنه  ّ

 .)٤(»فيه، فثبت يف انتفاء املضار

 : اختلف الناس يف جواز العفو عن الفاسق:أقول

ًفمنع منه الوعيدية عقال وسمعا ً. 

ّمنعوه سمعا، ثم اخ: واملعتزلة ًتلفوا يف امتناعه عقال، فالبغداديون عىل ً

 .منعه، والبرصيون عىل جوازه

ّجوازه عقال ووقوعه سمعا، واستدل عليه ] ّدام ظله[ّواختار املصنف ً ً
 :بوجوه

ّ إنه إحسان، وكل إحسان حسن، واملقدمتان بدهييتان:ّاألول ّّ. 

ّقدمتان ّ إن العقاب من مجلة حقوقه، فيكون له إسقاطه، وهاتان امل:الثاين
  .ظاهرتان

ْوإن ربك لذو مغفرة للناس عىل ظلمهم:  قوله تعاىل:الثالث َ َ َِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َُ َ َِّ ّ ْ َ َّ ِ. 

                                                
 .٦: سورة الرعد) ١(

 ).حال كوهنم ظاملني: فيكون املعنى: (يف ب توجد عبارة) ٢(

 .٤٨: ّاءسورة النس) ٣(

 . الفصل الثالث عرش٨٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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 .ّإن اهللا لذو مغفرة للناس حال ظلمهم: ّهاهنا إما للحال، أي) عىل(و

 :أو الغرض، ومنه قول الشاعر

ّعىل أنني راض بأن أمح ٍ  )١(اــَّال عيل وال ليه ـص منــوأخل                 وى ــل اهلــّ

رضبت : ّحال أنني راض بأن أمحل اهلوى ألجل ظلمهم، كام يقال: أي
  .ألجل ذنبه: ، أي)٢(العبد عىل ظلمه

ّواألول متفق عليه يف اآلية، فبطل الثاين ّ. 

ِإن اهللا ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ل:  قوله تعاىل:الرابع ِ ِ ِ َِ َ ْ َُّ ُ َ ُ ُ َْ ِْ َ َ ْ َ ْمن ـِ َ
 أن يكون مع التوبة )٣(ّفأما أن يكون مع التوبة أو ال معها، ال جائز، ُشاءَي
، )٤(]لتساوي الكفر وغريه يف سقوطهام بالتوبة، فبقى أن يكون ال مع التوبة[

 .وهو املطلوب

ّ ثبت له الشفاعة باإلمجاع، وإذا ثبت له الشفاعة، فإما أن ّ إنه :اخلامس
تقتيض زيادة املنافع للمشفوع له، أو انتفاء املضار عنه، ال جائز أن يكون يف زيادة 

ّاملنافع، وإال لكنا شافعني يف النبي  ّ ّ !ّاللهم ارف: ولـّألنا نق ّة حممد ـع درجـّ
ّتقبل شفاعته، وهو باطل، فبقى أن يكون انتفاء الرضر، وهو ّوآل حممد، و

  .املطلوب

                                                
 .بيت الشعر ينسب إىل جمنون ليىل) ١(

 .ذنبه: يف د، هـ) ٢(

 .جيوز: يف ج، د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٤(
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  ]بحث في التوبة[

 :يف التوبة: البحث التاسع «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال

وهي الندم عىل املعصية والعزم عىل ترك املعاودة، إذ لواله لكشف عن 
  .)١(»كونه غري نادم

 .)٢(ّ هذا حد أيب هاشم:أقول

 . الندم عىل فعل املعصية فقطّإنه: وقال قوم

 :ّثم اختلفوا يف العزم عىل ترك املعاودة هل هو رشط أم ال

 .)٣(نعم، ومنع حممود اخلوارزمي: فقال قوم

ّألنه لو مل يعزم عىل ترك املعاودة لكان عدم ! ىل ما قاله أبو هاشمْواألو
   .ًعزمه كاشفا عن كونه غري نادم

ّ التوبة بذل الوسع، وال يتحقق إال ّبأن: ّوأبو هاشم استدل عىل مذهبه ّ

  .بالندم عىل فعل املعصية والعزم عىل تركه

ّوهي واجبة، ألهنا دافعة للرضر، فإن كانت عن  «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
ّظلم مل تتحقق إال باخلروج إىل املظلوم أو إىل ورثته عن حقه، أو االستيهاب، فإن  ّّ

                                                
 . الفصل الثالث عرش٨٢: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .مّأبو هشام اجلبائي املعتزيل، تقد) ٢(

أبوالقاسم حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمى، الزخمرشي، املعتزيل، اللغوي، : حمموداخلوارزمي) ٣(

، وقدم بغداد، وسافر إىل مّكة فجاور هبا زمنا، )هـ٤٦٧(ولد يف زخمرش من قرى خوارزم سنة 

، )هـ٥٣٨(، ثم عاد إىل اجلرجانية من قرى خوارزم، فتوىف فيها وتويف سنة )جار اهللا(ّفلقب بـ

 ).الكشاف عن حقائق التنزيل(صاحب أبو احلسني البرصي، له كتب كثرية أشهرها 
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 .عجز عزم عليه

ّ مل تتحقق إال بعد إرشاد الضالوإن كانت عن إضالل، ّ. 

وإن كانت عن فعل خمتص به ـ كرشب اخلمر والزنا ـ كفى الندم والعزم 
  .ّعن ترك املعاودة املتقدمان

ّوإن كانت عن ترك واجب كالزكاة مل تتحقق إال بفعله ولو مل جيب . ّ
 .)١(»القضاء كفى الندم والعزم كالعيدين

 . رشع يف أقسامهاّ ملا فرغ من حقيقة التوبة،:أقول

 .ّإما أن تكون عن فعل قبيح، أو إخالل بواجب: وهي

ًفإن كان األول، فإما أن يكون ذلك القبيح متضمنا إيصال رضر إىل الغري،  ّّ ّ ّ
ًكأخذ مال الغري وإضالله عن احلق، أو ال يكون متضمنا، كالزنا، ورشب اخلمر،  ّ ّ

ّفإن تضمن مل تتحقق التوبة فيه إال بعد إيصال  ّ املظلومني حقوقهم إن وجدهم، ّ
فإن ماتوا أوصل ورثتهم، هذا إن أمكن، فإن مل يمكنه ذلك، فإن متّكن من 
ّاالستيهاب فعل وبرئ، وإن مل يتمّكن مل تتحقق توبته إال بالعزم عىل ذلك،  ّ

ّوكذلك املضل لغريه من اهلدى إىل الضالل، مل تتحقق توبته إال بعد إرشاد  ّّ

ّالضال، وإن مل يتضم   .ن كفى الندم والعزم عىل ترك الفعلّ

ّوإن كان الثاين، فإما أن جيب عليه القضاء، كالصالة، والصوم، والزكاة، 
ّوال تتحقق توبته إال بعد فعله، وإن مل جيب القضاء، كصالة العيدين، كفى يف  ّ

 .ذلك الندم عىل تركها والعزم عىل أن ال يعود

                                                
 . الفصل الثالث عرش٨٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(



 

 

٤٠٥ معادال يف /  عشرلثالثاالفصل   .....................................................................................

ّح دون قبيح عند أيب عيل، ألن اإلتيان ّويصح من قبي «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
 .)١(]ّوكذا التوبة الواجبة عن كل ذنب[بواجب دون واجب ممكن، 

ّومنع منه أبو هاشم، ألن التوبة إنام تقبل إذا كانت من القبيح لقبحه،  ّ
والقبح مشرتك يف اجلميع، فلو تاب عن قبيح دون غريه، كشف ذلك عن كونه 

 .ًتائبا عن القبيح ال لقبحه

ّأما الواجب فيجب أن يوقعه لوجوبه، وال جيب عموم كل واجب يف  ّ
ّ، جيب أن يمتنع عن كل »ال آكل هذه الرمانة حلموضتها«: ّالفعل، فإن من قال

 .)٢(»أنا آكل هذه الرمانة حلموضتها«: رمانة حامضة، بخالف من قال

ّ يف أن التوبة هل تصح من قبيح دون قبيح، كمن)٣( اختلف الناس:أقول ّ 
  :يتوب عن رشب اخلمر دون الزنا

 .)٥(ّ بصحتها، ومنعه الشيخ أبو هاشم)٤(فقال أبو عيل

 )٦(ّبأن اإلتيان بواجب دون واجب ممكن، فكذا يمكن: ّواحتج أبو عيل
  .التوبة عن ذنب دون ذنب

                                                
  .أثبتناه من املصدر، ج، د، هـ) ١(

 . الفصل الثالث عرش٨٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .الشيخان: يف ج، د، هـ) ٣(

ّعيل حممد بن عبد الوهاب اجلبائي، والد أبو هاشم، تقدمأبو ) ٤( ّ. 

 .ّأبو هشام اجلبائي املعتزيل، تقدم) ٥(

 .ال يوجد يف ج، د، هـ) ٦(
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ّوأيضا، إنه لو مل يصح التوبة من ذنب دون ذنب ّ ّ، ملا صح اإلتيان )١(ً
 .ّتايل باطل، فاملقدم مثلهلكن ال. بواجب دون واجب

ّإن التوبة كام أهنا جتب من القبيح لقبحه، كذا الواجب إنام : بيان الرشطية ّ ّ

ّجيب فعله لوجوبه، فإن لزم من االشرتاك القبائح يف القبح أن ال يصح التوبة من 
ّقبيح دون قبيح لزم من اشرتاك الواجبات يف الوجوب أن ال يصح اإلتيان منها 

  .اجببواجب دون و

 . بطالن التايل، فباإلمجاع)٢(]بيان[ّوأما 

ّبأن الفعل يصح ذلك فيه والرتك ال يصح، أال ترى أن : عارضه أبو هاشم ّّ ّ
ّ، فإنه ال يلزمه أن يأكل كل رمانة »أنا آكل هذه الرمانة حلموضتها«: من قال ّ

 ّ، فإنه جيب أن»أنا ال آكل هذه الرمانة حلموضتها«: حامضة، بخالف من قال
  .ّيمتنع من كل رمانة حامضة

 ّوهل سقوط العقاب بالتوبة واجب أو تفضل؟ «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال

  .ّاملعتزلة عىل األول

  !وهو األقرب. )٣(واملرجئة عىل الثاين

ّإنه لو وجب السقوط، لكان إما لوجوب قبوهلا، أو لزيادة ثواهبا: لنا ّ .
 !والقسامن باطالن

                                                
ّوأيضا، فإنه لو مل يصح التوبة من قبيح دون قبيح: (العبارة يف ج، د، هـ) ١( ّ ً.( 

 .أثبتناه من د، هـ) ٢(

 ).واملرجئة ومجاعة من األشاعرة: (، ويف ج)واملرجئة ومجاعة: (يف املصدر، د، هـ) ٣(
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ّأما األول لزم أن من أساء إىل غريه بأعظم اإلساءات، ثم اعتذر ّفألنه ي: ّ
 .ّإليه، وجب قبول عذره، والتايل باطل باإلمجاع، فكذا املقدم

 .)١(»ّفلام مر من إبطال التحابط: ّوأما الثاين

 اختلف الناس يف سقوط العقاب عقيب التوبة هل هو واجب أو :أقول
  :ّتفضل

 ً.إىل كونه واجبا: ّفاملعتزلة كافة ذهبوا

ًإىل كونه تفضال: واملرجئة ومن تابعهم  !ّوهو احلق. ّ

ّ إما ألن )٢(]ذلك[ّإنه لو وجب سقوط العقاب عند التوبة، لكان : لنا ّ
ّقبوهلا واجب، أو ألن الثواب املستحق هبا أكثر من العقاب الذي يسقط هبا ّ. 

ّواألول باطل، وإال لكان من أساء إىل غريه بأعظم اإلساءات، كقتل  ّ
ّده، وهنب أمواله، وانتهاك حرمه، ثم إن ذلك الشخص اعتذر إليه، جيب أوال ّ

  .عليه قبول اعتذاره، وذلك باطل عند العقالء بالرضورة

ّوالتايل باطل أيضا، ألنه قد تقدم إبطال التحابط ّ ً. 

ّبأنه لو مل جيب السقوط لقبح تكليف : ّاحتجوا «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال

 .ّلتايل باطل باإلمجاع، فاملقدم مثلهالعايص بعد عصيانه، وا

ّأنه لو كلف بعد العصيان لكانت الفائدة إما الثواب أو : بيان املالزمة ّ ّ

ّغريه، والثاين باطل إمجاعا، واألول حمال هنا، للتنايف بني استحقاق الثواب  ً

                                                
 . الفصل الثالث عرش٨٣: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .أثبتناه من د، هـ) ٢(



 

 
 

تذكرة الواصلين ٤٠٨ .....................................................................................

والعقاب، وال خملص للعايص من استحقاق العقاب حينئذ، وكان يقبح 
 .)١(»تكليفه

  . احتجاج املعتزلة)٢(]هو[هذا  :أقول

ّأنه لو مل جيب سقوط العقاب عند التوبة، ملا حسن تكليف : وتقريره
  .العايص بعد عصيانه، والالزم باطل، فامللزوم مثله

ّ لو كلف بعد فعل املعصية، فإما أن يكون لفائدة أو )٣(]ّإنه: [بيان املالزمة ّ

  .والثاين حمال عليه تعاىل. ال لفائدة

ّول إما أن تكون تلك الفائدة هي الثواب أو غريهواأل وغري الثواب باطل . ّ
ًباإلمجاع، واألول حمال أيضا للتنايف بني استحقاقي الثواب والعقاب ّ. 

 .والعايص ال خملص له من العقاب عىل هذا التقدير، فكان يقبح تكليفه

قد سبق، املنع من دوام عقاب الفاسق، و: واجلواب «:]ّأدام اهللا أيامه[قال
واملنع من عدم املخلص، جلواز العفو، أو كثرة الطاعات وزيادهتا عىل 

  .)٤(»العقاب

 .ّ هذا هو اجلواب عن حجة املعتزلة:أقول

 .استحقاق الثواب والعقاب متنافيني: ّإهنم قالوا: وتقريرها

 .ّممنوع؛ وقد مىض أن عقاب الفاسق منقطع: قلنا

                                                
 . الفصل الثالث عرش٨٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٢(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٣(

 . الفصل الثالث عرش٨٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(
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  : وجهني، ممنوع من»مل يبق له خملص«: قوهلم

 !ّ مل ال جيوز العفو من اهللا تعاىل، وقد مىض جوازه يف ما تقدم؟:ّاألول

ً مل ال جيوز أن يفعل العايص فعال حسنا يزيد ثوابه عىل عقاب :الثاين ً

 !املعصية؟

  ]بحث في األسماء واألحكام[

 :يف األسامء واألحكام: البحث العارش «:]ّأدام اهللا أيامه[قال

 يف مجيع ما هو تصديق الرسول : ًواصطالحا. يقالتصد: اإليامن لغة
 .علم بالرضورة جميئه به، مع اإلقرار باللسان

 .ّأنه فعل الطاعات: وعند املعتزلة

ّإنه قيد اإليامن بنفي الظلم، يف قوله تعاىل: لنا ّ : ُالذين آمنوا ومل يلبسوا َ َِ ْ َّْ َ ُ َ ِ َ

ٍإيامهنم بظلم ْ ُ ِ ْ ُ َ ِ)قوله تعاىلوعطف عليه فعل الطاعات يف. )١  : ُالذين آمنوا َ َ ِ َّ َ

ِوعملوا الصاحلات ِ ِّ ََ ُ)ّوكل ذلك يدل عىل املغايرة، )٢ ّ«)٣(. 

  .التصديق: ّ اإليامن يف أصل اللغة:أقول

 : تعريفه يف االصطالحواختلفوا يف

 يف مجيع ما علم ّإنه تصديق الرسول : ّفقال مجاعة من املحققني
 .بالرضورة جميئه به، مع اإلقرار باللسان

                                                
 .٨٢: سورة األنعام) ١(

 .٢٩: سورة الرعد) ٢(

 . الفصل الثالث عرش٨٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(
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 )١(]باب[ّملا مر يف ! ّإنه التصديق النفساين، وهو باطل: واألشاعرة قالوا
ًكونه تعاىل متكلام ّ.  

ّوقالت الكرامية ّإنه عبارة عن التلفظ بال: ّ لقوله ! شهادتني، وهو باطلّ
َقالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا: تعاىل ُ ُ َّْ ْ َ ََ ُ َ ْ ََ ُ ُ َْ َ ُ ِْ ِ ِْ ْ َ َ)٢(. 

. ّإنه عبارة عن مجيع أفعال اجلوارح من الطاعات: وقالت قدماء املعتزلة
ّإنه : )٤(ّ من متأخرهيم، وقال أبو هاشم)٣(ّوهو اختيار القايض عبد اجلبار بن أمحد

 .عبارة عن جمموعها

ّواختار املصنف األول، وضعف قول املعتزلة يف هذه املسألة من وجهني ّ ّ: 

ٍالذين آمنوا ومل يلبسوا إيامهنم بظلم:  قوله تعاىل:ّ األول]الوجه[ ْ ْ َُّ َِ ِْ ُ ُ َ ََ َِ ْ ُ ِ َ. 

ّأنه قيد اإليامن بنفي الظلم، فدل عىل أنه مغاير له، وإال : وجه االستدالل ّّ ّّ
  ً.ن تكريرالكا

ِالذين آمنوا وعملوا الصاحلات:  قوله تعاىل:الوجه الثاين ِ ِ ِّ َ ََ َُ َُّ َ. 

ِعملوا الصاحلات: ّإنه عطف: وجه االستدالل ِ ِّ ََ ُ عىل اإليامن، فلو مل 
ًوأيضا يكون . يكونا متغايرين لكان عطف اليشء عىل نفسه، وهو غري جائز

  .ًتكريرا

                                                
 .أثبتناه من ج، د، هـ) ١(

 .١٤: سورة احلجرات) ٢(

ّالقايض عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار املعتزيل، تقد) ٣( ّ  .مّ

 .ّ، تقدمأبو هشام اجلبائي املعتزيل) ٤(
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بأن قاطع الطريق خيزى، واملؤمن ال خيزى، : ّجوااحت «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
   .فقاطع الطريق ليس بمؤمن

ِهم يف اآلخرة ـَول: ّفألن اهللا تعاىل يدخلهم النار لقوله تعاىل: ّأما الصغرى َِ َْ ِ ُ
ٌعذاب عظيم ِ َ ٌ َ)وكل من يدخل النار خيزى، لقوله تعاىل)١ ،ّ : ْربنا إنك من ََّ ََ َّ ِ

ْتدخل النار فقد ّ ْ َُ َ ََ ِ ُ أخزيتهِ َ َ ْْ َ)٢(. 

ُيوم ال خيزي اهللا النبي والذين آمنوا : فلقوله تعاىل: ّوأما الكربى ََّ َّ َ ََ ِْ َّ َ َِ ِ ْ ُ
ُمعه َ َ)٤(»)٣(. 

ّ ملا فرغ من حج:أقول  .، رشع يف تقرير شبهة اخلصم)٥(ّة املحققنيّ

قاطع الطريق يوم القيامة خيزى، واملؤمن ال خيزى : ّإهنم قالوا: وتقريرها
 .يوم القيامة، فقاطع الطريق ليس بمؤمن

ّإن قاطع الطريق خيزى، ألنه تعاىل يدخله النار يوم القيامة، : ّوإنام قلنا ّ

ّوكل من يدخل النار خيزى، أما أنه ي ّ ِهم يف اآلخرة ـَول: دخل النار، فلقوله تعاىلّ َِ َْ ِ ُ
ٌعذاب عظيم ِ َ ٌ َوأما أن كل من يدخل النار خيزى، فلقوله تعاىل ،ّ ّ ّ : ْربنا إنك من ََّ ََ َّ ِ

ٍتدخل النار فقد أخزيته وما للظاملني من أنصار َ ْ َ ُْ َ َِ ِِ ِ َِ َّ َ ْ ََ َ ْ ْ ّ ْ َُ َ َ ِ ،وأما بيان أن املؤمن ال خيزى ،ّ ّ
ُيوم ال خيزي اهللا النبي والذين آمنوا معه: فلقوله تعاىل َ َ َْ َ َّ َ َُ َِّ َّ َ َِ ِ ْ ُ فقد ثبت أن قاطع ،

                                                
 .١١٤: سورة البقرة) ١(

 .١٩٢: سورة آل عمران) ٢(

 .٨: سورة التحريم) ٣(

 . الفصل الثالث عرش٨٥ ـ ٨٤: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(

ّملا فرغ من حجته: (العبارة يف ج، د، هـ) ٥( ّ.( 
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 .الطريق ليس بمؤمن

 انحصار العذاب العظيم يف )١(منع: واجلواب «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
ّسلمنا، لكن حيتمل ختصيصها بالكافر، ألن املؤمن ال حيارب اهللا . دخول النار ّ

ّسلمنا، لكن نفي اخلزي عن املؤمنني املصاحبني للنبي . ًورسوله غالبا ّ فال ،
 .)٢(»ّيعم غريهم

ّ ملا فرغ من تقرير حجة املعتزلة، رشع يف اجلواب عنها:أقول ّ. 

ّال نسلم أوال أن العذاب العظيم منحرص :  أن نقول)٣(:]اجلوابوتقرير [ ً ّّ
ّيف عذاب النار، ألن العذاب أعم من أن يكون عذاب النار أو غريه، ومع  ّ

ّتسليمنا ذلك، نمنع كونه عاما الحتامل التخصيص بالكافر مجعا بني األدلة ً ً ّ .
ًوأيضا فإن املؤمن ال حيارب اهللا ورسوله غالبا ّ  فيكون مراده تعاىل غري )٤(]فال. [ً

 .النار، ملا قلناه

، نمنع كونه يريد مجيع املؤمنني، لكن مجيع املؤمنني )٥(]ذلك[ومع تسليمنا 
 . ما قالوه)٦(، فال يتأتىاملصاحبني له 

التصديق، مل يقبل الزيادة : ّواإليامن ملا كان لغة هو «:]ّأدام اهللا أيامه[قال

                                                
 .بمنع: يف ج، د، هـ) ١(

 .عرش الفصل الثالث ٨٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٢(

 .أثبتناه من د، هـ) ٣(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٤(

 .أثبتناه من ج، د، هـ) ٥(

 .ينايف: يف د، هـ) ٦(
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 .)١(»ًوالنقصان، خالفا للمعتزلة

 :ّ اختلف الناس يف أن اإليامن هل يقبل الزيادة والنقصان:أقول

 .ّإنه يقبلها: ّإنه فعل الطاعة، قالوا: ّفاملعتزلة ملا قالوا

ّونحن ملا أبطلنا مذهب املعتزلة، وأثبتنا أن اإليامن هو التصديق بجميع ما  ّ

 . به رضورة، بطل هذا القولعلم جميء الرسول 

، لكان صاحب )٢(وملا كان عبارة عن التصديق «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
ًالكبرية مؤمنا، خالفا للمعتزلة، فإهنم مل يسموا الفاسق مؤمنا وال كافرا، بل أثبتوا  ً ً ًّ ّ

 .)٣(»له منزلة بني املنزلتني

ً ملا كان اإليامن عندنا هو التصديق، كان صاحب الكبرية مؤمنا:أقول ّ. 

ًبأنه ال يكون مؤمنا وال كافرا، بل وخالف يف ذلك املعتزلة، حيث حكموا  ً ّ
   .منزلة بني املنزلتني وهي اإليامن والكفر

ّبان الفاسق ليس بمؤمن ألنه ال يفعل الطاعات، وال : ّواحتجوا عىل ذلك ّ

ّيرتك املعايص، وال بكافر ألنه يقام عليه احلدود، وألنه يدفن يف مقابر املسلمني،  ّ
  .ّويغسل تغسيل املؤمنني

ّ أنه مسلم، لكن ال يدل عىل املطلوب:واجلواب ّ إذ اإليامن هو التصديق ! ّ
 .ملا مىض

                                                
 . الفصل الثالث عرش٨٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 ).لو كان اإليامن عبارة عن التصديق: (العبارة يف ج، د، هـ) ٢(

 .الثالث عرش الفصل ٨٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٣(
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هو إنكار ما علم بالرضورة جميء : والكفر «:]ّأدام اهللا أيامه[ قال
  .)١(» بهالرسول

 . الكفر فيه خالف بني الناس:أقول

ّعىل أنه فعل قبيح، أو إخالل بواجب، يستحق به أعظم : فاملعتزلة ّ
 .العقوبات

 به بالرضورة، وما عداه  إنكار ما علم جميء الرسول )٢(]ّإنه: [ّقواحل
 !باطل

ّأما مذهب املعتزلة فباطل، ألن عقوبات الكفر متفاوتة، وكل ما زاد فهو  ّ ّ
ّأعظم عقابا مما دونه، فال يبقى قوهلم ًيستحق به أعظم العقوبات جيدا: ً ّ ّ! 

  .سهلعدم انعكا! ّإنه اجلحد، فباطل: ّوأما قول من قال

ّاخلروج عن اليشء، ولذلك تسمى : والفسق لغة «:]ّأدام اهللا أيامه[قال ُ
   .خلروجها من بيتها) فويسقة(الفأرة 

 .اخلروج عن طاعة اهللا تعاىل يف ما دون الكفر: ويف الرشع

 .إظهار اإليامن وإبطان الكفر: والنفاق

عليه بكتابنا ومن أراد التطويل ف. ّوليكن هذا آخر ما نورده يف هذه املقدمة
ّومن أراد التوسط فعليه بكتابنا . )٣()علم الكالم هناية املرام يف(ّالكبري املسمى بـ

                                                
 . الفصل الثالث عرش٨٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ١(

 .أثبتناه من د، هـ) ٢(

 .ّمن مصنّفات العالمة احليل، مطبوع) ٣(
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 .)٤(»)٣(، وغريمها من كتبنا)٢()مناهج األصول(، و)١()الوصول(ّاملسمى بـ

باعتبار ) فويسقة(اخلروج عن اليشء، يقال للفأرة : ّ الفسق يف اللغة:أقول
  .خروجها من بيتها

عبارة عن اخلروج عن طاعة اهللا تعاىل يف ما دون الكفر، : صطالحويف اال
 ليحرتز به عن الكافر 

 .إظهار خالف ما يعتقده اإلنسان: ّوالنفاق يف اللغة

خيفيه ويظهر : هو أن يبطن اإلنسان الكفر، أي: ويف االصطالح
 .)٥(]اإليامن[

*** 

 

، فإذ قد )الدينهنج املسرتشدين يف أصول (ّفهذا آخر ما تيرس يل من رشح 
ّوفقنا اهللا إلمتام ما رجوناه، وحتصيل ما أملناه، فلنحمد اهللا الذي خضع كل  ّ ّ

ّموجود لربوبيته، وذل كل مصنوع لعظمته ّ، الذي أوضح احلجة ألوليائه، )٦(ّ

                                                
 .هناية الوصول، أو هناية األصول: الظاهر) ١(

 .مناهج اليقني يف أصول الدين: الظاهر) ٢(

: ، ويف ج، د، هـ)، وغريمها من كتبناواملناهج بكتابنا منتهى الوصول، : (العبارة يف املصدر) ٣(

 ).بكتابنا مناهج الوصول(

 . الفصل الثالث عرش٨٥: هنج املسرتشدين يف أصول الدين) ٤(

 ).هو أن ينطق اإلنسان خالف ما خيفيه ويظهر اإليامن: (والعبارة يف ج. أثبتناه من د، هـ) ٥(

ّالذي خضع كل موجود لربوبيته، وذل كل مصن) (٦( ّ  .ال يوجد يف ج) وع لعظمتهّ
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ّوأنار املحجة ألصفيائه، وفضل أهل العلم عىل سائر احليوانات، ورجح  ّّ
ت، فياهلا من نعمة ما أعظمها، وكرامة ما أصحاب الفضل عىل كثري من املخلوقا

ّأجسمها، ولنصل عىل أرشف مصنوع، وأعظم متبوع حممد املصطفى، الراقي إىل  ّ

ّأعىل عليني، والواصل إىل أرفع درجات النبيني واملرسلني، وعىل آله املتفرعني،  ّ
ً، وسلم تسليام كثريا)١(ّوعرتته األئمة الطاهرين ً ّ. 

ّا العلم وغايته، والبحث عن ودقائق هذا الفن، فمن أراد الوصول إىل هذ
ّواملصري إىل هنايته، فعليه بكتاب املصنف املسمى بـ ّ، فإنه قد )٢()هناية املرام(ّ

ّاشتمل عىل أرشف مطالب هذا العلم ودقائقه، وأعظم مسائل هذا الفن 
، )٤()منتهى الوصول(، و)٣()املناهج(ّوحقائقه، ومن أراد التوسط فعليه بكتاب 

 .ّومها من كتب املصنف

وهذا كتايب مع كونه صغري احلجم، فهو كثري العلم، فمن كان من أهل 
واحلمد هللا . (ّالعلم فهو منقول مني إليه، ومن كان من أهل اجلهل فهو حرام عليه

ّرب العاملني وصىل اهللا عىل خري خلقه ومظهر لطفه حممد وآله أمجعني الطيبني  ّ ّ
 .)٥(الطاهرين

                                                
ّوعىل آله املتفرعني، وعرتته األئمة الطاهرين) (١(  .ال يوجد يف د، هـ) ّ

 .ّ، من مصنّفات العالمة احليل، مطبوع)هناية املرام يف علم الكالم) (٢(

 ،)ُمنهاج اليقني يف أصول الدين(، وكتاب )منهاج اهلداية ومعراج الدراية(الظاهر املراد به كتاب ) ٣(

 .ّمن مصنّفات العالمة احليل

 .ّ، من مصنّفات العالمة احليل)ُمنتهى الوصول إىل علمي الكالم واألصول) (٤(

 .إىل هنا تنتهي نسخة ج) ٥(



 

 

٤١٧ معادال يف /  عشرلثالثاالفصل   .....................................................................................

يده وقد بلغت تسعة عرش من السنني ودخلت يف سنة فرغت من تسو
العرشين، وهو شهر مجاد اآلخر سنة ثالث وسبعامئة، بعد االشتغال يف خدمة 

ّشيخنا وسيدنا مصنف الكتاب، الذي  َّنعم اهللا عيل باالنتساب إىل خدمته، أّ
واملثول يف أكثر األوقات يف حرضته، واحلمد هللا بام أقسم، وله الشكر عىل ما 

ّنعم، إنه ويل ذلكأ ّ)١(. 

ّاللهم اجعل هذه الكتابة، والسعي والنظر فيها، والبرص والفكر والتفكر  ّ

ّعليها لوجهك خالصا، ووفقنا يف دراسته ودرايته، واحفظنا عن مزالق الطريق  ً

ومسالك سبيل الفريق الذي ملا لك فيها رضا ويل صالح وهدى ونجاة، 
ّف عليهم وال هم حيزنون بمحمد وآله الفائزين الذين ال خو] مع[واحرشنا 

 .أمجعني الطيبني الطاهرين

 

 

 

                                                
فرغ الشارح من تسويد هذا الكتاب وقد بلغ سنّه تسع عرش سنة : (العبارة يف نسخة د، هـ) ١(

ّبعامئة، وهذا السيد املرحوم املغفور ودخل يف العرشين يف شهر مجادي اآلخر سنة ثالث وس
ّاملتبحر يف علم الكالم واألصول عبد احلميد بن حممد األعرج احلسيني طاب ثراه، وجعل اجلنّة  ُ ّ

 .، وهبا تنتهيان)ّمثواه، وحرشه مع األئمة املعصومني صلوات اهللا عليهم أمجعني
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   سورة البقرة
ِفأتوا بسورة من مثله  )٢٣(اآلية  ِ ِ ٍِ ْ َْ َ ُ ِ ُ ْ               ٣١٦ص  

ٌوهلم يف اآلخرة عذاب عظيم  )١١٤(اآلية  َ ِْ ِ َِ ٌَ َ ِ ُ َ             ٤١١ص  

ْليس عليُكم جناح أن تبتغوا فضال من )١٩٨(اآلية  ْ ٌ ُ ْ َ ِْ ً ْ ََ ْ َ َُ َ َ َ َ ْ           ٢٩٥ص  

َومن يرتدد منُكم عن دينه فيمت وهو  )٢١٧(اآلية  َ َ ْ ْ َ ْ َُ ْ َُ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ         ٣٩٥ص  

ْأنفقوا مما رزقناكم  )٢٥٤(اآلية  َُ َ ْ َُ َّ ِ ِ ْ َ               ٢٩٤ص  

ًوانظر إىل العظام كيف ننشزها ثم نْكسوها حلام )٢٥٩(اآلية  ْ ُ َّ َْ ُ َ ْ َُ ََ ُ ُْ ِ ِْ َ ْ ََ َِ ِ         ٣٨٥ص  

ٌ عىل كل يشء قديراهللاَُو  )٢٨٤(اآلية  ِ َ ٍِّ
ْ َ ُ َ َ               ٣٨ص  

  

  سورة آل عمران
ٌ عىل كل يشء قديرَواهللاُ )١٨٩)(٢٩(اآلية  ِ َ ٍِّ

ْ َ ُ َ َ               ٣٨ص  

َإن اهللاَ  )٣٣(اآلية  َّ َ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيمِ َِ ْ َ ِْ َ ً َُ ِ...          ٣٢٠ص  

ْوجد عندها رز  )٣٧(اآلية  ِ َ َ َْ ِ َ   ٢٩٣ص               ًقاَ

رون يف خلق الساموات واألرض  )١٩١(اآلية  ِويتفكَّ َْ َ َّ َُ َ َ َِ ِ ِْ َ ََ َ           ٣٨ص 

َربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته و  )١٩٢(اآلية  ُ ْ ْ ََّ ْ ْ ُ ََّ ْ َ َ َ ََ َ َّ ِ ِ َ   ٤١١ص         ...َماِ



 

 
 

تذكرة الواصلين ٤٢٢ .....................................................................................

  سورة النساء
ُوإذا حرض القسمة أولو الق  )٨(اآلية  ْ ُ َ ْ َُ َ ْ ِ

َ َ َ َربى واليتامىَِ َْ َ َ َْ...          ٢٩٣ص  

َإن اهللاَ  )٤٨(اآلية  َّ َ ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دونِ ُْ َ ُ َُ ُِ ِ ِْ ِْ َ َ ْ َ...        ٣٩٨ص ،  

٤٠٢، ٤٠١، ٣٩٩  

َأرنا   )١٥٣(اآلية  ِ ً جهرةاهللاََ َ ْ َ               ٢٥٥ص  

ْلن يستنكف املسيح أن يُكون عبد  )١٧٢(اآلية  َ ُ َ َْ َ ْ َ ْ َ ََ ِ َِ ْ َ ِّْ   ٣٢٢، ٣٢١ص      ...ًا هللاِ
  

  سورة المائدة
ٌ عىل كل يشء قديرَواهللاُ  )١٩)(١٧(اآلية  ِ َ ٍِّ

ْ َ ُ َ َ               ٣٨ص  

ُإنام وليُكم   )٥٥(اآلية  ُّ َِ َّ ُ ورسوله والذين آمنوا اهللاُِ َ ُ ََ ُِ َّ َ ُ...       ٣٣٩ص ،  

٣٤٢، ٣٤٠  
  

  سورة األنعام
ْالذين آمنوا ومل   )٨٢(اآلية  َ َّ َُ َ َ ٍيلبسوا إيامهنم بظلمِ ْ ُ ِْ ِْ َ ُُ ِ َ            ٤١٠، ٤٠٩ص  

َال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار  )١٠٣(اآلية  َُ ْ ُ َ َ َ ْ َُ َُ ِ ِْ ْ ُُ ُ َ          ٢٥١، ٢١٢ص ،  

٢٥٣  

  سورة األعراف
ّما هناكام ربُكام عن هذه الشجرة إال   )٢٠(اآلية  َِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َُّّ َُ...          ٣٢٢، ٣٢١ص  

ِاخلفني يف قومي  )١٤٢(اآلية  ِْ َ ْ ُ ُِ ْ               ٣٤٧، ٣٤٦ص  

َلن تراين ولكن انظر إىل   )١٤٣(اآلية  ِ ْ ُ َ َْ َِ ِ َ ِْ                 ٢٥١،٢٥٣،٢٥٦ص  
  

  سورة األنفال
ٌ عىل كل يشء قديرَواهللاُ  )٤١(اآلية  ِ َ ٍِّ

ْ َ ُ َ َ               ٣٨ص  



 

 

٤٢٣  اآلياتفهرس   .....................................................................................

  سورة التوبة
ٍ عىل كل يشءاهللاَُو  )٣٩(اآلية 

ْ َ ِّ ُ َ ٌ قديرَ ِ َ               ٣٨ص  

  

  سورة يونس
ْأفمن هيدي إىل احلق أحق أن يتبع أمن   )٣٥(اآلية  َ َ ُ َ َّْ َ َ ََ َ َ ََّ ْ ْ َ َُّ ِّ ِ

ْ         ٣٣٥ص  

ِقل انظروا ماذا يف الساموات واألرض  )١٠١(اآلية  َْ َ َّ َ َُ َِ ِ َ ُ ُْ ِ             ١٢٦، ٣٨ص  

  

  سورة هود
َأم يقولون افرتا  )١٣(اآلية  َْ ْ َ ُ ُ َ ِه قل فأتوا بعرش سور مثله َ ِِ ْ َ ْ ٍُ َ َ ُُ ِ ِْ ُ ْ...        ٣١٥ص  

  

  سورة الرعد
َوإن ربك لذو مغفرة للناس عىل  )٦(اآلية  ِ ّ ِ ٍ َِ َ َْ َُ َ ََّّ ِ...            ٤٠١ص  

ِالذين آمنوا وعملوا الصاحلات  )٢٩(اآلية  ِ ِ ِّ ََ ُ َّ ََ ُ َ            ٤١٠، ٤٠٩ص  

  

  سورة الحجر
َإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون  )٩(اآلية  ُ َ َ ِّ ِْ َ َُ َ ُ َّْ َ َ َِّ ِْ َ َّ           ٢٢٥ص  

  

  سورة اإلسراء
ًكل ذلك كان سيئه عند ربك مْكروها  )٣٨(اآلية  َ َ ُُّ َ َ ََ َِّ ُ َِّ ْ ِ ُِ َ ُ           ٢٧٦ص  

ِفسيقولون من يعيدنا قل الذي   )٥١(اآلية  َِّ ُ َ ُ ُ َِ َ ُ ُ ْ ََ َ...          ٣٨٥ص  

ُوإذ قلنا للمالئَكة اسجدوا آلدم فسجدوا  )٦١(اآلية  َُ َ ُ ََ َ ْ ََ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ َ ِ...         ٣٢١ص  

ُلئن اجتمعت اإلنس واجلن عىل أن يأتوا   )٨٨(اآلية  ْ َْ َِ ُّ َ ُ َ ْْ ْ ََ َ َ ِ ِ ِ َِ...         ٣١٦ص  



 

 
 

تذكرة الواصلين ٤٢٤ .....................................................................................

  سورة الكهف
ًوال تقولن ليشء إين فاعل ذلك غدا   )٢٤، ٢٣(اآلية  َ ٌ َ َ ُ ََ َ ِ ِ ِِّ َِ ٍ

ْ َّ ََ...           ٤٨ص  
  

  سورة مريم
َيا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبرص وال  )٤٢(اآلية  َ ََ ْ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َُ

ِ َِ ْ َ ُ َ َ
ِ َ...         ٢١٢ص  

  

  سورة طه
َال ختافا إنني معُك  )٤٦(اآلية  َ ِ َّ ِ َ ََ َام أسمع وأرىَ َ ْ ََ ََ ُ           ٢١٢ص  

  

  سورة األنبياء
ٍما يأتيهم من ذكر من رهبم حمدث   )٢(اآلية  ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ِّ َ ْ َِ ْ ْ ٍَ ِْ ْ...            ٢٢٥، ٢٢٤ص  

ٍّوجعلنا من املاء كل يشء حي  )٣٠(اآلية  َ َ َ َ ٍَ ِ
ْ َ ََّ َ ْ ُْ ِ             ٢٢٥ص  

ُكام بدأنا أول خلق ن  )١٠٤(اآلية  َ ٍَ ْ ََ َّ ََ ْ َ َعيده وعدا علينا َ ْ َ َُ ًَ ْ ُ ِ...        ٣٧٤ص  
  

سورة الحج  
ِ يفصل بينهم يوم القيامةاهللاُ  )١٧(اآلية  َِ َ َْ ْ َ ُ ْ َ َْ ُ َْ ِ             ٢٩٠ص  

َّإن اهللاَ  )٣٨(اآلية  ٍال حيب كل خوان كفور ِ ُ َّ ََ ٍُ َّ َُّ ِ ُ           ٢٧٦ص  

َما جعل عليُكم يف الدين من حر  )٧٨(اآلية  ْ ََ ْ ْ َ َِ ِ ِّ ِ َ   ٤٠٠ص           ٍجََ
  

  سورة المؤمنون
ِولقد أرسلنا نوحا إىل قومه  )٢٣(اآلية  ِ ْ ََ ً ْ َ ََ ِ ُ َْ َ ْ َ             ٢٢٦ص  

َأرسلنا موسى وأخاه بآياتنا  )٤٥(اآلية  َِ َ ُ َِ َ َ ََ ُ َ ْْ             ٣٤٧ص  
  

  سورة القصص
ُكل يشء هالك إال وجهه  )٨٨(اآلية  َ ْ َ ّ ُِّ ٌ ِ ٍ

ْ َ ُ             ٣٧٤، ٣٧٣ص  



 

 

٤٢٥  اآلياتفهرس   .....................................................................................

  يسسورة 
ٌقال من حييي العظام وهي رميم   )٧٩، ٧٨(اآلية  َ َ َ ْ َِ ِِ َ َْ ْ َ َِ ُ...           ٣٨٣ص  

ِأوليس الذي خلق الساموات  )٨١(اآلية  َِّ َ َ َّ َ ََ َ َ ْ َ...            ٣٨٣، ٣٧٧ص  
  

  سورة الزمر
َلئن أرشكت ليحبطن عملك  )٦٥(اآلية  ُ َ َ ََ َ ََّ َ ْ َ ْْ َ ْ َ ِ              ٣٩٥، ٣٩٤ص  

  

  سورة الزخرف
ًإنا جعلناه قرآنا عربيا  )٣(اآلية  ً ُ ّْ ُ َ َِ َ َْ َ َّ ِ             ٢٢٥ص  

  

  سورة محمد
َّفاعلم أنه ال إله إال   )١٩(اآلية  َ َ َ َِ َِ ُ َّ َ ْ   ٣٨ص               اهللاْ

  

  سورة الحجرات
ُقالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا   )١٤(اآلية  َِّ ِْ ُْ ْ َ ْ ُ َ ََ َُ َ....            ٤١٠، ١٢٦ص  

  

  حديدسورة ال
ُهو األول واآلخر والظاهر والباطن  )٣(اآلية  َ َ َ َ َّ َِ ِْ َّ ُُ ُِ َ ُ           ٣٧٥ص  

ْالنار هي موالكم  )١٥(اآلية  َ َ ُُ َ ْ ِ َّ                               ٣٤٤ص  
  

  سورة الحشر
ٌ عىل كل يشء قديراهللاَُو  )٦(اآلية  ِ َ ٍِّ

ْ َ ُ َ َ                     ٣٨ص  
  

  سورة الجمعة
ِفإذا قضيت الصالة فانترشوا يف  )١٠(اآلية  ُ

ِ َِ ْ َُ ُ َ ََ َّ َ ِ ِ...              ٢٩٥، ٢٩٤ص  



 

 
 

تذكرة الواصلين ٤٢٦ .....................................................................................

  سورة التحريم
ِيوم ال خيزي   )٨(اآلية  ْ ُ َ ْ ُ النبي والذين آمنوا معهاهللاَُ َ ََ َ َُّ َِّ َّ َ َِ         ٤١١ص  

  

  سورة الملك
َخلق املوت واحلياة  )٢(اآلية  َ َ َْ ْ َ ْ ََ َ َ               ١٠٣ص  

  

  سورة الحاقة
ٌوتعيها أذن واعية  )١٢(آلية ا ٌ َُ َِ ُِ َ                ٣٤٩ص  

  

  سورة القيامة
ُأحيسب اإلنسان ألن نجمع عظامه  )٤)(٣(اآلية  َ ْ ْ َُ َ َ َ َْ َّ ُِ َ َْ َِ َ...            ٣٨٥ص  

  

  )الدهر(سورة اإلنسان 
ًويطعمون الطعام عىل حبه مسكينا   )٨(اآلية  َّ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ُِّ ُ َُ...          ٣٥١ص  

  

  زلزلةسورة ال
ُفمن يعمل مثقال ذرة خريا يره  )٨)(٧(اآلية  َ ْ َ َْ ْ َّ َ ًَ َ َ ْ ْ ََ ٍ ِ...            ٣٩٩، ٣٩٨ص  

 
*** 



 

 

٤٢٧  األعالمفهرس   .....................................................................................

 
 
 

 
  

  ٣٢١، ٣٢٠ ص                    : إبراهيم
  ٣١٢ ص             : ّإبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظام

  ٤٦ ص               : ّإبراهيم بن حممد ابن عياش النصيبي
  ٤٠ ص                 : ّإبراهيم بن حممد األسفراييني

  ٢٢٥ ص                   : أمحد بن حنبل
  ٣٤٤ ص                  : األخطل

  ٣٢١، ٣٢٠ ص                    : آدم
  ١٣٧، ٧٩، ٧٧ ص              : أرسطو

  ٧٩ ص                   : االسكندر بن فيلبس
  ٧٩ ص                     : أفالطون

  ٣٤٠ ص                 : األعشى أبو بصري
  ٣١٩، ٣١٨ ص                    : بخت نرص

  ٣٤٥ ص                 : جعفر بن أيب طالب
  ٢٧٧ ص               : ّجعفر بن حممد الصادق

  ٣٥٣ ص               : جندب بن عبد اهللا األزدي
  ٩٨، ٨٨، ٨٠ ص             : احلسني بن عبد اهللا أبو عيل سينا



 

 
 

تذكرة الواصلين ٤٢٨ .....................................................................................

  ٣٥٤، ٣٥١ ص                  : ّاحلسني بن عيل
َاحلسني بن عيل بن إبراهيم اجلعل   ٤٦ ص                 : ُ

ّاحلسني بن حممد النجار   ٢١٠، ٢٠٩ ص                  : ّ
  ٣٣٦ ص                   : ّ عيلزيد بن

  ٣٣٦ ص                   : سفيان بن عيينة
  ٣٣٦ ص                   : سفيان الثوري
  ٣٣٦ ص                   : ّصالح بن حي

  ٢٤٩ ص                   : رضار بن عمرو
  ١٩٥ ص                : ّعباد بن سلامن أبو سهل
ّالعباس بن عبد املطلب    ٣٣٨، ٣٣٦ ص                  : ّ

  ، ١٩٧،٢١٢، ١٠٣، ٤٦، ٤٥      :  أمحد الكعبي البلخيعبد اهللاّ بن
٣٩١، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣١٣  ،٢٩٢، ٢٩١  

  ٣٣٦ ص                 : عبد اهللا الراوندي
  ١٦٥، ١٦٤، ١٢٤ ص                 : عبد اهللا بن سعيد الكاليب

  ٣٥٠، ٣٤٩ ص                  : ّعبد اهللا بن عباس
  ٣٣٦ ص               : ّعبد اهللا بن حممد ابن احلنفية

ّعبد الرحيم حممد أبو احلسني اخلياط   ٤٦ ص               : ّ
  ، ٨٦، ٥٩، ٥٧، ٤٥، ٤٠ ص    : ّعبد السالم بن حممد أبو هشام اجلبائي

١٩٩، ١٩٨، ١٥٠، ١٠١، ١٠٠ ،  
٢٣١، ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٠، ٢٠٩ ،  
٤٠٣، ٣١٣، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٣٢ ،  

٤١٠، ٤٠٦، ٤٠٥  
  ٤١٠، ٤٥ ص                  : ّعبد اجلبار بن أمحد القايض



 

 

٤٢٩  األعالمفهرس   .....................................................................................

  ٢١٨، ١٢٩، ١٢٨، ٤٠ ص      : عبد امللك بن عبد اهللاّ أبو املعايل اجلويني
  ٣٤٤ ص                 : عبد امللك بن مروان

  ٣٤٥ ص                 : عقيل بن أيب طالب
  ، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٦ص        :  ّعيل بن أيب طالب

٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٣، ٣٤٢،  
 ٣٥٥، ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٥٠  

   ٢٧٠، ٢١٨، ٥٨، ٥٦، ٤٠ ص             : عيل بن إسامعيل أبو احلسن األشعري
  ٣٥١ ص                 : ّعيل بن احلسني

  ٣١٣، ٣١٢، ٢٩٢، ٢٩١، ١٩٤ ص        : عيل بن احلسني املرتىض
  ٣٢١، ٣٢٠ ص                      : عمران

   ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢١ ص                   : عيسى املسيح
  ٣٤١ ص                 : الكميت بن زيد

  ٤٠٢ ص                   : جمنون ليىل
  ١٩٤ ص                  : ّحممد بن احلسن الطويس

ّحممد بن زكريا الطيب   ١٣٤ ص                 : ّ
  ٢١٨، ١٢٩، ١٢٨، ٤٠ ص        : ّحممد بن الطيب أبو بكر الباقالين

  ٤٠٢، ٣٢٠، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٦، ٣١٥ص          :  ّحممد بن عبد اهللا
  ،١٩٩، ١٩٨، ١٠٠، ٥٦، ٤٥ ص        : لوهاب أبو عيل اجلبائيّحممد بن عبد ا

 ٢٣٢، ٢٢٣، ٢١٠، ٢٠٩،  
 ٤٠٥، ٤٠٤، ٣١٣، ٢٣٣  

  ، ١٤٨، ١١٦، ٥٨، ٥٦ ص         : ّحممد بن عيل أبو احلسني البرصي
٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦،  

٤٠٣، ٣٧٣، ٢٧٠، ٢٢٩  



 

 
 

تذكرة الواصلين ٤٣٠ .....................................................................................

  ٣٢٠، ٣١٣، ٢٠٧، ١٣٦، ١١٦، ٥٦ ص          : ّحممد بن عمر الفخر الرازي
  ٢٣٩، ١٦٥ ص                : ّحممد بن كرام السجستاين

ّحممد بن حممد بن طرخان الفارايب   ٨٠ ص               : ّ
ّحممد بن حممد الغزايل   ٢٤٩ ص                 : ّ

ّحممد بن حممد النعامن الشيخ املفيد    ٤٦، ٤٠ ص                   : ّ
ّحممد بن يزيد املربد   ٣٤١ ص                 : ّ

  ٤٠٣ ص               : حممود بن عمر اخلوارزمي
  ٤٠ ص                   : مقاتل بن سليامن

  ٢٥٥ ص            : )ّعجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف( املهدي
  ،٣١٧، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣ ص        : موسى

 ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٨  
  ٣٢١، ٣٢٠ ص                    : نوح

  ٣٤٨ ،٣٤٧، ٣٤٦ ص                     : هارون
  ٤١ ص                   : واصل بن عطاء

  ٤٥ ص                  : ّيوسف بن عبيد اهللا الشحام
  ٣٥٠ ص                 : أبو األسود الدؤيل

  ٣٣٧ ص                 : أبو بكر بن أيب قحافة
  ٥٦، ٤٠ ص                       : أبو موسى األشعري

٤٥ ص                   : ّأبو هذيل العالف 
*** 



 

 

 

٤٣١  األعالمفهرس   .....................................................................................

 
 
 

 
  

  ٣١٣      ص              : اإلسامعيلية
ًمكرر كثريا                : األشاعرة ّ  

  ، ٣٣٦، ٢٧٠، ٢٥٢          ص          : اإلمامية
٣٩٦، ٣٩٥، ٣٩١، ٣٥٥، ٣٣٩، ٣٣٧   

  ٣٠٢، ٢٧٨، ٢٦٢            ص          : الربامهة
  ١٢٤      ص              : احلشوية
  ٢٢٥، ٢٢٤         ص            : احلنابلة
  ٣٣٧، ٣٣٦، ٢٧٠، ٢٥٢               ص        : الزيدية

ّالسمنية   ١٢٢، ١٢١         ص            : ُ
  ٣٠٢      ص              : الصابئة

  ٢٥٩، ٢٣٧         ص            : الصوفية
ّالكرامية   ٤١٠، ٢٤٣، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢١٢، ١٦٥      ص      : ّ

  ٤٦        ص              : الكعبية
  ٣٣٦  ص                  : ّالعباسية

  ٢٠٩      ص                : ّاملجربة
  ٢٣٩، ٢٣٦         ص            : ّاملجسمة



 

 
 

 

تذكرة الواصلين ٤٣٢ .....................................................................................

  ،٣٩٦، ٣٩٥، ٣٩٣، ٣٩٢، ٣٩١ ص          : املرجئة
 ٤٠٧، ٤٠٦، ٣٩٩  

ًمكرر كثريا                 : املعتزلة ّ  
  ٢٠٩      ص              : ّالنجارية

  ٢٤٧، ٢٣٧         ص            : النصارى
  ٤٠١، ٣٩٩         ص            : الوعيدية

  ٣١٨، ٣١٧         ص              : اليهود
 

*** 



 

 

٤٣٣  فهرس الموضوعات  .....................................................................................

 
 

 
  

 ٧ ..........................................................................................ّكلمة املحقق 
 ٧ ......................................................................................................متهيد

 ٨ ...................................................................................ّم املؤلف ونسبهاس
 ٨ ..........................................................................ذكره يف الكتب والرتاجم

 ١٠ ........................................................................................والدته ووفاته 
 ١١ ................................................ورشوحه ) هنج املسرتشدين(ّكتاب العالمة 
 ١٣ .........................................................................................حول الكتاب 

 ١٦ ..........................................................) األصل(دة ّما يتعلق بالنسخة املعتم
 ٢٠ ..................................................................................منهجنا يف التحقيق 

 ٢١ ................................................................الصفحات األوىل للنسخ اخلطية 
ّمقدمة املؤلف  ّ......................................................................................... ٣٣ 

  الفصل األول
 ٣٩ ................................................................................يف تقسيم املعلومات 

 ٤٢ ............................................................ود الذهني واخلارجي مبحث الوج

  الفصل الثاني
 ٤٩ ..................................................................................يف أقسام املمكنات 

 ٥٠ .......................................................................................مبحث اجلوهر 



 

 
 

تذكرة الواصلين ٤٣٤ .....................................................................................

 ٥٢ ......................................................................................مبحث العرض 

  الفصل الثالث
 ٥٥ ................................................................................يف أحكام املعلومات 

 ٥٥ ...........................................................بحث يف الوجود هل هو صفة زائدة 
 ٥٨ ...................................................................بحث يف بيان اشرتاك الوجود 

 ٦٠ ..........................................................................بحث يف تعريف الوجود 
 ٦١ .......................................................بحث يف الوجوب واإلمكان واالمتناع 

  الفصل الرابع
 ٦٥ ................................................................................يف أحكام املوجودات 
 ٦٥ ................................................................................بحث يف جوهر الفرد 

 ٦٩ ..........................................................................بحث يف أحكام األجسام 
 ٧١ .......................................................................................يف بقاء األجسام 

 ٧٤ ....................................................................................يف تناهي األجسام 
 ٧٦ .......................................................................يف جواز اخلأل بني األجسام 

 ٧٨ .................................................................................يف حدوث األجسام 
 ٨٢ .................................................ّبحث يف أحكام خاصة لألعراض وأقسامها 

 ٨٢ ..........................................................................................مبحث الكون 
 ٨٦ ...........................................................................................مبحث اللون 

 ٨٩ ........................................................................................مبحث الطعوم 
 ٩٢ ........................................................................................مبحث الروائح 

 ٩٣ ............................................................................مبحث احلرارة والربودة 
 ٩٥ ........................................................................................مبحث الرطوبة 
 ٩٦ .......................................................................................مبحث الصوت 



 

 

٤٣٥  فهرس الموضوعات  .....................................................................................

 ٩٨ ........................................................................................مبحث االعتامد 
 ١٠١ ........................................................................................مبحث التأليف 

 ١٠١ ...........................................................................................مبحث الفناء 
 ١٠٢ ...........................................................................................مبحث احلياة 

 ١٠٤ ..........................................................................................مبحث القدرة 
 ١٠٧ .......................................................................................مبحث االعتقاد 

 ١٠٧ ..........................................................................................مبحث العلم 
 ١٠٧ ............................................................................................ّيف األوليات 

 ١٠٩ .......................................................................................يف املحسوسات 
 ١٠٩ ............................................................................................ّيف املجربات 

 ١١٠ ..........................................................................................يف احلدسيات 
 ١١١ ...........................................................................................يف املتواترات 
 ١١٢ ............................................................................................ّيف حد العلم 
 ١١٥ ...........................................................................................ّمبحث الظن 
 ١١٦ ...........................................................................................مبحث النظر 

 ١٢٠ ....................................................................................يف النظر الصحيح 
 ١٢٤ ......................................................................................يف وجوب النظر 

 ١٢٧ ...................................................................................وجوب النظر عقيل 
 ١٢٧ ........................................................................................القصد إىل النظر
 ١٣٠ ........................................................................................يف معنى الدليل 

 ١٣٢ .............................................................................مبحث اإلرادة الكراهة 
 ١٣٣ ..............................................................................مبحث الشهوة والنفرة 

 ١٣٤ ...................................................................................ة ّمبحث األمل واللذ
 ١٣٥ ........................................................................................مبحث اإلدراك 



 

 
 

تذكرة الواصلين ٤٣٦ .....................................................................................

 ١٣٦ ..............................................................................................يف اإلبصار 
 ١٤١ ................................................................................................يف السامع 

 ١٤٢ ..................................................................................................ّيف الشم 
 ١٤٣ ...............................................................................................يف اللمس 
 ١٤٤ ................................................................................................يف الذوق 

 ١٤٥ .................................................................ّعامة لألعراض بحث يف أحكام 
 ١٤٦ ...............................................................................يف قيام العرض بنفسه 

 ١٤٧ .....................................................................................يف بقاء األعراض 
 ١٤٩ ..................................................................ّيف عدم حلول العرض بمحلني 

 ١٥١ .........................................................................يف بيان حدوث األعراض 
 ١٥٢ .......................................شرتكة بني اجلواهر واألعراض بحث يف األحكام امل

 ١٥٢ ........................................................................مبحث التامثل واالختالف 
 ١٥٣ ................................................................................................يف التقابل 

 ١٥٥ ..............................................................................................ّيف الضدين 
 ١٥٥ ............................................................................................يف النقيضني 

 ١٥٦ .......................................................................................لعدم وامللكة يف ا
 ١٥٧ ...........................................................................................يف املتضايفني 

 ١٥٨ .................................................................................................يف املثلني 
 ١٥٩ .............................................................................مبحث الوحدة والكثرة 
 ١٦٣ ............................................................................مبحث احلدوث والقدم 

 ١٦٩ ...............................................................................ّمبحث العلة واملعلول 
 ١٧١ .........................................................................................ّيف تقسيم العلة 

 ١٧٣ ......................................................................................يف وحدة املعلول 
 ١٧٥ .........................................................................ّيف تأخري املعلول عن العلة 



 

 

٤٣٧  فهرس الموضوعات  .....................................................................................

 ١٧٨ ............................................................يف إبطال تسلسل العلل واملعلوالت 
 ١٨٠ .......................................................................................ّيف العلة البسيطة 

 ١٨٢ ...................................................................ّمبحث املوجود الكيل واجلزئي 

  ل الخامسالفص
 ١٨٥ .............................................................................................يف التوحيد 

 ١٨٥ ....................................................بحث يف إثبات الواجب الوجود وصفاته 
 ١٨٩ ............................................................................بحث يف قدرة الواجب 

 ١٩١ ......................................................................................يف قدم الواجب 
 ١٩٣ .....................................................................................يف أحكام القدرة 

 ١٩٨ ........................................................................................يف أفعال العبد 
 ١٩٩ .............................................................................بحث يف علم الواجب 

 ٢٠٢ ..................................................................................يف علمه باجلزئيات 
 ٢٠٣ .........................................................................................يف علمه بذاته 

 ٢٠٥ ............................................................................بحث يف حياة الواجب 
 ٢٠٨ ............................................................................بحث يف إرادة الواجب 

 ٢١١ ...........................................................................بحث يف إدراك الواجب 
 ٢١٤ ............................................................................بحث يف كالم الواجب 

  الفصل السادس
 ٢١٧ .......................................................................يف أحكام صفات الواجب 

 ٢١٧ ........................................................................................بحث يف البقاء 
 ٢١٩ .................................................................................بحث يف نفي املعاين 

 ٢٢٣ ............................................................................ّبحث يف أنه مريد لذاته 
 ٢٢٤ ........................................................................... حدوث كالمه بحث يف



 

 
 

تذكرة الواصلين ٤٣٨ .....................................................................................

 ٢٢٦ .......................................................................................بحث يف صدقه 
 ٢٢٨ ...............................................................................بحث يف أزلية صفاته 

  الفصل السابع
 ٢٣١ ..........................................................................يف ما يستحيل عليه تعاىل 

 ٢٣١ ....................................................................................حث نفي املامثلة ب
 ٢٣٣ .................................................................................بحث نفي الرتكيب 

 ٢٣٥ ....................................................................................ّبحث نفي التحيز 
 ٢٣٨ .....................................................................................بحث نفي اجلهة 

 ٢٤٢ .............................................................بحث استحالة قيام احلوادث عليه 
 ٢٤٨ ....................................................................................بحث يف استغنائه 

 ٢٤٩ .........................................................................ّبحث أن ذاته غري معلومة 
 ٢٥١ ...............................................................................بحث استحالة رؤيته 

 ٢٥٦ ....................................................................................بحث يف أوحديته 

  الفصل الثامن
 ٢٥٩ ...............................................................................................يف العدل 

 ٢٦١ ...............................................................................بحث احلسن والقبح 
 ٢٦٧ ...........................................................................بحث يف نفي القبيح عنه 

 ٢٦٩ .............................................................................بحث يف خلق األعامل 
 ٢٧٤ ....................................................................................ّ أنه مريد بحث يف

  الفصل التاسع
 ٢٧٧ .......................................................................................يف فروع العدل 

 ٢٧٧ ...................................................................................بحث يف التكليف 



 

 

٤٣٩  فهرس الموضوعات  .....................................................................................

 ٢٨٠ ................................................................................يف وجوب التكليف 
 ٢٨٢ .....................................................................................ّبحث يف اللطف 
 ٢٨٥ .......................................................................................بحث يف اآلالم 
 ٢٨٧ ........................................................................................يف عوض األمل 

 ٣٩٣ .......................................................................................بحث يف الرزق 
 ٢٩٦ .....................................................................................يف مسائل األجل 

 ٢٩٨ ...............................................................................................يف السعر 

  الفصل العاشر
 ٣٠١ ................................................................................................ّيف النبوة 

 ٣٠١ ........................................................................................بحث يف البعثة 

 ٣٠٦ ....................................................................................بحث يف العصمة 

 ٣١٠ ..............................................................................بحث يف كيفية معرفته 

ّبحث أدلة إثبات نبوة حم  ٣١٥ ...............................................................  ّمدّ

 ٣١٧ ..............................................................يف احتجاج اليهود ببطالن النسخ 

 ٣٢٠ ...........................................................................بحث يف أرشفية األنبياء 

  الفصل الحادي عشر
 ٢٢٥ ..............................................................................................يف اإلمامة 

 ٢٢٥ ................................................................................ّبحث يف حد اإلمامة 

 ٣٣١ ............................................................................بحث يف صفات اإلمام 

 ٣٣٧ ...............................................................  بحث يف إمامة أمري املؤمنني

 ٣٥٣ ...............................................................  ّبحث يف إمامة باقي األئمة

 ٣٥٥ .......................................................................  يف غيبة اإلمام املهدي



 

 
 

تذكرة الواصلين ٤٤٠ .....................................................................................

  الفصل الثاني عشر
 ٣٥٧ ..........................................................يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  الفصل الثالث عشر
 ٣٦٣ .................................................................................................يف املعاد 

 ٣٦٣ ...........................................................................بحث يف حقيقة اإلنسان 
 ٣٧٠ .............................................................................بحث يف إعادة املعدوم 

 ٣٧٢ .....................................................................بحث يف إمكان انعدام العامل 
 ٣٧٧ ...................................................................بحث يف إمكان خلق عامل آخر 

 ٣٧٩ .............................................................................بحث انقطاع التكليف 
 ٣٨٢ ...................................................................بحث يف إثبات املعاد اجلسامين 

 ٣٨٧ ........................................................................بحث يف الثواب والعقاب 
 ٣٩٢ .........................................................................يف دوام الثواب والعقاب 

 ٤٠٣ ........................................................................................بحث يف التوبة 
 ٤٠٩ ......................................................................بحث يف األسامء واألحكام 

  الفهارس الفنية
 ٤٢١ ........................................................................................فهرس اآليات 

 ٤٢٧ ........................................................................................ األعالمفهرس
 ٤٣١ ..........................................................................فهرس األديان واملذاهب

 ٤٣٣ ......................................................................................فهرس املواضيع
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