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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

  .وأصحابه الطاهرين ،وآله ،والسالم على دمحم ،احلمد هلل رب العاملني أ[/411]

 : وبعد

وأعالها مرتبة؛ لكون العامل هبا فائزًا ابلسعادات  ،العلوم منزلة الدينية أجل   واملعارف   ،ةالشرعي   ا كانت العلوم  فلم   
 ،وصفاته .،على كل عاقل من معرفة هللا تع ال سيما الذي يفيد العلم مبا جيب ،والكرامات السرمدية ،األبدية

واحلجج اليقينية على ما يشهد به صريح  ،ةواملعاد ابلدالئل العقلي ،وكيفية أحوال العباد يف املبدأ ،وبعثه أنبيائه
والفضائل  ،ابلكماالت العلمية .هللا تع َمن شر فه وهو املسمى بعلم الكالم؛ فأشار ،وصحيح النقل ،العقل
واجملد  ،املوىل الصدر الفائق صاحب الفضل وهو ،وإظهار كلمة الصدق ،والرغبة يف إيثار ََمج ة احلق ،العملية

والدين عالء  ،والنعم مشس املعايل قطب األعايل ملك الدولة 156،والكرم منبع األايدي ،السابق جممع النوال
إىل  أن أكتب من علم الكالم  ويسره ملا يرتجى من اآلمال ،واإلقبال ،واملسلمني أدام هللا أايمه يف العز ،اإلسالم

من ميزان  وأصدرَ  ،اء املتعسفنيوأهو  ،واحلجج الساطعة مع إبطال آراء املتفلسفني ،ما حتقق ابلدالئل القاطعة
وجعلته ثالثة  ،"األنوار اإلهليةـ"بومسيت الكتاب  ،هفالتزمت   ،هنمد  ب واجتنبت عما ،ما ال بد منه 157النظر
 ؛فاملسائل ،وإال فإن كان مطلواًب ابلذات ؛فهو األول ،ه إن كان اآللةَ ألن   ؛واملسائل ،واملبادئ ،امليزان :مطالع
  .فاملبادئ ،وإال

      .إنه ملهم الصواب ؛وسألت هللا إهلام احلق

 

 
 
 

                                                                            

   .والكرمم +  156
 .م: املنطق 157
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 املطلع األول يف امليزان

 :وفيه مقدمة وإشراقان

 ]املقدمة[

 ووجه احلاجة إليه. ،ة امليزانففي ماهي   ،ا املقدمةأم  

من   وليس الكل  . أو تصديق إن كان احلكم ،ا تصور إن كان غري احلكمإم   .وهو وصول النفس إىل معىن :العلم
  .ضرورايا ال حيتاج إىل الفكر الحتياج البعض إليه، وال فكرايا حيتاج إليه حلصول البعض بدونه كل منهما

ولذلك  .إىل جمهول 158يدتأوهو ترتيب أمور معلومة لل ؛والكسيب من كل منهما يكتسب من غريه ابلفكر
فاحتج إىل قانون يفيد عرفان تلك  ؛وشرائط ال ت عَلم ابلضرورة لتناقض مقتضيات األفكار ،الرتتيِب طرق  

 .والشرائط وهو امليزان ،السبل

ستحق التقدم وضًعا لتقدم التصور يواألول  .وإىل التصديق حجةً  ،والوصل إىل التصور يسمى قواًل شارًحا 
ة قإما حبقائقها أو أبمور صاد ،والنسبة ،إذ ال يتصور التصديق إال بعد تصور الطرفني ؛على التصديق طبًعا

  .هاليع

 

 

                                                                            

 .م: للدالئل 158
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 اإلشراق األول يف اكتساب التصورات

 وفيه ملعات:

 ]اللمعة[ األوىل يف األلفاظ

 وفيها أحباث: 

وهي إن كانت لوضع اللفظ لذلك املعىن  .منه املعىنم فهَ ه حبيث ي  هي كون   :اللفظ داللة  ]البحث األول[  (أ
االلتزامية  . وشرط  وضعه مللزومه فالتزامية  وإن كانت لِ  159،ة  ما تركب منه فتضمني  عه لِ وض  وإن كانت لِ  ،فمطابقية  
 فاللفظ". لكةــامل"على  "العدم"عليه دون اخلارجي لعدم التوقف كداللة لفظ  توقف الفهمالذهين لِ  اللزوم  

لعدم انضباط مدلوهلا  ؛االلتزامية يف العلوم 160وال تستعمل .ويف غريه جماز ،املستعمل يف املعىن املطابقي حقيقة
 وخروجه عن املسمى.

وهو إن مل  .وإال فمفرد   ؛على جزء معناه فهو مركب د جبزئه الداللة  إن قصِ  ،فظ  الل   ]البحث الثاين[: 161(ب
 ؛فهو الكلمة ،الثةمنة الث  ته على أحد األز  بِوزانه أو بوزانه مع ماد   فإن دل   وإال   ؛فهو األداة ،يصلح ألن خيرب به

 أو وجودية   ؛َنصَر"ـ"ا كوزمانِ  ،ه إىل موضوعونسبت   ،ت على حدث  دل   إن   162ة  ا حقيقي  إم   ،فاالسم. والكلمة   وإال  
 كـ"َكان".ن فقط  ت على األخريي  إن دل  

فهو  ،ة يف معناهه املتوَه  ت أفراد  فإن استوَ  وإال   ؛م  معناه فهو علَ  صإن تشخ   ،املفرد ]البحث الثالث[: (ج
ل إىل قِ وهو ما وضع ملعىن مث ن   "املرجتل"،معناه ابلوضع األول ومنه  دَ د  وإن تعَ  ،"املتواطئ"؛ وإال فـ"املشكك"

ع ألحدَها مث وإن وضِ  ،"جمماًل"منهما  وابلنسبة إىل كل واحد   "مشرتًكا"،ي ابلنسبة إليهما مس   ،ال ملناسبة   رآخَ 
حبسب  "منقواًل شرعياا" أو "اصطالحياا" أو "عرفياا"، يه يف الثاين مس  ب استعمال  فإن غلَ  ،نقل إىل الثاين ملناسبة  

                                                                            

 .م: فتضمنه 159
 .يستعمل م: 160
 .ب –م  161
 .حقيقةم:  162
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 إن كانت املناسبة   ،أيًضا "حقيقًة"، وإىل الثاين "جمازًا" و"مستعارًا"وإال مسي ابلنسبة إىل األول  ؛الناقلني
  .يا مرتادفني وإال فمتبايننيمس   ،ك يف بعض األمور. واملفرد إن َوافـََقه لفظ آخر يف املفهومشرتاال  لِ 

: ]البحث الرابع[ 163(د إم ا كالم ، إن أفاد املستمَع. فإن احتمل الصدق والكذب فهو "قضية"  املركب 
فإن دل  على طلب الفهم فقط فهو "االستفهام ". وإن دل  على  ،و"خرب"؛ وإال  فإن دل  على طلب  ابلوضع

و"ن ي "؛ ومع اخلضوع "سؤال" و"دعاء"؛ ومع التساوي "التماس"؛ وإال  ،"أم ر " طلب فعل  فهو مع االستعالء
ا إم   [وهو]غري كالم، إن مل يفد.  [املركب  ]أو فهو "التنبيه"، كـالرتجي والتمين، والتعجب، والقسم، والنداء.

، [حكم] ؛ أو اسم  . 164تقييدي ، وهو مرك ب ِمن امسني  قـ يِ د األول ابلثاين، أو غريه وهو املركب من اسم   165وفعل 
، وأداة .   ،وأداة ؛ أو فعل 

 ]اللمعة[ الثانية يف الكلي واجلزئي

 وفيها أحباث:

ه املتوَهة وإال فالكلي امتنع وجود أفرادِ  ؛ه من الشركة فهو اجلزئيإن م نع تصور   ،الشيء ]البحث األول[: 166(أ
 كثري متناه أو غري متناه. 167د واحد فقط مع إمكان مثله أو امتناعه أود أو وجِ أو ال ومل يوجَ  ،يف اخلارج

مل الكلي عليه هبو هو كل  ]البحث الثاين[:   168(ب  ،ومسي جزئياا إضافياا ،فهو جزئي لذلك الكلي ،شيء حي 
 169تهعليه ماهي   كالً منهم يصدقألن   ؛لفهو أعم من األو   ،جاز أن يكون كلياا دون األول وهو ،واألول حقيقياا

   .له بدونهوليس جنًسا له إلمكان تعق   ،هبو هو

                                                                            

  .د –م  163
 .أو اسم -م  164
  .وفعلم:  165
 . أ -م  166
 .م  +  أو 167
 .ب –م  168
 ( ) س:  أي ماهية  ويف هامش 169
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  مباينة  "أو  "من وجه  "أو  "مطلق   عموم  "أو  "مساواة  " إما بينهما مفهومني   كل   ]البحث الثالث[: 170(ج 
ا على  وإال فإن صدق أحدَه   ؛ق عليه اآلخر فبينهما مساواة  منهما على كل ما صدَ  ق كل  إذ لو صدَ  "؛كلية  
وإال فمباينة كلية  ؛وإال فإن صدق على البعض فعموم من وجه   ؛مطلق   ما صدق عليه اآلخر فعموم   171كل

من  ونقيض األعم مطلًقا أخص   .ق أحد املتساويني مع نقيض اآلخروإال لصدَ  ؛ونقيضا املتساويني متساواين
المتناع صدق األخص مع نقيض األعم من  إذ نقيض األعم يسلتزم نقيض األخص ؛مطلًقا نقيض األخص ِ 
وكذا بني نقيضي  .ة  وبني نقيضي األعم من وجه مباينة جزئي   172،وإال لكان اخلاص مساواًي للعام ؛غري عكس
 عليه اآلخر ولزم تساوي العينني. [/ب411]ق صدَ  منهما على كل ما ق كل  وإال لصدَ  ؛املتباينني

فيجب رعاية التناقض يف  ؛يكون ابلفعل أو ابلقوة أو ابلدوام أو غريه من أن   أعم   173ابملفهومني والصدق واملراد  
إذ النسبة غري  ؛كونه كلياا  مثاًل غري   "احليوان"إذ مفهوم  ؛ر يف النقائضق ما ذكِ مقتضي املفهومني ليتحق  

ه ألن   ؛موجود ل  واألو   .والثالث عقلياا ،والثاين منطقياا ،واألول يسمى كلياا طبيعياا .وغري املركب منهما ،املنتسب
  .والثالث من االعتبارات املمتنعة يف اخلارج ،والثاين .جزء املوجود

 ]اللمعة[ الثالثة يف املاهية وأجزائها

 :وفيها أحباث 

عن  يت ال تكون عبارةً ا بسيطة وهي ال  إم   ".وهي ،هو"ة الشيء ما به الشيء ماهي   األول[:]البحث  (أ 
 والفصل ،كاجلنسعليه   قد تكون َممولةً  بِ وأجزاء املرك   .يت تكون كذلكوهي ال   ة  أو مركب   ،خمتلفات احلقائق

على  السقف واجلدار"ـن ك؛ وقد ال يكو عن شيء موصوف مبعان   ة عبارةً ا يكون إذا كانت املاهي  وذلك إن  
وهو الرتكيب  ،عن شيء جمتمع من عدة موجودات تكون املاهية عبارةً  ا يكون حيث  وذلك إن   ".البيت

 ،ني  يَـ نَـ اجلزء مشرتك بني املع   فلفظ   .إذ ليس يف اخلارج إال شيء واحد هو هذا وذاك ؛واألول اعتباري .املتعارف
 .وكذا لفظ الكل

                                                                            

 .ج –م  170
 .كل –م  171
 .للعام –م  172
 ويف هامش س: أي النسبة اليت تكون بينهما. 173
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ال يصح توَهه مرفوًعا مع بقاء املاهية  الذات   أن   :والعرضي ِ  ،اجلزء أي   ،الفرق بني الذات ِ  ]البحث الثاين[ 174(ب
 ،م على املاهية يف الوجود الذهين  مقد   فاجلزء   .ر املاهية إال بعد تصورهوال ميكن تصو   ؛خبالف العرضي ِ  ماهيةً 
يتصور الشيء على اإلمجال أبن ال تتصور أجزاؤه وقد  .لكن ابلنسبة إىل جزء واحد ؛وكذا يف العدمني .والعيين  

 .وتفصيلي   ،فالعلم إمجايل   ؛على التفصيل

  .أو خارجها ،أو جزؤها ،جزئه ةِ ماهي   إما متام   الكلي   ]البحث الثالث[: 175(ج

: إما متام  ماهية شيء أو أشياء أو كليهما. واألول  مقول  يف جواب "ما هو" حبَسب  واألول 
مع  "اجلنس"ـك ابلنسبة إىل هذه. والث اين حبسب الش رِكة احملضة "،الشمس"ـك 176احملضة،اخلصوصي ة 

 مع أفراده. وهذه الثالثة  مسِ يت  داال ت على املاهية.  "النوع"ـأنواعه. والثالث  حبسبهما ك

، إن كان مقواًل يف جواب ما هو حبسب الش رِكة احملضة، والث اين، أي  اجلزء : جنس 
وإال ففصل ؛  177

 ألن ه ال يكون جزًءا جلميع املاهيات لبساَطة البعض، فيميزها عنه. 

 إن مل خيتص. ة إن اختص بطبيعة  واحدة  أو عرض  عام   والثالث، أي  اخلارج : إما خاص  

خمتلفني "قولنا  ".ما هو"ني ابحلقيقة يف جواب ين خمتلفِ على كثريِ  هو مقول   :اجلنس ]البحث الرابع[ 178(د 
ها فهو وإن كان أخص   .األجناس فهو اجلنس العايل وهو إن كان أعم   .وما بعده الباقية ج النوعَ خيِر  "ابحلقيقة
إن كان اجلواب عن املاهية  فاملفرد. واجلنس قريب   وإن اثنيها ،طمن البعض فقط فاملتوس   وإن كان أعم   .السافل

 يف البـ ع د. وكلما زاد جواب زاد مرتبةً د. إن تعد   وبعيد   ؛وعن كل ما يشاركها واحًدا

                                                                            

 .ب –م  174
 .ج –م  175
 ويف هامش س: أي يصح أن يكون جوااًب عن الشيء إحالة أفراده بسؤال ما هو وال يصح مجع بينه وبني غريه. 176
احملضة، صح هامش س؛ ويف هامش س: أي يصح أن يكون جوااًب عن الشيء مع غريه حال مجع ذلك الشيء مع غريه بسؤال ما  -س م  177

 هبما أو ما هم وال يصح حالة إفراده بسؤال ما هو.
 .د –م  178
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خيرج غري اجلنس  لنا ذات  قو   .عن مشاركها يف اجلنس ز املاهيةَ ميي   كل ذات    :الفصل ]البحث اخلامس[ [ر]
زها عن البعض إن مي   وبعيد   ؛عن كل ما يشركها يف اجلنس ةَ ز املاهي  إن مي   قريب   [الفصل] وهو .والباقي إايه

 فقط. 

النوع: هو مقول على كثريين مت فقني ابحلقيقة يف جواب "ما هو". قو لنا متفقني  السادس[]البحث  ]ز[
ابحلقيقة خيرج اجلنس وما بعده الباقية. والن وع قد يطلق على كلي  يقال عليه، وعلى غريه اجلنس يف جواب "ما 

حقيقياا.  180وهذا يسمى إضافياا واألو لخيرج الصنف وهو النوع املقي د بعرض،  179هو" قواًل أولياا. قو لنا أولياا
وَها متغاِيران لوجوب تركب الثاين من اجلنس والفصل دون األول كما يف البسائط. ومراتب  اإلضايف أيًضا أربع  

 احلقيقي لِئال  تبط ل القسمة  ]التقسيم[ املخم سة.  181كما يف اجلنس َوَاَحِد اخلمسة

 لنا عرضي  فقط. قو   واحدة   حتت طبيعة   182"ما هو"على  مقول   عرضي   كلي  : اخلاصة [بع]البحث السا [ط]
 ه. وقولنا فقط إاي   ،خيرج غري العرض العام

 لنا عرضي  وعلى غريه. قو   ،واحدة   طبيعة   حتتَ  183"ما هو"على  مقول   :العرض العام [ثامن]البحث ال [ظ]
  فهو الزم ،إن امتنع انفكاكه عن معروضه العام  ة والعرض من اخلاص   ها. وكل  ة وعلى غريه إاي  اخلاص   184خيرج غري
 .قفارِ  فم  وإال   185؛عرضي   كلي  

 :قالحني ي   "ألنه" :بقولنا نر قي   186وهو ما .ا بوسطهية إم  أو للماه   ،ا للوجودإم   [الالزم العرض]أي  والالزم
وقد حيتاج  ،الذهن ابللزومم جز قد يكفي يف  تصور ملزومهوجمرد  .ًناي الزًما بيـ  أو بغري وسط ومس   "،كذا"ألنه  

                                                                            

 قولنا أولياا، صح هامش.  -س  179
 (. ) س: أي النوع ابلتعريف األول يسمى ويف هامش 180
 .م + ما هو 181
 ، صح هامش. ما هو  -س  182
 ، صح هامش.ما هو  -س  183
 غري، صح هامش. -س  184
 كلي عرضي، صح هامش س.  -س م  185
 .ما –م  186
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كان أو   والِ أو ابلفعل سهل الز   ،ةابلقو   ا مفارق  الالزم إم   وغري   .واألول أخص من الثاين ،إىل تصور الالزم أيًضا
  .أو بطيئةً  سريعةً  ةً عسري 

: "جنس"، و"فصل"، و"نوع"، و"خاصة"، و"عرض عام".  فظَهر أن  الكلياِت مخس 

 

 التعريفاتيف  187اللمعة[ الرابعة ]

 وفيها أحباث: 

  .ا عداه  ز الشيء عم  على ما هو ميي   ال  هو القول الد   :املعرِ ف ]البحث األول[) أ 

؛ أو انِقص  وهو املشتمل على إم   وهو ا حد  اتم : وهو القول املشتمل على اجلنس والفصل القرِيبني 
 الفصل القريب وغريه دون اجلنس القريب. 

م اتم : وهو املشتمل على اجلنس القريب واخلاصة؛ أو انِقص  وهو املشتمل على اخلاصة دون  وإم ا رس 
 .  القرِيبني 

اإلنسان  ِمثل  زيد وعمرو؛ وابملقاَيَسة كقولنا: النفس  ما تقوم من  :كقولنا،  ملثالاب التعريف الرسومَ  ا شابهَ وم  
ن من السفينة.   البدن مقام الر اب 

 ،وأجلى منه ،به معر ف   ف وغريَ املعر   ف غريَ املعر ِ  كون    مَ لزِ  ،ابملعر ف م الِعلِم ابملعرِ ف على الِعلمِ وب تقد  وج  ولِ 
املعر ف بدونه فال يكون  ل فيه غري  ويدخ   ،يقصر عن تعريف األخص إذ األعم   ؛دقيه يف الص  بغي أن يساوِ وين  

 بدونه فال يكون جامًعا ومنعكًسا.  ف  د املعر ِ واألخص أخفى ويوجِ  ،مانًعا ومط رًدا

 .املوجود يف اخلارج وهو تعريف   ،ب احلقيقةسَ أو حِب  ؛ة املفروضةوهو تعريف املاهي   ،ب االسمسَ إما حِب  والتعريف  
 ف يف اخلارج. د املعر  ين لو وجِ نه يصري الثا  واألول بعيَ 

                                                                            

  .الرابعة، صح هامش -س  187
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من  احملدودِ  ر مفهومَ ه يغايِ فمفهوم   ،الً جممَ  لفظ احملدودِ  189عليه دل   188اًل على مامفص   دال   ابحلقيقة لفظ   واحلد  
 .ه من حيث احلقيقةويوافق   ،ث التفصيل واإلمجالحي  

كـ"السرِير"، أو ال   صناعي   ا حقيقي  ب. واملركب إم  أو مرك   ا بسيط  ما يراد تعريفه إم   :]البحث الثاين[ 190)ب 
 كـ"اإلنسان"، أو اعتباري  مضاف  كـ"األب"، أو ال كـ"األبيض".  

ر ذك  بِ  د  ح   ب احلقيقي  واملرك   .لىج  أ ه مبرادف  ب  نَـ يـ  ورمبا  ،ب الالزمةسَ م ابألعراض والن ِ يرسَ  بل   ،د  فال حي َ  ا البسيط  أم  
وقد يذكر اجلنس أيًضا   .فيقتصر بذكرها ،كالعدد أوضحبات  املرك   يف بعضِ  191احملمولةوقد يكون غري  ،اتالذاتيَ 

يذكر  192وح أغراضها وصورها املختصة هبا وموادهاض  و  ة لِ والصناعي   .كما يقال العدد كم مركب من اآلحاد
ل لَ فيؤلف تعريفها من العِ  /أ[411] ،وذلك ال يتجرد عن املالحظة إىل الفاعل .صورها وأغراضها وموادها

 .الرتس جسم مستدير مصنوع لدفع الضرب :األربع كما يقال

ففي تعريف اجلسم  .بل مبا هو أجلى عند السائل ؛والفصل ،ه من اجلنسب حد  ب ترك  ب االعتباري ال جيِ واملرك  
 .البياض له وحصولَ  ،والبياض ف اجلسمَ عرِ نَ املأخوذ مع البياض 

ز" ،كـ"الِغىَن  أعدام   وهي إما   ،ةً ة قد تكون عدمي  واالعتباري    أعدام  كـ"الَغيِن ، والعاِجز".أو أشياء ذات  ؛والعج 
فال تتم تعريفاهتا إال برتكيبها  ،ل للملكةبوقد يعترب مع ذلك موضوع قا ،ة مبلكاهتاتكون خمتص   وتلك األعادم

والعجز ل لو اعترب فيقال الغىن عدم احلاجة والغين ما ال حيتاج إىل الغري. بوتعلقها ابلقا .مع اإلضافة مبلكاهتا
وقد تكون وجودية  .والعاجز ما ليس له القدرة ومن شأنه القدرة ،عدم القدرة عما من شأنه القدرة 193وهو

يف تعريف األول املعاين مع  فيؤخذ 194.صار أو أشياء ذات معان كالبصريا معان ذات إضافة كاإلب  وهي إم  
وكون تلك  .ر  شيء له البصَ  رات، والبصرياملبصَ إدراك اإلبصار : فيقال ،اإلضافة ويف الثانية اليت مع املشتق منه

                                                                            

 .ما –م  188
 عليه، صح هامش. -س  189
 .ب –م  190
 .م: احململة 191
 وموادها، صح هامش س. -س م  192
 .وهو –م  193
 .معان كالبصري، صح هامش س؛ م:  كالسببيةأو أشياء ذات  -س  194
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املتضايفني يف تعريف كل من  يؤخذو  .املعاينأو أعراًضا أحياء أو غريها خارج من ماهيات هذه  رَ واهِ األشياء جَ 
، من نطفته إنسان آخر دَ ول  تَ  196إنسان 195األب :فيقال ،حصل به التضايف بينهما بوجه خيتص ابملعرف معىن
 .هو ذلك املعىن ،هطفتِ ن  ن مِ  دَ ول  تَ ف

فإنه ال يتم برتكب  ؛والرتتيب كما يف السرير ،كاهليئة االجتماعية   آخر  معىَن  باتِ املرك   بسائطِ وقد يكون بني 
فإنه ال يتم برتكيب  197؛وكاالستحالة يف املركب اال سط ق ِسي .أجزاء اخلشب ما مل يكن معها ترتيب يف الوضع

  .وإن مل يكن جزًءا قائًما بنفسه ،ب يف املفهوماملرك   أجزاءِ  أحد   واالستحالة   ،والرتتيب   ،فاهليئة   .العناصر بدونا

يف  يف ذوي العقول وأبي   ل مبن  ئِ وإذا س   .جاب هبافي   ،ةته النوعي  ب ماهي  طلَ ئل عنها مبا ي  صات إذا س  مث املشخ  
بن فالن واه فالن شخص اإلنساين مبن أن  فيجاب به فيجاب عن السؤال عن ال ،ب ما مييزه عن مثلهطلَ الغري ي  

أنه الذي للمصلحة  أبي   198وعن غري اإلنساين ،ما هو أعَرف  عند السائل ،أو الذي يعلم أو يصنع كذا
   .الفالنية

  .فظ أو منهماا من املعىن أو الل  إم   :اخلََلل يف التعريف :]البحث الثالث[)ج

واألول ي رفض شرط من الشرائط املختصة ابألقسام األربعة، أو بغري املختصة كالتعريف بغري املساوي يف 
الصدق، أو ابملساوي يف املعرفة، أو ابألخفى، أو ابلنفس، كالتعريف ابملرادف أو ابملعر ف مبرتبة ، أو 

 ألن  التمييز بعد توجه العقل حنو املشرتك.  مبراتَب. وكل  أَرَدى ما قبله. ومنها تقدمي املميز على املشرتك؛

والث اين استعمال األلفاِظ اجملازي ة، أو غري ظاهرة الد اللِة للسامع، والتكرير بغري حاجة، والتطويل بال 
فائدة. وطريق التحديد أن ت ؤخذ عدة من أشخاص احملدود إن كان نوًعا، أو من أشخاِص أنواِعه إن  

                                                                            

 .ب  -م  195
 .م: اإلنسان 196
197
   .  »األسطقس«للجرجاين،  التعرفاتاال سط ق ِسي: وهو إحدي اربع طبائع. انظر:  
 .م: اإلنسان 198
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مقولة، وت ؤخذ مجيع َمموالهتا املقومة اليت  199ا ابعتبار كونا هذا احملدوَد من أي ةكان جنًسا، ويـ َتعرف أن
 200من تلك املقولة، ويفصل املشرتكة واملختصة ليحصل اجلنس والفصل.

 

 

 

 

 

                                                                            

 .م: أنه 199
 .والفصل –م  200



 

13 

 

 

 اإلشراق الثاين يف اكتساب التصديقات

 وفيه ملعات:

 ]اللمعة[ األوىل يف القضااي

 وفيها أحباث: 

 عند حذف تني  كاان قضي    فإن   .وبه ،عليه فيها من َمكوم   د  ة ال ب  ة[: القضي  ]البحث األول يف أقسام القضي   )أ 
  .واحملمول ،يا ابملوضوعومس   "،ةً محلي  "يت وإال مس   ؛ايلم والت  ومسيا ابملقد   "،شرطيةً "يت على العالقة مس  ِ  ما دل  

ال على النسبة اليت فظ الد  ي الل  ومس   .ةً وسلبي  اة ابملوضوع واحملمول والنسبة بينهما إجيابيا  م  تتِ ا إن   :ةة احلملي  وماهي  
ويف  ؛ةً ومسيت زماني   ،"كانـ"ك :الكلمة 203بوجد يف قالِ وقد ي   ،وهي من األدوات ،رابطةً  202األوىل 201بينهما
ويف بعض  ،ةنائي  وإال فث   ؛ةالثي  يت القضية ث  مس   حت الرابطة  ر ِ فإن ص   .زمانية   يت غريَ ومس   ،"هوـ"كاالسم   204قالب

 .راد الزمانة يف اللغات وال ي  ل الزماني  ستعمَ وقد ت   ،الفارسيةـويف بعضها جيب ك ،العربيةـاللغات ال جيب ذكرها ك
 .وللمحمول املشتق داللة ما على النسبة دون اجلامد

وإن كان   ؛ة  وشخصي   ،يت خمصوصةً كان شخًصا مس ِ   ة إنموضوع احلملي   :ين يف أجزاء القضية[اثل]البحث ا )ب
 ،ذ املفهوم من حيث هوخِ بل أ   ؛وال الكلية ،وإن مل تعترب الشخصية ،اإلنسان نوع :مثل ،ةً يت طبيعي  كلياا مس  

ا وهي إم   .رةً ومسو   ،وإال فمحصورةً  "؛مهملةً "يت ة األفراد مس ِ ي  فإن مل يقرتن به السور وهو اللفظ الدال على كم  
ال "وسورها  ة  كلي    ا سالبة  وإم   ".واحد"و "،بعض"وسورها أو جزئية  "،كل"العربية وسورها يف  ة  كلي    بة  موجَ 
 . كقولنا: ج ليس هو َب. "كل ليس"و "ال واحد"و "،شيء

                                                                            

 النسبة اليت بينهما، صح هامش س. -س م  201
 .األوىل –م  202
 .يف قلبم:  203
 .يف قلبم:  204
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لبة أو ها ابملوضوع وهي تالزم الساما بعدَ  ط الرابطةِ رب  موجبة سالبة احملمول لِ  الرابطة كانت القضية   همتوإذا تقد  
يفيد سلب احلكم الكلي ابملطابقة  . واألول  "بعض ليس"و "،ليس بعض"و "،ليس كل": سالبة جزئية وسورها

 .والثاين ابلعكس ،ابلعكس. واألول منهما قد جييء للسلب الكلي دون اإلجياب واجلزئي اباللتزام، واآلخران
ق إما  صد  تف ،يف اجلزئيات ق  هو متحق  و ألن حكم املهملة على املفهوم من حيث هو  ؛واملهملة تستلزم اجلزئية

 .ة الزمةفاجلزئي   ،ةً أو جزئي   ةً كلي  

ين به اجليم ع  وال نَـ  206"،ـكل جَ "إذا قلنا:  205:والنسبة ،واحملمول ،يف حتقيق املوضوع ]البحث الثالث[ )ج 
ما حقيقته  207وال ابجليم ،بل كل واحد ؛من األوسط إىل األصغر احلكم   عد   مل يتَ وإال   ؛اجملموعي   الكلي وال الكل  

 "جَـ "عليه بل ما هو صدق  ؛خلروج بعض القضااي حينئذ "جَـ " مل يتعد احلكم. وال ما هو موصوف بـوإال   ،"ـجَ "
 ولو يف املستقبل من جزئياته.  ،احلكم أو غريهابلفعل يف الذهن أو يف اخلارج وقت 

 .عند احلكم "َجـ"وابلثالث ما ال يصدق عليه  ،ودخل ابلثاين املوضوع املعدوم ،الفارايب هب  مذج ابألول خرَ 
 "جَـ " 208ومفهوم .وهو املوضوع يف احلقيقة ،مسي ذات املوضوع "جَـ "وما صدق عليه " َجـ" وخرج ابلرابع مسمى

واحملمول هو مفهوم  .ات أو الوقد يتغايران َداَم العنوان بدواِم الذ   ،تحدانيوصف املوضوع وعنوانه وَها قد 
صدق عليه  "جَـ "بل ما صدق عليه  /ب[411] ،"بَ "هي حقيقة  "جَـ "أن حقيقة  باجينعين ابألاحملمول وال 

 ".بَ "ال يصدق عليه " جَـ "ما صدق عليه  بل إن   "،بَ "ليست حقيقة  "َجـ"وال ابلسلب أن حقيقة   ".بَ "

وذلك قليل الوقوع، وما  ،ابلكلية أو اجلزئية دون اآلخر الطرفني مفيًداالقضااي على قسمني: ما يكون أحد  مث  
 .سةيِ ق  وهو املعترب يف العكوس واألَ  ،يكون كذلك

كل ما وجد يف اخلارج صادقًا   أي   ،فنأخذ اترة ابعتبار اخلارج "َجـ بَ  كل" :إذا قلنا :]البحث الرابع[ )د
هو حبيث لو وجد  ‘َجـ’كل ما لو وجد وصدق عليه   أي   ،واترة ابعتبار احلقيقة ؛يف اخلارج ‘بَ ’هو  ‘َجـ’عليه 

                                                                            

 والنسبة، صح هامش.  -س  205
 .ج –م  206
 .معطوف علي "وال نعين 207
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 209؛هو نفسه يف الذهن ‘َجـ’كل ما وجد يف الذهن صادقًا عليه  أي   ،واترة ابعتبار الذهن ؛‘بَ ’صدق عليه 

 ،صدقهما فالثاين 210ط إمكانوإال فإن اشرت ِ  ،ط صدق الطرفني على املوضوع يف اخلارج فهو األولشرت ِ إذ لو ا  
. وسالبة  وابلعكس إذا كانت سالبةً  ،بةً أخص من الثاين وهو من الثالث إذا كانت موجَ  وإال فالثالث. واألول  

وإن كان احملمول نفسه  .ة تصدق اترة ابنتفاء املوضوعاخلارجي   ةفالسالب ،ه إلثبات السلبموجبتِ  كل قسم رفع  
واترة ابنتفاء احلكم واحلقيقة تصدق ابنتفاء الشرائط املذكورة وابمتناع  ؛ء من العنقاء حبيوانأو الزمه كل شي
 .هبا فالخبالباقني  الذهنية ألنابنتفاء احلكم فقط واملعترب يف أحكام امليزان  211تصدق الطرف والذهنية

اإلجيابية ورفعها سواء   212إجياب القضية وسلبها إبيقاع النسبة :يف العدول والتحصيل ]البحث اخلامس[ )هـ
وإال فمعدولة ومتغرية إن  ، أو ال. واحملمول إن كان وجودايا مسيت القضية َمصلة وبسيطةني  كان الطرفان وجوديـ  
 يف باجيواإلفهذه ست.  ،وسالبة   كل منها موجبة  ف ،تسمى سالبة احملمول .ألنا ح ؛مل يكن مبعىن السلب

إذ ميتنع ثبوت الشيء ملا  ؛لة واملعدولة تقتضي وجود املوضوع أبحد االعتبارات حالة اعتبار ثبوت احلكماحملص  
ا وأم   ."ورليس املعدوم مطلًقا مبتص  "فإنه يصح عن املعدوم حاله اعتبار السلب مثل  ؛دون السلب ال ثبوت له
 زم السالبة.إذ هو يال ؛يف السالب احملمول فال يقتضي وجوده اإلجياب  

ماع شرائط ج  تِ عند اس   الكيف تناقضاا يف تَ وخالفَ  ؛وسلب احملمول ،والتحصيل ،ا يف العدولتَ وكل قضيتني وافقَ 
احملمول إن مل يكن  املوضوع وتباينِ   صدقًا إجيااًب وكذا سلًبا عند احتادِ اتَ ا على العكس عاندَ تَ وإن كانَـ  .التناقض

وسلًبا وإن خالفتا فيهما والشرط حباله، كانت  ،إجياابً  ؛وكذابً  ،ات صدقًادَ وإال عانَ  ،أحدَها سالب احملمول
 .ف اإلجياب على وجود املوضوع دون السلبمن السالبة لتوق   َها سالبة احملمول أخص  إن مل يكن أحد   املوجبة  

 .هلا وإال لكانت مساويةً 

الفرق بني  وقد مر   .يف الثاين "ليس"و ،وليف األ "غري"و "ال"والسليب ابستعمال والفرق بني احملمول العدويل 
 .وذلك يعلم ابلنية ،مبعىن العدول يف احملمول "ليس"وقد يستعمل  .احملمولاحملمول السليب وسلب 

                                                                            

هو نفسه يف الذهن، صح هامش س؛ م: أي كل ما وجد يف الذهن صادقًا ‘ جـ’أي كل ما وجد يف الذهن صادقًا عليه  -س  209
 يف الذهن. ‘  ت’هو ‘ جـ’عليه 

 .م: او كان 210
 تصدق، صح هامش. -س  211
 .النسبة –م  212
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يف  وأتخريه السلب السور يفوقد يقع العدول يف املوضوع، ويفرق بينه وبني السلب بتقدم السلب على 
 .السلب وأتخره وإن اقرتن ابملوضوع موصول جعله معدوالً 

 يت نسبةً ثبوت يف نفس األمر مس   من الثبوت والال  سبة اليت بني الطرفني  الن   :هة[ يف اجلِ دساس]البحث ال )ث
ضرورة من ال ة  كيفي  فال بد لألوىل يف نفس األمر من   .يةً حكم   وما تعقله العقل منهما عند احلكم نسبةً  ؛يةً ماد  

وَها  "،ونوًعا ،جهة"انية عند العقل ومسيت وقد يكون للث   ؛وعنصرًا ،والدوام والالضرورة والالدوام ومسيت مادةً 
وهي  "،مطلقةً "ومقابلها  "،ورابعية ،ومنوعةً  ،هةً موج  " اليت فيها اجلهة   ة  يت القضي  ومس   .حدان وقد يتغايرانت  قد يَـ 

 :واملستعمل من القضااي سبع ،اليت تكون النسبة فيها ابلفعل

 .ة املطلقة: احملكوم فيها بضرورة نسبة احملمول ما دامت الذاتالضروري   .أ

 213.ة: احملكوم فيها بضرورة نسبة احملمول ما دام كذااملشروطة العام   ــ.ب

 الدائمة: احملكوم فيها بثبوت نسبة احملمول ما دامت الذات. .جـ

 .فيها بثبوت النسبة ما دام كذاة: احملكوم ة العام  العرفي   .د 

ابلنسبة الفعلية يف بعض أوقات  214وقد حيكم فيها .ة: احملكوم فيها ابلنسبة الفعليةاملطلقة العام   .هـ 
 .مطلقةً  ةً ومسيت حيني   ،الوصف

 215وقد حيكم هبذا احلكم .ة: احملكوم فيها بسلب الضرورة املطلقة عن الطرف املخالفاملمكنة العام   .و 

 .مكنةً  ةً ومسيت حيني   ،أوقات الوصفيف بعض 

مث الضرورة املطلقة ما تكون نسبة  .املمكنة اخلاصة: احملكوم فيها بسلب الضرورة املطلقة عن الطرفني .ز
كل إنسان ـ"كسواء كانت الضرورة انشئة عن الذات   ،احملمول فيه إىل املوضوع ضرورية ما دام الذات

                                                                            

 س. الدائمة احملكوم فيها بثبوت نسبة احملمول ما دامت الذات، صح هامش جـ -س م  213
 س. فيها، صح هامش -س م  214
 .هبذا احلكم -م  215
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فاإلمكان الذات ال يقابل هذه الضرورة بل اإلمكان  ."كل كاتب غري أميـ"ك  ،أو ال "،حيوان
 .وهو اإلمكان الوقوعي وهو إذا كان يف املستقبل مسي إمكااًن استقبالياا ،للضرورتني 216السالب

 تني  ي  ق يف القضِ وهو إنا يتحق   . وجوًدا وعدًمايئني  ة بني الش  : وهو املنافاة الذاتي  يف التناقض   ]البحث السابع[ )و
 :منها ثالث  بِ  يَ فِ واكت   وحدات   انيةِ ق ثَ ة بعد حتق  وذلك يف احلملي   .نهاعي  ة بِ على النسبة اإلجيابي   لب  د الس  ورَ إذا 

 .حتت األوىل رط واجلزء والكل  دراج وحدة الش  ن  املوضوع واحملمول والزمان اِل  وحدة  

  .ة والفعل حتت الثانيةاإلضافة والقو   ووحدة  

  .تالفهاابخ   217تالفهاخ  الثة اِل املكان حتت الث   ووحدة  

ويف  ؛ة الالدواموصدق غريها إجيااًب وسلًبا يف ماد   ،األربع 218لكذب الدوائموحتت اختالف اجلهة أيًضا 
إذ  ؛املغريوكذا حكم  .تني عند عموم املوضوعي  أيًضا لصدق اجلزئيتني وكذب الكل   احملصورات اختالف الكم  

  ."لى كل أبيض احليوان ليس بصادق على شيء من أبيضاحليوان صادق ع" :املوضوع كقولنا

 ،والعرفية احلينية املطلقة ،والدائمة املطلقة العامة ،واملشروطة احلينية املمكنة ،ةفنقيض الضرورية املمكنة العام  
احملمول  ًدا بنقيضي  قم 219وموضوعها موضوع األصل م  لألصل يف الكَ  واملمكنة اخلاصة سالبة ضرورية خمالفة

كذلك واحملمول نقيض احملمول   221يف األصل املوجب وابحملمول 220حبالة واحملمول /أ[411]ابإلمكان العام 
 .ةيف السالب

                                                                            

 .السالب –م  216
 ويف هامش س: الختالفها أي الختالف وحدة املوضوع واحملمول والزمان ابختالف وحدات انفية. ؛س الختالفها، صح هامش -س 217
 .الدوائم –م  218
ويف هامش س: مثاهلا كل إنسان كاتب ابإلمكان اخلاص معناها أي كل إنسان الذي هو ال كاتب ابإلمكان العام بنقيضها ابلضرورة ليس كل  219

 إنسان الذي هو ال كاتب ابإلمكان العام كانت ومثال سالبها ال شيء من اإلنسان كاتب ابإلمكان اخلاص أي ال شيء من اإلنسان الذي
 هو كاتب ابإلمكان العام ال كاتب ابإلمكان العام فنقيضها بعض اإلنسان الذي هو كانت ابإلمكان العام كانت ابلضرورة.

 حبالة، صح هامش.  -س  220
 ويف هامش س: أي كان املوضوع مقيًدا ابحملمول واحملمول نقيضه. 221
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موافًقا  رِ ة يف الذكر ابآلخَ القضي   من طريف   واحد   كلِ   وهو تبديل   :س املستوي]البحث الثامن[ يف العك   222(ه
 ،ا يف اجلهةوأم   .كانت إنا تنعكس جزئية الحتمال عموم احملمول  ة  ي  كم    ةِ أبي   واملوجبات   .هلا يف الكيف والصدق

 :العامة كنفسها بوجوهواملطلقة  ،مطلقةً  ةً حيني   223منها نعكس كل  تتان والعام  تان مَ ائِ فالد  

 ،‘َجـ’ما دام  ‘بَ ’ دف ،‘دَ ’ة يف العرفي   ‘َجـ’ما دام  ‘بَ ’اليت هي  ‘َجـ’رض ذات بف .أ
 .‘بَ ’حني هو ‘ َب َجـ’فبعض  .اجتمعا فيه ‘َجـ’و ‘بَ ’فـ .ابلفعل ‘َجـ’لكنه 

 .يء عن نفسهنتج سلب الش  ي  نقيض العكس إىل األصل لَ  بضم 224ـــ.ب

كل أمي كاتب ـ"عكسان كواملمكنان ال ين   .هإىل نقيض األصل أو ضد   كس نقيض العكس لريتد  ع  يـ   .َجـ
ة والعامتان عرفي   ،والسوالب الكلية تنعكس الدائمتان دائمةً  ."ابإلمكان مع كذب بعض الكاتب أمي

ال شيء من الكاتب "هما لصدق وال تنعكسان الضرورية واملشروطة كنفسي   .ن األخريي  ابلوجهني   ةً عام  
ال شيء من "وال تنعكس الباقية لصدق  .هماالعكس كنفسي  مع كذب  ة  ووصفي   ةً ابلضرورة ذاتي   "أبمي

. وال ينعكس شيء من السوالب "بعض الضاحك ليس إبنسان"مع كذب  "لفعلاإلانسن بضاحك اب
 ."بعض اإلنسان ليس حبيوان"ابلضرورة مع كذب  "بعض احليوان ليس إبنسان"اجلزئية لصدق 

 تنبيه:

ا ليس ال شيء م  " :إال إذا أخذت ذهنية لصدق قولنا ،املوضوع املعدولة احملمول 225كس للسالبة السالبةع  يـ  ال 
وإال لصدق  ؛مع كذب العكس "ا ليس مبوجود خالء ما دام ليس مبوجود  ال شيء م  "و "إنسااًن بشريك الباري

 فال عكس للموجبتني السالبيت   لب إجياب  الس   سلبَ  ألن   "؛كل خالء موجود"و "،كل شريك الباري إنسان"
  .إال إذا أخذات ذهنيتني ؛ذا النقضهباحملمول 

                                                                            

 .ه –م  222
 صح هامش س. منها؛ -م س  223
 .ب –م  224
 السالبة للسالبة.ال يعكس م:  225
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  ،كل عدد يستلزم بعضه من غري عكس يف شيء من األوقات واألوضاع  ألن   ؛تنعكسصلة اللزومية ال واملت  
 226.ال ينعكس شيء من املتصالت. واملنفصالت ال تنعكس طبًعا بل وضًعاح. و 

ل   ل ك  وهو جع   :قيضس الن  ]البحث التاسع[ يف عك   )ط
 ،ر بداًل عن الطرف اآلخَ رفني  الط   من نقيضي   227

ة تنعكس الدائمتان الكلي   ا. وموجبات  ؤخذ النقيض سلبيا أن ي   ،والشرط ،والصدق ،موافًقا لألصل يف الكيف
صدق وإال لَ  ؛دائًما "َجـ ليس  بَ كل ما ليس "لزم  ،دائًما "َجـ بَ كل "ه إذا صدق ألن   ؛ةوالعامتان عرفي   ةً دائم  
 ،"َب َجـا ليس م  ال شيء "إذ لو صدق  "؛َب َجـما ليس  228بعض"ولزمه  "،ـجَ ليس  بَ ليس كل ما ليس "

 هذا خلف. ".َجـليس  بَ ما ليس  كل  "صدق 

وينعكس أيًضا إىل  .على نقيضه دائًما يءمحل الش   229نتج مع األصلي   "،َب َجـبعض ما ليس "ق وإذا صدَ 
 ي  ليس أبم   كل كاتب  "لصدق  ة ضروريةً وال تنعكس الضروري   .تني  ي  العامِ   230وكذا بني يف ،نقيض األصل

نعكس ال تَ  املشروطةَ  لم أن  وهبذا ع   ".ي كاتب ابإلمكانكل أم  "وهو  ،مع صدق منايف العكس 231"ابلضرورة
ال تنعكس  . والباقيةانتفاء الالزم يوجب انتفاء امللزوم ضرورة فإن   ؛إال إذا كانت للوصف مدخل   ؛مشروطةً 
واملوجبات  ".بعض الضاحك ليس إبنسان ابإلمكان"مع كذب  "كل إنسان ليس بضاحك ابلفعل"لصدق 

بعض ما ليس مبمكن العدم ليس "مع كذب  "،بعض املوجود مكن العدم ابلضرورة"اجلزئية ال تنعكس لصدق 
  ".وابإلمكان ،مبوجود

 ،الء خارجيااد ليس خبَ ع  كل ما ليس ببـ  "ة لصدق ا تنعكس إذا كانت ذهني   إن  الب الطرفني  بة الس  املوجَ  مثَ 
 .مع كذب العكس "،وحقيقياا

ليس "مع كذب  "دع  ال شيء من اخلالء ببـ  "لصدق  ةً وال حقيقي   ،ةً ات ال تنعكس خارجي  فالفعلي   :ا السوالبوأم  
، أو ة كلية كانتوإذا كانت ذهني   ".د خالءع  بعض ما ليس ببـ  "إذ يلزمه  "،د ليس خبالءع  بعض ما ليس ببـ  

                                                                            

 .وضًعا –م  226
 م + شيء من األوقات و األوضاع وهي ال ينعكس. 227
 .وبعض م : 228
 .األصل –م  229
 يف.  –م  230
 .ابلضرورة –م  231
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َب ’بعض ما ليس "يلزمه  "،ابلفعل‘ َجـ بَ ’ال شيء من "ألنه إذا صدق  ؛تنعكس جزئية مطلقةجزئية، 
ما ال شيء "صدق وإال لَ  232"؛ابلفعل ‘َجـ’ليس  ‘بَ ’ليس بعض ما ليس " :وهو معىن قولنا ".ابلفعل‘ َجـ
َجـ ’كل "ويلزمه  "،دائًما‘ بَ ’ليس ‘ َجـ’من  233 يءال ش" :و ينعكس ايل قولنا ".ادائمً  ‘َب َجـ’ليس
  .هذا خلف ".دائًما‘ بَ 

مع   "،د ابإلمكان اخلاص  سوَ أبً  ي  ن  ال شيء من الز  "شيء من االعتبارات لصدق ان ]يف[ تَ املمكنَـ عكس وال تن  
  ".ابإلمكان ي  ن  د زَ سوَ بعض ما ليس أبَ "كذب 

ة ال واجلزئي   .يوجب انتفاء امللزوم زمِ انتفاء الال   ألن   ؛هاسِ فنعكس كتن   ة  اللزومي   ة  الكلي   ة  بَ فاملوجَ  :ات  ا الشرطي  أم  
تنعكس إىل السالبة  ،ةً أو جزئي   كانت   234ةً كلي    ،البةوالس   نقيض التايل.من  دم أعم  ن املق  واز كو  تنعكس جلَ 

ر تصو   ال ي  رفني  عدم متيز الط  لِ  ،واملنفصالت .نايف األصلإىل م   ست  كَ عَ نـ  اَل  ة  كلي    بة  إذ لو صدقت موجَ  ؛ةاجلزئي  
 .النقيض فيها عكس  

ب سل  رى أو بِ خ  على تقدير أ   ة  وت قضي  م فيها ثب  كِ إن ح   "صلة  مت  "ا ة: وهي إم  ]البحث العاشر[ يف الشرطي   )د 
َها مفتقرًا إىل بينهما أبن يكون أحد   بوت إن كان العالقة  والث   .والثاين سلب   ،واألول إجياب   .هذا الثبوت

ة م فيها بتباين قضي  كِ إن ح   "منفصلة  "أو  ،ةفاقي  وإال فات   ؛ةً رى كانت لزومي  خ  قر إليه األ  فتَ أو إىل ما تَ  ،اآلخر
 مانعةَ  يت  أو عدًما فقط ومس ِ  ،عِ اجلم   مانعةَ  يت  أو وجوًدا فقط ومس ِ  ،حقيقيةَ  يت  ا وجوًدا وعدًما ومس ِ إم   ،رىخ  األ  

 وإال   "؛ةً عنادي  " كانت املنفصلة    ة  عالقن إن كان لِ باي  والت   .ب  والثاين سل   ،واألول إجياب   .سلب التباينأو بِ  ،اخللو ِ 
 ".ةً اتفاقي  ـ"ف

ب عن رتك  ة الصادقة تَ واملوجبة اللزومي   .صلتني أو منفصلتني أو خمتلفتنيمن مجلتني أو مت   بة  ا مرك  إم   ة  والشرطي   
والكاذبة تقع على  .ال يستلزم الكاذبَ  إذ الصادق   ؛صادق دون العكس واتلم كاذب صادقني وكاذبني ومقد  

 .األحناء األربعة

                                                                            

 ابلفعل؛ صح هامش.‘ َجـ’ليس ‘ بَ ’وهو معىن قولنا ليس بعض ما ليس  -س  232
 صح هامش.  ؛دائما و ينعكس ايل قولنا ال شيء ‘َب َجـ’ما ليس -س  233
 كلية. –م  234
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وتكذب عن  ةً إن كانت عام  ، واتل  صادق   235،كاذب    م  وعن مقد   ،ن صادقنيعكب ترت ة الصادقة واالتفاقي  
 ،ة الصادقة العنادية عن صادق  ة فاحلقيقي  كذب من الباقيَ تو  ةً كانت خاص    الصدقني فقط، إنني وعن يالباق

 .ومن صادقني وكاذبتها تقع على الوجوه األربعة ،منه ومانعة اخللو ِ  ،ومن كاذبني ،منه ومانعة اجلمعِ  ،وكاذب  
والكاذبة ترتكب  .عنادايهتاكب ما ترتكب ترت  اخللو   أو مانعةِ  اجلمعِ  كانت أو مانعةَ   ةً الصادقة حقيقي   ة  واالتفاقي  

 .وتكذب ما صدقت ،موجبتها [ب/411]ب ما كذبت قسم يرتك   كل ِ   وسالبة   .من األقسام األربعة

 من رتكب إال  توال  ،أو ما يساويه ليمتنع اجتماعهما وارتفاعهما ،ة ترتكب من قضية ونقيضهااحلقيقي   املوجبة   مث   
من  رتكب من قضية وأخص  تواملانعة اجلمع  .من ثالثة هابمنفصلًة في ظن  ترك الطرفني   يكون أحد   د  وقَ  .نجزأي  

  .من نقيض اآلخر إذ كل نوع أخص   ،ها من األجزاءبوجاز ترك ،وجاز ارتفاعهما ،نقيضها ليمتنع اجتماعهما

إال  ،ها من األجزاءبوجاز االجتماع وجاز ترك .من نقيضها ليمتنع اخللو   رتكب من قضية وأعم  ت اخللو ِ  عة  واملانِ 
عموم احلكم بِ وإَهاهلا يكون  ،وخصوصها ،مث حصر الشرطية .أنا ترتكب من نقائض اجزاء مانعة اجلمع

ا  إذ رمب   ؛وخصوصه وإطالقه وال بتعميم املراد ،ابلبعض وإطالقه ال بعموم املقدم هوخصوص ،روض واألزمنةفلل
  .م أمرًا اثبًتاكان املقد  

ايل يف كل األزمان واألحوال اليت ميكن مع م الت  م املقد  لزِ  إن لو   236ةً كون كلي  تا إن   ة  اللزومي   املوجبة   صلة  فاملت  
إذا كان  وكذا حكم املنفصلة يف العناد وتكون جزئيةً  ،يف نفسه كان َماالً ه وإن  فرض معَ يأو ميكن أن  ،ماملقد  

 .إن كان ذلك على وضع معني أو زمان معني كون خمصوصةً تو  .روض واألزمنةفاللزوم والعناد على بعض ال
إذا   وجزئيةً  ،لى مجيع األوضاع والتقادير الواقعةإذا صدق التايل أو الطرفان أو االنفصال ع وتكون االتفاقية كليةً 

  .كان على بعض تلك األوضاع والتقادير

 ،أو االتفاق على مجيع األوضاع واألزمان املذكورة يف املوجبة ،أو العناد ،إذا رفع اللزوم ةً تكون كلي   البة  والس  
والعنادية سلب العناد ال  ،لزوم السلب قابل املوجبة اللزومية سلب اللزوم التو  .إذا رفع على بعضها ةً وجزئي  

                                                                            

 صح هامش.  وعن مقدم كاذب؛ -س  235
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املتصلة "ك ل ما" و"دائما" يف  وسور اإلجياب الكلي   .واالتفاقية سلب االتفاق ال اتفاق السلب ،عناد السلب
و"مهما" و"مىت"، ويف املنفصلة "دائًما". وسور السلب الكلي  فيهما "ليست البتة". وسور اإلجياب اجلزئي 

ب اجلزئي  "ليس كلما" و"ليس دائًما" يف املتصلة، والثاين يف املنفصلة خاص ًة و"قد ال والسل فيهما "قد يكون".
إال إذا اقرتن وضع  ،يف املنفصلة لإلمجال"كأن" و"إذا" و"لو" يف املتصلة، و"أما" وحده  يكون" فيهما. والباقية

 .ةً أو زمان معني فيصري شخصي  

بل اقتضاؤه إنا  ؛دةكانت جمر    ماَ وإال لَ  ؛والعناد ،حيث هو مقتضًيا للزومدة ال يكون من ة اجملر  م اجلزئي  مقد   مث   
شرط اللزوم والعناد  فإن   .وإال ملا حتققتا ،م حالة اللزوم والعنادوأن تكون ضرورية للمقد   ،د  وال ب   بضميمةيكون 

 انتفاء الضميمةحتقق ذلك جلواز فلو مل تكن ضرورية ملا  .يف العناد عهنأن ميتنع املقدم بدون التايل يف اللزوم وم
وإذا أخ ر حرف االتصال واالنفصال عن   237.ومعه معاندهأو  ،دون املقدم كما إذا أخد املقدم مع ملزوم التايل

فإن مانعة اجلمع إذا كانت  ،واملتصلة تقع مبعناها دون املنفصلة .ابحلملية بيهةً موضوع املقدم صارت الشرطية ش
 .مشرتكتني يف املوضوع تنقلب حقيقته ابلتأخري ليتنيبة من كمرك  

 

 اللمعة الثانية يف القياس

 وفيها أحباث: 

 :[ القياسالبحث األول يف ماهّية] )أ

مة ا ينتج بواسطة مقد  نا لذاته احرتاز عم  ل  قو   .رآخَ  م لذاته حكم  لزِ  مت  ل ِ مىت س   من أحكام   ب  مرك   [ قول  وهو]
لكن بواسطة قولنا  ؛‘َجـ’مساو لـ ‘أَ ’إذ يلزمه  ؛‘َجـ’لـ مساو   ‘بَ ’و  ،‘بَ ’لـ مساو   ‘أَ ’" :كقولنا  .غري الزمة   غريبة  

                                                                            

 .ومعهم: ا|.صح هامش ومعه؛ -س  237
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 .كقياس جزء اجلوهر بواسطة عكس نقيض الثانية  ،متنيملقد  ا 238ألحدأو الزمة  "،مساوي املساوي مساو"
 .ابلعكس املساوي 239 خيرج البيانلئال   ؛ابلغريبة ما يغاير طرفاه حدود القياس واملراد  

 [:قرتايني إلالقياس ا]و 

َجـ  فكل ،َب أَ وكل  ،َجـ بَ كل "ـك  ،ها مذكوًرا فيه ابلفعلوال نقيض   إن مل تكن النتيجة   "اقرتاين  "ا القياس إم   مث   
 ،َجـ دَ ليس "أو  ."َجـ دَ فـ  ،أَ بَ لكن  ؛َجـ دَ ـف  ،أَ بَ إن كان " :مثل ،َها مذكورًاإن كان أحد   "ي  استثنائِ "أو . "أَ 

  ."أَ بَ فليس 

  :قرتاين  اإلو 

ملزوم  ‘أَ ’وكـ ،وابلغري ما مر   ‘َجـ’مساو ملساوي  ‘ أَ ’ إذ لزمه لذاته  240؛كقياس املساواة  ،ر الوسطا غري متكر  إم  
وهي  هذه قليلة   وأمثال   ‘.َجـ’ملزوم  ‘أَ ’ وابلغري ،ابلذات ‘َجـ’ملزوم ملزوم  ‘أَ ’إذ يلزمه  ،َجـملزوم لـ بَ و  ،بَ لـ

  .ابلنسبة إىل ما يلزمها ابلغري أنفع يف العلوم

ات رطي  ا من الش  اين إم  والث   .أو ال ،ب من احلملياتا مرك  وهو إم   .ع به يف العلوموهو املنتفَ  ،ر الوسطا متكر  وإم  
مسي  وينفرد أحدَها حبد   "،األوسط"واألول يرتكب من مجلتني تشرتكان يف حد مسي  .منها ومن احلمليات أو
 ،املطلوب 241وهو َممول "،األكرب"ي مس    والثانية حبد   "،الصغرىـ"يت بوهو موضوع املطلوب ومس  ِ  ".األصغر"
 . "وضرابً  قرينةً "واقرتان الصغرى ابلكربى "، شكالً " ي هيئة نسبة األوسط إىل الطرفني  ومس    ".الكربىـ"يت بومس   

وإن   .وإن كان ابلعكس فالرابع .الكربى فهو الشكل األول موضوًعا يف ،إن كان َممواًل يف الصغرى واألوسط  
 بع أحسنَ ت  تَـ  والنتيجة   .ععده عن الطب  ط الرابع لب  قَ وسَ  .الثوإن كان موضوًعا فالث   .كان َممواًل فيهما فالثاين

 .]من األصل[ إذ الفرع ال يكون أقوى ؛متني  املقد  

 
                                                                            

 .م: الجل 238
 .البيان –م  239
 .املساواتم:  240
 صح هامش. َممول؛ -س  241
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   [ الثاين يف شرائط اإلنتاج:البحث (ب]

  :الشكل األولا أمّ 

 ة  وكلي   ،احلكم منه إليه 242د  تعيفلم  ،رج األصغر حتت األوسطدَ وإال مل ين   ،الصغرى إجياب   إنتاجهِ  فشرط  
  :ج من ستة عشر أربعةاز كون موضوع األكرب غري َممول األصغر فال يتكرر الوسط. فاملنتَ وإال جلَ  ،الكربى

  ".َجـ أَ فكل  ،َب أَ وكل  "،َجـ بَ كل " :ةً تنتج موجبة كلي   :تني   كلي  من موجبتني   .أ

َجـ فال شيء من  ،َب أَ وال شيء من  ،َجـ بَ كل " :تنتج سالبة كلية : والكربى سالبةتني  من كلي   243ــ.ب
   " .أَ 

 244."َجـ أَ فبعض  ،َب أَ وكل  ،َجـ بَ  بعض" :تنتج موجبة جزئية : والصغرى جزئيةمن موجبتني   .َجـ

فليس بعض  ،َب أَ وال شيء من  ،َجـ بَ بعض " :تنتج سالبة جزئية :كليةة وسالبة  من موجبة جزئي   .دَ 
  ."َجـ أَ 

عن األصغر فال يلزم  [أ/411] . وكون الصغرى فعلية وإال جلاز االنتفاء األوسطهذه األربعة بني   وإنتاج  
 الكربىالندراج األصغر حتت حكم  246كالكربى يف اجلهة إن كانت الكربى غري وصفية 245االندراج والنتيجة

  .وإال فكالصغرى بدون الضرورة أية ضرورة كانت إن مل تكن الكربى مشروطة .ح

  :والشكل الثاين

                                                                            

 .فلم يبعدم:  242
 صح هامش. ؛‘بَ ’ -س  243
  .فبعض َجـ أَ  -م  244
 كل إنسان ضاحك وكل ضاحك حيوان ابلضرورة تنتج كل إنسان حيوان ابلضرورة.  كما يقالويف هامش س:   245
 أي ال تكون مشروطة وال عرفية. ويف هامش س: 246
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 ،وسلبه املوجب للعقم ،ه ابلكيف جلواز اشرتاك املتوافقني واملتباينني يف إجياب شيءه اختالف مقدمتي  ط  شر  
 فاملنتج أربعة:  .وكلية الكربى لالختالف

 ،"َجـ أَ ال شيء من ـف ،أَ بَ وال شيء من  ،َجـ بَ كل " :تنتج سالبة كلية :من كليتني والكربى سالبة .أ
لينتج من  ؛وكربى القياس كربى ،وهو أن جيعل نقيض النتيجة صغرى .عكس الكربى واخللفببيانه 

  .األول نقيض الصغرى

َجـ ال شيء من ـف 247،َب أَ وكل  ،َجـ أَ ال شيء من " :تنتج سالبة كلية :من كليتني والصغرى سالبة بــ.
  .مث نعكس النتيجة وابخللف .وجعلها كربى ،بعكس الصغرى ،"بَ 

ـ جَ ، فـبعض َأ بَ ، وال شيء من َجـ بَ من موجبة جزئي ة وسالبة كلية: تنتج سالبة جزئية: "بعض  جـ.
، َد َجـ، فكل َب دَ الذي هو ‘ َجـ’".  بعكس الكربى، واخللف. واالفرتاض أبن يسمى "بعض أَ ليس 
األول، مث يضمها مع  248من الضرب‘ َد أَ ’"، فيضم الثانية مع الكربى؛ لينتج ال شيء من َد بَ وكل 

 عكس األوىل؛ لينتج السالبة اجلزئية من الشكل األول. 

 يسل َجـفبعض  ،َأ بَ وكل  ،بَ ليس  َجـبعض " :ينتج سالبة جزئية :من سالبة جزئية وموجبة كلية د.
 ن: ابخللف ويشرتط حبسب اجلهة أمران كل منهما أحد ألمري   ،"أَ 

  249صدق الدوام على الصغرى، أو كون الكربى ما ينعكس سالبة. .أ

استعمال املمِكنة مع الضرورة الذاتي ة، أو مع الكربى املشروطة والنتيجة دائمة لو صدق الدوام على  بـ.
 أية ضرورة كانت إن مل تكن يف الكربى ضرورة وصفية.الكربى. وإال فهي كالصغرى بدون الضرورة 

 والشكل الثالث:

 فاملنتج ستة: .االختالف وإال حلصل ،وكلية أحدى املقدمتني ،ه إجياب الصغرىشرط  
                                                                            

 .‘َب أَ ’ -م  247
 أي من الضرب األول من الشكل الثاين. ويف هامش س: 248
 األول.أي ما ينعكس حالة السلب وإنا شرط ككل حىت ترجع به إىل الشكل ويف هامش س:  249
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 ".َجـ أَ فبعض  ،َب أَ وكل  ،َب َجـكل   : "تنتج موجبة جزئية : كليتني  من موجبتني   أ.

 ، ليسَجـ َ، فبعضَب أوال شيء من  ،َب َجـ"كل  :تنتج سالبة جزئية : والكربى سالبة  من كليتني   بَــ.
أبن جيعل نقيض النتيجة كربى وصغرى القياس صغرى لتنتج  ،واخللف ،بيانما بعكس الصغرى  "،أَ 

ال ينتج الباقي لكونما  .وح ،من األكرب جلواز كون األصغر أعم   ؛كلياا  وال تنتجانالكربى  250نقيض
 .أخص

مبا  ،"َجـ أَ فبعض  ،َب أَ وكل  ،َب َجـ"بعض  :تنتج موجبة جزئية :ة والصغرى جزئي  من موجبتني   251َجـ.
  .وابالفرتاض ،مر  

 ،مبا مر "،َجـ أَ فبعض  ،َب أَ وبعض  ،َب َجـكل " :تنتج موجبة جزئية :ة والكربى جزئي  من موجبتني   َد.
  .مث عكس النتيجة ،وجعله صغرى ،وبعكس الكربى

 َجـفبعض  ،َب أَ وال شيء من  ،َب َجـبعض " :تنتج سالبة جزئية :ة وسالبة كليةجزئي   من موجبة   252هـ.
 .مبا مر   "،أ ليس

 ليس َجـفبعض  أَ ليس  بَ وبعض  ،َب َجـكل " :تنتج سالبة جزئية :كلية وسالبة جزئية  من موجبة   و.
نتيجة كالكربى يف اجلهة إن كانت وال ،وحبسب اجلهة فعلية الصغرى لالختالف .ابخللف واالفرتاض "،أ

 .وإال فعكس الصغرى ،ةالكربى غري وصفي  

 تنبيه:

وإذا اختلطت االعتبارات فالنتيجة  .اتات مقام الكلي  والشخصي   ،اتيف األشكال مقام اجلزئي   املهمالت   قع  تَ 
والصغرى احلقيقية مع املوجبة  ،والسالبة كاعتبار املقدمة السالبة ،املوجبة اعتبارها كأخص االعتبارين املختلطني

                                                                            

 صح هامش. نقيض؛ -س 250
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والشكل الثاين تنتج مجيع اختالطاته  ،تنتج يف األول ال 253 حقيقتهو ة مع املوجبة خارجية ة والذهني  اخلارجي  
 .والثالث يرتد بعكس الصغرى إىل األول وتنتج حيث أنتج األول ،ابخللف

  الشرطية: [ الثالث يف األقيسةالبحث ج(]

 : ها على مخسة  وأقسام   .اتمنها ومن احلملي  هي إم ا مرك بة  من الشرطيات الصرفة، أو و 

قبل   معلومة  ة من اتفاقيتني  إذ نتيجة املركب   ،ا لزوميتان أو أحدَها اتفاقيةوَها إم   :صلتني  من مت   لفاألو   [.أ]
ال  احلمليات أواإلنتاج يف املنتجات كما يف  القياس وتنعقد األشكال حبسب وضع األوسط. وشرائط  

ال تنتج إال اللذان  254الثاينويف  ،اللذان من موجبتني تنتج يف الشكل األول من لزوميتني إال ]الضرابن[
  وإن كانت إحديهما اتفاقيةً  .ابلنقيضويف الثالث ال تنتج إال عند كون الكربى سالبة  ،صغراَها سالبة
وانتفاؤه يف منتجات السلب إال الكربى  .أن حتقق األكرب يف منتجات اإلجيابة اتفاقي   كانت النتيجة  

 ،والكربى السالبة اتفاقية كانت أو اللزومية والصغرى السالبة اللزومية يف الثاين ،السالبة اللزومية يف األول
  .والصغرى االتفاقية يف الثالث موجبة كانت الكربى أو سالبة ابلنقوص

م  اناها. فاملركب من احلقيقيتني أنتج متصلتني الستلز ك  رَت قليلة النفع فَ  ابقي األقسام السلبِ  منتجات   ــ.ب
وإن كانت مع احلقيقية مانعة اجلمع أو مانعة اخللو يلزم  .كل طرف نقيض األوسط املستلزم لآلخر

 ،نتا كليتنيإن كا بطرف احلقيقية يف الثاينو األول متصلة موجبة كلية مقدمها طرف مانعة اجلمع يف 
غري احلقيقية حقيقية ملساواة األصغر  انقلب 255وإال ،وال يكون املقدم خبالف ذلك .وذلك واضح

وإن كانت املنفصالت مانعيت اجلمع أو  .واألكرب ح. واحلقيقة اجلزئية ال تنتج مع مانعة اجلمع للنقيض
نتج متصلة كلية إن كانتا كليتني اجلمع مع مانعة اخللو ت ةومانع ،مانعيت اخللو فال تنتج شيًئا للنقيض

وإن   .واألكرب حوإال انقلبتا  حقيقيتني لتساوي األصغر  ،مقدمها من مانعة اجلمع من غري عكس
 وال تنتج مانعة اخللو إذا كانت جزئية للنقض.  ،كانت مانعة اجلمع جزئية تنتج موجبة متصلة جزئية

                                                                            

 .صح هامش حقيقته؛ -س  253
 .ويف الباقيم:  254
 .م: وإذا 255
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واتليها  ،واحلملية كربى كانت أو صغرى تنتج متصلة مقدمها مقدم املتصلة :من محلية ومتصلة .جـ
ويشرتط كون املشارك اتيل املتصلة واشتمال املتشاركني  .بني التايل واحلملية [ب/411] التأليف  نتيجة  

 ،بَ ًأ ما كان ل  ك  ـــ"وإجياب املتصلة وكون احلملية صادقة على تقدير مقدم املتصلة ك .على أتليف منتج
ه إذا فرض املقدم يصدق التايل مع ألن   "؛َجـ َهـفكل  ،َأ بَ ما كان ل  ك  "أنتج  ،"َد َهـوكل  ،َجـ دَ فكل 
  .لى تقدير صدق املقدم صدقت النتيجة  عَ فَـ  .وكلما صدقا لزم النتيجة ،احلملية

والنتيجة من كل أتليف محلية  ،من محلية ومنفصلة: فإن كانت احلمليات بعدد أجزاء االنفصال 256ـ.ط
وكل محلية مع جزء من أجزاء االنفصال تنتج احلملية إما من شكل أو  ".القياس املقسم"سمى واحدة ي  
دائًما إما أن ـ"على أتليف منتج ك واشتمال املتشاركني ،وشرطه صدق منع اخللو على املنفصلة .أشكال
من صدق أحد أجزاء  د  فالب   ".َأ دَ كل "تنتج  "،ـ دَ جَ وكل  ،َب دَ وكل  ،َأ َجـأو كل  ،كل َأ بَ يكون  

أنتج  التأليفات خمتلفةً  وإن كانت نتائج   .وينتج املطلوب ،فيصدق مع احلملية املشاركة له ،االنفصال
وإن مل تكن احلمليات بعدد أجزاء االنفصال فإن زادت احلمليات  .مانعة اخللو من نتائج التأليفات

صت قِ وإن ن   .ويكون جزء من أجزائها مركًبا من نتيجيت التأليفني ،أنتج مانعة اخللو جزء محلتنيشارك 
وإن  .أنتج مانعة اخللو من النتيجتني فيه شاركت اجلزأينفإن  ،ذات اجلزأينمع  ة  كحملي    احلمليات

  .شاركت جزًءا فمانعة اخللو من نتيجة التأليف واجلزء غري املشارك

 ،كلية إحدى املقدمتني إن كان املتصلة تشرتك بتاليها مانعة اجلمع  بعدرطه من متصلة ومنفصلة: وش .ه
ألن ما ميتنع اجتماعه مع امللزوم وما ال خيلو مع امللزوم ال خيلو  ؛دمها مانعة اخللو والنتيجة كاملنفصلةويق

  .مع الالزم

 :ا القياس االستثنائيّ وأمّ 

 .جزئيها أو نقيض أحد جزئيها محلي ة كانت أو شرطي ةا أحد فهو مركب من شرطية وقضية أخرى. وهي إم  
 وشرطه ثالثة أمور:
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 .االستثناء خبصوص الشرطية أو كون   ،االستثناء كلياا أو كون   ،ةأحد األمور الثالثة كون الشرطية كلي   .أ
  .وإال جلاز اختالف احلالتني فال تنتج

  .لعدم إفادهتا ة  اتفاقي   غريَ  ةِ كون الشرطي    ــ.ب

واستثناء نقيض  ،أنتج استثناء مقدمها اتليها إن كانت متصلةً  ةِ والشرطي   االختالفِ  كونا موجبةَ   .جـ
فإن كان حقيقية أنتج استثناء كل  وال ينعكس للعموم وإن كانت منفصلةً  ،اتليها نقيض مقدمها للزوم
نقيض اآلخر من  وابلعكس وإن كانت مانعة اجلمع أنتج استثناء كل منهما .من اجلزأين نقيض اآلخر
وال ينعكس  ،وإن كانت مانعة اخللو أنتج استثناء نقيض كل منهما عني اآلخر .غري عكس جلواز اخللو

  .فال بد من استثناء النقيض من رعاية التناقض ،الشرطية قد يكوانن موجهتني طرفاو االجتماع جلواز 

 

 قال اللمعة الثالثة يف توابع القياس

ب  و مرك  وه :ب  القياس املرك   (أ 
من مقدمات كل اثنني منها قياس منتج لنتيجة تكون مع مقدمة أخرى  257 

 ،َجـ بَ كل ـ"ك  ":موصولةً "يت حت نتائجها مس   رِ فإن ص   ،وعلى هذا إىل أن حيصل املطلوب .منتجة ألخرى
َجـ كل ـ"ك  ":مطوية"و "مفصولةـ" فوإال   ."َجـ هَ وكل  ،َد َهـوكل  َجـ دَ فكل  ،َأ َجـوكل  ،َجـ أَ فكل  ،َب أَ وكل 
  ـ"َجـ هَ فكل  ،َد َهـوكل  ،أَ دَ وكل  ،َب أَ وكل  ،ب

ي ومس    ،م حصر اجلزئيات يفيد اليقنيلِ فإن ع   .لثبوته يف اجلزئيات وهو إثبات حكم كلي   االستقراء: ب(
كل "ن جلواز خمالفة حكم غري املستقرأ حكم املستقرأ له كاحلكم أبن يد الظ   يفِ وإال   .ر  وقد مَ  "،استقراًء اتماا"

 .خبالف ذلك "السمندر" لثبوت ذلك احلكم يف املستقرات وحكم   "حيوان حيرتق ابلنار
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 "أصالً "اين والث   "،مقيًسا"و "فرًعا" ل  ي األو  ومس  ِ  .له اثبت   يف حكم   هِ يء بشبيهِ الش   وهو إحلاق   :يلالتمثِ  258(ج
 ،ة الفرعوقابلي   ،ة املشرتكعلي   اليقني إال بعد ثبوتِ  وال يفيد   ًة".عل  "و "جامًعا"ووجه املشاهبة  "،مقيًسا عليه"و

  .وارتفاع املوانع ،واجتماع الشرائط

وهو  ،صادق   إلنتاج قول   أو مكنةً  ،ةً أو وجودي   ،كانت  ةً من مقدمات صادقة ضروري   ف  قياس مؤل   :الربهان د(
نسبة األكرب إىل األصغر أية علة كانت سواء كانت لِ  ةً ة للتصديق عل  إن كان األوسط مع كون عل   "،برهان مل"

وإن كانت علة للتصديق فقط سواء كانت معلواًل  ."برهان إن"هذه  ،نفييأو  ،أو العناد ،أو اللزوم ل،مابحل
والشرط  .اغبً  ألنه َمموم "؛ن الصفراءف ِ تعَ هذا مـ"ي دلياًل لوهو أعرف مس    ،وإن كان معلواًل هلا .أو لعلتها ،هلا

  .ألنه َمموم "؛ن الصفراءف ِ هذا متعَ لـ"وإال ملا أفاد  ،تساوى الوسط املعلول للنسبة

 :تّ ات س  واليقينيّ 

 وهي اليت جَزم العقل هبا مب جر د تصور طرفيها وإن كان ابلكسب.  األوليات:

وهي اليت يكون اجلَز م  هبا إم ا من قوى ظاهرة ، وهي املشاهدات، وابطنة  وهي  واحملسوساُت:
دانيات.   الوِج 

يكون اجلَز م  بتكر ر مشاهدة ترت ب احملمول على املوضوع، أو ال ترت به مع قياس   259وهي اليت اجملّرابُت:
 .  خفي . وهو أن ه لو كان اتفاقياا ملا كان دائًما، أو أكثرايا

س النفس ملِشاهدة القرائن دون األثر، كقولنا:  260وهي اليت تكون :]أي أحلدسيات[دانيات والوج حَبد 
ـه حبسب أوضاعه منها. واحلدس  س ر عة االنتقال ـ"نور القمر مستفاد من الشمس" الختالف َتشك التِ 

 من املبادئ إىل املطالب. 

 وقعة لليقني. وهي اليت يكون اجلَز م بكث رة املشاهدات امل واملتواترات:
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وهي اليت يكون اجلزم بواسطة مقررة يف العقل مثل: "األربعة زوج"؛ ملا يف  والقضااي الفطريّة القياس:
 العقل، إنا منقسمة مبتساويني. 

  .ومكنةً  ،ووجودية ،تكون ضرورية من هذه الستةِ  وكل  

 وغري اليقينّيات أيًضا ست: 

 وهي اليت حيكم العقل هبا العرتاف الناس هبا.  فأ ملشهورات:

 أو عند اخلصم.  [أ/411]وهي القضااي املَسل مة يف علم   واملسلمات:

 وهي اليت ت قبل من شخص لالعتقاد فيه.  واملقبوالت:

كم هبا لالعتقاد الراجح.  واملظنوانت:  وهي اليت حي 

. وهي اليت تـََتأث ر النفس عنها بقبض  أو  واملخيالت:  بسط 

 وهي قضااي  كاذبة حيكم هبا الوهم كـ"كل موجود يف اجلهة".  والومهيات:

 أْجزاُء العلوم ثالثٌة:  261هـ(

اتي ِة أي الناشئة من  موضوعات: وموضوع كل علم  شيء، أو أشياء ت بحث يف ذلك العلم عن عوارضِه الذ 
الذات. إم ا ِبال وسط

حقة خبارج عام  أو خاص  أو مباين أعراض غريبة  262 ، أو توسط مساو ، أو جلزء، والال 
كاملعقوالت البائنة من حيث البادئ إىل اجملهول للمنطق، فإن ه يبحث عن عوارضها الذاتية لكونا جنًسا 

 وفصالً وغريَها قضي ة، وعكسها، ونقيضها وقياًسا، وغري ذلك. 
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.وهي أشياء ت بىن مب ومبادئ: وهي تعريف  263احث  ذلك العلِم عليها. وهي إم ا تصو رات، أو تصديقات 
املوضوع، وأجزائه، وجزئياته إن كانت، وأعراضها الذاتي ة أو التصديقات. وهي إم ا يقيني ة  كـ"األوليات"، أو 

ة، أو مأخوذة على غريها، إم ا مسل مة لغلبة الظن واملساَمة. وقد تـ بَـني  يف علم آخر، ومس  ي "أصواًل"، موضوع
 آخر.  264الشكل، ومس  يت "مصادرات". وقد ال تَتبني  يف علم أصاًل، أو تبني يف ذلك العلم، أو يف علم  

 : وهي قضااي تشتمل العلم عليها وثبتت فيه. واملسائل

 265.لى واجلود  والع   وله املكارم   ،نا َممود  ورب   .الكتاب َت   .وابوهللا أعلم ابلص  
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 اللمعة الرابعة يف قواعد الَبْحث

 وفيها ثالث توجيهات:

 ]التوجيه األول[

  .أو يف املسائل ،ا أن يقع يف التعريفاتإم   :البحث األول

  :والتعريفات

وكذا  ؛والفصل القريبني ،من اجلنس التام   ككون احلد    :كل قسمبة فت الشرائط اخلاص  رِ وع   .م أنا أربعةلِ قد ع  
  .وأجلى منه ،ف ومساواًي يف الصدق ال يف املعرفةف غري املعر  ككون املعر ِ   :ة  والعام   .الباقي كما عرفت

تباس أجزاء التأليف بغريها كالتباس اجلنس ل  ة ابِ يف املختص   لل  واخلَ  .يف شيء منها فسد التعريف لل  وإذا وقع اخلَ 
 .ويف الغاية ابختالل أحوال املؤلف .والقريب ابلبعيد ،أو أجزائه ،ةاص  والفصل ابخل ،ابلعرض العام  

الربودة  :وبيان الفساد كما قيل ،جود احد َها دون اآلخربو وإيراد النقض  .ائل طلب هذه الشرائطلس  لِ فَ 
   .َمسوسة دون العدم حيث عرفوها أنا عدم احلرارة

عين مبفهوم هذا االسم هذا ن ناإذ حاصله يرجع إىل االصطالح فيقال إ ؛سهل ي ِ عن التعريف االمس   واب  واجلَ 
 ،بل جيب فيه حتقيق الذاتيات والعوارض ،إذ ال مدخل إلرادتنا فيه ؛ال يفيد فيه ذلك والتعريف احلقيقي   .املعىن

ا ال يفهم منه وكان املعىن م ،مث املعرف مىت قال عند إيراد الشبهة مرادين هبذا اللفظ معىن آخر .وهذا صعب
ما ال ميكن  ألن   ؛فقد ثبت فساد تعريفه واعرتافه به. قيل ال مينع التعريف بل يورد النقض أو يبني فساده ،ظاهرًا

بيان التعريف  ،واخلاصة ،والفصل ،إذ بيان أجزاء التعريف من اجلنس ؛وفيه نظر .بيانه ال يتوجه إليه املنع
  .وإال ورد ذلك يف كل ما ميتنع بيانه ،مينع لكن ال نسلم أنه لو كان كذلك ال ؛سلمنا
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 ا املسائل:وأمّ 

أو  ،دليل يكون من مقدمتني وكل   .فالقضااي اليت يقع فيها البحث ال تكون غنية من الدليل من مجيع الوجوه
على مقدمة من ا يكون ا إن منع قبل متام الدليل وهو إن  عه السائل فإم  نَ فإن مَ  ،ل يف الدليلفإذا شرع املعل ِ  .أكثر

 .ا إن ذكر املستند أو غريهفإم   ،فإن مل يقتصر .أو ال ،د املنعأن يقتصر مبجر   266اواألول إم   .هدَ أو بع   ،املقدمات
وهو غري مسموع عند احملققني الستلزامه تبادل املعلل والسائل  "غصًبا".والثالث  "،مناقضةً "ي األوالن ومس   

   .ة الدليل على انتفاء تلك املقدمة بعد فراغ املعلل عن إقامة الدليل عليهانعم قد يتوجه إقام .واخلبط يف البحث

 ،ا يكون أن لو كان كذاوإن   ،وال نسلم ،كما يقال ال نسلم مل ال جيوز أن يكون كذا  ،عما يقوي املن   د  نَ تَـ واملس  
املدلول لدليل آخر يوجب ا أن ال نسلم الدليل دون فإم   ،وإن منع بعد التمام ،وال نسلم هذا واحلال كذا

 وإال   "،قلًبا"ي وذلك الدليل إن كان عني دليل املعلل مس    ".مكابرةً "أو ال لدليل وهو  "،معارضةً "ي ومس  ِ  ،خالفه
  ".ابلغري[ معارضةـ"]وإال ف "،معارضة ابملثل"ي فإن كان صورته كصورته مس   

اثبتان أيًضا يف  والنقض اإلمجايل   ،واملعارضة .ائالً ع السائل يف الدليل عند املعارضة يصري املعلل سوإذا شرَ 
وابلقياس إىل جمموع الدليل مناقضة  ،وذلك ابلنسبة إىل تلك املقدمة معارضة ونقض إمجايل .مقدمات الدليل

ا إم   ،وإذا منع شيء من الدليل جيب على املعلل دفعه .على طريق اإلمجال وتفصيلي   ،على سبيل املعارضة
وجتيء فيه  ،ب من مقدماتفذلك الدليل أيًضا مرك   اثنوإذا أتى بدليل  .من التنبيه والتفصيلبديل أو بنوع 

اثلث فصاعًدا إىل أن ينتهي الدليل ملا  أتى بدليل إذا والنقض وكذا إناألقسام املذكورة من املناقضة واملعارضة 
 267.ما هو ضروري القبول حقاا كان أو ال أو عجز املعلل
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 املنع واجلواب 268يف  التوجيه الثاين

ا ال يتمكن املانع أو إذ رمب   ه؛بل يطلب توجيه املنع وحتقيق ،يف اجلواب ال يستعجلَ  نع مقدمة جيب أن  إذا م  
مث املنع قد ال يضر  .فللمانع طلب توجيه اجلواب وتفصيله إذا أجيبوكذا  .يظهر فساده أو يتذكر جوابه

 .فرتدد يف ثبوت تلك املقدمة وانتفائها ،مثبًتا لدعواه املقدمة املمنوعةانتفاء  [ب/411] ن يكونا أبِ إم   ،املعلل
 ،بِعل ة لذلكهذا ليس  :كما إذا قال  ،وثبت على التقديرين دعواه أو أبن يكون املنع بوجه لزم جوابه ما ذكران

  .ر أو اله وهو كونه متأخرًا مذكو جوابَ  فإن   ،فمنع أبنه مل ال جيوز أن يكون شرطًا ،لكونه متأخرًا

كما إذا ادعى   ،أو إن كان لكن يضره يف موضع آخر ،ا أبن ال يكون دافًعا للمنعإم   ،وكذا اجلواب قد ال يفيد
مث املنع إن كان مع  .ومنع واستدل عليه بكونه متأخًرا وهو حيتاج إىل أنه شرط له "،هذا ليس جبزء لذلك أن  "

وانتفاء امللزوم ال  .ته أن يكون ملزوًما النتفاء املقدمة املمنوعةاملستند غاي ألن   ؛املستند فال جياب عن املستند
على   نيتبو  ،أدانه عدمهإذ ال بد له من قسيم  ؛يماتهسِ املستند وقَ  بنيد أن يرد   هبل طريق ،يوجب انتفاء الالزم

 .الغرضكل تقدير ما يناسب 

ومنع أبنه مل  .ف العامل عنهل  وإال ملا تَ  ،له خمتارإال ا ثبت حدوث العامل كان ــــ منه كما إذا قيل لَ مك   ذاوالتقريب إ
 وإال   ،تف  ن  واألول م   .أو ال شرط   دمِ عَ ا أن يكون لِ التخلف إم   فيجاب أبن   ،شرط   مِ عدَ ال جيوز أن يتخلف لِ 

  .وتسلسل ،آخر حدوث ذلك الشرط عنه إىل حدوث شرط   احتاجَ 

واألول  .له َمل   يف سبب التعني أنه إما حال يف التعني أوكما قيل وإن مل ميكنه فال يتم اجلواب   :الثاين تعنيفَ 
فإن قيل مل ال جيوز أن يكون حاالا يف َمل التعيني ال حاالا  ،فتعني الثاين وهو املادة .ابطل وإال أتخر عن التعني

أو  أو حال أو َمل   ،أو ال ،يف التعني فيمكن احلصر بني القسمني أو أكثر أبن يقال إما حال   ،وال َمالا  269،فيه
  .التقريب 270لكن يتعسر ،أو حال يف َمله أو غريَها ،أو حال أو َمل ،غريَها
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لكن اجلواب إنا يتم أن لو أمكن التقريب على كل شق وقد مينع األمور  ؛احلصر يف كل موضوع وهذا طريق  
ومسي منع التقدير كما منعوا إنتاج  .ملانعزعم ابالثابتة على تقدير فرض أمر إذا كان متنًعا يف نفس األمر أو 

 ،إذ جاز كونه َماالً  ؛األول من لزوميتني أبن النتيجة إنا يلزم أن لو بقيت الكربى صادقة على تقدير األصغر
وامتناع استلزام الشيء  271،وكذا منعوا عكس النقيض على تقدير انتفاء الالزم .واحملال جاز أن يستلزم احملال

الكربى صادقة  :فقالوا .وأجابوا عنه ابلضم هو أخذ التقدير مع صدق املقدمة املمنوعة .يضنيلنقيضه أو للنق
وهذا بعينه إعادة ما  .وكذا يف العكس وغريه 272.واملنضم إليها لو صدق ألصغر لصدق اتليها .يف نفس االمر

  .منع من غري دليل

لم واع   .والكالم فيه ،لكن مل قلت أنه كذلك ،بم أن يقول سلمنا أنه لو كان منضًما إليها لزم املطلو لخص  ولِ 
ا إذا مل يكن منافًيا ال يكون فإم   .يستلزم عدم الثابت .فإنه ح ،إذا كان املقدر منافًيا للثابت هذا املنع حق   أن  

  .واجلدليون يوردونه مطلًقا ،مستلزًما لعدمه

فإن  ،أو ال ،ال خيلوا من أن يبقى الثابت على هذا التقدير :وطريق اجلواب أن املعلل إن دام نفى املفروض قال
قول املراد ابملالزمة اقتضاء نوإن مل يدم  .لكونه غري جمامع للواقع ؛وإال لزم انتفاء املفروض .بقي سقط املنع

في بل يك ،إذ ال حاجة إىل تقدير شيء حىت يرد املنع ؛أو امتناعه بدون الالزم فسقط املنع 273زملال  امللزوم 
أو يقول تقدير الشيء قد يكون على أنه حق كما يف شق الرتديد وقد يكون على أنه مفروض  ،تصور امللزوم

إذ  ،ال يكون مستلزًما للمحال .غري َمال وإن كان املقدر َمااًل وح والثاين 274.الحق كما يف مقدم املالزمات
  .غري احملال ال جيوز أن يستلزم احملال

لو كان كذا لكان كذا ولو مل يكن كذا " :حيث يقال بعد الرتديد ،ير على شق الرتديدوبعضهم أورد منع التقد
فقد فرض الشيء مع نقيضه فجاز أن يستلزم  .ه إذا قدر أحد الشقني جاز أن يكون الواقع خالفهأبن   "،فكذا
  .كما يف مقدم املالزمات حىت جاز خالفه   ال تقدير الشيء واقًعا ،هذا تقدير الشيء الواقع وجوابه أن   .احملال
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 خامتة:

هلا  كل علم    إذ دالئل   ؛كانت أو مظنونةً   فيه تسليمها معلومةً  جيب الباحث مات  ومسل   اصطالحات   علم   يف كل  
فإن غاية إدالئه الظن فال يطلب يف كل علم  .وحيصل العرض هبا كالفقه ،يف القوة يتعسر التجاوز عنها غاية  
   .إال أن يلتزم املعلل ذلك ،فال يطلب الربهان يف الفقه والنحو ،امليسر فيه إال  

 

 ]التوجيه[ الثالث يف أجزاء البحث

 ؛وهي الدالئل "األوساط"و ؛وهي الدعاوى وحترير املباحث وتقرير املذاهب "املبادئ" :أجزاء بحث ثالثة  ل  لِ  
  .وهي اليت تنتهي األدلة إليها من احملاالت والضرورايت واملسلمات حبسب العلوم "املقاطع"و

 ا املبادئ: أمّ 

ل ع للمعل ِ قَ إذ قد يَـ  ؛فيجب حتقيق الدعاوى وتعيني املذاهب .الدعاوى واملذاهب 275امهبفقد يقع اخللل فيها إل
 ،ه منتًجا لدعواهوقد ال يكون دليل   .أو ملذهبه ،أو لالزم دعواه ،يف االستدالل ما يضره أبن يكون منافًيا لدعواه

فيستعمل يف أثناء البحث مقدمات مسلمة عند ذلك الغري على أنا مسلمة عند  .ها يضع غري املنازع مقامَ ورمب  
واالقتدار على  ،وكذا املذهب سهل االطالع على ذلك ،فإذا كان دعواه َمقًقا َمفوظًا ،ويلزم اخلبط ،املنازع

شيًئا  أراد بهأو يكون لكون املعلل  ،عما مل يكن ظاهر الداللةوجيب االستفسار  ،سائاًل وجميًبادفع اخلصم 
إذ  ،فإن لزم فحصل يلزم منه دعواه ؟أنه هل يلزمه من دليله ذلك املعىن بذلك التفسري وبعد التفسري ينظر   .آخر
ورمبا يلزم ولكن ال حيصل منه  ،لكن ال يلزم من دليله ،ا يفسر الشيء بتفسري حيصل منه املطلوبرمب  

  276املطلوب.
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 :ا األوساطوأمّ 

  :فهي أبصنافها املختلفة قسمان 

 ،وإبطاله. وخلفي وهو ما يكون كذلك [أ/411] ،مستقيم، وهو إثبات ملزوم املدعي ال بطريق فرض النقيض
 ويستعمل فيهما االقرتانيات واالستثنائيات وغريَها بسيطة وخمتلطة. 

سئلة الواردة، وعليه توجيه األسئلة. وللس ائِل  طلب  تفصيل األق يسِة وذكر مقدماهتا ابلفعل، وتوجيه األجوبة ِلأل 
ا يقع اخللل الكثري من شيء  يسري . وبعد متام   وجيب أن ال يسامح من اجلانبني يف شيء وإن ظن سهاًل، إذ رمب 

 يل يتم وال يلزم الدعوى. إذ رب دل ؛كل دليل وجب أن ينظر أنه هل يلزم منه ما اد عاه  

 واخللفي، جيب االحتياط يف ثالثة مواضع: أخذ النقيض، وملزومي ته، ونفي الالزم.

فرمبا يوضع غري النقيض "كماا" أو "كيًفا" أو "جهة" مقامه، كما يؤخذ نقيض الكلية كليًة واملوجبة  :أما األول
 موجبًة واملطلقة مطلقًة. 

فقد جيعل هو مع الغري ملزوًما لشيء، ويستنتج من انتفاء ذلك الشيء انتفاؤه. وذلك قسمان:  وأّما ملزوميّـُتُه:
 ما ينتج وما ال ينتج. 

األول كقوهلم: "لو كان الفلك مكعًبا وحتر ك لزم اخلالء"، فامللزوم كونه "مكعًبا مع احلركة"، فمن انتفاء 
 كونه مكعًبا. اخلالء لزم انتفاء اجملموع لكن حركته اثبتة فينتفي  

الثاين كقوهلم: "لو كان عدسياا وحترك على القطر األطول لزم اخلالء"، فامللزوم كونه "عدسياا مع حركته 
على القطر األطول"، فمن انتفاء اخلالء لزم انتفاء اجملموع، وجاز انتفاؤه ابنتفاء حركته على القطر 

 ج أن لو كان اجلزء األخري متحقًقا. األطول ال ابنتفاء كونه عدسياا. فعلم أنه إنا ينت
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فقد يوضع غري نقيضه "كماا" أو "كيًفا" أو "جهة" مقامه. وقد يستعمل يف بيان نفي  وأّما نفي الالزم:
ما يضر املالزمة. وهو ما يكون انشًئا عن امللزوم كما قيل" لو كانت السلسلة موجودة فإنا علة  277الالزم

؛ ألنا إما نفسها أو جزئها أو خارجها أو املركب منهما. والكل ابطل كما ضرورة كونا مكنة"، وذلك َمال
 هو املشهور. 

وجوابه سهل؛ ألنه ح. صار نقيض املدعى مستلزًما الرتفاع النقيضني،  ،أن مينع املالزمة بعني هذا ائلِ لس  فلِ 
ابطل. أم ا االول فلما ذكرت،  فريدد أبنه على تقدير نقيض املدعى ال خيلوا من لزوم ما ذكران أو ال، وكالَها

وأم ا الثاين فلما ذكران. والسائل إذا ألزم َمااًل أو عارض مقدمة يف اخللف ال يضر املعلل؛ ألن لزوم احملال على 
 ،وانتفائها على نقيض املدعى ،تردد يف ثبوت تلك املقدمة نهأل ؛تقدير نقيض دعواه يفيده. وكذا املعارضة

. وقد يورد يف الدليل مقدمة إلزامية وهي اليت يكون ثبوهتا عند اخلصم. وذلك جائز ويبطل القسمني ابلدليلني
إذ الدعوى فيها ثبوهتا يف نفس  ؛إذ غايتها غلبة الظن وإلزام اخلصم دون الفعليات ؛يف الظنيات، واجلدليات

 األمر. 

 وأّما املقاطع:

وَها ابحلقيقة  ،على اآلخر فيظن توقف كل   ،أحد النقيضني مع عدم اآلخر ا يظن الدور وال يكون كثبوتِ مب  فر   
أمثاله "دور ي ومس ِ   ،ا يكون وال يكون َمااًل كما يف االعتبارايت مثل املتضايفنيمب  ور   .عباراتن عن شيء واحد

  .املعية"

لكان حاصاًل يف احملل لكونه  ،وال يكون كما يقال لو كان احلصول يف احملل أمرًا وجودايا  ،ورمبا يظن التسلسل
وكذا كل صفة معناه معىن  .وحصول احلصول نفسه ،ولزم التسلسل ،فللحصول حصول وعلى هذا ،عرًضا

  .وغري ذلك ،ولزوم اللزوم ،املوصوف كوجود الوجود
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ن محل وقد يظ ".ال َكي ف"أو  "ال َكم  "أو  "اجلهة"وال يكون كما يظن عند احتاد  ،وقد يظن اجتماع النقيضني
بعض ما صدق عليه أنه موجود يف اجلملة  :إذ معناه "،بعض املوجود معدومـ"النقيض على النقيض وال يكون ك

  . أن يقيد أحدَها ابلدوامإال   ،278معدوم يف اجلملة [فهو]

وقد  "،بعض املوجود ليس مبوجودـ"ا ال يكون كذلك كوذلك إم   .سلب الشيء أو الزمه عن نفسه ظن  وقد ي  
سلب نفسه والزمه عنه حبسب  .إذ يصدق ح ؛أو يكون وال يكون َمااًل أبن ال يكون الشيء يف اخلارج .مر

  .اخلارج

 :وأما اللغوايت

وللسائل طلب  .وغرياها ،فاحلذف ،فاإلضمار ،النقل واالتفاق ولزوم اجملاز واالشرتاك ،االنتهاءات فيها ثر  أك  فَ 
وهو أوىل  .االشرتاك واإلضمار واحلذف وما شابه ذلك ابألصلويبطلون اجملاز و  ،النقل واالتفاق 279ةصح  

إذ هو يوجب اختالل الفهم  ؛يف االستعمال احلقيقة دون اجملاز قال األصل. في  املتنافني ما مل يعارضه معارض
كتلطيف الكالم وأصناف البديع ا مل يعارضه شيء من فوائد اجملاز،  إذ ،وترك االصطالح وترجيح املرجوح هذا

إذا وجد اللفظ مطلًقا وجب محله على احلقيقة  .فح ،وإال فيصري اجملاز أوىل ،ورعاية الوزن والقافية ولزوم فساد
اَء َرب َك   إذا حتقق شيء من فوائد اجملاز أو وجد قرينة حالية كما علم ابلعقل مثل  إال   ،ما مر  لِ  أو  280،﴾جََٓ

 .فح سبب  لفكون الشيء أصاًل ال ينايف انتفاءه  .وسياقه ،الكالم علم بسياقخبصوص الواقعة أو مقالية كما 
  .جتوز معارضة األصل ببيان أسباب خالفه

 ط:لَ غَ خامتة يف أسباب الْ 

  .ومشاهبهالتمييز بني الشيء  ط عدم  لَ يف الغَ  العام   بب  الس  

أو ا من اللفظ ط إم  لَ إذ الغَ  ؛عشر يف اثين   ه البسيطة  واحنصرت أسباب   .ورة أو منهماة أو الص  ا من املاد  ط إم  لَ والغَ 
  .باهتاا يف مفردات األلفاظ أو مرك  واألول إم  من املعىن. 
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ويدخل فيه االشرتاك واجملاز والتشكيل  ،مدلوالته خمتلفةً  ؛ لكونا من مادة اللفظألنه إم   ؛وما يف املفردات ثالثة  
وكاملختار املشرتك بني الفاعل  ،العقود أو من صورته الشرتاك الصيغة كاملضارع وألفاظ ؛وتناسب األلفاظ

أو يكون من عوارضه كاإلعراب والبناء  ؛ظن أن القبول فعلهفي   ،على وزن الفاعل والقابل الذيواملفعول 
   .واإلدغام والتخفيف والتشديد

  :هألن   [ب/411]؛ والذي يف املركب أيًضا ثالثة

إذ قد يضاف إىل الفاعل  ؛اشرتاك  كإضافة املصدرإم ا يتعلق بنفس الرتكيب، وهو أن يقع يف الرتكيب 
إذ جيوز عو د الضمري إىل الكاتب وإىل  ؛وإىل املفعول. وحنو: "الكاتب إذا كتب شيًئا"، فهو كما كتب

 الشيء. 

وإم ا أن يتعلق بوجود الرتكيب وعدمه، كما ي ظن الرتكيب املوجود معدوًما. مثل: "اخلمسة زوج وفرد"، 
ومسي تفصيل املركب أو يظن املعدوم  281".أن اخلمسة زوج"فتنتج  فرد فهو زوج"،و"كل ما هو زوج و 

 موجوًدا. مثل: "اإلنسان والفرس حيوان". فيظن  أن جمموعهما حيوان، ومس ي تركيب املفصل. 

وأم ا الذي يكون ألجل املعىن، فإما أن يكون ابلنسبة إىل املطلوب أو ال. والثاين إما أن يتعلق أبحد 
القضية أو هبما. واألول حاصله يرجع إىل أخِذ غري الطرف طرفًا ومس ي سواء اعتبار احلمل،  طريف  

كتبديل امللحوق ابلالحق وابلعكس. مثل: "الكاتب يوجب حترك األصابع"، فيظن  أن  ذات الكاتب 
. وأخِذ ما ابلعرض مكان ما ابلذات، وابلقوة مكان ما ابلفعل، وما مع الشيء مكان ما به ، موجب 
والبعض مكان الكل، وتبديل اخلاص  ابلعام، وتغيري اجلهة واملكان والزمان، واالعتبارات الثالث. والذي 
يتعل ق بطريف القضي ة هو ظن  كل   منهما مقاَم اآلخر ويسمى "إيهام العكس"، كاحلكم أبن  كل موجود 

 يف اجلهة بناء على أن كل ما يف اجلهة موجود. 

 املطلوب فأربعة؛ ألن  القياس ال خيلو من أن يكون على هيئة منتجة أو ال. وأم ا الذي ابلنسبة إىل
واألول إم ا أن تكون نتيجته عني إحدى املقدمتني أو ال. فإن كانت مسي "مصادرة". وإن مل تكن 
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والتقدير كون القياس فاسًدا ابلنسبة إىل املطلوب، فتكون نتيجته مغايرًة للمطلوب، وح. ال خيلوا من أن 
كون يف شيء من مقدمتيه تركيب  زائد على تلك املقدمة، أو ال. والثاين ي سم ى "أخذ ما ليس بعلة ي

علة"، واألول مس  ي "مجع املسائل". وإن مل يكن القياس على هيئة منتجة، فاخلََلل من جهة الصورة، 
رى.  وهللا  أعلم. فاحنصرت األسباب البسيطة يف اثيَن  عشر. وقد تتألف منها أقسام أ خ 

  

 املطلع الثاين يف املبادئ

 وفيه ملعات:

 ي بحث فيه عن ذات هللا تعاىل، يف تعريف علم الكالم وموضوعه[: علم الكالم هو علم   أل وىَل االلمعة ] (أ
ليخرج ما يبحث  "،على قانون اإلسالم" :قلنا .وأحوال املمكنات يف املبدأ واملعاد على قانون اإلسالم ،وصفاته

  .فيه عن هذه األشياء على قانون الفلسفة

  من حيث أنا َمتاجة إىل هللا تع.وذات املمكنات  ،من حيث هي .ذات هللا تع :هوموضوع  

 ؛أو مكن ،أو متنع ،ا واجبإم   :ر هو ابلنسبة إىل اخلارجمتصو   يف أقسام املوجودات[: كل  اللمعة الثانية ] (ب
فهو  ،وإن مل تقتض شيًئا منهما .فهو املمتنع ،وإن اقتضت عدمه .فهو الواجب ،اقتضت وجودهه إن ذاتَ  ألن  

مقتضى الذات من حيث  ألن   ؛ال ينقلب شيء منها إىل آخر .وح ،املمكن. فلذاته أن ال يقتضي شيًئا منهما
وقد ميتنع بغريه  ،التام   هِ سببِ ق املكن بغريه وهو عند حتق   ب  قد جيِ  ،نعم. فلو انتفى انتفت الذات ،هي الالزم هلا
  .لكن ذلك ال خيرجه عن اإلمكان ؛ق املانعوهو عند حتق  

، أو زأو حال يف املتحي ِ  ،م املشغول ابلشيءه  هو الفراغ املتوَ  :زواحلي   .زا متحي  إم   :نيف[ املمكِ اللمعة الثالثة ] (ج
هو  :واحلال   .وإال فهو اجلوهر الفرد ،فهو اجلسم ،ل القسمةبفإن ق .هو اجلوهر :واملتحيز .وال ذاك ،هذا ال

 وأثبته القدماء  هذا على رأي املــل ي ني. وإم ا على 282فأنكره املِــلِ ي ون، ،فيه ، وال حالوالذي ليس مبتحيز .العرض
 .املقوم للحال واملوضوع هو احملل   ،كان ال يف موضوع  ،هو شيء إذا وجد يف اخلارج :فاجلوهر ،رأي القدماء

                                                                            

    .»امللة«البن منظور،  لسان العرباملليون مجع "مل ي"، أي منتسب امللة، "املل ة" هي الشريعة والدين، انظر:  282
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فإن كان  ،دوإال فاجملر   ،وأجزاؤه ،إن كان وضعياا فهو اجلسم واجلوهر   .شيء إذا وجد كان يف موضوع :والعرض
وهو  ".الكم"لذاته فهو  القسمةَ  لَ بِ إن قَ  والعرض   .وإال فهو العقل "،النفس"فهو  ،تعلق التدبري جلسم متعلًقا
وهو  ،إن مل يكن ،ل  ومنفصِ  .إن أمكن فيه فرض أجزاء تتالقى على حد مشرتك هو ناية املتالقيني ل  صِ مت  

فإن كان ابلقياس إىل الغري  ،وإن مل يقبل القسمة ،وهو الزمان :أو ال ،املقدار إما قار: وهوواملتصل  .العدد
هو شيء إذا وجد ال بذاته مل  ،ل اجلوهروقي ".السواد والبياضـ"ك  :وإال فالكيف "،األبوة والبنوةـ"ك  :فالنسبة

  .يكن يف موضوع

وإن كان  "،ةً ماهي  "ي حقيقته ان الشيء كلياا مس  فإن ك .حقيقة الشيء ما به الشيء هو: [اللمعة الرابعة] (د
ومع شيء منها  ،الزًما أو مفارقًا لكل ما تبعهاوكل حقيقة يفرض فهي يف نفسها معىن مغاير  ".هويةـ"جزئياا ف

ومع  ،أو ال يقال هلا احلقيقة من حيث هي ،فنفس احلقيقة مع قطع النظر عما سواها كان معها .معىن آخر
 "جسم اتم حساس متحرك ابإلرادة"فحقيقة احليوان من حيث هي  .احلقيقة من حيث كذا 283شيء آخر

  .ن حيث هو موجوداملوجودية مثاًل احليوان م 284ومع .سواء كان معها شيء آخر أو ال ،فقط

 وكل   ،ما وجد له الكون فهو موجود من حيث أن له الكون كل    ألن   ؛نالوجود هو الكو   :[اللمعة اخلامسة] (هـ
هو  فإذا كان الوجود   .والعدم هو انتفاء الكون .من حيث أن ال كون له ما ليس له الكون فليس مبوجود  

 عني    الوجودَ  إن  " :وقال القدماء .اهتازائد على ماهي  ف ،فالوجود مفهوم واحد مشرتك فيه بني املوجودات ،الكون
"عني يف  285وأبو احلسني البصري: (م ٨۲٦-٨۲٥هـ/۲۳٤ت. ) .وقال األشعري "يف املمكن غري   ،يف الواجب

 286".لفظ الوجودِ  ك  رت واملش ،اجلميع

وإن كان  .ي موجوًدا عينياا وخارجيااكان خارًجا عن الذهن مس    فإن   .املوجود ما له الكون   :[اللمعة السادسة] (وَ 
 ؛ما يكون يف اخلارج ال أن يوجد نفسهلِ  مطابقةً  وجد يف الذهن صورةً به أن ي   واملراد   .ذهنياا ودايف الذهن فموج

                                                                            

  .من حيث علي ومنع شيء آخرم:  283
  .معم:  284
القاضي عبد ةعامل من املعتزلة، ومثل مهم عن  املعتزلة البصرة، م(. ۰۱٤٤هـ/ ٤۲٦)ت. الطيب البصري   أبو احلسني دمحم بن علي بن 285

؛ ٤/۳٧۰ ،لنب خل كانوفيات األعيان أنظر: ةاجلب ارى هو من أساتذته املشهورة، على الرغم من أن له العديد من الكتب إال أن أشهرها "املعتمد".
  .۰۰٨-۰۰٩البن املرتضي، ص  طبقات املعتزلة

 .۳/۰۳٧للجرجاين  شرح املواقفانظر:  286
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ويلزم أيًضا كون الشيء  .املعدومات واملمتنعات يف اخلارج لتحقق الذهن يف اخلارج  لزم حتقيقوإال   [أ/411]
  .أو أكثر عقله عقالنيف موضعني أو أكثر إذا  واحد   الواحد يف آن  

دت يف اخلارج لزمها اليقني إذ ميتنع جِ ة إذا و   املاهي  مث   .ا يف اخلارج أو يف الذهنإم   ،واملعدوم ما ليس له الكون  
عيني صفة متنع وقوع فالت   .يف موضعني واحد   كون املوجود الواحد يف آن    ستحالةِ وع االشرتاك فيها اِل وق. ح

  .االشرتاك يف موصوفها

ما يكون   والعدمي   .كالبصر والضوء  ،ما ليس يف نفس مفهومه نفي شيء الوجودي   :[اللمعة السابعة] (ز
وابلعكس   ،ي دون املعىن كالعدمًدا عن النف  كونه جمر    وال عربة ابللفظ جلوازِ  .كالعمى والظلمة  ،كذلك

فإنه ليس  ،وقد يكون مشتماًل على قيد وجودي كالعمى ،قد يكون نفًيا جمرًدا كالعدم والعدمي   .كالالعدم
على  ةال يلزم من كون الشيء عدمياا صدق 287.وح ،ا من شأنه البصربل عدم البصر عم   ،عدم البصر فقط

 288جلواز انتفاء العدمي ابنتفاء القيد ؛على الوجودي وال كون نقيض العدمي وجودايً  مالهجلواز اشت ؛املعدوم
  .الوجودي

واالعتبارية ما يكون  ،ة احلقيقية ما يكون حبسب نفس األمرواملاهي   .ضرورة فعدمي   ا نقيض الوجودي  وأم  
من األشياء  :قلت ،ن كانتابعربة فال  وإال   ،فهو حقيقي   ،االعتبار إن طابق اخلارج :فإن قلت .بفرض العقل

فمطابقها وال  ".اجلنس كلي" :كقولنا  ،حبسب العقل كاملعدومات والكليات والنسب بينها يكون حتققهما 
  .ال اخلارجي   ،مطابقها إنا يكون القياس إىل الوجود العقلي

ا املعدوم املمكن وأم   .وه منفًياومَس   ،ووافقنا املعتزلة يف املمتنع .ق ليس بشيءلَ املعدوم املط  : [اللمعة الثامنة] ح(
مثالً  "السواد" :فقالوا ،روا الثبوت بكون املاهية متقررة يف كونا تلك املاهيةوفس   .ألنه اثبت ؛إنه شيء   :فقالوا

كانت ك املاهية سواء  وهذا قريب من قول القدماء إن املاهية يف نفسها تل .حالة العدم متقرر يف كونه سواًدا
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وذلك  .ما هو شيء يكون كذلك ألن   ؛لو كان اثبًتا وشيًئا لكان واحًدا أو كثريًا ضرورة :نالَ  .أو ال موجودة
  289.وصف ابلوجوديال ي   واملعدوم   ،تانجودي  والكثرة و   ،الوحدة ألن   ؛َمال

 

ومسوها  احلرمني والقاضي أيب بكر ام. وأم  للمعتزلةطة بني املوجود واملعدوم خالفًا ال واسِ  :[اللمعة التاسعة] (ط
ما ليس  وكل   ،عني انتفاء الوجود العدمَ  . لنا: أن  والواسطة ،واملعدوم ،موا الثابت إىل املوجودوقس   ،ابحلال
وهذا مبطل  .يصري النزاع لفظياا .أن يفسروا الوجود أو العدم مبعىن آخر وح إال   ،وابلعكس .فهو معدوم مبوجودِ 
ومن املعتزلة وأيب احلسني البصري وَممود خالفًا للقدماء  ،ابلكلية يف إعادة املعدوم جائزة 290ملذهبهم
  .اخلوارزمي

 ،املعدوم وهو الظاهر من كالمهم أرادو الذاتأرادوا به االمتناع ابلغري فارتفع النزاع وإن  نم إن  إ :والتحقيق
متناع انقالب املمكن ة ال تنفك عن املاهية اِل والقابلي   .وإال ملا وجد ،وجودما عدم قابل لل ألن   ؛فاحلق بطالنه

لوال وجوده يف الزمان األول لكان  :قلنا ،يستلزم قابلية األخص أخص وقابليته األعم الالعود  :فإن قلت .متنًعا
 ،زايدة استعداد قبول الوجود فقد صار العود أهون دهفوجوده األول إن أفا 291.مكن الوجود يف الزمان الثاين

ألنه  ؛أنه يعيده زايدة استعداد واحلق   .فيكون مكًنا ابلذات ،وإال فال يقتضي االمتناع الذات المتناع االنقالب
ألعيد مجيع خواصه اليت هو هبا  292وأقوى دالئل اخلصم أنه لو أعيد .اكتسب به ملكة االتصاف ابلفعل .ح
إذ  ،فال يكون املعاد ،وإذا أعيد وقته كان هو يف وقته األول .ملا كان املعاد هو ومن خواصه وفيهوإال  ،هو

                                                                            

قوهلم إن السواد والبياض يشرتكان يف اللونية ويتخالفان ابلسوادية والبياضية وجاء به االشرتاك غري ما به االمتياز فاللونية تالف ويف هامش س:  289
فهما ليسا مبوجودين ألنما لو كاان موجودين يلزم قيام العرض ابلعرض ألن اللونية عرض وهي قائمة ابلسوادية والبياضية السوادية والبياضية 

 التصاف السواد والبياض ابللون وقيام العرض ابلعرض َمال وليسا مبعدومني أيًضا ألان نعلم ضرورة أنما ليسا مبعدومني.
معىن آخر فقد سلموا أنه ال واسطة بني الوجود والعدم بذلك املعىن فبطل قوهلم يف معارضة من قال إنه ال ألنم ملا أرادوا به يف هامش س: و  290

ال وجه  واسطة داخل العدم ابملعىن املذكور وصار النزاع لفظياا على أن معارضيهم إايهم دالة على أنم وافقوا يف تفسري الوجود والعدم داالا 
 أيهم ابلكلية.للمعارضة وحينئذ ظهر فساد ر 

ألنه إذا ثبت أنه قابل للوجود من حيث هو يلزم أن يكون قاباًل يف مجيع األوقات فحينئذ لو فرضنا ... مل يكن وجوًدا أو ال ويف هامش س:  291
دة فقد صار العود أهون لكانت هذه القابلية اثبتة دائما/هلما فوجوده األول ... إفادة زايدة استعداد لقبول الوجود الثاين أو مل يقدمان فإن إفا

 وإن مل يفده فال ينقص عما هو عليه ابلذات من قابلية الوجود يف مجيع األوقات واحلق أن حصول الوجود األول يفيده زايدة استعداد لقبول
 .القابل أقبل له واتصافه به أسهلالوجود أبننا وهو االتصاف به ابلقول ألن املقبول إذا حصل للقابل من تغري 
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لكن ال نسلم أن  ،ولئن سلم ،الوقت من تلك اخلواص م أن  ال نسل ِ  :واجلواب .د يف وقت اثنجِ ما و   :املعاد
وبعضهم ملا عجز من إقامة  فيه.أو  ،وقتهسواء وجد ال يف  ،بل ما وجد اثنًيا ،املعاد ما وجد يف وقت اثن
  .نا جوازهي  إذ بَـ  ،عى الضرورة فيه وقد ثبت بطالنهد  إالربهان على امتناع العود 

احلدوث  :وقال أكثر املتكلمني .كونه غري مسبوق به: والقدم. هو كون الوجود مسبوقًا ابلعدم :احلدوث .اب
  .وابلذات قدًما ذاتياا ،ي حدواًث ذاتيااوكون وجود الشيء ابلغري مس    .هو اخلروج من العدم إىل الوجود

 "تقدم األب على االبنـ"امع املتأخر يف زمان واحد كجت مع قبلية الاملقدم إن وجب كونه  ن  أِل  ؛التقدم مخسة   مث   
فإن كان  .وإن وجب كونه َمتاًجا إليه للمتأخر ،وإن مل جيب ."ابلزمان" فهو التقدم "،األمس على اليوم"و
 ،كتقدم اجلزء على الكل  ،"ابلطبعـ"وإال ف ،وهو التقدم املؤثر املوجب على أثره "،ابلذات"رًا فيه فهو مؤثـ  

 293كتقدم  "،ابلرتبة"فهو  ،فإن كان الرتتيب معتربًا فيه ،وإن مل جيب كونه َمتاًجا إليه .والشرط على املشروط
كتقدم   "،ابلشرف"ى مس    ألإو  ،واجلنس على النوع إن ابتدأ من اجلنس ،من اإلمام ىءاملأموم إذا ابتداإلمام على 

 .فالتأخر أيًضا مخسة   ،فإذا كان التقدم مخسة   . على اجلاهلالعاملِ 

أو غري اتم  ،ا اتم وهي جمموع األسباب القريبةوهي إم   .ما حيتاج إليه الشيء :القدماء الحِ يف اصطِ  ب  بَ الس   ـــ.بب
وإن   ،السبب املاديفهو  ،إن كان الشيء به ابلقوة :واألول .ألنه جزء لذلك الشيء أو خارج ؛وهو مخسة  

وإال  ،فالغائي   ،وإن كان ألجله ،فالسبب الفاعلي   ،به التحقيقإن كان  :والثاين .كان ابلفعل فالصوري
 ،ف لآلدميكالصي    :فالوقت 295،واملعاون 294ارنج  كالقدوم لل  لةِ وكاآل   ،كاملوضوع مثل الثوب للصباغ  :فالشرط
  .وزوال املانع ،296وكالداعية

ا إم   والسبب الفاعلي   .إذ وجوده متأخر عن وجود املعلول ،ومعلول بوجوده ،مباهيته سبب   الغائي   والسبب  
 .عنه األثرِ  صدور   [ب/411] بوهو الذي جيِ  :ا موجبوإم   ،وهو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك: خمتار  
ار للجسم القابل ة الن  اس  م  ـ"ك  :وجاز كون الواحد سبًبا هلما .أو للبقاء ،ا سبب للتحققمنهما إم   وكل  
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 ،لتحقق البناء دون بقائه أفعاله سبب   297مجيع ه معفإن   "،البناءـ"ك  :وقد يكون ألحدَها دون اآلخر "،لالحرتاق
اشتعال ـ"ك  :البقاء جاز أتخره عن املسبب وسبب   .دماملهورود  298وعدم ،والدعائم ،األجزاء ئامتِ إذ هو بشدة ال  

كون   :وأنكر املتكلمون سبب البقاء العتقادهم .وبقائه إبضافة الدهن بعد االشتعال "،الفتيلة مبماسة النار
  .حال البقاء 299الوجود أويل

إذ صريورة املاهية  ؛الوجودر يف ماهيته وجيعلها هي يف اخلارج حىت يتحقق وأن يؤث   ر الشيء ال بد  مؤث ِ  300.بـجــ
متقررة يف كونا تلك املاهية يف اخلارج هو الوجود كما يؤثر البخار يف ماهية السرير بتأليف أجزائه وترتيب 

وال  ،وإال فال اقتناء ،ماهية املسبب عند اقتناء الوجود ال تكون حاصلة يف اخلارج بكماهلا ألن   ؛وذلك .صورهتا
قد أثر املؤثر يف  .فح .أتثري بل ال بد من بقاء شيء منها حيصله املؤثر أدانه الصورة نوعية كانت أو اجتماعية

اثبتة يف نفس كانت وألن املاهية من حيث هي إن   .نفس املاهية وجعلها هي يف اخلارج حىت حصل الوجود
وإن   ،عدوم حالة حصول العدم؛ ألن الثبوت وجودياالمر بوجه  من وجوه الثبوت يلزم قيام الصفة الوجودية ابمل

فلزم من هذا وجوب صدور  .وهو املطلوب ،فثبوهتا أبي وجه فسر بكون تغريها ،كانت منتفية من مجيع الوجوه
  .االثنني عن كل مؤثر املاهية والوجود

إذ لو  ؛ر عنه إال الواحدد اآلالت واختالف القوابل ال يصدبدون تعد   الواحد   :واملعتزلة   القدماء   قالت   .بد
فإن   .مع الذهول عن اآلخر جِلواز تعقل أحدَها صدر اثنان فكونه مصدرًا ألحدَها غري كونه مصدرًا آلخر

فمصدريته ألحدَها غري  زوإن كاان خارجني كان مصدرًا هلما ،كان أحدَها أو كالَها داخاًل فيه ملا كان واحدا
أن املصدرية إن كانت صفة حقيقية صدر  :واجلواب .الرتكب أول مصدريته آلخر وعاد الكالم ولزم التسلس

وإن استثنيت  301.ا صدر عن الواحد شيء لعدم املصدرية حــ ومل .متناهية بني حاضرينعن املؤثر كثرة غري 
وا هبذا الدليل على أن الواحد ال واحتج   .وإن مل يكن ال حيتاج إىل املؤثر على تقدير اخلروج ،الدليل ضانتق

                                                                            

 مجيع؛ صح هامش.  -س  297
 .م: عدوم 298
 .أويل –م  299
 .بـجـ -م  300
 أي على تقدير كون املصدرية حقيقية. م +أي على تقدير كون املصدرية حقيقية؛ ويف هامش س:  301
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فهي  ،اقتضاء الذات شيًئا حاصل هلا ن  أِل  ؛واحلق جوازه .قابليته غري فاعليته إىل آخره فإن   ،يكون قاباًل وفاعالً 
  .فاعلة وقابلة

 فيه شيًئا.ألن املعدوم يف اخلارج ال يقتضي  ؛املاهية إن كانت علة ملنفصل فما مل توجد يف اخلارج مل تؤثر .هبـ
قد تقتضي  إذ املاهيات من حيث هي ،فجاز أتثريها من حيث هي فيها اهتاصفلصفة من  ةً وأما إذا كانت عل  

املاهية الثالثة الفردية وماهية النار احلرارة وقد تقتضي معاين متحققة وجودية وعدمية   302معاين من حيث هي
ا عنها  وقد يتصف بوجودي وإن مل يكن انشئً  .كامللكيات املمكنة قابلية الوجود واملمتنعة العدم واالمتناع

  .ال يبعد أن يكون ماهية يقتضي من حيث هي وجودها .كاتصاف املاهية املمكنة من حيث هي ابلوجود فح

 :فإن قيل .لزم توقف الشيء وتقدمه على نفسه وقف الشيء على املتوقف عليه ابطل وإال  توهو  ،الدور .بو
لوجود  فلم ال جيوز أن تكون ماهية أحدَها علةً  ،ة من حيث هي جاز أن يكون سبب الشيء كما ذكرتاملاهي  

ال يكون دورًا  .ح :قلت .ال يلزم توقف الشيء على نفسه وال يقدمه .وح .اآلخر ووجود اآلخر علة لوجوده
  .يلزم احملذور .فما مل توجد مل تؤثر وح ،ة مىت كانت علة ملنفصلإذ املاهي   ؛ويعود احملذور أيًضا

ة ألوف تلك د  إذ لو وجد فعِ  ؛مور غري متناهية توقف كل واحد على آخر َمال  وهو ترتب أ ،التسلسل .بز
ا أن تكون من الطرف فتلك العدة إم   ،فتلك األمور مشتملة على تلك العدة مع زايدة .األمور أقل منها ضرورة

ة تكون إذ كل مقطع فرض من السلسل ؛فإن كان األول تناهت بعدة .املتناهي أو من الطرف الغري املتناهي
ألن املؤلف  ؛تناهت السلسلة . وح.اآلحاد بينه وبني املبدأ متناهية المتناع احنصار ما ال يتناهى بني احلاصرين

وهي  .من الطرف املتناهي وتناهت كما مر فتقع الزايدةوإن كان الثاين  .من مجل متناهية متناهية العدة متناه
وما هو املشهور أن السلسلة لو وجدت فال بد هلا من علة  303.كما مر    ،تناهي العدة والسلسلةفأضعاف العدة 

وجود السلسلة بعضها وهو ما قبل املعلول األخري إىل  علةألن  ؛اتمة وهي ال جيوز أن يكون بعضها ضعيف
 ،أجزاء املعلول لألخري من مجلة ما يتوقف :فإن قلت .يتوقف عليه وجود السلسلة ألنه مجله ما ؛غري النهاية

  .أجزاؤه داخلة يف علته :قلت ،فكيف يكون ما قبل املعلول األخري مجلة ما يتوقف

                                                                            

 حيث.   –قد تقتضي معاين من حيث هي؛ صح هامش؛  م  -س  302
 .يلزم –وهي أضعاف العدة يلزم تناهي العدة والسلسلة كما مر؛ صح هامش؛ م  -س  303
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واملوقوف يرتفع ابرتفاع  .ألن السبب موقوف عليه ؛عدم السبب سبب العدم خالفًا ألكثر املتكلمني .بـحـ
املسبب  قد يوجد عدم السبب دون عدم  :فإن قلت .السبب سبًبا لعدم املسبب فيكون عدم   ،املوقوف عليه

  .وقد عدم اإلجياد .ال سبب بقائه ،هو سبب اإلجياد :قلت ،كعدم البناء مع وجود البناء

ام من الفاعل والقبول التام من املسبب داخالن تألن التأثري ال ؛ق سببه التام  قه عند حتق  ب حتق  املعلول حيِ  بط:
ب عند حتقق وكذا جيِ  .قق املسبب ضروريوعندَها حت ،ا يتوقف عليه حتقق املسببألنما م   ؛يف السبب التام

ا السبب البعيد فجاز تقدمه وأم   .عليه 304ألن الشيء ال يتحقق بدون ما يتوقف هو ؛املسبب حتقق سببه التام
  .وإنا جيب حتققه يف اجلملة .على املسبب ابلزمان

أن ال يرتجح على الطرف ا إذ لو وقع فإم   ؛املمكن ال ملرجح ميتنع وقوع أحد طريف   :[اللمعة العاشرة] ك(
 .أو ال ،ا إن زاد على ذلك الطرف شيءترجح فإم   وإن .مل يقع [أ/414] إذ ما مل يرتجح ؛وذلك َمال .اآلخر

أو انتهى  ،وتسلسل ،وإن زاد عاد الكالم يف ثبوت ذلك الزائد 306.هو زائدإذ  305فإن مل يزد ال يتحقق الرجحان
ألن نسبته  ؛فيمتنع أيًضا يف املوجب ،بال مرجح خمتص بذلك الطرفا الرتجيح وأم   .إىل مرجح هذا يف الرتجح

ا املختار فجاز أن يرجح وأم   .شيء منها دون اآلخر لزم الرتجيح بال مرجح فلو وقع ،املتساوايت واحدةإىل 
  .أحد املتساوين كاختيار اهلارب أحد الطريقني املتساويني بل جيوز أن يرجح املرجوح

لكن  .أسهل وقوًعا أوإما لذاته أو لكونه أقل شرطًا أو أكثر  ،املمكن أوىل به طريف   جاز أن يكون أحد .كا
وإن أمكن  .كنامل لزم انقالب  فإن امتنع الطرف اآلخر  وإال   .تلك األولوية ال تنتهي إىل حد يغنيه عن السبب

  .ةيعلى عدم سبب ذلك الطرف فال تكون كاف 307توقف الوقوع

                                                                            

 هو. –م  304
 والتقدير خبالفه وذلك َمال. ويف هامش س: 305
يه شيء أو ال وعاد ... عل يرتجح مل يقع وإن ترجح فإما أنيرتجح على عدم ثبوته أو ال فإن ملفثبوت ذلك الزائد إما أن  و يف هامش س: 306

  الكالم فيه ..
أي وقوع الطرف الذي فرضناه أوىل على عدم سبب الطرف الذي فرضناه مكًنا وهو الطرف الغري األويل وإنا قلنا إنه توقف  و يف هامش س: 307

وعه مع وجود ذلك السبب ألن املراد بذلك سبب السبب التام فمىت كان ذلك السبب متحقًقا يكون على عدم ذلك السبب الستحالة وق
املسبب وهو ذلك الطرف متحقًقا ومىت كان ذلك الطرف متحقًقا يستحيل أن يكون هذا الطرف وهو الطرف الذي فرضناه أويل ابلضرورة 

 نقيضه فيثبت أنه توقف وقوعه على عدم سبب ذلك الطرف.
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من الطرفني خمرج  شيء   310وهو عدم اقتضاء 309اإلمكان ألن   ؛إىل املؤثر اإلمكان 308سبب حاجة األثر ــ.كب
احلاجة ألجل احلدوث قال كثري من املتكلمني إن  ألن   ؛والغاية احلدوث 311،يف وقوع أحد الطرفني إىل مرجح

 والشطر ،وزعم بعضهم أن احلدوث شطر السبب .السبب هو احلدوث مبعىن اخلروج من العدم إىل الوجود
وذهب عليهم أن احلدوث لو كان سبب  ،فالسبب اإلمكان ،ه شرط السببوزعم آخرون إن   .اآلخر اإلمكان

  .احلاجة أو شطره أو شرطه لكانت بعده مع اتفاقهم على أن احلاجة هلما تكون قبل احلدوث

 إان   لنا .أوىلحالة البقاء األثر حالة البقاء ال يستغين عن املؤثر خالفًا ألكثر املتكلمني لزعمهم أن الوجود  .كجـ
وألن الطرف الباقي إن مل يكن أوىل من اآلخر حيتاج  .بينا أن سبب احلاجة اإلمكان وهو ال ينفك عن املاهية

أو  ،ا أن يكون أوىل من ال حيققهاإم   ،أولويته 312ققفتحفإن كان  .بال مرجح مقيم المتناع الرتجحإىل مرجح 
ولزم التسلسل أو االنتهاء إىل  ،مقيم وإال عاد الكالم يف تلك األولوية 313فإن مل يكن حيتاج إىل مرجح .ال

  .االحتياج

ر فلو أث   .إذ هو مع واحد منهما واجب الوقوع ؛ن مًعااملسبب الشخصي ال يؤثر فيه سببان مستقال   .كد
واملسبب النوعي  .ن حيصل بكل منهما على البدللكن جيوز له سببان مستقال   ؛اآلخر لزم حتصيل احلاصل

وقوع بعض أفراد ـ"وبعضها آبخر ك ،اته بسبب عليه مبعىن وقوع بعض جزئي  ني   مستقل  سببني   314جاز اجتماع
  ."وبعضها بشعاع الشمس ،السخونة ابلنار

ألن  ؛ة وهي مفهومات تعقلها ابلقياس إىل الغري اعتبارية سواء كانت وجودية أو عدميةاألمور النسبي   .كه
فيكون لذلك  ،موقوفًا على ما يقعل ذلك الغري عقلهتيكون الشيء إذا كان يعقل مفهومه ابلقياس إىل الغري 

ومعلوم أن الشيء إن صنعته  .ن ذلك آية الذاتياتأل   ؛يف نفس ذلك املفهوم الغري أو لشيء من صفاته مدخل  

                                                                            

  امتناًعا و.. يف هامش س:و  308
 متنًعا أو واجًبا. ويف هامش س: 309
 اقتضاء -م  310
  ..ة يف وقوع الطرف األويل بال يكونأي ال تكون األولويتني كافي ويف هامش س: 311
 م: حيقق. 312
 مرجح؛ صح هامش س م. -س م  313
 له سببان متقالن حيصل بكل منهما على البدل واملسبب النوعي جاز اجتماع؛ صح هامش.   -س  314
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فإنه إنسان  "،األبـ"بل ابعتبار العقل ك ،أو مع صفته ال يلتئم منهما مفهوم حقيقي ،مع آخر مباين هلما
بل كونه إنسااًن مع حصول آخر  ،آخر مبجرد كونه إنسااًن ليس معىن األب فقط 315حصل من نطفته إنسان

  .وكذا يف الكل .والعقل ألف من جمموعهما معىن األب ،لآلخروحصول آخر من نطفته صفة  ،من نطفته

لو   وأيًضا .؛ ألنه نسبتهكونه وجودايا يكون اعتبارايا . وبتقدير  ألنه عدم اقتضاء الطرفني   ؛اإلمكان سليب .كو
ل وجود يالمتناع االنقالب فق ؛ل وجوده مكنيإذ املمكن ق ؛كان حقيقياا وهو عرض سابق على وجود املمكن

سواء كان ذلك الغري مادة  ،لشيء بغريهقام به لزم قيام املوجود ابملعدوم وإن قام بغريه لزم قيام صفة ا املمكن إن  
  .وكذا الوجوب ،املمكن كما ذهب إليه القدماء أو غريها

مكان عدمي لصده على إِ ألن نقيضه وهو الال   ؛اإلمكان وجودي حقيقي :وقال القدماء .متناع اعتباراينواال ِ 
وبتقدير  ،املعدوماتونقض ذلك ابالمتناع فإن نقيضه أيًضا صادق على  .فاإلمكان وجودي ،العدومات

  .تسليمه إنا لزم كون اإلمكان وجودايا ال أنه حقيقي فجاز أن يكون اعتبارايا 

غري حال يويعين هبا  ،وهو مقدار احلركة وقًتا ما ماضًيا ومستقبالً  إن   316إذ يعلم ابلضرورة ،موجودالزمان  .كز
 .فال بد له من مادة هو مقدارها ،عرض   والكم   .كما مر    "،صل غري قار  مت   كم  "الزمان  ألن   ؛وذلك .املوجود

 .فالزمان مقدار احلركة ،قار وغري القار احلركة إذ مقدار القار   ،الذات وال جيوز أن يكون مقدار الشيء قار  
وأيًضا أجزاء احلركة ال ميكن أن تكون مًعا بل تراخى وقوع كل منها عن وقوع اآلخر تراخًيا حيصل منه يف 

فلو مل يكن يف  ،حيصل من تراخي أجزاء احلركة إنــ اوإذا علم أن الزمان  .فذلك املقدار هو الزمان ،العقل مقدار
وتكون حاله مستقرة ال تقدم فيها وال أتخر أصاًل وال وجود  .أصاًل ملا وجد  الزمان اتالوجود شيء من التغري 

ا الوجود من احلركة توسط وإن   .بل يف العقل ،متناع كون أجزائهما مًعافالزمان يف اخلارج اِل  .ال امتداد احلركة
وَها يفعالن ابلسيالن  ،وهذا آين فينطبق عليه آن .حبيث ال يكون قبله وال بعده فيه ،اجلسم بني املبدأ واملنتهي
  .امتداد احلركة والزمان

                                                                            

   حصل من نطفته إنسان؛ صح هامش. -س  315
 ضرورةم:  316
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ملا  وإال   ،لهم و وموضوعه مق 317ألن العرض املوجود يف اخلارج يكون يف موضوع معني ؛العرض ال ينتقل .كحـ
  .فيستحيل االنتقال ،فيمتنع انفكاكه عنه ،مو م ميتنع بدون املقو واملق .كان موضوًعا

السرعة والبطء عرضان قائمان ابحلركة دون  إن   . لناقيام العرض ابلعرض جائز خالفًا ألكثر املتكلمني ـ.كط
تناع ات صاِف  اجلسم   .وكذا وجود األعراض ووحدهتا .هبما مِ اجلس   [ب/414]اِلم 

 وابجلملة:

اجلوهر  حي زقالوا معىن قيام العرض ابجلوهر كونه يف  .وال يتصف به اجلسم ،كل عرض يكون صفة لعرض آخر
ألن كون العرض قائًما  ؛صار النزاع لفظياا : ح.قلنا .تكون األعراض كلها قائمة ابجلوهر .فح ،تبًعا حلصوله فيه
  .ال ينايف قيامه بعرض آخر ابلتفسري الذي ذكران ريابجلوهر هبذا التغ

 ،نا إنا مكنة الوجود يف الزمان األوللَ  .األعراض جائزة البقاء خالفًا لألشعري :[اللمعة احلادية عشرة] ل(
قد  :قلنا .البقاء عرض   ابلعرض ألن   ابقية يلزم قيام العرضلو كانت  :قالوا .وإال لزم االنقالب .فكذا يف الثاين

 .فيما مر   حق بينافذلك  ،بدون منفىوالتحقيق أنم إن عنوا ابمتناع بقاء العرض امتناعه  ،أن هذا جائز ،مر  
  .فال عقل فيه وال نقل ،وإن عنوا أنه ال ميكن وجوده يف الزمان الثاين

قوم من قدماء  وزعم 319".التأليف قائم مبحلني" 318:وقال أبو هاشم .العرض الواحد ال يقوم إال مبحل واحد .ال
واحدة يف  املوجود الواجد يف حالةلنا إن امتناع كون  ".اجلوار والقربـ"ك  :اإلضافة قائمة مبحلني الفالسفة أن  
  .سواء كان عرًضا أو جوهرًا  بديهي  موضعني  

وال  ،ال ابلفك والقطع ،إن اجلوهر الفرد وهو متحيز ال ينقسم :قال املتكلمون وقوم من قدماء الفالسفة .لبَـ
لنا إن اجلسم إن انتهى ابلتجربة إىل ما ليس له  .وخالفهم مجهور الفالسفة ،وهو احلق ،موجود والفرضابلوهم 

                                                                            

 أي ..  ويف هامش س: 317
ايضا، وأبوه أحد كبار البصرة (. عامل معتزيل ومن كبار املعتزلة م٨۲۲هـ/۲۳۰ .تأبو هاشم عبد السالم بن دمحم بن عبد الوه اب اجلبائي ) 318

وفيات  ؛۳٤٧البن الندمي، ص  كتاب الفهرست . انظر: احدث نظرية "األحوال" املعتزلة أبو علي اجلب ائي، وله فرقة يف مزهبه تسمي "البهشمي ة"
 .٨٤، ص ىالبن املرتضى طبقات املعتزلة ؛۲/۰٩۲لنب خل كان،  األعيان

 .۳/۰٥۰للتفتازاين،  شرحل املقاشدانظر:  319
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د لكل جزء من األجزاء الغري املتناهية جو يوإن مل ينته بل  ،امتداد يف شيء من اجلهات أصاًل فقد وجد اجلوهر
ألن انضمام امتدادات غري متناهية يوجب امتداًدا غري  ؛غري متناهامتداد يلزم أن يكون امتداد اجلسم الصغري 

متناهية كان احلاصل أيًضا غري  كانت الزايدات غريومىت   ،إذ انضمام كل امتداد يوجب زايدة يف املقدار ؛متناه
  .متناه

 نقسمأن ال يم أن التجربة إذا انتهى إىل ما ليس له امتداد أصاًل ثبت اجلوهر أقصى الباب ال نسل   :فإن قلت
وجب يوال نسلم أن انضمام امتدادات غري متناهية  ؟ ال جيوز ذلك ابلفرض والوهمملِ  لكنابلفك والقطع 
مث نصف نصفه إىل غري النهاية ال يصري  ،ألنه إذا زيد على نصف خط َمدود الطرفني بصفة ؛امتداًدا غري متناه

 املتناهية مساواًي للخط احملدود فضالً أن يصري غري متناه. احلاصل من تلك الزايدات الغري 

 321.به ةعرب فال نفس األمر كاذب  يف 320له امتدادواجلواب عن األول: إن فرض االنقسام وتوَهه فيما ليس 
لو مل ينته إىل ما ال ينقسم وهو عني النزاع  انا جيوز إن  و  .إىل غري النهاية جواز اإلتصافال نسلم  :وعن الثاين

ثالث منهما فما يالقي من الوسط أحد اجلانبني  تبادتفإذا  .إذا وجداحتجوا على انتفائه بوجوه أقواها أنه 
وذلك ال  اليها  بيانفيلزم  ،يكون ابلنهاية التالقي إناواجلواب أن  .غري ما يالقي منه اآلخر ولزم االنقسام

 فينقسم. قلت: جاز قيامهماما تقوم به األخرى ما تقوم به إحدى النهايتني غري  :فإن قلت .يوجب االنقسام
مالقات إذ هلا  ،والسطوح واخلطوطوأيًضا هذا منقوض ابلفصول املشرتكة من النقط  .من جانبيهشيء واحد ب

  .مع عدم االنقسام مع شيئني

  :من قال .جلـ

زعم أنه مركب من  322رهومن أنك هفرد جواهر من مركب اجلسم أن إىل ذهب موجود الفرد اجلوهر إن
اهليوىل والصورة. واحتجوا عليه أبن اجلسم الواحد ابالتصال كـ"ماء واحد" مثاًل موجود. وهو قابل 

إذ  ؛هبما ال يقبلهما قبواًل هو بعينه يكون موصوفا 323للفصل والوصل. واملتصل من حيث هو املتصل

                                                                            

 .م: استبداد 320
 م: فال غريه. 321
 ه. -م 322
 م: الفصل. 323
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بل مثله، والقابل جيب بقاءه مع  ال يعود المتناع العود، 324هو ال يبقى مع الفصل وعند عود االتصال
املقبول، فقابلهما غري املتصل ابلذات. ففي اجلسم أمران: املتصل ابلذات وهو الصورة. وقابل االتصال 

وثبت احتياجها يف صورة إىل ما  325واالنفصال وهو اهليوىل. والصورة واحدة ابحلقيقة يف مجيع األجسام.
 يكون فيه، فيكون يف اجلميع كذلك. 

االمتدادات سل منا عدم القبول، لكن ال  326أو هيئته: أن املراد ابلصورة إن كان االتـصال أو ابواجلو 
فال نسلم عدم قبوله. وإن كان احملل مع اعتبار شيء منها كاملتصل فإنه  327نسلم عدم قبول َملها

 يبقى مع مع اعتبار االتصال فعدم قبول هذا اجملموع مسلم، إذ اجملموع من الشيء والصفة ال 328احملل
 وهو اجلسم.  القابل دأب احملللكن مل ال جيوز أن يكون  329ورود ضد تلك  الصفة،

من أن يكون سطح كل جسم  لوالنا ال خي .عن املادة جائز خالفًا ألكثر القدماء وهو أبعاد جمردة :اخلالء لد:
وإن كان فإذا رفع أحدَها عن  ،فإن مل يكن فقد ثبت اخلالء بني األجسام .أو ال ،ماًسا لسطح جسم آخر

ألن احلركة  ؛فإىل وصول اجلسم من الطرف إىل الوسط يكون الوسط خالًيا ،حتصل الالماسة يف آن 330األخر
ألنا لو كانت زمانية فإىل متام حصوهلا إن بقيت املماسة مل  ؛الالماسة آنية وإنا قلنا إن   .إنا تكون يف زمان

وهبذا علم أن  ،وكالَها خلف ،وإن مل يبق فقد حصل الالماسة قبل حصوهلا .حيصل شيء منها يف ذلك الزمان
الوجود والعدم يف الكل آين واملاهية إنا تكون زمانية ابعتبار حتقق أجزائها املتعاقبة ال ابعتبار الوجود أو 

  :ما احتج القدماء وجهان وىوأق 331.العدم

                                                                            

 أحدَها الصورة االتصالية احلالة املسماة ابلصورة اجلسمية ويلزم من هذا أن يكون كل جسم كذلك. ويف هامش س: 324
 ابألخرى.واهليوىل مفتقرة إىل الصورة يف بقائها والصورة تفتقر إليها يف تشكلها فتتشخص كل منهما  ويف هامش س: 325
 م: و. 326
 وهو اجلسم وإن كان َملها. 327
 مع اعتبار شيء منها كاملتصل فإنه احملل؛ صح هامش.  -س  328
  .الصفة –م  329
 خري؛ صح هامش.  -س  330
 .. أبخص التفسرين.بني األجسام مكن ابلذات وهو غريوألن عدم األجسام ويف هامش س:  331
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املادة فحيث  هي غنية عناملادة يف صورة كانت من حيث واحدة يف اجلميع فلو جتردت عن  332طبيعة البعد .أ
وليس كذلك ألنا يف األجسام َمتاجة إليها. واجلواب: ال نسلم أن  [أ/411]عنها  333تكون غنيةوجدت 

طبيعة البعد واحدة يف اجلميع مل ال جيوز أن تكون طبيعة البعد اجلسماين غري طبيعة البعد املكاين، فاحلق هذا؛ 
كل د مكانه ال سيما يف العنصرايت جاز انفكاكه عن  ويعألن بعد كل جسم ميتنع انفكاكه عن ذلك اجلسم. 

واحد واحد من تلك األجسام. وبعد كل جسم بل اجلسم بعينه َمتاج إىل البعد املكاين من غري عكس المتناع 
 الدور. وهذا بيان آخر. 

 334العالمات مثاًل كوز ملوء من املاء يف أسفله ثقبة ضيقة، وهو ضيق الرأس. فإذا فتح رأسه نزل وإن ضم ــ.ب
أحد طريف  األنبوبة يف املاء ومصت صعد املاء لعدم اخلالء. واجلواب: مل إذا غمس  335فال المتناع اخلالء. وكذا

ال جيوز أن يكون هناك سبب آخر سوى امتناع اخلالء كما يكون هناك خالء يضبط املاء، أو سبب آخر له 
 النفس ما يشري إليه كل أحد بقوله أان وهو إما جسم أو جسماين، أو ال هذا وال ذلك. 

اهليكل احملسوس، وقال به كثري من املتكلمني، أو داخل فيه إما أجزاء أصلية ابفية من واألول: إم ا هذا 
وهو  337من النار واهلواء واملاء أو غريها 336أول العمر إىل آخره وهو خمتار َمققي املتكلمني، أو غريها

 مذاهب قدماء الفالسفة. 

 ب األركان، أو التخطيط، وهو قول آخرين. والثاين: إم ا املزاج، وهو قول أكثر األطباء، أو غريه من تناس

إذ زعم: أنه جزء ال يتجزأ يف القلب. أو غري متحيز،  338والثالث: إما متحيز، وهو قول ابن الراوندي
  340والغزايل، والراغب. 339وهو قول متأخري الفالسفة ومعمر، وأكثر اإلمامية،

                                                                            

 الشيئني.البعد هو االمتداد بني  ويف هامش س: 332
 وهو أن ال يكون ... اجلسمني املتباعدين ما يالقيانه. و فيهامش س: 333
 .م: علم 334
  .كذا؛ صح هامش  -س  335
 .م: غريَها 336
 .م: غريَها 337
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  :وأقوى وجوههم وجهان

على أفعال عجيبة ابلتصور ال  341من املعتزلةاإلنسان ابالرتياض حيشر غيًبا عن الغائب مكااًن وزمااًن ويقوى  .أ
ويفعل فيما له وضع  ما حيضرهابلتعلق واجلسم واجلسماين يضعف ابلرايضة والختصاصه مبوضع معني  إنا يدرك 

 هر كد  يلطيًفا روحانياا غنياا عن الغذاء مل ال جيوز أن يكون جسًما  :واجلواب .ابلقياس إىل وضعه 342معني
  .ةوكثري من األجسام يفعل يف املباين خاصي   ،أو من الروحانيني يقبل صور الغيب من فيض هللا تع.،و  ،الغذاء

وإال اختص ذلك املعىن  ،محله جمردفوالتصور حصول معىن الشيء يف العقل  .اإلنسان يتصور الكليات ــ.ب
التصور وصول النفس إىل املعىن ال  :واجلواب .ووضع فال يصدق على األصغر واألكرب فال يكون كلياا ،مبقدار

  :ربهاننيبواحلق أنه جسم حاصل يف البدن  .ما ذكروهحلوله فيها فال يلزم 

الذي يقوم، وجيلس، وميشي،  343كل واحد منا يعلم بديهة أان املشار إليه بقوله: أان حاضر هناك، وأنهأ.  
ويقف. وما هو كذلك فهو غري جمرد ضرورة. فإن قلت: مل ال جيوز أن يكون تصور كونه هناك، وأنه الذي يقوم 

ال لكونه حاصاًل فيه. قلت: شدة التعلق ال َتس وقه إىل اجلزم ابلباطل، وإال ارتفع  344وجيلس لشدة تعلقه ابلبدن
 االمتنان ابلبديهيات. 

حرارة النار، وحالوة الغسل، ورائحة املسك، وأمل اجلرح ولذة  345ات كإدراكنعلم بديهًة أن  لِل بدن إدراك بــ.
أن املدرك هبذه اإلدراكات حنن ال على سبيل التصور، والتخيل، بل على سبيل  346الوطء. ونعلم يقيًنا

                                                                                                                                                                                                                                      

ومعروف بتطرفه الشيعي، وافكاره اإلحلادية )يرتاوح اتريخ  وفيلسوف،أبو احلسني أمحد بن حيىي بن إسحاق الرواندي، هو عامل علم الكالم،  338
؛ ۰/٨٤بن خل كان، ال وفياة األعيانانظر:  فضيحة املعتزل، وكتاب التاج، وكتاب الزمرد..(، وبعض كتبه املشهورة: ۲۱۰ايل  ۳٤۲املمات من 

 .۲-۰للخي اط ص  اإلنتصار
 .طائفة من الشيعةو يف هامش س: هم  339
 كشف الظنون. انظر: وتفسريه هو تفسري الراغب مفسر،و  ،متكلم(هـ ٥۱۱)ت. احلسني بن دمحم بن املفضل ابو القاسم الراغب األسفهاين  340

 .۰/٤٤٧لكاتب جليب )حاجي خليفة( 
 .من املعتزلة -م  341
 معني؛ صح هامش.  -س  342
 .م: أنه 343
 .م: ابلدليل 344
 .كإدراك –م  345
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أن يتحد املشاهدة، فلو كان املشار إليه جمرًدا مبايًنا عن البدن ميتنع أن يكون إدراكه عني إدراكه اللهم، إال 
أو متشابك معه تشابك النور ابجلسم. واألول َممل ملا سيجيئ، فتعني الثاين  347ابلبدن كما ذهب املشاءة،

واحلق أنه جسم لطيف روحاين من قبيل السماوايت حاصل يف البدن مدرك للكليات واجلزئيات غين عن 
مر من الربهانني، وأما أنه لطيف أنه جسم حاصل يف البدن. فلما  348االعتداء بريء عن التحلل والنماء أما

روحاين، فلقبوله صور املعاين وحركته فيها. وأما أنه مدرك للكليات واجلزئيات فألنه حيكم بكلي على جزئي. 
واحلاكم بني الشيئني يدركهما ضرورة، وأما أنه غين عن االغتذاء بريء عن التحلل والنماء؛ فألنه ابلكف عن 

أنه غري البدن؛ فألن البدن يف التبدل والتحلل دائًما وهو اثبت عن أول العمر إىل الغذاء يقوى على أفعاله أما 
 آخره. واألقرب أن مثل هذا اجلوهر يبقى أبًدا. 

وقيل يدركها لكن بواسطة  .بل أبوصافها الكلية ،زعم القدماء أن النفس ال تدرك اجلزئيات أبعيانا لو.
  .اخلواص

ذا مقدار فصورته حاصلة يف املتصور فهو أيًضا ذو مقدار، والنفس جمرد  األول: أبان نتصور جزئًيا احتج  
غري ذي مقدار فال يكون املتصور هي. قلنا: ال نسلم أن التصور حصول الصورة يف املتصور وأن النفس 

 جمردة وقد مر. 

 احتج الثاين: أبن من فقد حساا فقد علًما. قلت: ذلك لكدورة النفس بسبب انغماسها يف تدبري
البدن. فلوصفت ابلرايضة تدرك بدون توسط احلواس، وقد تواتر ذلك من املراتضني يف السمع والبصر 

 دون الباقية، فَلع ل ذلك لكونا مشروطة ابللمس، ولو تيسر اللمس أمكنت أيًضا. 

ضية ابلطبع واألر  ،ومسو الفلكية ابلعقول والنفوس "،جمردة"إنا  :فقال القدماء .اختلفوا يف الروحانيات .لر
  .التامة

                                                                                                                                                                                                                                      

 .يقيًنا  -م  346
 وهو من املشائني. وهو.. س: ويف هامش 347
 .أما  -م   348
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 ،ومسو السماوية ابملالئكة ،خمتلفة "أنا أجسام لطيفة قادرة على التشكل أبشكال"إىل  وني  ل ِ ـــوذهب املِ 
وا بتواتر األخبار من شاهد حالة واحتج  ، وابلشياطني إن كانت كذلك :واألرضية ابجلن إن كان غري شريرة

  .وابلنقل عن الكتب املنزلة وأخبار األنبياء ،الصحة بدون هجوم خوف شخًصا عجااًب غاب عنه

 إن كانت لطيفة مبنزلة اهلواء وجب أن ال تكون قوته على أفعال :وقالوا .وأنكرت القدماء وأوائل املعتزلة ذلك
 349وإال جلاز حضور جبال ،وإن كنت كثيفية وجب أن يشاهدها .وأن تفسد تراكيبها أبدىن سبب ،شاقة
ال مبعىن رقة  [ب/411] لطيفة مبعىن عدم اللون 350مل ال جيوز أن تكون :واجلواب .ال نراها نحنو  ،شاهقة
إذ العرض بعد اجلوهر وال  ،واحد جوهري عنه 351تعاىل واحد فيصدراحتج القدماء على جتردها أبن هللا  .القوام

وإن   ،فاعلة وقابلةوعنها الصورة فاهليوىل  فإن صدر عنه اهليوىل .وإال كان من اهليوىل والصورة ،يكون متحيزًا
  .عنها يف احللول الصورة غنيةكان ابلعكس كانت 

فيصدر عنه  ،والوجود ،واإلمكان ،ألنا بعد فعله فهو عقل وله املاهية ؛وهذا اجملرد ال يفعل بتوسط األجسام
فلك وجبهة ماهيته نفس ال ،الثاين وجوده العقلوجبهة  ،صورته توسطهاب، و جبهة إمكانه هيوىل الفلك األقصى

مث ال يزال يصدر عن كل عقل فلك وعقل ونفس إىل أن ينتهي إىل العقل الفعال الذي هو عقل  ،األقصى
ملا علم من  ؛وهذا ضعيف .توسط قابلية اهليوىلبومنه أيًضا الصورة  ،فلك األدىن وحتصل منه هيوىل عامل الكون

 ،إذ هلا ماهية ،اهليوىل ليست واحدةوجواز كون الشيء قاباًل وفاعاًل و  ،وجوب صدور االثنني من املؤثر
وصدور الصورة أيًضا بواسطة قابلية اهليوىل كما ذكروا يف هيوىل عامل  ،وجاز صدور اهليوىل عنه ،ووجود ،وإمكان
  .وأيًضا مل تتوقف على العقل الفعال ،الكون

وقد يتوقف على  ".الشم"و "،الذوق"و "،اللمس" :وهو ت،إحساس احملسوس قد يتوقف على املالقا .حل
 تإذ يدرك جهة الصوت فلو توقف على مالقا "،السمع" :وهو ،وقد جيوز معهما ".اإلبصار" :وهو ،عدمها

واملشاهدة إدراك  .إذ يعلم عند اإلدراك أنه بعيد ،وأيًضا يدرك الصوت البعيد .اهلواء احلامل للصوت ملا أدركت
فلو وقع هذا بدون احلاسة ال خيرج عن كونه  ،والتوهم حني املوجود اخلارجي ال إدراك شبحه كما يف التخيل

                                                                            

 شاقة وأن تفسد تراكيبها أبدىن سبب وإن كنت كثيفية وجب أن يشاهدها وإال جلاز حضور جبال؛ صح هامش.  -س  349
 أن تكون؛ صح هامش. -س  350
 .فيتصور 351
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وعلى هذا والنفس النغماسها يف  .ومسيًعا إن كان مسموًعا ،بل يكون رؤية إن كان املدرك مبصرًا ،مشاهدة
فإذا قل التدبري تشاهد األشياء بدون احلاسة كما  نتدبري البدن حيتاج يف أقوى اإلدراكات إىل معاوقة احلس

أو بعض أصنافه لفقدان  ،وأيًضا جيوز موجود بريء عن احلواس له هذا اإلدراك .حاب الرايضةتواتر من أص
ولذلك جاء يف الكتب  .والشم ،والذوق ،فيمتنع اللمس ،مثاًل َمااًل عليه 352شرط الباقي أبن تكون املالقاة

  .وهللا املوفق .السمع والبصر هلل تعاىل دون الباقية :اإلهلية

 

 يف املسائلاملطلع الثالث 

 وفيه أنوار:

 النور األول: يف صفات هللا تعاىل على اإلمجال

 وفيه أضواء:

 "ةإضافي  "أو  .الوجودـك 353وهي اليت ال تكون مفهوماهتا ابلقياس إىل الغري "ةحقيقي  "إما  ،صفات هللا تعاىل (أ
فإن  "يزعدم التح"و "،الغىنـ"ة كأو عدمي   "،الوجوبـ"ك  354وهي إما وجودية ؛وهي اليت ابلقياس إىل الغري

 ،كالوجوب  لقياس إىل صفة من صفات هللا تع.وهي أيًضا إما اب ؛مقيسة إىل ملكاهتا امأمثال ذلك أعد
   .عدامواإل ،كاإلحيادأو ابلقياس إىل شيء آخر   ؛والبقاء

م والقدرة واإلرادة والسمع واألول كالعل ،والثاين كالوجود واحلياة .ا من شأنا أن تتعلق ابلغري أو الإم   ،حلقيقيةفا
 ،إذا تعلقت بشيء حتقق العلم به كالبصر يف األبصار بعينه ؛يف الذات 355صفة متقررةفإن العلم  .والبصر

هي فقط وال  هي هذه املتقررة املتعلقة الوتلك الصفات خمتصة  .وكذا يف الباقية ،ومسيت يف اإلنسان بصرية
إنا  :وقال قوم منهم طائفة من املتكلمني .الذاتيات وهذا آيةإذ ال ميكن تعقل شيء منها بدونما  ؛تعلقاهتا

                                                                            

 املالقاتم:  352
 .إىل الغري -م  353
 .أي اإلضافية ويف هامش س: 354
 املنفردة وهي منفردة العلم.. مسيت الصفة ويف هامش س: 355
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هي تلك التعليقات  ،واإلبصار ،والسمع ،إن العلم" :[الرازي] منهم اإلمام ،وقال آخرون ،تلك املتقررة فقط
وإنا  .ه دفًعا للكثرةواحد يف هللا تع.، واإلبصار والسمع ،تكون متقررة العلموجاز أن  .واحلق ما ذكران ."فقط

لكنها فيه يف  ؛وهذه الصفات وإن وجدت يف غري الواجب .وإبصارًا ابختالف التعلقات ،ومسًعا ،خيتلف علًما
  .والكمال ،غاية القوة

وهي قدمية ال  ،واملضافة إليها كالوجوب والبقاء تسمى صفات الذات وصفات اإلكرام ،الصفات احلقيقية (ب
وهي  ،تسمى نعوت اجلالل عدميات ما ميتنع ملكته هلل تع.وبعض ال ،وإال يلزم تغري الذات ،جيوز التغري فيها

ميتنع وبعضها ما ال  ،علم يف الصفات السلبيةيا كموأمثال ذلك   .أيًضا قدمية غري متغرية كالغىن وعدم التحيز
ة مع احلوادث واإلضافيات املتعلقة ابألفعال سواء كان الفعل منه  جاز التغري فيه كعدم املعي هلل تع. مبلكية
﴾ آتيةألنا  ؛واألوىل قدمية .واملشكور تسمى صفات الفعل ،والرزق أو ال كاملعبود ،كاخللق وقت   356إىل  ك ن 

من اإلضافيات كاملعية مع احلوادث والتعدية وأمثال  358وكذا غريها ،الثانية 357كذا وهو قدمي وهذا سر دون
فلو تغري بتغري ما  ،وما تعلق بذات الغري ا تعلق بذات هللا تع.اإلضافيات اعتبارايت ركنها العقل م فإن .ذلك

ألنا  ؛وكذا الصفات املتعلقة ابملتغريات كالعلم وأخواته ال تتغري ال يلزم التغري يف ذات هللا تع.تعلق بذات الغري 
غري التعلق ال يقتضي تغري تلك تإذ  ؛وال يلزم احملال ،قاهتا لتغري املتغرياتال تتغري إال تعل :وقيل .عن الزمان م رب أة  

  .فال يلزم التغري يف ذات الواجب ،الصفة املتقررة

وقال  .إنا ليست عينها :وقال احملققون يقيات والوجوب عني ذات هللا تع.احلق :قال القدماء واملعتزلة (ج
  ".غري إنا سوى الوجود ال عني وال" 359:األشعري

 وجوه:  لنا أربعة

 ،كانت انقصًة؛ ألن انتفاءها نقص  لغة وعقاًل إن مل تكن لذاته تع.املعاين اليت تفهم من الصفات  .أ
 وإن كانت، كانت زائدًة اِلمتناع قيامها بذواهتا. 

                                                                            

 .۳٩ /٦۲ ،يس 356
 .أي دون اإلضافيات املتعلقة ابألفعال اليت ال تكون تلك األفعال منه تعاىل لكنها حازمة كاملعبود واملشكور هامش س: ويف 357
 هي وكذا هو اإلضافيات املتعلقة إبحدى اإلضافيات. ويف هامش س: 358
 ۰/٨٥للشهرستاين،  امللل والنحلاىظر:  359
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 فإن اعترب املتجرد 360أي الكون [أ/411]الوجود مثاًل لو كان عيًنا فلو كان هو الوجود املتعارف  ــ.ب
لزم الرتكب، فإن مل يعترب كان الواجب متعدًدا دائًما ابملمكنات جمرًدا ابلغري  معه يف حقيقة هللا تع.

والشيء الواحد جوهًرا وعرًضا، وإن كان غري الكون فإن مل يكن الكون من حيث هو حاصاًل مل يكن  
كون داخاًل فهو زائد على ما هو حقيقة كونه املختص المتناع املقيد بدون املطلق، وإن كان ال ي

 الواجب وهو املطلوب، وهبذا تبني زايدة كل صفة.

لو كان الوجود عيًنا فال بد وأن يكون ذلك الوجود راجًحا على انتفائه لكونه واجًبا، ورجحانه ال  .جـ
 نفسه واملرجح سابق على املرجح؛ ألن رجحان 361جيوز أن يكون من غريه بل من نفسه، فمرجحه

ابلسبق  364مل يتعني فاملرجح أوىل 363بوجه؛ ألنه ما مل يرتجح 362الوجود على العدم سابق على الوجود
واحلق أن الوجود يطلق لغة على الذات  365.ويلزم تقدم الشيء على نفسه، وكذا نقول يف كل صفة

 نزاع لفظي. ومن قال: "إنه زائد"، اعترب الثاين، فال ،فمن قال: "إنه عني"، اعترب األول ؛وعلى الكون

إذ لكل منها خاصية  ؛لو كانت الصفات عني الذات كان كل صفة عني األخرى، وذلك َمال .د
ليست لألخرى. فإن الوجود معىن تتحقق به األشياء، وليس معىن تدرك به األشياء، والعلم ابلعكس. 

لك َمال، ولزم كون وكذا يف البواقي احتج القدماء أنا لو كانت زائدة لكانت مكنة فجاز زواهلا، وذ
وههنا وجب بذات الواجب، وقد مر  جواز  366الذات قابلة وفاعلة. قلنا: املمكن قد جيب ابلغري،

قالوا: الوجود لو كان ذائدا لكان مكًنا، فله سبب وهو املاهية المتناع  367القابلية والفاعلية مًعا.

                                                                            

املوجودات أو غري الكون فإن كان الكون فال جيوز أن يكون عني ذاته تعاىل وإال لكان ذاته عبارة عن الكون  ركما يف سائ ويف هامش س: 360
 .وناجملرد يعين ال يكون ذاته عبارة عن الكون مع شيء آخر وحينئذ ال خيلو من أن يكون التجرد معتربًا يف حقيقته تعاىل مع الكون أو ال يك

 .... مبعىن أي  ويف هامش س: 361
  .على العدمم:  362
... جمرًدا يف املمكنات ابلظن ألن الكون الذي هو تجرد من ذاته اليت هي الكون لكانأي يكون جترده ابلغري ألنه لو كان ال ويف هامش س: 363

 الغري لكان ذاته مفتقرًا إىل الغري.ذاته هو الكون الذي يف سائر املمكنات وإذا كان جمرده الذي هو الزم ذاته مفتقرًا إىل 
 يعين أوىل ابلسبق على الوجود من الرجحان لسبق املرجح على الرجحان.  ويف هامش س: 364
ولقائل أن يقول ال نسلم أنه ما مل يرتجح مل يتعني وإنا يكون كذلك إن لو مل يكن املرجح غري املرحج أما إذا كان عينه فيكف  ويف هامش س: 365

 الرتجح على التعني.ميكن تقدمه 
 .م: ابلعني 366
 .م: معه 367
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ودة قبل وجودها. قلنا: مل ال جيوز أن املنفصل والسبب مقدًما ابلوجود على املسبب، فتكون املاهية موج
تكون املاهية من حيث هي سبًبا لوجودها، وإنا جيب التقدم يف املنفصل، وقد مر  ذلك. واألشاعرة ملا 
علموا أنا ليست عني الذات واحرتزوا عن القدماء قالوا: "إنا ليست غريها أيًضا"، وفسروا الغريين 

ن أو زمان أو وجود وعدم، أو َها ذااتن ليس إحديهما األخرى، أبنما اللذان ميكن انفكاكهما مبكا
إذ ال خالف يف أنا ابلتفسريين ليست غريها ومبعىن أنما اللذان ليس مفهوم  ؛فصار النزاع لفظياا

 أحدَها نفس مفهوم اآلخر غريها. 

 "،القدرة"و "،العلم"و "،احلياة" :وهي ،أو ثانية   يف سبعة   تع. من املتكلمني احنصار صفاته م قوم  عَ زَ  د(
والباقية راجعة  ،عيًنا "الوجود"وجعلوا  ".البقاء"والثامن  "،كالم النفس"و "،البصر"و "،السمع"و "،اإلرادة"و

 ،إرادة اإلهانة "البغض"و ،إرادة الثواب "احملبة"فجعلوا  .واإلضافات ،أو إىل السلوب ،إىل الصفات املذكورة
وأثبت اليد  ،يف إرادة اإلنعام وقال األشعري .عامة على العبادإن "الرمحة"و ،االنتقامإرادة  "الطرد والغصب"و

 368.وأثبت االستواء صفة أخرى ،والوجه غري الوجود ،غري القدرة

 خامتة:

 "،العذاب"و "،احلساب"و "،احلشرـ"وك "،متكلًما مرئياا"ككونه تعاىل   ،العقل إبجياهبا ل  قِ تساملعاين اليت ال ي
  .ت الكالم .فإذا انضم إليها قول الصادقجتويزه إايها،  يكفي

 

 

 

 

                                                                            

 ۰۳٩-۰۳۱-۰/۰۱٨لألشعري،  اإلابن عن أصول الداينة انظر: 368
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 النور الثاين يف الصفات الوجودية

 وفيه أضواء:

  واجب الوجود موجود بوجهني: ]الضوء األول[ (أ

فإن كان سببه واجًبا أو مشتماًل على الواجب فذاك. وإن كان مكًنا  .له من سبب موجود فال بد   فأ املمكن
فال بد له من سبب ويعود الكالم فيه، فإما أن ينتهي إىل الواجب وهو املطلوب أو دار أو تسلسل وهو َمال  

 كما مر. 

بد له من إذ لو وجد فال  ؛ا وجد شيء من املمكناتَـــ ملو مل يكن الواجب موجوًدا لَ  [ثاين]الضوء ال (ب
أو عرض من  أي اجلوهر ،منهما مشارك يف اجلنس كل   إذ لِ  ؛وكالَها ابطل ،ا جوهر أو عرضوسببه إم   ،سبب
جمانساته فيها  370جنسه واإلشرتاك 369زملالفقوة ذلك التأثري ال يكون جلنسه وال  ".النسبة"و "الكيف"و "الكم  "

 ،بذلك املؤثرذلك الشيء  الكالم يف اختصاصغريه وإال لعاد وال شيء آخر فصاًل كان أو  371وليس كذلك
يف املمكن إما بوسط  يؤثرفال بد من مؤثر ليس جبوهر وال عرض  ،اشرتاك اجملانس أو الدور أو التسلسل ولزم

  .وهذا برهان شريف سيعلم فوائده ،أو بغري وسط وهو الواجب ،أبن يعطى قوة التأثري جلوهر أو عرض

وواجب الوجود من حيث  ،إذا لو كان اثنني فكل واحد فرض فهناك تعني ؛واحد هللا تع. [ثالث]الضوء ال (ج
وإال جلاز  ،أو الزًما له كان الواجب واحًدا ،فتعني هذا إن كان عني الواجب من حيث الواجب .هو واجب

م وهو الز  ،فإن مل يوجد ما يستلزم اتصاله مع الواجب صح انفكاكه حبسب الواقع ،انفكاكه عنه حبسب ذاته
وإال افتقر وجود الواجب إليه الفتقار  جيوز املنفصل 372وجد والوإن  ،فجاز انفكاك الوجود ،للوجود كما مر  

وإن مل يكن الزًما فإما  373.واملتصل إن كان الزًما للواجب من حيث هو لزم التعني له هذا خلف ،الزمه إليه

                                                                            

 .االزمم:  369
 .واإلشرتاك –م  370
 .وليس كذلك -م  371
 م: وإال. 372
 ألن كالمنا على تقدير عدم كون التعني الزًما له ويف هامش س: 373
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وبتقدير التسلسل ال  .ما أن ينتهي أو تسلسلويعود الكالم فإ ،أو ال ،أن يوجد ما يستلزم اتصاله مع الواجب
 .وزوال التعني عن الواجب ،فجاز انفكاك اجملموع ،يكون اجملموع الزًما

  :مث املشركون طوائف

 عبدة األواثن. :]الطائفة األوىل[

 375واجملوس القائلة بـ"يزدان" و"آهرمن". 374والثنوية القائلة بقدميني "نور"، وظلمة. :]الطائفة الثانية[

 ؛إن عيسى هو هللا :وقال بعضهم ".عيسى"أحدهم  ،اآلهلة ثالثة :من قال ومن النصارى :]الطائفة الثالثة[
معه وخبلوله فيه مستندين إىل ما وقع يف اإلنيل منها ما جاء  : ابحتاد هللا تع.وبعضهم ؛إنه ابن هللا :وبعضهم

 يف الصحاح الرابع عشر هكذا:  "إنيل يوحنا"يف 

أران األب  [ب/153]من يراين ويعانيين فقد رأى األب فكيف تقول أنت  376فيليفوس،اي »
أتكلم به ليس من قبل نفسي بل من قبل  378 الذي وإن الكالم 377 .يب والتؤمن أين أبيب وأيب

فهو الذي يعمل هذه األعمال الذي أعمل. آمن وصدق أين أبيب، وأيب  أيب احلال يف  
 379«يب.

                                                                            

أن النور والظلمة أزليان قدميان، خبالف اجملوس، فإنم قالوا حبدوث الظالم، وذكروا سبب هؤالء هم أصحاب االثنني األزليني. يزعمون » 374
 .۳/٤٨للشهرستاين،  امللل والنحلة«.حدوثه

يسمون  مث إن التثنية اختصت ابجملوس، حىت أثبتوا أصلني اثنني، مدبرين قدميني؛ يقتسمان اخلري والشر، والنفع والضر، والصالح والفساد،»’’ 375
أثبتوا أصلني كما ذكران، إال أن اجملوس األصلية ‘‘ ’’.يزدان وأهرمن. وهلم يف ذلك تفصيل مذهب :وابلفارسية .النور واآلخر الظلمة :أحدَها
 .۲٩-۳/۲٧للشهرستاين،  امللل والنحلة‘‘«.أن األصلني ال جيوز أن يكوان قدميني أزليني، بل النور أزيل، والظلمة َمدثةةزعموا
 فيليفوس هو تلميذ لعيسى عليه السالم. س:ويف هامش  376
 يب؛ صح هامش.  -س  377
 الذي؛ صح هامش.  -س  378
 .٥۳٥، ص لقديس يوحنالاإلجنيل انظر:  379
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املتوجه إىل شيء  ألن   ؛ا ظنوهــوليس هذا بتقدير عدم التحريف قطعياا مل ،املنقول إىل العريبهذا لفظ اإلنيل 
البن لتوجهه يف األكثر بفجاز أن تكون تسميته  .أبناء الدنيا وأبناء السبيل :مقيًما عليه يقال له ابنه كما يقال

  .أان وفالن واحد يف هذا :احلق كما يقالطريق  380بيان اد يفحتاد اإلحتوجاز أن يكون املراد ابإل .شطر احلق

وما يؤكد هذا أنه جاء يف الصحاح  .وإبراء املرضى ،املوتى ءمن إحيا : حلول آاثر صنع هللا تع.ومن احللول
 حيث دعا للحواريني هكذا:  "،إنيل يوحنا"السابع عشر من 

وأان بك فليكونوا أيًضا نفًسا واحًدا ليؤمن من أهل العامل أبنك أنت  ،وكما أنت اي أيب يب»
ودفعته إليهم ليكونوا على اإلميان واحًدا   ،تودعتهم اجملد الذي جمدتين بهاسأرسلتين وأان فقد 

  381«كذلك أان فيهم ليكون كماهلم واحًدا  وكما أنت حال يف   ،كما أان وأنت أيًضا واحد

وإيضاحًا يف الصحاح  حتاد واحللول عليه تع.وسيجيئ بعد ذلك امتناع اإل ،واحللول ،ادحتفقد صرح مبعىن اإل
 التاسع عشر هكذا:

  382«إنين صاعد إىل أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم»

  .فعلم أن املراد ما ذكران ،على مساواته إايهم يف معىن البنوة والعبودية فدل  

 ،وهذه املسألة عمدة الشرائع .إنه موجب ابلذات :وقال القدماء .فاعل ابالختيار هللا تع. [الرابع]الضوء  (د
  .وقانون احلق

  :لنا وجوه

أما املالزمة فألنه لو كان موجًبا  .لو كان الواجب موجًبا ملا تغري شيء أصاًل والالزم واضح البطالن أ:
وحتققه يف  .أو ال ،ذاتهيقتضيه  383معلوله اثبًتا غري متغري أصاًل فماابلذات لكان ذاته واقتضاء ذاته لِ 
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والتغري ال  ،إذ املعلول اتبع لعلته التامة يف الثبات ؛أصالً  متغري 384غرياثبًتا اخلارج يكون أيًضا يف نفسه 
بل يكون كنه ذاته من حيث هو انشئًا  ،والشرائط مدخل فيه ،سيما إذا مل يكن لغريها من العلل البعيدة

به وإال لكان اختصاص أتثريه  ،والواجب املوجب ال يقتضيه من حيث أنه حقيقة ما من احلقائق .منه
 ، فح.ويف طبعها أن يكون كذا وكذا ،بل من حيث أنه حقيقة خمصوصة من شأنا ،مرجح ترجيًحا بال

ا اثبتة لكن بواسطة اقتضائه هلا فتكون تلك الصفات أيضً  ؛يكون مقتضًيا لصفاهتا الناشئة منها أيًضا
فما  ،فاملعلول األول يكون اثبًتا من حيث الذات وما تقتضي ذاته من الصفات املؤثرة ،غري متغرية أصالً 

فلزم  ،وعلى هذا إىل متام املوجودات .وما يصدر عن ذلك الصادر أيًضا ،يصدر عنه يكون أيًضا كذلك
تضيه هذا الثابت سواء كان متصاًل أو ثبات الكل أو نقول إذا كان املعلول األول يف نفسه اثبًتا فما يق

 ،وعلى هذا إىل متام املوجودات .منفصاًل وسواء كان للواجب فيه أتثري أو ال يكون أيًضا اثبًتا غري متغري
مل ال جيوز أن يكون معلول الواجب  :فإن قلت .فثبت أن الواجب لو كان موجًبا ملا تغري شيء أصالً 

القادر ال بد له ومن شأنه أن يتجدد له حال من  :قلت .ه التغرياتحتصل من .املوجب قادًرا مريًدا وح
التأثري دائًما   الثابت الثابتفال جيوز أن يصدر عن املوجب  ،أو الكف حىت حتصل منه تغريات ،التأثري

  .كما بينا

ه على فإن مل يتوقف صدوره عن ،إذ لو وجد لكان مسبتًدا إليه ؛لو كان موجًبا ملا وجد حادث أصالً  ـــ.ب
، وإن توقف على شرط حادث .أو قدم احلادث ،شرط أو توقف على شرط قدمي لزم إما حدوث القدمي
 ،إذ لو تقدم لزم تلف املعلول عن علته التامة ؛فال بد وأن يكون حدوث ذلك الشرط يف آن حدوثه

 ،الواجب يعود الكالم يف كيفية صدور ذلك الشرط عن خر لزم تقدم املسبب على السبب، وح.وإن أت
يكون صدور جمموع  ايًضاو  ،رين دفعةصولزم إما أحد األمرين املذكورين أو احنصار ما ال يتناهى بني احلا

جمموعها، وإال ملا كان جمموع الشرائط  ، متوقف على شرط آخرتلك الشرائط احلادثة عن الواجب غرَي 
  .يلزم أحد األمرين املذكورين وح.
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ال يلزم أحد  ، وح.وإرادته 385ليمالشرائط قدرة قادر ومكن عمل ال جيوز أن تكون بعض  :فإن قلت
  .القادر ال جيوز أن يصدر عن املوجب الثابت قد بينا فيما سبق أن   :قلت .األمرين

أما املالزمة فألنا لو  .لو كان موجًبا ملا اختلفت املمكنات يف األوصاف والالزم واضح البطالن .جـ
وال بد من خمصصات ملا علم أن أتثري املوجب  ،لكان أوصافها املختصة مستندة إىل الواجب اختلفت

فاختصاص كل مكن بصفته إما أن يكون  ،إنا خيتص ببعض دون بعض مبخصص خمتص بذلك البعض
أو لشيئ آخر فصاًل   ،الزم جنسهأو لِ  "،النسبة"و "الكيف"و "الكم  "جلنسه وهو اجلوهر أو عرض من 
أما األول والثاين فألنما توجبان اشرتاك  .وال سبيل إىل شيء منها ،كان أو غريه متصاًل أو منفصالً 
وأما الثالث فألنه يعود الكالم يف اختصاص ذلك التخصيص بذلك  .جمانساته فيها وليس كذلك

أما إذا كان  .و الدور أو التسلسلولزم إما اشرتاك اجملانس أ ،ألنه أيًضا إما جوهر أو عرض ؛املخصص
  .الواجب خمتارًا فيفعل ما يشاء وحيكم ما يريد

  :وأقوى ما احتج القدماء وجهان

لو كان خمتارًا، فإن كان فعله أوىل به، كان حصوله كمااًل له، فهو انقص يف ذاته مستكمل به، وإن  أ.
اب: الفاعل قد يفعل لكون الفعل أوىل به مل يكن كان عبثًا، وهو غري جائز على احلكيم القادر. واجلو 

 ؛الستكماله به. وقد يفعل أوىل الطرفني ال ابلنسبة إليه، بل يف نفس األمر لضرورة أحد الطرفني
إذ ال بد وأن يفعل أو يرتك وح. اختيار األوىل عني الكمال، فلو أريد األول فال نسلم كونه  [أ/411]

 ملعىن الثاين. وإن أريد الثاين فال نسلم االستكمال لو كان أوىل. عبثًا لو مل يكن أوىل، بل يكون أوىل اب

الواجب: إن استجمع مجيع ما ال بد منه يف أتثريه وجودايا كان أو عدمياا امتنعه الرتك؛ ألنه ح.  بـــ.
 من مجلة ماجيب الفعل. وإن مل يستجمع امتنعه الفعل فال يكون قادًرا على الفعل والرتك. واجلواب: أن 

اختياره وقصده، ووجوب الفعل هبما ال تتناىف قادريته. وملا ذهبوا إىل كونه تع. موجبًا حيريوا يف   بد منهال 
كيفية استناد احلوادث إليه، فقالوا إنا حيدث بشرط أمر منقضي األجزاء كـ"احلركة" و"الزمان"، أبن 

فإذا وجد ذلك اجلزء وقع، مث سبًبا اتماا لوقوع حادث.  الواجب واملعقوليكون كل جزء منه مع 
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احتاجوا يف كيفية استناد تلك األجزاء فعسر عليهم أن يتمسكوا مبنقض آخر خوفًا من التسلسل، 
بعد الحقة ألن  يصدر عن الواجب، فلزمهم قدم احلركة والزمان والعامل.  386فذهبوا: إىل أن كل سابق

وهذا ضعيف؛ ألن شرط حدوث احلادث جيب أن يقارنه زمااًن المتناع التخلف عن السبب التام، فال 
 يفيد حتقق الشرائط على التسابق. 

وتكون  ،فوس األفالكإىل إرادات جزئه تكون لن أن صدور تلك األجزاء مستنًداوذهب املشاؤون إىل  
يف املبادئ  كما مر    ،مستندة إىل العقول الصادرة عن الواجب واحًدا بعد واحد داهتاتلك النفوس وإرا

مث املوجب جيب أن يقارنه أثره  ،على أان بينا أن املوجب ال جيوز أن يصدر عنه املختار ضعفه ثهوعرف 
املوجود ه ال يقصد إىل ألن   ؛فعله عنه زماانً  رأتخ   387بجيَِ  واملختار   .الزم له ؛ ألنه ح.املكتفى به زماانً 
  إال إىل املعدوم. 389وال يدعوه داعية اإلجياد، 388،قصد اإلجياد

فقال  .إال قوم من قدماء الفالسفة واختلف اجلمهور ،عامل اتفق العقالء على أنه تع. [اخلامس]الضوء  د(
وسيجيئ  .خمتار : إان بينا أن هللا تع.قلنا .ال :وقال الباقون .إنه عامل جبميع املعلومات :احملققون من أهل امللة

واملقيم املختار  ،واملوجد املختار يعلم حقيقة ما يريد إجياده .أن وقوع مجيع املمكنات وبقائها بقدرته وإرادته
إذ لو  ؛املعلوماتا جبميع حبقائق املوجودات وأعيانا وح. يكون عاملًــ ا ، فيكون هللا تع. عاملًــ يعلم عني املقام

وألن أفعاله  ؛فيكون كماله موقوفًا على الغري فيكون انقًصا بذاته ص  ص ِ اختصت عامليته ابلبعض الفتقر إىل خم  
  .ا ابجلميعكذلك فهو عامل ضرورة ويكون عاملًــ   وما هو .لطيفة عجيبة دل عليه تشريح األبدان وتركيب األفالك

 العامل بني، وأيًضا قد تيقن من اجلاهل فعلبفعل الواسطة فيكون  391ال جيوز أن يكون العامل 390مل :قلتفإن 
  .ملعلمع عدم ا عجيبة   وللحيواانت واجلمادات أفعال   ،فجاز وقوعه مرارًا ،وحكم األمثال واحد ا،َمكم اندرً 
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وكل حيوان يفعل  .به 392ال عسرةادر نوإرادته والبديهة حاكمة أبن ال : سيجيئ أن الكل بقدرة هللا تع.قلت
فال يرد  ،والدعوى أن األفعال املختلفة احملكمة دالة على علم الفاعل .ًما فهو عامل بذلك الفعل فقطكَ فعاًل َم   

 دات. أفعال اجلما

 ؛بعينه متعلًقا ابلوقت يعلم اجلزئيوهو أن  .الوجه اجلزئيال يعلم اجلزئيات على  وقال مجهور القدماء: إنه تع.
لو علم أن زبًدا  :مثالً  ،َمال ، والتغري على هللا تع.إذ العلم اتبع للمعلوم ؛فكذا العلم هبا ،متغريةألن اجلزئيات 

بل  ،وكذا لو علم أنه سيكون مث كان .يف الدار فبعد خروجه إن بقي هذا العلم لزم اجلهل وإن مل يبق لزم التغري
بزمان شيء مبا له من املعاين الكلية دون تعلقه ال كما يعلم ،إذ الكليات ال تتغري ؛يعلمها على الوجه الكلي

كما يعلم جلوس معني أبنه جلوس إنسان طويل كاتب إىل غري ذلك من الصفات عند طلوع الشمس   ،معني
أو متأخر عنه  ،د كذا يف موضع كذا سابق عليهنيف يوم كذا يف شهر كذا يف موضع كذا بينه وبني جلوس ع

  .ال أنه جلوس وقع أو واقع أو سيقع .لك اجللوس شيء إال وقد اعترب فيهمدة كذا حىت ال يبقى من عوارض ذ

 ،فليس له ماض وال مستقبل ،َماطًا مقيًدا ابلزمان الستحالة كونه تع.ليس يف زمان   تع.أن هللا :واجلواب
إن  :وقيل .فتكون نسبة مجيع األزمنة إليه واحدة فيعلم كل شيء كما هو يف زمانه وهذا سر ههنا ويف الكالم

والتغري يف اإلضافة ال يوجب التغري يف الذات وال يف الصفات  ،والتغري إنا يقع يف التعلق .العلم معىن ذو تعلق
  .احلقيقية

 .واإلجياد ،والقصد ،والقدرة ،واإلرادة ،العلم :مسبوق خبمسة أشياء الفعل االختياري   [السادس]الضوء  393هـ(
واإلرادة قد تكون مع  .واالختيار هذا مع مالحظة الطرف اآلخر ،حد الطرفنيواإلرادة ميل نفساين إىل وقوع أ

والكراهة  ،وقد ال تكون كما يف شرب األدوية طلًبا للمصلحة والنفرة مقابلة للشهوة ،التشهي وتسمى شهوة
إليه من ألن اختيار أحد الطررفني عن القادر قد يكون بداع يدعوه  ؛وقد ينضم مع اإلرادة الداعية ،لإلرادة

  .ويكون بني العلم واإلرادة يف الرتبة ،األولوية يقيًنا أو ظناا
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بني قدحني متساويني يف  رَ املخيـ   العطشانَ  ألن   ؛وليس كذلك ".اإلرادة هي الداعية أن  " :وزعم قوم من املعتزلة
إذ كالم املعتزلة دال  ؛ولعل هذا اخلالف لفظي .أحدَها ضرورة مع عدم الداعية واملظنونة يريداملنافع املعلومة 

من معىن الداعية  انوال خفاء أن ما ذكر  .على أنم عنوا ابلداعية امليل املنبعث من النفس وهو معىن اإلرادة
 [ب/411] وأن الفعل االختياري ال يتجرد عن اإلرادة ،مريد ملا علم أنه خمتار ، وهللا تع.أقرب من الصواب

وألن  ؛ملا مر على الذاتألن اإلرادة إنا تكون بشيء زائدة  ؛ات إضافةذ هاوهي صفة وجودية ملا علم من معنا
 أبن يريد يف األزل إجياد احلادث يف حني المتناع قيام احلوادث بذاته تع.اد قدمية و الذات غري مضافة إىل امل

  .فإذا وجد أوجده ،معني

 فإن قلت: كيف يتصور هذا يف خلق الزمان أواًل؛ إذ ليس للزمان زمان. 

  394يف علمه تع.«  » قلت: تعلق إرادته خبلقه يكون مؤجالً 

وإن صلحت فاختصاص تعلقها  ،فإن قلت: اإلرادة إن مل تصلح للتعلق يف سائر األوقات مل يكن الفاعل خمتارًا
 ببعض األوقات إن مل يتوقف على مرجح لزم الرتجح بال مرجح، وإال لزم التسلسل.  

أحد  395تتعلق ابإلجياد بدون مرجح ملا علم أن املختار قد يفعل إبرادته قلت: اإلرادة صفة من شأنا أن
 املتساويني بل املرجوح. 

 يف حياِة هللِا َتع . وبقائِِه ومسعِه وبصرِه.  [السابع]الضوء  (و

 وأبو احلسني ،لكن اختلفوا يف معىن احلياة. فقال القدماء ؛[: ات فق العقالء على كونه تعاىل حيااو"احلياة"]
البصري: إنا عدم امتناع العلم والقدرة. فقال الباقون: إنا صفة تصح ألجلها على الذات أن يعلم ويقدر. 

 وهللا تع. عامل قادر فيكون حياا ابلتفسريين. 
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": فهو صفة وجودية زائدة؛ ألنه استمرار الوجود. وال شك أن استمرار الوجود وجودي زائد. البقاءوأما "
وألن   ؛املتكلمني: إنه عني الذات، وإال  كان كونه تع. ابقًيا ابلغري، فال يكون واجًبا بذاتهقوم من  396وقال

 وألنه صفة تقتضي ترجح الوجود. وهذا على الواجب َمال.  ؛البقاء ابق فله بقاء وتسلسل

 : أنه جاز افتقار صفة إىل أخرى نشأت من الذات. "أفاجلواب عن "

 ينه كما يف وجود الوجود. ": أن بقاء البقاء عبــوعن "

  .": أن استمرار الوجود موقوف على رجحان الوجود، فال ينعكس المتناع الدورجـوعن "

لكن اختلفوا يف املعىن. فقال حكماء اإلسالم،  ؛": فأنكرَها القدماء، وأقرَها املليونالبصر"، و"السمع" وأما
وقال الباقون: إنما  398ملسموعات واملبصرات.وأبو احلسني البصري: أن ذلك عبارة عن علمه اب 397والكعيب

 صفتان زائداتن على العلم، وهو احلق. وذلك ألان بينا أن هللا تع. عامل ابجلزئيات أبعيانا. 

فيكون مسيًعا  ،إال إدراك عني املسموع واملبصر يف اخلارج كما علم يف حتقيق املشاهدة "البصر"و "السمع"وليس 
 ، فإنعن احملسوس ابحلاسة وأتثرهاواحتج القدماء ومن قال إنما العلم أبن السمع والبصر إنا يتحقق  .بصريًا

وذلك  .ماخوالسمع بوصول اهلواء احلاصل للصوت إىل الص ِ  اإلبصار انا حيصل حبصول صورة املرأى يف العني
ة وقد بينا جواز حصوهلما بدون توسط ال نسلم أنما ال حيصالن إال بتأثري احلاس :فاجلواب .على هللا َمال

  .احلاسة

املعتزلة فقالت  .واختلف املسلمون يف معىن كالمه .متكلًما على كونه تع. اتفق املليون [الثامن]الضوء  د(
بغري  لكن املعتزلة ذهبت إىل أنا حادثة قائمة ؛إنه هذه احلروف واألصوات الدالة على تلك املعاين :واحلنابلة
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عامل علم الكالم، ومن كبار املعتزلة، وله فرقة يف مذهبه تسمي ، م(٨۲۰هـ/۲۰٨)ت.  عبد هللا بن َأمح َد بن َممود أبو القاسم البلخي الكعيب 397
 وفيات األعيان؛ ۰۰/٥۳للبغدادي،  اتريخ بغدادانظر:  الكعبية"، أستاذه أبو احلسني اخلي اط، وأثره الشهور الكتاب الذي مسي بــ"املقاالت"."

 .۲/٤٥البن خل كان 
 ٤/۰٤۰اىظر: شرح املقاصد للتفتازاين،  398
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وقالوا معىن كونه متكلًما كونه موجًدا هلذه احلروف واألصوات الدالة على تلك املعاين يف  تع.  399ذات هللا
هو  كالم هللا تع.  بذات هللا تع. وقالت األشاعرة: 400قائمةأجسام خمصوصة. وزعمت احلنابلة: أنا قدمية 

أو ينادي، جيد يف نفسه قبل  الكالم النفسي. ومعناه: أن  من يريد أن أيمر، أو ينهى، أو خيرب، أو يستخرب،
التلفظ معناه. مث يعرب عنه بلفظ أو غريه. فذلك املعىن هو الكالم النفسي، وما عرب به هو الكالم احلسي. 
ومغايرهتما بينه، وظاهر أنه غري العلم؛ إذ هو مع قصد اخلطاب دون العلم ومغايرته لباقي الصفات ظاهرة، وال 

 مر قد يوجد دون اإلرادة كما يف أمر الكافر. يظن أن األمر هو اإلرادة؛ إذ األ

 : ة بوجوه  هو هذه احلروف واألصوات الدال   زلة  واحلنابلة  على أن  كالمه تع.ت املعتج  احتَ 

 الكالم يف اللغة والعرف هو هذه.  .أ

 وصفه بكونه عربياا.  401﴾ِإان  أَنزَل َناه  قـ ر آانً َعَربِي اً قوله تع.   بــ.

َمَع َكالَم اّلل ِ َوِإن  َأَحد  ِمن  املقوله تع.   جـ. َتَجاَرَك فََأِجر ه  َحىت  َيس  رِِكنَي اس  واملسموع: احلروف،  402﴾ش 
واألصوات. مث قالت املعتزلة هذه احلروف واألصوات حادثة؛ ألن  هللا تع. لو تكلم هبذه احلروف يف 

ا؛ أِلن  اليت نسمعها حروف متعاقبة، فال يكون األزل دفعًة مل حتصل منها ههذ الكلمات اليت نسمعه
هذا املسموع أزلياا، ولو تكلم هبا على التعاقب كان وجود كل منها مسبوقًا ابنقضاء السابق، فتكون 
مجيعها حادثة، وح. ال جيوز قيامها بذات هللا تع. المتناع قيام احلوادث هبا وال أبنفسها فتقوم بغري ذات 

بلة ال جيوز قيامها بذات الغري ألن صفة الشئ ال تقوم بغريه، وال بنفسها، فتقوم هللا تع. وقالت احلنا
 بذات هللا تع. فتكون قدمية المتناع قيام احلوادث بذاته تع. 

  ]الشاعر[:كما قال  ،الكالم قد يطلق على الكالم النفسي   على أن   ول[:عن األ] واجلواب

                                                                            

 عليه.كقيامه بذات شيء ويف هامش س:   399
  صح هامش س. قائمة؛ –س م   400
 ۰۳/۳يوسف،  401
 ٨/٦التوبة،  402
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   403«على الفؤاد دلياًل.جعل اللسان  ،إن الكالم لفي الفؤاد وإنا »

حىت  :ومعىن الثاين .لعريبمعربًا اب 404﴾ِإان  أَنزَل َناه  قـ ر آانً أن معىن األول   " ] أي الثالث[:جـ"و ،وعن الثاي
بغريه والتزام قدم  ىل من التزام قيام صفة هللا تع.ألن صرفها إىل هذا أو  ؛أو يسمع لفظ كالمه ،يدرك كالم هللا
  .العقل ال أيابهإذ  ؛هو الكالم النفسي كالم هللا تع. أن   :واحلق .واأللفاظ ،هذه احلروف

اتفقوا  الذيالكالم  مث ا.واملقدمتان تواتر  .متكلم ، وهم اتفقوا على أنه تع.األنبياء عليهم السالم ثبت نبوةوقد 
 405متناعالوهو قدمي  عىن بذاته تع.يلزم قيام هذا املوعلى التقديرين  .أو اللفظ الدال عليه ،ا هذا املعىنعليه أم  

  قيام احلوادث بذاته تع.

واتفق األصوليون على أنه هذه األلفاظ  لنفسي؛ ألن القرآن كالم هللا تع.الكالم ا : ليس كالم هللا تع.فإن قلت
أبنه ما نقل بني  :وعرفه الغزايل ،منه 406لإلعجاز بسورةألنم عرفوه أبنه الكالم املنزل  ؛الدالة على تلك املعاين
إذ األمر والنهي واخلرب  بقدمي؛والنقل إنا يكون اللفظ وليس  ،واإلعجاز ،واإلنزال 407.دفيت املصحف تواترًا
فلو    [أ/411] 408﴾ِإان  أَر َسل َنا ن وحاً   ه تع. أخرب ابملاضي كقوله تع.وألن ؛املخاطب سفهواالستخبار بدون 

  .كان قدميًا لزم الكذب

والكالم النفسي  .فهو الكالم النفسي امللفوظ بتلك األلفاظ فلذلك جاز وصفه ابملنزل واملنقولالقرآن  :قلت
فجاز أن يكون اخلطاب به مع خماطب  ،معان معقولة إنا يقع اخلطاب به مع املخاطب املعقول أيًضا ضرورة

                                                                            

األخطل. وهو من أشهر الشعراء يف الدولة األموية. وكان نصرانًيا. ومات سنة  وامسه الكامل: غياث بن غوث التغليب هذا الشعر لألخطل، 403
البن هشام  شرح شذور الذهب|وللشعر انظر: ۲/۰۳٨٦للدارقتين  املؤتلف واملختلف؛ ۰/٤٧۲البن قةيبة،  الشعر والشعراءه. انظر:  ٨۱

 .٥۳ص  ،)مجال الدين(
 ۰۳/۳يوسف،  404
 .متناعم: فال 405
 .م: بصورة 406
 .۳/٨للغزايل، ص  املستصفى انظر: 407
 ٧۰/۰نوح،  408
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وإنا يستقبح ذلك يف  .وقته وحاله 409حبسبمعقول يوجد يف زمان آخر قبل أو بعد ويكون ذلك اخلطاب 
  .ه حضور املخاطب احلسيفيالكالم احلسي إذ جيب و 

 :فإنم أثبتوا مخس كلمات .واحد خالفًا لبعض األصحاب وسائر الفرق : كالم هللا تع.مث قالت األشاعرة
عريف الغري إذ األمر هو ت ؛كلها راجعة إىل اخلرب  :وقالت األشاعرة .والنداء ،واالستخبار ،واخلرب ،والنهي ،األمر

 اخلربوفيه حبث إذ  .وكذا البواقي ،والنهي ابلعكس .أنه لو فعل الفعل استحق املدح ولو تركه استحق الذم
  .مل الصدق والكذب دون األمر والنهي واالستخبار والنداءتحي

عليه لفظ النيب  :وقيل .هو لفظ جربائيل :وقيل .على اللوح هللا تع.خلقه  :فقيل .واختلف يف لفظ القرآن
  .األول شبهواأل .السالم

 .خالفًا جلميع الفرق ،واجلهة ،منزًها عن احملاذاة ل السنة على جواز رؤية هللا تع.فق أهات   [التاسع]الضوء  ح(
واحلق أنا  .410يلوناخا بتقدير عدم ذلك فيم  أو  ،يف املكان ا جوزوه العتقاد كونه تع.إن   ،ةوالكرامي   ،واملشبهة

  .جائزة عقاًل وقد أخرب الصادق فلزم العقول هبا

يعلم األشياء  قد مر يف ابب العلم أن  هللا تع.و  ،ا األول فألنك قد عرفت أن املشاهدة إدراك عني احلاضرأم  
قابلة للمشاهدة فلم يبعد أن خيلق أبعيانا فيعلم عني هويته املوجودة فتكون هويته املوجودة مشاهدة له فهي 

ا اإلخبار فكقوله وأم   .بعد البعث قوة هذا اإلدراك يف الباصرة حىت ترى إذا جتلى من غري تشبيه وَماذاة .تعهللا 
َا اَنِظرَة ﴾  و ج وه  يَوَمِئذ  اَنِضرَة  .: تع  411ِإىَل َرهبِ 

  412 أ ولَِئَك ال ِذيَن َكَفر وا آِباَيِت َرهبِ ِم  َوِلَقائِِه﴾ :وقوله

 413 َفَمن  َكاَن يـَر ج وا ِلَقاَء َرب ِِه﴾ :وقوله

                                                                            

 .م: حبيث 409
 .فيحيلونام:  410
  ۳۲-٧٥/۳۳القيمة،  411
 ۰٩/۰۱٥الكهف،  412
 ۰٩/۰۰۱ الكهف، 413
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 414«.سرتون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» :وقوله عليه السالم

تَـَقر  َمَكانَه  َفَسوَف تـَرَاين﴾: السنة بقوله تع أهل   415احتج   رؤية على استقرار اجلبل وهو على ال 416 فَِإن  اس 
 لكانت الرؤية وإال   ،أن املعلق عليه ليس مطلق استقرار اجلبل :واجلواب 417. واملعلق على املمكن مكن ،مكن

أن اجلبل لو أطاق  :إذ معىن اآلية ،إذ حالة التجلي ؛بل املعلق عليه استقرار اجلبل 418ول االستقرارحلصحاصلة 
 فـََلم ا جَتَل ى َرب ه  لِل َجَبلِ  :بدليل قوله تع ،طيق أيًضاتفأنت  ،نهالتجلي ومتكن من استقراره مكا

  419َجَعَله  دَك ًا﴾ 

وإن  .يوم القيامة ضرورية ريصاملعارف تإذ  ؛الرؤية إن أريد هبا الكشف التام فذلك مسلم أبن   ت املعتزلة  احتج  
ومكان مقابل  ،ال نرى إال ما هو يف جهة أان  ضرورة ألان نعلم  ؛فذلك بديهي البطالن ،أريد اإلبصار ابلعني

  َمال   .وذلك على هللا تع ،لنا

 .جواز قوة يعطيها هللا تع وإنا ندعياإلدراك  عليه هذا 420القوة يعسر هذهمنا أن البصر مع سل   :واجلواب
  .ألبصاران بعد البعث تقوى على هذا اإلدراك

رِك ه  األَب   :وا أيضاً بقوله تعواحتج   رِك  األَب َصاَر﴾ ال ت د    421َصار  َوه َو ي د 

قد علمت ما مضى أن النفس رؤية أقوى من هذه ومن  ،أن املنع إدراك األبصار مع هذه القوة سر   :واجلواب
  .الكشف فلعلها هي

 

                                                                            

 . ۳۰۰، مساجيد صحيح مسلم؛  ٥٥٤، مواقيت الصاالة صحيح البخاري 414
 .م: واحتج 415
 ٧/۰٤۲األعراف،  416
 مكن؛ صح هامش س.  -س  417
 وإال لكانت الرؤية حاصلة حلصول االستقرار؛ صح هامش س. -س  418
  ٧/۰٤۲األعراف،  419
 م: يعترب 420
 ٦/۰۱۲األنعام،  421
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 النور الثالث يف الصفات السلبية

 وفيه أضواء:

 فاختصاصها وإال   ،لسائر املاهيات لذاهتا خمالفة   واآلخرين على أن حقيقة هللا تع. ،فق احملققون من األولنيات   (أ
وإن كان فال جيوز أن يكون ذلك األمر  ،إن مل يكن ألمر لزم الرجحان بال مرجح ،ابلصفات احملسوسة

ات متساوية ومتتاز إن الذو  :وقال كثري من املتكلمني .لَ أو تسلسَ  ودارَ  ،ويعود الكالم يف اختصاصه ،منفصالً 
أبنا ما  وفسروا الذاتَ  .والعلم الكامل ،ةماتواحلياة الذاتيني والقدرة ال ،الوجوب ،ةفات اإلهلي  ابلص ذات هللا تع.
  .لفظياا النزاع   صارَ   اتبًعا، فح.ما ال ميكن أن يتصور إال   :والصفة ،ر ابالستقاللتصو  ميكن أن ي  

املعلوم منها ليس إال  ألن   ؛للبشر معلومة غري ملتكلمني على أن حقيقة هللا تع.احملققون من القدماء وا فقَ ات   (ب
على ذات  : إان حنكممن املتكلمني وقالوا وخالفهم قوم   .وهو احلق ،أو إضافية ،أو سلبية ،وجودية :الصفات
تصور احملكوم عليه جاز أن يكون  ألن   ؛وهذا ضعيف ،واحلكم مسبوق بتصور احملكوم عليه ،أبحكام هللا تع.
  .بوجه ما

إن  جزئهوألن  إىل الغري مكن   واحملتاج   .وجزئه غريه ،َمتاج إىل جزئه بَ ألن املرك   ؛بة  غري مرك   حقيقة هللا تع. ج(
  .ألن كل مكن حيتاج إىل الواجب ويلزم الدور ؛وإن كان مكًنا احتاج إليه ،كان واجًبا بعدد الواجب

وإال كان الواجب  ،مال وجب نفيه عنهألن ذلك إن مل يكن صفة ك ؛الواجب ال يكون جزًءا لشيء د(
  .مستكمالً ابلغري انقًصا بذاته وهبذا تبني أنه ال حيل يف شيء

 ؛ ألن صفاته تع.ال حيتاج يف شيء من صفاته احلقيقية إىل منفصل أي   ،من مجيع جهاتهِ  واجب   الواجب   (هـ
ألن  ؛قيدان ابلصفات احلقيقية وإنا .فلو كان شيء منها ابلغري لزم استكمال ذاته ابلغري .صفات كمال

  .جاز أن يتوقف على منفصل ،كالقبلية واملعية والبعدية  ،اإلضافيات كصفات الفعل وغريها
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من صفاته الذاتية لزم  صفة  لأو  ،ألنه لو كان ذلك احلادث لذات الواجب ال جيوز قيام احلوادث بذاته تع.؛ (و
  .فال يكون واجًبا من مجيع اجلهات ،إىل منفصل 422وإال لزم احتياج الواجب فيه ؛قدمه

وكذا  ،للحوادث حادثة وذاتيتهوسامعيته  ،وعامليته أبن احلادث موجود ،فاعليته للحادث :فإن قلت 
  .الناسخ كالم حادث قائم بذاته

 إنزاله.   [ب/411]قلت: احلادث إنا هو التعلقات، والناسخ كالم أزيل. وإنا احلادث  

  .إذ املتحيزات ال ميكن حتققها بدون حيز ما ؛ز  كان مكًنا الحتياجه إىل حي    وإال   ،ز  الواجب ليس مبتحي   (د

أو ابحتادَها  ،أو ابلعكس ،ابحتاد ماهيتها دون الوجود اا أن يكون احتادهفإم   ،وإال ،حد بغريهِ ال يت   الواجب   (ح
والثاين كون  .امرًا مكًنا كب اجلسماين أويوجب كون البسيط اجملرد الواجب بعينه املر  والثالث   ،ل  واألو   .مجيًعا

  .ني  العرض الواحد حاصاًل يف َمل  

مة اتفقوا على  واجملس   .وذلك َمال   ،أو حاالا فيه ،وإال لكان متحيزًا ،من اجلهات ليس يف شيء   الواجب   (ط
والبعد بينه وبني العرش غري  ،العرش فوقَ  ه  ن  إ 423فقال دمحم بن اهليصم: ،ةمث اختلف الكرامي   .يف اجلهة كونه تع.

إنه  :وقال بعضهم ،اجملسمة ه على العرش كما قال سائر  إن   :وقال الباقون ،البعد متناه   :وقال بعضهم 424،متناه  
  :وا ابلظواهر مثلواستدل   .وقالوا مبجيئه وذهابه ،ويًدا وإصبًعا ،عيًنا 425له ن  إو  ،على صورة

تَـَوى    426﴾الر مح َن  َعَلى الَعر ِش اس 

  427«إن هللا تعاىل خلق آدم على صورته»

َهه      428﴾ك ل  َشيء  َهاِلك  ِإال  َوج 
                                                                            

 فيه -م  422
 ٦٧للرازي، ص اعتقادات فرق املسلمني واملشركني  وله فرقة فيها تسمي بـ"اهليصمية". انظر:مية، اهو رجل من الكر  423

 ۰/۰۱٨للشهرستاين،  امللل و النحلانظر:  424
 وأن له؛ صح هامش س.  -س  425
 ۳۱/٥طه،  426
 .۳٩، اجلنة وصفة نعيمها وأهلها صحيح مسلم؛  ۰، اإلستئذان صحيح البخاري 427
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َنَع َعَلى َعييِن     429﴾َولِت ص 

  430﴾َخَلق ت  بَِيَدي   

  431«قلوب العباد بني إصبعني من أصابع الرمحن»

  432﴾َوَجاَء َرب كَ  

  .إذ الظواهر النقلية ال تعارض األدلة العقلية ؛أو التفويض ،عنها التأويل :واجلواب

فإذا استوى له امللك  .هب ملك  عرش فالن إذا ذهَ  ثل   :يقال ،ههنا امللك ":العرش"يل معىن قِ فَ  :ا التأويلأم  
تَـَوى َعَلى الَعر شِ "قال:    .هبذا املعىن "اس 

الثاين من "التوراة": أن   433رف  وما يؤكده أنه جاء يف الس ِ  ،على امللك دإلجياترك إفاضة ا "واءاالستـ"وقيل املراد ب
  434.عطل اليوم السابع وأراح هللا تع.

  .مستولًيا يكون قبل ذلكيلزم أن ال  435وقيل عليه إنه .معناه استوىل على العرش :وقالت املعتزلة

استحالة من املضغة إىل العلقة ومنها إىل  436إىل آدم عليه السالم يعين ما كان فيه عائد   "صورته"والضمري يف 
أي على  "على عيين" ،وإال لزم أن يكون ما سوى الوجه منه هالًكا ،الرب "الوجهـ"واملراد ب .غريها كما يف غريه

                                                                                                                                                                                                                                      

  ۳٩/٩٩القصص،  428
   ۳۱/۲٨طه،  429
 ۲٩/٧٥ص،  430
 .٧، القدر يذسنن الرتم؛ ۰٧القدر صحيح مسلم،  431
 ٩٨/۳۳الفجر،  432
 «.سفر»لنب منظور  لسان العرب؛ «سفر»لإلصفهاين  املفرداتالــ"سفر" )مجعه أسفار( جزء/أجزاء من التوراة. انظر:  433
 ۲-۳-۳/۰سفر التكوين  ،العهد القدمي ترمجة بني السطور عربي عريب انظر: 434
 إنه؛ صح هامش س.   -س  435
 فيه؛ صح هامش س.  -س  436



 

79 

 

وقلب املؤمن بني نعميت اخلوف  .صنع النعمة وهباواليدان قدرات اإلبداع واإلجياد  ،القدرة "اليد"و .رؤية مين
  .أي أمر ربك 437﴾َجاَء َرب كَ وَ   ،والرجاء

الوقف على  هللا﴾،  واحلق   438،﴾َوَما يـَع َلم  أَت ِويَله  ِإال  اّلل   َوالر اِسخ وَن يف الِعل مِ   وأما التفويض: فلقوله تع.
 ؛ ألن ظاهر اآلية ذلك لقوله تع.﴾ كما ظن بعضهمَوالر اِسخ ونَ ﴾ ابتداء ال على قوله  َوالر اِسخ ونَ  
يَب  أ  ويف مصحف  ،هنع هللا يضر ابن عباسونقل أيًضا عن  .﴾الر اِسخ وَن يف الِعل ِم يـَق ول وَن آَمن اوَ  

َوَما يـَع َلم  أَت ِويَله    439
  .﴾ ويقول الراسخونِإال  اّلل   

أو شيء إذا  ،اجلوهر إما املتحيز إن   :لنا .وال جوهر خالفًا للنصارى ،وذلك ظاهر ،الواجب ليس بعرض (ي
اخلارج  ومن عرف اجلوهر أبنه ماهية إذا وجدت يف  ،جوهرًا يكن يف موضوع، فلم يكن هللا تع. وجد ال بذاته مل

عني وجوده فال يصدق أنا حقيقة إذا وجدت   حقيقة هللا تع. قال بناء على أصله أن   .موضوع يف كانت ال
 .كانت ال يف موضوع

البداء  وهو الرجوع عن احلكم، أو اإلرادة غري جائز على هلل تع. خالفًا لبعض الشيعة؛ ألنه تع. إم ا أن علم  .اي
 يف األزل أنه يفسخ ذلك، أو ال. واألول يوجب العبث، والسفه. والثاين اجلهل. وكالَها َمال على هللا تع.

  يوجب نوًعا من االنفعال، وهو على هللا تع. َمال.ال جيوز األمل واللذة على هللا تع.؛ إذ كل منهما  يبــــ.

 :.خامتة يف أمساء هللا تع

  .ةمة وهي العالمَ أو من الس ِ  ،من السمو   ق  مشتَ  سم  اإل

َما تـَع ب د وَن   هبا عن املسمى تسميات  لقوله تع.:رب والعبارات اليت تع   .ىاالسم عني املسم   :وقالت األشاعرة
َم َربِ كَ   وقوله تع.: 440،﴾اءً ِمن  د ونِِه ِإال  َأمس َ    .هو املسمى واملسبح إناواملعبود  441،﴾َسبِ ح  اس 

                                                                            

 ٩٨/۳۳الفجر،  437
 ۲/٧ال عمرن،  438
   .۳٦۰ ، صالبن قتيبة املعارفمن كاتب رسول هللا صل هللا عليه وسلم،. انظر:  من األنصار،هو أيب  بن كعب،و  439
 ۰۳/٤۱يوسف،  440
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  .إطالق لفظ االسم وإرادة املسمى ال يوجب احتادَها كما يف سائر اجملازات ألن   ؛وفيه نظر  

ىَن فَاد ع وه  هِبَاواتفق الباقون على أنه غري املسمى   َاء  احل س    442.﴾َوّللِِ  اأَلمس 

اللفظ الدال على معىن جمرد من األزمنة فال شك أنه  443إن كان هو ،املراد ابالسم ألن   ؛أنه نزاع لفظي واحلق  
  .وإن كان غريه ما يصح أن يكون عني املسمى فال نزاع فيه .غريه

والرابع ال جيوز ، والثاين .أو على املركب ،أو على خارج ،أو على جزئه ،على ماهيته يدل   ا أن  الشيء إم   م  اس  وَ 
كان من مشتقاا، وإال   واألول ال يكون  .ا األول فمثل لفظ هللا على األصحأم   .والباقي جائز يف حقه تع.،

أو من فعل  ،فهذا االسم أيًضا أزيل "؟العامل"و "،القادرـ"ك  :ا مشتق من صفة أزلية قائمة بهإم   ،والثالث .الثالث
َله  َما يف   . وجيوز إطالق املضمرات عليه تع. كقوله تع.:يكون أزلياافال  "،املشكور"و "،املعبودـ"ك  :حادث

َك نـَع ب د    444،﴾الس َمَواتِ  َوال أَنـ ت م  َعاِبد وَن   :مثل "،حيث"و "،أين"و "،من"و "،ماـ"ك  :واملبهمات 445،﴾ِإاي 
  446.﴾َما أَع ب د  

  .إذ جوزوا ابلقياس واالصطالح ؛خالفًا للمعتزلة ،واإلمجاع ،والسنة ،بتوقيف الشرع من الكتاب وأمساء  هللا تع.
 

 النور الرابع يف األفعال وحدوث العامل

 وفيه أضواء:

وهو  .،درته تعمجيع احلوادث واقعة بق وأن   .كل املقدورات  قادر على نه تع.على أاتفق أهل احلق  (فاألول
إن املقدورات متساوية يف  :لنا .وقوم من املعتزلة ،واجملوس ،والثنوية ،وخالفهم يف املقامني مجيع القدماء .احلق

                                                                                                                                                                                                                                      

 ٩٧/۰االعلى،  441
 ٧/۰٩۱االعراف،  442
 كان هو -م  443
 ٥٨/۳٤؛ احلشر، ۳۱/٤۱؛ طه، ۳/۳٥٥البقرة،  444
 ۰/٥الفاحتة،   445
 ٥-۰۱٨/۲الكافرون،  446
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ونسبة ذاته  ،قادًرا على املقدور ذاته .واملتقضي لكونه تع ،وهو اإلمكان ،املقدورية الشرتاكها يف علة املقدورية
ن قادريته لو اختصت ابلبعض الفتقرت إىل وأل ؛قادرًا على الكل 447سواء فيكونيف اقتضاء القادرية إىل الكل 

  .فيكون كماله موقوفًا على الغري فيكون انقًصا بذاته خمصص

فذاك وإن كان  449،كان أو طبيعةً   أتثري يف شيء قدرةً  .غري هللا تعلفألنه لو مل يكن  448درتهبقا وقوع الكل وأم  
له مشارك يف  450وعلى التقديرين يكون .أو عرض ،ا جوهرألن غريه إم   .؛ون أيًضا واقًعا بقدرة هللا تعفيك

، فقوة ذاك التأثري ال يكون كجنسه وال لالزم جنسه .والنسبة ،فوالكي   وعرض من الكم   ،اجلوهر أي   ،اجلنس
اد الكالم يف يعوإال  ،وإال اشرتك جمانساته فيها وال لشيء آخر فصاًل كان أو غريه جوهرًا أو عرًضا [أ/411]

فال بد من قادر حكيم ليس  .أو التسلسل ،أو الدور ،اختصاص تلك القوة بذلك الشيء ولزم اشرتاك اجملانس
 وقد مر   .،أتثري كل مؤثر فيه وهو هللا تعوال عرض غين عما سواه يف كل ما له خيلق إبرادته وقدرته وقوة  ،جبوهر

القوة املقيمة  خلقأو بعد  ،ا ابتداءإم   .،وهو هللا تع اجلواهر واألعراض يف بقائها َمتاجة إىل مقيم   فيما مضى أن  
  اآلن.قيم واقامتها ملا بينا يف امل

فال يكون أتثري قدرة  ،تاج إليه يف مجيع ما له من القوى وغريها يف احلصول والبقاءَم .فعلم أن ما سوى هللا تع
الفاعل يف أتثري  ألن   .؛ر ما صدر عنها أيًضا بقدرته تعفصدو  ،منقطًعا يف كل حال عن أتثري املؤثرات .هللا تع

  .فعلم أن الكل بقدرته تع .يف الشيء فاعل ابحلقيقة يف ذلك الشيءاملؤثر حالة أتثريه 

لكن قاعدتنا ليست ما أيابه الشرع والعقل بل َها  451؛ون الرتتب عادايا يف كواألشاعرة ذهبوا إىل نفي األسباب 
 مدبرات وأخبار األنبياء ذكر األسباب وتفويض مصاحل العباد إىل ،عليها ملا ورد يف الكتب املنزلة  452شاهدان
واحلوادث تصدر عن العقل  ،إال الواحد .عنه تعأنه ال يصدر  :واإلهليون من الفالسفة ذهبوا إىل .األمر

                                                                            

 م: فيه يكون. 447
 .فقدرته 448
 الطبيعة هي القوة اليت تكون مصدرًا لفعل غري اختياري؛ م + يكون.  ويف هامش س: 449
 يكون؛ صح هامش س.  -س  450
 على مساس الناس.أي كون ترتب بعض اآلاثر على املؤثرات كرتتب االحرتاق  ويف هامش س:  451
 شا؛ صح هامش س.  -س  452
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واملنجمون منهم زعموا أن املؤثر يف احلوادث أوضاع األفالك واتصاالت الكواكب  .وقد بينا فساد قوهلم .الفعال
  453.تقيد التغريال وعلم أن الدورات  .بذواهتا معها

اخلري من  :والثنوية قالوا .أنا َمتاجة إىل أتثري هللا تعأن املؤثر الطباع واألمزجة وقد علم  :وزعمت الطبيعية منهم
من  454 والشر ،اخلري من يزدان :وكذا قال اجملوس .ألن الواحد ال يكون خريًا شريرًا ؛والشر من الظلمة ،النور
  .وعلم أن املختار يفعل ما يشاء .آهرمن

 457.أو احلاجة 456ألنه يوجب اجلهل ؛غري قادر على خلق اجلهل والقبائح .إنه تع 455:فقال النظامملعتزلة ا اأم  

وَها  ،ةأو معصي ،ألنه إما طاعة ؛ال يقدر على مثل مقدور العبد .إنه تع :وقال الكعيب .منع احلاجة :واجلواب
 وأبو هاشم ومن 459وقال أبو علي 458.املراد خلقه يف العبد ال فعله بنفسه أن   :واجلواب .غري جائزين على هللا تع

مستقلني فال يقع  460سببنيغري قادر على نفس مقدور العبد بل على مثله وإال يلزم توارد  .إنه تع :تبعهما
  .أقوى فيقع هبا إذا تعارضتا .أن قدرته تع :واجلواب 461.بشيء منهما

  :رهدَ وقَ  .،تع ضاء هللايف قَ  ]الضوء الثاين[( ب

                                                                            

 م: تعني. 453
 من الظلمة ألن الواحد ال يكون خريًا شريرًا وكذا قال اجملوس اخلري من يزدان والشر؛ صح هامش.  -س  454
 طبقات املعتزلة ، انظر:العال فإبراهيم بن سيار البصري النظام، من كبار املعتزلة يف مدرسة البصرة، ومن بني  أساتذته أبو اهلذيل  أبو إسحاق 455

 .٥۳-٤٨البن املرتضي، ص 

 ألنه يوجب اجلهل. -م  456
  ٤/۰۱۳للتفتازاين،  شرح املقاصد؛ ۲۱۱للطوسي، ص  تلخيص احملصل انظر: 457
 ٤/۰۱۲للتفتازاين،  شرح املقاصدانظر:  458
م أبو علي اجلبائي )ت.  459 ومن بني  ، يف مدرسة البصرةم(، متكلم، ومفسر، وإنه أحد كبار املعتزلة ٨۰٦هـ/۲۱۲دمحم بن عبد الوهاب بن سال 

وفيات ؛ ٩٥-٩۱البن املرتضي، ص طبقات املعتزلةأبو هاشم اجلبائي، وأبو احلسن األشعري". انظر:  "، ومن بني  طالبه "الشح امأساتذته "
   ٤/۳٦٧البن خلكان،  األعيان

 م: ثنتني 460
 ٤/۰۱٤للتفتازاين،  شرح املقاصدانظر:  461
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وقدره هو علمه ابلكائنات كما يكون يف  .وال وقوع ما ال يقع على اجلملة ،عيقما هو علمه بوقوع  .قضاؤه تع
  .ذهنه صورة البناء مع ترتيب أجزائه قبل وجوده 462يفأنفسها مع ترتبها يف التحقق كما يقدر املهندس 

  .أو إمالئياا ،صور كل منهما إنشائياامث ميكن أن يت .والقدر تصوري ،علم تصديقي 463ضاءفالق

وضرب آخر من اإلنشائي أن يفعل الفاعل  ،ما يكون املعلوم انشًئا منه كاملعلول من العلة والعلم اإلنشائي  
 .مث يوجده على وفق ذلك ،كما يقدر املهندس صورة البناء وحيكم بكيفيته 464ابختياره على وفق تصوره

  .ومساَها القدماء فعلياا وانفعالياا ،ما يكون تبًعا للمعلوم كما حيصل العلم مبا يكون واإلمالئي  

جيب  .ألنه ح ؛وال لغريه .،ال هلل تع ،إنشائي يلزم أن ال يكون لشيء قدره أصالً  .إن علم هللا تع :فلو قلنا
 .ويلزم كون هللا تع ،مقدور عنوالواجب  .،ذي علمه المتناع اجلهل عليه تعحتقق املعلومات على الوجه ال

 .فح ،العقول فعلي عنه منيصدر  465امب .موجًبا ذهبوا إىل أن علمه تع .تع القدماء كونها اعتقدت ــ  ومل .موجًبا
مالئًيا أبن يعلم أزاًل أين أفعل بقدرت وإرادت كذا وكذا يفعل الشخص الفالين إ 467.ن علمه تعبكو  466لزم القول

وال شك أنم  ،بعد أن أفعال العباد االختيارية بقدرهتم وإرادهتم 468تبنيملا  ؛كذا وكذا نيب املعطابقدرته وإرادته 
من فيض جوده ورمحته أسبااًب جالبة أو دافعة لبعضها  تع. يف غري االختيارية مضطرون يف حيز احلرية وجعل هللا

لنسبة إىل بعض األحوال د ابب البعض اآلخر إما مطلًقا أو ابمو  ،لتمسك هبا العباد يف حتصيل حوائجهم
  مربًما.والثاين قضاء  ،قضاء َمكًما يسمي مسببله ذي وقضاء األول أي ال .واألشخاص

                                                                            

 .يف –م  462
 .ابلقضاءم:  463
 منه كاملعلول من العلة وضرب آخر من اإلنشائي أن يفعل الفاعل ابختياره على وفق تصوره؛ صح هامش.  -س  464
 .مبا –م  465
 .القول –م  466
 .أ/411، انظر: غهنا حوايل نصف سطر فار  467
 .م: بني 468
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 .يد هللا تعر وأيًضا ال بد وأن ي بباسوإال فال أثر لأل ،فذلك بداء بباسلو غري هللا تع ما قضى لأل :فإن قيل
فيكون اجلميع  .،أصاًل المتناع خالف إرادة هللا تعقادرًا على شيء  469ال يكون العبد .وح ،فعل العبد أو تركه

  ب.باسفال أثر لأل ،وإرادته .بقدرة هللا تع

حيصل  .وأنه تع ،أن العبد يتمسك ابلسبب الفالين هقضاءما غري قضاءه بل  .أنه تع :واب عن األولاجلو 
ال نسلم أنه  :وعن الثاين .ذلك .ه لو مل يتمسك مل يفعل هللا تعأن .وعلم هللا تع ،رموكان يف نفس األ .مطلوبه

بل يريد  ،أو الرتك جلواز ارتفاع اإلرادتني كما يكون لنا ابلنسبة إىل بعض أفعال الغري ،ال بد وأن يريد الفعل .تع
وقدرته   ،فأراد أن يفعل إبرادته ،وإرادة ،ملا أعطاه قدرة .ألنه تع ؛وقدرته ،أن يفعل العبد إبرادته .هللا تع

وهذه  .وفق إرادة هللا تع يكون علىوإرادته  ،ما يفعل العبد بقدرته .وح "،ة إىل العبد املأذونالسيد ابلنسبـ"ك
  .لطيفة حسنة

فيخلق فيه علًما أو ظناا مبصلحة داعية إليه حيمله على ذلك ويهيئ له ما ال بد  ،اسببمنه  .هللا تع يدير نعم قد 
ألنه فعله  ؛لكن ذلك ال خيرجه عن حد االختيار ؛منه من الشرائط وارتفاع املوانع حىت حيصل ذلك الفعل

يف بعض أفعال  .تع إرادة هللا أن يبلغ 470وجاز أيًضا .وقدرته يف األصل خبلق هللا تع وإن كان اختياره .ابختياره
 ،ألن الشر ؛وعدل ،وحكم خري .مث كل ما فعله هللا تع .وذلك لو كان فإنا يكون اندرًا ،العبد إىل حد اإلحلاد

نعوذ »وإنا الشر من أفعال املخلوقات وأعماهلم  ،بريء عن ذلك .وهللا تع ،والظلم قبيح ال يفعله إال الناقص
    471«لناماابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أع

  :االختيارية وانواختلفوا يف أفعال احلي

 472.وإرداته .،ا هو قدرة هللا تعإن   ،وأفعاله ،بل املؤثر يف قدرته ،ال أتثري لقدرته أصالً  :فقال األشعري
  ".اجلربـ"ى بوهذا املذهب يسم  

                                                                            

 أو تركه وحينئذ ال يكون العبد؛ صح هامش.  -س  469
 أيًضا؛ صح هامش. -س  470
 ۰٧ي، خطبة النكاح ذ؛ سنن الرتم۰٨، خطبة النكاح سنن ابن ماجهانظر:  471
 ٦٨لألشعرئ، ص  اللمعانظر:  472
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ى هذا ويسم   474.وإرادته ،إن املؤثر يف أفعال العبد قدرته 473:وإمام احلرمني ،واملعتزلة ،وقال القدماء
  ".القدرـ"ب

 476:والقاضي أيب بكر ،إن قدرة العبد مؤثرة مبعني 475:أيب اسحقكقول   ،املؤثر جمموع املقدرتني :وقيل
  .لقدرة العبد [ب/411] وكونه طاعة أو معصية .،أصل الفعل بقدرته تع إن  

 .وهذا كالم حق .ولكن أمر بني أمرين ،وال تفويض جربأنه ال  :يف العلم 477ونقل عن الراسخني
: وقد ال يكون .كمشي الصحيح  :ما يكون بقدرته وإرادته :وحتقيقه أن فعل اإلنسان على قسمني

 .فإنكاره  مكابرة ،والرتك دون الثاين ،األول متمكن من الفعل إذ يعلم ضرورة أن   ؛كحركة املرتعش

 :وللقدرة تفسريات

وهي هبذا التفسري ال  .احلالة اليت يكون الفاعل عليها عند صدور الفعل عنهما نقل عن األشعري أنا  .أ
  .تكون إال مع الفعل وال يصلح للضدين

ما قاله املعتزلة إنا سالمة آالت الفعل من األعضاء. وهي هبذا التفسري خمتصة ابلعباد وقد يكون  بــ.
 قبلها وبعدها ومعها وصاحلة للضدين. 

 احلي من الفعل، والرتك. وهذا أحسن التعريفات.  478صفة هبا يتمكن جـ.

  .أو الرتك ،صص أتثريها ابلفعلليتخوعلى كل تفسري ال بد للقدرة من اإلرادة 
                                                                            

أبو املعايل عبد امللك ابن الشيخ أيب دمحم عبد هللا بن أيب يعقوب يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم بن حيويه اجلويين )ت.  473
ومن بني كتبه "اإلرشاد"، و" ناية املطلب يف دراية املذهب".  "الغزايل، ومن بني  طالبه "م(، متكلم، وفقيه، ومن كبار األشعرية۰۱٩٥هـ/٤٧٩
 ۰٦٩-۲/۰٦٧البن خلكان،  يات األعيانوفانظر: 

  ٤٦إلمام احلرمني اجلويين ص  العقيدة النظاميةانظر:  474
فرايييناو إسحاق ِإبرِامي بن دمحم اب ن ِإب ر أَب 475 البن  طبقات الفقهاء الشافعيةانظر: فقيه، ومتكلم من األشعرية.  م(،۰۱۳٧هـ/٤۰٩)ت.  هيم اإِلس 

 . ۲۰٤-۰/۲۰۳الصالح 
متكلم، وفقيه، ومن كبار األشعرية، ومن بني   م(،۰۱۰۲هـ/٤۱۲القاضي أبو بكر دمحم بن الطيب بن دمحم بن جعفر بن القسم الباقالين )ت.  476

   ٤/۳٦٨البن خلكان،  وفيات األعيان؛ ۲/۲٦٤ للبغدادي، اتريخ بغدادكتبه " التمهيد"، و"إعجاز القرآن". انظر: 
 علمهم كامالً ومعتمًدا عليه.أي الذين يكون ويف هامش س:  477
 .م: مكن 478
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وانبعاث هذا امليل قد يكون للشعور مبصلحة  .أو الرتك ،اإلرادة هي ميل نفساين إىل الفعل وقد عرف أن  
ميل العطشان املخري بني قدحني متساويني إىل ـ"ك  :املصلحةا مع ضرب من وقد ال يكون إم   .حقيقية أو ظنية

وذلك الشعور  ".امليل العناديـ"ك  :أو على خالف املصلحة "؛امليل العبثيـ"ك  :أو ال مع املصلحة "؛أحدَها
 حيوانوابنبعاث أحد األخريين يف  ،أو الغضبية يف اإلنسان ،أو الشهوية 479،حيصل ابنبعاث القوة النطقية

 ،والشهوة وسكونا ،والشبع ،اث تلك القوة قد يكون بتجدد احلاجات الطبيعية وزواهلا كاجلوعوانبع .آخر
د يكون من وقفتنبعث تلك القوة  ،فإن هذه قد تطلب طبًعا ما يناسبها .وأمثال ذلك ،وتغري املزاجوسالمته

وقد تكون إحدى القوى ابعثة  .من اجلن والفلكياتأو غريه  أو بتأثري هللا تع.، ،اخلارج إما أبجناس اخلارجيات
  .خرىأل

وقد يكون للقوة النطقية بسبب املتخيلة حركات بعضها مؤثرة يف البعض إىل أن تنتهي إىل انبعاث الشعور 
فإن املتخيلة قد تنتقل من  ،أو إىل انبعاث قوة أخرى من الشهوية أو الغضبية الباعثة للشعور ،الباعث لإلرادة

وأضدادها ليتمكن  ،وأشباهها ،سريعة االنتقال من املعاين إىل توابعها 480جبلتشيء إىل أشياء أخر فإنا 
  .واآلراء ،اإلنسان من األفكار

يبلغ وكذا الشعور قد  ،وقد ال تنتهي .ازمةوهي اإلرادة اجل ،أتثري الفاعل 481وجبتمث اإلرادة قد تنتهي إىل حد 
  .أو فصول فائدة زائلة ،لةهائكتيقن اإلنسان بنجوم حادثة   ،ازمةاإلرادة اجل 482وجبتغاية 

لكن كل ذلك ال خيرج الفاعل عن   ؛وقد ال تنتهي ،املنتهي إىل إجياب الشعوروكذا أسباب الشعور قد تنتهي 
حة ابملصلوقدرته للعلم  ،إرادته بشيء إنا يفعله بقصده عند انزامإذ كل واحد منا يعلم ضرورة أنه  ؛كونه خمتارًا

هذه هي خمصصات  484دانيةوحكلها   . وهذه املعاينويتمكن على فسخ ذلك اجلزم ،واإلجلاء 483،ضطرارال بال

                                                                            

 .أي املدركة للمعاينويف هامش س:  479
 .خلقتويف هامش س:  480
 .م: فوجب 481
 .م: فوجب 482
 .االضطرارم:  483
 .واحدانيةم:  484
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 ، وإرادته بل بقدرة هللا تع.وال شك أن أصل وجودها للعبد ليس بقدرة العبد .وإرادته ،قدرة العبد 485اتثري
وإذا كان كذلك  .وإرادته 486.ىل قدرة هللا تعال سيما أان بينا احتياج مجيع املمكنات يف البقاء أيًضا إ .ومشيئته

وإرادته صدور األثر عن سبب السبب  إرادته صادرًا عن قدرة هللا تع.،يكون الفعل الصادر عن قدرة العبد و 
وابعتبار أن الفعل صدر بتأثري قدرة العبد وعلى وفق إرادته كما ذكران كان الفعل صادرًا منه صدور األثر عن 

وإذا نظر إىل الثاين صح نسبته إىل  سناد أفعال العباد إىل هللا تع.،فإذا نظر إىل األول صح إ ،السبب القريب
وقد ت األثر هبما  .وإرادته أيًضا حق ، واإلسناد إىل قدرة هللا تع.،فإذن أتثري قدرة العبد واختياره حق .العبد

  .هوكالم رسول من كتاب هللا تع.، والنقلهذا هو احلق موافًقا للعقل 

  :احتجت األشاعرة بوجوه

العبد إن مل يتمكن من الفعل، والرتك لزم عدم أتثري قدرته. وإن متكن فال بد من مرجح ألحد  .أ
الطرفني، وهو ال يكون من العبد دفًعا للتسلسل، وعنده جيب ذلك الطرف المتناع ترجح املرجوح بال 

ه، وامتناعه عند عدمه. واجلواب: أن املرجح مرجح، وح.، مل يكن لقدرة العبد أتثري لوجوب الفعل عند
يف كونا مرجحة. وإذا كان العبد متمكنًا من  487إرادة العبد، وانتهاؤها ابآلخرة إىل قدرة هللا تع. التقدح

الفعل والرتك وكانت إرادته مرجحة كان املؤثر جمموع قدرته وإرداته ووجوب الفعل هبما ال ينايف 
 االختبار. 

 تع. وقوعه، فهو واجب. وما علم عدمه متنع المتناع اجلهل عليه تع. والواجب، واملمتنع ما يعلم هللا بــ.
غري مقدور. واجلواب: أن العلم ابلوقوع وعدمه اتبع هلما فال يكون مؤثرًا فيهما وأيًضا ذلك منقوض 

 بقدرة هللا تع. 

                                                                            

  .اتثري –م  485
 ومشيئته ال سيما أان بينا احتياج مجيع املمكنات يف البقاء أيًضا إىل قدرة هللا تعاىل؛ صح هامش.  -س  486
 النقدحم:  487
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 ،ق ل  اّلل   َخاِلق  ك لِ  َشيء ﴾  488،َواّلل   َخَلَقك م  َوَما تـَع َمل وَن﴾اآلايت قوله تع:   جـ.
َخَتَم اّلل   َعَلى  489

 : أان بينا صحة إسناد الكل إىل قدرة هللا تع. وإرادته. واجلواب 490.قـ ل وهِبِم ﴾

  :واحتجت املعتزلة بوجوه

أان نيز ضرورة بني حركة الصحيح، وحركة املرتعتش أبن األول، ومىت شاء ساكن دون الثاين.  .أ
 د بوقوع الفعل ابلقدرة سوى ذلك. املرا 491وليس

لو مل يتمكن العبد من الفعل، والرتك لصار األمر، والنهي، واملدح، والذم، والثواب، والعقاب، وبعثة  .بــ
 األنبياء سفًها عبثًا. 

 جت  َزوَن َماالَيوَم   493﴾،الَيوَم جت  َزى ك ل  نـَف س  مبَا َكَسَبت  مثل:   492اآلايت بقريب من مائة آيَة   .جـ
ت م    495﴾،َفَمن  َشاَء ات ََذ ِإىَل َرب ِِه َسِبيالً   494﴾،ك نت م  تـَع َمل ونَ   وأمثال ذلك.  496﴾،اع َمل وا َما ِشئـ 

 واجلواب: أان بينا أن لقدرة العبد، وإرادته أتثريًا يف أفعاله، فلذلك صح هذه املعاين. 

ألفعاله، لكنا نعرتف بكونه مكتسًبا هلا، وذكروا يف  وأجاب األشاعرة أبان وإن نفينا كون العبد موجًدا
 الكسب طريقني: 

فعل إليه وكونه مىت صمم العبد عزمه عليه فلذلك صح إضافة ال ،أجرى عادته خبلق الفعل أن هللا تع. .أ
  خماطًبا منه تع.

                                                                            

 ۲٧/٨٦الصافات،  488
 ۰۲/۰٦الرعد،  489
 ۰/٧البقرة،  490
 ليس؛ صح هامش. -س  491
 .آيَة   –م  492
 ٤۱/۰٧املؤمن،  493
 ٤٥/۳٩اجلاثية،  494
     ٧۲/۰٨؛ املزمل، ٧٦/۳٨االنسان،  495
 ٤۰/٤۱فصلت،  496
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 ؛وفهيما حبث .ومعصية صفات حتصل بقدرة العبد ،وكونه طاعة ذات الفعل حصلت بقدرته تع. ــ.ب
قوهلم ال أتثري لقدرة  قضألن العبد إن كان مشتغاًل إبدخال شيء يف الوجود من العزم وغريه فقد انت

  .فقد عاد اإلشكال بقدرته تع. 497بل يكون الكل ،العبد أصالً وإن مل يكن

 خامتة:

ة إرادة جازمة مانعة عن واإلرادة اجلازمة؛ ألنه إذا انضم مع القدر  [أ/411]الفعل جيب عند جمموع القدرة،  
 .ميتنع أن ال يفعل، وإال ملا كانت جازمة مانعة. وقال قوم : ال، وإال انقلب القادر موجًبا 498اإلرادة املخالفة

ال جيب  499:َممود اخلوارزميوقال  .اريواإلرادة ال خيرجه عن حد االخت ،وجوب العمل ابلقدرة ألن   ؛وفيه حبث
 .وقد بينا أنه جيب 500.أويلولكن يصري 

 ،وهو منحصر عندهم يف األجسام املتكلمني: كل موجود سوى هللا تع.العامل عند  ]الضوء الثالث[ ج(
  :واختلف أهل العامل يف حدوث األجسام على أربعة مذاهب .وأعراضها ،وأجزائها

  قول الـِملِ يِ ني.وهو  .وصفاهتا ،حادثة بذواهتا أنا .أ

 501وحركات األفالك وجسمية العناصر قدمية ،بشخصها وهيوىل العناصر قدمية ،وأعراضها الثابتة ،األفالك .بـ

  .وأتباعه مذهب أرسطو،وهو  .وأوضاع األفالك والصور النوعية للعناصر قدمية جبنسها ،بنوعها

 ،مث اختلف هؤالء .ومجيع الثنوية ،رأي الفالسفة املتقدمني 502هوو  .بذواهتا َمدثة بصفاهتا األجسام قدمية .جـ
 ،ووقع اخلالف بني األولني يف ذلك اجلسم .ال :وقال الباقون ،إن الذوات القدمية كانت أجساًما :فقال قوم

املاء وهو حترك فتبخر وصعد على  :ليوق ،النار والباقية ابلتكاثف ،وقيل ،والباقية ابلتلطف ،إنه الرتاب :فقيل

                                                                            

   الكل؛ صح هامش. -س  497
 .املخالفةم:  498
 أستاذه "أبو احلسني البصري"، م(،   ۰۰٤۰هـ/٥۲٦معروف بـ"ابن املالمحي". وامسه التام: ركن الدين َممود بن دمحم املالمحي اخلوارزمي )ت.  499

 ۰۰٨البن املرتضي، ص  طبقات املعتزلةانظر:  ومن بني كتبه "املعتمد األكرب".
 ٥٩-٤٩َممود اخلوارزمي ص البن املالمحي  حتفة املتكلمنيانظر:  500
 بشخصها وحركات األفالك وجسمية العناصر قدمية؛ صح هامش. -س  501
 .هو؛ صح هامش-س  502
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وهكذا جاء يف أول  ،والسماء من الدخان ،األرض من الزبد 503دخاين فتكونتوارتفع منه خبار  ،وجهه زبد
وقيل: اهلواء، وقيل: البخار، وقيل: أجزاء جسمانية كرية صلبة متحركة، اتفق أن تصادمت ومتانعت  504.التوراة

فتكونت السموات وعرض للجسم القريب منها سخونة جداا وهو النار وللبعيد الربودة وهو األرض والقريب 
 مذهب دميقراطيس.وهو السماوية.  505صار هواء ومن األرض ماء وحصلت املواليد حبركات األجراممن النار 

 ،والزمان ،واهليوىل ،والنفس ،ارينال :مخس إنا :فقال احلراننيون ،والزاعمون أن الذوات ليست جبسم اختلفوا
 ،وتركب اخلط من نقطتني ،فإذا عرض للوحدة وضع صارت نقطة ،إنا الوحدات وقال فيثاغورس: .والفضاء

  .إنا نور وظلمة :وقالت الثنوية .واجلسم من سطحني ،والسطح من خطني

 مذهب جالينوس.وهو  .الوقف يف هذه األقسام .د

 ،أنه فاعل ابالختيار 506وقد قطعنا ؛ ألنا مستندة إىل هللا تع.وأعراضها حادثة ،وأجزائها ،أن األجسام :واحلق
  .وأن فعل املختار حادث

  :به القائلون ابلقدم وجهان وأقوى ما احتج  

العامل مستند إىل هللا تع.، فكل ما ال بد له يف املؤثرية إن مل يكن حاصاًل يف األزل كان بعضه حاداًث، وال بد  .أ
من مرجح حادث، وعاد الكالم فيه، وتسلسل. وإن كان الكل حاصاًل يف األزل ملا تلف العامل عنه المتناع 

  508التامة. 507العلةالتخلف عن 

وهو ال حيتاج إىل مرجح ملا علم  ،ابإلجياد يف وقت معني أن يكون احلادث تعلق إرادته تع.مل ال جيوز  :واجلواب
  509.وأيًضا هذا منقوص ابحلوادث ،أن اإلرادة صفة من شأنا أن يتعلق ابإلجياد بال مرجح

                                                                            

 .فيكونم:  503
   ۲٨-۰/۰انظر: سفر التكوين  504

 
 .األجزاءم:  505
 م: قطعينا. 506
 العلة.  –م  507
 التامة؛ صح هامش. -س  508
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كل حادث مكن قبل حدوثه، وإال لزم االنقالب، وإال لو كان العامل حاداًث لكان له مادة سابقة عليه؛ ألن   .بــ
فكان وجودي، فال بد له من َمل غري احلادث المتناع قيام املوجود ابملعدوم، وهو املادة وهي ال تكون حادثة، 

وقدم املادة أيًضا. واملادة ال خيلو عن الصورة اجلسمية، وإال  ،وإال لكان هلا مادة أخرى ملا بينا، ولزم التسلسل
وإن كانت فإن مل تنقسم يف  510ابلذات منها.فإن مل يكن وإن وضع امتنع حلول اجلسمية اليت هي ذات وضع 

شيء من اجلهات كانت نقطة، وإال فخطاا، أو سطًحا، أو جسًما، إن انقسمت يف جهة واحدة، أو جهتني، 
 أو ثالث جهات. وعلى التقديرات لزمها اجلسمية، فثبت قدم األجسام. 

، فال حاجة له إىل احملل، مث جيوز الغناء على العامل خالفًا للقدماء،  واجلواب: أن اإلمكان اعتباري كما مر 
ولقوم من أهل امللة. لنا إان بينا أن هللا تع. فاعل ابالختيار، والعامل خبلقه، فجاز أن يعدمه. وإذا كان فناء 

 السموات جائزًا كان اخلرق أيًضا جائزًا عليها. 

اء أبن السموات فعل العلل املوجبة، وهي العقول الالزمة للواجب؛ ألنه موجب، فكما ال جيوز واحتج القدم
  .زوال تلك العلل ال جيوز زوال السموات

 واجلواب: ال نسلم أن الواجب موجب. وقد بينا أنه خمتار، وبينا أيًضا فساد قوهلم يف العقول. 

اجلهات وهو الفلك األعلى ميتنع عليه اخلرق؛ إذ اخلرق  أبن جمددواحتجوا على امتناع اخلرق على األفالك 
 511من األجسام يكون اجملدديوجب حركة مستقيمة وكل حركة مستقيمة تكون من جهة إىل جهة، فيلزم أن 

د ميتنع على سائر األفالك؛ ألن خرقها اجملدًدا للجهات هذا خلف. وإذا امتنع اخلرق على جمدالذوات اجلهة ال 
 يوجب خرق اجملدد؛ ألنا متماسة المتناع اخلالء. 

د للجهات أبن اجلهات وهي أطراف أبعاد العامل موجودة ذات وضع، جمدواحتجوا على أن الفلك األعلى 
ا وح.، جيب أن يكون لكونا مقاصد األجسام املتحركة، وكونا مشارًا إليه وغري منقسمة، وإال ملا كانت أطرافً 

                                                                                                                                                                                                                                      

 كأجزاء الزمان واملواليد فإنا حادثة عندهم ودليلهم يدل على قدمها فعلم أنه ينتقض بنقض إمجايل.ويف هامش س:   509
 م: فيها. 510
 املراد ابألجسام الذوات اجلملية األجسام اليت تتحرك من جهة إىل جهة أخرى ال األجسام اليت هي غري اجلهات.ويف هامش س:  511
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 512د جهة الفوق مبحيطه واليختتجدوضعها يف جسم أو جسماين المتناع اخلالء، فال بد من جسم ك رِي  لت
 مبركزه، وهو الفلك األعلى. 

واجلواب: ال نسلم امتناع اخلالء. وبتقدير تسليمه مل ال جيوز أن تتحد اجلهات بنهاايت حيز الفلك األعلى، ال 
 حيزه، ال هو، فحاز عليه احلركة املستقيمة ابخلرق.  513مددملبنفسه، فيكون ا

 

 النور اخلامس يف النبوة

 وفيه أضواء:

: إنسان بعثه هللا ويف االصطالح .دغمتأو  ،ت اهلمزةبقل .وهو اخلرب ،النيب مأخوذ من النبأ ]الضوء األول[ (أ
أو نسخ بعض  ،أتى بشرع ابتداء نيب  ألن الرسول  ؛وهو أعم من الرسول .إىل العباد لتبليغ ما أوحي إليه تع.

  .أحكام شريعة قبله

قلنا  .وهو أمر خارق للعادة مع عدم املعارضة مقرون ابلتحدي تصديًقا له ،وال تثبت النبوة إال إبظهار املعجزة
تحدي الوقلنا مع  .والشعبذة ،ليخرج السحر [ب/411] قلنا مع عدم املعارضة .أمر ليشمل اإلثبات والنفي

 514قلنا تصديًقا له .وهو العالمة الدالة على بعثة نيب قبلها ،املنازعة يف النبوة ليخرج الكرامات واإلرهاص وهو
َتِنب وه  فنطق أبنه كاذب   ،ب كما أنطق مجاًدا أو حياا ميًتااملكذ ِ  ق  ر ااخل جَ خر  يَ لِ   515.﴾فَاج 

  .والرباَهة ،مث بعثة األنبياء صحيحة خالفًا للفالسفة 

فاحتج العلماء أبن اإلنسان مدين  ،وقوع املعجزات الظاهرة من األنبياء عليهم السالم ،أنه قد علم ابلتواتر :لنا
 ،واألسلحة إبقاء للبدن وصواًن له من النوازل ،واملسكن ،واللباس ،ابلطبع حيتاج يف أمر معاشه من الغداء

                                                                            

 .والتحتم:  512
 م: للمحدد. 513
 له؛ صح هامش.  -س  514
 ٥/٨۱املائدة،  515
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وَها لكون اإلنسان  ،أو مفاوضة ،ونته إايهم مبعارضةمعا يفواألعداء إىل معاونة بين جنسه املوقوفة  ،والسباع
إىل مقاتلة موجبة  املخاصمة املؤديةعن منازعة مفضية إىل  517والغضب ال يتجردان ،على الشهوة 516جمبوالً 
وعدل حيفظه شرع يفرضه شارع  ،فوجب يف احلكمة اإلهلية أن يكون بني الناس معاملة ،واخلراب ،للفساد
وذلك إنا يكون الختصاصه آبايت تدل  ،الطاعة لئال يقع يف وضع الشرع أيًضا تنازعابستحقاق  518متميز

  .على أنه من عند هللا

  .واجملوس ،والنصارى ،واليهود ،دمحم رسول هللا خالفًا ملنكري النبوة [ثاين]الضوء ال (ب

 لنا ثالثة أوجه: 

وأما  ،أما الدعوى فبالتواتر .وكل من هو كذلك فهو نيب ،وأظهر املعجزة 519،أنه ادعى النبوة :[الوجه األول]أ 
 ،ألنه حتدى الفصحاء مبعارضته وعجزوا عنها مع توفر دواعيهم ؛إظهار املعجزة فألنه أتى ابلقرآن وهو معجز

وكل منها وإن مل يبلغ حد التواتر ولكن جمموع الرواة بلغوا حد التواتر وذلك  ،وألنه نقل عنه معجزات كثرية
  .وألنه أخرب عن الغيب وذلك معجز "،ة حاتِ خاوَ سَ ـ"ى أنه صاحب معجزة كيدل عل

وأما أن مظهر املعجز نيب فألن رجاًل إذا قام يف َمفل ملك وقال إين رسول هذا امللك إليكم مث قال أيها امللك 
  .افكذا ههن ،صادقًا يف هذا فخالف عادتك وقم عن مكانك فمىت فعل امللك ثبت صدقه ضرورة نتإن ك

  .وتركه متاع الدنيا مع اقتداره عليه ،وسريته ،وأحكامه ،وأخالقه ،االستدالل أبفعاله :الوجه الثاين

ة يالثاين عشر من تور   520منها ما جاء يف الصحاح ،أخبار األنبياء املتقدمني يف كتبهم السماوية :الوجه الثالث
 قال ملوسى هكذا: أن هللا تع. 521السبعني

                                                                            

 أي خملوقًا.ويف هامش س:  516
 أي ال خيلوان.ويف هامش س:  517
 أي متميز عن سائر الناس.ويف هامش س:  518
 أنه ادعى النبوة؛ صح هامش. أواليهود والنصارى واجملوس قلنا ثالثة أوجه  -س   519
 الصحاح من التوراة كالسورة من القرآن.ويف هامش س:  520
 وإنا قيل توراة السبعني؛ ألن سبعني رجالً من صحابة موسى عليه السالم على صحة هذه التوراة.ويف هامش س:  521
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والرجل الذي ال  ،إين مقيم هلم نبياا من بين إخوهتم مثلك وأجري قويل يف فيه ويقول هلم ما آمره به» 
  522«يقبل قول النيب الذي يتكلم ابمسي فأان أنتقم منه

 محمد عليه السالم:ن لِ اتَ ع  وفيه نَـ  ،هذا لفظ التوراة املنقولة

 ،إذ الضمري لبين إسرائيل ؛«ن بين إخوهتمم» لقوله تع.: 523هذا النيب ال يكون من بين إسرائيل أ.
  .إذ ذلك جائز ؛بل جيب محل األخوة على بين األعمام ،وإضافة الشيء إىل نفسه غري جائزة

ألن التشبيه يف اإلنسانية والنبوة معلوم من  ؛«مثلك» كون صاحب شوكة وشريعة لقوله تع.:ي 524 أنه بــ.
وليس من تعقب موسى من  .إىل آخره 526،«ويقول هلم ما آمره» ولقوله تع.: 525،األلفاظ السابقة

  .مجيًعا 528أو عدمهما ،أو عدم الشريعة ،كذلك إما لعدم الشوكة 527،األنبياء

 ومنها ما جاء يف السفر األول هلاجر هكذا:

  529«أنا تلد ويكون من ولدها من يده فوق اجلميع ويد اجلميع مبوسطة إليه ابخلشوع» 

 اجلزء العاشر من السفر اخلامس هكذا: ومنها ما جاء يف

  531«ولوح به من جبل فاران 530اللهم الذي جتلى هلم من طور سينا وأشرق بنوره من جبل سيعري»

                                                                            

 ۲٨۲، ص ۳۱-۰٩ /۰٩سفر التثنية،  توراة موسي،تصحيح: هذه العبارات ليست يف األصحاح الثاين عشر، بل يف الثامن عشر. انظر: 522
 م.أي من بين يعقوب عليهم السالويف هامش س:  523
 .أنه؛ صح هامش س -س م  524
علم التشبيه « من بين إخوهتم»علم التشبيه يف النبوة وملا قال « نبياا»فلما قال « إين مقيم هلم نبياا من بين إخوهتم»وهي يف قوله ويف هامش س:  525

 يف اإلنسانية.
 هذا دليل على أنه صاحب شريعة.ويف هامش س:  526
 السالم كان صاحب شوكة.ألن موسى عليه ويف هامش س:  527
 كما كانت لألنبياء من احلواريني بعد عيسى عليه السالم.ويف هامش س:    528
 ۳٨، ص ۰۳-۰٦/۰۰انظر: سفر التكوين،  529
 وهو عند بيت املقدس وهو يف أرض الشام.ويف هامش س:  530
 ۲٤٤، ص ۲۲/۳سفر التسنية،  ،لسطور عربي عريبالعهد القدمي ترمجة بني ا هذه العبارات ليست يف األصحاح الثالث والثالثون. انظر: 531
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وجبل فاران يف طريق مكة على يسار الطريق من العراق إىل  ،وجبل سيعري قريب من مولد عيسى عليه السالم
والدليل على هذا أنه جاء يف اجلزء الثالث من السفر األول أن إمساعيل أقام برية فاران يعين ابدية  532،مكة

 العرب وعبارته هكذا:

  533«وكان هللا معه حىت كرب وأقام برية فاران» 

 ومنها ما جاء يف اإلنيل يف الصحاح اخلامس عشر من إنيل يوحنا هكذا:

مجيع األشياء وهو يذكركم ما قلته  534يب ابمسي هو يعلمكم ومينحكمفأما الفارقليط روح القدس يرسل أ»
  536«وإين قد أخربتكم هبذا قبل أن يكون حىت إذا كان ذلك تؤمنوا»مث ذكر بعد ذلك بقليل:  535«لكم

 وذكر يف الصحاح السادس عشر هكذا:

إىل أيب مل أيتكم  فإن مل أنطلق عنكم ،إن انطالقي عنكم خري لكم ،ولكين أقول لكم اآلن حًقا يقيًنا»
 537فإذا ما جاء فهو يفيد أهل العامل ويدينهم ويوخبهم ،وإن انطلقت أرسلت به إليكم .الفارقليط

وإن يل كالًما كثريًا أريد أن أقوله لكم »مث ذكر بعد ذلك بقليل:  538«ويوقفهم على اخلطيئة والرب والدين
احلق واليقني يرشدكم ويعلمكم ويديركم  ولكن ال تقدرون على قبوله واالحتفاظ به ولكن إذا جاء روح

  539«جبميع احلق ألنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه

                                                                            

 ت عمارات مكية.حدثوهي البقعة اليت ظهرت فيها بئر زمزم و ويف هامش س:  532
 ۲٩، ص ۳۰-۳۰/۳۱سفر التكوين  ،ترمجة عربية للسبعينيةتوراة موسي،  :انظر 533
 املنح إعطاء مينحكم أي يعطيكم.ويف هامش س:  534
ولكن ميكن رؤية هذه الكلمة يف أعمال فحصل ، عبارة "فارقليط" هي يف األصل يواننية، فإن كلمة "معز ي" تستخدم عموما يف الرتمجات 535

 .٥٧۰املخطوطاة القدمية. انظر: األانجيل األربع البن العسال، ص 
 ۰٤/۳٨انظر: إنيل يوحنا  536
 ..التوبيخ هو ويف هامش س:   537
 ۰٦/٧انظر: إنيل يوحنا  538
 ۰۲-۰٦/۰۳انظر: إنيل يوحنا  539
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 ،جاء بعد الصلب ثالث مرات 540وهو ،إنا هو عيسى "فارقليطـ"إن املراد ب :قسيسي النصارىوقال قوم من 
املخرب  ضمريي   تالفِ خ  اِل فَ  :أما أوالً  ،ألن صريح هذه األلفاظ دال على املغايرة ؛وهذا ابطل .ورآه احلواريون

 ،فألنه ذكر أن فارقليط إذا جاء يرشدهم إىل احلق ويعلمهم الشريعة :وأما اثنًيا ،واملخرب عنه يف خرب واحد
والنصارى اتفقوا وكتب احلواريون يف آخر اإلنيل أن عيسى عليه السالم ملا جاء بعد الصلب ما ذكر شيًئا من 

  .حكام وما لبثت عندهم إال حلظةالشريعة وما علمهم شيًئا من األ

وألن املنسوخ إن كان حسًنا  ،ألنه يوجب البداء ؛لكنه َمال ،نبوة دمحم موقوفة على جواز النسخ :وقالت اليهود
رع موسى إىل األبد يف التوراة إن ش 541قال ، وألن هللا تع.ابلقبيحآمرًا  ، وإن كان قبيًحا كان هللا تع.قبح نسخه

وإذا كان مؤبًدا ال يكون  542.«متسكوا ابلسبت أبًدا: »مثل قوله تع. ،إن شرع موسى إىل األبد مثل قوله تع.
  .شرع دمحم حقاا

، وجاز  النسخ عبارة عن اخلطاب الشرعي الدال على انتهاء حكم شرعي سابق مطلًقا :واجلواب عن األول
وابلنسبة  ،شيء قد يكون حسًنا يف وقتوال .فال يلزم البدأ ،فإذا حان زال ،مقيًدا إىل وقت كون حكمه تع.

إذ جاء يف السفر األول  ؛وأيًضا قد وقع النسخ يف شريعة موسى ،آخرين 544 قوم دون وقت آخر وقوم 543إىل
  :نوح عند خروجه من الفلك هكذاقال لِ  أن هللا تع. من التوراة

ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب أبًدا ما  [أ/411]مأكالً لك  545إين جعلت كل دابة حية»
  546«خال الدم فال أتكلوه

وعن الثاين أن لفظ  .ةيالتور  الثالث منكما اشتمل عليه السفر   ،م على لسان موسى كثريًا من احليوانر  حمث 
  .لنوح وزواله ى مدة طويلة كما مر من قوله تع.التأبيد قد يستعمل فيما يبق

                                                                            

 .م + ما 540
  قال؛ صح هامش.  -س  541
 ۰٤۳، ص ۰٧-۲۰/۰۲سفر اخلروج  ،: العهد القدمي ترمجة بني السطور عربي عريبانظر 542
  إىل؛ صح هامش.  -س  543
  آخر وقوم؛ صح هامش.  -س  544
 .حية –م  545
 ۰۳، ص ٤-٨/۳سفر التكوين  ،السطور عربي عريبالعهد القدمي ترمجة بني  انظر: 546
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 548بشيوع نبوتهوهذا يضطرهم إىل اإلقرار  ،لكن إىل العرب ،اليهود بنبوة دمحم عليه السالممن  547وأقر العيسوية

يعاً اَي أَيـ َها الن اس  إ  قوله تع.:يف  للزوم تصديقهم بعثت إىل » :وقوله عليه السالم 549﴾ين ِ َرس ول  اّللِ  إِلَيك م  مجَِ
  552«551واألسود 550األمحر

  .إلقرارهم بنبوة موسى عليه السالم وجواهبم مبثل ما ذكر ،الوجهنيواحتجت النصارى مبثل هذين 

 :خامتة

فإن ما أتى به من الكتاب والسنن  ،إذ النبوة كملت به وال زايدة بعد التمام ؛دمحم عليه السالم خامتة األنبياء
وطاعة على  ،سياسة ،والعملية ،من احلكمة النظرية الدنيا واألخرىمشتمل على مجيع ما حيتاج إليه يف أمر 

  553﴾َوَخاَتَ الن ِبيِ نيَ   مم يف مجيع األزمان ولقوله تع.:فيصلح لكل األ ،وأقرهبا من العقل ،أحسن الوجوه وأعدهلا

  :يف عصمة األنبياء [ثالث]الضوء ال (ج

 قيل: املعصوم ال يتمكن من املعصية خلاصية يف بدنه، أو نفسه. 

لكن هللا تع. فعل يف حقه لطًفا ال يكون له مع ذلك داعية ترك الطاعة، وارتكاب املعصية،  ؛وقيل: يتمكن
من املكلف يكون معها إىل  554وهذا رأي املعتزلة، وهو قريب من مذهب احلكماء. وعنوا ابللطف حاالً 

دم املعصية لعدم الطاعة، واالجتناب عن املعصية أقرب بشرط أن ال ينتهي إىل حد اإلجلاء. وهذا أقرب؛ ألن ع
َا َأاَن َبَشر  ِمثـ ل ك م  ي وَحى ِإيَل   لتمكن ال يستحق املدح، والثواب ولقوله تع:    555﴾.ق ل  ِإن 

                                                                            

هم أتباع أيب عيسى إسحاق بن يعقوب يون: العيس تصحيح:|.علم لشخص من صحابة موسى عليه السالم يالعيسويف هامش س:  547
 ۳/۳۱للشهرستاين  امللل والنحل. انظر:  هـ(٧٧٥-٧٥٤األصفهاين. وأيب عيسى من ادعى نبوته يف عهد اخلليفة العباسي املنصور )

 م: قوله 548
 ٧/۰۱٩االعراف،  549
 عجم.ويف هامش س:  550
 عرب.ويف هامش س:  551
 .۲، مساجيد صحيح مسلم؛ ۳٨، السري سنن الدارمي 552
 ۲۲/٤۱االحزاب،  553
 .م: جاز 554
 ۰٩/۰۰۱الكهف،  555
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من اخلوارج، فإن املعصية عندهم كفر، وجوزوا  556إال الفضيلية ؛مث اتفقوا ]األمة[ على عصمة األنبياء من الكفر
 املعصية عليهم. 

وقيل: جيوز إظهار الكفر تقية عن اهلالك، وذلك ابطل إل فضائه إىل خفاء الدين ابلكلية؛ إذ أوىل األوقات 
ابلتقية وقت ظهور الدعوة، وألن اخلوف الشديد كان حاصاًل إلبراهيم زمان نرود، وملوسى عليه السالم زمان 

 فرعون، وكذا لغريَها مع أنم اظهروه. 

ال إظهاره؛ لكن جتوز الكبرية. واحلق عدم اجلواز؛ ألن الذنب عنهم أفحش لكونم أعلم وقيل: ال جيوز الكفر، و 
 الفواحش، وأقرب منزلة عند هللا تع.  557بقبح

بل جتوز إما  ؛وقيل: ال جتوز الكبرية، وجاز الصغرية. واألكثرون على أنه ال جتوز قصًدا كبرية كانت، أو صغرية
 ، أو اشتباه املنهي ابملباح. سهًوا، أو نسيااًن، أو ترًكا لألوىل

 خامتة:

  .والقدماء ،والقاضي أيب بكر ،األنبياء أفضل من املالئكة خالفًا للمعتزلة
وبداًن هو آلة كماالت  ،وأفعاهلا أفعال الروحانيات ،وهي من عامل امللكوت ،إن لإلنسان نفًسا انطقة :لنا

واألفعال  ،للمجردات بتقدير كونا جمردة أشرففاإلنسان الذي حصل لنفسه كماالت غري مكنة . النفس
واألنبياء موصوفون  .املالئكة اخلالية عنها 558الروحانية الصادرة عنه مع عوق القوى البدنية أفضل من أفعال

رَاَن ِإن  اّلل َ اص طََفى آَدَم َون وحاً َوآَل ِإبـ رَاِهيَم َوآ  هم أفضل من املالئكة ولقوله تع.:ابلكماالت الروحانية ف َل ِعم 
  559.﴾َعَلى الَعاَلِمنيَ 

                                                                            

  ۲/۳۳٦للرازي، الكالم يف األفعال،  املسألة األوىل: يف عصمة األنبياء  احملصولوهم فرقة من اخلوارج. انظر:  556
 .م: يفتح 557
  الروحانية الصادرة عنه مع عوق القوى البدنية أفضل من أفعال؛ صح هامش.  -س  558
 ۲/۲۲آل عمرن،  559
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مسافة بلحظة ال يقطعها غريها بعشرة آالف سنة   ويسر األجسام الروحانية قد ميكنها ما يتعذر بغريها فتط
 ع  بَ تـ  تَـ وتس   560كحركة الفلك األعلى فإنا أسرع ما ذكرانه وتنفذ يف األجسام وال متزقها كالسارية يف احملمرات

أو أشرفها قد  ،والنفس الشريفة اليت من السماوايت ،األجرام الكثيفةيف تصعيد  561الصنعة كأرواح علم الكثيفة
وصار البدن وقواه مطيًعا شبًها  ،هذه بزايدة التصرف الروحاين ال سيما إذا قويت ابالرتياض 562جازت

  .ل الروحانينيوال نزو  ،فليس املعراج منكرًا ،ذلك أعانه روحاين فرمبا يسري به سريهاومع  ،ابلروحانيات

  ، ولألستاذ أيب اسحق.خالفًا للمعتزلة ،جائزة   رامات  الكَ  مث  

  .التمسك بقصة مرمي يف نزول الرزق :لنا

 

 النور السادس يف أحوال القيامة

 وفيه أضواء:

  :عادــيف امل [األول]الضوء  (أ

أو  ،لشكه يف أن النفس مزاج ؛جالينوسوتوقف  ،وأنكره قدماء الطبيعيني ،احملققون جبوازه :فقال ،اختلفوا فيه
  .جوهر ابق بعد فساد املزاج

  :واختلف يف املعاد

  .وهو قول أكثر املتكلمني العتقادهم أن النفس جسم ،هو جسماين فقط :فقيل

 وهو قول القدماء اإلهليني  ،وقيل روحاين فقط

 .وأكثر النصارى ،جسماين وروحاين وهو قول كثري من املسلمني :وقيل
                                                                            

 كاحلديد احملمر ابلنار.ويف هامش س:   560
 أي علم اإلكسري.ويف هامش س:  561
 مجعت.أي ويف هامش س:  562
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 ك ل  َشيء  َهاِلك  ِإال   :يعدمه مث يعيده لقوله تع .إن هللا تع :فقال بعضهم ،ا القائلون جبواز إعادة اجلسمأم   
َهه ﴾ وامتنع الباقون عن إعادة  ؛وكان االبتداء من العدم 564. َكَما َبَدأ اَن أَو َل َخل ق  ن ِعيد ه ﴾ :وقوله 563َوج 

وقال مجهور املعتزلة بناء على أن املعدوم  .مث يؤلفها ،يفرق أجزاءه .تع إنه :فقال فريق منهم .املعدوم الصرف
 .الوجود .فعند العود يعطيها هللا تع ،ذاته املخصوصة ىبقعدم إن الشيء إذا  :شيء

فلو مل جيوزوا إعادة املعدوم امتنع عليهم إثبات  ،وما علموا أنه ال بد لكل معدوم أن يعدم منه شيء ابلكلية
  :والصادق أخرب عنه ،ألنه مكن ؛أن املعاد اجلسماين حق ،واحلق .املعاد

وهو أيًضا اثبت للزومه  .أو الفاعل ،املبادئ ابلنظر إىل القابل وقد ثبت يففألن اإلمكان إما  :أما األول
  .كالَها  وقد مر   ،وعاملا ابجلزئيات ،قادرًا على اإلجياد .تعألمرين حاصلني كونه 

إذ ليس يف التوراة  ؛سوى موسى ،فاق قول األنبياء عليهم السالم على ذلكـتفال :وأما خرب الصادق
  566".شعيا"و "قيلحز ـ"ك  :وإنا أقر اليهود بقول من جاء بعده ،ما ذكر 565هوو 

والسعادة  ،وتكون هلم احلياة األبدية 567،ةكَ فقد ذكر فيه أن األخيار يصريون كاملالئِ  :وأما اإلنيل
  .وإليه ذهب أكثر النصارى ،وعليهما مًعا ،واجلسماين ،لك على الروحاينوميكن محل ذ .السرمدية

  .:من املواضع كقوله تع فقد صرح يف كثري :وأما القرآن

  568ق ل  حي  ِييَها ال ِذي أَنَشَأَها أَو َل َمر ة ﴾  قَاَل َمن  حي  ِي الِعظَاَم َوِهَي َرِميم  

  569َن َمَع ِعظَاَمه ﴾ َأحَي َسب  اإِلنَسان  أَل ن  

                                                                            

 ۳٩/٩٩القصص،  563
 ۳۰/۰۱٤االنبياء،   564
  هو؛ صح هامش.  -س  565
 .م: وتبعيا 566
 ٦۳، ص ۳٥/ ۰۳ اجنيل مرقسانظر:  567
 ٧٨-۲٦/٧٩يس،  568
 ٧٥/۲القيمة،  569
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  570 أََفال يـَع َلم  ِإَذا بـ ع ِثَر َما يف الق ب وِر﴾

ر  َعَليَنا َيِسري ﴾ [ب/411]    571 يَوَم َتَشق ق  اأَلر ض  َعنـ ه م  ِسرَاعاً َذِلَك َحش 

  .واملعاد الروحاين ال يفهمه أكثر الناس فذكروا اجلسماين متثيالً  ،داللة األلفاظ ليست قطعية :فإن قلت

  .وما ذكرت تصريح بتكذيب األنبياء ،ثبت ابلتواتر تصريح األنبياء بظواهر أمثال هذه األلفاظ :قلت

 .مطلًقا 572أحالوا العود وأن املعدوم ال يعاد ،أو جسماين كما مر ،مث الطبيعيون لظنهم أن النفس جسم
 ،يون وإن وافقوهم على امتناع العود لكن العتقاد جترد النفس وبقائها بعد البدن حكموا ابملعاد الروحاينواإلهل

  .وجه إلطالق لفظ املعاد على الباقي573ولعل مرادهم هبه قطع تعلق النفس عن البدن وإال ال

إن ردت  ،تلك األجزاءصار بدنه جزء بدنه فواحتج قوم على فساد اجلسماين أبن إنسااًن إذا أكل آخر حىت 
  .وابلعكس ،إىل بدن هنا فقد ضاع ذلك

فيعاد كل مع  ،وفضلية لآلكل ،املأكول أصلية له 574وأجزاء ،وأجزاء فضلية ،لكل بدن أجزاء أصلية :واجلواب
ومن  ،مجادية 576أجرام كثيفةأو غريها خلقت من  ،أو حلوًما ،البدن عظاًما كانت 575أجزاء األصلية منأجزائه 

ابحلديد ، وطبيعة ابلتشابك كالنار من ألطف عناصرها على شبهة ماهية 577أجسام لطيفة روحانية حاصلة فيها
مثاًل وجدت عظًما لطيًفا يكاد ال يوجد  جردت شبيكة عظماحملمر إلفادة الكمال كأنا أرواح هلا حىت لو 

  .وعد رب العاملني ،فلعلها اليت حق عليها ،ابحلس

                                                                            

 ۰۱۱/٨ألعادايت،  570
 ٥۱/٤٤ۤق،  571
  العود؛ صح هامش.  -س   572
  ال؛ صح هامش.  -س  573
   إن ردت إىل بدن هنا فقد ضاع ذلك وابلعكس واجلواب لكل بدن أجزاء أصلية وأجزاء فضلية وأجزاء؛ صح هامش.  -س  574
 .م: اخر 575
 .م: كيفية 576
    فيها؛ صح هامش. -س  577
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ألن التعليق السابق يوجب بذكر  ؛والقدماء ،التناسخ ابطل عند احملققني من أهل امللة [اينالث]الضوء  (ب
  .وليس كذلك ،والذكر ،بعض تلك األحوال ضرورة لبقاء َمل العلم

والنفوس املفارقة عنها ابقية المتناع  ،غري متناهية 578اليةحلواحتجت التناسخية أبن الدورات املاضية واألبدان ا
  .فال بد من التناسخ ،أو وتر ،ألن كل عدد إما شفع ؛وهي متناهية ،فناء النفس

  .واألبدان املاضية غري متناهية ،ال نسلم أن الدورات :فاجلواب

يوان آخر ببدن ح واوبعضهم جوز  .أن النفس اإلنسانية ال تتعلق إال ببدن إنساين :ومن التناسخية من قال
 ،آخر مسًخا ، وحبيواننسًخا 579تعلقها إبنسانومسى هؤالء  ،وبعضهم ابجلماد ايًضا ،وبعضهم ابلنبات ،أيًضا

  .وابجلماد رسًخا ،سًخاوابلنبات ف

 ،وأحوال اجلنة ،وإنطاق اجلوارح ،وامليزان ،والصراط ،سائر السمعيات من عذاب القرب [الثالث]الضوء ج( 
  .فوجب القول هبا ،والصادق أخرب عنها ،قادر عليها ، وهللا تع.والنار يف أنفسها مكنة

ز كذلك جلوا  وهو أيًضاوهو جائز جلواز بقاء النفس أوهلا مع البدن  ،فألن عذاب القرب إما للنفس ؛أما األول
  .استعداد قبول عالقة النفس اثنًيا أن حيصل للبدن بقدرة هللا تع.

ويؤاخذ هبا كأنه  ،وما يف التأويل أنه األعمال الردية اليت يسأل عنها ،فألن ما هو املشهور جائز ؛طوأما الصرا
  ،وقلتها أيًضا كذلك ،ويقصر بكثرهتا ،مير عليها ويطول

ا املشهور وتوزن به صحائف األعمال أو ملك يقابل احلسنات ابلسيئات كما يف التأويل أم   .وكذا امليزان
  .وكالَها مكن

 .أبن النطق الذي هو أصوات دالة على املعاين جائز احلصول عن اجلمادات ،وكذا إنطاق اجلوارح

                                                                            

 .م: اخلالية 578
 .نسانالابم:  579
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فإن وجود رايض نزهة جتري فيها األنار وتوجد عندها الثمار أمر مكن يف هذا العامل أو  ؛وكذا أحوال اجلنة
ودوام البقاء جائز أبن  .صحيحةوكذا كل ما ورد يف القرآن واألخبار ال 580.غريه وكذا وجود اجلواري والغلمان

واملزاج حبيث ال  ،تعطي تالزم أركان البدن ، فلعل فيض رمحة هللا تع.والطلق 581،بتتالزم أركانه كما يف الذه
 582يستويف منهماوالشرب جائز فإن صاحب املعدة النارية  ،وعدم الفضلة من األكل .يتطرق إليه االحنالل

وعلى  ،أو خبارًا يصاحب التنفس ،وينفذها رشًحا ،إذ احلرارة حتلل الفضالت ؛الفضلة 583أكثر من غريه مع قلة
أكثر مبا فيها من  بل 584،سنةوتعلم اليت أحاط سرادقها على مسرية عشرة آالف  ،هذا أمر اجلحيم كيف

 .يدك اجلبال النكال ومهلها يرث 586اها تنقضي زمهريرهظوشوا تتلظىحياهتا تسعى وعقارهبا  585ترىباملثالت 
قادر على ذلك فال خيفى على من يعترب عجائب صنعه فإن ذلك يسري ابلنسبة إىل خلق  أما أنه تع.و 

  .السموات واألرض

  .وأما خرب الصادق فظاهر

واآلالم جسمانية كانت أو روحانية  ،لذاتاوالنار أبنه ال شك أن النفس مدركة  ،وبعضهم أول أحوال اجلنة
فمىت حصل للنفس ضرب من ذلك  ،وهي ضروب من أتثرات النفس وانفعاالهتا ،والكيات ،إلدراكها اجلزئيات

فإان ندرك إدراكات  ؛وقد يفهم ذلك من أحوال النوم .أو األمل سواء كان البدن أو ال ،حصل هلا تلك اللذة
 ون يف اليقظةالواغلون يف االرتياض قد يدرك وكذا ،يف اليقظةونتأمل أبنواع اللذات واآلالم فوق ما  ،احلواس ونلتذ

فجاز حصول اللذات  ،واآلالم ما يشوقهم إىل قطع عالقة النفس ،واآلالت من اللذات ،بدون الوسائط 587
أو من تصورات النفس أبن  أبن يكون من فيض رمحة هللا تع.، غري جسمأو بوسط  ،واآلالم للنفس بغري وسط

                                                                            

 كود كان.و يف هامش س:   580
 .الذهنم:  581
 م: بينهما. 582
 أدقها ذاهتا.املراد ليس ويف هامش س:  583
 عقوابت.ويف هامش س:  584
 م: تري. 585
 عقوبت.ويف هامش س:  586
   وكذا الواغلون يف االرتياض قد يدركون يف اليقظة؛ صح هامش.  -س  587
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املمعنة مدخاًل يف التأثريات كما يف  588فإن للتصورات ،يدركها ويدرك ضدها، أو ال يتصور لذة فيدركها
فيستويف منها حظاا وافرًا وأحوال  ،النفس عن العالئق البدنية 590تال سيما إذا خلص وغريها املباشرة 589تصور
أن ما ذكران  ،واحلق .وال عربة هبا ،وال شك أن هذه من اخلياالت ،هذا ما قيل .هذا اجلنسمن  591والنار ،اجلنة

فإن تكميل خلق العباد وتتميم  ،وحكمته هللا تعز 592بل الزم يف سعة قدرة ،والفاعل ،لبمكن ابلنظر إىل القا
ال ترخص إَهال هذا اإلكمال مع توفر قدرته على  ، وكمال حكمة هللا تع.وزجرًا إنا يتم بذلك ،أحواهلم أجرًا

  .ذلك

وكلما كان اإلدراك أكمل واملدرك أفضل   .أبن اللذة إدراك املالئم واألمل إدراك املنايف ،والقدماء أولوا بوجه آخر
وكذا  ،أفضل ومدركاته 593دون احلسألنه جيد كنه الشيء وعوارضه  ؛واإلدراك العقلي أكمل ،كانت اللذة أت

  .واآلالم فوق ما للجسم ،حصل هلا من اللذات العالئق 594النفس عنحكم األمل فإذا خلصت 

 ،وغري املوصوفة إما موصوفة أبضدادها ؛أو ال ،واخللقية [أ/411] ،مث النفس إما موصوفة ابلكماالت العلمية
واخللقية هي  ،واملوصوفة ابلفضائل العلمية .فهذه أربعة أقسام .واملوصوفة إما أضدادها راسخة أو ال ،أو ال

من أو منهما الغري املوصوفة ابألضداد هي  595،واخلالية سواء من العلمية أو اخللقية ،املخصوصة ابلسعادات
واملوصوفة ابألضداد الراسخة هي املخصوصة ابلعذاب األبدي ال سيما املوصوفة أبضداد  ،السالمة أهل

 ،أشد عذااًب والبله 596واخلالية عن الكمال الشائعة به ،زوال عذاهبا الراسخة يرجىواملوصوفة بغري  ،القسمني
  .تاقني إليهاوهي النفوس الساذجة أقرب إىل السالمة لكونم غافلني عن الكماالت غري مش

                                                                            

 .املتصوراتم:  588
 .م: تصوير 589
   خلصت؛ صح هامش.  -س  590
 والنار. وهو عذاب القرب والصراط وامليزان وإنطاق اخلوارج وأحوال اجلنةويف هامش س:  591
وإنا قال يف سعة إرادة هللا تعاىل وحكمته ومل يقل العبد على هللا تعاىل ألن أصلح العبد ليس بواجب عليه على هللا تعاىل ويف هامش س:  592

 .احرتازًا عن إجياب أصلح
 .م: احلق 593
 .م: بني 594
 .أو اخللقية -م  595
    .به؛ صح هامش -س  596
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  .وأمثاهلا ال حيسن اقتباسها إال من مشكاة النبوة 597.إال رجم ابلظنوهو ليس  ،هذا ما قالوا

 

 النور السابع يف اإلميان، والكفر، واحلسن، والقبح، واإلمامة

 وفيه أضواء:

 ؛قيل ابلضرورة ،تصديق الرسول بكل ما علم جميئه به ابلضرورة :ويف االصطالح .التصديق :اإلميان يف اللغة( أ
  .واإلقرار ،أنه املعرفة :وهو قريب ما نقل عن أيب حنيفة رمحه هللا .ألن منكر االجتهادات ال يكفر إمجاًعا

وخمل التصديق  .والعمل ابألركان ،واإلقرار ابللسان ،أنه التصديق ابجلنان :املعتزلة 598رهواختا ،ونقل عن السلف
قال وبه  599،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص علي هنع هللا يضروهذا قريب ما نقل عن  ،ل فاسقوخمل العم ،وخمل اإلقرار كافر ،منافق

  600.الشافعي

 ،فإن انضم معه اعتقاد .وقبول قول الرسول ،اخلضوع :ويف الشرع ،لغة  601مبعىن االستسالم :واإلسالم
َنا ملَ  تـ ؤ ِمن وا َوَلِكن   ق ل    ، وهلذا قال هللا تع.فهو اإلميان ،وتصديق َلم    602﴾ق ول وا َأس 

  .إنكار ما علم جميء الرسول به :ويف الشرع ،السرت لغة :والكفر

ما علم  604إذ من صدق الرسول يف كل ؛يكون 603وعلى الثاين ،انوليس بني اإلميان والكفر واسطة على تفسري 
  ".منزلة بني منزلتني"ومسى املعتزلة هذا  ،وال كافرًا ،جميئه به ضرورة وترك شيًئا من العبادات ال يكون مؤمًنا

                                                                            

 .م: ابلنظر 597
 .واختارم:  598
َر َكانِ -َصل ى اّلل   َعَلي ِه َوَسل َم  -َعن  َعِليِ  ب ِن َأيب طَاِلب  هنع هللا يضر، قَاَل: َقاَل َرس ول  اّلل ِ »  599 ميَان  َمع رَِفة  اِبل َقل ِب، َوقـَو ل  اِبللِ َساِن، َوَعَمل  اِبأل  سنن ، «: اإل ِ

 ٦٥ أبواب السنة ،ابن ماجه
 ٩۰البن عبد الرب، ص  االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاءإنه معرفة ابلقلب، وإقرار ابللسان، وعمل ابألركان|انظر: ويف هامش س:  600
 أي األتقياء.ويف هامش س:  601
 ٤٨/۰٤احلجرات،  602
 أي الواسطة تكون اثبتة على التفسري الثاين.ويف هامش س:  603
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  .فليس بني اإلميان والكفر هبذا أيًضا واسطة ،فهو كافر 605من ترك شيًئا من العبادات :وقالت اخلوارج

، وليس وابملعصية نقًضا 606،تكريرًا اإلميان ابلطاعةوإال لكان تقييد  ،والطاعات ليست جزًءا من حقيقة اإلميان
وملا  608،﴾ال ِذيَن آَمن وا َوملَ  يـَل ِبس وا ِإميَانـَه م  ِبظ ل م   و 607،﴾ن  ال ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الص احِلَاتِ إِ   كذلك لقوله تع.:

وألن من صدق ابهلل  609؛﴾َكَتَب يف قـ ل وهِبِم  اإِلميَانَ   الا لإلميان وقد صح لقوله تع.:صح جعل القلب َم
  .مؤمًنا إمجاًعاومات قبل االشتغال بطاعة مات  ،ورسوله

إذ  ؛والضعف ،إذ هو قابل للشدة ؛أو التصديق ،سواء كان مبعىن الطاعات وهو ظاهر ،وينقص ،مث اإلميان يزيد
  610.﴾فـَزَاَدتـ ه م  ِإميَاانً   ، ولقوله تع.:ى البديهيات إىل أخفى النظرايتلَ يبتدئ من أج  

وعند مجهور اخلوارج   ،وال كافر ،وعند املعتزلة ليس مبؤمن ،مث صاحب الكبرية مؤمن مطيع إبميانه عاص بفسقه
  .كافر

: تسًعا: الشرك، والقتل عمًدا، وعقوق عن أبيه عن النيب عليه السالم ابن عمرفروى  ،واختلف يف الكبائر
والفرار عند القتالن وقذف  611الوالدين املسلمني، والسحر، وأكل مال اليتيم، والقتال يف احلرم، والزان،

وقيل الكبرية ما توعد الشارع  613.كل الرابأ :وزاد أبو هريرة .اخلمر ،وشرب ،السرقة :هنع هللا يضر عليوزاد  612صنة.احمل
  .عليه خبصوصه

                                                                                                                                                                                                                                      

   كل؛ صح هامش.   -س  604
   ال يكون مؤمًنا وال كافرًا ومسى املعتزلة هذا منزلة بني منزلتني وقالت اخلوارج من ترك شيًئا من العبادات؛ صح هامش.   -س  605
 وألركان تقييد اإلميان والطاعة تكررًا.م:  606
 ۰٩/۰۱٧الكهف،  607
 ٦/٧۳االنعام،  608
 ٥٩/۳۳اجملادلة،  609
 ٨/۰۳٤التوبة،  610
 م: والفساد 611
لعثور على رواية مجاعية تتضمن العناصر التسعة املدرجة يف هذا السرد؛ لكن ميكنك الرجوع إىل العمل التايل الذي يعطي مل أمتكن من ا 612

  ۰/۲٤۲البن حجر العسقالين،  : موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املختصرمعلومات عن هذا السرد: انظر
 ۰٤٥اإلميان ، صحيح مسلم؛ ۳۲، الوصااي صحيح البخاريانظر:  613
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َرَك ِبِه َويـَغ ِفر  من النار إىل اجلنة لقوله تعاىل   خيرجه هللا تع.وصاحب الكبرية دون الشرك  ِإن  اّلل َ ال يـَغ ِفر  َأن  ي ش 
ِمنًا م تَـَعمِ دًا َفَجزَاؤ ه  َجَهن م  َخاِلداً   ، ومتسكوا بقوله تع.:خالفًا للمعتزلة 614﴾د وَن َذِلكَ َما  ت ل  م ؤ   615.﴾َوَمن  يـَق 

  .ألن استحقاق دوام العقاب ال يوجب دوامه ؛وفيه حبث

 خامتة:

د عدم اجلواز فهو مؤمن وإن اعتق .فهو كافر ،سدهاتفواعتقد جواز شبهة  ،اعتقد أركان الدين تقليًدا 616من
إنه ال يستحق اسم املؤمن إال بعد معرفة أدلة قواعد  :وقوم من املتكلمني 617وقال األشعري، .عاص برتك النظر

  .الدين

 ،وإن اعتقد الشرك والتعطيل فكافر ،وعدله فهو مسلم ه تع.فإن اعتقد وحدانيت ،ومن مل تبلغه دعوة اإلسالم
وإن بلغته ومل يؤمن فهو مستحق للوعيد  .وال عقاب ،وليس له ثواب ،مل يكن مكلًفا 618فإن مل تبلغه دعوة نيب

  .وال كافر ،أو كفرًا فليس مبؤمن ،وإن مل يعتقد شيًئا إمياانً  .على التأبيد

  :والقبح ،احلسن [الثاينالضوء ]( ب

 قد يطلق على كون الشيء مالئًما للطبع، أو منافرًا له؛ 

  620؛نقص   أو 619كمال   وعلى كون الشيء صفةَ 

 .أو متعلق الذم عاجاًل، والعقاب آجالً  623والثواب آجاًل، 622متعلق املدح عاجاًل، 621الشيء وعلى كون
  625عقليان. 624وَها ابألولني

                                                                            

  ٤/٤٩النساء،  614
 ٤/٨۲النساء،  615
 م + و 616
 ۳٥٥للبغدادي، ص  أصول الدينانظر:  617
  م + أي نيب آخر. ويف منتأي نيب آخر؛ ويف هامش س:  618
  .كالعلم واجلهل 619
  .نقص -م 620
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  :وابلثالث اختلف فيه

  .إنما مبجرد حكم الشرع :فقالت األشاعرة

إال أن العقل قد  ؛أو لصفة ،الفعل 626يعين لذات ،ابلعقل أيًضاإنما  :والرباَهة ،والكرامية، وقالت املعتزلة
مث  .لكن الشرع ملا ورد به علمنا أنه لوال اختصاصه بذلك ملا ورد الشرع به ،وقد ال يستقل 627،كهيستقل إبدرا 

والقبح  ،احلسن للذات :وقيل ،إنما لصفة :وقال أواخرهم ،إنما لذات الفعل :اختلفوا فقال قدماء املعتزلة
  .وابعتبار الظلم قبيح ،إنما ابالعتبارات كما أن اللطمة لليتيم ابعتبار التأديب حسن :اجلبائيةوقالت  .للصفة

ىل يف و  واألَ  ،ابألحسنإال  ال تتعلقوأحكامه  ؛ ألن أفعال هللا تع.،أو اعتبار ،أو لصفة ،أنما إما للذات :واحلق
كان انقًصا بذاته   ،وإن كان ،وسفًها ،له نقًصاوإال فإن مل يكن أوىل به كان فع .نفسه أو ابلنسبة إىل الغري

لو كان ابلشرع حلسن من وأيًضا  .فما مل حيتج مل يفعل  629،صارفة 628القبح ألن جهة ؛الً به َمتاًجا إليهمستكمَ 
، وجاز الكذب من هللا ابملعجز فال تثبت النبوة ،فحسن منه إظهار املعجز على يد الكاذب ،كل شيء  هللا تع.
  .والوعيد ،فريتفع الوثوق عن الوعد تع.

إنا معللة برعاية مصاحل  :وأكثر الفقهاء ،فقال املعتزلة لف يف تعليل أفعاله وأحكامه تع.مث اخت [ب/411]
  .ونفى الباقون .العباد

                                                                                                                                                                                                                                      

   الشيء؛ صح هامش.  -س  621
 ... ويف هامش س: 622
 إسناده.و يف هامش س:  623
 ابلتفسريين األولني.أو ويف هامش س:  624
 أي يف العقل.ويف هامش س:  625
 أي لذات احلسن والقبيح أو الصفة من صفاهتا ال ابلشرع.ويف هامش س:  626
 .إبدراكم:  627
 ألن جهة القبح. -م  628
 .ويف هامش س: مانعة ما دام 629
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وإال لكان  ،والكمال أن خيتار أوالَها ،فغاية احلكمة ،أو يرتك ،ألن املختار ال بد له أن يفعل ؛واحلق األول
األنبياء  ةبعث وال خالف أن   630.أو الغري ،كال بل يف نفس األمر  سفًها ال ابلنسبة إىل هللا تع. أو ،عجزًا

َخَلق ت   َوَما  التعليل منكر النبوة، ولقوله تع.:نكر فم ،وإظهار املعجز لتصديقهم ،واحلجة عليهم ،لالهتداء
  631.﴾اجِلن  َواإِلنَس ِإال  لِيَـع ب د ونِ 

ال ي َكلِ ف    تع.: 633قولهول 632،إنه عبث :لنا .ونسب التجويز إىل األشعري ،مث تكليف ما ال يطاق غري جائز
َعَها  634.﴾اّلل   نـَف ساً ِإال  و س 

 .ال :وقيل ،جيب :فقيل .واختلف يف نصب اإلمام .والدنيا ،ة يف الديناإلمامة رائسة عام   [الثالثالضوء ]ج( 
 : جيب على هللا تع.قال بعضهم ،واملوجب عقالً  .مسًعا :وبعضهم ،جيب عقالً  :قال بعضهم ،واملوجبون
 . على اخللق :وبعضهم

 واملوجب عليه تع.: الشيعة. 

 واملوجب على اخللق: اجلاحظ، والكعيب، وأبو احلسني البصري. 

فس، ودفعه واملوجب مسًعا: مجهور أهل السنة، وأكثر املعتزلة. قالوا: نصبه يتضمن دفع الضرر عن الن
  635«من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية: »واجب إمجاًعا ولقوله عليه السالم

من املعتزلة. وقال بعضهم: جيب عند ظهور الفتنة دون األمن؛ وقال  636وغري املوجب: اخلوارح، واألصم
 بعضهم: ابلعكس. 

                                                                            

 لفظ غري عريب.. عجز وسفه.ويف هامش س:  630
اراَِيت،  631  ٥۰/٥٦الذ 
   عبث؛ صح هامش.  -س  632
 .ولقولهم:  633
 ۳/۳٩٦ة، قر ال ب 634
من مات بغري إمام مات ميتة »؛ ولكن هناك أحاديث أتت  هبذه الطرق:  أية الرواية ومل يعرف إمام زمانه"  ال يوجد يف كتب احلديث أبلفاظ " 635

وليس يف عنقه بيعة مات ميتة من خلع يدا من طاعة لقي هللا يوم القيامة ال حجة له، ومن مات »؛ ٩٨- ۳٩/٩٩، مسند امحد، «جاهلية 
 ٥٩اإلمارة  صحيح مسلم، «جاهلية
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 ،واخلوارج 638 ،من الشيعة 637ديةرونوال ،واملعتزلة ،فأوجبها الشيعة خالفًا ألهل السنة .واختلف يف عصمة اإلمام
  .تكفي العدالة ظاهرًا :وقالوا

إنه  :والروندية .إنه علي هنع هللا يضر :والشيعة .إنه أبو بكر :فقال أهل السنة .مث اختلف يف تعيني اإلمام بعد النيب
  .العباس

  . من عند هللاأي من يكون أكثر ثواابً  ،واختلف يف األفضل بعد النيب عليه السالم

  .إنه أبو بكر :وقدماء املعتزلة ،فقال أهل السنة

  .إنه علي هنع هللا يضر :وأكثر متأخري املعتزلة ،وقال الشيعة

 فيه 639إذ ال طائل ، ويفوض أمره إىل هللا تع.؛ىل أن يرفض هذا البحثواألو   .وقد توافر االحتجاج من الفريقني
  .مع احتمال اإلمث

وإال  ،وال جيوز الطعن يف أحد بوجه ،أن كل واحد من اخللفاء األربعة مشرف ومكرم عند هللا ورسوله :واحلق
وملا كانوا خمتصني من بني الصحابة  .وفضلهم ،ألنه عليه السالم مدحهم ؛لكان ذلك طعًنا يف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فوجب  ،اإلهلية أن يكون لكل منهم حظ من اإلمامةوأتييد الدين فاقتضت احلكمة  ،والكرامة ،بزايدة الشرف
اخلالفة بعدي ثالثون » :وما يؤكد ذلك قوله عليه السالم ،واإلجياب بعضهم ،أن كان ترتيب اإلمامة ذلك

  640«سنة

واإلمامة إنا  .وأكثر إفضاء إىل املصاحل ،وجاز إمامة املفضول جلواز أن تكون إمامته أقل إفضاء إىل التشويش
 وهللا أعلم ابلصواب.  .شرعت لذلك

                                                                                                                                                                                                                                      

املعلومات حول حياته  معتزيل من البصرة، ومفسر، ومتكلم، وفقيه، م(،٩۰٦هـ/۳۱۱هو أبو بكر عبد الرمحن بن كيسان األصم )ت.  636
 ٥٧-٥٦البن املرتضي، ص  طبقات املعتزلةانظر:  َمدودة.

 ۳۲٩لبَـغ دادي، ص ل الفرق بني الفرقهم طائفة من غالة الشيعية، ويدعون أن روح هللا تتناسخ  يف االئمة. انظر:  637
     خالفًا ألهل السنة واملعتزلة والروندية من الشيعة؛ صح هامش.   -س  638

 أي ال فائدة.ويف هامش س:  639
  ٤٩، الفنت سنن الرتمذي؛ ٤٦٤٧، السنة سنن أيب داودانظر:  640
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 املراجعة

 
 ؛اإلابن عن أصول الداينة -

 م(. ٨۲٦-٨٤٥هـ/ ۲۳٤)ت. أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري 
 ۳۱۰۰هـ/ ۰٤۲۳ حتقيق: صاحل بن مقبل بن عبد هللا العصيمي التميمي، جامعة األمام دمحم بن سعود اإلسالمية،

 
 ؛اعتقادات فرق املسلمني واملشركني -

 م(. ۰۳۰۱هـ/  ٦۱٦فخر الدين الرازي )
 م. ۰٨٩۳هـ/ ۰٤۱۳علي سامي النشار، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 
 ؛اإلنتصار -

 م(. ٨۰۲هـ/ ۲۱۱)أبو احلسني العبد الرحيم بن دمحم بن عثمان اخلياط 
  م. ۰٨۳٥هـ/ ۰۲٤٤حتقيق: نِيبَـر ج، دار الكتب املصرية، القاهرة، 

 
 ؛البن العسال األانجيل األوبعة -

 م. ۳۱۰٤القاهرة،   حتقيق: صموئيل قزمان معوض، مدرسة األسكندرية،
 
 ؛لقديس يوحنالاإلجنيل  -

 م. ۰٨٨٧ ، دار املعارف، القاهرة،القديس يوحنا
 
 ؛مرقسللقديس جنيل اإل -

 م. ۰٨٧٥دار املعارف، مصر، 
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 ؛نتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاءاإل -
 م.(۰۱٧۰هـ/ ٤٦۲أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمري القرطيب )ت. 

 هـ ۰۲٥۱حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، 
 
 ؛أصول الدين -

 م(.۰۱۲٧هـ/ ٤۳٨) أبو منصور عبد القاهربن طاهرالتيمي البغدادي
 م.۰٨۳٩هـ/ ۰۲٤٦مطبعة الدولة، استانبول، 

 
 ؛حتفة املتكلمني -

 م(.۰٤٤۰هـ/٥۲٦)ت. ركن الدين بن املالمحي اخلولرزمي 
 هـ۰۲٩٧زاد برلني، هتران آحتقيق: حسن انصاري، مؤسسة مطالعة إسالمى دانشكاه 

 
 
 ؛اتريخ بغداد -

 م( ۰۱٧۰هـ/ ٤٦۲)ت.  اخلطيب البغدادياإلمام احلافظ أبوبكر امحد بن علي بن اثبت 
 م.۳۱۱۰هـ / ۰٤۳۳، بريوت، دار الغرب اإلسالمي ،بشار عواد معروف حتقيق:

 
 ؛تلخيص احملصل للطوسي -

 م(.۰۳٩٤هـ/٦٧۳)ت.  نصري الدين الطوسي
 م.۰٨٩٥هـ/۰٤۱٥دار األضواء، بريوت، 

 
  ؛التعرفات -

 .(م۰٤۰۲/ه٩۰٦علي بن دمحم السيد الشريف اجلرجاين )ت. 
 م. ۳۱۱٤حتقيق: دمحم صديق املنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، 

 

 ترمجة عربية للسبعينية؛توراة موسي،  -
 م. ۳۱۰٩خالد جورج اليازجي، مدرسة األسكندرية، القاهرة، 
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 ؛ابن ماجه نسن -
 م(.٩٩٧هـ/۳٧۲)ت.  أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويين

 سلمان، مكتبة املعارف، الرايض، د.ت.ل آحتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن 
 

 ؛سنن أيب داود -
تاين )ت.  م(٩٩٨هـ/۳٧٥أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق  بن  األزدي السِ ِجس 

 م. ۰٨٨٨دار السالم، الرايض، 
 
 ؛سنن الدارمي -

 م(.٩٦٨هـ/۳٥٥)ت.  عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل  الدارمي
 م. ۳۱۰۲حتقيق: نبيم بن هاشم بن عبد هللا الغمري، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، 

 
 ؛يذسنن الرتم -

 م(٩٨۳هـ ۳٧٨ي )ت. ذأبو عيسي دمحم بن عيسي بن سورة الرتم
 حتقيق: دمحم بن صاحل الراجحي، بيت األفكار الدولية، الرايض، د.ت.

 
 ؛شرح شذور الذهب -

 أبو دمحم عبد هللا مجال الدين بن يوسف ابن هشام  
 م. ۳۱۱٤،  القاهرة، دار الطالئعدمحم َمي الدين عبد احلميد، حتقيق: 

 
 ؛شرحل املقاشد -

 م(. ۰۲٨۱هـ/ ٧٨۳)ت. التفتازاين   مسعود بن عمر بن عبدهللا
 .م ۰٨٨٩هـ/ ۰٤۰٨عبد الرمحن عمرية، عامل الكتب، بريوت،  حتقيق:

 
 ؛املواقفشرح  -

 م(. ۰٤۰۲هـ/ ٩۰٦)السيد الشريف علي بن دمحم اجلرجاين 
 م. ۰٨٨٩هـ/۰٤۰٨، ، بريوتحتقيق: َممود عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية، 
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 ؛الشعر والشعراء -

 .م( ٩٩٨هـ/ ۳٧٦ت. ) عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري
 م. ۰٨٩۳حتقيق: امحد دمحم الشاكر، دار املعارف، القاهرة، 

 
 ؛صحيح البخاري -

 م(. ٩٧۱هـ/ ۳٥٦) دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري
 م.۳۱۱۳هـ/ ۰٤۳۲بريوت،  -دار ابن كثري، دمشق

 
 ؛صحيح مسلم -

 م(. ٩٧٥هـ/۳٦۰)ت. أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي 
 حتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار احياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.

 
 ؛الفقهاء الشافعيةطبقات  -

 م(.۰۳٤٥هـ/ ٦٤۲)ت.  عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف اببن الصالح
 م. ۰٨٨۳َميي الدين علي نيب، دار البشائر األسالمية، بريوت،  حتقيق:

 
 ؛طبقات املعتزلة -

 .م( ۰٤۲٧هـ/ ٩٤۱ت. )امحد بن حيىي بن املرتضي 
 م. ۰٨٦۰هـ/ ۰۲٩۱ دار مكتبة احلياة، بريوت،، ِفل َزر –س وَسن ة ِديَفل د  حتقيق:

 
 ؛العهد القدمي ترمجة بني السطور عربي عريب -

 م. ۳۱۱٩االبوان بولس الفغايل وأنطوان عوكر، اجلامعة األىطنية، لبنان،  
 
 ؛الفرق بني الفرق -

 م(.۰۱۲٩هـ/ ٤۳٨)ت.أبو منصور عب القاهر طاهر بن البغدادي 
 اخلشيت، مكتبة ابن سينا د.ت. حتقيق: دمحم عثمان
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 ؛كتاب الفهرست -
 م(. ٨٨٥هـ/۲٩٥)ت دمحم بن اسحق الندمي 

 دار املعرف، بريوت، د.ت.
 
 الكتب والفنون؛ يماكشف الظون عن أس -

 م(. ۰۱٦٧/۰٦٥٧)ت. خليفة كاتب جلىب  مصطفى بن عبد هللا حاجي

 .۰٨٤۰دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
 
 ؛كتاب الفهرست -

 م(. ٨٨٥هـ/۲٩٥)ت دمحم بن اسحق الندمي 
 دار املعرف، بريوت، د.ت.

 
 ؛لسان العرب -

 .م(۰۲۰۰هـ/٧۰۰)ت. مجال الدين دمحم بن مكرم بن ابن منظور 
 هـ. ۰۲۱۱دار صادر، بريوت، 

 
 ؛اللمع -

 م(. ٨۲٦-٨٤٥هـ/ ۲۳٤)ت. أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري 
 م. ۰٨٥٥، القاهرة، مطبعة مصرحتقيق: محوده غرابة، 

 
 
 ؛امللل والنحل -

 م(. ۰۰٥۲هـ/ ٥٤٩)ت. أبو الفتح دمحم عبد الكرمي ابن أيب بكر امحد الشهرستاين 
 .م ۰٨٦٩هـ/ ۰۲٩٧، القاهرة مؤسسة احلليب وشركاهوكيل، حتقيق: عبد العزيز دمحم ال

 
  ؛احملصول -

 م(. ۰۳۰۱هـ/  ٦۱٦فخر الدين الرازي )
 ، مؤسسة الرسالة، بريوت، د.ت.العلواينجابر فياض حتقيق: 
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 ؛املؤتلف واملختلف -
 م(٨٨٥هـ/ ۲٩٥)ت.  أبو احلسن علي بن عمر  الدارقطين

 م. ۰٨٩٦، بريوت دار الغرب اإلسالمي، موفق بن عبد هللا بن عبد القادرحتقيق: 
 
 ؛املستصفى -

 م(. ۰۰۰۰هـ/ ٥۱٥)ت. اإلمام أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل 
 .هـ ۰٤۰۲حتقيق: محزة بن زهري حافظ، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 

 
 ؛مسند امحد -

 م(.٩٥٥هـ/۳٤۰أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل ) ت. 
 م. ۰٨٨٨حتقيق: دمحم نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

 
 ؛املعارف -

 .م( ٩٩٨هـ/ ۳٧٦ت. ) عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري
 م. ۰٨٩۰، دار املعارف، القاهرة، ثروة عكاشةحتقيق: 

 
 ؛املفردات -

 هـ( ٤۳٥) العالم الراغال اإلصفهاين
 .م۳۱۱٨هـ/۰٤۲۱حتقيق: صفوان عدانن داوودي، دار القلم، دمشق، 

 
 ؛موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املختصر -

 م.(٩٥۱/٧٧۲)ت.   علي بن أمحد ابن حجر العسقالين
 م. ۰٨٨۲مكتبة الرشد، الرايض، ، محدي عبد اجمليد السلفي، صبحي السيد جاسم السامرائيحتقيق: 

 
 ؛وأنباء أبناء الزمان وفيات األعيان -

 .م( ۰۳٩۳هـ/ ٦٩۰)ت.  أمحد بن دمحم بن أيب بكر بن خلكان
 م. ۰٨٧۳، بريوت ،دار صادرحتقيق: احسان عباس، 


