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  قْيِقْحالتَّ ةَُمّدقَُم
                                                                                                            

 



    



 

  
  

تمهيد
  

 
 عن وجلَّ  خملوقاته, جمانسةِ  عن َوتنّزه ذاتِه بذاته, عىل دلَّ  احلمُد هللاِ الذي

 وعلم العيون, حلَظات عن وبُعدَ  الظنون, خَطرات من قُرَب  الذي .كيفّياته مالئمة
ثّم الصالة والسالم عىل خاتم املرسلني وسّيد النبّيني . َيكون أنْ  قبل كان بام

وعىل آله األبرار واألئّمة األطهار, واملبعوث رمحة للعاملني أيب القاسم حمّمد, 
  .التقى منارمصابيح الدجى و
  :أّما بعد

ات علامء املسلمني فإّن من العلوم التي كان هلا احلضور البارز يف مدّون
  .فق العلامء عىل رشفه وعلّو شأنهالذي اتّ  )الكالم علمَ ( :ومصنّفاهتم

املفردات التي تشّكل , أي وعلم الكالم هو العلم الباحث يف أصول الدين
الباحث يف الفروع, ) علم الفقه(عتقادّية التي يؤمن هبا املسلم, يف قبالة املنظومة اال

  .وتكون مساحته أفعال املكّلفني
  :تتمحور حول نقطتني هذا العلمووظيفة 
وإثباهتا عن غريها, ة عتقاديّ اال فرداتة واملمتييز األصول الدينيّ : األوىل

  .ة والرباهنيباألدلّ 
  .الدفاع عنها أمام اخلصوم بإبطال النقوض ورّد الشبهات: الثانية





 الكالم علم يف املرام قواعد   ...............................................................  ١٠
  

ومنه يتبّني الدور الكبري الذي يضطلع به املتكّلمون, فعىل عاتقهم تقع مهّمة 
  .ةاملعارف اإلسالميّ  لدفاع عنوا ,ةحتقيق العقائد الدينيّ 

ويتبّني أيضًا سبب رفعة هذا العلم, إذ أّول أبوابه التوحيد والبحث عن 
, وأّي معلوم أرشف من »إّن رشف العلم برشف املعلوم«: اخلالق وصفاته, وقالوا

   ! اهللا عّز وجّل 
مع ف, السالفني الدور الفاعل عىل كال املحورين كان للكالم الشيعّي قد و, هذا

هتامم  أّن االإّال  ,هي اإلمامة ر حضورًا يف الكالم الشيعّي ة األكثأّن املفردة العقائديّ 
وإىل  ,ة وصفاهتا وأفعاهلابل تعّداها إىل الذات اإلهليّ  ,للشيعة مل يقترص عليها الكالمّي 

خاّصة مع تبلور املدارس  ,واألبحاث الدقيقة والواسعة للمعاد ,ةمباحث النبوّ 
  . ةة وتشّكل املذاهب اإلسالميّ الكالميّ 

ته من ة التّربز عىل املدارس األخرى بام امتلكة الشيعيّ للمدرسة الكالميّ  وكان
  .̂  متثّله خطب أمري املؤمنني, وأحاديث أوالده املعصومني رافد ثرّ 

   :الباحثون ثالث مراحل مّر هبا الكالم الشيعّي يف مسريته ويرصد
ة مرحلة النشوء والتكّون, ومل تكن تضّم املفردات العقائديّ  :املرحلة األوىل
تة تفرضها ام كانت مشتّ نّ إو ,ة يف سلك واحدمنتظمومل تكن  ,آنذاك وحدة واحدة

وقد اضطلع هبذا الدور املّربزون من أصحاب  .ةحتكاك مع غري اإلماميّ ظروف اال
  .أمثاهلامو ,ومؤمن الطاق ,كهشام بن احلكم ̂  األئمة

الواضحة للكالم  ةة والشخصيّ مرحلة ظهور املالمح العامّ  :ة الثانيةاملرحل
: أقطاهبا الثالثةمنهج, وحصل ذلك يف مدرسة بغداد عىل يد  كعلم له الشيعّي 

  .الشيخ املفيد, والسّيد املرتىض, وشيخ الطائفة الطوّيس 
 ستقرار والنضج, حيث أخذ الكالم الشيعّي مرحلة اال :املرحلة الثالثة
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لك يف مدرسة احلّلة, وكانت بداية هذه املرحلة عىل يد املحّقق وذشكله النهائّي, 
 , حتى أنّ )التجريد(القّيمة السّيام كتاب  ومؤلفاته العظيم نصري الدين الطوّيس 

  . هذا الكتابق وفْ  طابعهأخذ عمومًا علم الكالم 
ة مجال ماميّ ني بل اإلعىل يد عالمة احلّليّ  قلت معامل الكالم الشيعّي ثّم ُص 

  .بن املطّهرالدين 
الكالم تطّور  مراحلمعرفة موقع ابن ميثم البحراّين من  وإذا أردنا

ونستطيع  فهو يقع يف بداية املرحلة الثالثة, وله اليد الطوىل يف تشكيلها, الشيعّي 
كام  ة وثيقةمني عالقة علميّ لَ بني هذين العَ وجعله رديفًا للمحّقق الطوّيس, أْن ن

يف  احلّيل إّبان مقام ابن ميثم مةُ وقد احتّك به العّال ح يف ثنايا الرتمجة, سيتّض
, ممّا جعل البن ميثم أثرًا يف مدرسة احلّلة, وأوضح ما نجد هذا األثر العراق

  ).إرشاد الطالبني(و) ةوامع اإلهليّ الل(يه عند املقداد السيورّي يف كتابَ 
ميثم يف علم الكالم هو كتابه  ابنمن آثار وصل إلينا  الذي وحيدواألثر ال

  .ة كاملة تتّسم بوضوح الديباجة وسالسة العرض وعمقههو دورة كالميّ ; وهذا
   



 

    



 

  
  

  )*(ترجمة المصنف
  :سمه ونسبها

عّىل البحراّين, املشهور يثم بن املُ يثم بن عّيل بن مَ هو كامل الدين أبو الفضل مَ 
 ,وفيلسوف مدّقق ,متأّله حكيمٌ  .ّين, واملعروف بالعامل الرّباينّ بابن ميثم البحرا

  .وبالغّي حمّقق ,ومتكّلم بارع
تح امليم, ويف غريمها بالكرس, كِميثم التّامر اسمه واسم جّده بفوُضبط 

  .)١(وغريه
                                                            

               , وأمل ٤/١٧١ :, وجممع البحرين٣٨١٩رقم  ٤/٢٦٦ :جممع اآلداب :انظر )*(
السالفة (, وكشكول البحراين ٢٢٧ـ  ٥/٢٢٦ :, ورياض العلامء١٠٢٢رقم  ٢/٣٣٢ :اآلمل

, وروضات ٨٩رقم  ٢٥٠ـ  ٢٤٣ :, ولؤلؤة البحرين٥٣ـ  ١/٤١ :)البهية يف الرتمجة امليثمية
         , وهدّية ٤٥٣ـ  ٢/٤٤٩ :, وطرائف املقال٦٢٦رقم  ٢٢٢ـ  ٧/٢١٦ :اجلنّات
            تأسيس الشيعة لفنون و, ٩رقم  ٦٩ـ  ٦٢ :, وأنوار البدرين٢/٤٨٦ :العارفني
 ,١٩٨ـ  ١٠/١٩٧ :, وأعيان الشيعة١/٤٣٣ :, والكنى واأللقاب٣٩٥ـ  ٣٩٣, ١٦٩ :اإلسالم

 ألنوار الساطعة يف املائة ا(, وطبقات أعالم الشيعة ٢٧٤ـ  ٣/٢٦٩ :ومنتظم الدّرين
ومعجم رجال  ,٧/٣٣٦ :, واألعالم١٣/٥٥ :, ومعجم املؤلفني١٨٨ـ  ٤/١٨٧ :)السابعة
ومعجم طبقات , ٦٢٠ـ  ٦١٨: وفالسفة الشيعة, ١٢٩٤٤رقم  ٢٠/١٠٣ :احلديث
رقم  ٢٨٦ـ  ٧/٢٨٥ :, وموسوعة طبقات الفقهاء٢٨٠رقم  ٤١٩ـ  ٢/٤١٨ :املتكّلمني
   ).مقّدمة التحقيق(, واختيار مصباح السالكني )مقّدمة التحقيق(القيامة , والنجاة يوم ٢٦٢٧

أنوار : أيضاً  انظروعن بعض العلامء يف حواشيه عىل اخلالصة,  ٢٥٠: حكي يف لؤلؤة البحرين )١(
   .٦٨ـ  ٦٧: البدرين
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هو لقبه املعروف, وبه عّرب معارصوه ومن دوهنم, كالسّيد  )دينالكامل (و
كام سيأيت ـ  غياث الدين بن طاووس والُفَوطّي وفخر املحّققني وابن ّمحاد وغريهم

, )١(لّقبه بمفيد الدين) جمالس املؤمنني(يف  أّن القايض التسرتّي  إّال ـ  يف ثنايا الرتمجة
الشيخ سليامن بن عّيل البحراّين يف رسالته  ولذا أعرض عنه, هو خالف املعروفو
ومل يلّقبه به مع أّن أصل الرسالة ترمجة ملا ورد يف  )ة البهّية يف الرتمجة امليثمّيةالسالف(
  ).جمالس املؤمنني(

ولعّله ـ  , وهو أمر انفرد به)٢(ميثم بن عيل )منتظم الدّرين(وجعل اسم جّده يف 
  .فإّن اسم جّده ميثُم بن املعّىل كام جاء يف سائر املصادرـ  من خطأ الناسخ أو الطبّاع

ويبدو أّنه من أرسة علمّية, إذ يظهر أّن أباه عّيل بن ميثم البحراّين كان من 
  . )٣(كبار العلامء

ائد بخّط عّيل بن ميثم البحراّين وقد جاء عىل ظهر نسخة من هنج البالغة فو
  .فلعّله أبو املّصنف )٤(هـ٦٤٣سنة 

, )٥( كام يظهر أّن جّده ميثم بن املعّىل البحراّين كان من كبار العلامء أيضاً 
  .ابن ميثم: حتى أّن كامل الدين ميثًام ينسب إىل ّجده هذا فيقال

يف ـ  قرى املاحوزإحدى ـ  ومليثم بن املعّىل مقربة معروفة يف قرية الدونج
  .)السالفة(فن فيها إىل جواره مجلة من العلامء منهم صاحب البحرين دُ 

                                                            
   ).مقّدمة التحقيق( ٢١ :ختيار مصباح السالكنيا: نقًال عن, ٢/٢١٠ :جمالس املؤمنني )١(

  .»..ورأيت بخّط بعضهم أّن الشيخ احلكيم مفيد الدين ميثم البحراينّ «: ٥/٢٢٧ :ويف رياض العلامء
 .٣/٢٦٩ :منتظم الدّرين :انظر )٢(
 .١٣٢ :أنوار البدرين :انظر )٣(
  .٨: هـ ١٤١٢جملة تراثنا, العدد الرابع السنة السابعة شوال  :انظر )٤(
  .١٣٢ :أنوار البدرين :انظر )٥(
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فللبحرين, واسم البحرين وإْن كان يطلق قديًام ـ  أي البحراينّ ـ  أّما نسبته
 أّنه عىل الساحل الرشقّي من جزيرة العرب من البرصة شامالً إىل ُعامن جنوبًا إّال 

  .من هذه اجلزيرة ابن ميثم, و)أوال(صار خمتّصًا بجزيرة 
    .أّن املصادر مل ترفع نسبه لقبيلة معّينة إّال  ,وال شّك أّنه عرّيب املحتد

  :والدته ونشأته
الشيخ سليامن  أّرخههـ كام ٦٣٦ولد كامل الدين ميثم البحراّين عام 

أّهنا ال  إّال , ومل تبّني املصادر مكان والدته, )١()السالفة(املاحوزي صاحب 
, فقد يكون من قرية الدونج حيث قرب جّده, أو من )٢(تعدو املاحوز; فإّنه منه

  .)٣(قرية هلتا حيث قربه هو, وهاتان القريتان مع قرية الُغريفة تشّكالن املاحوز
أّنه قد يكون نشأ يف  إّال , )٤(أّما عن نشأته فال تفاصيل نجدها يف املصادر

  .ملبادئ األّولية للعلوم, كام هو املعتاد يف أوالد العلامءكنف أبيه, ولعّله عنده قرأ ا

  :بلده وعصره
, ويف )هـ ٦٤٠ـ  (ولد كامل الدين ميثم يف أواخر عرص املستنرص العّباّيس 

الذي ) هـ   ٦٥٦ـ  (الرابعة من عمره تويف املستنرص وتوّىل اخلالفة ابنه املستعصم 
                                                            

 ). مقّدمة التحقيق( ٨ :النجاة يف القيامة: نقًال عن ,٦٢ :فهرست آل بويه وعلامء البحرين :انظر )١(
 .١٣٢ :أنوار البدرين :انظر )٢(
 .٨: لؤلؤة البحرين :انظر )٣(
يف مقّدمة حتقيقه أّما ما ذكره الشيخ الدكتور حممد هادي األمينّي من بعض التفاصيل عن نشأته  )٤(

 .فال ندري من أين استقاها? والذي نراه أّنه أعمل حدسه فيها )السالكنياختيار مصباح (
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  .لوزيره مؤّيد الدين بن العلقمّي كان قد اشتغل بلهوه وأوكل تدبري دولته 
عارص ابن ميثم ضعف الدولة العّباسّية وأفول عرصها, فلم يكن سلطان 

وأهنوا خالفة  املغولعىل بغداد وبعض السواد, ثّم جاء  إّال بني العّباس وقتذاك 
   .العّباسّيني, وابتدأ عرص جديد, عرص تسّلط األمراء والسالطني

فقد خرجت عن سلطان ) أوال(ومنها جزيرة ـ  عمّ باملعنى األـ  أّما البحرين
حتى منتصف  العباسّيني منذ القرن الثالث اهلجرّي حني تسّلط عليها القرامطة

        هـ ٦٣٦, ثّم طردهم العيونّيون وحكموا تلك البالد حتى عام القرن اخلامس
د أْن عن سلطان العيونّيني بع) أوال(حيث خرجت جزيرة ـ  عام والدة ابن ميثمـ 

غزاها األتابك أبو بكر بن سعد بن زنكي وضّمها إىل دولته التي عاصمتها شرياز, 
  .هـ إىل هناية القرن٦٥٤عصفور عىل اجلزيرة منذ عام  بنوثّم سيطر 

فالفرتة التي عاشها ابن ميثم يف البحرين كانت فرتة اضطرابات 
   .ورصاعات, وقد عارص حكم األتابكة والعصفورّيني

  :يوخه في الروايةأساتذته وش
أبو السعادات أسعد بن عبد القاهر بن أسعد بن حممد بن هبة اهللا بن ـ  ١

  .محزة األصفهاّين املعروف بشفرويه, من العلامء املحّققني
أّن  )أمل اآلمل(, ويف )١(»وشيُخه أبو السعادات«: )جممع البحرين(قال يف 

  . , وكال املصدرين مل يبيّنا ماذا قرأ ابن ميثم عنده)٢(ابن ميثم قرأ عنده

                                                            
  .٤/١٧١ :جممع البحرين )١(
  .٢/٣٣ :أمل اآلمل :انظر )٢(
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  :للسّيد أمحد احلسينّي  )تراجم الرجال(ويف 
  :ما نّصه) خمترص مصباح السالكني(رأيت عىل بعض نسخ كتابه «
للشيخ نصري الدين شيخ ـ  رمحة اهللا عليهـ  وقد رأيُت إجازة الشيخ ميثم 

يف املنقوالت, ورأيُت إجازة الشيخ  وّيس احلسن الط] حمّمد بن[املتكّلمني حمّمد بن 
 نصري الدين له يف املعقوالت, ورأيُت إجازة الشيخ أيب السعادات هبة اهللا البحراينّ 

هلام يف املعقوالت ـ  )رشح الوالء يف رشح الدعاء(الذي صنّف كتاب  ـ
  .)١(»واملنقوالت
هو هذا الشيخ واسمه أسعد ) رشح الوالء(أبو السعادات مصنّف : أقول

  .صفهاّين ال بحراينّ وهبة اهللا اسم أحد أجداده, وهو أ بن عبد القاهر كام عرفت,ا
  . أّنه ُيستأنس به إّال , ُيعرف صاحبهوهذا النّص ذو أّمهية بالغة لو كان 

, وأّرخها السّيد  )٢(هـ ٦٣٥وقد أّرخ السّيد األمني وفاة أيب السعادات سنة 
, مع أّهنام مجيعًا عّدا أبا السعادات من شيوخ )٣(هـ ٦٤٠عبد العزيز الطباطبائّي سنة 

فتكون وفاة أيب السعادات قبل والدة ابن !  هـ ٦٣٦ابن ميثم البحراّين املولود سنة 
  !من عمر ابن ميثم عىل رأي الثاين عام الرابعميثم بعام عىل رأي األّول, ويف ال

ني التأرخيني, وإّما أن تكون وعليه فإّما أن تكون وفاة أيب السعادات بعد ذاكَ 
  .والدة ابن ميثم قبل هذا التأريخ, والغالب عىل الظّن األّوُل 

وإذا قلنا بتأّخر وفاة أيب السعادات عن هذين التأرخيني فالبّد أن تكون 
يف  إّال ابن ميثم ما عرف أبا السعادات   عامًا; إذ يبدو أنّ متأّخرة بأكثر من ثالثني

                                                            
  .٢/٨٤٠ :تراجم الرجال )١(
 .٣/٢٩٧ :أعيان الشيعة :انظر )٢(
  .٤٩: هـ ١٤١٢جملة تراثنا, العدد الرابع السنة السابعة شوال  :انظر )٣(
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العراق, ولعّل أبا السعادات هو من عّرف ابن ميثم للجوينّيني, ويومها كان ابن 
  .ميثم قد جتاوز الثالثني من عمره بال ريب

مجال الدين أبو احلسن عّيل بن سليامن بن حييى بن حممد بن قائد بن ـ  ٢
, وهو تلميذ كامل الدين أيب جعفر أمحد بن عّيل بن سعيد بن )٧ق(صباح البحراّين 

  ).رسالة العلم(سعادة البحراّين صاحب 
وهذا الشيخ كان عاملًا بالعلوم العقلية, «: قال عنه العالمة يف إجازته الكبرية
  .)١(»عارفًا بقواعد احلكامء, له مصنّفات حسنة

ن هي من شيخه هذا, حّتى أّنه ولعّل مجلة استفادة ابن ميثم يف بالده البحري
  .)٢(مل يذكر سواه البن الُفَوطّي عندما سأله عن مشاخيه عند مقدمه إىل بغداد

  .وابنه كامل الدين احلسني من مشايخ العالمة احلّيل يف الرواية
جمد الدين أبو الفضل عبد اهللا بن أيب الثناء حممود بن مودود املوصّيل ـ  ٣

, يروي عنه ابن ميثم عن السيّد كامل الدين حيدر بن )هـ ٦٨٣ـ  (البلدحّي احلنفّي 
حممد احلسينّي املوصّيل النقيب عن ابن شهرآشوب, ذكر هذا السيُّد حممد بن احلسن 

بن حممد بن أيب الرضا العلوّي يف إحدى إجازاته للسيّد شمس الدين حممد بن أمحد ا
كره أيضًا احلسني بن عّيل بن ّمحاد , وذ)٣(بن أيب املعايل املوسوّي أستاذ الشهيد األّولا

  .)٤(الواسطّي يف إجازته لنجم الدين خرض بن حممد بن نعي املطارآبادّي 
اخلواجة املحّقق نصري الدين أبو جعفر حممد بن حممد بن احلسن ـ  ٤

                                                            
  .)إجازة العالمة لبني زهرة( ١٠٤/٥٦ :بحار األنوار )١(
  .٤/٢٦٦ :جممع اآلداب يف معجم األلقاب :انظر )٢(
 .١٠٤/١٧٢ :بحار األنوار :انظر )٣(
  .٦/٢٧٦ :أعيان الشيعة :انظر )٤(
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  :, قال الشيخ سليامن املاحوزي)هـ ٦٧٢ـ  (الطوّيس 
طوّيس يف احلكمة, وتلّمذ رأيت يف بعض الرسائل أّنه تلّمذ عىل املحّقق ال«

  .)١(»ستثبتهاة, ومل عليه املحّقق يف العلوم الرشعيّ 
  .)٢(أّن ابن ميثم يروي عن اخلواجة )خامتة املستدرك(ويف 
  . هو موافق للنّص الذي نقلناه يف ترمجة أيب السعادات: أقول

  : وقال الشيخ حممد هادي األمينّي 
أمجع املؤّرخون أّن اخلواجة نصري الدين الطوّيس تتلمذ عىل كامل الدين «

  . »ميثم يف الفقه, وتتلمذ كامل الدين عىل اخلواجة يف احلكمة
يف نسخة إجازته ] يعني ابن ميثم[وقد ّرصح هبذا املرتجم له «: ثّم قال

  :الكبرية لسادات بني زهرة, فقال عند ذكر اسم موالنا اخلواجة ما لفظه
وكان هذا الشيخ أفضل أهل عرصه يف العلوم العقلّية, وله مصنّفات كثرية 
يف العلوم احلكمّية والرشعّية عىل مذهب اإلمامّية, وكان أرشف من شاهدناه يف 

قرأُت عليه إهلّيات الشفاء أليب عيل بن سينا وبعض ). نوّر اّهللا رضحيه(األخالق 
  .)٣(»جل املحتومالتذكرة يف اهليئة تصنيفه, ثم أدركه األ

وأمرها أجىل من أن  )٤(أّن هذه اإلجازة هي للعالمة احلّيل بوأنت خبري 
  شتباه ونسبها البن ميثم البحراّين?فكيف وقع األمينّي يف هذا اال! فىخي

                                                            
  . ٦٤ :ُنقل عنه يف أنوار البدرين )١(
  .٢/٤١١ :خامتة املستدرك: انظر )٢(
  ). مقّدمة التحقيق( ١٧ :ختيار مصباح السالكنيا )٣(
, والنّص املنقول ١٣٧ـ  ١٠٤/٦٠ :إجازة العالمة احليل الكبرية لبني زهرة يف بحار األنوار انظر )٤(

  .١٠٤/٦٢: منها يف
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وقد جعل احلامتيُّ املحّقَق احلّيل نجم الدين أبا القاسم جعفر بن احلسن 
ر مأخذه, وهو أمر انفرد به مل يذكره , ومل يذك)١(اهلذّيل من مشايخ ابن ميثم

   .سيأيت املرتمجون البن ميثم البحراّين, نعم ذكروا له جملس مباحثة مع املحّقق كام

  :تالمذته والراوون عنه
مجال الدين أبو منصور احلسن بن سديد الدين يوسف بن عّيل بن ـ  ١

هذا الشيخ اجلليل عن , آية اهللا العالمة, يروي )هـ٧٢٦ـ  (املطّهر األسدّي احلّيل 
ابن ميثم, نّص عىل هذا ابنه فخر املحّققني يف إجازته لشمس الدين حممد بن 

وأجزت له رواية مجيع ما صنّفه كامل الدين ميثم البحراّين شارح «: صدقة, قال
ن ميثم ابُن أيب مة عن ابالعّال  كام ذكر روايةَ . )٢(»هنج البالغة عنّي عن والدي عنه

د حمسن , ويف إجازته للسيّ )عوايل الآللئ(يف مقّدمة كتابه  حسائّي مجهور األ
الرضوّي, حيث ذكر من طرق العالمة أّنه يروي عن ابن ميثم عن عّيل بن سليامن 

وكذا ذكرها املحّقُق الثاين الشيخ عّيل بن عبد العايل الكركّي . )٣(البحراّين أستاذه
  .)٤(يف إجازته الكبرية للقايض صفّي الدين عيسى

مل يذكر ابن ميثم البحراّين ـ  أعىل اهللا مقامهـ  مةالعّال  الغريب يف األمر أنّ و
هـ, أي بعد لقائه بابن ٧٢٣م مع كونه قد كتبها عا ,يف إجازته الكبرية لبني زهرة

                                                            
  ).املقّدمة( ١/١٣ :رشح هنج البالغة البن ميثم :انظر )١(
, وقد وردت صورة هذه اإلجازة ضمن إجازة الشيخ إبراهيم بن سليامن ١٠٥/٩٨ :بحار األنوار )٢(

 . القطيفي للشيخ شمس الدين حممد بن ترك
  .١٠٥/١١ :اإلجازة يف بحار األنوار انظرو, ١٢ـ  ١١ :عوايل الآللئ :انظر )٣(
 .١٠٥/٧٢ :بحار األنوار :انظر )٤(
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ابنه كامل هو طريق  ًا واحداً طريق هلاا روايته عن عّيل بن سليامن فذكر أمّ  .ميثم
  .)١(نالدين احلسني بن عيل بن سليام

مة قرأ عىل ابن ميثم العقلّيات وروى عنه أّن العّال ) رشح إحقاق احلّق (ويف 
  . )٢(احلديث

واملظنون أّن لقاءمها كان يف احلّلة بعد أْن وردها ابن ميثم إّبان مقامه يف 
  . العراق

أّن الذي يروي عن ابن  &  الشيخ الدكتور حممد هادي األمينّي  وقد زعم
والد العالمة, أي الشيخ سديد الدين أبو املظّفر يوسف بن عّيل, ميثم البحراّين هو 

فسلكه يف عداد تالميذه, وانتقد السّيَد أمحد احلسينّي عىل جعله العالمة راويًا عن 
مع أّهنا دعوى انفرد  )٣(!ابن ميثم, واهتمه بعدم التتّبع وعدم املعرفة بالرجال

ّقق الثاين ّرصح وإّن املح. اإلجازاتاألمينّي هبا, وقد قرأَت ما نقلناه عن شيوخ 
  .»بال واسطة«إليها أّن العالمة يروي عن ابن ميثم البحراّين  يف إجازته املومأ

ولعّل الذي أوهم األمينّي هو ما ورد يف إجازة فخر املحّققني اآلنفة الذكر 
العلامء موالنا وأجزت له رواية مجيع ما صنّفه اإلمام املعّظم أفضل «: من قوله

بن سليامن البحراّين عني عن والدي عن جّدي سديد الدين كامل الدين ميثم 
وواضٌح أّن هذا من خطأ الناسخ أو اشتباهه أو من اخلطأ يف . »يوسف عنه

الطباعة; فال وجود لكامل الدين ميثم بن سليامن البحراّين, بل هو كامل الدين عّيل 

                                                            
  .١٠٤/٦٥ :بحار األنوار :انظر )١(
 .١/٤٧ :رشح إحقاق احلّق  :انظر )٢(
بن ثّم هو قد أّرخ وفاة سديد الدين ). مقّدمة التحقيق( ١٩ـ  ١٨ :اختيار مصباح السالكني :انظر )٣(

 .  هـ ٧٢٦املطّهر بعني تأريخ وفاة ولده العالمة أي سنة 
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  .بن ميثمشيخ ا )١(بن سليامن البحراينّ ا
» شارح هنج البالغة«كام أّن فخر املحّققني عندما ذكر ابن ميثم عّرب عنه بـ

  .كام نقلناه لك
كامل الدين أبو احلسن عّيل بن رشف الدين احلسني بن محّاد بن أيب اخلري ـ  ٢

ـ  املشار إليها آنفاً ـ  , نّص عىل ذلك ابنه احلسني يف إجازته)٨قـ  ٧ق(الليثّي الواسطّي 
بن الشهيد , كام ذكره الشيخ احلسن )٢(الدين خرض بن حممد بن نعي املطارآبادّي  لنجم

, وعّده ممّن )٣(الثاين يف إجازته الكبرية للسيّد نجم الدين بن السيّد حممد احلسينّي 
  .)٥(, بل عّده السيّد األمني من تالميذه)٤(يروي عن ابن ميثم املريزا النورّي 

ل الدين أبو الفضل عبد الرّزاق بن أمحد الشيباّين ابن الفوطّي احلنبّيل كامـ  ٣
: , وهو أّول من ترجم البن ميثم, قال يف ترمجته)هـ ٧٢٣ـ  (البغدادّي املؤّرخ 

  .)٦(»وكتبُت عنه... قدَم مدينَة السالم وجالسُته وسألُته عن مشاخيه«
السيّد غياث الدين أبو املظّفر عبد الكريم بن مجال الدين أمحد بن موسى ـ  ٤

فرحة (رامات, وصاحب كتاب , ذو الك)هـ ٦٩٣ـ  (بن طاووس احلسنّي احلّيل ا
ومن مشاخيي الوزير «: قال يف إجازته لكامل الدين عّيل بن ّمحاد املتقّدم .)الغرّي 

                                                            
الثة من وطائفٌة ث ,ويف بعضها بجامل الدين ,ُلّقب عّيل بن سليامن يف بعض املصادر بكامل الدين )١(

املصادر رّددت بينهام, ولكّن الصحيح أّن لقبه هو مجال الدين, أّما كامل الدين فلقب ابنه احلسني 
  .شيخ العالمة

  .٦/٢٧٦ :أعيان الشيعة :انظر )٢(
 .١٠٦/١٣ :بحار األنوار :انظر )٣(
  .٢/٣٤٨ :خامتة املستدرك :انظر )٤(
 .٨/٢٢٧ :أعيان الشيعة :انظر )٥(
  . ٤/٢٦٦ :جممع اآلداب يف معجم األلقاب )٦(
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  .)١(»بن عّيل بن ميثم البحراينّ  السعيد نصري الدين الطوّيس وكامل الدين ميثم
السّيد حممد بن احلسن بن حممد بن أيب الرضا العلوّي, نّص هو عىل ـ  ٥

روايته عن ابن ميثم يف إحدى إجازاته للسّيد شمس الدين حممد بن أمحد بن أيب 
  .)٢(املعايل املوسوّي أستاذ الشهيد األّول

قرأ الفقه عند ابن ميثم  كي أّنهاخلواجة نصري الدين الطوّيس, حيث ُح ـ  ٦
  .كام تقّدم

  .)٤(, والسّيد حسن الصدر)٣(فخر الدين الطرحيّي  نّص عىل ذلك
  :ـ  كام مرّ ـ  ويف تراجم الرجال للسّيد أمحد احلسينّي 

  :ما نّصه) خمترص مصباح السالكني(رأيت عىل بعض نسخ كتابه «
نصري الدين شيخ للشيخ ـ  رمحة اهللا عليهـ  وقد رأيُت إجازة الشيخ ميثم 

  .)٥(»..احلسن الطويس يف املنقوالت] حمّمد بن[املتكّلمني حمّمد بن 
الشيخ اليوسفّي الغروّي بقراءة املحّقق الطوّيس الفقَه عند ابن  وقد شّكك

ميثم البحراّين; فإّن املحّقق الطوّيس يكرب ابن ميثم بقرابة األربعني عامًا, فهو قد 
هـ, ولقاؤمها البّد أن يكون يف العراق, ٦٣٦ام هـ, وابن ميثم ع٥٩٧ولد عام 

األوقاف  الطوّيس واليةَ  هـ عندما وّىل هوالكو املحّقَق ٦٦٢وهو إّما أن يكون عام 
 يف البالد إذ سافر الطوّيس إثر ذلك إىل العراق وزار البرصة وبغداد والتفتيش العامّ 

                                                            
 ., وهي ضمن إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاين السالف ذكرها١٠٦/١٤ :بحار األنوار )١(
 .١٠٤/١٧٢ :بحار األنوار :انظر )٢(
  .٤/١٧١ :جممع البحرين :انظر )٣(
  .١٦٩ :تأسيس الشيعة :انظر )٤(
  .٢/٨٤٠ :تراجم الرجال )٥(
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ا عامًا, وإمّ  ٢٦ميثم  ابن سنّ عامًا و ٦٥املحّقق يومها  سنّ وواسط واحلّلة, وكان 
هـ عندما جاء املحّقق إىل بغداد يف سفرته األخرية ٦٧٢أن يكون لقاؤمها عام 

فكيف يقرأ من هو . )١( عاماً  ٣٦ ابن ميثمسّن عامًا و ٧٥ سنّه يومهاوتويف هبا و
   مثل املحّقق الطوّيس الفقه عند من يصغره هبذا املقدار?

د يف عداد جتال و, متكّلم أكثر منه فقيهاً إّن ابن ميثم البحراّين : أيضاً  وأقول
  .مصنّفاته كتابًا فقهّياً 

ولو أراد املحّقق الطوّيس قراءة الفقه تلك الفرتة لقرأه عند املحّقق احلّيل  
  .وأرضابه ممّن هم أمكن يف الفقه من ابن ميثم

  ):احلدائق(وقال الشيخ يوسف البحراّين صاحب 
أفضل أهل عرصه يف ] أي الطوّيس [بري بأّن وصف العالمة بأّنه وأنت خ«

  .)٢(»لمذه عىل الشيخ ميثمة ممّا يدافع القول بتة والنقليّ العلوم العقليّ 
باحتامل أّن تفضيل املحّقق الطوّيس يف ) طرائف املقال(واعرتضه صاحب 

  .)٣( هذه العلوم إّنام كان بعد تتلمذه عىل ابن ميثم, ثّم فاقه فيها
وال خيفى ما فيه بعدما تبّني لك أّن الفرق بينها يف السّن يقارب األربعني 

  ! عامًا, وال نحتمل أّن الطوّيس قرأ الفقه بعدما جتاوز السّتني من عمره
ومن كّل هذا فام نرّجحه هو أّن املحّقق الطوّيس له إجازة بالرواية من ابن 

  .قه كام هي عادة السلفميثم البحراّين أراد التّربك هبا, أو تكثري طر
من تالميذ البن ميثم ورواة عنه, وقال صاحب  هذا ما وجدناه

                                                            
  ).مقّدمة التحقيق( ١٥ـ  ١٤ :النجاة يوم القيامة :انظر )١(
  .٢٣٧ :لؤلؤة البحرين )٢(
 .٢/٤٤٥ :طرائف املقال :انظر )٣(
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] يعني عن ابن ميثم[ويروي عنه «): اللؤلؤة(حاكيًا كالم صاحب ) الروضات(
طاووس, إىل أْن قال ... مجلة من األصحاب منهم السّيد األجّل عبد الكريم بن

 حممد بن جهم األسدّي  )١(ينومنهم الشيخ سعيد الد] يعني صاحب اللؤلؤة[
   .)٢(»نتهى كالم صاحب لؤلؤة البحرين يف حّق هذا الرجلا, احلّيلّ 

ومنهم الشيخ سعيد الدين حممد بن جهم «): اللؤلؤة(صاحب  قوَل  فظنّ 
املتعّلق » ..منهم السّيد األجّل عبد الكريم«: معطوفًا عىل قوله» احلّيلّ  األسدّي 
  .ابن ميثمعن , فجعل ابن جهيم راويًا »يروي عنه مجلة من األصحاب«: بقوله

فجعل ابن جهيم من تالميذ  ,وتابعه عىل هذا الشيُخ حممد هادي األمينّي 
  !ابن ميثم

قول الشيخ يوسف  نّ إ; ف)الروضات(مر اشتبه عىل صاحب واحلقيقة أّن األ
إّنام هو يف » احلّيلّ  ومنهم الشيخ سعيد الدين حممد بن جهم األسدّي «: البحراينّ 

   .راجع, فتلميذ ابن ميثم مة احلّيلّ مقام تعداد من يروي عنهم العّال 
أّن ابن ُجهيم يروي عن مشايخ ) أمل اآلمل(عىل أّن احلّر العامّيل ذكر يف 

  ., أي هذه الطبقة)٣(املحّقق كفخار بن معّد وغريه

  :مصنّفاته وما نُسب إليه من آثار
  .رسالة يف علم املناظرة, ضائعة )٤()آداب البحث(ـ  ١

                                                            
 .مفيد الدين, فهو لقبه ال ذاك: كذا, والصواب )١(
  . ٢٥٣, ٢٥٠: النص املنقول يف اللؤلؤة انظرو. ٧/٢٢١ :روضات اجلنات )٢(
 .٢٥٣ـ  ٢/٢٥٢ :أمل اآلمل :انظر )٣(
  .١/١٤: الذريعة :انظر )٤(
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وهو خمترص من رشحه الكبري عىل هنج ) ختيار مصباح السالكنيا(ـ  ٢
اآليت, اخترصه املصنّف بطلب من عالء ) مصباح السالكني(البالغة املسّمى 

عّده حمّققه . هـ ببغداد٦٨١يه, وقد فرغ منه يف آخر شّوال سنة الدين اجلوينّي لولدَ 
هـ بتحقيق ١٤٠٨طبع يف مشهد سنة . الرشَح الوسيط من رشوح املصنّف الثالثة

  . الشيخ الدكتور حممد هادي األمينّي 
 ,من األعالم مجعٌ البن ميثم البحراّين  نسبه) ستغاثة يف بدع الثالثةاال(ـ  ٣

كام ـ  , والصحيح)١(ـ أعىل اهللا مقامهامـ  مة املجلّيس والعّال كفخر الدين الطرحيّي 
أّنه أليب القاسم الكوّيف عّيل بن أمحد بن موسى بن اإلمام حممد ـ  كثريوننّبه عليه 
  ., وقد طبع هذا الكتاب, ويف مقّدمة حتقيقه قرائن نسبته للسّيد املذكور×  اجلواد

, )٢(قيل بأّنه مل ُيعمل مثله) ثني عرشيف إمامة األئّمة االستقصاء النظر ا(ـ  ٤
  .وقد ضاع هذا الكتاب يف مجلة ما ضاع من تراث املصنّف

يف املعاين والبيان, جّرده من رشحه الكبري ألجل نظام ) جتريد البالغة(ـ  ٥
, )أصول البالغة(الدين أيب منصور حممد بن عالء الدين اجلوينّي, ويسّمى أيضًا 

حمّققه الدكتور عبد القادر حسني أحد أساتذة البالغة يف  وهبذا االسم األخري نرشه
  .جامعة األزهر

جتويد الرباعة يف رشح جتريد (وعليه رشح للمقداد السيورّي اسمه 
  .يف قمّ  اينّ گياپلگمنه نسخة يف مكتبة آية اهللا ال ,)البالغة
  ., وهو ضائع أيضاً )٣(يف اإلهلّيات) البحر اخلضمّ (ـ  ٦

                                                            
 .١/١٩ :, وبحار األنوار٤/١٧١ :جممع البحرين :انظر )١(
 .٤/١٧١ :جممع البحرين :انظر )٢(
  .٣/٣٧: الذريعة :انظر )٣(
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حكي يف «: , وقال يف الذريعة)١(نسبه إليه إسامعيل باشا) الدّر املنثور(ـ  ٧
عن الشيخ عّيل بن حممد بن احلسن بن زين الدين الشهيد أّنه )... نامهء دانشوران(

  .)٢(»أيضًا عّد الدّر املنثور من تصانيف ابن ميثم هذا
إّن نسبة هذا الكتاب إليه غري صحيحة ولعّل منشأها ما قاله صاحب : أقول

  :, قال)ةاللؤلؤ(
كام ذكره الشيخ عيل بن حممد بن حسن بن الشهيد –] أي البن ميثم[وله «

  .)٣(»)..النجاة يف القيامة يف حتقيق أمر اإلمامة(اُب كتـ  )الدّر املنثور(الثاين يف كتاب 
كام ترى, وهو مل يعّد من  هو كتاب الشيخ عيلّ ) الدّر املنثور(فكتاب 

سقط من ) يف( , ولعّل حرف اجلرّ ) الدّر املنثور(تصانيف ابن ميثم كتابًا باسم 
... وله كام ذكره الشيخ عيل بن: نه البرص فقرئ كالمهعبعض النسخ أو زاغ 

  . الشهيد الثاين كتاب الدّر املنثور
, نسبها إىل التي رشحها اخلواجة نصري الدين الطوّيس ) رسالة العلم(ـ  ٨

وتابعه عىل هذا السّيد إعجاز ـ  بّرد اهللا مضجعهـ  )٤(ابن ميثم الشيخ احلّر العاميلّ 
, مع أّهنا لكامل الدين أمحد بن سعادة البحراّين وهو أستاذ أستاذ ابن ميثم, )٥(حسني

وابن ميثم هو من أوصلها إىل الطوّيس مع التامس رشحها من أستاذه عّيل بن 
  .مصنّفهاسليامن تلميذ 

                                                            
 .١/٤٥٠ :وإيضاح املكنون ,٢/٤٨٦ :هدية العارفني )١(
  .٨/٧٧ :الذريعة )٢(
 .٢٤٩ :لؤلؤة البحرين )٣(
  .٢/٢٩٩ :أمل اآلمل :انظر )٤(
  .٣٣٥ :كشف احلجب واألستار :انظر )٥(
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فقد نسب البن ميثم رشح هذه الرسالة, ) أنوار البحرين(أّما صاحب 
بعد أن كانت النسخة التي بني يديه ـ  واّدعى أّنه أوفق بأسلوب ابن ميثم وطريقته

. مع أّن ْرشحها معروف النسبة للمحّقق الطوّيس ـ  )١(قد سقط منها يشء من أّوهلا
, والسّيد أمحد احلسينّي يف )٢()األعيان( يف وتابعه عىل هذه النسبة السّيُد األمني

  .)القواعد(مقّدمة تصحيحه لكتاب 
 ابن مصنّفها باسم سليامن بن عيل باعثها ّرصح الرسالة هذه مقّدمة ويف

   .)٣(عليها رشحه ديباجة يف هو باسمه الطوّيس  املحّقق شارحها ّرصح كام سعادة,
استقصاء (الطهراّين أّهنا كتاب احتمل العالمة ) رسالة يف اإلمامة(ـ  ٩
  . )٤(املتقّدم) النظر

  .ضائعة أيضاً  )٥()رسالة يف الكالم(ـ  ١٠
آداب (احتمل العالمة الطهراّين احتادها مع ) رسالة يف العلم(ـ  ١١
  .)٦()البحث

إشارات (لكتاب  يف الكالم واحلكمة, رشٌح ) رشح اإلشارات(ـ  ١٢
, ينقل عنه املاحوزّي يف )٧(ألستاذه مجال الدين عيل بن سليامن البحراينّ ) الواصلني

احلسني بن عيل بن  مة الطهراّين يف العراق كتابًا بخطّ وقد رأى العّال . )األربعني(يف 
                                                            

 .٦٦, ٦١ :أنوار البدرين :انظر )١(
  .١٠/١٩٨ :أعيان الشيعة :انظر )٢(
  .١٣/٢٨٨: الذريعة :انظر )٣(
  .٢/٣٣٨ :الذريعة :انظر )٤(
  .١٨/١٠٨: الذريعة :انظر) ٥(
  .١٥/٣١٦ :الذريعة :انظر )٦(
  .١٣/٩١: الذريعة :انظر )٧(
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  . )١( هذا )اإلشارات(هـ واحتمل أّنه كتاب ٦٨٥سليامن تأريخ نسخه 
  .)٢(رسالة نسبها إليه السّيد األمني) رشح حديث املنزلة(ـ  ١٣
 ضمن احليدرية الروضة خزانة يفرسالة  )نيام الناس حديث رشح( ـ ١٤
  .)٣(ـه٧٠٧ سنة كتبت جمموعة

) قواعد العقائد(رشح لكتاب ) العّزّية يف رشح املقالة النصريّية(ـ  ١٥
لعّز الدين للنصري الطوّيس, احتمل بعضهم أن تكون البن ميثم البحراّين صنّفها 

ة يف مشهد, وأخرى يف مكتبة رساي منها نسخة يف اخلزانة الرضويّ . النيسابورّي 
  . )٤(مهايون يف اسطنبول

يف علم الكالم, وهو ضائع أيضًا, وقد رأى صاحب ) غاية النظر(ـ  ١٦
  .)٥(للمصنّف )القواعد(نقوالً منه يف حوايش نسخة من كتاب  )الذريعة(

  .هذا الكتاب, وسيأيت احلديث عنه مفّصالً  وهو) قواعد املرام(ـ  ١٧
وهو رشحه الكبري عىل هنج البالغة, صنّفه ببغداد ) مصباح السالكني(ـ  ١٨

وهو رشح  ,هـ ٦٧٧لألمري عالء الدين عطا ملك اجلوينّي, وقد فرغ منه سنة 
خترصه هو كام تقّدم, االبحراّين الكثري من علمه, وقد  سائر أودعه ابن ميثم

طبع هذا الرشح يف طهران . )٦(مة احلّيل ونظام الدين اجليالينّ يضًا العّال واخترصه أ
, ثّم باألوفسيت طبعات أخرى, هـ, وطبع ثانيًا باعتناء الشيخ احلامتّي  ١٢٦٧سنة 

                                                            
  .٢/٩٨ :الذريعة :انظر )١(
  .١٠/١٩٨ :أعيان الشيعة :انظر )٢(
 .٥٢− ٥٠: احليدرية الروضة خزانة خمطوطات فهرست :انظر )٣(
  .١٥/٢٦٢ :الذريعة :انظر )٤(
  .١٦/٢٤ :الذريعة :انظر )٥(
  .١٤/١٤٩ :الذريعة :انظر )٦(
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  .كام طبع يف بريوت أيضاً 
وقد قام الدكتور عبد القادر حسني بتحقيق مقّدمة هذا الرشح ونرشها 

  .مستقّلة
, )١(ينقل عنه السّيد عيل خان املدين يف مصنّفاته) السامويّ املعراج (ـ  ١٩

  .وهو ممّا ضاع أيضاً 
رشح املائة (املعروف باسم ) منهاج العارفني يف رشح كالم أمري املؤمنني(ـ  ٢٠

 ,×  , وهو رشح للامئة كلمة التي اختارها اجلاحظ من كالم أمري املؤمنني)كلمة
مة عّده العّال ). كرشاسب(صنّفه ابن ميثم لشهاب الدين مسعود بن كرشاسف 

   .)٣(جعلهام متغايرين) أمل اآلمل(, ويف )٢(الطهراّين الرشَح الصغري عىل هنج البالغة
  .ـ ه ١٣٩٦طبع بتحقيق مري جالل الدين احلسينّي األرموّي املحّدث سنة 

 )الرياض(, ذكره صاحب يف علم الكالم) منهج أو مناهج األفهام(ـ  ٢١
  .املتقّدم ذكرها )٤()الرسالة يف علم الكالم(وذكر أّنه رأى قطعة منه, واحتمل أّنه 

 صنّفه ابن ميثم وكتاَب ) النجاة يف القيامة يف حتقيق أمر اإلمامة(ـ  ٢٢
يف البرصة كام قال حمّققه أو يف بغداد عىل  لألمري عّز الدين النيسابورّي ) القواعد(

طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ حممد هادي اليوسفّي الغروّي . احتامل نحتمله
هـ أّن السّيد عبد الزهراء احلسينّي  ١٤١٢وكان قد ُنرش عام . هـ ١٤١٣سنة 

                                                            
  .٢١/٢٣٠: الذريعة :انظر )١(
   .١٤/١٥٠ :الذريعة :انظر )٢(
 .٢/٣٣٢ :أمل اآلمل :انظر )٣(
  .٥/٢٢٧ :رياض العلامء :انظر )٤(
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  ., فلّعله أمتّه)١(اخلطيب يقوم بتحقيقه
رشح لقصيدة ابن سينا العينّية يف ) مالنهج املستقيم عىل طريقة احلكي(ـ  ٢٣

 إّال نسبة هذا الكتاب ألستاذه عيل بن سليامن البحراّين,  املشهورو. أحوال النفس
  .)٢(أّن نسبته البن ميثم جاءت يف نسخة منه

  .رسالة يف الفرق بينها, وهي ضائعة أيضاً  )٣()الوحي واإلهلام(ـ  ٢٤

  :رحالته وصالته
كان كامل الدين ميثم بن عّيل البحراّين قد نشأ يف بالده البحرين, ويبدو أّنه مل 

, )بغداد(يف عقده الرابع, فيّمم شطر العراق, وورد مدينة السالم  إّال يغادرها 
  , وأّول ما اّتصل باألمري )٤(وأقام يف دار السّيد صفّي الدين بن األعرس احلسينّي 

, وكان هذا األمري قد توّىل )٥(العزيز بن جعفر النيسابورّي عّز الدين أيب املظّفر عبد 
ّوضت إليه البرصة شحنة واسط من ِقَبل الصاحب عالء الدين اجلوينّي, ثّم فُ 

واستقّر ملكه فيها, وكان جوادًا, عظيم الناموس, كثري اإلحسان إىل العلوّيني, حمّبًا 
هـ, وتوّيف بعده يف  ٦٧٢سنة للعلامء راعيًا حلرمتهم, توّيف يف منتصف ذي احلّجة 

                                                            
 .١٦١:  هـ ١٤١٢العدد األول السنة السابعة حمّرم  ,جملة تراثنا :انظر )١(
 .٢٤/٤٢٥ :الذريعة :انظر )٢(
  .٢٥/٦١: الذريعة :انظر )٣(
  .٤/٢٦٦ :جممع اآلداب يف معجم األلقاب :انظر )٤(
: ٥٠/٩٨ :, ويف تأريخ اإلسالم»عبد العزيز بن جعفر بن احلسني«: ١/٢٢٦ :يف جممع اآلداب )٥(

  .»عبد العزيز بن جعفر بن الليث«
     جممع  :انظر. وذكر الفوطي عن شيخه ابن مهنّا أّن هلذا األمري نسبًا يف آل األشرت النخعّي 

 .١/٢٢٧ :اآلداب
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الثامن عرش من ذي احلجة من العام نفسه املحّقق الطوّيس, فقال عّيل بن عيسى 
  :يف رثائهامـ  صاحب كشف الغّمةـ  اإلربّيل 
ـــــرِ   جعــفٍر عبـُد العزيــِز بـُن ـىوملّا قض ــــُه رزُء النـصي ـــــدِ  وأردَف  حممـّ

 املبــــّددِ  اجلـــامنِ  شـــؤوين كمـــرفضِّ    وانــربْت جزعــُت لفقــداِن األخـــّالِء
 :صلة ابن ميثم بعّز الدين النيسابوريّ 
  : صنّف ابن ميثم هلذا األمري كتابني

  :, قال يف خطبته)النجاة يف القيامة يف حتقيق أمر اإلمامة(كتاب : هلامأوّ 
تصال بجناب موالنا امللك املعّظم, العامل العادل وّفقني لالـ  تعاىلـ  ثّم إّنه«

البارع, ذي النفس األبّية, واهلمم العلّية, واألخالق املرضّية, واألعالق الزكّية, 
ملجأ األنام, وواحد الليايل واألّيام, عّز الدنيا والدين, أيب املظّفر عبد العزيز بن 

فألفيُته من أخّص ـ  به املّلةأعز اهللا ببقائه الطائفة وحرس ـ  جعفر النيسابورّي 
به من العلم, وحباه من ـ  تعاىلـ  األولياء ألوالد سّيد األنبياء, مع ما خّصه اهللا

مزيد الفهم, فهو للعلامء والد عطوف, وملعاناة أحواهلم بّر رؤوف, يتواضع هلم 
نعامه, وأحّلني إمع علّو مرتبته, ويرفع من خاملهم مع رشف منزلته, فشملني ب

إكرامه, حتى أنساين األهل والبلد, وأصدفني عن املال والولد, أشار إّيل  حمّل 
بإمالء خمترص يف اإلمامة أنّقح فيه األدّلة والبّينات, وأقّرر فيه األسئلة واجلوابات, 
فهممت أْن أعتذر ملشّقة السفر وما يستلزمه من تشّعب األذهان, ومفارقة األهل 

ك إىل تقصري منّي يف خدمته, وأداء بعض ما واألوطان, ثّم كرهُت أْن ينسب ذل
وجب عّيل من شكر نعمته, فبادرت يف امتثال أمره, وسألت اهللا أْن يفسح يف مّدة 

  .»عمره, وأْن جيعل ما كتبُت حّجة يل ال عّيل, إّنه املنّان ذو الفضل واإلحسان
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هو أّول كتاب صنّفه ) النجاة(ويبدو ممّا قاله ابن ميثم يف هذه اخلطبة أّن كتاب 
وأّن تصنيفه له يف بداية ـ  سفّي وهو ما استظهره الشيخ حممد هادي اليوـ  هلذا األمري

  .»مفارقة األهل واألوطان«, و»مشّقة السفر«مقدمه من بالده, حيث تراه يذكر 
أّن ابن ميثم ال يؤّرخ لرشوعه يف تصنيف هذا الكتاب وال لفراغه منه,  إّال 

  كام أّنه مل يذكر أين صنّفه, يف بغداد أو البرصة?
  .ميثم صنّف هذا الكتاب يف البرصة استظهر حمّققه الشيخ اليوسفّي أّن ابن

مة الطهراّين أّن ابن ميثم صنّفه يف نيسابور ملّا رأى ابن ميثم العّال  بوحِس 
صّدره باسم األمري املذكور, وذكر اتصاله به, وذكر مشّقة السفر ومفارقة األهل, 

, والصحيح كام ذكرنا أّنه صنّفه يف العراق. )١(فحسب أّن ابن ميثم قد ورد نيسابور
  . إّما يف البرصة أو يف بغداد

أّن ابن ميثم زار خراسان  فذكر, )٢(وقد تابعه عىل هذا الدكتور األمينّي 
  !, عىل أّن مرتمجي ابن ميثم مل يذكروا ذهابه إىل إيران ألبّتة)٣(وقمّ 

  :هذا, قال يف خطبته) القواعد(; فهو كتاب أّما الكتاب الثاين
وإذا كان املتكّفل ببياهنا هو العلم ... مفلّام كان رشف العلم برشف املعلو«

أشار إّيل َمن إشارته غنم, وتلّقي ... أصول الدين ى يف عرف املتكّلمني باملسمّ 
أوامره العالية حتم, وهو املوىل املكّرم, امللك املعّظم, العامل العادل, الفاضل 
ة الكامل, الذي فاق ملوك اآلفاق باستجامع مكارم األخالق, وفات يف حلب

السباق أهل الفضائل باإلطالق, الذي مأل األسامع بأوصافه اجلميلة, وأفاض 
أوعية األطامع بألطافه اجلزيلة, حتّى أنسى برضوب النعم من سلف من أهل 

                                                            
  .٢٤/٦١ :الذريعة :انظر )١(
   ).مقّدمة التحقيق( ٢٩ :كنيختيار مصباح السالا :انظر )٢(
 ).مقّدمة التحقيق( ١٣ :ختيار مصباح السالكنيا :انظر )٣(
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الكرم, وأّمت كعبة جوده وجوه اهلمم من سائر طوائف األمم, عّز الدنيا واحلّق 
خّلد اهللا ـ  بن جعفربد العزيز سلمني, أبو املظّفر عاملووالدين, غياث اإلسالم 

إذ كانت ّمهته ـ  إقباله وضاعف جالله وأّبد فضله وإفضاله وحرس عّزه وكامله
العلّية مقصورة عىل حتصيل السعادة األبدّية, أْن اكتب له خمترصًا يف هذا العلم 
 جيمع بني حتقيق املسائل, وإبطال مذهب اخلصم بأوضح الدالئل املمّيزة للحّق من

ستجْز خمالفة الواجب من األمر, مع قّلة البضاعة وظهور العذر, االباطل, فلم 
  .»..فرشعُت يف ذلك معتصًام بواهب العقل وملهم العدل

وأيضًا مل يؤّرخ ابن ميثم لرشوعه يف تصنيف هذا الكتاب وال لفراغه منه, 
  .كام أّنه مل يذكر أين صنّفه

من تالمذة ـ  أيب عبد اهللا اآلوّي  الكتاب وهو أمحد بن ناسخيأّن أحد  إّال 
  :ما لفظه )١(هـ ٧١٧كتب يف آخر نسخته سنة ـ  العالمة احلّيل 

اّتفق فراغ مصنّفه ومؤّلفه موالنا ملك العلامء, عالمة الدهر, مفتي «
ف, كامل املّلة والدين ميثم بن عّيل بن ميثم لطوائف, كاشف احلقائق واللطائا

بمدينة السالم يف العرشين ـ  ه وأسكنه بحبوحة جنّتهتغّمده اهللا برمحتـ  البحراينّ 
  . »من ربيع األّول سنة سّت وسبعني وسّتامئة

وهذا التأريخ اعتمده الشيخ اليوسفّي وقّرر أّن عمر ابن ميثم حني تصنيف 
  !هذا الكتاب ثالثون عاماً 

وافرتَض أّن تصنيفه لكال الكتابني كان يف البرصة, واحتمل أّن هذين 
به علامؤها والتقى هبم, وهذا كّله قبل كاتَ  وصال إىل احلّلة وعىل إثر ذلك كتابنيال

                                                            
هـ,  ٩٤٤املكتوبة سنة ) أ ( , والكالم بعينه مذكور يف آخر نسخة )ش ( هي النسخة التي رمزنا هلا  )١(

 . هـ ٨٤٣املكتوبة سنة ) م ( وبتغيري طفيف يف نسخة 
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  .ذهابه إىل بغداد
ولكْن لو رجعنا إىل وفاة عّز الدين النيسابورّي لوجدناها يف ذي القعدة 

, أي قبل )٢(والذهبّي ـ  وهو من معارصيهـ  )١(هـ, ذكر ذلك الفوطّي  ٦٧٢  سنة
  !بثالث سنوات وأربعة أشهرالتأريخ الذي يذكره اآلوّي 

مع أّن عبارات ابن ميثم يف خطبَتي الكتاَبني رصحية يف حياة عّز الدين 
  .النيسابورّي إّبان تصنيفهام, فهو قد أهدامها إليه يف حياته

   . هـ ٦٧٢وهذا يعني أّن تصنيفه هلام كان قبل عام 
استدالله عىل أضف إىل هذا أّن ابن ميثم يف القاعدة الرابعة من الكتاب عند 

ذكر أّن نجم الدين الكاتبّي القزوينّي قد اعرتض عىل ـ  تعاىلـ  وجود الصانع
عىل ـ  أدام اهللا سعادتهـ  واعرتض اإلمام نجم الدين القزوينّي «: استدالله, قال
  .»..هذا الربهان

  ! هـ٦٧٥وكالمه رصيح يف حياة القزوينّي, مع أّن القزوينّي تويف سنة 
  .لذي ذكره اآلوّي غري صحيح قطعاً إذًا فالتأريخ ا

ومل  ,ولكنّه يف عقده الرابع ,ك فال نعلمه بالتحديداأّما عن عمر ابن ميثم آنذ
يكْن يف الثالثني من عمره كام ذكر الشيخ اليوسفّي; فحتى لو اعتمدنا التأريخ 

هـ فإّن عمر ابن ميثم حينها أربعون عامًا ال  ٦٧٦الذي يذكره اآلوّي وهو سنة 
  .هـ كام تقّدم ٦٣٦ون, فإّن والدته عام ثالث

يف مدينة ) القواعد(يّرصح أّن ابن ميثم فرغ من تصنيف  ثّم إّن اآلويّ 
 يف بغداد رُجح السالم أي بغداد, فإذا علمنا أّن عّز الدين النيسابورّي كان قد توّيف 

                                                            
  .١/٢٢٧ :جممع اآلداب :انظر )١(
 .٥٠/٩٨ :تأريخ اإلسالم :انظر )٢(
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البرصة وإْن  ما ذكرناه من أّن مستقّر ابن ميثم يف بغداد, وحيتمل جّدًا ّانه مل حيّل يف
  .كانت يف طريقه من البحرين إىل بغداد

ولكنّه أمر ال نقطع به السّيام مع مالحظة ما سّجله ابن ميثم يف خطبة 
  .رشحه لنهج البالغة اآليت ذكرها

ويبدو جلّيًا من كالم ابن ميثم أّنه وجد ظال وارفًا حتت هذا األمري, فشمله 
فكان حصيلة ذلك هذين ـ  تعبري ابن ميثم عىل حدّ ـ  بإنعامه, وأحّله حمّل إكرامه

  ).القواعد(و) النجاة(الكتابني اجلليلني 
 :صلته بالصاحب عالء الدين 
هـ, وبعد وفاة هذا األمري  ٦٧٢ذكرنا أّن عّز الدين النيسابورّي تويف سنة  

ني عالء الدين عطا ملك وشمس الدين حممد ابني هباء اتصل ابن ميثم بالصاحبَ 
هـ,  ٦٥٧عام  غولاجلوينّي, وكان عالء الدين قد ويل بغداد من قبل املالدين حممد 

  .وأخوه شمس الدين كان وزيرًا له
وكان عالء الدين عطا ملك اجلوينّي عادالً حسن السرية أديبًا, وكان له 
احلّل والعقد يف دولة أباقا خان بن هوالكو, واستمّر حكمه عىل العراق واحدًا 

  .ر خالل واليته عىل بغداد ما خّربه املغولوعرشين عامًا, وقد عمّ 
وكان له وألخيه إحسان إىل العلامء والفضالء, حّتى أّن مجلة من العلامء 

  .هاميصنّفوا كتبًا باسمَ 
وكان لكامل الدين ميثم البحراّين أن اتصل هبام وشملته رعايتهام, ويبدو  

, وأشارا عليه )القواعد(و) النجاة(أّهنام اّطلعا عىل فضله بعد أْن صنّف كتايب 
  :بتصنيف رشح لنهج البالغة, وكان ذلك, فصنّف رشحه الكبري, وقال يف خطبته

إىل أْن قضْت رصوف الزمن بمفارقة األهل والوطن, وأوجبت تقّلبات «
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األّيام دخول دار السالم, فوجدُهتا نزهًة للناظر, وآيًة للحكيم القادر, بانتهاء 
بأرشف الكامالت ـ  تعاىلـ  د أمورها إىل مْن خّصه اهللاأحوال تدبريها وإلقاء مقالي

بن الصاحب عالء احلّق والدين عطا ملك ... كصاحب ديوان املامل... اإلنسانية
وشّد أزره بدوام عّز صنوه ... هباء الدنيا والدين حممد اجلوينّي ... املعّظم 
الم صاحب ديوان ممالك العامل شمس احلّق والدين غياث اإلس... وشقيقه

فأجرى يف بعض حماوراته الكريمة ... وممّا اتفق اتصايل بخدمته... واملسلمني حممد
... ما علمت معه أّنه أهله الذي كنت أطلب... من مدح هذا الكتاب وتعظيمه

أْن أخدم جملسه بتهذيب رشح ... فأحببت أن أجعل شكري لبعض نعمه السابقة
  »...كورشعت يف ذل... مرّتب عىل القواعد احلقيقية

وأّرخ ابن ميثم فراغه من تصنيف هذا الرشح يف السادس من رمضان من 
  . هـ ٦٧٧عام 

وظاهر كالم ابن ميثم أّن اتصاله باجلوينيَّني وتصنيفه لرشح هنج البالغة إّنام 
  .هو يف أّول دخوله بغداد
إشارة إىل » وأوجبت تقّلبات األّيام دخول دار السالم«: فقد يكون قوله

  .يف البرصة دين النيسابورّي, فيقوى احتامل حلوله أّوالً موت عّز ال
  . أو قد يكون إشارة إىل خروجه من بالده البحرين وقصده العراق

وعىل كّل حال فقد وقع هذا الرشح من عالء الدين اجلوينّي موقعًا حسنًا, 
وندم عىل انشغاله بغري هنج البالغة من الكتب, وطلب من ابن ميثم أْن خيترصه 
حّتى يشتغل به ولداه األمريان نظام الدين حممد ومظّفر الدين عّيل, فصنّف ابن 

  :, وقال يف خطبته)اختصار مصباح السالكني(ميثم كتابه 
عالء ... فلّام كان من متام نعم اهللا عّيل, وكامل إحسانه إّيل, اّتصايل بخدمة«
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املعّظم السعيد احلّق والّدين, غياث اإلسالم واملسلمني عطا ملك بن الصاحب 
كريم بّث حماسن تلك وجعل دأبه ال... الشهيد, هباء الدنيا والدين, حممد اجلوينّي 

شتهار بنرش تلك اآلثار, واحلّث عىل تأويلها وإظهار كنوزها, واألمر األخبار, واال
بتعّلمها واستكشاف رموزها, ونسبة من توّىل تأديبه إىل التقصري, الشتغاله بغريها 

مقامات (و) اليميني(ب, والتأّسف لقطع وقته بام عداها ككتاب من كتب األد
ثّم استدرك الفارط فيها لكرامتها لديه, ... وسائر منثور كالم العرب) احلريري

فألزم بمالزمتها والتمّسك هبا ولديه األمريين الكبريين املعّظمني العاملني 
أبا  لدنيا والديننظام ا... ضدي امللةالفاضلني الكاملني, جاليل الدولة, وع

وندهبام إىل حفظ ... , ومظّفر الدين والدنيا أبا العّباس علّياً اً منصور حممد
  ... فصوصها, و حّرضهام عىل اقتباس أنوار نصوصها

إيضاح و) هنج البالغة(وس إىل رشح كتاب ورأيت تشّوق خاطره املحر
النكات, واّطلعْت  إىل أْن وقفْت أنظاُره الصائبة عىل ما فيه من لطائف... دقائقه 

لكنّه ... أفكاُره الثاقبة عىل ما اشتمل عليه من غامض األرسار وبّني اآليات
الكتب, فكرب اشتمل مع ذلك عىل كثري من لباب اخلطب, وموجبات الرسائل و

أْن أخلّص منه خمترصًا جامعًا لزبد فصوله, خاليًا من ... يلّ إفأشار ... لذلك حجمه
  .»...ون تذكرة لولديهزيادة القول وطوله, ليك

ويؤّرخ ابن ميثم لفراغه من اختصاره لرشحه الكبري يف آخر شّوال 
  .هـ, أي بعد الفراغ من تصنيف الرشح الكبري بأربع سنوات ٦٨١  عام

) جتريد البالغة(ومل تقترص عالقة ابن ميثم بعالء الدين اجلوينّي, فصنّف كتابه 
) كرشاسب(ملسعود بن كرشاسف ) رشح املائة كلمة(لنظام الدين اجلوينّي, و

  .ابن شمس الدين حممد اجلوينّي ـ  عىل ما احتمله الشيخ اليوسفّي   ـ  وهو
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يستظّل بظالل فقد كان وعىل كّل حال فإّن صلة ابن ميثم باجلوينّيني جّيدة, 
هـ قدم  ٦٨٠ففي عام  ;هـ ٦٨١إكرامهم, ولكّن اجلوينّيني نكبوا بعد عام 

السلطان أباقا خان إىل بغداد وقبض عىل عالء الدين اجلوينّي وأصحابه ونّوابه 
وسّلمه إىل جمد امللك اليزدّي حيث حبسه وأخذ أمواله وأمالكه واهتمه بنهب 

  .ةالدولة واملاميلة إىل حكومة سوريأموال 
ثّم أطلق السلطان أمحد بن هوالكو رساحه وأعاده إىل وظيفته يف العام 

ولكن مل يدم ـ  حيث صنّف ابن ميثم الرشح املخترصـ  هـ ٦٨١فسه, أي عام ن
ينّيان, وتويف عالء الدين بعد ذلك, إذ ملّا ملك أرغون اختفى األخوان اجلو

  . هـ ٦٨١ سنةَ  ختفاء بشهرٍ اال
وكان رشف الدين هارون بن الصاحب شمس الدين اجلوينّي قد توّىل 

ن اجلوينّيني انتهى بنهاية حكومة السلطان أمحد أّن سلطا إّال هـ,  ٦٨٢بغداد سنة 
  .هـ, وهي السنة التي تويف فيها شمس الدين اجلوينّي  ٦٨٣سنة 

وال نعلم حال املصنّف إّبان تلك األحداث, هل بقي يف بغداد عند نكبة 
  هـ? أم رجع إىل بالده البحرين? ٦٨٠اجلوينّيني عام 

      أّن هناية  إّال ها فال نعلم, هـ, أّما بعد ٦٨١ولكنّه كان يف بغداد سنة 
 ممّا نستظهر منه أّنه انكمش إىل بالده بعد النكبة «كانت يف البحرين  + حياته

  . )١(»هلؤالء األعالم
 :لقاؤه باحلّلّيني

ذهب ابن ميثم البحراّين إىل احلّلة, وقد كانت وقتذاك حارضة علمّية 

                                                            
  ).مقّدمة التحقيق( ٢٩ :النجاة يف القيامة )١(
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فيها جملس مباحثة مع املحّقق مزدهرة, تعّج بفطاحل العلامء وفحوهلم, فكان له 
  .احلّيل نجم الدين أيب القاسم جعفر بن احلسن اهلذّيل, وهو أكرب علامئها يف أوانه

ويبدو أّنه أقام فيها مّدة, وفيها قرأ عليه السّيد غياث الدين بن طاووس 
  .مة احلّيلّ والعّال 

شتباه يف وروده , وقد بيّنا االغري صحيحأّما ما ُذكر من سفره إىل قّم ونيسابور ف
  ). النجاة(نيسابور عند كالمنا عن صلته بعّز الدين النيسابورّي وتصنيفه له كتاب 

حال فإّن سفر ابن ميثم البحراّين إىل العراق كان موّفقًا, وكان  وعىل كّل 
  ).القواعد(و) النجاة( حصيلته الرشوح الثالثة لنهج البالغة, إضافة لكتاَيب 

اق هو الذي بقي من مصنّفاته, أّما مصنّفاته جه يراعه يف العربّ وما د
بعضها  فال أثر له اآلن, ولعّل ـ  البحرينالتي نظّن أّن أغلبها ُصنّف يف ـ  األخرى

   .قابع يف زوايا بعض املكتبات اخلاّصة

  : ذكره والثناء عليه
  ): هـ ٩٠١كان حّيًا عام (ابن أيب مجهور األحسائّي ـ  
علوم املتقّدمني واملتأّخرين, ومكّمل علوم  الشيخ العامل الكامل, حمّقق«

  . )١(»احلكامء واملتكّلمني, الشيخ كامل الدين ميثم بن عّيل البحراينّ 
  ):هـ ٩٤٠ـ  (املحّقق الثاين عّيل بن عبد العايل الكركّي ـ  
اإلمام األجّل األوحد املحّقق العالمة كامل املّلة واحلّق والدين ميثم «

                                                            
  .١٢ـ  ١١ :عوايل الآللئ )١(
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   .)١(» نفسه وطّهر رمسهقّدس اهللا... البحراينّ 
  ):هـ ١١٠٤ـ  (حممد بن احلسن احلّر العامّيل ـ  
  .)٢(»كان من العلامء الفضالء املدّققني, متكّلًام ماهراً «
  ): هـ ١١١١ـ  (مة املجلّيس العّال ـ  
  .)٣(»واملحّقق البحراّين من أجّلة العلامء ومشاهريهم«
  ):هـ ١١٢١ـ  (صاحب السالفة الشيخ املحّقق سليامن بن عبد اهللا البحراّين ـ  

الفيلسوف املحّقق, واحلكيم املدّقق, قدوة املتكّلمني, وزبدة الفقهاء «
, غّواص بحر املعارف, كامل الدين ميثم البحراينّ  واملحّدثني, العامل الرّباينّ 

وإحراز  ,ةه بالعلوم الرشعيّ ومقتنص شوارد احلقائق واللطائف, ضّم إىل إحاطت
 ,ةة ذوقًا جّيدًا يف العلوم احلقيقيّ ْكمية والفنون العقليّ قصبات السبق يف العلوم احلِ 

  . )٤(»..واألرسار العرفانية, كان ذا كرامات باهرة, ومآثر ظاهرة
  ):هـ ١٣١٣ـ  (السّيد عّيل الربوجردّي ـ  
وف ميثم بن عّيل بن ميثم الشيخ األعظم واملوىل املعّظم, العالمة الفيلس«
  . )٥(»البحراينّ 
  ):هـ ١٣٥٤(السّيد حسن الصدر الكاظمّي ـ  
الكالم واألرسار , واحلكمة وواألدبّية له التّربز يف مجيع العلوم اإلسالمّية«

                                                            
  .من إجازة املحقق الكركي للقايض صفي الدين عيسى ١٠٥/٧٢ :بحار األنوار )١(
  .٢/٣٣٢ :أمل اآلمل )٢(
  .١/٣٧ :بحار األنوار )٣(
  .١/٤٢ :)السالفة البهية(كشكول البحراين  )٤(
  .٢/٤٤٩ :طرائف املقال )٥(
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  .)١(»ت كلمة الكّل عىل إمامته يف الكّل اتفقالعرفانّية, 
  ):هـ ١٣٥٩ـ  (الشيخ عّباس القّمّي ـ  
الرّباّين, والفيلسوف املتبّحر املحّقق, واحلكيم املتأّله املدّقق, جامع العامل «

  .)٢(»..املعقول واملنقول, أستاذ الفضالء الفحول

  :كُِلي يا كُّمي
قد  الدكتور األمينّي وإْن كان ـ  ابن ميثم عند ذكرتذكر عادة هناك قّصة 

  ):السالفة البهّية(كام وردت يف  وردهاونحن نـ  شّكك هبا
ّنه يف أوائل احلال كان معتكفًا يف زاوية العزلة واخلمول, مشتغًال بتحقيق إ«

حقائق الفروع واألصول, فكتب إليه فضالء احلّلة والعراق صحيفة حتتوى عىل 
العجب منك أّنك مع شّدة مهارتك يف : عذله ومالمته عىل هذه األخالق, وقالوا

طائف, قاطن يف ق وإبداع اللقتك يف حتقيق احلقائمجيع العلوم واملعارف, وحذا
  !عتزال, وخمّيم يف زاوية اخلمول املوجب خلمود نار الكاملاال ظالل

  :فكتب يف جواهبم هذه األبيات
ـــلُّ   طلبُت فنــوَن العلـم أبغـي هبـا العـىل ــه الُق ــموُت ب ــّام س ـــقّرص يب ع  ف
ـــــها ـــــحاسَن كـلَّ ـــــبّنيَ يل أنَّ امل ــا هــو   ت ـــاَل فيه ــروٌع وأنَّ امل  األصــُل ف

إّنك أخطأت يف ذلك خطًأ : فلّام وصلت هذه األبيات إليهم كتبوا إليه
  .ظاهرًا, وحكمك بأصالة املال عجب, بل اقلب ُتصب

                                                            
  .٣٩٤ :تأسيس الشيعة )١(
  .١/٤٣٣ :الكنى واأللقاب )٢(
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  :فكتب يف جواهبم هذه األبيات, وهي لبعض الشعراء املتقّدمني
ـــــــرُء إالّ    قـــد قـــاَل قـــوٌم بغـــري عـــــلٍم  ــــــا امل ـــــــهِ  م  بأصغَري
ــــــرُء إالّ    فقلــــُت قــــوَل امــــرٍئ حـــــكيٍم  ــــــا امل ـــــــهِ  م  بـدرَمهي
ــــٌم  ــــْن دره ــــْن مل يك ــــ م ـــــــهِ    ِهـلدي ـــــــْرُسُه إلي ــــــْت ُع  مل تلتف

ّملا علم أّن جمرد املراسالت واملكاتبات ال تنقع ـ  عّطر اهللاّ مرقدهـ  ثّم إّنه
, وإقامة ^  املعصومنيالغليل, وال تشفي العليل, توّجه إىل العراق لزيارة األئّمة 

  . احلّجة عىل الطاعنني
نة عتيقة, وتزّيى ثّم إّنه بعد الوصول إىل تلك املشاهد العلّية, لبس ثيابًا خش

 ةحتقار خليقة, ودخل بعض مدارس العراق املشحونّطراح واالهبيئة رّثة باال
نقطاع ستثقال وااليهم فرّد بعضهم عليه الّسالم باالبالعلامء واحلّذاق, فسّلم عل

يف صّف النّعال, ومل يلتفت إليه أحد منهم, ومل ـ  عّطر اهللاّ مرقدهـ  التاّم, فجلس
ويف أثناء املباحثة وقعت بينهم مسألة مشكلة دقيقة, كّلت . يقضوا واجب حّقه

بتسعة ـ  رّوح اهللاّ روحه وتابع فتوحهـ  فيها أفهامهم, وزّلت فيها أقدامهم, فأجاب
أخاُلك : والدّقة, فقال له بعضهم بطريق السخرية والتهّكمأجوبة يف غاية اجلودة 

   !طالب علم
بل أفردوه بيشء قليل عىل  +  ثّم بعد ذلك ُأحرض الطعام, فلم يؤاكلوه

  . +  حدة, واجتمعوا هم عىل املائدة, فلّام انقىض ذلك املجلس, قام
م واسعة, ثم إّنه عاد يف اليوم الثاين إليهم, وقد لبس مالبس فاخرة هبّية بأكام

وعاممة كبرية وهيئة رائعة, فلّام قرب وسّلم عليهم, قاموا تعظيًام له, واستقبلوه 
تكريًام, وبالغوا يف مالطفته ومطايبته, واجتهدوا يف تكريمه وتوقريه, وأجلسوه يف 

املحّققني, واألكابر املدّققني, وملّا رشعوا در ذلك املجلس املشحون باألفاضل ص
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اكرة تكّلم معهم بكلامت عليلة, ال وجه هلا عقًال وال رشعًا, يف املباحثة واملذ
فقابلوا كلامته العليلة بالّتحسني والتّسليم, واإلذعان عىل وجه التّعظيم, فلّام 

ُكّمه يف ذلك  +  حرضت مائدة الطعام بادروا معه بأنواع األدب, فألقى الشيخ
فلّام شاهدوا تلك  !»ّميكيل يا كُ «: الطعام, مستعتبًا عىل أولئك األعالم, وقال

عن معنى ذلك  +  ستغراب, واستفرسوهعّجب واالاحلالة العجيبة أخذوا يف الت
بأّنكم إّنام أتيتم هبذه األطعمة النفيسة ألجل ـ  عّطر اهللاّ مرقدهـ  اخلطاب, فأجاب

أكاممي الواسعة, ال لنفيس القدسّية الالمعة, وإالّ فأنا صاحبكم باألمس, وما 
يئة الفقراء, وسجّية العلامء, وال تعظيًام, مع أّين جئتكم باألمس هب رأيت تكريامً 

اليوم جئتكم بلباس اجلّبارين, وتكّلمت بكالم اجلاهلني, فقد رّجحتم اجلهالة و
عىل العلم, والغنى عىل الفقر, وأنا صاحب األبيات التي يف أصالة املال, وفرعّية 

زعمتم و م, وقابلتموها بالتخطئة,الكامل, التي أرسلتها إليكم, وعرضتها عليك
  .انعكاس القضّية

فاعرتف اجلامعة باخلطأ يف ختطئتهم, واعتذروا بام صدر منهم من التقصري 
  . )١(»+  يف شأنه

  :وفاته ومدفنه
هـ, ويبدو أّن أّول من  ٦٧٩أغلب من ترجم البن ميثم أّرخوا وفاته سنة 

كام يظهر من ـ  )٢()الكشكول(ذكر هذا التأريخ هو الشيخ البهائّي يف كتابه 

                                                            
  .٤٥ـ  ١/٤٣ :كشكول البحراين )١(
 .٢/٨٣ :كشكول البهائي :انظر )٢(
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  . وتابعه عليه اآلخرونـ  )١(السالفة
ولكّن التأريخ خمدوش; ألّن فراغ ابن ميثم من «: مة الطهراينّ قال العّال 

فالصحيح من تأريخ وفاته هو ما ... هـ ٦٨١الرشح الصغري لنهج البالغة كان يف 
  .)٢(»هـ ظاهراً  ٦٩٩وهو ) كشف احلجب(ذكره صاحب 

لوجدناه يؤّرخ لوفاة ابن ميثم يف ) كشف احلجب(إىل صاحب  ولو رجعنا
, وقال يف )٣(هـ٦٧٩تسعة مواضع من كتابه, ذكر يف سبعة منها أّن وفاته سنة 

  .)٤(»عىل ما ذكره شيخنا البهائّي يف الكشكول«: أحدها
عىل ما «: , ويف ثانيهام قال أيضاً )٥(هـ ٦٩٩وذكر يف موضعني أّن وفاته سنة 

  !)٦(»البهائّي يف كشكوله ذكره شيخنا
البهائّي, وعليه ال يستقيم قول ) كشكول(فهو ينقل نقلني خمتلفني عن 

فلعّله اعتمد نسخة «): كشف احلجب(الشيخ حممد هادي اليوسفّي عن صاحب 
  .», أو اطمأّن إىل اشتباه السبعني عن التسعني]من الكشكول[معتمدة 

األَوىل بالتشكيك تأريُخ الوفاة دون تأرخيه إّن «: ُعقيبه عىل قوله نعم, نوافقه
  .)٧(»لفراغه من تأليفه لكتابه

ـ مع أّنه ه ٦٧٩مل يؤّرخ وفاة ابن ميثم بسنة أضف إىل مجيع ذلك أّن الفوطّي 
                                                            

 .١/٤٥ :)السالفة البهية(كشكول البحراين  )١(
  .٤/١٨٨ :)األنوار الساطعة(طبقات أعالم الشيعة  )٢(
  .٥٧٧, ٥٣٥, ٤١٦, ٣٢٢, ٨٣, ٨١, ٤٣: يف الصفحات )٣(
 .٣٢٢ :كشف احلجب واألستار )٤(
  .٣٥٧, ٢٩١: يف الصفحتني )٥(
  .٣٥٨ـ  ٣٥٧ :كشف احلجب واألستار )٦(
  ).مقّدمة التحقيق( ٨ :النجاة يوم القيامة )٧(
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  .السنة والسنة الالحقة ه من األعالم يف هذترجم له, وذكر من توّيف 
هـ, أّما متى كانت  ٦٨١إذًا فاألمر الوحيد املتيّقن هو أّنه كان حّيًا سنة 

  .وفاته عىل وجه التحديد فأمر غري واضح
) الطبقات(مة الطهراّين يف وهو ما عّول عليه العّال ـ  هـ ٦٩٩أّما اختيار سنة 

يه السّيام بعد الذي عرفته من فال يمكن الركون إلـ ) ١()الذريعة(وبعض مواضع 
األوحد هلذا الذي هو املصدر ) كشف احلجب(صاحب  ضطراب يف كالماال

كام قال ـ  ًا مع اختيار هذا التأريخكان عمر ابن ميثم يكون طبيعيّ  التأريخ, وإنْ 
  .عامًا, ولكنّه تأريخ غري موّثق ٦٣إذ يكون ـ  الشيخ اليوسفّي 

هـ أمرًا حمتمًال  ٦٨٩مة الطهراّين وفاة ابن ميثم سنة وقد جعل العّال 
, إّال أّن حاله من حيث التوثيق أسوأ , وهو التأريخ الذي اعتمده األمينّي )٢(أيضاً 

  .حتاملاال من ذاك, وال يعدو
وسبب هذا اإلهبام يف تأريخ وفاة ابن ميثم هو انعزاله يف البحرين أواخر 

  . حياته, األمر الذي جعله بعيدًا عن العلامء واملؤّرخني
وقربه مرتّدد بني بقعتني «: فقال عنه الشيخ سليامن املاحوزّي  أّما مدفنه

تامها مشهورة بأّهنا مشهده, إحدامها يف جّبانة الدونج, واألخرى يف هلتا من كل
املاحوز, وأنا أزوره فيهام احتياطًا, وإن كان الغالب عىل الظّن أّنه يف هلتا لوفور 

 , ثّم ذكر مناماً )٣(»القرائن عىل ذلك من ظهور آثار الدعوات وتوافر املنامات
  .عىل ذلك ّيدمؤكغريبًا 

                                                            
  .١٣/٢٦٢: الذريعة :انظر) ١(
 .٨/٧٧: الذريعة :انظر) ٢(
  .٦٤ :عنه يف أنوار البدرين قلنُ  )٣(
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الدونج  أّن الذي يف وذكرعّني قربه يف قرية هلتا, ) اللؤلؤة(ولكّن صاحب 
  .)١(جّده ميثم بن املعّىل  قربُ 

, وعليه جرى السّيد حمسن )٢()أنوار البدرين(وهو ما استظهره صاحب 
  .)٤(, والشيخ عّباس القّمّي )٣(األمني
, ودفن )٥(امّ يف هلتا مزارًا مشهورًا بني اخلاّص والع ابن ميثم صار قربقد و

عند رأسه الشيخ أمحد بن صالح الطّعان السرتّي بوصّية منه بعد أن رأى الشيخ 
ميثًام يف املنام يعتب عليه لرتكه زيارته مع أّنه قد زاره من قريب فأّوله بأّنه قد طلب 

  .)٦(منه جواره
  .)٧(وقرب كامل الدين ميثم يف حجرة قّدام املسجد مع قبور بعض العلامء

  .إحدى قرى املاحوز الثالث يف بالد البحرينـ  كام أسلفناـ  وَهَلتا
    .وأعىل درجته وضاعف ثوابهالبحراّين فرحم اهللا ابن ميثم 

   

                                                            
  .٢٥٠ :لؤلؤة البحرين :انظر )١(
 .٦٦ :أنوار البدرين :انظر )٢(
  .١٠/١٦٧ :أعيان الشيعة :انظر )٣(
 .١/٤٣٣ :الكنى واأللقاب :انظر )٤(
  .٦٧ :أنوار البدرين :انظر )٥(
  .٢/٦٠٥ :أعيان الشيعة :انظر )٦(
  .٦٦ :أنوار البدرين :انظر )٧(



 

    



 

  
  

  كتاب القواعد
  :اسم الكتاب

: خطبته, بل اكتفى بالقول مل يذكر ابن ميثم البحراّين لكتابه هذا اسًام يف
 ,)القواعد(, ومن هنا ُعرف هذا الكتاب بـ»ورّتبُت تلك املقاصد عىل عّدة قواعد«

, وهبذا اإلسم ُحفظت )القواعد اإلهليّة يف الكالم واحلكمة(مة الطهراّين وسّامه العّال 
, )١()مقاصد الكالم(وقد ُيعرف باسم , خه الثالث يف مؤّسسة كاشف الغطاءنس

قواعد املرام يف علم (أّنه اشتهر باسم  إّال سم مأخوذ من عبارته السالفة تلك, وهو ا
, ويبدو أّن أّول من )قواعد املرام يف احلكمة والكالم(, ويف بعض املصادر )الكالم

, ويف النفس من )٢()السالفة(سم هو الشيخ سليامن بن عبد اهللا صاحب ذكر هذا اال
  .اءه لشهرة الكتاب بهسم يشء, ولكنّا آثرنا إبقهذا اال

  :وصف الكتاب
ل أبواب الكتاب مرّتبة عىل خطبة وثامين قواعد متثّ ) القواعد(يشتمل كتاب 

  :بالرتتيب التايل
  .يف املقّدمات :القاعدة األوىل

                                                            
 .٢١/٣٨٤ :الذريعة :انظر )١(
 .١٧/١٩١ :الذريعة :انظر )٢(
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  . يف أحكام كّلية للمعلومات :القاعدة الثانية
  .يف حدوث العامل :القاعدة الثالثة
  .يف إثبات العلم بالصانع وصفاته :القاعدة الرابعة
  .وأقسامها وأحكامهاـ  تعاىلـ  يف أفعاله :القاعدة اخلامسة
  . ةيف النبوّ  :القاعدة السادسة
  .يف املعاد :القاعدة السابعة
  . يف اإلمامة :القاعدة الثامنة
هو الرتتيب الذي سلكه الفخر الرازّي يف كتابه إمجاالً  وهذا الرتتيب

ز بني املباحث, يف حني نجد أّن يّ مابن ميثم هّذب األقسام و ولكنّ  ,)املحّصل(
ة بعد النبّوة هو جعل اإلمامبعد ذاك ة الرتتيب الذي صار سائدًا يف املدرسة احلّليّ 

  ).التجريد(ثّم اخلتم باملعاد عىل حسب ترتيب 
 ,كان الكتاب الكالمّي األبرز آنذاك) املحّصل(والّرس يف ذلك أّن كتاب 

تلخيص (الطوّيس يف مقّدمة  املحّقُق   ذلكوبه اشتغال املحّصلني كام أملح إىل
  ).املحّصل

  .ة علم الكالموصار هو املمثّل ملنهجيّ ) التجريد(ثّم بعد ذلك أزاحه كتاب 
قّدم الصفات السلبّية عىل الثبوتّية, وهو يف القاعدة الرابعة ابن ميثم  ونجد
قد يكون ابن ميثم ف, )اإلهلّية اللوامع(السيورّي يف املقداد أيضًا ه ما جرى علي

أو قد يكون ألجل ـ  كحال املقدادـ  ةة إىل الثبوتيّ يعتقد برجوع الصفات السلبيّ 
   .)املحّصل(الرازّي يف  متابعة

واملالحظ أّن ابن ميثم جعل آراء الفخر الرازّي نصب عينيه; فتتّبعه يف 
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ق هبا اإلمامّية عن األشاعرة وفق نظر موارد عّدة, وصاغ األبحاث التي يفرت
تلخيص (ونرى أّن ابن ميثم قد استفاد كثريًا يف ذلك من كتاب . اإلمامّية
بعد النظر إىل ما ) املحّصل(للمحّقق الطوّيس; فهو يصوغ مباحث ) املحّصل

من إشكاالت ونقوض متبنّيًا هلا إذا مل تكن آراًء ) التلخيص(يورده املحّقق يف 
  .لصةفلسفّية خا

يف مباحث املعاد الروحاّين, وبمقدور ) تلخيص املحّصل(ويتجّىل أثر 
  .ني لريى مدى التوافق بينهام يف تلك املباحثالقارئ مطالعة الكتابَ 

وصياغة إمامّية  ,نقٌد آخر للمحّصل) القواعد(ونستطيع القول إّن كتاب 
  .وسلٌخ له عن طابعه األشعرّي  ,له

  :والفالسفةابن ميثم بين المتكلّمين 
إذا أردنا أْن نصنّف ابن ميثم البحراّين يف كتابه هذا عىل إحدى الطائفتني 
فهو إىل املتكّلمني أقرب; إذ نجده خيتار صّف املتكّلمني يف مسائل فارقة بني 

 :الطائفتني مثل
 . إثبات اجلوهر الفرد, وأّن احلوادث متناهية وهلا بداية, وإثبات اخلالء

حقيقة اإلنسان أجزاء أصلية يف البدن باقية من أّول العمر  كام أّنه خيتار أنّ 
 .إىل آخره, وهو رأي كالمّي 

آراء  منـ  السفة; إذ نجده خيتار بعض آرائهمإىل الف ميلٍ  خيلو عن ولكنّه ال
كالقول بأّن مناط احتياج املعلول إىل العّلة هو ـ  بنّاها املتأّخرون من املتكّلمنيت

 .اإلمكان ال احلدوث
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كالقول بأّن الوجود زائد عىل ماهّيات املمكنات, أّما يف واجب الوجود و
 .فهو نفس حقيقته

ستدالل عىل بعض تامدًا عىل طريقة الفالسفة يف االونجد عنده أيضًا اع
 : املسائل دون طريقة املتكّلمني مثل

, فهو وإْن ذكر طريقة )واجب الوجود(استدالله عىل وجود الصانع 
أّنه جعل ذلك بتوّسط اإلمكان, وهو  إّال استدالهلم باحلدوث, املتكّلمني وهي 

 .إرجاع هلا إىل طريقة الفالسفة كام ّرصح هو
حيث سلك مسلك الفالسفة ومل ـ  تعاىلـ  ومثل استدالله عىل وحدانّية اهللا

 ).دليل التامنع(يذكر دليل املتكّلمني املشهور 
بطريقة الفالسفة ومل يذكر ومثل استدالله عىل إثبات النبّوة; فقد استدّل 

  .»..وبعبارة أخرى«: إشارًة بقوله إّال دليل املتكّلمني 
وُيشعر كالمه بتصنيف  ,أقرب إىل املتكّلمني) القواعد(فابن ميثم يف كتاب 

يذكر  يف مباحث املعاد عند كالمه عن املعاد الروحاينّ  حيث نجدهنفسه عليهم, 
, »عندهم«, »قيهممذهب حمقّ « ,»تهمحجّ «: آراء الفالسفة بلسان الغائب

  ., وغريها من تعابري»اتفقوا«
ة باقية من أّول العمر وكام ذكرنا آنفًا أّنه خيتار أّن حقيقة اإلنسان أجزاء أصليّ 

من أّن النفس جوهر ـ  منيوبعض املتكلّ ـ  إىل آخره, وال يرتيض مذهب الفالسفة
  .جمّرد, فرتاه يناقش مقالتهم وينقض دليلهم

اآلراء وانتهج طريقتهم يف تابع الفالسفة يف بعض ـ  كام أسلفناـ  ولكنّه
  . ستدالالتبعض اال
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ـ  )القواعد(الذي صنّفه بعد ـ  )رشح املائة كلمة(لو رجعنا إىل كتابه و
وأّهنا  ,يتابع الفالسفة يف آرائهم حول حقيقة النفس وقواها وكامالهتا لوجدناه

بل خيتار أّن النفس جوهر  .وكيفية سعادهتا وشقاوهتا ,باقية بعد خراب البدن
ممّا جيعلنا نلمح عنده حتّوالً  .)دالقواع(ه يف كتابه وهو الرأي الذي ناقش ,جمّرد

أعرض  هل, وال ندري يف املفردات املتعّلقة بالنفس واضحًا إىل صّف الفالسفة
  آرائه األخرى أو ال? عن

الفالسفة, فإذا أخذنا ب متأّثرابن ميثم يف كتابه هذا متكّلٌم ولكنّه ف وعىل كلٍّ 
رشح مائة (كتاب صنّفه يف العراق, وأّن كتاب  ثاين) القواعد(عتبار أّن كتاب باال
من أواخر ما صنّفه فيه, وأّنه خالل مّدة إقامته يف العراق اّتصل باملحّقق ) كلمة

  .حتكاك بالطوّيس , وأّنه نتاج االّرس زيادة التأّثرالطوّيس وتلّمذ عنده, نعرف 
    .أوسع وأعمقواملسألة حتتاج إىل دراسة 

  :عملنا في الكتاب
هـ عىل هامش كتاب  ١٣٣٢هذا الكتاب قد طبع أّول مّرة يف اهلند عام كان 

  .لفخر الدين الطرحيّي ) املنتخب يف املراثي واخلطب(
هـ بتحقيق السّيد أمحد احلسينّي واهتامم السّيد حممود  ١٣٩٨ثّم ُنرش عام 

وطبع طبعة  + املرعّيش ضمن سلسلة خمطوطات مكتبة آية اهللا املرعّيش النجفّي 
  . هـ ١٤٠٦ية عام ثان

عىل نسخة  إّال أّن السيّد أمحد احلسينّي مل يكن اعتمد يف حتقيقه  إّال  
ـ  كام يقول هوـ  وهيـ  سيأيت مزيد وصف هلاـ  هـ ٧١٧واحدة كتبت عام 

كثرياً منها وبقيت هنات ـ  والقول لهـ  ال ختلو من أخطاء وحتريفات, قّومنا
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  ! أوكلت إىل فهم القارئ
وقد صدق السّيد الكريم يف وصفه هلذه النسخة فهي ذات أخطاء 

  .وحتريفات بل وسقط أيضاً 
ويستطيع القارئ الكريم تتّبع ) ش ( التي رمزنا هلا هي النسخة هذه و

  .طها يف ثنايا الكتابأخطاء هذه النسخة وسق
عىل حتقيق هذا الكتاب معتمدين عىل مخس ـ  بتوفيق اهللاـ  أقدمنا ومن َثمّ 

  :ّية, وقد انتهجنا اخلّطة اآلتيةنسخ خطّ 
o   تصحيح النّص وتقويمه عن طريق التلفيق بني النسخ, واختيار

  .الصحيح أو األصّح, كام قمنا بضبط الكلامت التي حتتاج إىل ضبط
o   النّص وعنونة املباحث التي تركها املصنّف ُغفًال من العنوان, تقطيع

وقد جعلنا العناوين التي أضفناها بني قوسني معقوفني, وكذا بعض 
  . ة للنّص الزيادات القليلة التي رأيناها رضوريّ 

o   ّة واآلثارختريج اآليات القرآني.  
o  لني الوسع ختريج األقوال واآلراء من مظاّهنا ونسبتها إىل أصحاهبا, باذ

  .يف تكثري املصادر األمر الذي نراه نافعًا لداريس علم الكالم
o   ترمجة األعالم الواردين يف الكتاب ترمجة وافية مع ذكر مصادر

  .فيه ترمجاهتم, وكذا التعريف بالفرق والنحل الوارد ذكرها
o  التعليق بشكل حمدود عىل بعض املوارد.  
o  تفادة منهسل فهارس مفّصلة للكتاب لتسهيل االعم .  
التنبيه إىل أّننا نعّرب يف اهلوامش بالسقط يف املوارد التي ختّل بالنّص,  وجيدر
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  .أي التي نقطع بنقصاهنا, ونعّرب بعدم الورود يف املوارد التي يصّح النّص دوهنا
كام رّتبنا املصادر يف اهلوامش بحسب وفّيات مصنّفيها فنقّدم األقدم, وإذا 

فإّننا ملصنّف واحد  أو أكثر ريخ الوفاة أو نقلنا عن مصدريناتفق املصنّفان يف تأ
   .نرّتبها بحسب احلروف اهلجائّية

 :النسخ المعتمدة

  :عتمدنا يف حتقيق هذا السفر الكريم عىل مخس نسخ هذا وصفهاا
نسخة حمفوظة يف مؤّسسة كاشف الغطاء يف النجف األرشف, : األوىل

بخّط حيدر بن املنّور ] أي القواعد[منه رأيُت نسخة «: قال العالمة الطهراينّ 
عند حممد رضا املنشئ اهلندّي ... هـ ٦٩٦كتابتها يف رابع ذي احلّجة من سنة 

  .)١(»يف الكاظميّة
تّم الكتاب عىل يد العبد حيدر بن املنّور يف «: وهي نسختنا هذه ففي آخرها 

  .»صّليًا عىل نبّيهالرابع من ذي احلّجة حّجة سّت وتسعني وسّتامئة حامدًا هللا وم
  .فلعّلها انتقلت إىل هذه املؤّسسة الكريمة

وهذه النسخة تنقصها الصفحة األوىل, وعندما تصّفحناها وجدنا كتاب 
ينتهي إىل الوجه الثاين من وجوه تعيني اإلمام, أي الركن الثالث من  )القواعد(

للمحّقق ) لمعارج األصو(القاعدة الثامنة, وُأحلق به الربع األخري من كتاب 
ال كتاب ) املعارج(احلّيل, وما هو مسطور يف آخر النسخة إّنام هو هناية كتاب 

  . كام حسبه العالمة الطهراّين, وجرت عليه مؤّسسة كاشف الغطاء) القواعد(
                                                            

  .١٧/١٧٩ :الذريعة )١(
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هو ) القواعد(ني نجزم بأّن ناسخ كتاب ولكن باملقارنة بني خطَّي الكتابَ 
  .ني متطابقان متاماً كتابَ ي الحيدر بن املنّور نفسه, فإّن خطَّ 

ورقات, أّما نسخة ) القواعد(نسخة آخر نقصت من  وما جرى أنْ 
  .فقد ضاع أكثرها, ثّم ُضّمتا مجيعًا يف جمّلد واحد) املعارج(

هـ  ٦٩٦فإْن مل يكْن بنفس السنة أي سنة ) القواعد(أّما تأريخ نسخ كتاب 
  .نسخ الكتاب املعتمدةفهو مقارب هلا, ومن هنا َعَدْدنا هذه النسخة أقدم 

وعىل كّل حال فهي نسخة قليلة األخطاء, مضبوطة يف مواضع كثرية, 
  .مصّححة, وعليها حواٍش رمز هلا بحرف اهلاء مل هنتِد ملعرفة صاحبها

  .ثنتي عرشة ورقةوقد سقط من أثنائها قرابة اال
  ).ح ( ورمزنا هلا 
العامة يف النجف األرشف عن  ×  مصّورة يف مكتبة أمري املؤمنني: الثانية

مة أصل يف مكتبة آية اهللا املرعّيش النجفّي يف قم املقّدسة, وهي من مصّورات العّال 
  .املرحوم السّيد عبد العزيز الطباطبائّي 

مبادئ (هذا, وكتايب ) القواعد(واألصل جمموعة تشتمل عىل كتاب 
 الفتوح أمحد بن أيب للعالمة احلّيل, وهي بخّط أيب) هنج املسرتشدين(و) الوصول

  .عبد اهللا بلكو بن أيب طالب اآلوّي تلميذ العالمة وتلميذ ابنه فخر املحّققني
  .هـ يف مدينة سلطانية ٧١٧وقد فرغ من كتابتها يف العرشين من رجب سنة 

وهي النسخة التي اعتمد عليها السّيد أمحد احلسينّي يف تصحيحه للكتاب, 
ورقة من , وفيها سقط يف مواضع, وتنقصها وهي كثرية األخطاء والتحريفات

عليها بعض كام أّن . القاعدة الثالثة من كالم املصنّف عن شبهات الفالسفة
  .احلوايش مل نعرف صاحبها

  ).ش ( ورمزنا هلا 
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ضياء العامة أيضًا, بخّط  ×  نسخة حمفوظة يف مكتبة أمري املؤمنني: الثالثة
  . هـ ٨٤٣بتها أوائل شهر رمضان سنة األسرتابادّي, وقد فرغ من كتابن سديد ا

) ش ( خة ـــوهي نسخة كاملة, قليلة األخطاء, تفرتق يف مواضع عن نس
  . ما ذكره اآلوّي يف هناية نسختهـ  مع تغيري طفيفـ  رغم أّن ناسخها أثبت يف هنايتها

  ).م ( ورمزنا هلا 
سمه, نسخة حمفوظة يف مؤّسسة كاشف الغطاء, مل يذكر ناسخها ا: الرابعة

  .هـ بدار السلطنة بتربيز ٩٤٤وقد فرغ من كتابتها يف شهر مجادى الثانية سنة 
, وهي توافق )ش ( ويف آخرها نّص ما كتبه اآلوّي ناسخ النسخة 

يف سقطها, ويف كثري من أخطائها وتصحيفاهتا, وأغلب الظّن أّهنا )   ش  (  النسخة
  .مأخوذة منها

  .اإلمام آخر الكتاب وفيها نقص بنحو الورقتني يف باب غيبة
  ).أ ( ورمزنا هلا 
نسخة حمفوظة يف مؤّسسة كاشف الغطاء أيضًا, وهي بخّط صالح : اخلامسة

بن يوسف بن حممد بن يوسف, فرغ من كتابتها يف الثاين عرش من شهر مجادى ا
  . هـ ٩٧٣األوىل سنة 

وهي ناقصة الصفحة األوىل, كام يكثر فيها التصحيف والتحريف, وكثريًا 
  .ا ختالف مفرداهتا سائر النسخ, بل قد ختالفها يف مجل كاملةم

  ).ص ( ورمزنا هلا 
  .نسخ أخرى علمنا بوجودها وقرصت أيدينا عن نيلهاوهناك 
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  :شكر وثناء
عبّاس   .ملؤّسسة كاشف الغطاء وعىل رأسها الشيخ النجيب د الشكر الوافر

, وإتاحة املجال عىل أرحييّته ببذله خمطوطات مكتبة أرسته وحتيّة لهكاشف الغطاء, 
  .يرس, ونرشه ملصّوراهتا دون أجرستفادة منها بغاية اللكّل من أراد اال
 ة يف النجف األرشفالعامّ  ×  متنان والتقدير إلدارة مكتبة أمري املؤمننيثّم اال

  .والقائمني عىل خزانة خمطوطاهتا عىل أرحييّتهم وتعاوهنم التامّ ـ  تركة العالمة األمينّي   ـ
العاّم الـُهامم, والشكر موصول لألمانة العاّمة للعتبة احلسينيّة املطّهرة وأمينها 

ولشعبة التحقيق فيها عىل مساعيهم اجلاّدة يف حتقيق الرتاث ونرشه, ونخّص بالذكر 
فشكرًا هلم ثّم .. عّمنا احلاج ّ مشتاق املظّفر الذي تكبّد عناء مراجعة الكتاب وتقويمه

  . شكراً 

  : وفي الختام
 ما طمحُت له وإلْن مل يبلغ , الكتاب جتربتي األوىل يف حتقيق الرتاثفإّن هذا 

   ..ّين مل اّدخر جهداً فعزائي أـ مع كثرة املزامحات ـ 
  ..عن الزّلة, واإلعراض عن الكبوة الغّض من قارئه  فالرجاء

  .وما توفيقي إّال باهللا, عليه توّكلت وإليه أنيب
            

  
   

 رشفُحّرر يف النجف األ
 هـ١٤٣٢يف اخلامس من شّوال عام 

 الفقري إىل عفو رّبه َب وكتَ 
 ار َمعاد املظّفـرأنمـ
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 )ح ( نسخة الالصفحة األوىل من 
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 )ح ( نسخة المن  »القواعد«الصفحة األخرية من كتاب 
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 )ش ( نسخة الالصفحة األوىل من 
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 )م ( نسخة الالصفحة األوىل من 
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 )أ ( نسخة اللصفحة األوىل من 
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  ]خطبة الكتاب[ 
  

  )١(موْ يُّ يا قَ  َك نَ وْ عَ 
 ِب يْ الغَ  اِملِ د, عَ يْ رِ يُ  املَِ  الِ عّ د, الفَ يْ جِ املَ  شِ رْ العَ  ْي د, ذِ يْ مِ احلَ  ِيلِّ الوَ  هللاِ  دُ مْ احلَ  

 هِ لِ ْض فَ  نْ مِ  هُ دُ يْ زِ تَ أْس ه, وَ مِ عَ نِ  نْ مِ  دُ مْ احلَ وَ  هُ دُ أْمحَ  .ةادَ بَ العِ  اِق قَ حْ تِ باْس  دِ رِّ فَ تَ ة, املُ ادَ هَ والشَّ 
 دُ هَ ْش وأَ . ْني حِ  لِّ يف كُ  هِ رِ مْ ألَ  َامً لِّ َس ن, مُ يْ الدِّ  هُ لَ  اً َص لِ ُخمْ  وَ  هُ إّال  لهَ ال إِ  أنْ  دُ هَ أْش وَ . همِ رَ كَ وَ 

 هِ آلِ َعَىل وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللاُىلَّ َص  ,ْني بِ مُ  ِيبٍّ رَ عَ  انٍ َس لِ بِ  ُث وْ عُ بْ , املَ ْني مِ األَ  هُ لُ وْ ُس رَ  حمّمداً  أنَّ 
  . ْني عِ ْمجَ أَ  مْ هِ يْ لَ عَ  مَ لَّ َس وَ  ,ْني مِ رَ كْ األَ  هِ ابِ حَ ْص وأَ  ,ْني بِ يِّ الطَّ 

 َىل عْ أَ وَ  لَّ َج أَ  مُ وْ لُ عْ املَ  انَ  كَ َام لَّ م, وكُ وْ لُ عْ املَ  ِف َرشَ بِ  مِ لْ العِ  ُف َرشَ  انَ  كَ امَّ لَ فَ : ُد عْ بَ وَ 
 اِت مَ وْ لُ عْ املَ  َف ْرشَ أَ ـ  هُ انَ حَ بْ ُس ـ  يارِ البَ  اُت ذَ  ْت انَ كَ , وَ َىل وْ أَ  ةِ ايَ عَ الرِّ بِ  هِ بِ  مُ لْ العِ  انَ كَ 
 َىل عْ  أَ إَىل  )٣(هَ جِّ وَ تَ املُ  وَ ا هُ هَ يْ إلَ  هُ جِّ وَ تَ املُ  انَ كَ  ت, إذْ امَّ هِ املُ  )٢(َهمَّ أَ  هُ تُ فَ رِ عْ مَ  ْت انَ كَ فَ 

 ُل فِّ كَ تَ املُ  )٥(انَ كَ  إذْ وَ . )٤(اتادَ عَ السَّ  ِب اتِ رَ  مَ َىص قْ أَ بِ  زَ ائِ الفَ  وَ ا هُ ِهبَ  زُ ائِ الفَ وَ  ,تَال َام الكَ 
                                                            

  ).م ( مل يرد يف » عونك ياقيوم«: قوله )١(
  .»أتمّ «): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
  ).أ ( سقط من  »إليها هو املتوّجه«: قوله )٣(
  .»بأقىص الدرجات«): أ ( يف  )٤(
  .»وكان«): أ ( , ويف »كان اوإذ«):  ش( يف  )٥(
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َّ  ُت نْكُ وَ  ,)نيْ الدِّ  لِ وْ ُص أُ (ـب ْنيَ مِ لِّ كَ تَ املُ  ِف رْ ى يف عُ مَّ َس املُ  مَ لَ العِ  وَ ا هُ اِهنَ يَ بَ بِ   هِ يْ فِ  مَ ِس وُ  نْ ِمم
ْ  إنْ وَ  ,ليْ ِص حْ التَ بِ   ْي قِّ لَ تَ وَ  ,منْغُ  هُ تُ ارَ إَش  نْ مَ  إَيلَّ  ارَ َش ل, أَ يْ لِ  القَ َىل  عَ إّال  هُ نْ مِ  ْل َص ْح أَ  )١( َمل

ُ العَ  ,مظَّ عَ املُ  )٢(ُك لِ املَ و ,مرَّ كَ  املُ َىل وْ املَ  وَ هُ م, وَ تْ َح  ةِ يَ الِ العَ  هِ رِ امِ أوَ   ُل اِض الفَ  ,لادِ العَ  اِمل
 ةِ بِ لَ يف َح  َت افَ ق, وَ َال األْخ  مِ ارِ كَ مَ  عِ َام جْ تِ اْس بِ  اِق اآلفَ  كَ وْ لُ مُ  اَق ي فَ ذِ الّ  ,)٣(لامِ الكَ 
 اَض أفَ وَ  ,ةلَ يْ مِ اجلَ  هِ افِ َص أوْ بِ  عَ َام األْس  َألَ ي مَ ذِ الّ  ,قَال اإلطْ بِ  لِ ائِ َض الفَ  َل أهْ  اِق بَ السِّ 
 لِ هْ أَ  نْ مِ  َف لَ َس  نْ مَ  مِ عَ النِ  ِب وْ ُرضُ ى بِ َس ى أنْ تَّ َح  ,ةلَ يْ زِ اجلَ  هِ افِ طَ ألْ بِ  عِ َام األطْ  ةَ يَ عِ أوْ 

 قِّ احلَ ا وَ يَ نْ الدُّ  زُّ م, عِ مَ األُ  ِف ائِ وَ طَ  رِ ائِ َس  نْ مِ  مِ مَ اهلِ  هُ وْ ُج وُ  هِ دِ وْ ُج  ةَ بَ عْ كَ  ْت أمَّ وَ  ,مرَ الكَ 
 اهللاُ  دَ لَّ َخ ـ  رفَ عْ َج  نُ بْ  زِ يْ زِ العَ  ُد بْ عَ  رِ فَّ ظَ املُ  وْ أبُ  ,)٤(ْني مِ لِ ْس املُ وَ  مِ َال اإلْس  اُث يَ غِ  ,نيْ الدِّ وَ 
 ْت انَ كَ  إذْ  ,هلَ َام كَ وَ  هُ زَّ عِ  َس رَ َح وَ  ,هالَ َض فْ إوَ  هُ لَ ْض فَ  )٥(دَ أبَّ وَ  ,هلَ َال َج  َف اعَ َض وَ  ,هالَ بَ إقْ 
ا ذَ يف هَ  اً َرصَ تَ ُخمْ  هُ لَ  َب تُ كْ أ أنْ ـ  ةيَّ دِ األبَ  ةِ ادَ عَ السَّ  لِ يْ ِص  َحتْ َىل عَ  ةً رَ وْ ُص قْ مَ  ةُ يَّ لِ العَ  هُ تُ ِمهَّ 
 ةِ زَ يِّ مَ املُ  لِ ئِ َال الدَّ  ِح َض أوْ بِ  مِ ْص اخلَ  ِب هَ ذْ مَ  الِ طَ إبْ وَ  ,لِ ائِ َس املَ  ِق يْ قِ َحتْ  ْنيَ بَ  عُ مَ َجيْ  مِ لْ العِ 

 رِ وْ هُ ظُ وَ  ةِ اعَ َض البِ  ةِ لَّ قِ  عَ مَ  ,راألمْ  نْ مِ  ِب اجِ الوَ  ةَ فَ الَ ُخمَ  زْ جِ تَ ْس ا مْ لَ فَ . لاطِ البَ  نَ مِ  قِّ حَ لْ لِ 
 َك لْ تِ  ُت بْ تَّ رَ وَ , لدْ العَ  مِ هِ لْ مُ وَ  ,لقْ العَ  ِب اهِ وَ بِ  َامً ِص تَ عْ مُ  لَك يف ذَ  ُت عْ َرشَ ر, فَ ذْ العُ 
 :داعِ وَ قَ  ةِ دَّ  عِ َىل عَ  دَ اِص قَ املَ 

                                                            

  ).م ( سقط من  »مل«: قوله )١(
  ).أ ( و ) ش ( بال واو يف  )٢(
  ).ح ( نسخة المن هنا تبدأ  )٣(
  ).ص ( نسخة المن هنا تبدأ  )٤(
  .»أّيد«): م ( و ) ح ( يف  )٥(



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

                         
 وىلالقاعدة األ

  اتَمّدقَالُمي ِف
                                                                                                            

 :أركانوفيها                                                                                       



    



  
  
  

  لالركن األّو
  ]في التصّور والتصديق[ 
  : وفيه أبحاث

  : لالبحث األّو

  ]التصّور والتصديقتعريف في [
ى ذلك د عن احلكم ويسمّ يتجرّ  ا أنْ يف العقل إمّ  ءحصول صورة اليش

        ى ذلك احلكم يكون مع احلكم عليه ويسمّ  ا أنْ وإمّ  ,راً وتصوّ  احلصول معرفةً 
 حمكومٍ  ُل فمن رشائطه إذن تعقّ . )١(علامً و تصديقاً  ـ  سواء كان بنفي أو إثباتـ 

  . )٣(بينهام ونسبةٍ  ,)٢(به وحمكومٍ  ,عليه
  

 

                                                            

 .»أو علامً «): أ ( و ) ش ( يف  )١(
 . »املحكوم عليه واملحكوم به«): ص ( يف  )٢(
القول بأّن التصديق هو احلكم هو قول احلكامء حيث ذهبوا إىل أّنه بسيط والتصّورات الثالثة  )٣(

  .الرازي فقد جعل التصديق مرّكباً رشائط له, أّما الفخر 
, واحلاشية عىل ٣٨ ـ ٣٠: , وحترير القواعد املنطقية١٨٣ ـ ١٨٢: القواعد اجللية :انظر

 .٧: رأي الرازي يف منطق امللّخص انظرو .١٥ ـ ١٤: التهذيب



 الكالم علم يف املرام قواعد   ...............................................................  ٧٦

  
  

  :البحث الثاني

  ]والكسبّي في البديهّي[
 ;وهو باطل ,مطلقاً  اً يكون بدهييّ  ا أنْ ر والتصديق إمّ واحد من التصوّ  كّل 

 لزم الدور أو وإّال  ;هو باطلو ,مطلقاً  اً أو كسبيّ . العلوم عاقل كلَّ  لعلم كلُّ  وإّال 
  . )٢(وهو احلّق  ,اً وبعضه كسبيّ  اً أو يكون بعضه بدهييّ  .)١(التسلسل

رات هو الذي ال يكون حصوله يف العقل من التصوّ  فالبدهيّي  وحينئذٍ 
ما  )٣(امنه والكسبّي . ر معنى الوجود والوحدة, كتصوّ ٍب م كْس عىل جتّش  موقوفاً 

  . ك واجلنّ ر معنى امللَ كتصوّ  ,يقابل ذلك
أعني املحكوم  ـيه فَ ر طرَ من التصديقات هو الذي يكون تصوّ  والبدهيّي 
أعظم  الكّل « :كقولنا ,أحدمها لآلخر بإثباتيف اجلزم  كافياً  ـ  )٤(عليه واملحكوم به

 والكسبّي  .»بإثباتالنفي ليس « :كقولنا ,أو بنفي أحدمها عن اآلخر  ,»من اجلزء
 ,طَس منها ما مل يكن كذلك, بل نحتاج يف إثبات أحدمها لآلخر أو نفيه عنه إىل وَ 

  . »ثاإلله ليس بحاد«و ,»ثالعامل حاد« :كقولنا
   

                                                            

 .»والتسلسل«): م ( يف  )١(
       , وحترير القواعد ١٨٥  ـ  ١٨٤: , والقواعد اجللية٣٠٢  ـ  ٣٠١: اجلوهر النضيد :انظر )٢(

 .٥١  ـ  ٤٤: املنطقية
 . »منه«: , ويف سائر النسخ)م ( ما أثبتناه من  )٣(
 .»والنسبة بينهام«: زيادة) ص ( يف  )٤(
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  : البحث الثالث

  ]في أقسام التصديق[
أو  يكون مطابقاً  ا أنْ أو ال يكون, واجلازم إمّ  يكون جازماً  ا أنْ التصديق إمّ 

  . العقل به لسبب أو ال يكون مُ زْ يكون َج  ا أنْ ال يكون, واملطابق إمّ 
وهي األحكام احلاصلة عن  ,وحده ا احلّس فسببه إمّ  لسبٍب  فالذي يكون

أو بنظره وهي  ,اتته وهي البدهييّ ليّ ا بأوّ أو العقل وحده, فأمّ  .اخلمس احلواّس 
ة كاللذّ  ,اتالباطن وهي الوجدانيّ  ا احلّس فإمّ  ,معاً  أو العقل واحلّس  .اتالنظريّ 
 أو سائر احلواّس  ,السمع وهي املتواترات ا حّس , فإمّ )١(الظاهر أو احلّس  .واألمل

  . بات ونحوهاوهي املجرّ 
   .ب فهو التقليدا اجلازم املطابق الذي ال ملوجِ وأمّ 
  . باملطابق فهو اجلهل املركّ  )٢(غريا اجلازم وأمّ 
والنفي منه  اإلثبات )٣(ايتساوى طرف ا أنْ فإمّ  ,ا الذي ال يكون جازماً وأمّ 

  .)٤(واملرجوح وهم فالراجح ظنّ  ,, أو يرجح أحدمهاعند الذهن وهو الشّك 
   

                                                            

 .»فأّما احلّس الظاهر«: زيادة) ش ( يف  )١(
وهو ما يمنعه أغلب النحاة, والذي دعانا إىل تغيريه أّن املصنّف جرى عىل » الغري«: يف مجيع النسخ )٢(

 . يف بعض موارد الكتاب فأجرينا البقية عىل طريقتها) غري(عىل مدخول ) أل(املشهور بإدخال 
 .»طرف«: , ويف سائر النسخ)ص ( ما أثبتناه من  )٣(
 .٤٦٥  ـ  ١/٤٦٤: املباحث املرشقية :انظر )٤(
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  :البحث الرابع

  ]في الطرق الموصلة إلى التصّور والتصديق[
له من  ب فالبدّ رات والتصديقات ما هو مكتَس التصوّ  )١(من نا أنّ ا بيّ ملّ 

  . جمملة منهام إشارةً  نشري إىل الطرق املوصلة إىل كّل  طريق, فوجب أنْ 
 ب قوالً ر املكتَس الطرق املوصلة إىل التصوّ  )٢(ىتسمّ  وقد جرت العادة بأنْ 

ى الطرق املوصلة إىل تسمّ  وأنْ . ى رسامً ومنه ما يسمّ  ,اً ى حدّ , فمنه ما يسمّ شارحاً 
 ,ى استقراءً ا ما يسمّ ومنه ,ى قياساً , فمنها ما يسمّ ةً حجّ  )٣(باملكتَس  التصديق

  . مون باسم القياسه الفقهاء واملتكلّ , وخيّص متثيالً  ىومنها ما يسمّ 
ام وضعت ليأمن السالك هبا يف العلوم من الغلط يف فكره إذا إنّ  وهذه الطرق

  . كون عليهات راعى الرشائط التي جيب أنْ 
ه كاآللة يف ألنّ  ;الكالم يف الفكر والنظر )٥(عليها )٤(منقدّ  وجيب أنْ 

  . وجودها
   

                                                            

 ).م ( سقط من  »من«: قوله )١(
 ).م ( سقط من  »تسمى«: قوله )٢(
 ., ومل يرد يف سائر النسخ)م ( أثبتناه من » املكتسب«: قوله )٣(
 .»يتقّدم«): م ( يف  )٤(
 ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »عليها«: قوله )٥(



  
  
  

  الركن الثاني
  في النظر وأحكامه 

  : وفيه أبحاث

  : لالبحث األّو

  ]في حقيقة النظر[
ة أو مات علميّ النظر والفكر عبارة عن ترتيب مقدّ «: )١(قال بعض العلامء

  . )٢(»آخر ل هبا إىل حتصيل علم أو ظنّ توّص يُ ة ليّ ظنّ 
ممكن له  وكّل  ,العامل ممكن: ر قالالعامل له مؤثّ  يعلم أنّ  من أراد أنْ  إنّ  :مثاله

  . وفكراً  ى نظراً فرتتيب احلدود الثالثة عىل الوجه املخصوص يسمّ  .رمؤثّ 
النظر عبارة عن انتقال الذهن من املطلوب إىل مبادئه التي حيصل  أنّ  واحلّق 

  . منها إىل املطلوب ثمّ  ,هلا طالباً  ,)٣(منها

                                                            

 .»احلكامء«): أ ( يف  )١(
 .٢٢: معامل أصول الدين للفخر الرازي )٢(
 .»منها حيصل«): ص (و ) م ( و ) ح ( يف  )٣(
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 ,)١(العامل ممكن من كان مطلوبه العلم بأنّ  نّ أ: وحتقيقه يف املثال املذكور
بأجزائها وترتيبها مات دليله املذكور فنظره لتحصيله هو انتقال ذهنه منه إىل مقدّ 
, فمجموع تلك يها قبل النظر مطلوباً املستلزم النتقال ذهنه إىل النتيجة التي نسمّ 

الرتتيب املذكور من لوازم   أنّ يتبّني  وحينئذٍ  .ونظراً  ى فكراً نتقاالت هو املسمّ اال
     . النظر ال حقيقته

                                                            

 .»ممكن«بدل  »له مؤّثر«): ص ( يف  )١(
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  :البحث الثاني

  ]في أّن النظر المفيد للعلم موجود[
واعرتف به مجاعة  ,)٢(مطلقاً  )١(ةنيّ مَ وأنكره الُس  ,املفيد للعلم موجودالنظر 

 وزعموا أنّ  ,اتي احلساب واهلندسة وأنكروه يف اإلهليّ من املهندسني يف علمَ 
  . )٣(ه ال سبيل إليهفإنّ  وىل واألخلق دون اجلزمباألَ  األخذُ ة الغاية يف املسائل اإلهليّ 

  . النظر يف املثال املذكور استلزم العلم, فالنظر املفيد للعلم موجود إنّ  :لنا
  : )٤(بوجوه املنكرون مطلقاً  احتّج 

                                                            

بلدٍة يف اهلند, من عبدة األوثان, كان عىل ) سومنات(أو الشمنية, طائفة منسوبة إىل : السمنية )١(
مذهبهم أكثر أهل ما وراء النهر قبل اإلسالم, يقولون بقدم العامل, وأن ال طريق إىل العلم سوى 

 . وكان لعقائدهم تأثري عىل املسلمني. احلس, والتناسخ
   , وموسوعة الفرق ٢٧١  ـ  ٢٧٠: , والفرق بني الفرق٤٠٨: فهرست ابن النديم :انظر

 . ٣١٥, ٢٨٧: اإلسالمية
, واملواقف ١٨١: , ومناهج اليقني٧٨: , ومعارج الفهم٥: , وأنوار امللكوت١٢٢: املحّصل :انظر )٢(

 .١٠٨: , وإرشاد الطالبني٢٤: يف علم الكالم
وحكي عن . ١٠٨: , وإرشاد الطالبني٢٦: , واملواقف يف علم الكالم١٢٢: املحّصل :انظر )٣(

, وعن أرسطو يف رشح           ١/٤١: أساطني احلكمة وعظامء الفالسفة يف املطالب العالية
 .١/٢٣٦: املقاصد

, واملواقف يف علم ٦٦  ـ  ٦٥: طوالع األنوار: أيضاً  انظرو. ١٢٤  ـ  ١٢٣: هي مع رابع يف املحّصل )٤(
  .٢٣٥  ـ  ١/٢١٩: , ورشح املواقف٢٥  ـ  ٢٤: الكالم
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 ألنّ  ;رضورّي  غريُ  بكون النتيجة احلاصلة عن النظر علامً  العلمَ  نّ أ :لاألوّ 
  .  لدار أو تسلسلوإّال  ;ما ينكشف األمر بخالفه, وال نظرّي  كثرياً 

حتصيل احلاصل  ألنّ  ;استحال طلبه كان معلوماً  املطلوب إنْ  نّ أ :الثاين
   ?ه هو الذي كان مطلوبهعلم إذا وجده أنّ فكيف يَ  كان جمهوالً  وإنْ . حمال

يظهر له بعد حني  ثمّ  ,مديداً  زماناً  ة دليلٍ اإلنسان قد جيزم بصحّ  نّ أ :الثالث
مع قيام وكذا يف الثالث والرابع, و ,حتامل يف الثاين قائم, واالفساده بدليل آخر

  . حتامل ال حيصل اليقنياال
  : )١(ات بوجهنياملنكرون للنظر يف اإلهليّ  واحتّج 
 )٢(رة, فاستحال احلكم عليها, فامتنعة غري متصوّ احلقائق اإلهليّ  نّ أ :أحدمها

  .طلبها
اختالفات ته, وللناس فيها أظهر األشياء وأقرهبا من اإلنسان هويّ  نّ أ :الثاين

ال يمكن اجلزم بواحد منها, وإذا كان حاله يف معرفة أقرب األمور إليه كذلك فام 
   ?مناسبةً  )٣(ك بأبعدها عنهظنّ 

 ة ترتيباً ينيّ يقمات ب مقدّ من رتّ  , وكّل ه رضورّي أنّ  :لعن األوّ  واجلواب
  . ةلبتّ أومل ينكشف األمر بخالفه  ,م بالرضورة كون احلاصل عنها علامً لِ عَ  منتجاً 

زه عن غريه ر, فإذا وجده ميّ ه جمهول التصديق معلوم التصوّ أنّ  :وعن الثاين
                                                            

, ورشح ٢٦ :, واملواقف يف علم الكالم٦٦: , وطوالع األنوار١٢٥  ـ  ١٢٤: املحّصل :انظر )١(
 ومها حّجتان من أربع حجج ذكرها الرازي بتطويل يف املطالب . ٢٣٨  ـ  ١/٢٣٥: املواقف
 .٥٢  ـ  ١/٤١: العالية

 .»فاستحال«): ص ( يف  )٢(
 ).م ( مل يرد يف  »عنه«: قوله )٣(
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  .ر املعلومبالتصوّ 
, أحكامه مطلقاً  ة ال يوجب ردّ غلط العقل يف بعض األدلّ  أنّ  :وعن الثالث

  . واحتامل غلطه فيام جيزم به ال يبقى مع جزمه
  . ة حكمهمع اعرتافكم بصحّ  ض بغلط احلّس فهو معارَ  وأيضاً 

ر بحسب العوارض, وتلك التصديق يكفي فيه التصوّ  أنّ  :وعن الرابع
ثات, فأمكن املشرتكة بينها وبني املحدَ  )١(رة بحسب عوارضهااحلقائق متصوّ 
  . احلكم عليها

     . عىل صعوبة هذا العلم ال عىل امتناعه ه يدّل أنّ  :وعن اخلامس

                                                            

 .»العوارض«): م ( يف  )١(
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  :البحث الثالث

  ]في النظر الصحيح والفاسد[
ة أو مات العلميّ ق املقدّ دْ طابق ما عليه األمر يف نفسه من ِص  إنْ  )١(الدليل

   ,صحيحاً  نظراً  )٢(ة ترتيبها املستلزم للمطلوب, كان ذلك النظروصحّ  ,ةيّ الظنّ
  .  كان فاسداً وإّال 

    ة الرتتيب عىل الوجه املنتج مات مع صحّ كان من جهة املقدّ  الفساد إنْ  ثمّ 
كان الفساد من  ب, وإنْ للجهل املركّ  كان ذلك النظر مستلزماً  ـ  كام سنذكرهـ 

كان قد يعرض بسببه  مل يستلزم اجلهل, وإنْ  ,أو من جهة الرتتيب فقط ,جهتيهام
  . آخر ويف ذهن آخر جلواز انفكاكه عنه وقتاً  ;لكن ال عىل وجه اللزوم جهٌل 

د نظر الفاسد هل يولّ ال مني يف أنّ اخلالف اجلاري بني املتكلّ  علم أنّ يُ  وحينئذٍ 
     . النزاع من غري حتقيق حمّل  خالٌف  )٣(اجلهل أم ال

                                                            

  .»النظر«): م ( يف  )١(
  .»كان النظر فيه«): ص ( يف  )٢(
 ,١٣٧: واملحّصل, ١١٥  ـ  ١٠٤): النظر واملعارف(املغني يف أبواب التوحيد والعدل : العطّ لال انظر )٣(

, واملواقف يف ١٨٦  ـ  ١٨٥: اليقني اهج, ومن٧٨  ـ  ٧٧: , ومعارج الفهم٦٢: وتلخيص املحّصل
  .٢٨٥  ـ  ١/٢٨١: املواقفورشح  ,٢٥٢  ـ  ١/٢٥١: , ورشح املقاصد٣٣: علم الكالم
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  : البحث الرابع

  ]يب النظرقَُعحصول العلم في [
, )٢)(١(العادة عند األشعرّي  جرىبمقيب النظر الصحيح حصول العلم عُ 

   .)٣(وجد العلم عنهيوجيوز خرقها فال 
                                                            

  .»األشعرية«): أ ( و ) ش ( يف  )١(
 أيب نسل من املتكّلم, الشافعي البرصي إسحاق بن إسامعيل بن عيل احلسن أبو هو: واألشعري

 وابتدأ البرصة, يف ولد ينتسبون, إليه الذي وإمامهم األشاعرة مذهب سمؤّس  األشعري, موسى
 الرجوع إىل به أّدى ممّا األصلح مسألة يف عيل أبا خالف ثمّ  اجلبائي, عيل أليب وتلميذاً  معتزلياً  حياته
والعقل  اه احلنابلةالنقل الذي يتبنّ  بني التوفيق حياول جديداً  مذهباً  لنفسه مؤّسساً  عتزالاال عن

 عن اإلبانة(و) اإلسالميني مقاالت( مصنفاته من هـ,٣٢٤ سنة بغداد يف تويف اه املعتزلة,الذي يتبنّ 
 اخلوض استحسان(و) يامناإل يف رسالة(و) والبدع الزيغ أهل عىل الردّ  يف اللمع(و) الديانة أصول

  ). املجّسمة عىل الردّ (و) الكالم يف
                  المـأع ريـوس ,٢٨٦  ـ  ٣/٢٨٤ :يانـاألع ياتـووف ,١١/٣٤٦ :دادـغـب خـأريـت :انظر
               عيةـالشاف اتـقـبـوط ,١٤٢  ـ  ٢٠/١٣٧ :ياتـوفـبال وايفـوال ,٩٠  ـ  ١٥/٨٥ :الءـالنب
 نىـوالك ,٨٤  ـ  ١/٨١ :بةـشه قايض البن عيةـالشاف قاتـبـوط ,٤٤٤  ـ  ٣/٣٤٧ :ربىـالك

  .٤/٢٦٣ :واألعالم ,٤٧  ـ  ١/٤٦ :واأللقاب
  .٢٧: , واملواقف يف علم الكالم٦٧: , وطوالع األنوار١٣٦: عنه يف املحّصل حكي )٢(
  . ١/٢٣٧: رشح املقاصد :انظر )٣(

  :٦٠: وقال املحقق الطويس يف تلخيص املحّصل        
فإذن هو فعل اهللا . ال مؤّثر إال اهللا, والعلم بعد النظر حادث حيتاج إىل املؤثر: األشعري يقول«

  . ٨٠: معارج الفهم :انظرو. »اهللا يشء واجب, وهو أكثري فهو عادي تعاىل, وليس عىل
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   .د األمل عن الرضبكتولّ  ,)٢)(١(د عند املعتزلةوعىل سبيل التولّ 
 ,العامل حادث م أنّ لِ ن عَ مَ  ه مستلزم للعلم بالرضورة كام سبق, فإنّ أنّ  واحلّق 

ني عىل الرتتيب مَ لْ لزم بالرضورة عن هذين العِ  ,رحادث مفتقر إىل املؤثّ  ّل ك نّ أو
     .رالعامل مفتقر إىل املؤثّ  بأنّ  املذكور العلمُ 

                                                            

 وبحث طرح يف كبري أثر هلا وكان العقلية, النزعة عليها غلبت السنّة أهل فرق من إسالمية فرقة )١(
 وانضامم البرصي احلسن حلقة عطاء بن واصل العتزال باملعتزلة سّموا :قيل الكالمية, املسائل
  .العدلية اسم واإلمامية وجيمعهم ذلك, غري وقيل له, عبيد بن عمرو

  . ×  املؤمنني أمري إىل مذهبهم أصول املعتزلة وينسب
 املنزلتني, بني واملنزلة والوعيد, والوعد والعدل, التوحيد,: مخسة عندهم يةاالعتقاد واألصول
  .املنكر عن والنهي باملعروف واألمر
 والتكفري, واإلحباط القرآن, وخلق والتفويض, الصفات, عن الذات نيابة: نظرياهتم أهمّ  ومن

  .النار يف الكبرية مرتكب وخلود
  .والبهشمية واجلبائية, والكعبية, والنّظامية, واهلذيلية, الواصلية,: فرقهم ومن        
          صريـوالتب ,٢٠١  ـ  ١١٤ :رقـالف بني رقـوالف ,٣١١  ـ  ١/٢١٦ :نيـاإلسالمي قاالتـم :انظر
                     املسلمني رقـف اتقادـاعتو ,٨٥  ـ  ١/٤٣ :لـوالنح للـوامل ,٩٥  ـ  ٦٣ :نـالدي يف

           الكالم لمـوع ,٦٤٥  ـ  ٣/٢١٩ :لـوالنح للـامل يف وثـوبح ,٤٥  ـ  ٣٨ :واملرشكني
  .٢٦٠  ـ  ١٨٥ :ومدارسه

البن , والفائق يف أصول الدين ٧٧): ارفالنظر واملع(املغني يف أبواب التوحيد والعدل  :انظر )٢(
  .٣٦٧: املالمحي

   , ورشح مجل العلم ١٦٠: واختاره من اإلمامية السيد املرتىض يف الذخرية يف علم الكالم
, وأبو إسحاق ١٦٠  ـ  ١٥٩: باالعتقاديف ما يتعلق  , والشيخ الطويس يف االقتصاد١٣٠: والعمل

  . ٢٩: ابن نوبخت يف الياقوت يف علم الكالم
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  :البحث الخامس

  ]العلم عند النظرفي شرط حصول [
بالدليل  يكون الناظر عاملاً  رشط حصول العلم عن النظر أنْ : قال أصحابنا

أو اجلهل به من  أو الظنّ  , وال يستلزم املطلوب مع الشّك )١(من الوجه الذي يدّل 
األصغر  الندراج احلدّ  ;نذلك الوجه, وكان العلم به من ذلك الوجه هو التفطّ 

 فإنّ  ـ  املفهومات )٢(ه معنى هذكام سنبّني ـ   واألوسط حتت األكرب ,حتت األوسط
ام رأى بغلة وربّ  ,بغلة عاقر كّل  وأنّ  ,احليوان بغلة )٣(هذا اإلنسان قد يعلم أنّ 

ن متني يف الذهن بدون التفطّ املقدّ  )٤(ضوربىل, فال يكفي حها ُح منتفخة البطن فظنّ 
     . )٥(املذكور يف حصول املطلوب

                                                            

وقد . ١٥٩: عتقاديف ما يتعلق باال قتصاد, واال١٣٠: هذا القدر يف رشح مجل العلم والعمل انظر )١(
 .٣٦٥: الدين حكاه املالمحي عن شيوخه يف الفائق يف أصول

 .»هذا«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٢(
 ).م ( سقط من  »هذا«: قوله )٣(
 .»حصول«): أ ( و ) ش ( يف  )٤(
 .١/١٠٤: رشح اإلشارات :انظر )٥(
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  :السادس البحث

  ]في شرط وجود النظر[
لك يكون ذ ألنّ  ;باملطلوب عاملاً  )١(وجود النظر أن ال يكون الناظر طُ ْرش  
  . للحاصل حتصيالً 

غافلة  )٢(نفسه تكون إذن ألنّ  ;مطلقاً  بسيطاً  به جهالً  وأن ال يكون جاهالً 
  . فيمتنع طلبه وجهٍ  عنه من كّل 

  . ذلك يمنعه عن الطلب ألنّ  ;باً مركّ  به جهالً  وأن ال يكون جاهالً 
ه من ذلك االعتبار لطلب القدر املجهول ما, فيتنبّ  به باعتبارٍ  بل يكون عاملاً 

     .)٤)(٣(منه

                                                            

 ).م ( سقط من  »الناظر«: قوله )١(
 .»إذن تكون«): ص ( و ) م ( و ) ح ( يف  )٢(
 ).أ ( مل يرد يف  »منه«: قوله )٣(
 , ومناهج ٨٤: , ومعارج الفهم٣٤٧  ـ  ٣٤٦: , وكشف املراد١٣٠  ـ  ١٢٩: املحّصل :انظر )٤(

  .١/٢٥٦: , ورشح املقاصد١٨٧  ـ  ١٨٦: اليقني
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  :البحث السابع

  ]في معرفة اهللا تعالى في وجوب النظر[
  . )٣()٢(ةلألشعريّ  خالفاً  ,)١(النظر يف معرفة اهللا تعاىل واجب عقالً 

  .)٤(للواجب كان واجباً  حلصول أمر واجب, وما كان رشطاً  النظر رشطٌ  إنّ : لنا
   .ملعرفة اهللا تعاىل وهي واجبة ه رشطٌ فألنّ  ;مة األوىلا املقّد أمّ 

                                                            

  .٢٨: , والياقوت يف علم الكالم٦٥: , وتقريب املعارف١٢٣: رشح مجل العلم والعمل :انظر )١(
 السنة أهل غالبية املذهب هذا وعىل األشعري, احلسن أيب أتباع هم األشاعرة, أو: األشعرية )٢(

 . الشافعية السّيام
 اهللا إال الوجود يف مؤّثر ال وأن بقدمها, القول مع الذات عىل الصفات بزيادة القول: أفكارهم أبرز
 .يطاق ال ما تكليف وإمكان مرئي, اهللا وأنّ  هلا, مكتسب واإلنسان اإلنسان ألفعال اخلالق فهو

 .العقل عىل النقل فيقّدمون املعتزلة قبالة يف األشاعرة ويقف
 الكالم وعلم بأمجعه, ٢ج: والنحل امللل يف وبحوث ,١٠٣ ـ ١/٩٤: والنحل امللل :انظر

  .٢٩٤ ـ ٢٦٣: ومدارسه
, ١١٥: , والشامل يف أصول الدين٨: اإلرشاد للجويني :انظرحيث قالوا بوجوبه سمعًا,  )٣(

, ٢٨: , واملواقف يف علم الكالم٦٨: , وطوالع األنوار١/١٥٥: , وأبكار األفكار١٣٤: واملحّصل
  .١/٢٦٢: ورشح املقاصد

   وما بعدها, واالقتصاد  ١٦٧: االستدالل عىل وجوب النظر يف الذخرية يف علم الكالم انظر )٤(
                 ف ـ, وكش٩٨ ـ ٩٦: سلك يف أصول الدينـ, وامل١٦٨ ـ١٦٢: قادـلق باالعتـيتع يف ما

           , وإرشاد ١٨٩: نـاهج اليقيـ, ومن٨٦ ـ ٨٥: همـعارج الفـ, وم٣٤٨ ـ ٣٤٧: رادـامل
   .٨٥ ـ  ٨٣ :يةـ, واللوامع اإلهل١١١ ـ١٠٩: الطالبني
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ة, والرضورة قاضية ا من األمور الكسبيّ فألّهن  ;ه رشط للمعرفةنّ أا أمّ 
 ,مل حيصل العلم به ي املطلوبط جامع بني حدَّ ه ما مل حيصل يف الذهن وَس بأنّ 

  بالنظر, فإذن املعرفة ال حتصل إّال ط ال يمكن إّال حتصيل الوَس  وقد عرفت أنّ 
  . هلا فكان رشطاً  ,به

  : واجبة فمن وجهني )١(اا أّهن وأمّ 
يلحق بسبب اجلهل بمعرفة اهللا  )٢(لعّلهدفع الرضر املظنون الذي  نّ أ :لاألوّ 

  . ووجوب دفع ذلك الرضر مستلزم لوجوب املعرفة ,واجب عقالً 
يكون له صانع أراد منه  ز أنْ ف اجلاهل باهللا جيوّ املكلّ  نّ أ :لبيان األوّ 

 )٣(سواء كان ذلك التجويز بخاطرٍ وه إذا مل يعرفه عاقبه, فه هبا, وأنّ معرفته وكلّ 
ه جيد الناس يف الديانات وإثبات الصانع, فإنّ  )٤(اختالَف  خطر له أو بحسب سامعهِ 

وذلك رضر واجب  ,يلحقه عىل ترك املعرفةه من نفسه خوف عقاب مظنون لعلّ 
  . الدفع عن النفس
 باملعرفة, فكان وجوبه دفع ذلك الرضر ال حيصل إّال  نّ أ: بيان الثاين

  . لوجوهبا مستلزماً 
, والالزم ا وجب شكر نعمه عقالً ملَ  ب معرفة اهللا تعاىل عقالً جتلو مل  :الثاين

  . فامللزوم مثله ,باطل
دير عدم معرفة املنعم ال يمكن شكره, وما ال يمكن بتق نّ أ: بيان املالزمة

                                                            

 .»أّنه«): أ ( و ) ش ( يف  )١(
 ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »لعله«: قوله )٢(
 .»خلاطر«): م ( يف  )٣(
 .»اختالفات«): ص ( يف  )٤(
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  . ال جيب وىل بأنْ أَ 
ر يف خلقه وجد آثار النعمة عليه العاقل إذا فكّ  نّ أ: بيان بطالن الالزم

جب تف ,فيجب عليه شكره ,ر يف عقله وجوب شكر املنعمظاهرة, وقد تقرّ 
  . إذن معرفته
لو مل جيب الرشط لوجوب مرشوطه لكان  )٢(هنّ أ :)١(ةالثاني] املقّدمة[بيان 
وسيأيت الكالم فيه يف مسألة  .ه قبيح عقالً نّ إو ,طاقبام ال يُ  تكليفاً  )٣(التكليف به

  . تعاىل شاء اهللا احلسن والقبح إنْ 
َ ال نسلّ  :)٤(قيل فإنْ   ?الغالب ال يكفي التقليد أو الظنّ  م وجوب املعرفة, وِمل

 )٥(الرضر يشكره, وكذلك إذا خاف منه أنْ  مل يعلمه صّح  من اعتقد املنعم وإنْ  فإنّ 
  . عتقاد اجلازم وإن مل يكن يقيناً ع إىل االزيندفع خوفه بالف

َ  ,مناهسلّ  ع بذكر ا نتربّ إنّ  ثمّ  ?ه ال طريق إىل املعرفة سوى النظرقلتم إنّ  لكن ِمل
كام  )٧(اطرتصفية اخل :ومنها ,)٦(اإلهلام :ومنها ,قول املعصوم :منها ,خرطرق أُ 

  . ام جيب لو مل يكن غريه طريقاً وإنّ . فةيقوله بعض املتصوّ 
َ  ,مناهسلّ  يلزم : قوله ًا?للواجب كان واجب ما كان رشطاً  قلتم إنّ  لكن ِمل

َ : قلنا. تكليف ما ال يطاق    ?تكون التكاليف بأرسها كذلك ال جيوز أنْ  وِمل
                                                            

 .»الثاين«: , ويف سائر النسخ)ص ( ما أثبتناه من  )١(
 ).ص ( مل يرد يف  »أّنه«: قوله )٢(
 ).ص ( مل يرد يف  »به«: قوله )٣(
 .٢٦٨  ـ  ١/٢٦٥: , ورشح املقاصد١٣٣  ـ  ١٣١: املحّصل :انظر )٤(
 ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »الرضر«: قوله )٥(
 .١/١٦٦: عىل ما يراه الربامهة, كام يف رشح املقاصد )٦(
 .»الباطن«): ص ( يف  )٧(
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  . )١(نا ذلكبيّ : قلنا ,»م وجوب املعرفةال نسلّ « :قوله: لعن األوّ  واجلواب
َ « :قوله االعتقاد احلاصل  ألنّ : قلنا ,»الغالب ال يكفي التقليد أو الظنّ  وِمل

د ال يأمن املقلِّ  ألنّ  ;يف دفع خوف الرضر املظنون يف ترك املعرفة بالتقليد غري كاٍف 
. داً ز بينهام مل يكن مقلِّ ويستوي عنده الصادق والكاذب, ومتى ميّ  ,دهخطأ من قلّ 

فممكن الزوال, ويف زواله خطر عظيم, فال يندفع به خوف الرضر  ا الظنّ وأمّ 
  . تعاىل املظنون يف ترك معرفة اهللا
عىل  )٢(ف بالشكريأيت املكلَّ  جلواز أنْ  ;ة شكرهيف صحّ  وال يكفيان أيضاً 

  . مة ونحوهمالوجه غري الالئق فيقع يف الرضر, كشكر املجّس 
َ « :)٣(قوله: وعن الثاين    :قلنا ,»ه ال طريق إىل املعرفة سوى النظرقلتم إنّ  ِمل

     ف لتوقّ  ;ستفاد معرفة اهللا تعاىل منهتُ  ا قول املعصوم فال يمكن أنْ فأمّ  ,ذلك بّينا
  . ورة عىل املعرفة, فلو استفيدت املعرفة من قوله لزم الدَّ العلم بكونه حجّ 

 بالنظر ن من غري اهللا إّال كوي ا اإلهلام فلو ثبت وقوعه مل يأمن صاحبه أنْ وأمّ 
  . ن من العبارة عنهوإن مل يتمكّ 
الباطن فهي عبارة عن حذف املوانع الداخلة واخلارجة عن  ا تصفيةوأمّ 

 ,ة عىل طريق اإلفاضة واإلهلاما السوانح اإلهليّ هقبل النفس معتَ  القلب, وغايتها أنْ 
  .  بالنظرتلك اإلفاضة واخلواطر من اهللا أو من غريه إّال  نّ أولن يعلم 

القول  يف مسألة األفعال أنّ  ـ  شاء اهللا تعاىل إنْ ـ   ا سنبّني نّ أ: وعن الثالث
     . بتكليف ما ال يطاق حمال

                                                            

  .»بّينا ذلك«بدل  »قد دللنا عليه«): ص ( يف  )١(
  ).م ( سقط من  »بالشكر«: قوله )٢(
  ).ص ( سقط من  »قوله«: قوله )٣(



  
  
  

  الركن الثالث 
  رفي الطرق الموصلة إلى التصّو

   .وهي األقوال الشارحة
  : أبحاث )١(وفيه

  : لالبحث األّو

  ]شرائط التعريف وأقسامهفي [ 
بة ة أمور, ومنها مركّ احلقائق منها بسيطة وهي ما ال يلتئم عند العقل من عدّ 

  . وهي ما كان كذلك
 ءر ذلك اليشره تصوّ هو الذي يلزم من تصوّ  ءف لليشاملعرِّ  ا كانملّ  ثمّ 

 , وألنّ )٢(ز نفسهيلعدم إفادته متي ;بنفسه ءف اليشعرَّ يُ  أنْ  زْ وامتيازه عن غريه مل جيُ 
م العلم بنفسه لزم تقدّ  ءفنا اليشف, فلو عرّ قبل املعرَّ  )٣(ف جيب كونه معلوماً املعرِّ 

ال  ر العامّ تصوّ  ألنّ  ;منه وال بام هو أعمّ  .مه عىل نفسهبه عىل العلم به, فلزم تقدّ 
                                                            

 .»وفيها«): م ( يف  )١(
 .»متييز نفسه«بدل  »متييزه«): م ( يف  )٢(
 .»معروفاً «): ص ( يف  )٣(
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يكون  بل وجب أنْ  .لكونه أخفى ;وال بام هو أخّص  .ر اخلاّص يستلزم تصوّ 
  . )٢(يف العموم واخلصوص )١(التعريف بام يساويه
 اً تامّ  اً ى حدّ ويسمّ  ءيكون جمموع أجزاء اليش ا أنْ إمّ  فذلك املساوي

كاجلسم الناطق  ناقصاً  اً ى حدّ , أو بعض أجزائه ويسمّ لإلنسانكاحليوان الناطق 
 اً تامّ  ى رسامً ويسمّ  ,له مع أمر خارج عنه مساوٍ  )٣(, أو بعض أجزائه املشرتكله

هلا إذا  مساوٍ  )٥(تهوكذلك جمموع أمور خارجة عن ماهيّ  ,)٤(كاحليوان الضاحك له
 ى رسامً ويسمّ  ,زها عن بعض ما عداهاما عداها, أو جمموع أمور يميّ  زها عن كّل ميّ 

     . )٧( )٦(كاحليوان البادي البرشة له ناقصاً 

                                                            

  .»له بمساويه«): ص ( , ويف »له بام يساويه«): م ( يف  )١(
  .٢١١  ـ  ٢٠٨: , وحترير القواعد املنطقية٢٣٧: , والقواعد اجللية٢١٠: الشمسية :انظر )٢(
  .»املشرتكة«): م ( و ) ش ( يف  )٣(
  ).م ( مل يرد يف  »له«: قوله )٤(
  .»ماهّية«): أ ( يف  )٥(
  .»ويسّمى رسًام ناقصًا كاملايش عىل قدميه والضاحك بالطبع له«: زيادة) ص ( يف  )٦(
   , ٣٤٧  ـ  ٣٣٧: , واجلوهر النضيد٤٤: , واألرسار اخلفية٢١١  ـ  ٢١٠: الشمسية :انظر )٧(

  .٢١٤  ـ  ٢١٣: , وحترير القواعد املنطقية٢٣٨  :ةاجلليّ  والقواعد
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  : البحث الثاني

  ]ة تعريف البسائط والمركّباتفي كيفّي[
ف باألمور عرَّ إذ ال أجزاء هلا, بل تُ  ;ف بحدّ عرَّ البسائط ال تُ  رنا أنّ قرّ  ظهر مما

خذت كانت أجزاء لغريها أُ  إنْ  ثمّ . )١(كانت هلا إنْ  نةِ هبا البيّ  ةِ اخلارجة عنها اخلاّص 
  . اً يّ حدّ  تعريفاً  ف هبا أيضاً عرّ  فال يُ وإّال  ,)٢(هيف حدّ 

ثّم إن كانت  .وبرسومها ,إذ هلا أجزاءٌ  ;ف بحدودهاعرّ بات فتُ املركّ  )٣(اوأمّ 
     . )٦)(٥(تؤخذ يف رسومه ة له جاز أنْ ضيّ أو عرَ  ,هخذت يف حدّ لغريها أُ  )٤(أجزاءً 

                                                            

 ).ص ( مل يرد يف  »إن كانت«: قوله )١(
 .»حّدها«): ص ( يف  )٢(
 ).أ ( سقط من  »أّما«: قوله )٣(
 ). أ ( و ) ش ( سقط من  »وبرسومها ثم إن كانت أجزاء«: قوله )٤(
 .»رسومها«): ص ( و ) أ ( و ) ش ( يف  )٥(
 .٣٤٩  ـ  ٣٤٨: اجلوهر النضيد :انظر )٦(
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  : البحث الثالث

  ]في ترتيب األقوال الشارحة[
 ألنّ  ;د باألخّص يقيّ  ثمّ  م األعمّ قدّ يُ  أنْ  )١(الرتتيب يف األقوال الشارحة

, وتقديم األعرف هو من األخّص  )٢(فيه أعرف يف الذهن وأكثر وقوعاً  األعمّ 
     . )٣(ر ذلك يف موضع أليق بهرّ كام قُ  ,وىلفكان أَ  الرتتيب الطبيعّي 

                                                            

 .»املعّرفة«): ص ( و ) م ( يف  )١(
 ).م ( مل يرد يف  »فيه وأكثر وقوعاً «: قوله )٢(
 .٤٥: , واألرسار اخلفية١٤٦  ـ  ١٤٥: البصائر النصريية :انظر )٣(



  ٩٧   ...............................................................  املقدمات يف: األوىلالقاعدة 

  
  

  : البحث الرابع

  ]حترز عنه في التعريففي ما ُي[
وعن  ,بام يساويه يف املعرفة واخلفاء ءاالحرتاز عن تعريف اليش )١(جيب

     . )٣( به يف مرتبة أو مراتببام ال يعرف إّال و ,)٢(تعريفه باألخفى منه

                                                            

 ).أ ( و ) ش ( سقط من  »جيب«: قوله )١(
 ).م ( مل يرد يف  »منه«: قوله )٢(
      , وحكمة ١٥٩  ـ  ١٥٦: , والبصائر النصريية٦٦  ـ  ٦٥: اإلشارات والتنبيهات :انظر )٣(

, ٢٤١  ـ  ٢٤٠: , والقواعد اجللية٤٥: , واألرسار اخلفية٢١١: , والشمسية١٩  ـ  ١٨: اإلرشاق
 .٢١٧  ـ  ٢١٦: وحترير القواعد املنطقية



    



  
  
  

  الركن الرابع
  في الطرق الموصلة إلى التصديق

  : وفيه أبحاث 

  : لالبحث األّو

  في الخبر
عليه  من حمكومٍ  الً أوّ  يكون تركيبه تركيباً  ا أنْ اخلرب إمّ  ألنّ  ;ه ثالثةوأنواعُ 

  . »العامل حادث« :ة, كقولنامحليّ  ةً وقضيّ  ى تصديقاً ويسمّ  ,به وحمكومٍ 
من  )٢(بنيبني املركّ  البدّ  , وحينئذٍ )١(وىلبات أُ يقع من مركّ  ثانياً  ا تركيباً وإمّ 

وأدواته  ,صالً متّ  اً ب رشطيّ ى ذلك املركّ ويسمّ  ,ا لزوم أحدمها لآلخرفهي إمّ  ,نسبة
ى ويسمّ  ,»فليس بقديم كان العامل حادثاً  )٣(إنْ « :كقولنا ,حروف الرشط واجلزاء

  . وتالياً  الزماً  والثاين ,ماً ومقدّ  ب ملزوماً ل من هذا املركّ اجلزء األوّ 

                                                            

 .»أول«): م ( يف  )١(
 .»املرتّكبني«): م ( يف  )٢(
 .»إذا«): أ ( يف  )٣(
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ب ى ذلك املركّ ويسمّ  ,أن تكون عناد أحدمها لآلخر ومنافاته )١(اوإمّ 
ا موجود املعلوم إمّ « :, كقولنا)٢(وما يف حكمها )اإمّ (, وأدواته منفصالً  اً رشطيّ 

     . )٣(»ا معدوموإمّ 

                                                            

 .»وجيوز«): م ( يف  )١(
 .»نسبةً «: زيادة) م ( يف  )٢(
, ١٧٠  ـ  ١٦٨: , والبصائر النصريية١١١  ـ  ١١٠: وما بعدها, ومعيار العلم ١٩: النجاة :انظر )٣(

, ٧٧  ـ  ٧٢: , واجلوهر النضيد١٩٧  ـ  ١/١٩٥: , ورشح اإلشارات٢٤  ـ  ٢٢: وحكمة اإلرشاق
 .٢٣٠  ـ  ٢٢٠: , وحترير القواعد املنطقية٢٤٥  ـ  ٢٤٢: والقواعد اجللية



  ١٠١   .............................................................  املقدمات يف: األوىلالقاعدة 

  
  

  :البحث الثاني

  ة وأقسامهافي تعريف الحّج
   .)١(قصد هبا حتصيل مطلوب جمهولف من أقوال يُ قول مؤلَّ  :ةاحلجّ 

  : وأقسامها ثالثة
ف من أقوال إذا قول مؤلَّ  )٢(هأنّ  :ه, وحدّ ى قياساً ما يسمّ  لاألوّ ] القسم[

   .آخر رضورةً  مت لزم عنها بالذات قوٌل لّ ُس 
ى فيه بالفعل, ويسمّ  الالزم عنه وال مقابله مذكوراً  ا أن ال يكونوهو إمّ 

ه يلزم فإنّ  ,»ثحمدَ  )٣(فمؤلَّ  وكّل  ,ٌف جسم مؤلَّ  كّل « :, كقولنااً اقرتانيّ  قياساً 
فهذا قياس, . ثحمدَ  )٤(جسم كّل  بالرضورة من تسليم هذين القولني احلكم بأنّ 

 ,ى حدوداً مة, وأجزاؤها تسمّ ى مقدّ يسمّ  )٥(ب منهامواحد من القولني املركّ  وكّل 
 اً ي حدّ باملقدمة األوىل سمّ  متني يذكر فيهام, فام اختّص ك بني املقدّ من مشَرت  والبدّ 

 وما اختّص  .مة صغرى الشتامهلا عليهيت املقدّ يف مثالنا, وسمّ  )اجلسم(ـأصغر ك
وما كان  .يت الكربى الشتامهلا عليهفيه, وسمّ  )املحدث(ـك ,ي أكربة سمّ بالثاني

                                                            

 .٢٣٦: البصائر النصريية :انظر )١(
 ).ص ( سقط من  »أنه«: قوله )٢(
 ).م ( سقط من » وكل مؤلف«: قوله )٣(
 .»كل جسم«بدل  »اجلسم«): ص ( و ) م ( يف  )٤(
 .»عنهام«): ص ( و ) م ( يف  )٥(
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  . )فاملؤلّ (ـك ,ي أوسطبينهام سمّ  كاً مشرتَ 
يكون  ا أنْ األوسط إمّ  ألنّ  ;وهذا القياس يقع عىل وجوه أربعة من الرتكيب

 ,أو بالعكس .لى الشكل األوّ ويسمّ  ,عليه باألكرب به عىل األصغر حمكوماً  حمكوماً 
 ,أو هبام عليه .ى الشكل الثاينويسمّ  ,به عليهام أو حمكوماً  .ى الشكل الرابعويسمّ 
يف حتصيل املطالب هو  وأجىل األربعة وأكثرها استعامالً . ى الشكل الثالثويسمّ 

  . كام يف مثالنا املذكور هذا ,لاألوّ 
 قياساً ى ويسمّ  ,فيه بالفعل مذكوراً  )١(الالزم عنه أو مقابله يكون ا أنْ وإمّ 

   .ب من رشط واستثناءوهو مركّ  ,اً استثنائيّ 
يقتيض اللزوم ويلزم من استثناء عني امللزوم فيه عني  )٢(ّي ا من رشطمّ إف

له  أنّ «فيلزم  »العامل حادث لكنّ  ,)٣(فله صانع كان العامل حادثاً  إنْ « :الالزم, كقولنا
 كان العامل قديامً  إنْ « :ومن استثناء نقيض الالزم نقيض امللزوم, كقولنا .»صانعاً 

  . »ليس بقديم هأنّ «فيلزم  »عنه ه ليس بغنّي لكنّ  ,رعن املؤثّ  فهو غنّي 
ويلزم من  ,يقتيض العناد احلقيقّي  يكون الرتكيب من رشطّي  ا أنْ وإمّ 

 ,ا فردا زوج وإمّ هذا العدد إمّ « :جزء منه نقيض اآلخر, كقولنا استثناء عني كّل 
جزء  , ومن استثناء نقيض كّل »ليس بزوجفه فرد لكنّ «أو  ,»ه زوج فليس بفردلكنّ 

ه ليس بفرد لكنّ«أو  ,»ه ليس بزوج فهو فردلكنّ« :منه عني اآلخر, كقولنا يف املثال
  .)٤(»فهو زوج

                                                            

 .»ما يقابله«): ص (و ) م ( يف  )١(
 .»رشط«): ص ( و ) أ ( و ) ش ( يف  )٢(
 ).ص ( سقط من  »صانع«: قوله )٣(
     , ١٠  ـ  ٥: وما بعدها, وعيون احلكمة ١٦١: بحث القياس يف اإلشارات والتنبيهات انظر )٤(

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة


Administrator
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة Administrator

Administrator
ملاحظة لاصقة
Accepted وضعت بواسطة Administrator

Administrator
ملاحظة لاصقة
Completed وضعت بواسطة Administrator
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بام  حكم عىل كّيلّ  :, وهوى استقراءً ة ما يسمّ من أقسام احلجّ  القسم الثاين
ه ك فكّ من احليوانات التي رأيناها حيرّ  )٢(واحد كّل « :اته, كقولناجزئيّ  )١(جد يفوُ 

 ;وهو غري مفيد لليقني ,»حيوان كذلك األسفل عند املضغ, فوجب أن يكون كّل 
قل كام نُ  ,من احليوان خالف ما شاهدناه )٣(هيكون حال من مل نشاهد الحتامل أنْ 
  . )٤(يف التمساح

, )٥(مون قياساً يه الفقهاء واملتكلّ ويسمّ  ,ى متثيالً منها ما يسمّ  القسم الثالث
 ,ه به أصالً ى املشبَّ ويسمّ  .بام يشبهه يف إثبات مثل حكمه له إحلاق جزئّي  :وهو

 )٦(ةيتفاوت بالشدّ  اً وهو يفيد ظنّ  .وجامعاً  ةً وما فيه املشاهبة علّ  ,ه فرعاً واملشبَّ 
 وعىل كّل . ةة وجوديّ والضعف بحسب جودة التمثيل, وأقواه ما اشتمل عىل علّ 

                                                            

وما بعدها,  ٢٣٧: , والبصائر النصريية١٥٨  ـ  ١٣١: وما بعدها, ومعيار العلم ٥١والنجاة 
وما  ٣٣١: اجلليةوما بعدها, والقواعد  ١٦٢: وما بعدها, واجلوهر النضيد ١١٧: واألرسار اخلفية

 .وما بعدها ٣٨٢: بعدها, وحترير القواعد املنطقية
 .»يف أكثر«): ص ( يف  )١(
 .»كّل واحد واحد«): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
 .»ُيشاهد«): ص ( , ويف »نشاهد«): أ ( و ) ش ( يف  )٣(
 , ومقاصد ١٠٧  ـ  ١٠٦: , والنجاة١٠: ستقراء يف عيون احلكمةبحث اال انظر )٤(

 ,٣٦٠  ـ  ٣٥٦: , والبصائر النصريية٣٢٥  ـ  ١/٣٢٤: , ورشح اإلشارات٩٠  ـ  ٨٩ :الفالسفة
, وحترير ٣٨٨: , والقواعد اجللية٢٩٧  ـ  ٢٩٦: , واجلوهر النضيد١٩٦: واألرسار اخلفية
 .٤٥٤: القواعد املنطقية

قياسًا, ويسّميه وهو الذي تسّميه الفقهاء «: ١٦٥, ويف معيار العلم ٩٠: مقاصد الفالسفة :انظر )٥(
 .»املتكّلمون رّد الغائب إىل الشاهد

 .»يف الشّدة«): م ( يف  )٦(

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة


Administrator
ملاحظة لاصقة
Unmarked وضعت بواسطة Administrator

Administrator
ملاحظة لاصقة
Completed وضعت بواسطة Administrator
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 التعليل هبا مطلقاً  صّح  إنْ  ثمّ . ة باألصلجلواز اختصاص العلّ  ;القطعحال ال يفيد 
     .)٢(إىل أصل وفرع )١(ال حاجة به كان ذلك برهاناً 

                                                            

  .»فيه«): ص ( يف  )١(
 ,١٧٧  ـ  ١٦٥: , ومعيار العلم١٠٨  ـ  ١٠٧: , والنجاة١٠: بحث التمثيل يف عيون احلكمة انظر )٢(

                 ر ـصائـ, والب٣٢٦  ـ  ١/٣٢٥: اراتـرح اإلشـ, وش٩٥  ـ  ٩٠: فةـالسـقاصد الفـوم
, ٣٩١  ـ  ٣٨٩: ليةـ, والقواعد اجل٢٩٨  ـ  ٢٩٧: وهر النضيدـواجل ,٣٦٦  ـ  ٣٦٠: ةـالنصريي

  .٤٥٦  ـ  ٤٥٤: املنطقيةوحترير القواعد 
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  :البحث الثالث

  ]في البرهان[
ه قياس أنّ  :همُ , ورْس برهاناً  )١(ىة يسمّ ماته يقينيّ كانت مقدّ  القياس إنْ 

   .)٢(بالذات اضطراراً  ات ينتج يقيناً من يقينيّ ] فمؤلَّ [
ال  واإلثباتالنفي  كالعلم بأنّ  ,اُت ة البدهييّ مات اليقينيّ املقدّ  وأصوُل 

الشمس  كالعلم بأنّ  ,الظاهر ا باحلّس إمّ  ,املحسوسات ثمّ . جيتمعان وال يرتفعان
بات واملتواترات كاملجرّ  )٣(وما عداها .وأملاً  ةً لنا لذّ  كالعلم بأنّ  ,مضيئة, أو الباطن

  . هعليها كام علمتَ  ففرعٌ  ونحوها
 ـ  ة لوجود األكرب يف األصغر يف الذهنمع كونه علّ ـ  أوسطه  قد يكون ثمّ 

خشبة  وكّل  ,النار )٤(تهاهذه اخلشبة مّس « :لوجوده له يف نفس األمر, كقولنا ةً علّ 
ّ (ى هذا , ويسمّ »)٥(فهذه اخلشبة حمرتقة ,تها النار فهي حمرتقةمّس  وقد ال . )برهان ِمل

لوجود  منه ما كان أوسطه معلوالً  )٦(ّص , وُخي )نّ إبرهان (ى ويسمّ  ,يكون كذلك

                                                            

 .»سّمي«): م ( يف  )١(
 .٣٠٩: اجلوهر النضيد :انظر )٢(
 .»عدامها«): ص ( و ) م ( يف  )٣(
 .»قد مّستها«): م ( يف  )٤(
 ).ص ( سقط من » حمرتقةفهذه اخلشبة «: قوله )٥(
 .»وخيتّص «): ص ( يف  )٦(
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 ,هذه اخلشبة حمرتقة«: كقولنا,)الدليل(األصغر يف نفس األمر باسم  )١(األكرب يف
     .)٣(»النارتها مّس  )٢(فهذه اخلشبة ,النار اتهمّس قد  ةحمرتقخشبة  وكّل 

                                                            

 .»بوجود األكرب من«): م ( يف  )١(
بخط ) ش ( وكتب عىل حاشية ). أ ( و ) ش ( إىل هنا سقط من » ..وكّل  ,حمرتقة«: من قوله )٢(

 . »..حمرتقة, وكل حمرتق مّسته النار, فهذه اخلشبة«: خمتلف
, وحكمة ٣٩٥− ٣٩٤, والبصائر النصريية ١٢٨− ١٢٦النجاة   ملّ وإّن يفبرهاَين  بحث انظر )٣(

, والقواعد ٣١٥− ٣١٣, واجلوهر النضيد ٤٠٧− ١/٤٠٦, ورشح اإلشارات ٤٥− ٤٤اإلرشاق 
 .٤٦١− ٤٦٠, وحترير القواعد املنطقية ٤٠٠− ٣٩٨اجللية 
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  : البحث الرابع

  ]مارةفي الدليل واأل[
   .)١(باملدلول هو الذي يلزم من العلم به العلمُ  :منيالدليل يف عرف املتكلّ 

ب عن وترتكّ  .)٢(املدلول هي التي يلزم من العلم هبا ظنُّ  :واألمارة
احلكم بثبوت  ألنّ  ;ي مطلقاً ام لزمها الظنّوإنّ  .ةوعنها مع العلميّ  ,ةيّ مات الظنّاملقدّ 

 ّي , واملوقوف عىل احلكم الظنّّي حكم ظنّ األكرب لألصغر أو نفيه عنه موقوف عىل 
   .ال يمكن اجلزم به

ها مات كلّ مقدّ  )٣(نمب وهو ما يرتكّ  ,حمضاً  اً يكون عقليّ  ا أنْ إمّ منهام  كّل  ثمّ 
حرام  وكّل  ,رشب اخلمر حرام«: كقولنا ,حمضاً  اً أو سمعيّ  .وهو ظاهر ,ةعقليّ 
 وكلُّ  ,بصريٌ  الباري سميعٌ « :كقولنا ,منهام اً بأو مركّ  .»بالعقاب عىل فعله دٌ متوعَّ 

  . »حيٌّ  بصريٍ  )٤(سميعٍ 

                                                            

 .١٩٣: , ومناهج اليقني٦٦: , وتلخيص املحّصل١٤١: املحّصل :انظر )١(
 .١٩٣: , ومناهج اليقني٦٦: , وتلخيص املحّصل١٤١: املحّصل :انظر )٢(
 .»عن«: , ويف سائر النسخ)ص ( ما أثبتناه من  )٣(
 ).ص ( سقط من  »سميع«: قوله )٤(
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    له  اً , مفّرس )٢(املحض وجود الدليل السمعّي  )١(فخر الدين ع اإلمامُ نَ ومَ 
          , اً وال ظنّ  ال يفيد علامً  وحينئذٍ  ,ه ما مل يستند صدق قائله إىل العقل أصالً بأنّ 

  . )٣( ةفال يصدق عليه اسم الدليل وال األمار
     . صحيح عىل تفسريه, واخلالف لفظّي ه عُ ومنْ

                                                            

 الرازي الدين فخر البكري, التيمي القريش احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد أبو هو )١(
 اشتهر ثمّ  الري خطيب وابن باإلمام يعرف كان األشاعرة, أكابر من التصانيف, ذو الشافعي,
 والطب, الوعظ إىل إضافة واحلكمية الرشعية العلوم يف وبرع هـ,٥٤٤ عام ولد الرازي, بالفخر

 وكان وغريهم, خوارزم ملوك عند معّظامً  الناس,كان عليها وأقبل حياته يف تصانيفه اشتهرت
 أفكار حمّصل(و) الغيب مفاتيح الكبري تفسريه( مصنّفاته من هـ,٦٠٦ سنة هراة يف تويف ثريًا,مُ 

 يف العالية املطالب(و) املرشقية املباحث(و) الدين أصول يف األربعون(و) واملتأّخرين املتقّدمني
) الدين أصول معامل(و) والصفات تعاىل اهللا أسامء رشح يف البّينات لوامع(و) اإلهلي العلم

 علم يف املحصول(و) التقديس أساس(و) األنبياء عصمة(و) الدين أصول يف اخلمسون املسائل(و
 لباب(و) األصول دراية يف العقول هناية(و) عجازاإل دراية يف جيازاإل هناية(و) األصول
  ).اإلشارات
                وايفـوال ,٢٥٢  ـ  ٤/٢٤٨ :انـيـاألع اتـيـووف ,٤٧٠  ـ  ٤٦٢ :اءـبـاألن يونـع :انظر
 عيةـالشاف قاتـوطب ,٩٦  ـ  ٨/٨١ :الكربى ةـالشافعي قاتـوطب ,١٨٢  ـ  ٤/١٧٥ :اتيـبالوف
             ّرسينـاملف قاتـوطب ,٤٢٩  ـ  ٤/٤٢٦ :يزانـامل انـولس ,٨٤  ـ  ٢/٨١ :بةـشه قايض البن

  .٦/٣١٣ :المـواألع ,١٦  ـ  ٣/١٣ :قابـواألل ىـوالكن ,١٠٠ :للسيوطي
  .٢٥: , ومعامل أصول الدين١٤٢: , واملحّصل٢/٢٥١: األربعني يف أصول الدين :انظر )٢(
  ).ص ( سقط من  »وال األمارة«: قوله )٣(
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  : البحث الخامس

  ]في أّن الدليل اللفظّي يفيد اليقين[
   .ال يفيد اليقني الدليل اللفظّي : )١(ـ  رمحه اهللاـ  قال اإلمام فخر الدين 

عدم خطأ رواة : ن أمور عرشةف عىل تيقّ توقّ تإفادته له  بأنّ  واحتّج 
 ,واملجاز ,وعدم االشرتاك ,وترصيفها ,وإعراهبا ,األلفاظ يف نقل جواهرها

الذي  ض العقيلّ واملعارِ  ,والتقديم والتأخري واإلضامر, ,والنسخ ,والتخصيص
 حصول هذه األمور يف الدليل اللفظّي  أنّ  وظاهرٌ . عىل النقل )٢(حلو كان لرَج 

 )٤(نتيجةالفكانت  ,)٣(يكون مظنوناً  وىل أنْ مظنون, واملوقوف عىل املظنون أَ 
  . )٥(ةيّ ظنّ 

                                                            

 ).ص ( و ) م ( مل يرد يف  »رمحه اهللا«: قوله )١(
 .»لرتّجح«): ص ( يف  )٢(
 .»ظنّياً «): ص ( و ) م ( يف  )٣(
 .»نتيجةً «): أ ( و ) ش ( يف  )٤(
, ١٤٢: , واملحّصل٢/٥٧: , والتفسري الكبري٢٥٤  ـ  ٢/٢٥١: األربعني يف أصول الدين :انظر )٥(

 .٢٥: , ومعامل أصول الدين١١٩  ـ  ٩/١١٣: واملطالب العالية
ونسبه اجلرجاين يف رشح . ٢٨: وذهب إىل هذا الرأي ابُن نوبخت يف الياقوت يف علم الكالم

 . رية, ثّم اختار إفادته لليقنيإىل املعتزلة ومجهور األشع ٥٢  ـ  ٢/٥١: املواقف
 .٢٨٥  ـ  ١/٢٨٢: رشح املقاصد: أيضاً  انظرو
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ال كون األمور  )١(ه قد يفيد اليقني, والرشط يف إفادته اليقنينّ أ واحلّق 
   بل كوهنا حاصلة  ,نة له كام زعم اإلماماملذكورة حاصلة يف ذهن املستفيد ومتيقّ 

    مل يسبق إىل ذهننا  ن املراد من اللفظ املنقول وإنْ نتيقّ  )٢(ا قدفإنّ  ,يف نفس األمر
املراد  )٤(ن أنّ ا نتيقّ فإنّ  ;)٣(﴾ َأَحٌد ُقْل ُهَو اهللاُ﴿ :من هذه الرشائط, كقوله تعاىل ءيش

استدللنا  )٦(نإذا حصل يف ذهننا هذا التيقّ  لكنْ  ,)٥( أو مولوداً  منه نفي كونه والداً 
     . واهللا أعلم. تلك الرشائط كانت حاصلة يف نفس األمر أنّ  به عىل

                                                            

  .»إفادته له«): ص ( و ) م ( يف  )١(
  ).ص ( سقط من  »قد«: قوله )٢(
  .١: سورة التوحيد )٣(
  ).ص ( سقط من  »أنّ «: قوله )٤(
 .»ومولوداً  «): ص ( و ) م ( يف  )٥(
  .»اليقني«): م ( يف  )٦(
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  : البحث السادس

  ]يستقلّ العقل بإدراكه وما ال يستقلّفي ما [
  .أو ال يستقّل  )١(كهرْ العقل بدَ  يستقّل  ا أنْ املطلوب إمّ 

كالعلم بوجود  ,ف العلم بصدق النقل عىل العلم بهيتوقّ  أنْ  )٢(افإمّ  :لواألوّ 
كالعلم  ,فأو ال يتوقّ  . لزم الدورّال إو ;كن معرفته بالنقلمت, ومثل هذا ال الصانع

  . كن معرفته بالعقل والنقل معاً متو ,الصانعة بوحدانيّ 
وال  ,يف أذهاننا حمتمالً  ,يف نفسه ممكناً  ما كان أمراً  فكّل  ;ا الثاينوأمّ 

 أو خاّص  ,)٣(اتكالعاديّ  ا عامّ وهو إمّ  .ن العقل من احلكم فيهيتمكّ 
 والطريق إىل ذلك ليس إّال . كاإلخبار عن القيامة وأحوال أهل اجلنة والنار

  .)٤(وباهللا التوفيق .فقطالسمع 

  

                                                            

 .»بإدراكه«): ص ( يف  )١(
 .»إّما«): ص ( يف  )٢(
): ص ( , ويف »كالعبادات«: ويف حاشية األخريتني). أ ( و ) م ( و ) ش : ( ما أثبتناه من )٣(

 .»كالعادات«
 ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »وباهللا التوفيق«: قوله )٤(



 



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

                         
 ثانيةالقاعدة ال

  اتَمولُْعَملِْل ٍةّيلّكُ مٍاكَأْحي ِف
                          

 :*أركانوفيها                                                                                
 . ركنًا واحداً مل يذكر يف هذه القاعدة إّال + كذا يف مجيع النسخ, ولكّن املصنّف *



    



 

  
  
  

  لاألّوالركن 
  ]في الموجود والمعدوم[

  : وفيه أبحاث

  : لالبحث األّو

  ]في بداهة الوجود والعدم[
  .أو ال يكون, وهو مرادنا باملعدوم يكون موجوداً  ا أنْ املعلوم إمّ 

, ويكفي يف بطالن التعريفات التي قيلت )١(ر الوجود والعدم بدهيّي تصوّ  ثمّ 
     . )٢( أو مساوية هلام ,فيهام كوهنا أخفى

                                                            

, وكشف ٤١٢: , واألرسار اخلفّية١٤٧: , واملحّصل٣٩: اإلهليات من كتاب الشفاء :انظر )١(
, ٥٢, ١/١٧: , وهناية املرام٦٠, ٥٦: , ومناهج اليقني١٩٧ ,١٩٤: , ومعارج الفهم٤٣: الفوائد

, واللوامع ٤٢: , وإرشاد الطالبني٧٧ـ  ٢/٧٦: قف, ورشح املوا١/٢٩٥: ورشح املقاصد
 .ونسبه للمحّققني ١/٩٧: , وشوارق اإلهلام٨٧: اإلهلية

, وهناية ٢٩: , وكشف املراد٩٨  ـ ١/٩٧: املباحث املرشقية ما ذكر من تعريفات للوجود يف انظر )٢(
, ١١٢ـ  ٢/١١٠: , ورشح املواقف٢٩٧ـ  ١/٢٩٥: , ورشح املقاصد١٨ـ  ١/١٧: املرام

 .١٠٦ـ  ١/٩٩: وشوارق اإلهلام
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  : البحث الثاني

  ]في أّن الوجود مشترك معنوّي[
 )٣(لألشعرّي  , خالفاً )٢(ك فيه بني املوجوداتمشرتَ  )١(ى الوجود وصٌف مسمّ 

  . )٥(املعتزلة )٤(ريومجاعة من متأّخ 

                                                            

  .»لفظ«): م ( يف  )١(
, وعن احلكامء واملعتزلة ١٤٧: عن مجهور الفالسفة واملعتزلة ومجع من األشاعرة يف املحّصل حكي )٢(

, وعن مجهور املحّققني ١/٣٠٧: عن اجلمهور يف رشح املقاصد, و٤٦: يف املواقف يف علم الكالم
  .١/١٢٦: يف شوارق اإلهلام

  :٥٦ :وقال العالمة يف مناهج اليقني
شرتاك املعنوي بني املوجودات وهذا مذهب األوائل ومذهب ّن الوجود مقول باالاحلّق عندي أ«

عىل املوجودات بمعنى أّنه يف أيب هاشم وأصحابه, غري أّن األوائل زعموا أّنه مقول بالتشكيك 
      , وإرشاد ١١٣ـ  ٢/١١٢: رشح املواقف :انظرو. »بعضها أّول وأقدم وأشّد من الباقي

   .٣٨: الطالبني
  .»لألشعرية«): ص ( يف  )٣(
  ).ص ( مل يرد يف  »متأخري«: قوله )٤(
, ١/٢٦٠: األفكار, وأبكار ١/٢٩٠: العاليةعن األشعري وأيب احلسني البرصي يف املطالب  حكي )٥(

وعن أيب احلسني . ١٢٧ـ١/١٢٦: , وشوارق اإلهلام٣٨: , وإرشاد الطالبني٥٦: ومناهج اليقني
وعن . ١/٣٠٧: وعن األشعري يف رشح املقاصد. ٢١٨: ومجاعة من املتأّخرين يف معارج الفهم
  .١٤٧: زي يف املحّصلواختاره الرا. ٢/١١٣: أيب احلسني وأتباعه يف رشح املواقف

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة
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  :)١(لنا وجوه
 لبطل احلرص وإّال  ;مفهوم العدم واحد, فمفهوم الوجود واحد نّ أ :لاألوّ 

  .نييف قسمَ  العقيلّ 
ه يمكن تقسيم الوجود إىل الواجب واملمكن, ومورد التقسيم نّ أ :الثاين

  .ك بني القسمنيمفهوم واحد مشرتَ 
بمنزلة  »السواد موجود« :ة لكان قولنالو كان الوجود نفس املاهيّ  :الثالث

    الثاين  ألنّ  ;باطل )٤(, والتايل»املوجود موجود«)٣(و ,»السواد سواد« :)٢( قولنا
   .م باطلفاملقدّ  ل مفيد,غري مفيد واألوّ 

ة ماهيّ  املفهوم من العدم واحد, بل عدم كّل  م أنّ ال نسلّ  :لعىل األوّ  قيل فإنْ 
عىل ثبوت قدر  وينحرص التقسيم فيهام, وهذا ال يدّل  ,ويقابله وجودها ,)٥(هانفيُ 

  . كمشرتَ 
 ة, عىل هو املاهيّ  واإلمكانمورد التقسيم بالوجوب  )٦( نّ إ :وعىل الثاين

   .أو ال يكون يكون واجباً  ا أنْ ة إمّ بقاء املاهيّ  معنى أنّ 
                                                            

: , ورشح عيون احلكمة١١١ـ  ١/١٠٧: املباحث املرشقية شرتاك املعنوي يفاألدّلة عىل اال انظر )١(
, ٢٩٤ـ  ١/٢٩١: , واملطالب العالية٣٢ـ  ٣١: , واملسائل اخلمسني يف أصول الدين٥٥ـ  ٣/٥٤

        , واملواقف يف علم ٣١ـ  ١/٣٠: , وهناية املرام٥٧: , ومناهج اليقني٣٤: وكشف املراد
  . ١٢٦ـ  ٢/١١٣: , ورشح املواقف٣١٠ـ  ١/٣٠٨: , ورشح املقاصد٤٧ـ  ٤٦: الكالم

  ).م ( مل يرد يف  »قولنا«: قوله )٢(
  .»وأ«):  ص( و )  ش( يف  )٣(
  .»الثاين«): ص ( و ) م ( يف  )٤(
  .»هو نفيها«): م ( يف  )٥(
  ).ص ( سقط من  »إنّ «: قوله )٦(
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بام ليس  ة لكان الوجود قائامً للامهيّ  الوجود لو كان مغايراً  نّ إ :وعىل الثالث
  . يف وجود األجسام بموجود, وهو يستلزم الشّك 

 َل بَ اق ة وإنْ ماهيّ  )١(عدم كّل  ألنّ  ;ه غري واردأنّ : لاجلواب عن األوّ  :قلُت 
ك, العدم املطلق املقول عليها وعىل غريها أمر مشرتَ  نّ أ إّال  ,ها اخلاّص وجودَ 

  , خاّص  )٢(قحمقَّ  حيكم به عىل كّل  أنْ  ويصّح  ,يقابله مشرتكاً  فيستدعي وجوداً 
  . »الوجود وصف عامّ « :وهو املراد بقولنا

         يعود  ـ ةوهو بقاء املاهيّ ـ به مورد التقسيم  َت ما فّرس  أنّ  :وعن الثاين
أو ال  يكون واجباً  ا أنْ استمرار الوجود إمّ  :كم قلتمإىل استمرار الوجود, فكأنّ 

  . يكون
ة ال باعتبار كوهنا موجودة أو غري الوجود هو املاهيّ  حمّل  أنّ  :وعن الثالث

      . موجودة, فلم يلزم منه قيام املوجود باملعدوم

                                                            

  ).م ( سقط من  »كل«: قوله )١(
  .»حتقيق«): ص ( , ويف »حتّقق«): م ( يف  )٢(
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  :البحث الثالث

  ]ماهّياتهافي زيادة وجود الممكنات على [
  : )٢(بوجهني ,)١(اهتاوجود املمكنات زائد عىل ماهيّ 

شرتاك زائد عىل ما به اال أنّ  ك بينها, وظاهرٌ ه قدر مشرتَ نا أنّ ا بيّ نّ أ :لاألوّ 
  .كةات املشرتَ ات املاهيّ خصوصيّ 

السواد « :وبني قولنا »)٤(السواد سواد« :التفرقة بني قولنا )٣(ا ندركنّ أ :الثاين
                                                            

 :املاهية أو زائد عليها? واملذاهب يف ذلك ثالثةخُتلف يف أّن الوجود هل هو نفس ا )١(
أّن وجود كل ماهية هو نفس تلك املاهية, وهو رأي أيب احلسن األشعري وأيب احلسني  −  ١

 .البرصي
أّن الوجود زائد عىل مجيع املاهيات واجبًة كانت أم ممكنة, وهو رأي املثبتني من املعتزلة  ـ ٢

 .واألشاعرة
 ماهيات املمكنات أّما يف الواجب فهو نفس حقيقته, وهو رأي احلكامء أّن الوجود زائد عىل ـ ٣

 .+  ومجاعة من املتكّلمني, وإليه ذهب املّصنف
, واملواقف ٣٨ـ  ١/٣٧: , وهناية املرام٢١٤ـ  ٢١٣: , ومعارج الفهم٣٥ـ  ٣٤: كشف املراد :انظر

 .٣٣: , وإرشاد الطالبني٤٩ـ  ٤٨: يف علم الكالم
, ١١٣ـ  ١/١١٢: , واملباحث املرشقية٨٧ـ  ١/٨٢: للرازي األربعني يف أصول الدين :انظر )٢(

 .١٥٧ـ  ١/١٤٤: , وشوارق اإلهلام١/٣٨: , وهناية املرام٣٧ـ  ٣٥: وكشف املراد
 .»بّينا«): ص ( يف  )٣(
 ).ص ( و ) م ( سقط من  »سواد«: قوله )٤(
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عىل  )٢(وذلك يدّل  ,ر معه تصديقوالثاين تصوّ  ,ر فقطل تصوّ األوّ  )١(يف أنّ  »موجود
     . ةمفهوم الوجود زائد عىل مفهوم املاهيّ  أنّ 

                                                            

 .»يف أن«بدل  »فإّن ذلك«): ص ( ويف  .»ألنّ «): م ( يف  )١(
 ).ص ( سقط من  »يدّل «: قوله )٢(
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  : البحث الرابع

  ]اشتراك الوجودنحو في [
 ,من وجه عىل الواجب واملمكن باالشرتاك اللفظّي  )١(قول الوجود

  . عىل سبيل التشكيك من وجه واملعنوّي 
 ,ةموجود هو نفس حقيقته اخلارجيّ  ّل لك الوجود اخلارجّي  فألنّ  ل;ا األوّ أمّ 

  . كاً عتبار خمتلفة, فكان مشرتَ يات الوجود هبذا االومسمّ 
قول من الوجود صادق عىل الواجب عامل املعنى العامّ  فألنّ  ;ا الثاينوأمّ 

هر وجود اجلو من املمكن, وكذلك عىل املمكنات أنفسها, فإنّ  )٢(وىلل واألَ باألوّ 
     . ض, وهو املراد بالتشكيكرَ وىل من وجود العَ ل وأَ أوّ 

                                                            

 .»املوجود«): م ( يف  )١(
أن يكون املعنى يف بعض : واألولوّية. أن يكون املعنى يف بعض جزئّياته أقدم منه يف اآلخر: األّولّية )٢(

 .١/٣٥: املرام هناية :انظر. جزئّياته َأوىل منه يف اآلخر, أي أحّق وأخلق
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  : البحث الخامس

 )١(مينفي قسمة الموجودات على رأي المتكلّ
 .يسبقه عدم )٢(لوجوده, أو ما ملل وهو ما ال أوّ  يكون قديامً  ا أنْ املوجود إمّ 

  . أو ما سبقه عدم ,لوهو ما له أوّ  ثاً أو حمدَ 
 .)٣(ليس بأحدمها أو ,به أو قائامً  ,زاً يكون متحيّ  ا أنْ ث إمّ واملحدَ 

ال يقبل القسمة بوجه وهو اجلوهر الفرد واجلزء الذي ال  ا أنْ فإمّ  زا املتحيِّ أمّ 
 وهو السطح, أو طوالً  وعرضاً  , أو طوالً فقط وهو اخلطّ  , أو يقبلها طوالً أيتجزّ 

ز , فال متحيّ )٤(فاجلسم هو املؤلَّ  نّ أ وعند األشعرّي . وهو اجلسم وعمقاً  وعرضاً 
  .  اجلوهر واجلسمعنده إّال 

 ا أنْ ل إمّ أو يكون, واألوّ  باحلّي  ال يكون مرشوطاً  ا أنْ فإمّ  زا القائم باملتحيّ وأمّ 
, وهو ما يقتيض )٥(وهو التأليف عند أيب هاشم ,يفتقر إىل أكثر من جوهر واحد

                                                            

 .وما بعدها ٢٣٠, ٢٠٨: املحّصل :انظر )١(
 .»ما ال«): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
بعد  ٢٢ـ  ١/١٩: جعل الفخر الرازي الثالثة أقسامًا للممكن يف األربعني يف أصول الدين )٣(

فقد جعل املوجود  ١٢ـ  ٤/٩: تقسيم املوجود إىل الواجب واملمكن, أّما يف املطالب العالية
 . مقسًام للثالثة, فالحظ

, وإرشاد ١٨: , وأنوار امللكوت١٤٢: , وتلخيص املحّصل١٦: اإلنصاف للباقالين :انظر )٤(
 .٣١: الطالبني

 بن عثامن موىل أبان بن محران بن خالد بن سالم بن الوهاب عبد بن حممد بن السالم عبد هو )٥(

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة




 ١٢٣   ...............................................  أحكام كلية للمعومات يف: القاعدة الثانية

والكون عند مثبتي األحوال عبارة   ـ أو ال يفتقر وهو األكوان  .)١(صعوبة التفكيك
يكون  ا أنْ فإمّ  ـ)٣(, وعند نفاهتا نفس احلصول فيه)٢(زعن معنى يقتيض احلصول يف احليّ 

 ى كوناً ز ويسمّ ل حصول له يف احليّ يكون أوّ  ا أنْ ل فإمّ واألوّ  ,أو باقياً  حادثاً  حصوالً 
يف  أو حصوالً  ى حركة,قيب حصوله يف غريه ويسمّ عُ  زٍ يف حيّ  , أو حصوالً )٤(فقط

زين بحيث ال , أو حصول جوهرين يف حيّ ى سكوناً ويسمّ  وقتني فصاعداً  زٍ حيّ 
  . ى افرتاقاً لهام ثالث ويسمّ أو بحيث يتخلّ  ,ى اجتامعاً لهام ثالث ويسمّ يتخلّ 

 البرص األلوانُ  فبحّس : اخلمس املحسوسات بإحدى احلواّس  ثمّ 
, )٦(الذوق الطعومُ  واحلروف, وبحّس  )٥(السمع األصواُت  وبحّس  ,واألضواء

                                                            

 ورؤوس املعتزلة أئمة من باجلبائيني, وأبوه هو يدعى اجلبائي, عيل أيب بن هاشم أبو عفان,
 سّميت املعتزلة من فرقة تبعته بأراء, وانفرد عيل أيب أبيه عن وأخذ هـ,٢٤٧ عام ولد املتكّلمني,
 يف الشامل(و) الكبري اجلامع( مصنّفاته من هـ,٣٢١ سنة بغداد يف تويف كنيته, إىل نسبةً  بالبهشمية

 ).العامل تذكرة(و) العسكرية املسائل(و) العرض كتاب(و) الفقه
                والوايف ,١٨٤ـ  ٣/١٨٣ :األعيان ووفيات ,٥٧ـ  ١١/٥٦ :بغداد تأريخ :انظر

   .٤/٧ :واألعالم ,٩٦ـ  ٩٤ :املعتزلة وطبقات ,٢٦٤ـ  ١٨/٢٦٣ :بالوفيات
 .٨٤ـ  ١/٧٨ :والنحل امللل: البهشمية بشأن رانظو

يقتيض صعوبة التأليف وهو عرض حاّل يف حمّلني عند أيب هاشم «: ١٦٦ :قال يف معارج الفهم )١( 
 . ٩٦ـ  ٩٥: , وكشف الفوائد٢٦٧: رأيه يف املحّصل انظرو. »التفكيك

ووافقه عىل ذلك الشيخ أبو «: , وقال١٤٢ـ  ١٤١: وعقد له العالمة بحثًا يف مناهج اليقني
 .٩٠: إرشاد الطالبني :انظرو. »]الطويس[  جعفر

 .٦/١٦٢: واقفرشح امل :انظرأّما احلصول يف احلّيز فسّموه بالكائنية,  )٢(
 .١١٣: , ومناهج اليقني٩٤: , وكشف الفوائد٤/١٠: املطالب العالية :انظر )٣(
 ).ص ( سقط من » فقط«: قوله )٤(
 .»الصوت«): ص ( يف  )٥(
 .»الطعام«): م ( يف  )٦(

Administrator
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والربودة والرطوبة واليبوسة  اللمس احلرارةُ  , وبحّس الروائُح  الشمّ  وبحّس 
  . ويف بعض هذه خالف بينهم. عتامداتاالوة والصالبة واللني والثقل واخلفّ 

عىل  احلياة وهي الصفة التي ألجلها يصّح : فقيل عرشة ا املرشوط باحلّي أمّ 
يفعل  منه أنْ  باعتبارها يصّح  ويقدر, والقدرة وهي صفة للحّي  يعلم الذات أنْ 

 ,والنفرة ,والشهوة ,والكراهة ,واإلرادة ,والنظر ,عتقاداال ال يفعل, ثمّ  وأنْ 
ر, وما عداها فداخل حتتها أو فرع عليها التصوّ  وأكثرها رضورّي . ةواللذّ  ,واألمل
ا تعود فإّهن  ;والرمحة ,والغضب ,)١(والسخط ,والبغض ,ةواملحبّ  ,والقصد ,كالعزم

ا تعود إىل فإّهن  ;واحلزن ,والغمّ  ,والرسور ,وكذلك الفرح .إىل اإلرادة والكراهة
  .عتقاد, ويف املوضعني خالف بينهماال

 ,)٤(وإرادة اهللا تعاىل ,)٣(فالفناء )٢(به وال قائامً  زاً متحيّ  ا الذي ال يكونوأمّ 
  . عند من أثبت هذه الثالثة منهم )٥(والنفس الناطقة

                                                            

 ).م ( سقط من  »السخط«: قوله )١(
, ١/٢٢: للرازي األربعني يف أصول الدين :انظراجلمهوُر من املتكّلمني, هذا القسم الثالث  أنكر )٢(

 .٢/٤١١: , وهناية املرام٧٤: , ومناهج اليقني٧/٢٥, ٤/١٢: , واملطالب العالية٢٣٠: واملحّصل
, وإرشاد ٤٥: , وأصول الدين للبغدادي١/٨٠: ُنسب إثباته إىل اجلبائيني يف امللل والنحل )٣(

وإىل . ٢٢٠ـ  ٢١٩: , وكشف املراد١٠٢: وإىل أيب هاشم يف كشف الفوائد. ٩١: الطالبني
 .٣٢: وإىل أيب عيل اجلبائي يف إرشاد الطالبني. ٢/٤١٤: البرصيني من املعتزلة يف هناية املرام

, وأبو اهلذيل العالف وأتباعه ١/٨٠: النحليف حمل اجلبائيان كام يف امللل وحيث أثبتها حادثة ال  )٤(
 . ٥/٢٧: من البرصيني كام يف رشح املواقف

 انظرو, ٧/٢٤٧: أثبتها من املتكّلمني أبو حامد الغزايل والراغب األصبهاين كام يف رشح املواقف )٥(
 .هذا الكتابمن  ٣٤٣ـ   ٣٤١: الصفحات
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  :تفريع
  . )١(نوعان حتت االعتقاد العلم والظنّ 

وفخر الدين  )٣( )٢(البرصّي فذهب أبو احلسني  ,لف يف حقيقة العلمواختُ 
مني فق الباقون من املتكلّ , واتّ )٥(رالتصوّ  ه بدهيّي إىل أنّ  )٤(تابعهام ومن الرازّي 

  . اً واحلكامء عىل كونه كسبيّ 
  : )٧(عىل دعواهم بأمرين )٦(لوناألوّ  واحتّج 

                                                            

وحكي يف . ١٦٧: معارج الفهم :انظر, عتقادخالف يف ذلك املعتزلة إذ جعلوا الظّن مغايرًا لال )١(
 . وأيب عبد اهللا البرصي وأيب إسحاق وقايض القضاةإنكار ذلك عن أيب عيل ١٧٩: مناهج اليقني

 , ١٨٨: رشح األصول اخلمسة :انظر, عتقادوأخرج أبو اهلذيل العالف العلم أيضًا عن اال
  .١٦٠: ومناهج اليقني

 ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »البرصي«: قوله )٢(
 بالذكاء مشهوراً  كان وفحوهلم, املعتزلة أئمة من الطّيب البرصّي, بن عيل بن حممد احلسني أبو هو )٣(

 سنة وفاته إىل الكالم يدّرس بغداد يف وبقي اجلبار عبد القايض عن وأخذ بغداد سكن والفصاحة,
 األصول رشح(و) األدلة غرر(و) األدلة تصفح(و) الفقه أصول يف املعتمد( مصنّفاته من هـ,٤٣٧

 ).اإلمامة يف الشايف نقض(و) اخلمسة
 :النبالء أعالم وسري ,٤/٢٧١ :األعيان ووفيات ,٣١٥ـ  ٣/٣١٤ :بغداد تأريخ :انظر
 وطبقات ,٦٨ـ  ١٢/٦٧ :والنهاية والبداية ,٩٣ـ  ٤/٩٢ :بالوفيات والوايف ,٥٨٨ـ ١٧/٥٨٧

 .٦/٢٧٥ :واألعالم ,٥٣ـ  ١/٥٢ :واأللقاب والكنى ,١١٩ـ  ١١٨ :املعتزلة
 ).ص ( مل يرد يف  »الرازي ومن تابعهام«: قوله )٤(
 ٢/٦: وحكي يف هناية املرام. ٢٤٣: , واملحّصل١/٤٥٣: املباحث املرشقية رأي الرازي يف انظر )٥(

 .عن جّل األوائل
 ).م ( سقط من  »األّولون«: قوله )٦(
 .١/١٩٠: , ورشح املقاصد٢/٦: , وهناية املرام٢٤٣: مها يف املحّصل )٧(
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لزم  )١(ه به, فلو كشف عنه غريُ ال ينكشف إّال  العلمما عدا  أنّ  :أحدمها
  . ورالدَّ 

مثالً, وجزء البدهيّي  كعلمي بوجودي ه جزء من البدهيّي ألنّ و: ]الثاين[ 
  . )٢(بدهيّي 

عدا ته, وما ر ماهيّ العلم هو تصوّ  املطلوب من حدّ  أنّ : لاألوّ  وجواب
 به غريه ة العلم, فجاز كشفال بامهيّ  ,ام ينكشف بوجود العلم يف العقلالعلم إنّ 

   . )٣(نهمل يكن معلوم احلقيقة بالكُ  وإنْ 
  . )٤(علمي بوجودي, بل وجود علمي به حقيقةُ  البدهييَّ  م أنّ ال نسلّ  :وعن الثاين

  . )٦(املخترص ال حيتمله هذا العلم وما قيل فيه فمّام  حتقيق حدّ  )٥(اأمّ و
     .قوباهللا التوفي. نيه االعتقاد الراجح بأحد النقيَض م بأنّ ِس فرُ  ا الظنّ وأمّ 

                                                            

 .»ُكشف بغريه«): م ( يف  )١(
 ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »وجزء البدهيّي بدهيّي مثًال, «: قوله )٢(
 . , فراجع٢/٧: , وقد تنّظر فيه العالمة يف هناية املرام١٥٥: ورد هذا اجلواب يف تلخيص املحّصل )٣(
ال نسّلم أّن جزء البدهيي جيب كونه بدهيي املاهية, بل جاز أن يكون بدهيي الوجود «): ص ( يف  )٤(

 .»ذلك كون حقيقته بدهيية وههنا كذلك, ومل يلزم من
 .»فأّما«): أ ( و ) ش ( يف  )٥(
, وهناية ١٦٣ـ  ١٦٠: , ومناهج اليقني٢٩٦ـ  ٢٩٤: , ومعارج الفهم٣٢٨: كشف املراد :انظر )٦(

, وإرشاد ٨٦ـ  ١/٦٩: , ورشح املواقف١٩٤ـ  ١/١٩٢: وما بعدها, ورشح املقاصد ٢/٥: املرام
 .١٠٢ـ  ١٠١: الطالبني
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  : البحث السادس

  في قسمة الموجودات على رأي الحكماء
وهو  )١(وهو ما يمتنع عدمه لذاته, أو ممكناً  يكون واجباً  ا أنْ املوجود إمّ  

  . جائز الوجود والعدم
 وم بام حيّل ال يتقّ  أي إىل حمّل ـ يفتقر يف وجوده إىل موضوع  ا أنْ واملمكن إمّ 

  . )٢(أو ال يكون وهو اجلوهر ,ضوهو العرَ  ـ فيه
 , أو حمال )الصورة(ه يف الوجود وهو ملحلّ  ماً مقوّ  يكون حاال  ا أنْ إمّ واجلوهر 

ليس بأحد هذه و , أ)اجلسم الطبيعّي (منهام وهو  باً , أو مركّ )ةاملادّ (لذلك وهو 
  . )٣()العقل(ق وهو أو ال يتعلّ  ,)النفس(ق باجلسم وهو يتعلّ  ا أنْ الثالثة وهو إمّ 

   .أو ال يقتيض أحدمها ,أو نسبةً  ,يقتيض قسمةً  ا أنْ فإمّ  )٤(ضا العرَ وأمّ 
 الكمّ (ى ك ويسمّ مشرتَ  يكون بني أجزائه املفرتضة حدّ  ا أنْ ل فإمّ واألوّ 

 ا أنْ ل إمّ واألوّ  .)املنفصل الكمّ ( )٥(ىأو ال يكون ويسمّ  ,وهو املقدار )صلاملتّ 
                                                            

 .»ممكنًا لذاته«): م ( يف  )١(
 .٢١٤: , وكشف املراد٢١٦: , واملحّصل١/٩٦: رشح عيون احلكمة :انظر )٢(
, ٢١٧ـ  ٢١٦: , واملحّصل١/٢٣٦: , واملباحث املرشقية١/٩٦: رشح عيون احلكمة :انظر )٣(

 .١٦٠: , ومعارج الفهم٢١٦ـ  ٢١٥: , وكشف املراد٥٣ـ  ٥٢: واجلوهر النضيد
, واجلوهر ٢١٩ـ  ٢١٧: , واملحّصل٩٨ـ  ١/٩٧: رشح عيون احلكمة العرض وأقسامه يف انظر )٤(

 .١١١ـ  ١٠٣: , وكشف الفوائد٦٣ـ  ٥٣: النضيد
 .»وهو«): م ( يف  )٥(
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ل كون, واألوّ تاجتامعها يف الوجود أو ال  كون أجزاؤه املفرتضة بحيث يمكنت
أو ذا  ,)اخلطّ (وهو  )٢(واحد عدٍ بُ ذا يفرتض أن ا إمّ  )١(وهو ,الذات صل القارّ املتّ 

والثاين هو . )اجلسم التعليمّي ( )٣(ىأو ذا أبعاد ثالثة ويسمّ  ,)السطح( بعدين وهو
   .)العدد(املنفصل فهو  ا الكمّ وأمّ .  )الزمان(الذات وهو  قارّ صل غري املتّ 

وهو  )متى(وهو احلصول يف املكان, و )األين(ـا املقتيض للنسبة فوأمّ 
ح ينتقل بانتقاله كالتسلّ  )٤(بغريٍ  حماطاً  ءوهو كون اليش )كلْ املِ (احلصول يف الزمان, و

احلاصلة للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إىل  )٥(وهو اهليئة )الوضع(ص, ووالتقمّ 
وهو التأثري حال  )يفعل أنْ (و ,بعض وإىل األمور اخلارجة عنها كالرتبيع واالنبطاح

ع ر حال وجوده كالتقطّ وهو التأثّ  )ينفعل أنْ (وجوده كالتقطيع والتسخني, و
  . عندهم )٦(د نسبتقتيض نسبة وليست جمرّ  فهذه املقوالت السّت . نوالتسخّ 

 ;د نسبة وهو اإلضافةيكون جمرّ  )٧(ا أنْ ا ما ال يقتيض قسمة وال نسبة فإمّ وأمّ 
ا أن ال يكون وهو رة من الطرفني, وإمّ إىل غريه نسبة متكرّ  ءحقيقتها نسبة اليش فإنّ 

ر أمر خارج عنها وعن رها تصوّ ال يقتيض تصوّ  ءة لليشهيئة قارّ  وهو كّل  ,الكيف
ق بوجود النفس أو بغريه, تتعلّ  ا أنْ وهي إمّ  ,وال قسمةً  )٨(سبةً وال يقتيض ن حاملها

                                                            

 ., ومل يرد يف سائر النسخ)م ( أثبتناه من  »وهو«: قوله )١(
 .»إّما يفرتض بعدًا واحداً «): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٢(
 .»وهو«): م ( يف  )٣(
 .»بغريه«): ص ( و ) م ( يف  )٤(
 .»النسبة«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٥(
 . »نسبة«): م ( يف  )٦(
 ).م ( سقط من  »أن«: قوله )٧(
 ).ص ( و ) أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »وال يقتيض نسبةً «: قوله )٨(
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أو رسيعة  ,كاتلَ يت مَ كانت راسخة سمّ  ل كاالعتقادات واإلرادات, فإنْ واألوّ 
صل املتّ  ا بالكمّ يات فإمّ ق بالكمّ يتعلّ  ا أنْ والثاين إمّ  .يت حاالتالزوال سمّ 

ا إمّ  وهي ,ق هباة, أو ال يتعلّ والفرديّ ة أو باملنفصل كالزوجيّ  ,نحناءستقامة واالكاال
ة, أو ى قوّ والصالبة ويسمّ  )٢( )١(ةيفعل كاملصحاحيّ  د استعداد ألنْ يكون جمرّ  أنْ 

ا أن ال يكون وهي وإمّ . ةى ال قوّ ة واللني ويسمّ املمراضيّ كينفعل  ألنْ  استعداداً 
الزوال كحمرة الدم  يءفام كان منها بط ,اخلمس املحسوسات بإحدى احلواّس 

  . ي انفعاالتكحمرة اخلجل سمّ  ه, أو رسيعاتي انفعاليّ سمّ 
اجلوهر,  :وهي ,املوجودة حمصورة عندهم يف هذه العرشة فأقسام املمكنات

 يفعل, وأنْ  وأنْ  ,كْل ْ, والكيف, واألين, ومتى, واإلضافة, والوضع, واملِ والكمّ 
     . )٣(ى عندهم املقوالت العرشوتسمّ . ينفعل

                                                            

 .»كاملصاحبة«): ص ( يف  )١(
 :١٣٤ :تعليقته عىل البصائر النصرييةقال الشيخ حممد عبده يف  )٢(

تدّل عىل ) مفعال(, ولكن ُعرف أّن صيغة )صّح (ال أظن أن يوجد هذا البناء يف اللغة من لفظ «
الكثرة أو القوة يف مادهتا كاملعطاء واملغوار, وأهل النظر يف العلوم يسّوغون ألنفسهم أن يدّلوا عىل 

ا بام يقرب من وضع اللغة وإن مل يرد فيه, فاملصحاحية هي بعض املعاين التي مل تعرف اللغة أسامء هل
حالة البدن التي يقوى هبا عىل مدافعة املرض وهي غري الصحة فإن الصحة ضّد املرض فال جتتمع 

  .»معه قط, بخالف املصحاحية فإهنا قد تكون ملريض يف حال مرضه وهبا يدافع مرضه
 .٢٦٩ـ  ٢٦٧ :رشقية, واملباحث امل١٥٧ـ  ١٥٣ :النجاة :انظر )٣(
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  : البحث السابع

  ]العشر في رأي المتكلّمين بالمقوالت[
فام كان من  ا اجلوهر والكمّ أمّ  ;مون وجود أكثر هذه املقوالتأنكر املتكلّ 

ب واجلسم املركّ  ,والصورة ,ةكاملادّ  )١(عىل نفي اجلوهر الفرد اً أقسامهام مبنيّ 
كام  ,)٣(اجلوهر الفرد صل فبطالن القول به الزم لثبوتاملتّ  الكمّ ] أّما[و .)٢(عنهام

   . ثبوتهسنبّني 
 الواحد ال يصدر عنه إّال  عىل القول بأنّ  ا إثبات العقل فمبنّي وأمّ 

  .   )٦(الكالم فيه يء, وسيج)٥()٤(واحد
  , ثمّ )٧(زائدة عىل النسبة ة فمنعوا من كوهنا أموراً النسبيّ  ا األعراضوأمّ 

                                                            

 ).ص ( سقط من  »الفرد«: قوله )١(
إذ عىل تقدير ثبوت اجلوهر الفرد ال صورة وال مادة وال ما يرتكب عنهام, بل يكون اجلسم مرّكبًا  )٢(

 . ٦/٢٧٦ :رشح املواقف :انظر. من اجلواهر األفراد
 .٧٩, ٥/٧٥ :رشح املواقف :انظر )٣(
 . »الواحد«): ص ( و ) أ ( و ) ش ( يف  )٤(
 .٢٦٣ :, واملواقف يف علم الكالم٨٠ :كشف الفوائد :انظر )٥(
 . »وكالمهم عليه مشهور«): ص ( يف  )٦(
             , ورشح ٢/٣٩٦ :, ورشح املقاصد١٠٨ :, وكشف الفوائد٢١٩ :املحّصل :انظر )٧(

 .١١٧ـ  ١١٦ :هلية, واللوامع اإل٦/١٥٩: املواقف
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 )١(تإذ لو كانت كذلك لكان ;موجودة يف األعيان منعوا من كون النسب أموراً 
ل, ويلزم كذلك, فكان الكالم فيها كالكالم يف األوّ  ا أيضاً إىل حماهلّ  )٢(هابُ َس نِ 

     . )٣(وباهللا التوفيق. التسلسل

                                                            

 .»لكان«): ش ( و ) أ ( يف  )١(
 .»نسبتها«): ص ( يف  )٢(
 ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »وباهللا التوفيق«: قوله )٣(
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  : البحث الثامن

 )١(الواجب لذاته في خواصّ
 جلاز عدمه بفرض وإّال  ;)٣(بغريه الواجب لذاته ال يكون واجباً : )٢(األوىل

    .ُخْلفهذا  ,لذاته فال يكون واجباً  ,الغريعدم ذلك 
 الفتقر إىل ذلك الغري, وإّال  ;ب عن غريهالواجب بالذات ال يرتكّ : الثانية

ه بحيث يكون بينه وبني غريه ب عنه غريُ وال يرتكّ  .ُخْلفهذا  ,بذاته فكان ممكناً 
مكانه إل  لكان انفعاله عن الغري مستلزماً وإّال  ;كام يف املمتزجات ,وانفعال فعٌل 
  .)٤( أيضاً 

عليها لكان  إذ لو كان زائداً  ;)٥(تهه نفس ماهيّ الواجب لذاته وجودُ : الثالثة
ر فيه فاملؤثّ  ,إليه ا مفتقراً وإمّ . ُخْلفهذا  ,ر فال يكون صفة هلالذاته عن املؤثّ  اً ا غنيّ إمّ 

                                                            

            , ٦ـ  ٢ :, واملبدأ واملعاد البن سينا٣٧٣ـ  ٣٦٦ :اإلهليات من كتاب الشفاء :انظر )١(
, وكشف ٥٧ـ  ٥٥ :, وأنوار امللكوت٣٢ـ  ٣١ :, ومعامل أصول الدين١٨٥ـ  ١٧٧ :واملحّصل

, واملواقف يف علم ١٠٨ـ  ١/٩٩ :, وهناية املرام٣٩٥ـ  ٣٩٢ :, ومعارج الفهم٩١ـ  ٨٩ :املراد
          , والنافع٩٥ـ  ٩٤ :هليةوامع اإل, والل١٣٥ـ  ٣/١٢٩ :, ورشح املواقف٧١ـ  ٧٠ :الكالم

 .٤٦٦ـ  ١/٤٢٠ :, وشوارق اإلهلام٢٥ـ  ٢٤ :يوم احلرش
 ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »األوىل«: قوله )٢(
 .»لغريه«): ص ( يف  )٣(
 ).ص ( مل يرد يف  »أيضاً «: قوله )٤(
 .١٧٩ :هو رأي احلكامء واملحّققني من املتكّلمني كام يف إرشاد الطالبني )٥(
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 أو. ُخْلفهذا  ,لغريلفوجود واجب الوجود معلول  ,ةا غري تلك املاهيّ مّ إإذن 
 .عىل وجودها )١(مها بوجودهاا من حيث هي موجودة فيلزم تقدّ مّ إف ,ةتلك املاهيّ 
أو من حيث هي  .ويلزم التسلسل ,لالثاين كام يف األوّ  )٢(الوجود والكالم يف
  . وهو باطل بالرضورة ,معدومة

َ : )٣(قلَت  فإنْ  مستلزمة  )٤(ة من حيث هي هيتكون املاهيّ  ال جيوز أنْ  ِمل
   ?ةَ الثالثة الفرديّ  ةُ ماهيّ  )٥(ستلزمتهلا كام  أو عدمٍ  للوجود من غري اعتبار وجودٍ 

ا قابلة للوجود ال من حيث هي فإّهن  ,ة املمكنض بامهيّ فهو معارَ  وأيضاً 
 ّال إو ;وال من حيث هي معدومة .مت بوجودها عىل وجودها لتقدّ وإّال  ;موجودة

  . )٦(الوجود والعدملزم اجتامع 
, والعلم به ه موجوداً كونُ  اً خارجيّ  أثراً  داً ر موجِ كون املؤثّ  رشطِ  نْ مِ : قلُت 

 )٧(ذلك ألنّ  ;ة ونحوهباقتضاء الثالثة الفرديّ  النقُض  دُ ال يرِ  وحينئذٍ  ,بدهيّي 
   .ّي اعتبار ألمرٍ  اعتبارّي  أمرٍ  )٨(اقتضاء

   حاجة الفاعل يف فعله إىل كونه موجـوداً  فإنّ  ;الوجود )٩(لِ قابِ ب وال املعارضةُ 

                                                            

  ).م ( مل يرد يف  »بوجودها«: قوله )١(
  ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »الوجود«: قوله )٢(
  .٣١٠ـ  ١/٣٠٩ :, واملطالب العالية١٧٩ :املحّصل :انظرالقائل هو الرازي,  )٣(
  ).م ( الثاين مل يرد يف  »هي«: قوله )٤(
  .»تلزم«): ص ( يف  )٥(
  .»العدم والوجود«): أ ( و ) ش ( يف  )٦(
  .»ألّن من ذلك«): أ ( و ) ش ( يف  )٧(
  ).م ( سقط من  »اقتضاء«: قوله )٨(
  .»تقابل«): ص ( , ويف »يقابل«): م ( يف  )٩(
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ــ ــودرضورّي ــل الوج ــذلك قاب ــيالً وإّال  ;ة, وال ك ــود حتص ــه للوج ــان قبول          لك
  . للحاصل

  : )٢(عليها بوجهني عىل كونه زائداً  )١(اخلصم احتّج 
ته غري ووجوده معلوم, فامهيّ  ,ته غري معلومة للبرشماهيّ  أنّ  :)٣(أحدمها

  . وجوده
  فوجود املمكنات  ,ديلزمه التجرّ  ا أنْ الوجود معنى واحد, فإمّ  أنّ  :الثاين

وجود  فيكون كّل  ,ةأو يلزمه العروض ملاهيّ . ُخْلفهذا  ,د غري عارض هلاجمرّ 
 لذاته  )٤(إذ الزم الطبيعة الواحدة ال خيتلف, فوجود واجب الوجود ;عارضاً 

   صف ال يتّ  ينئذٍ وح ,أو ال يلزمه واحد منهام .وهو املطلوب ,تهعارض ملاهيّ 
  . ُخْلفهذا  ,)٥(د واجب الوجود حمتاج إىل غريه لسبب منفصل, فتجرّ بأحدمها إّال 

ك املعقول, وهو مقول وجوده املعلوم هو املشرتَ  أنّ  :لعن األوّ  واجلواب
 ته هو وجوده اخلارجي اخلاّص والذي هو نفس ماهيّ  ,عليه وعىل غريه بالتشكيك

  . به, وهو غري معلوم
ويلزمه  ,د باعتباريلزمه التجرّ  , وهو أنْ رابعاً  ههنا قسامً  أنّ  :الثاينوعن 

عىل  كان مقوالً  )٦(اه ملّ نّ أ إّال  ,كان معنى واحداً  ه وإنْ نّ أوذلك  ;العروض باعتبار
                                                            

  .٢١٤ :معارج الفهمهم أكثر املعتزلة واألشاعرة كام يف  )١(
حكاها عن , ومخس حجج ٣٠٦ـ  ١/٢٩٥ :ة يف املطالب العاليةمها ضمن اثنتي عرشة حجّ  )٢(

  .٣١٨ـ  ١/٣١٦ :يف رشح املقاصداملتكّلمني 
  .»األّول«): م ( يف  )٣(
  .»فوجود الواجب«): ص ( و ) م ( يف  )٤(
  .»إىل غريٍ «): ص ( يف  )٥(
  ).م ( سقط من » ملّا«: قوله )٦(
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ختتلف لوازمه  وىل جاز أنْ ل واألَ النسبة إليها باألوّ  املوجودات بالتشكيك خمتلَف 
وباهللا  .اً ئجيب احتاد لوازمه لو كان متواط امبحسب اختالف اعتباراته, وإنّ 

   .)١(التوفيق
 أمر معقول  )٣(و, وه)٢(إىل آخر ة النتساب أمرٍ الوجوب كيفيّ : الرابعة

        ك بني الواجب بالذات وبالغري بالتشكيك عىل نحو اشرتاك الوجود, مشرتَ 
وىل من الواجب بالغري, وإذ ليس ل وأَ بالذات أوّ  )٤(الوجوب للواجب فإنّ 

ده يف اخلارج بحيث إذا جرّ  فمعنى كون اليشء واجباً  اً الوجوب معنى خارجيّ 
  . ا لذاته أو لغريهلآلخر إمّ  العقل مع ما ينسب إليه واعتربمها وجد أحدمها واجباً 

       إذ لو فرضنا إمكانه  ;من مجيع جهاته الواجب لذاته واجٌب : اخلامسة
 الكثرة  )٦(وإمكان, فلزمتها لكان يف ذاته جهتا وجوٍب  )٥(من بعض اجلهات

     . )٨(وباهللا التوفيق. )٧(ةبا غري مركّ نا أّهن والرتكيب, وقد بيّ 

                                                            

 ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »وباهللا التوفيق«: قوله )١(
 .»إىل أمٍر آخر«): ص ( يف  )٢(
 .»وهي«): ص ( و ) أ ( و ) ش ( يف  )٣(
 ).ص ( سقط من  »للواجب«: قوله )٤(
 .»الوجوه«): ص ( يف  )٥(
 .»فلزمته«): م ( يف  )٦(
 .»مرّكب«): أ ( و ) ش ( يف  )٧(
 ).أ ( و ) م ( و ) ش ( مل يرد يف  »وباهللا التوفيق«: قوله )٨(
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  : البحث التاسع

 )١(الممكن لذاته في خواصّ
لكثري من  , خالفاً )٢(ستوي نسبة الوجود والعدم إليهتاملمكن لذاته  :األوىل

واستغنائه حال عدمه عن  ,العدم للجائز )٣(ةيّ وم قالوا بأولمني, فإّهن املتكلّ 
  . )٤(الفاعل

 ا أن ال تكفي يفة إمّ وىل وأرجح لكانت تلك األولويّ لو كان أحدمها أَ : لنا
      إىل  )٧(فال رجحان بالنسبة )٦(مل تكِف  ىل أو تكفي, فإنْ وْ األَ  )٥(الطرفرجحان 

واآلخر واجب,  منعت النقيض فأحد الطرفني ممتنعٌ  كفت فإنْ  وإنْ  ,املمكن ذات
وقع ال  مل متنع فلنفرض وقوعه, فإنْ  وإنْ . ُخْلفهذا , املمكن ممكناً  فلم يكن

              .)٨(وهو باطل بالرضورة ,يقع املساوي ال لسبب وىل أنْ فأَ  مع كونه مرجوحاً  لسبٍب 
                                                            

, ٥٩ـ  ٥٧ :, وأنوار امللكوت٣٣ـ  ٣٢ :, ومعامل أصول الدين٢٠٧ـ  ١٨٥ :املحّصل :انظر )١(
 .٢٦ـ  ٢٥ :, والنافع يوم احلرش٩٧ـ  ٩٥ :واللوامع اإلهلية

 ).ص ( سقط من  »إليه«: قوله )٢(
 .»بأّولية«): ص ( و ) أ ( و ) ش ( يف  )٣(
 .١/٣٦١ :, وشوارق اإلهلام١/٤٩٢ :, ورشح املقاصد١/١٤٦ :هناية املرام :انظر )٤(
 ).أ ( و ) م ( و ) ش ( مل يرد يف  »الطرف«: قوله )٥(
 .»فإن كان األّول«): ص ( يف  )٦(
 .»بالنظر«): م ( يف  )٧(
 ).ص ( مل يرد يف  »بالرضورة«: لهقو )٨(
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معها من  ة كافية يف رجحان أحد الطرفني, بل البدّ فال تكون األولويّ  )١(أو لسبٍب 
  . )٢(ُخْلفهذا  ,كافية رضْت عدم سبب الطرف املرجوح, وقد فُ 

ح يرتّج  أنْ  )٣(ا استوى طرفاه بالنسبة إليه امتنع بالرضورةاملمكن ملّ  :الثانية
  . ح من خارج ذاته ملرّج أحدمها عىل اآلخر إّال 

, وعند أيب هاشم هي )٥(ر هي إمكانهإىل املؤثّ  )٤(ة حاجة املمكنعلّ  :الثالثة
 , وعند األشعرّي )٧(ب منهامهي املركّ  , وعند أيب احلسني البرصّي )٦(احلدوث
  . )٨(برشط احلدوث اإلمكان

                                                            

 .»أو ال لسبب«): أ ( و ) ش ( ويف  ).ص ( سقط من  »أو لسبب«: قوله )١(
 .٤٩٥ـ  ١/٤٩٤ :, ورشح املقاصد٢٠٥ـ  ٢٠٤ :املحّصل :انظر )٢(
          , وإىل اجلمهور يف رشح ١/١٢٩ :ُنسب احلكم برضورّيته إىل املحّققني يف هناية املرام )٣(

 .١٥٥ :, وإىل أكثر املتكّلمني يف إرشاد الطالبني١/٤٨١ :املقاصد
 .١/٨٧ :املطالب العالية :انظرويبدو أّن القائل بكوهنا استداللية هو أبو احلسني البرصي, 

 .»علة احلاجة«): ص ( يف  )٤(
, وإرشاد ١/١٥٣ :, وهناية املرام٥٢٢ :النجاة :انظروهو قول احلكامء ومتأّخري املتكّلمني,  )٥(

 ١٥٦ :الطالبني
           , ورشح ١/١٥٣ :, وهناية املرام٥٨ :وحكي عن قدماء املتكّلمني يف أنوار امللكوت )٦(

وعن كثري من مشايخ علم األصول يف األربعني يف . ١٥٦ :, وإرشاد الطالبني١/٤٩٠ :املقاصد
 .١/١٠١ :للرازي أصول الدين

      يف  قتصاد, والشيخ الطويس يف اال٤٣ :والعملوإليه ذهب السيد املرتىض يف رشح مجل العلم 
 .٥٢: عتقادما يتعلق باال

, ١/١٠١ :للرازي وهو بال نسبة يف األربعني يف أصول الدين. ١٥٦ :إرشاد الطالبني :انظر )٧(
 .١/٤٩٠: , ورشح املقاصد٧٣ :, واملواقف يف علم الكالم٧٨ :وكشف املراد

, ١/١٠١ :للرازي وهو بال نسبة يف األربعني يف أصول الدين. ١٥٦ :إرشاد الطالبني :انظر )٨(
 .١/٤٩٠ :, ورشح املقاصد٧٣ :واملواقف يف علم الكالم
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  : )١(لنا وجهان
  املمكن قىض العقل من تلك طرَيف  )٢(رنا تساويمتى تصوّ  أّنا :أحدمها

  ح من غري اجلهة بحاجة املمكن يف رجحان أحد طرفيه عىل اآلخر إىل املرّج 
         اإلمكان بواسطة التساوي كاٍف  عىل أنّ  , وذلك يدّل  )٣(آخرالتفات إىل أمر 

  . ريف اقتضاء احلاجة إىل املؤثّ 
ر عن رة عنه, والوجود متأّخ ة يف الوجود متأّخ احلدوث كيفيّ  نّ أ :الثاين

     تها تها وعن جزء علّ عن علّ  رةِ إىل اإلجياد املتأّخ  )٤(عن احلاجةِ  رِ املتأّخ  اإلجيادِ 
 ءر اليشة أو جزءها أو رشطها لزم تأّخ احلدوث نفس العلّ وعن رشطها, فلو كان 

  . حمال )٥(هنّ إو ,عن نفسه بمراتب
  . ة احلاجة له مطلقاً للزوم علّ  ;)٦(راملمكن حال بقائه حمتاج إىل املؤثّ  :الرابعة

 ,ليس يكون له فيه حال البقاء أثر أو ا أنْ ر إمّ املؤثّ  نّ أل ;هذا باطل: قلَت  فإنْ 
أو يف أمر جديد فالتأثري  ,لحاصللا يف وجوده احلادث وهو حتصيل فإمّ  ,كان فإنْ 

                                                            

, ١٥٤ـ  ١/١٥٣ :, وهناية املرام٧٨ :, وكشف املراد١٢٩ـ  ١/١٢٨ :املطالب العالية :انظر )١(
, ١/١٠١ :للرازي الديناألربعني يف أصول  والوجه الثاين يف. ١٥٧ـ  ١٥٦: وإرشاد الطالبني

 . ٢٠٦ :واملحّصل
 ).ص ( سقط من  »تساوي«: قوله )٢(
 ).ص ( سقط من » ح من غري التفات إىل أمر آخرإىل املرّج «: قوله )٣(
 .»عن عّلة احلاجة«): ص ( يف  )٤(
 .»وهو«): ص ( يف  )٥(
      املتكّلمني القائلني بأّن هذا قول مجهور احلكامء واملتأّخرين من املتكّلمني, وخالف فيه قدماء  )٦(

     بل حتى من جعل احلدوث جزءًا أو رشطًا, فكّل من قال  ,علّة احلاجة إىل املؤّثر هي احلدوث
  . بأّن عّلة حاجة املمكن إىل املؤّثر هي اإلمكان قال به; إذ اإلمكان الزم ملاهية املمكن

 . ٥٣٠ـ  ٥٢٩ :ام, وشوارق اإلهل١/١٥٧ :, وهناية املرام١١٨ـ  ١١٧ :املرادكشف  :انظر
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  . إليه ة مل يكن حمتاجاً لبتّ أمل يكن له فيه أثر  ا إنْ وأمّ  .يف األمر اجلديد ال يف الباقي
  . )١(تأثريه يف أمر جديد هو البقاء, وهو أمر غري اإلحداث: قلُت 
ّ ه متى بوجوب, عىل معنى أنّ  املمكن مسبوٌق  :اخلامسة ت رشائط التأثري مت

ه حال وجوده عىل معنى أنّ  ,بوجوب وملحوٌق  .يوجد عن فاعله وأنْ  فيه فالبدّ 
     . اجتامع الوجود والعدم  لصّح وإّال  ;يمتنع عدمه

                                                            

  , وهناية ١١٩ـ  ١١٨ :, وكشف املراد١٢١ :تلخيص املحّصل ورّده يف عرتاضهذا اال انظر )١(
 .١٥٨ـ  ١/١٥٧ :املرام
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  : البحث العاشر

  في المعدوم
أو  ,حمضاً  فق الناس عىل كونه نفياً يكون ممتنع الوجود واتّ  ا أنْ املعدوم إمّ 
, )١(مني وغريهم عىل أنه نفي حمض أيضاً لون من املتكلّ املحّص  فقممكن الوجود واتّ 

قوا وفرّ  ,ه ثابت حال عدمهم زعموا أنّ تباعه من املعتزلة, فإّهن أأليب هاشم و خالفاً 
الثابت,  )٢(هباملمتنع وجعلوا يف مقابل ّي صوا املنف, وخّص بني املعدوم واملنفّي 

  . )٥(للموجود )٤(من الثابت وقسيامً  وجعلوه قسامً )٣(صوا املعدوم باملمكنوخّص 
ل والثالث ال واألوّ  .منهام أو أعمّ  ,)٦(أو يف اخلارج ,ا يف الذهنالثابت إمّ  إنّ : لنا

                                                            

ذهب إىل هذا اإلماميُة واألوائل ومجاعة من املتكّلمني كأيب اهلذيل العالف وهشام الفوطي وهشام  )١(
  .١/٥٤: هناية املرام :انظر. الربدعي وأيب احلسني البرصي واخلوارزمي والقايض أيب بكر الباقالين

                 وحكاه الرازي عن أصحابه األشاعرة وأيب احلسني البرصي يف األربعني يف أصول 
         , وأنوار ١٤٩ :وحكي عن أيب اهلذيل وأيب احلسني يف املحّصل. ٨٩ـ  ١/٨٨ :الدين

 .٦٠ :وعن املحّققني يف مناهج اليقني. ٤٩ :امللكوت
 .»مقابلةوجعلوه يف «): م ( يف  )٢(
 ).أ ( إىل هنا سقط من » ..وجعلوا يف مقابله«: قولهمن  )٣(
 .»وقسامً «): ص ( و ) م ( يف  )٤(
, ومناهج ٢٢٧ـ  ٢٢٦ :, ومعارج الفهم٤٥ :, وكشف الفوائد٧٦ :تلخيص املحّصل :انظر )٥(

 .٢٣ :, وإرشاد الطالبني٥٥ـ  ١/٥٣ :, وهناية املرام٦٠ :اليقني
  .»أو خارج الذهن«): ص ( و ) م ( يف  )٦(



 ١٤١   ...............................................  أحكام كلية للمعومات يف: القاعدة الثانية

  . )١(هلم, والثاين بالرضورة هو املوجود  يف الذهن وليس مراداً ق هلام إّال حتقّ 
  . )٢(معدوم ثابت ز ثابت, فكّل متميّ  ز, وكّل املعدوم متميّ  بأنّ  :وااحتّج 

  :بيان الصغرى من وجوه
من مرشقها وبني طلوعها من  ز بني طلوع الشمس غداً ا نميّ نّ أ :لاألوّ 

  . مغرهبا مع عدم هذين الطلوعني
 ,وال نقدر عىل الطريان إىل السامء ,ا نقدر عىل احلركة يمنة ويرسةنّ أ :الثاين

  . )٣(ز عن غريه يف حال عدمهمتميّ  واملقدورُ 
ز حاصل التميّ وات ونكره حصول اآلالم, حصول اللذّ  ا نحّب نّ أ :الثالث
  . فيها مع عدمها

قة يف أنفسها, ومن  كوهنا متحقّ ثبوت الذوات إّال با ال نعني نّ أ: بيان الكربى
قها يف أنفسها, فكانت املعدومات ز الذوات عن أغيارها فرع عىل حتقّ متيّ  املعلوم أنّ 

  . ثابتة يف عدمها
 ,ز املذكور يف املعدومات حاصل يف غري العقلالتميّ  م أنّ ال نسلّ : واجلواب

  . بينها ال يقتيض ثبوهتا يف غري العقل ز العقيلّ يوالتمي
                                                            

ة هذا مة أدلّ وذكر العّال , ٩١ـ  ١/٨٩ :ذكر الرازي أربعة براهني يف األربعني يف أصول الدين )١(
 .فراجع ,٥٩ـ  ١/٥٥ :القول وتنّظر فيها يف هناية املرام

              , واملباحث ٩٢ـ  ١/٩١ :للرازي حكيت هذه احلّجة يف األربعني يف أصول الدين )٢(
, ٥٠ :, وأنوار امللكوت٣١ـ  ٣٠ :, ومعامل أصول الدين١٥١ :, واملحّصل١/١٣٥ :املرشقية

, ٦١ :, ومناهج اليقني٢٢٩ :, ومعارج الفهم٤٩ـ  ٤٨ :راد, وكشف امل٤٥ :وكشف الفوائد
, ٣٦٢ـ  ١/٣٦١ :, ورشح املقاصد٥٥ :, واملواقف يف علم الكالم٦٠ـ  ١/٥٩ :وهناية املرام

 .١/٢٤٣ :, وشوارق اإلهلام٩٠ :, واللوامع اإلهلية٢٤ :الطالبني   وإرشاد 
 ).م ( سقط من » يف حال عدمه«: قوله )٣(
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 كجبلٍ  ,ةبات اخلياليّ ز بني املمتنعات واملركّ يض بالتميمعارَ  )٢(ذكروه )١(ما ثمّ 
ز ال يقتيض ثبوهتا يف العدم يذلك التمي من زئبق, مع أنّ  من ياقوت وبحرٍ 

 .)٤(وباهللا العصمة والتوفيق. )٣(عندهم
 

                                                            

 ).أ ( سقط من  »ما«: قوله )١(
 .»ذكرمتوه«): ص ( يف  )٢(
 .»عندكم«): ص ( يف  )٣(
 ).ص ( و ) أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »وباهللا العصمة والتوفيق«: قوله )٤(



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

                         
 ثالثةالقاعدة ال

  مالَالَع ِثوُدُحي ِف
                                                                                                            

 :ركنانوفيها                                                                                       



    



  
  

  ل الركن األّو
  هذا المطلوببنى عليهما ين ُيفي أصلَ

   لاألصل األّو
  )١(في إثبات الجوهر الفرد

  : وفيه أبحاث

  : لالبحث األّو

  ]في المذاهب في األجسام[
 ;مفسد لكثري من قواعده ,هذا أصل كبري يف إبطال مذهب اخلصم علم أنّ ا

صل ال يمكن مع القول به, وكذلك أشكال املتّ  ة والصورة والكمّ إثبات املادّ  فإنّ 
ة عىل نفيه, ام عليها مبنيّ ئلتاملستديرة, وعدم جواز اخلرق واال وحركاهتااألفالك 

                                                            

, ال )٨١: كشف الفوائد(يقبل القسمة ألبّتة يف جهة من اجلهات  هو املتحّيز الذي ال: اجلوهر الفرد )١(
وقد وقع فيه اخلالف . »اجلزء الذي ال يتجّزأ«ويسّمى  ,)١١٠: املبني لآلمدي(ة بالفعل وال بالقوّ 

بني املتكّلمني والفالسفة, فأثبته املتكّلمون وقالوا برتّكب اجلسم منه وإن اختلفوا يف عدد اجلواهر 
وستأيت أدّلة . يتأّلف منها, ونفاه الفالسفة وقالوا برتّكب اجلسم من املادة والصورة األفراد التي

  .الطرفني قريباً 
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 ة, فال يتمّ بنى أكثر العلوم الرياضيّ ة الزاوية يُ ة الشكل املستدير وصحّ وعىل صحّ 
  . منها مع القول به ءإذن يش

  : نقول أنْ  )١(يف هذه املسألة وبيان املذاهب
ا نقسامات املمكنة إمّ فتلك اال, نقساماجلسم املحسوس قابل لال أنّ  ال شّك 

متناهية أو  )٢(تكون ا أنْ ة, وعىل التقديرين فإمّ تكون حاصلة فيه بالفعل أو بالقوّ  أنْ 
  . غري متناهية

إىل أجزاء ال تقبل القسمة  تكون االنقسامات فيه بالفعل متناهيةً  أنْ  :لفاألوّ 
  . )٣(منيما, وهو قول مجهور املتكلّ  بوجهٍ 

  . )٥)(٤(امتكون فيه بالفعل غري متناهية, وهو قول النظّ  أنْ  :والثاين

                                                            

 ,١٧ـ٢/١٥: املرشقية, واملباحث ٤ـ  ٢/٣: الدين للرازيهذه املذاهب يف األربعني يف أصول  انظر )١(
       , ٢/١٩: , ورشح اإلشارات٢٠ـ  ٦/١٩: , واملطالب العالية٢٦٩ـ  ٢٦٨: واملحّصل

      , ٤١٩ـ  ٢/٤١٨: , وهناية املرام٧٧ـ  ٧٦: , ومناهج اليقني٥٠٨ـ  ٥٠٧: ومعارج الفهم
  .٤٨: , وإرشاد الطالبني٦ـ  ٧/٥: , ورشح املواقف٣/٢١: ورشح املقاصد

  ).أ ( سقط من » تكونأن «: قوله )٢(
, ومناهج ٥٠٨: , ومعارج الفهم٢/١٩: شاراتوذهب إليه قوم من القدماء كام يف رشح اإل )٣(

  .٧٦: اليقني
وذهب إليه من . ٦/٢٠: وهو منسوب أيضًا إىل مجع من الفالسفة القدماء كام يف املطالب العالية )٤(

  .٧/٥: , ورشح املواقف٢/١٦: األوائل إنكسافراطيس كام يف املباحث املرشقية
 بن احلارث آل موىل بالنّظام, املعروف املتكّلم البرصي, هانئ بن سّيار بن إبراهيم إسحاق أبو هو )٥(

 تدعى منهم فرقة هبا انفرد التي آرائه عىل تابعته وأئّمتهم, املعتزلة رؤوس من الضبعي, عباد
) واألعراض اجلواهر(و) الطفرة( مصنّفاته من هـ,٢٣١ سنة تويف اجلاحظ, أخذ وعنه النّظامية,

  ).النبوة(و) الوعيد(و) اجلنة أهل حركات(و
            وايفـوال ,٥٤٢ـ  ١٠/٥٤١ :بالءـالن أعالم وسري ,٩٥ـ  ٦/٩٤ :دادـبغ خـتأري :انظر

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة
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ه قابل النقسامات غري متناهية, لكنّ يكون يف نفسه واحداً  أنْ  :والثالث
 ويقبل القسمة, وهو قول إّال  اجلسم ال ينتهي يف قبول القسمة إىل حدّ  بمعنى أنّ 

  . مجهور الفالسفة
  . )١(ةة متناهيالنقسامات بالقوّ  يف نفسه قابالً  يكون واحداً  أنْ  :والرابع

  

                                                            

 .١/٤٣ :واألعالم ,١/٦٧ :امليزان ولسان ,٥٢ـ  ٤٩ :املعتزلة وطبقات ,١٦ـ  ٦/١٢ :بالوفيات
 .٥٩ـ  ١/٥٣ :والنحل امللل :النّظامية بشأن  انظرو

صاحب امللل [الشهرستاين وهذا القول مل يقل به أحد إال حمّمد «: ٦/٢٠: قال يف املطالب العالية )١(
  .»يف الكتاب الذي سّامه باملناهج والبيانات] والنحل

, ٣/٢١: , ورشح املقاصد٢/١٩: , ورشح اإلشارات٢/١٦: وُنسب إليه يف املباحث املرشقية
   .٧/٥: ورشح املواقف

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة
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  : البحث الثاني

  ]النافين لهأدلّة القائلين بالجوهر الفرد و في أدلّة[
  . للفالسفة خالفاً  أ,ب من أجزاء بالفعل ال تتجزّ اجلسم مركّ 

   :)١(وجوه لنا
, أب من أجزاء ال تتجزّ منهام مركّ  )٢(واحد احلركة والزمان كّل  نّ أ :لاألوّ 

  . فاجلسم كذلك
يكون عني املايض أو  اآلن احلارض من الزمان يستحيل أنْ  نّ أ: لبيان األوّ 

  . ُخْلفهذا  , مل يكن احلارض حارضاً وإّال  ;املستقبل
طبيعته عىل  مع أنّ ـ  قبلها ه إنْ ألنّ  ;وهو باطل ,يقبل القسمة ا أنْ فإمّ  وحينئذٍ 

 عىل اآلخر, فالسابق ماضٍ  سابقاً يه يكون أحد جزئَ  لزم أنْ  ـ والسيالن التقّيض 
يكون عدمه  أو ال يقبلها, وحينئذٍ . ُخْلفهذا  ,والالحق مستقبل, فال حارض إذن

                                                            

صول , واألربعني يف أ١٤٨ـ  ١٤٣: أدّلة مثبتي اجلوهر الفرد يف الشامل يف أصول الدين انظر )١(
, ٨٢ـ  ٦/٢٩: , واملطالب العالية٤٣ـ  ٢/٣١: , واملباحث املرشقية١١ـ  ٢/٤: الدين للرازي
, ٢٣٠ـ  ٢٢٩: , واألرسار اخلفّية١٣٥ـ  ١٣٤: , وطوالع األنوار٧٣ـ  ٣/٥٦: وأبكار األفكار
           , وهناية ٧٧: , ومناهج اليقني٥١٦ـ  ٥٠٨: , ومعارج الفهم٨٥ـ  ٨٣: وكشف الفوائد

, ورشح ٣٣ـ  ٣/٢٥: , ورشح املقاصد٢٥ـ  ٢٤: , ورشح العقائد النسفية٤٣٨ـ  ٢/٤١٩: املرام
  .١٢٩ـ  ١٢٨: , واللوامع اإلهلية٥١ـ  ٤٩: , وإرشاد الطالبني٢٠ـ  ٧/١٣: املواقف

  ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »واحد«: قوله )٢(
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من آنات متتالية  )١(مركّباً وحدوث اآلن الذي يعقبه دفعة, فيلزم كون الزمان  ,دفعة
  . قبل القسمة, وهو مرادنا باجلوهر الفرديمنها ال  كّل 

القدر من احلركة الواقع يف ذلك اآلن املطابق له ال يقبل القسمة : نقول ثمّ 
  . ُخْلفهذا  ,الذي ال ينقسم  النقسم بحسبه اآلنُ , وإّال أيضاً 

ك من ك عليه املتحرّ املقدار الذي يتحرّ  فألنّ  ;اجلسم كذلك ا بيان أنّ وأمّ 
إن انقسم كانت  أزّ من احلركة يف اآلن الذي ال يتج أاملسافة باجلزء الذي ال يتجزّ 

هذا  ,ه, فلزم انقسام ما ال ينقسم من احلركةاحلركة إىل نصفه نصف احلركة إىل كلّ 
  . مل ينقسم فهو اجلوهر الفرد وإنْ . ُخْلف

كان  فموضع املالقاة إنْ  ,ة عىل سطح حقيقّي ا إذا فرضنا كرة حقيقيّ نّ أ :الثاين
 ,ذلك املوضع من الكرة منطبق عىل السطح املستقيم ألنّ  ;فهو باطل منقسامً 

هذا  ,املستقيم مستقيم, فذلك املوضع من الكرة مستقيم )٢(واملنطبق عىل السطح
حرجت تلك الكرة فاملوضع الثاين من املالقاة فإذا دُ  ,مل يكن منقسامً  وإنْ . ُخْلف

تلك  )٤( دائرةُ  تمّ ت وكذا الثالث والرابع إىل أنْ  ,ا مرّ ملِ  )٣(غري منقسم يكون أيضاً 
  .بة من أجزاء ال تقبل القسمةرة مركّ الكرة, فتكون تلك الدائ

 ذو وضع ال ينقسم, وهي هناية اخلطّ  ءالنقطة عند اخلصم يش :الثالث
لزم انقسامها  كان منقسامً  ها إنْ املوجود بالفعل, فكانت موجودة بالفعل, فمحلّ 

  . كان غري منقسم فهو اجلوهر الفرد وإنْ  .ُخْلفهذا  ,بانقسامه
                                                            

  ).أ ( و ) م ( و ) ش ( سقط من  »مرّكباً «: قوله )١(
  ).ص ( و ) م ( سقط من  »السطح«: قوله )٢(
  .»مستقيم«): ص ( و ) م ( يف  )٣(
  ., وتكون حينئٍذ مفعوالً به والكرة فاعالً »الدائرة«): أ ( يف  )٤(
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  : )١(بوجوه اخلصم احتّج 
ني عن حيجب الطرفَ  ا أنْ ط إمّ فاملتوّس  ,بني جزئني اً إذا وضعنا جزء :لاألوّ 

واحد منهام بغري ما لقي  كلَّ  )٢(ل فقد لقيكان األوّ  فإنْ  .أو ال حيجب ,التامّس 
لزيادة احلجم,  كان الثاين مل يكن ازدياد التأليف مفيداً  وإنْ  .فكان منقسامً  ,اآلخر

  . وهو ظاهر البطالن
 ا أنْ يه جزئني, فإمّ ووضعنا عىل طرفَ  ,من ثالثة أجزاء اً بنا خطّ إذا ركّ  :الثاين

, والثاين ظاهر صّح تأو ال  اآلخراجلزئني إىل  َك ينِ واحد من ذَ  احلركة عىل كّل  صّح ت
يلزم التقاؤمها عىل اجلزء  , وحينئذٍ فلنفرض حركتهام معاً . ل األوّ فتعّني  ,البطالن

وبنصفيهام اآلخرين  ,الوسط منهام بنصفه نصَف  )٤(واحدٍ  كلُّ  )٣(األوسط, فيامّس 
  . , فيلزم قبول القسمة يف الكّل النصفني من اجلزئني الباقيني من اخلطّ 

 أحد طرفيه جزءاً  )٥(ووضعنا فوق ,من أربعة أجزاء اً بنا خطّ إذ ركّ  :الثالث
                                                            

: , وعيون احلكمة١٨٩: والتنبيهات اإلشارات  يف  الفرد  نفي اجلوهر عىل  الفالسفة   أدّلة  انظر )١(
, ٨٩ ـ ٨٨: , وحكمة اإلرشاق١٥٤ـ ١٤٧: الفالسفة, ومقاصد ٢٠١ـ  ١٩٩: والنجاة ,٢٦ـ  ٢٤

, واملباحث ١١٨ـ  ١٠١: , ورشح عيون احلكمة١٦ـ  ٢/١١: واألربعني يف أصول الدين للرازي
, ٣١ـ  ٢/٢٣: , ورشح اإلشارات١٦٦ـ  ٦/٨٥: , واملطالب العالية٣٠ـ  ٢/١٩: املرشقية

, ٨٧ـ  ٨٥: , وكشف الفوائد٢٣٢ـ  ٢٣١: , واألرسار اخلفّية١٣٧ـ  ١٣٥: وطوالع األنوار
, ورشح ٨٠ـ  ٧٩: , ومناهج اليقني٥٢٤ـ  ٥١٦: , ومعارج الفهم٢٢٤ـ  ٢٢٢: وكشف املراد

, واللوامع ٥١ـ  ٥١: , وإرشاد الطالبني٣٢ـ  ٧/٢٠: , ورشح املواقف٥٠ـ  ٣/٣٩: املقاصد
  .٧٣ـ  ٣/٧١: , وشوارق اإلهلام١٢٨: اإلهلية

  .اجلزء املتوّسط: أي )٢(
  .»بتامس«): م (  يف )٣(
  ).أ ( و ) م ( و ) ش ( مل يرد يف  »واحد«: قوله )٤(
  ).أ ( سقط من  »فوق«: قوله )٥(
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  عىل  )١(يلتقيا وأنْ  فالبدّ  فرضنا حركتهام معاً  ثمّ  ,وحتت الطرف اآلخر جزءاً 
اه من اجلزئني صل الثاين والثالث, وذلك يستلزم انقسام اجلزئني وما ماّس متّ 

  .طني من اخلطّ املتوّس 
 كال  ىويلق ,ط حيجب الطرفني عن التامّس الوَس  أنّ : لعن األوّ  واجلواب

د , وال يلزم من تعدّ )٣(به ضان قائامنرَ من ذلك اجلانب, وهنايتاه عَ  )٢(نهايتهمنهام ب
  . اد حماهلّ األعراض تعدّ 

الوضع املذكور أمر  )٤(نقسام بسببما ذكرمتوه من قبول اال لكنْ  ,مناهسلّ 
العقل إذا حكم  وحيكم به كام حيكم يف األجسام املنقسمة, فإنّ  ,ره الوهميقدّ 

رها وجب تكثّ يوإضافات ال  باً َس نِ  )٥(كانت مالقاة اجلواهر له ة اجلوهر الفردبصحّ 
    )٦(م من حماذاة النقطةوهذا كام ال يتوهّ . يف ذاته وال قسمة راً دها تكثّ وتعدّ 

 ر ب ال يوجب تكثّ َس ر تلك النِّ تكثّ  املفروضة يف حميط دائرة لنقطة مركزها, فإنّ 
  . تلك النقطة

 فإنّ  ,الستلزامها املحال ;احلركة عىل اجلزئنية نمنع صحّ  )٧(انّ أ: وعن الثاين
ز اجتامعهام يف حيّ  )٨(لزمل كا معاً لو حترّ فة, ة آنيّ دفعيّ  أحركة اجلزء الذي ال يتجزّ 

                                                            

  .»يتحاذيا«): ص ( يف  )١(
  .»بنهايتيه«): م ( يف  )٢(
  ).أ ( و ) ش ( سقط من  »به«: قوله )٣(
  .»بحسب«): ص ( يف  )٤(
  ).ص ( سقط من  »له«: قوله )٥(
  .»النقط«): م ( يف  )٦(
  .»إّنام«): أ ( و ) ش ( يف  )٧(
  .»لزم«): أ ( و ) ش ( يف  )٨(
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فامللزوم  ,هذا الالزم حمال لكنّ  ـ  ألحدمهاسع إّال أعني الوسط الذي ال يتّ ـ  واحد
  . ل املسألةوهو أوّ  ,عليهنقسام جاز اال لو نْ أ حركتهام معاً  ام تصّح وإنّ . مثله

من اجلزئني عن الثاين من أجزاء  حركة كّل  إذا ثبت أنّ  )١(هأنّ : وعن الثالث
فيهام  باً صل الثاين والثالث موجِ كن حتاذهيام عىل متّ يمل  ةإىل الثالث حركة دفعيّ  اخلطّ 

نقسام , واحلكم بقبول االاً اعتباريّ  , بل كانت حماذاهتام أمراً وال يف غريمها قسمةً 
   .كام سبق ّي هناك حكم وْمه 
  . وفيام ذكرناه كفاية ههنا ,ة كثرية من الطرفنيأدلّ  )٢(املسألة ويف هذه

   

                                                            

  ).ص ( مل يرد يف  »أنه«: قوله )١(
  ).ص ( سقط من  »املسألة«: قوله )٢(
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  : البحث الثالث

  ]في أّن الجسم مركّب من أجزاء متناهية[
  . )١(امللنظّ  ب من أجزاء بالفعل متناهية, خالفاً اجلسم مركّ 
  : لنا وجهان

, لو كان يف اجلسم أقسام بالفعل غري متناهية ملا كان مقداره متناهياً  :لاألوّ 
  . فامللزوم مثله ,الالزم باطل لكنّ 

زيادة املقادير ونقصاهنا تابعان لزيادة األقسام املوجودة يف  فألنّ  ;ا املالزمةأمّ 
فبالرضورة  األجسام, فإذا كانت األقسام يف جسم بالفعل غري واقفة عند حدّ 

  . كذلك املقدارُ 
  . ا بطالن الالزم فظاهروأمّ 
لو كانت األجزاء يف اجلسم بالفعل غري متناهية الستحال قطع  :الثاين

نصفه  وقطعُ  , بعد قطع نصفهه إّال ه يستحيل قطعُ ألنّ  ; يف زمان غري متناهٍ مقداره إّال 
 ل أنْ , فإذا كان فيه أجزاء بالفعل غري متناهية استحااً جرّ  وهلمّ  , بعد قطع ربعهإّال 

                                                            

, ٧٣ـ  ٦/٦١: , واملطالب العالية٣١ـ  ٢/٣٠: , واملباحث املرشقية٢٠٣ـ  ٢٠٢: النجاة :انظر )١(
, ٤٥٣ـ  ٢/٤٥١: , وهناية املرام٢٢٨ـ  ٢٢٦: املراد, وكشف ٤٢ـ  ٢/٣١: ورشح اإلشارات
  .١٠٤ـ  ٣/٩٩: , وشوارق اإلهلام٣٥ـ  ٣/٣٤: ورشح املقاصد
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  . فامللزوم مثله ,الالزم ظاهر البطالن ة غري متناهية, لكنّ  يف مدّ إّال  )١( هاآخرُ قطع يُ 
 )٣(التي ـ مثالً ـ  النملة نّ أ, أي )٢(ام القول بالطفرةارتكب النظّ  ةوهلذه احلّج 

  . ما تطفر بعض مقدارها إىل بعض تقطع مسافةً 
النملة لو طفرت من اجلسم بعضه,  فإنّ  ;)٤(وهو قول مع شناعته غري نافع له

متناهي  كانت نسبته إىل ما طفرته نسبةَ  كان متناهياً  بحركتها منه إنْ  فالذي قطعْت 
الذي طفرته بمقدار ما  )٦(قطع من القدرت أنْ  )٥(يمكنهاالعدد إىل متناهي العدد, إذ 

مل يكن  وإنْ  .مع فرضه غري متناهٍ  متناهياً  اجلسم, فكان الكّل  )٧(فنيتُ  قطعته إىل أنْ 
   .)٨(وباهللا التوفيق .بعينه فيه اإللزامعاد  متناهياً 

   

                                                            

  .»أجزاءها«): م ( يف  )١(
          , والفصل يف امللل واألهواء ١٩ـ  ٢/١٨: مقاالت اإلسالميني :بشأن طفرة النّظام انظر )٢(

, ومناهج ١١٣ـ  ٦/١٠٩: واملطالب العالية, ٥٦ـ  ١/٥٥: , وامللل والنحل٥/١٨٩: والنحل
  .١١٠ـ  ٣/١٠٥: , وشوارق اإلهلام٤٦٠ـ  ٢/٤٥٤: , وهناية املرام٨٤ـ  ٨٢: اليقني

  .»إن«): م ( يف  )٣(
  ).ص ( مل ترد يف  »له«: قوله )٤(
  .»متكننا«): أ ( و ) ش ( يف  )٥(
  .»العدد«): م ( يف  )٦(
  .»يفنى«): ص ( و ) م ( يف  )٧(
  ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »وباهللا التوفيق«: قوله )٨(
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  األصل الثاني
  )١(الحوادث متناهية ولها بداية في أّن

  .للفالسفة خالفاً 
  : لنا وجوه

ه يف دخولُ  دَق جمموع احلوادث يف طرف املايض إىل زماننا َص  نّ أ :لاألوّ 
من  واحدٍ  واحدٍ  وجود كّل  وجود ذلك املجموع موقوف عىل: الوجود, فنقول

وجود ذلك  أنّ  :, ينتجيكون حادثاً  احلوادث, واملوقوف عىل أمر حادث جيب أنْ 
  . املجموع حادث

ق املجموع بدون احلوادث أجزاء جمموعها, وحتقّ  فألنّ  ;مة األوىلا املقدّ أمّ 
  . )٢(نة بنفسهاا الثانية فبيّ وأمّ . جزئه حمال
 من احلوادث يلزمه احلدوث وجب أنْ  )٣(واحدٍ  واحدٍ  كان كّل  إنْ  :الثاين

  . فالالزم مثله ,امللزوم حّق  يكون جمموعها كذلك, لكنّ 

                                                            

وهي احلجة األوىل  ـذكر املصنّف هذا األصل ألّن أهّم حّجة للمتكّلمني عىل إثبات احلدوث  )١(
تعتمد عىل امتناع وجود حوادث ال أّول هلا يف جانب املايض, وهذا املقام  ـ اآلتية يف مسألة احلدوث

  .الفالسفة املثبتني لذلكهو املعركة بينهم وبني 
 .٢٦٢: , وكشف املراد٢٠٨: تلخيص املحّصل :انظر

 .٥٣٨: األرسار اخلفّية :انظر )٢(
  ).م ( الثاين سقط من  »واحد«: قوله )٣(
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  . )٢(ا حقيقة امللزوم فظاهرةوأمّ  .)١(لكّل ل اجلزء الزمٌ  الزمَ  فألنّ  ;ا املالزمةأمّ 
, واحد من آحاد احلوادث هو حدوثه اخلاّص  الالزم لكّل : قلَت  فإنْ 

  . ام النزاع يف لزوم مطلق احلدوث لهجمموعها يلزمه حدوث أجزائه, إنّ  م أنّ سلَّ مُ و
احلدوث  , فمستلزمُ مطلق احلدوث جزء من احلدوث اخلاّص : قلُت 

  . ملطلق احلدوث ملطلق احلدوث, فكان املجموع مستلزماً  مستلزمٌ  اخلاّص 
فه عىل لتوقّ  ;وجد اليومُ  املَ  لو كان املايض من احلوادث غري متناهٍ  :الثالث

 وامتناع انقضاء ما ال هناية له, لكنّ  ,غري املتناهيةمن احلوادث انقضاء ما قبله 
  . )٣(فامللزوم باطل ,الالزم باطل

 ,»ل له من احلوادث هو جمموعهاما ال أوّ « :تارة يقول اخلصم واعلم أنّ 
   .)٤(ا املجموع فقد عرفت حدوثهأمّ  ,»هو نوعها« :وتارة يقول
صة التي قرتن به العوارض املشخّ ته ال يقع يف الوجود ما مل فألنّ  ;ا النوعوأمّ 

, ر احلادثة كان حادثاً وف وجوده عىل وجود األموما توقّ  ,واحد منها حادث كّل 
   .)٥(فالنوع إذن حادث

                                                            

  .»الزُم الكل«): أ ( و ) ش ( يف  )١(
  .٢٦٢: , وكشف املراد٥٣٦: ذكره العالمة واعرتض عليه يف األرسار اخلفّية )٢(
واعرتض عليه, وكشف  ٥٣٧: , واألرسار اخلفيّة٤/٢٧٥: املطالب العالية :انظر )٣(

ويف  ,دليًال عىل حدوث الشخص )األرسار(مة جعله يف ولكّن العّال . ١٤٢  ـ  ١٤١  :الفوائد
 . دليًال عىل حدوث النوع, فراجع )كشف الفوائد(

     تلخيص  :انظرف هذا وإّن أهّم دليل ذكروه هو برهان التطبيق,. مةبالوجوه الثالثة املتقدّ  )٤(
       , وكشف ١٤١ـ  ١٤٠: , وكشف الفوائد٥٣٧: , واألرسار اخلفّية٢٠٩ـ  ٢٠٨: املحّصل
   .١٤٦: , واللوامع اإلهلية٢٦٣ـ  ٢٦٢: املراد

  .١٤٦: , واللوامع اإلهلية١٤١ـ  ١٤٠: معارج الفهم :انظر )٥(
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  . ل نافعاً كان األوّ  يف إثبات املطلوب وإنْ  )١(أتمّ  وهذا األصل الثاين
  .)٢(وباهللا التوفيق .فلنرشع بعدمها يف بيان املطلوب

   

                                                            

  .»أهمّ «): ص ( و ) م ( يف  )١(
  ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »وباهللا التوفيق«: قوله )٢(



    



  
  
  

   الركن الثاني
  ]ورّد شبه الخصم البراهين على حدوث العالمفي [

  : وفيه بحثان

  : لالبحث األّو

  البرهان على حدوث العالم )١(يررفي تق
  : )٢(وهوهو من وج

ما ال خيلو  األجسام ال ختلو عن احلوادث املتناهية, وكّل  :لاألوّ ] الربهان[
  . عن احلوادث املتناهية فهو حادث, فاألجسام حادثة

  : أربعة أمورٍ بيان ف عىل توقّ تف ;ا املقدمة األوىلأمّ 
 .ثةتلك األمور حمدَ  نّ أ :الثاين .زائدة عىل اجلسم ههنا أموراً  نّ أ :لاألوّ 

   .عنها اجلسم ال ينفّك  نّ أ :الرابع .ا متناهيةّهن أ :الثالث
جتامع واال ز وأنواعه من احلركة والسكوناحلصول يف احليّ  فألنّ  ;لا األوّ أمّ 

                                                            

  .»تقدير«): أ ( و ) ش ( يف  )١(
  .»وجهني«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٢(
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  : ز لوجهنيز أو احليّ املتحيّ  يكون نفَس  ز, ويستحيل أنْ للمتحيِّ  فرتاق أكوانٌ واال
ة ز عند حصوله فيه مرّ ز واحليّ ل وتتعاقب عىل ذات املتحيّ ا تتبدّ أّهن : أحدمها

فكانت  ,منها ءيف ذاته مع يش لز بمتبدّ ز واحليّ من املتحيّ  ءبعد أخرى, وال يش
  .زائدة عليه
ز, وحصوله يف ز يف احليّ ا مشرتكة يف كوهنا حصوالت للمتحيّ أّهن : الثاين

   .نيللمنتسبَ  )١(غايرةمز, والنسبة بينه وبني احليّ  ز نسبةٌ احليّ 
 )٢(واحدٍ  واحدٍ  ا مستلزمة للكون يف الزمان, وكّل فألّهن  ;ا الثاين والثالثأمّ و

ا عرفت من وجوب تناهي ملِ ـ  من أجزاء الزمان وجمموعه مستلزم للحدوث
  . , فكان احلدوث والتناهي الزمني هلذه احلوادثوالزم الالزم الزمٌ  ـ احلوادث

 )٣(ذلككان  ما, فإنْ  زٍ ز واجب احلصول يف حيّ املتحيّ  فألنّ  ;ا الرابعوأمّ 
 .احلدوث آنوذلك  ,ل كون له يف الوجوداحلصول غري مسبوق بغريه فهو أوّ 

أو يف غريه وهو  ,ز وهو السكونا يف ذلك احليّ بحصول فإمّ  كان مسبوقاً  )٤(وإنْ 
   .عن كون حادث ز ال ينفّك عىل اجلوهر الفرد, فإذن املتحيّ  احلركة بناءً 
  . )٥(ة عن البيانفغنيّ  الثانية] املقّدمة[ا وأمّ 

                                                            

  .»متغايرة«): أ ( و ) ش ( يف  )١(
  ).ص ( الثاين سقط من  »واحد«: قوله )٢(
  .»ذلك«بدل  »واجب«): أ ( و ) ش ( يف  )٣(
  ).م ( إىل هنا سقط من » ..كان ذلك احلصول«: من قوله )٤(
, ٤٣ـ  ٣٩: , ورشح مجل العلم والعمل١١٥ـ  ٩٥: هذا الربهان يف رشح األصول اخلمسة انظر )٥(

     , واملطالب ١٤ـ  ٥: , والتعليق يف علم الكالم٤٨ـ  ٤٤: عتقادواالقتصاد يف ما يتعّلق باال
, ٥٣٥ـ  ٥٣٤: , واألرسار اخلفية»وهي احلجة القديمة للمتكّلمني«: قال ٣١١ـ  ٤/٣٠٩: العالية

, ومعارج ٢٦٣ـ  ٢٦٠: , وكشف املراد١٤٣ـ  ١٣٥: , وكشف الفوائد٣٤ـ  ٢٩: وأنوار امللكوت
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لوجوده لكان من حيث ل من األجسام ال أوّ  ءلو كان يش :الربهان الثاين
ل منها ال أوّ  شيئاً  فالقول بأنّ  ,, والقسامن باطالنأو ساكناً  كاً ا متحرّ هو كذلك إمّ 
  . لوجوده باطل

 ا أنْ ما, فذلك احلصول إمّ  زٍ اجلسم واجب احلصول يف حيّ  نّ أ :بيان احلرص
, ثانياً  أو حصوالً  .ة وجودهليّ وذلك ينايف عدم أوّ  ,زيف احليّ  )١(له حصولٍ  َل يكون أوّ 

   .أو يف غريه وهو احلركة ,ز وهو السكونا يف ذلك احليّ فإمّ 
السكون واحلركة يستلزمان الزمان, وقد  فألنّ  ;ا بطالن القسمنيوأمّ 
, متناهٍ  )٢(, وملزوم احلادث حادٌث متناهٍ  ه بأجزائه وجمموعها حادٌث علمت أنّ 

  . سمة اجلليّ فاحلركة والسكون أمران حادثان, وذلك ينايف عدم أوّ 
عىل هذا الوجه غري حمتاج إىل التطويل الذي ذكره  وتلخيص هذا الربهان

  . )٤(يف سائر كتبه )٣(اإلمام فخر الدين

                                                            

       , ورشح ٢٦: , ورشح العقائد النسفية٢٢ـ  ٣/١٥: , وهناية املرام١٢٩ـ  ١٢٣: الفهم
, ١٤٦ـ  ١٤٥: , واللوامع اإلهلية٢٢٦ـ  ٧/٢٢٢: , ورشح املواقف١١٤ـ  ٣/١١١: املقاصد

  .٤٠٤ـ  ٣/٣٩٧: , وشوارق اإلهلام٣٣: احلرشوالنافع يوم 
  .»حصوله«): أ ( و ) ش ( يف  )١(
  ).ص ( سقط من  »حادث«: قوله )٢(
  .»ذكره العاملِ  «): ص ( يف  )٣(
, واملسائل اخلمسني يف ٢٨٨ـ  ٢٨٥: , واملحّصل٣٧ـ  ١/٣٢: األربعني يف أصول الدين :انظر )٤(

  .٤٣ـ  ٤١: , ومعامل أصول الدين٢٩٨ـ  ٤/٢٤٥: , واملطالب العالية٢٠ـ  ١٨: أصول الدين
, ١٤٤ـ  ١٤٣: , وكشف الفوائد٣٢٩ـ  ٣/٣٢٧: هذا الربهان أيضًا يف أبكار األفكار انظرو

ونسبه للرازي,  ٧/٢٢٧: , ورشح املواقف٨٤ـ  ٣/٨١: , وهناية املرام٩٧ـ  ٩٢: ومناهج اليقني
  .١٤٨ـ  ١٤٦: , واللوامع اإلهلية٦٩ـ  ٦٧: وإرشاد الطالبني
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فهو  )١(موجود ممكنٍ  ممكن, وكّل  العامل بأجزائه موجودٌ  كّل  :الربهان الثالث
  . حادث, فالعامل بأجزائه حادث

ى واجب وموجود س كلُّ  )٢(هومل مرادنا من العا فألنّ  ;مة األوىلا املقدّ أمّ 
ما  كّل   أنّ يتبّني  د, وحينئذٍ ح الواالواجب لذاته ليس إّال   أنّ الوجود لذاته, وسنبّني 

 ا أنْ موجود فإمّ  كّل  :إذ العقل يقول ;)٤(من املوجودات فهو ممكن لذاته )٣(عداه
له وهو  غري قابل للعدم وهو الواجب لذاته, أو قابالً  )٥(تهيكون من حيث ماهيّ 

  . وال واسطة ,املمكن لذاته
ممكن مفتقر يف رجحان أحد طرفيه عىل اآلخر  كّل  نا أنّ ا بيّ فألنّ  ;ا الثانيةوأمّ 

أو حال  ,حتصل حال وجود األثر ا أنْ ر لوجود األثر إمّ إفادة املؤثّ : ر, فنقولإىل مؤثّ 
 ;ل باطلواألوّ  .أو حال احلدوث ,ا حال البقاءحصلت حال الوجود فإمّ  فإنْ  .عدمه

وعىل  .يفيده الوجود حال العدم أو حال احلدوث ه حتصيل للحاصل, فبقي أنْ ألنّ 
  . )٦(وهو املطلوب ,موجود ممكن فهو حادث التقديرين فاألثر حادث, فإذن كّل 

   

                                                            

  ).ص ( سقط من » وكل موجود ممكن«: قوله )١(
  ., ومل يرد يف سائر النسخ)ص ( أثبتناه من  »هو«: قوله )٢(
 .»ما عداه..الواجبوسنبّني أّن «بدل  »أّن كّل ما سوى الواجب لذاته وظاهرٌ «): ص ( يف  )٣(
  ).ص ( مل يرد يف  »لذاته«: قوله )٤(
  .»ماهّيته«بدل  »هو هو«): ص ( يف  )٥(
  , واملسائل اخلمسني يف ٥٣ـ  ١/٥٢: هذا الربهان يف األربعني يف أصول الدين للرازي انظر )٦(

, ١٤٧ـ  ١٤٥: , وكشف الفوائد٣٢٠ـ  ٤/٣١٨: العالية, واملطالب ٢١ـ  ٢٠: أصول الدين
  .١٤٥: , واللوامع اإلهلية١٠١ـ  ٣/٩٦: , وهناية املرام١٥٢ـ  ١٥١: ومعارج الفهم
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  : البحث الثاني

  الجواب عنهاو )١(في شبه الخصم
ة ريّ منه يف مؤثّ  ما البدّ  كّل  :وهي العمدة الكربى هلم, قالوا :الشبهة األوىل

   .أو ال يكون ,يف األزل يكون حاصالً  ا أنْ يف وجود العامل إمّ  تعاىل اهللا
إذ لو  تعاىل; ف العامل عن اهللايف األزل لزم أن ال يتخلّ  كان حاصالً  فإنْ 

فال يكون متام ما به التأثري  يكون ألمرٍ  ا أنْ بعد ذلك إمّ  )٢(ف لكان وجودهختلّ 
لزم الرتجيح  كان ال ألمرٍ  وإنْ  .ُخْلفهذا  ,رض كذلكوقد فُ  ,يف األزل حاصالً 
  . )٣(ح وهو حمالبال مرّج 

حصل بعد  يف األزل ثمّ  ة حاصالً ريّ منه يف املؤثّ  ما البدّ  مل يكن كّل  ا إنْ وأمّ 
فيكون  ح وهو حمال, أو ألمرٍ لزم الرتجيح بال مرّج  كان ال ألمرٍ  فحصوله إنْ  ,ذلك

  . )٥(ور, ومها حماالنويلزم التسلسل أو الدَّ  ,ليف األوّ  )٤(الكالم فيه كام
                                                            

  .الفالسفة القائلني بقدم العامليعني  )١(
  .»لكان يف وجوده«): م ( يف  )٢(
  ).م ( سقط من  »وهو حمال«: قوله )٣(
  .»كالكالم«): م ( يف  )٤(
, واملطالب                         ٦٧ـ١/٦٦: هذه الشبهة يف األربعني يف أصول الدين للرازي انظر )٥(

, ٢٦٤: , وكشف املراد٣٧: , وأنوار امللكوت٥٣٣: , واألرسار اخلفية٤٦ ـ ٤/٤٥: العالية
, ورشح ١٣٧ـ  ٣/١٣٦: , وهناية املرام٩٧: , ومناهج اليقني١٣٤ـ ١٣٣: ومعارج الفهم

  .١٤٨: , واللوامع اإلهلية٧/٢٢٩: , ورشح املواقف٣/١٢٠: املقاصد
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 إلمكان ;ة اهللا تعاىل يف وجود العامل أمر مغاير هلامريّ مؤثّ : قالوا :الشبهة الثانية
ا نسبة بينهام والنسبة يف العامل, وألّهن  راً مؤثّ تعاىل منهام مع اجلهل بكون اهللا  ل كّل تعقّ 

  . نيمغايرة للمنتسبَ 
نقيض  »ر يف كذاكذا مؤثّ « :قولنا ألنّ  ;ليست عبارة عن أمر سلبّي  ثمّ 

, فكانت ثبويتّ  , ونقيض السلبّي الذي هو أمر سلبّي  »ر فيهليس بمؤثّ « :قولنا
فيفتقر إىل  ,ثاً يكون حمدَ  ا أنْ فإمّ  .رعىل ذات املؤثّ  زائداً  اً ثبوتيّ  ة أمراً ريّ املؤثّ 
ويلزم التسلسل وهو  ,)١(األوىل ة أخرى, والكالم فيها كالكالم يفريّ مؤثّ 
ستدعي ثبوت املضافني, فيلزم من تة ه صفة إضافيّ مع أنّ  أو قديامً  .حمال

  . )٢(وهو املطلوب ,قدمها قدم العامل
 يكون عدمه قبل وجوده, وال جيوز أنْ  وأنْ  ث فالبدّ حمدَ  كّل  :الشبهة الثالثة

, اً دعْ بَ  , وليس القبُل كالعدم بعدُ  العدم قبُل  ألنّ  ;ة نفس العدمليّ بْ تكون تلك القَ 
والكالم فيه  ,ٌل بْ فله قَ  ,مل يكن فإذن هي مفهوم زائد عىل العدم حاصل بعد أنْ 

لذاته, وذلك هو  )٣(ما ل هلا تلحق موصوفاً ات ال أوّ ليّ بْ فهناك قَ  ,لكالكالم يف األوّ 
حق ل له, وهو من لواحق احلركة التي هي من لوافإذن الزمان ال أوّ  ,الزمان
  .)٤(واجلسم فثبت قدم احلركة ,اجلسم

                                                            

  .»األّول«): أ ( و ) ش ( يف  )١(
, ٩٢ـ٤/٩٠: العالية , واملطالب٧٦ـ  ١/٧٤: هذه الشبهة يف األربعني يف أصول الدين للرازي انظر )٢(

  .١٤٦ـ  ٣/١٤٥: , وهناية املرام٣/٣٤٤: وأبكار األفكار
  ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »ما«: قوله )٣(
, ٢٠٥ـ ٤/٢٠٤ :العالية, واملطالب ١/٧٧: ول الدين للرازيهذه الشبهة يف األربعني يف أص انظر )٤(

, ٩٧: , ومناهج اليقني١٣٨ـ ١٣٧: , ومعارج الفهم٢٦٦: , وكشف املراد٥٣٣: واألرسار اخلفية
  .٧/١٢٨: , ورشح املواقف٣/١٢٥: , ورشح املقاصد١٣٩ـ  ٣/١٣٨: وهناية املرام
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 يف )١(داً موجِ  تعاىل اهللا يكن مل فلو إحسان, اإلجياد: قالوا :الرابعة الشبهة
  .)٣(جائز غري وذلك متناهية, غري مّدةً  واإلحسان )٢(للجود تاركاً  لكان األزل

 وليس وجوده, بإمكان مسبوق فوجوده ٍث حمدَ  كّل : قالوا :اخلامسة الشبهة
 )٤(عليه مقدوراً  كونه نعّلل ألّنا عليه; مقدوراً  كونه عن عبارة وجوده إمكان
 معنى هو وليس. آخر أمر إذن فهو ,)٥(املعلول غري والعّلة نفسه, يف بإمكانه

 إذن فهو ,»ال إمكانه« أو ,»له إمكان ال«: قولنا بني العقل يف فرق ال إذ معدومًا;
 باهليوىل, مرادنا وذلك احلادث, عىل سابقاً  موجوداً  حمال  فيستدعي موجود, أمر

 ويلزم املذكور, بالبيان خرىأ ماّدة إىل )٦(الفتقرت وإّال  حادثة تكون أن وحماٌل 
 ال )٧(ةاجلسميّ  الصورة أنّ  احلكمة أصول يف ثبت وقد. قديمة هي فإذن التسلسل,

  .)٨(اجلسم قدم فيلزم اجلسم, وجود يكون امومنه عنها, تنفّك 
                                                            

  .»موجوداً «): أ ( يف  )١(
  .»للوجود«): ص ( و ) أ ( يف  )٢(
, واملسائل اخلمسني يف أصول ١/٧٧: هذه الشبهة يف األربعني يف أصول الدين للرازي انظر )٣(

, ٣٨: , وأنوار امللكوت٣/٣٤٤: , وأبكار األفكار٤/١٣٧: , واملطالب العالية٢٢: الدين
                  , ورشح ٣/١٢٣: , ورشح املقاصد٣/١٤٥: , وهناية املرام٩٨: ومناهج اليقني

  .١٥٠: واللوامع اإلهلية, ٧/٢٣٠: املواقف
  ).أ ( سقط من » عليه مقدوراً  كونه نعّلل ألّنا«: قوله )٤(
  .»مغايرة للمعلول«): ص ( يف  )٥(
  .»افتقرت«): ص ( و ) م ( يف  )٦(
  ).أ ( سقط من  »اجلسمية«: قوله )٧(
, ١٢٠ـ١١٩: , وهتافت الفالسفة١٨٨ـ ١٨٦: هذه الشبهة يف اإلهليات من كتاب الشفاء انظر )٨(

واألرسار  ,١٧٠ـ٤/١٦٩: , واملطالب العالية٧٧ـ ١/٧٦: للرازي واألربعني يف أصول الدين
  وهناية,٩٨ـ  ٩٧: , ومناهج اليقني١٣٧ـ١٣٥: , ومعارج الفهم٢٦٥: املراد , وكشف٥٣٣: اخلفية
  .١٤٩: , واللوامع اإلهلّية ٧/٢٢٨: واقف, ورشح امل٣/١٢٤: , ورشح املقاصد٣/١٣٨: املرام
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   ما متام أنّ  وهو الثاين, القسم نختار أّنا: )١(ىلاألو] الشبهة[ عن واجلواب
  . األزل يف حاصالً  يكن مل التأثري به

: قلنا ,»التسلسل ويلزم آخر مرّجحاً  يستدعي املرّجح ذلك حدوث«: قوله
َ  التسلسل, لزوم نسّلم ال  وحكمة مصلحة هو املرّجح ذلك يكون أنْ  جيوز ال وِمل

 وتلك لذاته? عليها العامل فيه جدوُ  الذي الوقت اشتامل تعاىل اهللا ملِ عَ  خفّية
     حاملها, حدوث عىل موقوفاً  كان حدوثها أنّ  إّال  حادثة كانت وإنْ  املصلحة

 مرّجح أنّ  إّال  حادثاً  كان وإنْ  والوقت له, وتابعاً  عليها املشتمل الوقت وهو
    يف املطالبة ـنقطعت وحينئذٍ  ـ املصلحة أعنيـ  عليها املشتمل )٢(غايته هو وجوده

  .التسلسل فينقطع, )٣(املرّجحات
 فال ةاملاهيّ  متام يف متساوية الزمان أجزاء ألنّ  قائمة; بعدُ  املطالبة :قلَت  فإنْ 
 سائر دون الوقت بذلك املصلحة تلك فاختصاص وحينئذٍ  الزمها, خيتلف

  .التسلسل فيعود ألمرٍ  أو مرّجح, بال الرتجيح لزم ألمرٍ  ال كان إنْ  األوقات
 أّنكم وذلك قّررتم; ممّا الدور يلزم لكنْ  الزم, غري التسلسل أنّ  سّلمنا

 املصلحة, هو الوقت لوجود واملرّجح الوقت, هو املصلحة لوجود املرّجح جعلتم
  .وردَ  وهو

 وحضور املصلحة تلك عىل الوقت ذلك باشتامل العلم مع لكنْ  ,هسّلمنا
 يفتقر بل الرتجيح, يف كافياً  الداعي يكون فال ممكنًا, الرتك يكون أنْ  إّما املصلحة,

                                                            

, »واجلواب األوىل«): ص ( , ويف »واجلواب األّول«): أ ( , ويف »واجلواب عن األّول«): م ( يف  )١(
  ).ح ( من  ـ عدا املعقوفني ـ وما أثبتناه

  .»عّلته الغائية«): ص ( يف  )٢(
  .»الرجحان«): ص ( يف  )٣(
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  .خمتاراً  ال باً موَج  املؤّثر فيكون ممكنًا, يكون ال أو. التسلسل ويلزم آخر, أمر إىل
 أخرى أوقات الوقت ذلك وجود قبل ليس أّنه: األّول عن اجلواب :قلُت 

 اموإنّ  املصلحة, تلك اختصاص يف الرتجيح افيه يطلب حتى وجوده حال وال
 الرتجيح طلب فإنّ  مقبول, غري ذلك أمثال يف الوهم وحكم الوهم, حكم ذلك

 مع أّوَل  زمانٍ  وجود يبتدئ بل ,)١(معقول غري املحض النفي يف والتخصيص
  .لذاته املصلحة تلك عىل مشتملٍ  العامل وجود

 ليس ناهوه الرتجيح, جهتا احتدت إذا يلزم امإنّ  الدور نّ أ: الثاين وعن
 هلا, حامل قابل هو ما جهة من املصلحة حدوث يرّجح الوقت فإنّ  كذلك;
 ينعتبارَ اال اختالف وعند ,له غائيّة عّلة هي ما جهة من حلدوثه مرّجحة وهي
  .ورالدَّ  يلزم ال

 الً,أزَ تعاىل  اهللا علم يف )٢(حاصلة غائّية عّلة هي ما جهة من اإّهن  :قلَت  فإنْ 
  .تلك )٣(تهعلّ  عن الوقت تأّخر ةبلّميّ  املطالبة تعود وحينئذٍ 

 متأّخراً  كونه بل الوقت, وجود مطلق ال العّلة بتلك عّللنا امإنّ : قلُت 
َ : فقلنا وحادثاً   باشتامله لعلمه أحدثه أو أّخره امإنّ  تعاىل اهللا يكون أنْ  جيوز ال ِمل
لذلك العلم,  )٤(وحدوثه رهتأّخ  يكون وحينئذٍ  ?خفّية مصلحة عىل حدوثه بتقدير

َ « :رهة تأّخ ره عن علّ ة تأّخ يّ فيصري إذن تقدير املطالبة بلمّ  ره وحدوثه ر تأّخ تأّخ  ِمل

                                                            

  .»مقبول«): ح ( يف  )١(
  .»حاصلة له«): أ ( يف  )٢(
  ).ص ( , وما أثبتناه من »عّليته«): م ( , ويف »علّية«): أ ( و ) ح ( يف  )٣(
  ).  ش  (سقط من  ـ وهو قرابة األربع صفحات ـ يف هناية الشبهة الثالثة إىل هنا» اجلسم«: من قوله )٤(
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ة يّ ام هي بلمّ املطالبة إنّ  أنّ  )١(وقد علمَت  »?ره وحدوثه اقتىض تأّخ احلاصل عّام 
  . رهر تأّخ ة تأّخ يّ ه لذلك العلم ال بلمّ نّ إره, وقد قلنا تأّخ 

ام جيب من الرتك بالنظر إىل ذاته وإىل القدرة أمر ممكن, وإنّ  أنّ : وعن الثالث
  . تعاىل شاء اهللا نه إنْ جهة الداعي, وذلك ال ينايف االختيار كام سنبيّ 

يف العقل عند  )٢(ثبتي ة أمر إضايفّ ريّ املؤثّ  أنّ  :واجلواب عن الشبهة الثانية
 اخلارج, وتقسيمها ا أمر ثابت يفم أّهن ر, وال نسلّ ل صدور األثر عن املؤثّ تعقّ 

ّل ام يدفإنّ  دّل  وجودها يف اخلارج, ودليلكم إنْ  )٣(ث والقديم من عوارضباملحدَ 
ال عىل كوهنا  ,يف اخلارج من الثبويتّ  وهو أعمّ  اً ثبوتيّ  )٤(عىل كون مفهومها مفهوماً 

  . ثابتة يف اخلارج
طابق  , وإنْ اخلارج كان جهالً  )٥(مل يطابق ة إنْ ريّ املعقول من املؤثّ : قلَت  فإنْ 

  . ث والقديمباملحدَ  التقسيمُ  دَق َص 
 ءر حاصلة قبل األذهان, وصفة اليشة صفة للمؤثّ ريَ املؤثّ  فإنّ  وأيضاً 

  . يستحيل قيامها بغريه
ام , وإنّ عدم مطابقته للخارج ال يقتيض كونه جهالً  نّ أ: لاألوّ  فجواُب 

بل إذا حكم بثبوته يف  ,ه ليس كذلكيقتيض ذلك لو حكم بثبوته يف اخلارج, مع أنّ 
  . ه يف العقل دون اخلارجه ثبوتُ العقل فمطابقتُ 

                                                            

  .»علمنا«): م ( يف  )١(
  .»ثبتت«): م ( , ويف »تثبت«): ح ( يف  )٢(
  .»أعراض«): م ( يف  )٣(
  ).ص ( , ومل يرد يف )أ ( شطب عليه يف  »مفهوماً « :قوله)٤(
  .»إن مل يكن يطابق«): أ ( يف  )٥(
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الذي بحيث لو عقله  ءاحلاصل قبل األذهان هو اليش نّ أ: وجواب الثاين
 فإنّ  ;إىل غريه, ال الذي حيصل يف العقل ءعاقل حصل يف عقله إضافة لذلك اليش

  . يوجد قبل وجود العقل ذلك يستحيل أنْ 
 ا أمرٌ ام تستلزم وجود الزمان إذا ثبت أّهن ة إنّ ليّ بْ القَ  نّ أ :الشبهة الثالثةوعن 

  .)٢(يف اخلارج )١(أمٌر ثابتا نحن ال نسّلم أّهن و ,موجود يف اخلارج
  : بيان هذا املنع من وجوهو

  . ناهال وجود هلا يف األعيان كام بيّ  )٣(بَس ا نسبة, والنِ ّهن أ :لاألوّ 
, وصفة العدم »عدم املحدث قبل وجوده« :يف قولنا ا صفة للعدمّهن أ :الثاين
  . تكون موجودة يف اخلارج يستحيل أنْ 

الزمان ممكن لذاته, فيمكن اعتبار العدم لذاته بعد وجوده, فلو  نّ أ :الثالث
ا أمكن اعتبار العدم لذاته العتبار وجوده ملَ  ة مستلزماً ديّ عْ ة والبَ ليّ بْ كان اعتبار القَ 

  . )٤(م كذلكفاملقدّ  ,تايل باطلال بعد وجوده, لكنّ 
ة عدمه لوجوده يستلزم اعتبار وجوده, ديّ عْ اعتبار بَ  نّ أ: بيان املالزمة

  . أن ال يصدق اعتبار عدمه )٥(فوجب
  . ه ممكن لذاتهفألنّ  ;ا بطالن التايلوأمّ 

ّ  ?اإلحسانمتى ال جيوز ترك  :وعن الشبهة الرابعة ت رشائط وجوده إذا مت
                                                            

  .»موجود«): ص ( يف  )١(
  ).أ ( و ) ش ( سقط من » أهنا أمر ثابت يف اخلارج ونحن ال نسلم«: قوله )٢(
  .»والنسبة«): م ( يف  )٣(
  . »فاملقّدم باطل«): ص ( يف  )٤(
  ).م ( سقط من  »فوجب«: قوله )٥(
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يف  من رشائطه كان مفقوداً  رشطاً  فلعّل  ;م والثاين ممنوعل مسلّ األوّ  ?تمّ تمل أو إذا 
  . فه كام ذكرناه يف احلكمة التي اشتمل عليها حدوث العامللتخلّ  )١(ففتخلّ  األزل

, والفرق بني )٢(ةاإلمكان صفة وجوديّ  م أنّ ال نسلّ  :وعن الشبهة اخلامسة
  . )٣(ظاهر اً عدم اإلمكان وكون اإلمكان معنى عدميّ 

الستلزم وجود اهليوىل املستلزم  ه لو كان ثابتاً ض بام أنّ ه معارَ لكنّ  ,مناهسلّ 
باطل,  ناه, فالقول باهليوىلاجلوهر الفرد ثابت كام بيّ  لكنّ  ,اجلوهر الفرد يلنف

  .وباهللا التوفيق .)٤(باطل اً وجوديّ  فالقول بكون اإلمكان أمراً 
 

                                                            

  .»فيتخّلف«): ح ( يف  )١(
       اإلهليــات مــن كتــاب  :انظــرالــذي ذهــب إىل أّن اإلمكــان صــفة وجوديــة هــو الشــيخ الــرئيس,  )٢(

  .١/١١٢: وقد حكاه العالمة عن أكثر األوائل يف هناية املرام .١٨٧: الشفاء
  .وما بعدها ١/٣٤٢: شوارق اإلهلام :انظر )٣(
  .١٢١ـ  ١/١١٣: وجوهًا غريها يف هناية املرام انظر )٤(



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

                         
 رابعةالقاعدة ال

  هاِتفَوِص عِانِبالصَّ مِلْالِع اِتَبإثْي ِف
                                                                                                            

 :أركانوفيها                                                                                       



    



  
  
  

  ل الركن األّو
  في إثبات العلم بوجوده

  :عىل ذلك باإلمكان أو باحلدوث, فههنا طريقان ستدّل يُ  ا أنْ ه إمّ إنّ 

  : لاألّو )١(الطريق

  ستدالل باإلمكاناال
  : وتقريره

لذاته افتقر  كان ممكناً  لذاته فهو املطلوب, وإنْ  كان واجباً  صانع العامل إنْ  نّ أ
ما عىل أثره  ر باعتبارٍ م املؤثّ لوجوب تقدّ  ;ه وهو باطلا نفُس ره إمّ ر, فمؤثّ إىل مؤثّ 

   .عىل نفسهما  بوجهٍ  ءم اليشتقدّ  بالرضورة, وامتناعِ 
عىل  )٢(منهام م كّل وجوب تقدّ ل ;ور وهو باطلا عىل سبيل الدَّ ه, فإمّ أو غريُ 

   .مه عىل نفسهأثره, فيلزم تقدّ 
جمموع تلك األمور املمكنة  ألنّ  ;باطل أو عىل سبيل التسلسل وهو أيضاً 

                                                            

 ).ص ( مل يرد يف » الطريق«: قوله )١(
  .»كّل واحد منهام«): م ( يف  )٢(
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   .رواحد من أجزائه املمكنة, فيفتقر إذن إىل مؤثّ  الفتقاره إىل كّل  ;كنٌ مم
ب أو ما يرتكّ  ,أو أمر خارج عنه ,أو أمر داخل فيه ,ا نفسهإمّ  ره التامّ فمؤثّ 

   .ريينعن األِخ 
ما  ة أو جزئها بوجهٍ م العلّ لوجوب تقدّ  ;)١(ل ال مدخل له يف التأثري فيهواألوّ 
  . عىل نفسه ءم اليشوامتناع تقدّ  ,عىل املعلول

 يف كّل  راً يكون مؤثّ  وأنْ  يف املجموع البدّ  ر التامّ املؤثّ  ألنّ  ;والثاين باطل
يف  اً تامّ  راً ا يف بعضها فقط فال يكون مؤثّ إمّ  راً لكان مؤثّ  إّال و ;واحد من آحاده

منها فال يكون له فيه تأثري  ءأو ال يف يش .ُخْلفهذا  ,رض كذلكوقد فُ  ,املجموع
يكون  فيه لزم أنْ  داخالً  ر يف املجموع أمراً كان املؤثّ وإذا كان كذلك فلو . أصالً 

  . ا مرّ ة لنفسه, وهو باطل ملِ ر علّ ذلك املؤثّ 
املمكنات سواء  اخلارج عن كّل  ألنّ  ;والثالث والرابع يستلزمان املطلوب

واجب الوجود  إّال ال يكون  ,رأو جزء املؤثّ  ,ر إلجياد جمموعهاكان متام املؤثّ 
   .)٢(لذاته

  .هلذا الطريق التقدير التامّ  فهذا هو
 م أنّ ا ال نسلّ وذلك أنّ  ;مع تلخيصنا هلا ال تتمّ  ةهذه احلّج  واعلم أنّ 

 ة الناقصة فظاهرٌ ا العلّ ألجزائه, أمّ  الً ة أوّ تكون علّ  أنْ  ب البدّ ة للمركّ العلّ 
ة له فال ة التامّ ا العلّ ة ألجزائه, وأمّ تكون علّ  أنْ  ب فضالً ا ال تستلزم املركّ أّهن 

  . )٣(ة ألجزائهة تامّ ا علّ م أّهن نسلّ 
                                                            

  ).م ( سقط من  »فيه«: قوله )١(
 .وما بعدها ٥٦٦: النجاة :انظر )٢(
  ).م ( إىل هنا سقط من » ..وأما العلة التامة«: من قوله )٣(
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 راً كون مؤثّ ترة يف مجيع أجزائه بل يف بعضها ال مل تكن مؤثّ  ا إنْ ألّهن « :قوله
يف املجموع  ر التامّ عىل كون املؤثّ  ذلك مبنّي  م, فإنّ ال نسلّ : قلنا ,»يف املجموع اً تامّ 

  . ل املسألةواحد من أجزائه, وهو أوّ  يف كّل  اً تامّ  راً مؤثّ 
من أجزاء املجموع ال يكون  ءيف يش راً إذا مل يكن مؤثّ « :مناه, لكن قولهسلّ 

ام يلزم ذلك أن لو كان املجموع عبارة عن م, وإنّ ال نسلّ  :قلنا ,»له فيه تأثري أصالً 
تكون  ال جيوز أنْ  :واحد من آحاده, وهو ظاهر الفساد, بل نقول من رأس كّل 
 ءلليش )١(ةة التامّ العلّ  وذلك أنّ  ;من أجزائه ءة ليشة تامّ ة للمجموع علّ ة التامّ العلّ 

ف عليه ومن مجلة ما يتوقّ  ء,ق ذلك اليشف عليها حتقّ هي مجلة األمور التي يتوقّ 
 ق كّل عىل حتقّ  ة موقوفاً ته التامّ ق علّ واحد من أجزائه, فكان حتقّ  واحدٍ  كّل  ءاليش

 واحدٍ  ف عىل كّل من علل أجزائه بمتوقّ  ءوال يش ,واحد من أجزائه واحدٍ 
ف ه متوقّ لكنّ  ,عىل معلوهلا الذي هو أحد أجزائه تفلتوقّ  إّال و ;من أجزائه )٢(واحد

  . ورعليها, فيلزم الدَّ 
تكون  أنْ  ب البدّ ة املركّ علّ  مة, وهي أنّ فقد ظهر هبذا التقرير فساد هذه املقدّ 

   .)٣(مع كوهنا مشهورة بني مجهور العلامء ,ألجزائه الً ة أوّ علّ 
  . ف هذا املخترصا خطر للضعيف مؤلّ املذكور عىل فسادها ممّ والربهان 

  : من الربهان فقال به أيضاً ما رتّ  واملعتمد يف هذه املسألة
واجب الوجود لذاته تنتهي به سلسلة  لو مل يكن يف الوجود موجودٌ 

                                                            

  ).م ( مل يرد يف  »التامة«: قوله )١(
  ., ومل يرد يف سائر النسخ)ص ( الثاين أثبتناه من  »واحد«: قوله )٢(
, واملطالب ١/١٢٠: , واألربعني يف أصول الدين للرازي٢٦٨: اإلشارات والتنبيهات: مثالً  انظر )٣(

  .١/١٤٢: العالية
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التايل  , لكنّ املمكنات املوجودة لكانت املوجودات بآحادها وجمموعها ممكناً 
   .)١(م كذلكفاملقدّ  ,باطل

ه لو كان كذلك لكان فألنّ  ;ا بطالن التايلا املالزمة فظاهرة, وأمّ أمّ 
قها مجيع األمور املعتربة يف يعترب يف حتقّ  ة جيب أنْ ة تامّ علّ  ة, وكّل ة تامّ ملجموعها علّ 

األمور املعتربة  )٢(بيانه, فوجب إذن أن تكون مجيعة معلوهلا عىل ما سبق ق ماهيّ حتقّ 
أو رشائط يف  ,ةته التامّ جمموع املمكنات املوجودة أجزاء من علّ  )٣(ّيةيف حتّقق ماه

ة موجودة شأهنا ة تامّ , فلها علّ وموجودةٌ  ,بهالرتكّ  ;ة ممكنةتلك العلّ  لكنّ  ,وجودها
ا كانت ممكنة كانت من مجلة آحاد ة ملّ تلك العلّ  ألنّ  ;ذلك حمال كذلك, لكنّ 

ـ  ة ملجموع املمكناتة التامّ أعني العلّ ـ  معلوهلاق املمكنات, فكانت معتربة يف حتقّ 
كون ت ة, فيلزم أنْ ته التامّ ق علّ واحد من أجزاء املعلول معترب يف حتقّ  كّل  نا أنّ وقد بيّ 
 ا جزءاً كون إمّ تمن معلوهلا, ف لكوهنا جزءاً  ;ق نفسهايف حتقّ  ة معتربةً التامّ  ّلةتلك الع
  . ه حمالنّ إو )٤( أو رشطًا لنفسهالنفسها 

عىل هذا ـ  أدام اهللا سعادتهـ  )٥(نجم الدين القزوينّي  واعرتض اإلمام
                                                            

  .»مثله«): م ( يف  )١(
  ).م ( مل يرد يف  »مجيع«: قوله )٢(
  ).أ ( و ) ش ( إىل هنا سقط من » ..فوجب بيانه«: من قوله )٣(
  ).أ ( و ) ش ( سقط من  »أو رشطًا لنفسها«: قوله )٤(
 أحد بَدبريان, املعروف الشافعي القزويني الكاتبي عيل بن عمر بن عيل احلسن أبو الدين نجم هو )٥(

 ولد احليل, العالمة وأساتذة الطويس املحقق تالمذة من واهليئة, والكالم واحلكمة املنطق يف األئمة
 سنة تويف مرصدها, لبناء مراغة إىل الطويس الدين نصري واستدعاه هـ,٦٠٠ عام قزوين يف

 بحر(و) واحلكمة املنطق يف القواعد عني(و) املنطق يف الشمسية الرسالة( مصنّفاته من هـ,٦٧٥
 رشح املفّصل(و) العني حكمة(و) احلقائق كشف يف الدقائق جامع(و) القواعد عني رشح الفوائد
  ).الواجب إثبات يف رسالة(و) امللّخص رشح املنّصص(و) املحّصل
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  : فقال نالربها
الواجب  )١(يكونال  ما ذكرتم لزم أنْ  لو صّح : ا من طريق اجلدل فنقولأمّ 

 ;لكان املجموع احلاصل منه ومن مجيع املمكنات ممكناً  إّال , ولذاته موجوداً 
  . إىل آخر ما ذكرتم, بةة موجودة مركّ ة تامّ الفتقاره إىل أجزائه, فله علّ 

جزء من أجزاء املعلول جزء  كّل  م أنّ ال نسلّ : فنقول ا من طريق احلّل وأمّ 
ام يلزم ذلك أن لو مل يكن ذلك اجلزء هو اجلزء الذي إنّ  إّنامة, وته التامّ من علّ 

ذلك اجلزء ا إذا كان ة لذلك فقط, وأمّ ة للمعلول لكوهنا علّ ة تامّ ة علّ صارت العلّ 
ة ملجموع ة التامّ تكون العلّ  الذي شأنه ذلك فال, وإذا جاز ذلك فيجوز أنْ 

فتلك اهليئة تكون  ,ورّي ة فقط التي هي اجلزء الُص جتامعيّ ة للهيئة االاملمكنات علّ 
ة, واستحال التامّ  )٢(تهاملعلول عن علّ  رَ ة للمجموع تأّخ ة التامّ ق العلّ رة عن حتقّ متأّخ 

ه حمال نّ إ, ورت عنها معاً ها وتأّخ يمت عللتقدّ  إّال و ;منها تكون جزءاً  أنْ 
  .بالرضورة

  : الربهان عن املعارضة صأجاب ملخِّ 
ه لو كان من املتصلة أنّ  )٣(حاصل ما ذكرمتوه م املالزمة, فإنّ ا ال نسلّ بأنّ 

 ومعلومٌ  ,لكان املجموع احلاصل منه ومن غريه ممكناً  واجب الوجود موجوداً 
 ;لوجود واجب الوجود اإلمكان وال املجموع امللزوم له بالزمٍ ه ليس ذلك أنّ 

                                                            

 ,٢١/٢٤٤ :بالوفيات والوايف ,٢/١١٧ :الوفيات وفوات ,٥٠/٢٠٧ :اإلسالم تأريخ :انظر
  .٣١٦ـ  ٤/٣١٥ :واألعالم ,٣/١٠٠ :واأللقاب والكنى

  .»أن يكون«): أ ( و ) ش ( يف  )١(
  .»العلة«): م ( و ) ح ( يف  )٢(
 .»ذكرَته«): م ( و ) ح ( يف  )٣(
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, , أو كون واجب الوجود ممكناً وجود اجلزء وجود الكّل  )١(لزم من إّال و
حاصلها  صلة يف الربهان, فإنّ وذلك بخالف ما ذكرناه من املتّ  .وكالمها حمال

وهو  ,ةلكون املوجودات بأرسها ممكن )٢(الوجود يعود إىل استلزام عدم واجب
  . ظهر الفرقف ,رضورّي 

جزء من أجزاء املعلول  كّل  م أنّ ال نسلّ « :قوله: نقول أنْ  حال  ىعوعن املدّ 
: قلنا ,إىل آخره »يلزم ذلك إّنامو« :قوله. قد دللنا عليه: قلنا ,»ةته التامّ جزء من علّ 

ة لوجود تامّ  ةكون نفسها علّ ت ب جيوز أنْ ة لوجود املركّ ة التامّ العلّ  عىل أنّ  هذا مبنّي 
ة تامّ  )٣(ةة علّ تصري العلّ  إّنامه ال جيوز ذلك, فليس ا عىل أنّ جزء من أجزائه, وقد برهنّ 

ة لبعض أجزائه ة تامّ تكون علّ  ة لبعض أجزائه, بل ال جيوز أنْ ة تامّ له إذا كانت علّ 
  . وباهللا التوفيق. هناة لوجوده كام بيّ ة تامّ من حيث هي علّ 
وط تهام وسقا وقف عىل هذين اجلوابني اعرتف بصحّ هذا اإلمام ملّ  أنّ  واعلم

     . )٤(عرتاض عىل الربهان املذكوراال

                                                            

  ).م ( سقط من  »من«: قوله )١(
 .»عدم واجب يف الوجود«): ح ( يف  )٢(
  ).م ( مل يرد يف  »علة«: قوله )٣(
  :, وورد مكانه)ص ( هنا مل يرد يف من هناية تقرير الطريق األّول إىل  )٤(

إّن ذلك املؤّثر املرّكب منه ومن غريه ممكن الفتقاره إىل كّل من أجزائه, فله مؤّثر : وحينئٍذ نقول«
عىل نفسه تاّم ليس هو نفسه ملا مّر, وال جزءه املمكن لكون املؤّثر التاّم للمرّكب مؤّثرًا ألجزائه, 

ه وألجزاء الواجب لذلك أيضًا, وبتقدير تسليمه فاملطلوب فيلزم كون ذلك اجلزء مؤّثرًا لنفس
حاصل ألّن عّلة املرّكب عّلة ألجزائه, فيلزم كون ذلك اجلزء الواجب عّلة للمؤّثر املرّكب عنه 

  .»وبواسطة عّلة املعلول وهو جمموع املمكنات , وذلك املطلوب
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  : الطريق الثاني

 )٢( )١(ستدالل بحدوث الذواتاال
  : وتقريره

  . ثفله حمدِ  ٍث حمدَ  , وكّل ٌث العامل حمدَ  نّ أ
 وكّل  ,ث ممكنٌ حمدَ  كّل  فألنّ  ;ا الثانيةم بياهنا, وأمّ مة األوىل فقد تقدّ ا املقدّ أمّ 

   .رممكن فله مؤثّ 
ته قابلة جد بعد العدم, فكانت ماهيّ ث هو الذي وُ املحدَ  نّ أ: بيان األوىل
  . , وهو املراد باملمكن)٣(للوجود والعدم

   .ق تقريرهابا الثانية فقد سوأمّ 
يكون واجب الوجود لذاته  ث جيب أنْ ر املحدِ ذلك املؤثّ  )٤(ا بيان أنّ وأمّ 

  . )٦( )٥(لفيعود إىل الطريق األوّ 

                                                            

   .بدل عبارة العنوان »فهو عني املطلوب باحلدوث«): ص ( يف  )١(
 .»﴾ال ُأِحبُّ اآلَفلنيَ  ﴿:  قوله تعاىليف ×وهو طريقة اخلليل «: ٣٣٧: قال الرازي يف املحصل )٢(
  .»للوجود والعدم«بدل  »هلام«): ص ( يف  )٣(
  ).ص ( سقط من  »أنّ «: قوله )٤(
  .»األوىل«): م ( و ) ح ( يف  )٥(
ــر )٦( ــرازي :انظ ــدين لل ــول ال ــني يف أص ــل١٢٥ـ  ١/١٢٤: األربع ــب        ٣٣٧: , واملحّص , واملطال
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 كّل « :وهي قولنا )١(مة الثانية من هذا الدليلاملقدّ  أنّ  منيوزعم بعض املتكلّ 
 ;وهو باطل ,)٢( ث ممكناً من غري نظر إىل كون املحدَ  ,ةبدهييّ  »رث مفتقر إىل املؤثّ حمدَ 
ا بيان ر, وقد سبق منّة املحوجة إىل املؤثّ احلدوث هو العلّ  )٣(منهم عىل كون ه بناءٌ ألنّ 
هلا, فإذن  وال رشطاً  ,منها اً وال جزء ,ة احلاجةيكون علّ  احلدوث ال يصلح أنْ  )٤(أنّ 
     . وباهللا التوفيق. ة باعتبار اإلمكان للحادثام تكون بدهييّ إنّ 

                                                            

ـــة ـــوار٢٠١ −  ١/٢٠٠: العالي ـــع األن ـــوت١٦٦: , وطوال ـــوار امللك ـــف ٥٩: , وأن                  , وكش
  .١٤٧ـ١٤٥: الفوائد

  ).ص ( مل يرد يف  »من هذا الدليل«: قوله )١(
, ١/٢٠٧: يف املطالب العالية »طائفة عظيمة من أهل اإلسالم«حكي القول ببداهتها عن الكعبي و )٢(

  .٢٤٢: وعن متأّخري املتكّلمني يف تلخيص املحّصل
أّما القائلون بأّهنا استداللية فهم أكثر شيوخ املعتزلة كأيب عيل وأيب هاشم كام يف األربعني يف أصول 

  .١/١٢٨: الدين للرازي
  :كان يف ذلكالقائلون بأهنا استداللية هلم مسل ثمّ 

  .بتوسيط اإلمكان كام فعل املصنّف ومجاعة: األّول
القول بأّن أفعالنا حمَدثة وحمتاجة إىل الفاعل حلدوثها فكذا اجلواهر املحدثة ألّن عّلة االحتياج : الثاين

  . ٧/٣: رشح املواقف :انظر. مشرتكة
 , واالقتصاد يف ما ٤٥ ـ ٤٣: االستدالل عىل املسلك الثاين يف رشح مجل العلم والعمل وانظر

          , واألربعني يف أصول الدين ١٧ـ  ١٤: , والتعليق يف علم الكالم٥٢ـ  ٤٩: يتعّلق باالعتقاد
  .٣ـ  ٨/٢: , ورشح املواقف٢٠١: , ومعارج الفهم١/١٢٨: للرازي

بدل  »..اإلمكان لكانلو استلزم تعّقُل احلدوث تعّقَل احلاجة إىل املؤّثر من دون تعّقل «): ص ( يف  )٣(
  .»بناء منهم عىل كون«

  ).أ ( سقط من  »أنّ «: قوله )٤(

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة




  
  
  

  الركن الثاني 
  ةبّيلْفي صفاته الَس

  : أبحاث )١(وفيه

  : لالبحث األّو

  ]في أّن ماهّيته تعالى مخالفة لسائر الماهّيات[
 املخصوصة, خالفاً  )٣(ذاته )٢(ات لعنية اهللا تعاىل خمالفة لسائر املاهيّ ماهيّ 

ومتخالفة  ,ةها متساوية يف الذاتيّ الذوات كلّ  ه زعم أنّ أليب هاشم وأتباعه, فإنّ 
  . )٤(بأحوال هي عليها
 : لنا وجهان

ات املمكنات من ماهيّ  ءته تعاىل نفس وجوده, وال يشماهيّ  )٥(نّ أ :لاألوّ 
                                                            

  .»وفيها«): ش ( و ) ح ( يف  )١(
  .»لتمّيز«): ص ( يف  )٢(
  .»ذاهتا«: , ويف سائر النسخ)م ( ما أثبتناه من  )٣(
, ورشح ٤٠٥: , وكشف املراد٣٥٧: , واملحّصل١/١٣٨: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٤(

  .١/٣١٣: وُنسب جلمهور املتكّلمني يف املطالب العالية. ٢٢٣: , وإرشاد الطالبني٨/١٥: املواقف
  ).ص ( مل يرد يف  »أنّ «: قوله )٥(
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  .ات املمكنات يف حقيقتهامن ماهيّ  ءة اهللا تعاىل غري مشاركة ليشكذلك, فامهيّ 
  . )١(متا هذا الدليل قد سبق تقريرمهاومقدّ 
لكان  )٢(ات املمكناتمن ماهيّ  ءته مساوية ليشلو كانت ماهيّ  :الثاين

ا لذاته أو فإمّ  كان ألمرٍ  يف وجود العامل إنْ  راً اختصاصها بام ألجله صار مؤثّ 
لوجوب اشرتاك متامثيل  ;ةات بصفات اإلهليّ لالزمها, فيلزم اتصاف سائر املاهيّ 

   .)٣(الذات يف مجيع مقتضياهتا رضورةً 
 ة إىل غريٍ ق صفات اإلهليّ يف حتقّ  فيكون واجب الوجود حمتاجاً  ,ا لغريهمّ إو
  . ُخْلفللغري, هذا  معلوالً  , فكان يف صفاته ممكناً )٤(عنه خارجيٍّ 

     . وهو حمال ,حلزم الرتجيح بال مرّج  كان ال ألمرٍ  وإنْ 

                                                            

 .١١٩: , والصفحة١٣٢: الصفحة: عىل الرتتيب انظر )١(
 ).ص ( سقط من  إىل هنا »..فامهية اهللا تعاىل كذلك«: لهمن قو )٢(
  .»يف مجيع صفاهتا«): ص ( يف  )٣(
  .»إىل غريه«): ص ( يف  )٤(
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  : الثانيالبحث 

  زٍمتحّيليس بفي كونه تعالى 
  : عليه وجوه دّل تو

عىل ما  ثاً فيلزم كونه حمدَ  ,عن األكوان احلادثة مل ينفّك  زاً لو كان متحيّ  :لاألوّ 
  . )١(ُخْلفهذا  ,فالواجب ممكن ,ث ممكنحمدَ  , وكّل مرّ 

فامللزوم  ,ز, والالزم باطليّ احلإىل  لكان مفتقراً  زاً لو كان متحيّ  :الثاين
  . )٢(كذلك

هنا أو هناك, فكان هه ة بأنّ يّ اإلشارة احلّس  ُق متعلَّ  زَ املتحيّ  فألنّ  ;ا املالزمةأمّ 
  . ز رضورةً للحاجة إىل اجلهة واحليّ  مستلزماً 

عىل  ه لو كان كذلك لكان قيامه يف الوجود موقوفاً فألنّ  ;ا بطالن الالزموأمّ 
بذاته,  املمكن ممكنٌ  )٣(وجود ز املمكن احلادث, واملوقوف عىلوجود احليّ 

  . )٤(ُخْلفهذا  ,لذاته فالواجب لذاته ممكنٌ 
  . فامللزوم مثله ,, والالزم باطلباً لكان مركّ  لو كان جسامً  :الثالث

                                                            

, والنافع يوم ٤٠٦: , وكشف املراد٧٧: , وأنوار امللكوت٥٨: التعليق يف علم الكالم :انظر )١(
 .٥١: احلرش

  .»مثله«): م ( يف  )٢(
  .»الوجود«): م ( يف  )٣(
  .٤١ـ  ٢/٣٩: املطالب العالية :انظر )٤(
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 لكان ممكناً  باً ه لو كان مركّ فألنّ  ;ا بطالن الالزموأمّ  .)١(ا املالزمة فظاهرةأمّ 
  . )٢(ُخْلفهذا  ,الواجب لذاته يف خواّص  مرّ  امعىل 

 وحينئذٍ  ,لسائر األجسام يف احلقيقة لكان مساوياً  لو كان جسامً  :الرابع
 من لوازمها وجب أنْ  ءكان لذاته أو ليش )٣(ة إنْ فاختصاص ذاته بصفات اإلهليّ 

   .وهو حمال ,هبا جسم موصوفاً  يكون كّل 
 صفاته إىل غريٍ  قيف حتقّ  هلا كان مفتقراً  عن ذاته عارضٍ  خارٍج  كان ألمرٍ  وإنْ 

     . )٤(ُخْلفهذا  ,مرّ  امبالذات عىل  , فكان ممكناً خارجّي 

                                                            

إذ اجلسم إّما مرّكب من املادة والصورة عىل رأي الفالسفة, أو من اجلواهر األفراد عىل رأي  )١(
  .٣١٨: , ومناهج اليقني٧٨: أنوار امللكوت :انظر. املتكّلمني

  .٢٨ـ  ٢/٢٧: املطالب العالية :انظر )٢(
  ).أ ( سقط من  »إن«: قوله )٣(
  .٣١ـ  ٢/٢٨: , واملطالب العالية١٥٠ـ  ١/١٤٩: األربعني يف أصول الدين للرازي :نظرا )٤(
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  : البحث الثالث

  في كونه تعالى ليس بجوهرٍ
  : )١(عىل معانٍ  اجلوهر يقال يف عرف العلامء باالشرتاك اللفظّي 

  . هوذات ءحقيقة اليش :أحدها
  . عن املحّل  املوجود الغنّي  :الثاين
  . الذي إذا وجد يف األعيان كان ال يف موضوع ءاليش :الثالث
  . القابل للصفة :الرابع

  . للصفات املتعاقبة ما يكون مورداً  :اخلامس
ة يف إذ له حقيقة غنيّ  ;ل والثاين صادق عىل اهللا تعاىلباملعنى األوّ  واجلوهر

ال  )٢(إذ وجوده نفس حقيقته ;وغري صادق عليه باملعنى الثالث ,الوجود عن املحّل 

                                                            

 مخسة معاٍن ليس منها الرابع, ) ٨٨ـ  ٨٧: ضمن تسع رسائل(يف رسالة احلدود  ذكر ابن سينا )١(
أربعة معاٍن ليس منها الثاين والرابع, وذكر الرازي يف املباحث  ٣٠٠: وذكر الغزايل يف معيار العلم

             أربعة معاٍن أيضًا ليس منها األّول, وذكر نفسه يف املطالب  ٤٨٤, ٢/٤٨٠: املرشقية
أربعة معاٍن منها الثاين أيضًا, وذكر  ٢/١١٥: ويف أربعة معاٍن منها الثالث واخلامس ١/٣٥: العالية

  .ثالثة معاٍن منها األّول والثالث ٧٩ـ  ٧٨: مة يف أنوار امللكوتالعّال 
املباحث  :انظر. أّما من يقول بأّن وجوده تعاىل زائد عىل ماهّيته فعنده أّنه تعاىل جوهر هبذا املعنى )٢(

  .٧٩: , وأنوار امللكوت٢/٤٨٠: املرشقية
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ه ليس له صفة تزيد عىل ذاته  أنّ ا سنبّني , وال باملعنى الرابع واخلامس ملِ )١(غريها
  . قبلها ذاته وتكون معروضة هلاتف

من الشارع يف إطالق هذا  نٌ ومل يرد إذْ  ,ةكانت أسامء اهللا تعاىل توقيفيّ  املّ  لكنْ 
لني فمن جهة ين األوّ عتبارَ ا باالأمّ  ;ه مطلقاً اللفظ عليه, مل يكن إطالقه يف حقّ 

  . عتبارات الباقية فمن جهة اللفظ واملعنى معاً ا باالاللفظ فقط, وأمّ 
   

                                                            

  ).م ( مل يرد يف  »ال غريها«: قوله )١(
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  : البحث الرابع

 )٢(زٍوال حّي وال جهٍة ه تعالى ليس في مكاٍننّأ )١(في
زعمت  ثمّ  .ه تعاىل يف جهةفقوا عىل أنّ م اتّ , فإّهن )٣(ةاميّ للكرّ  خالفاً 

 .غري متناهٍ  وبينه وبني العرش بعدٌ  ,ال هناية هلا ه فوق العرش يف جهةٍ ة أنّ ميّ َص يْ هَ ـال
   .)٤(ه عىل العرشنّ إ :ةهيصميّ ـوقال بعض ال .متناهياً  بينهام بعداً  ة أنّ وزعمت العابديّ 

                                                            

  ).ص (أثبتناه من  »يف«: قوله )١(
  :٢٢٩: قال املقداد السيوري يف إرشاد الطالبني )٢(

مستلزٌم لنفي اجلهة واملكان; ألّهنام ال يعقالن إال لألجسام, ] تعاىل[واعلم أّن نفي اجلسمّية عنه «
تكّلمني جتويز كون املجّرد يف جهة ومكان, فال وجه إلعادة البحث فيهام, لكن ُذكر عن بعض امل

   .»فاستدعى ذلك إيرادمها
 جسم اهللا أنّ  معتقداهتم أهمّ  من ,)هـ٢٥٥ـ (  السجستاين كّرام بن حممد اهللا عبد أيب أتباع هم )٣(

 اإليامن وأنّ  مادّيًا, استواءً  عليه مستوٍ  وهو العرش فوق مكانه وأنّ  للحوادث, حمّل  وأّنه كبري,
: فرقهم أهمّ  ومن خراسان, يف انترشوا قد كانوا .بالقلب اإلقرار دون بالشهادتني التلّفظ هو

 اهليصم, بن حممد أتباع) اهليصمية(و النيسابوري, حممشاد بن إسحاق أتباع) اإلسحاقية(
  . العابد عثامن أتباع) العابدية(و
             يف والتبصري ,٢٢٥ـ  ٢١٥ :الفرق بني والفرق ,١/٢٠٥ :اإلسالميني مقاالت :انظر
 ,٦٧ :واملرشكني  املسلمني فرق اتاعتقادو ,١١٣ ـ١/١٠٨ :والنحل وامللل ,١١٧ ـ١١١ :الدين

  .١٨١ـ  ١٥٥ :ومدارسه الكالم وعلم ,٢٠٣ـ  ٣/٢٠١ :والنحل امللل يف وبحوث
واملسائل , ١/١٥٥: , واألربعني يف أصول الدين للرازي١٠٩ـ  ١/١٠٨: امللل والنحل :انظر )٤(

   , ورشح٤٠٨: , وكشف املراد٢٦٣: , وتلخيص املحّصل٣٦: اخلمسني يف أصول الدين
  .٢٢٨: , وإرشاد الطالبني٨/١٩: املواقف
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  . )١(مةكام ذهب إليه سائر املجّس 
 : لنا وجوه

 ,عن األكوان احلادثة, والالزم باطل ُل مل خيْ  لو كان يف مكانٍ  )٢(هنّ أ :لاألوّ 
  . فامللزوم كذلك

أو  ,له فهو كون احلدوث ل كونٍ كان أوّ  كونه يف املكان إنْ  فألنّ  ;ا املالزمةأمّ 
وعىل . أو يف غريه وهو احلركة ,ا يف ذلك املكان وهو السكونإمّ ف ثانياً  كوناً 

  . ا مرّ للكائن عنها ملِ  وال خلوّ  ,التقديرات فهي حادثة
عىل ما  عن األكوان احلادثة لكان حادثاً  ُل ه لو مل خيْ فألنّ  ;ا بطالن الالزموأمّ 

  . ُخْلفهذا  ,فالواجب ممكن ,حادث ممكن , وكّل أيضاً  مرّ 
ز الستحال قيامه يف الوجود بدونه, لو كان يف مكان أو جهة أو حيّ  :الثاين
  .)٣(فامللزوم كذلك ,والالزم باطل

 عن مقدار ينفّك ه ال ز أو املكان فإنّ ما كان يف احليّ  كّل  نّ أ: بيان املالزمة
ز ما كان كذلك استحال استغناؤه يف الوجود عن احليّ  كّل  )٥(وشكل, و )٤(وحجم

                                                            

        اإلبانة البن بطة  :انظروقالوا إّنه يف السامء عىل عرشه,  ـ تعاىلـ  أثبت املجّسمة اجلهة هللا )١(
  . ٢٢: , وعقيدة السلف للصابوين٢٥٤, ٢٣١: , والتوحيد البن خزيمة١٦٨, ٣/١٣٦: احلنبيل

وأّنه يف السامء ـ  تعاىلـ  وهو ما يّرص عليه السلفية يف عرصنا الراهن, حيث أثبتوا الفوقية الذاتية هللا
   .٤٠٠ ـ ١/٣٧٣: رشح العقيدة الواسطية للعثيمني: مثالً  انظرعاٍل عىل عرشه مستقّر عليه, 

  ).م ( سقط من  »إّنه«: قوله )٢(
  .»مثله«): م ( يف  )٣(
  ).أ ( و ) ش ( سقط  »وحجم«: قوله )٤(
 ).ص ( إىل هنا سقط من » ..كل ما كان يف احلّيز«: من قوله )٥(
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  . تانمتان جليّ واملقدّ  .واملكان
عىل  ه لو كان كذلك لكان قيامه يف الوجود موقوفاً نّ أ: بيان بطالن الالزم

  . ُخْلفهذا  ,يف وجوده إىل الغري كان مفتقراً ف ,وجود الغري
الساموات واألرض  أنّ  )١(يطْس جَ لـمَ يئة واثبت يف علم اهله نّ أ :الثالث

, وإذا كانت كذلك كانت اجلهة التي فوق رأس من كان ببالد املرشق )٢(ةٌ يّ رِ كُ 
 )فوق(فلو كان سبحانه يف جهة  .وبالعكس ,بعينها أسفل ملن كان ببالد املغرب

ا يأباه اخلصم آخرين, وذلك ممّ  لكونه أسفل لقومٍ  مستلزماً  لقومٍ  ه فوقاً لكان كونُ 
  . وينكره

   :ا املعقولأمّ  ,باملعقول واملنقول اخلصم احتّج 
فهي  )٣(ز وجهة لهحيّ  ز وجهة, وكّل يكون يف حيّ  وأنْ  ه تعاىل البدّ فهو أنّ 

  . )فوق(جهة 
يف  يكون سارياً  ا أنْ موجود فإمّ  ه تعاىل موجود, وكّل فألنّ  ;مة األوىلا املقدّ أمّ 

 .والعلم هبذا احلرص رضورّي  ,له باجلهة أو مبايناً  ,ض يف اجلوهرغريه كالعرَ 
 .أو مباين لغريه باجلهة ,ض يف اجلوهريف غريه كالعرَ  ا سارٍ فالباري تعاىل إمّ 

  . )٤( الثاين, فكان ذا جهةل ظاهر البطالن فتعّني واألوّ 

                                                            

 تاج :انظر. وبه سّمي الكتاب الذي وضعه بطليموس احلكيم ,)علم الفلك(اسم لعلم اهليئة  )١(
  .)جمسط( ١٠/٤٠٧ :العروس

  .»كروّية«): أ ( يف  )٢(
  ).ص ( سقط من  »له«: قوله )٣(
ونسبها إىل كثري ممن يثبت كونه  ١/١٥٢: مة الرازي يف األربعني يف أصول الدينذكر هذه املقدّ  )٤(

   .تعاىل يف جهة
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  : ا الثانية فلوجهنيوأمّ 
 ,والباري تعاىل أرشف املوجودات ,أرشف اجلهات )١()فوق(جهة  أنّ  :أحدمها

  . )٢(ةهبا للمناسبة العقليّ  فيختّص 
د طباعهم وقلوهبم السليمة يرفعون أيدهيم إىل اخللق بمجرّ  )٣(نّ أ :الثاين

معبودهم  عىل شهادة فطرهتم بأنّ  ع, وذلك يدّل عند الدعاء والتّرض  )فوق(جهة 
  .)٥( )٤()فوق(يف جهة 

   :ا املنقولوأمّ 
ْمحَنُ ﴿ :كقوله تعاىل ,)٦(املومهة إلثبات اجلهةفهو اآليات   الَْعْرشِ  َعَىل  الرَّ

ُمْ  َخيَاُفونَ ﴿ :وقوله ,)٨( ﴾ِعَباِدهِ  َفْوَق  الَْقاِهرُ  َوُهوَ ﴿ :وقوله, )٧( ﴾اْسَتَوى  ِمنْ  َرهبَّ
   .)١٠( )٩( ﴾َفْوقِِهمْ 

                                                            

  ).ص ( سقط من  »فوق«: قوله )١(
  .٧ـ  ٧/٥: درء تعارض العقل والنقل :انظر )٢(
  ).ص ( سقط من  »أنّ «: قوله )٣(
  .»الفوق«): م ( يف  )٤(
, ودرء تعارض العقل ١٠٧: , واإلبانة لألشعري٢٥٤: هذا الوجه يف التوحيد البن خزيمة انظر )٥(

 . ١/٣٩٢: , ورشح العقيدة الواسطية٧/٥: والنقل
, ١٠٧ـ  ١٠٥: , واإلبانة لألشعري٢٥٨ـ  ٢٥٥: بعضًا منها يف التوحيد البن خزيمة انظر )٦(

, والعلو للعيل ١٤ـ  ١٢: , والعرش للذهبي٢٣ـ  ٢٢: , وعقيدة السلف للصابوين١١٥ـ١١٢
  .٤٤ـ  ٤٣: , وإثبات صفة العلو البن قدامة املقديس١٢ـ  ١١: الغفار للذهبي

  .٥: سورة طه )٧(
  .٦١, ١٨: سورة األنعام )٨(
  .﴾ُيْؤَمُرونَ  َما َوَيْفَعُلونَ ﴿ :زيادة) ص ( , ويف ٥٠: سورة النحل )٩(
  ).م ( إىل هنا سقط من » ..وأما املنقول«: من قوله )١٠(
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يكون  ا أنْ موجود فإمّ  كّل « :احلرص يف قوله منعُ  :األوىل )١(الشبهة وجواب
 ثالثاً  ههنا قسامً  أنّ  , وظاهرٌ »له باجلهة أو مبايناً  ,ض يف اجلوهريف غريه كالعرَ  سارياً 

 ال جيوز أنْ  مَ له باجلهة, فلِ  يف غريه وال مبايناً  يف العقل, وهو ما ال يكون سارياً 
ودعوى الرضورة يف احلرص يف القسمني  ?يكون الباري تعاىل من هذا القسم

  . بمثله يف عدم احلرص فيهام ٌل مقابَ 
  :ساقط من وجهني »أرشف اجلهات جهة فوق« :مة الثانيةوقوله يف املقدّ 

  . ةة ال تكفي يف إثبات املطالب العلميّ مة خطابيّ هذه مقدّ  أنّ  :أحدمها
للبعض فهي  كانت فوقاً  ا وإنْ ة, فإّهن ة اجلهة إضافيّ فوقيّ  نا أنّ ا بيّ نّ أ :الثاين

  . قآخرين, فال تكون مستلزمة للرشف املطل بالنسبة إىل بعضٍ  حتٌت 
عىل كون املعبود يف جهة  دّل  فإنْ  ;ستدالل برفع األيدي يف الدعاءاالا وأمّ 

 ,, والالزم باطل)حتت(وضع اجلبهة عىل األرض عىل كونه يف جهة  فليدّل  )فوق(
  .واملالزمة ظاهرة .فامللزوم مثله

ا العقل والنقل إذا تعارضا فإمّ  فهو أنّ  ;ةعن الظواهر النقليّ  اجلواب )٢( اوأمّ 
عن  وهو خلوّ  وهو مجع بني النقيضني, أو نطرحهام معاً  هبام معاً  )٣(نعمل أنْ 

    النقل فرع عىل  ألنّ  ;النقل عىل العقل وهو باطل )٥(ح, أو نرّج )٤(النقيضني
 فتعّني  .بنا العقل لتصحيح النقل لزم تكذيب العقل والنقل معاً العقل, فلو كذّ 

                                                            

  .املقّدمة األوىل: كذا يف مجيع النسخ, واملراد )١(
  ).م ( سقط من  »وأّما«: قوله )٢(
  .»ُيعمل«): ص ( و ) م ( يف  )٣(
  ).أ ( سقط من  »النقيضني«: قوله )٤(
  .»ُيرّجح«): ص ( و ) م ( يف  )٥(
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  . )١(أو تفويض علمه إىل اهللا تعاىل ,تأويل النقل ثمّ  ,ترجيح العقل عىل النقل
ة واجلهة عىل امتناع اجلسميّ  قد دّل  الدليل العقيلّ : إذا عرفت ذلك فنقول

ة املذكورة ونحوها مشعرة بثبوهتا له, فيجب تأويلها والظواهر النقليّ  ,عىل اهللا تعاىل
  . أو تفويضها

تأسيس (ء يف تأويلها وضبطها فعليه بكتاب االستقصا ومن أراد
  . )٣( رمحه اهللا  لإلمام فخر الدين الرازّي  )٢()التقديس

   
                                                            

ًا عندهم,  )١( مؤّداها يف األربعني يف  انظرهذا القاعدة مسّلمة عند املحّققني بل تعّد قانونًا كليّ
, والنافع ٢٣١: , وإرشاد الطالبني٣٦٥: , واملحّصل١٦٤ـ  ١/١٦٣: أصول الدين للرازي

  .٥٢: يوم احلرش
رّد هذه القاعدة  يف »درء تعارض العقل والنقل«كتابه ) هـ٧٢٧ـ  (وقد صنّف ابن تيمّية احلّراين 

وبالتايل جيب األخذ بالظواهر النقلّية وإن كانت !  |زاعًام أّهنا تصّد عن األخذ بكالم الرسول 
  . ١/٢٠: درء تعارض العقل والنقل :انظر! مستحيلة عقالً 

  .أمحد حجازي السّقا يف القاهرة. سم نرشه حمّققه د, وهبذا اال»أساس التقديس«: ويسّمى أيضاً  )٢(
  :قّسمه الفخر الرازي إىل أربعة أقساموقد 
  .وذكر فيه أدلة عقلية وسمعية. يف الدالئل الداّلة عىل أنه تعاىل منّزه عن اجلسمية واحلّيز: األّول
  .يف تأويل املتشاهبات من اآليات واألخبار: الثاين
  .يف تقرير مذهب السلف: الثالث
ر? يف بقية الكالم يف هذا الباب من حكم املتش: الرابع م مشبِّه? وهل ُيكفَّ اهبات, وهل أّن املجسِّ

  .وغري ذلك
وكتابه ) هـ٣١١ـ  حممد بن إسحاق بن خزيمة(وهذا الكتاب صنّفه الرازي رّدًا عىل ابن خزيمة 

الذي أثبت فيه هللا تعاىل وجهًا ويدين ورجلني وأذنني وعينني وأنه  »التوحيد وإثبات صفات الرب«
  .إلخ.. يف السامء
بيان تلبيس اجلهمية «ن تيمية وانترص البن خزيمة راّدًا عىل الرازي وناقضًا كتابه بكتاب ثّم جاء اب

  . والذي يعرف بنقض التأسيس »يف تأسيس بدعهم الكالمية
  ).م ( , وكال التعبريين مل يرد يف »رمحة اهللا عليه«): ص ( و ) ح ( يف  )٣(
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  : البحث الخامس

  يءفي ش ه تعالى ال يحلّفي أنّ
  .)١(فةللنصارى وبعض املتصوّ  خالفاً 

بحيث  ,ةعيّ املعقول من احللول قيام موجود بموجود عىل سبيل التبَ  إنّ : لنا
ريد بحلوله تعاىل يف غريه هذا املعنى أُ  ه, فإنْ ط تعيني حملّ  بتوّس إّال  احلاّل  ال يتعّني 
لذلك  نه بواسطة غريه لكان معلوالً واجب الوجود لو كان تعيّ  ألنّ  ;فهو باطل

من بيانه لننظر هل  أريد به معنى آخر فالبدّ  وإنْ  .ُخْلفهذا  ,فكان ممكناً  ,الغري
   )٢(?إثباته هللا تعاىل أم ال يصّح 

   

                                                            

  :٢٦١: قال يف تلخيص املحّصل )١(
ىل حلول اهللا تعاىل يف املسيح, وبعض املتصّوفة إىل حلوله يف ذهب بعض النصارى إ«

  . »العارفني الواصلني
  , وإرشاد ٣٢٠: , ومناهج اليقني٤٠٧: , وكشف املراد٨٠: أنوار امللكوت :انظرو

  .٢٢٧: الطالبني
, وإرشاد ٣٢١: , ومناهج اليقني٨٠: , وأنوار امللكوت٢٦٢ـ  ٢٦١: تلخيص املحّصل :انظر )٢(

  .٥١: , والنافع يوم احلرش١٦٠ـ  ١٥٩: , واللوامع اإلهلية٢٢٧: الطالبني



 الكالم علم يف املرام قواعد   .............................................................  ١٩٤

  
  

  : البحث السادس

  حد بغيرهه تعالى ال يتّأنّ )١(في
  . )٤(فةوبعض املتصوّ  ,)٣(احلكامء السابقني وبعض, )٢(للنصارى خالفاً 

كام هو ـ  واحداً  كان هو صريورة الشيئني شيئاً  اد إنْ ّحت املراد من اال إنّ : لنا
دما عُ  اد, وإنْ بقيا موجودين فال اّحت  حدين إنْ املتّ  ألنّ  ;فهو باطلـ  املفهوم من لفظه

إذ  ;اداآلخر فال اّحت  )٥(دم أحدمها دونعُ  , وإنْ اد أيضاً فاملوجود غريمها فال اّحت  معاً 
   .)٦(حد باملوجوداملعدوم ال يتّ 

  . فيه )٧(ره لننظرمن إفادة تصوّ  كان املراد به معنى آخر فالبدّ  وإنْ 
   

                                                            

  ).م ( و ) ح ( مل يرد يف  »يف«: قوله )١(
بن وروح القدس, واحتاد الناسوت بالالهوت, األب واال: حتاد األقانيم الثالثةحيث قالوا با )٢(

  .١٥٨ـ  ١٥٧: اإلهلية, واللوامع ٢٣٨: , وإرشاد الطالبني٣٢٣: مناهج اليقني  :انظر
      , وكشف ٢٦٠: تلخيص املحّصل :انظرهو فرفوريوس القائل باحتاد العاقل واملعقول,  )٣(

  .٢٣٨: , وإرشاد الطالبني٣٢٣: , ومناهج اليقني٣٦٤: , ومعارج الفهم٢٢٤: الفوائد
  هو اهللا وحده, حيث قالوا بأّن العارف إذا وصل إىل هناية مراتبه انتفت هوّيته وصار املوجود  )٤(

  .٢٣٨: إرشاد الطالبني :انظر
  .»وبقي«): ص ( يف  )٥(
, وكشف ٢٢٤: , وكشف الفوائد٤٢: , واملسائل اخلمسني يف أصول الدين٣٦٠: املحّصل :انظر )٦(

  .١٥٧: , واللوامع اإلهلية٣٢٣: , ومناهج اليقني٣٦٥: , ومعارج الفهم٤٠٧: املراد
  .»لُينظر«): ص ( و ) م ( يف  )٧(
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  : البحث السابع

  ]اً للحوادثليست محلّتعالى ّن ذاته أفي [
  . )١(ةاميّ للكرّ  ال جيوز قيام احلوادث بذاته تعاىل, خالفاً 

, ءمن احلوادث النفعلت ذاته عن ذلك اليش ءيف ذاته يش لو حّل : لنا
  . فامللزوم مثله ,والالزم باطل

يف اليشء مرشوط بقبوله له وإمكان قبوله  ءحلول اليش فألنّ  ;ا املالزمةأمّ 
  . ره عنهالنفعاله وتأثّ ني املستلزمَ 

                                                            

  :٢٣٢: قال املقداد السيوري يف إرشاد الطالبني )١(
ـ أعني اتصافه تعاىل باحلوادث ـ فجّوزه الكّرامية عىل اإلطالق, اختلف الناس يف هذا املقام «

يمتنع قيام : ومنع منه األشاعرة والفالسفة واإلمامية عىل اإلطالق, وأّما املعتزلة ففّصلوا فقالوا
وال يطلقون عليها اسم . ًا, وجيوز إذا كانت صفات متجددةاحلوادث بذاته إذا كانت ذوات
وأبو احلسني البرصي جّوز قيام األحكام املتجددة بذاته تعاىل . احلادث كاملريدية والكارهية

  .»كاألمور النسبية
أنكر اآلمدي جتويز الكّرامية قيام كّل حادث بذاته تعاىل, بل خصوص ما يفتقر إليه يف  وقد

  .٢/٢٠: أبكار األفكار :انظر .اإلجياد واخللق
  , ٥٢٩: نسبة القول بقيام احلوادث بذاته تعاىل إىل الكّرامية يف الشامل يف أصول الدين وانظر

, ٢٧٥: , واملواقف يف علم الكالم٤٠٨: , وكشف املراد٣٦٥: , واملحّصل١١٤: وهناية اإلقدام
  . ٤/٦٢: ورشح املقاصد
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, لإلمكان )٢(املستلزمِ  )١(غّري تنفعال مستلزم للاال فألنّ  ;ا بطالن الالزموأمّ 
     .)٣(ُخْلف, هذا فلو انفعلت ذاته عن يشء لكان ممكناً 

                                                            

  .»للغري«): ش ( يف  )١(
  ).أ ( سقط من » للتغري املستلزم«: قوله )٢(
  ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »هذا خلف«: قوله )٣(
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  : البحث الثامن

  ة على اهللا تعالىفي امتناع األلم واللذّ
   :تعاىلفق املسلمون عىل عدم إطالق هذين اللفظني عليه اتّ 

متناع معنامها عليه, إذ كان املرجع عندهم باألمل إىل فال ;الً ا أوّ أمّ 
ة إىل احلالة احلاصلة عن  املزاج إىل الفساد, وباللذّ احلالة احلاصلة عن تغّري 

تني عن التعريف كام عليه عتدال, سواء كانت احلالتان غنيّ ىل اال املزاج إتغّري 
كام  )١(والنفرةق الشهوة عن إدراك متعلّ  ام عبارتانأو أّهن  ,منيبعض املتكلّ 

ه عن عن املزاج فهو منزّ  هٌ نزّ مالباري تعاىل  )٣(وإذ. )٢(عليه مجهور املعتزلة
  . توابعه وعوارضه

  . هذين اللفظني عليه )٤(يف إطالق أحد فلعدم اإلذن الرشعّي  ;ا ثانياً وأمّ 
تعاىل ومل يكن لذاته  ,املنايف )٥(ه إدراك بأنّ ألملوا اا فّرس م ملّ فإّهن  ا الفالسفةوأمّ 

ا ة بأّهن وا اللذّ ا فّرس وملّ  .فلم يصدق عليه األمل ,مل يصدق إدراك املنايف عليه ,مناٍف 

                                                            

  ).أ ( و ) ش ( سقط من  »والنفرة«: قوله )١(
  .٢٣٣: , وإرشاد الطالبني١٧١: تلخيص املحّصل :انظر )٢(
  .»وإذا كان«): ص ( , ويف »وإذا«): م ( يف  )٣(
  ).ص ( مل يرد يف  »أحد«: قوله )٤(
  .»فّرسوا األمل بإدراك«): ص ( يف  )٥(
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  . )٢(وعنوا هبا علمه بكامل ذاته , )١(ةإدراك املالئم أطلقوا عليه لفظ اللذّ 
ننازع  ا لفظه بام شاء, لكنّ يفّرس  أحد أنْ  إذ لكّل  ;فال نزاع معهم إذن يف املعنى

  . لعدم اإلذن الرشعّي  ;يف إطالق هذا اللفظ عليه
   

                                                            

 ).م ( سقط من » املالئم أطلقوا عليه لفظ اللذة بأهنا إدراك«: قوله )١(
وقريب منه . ١١٠: , واملبدأ واملعاد٥٩: , وعيون احلكمة٣٩٧: اإلهليات من كتاب الشفاء :انظر )٢(

   .٣٤٤, ٣٤٣: يف اإلشارات والتنبيهات
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  : البحث التاسع

  ]هنْفي أّن حقيقته تعالى غير معلومة بالكُ[
جلمهور املعتزلة  , خالفاً )١(هنْ حقيقة اهللا تعاىل غري معلومة لغريه بالكُ 

   .)٣( )٢(ةواألشعريّ 
ا تعريف اليشء إمّ  ألنّ  ;وال بالنظر ,ا غري معلومة بالبدهية وهو بدهيّي إّهن : لنا

فيه, أو بام يكون  كام علمت, أو بام يكون داخالً  يكون بنفسه وهو باطل مطلقاً  أنْ 
  . ب عنهامعنه, أو بام يرتكّ  خارجاً 

   .إذ ال جزء له ;حمال )٤(الواجب لذاته ل والثالث يف حّق واألوّ 
التعريف  علمت أنّ الناقص, وقد  )٥(سم أو الرسمالتعريف باالوالثاين هو 

                                                            

, ٤٣٩: املحّصل :انظرتقّدمي املتكّلمني والغزايل من متأّخرهيم, هذا رأي احلكامء ورضار من م )١(
عن الفالسفة, واجلويني والغزايل من  ٢٣٩: وحكي يف إرشاد الطالبني. ٣١٢: ومناهج اليقني

  .األشاعرة, وأيب احلسني البرصي من املعتزلة, واملحّققني
  .»األشعري«): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
  .٢٤٠: , وإرشاد الطالبني٣١٢: ناهج اليقني, وم٤٣٩: املحّصل :انظر )٣(

  .٤/٢١٢: رشح املقاصد :انظر  , حصوله  بعدم  يقولون  ولكن ذلك  جيّوزون   املتكلّمني  أنّ  وذكر التفتازاين 
والظاهر أّنه توضيح للعبارة أدرجه . »وهو بام يكون داخًال أو بام يرتّكب عنهام«: زيادة) م ( يف  )٤(

  .الناسخ يف املتن
  .»أو بالرسم«): أ ( و ) ش ( يف  )٥(



 الكالم علم يف املرام قواعد   .............................................................  ٢٠٠

ا سم أو تلك الصفة, فأمّ ما له ذلك اال أمرٍ  )٢(ريفيد تصوّ  إّنامأو الصفة  )١(سمباال
فإذن يشء من أسامء اهللا تعاىل  .سم أو الصفةاال )٣(ه ال يفيدمّام فحقيقة ذلك اليشء 

  . ر حقيقته بالكنهوصفاته التي تعتربها أذهاننا له ال يوجب تصوّ 
تعاىل عني وجوده, ووجوده معلوم,  )٤(حقيقة اهللا بأنّ : اخلصم احتّج 

  . )٥(فحقيقته معلومة
  . )٦(متان قد سبق بياهنامواملقدّ 
 )٧(وجوده فإنّ  ;متنيحد يف املقدّ ة غري متّ األوسط يف هذه احلجّ  نّ أ: جوابه

ووجوده املعلوم هو املحمول  ,اخلاّص  الذي هو عني حقيقته هو وجوده اخلارجّي 
  . )٩(ةاحلجّ  ال تتمّ  , وحينئذٍ )٨(هعليه وعىل غريه بالتشكيك كام سبق بيان

   

                                                            

  ).م ( إىل هنا سقط من » ..الناقص«: من قوله )١(
  ).م ( سقط من  »تصّور«: قوله )٢(
 .»فال يفيده«): ص ( , ويف »ممّا ال يفيد«): أ ( و ) ش ( يف  )٣(
  .»حقيقته«): م ( و ) ح ( يف  )٤(
  .٤٣٩: املحّصل :انظر )٥(
  .١٧٣: , والصفحة١٣٢: عىل الرتتيب الصفحة انظر )٦(
  .»الوجود«): م ( يف  )٧(
  .١٢١: الصفحة انظر )٨(
, ٢٤٠: إرشاد الطالبني :انظرو, ٣١٥: نسب هذا اجلواب إىل احلكامء يف تلخيص املحّصل )٩(

  .١٥٦: واللوامع اإلهلية
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  : البحث العاشر

 ]في أنّه تعالى غير مرئّي[
  . )١(ةلألشعريّ  ة البرص, خالفاً بحاّس  ه تعاىل ليس بمرئّي نّ إ
  : ا املعقول فمن وجهنيأمّ  ,املعقول واملنقول: لنا

ـ  البرص بحّس  اإلدراكأعني ـ  ا حقيقتهااملراد بلفظ الرؤية إمّ  أنّ  :أحدمها
مستلزم إلثبات اجلهة له تعاىل  اإلدراكذلك  ألنّ  ;وهو غري صادق عليه تعاىل

أو بخروج  ,ى باالنطباعبالرضورة, سواء كان بحصول الشبح يف العني املسمّ 

                                                            

  , ومتهيد ٢٤: , واإلنصاف للباقالين٦١: , واللمع لألشعري٣٥: اإلبانة لألشعري :انظر )١(
, ٦٠: , واالقتصاد يف االعتقاد  للغزايل١٠١: , وملع األدلة١٦٦: واإلرشاد للجويني, ٣٠١: األوائل

     , ٤٤١: , واملحّصل١/٢٦٦: , واألربعني يف أصول الدين للرازي٣٥٦: وهناية اإلقدام
     , ١٥٩: , وغاية املرام لآلمدي١/٤٩١: , وأبكار األفكار٥٦: خلمسني يف أصول الدينواملسائل ا

         , ورشح ٥١: , ورشح العقائد النسفية٢٩٩: , واملواقف يف علم الكالم١٩١: وطوالع األنوار
  .٨/١١٥: , ورشح املواقف٤/١٨١: املقاصد

  :٤٢٢: قال العالمة يف كشف املراد
هم أّنه تعاىل عتقادامتناع رؤيته تعاىل, واملجّسمة جّوزوا رؤيته اللعقالء ذهبوا إىل واعلم أّن أكثر ا«

جسم, ولو اعتقدوا جتّرده مل جتز رؤيته عندهم, واألشاعرة خالفوا العقالء كافة هنا وزعموا أّنه 
  .»!تعاىل مع جتّرده تصّح رؤيته

, ٤٤١: , واملحّصل٢٦٧ـ  ١/٢٦٦: وهو ما أقّر به الفخر الرازي يف األربعني يف أصول الدين
   .فراجع
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أو عىل وجه آخر  ,شعاعكام يقال من خروج ال املرئّي  )١(صل بسطحمنها يتّ  خارٍج 
   .إثبات اجلهة له تعاىل حمال, فالقول برؤيته عىل احلقيقة حمال لكنّ  .إن أمكن
ا ال يكون أو نحوه ممّ  »للعقل ه الكشف التامّ نّ إ« :كام يقال مثالً  ,ا جمازهامّ إو

  . )٣(النزاع فذلك غري حمّل , البرص آلة حّس  )٢(توّسطب
 وكّل  ,رائي وال يف حكم املقابل لهللالباري تعاىل ليس بمقابل  نّ أ :الثاين

ينتج  , )٤(للرائي أو يف حكم املقابل يكون مقابالً  ه جيب أنْ البرص فإنّ  بحّس  مرئّي 
  .)٦( )٥(البرص بحّس  ّي الباري تعاىل ليس بمرئ أنّ 

 كالوجه يف املرآةـ  املقابلة أو ما يف حكمها فألنّ  ;مة األوىلا املقدّ أمّ 
تعاىل  )٨(ههتنزّ  من اجلسم ذي اجلهة أو ما يقوم به, وقد علمَت  ام تصّح إنّ ـ )٧(ونحوه

  . ةا الثانية فرضوريّ وأمّ . ة واجلهة ولواحقهامعن اجلسميّ 
                                                            

  .»بالسطح«): ص ( يف  )١(
  .»بآلة«: , وفيهام)أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »بتوسط«: قوله )٢(
  .٤٤٢: وقد ّرصح هبذا الرازي يف املحّصل )٣(
  ).أ ( إىل هنا سقط من » ..وكل مرئّي «: من قوله )٤(
  ).ص ( من إىل هنا سقط » ..فإنه جيب أن يكون«: من قوله )٥(
   , وأنوار ٦٣: , والتعليق يف علم الكالم٧٥ـ  ٧٤: االقتصاد يف ما يتعّلق باالعتقاد :انظر )٦(

, ٣٣٤: , ومناهج اليقني٣٣٣ـ  ٣٣٢: , ومعارج الفهم٤١١: , وكشف املراد٨٣: امللكوت
  .٥٧: , والنافع يوم احلرش١٦٣: واللوامع اإلهلية

بعد قول  يف معرض رّده عىل هذا الدليل ٧/١٣٩: قال املحّقق الرشيف يف رشح املواقف وقد
من أّن األشاعرة جّوزوا رؤية ما ال يكون مقابًال وال «): شرتاط مطلقاً واجلواب منع اال(اإلجيي 

  ! »يف حكمه, بل جّوزوا رؤية أعمى الصني بّقة األندلس
  .»ونحوها«): أ ( و ) ش ( يف  )٧(
  .»تنزهيه«): ص ( و ) م ( و ) ح ( يف  )٨(
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  : ا املنقول فمن وجهنيوأمّ 
   .)١(﴾اْألَْبَصارُ  ُتْدِرُكهُ  َال ﴿ :قوله تعاىل :اأحدمه

من صفات اجلالل والتنزيه  ّي َرص البَ  اإلدراكسلب  نّ أ :وجه االستدالل
ما  ه من صفات اجلالل والتنزيه هللا كان ثبوته لشخصٍ بُ ما كان سلْ  هللا تعاىل, وكّل 

 يف حّق  نقٌص  ّي البَرص  اإلدراكثبوت  اهللا تعاىل, ينتج أنّ  يف حّق  ما نقصاً  يف وقٍت 
  . )٢(اهللا تعاىل
 ;عنه ّي َرص البَ  اإلدراكح بسلب مقتىض اآلية التمدّ  فألنّ  ;مة األوىلا املقدّ أمّ 

   .نة بنفسهاا الثانية فبيّ وأمّ  .)٣(ا يف معرض املدحألّهن 
  .)٤(ة دائمةيّ ة سالبة كلّ القضيّ   أنّ تبّني ي وحينئذٍ 
   .)٥(﴾َتَراِين  َلنْ ﴿ :×قوله تعاىل ملوسى  :الثاين

, فلو )٦(تفيد نفي األبد بإمجاع أهل اللغة )لن(كلمة  أنّ  :وجه االستدالل
                                                            

  .١٠٣: سورة األنعام )١(
  ).أ ( سقط من  إىل هنا» ..ثبوت ينتج أنّ «: من قوله )٢(
ءٍ  ُكلِّ  َخالُِق  ُهوَ  إِالَّ  إَِلهَ  َال  َربُُّكمْ  اهللاُ  َذلُِكمُ ﴿: إذ هي واقعة بني مدحني )٣(  ُكلِّ  َعَىل  َوُهوَ  َفاْعُبُدوهُ  َيشْ

ءٍ    .﴾بِريُ اَخل  اللَّطِيُف  َوُهوَ  اْألَْبَصارَ  ُيْدِركُ  َوُهوَ  اْألَْبَصارُ  ُتْدِرُكهُ  َال  * َوكِيٌل  َيشْ
 , واملسلك ٦٥ـ  ٦٣: , والتعليق يف علم الكالم٧٦ـ  ٧٥: عتقاديف ما يتعّلق باال قتصاداال :انظر )٤(

    , وإرشاد ٣٣٤: , ومناهج اليقني٣٣٧ـ  ٣٣٦: , ومعارج الفهم٦٨ـ  ٦٧: يف أصول الدين
  .١٦٤ـ  ١٦٣: , واللوامع اإلهلية٢٤٣: الطالبني

  .١٤٣: سورة األعراف )٥(
  .تفيد التأبيد, وأنكره اآلخرون) لن(اتفق اإلمامية واملعتزلة عىل أّن  )٦(

 ريـفسـت فيـف ,)هـ٥٣٨ ـ ( رشّي ـالزخم إىل هـنسبت هرتـديم وإن اشتـول قـذا القـوه
    أنّ  دليل اآلية هذا ويف«: ﴾..َيتََمنَّْوهُ  ولَنْ ﴿ تعاىل قوله عند ١/١٠١ :)هـ٣٨٣  ـ  (  السمرقندي

  .»املعتزلة لقول خالفاً ... التأبيد عىل تدّل  ال) لن( ةـلفظ
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وىل الناس برؤيته, أَ  ^  ة البرص لكانت األنبياءتعاىل ممكن الرؤية بحاّس  )١(كان اهللا
 بحّس  اً لعدم الفرق, فليس تعاىل مرئيّ  ;فغريه كذلك ,ال يراه ×  موسى لكنّ 
  . )٢(البرص

أهل  تفيد التأبيد, بدليل قوله تعاىل يف حّق  )٤(ال )لن(كلمة  :)٣(ال يقال
َمْت  بَِام  َأَبًدا َيَتَمنَّْوهُ  َوَلنْ ﴿:)٥(الكتاب يف  )٧(مع انقطاع ذلك بقوهلم, )٦(﴾َأْيِدهيِمْ  َقدَّ
   .)٨(﴾َربَُّك  َعَلْينَا لَِيْقضِ  َمالُِك  َيا﴿ :النار

ه جماز, بدليل سبق الذهن عند إطالق هذه اللفظة إىل التأبيد إنّ : ا نقولألنّ 
لم شرتاك, كام عُ ه خري من االنّ أ كان خالف األصل إّال  دون عدمه, واملجاز وإنْ 

  . )٩(ذلك يف أصول الفقه
                                                            

, فإ ّن هذه املسألة وعليه فإّن يف اّدعاء املصنّف وآخرين إمجاَع أهل اللغة عىل هذا القول نظرًا
, فرتى من يؤمن برؤية اهللا ـ سبحانه ـ ينفي القول بإفادة قادعتستظهاُر االممّا تابع فيه اال

نفسها, بل عىل ) لن(التأبيد, والعكس بالعكس, فاألوىل عدم التعويل عىل معنى ) لن(
  . القرائن اللفظية واألدّلة العقلية

  ).أ ( و ) ش ( لفظ اجلاللة أثبتناه من  )١(
, وإرشاد ٣٣٥ـ  ٣٣٤: , ومناهج اليقني٣٣٨: , ومعارج الفهم٦٨: املسلك يف أصول الدين :انظر )٢(

  .٥٧: , والنافع يوم احلرش٢٤٤ـ  ٢٤٣: الطالبني
, واألربعني يف أصول ١٠٠ـ  ٩٩: , وأصول الدين للبغدادي١٧٢: اإلنصاف للباقالين :انظر )٣(

 .٨/١٤٢: املواقف, ورشح ١/٥٢٤: , وأبكار األفكار١/٣٠٠: الدين للرازي
  ).أ ( و ) ش ( سقط من  »ال«: قوله )٤(
  ).م ( مل يرد يف » تعاىل يف حّق أهل الكتاب«: قوله )٥(
  .٩٥: سورة البقرة )٦(
  .»لقوهلم«): م ( يف  )٧(
  .٧٧: سورة الزخرف )٨(
  .٧٥: , ومبادئ الوصول إىل علم األصول١/٣٥٤: املحصول يف علم أصول الفقه :انظر )٩(
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ه عىل ثبوهتا يف حقّ  استدّل  ثمّ  ,الً  مراده بالرؤية أوّ ام فّرس فربّ  ا اخلصمأمّ 
  .ثانياً تعاىل 

  :  &  فقال فخر الدين الرازّي  ;لا األوّ أمّ 
صل لنا حتأن  هل يصّح  )١(هأنّ  :يرى أنْ  ه تعاىل هل يصّح مرادنا بأنّ «

بصار والرؤية إىل هذه نسبتها إىل ذاته تعاىل نسبة اإلكون تحالة من املكاشفة 
   »?ات أم الاملرئيّ 

  : ه عىل تلك احلالة فقالنبّ  ثمّ 
ا ندرك تفرقة بني احلالتني, فإنّ  ,رأيناه ثمّ  علمنا شيئاً  )٢(ا إذانّ أ ال شّك «

وال إىل  ,فاحلالة احلاصلة املفيدة للتفرقة غري عائدة إىل ارتسام الشبح يف العني
عي وندّ  ,بالرؤية )٣(يهاج الشعاع منها, فهي عائدة إىل حالة أخرى نحن نسمّ خرو

   .)٤(»قها بذات اهللا تعاىلتعلّ 
   :ا املعقولأمّ  ,وا باملعقول واملنقولفقد احتجّ  ;ا الثاينوأمّ 
ة من لتلك الصحّ  ة الرؤية, والبدّ اشرتكا يف صحّ  ضاجلوهر والعرَ  هو أنّ ف

احلدوث ال يصلح  الوجود واحلدوث, لكنّ  إّال ك بينهام ة مشرتكة, وال مشرتَ علّ 
ة أو يكون علّ  والعدم يمتنع أنْ  ,سابق حاصل وعدمٍ  ه عبارة عن وجودٍ ألنّ  ;ةيّ للعلّ 

  . )٥(رؤيته تصّح  فوجب أنْ  ,والباري تعاىل موجود .فبقي الوجود ,ةمن العلّ  جزءاً 
                                                            

  ).ص ( سقط من  »أّنه«: قوله )١(
  ).ص ( سقط من  »إذا«: قوله )٢(
  .»نسّميها نحن«): ص ( يف  )٣(
  .بتّرصف ٤٤٢: املحّصل )٤(
, ١٠٣ـ١٠١: , وملع األدلة للجويني٩٩ـ  ٩٨: , وأصول الدين للبغدادي٣٠٢: متهيد األوائل :انظر )٥(
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  : ا املنقول فمن وجوهوأمّ 
  .)١(﴾إَِلْيَك  رْ ظُ نْ أ َأِرِين  َربِّ ﴿ :×  قوله تعاىل حكاية عن موسى :لاألوّ 

, ×  ا سأهلا موسىلو كانت الرؤية ممتنعة عليه تعاىل ملَ : وجه االستدالل
  .)٢(فال متتنع ,ه سأهلالكنّ 

ه لو سأهلا عىل تقدير كوهنا ممتنعة عىل اهللا تعاىل لكان نّ أ: بيان املالزمة
وهو  ,بام جيوز عىل اهللا وما ال جيوز ×  من موسىبعض حثالة املعتزلة أعلم 

  . ظاهر البطالن
النظر ههنا تقليب  )٣(وليس املراد من ,ه سأل النظر إليهفألنّ  ;ه سأهلانّ أا وأمّ 

أثبت هللا  )٤(يكون نحو ذي اجلهة, فلو سأله موسى لكان قد إّنامذلك  ألنّ  ;احلدقة

                                                            

, ٤٩٤ـ  ١/٤٩٢: األفكار, وأبكار ٥٦: مسني يف أصول الدين, واملسائل اخل٣٥٧: وهناية اإلقدام
  .٤/١٨٩: , ورشح املقاصد٣٠٢: واملواقف يف علم الكالم

وقد ذكره الرازي ونسبه إىل أصحابه ثّم ذكر مجلة من االعرتاضات الواردة عىل هذا الوجه  هذا
  .دالئل السمعية وفاقًا للامُتريديواختار التعويل عىل ال

  . ٤٤٦ـ  ٤٤٣: , وكذا املحّصل٢٧٧ـ  ١/٢٦٨: الدينعني يف أصول األرب :انظر
  .١٤٣: سورة األعراف )١(
, وأصول ٣٠٣ـ  ٣٠٢: , ومتهيد األوائل٤١: اإلبانة عن أصول الديانة لألشعري :انظر )٢(

, ٣٦٧: , وهناية اإلقدام٧١ـ  ٧٠: للغزايل عتقاديف اال قتصاد, واال٩٩: الدين للبغدادي
, واملسائل اخلمسني ٤٤٨: , واملحّصل٢٧٨ـ  ١/٢٧٧: واألربعني يف أصول الدين للرازي

, ٣٠٠: , واملواقف يف علم الكالم٥١٨ـ  ١/٥١٧: , وأبكار األفكار٥٦: يف أصول الدين
  . ٤/١٨٢: ورشح املقاصد

  ).ص ( مل يرد يف  »املراد من«: قوله )٣(
  ).أ ( مل يرد يف  »قد«: قوله )٤(
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السم  فوجب محله عىل الرؤية إطالقاً  ,به فكان جاهالً ـ  عن ذلك )١(تعاىلـ  جهة
   .بالسبب عىل املسبَّ 
  . )٢(﴾َتَراِين  َفَسْوَف  َمَكاَنهُ  اْسَتَقرَّ  َفإِنِ  بَلِ اَجل  إَِىل  رْ ظُ انْ ﴿ :قوله تعاىل :الثاين

ق الوجود عىل معلَّ  ق الرؤية عىل أمر ممكن, وكّل ه علّ نّ أ: وجه االستدالل
  . فهو ممكن, فالرؤية ممكنة )٣(ممكن أمرٍ 

ا الثانية وأمّ  .قها عىل استقرار اجلبل وهو أمر ممكنه علّ أنّ  :لبيان األوّ 
  . )٤(فظاهرة

ةٌ  َيْوَمئِذٍ  ُوُجوهٌ ﴿ :قوله تعاىل :الثالث ا إَِىل  * َناِرضَ َ   . )٥(﴾َناظَِرةٌ  َرهبِّ
ة القوّ  مل عىل حقيقته وهو توجيهُحي  )٦(ا أنْ النظر إمّ  أنّ  :وجه االستدالل

   .أو الرؤية نتظاراال )٧(ا, أو عىل جمازه وهو إمّ البارصة نحو املرئّي 
   .ه عنهاواهللا تعاىل منزّ  ,ذي اجلهة يف حّق  يصّح  إّنامذلك  ألنّ  ;ل باطلواألوّ 

, )الوجوه(ـوب )إىل(النظر هنا مقرون بحرف  ألنّ  ;باطل والثاين أيضاً 
من واآلية مسوقة لبيان النعمة, وذلك مانع  ,للغمّ  يكون سبباً  نتظاراال ألنّ و

                                                            

  .»تعاىل اهللا«): ص ( يف  )١(
  .١٤٣: سورة األعراف )٢(
  ).ص ( سقط من » وكل معلق الوجود عىل أمر ممكن«: قوله )٣(
                , واألربعني يف أصول الدين ٤٤ـ  ٤٣: اإلبانة عن أصول الديانة لألشعري :انظر )٤(

, ٥٧ـ  ٥٦: , واملسائل اخلمسني يف أصول الدين٤٤٧ـ  ٤٤٦: , واملحّصل١/٢٨١: للرازي
  .٤/١٨٢: , ورشح املقاصد٣٠٠: , واملواقف يف علم الكالم١/٥١٨: وأبكار األفكار

  .٢٣ـ  ٢٢: سورة القيامة )٥(
  ).ص ( سقط من  »إما أن«: قوله )٦(
  ).ص ( سقط من »إما«: قوله )٧(
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   .نتظارمحله عىل اال
  .)١(بالسم السبب عىل املسبَّ   محله عىل الرؤية إطالقاً فتعّني 
  :واجلواب
يدة للتفرقة غري عائدة إىل احلالة املف منا أنّ سلّ  إنْ : فنقولا عن تفسريهم مّ أ

َ  لكنْ  ,نطباع أو إىل خروج الشعاعاال  حصل للنفس تكون عبارة عّام  ال جيوز أنْ  ِمل
ذلك  لكنّ  ,العلم مقول بالتشكيك وذلك أنّ  ?لمن زيادة اليقني عىل العلم األوّ 

  .اهللا تعاىل ني يف حّق املمتنعَ  نطباع أو اتصال الشعاع بسطح املرئّي مرشوط باال
َ علّ  )٢(ة الرؤية تستدعيصحّ  م أنّ ال نسلّ : وعن معقوهلم ال  ة مشرتكة, وِمل

   ?تني خمتلفتنيجيوز تعليل احلكم الواحد بعلّ 
َ  ,اهنمسلّ  احلدوث  إّال ه ال مشرتك بني اجلوهر والعرض نّ إ« :قلتم لكن ِمل
كان  وإنْ  )٣(ع بذكر مشرتك آخر وهو اإلمكان, وهوا نتربّ إنّ  ثمّ  ?»أو الوجود

عتبارات االعليل بعض ة, وتاعتباريّ  ة الرؤية أيضاً صحّ  أنّ  إّال  ,اً اعتباريّ  أمراً 
  . ببعضها جائز

َ  ,مناهسلّ  العدم ال  ألنّ « :قوله ?»يةاحلدوث ال يصلح للعلّ  نّ إ« :قلتم لكن ِمل
بل كون الوجود  ,ليس جزء مفهوم احلدوث هو العدم :قلنا ,»ةيكون جزء العلّ 

                                                            

, ومتهيد ٦٤ـ  ٦٣: , واللمع لألشعري٤٠ـ  ٣٥: اإلبانة عن أصول الديانة لألشعري :انظر )١(
, وهناية ١٨٢ـ  ١٨١: , واإلرشاد للجويني١٠٠: , وأصول الدين للبغدادي٣٠٣: األوائل
  , واملواقف يف ٤٤٨: , واملحّصل١/٢٩٢: , واألربعني يف أصول الدين للرازي٣٦٩: اإلقدام

  . ٣٠٥: علم الكالم
  .»تستلزم«): م ( يف  )٢(
  ).م ( سقط من  »وهو«: قوله )٣(
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  . ة الرؤيةة صحّ من علّ  يكون جزءاً  , فال يمتنع أنْ به, وهو أمر اعتبارّي  مسبوقاً 
َ مناه, سلّ  ة ة لصحّ ه إذا كان الوجود يف اجلوهر والعرض علّ نّ إ« :قلتم لكن ِمل

ووجود  ,وجود الباري نفس حقيقته أنّ : وبيانه ?»الرؤية وجب يف الباري كذلك
فتخالفا, واملختلفان ال جيب اشرتاكهام ـ  كام علمَت ـ  اهتااملمكنات زائد عىل ماهيّ 

  . )١(يف األحكام
 :وعن منقوهلم

َ  ×  موسى م أنّ فال نسلّ  :لا عن األوّ أمّ   ال جيوز أنْ  سأل الرؤية لنفسه, وِمل
 َلَك  ُنْؤِمنَ  َلنْ ﴿ ,)٢(﴾َجْهَرةً  اهللاَ  ِرَناأَ ﴿ :يكون سؤاهلا عن لسان قومه حيث قالوا

  . )٣(﴾َجْهَرةً اهللاَ  َنَرى َحتَّى
تعاىل اهللا  الرؤية أخربهم بأنّ  ها سألوم ملّ وي أّهن حتامل ما رُ د هذا االا يؤيّ وممّ 

  . )٤(فأجاهبم وسأل ليقيم عذره عندهم ,رى, فلم يقبلواال يُ 
 ا يشهد أنّ ضافة السؤال إىل نفسه ومطابقة اجلواب بمنعه ممّ إ: قلَت  فإنْ 

  . السؤال كان لنفسه
  : تمل تلك اإلضافة وجهنيحت: قلُت 

ال تسأله لنا بل  :ا أجاهبم إىل سؤاهلم قالواملّ  ×  هما روي أنّ  :أحدمها
  . ه رأيناه نحنلنفسك ليكون أقرب إىل اإلجابة, فإذا رأيتَ 

                                                            

, ٤١٤ـ  ٤١٣: , وكشف املراد٢٠٦ـ  ٢٠٥: أوجه الرّد هذه وغريها يف كشف الفوائد انظر )١(
  .٢٧ـ  ٢٦: , وإرشاد الطالبني٣٤٣ـ  ٣٤١: ومعارج الفهم

  .١٥٣: سورة النساء )٢(
  .٥٥: سورة البقرة )٣(
  .٢/١٧٤: ×  , وعيون أخبار الرضا١٢١: هذه الرواية يف التوحيد للصدوق انظر )٤(
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نع هو من اإلجابة كان ذلك ه إذا مُ ضافته إىل نفسه لغرض أنّ إ لعّل  :الثاين
  . ة سؤاهلم للرؤيةأحسم ملادّ 

قها عىل علّ « :قوله .ق الرؤية عىل أمر ممكنه علّ م أنّ ال نسلّ  :وعن الثاين
أو حال  ,النظر إىل ذاته )١(حاَل  ?متى هو ممكن: قلنا ,»وهو ممكناستقرار اجلبل 

قة عليه الرؤية معلّ  م أنّ ال نسلّ  لكنْ  ,ممسلّ  )٢(لاألوّ  ?له الرّب  النظر إليه وجتّيل 
ملا صار  إّال ك وإذ اجلبل يف تلك احلال متحرّ  ;والثاين ال ينفعكم .عتباربذلك اال

المتناع اجتامع احلركة والسكون, فكانت  ;ممتنعستقرار يف حال احلركة واال ,اً دكّ 
   .قة عىل أمر ممتنع, فكانت ممتنعةالرؤية معلّ 

َ  :وعن الثالث  )إىل(يكون ال و ,مل النظر هنا عىل حقيقتهُحي  ال جيوز أنْ  ِمل
  . اناظرة نعمة رّهب  :أي ?لواحد اآلالء وهو النعمة بل اسامً  ,)٣(جرّ  حرَف 

َ  لكنْ  ,مناهسلّ  ون النظر هنا ويك ,واحد اآلالء )إىل(يكون  ال جيوز أنْ  ِمل
 يكون سبباً  نتظاراال ألنّ « :قوله. نع من ذلكمت, وقرينة الوجوه ال نتظاربمعنى اال

اخلري سبب الفرح  انتظار, بل )٤(كذلك انتظار كّل  م أنّ ال نسلّ : قلنا ,»للغمّ 
  . وههنا كذلك ,والرسور

َ  مناه, لكنْ سلّ   ضامرٌ إمل النظر عىل حقيقته, ويكون يف اآلية ُحي  ال جيوز أنْ  ِمل
 نّ أ إّال  ,كان خالف األصل وإنْ  واإلضامر, »ا وجزائه ناظرةإىل ثواب رّهب « :تقديره

                                                            

  .»يف حال«): م ( يف  )١(
  ).ص ( سقط من  »األول«: قوله )٢(
) إىل(ويكون «): أ ( ويف . »ال حرف جرّ ) إىل(ويكون «): ش ( و ) ح ( , ويف )م ( ما أثبتناه من  )٣(

 .»يف اآلية اسامً ) إىل(ويكون «): ص ( ويف . من أحد املوضعني) ال(, بسقوط »حرف جرّ 
  .»يكون كذلك«): م ( يف  )٤(
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 ,)١(ام يف درجة واحدة, وقد ثبت يف أصول الفقه أّهن املجاز خالف األصل أيضاً 
     . )٢(وباهللا التوفيق والعصمة. وعليكم الرتجيح

                                                            

  .١/٣٥٩: املحصول يف أصول الفقه :انظر )١(
  ).م ( مل يرد يف  »والعصمة«: قوله )٢(



    



  
  
  

  الركن الثالث 
  ةفي صفاته الثبوتّي

  : وفيه أبحاث

  : لالبحث األّو

 مختاراً في كونه تعالى قادراً
خ ي, فذهب األقدمون من مشااختلف الناس يف معنى كونه تعاىل قادراً 

, وذهب )١(منه الفعل ذلك عبارة عن كونه عىل صفة ألجلها يصّح  املعتزلة إىل أنّ 
زة التي ذلك عبارة عن حقيقته املتميّ  إىل أنّ  )٢(رهيم ومنهم العجايلّ بعض متأّخ 

                                                            

, وإىل ١٥٨: وُنسب إىل أوائل املعتزلة يف كشف الفوائد. ١٥١: رشح األصول اخلمسة :انظر )١(
   .٢٦٢: مشاخيهم يف مناهج اليقني

, ٤٦: , ورشح مجل العلم  والعمل٥٧٨: وهو ما ذهب إليه السيد املرتىض يف الذخرية يف علم الكالم
  .١٨:  ليق يف علم الكالم, واختاره املقرئ النيسابوري يف التع٧٣: وامللخص يف أصول الدين

هو تقّي الدين خمتار بن حممود العجايل املعتزيل املعروف بتقّي الدين النجراين, أخذ عن ركن الدين  )٢(
الكامل يف االستقصاء يف (اخلوارزمي املعروف بابن املالمحي, تويف يف القرن السابع, من مصنّفاته 

  ).الدرر يف أصول الدين(و ) الدين املجتبى يف أصول(و ) ما بلغنا من كالم القدماء
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كونه بحيث إذا  )٢(ه عبارة عننّ إ :وقال آخرون ,)١(تفعل بحسب الدواعي املختلفة
  . )٤( )٣(شاء فعل وإذا شاء مل يفعل

وبني  .مل يفعل )٥(مل يشأارة عن كونه بحيث إذا شاء فعل وإذا ه عبأنّ  واألصّح 
  . ام ال حيتمل رشحه هذا املخترصه له, فربّ تنبّ فليُ  يدّق  هذا املفهوم والذي قبله فرٌق 

ـ  اإلحراقكالشمس يف اإلرشاق والنار يف ـ  ببينه وبني املوَج والفرق 
  :أمران

   .كذلكب ليس واملوَج  ,القادر عامل بأثره أنّ  :أحدمها
ب وال كذلك املوَج  ,ال يفعل باعتبار ذاته منه مع وجوده أنْ  ه يصّح أنّ  :الثاين

  . ال يفعل ه يمتنع منه أنْ فإنّ 
  . )٦(خمتار ه تعاىل قادرمذهبنا أنّ : فنقول إذا عرفت ذلك

يفعل إذا شاء,  منه أنْ  ويصّح  ,ال يفعل إذا مل يشأ منه أنْ  ه يصّح نّ أ: برهانه
  . خمتاراً  من كان كذلك كان قادراً  وكّل 

ه عُ فقبل وجود العامل مل يدْ  ,ثالعامل حمدَ  نا أنّ ا بيّ ا ملّ فألنّ  ;مة األوىلا املقدّ أمّ 
 .الداعي إىل إجياده فلم يوجده, ودعاه الداعي إىل إجياده فيام ال يزال فأوجده

                                                            

ومل نجد للعجايل ذكرًا يف . للدكتور السّيد حممد الشاهد) الكامل يف االستقصاء(مقدمة حتقيق  :انظر
 .كتب الرتاجم

 .٢١٩: الكامل يف االستقصاء للعجايل :انظر )١(
  ).م ( سقط من  »عن«: قوله )٢(
  .»إذا شاء مل يفعل وإذا شاء فعل«): ص ( يف  )٣(
  .٤/٨٩: وُنسب إىل املشهور يف رشح املقاصد. ٢/٥١٧: املباحث املرشقية :انظر )٤(
  .وسيأيت يف كالم املصنّف) ص ( و ) ح ( , وما أثبتناه من »وإذا شاء«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٥(
  ).أ ( و ) ش ( سقط من  »خمتار«: قوله )٦(

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة




  ٢١٥   ........................................  يف إثبات العلم بالصانع وصفاته: الرابعةالقاعدة 

 

ق الداعي ه لتعلّ وقوع الفعل عن ثمّ  ,لعدم الداعي إىل إجياده فوقوع الرتك منه أزالً 
  .  عنه تعاىلامتهبه مستلزم لصحّ 

منه الفعل وعدمه بحسب  من صّح  إّال ا ال نعني باملختار فألنّ  ;ا الثانيةوأمّ 
  . ة وعدمهائاملشي

   :)١(وبيانه من وجوه ه,ليإالفعل والرتك ممكنان بالنسبة  م أنّ ال نسلّ : قيل فإنْ 
ة وجب عنه الفعل, وإن ريّ منه يف املؤثّ  استجمع مجيع ما البدّ  ه إنْ نّ أ :لاألوّ 

  . تهمتناع يف الفعل ينافيان صحّ , والوجوب واالمل يستجمع امتنع منه
أو  ,حتصل حال حصول أحدمها أنْ  )٣(امن الطرفني إمّ  )٢(كنةاملُ  نّ أ :الثاين

ونقيضه  )٤(احلاصل منهام حال حصوله واجٌب  ألنّ  ;ل باطلك, واألوّ لقبل ذ
 ستقبالِ اال ستقبال حصوُل يف اال احلصولِ  رشطَ  ألنّ  ;باطل والثاين أيضاً  .حمال

  كونه  )٦(يدبقه , واملوقوف عىل املحال حمال, فحصولُ )٥(احلصول يف احلال املمتنعِ 
  . واملمتنع ال يمكن ,)٨(احلصول يف احلال ممتنعٌ  )٧(متنعِ امل يف االستقبالِ 

                                                            

 .٨٦ـ  ٣/٧٧: العالية , واملطالب ٣٧٨ـ  ٣٧٥: ُحكيت هذه االعرتاضات عن الفالسفة يف املحّصل )١(
     , والحظ أيضًا ١٠٧ـ٥/٩٨: اإلهلام, وشوارق ٣٩٥ـ  ٣٩٤: كشف املراد وأجيب عنها يف
  .١٠٠ـ  ٤/٩٧: رشح املقاصد

  .»املمكنة«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٢(
  ).ص ( سقط من  »إما«: قوله )٣(
  .»ألّن حال حصول أحدمها فاحلاصل واجب«): ص ( و ) م ( و ) ح ( يف  )٤(
  ).ص ( ن سقط م »يف احلال«: قوله )٥(
  .»يفيد«: , ويف سائر النسخ)ح ( ما أثبتناه من  )٦(
  .»ممتنع«): ص ( و ) أ ( و ) ش ( يف  )٧(
  ).ص ( سقط من  »ممتنع«: قوله )٨(
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 )١(, والعدم األصيلّ الرتك عبارة عن البقاء عىل العدم األصيلّ  نّ أ :الثالث
والعدم نفي حمض فال يعقل فيه  ,رةالقدرة صفة مؤثّ  فألنّ  ;الً ا أوّ أمّ  .غري مقدور

  . رعن املؤثّ  , والباقي غنّي )٢(مستمرّ  ه باٍق فألنّ  ;ا ثانياً وأمّ . التأثري
 إّال  ,تهريّ وجب عن الفاعل عند متام مؤثّ  الفعل وإنْ  نّ أ: لعن األوّ  واجلواب

إىل القدرة التي يستوي الطرفان  )٣(ال بالنظر ,ذلك الوجوب بالنظر إىل الداعي أنّ 
ختيار كام لال منافياً  اإلجياب )٤(ال يكون ذلك ة, وحينئذٍ بالنسبة إليها يف الصحّ 

  .معنامها علمَت 
من الطرفني حاصلة حال حصول أحدمها وقبله  )٥(نةكْ املُ  نّ أ :وعن الثاين

 بالنظر إىل القدرة وإمكان الطرفني يف ذاتيهام, سواء كان أحد الطرفني واجَب 
 الوقوع يف احلال لعدم الداعي واجَب  أو ممتنعَ  ,الوقوع عن الداعي يف احلال

احلال بالنظر كنة احلاصلة يف من ذلك ال ينايف املُ  شيئاً  ستقبال, فإنّ يف اال )٦(الوقوع
  . يف نفسه )٧(إىل القدرة وإمكان األثر

العدم  نّ إ« :قلت مَ مطلق العدم غري مقدور, فلِ  أنّ  ْب هَ  :وعن الثالث
ه نفي م أنّ ال نسلّ و ?»غري مقدورـ  ى بالرتكأعني عدم الفعل املسمّ ـ  )٨(داملقيّ 

                                                            

 ).م ( سقط من » والعدم األصيل«: قوله )١(
 ).ص ( مل يرد يف  »مستمر«: قوله )٢(
  ).م ( سقط من  »بالنظر«: قوله )٣(
  ).م ( سقط من  »ذلك«: قوله )٤(
  .»املمكنة«): أ ( و ) ش ( يف  )٥(
  ).ص ( سقط من » واجب الوقوع«: قوله )٦(
  .»األمر«): ص ( يف  )٧(
  .»عدم املقتدر«): م ( يف  )٨(
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  . يفعل من شأنه أنْ  بل هو عبارة عن عدم الفعل عّام  ,حمض
 م أنّ ال نسلّ : قلنا ,»رعن املؤثّ  كام كان والباقي غنّي  ه باٍق أنّ  ثانياً « :قوله
  .ر, وقد سبق تقريرهعن املؤثّ  )١(الباقي غنّي 
 تني املذكورتني يف الرشطيّ  ام ساعدونا عىل أنّ الفالسفة ربّ  علم أنّ ا :تنبيه

   ه ال يلزم من صدق الرشطية نّ إهم يقولون صادقتان عىل اهللا تعاىل, لكنّ احلدّ 
ال  منه أنْ  ه إذا مل يشأ يصّح نّ إ« :من جزئيها, فال يلزم من صدق قولنا )٢(كلٍّ  ُق صدْ 
  يمكن إثبات ال , وحينئذٍ »ال يفعل أنْ «ة حتى يلزم صحّ  »ه مل يشأأنّ « صدُق  »يفعل

  . )٤(من الطرفني )٣(كنةاملُ 
لعدم الداعي,  »أن ال يفعل«ثبت وقوع  ,العامل حادث نا أنّ ا بيّ ملّ  اأنّ  إّال 
تان صدقت الرشطيّ  وحينئذٍ . كام أرشنا إليه »ال يفعل ة أنْ صحّ « )٥(فلزمت

     . وباهللا التوفيق. اخلالف معهم َق تعاىل, وحتقّ  )٦(بأجزائهام عىل اهللا

                                                            

 ).م ( سقط من  »غني«: قوله )١(
  .»كل واحد«): ص ( يف  )٢(
  .»املمكنة«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٣(
, ورشح ١٢٤ـ  ٤/١٢٢: , واملطالب العالية١٧٩ـ  ١٧٨: اإلهليات من كتاب الشفاء :انظر )٤(

  .٨١ـ  ٥/٨٠: , وشوارق اإلهلام٥٠ـ  ٨/٤٩: املواقف
 .»فلزم«): م ( يف  )٥(
  .»عىل اهللا«بدل  »عليه«): ص ( و ) م ( و ) ح ( يف  )٦(
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  : البحث الثاني

  في كونه تعالى عالماً
 قوماً  إّال ه تعاىل عامل, أنّ  )٢(مني وغريهم عىلمن املتكلّ  )١(فق مجهور العقالءاتّ 

  . منهم من نفى عنه العلم أصالً  من الفالسفة, فإنّ 
   .)٣(من كان كذلك فهو عامل نة, وكّل تقَ مة مُ أفعاله تعاىل حمكَ  إنّ : لنا

  . ةوالثانية بدهييّ  ,يةمة األوىل حّس واملقدّ 
وجه  م ما يشتمل عىل املصلحة من كّل بالفعل املحكَ  عنيَت  إنْ : )٤(ال يقال

                                                            

  .»العلامء«): م ( يف  )١(
  ).م ( سقط من  »عىل«: قوله )٢(
عىل وجوده تعاىل وإن وافقه وهو غري املذكور دليًال ) برهان النظم(هذا الدليل للمتكّلمني ويسّمى  )٣(

  .سميف اال
 قتصاد, واال٧٤ـ  ٧٣: , وتقريب املعارف٤٨ـ  ٤٧: هذا الدليل يف رشح مجل العلم والعمل انظر

       , واملسائل اخلمسني يف أصول ٣٨٥ـ  ٣٨٤: , واملحّصل٥٦ـ  ٥٤: عتقاديف ما يتعلق باال
, وكشف ١٦٨ـ  ١٦٧: , وكشف الفوائد١٠٨ـ  ٣/١٠٧: , واملطالب العالية٤٧ـ  ٤٦: الدين
      , واللوامع ١١١ـ  ٤/١١٠: , ورشح املقاصد٢٧٥ـ  ٢٧٤: , ومعارج الفهم٣٩٧: املراد
  .١٢٥ـ  ٥/١١٩: , وشوارق اإلهلام١٩٩ـ  ١٩٨: اإلهلية

, واملطالب ٣٨٩ـ  ٣٨٥: , واملحّصل١٨٩ـ  ١/١٨٨: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٤(
     , ورشح ٢٦٧: , ومناهج اليقني٢٨١ـ  ٢٨٠: , ومعارج الفهم١١٦ـ  ٣/١٠٨: العالية
  .٦٦ـ  ٨/٦٥: , ورشح املواقف١١٢ـ  ٤/١١١: املقاصد
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 )١(لكثرة ما نشاهده ;من خملوقات اهللا تعاىل كذلك, وهو ظاهر شيئاً  م أنّ فال نسلّ 
م به ما يشتمل عليها من بعض الوجوه, فال نسلّ  عنيَت  وإنْ . يف العامل من الرشور

  . عىل علم الفاعل ذلك يدّل  أنّ 
ا قد تشتمل عىل املصلحة من هو منقوض بأفعال النائم والساهي, فإّهن  ثمّ 

  . بعض الوجوه مع عدم شعور فاعله به
ومستند املنع  .عىل علم الفاعل دّل يحكام اإل م أنّ ال نسلّ  مناه, لكنْ سلّ 

  :)٢(وجوه
 ة منه مستلزمٌ ة, وجواز املرّ حكام مرّ فق منه اإلتّ ياجلاهل قد  أنّ  :أحدها
  . عىل علمه دّل يحكام ال اإل ذلك مع أنّ  ,حكم اليشء حكم مثله ألنّ  ;جلواز املرار

التي ال هيتدي  )٣(مكَ س املشتمل عىل احلِ النحل تبني البيت املسدّ  أنّ  :وثانيها
املهندسون, وكذا بيت العنكبوت املشتمل عىل الرتتيب العجيب والغاية  إّال إليها 

منه, وكذلك باقي احليوانات تأيت باألفعال العجيبة التي يعجز عنها كثري من 
  . ه ليس ليشء منها علمكياء, مع أنّ األذ

كامل وجب تنزيه اهللا  مل يكن صفةَ  العلم إنْ  ض بام أنّ ه معارَ مناه, لكنّ سلّ 
 بذاته مستفيداً  بدون تلك الصفة ناقصاً  )٤(كان تعاىلصفة كامل كان  تعاىل عنه, وإنْ 
   .هذا حمال ,للكامل من غريه

ا نعني به الرتتيب العجيب كرتتيب األجرام بأنّ  :لعن األوّ  ا نجيبألنّ 
                                                            

  .»ُيشاهد«): ص ( , ويف »نشاهد«): م ( يف  )١(
 . وجهنيمل يذكر إّال  +كذا يف مجيع النسخ, ولكّن املصنّف  )٢(
  .»احلكمة«): ص ( يف  )٣(
  .»وإن كان صفة كامل كان اهللا«): ص ( , ويف »وإن كان كان تعاىل«): أ ( و ) ش ( و ) ح ( يف  )٤(
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ملنافعه, والعلم  قةً والتأليف اللطيف كأجزاء بدن اإلنسان موافِ  ,دهاْض ة ونَ ويّ لْ العُ 
  . باستلزام ذلك لعلم الفاعل بدهيّي 

م كوهنام غري ال نسلّ : قلنا ,»نائم والساهيالهو منقوض بأفعال « :قوله
  . نعم ال يكونان شاعرين بشعورمها بذلك ,شاعرين بام يصدر عنهام

اجلاهل باليشء يصدر عنه عىل وجه  م أنّ , وال نسلّ ه بدهيّي أنّ  :وعن الثاين
وكذلك النحل والعنكبوت  .)١(له مٌ به من جهة ما هو حمكِ  بل يكون عاملاً  حكام,اإل

  . منها شاعر بام يصدر عنه ا غري شاعرة بآثارها, بل كلٌّ م أّهن وسائر احليوان ال نسلّ 
ا نفس  يف واجب الوجود أّهن وسنبّني  ,العلم صفة كامل نّ أ :وعن الثالث

  . للكامل من غريه ال يكون مستفيداً  ذاته, وحينئذٍ 
ه حصول صورة وا العلم بأنّ ا فّرس م ملّ فإّهن  )٢( لكونه تعاىل عاملاً  ا املنكرونوأمّ 

  : مساوية للمعلوم يف ذات العامل قالوا
صل له يف ذاته صورة غريه, فتلك حت بغريه للزم أنْ  تعاىل عاملاً  )٣(اهللالو كان 

فكانت يف ذاته جهتا وجوب  فاعلة هلا,وكانت منه كانت ذاته قابلة  الصورة إنْ 
كانت من  وإنْ . ُخْلفهذا  ,ه تعاىل واجب من مجيع جهاتهوإمكان, وقد ثبت أنّ 

   .)٥( )٤(ُخْلف, هذا للكامل من الغري بذاته مستفيداً  غريه كان ناقصاً 
                                                            

  ).أ ( و ) ش ( سقط من  »له«: قوله )١(
  .٢٧٩: هم قدماء الفالسفة كام يف تلخيص املحّصل )٢(
  ).ص ( لفظ اجلاللة أثبتناه من  )٣(
  ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »هذا خلف«: قوله )٤(
, ٤٩٥ـ  ٢/٤٩٤: , واملباحث املرشقية١٩٤ـ  ١/١٩٣: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٥(

            , ورشح ٢٦٨: , ومناهج اليقني٢٨٥: , ومعارج الفهم٤٠٠ـ  ٣٩٩: وكشف املراد
 .١٤٤ـ  ٥/١٤٢: , وشوارق اإلهلام٤/١١٦: املقاصد
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مل  ,ما بني العامل واملعلوم العلم يقتيض إضافةً  بذاته, مع أنّ  كان عاملاً  )١(ولو
 ,)٢(كون فيه كثرةتف ,يكون فيه اعتباران متغايران أنْ  إّال  ,اإلضافة لهعقل تلك تُ 

   .)٣(ُخْلفهذا  ,ه عن الكثرة والرتكيبه منزّ نا أنّ وقد بيّ 
  . وا عنه العلم مطلقاً فلهذه الشبهة نفَ 

ال بحصول صورة  ,نفس ذاته )٤(هوعلمه تعاىل   أنّ ا سنبّني نّ أ :وجواهبم
 وال كونه مستكمالً  ,وفاعالً  ال يلزم كونه قابالً  مساوية للمعلوم يف ذاته, وحينئذٍ 

عقولنا  )٥(حتدثها أمرٌ  إذ اإلضافة ;لزمه الكثرة لوجود اإلضافةتبغريه, وكذلك ال 
     . وباهللا التوفيق. عتبارعند اال

                                                            

  .»وإن«): ص ( يف  )١(
  .»الكثرة«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٢(
, وأنوار ٤٩٤ـ  ٢/٤٩٢: , واملباحث املرشقية١/١٩٣: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٣(

  , ٢٦٨: , ومناهج اليقني٢٨٤: , ومعارج الفهم٣٩٩ـ  ٣٩٨: , وكشف املراد٩٢: امللكوت
, وشوارق ٢٠١ـ  ١٩٩: , وإرشاد الطالبني٨/٧١: , ورشح املواقف٤/١١٦: ورشح املقاصد

  .١٤٢ـ  ٥/١٤٠: اإلهلام
  ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف  »هو«: قوله )٤(
الذي هو        »ألمرا«; فإّن هذه اجلملة الفعلية نعت لـ»حتدثه«: كذا يف مجيع النسخ, والصحيح )٥(

  .»اإلضافة« :لقوله  خربٌ 
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  : البحث الثالث

 اًفي كونه تعالى حّي
 ز أنْ م اختلفوا يف معناه, فمن جوّ أّهن  إّال , ه تعاىل حّي فق العلامء عىل أنّ اتّ 

ة األشعريّ وهم مجهور  .ةاحلياة صفة ثبوتيّ  :كون له صفة زائدة عىل ذاته قالت
   .)٢( )١(نواألقدم املعتزلةُ و

ري ومن تابعه من متأّخ  البرصّي وهو أبو احلسني ـ  ومن منع من ذلك
 ه بكونه ال يستحيل أنْ ه يف العقل, وفّرس يلزم ذاتَ  اً سلبيّ  ذلك اعتباراً  جعَل ـ  املعتزلة

ويقرب  ., وهو سلب رضورة العدم الصادق عىل الواجب واملمكن)٣(يعلم ويقدر
  . )٥(ه تعاىلالصفة يف حقّ  )٤(ذههلمنه اعتبار الفالسفة 

                                                            

مجهور «): أ ( و ) ش ( وهو غري بعيد, ويف » مجهور األشعرية واملعتزلة األقدمني«): م ( و ) ح ( يف  )١(
  ).ص ( , وما أثبتناه من »املعتزلة واألشعرية األقدمني

, وعن اجلمهور منهم ١/٢١٨: حكاه الرازي عن أصحابه األشاعرة يف األربعني يف أصول الدين )٢(
, وعن ٦٤: وحكاه العالمُة عن مجهور املعتزلة يف أنوار امللكوت. ٣٩٠: ومن املعتزلة يف املحّصل

وحكاه اإلجيي عن . ٢٧٤: , ومناهج اليقني٣٢٠: األشاعرة ومجاعة من املعتزلة يف معارج الفهم
 .١/٤٣٦: رأي األشاعرة أيضًا يف أبكار األفكار انظرو. ٢٩٠: اجلمهور يف املواقف يف علم الكالم

  . ٢١٩ـ  ٢١٨: ستقصاء, والكامل يف اال٣٦:  أصول الدينالفائق يف :انظر )٣(
 .»يف هذه«): م ( , ويف »هبذه«): أ ( و ) ش ( يف  )٤(
         , ومناهج ٦٤: , وأنوار امللكوت٣٩٠: يف املحّصل) األوائل(حكي هذا عن الفالسفة  )٥(

  . ٢٠٢: , وإرشاد الطالبني٢٩٠: , واملواقف يف علم الكالم٢٧٤: اليقني
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 ه تعاىل ليس له صفة تزيد  أنّ ا سنبّني ملِ  ;)١(ما ذهب إليه أبو احلسني واحلّق 
  .عىل ذاته

 أنْ  ألجلها يصّح  ه لوال اختصاص ذاته تعاىل بصفةنّ أ: )٢(ةة األشعريّ حّج 
  . )٥(وىل من ال حصوهلاأَ  )٤(ةحّ يكن حصول هذه الص )٣(يعلم ويقدر مل

 جاز أنْ  علمه تعاىل وقدرته نفس ذاته, وحينئذٍ   أنّ ا سنبّني نّ أ: اجلوابو
يف استلزام اعتبار هذه  ا عداها كافياً د اعتبار ذاته املخصوصة املخالفة ملِ يكون جمرّ 

      ?يس كذلكه لنّ إقلتم  مَ ة, فلِ حّ الص

                                                            

  .»البرصي رمحه اهللا«: زيادة) ص ( , ويف »رمحه اهللا«: زيادة) ح ( يف  )١(
  .»األشعري«): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
  ).ش ( , وقد شطب عليه يف »..وإال مل «): ص ( و ) م ( و ) ح ( يف  )٣(
  .»الصحة له«): ح ( يف  )٤(
, ٣/٢١٧: , واملطالب العالية٣٩٠: , واملحّصل١/٢١٨: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٥(

  .٨/٨١: , ورشح املواقف١٨٥: وطوالع األنوار
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  : البحث الرابع

 وكارهاً في كونه تعالى مريداً
, , لكن اختلفواوكارهاً  فق املسلمون عىل وصفه تعاىل بكونه مريداً اتّ 

ة ومجهور املعتزلة أثبتوا اإلرادة والكراهة زائدتني عىل العلم يف الشاهد فاألشعريّ 
يف الشاهد دون ومن تابعه زائدتني عليه  )٢(, وأثبتهام أبو احلسني)١(والغائب

  . وهو املختار ,)٤(تعاىل )٣(غائبال
أو  اإلنسان إذا علم أو ظنّ  نّ أ: يف رشح اإلرادة والكراهة وحتقيق الكالم

ينبعث له إىل  ه قد جيد من نفسه شوقاً فإنّ  ,)٥(م مصلحة له يف بعض األفعالتوهّ 
 ,فيه مفسدة علم أو ظنّ  ل أو يعقل فيه من املالئمة له, وكذلك إنْ ا يتخيّ حتصيله ملِ 

لك عنه بحسب ما يعقل فيه من املنافاة, فذ وانقباضاً  ه قد جيد من نفسه انرصافاً فإنّ 
وباملفسدة هو مرادنا بالصارف,  ,باملصلحة هو مرادنا بالداعي العلم أو الظنّ 

نرصاف والنفرة , وذلك االى باإلرادةوذلك الشوق وامليل احلاصل عنه هو املسمّ 
                                                            

, وطوالع ٣٩١: , واملحّصل١/٢٠٧: رأي األشعرية يف األربعني يف أصول الدين للرازي انظر )١(
  .٢٩١: , واملواقف يف علم الكالم١٨٦: األنوار

 . وحكاه عن اجلبائيني ٢٨٤: ستقصاءورأي املعتزلة يف الكامل يف اال
 .»البرصي«: زيادة) ص ( يف  )٢(
 .»اريبال«: , ويف سائر النسخ)ص ( ما أثبناه من  )٣(
  .٢٨٤: ستقصاء, والكامل يف اال٤٣:  أصول الدينحكي عنه يف الفائق يف )٤(
 .»األحوال«): ح ( يف  )٥(
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  .ى بالكراهةعنه هو املسمّ 
دواعيه  كنْ توالوهم مل   امتنع عليه الظنّ فلّام  ,الباري تعاىل ا يف حّق أمّ 

ة مل تصدق ا كان الشوق والنفرة من توابع القوى احليوانيّ , وملّ علوماً  إّال وصوارفه 
هو علمه  فمعنى كونه إذن مريداً  ,ه تعاىلباملعنى املذكور يف حقّ اإلرادة والكراهة 

هو علمه  باشتامل الفعل عىل املصلحة الداعية إىل إجياده, ومعنى كونه كارهاً 
  . من مطلق العلم وهذان العلامن أخّص . باشتامله عىل املفسدة الصارفة عن إجياده

يصلح لتخصيص ني مَ لْ واحد من هذين العِ  كّل : فنقول إذا عرفت ذلك
باإلرادة  ما يصلح هلذا التخصيص فهو املعنّي  الفعل املمكن بحال دون حال, وكّل 

  .والكراهة
املشتمل عىل املصلحة أو املفسدة  )١(العلم بالفعل املعّني  فألنّ  ;ا الصغرىأمّ 

  . , وهو ظاهر)٣(سائر األفعال )٢(ز له من بنيص ومميِّ ة خمصِّ ناملعيّ 
بعض  )٤(زياحلاجة إىل إثبات اإلرادة والكراهة لتمي فألنّ  ;ا الكربىوأمّ 

ها الفاعل بحال دون حال, وإذا كان العلم املخصوص األفعال عن بعض ليخّص 
  . )٥(زائد لذلك فال حاجة إىل إثبات أمرٍ  صاحلاً 

م برعاية املصالح, وال نسلّ تعاىل عىل تعليل أفعال اهللا  هذا مبنّي : قلَت  فإنْ 
  . ه تعاىل يفعل لغرضأنّ 

                                                            

 .»فألّن العلم بالفعل املعّني «بدل » فألن الفعل«): ص ( يف  )١(
 ).ص ( سقط من » بني«: قوله )٢(
  .»العلوم«): ص ( يف  )٣(
 .»لتمّيز«): م ( و ) أ ( و ) ش ( يف  )٤(
 .»إىل إثبات أّن اإلرادة أمر زائد«): أ ( و ) ش ( يف  )٥(
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  . لغرض إّال ه تعاىل ال يفعل  أنّ سنبّني : قلُت 
الستواء  ;ص, وليس هو القدرةللفعل من خمّص  ه البدّ بأنّ  اخلصم احتّج 

اإلرادة والكراهة به ق إذ قد يعلم ما ال تتعلّ  ;, وال العلم)١(الطرفني بالنسبة إليها
للمراد  )٢(متبوعتانواإلرادة والكراهة  ,العلم تابع للمعلوم وألنّ  ,كاملمتنع
 السمع والبرص وغريمها ال يصلح لذلك التخصيص, فالبدّ  أنّ  وظاهرٌ . واملكروه

  . )٣(الكراهة وأى باإلرادة من أمر آخر هو املسمّ 
َ : وجوابه م املخصوص بام يف الفعل ص هو العليكون املخّص  ال جيوز أنْ  ِمل

: قلنا ,»ق اإلرادة والكراهة بهتعلّ تقد يعلم ما ال « :قوله ?من املصلحة أو املفسدة
 ,)٤(»العلم تابع للمعلوم« :قوله. ناهبالعلم املطلق ال بالعلم املخصوص الذي بيّ 

من املعلوم يف ذاته أو يف  إذا كان العلم مستفاداً  )٥(, بلم ذلك مطلقاً ال نسلّ : قلنا
  . ا إذا مل يكن كذلك فالأمّ  ,له هيئته املقتضية لكونه مطابقاً 

   

                                                            

 ).ص ( سقط من » إليها«: قوله )١(
 ).ص ( سقط من » متبوعتان«: قوله )٢(
                 , واألربعني يف أصول الدين ١٠٢ـ  ١٠١: االقتصاد يف االعتقاد للغزايل :انظر )٣(

 , ١٨٠ـ  ٣/١٧٩: , واملطالب العالية٣٩٢ـ  ٣٩١: , واملحّصل٢٠٨ـ  ١/٢٠٧ : للرازي
  .٨٣ـ  ٨/٨٢: , ورشح املواقف٤/١٢٩: ورشح  املقاصد

  ).ص ( إىل هنا سقط من » ..قلنا«: من قوله )٤(
 ).م ( سقط من » بل«: قوله )٥(
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  : البحث الخامس

  بصيراً في كونه تعالى سميعاً
فذهب أبو  ,فق املسلمون عىل وصفه تعاىل هبام, لكن اختلفوا يف معنامهااتّ 

عن علمه تعاىل باملسموعات  )٢(ام عبارتانإىل أّهن  )١(والكعبّي  احلسني البرصّي 
  . )٣(واملبرصات, وهو مذهب فالسفة اإلسالم

ام صفتان ة إىل أّهن اميّ واملعتزلة والكرّ  )٤(ةوذهب اجلمهور من األشعريّ 

                                                            

 املعتزلة أئّمة من متكّلم راساين,البلخي اخل الكعبي حممود بن أمحد بن اهللا عبد القاسم أبو هو )١(
 مذهب ونرص اخليّاط احلسني أيب عن وأخذ ببغداد أقام الكعبية, تسّمى منهم طائفة ورأس

) اهلذيل أيب مقالة تأييد(و) التفسري( مصنّفاته من هـ?,٣١٩ سنة هبا وتويف بلخ إىل عاد البغداديني,
 حتفة(و) اجلدل أدب(و) اإلسالميني مقاالت(و) السنة(و) الرجال ومعرفة األخبار قبول(و

  ).املحدثني عىل الطعن(و) خراسان مفاخر(و) طاهر آل حماسن(و) الوزراء
 وسري ,٣/٤٥ :األعيان ووفيات ,٥/٨٠ :للسمعاين واألنساب ,٩/٣٩٢ :بغداد تأريخ :انظر
 ,٨٩ـ  ٨٨ :املعتزلة وطبقات ,١٨ـ  ١٧/١٧ :بالوفيات والوايف ,٢٥٦ـ  ١٥/٢٥٥ :النبالء أعالم
 . ٦٦ـ  ٤/٦٥ :واألعالم ,٣/١١٦ :واأللقاب والكنى ,٢٥٦ـ  ٣/٢٥٥ :امليزان ولسان
 .١/٧٦: والنحل امللل: الكعبية بشأن انظرو

 .»عبارة«): ص ( يف  )٢(
وحكي عن البغداديني من املعتزلة يف . ١٨٥: , وكشف الفوائد٣٩٩: حكي عنهم يف املحصل )٣(

  . ٤٨: , واملسلك يف أصول الدين٣٧: الفائق يف أصول الدين
 .»األشعري«): أ ( و ) ش ( يف  )٤(
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   .)١(زائدتان عىل العلم
  . هو احلّق  لواألوّ 
أو  ,ةيراد به حقيقته اللغويّ  ا أنْ وصفه تعاىل بالسميع والبصري إمّ  إنّ : لنا

ي السمع والبرص تَ حقيقة هذين الوصفني مرشوطة بآلَ  ألنّ  ;ل باطلواألوّ  .جمازه
عىل العلم  )٢(املجاز, فنحن نحملهام احلمل عىل املمتنعتني عليه تعاىل, فتعّني 

  . ب, وهو أقوى وجوه املجازالسم السبب عىل املسبَّ  املخصوص إطالقاً 
  . وىل من محله عىل جماز آخرليس محله عىل العلم أَ : قلَت  فإنْ 

 .رصنا إليه ملكان املناسبة, واألصل عدم جماز آخر إّنامهذا املجاز : قلُت 
مع العلم بخروج حقيقتهام عن ـ  حلصول العلمبصار ة السامع واإلسببيّ  وألنّ 
باحتامل إرادة  دفع ذلك الظنّ , فال يُ إرادة العلم جمازاً  استلزمت ظنّ ـ )٣(لةاآل

  . جماز آخر
  :ا املعقول فمن وجهنيأمّ  ,باملعقول واملنقول اخلصم احتّج 

ــأ :أحــدمها ــ ّح يصــ , واحلــّي اىل حــّي ـه تعــّن , رـمع والبصــصافه بالســـاّت
ـــفلــ )٤(فةافه بصــصــاتّ  ّح ـصــ  مــن  ّل ـوكــ ها, ف بضــدّ صـف هبــا الّتــصـو مل يّت
ص ـوهـو نقـ ,)٥(امـهــيدّ ـف بضصـالّتـ راً ـبصيـ اً عـيـمس  اىلتع  اهللا  نكي  مل  وـلف

                                                            

. وحكاه فيه عن الكرامية واملعتزلة ٣٩٩: , واملحّصل٣٤١: قول األشاعرة يف هناية اإلقدام انظر )١(
  .١٦٩: قول املعتزلة يف رشح األصول اخلمسة انظرو

 .»نحمله«): ص ( يف  )٢(
  . »اإلرادة«: , ويف سائر النسخ)م ( ما أثبتناه من  )٣(
  ).ص ( سقط من » بصفة«: قوله )٤(
 ).ح ( , وما أثبتناه من »بضدها«): ص ( , ويف »بضدمها«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٥(
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  . )٢(عليه تعاىل )١(حمال
ا أكمل منه, والالزم لكان الواحد منّ  بصرياً  لو مل يكن تعاىل سميعاً  :الثاين

  . فامللزوم مثله ,باطل
ا بطالن وأمّ  .ن ليس كذلكالسميع والبصري أكمل ممّ  نّ أ: بيان املالزمة

  . )٣(الالزم فظاهر
 ُهوَ  إِنَّهُ ﴿ :وقوله ,)٤(﴾َوَأَرى َأْسَمعُ  َمَعُكَام  إِنَّنِي﴿ :فقوله تعاىل ;ا املنقولوأمّ 

ِميعُ    .ونحوه ,)٥(﴾اْلَبِصريُ  السَّ
حة للسمع حياته تعاىل مصحّ  م أنّ ال نسلّ  :لواجلواب عن األوّ 

حياته تعاىل خمالفة حلياتنا يف احلقيقة, واملختلفان ال جيب  أنّ  :والبرص, وبيانه
  .اكهام يف األحكامرتشا

إذا مل يكن هناك مانع أو إذا  ?ةقتيض حياته هذه الصحّ تمتى  مناه, لكنْ سلّ 
صافه بالسمع والبرص ة اتّ كون صحّ ي إذ جيوز أنْ  ;والثاين ممنوع ,مل مسلّ األوّ  ?كان

                                                            

  ).م ( سقط من » حمال«: قوله )١(
, واألربعني ٣٤٣ـ  ٣٤١: , وهناية اإلقدام٧٣ـ  ٧٢: , واإلرشاد للجويني٤٦: متهيد األوائل :انظر )٢(

, ٣/١٩٣: , واملطالب العالية٤٠٠ـ  ٣٩٩: , واملحّصل٢٤٢ـ  ١/٢٣٩: يف أصول الدين للرازي
  .٢٩٢: , واملواقف يف علم الكالم١/٤٠٢: وأبكار األفكار

. »فاملعتمد التمّسك باآليات«: ٤٠١: وذكر الرازي ما يرد عليها من معارضات ثم قال يف املحّصل
  .أما صاحب املواقف فعّول عىل اإلمجاع. ٣/١٩٦: ومثله يف املطالب العالية

, ١/٢٣٩: , واألربعني يف أصول الدين للرازي١١١ـ  ١١٠: للغزايل عتقاديف اال دقتصااال :انظر )٣(
ونسبه فيه لبعض أصحابه واستضعفه بقريب مما سيذكره املصنّف يف جوابه,  ٤٠٢: واملحّصل

 .٤٨: واملسائل اخلمسني يف أصول الدين
 .٤٦: سورة طه )٤(
  .٥٦: , وسورة غافر١: سورة اإلرساء )٥(
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  . ه تعاىلني يف حقّ تهام املمتنعيْ تَ بحصول آلَ  مرشوطاً 
   . صافتّ اال )٢(صاف هبام وجودتّ اال )١(ةال يلزم من صحّ  مناه, لكنْ سلّ 

  جلواز خلوّ  ;مال نسلّ : قلنا ,»)٥(مهاصف بضدّ التّ  )٤(هبام )٣(صفلو مل يتّ « :قوله
صافه بالسواد اتّ  يصّح  جسامً  ه لكونهفإنّ  ,كاهلواء ,هعن اليشء وضدّ  املحّل 

َ  ال خيلو عن اليشء وعدمه, لكنْ  ,نعم .ه عنهاموالبياض مع خلوّ  عدم  إنّ « :قلتم ِمل
   )٦(?»ه تعاىل نقصالسمع والبرص يف حقّ 
 ,»ن ليس كذلكالسميع والبصري أكمل ممّ « :قوله. منع املالزمة :وعن الثاين

م وال نسلّ  .غريه فممنوع نْ ا مِ يكونا له, أمّ  ن يكون من شأنه أنْ هو أكمل ممّ : قلنا
ن الوجه َس َح  ض بام أنّ هو معارَ  ثمّ . ن هللا تعاىلكامالثبته اخلصم يام باملعنى الذي أّهن 

  . , فلو مل يكن اهللا تعاىل كذلك لكان أحدنا أكمل منه, وهو حمالهأكمل من قبيح
  . ه عنهاهذا من صفات األجسام, واهللا تعاىل منزّ : قلَت  فإنْ 

َ : قلُت     ?يكون السميع والبصري كذلك ال جيوز أنْ  ِمل
العقل منع من إجرائها عىل ظواهرها, فوجب  أنّ : ة السمعوعن أدلّ 
أو تفويض علمها إىل اهللا تعاىل كسائر اآليات ـ  كام سبقـ  تأويلها بالعلم

     . )٧(املشعرة بالتجسيم

                                                            

  ).ص ( إىل هنا سقط من » ..اتصافه بالسمع«: من قوله )١(
 .»وجوب«): ص ( يف  )٢(
  .»لو مل يكن يتصف«): أ ( و ) ش ( يف  )٣(
 .»هبا«): ص ( يف  )٤(
  ).ح ( , وما أثبتناه من »بضدها«): ص ( , ويف »بضدمها«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٥(
  .٢٨٣ـ  ٢٨٢: , ومناهج اليقني٢٨٩ـ  ٢٨٨: بعض هذه الردود وغريها يف تلخيص املحّصل انظر )٦(
   .»اجلسم«): ص ( , ويف »التجّسم«): م ( و ) ح ( يف  )٧(
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  : البحث السادس

  ماًفي كونه تعالى متكلّ
 ,م عليه تعاىل, لكن اختلفوا يف معناهفق املسلمون عىل إطالق لفظ املتكلّ اتّ 

 ة عىل معانٍ ألصوات خمصوصة دالّ  معناه كونه تعاىل خالقاً  :فقالت املعتزلة
كالمه  أنّ  وظاهرٌ  .)٢( هبا عنهليعّرب  عند إرادته أمراً  )١(خمصوصة خمصوصة يف حماّل 

  . تعاىل هبذا التفسري حادث
ت عليه هذه دلّ  بذاته قديمٍ  قائمٍ  م بمعنًى ه متكلّ نّ إ: ةيّ وقالت األشعر

والكالم عند بعضهم لفظ مشرتك بني ذلك املعنى والعبارة . )٣(العبارات احلادثة

                                                            

  ).ص ( سقط من » خمصوصة خمصوصة يف حماّل  ة عىل معانٍ دالّ  «: قوله )١(
وما  ٣): خلق القرآن(, واملغني يف أبواب التوحيد والعدل ٥٢٨: رشح األصول اخلمسة :انظر )٢(

  .بعدها
   , وأنوار ٤٠٣: , واملحّصل١/٢٤٨: وحكي عنهم يف األربعني يف أصول الدين للرازي

     , واملواقف ٢٨٧: , ومناهج اليقني٣٠٧: , ومعارج الفهم٤٠٣: , وكشف املراد٦٩: امللكوت
  .٢٩٣: ميف علم الكال

 ,١٠٥, ٩٩: , واإلرشاد للجويني١٠٦: , وأصول الدين للبغدادي٦٧: اإلنصاف للباقالين :انظر )٣(
, واألربعني يف ٣٢: , واألربعني يف أصول الدين للغزايل١٣٠: واإلشارة إىل مذهب أهل احلق

, ٥٣: , واملسائل اخلمسني يف أصول الدين٤٠٣: , واملحّصل١/٢٤٩: أصول الدين للرازي
, ورشح ٤/١٤٤: , ورشح املقاصد٢٩٤: , واملواقف يف علم الكالم١/٣٥٣: أبكار األفكارو

  .٩٥, ٨/٩٣: املواقف
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حقيقة يف املعنى جماز يف العبارة, وعند بعضهم , وعند بعضهم هة عليالدالّ 
  . )١(بالعكس

كالمه  ه عبارة عن احلروف واألصوات املسموعة مع أنّ نّ إ :وقالت احلنابلة
  .)٢(قديم

  . ه حقيقة يف العبارة دون املعنى املدلولأنّ  واحلّق 
 وإذا كان كذلك ,)٣(دونه ,ه املتبادر إىل الفهم عند إطالق لفظ الكالمنّ إ: لنا

هه عن اللفظ املستلزم لتنزّ  ;عتباربذلك اال تعاىل م عليهمل يمكن إطالق لفظ املتكلّ 
يف بعض  )٤(إلثبات اجلوارح له, فوجب إطالقه عليه باعتبار خلقه للكالم

   .)٥(ب عىل السببالسم املسبَّ  إطالقاً  أو جمازاً  ,ا حقيقةً األجسام إمّ 
ىل ذاته, فال يكون الكالم معنى ه تعاىل ليس له صفة تزيد ع أنّ ا سنبّني وألنّ 

  . ةبه كام هو مذهب األشعريّ  قائامً 
                                                            

, وقد نسب ١٩٩ـ  ١/١٩٨: هذا التفصيل يف رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العّز احلنفي انظر )١(
 .األّول لبعض املتأخرين من الكالبية, والثاين البن كالب ومن اتبعه

البن أيب  عتقاد, واال١٨ـ  ١٧: , وعقيدة السلف للصابوين١٠٧: بن حنبلالعقيدة ألمحد  :انظر )٢(
  . ٢٤: يعىل الفراء

, ومعامل ٥٤: , واملسائل اخلمسني يف أصول الدين٥٢٧: وُحكي عنهم يف رشح األصول اخلمسة
, والنافع يوم ٤/١٤٤: , ورشح املقاصد٢٩٣: , واملواقف يف علم الكالم٦٧: أصول الدين

وقد بالغوا فيه حتى قال بعضهم «: وقال صاحب املواقف بعد حكاية قوهلم .٤٦, ٤٥: احلرش
  .»!اجللد والغالف قديامن: جهالً 

 .أي العبارة دون املعنى» هي دونه... ّن املتبادرأ«): م ( ويف . دون املعنى املدلول: أي )٣(
 .»خلق الكالم«): ص ( يف  )٤(
السم إطالقًا (قوله «): ح ( ويف حاشية . وهو خطأ» املسببإطالقًا السم السبب عىل «): ص ( يف  )٥(

 .»هو خلق الكالم) عىل السبب(هو الكالم ) املسبب
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عىل إثباته  استدّل  ثمّ  ,الً أوّ   مراده من الكالم النفساينّ ه بّني فإنّ  ا األشعريّ أمّ 
ه أمر وهني وخرب مع أنّ   كونه واحداً بّني  ثمّ  ,ه قديم ثالثاً  أنّ بّني  ثمّ  ,هللا تعاىل ثانياً 

  . )٢( )١(واستخبار وغريها
ة, فإذا نطق األلفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنيّ  ثبت أنّ  )٣(فقد ;لا األوّ أمّ 

 جلواز أنْ  ;عتقاديه بذلك اللفظ ليس نفس االأحدنا بخرب فاحلكم املدلول عل
ق بالواجب واملمكن, اخلرب يتعلّ  ألنّ  ;عتقاد بخالفه, وال نفس اإلرادةيكون اال

ودليل  ,آخر هو مرادنا بكالم النفسوال يشء من اإلرادة كذلك, فهناك أمر 
  :قول الشاعر تسميته كالماً 

ــَلُج    اموإّنــــ لفــــي الفــــؤاِد الكــــالَم إنّ  ــؤادِ  اللســانُ  ع ــيال عــىل الف  )٤(دل
  . »يف نفيس كالم« :وقول القائل

 اهللاَ إِنَّ ﴿ :وقوله ,)٥(﴾َتْكلِيًام  ُموَسى اهللاُ َوَكلَّمَ ﴿ :فلقوله تعاىل ;ا الثاينوأمّ 
ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  َيْأُمرُ    . ونحوه ,)٦(﴾اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َوَينَْهى الُْقْرَبى ِذي َوإِيَتاءِ  َواْإلِ

                                                            

  ).ص ( مل يرد يف » وغريها«: قوله )١(
 .٢٥٢ـ  ١/٢٤٩: هذه األمور األربعة يف األربعني يف أصول الدين للرازي انظر )٢(
 .»قال قد«): م ( , ويف »فقال قد«): ص ( و ) ح ( يف  )٣(
شاعر بني أمية, ومل يرد يف ) هـ٩٠ـ  (ينسب هذا البيت لألخطل النرصاين غياث بن غوث التغلبي  )٤(

, واإلرشاد ١٠٥: اإلنصاف للباقالين: مثالً  انظرديوانه, وقد استدل به األشاعرة يف كتبهم, 
, وأبكار ٤٠٨ :, واملحّصل١١٧: عتقاديف اال قتصاد, واال٩١: , وملع األدلة له١٠٨: للجويني
            , ورشح ٤١: , ورشح العقائد النسفية٩٧: , وغاية املرام لآلمدي١/٣٩٣: األفكار
  .٤/١٥٠: املقاصد

  .١٦٤: سورة النساء )٥(
 .٩٠: سورة النحل )٦(
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يكون من باب احلقائق  ا أنْ التكليم واألمر والنهي إمّ  نّ أ: ووجه االستدالل
ا الثاين فتلك العبارات ل هو املطلوب, وأمّ واألوّ . أو من باب العبارات ,يناواملع
ا سبق, عتقادات واإلرادات ملِ فس اال, وليست نة عىل معانٍ تكون دالّ  وأنْ  البدّ 

  . فهي إذن صفة أخرى هللا تعاىل
بذاته تعاىل  ا قائامً لكان إمّ  ثاً ذلك املعنى لو كان حمدَ  فألنّ  ;ا الثالثوأمّ 

قوم صفة ت من املحال أنْ وا بغريه للحوادث وهو حمال, وإمّ  فيكون حمال 
 .هذا حمال ,ض يف الوجود بال حمّل فيقوم العرَ  حمّل  ال يف أو ,اليشء بغريه

  . )١(ه صفة قديمةفثبت أنّ 
لعقاب عىل خبار عن حلوق اباألمر إىل اإلاملرجع  فألنّ  ;ا الرابعوأمّ 

خبار عن حلوق العقاب عىل الفعل, وكذا يف سائر الرتك, وبالنهي إىل اإل
  .)٢(أصناف الكالم

 بأنّ  :كالمه هو احلروف واألصوات وا عىل أنّ فاستدلّ  ا احلنابلةوأمّ 
 إّال فكالمه ليس  ,)٣(احلرف والصوت إّال وال مسموع  ,كالمه مسموع

   .)٤(احلرف والصوت
كِنيَ املُ  ِمنَ  َأَحٌد  َوإِنْ ﴿ :فلقوله تعاىل ;ا الصغرىأمّ   َحتَّى َفَأِجْرهُ  اْسَتَجاَركَ  ْرشِ

                                                            

 .كون الكالم صفة قديمة, فراجع ٣/٢٠٤: قد استبعد الرازي يف املطالب العالية )١(
للفخر الرازي ذكره يف كتابه األربعني يف أصول ـ  األمر والنهي إىل اإلخبارأي رجوع ـ هذا الرأي  )٢(

  . ٤/١٦٣: فه التفتازاين يف رشح املقاصدوقد ضعّ . ١/٢٥٢: الدين
 .»احلروف والصوت«): م ( , ويف »تااحلروف واألصو«): ص (و ) أ ( يف  )٣(
  ).ص ( سقط من » فكالمه ليس إال احلرف والصوت«: قوله )٤(
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  . ا الكربى فظاهرةوأمّ  ,)١(﴾اهللاِ َكَالمَ  َيْسَمعَ 
أو ال يف  ,أو بغريه ,بذاته ا قائامً لكان إمّ  ه لو كان حادثاً بأنّ  أثبتوا كونه قديامً  ثمّ 

  . مرّ  )٢(ا, واألقسام الثالثة باطلة ملِ حمّل 
َ : ةلألشعريّ  لاألوّ  معن املقا واجلواب املعنى من  )٣(يكون ذلك ال جيوز أنْ  ِمل

ات تلحقها كالتصديق كيفيّ رات أو ا تصوّ ة إمّ الصور الذهنيّ  فإنّ  ?)٤(قبيل العلوم
لفظ الكالم عليها  )٥(م إطالقونحوه, وهي من أقسام العلم عندنا, فال نسلّ 

  . , وليس كالمنا فيه)٦(أشعرّي  ريفّ بوضع عُ  إّال  اللهمّ  ,حقيقة
قوله  )٧(أنّ م مناه فال نسلّ سلّ  ة نقله عن األخطل, وإنْ م صحّ ا البيت فال نسلّ وأمّ 

  . )٨(حلصول ذلك املعنى يف نفسه ;امً األخرس متكلّ  ىسمّ يُ  ه يقتيض أنْ ة, وألنّ حجّ 

                                                            

  .٦: سورة التوبة )١(
  .»كام«): م ( يف  )٢(
  ).ص ( سقط من » كذل«: قوله )٣(
  .»املعلوم«): م ( يف  )٤(
 ).ص ( سقط من » إطالق«: قوله )٥(
  .»أو رشعي«): م ( يف  )٦(
  ).أ ( و ) ش ( سقط من » أنّ «: قوله )٧(
  :٢٠٠ـ  ١/١٩٩: قال ابن أيب العّز احلنفي يف رشح العقيدة الطحاوية )٨(

  :  األخطل بقول عليه واستدّل  واحد معنى إنه قال من وأما«
  دليال الفؤاد عىل اللسان جعل   اموإنّ  الفؤاد لفي الكالم إنّ 

 مما ويكون! واحد خربُ  هذا لقالوا الصحيحني يف بحديث مستدّل  استدّل  ولو فاسد, فاستدالل
 موضوع إنه قيل قد البيت وهذا فكيف! به والعمل بالقبول وتلقيه تصديقه عىل اتفق العلامء

 إىل أقرب وهذا ..)الفؤاد لفي البيان إن(: قال إنام وقيل! ديوانه? يف هو وليس األخطل إىل منسوب
 الكالم, معنى يف ضّلوا قد النصارى فإن به; ستداللاال جيوز فال عنه صحته تقدير وعىل .الصحة

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة
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هي عندنا من قبيل  ة عىل معانٍ ا من باب العبارات, وهي دالّ ّهن أ: وعن الثاين
  . كام مرّ  )١(العلوم

عىل ذاته يف اخلارج  )٢(تزيده تعاىل ليس له صفة  أنّ ا سنبّني نّ أ: وعن الثالث
غاير عىل وجود صفة تُ  التقسيم مبنّي  حتى توصف بالقدم أو احلدوث, وألنّ 

  . العلم, واخلصم مل يثبت ذلك
 ,األمر والنهي واخلرب مفهومات خمتلفة احلقائق بالرضورة نّ أ: وعن الرابع

ذلك  لكنّ قد يشرتك األمر والنهي يف استلزام اخلرب,  ,نعم. مكابرة ادهااّحت فدعوى 
  . ادها يف احلقيقةال يوجب اّحت 
عىل  ثمّ . يستلزم حدوثه بالرضورة وصوتاً  كونه حرفاً  نّ أ :احلنابلة وجواب

َ  وصوتاً  تقدير كونه حرفاً  وال  ?له منه صفة يقوم بغريه وإن اشتّق  ال جيوز أنْ  ِمل
  . امتناع يف ذلك

   

                                                            

 من بيشء اإلله من يشء:  أي! بالناسوت الالهوت واحتد اهللا, كلمة نفس ×  عيسى أن وزعموا
 معنى من يعلم ما ويرتك الكالم معنى عىل الكالم معنى يف ضّل  قد نرصاينّ  بقول أفيستدل! الناس
 لقيام متكّلامً  يسّمى األخرس أنّ  الزمه إذ صحيح; غري فمعناه: وأيضاً ! العرب? لغة يف الكالم
  .»منه يسمع ومل به ينطق مل وإن بقلبه الكالم

 .»املعلوم«): م ( يف  )١(
  .»تزيد زائدة«):أ ( , ويف »زائدة«): ش ( يف  )٢(

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة
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  : البحث السابع

 كاًفي كونه تعالى مدرِ
 ,اختلف العلامء يف ذلك? هل هو زائد عىل اعتبار العلم له أم ال

, وأباه أبو )٣(عليه إىل كونه زائداً  واألشعرّي  )٢(واملرتىض )١(انائيّ فذهب اجلبّ 
                                                            

, وستأيت ترمجة ١٢٢: يف الصفحةمها أبو عيل وابنه أبو هاشم املعتزليان, وقد مّرت ترمجة أيب هاشم  )١(
  .٣٣٩: يف الصفحةأيب عيل 

 حممد بن موسى بن احلسني بن عيل القاسم أبو املجدين ذو اهلدى علم املرتىض الرشيف السّيد هو )٢(
 وابن الطالبيني نقيب البغدادي, املوسوي ,×  الكاظم موسى اإلمام بن إبراهيم بن موسى بنا

 مهيباً  رشيفاً  شاعراً  أديباً  متكّلامً  فقيهاً  كان مداَفع, غري الطائفة وزعيم العراق أئّمة إمام نقيبهم,
 مرجع صار حتى املفيد الشيخ عند الريض الرشيف أخيه مع وتتلمذ هـ, ٣٥٥ عام ولد معّظًام,
 العلامء جهابذة جملسه حرض والدنيوية, الدينية الزعامتني وتقّلد حوزهتم, عن والذاّب  اإلمامية
 الفتح وأيب الّرباج ابن والقايض احللبي الصالح وأيب الديلمي روسّال  الطويس الطائفة شيخ أمثال

 أبيه مع ودفن ×  احلسني مشهد إىل نقل ثم داره يف بغداد يف ودفن هـ ٤٣٦ سنة تويف الكراجكي,
 املغني من اإلمامة كتاب فيه نقض) اإلمامة يف الشايف( مصنّفاته من إبراهيم, جدهم بجوار وأخيه
 أصول يف امللخص(و) والعمل العلم مجل رشح(و) الكالم علم يف الذخرية(و اجلبار عبد للقايض
) األنبياء تنزيه(و) الرشيعة أصول إىل الذريعة(و باألمايل املعروف) والدرر الغرر(و) الدين

  ).شعر ديوان(و) النارصيات(و) نتصاراال(و
          ومعامل ,١٦٥ـ  ١٦٤ :الطويس الشيخ وفهرست ,٢٧١ـ  ٢٧٠ :النجايش رجال :انظر

 والدرجات ,١٨٥ـ  ٢/١٨٢ :اآلمل وأمل ,١٧٩ :األقوال وخالصة ,١٠٦ـ ١٠٤ :العلامء
 ,٢١٩ـ  ٨/٢١٣ :الشيعة وأعيان ,٤٨٤ـ  ٢/٤٨٠ :واأللقاب والكنى ,٤٦٦ـ ٤٥٨ :الرفيعة

  . ٤٠٤ـ  ١٢/٤٠٠ :احلديث رجال , ومعجم٤/٢٧٨: واألعالم
رأي السيد املرتىض يف رشح  انظرو. ٣٢٣: حكي عنهم وعن حممود اخلوارزمي يف معارج الفهم )٣(

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة
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  . )١(احلسني البرصّي 
   .غري زائد عليه يف اخلارج ,عتبار العقيلّ ه زائد عىل العلم يف االأنّ  واحلّق 

كاجلنس ووالعقل  قدر مشرتك بني إدراك احلّس  اإلدراك فألنّ  ;لا األوّ أمّ 
  . عليه اً وزائد عتبار العقيلّ من العلم يف اال هلام, فكان أعمّ 

  . ه تعاىل ال صفة له تزيد عىل ذاته يف اخلارج أنّ ا سنبّني فألنّ  ;ا الثاينوأمّ 
ا نعلم ما ال ندرك كاملعدومات, وندرك ما ال نعلم كإدراك بأنّ  املثبتون احتّج 

  . )٢(ه ال يعلمهالنائم قرص الرباغيث مع أنّ 
كان  فهو املطلوب, وإنْ  كان هو كونه عاملاً  إنْ  كاً نه مدرِ كو بأنّ  ةالنفا واحتّج 

عليه  الستحالة احلواّس  ;وهو باطل اإلحساس,يكون عبارة عن  ا أنْ غريه فإمّ 
  . )٣(وهو غري معقول ,أو عن أمر آخر .تعاىل

املفهوم  فإنّ  ;كة لنااملعدومات غري مدرَ  م أنّ ال نسلّ  :لاألوّ  وجواب
ذا للمعقول أو املحسوس, وهو هب هو حلوق العقل أو احلّس  اإلدراكاملتعارف من 

 م أنّ وال نسلّ  .ا ندرك ما ال نعلمم أنّ وال نسلّ  .عتبار صادق عىل املعدوماتاال
  . فيه قد ال يعلم علمه بذلك, وليس كالمنا ,نعم ,النائم ال يعلم قرص الرباغيث

 زائداً  , فكان معقوالً واحلّيسّ  من العقيلّ  أعمّ  اإلدراك نا أنّ ا بيّ نّ أ: وعن الثاين
     . عليهام

                                                            

       النيسابوري يف التعليق يف علم  واختار هذا الرأي أيضًا املقرئ. ٥٣: مجل العلم والعمل
  .٤٠, ٣٩: الكالم

  . ٢٠٦: , وعنه وعن الكعبي يف إرشاد الطالبني٣٢٣: حكي عنه يف معارج الفهم )١(
  .٤٠: , والتعليق يف علم الكالم٥٣: رشح مجل العلم والعمل :انظر )٢(
   .وُنسب االحتجاج فيهام إىل أيب احلسني ٢٠٦: , وإرشاد الطالبني٣٢٣: معارج الفهم :انظر )٣(

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة
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  : البحث الثامن

 مقدور ه تعالى قادر على كلّفي أنّ
  . )٣( )٢(صيمرّي اد الام وعبّ والنظّ  )١(والبلخّي  نيِ ائيَّ للجبّ  خالفاً 

  : )٤(لنا وجهان
 )٥(يكون مقدور وجب أنْ  عىل كّل  يكون تعاىل قادراً  أنْ  صّح  إنْ  :أحدمها

  . فالالزم حّق  ,كذلك, وامللزوم حّق  ه قادراً كونُ 
له  ما يصّح  ه تعاىل واجب الوجود من مجيع جهاته, فكّل أنّ : بيان املالزمة

  . قه ذاتهجيب له, ويكفي يف حتقّ  فواجب أنْ 

                                                            

  .٢٢٧: يف الصفحة هو الكعبي املاّرة ترمجته )١(
  .»الضمريي«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٢(
 بن هشام أصحاب من متكّلم املعتزيل, البرصي الصيمري عيلّ  بن سليامن بن عّباد سهل أبو هو )٣(

 خيلق أن إنكار( مصنّفاته من واملعنى, اللفظ بني الذاتية السببية منها هبا تفّرد آراء له الفوطي, عمرو
الذي ) األبواب( وكتاب) يتجزأ ال الذي اجلزء إثبات(و) األعراض داللة تثبيت(و) أفعاهلم الناس
  .اجلّبائي هاشم أبو نقضه
 .٧٧ :املعتزلة وطبقات ,٥٥٢ـ  ١٠/٥٥١ :النبالء أعالم وسري ,٢١٥ :النديم ابن فهرست :انظر

               , وإرشاد ٣٩٦: , والوجه الثاين يف كشف املراد٢٤٢ـ  ٢٣٨: معارج الفهم :انظر )٤(
 .١٨٨ـ  ١٨٧: الطالبني

  ).ص ( مل يرد يف » أن يكون«: قوله )٥(
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      ح لذلك هو اإلمكان, وهو قائم يف املصحّ  فألنّ  ;امللزوم )١(ةحّقيّ ا وأمّ 
  .مقدور كّل 

 يكون قادراً  عىل بعض املقدورات وجب أنْ  كان قادراً  ه تعاىل إنْ نّ أ :الثاين
  . فالالزم حّق  ,امللزوم حّق  , لكنّ )٢(هاعىل كلّ 

ـ  وهو اإلمكانـ  يكون البعض مقدوراً  أنْ  ما ألجله صّح  نّ أ: بيان املالزمة
ته ت قادريّ عىل سواء, فلو اختّص  عىل سواء, ونسبة قدرته إىل الكّل  قائم يف الكّل 

  . وهو حمال ,حبال مرّج  بالبعض دون البعض لكان ذلك ترجيحاً 
  . امللزوم فقد سبق )٣(ةيّ ا بيان حقّ وأمّ 

فعال العباد, أعىل أعيان  فقد منعوا من كونه تعاىل قادراً  )٤(خيا املشاأمّ 
 ,ين, والالزم باطلمقدور بني قادرَ  ه لو قدر عىل ذلك لصّح تهم أنّ وحجّ 

  . )٥(فامللزوم مثله
أحدمها إذا أراد الفعل  فألنّ  ;ا بطالن الالزموأمّ  ,ا املالزمة فظاهرةأمّ 

ا كاره, فإمّ الوىل من عدم وقوعه بكراهة وكرهه اآلخر فليس وقوعه بإرادة املريد أَ 
  . أو يقع وال يقع فيجتمع النقيضان ,حبال مرّج  يقع أو ال يقع فيكون ترجيحاً  أنْ 

                                                            

  .»حقيقة«): ص ( و ) أ ( و ) ش ( يف  )١(
  .»كّلهاعىل «بدل » عليها«): ص ( يف  )٢(
  .»حقيقة«): ص ( و ) أ ( يف  )٣(
  .اجلبائيّان: أي )٤(
 ونسبه للبرصيني ١/٣٤١: , واألربعني يف أصول الدين للرازي٨٤: الفائق يف أصول الدين :انظر )٥(

ونسبه  ٢٥٨ـ  ٢٥٥: , ومعارج الفهم٨٨: , وأنوار امللكوت٤٢١ـ  ٤٢٠: من املعتزلة, واملحّصل
ونسبه للجبائية,  ٢٨ـ  ٢٨: , واملواقف يف علم الكالم٢٦٦: هج اليقنيجلامعة من املعتزلة, ومنا

   .١٩٣ـ  ١٩٢: , وإرشاد الطالبني٤/١٠٤: ورشح املقاصد
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   ته أنّ عىل مثل فعل العبد, وحجّ  منع من كونه قادراً  )١(هفإنّ  ا البلخيّ وأمّ 
  . )٢(ث, وهي ممتنعة عىل اهللا تعاىله وعبَ ا طاعة أو سفَ بد إمّ ل العفعْ 

ه لو قدر ته أنّ القبيح, وحجّ  )٣(ه تعاىل ال يقدر عىل فعلفزعم أنّ  اما النظّ وأمّ 
 لكنّ  ,ممكن ال يلزم من فرض وقوعه حمال إذ كّل  ;ر وقوعه منهدّ عىل ذلك لقُ 
 , واملستلزم للمحال تعاىل يستلزم اجلهل واحلاجة املحالني عليه )٤(وقوعه منه

  . )٥(فوقوعه منه حمال, فهو غري مقدور له ,حمال
ما علم اهللا تعاىل وجوده وجب وما علم عدمه امتنع,  فزعم أنّ  )٦(ادا عبّ وأمّ 

  . )٧(ينوالواجب واملمتنع غري مقدورَ 
إذا أراد « :قوله. م امتناع مقدور بني قادرينال نسلّ : نيلَ األوّ  وجواب

                                                            

  .»فقد«): ص ( يف  )١(
, ٩١: , وأنوار امللكوت٤٢٠: , واملحّصل١/٣٤٠: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٢(

, ورشح ٢٨٤: , واملواقف يف علم الكالم٢٦٥: يقني, ومناهج ال٢٥٥ـ  ٢٥٤: ومعارج الفهم
  . ١٩٢ـ  ١٩١: , وإرشاد الطالبني٤/١٠٣: املقاصد

  ).م ( مل يرد يف » علف«: قوله )٣(
  ).م ( سقط من » منه«: قوله )٤(
 ١٢٧): والتجوير التعديل( أبواب التوحيد والعدل , واملغني يف٣١٣: رشح األصول اخلمسة :انظر )٥(

, والتعليق يف ١٢٥: عن النظام واألسواري واجلاحظ, والفائق يف أصول الدين وقد حكي فيهام
, وأنوار ٤١٨: , واملحّصل١/٣٤٠: , واألربعني يف أصول الدين للرازي٨٣: علم الكالم

, واملواقف يف علم ٢٦٤: , ومناهج اليقني٢٤٨ـ  ٢٤٧: , ومعارج الفهم٩٠ـ  ٨٩: امللكوت
   .١٨٩ـ  ١٨٨: , وإرشاد الطالبني١٠٣ـ  ٤/١٠٢: , ورشح املقاصد٢٨٤: الكالم

  .»الصيمري«: زيادة) ص ( يف  )٦(
, ٤١٩: , واملحّصل١٢٨ـ   ١٢٧): التعديل والتجوير(املغني يف أبواب التوحيد والعدل  :انظر )٧(

              , ورشح ٢٦٥: , ومناهج اليقني٢٥٠: , ومعارج الفهم٩١ـ  ٩٠: وأنوار امللكوت
  . ١٩٠ـ  ١٨٩: وإرشاد الطالبني ,٤/١٠٣: املقاصد
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تعارض اإلرادة يف  إّناميقع بإرادة املريد, والكراهة : قلنا ,إىل آخره »أحدمها الفعل
  . ا تعارض إرادة قادر آخر فممنوعا أّهن مّ أالقادر الواحد, 

صفات تعرض للفعل  وعبثاً  كون الفعل طاعة وسفهاً  أنّ : وجواب البلخّي 
  ?ذلك يمنع من كون ذات الفعل مقدورة نّ إ قلَت  مَ بالنسبة إىل العبد, فلِ 

ال يلزم من فرض وقوع املمكن حمال بالنظر إىل  إّنامه أنّ  :اموجواب النظّ 
َ  ذاته, ولكنْ  إىل  نظراً  )١(ه ممتنع الوقوع منهنّ إ :ا نقولفإنّ  ?ه كذلك مطلقاً نّ إ قلَت  ِمل

  .عدم الداعي, وذلك ال يمنع من كونه مقدوراً 
إىل  وجب أو امتنع نظراً  إذ الفعل وإنْ  ;ادة عبّ وهذا هو اجلواب عن حجّ 

  . وباهللا التوفيق. لذاته مقدوراً  العلم فال يمنع ذلك كونه ممكناً 
   

                                                            

  ).ص ( سقط من » منه«: قوله )١(
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  : البحث التاسع

 معلوم بكلّ في كونه تعالى عالماً
  . منيللفالسفة وبعض املتكلّ  خالفاً 

 كذلك, لكنّ ه معلوم وجب كونُ  بكّل  يكون عاملاً  أنْ  صّح  ه تعاىل إنْ إنّ : لنا
  . فالتايل مثله ,م حّق املقدَّ 

   .مقدور عىل كّل  ما سبق يف كونه قادراً  :بيان املالزمة
, ه تعاىل حّي ح لذلك هو احلياة, وقد ثبت أنّ املصحّ  أنّ  :)٢(قّدمامل )١(ةيّ بيان حقّ 

  . ة إليهاالستواء نسبة هذه الصحّ  ;املعلومات بكّل  كونه عاملاً  فصّح 
بذاته, ومنهم من  عاملاً تعاىل منهم من أنكر كونه  أنّ  فقد علمَت  ا الفالسفةأمّ 

  . بغريه, وقد سبق تقرير شبههم واجلواب عنها أنكر كونه عاملاً 
يعلمها  إّنام, واملتغّري  ات عىل الوجه اجلزئّي باجلزئيّ  من أنكر كونه عاملاً  ومنهم

  . )٣(ات معقولةمن حيث هي ماهيّ 
                                                            

  .»حقيقة«): ص ( و ) م ( يف  )١(
  .»امللزوم«): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
  . ٢/٤٩٨: , واملباحث املرشقية٥٩٣: , والنجاة٣٣٣ـ  ٣٣٢: اإلشارات والتنبيهات :انظر )٣(

  , واملطالب ٤١٢: , واملحّصل١/١٩٤: وحكي عنهم يف األربعني يف أصول الدين للرازي
, ١٧١: , وكشف الفوائد٩٣: , وأنوار امللكوت٢٩٥: , وتلخيص املحّصل٣/١٥١: العالية

  . ٣٩: , والنافع يوم احلرش٨/٧٤: , ورشح املواقف٤/١٢١: ورشح املقاصد
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 فبعد خروجه منها إنْ  ,يف هذه الدار زيد جالساً ه لو علم كون أنّ : تهموحجّ 
   .زال لزم التغّري  وإنْ  ,ل كان جهالً ه األوّ بقي علمُ 

 وكّل  ,وليس إدراكه باآللة ,مكاينّ وال  واجب الوجود ليس بزماينّ  وألنّ 
يكون كذلك, فواجب الوجود   جيب أنْ من حيث هو متغّري  زماينّ  )١(زئّي جلك مدرِ 

  . من حيث هو متغّري  ال يدرك اجلزئّي 
إّنام يقع يف  , والتغّري ذاته كام سنبّني  ه تعاىل نفُس علمَ  أنّ : لوجواب األوّ 

 مَ , فلِ معلوم متغّري  بحسب كّل  )٢(دثها عقولنا لهحتعتبارات التي اإلضافات واال
   )٤(? يف ذاتهذلك يوجب التغّري  نّ إ )٣(قلتم

   .بمنع الكربى: وجواب الثاين

                                                            

  ).ح ( , وما أثبتناه من »زءجل«): ص ( ويف  ,»بجزئي«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )١(
  ).ص ( مل يرد يف » له«: قوله )٢(
  .»فال نسّلم«): ص ( يف  )٣(
  : ٢٧٠: قال العالمة يف مناهج اليقني )٤(

, ثّم »والذي ذهب إليه متقّدمو املعتزلة كأيب عيل وأيب القاسم وأيب احلسني جواز التغّري يف ذلك«
 ١/١٩٤: األربعني يف أصول الدين للرازي: أيضاً  انظرو. ذكر تفصيل قوهلم والرّد عليه فراجع

  .وما بعدها
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بعد وقوعها,  إّال ات ال يعلم اجلزئيّ تعاىل ه فمنهم من زعم أنّ  مونا املتكلّ وأمّ 
  . )٢( )١(اهتا, وهو املنقول عن هشام بن احلكميعلم قبل ذلك ماهيّ  إّنامو

                                                            

  .٢٧١: , ومناهج اليقني٨٦: الناقل هو أبو القاسم الكعبي كام يف الفائق يف أصول الدين )١(
  : ٥٥: الشيخ املفيد حول هذه النسبة يف كتابه أوائل املقاالت وقال

 وعندنا ,]أي علمه تعاىل بكل معلوم[خالفه  يف احلكم بن هشام عن املعتزلة حكاه ما نعرف اولسن«
 وال مصنّفًا, به كتاباً  له نجد ومل عنه, الشيعة من فحكاه فيه قّلدهم ممن وغلط عليه, منهم ختّرص أّنه

   .»عنه اخلصوم حكاه ما ضدّ  عىل يدّل  االمتحان ومسائل اإلمامة أصول يف وكالمه ثابتًا, جملساً 
ثم نسب القول بعدم تعّلق علمه تعاىل باملعدوم إىل اجلهم بن صفوان من املجّربة وهشام الفوطي 

  . من املعتزلة
  .٣/١٦٥: ونسبه إليهام أيضًا الرازي يف املطالب العالية

هم وجدوها مسندة هذه النسبة من هشام الفوطي إىل هشام بن احلكم, أو لعلّ  جّروافرتى اخلصوم 
  !ىل هشام جمّردًا فظنّوه ابن احلكمإ
  :, قال٢/١٦٠: وقد وّسع األشعري التهمة وعّممها لغالبيّة الشيعة يف كتابه مقاالت اإلسالميني هذا

  .»!إّن اهللا سبحانه ال يعلم ما يكون قبل أن يكون:  رشذمة قليلةوقال عامة الروافض إّال «
! تكّذبه^   وروايات أهل البيت! بخالفه? ليت شعري من أين جاء هبذا ومصنّفات الشيعة تّرصحو

كان اهللا وال يشء غريه, ومل يزل عاملاً بام : سمعته يقول«: قال×   صحيحة حممد بن مسلم عن الباقر: فمنها
  )١٤٥: , وتوحيد الصدوق١/١٠٧: الكايف. (»يكون, فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه

هل يكون اليوم يشء : ×  سألت أبا عبد اهللا :قال«: ×  رواية ابن حازم عن الصادق: ومنها
أرأيت ما كان وما هو : ال, من قال هذا فأخزاه اهللا, قلت: مل يكن يف علم اهللا باألمس? قال

, ١/١٤٨: الكايف. (»بىل قبل أن خيلق اخللق: كائن إىل يوم القيامة أليس يف علم اهللا? قال
  )٣٣٤: وتوحيد الصدوق

  . ع يف املجاميع احلديثيةوغريمها كثري جيده املتتبّ 
  :٤/٨٧: مة املجليس يف البحارومن هنا قال العّال 

ثّم اعلم أّن من رضوريات املذهب كونه تعاىل عاملًا أزالً وأبدًا بجميع األشياء كّلياهتا وجزئياهتا «
  .»من غري تغّري يف علمه تعاىل

 بني حمّلة لنزوله أيضاً  بالشيباين ويعرف الكويف, موالهم الكندي احلكم بن هشام حممد أبو هو )٢(
 وسكنها بغداد وجتارته واسط ومنشأه الكوفة مولده موىل هؤالء, كان بل وقيل الكوفة يف شيبان
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لكون  ;ز عن غريهات قبل وجوده بمتميّ ه ال يشء من اجلزئيّ أنّ  :تهوحجّ 
ات فال يشء من اجلزئيّ  ,عن غريه زٌ معلوم متميّ  , وكّل )١(حمضاً  املعدوم نفياً 

  . )٢(بمعلوم
قبل  )٣(صةات املشخّ ز بني اجلزئيّ ا نميّ فإنّ  ,منع الصغرى :هوجواب

زة ال تكون متميّ  ,نعم. )٥(هابَ تْ ات كلامت يريد كَ ز الكاتب جلزئيّ يي, كتم)٤(وجودها
  . حد األوسطمل يتّ  )٦(زإذا كان مراده ذلك التميّ  يف اخلارج, لكنْ 

                                                            

 عىل أصحابه خاصة من وصار × الصادق اإلمام يد عىل استبرص ثم جهمياً  كان أيامه, آخر
 حارض ذكياً  كان ,× منهام جليلة مدائح وفيه ,× الكاظم اإلمام خواص من ثم سنّه, صغر

 املخالفني مع مشهورة مباحثات له بالنظر, املذهب وهّذب اإلمامة يف الكالم فتق وممن اجلواب
 سنة وفاته إنّ  قيل له, حسداً  باطلة مقاالت خصومه له فنسب حلججهم, وقاطعاً  هلم مفحامً 
 عىل الداللة(و) اإلمامة(و) الفرائض(و) التحريم علل( منها كثرية ومصنفات أصل له هـ,١٩٩
) اإلمامة يف التدبري(و) الطبائع أصحاب عىل الرد(و) الزنادقة عىل الرد(و) األجسام حدث

) والزبري يف أمر طلحة املعتزلة عىل الرد(و) منكرهيا عىل والرد الوصية(و) املفضول إمامة(و
  ). التوحيد يف املجالس(و) األلطاف(و
    ومعامل ,٢٥٩ـ  ٢٥٨ :الطويس الشيخ وفهرست ,٤٣٤ـ  ٤٣٣ :النجايش رجال :انظر

         وأعيان ,٢٠٠ :داود ابن ورجال ,٢٨٩ـ  ٢٨٨ :األقوال وخالصة ,١٦٣ :العلامء
 ومعجم ,٨/٨٥ :واألعالم ,٣٨ـ  ١/٣٧ :واأللقاب والكنى ,٢٦٥ـ  ١٠/٢٦٤ :الشيعة
  .٣٢٣ـ  ٢٠/٢٩٧ :احلديث رجال

  ).ص ( سقط من » حمضاً  لكون املعدوم نفياً «: قوله )١(
       , واملطالب ٤١٣ـ  ٤١٢: , واملحّصل١/١٩٩: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٢(

  .٣/١٧٣: العالية
 ).ص ( مل يرد يف » املشّخصة«: قوله )٣(
  .»وقوعها«): ص ( يف  )٤(
 .»كتبتها«): م ( و ) ح ( يف  )٥(
 .»التمييز«): م ( يف  )٦(
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  . )١(بام ال هناية له من أنكر كونه عاملاً  ومنهم
, فاملعلوم ز عن غريه متناهٍ متميّ  ز عن غريه, وكّل املعلوم متميّ  أنّ : تهموحجّ 

فامللزوم  ,الالزم باطل , لكنّ )٣(علومال تناهَ تمل  )٢(املعلومات تناهَ ته لو مل وألنّ  .متناهٍ 
  . مثله

  . باآلخر )٥(غاير العلممعلوم يُ  العلم بكّل  فألنّ  ;املالزمة )٤(أّما
. كون يف ذاته علوم موجودة غري متناهيةت ه يلزم أنْ فألنّ  ;يلاتا بطالن الوأمّ 
  . )٦(هذا حمال

ز عن املتناهي مع غري املتناهي متميّ  منع الكربى, فإنّ : لواجلواب عن األوّ 
  . ه ال يلزم تناهيهأنّ 

معلوم يغاير العلم  العلم بكّل  )٧(نّ أل« :قوله. نمنع املالزمة: وعن الثاين
يقع  إّنام, وند فيه إذذاته, فال تعدّ  )٨(نفُس ه تعاىل علمَ   أنّ سنبّني  :قلنا ,»باآلخر

معلوم, وتلك النسب غري متناهية عند  د والتغاير يف نسب أذهاننا له إىل كّل التعدّ 

                                                            

  ).ص ( سقط من » له«: قوله )١(
 .»لو مل تكن املعلومات متناهية«): ص ( يف  )٢(
  .»املعلوم«): ص ( و ) أ ( يف  )٣(
 .»أّما«بدل » بيان«): ش ( يف  )٤(
  .»مغاير للعلم«): ص ( يف  )٥(
, واملطالب ٤١٤ـ  ٤١٣: , واملحّصل٢٠٢ـ  ١/٢٠١: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٦(

  .٨/٧٣: , ورشح املواقف٤/١١٩: املقاصد, ورشح ٣/١٦٩: العالية
 .»كان«): أ ( و ) ش ( يف  )٧(
  ).أ ( و ) ش ( سقط من » نفس«: قوله )٨(
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  .د علوم موجودة لذاتهعتبار, فال يلزم إذن تعدّ انقطاع االعند  )١(اعتبارنا ومتناهية
  . معلوم بكّل  من أنكر كونه تعاىل عاملاً  ومنهم
 بكونه عاملاً  ه عاملاً وكونَ  ,به ه عاملاً معلوم لعلم كونَ  ه لو علم كلَّ نّ أ: تهموحجّ 

  . )٢(ب هناك مراتب من العلوم غري متناهية, فيرتتّ اً جرّ  وهلمّ  ,به
     . قبله ما مرّ  :وجوابه

                                                            

  ).أ ( و ) ش ( سقط من » اعتبارنا ومتناهيةعند «: قوله )١(
ـــر )٢( ـــرازي :انظ ـــدين لل ـــني يف أصـــول ال ـــل١/٢٠٣: األربع ـــب ٤١٥: , واملحّص                  , واملطال

  .٨/٧٨ :فـرح املواقـوش   ,١٦٨  ـ٣/١٦٧:  اليةـالع
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  : البحث العاشر

 )١(ه تعالى واحدفي أنّ
  : ا املعقول فمن وجهنيأمّ  ,وبرهانه املعقول واملنقول

صدق  )٢(ه واجب الوجود, فأينكان ألنّ  واجب الوجود إنْ  تعّنيُ  :أحدمها
ذلك الواحد  إّال فواجب الوجود ليس  ,واجب الوجود صدق ذلك التعّني 

  .)٣(املتعنيِّ 
هذا  ,لذلك الغري يف وجوده فكان ممكناً  كان لغريه كان معلوالً  وإنْ  
  . )٤(ُخْلف

واجب ] مفهوم[لو كان يف الوجود واجبا وجود الشرتكا يف  :الثاين
أو  ,منهام أو جزءاً  ,منهام ة كّل متام ماهيّ  )٥(يكون ا أنْ الوجود, فذلك املشرتك إمّ 

  .عنهام خارجاً 
                                                            

  : ١٩٤: قال العالمة يف كشف الفوائد) ١(
 السلبيةالصفات عند القائلني به, ومن  بويتثقد تعّد هذه الصفة من الثبوتية باعتبار أّن الوحدة أمر «

 . »بمعنى أّنه ال رشيك له
  .»فإن«): ص ( يف  )٢(
 .»املعّني «): ص ( و ) م ( و ) ح ( يف  )٣(
مع مالحظة الوجه  ١٢١ـ  ٢/١١٩: , واملطالب العالية٢٧١ـ  ٢٧٠: اإلشارات والتنبيهات :انظر )٤(

 .الرابع فيه
 .بالرفع فيها» خارج«و» جزء«, و)ص ( مل يرد يف » أن يكون«: قوله )٥(
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, ّيض واحد منهام عن اآلخر بعرَ  كّل  )١(ينفصل أنْ  ه البدّ ألنّ  ;ل باطلواألوّ 
  ,الواحد )٢(ملعنىالزم عن واجب الوجود فقد اختلف الزم  إنْ  ّيض فذلك العرَ 
, فكان خارجّي  منهام مفتقر يف وجوده إىل غريٍ  لزم عن غريه فكّل  وإنْ . هذا حمال

  . ُخْلفهذا  ,ممكناً 
 , فكان كّل منهام بفصل ذايتّ  ينفصل كّل  وأنْ  ه البدّ ألنّ  ;باطل اً والثاين أيض

  . ُخْلفا هذ ,فكان ممكناً  ,باً منهام مركّ 
      ,ا هلام أو لغريمهاإمّ  يكون واجب الوجود معلوالً  والثالث يستلزم أنْ 

  .)٣(وهو باطل
  : ا املنقولوأمّ 

ف إثبات السمع عليها, فجاز إثباهتا هذه املسألة ال يتوقّ  فاعلم أنّ 
 اهللاُ  ُهوَ  ُقْل ﴿ :, والكتاب العزيز مشحون بدالئل التوحيد, كقوله تعاىل)٤(بالسمع

ةٌ آ فِيِهَام  َكانَ  َلوْ ﴿ :وقوله تعاىل ,)٥(﴾َأَحٌد       :]تعاىل[ وقوله ,)٦(﴾لََفَسَدَتا اهللاُ إِالَّ  ِهلَ
     . )٧(﴾ُهوَ  إِالَّ  إَِلهَ  َال  َواِحٌد  َلهٌ إِ   ُكمْ ـهُ َوإِلَ ﴿

                                                            

  .»أن ُيفصل«): م ( يف  )١(
 .»الالزم للمعنى«): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
  .وما بعدها ٢/١٢١: وما بعدها, واملطالب العالية ٥٥٧: النجاة :انظر )٣(
, ٣٢٤: , وتلخيص املحّصل٩١: تقريب املعارف: مثالً  انظرّرصح بذلك مجلة من األعالم,  )٤(

 .٢٠٣: , واللوامع اإلهلية٢٥١: , وإرشاد الطالبني١٩٤: , وكشف الفوائد٩٧: وأنوار امللكوت
  .١: سورة التوحيد )٥(
  .٢٢: األنبياءسورة  )٦(
  .١٦٣: سورة البقرة )٧(
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  : البحث الحادي عشر

  على ذاته )٢(له تعالى زائد )١(ه ال شيء من الصفات المعتبرةفي أنّ
  : )٤(من وجهنيوبرهانه  ,)٣(ار عقولنا عند مقايسته إىل الغريبحسب اعتب إّال 

 )٥(أو ا واجباً عىل ذاته يف اخلارج لكان إمّ  لو كان يشء منها زائداً  :أحدمها
  . )٦(فامللزوم كذلك ,يه باطل, والالزم بقسمَ ممكناً 

  . ا واجب أو ممكنموجود فإمّ  كّل  فألنّ  ;ا املالزمةأمّ 
د كانت واجبة الوجود لذاهتا فواجب الوجو ا إنْ فألّهن  ;ا بطالن الالزموأمّ 

كانت ممكنة الوجود افتقرت إىل  وإنْ  .وقد علمت فساده ,لذاته أكثر من واحد
 ة اهللا ريّ عترب يف مؤثّ ت )٧(ا أنْ ه إمّ ألنّ  ;وهو باطل ,ا تلك الذاترها إمّ ر, فمؤثّ مؤثّ 

لزم  تاعترب عترب, فإنْ تلصفات التي تنبغي له أو ال تعاىل يف وجود املمكنات مجيع ا
                                                            

 ).م ( سقط من » املعتربة«: قوله )١(
 .»زائدة«): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
أّما القائلون بالزيادة فهم . ٦٠: هذا رأي احلكامء واملحّققني من املتكّلمني كام يف النافع يوم احلرش )٣(

 .٤/٦٩: رأهيم يف رشح املقاصد انظراألشاعرة, 
, ٢٢٢ـ  ١/٢٢١: هذان الوجهان عن الفالسفة يف األربعني يف أصول الدين للرازي ُحكي )٤(

  .٢٢٨ـ  ٣/٢٢٧: واملطالب العالية
 .»وإّما«): ص ( يف  )٥(
 .»مثله«): م ( يف  )٦(
  ).م ( مل يرد يف » أن«: قوله )٧(
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عترب كانت تلك تمل  وإنْ . وهو حمال ,عىل مجيع صفاته م ذاته بجميع صفاتهتقدّ 
كان مؤّثرها غري تلك الذات افتقر  وإنْ . عنه, وهو باطل ياً نَغْ ستَ مُ  الً ْض الصفات فَ 

  . ُخْلفهذا  ,ق صفاته إىل غريهيف حتقّ  )١(واجب الوجود
يكون عبارة عن الذات فقط مع قطع النظر  ا أنْ إله العامل ومبدعه إمّ  :الثاين

الذات اخلالية  ألنّ  ;ل باطلواألوّ . صفاته املعدودة, أو عنها مع تلك الصفات عن
واجب الوجود يصري  ألنّ  ;باطل والثاين أيضاً . ةعن هذه الصفات ال تصلح لإلهليّ 

 ,كام سبق فكان ممكناً  ,باً إذن عبارة عن كثرة جمتمعة من أمور موجودة, فكان مركّ 
  .ُخْلفهذا 

ع بطل ما يفرّ  ,زائدة عىل الذات ات أموراً كون هذه الصف ا بطلوملّ 
    أيب هاشم  , وكحكم)٢(بكوهنا قديمة عىل ذلك, كحكم األشعرّي  اخلصمُ 

    )٥(, وكذلك حكمه بتلك)٤(حادثة موجودة ال يف حمّل  )٣(ايف اإلرادة أّهن 

                                                            

 ).أ ( و ) ش ( إىل هنا سقط من » عنه وهو باطل«: من قوله )١(
, وأصول ٣٧ـ  ٣٦: عرية بزيادة الصفات وقدمها يف اإلنصاف للباقالينقول األش انظر )٢(

, ١٢٩: للغزايل عتقاديف اال قتصاد, واال٨٧: , وملع األدلة للجويني٩٠: الدين للبغدادي
, ورشح ٤/٦٩: , ورشح املقاصد١/٢٦٥: , وأبكار األفكار١٨١: , وهناية اإلقدام١٤٢

  .٤٥ـ  ٨/٤٤: املواقف
 ).أ ( قط من س» أهنا«: قوله )٣(
, ١٤٠, ٣): اإلرادة(, واملغني يف أبواب التوحيد والعدل ٤٤٠: رشح األصول اخلمسة :انظر )٤(

  . ونسبه إىل شيوخه ١٦٩: , والفائق يف أصول الدين١٤٩
  , وامللّخص يف أصول ٥٨: وذهب إىل هذا الرأي السيُد املرتىض يف رشح مجل العلم والعمل

     , وأبو الصالح احللبي ٦٤: عتقاديف ما يتعّلق باال قتصاديف اال , والشيُخ الطويس٣٧٠: الدين
 .٥٥: , واملقرئ النيسابوري يف التعليق يف علم الكالم٨٥: يف تقريب املعارف

 .»بتكثري«): ص ( يف  )٥(
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وال  )١(معدومةا ليست بموجودة وال ّهن إاألحوال, وارتكابه الشناعة يف قوله 
 .وباهللا التوفيق. خمتلفة وال متامثلة ونحوه

   

                                                            

 .»وال خمتلفة«): أ ( و ) ش ( يف  )١(



 



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

                         
 ةامسالقاعدة اخل

  اَهاِمكَا وأْحَهاِمَسوأقْ الَِعاألفْي ِف
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  لالركن األّو
  ]في األفعال[

  :وفيه أبحاث

  : لالبحث األّو

  في الفعل وأقسامه
   .)١(ة عن التعريفا حقيقته فغنيّ أمّ 

 .كحركة النائم والساهي ,فمنه ما ال صفة له تزيد عىل حدوثه :ا أقسامهوأمّ 
كون له صفة تزيد تال  ا أنْ ن فإمّ ا احلَس أمّ ا حسن أو قبيح, وهو إمّ  ,ومنه ما له ذلك

يف أحد  ه ما ال مدح وال ذمّ رسم بأنّ ل هو املباح, ويُ , واألوّ )٢(عىل حسنه أو تكون
ن برتكه مع العلم بحاله والتمكّ  املدح بفعله والذمّ  يستحّق  ا أنْ والثاين إمّ  .طرفيه

                                                            

وقد . واعلم أّن الفعل من التصّورات الرضورية«: ٤١٨ـ  ٤١٧: قال العالمة يف كشف املراد )١(
ال  يفعل وأنْ  ْه ما حدث عن قادر, مع أّنه حّد القادر بّأّنه الذي يصّح أنحّده أبو احلسني بأنّ 

  .»من الصادر عن قادر وغريهعىل أّن الفعل أعّم . وريفعل, فلزمه الدَّ 
  .٢٠٩: , واللوامع اإلهلية٢٥٣: إرشاد الطالبني :انظرو

  ).ص ( سقط من » أو تكون«: قوله )٢(
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أو ] به[ه فاعلُ  )١(ملِ برتكه إذا عَ  املدح بفعله دون الذمّ  ّق ستحَ منه وهو الواجب, أو يُ 
  . )٢(ور واملكروهظعليه وهو املندوب, ويقابلهام املح ّل دُ 

   

                                                            

  .»ُأعلم«): أ ( و ) ح ( يف  )١(
, وكشف ٧٦ـ  ٧٥: , والتعليق يف علم الكالم٨٦ـ  ٨٤: عتقاداالقتصاد يف ما يتعلق باال :انظر )٢(

  .٦٤: , والنافع يوم احلرش٣٥٧: , ومناهج اليقني٤٠٠ـ  ٣٩٩: , ومعارج الفهم٤١٨: املراد



  ٢٥٩   ........................................  األفعال وأقسامها وأحكامها يف: اخلامسةالقاعدة 

  
  

  : البحث الثاني

 ]حبن والقسفي معاني الُح[
ح قد يراد هبام مالئمة الطبع ومنافرته, وقد يراد هبام صفة كامل بْ ن والقُ ْس احلُ 

   .)١(عند الكّل  ا حيكم العقل هبامأو نقصان, ومها هبذا املعنى ممّ 
 عاجالً  والذمّ  املدِح  َق وقد يراد هبام كون الفعل عىل وجه يكون متعلَّ 

ان نظريّ  ,)٣(ةان عند األشعريّ رشعيّ  )٢(, ومها هبذا املعنىوالعقاب آجالً  والثواِب 
  . )٤(إذ عليهام بناء مصالح هذا العامل ونظام أموره ;عند الفالسفة

  .ومنهام ما ليس كذلك ,)٦(كهرْ العقل بدَ  يستقّل فمنهام ما  )٥(ا عند أهل العدلأمّ 
                                                            

        , وكشف ٤٧٩ـ  ٤٧٨: , واملحّصل١/٣٤٦: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )١(
 , ٤/٢٨٢: , ورشح املقاصد٣٢٤ـ  ٣٢٣: , واملواقف يف علم الكالم٢٤٧ـ  ٢٤٦: الفوائد

  .٦٤: , والنافع يوم احلرش٢١٠: , واللوامع اإلهلية٢٥٤: وإرشاد الطالبني
  ).ص ( سقط من » املعنى«: قوله )٢(
              , واألربعني يف أصول الدين ٣٧٠: , وهناية اإلقدام٢٥٨: اإلرشاد للجويني :انظر )٣(

, ٣٢٤: , واملواقف يف علم الكالم٢٠٢: , وطوالع األنوار٤٧٩: , واملحّصل١/٣٤٦: للرازي
  .٨/١٣٨: املواقف , ورشح٤/٢٨٢: ورشح املقاصد

, وكشف ٣٣٩: تلخيص املحّصل :انظرواحلكم بذلك عندهم بمقتىض العقل العميل ال النظري,  )٤(
, ٣٥٨: , ومناهج اليقني٤٠٠: , ومعارج الفهم٤١٧: , وكشف املراد٢٥١ـ  ٢٥٠: الفوائد

 .٢٥٤: وإرشاد الطالبني
  .اإلمامية واملعتزلة: أي )٥(
  .»بإدراكه«): ص ( يف  )٦(
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الوديعة والصدق النافع  علم بالرضورة كشكر املنعم وردّ ل فمنه ما يُ واألوّ 
 علم بالنظر والظلم وتكليف ما ال يطاق, ومنه ما يُ  الكذب الضارّ  )١(قبحكو

   .وقبح الكذب النافع كالعلم بحسن الصدق الضارّ 
فكحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح  )٢(كهرْ العقل بدَ  وما ال يستقّل 

ه ال طريق للعقل إىل العلم بذلك لوال ورود الذي بعده, فإنّ  )٣(صوم اليوم
  . )٤(الرشع

  : هوا عليها بصورتنيفقد نبّ  ةا األمور الرضوريّ أمّ 
فقون عىل حسن األمور املذكورة وقبحها, وليس العقالء متّ  نّ أ :إحدامها

   مع إنكارهم ـ  وغريهم )٥(ار كالربامهةفإن الكفّ  ;ذلك من جهة الرشع فقط
   الطباع يف اخللق  فإنّ  ;وال ملالئمة الطبع ومنافرته .حيكمون بذلك ـ للرشائع

 فاقهم مع اتّ  آخرَ  نفر عنها طبع إنسان ويميل إليها طبعُ يخمتلفة, فكثري من األمور 
ا  ملَ وإّال  ,ةوليست نظريّ  )٧(ةيّ كلّ ة ا قضايا عقليّ أّهن  )٦(فظهر. عىل احلكم هبذه القضايا

                                                            

 ).م ( , واللفظ بصورتيه مل يرد يف »وقبح«): أ ( و ) ش ( يف  )١(
 .»بإدراكه«): ص ( يف  )٢(
 ).م ( مل يرد يف » اليوم«: قوله )٣(
  .٢١٠: , واللوامع اإلهلية٢٥٥ـ  ٢٥٤: , وإرشاد الطالبني٢٤٨: كشف الفوائد :انظر )٤(
 Brahmaنسبًة إىل برامها   سم القديم للهندوسية ــ اال  هم كهنة الديانة الربامهانية: الربامهة )٥(

اهلندويس, والربامهة علم لرجال الدين الذين يعتقد أهنم يتصلون املعبود األعىل يف الثالوث 
  . بطبائعهم بالعنرص اإلهلي, ويمثلون الطبقة العليا

   .٣٢: , واملعجم الفلسفي٣٩: أمحد شلبي. أديان اهلند, د :انظر
  .»فظاهر«): ص ( و ) م ( و ) ح ( يف  )٦(
 ).م ( سقط من » كلية«: قوله )٧(
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  . العقول إىل احلكم هبا , فهي إذن قضايا تضطرّ ل للنظر كالعوامّ حصلت ملن ال يتأهّ 
كذبت فلك  وإنْ  ,صدقت فلك دينار إنْ «: )١(لهالعاقل إذا قيل  نّ أ :الثانية

 ر وراء كوهنام واستوى الصدق والكذب بالنسبة إليه بحيث ال يتصوّ  ,»دينار
ه خيتار الصدق عىل ا نعلم بالرضورة أنّ آخر ألحدمها, فإنّ  حاً مرّج  وكذباً  صدقاً 
  . وقبح الكذب لذاته ,وذلك الضطرار عقله إىل احلكم بحسنه ;الكذب

ا حصل التفاوت ملَ  اً وقبحها رضوريّ  )٢(لو كان العلم بحسن هذه: ال يقال
  . فامللزوم مثله ,الالزم باطل ة, لكنّ بينه وبني العلم بسائر القضايا البدهييّ 

  . مقتىض البدهية ال تفاوت فيه أنّ  :بيان املالزمة
   :ا عرضنا هذا العلم عىل العقل مع قولناا ملّ نّ أ: الالزم )٣(بيان بطالن

   .بينهام بالرضورة وجدنا التفاوت حاصالً » الواحد نصف االثنني«
فليس  ,وقد اختلفوا ,ا اختلف العقالء فيهملَ  )٥(اً لو كان رضوريّ  :)٤(الثاين

  . )٦(نانواملالزمة وبطالن الالزم بيّ . برضورّي 
ات غري قابلة ليّ األوّ  م أنّ بمنع املالزمة, وال نسلّ  :لعن األوّ  ا نجيبألنّ 

الواحد نصف االثنني أجىل بكثري من العلم  العلم بأنّ  ضعف, فإنّ األو لألشدّ 
  . نيمع كوهنام رضوريَّ  ,بكونه نصف عرش العرشين

                                                            

 ).أ ( و ) ش ( من  سقط» له«: قوله )١(
  ).ص ( , واللفظ مستدرك يف »هذه األشياء«): م ( يف  )٢(
 ).ص ( سقط من » بطالن«: قوله )٣(
 .»..لو كان العلم بحسن«: ا األّول فهو قولهعرتاض الثاين, أمّ اال: أي )٤(
  ).أ ( سقط من » رضورياً «: قوله )٥(
  .١٣٦  ـ ٢/١٣٥: عرتاضني يف أبكار األفكارهذين اال انظر )٦(
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ام كان لقبول القضايا ختالف إنّ , واالبمنع املالزمة أيضاً : الثاينوعن 
   .)١(ناهة التفاوت كام بيّ الرضوريّ 
 كان مطلق الصدق والكذب  )٢(ه إنْ أنّ  :فربهاهنا ةا القضايا النظريّ مّ أو

والكذب النافع  فالصدق الضارّ  وكذباً  يلزمهام احلسن والقبح لكوهنام صدقاً 
  . فالالزم حّق  ,امللزوم حّق  كذلك, لكنّ 

 ن من الصدق الضارّ ءاجزمطلق الصدق والكذب  أنّ  :بيان املالزمة
إذ  ;ب عنهامما تركّ  )٣(لزميف ,يهاموالكذب النافع, وقد لزمهام احلسن والقبح لذاتَ 

  . للكّل  الزم اجلزء الزمٌ 
  .امللزوم فقد سبق بياهنا )٤(ةيّ ا حقّ وأمّ 
لوال : يف احلكم بحسنه وقبحه إىل الرشع فقالوا حيتاج العقل )٥(ا ماوأمّ 

 ختصيص  )٦(لكان حَقبُ ن وُس من احلسن والقبيح بام ألجله َح  اختصاص كّل 
  . حمرّج  )٨(بال ترجيحاً  )٧(حبْ ن واآلخر بالقُ ْس الشارع أحدمها باحلُ 

                                                            

 .يف ذيل الفقرة السابقة) م ( أثبته ناسخ » كام بّيناه«: قوله )١(
 ).ص ( سقط من » إن«: قوله )٢(
  .»فلزم«): أ ( و ) ش ( يف  )٣(
  .»حقيقة«): ص ( يف  )٤(
 ).م ( سقط من » ما«: قوله )٥(
 ).ش ( يف » وإال«, وقد شطب عىل »وإال لكان«): ص ( و ) م ( و ) ح ( يف  )٦(
  .»بالقبيح«): م ( و ) ح ( يف  )٧(
 .»من غري«): ص ( يف  )٨(
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  : )١(بأمور اخلصم احتّج 
ا ملَ  لو كان قبيحاً : من صور النزاع تكليف ما ال يطاق, فنقول نّ أ :أحدها

 ,ه ال يؤمنتكليف الكافر باإليامن مع علمه بأنّ  )٢(ه كام يفلَ ه فعَ ه اهللا تعاىل, لكنّلَ فعَ 
  . ه غري قبيح, فأنتج أنّ ه متى كان كذلك كان اإليامن منه حماالً ه بأنّ وعلمُ 

 ,فاق, أو من العبدتّ وهو باطل باال ,تعاىل ا من اهللالو قبح يشء فإمّ  :الثاين
ه ا ثبت أنّ ضطرار ملِ يكون عىل سبيل اال )٣(ما يصدر منه ألنّ  ;باطل وهو أيضاً 

يستحيل صدور الفعل عنه بدون الداعي, ومع وجود الداعي جيب الفعل, فال 
  . يشء يقبح من املضطرّ 
  .من ظامل يريد قتله ن خالص نبّي الكذب قد حيسن إذا تضمّ  نّ أ :الثالث
ا تكليف الكافر باإليامن فال ه, وأمّ لَ عَ ه فَ م أنّ ال نسلّ : لعن األوّ  واجلواب

والكافر عامل بقدرته عليه,  ,اإليامن ممكن يف نفسه نّ أ: وبيانه ,ا ال يطاقه ممّ م أنّ نسلّ 
  . بام يطاق تكليفاً  )٤(فكان إذن
  .له فقط )٥(طابقمب لعدم اإليامن, بل ه موجِ م أنّ ا علم اهللا تعاىل فال نسلّ فأمّ 

 )٧(قبحي )٦(أّنا ال نوافق عىل مراده بأّنه ال يقبح من اهللا يشء, بل: وعن الثاين
                                                            

    , ورشح ٢٣٥ـ  ٣٢٤: , واملواقف يف علم الكالم٤٨٠ـ  ٤٧٩: املحّصل :انظر )١(
 .٢٨٩ـ  ٤/٢٨٤: املقاصد

  .»يف«بدل » فعل«): م ( يف  )٢(
 .»عنه«): ص ( يف  )٣(
 .»أيضاً «): ص ( يف  )٤(
 .»يطابق«): أ ( و ) ش ( يف  )٥(
 ).أ ( و ) ش ( إىل هنا سقط من » ..الثاينوعن . له فقط«: من قوله )٦(
 .»بقبح«): أ ( و ) ش ( يف  )٧(
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 عليه, واخلصم ينكر وجود القبيح العقيلّ  مّ ه لذُ لَ ه لو فعَ الفعل منه, عىل معنى أنّ 
فاق منه تّ , فاال»منها قبح لو فعله اهللا تعاىل ملَ « :ما هو قبيح عندنا ويقول يف ,أصالً 

  . إذن لفظّي 
َ  لكنْ  ,مناهسلّ  نا ا وجوب الفعل عن الداعي فقد بيّ فأمّ  ?ال يقبح من العبد ِمل

  .ذلك ال ينايف االختيار أنّ 
  : وعن الثالث من وجوه

بوجوب العمل  م العقُل كَ عندنا إذا تعارض قبيحان َح  أنّ  :أحدها
كان  الكذب وإنْ  فإنّ  ;كذلك )١(مع الشعور بقبح األقوى, وهنا بأضعفهام قبحاً 

ا مع القدرة عليه أقبح, فجاز القبيح للخالص ممّ  ترك إنجاء النبّي  )٢( أنّ إّال  قبيحاً 
  . هو أقبح منه
يف  إنّ «ام حيسن هناك التعريض, وم حسن الكذب, وإنّ نسلّ  ال :الثاين

  . )٣(»املعاريض ملندوحة عن الكذب
   األثر عن  )٤(يتخّلفقد  لكنْ  ,لزم عن الكذب القبح وإنْ  نّ أ :الثالث

  .ر ملانعاملؤثّ 

                                                            

  .»وهناك«): أ ( و ) ش ( و ) ح ( يف  )١(
 .»أال ترى أنّ «): م ( يف  )٢(
, والدّر ١/٣٥٦: , واجلامع الصغري١٠/١٩٩: يف السنن الكربى للبيهقي ’  عن رسول اهللا )٣(

  . ٣/٦٣٠: , وكنز العّامل٣/٢٩١: املنثور
   الفائق يف غريب  :انظر. مجع معراض, من التعريض وهو خالف الترصيح) املعاريض(و

  .٢/٣٥٤: احلديث
 .»خيتلف«): ص ( و ) أ ( يف  )٤(
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 إذ ال كذب إّال  ;بكذب يف العامل )١(قطععىل تقدير التعريض ال يُ : قلَت  فإنْ 
   .فيه بحيث يصري صدقاً  اإلضامرويمكن 

ف احلكم هناك يتخلّ  الحتامل أنْ  ;)٢(ف األثروكذلك عىل تقدير القول بتخلّ 
  . )٣(لع عليهملانع ال نطّ 

العقل هو احلاكم بالقطع بالكذب, وال يندفع ذلك  نّ إ :لعىل األوّ  قلُت 
   .اإلضامرباحتامل 

كام يف  ,ف للامنعالتخلّ  )٤(وكذلك ال يندفع جزمه بقبح الكذب باحتامل
  .ةحتامالت السوفسطائيّ نثلم باالتة التي ال ة الرضوريّ سائر األحكام العقليّ 

   

                                                            

  .»النقطع«): م ( و ) ص ( يف  )١(
 .»عن املؤّثر«: زيادة) ص ( يف  )٢(
 .٨/١٨٩: , وثانيهام فقط يف رشح املواقف٤٨١ـ  ٤٨٠: عرتاضان يف املحّصلاال )٣(
 .»الحتامل«): ص ( يف  )٤(
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  : البحث الثالث

  ]أنّا فاعلونفي [
 وإنْ  ـ )٢(ةلألشعريّ  خالفاً ـ  )١(العبد فاعل باالختيار فق أهل العدل عىل أنّ اتّ 
 وأبو احلسني البرصّي  ,)٣(ه نظرّي يف العلم بذلك, فاجلمهور منهم عىل أنّ  اختلفوا

  . , وهو املختار)٤(ه رضورّي عىل أنّ 
                                                            

, ٣): املخلوق(, واملغني يف أبواب التوحيد والعدل ٣٢٣: رشح األصول اخلمسة :انظر )١(
, ١٣٠: , والفائق يف أصول الدين١٠٨: , وتقريب املعارف٩٢: ورشح مجل العلم والعمل
, ٧٨: , واملسلك يف أصول الدين٤٦: , والياقوت يف علم الكالم٩٨: والتعليق يف علم الكالم

, ٢٤٦: , وإرشاد الطالبني٣٦٥: , ومناهج اليقني٤٠٩: لفهم, ومعارج ا٤٢٣: وكشف املراد
  .٦٧: والنافع يوم احلرش

, واملسائل اخلمسني ١٣٤: , وأصول الدين للبغدادي١٣٨ـ  ١٣٧, ٤١: اإلنصاف للباقالين :انظر )٢(
  .٣١١: , واملواقف يف علم الكالم٢/٢٣٥: , وأبكار األفكار٥٩: يف أصول الدين

   .٧٨: ملسلك يف أصول الدينوحكي عن الكالبية يف ا
. ٩/١٢: , واملطالب العالية١/٣٢١: حكي عن اجلمهور يف األربعني يف أصول الدين للرازي )٣(

, وعن طائفة من املعتزلة وبعض اإلمامية ١١٠: وعن أيب عيل وأيب هاشم يف أنوار امللكوت
 .٤/٢٥٣: املقاصد, وعن املتقّدمني من املعتزلة يف رشح ٣٦٥: والزيدية يف مناهج اليقني

, ١٣ـ  ٩/١٢: , واملطالب العالية١/٣٢٠: حكي عنه يف األربعني يف أصول الدين للرازي )٤(
  .٨/١٥٢: , ورشح املواقف٤/٢٤٩: , ورشح املقاصد٢٣٨ـ  ٢٣٧: وكشف الفوائد

, ومعارج ٤٢٤: والعالمُة يف كشف املراد. ٤٥: واختاره النوبختي يف الياقوت يف علم الكالم
, واللوامع ٢٦٤: واملقداد السيوري يف إرشاد الطالبني. ٣٦٥: , ومناهج اليقني٤٠٩: الفهم
  .٢١٢: اإلهلية
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ا املعقول فمن أمّ , واملنقول املعقوُل  اً عىل كونه رضوريّ  هالذي ينبّ  ثمّ 
 : )١(وجوه

عىل  والذمّ  اإلحسانعاقل يعلم بالرضورة حسن املدح عىل  كّل  نّ أ :لاألوّ 
 . )٢(نيفاعلَ  ء, وذلك فرع كون املحسن وامليسءةاإلسا

ومنتفية عند صوارفنا,  ,ودواعينا )٣(ا نجد أفعالنا تابعة لقصودنانّ أ :الثاين
 .  من كان كذلكوال معنى للمختار إّال 

ه ويلومه, وذلك يستلزم العلم بكونه دُ أحدنا يزجر غريه ويعِ  نّ أ :الثالث
 . بالرضورة فاعالً 

أحدهم إذا رماه  العلم بذلك حاصل لألطفال واملجانني, فإنّ  نّ أ :الرابع
من اإلنسان إذا  احلامر يفرّ  فإنّ  ,بل للبهائم .ةالرامي دون اآلجرّ  ة يذمّ إنسان بآجرّ 

قدرة اإلنسان عىل  )٤(مههور يف ه قد تقرّ وذلك ألنّ ذاه دون احلائط والنخلة, أقصد 
 . ذاه دون اجلامدأ

 : ا املنقولوأمّ 
 ,ه عىل املعصيةوذمّ  ,ة مشحونان بنسبة الفعل إىل العبدفالقرآن والسنّ

 . )٥(يذكر ومدحه عىل الطاعة, وذلك أشهر من أنْ 
                                                            

  .١٠٠ـ  ٩٦: عتقاداالقتصاد يف ما يتعلق باال :انظر )١(
  .»ختيارباال«: زيادة) أ ( يف  )٢(
  .»ملقاصدنا«): ص ( يف  )٣(
  .»فهمه«): أ ( و ) ش ( يف  )٤(
 ﴾َرِهينَةٌ  َكَسَبْت  بَِام  َنْفسٍ  ُكلُّ ﴿: , وقوله١٢٣: النساء ﴾بِهِ  ُجيْزَ  ُسوًءا َيْعَمْل  َمنْ ﴿: كقوله تعاىل )٥(

ا﴿: , وقوله٢٨البقرة  ﴾بِاهللاِ  َتْكُفُرونَ  َكْيَف ﴿: , وقوله٣٨  :ثراملدّ  ا َوَعِمَل  َمنَ آ َمنْ  َوَأمَّ  َفَلهُ  َصاِحلً
  ., وغريها٨٨الكهف  ﴾ْسنَىاحلُ  َجَزاءً 
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قدرة العبد ومقدوره واقعان بقدرة اهللا  ه زعم أنّ فإنّ   ّ ا أبو احلسن األشعريأمّ 
ه اهللا تعاىل أجرى عادته بأنّ   أنّ , إّال ه ال تأثري لقدرته يف مقدوره أصالً وأنّ  ,تعاىل
, والعبد )٢(فيه القدرة عليها َق وخلَ  ,ها فيهقَ اختار الطاعة أو املعصية خلَ  )١(متى

  . )٣( باً ْس نة كَ كْ تلك املُ  ىختيارين, وسمّ ن من االمتمكّ 
ها لكنّ  ,)٤(وكذلك ألصحابه مذاهب يف ذلك ال حيتمل ذكرها هذا املخترص

  .شرتك يف منع اختيار العبدت
  : )٥(من وجوه تهمحّج 
مل  , فإنْ )٨(ليس يمكنه الرتك أو )٧(ا أنْ الفعل إمّ  )٦(العبد حاَل  نّ أ :لاألوّ 

وهو  حف وجود الفعل عىل مرجِّ ا أن ال يتوقّ أمكنه فإمّ  يمكنه فال اختيار, وإنْ 
 أنْ  فالبدّ  ,ه عاد التقسيملِ فعْ  نْ كان مِ  ح إنْ فذلك املرّج  ,)٩(ف عليهحمال, أو يتوقّ 
  . ور أو التسلسلللدَّ  دفعاً  ;ح ال يكون من فعلهينتهي إىل مرّج 

                                                            

  ).ص ( سقط من » متى«: قوله )١(
  .»عليهام«): م ( يف  )٢(
  .١٤٦ـ  ٨/١٤٥: , ورشح املواقف٢/٣٨٣: , وأبكار األفكار٤٥٥: حكي عنه يف املحّصل )٣(
, وأبكار ٤٥٥: , واملحّصل٣٢٠ـ  ١/٣١٩: األربعني يف أصول الدين للرازي: بشأهنا انظر )٤(

 .٢٢٦ـ  ٤/٢٢٣: , ورشح املقاصد٣٨٤ـ  ٢/٣٨٣: األفكار
  , واملواقف ٤٥٨ـ  ٤٥٦: , واملحّصل٣٢٧ـ  ١/٣٢١: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٥(

  .٢٣٤ـ  ٤/٢٢٧: , ورشح املقاصد٣١٣ـ  ٣١٢: يف علم الكالم
  .»يف حال«): م ( يف  )٦(
  ).م ( مل يرد يف » أن«: قوله )٧(
  .»يمكنه«: زيادة) ص ( يف  )٨(
  ).م ( مل يرد يف » عليه«: قوله )٩(
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ال جيب معه الفعل, فيكون الطرفان ممكنني, فيفتقر  ا أنْ ح إمّ ذلك املرّج  ثمّ 
  , ل كافياً ح األوّ , فال يكون املرّج )١(ح آخررجحان أحدمها عىل اآلخر إىل مرّج 

ن م )٢(نللتمكّ  جيب معه, وذلك مناٍف  ا أنْ وإمّ . فلْ هذا ُخ  ,رض كذلكوقد فُ 
  . ختيارالطرفني الذي هو معنى اال

 ,بتفاصيل أفعاله, والالزم باطل لكان عاملاً  لو كان العبد فاعالً  :الثاين
  . فامللزوم مثله

ره ختصيص اليشء باإلجياد والقصد إليه يستدعي تصوّ  نّ أ: بيان املالزمة
    نسبة الكّيلّ  ألنّ  ;كّيلٌّ  قصدٌ  عن غريه, وال يكفي يف حصول اجلزئّي  )٣(زهيومتي
 من قصدٍ  إذن باإلجياد, فالبدّ  )٥(افال ختصيص ألحده ات واحدة,اجلزئيّ  )٤(إىل

  . , وهو مرشوط بالعلم اجلزئّي جزئيٍّ 
  ة كثرية ال ك حركات جزئيّ اإلنسان يتحرّ  )٦(نّ ألف ;ا بطالن الالزموأمّ 

 ,ات حركاته يف طريقه الطويلةكحركات أجفانه وجزئيّ  ,شعور له هبا
  . النائم والساهي )٧(حركاتكو

 ,ه مراد اهللا تعاىلخيالف مرادُ  أمكن أنْ  خمتاراً  لو كان العبد فاعالً  :الثالث

                                                            

  ).م ( سقط من » آخر«: قوله )١(
  .»التمكني«): ص ( يف  )٢(
  .»متّيزه«): ص ( و ) م ( و ) ح ( يف  )٣(
  ).أ ( سقط من » إىل«: قوله )٤(
  .»ألحدمها«: , ويف سائر النسخ)ح ( ما أثبتناه من  )٥(
  .»فإن«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٦(
  .»وحركات«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٧(
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ه ألنّ  ;وهو حمال )١( اال يقع ا أنْ يريد الكفر ويريد اهللا منه اإليامن فإمّ  فبتقدير أنْ 
أو يقع مراد أحدمها  ,وهو مجع بني النقيضني أو يقعا معاً  ,إخالء عن النقيضني
ة بالتأثري يف مراده, فليس ين مستقلّ من القادرَ  قدرة كّل  ألنّ  ;دون اآلخر وهو باطل

وإذا بطلت هذه األقسام عىل ذلك التقدير بطل  .روىل من اآلخوقوع أحدمها أَ 
   .)٢( , فبطل كونه خمتاراً ذلك التقدير الالزم لكونه خمتاراً 

ح جيب معه ف عىل مرّج الفعل يتوقّ  أنّ  )٣(ما نسلّ نّ أ: لعن األوّ  واجلواب
هو الداعي, وذلك  ,يف ذلك الفعل مصلحةً  ر أنّ تتبع تصوّ  إرادةٌ  )٤(والفعل, وه

فيستند إىل علوم  اً وقد يكون نظريّ  ,تعاىل فيكون من اهللا اً الداعي قد يكون رضوريّ 
ح باآلخرة استناد ذلك املرّج  م أنّ ال نسلّ  للدور أو التسلسل, لكنْ  ة دفعاً رضوريّ 
 الطرفني بالنسبة  استواءَ  ختيار, فإنّ ينايف اال )٥(ووجوب الفعل عنه. تعاىل إىل اهللا

ال تنايف الوجوب  مكاهنام أمورٌ العبد إل رَ القدرة وإىل املمكن نفسه وتصوّ  إىل
  . املذكور عن اإلرادة
من حركات العبد  شيئاً  م أنّ م بطالن الالزم, وال نسلّ ال نسلّ : وعن الثاين

بشعوره هبا, وليس  ال يكون شاعراً  )٦(قد ,نعم. يف نومه أو يقظته غري شاعر هبا
  .)٧(كالمنا فيه

                                                            

  .»يقع«): أ ( و ) ش ( يف  )١(
  ).أ ( و ) ش ( سقط من » فبطل كونه خمتاراً «: قوله )٢(
  .»ال نسلم«): ص ( و ) أ ( و ) ش ( يف  )٣(
  .»وهي«): ص ( و ) أ ( و ) ش ( يف  )٤(
  ).ص ( سقط من » عنه«: قوله )٥(
  ).ص ( مل يرد يف » قد«: قوله )٦(
  .»كالمنا فيهوليس «بدل » وليس كافياً «): م ( يف  )٧(
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َ : الثالثوعن  فيقع مراد اهللا  ?يقع مراد أحدمها دون اآلخر ال جيوز أنْ  ِمل
      ة والضعف, والضعيف بل تتفاوتان بالقوّ  ,م تساوي القدرتنيوال نسلّ  ,تعاىل
ق أه للفعل وخلَ ه وهيّ قَ ا خلَ اهللا تعاىل ملّ  ألنّ  ;العبد رادأو يقع م. ينازع القوّي )١(ال

 بطاعته  ّق ه ليستحِ لَ إليه فعْ  َض إليها إرادته فيه فوّ القدرة والعلوم التي تنتهي 
ين ال حيسن يف العقل إيصال أحدمها إليه بإجباره معصيته العقاب اللذَ بالثواب و

  . عليه
ف مراد اهللا تعاىل عن جمموع قدرته وإرادته مع يتخلّ  فيلزم أنْ : قلَت  فإنْ 

  . قهامحتقّ 
, )٢(ا يفعله العبده وبني إرادته ملِ ا يفعلبني إرادة اهللا تعاىل ملِ  ٌق فرْ : قلُت 

   ?الثانية كذلك نّ إ قلَت  مَ واإلرادة األوىل هي التي جيب معها الفعل, فلِ 
وذلك  )٤(نةكْ تلك املُ  ألنّ  ;)٣(ىفهو اسم بال مسمّ  بْس ا حديث الكَ فأمّ 

أو من فعل اهللا تعاىل فهو كسائر األفعال  ,كان من فعل العبد فهو فاعل ختيار إنْ اال
  .املخلوقة فيه

                                                            

  .»والضعيف ينازع«): أ ( و ) ش (  يف )١(
  .فاألوىل إرادة تكوينية والثانية إرادة ترشيعية )٢(
  : ٤٦ـ  ٤٥: قال الشيخ املفيد يف احلكايات )٣(

ثالثة أشياء ال تعقل وقد اجتهد املتكّلمون يف حتصيل معانيها من معتقدهيا بكل حيلة فلم يظفروا «
احتاد النرصانية, وكسب النّجارية, : يتناقض املعنى فيها عىل مفهوم الكالم بعبارات منهم إّال 

  . »وأحوال البهشمية
, والشيخ ٩٦: املرتىض يف رشح مجل العلم والعمل وقد نّص عىل عدم معقولية الكسب السيدُ 

  , واملقرئ النيسابوري يف التعليق يف علم    ٩٨: الطويس يف االقتصاد يف ما يتعلق باالعتقاد
  .٢١٤: , واملقداد يف اللوامع اإلهلية٤٦: , وابن نوبخت يف الياقوت يف علم الكالم١٠١: الكالم

  .»املمكنة«): أ ( و ) ش ( يف  )٤(
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  : البحث الرابع

 ]ضفي أنّه تعالى يفعل لغَر[
ضًا, ح له, ولك أن تسّميه غرَ هو املرجِّ   ألمرٍ إّال  الباري تعاىل ال يفعل فعالً 

   .)١(خالفًا لألشعرّية
هو الداعي  ضال خيلو يف فعله عن غرَ  )٢(إّنه تعاىل حكيم, وكّل حكيم: لنا

  . )٣(ح, وهو حمال لزم الرتجيح بال مرّج إىل ذلك الفعل, وإّال 
  : )٤(بوجهني اخلصم احتّج 
وىل حصول ذلك األمر أَ  )٦(كان )٥(فإنْ  ألمرٍ  فعل فعالً  نْ مَ  كّل  نّ أ :أحدمها

ة, وذلك عىل اهللا بتلك األولويّ  الً مستكمِ  )٧(بذاته به من ال حصوله كان ناقصاً 
                                                            

, واألربعني يف ٣٩٧: هناية اإلقدام :انظرحيث ذهبوا إىل أّن أفعاله تعاىل ال تعّلل باألغراض,  )١(
, ٦٢: , واملسائل اخلمسني يف أصول الدين٤٨٣: , واملحّصل١/٣٥٠: أصول الدين للرازي

, ورشح ٣٣١: , واملواقف يف علم الكالم٢٠٣: , وطوالع األنوار٢/١٥١: وأبكار األفكار
  .٤/٢٩٦: املقاصد

  ).أ ( و ) ش ( إىل هنا سقط من » ..له هو املرجح«: من قوله )٢(
  .٣٤٤ـ  ٣٤٣: تلخيص املحّصل :انظر )٣(
, واملسائل اخلمسني ٤٨٣: , واملحّصل٣٥٢ـ  ١/٣٥٠: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٤(

  .٣٠٢ـ  ٤/٣٠١: , ورشح املقاصد٣٣٢ـ  ٣٣١: , واملواقف يف علم الكالم٦٢: يف أصول الدين
  ).أ ( و ) ش ( سقط من » فإن«: قوله )٥(
  ).ص ( سقط من » كان«: قوله )٦(
  ).ص ( مل يرد يف » بذاته«: قوله )٧(
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  . بل كانا عىل سواء امتنع الرتجيح )١(وىل بهمل يكن أَ  تعاىل حمال, وإنْ 
, فيكون اهللا تعاىل قادر عىل إجياده ابتداءً  فرض فإنّ ض يُ غرَ  كّل  نّ أ :الثاين

  . ط ذلك الفعل عبثاً توّس 
ه أليق وىل به كونَ بكون ذلك األمر أَ  عنيَت  )٢(إنْ : لعن األوّ  واجلواب

   ?ذلك يستلزم نقصان ذاته واستكامله بغريه إنّ  :قلت مَ جوده, فلِ وَ  )٣(تهبحكم
 له لكان ناقصاً  لو مل يكن حاصالً  )٥(لكاملٍ  كونه مستفيداً  )٤(به عنيَت  وإنْ 

  . ه تعاىلعتبار صادقة يف حقّ ة هبذا االاألولويّ  م أنّ بذاته, فال نسلّ 
اخلصم أثبت هللا تعاىل معاين كالعلم والقدرة  ض بام أنّ ه معارَ مناه, لكنّ سلّ 

بذاته  وىل به كان ناقصاً كان أَ  إنْ من ذاته مها, فحصول تلك املعاين لذاته وغري
  . ال حصوهلا فال ترجيحل كان مساوياً  بغريه وهو حمال, وإنْ  مستكمالً 
أو يقع  ,أصالً  ال يقع من اهللا تعاىل فعٌل  ة تستلزم أنْ هذه احلجّ  مناه, لكنّ سلّ 

  . ح, وكالمها حمالبال مرّج 
الغرض هو الغاية من الفعل, وإجياد الغاية من دون ما هي  نّ أ :وعن الثاين

  . )٦(واملعني قواهللا املوفّ . غاية له وهو رشط فيها حمال
   

                                                            

  ).م ( سقط من » به«: قوله )١(
  ).أ ( سقط من » إن«: قوله )٢(
  .»بحكمة«): ص ( و ) أ ( يف  )٣(
  ).م ( سقط من » به«: قوله )٤(
  .»لكاملل«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٥(
  ., ومل يرد يف سائر النسخ)م ( أثبتناه من » واملعني«: قوله )٦(
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  : البحث الخامس

  ]في أنّه تعالى ال يفعل القبيح وال يخلّ بالواجب[
   .بالواجب الباري تعاىل ال يفعل القبيح وال خيّل 

من كان كذلك امتنع  فعل القبيح, وكّل  ه تعاىل ال داعي له إىلأنّ : وبرهانه
  . وقوع القبيح منه

, علمه تعاىل بقبح القبيح وغناه عنه صارف له عن فعله نّ أ: بيان الصغرى
  . ينالمتناع اجتامع الضدّ  ;ق الصارف يمتنع الداعيومع حتقّ  .به رضورّي  والعلمُ 

   .)٢( )١(حالفعل يعتمد الداعي المتناع الرتجيح بال مرّج  نّ أ: بيان الكربى
امتناع  وقد علمَت  ,اإلخالل به قبيح فألنّ  ;بواجب ال خيّل  ه تعاىلنّ إا وأمّ 

  . صدور القبيح منه
   

                                                            

  ).ص ( سقط من » بال مرجح«: قوله )١(
, واالقتصاد يف ما يتعلق ١٠٣ـ  ١٠١: وتقريب املعارف ,٨٥: رشح مجل العلم والعمل :انظر )٢(

           , وكشف ١٠٨: , وأنوار امللكوت٩٠: , واملسلك يف أصول الدين٨٩ـ  ٨٨: عتقادباال
, ٢١٩: , واللوامع اإلهلية٢٦١: , وإرشاد الطالبني٤٠٦ـ  ٤٠٥: , ومعارج الفهم٤٢١: ملرادا

  .٦٩: والنافع يوم احلرش
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  : البحث السادس

  ]لطاعاتل ريدمفي أنّه تعالى [
 مريد ليشء من املعايص, خالفاً  جلميع الطاعات غريُ  الباري تعاىل مريدٌ 

  . )١(ةلألشعريّ 
  : ا املعقول فوجهانأمّ , املعقول واملنقول: لنا

للطاعة  من كان كذلك كان مريداً  معلوم, وكّل  ه تعاىل عامل بكّل أنّ  :أحدمها
  .للمعصية كارهاً 

   .)٢(بياهنا ا الصغرى فقد سبقأمّ 
مل عليه من تشتبحسن الطاعات وما  عاملٌ تعاىل ه فألنّ  ;ا الكربىوأمّ 

بقبح املعايص وما  وعاملٌ  .ه بذلك هو الداعي إليها واإلرادة هلااملصالح, وعلمُ 
ومع  .هو الصارف عنها والكراهة هلا )٣(ه بذلكشتمل عليه من املفاسد, وعلمُ ت

                                                            

           حيث ذهبوا إىل أّنه تعاىل مريد لكّل ما هو كائن حسنًا كان أم قبيحًا, كفرًا أم إيامنًا, طاعًة  )١(
ربعني يف أصول , واأل٩٧: , وملع األدلة للجويني٣١٨ـ  ٣١٧: متهيد األوائل :انظر, أم معصية

, ومعامل ٦٠: , واملسائل اخلمسني يف أصول الدين٤٧٢: , واملحّصل١/٣٤٣: للرازي الدين
                 , ورشح ٣٢٠: , واملواقف يف علم الكالم٢/٤٧٧: , وأبكار األفكار٩٤: أصول الدين

  . ٨/١٧٣: , ورشح املواقف٢٧٥, ٤/٢٧٤: املقاصد
  ).أ ( و ) ش ( سقط من » بياهنا«: قوله )٢(
  ).ص ( سقط من » بذلك«: قوله )٣(
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  .ينالمتناع اجلمع بني الضدّ  ;ق اإلرادة هلاق الكراهة هلا يمتنع حتقّ حتقّ 
 ,, والالزم باطلللمعايص لكان عىل صفة نقصٍ  لو كان مريداً  :الثاين
  . فامللزوم مثله

عند العقالء العاملني  ه عىل ذلك التقدير يكون مذموماً نّ أ: بيان املالزمة
  . والعلم به رضورّي  ,ستلزم النقصانيهم له بحاله, وذمّ 
  . فاقتّ ا بطالن الالزم فباالوأمّ 
  : ا املنقولوأمّ 

نَّ  َخَلْقُت  َوَما﴿ :عىل إرادة الطاعة كقوله تعاىل فمنه ما يدّل  ْنَس  اْجلِ  إِالَّ  َواْإلِ
ينَ  َلهُ  ُخمْلِِصنيَ  اهللاَ لَِيْعُبُدوا إِالَّ  ُأِمُروا َوَما﴿:] تعاىل وقوله[ ,)١(﴾لِيَْعُبُدونِ   الدِّ

  . اآلية )٢(﴾ُحنََفاءَ 
 ,ض الداعي إىل اخللق واألمر بالعبادةهنا للغرَ  )٣(الالم أنّ  :وجه االستدالل

  . بإرادة الطاعات وهو املعنّي 
 َخْشَيةَ  َأْوَالَدُكمْ  َتْقُتُلوا َوَال ﴿ :عىل كراهة املعصية كقوله تعاىل ومنه ما يدّل 

  . ونحوه ,)٤(﴾َمْكُروًها َربَِّك  ِعنَْد  َسيُِّئهُ  َكانَ  َذلَِك  ُكلُّ ﴿ :إىل قوله ﴾إِْمَالٍق 
  : )٥(ا املعقول فوجهانأمّ  ,باملعقول واملنقول اخلصم احتّج 

                                                            

  .٥٦: سورة الذاريات )١(
  .٥: سورة البينة )٢(
  .»الالزم«): ص ( و ) م ( يف  )٣(
  .٣٨ـ  ٣١: سورة اإلرساء )٤(
      , واملواقف يف علم ٤٧٢: , واملحّصل١/٣٤٣: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٥(

  .٨/١٧٤: , ورشح املواقف ٣٢١ :الكالم
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 من فعل فعالً  ختيار, وكّل أفعال العباد بالقدرة واال ه تعاىل خالقأنّ  :أحدمها
  . كذلك فهو مريد له

باإليامن مع علمه بامتناعه منه, والعامل بامتناع  أبا هلٍب  َف كلّ تعاىل ه أنّ  :الثاين
  . يريد اإليامن منه يريده, فامتنع أنْ  اليشء يستحيل أنْ 

 : ا املنقولوأمّ 
 َربَُّك  َشاءَ  َوَلوْ ﴿ :وقوله ,)١(﴾ُهَداَها َنْفسٍ  ُكلَّ  َتْينَاَآل  ِشْئنَا َوَلوْ ﴿ :فقوله تعاىل

ْح  َهيِدَيهُ  َأنْ  اهللاُ ُيِردِ  َفَمنْ ﴿ :وقوله ,)٢(﴾َمجِيًعا ُكلُُّهمْ  اْألَْرضِ  ِيف  َمنْ  َمنَ َآل   َصْدَرهُ  َيْرشَ
ت هذه اآليات عىل دلّ  .)٣(﴾َحَرًجا َضيًِّقا َصْدَرهُ  َجيَْعْل  ُيِضلَّهُ  َأنْ  ُيِردْ  َوَمنْ  لِْإلِْسَالمِ 

  . )٤(وعىل إرادته لإلضالل ,عدم إرادته للهدى واإليامن
, فال حقيقةً  العبد فاعٌل  نا أنّ ا بيّ بمنع الصغرى, فإنّ : لعن األوّ  واجلواب

  . تكون أفعاله خملوقة هللا تعاىل
إىل عدم إرادة أيب هلب ًا نظر كان حماالً  وجود اإليامن وإنْ  نّ أ: وعن الثاين

 مَ إىل ذاته وقدرة القادر عليه, فلِ  ليس بمحال نظراً  )٥(هبذلك, لكنّتعاىل اهللا  مِ وعلْ 
   )٧(?حيث هو ممكن غري حمال من )٦(ق إرادة اهللا تعاىل بهتعلّ ت ال جيوز أنْ 

َ : نييَ لَ وْ وعن اآليتني األُ   ﴾ُهَداَها َنْفسٍ  ُكلَّ  َتْينَاَآل ﴿ :يكون املراد ال جيوز أنْ  ِمل
                                                            

  .١٣: سورة السجدة )١(
  .٩٩: سورة يونس )٢(
ْح  َهيِدَيهُ  أَنْ  اهللاُ ُيِردِ  َفَمنْ ﴿: وصدر اآلية. ١٢٥: سورة األنعام )٣(   ).  م  ( و) ح ( مل يرد يف  ﴾لِْإلِْسَالمِ  َصْدَرهُ  َيْرشَ
  ).ص ( سقط من » وعىل إرادته لإلضالل«: قوله )٤(
  ).ص ( سقط من » لكنه«: قوله )٥(
  ).م ( سقط من » به«: قوله )٦(
  .٣٣٤: تلخيص املحّصل :انظر )٧(
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ستثناء ا ال يدّل  وحينئذٍ  ?واجلرب اإلجلاءعىل سبيل  ﴾اْألَْرضِ  ِيف  َمنْ  َمنَ َآل ﴿و
  . فنيني عىل عدم إرادة مطلق اهلدى واإليامن من املكلّ تَ ي الرشطيّ  الزمَ نقيَيض 

جزئيها حتى  )٢(من كّل  ة صدُق ه ال يلزم من صدق الرشطيّ أنّ : )١(ةوعن الثالث
  . )٤(والعصمة وباهللا التوفيق. الصدور كذلك )٣(فيجعل اإلضالليريد  يلزم أنْ 

   

                                                            

 .»لثالثا«): أ ( و ) ش ( اآلية, ويف : أي )١(
  ).م ( سقط من » من«: قوله )٢(
  .»الضالل وجيعل«): ص ( يف  )٣(
  ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف » والعصمة«: قوله )٤(



 

  
  
  

  الركن الثاني 
   في التكليف

  : وفيه أبحاث

  : لالبحث األّو

  في حقيقته
 ,ة ماعىل ما فيه مشقّ  ب طاعته ابتداءً جت نْ مَ  ه بعُث نّ إ :ما قيل يف تعريفه دُّ أَس 

  .)١( وإعالم املبعوث هبا ,برشط إرادة الباعث ,أو ترك من فعلٍ 

                                                            

  :عّدة, منهاُعّرف التكليف بتعاريف  )١(
  .٩١: أوائل املقاالت. »إلزام ما يثقل عىل الطباع ويلحق بفعله املشاّق  هو« ـ 
, واالقتصاد يف ما ١٠٥: الذخرية يف علم الكالم. »هو إرادة املريد من غريه ما فيه كلفة ومشّقة« ـ 

الم رشط يف إال أّن اإلع«: , وزاد األخري١٠٦: , والتعليق يف علم الكالم١٠٦: عتقاديتعلق باال
  .»التكليف, والرتبة معتربة فيه

  . ١١٣: تقريب املعارف. »بتداءاألدنى ما فيه مشّقة عىل جهة اال إرادة األعىل من« ـ
  .٩٣: املسلك يف أصول الدين. »هو البعث عىل ما يشّق من فعل وترك« ـ 

  .ولعّل املصنّف ناظر إىل هذا األخري
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  . واملالك ,)١(والوالد لولده ,والنبّي  ,كاخلالق :ب طاعتهجت نْ ومَ 
 ;ى تكليفاً ال يسمّ  بعث الوالد لولده عىل الصالة مثالً  ألنّ  ;»ابتداءً « :وقلنا

  . ي به جمازاً مّ ُس  لسبق بعث اهللا له وإنْ 
  . ى تكليفاً ة فيه كاألكل بالطبع ال يسمّ شقّ م )٢(ما ال ألنّ  ;»ةَ املشقّ «طنا وَرشَ 
فه مكلِّ  ف أنّ ما ال يعلم املكلَّ  ألنّ  ;»هبا اإلعالمَ «و »اإلرادةَ «طنا وَرشَ 

  . منه ال يكون تكليفاً  )٣(هأراد
   

                                                            

  ).ص ( و ) ح ( مل يرد يف » لولده«: قوله )١(
  ).ص ( سقط من » ال«: قوله )٢(
  .»أراد«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٣(
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  : البحث الثاني

 نهْسنه ووجه ُحْسفي ُح
  . ه تعاىل ال يفعل القبيحأنّ  ه من فعل اهللا, وقد مرّ فألنّ  ;لا األوّ أمّ 

مل  ,أهم للثواب والعقابا خلق العباد وهيّ ه تعاىل ملّ فهو أنّ  ;ا الثاينوأمّ 
 مشتمالً  لكون الثواِب  ;إيصاهلام إليهم من غري تقديم التكليف بالطاعة )١(كنمي

 حتقار, وذلك يف حّق االهانة وعىل اإل مشتمالً  والعقاِب  واإلجالل,عىل التعظيم 
 ,ستحقاقلعدم الرشط وهو اال ;بامتثال التكليف وعدم امتثاله حماٌل  غري املستحّق 

  . )٢(من احلكيم عقالً  وقبيٌح 
   

                                                            

  .»نيك«: , ويف سائر النسخ)ح ( ما أثبتناه من  )١(
 ١٠٨: الذخرية يف علم الكالم :انظروجه حسن التكليف هو التعريض للثواب كام أفاد املصنف,  )٢(

, ١١١ـ  ١٠٩: عتقاداد يف ما يتعلق باال, واالقتص١٠٠: ورشح مجل العلم والعملوما بعدها, 
, واللوامع ٢٧٣ـ  ٢٧٢: , وإرشاد الطالبني٤١٩ـ  ٤١٨: , ومعارج الفهم٤٣٨: وكشف املراد

  . ٢٢٣: اإلهلية
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  : البحث الثالث

  ]في أّن التكليف واجب[
  . )١(ةلألشعريّ  خالفاً  ,التكليف واجب من احلكيم تعاىل

 غرياً أكمل رشائط التكليف فيه لكان مُ  نْ مَ ] احلكيم تعاىل[ف لو مل يكلِّ : لنا
  . فامللزوم مثله ,له بالقبيح, والالزم باطل

وخلق فيه الشهوة للقبيح  شخصٍ  )٢(عقَل ه إذا أكمل أنّ : بيان املالزمة
  ر يف , فلو مل يقرّ )٣(بمعرفة كثري منهام عقله ال يستقّل  والنفرة عن احلسن مع أنّ 

عقله وجوب الواجب ليمتثله وحرمة احلرام ليجتنبه لكان بخلقه فيه الشهوة 
  . له به للقبيح مغرياً 

 )٤(نّ فإاإلغراء بالقبيح قبيح بالرضورة, ولذلك  فألنّ  ;ا بطالن الالزموأمّ 
 فلو فعله اهللا تعاىل لكان فاعالً  ,به يون املغرون فاعل القبيح يذمّ العقالء كام يذمّ 

  .)٥(منه حمال فاإلغراء ,القبيح منه حمال للقبيح, لكنّ 
                                                            

, واالقتصاد يف ١٠٨: ة للجوينيملع األدل :انظرحيث ذهبوا إىل عدم وجوب يشء عليه تعاىل,  )١(
  . ٢٠٣: , وطوالع األنوار٢/١٥١: , وأبكار األفكار٤٨٠: , واملحّصل١٦٠: عتقاد للغزايلاال

  ).أ ( و ) ش ( سقط من » عقل«: قوله )٢(
 .»منها«): ص ( و ) م ( يف  )٣(
   .»نّ إ«): م ( , ويف »كان«): أ ( و ) ش ( يف  )٤(
 ,٣٨١: اليقني , ومناهج٤٢٠: , ومعارج الفهم١١٢ ـ ١١١: عتقاداالقتصاد يف ما يتعلق باال :انظر )٥(

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة
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وجد الشهوة للقبيح  العاقل وإنْ  نّ أ: بيانه. املالزمة ممنوعة: قلَت  فإنْ 
احلسن العقالء يمدحونه عىل فعل  ه يعلم بالرضورة أنّ  أنّ إّال  ,والنفرة عن احلسن

      إىل فعل احلسن وصارفاً  داعياً  وكفى باملدح والذمّ ونه عىل فعل القبيح, ويذمّ 
  . )٢(اإلغراءق ال يتحقّ  وحينئذٍ  ,)١(عن القبيح

عقوهلم بحسنه  ستقّل ت )٣(ما ام يكون من العقالء يفإنّ  املدح والذمّ : قلُت 
يف الدعاء  وهو أكثر التكاليف, فال يكفي املدح والذمّ  ,وقبحه دون ما ليس كذلك

  . اإلغراءق يتحقّ  قبيح, وحينئذٍ  عن كّل  )٤(فَرصْ واجب وال إىل كّل 
ح شهواهتم وميوهلم وترتّج  ,من اخللق ال يعبأ هبام كثرياً  مناه, ولكنّ سلّ 

وباهللا . اإلغراءق يتحقّ  اهنا, وحينئذٍ وماق, فال ية عىل احتفاهلم باملدح والذمّ الطبيعيّ 
  .التوفيق

   

                                                            

  .٧٤ـ  ٧٣: , والنافع يوم احلرش٢٧٤: وإرشاد الطالبني
  .»فعل القبيح«): م ( يف  )١(
  .»بالقبيح«: زيادة) ص ( و ) ح ( يف  )٢(
  ).م ( سقط من » يف ما«: قوله )٣(
 .»افنرصواال«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٤(

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة
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  : البحث الرابع

 في شرائطه
   .ف بهاملكلَّ أو  املكلَّفف أو رجع إىل املكلِّ ت ا أنْ إمّ  )١(يوه
  : فثالثة لا األوّ أمّ 

 ّق ستحَ  جلاز التكليف بام ال يُ وإّال  ;بصفات األفعال كونه تعاىل عاملاً  :لاألوّ 
إيصال بعض  جلاز وإّال  ;ّق وبمقدار الثواب املستحَ  .وهو قبيح ,عليه ثواب

  . )٢(, وهو حمال عليه تعاىلستحقاق فيكون ظلامً اال
  . ة املذكورةللعلّ  ;من الثواب ّق ستحَ عىل ما يُ  كونه قادراً  :الثاين
 جلاز اإلخالل ببعض وإّال  ;عن فعل القبيح هاً يكون منزّ  أنْ  :الثالث

  . فيقبح التكليف ّق املستحَ 
  : فثالثة فاملكلَّ إىل  ا الراجعوأمّ 

  . ف بهلِّ قدرته عىل ما كُ  :أحدها
  .بينه وبني غريه التمييز :الثاين
ذاته كاآلالت, إذ التكليف بدون  )٣(نعنه من الرشائط اخلارجة متكّ  :الثالث

                                                            

  . »وهو«): أ ( و ) ش ( يف  )١(
  ).م ( سقط من » عليه تعاىل«: قوله )٢(
  .»من«): أ ( و ) ش ( يف  )٣(
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  . األمور تكليف باملحال )١(من هذه كّل 
  : ف به فأمرانإىل املكلَّ  ا ما يرجعأمّ 

   .كونه ممكناً  :أحدمها
     .)٢( كونه حسناً  :والثاين

                                                            

  ).ص ( سقط من » هذه«: قوله )١(
  .» لكان التكليف به تكليفًا باملمتنع أو القبيحومصلحة وإّال «: زيادة) ص ( يف  )٢(
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  : البحث الخامس

 في أقسامه
  : وهي اعتقاد وعمل

من  )١(ستفادايُ  ا أنْ , وكالمها إمّ اً وقد يكون ظنّ  فقد يكون علامً  ;عتقادا االأمّ 
  . ت اإلشارة إىل ذلكالعقل أو السمع أو منهام, وقد مرّ 

 ,وشكر املنعم ,الوديعة كردّ  فالعقيلّ  ,وسمعّي  فعقيلّ  ;ا العملوأمّ 
وحسن  ,والفضل .من الواجبات ,وترك الظلم والكذب واإلنصاف, ,والصدق
   .ونحومها من املندوبات ,السرية
ك رْ العقل بدَ  ا ال يستقّل ا ممّ فكالعبادات اخلمس ونحوه ;ا السمعّي أمّ و

  . ةته من األعامل الرشعيّ وجوبه وال ندبيّ 
   

                                                            

  .»يستفاد«): ص ( يف  )١(



 

  
  
  

  لثالركن الثا
   فطْفي اللُ

  : وفيه بحثان

  : لالبحث األّو

 في حقيقته ووجوبه في الحكمة
الطاعة وأبعد  )٢(فعلأقرب إىل  )١(ف معههو ما كان املكلَّ  :مرادنا باللطف

   .)٣(اإلجلاء ومل يبلغ حدّ  ,من فعل املعصية
ال يفعله  ه لو جاز اإلخالل به يف احلكمة فبتقدير أنْ أنّ  :فربهانه ا وجوبهوأمّ 

                                                            

  .»معه املكلف«): ص ( يف  )١(
  ).أ ( و ) ش ( سقط من » فعل«: قوله )٢(
, والباب ٣٥: عتقاديةيف النكت اال »وال حظ له يف التمكني«تعريف اللطف مع إضافة قيد  انظر )٣(

, ومعارج ٣٧٨: , ومناهج اليقني٤٤٤: , وكشف املراد)٧٥: النافع يوم احلرش(احلادي عرش 
  .٢٢٧: , واللوامع اإلهلية٤٢١: الفهم

ب,  ل, وهو ما  من اللطف آخر قسموهناك وهذا التعريف إّنام هو لّلطف املقرِّ هو اللطف املحصِّ
   .٤٤٤: كشف املراد :انظر. ختيار ولواله مل يطعه الطاعة من املكّلف عىل سبيل االحتصل عند
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  . فامللزوم مثله ,الالزم باطل لغرضه, لكنّ  مناقضاً احلكيم كان 
ه ال خيتار , فإذا علم أنّ )١(ف الطاعةه تعاىل أراد من املكلّ أنّ : بيان املالزمة

ة عليه فيه وال يفعله به ال مشقّ   عند فعلٍ الطاعة أو ال يكون أقرب إليها إّال 
عدم إرادته  به لكشف ذلك عن إذ لو أخّل  ;يفعله وجب يف احلكمة أنْ  ,غضاضة

ه نّ أه ظنّعىل له, وجرى ذلك جمرى من أراد من غريه حضور طعامه وعلم أو غلب 
  . لغرضه مناقضاً  دّ رسل عُ ال حيرض بدون رسول, فمتى مل يُ 

 , وهو ضدّ ون املناقضة للغرض سفهاً العقالء يعدّ  نّ أ: بيان بطالن الالزم
  . )٢(, والنقص عليه تعاىل حمالاحلكمة ونقٌص 

   

                                                            

  .»فعل الطاعة«): ص ( يف  )١(
, ١٣٦ـ  ١٣٥: عتقادوما بعدها, واالقتصاد يف ما يتعلق باال ١٩٠: علم الكالم الذخرية يف :انظر )٢(

, ٤٤٥ـ  ٤٤٤: , وكشف املراد١٠٢: , واملسلك يف أصول الدين١٢٨: والتعليق يف علم الكالم
  .٧٦: , والنافع يوم احلرش٢٧٨ـ  ٢٧٧: , وإرشاد الطالبني٤٢٢: ومعارج الفهم
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  :الثاني البحث

 في أقسامه
ه تركُ  دّ  عُ وإّال  ة;ه كالبعثوجيب يف حكمته فعلُ  ,ا من فعل اهللا تعاىلمّ إاللطف 

   .لغرضه كام مرّ  نقضاً 
وجيب يف حكمته  ,يف تكليف نفسه يكون لطفاً  ا أنْ فإمّ  ,فأو من فعل املكلَّ 

من  ِيتَ يف فعله فقد أُ  ف املكلَّ قّرص  , فإنْ أيضاً  ا مرّ اه ويوجبه عليه ملِ فه إيّ يعرّ  تعاىل أنْ 
   .قتداء هبم, وذلك كمتابعة الرسل واإلل نفسهبَ قِ 

 مع علمه ف ذلك الغري إّال يكلّ  أو يف تكليف غريه, وال جيوز يف احلكمة أنْ 
 فه بام ذلك لطٌف كلّ  ثمّ  )١(; إذ لو علم أّنه ال يقعيقع أنْ  ذلك اللطف البدّ  تعاىل بأنّ 

, وذلك وكذلك جيب يف احلكمة إجيابه عىل فاعله كام مرّ  .لغرضه فيه لكان مناقضاً 
  . كتبليغ الرسل للوحي

إذ إجيابه عليه ملصلحة  ;يشتمل عىل مصلحة تعود إىل فاعله وأنْ  البدّ  ثمّ 
  .)٢(حمالتعاىل ه عن مصلحة تعود إليه ظلم, وهو عليه غريه مع خلوّ 

   

                                                            

  ).أ ( و ) ش ( سقط من » إذ لو علم أنه ال يقع«: قوله )١(
وما بعدها,  ١٣٢: عتقاد, واالقتصاد يف ما يتعلق باال١٠٨ ـ ١٠٧: رشح مجل العلم والعمل: انظر )٢(

       , وإرشاد ٣٨٩: , ومناهج اليقني٤٤٥: , وكشف املراد١٢٩: والتعليق يف علم الكالم
  . ٢٧٩ـ  ٢٧٨: الطالبني



 

    



 

  

  

  الركن الرابع
 )١(في األلم والعوض

  : وفيه أبحاث

  : لالبحث األّو

 في تعريفهما
اخلايل عن تعظيم  ّق فهو النفع املستحَ  :ا العوضا األمل فقد سبق, وأمّ أمّ 
  . )٢(وتبجيل

 »)٣(والتبجيل اخلايل عن التعظيم«ـل, وبعن التفّض  »املستحق«ـلناه بَص وفَ 
  . واإلجالليقارنه التعظيم  ّق ه مستحَ فإنّ  ;عن الثواب

   

                                                            

  : ٢٧٩: قال يف إرشاد الطالبني )١(
   .»قد تكون ألطافًا أتبع بحث اللطف ببحث األململّا كانت اآلالم «
  .٤٤٩ :كشف املراد :انظرو

, واالقتصاد يف ما يتعلق    ١٣٧: , وتقريب املعارف٢٣٩: الذخرية يف علم الكالم :انظر )٢(
  .١٣٩: , والتعليق يف علم الكالم١٥٠: عتقادباال

  .)أ ( و ) ش ( سقط من » والتبجيل«: قوله )٣(
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  : البحث الثاني

  اإليالمفي أقسام 
   .بفعلنا والعوض فيه علينا ا حسن أو قبيح, والثاين خمتّص ه إمّ إنّ 

أو من  ,املباح كذبح احليوان لألكل )١(ا منوهو إمّ  ,ا من فعلنامّ إف ,لواألوّ 
والعوض يف  .ارةوالكفّ  )٣(كدم النذر )٢(أو الواجب ,املندوب كذبحه لألضحية
  . هذه الثالثة عىل اهللا تعاىل

بتداء أو اال ,ستحقاق كالعقابا عىل جهة اال, فإمّ تعاىل ا من فعل اهللامّ إو
  : )٤(وهو حسن, ووجه حسنه أمران ,الواصل يف الدنيا من غري استحقاق كاإليالم

ل العوض ثِّ , بحيث لو مُ بعوض يزيد عليه أضعافاً  الً كونه مقابَ  :أحدمها
  . ل بني األمل مع عوضه أو العافية الختار األوّ ريِّ وُخ  ,واألمل للمؤملَ 
 أو ا للمؤملَ يكون فيه مصلحة ال حتصل من دونه, وهي اللطف إمّ  أنْ  :الثاين

   .لغريه

                                                            

  ).ص ( سقط من » من«: قوله )١(
 ).م ( سقط من » أو الواجب«: قوله )٢(
  .»النذور«): ص ( يف  )٣(
  .١١٢ـ  ١١١: رشح مجل العلم والعمل :انظر )٤(
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اإليالم  فألنّ  ;ا الثاين, وأمّ )١( اإليالم بدون العوض ظلمٌ  فألنّ  ;لا األوّ أمّ 
  ., ومها حماالن عىل اهللا تعاىلعبٌث  مع العوض من دون غرضٍ 

   

                                                            

  .»عبث«): أ ( يف  )١(
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  : البحث الثالث

 في أقسام العوض
ما  علينا, أو أزيد وهو كّل  حّق ستَ ما يُ  لألمل وهو كّل  يكون مساوياً  ا أنْ ه إمّ إنّ 

أو متكينه لغري العاقل من احليوان  ,أو أمره ,أو إباحته ,ا بفعلهعليه تعاىل إمّ  حّق ستَ يُ 
  . حسن فيفعلبوخلقه غري عاقل بقبح و ,بخلق الشهوة لإليالم ونحوه فيه

: )٢(وقال بعضهم. العوض عىل احليوان املؤذي إنّ : )١(ةمن العدليّ  وقال قوم
  . )٣( ه ال عوض يف جنايتها أصالً إنّ 

   .عى من أوجب العوض يف حكمة اهللا تعاىل الرضورةَ وادّ 

                                                            

, وإرشاد ٤٥٤: , وكشف املراد٢٧٨: حكي عن أيب عيل اجلبائي يف الفائق يف أصول الدين )١(
ويس يف , والشيخ الط٢٤٦: املرتىض يف الذخرية يف علم الكالم واختاره السيدُ . ٢٨٤: الطالبني

  .١٥٣: عتقاداالقتصاد يف ما يتعلق باال
  .»قوم«): ص ( يف  )٢( 
إْن كان احليوان ُملَجًأ إىل اإليالم كان العوض : وثّمة تفصيل ينسب للقايض عبد اجلبار, وهو )٣(

, ٤٥٤: كشف املراد :انظر .عىل اهللا تعاىل, وإن مل يكن ملجًأ كان العوض عىل احليوان نفسه
  .٢٣٥: , واللوامع اإلهلية٣٩٤: ومناهج اليقني

ولكّن الصحيح من مذهبه أّن العوض عىل امللِجئ, أّيًا كان امللِجئ أو امللَجأ, وعليه  ,هذا
  .إن مل يكن ملَجًأ, وعىل ملِجئه إن كان من احليوان وغريه ـ ـ فالعوض عىل فاعل الرضر

  .٤٧٥): اللطف(, واملغني يف أبواب التوحيد والعدل ٥٠٣: رشح األصول اخلمسة :انظر
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ء للجّام  قتّص يوم يُ « :’  قوله )١(ه نفِس من أوجب العوض عىل املؤملِ  ةوحّج 
   .بأخذ العوض والقصاص يومئذٍ  )٢(»من القرناء

  .)٤(»اربَ جرح العجامء ُج « :’  قوله عوضاً  )٣( امل يوجب عليه ة منوحجّ 
َ : عن األوىل واجلواب  )القرناء(ـوب ,املظلوم )ءاجلّام (ـيريد ب ال جيوز أنْ  )٥( ِمل

ء يف عدم القوة ووجه املشاهبة مشاركة املظلوم للجّام  ?الظامل عىل وجه االستعارة
  . ة عىل ذلكومشاركة الظامل للقرناء يف القوّ  ,وظلمه عىل دفع العدوّ 

َ : وعن الثانية يف  به قصاٌص  ستحّق ه ال يُ أنّ  )اربَ اجلُ (ـيريد ب ال جيوز أنْ  ِمل
 ا يف أفعاله فقد مرّ أمّ ; وذلك ال ينايف وجوب العوض يف حكمة اهللا تعاىل ?)٦(الدنيا

السلطان إذا مل ينتصف للمظلوم من  ا األعواض يف أفعالنا فألنّ الكالم فيه, وأمّ 
يف حكمته  حمال, فوجبتعاىل , وذلك عىل اهللا اً روه جائه العقالء وعدّ الظامل ذمّ 

 .وباهللا التوفيق. نتصاف وأخذ األعواضاال
   

                                                            

  .ملؤذيوهو احليوان ا )١(
 :انظرهي الشاة التي ال قرن هلا, ) اجلّامء(و. ٦/٩٣: , والسنن الكربى للبيهقي١/٧٢: مسند أمحد )٢(

  .٢/١٩٦: الفائق يف غريب احلديث
 .»عليهام«): أ ( و ) ش ( يف  )٣(
, وبلفظ قريب ٨/٣٤٣: , والسنن الكربى للبيهقي٥/٤٥: , وسنن النسائي٢/٢٧٥: مسند أمحد )٤(

  .١/٢٣٦: النهاية يف غريب احلديث :انظراهلدر, ) اجلبار(الدابة, و) العجامء(و .أخرىيف مصادر 
  ).ص ( سقط من » مل«: قوله )٥(
  .»دار الدنيايف «): م ( يف  )٦(



 

 



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

                         
 ةسسادالقاعدة ال

  ةوَُّبالنُّي ِف
                                                                                                            

 :أركانمة ومقّد وفيها                                                                         



   



  
  
  

   :مةا المقّدأّم
منها بكلمة  سأل عن كلٍّ عىل مخس مسائل يُ  ة مبنّي الكالم يف النبوّ  فاعلم أنّ 

َ  ,وهل ,ما: مفردة, وتلك الكلامت   . نْ مَ و ,وكيف ,وِمل
الكلمة يف والبحث فيها عن مفهوم هذه  ,»?ما النبّي « :هلا قولنافأوّ 

  . صطالح العلمّي اال
   .هل جيب وجوده يف احلكمة أم ال :أي ,»?هل النبّي « :)١( الثانية قولنا
َ « :الثالثة قولنا  )٢(ةة الغائيّ ويبحث فيها عن العلّ  ,»?جيب وجود النبّي  ِمل

   .لوجوده ووجه احلكمة فيه
يكون عليه من   ينبغي أنْ ويبحث فيها عّام  ,»?كيف النبّي « :الرابعة قولنا

  . ةالنبوّ  تمّ تالصفات التي هبا 
  . ويبحث فيها عن تعيينه ,»?من النبّي « :اخلامسة قولنا

  .شاء اهللا تعاىل الرتتيب إنْ  )٣( وسنذكر األركان عىل هذا
   

                                                            

  ).ص ( سقط من » قولنا«: قوله )١(
  ).ص ( سقط من » الغائية«: قوله )٢(
  .»عىل هذا«بدل » فيها عىل وجه«): م ( يف  )٣(



   



 

  
  
  

  ل الركن األّو
  ةته الغائّيوعلّ ،)٢(ووجوده ،)١(تهفي ماهّي

  : وفيه أبحاث 

  : لالبحث األّو

  في تعريفه
 ,أحوال الناس يف معاشهم ومعادهمه اإلنسان املأمور من السامء بإصالح إنّ 

 ُ , )٥(واسطة البرش )٤(عن )٣(من السامءوأمره  ة ذلك, املستغني يف علومهبكيفيّ  العاِمل
  . خارقة للعادة ة بأمورٍ دعواه للنبوّ  املقرتنةُ 

                                                            

  .»ماهية النبي«): ص ( يف  )١(
  .»وفيه وجوه«): م ( يف  )٢(
وارد يف مجيع النسخ, ونراه زيد سهوًا; وذلك لالكتفاء بوروده أّول التعريف,  »لسامءمن ا«قيد  )٣(

  . »املستغني«متعّلقًا بـ» ..عن واسطة«ويكون » علومه«حينئٍذ معطوفًا عىل » أمره«ويكون 
: ولعّل املوهم لالحتياج إليه قول املصنّف اآليت. مع تطابق اللفظ ٣٢٩: وهو مل يرد يف اللوامع اإلهلية

  . فتأّمل »..املأمور من السامء«: مع أّنه ناظر إىل قوله يف صدر التعريف» ..وقيد األمر من السامء هو«
 .فوق السطر) ش ( كتب يف » ال«, ولفظ »..ال عن«): أ ( يف  )٤(
  .»برش«): ص ( يف  )٥(
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 كان عاملاً  ه وإنْ فإنّ  ;مع متام القيد عن اإلمام »املستغني« :واحرتزنا بقولنا
  . بواسطة النبّي  من السامء بإصالح اخللق لكنْ  ومأموراً 

  .ةالنبوّ  وقيد األمر من السامء هو العمدة يف خواّص 
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  : البحث الثاني

 في وجوده وغايته
معاشه  )١(يف بقاء نوع اإلنسان وإصالح أحواله يف رضورّي  وجود النبّي 

 ة, فوجود النبّي يف ذلك فهو واجب يف احلكمة اإلهليّ  اً ما كان رضوريّ  ومعاده, وكلُّ 
  .)٢(ةواجب يف احلكمة اإلهليّ 
ه لو انفرد ال ا كان اإلنسان يفارق سائر احليوان يف أنّ ه ملّ نّ أ: بيان الصغرى

 تدبري أمره من غري مشاركة ومعاونة بتحصيل معاشه وبتوّيل  وحده شخصاً  يستقّل 
من أبناء نوعه  )٤(شخص وأشخاص أخر )٣(له من ات حاجته, بل البدّ عىل رضوريّ 

إىل  ,خيبز هذا لذاك وخييط ذاك هلذا كأنْ  ,بصاحبه ونظريه اً يّ كفِ منهم مَ  يكون كلٌّ 
جتامع بني أشخاص اإلنسان هذه الرضورات وجود اال )٥(غري ذلك, استلزمت

                                                            

  ).ص ( سقط من » يف«: قوله )١(
          , ٤٨٨ـ  ٤٨٧: اإلهليات من كتاب الشفاء :انظرهذه طريقة احلكامء يف إثبات النبوة,  )٢(

  . ٤٠٤ـ  ٣/٤٠٢: , ورشح اإلشارات٥٥٧ـ  ٢/٥٥٥: , واملباحث املرشقية٧١٠ـ  ٧٠٨: والنجاة
, وكشف ٥٧٥ـ  ٥٧٤: , واألرسار اخلفية٣٦٨ـ  ٣٦٧: عنهم يف تلخيص املحّصل وحكيت
, وإرشاد ٢١ـ  ٥/٢٠: , ورشح املقاصد٤٠٩ـ  ٤٠٨: , ومناهج اليقني٢٨٦ـ  ٢٨٤: الفوائد
  . ٢٤٢ـ  ٢٤١: , واللوامع اإلهلية٢٩٨ـ  ٢٩٧: الطالبني

  ).م ( سقط من » من«: قوله )٣(
  .»آخرين«: كذا, والصواب )٤(
 .»ملّا«جواب  )٥(
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يف  )١(, واستلزمت املعاملةُ والتشارك بينهم, واستلزم التشارك وجود املعاملة
رك الناس إذ لو تُ  ;رجع إليها فيهاعادلة يُ  ةٍ سنّ  وجودَ ة العناية واحلكمة اإلهليّ 

, وما لغريه عليه ظلامً  له عدالً  منهم يرى ما إذ كان كلٌّ  ;هم يف ذلك الختلفواءراآو
  . وذلك مستلزم للتنازع والتقاتل وفناء النوع

ن من خماطبة الناس ليتمكّ  ّي برش )٢(عادل ة من سانٍّ لتلك السنّ  البدّ  ثمّ 
 ة بوحي من السامء مقرونةً تكون تلك السنّ  أنْ  لزامهم هبا, والبدّ إو ةبتلك السنّ 

 لكان يف قدرة غريه وإّال  ;ز هبا عنهمهبا بشواهد خارقة للعادة يتميّ  دعواه الرسالةَ 
  . قبلتُ ة املعارضة واملخالفة فلم بمثلها, فكانت مظنّ اإلتيان

إنبات الشعر عىل  باإلنسانا كان من مقتىض حكمة احلكيم وعنايته وملّ 
ة يف بقائه وحاجبيه وغري ذلك من األمور التي ليست رضوريّ  ـ  مثالً ـ  أشفار عينيه 

, فإذن )٤(يقتيض وجود مثل هذا اإلنسان املوصوف )٣(وىل أنْ وصالح حاله, فباألَ 
  . يف بقاء نوع اإلنسان وجوده رضورّي 

ا كان وغه كامله ملّ بقاء نوع اإلنسان لغاية تكليفه وبل فألنّ  ;ا الكربىوأمّ 
 ,يكون, وكان من رضورة ذلك ورشائطه وجود النبّي  ة أنْ يف احلكمة اإلهليّ  واجباً 

    به كان إّال  )٦(الواجب املطلق ما ال يتمّ  ألنّ  ;)٥(يكون أنْ  كان وجوده واجباً 
  . واجباً 

                                                            

  ).أ ( و ) ش ( سقط من » زمت املعاملةواستل«: قوله )١(
  ).م ( سقط من » عادل«: قوله )٢(
  ).ص ( مل يرد يف » نْ أ«: قوله )٣(
  .»هبذه الصفات«: زيادة) م ( يف  )٤(
 ).ص ( , وهو بياض يف »أن ال يكون«): أ ( و ) ش ( يف  )٥(
  .»املطلوب«): ص ( يف  )٦(
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ما  ات, وكّل رشط يف وجود التكليف بالسمعيّ  وجود النبّي : وبعبارة أخرى
  . )١(واجب , فوجود النبّي كان كذلك كان واجباً 

التكليف واجب يف احلكمة عىل  فألنّ  ;ا الكربىا الصغرى فظاهرة, وأمّ أمّ 
باملرشوط الواجب  )٢(اإلخاللبه, فجاز  اإلخاللفلو مل جيب رشطه جلاز  ,ما مرّ 

  .بالواجب اإلخالله ال جيوز عليه نا أنّ وقد بيّ  ,من احلكيم تعاىل
  .ا ذكرناه الغاية من وجودهممّ  بانوقد 

   

                                                            

          , وإرشاد ٣٢٣: الذخرية يف علم الكالم :انظرهذه طريقة املتكّلمني يف إثبات النبوة,  )١(
  .٢٤١: , واللوامع اإلهلية٢٩٩ـ  ٢٩٨: الطالبني

  ).ص ( سقط من » به فجاز اإلخالل«: قوله )٢(
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  :البحث الثالث

 ]في الرّد على البراهمة[
 ا أنْ إمّ  النبّي  ألنّ  ;ه ال فائدة فيهاأنكرت الربامهة بعثة األنبياء, وزعموا أنّ 

كان  وإنْ  .عنه يةٌ نْ ل ففي العقل غُ كان األوّ  يأيت بام يوافق العقل أو بام خيالفه, فإنْ 
  . )١(باع ما خيالف العقل قبيح يف العقلاتّ  ألنّ  ;باعهاتّ  َح بُ الثاين قَ 

 إذ ليس كّل  ;نية عنهه إذا أتى بام يوافق العقل كان فيه غُ م أنّ ال نسلّ : اجلواب
به  يكون عاملاً  بإدراكه, بل جاز أنْ  مستقال و يكون عاملاً  ما يوافق العقل جيب أنْ 

  . )٢( الً ب البعثة لتعريفنا ذلك مفّص جت, وعىل اجلملة
 وكّل  ,ما ينفعه جيب تناوله كّل  وهذا كام يعلم املريض عىل سبيل اجلملة أنّ 

 فه الطبيب أنّ , فإذا عرّ )٣(والنافع مل يعلم تفصيل الضارّ  وإنْ  ,ه جيب اجتنابهما يّرض 
بتفصيله, مع  بل موافقاً  ,يلّ مْ لعلمه اجلُ  ه مل يكن ذلك خمالفاً ينفعه أو يّرض  ناً معيّ  شيئاً 

  . نية عنهعقله غُ ه ليس يف أنّ 
   

                                                            

بعدها وما  ١٠٩): التنبؤات واملعجزات(حكي قوهلم هذا يف املغني يف أبواب التوحيد والعدل  )١(
        , ورشح مجل العلم ٣٢٦: حيث ذكر مخسة عرشة شبهة هلم, والذخرية يف علم الكالم

, ٢٧٤: , وكشف الفوائد٢٤٨ـ  ٢٤٧: عتقادما يتعلق باال قتصاد يف, واال١٧٠ـ  ١٦٩: والعمل
وحكي عن الربامهة والصابئة والتناسخية يف . ٢٤١: , واللوامع اإلهلية٥/٩: ورشح املقاصد

  . ٣٤٤: ف يف علم الكالماملواق
  .٢٤٨: عتقاد, واالقتصاد يف ما يتعلق باال١٧٢: رشح مجل العلم والعمل :انظر )٢(
  .»املضار واملنافع«): م ( يف  )٣(



 

  
  
  

  الركن الثاني 
   ما ينبغي له من الصفات في

  : وفيه أبحاث

  :لالبحث األّو

 ]النبّي في عصمة[
  . يمتنع بسببها من فعل املعايص وال يمتنع منه بدوهنا لإلنسانالعصمة صفة 
من حني  ,وسهواً  عمداً  ,معصوم عن الكبائر والصغائر النبّي  أنّ  وعندنا

  . )١(ة إىل آخر العمرالطفوليّ 
  وب ـــذنـع الــيــمــدور جـــص )٢(وارجـــخــض الــعـــز بوّ ــــوج

                                                            

, واالقتصاد يف ما يتعّلق ٣٣٨ـ  ٣٣٧: , والذخرية يف علم الكالم٦٢: أوائل املقاالت :انظر )١(
, وأنوار ١٥٥: , واملسلك يف أصول الدين١٧٢: الكالم, والتعليق يف علم ٢٦٠: عتقادباال

, ٣٠٤: , وإرشاد الطالبني٤٢٦ـ  ٤٢٥: , ومناهج اليقني٤٦٣: , ومعارج الفهم١٦٩: امللكوت
  . ٢٤٥: واللوامع اإلهلية

 ×  علياً  وكّفروا التحكيم, وقضّية صّفني معركة بعد ×  عيل املؤمنني أمري عىل خرجوا الذين هم )٢(
 استمروا جّلهم, ولكننّهم وقتل النهروان يف ×  املؤمنني أمري قاتلهم. اجلمل وأصحاب وعثامن

 مفارقتهم بعد) حروراء( لنزوهلم احلرورية يسّمون. السلطان مع احلروب كثريي وكانوا بعده,
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  . )١(عن األنبياء
 )٣(وىتقق بالوقوع الصغائر عنهم فيام يتعلّ  )٢(ةزت املعتزلة والزيديّ وجوّ 
  . )٤(دون الكبائر

  . )٥(ةفقط وهو مذهب األشعريّ  زها سهواً منهم من جوّ  ثمّ 

                                                            

   .بالرشاة أنفسهم يسّمون وهم الدين, عن ملروقهم املارقة ويسّمون ,×  علياً  اإلمام
 والبيهسية, والنجدات, واألزارقة, املحّكمة,: فرقهم ومن .الكبرية صاحب تكفري عقائدهم من

  .  تطّرفاً  اخلوارج أقّل  وهم ُعامن يف اآلن واألباضية. واألباضية والصفرية,
           يف والتبصري ,١١٣ـ  ٧٢ :الفرق بني والفرق ,١٩٥ـ  ١/١٥٦ :اإلسالميني مقاالت :انظر
 ,٥١ـ٤٦: واملرشكني املسلمني فرق واعتقادات ,١٣٨ـ ١/١١٤ :والنحل وامللل ,٦٢ـ ٤٥ :الدين

  .١٣٩ـ ١١٩ :ومدارسه الكالم وعلم بأمجعه, ٧ج والنحل امللل يف وبحوث
, وعصمة ١١٦ـ  ٢/١١٥: حكي عن الفضيلية من اخلوارج يف األربعني يف أصول الدين للرازي )١(

, ٤٦٤: , ومعارج الفهم٢٧٣ـ  ٢٧٢: , وكشف الفوائد٥٢٣: , واملحّصل٧: األنبياء للرازي
  . ٢٤٤: , واللوامع اإلهلية٤٢٥: ومناهج اليقني

 . ٥/٥٠: , ورشح املقاصد٣٥٩ـ  ٣٥٨: وعن األزارقة منهم يف املواقف يف علم الكالم
 ^  للحسني ثم للحسن ثمّ  لعيلّ  اإلمامة بأنّ  قالوا ,‘  احلسني بن عيل بن زيد للشهيد ينتسبون )٢(

 املغرب يف دول هلم وقد قامت .نفسه إىل ودعا بالسيف خرج سخياً  شجاعاً  عاملاً  فاطمياً  كان ملن ثمّ 
  .واليمن وطربستان
  . والبرتية اجلارودية,: فرقهم ومن .آرائهم ويتبنّون أصوهلم أكثر يف املعتزلة يوافقون والزيدية
 .٥٢٧ـ  ٧/٤٥٣ :والنحل امللل يف وبحوث ,١٦٢ـ  ١/١٥٤: والنحل امللل :انظر

 ).ش ( , وكذا يف حاشية »فتوىبال«): ص ( يف  )٣(
قول املعتزلة يف رشح األصول             انظرو. ٣٣٨: حكي عنهام يف الذخرية يف علم الكالم )٤(

, والفائق ٣٠٩, ٢٨٠): التنبؤات واملعجزات(, واملغني يف أبواب التوحيد والعدل ٥٧٥: خلمسةا
  .٣٠٢ـ  ٣٠١: يف أصول الدين

, واملواقف يف علم ٢١٤: , وطوالع األنوار٢/١١٧: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٥(
  .٥/٥١: , ورشح املقاصد٣٥٩: الكالم
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ه ال جيوز عليهم فيه التحريف ق بأداء الرشيعة فأمجعوا عىل أنّ ا ما يتعلّ فأمّ 
   .)٢( )١(وال سهواً  واخليانة ال عمداً 
  . )٣(ة دون ما قبلهوقت العصمة هو وقت النبوّ  أمجعوا عىل أنّ  وكذلك
  : لنا وجوه
 )٤(مجذهبو ,غرض احلكيم من البعثة هداية اخللق إىل مصاحلهم نّ أ :أحدها

ينَ  ُرُسًال ﴿ :ة عليهم بذلك لقوله تعاىلوإقامة احلجّ  ,بالبشارة والنذارة ِ  ُمَبرشِّ
                                                            

  .٣٥٦: اإلرشاد :انظروذهب اجلويني منهم إىل جواز صدور الصغائر عمدًا أيضًا, 
متذّرعًا بأّن  ـ  الصغائر والكبائرأي يف ـ  أّما البغدادي فذهب إىل جواز السهو عىل األنبياء مطلقًا 

  .١٦٨: أصول الدين :انظرالسهو واخلطأ ليسا من الذنوب فيجوزان عليهم, 
أبكار : شأنهب انظروثّمة تفصيل ذكره اآلمدي ونسبه إىل أصحابه يقرب من تفصيل املعتزلة, 

  .١٤٧ـ  ٤/١٤٥: األفكار
  .»ال سهوًا وال عمداً «): م ( يف  )١(
  . ٢٨١): التنبؤات واملعجزات(عتزلة يف املغني يف أبواب التوحيد والعدل رأي امل انظر )٢(

 ٧  :, وعصمة األنبياء٢/١١٦: رأي األشعرية يف األربعني يف أصول الدين للرازي انظرو
, ٣٥٨: , واملواقف يف علم الكالم٤/١٤٤: وُنسب فيهام إىل إمجاع األمة, وأبكار األفكار

للباقالين يف املصادر الثالثة األخرية القول بتجويزه من  هذا ونسب. ٥/٥٠: ورشح املقاصد
  .األنبياء سهواً 

أّما املعتزلة; فيقولون بعصمة األنبياء قبل البعثة عن الكبائر, وكذا عن الصغائر املنّفرة التي  )٣(
       ما كان من أيب عيل اجلبائي حيث أجاز وقوع الكبائر منهم قبل البعثة, يستخّف فاعلها, إّال 

   التنبؤات (, واملغني يف أبواب التوحيد والعدل ٥٧٥, ٥٧٣: رشح األصول اخلمسة :انظر
  . ١٦: , وحكاه عنهم املرتىض يف تنزيه األنبياء٣٠٤): واملعجزات

               أصول الدين  :انظروأّما األشعرية فقد ّرصحوا بعدم عصمة األنبياء قبل البعثة, 
, ٨: , وعصمة األنبياء٢/١١٧: بعني يف أصول الدين للرازي, واألر١٦٨ـ  ١٦٧: للبغدادي

 . ٣٥٩: , واملواقف يف علم الكالم٤/١٤٣: وأبكار األفكار
 .»وحّثهم«): أ ( و ) ش ( يف  )٤(
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ةٌ  اهللاِ َعَىل  لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئالَّ  َوُمنِْذِرينَ  ُسلِ  َبْعَد  ُحجَّ ب يف حكمته جتفلو مل  ,)١(﴾الرُّ
. فامللزوم مثله ,الالزم باطل ه من بعثه وإرساله, لكنّ غرَض  لناقَض  عصمة النبّي 
  . واجبة يف احلكمة فعصمة النبّي 

يأمرهم بام هو مفسدة  بتقدير وقوع املعصية منه جاز أنْ  فألنّ  ;ا املالزمةأمّ 
الهلم, فكان يف ضهلم وينهاهم عام هو مصلحة هلم, وذلك مستلزم إلغوائهم وإ

  . للغرض من بعثه )٢(معصوم مناقضةٌ  بعثه غريَ 
ستلزم السفه والعبث, ومها ت )٣(مناقضة الغرض فألنّ  ;ا بطالن الالزموأمّ 

  . م يف باب اللطفحماالن عىل احلكيم كام تقدّ 
أو  )٤(لوجب علينا فعل املفسدة از صدور املعصية عن النبّي لو ج :الثاين
  . فامللزوم مثله ,الالزم باطل الواجبة, لكنّ  )٥(املصلحة

 هنانا عنه لقوله نتهاء عّام ه جيب علينا فعل ما أمرنا به واالأنّ : بيان املالزمة
ُسوُل  َتاُكمُ آ َوَما﴿ :تعاىل وز جت , فبتقدير أنْ )٦(﴾َفاْنَتُهوا َعنْهُ  َهنَاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ

م علينا ما هو واجب, وجيب وحيرّ  ,ميوجب علينا ما هو حمرّ  املعصية عليه جاز أنْ 
  .باعه يف ذلكعلينا اتّ 

يستلزم أمره لنا بفعل  باعه مطلقاً أمر احلكيم لنا باتّ  فألنّ  ;ا بطالن الالزموأمّ 

                                                            

 .١٦٥: سورة النساء )١(
 .»مناقضاً «): ح ( يف  )٢(
 ).ص ( سقط من » الغرض«: قوله )٣(
 .»املعصية«): م ( يف  )٤(
 .»الطاعة«): ص ( يف  )٥(
 .٧: سورة احلرش )٦(
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  . األمر بالقبيح قبيح ممتنع عليه تعاىل , لكنّ )١(القبيح إذن
قبل لو جاز صدور املعصية عنهم لكان بتقدير وقوعها منهم ال تُ  :الثالث

 ;الالزم باطل لكنّ  ,)٢(﴾َفَتَبيَّنُوا بِنََبإٍ  َفاِسٌق  َجاَءُكمْ  إِنْ ﴿ :لقوله تعاىل ;شهاداهتم
قبل يف األديان الباقية إىل ال تُ  وىل أنْ أَ  )٣(كانلرات األمور قبل يف حمقَّ ا إذا مل تُ ألّهن 

  .يوم القيامة
عىل  يدّل  فهو أيضاً  عىل عصمة النبّي  )٥(ل كام يدّل األوّ  )٤(هالوج أنّ  واعلم

  .عصمة الرسل من املالئكة
   

                                                            

  ).ص ( مل يرد يف » إذن«: قوله )١(
  .٦: سورة احلجرات )٢(
 .»وكان«): ص ( , ويف »فكان«): أ ( و ) ش ( و ) ح ( , ويف )م ( ما أثبتناه من  )٣(
 ).ص ( مل يرد يف » الوجه«: قوله )٤(
  .»دّل «): ص ( يف  )٥(
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  :البحث الثاني

  ]في تنزّه النبّي عن المنفّرات[
قه لُ ا يف ُخ , إمّ )٢(قوله عن قبولر نفّ ي )١(أمر عن كّل  هاً يكون منزّ  ينبغي أنْ 

قه لْ ة من احلقد والبخل واحلسد واحلرص ونحوها, أو يف َخ كالرذائل النفسانيّ 
مجيع هذه األمور صارف  ألنّ  ء;كاجلذام والربص, أو يف نسبه كالزنا ودناءة اآلبا

, فكانت طهارته عنها من األلطاف التي فيها )٣(عن قبول قوله والنظر يف معجزته
  .)٤(تاملة قلوهبم إليهتقريب اخللق إىل طاعته واس

   

                                                            

  .»ما«): ص ( يف  )١(
 .»عن قبوله«): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
 ).ص ( سقط من » يف معجزته«: قوله )٣(
  .٣٠٥: إرشاد الطالبني :انظر )٤(
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  :البحث الثالث

  ]في المعجزات[
بدعواه لغرض تصديقه,  )١(مقرونةكون له شواهد ت ه جيب أنْ نا أنّ قد بيّ 

  . ى معجزاتوتسمّ 
ر يف جنسه ة املتعذّ اخلارق للعادة املطابق لدعوى النبوّ  )٢(هو األمر :واملعجز

  . )٣(أو صفته
     راً قد يكون متعذّ  )٥(كان املعتاد وإنْ  ألنّ  ;»)٤(للعادة اخلارق« :وقلنا

  . ةه ليس بدليل عىل النبوّ  أنّ إّال  ,كطلوع الشمس من املرشق
     )٨(عى من املعجزادّ  )٧(, كام إذا)٦( ال يطابقعّام  »املطابق للدعوى«ـواحرتزنا ب

                                                            

  ).أ ( و ) ش ( سقط من » مقرونة«: قوله )١(
 ).ص ( مل يرد يف » األمر«: قوله )٢(
 واالقتصاد ,١٧٤ـ  ١٧٣: , ورشح مجل العلم والعمل٣٣٢ـ  ٣٢٨: الذخرية يف علم الكالم :انظر )٣(

  .وما بعدها ٢٥٠: عتقاديف ما يتعّلق باال
 ).أ ( و  )ش ( سقط من » للعادة«: قوله )٤(
 ).ص ( سقط من » كان«: قوله )٥(
  .»واحرتزنا من املطابق«): ص ( يف  )٦(
 ).م ( سقط من » إذا«: قوله )٧(
  .»املعجزات«): ص ( يف  )٨(
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   ه ليس لكنّ  ,رذلك خارق للعادة متعذّ  , فإنّ )١(ثري ماء بئر فغاض ماؤهاه يُ أنّ 
  . )٢(لعدم مطابقته للدعوى ;بدليل

وال  ,املعجز من فعل اهللا تعاىل ألنّ  ;»ر يف جنسه أو صفتهاملتعذّ « :وقلنا
أو  ,ا يف جنسه كخلق احلياةمن غريه, إمّ  راً  إذا كان متعذّ قطع بكونه من فعله إّال يُ 

  . يف صفته كاحلركة إىل السامء
   

                                                            

, وإعالم ٣٢٩: قرب اإلسناد للحمريي :انظروهو ما حصل بالفعل ملسيلمة الكّذاب,  )١(
  . ١/٨٢: الورى

بةويسّمى باملعجزة املعكوسة,  )٢(  .أو املنكوسة, أو املكذِّ



 

  
  
  

  الثالث الركن 
   ’في تعيين الرسول 

  : وفيه أبحاث

  :لالبحث األّو

 ]’في رسالة النبّي األعظم [
   .اً رسول اهللا حقّ  ’حمّمد 
من  لدعواه, وكّل  موافقاً  )١(ة وظهر املعجز عىل يدهعى النبوّ ه ادّ أنّ  :وبرهانه

  .حّق  , فمحّمد نبّي اً حقّ  اً كان كذلك كان نبيّ 
   .ة منه معلوم بالتواترعاء النبوّ فادّ  ;)٢(ا الصغرىأمّ 

  : لدعواه فمن وجوه ا ظهور املعجز عىل يده موافقاً وأمّ 
  . ه ظهر عليه القرآن كذلك, والقرآن معجزأنّ  :أحدها

   .فبالتواتر ;ا ظهور القرآن عليهأمّ 

                                                            

  ., وكذا يف املورد اآليت»يديه«): ص ( يف  )١(
 .»املقدمة الصغرى«): ص ( يف  )٢(
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ى به العرب الذين هم أهل الفصاحة ه حتدّ فألنّ  ;)١(القرآن معجز نّ أا وأمّ 
  . فكان معجزاً  ,مثلهب اإلتيانوالبالغة فعجزوا عن 

 بَِعْرشِ  َفْأُتوا ُقْل ﴿ :ه يف قوله تعاىلغ أمر ربّ ه بلّ فألنّ  ;اهم بالقرآنه حتدّ نّ أا أمّ 
َياٍت  ِمْثلِهِ  ُسَورٍ   َمنِ  َواْدُعوا ِمْثلِهِ  بُِسوَرةٍ  َفْأُتوا ُقْل ﴿:)٣( مل يأتوا بذلك قالفلّام  )٢(﴾ُمْفَرتَ

 اْجَتَمَعِت  َلئِنِ  ُقْل ﴿ : مل يأتوا قالفلّام  )٤(﴾َصاِدقِنيَ  ُكنْتُمْ  إِنْ  اهللاِ ُدونِ  ِمنْ  اْسَتَطْعتُمْ 
ْنُس  نُّ  اْإلِ وهو معلوم  ,اآلية )٥(﴾بِِمثْلِهِ  َيْأُتونَ  َال  نِ اْلُقْرآ َهَذا بِِمثْلِ  َيْأُتوا َأنْ  َعَىل  َواْجلِ

   .بالتواتر أيضاً 
ا عدلوا ذلك ملَ  م لو كانوا قادرين عىلفألّهن  ;م عجزوا عن معارضتهّهن أ اوأمّ 

 ,الالزم باطل عنه إىل قتل أنفسهم وإتالف أمواهلم يف حماربته وإطفاء مقالته, لكنّ 
  . )٦(فامللزوم كذلك

وقد  , دفع مقالتهمن حماربته ليس إّال  )٧(ربغرضهم األك نّ أ: بيان املالزمة
درجاهتم يف  مع سهولة الكالم عليهم وعلوّ  ـ  لو أمكنـ  بمثل القرآن  اإلتيانكان 

يف دفعه وإسكاته, فلو كانوا قادرين عىل دفعه من تلك  الفصاحة والبالغة كافياً 
الذي هو قتل النفوس يف  ا عدلوا عنها إىل األشّق اجلهة مع سهولتها عليهم ملَ 

  . والعلم به رضورّي  .احلرب
                                                            

  ).ص ( إىل هنا سقط من » أما ظهور القرآن«: من قوله )١(
  .١٣: سورة هود )٢(
 ).ص ( سقط من » فلام مل يأتوا بذلك قال«: قوله )٣(
  .٣٨: سورة يونس )٤(
 .٨٨: سورة اإلرساء )٥(
  .»مثله«): ص ( يف  )٦(
 .»األكثر«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٧(
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  . ا بطالن الالزم فظاهروأمّ 
املعجز  فلصدق حدّ  ;ا عجزوا عن معارضته كان معجزاً م ملّ ّهن أا وأمّ 

  .عليه حينئذٍ 
  . )١( ا موافقته لدعواه فمعلوم بالتواتر أيضاً وأمّ 
ه ال نزاع يف  أنّ إّال  ,اإلعجاز حدّ  )٢(القرآن مل يبلغ إىل منا أنّ لو سلّ  :الثاين

 ,شتامل عىل العلوم الكثرية الرشيفةيف الفصاحة واال بالغاً  رشيفاً  كونه كتاباً 
وعلم  ,وعلم السلوك إىل اهللا تعاىل ,وعلوم األخالق ,ةمن املباحث اإلهليّ 

  . أحوال القرون املاضية
نشأ يف مكة, وهي خالية عن العلامء والكتب  ’  حمّمداً  إنّ  ثمّ 

لم من حاله يف ة قليلة, وعُ تني يف مدّ  مرّ ة, ومل يسافر إّال واملباحث احلقيقيّ 
حد, وانقىض من ستفادة من أه مل يواظب عىل القراءة واالسفره وحرضه أنّ 

هذا الكتاب  )٣(بعدها ظهر مثل عمره أربعون سنة عىل هذه الصفة, ثمّ 
إذ ظهور مثل هذا  ;)٤(وذلك معجزة قاهرة ظاهرة ,الرشيف عىل لسانه

اإلنسان اخلايل عن البحث والطلب واملطالعة  )٥(الكتاب عىل مثل ذلك
  . والعلم به رضورّي  . بوحي من اهللا وإهلامم ال يمكن إّال والتعلّ 

                                                            

  ).م ( مل يرد يف » أيضاً «: قوله )١(
  ).ص ( مل يرد يف » إىل«: قوله )٢(
 ).م ( مل يرد يف » مثل«: قوله )٣(
  .»معجز ظاهر« ):ص (  يف )٤(
  .»هذا«): ص ( يف  )٥(
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, )٢(أصابعه )١(كنبوع املاء من بني: قلت عنه معجزات كثريةنُ  ’  هنّ أ :الثالث
, وإقبال )٥(, وانشقاق القمر)٤(, وحنني اجلذع إليه)٣(هوتسبيح احلىص يف كفّ 

, ونحو )٨(يف مواضع , وإطعام اخللق الكثري من الطعام القليل شبعاً )٧)(٦(الشجر
  . )٩(ه ألف معجزةالعلامء ورووا أنّ نه ذلك مما دوّ 

                                                            

  ).م ( سقط من » بني«: قوله )١(
 ,١٣٠ـ  ٤/١٢١: , ودالئل النبوة للبيهقي٤١٣ـ  ٢/٤٠٥: دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين :انظر )٢(

 .١٢ـ  ٦/٧
النبوة , ودالئل ١١٦, ١١٥: , وأعالم النبوة٤٣٢ـ  ٢/٤٣١: دالئل النبوة لألصبهاين :انظر )٣(

 .٦٥ـ  ٦/٦٤: للبيهقي
       , ودالئل النبوة ١١٦: , وأعالم النبوة٤٠٤ـ  ٢/٣٩٩: دالئل النبوة لألصبهاين :انظر )٤(

  .٦٨ـ  ٦/٦٦: للبيهقي
  .٢٦٨ـ  ٢/٢٦٢: , ودالئل النبوة للبيهقي٢٨١ـ  ١/٢٧٩: دالئل النبوة لألصبهاين :انظر )٥(
  .»الشجرة«): ص ( يف  )٦(
, ودالئل النبوة ١١٥ـ  ١١٣: , وأعالم النبوة٣٩٧ـ  ٢/٣٨٩: دالئل النبوة لألصبهاين :انظر )٧(

 .١٧ـ  ٦/١٣: للبيهقي
                     , ودالئل النبوة ٤١٧ـ  ٢/٤١٥: دالئل النبوة لألصبهاين( مع أيب طلحة: منها )٨(

  . )٩٠ـ  ٦/٨٨: للبيهقي
  .)٢/٤١٩: لألصبهايندالئل النبوة ( يف غزوة تبوك: ومنها
    , وأعالم ٤٢١ـ  ٢/٤٢٠: دالئل النبوة لألصبهاين(مع جابر األنصاري يف اخلندق : هاومن

  .)٧٩ـ  ٧٨: النبوة
                , ودالئل النبوة ٤٢٢ـ  ٢/٤٢١: دالئل النبوة لألصبهاين( مع أهل الصّفة: ومنها

  .)١٠٢ـ  ٦/١٠١: للبيهقي
دالئل النبوة ( ﴾اْألَْقَربِنيَ  َعِشَريَتَك  َوَأْنِذرْ ﴿نزول قوله تعاىل  مع بني عمومته عند: ومنها

  .)٤٢٦ـ  ٢/٤٢٥: لألصبهاين
      . ١/٨٩: , والطربيس يف إعالم الورى٣٦: عتقاديةكى ذلك الشيخ املفيد يف النكت االح )٩(

  .٦/٤٢٥: فتح الباري: أيضاً  انظرو

Administrator
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ا نعلم  أنّ إّال  ,بطريق اآلحاد اً واحد منها مرويّ  كان كّل  فهذه املعجزات وإنْ 
ا صدق ثبت به يصدق بعضها, وأّهي  أنّ  , بل البدّ ا ليست بأرسها كذباً بالرضورة أّهن 

كشجاعة  ,ى بالتواتر املعنوّي وهذا هو املسمّ . لدعواه ظهور املعجز عىل يده موافقاً 
  . حاتم )١( وسخاوة ,×  عيلّ 

  : فمن وجوه )٢(لالقياس األوّ  ا بيان كربىوأمّ 
ا ملّ  )٣( هلا لدعواه وموافقاً  ة مقارناً عي النبوّ ظهور املعجز عىل يد مدّ  نّ أ :لاألوّ 

علمنا  ,’   اتصف به حمّمد, فلّام اً صف به نبيّ من اتّ  كان كّل  النبّي  كان من خواّص 
  . كونه كذلك
خيلق اهللا تعاىل املعجز  ا جاز أنْ ة ملَ عاه من النبوّ فيام ادّ  ه لو كان كاذباً نّ أ :الثاين

  . )٥(كذلكفامللزوم  ,الالزم باطل لدعواه, لكنّ  مقارناً  )٤(هعىل يد
بدعوى  عند مشاهدة املعجز مقروناً  )٦(العقل يضطرّ  نّ أ: بيان املالزمة

تصديق  ق الكاذب, لكنّ لكان تعاىل قد صدّ  عي إىل تصديقه, فلو كان كاذباً املدّ 
, تعاىل الكاذب مستلزم لتجهيل اخللق وإغرائهم بالقبيح, وهو غري جائز عىل اهللا

  . ا جاز إظهار املعجز عىل يدهملَ  ه لو كان كاذباً فثبت أنّ 
                                                            

وعّدها البعض فوق هذا . ابن أيب عالن املعتزيل, واملقريزي: وقد مجع األلَف يف مصنٍّف عّدٌة منهم
  . العدد وعاب عىل من حرصها باأللف

  .»وسخاء«): ص ( يف  )١(
 .»..وبرهانه«الوارد يف صدر البحث يف قوله  )٢(
 .»له«): ص ( و ) م ( و ) ح ( يف  )٣(
 .»يديه«): أ ( و ) ش ( و ) ح ( يف  )٤(
 .»كذلك«بدل » مثله«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٥(
 .»مضطر«): م ( يف  )٦(
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  .ام مرّ ا بطالن الالزم فلِ وأمّ 
   :قالوا ا عىل ذلك بأنْ هودعوى الرضورة, ونبّ  :الثالث

ا أّهي يا  :فقام واحد وقال ,امللك العظيم إذا حرض يف املحفل العظيم )١(نّ إ
يف  كنت صادقاً  ا امللك إنْ يا أّهي  :قال ثمّ  . رسول هذا امللك إليكمالناس إّين 
فإذا قام امللك عند سامع هذا الكالم  .عن رسيرك عادتك وقمْ  ْف فخالِ  )٢(كالمي

   .يف دعواه عي صادقاً علم احلارضون بالرضورة كون ذلك املدّ 
عاىل األمر اخلارق وإظهار اهللا ت ,ةالنبوّ  )٣(يف دعواه ’  فكذلك حال حمّمد

  . قيب دعواهعُ  )٤(هللعادة عىل يد
   .ا ذكرمتوه معجزممّ  شيئاً  م أنّ ال نسلّ : ال يقال

َ تعاىل ه من فعل اهللام أنّ وال نسلّ  يكون لنفس هذا اإلنسان أو  ال جيوز أنْ  , وِمل
  ?غريه )٦(عىل ما مل يقدر عليه أحدٌ  )٥(ألجلها قدرة يّ لبدنه خاّص 

   )٩(?)٨(ة استعملهيّ ذي خاّص  )٧(دواء ثرألِملَ ال جيوز أن يكون  سّلمناه, لكنْ 
َ  مناه, لكنْ سلّ  كام  ?الشياطني وأ عانه عليه بعض اجلنّ أال جيوز أن يكون  ِمل

                                                            

 ). ص ( سقط من » إن«: قوله )١(
  .»هذا«: زيادة) ص ( يف  )٢(
  .»دعوى«): ص ( و ) م ( و ) ح ( يف  )٣(
 .»ديهي«: , ويف سائر النسخ)م ( ما أثبتناه من  )٤(
 .»يقدر«): م ( يف  )٥(
 ).ص ( و ) م ( و ) ح ( مل يرد يف » أحد«: قوله )٦(
  .»أثرًا لدواء«): ص ( يف  )٧(
 .»استعملها«): ص ( يف  )٨(
 ).أ ( و ) ش ( و ) ح ( سقط من  إىل هنا» ..سلمناه لكن«: من قوله )٩(
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يكون كالم الذئب والبعري وغريمها  وحينئذٍ  .يدخل يف بدن املرصوع اجلنّ  نّ إيقال 
  . من ذلك القبيل

َ  مناه, لكنْ سلّ  أو املالئكة  ,نسب ذلك إىل بعض الكواكبيُ  ال جيوز أنْ  ِمل
   ?أو باإلعداد له واملعونة عىل فعل ذلك ,ا باالستقاللإمّ  ,أو إبليس ,دةاملجرّ 

َ  فاعلها هو اهللا تعاىل, لكنْ  منا أنّ سلّ  َ  ?لغرض التصديقلها عَ ه فَ نّ إقلتم  ِمل  وِمل
  ?متطاولة متباعدة عادةٍ  أو تكريرَ  ,عادةٍ  يكون ابتداءَ  ال جيوز أنْ 
   ,آخر يف بعض أطراف العامل معجزة لنبّي  )٢( اه خلقهلعلّ  )١(, لكنْ مناهسلّ 

  .أو البحر الربّ  أو كرامة لواحد من جنّ  ,كأو مللَ 
 ة البليّ  حتى تشتدّ  ه خلقها عىل يده مع كونه كاذباً لعلّ  , لكنْ )٣(مناهسلّ 

  . )٤(بسببها الثواب العظيم ّق ستحَ وتقوى الشبهة, فيُ 
جزات عى كون هذه املعادّ  ’  هنّ أ :حتامالت األوىلعن اال ا نجيبألنّ 

لدعواه الرسالة من عنده, فلو كان  تصديقاً  )٥(هقد فعلها اهللا تعاىل عىل يد
وكان  ,عاهادّ  ما يف يشء منها من فعل غريه ال لغرض تصديقه لكان كاذباً 

ن غريه من مساعدته عىل ذلك, ومكّ  ,ج به كذبها يروّ نه ممّ قد مكّ  )٦(اهللا تعاىل
ضالل اخللق تصديق الكاذب مستلزم إل لكنّ  ,للكاذب قاً فيكون مصدّ 

                                                            

 .»لكنه«): أ ( و ) ش ( يف  )١(
 .»فعلها«): ص ( يف  )٢(
 ).م ( سقط من » سلمناه«: قوله )٣(
 ,٤٩٩  ـ ٤٩٥: , واملحّصل١٠٥ـ  ٢/٩٧: األربعني يف أصول الدين للرازي عرتاضات يفهذه اال انظر )٤(

  .٣٤٦ـ  ٣٤٥: , واملواقف يف علم الكالم٦٠ـ  ٨/٤١: واملطالب العالية
 .»هييد«): أ ( و ) ش ( و ) ح ( يف  )٥(
  ).ص ( إىل هنا سقط من » ..من فعل غريه«: من قوله )٦(
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  . , فيمتنع عليهوهو قبيح عقالً  ,وإفسادهم
قيب عُ  )١(ها خلقها عىل يده تعاىل ملّ نّ أ :حتامالت العائدة إىل اهللا تعاىلوعن اال

حتامالت قه دون سائر االهلا علمنا بالرضورة كون الغرض هبا تصدي قةً دعواه مطابِ 
  . املذكورة

ة النبوّ  بسائر خواّص  يكون موصوفاً  وجب أنْ  حّق  نبّي  ’  هأنّ  وإذا ثبت
   .)٢(وباهللا التوفيق .رة عنهولوازمها من العصمة والرباءة عن وجوه النقائص املنفّ 

   

                                                            

 .»ديهي«: , ويف سائر النسخ)ص ( ما أثبتناه من  )١(
  ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف » وباهللا التوفيق«: قوله )٢(
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  :الثانيالبحث 

   ]في إعجاز القرآن[
 فذهب أكثر املعتزلة إىل أنّ  ,مون يف سبب إعجاز القرآناختلف املتكلّ 

  . )٢(فصاحته البالغة )١(سببه
ولذلك كان يف شعر  ;)٤(ه الفصاحة واألسلوبإىل أنّ  )٣(وذهب اجلوينّي 

                                                            

  .»السبب«): ص ( يف  )١(
إعجاز (وما بعدها, واملغني يف أبواب التوحيد والعدل  ٥٨٦: رشح األصول اخلمسة :انظر )٢(

  .٣١٨, ٣١٦, ٣١١, ٢٢٦): القرآن
, ومناهج ٤٨٥: , وكشف املراد٣٧٨: وحكي عن اجلبائيني يف الذخرية يف علم الكالم

  . ٤٢١: اليقني
 بن يوسف بن اهللا عبد بن يوسف بن اهللا عبد حممد أيب بن امللك عبد املعايل أبو الدين ضياء هو )٣(

 يف األشاعرة وإمام الشافعية شيخ احلرمني, بإمام املعروف النيسابوري, اجلويني حّيويه بن حممد
 اجلويني حممد أيب أبيه يد عىل ودرس هـ ٤١٩ عام ولد اهلرايس, وألكيا الغزايل وأستاذ عرصه,
 سنة هبا وتويف والفتوى, للتدريس متصّدراً  نيسابور إىل عاد ثمّ  مكة, يف وجاور بغداد دخل وغريه,
) سالميةاإل األركان يف النظامية العقيدة(و) الظلم والتياث األمم غياث( مصنفاته من هـ, ٤٧٨

 أصول يف رشاداإل(و) الدين أصول يف الشامل(و) املذهب دراية يف املطلب هناية(و) الربهان(و
  .)ملع األدلة(و )اخللق مغيث(و) الدين
 والوايف ,٤٧٧ـ  ١٨/٤٦٨ :النبالء أعالم وسري ,١٧٠ـ  ٣/١٦٧ :األعيان وفيات :انظر

 الشافعية وطبقات ,٢٢٢ـ  ٥/١٦٥ :الكربى الشافعية وطبقات ,١١٨ـ  ١٩/١١٦ :بالوفيات
 .٤/١٦٠ :واألعالم ,٥٥ـ  ٢/٥٤ :واأللقاب والكنى ,٢٧٧ـ  ١/٢٧٥ :شهبة قايض البن

  .٣٤٩: اإلرشاد للجويني :انظر )٤(
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سلوبه, وكان يف كالمهم ما أالعرب وخطبهم ما فصاحته كفصاحة القرآن دون 
  . )١(سيلمةسلوبه كأسلوبه دون فصاحته ككالم مُ أ

 .)٤(عن معارضته )٣(العرب َف َرص  )٢(اهللا تعاىل إىل أنّ   &  وذهب املرتىض
يكون لسلب  رهم, وحيتمل أنْ دَ ب قُ لْ يكون لَس  تمل أنْ ف ُحي وهذا الَرصْ 
. نون هبا من املعارضةم التي يتمكّ لويكون لسلب الع وحيتمل أنْ  ,)٥(دواعيهم

  . )٧(حتامل األخريه اختار هذا االأنّ  )٦(عنهقل ونُ 
                                                            

هو مسيلمة بن ثاممة احلنفي املعروف بمسيلمة الكّذاب, من أهل الياممة, ادعى النبّوة يف حياة  )١(
وارتّد معه قومه, وتزّوج بسجاح التميمية املتنّبئة, له أسجاع حاول فيها تقليد  ,$رسول اهللا 

  .هـ١٢القرآن, قتل سنة 
  .٧/٢٢٦: األعالم :انظر

  ).ص ( سقط من » إىل أن اهللا تعاىل«: قوله )٢(
  ).أ ( سقط من » العرب«: قوله )٣(
, واملوضح عن جهة ١٧٩: , ورشح مجل العلم والعمل٣٧٨: الذخرية يف علم الكالم :انظر )٤(

فة; فإّنه صنّفه يف نرصة هذا املذهب ْ   .  إعجاز القرآن املعروف بالرصَّ
, وأبو الصالح ٦٣: يف أوائل املقاالت ـ  وهو شيخ املرتىضـ  وذهب إليه من اإلمامية الشيخ املفيد 

, وجعله ١٨٢: , واملقرئ النيسابوري يف التعليق يف علم الكالم١٥٨: احللبي يف تقريب املعارف
  .٤٨٤: كشف املراد:انظراملحّقق الطويس حمتمًال, 

وأبو احلسني البرصي,  ـ  وهو أّول من اشتهر عنه القول بالرصفةـ  كام ذهب إليه من املعتزلة النّظام 
, ٢٨٠: , وكشف الفوائد٤/٧٣: رأبكار األفكا :انظرومن األشعرية أبو إسحاق اإلسفراييني, 

 . ٣٥٠: واملواقف يف علم الكالم
, ورشح ٤/٧٤: أبكار األفكار :انظرحكي هذا الوجه عن النّظام وأيب إسحاق اإلسفراييني,  )٥(

 .٨/٢٤٦: املواقف
 ).م ( مل يرد يف » عنه«: قوله )٦(
وقد ّرصح السيد املرتىض به . ٢٧٧: عتقادالطويس يف االقتصاد يف ما يتعّلق باالالناقل هو الشيخ  )٧(

  . ٣٦ـ  ٣٥): الرصفة(, واملوضح عن جهة إعجاز القرآن ٣٨٠: يف الذخرية يف علم الكالم
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 ,الفصاحة البالغة :هو جمموع األمور الثالثة, وهي اإلعجازوجه  أنّ  واحلّق 
   .)١( ةشتامل عىل العلوم الرشيفواال ,واألسلوب

ا األسلوب فنادر ا كالم العرب فيوجد يف بعضه الفصاحة البالغة, وأمّ فأمّ 
ف األسلوب يذهب تكلّ  ألنّ  ;اجتامعهام ام يمكنف, وقلّ وممكن عند التكلّ 

وعلم  ,ا العلوم الرشيفة املوجودة يف القرآن فتعود إىل علم التوحيدوأمّ . بالفصاحة
وعلم أحوال القرون  ,تعاىل السلوك إىل اهللا )٢(ةيفيّ كو ,األخالق والسياسات

قرأ ن ونحوه ممّ  )٣( بن ساعدة ّس جد يف كالم بعض حكامئهم كقُ ام وُ فربّ  .املاضية
من تلك العلوم, فيكون ذلك منه عىل سبيل النقل,  ة السابقة يشءٌ الكتب اإلهليّ 

  . ومع ذلك فال يوجد معه أسلوب القرآن وفصاحته
كالمهم قد يوجد فيه ما يناسب بعض القرآن يف  أنّ  واحلاصل

ا يف العلوم وأمّ . مناسبته له يف األسلوب أبعد )٤(الفصاحة, وهو يف
كام  وظاهراً  للقرآن باطناً  فإنّ  ;بعداً  ل عليها فأشدّ واملقاصد التي اشتم

    كلٌّ  فيأخذ ,)٥(»لعاً ـطّ وم اً دّ ـوح طناً ـوب هراً ـرآن ظـللق إنّ « :’  قال

                                                            

  .٢٨٩: استقرب هذا القول املقداد السيوري يف اللوامع اإلهلية )١(
 ).ص ( يف  مل يرد» كيفية«: قوله )٢(
      ’ النبّي  أدركه عرصه, يف وحكيمها وشاعرها العرب خطيب اإليادي, ساعدة بن ُقّس  هو )٣(

  كالمه يف قال من أّول وهو البالغة, يف املثل به يرضب كان الناس, يعظ عكاظ يف اجلاهلية أّيام
  .املعّمرين من وكان ,)بعد أما(
 .٥/١٩٦ :واألعالم ,١٨١ـ  ٢٤/١٨٠ :بالوفيات الوايف :انظر

  ).م ( مل يرد يف » هو يف«: قوله )٤(
  . ١/٩٩: وكذا يف إحياء علوم الدين» ..إّن للقرآن ظاهرًا وباطناً « ): ص ( يف  )٥(

القرآن عىل سبعة أحرف لكّل  أنزل«: ١/٤١٨: , واجلامع الصغري١/٢٥: ويف تفسري الطربي
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ت وأنذرت بحوادث وفيه آيات كثرية بّرش . فهمه واستعداده بحسب )١(منه
تلك  , فتكونإهلّي   بتأييد ووحٍي ة إّال ة البرشيّ في به القوّ تا ال مستقبلة, وذلك ممّ 

وا عنها بام يناسب لفظ القرآن يف فصاحته يعّرب  أنْ  ممتنعة يف كالمهم فضالً 
  . )٢(وباهللا التوفيق. وأسلوبه

   

                                                            

. وبألفاظ تقاربه يف مصادر أخرى. »مّطلعحرف منها ظهر وبطن, ولكّل حرف حّد, ولكّل حّد 
  .ومل نعثر عليه باللفظ املذكور يف املتن

 .»منهم«): ح ( يف  )١(
  ).ص ( سقط من » وأسلوبه وباهللا التوفيق«: قوله )٢(
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  :البحث الثالث

   ]في جواز النسخ[
 ة عىل جواز النسخ, ومن اليهود من منع منه عقالً مبنيّ ’  )١(نا حمّمدة نبيّ نبوّ 

ومنع منه  , ومنهم من أجازه عقالً )٢(وسمعاً  , ومنهم من أجازه عقالً وسمعاً 
  . )٣(سمعاً 

  :وجوه وسمعاً  عقالً  لنا يف جوازه
آخر  م بنّص املتقدّ  ه عبارة عن رفع مثل احلكم الثابت بالنّص أنّ  :أحدها

  . )٥(ذلك احلكم ودام لواله الستمرّ  عىل وجهٍ  )٤(عنه مرتاخٍ 

                                                            

 ).ص ( و ) م ( و ) ح ( االسم الرشيف للنبي مل يرد يف  )١(
 ).ص ( سقط من » ًال وسمعاً عق أجازهومنهم من «: قوله )٢(
ورشح مجل العلم , ٣٥٧: , والذخرية يف علم الكالم٥٧٦: حكي عنهم يف رشح األصول اخلمسة )٣(

  .٢٦٣: عتقاد, واالقتصاد يف ما يتعلق باال١٨٥: والعمل
وفّصل اآلمدّي فجعل الفرقة األوىل منهم هي الشمعنية, والثانية هي العيسوية, والثالثة هي 

 . ٣/١١٥: اإلحكام يف أصول األحكام :انظر. العنانية
 ).ص ( سقط من » عنه«: قوله )٤(
, ٢/٤٨٦: , وعّدة األصول١/٤١٤: تعريف النسخ يف الذريعة إىل أصول الرشيعة انظر )٥(

             , واملحصول يف علم أصول ٣٨٥: , واملنخول من تعليقات األصول٨٦: واملستصفى
, ١٦١: , ومعارج األصول١٠٧ـ  ٣/١٠٤: ألحكام, واإلحكام يف أصول ا٣/٢٨٢: الفقه

 . ١٧٤: ومبادئ الوصول إىل علم األصول
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يصري  يمتنع أنْ  , والالتكليف بذلك احلكم تابع للمصلحة عىل ما مرّ  إنّ  ثمّ 
آخر, وجواز صريورته كذلك يستلزم  يف وقٍت  مفسدةً  ما هو مصلحة يف وقٍت 

بالقبيح   لكان التكليف به عىل تقدير صريورته مفسدة تكليفاً وإّال  ;جواز نسخه
  . املمتنع عىل اهللا تعاىل

رشيعته  أنّ  , وال شّك ’  )١(نا حمّمدة نبيّ ة نبوّ ا قد دللنا عىل صحّ نّ أ :الثاين
لنسخ كثري من أحكام الرشائع السابقة, فقد ثبت وجود النسخ, وهو  )٢(مستلزمة

  . مستلزم جلوازه
فع رُ  , ثمّ )٣(جواز تزويج األخ باألخت ×  ه كان من رشيعة آدمنّ أ :الثالث
  . ذلك احلكم
       داء املستلزم للجهل املمتنع عىل ه يستلزم البَ أنّ  من منع منه عقالً  ةحّج 
  .)٤(اهللا تعاىل

كوا متّس «: ه قالأنّ  ×  وي عن موسىما رُ  ة املانعني منه سمعاً وحجّ 
  . »نسخرشيعتي ال تُ «: وقوله ,)٥(»بالسبت أبداً 

                                                            

 ).ص ( و ) ح ( االسم الرشيف للنبي مل يرد يف  )١(
 .»يستلزم«): م ( يف  )٢(
واّدعى ـ  , واملقداد ٢٦٦: عتقادمن اإلمامية الشيخ الطويس يف االقتصاد يف ما يتعّلق باال حكاه )٣(

  .٢٩٩: يف اللوامع اإلهلية  ـ عليه اإلمجاع
  . ١/٢٤٦: , والعيني يف عمدة القاري٣/٢٧٧: ومن العامة الرازي يف تفسريه

  .العلامء عندوفيه كالم 
  .٣٥٧: الذخرية يف علم الكالم :انظر )٤(
 فليحافظ بنو إرسائيل عىل السبت مواظبني عليه مدى أجياهلم عهدًا «: نّصه يف العهد القديم )٥(

 .٣١/١٧: سفر اخلروج. وبنّص مقارب بحسب ترمجات أخرى. »أبدياً 
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اد الوقت البداء يستلزم اّحت  ألنّ  ;ه مستلزم للبداءم أنّ ال نسلّ : لاألوّ  وجواب
لعدم بعض  ;النسخ ليس كذلك أنّ  ف ووجه التكليف, وظاهرٌ والفعل واملكلّ 

  . )١(الرشائط
  . ة اخلربم صحّ ال نسلّ : وعن الثاين

ة الطويلة أو املدّ » أبداً « :يريد بقوله جلواز أنْ  ;ال يفيد اليقني مناه, لكنْ سلّ 
  .صاملمكنة لوجود خمّص 

ما مل يأت صاحب رشيعة « :, وهو قولهفيه إضامراً  لعّل  مناه, لكنْ سلّ 
  . نقل إلينااستغنى عن إظهاره للعلم به, أو نطق به ومل يُ  لكنْ  »يرفعه

 إذا مل يقم الدليل ال يفيد اليقني إّال  الدليل النقيلّ  أنّ  قد علمَت  مناه, لكنْ سلّ 
 ضاً معارِ  ’  ة حمّمدعىل نبوّ  الداّل  يف معارضته, وههنا قد قام الدليل العقيلّ  العقيلّ 

  .وباهللا التوفيق. ومستدالل به عىل العما ذكرتم, فسقط االملِ 
   

                                                            

, واالقتصاد يف ما يتعلق ١٨٦: ورشح مجل العلم والعمل, ٣٥٧: الذخرية يف علم الكالم :انظر )١(
  .٢٦٦ـ  ٢٦٥: عتقادباال
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  : البحث الرابع

  ]أفضل األنبياء ’في أّن محمداً [
   .عليه املعقول واملنقول أفضل األنبياء, ويدّل  ’  حمّمد

   :ا املعقولأمّ 
 من سائر األنبياء, فوجب أنْ  نوراً  للعلوم وأعمّ  أكثر فيضاناً  ’  هفهو أنّ 
  . يكون أفضل

رشيعته بلغت أكثر بالد العامل وانترشت يف أطراف  فألنّ  ;)١(لا األوّ أمّ 
كانت مقصورة عىل بني  ×  دعوة موسى األرض, بخالف سائر األنبياء, فإنّ 

فالدعوة  ×  ا عيسىوأمّ . ةيف غاية القلّ  ’  ة حمّمدإرسائيل وهم بالنسبة إىل أمّ 
نه رشيعة له فهو ا يدعوا ما يف أيدي النصارى ممّ ة, وأمّ لبتّ أ ة التي جاء هبا مل تبَق احلقّ 

  .)٣(رشيعة له )٢(ال يكون قه, فوجب أنْ ستقراء حيقّ واال ,جهل حمض وكفر رصيح
   :فالقرآن واخلرب ا املنقولوأمّ 

 َفبُِهَداُهمُ  اهللاُ َهَدى الَِّذينَ  ُأوَلئَِك ﴿ :نيا القرآن فقوله تعاىل بعد ذكر النبيّ أمّ 

                                                            

 .»األوىل«): ص ( يف  )١(
  .»أن يكون«): م ( يف  )٢(
  .للكربى لبداهتها +  مل يتطّرق املصنّف )٣(
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 ما أتوا به, فوجب أنْ  يأيت بكّل  فوجب أنْ هم, يقتدي هبم بأْرس  ه أنْ رَ مَ أَ  ,)١(﴾اْقَتِدهِ 
  .واحد منهم حيصل عىل مثل كامالت مجيعهم, فيكون أفضل من كّل 

 ’  فكان )٢(»دونه حتت لوائي يوم القيامة نْ آدم ومَ «: ’  ا اخلرب فقولهوأمّ 
  .هم, وهو املطلوبعند اهللا تعاىل وأفضلَ  )٣(مآد ولد مَ مقدَّ 

   

                                                            

 .٩٠: سورة األنعام )١(
 .٣٩/٢١٣, ١٦/٤٠٢: , وبحار األنوار٦/٢١١: , وتفسري الرازي٢/٨٦٧: اخلرائج واجلرائح )٢(

 .وبفوارق طفيفة يف مصادر أخرى
 .»ولده«): أ ( و ) ش ( يف  )٣(
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  :البحث الخامس

 ]قبل الوحي ’ النبّيفي شريعة [ 
 )١(من بأحدٍ  مل يكن قبل نزول الوحي عىل رشيعة ختتّص  ’  حمّمداً  إنّ 

كانت منسوخة  ×  الرشائع التي كانت قبل عيسى ألنّ  ;)٢(األنبياء السابقني
بطريق القول  اراً فأكثر الناقلني هلا كانوا كفّ  )٣(ا رشيعة عيسىبرشيعة عيسى, وأمّ 

كانوا  ـ  جدوالو وُ ـ  اد, والساملون من هذه االعتقادات بالتثليث واحللول واالّحت 
  . عتامد عىل نقلهم والوثوق بقوهلمة, فال جيوز االمن القلّ  عىل غايةٍ 

فقت األنبياء عىل القول ة التي اتّ ة والقواعد احلقيقيّ يّ الكلّ  ا األمورفأمّ 
 ,تهووحدانيّ  ,كالعلم بوجود الصانع ,تهاة بصحّ وشهدت الرباهني العقليّ  ,هبا

واستكامل النفوس  ,والقول باملعاد ,وما ينبغي له من الصفات واألفعال
هبا, وإليه اإلشارة بقوله  داً متعبّ  ’  فقد كان ,بالعلوم ومكارم األخالق

نِي ُقْل ﴿ :تعاىل اطٍ  إَِىل  َريبِّ  َهَداِين  إِنَّ ةَ  ًام ـيَ ـقِ  دِينًا ُمْستَِقيمٍ  ِرصَ  إِْبَراِهيمَ  ِملَّ
  . اآلية, ونحوها من اآليات )٤(﴾َحنِيًفا

                                                            

 ).م ( مل يرد يف » من«: قوله )١(
 .٢٩٥: ُنسب القول هبذا إىل املحّققني يف اللوامع اإلهلية )٢(
  ).ص ( سقط من » وأما رشيعة عيسى«: قوله )٣(
  ).ص ( مل يرد يف  ﴾َحنِيًفا إِْبَراِهيمَ  ِملَّةَ  ﴿: وقوله تعاىل. ١٦١: سورة األنعام )٤(
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ا يف أنفسها دين هبا, بل ألّهن م كانوا متعبّ ّهن إده بتلك ال من حيث تعبّ  نّ أ إّال 
  . ستكامل هباها واالاعتقادُ  كامالت واجٌب 
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  :البحث السادس

  ]’  في عموم بعثته[ 
ه م زعموا أنّ فإّهن  ,لبعض اليهود مبعوث إىل مجيع اخللق, خالفاً  ’  هإنّ 

  . )١( ةمبعوث إىل العرب خاّص 
ه خربنا بالتواتر أنّ , وقد أُ فوجب كونه معصوماً  ,اً موا كونه نبيّ م سلّ إّهن : لنا

 وإنْ . فلْ هذا ُخ  ,مل يكن معصوماً  عى الرسالة إىل مجيع اخللق, فلو كان كاذباً ادّ 
  . لزم بطالن قوهلم كان صادقاً 

   

                                                            

    , وأبكار ١٢: , والفرق بني الفرق٢١٨: حكي عن العيسوية من اليهود يف متهيد األوائل )١(
  . ٣٥٧: , واملواقف يف علم الكالم٣٤١: , وغاية املرام لآلمدي٤/٦٨: األفكار

  .٢٩٣: , واللوامع اإلهلية٥/٣٦: وعن بعض النصارى يف رشح املقاصد
طائفة متأّخرة من اليهود ظهرت يف آخر دولة بني أمّية منسوبة إىل أيب عيسى يعقوب بن  والعيسويةُ 

  .١/٢١٥: حلامللل والن :انظر. إسحاق األصفهاين
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  :البحث السابع

 ]’في صدق ما أخبر به [
من  ,)١( دقاً ما أخرب به ص يكون كّل  وجب أنْ  اً حقّ  اً نبيّ  ’  ثبت كونها ملّ 

وسائر ما أخرب  ,وامليزان ,واحلساب ,والقول بثواب القرب وعذابه ,القول باإلرساء
 ,واهللا تعاىل قادر عىل مجيع املمكنات ,ا بأرسها ممكنةألّهن  ;عنه من أحوال القيامة

  . تهاوقد أخرب الصادق عنها, فوجب القول بصحّ 
تلك  )٢(ة وقوعك لبعض األذهان فسببه اجلهل بكيفيّ وقع فيها تشكّ  فإنْ 

  . وباهللا التوفيق. هي وجهٍ   عنها وكوهنا عىل أّي األمور املخَرب 
  

  

  

  

                                                            

 .»صادقاً «): أ ( و ) ش ( يف  )١(
  ).ص ( مل يرد يف » وقوع«: قوله )٢(
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  : البحث الثامن

  ’ في الطريق إلى معرفة شرعه لمن بعده
فالطريق إىل ذلك قول اإلمام املعصوم الذي ال خيلو زمان  ;ا عندناأمّ 

 )١(من نأى عنه فأصول الرشيعة ا يف حّق وأمّ  ,من حيرضه التكليف منه يف حّق 
ا الفروع فمعلومة بالطرق , وأمّ ^  ةواألئمّ  بالتواتر عن النبّي  )٢(معلومة له

  . جتهاد يف بعضهاواال واإلمجاعاملظنونة من النقل 
فالطريق له هو ما عدا قول املعصوم من  ;مل يقل بعصمة اإلمام ا عند منوأمّ 

  .وباهللا التوفيق. الطرق التي ذكرناها
 

                                                            

 .»الرشع«): ص ( يف  )١(
  ).ص ( و ) أ ( و ) م ( سقط من » له«: قوله )٢(



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

                         
 ةسابعالقاعدة ال

  ادَعالَمي ِف
                                                                                                            

 :أركانمة ومقّد وفيها                                                                         



   



  
  
  

   :فنقولمة المقّدا أّم
      ,اً أو جسامنيّ  ,يكون جسامً  ا أنْ إمّ  »أنا« :إنسان بقوله الذي يشري إليه كّل 

واحد منها ذهبت  وإىل كّل  .با من هذه األقسامأو مركّ  ,اً وال جسامنيّ  أو ال جسامً 
  : فرقة من الناس

ه جسم فهو مذهب طوائف, وهلم يف تعيني ذلك اجلسم نّ أب ا القائلونأمّ 
  : مني يف ذلك مذهبانشهر مذاهب املتكلّ أمذاهب كثرية, و
ه عبارة عن هذا وأيب هاشم, وهو أنّ  )١(خ كأيب عيلّ يقول املشا :أحدمها

                                                            

 عيل أبو عفان, بن عثامن موىل أبان بن محران بن خالد بن سالم بن الوهاب عبد بن حممد هو )١(
 املّربزين, أئّمتهم وأحد زمانه يف املعتزلة وشيخ املتكلمني كبار من باجلّبائي, املعروف البرصي
 له البرصة, معتزلة رئيس الشّحام يعقوب أيب عن وأخذ هـ, ٢٣٥ عام ولد خوزستان, من أصله

  األشعري احلسن وأبو هاشم أبو ابنه عنه أخذ باجلّبائية, سّميت طائفة تابعته مشهورة, مقاالت
) والتجوير التعديل(و) األصول(و) الكبري التفسري( مصنّفاته من هـ, ٣٠٣ سنة تويف أمره, أّول
  ).كالب ابن عىل الرد(و) والصفات األسامء(و
 ,٤/٥٥ :والوايف بالوفيات ,١٤/١٨٣ :النبالء أعالم وسري ,٢٦٩ـ  ٤/٢٦٧ :األعيان وفيات :انظر

 ,٢/١٤١ :واأللقاب والكنى ,٨٨ :للسيوطي املفرسين وطبقات ,٨٠ :املعتزلة وطبقات
   .٦/٢٥٦ :واألعالم
 .٨٤ـ  ١/٧٨ :والنحل امللل: اجلبائية بشأن انظرو



 الكالم علم يف املرام قواعد   .............................................................  ٣٤٠

  .)١(اهليكل املحسوس
 ,مني واختيار أيب احلسني البرصّي قني من املتكلّ قول أكثر املحقّ  :والثاين

 ل العمر إىل آخره من غري أنْ ة باقية من أوّ أصليّ  يف هذا البدن أجزاءً  )٢(وهو أنّ 
ة تزيد ات بالزيادة والنقصان, وفيه أجزاء عارضة تبعيّ ق إليها يشء من التغّري يتطرّ 

ة هو عبارة عن تلك األجزاء األصليّ  »أنا« :املشار إليه بقوله فاإلنسانوتنقص, 
  . )٣( دون الفاضلة

                                                            

األربعني يف  :انظروهو قول أكثر املتكّلمني, . ٥٩: حكي عنهام وعن أصحاهبام يف أوائل املقاالت )١(
  . ٧/٣٥: , واملطالب العالية٥٣٨: , واملحّصل٢/١٨: أصول الدين للرازي

            , ورشح مجل العلم ١١٤: وهو أيضًا خمتار السيد املرتىض يف الذخرية يف علم الكالم
, والشيخ الطويس يف االقتصاد يف ١٢٧: عارفأيب الصالح احللبي يف تقريب امل, و١٠٤: والعمل

  , وأيب إسحاق ١٠٨: , واملقرئ النيسابوري يف التعليق يف علم الكالم١١٣: ما يتعلق باالعتقاد
  .٥٤: ابن نوبخت يف الياقوت يف علم الكالم

  :٣٧٩: املحقق الطويس يف تلخيص املحّصل قال
ال األجزاء  ,منها ية األجزاَء األصلية من البدن التي ال يمكن أن تقوم احلياة بأقّل يريدون هبذه البن«

  .»التي تزيد وتنقص يف األحوال
  :٣/٣٠٥: وقال التفتازاين يف رشح املقاصد

مني عىل أهنا األجزاء األصلية الباقية من أّول العمر إىل آخره, وكأّن هذا مراد من وكثري من املتكلّ «
  . ٣/٤٥٤: ومثله يف شوارق اإلهلام. »اهليكل املحسوس والبنية املحسوسةهي هذا : قال

 . فعىل هذا يّتحد هذا املذهب مع املذهب الثاين فالحظ
 .»أّنه«): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
       , وكشف ٢/٢٧: حكي عن املحّققني من املتكّلمني يف األربعني يف أصول الدين للرازي )٣(

   .٤١٨: , واللوامع اإلهلية٣٨٨: , وإرشاد الطالبني٢٢٧: اليقني, ومناهج ٥٤٩: املراد
, ٣٢٧: , والعالمة يف كشف الفوائد١٠٧: وقد اختاره املحّقق احلّيل يف املسلك يف أصول الدين

  ., وهو خمتار املصنّف يف هذا الكتاب كام سيأيت قريباً ٤١٨: واملقداد يف اللوامع اإلهلية
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ومنهم من  .هو عبارة عن احلياة :فمنهم من قال ه جسامينّ بأنّ  ا القائلونوأمّ 
  . )١(إىل غري ذلك .عبارة عن التخطيط والشكل :قال

ـــ ـــائلونوأّم ـــ ا الق ـــيس بجســـم وال بجســـامينّ بأّن ـــور  ه ل ـــم مجه فه
ــفة ــن ,)٢(الفالس ــ وم ــة معّم ــدماء املعتزل ـــق ــن عّب ــد ,)٤)(٣(ادـر ب ــن  )٥(واملفي   م

                                                            

  . زاج اإلنساين, أو عبارة عن تناسب األركان واألخالطكالقول بأنه عبارة عن امل )١(
 , ٥٣٩: , واملحّصل٢/٢٧: هذه األقوال مجيعًا يف األربعني يف أصول الدين للرازي انظر

  .٤٦٤: وقواعد العقائد للطويس
, ٢٨٨: الشفاء, والنفس من كتاب ٣٥٦: , والنجاة١٠٤: , واملبدأ واملعاد٤٦: عيون احلكمة :انظر )٢(

, ٢/٣٥٩: , واملباحث املرشقية٢/٣٠٠: , ورشح عيون احلكمة٣٦٢: قاصد الفالسفة, وم٣٠٣
  .كام حكي عنهم يف أغلب املصادر الكالمية التي تطّرقت هلذه املسألة. ٢/٤٢٧: ورشح اإلشارات

 املعتزلة كبار من البرصي, موالهم السلميـ  عمرو ابن وقيلـ  عّباد بن معّمر املعتمر أبو هو )٣(
 بن وهشام املعتمر بن برش أستاذ وهو النّظام, وناظر بغداد سكن املعّمرية, تسّمى منهم فرقة ورأس

 كتاب(و) االستطاعة كتاب(و) املعاين كتاب( مصنّفاته من هـ, ٢١٥ سنة تويف عمرو الفوطي,
  ).واجلواهر باألعراض القول(و) يتجزأ ال الذي اجلزء
              أعالم وسري ,٤١٤ـ  ١٥/٤١٣ :اإلسالم وتأريخ ,٢٠٧ :النديم ابن فهرست :انظر

   .٧/٢٧٢ :واألعالم ,٥٦ـ  ٥٤ :املعتزلة وطبقات ,١٠/٥٤٦ :النبالء
  .٦٨ـ  ١/٦٥ :والنحل امللل: املعّمرية بشأن انظرو

, واالقتصاد يف ما يتعلق ١١٤: الذخرية يف علم الكالم, و٥٩: حكي عنه يف املسائل الرسوية )٤(
, ٢/٢٧: , واألربعني يف أصول الدين للرازي١/٦٧: ل والنحل, واملل١١٤ـ  ١١٣: باالعتقاد
 . ٣٨٩: , وإرشاد الطالبني١٤٩: , وأنوار امللكوت٧/٣٨: , واملطالب العالية٥٣٩: واملحّصل

ـ  كعب بن احلارث بني منـ  احلارثي السالم عبد بن النعامن بن حممد بن حممد اهللا عبد أبو هو )٥(
 الشيعة فخر املحّدث, املتكّلم الفقيه املفيد, وبالشيخ املعّلم بابن املعروف البغدادي, العكربي
 دقيق وكان شيوخها, عن وأخذ شاّبًا, بغداد وقدم هـ ٣٣٦ عام واسط يف ولد الرشيعة, وحميي
 جملسه حيرض كان عنه, تأخر من كل منه استفاد عقيدة, كل أهل يناظر اجلواب حارض الفطنة
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ـــــ ـــــن)١(ةاإلمامّي ـــــأّخ  )٢(, وم ـــــزايلّ املت ـــــم )٤( )٣(رين الغ ـــــو القاس   وأب
                                                            

 قولويه وابن الصدوق الشيخ عن أخذ ووجهها, الطائفة شيخ صار الطوائف, مجيع من العلامء
 والنجايش الديلمي روسّال  واملرتىض الريض الرشيفان وأخذ عنه الزراري وغريهم, غالب وأيب

 إىل نقل ثم داره يف ودفن هـ٤١٣ سنة بغداد يف تويف وغريهم, الطويس والشيخ والكراجكي
 مصنّف مائتي نحو له قولويه, ابن شيخه مع × اجلواد رجيل من قريباً  ودفن الكاظمي املشهد
) اإلعالم(و) اإلرشاد(و) يةعتقاداال النكت(و) عتقاداال تصحيح(و) املقاالت أوائل( منها
) اإلرشاف(و) املقنعة(و) الفقه بأصول التذكرة(و) األمايل(و) ختصاصاال(و) اإلفصاح(و
  ).   اجلمل(و
          ومعامل ,٢٣٩ـ  ٢٣٨ :الطويس الشيخ وفهرست ,٤٠٣ـ  ٣٩٩ :النجايش رجال :انظر

         وأمل ,١٨٣ :داود ابن ورجال ,٢٤٩ـ  ٢٤٨ :األقوال وخالصة ,١٤٩ـ  ١٤٧ :العلامء
 , ومعجم٤٢٤ـ  ٩/٤٢٠ :الشيعة وأعيان ,١٩٩ـ  ٣/١٩٧ :واأللقاب والكنى ,٢/٣٠٤ :اآلمل
 .٢٢١ـ  ١٨/٢١٣ :احلديث رجال

  . ٦١ـ  ٥٨: , واملسائل الرسوية٧٧: أوائل املقاالت :انظر )١(
  ).م ( سقط من » من«: قوله )٢(
 أئمة من اإلسالم, بحجة امللّقب الغزايل الطويس أمحد بن حممد بن حممد بن حممد حامد أبو هو )٣(

 كان احلرمني, إمام عن وأخذ نيسابور وقدم هـ ٤٥٠ عام طوس يف ولد الشافعية, وكبار األشاعرة
 ومرص احلجاز إىل ورحل ودمشق ببغداد أقام التصّوف, عليه والغالب متعددة, فنون يف بارعاً 
 هتافت(و) الدين علوم إحياء( منها كثرية مصنّفات له هـ, ٥٠٥ سنة هبا وتويف طوس إىل ورجع

 معارج(و) الدين أصول يف واألربعني) (عتقاداال يف قتصاداال(و) الفالسفة مقاصد( و) الفالسفة
 من املنخول(و) األصول علم من املستصفى(و) الضالل من املنقذ(و) النفس أحوال يف القدس
 عقيدة(و) والزندقة االسالم بني التفرقة فيصل(و) الكالم علم عن العوام إجلام( و) األصول علم
  ).احلسنى اهللا أسامء رشح يف األسنى املقصد(و) السنة أهل
 والوايف ,٣٤٦ـ  ١٩/٣٢٢ :النبالء أعالم وسري ,٢١٩ـ  ٤/٢١٦ :األعيان وفيات :انظر

 البن الشافعية وطبقات ,٣٨٩ـ  ٦/١٩١ :الكربى الشافعية وطبقات ,٢١٣ـ  ١/٢١١ :بالوفيات
 .٢٣ـ  ٧/٢٢ :واألعالم ,٤٩٥ـ  ٢/٤٩٢ :واأللقاب والكنى ,٣٢٨ـ  ١/٣٢٦ :شهبة قايض

  .وما بعدها ٢٧: , ومعارج القدس٢٥٦: هتافت الفالسفة :انظر )٤(
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  . )٢)(١(الراغب 
  . )٣(ل العمر إىل آخرهة باقية من أوّ ه عبارة عن أجزاء أصليّ أنّ  واملختار

وال  أو ال جسامً  ,)٤(ضاً أو عرَ  ,غري ما ذكرنا يكون جسامً  ا أنْ ه إمّ إنّ : لنا
 الثالثة األخرية باطلة, فتعّني  )٥(واألقسام .من هذه األقسام باً أو مركّ  ,ضاً عرَ 

  . لاألوّ 
يكون عبارة عن  )٦( ال ا أنْ ه إمّ ألنّ  ;يكون عرضاً  ه يستحيل أنْ نّ إام قلنا إنّ 

 .فاقتّ الرضورة واالبل باطل واألوّ  .أو يكون ,نفس احلياة أو ما هو مرشوط هبا
ال يصل إىل  ه لو كان عبارة عن أحدمها لزم من عدم احلياة أنْ فألنّ  ;ا الثاينوأمّ 

. فيمتنع ملزومه ,الالزم قبيح غري جائز يف احلكمة وال عقاب, لكنّ  ثواٌب  قٍّ مستحِ 
                                                            

 كان اخلامس, القرن من بالراغب, املعروف األصبهاين املفّضل بن حممد بن احلسني القاسم أبو هو )١(
 وقيل معتزلياً  وقيل شيعياً  كان اختلف يف مذهبه فقيل واشتهر, بغداد سكن املتكّلمني, أذكياء من
 حمارضات(و) القرآن غريب مفردات( مصنّفاته القرن السادس, منتويف يف  السنة, أهل من

  ).الرشيعة مكارم إىل الذريعة(و) األدباء
 ,١/٣١١ :العارفني وهدية ,١٣/٢٩ :بالوفيات والوايف ,١٢١ـ  ١٨/١٢٠ :النبالء أعالم سري :انظر

 . ٢/٢٥٥ :واألعالم ,٢٦٩ـ  ٢/٢٦٨ :واأللقاب والكنى
  .٣٨٩: , وإرشاد الطالبني٥٤٩, ٢٧٨: , وكشف املراد٢٥٨: علم الكالم حكي عنه يف املواقف يف )٢(

كام حكي أيضًا عن هشام بن احلكم, وأبناء نوبخت, واحلليمي األشعري, وابن اهليصم الكّرامي, 
  .٥٤٩, ٢٧٨: , وكشف املراد٥٩, ٥٨: املسائل الرسوية :انظر

يقولون إّن النفس جوهر  والغزايلّ  ّمراً ومع الشيعة من هذا وقد زعم سيف الدين اآلمدّي أّن طائفة
 .  ٤/٢٧٦: أبكار األفكار :انظرفرد متحّيز, 

 .١٢: رشح املائة كلمة: كتابه انظرولكنّه اختار الحقًا قول الفالسفة من أّن النفس جوهر جمّرد,  )٣(
  .»جسًام عىل ما ذكرناه وعرضاً «): م ( يف  )٤(
  ).ص ( مل يرد يف » األقسام«: قوله )٥(
 ).ص ( , وهو يف الشّق الثاين يف )م ( سقط من » ال«: قوله )٦(
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  .  من امتناع إعادة املعدومام سنبّني فلِ  ;ا املالزمةوأمّ 
  , )١( ه يكون حادثاً ألنّ  ;ضاً وال عرَ  يكون ال جسامً  ه يستحيل أنْ نّ إام قلنا وإنّ 

   حادث  كّل  أنّ ث, وقد ثبت يف أصول الفالسفة حمدَ  ممكنٍ  كّل  ا دللنا عىل أنّ ملِ 
هذا اجلوهر عندهم مرشوط  , وثبت أنّ )٢(ة أو ما يقوم مقامهافهو مرشوط بامدّ 

عدم ذلك يُ  عدم, فوجب أنْ هذا البدن يُ  , وثبت أنّ )٣(احلدوث بحدوث البدن
املعدوم ال يعاد, فلو كان اإلنسان عبارة عن   أنّ وسنبّني , اجلوهر لعدم رشطه

 ال يصل  ه عىل تقدير عدمه, فوجب أنْ دُ وْ يمتنع عَ  اجلوهر لوجب أنْ  )٤(هذا
د ذلك وسنؤكّ . هام, وهو غري جائز من احلكيمقّ الثواب والعقاب إىل مستحِ 

  . تهم يف إثباته وبقائهبالكالم عىل أدلّ 
 ;ب من هذه األقسام تركّ يكون اإلنسان عبارة عّام  وبمثل هذا البيان بطل أنْ 

  . وامتناع إعادة املعدوم ,)٥(ئهعدم جزب بلعدم املركّ 
   .يكون جسامً  وإذا بطلت األقسام الثالثة بقي أنْ 

 كّل  ألنّ  ;يكون عبارة عن هذا اهليكل املحسوس بام فيه أيضاً  وحمال أنْ 
 )٦(بدنه زمان الشيخوخة غريه زمان الصغر, وذلك ألنّ  عاقل يعلم بالبدهية أنّ 

الت, فلو كان بسائر أنواع التحلّ ل ويتحلّ  ,البدن ينتقل من اهلزال إىل السمن
 إنساناً خيرج اإلنسان عن كونه  يوم أنْ  اإلنسان عبارة عن هذا اهليكل لزم يف كّل 

                                                            

 ).ص ( سقط من » حادثاً «: قوله )١(
 .١/٢٣١: , واملباحث املرشقية٥٣٤: , والنجاة٢٨٣: اإلشارات والتنبيهات :انظر )٢(
  . ٤٦٥: , وحكي عن أرسطو وأتباعه يف قواعد العقائد للطويس١٠٧: املبدأ واملعاد :انظر )٣(
 ).ص ( سقط من » ذاه«: قوله )٤(
 .»لعدم جزء«): أ ( و ) ش ( يف  )٥(
  .»أنّ «): ص ( يف  )٦(
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  . وحيدث مثله, وذلك جهالة
ل من أوّ  باقيةٍ  ةٍ يكون عبارة عن أجزاء فيه أصليّ  وإذا بطل ذلك بقي أنْ 

  . وهو املطلوب ,ناها بيّ ملِ   والعدمل والتغّري العمر إىل آخره ال جيوز عليها التبدّ 
 ا أنْ فقون عىل القول باملعاد, وهو إمّ أكثر العامل متّ  فاعلم أنّ  إذا عرفت ذلك

فقط وهو قول كثري  اً , أو روحانيّ )١(منيفقط وهو قول أكثر املتكلّ  اً يكون جسامنيّ 
  . )٣(قنيوهو قول كثري من املحقّ  اً وروحانيّ  اً , أو جسامنيّ )٢(نيمن الفالسفة اإلهليّ 

ف, التوقّ  )٥(قل عن جالينوسونُ . )٤(ون من قدماء الفالسفةوأنكره الطبيعيّ 

                                                            

 .٤٠٨: , وإرشاد الطالبني٨/٢٩٧: , ورشح املواقف٢/٥٥: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )١(
, ومناهج ٥٤٨: , وكشف املراد٥٣٧: املحّصل :انظروهو املنسوب إلطباق املسلمني بل املّليني, 

  .٣٧٢: , واملواقف يف علم الكالم٤٩٢: اليقني
, ورشح ٥/٨٩: , ورشح املقاصد٢/٥٥: حكي عنهم يف األربعني يف أصول الدين للرازي )٢(

  . ٨/٢٩٧: املواقف
وإن .. .وأتباعهم كأيب نرص الفارايب وابن سينا رسطوإفالطون وأك«: ٤٠٧: ويف إرشاد الطالبني

كان ابن سينا يف الشفاء جّوز البدين وحكم بأّن تفاصيله تستفاد من الرشع لكنّه منع منه يف غريه 
  .»من كتبه
     , ٤٦٢ـ  ٤٦١: اإلهليات من كتاب الشفاء: رأي ابن سينا يف جتويز املعاد البدين يف انظرو

  . ٦٨٢: والنجاة
وُنسب للغزايل والكعبي واحلليمي والراغب  .٢/٥٥: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٣(

وأيب زيد الدبويس ومعّمر من قدماء املعتزلة ومجهور من اإلمامية وكثري من الصوفية والكرامية, 
  . ٨/٢٩٧: , ورشح املواقف٥/٩٠: رشح املقاصد :انظر

  .٨/٢٩٧: , ورشح املواقف٥/٩٧: حكي عنهم يف رشح املقاصد )٤(
يوناين, من أكرب أطباء العرص القديم, وهو أيضًا فيلسوف وشارح  هو جالينوس كالوديوس, )٥(

م, أبوه املهندس املعامري نيكون,  ١٣١م أو  ١٢٩آلراء إفالطون وأرسطو, ولد يف فرغاموم عام 
درس الرياضيات والفلسفة ثّم الطب يف إزمري واإلسكندرية, وسكن روما وذاعت فيها شهرته 
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يكون اإلنسان عبارة عن  النفس غري املزاج, فبتقدير أنّ  مل يظهر يل أنّ  :ه قالفإنّ 
وراء املزاج  يكون أمراً  وبتقدير أنْ  ,متنع إعادتهتف ـ عدم باملوتا يُ وهو ممّ ـ  املزاج

  .)١(ففلذلك توقّ  .جيوز بقاؤه بعد فناء املزاج كان املعاد ممكناً 
   

                                                            

مرباطور مرقس ـ أوراليوس, ويعد جالينوس أكرب مرجع كطبيب حتى صار طبيبًا لبالط اإل
) فن الطب(و) منهج الطب(م, من مصنفاته  ٢٠١م أو  ١٩٩لألطباء العرب, تويف يف روما سنة 

  ).التعليم املنطقي(و) الشفاء(و
 . ١٠٠ـ  ٩٧: , وملحق موسوعة الفلسفة٢٥٦: معجم الفالسفة :انظر

, ٨/٢٩٧: , ورشح املواقف٥/٨٩: , ورشح املقاصد٢/٥٥: للرازياألربعني يف أصول الدين  :انظر )١(
 .٤٠٨: وإرشاد الطالبني
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  ل الركن األّو
  الجسمانّيفي المعاد 

  : وفيه أبحاث

 :لالبحث األّو

   ]في جوازه عقالً[
  : )١(ماتعىل مقدّ  وجوازه مبنّي  .ه جائز عقالً إنّ 
ة يف البدن اإلنسان عبارة عن أجزاء أصليّ  ألنّ  ;إثبات اجلوهر الفرد :هااحدإ

  . قها, وقد دللنا عىل وجودههبا وتفرّ بجمعها بعد تشذّ  )٢(كون إعادتهت
  تـو كانـامل لـام العـاز أجسـأحي ألنّ  ;)٣(الءـاخل اتـإثب :ةـالثاني

                                                            

  . ٤٠٩ـ  ٤٠٨: إرشاد الطالبني :انظر )١(
  . ٢/٥٦: وقد اكتفى الرازي بثالث مقدمات بال ذكر إثبات اخلالء يف األربعني يف أصول الدين

  .»عادهتاإ«): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
  :معنيان للخالء )٣(

 ما بينهام يكون وال يتامّسان ال بحيث اجلسمني كون أي املتوّهم, الفراغ وهو عدمّي,: األّول
  . يامّسانه
 حتّل  مل وإذا اجلسم حصل املاّدة يف حّلت إذا التي الثالثة األبعاد عن عبارة وهو وجودّي,: الثاين
  .اخلالء فهو فيها
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ت حركة بعض األجزاء إىل بعض عند التأليف واإلعادة بعد ا صحّ ملَ  )١(مالءً  
   .قهاهبا وتفرّ تشذّ 

امللزوم  , لكنّ فاخلالء حّق  اً كان اجلوهر الفرد حقّ  إنْ : نقول وبرهان ذلك أنْ 
  . فالالزم مثله ,حّق 

مالء عىل ذلك التقدير لكان اجلوهر  )٢(كان العامله لو نّ أ: بيان املالزمة
ز ينتقل إىل حيّ  ا أنْ فذلك اآلخر إمّ  ,ز جوهر آخرزه إىل حيّ إذا انتقل من حيّ  )٣(الفرد

                                                            

 موجود أّنه عىل األّول عدم حمض وعىل الثاين ُبعد الشاغل إّال  عن باخللوّ  مجيعاً  املعنيان ويشرتك
  .املاّدة عن نفسه يف جمّرد

 مبنّي  وهو بجوازه ,ـ  ما عدا الكعبّي ـ  ويقولون املتكّلمون يقصده الذي هو للخالء األّول واملعنى
  .موهوم وفضاء مفروض ُبعد املكان أنّ  إىل ذهبوا حيث املكان ملاهية تفسريهم عىل
 وهوـ  السطح هو املكان بأنّ  منهم قال من ثمّ . املعنى هبذا اخلالء بامتناع فقالوا الفالسفة اوأمّ 

 ال فهم أيضًا, الثاين باملعنى اخلالء بامتناع قالـ  وأتباعهام سينا وابن الفارايبّ  وخمتار أرسطو مذهب
  .مطلقاً  اخلالء بامتناع ويقولون الشاغل عن السطح خلوّ  جيّوزون

   :ففرقتانـ  وهو مذهب إفالطونـ  املوجود البعد هو املكان بأنّ  منهم قال من اوأمّ 
الثاين, وهو ما ذهب إليه أبو  باملعنى باخلالء وتقول الشاغل عن املوجود البعد خلوّ  جتّوز إحدامها

 مطلقًا, وهو رأي اخلالء بامتناعـ  بالسطح كالقائلنيـ وتقول  ذلك متنع والثانية الربكات البغدادّي,
  .وخمتار النصري الطوّيس  إفالطون

  .هذا كّله يف اخلالء داخل العامل, أما خارجه فقد اتفق اجلميع عىل امتناعه
, ٤٠١ـ  ١/٣٣٨: , واملباحث املرشقية٢/٣٢: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر

               ,          ٤٠٢ـ  ١/٤٠١: , وهناية املرام٢٣٤, ٢٣٢: , وكشف املراد٢٥٢, ٢٤٩: واألرسار اخلفية
, وشوارق       ١٦١, ١٣٩ـ  ٥/١٣٨: , ورشح املواقف٢٠٦, ٢٠٠ـ  ٢/١٩٩: ورشح املقاصد

 .٢٣٨ـ  ٢٣٧/ ٣: اإلهلام
  .املالء ما يقابل اخلالء )١(
 .»أحياز العامل«): ص ( يف  )٢(
 ).ص ( و ) ح ( مل يرد يف » الفرد«: قوله )٣(
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ز اآلخر منهام إىل حيّ  انتقال كّل  ألنّ  ;ل باطلواألوّ  .ز جوهر ثالثأو إىل حيّ  ,لاألوّ 
منهام مرشوطة بام هو  ركة كّل كون حتزه, فبانتقال اآلخر إىل حيّ  يصري مرشوطاً 
الكالم يف  ألنّ  ;باطل والثاين أيضاً . هذا حمال ,يف نفسها كون رشطاً تمرشوط هبا, ف

 أو أنْ  ,يف نفسه )١( يلزم كون اليشء رشطاً  ا أنْ مّ إانتقال الثالث كالكالم يف الثاين, ف
ة يف اهلواء إىل هناية أجسام العامل, فيلزم من حركة البقّ  ها بعضاً بعُض  اجلواهرُ  دافعُ تُ 

  . ك كرة العامل بأرسها, وهو باطل بالبدهيةتتحرّ  والسمكة يف عمق املاء أنْ 
  . )٣( امللزوم فقد سبق بياهنا )٢(ةيّ ا حقّ وأمّ 

ا لكانت احلركة فيه إمّ  لو كان اخلالء موجوداً : يف نفي اخلالء ة اخلصمحّج 
  . , والقسامن باطالن, فوجود اخلالء باطل)٥(فيه )٤(تقع يف زمان أو ال تقع أنْ 

نعلم بالرضورة  )٧( افألنّ  ;)٦(لا بطالن القسم األوّ ا املالزمة فظاهرة, وأمّ أمّ 
ة إىل ونسبة الرقّ . كانت احلركة فيه أرسع, وبالعكس ّق رام كان أك فيه كلّ املتحرَّ  أنّ 

كون نسبة تمن املاء بحيث  رّق أ البطء, فلو فرضنا مالءً الغلظ كنسبة الرسعة إىل 
لكانت  ,ة املاء كنسبة زمان احلركة يف اخلالء إىل زمان احلركة يف املاءته إىل رقّ رقّ 

                                                            

  .»مرشوطاً «): ص ( يف  )١(
  .»حقيقة«): ص ( يف  )٢(
ذكرت هذه احلجة يف حجج مثبتي اخلالء ـ ولكن دون توسيط اجلوهر الفرد ـ يف األربعني  )٣(

, واملطالب ٣٥٠ـ  ٣٤٩: , واملباحث املرشقية٣٣ـ  ٢/٣٢: يف أصول الدين للرازي
, ورشح ١٠٨ـ  ١٠٧: , ومناهج اليقني٤٠٣ـ  ١/٤٠٢: , وهناية املرام٥/١٥٧  :العالية
  .  ١٣١: , واللوامع اإلهلية٦٥ـ  ٦٤: , وإرشاد الطالبني١٤٧ـ  ٥/١٤٥: املواقف

 ).ص ( و ) ح ( مل يرد يف » تقع«: قوله )٤(
 ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف » فيه«: قوله )٥(
  ).ص ( سقط من » األول«: قوله )٦(
 .»فإنا«): ص ( يف  )٧(
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  . هذا حمال ,احلركة مع العائق كهي ال مع العائق
حركة فعىل مسافة, فتكون احلركة إىل نصفها  كّل  فألنّ  ;ا بطالن الثاينوأمّ 
حركة  كّل فلواحق الزمان,  )١(ر منها, والسبق والتأّخ ىل احلركة إىل كلّ سابقة ع

  . )٢(يف زمان واقعةٌ 
ة املاء كنسبة زمان احلركة يف ته إىل رقّ م وجود مالء نسبة رقّ ال نسلّ : واجلواب

  . اخلالء إىل زماهنا يف املاء حتى تكون احلركة مع العائق فيه كهي ال مع العائق
عىل القول  من الزمان بناءً  ناً معيّ  احلركة تستدعي لذاهتا قدراً  أنّ : وبيانه
هلا من قدر آخر بسبب املعاوق يف املالء الرقيق, فيستحيل  البدّ  ثمّ  ,باجلوهر الفرد

احلركة يف اخلالء إىل احلركة يف  ها مع ذلك القدر إىل املاء نسبةَ نسبتُ  )٣(ساويتُ  أنْ 
  . وباهللا التوفيق. املاء

  . عىل مجيع املمكنات إثبات كونه تعاىل قادراً  :الثالثة
ز بني ليميّ  ;ةة واجلزئيّ يّ بجميع املعلومات الكلّ  كونه تعاىل عاملاً  :الرابعة

   .أصل إىل بدن صاحبه كّل  ويردّ  ,ة لزيد ولعمرو والفاضلة فيهاماألجزاء األصليّ 
  .تهامنا صحّ متان قد بيّ وهاتان املقدّ 

قت يمكن تركيبها تلك األجزاء التي تفرّ  ر أنّ ظه ماتوإذا ثبتت هذه املقّد 

                                                            

  ).ص ( سقط من » من«: قوله )١(
, واملباحث ٩٨ـ  ٢/٩٧: , ورشح عيون احلكمة٢/٣٦: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٢(

, وكشف ٢٥٣: , واألرسار اخلفية١٧٠ـ  ٥/١٦٩: , واملطالب العالية٣٤٤ـ  ٣٤٣: املرشقية
, ٢/٢١١: , ورشح املقاصد١٠٩: اليقني , ومناهج٥٣١ـ  ٥٢٩: , ومعارج الفهم٢٣٤: املراد

  . ٢٤٠ـ  ٣/٢٣٩: , وشوارق اإلهلام١٥٠ـ  ٥/١٤٩: ورشح املواقف
 .»يتساوى«): أ (  و) م ( و ) ش ( يف  )٣(
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, وإىل هذا أشار القرآن ينها كام كانت, وهو مرادنا بجواز املعاد اجلسامينّ بع
 اْلَعِزيزُ ﴿ :إىل قوله ﴾ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  ْلَق َخ اْلـ َيبَْدأُ  الَِّذي َوُهوَ ﴿ :بقوله )١(الكريم

قت ا تعلّ  ملَ وإّال  ;استلزم ذلك كامل قدرته تعاىل وكون اإلعادة ممكنة ,)٢(﴾كِيمُ َح ـالْ 
  . عىل كامل علمه تعاىل وقدرته ﴾َحكِيمُ ـالْ  اْلَعِزيزُ  َوُهوَ ﴿ :قوله ودّل  .هبا القدرة
  : )٣(وا بوجوهمن الفالسفة فقد احتجّ  ا املنكرون للمعاد اجلسامينّ أمّ 

  ت إعادة املعدوم بعينه, لكنّ لصحّ  )٤(داألجسا حْرشُ  لو صّح  :أحدها
  . فامللزوم كذلك ,الالزم باطل

ا ألّهن  ;ة فقطاإلنسان ليس عبارة عن تلك األجزاء األصليّ  نّ أ: بيان املالزمة
ذلك  يعلم أنّ  )٥(أحد كّل  فإنّ  ,من غري حياة وال مزاج قت وصارت تراباً إذا تفرّ 

  فت إذا تألّ  اً تكون تلك األجزاء هي زيد )٦( امبل إنّ  ,الرتاب ليس عبارة عن زيد
ق فعند تفرّ  ,وإذا كان كذلك .وقامت هبا حياة وعلم وقدرة عىل وجه خمصوص

     ة زيد من حيث تبطل ماهيّ  فنى, وحينئذٍ تلك األجزاء تزول تلك الصفات وتَ 
 بإعادة إعادته من حيث هو كذلك إّال  ال تصّح  , فحينئذٍ ه ذلك الشخص املعّني نّ إ

  . ة إعادة املعدومأعراضه التي زالت وفنيت, وذلك يستلزم صحّ 
  . شاء اهللا تعاىل إنْ ام سيأيت ا بطالن الالزم فلِ وأمّ 

                                                            

 ).م ( إىل هنا سقط من » ..بجواز املعاد اجلسامين«: من قوله )١(
  .٢٧: سورة الروم )٢(
, ٤٥٠ـ  ٢/٤٤٨: , واملباحث املرشقية٥٩ـ  ٢/٥٨: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٣(

 .٩٧ـ  ٥/٩٤: , ورشح املقاصد٤٩٣ـ  ٤٩٢: ومناهج اليقني
  .»ماألجسا«): أ ( و ) ش ( يف  )٤(
 .»واحد«): ص ( و ) م ( يف  )٥(
 ).ص ( مل يرد يف » إنام«: قوله )٦(
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 نسان آخر حتى صارت أجزاء املأكول أجزاءً إه إذا اغتذى إنسان بنّ أ :الثاين
 ,تلك األجزاء إىل بدن أحد الشخصني دّ رَ تُ  أنْ  فيوم القيامة البدّ  ,من املغتذي

  . فيضيع اآلخر, فعلمنا بطالن حرش األجساد
يعيد األجزاء التي كانت  ا أنْ ه تعاىل إذا أعاد بدن شخص فإمّ نّ أ :الثالث

ل يقتيض واألوّ  .ة احلياةأو مجلة األجزاء التي كانت يف مدّ  ,موجودة وقت املوت
والثاين  .فاقتّ وهو باطل باال ,عاد األعمى واملجذوم واألقطع عىل تلك الصوريُ  أنْ 

ب األجزاء التي كانت تعذّ  يلزم أنْ  ,كفر فهزل ثمّ  املسلم إذا كان سميناً  ألنّ  ;باطل
يلزم  ,أسلم وهزل ثمّ  سميناً  موصوفة بصفة اإلسالم, وكذلك لو كان كافراً 
  . وهو غري جائز من احلكيم ,إيصال الثواب إىل األجزاء الكافرة, وذلك ظلم

َ : لعن األوّ  واجلواب ة يكون اإلنسان عبارة عن أجزاء أصليّ  ز أنْ ال جيو ِمل
وهي  ?)١(ل والتغّري ل العمر إىل آخره ال جيوز عليها التبدّ يف هذا البدن باقية من أوّ 

عند املوت تنفصل تلك األجزاء وتبقى عىل  نسب إليها الطاعة واملعصية, ثمّ تُ التي 
ثواب المعها أجزاء أخر زائدة ويوصل إليها  ضمّ ف وتُ وعند اإلعادة تؤلَّ  ,)٢( حاهلا

 من كان مطيعاً  )٣(وعىل هذا يكون املثاب واملعاقب يف القيامة عني. والعقاب
  .يف الدنيا وعاصياً 

ة دون املعترب يف احلرش والنرش إعادة األجزاء األصليّ  نا أنّ ا بيّ نّ أ: وعن الثاين
  . لة يف غريهبدن تكون فاض لكّل  )٤(ةالفاضلة, فاألجزاء األصليّ 

                                                            

 .»التبديل والتغيري«): م ( يف  )١(
 ).م ( سقط من » حاهلا«: قوله )٢(
 ).ص ( سقط من » عني«: قوله )٣(
  .»فاألجزاء األصلية«بدل » فاألصلية«): م ( يف  )٤(
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املطيع والعايص واملثاب  ألنّ  ;وهبذا احلرف يظهر اجلواب عن الثالث
ا ل العمر إىل آخره, فأمّ ة الباقية من أوّ  تلك األجزاء األصليّ واملعاقب ليس إّال 

  .لة بالسمن واهلزال فال عربة هبااألجزاء الزائدة املتبدّ 
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  : البحث الثاني

  المعاد الجسمانّيفي الطريق إلى القطع بوقوع 
   :ا املنقولأمّ  ,عليه املنقول واملعقول ويدّل 

بوقوعه,  )٢(العلم ^  عن األنبياء )١(ه قد ثبت بالنقل املتواترفاعلم أنّ 
الصادق إذا أخرب عن وقوع أمر ممكن الوقوع وجب  ألنّ  ;فوجب القطع بذلك

  . )٣(القطع به
َ : قلَت  فإنْ   ام أثبتوا املعاد اجلسامينّ إنّ  ^  األنبياء نّ إيقال  ال جيوز أنْ  ِمل

موقوفة عىل معرفة النفس  معرفة املعاد الروحاينّ  ألنّ  ?ليحصل به نظام العامل
والنساء, فلو خوطبوا به مل  ره العوامّ دة وأحواهلا املعقولة, وذلك أمر ال يتصوّ املجرّ 
ومل حيصل ما هو مقصود الشارع من مجع  ,قوا به, فلم ينتفعواروه ومل يصدّ يتصوّ 

ه ألنّ  ;الظاهر ى هلم باملعاد اجلسامينّ تاخللق عىل نظام واحد ومعتقد واحد, فأ
بالظواهر املشعرة  ىحيث أت ,يف تفهيمهم للصانع )٤(ر هلم, كام فعل ذلكاملتصوّ 

ل هذه من تأوي ه البدّ العقل عرف أنّ  ّي من كان قو إنّ  مّ ث .ة واجلهة للمبدأباجلسميّ 
                                                            

 .»القول«: زيادة) م ( يف  )١(
  ).ص ( و ) ح ( سقط من » العلم«: قوله )٢(
 , واملواقف يف علم ٤٩٢: , ومناهج اليقني٢/٦٢: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٣(

  . ٤٢١: واللوامع اإلهلية, ٣٧٣ـ  ٣٧٢: الكالم
  ).ص ( مل يرد يف » ذلك«: قوله )٤(
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  . )١(من تأويل تلك ه البدّ الظواهر, كام أنّ 
كام  ,صار إليه إذا مل يكن احلمل عىل الظاهر جائزاً ام يُ التأويل إنّ  نّ أ: واجلواب

  .وىلا عند جوازه كام يف املعاد فالظاهر أَ ة الصانع, وأمّ سميّ بج الظواهر املشعرة يف
ا علمنا بالنقل , وملّ لو كان احتامله قائامً  ام يصار إىل التأويل أنْ فإنّ  وأيضاً 

ال  ,ملن أنكره راً مكفّ و ,للمعاد اجلسامينّ  ثبتاً ه كان مُ أنّ  ’  املتواتر من دين حمّمد
  . )٢(للتأويل فيه جمال َق مل يبْ  مَ رَ َج 

  :)٣(فمن وجهني ا املعقولوأمّ 
ان قّ لبطل الثواب والعقاب املستحَ  اً لو مل يكن احلرش والنرش حقّ  :أحدمها

  . فامللزوم كذلك ,الالزم باطل واإلساءة, لكنّ  واإلحسانبالطاعة واملعصية 
يصل إىل  ا نرى املطيع والعايص يدركهام املوت من غري أنْ نّ أ: بيان املالزمة

رشا ليوصل إليهام ذلك مل ُحي  ه من ثواب أو عقاب, فإنْ أحد منهام ما يستحقّ 
  . لزم بطالنه أصالً  ّق املستحَ 

                                                            

من  ه البدّ كام أنّ «بدل  »نه البد من تأويل هذه الظواهر فكذا البد من تأويل تلكفكام أ«): ص ( يف  )١(
  .»تأويل تلك

َب ﴿: وثّمة آيات يف القرآن رصحية يف املعاد اجلسامين كقوله تعاىل )٢(  َمنْ  َقاَل  َخْلَقهُ  َوَنِيسَ  َمَثًال  لَنَا َوَرضَ
َل  َأْنَشأََها الَِّذي ُحيْيِيَها ُقْل  * َرِميمٌ  َوِهيَ  اْلِعَظامَ  ُحيْيِي ةٍ  َأوَّ   .٧٩ـ  ٧٨: يس ﴾َعلِيمٌ  َخْلٍق  بُِكلِّ  َوُهوَ  َمرَّ

َحيَْسُب ﴿: وقوله تعاىل ْنَسانُ  أَ يَ  َأنْ  َعَىل  َقادِِرينَ  َبَىل  * ِعظَاَمهُ  َنْجَمعَ  َألَّنْ  اْإلِ  ﴾َبنَاَنهُ  ُنَسوِّ
  .٤ـ  ٣: القيامة

لُونَ  َباُؤَناَأَوآ * ملََْبُعوُثونَ  َأئِنَّا َوِعَظاًما ُتَراًبا َوُكنَّا ِمتْنَا َأئَِذا﴿: وقوله تعاىل  َوَأْنُتمْ  َنَعمْ  ُقْل  * اْألَوَّ
  .١٨ـ  ١٦: الصافات ﴾َداِخُرونَ 

َام ﴿: وقوله تعاىل لْنَاُهمْ  ُجُلوُدُهمْ  َنِضَجْت  ُكلَّ َها ُجُلوًدا َبدَّ   .٥٦: النساء ﴾اْلَعَذاَب  لَِيُذوُقوا َغْريَ
 .٦٤ـ  ٢/٦٣: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٣(
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ن عىل الصانع اال جيوز )١(سفهذلك ظلم و فألنّ  ;الالزم ا بطالنوأمّ 
   .)٢(احلكيم

 إِنَّ ﴿ :, كقوله تعاىلالكريم ة بآيات من القرآند اهللا تعاىل هذه احلجّ وقد أكّ 
اَعةَ   َخَلْقنَا َوَما﴿ :وقوله تعاىل ,)٣(﴾َتْسَعى بَِام  َنْفسٍ  ُكلُّ  لُِتْجَزى ُأْخِفيَها َأَكادُ  تَِيةٌ آ السَّ
َامءَ   :إىل قوله ﴾َكَفُروا الَِّذينَ  َظنُّ  َذلَِك  َباطًِال  َبْينَُهَام  َوَما َواْألَْرَض  السَّ

ار﴿   . )٤(﴾ ِ َكالُْفجَّ
أو ال  ,)٥(أو للتعب واألمل ,ا للراحةق إمّ اخللْ  َق ه تعاىل خلَ إنّ : يقال أنْ  :الثاين
احلكيم الرحيم, والثالث  لقبحه وامتناعه من الغنّي  ;والثاين باطل .لواحد منهام

   .يمتنع من احلكيم أيضاً  وعبثاً  لكونه سفهاً  ;باطل
تصل إليهم يف الدنيا, وهو  ا أنْ وهي إمّ  ,ام خلقهم للراحةإنّ  :يقال فبقي أنْ 

ة األكل من لذّ  ظنّ ام هو دفع لألمل, كالذي يُ ة فإنّ عتقد يف الدنيا لذّ ما يُ  كّل  ألنّ  ;باطل
ة أمل اجلوع لقمة تؤكل هي األوىل لشدّ  ألذّ  )٦(لذلك فإنّ وام هو دفع أمل اجلوع, فإنّ 

اجلوع هناك, وكذلك سائر  )٧(ة لضعف أمللذّ  رت فهي أقّل لقمة تأّخ  هناك, وكّل 
 ,ا قليلةة فإّهن صل يف هذا العامل لذّ حت وبتقدير أنْ . ات احلاصلة يف هذا العاملاللذّ 

وليس من احلكمة تعذيب احليوان بنريان اآلالم  .دفعهاا اآلالم أو والغالب إمّ 
                                                            

 .»وسفه«بدل » وتبعة«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )١(
  ).ص (  سقط» احلكيم«: قوله )٢(
  .١٥: سورة طه )٣(
  .٢٨ـ  ٢٧: سورة ص )٤(
  ).ص ( مل يرد يف » واألمل«: قوله )٥(
 .»فإنام«): أ ( و ) ش ( يف  )٦(
  ).م ( سقط من » أمل«: قوله )٧(
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فإذن ليس املقصود من خلق  .اتمن اللذّ  )١(ةواملكروهات ألجل الفوز بذرّ 
أخرى وعامل  )٢(ةمن القطع بوجود لذّ  اإلنسان إيصال الراحة إليه يف الدنيا, فالبدّ 

اآلالم, وتلك ستحقر يف الوصول إليها هذه ة التي تُ آخر حتصل فيه الراحة التامّ 
  .هي الدار اآلخرة يف املعاد اجلسامينّ 

   

                                                            

  .»باللذة«): ص ( يف  )١(
 .»لّذة«بدل » دار«): ص ( يف  )٢(
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  : البحث الثالث

  إعادة المعدوم بعينه محال في أّن
   ?دم هل يمكن إعادته بعينه أم الني وعُ اليشء إذا فُ  اختلف العقالء يف أنّ 

, وهو تفريع عىل )٢(إعادته ممكنة )١(خ املعتزلة عىل أنّ يفقت مجلة مشاواتّ 
ام زالت وإنّ  ,بطل ذاته املخصوصةتدم مل املعدوم يشء يف عدمه, فإذا عُ  مذهبهم أنّ 

  . ا كانت ذاته املخصوصة باقية يف احلالني كانت إعادته ممكنةوملّ  .عنه صفة الوجود
, وهو قول أيب احلسني )٤)(٣(ةإعادته غري ممكن فقت الفالسفة عىل أنّ واتّ 

 إىل أنّ  أبو احلسني البرصّي  ولذلك ذهبـ  )٦)(٥(وحممود اخلوارزمّي  البرصّي 
                                                            

 ).م ( سقط من » أن«: قوله )١(
أصول وحكي عنهم يف األربعني يف . ٤٥١): التكليف(املغني يف أبواب التوحيد والعدل  :انظر )٢(

  , ورشح ٣٢٢: , وكشف الفوائد٤٦٣: , وقواعد العقائد للطويس٢/٣٩: الدين للرازي
 . ٣٩٤: , وإرشاد الطالبني٨/٢٨٩: املواقف

 .»ممتنعةإعادته  «): ص ( يف  )٣(
 . ١/١٣٨: , واملباحث املرشقية١٧٩: , والتعليقات البن سينا٤٧: اإلهليات من كتاب الشفاء :انظر )٤(
الدين حممود بن حمّمد املالمحي اخلوارزمي, من متأّخري املعتزلة, كان معروفًا بالكالم, حاذقاً هو ركن  )٥(

هـ, له آراء كالمية  ٥٣٦يف هذه الصنعة, وهو تلميذ أيب احلسني البرصي, وشيخ العجايل, تويف سنة 
الفائق (ن مصنّفاته مبثوثة يف الكتب, وقد اختلط أمره عىل حمّققي الكتب الكالمية فحسبوه الزخمرشي, م

  ).حتفة املتكلمني يف الرّد عىل الفالسفة(و) املعتمد يف أصول الدين(و) يف أصول الدين
  .ومل نجد مصدرًا أفرده بالرتمجة

  .للعجايل) الكامل(, وكتاب )التحفة(و) الفائق( كتابيه: , ومقّدمات١١٩: طبقات املعتزلة :انظر
, ورشح ٣٢٣: , وكشف الفوائد٢/٣٩: حكي عنهام يف األربعني يف أصول الدين للرازي )٦(

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة
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فناؤه  نتفاع الاال ق أجزائه وخروجها عن حدّ دم فمعنى عدمه تفرّ اليشء إذا عُ 
  . وهو املختار ـ هكام أرشنا إلي )١(ةيّ بالكلّ 

 دم فقد بطلت ذاته وصار نفياً اليشء إذا عُ  إنّ  :م يقولونة فإّهن ا األشعريّ وأمّ 
  . )٢(بعينهه يعود إنّ  :م قالواإّهن  ثمّ  .حمضاً 
الوقت الذي حدث فيه  )٣( لو كانت إعادة املعدوم جائزة لكانت إعادة: لنا

  . )٤(فامللزوم كذلك ,الالزم باطل جائزة, لكنّ  الً أوّ 
 ل من رشائط وجود ذلك الشخص املعّني الوقت األوّ  نّ أ: بيان املالزمة

  . بعينه من دون ذلك الرشط صاته, فيستحيل وجوده ثانياً ومشخّ 
 اإلجياد )٥(عيد ذلك الوقت بعينه لكان ذلكه لو أُ نّ أ: بطالن الالزمبيان 

  .فلْ هذا ُخ  ,أً مبتدَ  عادٌ مُ  )٧(, فيكون من حيث هو)٦(لله يف وقته األوّ  إحداثاً 

                                                            

 . ٣٩٤: , وإرشاد الطالبني٨/٢٨٩: املواقف
  . ٣٩٧: , وإرشاد الطالبني٥٦٥: , ومعارج الفهم٤٢٠: حكي عنه يف الكامل يف االستقصاء )١(

  .اجلاحظ أّنه حمكّي عن ٤٤٣: وذكر ابن املالمحي يف الفائق يف أصول الدين
 :انظر يف غريه فبمعنى اإلعدام بالكلية,وقد اختار املحقق الطويس هذا املعنى يف املكّلف, أّما 

  .٥٤٥ـ  ٥٤٤: كشف املراد
مل  وهذا القول«: وفيه ٢/٣٩: , واألربعني يف أصول الدين للرازي٣٧١: اإلرشاد للجويني :انظر )٢(

, ٤/٢٤٩: , وأبكار األفكار٥٥٣: ملحّصلوا, » أصحابنايقل به أحد من طوائف العقالء إّال 
  .٥/٨٢: ورشح املقاصد, ٣٧١ :يف علم الكالم واملواقف, ٢٢٠: وطوالع األنوار

 ).ص ( سقط من » املعدوم جائزة لكانت إعادة«: قوله )٣(
  .٤١٨: , واللوامع اإلهلية٣٩٤: , وإرشاد الطالبني١/١٣٨: املباحث املرشقية :انظر )٤(
  ).م ( سقط من » ذلك«: قوله )٥(
 ).م ( سقط من » األول«: قوله )٦(
 ).ص ( سقط من » هو«: قوله )٧(

Administrator
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ته بعد العدم ماهيّ  بأنّ : عىل جواز إعادة املعدوم بعد فنائه ةت األشعريّ احتّج 
إىل  خلرج اليشء من اإلمكان الذايتّ  وإّال  ;كام كانت باقية عىل اجلواز العقيلّ 

واهللا تعاىل قادر عىل مجيع املمكنات  وإذا كان ممكناً . حماله نّ إ, ومتناع الذايتّ اال
  . )١(كانت إعادة املعدوم مقدورة هللا تعاىل

 )٢(ذلكام النزاع يف إعادة ة ال نزاع فيه, إنّ إمكان املاهيّ  نّ أ: واجلواب
 وإّال  ;ه ممكنم أنّ الشخص, وال نسلّ دم من حيث هو ذلك الشخص الذي عُ 

  .أ كام سبقمن حيث هو مبتدَ  عاداً يكون مُ  فبتقدير وقوعه يلزم أنْ 
   

                                                            

  .٨/٢٨٩: , ورشح املواقف٥/٨٣: , ورشح املقاصد٢/٤٠: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )١(
  ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف » ذلك«: قوله )٢(
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  : البحث الرابع

  ام جائزان على األفالكئلتالخرق واال في أّن
   .)١(للفالسفة خالفاً 
  :)٢( ]وجوه[ لنا
عىل ما سبق  أبة من األجزاء التي ال تتجزّ األجسام حادثة ومركّ  نّ أ :]األّول[

 أنْ  ه يصّح واحد من تلك األجزاء بأحد طرفيه فإنّ  ما يالقيه كّل  , فكّل )٣(بيانه
ني يف ة ووجوب اشرتاك املتساويَ الستواء طرفيه يف متام املاهيّ  ;يالقيه بطرفه اآلخر

الذي كان يلقاه بطرفه اآلخر فقد وقع  ومتى لقي بأحد طرفيه اليشءَ  ,اللوازم
   .نخراقنحالل واالالا

بعد العدم كانت  ا كان حاصالً تأليفها من تلك األجزاء ملّ  )٤(نّ أ :الثاين
 جواز عدم التأليف قابلة للوجود والعدم, وال معنى جلواز اخلرق عىل األفالك إّال 

  . بة منهابني األجزاء املركّ 

                                                            

. ٢/٨٨: , واملباحث املرشقية٢/٢٦: , ورشح عيون احلكمة٢٧٥: مقاصد الفالسفة :انظر )١(
 .٣/٢٣٥: , وهناية املرام٥٥٠: , وكشف املراد٣/٣٦٤: وحكي عنهم يف أبكار األفكار

  . ٢٣٦ـ  ٣/٢٣٥: وجوهًا غريها يف هناية املرام انظر )٢(
 ).م ( مل يرد يف » بيانه«: قوله )٣(
 ).ص ( سقط من » أن«: قوله )٤(
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ة الشكل هر الفرد يستلزم عدم صحّ اجلوالفلك من  )١(بتركّ  نّ أ :الثالث
ما كانت حركته  عليه, وذلك يستلزم كون حركته مستقيمة, وكّل  املستدير
  .فاخلرق جائز عليه عندهم, فإذن اخلرق جائز عىل األفالك )٢(مستقيمة

   

                                                            

  .»تركيب«): ص ( و ) م ( يف  )١(
  ).ص ( سقط من » ما كانت حركته مستقيمة وكّل «: قوله )٢(
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  : البحث الخامس

   ؟أجسام العالم أم ال )١(به تعالى يخّرفي أنّ
 )٢(العقل ليس له إّال  ألنّ  ; من جهة السمعالطريق إىل احلكم بذلك ليس إّال 

  . )٣(ما جاز وقع احلكم بجواز ذلك, لكن ليس كّل 
  : قطع بالوقوع بآيات من واحتّج 
ءٍ  ُكلُّ ﴿ :قوله تعاىل :أحدها  كّل  ت اآلية عىل أنّ دلّ  )٤(﴾َوْجَههُ  إِالَّ  َهالٌِك  َيشْ

ا ثبت من ملِ  ;وال يمكن محل اهلالك عىل الفناء املحض ,هالك )٥(ما سوى اهللا فهو
                                                            

عّرب املصنف بالتخريب ال اإلعدام لذهابه مذهب أيب احلسني البرصي من أّن العامل ال يعدم بل  )١(
  .تتفّرق أجزاؤه كام سوف يّرصح بعد أسطر

  ).م ( سقط من » له إال«: قوله )٢(
  :لعامل عىل ثالث طوائفعلم أّن الناس اختلفوا يف إمكان إعدام اا )٣(

  .قالت باستحالته استحالة ذاتية وهم قوم من القدماء: األوىل
  .قالت باستحالته لغريه وهم مجهور الفالسفة: الثانية
  .قالت بجوازه وهم مجهور املتكّلمني: الثالثة

ـ  املصنّفمنها ـ ثّم اختلف املتكّلمون يف وقوعه فقالت طائفة منهم بأنه واقع ال حمالة, وأخرى 
  .قالت بعدم وقوعه وفّرست اإلعدام بتفّرق األجزاء

   , وإرشاد ٤٨٨, ٤٨٧: , ومناهج اليقني٥٦٢: , ومعارج الفهم٥٤٣: كشف املراد :انظر
 .٣٩٧, ٣٩٦: الطالبني

  .٨٨: سورة القصص )٤(
  ).ص ( مل يرد من » فهو«: قوله )٥(
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 )١(قوامتناع إعادة املعدوم بعينه, فوجب محله عىل تفرّ وجوب احلرش والنرش 
اهلالك عىل  وصدُق  .االنتفاع به عن حدّ  )٢(نهامب هبا وخروج املركّ األجزاء وتشذّ 
  . ذلك ظاهر
َامءُ  إَِذا﴿ :قوله تعاىل :الثانية  ,)٣(﴾اْنَتَثَرْت  اْلَكَواكُِب  َوإَِذا * اْنَفَطَرْت  السَّ
َامءُ  إَِذا﴿ :وقوله تعاىل وانفطار األفالك وانشقاقها وانتثار  ,)٤(﴾اْنَشقَّْت  السَّ

  . الكواكب منها ختريب هلا
َامءَ  َنْطِوي َيْومَ ﴿ :قوله تعاىل :الثالثة ِجلِّ  َكَطيِّ  السَّ اآلية,  )٥(﴾لِْلُكُتِب  السِّ

  .السامء ختريب هلا طّي  أنّ  وظاهرٌ 
ُل  َيْومَ ﴿ :قوله تعاىل :الرابعة َمَواُت  اْألَْرضِ  َغْريَ  اْألَْرُض  ُتبَدَّ  )٦(﴾َوالسَّ

  .والتبديل تغيري وإهالك
  . وباهللا التوفيق. ة عىل هذا املطلوب كثريةواآليات الدالّ 

   

                                                            

 .»تفريق«) : ص ( و ) م ( و ) ح ( يف  )١(
 .»عنها«): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
  .٢ـ  ١: نفطارسورة اال )٣(
 .١: نشقاقسورة اال )٤(
  .١٠٤: سورة األنبياء )٥(
  .٤٨: سورة إبراهيم )٦(
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  الركن الثاني 
   في المعاد الروحانّي

  : وفيه أبحاث

  :لالبحث األّو

   ]في أّن النفس جوهر مجّرد[
   .بجسم وال جسامينّ د ليس النفس جوهر جمرَّ  عىل أنّ  ه مبنّي علم أنّ ا

  : ا املعقولأمّ  ل,بذلك باملعقول واملنقو القائلون واحتّج 
واحد من  إذ لو انقسم لكان كّل  ;العلم باهللا تعاىل غري منقسم فهو أنّ 

فعند  ,مل يكن وإنْ  .هذا حمال ,اجلزء هو الكّل  )١(كان تعاىل باهللا كان علامً  أجزائه إنْ 
 وإنْ  .حمال )٢(وهو ,زائدة مل حيصل العلم به تعاىلدث هيئة حتمل  اجتامع األجزاء إنْ 

  . مل تنقسم فهو املطلوب وإنْ  ,فإن انقسمت عاد التقسيم ,حدثت
قائم به  ز وكّل متحيِّ  , وكلُّ ه منقسامً وجب أن ال يكون حملّ : وعند ذلك نقول

  . ز وال قائم بهه ليس بمتحيّ , فمحلّ منقسمٌ 
من نفي  ام مرّ فلِ  ;ا الثانيةوأمّ  .منقسميف املنقسم  احلاّل  فألنّ  ;ا األوىلأمّ 

                                                            

 .»وإن كان«): أ ( و ) ش ( يف  )١(
 .»هذا«): ص ( و ) ح ( يف  )٢(
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  . )١(اجلوهر الفرد
  : فمن وجهني ا املنقولوأمّ 
َسَبنَّ  َوَال ﴿ :قوله تعاىل :أحدمها  َبْل  َأْمَواًتا اهللاِ َسبِيلِ  ِيف  ُقتُِلوا الَِّذينَ  َحتْ

  . اآلية )٢(﴾َأْحيَاءٌ 
 ت, وكّل بميّ ه ال يشء من اإلنسان املقتول يف سبيل اهللا أنّ : الدليل )٣(وجه

  . تبدن وما يقوم به ميّ 
َسَبنَّ  َوَال ﴿ :فلقوله تعاىل ;ا الصغرىأمّ   َبْل  َأْمَواًتا اهللاِ َسبِيلِ  ِيف  ُقتُِلوا الَِّذينَ  َحتْ
  . دا الكربى فبالرضورة, فإذن هو جوهر جمرّ وأمّ  .اآلية ﴾ ٌ َأْحيَاء

رفرفت ت عىل نعشه ل امليّ حتى إذا ُمح « :يف بعض خطبه ’  قوله :الثاين
  . )٤(»الدنيا كام لعبت يب بكم يا أهيل ويا ولدي ال تلعبنّ  :روحه فوق النعش وتقول

الروح باقية بعد املوت بصفة الرفرفة, وال يشء من البدن  نّ أ: وجه الدليل
  . قوم بهوال ما ي , فال يشء من الروح ببدنوما يقوم به بعد موته بباٍق 

                                                            

, ٥٤٠ ـ ٥٣٩: , واملحّصل٣٠ـ  ٢/٢٧: حكيت هذه احلجة يف األربعني يف أصول الدين للرازي )١(
, ٥٣٦ـ  ٥٣٥: , ومعارج الفهم٤٦٥: , وقواعد العقائد للطويس٦٢ـ  ٧/٥٧: واملطالب العالية
  .١١٩ـ  ١١٨: , واللوامع اإلهلية٣٩٢ـ  ٣٩٠: وإرشاد الطالبني

  .  ٢٩٢ـ  ٢/٢٩٠: مؤّداها يف رشح عيون احلكمة انظرو
  . ٣٠٣ـ  ٢٨٨: النفس من كتاب الشفاء :نظرا, وقد ساق ابن سينا ثامنية براهني عىل جتّرد النفس

  ).ص ( سقط من  ﴾َأْحَياءٌ  َبْل ﴿: وقوله تعاىل. ١٦٩: سورة آل عمران )٢(
 ).م ( سقط من » وجه«: قوله )٣(
وحكاه . ٧٩/١٨٤, ٧٤/١٨٩, ٥٨/٧, ٦/١٦١: , وبحار األنوار٣٤٦: أعالم الدين للديلمي )٤(

       , واملصنّف يف رشح مائة ٧/١٣٤: , واملطالب العالية٢١/٤١: الرازي يف التفسري الكبري
 .٤٢٨: واملقداد يف اللوامع اإلهلية ,١٣: كلمة
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اهليئة الزائدة إذا مل تنقسم حصل  م أنّ ال نسلّ : )١(عن املعقول اجلوابو
ام يكون كذلك لو كان العلم عبارة عن تلك اهليئة فقط, وذلك وإنّ  ,املطلوب

  . ممنوع, بل هي أحد أجزائه, وهو منقسم
َ  مناه, لكنْ سلّ  ام يلزم وإنّ  ?هحملّ  )٢(ه إذا مل ينقسم العلم ال ينقسمنّ إقلتم  ِمل

  . ممنوع لو كان من األعراض السارية, وهو ذلك أنْ 
  . ة اجلوهر الفردنا من صحّ ا بيّ ملِ  ;الكربى ممنوعة مناه, لكنّ سلّ 

آخر وراء البدن وما  هناك أمراً  ن عىل أنّ ام يدّال الدليلني إنّ  نّ أ: وعن املنقول
د, بل رصيح اآلية جوهر جمرّ  هن عىل أنّ يقوم به من األعراض الفانية, لكن ال يدّال 

  . )٣(صفة القتل والرفرفة تستلزم ذلك ألنّ  ;ه جسمن عىل أنّ واخلرب يدّال 
   

                                                            

  .»عن األول«): ص ( يف  )١(
  .»ينقسم مل«): م ( يف  )٢(
 ., فراجع١٣: كلمة هذا, ولكّن ابن ميثم ارتىض هذا الدليل يف كتابه رشح املائة )٣(
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  : البحث الثاني

  ]في أّن النفوس البشرّية متّحدة بالنوع[
 اأّهن تهم وحجّ  ,)١(حدة بالنوعالنفوس البرشية متّ  قي الفالسفة أنّ مذهب حمقّ 

  .)٢(ما كان كذلك فنوعه واحد واحد, وكّل  يشملها حدّ 
ة ا خمتلفة بالعفّ تهم أّهن وحجّ . )٣(ا خمتلفة باحلقيقةزعم أّهن  ومنهم من

بارد املزاج  ألنّ  ;والفجور والذكاء والبالدة, وليس ذلك بسبب حرارة املزاج
ل املزاج املزاج, وقد يتبدّ  ه حارُّ قد يكون يف غاية الذكاء وقد يكون بضدّ 

ا قد تكون بحيث ألّهن  ;ةوال من أسباب خارجيّ  .ة باقيةوالصفة النفسانيّ 
فكان ذلك من لوازم النفس, واختالف اللوازم  ,هحلاصل ضدّ وا قاً لُ تقتيض ُخ 

                                                            

وعن ابن . ٣/٤٧٥: , وشوارق اإلهلام٢٨١: , وكشف املراد٥٤٣: حكي عن أرسطو يف املحّصل )١(
  .أّنه املشهور عن األوائل: ٥٥٣: ويف معارج الفهم. ٢/٣٩٣: سينا يف املباحث املرشقية

حيث ذهبوا إىل أّن النفس ـ  واختاره الفخر الرازيـ ويقابل هذا القول قول طائفة من األقدمني 
   .وحتت كل نوع أفراد متحدة املاهيةالناطقة جنس حتته أنواع خمتلفة, 

  .٣/٤٧٥: , وشوارق اإلهلام٣/٣١٧: , ورشح املقاصد١٤٣ـ  ٧/١٤٢: املطالب العالية :انظر
ة متغايرة باملاهي] النفوس[وليست «: وعبارة الشيخ ٣٠٧ـ  ٣٠٦: النفس من كتاب الشفاء :انظر )٢(

, )٢٨٣: كشف املراد(, والتجريد ٢/٣٩٤: , واملباحث املرشقية»والصورة ألّن صورهتا واحدة
, »وهذه احلجة ال ختلو عن دور«: قال ٥٥٣: , ومعارج الفهم٣٩٧ـ  ٣٩٦: واألرسار اخلفية
 . ٣/٣١٨: ورشح املقاصد

 .٥٥٣: جالينوس كام يف معارج الفهمهو الزاعم  )٣(
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  . )١(عىل اختالف امللزومات يدّل 
َ : واجلواب ة الذكاء علّ  م أنّ وال نسلّ  ?يكون ذلك بسبب املزاج ال جيوز أنْ  ِمل

م وكذلك ال نسلّ . ة كام ينبغيهي حرارة املزاج فقط, بل اعتدال القوى النفسانيّ 
ذلك  لكنّ  ,كاتلَ بقاء تلك الصفات, بل إذا صارت مَ ل مزاج تلك القوى مع تبدّ 

  . ال ينايف كوهنا عوارض مستفادة من املزاج
   

                                                            

 .٢٨٢: , وكشف املراد٥٤٤: , واملحّصل٣٩٧ـ  ٢/٣٩٦: املباحث املرشقية :انظر )١(
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  : البحث الثالث

  ]في أّن النفوس حادثة[
  . )١(ا حادثةقيهم أّهن مذهب حمقّ 

ل واألوّ  .تكون واحدة أو كثرية ا أنْ ا لو كانت قديمة فإمّ تهم أّهن وحجّ 
مه عمرو مه زيد علِ ما علِ  بقيت واحدة فكّل  باألبدان إنْ قها ا بعد تعلّ ألّهن  ;باطل

كانت حاصلة قبل  رت فتلك الكثرة إنْ تكثّ  وإنْ  .وبالعكس, وهو ظاهر البطالن
 كانت كّل  ,مل تكن وإنْ . فلْ هذا ُخ  ,رضت كذلكوقد فُ  ,ذلك مل تكن واحدة
   .دمتوالنفس التي كانت واحدة قد عُ  ,واحدة منها حادثة

ز, رات من مميِّ للمتكثّ  إذ البدّ  ;كانت كثرية فهو باطل أيضاً  ا إنْ وأمّ 
 ألنّ  ;ادها يف النوع, وال بالعوارضالّحت  ;اتبالذاتيّ  )٣(هلا قبُل  )٢(وال متييز

وقبل األبدان فال أبدان, فال  ,ذلك من توابع األبدان اجلارية جمرى املوادّ 
   .اختالف بالعوارض

                                                            

            واعد ـ, وق٥٤٤: حّصلـ, وامل٢/٤٠٠: يةقرشـباحث املـباعه يف املـو وأتكي عن أرسطـح )١(
  .٢٨٣: رادـشف املـ, وك٤٦٥: طويسـقائد للـالع

ــدمها,  ــون إىل ق ــب إفالط ــروذه ــل :انظ ــة٥٤٤: املحّص ــف ٣٩٩: , واألرسار اخلفي             , وكش
 .٢٨٣: املراد

 .»ممّيز«): ص ( يف  )٢(
  .»قبل األبدان«): ص ( و ) م ( يف  )٣(
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ا واحدة أو كثرية, وثبت فساد إمّ ا لو كانت قديمة لكانت فثبت أّهن 
  .)٢(, وذلك يستلزم كوهنا حادثة)١(القسمني, فبطل كوهنا قديمة

َ  :عرتاضواال  ألنّ « :قوله? االختالف بالعوارض )٣(يكون ال جيوز أنْ  ِمل
َ ال نسلّ  :قلنا ,»ذلك من توابع األبدان وقبل األبدان فال أبدان  ال جيوز أنْ  م, وِمل

 )٤( ماإىل  ا قبُل ل, والنفوس انتقلت ممّ أبدان أخرى ال إىل أوّ  كون قبل هذه األبدانت
  )٥( ?عىل سبيل التناسخ بعدُ 

   

                                                            

 ).أ ( إىل هنا سقط من » ..لكانت إما واحدة«: من قوله )١(
, ٤٠١ـ  ٢/٤٠٠: , واملباحث املرشقية٢/٣٠٠: , ورشح عيون احلكمة٣٧٨ـ  ٣٧٥ :النجاة :انظر )٢(

, ٣٩٨ـ  ٣٩٧: , واألرسار اخلفية١٩٠ـ  ٧/١٨٩: , واملطالب العالية٥٤٦ـ  ٥٤٤: واملحّصل
, ٥٤٥ـ  ٥٤٤: ومعارج الفهم ,٢٨٤ـ  ٢٨٣: , وكشف املراد٣٣٥ـ  ٣٣٤: وكشف الفوائد
  .١٢٠: , واللوامع اإلهلية٣/٣٢٢: ورشح املقاصد

 ).ص ( و ) م ( مل يرد يف » أن يكون«: قوله )٣(
 ).أ ( و ) ش ( سقط من » ما«: قوله )٤(
, واملباحث       ٢/٣٠١: ح عيون احلكمةرش :كتبه انظرهذا االعرتاض للفخر الرازي,  )٥(

  .١٩٤ـ  ٧/١٩٣: , واملطالب العالية٥٤٦: واملحّصل, ٤٠٢ ـ ٢/٤٠١: املرشقية
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  : البحث الرابع

  ]في فساد التناسخ[
النفس  ألنّ  ;عىل فساد التناسخ )١(فق القائلون بحدوث النفساتّ 
 عىل حدوث رشط, وإّال  القديم موقوفاً  )٢(أبداملفيكون حدوثها عن  ,حادثة

  )٤(قبل ذلك, وذلك الرشط ليس )٣(وىل من حدوثهايكن حدوثها اآلن أَ مل 
عن ة لفيضان النفس علّ  ستعداد البدينّ , فأذن حدوث اال حدوث البدنإّال 

لقبول  يستعدّ  أنْ  املبدأ القديم, فالبدن الذي يقبل النفس املستنسخة البدّ 
 كّل  ألنّ  ;وهو حمال ,جتمع النفسان عىل بدن واحدت, فنفس أخرى ابتداءً 

نفسان ه لو قامت به وألنّ  ,ال شيئني واحداً  ه شيئاً عاقل يعلم بالرضورة نفَس 
واليقظة كالنوم  تقابالن معاً امل )٥(بهحيصل  للزم اختالف أحواله, بأنْ 

  . )٦(وهو حمال بالبدهية ,واحلركة والسكون

                                                            

 .»النفوس«): ص ( و ) ح ( يف  )١(
   ).م ( إىل هنا سقط من » لنفس حادثةا«: ومن قوله .»مبدئها«): ص ( و ) ح ( يف  )٢(
 .»من ال حدوثها«): ص ( و ) ح ( يف  )٣(
 ).ص ( سقط من » ليس«: قوله )٤(
  ).أ ( و ) ش ( سقط من » به«: قوله )٥(
, ٣٢٠ـ ٣١٨: فاءالش تابن كفس منوال, ٣٨٧ـ  ٣٨٦: اةج, والن١٠٩  ـ ١٠٨: ادبدأ واملعامل :انظر )٦(

 .٣/٣٨٥: اراترح اإلشـ, وش٤٠٧ـ  ٢/٤٠٦: قيةباحث املرشوامل
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يف ة عىل حدوث النفس, ودليلهم ة مبنيّ هذه احلجّ : قال اإلمام بأنْ واعرتض 
  .)١(ورعىل فساد التناسخ, فيلزم الدَّ  حدوث النفس مبنّي 

   

                                                            

, ٥٤٧: , واملحّصل٢/٤٠٢: , واملباحث املرشقية٢/٦٧: ذكره يف األربعني يف أصول الدين )١(
  . ١١٩: , ومعامل أصول الدين٧/٢٠٢: واملطالب العالية

  . وأجاب عنه املحّقق الطويس بعدم احتياج إثبات حدوث النفس إىل إبطال التناسخ فال دور
  .٣٨٥, ٣٨٤: تلخيص املحّصل :انظر
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  : البحث الخامس

  ]في بقاء النفوس[
  . )١(فقت الفالسفة عىل بقاء النفوساتّ 

م عليه, متقدّ  عدمها حمّل  إلمكانالعدم لكان  )٢(عليها ا لو صّح تهم أّهن وحجّ 
القابل واجب البقاء مع  ألنّ  ;للنفس مغايراً  ثابتاً  ال , فيستدعي حموهو أمر ثبويتّ 

 عليه العدم فله حمّل  ما يصّح  وجود املقبول, وال يشء يبقى عند عدمه, فإذن كّل 
ما  , وألنّ ا ليست بجسم وال بجسامينّ نا أّهن ا بيّ ملِ  ;ذلك باطل لكنّ  .)٣(تههو مادّ 

ينتهي إىل ة أخرى, وال حمالة  الفتقر إىل مادّ وإّال  ,ال يقبل العدم ة جيب أنْ رض مادّ فُ 
  . )٤(ة هلا, فذلك اليشء غري قابل للفسادة ال مادّ مادّ 

ال يستدعي  , وحينئذٍ اإلمكان أمر ثبويتّ  م أنّ ا ال نسلّ بأنّ : اإلمام واعرتض
  . ثابتاً  حمال 

                                                            

ونسب . ٣١٢: , والنفس من كتاب الشفاء٣٧٨: , والنجاة٣٢٤: اإلشارات والتنبيهات :انظر )١(
  . ٧/٢٣٥: تفاق إىل املتأخرين من الفالسفة يف كتابه املطالب العاليةالرازي هذا اال

وذهب إليه أيضًا من ال يقول بجواز إعادة املعدوم من املتكّلمني وذكروا لذلك حجة غري حجة 
 .  ٢٨٥: كشف املراد :انظرفالسفة, ال

 ).أ ( و ) ش ( سقط من » عليها«: قوله )٢(
 .»لو صح ّ العدم عىل النفس لكانت ماديةف«: زيادة) ص ( يف  )٣(
  .٤١٢ـ  ٢/٤١١: املباحث املرشقية :انظر )٤(
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ا مل  مل حتدث, وملّ النفس مسبوقة احلدوث باإلمكان وإّال  , لكنّ همناسلّ 
  . فكذلك إمكان عدمها ,ةيّ يوجب اإلمكان السابق كوهنا مادّ 

ب ال املركّ  ألنّ  ;)١(ة النفس بقاء النفسال يلزم من بقاء مادّ  مناه, لكنْ سلّ 
ال يمكن القطع بحصول السعادة  , وحينئذٍ )٢(يبقى ببقاء واحد من أجزائه

  . )٤( ببقاء صورهتا الفانية لكونه مرشوطاً  ;للنفس وبقاء كامالهتا )٣( والشقاوة
كونه  , وظاهرٌ ا نعني باإلمكان االستعداد التامّ أنّ ب: لوأجابوا عن األوّ 

  . اً ثبوتيّ 
 اإلمكان السابق هو اإلمكان اخلاّص  ألنّ  ;وبه ظهر اجلواب عن الثاين أيضاً 

, ة هو االستعداد التامّ ات يف العقل, وإمكان عدمها املستدعى مادّ الالزم للامهيّ 
  . بينهام وإن اشرتكا يف لفظ اإلمكان وفرٌق 

 داً جمرّ  ة إذن تكون جوهراً املادّ  ة ألنّ ام يكتفون ببقاء املادّ م إنّ أّهن : الثالثوعن 
فيه, ويلزم بالدليل الذي ذكروه يف وجوب  مع فناء ما حيّل  ة باقياً عن املادّ  )٥( اً غنيّ 

كونه كذلك, فيكون هو النفس,  وملبدئهادة مدركة لذاهتا كون النفس املجرّ 
وذلك من  ,ها بمبادئهاا علمُ كامالُهت و ,زائالً  ضاً رضت كانت عرَ والصورة التي فُ 

  .)٦( لوازمها
   

                                                            

 ).ص ( سقط من » بقاء النفس«: قوله )١(
 ).ص ( سقط من » أجزائه من«: قوله )٢(
  ).ص ( سقط من » والشقاوة«: قوله )٣(
  . ٧/٢٣٧: , واملطالب العالية٥٥٠ـ  ٥٤٩: عرتاضات الثالثة يف املحّصلهذه اال انظر )٤(
  ).ص ( مل يرد يف » غنياً «: قوله )٥(
  . ٣٨٨ـ  ٣٨٧: هذه اإلجابات للنصري الطويس يف تلخيص املحّصل )٦(



 الكالم علم يف املرام قواعد   .............................................................  ٣٧٦

  
  

  : البحث السادس

  ]في أّن النفس تدرك الجزئّيات[
 ,عىل اجلزئّي  حيمل الكّيلَّ  ههنا شيئاً  ألنّ  ;)١(اتالنفس عندهم تدرك اجلزئيّ 

هو  ر, واملدرك للكّيلّ التصديق مسبوق بالتصوّ  ألنّ  ;وذلك اليشء مدرك هلام
ات املفارقة ات واجلزئيّ يّ إدراكها للكلّ  لكنّ  ,)٢(هو النفس فاملدرك للجزئّي  ,النفس
 عاً لنا مربّ ا إذا ختيّ ألنّ  ;ةات املحسوسة بواسطة القوى البدنيّ وإدراكها للجزئيّ  ,بذاهتا
فهو يف  ,متياز ليس يف اخلارجفهذا اال ,زنا بني اجلناحنيوميّ  ,)٣(عنيبمربّ  حاً جمنّ

 ألنّ  ;متيازالثاين استحال حصول اال كان حمّل  أحد اجلناحني إنْ  الذهن, فمحّل 
 ة وال بلوازمها املشرتكة بني األفراد, لكنّ امتياز أحدمها عن اآلخر ليس باملاهيّ 

 يف اجلسم ّال إوذلك ال يعقل  ,أحدمها غري اآلخر فمحّل  ,متياز حاصلاال
                                                            

أي الفالسفة, إّال أهنم قالوا بأّن النفس تدرك اجلزئيات بواسطة القوى البدنية ـ وهي احلواّس ـ  )١(
كام سيأيت من املصنّف, يف حني ذهب املتكّلمون إىل أّن النفس تدرك اجلزئيات بذاهتا كإدراكها 

  .٣/٣٣٤: , ورشح املقاصد٥٥٠: املحّصل :انظرللكّليات, 
 .٥٥١ـ  ٥٥٠: املحّصل :انظر إثبات أّن النفس تدرك اجلزئيات بذاهتا, هذه احلجة للمتكّلمني يف )٢(
  ): أ ( و ) ش ( و ) ح (  مثاله كام يف حاشية )٣(
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ة هي اخليال, والنفس تدركها  آلة جسامنيّ , فتلك الصورة منطبعة يفواجلسامينّ 
  .)٢( )١(اآللة بواسطة تلك

   

                                                            

 .»اجلملة«): ص ( و ) ح ( يف  )١(
ساقها الفالسفة دليًال عىل ما ذهبوا إليه, أما ذيلها وهو  »..ألنا إذا ختّيلنا«: هذه احلّجة من قوله )٢(

فهو من اعرتاض للفخر الرازي ذكره يف املحّصل, وقد دمج  »..فتلك الصورة منطبعة«: قوله
املصنّف بني دليل املتكّلمني ـ املشار إليه ـ ودليل الفالسفة ثّم اعرتاض الرازي ووّجه اجلميع بام 

  .يؤّيد قول الفالسفة
: أيضاً  انظرووما بعدها,  ٢٥٨: وما بعدها, والنفس من كتاب الشفاء ٣٤٩: النجاة :انظر

 .  ٣/٤٩٧: , وشوارق اإلهلام٥٥١: املحّصل
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   :)١(البحث السابع

  ]في سعادة النفوس[

   .ةة والعمليّ يها النظريّ تَ فقوا عىل سعادة النفوس الكاملة يف قوّ اتّ 
 ;ها يف حتصيل السعادة الباقية معرفة اهللاة بالعلوم, وأمهّ ة النظريّ القوّ  وكامُل 

. اتاللذّ  ك أكمل منه تعاىل, فإدراكه أتمّ درَ ة هي إدراك املالئم, وال مُ اللذّ  ألنّ 
وأوىف كانت سعادته بعد املوت أكمل  ام كان استغراق اإلنسان يف معرفته أتمّ وكلّ 

  . قه العارفون بهوذلك أمر حيقّ  ,وأعىل
 ة الفاضلة, وليست منقيّ لُ كات اخلُ ة فحصول امللَ كامل القوة العمليّ  اوأمّ 

ق ل إىل التعلّ يَ ال تصري النفس أمْ  أسباب السعادة الباقية بالذات, بل غرضها أنْ 
قها به فيحصل بذلك العذاب, فكانت مستلزمة لنفي التعذيب تعلّ  بالبدن, فيشتدّ 

  .)٢( ة يف حتصيل السعادةضيّ عن النفس, وذلك من األمور العرَ 
   

                                                            

  .وأخذ ما بعده تسلسله) ص ( سقط هذا البحث بأمجعه من  )١(
, ٦٩٨ـ  ٦٨١: , والنجاة١١٥ـ  ١٠٩: هذا البحث والبحث الالحق يف املبدأ واملعاد انظر )٢(

  .٤٤٦ـ  ٢/٤٤٣: باحث املرشقيةوامل
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  : البحث الثامن

  ]في شقاوة النفوس[
ا عادمة للكامالت, فإذا انقطعت ألّهن  ;)١(شقاوة النفوس اجلاهلةفقوا عىل اتّ 
وأدركت فوات كامالهتا التي  ,بقيت عىل ذلك اجلهل دائامً  )٢(ق األبدانعن تعلّ 

 )٣(اهللاكام قال  ,بة بتلك احلرسةة عائقة عنها, فصارت معذّ كانت الشواغل البدنيّ 
َتا َيا َنْفٌس  َتُقوَل  َأنْ ﴿ :تعاىل ْطُت  َما َعَىل  َحْرسَ  َفَأُكونَ ﴿ :إىل قوله ﴾اهللاِ  َجنِْب  ِيف  َفرَّ

  . ونحوه ,)٤(﴾ُمْحِسنِنيَ ـالْ  ِمنَ 
ي التفريط واإلفراط رذيلتَ  ا عادمة الكامالت الثانية احلاصلة عىل إحدىوأمّ 

  . ام تزول فيزول عذاهبا هبافربّ 
ق ا تتعلّ إّهن  :قالواام ه والصبيان اخلالية عن العقائد واألخالق فربّ لْ البُ  ا نفوسأمّ 

  . عندهم )٦(ل يف الطبيعةإذ ال معطَّ  .)٥( ة وتستكمل هبامن األجرام السامويّ  ٍب بْرض 

                                                            

  .»املوتبعد «: زيادة) ص ( و ) م ( يف  )١(
 .»بدانالتعلق باأل«): ص ( يف  )٢(
  ., ومل يرد يف سائر النسخ)م ( لفظ اجلاللة أثبتناه من  )٣(
  .٥٨ـ  ٥٦: سورة الزمر )٤(
 رحـوش ,٢/٤٤٥: ةـرشقيـث املـباحـ, وامل٣٥٠ ـ ٣٤٩: هاتـارات والتنبيـاإلش :انظر )٥(

 .٤٩٨: اهج اليقنيـ, ومن٣٥٤: شف الفوائدـ, وك٣/٣٨٤: اراتـاإلش
 .»معطل للطبيعة«): ص ( , ويف »معطلة الطبيعة«): أ ( و ) ش (  يف )٦(
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هو  :عىل رأي من ينكر املعاد اجلسامينّ  حاصل املعاد الروحاينّ  أنّ  واعلمْ 
د النفوس عن هذه األبدان ومفارقتها هلا إىل مبادئها وحصوهلا عىل ما حتصل وْ عَ 

  .)١(وتقرير هذه األبحاث مستقىص يف كتبهم .سعادة أو شقاوةعليه من 
   

                                                            

 .)٢(اهلامش  , ٣٧٨: الصفحة مّرت اإلشارة إىل بعضها يف )١(
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  : البحث التاسع

  ]والروحانّي ين الجسمانّيفي اجتماع المعاَد[
   , معاً  واجلسامينّ  أوجبوا املعاد الروحاينّ  )١(قنيمجاعة من املحقّ  علم أنّ ا

  : م حاولوا اجلمع بني احلكمة والرشيعة, فقالواوذلك أّهن 

سعادة  ته, وعىل أنّ معرفة اهللا تعاىل وحمبّ يف سعادة النفوس  العقل عىل أنّ  دّل 
اجلمع بني هاتني  االستقراء عىل أنّ  ودّل  .األجساد يف إدراك املحسوسات

يف  قاً اإلنسان حال كونه مستغرِ  وذلك ألنّ  ;ة غري ممكنالسعادتني يف احلياة الدنيويّ 
ة, وحال ات اجلسامنيّ لتفات إىل يشء من اللذّ اال عامل الغيب ال يمكنه )٢(أنوار جتّيل 

ات لتفات إىل اللذّ ة ال يمكنه االات اجلسامنيّ باستيفاء اللذّ  )٣( كونه مشغوالً 
ة يف هذا العامل, فإذا ر لضعف النفوس البرشيّ ام يتعذّ هذا اجلمع إنّ  , لكنّ )٤(ةالروحانيّ 

والطهارة قويت ورشفت, فإذا  )٦)(٥(ت من عامل النفوسفارقت أبداهنا واستمدّ 
       ة قادرة عىل اجلمع تصري هناك قويّ  ة أخرى مل يبعد أنْ أعيدت إىل األبدان مرّ 

                                                            

  ).٣(, اهلامش ٣٤٥: الصفحة انظر )١(
 .»أرسار«: زيادة) م ( يف  )٢(
  .»مستغرقاً «): م ( يف  )٣(
اللذات الروحانية «): ص ( إىل هنا ورد مكانه يف » يشء من اللذات اجلسامنية«: من قوله )٤(

  . أنه ُصّحح يف حاشيتها بام أثبتناه يف املتنإّال  )ح ( , وكذا يف »وبالعكس
  .)ص ( إىل هنا سقط من » البرشية يف هذا العامل«: من قوله )٥(
 .»النفوس النفوس«): أ ( و ) ش ( يف  )٦(
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   .بني األمرين
 مْ تلك احلالة هي الغاية القصوى يف مراتب السعادات, ومل يقُ  أنّ  وظاهرٌ 

 ,ةميّ كْ ة والقوانني احلِ عىل امتناع هذا املعنى دليل, وهو مجع بني احلكمة النبويّ 
  . فوجب املصري إليه
 ,املزاج فقط )١(يالنفس ه إنّ  :, وهو قول من قالمن ينكرمها معاً  ومن الناس

يلزمه إنكار  ه ينكر إعادة املعدوم, فحينئذٍ إنّ  ثمّ  ,دمت نفسهفإذا مات اإلنسان فقد عُ 
  .وباهللا التوفيق. فسادها مة األوىل قد علمَت املقدّ   أنّ إّال  .)٢( املعاد مطلقاً 

   

                                                            

  .»هو«: , ويف سائر النسخ)ص ( ما أثبتناه من  )١(
  .٨/٣٠٠: , ورشح املواقف٢/٧٢: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٢(



  
  
  

  الركن الثالث
  في الوعد والوعيد وأحكام الثواب والعقاب 

  وال القيامةأحوسائر 
  : وفيه أبحاث

  : لالبحث األّو

  ]شرح األلفاظ في[
 عنه يف املستقبل ةٍ أو دفع مّرض  ,إىل الغري هو اإلخبار بوصول نفعٍ  :الوعد

   .خِرب من جهة املُ 
  . كذلك نفعٍ  ِت وْ أو فَ  ,إىل الغري رٍ هو اإلخبار بوصول َرض  :والوعيد

, وثواب, مدح, وشكر, وذمّ : ةة ستّ االختياريّ  باألفعال ّق املستَح  ثمّ 
   .وعقاب, وعوض

  . م حال الغري مع القصد إىل ذلكظَ هو القول املنبئ عن عِ  :فاملدح
  . أو فعلم بقول عرتاف بالنعمة مع نوع من تعظيم املنعِ الهو ا :والشكر

  . ضاع حال الغري مع القصد إىل ذلكهو القول املنبئ عن اتّ  :والذمّ 
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  . املقارن للتعظيم والتبجيل ّق هو النفع اخلالص املستحَ  :والثواب
  . ستخفاف واإلهانةقارن لالامل ّق هو الرضر املحض املستحَ  :والعقاب
  . اخلايل من تعظيم وتبجيل ّق هو النفع املستحَ  :والعوض

 ا الذمّ املدح والثواب بفعل الواجب واملندوب وترك القبيح, وأمّ  ّق ستحَ ويُ 
 ستحّق ا الشكر فيُ بالواجب, وأمّ  واإلخاللان بفعل القبيح قّ ستحَ والعقاب فيُ 

ة من الغري ال عىل جهة ة الواصلباملشقّ  ستحّق ا العوض فيُ , وأمّ واإلحسانبالنعم 
  . ستحقاقاال
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  : البحث الثاني

  ]المطيع الثواَب استحقاقفي [
بطاعته  ستحّق ه يَ فإنّ  كان مطيعاً  , فإنْ أو عاصياً  يكون مطيعاً  ا أنْ ف إمّ املكلَّ 

  . )٣( من املعتزلة وأيب القاسم البلخّي  )٢( ةلألشعريّ  , خالفاً )١(الثواب
   :ا العقل فمن وجهنيأمّ  ,العقل والنقل: لنا

ال جيوز من احلكيم  ليس, والثاين عبث ا لفائدة أوالتكليف إمّ  أنّ  :أحدمها
ل واألوّ  .أو إليهام ,أو إىل العبد ,تعود إىل اهللا ا أنْ فتلك الفائدة إمّ  ,لواألوّ  .تعاىل

   . الثاينهه تعاىل عن فائدة تعود إليه, فتعّني لتنزّ  ;والثالث باطالن

                                                            

, ورسائل ٥١: النكت يف مقّدمات األصول للمفيد :انظرهذا مذهب اإلمامية وأكثر املعتزلة,  )١(
, ٦١٤: , ورشح األصول اخلمسة٢٦٢, ١/٢٦٠): املخترص يف أصول الدين(العدل والتوحيد 

, ١٣٩: , ورشح مجل العلم والعمل١٦٥): التكليف(واملغني يف أبواب التوحيد والعدل 
, واملسلك يف أصول ١٤٥: , والتعليق يف علم الكالم١٨٢: عتقاديف ما يتعلق باال قتصادواال
 .٤١٣: , وإرشاد الطالبني٥٥١: , وكشف املراد٣٤٩: , وكشف الفوائد١١٧: الدين

, واألربعني يف أصول الدين ١٠٨: , وملع األدّلة٣٨١: اإلرشاد للجويني :انظرإذ قالوا هو تفّضل,  )٢(
, ٦٢: واملسائل اخلمسني يف أصول الدين, ٢/٢٠٦: , واألربعني يف أصول الدين للرازي٣٤: للغزايل

  .٥/١٢٥: , ورشح املقاصد٣٧٨: , واملواقف يف علم الكالم٤/٣٥١: وأبكار األفكار
  , وإرشاد ٥٠٥: , ومناهج اليقني٥٨٢: , ومعارج الفهم٥٥٣: دحكي عنه يف كشف املرا )٣(

, وهو ٣٤٩: وعنه وعن الشيخ املفيد يف كشف الفوائد. ٤٣٤: , واللوامع اإلهلية٤١٣: الطالبني
  .٦٣: واختاره ابن نوبخت يف الياقوت يف علم الكالم. ١١١: ظاهر املفيد يف أوائل املقاالت
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اشتغال العبد  ألنّ  ;تعود إىل العبد يف العاجل, وهو باطل ا أنْ هي إمّ ف
جل, وهو تعود إليه يف اآل  أنْ حمض الرضر أو راجح الرضر, فتعّني ة بالعبادة الشاقّ 

  . بتداء بهعة التي يقبح بدوهنا االبالطا ّق نفس الثواب املستحَ 
 ,ة من غري عوض قبيح عقالً ة, وإلزام املشقّ التكليف إلزام مشقّ  نّ أ :الثاين

  . تانمتان رضوريّ واملقدّ . فالتكليف من غري عوض قبيح عقالً 
  : نقولا املوأمّ 

  . وأمثاله, )١(﴾َيْعَمُلونَ  َكاُنوا بَِام  َجَزاءً ﴿ :فقوله تعاىل
 ;ل باطلأو ال جيوز, واألوّ  )٢(ا جيوز االبتداء بمثلهيكون ممّ  ا أنْ الثواب إمّ  ثمّ 

  . وهو حمال من احلكيم ,ط التكليف ألجله عبثاً  لكان توّس وإّال 
  :)٣(بوجهني اخلصم احتّج 
م اهللا عَ , ونِ اخلدمةو كرَ الُش  )٤(عليهم اإلنعام يوجب عىل املنعَ  أنّ  :أحدمها

وا َوإِنْ ﴿ :عىل العبد ال حتىص كام قال تعاىلتعاىل  ُصوَها َال  اهللاِ نِْعَمةَ  َتُعدُّ  ,)٥(﴾ُحتْ
يشء آخر  ستحقاقة الفكانت موجبة ألداء شكره, وأداء الواجب ال يكون علّ 

  . عليه تعاىل

                                                            

  .٢٤: , وسورة الواقعة١٤: قاف, وسورة األح١٧: سورة السجدة )١(
 .»به«): ص ( يف  )٢(
والوجه . ١٢٩: , ومعامل أصول الدين٢٠٧, ٢/٢٠٦: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٣(

, ٦١٨ـ  ٦١٧: وحكي عن البلخي يف رشح األصول اخلمسة. ٥/١٢٧: األّول يف رشح املقاصد
  . ٤١٥ـ  ٤١٤: , وإرشاد الطالبني٥٨٣ـ  ٥٨٢: ومعارج الفهم

 .ومل يرد يف سائر النسخ )ص ( أثبتناه من » عليه«: قوله )٤(
  .١٨: , وسورة النحل٣٤: سورة إبراهيم )٥(
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جمموع  , وأنّ )١(ف عىل الداعيصدور الفعل عن العبد يتوقّ  نا أنّ ا بيّ نّ أ :الثاين
فعله من اجلميع من فعل اهللا تعاىل, وما كان  القدرة والداعي يوجب الفعل, وأنّ 

  . ال يوجب عليه ثواباً 
يشء  ستحقاقة الال يكون علّ  )٢(أداء الواجب م أنّ ال نسلّ : لاألوّ  وجواب

  .جل, وهي الثوابف يف اآلفيه من فائدة تعود إىل املكلَّ  ه البدّ نا أنّ ا بيّ ملِ  ,آخر
تعاىل,  )٣(هللا بفعله, ففعله ال يكون فعالً  العبد مستقّل  نا أنّ ا بيّ نّ أ: وعن الثاين

  . به الثواب منه يستحّق  فجاز أنْ 
   

                                                            

 »القدرة والداعي«): ص ( و ) م ( يف  )١(
  .»الواجبات«): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
  ).ص ( سقط من » فعالً «: وقوله. »فعل اهللا«): أ ( و ) ش ( يف  )٣(
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  : البحث الثالث

  ]في صاحب الكبيرة[
ة عىل الكافر فأكثر األمّ ا , أمّ )١(ليس أو يكون كافراً  ا أنْ ف العايص إمّ املكلّ 

ة من قطع كانت معصيته كبرية فمن األمّ  ا من ليس بكافر فإنْ د يف النار, وأمّ ه خملّ أنّ 
, ومنهم من قطع بعقابه وهم املعتزلة )٣)(٢(بعدم عقابه وهم املرجئة اخلالصة

                                                            

 .»كافراً «: زيادة) ص( يف  )١(
, ورشح ٢/٢٠٨: حكي عنهم وعن مقاتل بن سليامن يف األربعني يف أصول الدين للرازي )٢(

 .٥/١٣٥: املقاصد
 اإليامن مع تّرض  فال اإليامن عن العمل بتأخري قالوا إذ التأخري, وهو اإلرجاء من بذلك سّموا :املرجئة )٣(

  .يتب مل وإن النار يف خيلد ال وهو عندهم مؤمن الكبرية ومرتكب طاعة, الكفر مع وال معصية
 الصهرين وتأخري الشيخني بتقديم قوهلم بسببـ  يتقّدم بام اعتقدوا وإنـ  باملرجئة سّموا وقيل

  .هلام واملقاتلني
 واملرجئة اجلربية, ومرجئة القدرية, ومرجئة اخلوارج, مرجئة: التالية الفرق عىل املرجئة وتفّرق
  .اخلالصة
 الفرق بخالف اإلرجاء يف إال يتكّلموا ومل املسائل بقية خيوضوا مل الذين هم اخلالصة واملرجئة
  .أخرى فرق عىل يعّدون جعلهم ممّا أخرى مسائل يف تكّلموا الذين الثالث
  . والغسانية اليونسية فرق املرجئة اخلالصة أهم ومن
    يف والتبصري ,٢٠٧ـ  ٢٠٢ :الفرق بني والفرق ,٢١٥ـ  ١/١٩٧ :اإلسالميني مقاالت :انظر
 ,٧١ـ  ٧٠ :واملرشكني املسلمني فرق واعتقادات ,١٤٦ـ  ١/١٣٩ :والنحل وامللل ,٩٩ـ  ٩٧ :الدين

 .١٥٢ـ  ١٤٣: , وعلم الكالم ومدارسه١٥٠ـ  ٣/٩٩ :والنحل امللل يف وبحوث
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هبا العقاب وهو  معصيته مل يستحّق  ا ألنّ , ومنهم من مل يقطع بعقابه إمّ )١(واخلوارج
يعفو عنه,  اهللا تعاىل جيوز أنْ   أنّ إّال  هبا عقاباً  ه يستحّق ا ألنّ , وإمّ )٢(ةول األشعريّ ق

  . )٣(وهذا هو املختار
من يدخل النار  كّل  نّ أ :بعدم عقاب صاحب الكبرية ة من قطعحّج 

  . )٥(خزي فهو كافرمن أُ  يوم القيامة, وكّل  )٤(ىزُخي 
نَا﴿ :قوله تعاىل: بيان الصغرى  )٦(﴾َأْخَزْيَتهُ  َفَقْد  النَّارَ  ُتْدِخلِ  َمنْ  إِنََّك  َربَّ

  . تقتيض العموم )نْ مَ (وصيغة 
ْزيَ  إِنَّ ﴿ :قوله تعاىل: بيان الكربى وءَ  اْلَيْومَ  اْخلِ  ,)٧(﴾اْلَكافِِرينَ  َعَىل  َوالسُّ

كافر, فمن ليس  ذٍ يومئ ىزَ ُخم  ت اآلية عىل اختصاص اخلزي بالكافرين, فكّل دلّ 
  . فال يدخل النار ,ىزبكافر ال يكون ُخم 

                                                            

, ٢/٢٠٨: , واألربعني يف أصول الدين للرازي٥٠٤: حكي عنهام يف الذخرية يف علم الكالم )١(
  . ١٢٢: , والنافع يوم احلرش٣٧٦: , واملواقف يف علم الكالم٦٠: والشفاعة العظمى

, ونسبه فيه ٤٧٢: , والفائق يف أصول الدين٦٤٩: رأي املعتزلة يف رشح األصول اخلمسة انظرو
 .ألصحابه والزيدية واخلوارج

: , قال١٤٠: مجل العلم والعملواختاره السيد املرتىض يف رشح . ٥/١٢٦: رشح املقاصد :انظر )٢(
, وكذا ابن نوبخت إذ ذهب إىل أّن العقل ال يدّل عىل ثواب وال »وهو مذهب املحّققني من املرجئة«

  .٦٣: الياقوت يف علم الكالم :انظرعقاب, 
 .١٢٢: , والنافع يوم احلرش٥٠٤: الذخرية يف علم الكالم :انظر )٣(
 .»خمزي«): أ ( و ) ش ( يف  )٤(
  .٨٢ـ  ٨٠: , والشفاعة العظمى٢١١ـ  ٢/٢٠٨: أدلتهم يف األربعني يف أصول الدين للرازي انظر )٥(
 .١٩٢: سورة آل عمران )٦(
  .٢٧: سورة النحل )٧(
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ا القرآن أمّ  , )١(فالقرآن واخلرب عىل القطع بالعقاب ة املعتزلةا حّج وأمّ 
  : فآيات
 اَنارً  ُيْدِخْلهُ  ُحُدوَدهُ  َوَيَتَعدَّ  َوَرُسوَلهُ  اهللاَ  َيْعصِ  َوَمنْ ﴿ :قوله تعاىل :هااحدإ
من  من الواجبات وارتكب شيئاً  من ترك شيئاً  أنّ  ومعلومٌ  ,)٢(﴾فِيَها َخالًِدا

  . يدخل النار ى حدود اهللا, فوجب أنْ ات فقد تعدّ املنهيّ 
ةٍ  ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َوَمنْ ﴿ :قوله تعاىل :الثانية   . )٣(﴾َيَرهُ  َرشا َذرَّ
 َوَال  فِيَها َيُموُت  َال  َجَهنَّمَ  َلهُ  َفإِنَّ  ُجمِْرًما َربَّهُ  َيْأِت  َمنْ  إِنَّهُ ﴿ :قوله تعاىل :الثالثة
  . وأمثال هذه اآليات كثرية .)٤(﴾َحيَْيى

  : ا األخبار فكثريةوأمّ 
  . )٥(»من كان ذا لسانني وذا وجهني كان يف النار«: ’  قوله :أحدها
قه اهللا يوم القيامة من من أرض طوّ  من غصب شرباً «: ’  قوله :الثاين

  . )٦(»ضنيسبع أرَ 

                                                            

وحكيت مفّصلة يف األربعني يف أصول . ١٥٢: حكيت عن البرصيني يف رشح مجل العلم والعمل )١(
              رشح : أيضاً  انظرو. ٧٧ـ  ٦١: , والشفاعة العظمى٢١٨ـ  ٢/٢١٢: الدين للرازي

 .١٤٠ـ  ٥/١٣٧: املقاصد
  .١٤: سورة النساء )٢(
 .٨: سورة الزلزلة )٣(
 .٧٤: سورة طه )٤(
     يف املعجم » من كان ذا لسانني يف الدنيا جعل له اهللا لسانني من نار يوم القيامة«: ورد بلفظ )٥(

وبلفظ يقاربه يف مصادر . ١١/٢٨٨: ح الباري, وفت٨/٥٨٢: ستذكار, واال٢/١٧٠: الكبري
  . أخرى

  ., ومصادر أخرى٥/٥٨: ورد بألفاظ قريبة يف صحيح مسلم )٦(
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مل يرشهبا يف  )١(تبيمن رشب اخلمر يف الدنيا ومل «: ’  قوله :الثالث
  . )٢(»اآلخرة
  .ار وملن عىص من أهل القبلةهذه العمومات متناولة للكفّ  أنّ  ال شّك و

ك هبا عند عدم ام يمكن التمّس ه إنّ نّ أ: عن هذه العمومات واجلواب اإلمجايلّ 
ص يف ال خمّص  هص, أقىص ما يف الباب أنّ ه ال خمّص م أنّ ال نسلّ  ص, لكنْ املخصِّ 

  . عىل عدم الوجود عدم الوجدان ال يدّل  وجدانكم, لكنّ 
الواردة يف الوعد, كقوله  )٣(ضة باآليات واألخبارها معارَ مناه, لكنّسلّ 

ةٍ  ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َفَمنْ ﴿ :تعاىل ا َذرَّ ُنوَب  َيْغِفرُ  اهللاَ إِنَّ ﴿ :وقوله ,)٤(﴾َيَرهُ  َخْريً  الذُّ
كام سيأيت  ,)٦(﴾ُظْلِمِهمْ  َعَىل  لِلنَّاسِ  َمْغِفَرةٍ  َلُذو َربََّك  َوإِنَّ ﴿ :وقوله ,)٥(﴾َمجِيًعا
  . تقريره

  : يف جانب الوعد لوجوه الرتجيح إنّ  ثمّ 
  . آيات الوعد أكثر, والكثرة مستلزمة للرجحان نّ أ :أحدها
أحسن من رصفه إىل جانب  )٧(ف التأويل إىل جانب الوعيدَرصْ  نّ أ :الثاين

  . وإمهال الوعد لؤم ,إمهال الوعيد كرم ألنّ  ;الوعد

                                                            

 .وهو املوافق للمصدر) م ( , وما أثبتناه من »ينتبه«): أ ( و ) ش ( , ويف »ينته«): ص ( و ) ح ( يف  )١(
  .يف مصادر أخرى وبفارق طفيف. ٥/٣٦١: , وكنز العامل٢/٣٢٢: الدر املنثور )٢(
 ).م ( مل يرد يف » واألخبار«: قوله )٣(
  .٧: سورة الزلزلة )٤(
 .٥٣: سورة الزمر )٥(
  .٦: سورة الرعد )٦(
 ).م ( سقط من » إىل جانب الوعيد«: قوله )٧(
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بام هو  الطاعات وأكربها وهو اإليامن, ومل يأِت  العايص أتى بأتمّ  نّ أ :الثالث
  . جانب وعيده )١(وعده عىل جح جانُب رْ ي أكرب املعايص وهو الكفر, فوجب أنْ 

وارتكب بعض معاصيه  ,ه بأعظم طاعاتهاملالك إذا أتى عبدُ  نّ أ: وبيان ذلك
 دّ ح تلك املعصية احلقرية عىل تلك الطاعة العظيمة لعُ التي دون الغاية, فلو رّج 

رحم الرامحني حمال, أعن الكرم, وذلك عىل أكرم األكرمني و بعيداً  مؤذياً  لئيامً 
  .وباهللا التوفيق. الرجحان يف جانب الوعد فعلمنا أنّ 

   

                                                            

 ).م ( سقط من » عىل«: قوله )١(
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  : البحث الرابع

  في دالئل العفو
  : )١(من وجوه وهي
 َعنِ  َوَيْعُفو ِعبَاِدهِ  َعنْ  التَّْوَبةَ  َيْقَبُل  الَِّذي َوُهوَ ﴿ :قوله تعاىل :أحدها

يَِّئاِت  يكون عبارة  ا أنْ هذا العفو إمّ : فنقول ,)٣(﴾َكثِريٍ  َعنْ  َوَيْعُفو﴿ :وقوله ,)٢(﴾السَّ
والقسم الثاين . )٤(ن ال حيسن عقابهن حيسن عقابه, أو عمّ عن إسقاط العقاب عمّ 

 ,ه عفاعقاب من يقبح عقابه قبيح, ومن ترك مثل هذا القبيح ال يقال إنّ  ألنّ  ;باطل
  . ل األوّ ه عفا, فتعّني تعذيبه يقال إنّ  كَ به فَرتَ يعذّ  ا إذا كان له أنْ وأمّ 

 ه لو كان العفو عبارة عن إسقاط العقاب عن التائب لكان قولهنّ أ :الثاين
يِّئَاِت  َعنِ  َوَيْعُفو ِعَباِدهِ  َعنْ  التَّْوَبةَ  َيْقَبُل ﴿ :تعاىل من غري فائدة, فعلمنا  تكراراً  ﴾السَّ

  . ن حيسن عقابهالعفو عبارة عن إسقاط العقاب عمّ  أنّ 
كَ  َأنْ  َيْغِفرُ  َال  اهللاَ  إِنَّ ﴿ :قوله تعاىل :لثالثا  ملَِنْ  َذلَِك  ُدونَ  َما َوَيْغِفرُ  بِهِ  ُيْرشَ

                                                            

, واللوامع ٤٢٩: , وإرشاد الطالبني٥٢١ـ  ٥٢٠: , ومناهج اليقني٥٦٤: كشف املراد :انظر )١(
  .٤٥٣ـ  ٤٥٢: اإلهلية

 .٢٥: سورة الشورى )٢(
 .٣٠: , وسورة الشورى١٥: سورة املائدة )٣(
 ).ص ( و ) م ( و ) ح ( مل يرد يف » عقابه«: قوله )٤(
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ه تعاىل يفيد القطع بأنّ  ﴾َذلَِك  ُدونَ  َما َوَيْغِفرُ ﴿ :قوله أنّ : وجه الدليل .)١(﴾ ُ َيَشاء
 .ما سوى الرشك, ويندرج يف ذلك الصغرية والكبرية بعد التوبة وقبلها يغفر كّل 

بل  ,ال للكّل  ذلك, لكنْ  )٢(ه يغفر كّل عىل أنّ  يدّل  ﴾َيَشاءُ  ملَِنْ ﴿ :قوله بعد ذلك ثمّ 
  . للبعض, فكان غفران الكبرية والصغرية منه صادقاً 

ُفوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  َيا﴿ :قوله تعاىل :الرابع  ِمنْ  َتْقنَُطوا َال  َأْنُفِسِهمْ  َعَىل  َأْرسَ
ُنوَب  َيْغِفرُ  اهللاَ  إِنَّ  اهللاِ َرْمحَةِ  ِحيمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  إِنَّهُ  َمجِيًعا الذُّ   . )٣(﴾الرَّ

َ : قلَت  فإنْ   ?ه تعاىل يغفر مجيع الذنوب مع التوبةيكون املراد أنّ  ال جيوز أنْ  ِمل
 محلها عليه يقتيض بقاء اآلية عىل ظاهرها, وعىل ما ذكرتم يلزم أنْ  ألنّ  ;وىلوهذا أَ 

  . قبل التوبة, وأنتم ال تقولون به يكون الكفر مغفوراً 
خصيص , وما ذكرناه وإن استلزم التاإلضامره يستلزم ما ذكرتَ : قلُت 

  . )٤(لم يف أصول الفقهعىل ما عُ  اإلضامرالتخصيص خري من  لكنّ  ,بالكفر
 ,)٥(﴾ُظْلِمِهمْ  َعَىل  لِلنَّاسِ  َمْغِفَرةٍ  َلُذو َربََّك  َوإِنَّ ﴿ :قوله تعاىل :اخلامس

  . كوهنم ظاملني ذو مغفرة هلم حاَل  :تفيد احلال, أي )عىل(وكلمة 
 ’  عىل تأثري شفاعة حمّمد ـ اهللا تعاىلشاء  إنْ ـ  ا سنقيم الداللةنّ أ :السادس

  . تهيف إسقاط العقاب عن عصاة أمّ 
   

                                                            

  .١١٦, ٤٨: سورة النساء )١(
 ).أ ( سقط من » كل«: قوله )٢(
  .٥٣: سورة الزمر )٣(
  .١/٣٦٠: املحصول يف أصول الفقه :انظر )٤(
 .٦: سورة الرعد )٥(
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  :البحث الخامس

   ]في اجتماع الثواب والعقاب[
الثواب  استحقاقف جيتمع للمكلّ  )١(ه ال جيوز أنْ فقت املعتزلة عىل أنّ اتّ 

  . اختلفوا فيه إذا فعل طاعة ومعصية , ثمّ )٢( والعقاب معاً 
إذا  الطاعة والتكفري, ومعناه أنّ  باإلحباطإىل القول  ائّي اجلبّ فذهب أبو عيل 

ب هو كان املتعقّ  , وإنْ )٣( رت هبافّ كُ  ـ أزيد أو أنقص تسواء كانـ  املعصية بتتعقّ 
  . )٥(أحبطت الطاعة )٤(املعصية

ف إذا فعل طاعة املكلّ  أنّ  )٦( وذهب أبو هاشم إىل القول باملوازنة, ومعناها
  . )٧(كانت أكثر أسقطت األخرىام ومعصية فأّهي 

                                                            

  ).ص ( مل يرد يف » جيوز أن«: قوله )١(
      , ورشح األصول ١/٢٦٠): املخترص يف أصول الدين(رسائل العدل والتوحيد  :انظر )٢(

, وإرشاد ٥١٢: , ومناهج اليقني١١٩: وحكي عنهم يف املسلك يف أصول الدين. ٦٢٥: اخلمسة
  .٤٣٦ :, واللوامع اإلهلية٤٢١: الطالبني

 .»كّفرهتا«): م ( يف  )٣(
 ).ص ( إىل هنا سقط من » ..سواء كانت«: من قوله )٤(
  . ٤٣٦: , واللوامع اإلهلية٥٦٠: حكي هذا املعنى يف كشف املراد )٥(

  .لكّن الصحيح من معنى اإلحباط والتكفري عند أيب عيل ما سنذكره عند تعليقنا عىل املوازنة
  .»ومعناه«): ص ( و ) م ( و ) ح ( يف  )٦(
هذا املعنى الذي بّينه املصنّف وآخرون هو معنى اإلحباط والتكفري عند مشايخ املعتزلة, وهو  )٧(

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة
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  . )٢( ان الثواب والعقاب معاً قّ جيتمع له املستحَ  )١(ه جيوز أنأنّ وعندنا 
  : )٣(لنا وجهان
ة يستلزم بقاء املعلول, وقد كان اإليامن قبل املعصية ة التامّ بقاء العلّ  نّ أ :أحدمها

. بقاء معلوله بعدها, فوجب )٤( بعدها الثواب, وهو بعينه باٍق  ستحقاقة التامّ  ةً علّ 
  .  ذلك, وسنبّني بّي لاإليامن عبارة عن التصديق الق ة عىل أنّ ة مبنيّ وهذه احلجّ 

                                                            

الذي يقول به اجلبائيان كالمها, ال معنى املوازنة, فإْن كانت املعصية أكثر أحبطت الطاعة وإْن 
املتقّدم وإْن كان أقّل, وال خالف كانت الطاعة أكثر كّفرت عن املعصية, فاملدار عىل األكثر منهام ال 

  . بني اجلبائيني يف هذا
ولكنّهام اختلفا يف أّن األقّل هل ُينقص األكثَر بمقداره أو ال? فأثبته أبو هاشم ونفاه أبو عيل, فلو 
كان عىل املكّلف عرش سّيئات وله مخس حسنات أحبطت السّيئاُت احلسنات وعوقب عىل 

أيب عيل, وعىل مخس سيّئات عىل رأي أيب هاشم, إذ تنقص مخس  السيّئات العرش كّلها عىل رأي
  . سيّئات منه بمقدار احلسنات اخلمس, وهو معنى املوازنة عنده

الفائق يف أصول : أيضاً  انظرو, ٦٢٩ـ  ٦٢٨, ٦٢٦ـ  ٦٢٥, ٦٢٤: رشح األصول اخلمسة :انظر
  .٤٢٤: الدين

  . ١٤٤ـ  ٥/١٤٣: قاصد, ورشح امل٤/٣٨٣: وهو املحكي عنهام يف أبكار األفكار
, وكذا املقداد يف إرشاد         ٥١٣ـ  ٥١٢: يف كتابه مناهج اليقني +هذا وقد وهم العالمة 

يف فرض التساوي بني الثواب والعقاب عند بيان رأي اجلبائيني; فإهنا مجيعًا  ٤٢١: الطالبني
فقط, فاختار أبو عيل  يمنعان التساوي, واخلالف بينهام يف أّنه معلوم عقًال وسمعًا أم سمعاً 

  . األّول وأبو هاشم الثاين
  . ٦٢٣: رشح األصول اخلمسة :انظر

 ).ص ( مل يرد يف » جيوز أن«: قوله )١(
, واملسلك ١٩٣: عتقاديف ما يتعلق باال قتصاد, واال١٤٩, ١٤٧: رشح مجل العلم والعمل :انظر )٢(

  .٤٣٦: , واللوامع اإلهلية٤٢١: الطالبني, وإرشاد ٥١٢: , ومناهج اليقني١١٩: يف أصول الدين
  .٤٢٢: , وإرشاد الطالبني١١٩: الثاين يف املسلك يف أصول الدين )٣(
 ).ص ( سقط من » بعدها«: قوله )٤(
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  . باإلحباطة يظهر بطالن القول باملوازنة والقول وهبذه احلجّ 
ل يتنافيا أو ال, واألوّ  ا أنْ العقاب إمّ  استحقاقالثواب و استحقاق نّ أ :الثاين

 .ة واحدةماهيّ  ستحقاقة االماهيّ  ألنّ  ;وهو باطل ,لذاتيهاما تنافيهام إمّ  ألنّ  ;باطل
أو  .تلف لوازمهاختة الواحدة ال املاهيّ  ألنّ  ;باطل وهو أيضاً  ,أو باللوازم
فجاز  ,نيستحقاقاال ا جاز زواله جاز زوال ما به تنايفالعارض ملّ  لكنّ  ,بالعوارض

 َيْعَمْل  َفَمنْ ﴿ :قوله تعاىلقتىض ف العايص بمال إىل املكلّ يِص  اجتامعهام, فوجب أنْ 
ةٍ  ِمثَْقاَل  ا َذرَّ ةٍ  ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َوَمنْ  * َيَرهُ  َخْريً    .)١(﴾َيَرهُ  َرشا َذرَّ

   

                                                            

 .٨ـ  ٧: سورة الزلزلة )١(
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  : البحث السادس

  ]في انقطاع عقاب العاصي[
يعفو اهللا  ا أنْ إمّ : العايص من أهل اإليامن ال خيلو من ثالثة أحوال عندنا أنّ 

  . به منقطعاً أو بالشفاعة, أو يعذّ , عنه ابتداءً تعاىل 
 ,ي الثواب والعقاباستحقاقا ثبت جواز اجتامع ه ملّ نّ إ: لنا يف انقطاع عقابه

وجب وصول  َف عْ مل يُ  في عنه فال عقاب عليه, وإنْ عُ  فبتقدير حصوهلام فإنْ 
 ;لوهو باط ,ينقل إىل عذاب النار ة ثمّ يف اجلنّ الً يثاب أوّ  ا أنْ ني إليه, فإمّ ستحقاقاال

َها َدائِمٌ  ُأُكُلَها﴿ :ولقوله تعاىل ,إلمجاعنا عىل دوام الثواب  الً أو يعاقب أوّ  .)١(﴾َوظِلُّ
  . )٢(وهو املطلوب ,ة وينقطع عقابهينقل إىل اجلنّ  ثمّ 

  : ا املعقولأمّ  ,باملعقول واملنقول )٣(اخلصم احتّج 
يكون ذلك  العقاب وجب أنْ  )٤(بفسقه ا كان الفاسق يستحّق ه ملّ فهو أنّ 

 ,ة خالصة دائمةالعقاب مّرض  ألنّ  )٥(وذلك ;الثواب ستحقاقال زيالً مُ  ستحقاقاال
                                                            

  .٣٥: سورة الرعد )١(
 . ٤٤٣: , واللوامع اإلهلية٥١٥: , ومناهج اليقني٥٦٢: كشف املراد :انظر )٢(
  .٦٦٦: رشح األصول اخلمسة :انظرهم املعتزلة القائلون بدوام عقاب الفاسق وأّنه خالد يف النار,  )٣(

  .١/١٤٨: وكذا اخلوارج عىل ما حكي عنهم يف مقاالت اإلسالميني
  .»نفسه«): أ ( و ) ش ( يف  )٤(
  ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف » وذلك«: قوله )٥(
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  يهاماستحقاقواجلمع بينهام حمال, فكان اجلمع بني  ,)١(والثواب منفعة خالصة دائمة
  . )٢(الثواب استحقاقالعقاب ما سبق من  استحقاقينفي  وجب أنْ , فحماالً 

   :ا املنقولوأمّ 
 َوَمنْ ﴿ :ة عىل ختليد الفاسق كقوله تعاىلوا باآليات الدالّ م استدلّ أّهن  وفه

ًدا ُمْؤِمنًا َيْقتُْل  هو  اخللود: قالوا ثمّ  ,وأمثاله ,)٣(﴾فِيَها َخالًِدا َجَهنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ  ُمَتَعمِّ
هو , فلو كان اخللود )٤(﴾ْلَد ـُاْخل  َقْبلَِك  ِمنْ  لَِبَرشٍ  َجَعْلنَا َوَما﴿ :لقوله تعاىل ;امالدو

  . )٥( ا كان هذا النفي صادقاً ملَ  طويالً  ر زماناً مِّ عُ  نْ بق قبله مَ املكث الطويل وقد َس 
  . هاة دائمُ املّرض  خالُص  العقاَب  )٦(أنّ م ال نسلّ : لاألوّ  وجواب

 واحد, ومها دائامن, فكان هو أيضاً  وجب له وللمدح والذمّ امل نّ إ: قلَت  فإنْ 
  . )٧(وهو الفعل ملشاركته هلام يف املقتيض ;دائامً 

العبد إذا  , ولذلك فإنّ دائامً  للمدح والذمّ  الفعل موجٌب  م أنّ ال نسلّ : قلُت 
  . نسبه مجيع العقالء إىل السفه واجلنون واحد فأخذ مواله يلومه دائامً  مٍ أتى بجرْ 

  . املعلولني دوام اآلخر )٨(أحدم استلزام دوام ال نسلّ  مناه, لكنْ سلّ 
                                                            

 ).أ ( سقط من » والثواب منفعة خالصة دائمة«: قوله )١(
  ).ص ( إىل هنا سقط من » ..فوجب أن ينفي«: من قوله )٢(
  .٩٣: سورة النساء )٣(
  .٣٤: سورة األنبياء )٤(
, ٢٤١ـ  ٢/٢٤٠:  األربعني يف أصول الدين للرازيتان عن املعتزلة يفكيت هاتان احلجّ ُح  )٥(

  .٣٧٧ـ  ٣٧٦: وعنهم وعن اخلوارج يف املواقف يف علم الكالم
 ).أ ( و ) ش ( سقط من » أن«: قوله )٦(
  ).ص ( سقط من » وهو الفعل«: قوله )٧(
 ).أ ( و ) ش ( سقط من » أحد«: قوله )٨(
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ق عىل اخللود كام يصدق عىل املكث الدائم كذلك يصد نّ أ: وعن الثاين
 ه حقيقةً شرتاك واملجاز خالف األصل, فوجب جعلُ املكث الطويل املنقطع, واال

  . من الدائم واملنقطع ه أعمّ ألنّ  ;يف القدر املشرتك, وهو مطلق املكث الطويل
فال  بقرينةٍ  )١(كورة عىل الدواميف اآلية املذ دّل  ه إنْ إنّ : وإذا كان كذلك فنقول

  . اق عىل الدواميف آيات وعيد الفّس  ه يدّل م أنّ نسلّ 
   

                                                            

  ).ص ( سقط من » عىل الدوام«: قوله )١(
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  : البحث السابع

  ]في الشفاعة[
ر ؤثّ تام إنّ  :املعتزلة قالوا , لكنّ حّق  ’  شفاعة الرسول ة عىل أنّ فقت األمّ اتّ 

من مجلة تأثريها  لكنْ  ,ة قالوا بذلكواألشعريّ  .)١(ةيف زيادة النعيم ألهل اجلنّ 
  . )٣(, وهو املختار)٢( العقاب عن العصاة إسقاطُ 
   :ا القرآنأمّ  ,القرآن واخلرب: لنا

                                                            

وما  ٦٨٧: مؤّداه يف رشح األصول اخلمسة انظرأي أّن الشفاعة للمطيعني دون العاصني,  )١(
وحكي عنهم وعن اخلوارج والزيدية يف رشح مجل . ٤٦٨: بعدها, والفائق يف أصول الدين

 .١٥٦: العلم والعمل
  . ٥/١٥٨: , ورشح املقاصد٢/٢٤٥: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٢(

ويظهر من غري هذين املصدرين أّن األشعرية يقولون إّن تأثريها هو إسقاط العقاب عن 
, ١/١٤٨: , ومقاالت اإلسالميني٢٤١: اإلبانة لألشعري :انظرمستحّقيه ليس غري, 

  . ٨/٣١٢: , ورشح املواقف٣٩: والشفاعة العظمى
ة النعيم ألولئك وإسقاط العقاب ظاهر كالم املصنّف أّن الشفاعة تعّم املطيعني والعاصني بزياد )٣(

واملقداد السيوري يف ) ٥٦٦: كشف املراد(عن هؤالء, وإىل هذا ذهب النصري الطويس يف التجريد 
  .٤٣٠: إرشاد الطالبني

 :انظر أّن مجلة من أساطني اإلمامية ّرصحوا باختصاصها بالعاصني بإسقاط العقاب عنهم, إّال 
, ١٥٧: , ورشح مجل العلم والعمل١٥١ـ  ١/١٥٠): يةجوابات املسائل الطرب(رسائل املرتىض 

, والتعليق ٣٢٤): املسائل احلائريات(, والرسائل العرش ٢٠٦: عتقاديف ما يتعّلق باال قتصادواال
 . ٥٢٨: , ومناهج اليقني١٢٦: , واملسلك يف أصول الدين١٥٥: يف علم الكالم
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والفاسق من  ,)١(﴾ُمْؤِمنَاِت ـَوالْ  َولِْلُمْؤِمنِنيَ  لَِذْنبَِك  َواْسَتْغِفرْ ﴿ :فقوله تعاىل
يدخل فيمن يستغفر له  فوجب أنْ  ـ عىل ما سيأيتـ  ة مؤمن بإيامنههذه األمّ 
  . ’  الرسول

 ’  , وعىل التقديرين فالرسولأو ندباً  يكون واجباً  ا أنْ هذا األمر إمّ  ثمّ 
 َوَلَسْوَف ﴿ :لقوله تعاىل ;ردّ ته ال يُ من اهللا ملؤمني أمّ  املغفرةَ  ’  هوطلبُ  ,يفعله

ته, وهبا أمّ  يفاسق ق شفاعته يف حّق تتحقّ  , فوجب أنْ )٢(﴾َفَرتَْىض  َربَُّك  ُيْعطِيَك 
  . هميسقط العقاب يف حقّ 

   :ا اخلربوأمّ 
  . )٣(»ائر من أمتيأعددت شفاعتي ألهل الكب« :’  فقوله

   

                                                            

  .١٩: سورة حممد )١(
  .٥: سورة الضحى )٢(
إنام «: ويف مجيعها. ٥٦٥: , ومشكاة األنوار٤٠٧: , وتوحيد الصدوق٥٦: الصدوقأمايل  )٣(

نعم أورده هبذا اللفظ السيد . فهو مؤّيد للقائلني باختصاص الشفاعة بالعاصني» ..شفاعتي
يف ما يتعّلق  قتصاد, والشيخ الطويس يف اال١/١٥١): جوابات املسائل الطربية(املرتىض يف رسائله 

  .٣٢٤): املسائل احلائريات(, والرسائل العرش ٢٠٨: عتقادباال
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  : البحث الثامن

  ]في أّن الجنّة والنار مخلوقتان[
ْت ﴿ :فلقوله تعاىل ;ةا اجلنّ أمّ  ,ة والنار خملوقتاناجلنّ  وكّل  ,)١(﴾لِْلُمتَِّقنيَ  ُأِعدَّ

ْت ﴿: له تعاىل يف صفتهافلقو ;ا الناروأمّ  .ة موجودةفاجلنّ  ,موجود )٢(دّ عَ مُ   ُأِعدَّ
  . )٣(﴾لِْلَكافِِرينَ 

ال ينقطع  ا لو كانت موجودة لوجب أنْ بأّهن  )٤(من ذلك من منع احتّج 
  . فليست موجودة ,ه ينقطعلكنّ  ,نعيمها

َها َدائِمٌ  ُأُكُلَها﴿: فلقوله تعاىل ;ا املالزمةأمّ   ;الالزما بطالن وأمّ  .)٥(﴾َوظِلُّ

                                                            

  .١٣٣: سورة آل عمران )١(
 .»معدود«): ص ( و ) أ ( و ) ش ( يف  )٢(
  .١٣١: , وسورة آل عمران٢٤: سورة البقرة )٣(
حكي املنع عن طائفة من املعتزلة كعّباد الصيمري ورضار بن عمرو وأيب هاشم اجلبائي والقايض  )٤(

  .٨/٣٠١: , ورشح املواقف٤/٣٢٧: أبكار األفكار :انظرعبد اجلبار, 
الفرق بني  :انظروقد بالغ يف املنع هشام بن عمرو الفوطي حتى قال بتكفري من يقول بخلقهام, 

  . ٧٦: , والتبصري يف الدين١٦٤: الفرق
, والفصل يف امللل واألهواء ١٢٤: وحكي أيضًا عن طائفة من اخلوارج والزيدية يف أوائل املقاالت

  .٤/١٤١: النحلو
  .٢٤٥: واختاره من اإلمامية الرشيف الريض يف حقائق التأويل

 .٣٥: سورة الرعد )٥(
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ءٍ  ُكلُّ ﴿: فلقوله تعاىل   . )٢( )١(﴾َوْجَههُ  إِالَّ  َهالٌِك  َيشْ
بعد وجودها  )٣(امها عىل دوامهدوام أكلها وظلّ  املالزمة, ومحُل  منعُ : اجلواب

  . وباهللا التوفيق. )٤( هافيفني ودخول املكلّ 
   

                                                            

  .٨٨: سورة القصص )١(
, ٤٩٦ـ  ٤٩٥: , ومناهج اليقني٥٧٧ـ  ٥٧٦: حكيت هذه احلجة عن أيب هاشم يف كشف املراد )٢(

  .٤٢٤: , واللوامع اإلهلية٣٧٥: واملواقف يف علم الكالم
 . ٢٤٦: الرشيف الريض يف حقائق التأويلوهبا احتّج 

  .»وامهاد«: , ويف سائر النسخ)ح ( ما أثبتناه من  )٣(
 .»هبا«): م ( , ويف »هلا«): ص ( و ) أ ( و ) ش ( , ويف )ح ( ما أثبتناه من  )٤(
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  : البحث التاسع

  في حقيقة التوبة
  : بة من ثالثة أمورالتوبة مركّ 
   .من قول أو فعل )١(الندم عىل املايض :أحدها
   .الرتك يف احلال :والثاين
  . العزم عىل الرتك يف االستقبال :والثالث

للرضر العظيم يف  والباعث عليها هو اعتقاد كون فعل املعصية مستلزماً 
  . فرة عنها تستلزم تلك األمور الثالثةحتصل عن ذلك االعتقاد نُ  ثمّ  ,اآلخرة

   

                                                            

  .»املعايص«): ص ( يف  )١(
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  : العاشرالبحث 

  ]في وجوب التوبة[
 ,)٢(﴾َنُصوًحا َتْوَبةً  اهللاِ إَِىل  ُتوُبوا﴿:  )١(التوبة واجبة عىل العبد لقوله تعاىل

  . )٣(﴾ِعبَاِدهِ  َعنْ  التَّْوَبةَ  َيْقبَُل  الَِّذي َوُهوَ ﴿ :لقوله تعاىل وهي مقبولة قطعاً 
 )٥(املعتزلة, وأوجبت )٤(من اهللا تعاىل الً ويسقط العقاب هبا عندنا تفّض 

  . قبوهلا وسقوط العقاب هبا عقالً  )٦(والفالسفة
 ,ا حسن تكليف العايصلو مل جيب سقوط العقاب هبا ملَ : فقالوا ا املعتزلةأمّ 

  . فامللزوم كذلك ,والالزم باطل
له طريق إىل اخلروج من  َق مل يبْ  العايص سقط عقاَب تُ ا لو مل أّهن : بيان املالزمة

                                                            

دافعة للرضر الذي هو العقاب فتكون أّما عن الكبائر فألهنا «: ٥٢٥: قال العالمة يف مناهج اليقني )١(
  .»..اآلية.. واجبة, وأما مطلقًا فبالسمع كقوله تعاىل

  .٨: سورة التحريم )٢(
 .٢٥: سورة الشورى )٣(
     يف ما يتعلق  قتصاد, واال١٤٨: , ورشح مجل العلم والعمل٤٨: أوائل املقاالت :انظر )٤(

, وأنوار ١٢٤: واملسلك يف أصول الدين, ١٥٠: , والتعليق يف علم الكالم٢٠٤: عتقادباال
  . ٤٤٧: , واللوامع اإلهلية٤٣٥: , وإرشاد الطالبني١٧٧: امللكوت

وفيه أّنه رأي غري البغداديني منهم أما البغداديون فقالوا إّنه  ٧٩٠: رشح األصول اخلمسة :انظر )٥(
  .٣٣٧): التوبة(تفّضل, واملغني يف أبواب التوحيد والعدل 

  .٥٢٧ـ  ٥٢٦: يف مناهج اليقنيحكي عنهم  )٦(
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الستحالة اجتامع  ;, فلم يكن له طريق إىل حصول الثوابدائامً  ّق العقاب املستحَ 
  . يهام عىل ما سبقاستحقاق

  . )١( ’  فبالرضورة من دين حمّمد ;ا بطالن الالزموأمّ 
  . آخر هو العفو له طريقاً  نا أنّ ا بيّ منع املالزمة, فإنّ : اجلواب

الدنيا  حّب  نّ إام تستلزم العذاب من حيث املعصية إنّ : فقالوا ا الفالسفةوأمّ 
ن من الوصول إىل بقي يف جوهر النفس بعد املفارقة للبدن ومل يتمكّ  )٢( اذإ ياهتانْ وقِ 

 ,لعت يف بدهنا عىل قبح هذه األمور الفانيةفإذا اطّ  ,يعظم بالؤها فحينئذٍ  ,حمبوهبا
ة, فبعد املفارقة ال يكون هناك عتقاد اجلازم بذلك زالت تلك املحبّ وحصل هلا اال

      .)٤( )٣( ببهاعذاب بس

                                                            

  .٢٥٦ـ  ٥٢٥: , ومناهج اليقني٥٨٨: , ومعارج الفهم٥٧٣: حكيت هذه احلجة يف كشف املراد )١(
 .»إنام«): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
 .»بسببها«بدل » يصيبها«): ص ( يف  )٣(
  . ٥٢٧ـ  ٥٢٦: , ومناهج اليقني١٣٧: حكيت هذه احلجة يف معامل أصول الدين )٤(
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  : البحث الحادي عشر

  ]في التوبة عن بعض المعاصي[
 عن بعض املعايص دون البعض, خالفاً  التوبة تصّح  ة عىل أنّ أكثر األمّ 

  . )١(أليب هاشم
ة مع إرصاره عىل تاب عن اليهوديّ  ة ثمّ إذا غصب حبّ  اليهودّي  نّ أ: تهمحجّ 

  . من الدين والعلم به رضورّي  .قبل توبتهتة غصب تلك احلبّ 
كانت ال من حيث هو قبيح  التوبة عن القبيح إنْ  نّ أ: ة أيب هاشمحّج 

ق سبب التوبة عن القبيح هو العلم بقبحه, وما مل يتحقّ  نا أنّ ا بيّ ألنّ  ;بتوبة تفليس
قبيح فالتوبة عن قبيح دون  ا هوكانت عن القبيح ملِ  وإنْ . بق املسبَّ السبب ال يتحقّ 

ذلك  نّ إ, وقد قلنا عن القبيح ال لكونه قبيحاً  التائب تائباً كشف عن كون تقبيح 
  . )٢(يمنع من كوهنا توبة
 ال جيوز أنْ  مَ فلِ  ,واألضعف بحسب األشدّ  )٣(ولقالقبيح مَ  نّ أ: واجلواب

وال يلزم من ذلك وجوب  ?يتوب اإلنسان عن فعل القبيح لكونه ذلك القبيح
  . وباهللا التوفيق. قبيح توبته عن كّل 

   
                                                            

وهو الصحيح من «: قال ٧٩٤: , ورشح األصول اخلمسة٨٦: حكي عنه يف أوائل املقاالت )١(
, ومعارج ٥٦٧: , وكشف املراد١٧٨: , وأنوار امللكوت١٣٧: , ومعامل أصول الدين»املذهب
  .٥/١٦٩: , ورشح املقاصد٥٢٤: , ومناهج اليقني٥٨٦: الفهم

  .٤٣٤: , وإرشاد الطالبني٥٨٦: حكيت يف معارج الفهم )٢(
 .»مقبول«): أ ( و ) ش ( يف  )٣(



  
  

   الركن الرابع
 )١(في األسماء واألحكام

  : وفيه بحثان

  : لالبحث األّو

  اإليمان] في[
أو من  ,أو من أعامل اجلوارح ,يكون اإليامن من أعامل القلوب ا أنْ إمّ 
  . أعامهلام

  . )٢(هو التصديق القلبّي  :لواألوّ 

                                                            

  : ٥/١٧٥): املتن(قال التفتازاين يف رشح املقاصد  )١(
 املؤمن :مثل املدح يف املكّلفني أسامي باألسامء ويعنون املتقّدمني, كالم يف شائعة الرتمجة هذه«

 يف منها لكّل  ما وباألحكام .واملنافق والفاسق الكافر :مثل الذمّ  ويف والصالح, واملتقي واملسلم
  .»وكيفيتهام والعقاب الثواب من اآلخرة

 قتصاد, والشيخ الطويس يف اال٥٣٦: اختاره من اإلمامية السيد املرتىض يف الذخرية يف علم الكالم )٢(
واختاره  ٤٤٢: , وهو املحكي عن ابن نوبخت يف إرشاد الطالبني٢٢٧: عتقاديف ما يتعلق باال

  .٤٤٠: يةاملقداد فيه ويف اللوامع اإلهل
  .وهو خمتار املصنّف كام سيأيت بعد أسطر

  . ٣٨٤: , واملواقف يف علم الكالم٥/٧: أبكار األفكار :انظروذهب إليه أيضًا أئمة األشعرية, 



 الكالم علم يف املرام قواعد   .............................................................  ٤١٠

ظ بالشهادتني وهو منقول عن يكون عبارة عن التلفّ  ا أنْ فإمّ  ;ا الثاينوأمّ 
وهو قول قدماء املعتزلة  )٢(فعال اجلوارح من الطاعاتأن مجيع ع, أو )١(ةاميّ الكرّ 

وهو قول  )٥(, أو عن مجيع الطاعات من األفعال والرتوك)٤( )٣(اروالقايض عبد اجلبّ 
  . )٦(وأيب هاشم أيب عيلّ 

اإليامن تصديق باجلنان  :م قالوافهو قول أكثر السلف, فإّهن  ;ا الثالثوأمّ 

                                                            

, واملواقف يف علم ٥٣٣: , ومناهج اليقني٢٣٣: , وطوالع األنوار٥/٨: أبكار األفكار :انظر )١(
  .٣٨٤: الكالم

  .والنوافلمن الفرائض : أي )٢(
 املعروف الشافعي, األسدآباذي اهلمذاين احلسن أبو اجلبار عبد بن أمحد بن اجلبار عبد القايض هو )٣(

 بن إسحاق أيب عىل أّوالً  تتلمذ ومصنّفيهم, املعتزلة شيوخ أبرز ومن فقيه متكّلم القضاة, بقايض
 بعد بغداد من عّباد بن الصاحب استدعاه البرصي, اهللا عبد أبا والزم بغداد إىل رحل ثمّ  عّياش
 بكتابه املرتىض الرشيف ردّ  عليه التدريس, عىل مواظباً  فيها وبقي الري قضاء ووّاله هـ٣٦٠ سنة

) اخلمسة األصول رشح( مصنّفاته من هـ,٤١٥ سنة وتويف طويالً  عّمر ,)اإلمامة يف الشايف(
) األمايل(و) املطاعن عن القرآن تنزيه(و) بالتكليف املحيط(و) التوحيد والعدل أبواب يف املغني(و
  ). القرآن متشابه(و) النبوة دالئل تثبيت(و
   والوايف ,٢٤٥ـ  ١٧/٢٤٤ :النبالء أعالم وسري ,١١٦ـ  ١١/١١٤ :بغداد تأريخ :انظر

 ,١١٣ـ  ١١٢ :املعتزلة وطبقات ,٥/٩٧ :الكربى الشافعية وطبقات ,٢٢ـ  ١٨/٢٠ :بالوفيات
, ٣٨٧ـ  ٣/٣٨٦ :امليزان ولسان ,١٧٧ـ  ١/١٧٦ :شهبة قايض البن الشافعية وطبقات
 .٢٧٤ـ  ٣/٢٧٣ :واألعالم

وحكي عن واصل بن عطاء وأيب . , وحكاه فيه عن أيب اهلذيل٧٠٧: رشح األصول اخلمسة :انظر )٤(
 .٢٥: , والشفاعة العظمى٥٣٧: اهلذيل العالف يف الذخرية يف علم الكالم

  .النوافلولكن من الفرائض دون  )٥(
, والشفاعة ٥٣٧: , والذخرية يف علم الكالم٧٠٧: حكي عنهام يف رشح األصول اخلمسة )٦(

  . ٣٨٥: , واملواقف يف علم الكالم٥٣٣: , ومناهج اليقني٢٥: العظمى
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  . )١(وإقرار باللسان وعمل باألركان
باهللا تعاىل وبام جاء به  اإليامن عبارة عن التصديق القلبّي  أنّ  واملختار

سبب ظهوره, وسائر الطاعات  اللساينّ  )٢(رسوله من قول أو فعل, والقول
  . دة لهثمرات مؤكّ 
 يكون حقيقة يف ال , فوجب أنْ اإليامن حقيقة يف التصديق القلبّي  إنّ : لنا
   .شرتاكلال غريه دفعاً 
يَامنَ  ُقُلوِهبِمُ  ِيف  َكتََب ﴿ :فلقوله تعاىل ;لا األوّ أمّ   :وقوله ,)٣(﴾اْإلِ

ْسَلْمنَا ُقولُوا َولَكِنْ ﴿ يَامنُ  َيْدُخلِ  اَوملَّ  أَ  .وأمثاله ,)٤(﴾ُقُلوبُِكمْ  ِيف  اْإلِ
, وال ول اللساينّ يكون هو الق واملكتوب يف القلب والداخل فيه ال جيوز أنْ 

  . من أعامل سائر اجلوارح ئاً شي
   .)٥(شرتاك خالف األصلاال ام ثبت يف أصول الفقه أنّ فلِ  ;ا الثاينوأمّ 

من  يكون جزءاً  من أعامل اجلوارح ال جيوز أنْ  شيئاً  أنّ   أيضاً وقد تبّني 
 واحد, وامتناع كون القلب حمال  يف حمّل  لوجوب اجتامع اجلزء والكّل  ;اإليامن

  . ليشء من أعامل سائر اجلوارح
   

                                                            

   , ٣٨٥: , واملواقف يف علم الكالم٤٦٦: , وقواعد العقائد للطويس٥٦٧: املحّصل :انظر )١(
 وأمحد والشافعي مالكوحكي عن . »وهو مذهب شيخنا املفيد«: قال ٤٤٠: وإرشاد الطالبني

 من ومجاعة الظاهر وأهل املدينة وأهل احلديث أهل وسائر راهويه بن وإسحاق واألوزاعي
 .٢/٤٥٩: املتكّلمني يف رشح العقيدة الطحاوية

 .»والفعل«): م ( يف  )٢(
  .٢٢: سورة املجادلة )٣(
  .١٤: سورة احلجرات )٤(
  . ٦٩: ئ الوصول إىل علم األصول, ومباد١/٢٧٥: املحصول يف أصول الفقه :انظر )٥(
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  : البحث الثاني

  ]الفسق في[
ه به ئلم جميا عُ إنكار يشء ممّ  وأ ,’  هو إنكار صدق الرسول :)١(الكفر
  . )٢( بالرضورة

  . وإرسار الكفر )٣(هو إظهار اإليامن واإلسالم :والنفاق
فهو اخلروج عن طاعة اهللا ورسوله يف بعض األوامر والنواهي  ;ا الفسقوأمّ 

   .مع اعتقاد ذلك الوجوب ,ة التي جيب امتثاهلاالرشعيّ 
وهو عند املعتزلة منزلة بني الكفر وبني اإليامن, وال يصدق عندهم عىل 

   .)٤(ه مؤمن وال كافرالفاسق أنّ 

                                                            

دون سائر النسخ, ويكون حينئٍذ عنوانًا هلذا البحث, ولكن ما فعلناه من  »يف الكفر«): ص ( يف  )١(
موافقة سائر النسخ ثّم جعل البحث يف الفسق أوىل; إذ الغاية من هذا البحث الكالم يف الفسق 

 .واخلالف فيه
 .»علم بالرضورة جميئه به«): م ( يف  )٢(
  ).م ( مل يرد يف » واإلسالم«: قوله )٣(
       , ورشح األصول١/٢٧٣): املخترص يف أصول الدين(رسائل العدل والتوحيد  :انظر )٤(

  . ٥٢٨: , والفائق يف أصول الدين٣٥٠: عتزال وطبقات املعتزلة, وفضل اال٦٩٧: اخلمسة
) املنزلة بني املنزلتني(وهو مشهور حمكي عنهم يف أغلب الكتب الكالمية, وقد جعل املعتزلة 

 . أحد األصول االعتقادية اخلمسة التي يقوم عليها االعتزال
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  . )٢(ه منافقأنّ  )١(وعند احلسن البرصّي 
  . ه كافرأنّ  )٤(واخلوارج )٣( ةوعند مجاعة من الزيديّ 

  . )٥(فاسق بفسقه ,من بإيامنهه مؤوعندنا أنّ 
  .ق باهللا ورسوله ودينه, فكان مؤمناً الفاسق من أهل الصالة مصدِّ  إنّ : لنا

ى اإليامن لزم عىل أصوهلم  أدخلوا سائر الطاعات يف مسمّ ا املعتزلة فلّام وأمّ 
قام تُ ه فألنّ  ;ه ال يدخل يف الكفرا أنّ وأمّ  .لرتكه بعضها ;خيرج الفاسق عن اإليامن أنْ 

                                                            

 سبى من أبوه كان األنصار, لبعض موىل مشهور, تابعي البرصي, يسار بن احلسن سعيد أبو هو )١(
 يف سانخرا وايل زياد بن الربيع عند كاتباً  وعمل البرصة, وسكن هـ,٢١ عام املدينة يف ولد ميسان,
 مدّلسًا, وكان ومنافرة, منافسة سريين ابن وبني وبينه مأثورة, كلامت له فصيحاً  كان معاوية, عهد
  . هـ١١٠ سنة البرصة يف تويف ,×  املؤمنني أمري عن انحراف فيه
 ,٧٢ـ ١/٧١ :وتذكرة احلّفاظ ,٧٣ـ ٢/٦٩ :األعيان ووفيات ,١٧٨ـ ٧/١٥٦ :الكربى الطبقات :انظر
 ,٢٩ :املدلسني وطبقات ,١٩١ـ  ١٢/١٩٠ :بالوفيات والوايف ,٥٨٨ـ  ٤/٥٦٣ :بالءالن أعالم وسري
  . ٢٢٧ـ  ٢/٢٢٦ :واألعالم ,٨٥ـ  ٢/٨٤ :واأللقاب والكنى

ــة )٢( ــول اخلمس ــه يف رشح األص ــي عن ــاد, واال١٣٧: حك ــق باال قتص ــا يتعّل ــاديف م       , ٢٣٤: عتق
ـــل ـــراد٥٧٠: واملحّص ـــف امل ـــني٥٧٨: , وكش ـــاهج اليق ـــم ٥٣٥: , ومن ـــف يف عل                  , واملواق

 .٥/٢٠١: , ورشح املقاصد٣٨٩: الكالم
ــة,  )٣( ــر نعم ــائر كف ــّمون الكب ــدي, ويس ــارص الزي ــاع الن ــم أتب ــره ــق  قتصــاداال :انظ ــا يتعّل يف م

 .  ٢٢٨  :عتقادباال
ــة )٤( ــنهم يف رشح األصــول اخلمس ــي ع ــق باال قتصــاد, واال١٣٧: حك ــا يتعّل ــاديف م    , ٢٢٨: عتق

ـــل ـــر٥٧٠: واملحّص ـــف امل ـــني٥٧٨: اد, وكش ـــاهج اليق ـــم ٥٣٥: , ومن ـــف يف عل                   , واملواق
 .٢٠٢, ٥/٢٠١: , ورشح املقاصد٣٨٩: الكالم

ــر )٥( ــاالت :انظ ــل املق ــل٨٤: أوائ ــم والعم ــل العل ــاد, واال١٦٠: , ورشح مج ــق  قتص ــا يتعّل      يف م
 . ١٨٠ـ  ١٧٩: , وأنوار امللكوت١٥٧: , والتعليق يف علم الكالم٢٣٣: باالعتقاد
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وال .  عليهصّىل فن ويُ كّ ل ويُ غّس ويُ  ,دفن مع املسلمنيويُ  ,)١(قاد بهويُ  ,عليه احلدود
وباهللا  .واهللا أعلم بالصواب. ار كذلك, فإذن ليس هو بكافرواحد من الكفّ 

  .)٢(التوفيق
 

                                                            

  . وهو القصاص) الَقَود(ُيقتل به قاتُله, مشتّق من : أي )١(
  .ومل يرد يف سائر النسخ) ص ( أثبتناه من  »وباهللا التوفيق«: قوله )٢(



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

                         
 ةثامنالقاعدة ال

  ةاَمَماإلي ِف
                                                                                                            

 :أركانمة ومقّد وفيها                                                                         



  



  
  
  

   :مةا المقّدأّم
ة يف ترتيبها كالكالم يف قاعدة النبوّ  الكالم يف هذه القاعدة أيضاً  فاعلم أنّ 

َ : ة مفردة, وهيواحدة منها بكلم سأل عن كّل عىل مخس مسائل, يُ  , ما, وهل, وِمل
  . نْ وكيف, ومَ 
م هذه الكلمة , والبحث يف هذه املسألة عن مفهو»?ا اإلمامم« :هلا قولنافأوّ 

  . صطالح العلمّي يف اال
ا جيب يف احلكمة اإلمام ممّ  )١(هل يكون :أي ,»?هل اإلمام«: الثانية قولنا

أو يف بعض  ,ن التكليف عنهزما بحيث ال جيوز خلوّ  وهل جيب دائامً  ,وجوده أم ال
  . األوقات

َ « :الثالثة قولنا ة يّ ة الغائعن العلّ  )٢(, ويبحث فيها»?جيب وجود اإلمام ِمل
  . لوجوده ووجه احلكمة فيه

يكون عليه من   ينبغي أنْ , ويبحث فيها عّام »?كيف اإلمام« :الرابعة قولنا
  . )٣( الصفات التي هبا يكون إماماً 

                                                            

 ).ص ( مل يرد يف » يكون«: قوله )١(
  ).م ( سقط من » فيها«: قوله )٢(
 .»إلمامةهبا يتم االتي «): م ( يف  )٣(
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, ويبحث فيها عن تعيينه يف سائر زمان »?ن اإلماممَ « :)١(اخلامسة قولنا
  . اإلسالم

  . شاء اهللا تعاىل ب إنْ يعىل هذا الرتت )٢(ركانونحن نذكر األ
   

                                                            

 ).م ( سقط من » قولنا«: قوله )١(
  .»الفصول«: , ويف سائر النسخ)ص ( ثبتناه من ما أ )٢(



 

  
  
  

  ل الركن األّو
  ة اإلمام ووجوده وغايته في ماهّي

  : وفيه أبحاث

  : لالبحث األّو

  تهفي ماهّي
  . ن والدنيا باألصالةة يف أمور الديرئاسة عامّ  :هو إنسان له اإلمامة, وهي

واحرتزنا . والباقي من قبيل اخلواّص  ,كاجلنس هلا »رئاسة« :فقولنا
عن  )١(»ألصالةبا« :وبقولنا ,ة ببعضهاعن اخلاّص  »العامة يف أمور الدين والدنيا«ـب

  . لهبَ اب والوالة من قِ رئاسة النوّ 
 إنساناً ونه علم كيُ  لكنْ  إنساناً من كونه  كان أعمّ  وإنْ  ومفهوم كونه إماماً 

  .فرْ بحسب العُ 
   

                                                            

 .»حرتازا«: زيادة) أ ( و ) ش ( يف  )١(
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  : البحث الثاني

 ؟ه هل يجب نصبه أم الفي أنّ
   .أو ال جيب أصالً  ,أو عىل اهللا ,جيب ذلك عىل العباد ا أنْ ه إمّ نّ إ

ل مـــــذهب واألوّ  .أو ســـــمعاً  جيـــــب عقـــــالً  ا أنْ إّمـــــ لواألوّ 
  والثــــــاين مــــــذهب  .)٢)(١(واجلــــــاحظ  رصّي ـالبــــــ  احلســــــني  أيب

                                                            

 عرف أديب, لغوي متكّلم املعتزيل, البرصي الكناين حمبوب بن بحر بن عمرو عثامن أبو هو )١(
 النّظام, إسحاق أيب عىل تتلمذ العثامنية, إىل ميل فيه القبح, شديد وكان عينيه, لربوز باجلاحظ
 مصنّفاته من هـ,٢٥٥ سنة وتويف ببغداد, مّدة أقام باجلاحظية, سميت املعتزلة من فرقة وتابعته

 فضيلة(و) األتراك فضائل(و) واألضداد املحاسن(و) البخالء(و) والتبيني البيان(و) احليوان(
 بناء( بكتابه طاووس ابن السيد نقضها التي) العثامنية الرسالة(و) اللغة يف الفرق(و) املعتزلة
  ).الفاطمية املقالة
 ,٤٧٥ـ  ٣/٤٧٠ :األعيان ووفيات ,٧ـ  ٢/٦ :السمعاين وأنساب ,٢١٤ـ  ١٢/٢٠٨ :بغداد تأريخ :انظر
  ,٣٥٧ـ  ٤/٣٥٥ :امليزان ولسان ,٧٠ـ ٦٧ :املعتزلة وطبقات ,٥٣٠ـ ١١/٥٢٦ :النبالء أعالم وسري

   .٥/٧٤ :واألعالم ,١٣٧ـ  ٢/١٣٦ :واأللقاب والكنى
 .٧٦ـ  ١/٧٥ :والنحل امللل: اجلاحظية نبشأ انظرو

. ٣٢٧: , وإرشاد الطالبني٤٣٩: , ومناهج اليقني٥٧٤: حكي عنهام وعن الكعبي يف املحّصل )٢(
. ٥/٣٢٥: , ورشح املقاصد٢/٢٥٥: وعن الثالثة واخلّياط يف األربعني يف أصول الدين للرازي
وحكى ابن املالمحي اخلوارزمي يف . ١٨٨ :وعنهام وعن النّظام واخلّياط يف املسلك يف أصول الدين

أّن أبا احلسني واجلاحظ والكعبي يوجبوهنا عقًال وسمعًا, ومثله  ٥٤٨: الفائق يف أصول الدين
. ٣٨: , والعالمة يف األلفني٤٤: , واملصنّف يف النجاة يف القيامة٥/١٢٢: اآلمدي يف أبكار األفكار

  .٣٩٥: علم الكالم وحكاه اإلجيي عن اجلاحظ وحده يف املواقف يف
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   .)٣(ةوالزيديّ  )٢(ملعتزلةوأكثر ا )١(ةاألشعريّ 
 ,جيب عىل اهللا نصبه ليعلمنا معرفته :فمنهم من قال ,قول الشيعة والثاين

 :ومنهم من قال .)٥( )٤(ةوهو قول اإلسامعيليّ  ,ة واملطالبويرشدنا إىل وجوه األدلّ 
جتناب عن واال ,ةالواجبات العقليّ  )٦(أداءيف لنا  جيب عىل اهللا نصبه ليكون لطفاً 

  . ةثني عرشيّ هلا, وهو قول اال ناً للرشيعة مبيّ  ويكون حافظاً  ,اتحاملقبّ 
                                                            

, واألربعني يف أصول ٢٣٤: عتقاد للغزايل, واالقتصاد يف اال٢٧٢: للبغدادي أصول الدين :انظر )١(
, ٢٣٥: , وطوالع األنوار٥/١٢١: , وأبكار األفكار٥٧٤: , واملحّصل٢/٢٥٥: الدين للرازي

  .٨/٣٤٤: , ورشح املواقف٥/٢٣٥: , ورشح املقاصد٣٩٥: واملواقف يف علم الكالم
وحكي عن اجلبائيني يف الفائق يف . ١٦): ١اإلمامة ق(املغني يف أبواب التوحيد والعدل  :انظر )٢(

 .٣٢٧: , وإرشاد الطالبني٤٧٣: , ومعارج الفهم٤٩٠: , وكشف املراد٥٤٨: أصول الدين
وقد نسب اإلجيي هلم القول بوجوهبا . ٢/٢٥٥: حكي عنهم يف األربعني يف أصول الدين للرازي )٣(

 . ٣٩٥: عقًال يف املواقف يف علم الكالم
أبيه, ثّم إمامة أبنائه من بعده,  حياة يف املتوّىف  ×  الصادق جعفر بن إسامعيل بإمامة القائلون هم )٤(

  . عىل خالف بني فرقهم يف عدد األئمة وأشخاصهم
بْعية الباطنية,: أسامئهم من    .والدروز املعارصين القرامطة املنقرضني,: وقد أفرزوا فرقتي .والسَّ

  .والبهرة اآلغاخانية,: فرقتان اليوم أّسس اإلسامعيلية الدولة الفاطمية, وهم
وهم . والسمة البارزة للفكر اإلسامعييل هي تأويل الظواهر, وتطعيم مذهبهم باملسائل الفلسفية

  . يضفون قداسة عىل أئّمتهم
  .١١٥ـ  ٨٨ :ومدارسه مالكال وعلم , ٣٢١ـ  ٧/٣ :والنحل امللل يف بحوث :انظر

      , ورشح ٥٧٣: , واملحّصل٢/٢٥٥: حكي عنهم يف األربعني يف أصول الدين للرازي )٥(
  . ٣٢٧: , وإرشاد الطالبني٨/٣٤٥: , ورشح املواقف٢٣٦ـ  ٥/٢٣٥: املقاصد

أّهنم يوجبون شيئًا عىل اهللا تعاىل, وذكر يف  ٤٠٧: وأنكر املحقق الطويس يف تلخيص املحّصل
وهو ما نسبه . أّن اإلسامعيلية والغالة يقولون بوجوهبا من اهللا ال عىل اهللا ٤٥٨: د العقائدقواع

  .٣٢١: املقداد إىل اإلسامعيلية يف اللوامع اإلهلية
 .»ألداء«): أ ( و ) ش ( يف  )٦(
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ال جيب يف وقت  :فمنهم من قال .ال جيب نصبه :قول من قال والثالث
ومنهم من  .)١(لزيادة الّرش  ام كان نصبه سبباً ه ربّ ألنّ  ;ضطراباحلرب واال

  . )٤( ال جيب أصالً  :ومنهم من قال .)٣)(٢(عكس
  . صبه يف حكمته تعاىله جيب نأنّ  واملختار

ة الرشعيّ  فعل اهللا تعاىل يف أداء الواجباتمن  نصب اإلمام لطٌف  إنّ : لنا
        يفعله  لطف بالصفة املذكورة فواجب يف حكمة اهللا تعاىل أنْ  ة, وكّل التكليفيّ 

               من  اإلمام املذكور واجٌب  ُب , فنْص فيه قائامً  )٥(فوطلما دام التكليف بامل
  . زمان التكليف يف كّل تعاىل هللا ا

يف  ب من كون نصب اإلمام لطفاً جمموعها مركّ  فإنّ  ;ا الصغرىأمّ 
  . تعاىل ة, ومن كونه من فعل اهللالواجبات الرشعيّ 

                                                            

, وأبكار ٢٧٢ـ  ٢٧١: أصول الدين للبغدادي :انظرهو قول هشام بن عمرو الفوطي املعتزيل,  )١(
, ورشح ٤٣٩: , ومناهج اليقني٣٧: , واأللفني٤٢: , والنجاة يف القيامة٥/١٢٢: فكاراأل

 . ٣٢١: , واللوامع اإلهلية٣٢٧: , وإرشاد الطالبني٨/٣٤٥: , ورشح املواقف٥/٢٣٦: املقاصد
  .»من قال بالعكس«): ص ( يف  )٢(
, واألربعني يف أصول ٢٧١: أصول الدين للبغدادي :انظرهو قول أيب بكر األصّم املعتزيل,  )٣(

, والنجاة ١٨٨: , واملسلك يف أصول الدين٥/١٢٢: , وأبكار األفكار٢/٢٥٦: الدين للرازي
              . ٨/٣٤٥: , ورشح املواقف٥/٢٣٦: , ورشح املقاصد٣٧: , واأللفني٤٤: يف القيامة

                            . ٣٢١: , واللوامع اإلهلية٤٣٩: وحكي عن األصّم واخلوارج يف مناهج اليقني
  .٣٢٧: وعن األصّم والنجدات من اخلوارج يف إرشاد الطالبني

وقوهلم مطلقًا كام يف . ٢/٢٥٦: هو قول أكثر اخلوارج كام يف األربعني يف أصول الدين للرازي )٤(
, ٤٣: وحكي عن النجدات منهم يف النجاة يوم القيامة. ١٨٨ـ  ١٨٧: املسلك يف أصول الدين

وعن األزارقة والصفرية وغريهم من اخلوارج . ٣٢١: , واللوامع اإلهلية٥/٢٣٦: املقاصد ورشح
  .٣١: يف األلفني

 .»باملطلوب«): أ ( و ) ش ( يف  )٥(
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َ  )١(امّ عفني إذا كان هلم رئيس املكلّ  فألنّ  ;لا األوّ أمّ  ن كانوا كَّ الرئاسة عادل ُمم
حات, وإذا مل يكن كذلك كان األمر ملقبّ أقرب إىل القيام بالواجبات واجتناب ا

عاقل بالتجربة ال يمكنه دفعه عن  لكّل  والعلم هبذا احلكم رضورّي  .بالعكس
عن املعصية,  داً إىل الطاعة ومبعِّ  باً  ما كان مقرِّ طف إّال للّ وال معنى  .نفسه بشبهة

  . نصب اإلمام لطف يف أداء الواجبات فثبت أنّ 
هذا اإلمام ال جيوز عليه   أنّ ام سنبّني فلِ تعاىل اهللا  )٢(ا كونه من فعلوأمّ 
 من فعل يكون نصبه إّال  ال يمكن أنْ  بالواجب وال فعل القبيح, فحينئذٍ  اإلخالل

العه عىل الطّ  ;ه القادر عىل متييز من جيوز وقوع املعصية منه عن غريهألنّ  ;تعاىل اهللا
  . الرسائر دون غريه

ة زمان تعاىل وجود ذلك اللطف يف مدّ  لو مل جيب منه هفألنّ  ;ا الكربىوأمّ 
   .)٤(وانتقض الغرض منه )٣(ح التكليف بهالتكليف بامللطوف فيه لقبُ 

عىل  إذ املدح عليه والذمّ  ;فنيفعال املكلّ أهذا اإلمام فهو من  ا متكنيوأمّ 
  . عدمه راجعان إليهم
َ : ال يقال من فعل  يقوم غري هذا اإلمام مقامه من فعل اهللا أو ز أنْ وال جي ِمل

                                                            

  ).ص   (  و) م ( , وما أثبتناه كتب عىل حاشيتهام وهو يف متن »تامّ «): أ ( و ) ش ( , ويف »متام«): ح ( يف  )١(
 ).ص ( ن سقط م» فعل«: قوله )٢(
  ).ص ( سقط من » به«: قوله )٣(
, واالقتصاد       ١٩٢ ـ ١٩١: ستدالل باللطف عىل اإلمامة يف رشح مجل العلم والعملاال انظر )٤(

        وما بعدها, والتعليق يف علم  ١/٦٩: , وتلخيص الشايف٣٠١ـ  ٢٩٧: عتقاديف ما يتعلق باال
, ٤٧٤: , ومعارج الفهم٤٩٠: كشف املراد, و٢٩٩ـ  ٢٩٨: , وكشف الفوائد١٨٧: الكالم

, ٣٢٦ـ  ٣٢٥: , واللوامع اإلهلية٣٢٨ـ  ٣٢٧: , وإرشاد الطالبني٤٤٠ـ  ٤٣٩: ومناهج اليقني
 .٩٥: والنافع يوم احلرش
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   ?واجباً  )١(فال يكون نصبه بعينه ,غريه
املفاسد أو  )٢(هعن وجو إذا كان خالياً  ?متى جيب هذا النصب مناه, لكنْ سلّ 
ة ال نعرفها يكون فيه مفسدة خفيّ  ال جيوز أنْ  مَ والثاين ممنوع, فلِ  ?إذا مل يكن

   ?وبسببها ال جيب
 طتم يف كونه لطفاً م َرش ك, لكنّ ام جيب نصبه لكونه لطفاً إنّ  مناه, لكنْ سلّ 

  . فال جيب ,متكينه, فعند عدم متكينه ال يكون نصبه لطفاً 
 يف حال عدمه, ر إّال تصوّ قيام الغري مقامه ال يُ  نّ أ: لعن األوّ  ا نجيبألنّ 
عد اخللق عن الصالح عدم نصبه ومتكينه مستلزم لبُ  ا نعلم بالرضورة أنّ نّ إوقد قلنا 

  . يكون له بدل وقرهبم من الفساد, فيستحيل أنْ 
فني من الطاعة وبعدهم عن املعصية مطابق قرب املكلّ  نّ أ: وعن الثاين

له, فلو كان فيه  ب حلصوله, فيكون مراداً لغرض احلكيم من التكليف ومقرّ 
  . للمفسدة, وقد سبق بطالن ذلك مفسدة لكان تعاىل مريداً 

بل من متام  ,يف كون نصبه لطفاً  ا ال نجعل التمكني رشطاً نّ أ: وعن الثالث
ة إمامته يف د نصب اإلمام لطف ألوليائه واملعتقدين بصحّ إذ جمرّ  ;اللطف وكامله

 )٣(نهوقت من متكّ  حات, إذ ال يأمنون يف كّل قرهبم من الواجبات وبعدهم من املقبّ 
  . وباهللا التوفيق. وظهوره عليهم

   

                                                            

  ).ص ( مل يرد يف » بعينه«: قوله )١(
  .وهو حمتمل جداً » وجود«): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
  .»ينهمتك«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )٣(
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  : البحث الثالث

 ة وجودهفي علّ
  : وهي أمران
فون مع وجوده أقرب إىل الطاعات وأبعد عن ملكلَّ يكون ا أنْ  :أحدمها

  . اهم عىل أضدادهااملعايص, جلواز وقوعها منهم, وذلك بردعه هلم عنها ومحله إيّ 
 . من وجوب عصمتها سنبّني بوجوده, ملِ  يكون الرشع حمفوظاً  أنْ  :الثاين
  . وباهللا التوفيق

   



 

    



 

  
  
  

  الركن الثاني 
  اإلمام عليهايكون  في الصفات التي ينبغي أْن

  : وفيه أبحاث

  : لالبحث األّو

 ]في عصمة اإلمام[
  : عليه وجهان , ويدّل معصوماً  )١(يكون ه جيب أنْ إنّ 

 ة ال هناية هلا, لكنّ إثبات أئمّ  )٢(للزم وجوب لو مل يكن معصوماً  :أحدمها
  . )٣(فامللزوم كذلك ,الالزم باطل

                                                            

 .حتت السطر) ش ( وكتب يف » اإلمام«: زيادة) أ ( يف  )١(
  .»للزم وجوب«بدل » لوجب«): م ( يف  )٢(
 ,١٩٤ـ  ١٩٣: , ورشح مجل العلم والعمل٤٣١ـ  ٤٣٠: هذا الوجه يف الذخرية يف علم الكالم انظر )٣(

لتعليق يف علم , وا١٩٤ـ  ١/١٩٣: , وتلخيص الشايف٣٠٥: عتقادواالقتصاد يف ما يتعلق باال
, وأنوار ٥٦ـ  ٥٥: , والنجاة يوم القيامة١٩٩ـ  ١٩٨: , واملسلك يف أصول الدين١٩٠: الكالم

, وإرشاد ٤٤٨: , ومناهج اليقني٤٧٩: , ومعارج الفهم٤٩٢: , وكشف املراد٢٠٤: امللكوت
  .٩٧ـ  ٩٦: , والنافع يوم احلرش٣٣٠: , واللوامع اإلهلية٣٣٣: الطالبني
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ير صدور املعصية عنه نفتقر فبتقد )١(ه لو مل يكن معصوماً نّ أ: بيان املالزمة
 مل يكن عوجاج عن سبيل اهللا, وإّال فه عند االه عليها ويثقّ بإىل إمام آخر يؤدّ 

, ويكون الكالم يف ذلك اإلمام كالكالم فيه, له, وهو باطل عىل ما مرّ  ملطوفاً 
  . ويلزم التسلسل

  . ا بطالن الالزم فظاهروأمّ 
َ : ال يقال أو القرآن  حتياج إىل النبّي  االيكون انتهاؤه يف ال جيوز أنْ  ِمل

   .فال يلزم التسلسل ?والسنة
َ  مناه, ولكنْ سلّ  ة, ويكون واحد من األمّ  لكّل  يكون هو لطفاً  ال جيوز أنْ  ِمل

  . الختالف جهة اللطف ;وال يلزم الدور ,فينقطع التسلسل ?له ة لطفاً جمموع األمّ 
نسبة واحدة,  )٢(والقرآن ّي فني إىل النبنسبة املكلّ  أنّ : لعن األوّ  ا نجيبألنّ 

 فني مع جواز اخلطأ عليه لكان مغنياً لواحد من املكلّ  غنياً أو القرآن مُ  فلو كان النبّي 
 ,ا سبقهذا الالزم باطل ملِ  إىل إمام, لكنّ  ال جيب احتياجهم مجيعاً  للجميع, وحينئذٍ 
  . فامللزوم كذلك

  : وعن الثاين من وجهني
 ,له ة لطفاً يكون جمموع األمّ  جاز أنْ  ة, فإنْ مّ اإلمام واحد من األ أنّ  :أحدمها

  . ال حاجة هبم إىل إمام كام سبق واحد منهم ذلك, وحينئذٍ  يف كّل  زْ جُ يَ فلْ 
ا عندنا أمّ  ;فاقتّ باال ة سوى اإلمام ال يكون معصوماً جمموع األمّ  نّ أ :الثاين

ن ذلك يكو ا عند اخلصم فلخروج اإلمام عن ذلك املجموع, وحينئذٍ وأمّ  ,فظاهر

                                                            

 ).ص ( إىل هنا سقط من » ..للزم وجوب إثبات«: من قوله )١(
 .»والسنة«: زيادة) م ( يف  )٢(
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  . اإلمام يف حّق  يكون لطفاً  املجموع جائز اخلطأ, فال يصلح أنْ 
واجبة عىل مجيع  ’  الرشيعة التي جاء هبا الرسول أنّ  :الوجه الثاين

هلا من حافظ ينقلها إليهم من غري تغيري وال  فني إىل يوم القيامة, فالبدّ املكلّ 
يكون  جيب أنْ  فذلك الناقُل بام ال يطاق,   لكان التكليف هبا تكليفاً حتريف, وإّال 

فذلك احلافظ املعصوم  .هوقد أبطلنا , جلاز فيها التغيري والتحريفوإّال  معصوماً 
علم ام تُ ة إنّ عصمة جمموع األمّ  ألنّ  ;ل باطلمنها, واألوّ  )١(ة أو آحادا جمموع األمّ إمّ 

ة عصمتهم لزم بصحّ  ته, فلو جعلنا النقل مرشوطاً بالنقل, فهي مرشوطة بصحّ 
  . )٣(ة املعصومنيباألئمّ  )٢( وهو مرادنا , الثاينه حمال, فتعّني نّ إو ,ورالدَّ 

َ : ال يقال    ?تبقى حمفوظة بنقل أهل التواتر ال جيوز أنْ  ِمل
لو كان ذلك  تكون حمفوظة بنقل الناقل املعصوم أنْ  )٤( امإنّ  مناه, لكنْ سلّ 

  . ك فالا إذا مل يكن كذلستفاد الرشيعة منه, أمّ تُ رى والناقل بحيث يُ 
عىل  ام حيفظ ما نقلوه ويدّل نقل أهل التواتر إنّ  نّ أ: لعن األوّ  ا نجيبألنّ 

ني من فأين أحد البابَ  ,)٥(الذي مل ينقلوه مل يوجد عىل أنّ  ا ال يدّل فأمّ  ,تهصحّ 
  ?اآلخر

                                                            

  .»آحاد«بدل » أحد«): ص ( , ويف »بعض«: زيادة) أ ( و ) ش ( يف  )١(
  .»املراد«): ص ( يف  )٢(
      , وكشف ٢٠٦ـ  ٢٠٥: , وأنوار امللكوت١٩١: هذا الوجه يف التعليق يف علم الكالم انظر )٣(

            , وإرشاد ٤٥٠ـ  ٤٤٩: , ومناهج اليقني٤٨٢ـ  ٤٨١: , ومعارج الفهم٤٩٣: املراد
  .٩٩  ـ ٩٧: , والنافع يوم احلرش٣٣٢ـ  ٣٣١: , واللوامع اإلهلية٣٣٥ـ  ٣٣٣: الطالبني

 ).ص ( إىل هنا سقط من » ..تكون حمفوظة بنقل«: من قوله )٤(
 .ظاهر كذا يف مجيع النسخ, ويف العبارة اضطراب, ومعناها )٥(
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 إذا كان ا ال تكون حمفوظة بالناقل املعصوم إّال م أّهن ال نسلّ : وعن الثاين
الرشيعة حمفوظة يف زمان غيبته, وهي التي يف أيدينا مل  أنّ عندنا  رى, فإنّ بحيث يُ 

  .وباهللا التوفيق. ت وجب ظهوره لبياهنامنها يشء, فإذا اختلّ  ْت يفُ 
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  : البحث الثاني

 ]ع ألصول الكماالتِممستجفي أّن اإلمام [
ألصول  عاً يكون مستجمِ  وجب أنْ  يكون معصوماً  ه جيب أنْ نا أنّ ا بيّ ا ملّ إنّ 
  . ة, والشجاعة, والعدالةالعلم, والعفّ : ة, وهيالنفسانيّ  الكامالت
ة بام حيتاج إليه يف اإلمامة من العلوم الدينيّ  يكون عاملاً  وأنْ  فالبدّ  ;ا العلمفأمّ 

 ;ات والسياسات واآلداب وفصل احلكومات واخلصوماتكالرشعيّ  ,)١(ةوالدنيويّ 
ببعض  ال إىل ذلك لكان ُخم  بيشء منها مع حاجة إمامته يكون جاهالً  إذ لو جاز أنْ 

  . بالواجب ينايف العصمة واإلخالل, )٢(مهما جيب عليه تعلّ 
 )٣(ا طرف التفريط, وهو مخودعدمها يستلزم إمّ  فألنّ  ;ةا العفّ وأمّ 

ا طرف اإلفراط, وهو الفجور وذلك  ينبغي, وإمّ الشهوة وذلك تقصري عّام 
  .للعصمة مناٍف  أيضاً 

والتفريط,  اإلفراط مستلزم ألحد طرَيف  عدمها نّ ألف ;ا الشجاعةوأمّ 
وذلك معصية تنايف  ,النفس إىل التهلكة إلقاءوفيها  ,رل رذيلة التهوّ واألوّ 

 جيب عليه والقعود عّام  ,والثاين رذيلة اجلبن املستلزم للفرار من الزحف .العصمة

                                                            

 .»الدنياوية«: , ويف سائر النسخ)أ ( ما أثبتناه من  )١(
 .»علمه«): ص ( يف  )٢(
 .»مجود«): م ( يف  )٣(
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  . وهو ينايف العصمة ,من قمع األعداء من أهل الفساد يف الدين
عنها  وهى رذيلة منهّي  )١(نظالملالا عدمها مستلزم إمّ  فألنّ  ;ا العدالةوأمّ 

  . ا للظلم وهو من كبائر املعايص املنافية للعصمة, وإمّ منافية للعصمة أيضاً 
وباهللا . ةألصول الفضائل النفسانيّ  عاً يكون مستجمِ  اإلمام جيب أنْ  فثبت أنّ 

  . التوفيق
   

                                                            

  . متناع منهو احتامل الظلم مع القدرة عىل االمصدر انظلم, مطاوع ظلمتُه, وه: »نظالماال« )١(
  ).ظلم( ١٧/٤٤٩: , وتاج العروس)ظلم( ٢/٣٧٧: لسان العرب :انظر
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  : البحث الثالث

 ]ةفي أّن اإلمام أفضل األّم[
 مٌ ه مقدَّ ألنّ  ;)٢(اً نفسانيّ  كامالً  )١(عدّ ما يُ  ة يف كّل األمّ  يكون أفضَل  جيب أنْ 

تقديم الناقص عىل من هو أكمل منه  ألنّ  ;)٣(يكون أفضل م جيب أنْ واملقدَّ  ,عليهم
  .)٤( قبيح عقالً 

   

                                                            

  .»له«: زيادة) م (  يف )١(
وقوم من املعتزلة  ,وأكثر املرجئة ,وهو مذهب أصحابنا اإلمامية«: ٣٣٦: قال يف إرشاد الطالبني )٢(

 .»خالفًا لباقي الفرق ,والزيدية ,منهم اجلاحظ
 .»األمة«: زيادة) ص ( يف  )٣(
دها, وكشف وما بع ١/٢٠٩: , وتلخيص الشايف١٩٩ـ  ١٩٥: رشح مجل العلم والعمل :انظر )٤(

 .٤٥٤: , ومناهج اليقني٤٩٥: املراد
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  : البحث الرابع

  ]أ من العيوببرَّفي أّن اإلمام ُم[
قته من األمراض لْ رة يف ِخ يع العيوب املنفّ من مج )١(مّربأً يكون  جيب أنْ 

والصناعات  )٢(كاجلذام والربص ونحومها, ويف نسبه وأصله كالزنا والدناءة
الطهارة عن ذلك جتري جمرى  ألنّ  ;الركيكة واألعامل املهينة كاحلياكة واحلجامة

  .نه, فيجب كونه كذلكيبة للخلق إىل قبول قوله ومتكاأللطاف املقرّ 
   

                                                            

  .»منّزهاً «): ص ( يف  )١(
 .»ودناءة اآلباء«): م ( يف  )٢(
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  : لخامسالبحث ا

 ]مام منصوص عليهفي أّن اإل[
 , خالفاً )٢( بالنّص عليه, وال طريق إىل تعيينه إّال  منصوصاً  )١(جيب كونه

  . لسائر الفرق
  . عليه من كان كذلك فيجب النّص  ه واجب العصمة, وكّل إنّ : لنا
العصمة أمر باطن ال  فألنّ  ;ا الكربىا الصغرى فقد سبق بياهنا, وأمّ أمّ 

عليه, بل  يكون تعيينه بالنّص   اهللا تعاىل, وإذا كان كذلك وجب أنْ لع عليه إّال يطّ 
  . )٣(وجب أن ال طريق إىل ذلك سواه

                                                            

 .»يكونأن «): م ( يف  )١(
وقد .  النّص هذا الرأي تفّرد به اإلمامية وهو مشهور عنهم فال طريق عندهم لتعيني اإلمام إّال  )٢(

أحد طريقني ثانيهام ظهور املعجز عىل يديه عند  ١٩٩: جعله املرتىض يف رشح مجل العلم والعمل
 يف ق احلّيل , واملحقّ ١٤٢ـ  ١/١٤١: دعواه اإلمامة, وكذا فعل الشيخ الطويس يف تلخيص الشايف

وال منافاة بني احلرص وبينه; إذ معناه أّن ثّمة طريقني بحكم العقل . ٢١٠: املسلك يف أصول الدين
قال . الطريق اإلثبايت الفعّيل هو النّص يديه أو النّص عليه, لكّن  لتعيني اإلمام مها ظهور املعجز عىل
ال تثبت مع عدم املعجز  واتفقت اإلمامية عىل أّن اإلمامة«: ٤٠: الشيخ املفيد يف أوائل املقاالت

   .»لصاحبها إال بالنّص عليه والتوقيف
, والتعليق يف علم ٣١٣: قادعت, واالقتصاد يف ما يتعلق باال٢٠٠: رشح مجل العلم والعمل :انظر )٣(

, ٤٥٢: , ومناهج اليقني٤٩٦: , وكشف املراد٢٠٨: , وأنوار امللكوت١٩١ـ  ١٩٠: الكالم
 .١٠١: , والنافع يوم احلرش٣٣٣: , واللوامع اإلهلية٣٣٨ـ  ٣٣٧: وإرشاد الطالبني
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َ  م وجوب النّص ال نسلّ : )١(ال يقال ض اهللا اختيار وّ يف ال جيوز أنْ  عليه, وِمل
   ? املعصومم ال خيتارون إّال ة إذا علم أّهن اإلمام إىل األمّ 

ه مل بالواجب ألنّ  عليه لكان اهللا تعاىل خمال  لو وجب النّص  لكنْ  ه,مناسلّ 
  . فامللزوم كذلك ,الالزم باطل عليه, لكنّ  ينّص 

اإلمام واجب  ة عىل تقدير علمهم بأنّ األمّ  بأنّ : لعن األوّ  ا نجيبألنّ 
ل واألوّ  .اختاروه هو اإلمام أو ال يعلمهم الذي علمهم اهللا بأنّ يُ  ا أنْ العصمة إمّ 

 ذلك املعنيَّ  بكون والثاين يستلزم جهلهم .ىل العلم به النصَّ يستلزم كون الطريق إ
يكون واجب العصمة, فيلزم من  اإلمام جيب أنْ  واجب العصمة مع علمهم بأنّ 

فهم عن امتثال  هو اإلمام, وذلك يستلزم توقّ هم يف كون ذلك املعّني ذلك شكّ 
  . هلم أمره, وهو قادح يف غرض اإلمامة من كونه لطفاً 

  .عليه جد النّص ه وُ  أنّ ا سنبّني منع املالزمة, فإنّ : وعن الثاين
   

                                                            

 .»فإن قلت«): ص ( و ) ح ( يف  )١(
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  : البحث السادس

  ]في أّن اإلمام مخصوص بآيات وكرامات[
 احلاجة قد متّس  ألنّ  ;تعاىل بآيات وكرامات من اهللا يكون خمصوصاً  جيب أنْ 

لم هبا عُ  لدعواه اإلمامةَ  نةً قارِ إليها يف تصديق بعض اخللق له, فإذا ظهرت مُ 
   .صدقه

املعجزات مرشوطة بدعوى  ة أنّ بينها وبني املعجزات النبويّ  الفرق ثمّ 
تقارن دعوى اإلمامة وقد  ا الكرامات فليست كذلك, بل جاز أنْ وأمّ  ,ةالنبوّ 

  . وباهللا التوفيق. حتصل بدوهنا
   



 

    



 

  
  
  

  الركن الثالث 
 في تعيين اإلمام

  : وفيه أبحاث

  : لالبحث األّو

  ]×  و علّي بن أبي طالبفي أّن اإلمام الحّق ه[
  : لوجوه ×  بال فصل أمري املؤمنني عيلّ  ’  بعد رسول اهللا اإلمام احلّق 

من كان كذلك فهو  , وكّل ’  ه كان أفضل اخللق بعدهنّ أ :لاألوّ ] الوجه[
  . بأمره من غريه وىل بخالفته وأحّق أَ 

  : ]من وجوه[ بيان الصغرى
ة, وكان أكمل فيها من قيّ لُ للفضائل اخلُ  عاً كان مستجمِ  ×  هنّ أ :]األّول[

  . من كان كذلك كان أفضل منهم سائر الصحابة, وكّل 
 ,العلم )١(يوه ,أربعة ـ كام علمَت ـ  أصول الفضائل نّ أ: بيان الصغرى

  . ×  وقد كانت ثابتة له .والعدالة ,والشجاعة ,ةوالعفّ 
                                                            

 .»هو«): أ ( و ) م ( و ) ش ( يف  )١(
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 باإلمجال, وبيانه ’  ة بعد رسول اهللاأعلم األمّ  ×  فقد كان ا العلمأمّ 
   :ا اإلمجالأمّ , التفصيلو

ستعداد للعلم, وكان يف غاية الذكاء واالكان  ×  هه ال نزاع يف أنّ فهو أنّ 
ل صغره إىل حني وفاة ه بقي من أوّ نّ أ أفضل الفضالء, ثمّ  ’  )١(رسول اهللا
فق وقت, ومل يتّ  ويدخل عليه يف كّل  وهناراً  يف خدمته يالزمه ليالً  ’  الرسول

التلميذ إذا كان بتلك الصفة من الفطنة  علوم أنّ وم. ذلك ألحد من الصحابة
وكان األستاذ يف غاية الفضل واحلرص عىل إرشاده  ,واحلرص عىل العلم

ه يبلغ ذلك التلميذ فإنّ  ,األوقات يف كّل  صال بينهام حاصالً تّ وكان اال ,وتعليمه
  . يف العلم عظيامً  مبلغاً 

  : ا التفصيل فمن وجوهوأمّ 
والقضاء حمتاج إىل مجيع أنواع  ,)٢(»م عيلّ أقضاك« :’  قوله: أحدها

                                                            

  .»الرسول«): ص ( و ) ش ( و ) ح  (يف  )١(
 ,١/٣١٢ :آل أيب طالب , ومناقب١٠٣ :النبوة وأعالم ,٦١ :والتعّجب ,١/٩١ :األخبار رشح )٢(

      , وكشف٧/٢١٩ ,١/١٨ :البالغة هنج , ورشح٧١ :وآله عيل اإلمام نسب يف واجلوهرة
  .١/١٦٢ :اخلفاء ف, وكش١/٧٦ :املطالب وجواهر ,١/١٩٥ :املهمة والفصول ,١/١١٤ :الغمة

                ابن , وسنن١١/٢٢٥ :عبد الرزاق الصنعاين يف مصنف» أقضاهم عيل« :وورد بلفظ
 ومناقب ,٨/١٠٩ :والتمهيد ,١/١٧ :واالستيعاب ,١٠/١٤١ :يعىل أيب ومسند ,١/٥٥ :ماجة

  .١١/٦٣٥ :العامل وكنز ,١/١٣٩ :الصغري واجلامع ,٧/١٦٢ :الظمآن , وموارد٨٤ :اخلوارزمي
          , وكشف٨١ :اخلوارزمي , ومناقب١/٨٨ :القضاة يف أخبار» أقىض أمتي عيل« :وبلفظ
   املرام , وغاية١/٢٠٣ :املطالب وجواهر ,٨٣ :العقبى , وذخائر١١١ـ  ١/١١٠ :الغمة

  .١/٢٢٥ :املودة , وينابيع٤٠/٢٧٧ :األنوار , وبحار٥/٢٥١ :للبحراين
       ,١/٦٥ :األولياء وحلية ,٨٩ ,١/٨٨ :القضاة رأخبا يف» عيل أقضانا«: وعن عمر

  .٢/٦٦ :ستذكارواال

Administrator
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   .العلوم ترجيحه عليهم يف كّل  )١(لزم حه يف القضاء عىل الكّل  رّج العلوم, فلّام 
 :’  ح بعضهم يف علم واحد, كقولهام رّج ا سائر الصحابة فإنّ وأمّ 

  . )٤(»)٣( َيبّ أقرأكم أُ «و ,»)٢(أفرضكم زيد«
 نزلت )٥(﴾َواِعيَةٌ  ُأُذنٌ  َوَتِعيََها﴿ :قوله تعاىل موا أنّ ين سلّ أكثر املفّرس  نّ أ :الثاين

                                                            

 ,١/٨٩ :القضاة أخباريف » طالب أيب بن عيل املدينة أهل أقىض«: وعن عبد اهللا بن مسعود
        مدينة , وتأريخ٣/١١٠٣ :ستيعابواال ,٣٨٧ :الطويس وأمايل ,٣/١٣٥ :واملستدرك

     , وينابيع١/١٦٢ :اخلفاء , وكشف٤٠/١٣٦ :اراألنو وبحار ,٤٠٥ـ  ٤٢/٤٠٤ :دمشق
   .٢/٤٠٥ :املودة

 .»يلزم«): أ ( و ) ش ( يف  )١(
هو أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان األنصاري اخلزرجي النّجاري, من  )٢(

ا سافر, الصحابة, استصغر يوم بدر وأّول مشاهده اخلندق, كان عمر جيّله ويستخلفه عىل املدينة إذ
وهو ممن مجع القرآن زمن عثامن وشهد معه يوم الدار, ومل يشهد مع األنصار شيئًا من مشاهد 

   .هـ ٤٥, وكان يفتي برأيه, تويف سنة ×  عيل
, ٣٢ـ  ١/٣٠: , وتذكرة احلفاظ٢٢٣ـ  ٢/٢٢١: , وأسد الغابة٥٤٠ـ  ٢/٥٣٧: ستيعاباال :انظر

, ٤٩٢ـ  ٢/٤٩٠: , واإلصابة١٦ـ  ١٥/١٥: بالوفيات, والوايف ٤٤١ـ  ٢/٤٢٦: وسري أعالم النبالء
   .٣/٥٧: , واألعالم٣٤٥ـ  ٣/٣٤٤: وهتذيب التهذيب

هو أبو املنذر أّيب بن كعب بن قيس بن عبيد األنصاري اخلزرجي النّجاري, من الصحابة, شهد  )٣(
ر عىل أيب , وكان يكتب الوحي, وُعّد ممن أنك’  العقبة, وشهد بدرًا واملشاهد كّلها مع الرسول

  . هـ ٣٠بكر, تويف سنة 
, ١٧ـ ١/١٦: , وتذكرة احلفاظ٥١ـ  ١/٤٩ :, وأسد الغابة٥٠٢ـ  ٣/٤٩٨: الطبقات الكربى :انظر

, ١٨٢ـ ١/١٨٠: , واإلصابة١٢٢ـ  ٦/١٢١: ت, والوايف بالوفيا٤٠٢ـ  ١/٣٨٩: وسري أعالم النبالء
 .٣٣٤ـ  ١/٣٣٣: يث, ومعجم رجال احلد١/٨٢: , واألعالم١/١٦٤: وهتذيب التهذيب

  . من حديث واحد» أقضاهم عيل«القوالن مع  )٤(
  .١٢: سورة احلاقة )٥(
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  . , واختصاصه بزيادة الفهم يستلزم اختصاصه بمزيد العلم)١(×  عيلّ  يف حّق 
, وذلك )٢(»شف الغطاء ما ازددت يقيناً لو كُ « :ه قالأنّ  ×  قل عنهنُ : الثالث

 أحدٌ  عِ ومل يدّ  ,ةلبرشيّ ة ابلغ إليه القوّ ته قد بلغ يف كامل العلم إىل أقىص ما عىل أنّ  يدّل 
  . )٣(ن عداه هذه املرتبةممّ 

ــ أ :الرابــع  ُت ُبحــلو عــىل مكنــون علــمٍ  لقــد انــدجمُت « :قــال ×  هّن
  وذلــك ,)٤(»البعيــدة ّي وِ ـالطــ ة يفيَ ـشــرْ اضــطراب األَ الضــطربتم   بــه

                                                            

, ٤٩٩: , وتفسري فرات الكويف١٠/٣٣٦٩: , وتفسري ابن أيب حاتم٢٩/٦٩: تفسري الطربي :انظر )١(
       , وشواهد ٦/٣٦: , وتفسري السمعاين٢٩٤: , وأسباب النزول١٠/٢٨: وتفسري الثعلبي

, ١٠/١٠٧: , وجممع البيان٥/٣٥٨: , واملحّرر الوجيز٤/١٥١: , والكشاف٢/٣٦١: التنزيل
, والتسهيل ١٨/٢٦٤: , وتفسري القرطبي٢/٣٤٥: , وتفسري ابن عريب٣٠/١٠٧: وتفسري الرازي
  .٢/١٣٤٣: , والتفسري األصفى٦/٢٦٠: , والدر املنثور٤/١٤٢: لعلوم التنزيل

, وأنساب ١٩٦, ١٥٨, ١/١٤٢: ناقب الكويف, وم٣٣٠: مسائل عيل بن جعفر: كذلك انظرو
, وحلية ١٣١: , ونوادر املعجزات٢٣٥: , ودالئل اإلمامة١/٤٢٣: , والكايف١٢١: األرشاف
, ومناقب ١٠٥: , وروضة الواعظني٣١٩, ٢٦٥: , ومناقب ابن املغازيل١/٦٧: األولياء

ح هنج , ورش١٢٠: , ومطالب السؤول٢/٢٧٥: , ومناقب آل أيب طالب٢٨٢: اخلوارزمي
, ٥٦: , ورشح مائة كلمة٥١٦: , والطرائف٢٣٦: , وكفاية الطالب١٨/٣٧٥, ٧/٢٢٠: البالغة

, ١/٥٧٥: , والفصول املهمة٤/٨٤: , وختريج األحاديث واآلثار٩٢: ونظم درر السمطني
, وفيض ١٣/١٧٧: , وكنز العامل١١/٢٨٩: , وسبل اهلدى والرشاد١/٧٦: وجواهر املطالب

  .١/٣٦٠: بيع املودة, وينا٣/٦٠: القدير
, ١٠/١٤٢, ٧/٢٥٣: , ورشح هنج البالغة١٧٥: , ومطالب السؤول٣٧٥: مناقب اخلوارزمي )٢(

  . ٢/١٥٠: , وجواهر املطالب٥٢: ورشح مائة كلمة ,١٣/٨, ٢٠٢, ١١/١٧٩
  .»املزية«): ص ( يف  )٣(
   اهر , وجو١/٧٥: , وكشف الغمة٢٨٨: , ومطالب السؤول٥اخلطبة  ٥٢: هنج البالغة )٤(

 بل«: ويف غري البحار. عن مناقب ابن اجلوزي ٢٨/٢٣٤: , وبحار األنوار١/٣٦٠: املطالب
  .»..اندجمت
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  . غريه من الصحابة الوصول إليها )٢(ىعىل اختصاصه بعلوم ليس يف قو )١(يدّل  
 عليها لقضيُت  جلسُت  يل الوسادة ثمّ  رسْت لو كُ « :قال ×  هنّ أ :اخلامس

وبني أهل الزبور  ,وبني أهل اإلنجيل بإنجيلهم ,بني أهل التوراة بتوراهتم
أو بحر أو  )٤(واهللا ما من آية نزلت يف برّ  .وبني أهل الفرقان بفرقاهنم, )٣(بزبورهم

ويف  علم فيمن نزلْت  وأنا أسهل أو جبل وال سامء وال أرض وال ليل وال هنار إّال 
  . )٥(»يشء نزلت أّي 

   ?التوراة منسوخة فكيف جيوز احلكم هبا: )٧(قلَت  )٦(لئنف
وبياهنا ملن له العمل  ,نزلتن من تفصيل أحكامها كام أُ ه متمكّ املراد أنّ : قلُت 

  .يةزْ اجلِ  هبا من أهلها بعد أداء حّق 
كثري من  ما اشتهر وتواتر من رجوع أكابر الصحابة إليه يف :السادس

                                                            

رشح   :انظر .العميقة :»البعيدة«و. البئر: »الطوي«و. احلبال: »األرشية«و .اشتملت :»اندجمت«و
  . ١/٢١٣: هنج البالغة البن أيب احلديد

 .»يستلزم«): م ( يف  )١(
 ).أ ( , وما أثبتناه كتب أيضًا عىل حاشية »قوة«): أ ( و ) ش ( يف  )٢(
, وكذا مل يرد يف بعض مصادر )أ ( و ) م ( و ) ش ( مل يرد يف » وبني أهل الزبور بزبورهم«: قوله )٣(

  .الرواية
  ).أ ( و ) ش ( سقط من » يف بر«: قوله )٤(
, ورشح هنج ١٤٩: السؤول, ومطالب ٥٥: , وخصائص األئمة١٥٣ـ  ١٥٢: بصائر الدرجات )٥(

          , وغاية املرام ٢١٨: , ورشح مائة كلمة١/١٢٨: , وكشف الغمة٦/١٣٦: البالغة
 .١/٣٦١: , وينابيع املودة٥/٢٧٩, ٤/٦٧: للبحراين

 .»فإن«): ص ( , ويف »ولئن«): أ ( و ) ش ( يف  )٦(
, والطرائف يف ٢/٣٠٤: للرازياألربعني يف أصول الدين  :انظرالقائل هو أبو هاشم اجلبائي,  )٧(

 .٣٥٩: , وإرشاد الطالبني٨/٣٧٠: , ورشح املواقف٥١٧: معرفة مذاهب الطوائف
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ة أشهر ة املرأة التي ولدت لستّ وقّص  ,)١(ضةة املجهَ كرجوع عمر يف قّص  ,األحكام
, وقول عمر )٣( ت بالزنا وهي حامل فأمر برمجهاوالتي أقرّ  ,)٢( فأمر عمر برمجها

                :وقوله ,)٤(»هللك عمر لوال عيلّ « :له وبيان ما أشكل عليه ×  هبعد ردّ 
                                                            

, ٢٠٥ـ  ١/٢٠٤: , واإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد٢/٣١٩: رشح األخبار :انظر )١(
, ٩/٥١٠: , واملغني البن قدامة٢/١٨٨: , ومناقب آل أيب طالب٢/٨٤: وجامع بيان العلم

  .٤٠/٢٥١: , وبحار األنوار١/١٧٤: , ورشح هنج البالغة١٢/١٤٩
 فزعت رسله جاءهتا فلام الرجال, عندها تتحّدث كانت امرأة استدعى أّن عمر: وحاصل القصة

 عمر ذلك, فبلغ مات, ثمّ  يستهّل  ولدها إىل األرض فأسقطت ووقع معهم وخرجت وارتاعت
باً  نراك: بأمجعهم فقالوا ذلك, يف احلكم عن وسأهلم ’  اهللا رسول أصحاب فجمع  إّال  ُترد ومل مؤدِّ

 ما عندك: عمر له فقال ذلك, يف ال يتكّلم جالس ×  وأمري املؤمنني .ذلك يف عليك يشء وال خرياً 
! ما سمعت القوم قد قال: قال فام عندك?: قال ما قالوا, قد سمعت: فقال أبا احلسن? يا هذا يف
فقد  ارتأوا كانوا وإن فقد غّشوك, قاربوك القوم كان إنْ : قال! ما عندك لتقولن عليك أقسمت: قال

 بينهم, من نصحتني واهللا أنت: فقال بك, تعّلق خطأ الصبي قتل ألنّ  عاقلتك عىل الدية قرصوا
 .×  أمري املؤمنني ذلك ففعل ,عدّي  بني عىل الدية جتري حتى تربح ال واهللا

حجج اهللا , واإلرشاد يف معرفة ٢١٩ـ  ٢/٢١٨: , ورشح األخبار١٩١ـ  ١٩٠: اإليضاح :انظر )٢(
, وتفسري ٢/٨٨: , وجامع بيان العلم١١٠٣ـ  ٣/١١٠٢: , واالستيعاب١/٢٠٦: عىل العباد
, وتذكرة ٩/١١٥: , واملغني البن قدامة٢/١٨٧: , ومناقب آل أيب طالب٥/١٥٤: السمعاين
, ٢٥٣ـ  ٤٠/٢٥٢: , وبحار األنوار٨٢: , وذخائر العقبى٤٧٢: , والطرائف١٤٨: اخلواص

  . ٢/١٧٢: وينابيع املودة
, ودعائم                   ٥٨٣: , واملسرتشد١٩٢: , واإليضاح٣٣٥: مسند زيد بن عيل :انظر )٣(

, ١/٢٠٤: , واإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد١١١: ختصاص, واال٢/٤٥٣: اإلسالم
, وذخائر ٧٧ـ  ٧٦: الب السؤول, ومط٢/١٨٤: , ومناقب آل أيب طالب٨١: ومناقب اخلوارزمي

 . ٢٥١ـ  ٤٠/٢٥٠: , وبحار األنوار١/١٩٨: , وجواهر املطالب٨١ـ  ٨٠: العقبى
         , وتذكرة ٧٧: , ومطالب السؤول٨١: , ومناقب اخلوارزمي٣/١١٠٣: ستيعاباال )٤(

, والفصول ١٣٢: , ونظم درر السمطني١٤١, ١/١٨: , ورشح هنج البالغة١٤٧: اخلواص
  .١/٢١٦: , وينابيع املودة٢٩٦, ١/١٩٥: , وجواهر املطالب١/٢٠١ :املهمة
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عىل كامل  ذلك يدّل  كّل  فإنّ  .)١(»احلسنملشكلة ال تكون هلا يا أبا ال عشت «
  . ومزيده فيه عىل غريه ×  علمه

أصول الدين, وقد ورد يف  )٣(علم )٢(هاأعظم العلوم وأمهّ  نّ أ :السابع
ة وأحوال املعاد ما مل من أرسار التوحيد والعدل والقضاء والقدر والنبوّ  ×  خطبه

مجيع فرق العلامء من  نّ أيف كالم أحد من األولياء وأكابر احلكامء, حتى  يأِت 
مني والفقهاء وعلامء األخالق والسياسات وعلامء التفسري والنحو املتكلّ 

كام جتده عند استقراء و, )٤(ه ذلك يف مظانّ نيِّ كام بُ  ×  ينتهون إليه والفصاحة
ته عىل سائر اخللق وكالم من بعده من العلامء, وذلك مستلزم ألفضليّ  ×  كالمه

  . ’  )٥(بعد رسول اهللا
, ويكفيك يف التنبيه عىل )٦(الكربى فيها اآلية ×  فقد كان له ةا العفّ وأمّ 

نيف حاله فيها مطالعة كالمه يف هنج البالغة, نحو كتابه إىل عثامن بن ُح 
عي إىل وليمة قوم فأجاب إليها, وقوله ه دُ عامله بالبرصة وقد بلغه أنّ  )٧(األنصارّي 

                                                            

  , وقريب »ليس هلا أبو حسن معضلةكل أعوذ باهللا من «: ٣/٢٥٤: يف النهاية يف غريب احلديث )١(
  .١٤٤ :منه يف تذكرة اخلواص

 .»وأمتّها«): م ( يف  )٢(
 .ومل يرد يف سائر النسخ) ص ( أثبتناه من » علم«: قوله )٣(
  . ٥٢٥ـ  ٥٢٤: , وكشف املراد٢٠ـ  ١/١٧: رشح هنج البالغة :انظر )٤(
 .»الرسول«): م ( و ) ح ( يف  )٥(
 ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف » الكربى«: قوله )٦(
 األويس, األنصاري ثعلبة بن العكيم بن واهب بن ُحنيف بن عثامن اهللا عبد أبو أو عمرو أبو هو )٧(

وهو من  بعدها, وما أحداً  شهد حنيف, بن سهل أخو اف,األرش وأحد ’  اهللا رسول صحابة من
ثّم  لعمر, العراق ويل وكان من رشطة اخلميس, ×  املؤمنني أمري إىل رجعوا الذين السابقني

 شعره, ونتف وإهانته ورضبه به الغدر بعد والزبري طلحة منها أخرجه ,×  املؤمنني البرصة ألمري
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كم يه, أال وإنّ رَص ه بقُ مِ عْ ومن طُ  ,يهرَ مْ اه بطِ كم قد اكتفى من دنيإمامَ  أال وإنّ « :فيه
   .»دادوَس  ةٍ وعفّ  واجتهادٍ  عٍ رَ أعينوين بوَ  ولكنْ  ,ال تقدرون عىل ذلك
 نفيس ألروَضنَّ  اهللا بمشيئة فيها أستثني َيِميناً  اهللاِ وأْيمُ « :وقوله فيه

 ومًا,مأد ِح باملل عُ وتقن مطعومًا, عليه قدرُت  إذا إىل الُقرص معها هتِشُّ  رياضةً 
 من ةُ السائم ُئ أمتتل ا,هوعَ دم ةً غُمستفرِ  اَمعينُه َنَضَب  اءٍ م كعنيِ  يمقلت نَّ وألدع

 !زاِده فيهجع من عيلٌّ ُل ويأك ,فرتبض اعشبه من ةُ الربيض عُ وتشب ك,فتربُ  اْعيِهرِ 
ْت ق  والسائمة اهلاملة يمةهبالب املتطاولة السنني بعد ىاقتد اإذ عينُه ذاً إ رَّ

   .×  إىل غري ذلك من كالمه .)١(»عّيةاملرْ 
  . ’  ه ازهد الناس بعد الرسولكان عىل حالة تشهد بأنّ  ×  هوالتواتر شاهد بأنّ 

  . )٢(فاخلوض يف إثباهتا له جيري جمرى إيضاح الواضحات ا الشجاعةوأمّ 

                                                            

  .سفيان أيب بن معاوية زمن يف وتويف اجلمل, وقعة ×  مع أمري املؤمنني وشهد
 وسري ,٣/٣٧١ :الغابة وأسد ,١٩٢ـ  ١/١٩١ :بغداد , وتأريخ٣/١٠٣٣: ستيعاباال :انظر
 ,٢٢٠ :األقوال وخالصة ,٣٧٢ـ  ٤/٣٧١ :, واإلصابة٣٢٢ـ  ٢/٣٢٠ :النبالء أعالم

 ,٤/٢٠٥: واألعالم ,١٤٢ـ  ٨/١٣٩ :الشيعة وأعيان ,٣٨٨ـ  ٣٨١ :الرفيعة والدرجات
 .١١٨ـ  ١٢/١١٧ :احلديث رجال ومعجم

 .كألال: »لِرْعيا«و .الثوب البايل: »الطِْمر«و. ٤٥الرسالة  ٤٢٠ـ  ٤١٩, ٤١٧: هنج البالغة )١(
رشح هنج  :انظر .والربوض للغنم كالربوك لإلبل اجلامعة من الغنم تربض يف مكاهنا,: »الربيضة«و

 .٢٩٥, ١٦/٢٠٧: البالغة
بل كان ذوو قتاله ! أّن العرب كانت تفتخر بالوقوف أمامه يف احلرب ×  قد بلغ من شجاعته )٢(

  :قالت أخت عمرو بن عبد وّد ترثيه! دون غريه ×  يفتخرون أّن قتالهم قضوا بيد عيلّ 
  ت يف األبدِ ـبكيته أبدًا ما دم  لو كان قاتل عمرو غري قاتله

  وكان يدعى أبوه بيضة البلدِ   ظري لهـــــلكّن قاتله من ال ن
 .٢١ـ  ١/٢٠: رشح هنج البالغة :رانظ
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كات الثالث وتلزمها, ويكفي يف كة تنشأ عن هذه امللَ لَ فهي مَ  ا العدالةوأمّ 
 َب أسلُ  عىل أنْ  )١(بام فيها السبعةَ  األقاليمَ  يُت عطِ لو أُ  واهللاِ« :×  التنبيه عليها قوله

ترك الظلم  نْ ف مِ , وذلك أبلغ ما يوَص )٥(»هما فعلتُ  )٤(ةٍ ريعَش  َب لْ ُج  )٣( )٢(نملةً 
  . ط العدل وفضيلتهواحلصول عىل وَس 
   .ه فيها أكمل من غريهوأنّ  ,)٦(ألصول الفضائل عاً كان مستجمِ  ×  هأنّ  فثبت هبذا

 األكثر ه ال معنى لألفضل إّال فألنّ  ;من كان كذلك فهو أفضل كّل  ا أنّ وأمّ 
  . فضالً 

ا آخى بني الصحابة آخى بينه وبني ملّ  ’  الرسول أنّ  :من التفضيل الثاين
  ةإذ املؤاخاة مظنّ  ;ته عىل سائر الصحابة, وذلك يستلزم أفضليّ )٧(نفسه

                                                            

 .»بام حتت أفالكها«: يف املصدر )١(
  ).م ( سقط من » نملة«: قوله )٢(
  .»أن أعيص اهللا يف نملة أسلبها«: يف املصدر )٣(
  ., وما أثبتناه من املصدر»شعرة«: يف مجيع النسخ )٤(
  .٢٢٤اخلطبة  ٣٤٧: هنج البالغة )٥(
 ).ص ( ا سقط من إىل هن» ..وفضيلته«: من قوله )٦(
          , وفضائل الصحابة البن ٣/٢٢: , والطبقات الكربى٢/٣٥١: سرية ابن هشام :انظر )٧(

, وسنن ٩١: , وأنساب األرشاف٧٠: , واملحّرب البن حبيب٦٦٣, ٦١٧, ٢/٥٩٧: حنبل
, والدرر يف اختصار ١٠٩٩ـ  ٣/١٠٩٨: ستيعاب, واال٣/١٤: , واملستدرك٥/٣٠٠: الرتمذي
وقال عنه بأنه الصحيح عند أهل السري والعلم باآلثار واخلرب, ومناقب ابن  ٥٨: والسري املغازي
, ٦١, ٥٢, ٥١, ٤٢/١٨: , وتأريخ مدينة دمشق١٤٠: , ومناقب اخلوارزمي٣٩ـ  ٣٧: املغازيل
, ١٩٦ـ  ١٩٢: , وكفاية الطالب٢٤: , وتذكرة اخلواص٤/١٦: , وأسد الغابة٣/٧٤: واملنتظم

             , ١/١٢٧: , واملخترص يف أخبار البرش٦٤ـ  ٦٣: اإلمام عيل وآله واجلوهرة يف نسب
                , ٩٥ـ  ٩٤: , ونظم درر السمطني٢٠/٤٨٤: , وهتذيب الكامل١/٢٦٤: وعيون األثر

 ,١٧٠: اخللفاء, وتأريخ ١/٦٩: , وجواهر املطالب١/٢١٩: , والفصول املهمة٤/٤٦٤: واإلصابة
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 ’   كان حمّمدم اآلخر, فلّام ين مقامن األخوَ  وقيام كّل  ,يف املنصب )١(ساواةامل 
  . أفضل اخللق كان القائم مقامه كذلك

  ليقة يقتله خري اخللق ـــخلاخللق وا ّرش « :)٢(ةيَّ دَ يف ذي الثُ  ’ قوله :الثالث

                                                            

, وكنز ١/٣٥٣: , وتأريخ اخلميس٣/٣٦٣: , وسبل اهلدى والرشاد٢٠٨, ١/٢٠٧: الوفاووفاء 
  .١٨١ـ  ١/١٧٧: , وينابيع املودة٢/١٨١: , والسرية احللبية١٣/١٤٠, ٦٠٨, ١١/٥٩٨: العامل

   .هذه مصادر العامة, أّما عندنا فالقضية من املتواترات
 ’  مؤاخاة الرسول ـ ×  ل أمري املؤمننيـ عىل عادته يف إنكار فضائ وقد أنكر ابن تيمية هذا
           منهاج السنة  :انظربل أنكر املؤاخاة بني املهاجرين عامة, ! , وزعم أهنا كذب×  لعيل

   . ٣٦٣ـ  ٣٦١, ٢٧٩, ٧/١١٧, ٥/٧١, ٣٣ـ  ٤/٣٢: النبوية
أي [خى ولو آ«: وأضاف قائالً  ٣/٥٦: وتابعه عىل هذا اإلنكار ابن قيّم اجلوزية يف زاد املعاد

وأنيسه  ,ورفيقه يف اهلجرة ,اخللق إليه ته أحبُّ الناس بأخوّ  بني املهاجرين كان أحقَّ ] ’  الرسول
من أهل  خذاً لو كنت متّ : وقد قال !أبو بكر الصديق ,وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه ,يف الغار

  ! إىل آخر كالمه »..الختذت أبا بكر خليالً  األرض خليالً 
  .٢/٣٢٦: , والسرية النبوية٣/٣٧٨: ة يف إنكاره ابُن كثري يف البداية والنهايةوكذا تابع ابَن تيمي

  :٧/٢١١: كفانا ابن حجر العسقالين مؤنة الرّد, قال يف فتح الباري وقد
 مؤاخاة وخصوصاً  املهاجرين بني املؤاخاة الرافيض املطّهر ابن عىل الردّ  كتاب يف تيمية ابن وأنكر«

 عىل بعضهم قلوب ولتأليف بعضاً  بعضهم إلرفاق رشعت املؤاخاة ألن :قال لعيل, ’  النبي
   !ملهاجري مهاجري ملؤاخاة وال منهم, ألحد النبي ملؤاخاة معنى فال بعض,
 باملال بعض من أقوى كان املهاجرين بعض ألن املؤاخاة; حكمة عن وإغفال بالقياس, للنص ردّ  وهذا

 وهبذا .باألدنى األعىل ويستعني باألعىل, األدنى تفقلري واألدنى األعىل بني فآخى والقوى, والعشرية
   .»واستمر البعثة قبل من الصبا عهد من به يقوم كان الذي هو ألنه لعيل ’  مؤاخاته تظهر

 .»املواساة«): ح ( يف  )١(
 لرسول القائل وهو اخلوارج, أصل السعدي, زهري بن ُحرقوص التميمي اخلَُويِرصة ذو هو )٢(

 صالهتم مع صالته أحدكم حيقر أصحاباً  له إنّ : فيه وقال. عدلا: قسامً  يقّسم انك عندما ’  اهللا
 يف ×  املؤمنني أمري مع شارك. الرمية من السهم كمروق الدين من يمرقون صيامهم, مع وصيامه
  .النهروان يف وقتل عليه خرج ثم صّفني
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  . ×  اً ه عليّ وكان قاتلُ  ,)٢(»ةيقتله خري هذه األمّ « :, ويف رواية)١(»واخلليقة
 أهل الدنيا فاختار منهم لع عىلاهللا اطّ  إنّ « :÷  لفاطمة ’  قوله :الرابع

  . )٣(»فاختار منهم بعلك لع ثانياً اطّ  , ثمّ اً أباك فاختذه نبيّ 
 ,إذ أقبل عيلّ  كنت عند النبّي «: ا قالتعائشة أّهن  )٤(عن يورُ  :اخلامس

د أنا سيّ : د العرب? فقالي ألست سيّ بأيب أنت وأمّ : فقلت ,د العربهذا سيّ : فقال
  . )٥(»د العربالعاملني وهو سيّ 

  . ’  ه أفضل اخللق بعد حمّمدنّ أعىل  ا يدّل فهذه الوجوه وأمثاهلا ممّ 
مة بالتقديم فهي مقدّ  وىل باخلالفة وأحّق من كان أفضل فهو أَ  كّل  ا أنّ وأمّ 

                                                            

  .٢٤٨ـ  ٢/٢٤٦ :واأللقاب والكنى ,١٤٠ـ  ٢/١٣٩ :الغابة أسد :انظر
              × جلثته يف خصائص أمري املؤمنني × انظر قصة مقتله وطلب أمري املؤمننيو

, ٣٤٨ـ  ٣/٣٤٧ :التأريخ يف والكامل ,٦٦ـ  ٤/٦٥ :الطربي , وتأريخ١٣٨ـ  ١٣٧: للنسائي
  .٢٧٧ـ  ٢/٢٧٥: ورشح هنج البالغة

: قب آل أيب طالب, ومنا٢٠٢: , وتنزيه األنبياء١/١٤٢: , ورشح األخبار٢٨١: املسرتشد )١(
, ١٢/٢٥٣: , وفتح الباري١/١٥٨: , وكشف الغمة٢/٢٦٧: , ورشح هنج البالغة٢/٢٦٨

  .اخلوارج: أي» ..يقتلهم«: ويف مجيعها. ٣٣/٣٣٢: وبحار األنوار
, ١/١٥٨: , وكشف الغمة٢/٢٦٨: يف رشح هنج البالغة» يقتلهم خري أمتي من بعدي«بلفظ  )٢(

  .٣٣/٣٣٢: وعنه يف بحار األنوار
, وبحار ٢٦٩: , وبشارة املصطفى١٢٣: , وروضة الواعظني٥٢٤: بألفاظ قريبة يف أمايل الصدوق )٣(

  .٣/٣٩: , وينابيع املودة٣٧/٩١: األنوار
 ).أ ( سقط من » عن«: قوله )٤(
, ٣/١٢٤: , واملستدرك١٠٣: , ومعاين األخبار٩٣: , وأمايل الصدوق٣/٨٨: املعجم الكبري )٥(

, ومطالب ٤٢/٣٠٤: , وتأريخ مدينة دمشق١٠١: , وروضة الواعظني١/٦٣: وحلية األولياء
, ٧٠: , وذخائر العقبى١/١٠٨: , وكشف الغمة٩/١٧٠: , ورشح هنج البالغة١٢٦: السؤول

 . ٢/٤٠٤: , وينابيع املودة٥/١٦: , وغاية املرام للبحراين١١/٦١٩: وكنز العامل
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تاج إليه يف ما ُحي  إذ كان قبح تقديم املفضول عىل الفاضل يف ;ة عن البيانغنيّ  ةجليّ 
  . العقول )١(يف بداية التقديم مركوزاً 
يكون واجب العصمة, وال واحد  اإلمام جيب أنْ : نقول أنْ  :وجه الثاينال

يكون اإلمام من  بواجب العصمة, فلم جيز أنْ  ×  من الصحابة سوى عيلّ 
  . )٢(×  الصحابة غري عيلّ 

 ’  الناس بعد الرسول فألنّ  ;ا الكربىبياهنا, وأمّ  ا الصغرى فقد مرّ أمّ 
, ومنهم من )٣(اسه العبّ , ومنهم من قال بأنّ عيلٌّ  اإلمامَ  اختلفوا, فمنهم من قال بأنّ 

 عىل أنّ  ا يدّل وإمجاع الناس عىل تعيني أحد هؤالء الثالثة ممّ  .ه أبو بكرقال بأنّ 
 ,فاقتّ ي العصمة باال يكونا واجبَ مل بكر اوأباس العبّ  غريهم ليس يف مرتبتهم, لكنّ 

 خلرج , وإّال ×  اً مام هو عليّ يكون اإل  أنْ يتعّني  وحينئذٍ  .وىلدوهنام فباألَ  نْ ا مَ وأمّ 

                                                            

 ).أ (  مل يرد يف» بداية«: قوله )١(
  : ٣١٧ـ  ٣١٦: عتقاداالقتصاد يف ما يتعلق بااليخ الطويس يف قال الش )٢(

 إمامته يف خالف ومن ,×  عيلٌّ  ’  النبّي  بعد اإلمام أن عىل قطع العصمة يف اإلمام رشط من كّل «
 يكون أن جيب اإلمام :قال من فيهم وليس معصومًا, يكون أن اإلمام رشط ِمنْ  أنّ  يف خالف

 .»غريه اإلمام :وقال معصوماً 
, وأصول الدين ٢/١٣٥, ١/٩٤: كام يف مقاالت اإلسالميني) الراوندية(هم فرقة تدعى  )٣(

 .٢٨٥ـ  ٢٨٤: للبغدادي
  : ٤٧١: , قال عنها السيد املرتىض يف الذخرية يف علم الكالم)العباسّية(وقد تدعى 

ًا, ولوال أّن اجلاحظ إّن العباسّية فرقة شاذة منقرضة ما رأينا يف مّدة أعامرنا منهم عاملًا بل وال أحد«
  .»نرص هذه املقالة وشّيدها ملا عرفت

  : ٣٣٢ـ  ٣٣١: عتقادوقال الشيخ الطويس يف االقتصاد يف ما يتعلق باال
وأما القائلون بإمامة العباس فلم نعرف واحدًا منهم أصًال, ولوال أّن اجلاحظ حكى هذه املقالة «

  .»وال بعده وصنّف فيهم كتابًا ملا كان يعرف هذا القول قبله
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  . وخال الزمان عن اإلمام املعصوم, وقد سبق بطالنه ,ةعن األمّ  احلّق 
ه بحيث ال يقبل يف حقّ  ’  من رسول اهللا )١(اجليلّ  النّص  :الوجه الثالث

اسمعوا له «]: ’  قوله[و ,)٢(»مرة املؤمننيإموا عليه بسلّ «: ’  التأويل, كقوله
به ا تواترت , وذلك ممّ )٤(»اخلليفة من بعديأنت « :’  وقوله ,)٣(»وأطيعوا
 وجه األرض, فيجب أنْ  ونؤيملوهم  ,)٦(عن سلف ونقلته خلفاً  )٥(اإلمامّية

  . بعده بال فصل يكون هو اإلمام احلّق 
                                                            

 .١/٣٣٨: رسائل املرتىض :انظر. هو الذي يستفاد النّص باإلمامة من ظاهر لفظه: النّص اجليلّ  )١(
              , وأمايل٦٧: , وخصائص األئمة١/٧٣: ×  , وعيون أخبار الرضا٥٨٤: املسرتشد )٢(

  .١٢٢: ×  , والروضة يف فضائل أمري املؤمنني٣٣١: , وأمايل الطويس١٩  ـ ١٨: املفيد
 َعِشَريَتَك  َوَأْنِذرْ ﴿: يوم اإلنذار, عندما نزل قوله تعاىل ’  هو من حديث الدار ومما قاله )٣(

 ودعا بني عبد املطلب لإلسالم, وطلب منهم من يؤازره وينرصه يف دعوته فلم يقم إّال  ﴾اْألَْقَربِنيَ 
  .»أخي ووصّيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا إّن هذا«: ’  فقال ×  عيلّ 
, ٦٣ـ  ٢/٦٢: , وتأريخ الطربي٣٧٦ـ  ١/٣٧٠: للكويف×  مناقب اإلمام أمري املؤمنني :انظر

 ,٥٨٣ـ  ٥٨١: , وأمايل الطويس١٠٧ـ  ١/١٠٦: , ورشح األخبار١٤٩ـ  ١٩/١٤٨: هوتفسري
            يف , والكامل ٣٠٦ـ  ١/٣٠٥: أيب طالب , ومناقب آل٣/٤٠٠: وتفسري البغوي

الروضة يف فضائل أمري , و٢١١ـ  ١٣/٢١٠: , ورشح هنج البالغة٦٣ـ  ٢/٦٢: التأريخ
      , وبحار ١٣/١١٤: , وكنز العامل٨٠ـ  ١/٧٩: , وجواهر املطالب٧٠: × املؤمنني
  .١٩٢ـ  ١٨/١٩١: األنوار

, ففي ×  ذكر الوصاية واخلالفة لعيلّ  فضًال عن تكذيب اخلرب ـ ـ ومل يطب البن كثري الدمشقي
   .»وأطيعوا هفاسمعوا ل ! إّن هذا أخي وكذا وكذا«: ٣/٣٦٤: تفسريه

, ١٣٥ـ  ١/١٣٤: , ورشح األخبار٦٠٣, ٢/٥٦٥: بألفاظ قريبة يف السنة البن أيب عاصم )٤(
أيضًا  انظرو. ١٧٩: ×  , والروضة يف فضائل أمري املؤمنني٤٠٢: , ومعاين األخبار٢/٢٦٦

  .اهلامش السابق
 ).أ ( و ) ش ( سقط من » به اإلمامية«: قوله )٥(
 .٤٦٣ـ  ٤٦٢: الذخرية يف علم الكالمّرصح هبذا املرتىض يف  )٦(
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  . م أصل هذا النّص ال نسلّ : ال يقال
من رشط التواتر استواء الطرفني  ألنّ  ;ه متواترم أنّ ال نسلّ  مناه, لكنْ سلّ 

  .ةواسطة, وذلك غري معلوم يف اإلماميّ وال
شرتاكنا ال ه; لعلمناه كام علموه تواتر إليهم, وإّال م أنّ ال نسلّ  مناه, لكنْ سلّ 

  . اهم يف سببه وهو السامعوإيّ 
ام هو قني إنّ رشط التواتر عند املحقّ  بأنّ : ل والثاينعن األوّ  ا نجيبألنّ 

, وهذا )١(التق ذلك يف املطوّ حصول اليقني من اخلرب, وال عربة بالعدد كام حتقّ 
  . ةا حصل العلم اليقني به لإلماميّ ممّ  النّص 

ه مل يسبق إىل ألنّ  ;وا بعلم هذا النّص خيتّص  ة جاز أنْ اإلماميّ  أنّ : وعن الثالث
ا سبق واخلصم ملّ  .مقتضاه بشبهة, وذلك من رشوط العلم التواترّي  أذهاهنم نفُي 

  . لعلم بهمل حيصل له ا مَ رَ إىل ذهنه ذلك ال َج 
  . )٢( ع ههناقنَ هذا املطلوب دالئل كثرية, وفيام ذكرناه مَ  ولنا عىل

   

                                                            

 .٢/٢٧: اإلحكام يف أصول األحكام: مثالً  انظر )١(
األلفني الفارق بني (للمصنّف, و) النجاة يف القيامة يف حتقيق أمر اإلمامة: (مثالً  انظرولالستزادة  )٢(

 . وكالمها للعالمة احليلّ ) رفة اإلمامةمنهاج الكرامة يف مع(, و)الصدق واملني
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  : البحث الثاني

 ة الخصمفي حّج
  :وهي من وجوه

 َوَما * َيَتَزكَّى َماَلهُ  ُيْؤِيت  الَِّذي * اْألَْتَقى َوَسُيَجنَُّبَها﴿ :قوله تعاىل :لاألوّ 
  .اآلية )١(﴾ُجتَْزى نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِعنَْدهُ  ِألََحدٍ 

 ِعنَْد  َأْكَرَمُكمْ  إِنَّ ﴿ :لقوله تعاىل ;يكون أفضل جيب أنْ  )٢(هذا األتقى: فنقول
ا أبو بكر, وال يمكن وإمّ  ا عيلّ األتقى إمّ  ة عىل أنّ , وأمجعت األمّ )٣(﴾َأْتَقاُكمْ  اهللاِ

له  ام كانتا أبو بكر فإنّ م كثرية, فأمّ عَ عليه نِ  ’  ه قد كان للنبّي ألنّ  ;محله عىل عيلّ 
املراد به أبو   أنّ ة, فتعّني لبتّ أزى إىل الدين, وتلك النعمة ال ُجت  اإلرشادعليه نعمة 

, فلم يف إمامته لكان ظاملاً  بطالً لو كان مُ ف .’  بكر, فكان أفضل اخللق بعد النبّي 
  . )٤(يف اإلمامة فهو حمّق  ,ه أفضللكنّ  ,يكن أفضل

                                                            

  .١٩ـ  ١٧: سورة الليل )١(
 ).ص ( إىل هنا سقط من  ﴾ ..ِعنَْدهُ  ِألََحدٍ  َوَما﴿اآلية الثالثة من  )٢(
  .١٣: سورة احلجرات )٣(
  . ٥/٢٦٦: , ورشح املقاصد٢٨٩ـ  ٢/٢٨٧: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )٤(

, واملواقف يف علم ٢٤٥: , وطوالع األنوار٥/١٧٥: ة يف أبكار األفكاروسيق دليًال عىل األفضلي
  .٤٠٨ـ  ٤٠٧: الكالم
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أوجب  ,» بكر وعمرين من بعدي أيبذَ اقتدوا باللَ « :’  قوله :الثاين
 لكانا فاسقني, وإّال  ,ال يكونا غاصبني لإلمامة قتداء هبام يف الفتوى, فوجب أنْ اال

  . )١( قتداء هباماالز فلم جيُ 
ولو  ,»ةدا كهول أهل اجلنّأبو بكر وعمر سيّ « :هاميف حقّ  ’  قوله :الثالث

  .)٢(ة لذلكفلم يكونا من أهل اجلنّ ,كانا غاصبني لإلمامة لكانا ظاملني
نعم قد ال  ,زىإىل الدين ال ُجت  اإلرشادنعمة  م أنّ ال نسلّ : لوجواب األوّ 

  . هلا يف الفضل, وذلك ال يدفع أصل اجلزاء يكون جزاؤها مساوياً 
األتقى املوصوف يف اآلية هو املشار إليه باألتقى  م أنّ ال نسلّ  مناه, لكنْ سلّ 

ال يلزم ما  له, وحينئذٍ  ن مبايناً يكو بل جاز أنْ  ,عليه أو صادقاً  ,يف اآلية األخرى
  . ذكرمتوه

 عىل أنّ  ام يدّل إنّ  ﴾َأْتَقاُكمْ  اهللا ِعنَْد  َأْكَرَمُكمْ  إِنَّ ﴿ :]تعاىل[ قوله مناه, لكنّ سلّ 
 )٣(هوفمن كان أتقى  كّل  من كان أكرم عند اهللا فصفة األتقى ثابتة له, ال عىل أنّ  كّل 
ه ال يلزم من كونه أتقى كونُ  سها, وحينئذٍ ة ال تنعكس كنفيّ املوجبة الكلّ  ألنّ  ;أكرم

  . أكرم عند اهللا وأفضل

                                                            

, ٧٢: , واملسائل اخلمسني يف أصول الدين٢٩٠ـ  ٢/٢٨٩: األربعني يف أصول الدين للرازي :انظر )١(
  . ٨/٣٦٤: ورشح املواقف

, ورشح ٤٠٧: علم الكالم , واملواقف يف٥/١٧٥: وسيق دليًال عىل األفضلية يف أبكار األفكار
 .٥/٢٩٢: املقاصد

, ورشح ٤٠٨: , واملواقف يف علم الكالم٥/١٧٦: سيق دليًال عىل األفضلية يف أبكار األفكار )٢(
  .٥/٢٩٢: املقاصد

 ).أ ( سقط من » فهو«: قوله )٣(
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  . )١(ة اخلربم صحّ ال نسلّ : وعن الثاين
قتداء هبام يف الرأي قتداء هبام أمر مطلق حمتمل لالاالاألمر ب مناه, لكنّ سلّ 

, فأين ذلك من )٢(اتة الواحدة واملرّ واملشورة أو يف الفتوى, وذلك حمتمل للمرّ 
 قتداء هبام يف يشء يغلب عىل الظنّ وال منافاة بني اال. إمامتهام ة صحّ الداللة عىل
  . )٤(وبني غصبهام لإلمامة )٣(حقيقته منهام

  : )٦(ونعارضه بوجهني )٥(ة اخلربا نمنع صحّ نّ أ: وعن الثالث
ة حتى األنبياء, ي كهول أهل اجلنّدَ يكونا سيّ  ه بظاهره يقتيض أنْ أنّ  :أحدمها

  . وهو ظاهر البطالن
 داً رْ مُ  داً رْ م حيرشون يوم القيامة ُج ة أّهن ه ورد يف صفة أهل اجلنّ أنّ  :الثاين

  . يكونوا كهوالً  موصوفني بالكامالت, وذلك ينايف أنْ  ,ئني من النقصاناتمربّ 
   

                                                            

ه وبّني قتداء بالشيخني ذكر فيها أسانيدامليالين رسالة يف حتقيق حديث االمة السيد عيل للعّال  )١(
اإلمامة يف أهم الكتب : ضعفها, ونقل ترصحيات القوم بضعفه بل بوضعه, والرسالة ضمن كتاب

 . , فراجع٤١٢ـ  ٣٥٧: الكالمية
 .»واملرار«): م ( يف  )٢(
  ).ص ( إىل هنا سقط من » ..وال منافاة«: من قوله )٣(
 .٣٩ـ  ٣/٣٢: ما ذكره الشيخ الطويس يف رّده يف تلخيص الشايف انظر )٤(
احلسن : ’  ام افتعلوا هذا اخلرب ليعارضوا به قول النبيوإنّ «: ١٣٨: قال الكراجكي يف التعّجب )٥(

  .»واحلسني سّيدا شباب أهل اجلنة
  .٣/٢١٩: , وكذا يف تلخيص الشايف ٢/٢٤٧: حتجاجوُنسب وضعه إىل بني أمية يف اال

زيف هذا  ٢٧ـ  ٢٠:  مناقب الصحابةاألحاديث املقلوبة يف: وقد بّني السيد عيل امليالين يف كتابه
  .احلديث ووهن طرقه فراجع

  .٢٢٤ـ  ٣/٢١٨: , وتلخيص الشايف١٠٩ـ  ٣/١٠٦: الشايف يف اإلمامة :انظر )٦(
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  : البحث الثالث

 ]وأقواله صائبة في أّن كلّ أفعال اإلمام[
الطلب  )١(نل سكوته عمُحي  وجب أنْ  معصوماً  اً حقّ  إماماً  ×  إذا ثبت كونه

عىل الدين كام  واإلشفاقة وعدم النارص للخالفة وسائر حقوقه عىل التقيّ 
عهد الناس بالكفر  لوال قرُب « :بذلك يف مواضع من كالمه, كقوله ×  حّرص 

 يلّ عَ  راً ستأثَ مُ  ,يعن حقّ  مدفوعاً  ما زلُت « :×  احلسن هوقوله البن ,)٢(»جلاهدهتم
  . ونحو ذلك ,)٣(»يوم الناس هذاحتى  ’  همنذ قبض اهللا نبيّ 

 ه كان يرى أنّ عىل أنّ  ا يدّل بع كالمه وجد فيه أمثال ذلك ممّ تّ تومن 
مل دخوله يف الشورى وحتكيم , وعىل ذلك ُحي )٤(له دون غريه اإلمامة حّق 

                                                            

 .»عىل«): أ ( و ) ش ( يف  )١(
 . ١٢٥: , والرسائل العرش٢٥١: الفصول املختارة )٢(
  . ٦اخلطبة  ٥٣: هنج البالغة )٣(
 ٤٧: هنج البالغة. (»اآلن رجع احلّق إىل أهله, وُنقل إىل منتقله«: فتهإّبان خال×   كقوله )٤(

  ).٢اخلطبة  ٤٧
أما واهللا لقد تقّمصها فالن وإّنه ليعلم أّن حمّيل منها حمّل القطب «: يف خطبته الشقشقية ×  وقوله

 من الرحى, ينحدر عني السيل وال يرقى إّيل الطري, فسدلُت دوهنا ثوبًا, وطويُت عنها كشحًا,
وطفقُت أرتئي بني أن أصول بيٍد جّذاء, أو أصرب عىل َطْخيٍة عمياء, هيرم فيها الكبري, ويشيب فيها 
الصغري, ويكدح فيها مؤمن حتى يالقي رّبه, فرأيُت أّن الصرب عىل هاتا أحجى, فصربُت ويف العني 

  ).٣اخلطبة  ٤٨: هنج البالغة. (»..قذى, ويف احللق شجى, أرى تراثي هنباً 

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة
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  .احلكمني وغريمها
 وإنْ  ه أو قاله صواباً لَ ما فعَ  يكون كّل  عصمته وجب أنْ  تإذا ثبت وباجلملة

  . )١(جه احلكمة فيهجهلنا و
   

                                                            

أّما اإلستبداد علينا هبذا املقام ونحن األعلون نسبًا, واألشّدون «: يف جواب األسدي ×  وقوله
َنوطًا, فإّهنا كانت أثرًة شّحت عليها نفوس قوم, وسخت عنها نفوس آخرين,  ’  برسول اهللا

  واحلكم هللا, واملعود إليه القيامة,
  .»..واحلِ ولكْن حديثًا ما حديُث الر      يح يف حجراتهعنك هنبًا ِص  ودعْ 

  ).١٦٢اخلطبة  ٢٣١: هنج البالغة(
اللهم إين ... وإنام طلبُت حقًا يل وأنتم حتولون بيني وبينه, وترضبون وجهي دونه«: ×  وقوله

أستعديك عىل قريش ومن أعاهنم, فإهنم قطعوا رمحي, وصّغروا منزلتي, وأمجعوا عىل منازعتي 
  ).١٧٢اخلطبة  ٢٤٦: هنج البالغة( .»..أمرًا هو يل

فجزت قريشًا عني اجلوازي, فقد قطعوا رمحي, «: من كتاٍب بعثه إىل عقيل أخيه ×  وقوله
  ).٣٦الرسالة  ٤٠٩: هنج البالغة. (»وسلبوين سلطان ابن أمي

   .١٥٠اخلطبة  ٢٠٩, و ١٤٤اخلطبة  ٢٠١: هنج البالغة: كذلك انظرو
 .٢١٨ـ  ٢١٤: رشح مجل العلم والعمل :انظر )١(

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة
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  : البحث الرابع

 ^ ةفي تعيين باقي األئّم
من ولده, وأسامؤهم مشهورة,  أحد عرش نقيباً  ×  ة بعدهاألئمّ  أنّ  احلّق 

  : ولنا يف ذلك طريقان
ة ا تواترت به أخبار اإلماميّ منهم عىل من بعده, وذلك ممّ  كلٍّ  نصُّ  :أحدمها

  . )١(عن سلف فاً ة خلَ ثني عرشيّ اال
ابني هذا  إنّ «: ×  ه قال البنه احلسنيأنّ  ’  وي عن رسول اهللاما رُ  :ثاينال

أخو  ,ةة ابن حجّ حجّ  .ة تسعة تاسعهم قائمهمأبو أئمّ  ,أخو إمام ,إمام ابن إمام
  . رصيح يف عددهم وهذا نّص . )٢(»أبو حجج تسع ,ةحجّ 

 ,هواحد منهم يف زمانه فبآيات وكرامات تظهر عىل يدي عني كّل  ا معرفةفأمّ 
                                                            

  .٢٨٥ـ  ٢٥٦: , وكامل الدين٣٢٩ ـ  ١/٢٨٦: ا يف الكايفطائفة منه انظر )١(
اية األثر يف النص كف: (ثني عرش, مثلمستقلة يف النصوص عىل األئمة اال وقد أّلف اإلمامية كتباً 

البن ) ني عرشثتضب األثر يف النص عىل األئمة االمق(للخزاز القمي, و) ثني عرشعىل األئمة اال
غاية (أليب الفتح الكراجكي, و) النص عىل األئمة األطهارستنصار يف اال(عياش اجلوهري, و
  .للسيد هاشم البحراين, وغريها) املرام وحجة اخلصام

, وعيون أخبار ٤٧٥: , واخلصال٤٦٠: مع اختالف طفيف يف كتاب سليم بن قيس )٢(
, ١٠ـ  ٩: , ومقتضب األثر٤٦, ٣٠: , وكفاية األثر٢٦٢: , وكامل الدين٢/٥٦: ×  الرضا
, ١١٦, ١٠٣ـ  ١/١٠٢: , وغاية املرام للبحراين٩: , واالستنصار٢٠٨ـ  ٢٠٧: تصاصواالخ

  . ٣٦/٢١: وبحار األنوار
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ة هم وشيعتهم, وهي مسطورة يف كتب اآلثار عن األئمّ وتواترت به أخبار خواّص 
  . )١( ااألطهار من رامها طالعها من مظاّهن 

   

                                                            

لقطب الدين الراوندي, ) اخلرائج اجلرائح(أليب جعفر الطربي, و) نوادر املعجزات(ككتاب  )١(
  .للسيد هاشم البحراين) مدينة املعاجز(البن محزة الطويس, و) الثاقب يف املناقب(و
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  : البحث الخامس

 في غيبة اإلمام الثاني عشر
  .طول عمره )١(يفو ,والكالم يف سبب غيبته واستتاره

غيبته طاعة  علمنا أنّ  ا وجب كون اإلمام معصوماً ه ملّ إنّ : فنقول لا األوّ أمّ 
يكون  ال جيوز أنْ : ا نقول, ومل جيب علينا ذكر السبب, غري أنّ  لكان عاصياً وإّال 

لغرض التكليف, وال من اإلمام  )٢(لكونه مناقضاً  ;ذلك السبب من اهللا تعاىل
, وهو اخلوف الغالب وعدم ةيكون من األمّ  فوجب أنْ  ,لكونه معصوماً  ;نفسه

 .عليهم ـ وما يستلزمه من تعطيل احلدود واألحكام ـ يف ذلك )٣(إلثمُ او ,التمكني
  . واجب عند عدم سبب الغيبة والظهورُ 

ى ذلك إىل قتله كام فعل ذلك كثري من أدّ   ظهر ألعدائه وإنْ فهّال : ال يقال
  . ^  األنبياء

  .)٤(التقّية واخلوف إّنام يكون من أعدائه, فهّال ظهر ألوليائه سّلمناه, لكنّ 

                                                            

 ).أ ( و ) ش ( مل يرد يف » يف«: قوله )١(
 .»منافياً «): ص ( يف  )٢(
 .»وال إثم«): ش ( يف  )٣(
  ).ش ( إىل هنا سقط من  »..سلمناه لكن التقية«: من قوله )٤(
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َ  لكنْ  مناه,سلّ   انبساط يده ثمّ  )١(إىل حني إمكان يكون معدوماً  ال جيوز أنْ  ِمل
   ?يوجده اهللا تعاىل

تكليفه ليس هو  علمنا أنّ  ا ثبت كونه معصوماً ه ملّ بأنّ : لعن األوّ  ا نجيبألنّ 
  .  لظهرالظهور ألعدائه وإّال 
 يظهر ألوليائه وال نقطع بعدم ذلك, عىل أنّ  ز أنْ ا نجوّ إنّ : وعن الثاين

 بفعل املعصية أنْ  إذ ال يأمن أحدهم إذا همّ  ;اللطف حاصل هلم يف غيبته أيضاً 
  . اللطف )٣(يف باب , وهذا القدر كاٍف )٢(يظهر اإلمام عليه فيوقع به احلدّ 

لوجود اللطف يف غيبته  ;الفرق بني عدمه وغيبته ظاهر نّ أ: وعن الثالث
  . دون عدمه
  : بعاد, وهو مدفوع بوجوهستفغاية اخلصم فيه اال ا طول عمرهفأمّ 

مقدار عمره  هم علم أنّ َري رين وِس من نظر يف أخبار املعمّ  )٤(نّ أ :لاألوّ 
وهو صاحب  ,)٥(ه عاش سبعة آالف سنةقل عن لقامن أنّ ه نُ , فإنّ معتادٌ  وأزيدَ 

, وكذلك )٧(عاش أربعامئة سنة )٦(ّيس ْوة الدَ مَ عمرو بن محَ  وي أنّ ورُ  .ورنسال
                                                            

 ).م ( مل يرد يف » إمكان«: قوله )١(
  .»احلدود«): م ( يف  )٢(
 ).ص ( مل يرد يف » باب«: قوله )٣(
  ).ص ( سقط من » أن«: قوله )٤(
  .٤٤٩: , وتقريب املعارف١١٤: الغيبة للطويس :انظر )٥(
هو عمرو بن محمة بن رافع بن احلارث الدويس األزدي, أحد حكام العرب يف اجلاهلية, ومن  )٦(

  .هو ذو احللم الذي ترضب به العرب املثل: املعّمرين, قيل
  .٥/٧٧: األعالم :انظر

  .٤٥٠: , وتقريب املعارف١١٧: , والغيبة للطويس١٠٠: , والفصول العرشة٢٨: املعّمرين والوصايا :انظر )٧(



 الكالم علم يف املرام قواعد   .............................................................  ٤٦٢

  . )١(رينغريمها من املعمّ 
 َمخِْسنيَ  إِالَّ  َسنَةٍ  َأْلَف  فِيِهمْ  َفَلبَِث ﴿ :×  عن نوح قوله تعاىل إخباراً  :الثاين
  .)٢(﴾َعاًما

من  ‘  )٣(ننا وبني اخلصم عىل حياة اخلرض وإلياسفاق بيّ تّ اال :الثالث
    مَ رفني فلِ من األشقياء, وإذا جاز ذلك يف الط )٥(الوالدّج  )٤(والسامرّي  ,األنبياء

                                                            

كاحلارث بن مضاض اجلرمهي, وزهري بن جناب الكلبي, وربيع بن ضبع الفزاري,  )١(
وما  ٩٥: وما بعدها, والفصول العرشة ٥٤٩: مجلة منهم يف كامل الدين انظر. وغريهم

وما بعدها, وتقريب  ١١٤: وما بعدها, والغيبة للطويس ١/١٦٩: ملرتىضبعدها, وأمايل ا
وراجع أيضاً كتاب . وما بعدها ٢/٣٠٦: وما بعدها, وإعالم الورى ٤٥٠: املعارف

  .أليب حاتم السجستاين) املعّمرين(
  .١٤: سورة العنكبوت )٢(
. اثنان يف األرض إلياس واخلرضمن األنبياء أربعة أحياء اثنان يف السامء عيسى وإدريس, و: قالوا )٣(

, والدر ٦/٣١٠: , وفتح الباري٣٣٠ـ  ١/٣٢٩: , وربيع األبرار٣/٢٠٠: تفسري البغوي :انظر
  .٤/٣٢٩: املنثور

, والعيني يف ١٥/١٣٥: وقد ذهب اجلمهور إىل حياة اخلرض, ّرصح هبذا النووي يف رشح مسلم
  .٥/٤٨٤: , والسيوطي يف الديباج عىل مسلم٢/٦٠: عمدة القاري

نعم أنكره من العامة البخاري وإبراهيم احلريب وأبو يعىل الفراء وأبو بكر بن عريب وغريهم, كام يف 
  .٦/٣١٠: فتح الباري

       جمموع  :انظرمّرة وأثبتها أخرى,  ـ وحياة إلياس ـ وتذبذب رأي ابن تيمية فأنكر حياته
   .١٧٤, ٤/١٧٣: الفتاوى

, والغيبة للشيخ ٨٣: الفصول العرشة للشيخ املفيد: مثالً  انظرت, أما عندنا فحياته من املسّلام
   .١١٠ـ  ١٠٩: الطويس

 .»والسفياين«): ص ( يف  )٤(
بحياة السامرّي, وقد تابعه عىل ما ذكره  قبل املصنّف ـ ـ مل أجد يف املصادر التي بني يدّي من قال )٥(

  .٣٤٨: هلية, واللوامع اإل٣٧٨: املقداد السيوري يف إرشاد الطالبني

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة




  ٤٦٣   ...............................................................  يف اإلمامة: الثامنةالقاعدة 

  . طبقة األولياء :أعني ?ال جيوز مثله يف الواسطة
  .)١(العاملني ة, واحلمد هللا رّب وباهللا التوفيق والعصمة, وبه احلول والقوّ 

   

                                                            

 ’  الدّجال فقد روى العامة عن متيم الدارّي يف حديث اجلّساسة أّنه موجود منذ عهد النبي وأما
  .×  يف جزيرة خرضاء, وهم يؤمنون بخروجه آخر الزمان وأّنه يقتل عىل يدي عيسى

أّن القول : ١٨/٥٨: , ويف رشح مسلم للنووي١١/٤٢: وقد ّرصح بحياته القرطبي يف تفسريه
  .ته مذهب أهل السنّة ومجيع املحّدثني والفقهاء والنّظاربحيا

  .٤/١٧٤: كام ّرصح بحياته وحياة اجلّساسة ابن تيمية يف جمموع الفتاوى
رواية وجودها ووجود الدجال يف مسند  انظرواجلّساسة دابة تتجّسس األخبار للدّجال, 

   ., وغريمها من املصادر٨/٢٠٣: , وصحيح مسلم٦/٣٧٣  :أمحد
وآله الطيبني الطاهرين  حممد النبي واحلمد هللا حّق محده, وصىل اهللا عىل رسوله«): ص (  هناية يف )١(

  . »وسّلم تسليًام كثرياً 

Administrator
نص مكتوب بآلة كاتبة




 

 



   

  

  

 
 

                         
  
  

  ةامَّالَع ُسارَِهالفَ
  

 .القرآنيةاآليات  −١                              
 .واآلثاراألحاديث  −٢
 .األعالم −٣
 .واجلامعاتالفرق  −٤
 .املصطلحات −٥
 .املقّدمة والتحقيقمصادر  −٦
 .حتوياتامل −٧



    



 

 
 

  فهرس اآليات القرآنية الواردة في المتن ـ١
  »سورة البقرة«

ْت لِْلَكافِِرينَ {  ٤٠٣  ................................................................  ٢٤ }ُأِعدَّ
 ٢٠٩  .................................................  ٥٥ } َجْهَرةً ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اهللاََلْن {
َمْت َأْيِدهيِمْ {  ٢٠٤  .................................................  ٩٥ }َوَلْن َيَتَمنَّْوُه َأَبًدا بَِام َقدَّ
 ٢٥٠  ................................................  ١٦٣ }ُكْم إَِلٌه َواِحٌد َال إَِلَه إِالَّ ُهوَ ـهُ َوإِلَ {

  »سورة آل عمران«
ْت لِْلَكافِِرينَ {  ٤٠٣  ...............................................................  ١٣١ }ُأِعدَّ
ْت {  ٤٠٣  ................................................................  ١٣٣ }لِْلُمتَِّقنيَ ُأِعدَّ
َسَبنَّ الَّ {  ٣٦٦  ..............................  ١٦٩ } َأْمَواًتا َبْل َأْحَياءٌ ِذيَن ُقتُِلوا ِيف َسبِيِل اهللاَِوَال َحتْ
نَا إِنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتهُ {  ٣٨٩  ............................................  ١٩٢ }َربَّ

  »سورة النساء«
 ٣٩٠  ......................  ١٤ }ُيْدِخْلُه َناًرا َخالًِدا فِيَها َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه اهللاََوَمْن َيْعِص {
َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاءُ إِنَّ اهللاَ{  ٣٩٣  .................... ١١٦، ٤٨ } َال َيْغِفُر َأْن ُيْرشَ
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا فِيَها{  ٣٩٩  .................................  ٩٣ }َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
 ٢٠٩  ..................................................................  ١٥٣ } َجْهَرةً َأِرَنا اهللاَ{
َم اهللاُ{  ٢٣٣  .........................................................  ١٦٤ } ُموَسى َتْكلِيًام َوَكلَّ
يَن َوُمنِْذِريَن لَِئالَّ  ُرُسًال { ِ ُسلِ  َيُكوَن لِلنَّاِس َعَىل اهللاُِمَبرشِّ ٌة َبْعَد الرُّ  ٣٠٩  ..............  ١٦٥ } ُحجَّ

  » سورة المائدة«
 ٣٩٣  ..................................................................  ١٥ }َوَيْعُفو َعْن َكثِريٍ {

  »سورة األنعام«
 ١٩٠  ......................................................  ١٨,٦١ }ِعَباِدهِ َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق {
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 ٣٣٠  .............................................  ٩٠ } َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهِ ُأوَلئَِك الَِّذيَن َهَدى اهللاُ{
 ٢٠٣  ..............................................................  ١٠٣ }َال ُتْدِرُكُه اْألَْبَصارُ {
ْح َصْدَرُه لِْإلِْسَالِم َوَمْن ُيِرْد أَْن يُِضلَُّه َجيْعَْل َصْدَرُه َضيِّقًا َحَرًجافََمْن ُيِردِ اهللاُ{  ٢٧٧  ......  ١٢٥ } أَْن َهيِدَيُه َيْرشَ
َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا{ اٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا قَِيًام ِملَّ نِي َهَداِين َريبِّ إَِىل ِرصَ  ٣٣٢  ................. ١٦١ }ُقْل إِنَّ

  »سورة األعراف«
 ٢٠٦  ............................................................  ١٤٣ }َربِّ َأِرِين َأْنُظْر إَِلْيَك {
 ٢٠٣  ....................................................................... ١٤٣ }َلْن َتَراِين {
 ٢٠٧  ....................................  ١٤٣ }َفَسْوَف َتَراِين َبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َجل اْنُظْر إَِىل ا{

  »سورة التوبة«
كَِني اْسَتَجاَرَك َفَأِجرْ ملُ َوإِْن َأَحٌد ِمَن ا{  ٢٣٤  ........................  ٦ }ُه َحتَّى َيْسَمَع َكَالَم اهللاِْرشِ

  »سورة يونس«
 ٣١٦  ............  ٣٨ } إِْن ُكنُْتْم َصاِدقِنيَ اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اهللاِ ُقْل َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْثلِِه َواْدُعوا َمنِ {
ُهْم َمجِيًعاَوَلْو َشاَء َربَُّك َآل {  ٢٧٧  ....................................  ٩٩ }َمَن َمْن ِيف اْألَْرِض ُكلُّ

  »سورة هود«
َياٍت {  ٣١٦  ................................................  ١٣ }ُقْل َفْأُتوا بَِعْرشِ ُسَوٍر ِمْثلِِه ُمْفَرتَ

  »سورة الرعد«
 ٣٩٤, ٣٩١  .....................................  ٦ }َوإِنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة لِلنَّاِس َعَىل ُظْلِمِهمْ {
َهاُأُكُلَها {  ٤٠٣, ٣٩٨  .........................................................  ٣٥ }َدائٌِم َوظِلُّ

  »سورة إبراهيم«
وا نِْعَمَة اهللاِ{ ُصوَهاَوإِْن َتُعدُّ    ........................................................  ٣٤ } َال ُحتْ
َمَواُت { ُل اْألَْرُض َغْريَ اْألَْرِض َوالسَّ  ٣٨٦, ٣٦٤  .................................  ٤٨ }َيْوَم ُتَبدَّ

  »سورة النحل«
وا نِْعَمَة اهللاِ{ ُصوَهاَوإِْن َتُعدُّ  ٣٨٦  ...................................................  ١٨ } َال ُحتْ
وَء َعَىل اْلَكافِِرينَ إِنَّ { ْزَي اْلَيْوَم َوالسُّ  ٣٨٩  ............................................  ٢٧ }اْخلِ
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ْم ِمْن َفْوقِِهمْ { ُ  ١٩٠  ..........................................................  ٥٠ }َخيَاُفوَن َرهبَّ
ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاءِ إِنَّ اهللاَ{  ٢٣٣  ...............  ٩٠ } َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ

  »سورة اإلسراء«
ِميُع { ُه ُهَو السَّ  ٢٢٩  .............................................................  ١ }اْلَبِصريُ إِنَّ
 ٢٧٦  ........  ٣٨− ٣١ }ُكلُّ َذلَِك َكاَن َسيِّئُُه ِعنَْد َربَِّك َمْكُروًها{.. }َوَال َتْقتُُلوا أَْوَالَدُكْم َخْشيََة إِْمَالٍق {
نُّ َعَىل َأْن يَ { ْنُس َواْجلِ  ٣١٦  ........  ٨٨ }ِن َال َيْأُتوَن بِِمْثلِهِ ْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآُقْل َلئِِن اْجَتَمَعِت اْإلِ

  »سورة طه«
ْمحَُن َعَىل اْلَعْرِش اْسَتَوى{  ١٩٠  ........................................................  ٥ }الرَّ
اَعَة آ{  ٣٥٦  ............................  ١٥ }تَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس بَِام َتْسَعىإِنَّ السَّ
نِي َمَعُكَام َأْسَمُع َوَأَرى{  ٢٢٩  ..........................................................  ٤٦ }إِنَّ
ُه ُجمِْرًما َفإِنَّ َلُه { ُه َمْن َيْأِت َربَّ  ٣٩٠  ........................  ٧٤ }َجَهنََّم َال َيُموُت فِيَها َوَال َحيَْيىإِنَّ

  »سورة األنبياء«
ٌة إِالَّ اهللاَُلْو َكاَن {  ٢٥٠  ...................................................  ٢٢ } َلَفَسَدَتافِيِهَام آِهلَ
 ٣٩٩  ..................................................  ٣٤ }ْلَد ُخل َنا لَِبَرشٍ ِمْن َقْبلَِك اَوَما َجَعلْ {
ِجلِّ لِْلُكُتِب { َامَء َكَطيِّ السِّ  ٣٦٤  .........................................  ١٠٤ }َيْوَم َنْطِوي السَّ

  »سورة القصص«
ٍء َهالٌِك إِالَّ َوْجَههُ {  ٤٠٤, ٣٦٣  .................................................  ٨٨ }ُكلُّ َيشْ

  »سورة العنكبوت«
 ٤٦٢  .......................................................  ١٤ } َأْتَقاُكمْ إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللاِ{

  »سورة الروم«
 ٣٥١  .......................  ٢٧ }كِيمُ ـَاْلَعِزيُز اْحل {: إىل قوله }ْلَق ُثمَّ ُيِعيُدهُ َخل َوُهَو الَِّذي َيْبَدُأ ا{

  »سورة السجدة«
 ٢٧٧  ...................................................١٣ }َتْينَا ُكلَّ َنْفٍس ُهَداَهاَوَلْو ِشْئَنا َآل {
 ٣٨٦  ...........................................................  ١٧ }َجَزاًء بَِام َكاُنوا َيْعَمُلونَ {
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  »سورة ص«
ُروا{ َف ِذيَن َك لَِك َظنُّ الَّ اطًِال َذ َام َب نَُه يْ ا َب َم َْرَض َو اْأل َء َو َام نَا السَّ ْق ا َخَل َم  :إىل قوله }َو
ارِ { ُفجَّ الْ  ٣٥٦  .................................................................  ٢٨−٢٧ }َك

  »سورة الزمر«
ُفوا َعَىل َأْنُفِسِهْم َال { ِة اهللاِ إِنَّ اهللاََيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْرسَ ُه ُهَو  َتْقنَُطوا ِمْن َرْمحَ ُنوَب َمجِيًعا إِنَّ  َيْغِفُر الذُّ

ِحيمُ   ٣٩٤  ....................................................................  ٥٣ }اْلَغُفوُر الرَّ
ُنوَب َمجِيًعاإِنَّ اهللاَ{  ٣٩١  ........................................................  ٥٣ } َيْغِفُر الذُّ
ا { ْفٌس َي وَل نَ ُق ْن تَ نِْب أَ ُت ِيف َج طْ رَّ ا َف َىل َم ا َع تَ ْرسَ َن {: إىل قوله }اهللاِ َح وَن ِم ُك أَ َف
ِنياملُ  ن  ٣٧٩  ...................................................................  ٥٨−٥٦ }ْحِس

  »سورة غافر«
ِميُع اْلَبِصريُ { ُه ُهَو السَّ  ٢٢٩  ...........................................................  ٥٦ }إِنَّ

  »سورة الشورى«
يَِّئاِت {  ٣٩٣  ..............................  ٢٥ }َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعِن السَّ
 ٤٠٦  ..................................................  ٢٥ }َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدهِ {
 ٣٩٣  ..................................................................  ٣٠ }َوَيْعُفو َعْن َكثِريٍ {

  »سورة الزخرف«
 ٢٠٤  .......................................................  ٧٧ }َيا َمالُِك لَِيْقِض َعَلْينَا َربَُّك {

  »سورة األحقاف«
 ٣٨٦  ...........................................................  ١٤}َجَزاًء بَِام َكاُنوا َيْعَمُلونَ {

  »دسورة محّم«
 ٤٠٢  ...........................................  ١٩ }ْؤِمنَاِت َولِْلُمْؤِمنَِني َواملُ ْنبَِك َواْسَتْغِفْر لَِذ {

  »سورة الحجرات«
 ٣١١  ........................................................  ٦ }إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبإٍ َفَتَبيَُّنوا{
 ٤٥٤, ٤٥٣  ................................................  ١٣ } َأْتَقاُكمْ إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللاِ{
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يَامُن ِيف ُقُلوبُِكمْ {  ٤١١  ..................................  ١٤ }َوَلكِْن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َوَملَّا َيْدُخِل اْإلِ
  »سورة الذاريات«

ْنَس إِالَّ لَِيْعُبُدونِ { نَّ َواْإلِ  ٢٧٦  ............................................  ٥٦ }َوَما َخَلْقُت اْجلِ
  »سورة الواقعة«

 ٣٨٦  ...........................................................  ٢٤ }َجَزاًء بَِام َكاُنوا َيْعَمُلونَ {
  »سورة المجادلة«

يَامنَ {  ٤١١  ...........................................................  ٢٢ }َكَتَب ِيف ُقُلوِهبُِم اْإلِ
  »سورة الحشر«

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َوَما آ{  ٣١٠  ....................................  ٧ }َهنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهواَتاُكُم الرَّ
  »سورة التحريم«

 ٤٠٦  ..........................................................  ٨ } َتْوَبًة َنُصوًحاُتوُبوا إَِىل اهللاِ{
  »سورة الحاقة«

 ٤٤١  ................................................................  ١٢ }َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيةٌ {
  »سورة القيامة«

ٌة { ا َناظَِرةٌ * ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِرضَ َ  ٢٠٧  ........................................  ٢٣−٢٢ }إَِىل َرهبِّ
  »نفطارسورة اال«

َامُء اْنَفَطَرْت إَِذا {  ٣٦٤  ....................................  ٢−١ }َوإَِذا اْلَكَواكُِب اْنَتَثَرْت * السَّ
  »نشقاقسورة اال«

َامُء اْنَشقَّْت {  ٣٦٤  ..................................................................  ١ }إَِذا السَّ
  »سورة الليل«

 ٤٥٣  .........  ١٩− ١٧ }َوَما ِألََحٍد ِعنَْدُه ِمْن نِْعَمٍة ُجتَْزى* الَِّذي ُيْؤِيت َمالَُه َيتََزكَّى * َوَسيَُجنَّبَُها اْألَْتَقى {
  »سورة الضحى«

 ٤٠٢  .....................................................  ٥ }َوَلَسْوَف ُيْعطِيَك َربَُّك َفَرتَْىض {
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  »سورة البينة«
يَن ُحنََفاءَ ِمُروا إِالَّ لَِيْعُبُدوا اهللاََوَما أُ {  ٢٧٦  ...................................  ٥ } ُخمْلِِصَني َلُه الدِّ

  »سورة الزلزلة«
ا َيَرهُ { ٍة َخْريً  ٣٩٧, ٣٩١  ..............................................  ٧ }َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
ٍة َرشا َيَرهُ َوَمْن َيْعَمْل {  ٣٩٧, ٣٩٠  ...............................................  ٨ }ِمْثَقاَل َذرَّ

  »سورة التوحيد«
 ٢٥٠, ١١٠  .............................................................  ١} َأَحٌد ُقْل ُهَو اهللاُ{

 
   



 

 
 

  فهرس األحاديث واآلثار الواردة في المتن -٢
 ٣٣١   .................................................  »آدم ومن دونه حتت لوائي يوم القيامة«
 ٤٥٤   ..................................................  »أبو بكر وعمر سّيدا كهول أهل اجلنّة«
 ٤٥١   ...................................................................  »اسمعوا له وأطيعوا«
 ٤٠٢   ..............................................  »أعددت شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي«
 ٤٤١  .........................................................................  »أفرضكم زيد«
 ٤٥٤   ...............................................  »اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر«
 ٤٤١  ............................................................................  »أقرأكم ُأيبّ «
 ٤٤٠   .........................................................................  »أقضاكم عيلّ «
 ٤٤٦   ..........................................  »..أال وإّن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه«
 ٤٥١   ................................................................  »أنت اخلليفة من بعدي«
 ٤٥٨  .................................................   »..إّن ابني هذا إمام ابن إمام, أخو إمام«
 ٤٤٩   .......................................  »..إّن اهللا اّطلع عىل أهل الدنيا فاختار منهم أباك«
 ٣٢٥   ..................................................  »ومّطلعاً إّن للقرآن ظهرًا وبطنًا وحّدًا «
 ٣٢٨   ..................................................................  »متّسكوا بالسبت أبداً «
 ٢٩٥   ...................................................................  »جرح العجامء جبار«
 ٣٦٦   .........................................  »..حتى إذا محل املّيت عىل نعشه رفرفت روحه«
 ٤٥١   ............................................................  »سّلموا عليه بإمرة املؤمنني«
 ٤٤٨   ..........................................  »ّرش اخللق واخلليقة يقتله خري اخللق واخلليقة«
 ٣٢٨   .....................................................................  »رشيعتي ال تنسخ«
 ٤٤٤   .............................................  »احلسنال عشت ملشكلة ال تكون هلا يا أبا «
 ٤٤٢   ............................................  »..لقد اندجمُت عىل مكنون علٍم لو بحُت به«
 ٤٤٣   .............................................  »..لو ُكرسْت يل الوسادة ثّم جلسُت عليها«



 الكالم علم يف املرام قواعد   .............................................................  ٤٧٤

 ٤٤٢   ......................................................  »لو ُكشف الغطاء ما ازددت يقيناً «
 ٤٤٤   ..................................................................  »لوال عّيل هللك عمر«
 ٤٥٦   ...............................................  »لوال قرُب عهد الناس بالكفر جلاهدهتم«
 ٤٥٦   .............................................  »..ما زلُت مدفوعًا عن حّقي, ُمستأَثرًا َعيلّ «
 ٣٩١   ..................................  »مل يرشهبا يف اآلخرة يتبمن رشب اخلمر يف الدنيا ومل «
 ٣٩٠   .......................  »من غصب شربًا من أرض طّوقه اهللا يوم القيامة من سبع أرضني«
 ٣٩٠   ............................................  »من كان ذا لسانني وذا وجهني كان يف النار«
 ٤٤٩   ..................................  »أنا سّيد العاملني وهو سّيد العرب... هذا سّيد العرب«
 ٤٤٧   .............................................  »..ليم السبعة بام فيهايُت األقاواهللا لو أعطِ «
 ٤٤٦   .................................  »..وأْيِم اهللا يمينًا استثنى فيها بمشية اهللا تعاىل ألروضنّ «
 ٢٩٥   .........................................................  »يوم يقتّص للجّامء من القرناء«
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 
 

  فهرس األعالم الواردة في المتن -٣
 ٣٣١ ,٣٢٨: × آدم

 ٣٢١: إبليس
 ٤٥٣ ,٤٥٠): قحافة أيب ابن( بكر أبو
 ,٢٢٢ ,١٣٧ ,١٢٥: البرصّي  احلسني أبو

٢٢٧ ,٢٢٤ ,٢٢٣, 
٣٤٠ ,٢٦٦ ,٢٣٧, 
٤٢٠ ,٣٥٨ 

 األشعرّي =  األشعرّي  احلسن أبو
 اجلبائّي  عيلّ  أبو=  عيلّ  أبو
 ٤١٠ ,٣٩٥ ,٣٣٩: اجلبائّي  عيلّ  أبو
 البلخّي =  البلخّي  القاسم أبو
 ٣٤٢: الراغب القاسم أبو
 ٢٧٧: هلب أبو
 ,١٤٠ ,١٣٧ ,١٢٢): اجلبائّي ( هاشم أبو

٣٣٩ ,٢٥٢ ,١٨١, 
٤١٠ ,٤٠٨ ,٣٩٥ 

 ,١١٦ ,٨٥ ):املذهب صاحب( األشعرّي 
١٣٧ ,١٢٢, 
٢٦٨ ,٢٣٧ 

 ٤٦٢: × إلياس
 ٤٦٠: × عرش الثاين اإلمام
 الرازّي  الدين فخر=  اإلمام
 الرازّي  الدين فخر=  الدين فخر اإلمام

 ٣٨٥ ,٢٤٢ ,٢٤١ ,٢٣٩ ,٢٢٧: البلخّي 
 ٤٢٠: اجلاحظ

 ٣٤٥: جالينوس
 ٢٣٧): هاشم وأبو عيل أبو( اجلبائّيان

 ٣٢٣): احلرمني إمام( اجلويني
 ٣١٩): الطائي( حاتم
 ٤٥٦): السبط(×  احلسن
 ٤١٣: البرصّي  احلسن
 ٤٥٨): السبط(×  احلسني
  ٤٦٢: × اخلرض
 ٤٦٢: الدّجال

 ٤٤٨: الثدّية ذو
 الرازّي  الدين فخر=  الرازّي 
 الراغب القاسم أبو) = األصبهاين( الراغب
 ’ حمّمد=  الرسول
 ’ حمّمد=  اهللا رسول

 ٤٦٢: السامرّي 
 ٤٤٩: عائشة
 ,٢٤١ ,٢٣٩): سليامن ابن( الصيمرّي  عّباد

٢٤٢ 
 ٤٥٠): املطلب عبد ابن( العباس

 اجلّبار عبد القايض) = املعتزيلّ ( اجلّبار عبد
 ٧٢): النيسابورّي  الدين عزّ ( جعفر بن العزيز عبد

 ٤٤٥: األنصاري حنيف بن عثامن
 ٢١٣: العجايلّ 

   × طالب أيب بن عيل= ×  عيلّ 
 ,٤٤٢ ,٤٣٩ ,٣١٩: × طالب أيب بن عيل

٤٥٣ ,٤٥٠ 
 ٤٤٤): اخلطاب ابن( عمر
 ٤٦١: الدوّيس  محمة بن عمرو
 ٣٣٢ ,٣٣٠: × عيسى
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 ٣٤٢: الغزايلّ 
 ٤٤٩: × فاطمة
 ,١١٠ ,١٠٩ ,١٠٨: الرازّي  الدين فخر

١٩٢ ,١٦١ ,١٢٥, 
٣٧٤ ,٣٧٣ ,٢٠٥  

 ٤١٠: اجلّبار عبد القايض
 ٣٢٥: ساعدة بن قّس 

 البلخّي =  الكعبّي 
 ٤٦١: لقامن
 ,٣٢٠ ,٣١٩ ,٣١٧ ,٣١٥ ,٧١: ’ حمّمد

٣٣٠ ,٣٢٩ ,٣٢٨ ,٣٢٧, 
٣٩٤ ,٣٦٣ ,٣٥٥ ,٣٣٢, 
٤١٢ ,٤٠٧ ,٤٠٢ ,٤٠١, 
٤٤٥ ,٤٤٠ ,٤٣٩ ,٤٢٩, 
٤٤٩ ,٤٤٨ ,٤٤٧ ,٤٤٦, 
٤٥٨ ,٤٥٣ ,٤٥١ ,٤٥٠ 

 ٣٥٨): املالمحي ابن( اخلوارزمي حممود
 ٣٢٤ ,٢٣٧): اهلدى علم الرشيف( املرتىض
 ٣٢٤): الكّذاب( مسيلمة
 ٣٤١: عّباد بن معّمر
 ٣٤١: املفيد
 ,٢٠٦ ,٢٠٤ ,٢٠٣): النبّي (×  موسى

٣٣٠ ,٣٢٨ ,٢٠٩ 
 ’ حممد=  النبّي 
 ١٧٦): الكاتبّي ( القزوينّي  الدين نجم
 ٢٤٢ ,٢٤١ ,٢٣٩ ,١٥٤ ,١٤٦: النّظام
 ٤٦: × نوح

 
 
 

  
   



  

 
 

 فهرس الفرق والجماعات الواردة في المتن -٤
 ٤٥٩ ,٤٥٨ ,٤٢٩ ,٣٣٦: األئّمة
 اإلمامّية=  عرشية ثنااال

 ٤٢١: اإلسامعيلّية
 ,٢٢٣ ,٢٢٢ ,٢٠١ ,١٩٩ ,٨٩: األشعرّية

٢٥٩ ,٢٣٢ ,٢٣١ ,٢٢٧ ,٢٢٤, 
٣٠٨ ,٢٨٢ ,٢٧٥ ,٢٧٢ ,٢٦٦, 
٤٠١ ,٣٨٩ ,٣٨٥ ,٣٦٠ ,٣٥٩, 
٤٢١ 

 ٤٦٢: األشقياء
 ٤٥٨ ,٤٥٢ ,٤٢١ ,٣٤٢: اإلمامّية
 ,٤٠٨ ,٤٠٢ ,٤٠١ ,٣٨٨ ,٣٣٠: األّمة

٤٤٠ ,٤٣٦ ,٤٣٣ ,٤٢٩ ,٤٢٨, 
٤٦٠ ,٤٥٣ ,٤٥١ 

 األّمة=  حمّمد أّمة
 ,٣٣٢ ,٣٣٠ ,٣٠٨ ,٣٠٦ ,٢٠٤: األنبياء

٤٦٢ ,٤٦٠ ,٤٥٥ ,٣٥٤ 
 ٢٩٤ ,٢٦٦ ,٢٥٩: العدل أهل
 ٢٠٤: الكتاب أهل
 ٢٠٣: اللغة أهل

 ٤٦٣ ,٤٤٥: األولياء
 ٣٠٦ ,٢٦٠: الربامهة

 ٣٣٠: إرسائيل بنو
 ٢٢٧: اجلمهور

 ٣٢٠ ,٧٦: اجلنّ 
 ٤٤٥ ,١٩٤ ,١٢٧ ,١٢٥: احلكامء
 ٢٣٦ ,٢٣٤ ,٢٣٢: احلنابلة

 ٤١٣ ,٣٨٩ ,٣٠٧: اخلوارج
 ٤٢١ ,٤١٣ ,٣٠٨: الزيدّية
 ٤١٠: السلف
 ٨١: السمنّّية
 ٣٢٠: الشياطني
 ٤٢١: الشيعة

 ,٤٤٧ ,٤٤٣ ,٤٤١ ,٤٤٠ ,٤٣٩: الصحابة
٤٥٠ 

 ٣٤٥: الطبيعّيون
 ١٨٧: العابدّية
 العدل أهل=  العدلّية
 ٣٣٤ ,٣٢٥ ,٣٢٤ ,٣١٦: العرب
 ,٢٣٧ ,٢٢٢ ,١٨٥ ,١٧٥ ,٧٩: العلامء

٤٤٥ ,٣١٨ 
 ٤٤٥: األخالق علامء
 املفّرسون=  التفسري علامء
 ٤٤٥: السياسات علامء
 ٤٤٥: الفصاحة علامء
 ٤٤٥: النحو علامء

 ٤٤٥ ,١٠٣ ,٧٨: الفقهاء
 ,٢١٧ ,١٩٧ ,١٥٥ ,١٤٨ ,١٤٧: الفالسفة

٣٤١ ,٢٥٩ ,٢٤٣ ,٢٢٢ ,٢١٨, 
٣٦٨ ,٣٦١ ,٣٥٨ ,٣٥١ ,٣٤٤, 
٤٠٧ ,٤٠٦ ,٣٧٤ 

 ٢٢٧: اإلسالم فالسفة
 ٣٤٥: اإلهلّيون الفالسفة
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 ٤١٠ ,٢٢٧ ,١٩٥ ,١٨٧: الكّرامّية
 ١٩٤ ,١٩٣ ,٩١: املتصّوفة
 ,١٠٧ ,١٠٣ ,٨٤ ,٧٨ ,٧٢: املتكّلمون

١٤٠ ,١٣٦ ,١٣٠ ,١٢٥ ,١٢٢, 
٢٤٣ ,٢١٨ ,١٩٧ ,١٨٠ ,١٤٦, 
٣٤٥ ,٣٤٠ ,٣٣٩ ,٣٢٣ ,٢٤٥, 
٤٤٥ 

 ١٨٨ ,٩٢: املجّسمة
 ٤٥٢ ,٣٥٨ ,٣٤٥: املحّققون
 ٣٨٨: اخلالصة املرجئة
 ,١٩٩ ,١٩٧ ,١٤٠ ,١١٦ ,٨٦: املعتزلة

٢٢٧ ,٢٢٤ ,٢٢٢ ,٢١٣ ,٢٠٦, 
٣٥٨ ,٣٤١ ,٣٢٣ ,٣٠٨ ,٢٣١, 
٤٠١ ,٣٩٥ ,٣٩٠ ,٣٨٨ ,٣٨٥, 
٤٢١ ,٤١٣ ,٤١٢ ,٤١٠ ,٤٠٦ 

 ,٢٣١ ,٢٢٧ ,٢٢٤ ,١٩٧ ,٧٢: املسلمون
٤١٤ 

 ٤٦٢ ,٤٦١: املعّمرون
 ٤٤٥ ,٤٤١: املفّرسون
 ٣٢١ ,٣١١: املالئكة

 ٢١٩ ,٨١: املهندسون
 األنبياء=  النبّيون

 ٣٣٠ ,١٩٤ ,١٩٣: النصارى
 ١٨٧: اهليصمّية
 ٣٣٤ ,٣٢٧: اليهود

 
 
 
 
 
 

 
 

   



  

 
 

  فهرس المصطلحات الواردة في المتن -٥
 األمل=  اآلالم
 ١٤٩, ١٤٨ :اآلن

 ٣٣٢, ٢٣٦, ١٩٤ :اإلحتاد
 ١٢٣ :جتامعاال

, ٣٤٧, ٣٤٥, ٣٤٣, ٣٤٠ :األجزاء األصلية
٣٥٣, ٣٥٢, ٣٥١, ٣٥٠ 

 اجلسم= األجسام 
 ٣٩٧, ٣٩٥ :اإلحباط
 ٣٥٩, ١٣٩ :اإلحداث
 ٢٥٢, ١٢٣ :األحوال

, ٢٧٠, ٢٦٩, ٢٦٨, ٢٦٤, ٢١٦ :ختياراال
٢٧٧, ٢٧١ 

, ٢٤٤, ٢٣٨, ٢٠١, ١٩٨, ١٩٧ :اإلدراك
٣٨١, ٣٧٨ 

, ٢٣٣, ٢٢٦, ٢٢٥, ٢٢٤, ١٢٤ :اإلرادة
٢٧٠, ٢٥٢, ٢٤٢, ٢٤٠, ٢٣٤ ,
٢٧٨, ٢٧٧, ٢٧٦, ٢٧٥, ٢٧١ ,
٢٨٨, ٢٨٠, ٢٧٩ 

 ٢٧٧, ٢٧١, ١٢٤ :إرادة اهللا
, ١٧٠, ١٦٧, ١٦٦, ١٦٥, ١٦٣ :األزل

٢١٥ 
 ٣٧٥, ٣٧٢, ١٢٩ :ستعداداال
 ٤٤٥, ٣٨١, ٣٣٠, ١٠٣, ٧٨ :ستقراءاال

 ٣٣٥ :اإلرساء
 ٢٠٠, ١٨٦ :أسامء اهللا تعاىل

 ٤١١, ٤٠٠, ٢٠٤ :شرتاكاال
 ١٨٥, ١٢١ :شرتاك اللفظياال
 ١٢١ :شرتاك املعنوياال

 احلّد األصغر=  األصغر
 ١٠٤, ١٠٣ :األصل

 ٢٣٤, ٢٣٢, ٢٣١ :األصوات
 ٢٢١, ١٦٩, ١٢٩, ١٢٨ :اإلضافة
 ٣٩٤, ٣٢٩, ٢٦٥, ٢١٠ :اإلضامر
, ٣٥٩, ٣٥٨, ٣٥٢, ٣٥١, ٣٤٨ :اإلعادة

٣٦٠ 
, ٣٥٩, ٣٥٨, ٣٥١, ٣٤٤ :إعادة املعدوم

٣٨٢, ٣٦٤, ٣٦٠ 
 ,٢٣٣, ١٢٦, ١٢٥, ١٢٤, ٩١ :عتقاداال

٤١٢, ٤٠٧, ٤٠٥, ٢٨٦, ٢٣٤ 
 ١٢٤ :عتامداتاال

 ٣٢٥ :اإلعجاز
 ٣٢٣ :إعجاز القرآن

 ٣٦٧ :السارية األعراض
 ١٣٠ :األعراض النسبية

 ١٢٣ :فرتاقاال
 ٣٦٤, ٣٦١, ١٤٥ :األفالك
 احلّد األكرب= األكرب 
 ١٨٨, ١٨٣, ١٦٠, ١٢٣ :األكوان
 ٢٨٧, ٢٧٨ :اإلجلاء

 اللطف= األلطاف 
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, ٢٩٢, ٢٩١, ١٩٧ ,١٤١ ,١٢٤, ٨٦ :األمل
٣٥٦, ٢٩٤  

 ٣١٧, ٩٢, ٩١ :اإلهلام
 ١٠٨, ١٠٧ :األمارة
, ٤٣٧, ٤٣٦, ٤٣١, ٤١٩, ٤١٥ :اإلمامة

٤٥٦, ٤٥٥, ٤٥٤, ٤٥٣ 
 ٢١٥ :متناعاال
 ٣٦٠ :متناع الذايتاال

, ١٣٨, ١٣٧, ١٣٥, ١٣٢, ١١٧ :اإلمكان
١٩٦, ١٨٠, ١٧٣, ١٧٠, ١٦٥ ,
٣٧٤, ٢٤٠, ٢٢٠, ٢١٦, ٢٠٨ ,
٣٧٥ 

 ٣٧٥ :اإلمكان اخلاص
 ٣٦٠ :اإلمكان الذايت

 ٢٠٨, ٢٠١ :نطباعاال
 ١٩٦, ١٩٥, ١٣٢ :نفعالاال
 ١٢٩ :نفعاالتاال
 ١٢٩ :نفعالياتاال
 ٨٤ :نفكاكاال

 ١٢٩, ١٢٨ :أن يفعل
 ١٢٩, ١٢٨ :أن ينفعل
 احلّد األوسط=  األوسط
 ٢٧٣, ٢٧٢, ١٣٦ :األولوية
 ١٦١, ٧٧ :األّولية
 ٢٨٩, ٢١٦ :اإلجياب
, ٢١٥, ٢١٤, ١٧٤, ١٦٥, ١٣٨ :اإلجياد

٣٥٩, ٢٧٣, ٢٦٩ 
 ٢٩٤, ٢٩٣, ٢٩٢ :اإليالم

, ٣٩٢, ٢٧٨, ٢٧٧, ٢٧٠, ٢٦٣ :اإليامن
٤١٠, ٤٠٩, ٤٠٢, ٣٩٨, ٣٩٦ ,
٤١٣, ٤١٢, ٤١١ 

 ١٢٩, ١٢٨ :األين
 ٣٢٩, ٣٢٨ :البداء
, ٣٤٧, ٣٤٤, ٣٤٠, ٣٢٠, ٢١٩ :البدن

٣٧٢, ٣٦٧, ٣٦٦, ٣٥٢, ٣٥٠ ,
٤٠٧, ٣٧٨ 

, ١٢٦, ١٢٥, ١٠٥, ٧٧, ٧٦ :البدهيي
٢٦١, ٢٢٠, ١٩٩ 

 البدهيي= البدهية = البدهييات 
 ١٠٥, ١٠٤ :الربهان

 ١٠٥ :برهان إنْ 
 ١٠٥ :برهان مل
 ٣٣٤, ٣٠٩, ٣٠٦ :البعثة

 ١٦٩ :ديةعْ البَ 
, ٢٦٨, ١٧٥, ١٧٤, ١٦٦, ١٣٩ :التأثري

٤٠١, ٢٧٠ 
 ٩٩ :التايل

 ١٢٢ :التأليف
 ٣٣٢ :التثليث
 ١٣٤ :التجّرد

 ٢٣٠ :التجسيم
 ٣٤١ :التخطيط والشكل

 ٩٦, ٨٦, ٨٤, ٨٢, ٨٠, ٧٩ :الرتتيب
, ٢٦٢, ٢٤٠, ١٨٢ :الرتجيح بال مرّجح

٢٧٤, ٢٧٢  
 ٢٢١, ١٣٥, ١٠٢, ٩٩ :الرتكيب
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 ٩٩ :الرتكيب األّول
 ٩٩ :الرتكيب الثاين

, ١٦٤, ١٦٣, ١٣٣, ١٣١, ٧٦ :التسلسل
٢٦٨, ١٧٣, ١٦٧, ١٦٦, ١٦٥ ,
٤٢٨, ٢٧٠ 

 ٢٠٨, ٢٠٠ ,١٣٥, ١٣٤, ١٢١ :التشكيك
, ٩٩, ٨٣, ٨٢, ٧٨, ٧٧, ٧٦, ٧٥ :التصديق

٣٧٦, ٢٣٥, ١٢٠ 
 ٤١١, ٤٠٩, ٣٩٦ :التصديق القلبي
 ٩٢, ٩١ :تصفية اخلاطر

, ٩٤, ٩٣, ٨٣, ٨٢, ٧٨, ٧٦, ٧٥ :التصّور
١٢٦, ١٢٥, ١٢٤, ١٢٠, ١١٥ ,
٢٧٠, ٢٦٩, ٢٣٥, ٢٠٠, ١٢٨ ,
٣٧٦ 

 ٢٦٥, ٢٦٤ :التعريض
, ٢٠٠, ١٩٩, ١٩٧, ٩٧, ٩٥ :التعريف

٣٠١, ٢٧٩ 
 ١٦٤, ٧٥ :التعّقل
 ٤٠٦, ٢٩١ :التفّضل
 ٨٦ :التفّطن
 ١٢٣ :التفكيك

 ٤٥٠ :تقديم املفضول
 ٩١, ٧٧ :التقليد

, ٢٨١, ٢٨٠, ٢٧٩, ٢٦٣, ٩١ :التكليف
٣٠٤, ٢٨٩, ٢٨٥, ٢٨٤, ٢٨٢ ,
٣٨٥, ٣٣٦, ٣٢٩, ٣٢٨, ٣٠٥ ,
٤٢٣, ٤٢٢, ٤١٧, ٤٠٦, ٣٨٦ ,
٤٦١, ٤٦٠, ٤٢٩, ٤٢٤ 

, ٢٦٣, ٢٦٠, ٩٢, ٩١ :تكليف ما ال يطاق
٤٢٩ 

 ١٠٣, ٧٨ :التمثيل
 ٣٧٣, ٣٧٢, ٣٧١ :التناسخ
 ٤٠٨, ٤٠٦, ٤٠٥, ٣٩٤ :التوبة
 ٨٦ :التوّلد
 ١٤١, ١٤٠ :الثابت
, ٢٩١, ٢٨٤, ٢٨١, ٢٧١, ٢٥٩ :الثواب

٣٥٢, ٣٤٤, ٣٤٣, ٣٣٥, ٣٢١ ,
٣٨٧, ٣٨٦, ٣٨٥, ٣٨٤, ٣٥٥ ,
٣٩٩, ٣٩٨, ٣٩٧, ٣٩٦, ٣٩٥ ,
٤٠٧ 

 ١٠٣ :اجلامع
 اجلوهر الفرد=  اجلزء الذي ال يتجّزأ

, ٢٤٦, ٢٤٥, ٢٤٤, ٢٤٣, ١٠٣ :اجلزئّي 
٣٧٦, ٣٥٠, ٢٦٩ 

 ٣٧٦ :اجلزئّي املحسوس
 ٣٧٦ :اجلزئّي املفارق

 اجلزئّي = اجلزئيات 
, ١٣٠, ١٢٨, ١٢٢, ١١٨, ١٠١ :اجلسم

١٥٤, ١٥٣, ١٤٨, ١٤٧, ١٤٦ ,
١٨٣, ١٦٥, ١٦٤, ١٦١, ١٥٩ ,
٣٤٣, ٣٤١, ٣٣٩, ٢٠٢, ١٨٤ ,
٣٦٣, ٣٦١, ٣٤٨, ٣٤٧, ٣٤٤ ,
٣٧٦, ٣٧٤, ٣٦٧, ٣٦٥  

 ١٢٨ :اجلسم التعليمي
 ١٢٧ :اجلسم الطبيعي

 ٣٧٧, ٣٧٤, ٣٦٥, ٣٤١, ٣٣٩ :اجلسامينّ 
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 ٣٥٥, ٣٥٤, ٢٠٢, ١٩٢ :اجلسمّية
 ٤١٩, ٢٣٨ :اجلنس
 ٤٥٤, ٤٠٣, ٤٠١, ٣٩٨, ١١١ :اجلنّة
, ٢٤٤, ٢٤١, ١٦٨, ١٦٤, ٨٦, ٨٤ :اجلهل

٣٧٩, ٣٣٥, ٣٣٠, ٣٢٨ 
 ٨٨ :اجلهل البسيط
 ٨٨, ٨٤, ٧٧ :اجلهل املرّكب

, ١٩١, ١٩٠, ١٨٩, ١٨٧, ١٨٣ :اجلهة
٢٠٧, ٢٠٦, ٢٠٢, ٢٠١, ١٩٢ ,
٣٥٤ 

 اجلوهر= اجلواهر 
 ,١٥١ ,١٣٠, ١٢٩, ١٢٧, ١٢١ :اجلوهر

٢٠٨, ٢٠٥, ١٩١, ١٨٩, ١٨٥ ,
٣٦٥, ٣٤٩, ٣٤٨, ٣٤٤, ٢٠٩ ,
٣٧٥  
, ١٤٨, ١٤٥, ١٣٠, ١٢٢ :اجلوهر الفرد

١٧٠, ١٦٠, ١٥١, ١٤٩ ,
٣٦٦, ٣٥٠, ٣٤٨, ٣٤٧ ,
٣٦٧ 

, ١٣٩, ١٢٣, ١٠٢, ٩٩, ٨٦, ٧٦ :احلادث
١٦١ ,١٦٠, ١٥٩ ,١٥٦, ١٥٥ ,
١٨٣, ١٦٧, ١٦٦, ١٦٥, ١٦٢ ,
٢٣٤ ,٢٣١, ٢١٧ ,١٩٥ ,١٨٨, 
٣٧٠, ٣٦١, ٣٤٤, ٢٥٢, ٢٣٥ ,
٣٧٢, ٣٧١ 

 ٢٧٣, ١٧٤, ١٠١, ٧٨ :احلّجة
 ٢١٧, ١٢٦, ١٠١, ٩٥, ٧٨ :احلدّ 

, ١٠٥, ١٠٢, ١٠١, ٨٧ :احلّد األصغر
١٠٧, ١٠٦ 

, ١٠٦, ١٠٥, ١٠٢, ١٠١, ٨٧ :احلّد األكرب
١٠٧ 

 ٢٤٧, ٢٠٠, ١٠٥, ١٠٢, ٨٧ :احلّد األوسط
 ٩٤ :احلّد التام

 ٩٤ :احلّد الناقص
, ١٥٥, ١٤٩, ١٤٣, ١٣٨, ١٣٧ :احلدوث

١٦٦, ١٦٢, ١٦٠, ١٥٩, ١٥٦ ,
١٧٩, ١٧٣, ١٧٠, ١٦٨, ١٦٧ ,
٢٣٦, ٢٠٨, ٢٠٥, ١٨٨, ١٨٠ ,
٣٧٥, ٣٧٣, ٣٧٢, ٣٤٤, ٢٥٧ 

, ١٥٠, ١٤٩, ١٤٨, ١٤١, ١٢٣ :احلركة
١٦٤, ١٦١, ١٦٠, ١٥٩, ١٥٢ ,
٣٤٨, ٣١٤, ٢٧٠, ٢١٠, ١٨٨ ,
٣٦٢, ٣٥٠, ٣٤٩ 

 ٢٣٤, ٢٣٢, ١٢٣ :احلروف
 ٣٣٥ :احلساب

 ٢٣٨, ٨٣ :احلّس 
 ١٠٥, ٧٧ :احلّس الباطن
  ١٠٥, ٧٧ :احلّس الظاهر

, ٢٦١, ٢٦٠, ٢٥٩, ٢٥٧, ٩١ :احلُْسن
٢٩٢, ٢٨٣, ٢٨١, ٢٦٤, ٢٦٢, 
٢٩٤  

, ٢٨٥, ٢٨٣, ٢٨٢, ٢٦٢, ٢٥٧ :احلََسن
٢٩٢ 
 ٣٥٢, ٣٥١ :حرش األجساد
  ٣٦٤, ٣٥٥ :احلرش والنرش
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, ١٦١, ١٦٠, ١٢٣, ٨٥, ٧٦, ٧٥ :احلصول
٢٧٣, ٢٧٢ 

, ١٥٢, ١٠٧, ١٠١, ٨٢, ٧٦, ٧٥ :احلكم
٢٦٥ 
 ٣٠٤, ٣٠٣ :احلكمة اإلهلية

 ٣٣٢, ١٩٥, ١٩٣ :احللول
 احلادث= احلوادث 

, ٣٤٣, ٣٤١, ٢٤٣, ٢٢٢, ١٢٤ :احلياة
٣٥٢, ٣٥١ 

, ١٨٣, ١٦١, ١٥٩, ١٥١, ١٢٣ :احلّيز
٣٤٩, ٣٤٨, ١٨٩, ١٨٨, ١٨٧ 

 ٩٥ :اخلاصة
 ٤٥٥, ٤٥٢, ٩٩ :اخلرب

 ٣٦٢, ٣٦١, ١٤٥ :لتئاماخلرق واال
 ٩٤ :اخلصوص

 ١٤٩, ١٢٨, ١٢٢ :اخلطّ 
 ٣٥٠, ٣٤٩, ٣٤٨, ٣٤٧ :اخلالء
 ٤٥٦, ٤٤٩, ٤٣٩ :اخلالفة
 ٤٠٠, ٣٩٩ :اخللود
, ٢١٧, ٢١٦, ٢١٥, ١٦٨ ,١٦٦ :الداعي

٢٦٧, ٢٦٤, ٢٦٣, ٢٤٢, ٢٢٤ ,
٢٧٦, ٢٧٥, ٢٧٤, ٢٧٢, ٢٧٠ ,
٣٨٧, ٣٢٤, ٢٨٣ 

 ١٨٠ ,١٠٨, ١٠٧, ١٠٦, ٨٧, ٨٤ :الدليل
 ١٠٨ :الدليل السمعي
 ٣٢٩, ١٩٢ :الدليل العقيل
 ١٠٩ :الدليل اللفظي

 الداعي= الدواعي 

ور , ١٦٦, ١٦٣, ١٢٦, ١١١, ٩٢, ٧٦ :الدَّ
٢٧٠, ٢٦٨, ١٧٥, ١٧٣, ١٦٧ ,
٤٢٩, ٤٢٨, ٣٧٣ 

 ٣٧٠ :ياتالذات
 ٧٨ :الرسم

 ٩٤ :الرسم التامّ 
 ٢٠٠, ٩٤ :الرسم الناقص

 ٣٦٦ :الروح
 ١٤٦ :الزاوية
, ١٦٤, ١٦١, ١٦٠, ١٤٨, ١٢٨ :الزمان

٣٥٠, ٣٤٩, ١٦٩, ١٦٧, ١٦٦ ,
٤٥١ 

 ١٤٩, ١٢٨, ١٢٢ :السطح
, ١٨٨, ١٦١, ١٦٠, ١٥٩, ١٢٣ :السكون

٢١٠ 
 ٢٢٤ :الشاهد
 ١٠٣ :الشّدة

 ٢٧٨, ٢١٧, ١٠٢ :الرشطية
 ٩٩ :الرشطي املتصل
 ١٠٠ :الرشطي املنفصل

 ٢٠٨, ٢٠٥, ٢٠٢ :الشعاع
 ٤٠٢, ٤٠١, ٣٩٨, ٣٩٤ :الشفاعة

 ١١٨, ٨٧, ٧٧ :الشّك 
 ١٠٢ :الشكل األّول
 ١٠٢ :الشكل الثالث

 ١٠٢ :ينالشكل الثا
 ١٠٢ :عالشكل الراب

 ٣٦٢, ١٤٦ :الشكل املستدير
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 ٢٩٤, ٢٨٣, ٢٨٢, ١٩٧, ١٢٤ :الشهوة
 ٢٨٣, ٢٧٥, ٢٧٤, ٢٦٧, ٢٢٤ :الصارف
, ٣٣٢, ١٧١, ١١١, ١٠٢, ٩٠ :الصانع

٣٥٦, ٣٥٥, ٣٥٤ 
 ٣٢٤ :الرصف

 الصغرية= الصغائر 
 ٣٩٤, ٣٠٨, ٣٠٧ :الصغرية
 ٢٥٢, ٢٣٦, ٢٣٤, ١٨٥ :الصفة

 ١٨٤ :صفات اإلهلية
 ٢١٣ :الصفات الثبوتية

 ٢٠٣ :اجلالل صفات
 ١٨١ :الصفات السلبية

, ٢٢٠, ١٤٥, ١٣٠, ١٢٧, ٧٥ :الصورة
٣٧٧, ٣٧٥, ٢٢١ 
 ١٦٥ :الصورة اجلسمية

, ٢٧٤, ٢٧٠, ٢٦٧, ٢٦٦, ٨٢ :الرضوري
٢٧٦ 

 ١٣٤ :الطبيعة
 ١٥٤ :الطفرة

, ١٠٧, ١٠٣, ٩٢, ٩١, ٨٧, ٧٩, ٧٧ :الظنّ 
٤٥٥, ٢٨٦, ٢٢٥, ٢٢٤, ١٢٥, ١٠٨ 

, ١٥٩, ١٠٢, ٩٩, ٨٦, ٨٠, ٧٩, ٧٦ :العاملَ 
١٦٧, ١٦٦, ١٦٤, ١٦٣, ١٦٢ ,
٢١٧, ٢١٤, ١٨٢, ١٧٩, ١٧٠ ,
٣٤٨, ٣٤٧, ٣٢١, ٢٥٩, ٢٥٢ ,
٣٨١, ٣٦٣, ٣٥٧, ٣٥٦, ٣٥٤, ٣٤٩ 

, ٢٤٣, ٢٢١, ٢٢٠, ٢١٨, ٢١٤ :العاملِ 
٢٧٧, ٢٧٥, ٢٦٩, ٢٤٨, ٢٤٧ ,
٣٥٠, ٣٠٦, ٣٠٢, ٣٠١, ٢٨٤ 

, ١٣٢, ١٢٧, ١٢٢, ١١٧, ١١٥ :العدم
١٤٢, ١٤١, ١٣٩, ١٣٦, ١٣٣ ,
١٧٩, ١٧٨, ١٦٩, ١٦٤, ١٦٢ ,
٣٤٥, ٢٢٢, ٢١٦, ٢٠٨, ٢٠٥ ,
٣٧٤, ٣٦١, ٣٦٠, ٣٥٨ 
 ٢١٦ :العدم األصيل

 ١٨٧ :العرش
, ١٩١, ١٨٩, ١٥١, ١٢٧, ١٢١ :العرض

٣٤٣, ٢٣٤, ٢٠٩, ٢٠٨, ٢٠٥ ,
٣٧٥, ٣٤٤ 

 ٢٧٨, ٢٥٠ :العريض
, ٤٢٥, ٣٢٢, ٣١٠, ٣٠٩, ٣٠٧ :العصمة

٤٣٦, ٤٣٥, ٤٣٢, ٤٣١, ٤٢٧ ,
٤٥٧, ٤٥٠ 

 ٤٠٧, ٣٩٣ :العفو
, ٢٩٢, ٢٨١, ٢٧١, ٢٥٩, ٢٣٤ :العقاب

٣٥٥,٣٨٣, ٣٥٢, ٣٤٤, ٣٤٣, 
٣٩٣, ٣٩٠, ٣٨٩, ٣٨٨, ٣٨٤ ,
٣٩٨, ٣٩٧, ٣٩٦, ٣٩٥, ٣٩٤ ,
٤٠٧, ٤٠٦, ٤٠٢, ٤٠١, ٣٩٩ 
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, ١١١, ٩٣, ٨٣, ٨٢, ٧٧, ٧٦ :العقل
١٤١, ١٣٥, ١٣٠, ١٢٧, ١١٦ ,
٢٢٢, ١٩١, ١٦٩, ١٦٨, ١٦٢ ,
٢٦١, ٢٦٠, ٢٥٩, ٢٣٨, ٢٣٠ ,
٢٨٦, ٢٨٢, ٢٧١, ٢٦٤, ٢٦٢ ,
٣٧٥, ٣٦٣, ٣٥٤, ٣١٩, ٣٠٦ ,
٣٨٥, ٣٨١ 

, ١٣٨, ١٣٧, ١٠٥, ١٠٤, ١٠٣ :العّلة
١٨٠, ١٧٦, ١٧٤, ١٦٧, ١٦٥ ,
٤٢٥, ٣٨٧, ٣٨٦, ٢٠٩, ٢٠٨, ٢٠٥ 

, ١٧٧, ١٧٦, ١٧٥, ١٧٤ :التاّمةة العلّ 
٣٩٦, ١٧٨ 

 ٤١٧, ٣٠١, ٢٩٩, ١٦٧ :ة الغائيةالعلّ 
 ١٧٤ :ة الناقصةالعلّ 
 ١٠٣ :ة الوجوديةالعلّ 
 ٢٠٥ :يةالعلّ 
, ٨٧, ٨٦, ٨٥, ٨٢, ٨١, ٧٩, ٧٥ :العلم

١٢٥, ١١١, ١٠٨, ١٠٧, ٩٣, ٩٢ ,
١٦٨, ١٦٧, ١٦٦, ١٣٣, ١٢٦ ,
٢٠٨, ١٩٨, ١٨٩, ١٧٣, ١٧١ ,
٢٢٤, ٢٢٣, ٢٢١, ٢٢٠, ٢١٩ ,
٢٣٥, ٢٣٠, ٢٢٨, ٢٢٦, ٢٢٥ ,
٢٤٤, ٢٤٢, ٢٣٨, ٢٣٧, ٢٣٦ ,
٢٦٦, ٢٦١, ٢٦٠, ٢٥٧, ٢٤٧ ,
٢٧٦, ٢٧٤, ٢٧٣, ٢٦٩, ٢٦٧ ,
٣٥٣, ٣٥١, ٣١٦, ٢٨٦, ٢٧٧, 
٤٤٠, ٤٢٣, ٤٠٨, ٣٦٧, ٣٦٥ ,
٤٥٢, ٤٤٢, ٤٤١ 

 ٩٤ :العموم
 ١٠٠ :العناد

 ١٠٢ :العناد احلقيقي
, ٣٦٩, ١٩٧, ١٦٨, ١٥٦, ٨٣ :العوارض

٣٩٧, ٣٧١, ٣٧٠ 
, ٢٩٥, ٢٩٤, ٢٩٣, ٢٩٢, ٢٩١ :العوض

٣٨٦, ٣٨٤, ٣٨٣ 
 ٢٢٤ :الغائب
, ٢٧٦, ٢٧٣ ,٢٧٢, ٢٢٦, ٢٢٥ :الغرض

٣١٠, ٣٠٩, ٢٩٢, ٢٨٩, ٢٨٨ ,
٤٦٠, ٤٣٦, ٤٢٤, ٤٢٣, ٣٢٢  

 ٤٦١, ٤٦٠ :الغيبة
 ٤١٣, ٤١٢, ٤٠٢, ٣٩٩, ٣٩٨ :الفاسق
 ١٠٤, ١٠٣ :الفرع
 ٣٧٤, ١٩٧ :الفساد
 ٤١٣, ٤١٢, ٣٩٨ :الفسق
 ٢٥٠ :الفصل
 ٨٠, ٧٩, ٧٨ :الفكر
 ١٢٤ :الفناء

 ٣٦٥, ١٢٢ :القائم باملتحّيز
, ٢٤١, ٢٤٠, ٢٣٩, ٢١٤, ٢١٣ :القادر

٢٧٧, ٢٧٣, ٢٧٠, ٢٤٣, ٢٤٢ ,
٤٢٣, ٣٦٠, ٣٥٠, ٣٣٥, ٢٨٤ 

 ٢٤٠ :القادرية
, ٢٦٢, ٢٦١, ٢٦٠, ٢٥٩, ٩١ :القبح

٤٥٠, ٤٠٨, ٢٩٤, ٢٨٣, ٢٦٥, ٢٦٤ 
 ١٦٩, ١٦٤ :الَقْبلية
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, ٢٦٤, ٢٦٣, ٢٦٢, ٢٥٧, ٢٤١ :القبيح
٢٨٤, ٢٨٣, ٢٨٢, ٢٨١, ٢٧٤ ,
٣٢٢, ٣١٩, ٣١١, ٣٠٦, ٢٩٢ ,
٤٠٨, ٣٩٣, ٣٨٦, ٣٤٣ ,٣٢٨ ,
٤٣٣, ٤٢٣ 

, ٢٢٦, ٢٢٣, ٢١٦, ١٦٨, ١٢٤ :ةالقدر
٢٧٣, ٢٧١, ٢٧٠, ٢٦٨, ٢٦٤ ,
٣٨٧, ٣٥١, ٣٠٤, ٢٨٤, ٢٧٧ 

 ٢٣٦, ١٦٥, ١٦٤ :القدم
, ١٦٨, ١٦٤, ١٢٢, ١٠٢, ٩٩ :القديم

٢٣٥, ٢٣٤, ٢٣٣, ٢٣٢, ٢٣١ ,
٣٧١, ٣٧٠, ٢٥٢ 
 ٤٤٥ :القضاء والقدر
 ٩٩ :القضية احلملية

 ٢٢٥ :احليوانيةالقوى 
 ٩٦, ٧٨ :القول الشارح

 ١٢٩ :القّوة
 ٣٧٨ :القّوة العملية
 ٣٧٨ :القّوة النظرية

 ١٠٥, ١٠٣, ١٠١, ٧٨ :القياس
 ١٠٢:ستثنائيالقياس اال
 ١٠١ :قرتاينالقياس اال

 الكبرية= الكبائر 
 ٣٩٤, ٣٨٩, ٣٨٨, ٣٠٨, ٣٠٧ :الكبرية
 ٣٧٠, ٢٥٢, ٢٢١, ١٣٥ :الكثرة

 ٤٥٨, ٤٣٧ :الكرامات
, ٢٤٠, ٢٢٦, ٢٢٥, ٢٢٤, ١٢٤ :الكراهة

٢٧٦, ٢٧٥, ٢٤٢ 

 ٢٧١, ٢٦٨ :الكسب
 ١٢٥, ٨٩, ٧٦ :الكسبي
, ٤١٢, ٣٩٤, ٣٩٢, ٣٣٠, ٢٧٠ :الكفر

٤١٣  
 ٢٣٥, ٢٣٤, ٢٣٣, ٢٣٢, ٢٣١ :الكالم

 ٢٣٤ ,٢٣٢, ٢٣١ :كالمه تعاىل
 الكالم النفساين= كالم النفس 

 ٢٣٣ :الكالم النفساين
 ٣٧٦, ٣٥٠, ٢٦٩, ١٠٣ :الكّيل 

 الكّيل = الكّليات 
 ١٣٠, ١٢٩ :الكمّ 
 ١٤٥, ١٣٠, ١٢٧ :املتصل الكمّ 
 ١٢٨, ١٢٧ :املنفصل الكمّ 
 ١٢٣ :الكون
 ١٢٩ :الكيف
 ١٠٢, ١٠١, ٩٩ :الالزم
 ١٢٩ :الال قّوة
 اللّذة=  اللذات
, ٣٥٦, ١٩٨, ١٩٧, ١٤١, ١٢٤ :اللّذة

٣٨١, ٣٧٨, ٣٥٧ 
 ١٣٨, ١٠٢, ٩٩, ٨٤ :اللزوم
, ٣١٢, ٣١٠, ٢٩٢, ٢٨٩, ٢٨٧ :اللطف

٤٢٨, ٤٢٤, ٤٢٣, ٤٢٢, ٤٢١ ,
٤٦١, ٤٣٦, ٤٣٤ 

 ١٢٩, ١٢٤ :اللني
 ٤٤٧ :املؤاخاة
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, ١٣٨, ١٣٧, ١٣٢, ١٠٢, ٨٦, ٧٩ :املؤّثر
١٧٣, ١٦٨, ١٦٧, ١٦٤, ١٦٢ ,
١٨٢, ١٨٠, ١٧٩, ١٧٥, ١٧٤ ,
٢٦٤, ٢٥٢, ٢٥١, ٢١٧, ٢١٦ 

, ٢١٦, ٢١٥, ١٦٨, ١٦٤, ١٦٣ :املؤّثرية
٢٥١ 

, ٣٤٤, ١٦٥, ١٤٥, ١٣٠, ١٢٧ :املاّدة
٣٧٥, ٣٧٤, ٣٧٠ 

 ١٢٢, ١٠١ :املؤّلف
, ١٢٠, ١١٩, ١١٨, ١١٧, ٩٤ :املاهّية

١٦٢, ١٣٤, ١٣٣, ١٣٢, ١٢٦ ,
١٨٢, ١٨١, ١٧٩, ١٧٦, ١٦٦ ,
٣٥١, ٢٤٩, ٢٤٥, ٢٤٣, ٢٠٩ ,
٣٩٧, ٣٧٦, ٣٧٥, ٣٦١, ٣٦٠  

 املاهّية= املاهّيات 
  ١٨٢, ١٨١ :ماهّية اهللا تعاىل

 ١٢٩, ١٢٨ :تىامل
 ١٢٨ :املّتصل غري قاّر الذات

 ١٢٨ :املّتصل قاّر الذات
 ٣٦٥, ١٨٣, ١٦٠, ١٢٢ :املتحّيز

 ١٠٥, ٧٧ :املتواترات
 ١٣٥ :املتواطئ
 ٤٠٠, ٢٣٢, ٢٢٨, ٢١١, ٢٠٤ :املجاز

 ١٠٥, ٧٧ :املجّربات
 ٣٧٥, ٣٦٥, ١٣٤ :املجّرد

 ١٨٩ :املجسطي

, ١٦٥, ١٦٤, ١٢٢, ١٠١, ٨٣ :املحَدث
١٨٣, ١٨٠, ١٧٩, ١٦٩, ١٦٨ ,
٣٤٤, ٢٣٤, ٢١٤ , 

 ١٧٩ :املحِدث
 ٣٨١, ١٢٩, ١٢٣, ١٠٥ :املحسوسات
 ١٠٢, ٩٩, ٧٦, ٧٥ :املحكوم به

 ١٠٢, ٩٩, ٧٦, ٧٥ :املحكوم عليه
, ٢٦٧, ٢١٥, ٢١٤, ٢١٣, ١٦٧ :املختار

٢٧٠, ٢٦٩ 
 ٢٣٢, ١٠٧ :املدلول

 ٩٩ :املرّكبات األوىل
 ١٤٢ :املرّكبات اخليالية

, ٣٦٩, ٣٦٨, ٣٥١, ٣٤٦, ١٩٧ :املزاج
٣٨٢ 

, ٣٨٢, ٣٥٥, ٣٤٦, ٣٤٥, ٣٣٢ :املعاد
٤٤٥ 
, ٣٥٤, ٣٥١, ٣٤٧, ٣٤٥ :املعاد اجلسامين

٣٨٠, ٣٥٧, ٣٥٥ 
 ٣٨١, ٣٤٥ :املعاد اجلسامين والروحاين

 ٣٨٠, ٣٦٥, ٣٥٤, ٣٤٥ :املعاد الروحاين
, ٣١٧, ٣١٦, ٣١٥, ٣١٤, ٣١٣ :املعجز

٣٢٠, ٣١٩ 
, ١٤١, ١٤٠, ١١٨, ١١٥, ١٠٠ :املعدوم

٣٤٤, ٢٥٣, ٢٤٦, ١٩٤, ١٦٥ ,
٣٥٨ 

ف  ٩٣ :املعرِّ
ف  ٩٣ :املعرَّ
 ٩٧, ٩١, ٧٥ :املعرفة
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 ٣٨١, ٣٧٨, ٩٢, ٩٠, ٨٩ :معرفة اهللا
, ١٧٥, ١٧٤, ١٦٥, ١٣٣, ١٠٥ :املعلول

٢٤٩, ١٨٢, ١٩٣, ١٧٧, ١٧٦ ,
٣٩٩, ٣٩٦, ٢٥٠ 

, ٢٤٣, ٢٢٦, ٢٢١, ٢٢٠, ١٠٠ :املعلوم
٣٥٠, ٢٧٥, ٢٤٨, ٢٤٧, ٢٤٦ ,
٣٥٩, ٣٥٥ 

 ١٢٧ :املقدار
 ٩٩ :املقّدم
 ١٠١ :املقّدمة

 ١٠١ :املقّدمة الصغرى
 ١٠٧ :املقّدمة الظنّية
 ١٠٧ :املقّدمة العلمية
 ١٠١ :املقّدمة الكربى
  ١٠٥ :املقّدمة اليقينية

, ٢٤٣, ٢٤٢, ٢٤١, ٢٤٠, ٢٣٩ :املقدور
٢٦٨ 

 ١٣٠, ١٢٨ :املقوالت
 ١٢٩ :املقوالت العرش

 ٢٠٥ :املكاشفة
 ٢٨٤ :املكلِّف
, ٣٨٨, ٣٨٧, ٢٨٩, ٢٨٧, ٢٨٤ :املكلَّف

٤٢٤, ٤٢٣, ٤٠٤, ٣٩٧, ٣٩٥ ,
٤٢٩, ٤٢٨, ٤٢٥ 

 ٣٥٠, ٣٤٩, ٣٤٨ :املالء
 ١٠٢, ٩٩ :امللزوم
 ١٢٩, ١٢٨ :املِْلك

, ٢١٥, ٢١٠, ٢٠٦, ١٤٠, ١٣٦ :املمتنع
٣٢٨, ٣١١, ٢٣٤ 

, ١٢٧, ١٢١, ١١٩, ١١٧, ٨٠, ٧٩ :املمكن
١٣٧, ١٣٦, ١٣٤, ١٣٣, ١٣٢ ,
١٦٧, ١٦٢, ١٤٠, ١٣٩, ١٣٨ ,
١٧٩ ,١٧٧, ١٧٦, ١٧٤, ١٦٨ ,
١٨٤, ١٨٣, ١٨٢, ١٨١, ١٨٠ ,
٢٠٩, ٢٠٧, ١٩٦, ١٩٣, ١٨٨ ,
٢٤٢, ٢٤١, ٢٢٥, ٢٢٢, ٢١٠ ,
٢٦٣, ٢٥٢, ٢٥١, ٢٥٠, ٢٤٩ ,
٣٣٥, ٢٨٥, ٢٧٧, ٢٧٠, ٢٦٩ ,
٣٦٠, ٣٥٨, ٣٥٤, ٣٥٠, ٣٤٤ 

 املمكن = مكنات امل
, ١٧٣, ١٦٩, ١٦٢, ١٣٦ :املمكن لذاته

١٨٣  
 ١٤٠ :املنفي
 املاّدة= املواّد 
 ٣٩٧, ٣٩٥ :املوازنة
 ٢١٤, ١٦٧ :املوَجب
 ١٦٥, ١٣٣ :املوِجد
, ١٢٠, ١١٨, ١١٧, ١١٥, ١٠٠ :املوجود

١٣٤, ١٣٣, ١٢٧, ١٢٢, ١٢١ ,
١٦٥, ١٦٢, ١٤٩, ١٤١, ١٤٠ ,
١٨٥, ١٧٧, ١٧٦, ١٧٥, ١٦٩ ,
٢٠٥, ١٩٤, ١٩٣, ١٩٠, ١٨٩ ,
٢٥٣, ٢٥٢, ٢٥١, ٢٤٨, ٢٤٧ ,
٤٠٣ 

 املوجود= املوجودات 
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 ٣٣٥ :امليزان
, ٣٩٠, ٣٨٩, ٣٨٨, ٢٠٤, ١١١ :النار

٤٠٣, ٣٩٨ 
, ٣١٣, ٣٠٩, ٣٠٢, ٣٠١, ٢٩٩ :ةالنبوّ 

٤١٧, ٣٢٨, ٣٢٢, ٣٢٠, ٣١٥ ,
٤٤٥, ٤٣٧ 

 ٣٢٩, ٣٢٨, ٣٢٧ :النسخ
 ٤٥٨, ٤٥٥, ٤٣٦, ٤٣٥ :النّص 
  ٤٥١ :اجليلّ  النّص 
, ٨٨, ٨٧, ٨٢, ٨١, ٨٠, ٧٩, ٧٨ :النظر

٢٦١, ٢٦٠, ١٩٩, ١٢٤, ٩٢, ٨٩ 
 ٨٥, ٨٤ :النظر الصحيح
 ٨٤ :النظر الفاسد

, ٢٦٦, ٢٦٢, ٢٦٠, ٢٥٩, ٧٧ :النظري
٢٧٠ 

 ٤١٢ :النفاق
 ٤٠٥, ٢٨٣, ٢٨٢, ١٩٧, ١٢٤ :النفرة
, ٣٦٨, ٣٦٥, ٣٤٦, ١٢٨, ١٢٧ :النفس

٣٧٤, ٣٧٣, ٣٧٢, ٣٧١, ٣٧٠ ,
٣٧٩, ٣٧٨, ٣٧٧, ٣٧٦, ٣٧٥ ,
٤٠٧, ٣٨٢, ٣٨١, ٣٨٠ 
 ١١٠, ١٠٥ :نفس األمر

 ٣٥٤ :النفس املجّردة
  ١٢٤ :النفس الناطقة

 النفس= النفوس 
 ١٥١, ١٤٩ :النقطة

 ١٧٧ :جتامعيةاهليئة اال
 ٣٤٤, ٣٤٠ :اهليكل املحسوس

 ١٧٠, ١٦٥ :اهليوىل
, ١٣٦, ١٢٧, ١٢١, ١١٨, ١١٧ :الواجب

٢٤١, ٢٢٢, ١٨٨, ١٨٣, ١٦٢ ,
٢٥١ 
 ١٣٥ :الواجب بالذات
  ١٣٥, ١٣٢ :الواجب بالغري
, ١٧٤, ١٧٣, ١٦٢, ١٣٢ :الواجب لذاته

١٨٣, ١٧٩, ١٧٧, ١٧٥ ,
٢٠٠, ١٨٤ 

, ١٨٢, ١٧٨, ١٣٤, ١٣٣ :واجب الوجود
٢٣٩, ٢٣٤, ٢٢٠, ١٩٣ ,
٢٥٢, ٢٥١, ٢٤٩  

 الواجب لذاته= واجب الوجود لذاته 
 ٧٧ :الوجدانيات
, ٢١٦, ٢١٥, ١٣٩, ١٣٥, ١١٧ :الوجوب

٢٧٠, ٢٢٠ 
, ١١٨, ١١٧, ١١٦, ١١٥, ٧٦ :الوجود

١٣٢ ,١٢٨, ١٢٧, ١٢١, ١٢٠, 
١٣٩, ١٣٨, ١٣٦, ١٣٤, ١٣٣ ,
١٦٢, ١٦١, ١٦٠, ١٥٦, ١٥٥ ,
١٦٧, ١٦٦, ١٦٥, ١٦٤, ١٦٣ ,
١٧٩, ١٧٨, ١٧٥, ١٧٣, ١٦٩ ,
١٨٨, ١٨٥, ١٨٣, ١٨٢, ١٨١ ,
٢٠٨, ٢٠٧, ٢٠٥, ٢٠٠, ١٨٩ ,
٢٤٦, ٢٤١, ٢٣٤, ٢١٤, ٢٠٩ ,
٣٥٩, ٣٥٨, ٢٩٩, ٢٥٠, ٢٤٩ ,
٣٦١  

 ٧٦ :الوحدة
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 ٨٩, ٧٦ :الوسط
 ١٤٩, ١٢٩, ١٢٨ :الوضع
 ٣٩٢, ٣٩١, ٣٨٣ :الوعد
 ٤٠٠, ٣٩٢, ٣٩١, ٣٨٣ :الوعيد
 ٢٢٥, ١٦٧, ١٥١, ٧٧ :الوهم
, ١١٠, ١٠٩, ١٠٥, ١٠٣, ٩١, ٨٢ :اليقني

٤٥٢, ٣٢٩, ٢٠٨ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  

 
 

  مصادر المقّدمة والتحقيق -٦
 .القرآن الكريم. ١
, تقديم وحتقيق )هـ٣٣٠− (  , أليب احلسن عيل بن إسامعيل األشعرياإلبانة عن أصول الديانة. ٢

 .١٣٩٧حممود, دار األنصار, القاهرة, الطبعة األوىل,  فوقية حسني. وتعليق د
ة العكربي اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية. ٣ , لعبيد اهللا بن حممد بن بطّ

عثامن عبد اهللا آدم األثيويب, دار الراية, الرياض, . , حتقيق د)هـ٣٨٧− (  احلنبيل
 .١٤١٨الطبعة الثانية, 

الدين اآلمدي أيب احلسن عيل بن حممد بن  , لسيفأبكار األفكار يف أصول الدين. ٤
أمحد حممد املهدي, دار الكتب والوثائق القومية, القاهرة, . حتقيق أ د ,)هـ٦٣١− (  سامل

 .١٤٢٤الطبعة الثانية, 
, حتقيق بدر عبد اهللا )هـ٦٢٠− ( , لعبد اهللا بن حممد بن قدامة املقديسإثبات صفة العلوّ . ٥

 . ١٤٠٦الطبعة األوىل,  البدر, الدار السلفية, الكويت,
, تعليق )هـ٥٤٨− (  , أليب منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيسحتجاجاال. ٦

ومالحظات السيد حممد باقر اخلرسان, دار النعامن للطباعة والنرش, النجف 
 .١٣٨٦األرشف, 

, لسيف الدين اآلمدي أيب احلسن عيل بن حممد بن اإلحكام يف أصول األحكام. ٧
, علّق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي, املكتب اإلسالمي, )هـ٦٣١− (  سامل

 .١٤٠٢بريوت, الطبعة الثانية,  − دمشق
 ., دار املعرفة, بريوت)هـ٥٠٥−( , أليب حامد حممد بن حممد الغزايلإحياء علوم الدين. ٨
, أليب بكر حممد بن خلف بن حيّان الضبّي البغدادي امللّقب أخبار القضاة. ٩

, صّححه وعلّق عليه وخّرج أحاديثه عبد العزيز مصطفى )هـ٣٠٦− (  بوكيع
 .١٣٦٦املراغي, املكتبة التجارية الكربى, القاهرة, الطبعة األوىل, 
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, )هـ٤١٣−( , للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغداديختصاصاال. ١٠
 .١٤١٤الطبعة الثانية, صّححه وعّلق عليه عيل أكرب الغفاري, دار املفيد, بريوت, 

أمحد شلبي, مكتبة النهضة املرصية, القاهرة, . , د)مقارنة األديان( أديان اهلند الكربى. ١١
 .١٩٧٢الطبعة الثالثة, 

, عني به )هـ٥٠٥−( , أليب حامد حممد بن حممد الغزايلاألربعني يف أصول الدين. ١٢
 .١٤٢٤الطبعة األوىل,  وصححه عبد اهللا عبد احلميد عرواين, دار القلم, دمشق,

, لفخر الدين الرازي حممد بن عمر بن احلسني األربعني يف أصول الدين. ١٣
أمحد حجازي السقا, مكتبة . , تقديم وحتقيق وتعليق د)هـ٦٠٦− (  التيمي

 .١٤٠٦الكليات األزهرية, القاهرة, الطبعة األوىل, 
احلرمني عبد امللك بن عبد اهللا , إلمام عتقاداد إىل قواطع األدّلة يف أصول االاإلرش. ١٤

حممد يوسف موسى وعيل عبد املنعم عبد احلميد, . , حتقيق د)هـ٤٧٨−( اجلويني
 .١٣٦٩مكتبة اخلانجي, القاهرة, 

, جلامل الدين املقداد بن عبد اهللا إرشاد الطالبني إىل رشح هنج املسرتشدين. ١٥
مكتبة آية اهللا , حتقيق السيد مهدي الرجائي, )هـ٨٢٦− (  السيوري احليل

 .١٤٠٥املرعيش النجفي, قم, 
, للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن العكربي اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد. ١٦

لتحقيق الرتاث, دار املفيد,  ×حتقيق مؤسسة آل البيت  ,)هـ٤١٣− (  البغدادي
 .١٤١٤بريوت, الطبعة الثانية, 

, )هـ٦٠٦− ( الرازي حممد بن عمر بن احلسني التيمي, لفخر الدين أساس التقديس. ١٧
 .١٤٠٦أمحد حجازي السقا, مكتبة الكليات األزهرية, القاهرة, . حتقيق د

, مؤسسة )هـ٤٦٨−( , أليب احلسن عيل بن أمحد الواحدي النيسابوريأسباب النزول. ١٨
 .١٣٨٨احللبي ورشكاه للنرش والتوزيع, القاهرة, 
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 ,)هـ٤٦٣−( يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الّرب النمري , أليب عمرستذكاراال. ١٩
حتقيق سامل حممد عطا وحممد عيل معوض, دار الكتب العلمية, بريوت, 

 .٢٠٠٠الطبعة األوىل, 
, أليب الفتح حممد بن عيل بن عثامن ستنصار يف النّص عىل األئّمة األطهاراال. ٢٠

 .١٤٠٥الطبعة الثانية, , دار األضواء, بريوت, )هـ٤٤٩− ( الكراجكي
, أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد ستيعاب يف معرفة األصحاباال. ٢١

, حتقيق عيل حممد البجاوي, دار اجليل, بريوت, الطبعة )هـ٤٦٣− (  الّرب النمري
 . ١٤١٢األوىل, 

, البن األثري اجلزري عّز الدين عيل بن حممد أسد الغابة يف معرفة الصحابة. ٢٢
 ., دار الكتاب العريب, بريوت)هـ٦٣٠− (  الشيباين

, للعالمة احليل مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطّهر األرسار اخلفّية يف العلوم العقلّية. ٢٣
ستان كتاب, بو, حتقيق مركز إحياء الرتاث اإلسالمي, مؤسسة )هـ ٧٢٦(األسدي 

 .١٤٣٠قم, الطبعة الثانية, 
, )هـ٤٧٦−( , أليب إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازياحلقاإلشارة إىل مذهب أهل . ٢٤

 .١٤٢٠حممد السيد اجلليند, املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية, القاهرة, . حتقيق د
والتنبيهات. ٢٥ بن  ,اإلشارات  اهللا  عبد  بن  احلسني  عيل  أيب  الرئيس  للشيخ 

مؤسسة )هـ٤٢٨− (  سينا الزارعي,  جمتبى  حتقيق  قم, بو,  كتاب,  ستان 
الثانية,   .١٤٢٩الطبعة 

, لشهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر اإلصابة يف متييز الصحابة. ٢٦
وتعليق الشيخ عادل أمحد عبد )هـ٨٥٢− (  العسقالين , دراسة وحتقيق 

معوض, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة  والشيخ عيل حممد  املوجود 
 .١٤١٥األوىل, 
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, )هـ١٠٩١− (  حممد حمسن الفيض الكاشاين, للموىل األصفى يف تفسري القرآن. ٢٧
حتقيق مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية, مكتب اإلعالم اإلسالمي, قم, 

 .١٤١٨الطبعة األوىل, 
, مطبعة )هـ٤٢٩−( , أليب منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغداديأصول الدين. ٢٨

 .١٩٢٨الدولة, استانبول, الطبعة األوىل, 
, حتقيق وتعليق حممد )هـ٥٢٦− ( أليب احلسني حممد بن أيب يعىل الفّراء احلنبيل, عتقاداال. ٢٩

 . ١٤٢٣بن عبد الرمحن اخلميس, دار أطلس اخلرضاء, الرياض, الطبعة األوىل, ا
, لفخر الدين الرازي حممد بن عمر بن احلسني عتقادات فرق املسلمني واملرشكنيا. ٣٠

سامي النشار, مكتبة النهضة املرصية, , مراجعة وحترير عيل )هـ٦٠٦−( التيمي
 .١٣٥٦القاهرة, 

, دار العلم للماليني, بريوت, الطبعة )هـ١٤١٠−( , خلري الدين الزركيلاألعالم. ٣١
 .١٩٨٠اخلامسة, 

, حتقيق ونرش )٨ق(, للحسن بن أيب احلسن الديلمي أعالم الدين يف صفات املؤمنني. ٣٢
 .لتحقيق الرتاث, قم ×مؤسسة آل البيت 

, دار الكتب )هـ٤٥٠−( , أليب احلسن عيل بن حممد املاوردي الشافعيأعالم النبّوة. ٣٣
 .١٤٠٦العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, 

, )٦ق(, ألمني اإلسالم أيب عيل الفضل بن احلسن الطربيس إعالم الورى بأعالم اهلدى. ٣٤
 .  ١٤١٧إلحياء الرتاث, قم, الطبعة األوىل,  ×حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت 

, )هـ١٣٧١−( , للسيد حمسن بن عبد الكريم األمني احلسيني العاميلأعيان الشيعة. ٣٥
 . حّققه وأخرجه حسن األمني, دار التعارف, بريوت

, عارضه بأصوله )هـ٥٠٥−( , أليب حامد حممد بن حممد الغزايلعتقادقتصاد يف االاال. ٣٦
 .١٩٦٢حسني أتاي, أنقرة, . إبراهيم آكاه جوبوقجي و د. ه وقدم له دوعلق حواشي
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, لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن عتقادقتصاد يف ما يتعلّق باالاال. ٣٧
, حتقيق جلنة التحقيق يف مجعية منتدى النرش, دار )هـ٤٦٠− (  الطويس

 . ١٤٠٦األضواء, بريوت, الطبعة الثانية, 
, )هـ٧٢٦−( للعالمة احليل مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطّهر األسدي, األلفني. ٣٨

 .١٤٠٥مكتبة األلفني, الكويت, 
, للشيخ الرئيس أيب عيل احلسني بن عبد اهللا بن اإلهليات من كتاب الشفاء. ٣٩

, حتقيق آية اهللا حسن حسن زادة اآلميل, مؤسسة التاريخ )هـ٤٢٨− (  سينا
 . ١٤٢٨العريب, بريوت, الطبعة األوىل, 

, للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه األمايل. ٤٠
, حتقيق قسم الدراسات اإلسالمية يف مؤسسة البعثة, )هـ٣٨١− (  القّمي

 .١٤١٧األوىل, مؤسسة البعثة, قم, الطبعة 
, حتقيق قسم )هـ٤٦٠−( , لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويساألمايل. ٤١

 . ١٤١٤الدراسات اإلسالمية يف مؤسسة البعثة, دار الثقافة, قم, الطبعة األوىل, 
, )هـ٤٣٦−(  , للرشيف املرتىض أيب القاسم عيل بن احلسني املوسوي البغدادياألمايل. ٤٢

ق حممد بدر الدين النعساين احللبي, مكتبة املرعيش النجفي, قم, تصحيح وتعلي
 ] باألوفسيت. [١٤٠٣

, حتقيق السيد أمحد )هـ١١٠٤−( , للشيخ حممد بن احلسن احلّر العاميلأمل اآلمل. ٤٣
 .احلسيني, مكتبة األندلس, بغداد

, )هـ٥٦٢−( , لعبد الكريم بن حممد بن منصور التميمي املروزي السمعايناألنساب. ٤٤
 .١٤٠٨تقديم وتعليق عبد اهللا عمر البارودي, دار اجلنان, بريوت, الطبعة األوىل, 

, حّققه وعّلق عليه )هـ٢٧٩−( , ألمحد بن حييى بن جابر البالذريأنساب األرشاف. ٤٥
  .١٣٩٤الشيخ حممد باقر املحمودي, مؤسسة األعلمي, بريوت, الطبعة األوىل, 



 الكالم علم يف املرام قواعد   .............................................................  ٤٩٦

, للقايض أيب بكر حممد بن الطّيب اعتقاده وال جيوز اجلهل بهاإلنصاف يف ما جيب . ٤٦
, حتقيق وتعليق وتقديم حممد زاهد بن احلسن الكوثري, املكتبة )هـ٤٠٣−( الباقالين

 . ١٤٢١األزهرية للرتاث, القاهرة, الطبعة الثانية, 
شيخ , للشيخ عيل بن الأنوار البدرين يف تراجم علامء القطيف واألحساء والبحرين. ٤٧

, تصحيح حممد عيل حممد رضا الطبيس, مطبعة )هـ١٣٤٠−( حسن البالدي البحراين
 .١٣٧٧النعامن, النجف األرشف, 

, للعالمة احليل مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطّهر أنوار امللكوت يف رشح الياقوت. ٤٨
ين, منشورات جامعة , صّححه وعّلق عليه حممد نجمي الزنجا)هـ ٧٢٦(األسدي 

 . ش ١٣٣٨هران, ط
العكربي أوائل املقاالت. ٤٩ بن النعامن  حممد  بن  حممد  املفيد  للشيخ   ,

دار  ,)هـ٤١٣− (  البغدادي الزنجاين,  األنصاري  إبراهيم  الشيخ  حتقيق 
الطبعة الثانية,  بريوت,   .١٤١٤املفيد, 

, للعالمة الشيخ حممد باقر بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار. ٥٠
 .١٤٠٣, مؤسسة الوفاء, بريوت, الطبعة الثانية, )هـ١١١١− (  املجليس

, آلية اهللا املحقق الشيخ جعفر السبحاين, مؤسسة اإلمام بحوث يف امللل والنحل. ٥١
 .١٤٢٨, قم, الطبعة الثانية, ×الصادق 

, حّققه عيل )هـ٧٧٤−( , أليب الفداء إسامعيل بن كثري القريش الدمشقيالبداية والنهاية. ٥٢
 . ١٤٠٨شريي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, الطبعة األوىل, 

, لعامد الدين أيب جعفر حممد بن أيب القاسم بشارة املصطفى لشيعة املرتىض. ٥٣
, حتقيق جواد القيومي األصفهاين, مؤسسة النرش )من القرن السادس(الطربي 

 .١٤٢٠اإلسالمي, الطبعة األوىل, 
, تعليق )هـ٢٩٠− (  , أليب جعفر حممد بن احلسن بن فروخ الصّفارائر الدرجاتبص. ٥٤

 . ١٤٠٤, مؤسسة األعلمي, طهران, »باغي چهكو«وتصحيح احلاج مريزا حمسن 
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, للقايض زين الدين عمر بن سهالن البصائر النصريية يف علم املنطق. ٥٥
, تقديم وحتقيق حسن املراغي, شمس تربيزي, طهران, )هـ٥٤٠− (  الساوي

 .١٤٢٥الطبعة األوىل, 
, للسيد أيب الفيض حممد مرتىض احلسيني تاج العروس من جواهر القاموس. ٥٦

 .١٤١٤, دراسة وحتقيق عيل شريي, دار الفكر, بريوت, )هـ١٢٠٥−( الَزبيدي
     , حتقيق )هـ٧٤٨− (  أمحد بن عثامن الذهبي, لشمس الدين حممد بن تأريخ اإلسالم. ٥٧

  .١٤٠٧عمر عبد السالم تدمري, دار الكتاب العريب, بريوت, الطبعة األوىل, . د
, للخطيب البغدادي أيب بكر أمحد بن عيل بن تأريخ بغداد أو مدينة السالم. ٥٨

, دراسة وحتقيق مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, )هـ٤٦٣− (  ثابت
 .١٤١٧بريوت, الطبعة األوىل, 

, حتقيق حممد )هـ٩١١−( , جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطيتأريخ اخللفاء. ٥٩
 .١٣٧١حميي الدين عبد احلميد, مطبعة السعادة, مرص, الطبعة األوىل, 

, للشيخ حسني بن حممد بن احلسن تأريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس. ٦٠
 ., دار صادر, بريوت)هـ٩٦٦−( الدياربكري

أليب جعفر حممد بن جرير بن يزيد  ,)تأريخ األمم وامللوك( تأريخ الطربي. ٦١
 . ١٤٠٣, مؤسسة األعلمي, بريوت , الطبعة الرابعة, )هـ٣١٠− (  الطربي

, البن عساكر أيب القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهللا تأريخ مدينة دمشق. ٦٢
 .١٤١٥يق عيل شريي, دار الفكر, بريوت, , دراسة وحتق)هـ٥٧١− (  الشافعي

, )هـ١٣٥١−( , للسّيد حسن صدر الدين الكاظميتأسيس الشيعة لفنون اإلسالم. ٦٣
 .١٤١١مؤسسة النعامن, بريوت, 

, حتقيق كامل )هـ ٤٧١−( , أليب املظفر طاهر بن حممد اإلسفراينيالتبصري يف الدين. ٦٤
 .١٤٠٣األوىل, يوسف احلوت, عامل الكتب, بريوت, الطبعة 
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, لقطب الدين حممد بن حممد  رشح الرسالة الشمسيةحترير القواعد املنطقية يف. ٦٥
, وعليه حاشية الرشيف اجلرجاين, تصحيح حمسن بيدارفر, )هـ٧٦٦−( الرازي

 . ١٤٢٤منشورات بيدار, الطبعة األوىل, 
, جلامل الدين عبد اهللا بن يوسف بن حممد ختريج األحاديث واآلثار. ٦٦

الرمحن السعد, دار ابن خزيمة, , حتقيق عبد اهللا بن عبد )هـ٧٦٢− (  الزيلعي
 .١٤١٤الرياض, الطبعة األوىل, 

, دار إحياء )هـ٧٤٨− ( , لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبيتذكرة احلفاظ. ٦٧
 .الرتاث العريب, بريوت

, قّدم له )هـ٦٥٤−( , لسبط ابن اجلوزي يوسف بن فرغيل البغداديتذكرة اخلواص. ٦٨
 .لوم, مكتبة نينوى احلديثة, طهرانالسيد حممد صادق بحر الع

 .إلحياء الرتاث, قم ×, جمّلة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت تراثنا. ٦٩
, مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي, )??−( , للسّيد أمحد احلسينيتراجم الرجال. ٧٠

 . ١٤١٤قم, 
, للشيخ الرئيس أيب عيل احلسني بن )رسالة احلدود( تسع رسائل يف احلكمة والطبيعيات. ٧١

 ., دار العرب, القاهرة, الطبعة الثانية)هـ٤٢٨−( عبد اهللا بن سينا
, دار )هـ٧٤١−( , ملحمد بن أمحد بن جزى الكلبي الغرناطيالتسهيل لعلوم التنزيل. ٧٢

 .١٤٠٣الكتاب العريب, لبنان, الطبعة الرابعة, 
, أليب الفتح حممد بن عيل بن عثامن عامة يف مسألة اإلمامةالتعّجب من أغالط ال. ٧٣

 ., تصحيح وختريج فارس حسون كريم)هـ٤٤٩− ( الكراجكي
, لقطب الدين أيب جعفر حممد بن احلسن املقرئ النيسابوري التعليق يف علم الكالم. ٧٤

, اجلامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية, )الفاضل(حممد يزدي مطلق . , حتقيق د)٦ق(
 .١٤٢٧مشهد, الطبعة األوىل, 

, مركز )هـ٤٢٨−( , للشيخ الرئيس أيب عيل احلسني بن عبد اهللا بن سيناالتعليقات. ٧٥
 . ١٤٢١النرش التابع ملركز اإلعالم اإلسالمي, قم, الطبعة الرابعة, 
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          الرازي, لعبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس التميمي تفسري ابن أيب حاتم. ٧٦
 ., حتقيق أسعد حممد الطّيب, املكتبة العرصية, صيدا)هـ٣٢٧−(
, )هـ٦٣٨− (  , ملحيي الدين حممد بن عيل احلامتي الطائي األندليستفسري ابن عريب. ٧٧

ضبطه وصّححه الشيخ عبد الوارث حممد عيل, دار الكتب العلمية, بريوت, 
 .١٤٢٢الطبعة األوىل, 

  , قّدم له )هـ٧٧٤− ( أليب الفداء إسامعيل بن كثري القريش الدمشقي, تفسري ابن كثري. ٧٨
 . ١٤١٢يوسف عبد الرمحن املرعشيل, دار املعرفة, بريوت, . د
             , حتقيق خالد )هـ٥١٠−( , للحسني بن مسعود الفّراء البغويتفسري البغوي. ٧٩

 . عبد الرمحن العك, دار املعرفة, بريوت
, حتقيق )هـ٤٢٧−( أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري , أليب إسحاقتفسري الثعلبي. ٨٠

 .١٤٢٢أيب حممد بن عاشور, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, الطبعة األوىل 
, لفخر الدين الرازي حممد بن عمر بن )مفاتيح الغيب= التفسري الكبري( تفسري الرازي. ٨١

 .ش١٣٦٣الطبعة الثالثة, , مكتب اإلعالم اإلسالمي, قم, )هـ٦٠٦−( احلسني التيمي
              السمعاين ر منصور بن حممد التميمي املروزي, أليب املظفّ تفسري السمعاين. ٨٢

دار )هـ٤٨٩− ( غنيم,  بن  عباس  وغنيم بن  إبراهيم  يارس بن  حتقيق   ,
األوىل,  الطبعة  الرياض,   .١٤١٨الوطن, 

, )هـ٣١٠−( جرير بن يزيد الطربي, أليب جعفر حممد بن )جامع البيان(تفسري الطربي . ٨٣
 .١٤١٥ضبط وتوثيق وختريج مجيل صدقي العطار, دار الفكر, بريوت, 

, حتقيق حممد الكاظم, )هـ٣٥٢−( , لفرات بن إبراهيم الكويفتفسري فرات الكويف. ٨٤
مؤسسة الطبع والنرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي, طهران, الطبعة 

 .١٤١٠األوىل, 
, أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري )اجلامع ألحكام القرآن( تفسري القرطبي. ٨٥

, تصحيح أمحد عبد احلليم الربدوين, دار إحياء الرتاث )هـ٦٧١− (  القرطبي
 .  ١٤٠٥العريب, 
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, للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن العكربي ×تفضيل أمري املؤمنني . ٨٦
 .١٤١٤الكعبي, دار املفيد, بريوت, الطبعة الثانية, حتقيق عيل مدريس  ,)هـ٤١٣−( البغدادي

, حتقيق الشيخ فارس )هـ٤٤٧−( , أليب الصالح تقّي بن نجم احللبيتقريب املعارف. ٨٧
 .١٤٢٧تربيزيان احلسون, نرش املحقق, 

, )هـ٤٦٠− (  , لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويستلخيص الشايف. ٨٨
حسني بحر العلوم, مكتبة العلمني, النجف األرشف,  قّدم له وعّلق عليه السيد

 .١٣٨٣الطبعة الثانية, 
, للخواجة نصري الدين أيب جعفر حممد بن حممد بن )نقد املحّصل(تلخيص املحّصل . ٨٩

, اهتامم عبد اهللا نوراين, دار األضواء, بريوت, الطبعة )هـ٦٧٢− ( احلسن الطويس 
 .١٤٠٥الثانية, 

للقايض أبو بكر حممد بن الطيّب وتلخيص الدالئلمتهيد األوائل . ٩٠  ,
, حتقيق الشيخ عامد الدين أمحد حيدر, مؤسسة الكتب الثقافية, )هـ٤٠٣− (  الباقالين

 .١٤١٤بريوت, الطبعة الثالثة, 
, للرشيف املرتىض أيب القاسم عيل بن احلسني املوسوي تنزيه األنبياء. ٩١

 .١٤٠٩بريوت, الطبعة الثانية, , دار األضواء, )هـ٤٣٦− (  البغدادي
, حتقيق وتقديم )هـ٥٠٥−( , أليب حامد حممد بن حممد الغزايلهتافت الفالسفة. ٩٢

 .سليامن دنيا, دار املعارف, القاهرة, الطبعة السادسة .د
, لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن هتذيب األحكام يف رشح املقنعة. ٩٣

عليه السيد حسن املوسوي اخلرسان, دار الكتب , حّققه وعّلق )هـ٤٦٠−( الطويس
 .١٣٩٠اإلسالمية, طهران, الطبعة الثالثة, 

, جلامل الدين أيب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن الكلبي هتذيب الكامل يف أسامء الرجال. ٩٤
بشار عواد معروف, مؤسسة . , حّققه وضبط نّصه وعّلق عليه د)هـ٧٤٢−( املّزي

 .١٤٠٦ة الرابعة, الرسالة, بريوت, الطبع
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, للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه التوحيد. ٩٥
, صّححه وعّلق عليه السيد هاشم احلسيني الطهراين, منشورات )هـ٣٨١−( القّمي

 .مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية, قم
, حتقيق )هـ٣١١− (  أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمةالتوحيد وإثبات صفات الرّب, . ٩٦

 . ١٩٩٤عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان, مكتبة الرشيد, الرياض, الطبعة اخلامسة, . د
 , أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الّرب جامع بيان العلم وفضله. ٩٧

 .١٣٩٨, دار الكتب العلمية, بريوت, )هـ٤٦٣−( النمري
, جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر النذيراجلامع الصغري يف أحاديث البشري . ٩٨

 .١٤٠١, دار الفكر, بريوت, الطبعة األوىل, )هـ٩١١−( السيوطي
, لشمس الدين حممد بن أمحد ×جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل بن أيب طالب . ٩٩

, حتقيق الشيخ حممد باقر املحمودي, جممع إحياء )هـ٨٧١−( الدمشقي الشافعي
 .١٤١٥سالمية, قم, الطبعة األوىل, الثقافة اإل

, للعالمة احليل مجال الدين احلسن بن يوسف اجلوهر النضيد يف رشح منطق التجريد. ١٠٠
, حتقيق وتعليق حمسن بيدارفر, منشورات بيدار, )هـ٧٢٦− ( بن املطّهر األسديا

 .١٤٣٠الطبعة الرابعة, 
أيب بكر األنصاري التلمساين  , للّربي حممد بناجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله. ١٠١

 .١٤٠٢حممد التونجي, مكتبة النوري, دمشق, الطبعة األوىل, . , حتقيق د)٧ق(
, للموىل نجم الدين عبد اهللا بن احلسني احلاشية عىل منطق التهذيب. ١٠٢

 .١٤٢١, مؤسسة النرش اإلسالمي, قم, الطبعة العارشة, )هـ٩٨١− (  اليزدي
, للرشيف الريض حممد بن احلسني متشابه التنزيلحقائق التأويل يف . ١٠٣

, رشحه العالمة حممد رضا كاشف الغطاء, )هـ٤٠٦− (  املوسوي البغدادي
بريوت املهاجر,   .دار 

, )هـ٤١٣− ( , للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادياحلكايات. ١٠٤
 .١٤١٤بريوت, الطبعة الثانية, حتقيق السيد حممد رضا احلسيني اجلاليل, دار املفيد, 
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, للشيخ شهاب الدين حييى )ضمن جمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق( حكمة اإلرشاق. ١٠٥
, تصحيح هنري كربني, مطالعات فرهنكي, طهران, )هـ٥٨٧−( السهروردي

 .  ١٩٩٣الطبعة الثانية, 
, )هـ٤٣٠− (  اينصبه, أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا االحلية األولياء وطبقات األصفياء. ١٠٦

 .١٤٠٥دار الكتاب العريب, بريوت, الطبعة الرابعة, 
, )هـ١٣٢٠−( , للمريزا الشيخ حسني النوري الطربيسخامتة مستدرك الوسائل. ١٠٧

 .١٤١٥إلحياء الرتاث, قم, الطبعة األوىل  ×حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت 
حتقيق ونرش ) هـ٥٧٣−( الراوندي, لقطب الدين سعيد بن هبة اهللا اخلرائج واجلرائح. ١٠٨

 . ١٤٠٩, قم, الطبعة األوىل, ×مؤسسة اإلمام املهدي 
, )هـ٤٠٦−( , للرشيف الريض حممد بن احلسني املوسوي البغداديخصائص األئمة. ١٠٩

 .١٤٠٦حممد هادي األميني, جممع البحوث اإلسالمية, مشهد, . حتقيق وتعليق د
أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي  , للحافظ×خصائص أمري املؤمنني . ١١٠

, حّققه وصّحح أسانيده حممد هادي األميني, مكتبة نينوى )هـ٣٠٣−( الشافعي
 .احلديثة, طهران

, للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه اخلصال. ١١١
, صّححه وعلّق عليه عيل أكرب الغفاري, مجاعة املدرسني )هـ٣٨١− (  القّمي

 .١٤٠٣يف احلوزة العلمية, قم, 
, للعالمة احليل مجال الدين احلسن بن يوسف بن خالصة األقوال يف معرفة الرجال. ١١٢

, حتقيق الشيخ جواد القيومي, مؤسسة نرش الفقاهة, قم, )هـ٧٢٦−( املطّهر األسدي
  . ١٤١٧الطبعة األوىل, 

ة , لتقي الدين أمحد بن عبد درء تعارض العقل والنقل. ١١٣ احلليم بن تيميّ
اين حممد رشاد سامل, جامعة حممد بن سعود, . , حتقيق د)هـ٧٢٨− (  احلّر

 .١٤١١الرياض, الطبعة الثانية, 
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, للسيد صدر الدين عيل خان املدين الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة. ١١٤
, قّدم له السيد حممد صادق بحر العلوم, مكتبة )هـ١١٢٠− (  الشريازي

 .١٣٩٧الطبعة الثانية, بصرييت, قم, 
, جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر الدّر املنثور يف التفسري باملأثور. ١١٥

 ., دار املعرفة, بريوت)هـ٩١١− (  السيوطي
, أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب الدرر يف اختصار املغازي والسري. ١١٦

 .لمية, بريوت, دار الكتب الع)هـ٤٦٣−( النمري األندليس
, )هـ٣٦٣−( , للقايض أيب حنيفة النعامن بن حممد التميمي املغريبدعائم اإلسالم. ١١٧

 .١٣٨٣حتقيق آصف بن عيل أصغر فييض, دار املعارف, القاهرة, 
حممد . حتقيق د, )هـ٤٣٠−( , أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا االصبهايندالئل النبوة. ١١٨

 .١٤٠٦عباس, دار النفائس, بريوت, الطبعة الثانية, رواس قلعة جي وعبد الّرب 
, أليب بكر أمحد بن احلسني دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة. ١١٩

عبد املعطي . , وثّق أصوله وخّرج أحاديثه وعلّق عليه د)هـ٤٥٨− (  البيهقي
 .١٤٠٨قلعجي, دار الريان للرتاث, القاهرة, الطبعة األوىل, 

, جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر عىل صحيح مسلم بن احلجاجالديباج . ١٢٠
, حّقق أصله وعّلق عليه أبو إسحاق احلويني األثري, دار ابن )هـ٩١١−( السيوطي

 .١٤١٦عفان, اخلرب, الطبعة األوىل, 
, ملحب الدين أمحد بن عبد اهللا ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى. ١٢١

 .١٣٥٦القديس, القاهرة, , مكتبة )هـ٦٩٤− (  الطربي
, للرشيف املرتىض أيب القاسم عيل بن احلسني الذخرية يف علم الكالم. ١٢٢

, حتقيق السيد أمحد احلسيني, مؤسسة النرش )هـ٤٣٦− (  املوسوي البغدادي
 .١٤١١اإلسالمي, قم, 
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, للرشيف املرتىض أيب القاسم عيل بن احلسني الذريعة إىل أصول الرشيعة. ١٢٣
رجي, گ, تصحيح وتعليق أبو القاسم )هـ٤٣٦− (  لبغدادياملوسوي ا

 .ش١٣٤٨جامعة طهران, 
, دار األضواء, )هـ١٣٨٩− ( ا بزرك الطهراينق, للشيخ آالذريعة إىل تصانيف الشيعة. ١٢٤

 .١٤٠٣بريوت, الطبعة الثالثة, 
, )هـ٥٣٨−( , جلار اهللا حممود بن عمر الزخمرشيربيع األبرار ونصوص األخبار. ١٢٥

 .١٤١٢حتقيق عبد األمري مهنا, مؤسسة األعلمي, بريوت, الطبعة األوىل, 
, لقايض القضاة عبد اجلبار بن )املخترص يف أصول الدين( رسائل العدل والتوحيد. ١٢٦

حممد عامرة, دار الرشوق, . , دراسة وحتقيق د)هـ٤١٥− ( أمحد األسدآبادي املعتزيل
 .١٤٠٨بريوت, الطبعة الثانية, −القاهرة

, )هـ٤٦٠−( , لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويسالرسائل العرش. ١٢٧
 .مؤسسة النرش اإلسالمي, قم

عيل بن احلسني املوسوي رسائل املرتىض. ١٢٨ , للرشيف املرتىض أيب القاسم 
مهدي الرجائي, دار القرآن الكريم, )هـ٤٣٦− (  البغدادي , إعداد السيد 

 .١٤٠٥قم, 
, حتقيق السيد )هـ٧٤٠−( , لتقي الدين احلسن بن عيل بن داود احلّيل داودرجال ابن . ١٢٩

 .١٣٩٢حممد صادق بحر العلوم, املطبعة احليدرية, النجف األرشف, 
, أليب العباس أمحد بن عيل النجايش )فهرست أسامء مصنّفي الشيعة(رجال النجايش . ١٣٠

لزنجاين, مؤسسة النرش , حتقيق السيد موسى الشبريي ا)هـ٤٥٠−( األسدي الكويف
 .١٤١٦اإلسالمي, قم, الطبعة اخلامسة, 

, للمريزا حممد باقر املوسوي روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات. ١٣١
, حتقيق أسد اهللا إسامعيليان, دار الكتاب )١٣١٣− (  اخلوانساري األصبهاين

  .العريب, بريوت
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املؤمنني . ١٣٢ فضائل أمري  بن جربئيل ×الروضة يف  لسديد الدين شاذان   ,
  .  ١٤٢٣, حتقيق عيل الشكرجي, الطبعة األوىل, )هـ٦٦٠− (  القّمي

, منشورات )هـ٥٠٨−( , ملحمد بن احلسن بن الفتال النيسابوريروضة الواعظني. ١٣٣
 .الرشيف الريض, قم

حتقيق , )١٢ق(, للمريزا عبد اهللا أفندي األصبهاين رياض العلامء وحياض الفضالء. ١٣٤
 .١٤٠٣السيد أمحد احلسيني, مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي, قم, 

حممد بن أيب بكر زاد املعاد يف هدي خري العباد. ١٣٥ , البن قيّم اجلوزية 
, حتقيق شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط, )هـ٧٥١− (  الزرعي

اإلسالمية, الكويت, الطبعة  –مؤسسة الرسالة, بريوت  مكتبة املنار 
 .١٤٠٧الرابعة عرش, 

, ملحمد بن يوسف الصاحلي سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد. ١٣٦
, حتقيق وتعليق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ )هـ٩٤٢− (  الشامي

 .١٤١٤عيل حممد معوض, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, 
, حتقيق حممد نارص الدين )هـ٢٨٧−( لعمرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباينالسنة, . ١٣٧

 .١٤٠٠األلباين, املكتب اإلسالمي, بريوت, الطبعة األوىل, 
  , حّققه وصّححه )هـ٢٧٩−( , ملحمد بن عيسى بن سورة الرتمذيسنن الرتمذي. ١٣٨

 .١٤٠٣عبد الوهاب عبد اللطيف, دار الفكر, بريوت, الطبعة الثانية, 
 ., دار الفكر, بريوت)هـ٤٥٨−( البيهقيأليب بكر أمحد بن احلسني السنن الكربى, . ١٣٩
              , للحافظ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي السنن الكربى .١٤٠

, حتقيق عبد الغفار حسن البنداري وسيد كرسوي )هـ٣٠٣−( الشافعي
 .١٤١١الطبعة األوىل, حسن, دار الكتب العلمية, بريوت, 

, حتقيق )هـ٧٤٨−( , لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبيسري أعالم النبالء. ١٤١
عدة من املحققني بإرشاف شعيب األرنؤوط, مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة 

 .١٤١٣ ٠التاسعة,
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 بن إبراهيم , لنور الدين عيل)إنسان العيون يف سرية األمني املأمون( السرية احللبية. ١٤٢
 .١٤٠٠, دار املعرفة, بريوت, )هـ١٠٤٤− ( احللبي

, حتقيق )هـ٧٧٤− ( , أليب الفداء إسامعيل بن كثري القريش الدمشقيالسرية النبوية. ١٤٣
 .١٣٩٦مصطفى عبد الواحد, دار املعرفة, بريوت, 

حممد , حتقيق )هـ٢١٨−( , أليب حممد عبد امللك بن هشام احلمرييالسرية النبوية. ١٤٤
 .١٣٨٣حميي الدين عبد احلميد, مطبعة املدين, القاهرة, 

, للرشيف املرتىض أيب القاسم عيل بن احلسني املوسوي الشايف يف اإلمامة. ١٤٥
قه وعلّق عليه السيد عبد الزهراء احلسيني )هـ٤٣٦− (  البغدادي , حّق

 .١٤٢٦اخلطيب, مؤسسة الصادق للطباعة والنرش, طهران, الطبعة الثانية, 
, )هـ٤٧٨−( , إلمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهللا اجلوينيالشامل يف أصول الدين. ١٤٦

عيل سامي النشار وفيصل بدير عون وسهري حممد خمتار, منشأة . حققه وقدم له د
 .١٩٦٩املعارف, اإلسكندرية, 

, )هـ١٤١١− ( , آلية اهللا السيد شهاب الدين املرعيش النجفيرشح إحقاق احلّق . ١٤٧
 .نشورات مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي, قمم
, للقايض أيب حنيفة النعامن بن حممد التميمي رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار. ١٤٨

, حتقيق السيد حممد احلسيني اجلاليل, مؤسسة النرش اإلسالمي, )هـ٣٦٣−( املغريب
 .١٤١٤قم, الطبعة الثانية, 

رات والتنبيهات مع رشح اخلواجة نصري الدين الطويس اإلشا( رشح اإلشارات. ١٤٩
, للخواجة نصري الدين أيب جعفر حممد بن حممد )واملحاكامت لقطب الدين الرازي

, حتقيق كريم فييض, مؤسسة مطبوعات ديني, قم, )هـ٦٧٢− ( بن احلسن الطويس ا
  .هـ ش ١٣٨٤الطبعة األوىل, 

اجلبار بن أمحد األسدآبادي  , لقايض القضاة عبدرشح األصول اخلمسة. ١٥٠
, تعليق اإلمام أمحد بن احلسني بن أيب هاشم, حققه وقدم )هـ٤١٥− (  املعتزيل
 .١٤١٦عبد الكريم عثامن, مكتبة وهبة, القاهرة, الطبعة الثالثة, . له د
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, للرشيف املرتىض أيب القاسم عيل بن احلسني املوسوي رشح مجل العلم العمل. ١٥١
صححه وعلق عليه الشيخ يعقوب اجلعفري املراغي, دار  ,)هـ٤٣٦− (  البغدادي

 .١٤١٩قم, الطبعة الثانية, −األسوة للطباعة والنرش, طهران
           , لسعد الدين التفتازاين مسعود بن عمر بن رشح العقائد النسفية. ١٥٢

أمحد حجازي السقا, مكتبة الكليات . , حتقيق د)هـ٧٩٣− (  عبد اهللا
 .١٤٠٨القاهرة, األزهرية, 

, للقايض عّيل بن عّيل بن حممد ابن أيب العّز رشح العقيدة الطحاوية. ١٥٣
عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي . , حققه وعلق عليه د)هـ٧٩٣− (  احلنفي

 .١٤١١وشعيب األرنؤوط, مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة الثانية, 
, خّرج )هـ١٤٢١−( ح العثيمني, ملحمد صالرشح العقيدة الواسطية البن تيمية. ١٥٤

أحاديثه سعد بن فواز الصميل, دار ابن اجلوزي, اململكة العربية السعودية, الطبعة 
 . ١٤٢١السادسة, 

, لفخر الدين الرازي حممد بن عمر بن احلسني رشح عيون احلكمة. ١٥٥
أمحد حجازي السقا, مؤسسة الصادق . , حتقيق د)هـ٦٠٦− (  التيمي

 .١٤١٥طهران, الطبعة األوىل, للطباعة والنرش, 
, لكامل الدين ميثم بن عيل بن ميثم البحراين ×رشح مائة كلمة ألمري املؤمنني . ١٥٦

, تصحيح وتعليق مري جالل الدين احلسيني األرموي املحدث, منشورات )٧ق(
 .١٣٩٠مجاعة املدّرسني يف احلوزة العلمية, قم, 

ملحيي الدين حييى بن رشف النووي , )صحيح مسلم برشح النووي(رشح مسلم . ١٥٧
 . ١٤٠٧, دار الكتاب العريب, بريوت, )هـ٦٧٦−( الشافعي

, حتقيق )هـ٧٩٣−( مسعود بن عمر بن عبد اهللالتفتازاين , لسعد الدين رشح املقاصد. ١٥٨
 .١٤١٩عبد الرمحن عمرية, عامل الكتب, بريوت, الطبعة الثانية, . وتعليق د
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شيتي ا, مع ح)هـ٨١٦−( الرشيف عيل بن حممد اجلرجاين, للسيد رشح املواقف. ١٥٩
لبي, عني بتصحيحه السيد حممد بدر الدين النعساين, دار البصائر, چالسيالكويت وال

 ] باألوفسيت عن طبعة مطبعة السعادة. [١٤٢٩القاهرة, الطبعة األوىل, 
بن هبة اهللا  , البن أيب احلديد املعتزيل عّز الدين عبد احلميدرشح هنج البالغة. ١٦٠

 − , حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية)هـ٦٥٦− ( املدائني
 .١٣٧٨عيسى البايب احللبي, القاهرة, الطبعة األوىل, 

, لكامل الدين ميثم بن عيل بن ميثم البحراين )مصباح السالكني(رشح هنج البالغة . ١٦١
 .١٤٢٠ت, الطبعة األوىل, , بمقدمة احلامتي, دار الثقلني, بريو)٧ق(
, لفخر الدين الرازي حممد بن عمر بن احلسني الشفاعة العظمى يف يوم القيامة. ١٦٢

أمحد حجازي السقا, املكتبة األزهرية للرتاث, . , حتقيق د)هـ٦٠٦−( التيمي
 .١٤٠٩القاهرة, 

, لنجم الدين عمر بن عيل الكاتبي يف القواعد املنطقية الشمسية. ١٦٣
مهدي فضل اهللا, . , تقديم وحتليل وتعليق وحتقيق د)هـ٦٧٥− (  القزويني

 .١٩٩٨بريوت, الطبعة األوىل, − املركز الثقايف العريب, الدار البيضاء
, للحكيم املتأله عبد الرزاق شوارق اإلهلام يف رشح جتريد الكالم. ١٦٤

, حتقيق الشيخ أكرب أسد عيل زادة, مؤسسة اإلمام )هـ١٠٧٢− (  الالهيجي
 .ق, قمالصاد

, للحاكم احلسكاين عبيد اهللا بن أمحد احلنفي شواهد التنزيل لقواعد التفضيل. ١٦٥
, حتقيق وتعليق الشيخ حممد باقر املحمودي, جممع إحياء الثقافة )٥ق(النيسابوري 

 . ١٤١١اإلسالمية, طهران, الطبعة األوىل, 
, دار )هـ٢٥٦−( البخاري, أليب عبد اهللا حممد بن إسامعيل اجلعفي صحيح البخاري. ١٦٦

 .١٤٠١الفكر, بريوت, 
, أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي )اجلامع الصحيح( صحيح مسلم. ١٦٧

 ., دار الفكر, بريوت)هـ٢٦١−( النيسابوري
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, حتقيق ولده عيل نقي )هـ١٣٨٩−( ا بزرك الطهراينق, للشيخ آطبقات أعالم الشيعة. ١٦٨
 .عة الثانيةمنزوي, مؤسسة إسامعيليان, الطب

, اعتنى )هـ٥٨١− ( , لتقي الدين ابن قايض شهبة الدمشقيطبقات الشافعية. ١٦٩
عبد الكريم خان, دار املعارف العثامنية, حيدر آباد الدكن, . بتصحيحه وعّلق عليه د

 .١٣٩٨الطبعة األوىل, 
, لتاج الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف طبقات الشافعية الكربى. ١٧٠

, حتقيق عبد الفتاح أمحد احللو وحممود حممد الطناحي, )هـ٧٧١− (  كيالسب
 .دار إحياء الكتب العربية, القاهرة

 ., دار صادر, بريوت)هـ٢٣٠−( , ملحمد بن سعد بن منيع الزهريالطبقات الكربى. ١٧١
, ألمحد بن حييى بن املرتىض )من كتاب املنية واألمل( طبقات املعتزلة. ١٧٢

 .١٤٠٧, عنيت بتحقيقه سوسنه ديفلد, بريوت, الطبعة الثانية, )هـ٨٤٠− (  احلسني
, لشهاب )تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس( طبقات املدّلسني. ١٧٣

عاصم بن عبد اهللا . , حتقيق د)هـ٨٥٢−( الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين
 . القريوين, مكتبة املنار, األردن, الطبعة األوىل

, دار )هـ٩١١−( , جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطيطبقات املفّرسين. ١٧٤
 .الكتب العلمية, بريوت

, للسيد ريض الدين عيل بن موسى بن طاووس الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف. ١٧٥
 .١٣٩٩, مطبعة اخليام, قم, الطبعة األوىل, )هـ٦٦٤−( احلسني

, للسيد عيل أصغر بن حممد شفيع اجلابلقي طبقات الرجال طرائف املقال يف معرفة. ١٧٦
, حتقيق السيد مهدي الرجائي, مكتبة آية اهللا العظمى )هـ١٣١٣−( الربوجردي

 .١٤١٠املرعيش النجفي, قم, الطبعة األوىل, 
, للقايض البيضاوي نارص الدين عبد اهللا بن عمر طوالع األنوار من مطالع األنظار. ١٧٧

, حتقيق وتقديم عباس سليامن, دار اجليل, بريوت, الطبعة )هـ٦٨٥−( الشريازي
 .١٤١١األوىل, 
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, )هـ٤٦٠− ( , لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويسالعّدة يف أصول الفقه. ١٧٨
 .١٤١٧حتقيق حممد رضا األنصاري القّمي, قم, الطبعة األوىل, 

, حتقيق حممد )هـ٧٤٨−( بيلشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذه ,العرش. ١٧٩
 .١٤٢٤حسن حممد حسن إسامعيل, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, 

, )هـ٦٠٦−( , لفخر الدين الرازي حممد بن عمر بن احلسني التيميعصمة األنبياء. ١٨٠
 .١٤٠٦مطبعة الشهيد, قم, 

      , حتقيق )هـ٢٤١− ( , ألمحد بن حنبل الشيباين)رواية أيب بكر اخلاللب(العقيدة . ١٨١
 .١٤٠٨عبد العزيز عز الدين السريوان, دار قتيبة, دمشق, الطبعة األوىل, 

, أليب عثامن إسامعيل بن عبد الرمحن عقيدة السلف وأصحاب احلديث. ١٨٢
, حتقيق وتعليق أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن عبد املجيد )هـ٤٤٠− (  الصابوين

 .  ١٤٢٨الشمريي, دار عمر بن اخلطاب, القاهرة, 
 .فيصل بدري عون, دار الثقافة, القاهرة, الطبعة األوىل. , دعلم الكالم ومدارسه. ١٨٣
, حتقيق )هـ٧٤٨−( , لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبيالعلو للعيل الغفار. ١٨٤

  .١٩٩٥أرشف عبد املقصود, مكتبة أضواء السلف, الرياض, الطبعة األوىل, 
, دار إحياء )هـ٨٥٥−( , لبدر الدين حممود بن أمحد العيني احلنفيعمدة القاري. ١٨٥

 . الرتاث العريب, بريوت
راهيم , البن أيب مجهور حممد بن عيل بن إبعوايل الآللئ العزيزية يف األحاديث الدينية. ١٨٦

, حتقيق احلاج آقا جمتبى العراقي, مطبعة سيد الشهداء, قم, )١٠−٩ق(األحسائي 
 .١٤٠٣الطبعة األوىل, 

, البن سيد الناس حممد بن عبد اهللا بن عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري. ١٨٧
 .١٤٠٦, مؤسسة عّز الدين للطباعة والنرش, بريوت, )هـ٧٣٤−( حييى
, للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ×ار الرضا عيون أخب. ١٨٨

, صّححه وقّدم له وعّلق عليه الشيخ حسني األعلمي, مؤسسة )هـ٣٨١−( القّمي
 . ١٤٠٤األعلمي, بريوت, الطبعة األوىل, 
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القاسم  , البن أيب أصيبعة أيب العباس أمحد بنعيون األنباء يف طبقات األطباء. ١٨٩
 . نزار رضا, دار ومكتبة احلياة, بريوت. , حتقيق د)هـ٦٦٨−( اخلزرجي

, حققه )هـ٤٢٨−( , للشيخ الرئيس أيب عيل احلسني بن عبد اهللا بن سيناعيون احلكمة. ١٩٠
 .١٩٨٠وقدم له عبد الرمحن بدوي, دار القلم, بريوت, الطبعة الثانية, 

, للسيد هاشم بن سلامن املوسوي التوبيل اإلمامغاية املرام وحجة اخلصام يف تعيني . ١٩١
 ., حتقيق السيد عيل عاشور)هـ١١٠٧−( البحراين

, لسيف الدين اآلمدي أيب احلسن عيل بن حممد بن غاية املرام يف علم الكالم. ١٩٢
حتقيق حسن حممود عبد اللطيف, املجلس األعىل للشؤون  ,)هـ٦١٣− (  سامل

 .١٣٩١اإلسالمية, القاهرة, 
, حتقيق )هـ٤٦٠− (  , لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويسالغيبة .١٩٣

الشيخ عباد اهللا الطهراين والشيخ عيل أمحد ناصح, مؤسسة املعارف اإلسالمية, 
 .١٤١١قم, الطبعة األوىل, 

                  يلركن الدين حممود بن حممد املالمحي اخلوارزم الفائق يف أصول الدين,. ١٩٤
 ومارتني مكدرموت, مؤسسة بزوهيش  گ, حتقيق ويفلرد مادلون)هـ٥٣٦−(

 .ش١٣٨٦حكمت وفلسفة إيران, طهران, الطبعة األوىل, 
, وضع )هـ٥٣٨−( , جلار اهللا حممود بن عمر الزخمرشيالفائق يف غريب احلديث. ١٩٥

 .١٤١٧حواشيه إبراهيم شمس الدين, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, 
, لشهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر فتح الباري يف رشح صحيح البخاري. ١٩٦

 ., دار املعرفة, بريوت, الطبعة الثانية)هـ٨٥٢−( العسقالين
 ,)هـ٤٢٩−( , أليب منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغداديالَفْرق بني الِفَرق. ١٩٧

 .١٤١٦بريوت,  حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد, املكتبة العرصية,
          بن حزم , أليب حممد عيل بن أمحد الفصل يف امللل واألهواء والنحل. ١٩٨

عبد الرمحن عمرية, دار . حممد إبراهيم نرص و د. , حتقيق د)هـ٤٥٦−( الظاهري
   .١٤١٦اجليل, بريوت, الطبعة الثانية, 
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يبة. ١٩٩ , للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن العكربي الفصول العرشة يف الَغ
, حتقيق الشيخ فارس احلسون, دار املفيد, بريوت, )هـ٤١٣− (  البغدادي

 .١٤١٤الطبعة الثانية, 
, للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن العكربي الفصول املختارة. ٢٠٠

, حتقيق السيد عيل مري رشيفي, دار املفيد, بريوت, )هـ٤١٣− (  البغدادي
 .١٤١٤الطبعة الثانية, 

ة يف معرفة األئمةالفصول . ٢٠١ , البن الصباغ عيل بن حممد املالكي املهّم
قه ووثّق أصوله وعلّق عليه سامي الغريري, دار )هـ٨٥٥− (  املكي , حّق

 .١٤٢٢احلديث, قم, الطبعة األوىل, 
ويص اهللا حممد . , حتقيق د)هـ٢٤١−( ألمحد بن حنبل الشيباين ,فضائل الصحابة. ٢٠٢

 . ١٤٠٣عباس, مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة األوىل, 
لقايض القضاة عبد اجلبار بن أمحد األسدآبادي  ,عتزال وطبقات املعتزلةفضل اال. ٢٠٣

 ., حتقيق فؤاد سيد, الدار التونسية للنرش)هـ٤١٥− (  املعتزيل
, دار الفكر )هـ١٤١٥−( ةللشيخ عبد اهللا نعم ,حياهتم وآراؤهم فالسفة الشيعة. ٢٠٤

 .١٩٨٧اللبناين, بريوت, الطبعة األوىل, 
, حتقيق )هـ٤٦٠−( , لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويسالفهرست. ٢٠٥

 .١٤١٧الشيخ جواد القيومي, نرش الفقاهة, قم, الطبعة األوىل, 
, حتقيق )هـ٤٣٨−( حممد بن إسحاق, البن النديم البغدادي أيب الفرج الفهرست. ٢٠٦

 .رضا جتدد
, حتقيق عيل حممد بن يعوض اهللا )هـ٧٦٤−( , ملحمد بن شاكر الكتبيفوات الوفيات. ٢٠٧

 .  م٢٠٠٠وعادل أمحد عبد املوجود, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, 
, ضبطه )هـ١٠٣١− (  , ملحمد عبد الرؤوف املناويفيض القدير يف رشح اجلامع الصغري. ٢٠٨

 .١٤١٥وصّححه أمحد عبد السالم, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, 
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, حتقيق ونرش )٣ق(, أليب العباس عبد اهللا بن جعفر احلمريي القّمي قرب اإلسناد. ٢٠٩
 .١٤١٣إلحياء الرتاث, قم, الطبعة األوىل,  ×مؤسسة آل البيت 

, للعالمة احليل مجال الدين احلسن بن يوسف ة الشمسيةالقواعد اجللية يف رشح الرسال. ٢١٠
, حتقيق الشيخ فارس حسون تربيزيان, مؤسسة )هـ٧٢٦− ( بن املطّهر األسديا

 .١٤١٧النرش اإلسالمي, قم, الطبعة الثانية, 
, للخواجة نصري الدين أيب جعفر حممد بن )بذيل تلخيص املحصل(قواعد العقائد . ٢١١

, اهتامم عبد اهللا نوراين, دار األضواء, بريوت, )هـ٦٧٢−( حممد بن احلسن الطويس 
 .١٤٠٥الطبعة الثانية, 

, صّححه )هـ٣٢٩− (  , لثقة اإلسالم أيب جعفر حممد بن يعقوب الكليني الرازيالكايف. ٢١٢
 .١٣٨٨وعّلق عليه عيل أكرب الغفاري, دار الكتب اإلسالمية, طهران, الطبعة الثالثة, 

, لتقي الدين حممود بن خمتار ستقصاء يف ما بلغنا من كالم القدماءالكامل يف اال. ٢١٣
السيد حممد الشاهد, املجلس األعىل . , دراسة وحتقيق د)٧ق(العجايل املعتزيل 

 .١٤٢٠للشؤون اإلسالمية, القاهرة, 
, )هـ٦٣٠− ( , البن األثري اجلزري عّز الدين عيل بن حممد الشيباينالكامل يف التأريخ. ٢١٤

 . ١٣٨٥دار بريوت, بريوت,  − دار صادر
, حتقيق حممد باقر )١ق(, للتابعي ُسليم بن قيس اهلاليل كتاب ُسليم بن قيس. ٢١٥

 .األنصاري الزنجاين
, رشكة )هـ٥٣٨−( , جلار اهللا حممود بن عمر الزخمرشيالكشاف عن حقائق التنزيل. ٢١٦

 .١٣٨٥مصطفى البايب احللبي, مرص, 
, دار الكتب )هـ١١٦٢−( , للشيخ حممد بن إسامعيل العجلوينخلفاءكشف ا. ٢١٧

 .١٤٠٨العلمية, بريوت, الطبعة الثالثة, 
ة يف معرفة األئمة. ٢١٨ , لبهاء الدين عيل بن عيسى بن أيب الفتح كشف الغّم

بريوت, الطبعة الثانية, )هـ٦٩٣− (  اإلربيل  .١٤٠٥, دار األضواء, 
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, للعالمة احليل مجال الدين احلسن بن يوسف كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد. ٢١٩
, حتقيق وتعليق الشيخ حسن مكي العاميل, دار )هـ٧٢٦− ( بن املطّهر األسديا

 .١٤١٣الصفوة, بريوت, الطبعة األوىل, 
, للعالمة احليل مجال الدين احلسن بن يوسف بن كشف املراد يف رشح جتريد اإلعتقاد. ٢٢٠

وقدم له وعلق عليه آية اهللا الشيخ حسن حسن  , صححه)هـ٧٢٦−( املطّهر األسدي
 .١٤٣٠زادة اآلميل, مؤسسة النرش اإلسالمي, قم, الطبعة الثانية عرش, 

, للعالمة احليل مجال الدين احلسن بن ×كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني . ٢٢١
اهي, طهران, الطبعة گ, حتقيق حسني الدر)هـ٧٢٦−( يوسف بن املطّهر األسدي

 .١٤١١األوىل, 
, منشورات الرشيف الريض, قم, )هـ١١٨٦−( , للشيخ يوسف البحراينالكشكول. ٢٢٢

  .١٣٧٤− ١٣٧٣الطبعة األوىل, 
, للشيخ البهائي هباء الدين حممد بن احلسني بن عبد الصمد احلارثي الكشكول. ٢٢٣

 .١٣٩١, املطبعة احليدرية, النجف األرشف, )هـ١٠٣١(العاميل 
, )٤ق(ز القمي , لعيل بن حممد اخلزاثني عرشاألثر يف النص عىل األئمة االاية كف. ٢٢٤

 .١٤٠١حّققه السيد عبد اللطيف احلسيني الكوهكمري, مطبعة اخليام, قم, 
, ملحمد بن يوسف الكنجي )ع( كفاية الطالب يف مناقب عيل بن أيب طالب. ٢٢٥

, حتقيق وتصحيح حممد هادي األميني, دار إحياء تراث أهل )هـ٦٥٨−( الشافعي
 .١٤٠٤, طهران, الطبعة الثالثة, ×البيت 
, للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن كامل الدين ومتام النعمة. ٢٢٦

الغفاري, مؤسسة النرش  , صّححه وعّلق عليه عيل أكرب)هـ٣٨١−( بابويه القّمي
 .١٤٠٥م, اإلسالمي ,ق

, تقديم حممد هادي األميني, )هـ١٣٥٩−( , للشيخ عباس القميالكنى واأللقاب. ٢٢٧
 .مكتبة الصدر, طهران
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, لعالء الدين املتّقي بن حسام الدين كنز العّامل يف سنن األقوال واألفعال. ٢٢٨
, ضبط وتفسري الشيخ بكري حياين, تصحيح وفهرسة )هـ٩٧٥− (  اهلندي

 .١٤٠٩مؤسسة الرسالة, بريوت, الشيخ صفوة السقا, 
, للشيخ يوسف بن أمحد البحراين لؤلؤة البحرين يف اإلجازات وتراجم رجال احلديث. ٢٢٩

, حّققه وعّلق عليه السّيد حممد صادق بحر العلوم, مكتبة فخراوي, )هـ١١٨٦(
 .١٤٢٩املنامة, الطبعة األوىل, 

, )هـ٧١١−( مد بن مكرم املرصي, البن منظور اإلفريقي مجال الدين حملسان العرب. ٢٣٠
 .١٤٠٥أدب احلوزة, قم, 

, مؤسسة )هـ٨٥٢−( , لشهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالينلسان امليزان. ٢٣١
 .١٣٩٠األعلمي للمطبوعات, بريوت, الطبعة الثانية, 

اهللا  , إلمام احلرمني عبد امللك بن عبدملع األدلة يف قواعد عقائد أهل السنة واجلامعة. ٢٣٢
فوقية حسني حممود, املؤسسة املرصية العامة . , تقديم وحتقيق د)هـ٤٧٨−( اجلويني

 .١٣٨٥الدار املرصية للتأليف والرتمجة, الطبعة األوىل,  −للتأليف واألنباء والنرش
, جلامل الدين املقداد بن عبد اهللا السيوري اللوامع اإلهلية يف املباحث الكالمية. ٢٣٣

حتقيق آية اهللا السيد حممد القايض الطباطبائي, مكتب  ,)هـ٨٢٦− (  احليل
 .١٤٢٢اإلعالم اإلسالمي, قم, الطبعة األوىل للنارش, 

, حتقيق ونرش )٥−٤ق(, البن شاذان أيب احلسن حممد بن أمحد القّمي مائة منقبة. ٢٣٤
 .١٤٠٧, قم, الطبعة األوىل, ×مدرسة اإلمام املهدي 

, لفخر الدين الرازي حممد بن عمر بن اإلهليات والطبيعياتاملباحث املرشقية يف علم . ٢٣٥
, حتقيق وتعليق حممد املعتصم باهللا البغدادي, دار الكتاب )هـ٦٠٦−( احلسني التيمي

 .١٤١٠العريب, بريوت, الطبعة األوىل, 
, للعالمة احليل مجال الدين احلسن بن يوسف بن مبادئ الوصول إىل علم األصول. ٢٣٦

, إخراج وتعليق وحتقيق عبد احلسني حممد عيل البقال, )هـ٧٢٦−( ياملطّهر األسد
 .١٤٠٤مكتب اإلعالم اإلسالمي, قم, الطبعة الثالثة, 
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   , )هـ٤٢٨−( , للشيخ الرئيس أيب عيل احلسني بن عبد اهللا بن سينااملبدأ واملعاد. ٢٣٧
               اهتامم عبد اهللا نوراين, مؤسسة املطالعات اإلسالمية يف جامعة طهران,

 .١٩٨٤الطبعة األوىل, 
, لسيف الدين اآلمدي أيب احلسن عيل بن املبني يف رشح ألفاظ احلكامء واملتكلمني. ٢٣٨

حسن حممود الشافعي, مكتبة وهبة, القاهرة, . , حتقيق د)هـ٦٣١−( حممد بن سامل
 .١٤١٣الطبعة الثانية, 

      , البن الفوطي الشيباين كامل الدين أيب الفضل جممع اآلداب يف معجم األلقاب. ٢٣٩
, حتقيق حممد الكاظم, وزارة الثقافة واإلرشاد )هـ٧٢٣− ( عبد الرزاق بن أمحد

 . ١٤١٦اإلسالمي, طهران, الطبعة األوىل, 
ين. ٢٤٠ ومطلع النّري البحرين  عيل جممع  حممد  بن  الدين  فخر  للشيخ   ,

حتقيق السيد أمحد احلسيني, أعاد بناءه عىل طريقة  ,)هـ١٠٨٥− (  الطرحيي
 .١٤٠٨املعاجم حممود عادل, مكتب نرش الثقافة اإلسالمية, الطبعة الثانية, 

, حتقيق )هـ٧٢٨− ( , لتقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمّية احلّراينجمموع الفتاوى. ٢٤١
 . ١٤٢٦ة الثانية, مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبع

 .١٣٦١, مطبعة الدائرة, )هـ٢٤٥−( , ملحمد بن حبيب البغدادياملحّرب . ٢٤٢
, حتقيق سيد عيل أرشف, املكتبة )٨ق(, لعّز الدين احلسن بن سليامن احليل املحترض. ٢٤٣

 . ١٣٨٢احليدرية, النجف األرشف, 
األندليس عبد احلّق بن غالب , البن عطية املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. ٢٤٤

, حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد, دار الكتب العلمية, )هـ٥٤٢−( املحاريب
 .١٤١٣بريوت, الطبعة األوىل, 

, لفخر الدين الرازي حممد بن عمر بن )حمّصل أفكار املتقّدمني واملتأّخرين( املحّصل. ٢٤٥
آتاي, منشورات الرشيف حسني . , تقديم وحتقيق د)هـ٦٠٦−( احلسني التيمي

 .١٤٢٠الريض, قم, الطبعة األوىل, 
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, لفخر الدين الرازي حممد بن عمر بن احلسني املحصول يف علم أصول الفقه. ٢٤٦
طه جابر فياض العلواين, مؤسسة الرسالة, . , دراسة وحتقيق د)هـ٦٠٦−( التيمي

 .١٤١٢بريوت, الطبعة الثانية, 
د أيب الفداء إسامعيل بن عيل , املخترص يف أخبار البرش. ٢٤٧ املؤيّ للملك 

 ., دار املعرفة, بريوت)هـ٧٣٢− (  األيويب
حممد بن حممد بن النعامن العكربي املسائل الرسوية. ٢٤٨ للشيخ املفيد   ,

بريوت, )هـ٤١٣− (  البغدادي دار املفيد,  , حتقيق صائب عبد احلميد, 
 .١٤١٤الطبعة الثانية, 

عبد اهللا , املستدرك عىل الصحيحني. ٢٤٩ للحاكم النيسابوري حممد بن 
 .يوسف عبد الرمحن املرعشيل, دار املعرفة, بريوت.حتقيق د, )هـ٤٠٥− (  الضبّي

, ملحمد بن جرير بن رستم الطربي اإلمامي ×املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني . ٢٥٠
طهران, , حتقيق الشيخ أمحد املحمودي, مؤسسة الثقافة اإلسالمية لكوشانبور, )٤ق(

 .١٤١٥الطبعة األوىل, 
, صّححه )هـ٥٠٥− (  , أليب حامد حممد بن حممد الغزايلاملستصفى يف علم األصول. ٢٥١

 . ١٤١٧حممد عبد السالم عبد الشايف, دار الكتب العلمية, بريوت, 
, للمحقق احليل نجم الدين جعفر بن احلسن املسلك يف أصول الدين. ٢٥٢

األستادي, جممع البحوث اإلسالمية, , حتقيق رضا )هـ٦٧٦− (  اهلذيل
 .١٤١٤مشهد, الطبعة األوىل, 

 ., دار صادر, بريوت)هـ٢٤١−( , ألمحد بن حنبل الشيباينمسند أمحد. ٢٥٣
, دار مكتبة )هـ١٢٢−( , لإلمام الشهيد زيد بن عيل بن احلسنيمسند اإلمام زيد. ٢٥٤

 .احلياة, بريوت
, حتقيق )٧ق( الفضل عيل بن احلسن الطربيس , أليبمشكاة األنوار يف غرر األخبار. ٢٥٥

 .١٤١٨مهدي هوشمند, دار احلديث, قم, الطبعة األوىل, 
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, حّققه وخّرج أحاديثه )هـ٢١١−( , أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعايناملصنّف. ٢٥٦
 . وعّلق عليه الشيخ حبيب الرمحن األعظمي, منشورات املجلس العلمي

, لكامل الدين حممد بن طلحة مناقب آل الرسولمطالب السؤول يف . ٢٥٧
 ., حتقيق ماجد أمحد العطية)هـ٦٥٢− (  الشافعي

, لفخر الدين الرازي حممد بن عمر بن احلسني املطالب العالية يف العلم اإلهلي. ٢٥٨
أمحد حجازي السقا, دار الكتاب العريب, بريوت, . , حتقيق د)هـ٦٠٦−( التيمي

 .١٤٠٧الطبعة األوىل, 
, )هـ٦٧٦− (  , للمحقق احليل نجم الدين جعفر بن احلسن اهلذيلمعارج األصول. ٢٥٩

للطباعة والنرش, قم, الطبعة  ×إعداد حممد حسني الرضوي, مؤسسة آل البيت 
 .١٤٠٣األوىل, 

, للعالمة احليل مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطّهر معارج الفهم يف رشح النظم. ٢٦٠
عبد احلليم عوض احليل, منشورات دليل ما, قم, , حتقيق )هـ٧٢٦−( األسدي

 .١٤٢٨الطبعة األوىل, 
بن حممد معارج القدس يف مدارج معرفة النفس. ٢٦١ , أليب حامد حممد 

بريوت, الطبعة الثانية,  ,)هـ٥٠٥− (  الغزايل  .١٩٧٥دار اآلفاق اجلديدة, 
أصول الدين. ٢٦٢ , لفخر الدين الرازي حممد بن عمر بن احلسني معامل 

  ., حتقيق طه عبد الرؤوف سعد, دار الكتاب العريب, بريوت)هـ٦٠٦− (  التيمي
, )هـ٥٨٨−( , ملشري الدين حممد بن عيل بن شهرآشوب املازندراينمعامل العلامء. ٢٦٣

 . ١٣٨٠املطبعة احليدرية, النجف األرشف, الطبعة الثانية, 
بن احلسني بن بابويه , للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل معاين األخبار. ٢٦٤

, عني بتصحيحه عيل أكرب الغفاري, مؤسسة النرش اإلسالمي, )هـ٣٨١−( القّمي
 .١٣٧٩قم, 
وتفصيل طبقات الرواة. ٢٦٥ رجال احلديث  للسيد أيب القاسم املوسوي معجم   ,

  .١٤١٣, الطبعة اخلامسة, )هـ١٤١١− (  اخلوئي
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بإرشاف  ×, اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق معجم طبقات املتكّلمني. ٢٦٦
  . ١٤٢٤, قم, الطبعة األوىل, ×الشيخ جعفر السبحاين, مؤسسة اإلمام الصادق 

 . ٢٠٠٦, جلورج طرابييش, دار الطليعة, بريوت, الطبعة الثالثة, معجم الفالسفة. ٢٦٧
, جممع اللغة العربية املرصي, اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية, املعجم الفلسفي. ٢٦٨

 .١٤٠٣القاهرة, 
دار إحياء الرتاث  −, مكتبة املثنى)هـ١٤٠٨−( , لعمر رضا كحالةمعجم املؤّلفني. ٢٦٩

 .العريب, بريوت
, حّققه وخّرج )هـ٣٦٠−(  , أليب القاسم سليامن بن أمحد الطربايناملعجم الكبري. ٢٧٠

 . أحاديثه محدي عبد املجيد السلفي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, الطبعة الثانية
, حتقيق عبد )هـ٢٥٠−( , أليب حاتم سهل بن حممد السجستايناملعمرون الوصايا. ٢٧١

 .١٩٦٢الكتب العربية, القاهرة, املنعم عامر, دار إحياء 
سليامن دنيا, دار . , حتقيق د)هـ٥٠٥−( , أليب حامد حممد بن حممد الغزايلمعيار العلم. ٢٧٢

 .١٩٦١املعارف, القاهرة, 
, لقايض القضاة عبد اجلبار بن أمحد األسدآبادي املغني يف أبواب التوحيد والعدل. ٢٧٣

 . طه حسني. حققني بإرشاف د, حتقيق جمموعة من امل)هـ٤١٥− (  املعتزيل
, دار الكتاب )هـ٦٢٠−( , البن قدامة أيب حممد عبد اهللا بن أمحد املقديساملغني. ٢٧٤

 .العريب, بريوت
سليامن . , حتقيق د)هـ٥٠٥−( , أليب حامد حممد بن حممد الغزايلمقاصد الفالسفة. ٢٧٥

 .١٩٦١دنيا, دار املعارف, القاهرة, 
, أليب احلسن عيل بن إسامعيل واختالف املصلّنيمقاالت اإلسالميني . ٢٧٦

, حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد, مكتبة النهضة )هـ٣٣٠− (  األشعري
 .١٣٦٩املرصية, القاهرة, الطبعة األوىل, 

, ألمحد بن عبيد اهللا بن عّياش ثني عرشضب األثر يف النّص عىل األئمة االمقت. ٢٧٧
 .الطباطبائي, قم, مكتبة )هـ٤٠١−( اجلوهري
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, املؤسسة العربية )هـ١٤٢٣−( عبد الرمحن بدوي., دملحق موسوعة الفلسفة. ٢٧٨
 .١٩٩٦للدراسات والنرش, بريوت, الطبعة األوىل, 

, للرشيف املرتىض أيب القاسم عيل بن احلسني املوسوي امللّخص يف أصول الدين. ٢٧٩
منشورات جامعة , حتقيق حممد رضا األنصاري القّمي, مركز )هـ٤٣٦− (  البغدادي
 .ش ١٣٨١, طهران, طهران

, حتقيق حممد )هـ٥٤٨−(  , أليب الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاينامللل والنحل. ٢٨٠
 .سيد كيالين, دار املعرفة, بريوت

بن عيل بن شهرآشوب مناقب آل أيب طالب. ٢٨١ , ملشري الدين حممد 
, قام بتصحيحه جلنة من أساتذة النجف األرشف, )هـ٥٨٨− (  املازندراين

 .١٣٧٦املكتبة احليدرية, النجف األرشف, 
, ملحمد بن سليامن الكويف ×مناقب اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب . ٢٨٢

, حتقيق الشيخ حممد باقر املحمودي, جممع إحياء الثقافة اإلسالمية, )٣ق(
 . ١٤١٢قم, الطبعة األوىل, 

, البن املغازيل أيب احلسن عيل بن حممد الواسطي اجلاليب ×مناقب عيل بن أيب طالب . ٢٨٣
, حّققه وعّلق عليه حممد باقر البهبودي, املكتبة اإلسالمية, )هـ٤٨٣−( الشافعي

 .١٤٠٢طهران, الطبعة الثانية, 
, حتقيق الشيخ مالك )هـ٥٦٨−( , للموّفق بن أمحد املكي اخلوارزمياملناقب. ٢٨٤

 .١٤١١املحمودي, مؤسسة النرش اإلسالمي, قم, الطبعة الثانية, 
, للعالمة احليل مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطّهر صول الدينمناهج اليقني يف أ. ٢٨٥

, حتقيق يعقوب اجلعفري املراغي, دار األسوة للطباعة والنرش, )هـ٧٢٦−( األسدي
 .١٤١٥الطبعة األوىل, 

, للحاج حممد عيل منتظم الدّرين يف تراجم علامء وأدباء االحساء والقطيف والبحرين. ٢٨٦
, عني بتحقيقه الشيخ ضياء بدر آل سنبل, )هـ١٣٨٧−( حراينبن أمحد التاجر البا

 . ١٤٣٠مؤسسة طيبة إلحياء الرتاث, قم, الطبعة األوىل, 
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أيب الفرج عبد الرمحن بن البن اجلوزي , املنتظم يف تأريخ امللوك واألمم. ٢٨٧
وحتقيق حممد عبد القادر عطا ومصطفى )هـ٥٩٧− (  عيل          , دراسة 

العلمية, بريوت, الطبعة األوىل,  عبد القادر عطا,  .١٤١٢دار الكتب 
, حّققه )هـ٥٠٥−( , أليب حامد حممد بن حممد الغزايلاملنخول من تعليقات األصول. ٢٨٨

حممد حسن هيتو, دار الفكر املعارص, بريوت, الطبعة . وخّرج نّصه وعّلق عليه د
 .١٤١٩الثالثة, 

, )هـ٦٠٦−( لفخر الدين الرازي حممد بن عمر بن احلسني التيمي ,منطق امللّخص. ٢٨٩
, ×قراملكى واصغرى نژاد, جامعة اإلمام الصادق. مقدمة وتصحيح وتعليق د

 .ش١٣٨١الطبعة األوىل, 
, )هـ٧٢٨−( , لتقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمّية احلّراينمنهاج السنة النبوية. ٢٩٠

 .١٤٠٦مؤسسة قرطبة, الطبعة األوىل, حممد رشاد سامل, . حتقيق د
, )هـ٨٠٧−( , لنور الدين عيل بن أيب بكر اهليثميموارد الظمآن إىل زوائد ابن حّبان. ٢٩١

 −حّققه وخّرج نصوصه حسني سليم أسد الداراين, دار الثقافة العربية, دمشق
 .١٤١١بريوت, الطبعة األوىل, 

القايض عبد الرمحن بن أمحد , لعضد الدين املواقف يف علم الكالم. ٢٩٢
 ., عامل الكتب, بريوت)هـ٧٥٦− (  اإلجيي

بإرشاف  ×, اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق موسوعة طبقات الفقهاء. ٢٩٣
 .١٤١٨, قم, الطبعة األوىل, ×الشيخ جعفر السبحاين, مؤسسة اإلمام الصادق 

جممع البحوث اإلسالمية حممد جواد مشكور, ., دموسوعة الفرق اإلسالمية. ٢٩٤
 .١٤١٥للدراسات والنرش, بريوت, الطبعة األوىل, 

, للرشيف املرتىض أيب القاسم عيل )كتاب الرصفة( املوضح عن جهة إعجاز القرآن. ٢٩٥
, حتقيق حممد رضا األنصاري القّمي, )هـ٤٣٦−( بن احلسني املوسوي البغداديا

 .١٤٢٤اآلستانة الرضوية املقدسة, الطبعة األوىل, 
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, جلامل الدين املقداد بن عبد اهللا النافع يوم احلرش يف رشح الباب احلادي عرش. ٢٩٦
 . ١٤١٧, دار األضواء, بريوت, الطبعة الثانية, )هـ٨٢٦−( السيوري احليل

    , للشيخ الرئيس أيب عيل احلسني بن النجاة من الغرق يف بحر الضالالت. ٢٩٧
ة طهران, تصحيح حممد تقي دانش بزوه, جامع, )هـ٤٢٨− (  عبد اهللا بن سينا
  .ش ١٣٧٩الطبعة الثانية, 

, لكامل الدين ميثم بن عيل بن ميثم البحراين النجاة يف القيامة يف حتقيق أمر اإلمامة. ٢٩٨
, حتقيق الشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي, جممع الفكر اإلسالمي, قم, )٧ق(

 . ١٤١٧الطبعة األوىل, 
, جلامل السمطني يف فضائل املصطفى واملرتىض والبتول والسبطنينظم درر . ٢٩٩

, تصحيح الشيخ حممد )هـ٧٥٠− (  الدين حممد بن يوسف الزرندي احلنفي
هادي األميني, سلسلة خمطوطات مكتبة أمري املؤمنني العامة, النجف 

 .١٣٧٧األرشف, الطبعة األوىل, 
عيل احلسني بن عبد اهللا بن , للشيخ الرئيس أيب النفس من كتاب الشفاء. ٣٠٠

, حتقيق آية اهللا حسن حسن زادة اآلميل, مؤسسة بوستان )هـ٤٢٨− (  سينا
 .١٤٢٩كتاب, قم, الطبعة الثالثة, 

, للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن العكربي عتقاديةالنكت اال. ٣٠١
, حتقيق رضا املختاري, دار املفيد, بريوت, الطبعة )هـ٤١٣− (  البغدادي

 .١٤١٤الثانية, 
, للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن العكربي النكت يف مقّدمات األصول. ٣٠٢

, حتقيق السيد حممد رضا احلسيني اجلاليل, دار املفيد, بريوت, )هـ٤١٣− (  البغدادي
 . ١٤١٤الطبعة الثانية, 

املبارك بن حممد , البن األثري اجلزري جمد الدين النهاية يف غريب احلديث واألثر. ٣٠٣
, حتقيق الطاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي, مؤسسة )هـ٦٠٦− (  الشيباين

 .هـ ش ١٣٦٤إسامعيليان, قم, الطبعة الرابعة, 
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, أليب الفتح حممد بن عبد الكريم هناية اإلقدام يف علم الكالم. ٣٠٤
ره وصححه ألفرد جيوم, مطبعة أكسفورد, )هـ٥٤٨− (  الشهرستاين , حّر

 .١٩٣٤لندن, 
, للعالمة احليل مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطّهر هناية املرام يف علم الكالم. ٣٠٥

, حتقيق فاضل العرفان, مؤسسة اإلمام الصادق, قم, الطبعة )هـ٧٢٦−( األسدي
 .١٤٣٠الثانية, 

جلامعه  ×, وهو املختار من كالم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب هنج البالغة. ٣٠٦
, ضبط نّصه وابتكر )هـ٤٠٦−( الرشيف الريض حممد بن احلسني املوسوي البغدادي

 . صبحي الصالح, دار اهلجرة, قم. فهارسه د
, دار إحياء الرتاث العريب, )هـ١٣٣٩−( , إلسامعيل باشا البغداديهدية العارفني. ٣٠٧

 .بريوت
, حتقيق أمحد )هـ٧٦٤−( دي, لصالح الدين خليل بن أيبك الصفالوايف بالوفيات. ٣٠٨

 .١٤٢٠األرناؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء الرتاث, بريوت, 
, )هـ٩١١− ( , لنور الدين عيل بن أمحد السمهوديوفاء الوفا بأخبار دار املصطفى. ٣٠٩

       عتنى به خالد عبد الغني حمفوظ, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة ا
 .١٤٢٧األوىل, 

, حتقيق إحسان )هـ٦٨١−( , البن خلكان أمحد بن حممد الربمكياألعيانوفيات . ٣١٠
 .عباس, دار الثقافة, لبنان

, حتقيق وتقديم عيل )?٧ق(, أليب إسحاق إبراهيم بن نوبخت الياقوت يف علم الكالم. ٣١١
 .١٤٢٨أكرب ضيائي, مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي, قم, الطبعة الثانية, 

بن إبراهيم القندوزي املودة لذوي القربى ينابيع. ٣١٢ للشيخ سليامن   ,
, حتقيق سيد عيل مجال أرشف احلسيني, دار األسوة, )هـ١٢٩٤− (  احلنفي

 .١٤١٦قم, الطبعة األوىل, 
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 ٥٥....................................................................  النسخ املعتمدة
 ٥٨........................................................................  شكر وثناء
 ٥٨.........................................................................  ويف اخلتام

 ٧١........................................................................  ]خطبة الكتاب[

 المقدمات فی: األولى القاعدة
)١١١ـ٧٣( 

 ٧٥................................................ ]والتصديقالتصّورفي[:األّول الركن
 ٧٥....................................  ] والتصديق التصّور تعريف يف: [األّول البحث
 ٧٦..............................................  ] والكسبّي البدهيّي يف: [الثاين البحث
 ٧٧..............................................  ] التصديق أقسام يف: [الثالث البحث
 ٧٨..........................  ] والتصديق التصّور إىل املوصلة الطرق يف[ :الرابع البحث

 ٧٩...................................................... وأحكامهالنظرفي:الثاني الركن
 ٧٩..................................................  ] النظر حقيقة يف[ :األّول البحث
 ٨١...................................  ] موجود للعلم املفيد النظر أّن يف: [الثاين البحث
 ٨٤......................................  ] والفاسد الصحيح النظر يف: [الثالث البحث
 ٨٥....................................  ] النظر ُعَقيب العلم حصول يف: [الرابع البحث
 ٨٧...............................  ] النظر عند العلم حصول رشط يف: [اخلامس البحث
 ٨٨..........................................  ] النظر وجود رشط يف: [السادس البحث
 ٨٩..............................  ] تعاىل اهللا معرفة يف النظر وجوب يف: [السابع البحث

 ٩٣........................................ التصّورإلىالموصلةالطرقفي:الثالث الركن
 ٩٣.....................................  ] وأقسامه التعريف رشائط يف: [ األّول البحث
 ٩٥...............................  ] واملرّكبات البسائط تعريف كيفّية يف: [الثاين البحث
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 ٩٦......................................  ] الشارحة األقوال ترتيب يف: [الثالث البحث
 ٩٧.......................................  ] التعريف يف عنه ُحيرتز ما يف: [الرابع البحث

 ٩٩.......................................التصديقإلىالموصلةالطرقفي:الرابع الركن
 ٩٩............................................................  اخلرب يف :األّول البحث
 ١٠١..........................................  وأقسامها احلّجة تعريف يف :الثاين البحث
 ١٠٥......................................................  ] الربهان يف: [الثالث البحث
 ١٠٧...............................................  ] واألمارة الدليل يف: [الرابع البحث
 ١٠٩................................  ] اليقني يفيد اللفظّي الدليل أّن يف: [اخلامس البحث
 ١١١.......................  ] يستقّل ال وما بإدراكه العقل يستقّل ما يف: [السادس البحث

 للمعلومات كلية أحكام فی: الثانية القاعدة
 )١٤٢ـ  ١١٣( 

 ١١٥................................................. ]في الموجود والمعدوم[:الركن األّول
 ١١٥.........................................  ] يف بداهة الوجود والعدم: [البحث األّول
 ١١٦.....................................  ] يف أّن الوجود مشرتك معنوّي: [البحث الثاين
 ١١٩............................  ] يف زيادة وجود املمكنات عىل ماهّياهتا: [البحث الثالث
 ١٢١..........................................  ] يف نحو اشرتاك الوجود: [البحث الرابع

 ١٢٢...........................  يف قسمة املوجودات عىل رأي املتكّلمني :البحث اخلامس
 ١٢٧.............................  يف قسمة املوجودات عىل رأي احلكامء: البحث السادس
 ١٣٠...............................  ] يف رأي املتكّلمني باملقوالت العرش: [البحث السابع
 ١٣٢...........................................  يف خواّص الواجب لذاته: البحث الثامن
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 ١٤٥..........................................  ] األجسام يف املذاهب يف: [األّول البحث
 ١٤٨.....................  ] له النافني وأدّلة الفرد باجلوهر القائلني أدّلة يف: [الثاين البحث
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 ١٥٩..................................  العامل حدوث عىل الربهان تقرير يف :األّول البحث
 ١٦٣........................................  عنها واجلواب اخلصم شبه يف :الثاين البحث

 وصفاته بالصانع العلم إثبات في: الرابعة القاعدة
 )٢٥٣ـ  ١٧١( 

 ١٧٣.................................................. بوجودهالعلمإثباتفي:األّول الركن
 ١٧٣................................................  باإلمكان ستداللاال :األّول الطريق
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 ١٩٣........................................  يشء يف حيّل ال تعاىل أّنه يف :اخلامس البحث
 ١٩٤.........................................  بغريه يّتحد ال تعاىل أّنه يف :السادس البحث
 ١٩٥............................  ] للحوادث حمال ليست تعاىل ذاته أّن يف: [السابع البحث
 ١٩٧...................................  تعاىل اهللا عىل واللّذة األمل امتناع يف :الثامن البحث
 ١٩٩............................  ] بالُكنْه معلومة غري تعاىل حقيقته أّن يف: [التاسع البحث
 ٢٠١...........................................  ] مرئّي غري تعاىل أّنه يف: [العارش البحث

 ٢١٣..................................................... الثبوتّيةصفاتهفي:الثالث الركن
 ٢١٣...........................................  خمتاراً  قادراً  تعاىل كونه يف :األّول البحث
 ٢١٨...................................................  عاملاً  تعاىل كونه يف :الثاين البحث
 ٢٢٢..................................................  حّياً  تعاىل كونه يف :الثالث البحث
 ٢٢٤.........................................  وكارهاً  مريداً  تعاىل كونه يف :الرابع البحث
 ٢٢٧........................................  بصرياً  سميعاً  تعاىل كونه يف :اخلامس البحث
 ٢٣١..............................................  متكّلًام تعاىل كونه يف :السادس البحث
 ٢٣٧................................................  مدِركاً  تعاىل كونه يف :السابع البحث
 ٢٣٩.....................................  مقدور كّل عىل قادر تعاىل أّنه يف :الثامن البحث
 ٢٤٣......................................  معلوم بكّل عاملاً  تعاىل كونه يف :التاسع البحث
 ٢٤٩..................................................  واحد تعاىل أّنه يف :العارش البحث
 ٢٥١.......  ذاته عىل زائد تعاىل له املعتربة الصفات من يشء ال أّنه يف :عرش احلادي البحث

 وأحكامها وأقسامها األفعال في: الخامسة القاعدة
)٢٩٥ـ  ٢٥٥( 

 ٢٥٧............................................................. ]األفعالفي[:األّول الركن
 ٢٥٧..................................................  وأقسامه الفعل يف :األّول البحث
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 ٢٥٩...........................................  ] والقبح احلسن معاين يف: [الثاين البحث
 ٢٦٦...................................................  ] فاعلون أّنا يف: [الثالث البحث
 ٢٧٢.........................................  ] لغَرض يفعل تعاىل أّنه يف: [الرابع البحث
 ٢٧٤...................  ] بالواجب خيّل وال القبيح يفعل ال تعاىل أّنه يف: [اخلامس البحث
 ٢٧٥....................................  ] للطاعات مريد تعاىل أّنه يف: [السادس البحث

 ٢٧٩............................................................. التكليففي:الثاني الركن
 ٢٧٩..........................................................  حقيقته يف :األّول البحث
 ٢٨١...............................................  ُحْسنه ووجه ُحْسنه يف :الثاين البحث
 ٢٨٢...........................................  ] واجب التكليف أّن يف: [الثالث البحث
 ٢٨٤..........................................................  رشائطه يف :الرابع البحث
 ٢٨٦........................................................  أقسامه يف :اخلامس البحث

 ٢٨٧............................................................... اللُطْففي:الثالث الركن
 ٢٨٧.......................................  احلكمة يف ووجوبه حقيقته يف :األّول البحث
 ٢٨٩...........................................................  أقسامه يف :الثاين البحث

 ٢٩١....................................................... والعوضاأللمفي:الرابع الركن
 ٢٩١.........................................................  تعريفهام يف :األّول البحث
 ٢٩٢.....................................................  اإليالم أقسام يف :الثاين البحث
 ٢٩٤..................................................  العوض أقسام يف :الثالث البحث

 النبوة في: السادسة القاعدة
 )٣٣٦ـ  ٢٩٧( 

 ٢٩٩...............................................................................   المقّدمة
 ٣٠١...................................... الغائّيةوعلّتهووجوده،ماهّيته،في:األّول الركن



 ٥٣١   ....................................................  حتوياتامل فهرس/ الفهارس العامة 

 ٣٠١...........................................................  تعريفه يف :األّول البحث
 ٣٠٣....................................................  وغايته وجوده يف :الثاين البحث
 ٣٠٦.............................................  ] الربامهة عىل الرّد يف: [الثالث البحث

 ٣٠٧............................................. الصفاتمنلهينبغيمافي:الثاني الركن
 ٣٠٧..................................................  ] النبّي عصمة يف: [األّول البحث
 ٣١٢.........................................  ] املنّفرات عن النبّي تنّزه يف: [الثاين البحث
 ٣١٣....................................................  ] املعجزات يف: [الثالث البحث

 ٣١٥................................................. ’الرسولتعيينفي:الثالث الركن
 ٣١٥.......................................  ]’ األعظم النبّي رسالة يف: [األّول البحث
 ٣٢٣..................................................  ] القرآن إعجاز يف: [الثاين البحث
 ٣٢٧.................................................  ] النسخ جواز يف: [الثالث البحث
 ٣٣٠...................................  ] األنبياء أفضل’  حممداً  أّن يف[ :الرابع البحث
 ٣٣٢................................  ] الوحي قبل’  النبّي رشيعة يف: [اخلامس البحث
 ٣٣٤.............................................  ]’ بعثته عموم يف: [السادس البحث
 ٣٣٥.........................................  ]’ به أخرب ما صدق يف: [السابع البحث
 ٣٣٦.............................  ’ بعده ملن رشعه معرفة إىل الطريق يف :الثامن البحث

 المعاد في: السابعة القاعدة
 )٤١٤ـ  ٣٣٧(

 ٣٣٩...............................................................................   المقّدمة
 ٣٤٧..................................................... الجسمانّيالمعادفي:األّول الركن

 ٣٤٧..................................................  ] عقالً  جوازه يف: [األّول البحث
 ٣٥٤............................  اجلسامّين املعاد بوقوع القطع إىل الطريق يف :الثاين البحث



 الكالم علم يف املرام قواعد   .............................................................  ٥٣٢

 ٣٥٨......................................  حمال بعينه املعدوم إعادة أّن يف :الثالث البحث
 ٣٦١...........................  األفالك عىل جائزان لتئامواال اخلرق أّن يف :الرابع البحث
 ٣٦٣.............................  ال? أم العامل أجسام خيّرب تعاىل أّنه يف :اخلامس البحث

 ٣٦٥.................................................... الروحانّيالمعادفي:الثاني الركن
 ٣٦٥......................................... ] جمّرد جوهر النفس أّن يف: [األّول البحث
 ٣٦٨...............................  ] بالنوع مّتحدة البرشّية النفوس أّن يف: [الثاين البحث
 ٣٧٠............................................  ] حادثة النفوس أّن يف: [الثالث البحث
 ٣٧٢.................................................  ] التناسخ فساد يف: [الرابع البحث
 ٣٧٤................................................  ] النفوس بقاء يف: [اخلامس البحث
 ٣٧٦...................................  ] اجلزئّيات تدرك النفس أّن يف: [السادس البحث
 ٣٧٨...............................................  ] النفوس سعادة يف: [السابع البحث
 ٣٧٩...............................................  ] النفوس شقاوة يف: [الثامن البحث
 ٣٨١...........................  ] والروحاّين اجلسامّين املعاَدين اجتامع يف: [التاسع البحث

 ٣٨٣........  القيامة أحوال والعقاب وسائرالثوابوأحكاموالوعيدالوعدفي:الثالث الركن
 ٣٨٣.................................................  ] األلفاظ رشح يف: [األّول البحث
 ٣٨٥........................................  ] الثواب املطيع استحقاق يف: [الثاين البحث
 ٣٨٨..............................................  ] الكبرية صاحب يف: [الثالث البحث
 ٣٩٣.....................................................  العفو دالئل يف :الرابع البحث
 ٣٩٥.....................................  ] والعقاب الثواب اجتامع يف: [اخلامس البحث
 ٣٩٨......................................  ] العايص عقاب انقطاع يف: [السادس البحث
 ٤٠١......................................................  ] الشفاعة يف: [السابع البحث
 ٤٠٣.......................................  ] خملوقتان والنار اجلنّة أّن يف: [الثامن البحث
 ٤٠٥.................................................... التوبة حقيقة يف :التاسع البحث



 ٥٣٣   ....................................................  حتوياتامل فهرس/ الفهارس العامة 

 ٤٠٦................................................  ] التوبة وجوب يف: [العارش البحث
 ٤٠٨................................  ] املعايص بعض عن التوبة يف: [عرش احلادي البحث

 ٤٠٩..................................................... واألحكاماألسماءفي:الرابع الركن
 ٤٠٩........................................................  اإليامن] يف: [األّول البحث
 ٤١٢.........................................................  ] الفسق يف: [الثاين البحث

 اإلمامة في: الثامنة القاعدة
)٤٦٣ـ  ٤١٥(

 ٤١٧...............................................................................   المقّدمة
 ٤١٩......................................... وغايتهووجودهاإلمامماهّيةفي:األّول الركن

 ٤١٩...........................................................  ماهّيته يف :األّول البحث
 ٤٢٠..........................................  ال? أم نصبه جيب هل أّنه يف :الثاين البحث
 ٤٢٥.....................................................  وجوده عّلة يف :الثالث البحث

 ٤٢٧........................... عليهااإلماميكونأْنينبغيالتيالصفاتفي:الثاني الركن
 ٤٢٧.................................................  ] اإلمام عصمة يف: [األّول البحث
 ٤٣١..........................  ] الكامالت ألصول مستجِمع اإلمام أّن يف: [الثاين البحث
 ٤٣٣........................................  ] األّمة أفضل اإلمام أّن يف: [الثالث البحث
أ اإلمام أّن يف: [الرابع البحث  ٤٣٤.....................................  ] العيوب من ُمربَّ
 ٤٣٥....................................  ] عليه منصوص اإلمام أّن يف: [اخلامس البحث
 ٤٣٧........................  ] وكرامات بآيات خمصوص اإلمام أّن يف: [السادس البحث

 ٤٣٩......................................................... اإلمامتعيينفي:الثالث الركن
 ٤٣٩.......................  ]× طالب أيب بن عّيل هو احلّق اإلمام أّن يف: [األّول البحث
 ٤٥٣.....................................................  اخلصم حّجة يف :الثاين البحث



 الكالم علم يف املرام قواعد   .............................................................  ٥٣٤

 ٤٥٦............................  ] صائبة وأقواله اإلمام أفعال كّل أّن يف: [الثالث البحث
 ٤٥٨...........................................  ^ األئّمة باقي تعيني يف :الرابع البحث
 ٤٦٠.........................................  عرش الثاين اإلمام غيبة يف :اخلامس البحث

  الفهارس العامة 

 )٥٣٤ـ  ٤٦٥(
 ٤٦٧.........................................................  فهرس اآليات القرآنية  ـ ١
 ٤٧٣.......................................................  فهرس األحاديث واآلثار ـ ٢
 ٤٧٥.................................................................  ـ فهرس األعالم٣
 ٤٧٧.......................................................  ـ فهرس الفرق واجلامعات ٤
 ٤٧٩...........................................................  فهرس املصطلحات   ـ٥
 ٤٩١.......................................................  مصادر املقدمة والتحقيق ـ ٦
 ٥٢٥..............................................................  املحتوياتـ فهرس ٧
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