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مقدمة القسم
ّاحلمد هللا الذي من علينا بنعمة العلم ووفقنا ملعرفة احلقائق وأعاننا عىل نرش احلق  ّ ّ

والصالة والسالم عىل سيد احلكامء وإمام العلامء املصطفى األجمد أيب ، وإظهار الصدق
ًالقاسم حممد وعىل آله امليامني األبرار وسلم تسليام ّ.

:ّأما بعد

رت شعبة التحقيق يف قسم الشؤون الفكرية عن ذراعها العلمـي وأطلقـت ّشم
رشح الفـصول (ّفـأثمرت هـذا اهلمـة أن خـرج لنـا كتـاب ، العنان يف ميدان التحقيق

، ّملؤلفه السيد عبد الوهاب بن عيل االسرتابادي بحلته الزاهية وطلعته البهية) النصريية
ّالتي تنم عن جهود جبارة أبـدهتا شـعبة الت ًحقيـق املـوقرة ابتـداء بمـسؤوهلا ومـرورا ّ ًّ

.ًباألساتذة املحققني وانتهاء بكادرها الفني يف التنضيد واإلخراج

وبعد انقطاع اقتضته ظروف العمل عادت إصدارات قسم الشؤون الفكرية هـذه 
ّاملرة عن طريق شعبة التحقيق فأصدرت هذا الكتاب القـيم ليأخـذ مكانـه وسـط الكتـب 

ّالتي تسلط الضوء عىل العقائد احلقة للفرقة املحقة، قةالعلمية املحق ّ .واحلمد هللا رب العاملني، ّ

قسم الشؤون الفكرية والثقافية
يف العتبة احلسينية املقدسة
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مقدمة التحقيق
بسم اهللا الرمحن الرحيم

ُاحلمد هللا الذي أظهر من آثار سلطانه وجالل كربيائه ما حري مقل العقـول مـن ّ
عجائب قدرته، وردع خطرات مهـاهم النفـوس عـن عرفـان كنـه صـفته، والـصالة 

ّخاتم النبيني وسيد املرسلني حبيبنا وحبيب إلـه العـاملني أيب ّوالسالم عىل أرشف بريته 
القاسم حممد وعىل آله الطيبني الطـاهرين املعـصومني املنتجبـني واللعـن الـدائم عـىل 

. دينقيام يوم الإىل عدائهم أمجعنيأ

َّفالبـد هو يف علم الكالم، ) رشح الفصول النصريية(ّبام أن كتابنا هذا املوسوم بـ
ّمة نوضح فيها ماهية علم الكالم، لكي يسري القاريء العزيز بخطى ثابتة يف ّدمن مقلنا  ّ

ّن هذه املقدمة من عدّطوايا هذا الكتاب، وتتكو :ة حماورّ

.ـ سبب التسمية١

.رهّرخيه ومراحل تطوأـ نشوء علم الكالم وت٢
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.موضوع علم الكالمـ٣

.رشعية علم الكالمـ٤

.أبرز املسائل الكالميةـ٥

ّوضح كل حمور بشكل إمجايلوسن ّ.

سبب التسميةـ ١
ون يف وجه التسمية هبذا ّواختلف املتكلم) كالمال(من أشهر أسامء هذا العلم هو 

هلي، واملعارك الفكريـة الم اإلبسبب البحث الذي دار حول الك: ٌاالسم، فبعض قالوا
إسـم الكـالم ّألن؛حوله يف عرص املأمون العبايس وما بعده، ولكن هذا الرأي مردود

ًأقدم من ذلك بكثري، كام سنبينه قريبا ّ.

ّبسبب أن املتكلمني كانوا يبتدئون البحث بقول: وقيل : وقيل).الكالم يف كذا: (ّ

اإلهليات مع املخالفني ، وقد اعترب البعض هـذا م يفّبسبب القدرة عىل املناظرة و التكل
َالسبب هو األوجه واألجدر باإلعتبار ّألنه ركز ؛َ وهو ،يف هذا العلمّعىل عنرص رئييسّ

عنرص املناظرة يف العقائد
.

رهّومراحل تطو،رخيهأوت،ـ نشوء علم الكالم٢
ّالكـالم، فـإن إذا أخذنا بنظر اإلعتبار السبب الثالث من أسباب تسمية علم

َعلم الكالم قديم، قدم البرشية عـىل وجـه األرض، أي املنـاظرة التـي دارت بـني  ِ ٌ

.٢٠: ما هو علم الكالم للرباين: ُانظر) ١(
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ّبل ربام أقدم مـن ذلـك بكثـري .قابيل وهابيل يف إثبات احلق وانتهت بمقتل هابيل
ّ، أي عندما أراد الباري عز وجل خلق آدمعليه السالمحيث ال آدم ، عليه الـسالمّ

ُوأمره للمالئكة ب ُ ْ ّفدار كالم بني الباري عـز،بليس عن السجودإوامتناع ،السجودَ ٌ
.وإبليسّوجل

ّ، أما إذا نظرنا إليه بمعناه علم الكالم بمعناه احلريفإىل هذا إذا نظرنا
اإلصطالحي، فقد كانت بداياته منذ فجر الرسالة، فقد وردت آيات كثرية يف القرآن 

ّسفه آراء الكفار بحجج قوية، منها عىل سبيل ُالكريم تدافع عن العقائد اإلسالمية وت َ
Mlmnopqrstu:املثال سورة البقرة
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|()<وغريها كثري.

فالكتـب ،عليهم السالمواألئمةصىل اهللا عليه وآله وسلم ّأما ما ورد عن النبي
ّثـم ّوما يتفرع عـن ذلـك ،،ومعاد،وإمامة،ونبوة،وعدلٍن توحيدم،زاخرة به

وعلـامء ،ّفتبنى السفراء األربعة رضوان اهللا عليهم،جاءت مرحلة الغيبة الصغرى
علـيهم ّبالطرق التي تعلموها مـن األئمـة،الدفاع عن هذه العقائد،ةّاحلقالطائفة
ْجاء دور التأليفّثم أو نقلية،،سواء كانت عقلية، السالم ّفألفـت ،يف هذا العلـمَ ُ

الكتب واألبحاث، ويكاد أن يكون أقدم ما وصل إلينا مـن الكتـب الكالميـة هـو 
،ّتوالـت املؤلفـات الكالميـةّثم ت،الياقوت أليب إسحاق إبراهيم بن نوبخكتاب 

والـرشيف ،سع علم الكالم، وأشهر من كتـب يف علـم الكـالم الـشيخ املفيـدّوات
،واملقـداد الـسيوري،ّمـة احلـيلّوالعال،لدين الطـويسواخلواجة نصري ا،املرتىض

.وغريهم الكثري من علامئنا رضوان اهللا عليهم

.٦٧ـ٥١: ٢١سورة االنبياء ) ١(

.راجع عىل سبيل املثال كتاب االحتجاج للطربيس) ٢(
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ـ موضوع علم الكالم٣
علم فهو ،ّالبد يف البدء من تعريف علم الكالمالكالم لكي يتضح موضوع علم

التوحيد والصفات
.

ة املفيدة ّباألدل،أو هو العلم الذي يبحث فيه عن إثبات أصول الدين اإلسالمي
ني هبالليق

.

ّتقدم تبني لنا ّامفم موضوع علم الكالم، هو أصول الدين، وهي عند الشيعة بأن ّ
:مخسة

هـ ـ املعاد د ـ اإلمامةج ـ النبوةـ العدلب أ ـ التوحيد
ّألنه مـن ؛وبعضهم يدرج بعض هذه األصول يف بعض، كإدراج العدل يف التوحيد

ُولكنه أفرد للخالف الذي وقع فيه بني املذاهبالصفات، والصفات تبحث يف التوحيد،  ّ.

ـ رشعية علم الكالم٤
ّمتيز الشيعة بأهنم يستمدون ثوابتهم وعق ّ ،ّوسنة النبي،ائدهم من القرآن الكريمّ

ّواألئمة من آله صلوات اهللا عليه وعليهم، وحيث إن علـم الكـالم مـن العلـوم التـي 
ًحدثت صدى واسعا يف العامل اإلسالميأ والتـي ،ًنظرا لنوع املـسائل املطروحـة فيـه؛ً

هللا وسالمه لنا من معرفة رأي أئمتنا صلوات اَّدكان والب، أحدثت معارك فكرية واسعة
.ٍركن وثيقإىل عليهم، لكي نستند يف التعاطي مع هذا العلم

.٢٣٤:التعريفات للجرجاين) ١(

.٢١:خالصة علم الكالم للفضيل) ٢(
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فورد عليه ،عليه السالمكنت عند أيب عبد اهللا: فقد روى يونس بن يعقوب قال
ٌإين رجل صاحب كـالم: فقال،رجل من أهل الشام وفـرائض، وقـد جئـت ،وفقـه،ّ

.ملناظرة أصحابك

صىل اهللا عليه كالمك هذا من كالم رسول اهللاS:عليه السالمفقال له أبو عبد اهللا
.Rأو من عندك؟وآله وسلم 

.بعضهبعضه، ومن عنديصىل اهللا عليه وآله وسلم من كالم رسول اهللا: فقال

صـىل اهللا عليـه وآلـه فأنت رشيك رسول اهللاS:عليه السالمفقال له أبو عبد اهللا
.R؟وسلم

.ال: قال

.Rخيربك؟ىلتعااهللا منسمعت الوحي فS:قال

.ال: قال

.R؟صىل اهللا عليه وآله وسلمفتجب طاعتك كام جتب طاعة رسول اهللاS:قال
.ال:قال

يونس، هذا خصم نفسه قبل يا S:فقالعليه السالم أبو عبد اهللاَّإيل فالتفت : قال
.Rّأن يتكلم

.Rهتّيونس، لو كنت حتسن الكالم كلمياS:قالّثم 
،جعلت فداك، سمعتك تنهى عن الكـالم: فقلت.فياهلا من حرسة: قال يونس
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هذا ينقاد وهذا ال ينقاد، وهذا ينساق وهذا ال : ويل ألصحاب الكالم، يقولون: وتقول
ويـل : ّإنـام قلـتS:عليه الـسالم فقال أبو عبد اهللا.نعقلهينساق، وهذا نعقله وهذا ال

.Rما يريدونإىل وذهبوا، بالكالملقوم تركوا قويل 

.Rني فأدخلهّمن ترى من املتكلمفالباب إىل اخرجS:قالّثم 

وحممـد بـن ،وكـان حيـسن الكـالم ــفخرجت فوجدت محران بن أعني: قال
ًوكان متكلام ـالنعامن األحول ـ َوقـيس املـارص ـ وكانـا متكلمـني،وهشام بن سامل،ّ ّ ،

علـيهام ّوكان قد تعلم الكالم من عيل بـن احلـسني ، ًوكان قيس عندي أحسنهم كالما
ّ، فلام استقر بنا املجلس ـ وكنا يف خيمة أليب عبد اهللامفأدخلتهـ السالم ّ يف، عليه السالمّ

عليـه الـسالم ـ أخرج أبـو عبـد اهللاوذلك قبل احلج بأيام،احلرمطريقطرف جبل يف 
.Rهشام ورب الكعبةS: ّرأسه من اخليمة فإذا هو ببعري خيب، فقال

ًظننا أن هشاماوكنا : قال ّ ّكان شديد املحبة أليب عبـد اهللاورجل من ولد عقيل، ّ
ـ وهو أول ما اختطت حليته، وليس فينا ، فإذا هو هشام بن احلكم قد وردعليه السالم

ّا منه ـ فوسّنإال من هو أكرب س ذا نارصنـا بقلبـه هـS:وقالعليه السالم ع له أبو عبد اهللاً
.ظهر عليهوّيعني الشامي، فكلمه محران Rّكلم الرجلS:قال حلمرانّثم Rولسانه ويده

.ّفكلمه فنظر عليه حممد بن النعامنRّطاقي كلمهياS:قالّثم 

.فتعارفاRّيا هشام بن سامل كلمهS:قالّثم 

.RّكلمهS: قال لقيس املعارصّثم 

ستخذل الشامي يف يده،اّيتبسم من كالمهام وقد عليه السالم وأقبل أبو عبد اهللا
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.نعم:يعني هشام بن احلكم، فقالRّكلم هذا الغالمS: اميقال للشّثم 

عليـه ــ يعنـي أبـا عبـد اهللايا غالم، سلني يف إمامة هذا:قال الشامي هلشامّثم 
خلقهك أنظر خللقه أم ُّبخربين يا هذا أرأ: قال لهّثم ـ فغضب هشام حتى ارتعد،السالم 

.ألنفسهم؟

.ّبل ريب أنظر خللقه: الشاميقالف

.ففعل بنظره هلم يف دينهم ماذا؟: قال

ّكلفهم وأقام هلم حجة ودليال عىل ما كلفهم: قال .، وأزاح يف ذلك عللهمبهًّ

.فام هذا الدليل الذي نصبه هلم؟: فقال له هشام

فبعـد رسـول :قال هشام.صىل اهللا عليه وآله وسلمهو رسول اهللا:قال الشامي
.من؟صىل اهللا عليه وآله وسلم اهللا

ّالكتاب والسنة:لقا ُ.

ّحتـى رفـع عنـا ،ة فيام اختلفنا فيهّفهل نفعنا اليوم الكتاب والسن:له هشامفقال 
.تفاقننا من اإلومكّ،االختالف

،جئتنا من الشام ختالفنا،اختلفنا نحن وأنتَلمِف:قال هشام.نعم:قال الشاميف
َّوأنت مقـر بـأن،ّوتزعم أن الرأي طريق الدين مـع عـىل القـول الواحـد جيالـرأي الّ

.فسكت الشامي كاملفكر؟املختلفني

.R؟ّمالك ال تتكلمS:عليه السالمفقال أبو عبد اهللا
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ّة يرفعـان عنـا ّالكتاب والسنَّإن: ّإنا ما اختلفنا كابرت، وإن قلت: إن قلت:قال
.ام حيتمالن الوجوه، ولكن يل عليه مثل ذلكّاالختالف أبطلت؛ ألهن

.Rًسله جتده ملياS:عليه السالمد اهللافقال له أبو عب
.ّمن أنظر للخلق، رهبم أم أنفسهم؟: فقال الشامي هلشام

.ّبل رهبم أنظر هلم: فقال

ّويرفـع اخـتالفهم، ويبـني هلـم ،فهل أقام هلم من جيمع كلمـتهم: فقال الشامي
.ّحقهم من باطلهم؟

.نعم: فقال هشام

.من هو؟: قال الشامي

ّ، وأما بعد صىل اهللا عليه وآله وسلمابتداء الرشيعة فرسول اهللاّأما يف : قال هشام
.فعرتتهصىل اهللا عليه وآله وسلم النبي

.مقامه يف حجته؟ةالنبي القائمعرتة يمن ه: قال الشامي

؟يف وقتنا هذا أم قبله: قال هشام
.بل يف وقتنا هذا: قال الشامي

ّالـذي تـشد إليـه ،ـيـه الـسالم علـ يعني أبـا عبـد اهللاهذا اجلالس: قال هشام
.جدهوخيربنا بأخبار السامء، وراثة عن ،الرحال

.وكيف يل بعلم ذلك؟: قال الشامي
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.بدا لكّسله عام : فقال هشام

.السؤالَّقطعت عذري فعيل: الشاميقال

شامي، أخربك عن مـسريك نا أكفيك املسألة ياأS:عليه السالمفقال أبو عبد اهللا
.Rّوم كذا، وكان طريقك كذا، ومررت عىل كذا، ومر بك كذاوسفرك، خرجت ي

ًفأقبل الشامي كلام وصف له شيئا من أمره يقول :قال الـشاميف.صدقت واهللا: ّ

.أسلمت هللاّ الساعة

ّبل آمنت باهللا الساعة، إن اإلسالم قبل اإليامن S:عليه السالمأبو عبد اهللاله فقال 
.Rن عليه يثابونوعليه يتوارثون ويتناكحون، واإليام

ّوأن حمم،فأنا الساعة أشهد أن ال إله إال اهللا،صدقت: قال ّدا رسول اهللا، وأنـّ ك ً
.ّويص األنبياء

يامحران، جتري الكالم عىل S:عىل محران فقالعليه السالم فأقبل أبو عبد اهللا: قال
.Rاألثر فتصيب

.Rثر وال تعرفتريد األS: هشام بن سامل فقالإىل التفتف

باطلـك َّأنّإال،بباطـلًبـاطال قياس رواغ، تكرس S: األحول فقالإىل التفتّم ث
.Rأظهر

ّتتكلم وأقرب ما تكون من اخلرب عن الرسولS:قيس املارص فقالإىل التفتّثم 
أبعد ما تكون منه، متزج احلق بالباطل، وقليل احلق يكفي عن صىل اهللا عليه وآله وسلم 
.Rقانذل قفازان حاكثري الباطل، أنت واألحو
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ّيقول هلشام قريبا مما قال عليه السالم ّأنهـ واهللا ـ فظننت : قال يونس بن يعقوب ً
.هلام

تكاد تقع تلـوي رجليـك إذا مهمـت بـاألرض ال،هشامياS:عليه السالمفقال
ّطرت، مثلك فليكلم الناس، اتق الزلة، والشفاعة من ورائك ّّR

.

بل هم ،عليهم السالمةّعلم الكالم حيظى بتأييد األئمّأن ، نفهم من هذه الرواية
يف عليـه الـسالم والتي ذكرها اإلمام الصادق،سون له، ولكن بحسب رشوطهمّاملؤس

ّاستغرب يونس بن يعقوب من دعوة اإلمام املتكلمني للدخول، بل ّلـام ،صدر الرواية
ّإن اإلمام حيث أصحابه للخوض يف هـذا العلـم،الذين لدهيم القدرة عىل اإلحتجاج،ّ

.وترسيخها يف النفوس،ةّية يف تثبيت العقائد احلقّله من أمهِلـام

ـ أبرز املسائل الكالمية٥
ّثريت يف علم الكالم مسألة القضاء والقدر، فـتكلم فيهـا ُاملسائل التي امن أقدم

، فنيسأله ذلك الشيخ عنـد منـرصفه مـن صـّلـام ،عليه السالماإلمام أمري املؤمنني
ّفحفظت أقواله، وتناقلها املختصون ُ.

ّالتـي تـضمنتها خطبـه ،عليه السالموحفظ لنا التاريخ اليشء الكثري من أقواله
ّوالصفات اجلاللية واجلامليـة، ويف رد الكثـري مـن ،والوحدانية،يف األلوهية،الرشيفة

. ، مناظرة هشام بن احلكم مع رجل من أهل الشام٢/١٢٢:اإلحتجاج للطربيس) ١(

.١٢ـ٣/٩:وعنه يف بحار األنوار

.١/١٥٥:الكايف للشيخ الكليني: ُانظر) ٢(
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.واملعاد،والعصمة،واإلمامة،الشبهات، ويف النبوة

ولدوافع سياسية، اهلدف من ورائها فرض ؛وية لعنه اهللا وبأمر منهويف عهد معا
ىل عـن ّومعناها أن اهللا ـ تعـا) اجلرب اإلهلي(ثريت مسألة ُحكم بني أمية عىل املسلمني، أ

ّـ هو الذي سلط بني أمية عىل رقاب املسلمني، فليس أمامهم إالذلك الصرب، والرضـا ّ
.ه، والتسليم لقضائهِرَدَبق

،يطرحها الفكر للبحث،وتتالت املسائل)خلق القرآن(حدثت مسألة ومن بعد
،دخلـت الثقافـات غـري اإلسـالمية، مـن يونانيـةّثم وتثريها السياسة لتوطيد امللك،

َّوفارسية، وكثرت املسائل واشتد أوار اجلدل الكالمي،وهندية،ورسيانية،وعربانية
.

.وبشكل خمترص، فة علم الكالمملعرركزنا عليهاهذه أبرز النقاط التي 

)رشح الفصول النصريية(كتابنا 

هو يف األصل رسالة خمترصة يف أصـول الـدين، كتبهـا اخلواجـة نـصري الـدين 
:عىل النهج الكالمي، ورتبها عىل أربعة فصول،الطويس

.يف التوحيد: األول

.يف النبوة: الثاين

.يف اإلمامة: الثالث

.يف املعاد: الرابع

.١٠ـ ٩: خالصة علم الكالم للفضيل: ُانظر) ١(
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ُى نواحي املعرفة، لذلك كثرت الـرشوحّيف شت،ّهر الطويس بأبحاثه املعمقةوقد اشت
منها ، ة التي كثرت الرشوح عليهاّمومن ضمنها هذه الرسالة امله، اتهّوالتعليقات عىل مؤلف

:وإليك بعضها،وغري عريب، ومنها ما هو عريب، مقطعيمنها ما هو و،ّما هو مزجي

لــدين احلــسن بــن حممــد بــن احلــسن لكــامل ا، رشح الفــصول للطــويســـ١
.هـ٨٧٠االسرتآبادي النسفي، فرغ منه سنة 

بن الشيخ شـمس النجم الدين خرض ، سمه جامع األصولإ، ـ رشح الفصول٢
.هـ٨٢٨ًالدين حممد بن عيل احلبلرودي، كان حيا سنة 

املتـويف سـنة ،ـ رشح الفصول للشيخ سليامن بن أمحد آل عبد اجلبار البحـراين٣
.هـ١٢٦٦

:واسـمه) الرصاط املستقيم(رشح الفصول للموىل عيل بن يوسف صاحب ـ٤

.منتهى السؤول

هــ، ٧٧١املتـوىف سـنة ،مـة احلـيلّلفخر املحققني ابن العال، الفصولـ رشح ٥
.معراج اليقني:اسمه

للفاضل أيب عبـد اهللا حممـد بـن احلـسني بـن حممـد املقـداد ، ـ رشح الفصول٦
.األنوار اجلاللية:هـ، اسمه٨٦٦املتويف سنة ، ّالسيوري األسدي احليل

.ـ رشح الفصول، فاريس، لعالء الدين ملك عيل٧

. للـشيخ عبـد اهللا نعمـة، معـارص، ة يف رشح الفصول النصرييةّة اجلليّـ األدل٨

.وغريها كثري
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ّترمجة املؤلف

اسمه
.القايضالسيد عبد الوهاب بن عيل احلسيني األرشيف االسرتآبادي اجلرجاين

َكان من أجلة علامء اإلماميـة، مـتكلام حمققـا، ويل القـضاء ، جليل، عامل، فاضل ً ً ّ
ّبجرجان مدة طويلة، واهتم بفصل القضاء، وتنظيم أمـور النـاس، وقـد أدرك أوائـل ّ

.الدولة الصفوية

لـه .وستأيت ترمجته،الزوارينيبو احلسن عيل بن احلسأروى عنه تلميذه املفرس 
تأيت ترمجتهام،عبد احلي وحممد تقي: مها،أهل العلم والفضلدان منَلَو

.

/ ١٢: معجـم رجـال احلـديث. ٤٩٠، ١٦٦/ ٢: أمل اآلمل: مصادر ترمجة االسرتآبادي) ١(

العلامء. ٧٣٨٤،  ٤٧ إحياء الداثر من القرن . ١٩٢: ٤روضات اجلنات . ٢٨٧/ ٣: رياض 
منيمعجم طبق. ١٣٦: العارش . ٢٢٥/ ٦: معجـم املـؤلفني كحالـة. ٣٠٧/ ٣: ّات املتكل

معجـم مـؤلفي . ٢٩٤٩، ٩/١٤١: طبقات الفقهـاء. ٨١٢٤، ١٥٣/ ١٢: أعيان الشيعة
.٢٤:الشيعة
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فاتهّمصن
والبديع، فرغ منه يف التاسع ،والبيان،يف علوم البالغة من املعاين: ـ األنموذج١

هـ٨٧٩من حمرم احلرام سنة 
.

ّهـدايتك اللهـم يـاذا احلكمـة : (أوهلـا: احلاشية عىل رشح اهلدايـة األثرييـة ـ٢
موجـودة ضـمن ، هـ، والنسخة بخطـه٨٧١القعدة سنةيبذ٢٧فرغ منها يف ) رةالباه

جمموعة من تصانيفه
.

ّي أنه ّرأيته يف اصفهان وظن: فندي يف الرياضقال األ: رسالة يف تنزيه األنبياءـ٣
ّد اسمه يف الكتاب باالسرتآبادي، وقد تعرض فيه لكـالم الـسيد ّوإن مل يقي،هلذا السيد
سم السلطان بديع الزمانإفه بّكتابه تنزيه األنبياء ، وألاملرتىض يف

.

تأليف خواجه نصري الـدين ،أصل الفصول فاريس: رشح الفصول النصرييةـ٤
ّعربه ركن الدين حممـد بـن عـيل اجلرجـاين احلـيلّثم )هـ٦٧٢(سنة املتويف،الطويس ّ

٢٠هــ، وفـرغ منـه يف ٨٧٥حمرم سـنة ٢١، رشع فيه يف ّمة احليلّالغروي، تلميذ العال
ف ّوهلذا الرشح حاشية لبعض تالميذ األمري عبد الوهـاب، ألـ.صفر من السنة نفسها

وهـذه احلاشـية ،رأيت الرشح املذكور: وقال صاحب الرياض،هـ٨٨٤احلاشية سنة 
رأيت هذا الكتاب: العاميلّوقال احلر.رخيني املذكورينأبالت،عليه

.

.١٦١٧، ٤٠٢/ ٢: الذريعة) ١(

.٧٦١، ١٤٠/ ٦: الذريعة) ٢(

.تنزيه األنبياء: وفيها. ٢٠٣٣، ٤٥٦/ ٤: الذريعة. ٦٤٠/ ١: هدية العارفني) ٣(

.٧٦١/ ١٤٠و ١٢٦/ ٦: الذريعة) ٤(
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ان تاريخ تأليفه يف الـسابع والعـرشين يف شـهر ك: ـ رشح قصيدة الربدة٥
تأليفـه يف سـنة ّإن: هــ، وقـال صـاحب الذريعـة٨٨٣حمرم احلـرام مـن سـنة 

هـ٨٧٥
 .

ُدفع إشكال
وهـو األمـري ،فنـاِّسم مؤلأًفا اسمه كِّوجدنا يف كتب الفهارس ـ كالذريعة ـ مؤل
ي، وكتابـه ككتابنـا رشح االسرتآبادعبد الوهاب بن طاهر بن عيل بن داوود احلسيني

عثرنا عىل نسخته اخلطية وطابقناهـا مـع ّناالفصول النصريية، ولكن من حسن احلظ أ
،خيتلـفـ ًأيـضا ـ ريخ تألفيهـا أفوجدناها ختتلف عنها متـام االخـتالف، وتـ،نسختنا

هـ، وتلك فـرغ منهـا يف الثالـث والعـرشين مـن رجـب ٨٧٥فنسختنا فرغ منها سنة 
يف-يف معجمـه كـام-وبسبب هذا التشابه وقع عمـر كحالـه،هـ٨٨٣املرجب سنة 

: قالف،بن طاهر بن عيلعندما ترجم لعبد الوهاب ،اشتباه

رجـب ٢٣فرغ من تأليفه يوم األربعـاء ،رشح الفصول النصرييةومن آثاره
ّحيـث أن ،التفـاوت الكبـري هـو اخللـط املطبـقوهذا .هـ٨٧٥هـ، أو ٨٣٣سنة 

هو تاريخ الفراغ من كتابنـا هـذا، والتـاريخ األول لـيس هـذا، بـل التاريخ الثاين
ه وكذلك نفس االشتبا.يدهّف يف آخر كتابه بخطّهـ كام أشار املصن٨٨٣الصحيح 

فنا وكتابه ّوبعده ذكر ترمجة مؤل،رخينيأالتوخلط بني،ره صاحب أعيان الشيعةّكر
.هـ٨٧٥فرغ منه سنة : وقال

. ١٤٩٧، ٧/ ١٤: الذريعة) ١(
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حول الكتاب
، النبوةّثم ،العدلّثم ،التوحيدإىل ويتطرق فيه، ب يف علم الكالمموضوع الكتا

ّقـسم كـل موضـوع مـن هـذه املواضـيع الرئيـسيةّثم املعاد،ّثم ،واإلمامة ، أصـلإىل ّ
ًبعا يف ذلـك ّولطيفة، مت، وفائدة، ونقض، ونتيجة، مةّومقد، وتبرصة، وهداية، وتقسيم

،وتوضـيح،هـذه األقـسام هـي رشحّتقسيم نصري الدين الطويس يف فـصوله، وكـل 
.ورد يف الفصول النصرييةّلـام وتبسيط

وفاته
ريخ وفاته، لعدم ضبطه يف كتب الرتاجم، كام هو ديدن أكثـر أّمل يتسن لنا ضبط ت

.هـ٨٨٣ّالقدر املعلوم أنه تويف بعد سنة ّالعلامء الذين مضوا ومل تضبط وفياهتم، ولكن

أوالده
: مها،والد اثنانله من األ

السيد األمري نظام الدين عبد احلي بن عبـد الوهـاب بـن عـيل احلـسيني ـ) ١(
.هـ٩٣٠ّاألرشيف اجلرجاين، توىل القضاء هبراة سنة

أديـب، مـن علـامء دولـة الـشاه طهامسـب ، فقيـه، مّمتكل، حكيم، فاضل، عامل
يالصفو

.

هـ٩٥٩ًكان حيا سنة ،عامل شارك يف أنواع من العلوم: قال كحالة
.

.١٥٠١/ ٤٥٨: ٧: أعيان الشيعة) ١(

.باب العني، ٥/١٠٨: معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة) ٢(
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من مؤلفاته
.هـ٩٤٩مري نظام الدين عبد احلي لبعض تالميذه، تارخيها لأل: ـ اجازة١

رشح ألفية الشهيدـ ٢
.

لنجم الدين الكاتبي القزويني،حاشية عىل حترير القواعد املنطقيةـ ٣
.

ـ حاشية عىل رشح اهلداية األثريية٤
.

ـ حاشية عىل الفرائض النصريية٥
.

طبـ اخل٦
.

نطقـ رشح هتذيب امل٧
.

ـ رسالة مسائل العلوم٨
.

هـ ٩٥٩فرغ منه سنة ،ـ رسالة املعضالت٩
.

منظومة فارسية،ـ معراج اخليال١٠
.

. ٣٤٧/ ١١١: ١٣و٢٩٦/١١٩٥: ٢الذريعة ) ١(

.١٦٧/ ٣٤: ٦الذريعة ) ٢(

.٧٥٧/ ١٣٩: ٦الذريعة ) ٣(

.٨٩٢/ ١٦٢: ٦الذريعة ) ٤(

.٩٤٤/ ١٨٤: ٧الذريعة ) ٥(

.٥٤٣/ ١٦١: ١٣الذريعة ) ٦(

.٣٥٩/٣٤٠٤: ٢٠الذريعة ) ٧(

.٢٦٥/٤٩٧٠: ٢١الذريعة ) ٨(

.٥١٠: ٢يضاح املكنون إ) ٩(
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ـ املوىل السيد حممد تقي بن عبد الوهاب االسرتآبادي اجلرجاين األرشيف) ٢(
.

. هـ١٠٥٨تويف ، شاعر، ماهر، جليل، ّمتكلم، عامل، فاضل

:له مصنفات منها

ـ رشح الفصوص للفارايب بالفارسية١
.

.ـ رسالة يف األخالق٢

تلميذه والراوي عنه
، ّاملفرس، الفاضل، العامل، الشيخ، أبو احلسن عيل بن احلسن الزواري االصفهاين
،اهللا الكاشـاينوأستاذ املوىل فتح، من فضالء اإلمامية، كان من تالمذة املحقق الكركي

هـ٩٨٨املتويف سنة 
 .

.هـ٩٦٠تويف حدود سنة 

تهفاّمصن
)رشح هنج البالغة(هـ ٩٤٧فرغ منه سنة ،ـ روضة األبرار١


.

)آثار األخبار(عليه السالم ـ ترمجة تفسري اإلمام العسكري٢


.

.٣٨١/١٤٢٩: ١٣الذريعة . ٧٥/١٢٠٨٨: ١٩معجم رجال احلديث . ٢٥٢/٧٤١: ٢أمل اآلمل ) ١(

.١٤٢٩/ ٣٨١: ١٣الذريعة ) ٢(

.١٨٨: ٤:الغدير. ٣٠٠: ٢:الكنى واأللقاب) ٣(

.١٧٣٣/ ٢٨٥: ١١الذريعة ) ٤(

.٧/ ١٠: ٢٦الذريعة ) ٥(
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.تفسري القرآن بالفارسية،ـ ترمجة اخلواص٣

)طراوة الطرائف(ـ ترمجة الطرائف ٤


.

)مكارم الكرائم(ـ ترمجة مكارم األخالق ٥


.

)نرش األمان يف األسفار واألوطان(ـ ترمجة األمان ٦


.

معرفة األئمة األطهارإىل ـ لوامع األنوار٧
.

ـ جممع اهلدى يف قصص األنبياء٨
.

)كتاب املزار(ـ مرآة الصفا أو ٩


.

ـ مفتاح النجاح يف ترمجة االحتجاج١٠
.

االعتقاداتـ وسيلة النجاة يف ترمجة ١١
.

.ـ حتفة الدعوات١٢

).ة الداعيّة عدمجتر(ـ مفتاح النجاة ١٣

.١٠٣٩/ ١٥٩: ١٥الذريعة ) ١(

.٦٤٥١/ ١٥٠: ٢٢الذريعة ) ٢(

.٨١٨/ ١٥٨: ٢٤الذريعة ) ٣(

.٤٧٧/ ٣٦١: ١٨الذريعة ) ٤(

.١٨٦٢/ ٤٧: ٢٠الذريعة ) ٥(

.٣١٩٤/ ٣١٩: ٢٠الذريعة ) ٦(

.٥٤٣٥/ ٣٥٥: ٢١الذريعة ) ٧(

.٤٨٣/ ٨٨: ٢٥الذريعة ) ٨(
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هـ ٩٣٨سنة ) ترمجة كشف الغمة(ـ ترمجة املناقب ١٤
.

).هل حديثچ(ـ ترمجة أربعني الشهيد األول ١٥

).يف ترمجة روضة الواعظني(ـ حلية املوحدين ١٦

.ـ رشح الصحيفة١٧

املناقبـ عمدة الطالب يف ترمجة ١٨
.

التحقيقُمنهجية
بعنــا يف عملنــا التحقيقــي طريقــة التلفيــق بــني النــسخ، فــأينام نجــد ركاكــة ّات

متمناهــا أ،أو نقــص يف املفهــوم، يف كلمــة أو يف مجلــة، أدبيــة كانــت الركــة أو لغويــة
ًمـن نـسخة أبلـغ بيانـا وأتـم معنــى، واملراحـل ّ ازهـا يف عملنـا هــذا نجإالتـي قمنـا بً

: هي كام ييل

ّتدقيق ما نضدّثم ًـ تنضيد املخطوطة أوال١ ُ.

.ـ املقابلة بني النسخ٢

.ـ استخراج اآليات الكريمة، واألحاديث الرشيفة، وأقوال العلامء وآراؤهم٣

.ـ تعريف املصطلحات الكالمية والفلسفية٤

.ـ التعريف باملذاهب والفرق٥

.١٣٩: ٤الذريعة ) ١(

.٢١٧٥/ ٣٤٠: ١٥الذريعة ) ٢(
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.واردة يف الرشح بشكل خمترصـ ترمجة األعالم ال٦

.توضيح املطلبيف ألمهيتها RمSـ إضافة بعض احلوايش من نسخة ٧

.ـ رشح الكلامت الغامضة من كتب اللغة٨

النسخ املعتمدة
تبـت مـن ُسة، وهي نسخة كّـ النسخة املحفوظة يف مكتبة العتبة احلسينية املقد١

الث والعرشين من ربيع الثاين من تاريخ نسخها يف الث، نسخة املصنف بواسطة نسختني
منها حاشية نقلت مـن رشح مـال خـرض ، هـ، كاملة وعليها حوايش كثرية١١٥٢سنة 

.RحSًوهي أيضا نسخة خطية، ورمزنا هلا برمز ، احلبلرودي
قـدس النسخة املحفوظة يف مكتبة آية اهللا العظمى الـسيد املرعـيش النجفـي ـ٢

كتبت يف سنة أربع وستني وألـف، ورمزنـا هلـا ، وهي نسخة كاملة قليلة احلوايش رسه
.RعSبرمز 

التابع ملكتب سامحة آية اهللا العظمى ،النسخة املحفوظة يف مركز إحياء الرتاثـ٣
خالية من احلوايش ،، نسخة ناقصة األولقم املقدسة،السيد السيستاين دام ظله الوارف

.RثSهـ، ورمزنا هلا برمز ١٠٩٣والتعليقات، كتبت بتاريخ 
ـ النسخة املحفوظة يف جامعة أصفهان يف إيران، وهـي نـسخة كاملـة، قليلـة ٤

هـ، رمزنـا ١٠٨٢احلوايش، كتبت يف اخلامس والعرشين من شهر ذي القعدة من سنة 
.RصSهلا برمز 
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يف النجـف األرشف، عليه الـسالم ـ النسخة املحفوظة يف مكتبة أمري املؤمنني٥
مع الرشح، وقد استفدنا من احلوايش فقط يف بعض كاملة، وقد دمج الناسخ احلوايش 

.RمSورمزنا هلا .املوارد
يف النجـف قدس رسهـ النسخة املحفوظة يف مكتبة الشيخ كاشف الغطاء ٦

بعـض نيوقـد اسـتفدنا مـن بعـض حواشـيها لتبيـRذSاألرشف ورمزنا هلا برمـز 
.املطالب

يف مشهد املقدسة وقد لسالم عليه اـ النسخة املحفوظة يف املكتبة االمام الرضا٧
.nرmرمزنا هلا برمز 

.طالة يف اهلوامشًبا من اإلّجتنالنسخاكتفينا هبذه ،ة نسخّوقد حصلنا عىل عد

عملنا
:هي كام ييل،يف حتقيق هذا السفر الكريم،عضاء الشعبةأاملهام التي قام هبا 

.الوهاب زيارةأمحد عبد ،قام هبذه املهمة األخ الفاضل،مرحلة التنضيد-١

قام هبـذه املهمـة االخ الفاضـل حممـد عبـد األمـري ،األويلمرحلة التدقيق -٢
.السباك

، وتعريـف املـصطلحات وغريهـا، والتخـريج، واملقابلـة، التـدقيقمرحلة -٣
قام هبذه املهام األخوين الفاضلني صاحب عبد اإللـه ، ومرحلة التقطيع وتقويم النص

.صاحب وامحد جاسم الساعدي
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خادم تراث آل حممـد، وفق النقاط اآلنفة الذكر،ّالكيلقام بمراجعة العمل-٤
.األستاذ مشتاق صالح املظفرالسالممعليه

.اإلخراج الفني، قام هبذه املهمة األخ الفاضل أمحد حمسن املؤذن–٥
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6٣٢7

)ح(الصفحة األوىل من نسخة 



6٣٣7

)ح(ة الصفحة األخرية من نسخ



6٣٤7

)ع(الصفحة األوىل من نسخة 



6٣٥7

)ع(الصفحة األخرية من نسخة 



6٣٦7

)ث(الصفحة األوىل من نسخة 



6٣٧7

)ث(الصفحة األخرية من نسخة 



6٣٨7

)ص(الصفحة األوىل من نسخة 



6٣٩7

)ص(سخة الصفحة األخرية من ن



6٤٠7

)م(الصفحة األوىل من نسخة 



6٤١7

)م(الصفحة األخرية من نسخة 



6٤٢7

)ذ(الصفحة األوىل من نسخة 



6٤٣7

)ذ(الصفحة األخرية من نسخة 



6٤٤7

)ر(الصفحة األوىل من نسخة 



6٤٥7

)ر(خة الصفحة األخرية من نس





6٤٧7

ì()

ّنحمدك اللهم عىل ما وفقتنا إلدراك فصول الكـالم، وعلمتنـا سـلوك مـسالك  ّ
ّ، والعلـم الـرضوري، وأهلتنـا للنظـر ّالبيان لتبيني املرام، وكرمتنا بالعقل الغريـزي

ًواإلستدالل، لإلرتقاء يف مدارج الكامل، ونصيل عىل أجل أنبيائك قدرا، وأمتهم بدرا،  ًّ ّ ّ
َّا، وأعدهلم ملة، حممد الشفيع املشفع يوم املحرش، وعىل آله نجوم اهلـدى، وأقومهم دين ًّ ّ

.ّبه ممن هاجر إليه، أو نرص وآوىومصابيح الدجى، وأصحا

ويف . يا كريم أعنّا فـيام قـصدنا يـا عظـيم»ع«ويف . وأسألك التوفيق يا كريم: بعد البسملة»ح«يف نسخة ) ١(
، املـتنولـذلك مل نثبتهـا يف، ّوالظـاهر أن هـذه العبـارة مـن النّـساخ. وعليك االعتامد يـا كـريم: »ص«

.الختالف ألفاظها

ّوكرمتنا؛ ألنه : وهلذا قال، ال مدخل للكسب فيه: فاألول، ّغريزي وكسبي: العقل قسامن: nعmيف حاشية ) ٢( َّ
. ْوهلـذا أتبعـه بـالعلم الـرضوري، يلزمه العلم بالـرضوريات عنـد سـالمة اآلالت، منه سبحانه وتعاىل

والكاسـب هبـذا ، بـسبب الرياضـة واسـتخدام اآلالتّهو احلاصل للمكلف: والقسم الثاين من العقل
: ُانظر. إىل آخره... للنظر: ولذلك قال، وهبذا حيصل العلم باألمور النظرية، ّوأهلتنا: وهلذا قال، ّاملكلف

:جتريد االعتقاد لنـصري الـدين الطـويس. رسالة احلدود واحلقائق، ٢/٢٧٧:الرسائل للرشيف املرتىض

.صل اخلامس يف األعراضالف، املقصد الثاين، ١٧١
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عبد الوهاب بن عيل احلـسيني االسـرتآبادي،اهللا اهلاديإىل فيقول املفتقروبعد
ّإن كـامل كـل نـوع : ـ، ورزقه من عيش الدارين أرغـده ـ جعل اهللا خري يوميه غده َّ

ّومتيز اإلنسان عن غريه؛ إنـَّام ، ، وصدور آثاره املقصودة منهبحصول صفاته اخلاصة
، وما يتبعها من العقل والعلـوم الـرضورية، وأهليتـه ُهو بام أعطي من القوة النطقية

قـال . nمن اسـتوى يومـاه فهـو مغبـونm: عليه السالمهذا مأخوذ من كالم أمري املؤمنني: nحmيف حاشية ) ١(
.Sمن الشارح . ًكون غده خري من يوميه؛ حذرا من استواء اليومني: املصنّف

صىل اهللا عليـه جدناه عن النبيبل و، هبذا اللفظعليه السالمًمل نجد هذا احلديث مرويا عن أمري املؤمنني
. m٩٥nوm٦٢nاملجلـس ، ٦٦٨، ٣٩٣:يف األمـايل للـصدوق، عليه السالمواإلمام الصادق، وآله وسلم

ّأما املروي عن أمري املؤمنني. ١٢٩ح، الفصل العارش، ١/٢٨٤:عوايل اللئايل البن أيب مجهور اإلحسائي
.اجلزء اخلامس عرش، ٤٤٧:األمايل للطويس. n...من اعتدل يوماه فهو مغبون... m: فهوعليه السالم

ّال خيفى أن اهللا سبحانه وتعاىل خلق وميز كل نوع عن غريه: nعmيف حاشية ) ٢( ّ بـصفات خاصـة وأغـراض ، َّ
كـان كامـل وموصـوف ، وصدرت منـه تلـك األغـراض، فإن حصلت له تلك الصفات، مقصودة منه

كـان أنقـص ، وإن مل يتـصف بالقـسمني. صور واألشـكالبام هو أكمل من ال، ّبالكامل بصفاته عام عداه
ّكامال مما هو دونه القوة الناطقة وما يرتتب عليها من ، فالصفات اخلاصة بنوع اإلنسان، فإذا عرفت ذلك، ً
فـإن ، وغايتـه، وحافظـه، ومبلغـه، وتكليفـه، ِّمعرفة مكلفه، واألغراض املطلوبة منه، إدراك املعقوالت

عـن أدنـى مراتـب ، ّوإال وقع يف حضيض النقصان، الكامل عند ذي اجلاللارتقى درجة، اتصف بذلك
.كام إليه اإلشارة يف القرآن، احليوان

وآلتها التي تستعملها من . والنظر يف حقائق األمور، ّوالتميز، هي التي هبا التفّكر): امللكية(القوة الناطقة ) ٣(
ًوقد تـسمى هـذه نفـسا ناطقـة، البدن والدماغ ّني للعالمـة احلـيلاأللفـ. ّ التاسـع ، املائـة الثانيـة، ١٥٧:ّ

واألمـور ، ّيدرك هبا املعاين الكلية، هي قوة يف اإلنسان: ًوالقوة الناطقة ـ ايضا ـ. قوى النفس، والسبعون
. ّمتعلقة بالـدنيا وبـاآلخرة، ّتفيده يف استخراج قواعد كلية علمية، يمتاز هبا عن سائر احليوانات، العقلية

.٢/٣٥٣:ح أصول الكايف للامزندراينرش: ُانظر
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ّللنظر واإلستدالل، واكتساب املجهوالت من املعلومات، والعلـوم متـشعبة متكثـرة، 
ّواإلحاطة بجملتها متعرسة، بل متعذرة ّالواجـب عـىل كـل عاقـل، اإلشـتغال ًافـإذ. ّ

َّهذا وإن أرفع العلوم رتبة، وأعالهـا درجـة، علـم . وما تكون الفائدة فيه أتم، باألهم
ّالكالم، املتكفل بإثبات الصانع، واتصافه بصفات اجلالل واإلكرام، وإثبات النبوة وما 

َّومما صنف فيـه مـن املختـرصات املنقحـة املعتـربة، . اإلسالميتبعها، التي هي أساس  ّ ّ
َّواملقدمات املهذبة املحررة  ّmكتاب الفصولn الذي هو مع صغر حجمه، قد احتوى من

ّأصوله وقواعده عىل أمهها وأوالها، ومن دالئلها العقلية والنقلية عىل أفيدها وأجالها، 
ّفاجتمع إيل نفرمن األحباب، املطلعني عىل رسائر الكتاب، مقرتحني أن أكشف هلم عن َّ

ًوأبرز هلم عن نقاب احلجـاب األرسار، فأسـعفتهم متمـسكا بحبـل ، راته األستارّخمد ُ
ّسواء الطريق، ورشحته بعون اهللا رشحا يذلل صعابه، ويميطإىل ًالتوفيق، ومستهديا ً

ًمتجنبا عن إالطناب، نقابهعن خرائده ّخل، وقبـل الـرشوع يف اململ، واإلجياز امل
ّإن األحكام الرشعية منها ما يتعلق بكيفية العمل:فنقول، ّقصود، نذكر مقدمة نافعةامل َّ ،

أصلية واعتقادية، والعلم : ّوتسمى، ّفرعية وعملية، ومنها ما يتعلق باإلعتقاد: ّوتسمى
ّاملتعلق باألوىل، يسمى ُ ّعلم الرشائع واألحكام؛ ألهنا التستفاد إال م: ّ ن جهـة الـرشع، ّ

ّإليها، وبالثانية علم التوحيد والـصفات؛ ألن ذلـك ّمن األحكام إالوال يتبادر الذهن 
بصفاء عقائدهم ـ بربكة صحبة ، وكانت األوائل من الصحابة والتابعني. أشهر مباحثه

ًماط عني ميطا وميطانا: يميط) ١( ً ََ َْ ُتنَحى وبعد وذهب: َوأماط، َ ّ .ميط، ٧/٤٦٣:لسان العرب إلبن منظور. َ

واملراد . ١٧٦خرد ، ٢:معجم مقاييس اللغة المحد بن فارس زكريا. هي التي مل متس قط: اجلارية اخلريدة) ٢(
.امتهمنه الكشف عن غوامضه ومبه

.m٢٠٨nرقم ، ٥٦:الفروق اللغوية اليب هالل العسكري. بسط الكالم لتكثري الفائدة: اإلطناب) ٣(
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ّ، وقرب العهد بزمانـه، ولقلـة الوقـائع واإلختالفـات، صىل اهللا عليه وآله وسلمّالنبي
َة املعصومني والثقات ـ مستغنني عن تـدوين العلمـني، ّاألئمإىل من املراجعةومتّكنهم ْ ِ

ًوأصـوال، َوترتيبهام أبحاثاَ  ُ ،،أن كثـرت الفـتن بـني املـسلمني، وظهـر إىل ًوفـصوال
اختالف اآلراء، وامليل إىل البدع واألهواء، وكثـرت الفتـاوى والواقعـات، فاشـتغلوا 

َن املـسائل بأدلتهـا، وإيـراد الـشبه بأجوبتهـا، وتعيـني واإلستدالل، وتـدويبالنظر ُ ّ
ّاألوضاع واإلصطالحات، وتبيني املذاهب واإلختالفـات، وسـموا مـا يفيـد معرفـة  َ

ًومعرفة أحوال األدلة إمجاال يف إفادهتـا nالفقهmّاألحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بـ ّ
ّألنه يورث قـدرة عـىل nالكالمmبـهاّأدلتومعرفة العقائد عن nأصول الفقهmبـاألحكام 

الكالم يف حتقيق الرشعيات، وإلزام اخلصوم، كاملنطق للفالسفة، ومعظم خالفياته مع 
واألشاعرةًالفرق اإلسالمية، خصوصا بني املعتزلة

.

ًوأصوال) (١( .nصmمل ترد يف ) ُ
.٢٣:املنطق للمظفر. إجراء عملية عقلية يف املعلومات احلارضة؛ ألجل الوصول إىل املطلوب: النظر) ٢(

املعتـزلني عـن ، وأطلق هذا االسم عىل واصل بن عطـاء ومجاعتـه. ةّفرقة كبرية مستقلة منقرض: املعتزلة) ٣(
. أواخر العهد األموي؛ بسبب اخلالف حول مرتكـب الكبـرية مـن هـذه األمـة، جملس احلسن البرصي

ّوذلك أن عمرو بـن عبيـد لــام مـات احلـسن وجلـس جملـسه، ّإن تسميتهم حدثت بعد احلسن: وقيل ّ ،
كـام ، أهل العـدل والتوحيـد: ويقال للمعتزلة. ّسامهم قتادة باملعتزلةف، اعتزله واصل يف نفر من أصحابه

، املعتزلـة البغداديـة: واملعتزلـة قـسامن. لقوهلم بنفي الصفات عـن البـاري، واملعطلة، يقال هلم القدرية
معجم الفـرق االسـالمية لـرشيف : ُانظر. ّويتفرع من القسمني أكثر من عرشين فرقة. واملعتزلة البرصية

.٢٢٨ـ ٢٢٦:األمني

ّمن عقيدهتم أهنم أنكروا التأثر، أصحاب أيب احلسن األشعري: األشاعرة) ٤( ّوأنكـروا العلـة واملعلـول يف ، ّ
ًعامل اخللق إنكارا تاما ّإن مـذهب : ويمكـن القـول. ّوقالوا باجلرب أي إن أفعال اإلنسان وأعامله خملوقـة، ً

!
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، اعتـزل عـن جملـس احلـسن فهم أصـحاب واصـل بـن عطـاء، ّأما املعتزلة
يا إمام الدين، ظهر يف زماننا مجاعـة: فقال، رجل، حني دخل عىل احلسن البرصي

ّال يـرض مـع : الكبائر، ويقولـونّيكفرون صاحب الكبرية، ومجاعة أخرى يرجئون
َكام ال ينفع مع الكفر طاعة، فكيف حتكم لنا أن نعتقد يف ذلك؟ فتفّكر ، اإليامن معصية

أنا ال أقول: احلسن البرصي وقبل أن جييب، قال واصل
ٌإن صاحب الكبرية مـؤمن:  ّ

ًمطلقا، وال كافر مطلقا ّاسطوانة من اسطوانات املسجد، وأخذ يقـرر عـىل إىل قامّثم .ًٌ
ّأن صاحب الكبرية ليس بمؤمن وال كافر، وأثبـت املنزلـة : مجاعة من أصحاب احلسن

"
ّاألشعري كان رد فعل مضاد لـام ذهب إليه امل ٍّ . ٤٤ــ٤٠:والنحـل للـشهرستاينامللـل: ُانظـر. عتزلـةّ

.٨٤ـ٨٢:موسوعة الفرق واجلامعات للحنفي، ٣٧ـ٣٥:معجم الفرق االسالمية لرشيف االمني

ومـات ، مولده باملدينة سنة ثامنـني. موىل بني خمزوم: ويقال، ّموىل بني ضبة، أبو حذيفة: واصل بن عطاء) ١(
. وكتـاب التوحيـد، وكتاب الفتيـا، الكتب كتاب املنزلة بني املنزلتنيوله من . سنة إحدى وثالثني ومائة

، ٣/٢١٢:وفيـات األعيـان إلبـن خلكـان. حـرف الـواو، ٢٠٣-٢٠٢:الفهرست إلبن النديم: ُانظر
.٥/٢٩٤:سري أعالم النبالء للذهبي. ٥٥٩-٨/٥٥٨:تاريخ اإلسالم للذهبي. حرف الواو

، ّوكانت أمه خرية موالة ألم سـلمة، دينة سنة إحدى وعرشين للهجرةولد بامل: احلسن بن يسار البرصي) ٢(
ًكـان يرسـل كثـريا ، ًوصار كاتبا يف إمرة معاوية للربيع بـن زيـاد متـويل خراسـان، ّثم نشأ بوادي القرى

وعمره تسع وثامنـون ، وتويف سنة عرش ومائة. كان يروي عن مجاعة مل يسمع منهم: وقال البزاز. ويدلس
:وفيـات األعيـان إلبـن خلكـان. ٢٨٣:الفهرست البن النـديم: ُانظر. ست وتسعون سنة: وقيل، سنة

.١/٥٧:تذكرة احلفاظ للذهبي. ٦٤٢ـ٤/٦٤١:سري أعالم النبالء للذهبي. ٢٢٧ـ١/٢٢٦

.٢٧/٢٤٥:كام ذكره الصفدي يف الوايف بالوفيات، هي وعيدية اخلوارج) ٣(

.Sرح من الشا. وهم أصحاب املرجئة: nحmيف حاشية ) ٤(

).كام ال ينفع مع الكفر طاعة فكيف: (زيادةnصmيف ) ٥(
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بني املنزلتني
ًا، ّاملؤمن إسم مدح، والفاسق ال يستحق املدح، فال يكون مؤمن: ويقول.

ولكونه فاعل للخريات، فإذا مـات بـال توبـة ؛إلقراره بالشهادتني؛ًوليس بكافر أيضا
ّخلد يف النار؛ إذ ليس يف اآلخرة إال فريقان، فريق يف اجلنة، وفريق يف السعري ِّ ُ لكـن ،

ّخيفف عليه . ّفوق دركات الكفاروتكون دركته، ُ

ّقد اعتزل عنا واصل: فقال احلسن
َفسمي.  ّ ّهو وأصحابه باملعتزلة، وهم سموا ُ

بوجوب ثواب املطيع، وعقاب العايص:أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد؛ لقوهلم

: وقالوا. وهو التوحيد، واملعاين القديمة، ونفيهم الصفات الزائدة، هو العدلوذلك

وال حكمه حكـم املـؤمن يف ، ّهو العلم بأن من ارتكب كبرية فهو فاسق ليس بمؤمن: املنزلة بني املنزلتني) ١(
ّالتعظيم واملدح؛ ألنه يلعن ويتربأ منه ّيف أنـه ال يـدفن يف مقـابر ، وال حكمه حكم الكافر، وليس بكافر، ّ

رشح األصول اخلمسة للقايض عبـد : ُانظر. فله منزلة بني املنزلتني، ّوال يزوج، ّوال يصىل عليه، ملسلمنيا
، ّهي القول بأن للفاسق منزلة متوسـطة: وقال الرشيف املرتىض. املنزلة بني املنزلتني، ٧١:اجلبار املعتزيل

، ٢/٢٨٤:رسـائل للـرشيف املرتـىضال. املستحق للثواب يف االسم واحلكـم، بني منزلة الكافر واملؤمن
.احلدود واحلقائق

ِوكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنْذر أم القرى ومن حوهلا وتنْذر يـوم اجلمـع <: اقتباس من قوله تعاىل) ٢( َ َ َْ َ َ َ َ َّ َ َ ْْ َ ُ ً ُْ َ َ ْ َ ْ َ ا ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َْ َُ َِ ِ
ِال ريب فيه فريق يف اجلنَّة وفريق يف السعري ِ ِ ِ َِّ َ َِ ٌِ ٌِ َِ ْ ََ َ ْO ٤٢/٧سورة الشورى.

ُالدرك والدرك) ٣( َُ َّْ ْأقىص قعر اليشء: َّ َ ّوروي عن ابن مسعود أنه قال. َ ٌالدرك األسـفل توابيـت مـن حديـد : َ َِّ َ ُ ْ
َتصفد عليهم يف أسفل النار ُ َُّ َجهـنم دركـات أي منـازل وأطبـاق: َقال أبو عبيدة. َ َ ُ َ لـسان العـرب البـن . َ

. ٥١٠ـ١٠/٥٠٩:منظور

الــوايف بالوفيــات . الواصــلية،املعتزلــة، الفــصل األول، ٢٣ـــ٢٢:مللــل والنحــل للــشهرستاينا: ُانظــر) ٤(
.خامتة املرصد الرابع، ٤١٠ـ٨/٤٠٩:رشح املواقف للجرجاين. ٢٧/٢٤٥:للصفدي

ًسواء كان مؤمنا أو كافرا، أي جيب عندهم عقاب العايص: nحmيف حاشية ) ٥( .Sمن الشارح . ً

.ّك عندهم؛ ألنه جيوز عندهم العفو عن الصغائر والكبائرأي ذل: nحmيف حاشية ) ٦(
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ّتعاىل خملوق حمدث، وبأنه تعاىل غري مرئي يف اآلخـرة، وَّإن كالمه ّ َ ْ ُبـأن احلـسن والقـبحُ ّ
َّعقليان، وجيب رعاية املصلحة يف أفعاله تعاىل، وأن العبد فاعل ألفعاله بالقدرة واإلختيار، ، ّ

ًبعد ذلك افرتقوا عرشين فرقة، يكفر بعضهم بعضاّثم .َّوأن القدرة قبل الفعل ّ
 .

ًوكـان تلميـذا أليب عـيل، فهم أصحاب أيب احلسن األشعري، ّوأما األشاعرة
مـا تقـول يف ثالثـة : ًـ من معتزلة البرصة ـ سأله يومـاحممد بن عبد الوهاب اجلبائي

ًخوة، مات أحدهم مطيعا، واآلخر عاصيا، والثالث صغريا؟أ ً األول : فأجاب أبو عيل.ً
ّيثاب باجلنة، والثاين يعاقب بالنار، والثالث ال يثاب وال يعاقب ْفـإن : قال األشـعري. َّ

).كالم اهللا: (nثmيف ) ١(

رشح املواقــف . ٢٤٦ـــ٢٧/٢٤٥:الــوايف بالوفيــات للــصفدي. املعتزلــة، ٢١:امللــل والنحــل: ُانظــر) ٢(
.خامتة املرصد الرابع، ٤١١ـ٨/٤١٠: للجرجاين

سامل بن إسامعيل بن عبيد اهللا بن موسى بن بـالل بـن أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن أيب برش إسحاق بن ) ٣(
وكـان جيلـس أيـام ، وهو بـرصي سـكن بغـداد إىل أن تـويف هبـا. أيب بردة عامر بن أيب موسى األشعري

ًوكان األشـعري أوال معتزليـا، اجلمعات يف حلقة أيب إسحاق املروزي الفقيه من جامع املنصور وقـال ، ً
تـاريخ : ُانظـر. ومات سنة نيف وثالثني وثالثامئة، سنة ستني ومائتنيولد األشعري يف : ّبعض البرصيني

.١٣٦ـ١٣٥/ ٢:وفيات األعيان البن خلكان. ٩/٢٦٢:بغداد للخطيب البغدادي

ّهو ابو عيل حممد بن عبد الوهاب بن سالم بن خالد بن محران بن أبـان مـوىل عـثامن بـن عفـان : اجلبائي) ٤(
، رأس املعتزلة. ومات يف شعبان سنة ثالث وثالثامئة، ثالثني ومائتنيولد سنة مخس و. املعروف باجلبائي

ًكان متكلام رئـيس املعتزلـة ، ّوأخذ هذا العلم عن أيب يوسف يعقـوب بـن عبـد اهللا الـشحام البـرصي، ّ
وعنه أخـذ أبـو احلـسن األشـعري شـيخ ، وله يف مذهب اإلعتزال مقاالت مشهورة، بالبرصة يف عرصه
. ٤٤ــ٩/٤٣:تاريخ بغداد للخطيـب البغـدادي: ُانظر. وله معه مناظرة روهتا العلامء، السنّة علم الكالم

. ٢/٣٥٨:وفيات االعيان البـن خلكـان. ٢/٩٧:معجم البلدان للحموي. ٢/٣٦:األنساب للسمعاين

.٥/٢٧١:لسان امليزان البن حجر
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ًرب مل أمتني صغريا، وما أبقيتنـييا: قال الثالث ّ ِ فـأؤمن بـك وأطيعـك، ، أن أكـربإىل ّ
َإين كنـت أعلـم منـك، إنــَّك لـو كـربت لعـصيت : يقول الرب: َّفأدخل اجلنة؟ فقال ّ

: فـإن قـال الثـاين: فقال األشعري. ًفدخلت النار، فكان األصلح لك أن متوت صغريا

ًيارب مل مل متتني صغريا َ ، فبهت اجلبائي؟ أدخل النار، فامذا يقول الربّلئال أعيص، فال ، ِ
ُّالكل واقع بمشيئة اهللا وإرادته، و ال جمال فيـه الختيـار : وترك األشعري مذهبه، وقال

ّوإثبات ماورد بـه ظـاهر الـسنة، ، واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي املعتزلة. العبد
ّومىض عليه مجاعة من السلف، فسموا أنفسهم أهل السنة وا جلامعةّ

.

ِومن مذهبهم
ّإنه ال خالق سواه تعاىل، وكل فعل يقع فهو بخلقه وإجيـاده، وال :  ّ

ّاختيار للعبد، وإنه تعاىل مت صف بالصفات القديمة، مثل العلم والقدرة وغـري ذلـك، ّ
ّوإنه يصح رؤيته تعاىل يف اآلخرة، وال جيب عليه ثواب املطيع وعقاب العايص، بل إن  ّ

املرصـد ، ٢١٩ــ٨/٢١٨:رشح املواقـف للجرجـاين. ٢/٣٥٨:وفيـات االعيـان البـن خلكـان: ُانظر) ١(
.املقصد السادس، السادس

ًإهنم إنام سموا أهل السنّة واجلامعة؛ ألن معاوية لـام سب عليـا، ويف طريق اخلاصة: nحmيف حاشية ) ٢( ََّّ ّ ّ ُ عليـه ّ
إنقطع ذلك بعدما وصلت النوبة ، ومىض عليه مجاعة من خلفاء بني أمية، ًعىل املنابر سنينا متواليةالسالم

وإذا ، لعنـه اهللايعملون بـسّنة معاويـة، فيام بينهم، ُفكان أتباع بني أمية ومعتقدوا أمرهم، إىل بني العباس
أي من . فالن من أهل السنة واجلامعة: قالوا، أرادوا تعريف أحد من إخواهنم إىل شياطينهم بطريق الرمز

ّأهل سّنة معاوية يف سب عيل ّ ّوما مىض عليه مجاعة خلفاء بني أمي، عليه السالمُ ّولــام طـال ، لعـنهم اهللاةُ
، علـيهم الـسالمّوشنّع علـيهم حمبـوا أهـل البيـت، واندرس الصدر األول من هؤالء األعادي، الزمان

ّوهو أهنم أخـذوا مـا ورد عـىل ظـاهر ، ًاخرتع متأخروهم ـ لبيان التسمية ـ وجها، ونسبوهم إىل النصب
ّوإال فأي سنّة، ومىض عليه مجاعة من الصحابة، ُالسنّة ! ّوردت يف أن أفعال العبـاد بخلـق اهللا وإجيـاده ؟ّ

ّوأي الصحابة ذهب إىل أن العبد جمبور يف فعله ؟ .رمحه اهللامن الشارح . واعترب احلال، فانظر املقال! ّ
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، وكالم اهللا تعـاىل لـيس مـن ، وال غرض لفعلهإن عاقب فبعدلهو،أثاب فبفضله
َّن اإلمام احلق بعد رسول اهللاأجنس احلروف واألصوات، بل معنى قديم قائم بذاته، و

، عليـه الـسالمّعـيلّثـم ،عـثامنّثـم ،عمـرّثـم ،أبو بكر، صىل اهللا عليه وآله وسلم
لـه ، ّكـل مـا سـواه ملكـه تعـاىل) ّأن(ّوال شـك ، ّهـو التـرصف يف ملكـه: املراد بالعدل: nحmيف حاشية )١(

.يشاءّترصف فيه بأي نوع 

.رمحه اهللامن الشارح . ّأي أفعاله تعاىل ال تعلل باألغراض: nحmيف حاشية ) ٢(

!! ّليت شعري ما الذي فعلوه وقدموه للدين حتى صاروا أفضل من أمري املؤمنني عليه السالم) ٣(

:ّفقد روى الصدوق يف عيون أخبارالرضا عليه السالم رواية توضح األمور بشكل ال لبس فيه، وهي

فاجتمع عنده ،وإن أظهر غري ذلك،ّان املأمون يف باطنه حيب سقطات الرضا عليه السالم وأن يعلوه املحتجك
اقتـرصوا عـىل «: فقال هلم الرضا عليـه الـسالمّفدس إليهم أن ناظروه يف اإلمامة، ،الفقهاء واملتكلمون

رقندي ومل يكن بخراسان ُفرضوا برجل يعرف بيحيى بن الضحاك السم. »واحد منكم يلزمكم ما يلزمه
ن مل ملـمامة، كيف ادعيت اإلنتكلم يف : ، فقال»ّيا حييى سل عام شئت«: فقال له الرضا عليه السالممثله، 

ّيا حييى أخربين عمن صدق كاذبـا عـىل نفـسه أو كـذب «: ووقع الرضا به؟ فقال لهّيؤم، وتركت من أم ً ّ
ّصادقا عىل نفسه، أيكون حمق ًا مصيبا أو مبطالً ً : أجبـه، فقـال: فسكت حييـى، فقـال لـه املـأمون» ًخمطيا؟ً

ّالبـد «: فقـال. ِّيا ابا احلسن عرفنا الغرض يف هذه املـسألة: يعفيني أمري املؤمنني من جوابه، فقال املأمون
ّكذبوا عىل أنفسهم أو صدقوا؟ فإن زعم أهنم كذبوا فال أمانة لكـذاب، وإن ليحيى من أن خيرب عن أئمته 

كانـت بيعتـه ): عمـر(وقال تاليه . كمريوليتكم ولست بخ): أبو بكر(دقوا، فقد قال أوهلم ّزعم أهنم ص
، فمن مل يكن بخـري ّفلتة، فمن عاد ملثلها فاقتلوه، فواهللا ما ريض ملن فعل مثل فعلهم إال بالقتل)أبو بكر(

ل وليـست فيـه، ومـن ة ال تقع إال بنعوت منها العلم، ومنها اجلهاد، ومنها سـائر الفـضائالناس واخلريي
ثم يقول عـىل ! كانت بيعته فلتة جيب القتل عىل من فعل مثلها، كيف يقبل عهده إىل غريه وهذه صورته؟

فليـسوا أئمـة بقـوهلم إن . ًيل شيطانا يعرتيني، فإذا مال يب فقومـوين، وإذا أخطـأت فارشـدوينّإن: املنرب
يـا أبـا احلـسن مـا يف : مون من كالمـه، وقـالفعجب املأ» صدقوا أو كذبوا، فام عند حييى يف هذا جواب

.ُاألرض من حيسن هذا سواك
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واألفضلية عندهم هبذا الرتتيب
.

عنـتُلm:ًوأيـضاRةّمـُة جمـوس هـذه األّالقدريـS: قد ورد يف احلديثهذا و

ًالقدرية عىل لسان سبعني نبيا ّnـّيف حق القدريةـصىل اهللا عليه وآله وسلم ًوأيضا قال:

mهم خصامء اهللا يف القدرn ّفوقع اإلختالف يف أن املراد بالقدريـة مـن هـم؟ فقـال
ّإن مجيع الكائنات واقعة بقـضاء : ّسم القدرية؛ ألهنم قائلوناّأحق باألشاعرة : املعتزلة

ًمشتمال عىل أنواع الضالالت، ونـسبوهًأحدثوا كتاباَّفكام أن املجوس.اهللا وقدره
.األشعرية، ٤٤، ٤١ـ٤٠:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ١(

.باب القضاء والقدر-٣٨٢:التوحيد للصدوق) ٢(

.وما أثبتناه من املصدر، )ُلعن: (وردت يف مجيع نسخنا املخطوطة) ٣(

ّبيان أقوال املجـربة وردهـا،٢/٣٥:الطرائف إلبن طاووس) ٤( :ويف متـشابه القـرآن إلبـن شـهر آشـوب. ّ

.RواملرجئةSبزيادة ، باب العدل، ٢/٣٠٥

. مجيع األشياء بقدرته تعاىل وال اختيار للعبد: ّبمعنى أهنم يقولون، أي يف إثبات القدر: nحmيف حاشية ) ٥(

، املوقـف الـسادس، ٤١٥:املواقـف لالجيـي. nهمmبدل nالقدريةmوفيه، ٢١:امللل والنحل للشهرستاين) ٦(
ووردت بعبارات خمتلفة يف . تذييل يف ذكر الفرق التي أشار اليها الرسول، املقصد األول، املرصد الثالث

جـامع األخبـار . بـاب العـدل، ٢/٣٠٦:متشابه القـرآن البـن شـهر آشـوب: عدة مصادر أخرى منها
.ئةالفصل السادس والعرشون واملا، ١٥٧:للسبزواري

َمـدبرين قـديمني، أثبتوا أصلني اثنني: املجوس) ٧( ّإال أن . يـزدان وأهـرمن: مهـا، يقتـسامن اخلـري والـرش، َ ّ
. َبل النـور أزيل والظلمـة حمدثـة، ّأن األصلني ال جيوز أن يكونا قديمني أزليني، املجوس األصلية زعموا

. أصـحاب املقـدم األول كيـومرث: َّيـةَالُكيومرث.١: ّوهم عدة فرق. ّثم هلم اختالف يف سبب حدوثها 

َّالزروانية.٢ ِ َّالزردشتية.٣. يقولون بالشخص األعظم الذي اسمه زروان: َّ َِ ْ ْ وهم أصحاب زردشت بـن : َّ
.١١٤ـ١٠٨:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر. يورشب

ْزند) ٨( ّالذي يزعمون أنه نبـيهم، وهو كتاب املجوس الذي جاء به زرادشت: َ العلـوم ملحمـد بـن مفـاتيح . ّ
. ٥٦:اخلوارزميأمحد



ؤ  ................................................................................................6٥٧7

القـرآن، متـشاهباتإىل أحدثوا مذهب اجلرب وأسـندوه، اهللا تعاىل، كذلك هؤالءإىل 
. هللا تعاىل من القبـائح، وهـم خاصـموه باسـتنادها إليـهّوالعقل والنقل دال عىل تنزيه ا

ّألهنم نفوا كون الرشور واقعة بقدر اهللا تعاىل، ؛القدرية لقب املعتزلة: وقالت األشاعرة
ِّفلكثرة تلبسهم بمسألة القدر، لقبوا هبذا اإلسم ُ ّأحـق ، ّوأنت خبري بأن املثبت للقـدر. ّ

بإسم القدرية من نافيه
 .

ون، وحاولوا ّالعربية، وخاض فيها اإلسالميإىل نقلت الفلسفةّـام لّواعلم أنه

ِقل كل من عنْد P: كقوله تعاىل، وعدم اإلختيار للعبد، ّأي اآليات الدالة عىل اجلرب: nحmيف حاشية ) ١( ِ ِْ ٌّ ُْ ُِ َّO سـورة
ُيعذب من يشاء ويغفر ملن يشاءPو، ٧٨: ٤النساء  ُ ُ ََ ْ َ َ َ ْ ُ َ َُ ِِّ ِ ْO رح من الشا. ومثل ذلك، ٤٠: ٥سورة املائدةS.

ُوإذا فعلوا فاحشة قالوا <: يف تفسري قوله تعاىل، ّقال الفاضل التفتازاين يف رشح الكشاف: nحmيف حاشية ) ٢( ًُ ََ ِ َ َِ
ر     أَ َّ  َ  َ  القدرية جموس هـذه m: وقد ورد يف احلديث الصحيح: ٢٨: ٧األعراف>ِج

ُفحاول كل من فريقي السnُاألمة يعنـي مـصنّف -فُنقل عن املـصنّف ، جعل اإلسم لآلخر، نّة واملعتزلةّ
فمن أدخـل القـدر مـا ، ّال يفهم منه العرب إال هذا، َّأن القدر إسم ألفعال اهللا تعاىل خاصة: -الكشاف 
، جة عن العاداتّكام يلقب األشياء اخلار، ّفقد أعرب فوجب أن يلقب به، وهو من فعل العبد، ليس منه

ّن ال يسمىبخالف م .ّبه إال أفعال اهللا تعاىل خاصةُ

ّإن القدرية هم الذين يثبتون كل أمر بقدر اهللا: بّوذكر املطرزي يف املعر ، وينسبون القبـائح إليـه تعـاىل، َّ
ّوتسميتهم العدلية هبا تعكيس؛ ألن اليشء إنام ينسب إليه املثبـت ال النـايف ّومـن زعـم أهنـم أوىل هبـذا ، َّ

املغـرب يف ترتيـب املعـرب : ُانظـر. فهـو جاهـل بكـالم العـرب، يثبتون القدر ألنفـسهمّاإلسم؛ ألهنم 
.جهم، باب اجليم، ٦٢:للمطرزي

ّفإهنـا ، واملراد بالفلسفة هنا احلكمـة، والفيلسوف هو حمب احلكمة، الفلسفة حمبة احلكمة: nعmيف حاشية ) ٣(
ّكانت بلغة اليونانيني؛ ألن الذين دونوا احلكمة أهل ال وال يـدينون ، وكـانوا ال حيـسنون العربيـة، يونـانَّ

، ّوقرروا قواعد احلكـامء، ّفعربوا احلكمة، وخلف من بعدهم حكامء اإلسالم، إىل أن انقرضوا، بالرشائع
نيفخلطوا ، ّوأخذوا بالرد عليهم .كام ال خيفى-أعني الكالم واحلكمة -ِْ
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ّليتيـرس ؛ًعىل الفالسفة فيام خالفوا فيه الرشيعة، خلطوا بالكالم كثريا من الفلـسفةّالرد
ّوهلم جرا،حتقيق مقاصدها، وإبطال مسائلها، َّ أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيـاتإىل ُ

الـسمعيات، عـىل بعـضات، ولـوال اشـتاملهّالرياضي، وخاضوا يف اتّواإلهلي
ز عن الفلـسفة، وهـذا هـو ّمتيّلـام واألمر باملعروف، وبعض مباحث املعاد،، كاإلمامة

كالم املتأخرين
.

ّتب الكتاب عىل أربعة ُر: ّإذا متهد هذا، فحان أن نرشع يف رشح الكتاب، فنقول
:فصول

: والرابـع، يف النبوة وما يتبعها: والثالث، العدليف: والثاين، يف التوحيد: األول

.ق بهّيف املعاد وما يتعل

ومبـدأ هـذا العلـم مـن احلركـة ، يعرض هلا من األعـراضهي معرفة جواهر األجسام وما : الطبيعيات) ١(
.الرسالة الثانية من القسم الريايض، ١/٧٩:رسائل إخوان الصفا. والسكون

ّوتسمى اإلهليات بـاملعنى األخـص، هي البحث عن اهللا تعاىل وصفاته وذاته وأفعاله: ّاإلهليات) ٢( ّأمـا اإلهليـات . ّ ّ
واإلمكـان والوجـوب ، كالبحث عـن الوجـود واملاهيـة، ألمور العامةفهي ما يصطلح عليه با، باملعنى األعم

.ز، تصدير-و/١:ّأنظر اإلهليات للسبحاين. وغري ذلك، والوحدة والكثرة، ّوالعلة واملعلول، واإلمتناع

.أي علم كالم اإلسالميني: nحmيف حاشية ) ٣(

.nثmأثبتناه من ) بعض) (٤(
ّممـا خـالف ، والفلـسفة وغريهـا، والرياضـيات، ٍخال عن الطبيعيـاتّوكالم املتقدمني : nحmيف حاشية ) ٥(

.Sمن الشارح . الرشيعة



!+

\





6٦١7

ّالفصل االول
يف التوحيد

َوعنون، والسلبية، َّأي يف بيان أن اهللا تعاىل موجود واحد، وذكر صفاته الثبوتية َ

ّالفصل بالتوحيد؛ ألنه أهم . مطالبهّ

ٌأصل
، ًيئاشـّكـل مـن أدرك .ـ تبنى عليه مباحث التوحيديةّة كلـ أي قاعد: 

اإلدراك
ِء حارضة عند املدركقد يطلق عىل كون حقيقة اليش:  ُسواء كان بنفسها ، ،

ّواعلـم أن يف هـذا الفـصل مباحـث . والعنـوان لفـظ يونـاين، ّأي سـامه: عنون الفـصل: nحmيف حاشية )١(
ّوكل بحث يتفرع عليه بحث آخر، بعضها أصول وبعضها فروع .أصل، عنوانه يف هذا الكتاب، ّ

سواء كان ، ُو يف اللغة مايبنى عليه يشء، األصل ـ يف اإلصطالح ـ ما ذكره الشارح دام ظله: nحmحاشية يف) ٢(
.كالدليل بالنسبة إىل املدلول، أو يف املعقوالت، كاألساس بالنسبة إىل اجلدران، يف املحسوسات

وهو يف األصـل حلـوق ، مهاوسامع األصوات وغري، ّاإلدراك هو وجدان املرئيات: قال الرشيف املرتىض) ٣(
الرسـائل للـرشيف . اإلدراك هو رؤية اليشء مـن مجيـع جوانبـه: الطويسهوقال اخلواج. جسم بجسم

الـركن ، ٣٢١:ّتلخيص املحـصل لنـصري الـدين الطـويس. رسالة احلدود واحلقائق، ٢/٢٦٢:املرتىض
.ًرئياّاهللا تعاىل يصح أن يكون م: مسألة، القول يف الصفات الثبوتية، الثالث

، ًسـواء كـان موجـودا بالفعـل، ّذي صورة وهي عبارة عام كـان يف خـارج الـذهن: nحmيف حاشية ) ٤(
!
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أو بمثاهلا
، وهو املراد هناواإلنطباعي، العلم احلضوريفيتناول.

.

. فقطوقد يطلق عىل اإلحساس

، واملعدومفاملذكور يتناول املوجود.، ملن قامت هي بهّىل هبا املذكوروالعلم صفة يتج
"

كاألشياء املمكنة املعدومة ، ًوموجودا بالقوة، ًأو معدوما يف اخلارج بالفعل، كاألشياء املوجودة فيه
.Sمن الشارح. فيه

، وهـو علمـه تعـاىل باألشـياء املوجـودة: ورييف العلـم احلـض، حضور احلقيقة بنفسها: nحmيف حاشية ) ١(
مـن . ر اخلارجيـة عـن ذواتنـاُكعلمنـا بـاألمو: يف العلـم اإلنطبـاعي، وحـضور املثـال. وعلمنا بذواتنا

.Sالشارح

.أي اإلدراك: nحmيف حاشية ) ٢(

ومـن هـذا . كعلمنا بذواتنا وباألمور القائمة هبا، هو حضور األشياء أنفسها عند العامل: العلم احلضوري) ٣(
، حـرف العـني، ٢/١٠٢:املعجم الفلـسفي جلميـل صـليبا. القبيل علمه تعاىل بذاته وبسائر املوجودات

.العلم

ًولذلك يسمى علام حـصوليا، هو حصول العلم باليشء بعد حصول صورته بالذهن: العلم اإلنطباعي) ٤( ً ّ .

. حرف العني، ٢٣٣:التعريفات للجرجاين

.أي االنطباعي) ٥(

.رسالة احلدود واحلقائق، ٢/٢٦:الرسائل للرشيف املرتىض. هو اإلدراك بحاسة وآلة: حساساإل) ٦(

.ًأو معدوما، ًسواء كان موجودا بالفعل، ُما من شأنه أن يذكر: املراد باملذكور: nحmيف حاشية ) ٧(

إرشـاد الطـالبني : ُانظـر. هو املعلوم إن كان لـه حتقـق يف اخلـارج عـن الـذهن): الثابت العني(املوجود ) ٨(
.١٧:للمقداد السيوري

هـو : واملعدوم. رسالة احلدود واحلقائق، ٢/٢٨٣:الرسائل للرشيف املرتىض. هو املنتفي العني: املعدوم) ٩(
.القول يف املعدوم، ٤٢:أوائل املقاالت للشيخ املفيد. اخلارج عن صفة املوجود، املنفي العني
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واجلزئـيّ، والكـيلــبال خـالفـ، واملستحيل،واملمكن
هـو : ّوالـتجيل. 

ُينكشف هبا ملن قامت هي به، ما من شأنه أن يذكر، ّإنه صفة: فاملعنى. اإلنكشاف التام ِ ،
ّ، واعتقاد املقلـد واجلهل املركبّالظن، ّفيه، فيخرج عن احلدًإنكشافا ال اشتباه
ّوانرشاح تنحل بـه ، احلقيقة عقده عىل القلب، وليس فيه انكشاف تامّاملصيب؛ ألنه يف

من اإلدراك باملعنى األول؛ الختصاصه باإلنطباعي، ومباين ُّ، فهو أخصالعقدة
.٤٣:اعد املرام للبحراينقو. هو جائز الوجود والعدم: املمكن) ١(

.رسالة احلدود واحلقائق، ٢/٢٨٤:الرسائل للرشيف املرتىض. هو الذي يتعذر وجوده يف نفسه: املستحيل) ٢(

َّإنام قال بال خـالف؛ ألن مـن قـال بـدل املـذكور. بال خالف: قوله: nحmيف حاشية ) ٣( ال يتنـاول ، الـيشء، ّ
ًالعلم باملستحيل؛ ألنه ال يسمى شيئا إ ّ اللهـم ، ّوال املعدوم املمكن؛ ألنه ليس يشء عنـد اجلمهـور، ًتفاقاّ

ًإهنام يسميان شيئا لغة: ّإال أن يقال ّ .فاملذكور أوىل؛ لتناوله إيامها باالتفاق. ّ

ًكل موجود ال يكون مانعـا مـن وقـوع الـرشكة: ّالكيل) ٤( إرشـاد الطـالبني : ُانظـر. وحيمـل عـىل كثـريين، ّ
.ّقسيم املوجود إىل جزئي وكيلت، ١٧٢:للمقداد السيوري

ّاملوجــود إن منــع نفــس تــصوره مــن الــرشكة فيــه فهــو اجلزئــي: اجلزئــي) ٥( ّ إرشــاد الطــالبني للمقــداد . ّ
.ّتقسيم املوجود إىل جزئي وكيل، ١٧٢:السيوري

يفـات التعر. قول يشتمل عىل مابه اإلشرتاك وعـىل مابـه اإلمتيـاز: ويف االصطالح، املنع: يف اللغة: ّاحلد) ٦(
.١٤٦:للجرجاين

ّوالظـن عنوانـه املوجـود ، ّحتتمـل الـشك وال تـصل إىل مـستوى العلـم، معرفة أدنى من اليقـني: ّالظن) ٧(
.١٧٩:معجم مصطلحات املنطق جلعفر احلسيني. وهلذا فهو ختمني، ّاملتغري

ــب) ٨( ــل املرك ــابق: ّاجله ــري املط ــازم الغ ــصديق اجل ــراين. الت ــرام للبح ــد امل ــدة األوىل يف القا، ٢٣:قواع ع
.الركن األول، ّاملقدمات

.املرصد الثاين يف تعريف مطلق العلم، ّاملوقف األول يف املقدمات، ١/٩٣:رشح املواقف للجرجاين) ٩(

ّأي العلم باملعنى األول ـ وهو حضور اليشء نفـسه ـ أخـص مـن اإلدراك؛ إذ اإلدراك : nعmيف حاشية ) ١٠(
!
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له باملعنى الثاين
عبارة عن حصول صورة اليشء يف العقـل: امء العلموعند احلك.

 .

ً، وتسميتها علام والوهم، ّبل الشك، والتقليدّواجلهل املركبّوهذا يتناول الظن
أجهل الناس بام يف الواقع والرشع، ويلزم أن يكون، والعرف، استعامل اللغةخيالف

األشاعرة ـ ،والشيعة،ـ عند احلكامءواليشء. يف اإلصطالحّأعلمهم، وال مشاحة
"

ُشامل لـام هو علم يعلم باحلضور  والعلم باملعنى الثاين ـ أعني حصول صورة اليشء يف الـذهن ـ ، وغريهّ
.فتأمل، ُال تدرك بأحد احلواس، إذ الصورة احلاصلة يف العقل، مباين لإلدراك

ّكشف املراد للعالمة احليل: ُانظر) ١( املسألة الـسادسة عـرش يف املناسـبة ، الفعل اخلامس يف األعراض، ٢١١:ّ
.بني العلم واإلدراك

.متن الشمسية، ٢٨٧:رشوحات الرسالة الشمسية للكاتبي القزويني) ٢(

رسالة احلدود ، ٢/٢٦٥:الرسائل للرشيف املرتىض. ّهو قبول قول الغري من غري حجة أو شبهة: ّالتقليد) ٣(
.١٢٩:التعريفات للجرجاين. ١٧:احلدود واحلقائق للربيدي. واحلقائق

فـصل فـيام يـدخل ، ٩٥:احلدود للنيـسابوري. خطور اليشء بالبالّخلو القلب عن اإلعتقاد مع : ّالشك) ٤(
.حتت العلوم واالعتقادات

فـصل فـيام يـدخل حتـت ، ٩٥:احلدود للنيسابوري. ّهو الظن الذي كان مظنونه عىل خالف ظنّه: الوهم) ٥(
.العلوم واالعتقادات

ًإذ ال يطلق عىل اجلاهل جهال مركبا: nحmيف حاشية ) ٦( ّ يف يشء مـن ، ّأنـه عـامل، والواهم، ّلشاكوا، ّوالظان، ً
ًقد يطلق عىل املقلد إسم العامل جمازا، والرشع، والعرف العام، استعامالت اللغة .Sمن الشارح . ِّ

ان عـىل ّمها يتـشاح: وتبادروا إليه حذر فوته، ويقال،به بعضهم عىل بعضّشح: وا يف األمر وعليهّتشاح) ٧(
اخلـصامن يف ّوتـشاح،ةّواحد منهام أن يفوته، والنعت شحيح، والعدد أشـحّأمر إذا تنازعاه، ال يريد كل

.شحح، ٢/٥٨٤:لسان العرب البن منظور.اجلدل، كذلك، وهو منه

ومن مل يقـل بـذلك فالـيشء . ّوهو ما يصح أن يعلم وخيرب عنه عند من يثبت املعدوم، هو الذات: اليشء) ٨(
.حرف الشني، ٢١:احلدود واحلقائق للربيدي. عنده هو الوجود
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ًمنفّكـا عـن صـفة ، ر يف اخلـارجّهو الثابت املتقـر: ، وعند املعتزلةيرادف املوجود
ا يف اللغة، فإطالقـه عـىل املعـدوم شـائع بـال ّوأم، هذا بحسب اإلصطالح،الوجود

́  P: وقولـه تعـاىل، P*   )  (  '  &O: خالف، نحو قوله تعـاىل

µ ̧ ¶Oوهو املراد هنا ،
ْفكل مدرك .  ِ ُ ّالبد أن يدرك وجوده؛ ألنه يعلم ّ ِ ُ َّ

َأن كـل مـدرك موجـود، ومـا لـيس بموجـود لـيس بمـدرك،، بالرضورة ِ ّ وهـذا َّ
ّكالبله والصبيان، وذلك إما بالكسب، حاصل ملن ال يقدر عىل الكسبالتصديق ّ ُ

ًوإذا كـان وجـوده رضوريـا، كـان . وهو املطلـوبأو بالبدهيةـّوال يتأتى منهمـ
.الفصل اخلامس، املقالة األوىل، ١/٣٢:الشفاء البن سينا: ُانظر) ١(

.أي متحقق يف اخلارج: nثmيف حاشية ) ٢(

. واملنفّكـة عـن الوجـود بالفعـل، املتصفة بـالوجود بـالقوة، كاملعدومات املمكنة: مثاله: nحmيف حاشية ) ٣(

يف علـم هناية اإلقدامكتاب : وانظر. ١/١٠٤٨:نويموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتها
.١٥١:الكالم للشهرستاين

.١: ٢٢سورة احلج ) ٤(

.١: ٧٦سورة االنسان ) ٥(

.أي إطالق اليشء عىل املوجود واملعدوم: nثmيف حاشية ) ٦(

ّالقواعد اجللية للعالمة احليل. هو عبارة عن التصور مع احلكم: التصديق) ٧( ّ:١٨٢.

رسـالة ، ٢/٢٨٠:الرسـائل للـرشيف املرتـىض. ّإجياد الفعل؛ الجتالب منفعة أو دفـع مـرضة:الكسب) ٨(
.٢٦:احلدود واحلقائق للربيدي. احلدود واحلقائق

أقسام -٩٩:إرشاد الطالبني للمقداد السيوري. هي قضية حيكم هبا العقل ملجرد تصور طرفيها: البدهية) ٩(
.العلم الرضوري
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ّرضوريـا؛ ألنـه جـزؤه، ورضوريـة املركــ ًأيضاـ مطلق الوجود ّ تـستلزم بً
ًإذ لو كان كسبيا حمتاجا؛رضورية جزئه ـًأيـضاـ لكـان ذلـك املركـب ، التعريـفإىل ً

ُألنه إن أريوفيه نظر؛، ًذلك التعريف، فال يكون بدهيياإىل ًحمتاجا ّد أن تصور وجـوده ّ
َّوإن أريد أن تصوره بوجه ما رضوري، فهو ممتنع، ّرضوريبالكنه َّفمسلم، لكنه ال ، ُ ّ

تعريـف؛إىل فال حيتاج الوجـودَّيفيد املطلوب؛ ألن الكالم يف كنه حقيقة الوجود، 
، ال سـبب لـه، أو وضـع غـري الـسبب مكانـهاملـأخذ سبب، َّألن تعريف البدهيي

مـا ذكـره احلكـامء يف إىل إشـارةّعرفه بام يعلم بـالوجود،ّعرفه ومنا فاسد، وكالمه
ّإن الوجود ما به يصح أن يعلـم الـيشء: وهو، تعريف الوجود وهـو . وخيـرب عنـه، َّ

ًثم إن هذا الكون يف األعيان قد يؤخـذ عارضـا ، الوجود عبارة عن الكون يف األعيانّإن: الوجود املطلق) ١( ّ ّ
ّملاهية ما ٍفيتخصص الوجود حينئذ، ّ ّوقد يؤخذ جمردا من غري التفات إىل ماهية خاصة، ّ ّ ً ًفيكـون وجـودا ، ّ

ّكشف املراد للعالمة احليل. ًمطلقا .طلق واخلاصيف الوجود املm١٤nاملسألة ، الفصل األول، ٢٢:ّ

ّومنهـا مركبـة وهـي مـا كـان ، ّوهي ما ال تلتئم عند العقل من عـدة أمـور، احلقائق منها بسيطة: ّاملركب) ٢(
. يف الطرق املوصلة إىل التصور، الركن الثالث، ٣١ـ٣٠:قواعد املرام للبحراين. كذلك

ِّكْنه كل يش: كنه) ٣( ُ ُء قدره وهنايته وغايتهُ ُ َْ ِ ُ َ ٍ
ْاعرف: يقال.  ِ ِه كْنه املعرفةْ َ ِّكنْـه كـل يش: ويف بعض املعـاين.ُ ُ ُء وقتـه ُ ْ َ ٍ

ُووجهه ْ َبلغت كنْه هذا األمر: تقول. َ َ ُ ُ ْ ِأي غايته، وفعلت كذا يف غري كنْهه،َ ُ َ :لـسان العـرب البـن منظـور.َ

.ـ كنه ١٣/٦٦٤

n.حmمل يرد يف ) الوجود:  (قوله) ٤( 
ّألن البدهيي إما أن : nحmيف حاشية ) ٥( أو ، ّف أخذ السبب لـام ال سـبب لـهفيكون التعري، ال يكون له سببَّ

. فيكون أخذ غري السبب مكان السبب، كالتجربة واحلدس، يكون له سبب

ّإن تصور الوجود بدهيي من أول األوائل: الوجود) ٦( ّّ ّفإنا نعلم رضورة أن زيدا الذي مل يكن ثـم كـان، ّ ّ ً ّ ّثـم . ّ
.٤٣:إرشاد الطالبني للمقداد السيوري. وتلك هي الوجود، ن قبلحصلت له حالة مل تكن حاصلة م
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ّتعريف باألخفى؛ ألن الصحة أو العـدم، عبـارة عـن ال امتنـاع الوجـود: َّ
والعلـم . 

لنسبة ، هو القول املقتيض برصحيه: وكذلك اخلرباعه،ّبالوجود متقدم عىل العلم بال امتن
ّوكل ذلك ال يعرف إال بالوجود. بالنفي أو اإلثباتمعلوم آخرإىل معلوم ّ وأيضا ،ً

إشارةأو مع الوجود،املتوقف عىل الوجود، ، للموجودمرادفان، واليشء، ما: لفظة
لوجـود ثبـوت العـنيَّإن ا: وهـو، تعريفهيف. ّما ذكره املتكلمونإىل 

َّفـإن الوجـود . 
؛ الشـتامله وذلك ال يستحسنه األذكيـاء، واجلهالةوالثبوت متساويان يف املعرفة

.nثmمل يرد يف ) أو العدم: (قوله) ١(
ّألنه ال يدل باملطابقـة، غالم زيد: عن مثل، برصحيه: واحرتز بقوله، أي باملطابقة: nحmيف حاشية ) ٢( لنـسبة ، ّ

.بل باملالزمة، معلوم إىل معلوم آخر

، الباب األول يف الوجـود، الكتاب األول يف األمور العامة، ٩٨ـ١/٩٧:قية للرازياملباحث املرش: ُانظر) ٣(
ّالفصل األول يف أنه غني عن التعريف ّ.

: يف قولـه) ما(َّوذلك أن لفظة ، َّعىل أن تعريف احلكامء تعريف باألخفى، هذا تعليل آخر: nعmيف حاشية ) ٤(

ّفـإذا عـرف ، وهي متوقفة عـىل الوجـود، اظ مرتادفةألف) موجود(و) يشء(و، )إىل آخره... مابه يصح (
.ًالوجود بأحدها كان تعريفا باألخفى

كنــز الفوائــد . حــرف املــيم، رســالة احلــدود واحلقــائق، ٢/٢٨٣:الرســائل للــرشيف املرتــىض: ُانظــر) ٥(
.فصل من املقدمات يف صناعات الكالم، ١/٣١٥:للكراجكي

.املقدمة يف املدخل إىل صناعة علم الكالم، ٧٤:عرش للطويسالرسائل ال. ًهي العلم عينا: املعرفة) ٦(

ّفـال يـصح ، إذ العلـم بـه سـبب ملعرفتـه، ِّلوجوب كون معرف اليشء أجـىل: ّقال مال خرض احلبلرودي) ٧(
ًسواء كان متوقفـا عليـه بمرتبـة أو ، وال باألخفى، وال باملساوي باملعرفة واجلهالة، تعريف اليشء بنفسه

).ححاشية. (بمراتب
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ًاحلق إن الوجود بدهيي، واحلكم ببداهته ـ أيضا ـ بدهييّثم ،عىل الدور َّ ّ ، وما يذكر
عسى أن ـام ِلبل تنبيه وإزالة، نهًليس استدالال عىل ذلك املطلب؛ الستغنائه ع، يف هذا املقام

. ال جيدي كثري نفعفيهاواملعارضةفاملنع، يكون يف بعض األذهان من اخلفاء

. تصور معنى الواجـب واملمكـنإىل يرشدكـقسميهإىل ـ للموجود: تقسيم

ّوجود كل يشء أما أن يكون من غريه والثـاين ، واألول ممكن الوجـود، أو مل يكن، ّ
ًفإما أن يكون وجوده حاصال له ، ّأي كل موجود إذا الحظه العقل، واجب الوجود ّ

فيام هـو موقـوف ، ّتوقف كل واحد من الشيئني عىل اآلخر: َّوذلك ألن الدور: nعmيف حاشية ) ١(
ا عىل تعريف احلكامء فظاهر؛ ألن معرفة الوجود متوقفة عـىل . وهو حاصل منهام، عليه منه َّأم ّ

ا عـىل ، وذلـك دور ظـاهر، ومعرفة الصحة متوقفة عىل معرفـة الوجـود، معرفة الصحة ّـوأم
َّيف املتكلمني؛ فألن الثبوت والوجود متساويانتعر رف أحـدمها بـاآلخر كـان دورا ، ّ ًفلو ع ِّ ُـ

ًرصحيا أيضا ً.

ّهو أن يكون املعلول علة لعلته بواسطة أو غري واسطة: والدور ًواملتأخر من حيث هـو متـأخر متقـدما ، ًّ ّ ّ ّ
ّعىل متقدمه من تلك احليثية استحالة m٧nاصل ، أصول عامة، ٣٦:قواعد العقائد لنصري الدين الطويس. ّ

.الدور والتسلسل

.nصmمل يرد يف ) ًواحلكم ببداهته ـ أيضا ـ بدهيي: (قوله ) ٢(
رسـالة احلـدود ، ٢/٢٨١:الرسائل للرشيف املرتـىض. ّما يتعذر ألجله الفعل مع بقاء القدرة عليه: املنع) ٣(

.واحلقائق

.٥٥:احلدود للنيسابوري. ًأو قوالًمقابلة أحد الشيئني باآلخر فعال: املعارضة) ٤(

.أي يف البدهييات: nحmيف حاشية ) ٥(

.nثmمل يرد يف ) إىل قسميه(قوله ) ٦(
ّالواجب بالذات؛ ألنه املتبـادر - هنا - املراد بواجب الوجود : nحmقال عيل بن نرص اهللا يف حاشية ) ٧(

!
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أو يكـون . الواجـب: وهو، مع قطع النظر عن مجيع األغيار، ًناشئا عن ذاته، من نفسه
، ًمل يكن له وجود أصال، بحيث إذا قطع النظر عن ذلك الغري، ًوجوده مستفادا من الغري

َّ؛ ألن التقسيم دائـر بـني النفـي بأرسها منحرصة فيهامواملوجودات . املمكن: وهو
فيقـال،ُوإن جعل مورد القـسمة املفهـوم. وال جمال فيه لقسم آخر، واإلثبات

ّكـل : 
أو يلزمـه . الواجـب: وهـو، ّفإما أن يكون بحيث يلزمه الوجـود، مفهوم إذا الحظناه

، ل عنه ثالثة أقسام متباينـةحص.املمكن: وهو، أو ال يلزمه يشء. املمتنع: وهو، العدم
ّوتصور مفهومات هذه األقسام بدهيية كالوجود كـان وجـوده مـن واملمكـن إذا، ّ

ًأصـال؛ السـتحالة تـرجيح أحـد مل يكن له وجـود،فإذا مل يعترب ذلك الغري، غريه

"
ا لـيس َّفـال يـرد أن، ولذلك مل يقيده به، من إطالق لفظ واجب الوجود ّـواجـب الوجـود أعـم مم ّ

ّويـسمى ، وبرشط اتصافه بـالوجود، ّوجوده من غريه؛ إلطالقه عىل املعلوم عند وجود علته التامة
ه ، والثاين بالالحق، األول بالسابق ّـفال يصح تفسري الواجب بام ال يكـون وجـوده مـن غـريه؛ ألن ّ

وواجـب . الـدفع ظـاهر ممـا ذكرنـاووجه، ّألنه تفسري باألخفى، وهو غري جائز، تفسري باألخص
، ٩٣:الرسائل العرش للطـويس. وال جيوز عليه العدم، هو من ال يفتقر يف وجوده إىل غريه: الوجود

.مسائل اعتقادية، ١٠٤

. أي يف الواجب واملمكن: nحmيف حاشية ) ١(

).حاشية ح. (كونوأن ال ي، إذ ال واسطة بني أن يكون وجود اليشء من غريه: ّوقال مال خرض احلبلرودي

.ًوما أثبتناه ـ ظاهرا ـ هو األنسب للسياق، ويقال: يف النسخ) ٢(

ّاألوىل بغري ألف؛ ليكـون علـة متقدمـة عـىل املعلـولnإذاmَاألوىل أن يكون : ّقال مال خرض احلبلرودي) ٣( ّ ُ .

).حاشية ح(

).حاشية ح. (كام علم من تفسريه: قال احلبلرودي) ٤(
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بعد مالحظـة ، حتكم به بدهية العقل، ّوذلك رضوري، ّاملتساويني عىل اآلخر ال ملرجح
أال ، كالصبيان الذين هلم أدنى متييز، ّولذلك جيزم به من ال يتصور منه اكتساب، ةالنسب

ّترى أن كفتي امليزان إذا تساوتا ّترجحت إحدامها عىل األخرى بال مرجح : وقال قائل، َّ ّ
ّمل يقبله صبي مميز، من خارج َّفـاحلكم بـأن أحـد املتـساويني ال. وعلم بطالنه بدهيـة، ّ

بال نظر وكسب، جمزوم به عندهّيرتجح عىل اآلخر 
 .

َّأن اهلـارب مـن الـسبع إذا ظهـر لـه طريقـان ، نحن نعلم بالـرضورة: فإن قيل
ّفإنه خيتار أحدمها بال مرجح؛ ألنه مع شدة احتياجه، متساويان ّ يستحيل منه ، الفرارإىل ّّ

إذا حـرض، وكذا احلـال يف العطـشان، أن يقف ويتفّكر يف رجحان أحدمها عىل اآلخر
عنده قدحان من املاء متساويان، واجلائع إذا حصل له رغيفان متساويان

َّبأن : جيبُأ. 
وليس بمستحيل؛ إذ له أن خيتـار ، يدعوه إليهٍترجيح من فاعل خمتار بال داع، ماذكرتم

َّفإن ذلك هـو الكـامل يف ، بال سبب يدعوه إليه، املتساويني عىل اآلخرأحد مقدوريه
. ّبال سبب مرجح مـن خـارج، هو ترجيح أحد طريف املمكنام املحالَّوإن، اإلختيار

يف ، املقـصد الرابـع، املرصـد الثالـث، املوقـف الثـاين، ١٤٠ــ٣/١٣٩:واقف للجرجاينرشح امل: ُانظر) ١(
.أبحاث املمكن لذاته

.nثmمل يرد يف ) واجلائع إذا حصل له رغيفان متساويان: (قوله) ٢(
ّكشف املراد للعالمة احليل. ّهو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر: املقدور) ٣( الفصل الثالـث يف ، ٢٩٢:ّ

.له تعاىلأفعا

ّكل متصور ال يصح وجوده: املحال) ٤( رسالة احلدود ، ٢/٢٨٢:رسائل الرشيف املرتىض. وكذا املستحيل، ّ
.واحلقائق
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َّفإن طبيعته تقتيض سلوك ، إذا فرض تساوي الطريقني ـ يف النجاة ـ للهارب: وقد يقال
كـام هـو ، والقوي يدفع الـضعيف، َّالطريق الذي عىل يساره؛ ألن القوة يف اليمني أكثر

إىل خيتـار مـا هـو أقـرب، القدحني والرغيفنيوكذا يف، املشاهد فيمن يدور عىل عقبه
مل ، بحيث إذا فرض عدم ذلك الغري، َّفظهر أن وجود املمكن مستفاد من غريه، اليمني

مل يكن لغـريه عنـه وجـود؛ السـتحالة كـون ، وإذا مل يكن له وجود، يكن له وجود
. ًوجوداَّ؛ للعلم الرضوري بأن مفيد الوجود يلزم أن يكون مًاملعدوم موجدا

أصل
، الذي هـو املطلـب األعـىل يف هـذا الفـن، يف إثبات واجب الوجود: 

. وأساس العقائد الدينية

عرف بـأدنى ـ كام قلنا ـ واملمكنّكل من عرف حقيقة الواجب: فنقول
ٍمل يكن ليشء من املمكنات وجـود ، ّأنه إن مل يكن يف الوجود واجب الوجود، فكر

ٍاملوجودات كلها حينئذَّألن ؛ًأصال ، تكون ممكنةـ أي حني فرضنا انتفاء الواجب ـ ّ
ّكشف املراد للعالمة احليل: ُانظر) ١( . واملـسألة احلاديـة والثالثـون، املـسألة الثالثـون، الفـصل األول، ٣٨:ّ

.لفصل األولا، ٢٦ـ ٢٥:النافع يوم احلرش للمقداد السيوري

ًوخص هذا احلكم من بني أحكام املمكن بالذكر؛ لكونه حمتاجا إليـه إلثبـات : ّقال مال خرض احلبلرودي) ٢( ّ
).حاشية ح. (أصل: وتوطئة لقوله، الواجب

).حاشية ح. (ّلـام ستعلم إن شاء اهللا تعاىل، ّواملبتني عليه كل الصفات الثبوتية والسلبية: قال احلبلرودي) ٣(

. الذي هو ماال يكون وجوده من غريه، أي مفهومه، أي حقيقة لفظ الواجب: nحmيف حاشية ) ٤(

.الذي هو ما يكون وجوده من غريه، وعرف حقيقة املمكن ومفهومه: nحmيف حاشية ) ٥(

ٍفهـو ألن املوجـودات حينئـذ: ّأما بيان الرشطية، ّفكذا املقدم، والتايل باطل بالرضورة: قال احلبلرودي) ٦( ـ َّ
ّأي حني مل يكن يف الوجود واجب الوجود ـ كلها ـ بالنصب عىل التأكيد أو الرفع عـىل اإلبتـداء ـ تكـون 
!
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، َّألن املمكن ال جيـب لذاتـهوال لغريه عنه وجود؛، واملمكن ليس له وجود يف نفسه
، ال يكون لغريه عنه وجود، وما مل يكن له وجود، وما مل جيب اليشء ال يكون له وجود

وما مل يكن له وجـود ال يكـون لغـريه عنـه ،فاملمكن من حيث ذاته ال يكون له وجود
ّفالبـد مـن ، كان يف الوجود موجـودّلـام ،فلو كانت املوجودات بأرسها ممكنة، وجود

وهذا الطريـق . وهو املطلوب، منهوجود واجب الوجود؛ ليحصل وجود املمكنات
ِّمما وفق املصنف ـ شكر اهللا سعيه ـ باستخراجه، يف إثبات واجب الوجود ّ ُ يفيـد وهـو، ّ

إبطال الدور والتسلسلإىل من غري افتقار، املطلوب
 .

هداية
مل الواجب إذا. َّنجر الكالم إليهاا، حتقيق بعض صفات الواجبإىل :

"
ّممكنة؛ النحصار املوجود يف الواجب واملمكن لـام تقدم مع قطـع ، ًواملمكن ليس له وجود نظرا إىل ذاته، ّ

وإذا بطل عـدم كـون ، املوجود رضورةالستحالة تأثري املعدوم يف، وال لغريه عنه وجود، النظر عن الغري
َّفالبد من موجد واجب؛ ليحصل وجـود املمكنـات منـه، واجب الوجود يف الوجود . وهـو املطلـوب، ُ

).حاشية ح(

ّهو ترتب علل ومعلوالت بحيث يكون السابق علة يف وجـود الحقـه: ّالتسلسل) ١( النـافع يـوم . وهكـذا، ّ
.يف إثبات واجب الوجودالفصل األول، ٢٩:احلرش للمقداد السيوري

).أصل: (nثmيف )٢(

ومـا يتفـرع عليـه مـن ، هداية للطـالبني إىل امتنـاع فـرض العـدم عـىل الواجـب: قال مال خرض احلبلرودي
ّوإىل كونه مبدأ لـام عداه من املوجودات، حقيقية: ّوتسمى، الصفات ، ّومـا يتفـرع عليـه مـن الـصفات، ً
).حاشية ح. (إضافية: ّوتسمى

ّبغري ألف؛ ليكون علة متقدمة عىل املعلولnإذmَاألوىل : nحmحاشية يف)٣( ًعىل قياس مـا ذكـر سـابقا، ّ ُ
.إىل آخره... واملمكن إذا كان: يف قوله) ٩(صفحة ) ٣(يف هامش 
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ًوإذا كان واجبـا ، ًكان واجبا من غري اعتبار ذلك الغري، يكن له وجود من غريه
ّبـل ماهيتـه ، ّناك ماهية ووجود قائم هباّبمعنى أنه ليس ه، كان وجوده عني ذاته، لذاته

ًقائام به عىل قياس سـائر ، إذ لو كان وجوده غري ذاته، ًال تغاير بينهام أصالٌبحتٌوجود
وموصـوفها ، موصـوفهاإىل رضورة احتيـاج الـصفة، ذاتهإىل ًلكان مفتقرا، املمكنات

ّفعلته إن كانت ، ّله علةّوكل ممكن، ًفيكون وجوده ممكنا، الغريممكنإىل واملفتقر، غريها
وإن ، وهو حمال، غريهإىل يلزم افتقار واجب الوجود يف وجوده، غري حقيقة الواجب

ّفإما أن تكون مؤث، كانت حقيقة الواجب أو حال ، رة يف الوجود حال كوهنا موجودةّ
اليشء ّفيلزم تقدم ، ّفإما أن تكون موجودة هبذا الوجود، فإن كان األول، كوهنا معدومة

الكالم يف ّثم ،وهو حمال بدهية، ًفيكون موجودا مرتني، أو بغري هذا الوجود، عىل نفسه
رة حـال ّوالثاين ـ أعنـي كوهنـا مـؤث، فيلزم التسلسل، ذلك الوجود كالكالم يف األول

ّكوهنا معدومة ـ حمال أيضا؛ للعلم الرضوري بأن املعدوم يمتنع أن يـؤث َّ ، ر يف املوجـودً
وإذا ، مل يمكننا اإلستدالل بوجود احلوادث عىل وجود الصانع تعاىل، ذلكّولو جوزنا 

انفكاك اليشء عن ؛ الستحالة فرضفال يمكن فرض عدمهكان وجوده عني ذاته 
َكام علم من مفهوم الواجب: قال احلبلرودي) ١( ِ ).حاشية ح. (ُ

.ًأي واجبا لذاته: nحmيف حاشية )٢(

. رضورة امتناع اجتامع املتنافيني: nحmيف حاشية)٣(

.nثmإىل هنا مل يرد يف ) يلزم افتقار الواجب: (من قوله) ٤(
ًفإذا كان ذاتيـا كـان . ومستلزم له، هو اإلقتضاء التام للوجود: ّألن الوجوب: ّقال مال خرض احلبلرودي)٥(

).حاشية ح. (ع اجتامع املتنافينيرضورة امتنا، ومع لزوم الوجود يمتنع العدم، ًالوجود الزما للذات

.nثmمل يرد يف ) فرض) (٦(
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: يقال لهواستمرار وجوده ـ ، ـ أي باعتبار استحالة فرض عدمهوهبذا اإلعتبار. نفسه

، وإمـام احلـرمني، ب القـايض أبـو بكـرفذه، ُواختلف يف معنى البقاء، الباقي
هو : َّأن البقاءإىل ومجهور معتزلة البرصة ـ وهو املختار عند الشيعة ـ، واإلمام الرازي

رسـالة احلـدود ، ٢/٢٦٤:الرسـائل للـرشيف املرتـىض. ًهو املوجود وقتني متـصلني فـصاعدا: الباقي) ١(
النــافع يــوم احلــرش للمقــداد . هــو املــستمر الوجــود املــصاحب جلميـع األزمنــة: والبــاقي. واحلقـائق
.صفاته الثبوتيةالفصل الثاين يف، ٤٤:السيوري

املـتكلم عـىل مـذهب األشـعري ، هو حممد بن الطيب بن حممد، املعروف بابن الباقالين: القايض ابو بكر) ٢(
سكن بغداد، وسمع هبا احلديث من أيب بكر بن مالك القطيعي، وأيب حممد بـن مـايس، . من أهل البرصة

سبع بقـني مـن ذي القعـدة سـنة ثـالث وأيب أمحد احلسني بن عيل النيسابوري، مات يف يـوم الـسبت لـ
ــ ٢/٢٢١:تاريخ بغداد للخطيب البغـدادي: ُانظر.ومل يذكر أحد من املؤرخني تاريخ والدته، وأربعامئة

.٢/٣٥٩:وفيات األعيان البن خلكان. ١/٢٧٨:األنساب للسمعاين. ٢٢٤

اجلـويني هوسف بن حممـد بـن حيويـبن أيب حممد عبد اهللا بن أيب يعقوب يوسف بن عبد اهللا بن يعبد امللك هو) ٣(
ّثم سافر إىل بغـداد ، ينيئوعىل أيب القاسم اإلسكايف اإلسفرا،ه يف صباه عىل والده أيب حممدّتفق، الفقيه الشافعي

ّثم خرج إىل احلجاز وجاور بمكة أربع سنني وباملدينة يدر،ولقي هبا مجاعة من العلامء فلهـذا ؛س ويفتيّ
ثامن عـرش الوكان مولده يف . من ثالثني سنةًس فيها قريباّوبقي يدر،عاد إىل نيسابورّثم،إمام احلرمني:لهقيل
اخلامس والعرشين من شهر ربيـع اآلخـر سـنة ثـامن وسـبعني وتويف يف ،املحرم سنة تسع عرشة وأربعامئةمن 

. ٣٢٨ـ ٣٢٤/ ١٠:تـاريخ اإلسـالم للـذهبي، ٨١ـ٢/٨٠:وفيات األعيان البـن خلكـان: ُانظر.وأربعامئة

.١٨٥١-٢/١٨٥٠:البداية والنهاية البن كثري. ١٩/١١٦:لصفديلالوايف بالوفيات 

املعروف ،الرازي املولد،الطربستاين األصل،حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن عيل التيمي البكري) ٤(
:ها يف علـم الكـالمومن،تفسري القرآن الكريم:منها،ف يف عدة علومصّن، بابن اخلطيب الفقيه الشافعي

،صّويف احلكمـة امللخـ،واملعامل،املحصول:ويف أصول الفقه، وغريمها،وهناية العقول،املطالب العالية
وكان مبـدأ اشـتغاله عـىل والـده إىل أن .وغري ذلك،ورشح عيون احلكمة،ورشح اإلشارات البن سينا

!
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ال أمر زائد عليه؛ ألنــَّه ـ ، يف الزمان الثاينـاستمرار الوجود ـ أي هو نفس الوجود
البقـاء إىل َّزم الدور؛ ألن الذات حمتاجالذات لإىل ًعىل تقدير كونه وجوديا ـ لو احتاج

ّفإن وجوده يف الزمان الثاين معلل به، ًأيضا ًالذات حمتاجا الذات لكانإىل وإن مل حيتج، َّ
فكـان البقـاء هـو الواجـب ، ًمع استغنائه عن غريه أيضا، ًوكان هو مستغنيا عنها، إليه

ّالوجود؛ ألنه الغني املطلق دون الذات ّ.

البقاء صفة زائدة عـىل الوجـود؛ : سن األشعري ومجهور معتزلة بغدادوقال أبو احل
ّألن الوجود متحقق دونه ّبل تتجدد بعده صفة هي البقاء، كام يف أول زمان احلدوث، َّ

 .

ّإن جتدد اإلتصاف بصفة ال يقتـيض كوهنـا وجوديـة: واجلواب ّكتجـدد معيـة ، َّ ّ
"

عـن شـهاب ، ونقل ابن كثري. ىل املجد اجلييلّثم عاد إىل الري واشتغل ع، ّمات ثم قصد الكامل السمناين
، وليس ذلـك ًزائداًوحيب الدنيا ويتسع فيها اتساعا،قد كان يصحب السلطان: الدين ابو شامة يف الذيل

بسبب كلامت كان ؛من صفة العلامء، وهلذا وأمثاله كثرت الشناعات عليه، وقامت عليه شناعات عظيمة
،، نسبة إىل الباديةصىل اهللا عليه وآله وسلميعني العريب يريد به النبي.قال حممد البادي: يقوهلا مثل قوله

وكانـت والدتـه يف اخلـامس والعـرشين مـن شـهر رمـضان سـنة أربـع .وقال حممد الرازي يعني نفسه
. سـنة سـت وسـتامئة بمدينـة هـراةثننيوتويف يوم اإل،ثالث وأربعني ومخسامئة بالري:وقيل،وأربعني

طبقـات . ٢/١٩٧٨:البدايـة والنهايـة البـن كثـري. ٣٥١ــ٢/٣٤٩:األعيان البن خلكانوفيات :ُانظر
.١٠١ـ١٠٠:املفرسين السيوطي

ّوهذا ال يعقل إال يف ممكن الوجود؛ ألن واجب الوجود تعـاىل ال أول ، بعد الزمان األول: nحmيف حاشية )١( ّ
أول عليـه الـسالمّفإن زمان نـوح، تبارّإال بحسب اإلع، ٍفال يكون له زمان أول وال زمان ثان، لوجوده

ّبالنسبة إىل زمان نبينا حممد .عليه السالمٍوثان بالنسبة إىل زمان آدم، صىل اهللا عليه وآله وسلمّ

ّكشف الفوائد للعالمة احليل: ُانظر) ٢( إرشاد الطالبني للمقداد ، الصفات الثبوتية، الباب الثاين، ١٨٤ـ١٨٣:ّ
.كيفية بقاءه تعاىل، التوحيدمباحث ، ٢١٥ـ٢١٣:السيوري
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َّاألزيل؛ ألن : ًار وجوده ـ أيضا ـ يقال لهوباعتبار استمر، الباري سبحانه مع احلادث
األزيل

واألبــدي.إســتمرار الوجــود يف الزمــان املــايض: 
اســتمرار وجــوده يف : 

والرسمدي.املستقبل
مستفاد َّوباعتبار أن وجود ما عداه. الستمرار وجوده فيهام: 

. ًضار أيّواملصو،والبارىء، واخلالق، الصانع: يقال له، تعاىل منه

قال الغزايل
ّقد يظـن:  اخللـق إىل ّوأهنـا راجعـة، َّأن هـذه األسـامء مرتادفـةُ

، املرصد الرابع يف الـصفات الوجوديـة، املوقف اخلامس يف اإلهليات، ٢٩٧ـ٢٩٦:املواقف لإلجيي: ُانظر) ١(
، املوقـف اخلـامس، ١٢٠ــ٨/١١٩:رشح املواقـف للجرجـاين. املقصد الثامن يف صفات اختلف فيها

.ّاملقصد الثامن يف أنه تعاىل صفة، املرصد الرابع

إرشـاد الطـالبني . رسالة االعتقادات، ١٠٤:الرسائل العرش للطويس. هو الذي ال أول لوجوده: ّاألزيل)٢(
ّكونه تعاىل أبدي ازيل، مباحث التوحيد، ١٨٢:للمقداد السيوري ّ.

إرشاد الطالبني . رسالة االعتقادات،  ١٠٤:الرسائل العرش للطويس. هو الذي ال هناية لوجوده: ّاألبدي) ٣(
.كونه تعاىل أبدي أزيل، مباحث التوحيد، ١٨٢:د السيوريللمقدا

.رسالة االعتقادات، ١٠٤:الرسائل العرش للطويس. هو مستمر الوجود بني األزل واألبد: الرسمدي) ٤(

فجميـع ، وال لغـريه عنـه وجـود، َّإذ قد علمت أن املمكن من حيث هو ليس له وجـود: nحmيف حاشية ) ٥(
.جب تعاىلاملمكنات وجودها من الوا

.يف تفسريه لألسامء احلسنى: nحmيف حاشية ) ٦(

ّثـم حتـول إىل ، ًتفقـه ببلـده طـوس أوال. ابو حامد حممد بن حممد بن حممد بن امحد الطويس الـشافعي: الغزايل ّ
، لواجلـدومهر يف الكالم، وبرع يف الفقه يف مدة قريبة، فالزم إمام احلرمني، نيسابور يف مرافقة مجاعة من الطلبة

، نحو الثالثـنيوسنّه، فقدمها بعد الثامنني وأربعامئة، ّوواله تدريس نظامية بغداد، فأقبل عليه نظام امللك الوزير
تويف يف يوم اإلثنني الرابـع . ّوأقام بدمشق مدة، زار القدس. وأخذ يف تأليف األصول والفقه والكالم واحلكمة

: تاريخ اإلسالم للذهبي: أنظر.بظاهر الطابران قصبة طوسوقربه ، عرش من مجادى اآلخرة سنة مخس ومخسامئة

.٢٧:املستفاد من ذيل تاريخ بغداد البن الدمياطي. ١٩/٣٢٢:سري أعالم النبالء للذهبي. ٣٥/١١٧

ّوقد يفرق بينها: ّقال مال خرض احلبلرودي) ٧( املخرج له من العـدم إىل ، بمعنى املوجد لليشء: َّبأن الصانع: ُ
!
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، التقديرإىل ًالوجود حيتاج ـ أوال ـإىل ما خيرج من العدم: َواألوىل أن يقال، واإلخرتاع
ء كالبنـا، التـصوير والتـزينيإىل ـًثالثاـ و، اإلجياد عىل وفق ذلك التقديرإىل ـًثانياـ و

ّفاهللا سـبحانه خـالق مـن حيـث إنـه ، اشّيزينه النقّثم ،يبنيه الباينّثم ،ّيقدره املهندس
ِوبارئ من حيث إنه موجد، ِّمقدر ّومصور من حيث إنه يرتب صور املخرتعات عىل ، ّ ّ ّ

تزينيّويزينها أكمل، أحسن تصوير وترتيب
 .

ًذهنـا ، وال بـالفرض، بالفعـلَّيف حتقيـق أن الواجـب لـيس لـه جـزء:أصل
. ًوخارجا

ّإنكـشف لـه أنـه ، وكنه صفاته، يف معرفة الواجباملتفطن إذا أمعن النظر: فنقول
ّإنه إذا تفكرّثم .مبدأ الكل ّبعني بصريته ،ّعلم أن كل ما فيه كثرة ـ أي أجزاء متاميـزة َّ
"

: والبارئ. ُسواء أخرجت إىل الوجود أو ال، ّبمعنى املقدر لألشياء عىل مقتىض حكمته: قواخلال. الوجود

).حاشية ح. (بالصور واألشكال، أو املميز هلا بعضها عن بعض، بمعنى املوجد هلا من غري تفاوت

).أحسن: (nصmيف ) ١(

تسميته تعـاىل باألسـامء ، الثاملقصد الث، املرصد السابع، ٢٣٧ـ٨/٢٣٦:رشح املواقف للجرجاين: ُانظر) ٢(
.التوقيفية

.أي يف نفي الرتكيب عن الواجب تعاىل: nحmيف حاشية ) ٣(

َأي تفكر فيام علمه من املقدمات املتقدمة: nحmيف حاشية ) ٤( ِ .من بيان معنى الواجب واملمكن، َ

).حاشية ح. (أي من عرف حقيقة الواجب واملمكن: قال احلبلرودي) ٥(

ُالبصرية) ٦( ِقوة للقلب املـُنَور بنُور القدس: َ ُ ِ ِ َّ ِّ ِيرى هبا حقائق األشياء وبواطنُها، ٌ َ َبمثابة البرص للنفس يرى به ، ُ ُ
ُصور األشياء وظواهرها َ ُوهي التي يسميها احلَكـامء، ُ ُ ِّ َ ّالعاقلـة النظريـة: ُ َ ّوالقـوة القدسـية، ِ التعريفـات . ّ

.١٠٥:للجرجاين
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ن وجـوده يف نفـس ـ كـابالفرضكانت تلك الكثرة ولوأو اخلارج ـ ـ بحسب الذهن
ّوكـل ، وآحـاده غـريهـ أي أجزائه ـ آحادهإىل ّألنه حمتاج؛الغريإىل ًحمتاجااألمر

َّال نسلم أن املحتاج: ال يقال.الغري ممكنإىل حمتاج ـ يف نفس األمر ـ ، ًالغري مطلقا ممكنإىل ّ
ّولـو سـلم فجميـع أجـزاء الـيشء، ّالعلة هو املمكـنإىل بل املحتاج ، عـني ذاتـه ال غـريهُ

ّالشك أن املركب حيتاج: فاإلحتياج إليها ال يستلزم اإلمكان؛ ألنـّا نقول َّ فيكون ، جزئهإىل َّ
ّجزؤه علة له؛ ألن املراد بالعلة ًسـواء كـان كافيـا يف ، ما يتوقـف عليـه وجـود الـيشء: َّّ ً

واحـد مـن أجزائـه ّلكن كل، ، ومجيع أجزاء اليشء وإن كانت عني ذاتهأو الوجوده
واحـد مـن ّفال يكون ذاته من دون مالحظة الغري ـ الذي هو كل، بل غريه، ليس عني ذاته

ّهذا إنـّام يدل عىل نفـي الرتكيـب يف : فإن قلتً.فال يكون واجبا، ًأجزائه ـ كافيا يف وجوده
.ًفجاز أن يكون واجب الوجود مركبا يف الذهن من اجلنس والفصل، اخلارج

. ّاملركبة يف الذهن من اجلنس والفصل، كاملاهيات الذهنية، نية مفروضةأي أجزاء ذه: nحmيف حاشية ) ١(

ّألنه يقال لكل فرد من آحاده: nحmيف حاشية ) ٢( فيكون ، وما سلب عنه اليشء فهو مغاير له، إنـّه ليس بكل: ّ
.ًفيكون ممكنا، ّاملركب مفتقر إىل الغري

).حاشية ح. (ّتياج الكل إىل األجزاءرضورة اح، املوجودة أو املفروضة: قال احلبلرودي) ٣(

ّوالعلـة غـري املعلـول ، ّواملتقـدم غـري املتـأخر، ًوعلـال ناقـصة لـه، ّلكوهنا متقدمة عليه: قال احلبلرودي) ٤(
).حاشية ح. (بالرضورة

.واعرتض بعض املعرتضني: قوله، النمط الرابع، ٣٧:إهليات املحاكامت للرازي: ُانظر) ٥(

.ّيكون علة تامة لهف: nحmيف حاشية ) ٦(

.ّفيكون علة ناقصة له: nحmيف حاشية ) ٧(

.واإلحتياج يف الذهن ال يوجب اإلمكان، ّألن الرتكيب الذهني يوجب اإلحتياج يف الذهن: nحmيف حاشية )٨(



أل 6٧٩7................................................................................... :ص 

سواه ّلـام َّ؛ ألن كل ماهيةًالواجب ال يشارك شيئا من األشياء يف ماهيته:قلت
، يلزم إمكانـه، فلو شارك غريه يف ماهيته، ًبناء عىل برهان التوحيد، مقتضية لإلمكان

أن ينفصل عن غـريه إىل مل حيتج ـ يف العقل ـ، وإذا مل يشارك الغري يف املاهية، وهو حمال
ّكون مركبا يف العقل ـ أيضا ـ وإذا حتقق ما فصلناهفال ي، بفصل ذايت ً ً ، ّإن كل ّتبني لك َّ
ّأمـا مـا فيـه كثـرة بالفعـل ،ممكـنبحـسب الفـرض ـ ـأو قبول قسمة ، ما فيه كثرة

ّوأما ما فيه قسمة ـ بحسب الفرض ـ فألن املراد بالقسمة الفرضية، فظاهر أن يمكن : ّ
هـذه وتـنعكس، اإلثنينية املقتـضية لإلمكـانوهو عني . للعقل فرض يشء غري يشء

ّكل ما ليس بممكن ليس بمتكثـر: قولناإىل القاعدة بعكس النقيض ّ، فالواجـب

املحـاكامت . يريد نفي الرتكيب بحسب املاهية: قوله، النمط الرابع، ٨٩:إهليات املحاكامت للرازي: ُانظر) ١(
.يف الوجود وعلله، النمط الرابع، ٣/٦٢:بني رشحي اإلشارات للرازي

كاحليوان النـاطق بالنـسبة ، ًوجزؤها املميز فصال، ًأي حتى يكون جزؤها املشرتك جنسا: nحmيف حاشية 
.ًفال يكون له تركيب ذهني ـ أيضا ـ، إىل اإلنسان

.nثmمل يرد يف ) ّماهية لـام سواه مقتضية لإلمكان: (قوله) ٢(
َّمن أن املمكن حمتاج إىل الغري: nحmيف حاشية ) ٣( ِ

.

. وكذلك ما يقبل القسمة بحسب الفرض، واملحتاج إىل الغري ممكن، ّألنه حمتاج إىل الغري: nحmيف حاشية )٤(

ّوبضم هذا العكس إىل مقدمة أخرى صـادقة: ّقال مال خرض احلبلرودي) ٥( الواجـب تعـاىل لـيس : هكـذا، ّ
).حاشية ح. (َّأن الواجب ليس بمتكثر: ينتج، ما ليس بممكن ليس بمتكثرّوكل، بممكن

وهو عنـدهم تبـديل نقيـيض طـريف ، املعترب عند القدماء يف العلوم: nحmوقال عيل بن نرص اهللا يف حاشية 
إذ عكـس . ال يشء مما ليس بممكن بمتكثـر: وعكسه عند املتأخرين، مع بقاء الصدق والكيف، القضية

ّوإذا ضـم العكـس ، مـع خمالفـة الكيـف، ًوعني األول ثانيا، ًعندهم ـ جعل نقيض الثاين أوالالنقيض ـ 
ُاملذكور ـ عىل كال اإلصطالحني ـ إىل مقدمـة أخـرى صـادقة بجعلهـا . الواجـب لـيس بممكـن: هـي، ّ

!
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موجـودة ، ـ أي من جهة األجزاء ـ ذهنية كانـت أو خارجيـةواحد من مجيع اجلهات
فات ّـ أي باعتبار تكثر األفراد والصاإلعتباراتواحد من مجيع و، بالفعل أو مفروضة

سيجيءا ِملاحلقيقية ـ
 .

أصل
.ونفي الرشيك عنه تعاىل،يف إثبات وحدانيته تعاىل:

ودليل وجـوده ، واحد موجودٌأي يشء،أمر واحد ثبويتحقيقة الواجب
ّأي عبارة واحدة تدل ،مدلول دليل واحدّألنه:ونقول يف إثبات وحدته، قد عرفت

ّوال شك أن ما دل، عليه َّ ـ أي ذلك الدليل الواحد وهو، ت عليه العبارة الواحدة واحدّ
ـ أي مـن ذلـك األمـر فلو فـرض منـه، عليه أو وجوب الوجود لهإمتناع العدمـ 

"
الناسـخ . ّأن الواجـب لـيس بمتكثـر: ينـتج، حيصل قياس من الـشكل األول، صغرى والعكس كربى

.nحmلنسخة 
ًيف حتقيق كونه عاملا قادرا: nحmيف حاشية ) ١( ًواعلم أنه كام ال جيوز أن يكون له جزء ال جيوز أن يكون جـزء ، ً ّ

ًلغريه؛ ألن كونه جزء لذلك الغري وإن كان صفة نقـص وجـب ، ًإن كان صفة كامل كان مستكمال بغريه، ّ
.نفيه عنه

أشار إىل نفـي الكثـرة ، ثرة والرتكيب عن ذات الواجبّولـام فرغ من نفي الك: ّقال مال خرض احلبلرودي) ٢(
، أصـل: فقـال، واىل وحدانيته ونفي الكثرة عنـه باعتبـار األفـراد، ًوكونه ثبوتيا، والرتكيب عن مفهومه

).حاشية ح. (إىل آخره... حقيقة الواجب

.أي مفهومه: nحmيف حاشية ) ٣(

).شية ححا. (ليس العدم نفسها وال جزءها: قال احلبلرودي) ٤(

).حاشية ح. (أي األمر الذي هو حقيقة الواجب: قال احلبلرودي) ٥(

.nثmمل ترد يف ) له) (٦(
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أي ــالشرتكا، ّوأقلها إثنانأكثر من واحدالذي هو حقيقة الواجب ـ أفراد ، الواحد
وقـد ، كان يف وجـوب الوجـودّألهنام مـشرتيف حقيقة الواجب؛ـالفردان املفروضان 

هو التعيـني؛ المتنـاع اإلثنينيـة مـع وامتازا بأمر آخر، ّثبت أنه عني حقيقة الواجب
ٍّوالتعيني داخل يف هوية كل مـن ذينـك ، التشارك يف متام املاهية بدون اإلمتياز بالتعيني

ّفيلزم تركيب كل واحد منهام مما به اإلشرتاك، املتشاركني ّوكـل ، متيـازّومما بـه اإل، ّ
ٍوحينئـذ ال يوجـد ، هذا خلف، ـ فال يكونان واجبنيعرفتّلـام ّمركب ممكن ـ

وهـو ، هذا مسلك احلكـامء يف إثبـات التوحيـد.ذات واحدةّالمن حقيقة الواجب إ
ّمبني عىل أن الوجوب وجودي ٌّ ،فإن ، ّبأنه نفس حقيقة الواجب: حتى يمكنهم القول

الم وحصل املرامّتم الكّصح هلم ذلك
.

).ذات: (زيادةnثmيف ) ١(

فـال يشء ، وال يشء من الواجب بممكـن؛ لتقـابلهام، من احتياجه إىل أجزائه: قال مالخرض احلبلرودي)٢(
).حاشية ح. (فال يكونان واجبني،ّومها مركبان عىل هذا الفرض، ّمن املركب بواجب

. أي أمر ثابت موجود يف األعيان: nحmيف حاشية )٣(

ًأي ال يصح هلم هذا أبدا؛ ألنه لو كان الوجوب موجودا يف األعيان: nحmيف حاشية )٤( ًّ ، ًكان الواجب ممكنا، ّ
ًإن الوجوب إذا كان موجودا يف: بيان املالزمة. والتايل باطل؛ المتناع الغلب ّاألعيان يكون ممكنـا؛ ألنـه ّ ً

ًوإذا كـان الوجـوب ممكنـا كـان ، واملفتقر إىل الغري ممكـن، وهي مفتقرة إىل موصوفها وهو غريها، صفة
ـَّام هو واجب هبـذا الوجـوب املمكـن َّالواجب ـ أيضا ـ ممكنا؛ ألن الواجب إن ً وإذا كـان مـا بـه الـيشء ، ً

. ًيكون الواجب ممكنا، ًواجب ممكنا

.املقصد األول يف توحيده تعاىل، املرصد الثالث، ٨/٤٥:رشح املواقف للجرجاين: رُانظ) ٥(

كـون : والثـاين. اإلستغناء عـن الغـري يف الوجـود: ّألن الواجب قد يقال عىل ثالثة معان: nمmيف حاشية 
!
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ّوأما املتكلمون فقالوا إذ لـو ، يمتنع وجود إهلني مـستجمعني لـرشائط اإلهليـة: ّ
للمقدوريـة و، َّلكان نسبة املقدورات إليهام سواء؛ ألن املقتـيض للقـدرة ذاهتـامُوجدا؛

ّفتستوي النسبة بـني كـل مقـدور ، َّاإلمكان؛ ألن الوجوب واإلمتناع حييالن املقدورية
ّيلزم وقوع هذا املقدور املعني أما هبام وهو باطل؛ الستحالة حصول مقدور ًافإذ. اموبينه َّ َ

ّفلو تعدد اإلله مل يوجد ، ّويلزم الرتجيح بال مرجح، أو بأحدمها، واحد من قادرين
ّوأمـا ، ّأمـا وقـوع مقـدور بـني قـادرين، يشء من املمكنات؛ الستلزامه أحد املحالني

حّالرتجيح ال ملرج
ّواعلم أنه ال خيالف يف هذه املسألة إال الثنويـة.  ّ ّ() ،دون الوثنيـة ،

"
الغـري ما يتم به الذات عن: والثالث. أو كون ذاته وجوده، ًأو كافيا عن الوجود، الذات مقتضية للوجود

.Sمن الشارح . يف الوجود

ّالستلزامه احتياج املعلول إىل كل واحدة منهام من حيث أهنام علتان: قال احلبلرودي)١( ٍّواستغناؤه عن كل ، ّّ
).حاشية ح. (ًنظرا إىل استقالل األخرى، منهام

.النـّه مع احتياجه إليهام يلزم استغناؤه عنهام: nثmويف حاشية 

.املرصد الثالث يف توحيده تعاىل، املقصد األول، املوقف اخلامس/٢٧٩ـ ٢٧٨:قف لألجيياملوا: ُانظر) ٢(

ّيف أنـه ، يف بيان حقيقة التكليـف ورضوبـه ومراتبـه، الفصل األول، ٦٦ـ٦٤:غنية النزوع للحلبي: ُانظر) ٣(
ّكشف الفوائد للعالمة احليل. تعاىل واحد ال ثاين له الـصفات ، انعالباب الثاين صفات الص، ١٩٥ـ١٩٤:ّ

.nالتامنعmبرهان املتكلمني ، الوحدانيةm٨n، الثبوتية

ّيزعمون أن النور والظلمة أزليان قديامن، هم أصحاب األثنني األزليني: الثنوية) ٤( ، بخالف املجوس، ّ
دم واخـتالفهام ، وذكروا سبب حدوثه، ّفإهنم قالوا بحدوث الظالم  َوهؤالء قالوا بتساوهيام يف الق ِـ

: ومـن فـرقهم، واالرواح، واألبـدان، واالجنـاس، واملكـان، واحليز، والفعل، والطبع، وهريف اجل

ــة ــة، املانوي ــصانية، املزدكي ــة، الدي ــة، املرقيوني ــصيامية، الكينوي ــشاخمية، وال ــل . ال ــل والنح املل
.١/٢٤٤:للشهرستاين
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َفإهنم ال يقولون بوجود إهلني واجبي الوجود ، وال يصفون األوثـان بـصفات اإلهليـة، ّ
ّبل اختذوها عىل أهنا متاثيل هللا تعاىل؛ العتقادهم اجلسمي، وإن أطلقوا عليها إسم اآلهلة ة ّ

أو األرواح ، أو الكواكـب، أو املالئكـة، ّأو الزهـاد، اثيـل لألنبيـاءأو مت، ّيف حقه تعاىل
، واشـتغلوا بتعظيمهـا عـىل وجـه العبـادةـعىل زعمهـمـ ّاملدبرة املؤثرة يف هذا العامل 

ًوتشفعا هباًالّتوس ما هو إله حقيقةإىل ّ
ًنجـد يف العـامل خـريا : ّوأما الثنوية فقـالوا. 

ًكثريا ورشا كثريا ً ًن الواحد ال يكون خريا رشيرا بالرضورةأو، ًّ ً ّّ منهام فاعل عـىل ٍّفلكل، ّ
حدة

 .

وفاعـل الـرش هـو ، فاعـل اخلـري هـو النـور: ـ من الثنوية ـ قالوافالديصانية
الظلمة

، ًوكون اإلله حمتاجـا إليـه، ِفيلزم قدم اجلسم، ّوفساده ظاهر؛ ألهنام عرضان. 

).ًتوصال: (nصmوnثmيف ) ١(

ِوالذP: هذا ما أشار إليه القرآن الكريم) ٢( َّ ُين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللاََِّ ُ ُ ْ ْ ُ ْ َِّ ْ ََ ُِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُ ُ َ َ َ َّزلفـى إن َّ ِ ْ ُ
ٌحيُكم بينَهم يف ما هم فيه ْخيتلفون إن اهللاََّ ال هيدي من هو كاذب كفاراهللا َ َ ْ ْ ُ َّْ َّ َ َُ ٌ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ ُْ ِ ِ َ َ َِO ٣: ٣٩سورة الزمر.

القـول يف ، القـسم الثـاين يف الـصفات، ٣٠٠:خواجة نـصري الـدين الطـويسّتلخيص املحصل لل: ُانظر) ٣(
.ّاهللا قادر عىل كل املقدورات: مسألة، الصفات الثبوتية

ًأثبتوا أصلني نورا وظالما، أصحاب ديصان: الديصانية) ٤( والظالم ميـت ، َّوزعموا أن النور حي عامل قادر، ً
ًطباعا وخرقاَّوزعموا أن الرش يقع منه . جاهل عاجز مجاد ّوزعموا أن النـور بيـاض كلـه، ً َّوأن الظـالم ، َّ

َّوأن الظلمـة مل تـزل تلقـاه بـأعىل ، َّوزعموا أن النور مل يزل يلقى الظلمة بأسفل صـفحة منـه، ّسواد كله
.١١٨:امللل والنحل للشهرستاين. صفحة منها

، ٣٠٠:ل لنـصري الـدين الطـويسّتلخـيص املحـص. الديـصانية، ١١٨:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٥(
.ّاهللا تعاىل قادر عىل كل املقدورات: مسألة، القول يف الصفات الثبوتية، القسم الثاين، الركن الثالث
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ًوكأهنم أرادوا معنى ، ٌسـميع، ٌقـادر، ٌعامل، ٌّالنور حي: ّفإهنم قالوا، املتعارفآخر سوىّ
.ٌبصري

وفاعل ، يعنون به امللكRيزدانSّأن فاعل اخلري هو إىل :واملجوس ـ منهم ـ ذهبوا
يعنون به الشيطانRَهرمنأSالرش 

.

ًمنع قوهلم الواحد ال يكون خريا رشيرا: واجلواب ًّ ًبمعنى إنه يوجد خريا كثـريا ، ّ ً ّ
ًرشا كثرياو ً ّاللهم إال أن يراد باخلري من يغلب خريه عىل رشه، ّ ّ ّوبالرشير من يغلب رشه ، ّ ّ

بل ، ّلكنه غري ما لزم، ٍفال جيتمعان حينئذ يف واحد، كام ينبئ عنه ظاهر اللغة، عىل خريه
فال يفيد إبطال ما ليس بالزم، الالزم هو املعنى الذي أرشنا إليه

 .

تبرصة
تحقيق بعض الصفات السلبية للواجب تعاىلّتبرصك ل:

 .

، ٣٠٠:ّتلخيص املحصل لنصري الـدين الطـويس. رسالة احلدود واحلقائق، ٢/٢٨٤:رسائل الرشيف املرتىض: ُانظر) ١(
.ّاهللا تعاىل قادر عىل كل املقدورات: مسألة، يف الصفات الثبوتيةالقول، القسم الثاين، الركن الثالث

.املرصد الثالث يف توحيده تعاىل، املقصد األول، املوقف اخلامس، ٢٧٩:املواقف لالجيي: ُانظر) ٢(

ّيف أنه تعـاىل لـيس بمتحيـز: ّقال مال خرض احلبلرودي) ٣( ّوال حـاال يف املتحيـز، ّ وال يـشار إليـه باإلشـارة ، ً
ّبحيث يشار إليه إشارة حسية بأنـه هنـا أو هنـاك لذاتـه، هو احلاصل يف مكان: ّواملراد باملتحيز. ّحلسيةا ّ .

ًوقد يسمى جوهرا ًوقد خيصص اجلوهر بام ال ينقسم منه أصال، ّ ّوقد يعمـم بحيـث يـشمل املجـردات ، ّ ّ
ّأيضا عمن يقول هبا ).حاشية ح. (ً

َّعد أن ذكر رشذمة من الصفات الثبوتية، عنّإعلم أن املصنِّف ب: nحmيف حاشية ) ٤( َ له أن يـذكر الـصفات
ًالسلبية، وقدم الثبوتية عىل السلبية؛ ألن الثبوتية أرشف من السلبية، وإن كان عدم احلـادث مقـدما عـىل  ّّ ّ

ّوجوده طبعا، وكان األوىل ذكر مجيع مباحث الثبوتية ثم اإلشتغال بالسلبية َ ً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.عنن، ٣١٣: ٣النهاية يف غريب احلديث البن األثري. أي اعرتض وبدا لك: ّعن لك) أ ( 
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ّكل متحيز مفتقرـكالعرضـ ّسواء كان حتيزه بالذات ـ كاجلسم ـ أو بالتبعية ّ
فـراغ: ّوهو عند املتكلمني، ّواحليز واملكان يقاالن عىل معنى واحد، بالبدهيةّحيزه إىل 

موهوم يشغله اجلسم
املامس ، ن اجلسم احلاويهو السطح الباطن م: وعند احلكامء. 

للسطح الظاهر من اجلسم املحوي
 .

َوكل ع إىل هو املوجود الذي حيتاج يف وجـوده: َوالعرض، ّحملهإىل ض مفتقرَرّ
ّحمل يقومه ًيـسمى موضـوعاّوذلك املحل، اجلسمإىل كالسواد بالنسبة، ّ وإذا افتقـر ، ّ

َاملتحيز والع ، يكونان ممكنني بالرضورة،ّاملحل غريمهاّواحليز و، ّاحليز واملحلإىل ضَرّ
،ّالستلزام التحيـز والعرضـيةوال عرض؛ـ أي بجسم ـ ّفال يكون الواجب بمتحيز

َاإلمكان املنايف للوجوب؛ وألنـّه لو كان يف مكان أو جهة لـزم قـد ، م املكـان أو اجلهـةِ
ّوكل ما يشار إليه . وسنربهن عليهـًإتفاقاـ إذ ال قديم سوى اهللا تعاىل ؛والالزم باطل

ّفهو إما متحيز أو عرض؛، ّبأنه هنا أو هناكباحلس إمتـداد موهـوم : َّألن اإلشـارةّ

ّكشف املراد للعالمة احليل: أنظر ) ١( املـسألة األوىل يف قـسمة ، املقصد الثاين يف اجلواهر واألعـراض، ١١٨:ّ
.الصفة الثانية، ث الصفات السلبيةالفصل الثال، ٥١ـ٥٠:النافع يوم احلرش للمقداد السيوري. املمكنات

النـافع يـوم احلـرش للمقـداد . رسـالة احلـدود واحلقـائق، ٢/٢٦٨:الرسـائل للـرشيف املرتـىض: ُانظر) ٢(
.٣٢:السيوري

ّكشف املراد للعالمة احليل) ٣( .املسألة التاسعة، الفصل األول، املقصد الثاين، ١٣٢:ّ

.٢٢٥:كتاب التعريفات للجرجاين: ُانظر) ٤(

َّوإنام قيد اإلشارة املنفية باحلسية؛ ألن اإلشارة العقلية ـ التي هي متييز العقـل: ّقال مال خرض احلبلرودي) ٥( ّ ّ ّ ّ ،
ّفإن العقل حيكم بأنـه تعـاىل ذات موصـوف بأكمـل الـصفات، وتعيينه بوجه ما ـ غري ممتنعة عليه تعاىل ّ ،

من أشـار إليـه فقـد m: ه السالم يف هنج البالغةقول أمري املؤمنني علي: َفإن قلت، ليس كغريه من الذوات
!



ص.....................................................................................6٨٦7 ص  ش 

ٍمنته إىل املشار إليه، آخذ من املشري ُ
ّوإنام يتأتى ذلك إذا كان املشار إليه يف احليز.  ّ ّأمـا ، ّ

ًوالواجب ليس بمتحيز أصال، بالذات أو بالتبعية جـب بمـشار إليـه فال يكـون الوا، ّ
.وبوهو املطل، باحلس

ّإنه مركـب : وغريهفقال مقاتل بن سليامن، ّأنه جسمإىل ّوذهب بعض اجلهال ّ
"

ّومن حده فقد عده، ّحده ّn .ًيدل عىل نفي اإلشارة مطلقا ، ّوقد رصح به شارحه كامل الدين البحـراين، ُّ
ٍوبني ذلك بقياس هو قوله، وأراد مطلق اإلشارة، كونه غري مشار إليه: الرابع عرش: وقال َّ :m ومـن أشـار

ّإن اإلشارة إما حسية أو عقلية: بيان األوىل. nّفقد عدهإليه ـ إىل قوله ـ  ّ ّأما احلسية. ّ ّفإهنا تستلزم الوضـع : ّ
ّوما كان كذلك فالبد وأن يكون له حد، ّوالكون يف املحل واحليز َّفألن املـشري إىل : ّوأما اإلشارة العقلية. ّ

ّزاعام أنه وجده وتصوره، حقيقة يشء ّ ًفقد أوجب له حدا يقف ذهن، ً وبيـان .ّويميزه به عن غـريه، ه عندهّ
ّإن من حده باإلشارة احلسية فقد جعله مركبا من أمور معدودة؛ إذ الواحد يف الوضع ليس جمـرد : الثانية ّ َُ ً ّّ ّ

ّوإال مل تتعلق اإلشارة احلسية به، وحدة فقط ّ ُبل البد معها من أمور أخر، ّ ّمشخصة خمصـصة لـه، ّ فكـان ، ّ
ّفالبد أن حيكم برتكيبه؛ لـام علمـت ، ّومن حده باإلشارة العقلية. ن تلك اجلهةلكثرة م، ًيف نفسه معدودا َّ

ّأن كل حمدود مركب يف املعنى ّ ّفإذا اإلشارة املطلقة ممتنعة يف حقه تعـاىل، ًوكان ـ أيضا ـ ذا كثرة معدودة، ّ ً ،
وبني إثبـات التمييـز ، لُكنهّوالتصور با، ال منافاة بني نفي اإلشارة إىل احلقيقة: ُقلت. مستلزمة للجهل به

).حاشية ح. (فتأمل، والتعيني بوجه ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١خطبة رقم /١٥: ١هنج البالغة ) أ ( 

.١خطبة رقم ، ١/١٦٣:رشح هنج البالغة لكامل الدين ميثم البحراين) ب(

.٢٦:هنج املسرتشدين للمقداد السيوريإرشاد الطالبني إىل ) ١(

ًاضطربت األقوال يف هذا الرجل اضطرابا كثريا) ٢( ّأما عندنا فقد ذكره الشيخ ، ّسواء عند اخلاصة أو العامة، ً
ووصـفه بـالبرتي ـ ، ًالطويس يف رجاله ـ جمردا عن اللقب ـ يف عداد أصحاب اإلمام الباقر عليه الـسالم

ّدية ـ ثم ذكره يف أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم ولقبه باخلراساينوالبرتية فرقة من فرق الزي ّ.

!
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من حلم ودم
. وطوله سبعة أشبار من شرب نفسه، نور يتألأل كالسبيكة البيضاء: وقيل. 

: وقيل، شاب أمرد جعد شديد اجلعودة: فقيل، ّإنه عىل صورة إنسان: ومنهم من يقول

شيخ أشمط الرأس واللحية ـ أي بعضه أسـود وبعـضه أبـيض ـ تعـاىل اهللا عـن قـول 
ًنـَّه لو كان جسام لكان متحيزاأواملعتمد يف إبطاله، املبطلني ّ . والالزم قد أبطلناه، ً

"
ًوذكره العالمة احليل يف خالصة األقوال قائال ّ مـن أصـحاب اإلمـام البـاقر عليـه ، مقاتـل بـن سـليامن: ّ

ّإنه عامي: وقال الربقي، والكيشSقاله الشيخ الطويس ، برتي، السالم ًوذكره ابن داود احليل قـائال. ّ ّ :

. صاحب التفسري، البلخي: مقاتل بن سليامن البجيل وقيل

ّوعـده . ّإنـه بـرتي: وقـاالعلـيهام الـسالمّعده الشيخ الطويس والكيش من أصحاب الباقر والـصادق 
َّثم ذكره عندما عد مجاعة من العامة. ًعاميا، الربقي ًناقال ذلك ، مقاتل بن سليامن صاحب التفسري: ًقائال، ّ

ّحـصل مـن كـالم علامئنـا رمحهـم اهللا خـصوصا الطـويس وابـن داود احلـيل أن مقاتـل فيت. عن الكيش ًّ
ّأحدمها راو شيعي واآلخر عامي املذهب، شخصان ٍأما العامة فبني قادح فيه ومادح له. ٍ ّ فابن حبان قال ، ّ

خـروج أصله من بلخ وانتقل إىل البرصة وهبـا مـات بعـد ، موىل األزد: مقاتل بن سليامن اخلراساين: عنه
ّوكان شبهيا يشبه الرب بـاملخلوقني، كنيته ابو احلسن، اهلاشمية ُ . وكـان يكـذب مـع ذلـك يف احلـديث، ً

. ّد إبن خلكان وفاته بسنة مخسني ومائة بالبرصة وعده الشهرستاين يف رجال الزيديةّوحد

ــن . ٢٨١: رجــال الربقــي. ٤١٠: خالصــة األقــوال. ٣٠٦، ١٤٦:رجــال الطــويس: أنظــر رجــال اب
ــديل . ١٤: ٣املجــروحني البــن حبــان . ٢٨٠:اوودد ــرح والتع ــات األعيــان . ٣٥٥: ٨اجل : ٥وفي

.ّواملراد بمقاتل هنا هو العامي. ٦٩:امللل والنحل للشهرستاين. ٢٥٧ـ٢٥٦

املواقـف . ١٠٣ــ٣/١٢٩:ّوفيات األعيـان البـن خلكـان. ٣/١٤:ّكتاب املجروحني البن حبان: ُانظر) ١(
.ّاملقصد الثاين يف أنه تعاىل ليس بجسم، املرصد الثاين، مساملوقف اخلا، ٢٧٣:لإلجيي

وهـي ، املرصـد الثـاين يف تنزيـه البـاري، ٢٧٣:املواقـف لإلجيـي. ٤٥:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٢(
. املقصد الثاين ليس بجسم، الصفات السلبية
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ّيف أنه تعاىل ال حيل يف يشء:تبرصة .ّوال يشء حيل فيه، ّ

ًونه موجودا يف حمل قائام بـهاملعقول من احللول كَّفألن : األولّماأ ّ ً ـ أي
ًيكون خمتصا به ـ بحيث تكون اإلشارة ، ًحتقيقا، اآلخرإىل أحدمها عني اإلشارةإىل ّ

الواجـب حيـث يقـوم بذاتـهو، وهذا إنـَّام يتصور فيام ال يقوم بذاته، ًأو تقديرا

وما نقل عن بعض الصوفية، استحال عليه احللول
ُّل يف قلـوب ّإنه تعاىل حيـ: 

َّإنه تعاىل حل يف املسيح: ارىوعن النص، العارفني ّ ، فإن أرادوا باحللول هذا املعنى
ّأو إثباته إال بعد تصور فال يمكن نفيه، وإن أرادوا غري ذلك، فقد عرفت بطالنه

.معناه

).حاشية ح. (تهبرشط امتناع قيامه بذا، أي بذلك املحل: ّقال مال خرض احلبلرودي) ١(

ًوليس تابعا يف الوجود لغريه؛ لكونه واجبا: قال احلبلرودي) ٢( ).حاشية ح. (ً

ّوترتيبه أن كل حال يف الغري تابع يف وجوده لـذلك الغـري، يف الغري باملعنى املعقول: قال احلبلرودي) ٣( ّ وال ، َّ
ًيشء من الواجب بتابع يف الوجود للغري ـ وإال لكان ممكنا ـ فال  ويـنعكس . ّيشء من احلال بالغري واجبّ

).حاشية ح. (وهو املطلوب، ّال يشء من الواجب بحال يف الغري: بالعكس املستوي إىل

) (ًكان مذهبهم يف بدء ظهوره عمليا رصفا وذلك يف النـصف الثـاين للقـرن الثـاين اهلجـري: الصوفية ّثـم ، ً
ّكان اجلنيد من ائمة هذا ا. حتول إىل طريقة وعقيدة كـام ، ّومن تالمذته احلالج وأبـو بكـر الـشبيل، ملذهبُ

منهـا الـشاذلية والرفاعيـة ، وطـرق املتـصوفة كثـرية. كان من أعالمه ابن عريب وابن الفارض وغـريهم
معجـم الفـرق . ًوقـد حتـول املتـصوفة الحقـا إىل الـشعبذة واملخـاريق. والقادرية والبكتاشية وغريهـا
.٢١٣ـ٢١٢:االسالمية لرشيف حييى االمني

ّكشف املراد للعالمة احليل. ٤٦:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٥( ، الفـصل الثـاين، املقصد الثالث، ٢٧١:ّ
ٍّيف أنه تعاىل ليس بحال يف غريهm١٣nاملسألة  ّ.

.أي غري املعقول: nحmيف حاشية ) ٦(
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ّوقالت النصريية ُ ،واإلسحاقية ظهـور الروحـاين يف : ُـ من غـالة الـشيعة ـ
ًفإنه كثريا ما يتصور الشيطان بصورة ، ّففي طرف الرش كالشياطني، ال ينكرجلسامينا ّ

ّإنسان؛ ليعلمه الرش ويكلمه بلسانه عليـه لّفـإن جربائيـ، ويف طرف اخلـري كاملالئكـة، ّّ
فـال يمتنـع أن يظهـر اهللا : قـالوا، واإلعرايب، كان يظهر بصورة دحية الكلبيالسالم 

وهـم العـرتة ، َوأوىل اخللق بذلك أرشفهـم وأكملهـم، ض الكاملنيتعاىل يف صورة بع
ّوهو من يظهر فيه العلم والقـدرة التامـ. الطاهرة ومل . ة مـن األئمـة مـن تلـك العـرتةَْ

يتحاشوا عن إطالق اآلهلة عىل أئمتهم
، بيـانإىل ّوهذه ضاللة بينة ال حيتاج بطالهنا. 

َّفـإن ، ادّآخر ال يقتيض احللـول واإلحتـظهور يشء يف صورة يشء : نقولومع ذلك
) (كـان أصـحابه يقولـون بنبوتـهوقـد ، أحدثها حممد بن نصري النمـريي، فرقة بائدة من الغالة: ّالنصريية ،

ًوأنه ادعى أن االمـام العـسكري عليـه الـسالم بعثـه نبيـا وكـان يقـول بالتناسـخ والغلـو ّّ ّ وكـان مـن ، ّ
.١٠٢:لنوبختيلفرق الشيعة . أصحاب االمام العسكري عليه السالم

) (بـن معاويـةوكان من أصحاب عبد اهللا، أحدثهم إسحق بن زيد بن احلارث، من مجلة الغالة: اإلسحاقية
امللل : ُانظر. ٧٠ـ٦٨:موسوعة الفرق واجلامعات لعبد املنعم احلنفي. بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب 

.١٨٩ـ١/١٨٨:والنحل للشهرستاين

.واجلسامين بخالفه، هو الذي ال يدرك بإحدى احلواس الظاهرة: الروحاين: nحmيف حاشية ) ٣(

ًوأسـلم دحيـة قـديام ومل يـشهد . بن زيد بن امرؤ القيس بن اخلـزرجدحية بن خليفة بن فروة بن فضالة) ٤(
وكـان جربائيـل ينـزل ، كان يشبه جربائيل، وله صحبة ورواية عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم، ًبدرا

سكن مـرص ومـات يف واليـة ، ًبعثه النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم رسوال إىل قيرص، عىل النبي بصورته
ــ٣/١١٧:ّالثقـات البـن حبـان. ٤/١٨٨:الطبقات الكـربى البـن سـعد: ُانظر. يب سفيانمعاوية بن ا

.٣/٣١٤:إكامل الكامل البن ماكوال. ١١٨

.٨٠:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٥(

ــاين يف صــورة اجلــسامين: nحmيف حاشــية )٦( ــاج، أي مــع تــسليم ظهــور الروح ــة ال حتت ّأو مــع كوهنــا بين
.إىل دليل



ص.....................................................................................6٩٠7 ص  ش 

َّوال حل فيه،ةّحد بدحيّمل يتعليه السالم جربائيل .فال يلزم مطلوبكم، َ

ُّوهو إنه ال حيل فيه يشء: ّوأما الثاين ّفألن املحل لألعراض؛ ًالوال يصري هو حم، ّ َّ
ّمتحيز حتل فيه األعراض ّ ،ّأي ختتص به اختصاص الناعت ،ّيث إنه والواجب ح

َّوألنه لو حل فيه عرض لكان ذلـك استحال حلول األعراض فيه؛، ّليس بمتحيز ّ
تـصاف اـ فيلـزم يـأيتا ملـّوكـل ممكـن حـادث ـ، ّحملهإىل ًالعرض ممكنا؛ الحتياجه

ٍوهو حمال؛ ألن ذلك احلادث إن كـان صـفة كـامل ، الواجب باحلادث ُ ّسـتحال خلـو اّ
ٍوإن كان صفة نقـص مل يمكـن ، هذا خلف، ًفيكون قديام، الذات عنه تـصاف ذاتـه اُ

ّإن كل حمل متحيز: ّوحمصله: ّمال خرض احلبلروديقال)١( ٍّ ّ فـال يشء مـن ، ّوال يشء من الواجـب بمتحيـز، ّ
ّأما الكربى فظاهرة مما تقدم. ّال يشء من الواجب بمحل: وينعكس إىل. ّاملحل بواجب ّ ّوأمـا الـصغرى ، ّ

ّفهي مبنية عىل تفسري القيام واحللول بالتبعية يف التحيز ّفإن املحل ـ عىل هـذا ، ناعتدون اإلختصاص ال، ّ ّ
مـن ، فال يرد ما أورده بعـض، ّوال يكون غري اجلوهر املتحيز، ّالتقدير ـ يكون عبارة عن املتبوع يف التحيز

ّأن الرسعة والبطأ حاالن يف احلركة ٌوأيضا صفات الواجب قائمـة ، ّوهي غري متحيزة، ُّواحلركة حمل هلام، ّ ً
ٌحالة فيها ـ عند األشا، بذاته ّعرة ـ مع أن حمل الصفات ـ وهـو ذات الواجـب ـ جمـردةّ ّ ًوأيـضا صـفات ، َّ

ٌالعقول والنفوس ـ عند الفالسفة ـ حالة فيهام َّمع أهنا جمردات؛ ألن احللول يف الصور املذكورة بـاملعنى ، ّ ٌ ّ ّ
ٌاملفرس غري صادق؛ إذ احلركة عرض ََ ّوالعرض ليس متبوعا يف التحيـز، ّ ن يف ّبـل الـرسعة والبطـأ حـاال، ً

ًوالواجب ليس بمتبوع يف التحيز ـ أيضا ـ إذ ال حيز له أصـال، اجلسم كاحلركة ّ ّوكـذا املجـرد عنـد مـن ، ًّ
).حاشية ح. (ّفتأمل، ًوإن كان باملعنى اآلخر صادقا، يقول به

َّونعت اليشء أنعته، الصفة: النعت: nحmيف حاشية )٢( َّ ََ . إذا وصفته، َ

). ّإي املتحيز(، ّدم من إمكانهّلـام تق: nحmيف حاشية )٣(

. يف بحث حدوث العامل: nحmيف حاشية )٤(

ّوأيضا إما أن يكون املقتيض لذلك احلادث ذاته تعاىل: nحmيف حاشية )٥( فإن كـان األول مل يكـن ، أو غريها، ً
.ّملحرره عيل. ومها حماالن، وإن كان الثاين يلزم اإلفتقار، ًحادثا
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. هذا ما عليه مجهور العقالء من أهل امللل وغريهم، به

. ّكل حادث هو من صفات الكامل جيوز أن يقوم به: وقال املجوس

اميةّوقالت الكر
ٍجيوز أن يقوم بذاته كل حادث حيتاج إليه يف إجياد اخللق:  ّثم .ّ

هو اإلرادة: يلفق، اختلفوا فيه
هذا القـول أو اإلرادة ـ ُقْلَخَف.ُكن: هو قوله: وقيل.

. ّزهه عن النقائصلتن: nحmيف حاشية )١(

ُكان ممن يثبت الصفات، ّأصحاب أيب عبد اهللا حممد بن كرام: ّالكرامية)٢( َّإال أنه ينتهـي فيهـا إىل التجـسيم ، ّ ّ
، والتونيـة، العابديـة: وأصـوهلا سـتة وهـي، وهم طوائف بلغ عددهم إىل اثنتـي عـرش فرقـة. والتشبيه

َّوقد نص أبو عبد اهللا بن كـرام عـىل أن معبـوده . يصميةوأقرهبم اهل، والواحدية، واإلسحاقية، والزرينية ّ ّ
ًوعىل أنه بجهة فوق ذاتا، ًعىل العرش استقرارا ّإنه مماس للعـرش مـن الـصفحة العليـا: وقال، ّ ّوجـوز ، ّ

ًتعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا، ّاإلنتقال والتحول والنزول امللـل . ّوالبـن كـرام آراء كثـرية يف التجـسيم. ً
.٤٩ـ٤٦: شهرستاينوالنحل لل

.ّوالدليل عىل ذلك أهنا غري املصلحة، َّواحلكامء ذهبوا إىل أن اإلرادة قديمة: nحmيف حاشية ) ٣(

ـــــــــــــــــــ
ا ال تكـون إال واملـراد معهـا، ّهنا من صفات األفعالاإلرادة حادثة؛ أل) أ (  ّودليلها أهن ولـذلك وصـف ، ّـ

ولو كانت من صفات الذات لكانت هـي الـذات؛ لعـدم التعـدد يف ، ة فعلهّالباري نفسه بأنه مريد بواسط
أو مـن صـفات الـذات ـ نفـي ، ّولو كانت كذلك ملا جاز نفيها؛ ألن نفيها ـ إذا كانت هي الـذات، الذات
ـ  <قال تعاىل ، ّمع أنه تعاىل وصف نفسه بنفيها عنه، للذات َـ َِّذ  ِ ُهللاأُ ِ ـرِر طَ ْ أَ ُـ ُ<

ًوأيضا الصفة إن كانـت ، رادة نفي الذاتفلو كانت اإلرادة هي الذات لكان نفي اإل. ٤١: ٥سورة املائدة 
ّتوصف الذات هبا وبضدها فهي من صفات األفعال؛ ألن األفعال هلا ضد كـاإلرادة ، وصـفاهتا هلـا ضـد، ّ

فعال فالقول بحـدوث االرادة هـو مـذهب فتكونان من صفات اال. هو مريد وكاره: ّفإنه يقال، والكراهة
ا ، وهو احلق فاإلرادة هي فعلـه تعـاىل، وعليه إمجاعهم، أهل البيت عليهم السالم ّـوكـذلك الكراهـة فإهن

هللاُ  <: قال تعاىل، صفة  َِر  ِ ثَ ، ١٦- ١٥: حيـاة الـنفس لإلحـسائي، ٤٦: ٩سورة التوبـة >ِ
.اهللا سبحانه مريد: فصل
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عىل ، اإلرادة أو القولإىل باقي املخلوقات مستندةّثم ،القدرة القديمةإىل ًأوال ـ مستند
ّواملعتمد يف الرد عليهم ما قدمناه، اختالف املذهبني ّ .

تبرصة
ّنه تعاىل ال يتأيف حتقيق : . ءحد بيشّ

ّواعلم أن اإلحت ، ًيطلق عىل صـريورة يشء مـا شـيئا آخـر: ـ بطريق املجاز ـادَّ
صار : كام يقال، ًأو تدرجيياـ كان ـ ًدفعيا ، أعني التغيري واإلنتقال، بطريق االستحالة

ًويطلق ـ أيضا بطريق املجاز ـ عىل صريورة يشء شيئا آخـر . واألسود أبيض، ()ًاملاء هواء ً
ّبأن يضم يشء، لرتكيببطريق ا صـار الـرتاب : كام يقال، ٍثان فيحصل منهام يشء ثالثإىل ُ

. وال يتصور يف حقه تعاىل، اد هبذين املعنيني جائز بل واقعّواإلحت، ًواخلشب رسيرا، ًطينا

ّوأما املفهوم احلقيقي لإلحت ، وقولنـا بعينـه، ًفهو أن يصري يشء بعينه شيئا آخر: ادّ
كـام يف ، ّأو ينـضم إليـه يشء آخـر، كام يف اإلستحالة، عنه يشءأي من غري أن يزول

.٣/١٨٢و، ١/٩٨:رشح هنج البالغة البن أيب احلديد. ٤٧:امللل والنحل للشهرستاين: نظرُا) ١(

).بياض: (nثmيف ) ٢(

ّوزعم النصارى أنه ورد ، وبعض صوفية اإلسالم جتويزه، ُونقل عن بعض متأهلة احلكامء: nحmيف حاشية ) ٣(
. ملصنّفوهو باطل؛ لـام قاله ا، يف اإلنجيل دعوى املسيح اإلحتاد مع اهللا

. ومـن سـواد إىل بيـاض، ّمثـل التغـري مـن بـرودة إىل حـرارة، ّهو تغري من كيـف إىل كيـف: االستحالة) ٤(

.كتاب غورياس أي املعقوالت، ١/٦٥:املنطقيات للفارايب

ًوذلك ألن صريورة املاء هـواء: يف املثال نظر) ٥( ، )H(اهليـدروجني : ومهـا، ًا اىل عنـرصيهيـبتفكيكـه خمترب، ّ
ّفإنـه يـصدق عـىل ، ّأما إذا كـان قـصده حتـول املـاء اىل بخـار. ّوبالتايل فال احتاد هنا) O(كسجني واألو

.ّالتي هي أحد معاين اإلحتاد التي ذكرها املؤلف، االستحالة

.nثmأثبتناها من ) آخر) (٦(
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ـَّام ي، وهذا هو املتبادر من إطالق لفظ اإلحتاد، الرتكيب : أحدمها:ر عىل وجهنيّتصوُوإن

، ًبأن يصري زيد عمرا وبالعكس، حداّـ فيتًأن يكون هناك شيئان ـ كزيد وعمرو مثال
أن : والثـاين. ًوبعده يشء واحد كان حاصـال قبلـه، ناد شيئاّففي هذا الوجه قبل اإلحت

ّفحينئذ يكون قبل اإلحت، ًفيصري هو بعينه شيئا آخر، يكون هناك يشء واحد كزيد ٌاد أمر ٍ
املفهوم من : وإىل الوجه األول ينظر قوله، ًمل يكن حاصال قبله بل بعده، ٌوبعده أمر آخر

ًعقالوهو حمال ، ًاد صريورة اإلثنني واحداّحتاإل
 .

قال بعض األفاضل
َّ؛ ألن اإلخـتالف والتغـاير بـني واحلكم بـه رضوري: 

وهـذا مـع ، ّكسائر لوازم املاهيـات، عنهامفال يمكن زواله، مقتىض ذاهتاماملاهيتني
.nثmمل ترد يف ) ًمثال) (١(
ًلكان ذلك الغري إما واجبا أو ممكنـا، اجب بغريهلو احتد الو: ًونقول ـ أيضا ـ: ّقال مال خرض احلبلرودي) ٢( ً ّ ،

ّفإن كان واجبا لزم تعدد الواجب فالبـاقي بعـد اإلحتـاد إن كـان ، ًوإن كـان ممكنـا، وقد ثبتت وحدانيته، ً
ًواجبا صار املمكن واجبا ًوإن كان ممكنا صار الواجب ممكنا، ً . ّفال يتحـد الواجـب بغـريه، ومها حماالن، ً

).حاشية ح(

. يف التجريـد: الـنمط الـسابع، ٢٩٨ــ٣/٢٩٥:رشح اإلشارات والتنبيهات لنصري الدين الطويس: ُانظر) ٣(

ّتسليك النفس إىل حظرية القدس للعالمة احليل معـارج الفهـم . املطلب اخلـامس، الفصل الثاين، ١٥٣:ّ
ّللعالمة احليل .ّاهللا تعاىل ال يتحد بغريه، الباب الثالث، ٣٦٥ـ٣٦٣:ّ

.وهو عبد الرمحن اإلجيي، القائل صاحب املواقف: nحmيف حاشية ) ٤(

.أي ببطالن اإلحتاد: nحmيف حاشية ) ٥(

. وإمكان املمكن، كوجوب الواجب: nحmيف حاشية ) ٦(

.أي زوال اإلختالف والتغاير بني املاهيتني: nثmيف حاشية ) ٧(
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ٌإن عدم اهلويتان بعـد اإلحتـاد وحـدث أمـر: فيقال، وضوحه ربام يراد زيادة توضيحه ِ ُ ْ
ُوإن عدم أحدمها فقط فـال احتـاد؛ إذ ال ، ُبل عدما وحدث ثالث، ينهامثالث فال احتاد ب

ًو إال لكان موجودا معدوما معا، ّيتحد املعدوم باملوجود بدهية ً ً وإن بقيا موجودين بعد ، ّ
د وتصوير املـرا، والغرض من هذا الكالم التنبيه، ًاإلحتاد فهام إثنان فال احتاد أيضا

.ط احلكمعىل الوجه الذي هو منا

ّوظن بعض النـاس أهنـم حـاولوا اإلسـتدالل :وقـال، ى لإلعـرتاضّفتـصد، ّ

ّال نسلم أهنام لو كانا بعد اإلحتاد موجودين لكانا إثنني ّوإنام يكونان كذلك لو مل يكـن ، ِّ
ًكل منهام موجودا اد يف نفـسه ّوإذا كـان اإلحتـ، وهو ممنوع، ًمتحدا باملوجود اآلخر، ّ

. البحث السادس، ينالركن الثا، القاعدة الرابعة/٧٤:قواعد املرام للبحراين: ُانظر) ١(

َمل ال جيوز أن يكونا موجودين بوجود واحد: َفإن قلت: قال احلبلرودي ال بوجودين ، كاجلنس والفصل، ِ
، ذلك الوجود إن كان أحدمها لزم انعدام أحدمها بالرضورة: ُوينايف اإلحتاد؟ قلت، ّحتى يكونا متميزين
ًوإن كان وجودا ثالثا وإن ، ًلزم أن يكون اليشء الواحد موجودا بوجودين، َفإن بقي األوالن أو أحدمها، ً

ًوإذا كـان اإلحتـاد حمـاال يف نفـسه مل جيـز إتـصاف ، وهـذا ينـايف اإلحتـاد، انعدما لزم حدوث يشء ثالث
).حاشية ح.(الواجب به

ّوقد ننَبه عىل ذلك: قال الفاضل املقداد) ٢( َلو احتد الواجب بغريه لزم اجـتامع النقيـضني: فنقول، ُ والـالزم ، ّ
لـزم صـريورة الـذات الواجبـة بعينهـا الـذات املمكنـة ، أهنام لو احتدا: بيان املالزمة. باطل فامللزوم مثله

ٍّفيلزم كون كل مـنهام جـائز العـدم ، فيلزم أن يصدق عىل هذا مجيع ما يصدق عىل ذاك وبالعكس، بعينها
األنـوار . نـاع اإلحتـاد عليـه تعـاىلوهـو امت: ّفثبـت املـدعى، وهو مجع بـني النقيـضني، غري جائز العدم

.التوحيد،الفصل األول، ٦٨:اجلاللية

.ّاالثنان ال يتحدان،املقصد الثامن،املرصد الرابع، ٤/٦٤:رشح املواقف للجرجاين: ُانظر) ٣(
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َّأن : وما ذهب إليه طائفة من العوام املتأهلـة املتـصوفة،د الواجب بيشءّفال يتحًحماال 
وهـذه ، وصار املوجـود هـو اهللا تعـاىل وحـده، عارف إذا انتهى مراتبه انتفى هويته

املرتبة هي الفناء يف التوحيد
 .

، ًوإن أرادوا معنـى آخـر، بطالنـهّفإن أرادوا باإلحتاد املعنى املذكور فقد تبني
.ّفالتصديق بنفيه أو إثباته يتوقف عىل تصوره

ــرص ــذة واألمل:ةتب ــى الل ــق معن ــب ، ّيف حتقي ــان للواج ــل يثبت ــام ه ّويف أهن
.تعاىل أو ال؟

ْاللذة إدراك ونيل لوصول ما هو كامل وخري عند املدرك:فنقول ِ ُ من حيث هـو ، َّ
كامل وخري

َّوإنام مل يقترص عىل اإلدراك؛ ألن إدراك اليش.  ء قد يكون بحصول شبحه ّ
َومل يقترص عىل النيل؛ .ّواللذة ال تتحقق بحصول مثال اللذيذ بل بحصول نفسه، ومثاله

ّألن اللذة البد فيها من اإلدراك ّ ّوالنيل اليدل عليه إال باملجاز، َّ ّ ًفذكرا معا، َ إذ مل يوجد ، ُ
.أي حقيقته: nثmيف حاشية ) ١(

، مباحـث التوحيـد، ٢٣٨:ارشاد الطـالبني للمقـداد الـسيوري: ُانظر). الفناء يف اهللا عز وجل: (nثmيف ) ٢(
، الـركن الثالـث يف اإلهليـات، ٢٦٠:تلخيص املحصل لنصري الـدين الطـويس. ّالدليل عىل نفي االحتاد

.ّاهللا تعاىل ال يتحد بغريه: مسألة، القسم الثاين يف الصفات

.nثmمل يرد يف ) ّفإن أرادوا باإلحتاد املعنى املذكور فقد تبني بطالنه: (قوله) ٣(
ّوقد يفرس ان قصدا إىل تعيني املـسمى وتلخيـصه، ّوتصورها بدهيي كسائر الوجدانيات: nحmية يف حاش) ٤( ًّ .

.اللذة واألمل،املبحث الثالث، القسم الثاين، الفصل الثالث، ٢/٣٦٤:رشح املقاصد للتفتازاين

، جـة والـسعادةيف البه: الـنمط الثـامن، علم الطبيعة ومـا قبلـه، ٣٤٣:االشارات والتنبيهات البن سينا) ٥(
.ّالفصل الثالث يف تعريف اللذة واألمل
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ْاملدركلوصول ما هو عند: ّوإنام قيل.ّلفظ دال عىل جمموعهام باملطابقة ِ هو ّلـام ومل يقل، ُ
ّعند املدرك؛ ألن اللذة ليست هـي إدراك اللذيـذ فقـط َّ إىل ّبـل إدراك وصـول امللتـذ، ُِ

مـن ،َّفإن ذلـك الـيشء احلاصـل املالئـم، والفرق بني الكامل واخلري باإلعتبار.اللذيذ
ـّه مـؤثر ومن حيـث إ.ٌكامل: لليشء احلاصل لهّحيث إنه اقتىض براءة ما من القوة نـ

عنده خري
وفائدة قيد احليثية يف التعريف ظاهر.

يل لوصول ما هو َإدراك ون: واألمل.
ْعند املدركّآفة ورش ِ من حيث هو آفة ورش، ُ

 .

. ّوفائدة القيود تظهر بام ذكرناه يف تعريف اللذة

القـوى التـي تـدرك هبـا الـنفس: ّواملـراد بـاحلس، ّحيس وعقـيلّوكل منهام

.إىل الفعل: nحmيف حاشية ) ١(

املـسألة ، املقصد الـسادس، ٣٠١ـ٣٠٠:ّإرشاق الالهوت للسيد عميد الدين عبد املطلب العبيديل: ُانظر) ٢(
.املبحث األول، اخلامسة

ًألن اليشء قد يكون كامال وخريا من وجه : nحmيف حاشية ) ٣( ّواإللتذاذ به خيتص بالوجـه الـذي ، دون وجهًَّ
ًوإنام قيل عند املدرك؛ تنبيها عىل أنه ال يشرتط يف اللـذة أن يكـون اللذيـذ كـامال ، هو كامل وخري باعتباره ّ ًّ َِّ

.Sمن الشارح . ِبل عند املدرك، ًوخريا يف نفس األمر

ِجلواز أن يكون ما هو خري وكامل عند املدرك: ًأيضا .بالنسبة إىل آخرٌّرش وآفة، ُ

ّهناية املرام للعالمة احليل: أنظر املقالـة ، الفـصل الثالـث، النـوع الثـاين، القاعدة الثانية، ٢٨٠ـ٢/٢٧٨:ّ
. ٤٤٤ـ٤٤٣:إهليات املحاكامت للرازي. البحث األول، الباب الثالث، الفصل اخلامس، الثانية

، يف البهجـة والـسعادة: الـنمط الثـامن، قبلـهعلم الطبيعة ومـا ، ٣٤٣:اإلشارات والتنبيهات البن سينا) ٤(
.ّالفصل الثالث يف تعريف اللذة واألمل

.ّاللذة واألمل: أي )٥(
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أو باطنةسواء كانت ظاهرة، اجلزئيات
ّواللذة احلسية.  ّما حيصل لكل من احلاسة : ّ ّ

ّهـو تكيفهـا بكيفيـة احلـالوة: للذائقة كـامل: ًمثال ، من إدراك ما هو مالئم وكامل هلا ّ ،
وهكـذا بـاقي ، واألشـكال اجلميلـة، هو مشاهدهتا لأللـوان احلـسنة: وللبارصة كامل

ّفلذا، احلواس ّن حتقق احلواس يتوقف عىل حتقق املزاج أَّوال شك ، هتا إدراك كامالهتاََ ّ ّ َّ
ــّاللـذة واألمل: فلـذا قـال، ّوتفاعل كيفياهتـامتزاج العنارصااحلاصل من ، املعتدل

ّألنه عبارة عن كيفية متوسطة ؛عرضواملزاج، تابعان للمزاجّاحلسيان ـ يعني ّ
.ّالذائقة والالمسة والشامة والبارصة والسامعة:أي حواس ظاهرة وهي : nثmيف حاشية ) ١(

.املتصورة، املتفّكرة، اخليال، الوامهة، ّاحلس املشرتك: nثmيف حاشية ) ٢(

ّوالـشامة ، والنغامت املتناسبة، وهو سامعها لألصوات الرخيمة، وهي السامعة وهلا كامل: nحmيف حاشية ) ٣(
وملـسها ، ّوهو إدراكها الكيفيات املتناسـبة، والالمسة وهلا كامل، ّوهو إدراكها للروائح الطيبة، وهلا كامل

.ّالسطوح اللينة الناعمة

ٍألن املزاج احلاصل من امتزاجها مزاج ثان، تزاج املركباتإمتزاج العنارص الم: nحmيف حاشية ) ٤( ، كالرتياق، َّ
ًفإن لكل دواء من أدويته مزاجا خاصا ً وهـي ) النار: (والعنارص أربعة، ٍوعند الرتكيب حيصل مزاج ثان، َّّ

ّإذا خيل وطبعه ومل يعارضه معارض، ّموضعه الطبيعي مقعر فلك القمر، وهي جسم بسيط، حارة يابسة ُ ،
. موضعه الطبيعي فوق املاء وحتت النـار، وهو جسم بسيط، وهو حار رطب) واهلواء. (كان قراره هناك

وهي ) واألرض. (موضعه الطبيعي فوق األرض وحتت اهلواء، وهو جسم بسيط، وهو بارد رطب) واملاء(
.Sمن الشارح . ّموضعه الطبيعي وسط الكل؛ ألنه مركز العامل، وهي جسم بسيط، باردة يابسة

.nثmمل ترد يف ) يعني) (٥(
ّكشف املراد للعالمـة احلـيل: ُانظر) ٦( املـسألة الرابعـة يف مغـايرة ، الفـصل اخلـامس، املقـصد الثـاين، ١٨٩:ّ

.٢٩٥:التعريفات للجرجاين. ١٢٢:إرشاد الطالبني للمقداد السيوري. ّالكيفيات

ّألنه من الكيفيات امللموسة: قال املقداد السيوري) ٧( . ًفيكـون املـزاج عرضـا، ّكيفية ملموسة عرضّوكل، ّ

.التوحيد، الفصل األول، ٦٩:األنوار اجلاللية
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ّوتفاعـل كيفياهتـا املتـضادة يف موادهـا، ّمتزاج األسطقساتًحاصلة من ا، ًتوسطا ما ّ ّ ،
مع حفظ صور البسائط، ّوانكسار رصافة كل منها

َّوحيث أن الواجب تعاىل ليس . 
ّمل يتصور هناك مـزاج وال حاسـة،ّوالكيفياتلألعراضّحمال ً َّوألن املـزاج يـستلزم ، ّ

اسـتحال ، ّاج واحلاسة منتفية عنه تعاىلوإذا كان املز، املنايف للوجوب الذايت، الرتكيب
ّأما احليس، ًمطلقاعليه األمل ، ّفلعدم اآلفة والرش بالقياس إليه؛ّوأما العقيل، فلام ذكرنا؛ّ

، والفرح، واخلوف، واحلزن، ّوكذا سائر الكيفيات النفسانية من احلقد، ّاحلسيةّواللذة
ّن كل ذلك تابع للمزاجفإ، والرائحة، واللون، واجلسامنية كالطعم، وغريها الـذي ال ، ّ

ّوأما اللذة العقلية فنفاها امللي، ّيتصور يف حقه تعاىل ّ ّ ّاللـذة : قـالوا، وأثبتها احلكـامء،ونّ
، يـشهد بـه الوجـدانّوذلـك رضوري، َّلتذ بهإًفمن أدرك كامال يف ذاته ، إدراك الكامل

َّوالشك أن كامله تعاىل أعظم الكامالت فوجب أن تكـون ، دراكاتوإدراكه أقوى اإل، َّ
ّلذته أقوى اللذات ُّأجل مبتهج هو املبدأ األول: ولذلك قالوا، ّ َ

ِّوكالم املـصنف ـ يف . 
.عليه تعاىل لعدم اإلذن الرشعيّوعدم إطالق لفظ امللتذ، هذاإىل التجريد ـ مائل

:املورد الثالث يف كالم التجريد، كتاب التلوحيات، ٨٨ـ١/٨٦:جمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق: ُانظر) ١(

املحـاكامت . ستحالةاللمحة الرابعة يف إثبات اال، املورد الثالث، العلم الثاين، كتاب اللمحات، ٤/١٩٨
.النمط الثامن يف البهجة والسعادة/٣٤٤ـ٣/٣٣٤:بني رشحي اإلشارات لقطب الدين الرازي

الـنمط الثـامن يف البهجـة ، ٣٥٠:اإلشارات والتنبيهات البـن سـينا. ٤٣:السياسة املدنية للفارايب: ُانظر) ٢(
الفـصل ، ٢٢٧:فتاح الباب البن خمدومم. إشارة يف بيان ترتيب اجلواهر العاقلة يف درك اللذة، والسعادة

.ّالصفة الثانية يف أنه تعاىل جسم، الثالث

ّومل يتعرض للعقلية. واللذة املزاجية: حيث قال: nحmيف حاشية )٣( ّ.

ّكشف املراد للعالمة احليل: أنظر .املسألة الثامنة عرش، املقصد الثالث، ٢٧٣: ّ
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ّالضد والند عنه تعاىليف بيان انتفاء:تبرصة ّ .

ٍعىل مساو يف القوة ممانع: لعام ـ يقالـ يف العرف اّالضد
ّوكل مـا سـوى اهللا . 

، بل هو مقهـور لـه، واملخلوق ال يساوي اخلالق يف القوة وال يامنعه، تعاىل خملوق له
ّفال ضد له هبذا املعنى

عرض يعاقبه عرض آخر يف عىل : ويف العرف اخلاص يقال. 
ملعنـى ّوالـضدان هبـذا ا. ذلـك املحـل ـــ أي يف، ينافيـه فيـهأي موضعه ـ وـّحمله

ّيسميان ضدين مشهور ّوقد يشرتط يف الضدين أن يكـون بيـنهام غايـة اخلـالف ، ينّ
إذ ، بخـالف احلمـرة والـصفرة، ّفإهنام متباعدان يف الغايـة، كالسواد والبياض، والبعد

، باملتعانـدينّفيسميان ، ليس بينهام وال بني أحدمها وبني السواد والبياض ذلك التباعد

).استحالة: (nثmيف ) ١(

.ممانع له يف الوجود والفعل، ٍأي موجود مساو يف القوة ملوجود آخر: nحmيف حاشية )٢(

ومل يتعرض املصنف إلبطـال . وهو حمال، ًفيلزم كون املعلول منافيا لوجود نفسه، ّوإال لنافاه: قال املقداد)٣(
.التوحيد، الفصل األول، ٧٠:األنوار اجلاللية. هذا القسم

ّتنبيـه يف أن األول ال ضـد ، النمط الرابع يف الوجود وعلله، ٢٧٥:سينااإلشارات والتنبيهات البن : ُانظر) ٤( ّ
ّكشف املراد للعالمة احليل. له .املسألة الثالثة، يف اجلواهر واألعراض، املقصد الثاين، ١٢١:ّ

.أي ال جيتمع معه فيه: nحmيف حاشية )٥(

ّوالضدان هبذا املعنى أعم من الضدين باملعنى: قال املقداد)٦( ّاآليت ـ أعني احلقيقيني ـ واملصنّف إنـَّام تعرض ُّّ
ّألن نفـي ، ّدون احلقيقيني، إذ مل يتعرض لذكر غاية البعد، ويلزم منه إبطاهلام، ّإلبطال الضدين املشهورين

، ٌدال عـىل نفـي احلقيقيـني، َّمع أن الدليل الذي ذكـره عـىل نفـي املـشهورين، العام يستلزم نفي اخلاص
ًفلو كان للواجب ضد لكان الواجب عرضا، عرضانّإهنام: وتقريره ّلكن الـالزم باطـل ـ لــام تقـدم ـ ، ّ ّ َّ

.التوحيد، الفصل األول، ٧١-٧٠:األنوار اجلاللية: ُانظر. فامللزوم مثله



ص...................................................................................6١٠٠7 ص  ش 

ّوالضدان هبذا املعنى يسميان باحلقيقيني ّ
ّوالند. 

فـإن ،هـو املـشارك يف احلقيقـة:
لـيس َّأن الواجب واحدوقد ثبت، باسم املثلّاختص، ًكان مشاركا يف متام املاهية

ّبعرض؛ ألن كل عرض ممكن َّوال يشاركه غريه يف حقيقته؛ ألن ما سواه من احلقـائق ، َّ
ًوأيـضا اإلشـرتاك إن كـان يف متـام ، فلـو شـارك غـريه لـزم إمكانـه، قتيض اإلمكاني

وإن كـان يف جـزء ، َّوهو داخل يف اهلويـة كـام مـر، ّيلزم اإلمتياز بالتعني، احلقيقة

ّكشف املراد للعالمة احليل: ُانظر) ١( املـسألة الثالثـة يف ، املقصد الثاين يف اجلـواهر واألعـراض،١٢٢ـ١٢١:ّ
.ّتعريف الضدان، ١٣٨:إرشاد الطالبني للسيوري. ضاد عن اجلوهرنفي الت

ًالند ـ لغة ـ) ٢( . بـاب الـدال والنـون، ٨/١٠:كتاب العني للفراهيـدي، ّماكان مثل اليشء يضاده يف أموره: ّ

.الفرق بني الند واملثل، باب النون، ١٧٤:الفروق اللغوية أليب هالل العسكري

ْعندهم هو املثل املساوي لـه مـن مجيـع اجلهـات: ّالند: فقال الشهرزوري: ًأما اصطالحا رشح حكمـة . ِ
.فصل يف نور األنوار، املقالة االوىل، ٣١٨:االرشاق

تلخـيص : ُانظـر. واملتصور من أحدمها هو املتـصور مـن اآلخـر، ّهو كل أمرين يشري إليهام العقل: املثل) ٣(
.احلال بني املثبتني والنافنياملسألة الثالثة ، الركن الثاين، ٨٨:ّاملحصل للطويس

كون ،١٣٤:إرشاد الطالبني للمقداد السيوري. حرف امليم، ٢/٢٨٢:الرسائل للرشيف املرتىض: نظراو
.املتغايران إما متامثالن أو متخالفان

ّإنه ال يوجد من حقيقة الواجب لذاته إال فرد واحد: قال املقداد ـ يف برهان التوحيد السابق ـ) ٤( له فلو وجد، ّ
.الفصل األول٧١:األنوار اجلاللية. هذا خلف، لكان املوجود من حقيقة الواجب إثنان، ٍمساو يف احلقيقة

.كاشرتاك زيد وعمرو: nحmيف حاشية ) ٥(

،٢٣٢:ّتلخيص املحـصل لنـصري الـدين الطـويس. ِهو الذي يوجد املاهية؛ بسبب انضاممه إليها: ّالتعني) ٦(
. ّمسألة كل موجودين، كام املوجوداتخامتة يف أح، الركن الثاين

.١٢٥:التعريفات للجرجاين. بحيث ال يشاركه فيه غريه، مابه امتياز اليشء عن غريه: ّوالتعني
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وعـىل كـال التقـديرين يلـزم الرتكيـب املنـايف ، متياز بفصل ذايتيلزم اإل، احلقيقة
فال، وال يكون له مشارك يف احلقيقة، ًضاَرَيكن الواجب عوإذا مل ، لوجوب الوجود

ّد له وال ند لهِض ِّ
.

ّالتـي حتـريت فيهـا ،وهو من املسائل املعضلة.يف بيان حدوث العامل:أصل
ّـفذهب امللي. أفهام أويل األلباب ، والنـصارى، واليهـود، هـم مـن املـسلمنيّون كلّ

فاهتاوص، إىل حدوث األجسام بذواهتا، واملجوس
ومتابعوه من وذهب أرسطو. 

.كاشرتاك زيد والفرس: nحmيف حاشية ) ١(

ّهو اجلزء الـمميز لليشء عام يشاركه يف اجلنس: الفصل) ٢( َ ّكشف املراد للعالمة احليل. ُِّ الثـاين الفـصل ، ٧٧:ّ
.املسألة الرابعة يف أحكام اجلزء، يف املاهيات

والـدليل . َّوليس له مـشارك فـال نـد، َّإذ ليس بعرض فال ضد له: وتقديره، الفاء للتفريع: nذmيف حاشية ) ٣(
َّعىل كونه تعاىل ال ند له يف العقل والنقل َلـيس P: ّوأما النقل فقوله تعـاىل، ّأما العقل فقد ذكره املصنف، ِ ْ َ

ْكمثله يش َ ِ ِِ ْ ّفإن ظاهرها يدل عىل ، ُّظاهر اآلية يدل عىل ثبوت املثل: َفإن قلت. ١١: ٤٢سورة الشورىOٌءَ َّ
وإن ، فـاألمر ظـاهر، إذا محلنا الكاف عىل الزيـادة: ُقلت. ونفي مثل املثل فرع ثبوت املثل، نفي مثل املثل

الذي هو ، ٍفال يلزم حينئذ نفي مثله، و مثل مثلهلو ثبت له مثل لكان ه: فنقول، ٍمحلناه عىل التشبيه حينئذ
.Sمن الشارح . ّفتدبر، ًوأيضا إذا انتفى مثل مثله انتفى مثله رضورة، املقصود من اآلية

ّكشف املراد للعالمة احليل: ُانظر) ٤( املسألة الـسادسة ، الفصل الثالث يف بقية أحكام األجسام، ١٥١ـ١٤٩:ّ
.ّيف أن األجسام حادثة

وأسـس ،كـربسـكندر األم اإلّوعلـ،فالطـونإفيلسوف يوناين تتلمذ عـىل :)م.ق٣٢٢ـ٣٨٤(سطو أر) ٥(
ولـه ،ف يف املنطق ويف العلم الطبيعـيّأل، ائنيّي هو وأتباعه باملشّفسمًاللوقيون حيث كان حيارض ماشيا

ثـر يف أطو رسـوكـان أل. باملوسـيقى والرسـمّوكان هيتم،خالق والسياسة واخلطابة والشعركتب يف األ
فـساعدوا بـذلك ،ورشحوا فلسفته وأخذها عنهم الغـرب، م األولّبوه باملعلّفلق،سالمينيالفالسفة اإل

.١/٣٤٩:ّاملوسوعة العربية امليرسة لياسني صلوايت.ورباأعىل نقل الفكر اليوناين إىل 
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ًقدمها ذاتا وصفةإىل ـوابن سيناـ الفارايباملتأخرين
ّوتفصيل مـذهبهم أهنـم . 

ب التـصانيف يف املنطـق صـاح، هو أبو نرص حممد بن حممد بن أوزلغ احلكيم الرتكـي املـشهور: الفارايب) ١(
مدينته . ومل يكن فيهم من بلغ رتبته يف فنونه، وهو أكرب فالسفة املسلمني، واملوسيقى وغريمها من العلوم

، وهـو فـاريس املنتـسب، وكان أبوه قائـد جـيش، وهي مدينة من بالد الرتك يف أرض خراسان: فاراب
ّوكان ببغداد مدة ثم انتقل إىل الشام وأقام به ًفيلـسوفا كـامال وإمامـا فاضـالوكان ، ّ ًً قـد أتقـن العلـوم ، ً

ًمتجنبا عن الدنيا، ّقوي الذكاء، ّزكي النفس. وبرع يف العلوم الرياضية، احلكمية ًمقتنعا منهـا بـام يقـوم ، ّ
ومل ، ّوعلم بـاألمور الكليـة منهـا، وكانت له قوة يف صناعة الطب، ّيسري سرية الفالسفة املتقدمني، بأوده

-٥٥٧:عيون األنباء البن أيب أصيبعة: ُانظر. ٣٣٩مات بدمشق سنة ، وال حاول جزئياهتا، ايبارش أعامهل

.٨٠ـ٣/٧٩:ِّوفيات األعيان البن خلكان. ٥٦٣

كان أبوه من أهل بلخ ولـد . أبو عيل احلسني بن عبد اهللا بن سينا احلكيم املشهور: ابن سينا الرئيس) ٢(
، واشتغل بالعلوم، ّوتنقل الرئيس بعد ذلك يف البالد. امئةالرئيس أبو عيل سنة مخس وسبعني وثالث

وحفـظ ، ّولـام بلغ عرش سنني من عمره كان قد أتقن علوم القرآن العزيز واألدب، ّوحصل الفنون
ّوتأمل ، ّثم رغب بعد ذلك يف علم الطب، أشياء من أصول الدين وحساب اهلندسة واجلرب واملقابلة

ًدبا ال تكسباالكتب املصنّفة فيه وعالج تأ ًّ وسـنّه إذ ذاك ، واختلف اليه فضالء هذا الفن وكـرباؤه، ّ
صـنّف كتـاب الـشفاء يف . وكان نـادرة عـرصه يف علمـه وذكائـه وتـصانيفه. نحو ست عرشة سنة

، مـابني مطـول، ّمما يقرب من مائة مـصنف، وغري ذلك، والقانون، واإلشارات، والنجاة، احلكمة
ورسـالة سـالمان ، رسالة حي بن يقظـان: وله رسائل بديعة منها،ورسالة يف فنون شتى، وخمترص
وهو أحد فالسفة املـسلمني تـويف سـنة ثـامن ، وغريها وانتفع الناس بكتبه، ورسالة الطري، وآبسال

سـري أعـالم النـبالء . ٢٧١ــ١/٢٦٩:ِّوفيـات األعيـان البـن خلكـان: ُانظر. وعرشين وأربعامئة
.٥٣١، ١٧/٣٥٦:للذهبي

ّكشف املراد للعالمة احليل:ُانظر) ٣( املسألة الـسادسة ، الفصل الثالث يف بقية أحكام األجسام/١٥١ـ١٤٩:ّ
.االجسام حادثةّنأيف 
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ّأمـا الفلكيـات فإهنـا قديمـة ، ّوعنـرصيات، ّفلكيـات: إىلاألجسام تنقسم: قالوا َّّ
ّإال احلركات واألوضاع ، النة من املقادير واألشكّوصورها وأعراضها املعيهاّبمواد

ّن كـل حركـة مشخـصةأّفإهنا حادثـة رضورة، املخصوصة ّ َّإىل مـسبوقة بـأخرى ال
َّوأما مطلق احلركة والوضع فقديم أيضا؛ ألن ، نة التابعة هلاّوكذا األوضاع املعي، هناية ً ّ

يات ّوأمـا العنـرص. ًبـال سـكون أصـال،األبدإىل حركات األفالك مستمرة من األزل
ًوبـصورها النوعيـة جنـسا، ًوبصورها اجلـسمية نوعـا، ًفقديمة بموادها شخصا

 .

ّوذلك إما أن يتـألف اجلـسم مـن أجـسام خمتلفـة الطبـائع: nحmيف حاشية ) ١( ّواألول املركـب مـن ، أو ال، ّ
ّوهـو إمـا أن يقبـل ، ّون يف الفلكيـات وغريهـاويكـ، والثاين البـسيط، ّوال يكون يف الفلكيات، العنارص

ّواملركبات إمـا ذوات صـور نوعيـة مغـايرة ، ّوالثاين الفلكيات، فاألول العنارص، أو ال، اخلرق واإللتئام
ّيرجى بقاؤها معها زمانا يعتد بـه، لصور بسائطها . واحليوانـات، والنباتـات، ّاملعـدنيات: األول، أو ال، ً

ّثم إن املركـب، والطني، كاملاء، ّفإنه ليس له صور مغايرة لصور بسائطه، ذلكما ليس صوره ك: والثاين ّ ّ :

ّإما أن يكون صورته غري منشأ لنموه فمعدن أو معهـا ، ّولكن بـدون حـس أو حركـة فنبـات، أو يكون، ّ
.Sمن الشارح . فحيوان

. أعني جوف فلك القمر، أي املوجود يف عامل العنارص: nحmيف حاشية ) ٢(

.ّأي موادها اجلسمية واملواد اهليوىل، مابه اليشء بالقوة، ّمادة اليشء: nحmحاشية يف) ٣(

.nثmمل ترد يف ) ّمشخصة) (٤(
الفـصل /١٨٠:مفتاح الباب البـن خمـدوم احلـسيني. ٦٧ـ٦٦:إرشاد الطالبني للمقداد السيوري: ُانظر) ٥(

.يف إثبات صفاته الثبوتية، الثاين

.nثmمل يرد يف ) ًية نوعاوبصورها اجلسم: (قوله) ٦(
.الصفة االوىل، الفصل الثاين، ١٨٠:مفتاح الباب البن خمدوم: ُانظر) ٧(
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حمدثة بصفاهتا، ّأهنا قديمة بذاهتاإىل :ّوذهب من تقدم أرسطو من احلكامء
وتوقـف . 

: ّوحيكى عنه أنه قال ـ يف مرضه الذي تويف فيه ـ لبعض تالمذتـه، يف ذلكجالينوس

ّاكتب عني َّوأن النفس الناطقة هي املزاج أو ، ّعلمت أن العامل قديم أو حمدثّإين ما،ُ
غريه

. به بالفيلـسوفّيلقحني أراد من سلطان زمانه أن، ذلكوقد طعن فيه أقرانه ب. 

ِّواحتج املصنف  َّwمـن مـستفاد َّقد ثبت أن وجـود املمكـن ّبأنه : عىل املذهب احلق
املمكـن ال يكـونالغري إياه وإفـادة الوجـود لـه ـ ـ أي إجيادفحال إجياده، غريه

.٦٧:إرشاد الطالبني للمقداد السيوري: ُانظر) ١(

: وقـال املـسعودي. ّولد جالينوس بعد زمان املسيح بتسع ومخسني سنة عىل ما أرخه إسحاق: جالينوس) ٢(

، كان مولـده ومنـشأه بفرغـامس. ًوعاش سبعا وثامنني سنة، و مائتي سنةكان جالينوس بعد املسيح بنح
ّوذكـروا أن األصـل يف اسـم جـالينوس ، وهي مدينة صغرية من مجلة مـدائن آسـيا رشقـي قـسطنطينية

كـان ال . الفاضـل: َّإن ترمجة اسم جالينوس معنـاه بـالعريب: ومعناه الساكن أو اهلاديء وقيل، غالينوس
عيون األنبـاء يف طبقـات : ُانظر. ًوجلالينوس من املصّنفات كتب كثرية جدا، عة الطبيدانيه أحد يف صنا

.٩٦ـ٩٥:األطباء البن أيب أصيبعة

.مسألة يف ابطال قوهلم بقدم العامل، ٢٢:هتافت الفالسفة للغزايل: ُانظر) ٣(

: ملزيد اإلطـالع راجـعوm٢٥٥nسيأيت هذا البحث يف فصل املعاد يف بيان حقيقة النفس اإلنسانية صفحة ) ٤(

ّاألرسار اخلفية يف العلوم العقلية للعالمة احليل .ّيف ماهية النفس، املبحث الثاين، املقالة السادسة، ٣٦٩:ّ

والوجود ، وهي وإن كانت وجودية، ّلـام فرغ من الصفات السلبية رشع يف الثبوتية: قال املقداد السيوري) ٥(
ّفيستحق التقدم، أرشف ّفال يتـصور أن ، ا؛ ليعلم من السلبيات استحالة مماثلته للجسامنياتّلكنّه أخره، ّ ّ

ِتبـارك اسـم ربـك ذي اجلـالل <: ًوأيـضا متابعـة لقولـه تعـاىل، صفاته كصفات غريه من املوجـودات َ َ ُ ْ َْ ِ َ ِّ َ َ
ِواإلِ كرام ْ ْ .التوحيد، الفصل األول، ٧٢:األنوار اجلاللية. ٧٨: ٥٥سورة الرمحن>َ

.nثmمل يرد يف ) أي اجياد: (قوله) ٦(
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املمكن حال اإلجياد فيكون، وحتصيل احلاصل،ًموجودا؛ الستحالة إجياد املوجود
ًسـبقا زمانيـا ال جيتمـع معـه الـسابق ،فوجود املمكـن مـسبوق بعدمـه، ًمعدوما ً

،ًثاَواملوجـود حمـد، ًزمانياًحدوثا: ّيسمىاملسبوق بالعدم وهذا الوجود، والالحق
ّوإذا ثبت أن كل موجود سوى الواجب ممكن ّوأن كل ممكن حمدث، َّ ّفكل مـا سـوى ، َّ

.وهو املطلوب، باحلدوث الزماينالواجب من املوجودات حمدث

أو عن وجوده املسبوق، عبارة عن مسبوقية وجود اليشء: َّإعلم أن احلدوث
 .

.وهو خالف الفرض، ًوأيضا يلزم أن يكون له وجود من الغري: nحmيف حاشية ) ١(

.ُوما يف حاشيتها مطابق للمتن من نسخة اخرى) بالعدم: (nحmيف ) ٢(

ّاالرسار اخلفيـة للعالمـة ، m٤nأصـل ، ّأصـول عامـة، ٣١:قواعد العقائد لنـصري الـدين الطـويس: ُانظر) ٣(
التعريفـــات ، املـــسألة الثانيـــة، املقـــصد الرابـــع، ١٦٢:إرشاق الالهـــوت للعبيـــديل،٤٩٠:ّاحلـــيل

.١٤٦:للجرجاين

ًويف قول املصّنف ـ وهذا الوجود يسمى حدوثا: وقال املقداد السيوري ّ َّـ تسامح؛ ألن احلدوث كيفيـة
، ٧٣:وار اجلالليـةاألنـ. فـال يكـون نفـسه، ّتقدم املوصوف عىل الصفة، ّوالوجود متقدم عليها، الوجود

.التوحيد، الفصل األول

إذ ، ّواعلم أن سبق عدم العامل عىل وجـوده لـيس بالزمـان كـام تومهـه بعـض: قال مال خرض احلبلرودي) أ ( 
، ّبل بالذات ويـسمونه بالرتبـة، ويتسلسل، ّالزمان ضمن مجلة العامل؛ ألنه يستلزم أن يكون للزمان زمان

ّفهـو أن املتـأخر ال يوجـد إال بعـد املتقـدم، كاألمس واليوم، بعضكام لبعض أجزاء الزمان عىل ال ّ وال ، َّ
).حاشية ح. (جيتمعان

.ال الوجود املسبوق، بل احلدوث مسبوقية الوجود

ّكـشف املـراد للعالمـة احلـيل: ُانظر) ٤( يف القـدم m٣٣nاملـسألة ، الفـصل األول، املقـصد األول/٤٣ــ٤٠:ّ
.واحلدوث
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ٍفال يعقل إال بأمر سابق عىل احلادث ّأمـا عدمـه الـذي يمتنـع ، ذلك األمـر الـسابقف، ّ
ّوأمـا أمـر آخـر ، وبإزائه القديم الزماين، وهو احلدوث الزماين، اجتامعه مع الالحق

ًفـذلك يـسمى حـدوثا ذاتيـا، ّوهو العلة، يمكن اجتامعه مع احلادث ً ّ ، وهـو شـامل
ًللممكنات بأرسها اتفاقا؛ ألن كل ممكن مسبوق بعلته سبقا جيام َّ ًّ ، ع فيه السابق الالحقّ

ًفاملتكلمون عىل أن مجيع املمكنات حادثة حدوثا . ّوالقديم الذايت خمتص بالواجب تعاىل َّ ّ
ًعىل أهنا كلها حادثة حدوثا ذاتيـا؛ الحتياجهـاواحلكامء، ًزمانيا ً ّ وبعـضها ، ّالعلـةإىل ّ

. ّكام فصلناه لك، ًقديمة زمانا

، ة قديمةّعىل مادوجود احلادث اليوميب مفيض لَموج، املبدأ األول: قالوا

ًو الذي ال يسبق عدمه وجوده سبقا زمانياه: القديم الزماين) ١( املقـصد ، ١٦٢:إرشاق الالهوت للعبيـديل. ً
.يف قسمة الوجود بني القديم واحلادث، املسألة الثالثة، الرابع

َّإن املمكـن : وبيانـه، وهو ال ينايف القدم الزمـاين، ًوهو كون الوجود مسبوقا بالغري: قال املقداد السيوري) ٢(
ّوإنـام حيـصل لـه ، ّفكان ـ بالنظر إىل ذاته ـ ال يـستحق الوجـود، ده من ذاته بل من غريهّلـام مل يكن وجو

واسـتحقاق الوجـود ، ًفيكون عدم استحقاق الوجود حاصال له من ذاتـه، الوجود بالسبب املغاير لذاته
وجـود ًفيكون عدم اسـتحقاق الوجـود سـابقا عـىل ال، ّوما بالذات أسبق مما بالغري، ًحاصال له من غريه

.التوحيد، الفصل األول، ٧٣:األنوار اجلاللية. املعني باحلدوث الذايت

ّكـشف املـراد للعالمـة . ًهو الـذي يكـون فيـه الوجـود متـأخرا عـن العـدم بالـذات: واحلدوث الذايت
َيف القدم واحلدوثm٣٣nاملسألة ، الفصل األول، املقصد األول، ٤٣:ّاحليل ِ

.

ًنات حادثة حدوثا زمانياّعىل أن مجيع املمك: (قوله) ٣( .nثmمل يرد يف ) واحلكامء، ً
ًوهو الذي يوجد يوما فيوما: nحmيف حاشية ) ٤( ً.

ّألهنا لو كانت حادثة لكان هلا مادة؛ ألن كـل حـادث البـد لـه مـن مـادة: nحmيف حاشية ) ٥( ّّ ّ َّ ويلـزم ، ّ
.التسلسل
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، احلركـة الفلكيـة الـرسمديةإىل ومـستندةمـستفادة، بواسطة استعدادات متعاقبـة
إىل ّفإهنا باعتبار استمرارها جـاز إسـنادها، م واحلدوثَدِواسطة بني عاملي القوهي

وإىل هذا ، دأ القديمّوباعتبار جتددها صارت واسطة يف صدور احلوادث عن املب، القديم
ّويسميه ،كام يقوله الفلسفيـ أولإىل الواستحالة احلوادث: ِّيشري املصنف بقوله

بحسب بعد ثبوت إمكاهنا املقتيض حلدوثها، بيان طائلإىل ال حيتاجالقديم الزماين ـ 
عىل وجه ال يمكن إجتامع السابق مع الالحق، َّالزمان؛ ألن عدمها سابق عىل وجودها

وأقوى ما ذكر يف بيان استحالة احلـوادث ال. ـ كام عرفت ـ وهذا هو احلدوث الزماين
غـري إىل ّإنا نفرض من معلول ما بطريـق التـصاعد: وتقريره، برهان التطبيق، أولإىل 
ٍومما قبله بمتناه، هاية مجلةالن َ ُ ـّق إحدى اجلملتني عىل ّثم ،غري النهاية مجلة أخرىإىل ّ نطب

، والثاين بالثـاين، فاألول من أحدمها بإزاء األول من األخرى، ذلك املبدأاألخرى من 
ّوهلم جرا كانت ، ّفإن كان بأزاء كل واحد من اجلملة الزائدة واحد من اجلملة الناقصة، َّ

ّو إال فقد وجد يف الزائدة جزء ال توجـد بإزائـه يشء يف ، ُهذا خلف، الناقصة كالزائدة
ّوالزائدة ال يزيـد عليهـا إال ، اقصة بالرضورة فتكون متناهيةوعنده تنقطع الن، الناقصة

ٍوالزائد عىل املتناهي بمتنـاه متنـاه بـال شـبهة، ٍبمتناه فيلـزم تنـاهيهام يف اجلهـة التـي ، ٍ
ُهذا خلف، فرضنامها غري متناهيني فيها

 .

.nثmأثبتناه من ) مستفادة) (١(
.اقبةاإلستعدادات املتع: أي) ٢(

َإعلم أن الفالسفة لـام قالوا بقدم العامل: قال املقداد السيوري) ٣( ِ ّ ّجوزوا حتقق حوادث ال إىل أول قبل كـل ، َّ ّ
.التوحيد، الفصل الثاين، ٧٣:األنوار اجلاللية. وهكذا إىل غري النهاية، حادث حادث

ّكشف املراد للعالمة احليل: ُانظر) ٤( .املسألة يف ابطال التسلسل، لثالثالفصل ا، املقصد االول، ١٠١:ّ
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عـاىل ّليستنتج منها أن الواجب ت؛بَواملوج، القادر: إىلّيف تقسيم املؤثر:ّمقدمة
.قادر

ًكل مؤثر إما أن يكون أثره تابعا للقدرة والداعي: فنقول ًتابعـا أو ال يكـون،ّّ
ًوهو الذي يكون أثره تابعا للقدرة :واألول، والزمهبل يكون أثره مقتىض ذاته، هلام

ًيسمى قادراوالداعي  ّ،ًباَموجّيسمى :والثاين، واملراد بالداعي العلم بام يف الفعل
وماله ، فخرج ما ال تأثري له كالعلم، ر وفق اإلرادةّصفة تؤث: والقدرة، ن املصلحةم

ّإن الفاعل إما أن يكون موجبا أو خمتارا عىل سبيل اإلنفـصال احلقيقـي؛ ألنـه إمـا أن يكـون : قال املقداد) ١( ّّ ً ً ََّ
وليعترب العاقل من نفسه الفـرق . والثاين املوجب، واألول املختار، أو ال، ّبحيث يصح منه الفعل والرتك

. وحركات نبـضه، وبني حركته حال إلقائه من شاهق، ّرض يف مصاحله ومهامتهبني حركته عىل وجه األ

.التوحيد، الفصل األول، ٧٥:األنوار اجلاللية: ُانظر

ُاملـسلك يف أصـول الـدين . حرف القـاف، احلدود واحلقائق، ٢/٢٧٩:الرسائل للرشيف املرتىض: ُانظر) ٢(
، ٨٣:قواعـد املـرام للـشيخ ميـثم البحـراين. ١٠٤:الرسائل العرش للشيخ الطويس. ٤٢:ّللمحقق احليل

.الركن الثالث، القاعدة الرابعة

).حاشية ح. (والشمس إىل اإلرشاق، كالنار بالنسبة إىل اإلحراق: ّقال مال خرض احلبلرودي) ٣(

قواعـد العقائـد: ُانظـر، ٢٧:احلدود واحلقائق للقايض اآليب، التي تالزم املعلول، ّالعلة املؤثرة: َاملوجب
ارشاق الالهـوت . االعتقـادات، ١٠٤:الرسـائل العـرش للـشيخ الطـويس. ٤٩:لنصري الدين الطـويس

.ّاملسألة الثانية يف أنه تعاىل قادر، املقصد اخلامس، ١٩٩:للعبيديل

، ١٩:احلـدود واحلقـائق للقـايض اآليب. احلـدود واحلقـائق، ٢/٢٧٠:الرسائل للرشيف املرتىض: ُانظر) ٤(
.١٠١:النيسابورياحلدود لقطب الدين 

ّكشف املراد للعالمة احليل. صفة تقتيض صحة الفعل من الفاعل ال إجيابه: القدرة) ٥( ، املقصد الثـاين، ٢٢٧:ّ
.يف أحكام القدرةm٢٣nاملسألة ، الفصل اخلامس
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لكـن هـذا التعريـف ال يـستقيم عـىل رأي ، تأثري لكن ال عىل وفـق اإلرادة كالطبيعـة
وأثر القادر إذ ال تأثري هلا عندهم ـ كام سيجيء ـ ، األشاعرة؛ النتقاضه بالقدرة احلادثة

ّفاقا من املتكلمني وغريهمتإ،مسبوق بالعدم . ًفيكون حادثا، ً

َاهللا تعـاىل؛ العتقـادهم أنـه تعـاىل موجـإىل واحلكامء إنـَّام أسندوا القديم ، بّ
ًواملتكلمون لو سلموا كونه موجبـا، لقالوا بحدوث العامل، ًولو اعتقدوا كونه خمتارا ّ مل ، ّ

َّوهـو يـدل عـىل أن ، الـرازيهكـذا ذكـره اإلمـام ، يمنعوا إسناد القديم إليه تعـاىل ّ
ّفـإهنم ، بل األمر بالعكس، وليس كذلك، ّاملتكلمني بنوا مسألة احلدوث عىل االختيار

ًاستدلوا ـ أوال ـ عىل كون العامل حادثا من غري تعـرض لفاعلـه أصـال ّ ً ً بنـوا عـىل ّثـم ،ّ
ًحدوثه أن موجده جيب أن يكون خمتارا وهـو ،ًامًإذ لـو كـان موجبـا لكـان أثـره قـدي، َّ

َاشتهر عن احلكامء عدم القول باختيار الصانع لقوهلم بقدم العامل: قال املقداد)١( ، الفاعـلاملستلزم إلجياب، ِ
بـل ، يقولـون باختيـار الـصانع، ّإن املحققني من احلكامء: وقالوا، واملتأخرون نقلوا خالف هذا املشهور

ّأن فعل املختار هل جيوز تأخره أم ال؟ فاحلكامء قالوا، ّإنـَّام حمل النزاع بينهم ، ّوفـرسوا املختـار، ال جيب: َّ
ّجيـب أن يكـون الفعـل معهـا بالزمـان؛ ألن ، إىل القدرةّفإذا انضمت الداعية، ّبأنه الفاعل بقدرة وإرادة

، وقـدرة اهللا وإرادتـه قـديمتان، ّوالعلة التامة ال يتأخر معلوهلا عنهـا، ّالفاعل مع الداعي يصري علة تامة
َفوجب عندهم قدم العامل ِ

ّوأما املتكلمون.  ّفإن أكثرهم جوزوا ختلف األثر عن جمموع القدرة والداعي، ّ ّ َّ ،
، ٧٦ــ٧٥:األنوار اجلالليـة. فلذلك أوجبوا حدوث العامل، إىل موجودإلحالتهم الداعي، وهبل أوجب

.التوحيد، الفصل األول

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ً.أي جعلوه حماال) أ ( 

املقـصد اخلـامس يف ، املرصـد الثالـث، املوقـف الثـاين، ١٨٣ـ٣/١٨٢:رشح املواقف للجرجاين: ُانظر) ٢(
.بحاث القديمأ
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باطل
ـَّام قلنا.  أثره مسبوق بالقصد والـداعيَّألنَّإن أثر القادر مسبوق بالعدم؛ : وإن

إجيـاد إىل ّإالالقـادر والـداعي ال يـدعو، دون املوجب إذ ال قـصد لـه، اإلجيادإىل 
وأثر املوجـب يقارنـه ، إجياد املوجودإىل رضورة؛ الستحالة الداعي والقصدمعدوم

ر الذايت ّواملراد بالتأخ، ر عنه بالذاتّوإن تأخنيف الزما
الرتتيب العقيل الـذي بـني : 

ّك األصـبع فتحـرك ّحتر: ّوهو الذي يعرب عنه بالفاء يف مثل قولك، ب وأثرهَر املوجِّاملؤث
وإنــَّام ، ّر بالعليـةّوهو معنى التأخ، ًوإن كانت احلركتان توجدان معا يف الزمان، اخلاتم

أخر عنه لكان وجوده ـ أي ذلـك األثـر ـ ّب يقارنه يف الزمان؛ إذ لو تَأثر املوجَّإن : قلنا
فإن مل يتوقف وجود ذلك األثر عىل أمر غـري مـا ، يف زمان خمصوص دون زمان آخر

ًرا تاماِّفرض مؤث ، دون غـريه مـن األزمنـة،كان وجوده يف ذلك الزمان املخـصوص، ً

.٣/٨١:رشح اإلشارات والتنبيهات مع املحاكامت لنصري الدين الطويس: ُانظر) ١(

.nصmوnثmمن )ّإال(سقطت) ٢(
ّأن يكون اليشء حمتاجا إىل آخر يف حتققه: التأخر بالذات) ٣( ًوال يكون ذلك اآلخـر حمتاجـا إىل ذلـك ، ً

ّأو يعرب عنه بالتقدم بالعليـة، ٣/١١٠:ويسرشح اإلشارات والتنبيهات لنصري الدين الط. اليشء ّ ّ .

ّكـشف املـراد للعالمـة احلـيل: ُانظر يف m٣٣nاملـسألة ، الفـصل األول، املقـصد األول، ٤١:ّ ِـ
.واحلدوث

ّإعلم أن َّ تأخر اليشء عن غريه): ح(يف حاشية و ّيقال خلمسة معان ـ عىل ما حتقـق يف الفلـسفة ـ، ّ ٍ
األول : 

ًالذي يكون التأخر املكاين صنفا منه، باملرتبة والوضعوالثاين، بالزمان ، والرابع الطبع، والثالث الرشف، ّ
.ّوهو التأخر الذايت، واألخريان يشرتكان يف معنى واحد، واخلامس باملعلولية

ًال خيلو من أن يتوقف عىل غـري مـا فـرض مـؤثرا: ّقال مال خرض احلبلرودي) ٤( ّ والقـسامن ، أو ال يتوقـف، ُ
.)حاشية ح(إىل آخره... ّن؛ ألنه إن مل يتوقف باطال
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مجيـع األزمنـة إىل ّجح؛ الستواء نسبة وجـودهًترجيحا ألحد طريف املمكن من غري مر
. من غري أولوية يف بعضها

رِّمل يكـن املـؤث، ًراِّوجود ذلك األثر عىل أمر آخر غري ما فرض مـؤثوإن توقف
ًتاماب ـ الذي فرضناه ـ ِاملوج ًوقد فرض تاما، ّ َّفظهر أن أثر املوجـب ال ،ُهذا خلف، ّ

ًيتخلف عنه زمانا . ًب أو حادثاًقديام كان املوج، ّ

نتيجــة
ّتقــدم مــن املقــدماتاملـــ: ،ر يف املمكنــات قــادرِّالواجــب املــؤث: ّ

بحيث يستحيل انفكاكـه ، ًليس يشء منهام الزما لذاته، ّأي يصح منه إجياد العامل وتركه
ًوإىل هذا ذهب املليون قاطبة، عنه َأنـه موجـإىل ًخالفـا للفالسـفة حيـث ذهبـوا، ّ ، بّ

َّإعلم أن العقالء اختلفوا يف أن صفات اهللا تعـاىل مـن العلـم . بهموسيأيت تفصيل مذه َّ
أو غريه قائمة به عىل قياس سائر الصفات بالقياس، هل هي عني ذاتهوالقدرة وغريمها

قـادر ، فهو عامل بعلـم، الثاينإىل فذهب األشاعرة ومن حيذو حذوهم؟ موصوفاهتاإىل 
: وقـالوا، األولإىل وذهب الشيعة واحلكامء.وعىل هذا القياس، مريد بإرادة، بقدرة

ّلكن لـام ذكـر ، ومل يسبق هنا قياس هذه نتيجته، هي القول الالزم عن القياس بذاته: النتيجة: قال املقداد) ١(
ّاألصلني السابقني ـ ومها العمدة يف الدليل عىل كون املؤثر قادرا ـ سمى صورة القياس وبيـان مالزمتـه ، ً

، الواجب تعـاىل قـادر: وأشار إىل توجيه الدليل بام تقريره أن نقول، عىل سبيل املجاز، نتيجة: ونفي تاليه
ًألنه لواله لكان موجبـا ّ ،َولـو كـان موجبـا لـزم قـدم العـامل ِ األنـوار . ّفاملقـدم مثلـه، والتـايل باطـل، ً

.التوحيد-الفصل األول-٧٦:اجلاللية

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.رضورة انحصار املؤثر يف القادر واملوجب) أ (

.األشعرية، ٤٠:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٢(
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وهكذا يف باقي الصفات، قادر بالذات، هو عامل بالذات
وللمعتزلة تفصيل يـأيت يف .

. ّكل مسألة

ًبأنه لو كان مفهوم كونه عاملا حيا قادرا نفـس ذاتـه مل يفـد : ّواحتجت األشاعرة ً ً ّ
والالزم باطل؛ ، ابة محل اليشء عىل نفسهبمث، اهللا قادر عامل: وكان قولنا، محلها عىل ذاته

وإذا ، ذاتـه ذاتـه: بخالف قولنـا، َّألن محل هذه الصفات عىل ذاته يفيد فائدة صحيحة
ّتعينت الزيادة عىل الذات، ًبطل كونه نفسا وال جمال للجزئية

 .

ّإن ذلك ال يفيـد إال: واجلواب زيـادة مفهـوم العـامل والقـادر ونظائرمهـا عـىل َّ
عىل حقيقته فالّأما زيادة ما صدق عليه هذا املفهوم، وال نزاع يف ذلك، اتالذ

 .

.ني مفهوم اليشء وما صدق هو عليهفمنشأه عدم الفرق ب

ّهنـج احلـق وكـشف الـصدق للعالمـة ، ّمجلة القـول يف صـفات الـذات-١/٦٥:الكايف للكليني: ُانظر) ١(
.٦٥ـ٦٤:ّاحليل

ذهبوا إليه ـ وال يشء من اخلـارج عـن َّرضورة أن الصفة خارجة عن املوصوف ـ عىل ما : nحmيف حاشية )٢(
.ّألنه يلزم منها الرتكيب: nثmويف حاشية . اليشء بجزء له

كـشف . ١٠١، ٨٨ـ ٨٧:قواعد املرام للبحـراين. األشعرية/٤١ـ٤٠:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٣(
ّاملراد للعالمة احليل يف m١٩nاملـسألة ، صـفاتهالفصل الثـاين يف، املقصد الثالث يف إثبات الصانع/ ٢٧٤:ّ

.نفي املعاين واألحوال عنه تعاىل

ّال يفيد إال مغايرة مفهوم العامل والقادر «: والصحيح أن يقال، العبارة التي ذكرها املصنّف توهم القاريء)٤(
.»ونظائرمها للذات باالعتبار

.nثmمل يرد يف ) ّيف ذلك أما زيادة ما صدق عليه هذا املفهوم: (قوله) ٥(
ّكشف الفوائد للعالمة احليل: ُانظر، للمزيد من التفصيل) ٦( ، الـصفات الثبوتيـة، الباب الثـاين، ١٩٧ـ١٩٦:ّ

.٥٠ـ٤٥:التعليق يف علم الكالم لقطب الدين النيسابوري. الوحدانية
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ًلو كان علمه وقدرته ـ مـثال ـ : والدليل العام عىل نفي الصفات الزائدة أن يقال
ّوكل ممكن ، صوف الذي هو ذاتهاملوإىل صفتني موجودتني لكانتا ممكنتني؛ الحتياجهام

قـائمتني بغـريه مـع كوهناموال يعقل، ّوإنه حمال، للحوادثًحادث فتكون ذاته حمال
َّوأيضا إذا كانتا حادثتني فالبـد، كوهنام صفتني له ِهلـام مـن موجـدً ُ ، فـإن كـان غـري

: ّعىل أنا نقول، غريه وهو حمالإىل الواجب يلزم افتقار الواجب ـ يف صفاته احلقيقية ـ

ًوحينئذ يكون داخال يف القسم ، ًالواجب ابتداء أو بواسطةإىل َّذلك الغري البد أن يستند ٍ
أن يكون قبل اإلجياد له علم بكيفية َّدلواجب فالبوإن كان ا: الذي نبطله بقولنا، الثاين

، املفروضتنيفإن كان علمه وقدرته قبل اإلجياد هو العلم والقدرة ، اإلجياد وقدرته عليه
ويلزم التسلسل يف الصفات ، فننقل الكالم إليه، أوغريمها، ّلزم تقدم اليشء عىل نفسه

يف مجيـع ٌّامّأمـا الـدليل األول فعـ، ًيف احليـاة واإلرادة أيـضاٍوهذا جـار، الوجودية
. الصفات

، ّما ذهـب إليـه الـشيعة واحلكـامء كـالم خميـل يمتنـع التـصديق بـه: فإن قلت
ّن كل واحد من املوصوف والصفة أمع ، يف يتصور كون صفة اليشء عني حقيقتهإذ ك َّ

. اإلستدالل عىل بطالنهإىل فال حاجة بنا؟ يشهد بمغايرته لصاحبه

.أي علمه وقدرته: nثmيف حاشية ) ١(

. هذا هو الدليل اخلاص من الدليلني: nحmيف حاشية )٢(

.املقصد األول يف إثبات الصفات، املرصد الرابع، املوقف اخلامس، ٢٨٠:املواقف لإلجيي: رُانظ) ٣(

.ّأي أن علمه وقدرته قبل اإلجياد غري العلم والقدرة املفروضتني)٤(

.ًأي ذاته حمال للحوادث: nثmيف حاشية ) ٥(
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ًليس معنى ما ذكروه أن هناك ذاتا وله صـفة: قلت ّومهـا يتحـدان حقيقـة كـام ، َّ
ّن ذاته يرتتب عليها ما يرتتب عىلأبل معناه ، ّختيلته ّ ذاتك ليست : ًمثال، ًذات وصفة معاَّ

صـفة العلـم التـي تقـوم إىل بـل حتتـاج ـ يف ذلـك ـ، كافية يف انكشاف األشياء عليك
صـفة إىل ّفإنه ال حيتاج يف انكشاف األشياء وظهورها عليه، بخالف ذاته تعاىل، بذاتك

ار حقيقـة فذاته هبـذا اإلعتبـ، بل املفهومات بأرسها منكشفة عليه ألجل ذاته، تقوم به
ّفإن ذاته تعاىل مؤث،وكذا احلال يف القدرة، العلم رة بذاهتا ال بصفة زائدة عليهـا كـام يف َّ
. فهي هبذا اإلعتبار حقيقة القدرة، ذواتنا

، متغايرة باإلعتبار واملفهوم، دة يف احلقيقةِّحوعىل هذا تكون الذات والصفة مت
ِّومرجعه ـ إذا حققت ـ مع حصول نتائجها وثمراهتا مـن الـذات ،نفي الصفاتإىل ُ

َوإذا حتققت معنى كون صفاته زائدة عىل ذاته أو غـري زائـدة فاضـبطه، وحدها ْ ّلـئال ؛ّ
ـ وهـو ًبـاَإذ لو كـان موجَّإن الواجب قادر؛ : ّوإنام قلنا، ّإعادته يف كل صفةإىل حتتاج
ب يقارنه يف َأثر املوجَّنأعرفتّلـام لكانت املمكنات قديمة؛ًلكونه واجبا ـ ؛قديم

مـن بيـان حـدوث مجيـع ّتقـدمّلــام ؛باطـلـ أي قـدم املمكنـات ـ والالزم، الزمان
َّلبطالن؛ ألن بطالن الالزم يستلزم ايف مثلهًـ وهو كونه موجبا ـ فامللزوم، املمكنات

ّمعارج الفهم يف رشح النظم للعالمة احليل: ُانظر) ١( .٣٩٢ـ٣٨٩:ّ

ومتام توحيده نفي الصفات عنـه؛ لـشهادة S: ويشهد له ما قاله أمري املؤمنني عليه السالم: nحmحاشية يف) ٢(
، ١خطبة رقـم ، ١/١٥:هنج البالغةيف ورد احلديث . Rوالصفة غري املوصوف، ّأن املوصوف غري الصفة

ٍباختالف يسري
.١/١٤٠:وكذا يف الكايف للكليني. 

. واملوجب، يف تقسيم الفاعل إىل القادر،ّيف املقدمة: nحmيف حاشية ) ٣(

ٍفتقريـره عـىل وجـه ال ، وقد أورد احلكامء عليه إيرادات، ّهذا الدليل مبني عىل حدوث العامل: قال املقداد) ٤(
!
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ّبطالن امللزوم؛ ألن ثبوت امللزوم مع انتفاء الالزم مما هيدم املالزمة َّ
.

ٌإلزام
. للحكامء يف قوهلم بإجياب الواجب:

إجياده للعامل عىل النظام : وقالوا،ب لذاتهَموجالفالسفةالواجب عند
ه عنــهّفيمتنــع خلــو، الواقــع مــن لوازمــه

فــأنكروا القــدرة بــاملعنى املــذكور؛ . 
ّوأثبتوا له اإلجياب زعام منهم إنه الكامل الت، العتقادهم أنـَّه نقصان ّوأما كونـه ، امً

فهــو متفـق عليــه بــني ، إن شــاء فعـل وإن مل يــشأ مل يفعـل: بمعنـى، ًتعـاىل قــادرا
"

ًالواجب خمتار؛ ألنه لو كان موجبا: بأن نقول، يتوقف عىل حدوث العامل أوىل َ ّلكان إما أن يتوقف تأثريه ، ّ
َفـإن مل يتوقـف يلـزم قـدم احلـوادث الزمانيـة، أو ال، عىل رشط غري ذاتهيف حدوث العامل  وهـو باطـل ، ِ

ًوإن توقف فإن كان الرشط قديام لزم املحذور املـذكور آنفـا، بالرضورة ًوإن كـان حادثـا يلـزم القـول ، ً
ّثـم . عـاملفثبت اختياره تعاىل من غري احتياج إىل إثبات حدوث ال، ّوقد تقدم بطالنه، بحوادث ال أول هلا

ًفيكون العامل حمدثا حـدوثا زمانيـا، َّقد ثبت أن فعل املختار حمدث بالزمان: نقول ً فثبـت حـدوث العـامل ، ً
ّسالـمني عام ذكروه من اإلعرتاضات، واإلختيار َ ِ

.التوحيد، الفصل األول، ٧٧:األنوار اجلاللية. 

ّكشف الفوائد للعالمة احليل: ُانظر) ١( ّ:١٥٩.

ًلـام فرغ من إثبات كونه تعاىل قادرا: احلبلروديّقال مال خرض) ٢( ّرشع يف بيان ما يلزم القائلني بأنـه تعـاىل ، ّ
).حاشية ح. (اىل آخره...إلزام: وقال، ًحتقيقا لإلثبات، َموجب من املحال

.nثmمل ترد يف ) الواجب() ٣(
ًوسامه إلزاما دون األو، هذا دليل آخر عىل اإلختيار: قال املقداد) ٤( وهـو انعـدام -َّل؛ ألن الالزم مـن هـذا ّ

ِوالالزم يف األول ـ وهـو قـدم العـامل ـ غـري ، حمال عند الكل-الواجب عند انعدام حادث من احلوادث 
، ٧٨ــ٧٧:األنوار اجلاللية. بخالف األول، حمال عند الفالسفة؛ فلهذا ألزمهم املحال لو قالوا باإلجياب

.التوحيد، الفصل األول

.m٧nالدليل ، االعتقادات، ١٠٤:الرسائل العرش للطويس:ُانظر) ٥(
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َّإال أن احلكامء ذهبوا، الفريقني َّأن مشيئته ـ الفعل الذي هو الفيض واجلود ـ إىل ّ
، فيستحيل اإلنفكـاك بيـنهام، كلزوم العلم وسائر الصفات الكاملية له، الزمة لذاته

وكلتـا ، ّومقـدم الثانيـة ممتنـع الـصدق، طية األوىل واجـب الـصدقّفمقدم الـرش
ّالرشطيتني صادقتان يف حقه سبحانه تعاىل وقد عرفـت ، ًباَوإذا كان الواجب موج، ّ

ّأن كل موجب ال ينفك أثره عنه ّ ُّفيلزمهم أنه إذا ع، ًزمانا يف العـامل دم يشءّ
ّض لـيس لذاتـه ـ وإال لكـان املفـروَّعدم الواجب؛ ألن عـدم ذلـك الـيشءُأن ي

أو ، ّما الواجب فيلـزم عدمـهإّوعلته ،ّأو لعدم علته، ّأما لعدم رشطهـ بل ًممتنعا
: فنقـول،ّعلتـهلعـدم جـزءأو يكون عدم ذلك اليشء ، غريه فننقل الكالم إليه

ّعدم ذلك الرشط أو العلة أو جزء العلة ّمل يوجـد ـ بـل لعـدم ّوإالليس لذاته ـ
، ّوهكذا نقول يف هذا الرشط والعلة وجزء العلـة، ّأو جزء علته، ّأو علته، طهرش

.ّاملتكلمني واحلكامء: nحmيف حاشية ) ١(

َّملا تقدم من أن اإلنفكاك مستلزم ألحد املحالني: ّقال مال خرض احلبلرودي) ٢( ّ ّإما لزوم الرتجيح مـن غـري ، ِ
ًأو عدم متامية ما فرض تاما، ِّمرجح ، وإذا كـان كـذلك، ّـ ال ينفك أثره عنهفالواجب ـ عىل هذا التقرير ، ُ

كـام ، وهو حمال عند الكـل، ًأو يلزم انقالب الواجب ممكنا، ًكان انعدام أثره مستلزما النعدامه بالرضورة
).حاشية ح. (إىل آخره...فيلزمهم: أشار إىل تفصيله بقوله

.أي بعد الوجود: nحmيف حاشية ) ٣(

.هذا خلف، فال يوجد: nحmيف حاشية ) ٤(

.nثmشطب من ) أو يكون عدم ذلك اليشء لعدم جزء: (قوله) ٥(
ّأو لعلته أو جزء لعلته: (nثmيف ) ٦( .ُوقد شطب من النسخة) ّ

).ّأو لعدم علته، ّبل إما لعدم رشطه: (nثmيف ) ٧(
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ًأو جـزءا ًّكـالّـ أي يف عدم الرشط والعلة ـوالكالم يف عدمهام: وهذا معنى قوله
حتى ، ـ أي يف ذلك اليشء املفروض ـ بأن ننقل الرتديد إليه كام ذكرناكالكالم فيه

الواجـب؛ إىل َّإن الكالم ينتهي: وإنـَّام قلنا، لزم عدمهفيالواجبإىل الكالمينتهي
فيكـون هـو ،الواجـبإىل يف سلسلة احلاجـة ـاملوجودات بأرسها تنتهي ـَّألن
عـدم إىل َّإن عدم املعلول مـستند: وقد قلنا، إما بالذات أو بالواسطة، جلميعهاعلة

وهـو حمـال ،لذاتـهعـدم الواجـب إىل فيلزم إنتهاء عدم اليشء املفروض، ّعلته
فثبـت كونـه ، ّألن ملزوم املحـال حمـال؛فيكون إجيابه حمال، ًالزم من كونه موجبا

يفيـدهم ، ّوليس هلم ـ بحمد اهللا ـ عن هذا اإللزام مفـر.وهو املطلوب، ًخمتارا
ّالتخلص عن هذه املزلقة

.

نقض
. لقول احلكامء يف ترتيب املوجودات:

ـّام يتخلصون بأحد أمـور ثالثـة: ّمفر: قال احلبلرودي) ١( ز بتجـوي: ّأي موضع فرار للخالص عنه؛ ألهنم إن
َأو القول بأنه تعاىل لـيس بموجـب، ًأو جتويز انقالب الواجب ممكنا، ّانعدام املعلول مع بقاء علته التامة ّ .

ّوإنام محد اهللا تعاىل عىل لزوم هذا اإللزام؛ ألنه مبطل لإلجيـاب، ُّوالكل باطل عندهم ومـستلزم للقـدرة ، ّ
فيكـون نعمـة معتـربة ، ًاعتقاد اإلجيـاب كفـراّومنه يظهر رس كون ، التي أكثر قواعد اإلسالم تبنى عليها

ّوتقديم احلمد لإلهتامم به؛ تنبيها عـىل أن األليـق واألوىل بحـال العاقـل اإلبتـداء ، موجبة للحمد عليها ً
).حاشية ح. (ّبحمد مبدأ الكامالت وموليها؛ ألنه سبب للزيادة وحصول السعادة وباهللا التوفيق

ّكـشف املـراد للعالمـة احلـيل. املطلـب الثـاين، النظـر األول، ٤٣:ّاملسلك للمحقق احليل: ُانظر) ٢( ّ:٢٥٩-

.ّاملسألة األوىل يف أنه تعاىل قادر خمتار، املقصد الثالث/٢٦١

ّمورد بعـد إيـراد كـل مهـم، أي هذا نقض عىل كالم الفالسفة: قال احلبلرودي) ٣( َ إذ نقـض الـيشء ، ُ
املقابـل للمناقـضة ، املعنى املعترب عنـد أهـل النظـرهو : هناواملراد بالنقض، كإثباته فرع تصوره

!
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ًوهو الذي ليس فيه تكثر أصال، احلقيقيالواحد: قالت الفالسفة ال بحـسب ، ّ
وال بحسب اآلالت والرشائط ، وال اإلعتبارية، وال بحسب الصفات احلقيقية، الذات

ّإال أن يكون هناك نوع تكثر، واحديشء ّال يصدر عنه إال، والقوابل ّأمـا بحـسب ، ّ
اآللة

التـي هـي -ّدد آالهتـابحـسب تعـ، كالنفس الناطقة يصدر عنها آثار كثرية-
"

ّوهو منع مقدمة من مقدمات الدليل، واملعارضة ليس دليلك بجميع : وطريقه أن يقال، ّغري معينة، ّ
ًمقدماته صحيحا ًومعناه أن فيها خلال، ّ ًويـسمى سـندا ومـستندا ، َّوالبد من شاهد عىل اإلختالل، ّ ً ّ

ّن أن يكون ختلف احلكم املدعى عن الدليل يف بعض الصورّوذلك اخللل أعم م، ًواستنادا أو فساد ، ّ
ًالذي هو نقض أحد أسبابه ـ كام فعله بعـض هنـا تقليـدا ، ّفال جيوز تعريف النقض بالتخلف، آخر

َّووجوب املساواة يف الصدق بني املعرف واملعرف. لبعضهم ـ للمباينة بني السبب واملسبب  ًوأيضا ، ِّ
ا املناقـضة. ّفال يصح تعريف أحدمها بـاآلخر، ّوالتخلف صفة احلكم، ضالنقض صفة الناق : ّـوأم

ّفهو منع مقدمة من مقدمات الدليل ًويسمى منعا ونقضا تفصيليا، ّأو كل واحدة منها عىل التعيني، ّ ً ً ّ ،
ّكام أنه قد يقيد باإلمجايل، وقد يطلق النقض عليه ُ ، إيراد دليل مقابـل لـدليل املـستدل: واملعارضة. ّ

ّمن غري تعرض ليشء من مقدمات دليله، ّدال عىل نقيض مدعاة ٍ ّوكـل مـا يقـع بـني املنـاظرين يف . ّ
:ّإذا عرفت هذا فاعلم أنه قالت الفالسفة. الدليل عىل سند التوجيه ال خيلو عن هذه الوجوه الثالثة

).حاشية ح. (اىل آخره...

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ًوال تُكونوا كالتي نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا<: قال اهللا تعاىل، النكث: ويف اللغة معناه: nحmيف حاشية ) أ (  ُ َ َّْ َ ُ ََ ٍ ِ ِ َِّ ْ َ ْ ََ ْ ْ ََ النحـل >َ

٩٢: ١٦.

امللل . النمط الرابع يف الوجود وعلله، علم الطبيعة/٢٧٢ـ٢٧١:اإلشارات والتنبيهات البن سينا: ُانظر) ١(
.m٦nاملسألة ، رأي ارسطوطاليس، متأخرو حكامء اليونان، الفصل الثالث،١٨٢:والنحل للشهرستاين

حتريـر القواعـد املنطقيـة لقطـب الـدين . هي الواسطة بني الفاعل ومنفعله يف وصـول أثـره إليـه: اآللة) ٢(
.تعريف املنطق ووجه احلاجة إليه، األول يف ماهية املنطق، ٥٩:الرازي
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عـىل ّأو القابـل كالعقـل الفعـالأو بحسب الرشط، ّاألعضاء والقوى احلالة فيها
، ّبحسب الرشائط والقوابل املتكثـرة، فإن احلوادث يف عامل العنارص مستندة إليه، رأهيم

كام هو مذهبهم عـىل مـا ، كيفية صدور املمكنات عن الواجب تعاىلوبنوا عىل ذلك
. نشري إليهس

ّوأنت تعلم أن مذهب املتكلمني إنه تعاىل قادر خمتار ّ ّففيه تكثر باعتبار الصفات ، َّ
ّوكل ، فال تكون منافية ملذهب املتكلمني، فال تندرج يف هذه القاعدة، ّوتعلقات اإلرادة

ّالواحد ال يصدر عنـه إال : ـ يعني قوهلمعىل هذه الدعوىـ أي للفالسفة ـ شبهة هلم
) ب(و) أ(ًلو كان الواحد احلقيقي مصدرا لـ : مثل قوهلم،يف غاية الركاكةحد ـ الوا

فـإن ، بدون األخـرىّل كل منهامإلمكان عق، )ب(غري مصدرية ) أ(ة لكان مصدري

. فلكيةأي األوضاع ال: nحmيف حاشية ) ١(

. ٢٢٣:البن سينا) املنطق(الشفاء . ُوهو خمرج للعقل بالقوة إىل الفعل: ّالعقل الفعال) ٢(

البـن سـينا ) اإلهليـات(الـشفاء : ُانظـر. ّويـسمى عقـل العـامل األريض، العقل الفائض يف أنفسنا: وهو
. الفصل الثالث، املقالة التاسعة، ٢/٤٠١

رشح . خمـرج النفـوس مـن القـوة إىل الفعـل: اإلنـسانية وهـواملفيض للمعقوالت عىل النفـوس : وهو
.٢/٣٦١:اإلشارات والتنبيهات لنصري الدين الطويس

ّوأن مجيـع املمكنـات صـادرة ، ّأي عىل كون الواحد احلقيقـي ال يـصدر عنـه إال واحـد: nحmيف حاشية ) ٣(
.بواسطة العقل

َّرك اليشء) ٤( َّرق: أي، َ َوضعفَ ُ .ركك، ٤/٣٦٣:الصحاح للجوهري. َ

ونقـيض ، ال مصدرية: وهو قولنا، ّفاملصدريتان ثبوتيتان ألهنام نقيضا العدم، حال الغفلة: nحmيف حاشية ) ٥(
. العدمي ثبويت

:
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، ُهذا خلف، هذان املفهومان أو أحدمها لزم الرتكيب يف الواحد احلقيقيدخل فيه
ًكان الواحد احلقيقي مصدرا ملصدريتهام أيـضا، وال أحدمها، وإن مل يدخال كـام كـان ، ً

مل يكن هو وحده ّوإال، غريهإىل ًمصدرا هلام؛ إذ ال جيوز أن تكون املصدريتان مستندتني
ّكونه مصدرا إلحدى املـصدريتني غـري : فنقول، ّواملقدر خالفه، )ب(و) أ(ًمصدرا لـ  ً

ًكان مـصدرا ّوإال، فيه لزم الرتكيبفهذان املفهومان إن دخال ، ًكونه مصدرا لألخرى
ًوأيضا لو كان مصدرا لـ ، ولزم التسلسل يف املصدريات، ًهلام أيضا ــ ًـ مثال) ب(و) أ(ً

ًولكان أيضا مصدرا لـــ ، )أ(ليس ) ب(َّ؛ ألن )أ(وملا ليس ) أ(ًلكان مصدرا لـ  ، )ب(ً
َّإنا نختار أن: واجلواب عن األول، ّوإنه تناقض،)ب(وملا ليس  ّاملصدريتني خارجتـان ّ

َّإال أن املصدرية لكوهنا من األمـور االعتباريـة ال وجـود هلـا يف ، عن الواحد احلقيقي ّ
َّعلة توجدها؛ ألن املحتاجإىل غري حمتاجة، اخلارج فـال ، د مالـه وجـودِوجُمـالـإىل ّ

، فال يكون هناك مصدرية أخرى حتى تتسلسل املصدريات، ًتكون الذات مصدرا هلا
، ّلو صح مـا ذكـرتم: ّعىل أنا نقول،ّولو سلم فالتسلسل يف األمور االعتبارية غري ممتنع

ّلزم أن ال يكون الواحد مصدرا ألثر واحد أيضا؛ وإال صدر عنه أثر ومـصدري ّ ً ة ذلـك ً

.يف ماهية ذلك الواحد: nحmيف حاشية ) ١(

ًأي خالف املفروض؛ ألنه لو كان مركبا لكان ممكنا: nحmيف حاشية ) ٢( ً ّ .وقد عرفت بطالنه، ّ

وإذا كان األمر كذلك فـال تكـون ، ُواألمور اإلعتبارية ال وجود هلا يف اخلارج، يف اخلارج: nحmحاشية يف)٣(
ِحمتاجة إىل موجد يوجدها .فيبطل التسلسل، ُ

ّهذا اجلواب نقض تفصيل؛ لورود املنع عىل مقدمة معينة من دليل املـستدل: nحmيف حاشية )٤( هـي لـزوم ، ّ
. التسلسل
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آخرهإىل فنسوق الدليل، األثر
وعن الثاين. 

َّال نسلم أن صدور :  وصدور ال ) أ(ّ
. فال) أ(وأما صدور ال ، )أ(هو ال صدور ) أ(ّإن نقيض صدور ف؛تناقض) أ(

ُوالعجب ممـن يفنـي عمـره يف تعلـيم اآللـة : مام ـ يف املباحث املرشقية ـقال اإل ّ
، فأعرض عن استعامهلا، هذا املطلب األرشفإىل جاءّثم ،ّالعاصمة عن الغلط وتعلمها

ًم بأن الواحد ال يكـون مـصدرا احلك: قالوا، حتى يقع يف غلط يضحك منه الصبيان ّ
ّال يتوقف إال عىل تصو، ّألثرين بدهيي ّ يكون ا ملوما ذكر يف بيانه تنبيه وإزالة، ر طرفيهّ

ٌفإنـه أمـر ثبـويت: قال املقـداد)١( األنـوار : ُانظـر. ومـن خروجـه التسلـسل، يلـزم مـن دخولـه الرتكيـب، ّ
.التوحيد، الفصل األول، ٧٩:اجلاللية

.ّال مقدمة معينة منه، ّوهذا اجلواب نقض إمجايل؛ إلفادته إبطال دليل املستدل بجميع مقدماته: nحmيف حاشية )٢(

.واجلواب عن الثاين: أي)٣(

. ّوالتايل باطل بالرضورة فكذا املقدم، ّإنه لو صدر عنه إثنان لزم اجتامع النقيضني: الثاين: ديقال احلبلرو

، )ب(ال جيـب عنـه ) أ(ّفمن حيث إنه جيب عنـه ، )ب(و) أ: (ًمثال، ّإنه لو صدر عنه إثنان: بيان املالزمة
فمن حيـث جيـب ، )أ(ب ومل يكن فيه حيثيتان لكان وجوبه عنه من احليثية التي وج) ب(فلو وجب عنه 

.فلزم التناقض، )ب(ال جيب عنه ) أ(وقد ثبت من حيث جيب عنه ، )ب(جيب عنه ) أ(عنه 

ِومل ال جيـوز أن ، ملانع أن يمنع ذلـك). ب(ال جيب عنه ) أ(فمن حيث جيب عنه : قوله: وقال احلبلرودي
).حاشية ح. (ّجيب عنه من حيثية واحدة شيئان؟ وما النزاع إال فيه

الكتـاب الثـاين يف أحكـام اجلـواهر اجلملـة االوىل يف أحكـام ، ١/٥٩٣:املباحث املرشقية للرازي: ُانظر) ٤(
ّالفـصل األول يف أن ، القـسم األول يف العلـة الفاعليـة، الفن الرابـع يف العلـل واملعلـوالت، األعراض

.ّالواحد ال يصدر عنه إال الواحد

ّبأن الواحد ال يصدر عنه إال واحد يف حمـل النـزاع، حلكمودعوى بداهة ا: قال مال خرض احلبلرودي) ٥( ّ ال ، َّ
).حاشية ح. (خيفى فسادها
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فال ، ّر طرفيه عىل الوجه الذي يتعلق به احلكمّلعدم تصو؛يف بعض األذهان من اخلفاء
. أو معارضة، أو نقض، يقدح فيه املناقشة بمنع

، لوضـوحاوكان هذا احلكم قريب مـن : ـ يف رشح اإلشارات ـِّقال املصنف
ّوإنام تكثرت مدافعة الناس إي ّ إذا : فإن قلت، الوحدة احلقيقيةاه؛ إلغفاهلم عن معنىّ

بـل يـسند ، ّفالذي جيوز صدور أشياء عنـه، ًحتجاج تنبيهاواإل، ًكان هذا احلكم بدهييا
ص عنـه بمنـع ّيتخل: قلت؟ هذا املضيقّكيف يتخلص عن ، ًمجيع األشياء إليه ابتداء

فـال ، َّفإن أهل امللل ـ عىل كثرهتم وتفاوت طبقاهتم ـ قد خـالفوا هـذا احلكـم، البداهة
ّيـتخلص عنـه بأنـه تعـاىل ، وعىل تقدير التسليم، يكون دعوى البداهة فيه مسموعة ّ

يكون هـذا احلكـم فال ، ـ ما شاءإرادتهّيصدر عنه ـ بحسب تعلق، فاعل خمتار
ّوكان هذا احلكم ـ أي احلكـم بـأن الواحـد احلقيقـي ال : قال املصنّف لقوة قول احلكامء: nحmيف حاشية ) ١(

بـل ، احد حقيقـيّلكن غاية ما يف الباب أن الواحد ليس بو، ًيكون مصدرا ألثرين ـ قريب من الوضوح
ّيتعلق به تعلقات الكثرة اإلرادية، واحد خمتار ّ.

ّيف أن m١١nالتنبيـه ، الـنمط اخلـامس، ٣/١٢٢:رشح اإلشارات والتنبيهات لنصري الدين الطويس: ُانظر) ٢(
.ّالواحد ال يصدر عنه إال واحد

ّوهو أن الواحد احلقيقي ال يصدر عنه إال واحد: nحmيف حاشية ) ٣( ّ.

ّوأيضا إهنا يف حمل النزاع فال تسمع: nحmحاشية يف) ٤( ّ ً.

وإذا كـان ، ّوالقدرة صـفة تـؤثر وفـق اإلرادة، واملختار فعله وأثره تابع للقدرة والداعي: nحmيف حاشية ) ٥(
.إىل آخره…كذلك فيجوز أن يصدر عنه

ٌّبل خمل تبنّيه، ّلفظ التعلق زائد: nثmيف حاشية ) ٦( ُ.

.العلم باملصلحةهي: nثmيف حاشية ) ٧(
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ًنعـم لـو كـان موجبـا ـ عـىل ، ذهب إليـه مـن إسـناد مجيـع األشـياء إليـهّلـام ًمناقضا
ّمع إمكان دفعـه بأنـه تعـاىل يف نفـسه متـصف ، عليه األمرما يزعمه اخلصم ـ ألشكل ّ

وال ، ّفجاز أن يصدر عنه باعتبارها أشياء متكثـرة، بحسب اخلارج بسلوب وإضافات
، ال يف ذاته بل يف سـلوبه وإضـافاته، أن يكون له تعاىل كثرة إعتباريةّإاليلزم من ذلك 
َّوأن البـاري ، ّال يصدر عنـه إال الواحـدَّـ أي وألن الواحدولذلك؛وال حمذور فيه

ّال يـصدر عـن البـاري تعـاىل بـال واسـطة إال عقـل : قالواـ تعاىل واحد حقيقي
موجود : واملراد بالعقلnا خلق اهللا العقلأول مm: ّكام ورد به نص احلديث،واحد

.أي الواحد احلقيقي: nثmيف حاشية ) ١(

.َّأي والعتقادهم أن الباري واحد حقيقي: nحmيف حاشية ) ٢(

ّاملوجـود املمكـن إمـا أن يفتقـر إىل : قـالوا. وبيان هذه الدعوى موقوف عىل تصور أقسام املمكـن: قال املقداد) ٣(
ـ واملراد باملوضوع ـ فإن كان األول فهو العـرضُهو املحل امل: موضوع أو ال  َقوم لـام حيل فيه  ّ َُ ِّّ وإن كـان الثـاين ، َ

ًفأما أن يكون حمال أو حاال، فهو اجلوهر ً ًأو مركبا منهام، ّ ، افإن كان حمـال فهـو املـادة. ًأو ليس واحدا من الثالثة، ّ
فـإن . ّمـن الثالثـة فهـو جمـردوإن مل يكن واحـد ، ًوإن كان مركبا منهام فهو اجلسم، ًوإن كان حاال فهو الصورة

ال جيـوز أن يكـون الـصادر : إذا تقرر هذا قـالوا. وإن مل يفتقر فهو العقل، افتقر يف كامالته إىل البدن فهو النفس
ّاألول عنه عرضا؛ ألن العرض مفتقر إىل املوضوع فهو يستدعي سبقيته ََ ََّ ً ّفلو كان هو األول لتقـدم عـىل حملـه، َ ّ .

ّوال مادة وإال لكا ّلكن املادة ال تصلح؛ ألهنا قابلـة، نت صاحلة للتأثريّ ّ وال صـورة . ًوالفاعـل ال يكـون قـابال، َّ
ّوال جسام لرتكبه، فال تكون سابقة عليها، ّألهنا مفتقرة يف فاعليتها إىل املادة . فيكـون الـصادر إثنـني ال واحـد، ً

ّوال نفسا؛ ألهنا تتوقف يف فعلها عىل اآللة هذا تقريـر مـا . ّفلم يبق إال العقل وهو املطلوب.ّفتستدعي سبقيتها، ً
.التوحيد، الفصل األول، ٨٠:األنوار اجلاللية. وقد عرفت ضعف مبناه، قالوه

ونقلـه الـسيد إبـن . ٤١ح-٤/٩٩:عـوايل اللئـايل البـن أيب مجهـور. ٤٢:مشارق أنوار اليقني للـربيس) ٤(
ــسعود ــعد ال ــاووس يف س ــة، ٣٩٣:ط ــن العام ــة ع ّحكاي ــق، ً ــار ّوعل ــيس يف بح ــة املجل ــه العالم ّعلي

.ّوإنام هو يف طرق العامة، مل أجده يف طرقنا: ًقائال، ٥٤/٣٠٩:األنوار
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،د يف ذاتـهّبـل جـوهر جمـر، ًوال جـزءا منـهفيـهًوال حاالًليس جسام، ممكن
يف فاعليته عـن اآلالت اجلـسامنيةٍمستغن

ّوالـدليل عـىل أن الـصادر األول هـو . 
ّإنه ال جيوز أن يكون جسام لرتك، العقل ً ّال لزم تعدد الصادر يف املرتبة فلو صدر أو، بهّ ً
ًمقدما عىل اهليوىلولكان، األوىل ّوالصورة ،ّمع وجوب تقدم ، ّاللتان مها جزؤه

. خرج الواجب: nحmيف حاشية ) ١(

.خرج اجلسم: nحmيف حاشية ) ٢(

. خرج العرض: nحmيف حاشية ) ٣(

. خرج اهليوىل والصورة: nحmيف حاشية ) ٤(

).مستقل: (nحmيف )٥(

ّكشف املراد للعالمة احليل: ُانظر. خرجت النفس: nحmحاشية يف ) ٦( املقـصد الثـاين ، الفصل الثالث، ١١٩:ّ
.املسألة االوىل، الفصل األول يف اجلواهر، يف اجلواهر واألعراض

.فهو ليس بواحد، من اهليوىل والصورة: nحmيف حاشية )٧(

. أي اجلسم: nحmيف حاشية ) ٨(

اجلوهر الذي يوجد : وهي. ١١٤:رسائل الكندي الفلسفية. منفعلة، حلمل الصورقوة موضوعة: اهليوىل) ٩(
ّكشف الفوائد للعالمة احلـيل. كاخلشب للرسير، معه اجلسم بالقوة من جزئيه األصـل اخلـامس يف ، ٧٧:ّ

.اجلواهر واألعراض

ًوقد عرفها أحد املعارصين تعريفا جامعا مانعا فقال ً ً ًعينـة أصـالمادة أوىل غري م: اهليوىل: َّ وهبـا تـشرتك ، ّ
ّمقدمة املحقق : ُانظر. ُوهي بمثابة الرخام أو اخلشب قبل أن يصنع منهام يشء، ًاألجسام يف كوهنا أجساما

.  ٢٨:عىل كتاب اجلمع بني رأيي احلكيمني للفارايب حتقيق البري نادر

. ٢٨:سياسة املدنيـة للفـارايبالـ. مثل شكل الرسير يف الرسير، هي يف اجلسم اجلوهر اجلسامين: الصورة) ١٠(

ّاجلوهر احلال املقوم ملحله يف الوجود: وهي اجلوهر الذي يوجد معه : وهي. ٤٣:قواعد املرام للبحراين، ّ
. واجلسمية للجسم، كالصورة اإلنسانية لإلنسان، وهي جزء من ماهية اجلسم، ُاجلسم بالفعل من جزأيه

!
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ّفـال يـستقل ، ّإذ ال يـستقل بـالوجود دون اآلخـر؛جزئيهوال أحد، اجلزء عىل الكل
ًوالصادر األول مستقل بالوجود والتأثري معا، ًبالتأثري أيضا ًعرضا لعدم استقالله وال. ّ

ًوال نفسا لعدم استقالله بالتأثري بدون اآللة! فكيف يوجد قبله ؟، بالوجود دون املحل
ّفتعـني أن ، وجيب ذلك يف الصادر األول، بعدهّلـام ًفال يكون سبباـالتي هي اجلسمـ

.وهو املطلوب، يكون هو العقل

وغـري ، ّقل بـالوجود والتـأثريمست، َّواحلاصل أن الصادر األول عنه تعاىل واحد
والثـاين يف اهليـوىل والـصورة، يف اجلـسمالعقل ليس كذلك؛ النتفاء القيد األول

والثالث يف النفس، والعرض
وجـه اجلمـع بـني احلـديث : هـذا وقـال بعـضهم. 

"
ّكشف الفوائد للعالمة احليل ّوهـي املبـدأ الـذي يعـني اهليـوىل : ًقـائال، نادر الـصورةّوعرف البري. ٧٦:ّ َ ُ

ًوجيعلها شيئا واحدا، ويعطيها ماهية خاصة مقدمـة املحقـق عـىل كتـاب اجلمـع بـني رأيـي احلكيمـني . ً
.٢٨:للفارايب حتقيق البري نادر

.ىل اهليوىلوالصورة يف احللول حمتاجة إ، إذ اهليوىل يف التحقق حمتاج إىل الصورة: nثmيف حاشية ) ١(

ًأي كونه جوهرا جمردا: nثmيف حاشية ) ٢( ًّ.

ُهو اإلستقالل بالوجود؛ لعدم استقالل كل واحدة منهام بالوجود بدون األخرى: nحmيف حاشية ) ٣( ّ .

.ّلعدم استقالله بالوجود بدون املحل: nحmيف حاشية ) ٤(

َوالعرض الرسـائل . د املظـروف يف الظـرفًما يوجد يف اجلوهر مـن غـري جتـاوز؛ إحـرتازا عـن وجـو: َ
ًما يتجدد وجوده ومل يكن متحيـزا: وهو. رسالةاحلدود واحلقائق، ٢/٢٧٨:للرشيف املرتىض ّ احلـدود . ّ

ّالحقـا لـه بعـد تقومـه بجميـع ذاتياتـه، املحمول اخلارج عن ذات املوضـوع: وهو. ٣٣: للنيسابوري ً ،
.٧٩:نطق للمظفرامل. واملايش الالحق للحيوان، كالضاحك الالحق لإلنسان

.لعدم تأثريها بدون اآلالت، هو اإلستقالل بالتأثري: nحmيف حاشية ) ٥(
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أول مـا خلـق اهللا mوnأول مـا خلـق اهللا القلـمm: وبني احلديثني اآلخـريناملذكور
ّن املعلول األول من حيث إنه جمرد يعقل ذاته ومبدأهأnرينو ّ ومن حيث ، ًعقال: ّيسمى، َّ

طه ّومن حيث توسـ، ًقلام: ّيسمى، ونقوش العلوم، ّإنه واسطة يف صدور سائر املوجودات
صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمنبياءًكان نورا لسيد األ، يف إفاضة أنوار النبوة

والعقـل فيـه . 
ـ أي ّوتعقل ذاتـه، تعاىلّوتعقل الواجب، الذايتواإلمكان، بالغريالوجوب: كثرة وهي

باعتبـار الوجـوب ،صدر عنه عقل آخـرـ أي لوجود الكثرة يف العقل ـ ولذلكالعقل ـ 
،ب من اهليوىل والـصورةّوفلك مرك، ّباعتبار تعقل الواجب، فلكيةونفس، بالغري

الذاتّوتعقل، باعتبار اإلمكان الذايت
عىل هـذا عنهَّإن صدورها: ام قلناَّوإن. 

.nثmمن سقطت )املذكور:  (قوله) ١(
.٢/١٧٣:تفسري القمي. ٣٦٥:مسند زيد بن عيل) ٢(

.٤/٩٩:عوايل اللئايل البن ايب مجهور) ٣(

.٧/٢٦١:رشح املواقف للجرجاين) ٤(

رسـائل إبـن . ّويكـون فعلـه متحـد، ّالفاعل الذي يـشعر بفعلـه مـع تعقـل وعلـمهي : النفس الفلكية) ٥(
رشح اإلشارات والتنبيهات لنـصري الـدين . التي تصدر عنها أفعال غري خمتلفة بإرادة: وهي. ٢٥٠:سينا

ّإشارة يف بيان أن احلركة املستديرية الفلكية، النمط الثالث، ٢/٤١٤:الطويس ٌ .

.nحmأثبتناه من ) الذايت) (٦(
. أي ذات العقل: nحmيف حاشية ) ٧(

ِّواملحـدثون . واجلـسم املنـري، وفلـك األطلـس، فلك األفـالك: ّوهو الذي يسميه احلكامء: nثmويف حاشية 
.عىل اإلختالف، والكريس، العرش: ّيسمونه

.أي صدور سائر املوجودات: nثmيف حاشية ) ٨(

.عن العقل: nثmيف حاشية ) ٩(
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، ّفإنه أحرى وأخلق، ّاألخسإىل ّواألخس، اجلهة األرشفإىل ًإسنادا لألرشف، الوجه
َّوالبد ، وهكذا، وفلك ثان، ونفس ثانية، عقل ثالث، وكذلك يصدر من العقل الثاين

وال جيـوز ، ّستمر ذلك لزم التسلسلإذ لو ا، جوهر عقيل وجرم سامويإىل من اإلنتهاء
إىل ّوإال لبقيت بعض السامويات غري مستندة، أن تنقطع العقول قبل انقطاع السامويات

ًفالعقول ليست أقل عددا من األفالك، ّعلة الـذي هـو يف ، العقـل العـارشإىل فتنتهي، ّ
ال؛ لكثرة فعله ّالعقل الفع: ىّـ ويسمـ أعني فلك القمرمرتبة التاسع من األفالك

فصار ، قو عىل إجياد عقل آخرلبعده عن مبدأ احلق مل ي؛والعقل العارش، يف عامل العنارص
وصـورها املختلفـة السـتعدادات متفاوتـة مـستندة إىل ، هليوىل العامل العنرصيًمبدءا

حركات جزئية ساموية
.

:عقـل األول جهتـنيعتربوا يف الافتارة ، م خبطواّإهن: ّقال اإلمام ـ يف امللخص ـ

ٍوجعلوه علة لفلكـوإمكانهـّوجعلوه علة لعقلـوجوده ، ومنهم من اعترب بدهلام.ـّ
ّعلة لعقل وفلك، ّتعقله لوجوده وإمكانه

وجـوده يف وتارة اعتربوا ثـالث جهـات.
ّويسميه املحدثون. وفلك الربوج، فلك الثوابت: ّوهو الذي يسميه احلكامء: nثmيف حاشية ) ١( الكريس أو : ّ

.عىل اخلالف، العرش

.nثmمل يرد يف ) من األفالك) (٢(
.٥٤ـ٥٢:ّآراء املدينة الفاضلة ومضاداهتا للفارايب) ٣(

ّبأنـه ، ول والثاين إىل العارشونقض دليلهم الدال عىل جواز صدور املتعدد من العقل األ: قال احلبلرودي) ٤(
ًليس بجميع مقدماته صحيحا ّبل فيه خلل؛ لكونـه جاريـا يف العـارش مـع ختلـف احلكـم املـدعى عنـه ، ّ ّ ً

).حاشية ح. (باعرتافهم

.املقصد الثاين يف ترتيب املوجودات، املرصد الرابع يف العقل، ٧/٢٦٣:رشح املواقف للجرجاين) ٥(
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وإمكانـه -لـنفسًوجعلـوه مبـدءا-ووجوبه بالغري-لعقلًءاوجعلوه مبد-نفسه
ل ذلـكّفزادوا عىل ذلـك تعقـ، وتارة من أربعة أوجه.لفلكًعلوه مبدءاوج، الذايت

َّوأنـت خبـري بـأن مـا .ّوعلمه علة لصورته، ّفجعلوا إمكانه علة هليوىل الفلك، الغري
َّفظهـر أن األفهـام عـاجزة عـن إدراك نظـام ، عتبـاراتِّذكره املصنف مغـاير هلـذه اإل

، ـ أي احلكامء ـ يف هذا القولويلزمهم، األمرعىل ما هي عليه يف نفس ، املوجودات
ِأن أي موجودين فرضا  ُ فهـو ،ّكان أحدمها علة لآلخر بواسطة أو بغريهايف العاملَّ

، وال ترتيب بينها، ّال يتعلق بعضها ببعض، َّفإن وجود موجودات كثرية، ظاهر الفساد
. معلوم بالرضورة

، باعتبار كثرة اإلضـافاتّيعرضه التكثرَّبأن معلول الواحد احلقيقي: ُوأجيب

.nثmمل يرد يف ) ذلك) (١(
.الذي هو الواجب: nحmيف هامش ) ٢(

بـسبب ، ّالدال عىل جواز صـدور األشـياء املتعـددة عـن الواحـد، يلزمهم من ترتيب دليلهم: قال احلبلرودي) ٣(
ـ أن أي موجودين ـ مع قوهلم الواحد ال يصدر عنه إال واحد  َّاإلعتبارات املتكثرة  ).حاشية ح. (اىل آخره…ّّ

ًواآلخر إما أن يكـون صـادرا ، ًال جيوز صدورمها معا عن علة واحدة بل أحدمهاّوذلك ألنه: قال املقداد) ٤( ّ
ّوإال لصدر عـن ، ّأو عن العلة املفروضة برشط املعلول؛ الستحالة صدوره عنها باستقالهلا، عن املعلول

ّوعىل التقديرين يلزم أن يكون أحدمها بالنسبة إىل اآلخر إما علة أو ، الواحد إثنان وهو باطل ، ّرشط علةّ
ّفيلزم حينئذ من عدم أحدمها عدم اآلخر رضورة؛ إذ يلزم مـن عـدم العلـة أو جزئهـا أو رشطهـا عـدم  ٍ

:األنـوار اجلالليـة. ّإذ عـدم املعلـول دليـل عـىل عـدم علتـه أوجزئهـا أو رشطهـا، وبالعكس، املعلول

.التوحيد، الفصل األول/٨٢ـ٨١

كـام قلنـاه يف العقـل األول ، ّلكن كل مـنهام باعتبـار، واحدةّصادران عن علة فهام: قال املقداد) ٥(
!
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ّفإن له ماهية ممكنة ًووجودا وإمكانا بالذات، َّ فيـصري بـسبب تلـك ، ًووجوبـا بـالغري، ً
ِّوإىل رد هذا الكالم يشري املصنف بقوله، لكثرة يف مرتبة واحدةًءامبد، الكثرة ًوأيـضا : ّ

إن ، وغـري ذلـك، إلمكـانوا، والوجود، كالوجوب،ّالتكثرات التي يف العقل األول
صـادرة فـإن كانـت ، أو ممكنة، ّفإن كانت واجبة يلزم تعدد الواجب،كانت موجودة

فيبطل قولكم الواحد ال يصدر ، احلقيقيلزم صدورها عن الواحد، عن الباري تعاىل
ًهذه التكثرات املوجودة ـ فرضا ـ وإن صدرت، ّعنه إال الواحد ـ أي غريعن غريهّ

ّن املستقل يف اإلجياد ليس إالأل؛ّزم تعدد الواجبلالواجب ـ  وإن مل تكـن، الواجـبَّ
ً،معقـوالاحلقيقية مل يكن تأثريها يف املوجودات، موجودةّتلك التكثرات املذكورة

ِّبأهنا ليست جزءا من املؤث: وقد جياب عنه، ًأو جزءا منهًسواء فرض مؤثرا ً بل هي ، رّ
ًقد يكون أمـرا اعتباريـاوالرشط، رشط للتأثري عتبـارات مـن لكـن مثـل هـذه اإل، ً

"
ّفـال يـتم هـذا اإللـزام إال بإبطـال ، ّكـل واحـد باعتبـار، والفلك، والنفس، وصدور العقل الثاين ّ

الفـصل ، ٨٢:األنوار اجلالليـة. ّاإللزام الثاين متجه، نعم، صالحية تلك اإلعتبارات؛ ملبدئية التأثري
.التوحيد، األول

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.ُأي موجودين فرضا: أي املوجودان املفروضان يف قوله) أ ( 

.nثmمل يرد يف ) غري) (١(
.ونفسه، وفلكه، التي هي العقل الثاين: nحmيف حاشية ) ٢(

.ّأي التكثر املفروض: nحmيف حاشية ) ٣(

.يثية لهوح: nحmيف حاشية ) ٤(

ّوذكر مال خرض احلبلـرودي يف رد هـذا اجلـواب رات إذا كانـت أمـورا : ّ ًإن هـذه اجلهـات والتكث ّـ َّ
ّإعتبارية فكام أهنا ال تصلح للتأثري ال تصلح أن تكون رشوطا فيه؛ ألهنا متـساوية لغريهـا فكوهنـا ، ًّ

!
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ًفيجوز أن يكون بحسبها مـصدرا ألمـور ، السلوب واإلضافات عارضة للمبدأ األول
، ٍوذلك مناف ملذهبهم الذي بنوا عليه ترتيب سلسلة املمكنات، ّمتعددة كاملعلول األول

، إليه يف املطالب العلميةلتفتُال ي، األرشف خطايبإىل هذا وحديث إسناد األرشف
جهـة واحـدة يف إىل وإسناد الفلك الثامن ـ مع ما فيه من الكواكب املختلفة املقـادير ـ

وباجلملة ال خيفى عىل الفطن ضعف ما اعتمدوا ، مشكلـ كام زعموه ـ العقل الثامن 
. املطلب العايلعليه يف هذا

"
ّرشوطا للغري دون العكس ترجيح من غري مرجح َّوأيضا الـرضورة قاضـية بـأن، ً مـا ال حتقـق لـه ً

ًخارجا ال يكون رشطا ألمر خارجي ، ّوالعدميات التي يتوهم رشطيتها كعـدم الغـيم للقـصار، ً
وقوع شعاع الشمس املوجب للتجفيف عىل ، وهو يف مثالنا، إنـّام هي كاشفة عن الرشط الوجودي

).حاشية ح. (الثوب

ّالفرق بني جزء املؤثر ورشط املؤثر أن: وقال البيضاوي ّ ًجزء املؤثر ما يتوقف عليه ذات املؤثر مقوما لهّ ّ ّّ ،
ّورشط املؤثر ما يتوقف عليه تأثري وال يتوقف عليه حتقق ذات املؤثر كاهلواء للنـار ّ ّفـإن اهلـواء يتوقـف ، ّ

ّوال يتوقف حتقق ذات النـار عـىل اهلـواء، عليه تأثري النار يف الفيد ّمل نعثـر عليـه يف مؤلفاتـه املتـوفرة يف . ّ
ّالفرق بني جزء العلـة ، املقصد التاسع، ١/٤٥٩:بل وجدناه باختالف يسري يف املواقف لألجيي، تبتنامك

.املؤثرة ورشطها
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

لـسان العـرب البـن . ٢/٥١٦:الـصحاح للجـوهري: ُانظـر. ّالذي يدق الثوب ويبـزره يف املـاء ويغـسله: ّالقصار) (
.٥/١٢٢:منظور

.أي إقناعي: nحmيف حاشية ) ١(

. أي حيتاج إليه يف علم البالغة والبيان: nثmويف حاشية 

وكذا إسناد الصور واألعراض التي يف عاملنا هذا ـ مـع كثرهتـا الفانيـة عـن احلـرص ـ إىل : nحmيف حاشية ) ٢(
. ًمشكل أيضا، ّالعقل الفعال

أ 

أ 
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ّيف بيان أنه تعاىل عامل بكل املعلومات:أصل : وفيه مقامان.ّ

وإنـّام نفاه رشذمـة ، ّوهو متفق عليه بيننا وبني احلكامء، يف إثبات علمه: األول
. وسنذكرها، ّمن قدماء الفالسفة ال يعتد هبم

: ّفللمتكلمني يف إثباته طريقان

ّوكل قادر إنام ، َّأن اهللا تعاىل قادر خمتارقد ثبت: ِّما ذكره املصنف بقوله:األول ّ
ـوالشعور بمصلحة الفعل ـ كام عرفت يف بحث القدرة فثبت ، فعله بعد الداعييقع

ـ أي يكـون فعلـه ّوكل من كان كـذلك، تبع لداعيهسبحانه وتعاىل َّإن فعل الباري
بمـصلحة ـ أي العلم ـ َّألن الداعي هو الشعور بالرضورة؛ ًكان عاملاًتابعا للداعي ـ 
. وهو املطلوب، ر وإدراكفيكون له شعو،اإلجياد والرتك

ٍم خال عن وجود َّإن فعله تعاىل حمكَ، وهو الطريق املشهور يف هذا الباب: والثاين
ًام كان عاملاّوكل من كان فعله حمكَ، ّومشتمل عىل حكم ومصالح متكثرة، اخللل ّأما ، ً

، فلياتّوتأمل يف ارتباط العلويـات بالـس، ملن نظر يف اآلفاق واألنفساألول فظاهر
َوهذا معنـى مـا يـسمع، بمعنى ظهور األشياء له وعدم غيبتها عنه: حلبلروديقال مال خرض ا) ١( َّأن علمـه ، ُ

).حاشية ح. (ّتعاىل حضوري وليس بحصويل؛ لتنزهه عن حصول احلوادث فيه

َّألنه قد ثبت أن الباري تعاىل قادر، والقادر هو الذي يفعـل بالقـصد واإلختيـار: nذmيف حاشية ) ٢( فيمتنـع ، ّ
.إىل ما ليس بمعلومتوجه قصده 

.١٩:احلدود واحلقائق للربيدي) ٣(

كـام هـو الظـاهر عـىل املتأمـل يف ، مشتملة عىل أشياء غريبة، أي مستتبعة خلواص كثرية: قال احلبلرودي) ٤(
).حاشية ح. (املصنوعات

.ملن نظر: ّوهلذا استدل عليها بقوله، َّألن احلس يدل عليها: nحmيف حاشية ) ٥(
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، املناسـبة هلـاُوأعطيت من اآلالت، ُوما هديت إليه من مصاحلهاّسيام يف احليوانات
التي قد مجعت فيـه، ومنافع خلقة اإلنسان وأعضائه، ويعني عىل ذلك علم الترشيح

ًوأما الثاين ـ أعني أن كل من كان فعله حمكام كان عاملا ـ فـرضوري، املجلدات ًَّ ّ ّوينبـه ، ّ
ّن من رأى خطعليه أ ًا حسناَّ ًيتضمن ألفاظا عذبة رشيقة، ً ٍتدل عىل معان دقيقة، ّ علم ـ ، ّ

َّتلـك البيـوت املـسدسة ـ ّال يقال إنه منقوض بفعل النحل ، َّبالرضورة ـ أن كاتبه عامل
ّواختيارها للمسدس ألنه أوسـع مـن املثلـث واملربـع ، بال فرجال ومسطرـاملتساوية ّ ّ

وهـذا ، ّرات وما سواها من املضلعاتّكام يقع بني املدو، ينها فرجوال يقع ب، ّواملخمس
ّمع إنه ال ، وكذا العنكبوت ينسج تلك البيوت بال آلة، ّيعرفه احلذاق يف صناعة اهلندسة

ـَّا نقول؛ّوما يتضمنه من احلكم، علم هلام بام يصدر عنهام ّال نسلم عدم علم النحل : ألن
ًحاال فحـاال أو يلهمهام، بذلكًخيلق اهللا فيهام علامجلواز أن، والعنكبوت بام تفعله ً

. ما هو مبدأ لذلك الفعل

ـ ، َّإن أفعال احليوانات تصدر عنها: هذا عىل رأي من يقول: nحmيف حاشية) ١( ًوأما من يسند األفعال إىل اهللا ابتـداء  ّ
ـ بأن تلك األفعال من أفعال اهللا تعاىل ـ أيضا  ـ فال إشكال  َّكاألشاعرة  . ال من أفعال تلك احليوانات، ً

، ّميـة صـغر بعـض أعـضائه وكـرب بعـضهايف ك، أي صّنفت يف علم الترشيح كتب كثرية: nحmيف حاشية ) ٢(
َوأيضا يف عصبه ومفاصله إىل غري ذلك َ ً.

ِأوحى ربك إىل النَّحلَوَ <: والدليل عليه قوله تعاىل: nحmيف حاشية ) ٣( ْ ُّ َْ َ .٦٨: ١٦سورة النحل ، اآلية>َ

. ُّفالعلم أعـم منـه، والعلم مع الطلب وغريه. إلقاء اليشء يف القلب بغري الطلب: اإلهلام: nحmيف حاشية ) ٤(

ّوهو نوع من الـوحي خيـص اهللا بـه مـن ، يبعثه عىل الفعل أو الرتك، ًأن يلقي اهللا يف النفس أمرا: واإلهلام
. ٤/٢٨٢:النهاية يف غريب احلديث البن األثري. يشاء من عباده

.٩٣:رياحلدود للنيسابو. ًزائدا عىل علوم العقل، ًعلم رضوري حيصل يف العاقل ابتداء: واإلهلام
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ّإن علمه تعـاىل يعـم املفهومـات كلهـا: املقام الثاين ّ ،أو واجبـة، ممكنـة كانـت، َّ
عموم ّولـام كان دليل، من القدرة؛ الختصاصها باملمكناتُّفهو أعم. أو ممتنعة

ِّنظمهام املصنف يف سلك واحد، أمر واحدإىل جعنيعلمه وقدرته را وجيـب : فقال، ّ
ّعاملا بكل املمكناتالباري تعاىل أن يكون ْوأن ، ًأيضاواملستحيالت، والواجبات،ً

ّإال أن املصنّف خصه باملمكنات: nحmيف حاشية ) ١( َّ ّ .

ّجيـب أن يكـون عاملـا بكـل : وقـال، ّوإن كان األول أعم، ّوخصهام املصنّف باملمكنات: قال احلبلرودي) ٢( ً
ّوقادرا عىل كلها؛ ألنه جعل القـدرة هـو العلـم، املعلومات ّ والعلـم املـستفاد مـن القـدرة هـو العلـم ، ً

التي هي ، ًوأيضا النزاع واخلالف املشهور بني اجلمهور إنـَّام وقع يف اجلزئيات الزمانية، ت ال غريباملمكنا
ّفـإذا ثبـت عمومـه جلميـع املمكنـات لـزم إحاطتـه بكـل ، ال يف الواجـب واملمتنعـات، من املمكنـات

ٍوحينئذ ال وجه لتخصيص املصنِّف العلم باملمكنـات: ٍفقول بعض، املعلومات
ّط غـري موجـهسـاق.  ُ .

).حاشية ح(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.هو املقداد) أ ( 

ّمن أنه ينبغي أن جيعل كل واحد من كونـه عاملـا بكـل املمكنـات: حاصله دفع ما يقال: nحmيف حاشية ) ٣( ًّ ّ ،
ّوكونه قادرا عىل كلها ووجـه ، ًذا األصل مشتمال عىل ثالث مقامات ال إثنـنيفيكون ه، ًمقاما عىل حدة، ً

ًإال أنه مجع املقامني يف البيان؛ روما لإلختـصار واإلشـرتاك يف الـدليل، ّالدفع أن األمر كام ذكرت ّ وهـو ، ّ
.ّالتخصيص من غري خمصص

.ّهو التخصيص من غري خمصص: nحmيف حاشية ) ٤(

ّوإال ، يعنـي الواجبـات عـىل تقـدير فـرض وجودهـا، توالواجبات واملستحيال: قوله: nحmيف حاشية ) ٥(
ّال تعدد فيه إال بحسب الفرض، فالواجب تعاىل يف اخلارج واحد ، فام زاد عىل الواحد معدوم يف اخلارج، ّ

حيـث لـوحظ يف الواجـب رضورة ، الفرق يف اإلعتبار: ألنـّا نقول، فهو داخل يف املستحيالت: ال يقال
.Sمن الشارح . رة العدمويف املستحيل رضو، الوجود
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ّقادرا عىل كلهايكون  َّ؛ ألن الوجـوب واإلمتنـاع حيـيالنـأي املمكنـات خاصـةـً

َّيكون عاملا وقادرا عىل العمـوم؛ ألن املقتـيض للعلـم ّإنه جيب أن: ّوإنام قلنا، املقدورية ً ً
ّوأما عىل رأي ، وللمقدورية اإلمكان، وللمعلومية ذوات املعلومات، والقدرة ذاته

، يقال عىل التقـديرينّثم ،علمه وقدرته عني ذاته: يقال، َّإن صفاته عني ذاته: من يقول
ًا وقادرا ببعضهافلو كان عامل، ّالكل سواءإىل ونسبة الذات ّكان عاملا وقادرا عىل كلها، ً ً ً ،

ّلكن املقدم حق ـ .فالتايل مثلهم ـّتقدّلـام ّ

ّفألن علمه وقدرته إذا تعل، ّوأما املالزمة مـع ، قا ببعض دون بعض آخـرَّ
ّكان ترجيحا من غري مرجح، ّصالحية تعلقها باجلميع ّألن : وهذا معنى قولـه، ً

ّمـع صـالحية تعلقهـا ، آخـراألشياء دون بعـضّتعلق علمه وقدرته ببعض 
َّواعلم أن املخالف يف هذين . ًفيكون باطال،ّختصيص من غري خمصص، ّبكلها

ٌرقـَاألصلني ـ أعني عموم علمه وقدرته تعاىل لألشياء ـ ف ا، َ املخـالفون يف ّـأم
:عموم علمه فطوائف

ِّألهنام ال يقبالن تأثري املؤثر: nحmيف حاشية ) ١( ًوإال مل يكن الواجب واجبا، ّ ّوال املمتنع ممتنعـا؛ ألن املقتـيض ، ّ ً
.هذا مذهب األشاعرة، للعلم والقدرة ذاته

ًوإال لزم كون الواجب تعاىل مفتقرا يف كامله إىل الغري: ّقال مال خرض احلبلرودي) ٢( ، ًفيكـون ناقـصا بذاتـه، ّ
).حاشية ح. (وهو حمال

يـستلزم اإلشـرتاك يف ّواإلمكان مشرتك بني مجيـع املمكنـات، واإلشـرتاك يف العلـة: قال احلبلرودي) ٣(
).حاشية ح. (املعلول

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.هي اإلمكان) أ ( 

.هو املقدورية) ب(
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ونـسبة ، العلـم نـسبةّ؛ ألنال يعلـم نفـسه: قالوا،قوم من الدهرية: األوىل
منع كون علمه نسبة بل هـو : اجلواب، القتضائها تغاير املنتسبني، نفسه حمالإىل اليشء

ولو ، ّوعلمه بذاته عبارة عن حضور الذات املجردة عنده بحيث ال تغيب عنه، عني ذاته
ٍسلم فالتغاير اإلعتباري كاف لصحة النسبة ّ ّفإن ذات ، وهو متحقق بني اليشء ونفسه، ُ

ّولو صح ما ، اليشء باعتبار صالحيتها للمعلومية مغايرة هلا باعتبار صالحيتها للعاملية
. والتايل باطل بالرضورة، ًكان أحدنا عاملا بذاتهّلـام ذكرتم

ًإنـَّه تعاىل ال يعلم شيئا أصال: قوم من قدماء الفالسفة، قالوا: الثانية ّوإال علـم ، ً
ـَّه يعل، نفسه ، ّوقـد بينـا امتناعـه، هّمه وذلك يتـضمن علمـه بنفـسٍإذ يعلم حينئذ إن

. ما قد عرفت من منع امتناعه: واجلواب

َّألن العلم بالـيشء غـري العلـم ، يعلم ذاته وال يعلم غريها: طائفة، قالوا: الثالثة

ًوزعمـوا أن العـامل مل يـزل موجـودا ، رّالربوبية وجحدوا الصانع املدبر العـامل القـادفرقة نفوا: الدهرية)١(
ّوهم ينكرون النبوة والبعث واحلـساب واملالئكـة والـشياطني واجلنـة والنـار. كذلك بنفسه ال بصانع ّ ،

ِويردون كل يشء إىل فعل قانون السببية ّأنـه ال و، بيـنام الـدهر رسمـدي، الزمان يمر ينقـيض: ويقولون، ّ
فـاألولون يقولـون باملحـسوس وينكـرون ، والطبيعيـون الـدهريون خـالف فالسـفة الـدهريني. فنـاء

موسـوعة الفـرق واجلامعـات لعبـد املـنعم . ًبينام يقول اآلخـرون باملحـسوس واملعقـول معـا، املعقول
.٣٦٨ـ ٣٦٧: احلنفي

ّهـم املعمريـة: قال اجلرجـاين) ٢( ِ . وهـو ممتنـع، ّه وإال احتـد العـامل واملعلـوموال يعلـم نفـس... قـالوا ، ...، َ

.٣٠٩:التعريفات

رشح هنـج . ٢٢٧:اخلواجـة نـصري الـدين الطـويس يف تلخـيص املحـصل: منهم، حكاه عنهم الكثريون) ٣(
.٣/٢٢٠:البالغة البن أيب احلديد
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َوإال ف، بغري ذلك اليشء ٍألن العلم به حينئذ عني العلم ، ًن علم شيئا علم مجيع األشياءَمّ َّ
ِفيكون له بحسب كل معلوم علم عىل حدة، وهو باطل، هبا فيكون يف ذاته كثرة غري ، ّ

، بل العلم واحد، ّد ذات العلم بتعدد املعلوماتّمنع تعد: واجلواب، وهو حمال، متناهية
ّتتعدد تعل . ّقاته بحسب تعدد معلوماتهّ

، ّاملتغـريةبأنــَّه تعـاىل ال يعلـم اجلزئيـات: مجهـور الفالسـفة، قـالوا: الرابعة
: ًواملخالفون لعموم قدرته أيضا طوائف. وسيجيء حتقيقه

، ال يقدر عىل أكثر من واحد؛ ألنــَّه واحـد حقيقـي: الفالسفة، قالوا: األوىل
. وقد عرفت جوابه

ّوإال لكـان خـريا رش، ّإنه ال يقدر عىل الرش: الثنوية، قالوا: الثانية ً ّ ًيـرا؛ فلـذلك ّ
. َّكام مر ـ وقد عرفت ما فيهـأثبتوا إهلني

فـصل ، الثالثالنمط، ٢٥٠:اإلشارات والتنبيهات البن سينا: ُانظر، ًهذا أيضا قول طائفة من الفالسفة) ١(
m١٩n ،فصل ، النمط السابع، ٣٢٩ـ٣٢٨m١٥nوm١٧n.

تـذنيب ، الـنمط الـسابع، علـم الطبيعـة ومـا قبلـه/٣٣٣ـ٣٣٢:اإلشارات والتنبيهات إلبن سينا: ُانظر) ٢(
m٢١n .الخ...فصل يف أنه تام ، الفصل السادس، املقالة الثامنة، ٢/٣٥٩:الشفاء البن سينا.

التعليقـات البـن . يف قاعدة الواحد: تنبيه، النمط اخلامس، ٢٨٧:تنبيهات إلبن سينااإلشارات وال: ُانظر) ٣(
ال يصح أن يـصدر عـن الواحـد البـسيط إال ، ٢٢١ـ٢٢٠، صدور الفعل الواحد عن البسيط، ٢٥:سينا

.واحد

ّوالعالمة احليل يف كـشف املـراد. ١١٥:الشهرستاين يف امللل والنحل: حكاه عن الثنوية) ٤( ويف. ٢٦١:ّ
:واملقداد السيوري يف رشح الباب احلادي عرش. ٢٨٤:واألجيي يف املواقف. ٢٣٩:معارج األفهام

.٣٦ـ٣٥
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ال يقدر عىل فعل القبيح؛ ألنـَّه : ومتابعوه من املعتزلة، قالواّالنظام: الثالثة
ّإن غاية : واجلواب، تعاىل عنهاموجيب تنزهيه، ودونه جهل، مع العلم بقبحه سفه

وذلـك ال ينفـي القـدرة ، ما ذكرتم عدم الفعل؛ لوجود الصارف عنه وهو القـبح
عليه

 .

بـدليل ، ال يقدر عىل عني فعل العبـد: قالوا، أبو عيل اجلبائي وأتباعه: الرابعة
ّلزم أمـا وقـوعهام فيجتمـع ، ًلو أراد اهللا تعاىل فعال وأراد العبد عدمه: بأن يقال، التامنع

فال قدرة لآلخر ، أو وقوع أحدمها، فيلزم عجزمها، أو ال وقوعهام فريتفعان، النقيضان

، ّالبـرصي املـتكلم، إبراهيم بن سيار بن هاينء موىل بني احلارث بن عباد من بني قيس بن ثعلبـة: النظام) ١(
ّتنسب إليه طائفة من املعتزلة تسمى النظام، ّاملعروف بالنظام ، وهـو شـيخ اجلـاحظ، وانفرد بمـسائل، يةّ

ّوورد أنـه سـقط مـن غرفـة ، وكان يدمن رشب اخلمـر، ّوهو ابن أخت أيب اهلذيل العالف شيخ املعتزلة
كتـاب : ُله شعر ومؤلفـات منهـا، هــ٢٣٠سنة : وقيل، وهو سكران فامت سنة بضع وعرشين ومائتني

اللبـاب يف . ٦/٩٤:تاريخ بغداد للخطيـب البغـدادي: ُانظر. ّوالرد عىل الدهرية وغريمها، إثبات الرسل
تـاريخ اإلسـالم . ٥٤٢ــ١٠/٥٤١:سري أعالم النبالء للـذهبي. ٣/٣١٦:هتذيب األنساب البن األثري

.١٥ـ٦/١٢:الوايف بالوفيات للصفدي. ٤٧١ـ١٦/١٧٠:للذهبي

.الثنوية، الفصل الثاين، ٢٥ـ٢٤:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٢(

ّأنه تعاىل ال يقدر عىل مثل مقدور العبد؛ ألنه أما طاعةوزعم الكعبي: لروديقال احلب)٣( ّ أو ، أو معـصية، ّ
َّورد بأن األمور املذكورة اعتبارات عارضة لـنفس الفعـل مـن . ّوكل ذلك عىل اهللا حمال، عبث ال غاية له َّ

َمل ال جيـوز أن ، كان كـذلكوإذا، وذات الفعل حركة أو سكون، حيث هو صادر عن العبد وبالنسبة إليه ِ
).حاشية ح! (ًيكون الباري تعاىل قادرا عىل مثل ذلك الفعل ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.وهو غري مذهب اجلبائي) أ ( 

.اجلبائية والبهشمية، املعتزلة، ٣٣:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٤(



ص...................................................................................6١٣٨7 ص  ش 

بل ، َّإن تساوي قدرتيهام يف هذا املقدور ممنوع: واجلواب، ّواملقدر خالفه، مرادهعىل 
موال يلـز، فتأثري قدرته فيه يمنع من تأثري قدرة العبد فيه، اهللا تعاىل أقدر عليه من العبد
وذلـك ينـايف األلوهيـة دون ، نعم يثبت فيه نـوع عجـز، ّمن ذلك انتفاء قدرته بالكلية

.العبودية

نقض
ّحيـث زعمـوا أن البـاري تعـاىل ال يعلـم اجلزئيـات ، لقول الفالسفة:

.هلم يف هذه الدعوىوجواب شبهة، ّاملتغرية من حيث هي جزئية

ـأي الواقع يف الزمان ـالبارىء تعاىل ال يعلم اجلزئي الزماين: قالت الفالسفة
: يانه بمثـالوب، ّجه الكيلبل يعلمه بالو، ال يعلمه عىل وجه جزئي: وقالوا، ّيعني املتغري

ًإنا إذا فرضنا سجال ، فـة مـن حـروفّفيها كلـامت متأل، عىل سطوريشتمل، ًمكتوباّ
ّيكون عاملا بام فيه عـىل وجـه كـيل ال يتغـري ، فالعامل بمضمون السجل وسطورها دفعة ّ ً

ّبل هو ثابت وإن تغري، ًأصال إىلًوالذي ينظر فيه منتقال مـن سـطر، جل عن حالهالسْ
، املرصد الرابع يف الصفات الوجوديـة، املوقف اخلامس يف اإلهليات/٢٨٥ـ٢٨٤:املواقف لألجيي: ظرُان) ١(

.املقصد الثاين يف قدرته تعاىل

).حاشية ح. (ّال باملعنى املصطلح الذي تقدم ذكره، النقض هنا بمعنى التناقض: قال احلبلرودي) ٢(

ـّهم قرروا مقدم: وقال املقداد ّوبيان التناقض أن ، ًيلزم من اعتقادهـا كونـه تعـاىل عاملـا باجلزئيـاتاتّ
. وهـو التنـاقض الـرصيح، ًفيكون عاملا هبا غري عامل هبا، وأوردوا شبهة تستلزم كونه غري عامل باجلزئيات

.التوحيد، الفصل األول، ٨٥:األنوار اجلاللية

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ّوإن العلم بالعلة يوجب العلم باملعلول، هّمثل إنه تعاىل يعلم ذات) أ (  ّوإن ذاته علة جلميع املمكنات، ّ التي من مجلتها اجلزئي ، ّ

).حاشية.(ولو بوسائط، الزماين

).تشتمل كتابته: (nثmيف ) ٣(
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ّمن غري أن يتمثل تفاصيل سطورها ، حرفإىل كلمة ومن حرفإىل بل من كلمة، سطر
ًيكون عاملا بام فيه عىل وجـه ، ًواحدا بعد واحد، بل عىل الرتتيب الزماين، وكلامهتا دفعة

ّيتغري بتغري تلك املدركا .تّ

ث ال أي بحيــعىل الوجـه األول علمه تعاىل باجلزئيات: ّإذا متهد هذا فنقول
أي وإن ـّوإالـّأي من حيث هو جزئي متغري ـًوليس عاملا هبا عىل الوجه الثاين ـّيتغري

َّألن ، للحـوادثًلزم كونه تعاىل حمـالـًبل يكون عاملا هبا ، مل يكن غري عامل باجلزئيات
فلو فرض علمه ، العاملذات يفة ّاملاهيالعلم هو حصول صورة مساوية للمعلوم يف

ّيتغـري ّثـم ،ًمثل كونـه كاتبـا،ّعىل وجه يتغريـًمثال ـكزيد ،اجلزئي الزماينتعاىل ب
احلاصـلة يف ذات الصورةٍحينئذ فإن بقيت، بأن يرتك الكتابة، اجلزئي املفروضذلك
ذلـك العلـم كان، ًأوالكام كانت، ًباعتبار كونه كاتبا، املنتزعة من ذلك اجلزئي، العامل

أي وإن مل تبق الـصورة املـذكورة كـام كانـت ّوإال، مطابقته للواقعًبا؛ لعدمّمركًجهال
باعتبـار صـفته ، بل زالت وحصلت صـورة أخـرى مطابقـة للجزئـي املـذكور، ًأوال

ث هـي متخصـصة ومـن حيـ، مـن حيـث هـي طبـائع: للجزئيات اعتبـاران: قال الشيخ يف اإلشارات) ١(
ّفتعقلها من حيث هي طبائع تعقلها عىل وجه كيل، بتخصيصات ّ ّوتعقلها من حيث هي متخصصة عـىل ، ّ ّ

، َّأي مـن حيـث إن بعـضها واقـع اآلن، تعاىل عنـدهم ال يعلمهـا باحليثيـة الثانيـةيوالبار، وجه جزئي
ّيتغـري ـمـن هـذه احليثيـة ـزئيـات َّفإن العلم باجل، وبعضها يف املستقبل، وبعضها واقع يف الزمان املايض

، وإن وجب علمه هبا وباألزمنة الواقعة هي فيهـا باحليثيـة األوىل، ّبحسب تغري املايض واملستقبل واحلال
ًعلام متعاليا عن الدخول حتت األزمنـة :اإلشـارات والتنبيهـات البـن سـينا: ُانظـر. ًثابتـا أبـد الـدهر، ً

.٣٠٩ـ٣/٣٠٨:نصري الدين الطويسرشح اإلشارات والتنبيهات ل. ٣٣٣ـ٣٣٢

).حاشية ح. (ّبتغري اجلزئي: قال احلبلرودي) ٢(
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ّللصورة املتغرية بحسب تغري اجلزئياتًالكانت ذاته حم، احلادثة ّ والتايل بقـسميه ،ّ

ّكأجرام األفالك الثابتة عىل أشكاهلا؛ ألن إدراكها إنام يكون بآلة جسامنية، ّمتغرية وكذا ، َّ
بخالف اجلزئيات التي ، مع فيها املانعانإذ قد اجت، ّاحلال يف اجلزئيات املتشّكلة املتغرية

كذاته وذوات العقول، ّفإنه يعلمها بال حمذور، ّليست متشّكلة وال متغرية
.

ّإن العلـم التـام بالعلـة يوجـب العلـم : يناقض قـوهلممنهم وهذا الكالم َّ
ّوإن ذات الباري تعاىل علة جلميع املمكنات، باملعلول َّ ،اتـهوإنــّه تعـاىل يعلـم ذ

ًإذ يلزم من هذه املقدمات أن يكون عاملا بجميع األشياء، هّاملقدسة بالكن ًكليا كـان أو ، ّ
!أنـّهم مع دعواهم الذكاء كيف غفلوا عن هذا التنـاقض؟منهم والعجب، ًجزئيا

ّاملستلزم ذلـك لتغـري الـذات ، ًوأيضا يلزم التغيري يف صفاته الذاتية، ّبحسب جتدد املعلومات: قال املقداد) ١(
ّتغـري لـزم إمـا نـسبة ّواحلاصل إنه لو علم اجلزئي الزماين عىل وجـه ي، وكالمها عليه تعاىل حمال، ّاملقدسة ّ

. فكـذا امللـزوم، ًتفاقـاإواللوازم بأرسهـا باطلـة ، ّأو تغري ذاته، ًأو كونه حمال للحوادث، اجلهل إليه تعاىل

.التوحيد،الفصل األول،٨٤:األنوار اجلاللية

.nحmأثبتناه من ) ّفكذا املقدم، والتايل بقسميه ظاهر البطالن: (قوله) ٢(
املقالة ،اإلهليات،٣٥٩ـ٢/٣٥٨:الشفاء البن سينا. علم واجب الوجود، ٨:بن سيناالتعليقات ال: ُانظر) ٣(

.الفصل السادس،الثامنة

.١٠ـ٩:التعليقات البن سينا) ٤(

.ّأي القول بأن اهللا ال يعلم اجلزئي الزماين عىل وجه جزئي: nحmيف حاشية ) ٥(

.التوحيد، الفصل األول، ٨٥:ر اجلالليةاألنوا. التي من مجلتها اجلزئي الزماين: قال املقداد) ٦(
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كام هـو دأب ، ّبسبب مانع هو التغري، ختصيص القاعدة العقليةإىل وقد التجأوا يف دفعه
ّوذلك مما ال ، ّفإنـّهم خيصصون قواعدهم بموانع يمنع طردها، ّنيةأرباب العلوم الظ

ّالبد مـن إلتـزام أحـدها ،بني أمور مخسإذن واقعون فهم، يستقيم يف العلوم اليقينية
إىل ّعلة ال تنتهي يف السلسلةّأما أن يثبتوا للجزئيات الزمانية: لدفع هذا التنـاقض

ًكونه عاملا بذاته أن يكون عاملا باجلزئياتحتى ال يلزم من ،ّالعلة األوىل ً
أو مل جيعلوا . 

ًالعلم بالعلة موجبا للعلم باملعلول، فعلمه بذاته ال يوجـب العلـم باجلزئيـاتّ
أو .

ليلزم علمه ـًأي ال جيعلوه عاملا بذاته ـيعرتفوا بالعجز عن إثبات عامليته تعاىل بذاته
حتـى ،صول صورة مـساوية للمعلـوم يف العـاملأو مل جيعلوا العلم ح. باجلزئيات

وهذا هو العمدة يف ، للحوادثًفيصري حمال، ّتجددة يف ذاته تعاىليلزم حصول صورة م

.أي ختصيص القاعدة: nحmيف حاشية ) ١(

.nصmأثبتناه من ) الزمانية) (٢(
ّلكـن هـذا باطـل لــام قـرروه ، ّألهنا إذا مل تكن معلولة مل يلزم مـن علمـه بذاتـه العلـم هبـا: قال املقداد) ٣( ّ

.توحيدال، الفصل األول، ٨٦:األنوار اجلاللية. واعتقدوه

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
).ح(حاشية .أي مع اعتقادهم انتهاء اجلزئيات يف سلسلة احلاجة إىل الواجب) أ ( 

ّألهنا وإن كانت معلولة لكن: قال املقداد) ٤( . ّلكنّه باطل لــام قلنـاه، ّالعلم بالعلة ال يوجب العلم باملعلولّ

.التوحيد، الفصل األول، ٨٦:األنوار اجلاللية

فلم يلـزمهم ، فلم تتم شبهتهم، ّفإهنم إذا مل يقولوا بذلك ال يلزم حلول الصورة يف ذاته تعاىل: قال املقداد) ٥(
ًواستدلوا عليه بأنـَّا ندرك أشياء، ّلكنّهم بينوا ذلك، التناقض فلو مل تكـن منطبعـة ، ّال حتقق هلا يف اخلارجّ

ًالنفس كانت عدما حمضايف ًونفيا رصفا، ً ،الفصل األول،٨٦:األنوار اجلاللية. فيستحيل اإلضافة إليها، ً
.التوحيد
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ًأو جيوزوا كونه تعاىل حمال للحوادث. دفع الشبهة ّ، ّفحينئذ يكون عاملـا باجلزئيـات ً ٍ
ٍوكل من هذه اخلمسة مناف ملذهبهم. ّاملتغرية . ًنه أصالال يلتزمو، ّ

عـىل ـللحوادث ًيف صريورته حمالـّإنام يلزم ما ذكروه: واجلواب عن الشبهة
ويكـون عبـارة عـن حـصول الـصورة ،ًتقدير كون علمه تعاىل زائـدا عـىل ذاتـه

أو صفة حقيقية قائمة .ـكام هو رأي الشيعةـّوأما إذا كان علمه عني ذاته، املذكورة
بتغـايرالعلم مل يتغاير، ـكام هو رأي األشاعرة ـملعلوماتّذات تعلقات با، بذاته

ّوالتغري يف التعلقات واإلضافات جائز، يف املعلوماإلعتبار كيف واهللا تعاىل كـان قبـل ، ّ
ّبـل تتغـري تعلقـات ،ّفال يلزم تغري علمه تعـاىل، وسيكون بعدها، وهو معها، املوجودات ّ

، ًفيكـون عاملـا هبـا، ّفإهنم مع جتويزهم ذلك ال يلزم من علمه تعاىل باجلزئيات املتغرية حمـال: قال املقداد) ١(
ّفيكون موافقا للمقدمات املتقدمة ّ ّألن ، فال يكون بني كالمهم تناقض، ًكونه عاملا باجلزئياتاملستلزمة ل، ً

ّلكن بينوا حمالية كونه حمال للحـوادث؛ لــام يلـزم مـن ، ّال توافق القضيتني، ّالتناقض اختالف القضيتني ً ّ ّ
،٨٦:األنـوار اجلالليـة. املـستلزمة للتنـاقض يف كالمهـم، فيلزمهم استحالة علمـه باجلزئيـات، حدوثه

.التوحيد،الفصل األول

ّبل علمه عندنا نفس ذاته املقدسـة، وهو باطل كام سيجيء: قال املقداد) ٢( الفـصل ، ٨٧:األنـوار اجلالليـة. ُ
.التوحيد،األول

ّكشف املراد للعالمة احلـيل. ٥٠:التعليق للمقري النيسابوري: ُانظر) ٣( يف أنـه تعـاىل : املـسألة الثـاين، ٢٦٥:ّ
.٢٠٧:لسيورياللوامع اإلهلية للمقداد ا. عامل

.شعريةاأل، ٤٠:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٤(

.nثmمل يرد يف ) العلم بتغاير: (قوله) ٥(
فال يلـزم ، وبعدمه حالة العدم، ّواإلضافة بأن يتعلق علمه بوجود اجلزئي حال الوجود: قال احلبلرودي) ٦(

).حاشية ح. (تغيري علمه
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ّن من علم متغريا مل يلزم من تغريه تغري ذاتهأألنـّا نعلم بالرضورة علمه؛  ّ ًَ ِ َ َّوال خيفـى أن ،َّ
ّطريقي املتكل َ ّمني يف بيان عامليته تعاىل جاريان يف الكليات واجلزئياتَ ًاجلزئيات أيضا فإن، ّ ّ

ًفيكون عاملا هبا، وهي حمكمة متقنة، صادرة عنه باإلختيار
.

ّتفق أهل امللل وغريهم أنـه ا: فنقول.ٌّحيّنه تعاىلأيف حتقيق معنى احلياة و:فائدة ّ
، لكن اختلفوا يف معنى احلياة، بالرضورةٌّعامل قادر حيّوكل، ٌّتعاىل حي؛ ألنـَّه عامل قادر

ّكام يشعر به كالم اإلمام يف املحصل ـّنا إما اعتدال املزاج النوعيّألنـَّها يف حق ّوإما ـُِ
كام هو رأي البعض ـت نفس قوة احلس واحلركةسواء كان، قوة تتبع ذلك اإلعتدال

، ّوال تتصور احلياة هبذه املعاين يف حقه تعاىل، ـعىل ما اختاره إبن سيناـأو مغايرة هلا ـ
ـَّها صفة حقيقية قائمة بذاته تعاىل: وبعض املعتزلة، فقال مجهور األشاعرة توجب صحة ، إن

، توجب صحة العلـم الكامـل والقـدرة الـشاملةلوال اختصاصه بصفة إذ، العلم والقدرة
ّترجيحا من غري مـرجحـاملذكورين ـالعلم والقدرة لكان اختصاصه بصفة ً ، وال

.سكندر األفرودييسرأي اإل،الفصل اخلامس،١٩٥:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ١(

.٢٤٠:ل للرازيّاملحص) ٢(

.٢٤٠:ل للرازيّاملحص) ٣(

.٣٦٦:الشفاء.٢٣٦:اإلشارات والتنبيهات البن سينا: ُانظر) ٤(

).صحة: (nثmيف ) ٥(

، يـدكتـاب التوح، ٣٦٨:صول الـدين للجـوينيأالشامل يف . ٤٠، ٢١:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٦(
الفـائق للمالمحـي : ُانظر، بو هاشم وأصحابهأ، واملقصود ببعض املعتزلة. فصل مشتمل عىل ذكر ألفاظ

.٢١٨ـ٢١٧:ستقصاء لتقي الدين النجراينالكامل يف اإل. ٦٩:اخلوارزمي

َّألهنم استدلوا عليه بأن ذاته تعاىل مساوية لسائر الذوات يف الذاتيـة: خرض احلبلروديّوقال مال ّ مل فلـو، ّ
!



ص...................................................................................6١٤٤7 ص  ش 

ّخيفى أن هذا اإلستدالل مبني َّن ذاته تعاىل أّواحلق، عىل متاثل ذاته تعاىل لسائر الذواتَّ
فال يلزم الرتجيح مـن غـري ، ٍفقد يقتيض لذاته اإلختصاص بأمر، خمالفة لسائر الذوات

كام ـّومعلوم أن ليس جعل ذلك األمر الذي تقتضيه ذاته علة لصحة العلم ، حّمرج
فمـن أراد إثبـات ـكام فعلـه البـاقون ـأوىل من جعله نفس صحة العلم ـفعله هؤالء 

. الزيادة فعليه الدليل

ّأن إىل :األشاعرةوبعضـمن املعتزلة ـوذهب الشيعة وأبو احلسني البرصي
ًكونه عاملا قـادراةّحياته تعاىل عبارة عن صح ً ،واختـاره ، وهـو مـذهب احلكـامء

"
لكان اختـصاص ذاتـه تعـاىل بـصحة العلـم والقـدرة دون غـريه ، تكن احلياة عبارة عن الصفة املذكورة

ّحا بال مرجّيقتيض ترج ).حاشية ح. (ّوإنه حمال، حً

َّنه لو صحأب، ًونقض إمجاال، هذا نقض تفصييل لدليلهم: قال احلبلرودي) ١( لزم أن يكون حصول هذه ّ
ُوحصول األخرى بأخرى، ُأخرىالصفة لذاته بصفة  ).حاشية ح(.وهكذا يلزم التسلسل، ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ّألنه منع ملقد) أ (  ).حاشية ح. (هي مساواة الذات، مة معينةٌّ

ًإن دليلكم بجميع مقدماته ليس صحيحا: وحاصله) ب( َّألنه لو صح، َّ ).حاشية ح(.إىل آخره…ّ

وهـو صـاحب التـصانيف ، سكن بغداد، من أهل البرصة، ّاملتكلم، أبو احلسني حممد بن عيل بن الطيب) ٢(
،ٌوكتـاب يف اإلمامـة،ورشح األصـول اخلمـسة،ّوغرر األدلة،ّح األدلةّتصف: عىل مذاهب املعتزلة منها

َّوصىل عليه القايض أبو عبـد اهللا ، هـ ٤٣٦نة ببغداد يف يوم الثالثاء اخلامس من شهر ربيع اآلخر ستوىف
نـساب األ. ٣/٣١٥:تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي:ُانظـر. الصيمري ودفن يف مقـربة الـشونيزي

.٤/٢٧١:عيان البن خلكانوفيات األ. ٥/١٩١:للسمعاين

).صفة صحة(: nثmيف ) ٣(

امللـل والنحـل . لـهيف صـفة حيـاة اإلm٨nاملـسألة ،صل الرابـعاأل،١٠٥:أصول الدين للبغدادي: ُانظر) ٤(
.ّاخلياطية والكعبيةm١١n،املعتزلة،٣٢:للشهرستاين
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أن ـّأي يـصح ــّكل موجود ال يستحيلـّعند املتكلمنيـّاحلي: وقال، ِّاملصنف
ّوأما إن معنى احلياة هي نفس صح،يقدر ويعلم ّ فقـد ، أو غريهـا، ة العلم والقـدرةّ

ّإال من رشذمة ، بال خالفنـّه قادر عاملأوالبارىء سبحانه ثبت ، فت اخلالف فيهعر
ًفوجب أن يكون حيا، ال يعبأ هبم وقد عرفتهم ّ.

: وفيها مسألتان، أخرى تشتمل عىل حتقيق معنى إرادته وسمعه وبرصهفائدة

قال احلكامء. يف بيان معنى إرادته: األوىل
وجـه هـي نفـس علمـه بإرادتـه: 

وجعلهـم عبـارة عـن ، كـأيب احلـسني وأتباعـه، ًالنافني للصفات الثبوتية الزائـدة عينـا: قال احلبلرودي) ١(
الهلم عىل زيادة هذه مني مع شمول اللفظ للمثبتني؛ لعدم اعتداده هبم؛ لفساد مذهبهم وفساد استدّاملتكل

والتقـدير يف غـري مقـام التعريـف ـ ، ًبتقـدير الـبعض أيـضا: ويمكـن أن جيـاب-أعني احلياة -الصفة 
).حاشية ح. (كالتخصيص ـ شائع

، ّأنه ال يستحيل أن يقدر ويعلم: َّإن معناه: قنيّوقال أبو احلسني البرصي ومن تابعه من املحق: قال املقداد) ٢(
إذ ، ونفي اإلستحالة ال يـستلزم عدميـة مفهومهـا، ستحالة كون صفاته تعاىل زائدة عىل ذاتهر من اّا تقرمل

ففي قـول ، إذا عرفت هذا، فلفظها سلب ومعناه إثبات، الشامل للواجب واملمكن، معناه اإلمكان العام
ب أبـو إذ ذلـك مـذه، موجود ال يـستحيل أن يقـدر ويعلـم ـ نظـرّكل، منيّعند املتكلّاحلي-ف املصنّ

الفـصل ،٨٨:اجلالليـةاألنـوار. ملا تلوناه من النقل عن األشـاعرة واملعتزلـة، احلسني ومن تابعه ال غري 
.التوحيد،األول

عند احلكامء إرادته تعاىل عبارة عـن علمـه املحـيط بجميـع املوجـودات مـن : خرض احلبلروديّقال مال) ٣(
ّوبأن صـدور ، حتى يكون عىل الوجه األكمل، م الوجودّوبأنه كيف ينبغي أن يكون نظا، األزل إىل األبد

مـن غـري ، حتى يكون املوجود وفق املعلوم عىل أحسن النظام، املوجودات عىل هذه الكيفية واجب عنه
).حاشية ح.(ّويسمون هذا العلم عناية، قصد وطلب

.nثmمل ترد يف ) إرادته) (٤(
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ّويسمونه عناية، النظام األكمل
ّوقال النجار. 

أعني عدم كونه ، ٌإرادته أمر عدمي: 
ًمكرها ومغلوبا ً

وقال الكعبي. 
ويف فعـل ، هي يف فعله العلم بام فيه من املـصلحة: 

غريه األمر به
إنــّها صـفة : ــووافقهم يف ذلك معتزلة البرصةـوقال األشاعرة . 

، وقد عرفت ين بالوقوعَتوجب ختصيص أحد املقدور، غايرة للعلم والقدرةحقيقية م
.ما فيه من نفي الصفات

أجوبة مسائل ،١٠١:سائل النصريية لنصري الدين الطويسأجوبة امل. ١٣ـ١١:التعليقات البن سينا: ُانظر) ١(
. املسألة الثانية عرشة،املسائل األربع والعرشون،عيل بن سليامن البحراين

مـن املعتزلـة وإليـه ) اريـةّالنج(رأس الفرقـة ، جـار الـرازيهو احلسني بن حممد بن عبد اهللا الّن: النجار) ٢(
ّوكان النجـار مـن متكلمـي . واملستدركة، والزعفرانية، الربغوثية: وقد افرتقوا ثالث فرق وهم، نسبتها

ّاملجربة وله مع النظ ) إثبـات الرسـل(و) املخلوق(يف الكالم و) البدل: (وله كتب منها، ّام عدة مناظراتّ

.٢/٢٥٣:م للزركيلاالعأل. ٢٢٩:فهرست ابن النديم:ُانظر). هـ٢٢٠(تويف نحو ،وغري ذلك

.النجارية) ٢(اجلربية : الفصل الثاين، ٣٧:هرستاينامللل والنحل للش) ٣(

وكـان . ّمن متكلمي املعتزلة البغداديني. بو القاسم البلخيأ، محد بن حممودأعبد اهللا بن : الكعبي البلخي) ٤(
ومـن . ّأقام ببغداد مدة طويلة ثم عاد إىل بلخ وأقام فيها حتى وفاته. عىل رأس طائفة الكعبية من املعتزلة

تـويف بـبلخ يف . الـخ... وكتاب اجلـدل ، ستدالل بالشاهد عىل الغائبواإل،والغرر،املقاالت: مصنفاته
عيـان وفيات األ. ٩/٣٩٢:تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ُانظر. أول شعبان سنة تسع عرشة وثالثامئة

.١٤/٣١٣:عالم النبالء للذهبيأسري . ٣/٤٥:البن خلكان

.١٣:أوائل املقاالت للشيخ املفيد. اطية والكعبية ّاخليm١١n، املعتزلة، ٣٢:اينامللل والنحل للشهرست: ُانظر) ٥(

.أبو عيل وابن هشام والقايض عبد اجلبار: فهم: nحmيف حاشية ) ٦(

يف كونه : فصل. ٢٨٤:ستقصاء لتقي الدين النجراينالكامل يف اإل. ٣٢:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٧(
. ًمريدا
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ــة  ــو احلــسني ومجاعــة مــن رؤســاء املعتزل ، واجلــاحظ، ّكالنظــامـوقــال أب
ّوذلك كام جيـده كـل عاقـل مـن ، هو علمه ينفع يف الفعل: ـوالبلخي، ّوالعالف

ــه واعتقــاده، نفــسه ّإن ظن ــه يوجــب الفعــل، ينفــع يف الفعــلَّ ــه ب ــسميه ، أو علم ّوي
ّولـام استحال الظن واإلعتقاد يف حقه تعاىل ، أبو احلسني بالداعية ّ نحـرص داعيـه يف اّ

: أحد شيوخ املعتزلة وهـو كنـاين وقيـل، أبو عثامن اجلاحظ البرصي، مرو بن بحر بن حمبوبع: اجلاحظ) ١(

، امّوكان تلميذ إبراهيم بن سيار البلخي املعـروف بالنظـ، وإليه تنتسب الفرقة املعروفة باجلاحظية، موىل
. الـخ... يوان احل، كتاب فضل بني هاشم عىل بني أمية، كتاب اإلمامة ووجوهبا: له تصانيف عديدة منها

وكانت وفاتـه يف حمـرم ، وقد أصابه الفالج يف أواخر عمره، ّاجلاحظ؛ ألن عينيه كانتا جاحظتني:وقيل له
تــاريخ بغــداد للخطيــب : ُانظــر. وقــد نيــف عــىل التــسعني، ســنة مخــس ومخــسني ومــائتني بالبــرصة

وفيـات . ٧ــ٢/٦:نساب للسمعايناأل. ٨٤:معامل العلامء البن شهر آشوب. ٢٠٩ـ١٢/٢٠٨:البغدادي
.٤٧٤ـ٣/٤٧٠:األعيان البن خلكان

وصـاحب ، شيخ املعتزلة، موىل عبد القيس، حممد بن اهلذيل بن عبيد اهللا بن مكحول: ّأبو اهلذيل العالف) ٢(
كانـت . د بغدادَور، وهو من أهل البرصة، وإليه تنسب الفرقة اهلذيلية وهي من فرق املعتزلة، التصانيف

: وقيل، تويف سنة مخس وثالثني ومائتني. مخس وثالثني ومائة: وقيل، أربع: وقيل،والدته يف سنة إحدى

. يف البـرصة: وقيـل، ّسنة سبع وعرشين ومـائتني يف رس مـن رأى: وقال املسعودي، سنة ست وعرشين

الـوايف بالوفيـات . ٢٦٧ـ٤/٢٦٥:كانّعيان البن خلوفيات األ. ١٣٧ـ٤/١٣٦:تاريخ بغداد للبغدادي
.١٠٨ـ٥/١٠٧:للصفدي

لـه رئاسـة ، أبو عيل البلخي: قال عنه ابن املرتىض، وهو غري أيب القاسم البلخي الكعبي: أبو عيل البلخي) ٣(
طبقات املعتزلة : ُانظر. ومل نجد له ترمجة أخرى، ومل يزد عىل ذلك. وهو من املصنّفني، ّضخمة وحمل كبري

.١٠٢:ألمحد بن حييى بن املرتىض

ه مريـد ، الكالم يف التوحيد، ٤٣ـ٤٢:ول الدين للخوارزميصأالفائق يف : ُانظر) ٤( ّـبـاب القـول يف أن
. كاره
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َّعلمه تعاىل بأن يف اإلجياد أو يف : فقال، ِّوإليه ذهب الشيعة واختاره املصنف، العلم
ّأمـا عنـدنا ، وإرادته قديمـة، ى إرادةّيسمّمرجحة أحدمها عىل اآلخر الرتك مصلحة

سـتحالة إتـصافه ّوأما عنـد األشـاعرة فإل، فلكوهنا عني ذاته وذاته قديمةوعند احلكامء
، ّأهنا حادثة قائمة بذاهتا ال بذاته تعـاىلإىل ـمن املعتزلة ـوذهب اجلبائية، باحلوادث

ّبأنـه تعـاىل خـصص أفعالـه بوقـت دون آخـر، ّواستدلوا عىل ثبوت اإلرادة له هبذا املعنـى: قال املقداد) ١( ّ ،
يس ّفـذلك املخـصص لـ، مع تساوي األوقات واألحوال بالنسبة إليه وإىل القابـل، ُوبصفة دون أخرى

وال غـري ذلـك مـن ، ًوال العلم املطلق؛ لكونه تابعا للوقوع، القدرة الذاتية؛ لتساوي نسبتها إىل الطرفني
. وهـو املطلـوب، ّفلم يبق إال العلم اخلاص باشتامل ذلك الفعـل عـىل املـصلحة، وهو ظاهر، الصفات

.التوحيد،الفصل األول،٨٩:األنوار اجلاللية: ُانظر

.القول يف الصفات، ١٣ـ١٢:قاالت للشيخ املفيداوائل امل: ُانظر) ٢(

).ّأما عندنا واحلكامء: (nثmيف ) ٣(

. شعريةاأل، ٤٠:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٤(

َّأصحاب أيب عيل حممد بن عبد الوهاب اجلبائي: ائيةّبُاجل) ٥( ّنسبة إىل جبى من بالد خوزستان،ُ ًقريبـا ، ُ
وهـو ، مـن الطبقـة الثامنـة، ومن معتزلة البرصة، ًسا يف علم الكالموكان رأ، من البرصة واألهواز

ّمنها أنه أثبت إرادة حادثة ، ائيةّبُكانت نواة لتأسيس اجل، ّوانفرد عن أصحابه بعدة مسائل، شيخهم
ّإن اهللا تعاىل متكلم بكالم خيلقه يف حمل: ومنها. ّال يف حمل وغريهـا مـن ، وليـاءونفـى كرامـات األ. ّ
ّإال أنه روج كالمه عىل ، املذهبّوالرجل فلسفي: وقال عنه الشهرستاين، ّملذكورة يف حملهااملسائل ا ّ ّ

ة معـرفتهم بمــسالك املـذاهب، املعتزلـة يف معــرض الكـالم ّعــىل حـد تعبــري . ّــفــراج علـيهم لقل
موسـوعة الفـرق .ائيـة والبهـشميةّبُاجل، ٣٥ــ٣٢:امللل والنحل للـشهرستاين: ُانظر. الشهرستاين

.اجلبائية، ٢٠٤ـ٢٠٣:امعات لعبد املنعم احلنفيواجل

امللـل والنحــل . ه مريـدّنـأبـاب القـول يف وصــفه ب، ٤٢:صـول الــدين للخـوارزميأالفـائق يف : ُانظـر) ٦(
.اجلبائية، املعتزلة، ٣٣ـ٣٢:للشهرستاين
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ّويعلم بطالنه ممـا ، ادثة قائمة بذاته تعاىلّإهنا ح: وقالت الكرامية، وال خيفى فساده
. ّمر من امتناع قيام احلوادث بذاته تعاىل

. يف حتقيق معنى سمعه وبرصه: املسألة الثانية

ّإعلم أن طائفة من املتكلمني ذهبوا ّأن إدراك اجلزئيإىل ّ اخلمس هو ّات باحلواسَّ
علـم وإدراك املبرصات بالبرص ، هباعلمبالسامعة فإدراك املسموعات ، نفس العلم هبا

ّوخالفهم بعضهم مستدال بأنا إذا علمنا ، ّوهكذا سائر إدراكات احلواس، باملبرصات ً
ّشيئا علام تام ً ًرأيناه فإنا نجد بني احلالني فرقا رضوريـاّثم ،ًاً ً ّونعلـم أن احلالـة الثانيـة ، ّ

، املبرصات مل يكـن هنـاك فـرقًولو كان اإلبصار علام ب، خمالفة للحالة األوىل بال شبهة
ّاإلستدالل إنام يتم لو أمكن العلم باجلزئيات بطريق آخر سوى احلسَّوظهر أن هذا ّ ،

. ّك إال باحلسَدرُمن حيث خصوصياهتا ال تّوهو باطل؛ ألن اجلزئيات

َّأن سـمعه وبـرصه هـو علمـه إىل ذهبت الطائفة األوىل: إذا عرفت هذا، فنقول
.صفة العلم عند هؤالءإىل فسمعه وبرصه راجعان، املبرصاتباملسموعات و

ّلكـنهام ليـسا بآلـة ، ّأهنام صفتان زائـدتان عـىل العلـمإىل وذهبت الطائفة الثانية

ّستحالة عرض ال يف حمل رضورةال: قال املقداد) ١( َ ّوألنه يستلزم التسلسل؛ إذ كل حادث ، َ يستدعي سـبقية ّ
.التوحيد، الفصل األول، ٨٩:األنوار اجلاللية: ُانظر. إرادة فاعلية املختار

.الكراميةm٣٩n، الصفاتية، ٤٧:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٢(

). علم(بدل ) علمه: (nحmويف . nثmمل يرد يف ) بالبرص علم باملبرصات: (قوله) ٣(

.nحmمل يرد يف ) هذا) (٤(
. nثmمل يرد يف ) ّوهو باطل؛ ألن اجلزئيات، بطريق آخر سوى احلس: (لهقو) ٥(
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وإىل هذا ذهبت األشـاعرة والكراميـة وبعـض ، الستحالتها يف حقه تعاىل، جسامنية
،ِّملصنفاوالكعبي واختاره ، واألول مذهب الشيعة وأيب احلسني البرصي املعتزلة

ّيسمى الظاهرة ـأعني املحسوسات باحلواس اخلمس ـعلمه تعاىل باملدركات: وقال
ّوإنـّام قيدنا احلواس بالظاهرة؛ ألن احلواس الباطنة،ًإدراكا ّّّمما ال يقول بـه املـتكلم ّ ،

ّألن أدلتها مبنية عىل أصول فلسفية ّ وعلمه باملـسموعات، ّال تتم عىل قاعدة اإلسالم، ّ

لرباءتـه عـن يوذات البـار، ّلكنّها يف حقنا باآللة اجلسامنية؛ بـسبب عجزنـا وقـصورنا: nثmيف حاشية ) ١(
.هباّحيصل له بال آلة ما ال حيصل لنا إال، القصور

ًيف كـون البـاري سـميعا بـصرياm١٥nدة القاعـ، ١٩٢:للشهرستاينهناية اإلقدام: ُانظر) ٢( صـول رشح األ،ً
ًوالغـرض بـه الكـالم يف كونـه تعـاىل سـميعا : فصل، صل األولاأل، ١٠٩:اخلمسة للقايض عبد اجلبار

ًباب القول يف كونه تعاىل سميعا بصريا، ٣٧ـ٣٦:صول الدين للخوارزميأالفائق يف ،ًبصريا ً.

قواعـد ،ه سـميع بـصري ومـدركّنـأالقول يف وصـف البـاري ب، ١٣:دوائل املقاالت للشيخ املفيأ: ُانظر) ٣(
هنايـة اإلقـدام،سـمعه وبـرصه تعـاىل، يف صفاته تعاىل: الباب الثاين، ٥٨:العقائد لنصري الدين الطويس

ًيف كـون البـاري سـميعا بـصرياm١٥nالقاعـدة ، ١٩٢:للشهرستاين ، ٥/٥٠:أبكـار األفكـار لآلمـدي،ً
.اطيةّاخلي، ق اإلسالميةكبار الفر، الفصل الرابع

ّهي احلس املشرتك واخليال والوامهة واحلافظة واملترصفة: خرض احلبلروديّقال مال) ٤( ّقوة : ّفاحلس املشرتك، ّ
ّمرتبة يف مقدم التجويف األول ًولذا سمي حسا ، ّتقبل مجيع الصور املنطبعة يف احلواس اخلمس الظاهرة، ّ ّ ّ

ّقوة مرتبة : واخليال.ًمشرتكا حتفظ مجيع صور املحسوسات بعد غيبوبتها عـن ، ّيف مؤخر التجويف األولّ
ّقوة مرتبة يف آخر التجويف األوسط: والوامهة.فهي خزانته، ّاحلس املشرتك تدرك املعاين اجلزئية املوجودة ، ّ

ّقوة مرتبة يف أول التجويف اآلخر: واحلافظة.ًكالصداقة والعداوة لزيد مثال، يف املحسوسات فظ مـا حت، ّ
ّقوة مرتبة يف آخر البطن األوسط من الدماغ: ّواملترصفة، فهي خزانتها، تدركه القوة الوامهة مـن شـأهنا ، ّ

).حاشية ح. (وتفصيل بعض عن بعض، تركيب بعض ما يف اخليال أو احلافظة مع بعض
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أي الـصفات ــباعتبارهاـأي اهللا تعاىل ـهوو، ًوبرصاًسمعاىّيسمواملبرصات
ًيسمى مريدايف هذه الفائدة ـالتي عرفتها  وإنــّام مل ،ًوبـصريا، ًوسـميعا، ًومـدركا، ّ

، واملــشمومات، ًوإن كــان عاملــا باملــذوقاتـواللمــس ، والــشم، يوصــف بالــذوق
ّإنه مما ، العمدة يف إثبات السمع والبرص له تعاىلّثم ،لعدم ورود النقل هباـوامللموسات  ّ

، اإلستدالل عليهإىل والحاجة، صىل اهللا عليه وآله وسلمّعلم بالرضورة من دين حممد
بحيـث ال يمكـن ، والقرآن واحلديث مملوء منه، ّكام هو حق سائر الرضوريات الدينية

ّواستدل عليه بعض املتكلمني ، ّمعلوم رضوري بال اشتباه فيهّألنه، إنكاره وال تأويله ّ
ّفالنقل دل عىل أنه تعاىل سميع بصري، ًطويناه قطعا للتطويل، ّبدليل مزيف والعقـل ، َّ

ّفـأي فائـدة يف ، تالعلم باملسموعات واملبرصات مندرج حتت العلم باملدركا: َفإن قلت: قال احلبلرودي) ١(
فائـدة التخـصيص التنبيـه عـىل اختـصاصها : ُختصيص السمع والبرص بالذكر مع ذكـر اإلدراك؟ قلـت

).حاشية ح. (بالورود يف الرشع املطهر من بني أنواع اإلدراك

ّودليل علمه باملسموعات واملبرصات واملـدركات كونـه عاملـا بكـل معلـوم: وقال املقداد الـذي هـذه ، ً
.التوحيد، الفصل األول، ٩:األنوار اجلاللية: ُانظر. وهو املطلوب، ًفيكون عاملا هبا، ن مجلتهااملدركات م

ًيعني تعبري ما قلناه من أن كونه سميعا وبصريا وهو علمه باملـسموعات واملبـرصات: nثmيف حاشية ) ٢( ً أو ، َّ
لف النقل والعقل جيب تأويله ومن خا، ًال يمكن تأويله بيشء آخر؛ الستحالة احلواس مطلقا عليه تعاىل

.بام يوافق العقل

ّإنه تعاىل حي: قال: nحmيف حاشية ) ٣( ّوكل حي يصح اتصافه بالسمع والبرص، ّ ّ ّ ّومن صـح اتـصافه بـصفة ، ّ
ّتصف هبا أو بضدهاا ّوضد السمع والبرص الصم والعمى، ّ ّفـامتنع اتـصافه ، ومها من صـفات الـنقص، ّ

ّإنه حي: األوىل:ّوهذا الدليل يتوقف عىل مقدمات. مع والبرصّووجب اتصافه بالس، تعاىل هبا وحياتـه ، ّ
.ّوإنه حمال، مثل حياتنا

ّإن الصم والعمى ضدان هلام: الثانية ّ ًفجاز خلوه عنهام رأسا النتفاء القابلية، بل عدم ملكة هلام، وليس كذلك، َّ ّ.

!
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صـفة إىل أو، العلـمإىل ًفيكون راجعا، ّعىل استحالة اآلالت اجلسامنية يف حقه تعاىل
.أخرى

قال بعض املحققـني
ا بـذلكّلــام :أن يقـالاألوىل:  ، ّـورد النقـل هبـام آمن

ــا أهن ــوعرفن ــروفتنيـّ ــاآللتني املع ــان ب ــوف، ام ال يكون ــدم الوق ــا بع ــىل واعرتفن ع
حقيقتهام

 .

َوإنه تعاىل هل يـ، أخرى يف حتقيق معنى الرؤية:فائدة ّصحّ قـال ؟ ُأن يـرى أو الُ
اآلمدي

َّعـىل أن رؤيتـه تعـاىل يف ـيعني األشـاعرة ـاجتمعت األئمة من أصحابنا : 
"

ّإن املحل ال خيلو عن اليشء وضده: الثالثة ، ُفالتعويـل عـىل اجـتامع األمـة. دليل عليهـاوهو دعوى ال، َّ
.Sمن الشارح . وظواهر النصوص

ّلـام تقر: قال املقداد) ١( فحملنا ذلـك عـىل ، ّر أنه مع معارضة العقل النقل جيب تأويل النقل بام يطابق العقلّ
حلـواس مبـادئ َّألن اـالـذي هـو اإلدراك ـباسم سببه ـالذي هو العلم ـتسمية للمسبب ، ًالعلم جمازا

ًفمن فقد حسا فقد علام، يةّاقتناص العلوم الكل َ َ َ ً .التوحيد، الفصل األول، ٩٠:األنوار اجلاللية: ُانظر. ّ

.الرشيف عيل بن حممد اجلرجاين: القائل): ح(يف حاشية ) ٢(

الـسادس املقصد ، املرصد الرابع، هلياتاملوقف اخلامس يف اإل، ٨/١٠٢:رشح املواقف للجرجاين: ُانظر) ٣(
.ّيف أنه سميع بصري

ب بسيف الدين اآلمـدي نـسبة إىل ّامللق، يب عيل بن حممد بن سامل التغلبيأابو احلسن عيل بن هو : اآلمدي) ٤(
ّثـم انتقـل ، كان أول اشتغاله حنبيل وانحدر إىل بغداد) هـ٥٥١(ولد سنة ،وهي مدينة يف ديار بكر، آمد

ّثم خالفـه جمموعـة ، ّة وتصدر باجلامع الظافري بالقاهرةّلديار املرصيّثم انتقل إىل ا، إىل املذهب الشافعي
تـويف . وله تصانيف كثرية. ّفهرب إىل مدينة محاة ثم إىل دمشق، من فقهاء البالد ونسبوه إىل فساد العقيدة

الـوايف . ٢٩٤ــ٣/٢٩٣:كـانّعيان البن خلات األّوفي: ُانظر. ودفن بسفح جبل قاسون) هـ٦٣١(سنة 
.٢٣٠ـ٢١/٢٢٥:ت للصفديبالوفيا
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فأثبته بعضهم ونفـاه ، ًواختلفوا يف جوازها سمعا يف الدنيا، ًالدنيا واآلخرة جائزة عقال
ّواحلق أنـه ال مـانع مـن ، نعم: ال، وقيل: وهل جيوز أن يرى يف املنام ؟، فقيل، آخرون

. إنتهى كالمه، هذه الرؤية

بعض األفاضلقال، ًواملعتزلة حكموا بامتناع رؤيته عقال
مـن ـًأوال ـَّالبد : 

فعنـد ، ّغمـضنا العـنيّثـم الـشمس فرأيناهـاإىل إذا نظرنـا، حترير حمل النزاع فنقـول
ًالتغميض نعلم الشمس علام تاما التي هي الرؤيـة ـوهذه احلالة مغايرة للحالة األوىل ، ً

ّإال أن احلالة األوىل فيها ، ّفإن احلالتني وإن اشرتكتا يف حصول العلم فيهامـبالرضورة ّ
ويـستحيل عليـه ، وال يف جهـة، ًواهللا تعاىل ليس جـسام: قالّثم ،زائد وهو الرؤيةأمر

ّومع ذلك يصح أن ينكشف لعبـاده انكـشاف ، وتقليب حدقة نحوه، مقابلة ومواجهة
يةعنها بالرؤَّبالنسبة إليه ـ هذه احلالة املعربـوأن حيصل للعبد ، القمر ليلة البدر

.

ّوهذا مما تفرد به أهل الـسنة ّ ّفـإن الكر، وخـالفهم يف ذلـك سـائر الفـرق، ّ اميـة َّ
ًلكن بناء عىل اعتقادهم كونه جسام ويف جهة، ّوإن جوزوا رؤيته()ّواملجسمة ّوأما الذي ، ً

املـسألة ، النوع الثالث، القسم األول، الباب األول، m٤nالقاعدة ، ١/٤٩١:مديأبكار األفكار لآل: ُانظر) ١(
m٢nول يف جواز رؤية اهللالفصل األ.

.جيي يف كتابه املواقفالقائل هو عبد الرمحن األ: nحmيف حاشية ) ٢(

.املقصد األول، املرصد اخلامس، هلياتملوقف اخلامس يف اإلا، ٣٠٠ـ٢٩٩:جيياملواقف لأل: ُانظر) ٣(

.نفس املصدر: ُانظر) ٤(

ِّاملجسمة) ٥( َ ّوأنه مركب مـن حلـم ودم، ّإن اهللا جسم حقيقة: فرقة يقولون: ُ : وقـالوا، ّوجـل عـن ذلـكّعز، ّ

ُوأنه يمس ويلمس ويعانق، َصورته شاب أمرد جعد قطط ُ ّ َُ َ سوعة الفرق مو. وغري ذلك من خزعبالهتم، ّ
.٥٧١ـ٥٧٠:واجلامعات لعبد املنعم احلنفي
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فيمتنع ، ًوال مقابال له أو يف حكم املقابل، الرائيّوال يكون يف جهة قدام، ال مكان له
ّاحلق أن الرؤية يف حقه تعـاىل ّثم ،ّويدعون يف ذلك الرضورة موافقني املعتزلة، رىُأن ي َّ ّ

َكل ما كان يف اجلهة حمدّوالدليل عليه أن ، حمال ويـنعكس بعكـس ـَّمر بيانه ّلـام ـثّ
َكل ما ليس بمحدإىل النقيض فـال ،ثَوالواجب ليس بمحد، ث ال يكون يف جهةّ

، اختلفـواّثـم ،ًبجهة الفـوق إتفاقـاّوخصصوه()ّيه املشبهةوخالف ف،يكون يف جهة
ّأي هو قابل لإلشارة احلسية ـَّأن كونه يف اجلهة ككون األجسام إىل ّد بن كرامّفذهب حمم

، نتقـالواإل، والـسكون، ّوهو مماس للصفحة العليا من العرش، وجتوز عليه احلركةـ
ّالعرش يئط من حتته أطيط الرحل اجلديد : ، وعليه اليهود حتى قالواّوتبدل اجلهات

ّحتت الراكب الثقيل، وإنه يفضل عن العرش من كل جهة أربع أصابع ُ ِ ّ
، وزاد بعضهم.

ـّام ذكرمها معا بناء؛ًوال مقابال: ّالظاهر أن هذه العبارة تغني عن قوله: nحmيف حاشية ) ١( ًوإن ّعىل أنـه يمكـن ً
.ّعىل أنه ال مكاينًبناء، وإن مل يكن يف جهة، ًأن يتوهم كونه مقابال

ث؛ َوال يشء مـن القـديم بمحـد، ّث؛ ألنـه قـديمَالواجـب بمحـدأي وال يشء مـن: قـال احلبلـرودي) ٢(
).حاشية ح(.لتقابلهام

ِّاملشبهة) ٣( ًإن هللا تعاىل برصا : فقالوا، ّهم الذين محلوا الصفات عىل مقتىض احلس الذي يوصف به األجسام: َ ّ
ّصـنف شـبهوا ذات : نافّواملـشبهة أصـ. ّإنه ينزل إىل السامء الدنيا من فوق: وقالوا. ًكبرصنا ويدا كيدنا
ّوصنف من الغالة شبهوا البرش بـذات البـاري ، ّوصنف شبهوا صفاته بصفات غريه، الباري بذات غريه

.٢٢٥:معجم الفرق اإلسالمية لرشيف حييى األمني. تعاىل

،٢٨٧:صول الدين للجوينيأالشامل يف ،اميةّالكر، الفصل الثالث، ٤٧:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٤(
.يضاح الدليل عىل تقديس الربإباب القول يف ، فصل يف انعكاس احلجر، كتاب التوحيد

.٢٤٨ـ٢٤٧:به التشبيه بأكف التنزيه البن اجلوزي احلنبيلُدفع ش. ٥٧:العرش البن أيب شيبة: ُانظر) ٥(
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ٍهو مواز للعرش : ومنهم من قال.َّإن املخلصني من املؤمنني يعانقونه يف الدنيا واآلخرة
، ن األجـسام فيهـاَّأن كونـه يف اجلهـة لـيس ككـوإىل وذهب بعضهم.ّغري مماس له

ّوإطالق اللفظ عليه يتوقف ، ّجمرد اللفظ دون املعنىإىل واملنازعة مع هذا القائل راجعة
وإذا مل ّما تقدم يف نفي املكان واجلهة، ّومل يثبت لنا يف إثبات ما هو احلق، عىل إذن الرشع

ّألنـه ال ـرص ة البّيعني حاسـمل يمكن إدراكه بآلة جسامنية، يف جهةالواجب يكن
: ًجامعا لتسعة رشائطما كانّدرك هبا إالُي

. يف املرآةكاملرئي، مقابلة للبارصة، أو يف حكم املقابليف جهةأن يكون : األول

ّقابال لإلشارة احلسً، بل شيئا ًداّبأن ال يكون جمر، كونه جائز الرؤية: الثاين ،ةّيً
، اإلدراكّفتة إليه، ومل يعرض هناك ما يضادة ملتّة، بأن تكون احلاسّمع حضوره للحاس

. يشء آخرإىل والتوجه، والغفلة، كالنوم

.املشبهةm٢n، الفصل الثالث، ٤٥:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ١(

َّإن : األوىل:ّواستدل عىل ذلـك بـشبهتني، ّذهب بعضهم إىل أنه تعاىل يف جهة: حلبلروديخرض اّقال مال) ٢(
ًبدهية العقل شاهدة بأن كـل موجـودين فرضـا البـد وأن يكـون أحـدمها سـاريا يف اآلخـر ُ َّّ ِ كـاجلوهر ، ّ

فيكون ، ًال لهًوالواجب تعاىل ليس حاال يف العامل وحم، كالسامء واألرض، ًأو مباينا عنه يف اجلهة، وعرضه
موجـودين فرضـا ّم حرص كـلّأي ال نسل، وشهادة العقل، بمنع الصغرى: وجواهبا. ًمباينا عنه يف اجلهة

ّولو كان ذلك بدهييا لـام اختلف العقالء فيه، ّكيف ومل يقع النزاع إال فيه، فيام ذكرتم . وقد اختلفوا، ً

ّإن اجلسم يقتيض احلي: الثانية فيـشاركه يف ، والواجب تعاىل يشاركه يف ذلك، بنفسهًز واجلهة؛ لكونه قائامَّ
ّم أن اجلسم إنـَّام يقتيض احليّإنـَّا ال نسل: واجلواب. اقتضائهام بل اجلـسم يقتـضيهام ، ز واجلهة لقيامه بذاتهَّ

).حاشية ح. (فال يلزم ماذكرتم، وهي غري مشرتكة، بحقيقته املخصوصة

.كالعقول والنفوس: nحmيف حاشية ) ٣(
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ة، ولـذلك ختتلـف مراتـب اإلبـصار بحـسب اخـتالف ّسالمة احلاسـ: الثالث
. بصار، وتنتفي بانتفائهااألسالمة

ّعدم غاية الصغر، فإن الصغري جد: الرابع ًا ال يدركه البرص أصالّ ً .

ـأي ذا لــون يف اجلملــة ـًغايــة اللطافــة، بــأن يكــون كثيفــا عــدم : اخلــامس
.ًوإن كان ضعيفا

. عدم غاية البعد، وهو خيتلف بحسب قوة البارصة وضعفها: السادس

ّعدم غاية القرب، فإن املبرص إذا التصق بسطح البرص بطل إدراكه بالكل: السابع َ .يةّ

ملتوسط بينهامأعني اجلسم امللون ا، عدم احلجاب احلائل: الثامن
 .

بذاته أو بغريه؛ لعجز البـارصة عـن إدراك مـا لـيس ًأن يكون مضيئا: التاسع
ًبميضء أصال

ّأي من أنه ال يدرك بحاسة البرص إال ما اجتمـع ـويعلم من ذلك.  ّ
.nصmوقد سقط اللفظان من ، )حاسة: (nحmيف ) ١(
ْبني املبرص واملبرص: nحmيف حاشية ) ٢( َْ ِ

.

.كام يف جرم الشمس، ًوأن ال يكون الضوء مفرطا؛ لعدم حصول الرؤية عن إفراطه: nحmيف حاشية ) ٣(

ى واجـب ن نـرأالفصل العـارش هـل يـصح ، القسم األول، ٨٥ـ٢/٨١:لرازيلاملطالب العالية : ُانظر) ٤(
.ول يف الرؤيـة والكـالماملقـصد األ، املرصد اخلامس، املوقف اخلامس، ٣٠٧:جيياملواقف لأل.الوجود

.ول يف الرؤية والكالماملقصد األ، املرصد اخلامس، املوقف اخلامس، ٨/١٥١:ينرشح املواقف للجرجا

ال إىل عدم إمكـان إدراكـه بآلـة ، إشارة إىل نفي اجلهة) ذلك(َّالظاهر أن لفظ : خرض احلبلروديّقال مال) ٥(
ّألن الرؤيـة هبـا ال تعقـل إال مـع املقابلـة: ّيدل عىل ذلك قوله، جسامنية ّوهـي ال تـصح إال يف شـيئني ، َّ ّ

ّويقويـه كونـه ، كام ال خيفى عىل ذي فطنـة، ّفإنه يقتيض أن يكون إشارة إىل نفي اجلهة. حاصلني يف اجلهة
).حاشية ح. (لإلشارة إىل البعيد



أل 6١٥٧7................................................................................. :ص 

ّأنه تعاىل ال يرى بحاسة البرص، ألن الرؤية هباـفيه تلك الرشائط  ّ ال ـة ّأي باحلاســّ
ال ـأي املقابلـة املـذكورة ــوهـياملقارنة للرشائط املذكورة، ّإال مع املقابلةقلتع

ّتصح إال يف شيئني حاصلني ّوإذا مل يصح الرشطوهو الرائي واملرئي،يف جهة، ّ
ال يعقل : ًوأيضا نقول.وهو املطلوبـأعني الرؤية ـّال يصح املرشوط ـأعني املقابلة ـ

ّحقه تعاىل إال سالمة احلاسةمن هذه الرشائط يف ّ ـعىل زعم اخلـصم ـة الرؤية ّوصح، ّ
لكون البواقي خمتصة باألجسام، وهذان الـرشطان حاصـالن اآلن، فوجـب حـصول 

وجب حصول الرؤيـة يف ذلـك ، ّرؤيته اآلن، ألنه إذا اجتمعت رشائط الرؤية يف زمان
مـع ، ّهنا سفـسطةأنراها، وّالزمان، وإال جلاز أن يكون بحرضتنا جبال شاهقة ونحن ال

ّغري حاصلة باعرتاف اخلصم، واألدلة العقلية املذكورة إلثبات الرؤية يف ـأي الرؤية ـّأهنا 
، ّمتعـذرالتعويل يف هذه املسألة عـىل الـدليل العقـيل: غاية الضعف، حتى قال بعضهم

).يمكن: (nثmيف ) ١(

. معناه إنكار البداهة، السفسطة لفظ يوناين: nحmيف حاشية ) ٢(

ـسـوفوس (وهو مـشتق مـن لفـظ ،)Sophismaـسوفيسام (اللفظ يف اليونانية اأصل هذ: السفسطة
Sophos (وعند املنطقيني هي ، والسفسطة عند الفالسفة هي احلكمة املموهة. ومعناه احلكيم واحلاذق

املعجـم الفلـسفي جلميـل . سـكاتهإوالغـرض منـه تغلـيط اخلـصم و. ب مـن الومهيـاتّاس املركـالقي
.١/٦٥٨:صليبا

علم الغلـط واحلكمـة املموهـة ألن سـوفا اسـم للعلـم : ة من سوفاسطا ومعناهّالسفسطة مشتق: ًوأيضا
.١/٢٢٣:رشح املقاصد للتفتازاين. ووسطا للغلط

املقــصد ، املرصـد اخلـامس، املوقـف اخلـامس، ١٤٥ــ٨/١٤٤:رشح املواقـف للجرجـاين: ُانظـر) ٣(
.ولاأل
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، بالظواهر النقليةمن التمسك ، ما اختاره الشيخ أبو منصور املاتريديإىل فلنذهب
عليه الـسالمموسى حكاية عن-قوله تعاىل ، ّوأقوى النقليات يف هذا الباب وأشهرها

- :P © ̈   §ª«   µ ́  ³   ²   ± °  ̄® ¬ ¶  ̧

¹Oواالحتجاج به من وجهني ، :

لـه مؤلفـات . ّاملتكلمني عـىل مـذاهب العامـةمن ، د السمرقنديّد بن حممّحممهو : بو منصور املاتريديأ) ١(
: ُانظـر). هــ٣٣٣(تـويف بـسمرقند . إىل آخـره... مآخـذ الـرشائع ، وهام املعتزلةأ، التوحيد: كثرية منها

.٤٨٢:رسائل ومقاالت للسبحاين. ٧/١٩:عالم للزركيلاأل

ُعىل أن اهللا تعاىل يرى من قوله تعاىلّوما استدلوا به: قال احلبلرودي) ٢( َّ:P ٌوجوه يومئذ نارضة َ ِ ٍ ِ َ ْ َ ٌ ُ ِّإىل رهبا !ُ َ
ٌناظرة َ ِOوهو الرمحـة، ّفمردود بأن اآلية حممولة عىل حذف املضاف، ٢٣ـ٧٥:٢٢القيامة ، َّوأن النظـر

فيكون معنى اآليـة منتظـرة ، أي انتظره، نظر إليه: يقال، لوروده يف اللغة كذلك، آلية بمعنى اإلنتظاريف ا
، فال يمكن التأويل باإلنتظار، واإلنتظار سبب الغم، ّمن أن اآلية مسوقة لبيان النعم: وما قيل، رمحة رهبا

ًمـن الغنـي اجلـواد ال يكـون سـببا ّعند تيقن الوصـول، ّمردود بأن انتظار وصول النعم بعد البشارة هبا
ًوأيضا النظر مطلقا سواء كان إليه تعاىل أو إىل ، وهذا أمر وجداين، ًبل يكون سببا للفرح والرسور، للغم ً
ّال يدل عىل الرؤية جزما؛ جلواز أن يتأمل اليشء بـالعني، غريه ً ومـع ذلـك ال ، ّوتتقلـب احلدقـة نحـوه، ّ

).حاشية ح. (اهلالل فلم أرهنظرت إىل : كام يقال، تتحقق رؤيته

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ّبأنـه يمكـن أن يكـون إىل يف : ُوأجيب، يفيد الرؤية) إىل(ّأن النظر املقرون بـ ، وجه اإلستدالل: قال املقداد) أ ( 

ِّإىل رهباP: قوله َ ِOّقدم لإلـأي النعم ـواحد اآلالء ،٧٥:٢٣القيامة ، ّراد ناظرة نعمـة رهبـافيكون امل، ختصاصُ
ًوأجيب أيضا. فافهم . نظرت إىل اهلالل فلم أره: وسند املنع قوهلم، يفيد الرؤية)إىل(بـ بمنع كون النظر املقرون : ُ

.التوحيد، الفصل األول، ٩٢:األنوار اجلاللية: ُانظر

.أو الثواب): ح(يف حاشية ) ب(

.٧:١٤٣عرافاألسورة ) ٣(
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ّسأل؛ ألنه ّلـام ًسأل الرؤية، ولو امتنع كونه مرئياعليه السالم َّإن موسى: األول
ُينئذ إما أن يعلم امتناعه أو ال، فإن علمه فالعاقل ال يطلب املحالح ِ ْ َ ّ ْفإنـه عبـث، وإن ، ٍ ّ

ًجهله فاجلاهل بام ال جيوز عىل اهللا تعاىل ويمتنع ال يكون نبيا كليام ً ّ ُ ََ ِ .

ّإنه تعاىل علق الرؤية عىل استقرار: الثاين واستقرار اجلبـل أمـر ممكـن يف ، اجلبلّ
ِّنفسه، وما علق  . ()عىل املمكن ممكن، إذ لو امتنع ألمكن صدق امللزوم بـدون الـالزمُ

عليـه ّإنـّام سـأهلا لقومـه ال لنفـسه؛ ألنـهعليه السالم َّإن موسى: واجلواب عن األول
ّويدل عىل ذلك قوله تعـاىل، َّ، لكن قومه اقرتحوا عليهًكان عاملا بامتناعهاالسالم 

 :

P §  ¦  ¥  ¤   £  ¢   ¡  �©  ̈O ،وقـــالوا :P  ¡  �  ~  }

¤  £  ¢Oنفسه يف قوله إىل وإنـّام نسبها>¨<فـيعلم ، ليمنع عن الرؤية

.املقصد األول، املرصد اخلامس، املوقف اخلامس، ١٣٢ـ٨/١٣١: رشح املواقف للجرجاين: ُانظر) ١(

ًويدل عليه أيضا: قال احلبلرودي) ٢( : ـحكاية عن موسى عليه السالم حـني أخذتـه الرجفـة ـقوله تعاىل ، ّ

Pِأهتلُكنا بام فعل السفهاء منَّا ُ ُّ َْ ََ َ ِ ِ ُ َO َّولـو فـرض وسـلم أن سـؤاله لـيس لقومـه. ٧:١٥٥عرافاألسورة ،
وعلمـه باإلسـتحالة ال يـستلزم عبثيـة الـسؤال؛ ، وهم جيوزوهنا عىل األنبياء، فذلك ليس فوق املعصية

).حاشية ح. (ّكسؤال إبراهيم عن كيفية األحياء، جلواز أن يكون لزيادة اليقني

ل الكPأول اآلية : nحmيف حاشية ) ٣( لك أه ِيسئ ْ ُ ُْ َ َ َ ْ د َ ق ـن الـسامء ف يهم كتابـا م ل عل نَز ْتاب أن ت َ ِّ َـُ َ ً ِْ َّ َْ ِـْ ِ ِ َ َ َ ِ
وسى وا م ل أ ُس َُ َ...O وذلك القول من اهللا تعاىل لنبينا حممد صىل اهللا عليه ، ٤:١٥٣النساءسورة

.وآله وسلم

.٤:١٥٣النساءسورة ) ٤(

.٢:٥٥البقرةسورة ) ٥(

.٧:١٤٣االعرافسورة ) ٦(
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ْقومه امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق األوىل، وفيـه مبالغـة لقطـع طمعهـم ويف أخـذ ، َ
. هلم داللة عىل استحالة املسؤولالصاعقة

ًاجلبل مل يكن اجلبل مستقرا، إىل عليه السالم ىَّإن حال نظر موس: وعن الثاين ّ
ّوإال حلصلت الرؤية؛ لوجوب حصول املرشوط عند حصول الـرشط، ومل حيـصل 

ّفاق فيكون متحركا، إذ ال واسطة بينهام، فإذن حينام علق اهللا الرؤية باسـتقرار ّباإلت ً
ّاجلبل كان متحركا، واستقرار املتحرك من حيث هو متحرك حمال، فال ّ عليه ال تعليقً

ّيدل عىل إمكان املعلق إىل ،ِّأشـار املـصنف إشـارة إمجاليـةّثـم بل عىل استحالته،، ّ
ّجواب كل ما استدل به عىل الرؤية من الظواهر السمعية ا : بقوله، ّ ّـوكل ما ورد مم ّ

، ّسرتون ربكم يوم القيامةS: صىل اهللا عليه وآله وسلم مثل قوله،ظاهره الرؤية
ُحني سئل عن رؤية ـعليه السالم ، وقول أمري املؤمننيRالقمر ليلة البدركام ترون 

ًمل أعبد ربا مل أرهS: ـاهللا  َّR ،ُأريد به الكشف التام ، الـشبيه بالرؤيـة يف الظهـور

بـل مـن اعتقـادهم إعجـاز ، َّإن أخذ الصاعقة هلم ليس من هذه احليثيـة: كن أن يقاليم: nحmيف حاشية ) ١(
.هبذا السؤالعليه السالم موسى

.نبياءمل يرد يف تنزيه األ) يوم القيامة: (قوله) ٢(

ّيف تنزيه سيدنا حممد املصطفى صىل اهللا عليه وآلـه ، ١٢٨:نبياء للرشيف املرتىضتنزيه األورد احلديث يف )٣(
.كتاب التوحيد، ٨/١٧٩:صحيح البخاري: وانظر،سلمو

، ّإنام هو بالبرصـأعني رؤية القمر ـّإذ املشبه به ، ّوداللته عىل املدعى ظاهرة: خرض احلبلروديّوقال مال
).حاشية ح. (ّفكذا املشبه الذي هو رؤية الرب

.٦ح/بطال الرؤية إباب يف ، كتاب التوحيد، ٩٨ـ١/٩٧:ورد احلديث يف الكايف للكليني) ٤(

، ويظهر هلـم، أن ينكشف لعباده الصاحلني من املؤمنني: ومعنى الكشف التام، ال الرؤية: قال احلبلرودي) ٥(
!
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وكيف : حني قيل له، عليه السالمهذا قول أمري املؤمنني إىل ، يرشدكواإلنجالء
ولكـن تدركـه القلـوب بحقـائق ، لعيون بمـشاهدة العيـانال تدركه اS: قال؟ تراه

Rاإليامن
 .

"
َبحيث يكون نسبة ذلك اإلنكشاف إىل ذاته املخـصوصة كنـسبة اإلبـصار إىل هـذه األبـصار وإىل هـذه ، ِ

ّاملتغريات املادية ًلكنّه يكون جمردا عن اإلرتسام، ّ ًمنزها عن املسافة، ّ َّوال شك، واملكان، واجلهة، واملحاذاة، ّ
، ُتبرص املعلومات كاملـشاهدات، واإلنخراط يف سلك املأل األعىل، وقطع العالئق، ّأنه عند كشف الغطاء

َرب أرين أنظـر إليـكP: ــعليه السالمًحكاية عن موسىـلقوله تعاىل ًوال حيتمل أن يكون جوابا ْ َِّ ِ ْ َُ ْ َ َِ ِO

ِفإن استقر مكانه فسوف تـراينP: وال لقوله تعاىل، ٧:١٤٣االعرافسورة  َ َ ََ ْ َُ َ َّ َْ َ َِ ِO كـام ، ١٤٣: ٧األعـراف
أعني ، بدليل ما قبلها، ًالرؤية البرصية قطعا ال الكشف التام، ّ؛ وذلك ألن املراد بالرؤية فيهامتومهه بعض

Pْلن نؤمن لك حتى نرى اهللاََّ جه َ َ َ َْ َ َّ ْ َُ َ ًرةَِ َO وما بعد األول، ٢:٥٥البقرةسورة وهوPِلـن تـراين َ ْ َO سـورة
ِوترتب ما ترتب عىل طلبها من أخذ الصاعقة وغريه، ٧:١٤٣عرافاأل ّ ).حاشية ح. (بعد الثاين، ّ

ّإعلم أن الكشف التام يمكن أن يكون جوابا عىل واحـدة مـن اآليـات املتقدمـة؛ إلمكـان : وقال املقداد ً ّ
لقيام الـدليل العقـيل عـىل امتنـاع ، سم السببإّتسمية للمسبب ب، ًوالنظر يف العلم جمازا، ل الرؤيةاستعام

: ُانظـر. ُأريد به الكشف التـام: مكتفياً  عن تفصيل األجوبة يف قوله، فلذلك أطلق املصنّف، رؤيته تعاىل

.التوحيد، الفصل األول، ٩٣:األنوار اجلاللية
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.Sهو ما ذكره الشارح السيد عبد الوهاب ، بل اجلواب عن اإلستدالل بذلك) أ ( 

.هو املقداد) ب(

ْأرين أنظرPهو ) ج( ُ ْ َ َِ ِO ٧:١٤٣االعرافسورة.

ًلن نؤمن لك حتى نرى اهللاََّ جهرةPهو ) د( َ َّ َُ َْ َ َ َ َْ َ َِ ْO٢:٥٥سورة البقرة.

.ـ جال٢٣٠٣: ٦الصحاح . االنكشاف: اإلنجالء) ١(

ــايل) ٢( ــصدوق يف األم ــس ٣٥٢/٤: أورده ال ــ املجل ــة . ٤٧ـ ــج البالغ ــريض يف هن ــرشيف ال : ٢وال

.١٧٩خطبة /٩٩
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هداية
ّبيان معنى كالمه تعاىل وإنه متكلمإىل : ّ .

ّإتفق املسلمون عىل أنه تعاىل متكلم، والدليل عليه إمجاع األنبياء : فنقول ّ علـيهم ّ
ّ، فإنه تواتر أهنم كانوا يثبتون له الكالم، ويقولونالسالم عاىل أمر بكذا، وهنى عن ّإنه ت: ّ

ّوأخرب بكذا، وكل من األمر والنهي واإلخبار من أقسام الكالم، فثبـت املـدعى، كذا ٌّ.

معرفتـه إىل ّصدق الرسول موقوف عىل تصديق اهللا تعـاىل إيـاه، إذ ال طريـق: فإن قيل
ّسواه، وتصديق اهللا تعاىل إياه إخباره عن كونه صادقا، وهذا اإلخبار كالم خـاص لـه ًّ

دور، ّتعاىل، فإذن يتوقف صدق الرسول عىل كالمه تعاىل، فإثبات كالمـه تعـاىل بـه
ّال نسلم أن تصديق اهللا تعاىل إياه كالم، بل هو إظهار املعجزة عىل وفق دعواه، فإنه : قلنا ّ ّ ّ

فال دور، واختلفوا يف معنى كالمـه، فـذهب ، ثبت الكالم أو مل يثبت، ّيدل عىل صدقه
َّأن كالمه تعاىل أصوات وحـروف خيلقهـا اهللا تعـاىل يف غـريه، إىل زلةالشيعة واملعت

؛، وهـو حـادثصىل اهللا عليه وآله وسلمأو النبي، أو جربائيل،املحفوظكاللوح
ًأعني كونه سبحانه متكلام ـهذه املسألة : قال املقداد) ١( ، ّوتفرد املسلمون بالبحث عنهـا، مل يذكرها احلكامءـّ

. ّولذلك سمي هذا الفن علم الكـالم، سالم عن تفاصيلهاّلة بحث املتكلمون يف صدر اإلوهي أول مسأ

.التوحيد، الفصل األول، ٩٣:األنوار اجلاللية

.nثmسقطت من ) به) (٢(
َّويـدل عليـه أن ، ّاملراد باملتكلم من أوجد هذه احلروف واألصـوات: قالت الشيعة واملعتزلة: قال املقداد) ٣( ّ

األنـوار : ُانظـر. ّوهـم ال يطلقونـه إال عـىل مـن وجـد منـه الفعـل، م فاعل عند أهـل اللغـةسإّاملتكلم 
.التوحيد، الفصل األول، ٩٤:اجلاللية

.ه تعـاىل مـتكلمَّيف أنـm٦nاملسألة ، الفصل الثاين يف صفاته تعاىل، ٥٩ـ٢/٥٨:غنية النزوع للحلبي: ُانظر) ٤(

ّراد للعالمة احليلكشف امل.٢٧:عتقادية للشيخ املفيدالنكت اإل الفـصل الثـاين يف صـفاته ، ٢٦٨ـ٢٦٧:ّ
.ه تعاىل متكلمّنأيف m٦nاملسألة ، تعاىل
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سيأيت، وقالت احلنابلةلـام 
، وقـد وهـو قـديم، وصـوتحرفكالمه تعاىل: 

.ًوالكرامية أيضا: nحmيف هامش ) ١(

ّومل يقيض هلذا املذهب اإلنتشار؛ ربام ألن احلنابلة اشتهر عنهم الشدة ، وهم أتباع أمحد بن حنبل: احلنابلة ّ ّ
وكـان ، ّبيل هو اجلـد األكـرب للمـذهب الوهـايب عـن طريـق ابـن تيميـةاملذهب احلن: وقيل، ّوالتعصب

وينكر بعض أصـحاب . واتبعوا نفس طريقة احلنابلة، الوهابيون يف شبه اجلزيرة العربية متشددين للغاية
فلم يذكره ابن جرير الطربي ضمن ما ذكـره مـن ، ًالفرق أن يكون ألمحد بن حنبل مذهب كالمي أصال

وهـم . وابـن عبـد الـرب، والنسفي واألصيل املـالكي، والدبويس، يذكره الطحاويومل، مذاهب الكالم
ًومن فقههم أن من طلق ثالثا يف لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته. ّجمسمة ًوال حتـل لـه أبـدا ، ّ ّ

.٣٢٥ـ٣٢١:موسوعة الفرق واجلامعات عبد املنعم احلنفي. ًحتى تنكح زوجا غريه

).كالمه تعاىل: (بدل من.)كالم اهللا(: nثmيف ) ٢(

ّمن امتناع قيام احلوادث بذاته تعـاىل؛ ألن املركـب ، ويعلم فساد قول احلنابلة والكرامية: قال احلبلرودي) ٣( َّ
: ـه ِمَدِوقالوا بق، وإن خالفت احلنابلة فيهـمن احلروف واألصوات حادث لوجوه 

ُما ذكره املصنِّف من أنه عرض ال يبقى؛ ألنه يعـأ ّ ُوالقـديم ال يعـدم وال ، َدم الـسابق بوجـود الالحـقّ
. ًيكون مسبوقا بالغري

ّإن كل مركب حمتاج إىل أجزائه وهي غريهـب ّ . ّوكل ممكن حادث، واملحتاج إىل الغري ممكن، ّ

ًولقـد أرسـلنا نوحـاP: ًلو كان قديام لكان صيغة قوله تعاىلـج َُ ْْ ََ ْ َ َO موجـودة يف ، .٢٥: ١١سـورة هـود
ًفضال عـن أن يكـون ، ًوال زمان سابقا عىل األزل، ّدالة عىل إرسال نوح يف زمان سابق عىل األزل، لاألز

. ًاإلرسال واقعا فيه

ًلو كان قديام لكان تعاىل آمرا مع عدم املأمورـد وهو تعـاىل ، ّوالالزم باطل؛ ألن أمر املعدوم عبث قبيح، ً
ّمنَزه عن القبائح ُ .

َيأتيهم من ذكر من رهبم حمدث إال استمعوه وهـم يلعبـونما P: قوله تعاىلـهـ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َْ َّْ َ ْ ْ ِّ َ ُْ َ َ ْ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ٍْ ِْOّفـإن ، ٢١:٢األنبيـاء
وال جيـوز إطـالق إسـم ، ًوقد وصفه تعاىل باحلدوث فيكـون حادثـا، القرآن الكريمـهنا ـاملراد بالذكر 

َيـا أهيـا الـذين آمنُـوا ال P: عىل ذلك قوله تعـاىلّويدل، ّاملخلوق عليه؛ الشرتاكه بني املوجد واملعرى َُّ ِ َّ َ َ
ْتقولوا راعنا و قولوا انظرنا ُ ُ ُْ َُ َُ ِOحاشية ح. (رّفتدب، ٢:١٠٤البقرة.(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.ـ عرى٤٦: ١٥لسان العرب . ّاملجرد: ّاملعرى) أ ( 

.هةّاملشب، لثالث الصفاتيةالفصل ا، ٤٥:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٤(
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ًوالغالف قديامن فضال عن املصحفاجللد : ًبالغوا فيه حتى قال بعضهم جهال
.

ًونـسميه كالمـا ، بل نقول به، الذي ذكره املعتزلة ال ننكره نحن: وقالت األشاعرة ّ
ًونعرتف بحدوثه، وعدم قيامه بذاته، لكنا نثبت أمرا وراء ذلك، ًلفظيا وهو املعنـى القـائم ، ّ

هو قديم قائم بذاته تعـاىل، هو الكالم حقيقة، و:ّالذي يعرب عنه باأللفاظ، ونقول، بالنفس
َّونزعم أنه غري العبارات، إذ ختتلف العبارات باألزمنة واألمكنة واألقوام، وال خيتلف ذلك 

ّبل يعلـم خالفـه، أو يـشك ، ّ، إذ قد خيرب الرجل عام ال يعلمهوغري العلم،املعنى النفيس
فإذن هو ؟ لعبده هل يطيعه أم الكاملخترب ، إذ قد يأمر الرجل بام ال يريده، وغري اإلرادة، فيه

، واخلـرب، والنهـي، األمـرإىل وهـو واحـد ينقـسم، صفة أخرى مغـايرة للعلـم واإلرادة
ّوالنداء، بحسب التعلق، فإنه باعتبار تعلقه بيشء عىل وجه خمـصوص يكـون ، واإلستفهام ّّ

ّخربا، وباعتبار تعلقه بيشء آخر عىل وجه آ .ًخر يكون أمرا، وكذا يف البواقيً

واجلواب
ُإنه ال ي:  ، وما ذكرمتوه ّعقل كالم غري مؤلف من احلروف املسموعةّ

.مّه تعاىل متكلّنأاملقصد السابع يف ، املرصد الرابع، املوقف اخلامس، ٢٩٣:جيياملواقف لأل: ُانظر) ١(

،من قام به الكـالممّاملتكل: فصل، باب القول يف إثبات العلم بالصفات، ١١٧، ١١٤:اإلرشاد للجويني: ُانظر) ٢(
.مّه تعاىل متكلّيف أن: املقصد السابع، رصد الرابعامل، ٨/١٠٦:رشح املواقف للجرجاين

ُفينبغـي أن حيمـل عـىل ، ًوأيضا الكالم عند أهل اللغة موضوع للحـروف واألصـوات: قال احلبلرودي) ٣(
فـاملراد بـه ، يف نفيس كالم: ّوأما قوهلم. ّوهذا معلوم لكل إنسان حتى الصبيان واملجانني، معناه احلقيقي

مـع احـتامل أن ، فال يـصلح لتمـسك األشـعرية، إىل آخره.... ّإن الكالم لفي الفؤاد: وكذا قوله، العزم
ًوأيـضا كالمـه تعـاىل ، ّفـال يعتـد بكالمـه، الغزايلـأي نسبه إىل اجلهل ـّوقد جهله ، يكون القائل منهم

َحتى يسمع كالم اهللاP: بدليل، مسموع َ َْ َ َ ََّO فـال يشء ، وال يشء من املعنـى بمـسموع، ٩:٦التوبةسورة
).حاشية ح. (فافهم، من كالمه تعاىل بمعنى

ّألن ذلك هو املتبادر إىل الذهن من إطالق لفظ الكـالم؛ وهلـذا ال يقـال عـن األخـرس إنـه : قال املقداد) ٤( َّ
.التوحيد، الفصل األول، ٩٤:األنوار اجلاللية. مّمتكل
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البـارىء : فقـال، مذهب الـشيعةSِّالعلم أو اإلرادة، واختار املصنف إىل ّراجع إما
ًفيكون قـادرا عـىل إجيـاد حـروف وأصـوات املمكنات،إجياد مجيع تعاىل قادر عىل

، أو غري عليه السالمكام أوجد يف شجرة موسى،ديف جسم جامـّأي مرتبة ـمنظومة
ّجامد، وإنـّام خص اجلامد بالذكر يف املشهور؛ ألن كون احلروف واألصوات فيه بإجياد  َّ

، كالمه تعـاىلـأي املوجود املنتظم من احلروف واألصوات ـوهواهللا تعاىل أظهر، 
ّوهو باعتبار خلقه إياه متكلم به؛ المتناع اتصافه تعاىل باحلادث، ّال باعتبار اتصافه،ّ

؛ من احلروف واألصوات كونه غري قديمـأي الكالم املذكور ـويعلم من تركيبه
، وحصول ّبل هو عىل التجدد واإلنقضاءـأي ال يمكن بقاؤه ـّألنه عرض ال يبقى

ّكل حرف من احلروف التي يرتكب منهـا كالمـه مـرشوط بانقـضاء اآلخـر فيكـون ، ّ
فال يكون ، نقضاءاَفال يكون قديام َ، وكذا يكون للحرف اآلخر ، للحرف املرشوط أول

ًهو أيضا قديام،  ّوال خيفى أنـه إنــَّام !؟ًقديامّاملركب من احلروف احلادثة فكيف يكونً
َالقائلني بقد، حجة عىل احلنابلةينتهض  فإنــَّهم معرتفـون ، دون األشـاعرة، م األلفاظِ

َويثبتون قدم الكالم النفيس، فصار النزاع بيننا ، احلروف املسموعةّبحدوث املركب من ِ

جيـب ، ع غري اجلمع املـذكر الـسامل مؤنـثّوكل مج، احلروف واألصوات مجع: فإن قلت:قال احلبلرودي) ١(
ُفلم ذكره؟ قلت، تأنيث الضمري الراجع إليه ّ َ ِ ّلتوسطه بني مذكر ومؤنث متحدين فيام صدقا عليـه: َ ّفإنـه ، ّ

).حاشية ح.(والتذكري أوىل، ّكلام كان كذلك فأنت باخليار بني التذكري والتأنيث

.اميةّكام يقول احلنابلة والكر: nحmيف حاشية ) ٢(

ًوال خيفى أنه لو كان كالمه تعاىل قديام: nثmيف حاشية ) ٣( : ّكقوله جـل وعـال، لزم الكذب يف إخباره تعاىل، ّ

Pِإنا أرسلنا نوحا إىل قومه ِ ْ َ ً ُ َّْ َ ْ َ ِOفتأمل، وال غريه، إذ مل يوجد نوح يف األزل، ١:نوح.

.nثmمل يرد يف ) نقضاءواإل) (٤(
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ّإثبات الكالم النفيس ونفيه، وإال فـنحن ال نقـول بحـدوث املعنـى القـائم إىل وبينهم
ِّبالنفس، وهم ال يقولون بقدم املنتظم من احلروف، وهلذا قال املصنف َ ِS :فإن قيل

، هو املنتظم من احلروف املسموعةكالمه تعاىلليس املراد من : ـمن جانب األشاعرة ـ
أي صـفة ــاملراد من كالمـه حقيقـةًحتى يلزم كونه حادثا بالدليل الذي ذكرتم، بل 

ـأي تلك احلقيقة ـوهي، يصدر عنها هذه احلروف واألصواتـموجودة قائمة بذاته 
ـَّها صفة اهللا تعاىل َّنـا أن إنــّا بي: قلنـا. وال جيوز أن تكون صفة حادثة،قديمة؛ ألن ّ

وأنــَّه ال ،ّلـيس إال ذاتـه تعـاىلـأي مصدر هذه احلروف واألصوات ـمصدرها
َّإن ذاته تعاىل باعتبـار كونـه : وقالوااملعنىيفسواه، فإن ساعدونايف الوجود قديم

ًفأما أن يكـون قـائام بذاتـه، َّإن الكالم صفة له تعاىل، يحه وتفصيلهوتوض: خرض احلبلروديّقال مال) ١( أو ، ّ
، والقسامن األخريان باطالن؛ المتناع قيـام الـصفة بغـري املوصـوف، ًأو ال يكون قائام بيشء منهام، بغريه

ًوال جيـوز أن يكـون حادثـا؛ السـتحالة كونـه تعـاىل حمـال ، ّفتعـني األول، ووجود العرض بغري املحـل ً
، فال يكون عبارة عن احلروف واألصوات؛ حلدوثها واحتياجها إىل اجلارحـة املمتنعـة عليـه، لحوادثل

إىل ... ّإنــّا بينــّا: قلنـا: وأشار إىل اجلواب بقوله، فتكون حقيقة قديمة يصدر عنها احلروف واألصوات
).حاشية ح(.آخره

.ّوبقـدمها الـذي هـو مـدعاكم، ايرة للـذاتٍوهو مناف للقول بمصدرية احلقيقـة املغـ: قال احلبلرودي) ٢(

).حاشية ح(

ّأن نختـار أن ، واجلـواب بطريـق املناقـضة، ة لنـاّوتبقى بقية األدلـ، فتعارضا وتساقطاّوإال: قال احلبلرودي) ٣(
ًإذ صـفته تعـاىل كونـه مـتكلام، وال يلزم قيام صـفة الـيشء بغـريه، الكالم صفة قائمة بغريه تعاىل ًأي موجـدا ، ّ

مـع ، ّتكلم املرصوع عـىل لـسان اجلّنـي: وال يقال، ّتكلم اجلنّي عىل لسان املرصوع: إذ يقال، للكالم ال الكالم
ًوكونـه موجـدا للكـالم لـيس قـائام بغـريه، ّقيام الكالم باملرصوع؛ ألن فاعل الكالم هو اجلنّي ّوال نـسلم أن ، ً ّ

ّفإن ذلك يف حق، احلروف واألصوات ال تكون إال باجلارحة ).حاشية ح.(والبرص، كالسمع، ّنا ال يف حقه تعاىلّ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.أي وإن مل يساعدونا) أ ( 
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ًمصدرا للحروف واألصوات املذكورة نسميه كالما نفـسيا، ونقـول ً فـال ، ّإنـه قـديم: ًّ
ِبيننا وبينهم يف حدوث الكالم وقدمهـٍحينئذـمنازعة دون املعنى، فإنـّا ّإال يف اللفظ، َِ

كالمـه بمعنـى ذاتـه : وهـم يقولـون، كالمه بمعنى املنتظم من احلروف حادث: نقول
ِاملوجدة لتلك احلروف قديم ُ

 .

لطيفة
.ّتتضمن بعض املسائل من مباحث أسامء اهللا تعاىل:

ّإن اإلسم هل هو نفس املسمىقد اشتهر ّنه ليس أعاقل يف ّوال يشك؟ أو غريه، ّ
ّأو غريه، فإن هذا مم، ّنه هل هو نفس احليوان املخصوصأيف لفظة فرس  ا ال يشتبه عىل َّ

باعتبار أمـر صـادق أم هو؟ بل يف مدلول اإلسم أهو الذات من حيث هو هو، أحد
أي ـقد يكون اإلسـم : بو احلسن األشعريينبىء عنه، فلذلك قال أ، عارض له، عليه

ٌفإنه علم للـذات مـن غـري ، اهللا: من حيث هو، نحوـأي ذاته ـّعني املسمى ـمدلوله  َ َ ّ
إىل ُّا يـدل عـىل نـسبتهّممـ، والـرازق، اخلـالق: اعتبار معنى فيه، وقد يكون غريه، نحو

َّغريه، وال شك أن تلك النسبة غريه، وقد يكون ال هو وال غريه والقـدير، ، كـالعليم، ّ
َّمما يدل عىل صفة حقيقية قائمة بذاته، فإن هذه الصفة عنده ّ ّال هـو وال غـريه

إذا . 
.ة يف اإلصطالحّوال مشاح: nحmيف حاشية ) ١(

ّلـام كان تعدد أسامئه مومها للتكثر الذايت: قال احلبلرودي) ٢( ً ّ ّوحمتاجا إىل بيان سبب تعددها، ّ فـع أشار إىل د، ً
. إىل آخـره... ّقـد ثبـت أنـه تعـاىل ذات واحـدة، لطيفة: بقوله، ّوبيان سبب التعدد، ذلك الوهم الفاسد

).حاشية ح(

).من حيث هو أم هو: (nثmيف ) ٣(

.شعريأي أبو احلسن األ) ٤(

.٢٩٣، ٢٩٠، ١٨٥:شعريمقاالت اإلسالميني أليب احلسن األ: ُانظر) ٥(
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ّقد ثبت أنه تعاىل ذات واحدة مقدسة: ما يف الكتاب، فنقولإىل عرفت هذا فلنرجع ٌ ّ ،
ّنـه ال جمــال للتعـدأو وال بحــسب ، ّال التعـدد بحــسب األجـزاءد يف رداء كربيائــه، ّ

ًكونه عاملا : مثل، ّوال بحسب الصفات احلقيقية، لكن له تعاىل تعلقات بالغري، اجلزئيات
مع قطع ، ّغري ذلك، فقد يالحظ ذاته املقدسة من حيث هيإىل ،ًمريدا له، ًقادرا عليه، به

ويطلـق عليـه إسـم، وقـد يالحـظ مـع واحـد مـن هـذه ، ّالنظر عن هـذه التعلقـات
من حيث فاإلسم الذي يطلق عليهويطلق عليه إسم آخر، ، اأو إثنني منه، ّالتعلقات

ّفإنه إسـم ،لفظ اهللاّليس إال، ّومع قطع النظر عن تعلقه به،من غري اعتبار غريه، ذاته
ّكام مر، واختلف يف أنه جامد أو ، من غري اعتبار معنى فيه، ّلذاته املقدسة من حيث هي ُِ َّ

: ، وقيـلوسـيبويههو أحـد قـويل اخلليـل، وجامد ال اشتقاق له: ، فقيلّمشتق

.nثmإىل هنا سقط من ) ويطلق عليه اسم: (من قوله) ١(
).أله(، حرف االلف، ١/٩٨:كتاب العني للفراهيدي: ُانظر) ٢(

هـ ١٠٠املولود سنة ، زدي اليحمديمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي األأبو عبد الرمحن اخلليل بن أهو ) ٣(
لعـروض وهو الـذي اسـتنبط علـم ا، وكان آية يف الذكاء، ة فيهّوقوله حج، كان أفضل الناس يف األدب

وكتاب الـنقط ، وكتاب الشواهد، وكتاب العروض، وصنّف كتاب العني يف اللغة، وأخرجه إىل الوجود
ًوكان اخلليل رجـال صـاحلا عـاقال حلـيام . وكان من أبرز تالمذته سيبويه. وكتاب يف العوامل، والشكل ً ًً

ًوقورا متواضعا ذا زهد وعفاف فراهيـد وهـي بطـن مـن والفراهيـدي نـسبة إىل . وكان إمامي املذهب، ً
. سـنة سـتني ومائـة: وقيـل، سنة سـبعني: وقيل، سنة مخس وسبعني ومائة: قيل، تويف يف البرصة. األزد

ّخالصة األقوال للعالمة احلـيل: ُانظر الـوايف . ٢٤٨ــ٢/٢٤٤:وفيـات األعيـان البـن خلكـان. ١٤٠:ّ
.٢٤٤ـ١٣/٢٤٠:بالوفيات للصفدي

، احّرائحة التف: ومعناه بالعربية، ّالفاريس ثم البرصي امللقب بسيبويهبو برش عمرو بن عثامن بن قنربأهو ) ٤(
ّة ثـم أقبـل عـىل ّطلب الفقه واحلديث مد، آل الربيع بن زياد احلارثي: وقيل، موىل بني احلارث بن كعب

!
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َوهو من الـه بفـتح الـالم ، ُوأدغمت الالم، حذفت اهلمزة لثقلها مشتق وأصله اإلله َ ِ
ّإذا عبد، أو من وله إذا حتري َ َ ََ ِ، وكان أصله واله فقلبت الواو مهـزة؛ السـتثقال الكـرسة َ

ُكام حتريت أفهام أويل : املحققنيّ، واحلق ما قاله بعض يف وجوهّعليها استثقال الضم ّ
ًحتريت يف إدراك اسمه أيضا، األلباب يف إدراك ذاته ّ

 .

ّفأما أن يطلـق عليـه باعتبـار ، من األسامءـأي ما عدا إسم اهللا ـّوأما ما عداه
املمكنـات، باعتبـار صـالحية إىل ّفإنه يطلق عليه بإضافتهكالقادر،، الغريإىل إضافته

، األشـياء، مـن حيـث انكـشافها عنـدهإىل يطلـق عليـه بإضـافتهوالعامل، التأثري فيها
والكـريماملوجودات من حيث إجيادهـا، إىل يقال بإضافتهواخلالقوحضورها لديه، 

باعتبار يطلق عليه اإلسم أوّيقال له باعتبار إضافة العوارف الكاملة عىل كل ما عداه، 
وصـفات ، ّبار سلب املشارك عنه يف ماهيتهّفإنه يطلق باعتسلب الغري عنه، كالواحد

"
قصد بالد فارس فتويف بقرية مـن. ّوأخذ النحو عن اخلليل بن أمحد فربع فيه وألف كتابه الكبري، العربية

. سنة سبع وسبعني وعمره نيف وأربعـون سـنة: وقيل، البيضاء يف سنة ثامنني ومائة: قرى شرياز يقال هلا

: املعـارف البـن قتيبـة: ُانظر. وقيل غري ذلك، بل تويف بالبرصة سنة إحدى وستني ومائة: وقال ابن قانع

.٣٥٢ـ٨/٣٥١:سري أعالم النبالء للذهبي. ٤٦٥ـ٣/٤٦٣:كانّوفيات األعيان البن خل. ٥٤٤

َه الرجل يأله إليـه، ِأل:َأصله االله، يقال: أصله اإلالهة وهي العبادة، ويقال): S(قال الشيخ الصدوق ) ١(
َأي فزع إليه من أمر نزل به، وأهله أي أجاره، ومثاله من الكالم  َSاإلمامR ٍفاجتمعت مهزتان يف كلمة كثـر

، م وجدوا فـيام بقـي داللـة عليهـا، فاجتمعـت المـانّواستثقلوها فحذفوا األصلية، ألهن، استعامهلم هلا
ّأوالمها ساكنة فأدغموها يف األخرى، فصارت الما مثقلة يف قولك ً ٌ .١٩٦: التوحيد للصدوق. اهللا: ُ

).اله(مادة ، ٦/٣٤٠:جممع البحرين للطرحيي. ١٣/٤٦٧:لسان العرب البن منظور: ُانظر) ٢(

.٣٦:اف للرشيف اجلرجاينّحلاشية عىل الكشا: أنظر . القائل هو الرشيف اجلرجاين) ٣(
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أي ال تركيـب ـهو أحدي الذات : ّويفرق بينهام، فيقال، كامله، وقد يروى بدله األحد
باعتبـار نفـي : يقـال عليـهوالفـردـأي ال مشارك له فيهـا ـوواحدي الصفات ـفيه 

وصـفاته، ، باعتبار سلب احلاجـة عنـه يف ذاتـهيقال:والغنيالصاحبة والولد عنه، 
باعتبـار اإلضـافة ، يطلـق عليـهأوباعتبار سلب األول عن وجـوده، : يقالوالقديم

، باعتبـار سـلب امتنـاع العلـم والقـدرة عنـه: ّفإنه يطلق عليه،ًوالسلب معا، كاحلي
ين يقاالن باعتبار اإلضافة، فقد اعتربوا فيه سـلب اإلمتنـاع واإلضـافة يف ضـمن َذالل

ّباعتبار كونه قادرا تام القدرة: يطلق عليهوالعزيزالعلم والقدرة،  وسلب املثل عنـه، ، ً
، وعلمه مجيع املعلومات، ّمن حيث إنه وسع جوده مجيع الكائنات: يقال عليهوالواسع

باعتبـار كونـه ،الرحيم: وقدرته مجيع املقدورات، فال يشغله شأن عن شأن، ويقال له
.عن أقسام اآلفاتّوتنزهه ، أرباب احلاجاتإىل ًموصال للخريات

َّواعلم أن املتكلمني اختلفوا يف أن أسامء اهللا تعاىل توقيفيـة  ف ّيتوقـأي هـلـَّّ
إطالقها عىل إذن الرشع فيـه أو ال؟ ولـيس الكـالم يف أسـامئه األعـالم املوضـوعة يف 
اللغات، وإنـَّام النزاع يف األسامء املـأخوذة مـن الـصفات واألفعـال، فـذهب املعتزلـة 

ّأنه إذا دل العقل عىل اتصافه تعاىل بـصفة وجوديـة أو سـلبيةإىل اميةوالكر ّّ جـاز أن
، سواء ورد بذلك اإلطـالق إذن رشعـي أو ال، عىل اتصافه هباّيطلق عليه إسم يدل

).يقال عليه: (nحmيف ) ١(

.nصmوnثmمل ترد يف ) هل) (٢(
.nثmمل يرد يف ) ّإذا دل العقل عىل اتصافه تعاىل بصفة وجودية أو سلبية: (قوله) ٣(
.١٨/٢٦:املجموعالنووي يف : وحكاه عنهم. ٥٤٣ـ٥٤٢، ١/٥٤:يفرشح األساس الكبري للرش: ُانظر) ٤(
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ّلفظ دل عىل معنى ّكل:ـمن األشاعرة ـوكذا احلال يف األفعال، وقال القايض أبو بكر ٍ
ال يليـق ّلــام ًإذا مل يكـن إطالقـه مومهـا، القه عليه بال توقيـفجاز إط، ثابت له تعاىل

بكربيائه
ّمل جيز أن يطلق عليه لفظ العارف؛ ألن املعرفة قـد يـراد هبـا علـم ّثم فمن. 

ّيسبقه غفلة، وال لفظ الفقيه؛ ألن الفقه فهم غرض املتكل ُم من كالمـه، وذلـك مـشعر ّ
، عقل علم مانع من اإلقـدام عـىل مـا ال ينبغـيّبسابقة اجلهل، وال لفظ العاقل؛ ألن ال

مـا ال ينبغـي، وال لفـظ إىل مأخوذ من العقال، وإنـّام هذا يتصور فيمن يدعوه الداعي
فتكـون مـسبوقة ، عىل الـسامعهريضّالفطن؛ ألن الفطانة رسعة إدراك ما يراد به تع

رب، واىل غري ذلك ّباجلهل، وال لفظ الطبيب؛ ألن الطب يراد به علم مأخوذ من التجا
ّالبد مع نفي ذلك : يف حقه تعاىل، وقد يقالّالتي فيها نوع إهيام بام ال يصح، من األسامء

وذهـب أبـو احلـسن . اإلطالق بال توقيـفّحتى يصح، اإلهيام من اإلشعار بالتعظيم
ّأنه البدإىل :األشعري وأتباعه ّزا عامّحتر، وهو املختار؛ وذلك لإلحتياط،من التوقيفّ ً

لعظم اخلطر يف ذلك، فال جيـوز اإلكتفـاء يف عـدم إهيـام الباطـل بمبلـغ ، ًيوهم باطال
ـّكل إسم يليق بجالله: Sِّوقال املصنف . ()الرشعإىل من اإلستنادَّبل البد، إدراكنا

.٤/٣٤٤:رشح املقاصد للتفتازاين: ُانظر) ١(

ّوهو إهبام املقصود بـام مل يوضـح لـه لفـظ ، ّضد الترصيح: التعريض، تعويصه: يف نسخةnحmيف حاشية ) ٢(
.١٢٧:الفروق اللغوية أليب اهلالل العسكري. ًحقيقة وال جمازا

ِالعويص من الشعرو ُ ُما يصعب استخراج معناه: َ ).عوص(مادة ، ٣/٢٥١:يالصحاح للجوهر. ُ

فـتح البـاري البـن . املقـصد الثالـث، املرصـد الـسابع، املوقف اخلـامس، ٣٣٣:املواقف لألجيي: ُانظر) ٣(
.١١/١٨٩:حجر
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أو بـصفة ، أي صـفاته الثبوتيـةــويناسب مجالهـأو بصفة القهر، أي بصفاته السلبية
ّجاز إطالقه عليه، إال أنه ليس، رشعيبه إذنْدِرَيّمما مل ـاللطف  مـن ذلك اإلطالق ّ

كيف ال يتوقف إطـالق أسـامئه وال نعلمه، األدب؛ جلواز أن ال يناسبه من وجه آخر
بني ّريف إهلام األنبياء واملق، رأفتهوهناية، لوال غاية عنايتهّعىل إذن الرشع، واحلال أنه 

ًواحـدا مـن أسـامئه سـبحانه،ًعليه إسام لق أن يطلقَجرس أحد من اخلّلـام ،أسامءه
َّإن m: فقد جاء يف الصحيحني، ًوالذي ورد به التوقيف يف املشهور تسعة وتسعون إسام

ًمائة إال واحدا، ًهللا تعاىل تسعة وتسعني اسام nمن أحصاها دخل اجلنة، ّ
وليس فـيهام . 

ّوإحصاؤها أمـا ، اها كام هو املشهورّتعيني تلك األسامء، لكن الرتمذي والبيهقي عين
ـَّام حيصل بتكرار جمموعهـا ًوتعـدادها مـرارا، وأمـا ضـبطها حـرصا ، ّحفظها؛ فألنه إن ًّ

ًوعلام وإيامنا، ًوتعدادا ّإنـه ، ّ، نسأل أهللا أن يوفقنا للعلم والتخلق هباًوقياما بحقوقها، ً
اللطيف املجيب

.

عـن عـيل ، عن آبائـه، عن أبيه، عن عيل بن موسى الرضا، عن أيب الصلت عبد السالم بن صالح اهلروي) ١(
ّعز وجل تسعة وتسعون هللا S: 1قال رسول اهللا: قالعليهم السالم ، من دعا اهللا هبا استجاب لـه، ًسامإّ

.٩ح ، باب أسامء اهللا تعاىل والفرق بني معانيها،١٩٥:التوحيد للصدوق. Rو من أحصاها دخل اجلنة

يف أسـامء : بـاب، ٢٧٦ـ٨/٢٧٥:صحيح مسلم. كتاب الدعوات، ٦٤١٠:ح، ١٢٣١:صحيح البخاري) ٢(
.اهللا تعاىل وفضل من أحصاها

.باب أسامء اهللا،٤٩ـ١٠/٤٨:السنن الكربى للبيهقي. ٣٥١٨:ح، ٣٠٤ـ٥/٣٠٣:سنن الرتمذي) ٣(

، سامء اهللاأيف : املرصد السابع، هلياتيف اإل: املوقف اخلامس، ٢٣٤ـ٢٣٣:رشح املواقف للجرجاين: ُانظر) ٤(
.املقصد الثالث

).اخلبري: (nثmيف ) ٥(
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. طريق النجاةإىل نيللطالبوإرشاد، لباب التوحيدختم

أي تلـك ــيف معرفة ذاته وصفاته، التي هـيالذي ذكرنـاه هذا القدر: فنقول
وتـذكريه ، أي املعرفـة املـذكورةــ، بل هوأعظم أصل من أصول الدينـاملعرفة 

والتـزم بمقتـضياهتا مـن ، فّقهـا املكلـّذا حقإال غريه، أصل الدينـباعتبار اخلرب
ف بـام ّيف حتصيل النجـاة، وال يكلـٍكاف، ستقام عىل ذلكاو، قالأصناف عبادة اخل

ـأي من القدر املذكور ـأكثر منهالبرشي إذ ال يعرف بالعقليزيد عىل ذلك القدر، 
التجاوز عنهل لتحصيل هذه املعرفة ـ ّالذي هو املتكفـّوال يتيرس يف علم الكالم

فيـدخل ، ٍفهي أربعة حينئـذ، واإلمامة، والنبوة، والعدل، وحيدهي الت: وأصول الدين عندنا: قال املقداد) ١(
، ويف مباحـث العـدل وجـوب التكليـف، يف مباحث التوحيد بحث الذات والصفات بأقسامها الثالثـة

، ُويف بحـث النبـوة وجـوب اعتقـاد أصـول الـرشيعة، واملعـاد وغريهـا، والعقاب، والثواب، واللطف
وإن . ّويف اإلمامة وجوب حفظ التكليف والرشيعة يف كل زمـان، لكوغري ذ، وأحوال القيامة وكيفياهتا

ّمعرفة اهللا تعاىل هي أصل الدين باحلقيقة؛ ألن ما عداها كله من لوازمها وتوابعهـا: شئت قلت فتكـون ، ّ
ّهي أصل الدين؛ ولذلك صار علم الكالم أرشف العلوم؛ ألن كل ما كان موضوعه أرشف فهو أرشف ّ ،

، ١٠١:األنـوار اجلالليـة. ِّاجلوهر أرشف من علم الدباغة وصنعة النعال؟ وذلك ظاهرّأال ترى أن علم 
.التوحيد، الفصل األول

ّأن املصنف عرب بضمري املذكر : يقصد الشارح) ٢( ّ ).أصل(وهو كلمة ، بالنظر إاىل اخلرب) هو(َّ

).العبادةأصناف : (nثmيف ) ٣(

ّيعني أنه مكل: nحmيف حاشية ) ٤( .إىل آخره... وال يعرف بالعقل البرشي، ًعقالف بمعرفتهّ

ّوعلم الكالم عرفه بعضهم بأنه: قال املقداد) ٥( وأحوال املمكنـات مـن ، ُعلم يبحث فيه عن ذات اهللا تعاىل: ّ
ّفإهنـا ، عن الفلـسفة اإلهليـةRعىل قانون اإلسالمSواحرتز بقيد . عىل قانون اإلسالم، حيث املبدأ واملعاد

هـو : وقيـل. بل عىل قواعد احلكامء، ال عىل قانون اإلسالم، وأحوال املمكنات، ات اهللايبحث فيها عن ذ
!
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غري مقدور لألنام،عن النقائص ّة ذاته املقدسةإذ معرفة حقيقـأي عن ذلك القدر ـ
، ()ا اتفـق عليـه احلكـامءّكام هي، وهـذا ممـوال يمكن أن حيصل هلم العلم بكنه ذاته

وبعض األشاعرة . وإمام احلرمني، وبعض األشاعرة، كالغزايل، ()واملعتزلة، ()والشيعة
"

فموضـوعه عـىل . عىل قاعدة اإلسالم، علم يبحث فيه عن األعراض الذاتية للموجود من حيث هو هو
األنـوار اجلالليـة . املوجـود مـن حيـث هـو هـو: وعىل الثـاين، وذات املمكنات، ذات اهللا تعاىل: ّاألول

.التوحيد، الفصل األول، ١٠٠:لمقداد السيوريل

فلـن S: سلطان أهـل العرفـان، عليه السالمعىل ذلك قول أمري املؤمننيّيدل: خرض احلبلروديّقال مال) ١(
ّنا نعلم أنـّك حيأّإال ، نعرف كنه عظمتك ومل يـدركك ، مل ينته إليك نظـر، ال تأخذك سنة وال نوم، قيومّ

رشح هنج البالغـة البـن أيب .Rوأخذت بالنوايص واألقدام، أحصيت األعاملو، أدركت األبصار، برص
.٩/٢٢٢:حديد

ُالعقـل إنــّام أعطينـاه إلدراك العبوديـة ال إلدراك m: َّوكقول الصادق املـصدق عنـد اخلـواص والعـوام
ف اخللق بعد جلاز ذلك من األئمة الذين هم أعر، الع عىل حقيقته تعاىل ممكنّإذ لو كان اإلط. nالربوبية

.رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اخلصائص الفاطمية للشيخ حممـد بـاقر الكجـوري املتـويف سـنة : هولاقدم مصدر ورد فيه هذا القو) أ(

،ونسبه املعارصون ألحد السلف، ّوإنام يف سياق كالم للمؤلف، ولكن ليس كحديث معصومي،هـ١٢٥٥
ّولكن مما يضعف هذا الرأي أن احلبلرودي املتويف ، ولعل املقصود هو الكجوري هـ أورده يف كـنص ٨٥٠ّ

يف كتاب احلجة يف بيان ٥٣٥ّوكذلك أورده من العامة اسامعيل بن حممد االصبهاين املتويف سنة ، معصومي
.املحجة

. دائرة إدراك اإلنسان، ٣٤:التعليقات البن سينا: ُانظر) ٢(

ّمعارج الفهم للعالمة احليل) ٣( .ذات الباري تعاىل ال تعقل، ٣٦٨-٣٦٧:ّ

.٢٣١:رقم اخلطبة، ٥٠-١٣/٤٩:رشح هنج البالغة البن أيب احلديد: ُانظر) ٤(
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وكـالم ،()ورضار بن عمـرو.رفوا يف جواز العلم بحقيقته تعاىل، كالقايض أيب بكّتوق
ِمـشعر اإلمتنـاعـيف األكثـر ـالـصوفية  ُ() ،والقـائلون بـاجلواز اختلفـوا يف الوقـوع ،

.غري واقعـعىل تقدير جوازه ـَّن العلم بكنه حقيقته أعىل : فجمهور املحققني

،ًبكنهـه لـيس بـدهيياالعلمّأن: لناوقال بعض األشاعرة واملعتزلة بالوقوع 
؛ النتفاء ّوهو ظاهر، فتحصيله إما بالرسم وال يفيد الكنه، أو باحلد وال يمكن حتديده

ّوأن ، ّاألجسام إنام هي أعراض جمتمعـة: كان يقول. شيخ الرضارية، رضار بن عمرو من رؤوس املعتزلة) ١(
وقـال . ّوإنام خيلق ذلك عند الـذوق واللمـس، وال يف العسل حالوة، الثلج بردوال يف، َّالنار ال حر فيها

فـأمر بـرضب ، د سـعيد بـن عبـد الـرمحنشهدت عىل رضار بن عمرو عن: قال أمحد بن حنبل: املروذي
تـويف يف حـدود الثالثـني . ّوله تصانيف كثرية تـؤذن بكثـرة اطالعـه عـىل امللـل والنحـل. فهرب، عنقه

، ٣/٢٠٣: لـسان امليـزان البـن حجـر. ٥٤٥-٥٤٤/ ١٠: سري أعالم النـبالء للـذهبي: ُانظر. ومائتني
.٤٧٦/ ١٦: تاريخ االسالم للذهبي

.مل نعثر عىل هذا الرأي يف املصادر التي يف مكتبتنا) ٢(

ّأن العلـم إمـا بـدهيي أو كـسبي؛ النحـصار العلـم يف ، لنـا: بقوله، ّحاصل ما استدل به: nحmيف حاشية ) ٣( ّ ّ
. كام ذكر، وكالمها منتفيان هنا، وري والنظريالرض

.ًفال يكون بدهييا، وقد وقع، ّوإال مل يقع فيه التنازع والتشاجر: nحmيف حاشية ) ٤(

ّأما احلد: قال املقداد) ٥( ّفألن تامه يكون باجلنس والفصل القريبني، ّ ّاملستلزم لرتكب املاهية، ّ املستحيل ذلك ، ّ
، ّوأما الرسم بقسميه. ّفال حد له، وال جنس له، ّإذ البد فيه من اجلنس، ذا ناقصهوك. ّعىل الذات املقدسة

ّوظاهر أنه ال يفيد اإلط، ّفألنه تعريف باخلارج ّوألجـل هـذا اإلمتنـاع رصح صـاحب . الع عىل احلقيقةّ
، ٣٦٣:للكفعميالبلد االمني(Rّيا من ال يعلم ما هو إال هوS: رشيعتنا صىل اهللا عليه وآله وسلم بقوله

َومـا P: بإيراد مايف السؤال بقولـه، ّلـام سأله فرعون عن الذاتعليه السالم والكليم)من دعاء املشلول
َرب العاملني ِ َ ْ ُّ َO ّوأنـه غـالط يف ، ًتنبيها له عىل اسـتحالة ذلـك، أجاب بالصفات، ٢٦:٢٣الشعراءسورة

!
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أعىل من أن تناله أيدي العقول واألوهام، وربوبيتـه وكامل إهليتهاجلزء عنه تعاىل، 
ّواسـتدل القـائلون بعـدم وقـوع العلـم ،أعظم من أن تتلـوث بـاخلواطر واألفهـام

،أو سـلوب،ّإنه موجـود: أعراض عامة، مثلّفه منه ليس إالَّأن الذي نعربحقيقته، 
وال يسبقه عدم وال يلحقه فناء، وليس يف جهة ومكـان ، ًككونه واجبا غري قابل للعدم

ًككونه قادرا عاملا، ضافاتإأو  َّوال شـك أن العلـم، ً هبـذه الـصفات ال يوجـب العلـم ّ
"

ِقوله أو مغالط ْرب الساموات واألَ P: فقال، ُ َ ُِّ َّ َرض وما بينَهام إن كنْتم موقننيَ ُِ ِ ُ ْ َ ُْ ْ ِ ُ ْ َ َ ِO ٢٦:٢٤الـشعراءسورة ،
َأال تستمعونP: فقال، فاستوخم اجلواب ورجع إىل أنظاره يف جهله ُ ِ َ َْ َO ُأسـأله ، ٢٦:٢٥الـشعراءسورة

: فقـال، فعاد الكليم إىل جوابه بام هو أظهـر داللـة عـىل وجـود الـرب! عن احلقيقة فيجيبني بالصفات

Pَبُكم ورب آبائُكم األ َولنيَر ِ َِّ ُّ َ ُّْ ُ َ ْOـعنـدهم ـّفإن ذلك أظهـر ، ُأي منشئكم وموجدكم، ٢٦:٢٦الشعراء
، فعاند ذلك اجلاهـل، وتسديد أفكار، ّفإن ذلك مفتقر إىل حتقيق أنظار، ًمن كونه موجدا جلملة هذا العامل

ًفقـال منهمكـا يف ، ب عن الذاتوهو يطلب اجلوا، عىل ذكر الصفاتعليه السالم ورأى إرصار موسى
ٌإن رسولُكم الذي أرسل إليُكم ملجنُونP: ًومتهكام يف قوله، جهله ََ َّْ ْْ ْ ُ ُ ََ َ َّ َِ ِِ ُِOّفإين أسأله بـ، ٢٧:الشعراءSماهوR ؟

ّمتبعا لألمر اإلهلي باللني يف خطابـه ، يف جوابهعليه السالم فأبلغ، RأيSفيجيبني بام يقع جواب لـ ً ّP ُّرب َ
ِاملرش ْ َق واملغرب وما بينَهام إن كنْتم تعقلونَْ ْ َُْ ِ ْ ُ ْ َ َ ََ ُْ ُ ِ ِ ِ ْ ِOّإن حقيقته غري ممكنة املعلوميـة؛ ألن جتردهـا ، ٢٨:الشعراء َّ َّ

. التوحيد، الفصل األول، ١٠٢ـ١٠١: األنوار اجلاللية. وبساطتها يمنعان من إمكان حتديدها ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ّالع عىل الكنه ممكنا لـام جاز هذا احلرص من سيد البرشّولو كان اإلط:nحmيف حاشية ) أ (  ّ وملا جاز عدم مطابقة اجلواب من ، ً

.حتى نسب إىل اجلنون، الكليم 

).إلوهيته(يف نسخة : nحmيف حاشية ) ١(

).حاشية ح. (التي هي عني ذاته، وكنه صفاته: قال احلبلرودي

الفـصل ، ١٠٢:األنـوار اجلالليـة. ًككونـه موجـدا للعـامل السـواه، أو اإلضافات والسلب: قال املقداد) ٢(
.التوحيد، األول
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َّباحلقيقة املخصوصة، بل يدل عىل أن هناك حقيق ّمتميزة يف نفسها عـن سـائر ، ة خمصوصةّ
ـَّام قلنا ّاحلقائق، وأما عني تلك احلقيقة املتميزة فال، وإن ّإن املعلوم منه ليس إال أعراض عامة؛ : ّ ّ

ّجاوزنا عن ذلك وأردنا إدراك صفة أخص مما ذكر، إذ لو يشء، إىل ـأي نـسبناه ـأضفناهّ
، ة، فثبت له تعاىل ما يثبت لذلك البعضمن جهة املوافقبعض ما عداهإىل ألضفناه

بحيث ينتقل الـذهن ، ّنه الزم لذاته تعاىلأّمن األمور الثبوتية وعرفناه به لظن : قال مال خرض احلبلرودي) ١(
ـّكـام بينـا ـمناسبة ذلك السلب حلقيقته تعاىل ولزومه هلا نيّظان، ًأو سلبنا عنه شيئا، منه إليه ومناسب له

ًومنافاة وجوده إياها وجعلنا ذلك السلب تعريفا رسميا ً خشينا أن ال يكون كذلك؛ لعدم لزوم صـدق ، ّ
أو نعـت ، وصف ثبـويت غـري مطـابقـبسبب إضافتنا ـوأن يوجد له ، ّومطابقته لـام يف نفس األمرّالظن

، وبسبب سلبنا وصف سلبي غـري مطـابق، وقد ثبت تنزهيه تعاىل عن الصفات الزائدة،معنوي ذايت زائد
وقيـل يف . هكذا ينبغـي أن يفهـم هـذا املقـام، ّأو باعتبار عدم اللزوم البني، ّأما باعتبار عدم صدقه عليه

ّحله ـَّا لو أضفناه إىل بعض م، ّوإنـّام املعلوم منه أنه موجود وواجب الوجود ال غري: َ أي أثبتنـا ـاعداه ألن
ًأو سلبنا عنه أمرا منافيـا ، من حيث املعنىـّوهي املجردات الالئقة بكامله ، له صفات بعض املوجودات ً

أو نعـت سـلبي ، وصف ثبويت يلزم زيادته عىل ذاتهـبسبب ذلك ـخلشينا أن يوجد له ؛من حيث املعنى
كام أشار إىل ذلك سيد األوصـياء ، ثوق بأفكارناوعدم الو، ًال يكون إطالقه عليه مناسبا؛ لقصور أذهاننا

ِكيف يصف إهله من يعجز عن صفة خملوق مS: يف قولهعليه السالم ِّومكمل األولياء أمري املؤمنني ٍِ ُ ْ َ َُ ََ َِ ِْ َ ْ َ ْ ُ َ َْ َ ِ ُ ِثلـهَ ِ ْn

وفيه . ّذكر فيها ملك املوت وتوفيه النفسعليه السالم من خطبة له، ١٦٧:هنج البالغة للرشيف الريض
ـــــــــــــــــــــــــــــــ).حاشية ح. (نظر من وجوه

كان عن حتقيـق صـفة ، وتشخيصها واإلطالع عىل حقيقتها، حمسوس مشاهد، أي من عجز عن حتقيق صفة خملوق مثله) أ(
.إذ ال دخل ملعاونة احلس هنا، الباري وتشخيصها واإلطالع عىل حقيقتها أعجز

الـنفس ، دّاهللا جمـر، ّالـنفس جمـرد: ًمثال كقولـك، ّاهللا كالنفس يف التجرد وغريه: كام يقال: nحmيف حاشية ) ٢(
وهـذه ال ، اهللا حمـدث: فيلزم أن يقـال، اهللا حمدث، النفس حمدث، اهللا مدرك، النفس مدرك، اهللا عامل، عامل

.ّتؤثر يف ذات اهللا؛ إذ لو أثرت لكان باطل
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خشينا أن نوجد له بحسب أفهامنا،نافاهسلبنا عنه ماٍمن جهة املخالفة، وحينئذأو
أو حيصل به تعـاىل ، أو سلبي، صف ثبويتوـأي بسبب تلك اإلضافة ـتعاىل بسببه

ويتوأراد بالوصـف الثبــأي صفة حقيقية قائمة بذاتـه ـنعت ذايت معنوي
مـا ال : 

...أو حيصل: فيحمل عىل اإلضافات، فال يكون قوله، ًيكون السلب داخال يف مفهومه

الذي يوجد بسبب تلـك اإلضـافة، ، الوصفتعاىل اهللا عن ذلك، تكرار، آخرهإىل 
ًعلوا كبريا، وال يليق بذاته ً.

كامهلـا القيـام َّإعلم أن لإلنسان قوة نظرية كامهلا معرفة احلقائق كام هي، وعملية 
َّحتصيال لسعادة الدارين، واتفقت امللة والفلسفة عـىل أن كـامل ، باألمور عىل ما ينبغي ّ ّ ً

َّاإلنسان إنـّام هو بتكمل قوتيه من جهة العلم والعمل، وأن َ َّ واملرتبـة ، السعادة العظمىّ
بـام صـدر و، ّمعرفة الصانع بام له من صفات الكامل، والتنزه عن النقصان، العليا له

ًسلبنا عنـه أمـرا منافيـا لـه بحـسب ، أي حني نسبناه إىل بعض ما عداه من جهة املخالفة: nحmحاشية يف) ١( ً
فيلـزم بحـسب ، والنفس مدرك، فاهللا ليس بمحدث، والنفس حمدث، اهللا ليس كالنفس: كقولنا، أفهامنا

.تعاىلفثبت له تعاىل بذلك اإلضافة أمر سلبناه ال يليق بذاته ، أفهامنا اهللا ليس بمدرك

، كاإلضـافات، بل معترب عند العقـل، ّأي كل ما ينسب إليه تعاىل وال وجود له يف اخلارج: nحmيف حاشية ) ٢(
.لّفال تكرار فتأم، َّفإن املراد به صفات موجودة قائمة بذاته تعاىل، وهذا بخالف النعت الذايت

ّهذا جواب سؤال مقدر تقديره أن الوصف الثبـويت وال: (nمmيف ) ٣( فـام الفائـدة يف التكـرار؟ ،نعـت واحـدّ
ّأي كل مـا هـو ، والربوبية، كالوجود، ًما ال يكون السلب داخال يف مفهومه: ّأجيب بأن الوصف الثبويت

صـفة : ّبخـالف النعـت الـذايت فإنـه، بـل معتـرب عنـد العقـل، ينسب إليه تعاىل وال وجود له يف اخلارج
.Sمن الشارح ) موجودة عند القائلني هبا

.nثmمل ترد يف ) له) (٤(
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معرفة املبدأ واملعاد املشار عنه من اآلثار واألفعال يف النشأة األوىل واآلخرة، وباجلملة
من ، عليه السالمإليه باإليامن باهللا واليوم اآلخر، وما أحسن ما أشار إليه أمري املؤمنني

يـة العلـم ومن النظر، ونجاة املعاد، ّأن املعترب من كامل القوة العملية ما به نظام املعاش
رحـم اهللا S: عليه الـسالموما بينهام من جهة النظر واإلعتبار، حيث قال، باملبدأ واملعاد

Rّوعلم أنه من أيـن؟ ويف أيـن؟ وإىل أيـن؟، ّواستعد لرمسه، امرىء أخذ لنفسه

: هذه املعرفة من وجهنيإىل والطريق

ذه املعرفة القدر الذي ذكر وغاية مرتبته يف ه، واإلستداللطريق النظر: األول
. ّوال يمكن التجاوز عنه، وال يتيرس يف علم الكالم حتصيل أكثر منه

طريق أهل الرياضة واملجاهدة، واإلدراك احلاصل هبذا الطريـق أقـوى :والثاين
ِّولـام أشار املصنف،سنذكرهّلـام من احلاصل بالطريق األول  املخـصوص الطريـقإىل ّ

.واملراد به اآلخرة. ـ رمس١٠١: ٦لسان العرب . القرب: الرمس) ١(

:ّوعلم أنه من أين؟ هذا حيتمل وجهني: قوله: nحmيف حاشية ) ٢(

ّأن يعلم أنه خملوق من الرتاب فال يعلو رب األرباب: األول ّويقر بربوبيته، ّوال يدعي ما ليس له بحق، ّ ّ.

.ّوهذا ليس حمل ذكر هذه األشياء، ويعلم أطوار مراتب النطفة إىل حني الوالدة، ّلم أنه من النطفةأن يع: الثاين

.ويزرع اخلريات فيها وال يكسل، ّويعلم أهنا مزرعة اآلخرة، ّأي يعلم أنه يف دار الدنيا الفانية: ويف أين؟

ُأي يعلم أنه يرجع إىل ربه وحي: وإىل أين؟ وال يشء يعـود ، يعمـل مـا حياسـب عليـهفال ، ب عىل ذنبهَاسّّ
.رضره إليه

.١/٥:بل وجدناه يف رشح املقاصد للجرجاين، ّمل نعثر عىل هكذا نص يف املصادر احلديثية) ٣(

الذين يبنون علومهم عىل استخراج النتائج ، وهو الطريق عىل قاعدة أهل البحث والنظر: nحmيف حاشية ) ٤(
.كام هو مذكور يف علم امليزان، إلنتاج بطريق الربهانمع مراعاة رشائط ا، ماتّمن املقد
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ومن أراد : فقال، بالقوة العمليةالطريق الثاين املختصإىل اد أن يشريأر،بالقوة النظرية
ـالذي هو مقام النظر اإلستدالل ـعن هذا املقاميف باب معرفة املبدأ واملعاد اإلرتقاء

ًينبغي أن يتحقق أن وراء ذلك شيئا هو أعىل من هذا املرام َّ، ّوهو مـا يرتتـب عـىل
وال ، ا ال يقتدر لبيانه لسان التقريرّكاشفات الرمحانية، وهو ممانية واملّاحلقلرياضاتا

ّبقوله عز مـن، حتيط بذكره دائرة التحرير؛ وهلذا أمجل اإلشارة إليه يف التنزيل َقائـل :

Px  w  v  u  t  s  r  q  pOصـىل واقتفى أثره صاحب الوحي بقولـه
وال خطـر عـىل قلـب ، أذن سـمعتوال، فهناك ما ال عني رأتS: اهللا عليه وآله وسلم

وال يشغله عقلـهبالنظر واإلستدالل، ّمهته عىل ما أدركهالطالب فال يقرص، Rبرش
فـة عـىل تـصفية البـاطن ِّاملتوق، احلاصـلة باملكاشـفة، وهي مرتبة عني اليقني: خرض احلبلروديّقال مال) ١(

املأخوذة من سـلطان ، بالطريقة املعتربة عند أهل الكشف واحلقيقة، والرياضة التامة عىل قانون الرشيعة
، وعىل سـائر املعـصومني،املؤمنني وأوالده األئمة النجباء اهلادين املهديني عليهم سالم اهللاألولياء أمري

ّوأما مرتبة حق اليقني التي هي أكمل املراتب اليقينية وكامهلـا، قنيّومن تالمذهتم املت ّفـال حتـصل إال يف ،ّ
لو S: أمري املؤمنني عليه السالموقول سلطان األولياء ، يةّعند رفع احلجاب وقطع العالئق بالكل،اآلخرة

).حاشية ح. (َّال ينايف ذلك؛ ألن املراد به عدم زيادة أصل مراتب اليقنيRًكشف الغطاء ما ازددت يقينا ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١١٩/٢٠٨٦:غرر احلكم لآلمدي) أ ( 

.فكام أشار إليه املصنّ، وإزالة عوائق بدنية ونفسانية،بعد جماهدات نفسانيةلكن : nحmيف حاشية ) ٢(

ّعز من قائل: يف قوله، من: nحmيف حاشية ) ٣( نـصب عـىل ، ًعـز قـائال: وقـوهلم، بيان للضمري الذي يف عز، َ
.Sمن الشارح . التمييز

.٣٢:١٧السجدةسورة ) ٤(

. باب ذكر مجل من مناهي النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم،٤/١٧:من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق) ٥(

.جملس يف ذكر احلزن والبكاء من خشية اهللا، ٤٥١:ال النيسابوريّروضة الواعظني للفت
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لإلمكان، الذي حيتـوي عـىل شـوائب بمعرفة الكثرة، التي هي إمارةـالذي ملكهـ
اإلدراكات : وعنى بالزخارفـأي الكثرة ـالعدم، وال يقف عند زخارفهااحلدوث و

ّعلقة بالكثرة، واملزخرف املموه، وإنام كانت تلك اإلدراكات زخارف؛ ألهنا ال ختلو املت ّ ّ ّ
ّعن الشبهات الومهية، ألن الوهم له استيالء يف طريقة املباحثة، فال خيلو حكم عقيل عن 

بخالف الصور الفائضة عىل النفس بعد الرياضة واملجاهدة، ، ّشبهة ومهية وإن ضعفت
ّفإن القوى احلسية ّقد سخرت هناك للقوّ ة العقلية، فال تنازعها فيام حيكم هبا، وإنــَّام مل ّ

أن ينبغـي بـل، ّزلة القدمّحملالتي هيّجيز الوقوف عند تلك الزخارف؛ ألهنا املزلقة 
ّألهنـا ويزيل عن خاطره املوانـع الدنيويـة؛، ّعن نفسه العالئق الدنيةالطالب يقطع

ّمتنع النفس عن التوجه الكيل ّاملقـصد احلقيقـي، وتلـك املوانـع أمـا مـن احلـواس إىل ّ
، ّواملطعومات امللذة، والروائح املالئمة، ّواألصوات الطيبة، كالصور احلسنة،الظاهرة

ّأو توهم حمبة أو مبغضة، ّكتخيل تلك الصور، ّوامللبوسات اللينة، أو الباطنة أو تعظيم ، ّ
أو ، بـسبب خـوف، من القوة احليوانيةّأو متني حصول مال أو جاه، أو، أمر أو حتقريه

، أو حذر مؤمل، أو من األفكار املجازية، ٍّأو قهر عدو، ّأو انتظار ملذ، أو شهوة، غضب
ّأو علم غري نافع، وباجلملة كل ما يصري به املطلـب احلقيقـي ، كالتفّكر يف أمر غري مهم

فمريد اخللـوة . املوانععبارة عن إزالة هذهـعند أهل السلوكـواخللوة. ًحمجوبا
ّينبغي أن خيتار موضعا تقل فيه األمـور املحـسوسة بإحـدى احلـواس؛ ليـسهل عليـه  ً

رشح حكمـة . وقطع اخلواطر الومهية واخلياليـة،اخللوة هي ترك املحسوسات البدنية: قال الشهرزوري) ١(
.القسم االول، ١٧:اإلرشاق

.هو طلب الكامل: السلوك: nحmحاشية يف ) ٢(
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األمـور إىل ّويعرض بالكلية عن األفكار املجازية الراجعـة، النفس وقهرهاارتياض
ــة ــه بــرشارشه، الفاني ــب احلقيقــيإىل ويتوج ــسوانح، املطل ــد ال ــة ويرتص الغيبي

ّالقدسية، وهو املعنـي بـالتفّكر املرغـب فيـه بقولـه تعـاىل والواردات  ّ>  O  N    M

R  Q   P<صىل اهللا عليه وآله وسلموقوله :S تفّكر ساعة خري من
ًوإىل ما ذكرنا مفصال أشار جممال بقولهRعبادة سبعني سنة ً ه وقواه ّويضعف حواس: ّ

ّمنع النفس احليوانية عن مطاوعة الشهوة والغـضب ومـا يتعلـق ، املراد بالرياضة هنا: قيل: قال الطرحيي) ١(
كاحلرص عـىل مجـع ، ومنع النفس الناطقة عن متابعة القوى احليوانية من رذائل األخالق واألعامل، هبام

، عىل وجه يوصلها إىل كامهلا املمكـن هلـا،النفس للعقل العميل ملكة هلاوجعل طاعة ـإىل أن قال ـاملال 
.روض، ٤/٢١٠:جممع البحرين.وإزالة املوانع الدنيوية عن خاطره

الـصحاح . ًحرصـا وحمبـة، أي نفـسه، ألقـى عليـه رشارشه: يقـال. الواحدة رشرشة، األثقال: الرشارش) ٢(
.رشر، ٢/٦٩٦:للجوهري

.سنح،مادة٢/٤٩١:لسان العرب البن منظور: ُانظر. رض أو احلوادث السامويةهي العوا: السوانح) ٣(

.٤٢: ٣٩الزمرسورة ) ٤(

عليـه قلـت أليب عبـد اهللا:عن احلسن الـصيقل قـال: األول: لفظنيوردت هذه الرواية يف مصادرنا عىل ) ٥(
تفّكر ساعة : عليه وآله وسلمصىل اهللانعم، قال رسول اهللا m: تفّكر ساعة خري من قيام ليلة؟ قال: السالم

ِأين بـانوك ِ؟ أيـن سـاكنوك ؟ : ّيمر بالدار واخلربة فيقولm: كيف يتفّكر ؟ قال: ُقلت. nخري من قيام ليلة
مـشكاة . ١٥:كتاب الزهد للحـسني بـن سـعيد الكـويف. ١/٢٦:املحاسن للربقي. nّمالك ال تتكلمني؟

. باختالف يسري٢/٥٤:ورواه الكليني يف الكايف. ٨١:األنوار للطربيس

: تفّكر ساعة خـري مـن عبـادة سـنة، قـال اهللاm: قالعليه السالم عن أيب عبد اهللا، عن أيب العباس:الثاين

Pِإنام يتذكر أولوا األَ لباب ْ ُْ ُ ُ َّ َ َ ََّ ِOn٢/٢٠٨:تفسري العيايش. ٣٩:٩الزمر.

طبقـات . RسـبعنيSبـدل RسـتنيS، بفارق عبـارة ٢/٤٠٧:مفاتيح الغيب للرازي:ّومن كتب العامة يف 
. شتىٍوبألفاظ، وغريها من مصادرهم ١/٢٥:األولياء إلبن امللقن
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ّنفسه األمارة التي هـي تـشريـبالرياضةـوحيبس، التي هبا يدرك األمور الفانية
ومنهم من جعل الرياضة حبس النفس عن : قالمن رشح الشيخ داوود بن أيب شافني : nذmيف حاشية ) ١(

ّويظهر من كالم املصّنف أن هذا احلبس مسبب، وقرصها عىل طاعة موالها، متابعة هواها ، عن الرياضةّ
، ِّبحيـث تـصري مـسلمة للعقـل، ٍوحينئذ فالرياضة تذليل النفس. ّوحيبس بالرياضة نفسه األمارة: بقوله

ّضـن ّألروS: كام قال سيد األوصياء، راضية مطمئنة، منقادة للطاعة يف اقتناء الكامالت العلمية والعملية
ًنفيس رياضة هتش معها إىل القرص إذا قدرت عليه مطعوما عـىل ـوالرياضـة Rًوتقنع بامللح مأدومـا، ّ

ّفـإن ، ناشئة عن كامل معرفـة، ة صادقةّوحمب، مقرتن بتصور غاية خطرية، ّال تقع إال بصرب عظيمـاملعنيني 
ّومن ال يعرف ال حيب وال يـصرب عـىل حتمـل ، ةّمن ال يتصور كامل الغاية ال يصرب يف نيلها عىل متام املشق

ّفإهنـا يف ، هذا الصرب يسهل بمالحظة الفناء هلذه املشتهيات املانعـة مـن قربـه تعـاىلو، اآلالم يف نيل قربه
ُنفسها كثرة مشعرة بالعدم؛ لتألفها من أمور ال نفع إال هبا وت ّ كام ، وال تزال يف اإلنقطاع، عدم بواحدة منهاّ

ّإنكم لن تنالوا منها لذة إالS: قال سيد األولياء ّ وبعـدها حـرسة ، جتامع األمثـال؛ لعدم اRُبفراق أخرىَّ
ِكذلك يرهيم اهللا أعامهلم حرسات عليهم وما هـم بخـارجني مـن النَّـارPوندامة ال يمكن استدراكها  َِ َ ْ َ ُِ ٍ َِ َ ِْ ِ ْ ْ َ ْ ُُ ِ َِ َ َ ِ َ َO

ّثم قسم النفس بحسب حاالهتا الثالث، ٢:١٦٧البقرةسورة  ّوهذه احلـال ال تقـع إال بقطـع : ّثم قال، َّ
،وإضـعاف القـوى واحلـواس املدركـة لألمـور الفانيـة العدميـة، ّودفع املوانع الدنيوية، ةّالعالئق الدني

يف ـوال يالحـظ ، ّومن الناس من ال يالحـظ إال اسـتحقاقه تعـاىل للتعظـيم، ّوالتأدب بسوط التخويف
،ناركًما عبدتك خوفا منS: كام قال سيد األولياء، وال رغبة يف جنة نعيم، ًخوفا من عذاب أليمـطاعته 

ّجعلنا اهللا وإياكم من السالكني هلذا املنهج Rًولكن وجدتك أهال للعبادة فعبدتك، ًوال طمعا يف جنّتك
ـــــــــــــــــــــــــــــــ.العظيم آمني

اجلـد حفـيص -شـافيز : ويف بعض املـصادر–الشيخ داوود بن حممد بن أيب طالب الشهري بابن أيب شافني:)أ ( 
ولـه يف علـوم األدب اليـد ،واحد عرصه يف الفنون كلهـا، من العلامء الكباركان : ين، قال العالمة األمينيالبحرا

ّى ملباحثة العالمة الشيخ ّوهو الذي تصد، ًوكان حاذقا يف علم املناظرة وآداب البحث، الطوىل وقصائده مشهورة
ورسالة ، ه رشح عىل الفصول النصريية يف التوحيدل. ّحسني بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي لـام قدم البحرين

علـامء : ُانظـر. ًهـ تقريبا١٠٢٠تويف سنة . مام احلسني عليه السالم مشهورةوقصائد يف رثاء اإل، يف املنطق وجيزة
!
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ّالتخيالت الواهيةإىل 
بحيث ، رة للقوة البهيميةّالنفس اإلنسانية إذا كانت مسخ.

ّتسمى أمارة، تصري رذائل األخالق ملكة هلا ّ ؛ ألمرها بالـسوء، وإذا كانـت حاكمـة
ّتـسمى ، منقادة للقوة امللكية بحيـث تكـون األخـالق الفاضـلة راسـخة فيهـا، عليها

، ّاخلري تـارة وإىل الـرش أخـرىإىل بل متيل، ، وإذا مل يكن يشء منهام ملكة هلامطمئنة
"

ترمجة ، ٧١:نوار البدرين للشيخ عيل البالديأ) ضمن فهرست آل بابويه(، ٧١:البحرين للشيخ سليامن املاحوزي
m١٣n١٠أعيـان الـشيعة. ٣١٨، ٢/١١٣أمل اآلمـل للحـر العـاميل.٢٣٧ـ١١/٢٣٣:ير للشيخ األمينيالغد :

١٩١/٦٣٦٩.

عاملـه عـىل ،من كتاب له عليه السالم إىل عثامن بن حنيف األنـصاري، ٧٤:هنج البالغة للرشيف الريض): ب(
.البرصة

التنالون S: ونص العبارة هكذا، اء الدنيامن خطبة له عليه السالم يف فن، ٢٠٢:هنج البالغة للرشيف الريض): ج(
.ٍووردت بصور أخرى، ولكن ليس كام يف احلاشيةRبفراق أخرىّمنها نعمة إال

ٍباختالف يف بعض األلفاظ٢١٩:ائة كلمة ألمري املؤمنني عليه السالم إلبن ميثم البحرايناملرشح :)د(
رشح هنج .

ٍتالف واختصارباخ١٠/١٥٧:البالغة إلبن أيب احلديد املعتزيل
.

.أي الكاذبة: nحmيف حاشية ) ١(

ّوالتي هبا الشهوات وطلـب الغـذاء والـشوق إىل اللـذات ، وهي النفس الشهوانية: القوة البهيمية) ٢(
ّلفني للعالمة احليلاأل. وآلتها التي يستعملها من البدن الكبد، ّاحلسية ، ٧٩، لثةاملائة الثا، ١/٢٥٠:ّ

.قوى النفس

فتكـون كالبهيمـة ، إذا مل تكن طاعتها للقوة العقلية ملكة، هي القوة احليوانية يف اإلنسان: ّالنفس األمارة) ٣(
األلفـني : ُانظـر. فيصدر عنها أفعال خمتلفـة املبـادىء، تدعوها شهواهتا تارة وغضبها تارة، غري املرتاضة

ّللعالمة احليل ).٣٧(الدليل ، ثانيةاملائة ال، ١٨٦ـ١/١٨٥:ّ

ّهي التي ال يصدر منها ذنب أصال البت: النفس املطمئنة) ٤( . واعتقاداهتا صحيحة يقينيـة مـن بـاب العقـل، ةً

ّلفني للعالمة احليلاأل ).٣٨(الدليل ، املائة الثانية، ١/١٨٧:ّ
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: مراتب الرياضة أربعةّثم ،ّوامةّتسمى الل، ُّعنها رش المت نفسهاوإذا صدر 

. اإلهليةباستعامل الرشائع النبوية والنواميس، هتذيب الظاهر:أوهلا

عـن عـامل ، ونفض آثـار شـواغلهباطن عن امللكات الرديئةهتذيب ال:وثانيها
.الغيب

ّ، وهـي حتـيل الـنفس بالـصور صال بعـامل الغيـبّما حيصل بعد اإلت:وثالثها
. القدسية اخلالصة عن شوائب الشكوك واألوهام

وهـو ، ّما يسنح هلا عقيب ملكة اإلتصال واإلنفصال عن نفسه بالكلية:ورابعها
ّكـل قـدرة حتـى يـرى، ، وقـرص النظـر عـىل كاملـهوجاللهاهللامالحظة مجال 

ّالنفس اللوامة) ١( أو التـي ال تـزال تلـوم ، ىَّهي التي تلوم النفوس يف يوم القيامة عىل تقصريهن يف التقـو: ّ
.٣/٦٨١:لطربيسلتفسري جوامع اجلامع : ُانظر. حساننفسها وإن اجتهدت يف اإل

.باستعامل الرشائع النبوية، عن ارتكاب القبائح واإلخالل بالواجب: nحmيف حاشية ) ٢(

مـع م اهللا تعـاىل ّتكلـشـارة إىل إوهنا . م يف اخللوةّالتكل: والناموس يف اللغة، مجع ناموس: nحmيف حاشية ) ٣(
فالرشائع النبوية والنواميس اإلهلية واحد ، غه إىل النبي صىل اهللا عليه وآله وسلمّليبلعليه السالم جربئيل

.وخمتلف يف اإلعتبار، يف املعنى

.وغري ذلك، واجلهل، واحلسد، كاحلقد، أي عيوب الباطن: nحmيف حاشية ) ٤(

ّألن النفس جمر، داتّهو عامل املجر: nحmيف حاشية ) ٥( دة وهي بمقتىض طبعها تقتيض اإلنجـذاب إىل عاملهـا؛ ّ
ّألهنا كانت موجودة هناك ثم هبطت منه ثم تتوج ّ ّ .ه إليهّ

.صفاته الثبوتية: nحmيف حاشية ) ٦(

.صفاته السلبية: nحmيف حاشية ) ٧(

.nثmسقطت من ) يرى) (٨(
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ّمضمحلة يف جنب قدرته تعاىل الكاملة، وكل علم مستغرق يف علمه الشامل، بل كـل  ّ ّ
ّويوجه مهته بكليتها، وجود وكامل هو فائض من جنابه ّ ويقـرص ، عامل القـدسإىل ّ

ْأمنيته عىل نيل حمل الروح َ ّاخلضوع واإلبتهال منلُواألنس، ويسأ حرضة ذي
ّوينـوره بنـور اهلدايـة التـي ، أن يفتح عىل قلبه باب خزانة رمحته، اجلود واألفضال

ليـشاهد ، t  s  r  q   p<<: حيـث قـالوعده بعد جماهدته،
ويكشف يف باطنه احلقائق الغيبية والـدقائق ، امللكوتية واآلثار اجلربوتيةاألرسار

ّن النفس إذا هذبت ظاهرهـا وباطنهـا عـن رذائـل األعـامل واألخـالق، فإالفيضية، ّ
ّتصلت بعامل الغيب امركزها األصيل بمقتىض طباعها، إىل هّوقطعت عوائقها عن التوج

ّتصاال معنويا، فينعكس إليها مما ارتسمت فيه من النقوشاللجنسية  ً ّ ّالعلميـة، فتـتحىل ً
ّالنفس حينئذ بالصور اإلدراكية القدسي اإلدراكات الفائضة عىل الـنفس يف هـذه ّثم ة،ٍ

: املرتبة أقوى من الفائضة عليها عقيب النظر واالستدالل من وجهني

ّمر من أن ّلـام ال خيلو عن الشبهات الومهية؛رّن احلاصل عقيب النظإ:أحدمها ّ
بخـالف تلـك الـصور القدسـية التـي ذكرناهـا؛، الوهم له استيالء يف طريق املباحثـة

، ٦:وامـع األرسار يف رشح مطـالع األنـوار للـرازيل، ١/٦:لـرازيلشارات والتنبيهات رشح اإل: ُانظر) ١(
.املقدمة

.٢/٣٥٣:جممع البحرين للطرحيي. سرتاحة واحلياة الدائمةالراحة واإل: َالروح بفتح أوله) ٢(

). من عامل: (nذmوnحmيف ) ٣(

.٦٩: ٢٩العنكبوتسورة ) ٤(

.بقية النسخوكذا) رساراأل(يف نسخة : nحmويف حاشية ) األمور: (nحmوnذmيف ) ٥(

.nثmمل يرد يف ) ّأن احلاصل عقيب النظر، أحدمها: ستدالل من وجهنيواإل: (قوله) ٦(
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رة للقـوى العقليـة، فـال يمكنهـا َّوصريورهتا مسخ، ّالضمحالل القوى احلسية هناك
. املنازعة هلا يف حكمها

ًإن الفـائض عـىل الـنفس يف هـذه املرتبـة قـد يكـون صـورا كثـرية : وثانيها ّ
ألن يفـاض ، ّوصقالتها عن أوساخ التعلقـات، ّاستعدت بصفائها عن الكدورات

ّت وحوذي هبا ما فيه صور كثرية، فإنه يرتاءى فيها عليها تلك الصور، كمرآة صقل
ما تتسع هي له من تلك الصور، والفائض عليها عقيـب النظـر هـي العلـوم التـي 

ّتناسب تلك املبادىء التي رتبت لتؤدي جمهول، كمرآة صقلت يشء يسري منهـا إىل ّ
َّإال أن ذلكّفال يرتسم فيها إال يشء قليل من األشياء املحاذية هلا،  أعني ـالفتحّ

قبـاء مل ـوكشف احلقائق الغيبية عىل باطنـه ، فتح باب خزانة الرمحة عىل قلب السالك
ّخيط عىل قد َ ْ َ ُْكل ذي قد، ونتائج َ ّّمل يعلم مقدماهتا ْجد كل ذي جد، بل ذلـك َّ َّ

َّإال أن ذلك املذكور: خرض احلبلروديّقال مال) ١( شـغال العقـل بمعرفـة إوعـدم ، ّمن عـدم قـرص اهلمـة: ّ
، دركة لألمـور الفانيـةّوتضعيف احلواس امل، ّوعدم الوقوف عند الزخارف التي هي مزلة القدم، الكثرة

ّوحبس النفس األمارة التي تشري إىل التخيالت الواهية بالرياضة ّوتوجيه اهلمة بالكلية إىل عامل القدس، ّ ّ ،
واإلشتغال بالسؤال واخلـضوع واإلبتهـال مـن حـرضة ذي ، ّوقرص األمنية عىل نيل حمل الروح واألنس

).حاشية ح. (إىل آخره... قباء. اجلود واإلفضال

.قدد،٢/٥٢٢:الصحاح للجوهري. لقامةا: القد) ٢(

.التوحيد، الفصل األول، ١١٩:األنوار اجلاللية. أي واردات وعلوم فيضية: قال املقداد) ٣(

ّكل ذي جد واجتهاد،وإزالة تلك العالئق وتنحية تلك العوائق، أي تلك املجاهدات: قال املقداد) ٤( ِ ّ ،
ّمن استعد : بحكم، ّفيضه عىل من استعد لذلك الفيضبل ذلك فضل ومنحة من اجلناب القديس ي

يتعارض فيها إهلامات ، ّلكن ذلك اإلستعداد ال حيصل يف األغلب إال مع جماهدات عظيمة. ّاستحق
!
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ّ، جعلنا اهللا وإياكم من السالكني لطريقه، املـستحقفضل اهللا يؤتيه من يشاء نيّ

ّاملستعدين إلهلام حتقيقه، املستبرصين بتجيل،لتوفيقه ّهدايته وتدقيقـه، آمـني
.رب العاملني

"
بقت Pوينجـو ، واخلالص من الثانية عرس، وىل خطرُإتـّباع اال، ّوخواطر شيطانية، إهلية ذين س ْال َ َ َـَ ِ َّـ

ْهلم منَّا احلسنى ُ ْْ َِ ُOّفال جرم كان حتصيل العلم هبذا الطريق أعـز مـن الكربيـت ، ٢١:١٠١نبياءاأل
أي الطريق الذي أمـر بـه ـفنسأل اهللا أن جيعلنا من السالكني لطريقه ، وحيث احلال كذلك، األمحر

.هؤه وأولياؤأنبيا

.التوحيد، الفصل األول، ١١٩:األنوار اجلاللية

.٥٤/اقتباس من سورة املائدة) ١(

، الفـصل األول، ١١٩:نـوار اجلالليـةاأل. واإلنتهـاء عنـد زواجـره، بالقيـام بـأوامره: ل املقدادقا) ٢(
.التوحيد

. بـأن حتـصل رشائطهـا وتنتفـي موانعهـا، ّوهو جعل األسباب متوافقة يف حصول مسبباهتا: قال املقداد) ٣(

.التوحيد، الفصل األول، ١١٩:األنوار اجلاللية

).ّجتيل(:بدل من) عىل: (nثmيف ) ٤(

. َإلقـاء معنـى يف الـروع بطريـق الفـيض: واإلهلـام. ّالتهيؤ حلصول األثـر: اإلستعداد: قال املقداد) ٥(

ًهو جعل اليشء حقا: والتحقيق وجدان ما يوصل إىل : واهلداية. هو الظهور واإلنكشاف: ّوالتجيل. ّ
، الفصل األول، ١١٩:اجلالليةاألنوار.ًهو إمعان النظر يف اليشء طلبا لتحقيقه: والتدقيق. املطلوب
.التوحيد
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الفصل الثاين 
يف العدل

تقسيم
. أقسامه اخلمسة ينتفع به يف املباحثإىل للفعل:

ٍالفعل إما أن يتصف بأمر زائد عىل حدوثه: فنقول ٍ ّ أو ال، الثاين مثل فعل النـائم ّ
اإلتفـاق، وفعـل بال يوصف بحسن وال بقـبح : ّ، وأما فعل البهائم، فقيلوالساهي

أي ، الفصل الثاين يف العدل: وقال، ّلـام فرغ من الفصل األول يف التوحيد رشع يف الثاين: قال احلبلرودي) ١(
ّيف بيان أنه تعاىل حكيم عادل ال يفعل قبيحا وال خيل ً ًكونـه تعـاىل عـادال مـن مجلـة : فإن قلـت، بواجبّ

ًالذكر وجعلها يف فصل عىل حدة مقابالأفردها بَمِلَف، صفاته الختصاصه بكثرة : قلت. لفصل التوحيد؟ٍ
ّوكونه أصال لعدة مسائل رشيفـة، املباحث اجلليلة ، ووجـوب الثـواب والعقـاب، كحـسن التكليـف، ً

ًوغريمها مما سيأتيك بإذن اهللا تعاىل؛ وهلذا صار ثانيا من أصول الدين يـة كيفZَّأنXًوأيضا هذا إشـارة إىل ، ّ
).حاشية ح(.ّلـام عداه من صفات كاملهZمغايرةXأفعاله 

ًولـام كان معرفة كونه تعـاىل عـادال موقوفـة عـىل معرفـة الواجـب والقبـيح : خرض احلبلروديّقال مال) ٢( ّ
ر َّدَصــأعني املنـدوب واملكـروه واملبـاح ـاملأخوذين يف تعريفه دون غريمها من أقسام الفعل ، العقليني

).حاشية ح. (تقسيم: فقال، ض لبقية األقسامّومل يتعر، وبيان عقليتهام، قسيم الفعل إليهامالبحث بت

ّكشف املراد للعالمة احليل: ُانظر) ٣( ،ثبات احلسن والقبح العقلينيإوىل يف لة األأاملس، الفصل الثالث، ٢٨٠:ّ
.مباحث العدل، ٢٥٣ـ٢٥٢:رشاد الطالبني للسيوريإ
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ّ، فمنهم من حكم ما به متصف احلسن والقبح؛ ألن كـل فعـل إذا الصبي خمتلف فيه ّ ّ
وما كان خالفه فقبيح، مع قطع النظر عـن ، وقع عىل ما ينبغي يف نظر العقل فهو حسن

ّإن الفعـل إنـام يتـصف : وهلذا حكموا بذلك يف أفعال الصبي، ومنهم من قال، الفاعل َّ َّ
ّباحلسن والقبح إذا وقع من فاعل بحيث يليق به وينبغي منه عقال، والصبي ال يتصور  ّ ً
َّمنه ذلك، واحلق أن اتصاف الفعل باحلـسن والقـبح معتـرب حـني إدراك فاعـل نفـس  ّ

ُن احلسن والقبح، بخالف النـائم والـسكران واملجنـون قطع النظر عZمعXالفعل، 
والبهائم والصبي

ّكل فعل إما أن ينفر العقل منه ّأو قبيح؛ ألن ا حسنّل أمّواألو. ّ
ّإمـا أن ينفـر العقـل ّألنه : أربعة أقساموالثاين حسن، واحلسن، أو ال، واألول قبيح

ْومكروه إن ترجح ، ّترجح فعلهْواألول واجب، والثاين مندوب إنمن تركه أو ال،
والواجب ينفر َّأي وألن القبيح ينفر العقل من فعله،ـولذلكْومباح إن تساويا، ، تركه

الرتكابه ما ينفر العقـل ُّيذم العقالء فاعل القبيح وتارك الواجب؛ـالعقل من تركه 
عنه

 .

.nثmمل يرد يف ) وفعل الصبي خمتلف فيه، ّالتفاقوال بقبح با: (قوله) ١(
.ما بني املعقوفتني أثبتناه ليستقيم السياق) ٢(

.nمmإىل هنا أثبتناه من ) فمنهم من حكم ما به: (من قوله) ٣(
.nثmمل يرد يف ) ّأما حسن) (٤(
).عىل تركه: (زيادةnثmيف ) ٥(

من يشء ـأي العقل ـقسام الفعل وال تاركه؛ لعدم نفوره ون فاعل غريمها من أّوال يذم: قال احلبلرودي) ٦(
).حاشية ح(ـأي الفعل والرتك ـمنهام 
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فيـة املـشهورة بـني َّواعلم أن مسألة احلسن والقبح العقليني مـن املـسائل اخلال
ّالعقالء، فالبد أوال من حترير حمل ً َالنزاع؛ ليكون النفي واإلثبـات وارديـن عـىل يشء ّ ِ

ٍاحلسن والقبح يقاالن ملعان ثالث: فنقول،واحد
:

ّالعلم حسن واجلهل قبيح، وال نـزاع يف أن : صفة الكامل والنقص، يقال: لّاألو
. مدركه العقل

ًمنافرته، فام وافق الغرض يكون حـسنا، ومـا خالفـه مالءمة الغرض و: والثاين
ًيكون قبيحا، وما ليس كذلك مل يكن حـسنا وال قبيحـ ّ، وقـد يعـرب عـنهام باملـصلحة ًاً

احلسن ما فيه مصلحة، والقبح ما فيه مفسدة، وما خال عنهام ال يكون : واملفسدة، فيقال
ّشيئا منهام، وذلك أيضا عقيل بحسب اختالف اإلعتبار، فإ ً َّن قتل زيد مصلحة ألعدائه ً

.مفسدة ألوليائه

ّتعلق املدح والثواب عاجال وآجال، و الذم والعقاب كذلك، وهذا هو : الثالث ً ً ّ
ّحمل النزاع، فهو عند األشاعرة رشعي ّ؛ ألن األفعال كلها متساوية، وليس يشء منها يف ّ َّ

نــَّام صـارت كـذلك وإ، ّنفسه بحيث يقتيض مدح فاعله وثوابه وال ذم فاعله وعقابـه
مع قطع ـللعقل يف نفسه : ّوعند املعتزلة عقيل، قالوا.بواسطة أمر الشارع هبا وهنيه عنها

َجهة حمسنة أو مقبحةـالنظر عن الرشع  ِّ َ َ َإهنا قد تدرك بالرضورةّثم ،ِّ ُكحسن الـصدق ، ّ
ّوقبح الكذب الضار، وقد ، النافع ّكقبح الصدق الضار، َدرك بالنظرتُ سن الكذب ُوح، ُ

ًدرك بالعقل أصال، لكن إذا ورد به الرشع علم تالنافع، وقد ال  ّن ثمـأَ ، ّة جهـة حمـسنةَّ
ّوإذا تقررت هـذه . كصوم أول يوم من شوال، ّكصوم آخر يوم من رمضان، أو مقبحة
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: قال، ما يف املتنإىل ّاملقدمة فلنرجع

أنكرت : حلق، فنقولاخلالف بني الفريقني وإثبات ما هو اإىل يف اإلشارة:أصل
والفالسفة احلـسن والقـبح والوجـوب ـيعني األشاعرة القائلني باجلرب ـّاملجربة

ًالقبيح عندنا ما هني عنه رشعا: قالواالعقلية، ُحتريام أو تنزهيا، واحلسن بخالفـه، وال ، ُ ً ً
ّت واملعـني، ولـو عكـس ّحكم للعقل يف حسن األشياء وقبحها، بل الـرشع هـو املثبـ

ًشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه مل يكـن ممتنعـا، وانقلـال ّ َّ ّ ّ ب األمـر فـصار َ
ًن قبيحاًالقبيح حسنا واحلس ُال سبيل للعقل النظري يف معرفة حسن : وقالت الفالسفة. ُ

يعني املعتزلة القائلني ـوألهل العدلاألشياء وقبحها، بل احلاكم بذلك العقل العميل 
ّوعقاب العايص، ولذلك لقبوا بأهل العدل بوجوب ثواب املطيع أي عـىل ــعليهـاـُ

ال ختلـو عـن نـوعدالئلـالتي هي احلسن والقبح والوجـوب ، األحكام العقلية

ِّقتـداء باملـصنف اطوينا ذكرهـا ، ضعف ًS ،ـأي تلـك األحكـام ــَواألوىل إثباهتـا
ّبالرضورة، ألن اإلستدالل البد مـن  ًدفعـا للـدور ـأي الـرضورة ــنتهائـه إليهـااَّ

َولـام أورد هنا . والتسلسل ًبأن العلم بحسن األشياء وقبحها لو كان رضوريا، عرتاضاّ ُ ُّ
اختلف فيه العقالء؛ لعدم اإلشتباه يف األحكام الرضورية، وملا وقع التفـاوت بينـه ّلـام 

ًأراد أن املجــربة أنكـرت ذلـك مطلقــا: قـال املقـداد) ١( : واملـراد بــالنظري، والفالسـفة بالعقـل النظــري، َّّ

ّما كان متعلقه ليس للقدرة اإلنسانية فيه ترصف ّويتم به ، ّة اإلنسانية فيه ترصفما كان للقدر: وبالعميل، ّ
.التوحيد، الفصل األول، ١٢٥:األنوار اجلاللية. نظام النوع

.nثmمل ترد يف ) العقلية) (٢(
.nصmوnثmمل ترد يف ) نوع) (٣(
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ّوبني العلم بأن الكل والتـايل باطـل ، َّأعظم من اجلـزء، ألن الـرضوريات ال تتفـاوتَّ
اخـتالف وسـبب: جوابه، بقولهإىل أشار. م مثلهّلوجود االختالف والتفاوت، فاملقد

ّمـن تـصورات ، ّاشتباه ما يتوقف عليه احلكماملذكور شتباه يف احلكماإلو، العقالء
ّفإنه قد ال يتصور األطـراف عـىل وجـه يكـون معاين األلفاظ من املحكوم عليه وبه، ّ

ّختالف، وأما إذا تصور عىل الوجه الذي يتعلق به احلكم ٍذ يقع اإلمناط احلكم، وحينئ ّ ّ
ّرضورية اإلشتباه احلاصل من عدم تصور األطراف عىل ما ينبغي وال ينايف ذلك، فال

الرضوريالتصديق َّألن، احلكم
ّإذا حـصل تـصور الطـرفني حـصل هو الذي :

ف عـىل نظـر ّإن توقـبـل،ألجل احلكمـأي دليل ـوسطإىل احلكم من غري حاجة
يعني احلكـم ـّوحمل النزاع، التي يف األطرافّألجل التصوراتوكسب يكون ذلك 

ّفـإن مـن تـصور حقيقـة ّرضوري باملعنى املـذكور، كذلكـبحسن اليشء أو قبحه  َّ
بنفور العقل عن ترك بالرضورة حيكمّوتصور معنى نفور العقل؛ الواجب والقبيح، 

مـن ،ّمن غري توقف عىل أمر آخرـيعني القبيح ـوفعل الثاينـأي الواجب ـاألول
ُإن ذلك بسبب الف النفس : ا حديث التفاوت، فجوابهّوأم، أو جتربةدليل أو حدس َّ

. ام وجده أميلّببعض الرضوريات، وهي ملألوفها متى ورد عليها أقبل، وبمأنوسها كل

. يرتك الواجبّيف بيان أنه تعاىل ال يفعل القبيح وال :أصل

، ّواألمة امجعت عىل ذلك، فاألشاعرة من جهة أنه ال قبيح منه وال واجب عليـه
ّكـشف املـراد للعالمـة ،ولالبحـث األ، الركن األول، القاعدة األوىل، ٢١:قواعد املرام للبحراين: ُانظر) ١(

.املسألة الثانية عرش، الفصل اخلامس. ٢٠٥:ّاحليل

.أقسام العلم الرضوري، ١٠٠:إرشاد الطالبني. هو رسعة انتقال الذهن من املبادئ إىل املطالب: احلدس) ٢(
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ّفال يتصور منه فعل قبيح وال ترك واجب
 .

َّوأما املعتزلة فمن جهة أن ما هو قبيح منه يرتكه وما جيب عليه يفعله ّ ، والدليل
ومن مجلتهـا القبـائح ، األشياءمجيع عامل بتفاصيل، واجب الوجود قادرَّعىل ذلك أن

، وهو مستغن عـن القبائح وترك الواجببتفاصيل ًفيكون عاملا وترك الواجبات،
ّمـن أنـه ، يف املباحث الـسابقةّتقدم من األصولّلـام ؛فعل القبائح وترك الواجب

ن ًأي عاملا بالقبيح مـّوكل من كان كذلكّغني باإلطالق عن الغري يف ذاته وصفاته، 
،يستحيل عليه فعل القبيح وترك الواجب بالرضورةـًمستغنيا عنه ، حيث هو قبيح

ًوإال يلزم السفه، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا ً ّ ّ
 .

ّوال خيل ، َّأن الواجب ال يفعل القبيح، ّترتيب املقدمات املذكورةمنينتج
. ، وهو املطلوبـأي ال يرتكه ـبالواجب

؟قعة بقدرهتم أو بقدرة اهللا تعاىلأفعال العباد هل هي وايف بيان:أصل
األفعال التي تصدر من عبيده هـم موجـدوها : قالت الشيعة ومجهور املعتزلة

هنايـة اإلقـدام،ًه ال واجـب عقـال عـىل العبـد أو اهللاّأنـ: فـصل، ٢٣٤:رشـاد للجـوينيكتاب اإل: ُانظر) ١(
.يف التحسني والتقبيح: بعة عرشالقاعدة السا، ٣٨١:للشهرستاين

ّيف أنه عز، ٣٥:رشح األصول اخلمسة للقايض عبد اجلبار: ُانظر) ٢( .عادلّوجلّ

).الواجبات: (nصmيف ) ٣(

.nثmمل يرد يف ) ٍوهو مستغن عن فعل القبائح وترك الواجب: (قوله) ٤(
ّكشف املراد للعالمة احليل: ُانظر) ٥( .الثانيةلةأاملس، الفصل الثالث، ٢٨٣:ّ

.nثmمل يرد يف ) ينتج من: (قوله) ٦(
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بل اختيار؛ ، أي هي واقعة بقدرهتم وحدها عىل سبيل اإلستقالل بال إجيابـباإلختيار
إرادهتم بالـرضورة، وبحسب دواعيهممنهم حتصلـأي تلك األفعال ـّألهناوذلك 

ّإندفع إليها بحسب قصده وإرادته، وكل من حصل منه ، َّفإن من رام دفع حجر يف جهة
فهو موجده، الفعل بحسب داعيه وإرادته

.

صـول رشح األ،املـسألة األوىل، جوابـات املـسائل الطربيـة، ١٠/١٣٥:رسائل الرشيف املرتىض: ُانظر) ١(
:كنز الفوائد للكراجكـي،فعالفصل يف خلق األ، ٢٢٧ـ٢٢٦، ٢٢٤ـ٢٢٣:اخلمسة للقايض عبد اجلبار

.فعال العبادأّيف أنه تعاىل خيلق فصل، قبح التكليف بام ال يطاق، ١/١١٢

ّإن فعل العبـد واقـع : َّأن مذهب إمام احلرمني، واملذكور يف كتبهم، املشهور فيام بني القوم: قال التفتازاين) ٢(
،ّوهذا خالف ما رصح به إمام احلرمني فيام وقع إلينا من كتبه، كام هو رأي احلكامء، ًبقدرته وإرادته إجيابا

.٤/٢٢٤:تفتازاينرشح املقاصد لل

.ًليس العبد خمرتعا: فصل، ١٧٦ـ١٧٤:رشاد للجوينيكتاب اإل: ُانظر) ٣(

.الفصل الثاين اجلربية، ٣٦:رستاينهامللل والنحل للش: ُانظر) ٤(

������� �����/3���G(� 7�- H-3�I� 6��-� $%& 2 �+
'��� F٢E�� : 8�:

 ����%��� ��� �!��"#$ �!K)L�%� M�,�-�� C ,N� �+
)O /��
����%� 2 P��*  ,

5B�EQ� M�D*��� RS�T%� 	E<� UB��� �&�F٣E F%&'(� ����
 :���* +� �!�"�,�

 ����%� 2 � � �����
% V��%� ,����� P��* N� /��
� ����� ���,� 	��'(�' ,

�+�' WXY* , Z �&9�' ,�����#�� /��� ���%� 2 �1E[ ;BY� ;*.�� \31 ;B�A�� N� ��] C

� 7^[N ��E)_ ���%� ��' 8E^�' ,`a �B��
- ���
Q� ��' ;�' �1�  5B�- b�,] ]�F٤E ,

-.$ / 012�!��� 3 .E1E%� 2 +� /1
P��*  F�DS�c U%��� : H*���
%�� ������ ��

��-]F �X C�ED)�#�F



ص...................................................................................6١٩٨7 ص  ش 

سحاق اإلسفرائينيإفقال األستاذ أبو 
ّتقع بمجموع القدرتني، عىل أن يتعلقا : 

ِّا بالفعل نفسه، وجوز اجتامع املؤثمجيع ًَ .عىل أثر واحدَرينّ

وقدرة العبـد ، ّعىل أن تتعلق قدرة اهللا تعاىل بأصل الفعل: وقال القايض أبو بكر
ّبصفته من كونه طاعة أو معصية، كام يف لطم اليتيم تأديبـا وإيـذاء، فـإذن ذات اللطـم  ً ً

ومعـصية عـىل الثـاين بقـدرة العبـد ، لواقعة بقدرة اهللا وتأثريه، وكونه طاعة عىل األو
َّأي يـزعم أن ــبالـرضورةعىل املذهب األول ّواحتج أبو احلسني البرصي. وتأثريه

ّوذلك ألن كل أحـد جيـد يف نفـسهـاإلستداللإىل وال حاجة، العلم بذلك رضوري َّ
َّم أن املنارة واهلـاوي منهـا، ويعلـإىل والصاعد، التفرقة بني حركتي املختار واملرتعش
ّدواعيه واختياره، وأنـه لـوال تلـك الـدواعي إىل َاألولني من هذين القسمني يستندان

بخالف اآلخرين، ختيار مل يصدر عنه يشء منهامواإل
.

ّإذ ال مدخل يف يشء منهام إلرادته وداعيه، بل احليوانات العجم تفـرق بـني 
ّر طفر اجلدول الضيق مقدورها وغري مقدورها فكيف باإلنسان، وهلذا يقصد احلام

فيكون إنكـاره سفـسطة مـصادمة ،ببعيدما ذكره أبو احلسني وليسدون الواسع، 
، الفقيه الـشافعي، مّاملتكل، األصويل، هو إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق اإلسفرائيني) ١(

. وبنيـت لـه بنيـسابور مدرسـة مـشهورة. ّف كتاب جامع احليل يف أصول الدينصّن. انهل خراسأإمام 

تـاريخ . وتـويف يف نيـسابور. ة كبريةّوهذه زل، ز الكراماتّه كان ال جيوّحكى عنه أبو القاسم القشريي أن
. ٤٤٠ـ٢٨/٤٣٦:اإلسالم للذهبي

القـانون ، ١٨٢:غاية املـرام لآلمـدي: ظرانو،األشعرية، الفصل الثالث، ٤١:امللل والنحل للشهرستاين) ٢(
ّكـشف املـراد للعالمـة احلـيل. ّه ال خـالق إال اهللاّنـأيف : القاعدة االوىل، اخلامس املقـصد ، ٢٨٦ــ٢٨٥:ّ

.املسألة السادسة، الفصل الثالث، الثالث
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لو :قلنا،واستدللنا عليهّتنزلنا عن دعوى الرضورة يف هذا املطلب وإنللرضورة، 
ّجلـاز حتـرك اجلبـل ، من غري تأثري لقـدرة العبـد، كان فعل العبد بمحض قدرة اهللا

بأن خيلق اهللا ، ّعيف، وعدم حترك اخلردلة باعتامد القوي يف الغايةالعظيم باعتامد الض
ه مكـابرة، احلركة يف اجلبل دون اخلردلة إن وجـد يشء مـن : ًونقـول أيـضا. ّـوإن

أعنـي ــوامللزومبالقدرة واإلختيار، ِالقبائح يف العامل، فالعبيد موجدوا أفعاهلم
فكذا الالزمًأيضا،اف اخلصمباعرتو، بالرضورةثابتـمن القبائح وجود يشء
.ًيكون ثابتا

ا أن فعل القبيح حمال عىل الواجب، فيكون فاعله: بيان املالزمة ا بين َّإن َ ّ ّ
، َّوإذا ثبت أن فاعل القبيح هـو العبـدـالواجب أي غريـغريهـأي القبيح ـ

فاعـل َّألنــَّا نعلـم بالـرضورة أن، و؛ لعدم القائل بالفصلفكذا فاعل احلسن
َفإن الـذي كـذب هـو الـذي صـدقآخر، ًاال شخصالقبيح هو فاعل احلسن ّ َ ّ َّ،

.واملنازعة فيه مكابرة

وعن احلسن البرصي
ًبعث اهللا حممدا:  العـرب إىل صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم ّ

.nثmمل يرد يف ) وجود يشء: (قوله) ١(
.nثmمل ترد يف ) غري) (٢(
فعل القبيح من : ويقول، فاعل احلسن غري فاعل القبيح: بني الفاعلني، بأن يقولبالفصل : nعmيف حاشية ) ٣(

.واحلسن من اهللا تعاىل، العبيد

ًجمردا ، ّيف مصادر العامةّإالـهذا ـمل يرد قول احلسن البرصي ) ٤( ّن اللقب، وربام هو الذي دعا البعض إىل مّ
.عليه السالمّالظن أنه اإلمام احلسن
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ّحيملون ذنوهبم عىل اهللا تعاىل، ويصدقه قولـه تعـاىل، َوهم قدرية ّ :>  }   |  {

£  ¢  ¡  �  ~¥  ¤<
ومن املوصوف ، َوقد عرفت معنى القدرية. 

.هبا

ًاهللا تعاىل أمرا شنيعا، حاول األشعري مفرا منه، إىل ّولـام كان إسناد فعل القبائح ً ًّ
ِإنه جرت عادة اهللا بأن يوجد يف العبد : ومعناه،الفعل بخلق اهللا وكسب العبد: فقال ّ

ًفيكون فعل العبد خملوقـا هللا تعـاىل ، ًقدور مقارنا هلامِويوجد فيه فعله امل، ًقدرة واختيارا
من غري أن يكون هناك منه ، مقارنته لقدرته وإرادته: ًمكسوبا للعبد، واملراد بكسبه إياه

والذي : جوابه بقولهإىل ِّفأشار املصنف. لهًالحمسوى كونه، تأثري أو مدخل يف وجوده
إىل وأسند وجود الفعل وعدمه، ه بالكسبّوساميف العبد أثبته أبو احلسن األشعري

عند التحقيق غري معقول، ًومل جيعل للعبد شيئا من التأثري، ًوإىل العبد كسبا، ًخلقااهللا
ًلعبد تأثري يف وجود الفعل وتسميه كسبيا، فقد صدر لْإن كان : والتفتيش، فإنـّا نقول له ّ
ّد إال اهللا، وإن مل يكن له تـأثري ّال مؤثر يف الوجو: فبطل قولك، من العبد فعل إختياري

ويكون الفعل بمحض قدرة اهللا تعاىل، فقد لزمك القول باجلرب وإسـناد القبـيح، ًأصال
ًاهللا، فال فائدة يف إثبات املعنى الذي تسميه كسباإىل  . ّإال تطويل املسافة بال طائل، ّ

.عنهاوجواب ـهذه ـّللمجربة يف دعواهم شبهة

.٢٨: ٧عراف األسورة )١(

.٤/٢٨٦:وعنه يف تفسري البحر املحيط لألندليس، ٢/٧٥:اف للزخمرشيّالكش)٢(

.شعريةاأل، الفصل الثالث، ٤١: امللل والنحل: ُانظر) ٣(

).حاشية ح(.ّوهي معارضة لـام استدللنا به من الدليل العقيل عىل اإلختيار: خرض احلبلروديّقال مال)٤(
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ّاحلـال إنـه وــمن اهللا تعاىليف العبد إن كانت القدرة واإلرادة:ّقالت املجربة
أعنـي ــوامللزومتعاىل، فالفعل صادر من اهللاـومعهام جيب، بعدمهام يمتنع الفعل

.ثابتفكذا الالزمباتفاق اخلصم، ظاهر الثبوتـواإلرادة من اهللا القدرة

ختيـار اوال يكون لـه ، بأن يكون الفعل واجب الصدور من العبد بقدرته، اإلجياب
أن بـ، الذي هـو مـذهبكما اجلربّأم. كالنار يف اإلحراق، وليس هذا مذهبكم، يف تركه

فـال يلـزم، ًمن غـري تـأثري لقـدرة العبـد أصـال، يكون الفعل بمحض قدرة اهللا تعاىل
مـن اهللا تعـاىل َّإن كـون آلـة الفعـل: بأن نقولًأيضا دفع اإلجيابيمكن و، منه

).كون القدرة: (nثmويف . ّا هو املقدموهذ: nحmيف حاشية ) ١(

.وهو التايل: nحmيف حاشية ) ٢(

َّإنه سلمنا أن القدرة واإلرادة : تقرير اجلواب: قال احلبلرودي) ٣( ّ ، مـن اهللا تعـاىلـّواللتان مهـا آلـة الفعـل ـّ
ّلكن املالزمة التي ادعيتم ممنوعة .)حاشية ح. (إىل آخره... ّوسند املنع أنه ال يلزم، ّ

ًوإال لزم كون احلداد مبارشا قريبا، ًمبارشة: قال احلبلرودي) ٤( ً ّ ٍلقتل كل من قتل بسيف، ّ ُصنَعهّ وهو باطـل ، َ
).حاشية ح. (رضورة

.ّأي مما ذكر: nحmيف حاشية ) ٥(

ِمن أن اهللا تعاىل يوجد يف العبد القـدرة واإلرا، الذي هو مذهب الفالسفة: خرض احلبلروديّقال مال) ٦( ُ ، دةَّ
).حاشية ح. (ّثم تلك القدرة واإلرادة يوجبان الفعل

ًوال يدل عليه أصال، ّوال يتخيل منه: قال احلبلرودي) ٧( ).حاشية ح. (ّ

.التي هي القدرة واإلرادة: nحmيف حاشية ) ٨(

;�1<��)*�+�� �� F٣E :=�> 1� �� -./$ ? @�������� �������� ������ -� ��

@�!� ������ 1�:$ A �� ��F٤E,BC"$ @ �� ;	�2�� D 	�� =�$	E�� ���./�01� �  @�!�F٥E
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َّمسلم، إال أن ّ ّفيكون فعلـه باختيـاره؛ ، وإرادته بالرضورةفعل العبد تابع لداعيه
ـَّا ال نريد باإل وبعد ـًأعني كون الفعل تابعا إلرادته وداعيه ـّختيار إال هذا القدرألن
ًأن سموه إجيابا؛ لكـون اآلالتوإرادته، ًتابعا لداعيهـأي العبد ـظهور كون فعله ّ ْ

ال يف التـسميةّجمرد منازعة يفذلك كان، من اهللا تعاىلمن القدرة واإلرادة صادرة 
ـَّا نقول َّخمتار يف فعله، بمعنى أن فعله تـابع لقدرتـه وإرادتـه، وأنـتم العبد: املعنى، فإن

َّإنه غري خمتار، بمعنى أن قدرته خملوقة هللا تعـاىل، : تقولون أي يف ــوال مـضايقة فيهـاّ
يف تقريـر ـيعنـي املجـربة ـولو قالواّإذ لكل أحد أن يصطلح عىل ما يشاء، ـالتسمية 

كانـت ّلــام ولـو مل خيلقهـمفوجـد مـنهم الفعـل،َّإن اهللا تعاىل خلق العبيد: الشبهة
ِوجدت ّلـام أيـاألفعال فيكـون هـو وثبتت األفعال مـنهم،ّولـام خلقهم كانتـُ

ّألن فاعل السبب هو فاعـل املـسبب، ـأي لتلك األفعال ـهلاًبعيدا ًتعاىل فاعال كـانَّ
وأسـهلجياب دون اجلـرب، األول يف إهيام اإلمثل قوهلمولو قالوا : جواب لو يف قوله

ال خيفـى عـىل ، لكـن َّإثبات أن القدرة واإلرادة من اهللا تعـاىلإىل ومل حيتج، يف ذلك
هـل هـو اهللا ، َّ؛ ألن الكالم يف املبـارش القريـب لألفعـالمن الضعفالعاقل ما فيه

َّأي إال أن اإلجياب املشهور : قال احلبلرودي) ١( برشط ، ّعبارة عن عدم ختلف الفعل عن الفاعل: الذي هوـّ
غـري الزم؛ ـكاإلرشاق واإلحراق بالنـسبة إىل الـشمس والنـار ، ًأن ال يكون مسبوقا بقصد وداع وإرادة

).حاشية ح. (إىل آخره... َّألن فعل العبد

).حاشية ح. (ولزوم وجود الفعل بوجودها وامتناعه مع عدمها: قال احلبلرودي) ٢(

.جه إىل إثبات ذلكبخالف األول الحتيا، دوهنم: nحmيف حاشية ) ٣(

َّبـأن فاعـل : بل املتخيل منه اإلجياب املجاب عنه، ًوالفساد وعدم داللته عىل اجلرب أصال: قال احلبلرودي) ٤(
).حاشية ح(.ب األولّالسبب ليس فاعل املسب
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ّحمـل َّتعاىل أو العبيد؟ فإثبات أن مبارشه البعيـد هـو اهللا تعـاىل نـصب الـدليل يف غـري
ًفيكون باطال، النزاع

 .

. عنهاوجواب،أخرى هلم يف هذه الدعوىشبهة

َال حمالة، فام علم عدمه يمتنع صدوره ّعلمه تعاىل متعلق بفعل العبد: ًقالوا أيضا ِ َ
َوإال يلزم أن يكون علمه جهال، وما علم وجوده فهو واجب الصدور عـن ؛عن العبد ِ َ ً ّ

، ًلزم كون علمه تعاىل جهـالمن العبـد ، إذ لو فرض تركهًفيكون تركه ممتنعا، العبد
يعني تـرك العبـد مـا علـم اهللا ـفامللزوم، حمالـًأعني إنقالب علمه جهال ـّوالالزم
مـن العبـد أو فعلـه مثله يف البطالن، وإذا كان تركـهـأو فعل ما علم عدمه ، وجوده

وهو املطلوب، يف فعلهًكان العبد جمبورا، ًممتنعا
.

مل يقدروا عىل أن يوردوا عىل هـذا ، ولو اجتمع مجلة العقالء: قال اإلمام الرازي
ّنه تعاىل ال يعلم األشياء قبل وقوعهاأ، وهو ّإال بالتزام مذهب هشام، ًالوجه حرفا

.

ًبأن يكون الفعل صادرا ًأيضا يوهم اإلجياب،الذي ذكرتم هذا: يف جواهبمقلنا
الفعـل ّالذي تدعونه وهو أن يكونّوأما اجلربيقدر عىل تركه، بحيث ال ، عن العبد

ّكشف املراد للعالمة احليل: ُانظر) ١( .املسألة السادسة، الفصل الثالث، املقصد الثالث، ٢٨٦:ّ

ّكشف املراد للعالمة احليل: نظرُا) ٢( .املسألة السادسة، الفصل الثالث، املقصد الثالث، ٢٨٥:ّ

وهـو ، ّكان من أصحاب أيب اهلذيل ثـم تركـه، موىل بني شيبان، الكويف، هشام بن عمرو الفوطي املعتزيل) ٣(
، ــ اهلـشامية٣١: حلراجع رأيه املذكور يف املتن يف كتاب امللل والن، هـ٢٢٦تويف سنة ، من أهل البرصة

.١٠/٥٤٧:سري أعالم النبالء للذهبي. ٢١٤:النديمالفهرست البن: ُانظرو

.املقصد األول، يف أفعاله تعاىل: املرصد السادس، ٨/١٧٣:رشح املواقف للجرجاين: ُانظر) ٤(

.nثmمل يرد يف ) يكون) (٥(
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أي ــًويلزمهم أيـضا مثلـهيلزم من هذا، فالًصادرا من اهللا تعاىل من غري تأثري للعبد 
ّكلام علـم اهللا عدمـه : فنقوليف فعل الباري تعاىل،إلثبات اإلجياب ـمثل هذا الكالم  ُ

ه تعاىل، وما علم وجوده فهو واجب الصدور عنه من أفعال نفسه فهو ممتنع الصدور من
فيبطـل اإلختيـار، إذ ال ، اإلنقالب املذكور، وال خمرج لفعل اهللا عنهاميلزمّإالو، تعاىل

ًقدرة عىل الواجب واملمتنع فال يكون الواجب فاعال خمتارا،  عن هـذا ّوكلام أجابوا بهً
العلم : ّيف حل الشبهةنقولك، وعىل ذلا نزيدّنإعىل ، عن شبهتهمفهو جوابناالنقض 

ًال يكون علام إال إذا طابق املعلوم، فيكون تابعا للمعلـوم، ّ ام يتطابقـان، ّبمعنـى أهنـً
ّال ترى أن صورة الفرس مثال عـىل اجلـدار إنـام أواألصل يف هذه املطابقة هو املعلوم،  ً َّ

ّألن الفـرس يف حـد نفـسه هكـذا؛كانت عىل هذه اهليئة املخصوصة ّيتـصور أن وال، َّ
ّينعكس احلال بينهام، فالعلم بأن زيدا سيقوم غدا إنام يتحقـق إذا هـو يف نفـسه بحيـث  ً ً ّّ

وسلب القدرة ، وامتناعهيقوم فيه دون العكس، فال مدخل للعلم يف وجوب الفعل
، ًرا يف املعلـومّفلو كان مؤث، ًواإلختيار، وإذا كان العلم تابعا للمعلوم باملعنى املذكور

ّتابعا له فيدور، وإذا مل يكن العلم مؤثًأيضا ن املعلومكا ًيف الفعل وجودا وعـدما ًراً مل ً
.يلزم اإلجياب

َّإعلم أن القائلني بكون العبد خمتارا يف فعلـه مل يـدعوا أن مجيـع األفعـال :هداية ً َّّ
Sفِّومنها ما يصدر عنه، فاملصن، بل منها ما يصدر عن اهللا تعاىل، احلسنة صادرة منه

ًإذا ثبـت أن للعبـد فعـال: ّما يصدر عـن كـل مـنهام، فقـالإىلًأراد أن يشري إمجاال َّ
).وجوب الفعل(بدل من ) وجوبه: (nثmيف ) ١(

.nثmمل يرد يف ) ًأراد أن يشري إمجال إىلSفاملصنف ، نهما يصدر ع: (قوله) ٢(
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ًفكل فعل يستحق به العبد مدحا، ًاختياريا ًأو ذماكالطاعات، ّّ ُاو حيـسن كاملعـايص، ّ
َمل:أن يقال له ّا مل يـستحقّممـ،من األفعالوما عداهصدر عنه، فهو فعله؟كذافعلتِ

ُا، أومل حيسن أن يقال لهّو ذمأ، ًبه مدحا َمل:ً ُفعلت كذا ككونـه حـسنِ ّطيـب ، الـصورةَِ
. ًال اختيار للعبد فيها أصالفهو فعله تعاىل، وأضداد ذلك، رشيق القد، الصوت

. َّيف بيان أن اهللا تعاىل هل يفعل لغرض أو ال؟:أصل

ّأن أفعالــه ليــست معللــةإىل واحلكــامءذهبــت األشــاعرة بــاألغراض، َّ
ّوخالفهم يف ذلك املعتزلة والشيعة، واختاره املصنف واستدل عليـه بأنـ ّ ّإذا ثبـت أن ه ِّ

فعل الباري تبع لداعيه، والداعي هو العلم بمصلحة الفعل أو الرتك، فأفعاله تعاىل 
ًدفعـا ، اإلجيـاد أو الـرتكإىل ًالتي صار العلم هبـا داعيـا للفاعـل،مل ختلو عن املصالح

ّأي إنه إنـَّام يفعل ـ،أفعاله تعاىل مل ختل عن املصالح: ِّح من غري مرجح، وقولناللرتجي
َّحـتجا. ِّمرجحة ألحد طـريف الفعـل عـىل اآلخـر، باعثة عىل الفعل،وحكمةلغرض

لكان هو ٍأو دفع مفسدة،، ّاألشاعرة بأنه لو كان فعله تعاىل لغرض من حتصيل مصلحة
ًألنه ال يصلح غرضا للفاعـل ؛صيل ذلك الغرضًمستكمال بتح، ًناقصا يف ذاته مـا ّإالّ

وهو معنى الكامل، هو أصلح له من عدمه
ّإذا ثبـت أنـه تعـاىل ّبأنـه : أجـاب عنـه. 

أفعـال اهللا تعـاىل َّيف أن: املقصد الثـامن، املرصد السادس، املوقف اخلامس، ٣٣١:جيياملواقف لأل: ُانظر) ١(
.ليست معللة باألغراض

.nصmوnثmأثبتناه من ) واحلكامء) (٢(
.٥٩، ٥٣:التعليقات البن سينا: ُانظر) ٣(

تسليك الـنفس إىل حـضرية القـدس ،القاعدة الثامنة عرش، ٤٠٠ـ٣٩٧:للشهرستاينهناية اإلقدام: نظرُا) ٤(
!
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ًالتي صار العلم هبا داعيـا فتلك املصالحيف ذاته وصفاته، ٍومستغن عن الغري، كامل
وهـو عبيـدهإىل تعـودبـلع، لتعاليه عن التـرضر واإلنتفـا؛مل تعد إليه، الفعلإىل له

وإذا ثبـت بتحصيل مصاحلهم ودفع مفاسدهم، وال حمذور يف ذلك، ، اإلحسان إليهم
ّن كـلأثبت بطريق العكس ، عبيدهإىل تعودملصالحتعاىل صادرة عنه َّأن أفعاله مـا َّ

.فيه فساد بالنسبة إليهم مل يصدر عنه تعاىل

. يرىض بهّيف أنه تعاىل ال يأمر بالقبيح وال:تبرصة

: ّهناأوحقيقة إرادته تعاىل ألفعال نفسه،،ّفيام تقدم يف بحث الصفاتّقد بينا

ُهم َرـَا إرادته ألفعال عبيده فهو أمّوأم.عبارة عن علمه بام يف الفعل من املصلحة ُ
ًإن فعل العبد إن كان واجبا يريد اهللا وقوعـه : وكراهته هنيهم عنها، والتفصيل،هبا َّ

ًه، وإن كان حراما فبعكسه، واملنـدوب يريـد وقوعـه وال يكـره تركـه، ويكره ترك
ّواملكروه عكسه، وأما املباح وأفعال غري املكل ّف فال تتعلق هبا إرادته وال كراهتـه، ّ

ّألنه يؤدي،ّواألمر بالقبيح يتضمن الفساد يف اخـتالل نظـام النـوع املطلـوبإىل ّ
ّغرض احلكيم، وألنه مما جي العبيـد فال يأمر اهللا، اآلمرإىل اجلهل والسفهنسبة إىل ُّرّ

ّوقد بينا،به ّألن الرضا ـأي بالقبيح ـفال يرىض به، ّأنه ال يفعل القبيحفيام سبق ّ
واملعتزلةهذا مذهب الشيعةبه قبيح كفعله،

ّأنه تعـاىل إىل وذهب األشاعرة. 
"

ّللعالمة احليل ّكشف املراد للعالمـة احلـيل،يف التعليق: املطلب اخلامس، املرصد السادس، ١٧٢:ّ ّ:٢٨٤ ،
.ه يفعل لغرضّنأيف : املسألة الرابعة، الفصل الثالث، املقصد الثالث

.يف العدل: الركن الثاين، ٧٥:عتقاد للمقداد السيوريعتامد يف رشح واجب اإلاإل: رُانظ)١(

.٦٨:النافع يوم احلرش للمقداد السيوري: ُانظر) ٢(



ع : ثص   ...................................................................................6٢٠٧7

، ال يكـونلـام ته غري مريدّمريد جلميع الكائنات، وكلها واقعة بمشيئة اهللا وإراد
ًفمنهم من ال جيوز إسناد الكائنات إليه مفصال، فال يقال أراد اهللا الكفر أو الفـسق  ّ ّ

َّذهب بعض العلامء مـن أن لـام َّأن الكفر أو الفسق مأمور به،: إلهيامه الكفر، وهو
، عالتوقيف مـن الـشارإىل األمر هو نفس اإلرادة، وعند اإللتباس جيب الرجوع

ّوال توقيف يف اإلسناد تفصيال، وذلك كام يصح بالنص واإل ّ ّمجاع أن تقول خالق كل ً
ّيشء، وال يصح أن تقول خالق القاذورات وخالق القردة واخلنازير، كام يقال له كل  ّ

إلهيام إضافة غري امللك ، ما يف الساموات واألرض، وال يقال له الزوجات واألوالد
، لكفر أو الفسق مراد اهللا لكان اإلتيان به موافق ملـراد اهللا تعـاىلّألنه لو كان ا؛إليه

ًوأيضا لو كان الكفـر مـراد ؛ّوإنه باطل بالرضورة من الدين، ًفيكون طاعة مثابا به
ً، والرضا بالقضاء واجب إمجاعا، لكان الرضا بالكفر واجبـا ًموافقا لقضائه، اهللا ً

ّاقا، واآليات الدالفّتإالرضا بالكفر كفر ّوهو باطل، ألن ه تعـاىل ال يريـد ً ّـة عـىل أن
ä<كثر مـن أن حتـىص أالقبائح    ã   âè   ç   æ   å< واملكـروه ال

ــون مــرادا  Ä<ًيك   Ã   ÂÆ   Å<>_   ^   ]    \<>   R   Q

.٢٨/٣٠:التفسري الكبري للرازي.١٧/١٤٧:مسلم للنوويصحيح رشح : ُانظر) ١(

.nذmسقطت من ) الشارع() ٢(
).قضائهب: (nثmيف ) ٣(

.٣٨: ١٧اء رساإلسورة ) ٤(

.٣١: ٤٠غافر سورة)٥(

.٢٠٥: ٢البقرة سورة)٦(
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T   S<>8   7   6   5   4   3    2      1   0   /< ،
كـام يقـول ـأرشكنـا ّلـام اد عدم إرشاكنالو أر: أسندوا إرشاكهم بإرادة اهللا، وقالوا

ّإنه تعاىل رد علـيهم وذمهـم بقولـه ّثم ـاألشاعرة َّ ّ>  A   @?   >

B<
.

مـا شـاء اهللا كـان ومـا مل يـشأ مل S: صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمّوأما ما روي عنه
.قه بل خمصوص بأفعال نفسه، فليس عىل إطالRيكن

ّتوهم إسناد الـرش ، آليات واألحاديثملتشاهبات جاءت يف اتفسري ِ حيالقبـوُ

وإن ، ما ال يالئـم الطبـع: ُأريد بالرش، nخالق اخلري والرشm: ّما ورد أنه. إليه تعاىل
ّال ما كان قبيحا خاليا عن املصلحة، فإن الرش يطلق عىل ، ًكان مشتمال عىل مصلحة َّ ً ً

مـا يكـون : يوانـات املؤذيـة، والثـاينكخلـق احل، غري املالئم للطبـع: أحدمها: معنيني

.٧: ٣٩الزمر سورة)١(

.١٤٨: ٦نعام األسورة)٢(

.٢٨/٣٠:التفسري الكبري للرازي. ١٧/١٤٧:رشح مسلم للنووي: ُانظر) ٣(

.١٤٨: ٦نعام األسورة ) ٤(

.٥٧٧:األمايل للصدوق.٨/٨٢:الكايف للكليني) ٥(

.والقبح: nثmيف ) ٦(

.٥١٦، ٢/٥١٥:الكايف للكليني.١/٣٨:املحاسن للربقي) ٧(

وإنـَّام هي رشور بالقياس ، َّواعلم أن املوجودات ليست من حيث هي موجودات برشور: قال احلبلرودي) ٨(
والرشور أمور إضافية مقيسة إىل ، ية إىل تلك األعدامّبل لكوهنا مؤد، إىل األشياء العادمة كامالهتا ال لذواهتا

).حاشية ح(.ًفال رش أصال، وبالقياس إىل الكل، ا يف أنفسهاّوأم، نةّراد أشخاصها معيأف
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ّواملنفي عن اهللا تعاىل الرش باملعنى الثاين دون األول، ًمستلزما للفساد
: قال احلكـامء. 

ًما خري حمض ال رش فيه أصالإاملوجود  ّ ّكالعقول واألفالك، وأما اخلري غالب عليه كام ، ّ
فالصحة أكثر منه، وال يمكن تنزيه ًوإن كان كثرياـًمثال ـّيف عامل العنارص، فإن املرض 

َّهذا العامل عن الرشور بالكلية؛ ألن ما برأ عن الرشور كلها هو القسم األول، وكالمنـا  ّّ
ٍيف اخلري الكثري الذي يلزمه الرش القليل، وقطع اليشء عن الزمه حمـال، وحينئـذ كـان  ّ

ًوالرش واقعا بالتبعية وبالقصد ال، ًاخلري واقعا بالقصد األول ثاين، وإنـَّام التزم فعـل مـا ّ
ٌغلب خريه؛ ألن ترك اخلري الكثري ألجل الرش القليل رش كثري ّ َّ فلـيس مـن احلكمـة ،

ّلئال ينهدم به دور معدودة، أو ال يتأمل به سائح يف الرب ، املطر الذي به حياة العاملترك ّ ّ
ّاملتعلقـة باألشـياء ، ألزليةهو إرادته ا: َّهذا واعلم أن قضاء اهللا عند األشاعرةوالبحر،

يف ، ّإجياده إياها عىل قدر خمصوص وتقدير معني: وقدره. فيام ال يزال، عىل ما هي عليه
ذواهتا وأحواهلا

عبارة عن علمه تعاىل بـام ينبغـي أن يكـون : القضاء، وعند احلكامء. 
: العنايـةب، ّوهو املـسمى عنـدهم، عىل أحسن النظامًحتى يكون علام، عليه الوجود

، أو خالق النـور والظلمـة، ّأي مقدرمها، nأنا اهللا خالق اخلري والرشّإينmقوله : صالح املازندراينّقال املال) ١(
. ةّمـن الـصفات املتـضادوغريمهـا،والصحة واملـرض،أو خالق الغنى والفقر، أو خالق احلياة واملوت

.١٠/١١٣:حمد صالح املازندراينملرشح أصول الكايف

، يف التجريـد: النمط الـسابع، علم الطبيعة وما قبله، ٣٣٥ـ٣٣٣:اإلشارات والتنبيهات البن سينا: ُانظر) ٢(
.٢٣فصل 

.nثmمل يرد يف ) من احلكمة ترك...اخلري الكثري ألجل: (قوله) ٣(
.٤١:نحل للشهرستاينامللل وال: ُانظر) ٤(

.nثmمل يرد يف ) ًعلام) (٥(
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من حيث محلها عىل أحـسن الوجـوه، التي هي مبدأ لفيضان املوجودات
َوالقـدر.  َ :

ّعىل الوجه الذي تقـدر يف القـضاء، الوجود العيني بأسباهباإىل عبارة عن خروجها َ ،
PV  U  T  S  R  Q   P O  N M  LO: وإليه يشري قوله تعاىل

 .

، والقدر يف األفعال اإلختيارية الصادرة عن العبـادواملعتزلة والشيعة ينكرون القضاء 
اختيار إىل بل، ذلك العلمإىل وال يسندون وجودها، ويثبتون علمه تعاىل هبذه األفعال

العباد وقدرهتم
ُالقضاء والقدر إن أريد هبام خلـق الفعـل : ِّقال املصنف يف التجريد. 

ِلزم املحال  َّوإن أريد معنى اإلجياب واإللزام صح يف ـىل اهللا تعاإىل يعني إسناد القبائحـَ ُ
َّالفعل الواجب خاصة دون غريه من األفعال، وإن أريد معنى اإلعالم والتبني صح يف  ّ ُ

مجيع األشياء
.

تبرصة
ّوهـو مـأخوذ مـن الُكلفـة بمعنـى املـشقة، . يف بيان حسن التكليف:

، يف التجريـد: النمط الـسابع، علم الطبيعة وما قبله، ٣٣٣:اإلشارات والتنبيهات البن سينا: ُانظر) ١(
.٢٢فصل 

رشح .املـسألة التاسـعة، الفـصل الرابـع، الباب اخلـامس، ٢١٥ـ٢١٤:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٢(
.خامتة، املقصد الرابع، املرصد السادس، املوقف اخلامس، ٨/٢٠١:املواقف للجرجاين

.٢١: ١٥احلجر سورة ) ٣(

، ١١٠ــ١٠٩:قواعـد املـرام يف علـم الكـالم للبحـراين،املعتزلـة، ٢٢:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٤(
ّكـشف املـراد للعالمـة احلـيل.البحث الثالث، الركن األول، القاعدة اخلامسة ، فـصل الثالـثال، ٢٩٤:ّ

.لة الثامنة يف القضاء والقدرأاملس

.القضاء والقدر، الفصل الثالث، املقصد الثالث، ٢٠٠:لطويساإلعتقاد لنصري الدين اجتريد : ُانظر) ٥(

َّلـام كان غرض املصنف يف هذه التبـرصة دفـع اإليـراد عـىل أن القبـيح لـيس : خرض احلبلروديّقال مال) ٦( ّ
!
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ًعاجال وآجالمهو أمر عبيده بام فيه مصلحته: تكليف الباري تعاىل ّوهنيهم عام فيه ، ً
وإن كـان فيـه بل يناسبها ، ال ينايف احلكمةاألمر والنهي وذلك،كذلكمفسدهتم
"

تـرك ، ّكام تومهه مجاعة، ال بيان التكليف الذي هو من فروع العدل، ّسري املتقدم عليهاكالتف،بإرادته تعاىل
ّوإن شئت ذلك فاستمع لــام يـتىل عليـك، التعرض لبيان رشائط التكليف وغريها من مباحثه رشائـط . ْ

: حسن التكليف عرشة

، ًف آخـر مـثالّو للرضر بمكلـأ، ًبأن ال يكون التكليف موجبا لإلخالل بتكليف آخر: إنتفاء املفسدةـأ
. َّألن حتقق املفسدة قبيح

ْبـل البـد مـن أن يكـون عـىل جهـة ، ّإذ ال يكفي جمرد صـدور الفعـل: ّتقدم التكليف عىل املبارشةـب ّ
. اإلمتثال

، إذ ال تكليـف بـاملمتنع لذاتـه والواجـب لذاتـه؛ لعـدم املقدوريـة فـيهام، ّإمكان الفعل املكلف بـهـج
ًيكون إال ممكنافاملطلوب ال ّ .

ًفال يكون املباح وال احلرام مكلفا به، ًف به متصفا باملنع من الرتكِّأن يكون ما كلـد ّ .

ُعلم اآلمر بصفات الفعل ـهـ ْ . ّلئال خيطأ يف التكليف، به من حسنها وقبحهاّاملكلفِ

ّعلم اآلمر أيضا بقدر ما يستحق املأمور عىل اإلتيان به من الثـو ً ْ ًواب والعقاب آجال وعاجالِ ً.

ّلئال خيل ب، امتناع القبيح عليهـز . ّثابة املستحق للثوابإّ

ّقدرة املكلف عىل اإلتيان بام كلف بهـح . حتى يمكنه االتيان به، ّ

ّعلم املكلف بام كلف بهـط  َّ ْ وال يمكـن القـصد إىل الـيشء قبـل ، َّألن اإلتيان به بدون القصد إليه حمال، ِ
. م بهالعل

والتكليـف ، وامتناعـه بـدوهنا، لتوقفه عىل اآللـة؛ْإن كان الفعل ذا آلة وأداة كالوضوء، إمكان اآللةـي
).حاشية ح(.باملمتنع حمال

واألجـر ، كاسـتحقاق النفـع العظـيم الـدنيوي، الشتامله عىل مصلحة ال حتصل بدونه: قال احلبلرودي) ١(
).حاشية ح(.اجلزيل األخروي
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فـال يكـون ًعاجلة للعباد، وإذا كـان التكليـف مـشتمال عـىل مـصالح العبيـد ّمشقة
َّإن الغرض من التكليف هو تعريض العبد للثواب يف اآلخـرة، : وبيان ذلك،ًقبيحا

ًوهو بدون استحقاق سابق قبيح عقـال، ، والثواب منفعة دائمة مقرونة بتعظيم وإكرام
ُأال ترى إن السلطان إذا مر بزبال وأعطاه من املال ما ال يدخل حتت احلرص مل يـستقبح  ّ َّ َّ

ّبل عد جودا وفضال، لكنه مع ذلك إذا نزل له، ًمنه أصال ً ً َّ ًوقـام بـني يديـه معظـام لـه ، ُ ِّ
ًومكرما  ّاستقبح منه ذلك وذمـه العقـالء، وأمر خدمه بتقبيل أنامله، إياهِّ إىل ونـسبوه، ُ

مقرونـة ، أراد أن يعطي عباده منافع دائمةّلـام فاهللا سبحانه. ّركاكة العقل وقلة الدراية
ًومل حيسن أن يتفضل بذلك عليهم ابتداء بال ، َّومن مالئكته املقربني، بإجالل وإكرام منه ُّ

.ّفهم ما يستحقونه بهّكل، استحقاق

ًواختلف يف جواز التكليف بام ال يطاق، جوزه األشاعرة بناء عىل أصلهم ّ ّنه ال أ، ُ
ًيفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، ومنعه الشيعة واملعتزلة؛ لقبحه عقال، ، يقبح من اهللا يشء

ّفإن من كلف األعمى بنقط املصحف، وعبده الطريان َعد سفيها وق، السامءإىل َّ ً َّ َبح ذلك ُ ُ
َّبـأن : عليـهّواسـتدلSِّوكان كآمر اجلـامدات، واختـاره املـصنف ، يف بداهة العقول

،ّليستحق بذلك الثـواب املوعـود؛َّالغرض من التكليف إمتثال العبد بام يكلف به

ّبل إنـّام يكون قبيحا لو جوزنا التكليف باملحال: خرض احلبلروديّمالقال ) ١( ، بل هو حمال، ّلكّنا ما نجوزه، ً
).حاشية ح(.إىل آخره... والغرض من التكليف : ّلـام قال

ال الشتامله ، ال جيوز أن يكون التكليف للشكر عىل النعم السابغة السابقةَـِمل: ْفإن قلت: قال احلبلرودي) ٢(
ة يف مقابلتهـا ّلو كان التكليف للشكر خلرجت النعمة؛ بسبب املـشق: ّعىل مصلحة حتصل ملكلف ؟ قلت

).حاشية ح(.عن كوهنا نعمة
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ً، فيكون عبثا جيب نفيه ، لعدم إمكان اإلمتثالًيكون تكليف ما ال يطاق حسنافال
.عن احلكيم

. هل هو واجب عىل اهللا تعاىل أو ال ؟َّيف أن اللطف:صلأ

ّبناء عىل أنه ال جيب عـىل اهللا تعـاىل يشء، الثاينإىل ذهب األشاعرة ً والـشيعة ،
َّ، واختاره املصنف واستدل عليه بأنهاألولإىل واملعتزلة ّ ّإذا علم البـاري تعـاىل أن : ِّ

ٍإال بفعل حسنـيمكن هلم اإلمتثال أي ال ـالعبيد ال يمتثلون التكليف ٍ ،يفعلـه اهللاّ
وإنزال ، وإكامل العقل، وهتيئة أسباب الطاعة، مثل إرسال األنبياء، كخلق القدرة للعبد

َوجب صدوره، الكتب َ َّلـئال ؛ ـأي عـن اهللا تعـاىل ـعنهـأي ذلك الفعل احلسن ـ

ّوإذا مل يكن حسنا كان قبيحا؛ لعدم الواسطة بالنسبة إىل الفعل املكلف به: خرض احلبلروديّقال مال) ١( ً ّلـام ، ً
ّتقدم من تنفر العقل منه أو عدمه ).حاشية ح(.ّ

ونقـض الغـرض ، فينتقض غرضه مـن التكليـف، الذي هو الغرض من التكليف: قال عيل بن نرص اهللا) ٢(
).حاشية ح(.فال يصدر منه تعاىل، فيقبح التكليف بام ال يطاق، نقص جيب تنزهيه تعاىل عنه

،قرب إىل اختيارهاأّلـام كان ولواله ،قرب إىل اختيارهاأأو يكون ،ف الطاعةّما عنده خيتار املكل: اللطف) ٣(
ّ ــع متك ــالنيم ــه يف احل ــىض. ن ــرشيف املرت ــائل ال ــائق، ٢/٢٨٠:رس ــدود واحلق ــروا. احل ــدود : نظ احل

.٢٦:احلدود واحلقائق للربيدي. ١٠١:للنيسابوري

ــر) ٤( ــرازي: ُانظ ــدين لل ــول ال ــني يف أص ــسألة ، ٢/٢٦٣:األربع ــاين، ٣٩م ــصل الث ــار .الف ــار األفك أبك
.الفصل األول، األصل الثالث، قاعدة السادسةال، ٤/٣٥١:لآلمدي

كـشف املـراد .البحـث األول، الـركن الثـاين، ١١٨ــ١١٧:قواعد املرام يف علم الكالم للبحراين: ُانظر) ٥(
ّللعالمة احليل االصـولرشح ،يف اللطـف: املسألة الثانيـة عـرش، الفصل الثالث، املقصد الثالث، ٣٠٣:ّ

.يف العدل: الفصل الثاين، األصل الثاين، ٣٥٣ـ٣٥٢: اخلمسة للقايض عبد اجلبار

).حاشية ح(.يف احلكمة اإلهلية: قال احلبلرودي) ٦(
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ومثـل ذلـكالثواب الدائم، إىلّوهو اإلمتثال املؤدي، من التكليفينتقض غرضه
ّالطاعة واملبعد إياه عن املعصيةإىل ِّاملقرب للعبد، الفعل احلسن ًلطفا، فيكون : ّيسمى، ِّ

ّمـام ال يتم الواجب املطلق اللطف ّثـم ً.واجبـافيكـون، ّإال بهـأعني امتثال التكليف ـّ
، الطاعة فهو التوفيـق، فإن كان فعلاللطف املحصل: ّاللطف إن قارن الفعل يسمى
ِّى اللطف املقربّ، وإن مل يقارن الفعل يسمأو ترك املعصية فهو العصمة

.

).حاشية ح. (ّوهو تعاىل منَزه من النقائص، ّفإن نقض الغرض نقص: قال احلبلرودي) ١(

لـذي مـن فعـل وا، ونصب األئمـة، كإرسال الرسل، ًالذي من أفعاله تعاىل واجبا عليه: قال احلبلرودي) ٢(
وإجيابـه ، ف بهّوجب عليه تعاىل إعالم املكل، فيام جيب عليه ويوصله إىل حتصيله، كنظره وفكره، املكلف

ّكاإلعانة للمكلف يف حتـصيل مـصاحله ودفـع ، والذي من غريمها، عليه؛ ليمكن حصول املكلف به عنه
جيب ، ًه من األفعال الفاسدة اعتبارا بهوانزجار، من إيامنه وطاعتهحلةبه يف أفعاله الصاّوالتأيس، مفاسده

.ف بـهّفـيمكن حتقـق املَكلـ، ّبأن ذلك الغري يفعلـه ال حمالـة لتحقـق اللطـف، عليه تعاىل إعالم املكلف

).حاشية ح(

ّ،ختيارف عىل سبيل اإلّوهو ما حيصل عنده الطاعة من املكل: اللطف املحصل) ٣( نه يف ولواله مل يطع مع متك
ّراد للعالمة احليلكشف امل. احلالني .يف اللطفm١٢nاملسألة ، الفصل الثالث، املقصد الثالث، ٣٠٣:ّ

.احلدود واحلقائق، ٢/٢٦٦:رسائل الرشيف املرتىض. كل لطف يقع عند امللطوف فيه: التوفيق) ٤(

متكينـه يف ولواله مل يمنع مـن ذلـك ومـع ، خالل بالواجبف من فعل القبيح واإلّما يمنع عنده املكل: العصمة) ٥(
ن أمر عـىل معـصية بـرشط ه ال يقدم مع ذلك األّنأوعلم ، مر الذي يفعل اهللا تعاىل بالعبداأل: العصمة . احلالني

.احلدود واحلقائق، ٢/٢٧٧:رسائل الرشيف املرتىض. جلاءحد إىل اإلمر ألنتهي فعل ذلك األيال 

، ١٠١:ّصول الدين للمحقق احليلأاملسلك يف .قرب إىل الطاعةأف معه ّما يكون املكل: بِّاللطف املقر) ٦(
ّكشف املراد للعالمة احليل: نظراو. لطافاملقام الثالث يف األ، البحث الرابع، النظر الثاين املقصد ، ٣٠٣:ّ

.يف اللطفm١٢nاملسألة ، الفصل الثالث، الثالث
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الفصل الثالث
النبوة واإلمامة

أصل
َّ، وأن بعثة األنبيـاء صىل اهللا عليه وآله وسلمّيف معرفة مفهوم النبي:

.ًواجب عقال

ّسمي به إلنبائه عن اهللا تعاىل، معنى املنبئ من النبأب: ّالنبي يف اللغة ُمن : ، وقيل
اهللا إىل ّمن النبيء وهو الطريق؛ ألنه وسـيلة: ، وقيلّوهو اإلرتفاع لعلو شأنه،النبوة

واألشـعرية يف ، مهـة يف األولوقـد خالفـت الربا، سن بعثة األنبياء ووجوهبـاُيف بيان ح: قال احلبلرودي) ١(
ُولـام كان الوجوب مستلزما للح، الثاين ً .اىل آخره...إذا كان الغرض: فقال، اكتفى ببيانه، سنّ

ّإترتيب : ُانظر) ٢( .nنبأm، ١/١١١:الصحاح للجوهري. nالنبيm، ٣٧٤ـ٣٧٣:يتصالح املنطق البن السك
صـالح املنطـق البـن إ. مـسائل النبـوة، لقسم األولا، ١٠٢:تقريب املعارف أليب الصالح احللبي: ُانظر) ٣(

ّ معجم مقـاييس اللغـة . nنباm،٥/٤:ثريالنهاية يف غريب احلديث البن األ. حرف النون، ٣٧٤:يتالسك
.nبنوm، ٥/٣٨٥:ألمحد بن فارس بن زكريا
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تعاىل
ّويف اإلصطالح، أما عند املليني.  ّ قوم إىل أرسلناك: فهو إنسان قال اهللا تعاىل له: ّ

ّ، وقد خيص الرسول بمن له ونحوه من األلفاظ، وكذا الرسول، ّعنيِّأو بلغهم ، كذا
ّرشيعة وكتاب، فيكون أخص من النبي ُّ

واعرتض بام ورد يف احلديث من زيادة عدد . 
ٌأو نـسخ لـبعض أحكـام الـرشيعة ،هو من لـه كتـاب: الرسل عىل عدد الكتب، فقيل َ

: بعض املعتزلـة، ويف كالمالسالمعليه ّ، والنبي قد خيلو عن ذلك كيوشعالسابقة

ــا) ١( ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــاييس اللغــة المح ــوmمــادة ، ٥/٣٨٥:معجــم مق ــن . nبن لــسان العــرب الب
.nنباm، ١٥/٣٠٣:منظور

.مسائل النبوة، القسم األول، ١٠٢:تقريب املعارف أليب الصالح احللبي: ُانظر) ٢(

، ١٢٢:قواعـد املـرام مليـثم البحـراين. ٢٨:احلـدود واحلقـائق للربيـدي. ٨٥:احلدود للنيسابوري: ُانظر) ٣(
.ولالبحث األ، الركن األول، القاعدة السادسة

صـول الـدين لعبـد أ. ول يف النبـوةالفـصل األ، املقصد الـسادس، ٥/٥:ازاينللتفترشح املقاصد : ُانظر) ٤(
.يف معنى النبوة والرسالة: وىلاملسألة األ، صل السابعاأل، ١٧٣:بغداديالالقاهر 

وأهـل ، عليهم السالميوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل بن هو يوشع بن نون بن افرائيم ) ٥(
ة اخلرض كام ّح باسمه يف قصّوقد ذكره اهللا تعاىل يف القرآن غري مرص. هودّن عميوشع اب:الكتاب يقولون

ُوإذ قال موسى لفتاه<:يف قوله تعاىل ََ َ َ ِْ َ ُ َ ُفلام جاوزا قال لفتاه... ِ َ ََ ََ َ َِ َ .٦٢ـ٦٠: ١٨سورة الكهف >ََّ

َّنأو،أهـل الكتـابيوشع بن نون وهو متفق عـىل نبوتـه عنـد ّإن: وعن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم
. حبس الشمس كان يف فـتح بيـت املقـدسّنأو، عليه السالمالذي فتح بيت املقدس هو يوشع بن نون

اهللا يوشع حيكـم بيـنهم ّوبني أظهرهم نبي، ت يد بني إرسائيل عىل بيت املقدس استمروا فيهّاستقرّامـول
فكانـت مـدة حياتـه بعـد ، وسبع وعرشين سـنةوهو ابن مائة ، ليهإحتى قبضه اهللا ـ التوراة ـ بكتاب اهللا 

. ٣٧٣ــ١/٣٧٢:البـن كثـريالبداية والنهاية. ٤٤:املعارف البن قتيبة: ُانظر. وعرشين سنةًموسى سبعا

.٢/١٩٩:قصص األنبياءو
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ّإن الرسول صاحب الوحي بواسطة امللك، والنبي َ ِهو املخرب عن اهللا تعاىل: َّ بكتاب أو ، ُ
إهلام أو تنبيه يف منام

 .

ّأن يكون له اطالع : أحدها: فهو من اجتمع فيه خواص ثالث: ّوأما عند احلكامء
َّ، وال يستنكر هـذا؛ ألن النفـوس اإلنـسانية ةواآلتي، واملاضية، ّعىل املغيبات الكائنة

املجردات املنتقشة بصور ما حيدث يف هذا العامل العنرصي إىل وهلا نسبة، جمردة يف ذواهتا
، ّلكوهنا مبادئ له، فقد تتصل النفس هبا بواسطة اجلنـسيةـمكالعقول عىل مذهبهـ

ًإتصاال معنويا .وتشاهد ما فيها فتحكيها، ً

، أن تظهر منه األفعال اخلارقة للعادة؛ لكون هيوىل العنارص مطيعـة لـه: وثانيها
َّانقياد بدنه لنفسه، وال يستبعد ذلك، فإن النفوس البرشية بتصوراهتا ، ّمنقادة لترصفاته

ّرة يف املواد البدنية، كام تشاهد من اإلمحـرار واإلصـفرار والتـسخن عنـد اخلجـل ّمؤث
حتى حيـدث بإرادتـه يف األرض ، ّن تقوى نفس النبيوالغضب، فال يبعد أوالوجل

فاسدة، كيف وتشاهد وخراب مدن، وهالك أشخاص ظاملة، زالزل وخرق وغرق
مثلها من أهل الرياضة واإلخـالص

أن يـرى املالئكـة متـصورة بـصور : وثالثهـا. 
تقريب املعارف أليب ،الفرق بني الرسول والنبي واملحدث، ٣٢٩ـ٣٢٨:االختصاص للشيخ املفيد: ُانظر) ١(

.مسائل النبوة، القسم األول، ١٠٢:الصالح احللبي

.nعmوnرmمل ترد يف ) واالتية() ٢(
.nمmأثبتناه من ) كالعقول عىل مذهبهم: (قوله) ٣(
.nوجلmة ّماد، ٦/١٨٢:كتاب العني للفراهيدي. اخلوف: الوجل) ٤(

).أبدان: (nذmيف ) ٥(

.مسائل النبوة، األولالقسم ، ١٠٤ـ١٠٣:يب الصالحف يف الكالم ألارتقريب املع: ُانظر) ٦(
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مثل ما ًويسمع كالمهم وحيا من اهللا تعاىل، وال يستنكر أن حيصل له يف يقظته ، حمسوسة
عـامل إىل وسـهولة انجذابـه، ّحيصل للنائم يف نومه؛ لتجرد نفسه من الـشواغل البدنيـة

.ّملكة حتصل له بأدنى توجهـاملذكور ـّالقدس، وربام صار اإلنجذاب 

انقادت النفوس البرشية املختلفة ، من اجتمعت فيه هذه اخلواص الثالث: قالوا
ّوذلت له اهلمم املتفاوتة عىل ، اإلنقياد لبني نوعهاُإليه، مع ما جبلت عليه من اإلباء عن 

ّالتي هبا يتم، ًفيصري ذلك اإلنقياد سببا لثبات الرشيعة، ما هي عليه من اختالف اآلراء
.، وستسمع زيادة حتقيق هلذا الكالمالتعاون الرضوري لنوع اإلنسان

: ًبناء عىل أصلهم، واختلف يف وجوب البعثة عىل اهللا تعاىل، فاألشاعرة عىل نفيه

، ًواجـب عقـال: ّواحلكامء واملعتزلـة والـشيعة عـىل أنـه،ّإنه ال جيب عىل اهللا يشء
إذا كان الغرض من خلق العبيد مصلحتهم: ّنهّواستدل عليه بأSِّواختاره املصنف 

ّمر من أن أفعاله معلّلـام ـ َّ فتنبـيههم عـىل مـصاحلهمـالعبـاد إىل غراض عائـدةألة بَّ
كالـسمع ، املـستفادة مـن الـسمعـكمعرفة بعض صفات الواجب ـلدينية والدنيوية ا

والبرص والكالم، وكثري من وظائف العبادات الـسمعية كالـصالة وغريهـا، ومعرفـة 
ّالتي ال تفي التجربة هبا إال بعد األدوار واألزمان، ، ّالنافع والضار من األغذية واألدوية

.يف املبدأ واملعاد: الفصل األول، املقالة العارشة، ٤٣٥:الشفاء البن سينا: ُانظر) ١(

.القاعدة التاسعة عرش، ٤١٧:يف علم الكالم للشهرستاينهناية اإلقدامكتاب : ُانظر) ٢(

قواعد املرام يف علم .ثبات النبوةيف إ: الفصل الثاين، املقالة العارشة، ٤٤٢ـ٤٤١:الشفاء البن سينا: ُانظر) ٣(
.يف وجـوده وغائيتـه: البحـث الثـاين، الـركن األول، القاعدة الـسادسة، ١٢٣ـ١٢٢:الكالم للبحراين

ّكشف املراد للعالمة احليل .يف وجوب البعثة يف كل وقت: املسألة السادسة، املقصد الرابع، ٣٣١:ّ
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ّوتعطـل الـصناعات ، املعرفة يوجب إتعاب النفسومع ذلك اإلشتغال بتحصيل تلك
ّمـام ال تستقل، َبحسب الدارينومفاسدهم، والشغل عن مصالح املعاش، الرضورية ّ

إىل باحتياج العاملكالعلم، بإدراكهّوتأييدهم فيام يستقلـكام ذكرنا ـعقوهلم بإدراكه
ّلينقطع عذر املكلف بالكلية، صانع حكيم واحد أي ، عـىل اهللا تعـاىلاجـبلطـف و، َّ

.مناسب حلكمته

ُواعلم أن حلكامء اإلسالم طريقا آخر يف بيان حسن البعثة، وبيانـه ً َّإن اهللا تعـاىل : َّ
ّخلق اإلنسان بحيث ال يستقل وحده بأمر معاشه؛ ألنه حمتاج غذاء ولباس ومسكن إىل ّ

إليـه مـن الغـذاء التي يكون ما حيتـاج ، ّكلها صناعي، ليس كسائر احليوانات، وسالح
ّإال يف مـد، ًواملسكن طبيعيا، والشخص الواحد ال يمكنه القيام بإصالح تلك األمور ة ّ

ّة، وإن أمكـن فهـو متعـرس جـدّال يمكن أن يعيش تلك املد ّلكنهـا متيـرسة جلامعـة ، ًاّ ّ
وخيـيط ، أو خيبز هذا لذاك، يتعاضدون ويتشاركون يف حتصيلها، بحيث يزرع ذاك هلذا

ّوعىل هذا قياس سائر األمور، فيتم أمر معـاش كـل بنـي نوعـه بـاجتامع واحد آلخر، ّ
بسببه املعارضة واملعاوضة، ّإجتامع يتيرسىل اومعارضة ومعاوضة، فإذن اإلنسان حمتاج

ّاإلجتامع املسمى بالتمـدن، إىل أي حمتاج بالطبع، بالطبعّاإلنسان مدين: ولذلك قيل ّ
هذا اإلجتامع، واجتامع الناس عىل املعارضة واملعاوضة عبارة عن : ـعندهم ـدن ّوالتم

ّال ينتظم إال إذا كان بينهم معاملة وعدل؛ ألن كل واحد يشتهي ما حيتاج إليه ويغضب  َّّ
ِعىل مزامحه ِ َّوخيتار مجيع اخلريات لنفسه، فإن اخلري مطلوب لذاته، وحصول املطالـب ، ُ

.nشmمن سقط )كالعلم: (قوله) ١(
.nشmمن سقط) بعبالط(: قوله) ٢(
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ِاملزامحة، واإلنسان إذا زوحم إىل ّا يؤدياجلسامنية لواحد يستدعي فواهتا عن غريه، فهذ
َّاجلور عىل الغري؛ ليستبد إىل فتدعوه شهوته وغضبه، مِعىل ما يشتهيه غضب عىل املزاح

ّاهلرج والتنازع وخيتل أمر اإلجتامع، وهذا اإلخـتالل ال ـبذلك ـفيقع ، بذلك املشتهى
ّيندفع إال إذا ات ، واملعاملة والعـدل غـري متنـاولني َّفالبد منهام، فقوا عىل معاملة وعدلّ

ّللجزئيات التي ال تنحرص، فالبد من قانون كيل هو السنة والرشع، فإذن البد من سـنة  ُّ َّ ّّ
ّورشع، والرشع البد له من شارع؛ ليبني ذلك عىل الوجه الذي ينبغـي ُ إنــّهم لـو ّثـم .ّ

ارع منهم باسـتحقاق ّتنازعوا يف وضع السنة والرشع لوقع اهلرج، فينبغي أن يمتاز الش
ّالطاعة؛ لينقاد الباقون له يف قبـول الـسنة والـرشع، وذلـك اإلسـتحقاق إنــّام يتقـرر  ّ

ّباختصاصه بآيات تدل عىل أنه من عند رهبم، وتلك اآليات هـي املعجـزات ّ ّ، فـإذن
ّالبد من نبي ذي معجز َّ ،ّفظهـر مــام قررنـا رشح قولـه. وهو املطلوب ًوأيـضا إذا : ّ

ّوقـوع الـرش ، واختالف دواعيهم وإرادهتـم، ّبسبب كثرة حواسهم وآالهتمأمكن 
ّألن جر النفع مركوز يف طبيعة كل واحد والفساد يف أثناء مالقاهتم ومعامالهتم، َّ كام ـَّ

ل ّتلخـيص املحـص،يف إثبات النبوة: الفصل الثاين، املقالة العارشة، ٤٤٢ـ٤٤١: الشفاء البن سينا: ُانظر) ١(
طريقـة ، صىل اهللا عليه وآلـه وسـلممسألة حممد رسول اهللا، القسم األول، الركن الرابع، ٣٦٧:للطويس

: الفـصل الثـاين، القسم األول، الباب الرابع، ٢٨٦ـ٢٨٣:قواعد العقائد لنصري الدين الطويس. احلكامء

ّكشف املراد للعالمة احليل. يف طريقة احلكامء يف اثبات النبوة : وىللة األأاملس، املقصد الرابع، ٣٢٥ـ٣٢٤:ّ

.يف حسن البعثة

ٍلتصديق مدع يف دعواه؛ى به الظاهر يف زمان التكليفّيتحد،الفعل الناقض للعادة: املعجزة) ٢( أمر : وقيل. ّ
رسـالة احلـدود ، ٢/٢٨٣:رسائل الـرشيف املرتـىض. ّلعادة مقرون بالتحدي مع عدم املعارضةلخارق 

.٨٦ـ٨٥:احلدود لقطب الدين النيسابوري.٢٨:احلدود واحلقائق للربيدي: ًنظر أيضااو. واحلقائق
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،وانتظام أمور معاشـهم، وحسن معاملتهم، ّفتنبيههم عىل كيفية معارشهتمـّقررنا 
وهبـذا . عـىل اهللا تعـاىللطف واجـب، ى رشيعةّالتي تسمّنة فيام بينهم، بوضع الس

َّالتقرير ظهر حسن التكليف أيضا؛ ألن القيام بوظائف التكليف يف األوقات ا ً ، ملختلفةُ
ِمـام يوجب ُ ّتذكر أحوال النبيّ ّالواضع لتلك السـنة، ُّ ُّوتذكر أحواله ومالحظة قوانينه ، ُ

ّاملوضوعة تبعث املكلف عىل اإلنقياد للسنة ا نتظـام أمـر اويستديم بذلك ، لصادرة منهَّ
ّاإلجتامع، ولـام كان هنا مظنة سؤال ّالالزم مـام ذكرتم أنه البد مـن شـارع : بأن يقال، ّ ّ ّ

. ذي معجز

َّا أن ذلك جيبـّوأم : جوابه، بقولـهإىل أشار. ّكونه من البرش كام هو املدعى فال؛َ

ّولـام كان الباري سبحانه غري قابل لإلشارة احلس ـّكام مر يف نفي املكان واجلهـة ـيةّ
غـري يف البرشية بغري واسطة خملوق مثلهمـأي العبيد باملصالح واملفاسد ـفتنبيههم

ّواجبةمن البرش ُّممكن، فبعثة الرسل البـرش، وإىل إىل ن إيـصال األحكـامًعقال؛ ليمك
Ç  ÆÅ  Ä  Ã  ÂÈÉÊ<:هــذا يــشري قولــه تعــاىل

ËÏÎÍÌ<َّني أن الرسول جيب أن يكون مـن جـنس ، يع

لكان الرسول مثلهم، كون املرسل إليهم كذلك، ولو كانوا مالئكة
.

ّما محل اهللا تعاىل النبي: الرشع) ١( :ود لقطـب الـدين النيـسابورياحلـد. وألزم الناس القيام به،وأمره بأدائهّ

.٢٠٢:التعريفات للجرجاين: نظراو،٨٦

.٩٥: ١٧رساء اإلسورة ) ٢(

.٢١/٤١٠:لرازيلمفاتيح الغيب . اإلرساءتفسري سورة ، ١٥/٢٠٥:جامع البيان البن جرير الطربي: ُانظر) ٣(
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. َّ، وأن األنبياء معصومونيف معرفة معنى العصمة:أصل

اهللا إىل من استناد مجيع األشـياء، عىل ما ذهبوا إليهًبناء ـالعصمة عند األشاعرة 
ّإهنا خاصـية يف الـشخص يمتنـع : وقال قوم. ًأن ال خيلق اهللا يف العبد ذنباـًتعاىل ابتداء  ّ

ّويكذبه أنه لو كان صدور الذنب. بسببها صدور الذنب عنه ِّّاسـتحق ّلـام ًممتنعا عنه
Ù  Ø×   Ö  Û  Ú <: ًأيـضا قولـه تعـاىلاملدح بذلك، والتايل باطل باإلمجـاع، و

Ü<البـرشية، واإلمتيـاز بـالوحي ال إىل عىل مماثلتهم لسائر الناس فيام يرجعّ، يدل
غري

ّواحلق أهنا صفة تبعث صاحبها عىل فعل الطاعات وترك القبائح باإلختيار.  ّ
.

الواجـب مـن إمتناع وقوع القبائح واإلخالل ب: ّإىل هذا أشار املصنف، بقوله
ّلئال تنفـر ، اإلجلـاءّوال يبلغون حد،ّعىل وجه ال خيرجون عن حد اإلختيار، الرسل

ويثابون بام جـاؤا بـه: وقولـه، إمتناع وقوع القبائح: ّيتعلق بقولهعقول اخللق عنهم،
لطف، اىل آخره..عىل وجه ال خيرجون : ّيتعلق بقوله، من فعل الطاعات وترك املعايص

يمنع من ذلك ومع متكينه ولواله مل، خالل بالواجبف من فعل القبيح واإلّما يمنع عنده املكل: العصمة) ١(
احلـدود لقطـب الـدين : وانظـر. رسالة احلـدود واحلقـائق، ٢٧٧:املرتىضالرشيف رسائل . يف احلالني

.١٠٢: النيسابوري

ّويكذبه أنه لو كان صدور الذنب، عنه: (قوله) ٢( ).ث(مل يرد يف ) ّ

.١١٠: ١٨الكهفسورة ) ٣(

صـىل اهللا ثبات نبوة نبينا حممـد إالقاعدة العرشون يف ، ٤٦٤ـ٤٦٢:للشهرستاينهناية اإلقدامكتاب : ُانظر) ٤(
.نبياءفصل يف عصمة األ، نبياءحكام األأباب ، ٢٩٩ـ٢٩٨:رشاد للجوينياإل،عليه وآله وسلم

.النبيالبحث الثاين يف صفات، النظر الثالث،١٥٥ـ١٥٤:ّق احليلّصول الدين للمحقأاملسلك يف : ُانظر) ٥(

.الركن الثاين، القاعدة السادسة، ١٢٧ـ١٢٥: لم الكالم للبحراينقواعد املرام يف ع
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ّويـسمى ًمناسبا حلكمته، ، عىل اهللا تعاىلًفيكون واجبا، آخرهإىل ...تناعإم: خرب لقوله
. عـصمة: ـّبحيـث ال يبلـغ حـد اإلجلـاء ـالعاصم للعبد عـن املعـايص هذا اللطف

ُفالرسل معصومون مـن َّغري أن األزارقـة، ًعن الكفر والبدعة إمجاعا من أهل املللُ
ّجوزوا عليهم الذنب، وكل ذن، اخلوارج ـًأيـضا ـوعـن الكبـائر ، ب عندهم كفرّ

ًخالفا للحشوية، وعن الصغائر عمدا ًخالفـا جلامعـة مـن املعتزلـة، وعـن اخلطـأ يف ، ً
ًخالفا للجبائي، وسهوا، التأويل ّوأمـا قبـل ّ، هذا كله بعـد الـوحي،ًخالفا للباقني، ً

الـذين خرجـوا مـع نـافع مـن البـرصة إىل ، أصحاب نـافع بـن األزرق، إحدى فرق اخلوارج: األزارقة) ١(
، يـام عبـد اهللا بـن الـزبريأوما ورائها من بلدان فـارس وكرمـان يف ، فغلبوا عليها وعىل كورها، األهواز

ّمن بدعهم أهنم كفروا أمري املؤمنني عيل عليـه الـسالم بـالتحكيم، هبذه النواحيله ّوقتلوا عام ّ بـن اّوأن! ّ
وال ، وال رجم عىل الـزاين، ّوجوزوا قتل أوالد املخالفني ونسائهم، ّوأن التقية حرام! ملجم لعنه اهللا حمق

ّعث اهللا تعاىل نبيـا يعلـم أنـه ّوجوزوا أن يب، بائهماوأطفال املرشكني يف النار مع ، ّحد للقذف عىل النساء ً
َوكفروا الصحابة والقعدة عن القتـال، ومرتكب الكبرية كافر، ًأو كان كافرا قبل البعثة، يكفر بعد نبوته َ ّ .

.٤٢٤: املواقف لألجيي،٥٢: امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر

َّإعلم أن بعض الناس اعتقدوا أن إظهار الكفر عن األ: nمmيف حاشية ) ٢( بـل ، نبيـاء عـىل وجـه التقيـة جـائزَّ
وإلقائهـا يف التهلكـة ، َّواجب عند صون النفس؛ ألن عدم إظهار الكفر يوجب إلقاء النفس يف التهلكـة

ِوال تلقوا بأيديُكم إىل التهلَكة<لقوله تعاىل ، حرام ُِ ْْ ْ ََّ ُْ َ ِ ُO ّومنع هذا القـول؛ ألنـه لـو . ١٩٥: ٢البقرة سورة
َّف من القتل لكان أول األوقات وقت إظهـار الـدعوة؛ ألن اخللـق يف ذلـك جاز إظهار الكفر عند اخلو

ّوجواز إظهار الكفر وقت إظهار الدعوة يؤدي إىل خفاء الدين بالكلية، الوقت سيكونوا مريدين هالكه ّ ،
.Sمن الشارح . وهو باطل

.زارقةاأل، اخلوارج، الفصل الرابع، ٥٣:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٣(

ّكـشف املـراد للعالمـة ،ول يف العـصمةالبحـث األ، الـركن الثـاين، ١٢٥:قواعد املرام للبحـراين: ُانظر) ٤(
!
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، ومـال إليـه ريةَّفجمهور األشاعرة ومجع من املعتزلة جـوزوا علـيهم الكبـ، الوحي
ّأنه إىل ، وذهب اإلماميةواإلمامية وأكثر املعتزلة عىل منعها. القدماءبعض احلكامء

ًال جيوز عليهم صغرية وال كبرية، ال عمدا وال سهوا قبل الوحي ، وال خطأ يف التأويل، ً
وبعده

ُاختلفوا يف أن ذلك هـل يع، القائلون بامتناع املعايص عنهمّثم . ًلـم سـمعا أو َّ
.ًعقال؟

ًفاجلمهور من األشاعرة عىل أن العصمة فيام وراء التبليغ غري واجبة عقال، إذ ال  َّ
ة ّوإمجـاع األمـ، ًداللة للمعجزة عليه، فامتناع الكبائر عنهم عمدا مستفاد من السمع

ًبنـاء عـىل قاعـدة التحـسني والتقبـيحـوقالت املعتزلة والشيعة . قبل ظهور املخالفني
َّيمتنع ذلك عقال؛ ألن صدور املعايص عنهم يوجب سـقوط هيبـتهم عـن : ـالعقليني  ً

وعدم اإلنقياد هلم، ، النفرة عنهمإىل ّوانحطاط رتبتهم يف أعني الناس، فيؤدي، القلوب
"

، ١٤٦ــ٤/١٤٤:فكارلآلمديبكار األأ،املسألة الثالثة يف وجوب العصمة، املقصد الرابع ، ٢٢٦:ّاحليل
.نبياءصل اخلامس يف عصمة األاأل، القاعدة اخلامسة

.األشعرية، الفصل الثالث،٤٤:للشهرستاينامللل والنحل : ُانظر) ١(

.nثmأثبتناه من ) احلكامء() ٢(
ّكشف املراد للعالمة احليل: ُانظر) ٣( .يف وجـوب العـصمة: املـسألة الثالثـة، يف النبوة: املقصد الرابع، ٣٢٦:ّ

بـاب يف الـصفات التـي جيـب أن يكـون عليهـا، الكالم يف النبوات، ٣٠٢:الفائق للمالمحي اخلوارزمي
.النبي

ّكشف املراد للعالمة احليل: ُانظر) ٤( .يف وجوب العصمة: املسألة الثالثة، يف النبوة: املقصد الرابع، ٣٢٦:ّ

فكـار ابكـار األ،نبيـاءفـصل يف عـصمة األ، باب أحكـام األنبيـاء، ٢٩٩ـ٢٩٨:اإلرشاد للجويني: ُانظر) ٥(
.نبياءة األصل اخلامس يف عصماأل، القاعدة اخلامسة، ١٤٤ـ٤/١٤٣:لآلمدي
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وهو خالف مقتـىض العقـل واحلكمـة، ، ويلزم منه إفساد اخلالئق وترك استصالحهم
ًوجيب أن يكون النبي منزها عن دنـاءة . اخللق عنهمّلئال تنفر عقول: وهذا معنى قوله ّ ّ

ّوعهر األمهات؛ لئال تنفر الطباع عنه، وأن ال يكون فظـا غلـيظ القلـب؛ لـئال ، اآلباء ً ّ ّ
ّينفضوا من حوله، وعن األمراض املنفرة، مثـل ، والـربص، واجلـذام، ُاألبنـة: ّ

ّالطريق ونحوه، وباجلملة كـل مـا األكل يف: ًيكون هتكا للمروءة، مثلّوعام، ونحوها
ّيدل عىل خسة صاحبه ّ

.

ّوبيان أن النبي، يف معرفة معنى املعجزة:مةّمقد صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم َّ
. جيب أن يكون ذا معجز

ٍقوم لو مل يتأيد بأمر خـارق،إىل مبعوث من حرضته تعاىلّ إنسان كل: فنقول ّ
وهو يتناول فعل غري املعتاد وترك ما هو ، املعجزةرشوع يف تعريف، بأمر خارق: قوله

أي ال يمكـن ،خال عـن املعارضـة. للعادة؛ إذ ال إعجاز دونهمعتاد، واعترب خرق
.nَنَبأm، ١٢/٦٣٩:لسان العرب البن منظور. العيب يف الكالم: ُاألبنة) ١(
.nجذمm، ١٢/٨٧: لسان العرب البن منظور. عهاّصابع وتقطم األّمعروف لتجذ: اجلذام من الداء) ٢(

.nبرصmمادة ، ٧/٥:لسان العرب. وهو بياض يقع يف اجلسد، داء معروف: الربص) ٣(

ُاملسلك يف أصول الدين . مسائل النبوة، القسم األول، ١٠٣:يب الصالح احللبي ريب املعارف ألتق: ُانظر) ٤(
:قواعـد املـرام للبحـراين. البحـث الثـاين يف صـفات النبـي، النظر الثالث، ١٥٥ـ١٥٤:ّق احليلّللمحق

.الركن الثاين، القاعدة السادسة ، ١٢٧ـ١٢٥

ّأنه يقول بمثل ما يقول إم، عندهمقابلة اخلصم بام يظهر : املعارضة) ٥( رسـائل الـرشيف . ا السائل أو املجيبّ
الفـصل الثالـث يف ، ٥٥:احلدود لقطب الدين النيسابوري: نظروا،٢/٢٨٥:احلدود واحلقائق، املرتىض

.يشتمل عليها اخلطابحدود أشياء
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ّمـن نفـس رشيـرة ، وهو إظهار أمر خـارق للعـادة، معارضته، واحرتز به عن السحر
ّجيري فيها الـتعلم والتقلـد، وهبـذين، بمبارشة أعامل خمصوصة، خسيسة اإلعتبـارين ّ

ّيفارق املعجزة، وبأنه يتـَصد ّويبذل اجلهد يف اإلتيـان بمثلـه، وبأنـه ال ، َملعارضتهىُّ
ّوبأن صاحبه ربام اتصف بالفـسق والـرجس الظـاهر ، يكون بحسب اقرتاح املقرتحني َّ

ّوالباطن وهو جائز، وكذلك اإلصابة بالعني خالفا للمعتزلة، فإهنم قالوا ّبل هو جمرد : ً
أو خفـاء وجـه ، ّبمنزلة الشعبذة التي سببها خفة حركـات اليـد، دة ما ال حقيقة لهإرا

.وطلب املعارضة،يّمقرون بالتحد. َاحليل فيه

؛ لعـدم ، واحرتز به عن الكرامـاتاملنازعة واملامراة: ـيف اللغة ـّوالتحدي 
ّخللوها عن دعوى النبوة، حتى لو ادعى ا، ّقرتان التحدي فيهاا ًلنبوة صـار عـدوا هللا ال ّ

مل يكـن الـدعوىإذ لو مل يوافق موافق لدعواه؛. ّيستحق الكرامة، بل اللعنة واإلهانة
كام يف قضية ، تصديقه، واحرتز به عن الفعل اخلارق الذي ال يطابق الدعوىإىل طريق

ذا ّ، فلو مل يتأيد املبعوث مـن حـرضته هبـعليه السالمّوعم إبراهيم اخلليل،مسيلمة
).يتحدى: (nحmيف ) ١(

.املبحث التاسع يف السحر، لفصل األولا، املقصد السادس، ٥/٧٩:رشح املقاصد للتفتازاين: ُانظر) ٢(

.nحديmة ّماد، ٤/٣١٦:القاموس املحيط للفريوزآبادي: ُانظر) ٣(

املـسألة ، املقـصد الرابـع عـرش يف النبـوات، ٤٤٠:رشاق الالهوت للسيد عميد الـدين العبيـديلإ: ُانظر) ٤(
.الرابعة يف جواز الكرامات

ًلسالم لـام جعل اهللا تعاىل الّنار له بردا وسـالما، قـال عنـد ذلـك َّروي أن إبراهيم عليه ا: nبmيف حاشية ) ٥( ً ّ
ًأنا أجعل النار عىل نفيس بردا وسالما: نمرود ّوأن مسيلمة الكذاب لـام اد. حرتقت حليتهافجاءها ف، ً ّ ّ ىعَّ
ّإن حمم: قيل، النبوة ٍرتد بصريا، فدعا مسيلمة ألعور فذهبت عينه الصحيحة، فاًدا دعا ألعور فَّ ً : قيـل لـهّ

!
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األمر ّتصديقه، ويسمى ذلكإىل طريقـأي هلؤالء القوم ـهلم مل يكن، األمر اخلارق
ّتصديقهم، وإنام إىل ًليكون طريقاًمعجزا، فظهور املعجزات للرسل واجب؛املذكور 

َّ؛ ألنـا نعلـم صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمتصديق النبيإىل َّإن ظهور املعجزة طريق: قلنا
ّوادعـى أنـه ، ة عنـد اخلـواص والعـوامّا قام إنسان ذو أخالق مرضـيّبالرضورة أنه إذ ّ

ًالدليل عىل صدق قويل أن اهللا يظهر عىل يدي أمرا : مبعوث من عند اهللا سبحانه، وقال ََّّ ُُ ِ
ِقني فليأت بمثل ما ظهر عىل يدي، وعجز من ّمن مل يصد: وأظهر، فقال، ًخارقا للعادة

ّبأنه صادقّحصل للعقل يقني تام، عداه عن ذلك
.

.صىل اهللا عليه وآله وسلمّنا حممدّيف بيان نبوة نبي:أصل

ّرسـول اهللا؛ ألنـه ادعـى النبـوة، بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشـمّحممد ّ ،
ّحـد إىل القريـبّأمـا الـدعوى فمعلومـة بـالتواترًفيكون نبيـا، ،وأظهر املعجزة

منها ما فكثرية ،الظاهرة عىل يده ّوأما املعجزةا، املشاهدة والعيان، فال جمال لإلنكار هل

"
ّش عىل احلرث غسالة وضوء حممُرَف، ّيبس لقلة املاءمَّإن حرث قو ّرتـد اد صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم فَّ

كـشف املـراد : ُانظـر. ًفصار حرثه هـشيام، ًفأمر مسيلمة واحدا من أصحابه بمثل ذلك يف حرثه، نضارة
ّللعالمة احليل .كراماتاملسألة اخلامسة يف ال، املقصد الرابع، ٣٣٢ـ٣٣٠: ّ

:قواعد املـرام للبحـراين.مسائل النبوة، القسم األول، ١٠٤:صالح احللبياليب تقريب املعارف أل: ُانظر) ١(

.مسائل النبوة، القسم األول، القاعدة السادسة، ١٣٢ـ١٢٨

عنـد عىل وجه حيصل العلم الرضوري،ًا يرتادف عىل السامع من املخربين حاال بعد حالّمم: اخلرب املتواتر) ٢(
. يشتمل عليهـا اخلطـابالفصل الثالث يف حدود أشياء، ٥٣:احلدود لقطب الدين النيسابوري. سامعه

.التواترّالقول يف حد، ٣٦:أوائل املقاالت للشيخ املفيد: وأنظر
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، صىل اهللا عليه وآله وسـلمّإنه مرض رسول اهللاS:عليهام السالمرواه الصادق عن أبيه 
ّفأتى جربئيل بطبق فيه رمان وعنب، فسبح الرمان والعنب حينام أكل النبـي ّ صـىل اهللا ّّ

Rمنهعليه وآله وسلم 
.

ًابيا جاء عىل ناقة محراء، وأناخ عىل باب املسجد، ودخـل عرإَّأن : ومنها ما روي
الناقـة التـي ، يا رسـول اهللا: وقد قعد، فقال مجاعةصىل اهللا عليه وآله وسلم ّعىل النبي

ّألُكم بينةS: صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال، عرايب رسقةحتت األ َRفقـال،نعـم: ؟ فقالوا
ّق اهللا من األعرايب إن قامت عليه البينة، وإن خذ ح،يا عيلS: صىل اهللا عليه وآله وسلم ّ

قـم ألمـر اهللا S: صىل اهللا عليه وآله وسلمّفأطرق األعرايب، فقال النبيRّمل تقم فرده إيل
ّوإال فأت بحجتك ّR والذي بعثك بالكرامة يا رسول : ـمن خلف الباب ـفقالت الناقة

وما ملكني أحد سواه، َّإن هذا ما رسقني، اهللا
 .

ـأي املعجزات ـوأظهرهاَومن بحث عن هذا اجلنس وجده أكثر من أن حيىص، 
P  3: حيـث قـال،ّحتـدى بـه العـربصىل اهللا عليه وآلـه وسـلم ّالقرآن؛ ألنه

5  4OP©      ¨  §OP'  &*  )  (O

الـشفا بتعريـف ،علـيهام الـسالممامة الـسبطني إباب ، ٣/١٦٠:يب طالب البن شهر آشوبأمناقب آل ) ١(
.فصل ومثل هذا يف سائر اجلامدات، الباب الرابع، ١/٣٠٧:اضّلقايض عيحقوق املصطفى ل

.ةّفصل من روايات العام، الباب األول، ١/٤١:اخلرائج واجلرائح لقطب الدين الراوندي: ُانظر) ٢(

.٣٤: ٥٢الطور سورة)٣(

.٣٨: ١٠يونس سورة ) ٤(

.١٣: ١١هود سورة ) ٥(
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ّإذ لو عورض لتواتر؛ ألنه مما تتوفر الدواعيوعجزوا عن معارضته، ّ ّوألنـهنقله،إىل ّ
ّجـرد هلـم احلجـصىل اهللا عليه وآله وسلم  ًة أوال والـسيف آخـراَّ ّفلـم يعارضـوا إال ، ً ُ

ّمع تعريضهم النفس واملال واألهل للهـالك، فعلـم أهنـم مـا أعرضـوا عـن ، السيف
ّمعارضة احلجة مع كوهنا أسهل إال لعجزهم عىل معارضة من يريد مع توفر دواعيهم، ّ

. بمـآثرد بمفخرة أتوه بمفـاخر، وإن أتـاهم بمـأثرة أتـوهْالسبق، حتى إن أتاهم أح

ًحتديا ملعارضتها، وكتـب ، ّحتى علقوا القصائد السبع بباب الكعبة،وفرط فصاحتهم ّ
َالسري تشهد بذلك،  وإىل اآلن مل يقدر أحد من الفصحاء عىل تركيـب كلـامت عـىل ِ

كقـول مـسيلمة ، لعقـالءبـام هـو ضـحكة لّإالِومن اشتغل باملعارضة مل يأت منواله،
فاحلاصـدات ،والزارعـات زرعـا، والنازعـات نزعـا: ــيف معارضتهـّالكذاب 

فاآلكالت أكال، والطابخات طبخا، حصدا
َّوغري ذلك من خرافاته، فعلم أن القرآن .

صـىل اهللا عليـه وآلـه دّ، فيكون حممًا عجز الفصحاء عن معارضته، فيكون معجزاّمم
ًا حقا؛ إلظهاره ذلك املعجزّنبيوسلم  ً.

هـو مـا اشـتمل عليـه مـن الـنظم : واختلف يف وجه إعجاز القـرآن، فقيـل

).موهوإن رماهم بمأثرة ر: (nصmوnثmيف ) ١(

.nثmمل يرد يف ) يف معارضته(قوله ) ٢(
).ًفزعا: (nصmويف )قرعا: (nثmيف )٣(

تفـسري البحـر . مـسألة يف لـزوم حجيـة القـرآن، ١٨٢:متهيد األوائل وتلخيص الدالئل للباقالين:ُانظر) ٤(
.٤/١٨٣:املحيط البن حيان األندليس

.nثmمل يرد يف ) ًفيكون معجزا: (قوله ) ٥(
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وعليـه ، يف مطالعه ومقاطعه وفواصـله، املخالف لنظم العرب ونثرهم، الغريب
كونه يف الدرجة العالية من البالغـة التـي مل يعهـد مثلهـا يف : وقيل. بعض املعتزلة

وقـال القـايض . وعليه اجلاحظ وأهـل العربيـة، ا بالغتهموتقارص عنه، تراكيبهم
وكونـه يف الدرجـة العاليـة مـن ، أعني غرابة النظم، هو جمموع األمرين: الباقالين

هو إخباره عن الغيب: وقيل. البالغة
: وقيـل. لـسالمته عـن التنـاقض: وقيـل. 

م عنهـا مـع رصف اهللا دواعـيه: امّـّظقال أبو إسحاق اإلسفرائيني والنبالرصفة، ف
كـالتقريع ، ًخصوصا عند توفر األسباب الداعيـة يف حقهـم، كوهنم جمبولني عليها

والتكليف باإلنقيـاد، فهـذا الـرصف خـارق ،واإلستنزال عن الرئاسات،بالعجز
ًللعادة فيكون معجزا

 .

علـوم يقتـدر إىل َّإن املعارضة واإلتيان بمثل القرآن حيتـاج: ّمناوقال املرتىض
َلكنه تعاىل س، ا، وكانت تلك العلوم حاصلة هلمعليه فلـم يبـق هلـم قـدرة ،بها عنهمَلّ

ل ، قـاًفيكـون معجـزا، ى بالـرصفة هـو اخلـارق للعـادةّعليها، فهذا السلب املـسم
حمتملُّوالكل: يف التجريدSّاملصنف

.

.الباب الرابع، ١/٣٧١:ّالشفا بتعريف حقوق املصطفى للقايض عياض: رُانظ) ١(

.فصل يف مجلة وجوه إعجاز القرآن، ٣٨ـ٣٢:إعجاز القرآن للباقالين: ُانظر) ٢(

.ّالنظاميةm٣n، الفصل األول، ٢٥:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٣(

.nثmمل يرد يف ) املرتىض() ٤(
.املسألة العارشة، جوابات املسائل الطرابلسيات الثانية، ٣٤٨ـ١/٣٤٧:رسائل الرشيف املرتىض) ٥(

.إعجاز القرآن الكريم، املقصد الرابع، ٢١٦:لطويسنصري الدين اجتريد اإلعتقاد ) ٦(
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هداية
. بعض أحكام النبوةإىل :

وجـب أن ــبالدليل الذي عرفتهـًاّنبيصىل اهللا عليه وآله وسلمّإذا كان حممد
ّوكـل مـا جـاء بـه ممـا ال ـم من وجوب عصمة األنبياء ّتقدّلـام ـًمعصومايكون ّ

أو ال ـالـصانع إىل كاحتياج العاملـ، سواء كان للعقل داللة عليه العقليعارض
ّألن كلجيب تصديقه؛ـكتفاصيل وظائف العبادات الرشعية ـ ّجـاء بـه لـيس إال ما َّ

ّوإن نقل عنه يشء مما يعارضهوحي يوحى إليه،  ُْمل بحـسب الظـاهر ــأي العقلـ

صـىل اهللا عليـه نـا ّنقياد لـرشيعة نبييف وجوب اإل،هداية هبا ختم بحث النبوة: خرض احلبلروديّقال مال) ١(
).حاشية ح(.إىل آخره... إذا كان: فنقول، متثال ألحكامهاواإل،وآله وسلم

ّها عامّمنز، ما جيب اتصاف األنبياء بهّبكلًموصوفا: قال احلبلرودي) ٢( ، ًوإذا كـان معـصوما، يمتنع علـيهمً
ما ّفكل، وإذا كان صادق القول ومل جيز عليه الكذب، ْومل جيز عليه الكذب بالرضورة، كان صادق القول

).حاشية ح(.ًبه يكون صدقا يف نفسهجاء 

).حاشية ح(.يعارضه: يف نسخةnحmيف حاشية ) ٣(

ًمــّا أن يكـون موافقـا للعقـل وال يعارضـه العقـلإ: ا بحسب اإلعتقاد فـال خيلـوّوأم: قال احلبلرودي) ٤( ْ ،
ِمـا أن ال يكـون ظـاهره موافقـا لظـاهرهإو، والقدرة، والعلم، يكإثبات الوحدانية للبار ً ُ ، بـل يعارضـهّ

جيـب ـا ال يعارضه العقل ّأي ممـفإن كان األول ، واليد، واالستواء، والبرص، والسمع، كإثبات اإلدراك
ا يعارضـه العقـل ّيشء ممعليه السالم أي نقل عنهـْوإن كان الثاين ، تصديقه واعتقاد حقيقته عىل ظاهره

ّنقال متواترا مفيدا لليقني بأنه مم، ًظاهرا ّ ً ً كـام ال جيـوز إعتقـاد ، ًمل جيز إنكاره مطلقـاـعليه السالم بها جاء ً
ّف فيه إىل أن يظهر رسه وتأويله بام يوافـق العقـلّبل يتوق، ظاهره ، واملـسموعات، كـالعلم باملـدركات، ْ

ّأو نفو، والقدرة بالنسبة إىل مثالنا، واإلستيالء، واملبرصات َ وإذا كـان األمـر ، ّض علمه إىل عالم الغيوبُ
.إىل آخره... ما ذكرنا فرشيعتهعىل 

.nذmعارضه، وكذلك يف : يف نسخةnحmيف حاشية ) ٥(
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أن إىل ـأي جيـب التوقـف فيـه ، ــبل يتوقف فيـهًبناء عىل خفاء وجهه، جيز إنكاره؛
.ّيظهر رسه

ِواعلم أن املنكر بعثته ّحـتج بـأن نباـكـاليهود ـ صىل اهللا عليه وآله وسـلم َّ تـه وَّّ
النـسخ حمـال؛ ّاهم يف كثري من األحكام، لكـنّدين من قبله؛ ملخالفته إيتقتيض نسخ

ّألن احلكم الصادر منه تعاىل البد أن يكون مشتمال عىل مصلحة؛ لئال ًَّ يلـزم الرتجـيح ّ
ِبال مرجح، وحينئذ لو كان يف احلكم املنسوخ مصلحة ال يعلم فواهتـا بنـسخه فلـذلك  ٍ ِّ

ُنسخه فيلزم ا فيلـزم ، ًأمهلها بال سـبب ثانيـاّثم ً،جلهل، وإن علمها فرأى رعايتها أوالَ
وهو البداء، ّالندم عام كان يفعل

، َّن املصالح ختتلف بحسب األوقاتإ: واجلواب. 
، ام كانت املصلحة يف وقت ثبوت احلكـمّفربكرشب الدواء النافع يف وقت دون وقت،

فرشيعته التـي هـي : بقولهّفىل هذا أشار املصنالنسخ، وإّفيصح، رتفاعهاويف آخر 

: قيـل. ّهو الدليل الرشعي الذي يدل عىل زوال حكم: ويف الرشع. اإلزالة والنقل:ًالناسخ ـ النسخ لغة ـ) ١(

سـائل ر. وتـستعمل ذلـك يف احلكـم دون الـدليل، احلكم الذي يثبت بدليل رشعي آخر مع تراخيه عنه
الفـصل الثالـث يف ،٥٤:احلدود لقطب الـدين النيـسابوري: وانظر٢/٢٨٨احلدود واحلقائق ، املرتىض

.٣٣٠:التعريفات للجرجاين، حدود أشياء يشتمل عليها اخلطاب

مـع احتـاد الوقـت والوجـه ، أو النهي عنه بعد األمـر بـه، هو األمر بالفعل الواحد بعد النهي عنه: البداء) ٢(
ــ ــر وامل ــىض. أمورواألم ــائل املرت ــائق، رس ــدود واحلق ــر، ٢٦٤:احل ــدين : وانظ ــب ال ــدود لقط احل

.الفصل الثالث، ٥٤:النيسابوري

ّفاليشء قد يكون حسنا لتحق، واألشخاص: قال احلبلرودي) ٣( دون ، ٍق مصلحة يف وقـت بالنـسبة إىل قـومً
).حاشية ح(.ومثل هذا غري ممتنع، وقت آخر وقوم آخرين

.nثmناه من أثبت) املصنف() ٤(
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ّ؛ ألنه خاتم األنبيـاء،باقية ببقاء الدنيا، عىل رغم أنف اليهودّناسخة للرشائع كلها
صـىل اهللا عليـه ولقولهÄ  Ã<<: علم من دينه رضورة، ولقوله تعاىلّلـام 

فيلـزم أن يكـون ، ترفـع دينـهبعده ال رشيعة ّوإذ ال نبيRّال نبي بعديS: وآله وسلم
وال جيب اإلنقيـاد هلـا واإلمتثـال ألحكامهـا،ًباقيا؛ المتناع خلو الزمان عن رشيعة 

قول اليهود لظهور بطالنهإىل يلتفت
 .

. ّوما يتعلق هبايف مباحث اإلمامة:أصل

ّوحفظ حوزة امللة، بحيث جيـب ، الرسول يف إقامة احلدودمثالخالفة: اإلمامة ِ
ّتباعه عىل كافة األمةا ُ ًّكالقـايض مـثال، ، ، وهبذا القيد خرج من نصبه اإلمام يف ناحية

ْقل يا أهيا النَّاس إين رسـول اهللاَِّ إلـيُكم P: لقوله تعاىل، ًأيضاّوعامة جلميع البرش واجلن: قال احلبلرودي) ١( ُ َ ُّْ َُ ُ ِْ ِِّ َ َ ُ
ًمجيعا ِ َOولقوله تعاىل، ١٥٨: ٧عراف األ :Pِومـا أرسـلناك إال كافـة للنَّـاس َِ ً َّ َ ّ َ ِْ َ ْ َO ولـسورة ، ٢٨: ٣٤سـبأ
).حاشية ح. (Rإىل األسود واألمحرُعثتُبS: اهللا عليه وآله وسلمولقوله صىل، اجلن

.٤٠: ٣٣األحزاب سورة ) ٢(

.خطبة ألمري املؤمنني عليه السالم، ٨/٢٦:الكايف للكليني) ٣(

قواعـد املـرام ، مـسائل النبـوة، القـسم األول، ١١٥ــ١١٢:تقريب املعارف أليب الصالح احللبي: ُانظر) ٤(
.البحث الثالث، الركن الثالث، القاعدة السادسة،١٣٥ـ١٣٣:للبحراين

احلـدود ، رسـائل املرتـىض. ّعمن هو يف دار التكليف، باألصالة ال النيابة، ّرئاسة عامة يف الدين: اإلمامة) ٥(
. ٢/٢٦٤:واحلقائق

، مشتملة عىل ترغيب عمـوم النـاس يف حفـظ مـصاحلهم الدينيـة والدنيويـة، ّرئاسة عامة دينية: اإلمامة
ّزجرهم عام يرضهم بحسبهاو .الباب الرابع يف اإلمامة، ١٠٩ـ١٠٨:قواعد العقائد للطويس. ّ

رشح ، املقصد األول يف وجوب نـصب اإلمـام، املرصد الرابع، املوقف السادس، ٣٩٥:املواقف لألجيي: ُانظر) ٦(
.ب اإلماماملقصد األول يف وجوب نص، املرصد الرابع، املوقف السادس، ٨/٣٧٦:املواقف للجرجاين
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ّإذ ال جيب عىل كافـة األمة ، ًوخيرج املجتهد أيضا ُ ُواختلف يف . ّبل عىل من قلده، باعهّتاّ
ً، فاألشاعرة عىل أنه جيب عىل الناس سمعاوجوب نصب اإلمام ّ

وقالت املعتزلـة .
ةوالزيدي

ًجيب عليهم عقال : وأبو احلسني البرصي، وقال اجلاحظً.جيب عليهم عقال: 
وقالت اإلمامية اإلسامعيلية.ًوسمعا

َّعىل اهللا تعـاىل عقـال، إال أن اإلماميـة جيب:  ّ ً
ًليكـون معرفـا هللا وصـفاته: ، واإلسـامعيليةأوجبوه حلفظ قوانني الرشع عـىل ًبنـاء، ِّ

هـل هـو واجـب ، َّأي يف أن نصب اإلمام هل هو واجب أم ال ؟ وعىل تقدير الوجـوب: قال احلبلرودي) ١(
ًعقال أو سمعا ؟ وعىل التقديرين ).حاشية ح(.هل هو واجب عىل اهللا أو عىل الناس؟، ً

.القول يف اإلمامة، ٥٦٠ـ٥٥٩:للشهرستاينهناية اإلقدام: ُانظر) ٢(

سـاقوا اإلمامـة يف أوالد فاطمـة ، تباع زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بـن أيب طالـب علـيهم الـسالمأ: الزيدية)٣(
ّإال أهنم جوزوا أن يكون كل فاطمي عـامل شـجاع سـخي ، ّومل جيوزوا ثبوت اإلمامة يف غريهم، عليهام السالم ّّ ّّ

. أوالد احلـسني علـيهام الـسالمسواء من أوالد احلسن أو مـن، واجب الطاعة، ًخرج باإلمامة أن يكون إماما

، وسـليامنية، جاروديـة: وهم أصناف ثالثة، ّوجوزوا خروج إمامني يف قطرين يستجمعان هذه اخلصال
.٦٩ـ ٦٦: امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر. والصاحلية منهم والبرتية عىل مذهب واحد،وبرتية

ّإال أهنم اختلفوا يف موته تقيـة ، عليه السالم ابنه إسامعيلَّقالوا إن اإلمام بعد اإلمام الصادق : االسامعيلية)٤( ّ
ّوالنص ال يرجع قهقرية والفائدة يف الـنص بقـاء ، موته صحيح: ومنهم من قال. من خلفاء بني العباس

وهـؤالء يقـال ، فاإلمام بعد إسامعيل حممد بـن إسـامعيل، اإلمامة يف أوالد املنصوص عليه دون غريهم
ومـنهم مـن سـاق اإلمامـة يف ، منهم من وقف عىل حممد بـن اسـامعيل وقـال برجعتـهّاملباركية ثم: هلم

:امللـل والنحـل للـشهرستاين: ُانظـر.وهـم الباطنيـة، ّاملستورين منهم ثم الظاهرين القائمني من بعدهم

.١٦٨ـ١/١٦٧

.nثmسقطت من ) جيب() ٥(
، ١١٧:تقريب املعارف أليب الصالح احللبي، ةَّاملقدم، ٣٦ـ٣٥:الشايف يف اإلمامة للرشيف املرتىض: ُانظر) ٦(

.مسائل اإلمامة
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ّنه البدأ: مذهبهم ، ًالوجـوب أصـالوأنكرت اخلوارجِّمن معلم،يف معرفة اهللاّ
، ّأمكـن وقـوع الـرش والفـسادّلــام :مـذهب اإلماميـة، فقـالSف ّختار املـصناو

وجب يف احلكمة وجود رئيس قاهر ، لعدم عصمتهموارتكاب املعايص من اخللق؛
ٍآمر باملعروف وناه عن املنكر ٍ ،ّاألمةخيفى عىلّلـام ّمبني ُمن غـوامض الـرشع ،

ومـن الفـساد ، الصالح أقـربإىل ليكونواـالرشع أي أحكامـفذ ألحكامهومن
ـَّام قال،ويأمنوا من وقوع الفتن والفساد، أبعد ـَّوجب يف احلكمة؛ ألنا نعلـم : وإن

ّعلام يقارب الرضورة ـ أن مقصود الشارع فيام رشع من املعامالت واملناكحات َّ ، واجلهادً
ًاخللق معاشا ومعـادا، إىل إنـَّام هو ملصالح عائدة، وشعار الرشع يف األعياد واجلامعات ً

ّيرجعون إليه فيام يعن هلم، فإهنم مع ، ّإال بإمام يكون من قبل الشارعّوهذا املقصود ال يتم ُّ َ
َّقل ما ينقاد بعضهم لبعض، ت اآلراءّوتشت، ختالف األهواءا ، التنازعإىلفيفيض ذلك، َ

ُهالكهم، وتصدقه التجربة يف الفتن القائمة عند موت الـوالةإىل ّام أدىّورب ِّ نـصب إىل ُ
ِّآخر، بحيث لو متادى لعطلت املعائش ، ًواحد مشغوال بحفظ ماله ونفـسهّوصار كل، ُ

).معرفة اهللا: (بدل من)معرفته: (nثmيف ) ١(

.ًيضاأوبعض املعتزلة : زيادةnحmيف حاشية ) ٢(

، الفـصل الرابـع، ٥١:امللـل والنحـل للـشهرستاين. ١١٦:تقريب املعارف أليب الـصالح احللبـي: ُانظر) ٣(
ّول الدين للمحقق احليلاملسلك يف أص. اخلوارج ّ:١٨٨.

)حاشية ح(.بعد النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم: قال احلبلرودي) ٤(

ّعىل االمة: (قوله) ٥( .nعmوnرmرد يف يمل ) ُ
.nثmمل يرد يف ) أحكام() ٦(
نهم بوقـوع اختالل النظم بي: وبالفساد الثاين، املراد من الفساد األول املعصية: خرض احلبلروديّقال مال) ٧(

).حاشية ح(.فال تكرار، الفتن
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نظام أمور املسلمني، ففي نصب اإلمـام دفـع واختالل، رفع الدينإىل يّوذلك يؤد
وأقـوى أسـباب ، مـصالح املـسلمنير أعظم منها، بل هو من أعظمّصوّمرضة ال يت

.ّا قررناّكام ظهر ممَّألن وجوده لطفًالطاعات، فيجب عىل اهللا عقال؛ إىل تقريبهم

املـذكور وهـذا اللطـف، َّأن اللطف واجب عليـه تعـاىل، ّفيام تقدموقد ثبت
ًعىل اهللا عقـالفتكون اإلمامة واجبة، ّيسمى إمامة

ُواختلـف يف وجـوب عـصمة . 
َّبناء عىل أن أبا ، ، والباقون عىل منعهبوجوهبا: اإلمام، فاإلمامية واإلسامعيلية قالوا ً

ًبكر كان إماما ومل يكن معصوما باإلمجاع، فعلم أن العـصمة ليـست رشطـا، واختـار  َّ ً ً
ّواحتج عليه بأن، األولSف ّاملصن ، عدم عصمة اخللقاإلمامإىل كان احلاجةّلـام :هَّ

ّمعصوما؛ وإالوجب أن يكون اإلمام مل حيصل غـرض ـًأي وإن مل يكن معصوما ـً
ّفألن الغرض من نـصبه امتثـال : ا املالزمةّمن نصبه، والالزم ظاهر الفساد، أماحلكيم
باعه فيام يفعله، فلو وقع منه املعصية مل جيب يشء من ّوات، واإلنزجار عن نواهيه، أوامره

الغرض من نصبهوذلك يناقض، بل وجب اإلنكار عليه،ذلك
.

.)اختالفو: (nثmوnحmيف ) ١(

).أتم: (nثmوnحmيف )٢(

.١١٦:تقريب املعارف أليب الصالح احللبي، ٥٧:الياقوت أليب إسحاق إبراهيم بن نوبخت: ُانظر) ٣(

ّكشف املراد للعالمة احليل: ُانظر) ٤( ّ:٣٤٠.

.٢/٢٦٣:األربعني للرازي: ُانظر) ٥(

.ووجوب اإلنكار، ّألنه يلزم وجوب املتابعة: nعmيف حاشية ) ٦(

املـسلك يف أصـول الـدين ، مـسائل اإلمامـة، ١١٧ــ١١٦:تقريب املعارف أليب الصالح احللبـي: ُانظر) ٧(
ّللمحقق احليل .البحث األول يف حقيقة اإلمامة ووجوهبا، النظر الرابع، ١٩٤ـ١٨٨:ّ
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. ّيف عدم جواز تعدد األئمة يف وقت واحد:ٌأصل

، Hاإلمامة شورى يف أوالد احلسن واحلـسني: من الزيديةقالت اجلارودية
ًوكان عاملا شجاعا، احلقإىل ًداعيا، خرج بالسيفّفاطميّوكل فهو مفرتض الطاعة، ، ً

، وهو خالف اإلمجاع املنعقد قبل ظهورهم، ّزوا تعدد األئمة يف وقت واحدّفلذلك جو
ّفيكون باطال، واستدل إىل ّكانت عـصمة اإلمـام غـري مؤديـةّلـام:ّبأنهSف ّاملصنً

ع أمكـن وقـو، بحيث مل يكن هلم اختيار يف ترك املعايصالصالح،إىل إجلاء اخللق
ّن أحد األئمفإة،ّمالفتنة والفساد بسبب كثرة األئ ، أمـرإىل ة يمكن أن يـدعو الرعيـةَّ

ًا ما أطاعه الرعية يلزم معصية اآلخـر، ومـع ّأمر آخر وهكذا، وأيإىل ويدعوهم اآلخر
والتنازع بني األئمة وبني الرعايا، وذلك منـاقض للغـرض مـن ذلك يمكن التشاح

ّفإن رشيعة كل، نصب اإلمام، بخالف األنبياء مل ، خمالفة لرشيعة اآلخـركانت ّلـام ّنبيَّ

زعموا أن النبـي صـىل اهللا عليـه ، ينتحلون أمر زيد بن عيل وزيد بن احلسن،فرقة من الزيدية: اجلارودية) ١(
ّوآله وسلم نص عىل عيل عليه السالم بالوصف دون التسمية علـيهام َّوأن اإلمامة بعد احلسن واحلـسني ، َّ

كـويف أبو اجلارود زياد بـن املنـذر اهلمـداين ال: ُونسبوا إىل رئيس هلم يقال له، شورى يف أوالدمهاالسالم
ًوسمي رسحوبا، ّتغري بعد خروج زيد بن عيل بن احلسني عليهم السالم، وأصله من خراسان، موالهم ّ ُ ،

وكـان أبـو ، وكان رسحوب اسم شيطان أعمى يـسكن البحـر، ّسامه بذلك أبو جعفر الباقر عليه السالم
:لـشيخ الـصدوقمـن ال حيـرضه الفقيـه ل، ٢١:فرق الـشيعة للنـوبختي: ُانظر. ًاجلارود مكفوفا أعمى

ّخالصة األقوال للعالمة احليل، املشيخة-٥٤٤ـ٤/٥٤٣ .ترمجة زياد بن املنذر، ٣٤٨:ّ

).إجلاء اخللق(بدل ).اإلجلاء: (nعmيف ) ٢(

لـسان العـرب البـن . ّشح به بعضهم عىل بعض وتبادروا إليه حذر فوتـه: ّتشاحوا يف األمر وعليه: يقال) ٣(
).شح(ّمادة ، ٢/٤٩٥:منظور
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ّر هنا تنازع؛ ألن كلّيتصو ّجـاز تعـدد ّثم إنـَّام يأمر من آمن بدينه دون غريه، فمنّنبيَّ
ويف مجيع ًفيكون اإلمام واحدا يف سائر األقطاردون األئمة، األنبياء يف زمان واحد

د الرعية من مجيـع ّلتعذر وصول آحاـأي يف األقطار ـّويستعني بنوابه فيهااألوقات، 
ّما عن هلم من األمور الدينية والدنيوية تعـذّيف كل، األقطار واألمصار إليه ًرا ظـاهرا، َّ ً

ّوإذا كان له نواب يبلغون أحكامه وسياسته إليهم انتظمت . َأمور دارهيمّ

. طريق معرفة اإلمامةإىل :هداية

ّاتفقت األمة عىل أنه ال مقتىض لث: قال اإلمام الرازي : ّبوهتا إال أحد أمـور ثالثـةّ

ْمن أهل اإلمامةَمة من هوَلَالظباينُأن ي: وهي، ، واإلختيار، والدعوةّالنص ويأمر ، ِ
ّيف أن النصٍوال نزاع ألحد، باعهّاتإىل ويدعو الناس، باملعروف وينهى عن املنكر طريقَّ

فق أصحابناّامية، واتا الطريقان اآلخران فنفامها اإلمّإمامة املنصوص عليه، وأمإىل 
َّأن اإلختيـار إىل ــمن الزيديةـوالصاحلية ، واخلوارج، واملعتزلةـيعني األشاعرةـ

ًأن الدعوة أيضا طريق إليها، ومل يوافقهم عىل إىل ًطريق إليها أيضا، وذهب سائر الزيدية َّ
.nحmمن سقط ) واحد() ١(
ّاملبينـة ألمـري ، وأقوالـه عليـه الـسالم) ّالنبـي( ّهو ما دلت أفعال : ّقال الرشيف املرتىض يف نص اإلمامة) ٢(

ّالدالة عىل استحقاقه من التعظـيم واإلجـالل واالختـصاص بـام مل ، ّاملؤمنني عليه السالم من مجيع األمة
.ّفصل يف إبطال ما دفع به ثبوت النص، ٢/٦٥:رتيضالشايف يف اإلمامة للرشيف امل. ًيكن حاصال

، وهو الـذين جـوزوا إمامـة املفـضول وتـأخري الفاضـل، أصحاب احلسن بن صالح بن حي: الصاحلية)٣(
ًمن شهر سيفه من أوالد احلسن واحلسني وكان عاملا زاهدا شجاعا فهو اإلمـام: وقالوا ً ورشط بعـضهم ، ً

ّوأما يف الفروع فهم عىل مـذهب ، ا يف األصول فريون رأي املعتزلةّأم، ّوأكثرهم مقلدون، صباحة الوجه
.٦٩ـ٦٨:امللل والنحل للشهرستاين. أيب حنيفة
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ّوادعىمذهب اإلمامية، Sِّواختار املصنف . ()ائيّذلك سوى اجلب
ّأنـه ال طريـق :

َّواحتج عليه، النصّالإليها إ ّكانت العصمة أمرا خفيّلـام ّبأنه: َ ّال يطلع عليهـا إال، ًاً ّ
معرفة املعصوم، فيجـب أن يكـون اإلمـام إىل مل يكن للخلق طريق، ّعالم الغيوب

ِمنصوصا عليه من قبل اهللا تعاىل َ ِ ّأو من قبل نبـي، ً ِ َ ولـيس الختيـار أو إمـام قبلـه،، ِ
لناس والدعوة مدخل يف نصب اإلماما

.

ّنه حجةأيف بيان معنى اإلمجاع و:ّمقدمة ّ .

، >57   6<: ، ومنه قوله تعـاىلالعزم: ـيف اللغةـاإلمجاع
فهو عبارة : ّأما عند اإلمامية، ويف اإلصطالح. فقواّأي ات، أمجعوا عليه:يقال،فاقّواإلت

ّفاق مجع من أمة حممّعن إت ّ عـىل وجـه ، ٍعىل أمر من األمـورصىل اهللا عليه وآله وسلم دُ
ّمجع من أمة حمم: ، فقولنايشتمل عىل قول املعصوم ّ ُ ٌ أردنا ، صىل اهللا عليه وآله وسلمدَ

ّمن أمة حمم: سواء كان أكثرهم أو مل يكن، وقولنا، ِّبه أهل احلل والعقد ّ صىل اهللا عليه دُ
ليشمل األمـور العقليـة ، ٍعىل أمر من األمور: لنالتخرج باقي األمم، وقو، وآله وسلم

.املقصد الثالث فيام تثبت به اإلمامة، ٣٥٤ـ٨/٣٥٣:اجلرجاين يف رشح املواقف، حكاه عن الرازي) ١(

َّلفظة تشعر بأن الشارح الوالظاهر أهنا، كذا يف مجيع النسخ) ٢( ّواحلال أنه قد وافقه ، يوافق املصنف عىل رأيهُ
.ةّاملجمع عليه من قبل الفرقة املحقـكام سيأيت ـ عىل رأيه 

تقريـب . وجوب النص، ٢الفصل ، الكالم يف اإلمامة، ٣١٦ـ٣١٣:ّاالقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد: ُانظر) ٣(
.مسائل اإلمامة، ١٣٨ـ١٢٣:املعارف أليب الصالح احللبي

.مجع، ٨/٥٧:لسان العرب البن منظور: نظرُا) ٤(

.٧١: ١٠يونس سورة ) ٥(

.القول يف اإلمجاع، ٥٧:أوائل املقاالت للشيخ املفيد: ُانظر) ٦(
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ليخرج اإلمجاع الذي مل يشتمل ، يشتمل عىل قول املعصوم: والرشعية واللغوية، وقولنا
ّفإنه ليس بحج، عىل قول املعصوم . ة عندناّ

ّوالعقــد مــن أمــة ّفــاق أهــل احلــلّفهــو عبــارة عــن ات: ّوأمــا عنــد اجلمهــور ُ
اإلشـرتاك يف : فاقّ، واملراد باإلتعىل أمر من األمور، وسلمصىل اهللا عليه وآله دّحمم

ّالـدالني عـىل اإلعتقـاد، واملـراد بأهـل احلـل، اإلعتقاد أو يف القول والفعل : والعقـدّ

فـاق مجيـع أهـل ّوالفرق بني اإلمجاعني العموم من وجه؛ لصدقهام عـىل ات. املجتهدون
عىل وجـه ، والعقدّفاق بعض أهل احللّوالعقد، وصدق األول دون الثاين عىل اتّاحلل

من ، يشتمل عىل قول املعصوم، وصدق الثاين دون األول عىل اتفاق أهل احلل والعقد
. مغري اشتامل عىل قول املعصو

ْثبت أن العرص ملّلـام :فنقول، ر هذاّإذا تقر ّالسـتحالة خلـو؛خيل من معصومَّ
األمور العقلية أو الرشعية منأمرّكلِّزمان التكليف عن اللطف املقرب من الطاعة، ف

ّفقت عليه األمة يف عرصّات، أو اللغوية َّفـإنــّممـا ال خيـالف العقـل، من األعـصارُ
ّا، فإمجاع األمة ّحقفق عليه ّذلك األمر املتكانـاإلمجاع عىل خالف العقل غري مقبول  ُ ً

ًه مـشتمال عـىل قـول ا عنـد اإلماميـة؛ فلكونـّة يف إثبات املطالـب، أمـّوهو حج،ّحق
وهو ، ٍدار التكليف عن إمام معصومّعرفت من قاعدهتم من امتناع خلوّلـام ؛املعصوم

<   <: فلقولـه تعـاىلّة يف قولـه، وأمـا عنـد اجلمهـورّفاحلج، والعقدّد أهل احللّسي

  N  M  L  K  J  I   H  G  F  EDCBA@  ?

التعريفــات ، املــسألة األوىل يف بيــان معنــى اإلمجــاع، القــسم األول، ٤/٢٠:املحــصول للــرازي: ُانظــر) ١(
.حرف األلف، ٦٥:للجرجاين
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OPR   Q<باع ّاملؤمنني يقتيض وجوب اتباع غري سبيلّ، والتوعيد عىل ات
: صىل اهللا عليه وآله وسلم، ولقولههبذه اآلية الشافعيّسبيلهم، وأول من استدل

mّجتتمع أمتي عىل الضاللةال ُn
 .

أصل
ّيف بيان أن اإلمام احلق: . من هو؟صىل اهللا عليه وآله وسلم ّبعد النبيَّ

ّذهب مجيع أهل السنة وأكثر املعتزلة ّأنـه إىل ، وذهبت اإلماميـةّأنه أبو بكرىل إُ
ّثـم ،جعفر الصادقّثم ،د الباقرّحممّثم ،زين العابدينّثم ،احلسنيّثم ،احلسنّثم ،ّعيل

.١١٥: ٤النساء سورة ) ١(

.فيام يؤثر عنه من التفسري واملعاين يف آيات متفرقة: فصل، ٤٠ـ١/٣٩:أحكام القرآن البن إدريس الشافعي) ٢(

ّإن أمتي ال جتتمع عىل ضـاللةm:هبذا اللفظ٣٩٥٠/ح، ٢/١٣٠٣ورد هذا احلديث يف سنن إبن ماجة ) ٣( َّn .

ال جيمـع اهللا أمتـي عـىل mوnعـىل ضـاللةّال جيمع اهللا هـذه االمـةm: بلفظ١/١١٥ويف مستدرك احلاكم 
ّوهذا احلديث مل يسلم به كبار علامئهم. nضاللة : األحكـام. مل يـصح لفظـه وال سـنده: قال ابـن حـزم، ُ

. ٤٠٢:املنخول. من أخبار اآلحاد: ًوقال أيضا، ١٣٨:املستصفى. ليس باملتواتر: وقال الغزايل، ٤/٤٩٦

ُّيستدل هبا عىل اإلمجاع، مجموعة رواياتّوقال الرازي ـ وهو بصدد رد اإلحتجاج ب ومن ضمنها هـذا ، ُ
ّفإنا ال نسلم بلوغ جمموع هذه األخبار إىل حـد التـواتر، ّوادعاء التواتر بعيد:اخلرب ـ ، ٤/٩١:املحـصول. ّّ

.وغريهم. ١٣/٦٧:مسلمصحيح ّوضعفه النووي يف رشح . يف حجية اإلمجاع: املسألة الثالثة 

ّواعلم أن األمة صنفان: زيادةnمmويف نسخة  ّأمة اإلجابة وأمة الدعوة: َّ ّفأمة اإلجابـة مثـل عـيل بـن أيب ، ّ
ًال جتتمـع عـىل الـضاللة اختيـارا أبـدا، واملقداد، ّوعامر، وأبو ذر، طالب ـ روحي فداه ـ وسلامن ّوأمـة ، ً

وغريهم مـن ، نصارىّبدليل أنه صىل اهللا عليه وآله وسلم مبعوث إىل اليهود وال، الدعوة قد جتتمع عليها
ّفعلم أن األمة يف احلديث هي اإلجابة، واجتامعهم عىل الضاللة ظاهر، ّوهم أمة له، اجلاحدين َّ َِ ُn.

.nثmمل ترد يف ) أصل() ٤(
.اإلمام: املبحث اخلامس، الفصل الرابع، ٥/٢٦٤:رشح املقاصد للتفتازاين: ُانظر) ٥(
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،احلسن العسكريّثم ،اهلاديّعيلّثم ،د اجلوادّحممّثم ،الرضاّعيلّثم ،موسى الكاظم
َّوالدليل عليه أن الدليل العقيل دل عىل ـصلوات اهللا عليه وعليهم أمجعنيـّاملهديّثم  َّ

َّوجوب كون اإلمام معصوما، ودل اإلمجاع عىل أن غريهم مل يكونوا معصومني، فتكون  ًَّ
ومل تثبـت ، ثبت وجوب عصمة اإلمامّلـام:اإلمامة منحرصة فيهم، وهذا معنى قوله

ةّثبتت إمامة األئم، باتفاق اخلصمـاملذكورين ـة اإلثني عرشّالعصمة يف غري األئم
َّوألن النقل املتـواتر مـن ّلعصمتهم، فيجب متابعتهم عىل كل أحد؛؛اإلثني عرش

.ٌّالشيعة دال عىل إمامة هؤالء املذكورين

هـذا m: عليه الـسالمّأنه قال للحسنيصىل اهللا عليه وآله وسلم منه ما روي عنه
ّوألن كالnمم قائمهتاسعه،أبو أئمة تسعة، أخو إمام، إبن إمام، إمام من هؤالء كان ًَّ

ّوتصفح الكتب املصن، كام يشهد به استقراء أحواهلم، أفضل عرصه فة يف هـذا البـاب، ّ
َّوألن إمامة غري هؤالء إنـَّام تـستندـكام سيأيت ـوال جيوز تقديم املفضول عىل الفاضل 

رفـت مـن وجـوب كـون عّلــام ًاإلختيار دون النص، واإلختيار ال يصلح طريقا؛إىل 
ّوألن كلًاإلمام منصوصا عليه؛ َّسابق مـن هـؤالء املـذكورين نـص عـىل مـن بعـده َّ

صىل اهللا عليه وآله عىل أوهلم حيث قالّنصصىل اهللا عليه وآله وسلم ّوالنبي، باإلمامة
Rأنت خليفتي بعديS: عليه السالملعيلوسلم 

.

.nثmمل يرد يف ) ني عرشاإلث... املذكورين باتفاق اخلصم : (قوله) ١(
وكـذلك يف مقتـضب األثـر .احلـديث الـسابع والـسبعونضـمن ، ٤٦٠:يف كتابه سليم بن قيسأورده )٢(

.٤٣:والنكت االعتقادية للشيخ املفيد. ٩:للجوهري

والـشيخ املفيـد يف ، ١/٩:وعيون أخبـار الرضـا عليـه الـسالم، ٤٥٠:أورده الشيخ الصدوق يف االمايل) ٣(
.٤١:تقاديةالنكت االع
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.سبب غيبة اإلماميف بيان:فائدة

ّأن لطف اإلمامة ذو شعب، فمنه ما خيتصإعلم باهللا تعاىل، كجمع الرشائط التي َّ
َّا البـد منـه يف اإلمامـة يف ّوغريهـا ممـ، والعـصمة، والـشجاعة، كـالعلم، جتب لإلمام

ّوإعالم املكلف بذلك، ومنه ما خيتص، صشخ ّوحـل، كتبليـغ األحكـام، باإلمـامَّ
وهو ، فّباملكلّبمنصب اإلمامة ومنه ما خيتصقّا يتعلّوغري ذلك مم، غوامض الرشيعة
ّواملعاضدة له، فلو أخل اهللا بام خيتص، اإلنقياد ألوامره بام جيب عليه تعاىل ًكان خمال، بهَّ

ّوجب عىل املكلف ما خيتص، يف احلكمة، وحيث بذل ما وجب عليه أعنـي قبـول ـبه َّ
سـبب : اختياره، وإليه أشار بقولهفإذا مل يقبل كان فوات فوائد اإلمامة لسوءـأوامره 

ال خيـالف مقتـىض ّألنـه، إمـام الزمـان لـيس مـن اهللاحضور حرمان اخللق عن
فـال خيـالف ـعىل ما سبق حتقيقه ـَّفإن حكمته اقتضت نصب اإلمام للناس ،حكمته

فال يرتك باإلختيار ما جيب عليـه مـن إرشـاد وال من اإلمام؛ لثبوت عصمته،.ذلك
سـبب فيكونما خفي عليهم من غوامض الرشيعة، ّوحل، طريق الطاعاتإىلاخللق

ومل ترجـع اخلالئـق ،وما مل يزل سبب الغيبةلعدم إنفاذ أحكامه،؛من رعيتهاحلرمان 
ّعام هم عليه من شد . اإلماممل يظهر، ة العتوّ

ّواحلجة بعد إزالة العلة املانعة عن فعل الطاعات، وهي إطالقهم من غري نصب ّ
يف أمور الرشيعة بسبب نصب اإلمام اجلامع للرشائط التـي وكشف احلقيقةإمام هلم، 

.nحmمل يرد يف ) بيان: (قوله) ١(
.nحmمل يرد يف ) يف شخص: (قوله) ٢(
.ّوجلّعزيالبار: أي) ٣(
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َألنه تعاىل فهللا تعاىل عىل اخلالئق؛، ّالبد منها ـَّام فـات عـن َعّ ل ما جيب عليه فعله، وإنـ
.ختيارهمااخلالئق حضور اإلمام لسوء 

ّوجود اإلمام غائبا عن اخلالئق يف مد: ()ّةقال أهل السن يلـة غـري معتـادة، ة طوً
: أجـاب عنـه بقولـه. سـتبعاديف غايـة اال، ًوال يعلم خربه قطعا، ًبحيث ال يظهر أصال

كنـوح النبـي ــووقوعـه يف غـريه، ستبعاد يف طول عمره بعـد ثبـوت إمكانـهواإل
ٌجهل حمضـ صلوات اهللا عليه ولقامن واخلرض ٌوتعصب رصف،ٌ ٌ ال يلتفـت إليـه، ،ّ

ّ؛ ألن ذلك ملصلحة خفيهداد غيبتمتاوكذا اإلستبعاد يف  َّعـىل أن مـن قـال ، ة ال نعلمهاَّ
ّوأن أفعال اهللا ال تعلل باألغراض، ًاهللا تعاىل ابتداءإىل بإستناد مجيع احلوادث ال يمكنه ، َّ

ّاإلعرتاض عىل اإلمام بطول الغيبة؛ ألن ذلك من فعل اهللا، وأفعاله ال تعلل باألغراض َّ .

. ل هل جتوز إمامته مع وجود الفاضل؟َّيف أن املفضو:تبرصة

َّجوزه أكثر أهل السنة؛ ألن املفضول قد يكون أصلح لإل ّ مامة من الفاضـل، ّ
َّأمـر معرفـة مـصاحله ومفاسـده، ورب مفـضول يف علمـه ّإذ املعترب يف والية كـل ُ

وعمله هو بالرئاسة أعرف وبرشائطها أقوم
ّومنعه اإلمامية؛ ألنه قبيح عقال، يدل!  ً ّ

ــاىل ــه تع ــه قول PO  N   M  L  K  J  I     H  G  F  E  D  CP  R  Q: علي

.٢هـ)(ّتقدم تعريف أهل السنة يف صفحة ) ١(

.ّطول عمر احلجة عليه السالم، القسم الثالث، ٢١٤ـ٢٠٧:تقريب املعارف أليب الصالح احللبي: ُانظر) ٢(

يف جـواز إمامـة m١١٥nاملـسألة ، األصل الثالث عرش، ٢٣٢:اإليامن لعبد القاهر البغداديأصول: ُانظر) ٣(
. الكـالم يف إمامـة املفـضول، ٣/٨٩:الفصل بني امللل واألهواء والنحل البن حزم االندليس. املفضول

.فصل يف إمامة املفضول عىل الفاضل، القول يف اإلمامة، ٣٦٣:اإلرشاد للجويني



ث ث إل  : ص   ...............................................................................6٢٤٧7

T  S[
َوفصل.  ُّنصب األفضل إن أثـار فتنـة مل جيـب: قوم فقالوا ّوإال ، َ

كـان األنبيـاء ّلــام :ّعليـه بأنـهّواحتج، اختار مذهب اإلماميةSف ّواملصن. وجب
ال باإلقـدام عـىل مـا والتأديب، أحكام الدينيفة؛ للتعليمّة حتتاج إليهم األمّواألئم
وجـب أن ، عـصومنيمّولــام كـانوا . أعلـم وأشـجعْوجب أن يكونـوا، ينبغي

الرعاياوأفضل من سائر،اهللا تعاىلإىل أقربيكونوا
وذهب بعض الغـالة مـن . 

إىل بعضهم، وصىل اهللا عليه وآله وسلمقد يكون أفضل من النبيمَّأن اإلماإىل ،الشيعة
ّولـام : بقوله، بطالن مذهبهمإىل أشارSِّواملصنف ، ، وأنكره أهل احلق()مساواته له

ْوجـب أن يكـون نـسبته يف ، صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمكان اإلمام من رعية النبي
.اإلمام كنسبة اإلمام إىل الرعيةإىل الفضل

.٣٥: ١٠يونسسورة ) ١(

.بياضnثmيف ) ٢(

ِأي أن النبي أو اإلمام يؤدب ويعاقب اإلنسان الذي يفعل ما ال ينبغي فعله) ٣( ِ .كاملحرمات، َّ

.nثmمل يرد يف )معصومني وجب أن يكونوا: (قوله) ٤(
.مسائل االمامة، ١١٧ـ١١٦:تقريب املعارف اليب الصالح احللبي: ُانظر) ٥(

َّال شك وال ريب أن) ٦( عـدا الرسـول ، أفضل من مجيع األنبياء عليهم الـسالم) صلوات اهللا عليهم(األئمة َّ
ّبل إن تفـاوت مراتـب ودرجـات بقيـة ، الذي هو أفضل الكل، األعظم حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم

: ُانظـر. األنبياء عليهم السالم كان بحـسب رسعـة املبـادرة لقبـول واليـة األئمـة صـلوات اهللا علـيهم

والنـوادر مـن األبـواب ، ١١اىل ٧واألبواب مـن ، باب نادر، ١٧٢ـ١/١٥٥:الدرجات للصفاربصائر 
، ١٣٠-١٢٨:واإلختــصاص. ٩ح، املجلــس الــسابع عــرش، ١٤٢:األمــايل للــشيخ املفيــد. يف الواليــة

حديث جابر اجلعفـي وأيب جعفـر البـاقر ، ١٢٨، وجوب والية عيل عليه السالم واألئمة عليهم السالم
.معليه السال
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الفصل الرابع
يف املعاد

ّعبـارة عـن رد: ويف اإلصـطالح. ّما مصدر بمعنى العود، أو إسم زمانإ: داملعا
ّف بعد تفرقها، أو إجياد ّ، أو مجع أجزاء املكلبدهنا بعد مفارقتها عنهإىل النفس الناطقة

. ّأجزائه املعدومة، وستطلع عىل حتقيق مجيع ذلك

: ويف هذا الفصل مباحث

َّإن اهللا تعـاىل خلـق : ًاجـب عقـال، فنقـولّيف بيان حسن املعاد، وأنـه و: األول
̀  Pb   a: كام قال سبحانهوأعطاه العلم،، اإلنسان   _  ̂O ـًأيـضا ـ، وأعطاه

ّكشف املراد للعالمة احليل: ُانظر) ١( املـسألة الرابعـة يف وجـوب املعـاد ، املقـصد الـسادس يف املعـاد، ٣٨١:ّ
.اجلسامين

.٥: ٩٦العلق سورة ) ٢(
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، مـن احلـواس الظـاهرةوالقـوى املختلفـةق باجلزئيـات، ّاملتعلواإلدراك، القدرة
ادمهـا، والنـوع وخو، والغاذيـة، واملعينة يف بقاء الشخص، كالناميـة، والباطنة

J I H  G <: وقال تعاىلوجعل زمام اإلختيار بيده،وما يتبعها، لدةكاملو

L  K< ،ّوكلفه بتكاليف شاقة والعبادات العمليـة، ، كاإلعتقادات العلمية،ّ
ّوخصه باأللطاف اخلفية وإنزال ، كإرسال الرسلةّواجللي، كالعقل وسالمة احلواس،ّ

ًلكونه عبثـا ممتنعـا ؛هذه األفعال خالية من األغراضليستو. ةّونصب األئم، الكتب ً
وهـو ،لغـرض عائـد إلـيهم، بـلتعاىلّلتنزهه؛عن احلكيم، وال لغرض عائد إليه

ــدرة) ١( ــاك: الق ــتحالة اإلنفك ــحتها الس ــضاء وص ــالمة األع ــن س ــارة ع ــالم . عب ــم الك ــاقوت يف عل الي
الـركن ، القاعـدة الثانيـة ، ٤٢:قواعد املـرام للبحـراين: ظروان. القول يف أفعال القلوب، ٥٢:للنوبختي

.البحث اخلامس، األول

.النفس احليوانية، النفوس األرضية، الرسائل الصغار، ٤٩٨:ّتلخيص املحصل للطويس: ُانظر) ٢(

زيـادة ، يـهّوهي قوة تزيد يف اجلسم الذي هي فيـه باجلـسم املتثبتـه ف): ّاملنمية عند ابن سينا(القوة النامية ) ٣(
ًمناسبة يف أقطاره طوال وعرضا وعمقا؛ لتبلغ به كامله يف النشوء ً الفـصل ، ٥٨:أحوال النفس البن سينا. ً

.الثاين يف تعريف القوى النفسانية

. فتلصقه به بدل ما يتحلل عنـه، ًوهي قوة حتيل جسام آخر إىل مشاكلة اجلسم الذي هي فيه: القوة الغاذية) ٤(

.الفصل الثاين يف تعريف القوى النفسانية، ٥٧:سيناأحوال النفس البن 

فتفعل فيه باستمداد ، ًوهي القوة التي تأخذ من اجلسم الذي هي فيه جزءا هو شبهه بالقوة: ّالقوة املولدة) ٥(
، ٥٨:أحوال النفس البـن سـينا. ًأجسام أخرى تتشبه به من التخليق والتمزيج ما يصري شبيها به بالفعل

.تعريف القوى النفسانيةالفصل الثاين يف

.٢٩: ١٨الكهف سورة ) ٦(

.nثmسقط من ) بل لغرض عائد إليهم، ّلتنزهه تعاىل: (قوله) ٧(
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ال ، هلـمّإال نـوع كـاملالغرض العائـد إلـيهم وليس ذلكتعريضهم للثواب الدائم، 
ّوحتمل مشاقّحيصل إال بالكسب بال هذا الكامل هلم حصولإذ لو أمكنالتكاليف، ّ

ّومل يكلفهم هذه ،ًبتداءاـأي عىل ذلك الكامل ـخللقهم عليه، ّاملشاقلتزاماواسطة
،م يف باب حسن التكليـفّتقدّلـام ًبتداء؛االتكاليف، وإنـَّام مل يكن حصول هذا الكامل 

ًن اإلكرام الدائم من غري استحقاق املكرم قبيح عقال، أ َّ ّلـدنيا هـي دار ّولــام كانـت اَّ
ّيعمر اإلنسان واإلشتغال بمقتضيات التكليف، فال جرم فهي دار الكسب،التكليف

دار إىل ّحيـولّثـم ، سواء حـصل كاملـه املمكـن أو ال،ّفيها مدة يمكن حتصيل كامله
ــزاءّوتــسمى، Ë  ÊÎ  Í  Ì<<اجلــزاء ــرة:دار اجل .دار اآلخ

لتعريضهم للثـواب الـدائم ؛ةّفهم بتكاليف شاقّكلخلق العباد وَّواحلاصل أن اهللا تعاىل
ّوعمرهم يف الـدنيا مـد، ْويعاقبهم إن أعرضوا عنها، ْإن التزموا أحكامه ة يظهـر مـنهم ّ

ًولـام كان املوت رضوريا لإلنـسان. اإلمتثال أو اإلعراض مل يمكـن إيـصال الثـواب ، ّ
آخـر؛ إليـصال أعـواض فوجب إعادته يف عـامل، والعقاب الدائمني إليه يف هذه الدنيا

ـَّام قلنا، أعامهلم إليهم ّإن املوت رضوري: وذلك هو اآلخرة، وإن ّلإلنسان؛ ألن بدن كلَّ َّ
ن من العنارص األربعة، واحلرارة فيه التزال تنضج الرطوبة وتفنيهـا ّشخص إنـَّام يتكو

، لغاذيـةفـإذا ضـعفت ا، ل منهـاّخالف بدل ما يتحلأالرطوبة بّوالغاذية متد، بالتدريج
ّغلبت عليها احلرارة، فإن املؤث، ت الرطوبةّوقل وإذا ، ًأثره وإن كان ضعيفاّر إذا دام اشتدَّ

وذلك ، نتفاء الدهناكانطفاء الرساج ب، نطفأت احلرارة الغريزيةاّانتفت الرطوبة بالكلية 
.nحmمل يرد يف ) التزام() ١(
.٢٢: ٤٥سورة اجلاثية ) ٢(
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ّال يقال البدن يف اآلخرة أيضا مرك،هو املوت الطبيعي تم يف ب من العنارص، وما ذكرً
ٍاملوت رضوريا لإلنسان جاربيان كون الفاعل املختار يـديم : ًفيها أيضا، ألنـَّا نقولً

ّوال يدع احلرارة تنفي الرطوبة بالكلية بخلق بدل ما يتحل، احلياة فيها ل، واليفعل ذلك ّ
نفـس ّكـلّنقطاعهـا؛ لـيمكن إيفـاء حـقامن ّفالبد، ّيف هذا العامل؛ ألهنا دار التكليف

.ب استحقاقهابحس

. يف بيان حقيقة النفس اإلنسانية:مةّمقد

ّنـَّا نعلم بالرضورة أن هاهنا شيئا يشري إليه كلأإعلم  ً َّإال أن أنا،: أحد بقولهَّ ّ
ٌختلفوا يف أن ذلك الـيشء مـا هـو؟ أجـسماالعقالء  َ أو ال جـسم وال ّأو جـسامينَّ
. ؟ّجسامين

ّليست جسام وال جسامني، دّرالنفس اإلنسانية جوهر جم: قال احلكامء بل هي ، ةً
ّتعلق التدبري والترص، قها بالبدنّإلمكانية تعل من غري أن تكون داخلة فيه باجلزئيـة ، فّ

أو احللول
ـمـن املعتزلـة ـوالراغـب ، الغزايل، ووافقهم عىل ذلك من املسلمني. 

املقالة الثالثة يف أسباب طول ، تلخيص كتاب احلاس واملحسوس، ٢٣٥ـ٢٣٤:يف النفس ألرسطو: ُانظر) ١(
.وقرصهالعمر

.nثmمل يرد يف ) كون() ٢(
.الفصل األول، رسالة يف معرفة النفس الناطقة وأحواهلا، ١٨٣:أحوال النفس البن سينا: ُانظر) ٣(

.النفس اإلنسانية، ٢١٢:التعليقات البن سينا) ٤(

سائل األجوبـة الغزاليـة يف املـ، ٣٦٢ـ٣٦١:جمموعة رسائل الغزايل، ١٧١ـ١٦٨:هتافت الفالسفة: ُانظر) ٥(
.األخروية
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ّإنه جزء ال يتجز: اونديبن الرا، وقال ري اإلماميةّوبعض متأخ، ومجع من الصوفية أ ّ
يف القلب

ّإنه أجزاء أصلي: امّظوقال الن.  باقيـة ، ة سارية يف البدن رسيان املاء يف الوردّ
نقبض اوإذا قطع من البدن عضو ، لّل وتبدّال يتطرق إليها حتل، آخرهإىل من أول العمر

إليه وينفصل ّل ينضمل فضّل واملتبدّسائر األعضاء، واملتحلإىل ما فيه من تلك األجزاء
ٍنه باقأواحد يعلم ّعنه، إذ كل آخرهإىل من أول عمرهّ

.

أو ، َّيل أن النفس هي املزاج املعتدل فينعدم عنـد املـوتّمل يتبني: وقال جالينوس
ٍهي جوهر باق بعد خراب البنية

ّواسـتدل، مـذهب احلكـامءSِّواختار املـصنف . 
ّأما إنه جوهر؛ فألنه . دّجوهر جمر،نسان حال قوله أناالذي يشري إليه اإلَّبأن : عليه ّ لو ّ

ّحمـل يتـصف بـهإىل الحتـاجـكام ذهب إليه مجاعـة ـًكان عرضا رضورة احتيـاج ،ٍّ
ٌلكن ال يتصف باإلنـسان يشء، َّيتصف بعرض حل فيهّحملّوكل، املحلإىل العرض ّ

وتلك األوصـاف ـمها وغري، والقدرة، كالعلمـّبل يتصف هو بأوصاف، بالرضورة
، ًغريه ال عينه حتى يكون عرضـاـ أي األوصاف املذكورة ـِمن غريه هيفائضة عليه

.ّفصل يف ماهية اإلنسان، باب الكالم يف التكليف، ١١٤:الذخرية يف علم الكالم للرشيف املرتىض: ُانظر) ١(

، ٥٣٨:ّاملحصل للـرازي. ّفصل يف ماهية اإلنسان، ١١٤:الذخرية يف علم الكالم للرشيف املرتىض: ُانظر) ٢(
، املقالـة الثانيـة، ٧/٣٦:املطالب العالية للرازي. املعادمسألة اإلختالف يف، القسم الثاين، الركن الرابع

.الفصل األول يف تفصيل مذاهب الناس

، الـركن الرابـع، ٥٣٨:ّاملحصل للـرازي. النظامية، الفصل األول، ٢٥:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر) ٣(
املرصـد ، وقـف الرابـعامل، ٧/٢٥٧:رشح املواقف للجرجـاين. مسألة االختالف يف املعاد، القسم الثاين

.املقصد الثاين يف النفوس االنسانية، الثالث

.املعاد يف اللغة، الفصل األول، الباب األول، ١٧:األضحوية يف املعاد البن سينا) ٤(
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ّوأما أنه جمر.ًفيكون جوهرا ،هو البـدنذا وضع لكانلو كانّد غري ذي وضع؛ فألنه ّّ
هو هذا اهليكل املخصوص: َّمن أن اإلنسان، كام هو رأي البعض اآلخر

ًأو شيئا من . 
يف : وقيـل. عبـارة عـن جـزء يف القلـب: ّكام هو رأي البعض اآلخر من أنه،ارحهجو

ّمل يتـصف بـالعلم، ًوإذا كان هـو البـدن أو شـيئا مـن جوارحـه وأجزائـه، الدماغ
ّأمكنه أن يعقل الكليات ّلـام أيـّبالكليات  ِ ْ ّنـى الكـيل ّألنه إذا كان ذا وضع كـان املعـَ

ّن احلال يف ذي الوضع خيتصأّوالشك ، يف ذي وضعًحاال بمقدار خمصوص ووضـع َّ
بـل اليكـون ، باملقدار والوضـعًفال يكون مطابقا لكثريين خمتلفني، ّثابتني ملحلهّمعني

ًفـال يكـون كليـا، له ذلك املقدار والوضعّلـام ّمطابقا إال ّ َّفظهـر أن ، ّواملقـدر خالفـه، ُ
ّلكنه يتصف به بالرضورة؛، ّيلّصف بتعقل الكّتاّلـام اإلنسان لو كان ذا وضع َّنـاألّ

الذي يشري إليه فيكون، لهاّمن تعقّفالبد، ًيات أحكاما إجيابية أو سلبيةّنحكم بني الكل
ًجمردا ًجوهرا،أنا: أحد بقولهّكل ّأمـا بالـرضورة أو ، بذاته وبغريه من املعلوماتًعاملاّ

واكتـساب ،آالته يف أفعالـهفيه والقوى املودعةوالبدن وسائر اجلوارح، باإلكتساب
ـأي يف بـاب املعـاد ــّنـسميه هاهنـامعـارش القـائلني بـه ونحن، كامالته املمكنة له

ّاألرواح ترد: فحيث نقول،الروح َ ال مـا ، دّنريد به هذا اجلـوهر املجـر، األبدانإىل ُ
.من البخار املتصاعد من غليان الدم يف القلب، اءّيقوله األطب

.ّاملسألة الثانية يف بيان حد اإلنسان، الفصل األول، ١/٧١:رشح عيون احلكمة للرازي: ُانظر) ١(

.مسألة اإلختالف يف املعاد، القسم الثاين، الركن الرابع، ٥٣٩:املحصل للرازي: ُانظر) ٢(

ّواحلق أن املجر: nمmيف حاشية ) ٣( َّ َ ّال يدركه إال املجرـّالذي هو الكيلـد ّ .دّ

ّكشف املراد للعالمة احليل: ُانظر) ٤( ).٥ـ٣(املسألة ، الفصل الرابع، املقصد الثاين، ١٦٥ـ١٦٢:ّ
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. ّنه ممكنأيف بيان حرش األجساد و:ّمقدمة

َختلفوا يف أن العاملا عدمه أو ال؟ ّهل يصحَّ
َأن العامل حمدث وممتنع : إىلوذهب الكرامية واجلاحظ، منعه قدماء الفالسفة َّ

، إنـام يعلـم بالـسمعوعدمـه، جواز عدمـه: إىلوذهب أبو هاشم، الفناء
َّجـوازه عقـال؛ ألن العـامل ممكـن إىلملعتزلـةوذهب اإلمامية واألشعرية وبعـض ا ً

ْفيستحيل أن جيب بالذات ويمتنع؛ المتناع اإلنقالب، الوجود فيجوز عليه العدم ، َ

.باب القول يف الفناء، الكالم يف الوعد والوعيد، ٤٤٣:ملالمحي اخلوارزميالفائق البن ا: ُانظر) ١(

مـوىل عـثامن بـن ، هو عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب بن عبد السالم بن خالد بن محارن بـن أبـان) ٢(
ورأس ، شيخ املعتزلة ومصنّف الكتب عـىل مـذاهبهم: ّوهو أبو هاشم بن أيب عيل اجلبائي املتكلم، عفان

ولد يف سنة سبع .  سكن بغداد إىل حني وفاته، وافق أباه يف مسائل وانفرد عنه بمسائل، لطائفة البهشميةا
وقيل سنة سبع وأربعني ومائتني وتويف يـوم األربعـاء الثنتـي عـرشة ليلـة بقيـت مـن ، وسبعني ومائتني

وهلام مقاالت عىل مذهب كان هو وأبوه من كبار املعتزلة. شعبان سنة إحدى وعرشين وثالثامئة يف بغداد
وفيـات . ٢٢٢:الفهرست البن النـديم. ٥٧ـ١١/٥٦:تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ُانظر. اإلعتزال

.١٣٠ـ٢٧/١٢٩:الوايف بالوفيات للصفدي. ٣/١٨٣:ّاألعيان البن خلكان

.nرmأثبتناه من ) وعدمه() ٣(
.باب القول يف الفناء، الوعيدالكالم يف الوعد و، ٤٤٣:الفائق البن املالمحي اخلوارزمي) ٤(

ّفصل يف ذكر ما يدل عىل فنـاء ، الكالم يف اإلعادة، ١٤٥:الذخرية يف علم الكالم للرشيف املرتىض: ُانظر) ٥(
.اجلواهر من جهة السمع

.nذmمل ترد يف ) Sومنهم املصنف ()٦(
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ّفإنه سأل من اهللا إحيـاء ، عليه السالمده قصة ابراهيمّق األجزاء، ويؤيّإعادته بتفر
P  e   d: قة، وكذا قوله تعاىلّبجمع األجزاء املتفر: واهللا تعاىل أجابه، املوتى

j  i   h  g  fOمجع أجـزاء : ِّوإىل هذا أشار املصنف بقوله، نجمعها: أي
أي تأليف تلك األجـزاء ـوتأليفها، ًفا أو ال كالوحوشّسواء كان مكلبدن امليت

، ستحالة إعادة املعـدوممن اهليئة والصورة ال عينه؛ ال، ًأوالمثل ما كانـاملتفرقة 
: ّيسمىـذلك البدن إىل أيـإليهإياه ّاملدبرةـيعني نفسه الناطقة ـوإعادة روحه

، قـة لـذلك البـدنّتعـاىل جيمـع األجـزاء املتفرَّن اهللاإ:واحلاصل.حرش األجساد
، فيعيـد إليـه نفـسه، مثل األول ال عينه؛ المتناع إعـادة املعـدوم، ًفها تأليفاّويؤل
ّن أهل اجلنة جرد مردإm:ده ما ورد من النصوصّويؤي َّnوmَّن رضس الكافر مثل إ

ُجبل أحد ُnوكذا قوله تعاىل :Pf  e  d  c   b   aO لظهور

.٤ـ٣: ٧٥القيامة سورة ) ١(

َّأن األجـساد التـي ، ّوعقائد مذهب اإلمامية خاصـة، ّورة عامةّإن املشهور بني أغلب علامء املسلمني بص) ٢(
عليـه تفـسري االمـام العـسكري: ُانظـر. ُهي يف هذه الدنيا هي نفسها تعاد وتنرش يف املعاد أو يوم النشور

باب الكالم ، ١٥٣ـ١٥٢:الذخرية يف علم الكالم للرشيف املرتىض. ١١٢ـ١١١/ البقرة، ٥٢٨: السالم
:التبيـان يف تفـسري القـرآن للطـويس،يف ذكر ما جيب إعادته وال جيب وكيفية اإلعـادةفصل ، يف اإلعادة

.٥٦/النساء، ٤/٤٩٧

.كتاب صفة اجلنّة والنار، ٣٥٨:اإلختصاص للشيخ املفيد) ٣(

مـسند أمحـد بـن . يف إثبـات احلـرش٣بـاب ، كتاب العدل واملعاد، ٧/٥٣:بحار األنوار للمجليس: ُانظر) ٤(
.٢/٣٢٨:حنبل

.٥٦: ٤النساء سورة ) ٥(
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ْوال يبعد أن يكون قوله ، بل مثله، َّأن بعد تبديل اجللد ال يبقى عني اجلسم األول
ــاىل ــارةP´  ³  ²  ±   °    ¯   ®  ¬   «  ªO: تع إش

ْفعىل هذا ال يكون املثاب واملعاقب من عمل الطاعة: ال يقال. هذا املعنىإىل  ْومن ، َ َ
وإنـَّام هو ، العربة يف ذلك باإلدراك: ا نقولألنـَّ. بل شخص آخر مثله، عمل املعصية

وكذا األجزاء األصـلية، وهلـذا يقـال ، وهو باق بعينه، الروح ولو بتوسط اآلالت
ّوإن تبد، ّنه هو بعينهإ:الشيخوخةإىل للشخص من الصبا وال ، لت الصورة واهليئةْ

أي حرش ـوهو، ّإهنا عقوبة لغري اجلاين:يقال ملن جنى يف الشباب فعوقب يف الشيب
: نيّـحمتج، سـتحالتهاًخالفا لقوم حيث قالوا ب،ممكنـراألجساد باملعنى املذكو

فلـيس ، حتى صار جزء بدن املأكول جزء بدن اآلكـل، ًإنساناّبأنه لو أكل إنسان
، إعادة جزء بدن أحدمها أوىل من إعادة جزء بدن اآلخر وجعله جزء لبـدهنام حمـال

. دفينبغي أن ال يعا

ُإن اجلزء األصيل ألحدمها ف: واجلواب ُفـرده، لـهًأصل عن اآلخر وال يصري جزَّ ُّ
ومن مجلتهـا مجـع ،ّقادر عىل كل املمكناتتعاىل واهللا، ًوإذا كان ممكنا، األول أوىلإىل 

أجـزاء وجـزء، ّفـيعلم موضـع كـلـأي بتفاصيل األجزاء ـوعامل هبا، تلك األجزاء

ــي) ١( ــسري املراغ ــر تف ــة ، ١٥/١٠٠:ُانظ ــورة اإلرساء اآلي ــ٩٩س ــر . ١٠٠ـ ــن جري ــان الب ــامع البي ج
.٩٩: ١٧سورة اإلرساء ، ١٥/١١٣:الطربي

.٨١: ٣٦يس سورة ) ٢(

.nذmمل ترد يف ) باملعنى املذكور() ٣(
.nثmمل ترد يف ) إنسان() ٤(
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ًد تفرقها، إذ لو مل يكن قابال للتأليفاجلسم قابل للتأليف بع فيكون، ًصف به أوالّاتّلـام ّ
باملعنى املذكورـأي عىل احلرش ـًقادرا عليهاهللا تعاىل 

.

. يف إثبات حرش األجساد ووقوعه:أصل

: يف مسألة املعاد ال تزيد عىل مخسةَّإعلم أن األقوال املمكنة

ملتكلمـني النـافني للـنفس وهو قـول أكثـر اثبوت املعاد اجلسامين فقط، : األول
.الناطقة

ثبوت املعاد الروحاين فقط، وهو قول الفالسفة اإلهليني: الثاينو
.

ّثبوهتام معا، وهو قول كثري من املحقق: الثالثو ، والراغـب، مييكـاحلل، نيً

.ّفصل يف صحة اإلعادة عليه، ١٥١:للرشيف املرتىضالذخرية يف علم الكالم : ُانظر) ١(

امللـل والنحـل . الفصل الثاين يف اختالف اآلراء يف املعـاد، الباب الثاين، ٩٤:األضحوية البن سينا: ُانظر) ٢(
ــشهرستاين ــاب اخلــامس، ١٥٨:لل ــادقليس ، الفــصل األول، الب ــقراط، ١٦٣٠رأي انب ، ١٨٦. رأي س

.رأي أرسطو طاليس، الفصل الثالث

ولد هبـا يف سـنة ، هو أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم احلليمي الفقيه الشافعي اجلرجاين) ٣(
وتـويف يف مجـادي األوىل سـنة ثـالث ، بـل ولـد ببخـارى: وقيـل، ثامن وثالثني وثلثامئة ومحل إىل بخارا

سـري أعـالم . ٢٥١ــ٢/٢٥٠:ايناالنساب للسمع: ُانظر. وقيل يف شهر ربيع األول من السنة، وأربعامئة
.٢٣٣ـ١٧/٢٣١:النبالء للذهبي

من أهـل ، صاحب التصانيف، ّامللقب بالراغب، احلسني بن حممد بن املفضل األصبهاين، هو أبو القاسم) ٤(
، والذريعة إىل مكـارم الـرشيعة واألخـالق، حمارضات األدباء جملدان: من كتبه، سكن بغداد) أصبهان(

سـري : ُانظـر. هـــ٥٠٠تويف سنة . وغريها من املصنفات، فردات يف غريب القرآنوامل، وجامع التفاسري
.٢/٢٥٥:األعالم للزركيل. ١٢١ـ١٨/١٢٠:أعالم النبالء للذهبي
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، إلماميـةومجهور مـن متـأخري ا، ، وهؤالء من قدماء املعتزلةّوأيب زيد الدبويس
َّوهي املكلف واملطيع ، َّإن اإلنسان هو النفس الناطقة: م قالواّ، فإهنSِّومنهم املصنف 

واملعاقب، والبدن جيري جمرى اآللـة، والـنفس باقيـة بعـد فـساد والعايص واملثاب
ّواحد من األرواح بدنا يتعلّالبدن، فإذا أراد اهللا حرش اخلالئق أعاد لكل ف ّق به ويترصً

كام كان يف الدنيا،فيه
.

، عــدم ثبــوت يشء مــنهام، وهــذا قــول قــدماء الفالســفة الطبيعيــني: والرابــع
والدهرية

.

سـكن ، ّصاحب كتـاب األرسار وتقـويم األدلـة، د اهللا بن عمر بن عيسى الدبويس الفقيه احلنفييهو عب) ١(
والـدبويس بفـتح الـدال املهملـة وضـم البـاء ، ثني وأربعامئـةوكانت وفاته بمدينة بخارى سنة ثال، مرو

املوحدة وبعدها واو ساكنة وسني مهملة هذه النسبة إىل دبوسة وهي بليدة بني بخارى وسـمرقند نـسب 
. ٤٣٨ــ٢/٤٣٧:معجم البلدان للحمـوي. ٢/٤٥٤:األنساب للسمعاين: ُانظر. إليها مجاعة من العلامء

.٣/٤٨:ّوفيات األعيان البن خلكان

ّال خيفى أن احلليمي والراغب وأيب زيد الدبويس من علامء العامة وليسوا من املعتزلة) ٢( ّواملرجح أن هنـاك ، َّ
ويقوي هذا الرأي ما ذكره اجلرجـاين ، ّهو املقصود بأنه من قدماء املعتزلة، شخص رابع سقط من العبارة

حيـث ، ملقـصد الثـاين يف حـرش االجـسادا، املرصد الثاين، املوقف السادس، ٨/٣٢٤:يف رشح املواقف
ومعمر من قـدماء ، وايب زيد الدبويس، والراغب، والغزايل، وهو قول كثري من املحققني كاحلليمي: قال

).معمر(فإذن قدماء املعتزلة تعود عىل . ومجهور من متأخري اإلمامية، املعتزلة

).ث(مل ترد يف ) واملثاب() ٣(

امللـل والنحـل . البحـث اخلـامس، الركن الثاين يف املعـاد الروحـاين، ١٥٣:راينقواعد املرام للبح: ُانظر) ٤(
.رأي زينون األكرب، الفصل الثاين احلكامء األصول، ١٧١ـ١٧٠:للشهرستاين

موسـوعة . رأي أبيقـورس، الفـصل الثـاين احلكـامء األصـول، ١٧٢:امللل والنحل للـشهرستاين: ُانظر) ٥(
.ةاألبتيوري، ١/٨٩:الفلسفة للبدوي
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مل : ّفإنـه قـال، التوقف يف هذه األقسام، وهو املنقول عن جالينوس: اخلامسو
ٍيل أن النفس هي املزاج فينعدم عند املوت فيستحيل إعادهتا، أو هي جـوهر بـاقّيتبني َّ
فيمكن املعاد حينئذ، ساد البنيةبعد ف

َّن الـدليل الـسابق يف إثبـات أوال خيفى عليك . 
ّعىل املعاد الروحاين، وأما املعاد اجلسامين فال جمال فيه للرباهني العقليـّيدلّاملعاد إنام ة، ّ

: فقـال، يف إثباتـه بـأقوال األنبيـاءSِّك املصنف ّبل ثبوته إنـَّام يعلم بالسمع، فلذا متس

ّخصوصا نبيألنبياء بأرسهم أخربوا بحرش األجساد،ا صـىل اهللا عليـه وآلـه دّنا حممـً
ًأخرب عنه يف مواضع بعبارات ال تقبل التأويل، حتـى صـار معلومـا بالـرضورة وسلم 

النفوس الناطقة فقد كابر بإنكار إىل كونه من الدين، فمن أراد تأويلها باألمور الراجعة
P  k  j: ، منها قوله تعـاىلصىل اهللا عليه وآله وسلمدّما هو من رضوريات دين حمم

 m lv  u  t  s  r  q   po  nOP ́ ³  ²  ±

 µ ¶¸OPj  i h  g  f  e  dklmnoO

P!"#$%OP®  ¬  «  ª  ©   ̈ §O غــــري إىل
.ذلك

، املطلوب الثـاين، الفصل اخلامس، املسألة الثالثون، ٢٨١:رشح األربعني يف أصول الدين للرازي: ُانظر) ١(
.املقصد الثاين، املرصد الثاين، املوقف السادس، ٨/٣٢٥:رشح املواقف للجرجاين. وهو القول يف املعاد

.٧٩ـ٧٨: ٣٦يس سورة ) ٢(

. ٥١: ٣٦يس سورة ) ٣(

.٤ـ٣: ٧٥القيامةسورة ) ٤(

.٢١: ٤١فصلت سورة ) ٥(

.٩: ١٠٠العاديات سورة ) ٦(
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ة واألمل ّذاستيفاء الل: وهيّلكلية،موافق للمصلحة اـأي حرش األجساد ـوهو
حرش األجساد بسبب إخبار فيكونّألنه كامل اجلزاء، ـوالعقيل ّأعني احليسـبنوعيهام 
. وصدقهم يف أقواهلملعصمتهمجيب التصديق به؛ ًاّحقعليهم السالماألنبياء 

ًوأما القائلون باملعاد الروحاين واجلسامين معا: قال اإلمام الرازي قد أرادوا أن ف، ّ
َّدل العقل عـىل أن سـعادة األرواح بمعرفـة اهللا : جيمعوا بني احلكمة والرشيعة، فقالوا َّ

َّتـه، وأن سـعادة األجـساد يف إدراك املحـسوسات، واجلمـع بـني هـاتنيّتعاىل وحمب

ّالسعادتني يف هذه احلياة غري ممكن؛ ألن اإلنسان مع استغراقه يف جتيل أنوار عامل الغيب  َّ
ّيشء من اللذات اجلسامنية، ومع استيفاء هذه اللذات ال يمكنـه إىل ال يمكنه اإللتفات ّ

ّالروحانية، وإنـَّام تعذر هـذا اجلمـع؛ لكـون األرواح البـرشية تاّذاللإىل أن يلتفت
قويت ، ت عن عامل القدس والطهارةّستمداو، ضعيفة يف هذا العامل، فإذا فارقت باملوت

ة قادرة عىل اجلمع بني األمـرين، ّكانت قوي، ة ثانيةّاألبدان مرإىل عيدتُفإذا أُوكملت،
َّوال شبهة يف أن هذه احلالة هي الغاية القصوى من مراتب السعادات

 .

فـإذا مـات ، الـنفس هـي املـزاج: فهم الذين قالوا، ًا املنكرون للمعاد مطلقاّوأم
الُوإعادة املعدوم عنده حم، اإلنسان فقد عدمت النفس

، ّولـام فرغ من إثبات املعـاد. 
.nصmوnثmأثبتناه من ) هاتني() ١(
.nثmمل ترد يف ) ّال يمكنه أن يلتفت إىل اللذات: (قوله) ٢(
الفصل الـسابع يف تفـصيل مـذاهب القـائلني ، املسألة الثالثون، ٢٩٢:األربعني يف أصول الدين للرازي) ٣(

.ًين واجلسامين معاباملعاد الروحا

الفصل الـسابع يف تفـصيل مـذاهب القـائلني ، املسألة الثالثون، ٢٩٢:األربعني يف أصول الدين للرازي)٤(
.ًباملعاد الروحاين واجلسامين معا
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: وامليزان وغري ذلك، فقال، ّوالرصاط، والنار، ما يرتتب عليه من اجلنةإىل أراد أن يشري

ِاجلنة والنار املحسوستان كام وعدوا ّ َّكام أن احلـرش ـًأيضاـهبام حقـفون ّأي املكلـّ
حيـث ، ًالفـا للحكـامءخّليستويف املكلفون حقوقهم مـن الثـواب والعقـاب،حق؛ 

ّاللذة واألمل العقلينيإىل جعلومها راجعتني ّمون يف أهنام خملوقتان اليوم أو ّختلف املتكلاو. ّ
ـوأبو احلسني البرصي ، وبرش بن املعتمر، واجلبائي، شاعرةواأل، ال؟ فذهب أصحابنا

ِورضار بـن ، د الصيمريّكعبا، ، وأنكره أكثر املعتزلةّأهنام خملوقتان: إىلـمن املعتزلة 
ُإهنام خيلقان يوم اجلزاء: وعبد اجلبار، وقالوا، وأيب هاشم، عمرو َّ ِ

: لنا وجهان. 

وإخراجهام عىل ما نطق ، ّوإسكاهنام اجلنةعليهام السالمة آدم وحواء ّقص: األول
. فكذا النار؛ لعدم القائل بالفصل، ّبه الكتاب، وإذا كانت اجلنة خملوقة

P,  +OP Ì  ËO:ـيف صـفتهام ــوله تعاىلق: الثاين

ًكان أخباريـا وكـان . وصاحب التصانيف، شيخ املعتزلة، ّثم البغدادي، أبو سهل الكويف، برش بن املعتمر) ١(
ًذكيا فطنا مـات سـنة عـرش . nالعـدلmوكتـاب nالـرد عـىل اجلهـالmوكتـاب nتأويل املتشابهmله كتاب ،ً

.٢٠٥:فهرست ابن النديم. ١/٣٦١:األنساب للسمعاين: ُانظر. ومائتني

أوائــل املقــاالت للــشيخ . بــاب االعتقـاد يف اجلنّــة والنــار، ٧٩:اإلعتقــادات للــشيخ الــصدوق:ُانظـر) ٢(
. فصل يف اجلنّة والنار، ٣١٩:اإلرشاد للجويني. جلنّة والنارالقول يف خلق ا، ١٢٤:املفيد

تنزيـه . اختالف األقوال يف خلق اجلنّـة والنـار، ١٠٩ـ١/١٠٨:رشح هنج البالغة البن أيب احلديد:ُانظر) ٣(
بـاب ، ٤٦٧:الفائق للمالمحـي اخلـوارزمي. مسألة، ١٤٧ـ١٤٦:ّالقرآن عن املطاعن للقايض عبد اجلبار

.القرب ومساءلته وامليزان والرصاطالقول يف عذاب

.nثmوهذه اآلية سقطت من .١٣٣: ٣آل عمران سورة ) ٤(
.١٣١: ٣آل عمران سورة ) ٥(
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ّع األحاديث وجد فيها أدلة كثرية دالة ّومن تتب. وهو رصيح يف وجودمها، بلفظ املايض ّ
فـني ّخلقهـام قبـل حلـول املكلـيف العقل ـّأنه يستحيل : ّ، وزعم عباداعىل وجودمه

متناعـه مـن اسـتفيد اًع عقـال، وخلقهام اآلن غـري ممتنـ: فيهام، وخالفه أبو هاشم وقال
فلو كانتا خملـوقتني لوجـب هالكهـام، P.  -O: مثل قوله تعاىل، السمع

ًفال يكون األكل دائامPji  h  gfOلقوله تعاىل  َّن املراد إ: واجلواب. ُ
وذلك غري دائم رضورة فنائه عند أكل أهل اجلنة، ، ّفاق املفرسينّبات، ُباألكل املأكول

َّوأيـضا ال نـسلم أن ، دّيفنى ويتجدفيجوز أن، دهّجتددوام األكل حممول عىلفإذن ًِّ
ّحـيّكـل: َّالعموم، فإن ابن عباس قـال يف تفـسريهPfhgO: املراد بقوله

تمي
.

ٌواعلم أنه مل يرد نص ّار، واألكثر عىل أن اجلنة فـوق ّرصيح يف تعيني مكان اجلنة والنّ َّ
، Pg  f  e  d  cbhO: ؛ لقوله تعاىلت العرشالسامء السابعة وحت

.nثmمل يرد يف ) عىل وجودمها... ومن تتبع األحاديث وجد: (قوله) ١(
الفصل الثـاين ، األصل الثاين، القاعدة السادسة، ٤/٣٢٧:أبكار األفكار يف أصول الدين لآلمدي:ُانظر) ٢(

.يف خلق اجلنّة والنار

.٣٥: ١٣الرعد سورة ) ٣(

.٨٨: ٢٨القصص سورة ) ٤(

.٨٨: ٢٨القصص سورة ) ٥(

.٢٠/١٣١:حكى عنه اآللويس يف تفسريه) ٦(

.٢/٣٩١:جممع البيان للطربيس:ُانظر) ٧(

.١٥ـ١٤: ٥٣النجم سورة ) ٨(
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!  "  P: ده قولـه تعـاىلّويؤيRّسقف اجلنة عرش الرمحنS: عليه السالموقوله

#Oّوالنار حتت األرضني السبعَّعلم العليم اخلبري جل إىل تفويض ذلكّحلقا، و
فـق عليـه ّ، واتّحـقللكافر والفاسق، ومسألة منكر ونكريوكذا عذاب القرب. ذكره

ّسلف األمة قبل ظهور اخلالف، وأنكره مطلقا أكثـر املتـأخ ً رين مـن املعتزلـة، وأنكـر ّ
ًبنه والبلخي تسمية امللكني منكرا ونكرياااجلبائي و إنـَّام املنكر ما يـصدر مـن : ، وقالواً

هو تقريع امللكني لهّإنام: ُالكافر عند تلجلجه إذا سئل، والنكري
: يف إثباته وجهانلنا . 

Pr  q  p  o   ns    w  v  u  t: قوله تعـاىل: األول
{  z  y  xOعطف عذاب القيامـة عـىل عـرض النـار ًصـباحا

ــر) ١( ــيس:ُانظ ــوار للمجل ــار األن ــامن ب، ٢٠٦: ٨بح ــاراإلي ــة والن ــة ، اجلن ــن عطي ــوجيز الب ــرر ال املح
، األصـل األول، القاعدة السادسة، ٤/٢٧١:ابكار االفكار لآلمدي. سورة احلديد، ٥/٢٦٧:األندليس

.الفصل الثاين شبه اخلصوم

.٣٨: ٢البقرةسورة ) ٢(

رشح ، به اخلـصومالفصل الثـاين شـ، األصل األول، القاعدة السادسة، ٤/٢٧١:أبكار األفكار لآلمدي:ُانظر) ٣(
.اجلنّة والنار، املبحث اخلامس، الفصل الثاين، املقصد السادس السمعيات، ٥/١١١:املقاصد للتفتازاين

أصـواهتام كالرعـد ، يبحثان القرب بأنيـاهبام، يأتيان امليت عند نزوله القرب، مها ملكان أسودان:منكر ونكري) ٤(
ّمليـت عـن ربـه ونبيـه ودينـه وإمامـهيـسأالن ا، وأبصارمها مثل الربق الالمع، القاصف : ُانظـر. الـخ...ّ

.كتاب صفة اجلنّة والنار، ٣٤٧:اإلختصاص للشيخ املفيد

الـدليل عـىل ، الفـصل الثالـث، األصل الثاين، القاعدة السادسة، ٤/٣٣٣:أبكار األفكار لآلمدي:ُانظر) ٥(
.إحياء املوتى يف قبورهم

.٤٦: ٤٠غافرسورة ) ٦(

.nثmمنسقطت ) النار() ٧(
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ّومساء، فيكون غريه وليس عني عذاب القرب إت ّفاقا؛ ألن اآلية وردت يف حقً َّ املوتى فهو ً
ّن كلأل؛لةاءهو، وإذا ثبت التعذيب ثبت اإلحياء واملس من قال بعذاب القرب قال هبام، َّ

يف ، وطائفة من الكرامية، جرير الطربيابنوـ من املعتزلة ـوما ذهب إليه الصاحلية
َّخروج عـن املعقـول؛ ألن اجلـامد ال ، جتويز ذلك التعذيب عىل املوتى من غري إحياء

ّحس له، فكيف يتصو مـأخوذة مـن إمجـاعًونكـرياًوتسمية امللكني منكرا،ر تعذيبهّ

صىل اهللا عليه وآله وسلمالسلف، وأخبار مروية عن النبي
 .

واملــراد مــن PWVU  T  SO: قولــه تعــاىل حكايــة: الثــاين
، اإلحياء يف احلـرشّثم اإلماتة فيه،ّثم اإلحياء يف القرب،ّثم قبل مزار القبور،: اإلماتة

ّوالغرض بـذكر اإلحيـائني أهنـم عرفـوا : واوهو املستفيض بني أصحاب التفسري، قال
ولـه منـاظرات ، الذي كان يميل إىل اإلرجاء، ّفرقة من املعتزلة أتباع حممد بن مسلم الصاحلي: الصاحلية) ١(

: ومـن مـذهبهم. ّوعد الكرماين الصاحلية الفرقة احلادية عرش من فـرق املعتزلـة، مع أيب احلسني اخلياط

. وقالوا بجواز خلو اجلوهر عن األعراض، جواز وجود العلم والقدرة اإلرادة والسمع والبرص يف امليت

التعريفـات . ٦٢:املنية واألمل للقايض عبد اجلبـار. ٧٢:طبقات املعتزلة ألمحد بن حييى بن مرتىض: ُانظر
. ٢٠٦:للجرجاين

اجلواب عىل تـسمية ، الفصل الثالث، األصل الثاين، ٤/٣٣٨:أبكار األفكار لسيف الدين اآلمدي: ُانظر) ٢(
.امللكني

).مجاعة: (nحmيف) ٣(

، ٢٨٠:الـدعوات للراونـدي، ٧ح/باب املسألة يف القـرب، كتاب اجلنائز، ٣/٢٣٦:الكايف للكليني:ُانظر) ٤(
.٨١٦ح، فصل يف دفن امليت، الباب الرابع

.١١: ٤٠غافر سورة ) ٥(

.تفسري سورة غافر، ٥/٥٣:أنوار التنزيل وأرسار التأويل للبيضاوي:ُانظر) ٦(
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أي الذنوب التي PY  XO: قدرة اهللا تعاىل عىل البعث؛ وهلذا قالوافيهام
ـَّام مل يذكروا اإلحياء يف الدنيا؛ ألهنم مل يكونوا معرتفني  ّحصلت بسبب إنكار احلرش، وإن

بذنوهبم يف هذا اإلحياء
:ُماتتني ما ذكر، وباإلحيائنيَّأن املراد باإلإىل وذهب بعضهم.

ـا احليـاة الثالثـة ّمقصودهم ذكر األمور املاضية، وأمـَّوالقرب؛ ألناّاإلحياء يف الدني
ثبت اإلحيـاء ذكرها، وعىل التفسريينإىل فال حاجة،فيهافهمـأعني حياة احلرش 

َّفثبـت أن الكـل حـقـًأيـضا ـلة والعـذاب اءقال باملس، ومن قال باإلحياء. يف القرب َّ .

: صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمّواألحاديث الدالة عليه أكثر من أن حتـىص، مثـل قولـه

Sّستنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القرب من البولا ّRصـىل اهللا عليـه وآلـه وقولـه
ّوأنـهRختلفت هبا ضلوعهالقد ضغطته األرض ضغطة S: ـيف سعد بن معاذ ـوسلم 
ّإهنام يعـذبانS: صىل اهللا عليه وآله وسلمَّمر بقربين، فقالهللا عليه وآله وسلم صىل ا ّ ،

).فيها: (nثmويف ، nصmتناه من أثب) فيهام() ١(

.١١: ٤٠غافر سورة ) ٢(

.تفسري سورة غافر، ٦٧ـ٤/٦٦:تفسري القرآن العظيم البن كثري:ُانظر) ٣(

.nثmمل يرد يف ) اإلحياء يف الدنيا...ّوذهب بعضهم إىل أن املراد: (قوله) ٤(
.nصmوnثmأثبتناها من ) فهم() ٥(
).التقريرين: (nذmيف ) ٦(

ســنن ، أحــوال الــربزخ والقــربm٨nبــاب ، كتــاب العــدل، ٦/٢٧٥:بحــار األنــوار للمجلــيس:ظــرُان) ٧(
.٧باب نجاسة البول ح، ١/١٣٦:الدارقطني

.٢املجلس احلادي والستون ح، ٣١٤:األمايل للصدوق:ُانظر) ٨(

.nذmسقطت من ) فقال() ٩(
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ا الثاين فكان يميش ّوأم، َّبل ألن أحدمها كان ال يستنزه من البول؛ّوما يعذبان يف كبرية
Rبالنميمة

 .

ّحتج املنكر بأن اللذةا َّ بدون ال يتصوركم ونحو ذلّوالتكل، لةأواملس، واألمل، ّ
ِّفساد البنية وبطالن املزاج، ولو سلمالعلم واحلياة، وال حياة مع فإنــَّا نـرى املقتـول ، ُ

ُام يدفن يف صندوق أو ّ، وربّذ وتأملّوأثر تلذ، مّك وتكلّواملصلوب يبقى مدة من غري حتر
ّحلد ضي ّام يذر عىل صدره كف من ّق ال يتصور فيه جلوسه، عىل ما ورد يف احلديث، وربٍ ّ ُ

ّفرتى باقية بحاهلا، بل رب، ّالذر ًأو حترقه النار فيصري رمادا تذروه الرياح ، ام تأكله السباعُ
يف املشارق واملغارب، فكيف تعقل حياتـه وعذابـه وسـؤاله وجوابـه؟ وجتـويز ذلـك 

. سفسطة

كسائر خوارق ، ستبعادات ال تنفي اإلمكاناَّإن مجيع ما ذكرتم : ًواجلواب إمجاال
فيلزم التصديق هبـا، ومـن ، هباصىل اهللا عليه وآله وسلم قد أخرب الصادقالعادات، إذ 

ّوال حفظ الـذرة عـىل صـدر ، ّع اللحد والصندوقّقال بالفاعل املختار ال يستبعد توس
صىل اهللا عليه ُومل خيرب هبا الصادق، ك، والسفسطة إنـَّام تلزم لو مل يقم عليها دليلّاملتحر

ّملقام دهش مجاعة حتى جوزوا التعذيب بـال إحيـاء ، ولصعوبة هذا اوآله وسلم َُ كـام ـِ
َال بعد يف اإلحياء واملس: وقال بعض األشاعرةـعرفت  ْ كـام يف ، لة مع عدم املشاهدةاءُ

ّصاحب السكتة، فإنه حي صـىل اهللا عليـه مع إنـَّا ال نشاهد حياته، وكام يف رؤية النبيّ
وابـو داوود ، ٣٩كر حفظ اللـسان حجملس يف ذ، ٢/٤٦٨:نيظة الواعضأورده الفتال النيسابوري يف رو) ١(

.باختالف يسري، ٢٠ـ باب االسترباء من البول ح ١/٢٣:يف السنن

.nذmمل ترد يف ) ونحو ذلك() ٢(
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أصحابه مع سرته عنهموهو بني ، عليه السالمجربائيلوآله وسلم 
والرصاط حق،. 

، من الشعرّأدق، يعرب عليه املؤمن وغري املؤمن، ّمجرس ممدود عىل ظهر جهن: واملراد به
: ويمكن أن يكون املرور عليه هو املـراد، عىل ما ورد يف احلديث، ُّوأحد من السيف

كره أكثـر ، وأنPba  ̀cO: أحد عىل النار، حيث قال تعاىلّبورود كل
ًد فيه قول اجلبائي نفيا وإثباتا ، قالواّاملعتزلة، وترد ً

اجلرس املوصوف ال يمكن العبور : 
ّعليه، وإن أمكن فمع مشقة عظيمة، ففيه تعذيب املؤمنني وال عذاب عليهم

 .

ن من العبور عليه: واجلواب ُإن القادر املختار يمكِّ ِّويسهله عىل املؤمنني، كام جاء ، َّ
َّإن منهم من هو كالربق اخلاطف، ومنهم من هو m:يف صفات اجلائزين عليه، احلديثيف

، ومنهم من هو كاجلواد، ومنهم من جتوز رجاله وتعلق يداه، ومنهم من ّكالريح اهلابة
nّخير عىل وجهه

العبادات: وقيل. ّاملراد بالرصاط األدلة الواضحة:وقيل. 
.

.الفصل الثالث يف اجلواب عىل تسمية امللكني، األصل الثاين، ٤/٣٣٩:ابكار األفكار لآلمدي:ُانظر) ١(

تفـسري سـورة ، ٤٢ـ١/٤١:والقمي يف تفسريه، ٤٨٦ضمن حديث، ٨/٣١٢:أورده الكليني يف الكايف) ٢(
.الفاحتة

.٧١: ١٩مريم سورة ) ٣(

.أي املعتزلة) ٤(

، فـصل أحـوال القيامـة، األصـل الرابـع، ٤٩٩ـ٤٩٨:رشح األصول اخلمسة للقايض عبد اجلبار:ُانظر) ٥(
.الرصاط

.nحmمل ترد يف ) ّاهلابة() ٦(
.ّاملصادر املتقدمة:ُانظر) ٧(

).العبارات: (nذmيف ) ٨(
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ًوشامال ووراء وقراءهتا ًوتطايرها يمينا والكتب PE: لقوله تعاىلحق،ً

  FGOPl  k    j   i   hOP³   ²   ±   °   ¯O

P]   \   [   Z_   ^O P~   }OP  [   Z    Y   X   W

 ̀ _ ̂   ]  \Oواألحاديث يف هذا املعنى كثرية
.

، واألرجـل، واأليدي، األلسنة: وشهادهتا حق، وهي، ةّالستوإنطاق اجلوارح
P  z  y  x  w  v  u  t: واجللود، قال اهللا تعاىل، والبرص، والسمع

{|OوقالPÕ Ô  Ó  Ò    ÑO ّوغريها مما أخربوا
P  W    V: فمـن ذلـك احلـوض، قـال اهللا تعـاىلبه من أحوال اآلخرة حـق، 

XOيعني احلوض: ونّوقال املفرس
يه وآله صىل اهللا علوقال الصحابة له. 

.١٠: ٨١التكوير سورة ) ١(

.١٩: ٦٩ة ّاحلاقسورة ) ٢(

.٢٥: ٦٩ة ّاحلاقسورة ) ٣(

.١٠: ٨٤نشقاق اإلسورة ) ٤(

.١٤: ١٧رساء اإلسورة ) ٥(

.٤٩: ١٨الكهف سورة)٦(

.٣٤ح ، سورة الكهف، ٣٥٤: وصفحة. ٣٣ح، سورة بني ارسائيل، ٢/٣٠٧:ّتفسري العيايش: ُانظر)٧(

.٢٤: ٢٤النور رةسو)٨(

.٢٠: ٤١لت ّفصسورة)٩(

.١: ١٠٨الكوثر سورة)١٠(

أمـايل . ١١ح، املجلـس الثالـث، ٧٠ــ٦٩:أمـايل الطـويس. ٣٦ــ٣٥:إعالم الـورى للطـربيس: ُانظر)١١(
.٧٦٦ح ، سورة الكوثر، ٦٠٩:تفسري فرات الكويف. ٥ح، املجلس اخلامس والثالثون، ٢٩٤:املفيد
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فـإن مل ، فإن مل جتدوا فعىل امليزان، عىل الرصاطS: أين نطلبك يوم احلرش؟ فقال : وسلم
Rجتدوا فعىل احلوض

 .

ما من يـوم وليلـة S: صىل اهللا عليه وآله وسلمومنها شهادة الليل والنهار، لقوله
، وكذا قال اليـومRعىل ما تعمل شهيدّوإين، أنا ليل جديد: ّإال قال، يأيت عىل ابن آدم

ّما من يوم إال وينادي إين يـوم جديـدS: صىل اهللا عليه وآله وسلموقال ّوإين عـىل مـا ،ّ
Rيوم القيامةإىل فلو غابت شميس مل تدركني، فاغتنمني، ّتعمل يف شهيد

.

ــرام ــة الك ــهادة احلفظ ــا ش ــاىلومنه ــال اهللا تع P  Z  Y X  W  V: ، ق

[Oعاىلوقيل يف تفسري قوله ت :P)  (O
املراد منه احلفظة:

 .

̈  ©  P«   ª: هول تغيري األلـوان، قـال اهللا تعـاىل:ومنها   §O

ــس ــول امل ــوفP'&(<، لةأوه ــول الوق PØÙ  Ú، وه

.٢/٢٢٣:ايترشح املقاصد للتفتاز) ١(

املبحث السابع بعض أحـوال ، الفصل الثاين، املقصد السادس، ٥/١١٩:رشح املقاصد للتفتازاين: ُانظر)٢(
.الربزخ واآلخرة

.تفسري سورة الربوج، ١٠/١٦٧:تفسري الثعالبي: انظر)٣(

.سورة الزمر، ٤٦٧، ٤/٨٨:تفسري البغوي: انظر)٤(

.٢١: ٥٠ق سورة)٥(

.٣: ٨٥الربوج سورة)٦(

.تفسري سورة الربوج، ٨/٢٥٧:تفسري الثعالبي. ٤/١٣٧:زمننيايب تفسري ابن )٧(

.١٠٦: ٣آل عمران سورة)٨(

.٩٢: ١٥احلجر سورة)٩(
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ÛOأكثـر: أقل، وقيل: وقيل، مخسون: وقيل، ألف سنة: فقيل ،واهللا أعلـم .

ـَّام قلنا ّإن كل: وإن إلمكاهنـا، وإخبـار ؛إن مل يكن يف العقل داللـة عليهـاو، ّذلك حقَّ
.فوجب التصديق هبا،هباصىل اهللا عليه وآله وسلم الصادق

ّمسألة نافعة يف باب املعاد، هي أنه هل يصحإىل :هداية بعينهإعادة املعدومّ
وذهب، جوازهاإىل منيّأو ال؟ فذهب أكثر املتكلـّأي بجميع عوارضه املشخصة ـ

ـمن املعتزلة ـوحممود اخلوارزمي، وأبو احلسني البرصي، وبعض الكرامية، احلكامء
.Sِّختاره املصنفا، ومتناعهااإىل 

.٢٤: ٣٧الصافات سورة ) ١(

.سورة امل السجدة، ٨/٢٩٥:التبيان للطويس: ُانظر)٢(

.احلقائقاحلدود و، ٢٨٣:رسائل املرتىض. املنتفي العني: املعدوم)٣(

ّتسليك النفس إىل حضرية القدس للعالمة احليل: ُانظر)٤( املطلـب الرابـع يف ، املرصد التاسـع، ٢١٧ـ٢١٦:ّ
األربعني يف أصول الـدين . باب القول يف الفناء، ٤٤٣:الفائق يف أصول الدين للخوارزمي. ثبوت املعاد

كتــاب اإلرشــاد . عــدوميف إعــادة امل، الفــصل األول، املــسألة الثالثــون، ٤٢ـــ٢/٣٩:للــرازي
.باب اإلعادة، ٣١٥ـ٣١٤:للجويني

صـنّف يف ، أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمرشي اللغوي: اخلوارزمي)٥(
وظهـر لـه مجاعـة مـن ، وجاور بمكة سنني، خرج إىل العراق، التفسري ورشح األحاديث ويف اللغة

وتويف بجرجانية ، خمرش يف رجب سنة سبع وستني وأربعامئةوكانت والدته بز، األصحاب والتالميذ
:ّوفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان البــن خلكــان. خــوارزم ســنة ثــامن وثالثــني ومخــسامئة

.١٧٠ـ٥/١٦٨

املـسألة ، ٢/٣٩:األربعـني يف أصـول الـدين للـرازي. إعادة املعدوم، ١٧٩:التعليقات البن سينا: ُانظر)٦(
.ألول يف إعادة املعدومالفصل ا، الثالثون
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قّلون اإلعدام فيام ورد إعادته بالتفرّيأو، وهؤالء املعرتفون باملعاد اجلسامين
ِّوسيرصح املصنف بذلكـكام ذكرنا ـ أي وإن مل يكـن ــّوإال، الحمبعينه إعادة املعدوم: ّ

ّوالبد للتخلّلزم ختلل العدم يف وجود واحد، ـًحماال  ل من متغايرين، فالوجود بعد العدم َّ
ًبالـرضورة، وأيـضا ال يكـون وهو حمال، الواحد إثننيالوجود فيكونغري الوجود قبله، 

َّمعاد هو املبتدأ بعينه؛ ألن كـالـ ، فهـام صـاحبهمـنهام موجـود بوجـود يغـاير وجـودًالُ
. ًمعادا بعد عدمهموجودان متغايران، فال يكون املوجود األول بعينه

ّإنه ال معنى لتخل: واجلواب ًل العدم هاهنا، سواء أنه كان موجودا زماناّ ً زال ّثم ،ّ
ل بحسب احلقيقـة ّاتصف به يف زمان ثالث، فالتخلّثم ،عنه ذلك الوجود يف زمان آخر

ـَّام هو العدم إىل لّعترب نسبة هذا التخلالعدم بني زماين الوجود الواحد، وإذا لزمان ا: إن
ّولـام كان حرش األجساد . عتبار التغاير يف الوجود الواحد بحسب زمانيهاكفاه ، ًجمازا

،ّأجزاء أبدان املكلفني وأرواحهموجب أن ال تعدم، ًمعلوما من الدين رضورةًاّحق
ّبل يتبدل التأليفـكالوحوش عىل ما سيجيء ـرشهم ا ورد حّمم، فنيّوكذا غري املكل

PR  Q  P  OO: بقولـه تعـاىلوالفناء املشار إليـه، ويزولـأي تأليف األجزاء ـ

ّفإنه ـّل والتفرق ّأي عن ذلك التبدـكناية عنهPj  i  h  g    fO: وقوله

وإرجاعه إىل هيئتـه األوىل بعـد ، إعادة اإلنسان يف يوم املبعث والنشور ببدنه بعد اخلراب : املعاد اجلسامين)١(
.عقيدتنا يف املعاد اجلسامين، الفصل اخلامس، ١٢٧:عقائد اإلمامية للمظفر. ًأن أصبح رميام

.)موجود بتغاير لوجود صاحبه: (nثmيف ) ٢(

.٢٦: ٥٥الرمحن سورة )٣(

.٨٨: ٢٨القصص سورة ) ٤(
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ق وزوال ّطلوبة، والتفريشء خروجه عن صفاته املّإذ هالك كل، هالك وفناء كاإلعدام
ًفيكون هالكا، التأليف الذي به تصلح األجزاء ألفعاهلا كذلك

 .

.للفالسفة يف نفي املعاد اجلسامينشبهة

ّألن كل جسد؛حمالكام يقول به اإلسالميون حرش األجساد: قالت الفالسفة َّ
اآلخـر، منهـا يفّاحلاصـل مـن فعـل كـلاعتدل مزاجهّمركب من العنارص األربعة، 

مزاجه لقبـول الفـيض ّواستعدوحصول كيفية وحدانية، ، ة الكلّوانكسار سورة كيفي
فيـضان بذلك اإلستعداد ّاستحقمن املبدأ احلقيقي؛ بسبب مناسبته له بتلك الوحدة، 

ام كـان املـزاج ّكلـ: قـالوا، املفيض للحوادث عىل عاملنا هذاّالفعال،من العقلالنفس
والـنفس الفائـضة إليـه ، احلقيقي أميـل، وألنـوار فيـضه أقبـلالواحدإىل فهو، أعدل
أكمل

.

وهـو ، حافظة لألجزاء املختلفـة فقـط، ما له صورة نوعية: فأول مراتب النفس
ب املعدينّاملرك

ب ّوهو املرك، وتوليد املثل، والتنمية، ما له تلك مع التغذية: وثانيها. 
النبايت

ب احليواينّوهو املرك، واحلركةّاحلسما له تلك مع قوة : وثالثها. 
ّيرتقى ّثم .

.سورة القصص، ٢٥/٢٢:تفسري الرازي: ُانظر)١(

.َّاملقدمة، ٦:رشح مطالع األنوار يف املنطق لقطب الدين الرازي: ُانظر)٢(

: ُانظـر. ّوهو ما مل تتحقق يف صورته املركبة من العنارص مبدئية التغذية والنمـو والتوليـد: ّاملركب املعدين)٣(

.٣٧٣:ّاجلديد يف احلكمة البن كمونة

.الفصل الثاين، ٥٧:أحوال النفس البن سينا: ُانظر، ّأو ما يعرب عنها بالنفس النباتية)٤(

.الفصل الثاين، ٥٧:أحوال النفس البن سينا. ّأو ما يعرب عنها بالنفس احليوانية)٥(
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ّأن يكون مع ذلك مدركا للكلياتإىل يف هذا التقسيم صف ّفلـو اتـ، وهو اإلنسان، ً
ًنفسا بذلك املزاج َّالستحق، ًصف به أوالّكام ات، ًاملعتدل ثانيابدن امليت باملزاجأجزاء

ّألنه إذا مت؛ّالفعالمن العقل َوأعيـد إليـه نفـسه جيـب وجـود املـرشوط، ت الرشائط ّ ِ ُ
بالـرضورة؛ وهـو حمـال، فيلزم اجتامع نفسني عىل بدن واحدـعىل قولكمـاألوىل

َّألن كل ًعاقل ال جيد من ذاته إال شيئا واحدا، َّ ً أثبتنـا ّلــام ،مـنيّمعـارش املتكلونحـنّ
جـواب إىل مل حيتج، التي بنوا عليها هذه الدعوىوأبطلنا قواعدهم، الفاعل املختار

قـت ّجاز أن تكون النفس األوىل قـد تعل: وعىل تقدير التسليم، نقولهذه اهلذيانات،
ّبوجه ما بذلك املزاج، أو أعانته عىل تكوينه، فلام تم ًقها به مانعـا عـن ّكان تعل، تكوينهّ

.ّحدوث نفس أخرى، البد لنفيه من دليل

. ب والعقاب وغريمهايف بيان ما يرتتب عىل املعاد من الثوا:أصل

ِاملقارن للتعظيمّهو النفع املستحق: الثواب
ّهو الـرضر املـستحق: والعقاب. 

ِاملقارن لإلهانة
للمطيـع الثـواب والعقـاب املوعـودان: فنقـول، إذا عرفت هـذا. 

يبعـث ، ودوام العقـاب عـىل املعـصية، َّألن دوام الثواب عىل الطاعةدائامن؛والعايص 
ّفيكون لطفا، واللطف واجب، وألنـه ، ويزجره عن املعصية، فعل الطاعةَّاملكلف عىل ً

.الفصل الثاين، ٥٧:البن سيناأحوال النفس . ّأو ما يعرب عنها بالنفس اإلنسانية)١(

، ٨٢:احلـدود لقطـب الـدين النيـسابوري. احلدود واحلقـائق، ٢/٢٦٧:رسائل الرشيف املرتىض: ُانظر)٢(
.الفصل السابع

، ٨٢:احلـدود لقطـب الـدين النيـسابوري. احلدود واحلقـائق، ٢/٢٧٨:رسائل الرشيف املرتىض: ُانظر)٣(
.الفصل السابع
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ـالـذي هـو النفـع ـنقطـاع الثـواب ايلـزم مـن ٍوحينئذ،لوال دوامهام لكانا منقطعني
الذي هو الرضر ـنقطاع العقاب اوهو باطل، ومن ـالذي هو نقيضه ـحصول الرضر 

َّألن الثواب والعقاب ينبغي أن يكونا وهو باطل؛ـنقيضه الذي هوـحصول الرسور ـ
َألنه أدخل يف باب الزجرَخالصني من الشوائب؛ ِ ُ ّ

هذا عىل رأي الـشيعة واملعتزلـة، . 
مـن إدامـة ، ّفأحالوا ذلك عىل إرادة الفاعل املختار، ألنه يفعل ما يشاء، ا األشاعرةّوأم

ّوكل من استحق الثواب با،وانقطاعهام، الثواب والعقاب ومل يصدر عنه ،إلطالقّ
ّخلد يف اجلنة؛، العفو أو الشفاعةإىل يفتقر، ذنب ُذكر من وجـوب كـون الثـواب ّلـام ُِّ

̧  P   ¼  »  º   ¹: ًدائام، ولقوله تعـاىل   ¶  µ  ́   ³   ²   ±  °

Á  À   ¿  ¾  ½Oّواملكلف إنـ الثـواب؛ بفعـل الواجـب واملنـدوب، ّام يـستحقَّ
ْ، برشط أن يكون إيقاع الواجب لوجوبه، وإيقـاع حوبرتك القبي، القبيحّوبفعل ضد

ّاملندوب لندبه، وإيقاع فعل ضد القبيح وتـرك القبـيح؛ لكونـه قبيحـا، وإنـام ّاسـتحقً
ّألن اإلتيان به مشقة؛الثواب بام ذكرنا ، ّوإلزام املشقة من القادر احلكيم من غري عوض، َّ

ّوكـل مـن اسـتحق كيم الغني باإلطالق، جيب نفيه عن احل، أو عوض وهو اإلرضار ّ
ِّخلـد يف النـار؛ ـكالكفار ـًومل يكن منه صدور حسنة أصال ، باإلطالقالعقاب َّألن ُ

ًأشد زجرا له عن فعل القبيح، فيكون لطفا ، ختليده يف النار ً : ولقولـه تعـاىلـَّكـام مـر ـُّ

.فصل يف دعوة أهل احلق وبياهنا، ٢/١٩١:ىضرسائل املرت: ُانظر)١(

.األشعرية، ٤٠:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر)٢(

.١٠٨ـ١٠٧: ١٨الكهف سورة ) ٣(

.nصmوnثmأثبتناه من ) وبرتك القبيح: (قوله) ٤(
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Pk  j  i  h  g  f  e  d  c  b   a        ̀    _Oِأخرجــوا منهــا ولــو ُ
. لكانوا عنها غائبني

. وسبب استحقاق العقاب؛ فعل القبيح واإلخالل بالواجب

ا املبـالغ يف ّدوام العذاب إنـَّام هو للكـافر املعانـد، وأمـ: والعنربي، قال اجلاحظ
فمعذور، وعذابه منقطع، وكيف ّومل تظهر له دالئل احلق، ِإذا مل هيتد لإلسالم، اجتهاده
ّيَكلف ب وكيـف ، صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلممن تصديق النبي! ؟ام ليس يف وسعهُ

ّالكتاب والسنة واإلمجاع يبطل ذلك، ومل ينقـل ّلكن! ّيعذب بام مل يقع منه تقصري فيه؟
وهم الذين مل يـدخلوا حتـت ّيستحقهام، ومن مل. عن أحد قبل املخالفني هذا الفرق

مل يتصور منهم ، ّوحيث مل يتعلق هبم تكليفخطاب التكليف؛ لفقد رشط من رشائطه،
ْالذين مل يبلغوا أوان احللـم، كالصبيانطاعة وال معصية،  الـذين صـارت واملجـاننيُُ

الذين جتاوزوا عـن رتبـة واملستضعفنيبحيث تعجز عن اإلدراك، ، وفةؤعقوهلم م
.١٦ـ١٤: ٨٢االنفطار سورة ) ١(

ْإن املبالغ يف اإلجتهاد إن وصل للح: والتحقيق: nذmيف حاشية ) ٢( ْفإن كـان ، ْوإن مل يصل، ق فهو ليس بكافرَّ
، ومات قبل الوصـول إىل احلـق، ر وتقصريّمن غري تأخ، جتهاد يف مبدأ أوان التكليفاشتغل بالنظر واإل

ًناج؛ دفعا للحرجـًايضا ـفهو  ومل يـصل إىل احلـق ، ْوإن اشتغل بعدما مىض برهة مـن زمـان التكليـف، ٍ
ّإنام يصح! َّفكيف يكلف بام ليس يف وسعه؟: ل اجلاحظومات، فهو غري معذور لتقصريه، فقو يف القـسم َّ

.Sمن الشارح . أعني الذي اشتغل بالنظر يف مبدأ التكليف دون غريه، الثاين

.nرmسقطت من ) مل() ٣(
٩/١٦:لسان العرب البن منظـور. ّعرض مفسد لـام أصاب من يشء: ويف املحكم، العاهة: اآلفة: أوف)٤(

.nأوفmـ 



ع ع: ص   ...................................................................................6٢٧٩7

ت عقـوهلم لكون غالب أفعاهلم العرفية جارية عىل جماري العادات، وتقـارص، اجلنون
َّمتيز احلق من الباطل باإلوعن اكتساب النظريات،  ستدالالت، وهؤالء الفرق الثالثـةّ

َّليـسوا بمكلفـني، فلـم ،التي هي مناط التكليف،مل تكن عقوهلم قابلة لإلدراكاتّلـام 
مل حيـسن مـن الكـريم ، حتصل منهم طاعة وال معصية، فحيث مل تصدر عنهم معصية

ًفيـدخلون اجلنـة أيـضاك الطاعة التي مل يكونوا من أهلها، برتاملطلق تعذيبهم، ، ويف َّ
ّأن أطفـال الكفـار تعـذب؛ لكـوهنم تـابعني : حيـث زعمـوا، عىل احلشويةّهذا رد ّ َّ
ّ، وألن من قال بدخوهلم اجلنة جعلهم خوادم أهل اجلنةآلبائهم ّ َّ واخلدمة توجب ،

ــه تعــاىل  P  Ï  Î  ÍÐ: ـيــه الــسالم علحكايــة عــن نــوحـعقــوبتهم، ولقول

Ñ()Oتعاىلبه اهللا ّوالفاجر الكافر يعذ .

ّإنه ال يلزم من التبعية يف بعض األحكـام التبعيـة يف سـائرها، فجـاز : واجلواب
َّاإلختالف يف حكم التعذيب، وال نسلم أن اخلدمة عقوبة ْ ِّ كالفصد ، بل هو إصالح هلم، ُ

ّوأثبتـوا هللا احلركـة واإلنتقـال واحلـد واجلهـة ، طائفة من أصحاب احلديث متسكوا بـالظواهر: احلشوية)١(
، ّورصح مجاعـة مـنهم بالتـشبيه. فذهبوا بـذلك إىل التجـسيم وغـريه، والقعود واإلستلقاء واإلستقرار

ّوقـالوا إن خـري ، بـائرّوجوز قوم من احلشوية عىل االنبيـاء الك. ّوأجازوا عىل رهبم املالمسة واملصافحة
ــول اهللا ــد رس ــاس بع ــة: الن ــد العام ــارف عن ــب املتع ــىل الرتتي ــة ع ــاء األربع ــل . ّاخللف ــل والنح املل

.الفصل الثالث املشبهة، ٤٥:للشهرستاين

ــية ) ٢( ــسلمني: nذmيف حاش ــابر امل ــدفن يف مق ــع ال ــوارث، يف من ــزويج، والت ــصال، والت ــيهمةوال ــن .عل م
. Sالشارح

َبني الفرق لعبد القاهر البغداديالفرق: ُانظر)٣( ِ
.ذكر احلمزية، ٧٧:

.٢٧: ٧١سورة نوح ) ٤(
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ّثم ،من باب تسمية اليشء بإسم مايؤول إليه، ازجمعليه السالم واحلجامة، وكالم نوح
ّاملعتمد يف ذلك أن تعذيب غري املكل ّوأمـا مـن . فال يصدر من اهللا تعاىل، ًف قبيح عقالَّ

ْبـأن صـدر منـه طاعـة ـيعني استحقاق الثـواب والعقـاب ـَمجع بني اإلستحقاقني َ
ًمتوعدا عليها توعدا مطلقـامعصية فإن كانتومعصية،  ً ًّ يعنـي تكـون ــبعينـهال، ّ

ْباإلمكان العـام أن َأمكن ـّمعصية فيام بينه وبني اهللا تعاىل، وال تكون يف حق اآلدميني 
ًأي ليس عدم العفو رضوريا الزما، بفضله وكرمههيعفو اهللا عن ً.

ّإعلم أن األمة أمجعت عىل  ّن عفـوه لـيس يف حـقأّنه تعاىل غفور رحـيم، وأَّ َّ
ًعفو عن الصغائر مطلقا: فقالت املعتزلة، ؤمننياملّبل يف حق، الكافر وعن الكبائر ، ٌّ

ه سـمعا، ًفأكثرهم عىل جواز العفـو عنهـا عقـال، ا قبلهاّوأم، بعد التوبة ًومنع ُ ُـ ْ
 .

َّنه عفو عن الصغائر والكبائر مطلقا، زعام منهم أن اإليـامن أ: إىلوذهب املرجئة ًً ٌّ ّ
ع اإليامن، كام ال ثـواب لطاعـة مـع الكفـرّفال عقاب عىل زلة م، تّحيبط الزال

 .

بـاب القـول يف ، الكـالم يف الوعـد والوعيـد، ٤٣٤:كتاب الفائق يف أصـول الـدين للخـوارزمي: أنظر)١(
.وجوب التوبة

إطـالق إسـم املرجئـة ّأما، إعطاء الرجاء: بمعنى التأخري والثاين: أحدمها: اإلرجاء عىل معنيني: املرجئة)٢(
ّعىل اجلامعة باملعنى األول فصحيح؛ ألهنم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقـد ّوأمـا بـاملعنى الثـاين ، َّ

واملرجئـة أربعـة . ال ترض مع اإليامن معصية كام ال تنفع مـع الكفـر الطاعـة: َّفإهنم كانوا يقولون، فظاهر
، اليونسية: ومن فرقهم. واملرجئة اخلالصة، جئة اجلربيةومر، ومرجئة القدرية، مرجئة اخلوارج: أصناف
.٦٠:امللل والنحل للشهرستاين. الصاحلية، التومنية، الثوبانية، ّالغسانية، العبيدية

، اخـتالفهم يف الـصغائر والكبـائر، مقاالت املرجئـة، ١٥١ـ١٥٠:مقاالت االسالميني لألشعري: أنظر)٣(
.باب يف تكفري الصغائر بالطاعات، الكالم يف الوعيد، ٤٢١:الفائق يف أصول الدين للخوارزمي
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افـإن عفــًأيضا ـجواز العفو عن الكبائر قبل التوبة : إىلمنيّوذهب مجهور املتكل
بهـف ّأي املكلـوعدهتعاىل ّألنه؛ِّختاره املصنفا، ووإن عاقب فبعدله، فبفضله

z�     £  ¢  ¡¥  ¤<  }  |    {  ~<: حيـث قـالـأي بـالعفو ـ

َّوألن العقاب رضر عىل املكلف من كـانّوكل، وال رضر عىل اهللا تعاىل يف تركه، َّ

ِّفإسقاطه حسن، وكل ما هو حسن فهـو واقـع، وإىل هـذا أشـار املـصنف ، كذلك ّ
، ًعقـالقبـيح، وخلف الوعدـّأي مع حسن العفو يف حد ذاته ـمع حسنه: بقوله

فال خيلف Ph  g  f  e  dO: تعاىلجيب نفيه عن اهللا تعاىل ولقوله 
َّخلق املكلفًوأيضا، وعد العفو َّوتكليفه بتلك التكاليف الشاقة إنام هو لغـرض ، ْ ّ

ـ: وذلك الغرض،عائد إليه؛ الستحالة العبث وعود الفوائد إليه تعاىل حـصول أ
تلك إىل تجّألنه لو أبقاه عىل العدم السرتاح ومل حي؛أو دفع رضر، والثاين باطل، نفع

.املشاق

يا أن يكـون منفعـة سـابقة، كـام يقولـه البلخـّأم: واألول
َّمـن أن هـذه : 

ًفال يستحق املكلف هبا ثوابا، ًالتكاليف وقعت شكرا للنعم السابقة وهو مستقبح . َّ
ُعقال؛ الستقباح أن ينعم اإلنسان عىل غريه ويوجب عليه شكره عىل تلك ، ِّيكلفهّثم ً

.باب الكالم يف الوعيد السمعي، ٥٠٤:الذخرية للرشيف املرتىض: أنظر)١(

.٥٣: ٣٩الزمر سورة ) ٢(

.nثmسقطت من ) كان() ٣(
.٤٧: ١٤ابراهيم سورة ) ٤(

.nثmيف مل يرد) كام يقوله البلخي: (إىل قوله) ومل حيتج إىل تلك: (من قوله) ٥(
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ري إيصال الثـواب إليـهمن غ، النعمة
بوهـو املطلـو، ًأو الحقـة. 

َّفظهـر أن . 
عىل الدوام، ومل حيـصل يف بعـض الـصور إثابتهـَّأي املكلف ـالغرض من خلقه

ْه تعاىل أن يرفعه ويسقطه، وإذا كان ّملانع هو العصيان، فجاز إذا كان ذلك املانع حق
خلقـه، وهـو عـىل احلكـيم مـن فمعاقبته نقض غرضـه، الغرض من خلقه إثابته

حمال
ُوأيضا العفو من ال ي.  ُّ ْعذب عـىل الـذنب مـع اسـتحقاق العـذاب، وذلـك ً َِّ

ّألهنا ، ًال حيصل يف غري صورة النزاع، إذ ال استحقاق بالصغائر أصالقاإلستحقا
، فهو يعفو عنها، الكبائر قبلهاّالكبائر بعد التوبة، فلم يبق إال، وال بهأحرى بعفو

ّكشف املراد للعالمة احليل: أنظر)١( .املسألة اخلامسة، املقصد السادس يف املعاد، ٣٨٦:ّ

وهو العذاب ، من أن يكون قبل التنبيه بسخطه، أو بعد التنبيه بسخطهّفاملراد من العفو أعم: زيادةnمmيف ) ٢(
ّاملنقطع؛ وألن املؤمن لـام فعل هذا الفعل َقال بقبحه، وفع، َّ ا ّوأمـ، هئُّوهو جيل عن قطع رجا، ُله برجاء اهللاَ

ًأو يرجو ولكن ال يعتقد ربا هو شأنه الرجاء إليه، ُالكافر يفعله ومل يرج مل يفعل اهللا بـه العفـو بمقتـىض ، ّ
َفإن قلت، العفو ُ ًومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنَّم خالـداP: ما تقول يف قوله تعاىل: ْ َ ً ً ِْ ُِ ِّ ُ ُ ََ َ ُ َ َ َ ْ َُ َ ْ سـورة Oِفيهـاُْ

.؟وقيد اخللود ينايف اإلنقطاع، ٩٣: ٤النساء 

ّأو منكـرا أن دم املـؤمن حمقـون؛ ألنـه ، ًأو من قتل مؤمنـا مـن حيـث إيامنـه، املراد به الزمان الكثري: قلنا َّ ً
ًأي راجيا ومؤمنا باهللا ـّيستلزم عدم اإلعتقاد باهللا، أما من فعل كذلك  أو ، نبـه بقـدر دم املـؤمّفاهللا يعذـ ً

ّثم لـام رجع األمر إىل عصيانه تعاىل وحق، حتى ينطفأ قلب املؤمن عن قاتله ّ .هه يعفو عنّ

ُأن اهللا تعاىل عندما يعفو عن املؤمن ألنه يذنب مع رجا: Sوخالصة مراد الشارح  ّ ا إذا كـان ّأمـ، ه باهللائَّ
ّا الكـافر فإنـه ّأمـ،و البـارىء عنـهفيعف، أو يعفو صاحب احلق، به بقدرهّفيعذ، ًقا بحقوق العبادّذنبه متعل

.العفوّفعندها ال يستحق، أو ال يرجو اهللا، ُيذنب وهو غري معتقد باهللا

.nثmسقطت من ) حمال() ٣(
.nعmوnرmسقطت من ) االستحقاق() ٤(
.nحmأثبتناه من ) ّألهنا أحرى بعفوه: (قوله) ٥(
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بل حيكم ، ل عليهّبأن مل يتفضعفوه تعاىل؛ـَّأي املكلف ـْوإن مل ينلهوهو املطلوب، 
ـ يعني يكون الذنب فـيام بينـه وبـني ًمتوعدا عليه بالتعينيالذنب أو كانبالعدل، 

، ـ باآلخرأي إستحقاق الثواب والعقاب ـستحقاقنيّفأما أن حيبط أحد اإلـخملوق 
يعاقبّثم ،ّباجلنةّما أن يثابإ: والثاين، وسنبطلهحباطاإل:واألول، أو ال حيبط

ُّوهو احلـقـّيثاب باجلنة ّثم ،أي يعاقبـأو بالعكسوهو خالف اإلمجاع، ، بالنار
. ّمةُاملجمع عليه بني األ

. حصلت لبعض املعتزلة يف هذا املقام، ّحل شبهة

مـذهب هـوــهو إسقاط أحـد اإلسـتحقاقني بـاآلخرـ : املذهب األول
ّفهم ال جيوزون العفـو إال يف الـصغائر،، ـمن املعتزلـة الوعيدية ويف الكبـائر مـع ّ

ستحقاق ثواب أو اسواء كان َّإن اإلستحقاق الزائد: اجلبائيفمذهب أيب عيل. التوبة
من غري ،بكاملهـأي اإلستحقاق الزائد ـالناقص ويبقى هواإلستحقاق حيبط، عقاب

.وهو اإلحباط، نه يشءأن ينقص ع

، ٢/٢٦٤: رسائل املرتـىض. املعصية ثواب الطاعةأو إبطال عقاب ، هو إبطال املعصية الطاعة: اإلحباط)١(
.رسالة احلدود واحلقائق

.nصmأثبتناه من ) هو() ٢(
واختلفوا يف معنـاه بعـد اتفـاقهم ، ّهم الذين ال جيوزون العفو عن الكبائر إىل القول باإلحباط: الوعيدية)٣(

َّثم إن الوعيدية مقابـل املرجئـة، جوالوعيدية داخلة يف اخلوار، عىل اختصاصه بالكبائر وختليده يف النار ّ .

معجـم الفـرق اإلسـالمية لـرشيف حييـى . اخلـوارج: الفـصل الرابـع، ٥٠:امللل والنحل للـشهرستاين
.٢٦٧:األمني
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َّإن الطارىء من الطاعـة أو املعـصية يبقـى : مذهب اجلبائي: قال اإلمام الرازي
مـن ّنـه ال يبقـىأ، ومـذهب إبنـه أيب هاشـم، ويـسقط مـن الـسابق بقـدره، بحاله

مـن عن قدر الناقص، والباقيّإال الفاضليف الناقص الزائد بعد التأثرياإلستحقاق 
واسـتحقاق ، ًمثال إذا كـان اسـتحقاق الثـواب عـرشة أجـزاء،يسقط بالناقصالزائد

ّالعقاب مخسة، تسقط اخلمسة باخلمسة، فلم يبق من الثواب إال اخلمـسة التـي كانـت 
. زائدة عىل استحقاق العقاب

يف اجلـزاء ويكون احلكميف أعامل اخلالئق، وهو املراد باملوازنة: قال أبو هاشم
املـذكوران ، واملـذهبانإسـتحقاق عقـابإسـتحقاق ثـواب كـان أو ، للفاضل

ــأث َّغــري معقــول؛ ألن ره، وذلــكّبــاطالن؛ البتنــائهام عــىل تــأثري اإلســتحقاق وت
ــايف ــر إض ــاس،اإلســتحقاق أم ــايص، إىل ّيعــرض للمكلــف بالقي الطاعــات واملع

ّألهنا عىل تقدير وجودها حتتاجّوإال لزم التسلسل؛ ، واإلضافات ال توجد يف اخلارج
ّتقوم به؛ لكوهنا عرضا، فحصوهلا يف املحلّحملإىل  ، فتكـون ّإضافة بينها وبـني املحـلً

إضـافة بينهـا وبـني ،ّوحصول هذه اإلضـافة يف املحـل، موجودة حاصلة يف حمل آخر
، َّفظهر أن اإلستحقاق ال يوجـد يف اخلـارج. جراّوهلم، ًفتكون موجودة أيضا، ّاملحل

قلنا بوجـودهو، ّتنزلنا عن ذلكوإن،رهّثريه وتأثال يعقل تأ، يف اخلارجوما ال يوجد
ّيف أن وعيد الفساق منقطعm٣٦nاملسألة ، ٢٣٨ـ٢/٢٣٧:االربعني يف أصول الدين للرازي: أنظر)١( رشح ، َّ

، ِّاملؤثر يف استحقاق املـدح والثـواب، األصل الثالث، ٤٢٦ـ٤٢٢:ر األصول اخلمسةللقايض عبد اجلبا
بـاب يف ، الكالم يف الوعد والوعيد، ٤٢٤:كتاب الفائق يف اصول الدين للخوارزمي، اإلحباط والتكفري

ّأنه البد يف اإلحباط والتكفري من موازنة ّ.
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يف إبطال املـذهبنيقلناـأي االستحقاق ـ
ًما أن يوجـد اإلسـتحقاقان معـاإ:  يف ّ

يقتـيض أن ال يكونـا : ـًأعني وجودمهـا معـا ـواألول، يوجدانأو ال، َّذات املكلف
ّألن حكم الضدّضدين؛ ّين أن ال يوجدا معا يف حملَّ أي عـدم كـوهنام ـوذلك، دواحً

َّن اإلسـتحقاقني إ: َّألن مـذهبهمـيعني اجلبائيـان وأتبـاعهام ـينايف مذهبهمـين ّضد
أوىل بالتـأثري يف اإلحبـاط مـن ـأي اإلستحقاقني ـًوأيضا ال يكون أحدمها، انّضد

جانـب الثـواب: بـل نقـول، لوهو حما، ّألنه إبطال أحد املتساويني باآلخراآلخر؛
ّوإنـَّام قلنا إنه يرتج، فهو أوىل بإبطال استحقاق العقاب، ح عىل جانب العقابّيرتج ح؛ ّ

وهذا إنـَّام يتوجه عىل أيب ، ّوالسيئة ال جتزى إال بمثلها، َّألن احلسنة جتزى بعرشة أمثاهلا
.بإبطال أحد املتساويني باآلخر: حيث قال،عيل 

ـًأيضا ـوينحبط من الراجح ، ط املرجوحَّبأن الراجح حيب: ا أبو هاشم القائلّوأم
.ترجيح أحد املتساويني عىل اآلخرفالعدم، ما يساوي مقدار املرجوح

ًوصـار مغلوبـا ،وإذا حبط أحدمها باآلخر يف املوازنة: فنقول يف إبطال مذهبـه
وصـريورة املغلـوب إذ تأثري املعـدوم يف املوجـود! فكيف حيبط اآلخر به؟، ًمعدوما

.بالرضورةغري معقولًغالبا 

ال يعقل تأثري أحدمها يف اآلخر؛: ـًوهو أن ال يوجد اإلستحقاقان معا ـوالثاين 
.nثmمل يرد يف ) وقلنا بوجوده أي االستحقاق: (قوله) ١(
).قلنا يف إبطاله(: nحmيف ) ٢(

.nعmوnرmسقطت من ) وهو حمال() ٣(
.nثmوnصmمن ) أحد(وأثبتنا )فال لعدم: (nصmيف ) ٤(
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فال يـصدر مـن ، ّواملعتمد يف إبطال اإلحباط إنه ظلم، الختصاص التأثري باملوجودات
P\   [  Z  YX  WO: اهللا تعاىل، ولقوله تعاىل

ّولـام كان هاهنا . 
من الكيفيات األربع ًاّلـَّإن ك:إنـَّكم ذكرتم يف مباحث املزاج: قالَّمظنة اعرتاض بأن ي

فيـصري ، يكرس سورة اآلخرـواليبوسة ، والرطوبة، والربودة، أعني احلرارةـاملتضادة 
ًرا مغلوبا عنهِّبعدما كان متأث، اآلخرًرا يفِّمنهام مؤثّكل يف ٌءر يشّجـاز أن يـؤثٍفحينئذ، ً

. رهِّر يف مؤثِّر يؤثِّثذلك املتأّثم ،ٌيشء

ّفإنـا ملرة يف بـاب املـزاج، ِّرة واملتأثِّاملؤثوال ترد علينا األضداد: أجاب بقوله

َّن الفاعل أبل حكمنا ب،باآلخرـين ّأي من الضدـّبتأثري كل واحد منهامهناك نحكم
،فال يلزم ما ذكـرتم، ة املنفعلة فاعلة قطّوال تصري املاد، ةّواملنفعل هو املاد، ةّهو الكيفي

ة ّفالكيفية باعتبار كوهنا من تتم، هو انكسار كيفيتها، ةّنفعال املاداَّوفيه يشء؛ ألن معنى 
فيلـزم ، بحيث تكرس سورة اآلخر، تصري غالبةّثم ،تكون متأثرة مغلوبة، املادة املنفعلة

ما ذكره املعرتض
 .

ّمرتوك باإلمجاع، فلم يبق إال ف، يعاقبّثم وهو أن يثاب: ّوأما املذهب الثاين
ًوهو أن يعاقب عقابا منقطعا: الثالث َّخيلد يف اجلنة؛ّثم ،ً وهو، ّألهنا عطاء غري جمذوذُ

.٧: ٩٩الزلزلة سورة )١(

.nثmسقطت من ) مل() ٢(
ّال نسلم أنه من تتم:أقول: (nمmيف ) ٣( ّ ات تفعل من الكيفيّفكل، ة املنفعلةّع عىل املادّبل متفر، ة املادة املنفعلةَّ

ّثم تنكرس الكيفي، واملواد تنفعل هبا، يف املواد حني اتصاهلا هبا ًففعلها يف آن جمموعـا، اتّ ٍوانفعاهلـا يف آن ، ٍ
َّال أنه انفعل ثم فعل؛ ألن هذا فاسد، ًجمموعا ّ .)فافهم، َّفتجد أن هذا صحيح، ر ما قلناّفتصو، ّ
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P  Wٍوحينئـذ يتحقـق مـضمون احلـق املناسـب للعـدل،ـأي املذهب الثالـث ـ

\   [  Z  YXO
.

، واختلـف يف تفـسريه، َّن من األمور املمكنة التي ورد السمع هبا امليـزانأإعلم 
ّأنه ميزان لـه كفتـان ورسـن وشـاهنيإىل ينّفذهب كثري من املفرس ًعمـال باحلقيقـة؛ ، ّ

َّوأنكره بعض املعتزلـة؛ بنـاء عـىل أن ، إلمكاهنا، وقد ورد يف احلديث تفسريه بذلك ً
العدل الثابت : بل املراد به؟فكيف إذا زالت وتالشت، األعامل أعراض ال يمكن وزهنا

ِ، ولذا ذكر بلفظ اجلمعيشءّكليف  ُ ،املراد به: وقيل. فامليزان املشهور واحدّإالو

العلم والعقل:وميزان املعقوالت، اإلدراك
 .

جيعل احلـسنات : وقيل. صحائف األعامل ال نفس األعاملنّبأنه يوز: ُأجيب
.٧: ٩٩الزلزلة سورة ) ١(

املـسائل والرسـائل . ٩n، m٨تفـسري اآليتـني ، سورة األعـراف، ٣/١١٥:اجلوزيزاد املسري البن: أنظر)٢(
.ما أثر عن أمحد بن حنبل، )١١(مسائل ، ٢٠٥ـ٢/٢٠٤:املروية لعبد اهللا بن سلامن أمحدي

، حقيقة معرفة اجلزاء، ذكر تفاصيل املعارف، ٣٥٧:حقائق املعرفة يف علم الكالم ألمحد بن سليامن : ُانظر)٣(
الفـصل الثـاين ، املقصد السادس السمعيات، ١٢١ـ٥/١٢٠:رشح املقاصد للتفتازاين. يف امليزانالكالم 
.املبحث السابع بعض أحوال الربزخ واآلخرة، يف املعاد

ُفمن ثقلت موازينُهP: يف قوله تعاىل: nذmيف حاشية ) ٤( ِْ َ َْ َ ُ َ َO ٨: ٧عراف األسورة.

.nثmسقطت من ) به() ٥(
.ف ألعامل اخلري والرشّأي إدراك املكل: يادةزnذmيف حاشية ) ٦(

املبحث السابع بعـض أحـوال ، الفصل الثاين، املقصد السادس، ٥/١٢١:رشح املقاصد للتفتازاين)٧(
.الربزخ واآلخرة

.nحmسقطت من ) يوزن() ٨(
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ّوالسيئات أجساما ظلامنية، وأم، ًأجساما نورانية اجلمـع فلإلسـتعظاما لفظً
: وقيـل. 

َمكلف ميزان، وإنـَّام امليزان الكبري واحد إظهارا جلاللـة األمـر وعظـمّلكل ِ ً ، املقـامَّ
ّإن ما عرب عنه: Sّوقال املصنف  ُ بامليزان هو كناية عن العدل يف يف القرآن واحلديث َّ

.كام رشحنا، ال امليزان املحسوس عىل ما يقوله املفرسون،اجلزاء

. صىل اهللا عليه وآله وسلمإثبات شفاعة نبينا حممدإىل :هداية

: ؛ لقوله تعـاىلصىل اهللا عليه وآله وسلملهفق املسلمون عىل ثبوت الشفاعةّإت

PX  W  V   U  T  SOصـىل ّشفاعة حممـد : فنقول. ّرس بالشفاعةُوف
إلسـقاط العقـاب ؛ثابتـةبة الذين ماتوا من غري توألهل الكبائراهللا عليه وآله وسلم

ُدخــرت شــفاعتي ألهــل الكبــائر مــن إS:صــىل اهللا عليــه وآلــه وســلمعــنهم؛ لقولــه  ّ
َّألن من جوز العفو هلموRتيّمُأ ، َّجوز الشفاعة هلـمـأي ألهل الكبائر املذكورين ـَّ

فاعة فتقـع الـش، الشفاعة؛ المتنـاع العفـوّمل جيوزـكاملعتزلة ـالعفو هلم ِّومن مل جيوز
بطل ، من غري التوبةـوهو عدم جتويز العفو عن الكبائرـالثايناملذهب ّوملا بطل. ًلغوا

ض أحـوال املبحث السابع بع، الفصل الثاين، املقصد السادس، ٥/١٢١:رشح املقاصد للتفتازاين: ُانظر)١(
.الربزخ واآلخرة

املبحث السابع بعض أحوال الربزخ ، الفصل الثاين، املقصد السادس، ٥/١٢١:رشح املقاصد للتفتازاين)٢(
.واآلخرة

، ٢/٢٧٣:رسـائل املرتـىض. ّممن هو أعىل رتبة منه؛ ألجـل طلبـه،طلب رفع املضار عن الغري: الشفاعة)٣(
.رسالة احلدود واحلقائق

.٧٩: ١٧اء رساإلسورة ) ٤(

.ّاملستحق بالتكليف وأحكامه، القسم الثالث، ٤٢٥:الكايف للحلبي)٥(
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عىل ثبوت الـشفاعة؛ ّالدال،األولاملذهب وثبت، من نفي الشفاعةّما يرتتب عليه
أي لـذنب املـؤمنني؛ بقرينـة ذكـره Pã  âäO: ولقوله تعـاىل

وطلب املغفرة لذنب املؤمن شفاعة لـه يف ـكام سيأيتـ ًسابقا، وصاحب الكبرية مؤمن 
إسقاط العقاب عنه

َّالـشفاعة إنـام هـي لزيـادة الثـواب للمـؤمنني : وقالت املعتزلة. 
-  .    /  <: ؛ لقولـه تعـاىلال لـدرء العقـاب عـنهم، املستحقني للثـواب

0<P$  #  "  !Oَّألن الشفاعة لو كانت لطلب ؛وفيه نظر
ّلكنا شافعني للنبي، يادة املنافعز زيادة املنافع لهبّ؛ ألنا نطلصىل اهللا عليه وآله وسلمّ

َّوالتايل باطل؛ ألن الشفيع أعىل مرتبة ، للثوابّوهو مستحق، صىل اهللا عليه وآله وسلم
، من املشفوع عنه، واستدالهلم بالسمعيات موقوف عىل عمومها يف األعيان واألزمـان

ّفوجب محلها عىل الكفار مجعا بني األدل، ذلكّوأنى هلم ً .ةّ

.ق بهّوما يتعل، يف حتقيق معنى اإليامن:فائدة

.nحmسقطت من ) الشفاعة() ١(
.١٩: ٤٧صىل اهللا عليه وآله وسلم حممدسورة ) ٢(

التعليـق يف علـم الكـالم للمقـرئ . القـول يف الـشفاعة، ٢٩و٩:أوائـل املقـاالت للـشيخ املفيـد: ُانظر)٣(
.١٥٥ـ١٥٤:النيسابوري

.القول يف الشفاعة، الكالم يف الوعد والوعيد، ٤٦٨:الفائق يف اصول الدين للخوارزمي: ُانظر)٤(

.٧٢: ٥سورة املائدة ،  ١٩٢: ٣آل عمران سورة ، ٢٧٠: ٢سورة البقرة ) ٥(

.٤٨: ٧٤ر ّثّاملدسورة ) ٦(

.nحmمل يرد يف ) ّألنا نطلب: (قوله) ٧(
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أي PH  G     F  EO: ، قـال اهللا تعـاىلالتـصديق: ـيف اللغة ـاإليامن 
ّبمصدق فيام حد .()ثناك بهّ

ِتـصديق الرسـول فـيام علـم جم: مـنيّأكثر املتكلويف الرشع، وعليه يئـه بـهُ

ًفتفصيال فيام علم تفـصيال، رضورة ًوإمجـاال فـيام علـم إمجـاال، ً ّإنـه : وقـال بعـضهم. ً
ًالطاعات فرضا كانت أو نفال ّإنه الطاعات املفروضة: وقال بعضهم. ً

.

وعمـل ، وإقـرار باللـسان، ّإنه تصديق باجلنان: ِّوقال بعض السلف واملحدثون
تصديق ما جيب : ـيف الرشع ـاإليامن: األكثر فقالقول Sِّواختار املصنف . باألركان

ِمـا علـم ،ا جيب تصديقهّواملراد مم،صىل اهللا عليه وآله وسلمّتصديقه من دين حممد ُ
إىل قـربأـأعني تفسريه بالتصديق املذكورـوهذا التفسريكونه من الدين رضورة، 

ـمـن املعتزلـة ــّديـةمن تفسري الوعيالذي هو التصديق املطلق ،موضوعه اللغوي
ّيضا الكتاب دل عىل حملية القلب لإليامن، نحو قوله أوـكام ذكرنا ـّأنه الطاعات : وهو َّ ً

.١/١١٣:جممع البحرين للطرحيي. ٥/٢٠٧١:الصحاح للجوهري: ُانظر) ١(

.١٧: ١٢يوسف سورة ) ٢(

.يف اإليامن واألحكامm٥nفصل ، ٢٢٩ـ٢٢٨:ّاإلقتصاد فيام يتعلق باإلعتقاد للطويس:ُانظر) ٣(

).عندو: (nثmيف ) ٤(

.nرmوnذmأثبتناها من ) به() ٥(
رشح األصـول اخلمـسة . األحكـامالفصل اخلامس يف اإليـامن و، ٢٢٧:اإلقتصاد للشيخ الطويس: ُانظر)٦(

ًفصل الفاسق ال يسمى مؤمنا خالفا، األصل الرابع، ٤٧٨:للقايض عبد اجلبار ً مقاالت اإلسالميني ، ... ّ
.اختالفهم يف اإليامن، مقاالت املعتزلة، ٢٦٨ـ٢٦٧:لألشعري
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وقول P;   :  987OP  VWXO:تعاىل
صـىل اهللا عليـه وقولـهnدينكّاللهم ثبت قلبي عىلm: صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي

ّوقد قتل من قال ال إله إال اهللا ـُألسامةوآله وسلم  Rّهال شققت قلبهS: ـَ
وإذا ثبت . 

ُأنه فعل القلب ْ ِ َّوجب أن يكون عبارة عن التصديق؛ ألن الشارع إنام خياطب العـرب ، ّ َّ
ًا عـن وضـع ّبلغتهم ليفهموا ما هو املقصود باخلطاب، فلو كان اإليامن يف الرشع معـرب

ّلبينه لألمة كام بني ن، اللغة ّ .قل الصالة والزكاة وأمثاهلامّ

، اإليامن بضع وسبعون شعبةS: صىل اهللا عليه وآله وسلمَّواحتج اآلخرون بقوله
Rوأدناها إماطة األذى عن الطريق، اهللاّال إله إالأعالها قول

.

ُأولئك كتب يف قلوهبمPنحو قوله تعاىل : وقوله.٢٢: ٥٨املجادلة سورة ) ١( ِ ِ ُ ُ ِ َ َ َ َ ِ َاإل ِيامنُ ْO مل يرد يفmحn.
.١٠٦: ١٦النحل سورة ) ٢(

.٢/٢:االمايل للسيد املرتىض: ُانظر) ٣(

حاضنة رسول اهللا صـىل ، ّوأمه أم أيمن واسمها بركة، ويكنّى أبا حممد، أسامة بن زيد بن حارثة بن كعب)٤(
علـيهام َّإن احلسن بـن عـيل m: ّروى الكيش عن أيب جعفر عليه السالم قال. اهللا عليه وآله وسلم وموالته

: ّابن داود احليل عن االمام الباقر عليه الـسالم فيـهىورو. nّكفن أسامة بن زيد يف برد أمحر حربةالسالم

mًإنه قد رجع فال تقولوا فيه إال خريا ّ ّnاختيـار : ُانظـر. نزل وادي القرى وتويف سنة أربع ومخسني للهجرة
الطبقات الكربى البن . ٤٨ـ٤٧:ّرجال ابن داود احليل. ١٩٩ـ١/١٩٣:معرفة الرجال للشيخ الطويس

.١١:اإلكامل يف أسامء الرجال للخطيب التربيزي. ٤/٦١:سعد

حقـائق اإليـامن للـشهيد ، ّتعريف املرتد وأحكامـه، ّكتاب املرتد، ٢/٥٣:الدروس للشهيد األول:ُانظر) ٥(
.اجلواب عن مذهب الكرامية يف اإليامن، ٨١:الثاين

نضد القواعد الفقهية للمقـداد ، يف اإليامن واإلسالمm١٠١nالفصل /٤٠:مشكاة األنوار للطربيس: ُانظر)٦(
.٨/١١٠:سنن النسائي. ٢٦٥:السيوري
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َّإن املراد شعب اإليامن قطعا ال نفس اإليامن؛ فإن إماطـة األذى عـن : واجلواب ً َُّ
َّ، فالبد حتى يكون فاقده غري مؤمن باإلمجاع، ناإليامأصلًاخال يف الطريق ليس د

.أي شعب اإليامن، من تقدير مضافيف احلديث

ّواختلف يف أن مرتكب الكبرية من أهل القبلة هل هو مؤمن أو ال؟ 
:واملعتزلـة، ()ّأنه منـافقإىل :واحلسن البرصي، ّأنه كافرإىل :فذهب اخلوارج

.()ويثبتون املنزلة بني املنزلتني، ال مؤمن وال كافرهّأنإىل 

َّإن بني الكفر واإليامن منزلة بني : قالـمن رؤسائهم ـَّروي أن عمرو بن عبيد

).أصل اإليامن: (بدل من) األصل: (nحmيف ) ١(

. nحmمل ترد يف ) باإلمجاع() ٢(

يف إثبات نبوة نبينا حممـد صـىل اهللا عليـه وآلـه القاعدة العرشون ، ٤٧١:للشهرستاينهناية اإلقدام: أنظر)٣(
.وسلم

الكـالم يف األسـامء ، الكالم يف الوعيـد الـسمعي، ٥٥٠:الذخرية يف علم الكالم للرشيف املرتىض: ُانظر)٤(
.واألحكام

.nذmمل ترد يف ) ّأنه() ٥(
املنيـة . رى لألسـامءقـسمة أخـ، األصل الرابـع، ٤٨٠:رشح األصول اخلمسة للقايض عبد اجلبار:ُانظر) ٦(

، ٥٢٨:الفائق يف أصول الـدين للخـوارزمي. الواصلية، فرق املعتزلة، ١٥٣:واألمل للقايض عبد اجلبار
.باب القول يف املنزلة بني املنزلتني، الكالم يف األسامء واألحكام

ّكان جـده بـاب : لكانموىل بني متيم من أبناء فارس وقال ابن خ، هو عمرو بن عبيد بن باب البرصي أبو عثامن)٧(
مـات سـنة ثـالث أو اثنتـني ، ّاعتزل جملس احلسن ومعه مجاعة فسموا املعتزلة، من سبي كابل من جبال السند

:التـاريخ الكبـري للبخـاري: ُانظـر. وهـو مـوىل بنـي متـيم، يروي عـن احلـسن، وأربعني ومائة يف طريق مكة

.١٦٥ـ١٢/١٦٤:للخطيب البغداديتاريخ بغداد . ٢/٦٩:ّاملجروحني البن حبان. ٣٥٣ـ٦/٣٥٢
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ــزلتني املن
ــوز.  ــت عج ــاىل: فقال ــال اهللا تع :   P9    8    7  6  5: ق

;Oفـسمع سـفيان ،قـولكمّفلم جيعل اهللا من عباده إال الكافر واملـؤمن فبطـل
عليكم بدين العجائز: الثوري كالمها، فقال ألصحابه

.

Pc  d:َّبأن مرتكب الكبرية يدخل النار؛ لقوله تعاىل: َّحتجت املعتزلةا

j  i  h  g  f   eOمــن يــدخل النــار فهــو ّوكــل
P¢  ¡  �  ~  }   |  {£§    ¦  ¥  ¤O:خمزي؛ لقوله تعـاىل

ــ ــاىلوال يشء م ــه تع ــزي؛ لقول ــؤمن بمخ P   ;  :  9  8  7  6  5: ن امل

<Oصىل اهللا عليه وآله وسلموبقوله :mنال يزين الزاين وهو مـؤمn ،وبقولـه
Rال إيامن ملن ال أمانة لهS: صىل اهللا عليه وآله وسلم

.

P   ;  :  9  8  7  6  5: أعنـي قولـه تعـاىلـَّن اآليـة إ: واجلـواب

<Oَّعىل معنى أن ، واحلديث خرج خمرج املبالغة.بقرينة معه؛خمصوصة بالصحابةـ
.الواصلية، املعتزلة، ٢٣:امللل والنحل للشهرستاين: ُانظر)١(

.٢: ٦٤التغابن سورة ) ٢(

.املقصد السادس، املرصد اخلامس، املوقف األول، ١/٢٧٥:رشح املواقف للجرجاين)٣(

.٩٣: ٤النساء سورة ) ٤(

.١٩٢: ٣آل عمران سورة ) ٥(

.٨: ٦٦التحريمسورة ) ٦(

.nثmمل يرد يف ) ال يزين الزاين وهو مؤمن: صىل اهللا عليه وآله وسلموبقوله: (قوله) ٧(
.٢٢:االمايل للشيخ املفيد)٨(

. ٢٧صدر حديث /٩١: النوادر للراوندي)٩(
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وجيب احلمل عـىل ، ّكأهنا تنايف اإليامن وال جتامعه، هذه األفعال ليست من شأن املؤمن
األحاديـث املـذكورة ّثـم يلزم نقل لفظة اإليامن من معناها اللغـوي،ّهذا املعنى؛ لئال
وإن زنى وإن رسق عىل S: أليب ذراهللا عليه وآله وسلم صىلمثل قوله، معارضة بمثلها

Rرغم أنف أيب ذر
.

، ِّفاختاره املصنف، َّوهو أن صاحب الكبرية مؤمن: منيّما قاله أكثر املتكلّواحلق
ِفيام علم جميئه به، ، لللرسوّمصدقونمن أهل القبلة أهل الكبائرو: فقال إذن فهـمُ

.وقد وجد فيهماإليامن،عنّالدائم؛ ألنه عوضّفيستحقون الثواب ، مؤمنون

.الكتابّوبه يتم، يف بقية مباحث املعاد:فائدة

P3  2  1O: بقولـه تعـاىل، يف التنزيـلكام وعدالوحوش حترش

وإيصال أعواض آالمها إليها كـام يليـق ، ملظلومها من ظاملهـالإلنتصافَّوإنام حترش 
Pj  i   h  gO: وقات، كام قال اهللا تعـاىلبجميع أصناف املخل، العامبعدله

.واإلنتصاف واجب

ًأما عقال ّفألنه تعاىل لو مل ينتصف للمظلوم من الظـامل؛ ألد: ّ ّإضـاعة حـقإىل ىّ
ـن  ن الظامل وخىل بينه وبني الظلم، مـع أنـه قـادر عـىل منعـه، ومل يمكِّ ّاملظلوم؛ ألنه مكَّ ّّ

.ّوهو قبيح؛ ألنه ظلم، هّاملظلوم من مكافأته، فكان إضاعة حلق

.حديث أيب ذر الغفاري، ٥/١٦٦:مسند أمحد بن حنبل)١(

.nثmمل ترد يف) للرسول() ٢(
.٥: ٨١التكوير سورة ) ٣(

.٤٩: ١٨الكهف سورة ) ٤(
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ًوأما سمعا ّفلام ورد يف الكتاب والسنة من أنه تعاىل يقيض بني العباد بـاحلق: ّ ّ ِ َ
 .

ّواختلف يف أنه هل جيوز أن يمّكن اهللا تعاىل الظامل من الظلـم ومل يكـن لـه عـوض يف ، ُِ
. ؟أم ال، احلال يوازي ظلمه

، جيوز أن خيرج مـن الـدنيا: الكعبياجلواز، فقال إىل فذهب أبو هاشم والكعبي
إىل بدفعـه، ل عليه بـالعوض املـستحق عليـهّوال عوض له يوازي ظلمه، بل اهللا يتفض

أن يكـسب إىل بـل جيـب التبقيـة يف الـدنيا، ال جيـوز ذلـك: وقال أبو هاشـم. املظلوم
ّالعوض؛ ألن اإلنتصاف واجب والتفضل جائز وال جيوز تعليق الواجب باجلائز، َّ

 .

ّالتبقية أيضا تفـضل: ّوقال الرشيف املرتىض منا فـال جيـوز تعليـق اإلنتـصاف ، ً
وأوجب العوض يف احلال،الواجب به

.يف التجريدSِّختاره املصنف اوهو الذي .

ّإال أن القول بأن الكافر الظامل يف حق، ًهذا وإن كان قويا: أقول َّ َّ األنبياء واألئمـةّ
علمأا ال ينطلق به اللسان، واهللا ّمم، يف احلال يوازي ظلمهله عوضـبالقتل والنهب ـ

.

فهو ميـزان العـدل يؤخـذ بـه m: فقد ورد عن أمري املؤمنني عليه السالم تفسريها. ٤٧: ٢١سورة األنبياء )١(
التوحيـد للـشيخ : ُانظـر. nيدين اهللا تبارك وتعاىل اخللق بعضهم من بعض باملوازين، اخلالئق يوم القيامة

.نادقةباب الرد عىل الثنوية والز، ٢٦٨: الصدوق

.nثmمل ترد يف) أم ال() ٢(
ّكشف املـراد للعالمـة احلـيل:ُانظر) ٣( يف m١٤nاملـسألة ، الفـصل الثالـث، املقـصد الثالـث، ٣١٥ــ٣١٤: ّ

.األعواض

.التمكني من املضار، الكالم يف األعواض، ٢٤٤ـ٢٤٣:الذخرية يف علم الكالم للرشيف املرتىض: ُانظر)٤(

، يف أفعالـه تعـاىل، الفـصل الثالـث، املقـصد الثالـث، ٢٠٦:لنصري الدين الطويسجتريد اإلعتقاد: ُانظر)٥(
.التعويض
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َّللعوض إن كان من أهل اجلنةّاملستحقّثم عىل ، ق اهللا العوض عىل األوقاتّفر، ْ
َّوهلـم ،ًعوضـا آخـرّفيستحق، ّجيوز أن يتأمل: قيلو،وجه ال يظهر له اإلنقطاع فيتأمل

َّوإن كان من أهل النار فرق ا،ّجرا بحيث حيصل التخفيف يف ، هللا عوضه عىل األوقاتّ
وال يظهر له فيسرتيح، نفس األمر

.

، َكاهلــديـًا إجيابــا ّأمــ، ّالــوحش مــن املكلفــني بــأمر اهللاإىل واآلالم الواصــلة
ها ُفأجر، أو بإباحة من غري أمر عليه وال هنيـكالضحايا ـًأو ندبا ـوالنذور ، ّوالكفارات

َّأجـرا عـىل اهللا؛ ألن األمـر بـاإليالم ـًأيضا ـَّاملكلف ّإليالم يستحقعىل اهللا، وبذلك ا ً
ّيستلزم حسنة، واألمل إنام حيسن إذا اشتمل عىل املنافع العظيمة جد َّْ ُ ّا، وأما اآلالم الواصلةَ ً

ّفيجب العوض عىل اهللا تعاىل أيضا ، ألنه ، َّاملكلفني منهاإىل  ًمّكنه وجعله مائالـ تعاىل ـ ً ُ َ َ
ّمع إمكان رصفه عنه، ومل جيعل له عقال يميز به األمل احلسن من األمل القبيح، ، اإليالمإىل  ً

ًأن ال يوصل إليه عوضاـتعاىل ـفيقبح منه ، فكان ذلك بمنزلة اإلغراء ْ .

ًإن سباع الوحش إن كانت ملجـأة: ـمن املعتزلة ـوقال عبد اجلبار  اإليـالم إىل َّ
ّوإال فعـىل ، فالعوض عىل اهللا تعـاىل، أو غريمها، أو خوف، عبسبب من اهللا تعاىل كجو

ِاملؤمل ُ ،يوصل إليهم أعواض، من األطفالّوغري املكلفني، ّاملكلفونوكذا آالمهم

.nحmمل يرد يف ) ّفيتأمل() ١(
، يف أفعالـه تعـاىل، الفـصل الثالـث، املقـصد الثالـث، ٢٠٦:جتريد االعتقاد لنصري الدين الطويس: ُانظر)٢(

.التعويض

.٢٧٩ـ٢٧٨:الفائق للمالمحي اخلوارزمي)٣(

.nحmمل ترد يف ) أعواض()٤(
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َّفـاخلوارج عـىل أن حكمهـم حكـم آبـائهم، ، ختلف يف حكم األطفـالاو. ّومشاقهم
ّالكفار كفار خملّدون يف اجلنة، وأطفالّفأطفال املؤمنني مؤمنون خمل ّ دون يف النارّ

.

ًبـأن يـأمرهم يـدخلوا نـارا ، َّإن اهللا تعاىل يبلوهم يوم القيامة: وقالت األشاعرة
ّمرضمة، فمن أطاعه دخل اجلنة، ومن عصاه دخل النار ّ

ّهنم يدخلون أواألكثر عىل . 
ّلكن أطفال الكفار خوادم ألهل اجلنة، ّاجلنة ّ ّّملكلف بذنب صـدر َّ؛ ألن تعذيب غري ا

اآلالم إن ّثـم .فال يصدر من اهللا تعـاىل، واهللا أعلـم وأحكـم،ًمن آبائهم قبيح عقال
ْالـمـُؤمل، وإن كانت من إىل ويوصلها، كانت من العباد فيأخذ اهللا تعاىل أعواضها منهم َ ْ

ّما بإنزال األمراض عىل العبد، فإنه لوإواإليالم من اهللا . فالعوض عليه، اهللا مل يوصـل ّ
بـأن خيلـق ، ا بإنزال الغموم عليهّمإو، ا بتفويت املنافع عنهّمإو، ًالعوض إليه لكان ظلام

كنزول ـعلم رضوري إىل ًسواء كان الغم مستندا، ّ، فإنه بمنزلة الرضرّاهللا أسباب الغم
، ًفيكون هـو تعـاىل سـببا للغـم، ّأو مكتسب؛ ألنه تعاىل هو الباعث عىل النظرـمصيبة 

ّكأن يغم، ظنإىل ًأو مستندا، ن العوض عليهوكا ّالعبد عند إمـارة وصـول مـرضة، أو ْ
فيجب العـوض ، بسببهّفيكون الغم، ّنه تعاىل هو الناصب إلمارة الظنإفوات منفعة، ف

امللـل و النحـل ، الـشبيبية، العجـاردة، مقـاالت اخلـوارج، ١١٦:مقاالت اإلسالميني لإلشـعري: ُانظر)١(
.اخللفية، اخلوارج، ٥٦:للشهرستاين

املسألة الـسابعة يف بيـان مـن مـات مـن m١٢nاألصل ، ٢٠٧:أصول اإليامن لعبد القاهر البغدادي: ُانظر)٢(
.نيذراري املرشك

َفقد روي أنه صىل اهللا عليه وآله وسلم سـئل عـن ، إشارة إىل ما روي عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم)٣( ِ ُ ّ
.٨/١٠٨: بحار األنوارnهم خدم أهل اجلنةm: اطفال املرشكني؟ فقال

.nحmمل يرد يف ) ًعقال() ٤(
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ًإن خـريا فخـريا، فيجزى عىل وفق عملـه،ّوحياسب اجلميع حماسبة حقةعليه،  وإن ، ً
ًرشا فرشا ًّ ّ .

. كر يف هذا املقام التوبة وأحكامهاُا جيب أن يذّومم

P:  9  8  7O: الرجوع، قال اهللا تعاىل: ـيف اللغة ـالتوبة : فنقول

الطاعـة واإلنقيـادإىل ل واإلنعام؛ لريجعواّعليهم بالتفضعأي رج
: ويف الـرشع. 

، إذا قـدر عليهـا، مع عزم أن ال يعود إليها، الندم عىل املعصية من حيث هي معصية
ّعىل معصية؛ ألن الندم عىل فعل ال يكون معصية بل مباحا أو طاعة ال يـسم: فقولنا ً ى َّ

، فيه من الصداعّلـام َّمن حيث هي معصية؛ ألن من ندم عىل رشب اخلمر: توبة، وقولنا
زيادة ، مع عزم أن ال يعود: ًمل يكن تائبا، وقولنا، ِونقصان املال والعرض، وخفة العقل

ّذكرنا؛ ألن النادم عىل أمر ال يكـون إال كـذلك؛ ولـذلك ورد يف احلـديثّلـامتقدير َّ :

Sالندم توبةRّال يعود، وإنام قي: ظرف للرتك املستفاد من قولنا، إذا قدر: وقولنا دنا به؛ َّ
ّإنام يتصور مم، َّألن العزم عىل ترك الفعل يف وقت ُن قدر عىل ذلك الفعل وتركه يف ذلك َّ َ َ

ّأن العزم عىل الرتك ليس مطلقا؛ حتى ال يتصور ممـ: ئدة هذا القيدالوقت، ففا ً ن سـلب َّ

.١١٨: ٩التوبة سورة )١(

.nذmسقطت من ) رجح() ٢(
.ـ توب١/٢٣٣:لسان العرب البن منظور، ١/٩١:حاح للجوهريالص: ُانظر)٣(

رسـالة احلـدود ، ٢٦٦:رسائل املرتـىض. القول يف حقيقة التوبة، ٣٣:اوائل املقاالت للشيخ املفيد: ُانظر)٤(
.واحلقائق

.، واحلديث عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم٥٥:اينّبن شعبة احلرحتف العقول ال) ٥(
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ّنقطع طمعه عن الزنا مثال، بل هـو مقيـد بكونـه عـىل تقـدير فـرض القـدرة اقدرته و ً
.ًوثبوهتا، فيتصور ذلك العزم من مسلوب القدرة أيضا

ّثم التوبة إن كانت عن ذنب يتعلق بحق ، قبـيحفإن كانـت عـن فعـل، اهللا تعاىلّ
كفى فيها النـدم والعـزم، وإن كانـت عـن اإلخـالل بالواجـب ، كرشب اخلمر والزنا

والعـزم عـىل ، ختلف حكمه يف إبقائه وقضائه وعدمهام، فبعضه يسقط بمجرد النـدما
ى كالزكـاة، ّأن يؤدإىل القضاء كالصالة، وبعضه يبقىإىل ترك املعاودة، وبعضه حيتاج

ّاستتبع إيصاله إن كان ظلام ومل يتعذر اإليصال، آدميّق بحقّوإن كانت عن ذنب يتعل ً ،
ّبأن كان صاحب احلق أو وارثه باقيا، وإنـَّام يصل احلق ، ّبـأن يـرد املـال،املـستحقإىل ً

ْويسلم البدن وجب العزم عىل ترك ، َّأولياء املقتول، وإن تعذرإىل أو العضو للقصاص، ّ
وجـب إرشـاد مـن ، ًإضـالالـاآلدمـي ّحقق بّالذي يتعلـاملعاودة، وإن كان الذنب 

ّواسرتجاعه عام اعتقد بسببه إن أمكن ذلك، وإن كان ذلك الذنب هو اإلغتياب ، هّأضل
ًإن بلغ اإلغتياب إليه؛ ألنه أوصل إليه رضبا من ، وجب عىل املغتاب اإلعتذار ملن اغتابه ّ

يلـزم تفـصيل مـا والندم عليه، وال، فوجب عليه اإلعتذار منه، بسبب اإلغتيابّالغم
ّإال إذا بلغه عىل وجه أفحش، وإن مل يبلغ إليه ال يلزمه اإلعتذار؛ ألنه مل يوصل ، اغتابه ّ

، ّفإنـه خـالف هنيـه، اإلغتياب، لكن جيب يف القسمني النـدم هللا تعـاىلّإليه غام بسبب
كـن ّوإال مل ي، والعزم عىل ترك املعاودة، وجيب أن يكون الندم عىل فعل القبيح لقبحـه

. كام ذكرنا يف تعريفه،توبة

ال ـفكذلك ـوإن كان غاية التوبة هو خوف النار : يف التجريدSِّقال املصنف 
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ًتتحقق التوبة؛ ألن توبة اخلائف ليس ندما لقبح الفعل ًفيكون كمن ندم حفظا لسالمة ، َّ ِ
ّوإال ، بّجيب أن يكون ألنه إخالل بالواج، بدنه، وكذا الندم عن اإلخالل بالواجب

قـبح َّإن معنـى: ّمل تتحقق التوبة؛ ألنه بمنزلة حفظ صحة البـدن، ولقائـل أن يقـول
ًفإذا تاب منها خوف النار فقد تاب لقبحها، مع إن كثريا ، النارإىل يةّاملعايص كوهنا مؤد َّ

ّعىل وجوب التوبة؛ ختليصا للمكلف من النار، وفّات يدلّمن السمعي اكم ّقنـا اهللا وإيـًَّ
. للتوبة الكاملة عن مجيع نواهيه

ومل يكن ألحد منعه، اإلنتفاع بهّما صحـعندنا ـوهو : ومنه الرزق
واإلنتفاع . 

وكذا إطعام العبد؛ لتحقـق ، بهمن األكل وغريه، فامللبوس رزق؛ لوجود اإلنتفاع ّأعم
َّزقا هلا؛ ألن واعتالف البهائم قبل اإلستهالك باملضغ والبلع ال يكون ر. نتفاعمعنى اإل ً

نتفاع به َّواحلرام ليس برزق؛ ألن الشارع منعنا من اإل. ّإال إذا وجب، للاملك منعها منه
ي أو ّسـواء كـان بالتعـد، ّما انتفع به حيّكل: الرزق،وعند األشاعرة.والترصف فيه

ًمباحا أوحراما، بغريه ً
غذية ما ينتفع به احليوان من األ: َّأن الرزقإىل وذهب بعضهم. 

ً، ومل جيعل غري املأكول واملرشوب رزقا؛ بناء عىل العرفواألرشبة ال غري وإن جـاز ، ً
.التوبة، املقصد السادس، ٣٠٦:التجريد للطويس: ُانظر)١(

.nثmمل ترد يف ) معنى() ٢(
.الكالم يف الرزق، ١٧٣:اإلقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد للشيخ الطويس)٣(

.باب الرزق، ٣٠٧:اإلرشاد للجويني: ُانظر)٤(

أبكـار . يف األرزاقبـاب القـول، الكـالم يف األلطـاف، ٢٨٧:الفائق يف أصول الدين للخوارزمي: ُانظر)٥(
m١٢nاملسألة ، األصل األول، النوع السادس يف أفعاله تعاىل، ٢/٢٢١:األفكار يف أصول الدين لآلمدي

.يف معنى الرزق
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ّرزقه اهللا ماال وولدا، واحلرام عند الشيعة واملعتزلة ال يكون رزقا؛ ألنه : يف اللغة، يقال ً ً ًَ ُ َ َ
ة مـن ة معلومـّفقطعيـ، ّعنه، أما الصغرىٍّوال يشء من الرزق بمنهي، عن تناولهٌّمنهي

ّفألن اهللا تعاىل خلق اإلنسان بحيث ال يمكـن تعيـشه ، ا الكربىّالدين بالرضورة، وأم ّ
، ّيعذبـه عليـهّثـم عملإىل جلأ عبدهأمن كّوبقاؤه إال بالرزق، فالتعذيب عليه ظلم، 

ام ّوربـ، لتـزام ذلـكامل يتحاشوا عـن ، أسندوا مجيع الكائنات إليه تعاىلّلـام واألشاعرة
ًبأنه لو مل يكن رزقا لكان اإلنسان الذي ، ًعىل كون احلرام رزقاوا ّاستدل نتفع باحلرام من اّ

ّوهو باطل؛ ألن رزق كـل، ش بال رزقّآخره يتعيإىل أول عمره حيـوان خملـوق قبلـه َّ
،ّنه مل يتناولهأمع ، ًخملوقانعىل ما ورد يف األخبار، فإذا كان رزق هذا اإلنسا، أو معه

.ًكان خلقه عبثا

فام هو جواهبم فهو جوابنـا، ، ًهذا منقوض بمن ولد ومل يتناول شيئا ومات: قلنا
رزق هـذا ل باألغراض، فجاز أن يكون خلـقّأفعال اهللا تعاىل ال تعل: ّهنم قالواأعىل 

. اإلنسان ال لغرض تناوله

ّلكنــه ، نتفــاع العبــد بــهاوهــو ، َّن خلــق رزقــه لغــرض صــحيحأ: والتحقيــق
ة عن العبـد يف ّعرتاض عىل اخلالق، بل هو لقطع احلجافال ، ره أعرض عنهختياابسوء 

فيام حصل : ـعند املعتزلة ـوالرازق . يعتذر يوم القيامة بعدم الرزقّلئال، تناول احلرام
ًاهللا أعدل من أن جيرب عبدا : فقال...m: إشارة إىل حديث اإلمام الصادق عليه السالم مع حممد بن عجالن)١(

ّعىل فعل ثم يعذبه عليه ّn .باب نفي اجلرب والتفويض، ٣٥١:حيد للصدوقالتو.

).رزق(موافق للمتن ولكن بدون كلمة nحmوما يف ) رزق هذا احليوان: (nصmيف ) ٢(

.nثmسقطت من ) خلق() ٣(
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ّنـه إ: ال يقـال، الـثلج إذا نقـص عوضـه يف الـشتاء أو يف اجلبـالّألن؛ نالوقت واملكـا
ِّبأن يقلل جنس ، اهللا تعاىلإىل السعر قد يسندّثم وال مكانه،، ّرخيص؛ ألنه ليس وقت بيعه

ِّفني، وقـد يكثـر جـنس ّفيحصل الغالء ملصلحة املكل، ِّويكثر رغبة الناس فيه، ّاملتاع املعني
ّال منـه يف حـقّإليـه؛ تفـضِّويقلل رغبة الناس ، املتاع فيحـصل ، أو ملـصلحة دينـه، العبـادً

، بأن حيمل السلطان الناس عىل بيع تلك السلعة بثمن غـال، العبيدإىل الرخص، وقد يسند
. غري ذلك من األسبابإىل ،أو حركة العساكر، أو باحتكار بعض الناس، أو رخيص

، عاىل بطالن حياتـه فيـهالوقت الذي علم اهللا ت: ومنه اآلجال، وأجل احليوان
املوت واحلياة، وأجل اإلنسان جـاز أن يكـون :قتل حيتمل فيه األمرانُواملقتول لو مل ي

َّلطفا لغريه من املكلفني ال لنفسه، إذ باألجل ينقطع التكليف من املكلف، وعند  َّ نقطاع اً
. ال؟َّالتكليف ال يتصور اللطف، واختلف يف أن األجل يف احليوانات واحد أو 

ّوأن لكل، الثاينإىل ذهب بعضهم ّحيوان وقتا مقدرا هـو أجلـه املـسمَّ ً وهـو ، ىًّ
واى أجـل الـبالء ّيـسم، ، وأجل آخر دون ذلـكيبلغه برشط اإلحرتاز عن املهالك

: بظـاهر قولـه تعـاىلّويقع فيـه إذا مل يتحـاش عنهـا، واسـتدل، اآلجال اإلخرتامية

.nثmوnذmأثبتناه من )واملكان() ١(
ّاملسلك يف أصول الدين للعالمة احليل)٢( املطلـب الثالـث يف اآلجـال ، املبحث الرابـع، ثاينالنظر ال/١١١:ّ

.واألرزاق

. ذكـر مجلـة مـن املقـاالت، الكـالم يف اآلجـال، ٤ـ١١/٣:املغني يف أبواب التوحيد للقايض عبد اجلبار)٣(

.باب القول يف اآلجال، الكالم يف األلطاف، ٢٨٥ـ٢٨٤:الفائق يف أصول الدين للخوارزمي

كالغرق واحلـرق ولـدغ احلـرشات ، التي حتصل بسبب من األسباب اخلارجيةفهي : اآلجال اإلخرتامية)٤(
.٢: ٦االنعام ، ١٢/٤٨١:التفسري الكبري للرازي، وغريها من األمور املعضلة
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Pq   p  o  n  m  l  k  j  is  rOَعلــق تــأخريهم َّ
وبـام ورد ، ّاألجل املسمى بالتقوى الذي حاصله اإلحرتاز عن املعايص واملهالكإىل 

ُّن الصدقة ترد البالءإm:يف احلديث من nوتزيد يف العمر، َّ
 .

فإن مل يقارنه يشء من أسباب اهلـالك، َّأن األجل واحدإىل وذهب األكثرون
َّبـأن اهللا : ّل املسمى، وإن قارنه فهو أجل البالء، وأجاب عن اآليةّيسمى األجـًعادة ـ

ّتعاىل قدر بلوغهم ألف سنة برشط التقوى، وقدر نقصان مخسني سـنة بـرشط عدمـه،  َّ
ّلكنه تعاىل علم يف األزل أهنم يتقون فيبلغون األلف، فهو أجلهم ال غـري قـون ّأو ال يت، ّ

فلم يثبت لإلنسان ، ال غريم، فهو أجلهبل ينقص من عمرهم اخلمسني، فال يبلغونه
بل أجل واحد، أجالن يف نفس األمر

 .

، ّزيد من أهل اجلنة برشط اإليامن، ومن أهل النار برشط عدمـه: وهذا كام يقال
ّلكنه تعاىل علم أنه يؤمن أو يكفر فيكون من أصحاب ، ّاجلنة ال غريفيصري من أهل، ّ

َّإن m:ًون زيد من أصحاب الدارين معا، وكذا احلديث معنـاهالنار فقط، فال يلزم أن يك

.٤ـ٣: ٧١نوح سورة ) ١(

.سورة نوح، ١٠/١٣٣٣:التبيان يف تفسري القرآن للطويس: ُانظر)٢(

، ٧٤/١٦٥: وعنه يف بحـار األنـوار للمجلـيس.١/٢٩١:اإلحسائيعوايل اللئايل البن أيب مجهور : ُانظر) ٣(
.واحلديث عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

.nثmمل يرد يف ) فهو أجلهم... أوال يتقون فال يبلغونه ، ال غري: (قوله) ٤(
.nثmمل يرد يف ) أجل() ٥(
).أصحابمن : (nثmوnحmيف )٦(



ع ع: ص   ...................................................................................6٣٠٥7

ٍفهو أجله حينئذ ال غـري، وعـدم ، األجل الطويلإىل فيبلغ العبدnالبالءّالصدقة ترد
تقـدير فللعبـد أجـل ّفيموت دونه فهو أجله، وعىل كل، ذلك احلدإىل الصدقة ال يبلغ

.فاعلم ذلك، واحد

ِّولـام وىف املصنف بام سـبيل إىل ًختم الرسالة بنصيحة نافعة؛ ليكون داعيا، وعدّ
ٌخـتم ونـصيحة، حيـث : الرب باملوعظة احلسنة، بعدما دعا باحلكمة واملجادلة، فقال

، من إثبات واجب الوجـود وصـفاته، يف صدر الكتاببام وعدنا بهووفينافرغنا
َّوهي أن: الكالم عىل نصيحةنقطعفل، واملعاد، واإلمامة، وما يرتتب عليها من النبوة

ّ،عقلهمن ينظر بعني وشاهد هذه ـأي يف خلق نفسه ـيف خلقهر بقوة بصريته ويتفك
ْاحلكم َ جيـب عليـه أن ، دات علـم التـرشيحّمتأل من قطراهتا جملاا ّمم،بنيتهاملودعة يف ِ
َّأن اخلالق عز وجليعرف ~  �P: ًمل خيلق هذه املخلوقـات عبثـا، كـام قـالَّ

¢¡Oًوإذا مل يكن عبثـافيجـب عليـه معرفـة ، كـان لغـرض ال حمالـة
، وكرمهبفضلهوذلك ، ليهإَّن ذلك الغرض عائد أويعلم اخلالق من خلقه ،غرض

.ّباب أن الصدقة تدفع البالء، ٧ـ٤/٥:الكايف للكليني: ُانظر)١(

التعليـق يف علـم الكـالم . الكـالم يف اآلجـال، ٢٦٢:الذخرية يف علم الكـالم للـرشيف املرتـىض:ُانظر) ٢(
.مسألة يف اآلجال، املعاد، ١٦٤ـ١٦٣:للمقري النيسابوري

.nثmمل يرد يف ) ووفينا() ٣(
.nثmمل ترد يف و) به() ٤(
.nذmومل ترد اآلية يف ، ١١٥: ٢٣املؤمنون سورة ) ٥(
.nثmمل يرد يف )ًمل يكن عبثا: (قوله) ٦(
.nثmمل يرد يف ) ال حمالة فيجب عليه معرفة غرض: (قوله) ٧(
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ْبتحصيله ما اسـتطاع، فـإن ّبل هيتمبتفريطه وجهله،ـأي ذلك الغرض ـّوال يضيعه
ّوإال ، P Ï  ÎÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐO: سمع ما ذكرناه فليبرش بقولـه تعـاىل

ًشقي شقاء بينا ّ ̧  Pº  ¹: ودخل حتت قوله، ً   ¶µ    ́ ³  ²  ±O

ًوخرس خرسانا مبينا @  PÉ  È  Ç  ÆOPوصار من الذين ،ً
B  AOبمالزمة وظـائف ،اكم لسعادة الدار اآلخرةّقنا اهللا تعاىل وإيّوف

ٍبمحمد وعرتت، َّعبادة اخلالق عز وتعاىل .ًويرحم اهللا عبدا قال آميناالطاهرين،هّ

والفطنـة ، ا سمحت به القرحيـة الفـاترةّمم، لنا يف رشح هذه الرسالةّهذا ما تيرس
، مع تراكم غامئـم الغمـوم، واملكان املخوف، القارصة، وأمكن منه الزمان العسوف

ذكرنـا ّلـام ؛قبولن وقف عليه النظر بعني الرضا والّوتالطم أمواج اهلموم، واملأمول مم
ق ّكام وف، ل أن يقبله بفضله وإنعامهأواهللا أس، العزيز معها اإلصطبار، من تفاقم األعذار

ًوجيعله ذخرا ليوم الدين، ولنخـتم الكـالم حامـدين هللا ، إلمتامه، وأن ينفع به الطالبني
ّيا عىل نبيّمصل، تعاىل . أمجعنيوالسالم عليهم، خاتم النبيني وآله املعصومنيدّه حممً

ختتام واإل،فتتاح بتأليفه يوم السبت احلادي والعرشون من شهر حمرموكان اإل(
)ئةبه عرشين صفر يف سنة مخسة وسبعني وثامنام


.

.١٠٨: ١١هود سورة ) ١(

.١٠٦: ١١هود سورة ) ٢(

.٤٤: ٤١فصلت سورة ) ٣(

.٦٩: ٩التوبة سورة ) ٤(

.عسف، ١٢٢: ٤الصحاح. الظلوم: العسوف)٥(

.nثmوnصmاالفتتاح واالختتام مل يرد يف تاريخ ) ٦(



الفهارس العامة
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فهرس األعالم 
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6٣٣٣7

)٦(

مصادر التحقيق
دار )هــ٣٣٩ت(أبو نرص الفـارايب: ة ومضاداهتاآراء أهل املدينة الفاضل-١

.هـ١٤١٦ومكتبة اهلالل، بريوت، األوىل،

: حتقيق) هـ٦٣١ت(مدي سيف الدين اآل: أبكار األفكار يف أصول الدين-٢

.هـ١٤٣٠القومية،القاهرة، الثالثة،أمحد حممد املهدي، دار الكتب والوثائق

معهد ) هـ٦٧٢ت(الدين الطويس نصرياخلواجه: أجوبة املسائل النصريية-٣
.هـ١٤٢٥طهران، األوىل،العلوم اإلنسانية،

دار النعامن، النجف ) هـ٦ق(أبو منصور امحد بن عيل الطربيس : االحتجاج-٤
.هـ١٣٨٦رشف،األ

حممـد حممـد ثـامر، دار : حتقيـق) هـ٤٥٦( البن حزم األندليس : األحكام-٥
.هـ١٤٢٤الكنب العلمية، بريوت، 

عبد الغنـي : حتقيق) هـ٢٠٢ت(حممد بن إدريس الشافعي : م القرآنأحكا-٦
.هـ١٤٠٠عبد اخلالق، دار الكتب العلمية، بريوت،
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: حتقيـق) هــ١٣٨٩ت(آقا بزرك الطهراين :إحياء الداثر من القرن العارش-٧

عيل نقي املنزوي، مؤسسة اسامعيليان، قم املقدسة، الثانية،
.ش١٣٦٢

ت (حممـد بـن حممـد بـن الـنعامن التلعكـربيفيـدلشيخ املا: االختصاص-٨
.م١٩٨٢، ، مؤسسة األعلمي، بريوت)هـ٤١٣

) هــ٤٦٠ت(حممـد بـن احلـسن الـشيخ الطـويس: اختيار معرفة الرجال-٩

.هـ١٤٠٤،قم املقدسة،Fمهدي الرجائي،مؤسسة آل البيت : حتقيق

فكـر عبـد اهللا نعمـة،دار ال: األدلة اجلليـة يف رشح الفـصول النـصريية-١٠
.م١٩٨٦، بريوت، األوىل،اللبناين

،)هــ٦٠٦ت (الفخر الرازي حممد بن عمـر : األربعني يف أصول الدين-١١
.م١٩٨٦مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، األوىل، 

ت (عبـد امللـك اجلـويني: اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد-١٢
.هـ١٤٠٥فية،بريوت،الثقااسعد متيم، مؤسسة الكتب : حتقيق)هـ٤٧٨

ت (املقـداد بـن عبـد اهللا الـسيوري : إرشاد الطالبني إىل هنج املـسرتشدين-١٣
.هـ١٤٠٥، قم املقدسة،Rالسيد مهدي الرجائي، مكتبة السيد املرعيش : حتقيق) هـ٨٢٦

احلسن بـن يوسـف بـن احليل العالمة : األرسار اخلفية يف العلوم العقلية-١٤
،قمركــز األبحــاث والدراســات اإلســالميةم: ونــرشحتقيــق)هـــ٧٢٦ت (املطهــر
.هـ١٤٢١،األوىل،املقدسة
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: حتقيق) هـ٤٢٨ت (ابن سينا احلسني بن عبد اهللا : اإلشارات والتنبيهات-١٥

.هـ١٤٢٣، األوىل، املقدسةكتب اإلعالم اإلسالمي، قممبى زارعي، جمت

العبـديل بن حممـدعبد املطلب:إرشاق الالهوت يف نقد رشح الياقوت-١٦
.ش.هـ١٣٨١مرياث مكتوب، طهران،عيل أكرب ضيائي،: حتقيق) هـ٧٥٤ت(

: حتقيـق) هــ٤٧١ت(عبد القاهر بـن طـاهر البغـدادي : أصول اإليامن-١٧

.م٢٠٠٣إبراهيم حممد رضا، دار ومكتبة اهلالل، بريوت،

دار الكتـب ) هــ٤٧١ت (عبد القاهر بن طاهر البغدادي: أصول الدين-١٨
.هـ١٤٢٣ريوت، الثالثة، العلمية، ب

،املقدسـةقـم)هــ١٣٨٣ت (حممـد رضـا املظفـرالشيخ : أصول الفقه-١٩
.ش١٣٧٩

عـصام : حتقيق) هـ٣٨١ت(الشيخ الصدوق حممد بن عيل : االعتقادات-٢٠
.هـ١٤١٤عبد السيد، دار املفيد، بريوت، الثانية، 

٨٢٦ت(لسيوري املقداد بن عبد اهللا ا: االعتامد يف رشح واجب االعتقاد-٢١
.هـ١٤١٢ضياء الدين البرصي، جممع البحوث اإلسالمية، قم املقدسة، : حتقيق) هـ

السيد امحد : حتقيق)هـ٤٠٣ت (حممد بن الطيب الباقالين: إعجاز القرآن-٢٢
.صقر، دار املعارف، مرص

دار العلم للماليني،بريوت، )م١٩٢٩ت (خري الدين الزر كيل: األعالم-٢٣
.هـ٢٠٠٥رش، السادسة ع
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دار )هــ٦ق(لفضل بن احلـسن الطـربيسا: إعالم الورى بأعالم اهلدى-٢٤
.الكتب اإلسالمية، طهران، الثالثة

ــشيعة-٢٥ ــان ال ــسيد : أعي ــسن األمــنيال ـــ١٣٧١ت (حم ــارف )ه دار التع
.هـ١٤١٨للمطبوعات، بريوت، اخلامسة،

الطــويسالـشيخ حممـد بـن احلـسن: االقتـصاد فـيام يتعلـق باالعتقـاد-٢٦
.هـ١٤٠٦الثانية،دار األضواء، بريوت، )ـه٤٦٠ت(

ت (مـد بـن عبـد اهللا اخلطيـب التربيـزي حم: اإلكامل يف أسامء الرجـال-٢٧
. املقدسة، قمFأهل البيتحممد األنصاري،مؤسسة: حتقيق) هـ٧٤١

عيل بـن هبـة اهللا بـن :اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف-٢٨
.دار إحياء الرتاث العريب، بريوت) هـ٤٧٥ت (ماكوال 

صـبح ) هــ٧٢٦ت(ر ّاملطهبناحلسن بن يوسفالعالمة احليل: األلفني-٢٩
.هـ١٤٢٥، األوىل،املقدسةالصادق،قم

قم جعفر السبحاين، للشيخ : اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل-٣٠
.هـ١٤٢٣،،اخلامسةاملقدسة

حممد بن حممد الفخر الرازي : رشحي اإلشاراتاإلهليات من املحاكامت بني-٣١
.هـ١٤٢٣جميد هادي زاده، مرياث مكتوب، قم املقدسة، األوىل،: حتقيق) هـ٧٦٧ت (

حـسني : حتقيـق) هــ٣٨١ت(أبو جعفر حممـد بـن عـيل : الصدوقأمايل-٣٢
.هـ١٤١٠االعلمي،مؤسسة االعلمي، بريوت، اخلامسة،
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دار الثقافة للطباعة والنرش، ) هـ٤٦٠ت(حممد بن احلسن : لطويساأمايل-٣٣
.هـ١٤١٤، األوىل، املقدسةقم

مكتبـة الـسيد املرعـيش ) هــ٤٣٦ت (حممد بن احلـسني  : املرتىضأمايل-٣٤
R،هـ١٤٢٥،قم املقدسة، األوىل.

حسني االستاد : حتقيق) هـ٤١٣ت (حممد بن حممد بن النعامن : املفيدأمايل-٣٥
.هـ١٤١٤املفيد، بريوت، الثانية، ويل ــ عيل اكرب غفاري، دار

امحـد : حتقيـق) هــ١١٠٤ت (حممد بن احلسن احلر العاميل:أمل اآلمل-٣٦
.ش١٣٦٢احلسيني، دار الكتاب اإلسالمي، قم املقدسة،

دار )هــ٥٦٢ت(عبد الكريم بن حممد بن منصور الـسمعاين : األنساب-٣٧
.هـ١٤١٩الكتب العلمية، بريوت، األوىل، 

عـيل بـن: البدرين يف تراجم علامء القطيف واإلحساء والبحرينأنوار-٣٨
.هـ١٤١٤علمي، بريوت، األوىل، األ) هـ١٣٤٠ت(البحراين حسن

) هــ٨ق(عبد اهللا بـن عمـر البيـضاوي : أنوار التنزيل وأرسار التأويل-٣٩

األوىل،حممـد عبـد الـرمحن املرعـشيل، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت،: حتقيـق
.هـ١٤١٨

املقداد بن عبد اهللا السيوري : األنوار اجلاللية يف رشح الفصول النصريية-٤٠
،Cمكتبة اإلمام الرضا عيل حاجي آبادي ــ عباس جاليل نيا، : حتقيق)هـ٨٢٦ت (

.هـ١٤٢٠األوىل،،املقدسةمشهد
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جامعة ) هـ٤١٣ت (حممد بن حممد النعامن الشيخ املفيد: أوائل املقاالت-٤١
.ش١٣٨٢، األوىل،طهران

إسامعيل باشـا بـن حممـد : إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون-٤٢
.بريوتالرتاث العريب،البغدادي، دار إحياءأمني

مؤسسة الوفـاء، ) هـ١١١١ت (الشيخ حممد باقر املجليس: بحار األنوار-٤٣
. هـ١٤٠٤بريوت،الرابعة،

بيـت األفكـار ) هـ٧٧٤ت (ن عمر بن كثري إسامعيل با: البداية والنهاية-٤٤
.م٢٠٠٤الدولية، بريوت، األوىل،

: حتقيق) هـ٢٩٠ت(حممد بن احلسن بن فروخ الصفار : بصائر الدرجات-٤٥

.هـ١٤٢٦سيد حممد حسني املعلم، املكتبة احليدرية،قم املقدسة،األوىل،

) هــ٩٠٠ت(إبراهيم بن عيل الكفعمـي : البلد األمني والدرع احلصني-٤٦

.هـ١٤٢٥االعلمي،بريوت، األوىل،مؤسسة

ت (حممد بن امحـد الـذهبي: تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واالعالم-٤٧
.هـ١٤٠٧بريوت، األوىل، ،الكتاب العريبعبد السالم تدمري،: حتقيق)هـ٧٤٨

صدقي : حتقيق) هـ٤٦٣ت (امحد بن عيل اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد-٤٨
.هـ١٤٢٤،بريوت، األوىلدار الفكر،مجيل العطار،

املكتبـة ) هــ٢٥٦ت (إسـامعيل بـن إبـراهيم البخـاري : التاريخ الكبري-٤٩
.اإلسالمية، ديار بكر
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)هــ٤٦٠ت (الشيخ حممد بن احلسن الطويس : التبيان يف تفسري القرآن-٥٠

.هـ١٤٢٠، األوىل،املقدسةحتقيق ونرش مؤسسة النرش اإلسالمي، قم

حممد : حتقيق)هـ٦٧٢ت (ين الطويسنصري الدخلواجه ا: جتريد االعتقاد-٥١
.هـ١٤٠٧عالم اإلسالمي، األوىل، جواد اجلاليل، مكتب اإل

قطب الدين حممد بن : حترير القواعد املنطقية يف رشح الرسالة الشمسية-٥٢
.هـ١٤٢٦،املقدسة، الثانيةبيدار،قم)هـ٧٦٧ت (حممد الرازي

مؤســسة النــرش ) هـــ٤ق(حلــراين احلــسن بــن شــعبة ا: حتــف العقــول-٥٣
.هـ١٤٠٤اإلسالمي، قم املقدسة،الثانية،

دار الكتـب ) هـ٧٤٨ت (حممد بن امحد بن عثامن الذهبي: تذكرة احلفاظ-٥٤
.هـ١٤٢٨العلمية، بريوت، الثانية، 

ت (ابن السكيت يعقوب بـن إسـحاق اخلـوزي : ترتيب إصالح املنطق-٥٥
لبكائي، جممـع البحـوث اإلسـالمية، مـشهد حممد حسن ا: رتبه وعلق عليه) هـ٢٤٤

.هـ١٤١٢املقدسة، األوىل،

العالمة احليل احلسن بن يوسف بـن : تسليك النفس إىل حظرية القدس-٥٦
، املقدسة،قمAمؤسسة اإلمام الصادق فاطمة رمضاين،: حتقيق)هـ٧٢٦ت (املطهر 
.هـ١٤٢٦األوىل،

اجلواهر احلسان = تفسري الثعالبي -٥٧
حممـد عبـد : حتقيـق) هــ٨١٦ت (عيل بن حممد اجلرجـاين : عريفاتالت-٥٨
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.هـ١٤٢٤األوىل، الرمحن املرعشيل،دار النفائس، بريوت، 

: ، حتقيـقحممد بن احلـسن املقـرئ النيـسابوري: التعليق يف علم الكالم-٥٩

.هـ١٤٢٧، األوىل،املقدسةللعلوم اإلسالمية، مشهداجلامعة الرضوية حممود اليزدي، 

عبد الرمحن : حتقيق) هـ٤٢٨ت (ابن سينا احلسني بن عبد اهللا : التعليقات-٦٠
.هـ١٤٠٤، األوىل، املقدسةمكتب اإلعالم اإلسالمي، قمبدوي،

، Cمؤسسة اإلمام املهدي : حتقيق ونرش: Cتفسري اإلمام العسكري-٦١
.هـ١٤٠٩قم املقدسة، األوىل،

عادل امحد :حتقيق) هـ٧٤٥ت (أبو حيان األندليس: تفسري البحر املحيط-٦٢
.هـ١٤٢٢عبد املوجود ــ عيل حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل، 

حتقيـق ، )هــ ٦ق(الفضل بن احلـسن الطـربيس: تفسري جوامع اجلامع-٦٣
.هـ١٤٢١املقدسة، األوىل، مؤسسة النرش اإلسالمي،قم: ونرش

: حتقيق) هـ٣٩٩ت (بن أيب زمنني حممد بن عبد اهللا: تفسري ابن أيب زمنني-٦٤

حسني بن عكاشة ــ حممد بن مـصطفى الكنـز، الفـاروق احلديثـة، القـاهرة، األوىل، 
)جيب وضعه قبل تفسري االمام. (هـ١٤٢٣

هاشـم : حتقيـق،)هــ٣٢٠ت(حممد مـسعود العيـايش:تفسري العيايش-٦٥
.الرسويل املحاليت،املكتبة العلمية اإلسالمية،طهران

دار الكتـب العلميـة، ) هــ٧٧٤ت(ا بـن كثـري :سري القـرآن العظـيمتف-٦٦
.هـ١٤٢٤بريوت، األوىل، 
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، مؤسـسة االعلمـي) هـ٣٢٩ت (عيل بن إبراهيم القمي: تفسري القمي-٦٧
.هـ١٤١٢بريوت، األوىل،

دار إحيـاء الـرتاث العـريب، امحد مصطفى املراغـي،: تفسري املراغي- ٦٨
.بريوت

حممـد الكـاظم، : حتقيـق) هـ٣ق(بن ابراهيم الكويففرات :تفسري فرات-٦٩
.هـ١٤١٠وزارة اإلرشاد، طهران،األوىل،

.مفاتيح الغيب= التفسري الكبري-٧٠

دار ) هــ٦٧٢ت(الطـويسنـصري الـدين اخلواجـه:تلخيص املحـصل-٧١
.هـ١٤٠٥األضواء، بريوت، الثانية، 

ت (طيب الباقالين القايض حممد بن ال: متهيد األوائل وتلخيص الدالئل-٧٢
عامد الدين ــ امحد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافيـة، بـريوت، األوىل،: حتقيق) هـ٤٠٣

.هـ١٤١٤

دار )هـــ٤٣٦ت(الـرشيف املرتــىض عـيل بــن احلـسني : تنزيـه األنبيــاء-٧٣
.هـ١٤٠٩األضواء، بريوت، الثانية،

دار ) هـ٤١٥ت (القايض عبد اجلبار اهلمداين : تنزيه القرآن عن املطاعن-٧٤
.هـ١٤٢٦النهضة احلديثة، بريوت، الثالثة،

دار )هــ٥٠٥ت (أبو حامد حممـد بـن حممـد الغـزايل : هتافت الفالسفة-٧٥
.التقوى، سوريا
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هاشـم احلـسيني : حتقيـق) هـ٣٨١ت(الصدوق حممد بن عيل: التوحيد-٧٦
.الطهراين،منشورات مجاعة املدرسني،قم املقدسة

جملـس دائـرة املعـارف ) هــ٣٥٤ت (التميمـي حممد بن حبان: الثقات-٧٧
.هـ١٤٢٤العثامنية، اهلند، الثانية،

عـالء آل : حتقيـق) هـ٧ق(السبزواري ):معراج اليقني( جامع االخبار -٧٨
.هـ١٤١٤، قم املقدسة، األوىل، F، مؤسسة آل البيتجعفر

، دار )هـ٣١٠ت (حممد بن جرير الطربي: )تفسري الطربي(جامع البيان -٧٩
.م٢٠٠٢األوىل،بريوت،ابن حزم،

محيد : حتقيق) هـ٦٨٣ت(سعيد بن منصور بن كمونه : اجلديد يف احلكمة-٨٠
.هـ١٤٠٢مرعيد الكبييس، جامعة بغداد،

دار ) هــ٣٢٧ت (عبد الرمحن بن أيب حـاتم التميمـي : اجلرح والتعديل-٨١
.هـ١٣٧٢،بريوت، األوىل،إحياء الرتاث

أليب نــصري حممــد بــن حممــد الفــارايب : اجلمــع بــني رأيــي احلكيمــني-٨٢
.هـ١٤٠٥،منشورات الزهراء، طهران، الثانية،)هـ٣٣٩ت(

، )هــ٨٧٥ت(عبد الـرمحن الثعـالبي: اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن-٨٣
.هـ١٤١٨،األوىلبريوت،الشيخ عيل حممد معوض، دار إحياء الرتاث العريب،: حتقيق

رشكـة ) هــ٨١٦ت (اجلرجـاينمـد عيل بـن حم: احلاشية عىل الكشاف-٨٤
.هـ١٣٨٥مصطفى البايب،القاهرة، 
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قطب الدين حممـد : احلدود املعجم املوضوعي للمصطلحات الكالمية-٨٥
مؤسـسة اإلمـام حممود يزدي مطلـق،: حتقيق) هـ٦ق( بن احلسن النيسابوري املقري

.هـ١٤١٤، األوىل،املقدسة، قمCالصادق 

ــائق يف رشح -٨٦ ــاظاحلــدود واحلق ــدي:األلف ــاعد الربي اآليب القــايض ص
. م١٩٧٠،املعارف،بغدادحسني عيل حمفوظ، مطبعة : حتقيق) هـ٦ق(

ت (امحد بـن سـليامن احلـسيني الزيـدي : حقائق املعرفة يف علم الكالم-٨٧
.هـ١٤٢٤مؤسسة اإلمام زيد بن عيل، صنعاء،األوىل،) هـ٥٦٦

،دار سـبط )هــ١٢٤١ت(امحد بن زين الـدين االحـسائي: حياة النفس-٨٨
.هـ١٤٢٥، قم املقدسة، األوىل، 1النبي 

: حتقيـق ونـرش) هــ٥٧٣ت (قطب الدين الراوندي : اخلرائج واجلرائح-٨٩

.هـ١٤٠٩، قم املقدسة،األوىل،Cمؤسسة اإلمام املهدي

ّالعالمة احليل احلسن بن يوسف بـن : خالصة األقوال يف معرفة الرجال-٩٠
، املقدسـةمؤسـسة نـرش الفقاهـة، قـمجـواد القيـومي،: حتقيـق) هـ٧٢٦ت (املطهر 
.هـ١٤٢٢الثانية،

دي الفضيل، دار املؤرخ العـريب، بـريوت، عبد اهلا: خالصة علم الكالم-٩١
.هـ١٤١٤الثانية،

حتقيـق ) هــ٧٨٦ت (الشهيد األول حممد بـن مكـي العـاميل : الدروس-٩٢
.هـ١٤١٤مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة، األوىل،: ونرش



ص....................................................................................6٣٤٤7 ص  ش 

مدرسـة : حتقيـق ونـرش) هـ٥٧٣ت (قطب الدين الراوندي : الدعوات-٩٣
.هـ١٤٠٧، قم املقدسة، األوىل،Cاإلمام املهدي 

) هــ٥٩٧ت (عبد الرمحن بن اجلـوزي : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه-٩٤

.هـ١٤٢٨حسن بن عيل السقاف، دار اإلمام الرواس، بريوت، الرابعة،: حتقيق

ت (الرشيف املرتىض عيل بن احلسني املوسـوي : علم الكالمالذخرية يف -٩٥
.هـ١٤١١السيد امحد احلسيني، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة،: حتقيق) هـ٤٣٦

، دار )هــ١٣٨٩ت (قا بـزرك الطهـراينآ: الذريعة إىل تصانيف الشيعة-٩٦
.هـ١٤٠٣األضواء، بريوت، الثانية،

حيدر حممد عيل : حتقيق) هـ٢٧٤ت (لربقيامحد بن حممد ا: رجال الربقي-٩٧
.هـ١٤٣٠، األوىل،املقدسةقم،Cالصادقمؤسسة اإلمامالبغدادي،

حممد : حتقيق)هـ٧٤٠ت(احلسن بن عيل بن داود احليل : رجال ابن داود-٩٨
.هـ١٣٩٢احليدرية، النجف األرشف،املطبعةصادق آل بحر العلوم،

: حتقيـق)هــ٤٦٠ت (بن احلـسن حممد الشيخ الطويس: رجال الطويس-٩٩

.هـ١٤٢٧، األوىل،قم املقدسةمؤسسة النرش اإلسالمي،جواد القيومي،

،الـدار )هـ٤ق (إخوان الصفا : رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء-١٠٠
.هـ١٤١٢اإلسالمية، بريوت،األوىل،

منـشورات ) هــ٤٢٨ت (أبو عيل احلـسني بـن عـيل:رسائل ابن سينا-١٠١
.هـ١٤٠٠قدسة، بيدار، قم امل
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) هــ٤٣٦ت (عـيل بـن احلـسني املوسـوي : رسائل الرشيف املرتىض-١٠٢

. هـ١٤٠٥، املقدسةدار القرآن الكريم، قممهدي الرجائي،:حتقيق

مؤسسة )هـ٤٦٠ت(حممد بن احلسن الطويسالشيخ : الرسائل العرش-١٠٣
.هـ١٤١٤،املقدسة،الثانيةالنرش اإلسالمي،قم

دار الفكر، ) هـ٥٠٥ت(أبو حامد حممد بن حممد الغزايل :رسائل الغزايل-١٠٤
.هـ١٤٢٤وىل،بريوت،األ

) هــ٢٥٠ت(يعقوب بن اسحاق الكنـدي : رسائل الكندي الفلسفية-١٠٥

.دار الفكر العريب،القاهرة،الثانية

، مؤسـسة اإلمـام الـصادق لسبحاينالشيخ جعفر ا: رسائل ومقاالت-١٠٦
Cقم املقدسة ،.

فؤاد : حتقيق) هـ٤٢٨ت (ابن سينا احلسني بن عيل : النفسرسالة أحوال١٠٨
.م٢٠٠٧دار بيبليون، باريس، االهواين،

حسن عـايص، دار : ، حتقيق)هـ٤٢٨ت (ابن سينا : رسالة االضحوية-١٠٩
.ش١٣٨٢شمس تربيز، طهران، األوىل، 

عيل عبـد البـاري : حتقيق) هـ١٢٧٠ت (حممود اآللويس : روح املعاين-١١٠
.هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بريوت،األوىل،عطية، 

حممـد بـاقر املوسـوي : روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات-١١١
سـامعيليان، قـمامكتبـةأسـد اهللا اسـامعيليان، : حتقيـق) هــ١٣١٣ت (اخلوانساري
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. هـ١٣٩٠األوىل،،املقدسة

ق (عبـد اهللا افنـدي االصـبهاين: رياض العلامء وحيـاض الفـضالء-١١٢
. هـ١٤٠٣املقدسة،، قمRسيد أمحد احلسيني، مكتبة السيد املرعيش: حتقيق) هـ١٢

: حتقيـق) هـ٥٩٧ت (عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي : زاد املسري-١١٣

.هـ١٤٠٧حممد بن عبد الرمحن، دار الفكر،بريوت، األوىل، 

رفانيان، غالم رضا ع: حتقيق،)هـ٣ق(احلسني بن سعيد الكويف: الزهد-١١٤
.هـ١٣٩٩قم املقدسة،، املطبعة العلمية

اووسعـيل بـن موسـى بـن جعفـر بـن طـ: سعد الـسعود للنفـوس-١١٥
.هـ١٤٢١، األوىل،املقدسةانتشارات دليل،قمفارس احلسون،: حتقيق) هـ٦٦٤ت(

صدقي : حتقيق): هـ٢٧٩ت (حممد بن عيسى الرتمذي : سنن الرتمذي-١١٦
.هـ١٤٢٤ر، بريوت، األوىل، ، دار الفكحممد مجيل العطار

دار الكتـب ) هــ٣٨٥ت (عيل بن عمر الدار قطني: سنن الدار قطني-١١٧
.  هـ١٤١٧العلمية، بريوت، األوىل، 

: حتقيـق)هــ٢٧٥ت (سليامن بن األشعث السجستاين : سنن أيب داود-١١٨

.هـ١٤١٤صدقي حممد مجيل، دار الفكر،

حممـد : حتقيـق)هــ٤٥٨ت (بيهقي امحد بن احلسني ال: السنن الكربى-١١٩
.بريوتدار الكتب العلمية،عبد القادر عطا،

حممـد : ، حتقيـق)هــ٢٧٥ت (حممد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجة-١٢٠
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.دار الفكرفؤاد،

.دار اجليل، بريوت)هـ٣٠٣(أمحد بن شعيب النسائي : سنن النسائي-١٢١

دار ومكتبـة اهلـالل، ) هــ٣٣٩ت (أبو نرص الفـارايب: السياسة املدنية-١٢٢
.م١٩٩٦بريوت، األوىل،

نعـيم : حتقيـق)هــ٧٤٨ت (حممد بن أمحد الذهبي: سري أعالم النبالء-١٢٣
.هـ١٤١٣التاسعة،، بريوت،العرقويس، مؤسسة الرسالة

) هــ٤٣٦ت (الرشيف املرتـىض عـيل بـن احلـسني : الشايف يف اإلمامة-١٢٤

.هـ١٤١٠،طهران،الثانية،Cاإلمام الصادقعبد الرزاق احلسيني، مؤسسة : حتقيق

) هــ٤٧٨ت (عبد اهللا بن يوسف اجلـويني  :الشامل يف أصول الدين-١٢٥

.هـ١٤٢٠دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل،

) هـ١٠٥٥ت (امحد بن حممد بن صالح الزيدي : رشح األساس الكبري-١٢٦

.هـ١٤١١امحد عارف،صنعاء،األوىل،: حتقيق

للخواجـه نـصري الـدين : رات والتبيهات مع املحـاكامترشح اإلشا-١٢٧
.هـ١٤١٧، نرش البالغة،قم املقدسة،األوىل،)هـ٦٧٢ت (الطويس 

دار إحيـاء ) هــ٤١٥ت (للقايض عبد اجلبار: رشح األصول اخلمسة-١٢٨
.هـ١٤٢٢الرتاث العريب،بريوت،االوىل،

عيل : قيقحت) هـ١٠٨١ت(حممد صالح املازندراين: رشح أصول الكايف-١٢٩
.هـ١٤٢٩ث العريب،بريوت، الثانية،، دار إحياء الرتاعاشور
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) هــ٧ق (شهرزوريالـشمس الـدين حممـد : رشح حكمة اإلرشاق-١٣٠

.هـ١٤٢٨االوىل،،بريوتحسني ضيائي تربتي،مؤسسة التاريخ العريب،: حتقيق

: حتقيـق) هــ٦٧٦ت (حييى بـن رشف النـووي : رشح صحيح مسلم-١٣١

.هـ١٤٢٤ا، دار العلوم اإلنسانية، دمشق، الثانية، مصطفى ديب البغ

بن عيل بن ميـثمميثم:Cرشح عىل املائة كلمة لإلمام أمري املؤمنني -١٣٢
.قم املقدسةالثانية،،مؤسسة النرش اإلسالمي،)هـ٦٧٩ت (البحراين

امحـد : حتقيـق) هــ٦٠٦ت (فخر الدين الرازي : رشح عيون احلكمة-١٣٣
.هـ١٤١٥، طهران، االوىل،Cالسقة، مؤسسة اإلمام الصادق حجازي ــ امحد عيل

) هـ١٠ق (للشيخ خرض بن حممد احلبلرودي : رشح الفصول النصريية-١٣٤

.، قم املقدسةRخمطوط مصور من مكتبة السيد املرعيش النجفي

قـسم الكـالم يف جممـع البحـوث إعداد : رشح املصطلحات الفلسفية-١٣٥
النرش يف اآلستانة الرضويةاإلسالمية،مؤسسة الطبع و

.هـ١٤١٤املقدسة،األوىل،املقدسة،مشهد

)هــ٧٩٣ت (بن عمر بـن عبـد اهللا التفتـازاينمسعود: رشح املقاصد-١٣٦

.هـ١٤٠٩،األوىل،املقدسةريض،قمعبد الرمحن عمرية، الرشيف ال: حتقيق

دار الكتــب ) هــ٨١٦ت (بــن حممـد اجلرجــاينعـيل: رشح املواقـف-١٣٧
.هـ١٤١٩بريوت،العلمية،

حممـد أبـو : حتقيـق) هــ٦٥٦ت (ابـن أيب احلديـد: رشح هنج البالغة-١٣٨
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.هـ١٣٧٨ة،االوىل،لعربيالفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب ا

دار )هــ٦٧٩ت (ميثم بن عيل بن ميـثم البحـراين : رشح هنج البالغة-١٣٩
.هـ١٤٢٠الثقلني،بريوت، االوىل،

قـم)هــ٦٧٥ت(عـيل القزوينـي : الةمـتن الرســـرشوح الشمسية-١٤٠
.هـ١٤٢٧،األوىل،املقدسة

دار ) هــ٥٤٤ت (القـايض عيـاض : الشفا بتعريف حقوق املصطفى-١٤١
.هـ١٤٠٩الفكر، بريوت،

: حتقيق ) هـ٤٢٨ت (احلسني بن عبد اهللا ابن سينا: )اإلهليات(الشفاء -١٤٢

.هـ١٤٠٤األوىلملقدسة، ، قم اRاألب قنوايت ــ سعيد زايد، مكتبة السيد املرعيش 

: حتقيـق) هــ٤٢٨ت (احلسني بن عبد اهللا بن سينا ا:)املنطق(الشفاء -١٤٣

.هـ١٤٠٤، األوىلاملقدسة، ، قمRمكتبة املرعيش سعيد زايد،

اد اجلـوهري ّإسامعيل بن محـ: الصحاح ــ تاج اللغة وصحاح العربية-١٤٤
لكتـب العلميـة، دار ال طريفـي، أميل بديع يعقوب ــ حممد نبي: حتقيق) هـ٣٩٣ت (

.هـ١٤٢٠وىل،بريوت، األ

ت (بــد اهللا حممـد بــن إســامعيل البخــاري أبــو ع: صـحيح البخــاري-١٤٥
.هـ١٤٠١وىل،الفكر، بريوت، األدار) هـ٥٢٦

عرفـان : حتقيـق):هــ٦٧٦ت (مـسلم بـن احلجـاج : صحيح مـسلم-١٤٦
.هـ١٤٢٠حسونة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،األوىل،
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حممد عبد القادر : حتقيق) هـ٢٣٠ت (حممد بن سعد :الطبقات الكربى-١٤٧
.هـ١٤١٨عطا،دار الكتب العلمية،بريوت،الثانية، 

:حتقيـق)هــ١٤٠٩ت (امحد بن حييـى بـن املرتـىض : طبقات املعتزلة-١٤٨

.دار املنتظر، بريوت، الثانيةسوسنه ديفلد ـ فلزر،

دار ) هـ٩١١ت(بد الرمحن السيوطي جالل الدين ع: طبقات املفرسين-١٤٩
.الكتب العلمية، بريوت

موسى بـن جعفـر بـنبنعيل : الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف-١٥٠
بـريوت، االوىل،مؤسـسة االعلمـي،عـيل عاشـور،: حتقيـق)هــ٦٦٤ت (طاووس

.هـ١٤٢٠

حممد بن محد : حتقيق) هـ٢٩٧ت (أيب شيبةعثامن بنبنحممد : العرش-١٥١
.هـ١٤٠٦د، مكتبة املعىل، الكويت، االوىل،احلمو

حامـد : حتقيق) هـ١٣٨١ت(الشيخ حممد رضا املظفر : عقائد اإلمامية-١٥٢
.قم املقدسةانتشارات أنصاريان،حفني داود،

) ابـن أيب مجهـور(حممد بن عيل بن إبـراهيم االحـسائي: عوايل اللئايل-١٥٣

وىل، املقدسـة، األالـشهداء، قـممطبعـة سـيد جمتبـى العراقـي،: حتقيـق) هـ٨٨٠ت(
.هـ١٤٠٥

مهدي املخزومي :حتقيق) هـ١٧٥ت (لفراهيدي اخلليل بن امحد ا:العني-١٥٤
.هـ١٤٠٥، االوىل،قم املقدسة،دار اهلجرةــ إبراهيم السامرائي،
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، )هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق حممد بن عيل  : Cعيون أخبار الرضا -١٥٥
.هـ١٣٢٥، املكتبة احليدرية، قم املقدسة

امحد بن القاسم السعدي اخلزرجـي : عيون اإلنباء يف طبقات األطباء-١٥٦
.هـ١٤١٩وىل،دار الكتب العلمية،بريوت، األ) هـ٦٦٨ت (

دار ) هــ٦٢٣ت (عيل بن أيب عيل اآلمـدي : غاية املرآم يف علم الكالم-١٥٧
.هـ١٤١٣الكتب العلمية،بريوت،االوىل، 

دار الكتـاب العـريب، ) هــ١٣٩٢ت (مينـيألعبـد احلـسني ا: الغدير-١٥٨
.هـ١٣٩٧بريوت، الرابعة،

مكتـب ،)هــ٥٥٠ت(مـديعبد الواحد اآل: غرر احلكم ودرر الكلم-١٥٩
.هـ١٣٦٦اإلعالم اإلسالمي، قم املقدسة، 

محـزة بـن عـيل بـن زهـرة : غنية النزوع إىل علمي األصول والفـروع-١٦٠
،قـمAمؤسـسة اإلمـام الـصادقري، إبـراهيم البهـاد: حتقيق)هـ٥٨٥ت (احللبي 
.هـ١٤١٧، األوىل، املقدسة

ــدين-١٦١ ــول ال ــائق يف أص ــي ا: الف ــن املالمح ــدين ب ــن ال ــوارزمي رك خل
، طهران، احلكمةمؤسسة ديلفرد ماد لونك ــ مارتني مكدر موت،: حتقيق)هـ١١٤١(

.هـ١٣٨٦االوىل،

امحـد بـن عـيلبـن حجـرا: يف رشح صـحيح البخـاريفتح الباري-١٦٢
. دار املعرفة، بريوت، الثانية) هـ٨٢٥ت (العسقالين 
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ِالفرق بني الفرق-١٦٣
دار اجليـل، ) هــ٤٢٩ت (عبـد القـاهر البغـدادي : 

.هـ١٤٠٨بريوت،

املطبعــة ) هـــ٣١٠ت (احلـسن بــن موســى النـوبختي: فـرق الــشيعة-١٦٤
.هـ١٤٢٩وىل،احليدرية، النجف األرشف، األ

) هـ٤٥٦ت (البن حزم األندليس : والنحلالفصل بني امللل واألهواء-١٦٥

.هـ١٤٢٢يوسف البقاعي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، : حتقيق

ت (بحـراين سليامن املـاحوزي ال: فهرست آل بابويه وعلامء البحرين-١٦٦
.هـ١٤٠٤وىل،املقدسة، األ، قمRمكتبة املرعيشامحد احلسيني،:حتقيق) هـ١١٢١

إحيـاء دار ) هــ٣٨٠ت (وب قـعيحممـد بـن أيب:فهرست ابن النديم-١٦٧
.هـ١٤٢٧األوىل،، بريوت،الرتاث العريب

عبد الرمحن بدوي، دار القلم، : حتقيق) م.ق٣٢٢(ارسطوا : يف النفس-١٦٨
.بريوت

، دار )هــ٨١٧ت (حممد بن يعقوب الفريوز آبادي : القاموس املحيط-١٦٩
.العلم، بريوت

مصطفى عبد الواحـد، : حتقيق) هـ٧٧٤ت (ابن كثري: قصص األنبياء-١٧٠
.هـ١٣٨٨دار الكتب احلديثة، مرص، األوىل، 

العالمة احلـيل احلـسن بـن : القواعد اجللية يف رشح الرسالة الشمسية-١٧١
مؤسـسة النـرش فـارس حـسون تربيزيـان، : حتقيـق) هــ٧٢٦ت(يوسف بن املطهـر 
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.هـ١٤١٧، الثانية،املقدسةقماإلسالمي،

عيل :حتقيق) هـ٦٧٢ت(الطويس نصري الدين اخلواجة : لعقائدقواعد ا-١٧٢
.هـ١٤١٦، املقدسة، قمCالصادقمؤسسة اإلمام الرباين، 

)هــ٦٩٩ت (ميـثم بـن عـيل البحـراين : قواعد املرام يف علم الكـالم-١٧٣

.هـ١٤٠٦الثانية،،Rمكتبة السيد املرعيشسيد امحد احلسيني،: حتقيق

،دار الكتب اإلسالمية) هـ٣٢٨ت (ب الكلينيحممد بن يعقو: الكايف-١٧٤
.ش١٣٦٥طهران، الرابعة، 

ت (الـصالح احللبـي نجـم الـدين بـن عبيـد اهللا أيب: الكايف يف الفقـه-١٧٥
.هـ١٤٣٠مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم املقدسة،رضا االستادي، : حتقيق) هـ٤٤٧

مـد العجـايل، خمتار بـن حمتقي الدين النجراين: الكامل يف االستقصاء-١٧٦
.هـ١٤٢٠حممد الشاهد، وزارة األوقاف املرصية، القاهرة، : حتقيق

حممد : حتقيق) هـ٧٦ت (سليم بن قيس اهلاليل: كتاب سليم بن قيس-١٧٧
.هـ١٤٢٣باقر األنصاري، دليل ما، االوىل، قم املقدسة،

) هـ٥٣٨ت (حممود الزخمرشي : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيه-١٧٨

.هـ١٤٠٧تاب العريب، بريوت، الثالثة، دار الك

العالمـة احلـيل احلـسن بـن : كشف الفوائد يف رشح قواعـد العقائـد-١٧٩
بـريوت،دار الـصفوة، حسن مكـي العـاميل، : حتقيق)هـ٧٢٦ت (يوسف بن املطهر 

.هـ١٤١٣األوىل، 
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حلسن بن يوسف اّالعالمة احليل : كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد-١٨٠
. هـ١٤٢٦مؤسسة االعلمي ، بريوت، الثانية، ) هـ٧٢٦ت (طهر بن امل

عبـد اهللا : حتقيـق) هــ٤٤٩ت(عيل الكراجكـي حممد بن : كنز الفوائد-١٨١
.هـ١٤٠٥دار األضواء، بريوت،نعمة، 

ــشيخ : الكنــى واأللقــاب-١٨٢ ــة ) هـــ١٣٥٩ت (عبــاس القمــي ال املطبع
.هـ١٣٨٩احليدرية،النجف االرشف، الثالثة، 

ت (اجلـزريابن األثـري عـيل بـن حممـد : لباب يف هتذيب األنسابال-١٨٣
.هـ١٤١٤، بريوت، الثالثة، صادردار )هـ٦٣٠

االنــصاري املــرصي بــن منظــور حممــد بــن مكــرم ا: لــسان العــرب-١٨٤
.هـ١٤٢٤وىل،عامر امحد حيدر، دار الكتب العلمية، بريوت، األ: حتقيق) هـ٧١١ت(

مؤسـسة )هـ٨٥٢ت (د بن عيل العسقالين ابن حجر امح: لسان امليزان-١٨٥
.هـ١٣٩٠الثانية،االعلمي،بريوت، 

قطب الدين الرازي :لوامع األرسار يف رشح مطالع األنوار يف املنطق-١٨٦
.، منشورات كتب النجفي، قم املقدسة)هـ٧٦٦ت (

ت (السيورياملقداد بن عبد اهللا :اللوامع اإلهلية يف املباحث الكالمية-١٨٧
، املقدسـةاإلعـالم اإلسـالمي، قـمالسيد حممد عيل القايض،مكتب : حتقيق)هـ٨٢٦

.هـ١٤٢٢الثانية،

ــاين الكلبايكــاين، : مــا هــو علــم الكــالم-١٨٨ ــالم مكتــبعــيل الرب اإلع
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.هـ١٤١٨االوىل،املقدسة،اإلسالمي،قم

حممـد : حتقيـق) هــ٦٠٢ت (فخـر الـدين الـرازي: املباحث املرشقية-١٨٩
.هـ١٤٢٨األوىل، ،املقدسةذوي القربى،قمدادي، معتصم باهللا البغ

حامد : حتقيق) هـ٥٨٨ت (حممد بن عيل بن شهر آشوب :متشابه القرآن-١٩٠
.هـ١٤٢٩املؤمن، مجعية منتدى النرش، النجف ألرشف،االوىل،

حممـد بـن حبـان: ّاملجروحني من املحـدثني والـضعفاء واملرتوكـني-١٩١
.براهيم زايد، دار الباز، مكة املكرمةحممود إ: حتقيق) هـ٣٥٤ت (البستي 

مكتبـة الـوراق، ) هــ١٠٨٥ت (فخر الدين الطرحيي: جممع البحرين-١٩٢
.هـ١٠٨٥النجف األرشف،

دار )هــ٦٧٦ت (حييـى بـن رشف النـووي: املجموع رشح املهـذب-١٩٣
.الفكر، بريوت

دار الكتـب ) هــ٢٧٤ت (قـي امحد بن حممد بـن خالـد الرب:املحاسن-١٩٤
.هـ١٣٧١سالمية، طهران، الثانية،اإل

عبد احلق بن غالب بن عطية : املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز-١٩٥
عبد السالم عبد الـشايف حممـد، دار الكتـب العلميـة، : حتقيق) هـ٥٤٦ت (األندليس 

.هـ١٤٢٢بريوت،األوىل،

اتـاي، دار: حتقيق) هـ٦٠٦ت(فخر الرازيالحممد بن عمر :املحصل-١٩٦
.هـ١٤١١الرازي، عامن، األوىل،
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ت (فخـر الـرازيالحممـد بـن عمـر :املحصول يف علم أصول الفقه-١٩٧
. هـ١٤١٢طه جابر العلواين، مؤسسة الرسالة،بريوت، الثانية، : حتقيق)هـ٦٠٦

، دار )هــ٢٤١ت(عبد بن سلامن االمحدي : املسائل والرسائل املروية-١٩٨
.هـ١٤١٦طيبة، الرياض،الثانية،

ت (أليب عبـد اهللا احلـاكم النيـسابوري : املستدرك عـىل الـصحيحني-١٩٩
.دار املعرفة، بريوت) هـ٤٠٥

دار الكتــب العلميــة، ) هـــ٥٠٥ت (أليب حامــد الغــزايل : املستــصفى-٢٠٠
.م٢٠٠٨بريوت، األوىل، 

اهللا امحد بن أيبك بن عبد ابن الدمياطي : املستفاد من ذيل تاريخ بغداد-٢٠١
دار الكتـب العلميـة،بريوت، االوىل،عطا،مصطفى عبد القادر : حتقيق) هـ٧٤٩ت (

.هـ١٤١٧

املحقـق احلـيل نجـم : املسلك يف أصول الدين وتليه الرسالة املاتعيـة-٢٠٢
جممـع البحـوث رضـا االسـتادي، : حتقيـق)هــ٦٧٦ت (الدين جعفـر بـن احلـسن 

.هـ١٤٢٤،الثالثة،املقدسةاإلسالمية، مشهد

دار صـادر، ) هــ٢٤١ت (أمحد بـن حممـد بـن حنبـل : محدمسند أ- ٢٠٣
.بريوت

بــن احلــسني بــن عــيل بــن أيب زيــد بــن عــيل: مــسند زيــد بــن عــيل-٢٠٤
.، االوىل، بريوتالكتب العلميةدار ،مجعه عبد العزيز)هـ١٢٢ت (Fطالب
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احلـافظ رجـب : Cمشارق أنـوار اليقـني يف أرسار أمـري املـؤمنني -٢٠٥
وىل،عــيل عاشــور، مؤســسة االعلمــي، بــريوت، األ: قيــقحت) هـــ٨١٣ت (الــربيس
.هـ١٤١٩

الطـربيساحلسن بن عيل يب الفضل أل: مشكاة األنوار يف غرر األخبار-٢٠٦
.هـ١٤١٨،االوىلقم املقدسة،،مهدي هوشمند،دار احلديث: حتقيق) هـ٧ق (

ــيخ اإلرشاق-٢٠٧ ــصنفات ش ــسهروردي :م ــى ال ــدين حيي ــهاب ال ت (ش
.هـ١٤١٧حاث والدارسات الثقافية،الثانية،مؤسسة األب) هـ٥٨٧

: حتقيـق) هــ٦٠٦ت (فخـر الـرازيالمد بن عمر حم:املطالب العالية-٢٠٨

.هـ١٤٠٧حجازي سقا، دار الكتاب العريب، بريوت، االوىل، 

ّالعالمة احلـيل احلـسن بـن يوسـف بـن : معارج الفهم يف رشح النظم-٢٠٩
ــر  ـــ٧٢٦ت (املطه ــق)ه ــو: حتقي ــيم ع ــد احلل ــل عب ــا،قمض احليل،دلي ــةم ، املقدس
.هـ١٤٢٨االوىل،

: حتقيـق)هــ٢٧٦ت (عبد اهللا بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري :املعارف-٢١٠

.، بريوتثروت عكاشة، دار املعارف

حـسني بـن مـسعود : )تفسري البغوي(معامل التنزيل يف تفسري القرآن -٢١١
.املعرفة، بريوتالعك، دار خالد عبد الرمحن : حتقيق) هـ٥١٠ت (البغوي 

مطبعـة ) هــ٥٨٨ت (آشـوب  حممد بن عـيل بـن شـهر: معامل العلامء-٢١٢
.هـ١٣٨٠وىل،احليدرية، النجف األرشف، األ
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دار صـادر، )هــ٦٢٦ت (ياقوت بن عبد اهللا احلموي: معجم البلدان-٢١٣
.هـ١٤٢٨،الثالثةبريوت، 

)هــ١٤١٢ت (أبو القاسم املوسـوي اخلـوئي : معجم رجال احلديث-٢١٤

.هـ١٤١٣اخلامسة، 

،Cمؤسسة اإلمـام الـصادق إعداد ونرش: معجم طبقات املتكلمني-٢١٥
.هـ١٤٢٤وىل، جعفر سبحاين، قم املقدسة، األ: حتقيق

رشيف حييى األمني، دار األضواء، بـريوت، : معجم الفرق اإلسالمية-٢١٦
.هـ١٤٠٦األوىل،

عبـد اهللا بـن سـهل احلـسن بـنابـو هـالل : معجم الفـروق اللغويـة-٢١٧
مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسـة، االوىل،: حتقيق ونرش)هـ٤٠٠ت (العسكري 

.هـ١٤١٢

األوىل، ،املقدسـةقـمذوي القربـى،مجيـل صـليبا،: املعجم الفلسفي-٢١٨
.ش١٣٨٥

وىل،دار االعتصام، جعفر باقر احلسيني،األ: معجم مصطلحات املنطق-٢١٩
)هـــ٣٩٥ت (امحــد بـن فــارس بـن زكريــا : ةمعجـم مقــاييس اللغـ-٢٢٠

.هـ١٤٠٤قم املقدسة، ،عبد السالم حممد هارون، مكتبة اإلعالم اإلسالمي:حتقيق

عيل الفاضل القائيني، وزارة اإلرشـاد،طهران، : معجم مؤلفي الشيعة-٢٢١
.هـ١٤٢٢الثانية، 
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الرتاث العـريب، بـريوت،عمر رضا كحالة، دار إحياء: معجم املؤلفني-٢٢٢
.وىل،األ

) هــ٦١٠ت (ابو الفتح نارص الدين املطـرزي : املغرب يف ترتيب املعرب-٢٢٣

.م١٩٩٩حممود فخري ــ عبد احلميد خمتار، مكتبة لبنان نارشون، بريوت، االوىل، : حتقيق

ــد-٢٢٤ ــواب التوحي ــي يف أب ــار : املغن ــد اجلب ــايض عب ـــ٤٢٥ت (الق ، )ه
.م١٩٦٥اهرة،جورج قنوايت ، الدار املرصية، الق:حتقيق

إبراهيم :حتقيق)هـ٣٨٧ت (مي حممد بن امحد اخلوارز: مفاتيح العلوم-٢٢٥
.هـ١٤٠٤وىل،الكتاب العريب، بريوت، األدار االبياري، 

ت (الفخر الـرازي حممـد بـن عمـر : التفسري الكبري= مفاتيح الغيب-٢٢٦
.هـ١٤٢٠، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الثالثة،)هـ٦٠٦

ت (ابـو احلـسن عـيل بـن اسـامعيل األشـعري : االت اإلسالمينيمق-٢٢٧
.حميي الدين عبد احلميد، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: حتقيق) هـ٣٢٤

ــة ) هـــ٤٠١ت (امحــد بــن عيــاش اجلــوهري : مقتــضب األثــر-٢٢٨ مكتب
.الطباطبائي،قم املقدسة

مؤسسة ) هـ٤٣٦ت (الرشيف املرتىض عيل بن احلسن: املقنع يف الغيبة-٢٢٩
.هـ١٤١٦، األوىل، املقدسة،قمFآل البيت 

مؤســسة نــارص ) هـــ٥٤٨ت (الــشهرستاين هبــة اهللا : امللــل والنحــل-٢٣٠
.م١٩٨١لثقافية،بريوت، األوىل،ا
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مؤسـسة )هــ٣٨١ت (حممد بن عـيل الـصدوق : من ال حيرضه الفقيه-٢٣١
.هـ١٤١٣، الثانية،قم املقدسة،النرش اإلسالمي

حممـد : حتقيـق) هــ٥٠٥ت (ابو حامد حممد بن حممد الغزايل :املنخول-٢٣٢
.هـ١٤١٩حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة،

دار التعـارف،بريوت، )هـ١٣٨١ت (حممد رضا املظفرالشيخ :املنطق-٢٣٣
.هـ١٤٢٧الثالثة، 

حممـد تقـي دانـش، : حتقيق) هـ٣٣٩ت (لفارايبابو نرص ا: املنطقيات-٢٣٤
.هـ١٤٠٨، قم املقدسة، األوىل Rلسيد املرعيش مكتبة ا

سامي نشار ـــ : حتقيق) هـ٤١٥ت (القايض عبد اجلبار : املنية واألمل-٢٣٥
.م١٩٧٢عصام الدين حممد، دار املطبوعات اجلامعية،اإلسكندرية، 

عامل ) هـ٧٥٦ت (عبد الرمحن بن أمحد االجيي: املواقف يف علم الكالم-٢٣٦
.الكتب،بريوت

، Cإعداد ونرش مؤسسة اإلمـام الـصادق :موسوعة طبقات الفقهاء-٢٣٧
.هـ١٤١٨قم املقدسة، االوىل 

مؤسسة التاريخ ياسني صالوايت،: املوسوعة العربية امليرسة واملوسعة-٢٣٨
.هـ١٤٢٢وىل،العريب،بريوت، األ

عبد املنعم احلفني، :موسوعة الفرق واجلامعات واملذاهب واألحزاب-٢٣٩
.م٢٠٠٥الثالثة، القاهرة،ويل،مكتبة مدب
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،املقدسـةعبد الـرمحن بـدوي، ذوي القربـى، قـم: موسوعة الفلسفة-٢٤٠
.هـ١٤٢٩الثانية،

ــوم-٢٤١ ــون والعل ــطالحات الفن ــشاف اص ــوعة ك ــيل : موس ــد ع حمم
.م١٩٩٦وىل،عيل دحروج، مكتبة لبنان نارشون، بريوت، األ: حتقيقالتهانوي،

املقـداد بـن عبـد اهللا : الباب احلادي عـرشالنافع يوم احلرش يف رشح -٢٤٢
.هـ١٤١٧دار األضواء، بريوت، الثانية، ) هـ٨٢٦ت (السيوري 

) هــ٨٢٦ت (املقـداد بـن عبـد اهللا الـسيوري : نضد القواعد الفقهية-٢٤٣

.هـ١٤٢٣، قم املقدسة، Rعبد اللطيف الكوه كمري، مكتبة السيد املرعيش : حتقيق

الـشيخ  : )ن جمموعة مصنفات الشيخ املفيـدضم(النكت االعتقادية -٢٤٤
املـؤمتر ، رضـا خمتـاري: حتقيق)هـ٤١٣ت (حممد بن حممد بن النعامن البغدادي املفيد 

.هـ١٤١٣األوىل، قم املقدسة،العاملي أللفية الشيخ املفيد،

) هــ٥٤٨ت (عبد الكـريم الـشهرستاين: هناية اإلقدام يف علم الكالم-٢٤٥

.هـ١٤٣٠وىل،ية، األمكتبة الثقافة الدين

ت (املبـارك بـن حممـد ابـن األثـري: النهاية يف غريب احلديث واالثر-٢٤٦
.هـ١٤٢٣، الثانية،بريوت،دار الكتب العلمية)هـ٦٠٦

احلسن بن يوسف بـن املطهـر العالمة احليل: هناية املرام يف علم الكالم-٢٤٧
املقدسـة، ،قـمAالـصادق فاضـل العرفـان، مؤسـسة اإلمـام :حتقيق) هـ٧٢٦ت (

.هـ١٤١٩األوىل،
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دار )هــ٤٠٦ت (عـيل بـن احلـسني الـرشيف الـريض:هنج البالغـة-٢٤٨
.هـ١٤١٢الذخائر، قم املقدسة، األوىل،

احلسن بن يوسف بن املطهر ّلعالمة احليلا: هنج احلق وكشف الصدق-٢٤٩
.هـ١٤٢٠رضا الصدر، دار اهلجرة،قم املقدسة، األوىل،: حتقيق) هـ٧٢٦ت (

عـيل : حتقيق) هـ٥٧١ت (فضل اهللا بن عيل احلسني الراوندي : النوادر-٢٥٠
.ش١٣٧٧رضا عسكري، دار احلديث، األوىل، 

ت (البغداديحممدبنباشاإسامعيل: هدية العارفني يف أسامء املؤلفني-٢٥١
.دار إحياء الرتاث العريب، بريوت)هـ١٣٣٩

امحـد : حتقيـق) هـ٧٦٤ت (خليل بن أيبك الصفدي:الوايف بالوفيات-٢٥٢
.هـ١٤٢٠وىل، اث العريب،بريوت، األدار إحياء الرتاالرنؤوط ــ تركي مصطفى، 

إحياء دار)هـ٦٨١ت (أمحد بن خلكان : وفيات األعيان وأبناء الزمان-٢٥٣
.هـ١٤١٧وىل، الرتاث العريب، بريوت، األ

) هــ٣ق (إبـراهيم بـن إسـحاق النـوبختي : الياقوت يف علم الكـالم-٢٥٤

.هـ١٤١٣،قم املقدسة،األوىل،Rعيل اكرب ضيائي، مكتبة السيد املرعيش : حتقيق
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املحتوياتفهرس 
٥.......................................................................القسمكلمة

٧....................................................................ّمقدمة التحقيق
٢٠....................................................................ترمجة املؤلف

٢٩..................................................................النسخ املعتمدة
٤٧...................................................................ّمقدمة املؤلف

الفصل األول
يف التوحيد

٦١...............................................تبنى عليه مباحث التوحيد: أصل
٦٨.....................................................نياملوجود إىل قسم: تقسيم
٧١.................................................يف إثبات واجب الوجود: أصل
٧٢.........................................إىل حتقيق بعض صفات الواجب: هداية
٧٧........................................ّيف حتقيق أن الواجب ليس له جزء: أصل
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٨٠..................................................يف إثبات وحدانية تعاىل: أصل
٨٤.........................................لتحقيق بعض الصفات السلبية:تبرصة
ّيف أنه تعاىل ال حيل يف يشء:تبرصة ّ..............................................٨٨
٩٢.........................................ّيف حتقيق أنه تعاىل ال يتحد بيشء: تبرصة
٩٥..............................................ّيف حتقيق معنى اللذة واألمل: تبرصة
٩٩.....................................ّيف بيان انتفاء الضد والند عنه تعاىل : تبرصة
١٠١...................................................يف بيان حدوث العامل: أصل

١٠٨...................................يف تقسيم املؤثر إىل القادر واملوجب : ّمقدمة
١١١.......................................الواجب املؤثر يف املمكنات قادر: نتيجة
١١٥......................................للحكامء يف قوهلم بإجياب الواجب : إلزام

١١٧....................................لقول احلكامء يف ترتيب املوجودات : نقض
ّيف بيان أنه تعاىل عامل  بكل املعلومات: أصل ّ...................................١٣١
١٣٨...............ّلقول الفالسفة حيث زعموا أن الباري ال يعلم اجلزئيات: نقض
١٤٣...................................................يف حتقيق معنى احلياة: فائدة

١٤٥..........................يف حتقيق معنى إرادته وسمعه وبرصه : فائدة أخرى
١٥٢..........................................لرؤيةيف حتقيق معنى ا: فائدة أخرى

١٦٢..................................ّإىل بيان معنى كالمه تعاىل وأنه متكلم: هداية
١٦٧.......................ّتتضمن بعض املسائل من مباحث أسامء اهللا تعاىل: لطيفة
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الفصل الثاين
يف العدل

١٩١............................................للفعل إىل أقسامه اخلمسة : تقسيم
١٩٤....................................يف اإلشارة إىل اخلالف بني الفريقني : أصل
١٩٥.........................................ّيف بيان أنه تعاىل ال يفعل القبيح: أصل
١٩٦....................................................يف بيان أفعال العباد: أصل
٢٠٠................................................ّللمجربة واجلواب عنها:شبهة
٢٠٣..............................................أخرى هلم واجلواب عنها:شبهة
ًإن القائلني بكون العبد خمتارا: هداية ّ..........................................٢٠٤
٢٠٥...................................ّيف بيان أن اهللا تعاىل هل يفعل لغرض: أصل

٢٠٦...............................ّيف أنه تعاىل ال يأمر بالقبيح وال يرىض به: تبرصة
٢١٠................................................سن التكليفيف بيان ح: تبرصة
٢١٣..............................ّيف أن اللطف هل هو واجب عىل اهللا تعاىل: أصل

الفصل الثالث
اإلمامة-النبوة 

٢١٧.............................................1يف معرفة مفهوم النبي : أصل
٢٢٤................................................يف معرفة معنى العصمة: أصل
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٢٢٧...............................................يف معرفة معنى املعجزة: ّمقدمة
٢٢٩..............................................1يف بيان نبوة نبينا حممد : أصل
٢٣٣.................................................إىل بعض أحكام النبوة: هداية
٢٣٥.....................................................يف مباحث اإلمامة : أصل
٢٣٩..........................يف وقت واحدFّيف عدم جواز تعدد األئمة : أصل
٢٤٠................................................إىل طريق معرفة اإلمامة: هداية
ّيف بيان معنى اإلمجاع  وأنه حجة: ّمقدمة ّ.......................................٢٤١
٢٤٣....................................1ّيف بيان أن اإلمام احلق بعد النبي : أصل
٢٤٥...............................................يف بيان سبب غيبة اإلمام: فائدة

٢٤٦.....................ول هل جتوز إمامته مع وجود الفاضلّيف أن املفض: تبرصة

الفصل الرابع
املعاد

٢٥١..................................................املعاد وفيه مباحث :تعريف
٢٥٤........................................يف بيان حقيقة النفس االنسانية: ّمقدمة
٢٥٧......................................ّيف بيان حرش األجساد وأنه ممكن: ّمقدمة
٢٦٠.......................................إثبات حرش األجساد ووقوعهيف: أصل
٢٧٣...........................................إىل مسألة نافعة يف باب املعاد: هداية
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٢٧٦........................يف بيان ما يرتتب عىل املعاد من الثواب والعقاب: أصل
٢٨٣.......................حصلت لبعض املعتزلة يف الثواب والعقاب:ّحل شبهة

٢٨٨........................................1ّإىل إثبات شفاعة نبينا حممد : هداية
٢٨٩..................................................يف حتقيق معنى اإليامن: فائدة
٢٩٤...................................................يف بقية مباحث املعاد: فائدة
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