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Abstract
Among the responsa collections by al-Sharīf al-Murtaḍā that still remain to be edited
are the Jawābāt al-masāʾil al-Sallāriyya, which consist of responsa to eight questions
most of which revolve around issues related to the subtleties of kalām. On the basis
of the two earliest witnesses of this text, MS Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Petermann II [Pm.] 169 and MS Mashhad, Āstān-i quds 1448, an edition has been prepared.

* We thank Camilla Adang for her valuable comments on an earlier draft of this introduction.
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The scholarly investigation of the doctrinal thought of the Imāmī scholar alSharīf al-Murtaḍā Abū l-Qāsim ʿAlī b. al-Ḥusayn al-Mūsawī (“ʿAlam al-Hudā,” b.
355/967, d. 436/1044) has progressed significantly over the course of the twentyfirst century, resulting from the publication of a number of important, hitherto
mostly unknown works of his, specifically in the field of kalām. These include
Muḥammad Riḍā Anṣārī Qummī’s edition of the single extant manuscript of
al-Murtaḍā’s al-Mulakhkhaṣ fī uṣūl al-dīn (Ms Tehran, Majlis 86070) (Tehran
1381/2002), a comprehensive theological summa which remained incomplete
and which found its continuation in al-Murtaḍā’s al-Dhakhīra ilā ʿilm al-kalām
(ed. Aḥmad al-Ḥusaynī, Qum 1411[/1990-91]). Taken together, these two works
constitute the most comprehensive theological summa of Bahshamite theology that has been preserved and is available in publication.1 In 2001, Wifqān
Khuḍayr Muḥsin al-Kaʿbī published a collection of al-Murtaḍā’s responsa under
the title Masāʾil al-Murtaḍā that is preserved in a compilation of which there
are two witnesses in Najaf. Of importance was also the publication of alMurtaḍā’s al-Mūḍiḥ ʿan jihat iʿjāz al-Qurʾān, a refutation of a section of the
Kitāb al-Mughnī fī abwāb al-tawḥīd wa-l-ʿadl of ʿAbd al-Jabbār al-Hamadhānī
(d. 415/1025) that is also known as Kitāb al-Ṣarfa, which was likewise edited
by Muḥammad Riḍā Anṣārī Qummī (Mashhad 1424[/2003-4]).2 These publications complement what was available from among al-Murtaḍā’s oeuvre
before the turn of the century—in 1966, Aḥmad al-Ḥusaynī had begun to publish al-Murtaḍā’s collected epistles, which eventually came out in four volumes (Rasāʾil al-Sharīf al-Murtaḍā, Qum 1405[/1984-85]), followed in 199091 by Aḥmad al-Ḥusaynī’s afore-mentioned edition of al-Murtaḍā’s Kitāb alDhakhīra. Another important work that became available during the second
half of the twentieth century was al-Murtaḍā’s Ghurar al-fawāʾid wa-durar
al-qalāʾid, also known as Amālī al-Murtaḍā. In 1954, Muḥammad Abū l-Faḍl
Ibrāhīm published the work which included for the first time the Takmilat

1 On the relation between the Mulakhkhaṣ and the Dhakhīra, see Ansari, “Kitāb al-Taʿlīq-i
Muqriʾ”; Schmidtke, “Jewish Reception,” pp. 51f.; Abdulsater, Shiʿi Doctrine, pp. 24f.
2 On this work, see also Ansari, “Kashf-i yek kitāb-i kalāmī”.
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al-Amālī, an appendix containing numerous responsa to exegetical and doctrinal queries culled from other collected works by al-Murtaḍā. The fact that the
Takmila is attested in some of the earliest extant manuscripts of the Ghurar
al-fawāʾid indicates that it was either al-Murtaḍā himself or someone acting
at his request who added the Takmila to the Amālī.3 Another indication that
the redaction had been done by al-Murtaḍā is Ibn Shahrāshūb’s mentioning of
the Takmilat al-Ghurar as an independent work of al-Murtaḍā.4 This is further
corroborated by the concluding words of the Takmila which likewise point to
al-Murtaḍā as the redactor of the Addendum.5
Mention should also be made of the Kitāb al-Shāfī fī l-imāma, a refutation
of the section on the imamate in the Kitāb al-Mughnī by ʿAbd al-Jabbār alHamadhānī, another rich source for studying al-Murtaḍā’s doctrinal thought
that was first published as a lithograph towards the end of the nineteenth century and is now available in the critical edition of ʿAbd al-Zahrā al-Ḥusaynī
al-Khaṭīb (Tehran 1426/2006).
As a result of the availability of an enlarged corpus of his writings, seminal studies on the Sharīf al-Murtaḍā, such as ʿAbd al-Razzāq Muḥyī al-Dīn’s
Adab al-Murtaḍā min sīratihi wa-āthārihi (Baghdad 1957), Wilferd Madelung’s
“Imamism and Muʿtazilite Theology” (1970), or Martin J. McDermott’s The Theology of al-Shaikh al-Mufīd (d. 413/1022) (Beirut 1978) have been supplemented
in recent years by new studies. Besides the useful three-volume publication
Mawsūʿat turāth al-Sayyid al-Murtaḍā fī ʿilm al-kalām wa-radd al-shubahāt
(Najaf 1436[/2014-15]), recent scholarship includes a series of some thirty studies on al-Murtaḍā by Hassan Ansari (2000-2017),6 and monographs such as
Aḥmad Muḥammad Maʿtūq’s al-Sharīf al-Murtaḍā, ḥayātuhu, thaqāfatuhu,
adabuhu wa-naqduhu (Beirut 2008) and Hussein Ali Abdulsater’s Shiʿi Doctrine, Muʿtazili Theology: al-Sharīf al-Murtaḍā and Imami Discourse (Edinburgh
2017). Moreover, the reception of al-Murtaḍā’s thought and writing among the
3 For the manuscripts of the Amālī and the genesis of the Takmilat al-Amālī, see Ansari, Az
ganjīna-hā-yi nusakh-i khaṭtī, pp. 35-40. For the oldest extant manuscripts of the Amāli,
see Tafaḍḍulī, “Kuhantarīn nuskha-hā-yi khaṭṭī-yi Amālī-yi Sayyid-i Murtaḍā” (the earliest
manuscript, that is preserved in the Marʿashī library in Qum, is dated to Shaʿbān 482); see
also Dirāyatī, Fihristwāra, vol. 7, p. 787.
4 Ibn Shahrāshūb, Maʿālim, p. 70.
5 Al-Murtaḍā, Amālī al-Murtaḍā, ed. Abū l-Faḍl Ibrāhīm (1426/2005), vol. 2, p. 333: “hādhā
ākhar mā wujida mimmā ikhtārahu raḍiya llāh ʿanhu li-iḍāfatihi ilā kitābihi al-maʿruf biGhurar al-fawāʾid wa-durar al-qalāʾid …”
6 http://ansari.kateban.com/. The articles have also been brought together into a volume entitled Justār-hā-ʿi darbāra-yi Sharīf-i Murtadā which is currently in press (Tehran: Nashr-i kitābi Rāyzan, [in press]).
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Karaites adds an additional angle to the scholarly exploration, and Karaite (or:
Jewish) manuscripts of his writings on kalām and legal theory may eventually
help to improve the editions of some of his writings.7
Despite the progress that has been achieved, the critical edition of al-Murtaḍā’s literary oeuvre in the realm of kalām is still incomplete, and there are
additional challenges to be reckoned with. Al-Murtaḍā’s responsa constitute
a significant part of his literary oeuvre and are an important source for the
study of his doctrine—this is the case not only because of their quantity, the
genre also allows for discussing issues that are disregarded in theological summae in view of their more rigid structure. Al-Murtaḍā’s responsa to doctrinal
queries thus provide glimpses into aspects of Bahshamite theology that are not
addressed in any of the preserved literature by other non-Imāmī representatives of the Bahshamiyya.8
At the same time, the responsa genre is a problematic one. The majority of alMurtaḍā’s epistles were prompted by sets of questions that were addressed to
him either by his students or dispatched to him by others who were based elsewhere. Examples of the first category are al-Murtaḍā’s tracts written in reply to
queries posed to him by Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. ʿAbd al-Malik al-Tabbān
(Rasāʾil, vol. 1, pp. 1-96), or by Sallār al-Daylamī (the subject of the present contribution). The second category comprises, for example, the Jawābāt al-masāʾil
al-Rāziyya (Rasāʾil, vol. 1, pp. 97-132), the Jawābāt al-masāʾil al-Ṭarābulusiyyāt
(Rasāʾil, vol. 1, pp. 307-4439), or the Jawābāt al-masāʾil al-Mūṣiliyyāt (Rasāʾil,
vol. 1, pp. 167-267).
While some of these responsa collections are extant, others are entirely
lost10 or partly preserved through secondary sources. This is the case, for exam7

8

9
10

Schmidtke, “Nuskha-yi kuhan”; Schmidtke, “Jewish Reception”; Schwarb, “Sahl b. Faḍl alTustarī’s Kitāb al-Īmā”; Schwarb, “A Newly Discovered Fragment”; Madelung, “Muʿtazilī
Theology”.
It should be noted that al-Ḥākim al-Jishumī (d. 494/1101) relates in his Sharḥ al-ʿUyūn that
al-Murtaḍā had studied with ʿAbd al-Jabbār al-Hamadhānī (d. 415/1025), the head of the
Bahshamiyya during his time. See Sayyid (ed.), Faḍl al-iʿtizāl, p. 383. However, this is not
confirmed by any other source. Al-Jishumī may have confused al-Sharīf al-Murtaḍā with
his brother, al-Sharīf al-Raḍī, whose discipleship with ʿAbd al-Jabbār is confirmed. See
Ansari, “Az Qāḍī ʿAbd al-Jabbār tā Sharīf-i Raḍī.”
Comprising the Jawābāt al-masāʾil al-Ṭarābulisiyyāt al-thāniyya and al-thālitha. For the
Jawābāt al-masāʾil al-Ṭarābulisiyyāt al-ūlā, see below.
Al-Murtaḍā was also engaged in refuting the philosophers who were active in Baghdad.
Najāshī (Rijāl, p. 270) records three refutations of al-Murtaḍā directed against the Christian Aristotelian Yaḥyā b. ʿAdī. These are lost. Generally for al-Murtaḍā’s bibliography, see
Abdulsater, Shīʿī Doctrine, pp. 28-38.
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ple, for the Jawābāt al-Masāʾil al-Mūṣiliyyāt al-ūlā. Although this important
set of responsa which consisted, according to Najāshī, of three chapters—on
al-waʿīd, al-qiyās, and on al-iʿtimād—is no longer preserved in manuscript,11
one of its chapters has been integrated in its entirety, as it seems, in two later
works. Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460/1066) draws heavily on the chapter of qiyās
in his Kitāb al-ʿUdda fī uṣūl al-fiqh, as he explicitly relates at the end of the
relevant section.12 Al-Murtaḍā also integrated the same chapter on qiyās in
his al-Dharīʿa fī uṣūl al-fiqh which was composed after al-Ṭūsī had written his
ʿUdda.13 The two works thus preserve two recensions of one of the three chapters of the Jawābāt al-Masāʾil al-Mūṣiliyyāt al-ūlā. Another example of a lost
responsum which is quoted in another work is al-Murtaḍā’s Masʾala fī dalīl alkhiṭāb. While this text is no longer preserved as an independent work,14 both
al-Ṭūsī in his ʿUdda and al-Murtaḍā in his Dharīʿa quote extensively from it.15
Scholars of later generations produced their own collections of al-Murtaḍā’s
epistles and responsa, often gathering material focused on a single discipline,
such as legal issues, doctrine or adab. Occasionally, these later compilations
comprise works that are falsely attributed to al-Murtaḍā. Titles that have been
spuriously ascribed to him include al-Ḥudūd wa-l-ḥaqāʾiq,16 Inqādh al-bashar fī
l-jabr wa-l-qadar,17 and al-Muḥkam wa-l-mutashābih.18 Collections of al-Murtaḍā’s epistles and responsa occasionally also include writings by others, and
although this is typically mentioned in the text this is often overlooked. One

11
12

13

14
15
16
17
18

See Rasāʾil, vol. 1, pp. 167-198 for Jawābāt al-masāʾil al-Mūṣiliyyāt al-thāniyya, pp. 199-267
for Jawābāt al-masāʾil al-Mūṣiliyyāt al-thālitha.
Al-Shaykh al-Ṭūsī, ʿUdda, vol. 2, p. 719 (“qad athbattu fī hādhihi l-masʾala akthar alfāẓ almasʾala allatī dhakarahā Sayyidunā al-Murtaḍā raḥimahu llāh fī ibṭāl al-qiyās li-annahā
sadīda fī hādhā l-bāb wa-aḍaftu ilā dhālika mawāḍiʿ lam yadhkurhā …”). The entire chapter stretches from p. 647 to p. 719.
Al-Murtaḍā, Dharīʿa, pp. 453-532 (al-kalām fī l-qiyās). On the relationship between al-Ṭūsī’s
al-ʿUdda and al-Murtaḍā’s al-Dharīʿa, see Ansari, “Uṣūl-i fiqh-i shīʿī”; Stewart, Islamic Legal
Orthodoxy, pp. 134-136; Zysow, Economy of Certainty, p. 284 n. 30. Cases like the chapter on
qiyās show that although al-Ṭūsī was the first to write on legal theory (after al-Mufīd), his
ʿUdda is heavily based on some of the writings of his teacher al-Murtaḍā as well as on the
notes al-Ṭūsī took during the latter’s class instruction—al-Murtaḍā taught primarily on
the basis of ʿAbd al-Jabbār’s ʿUmad.
The title is mentioned in Najāshī, Rijāl, p. 271.
Al-Ṭūsī, ʿUdda, vol. 2, pp. 470-481; al-Murtaḍā, Dharīʿa, pp. 281ff.
Ansari, “al-Ḥudūd wa al-ḥaqāʾiq”.
Ansari, “Mushkil-i intisāb-i Kitāb-i Inqādh al-bashar”; Abdulsater, “To Rehabilitate a Theological Treatise”.
Ansari, “Irtibāṭ-i Kitāb-i Abū ʿAmr al-Zubayrī”; Absulsater, “Early Tafsīr”.
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example is a refutation of Ashʿarism by ʿAbd al-Jabbār al-Hamadhānī, a tract
which is exclusively preserved in codices otherwise containing only writings
of al-Murtaḍā and which thus remained virtually unknown among non-Imāmī
circles. The text has been published in Aḥmad al-Ḥusaynī’s edition of the Rasāʾil
al-Sharīf al-Murtaḍā (vol. 4, pp. 279-299), and again in Masāʾil al-Murtaḍā
(Beirut 1422/2001, pp. 162-183), and both editors apparently assume the tract
to be a work by al-Murtaḍā. In addition, Hans Daiber published an edition
of the text in 2007 based on one witness (Ms Najaf, al-Imām al-Ḥākim Public Library, majmūʿa 182/3).19 Although he correctly identified it as a work by
ʿAbd al-Jabbār, he was unaware of its wide transmission. Another example is
a text titled Aqāwīl al-ʿarab fī l-Jāhiliyya, a quotation from Abū ʿĪsā al-Warrāq’s
Kitāb al-Maqālāt which was likewise transmitted in collections of writings by
al-Murtaḍā.20
At the same time, two among al-Murtaḍā’s responsa collections which are
preserved in manuscript seem to have been overlooked by earlier editors,
namely his responsa to questions posed to him by his student Abū Yaʿlā Sallār [Sālār] b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Daylamī (d. 448/1057) ( Jawābāt al-masāʾil alSallāriyya) and al-Murtaḍā’s responsa to the first set of questions that were sent
to him from Tripoli ( Jawābāt al-masāʾil al-Ṭarābulusiyyāt al-ūlā). The present
contribution contains a critical edition of al-Murtaḍā’s responses to Abū Yaʿlā
Sallār, and a critical edition of the Jawābāt al-masāʾil al-Ṭarābulusiyyāt al-ūlā is
forthcoming.21
Information on the life and work of Abū Yaʿlā Sallār [Sālār] b. ʿAbd al-ʿAzīz alDaylamī (d. 448/1057) is scant.22 That he was one of al-Murtaḍā’s prominent
19
20
21
22

Daiber, “Maqāla fī l-radd ʿalā l-Mujbira”. On this publication, cf. also Ansari, Az ganjinahā-yi nusakh-i khaṭtī, pp. 59, 60, 316-319.
An edition is included in al-Murtaḍā, Rasāʾil, vol. 3, pp. 221-231.
To be published in Volume Three of the Shii Studies Review.
Biographical entries on him are included in ʿAbd al-Jalīl al-Rāzī, K. al-Naqḍ, pp. 46, 226; Ibn
Shahrāshūb, Maʿālim, pp. 135f. no. 923; Muntajab al-Dīn, Fihrist, p. 67 no. 183; al-Afandī,
Riyāḍ al-ʿulamāʾ, vol. 2, pp. 438-440; Āghā Buzurg al-Ṭihrānī, Ṭabaqāt aʿlām al-shīʿa wahuwa al-Nābis fī l-qarn al-khāmis, p. 86.—Sallār is often mixed up with others. According
to some sources, including al-Afandī (Taʿlīqat Amal al-āmil, pp. 158f.) and al-Khwānsārī
(Rawḍāt al-jannāt, vol. 2, pp. 370-373), Sallār’s name is “Ḥamza” and he died in 463 AH.
see also al-Ṣadr, Takmilat Amal al-amil, vol. 2, pp. 545-547; Āghā Buzurg, Ḏarīʿa, vol. 1,
p. 73f. no. 363. This clearly results from a confusion between Sallār and another student
of al-Murtaḍā, Abū Yaʿlā Muḥammad b. al-Ḥasan b. Ḥamza al-Jaʿfarī (d. 463/1071) who
is sometimes erroneously named Abū Yaʿlā Ḥamza al-Jaʿfarī (see Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī,
Lisān al-mīzān, vol. 3, p. 290). On the latter, see Ansari, “Abū Yaʿlā al-Jaʿfarī,” Encyclopaedia
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students is indicated by a report that he occasionally replaced al-Murtaḍā in
teaching. He is also reported to have studied with Shaykh al-Mufīd (d. 413/1022).
In the field of theology, Sallār is said to have composed two works which are
lost: a Tadhkira fī ḥaqīqat al-jawhar wa-l-ʿaraḍ and a work entitled Tatmīm
al-Mulakhkhaṣ, in which he presumably completed al-Murtaḍā’s al-Mulakhkhaṣ.23 The title of the Tadhkira suggests that the work was primarily concerned with natural philosophy, another indication of its author’s interest in
the subtleties of kalām which is the thematic focus of the questions he posed
to al-Murtaḍā (see below). Sallār is reported to have composed other works
which are also lost, namely al-Muqniʿ fī l-madhhab, al-Taqrīb fī uṣūl al-fiqh, and a
counterrefutation of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī’s (d. 436/1044) refutation (naqḍ) of
al-Murtaḍā’s al-Shāfī fī l-imāma.24 Ibn Dāwūd al-Ḥillī (alive in 707/1307-8) also
mentions al-Abwāb wa-l-fuṣūl, a work on law, among Sallār’s writings which is
not extant either.25 Sallār is mostly known for his legal work Kitāb al-Marāsim
al-ʿalawiyya fī l-aḥkām al-nabawiyya which has been published repeatedly.
The sources name some of Sallār’s students—these include Shams al-Islam
al-Ḥasan b. al-Ḥusayn b. Bābawayh al-Qummī, known as “Ḥasakā”, who was
the grandfather of Muntajab al-Dīn ʿAlī b. Bābawayh al-Rāzī (b. 504/1110-1, d.
after 600/1203), author of Fihrist asmāʾ ʿulamāʾ al-Shīʿa wa-muṣannifīhim,26
al-Shaykh al-Mufīd Abū Muḥammad ʿAbd al-Raḥmān b. Aḥmad b. al-Ḥusayn
al-Nīsābūrī al-Khuzāʿī who was the shaykh of the Imamiyya in Rayy,27 and alShaykh al-Mufīd ʿAbd al-Jabbār b. ʿAlī al-Muqriʾ al-Rāzī.28 Al-Ḥurr al-Āmilī also
lists Abū ʿAlī al-Ṭūsī, the son of al-Shaykh al-Ṭūsī, among Sallār’s students.29
In view of his expertise in adab, some Sunni biographers also include entries
on Sallār. Al-Ṣafadī (d. 764/1363) lists him in his al-Wāfī bi-l-wafayāt, relating
that Abū l-Karam al-Mubārak b. al-Fākhir b. Muḥammad b. Yaʿqūb al-Naḥwī

23
24
25
26
27
28
29

Islamica, vol. 2, pp. 712-714. The two scholars are properly distinguished by Muḥammad
Taqī al-Tustarī, Qāmūs al-rijāl, vol. 5, pp. 170f. See also Najāshī, Rijāl, p. 271; al-Afandī, Riyāḍ
al-ʿulamāʾ, vol. 2, pp. 214-217. Sallār is also reported to have been burried in Tabriz (alAfandī, al-Khwānsārī), which seems to be wrong.
Cf. Āghā Buzurg, Dharīʿa, vol. 3, pp. 343f. no. 1236; vol. 4, p. 24 no. 75; Muʿjam al-turāth alkalāmī, vol. 2, p. 160 no. 3223.
Ibn Shahrāshūb, Maʿālim, pp. 135f.
Ibn Dāwūd al-Ḥillī, Rijāl, p. 174. See also Āghā Buzurg, Dharīʿa, vol. 1, pp. 73f. no. 363.
Muntajab al-Dīn, Fihrist, pp. 46f. no. 72.
Muntajab al-Dīn, Fihrist, p. 75 no. 219.
Muntajab al-Dīn, Fihrist, p. 75 no. 220.
Al-Ḥurr al-ʿĀmilī, Amal al-āmil, vol. 2, pp. 127f. no. 357. See also al-Majlisī, Biḥār al-anwār,
vol. 104, pp. 72, 160.
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had studied with him in 445 AH and that Sallār had died in 448 AH30—since
the date of Sallār’s death is uncertain on the basis of the Imāmī biographical
literature (both 448 AH and 463 AH are mentioned), al-Ṣafadī’s report settles
the issue. Al-Suyūṭī (d. 911/1505) also includes an entry on Sallār in his Bughyat
al-wuʿāt fī ṭabaqāt al-lughawiyyīn wa-l-nuḥāt which repeats the information
provided by al-Ṣafadī.31
Some of the eight questions Sallār posed to al-Murtaḍā32 revolve around issues
that belong to the subtleties (laṭīf ) of kalām, others concern topics which are
not discussed elsewhere in the Bahshamite literature. The eight questions are
as follows: (1) Why is not possible that an atom is an atom through an agent (mā
al-māniʿ min kawn al-jawhar jawharan bi-l-fāʿil)? (2) and (3) What should be
replied to someone who argues that the accidents of capability and life necessitate a state for their specific locus of inherence rather than for the entire body
(mā jawāb man zaʿama anna l-qudra tūjibu ḥālan li-l-maḥall dūn al-jumla and
mā jawāb man qāla anna l-ḥayāt ayḍan tūjibu l-ḥāl li-l-maḥall lā li-l-jumla)? (4)
What should be said to someone who argues that the locus in which an accident
inheres in is determined by an agent with no specific intention so that it could
inhere as well in another locus? (5) What should be replied to the astrologers
who maintain that events are caused by the stars rather than by God? (6) Are
dreams real or not and who is causing them? (7) This question addresses the
causal relation between naẓar and ʿilm, as well as between dalīl and madlūl. (8)
The question whether each segment ( juzʾ) of a khabar needs a will (irāda) for
it to be part of the khabar in its entirety ( jumlat al-khabar) or not.
Responsa five and six were also included in the Takmilat al-Amālī (with no
indication that they originated in the Sallāriyya)33 and as a result transmitted
independently from very early on.34 An edition of responsum five (on astrol30
31
32

33
34

Al-Ṣafadī, al-Wāfī, vol. 16, p. 54 no. 74 (“Sallār, Abū Yaʿlā al-Naḥwī”).
Al-Suyūtī, Bughyat al-wuʿāt fī ṭabaqāt al-lughawiyyīn wa-l-nuḥāt, vol. 1, p. 594, no. 1255
(“Sallār b. ʿAbd al-ʿAzīz Abū Yaʿlā al-Naḥwī”).
While al-Najāshī, al-Ṭūsī and Buṣrawī do not mention the Sallāriyya, the first one to refer
to the text is Ibn Shahrāshūb, Maʿālim, p. 70. Al-Murtaḍā, however, already alluded to
the Sallāriyya (without explicitly mentioning this name) in his Jawābāt al-masāʾil alṬarābulusiyyāt al-thālitha (Rasāʾil, vol. 1, p. 417). See also the entries on the work in Āghā
Buzurg, Dharīʿa, vol. 2, pp. 83f. no. 331 (al-Asʾila al-Sallāriyya); vol. 20, p. 352 no. 3372 (alMasāʾil al-Sallāriyya); vol. 5, p. 206 no. 960 ( Jawābāt Sallār b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Daylamī) and
p. 223 no. 1061 ( Jawābāt al-masāʾil al-Sallāriyya).
See al-Murtaḍā, Amālī, ed. Muḥammad Abū l-Faḍl Ibrāhīm (2004), pp. 319-325 (responsum five), pp. 325-328 (responsum six).
They are both included, for example, in Ms Qum, Marʿashī 12923 (items no. 6 and 7).
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ogy) was also included by Aḥmad al-Ḥusaynī in his Rasāʾil al-Sharīf al-Murtaḍā
(vol. 2, pp. 299-311; here the text is introduced as “qāla al-Sayyid al-Sharīf alMurtaḍā fī Kitāb al-Ghurar wa-l-durar fī ajwibat al-masāʾil al-Sallāriyya”). Editions of responsum six (on dreams) were published in the Rasāʾil al-Sharīf alMurtaḍā (vol. 2, pp. 7-14), and in the Masāʾil al-Murtaḍā (pp. 288-297). An edition of responsum seven was also included in the Rasāʾil al-Sharīf al-Murtaḍā
(vol. 2, pp. 145-152) under the title “Masʾala fī tawārud al-adilla”. Al-Murtaḍā’s
responsum on dreams was criticized by the ʿAllāma al-Ḥillī (d. 726/1325) and
his son, Fakhr al-muḥaqqiqīn (d. 771/1369-70), in their responsa to the question
of Ibn Zuhra.35
Astrology was evidently a topic that attracted much interest. In the course
of this responsum, al-Murtaḍā mentions his discussion with baʿḍ al-ruʾasāʾ
bal al-wuzarāʾ mimman kāna fāḍilan fī l-adab wa-l-kitāba wa-mashghūfan bil-nujūm. This person can tentatively be identified as Abū l-Qāsim al-Ḥusayn
b. ʿAlī al-Maghribī (“al-Wazīr al-Maghribī”, d. 418/1027), who was the vizier of
the Būyid Musharrif al-dawla in Baghdad. Al-Murtaḍā participated in some
of his majālis and wrote several works for al-Wazīr al-Maghribī, among them
his Kitāb al-Muqniʿ fī l-ghayba and his Risāla fī ʿamal al-Sulṭān.36 Moreover,
al-Wazīr al-Maghribī’s interest in astrology is also evident from his exchanges
(majālis) with the Nestorian Metropolitan Elias (d. 1046 CE)—al-majlis al-sābiʿ
is devoted to this topic and the questions he poses to Elias are in fact very similar to those he addressed to al-Murtaḍā as they are related in the Sallāriyya.37
Al-Murtaḍā’s elaborations on astrology in the Sallāriyya continued to attract
the attention of scholars. A lengthy excerpt from al-Murtaḍā’s responsum on
astrology has also been quoted by Raḍī al-Dīn ʿAlī b. Mūsā Ibn Ṭāwūs (d. 664/
1266) in his Faraj al-mahmūm—since Ibn Ṭāwūs is defending astrology in this
work, he had to deal with al-Murtaḍā’s refutation of astrology. Ibn Ṭāwūs’s quotations from al-Murtaḍā’s epistle are interspersed with his comments.38 The

35
36
37

38

Responsum Five (on astrology) is also included in Ms Princeton, Princeton University
Library, Islamic Manuscripts, Garrett no. 2751Y, fols. 251v-254r (http://arks.princeton.edu/
ark:/88435/hx11xh865).
Masāʾil Ibn Zuhra, p. 66f. Reference is to masʾala fī l-manāmāt only, with no mention of the
Sallāriyya. This again indicates that this responsum was also transmitted independently.
Madelung, “A Treatise of the Sharīf al-Murtaḍā”.
See Seleznyov (ed.), Kitāb al-Majālis li-Mār Ilyā Muṭrān Niṣībīn, pp. 139ff.—For the Kitāb alMajālis, see now also Diez, “The Profession of Monotheism”. For al-Wazīr al-Maghribī, see
also ʿAbbās, al-Wazīr al-Maghribī; Karīmī Niyā, Wazīr-i Maghribī (cf. also http://kariminia
.kateban.com/post/3414).
Ibn Ṭāwūs, Faraj al-mahmūm, pp. 43-53. See also Ansari, “Intiqādāt-i sakht-i Ibn Ṭāwūs
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entire section from the Faraj al-mahmūm was quoted by Muḥammad Bāqir alMajlisī (d. 1110/1699) in his Biḥār al-anwār.39
The edition is based on the two following manuscripts, the earliest extant witnesses of the Sallāriyya—the text is preserved in later copies as well which have
proved to be of little use for the present edition.

∙ MS Mashhad, Āstān-i quds 1448, a multitext volume containing several responsa collections by al-Murtaḍā. The leaves are in disorder and the responsa to Sallār’s queries are found on fols. 50r-59v, 70r-80r. The text ends with
a colophon (fol. 80r) dated to 3 Dhū l-Ḥijja 676, the identity of the scribe is
not disclosed.40 The manuscript is abbreviated in the following as ا.
∙ MS Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Petermann II [Pm.] 169, a collective
volume containing two works of al-Sharīf al-Murtaḍā: (1) Ghurar al-fawāʾid
wa-durar al-qalāʾid = al-Amālī (fols. 1-274). The work ends with a colophon
dated to 15 Shaʿbān 544/1149 (fol. 274v), and the copyist relates that he used
as an antescript a copy transcribed by Abū Muhammad al-Ḥasan b. ʿAlī
b. Zīrak al-Wāʿiẓ al-Qummī.41 For a brief description, see Ahlwardt, Verzeichniss, vol. 7, pp. 636f.; vol. 6, p. 275 no. 7020/3; for a detailed description of the entire codex and a study on the Banū Zīrak, see Ansari, Az
ganjīna-hā-yi nusakh-i khaṭtī, pp. 41-44, 48-53; (2) al-Masāʾil al-Sallāriyya

39
40

az Sharīf-i Murtaḍā”; Kohlberg, A Medieval Muslim Scholar, p. 260 no. 378.—Ibn Ṭāwūs
opens his quotation with some brief remarks on al-Murtaḍā’s responsa to the Masāʾil alSallāriyya, explaining that these comprise eight questions and delving into the first one.
He then adds some remarks on Sallār himself. It is thus evident that Ibn Ṭāwūs’s textual
sources were the complete set of the Sallāriyya rather than the Takmila.
Majlisi, Biḥār al-anwār, vol. 58, pp. 281-289.
The colophon reads as follows:

تمت المسائل واجو بتها وافق الفراغ من تعليقها في الثالث من ذي الحجة سنة ست وسبعين وستمائة والحمد
.لل ّٰه رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهر ين وسلم تسليما وحسبنا الل ّٰه ونعم الوكيل
41

The colophon reads as follows:

وفرغ من نسخه يوم الاثنين الخامس عشر من شهر الل ّٰه المبارك شعبان سنة أر بع وأر بعين وخمس مائة
هجر ية من نسخة الشيخ الإمام العالم نصرة الدين حجة الإسلام أبي محمد الحسن بن علي بن ز يرك الواعظ
القمي أطال الل ّٰه بقاه وحرس عليه فضله و بهاه والحمد لل ّٰه المنان علی اتمامه وصلی الل ّٰه علی المصطفين من
.خلقه محمد وأهل بيته ما اختلف الملوان
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(fols. 275-287)—the text has been copied by the same scribe, here identified as Muḥammad b. al-Ḥasan b. Muḥammad b. Jaʿfar al-Muʾaddib, and is
also dated in Shaʿbān 544/1149 (see colophon fol. 287b42). This is the earliest extant copy of al-Murtaḍā’s responsa to the questions of Abū Yaʿlā Sallār (abbreviated in the following edition as )ب. For a brief description of
this part of the manuscript, see also Ahlwardt, Verzeichniss, vol. 4, pp. 348f.
no. 4978. Although the Berlin manuscript predates the Mashhad manuscript
by about a century, it is less reliable than the latter. The copyist apparently
relied on an antescript that was incomplete throughout. He later collated
the manuscript with his antescript and added some of the missing passages
in the margin (fols. 276r, 276v, 283v, 285r, 285v, 286v, 287r).43
For responsum five and six, which have been included in the Takmilat Amālī
al-Murtaḍā, the following two early witnesses of the Takmila have also been
consulted for the edition of these two responsa. Since al-Murtaḍā may have
revised the texts when he chose them for inclusion in the Takmila—this at
least is suggested by a number of variants in these responsa between the above
mentioned witnesses of the Sallāriyya and the their rendering in the Takmila—
variants that reflect this revision are indicated in a separate apparatus. Only in
cases in which the manuscripts of the Sallāriyya were evidently wrong we preferred the reading of the Amālī:
∙ MS Tehran, Majlis, 278 (abbreviated in the following as )د.44 This is one of
the earliest extant manuscripts of the Ghurar al-fawāʾid which is dated to 15

42

The colophon reads as follows:

تم ّت المسائل السلار ية ولل ّٰه الحمد والشکر وصلی الل ّٰه علی محمد وآله الأخيار والل ّٰه حسبي ونعم الوکيل فرغ
من نسخها محمد بن الحسن بن محمد بن جعفر المؤدب بتاريخ الخامس والعشر ين من شهر الل ّٰه المبارك شعبان
.سنة أر بع وأر بعين وخمسمائة
43

See the collation note on the last page of the text:

قابلها بالنسخة المنتسخ هي منها للشيخ الإمام العالم الزاهد نصرة الدين أبي الحسن )؟( بن ؟ علي بن ز يرك
الواعظ القمي وکانت تلك النسخة مقروة علی الشيخ الإمام رشيد الدين علي بن ز يرك الواعظ مصححة
فقابلها علی قدر الوسع وامکان الجهد والطاقة وفرغ منها بتاريخ المنتصف من صفر سنة خمس وأر بعين
.ب العالمين والصلوة علی سيدنا محمد وآله ؟ وحسبنا الل ّٰه وحده
ّ وخمس مائة بسرراباذ )؟( والحمد لل ّٰه ر
44

For this manuscript, see Dirāyatī, Fihristigān, vol. 23, pp. 287f. no. 6.
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Ṣafar 574/1178 and was copied by Ḥaydar b. Najīb al-Dīn al-Ḥasan al-Shinastī
(see fol. 232r; on him see Muntajab al-Dīn, Fihrist, p. 57 no. 129). The leaves
are in disorder and there are various foliation systems (all non-consecutive)
throughout the codex, which is missing in the end.
∙ MS Istanbul. Suleymaniye, Feydullah Efendi 1678, fols. 275b-279a (responsum five), fols. 279a-280b (responsum six). This copy was completed on 3
Shaʿbān 586, by Muḥammad b. Abī Ṭāhir b. Abī l-Ḥusayn b. Aḥmad al-Warrāq
(see colophon f. 283a) (abbreviated in the following edition as )ج.
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جوابات المسائل السلار ية تأليف سيدنا الإمام العالم البارع العلامة المحق المحقق السيد الشر يف

ا50ا

المرتضى علم الهدى ذي المجد َي ْن أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي قدس الل ّٰه روحه ونور
ضر يحه
بسم الل ّٰه الرحمن الرحيم
٥

ا50ب

قال سيدنا الشر يف السيد الأجل الأوحد المرتضى ذو المجدين علم الهدى تغمده الل ّٰه برضوانه:
ت على ما أنفذه الأستاذ أدام الل ّٰه عزه من المسائل وسأل بيان جوابها ووجدتهُ أدام الل ّٰه تأييده
وقف ُ
ما وضع يده من مسائله إلا على نكتة ٍ وموضع شبهة ٍ وأنا ُأجيب عن المسائل معتمدا ً الاختصار
ل معهما ببيان حجة ٍ أو دفع شبهة ومن الل ّٰه تعالى أستمّد المعونة والتوفيق
والإ يجاز من غير إخلا ٍ
والتسديد.

١٠

ابتدأ المسائل بأن قال :أنعم الل ّٰه تعالى على الخلق بدوام بقاء سيدنا الشر يف السيد الأجل
المرتضى علم الهدى أطال الل ّٰه بقائه وأدام علوه وسموه و بسطته وكبت أعداه وحسدته فالألسن
تقصر عن أداء شكرها والمتن يضعف عن تعاطي نشرها فلا أزال الل ّٰه عنا وعن الإسلام ظله
وحرس أيامه من الغير.
و بعد ،فمن كان له سبيل إلى إلقاء ما يعرض له و يختلج في صدره من الشبه إلى الخاطر الشر يف

١٥

واستمداد الهدى من جهته فلا معنى لإقامته على ظلمتها والغاية ُ اقتباس نور الل ّٰه سبحانه ليقف على
الطر يق النهج والسبيل الواضح والصراط المستقيم ،والخادم وإن كان متمكنا ً من إ يراد ذلك في
المجلس الأشرف وأخذ الجواب عنه على ما جرت به عادته فإنه سائل الإنعام بالوقوف على هذه
المسائل وإيضاح ما ُأشكل منها ليعم النفع بها فيحصل بذلك المبتغي بمجموعه من الوقوف على الحق

 ٣-١جوابات … ضر يحه[ بسم الل ّٰه الرحمن الرحيم المسائل السلار ية ،ب

 ٤بسم … الرحيم[  ،-ب

ل المرتضى علم الهدى قّدس الل ّٰه روحه ،ب
 ٥قال … برضوانه[ قال سيدنا الأج ّ
 ،ب ‖ جوابها[ اجو بتها ،ب ‖ أدام … تأييده[  ،-ب
 ٨-٧الاختصار والإ يجاز[ للاختصار ،ب

 ٦أدام … عزه[ -

 ٧نكتة ٍ[ نكته ،ب ‖ ُأجيب[ أجبت ،ب

 ٨معهما[ معها ،ب ‖ تعالى[  ،-ا

 ٩والتسديد[  ،-ب

 ٢.272-١٠ابتداء … الل ّٰه[  ،-ب  ١٠أنعم[ اما نعم ،ا  ١٦الطر يق[ طر يق ،ب ‖ الواضح[ الواضحة ،ا
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وعموم النفع للمؤمنين كافة ً والتنو يه بإسم الخادم ولرأي سيدنا الشر يف السيد المرتضى علم الهدى
أدام الل ّٰه قدرته في ذلك علوه إن شاء الل ّٰه.
المسألة الأولى

ا51ا

ما المانع من كون الجوهر جوهرا ً بالفاعل وجواز بينونته عما بان منه بكونه جوهرا ً وإن كان
٥

بالفاعل؟
ح أن يجعله الفاعل جوهرا ًسوادا ًلأنه لا مانع من
فإن قيل :لو كان الجوهر جوهرا ًبالفاعل لص ّ
ذلك من تضادٍّ ولا ما يجري مجراه ،وإذا صح ّ ذلك وطرأ البياض فلا يخلو من أن ينفي السواد أو
لا ينفيه .فإن نفاه لم يخل من حيث كان جوهرا ً أن ينتفى بالسواد أو لا ينتفى وقد علمنا أنه لا بّد
من نفي السواد البياض لاستحالة اجتماع الصفتين ولا يجوز نفي البياض للجوهر فيؤدي ذلك إلى

١٠

كون هذه الذات معدومة ً موجودة ً ،فقد يمكن أن يقال أن جعله الجوهر جوهرا ًسوادا ًمستحيل
لأنه إذا جعله جوهرا ًفهو متحي ّز ٌ وإذا جعله سوادا ًفهو غير متحي ّز فيودّي إلى كون الذات الواحدة
ل واحدة ٍ وهذا يجري مجرى التضاد.
متحي ّزة غير متحي ّزة في حا ٍ
وقد يمكن هذا القائل أن يقول لنا :أنتم عندكم أن كون الفعل حسنا ًوقبيحا بً الفاعل ومع ذلك
فلا يمكن كونُ الفعل الواحد حسنا ً وقبيحا ً ولا تضادّ هناك ولا ما يجري مجراه ،وكذلك أيضا ً

١٥

الخـبر والأمر إنما كانا خبرا ً وأمرا ً بالإرادة ولا تضادّ بين الإرادتين ولا ما يجري مجراه ومع ذلك
ت صحة
ل واحدة على أنه له أن يقول :لو سلم ُ
جعل الصيغة الواحدة خبرا ً وأمرا ً في حا ٍ
لا يمكن َ
جعله جوهرا ً سوادا ً ومعناه أن تجعل الذاتين ذاتا ًواحدة ً وليس معناه أن تجعل | ذاتا ًعلى صفتين
وإن كان المراد الأول فإنه إذا طرأ البياض فن ُفي الذات فأي شيء ي ُتصو ّر موجودا ً بعد ذلك،
ي عند انتفاء
وإن كان المراد الثاني فإنه إذا انتفت الذات فالصفات تبع لها كما تنتفي صفات الح ّ

٢٠

ذاته وليس مرادهم هذا غير أن هذا هو المتصو ّر لا الأول فلينعم ببيان ذلك.

 ٤وجواز … عما[ مما ،ب
مشطوب في ب

 ٦الجوهر[  ،-ا

 ٧يخلو[ يخلوا ،ا ب ‖ ينفي[ يبقى ،ب

 ١٠مستحيل[ مستحيلا ً،ب

 ١٧ومعناه[ فمعناه ،ب ‖ أن[ انه ،ب

 ١٥وأمرا ً[ او أمرا ً ،ب ‖ الإرادتين[ الارادة ،ب

 ١٩فإنه إذا[ فإنه ،ب ‖ تنتفي[ ينتفي ،ب

والأول ،ب
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الجواب و بالل ّٰه التوفيق :اعلم أن الجوهر لا بّد من أن يكون في حال عدمه على صفة توجب
س من الأجناس لا بّد من كونه وهو معدوم على صفة
إذا و ُ ِ
جد َ كونه متحي ّزا ً ،وكذلك كل جن ٍ
تقتضي بشرط الوجود الصفات التي تتجدد له عند الوجود | من تعلق بغيره إن كان مما يتعلق أو

ا51ب

غير ذلك من الصفات.
٥

والذي يدل على ما قلناه أن الجوهر قد ثبت تحـيزه عند وجوده وأن التحيز يجب له بشرط
الوجود دون غيره من الأجناس فلا بّد من كونه في الحال على صفة تقتضي هذا الحكم له وجرى
ح من إحداهما الفعل ولا يصح من الأخرى في أنه لا بد من اختصاص من يصح
مجرى ذاتين يص ّ
الفعل منها بصفة ٍ ليست للأخرى ولا يجوز أن تكون هذه الصفة منتظرة والحكم حاصل في الحال،
فبان أنه لا بّد في حال العدم من حصول صفة تقتضي ما ذكرناه.

١٠

فإن قيل :كلامكم كله مبنيّ على ما أنتم له م ُّدعون وهو غير مسلم لـكم لأنكم أشرتم إلى الجوهر
قبل وجوده فقلتم :يجب أن يكون متحي ّزا ً متى وجد والمعدوم ليس بمعلوٍم ولا مشار إليه ،ثم لو
سل ّم أنه معلوم لل ّٰه تعالى فما الدليل على أنه متحيز متى و ُجد وقد كان يجوز أن يوجده فلا يكون
متحي ّزا ً لأنه عند مخالفكم يتحي ّز بالفاعل وكذلك سا ئر الأجناس إنما تكون على ما هي عليه بالفاعل،
ح العلم به وإن عدمه لا يمنع من تناول العلم له بالأدلةّ الصحيحة ،وقد
قلنا :قد ثبت أن المعدوم يص ُ ّ

١٥

كتبنا واستقصيناه وأبطلنا الشبه العارضة فيه ونحن نعلم ضرورة ً
بيناّ ذلك في مواضع كثيرة من ُ
أن الصوت بعد عدمه نعلمه وإن كنا لا ن ُدركه في الحال وأنا نعَ لم كلام غيرنا وإن مضى ونقضي ما
ل ذلك معدوم ولم يمنع عدمه
فعلناه بالأمس ونعلم أيضا اً لبعث والنشور | والقيامة والجنة والنار وك ّ
من تعل ّق العلم به .فأمّا الذي يدل على أن ما و ُجد متحي ّزا ًلا يجوز أن يوجد وهو غير متحي ّز أن تحـي ّزه
الحاصل له بعد أن لم يكن حاصلا ًلا يخلو من أن يكون إن ّما حصل لوجوده أو لحدوثه أو لحدوثه

٢٠

على وجه ٍ أو لعدمه أو لعدم معنى أو لوجود معنى أو بالفاعل أو لنفسه أو لما هو عليه في نفسه،

 ٣تقتضي[ يقتضي ،ب

 ٦-٣من … الوجود[  ،-ب

 ٦تقتضي[ يقتضي ،ب

والأخرى يتعذر عليها الفعل فلا بد من أن تختص التي ،ب
 ٩تقتضي[ يقتضي ،ب
 ١٣تكون[ يكون ،ب
ب ‖ ما[ وما ،ا ب

 ١٠غير[  ،-ب

 ٨الفعل منها[ منها الفعل فيهما ،ب

 ١٢فما … على[  ،-ب ‖ وقد[ قد ،ب ‖ فلا[ ولا ،ب

 ١٤له[ إضافة فوق السطر ،ب
 ١٧فعلناه[ فعلنا ،ا

 ٧ولا … من[

 ١٦الحال[ هذه الحال ،ب ‖ وإن[ وما،

 ١٩له[  ،-ب ‖ يخلو[ يخلوا ،ا ب ‖ أو لحدوثه[ إضافة في

الهامش ،ب
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ولا يجوز أن يكون متحي ّزا ً لوجوده لأن ذلك يوجب أن يكون كل ما شاركه في الوجود متحي ّزا ً،
و بمثل ذلك يبطل أن يكون متحيزا ً لحدوثه .وأما حدوثه على وجه ٍ فالذي ي ُبطله أنه لا وجه يشار
إليه من وجوه الحدوث يقتضي كونه بهذه الصفة ولأنهكان | لا يمتنع حدوثه على وجه ٍ آخر فلا

ا52ا

يكون متحيزا ً وإذا كان لا بّد من أن يتمي ّز في الوجود بصفة ٍ فيجب أن يكون متى و ُجد على وجه ٍ
٥

ولم يكن متحي ّزا ً أن يكون بصفة جنس آخر ،وإذا لم يمتنع حدوثه على الوجه الذي يقتضي كونه
متحيزا ً وعلى الوجه الذي يقتضي بصفة جنس آخر لعدم التنافي بين الصفتين فجا ئز ٌ أن يكون على
الصفتين معا ًلحدوثه على الوجهين معا ً.وسن ُبين فيما يأتي من كلامنا أن المتحيز لا يجوز أن يكون
بصفة جنسَي ْن ولا يجوز أن يكون متحيزا لً عدمه لأن العدم يحيل التحيز فكيف يوجبه ولا يجوز أن
ص ص.
صص وهذا حكم متخ ّ
يكون متحيزا ً لعدم معنى لأن المعدوم لا يخ ّ

١٠

وأيضا ً،فقد علمنا أن الجوهر لا يجوز أن يكون في جهة ٍ من الجهات لعدم معنى والعلة في
ذلك أن المعدوم لا يؤثر في غيره و يكون به على صفة ٍ من الصفات وهذا قائم في التحيز ،ولا يجوز
أن يكون متحيزا ً لوجود معنى لأن ذلك المعنى إذا كان موجبا لً ه صفة ً فلا بّد من اختصاصه به
والاختصاص بينهما لا بّد من أن يكون إما بالحلول أو المجاورة وكل واحد من الأمرين يوجب
تقّدم التحي ّز.

١٥

وأيضا ً،فلو كان متحي ّزا ً لمعنى لكان القول في ذلك المعنى كالقول فيه ،لأن ذلك المعنى لا بّد
من أن يستحّق صفة تقتضي إ يجابه تحـي ّز الجوهر فلا يخلو من أن يكون استحّقها لمعنى أيضا ً أو
لنفسه ،فإن كان الأول أدّى إلى إحداث ما لا نهاية له من المعاني ،وإن كان الثاني فيجب أيضا ً
أن يكون التحي ّز مستحقا ًعلى هذا الوجه لأن كيفية | الاستحقاق واحدة.

ب276ب

وأيضا ً،فلو كان متحيزا ً لمعنى لوجب أن يكون كل جنس من الأجناس لمعنى ،لأن كيفية
٢٠

استحقاق ذلك كله واحدة ،وهذا يقتضي جواز كون الذات الواحدة بصفة المتحي ّز التحيز
والسواد لحصول المعنيين الموجبين لهاتين الصفتين ،لأنه لا تنافي بينهما وسنبي ّن بطلان ذلك بعون
الل ّٰه.

 ١يكون[  ،-ا ‖ الوجود[  +ان يكون ،ب
الهامش ،ب

 ١٠والعلة[ فالعلة

 ٦-٥وإذا … آخر[  ،-ا

 ٩-٨متحيزا ً … يكون[ إضافة في

 ١١و يكون … الصفات[ كذا في النسختين

إضافة في الهامش ،ب  ١٦يخلو[ يخلوا ،ا ب  ٢٠التحيز[  ،-ب
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وأيضا ً،فلو كان متحي ّزا ً لمعنى لم يمتنع أن تتزايد المعاني الموجبة لتحي ّزه فيتزايد هذا الحكم وهذا
يؤدي إلى أن يتزايد حجم الجوهر وجثته من غير انضمام جواهر | إليه وقد ع ُلم ضرورة ً خلاف ذلك.

ا52ب

وأما الذي يدل على أنه لا يجوز أن يكون متحي ّزا ً بالفاعل أنه لو جاز ذلك لم يمتنع أن يجمع
الفاعل بين كونه متحي ّزا ً وسوادا ً لأن ما يكون بالفاعل له التصرف فيه بحسب اختياره ولا تنافي
٥

جعْله بخلاف
بين هاتين الصفتين .فمتى قيل :متى و ُجد وجب كونه متحي ّزا ً ولم يتمكن الفاعل م ِْن َ
هذه الصفةكان قائل ذلك مسلما لً لمعنى ومخالفا ًفي العبارة ،ومتى اجتمع في الذات الواحدة أن
تكون بصفة التحيز والسواد وقّدرنا وجود البياض لم يخل الحال من وجوه ثلاثة ،إما أن تكون
الذات التي فرضنا فيها أنها بصفة المتحي ّز والسواد تنتفي من كلا الوجهين وهذا باطل لأنه يؤدّي
إلى أن البياض ينافي التحي ّز ،أو يقال أنها لا تنتفي من كلا الوجهين وهذا يقتضي أن البياض لا

١٠

ث كانت سوادا ً ولا تنتفي من
ينفي السواد وأنه يجتمع معه ،أو يقال أن الذات تنتفي من حي ُ
حيث كانت متحيزة ً وهذا يوجب كونها موجودة ً معدومة ً في حالة ٍ واحدة ٍ.
فإن قيل :الذات إذا كانت واحدة وانتفت لأجل التضادّ بينها و بين ما ي ُطرأ عليها وجب
انتفاؤها من كل وجه ٍكانت عليه و يكون انتفاء الصفة التي لا تضادّ بينها و بين صفة الطارئ
على سبيل التبع و يجري ذلك مجرى انتفاء العلم عند وجود الموت والـكون عند عدم الجوهر في

١٥

أنهما ينتفيان تبعا ًلا للتضادّ ،قلنا :لا يجوز انتفاء الذات الباقية إلّا للتضادّ إما بواسطة ٍ أو بلا واسطة ٍ
وانتفاء العلم عند انتفاء الحياة من حيث كان العلم يحتاج إلى الحياة في وجوده | فانتفاء العلم واجب

ب277ا

مع انتفاء الحياة ،وكذلك القول في الـكون وانتفائه عند انتفاء الجوهر ،وهذا يفارق ما نحن فيه
في الذات الواحدة إذا فرضنا أنها متحي ّزة سواد في أن كونها على إحدى الصفتين لا يحتاج إلى
كونها على الأخرى لجواز أن تكون سوادا ًمن غير أن تكون متحي ّزة وأن تكون متحي ّزة من غير أن
٢٠

تكون | سوادا ً.

ا53ا

 ١لم[ ولم ،ب ‖ تتزايد[ يتزايد ،ب

 ٢حجم[ إضافة فوق السطر ،ب ‖ وجثته[ وح ُبش ُه ؟ ،ب

يكون[ مكرر مشطوب ،ب ‖ يجمع[ الجميع ؟ ،ب
صحيحة بدال ،ب
هامش ب

 ٥متى و ُجد[  ،-ا

 ٨بصفة[ إضافة في الهامش ،ا ‖ تنتفي[ ينتفي ،ب

 ١٠تنتفي[ ينتفي ،ب

 ٣أن

 ٧وقّدرنا[ ) +حاشية( وقدرنا
 ١٠-٩أو … السواد[ إضافة في

 ١١متحيزة ً[ متحيزا ،ب ‖ كونها[ كونه ،ب ‖ حالة ٍ[ حال ،ب

 ١٥للتضادّ[ التضاد ،ب ‖ بلا واسطة ٍ[ لا بواسطة ،ب

 ١٦فانتفاء العلم[ فانتفاؤه ،ب

 ١٨في[ من،

ب  ١٩تكون[ يكون ،ب ‖ تكون[ يكون ،ب  ٢٠تكون[ يكون ،ب
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فإن قيل :الَأمر وِإن كان على ما ذكرتم م ِن أن إحدى الصفتين لا تحتاج إلى الأخرى كحاجة
طرأ ضّد السواد فانتفت الذات
العلم إلى الحياة فإن كونها متحيزة ً سوادا ً تحتاج إلى وجودها فإذا ُ
جها عن التحيز أيضا ً لانتفاء الوجود
من حيث كانت سوادا ً وخرجت عن الوجود وجب خرو ُ
الذي تحتاج إليهكلا الصفتين ،قلنا :الذات إذا فرضنا كونها على هاتين الصفتين فهي من حيث
٥

ح بقاؤها واستمرار الصفة لها إلى أن يطرأ ما ينافي هذه الصفة فإذا
ل واحدة ٍ منهما يص ّ
كانت على ك ّ
طرأ بياض على ما فرضناه فإنما حصل ما ينافي السواد و ي ُضادّه دون ما ينافي التحي ّز فقد حصل في
ُ
هذه الذات وجهان ،أحدهما يقتضي الانتفاء والآخر يقتضي الاستمرار فيجب أن تكون موجودة ً
معدومة ً لأنها ليس بأن تنتفي لأجل الموجب للانتفاء بأولى من أن تستم َر ّ لأجل الوجه المقتضي
للاستمرار.

١٠

فإن قيل :ألا كانت بالانتفاء أولى لأن الوجه المقتضي للانتفاء طارئ وما يقتضي الاستمرار
جح الطرو على
ق والطارئ أولى بالتأثير من الباقي كما تقولون في انتفاء الضّد بضّدِه ،قلنا :إنما ير ّ
با ٍ
جح حكم
البقاء في التأثير في الموضع الذي تقابل فيه صفةكل واحٍد من الضّدين لصفة صاحبه و يتر ّ
الطرو فيكون بالوجود أحّق وما نحن فيه بخلاف ذلك لأن الذات إذا كانت متحيزة ً سوادا ًففيها
وجهان يقتضي كل واحٍد منهما استمرار وجودها والبياض الطارئ الذي فرضناه إنما قابل إحدى

١٥

جح طرّوه لو لم تكن لهذه الذات مما يقتضي استمرار
الصفتين دون الأخرى وإنما كان يجب أن يتر ّ
جح عليه بطرّوه .فأما إذا كان هناك وجه
وجودها إلا هذا | الوجه الواحد الذي قابله بصفته و ير ّ

ب277ب

ي تأثير | وترجيح
آخر لا مقابلة بينه و بين هذا الضّد فكيف ينتفي به مع عدم التضادّ والمنافاة فأ ّ

ا53ب

جح بالطرو وليس لأحٍد أن يمنع من كون الذات الواحدة على
للطرو ولا مقابلة بينهما ولا تضادّ فير ّ
سك بالأصل المؤدي إلى أمر ٍ من الأمور
الصفتين لما يؤدّي إليه من الفساد وذلك أنه لا يجوز التم ّ
٢٠

ثم ّ الامتناع من القول المؤدّي إليه بل يجب إذا امتنعنا من فاسٍد أن نمتنع من م ُقتضيه والمؤدّي
إليه فلو جازت هذه الطر يقة لجاز لقائل أن يذهب إلى أن ق ُد َرنا ٺتعلق بالجواهر و يقول إنما لا يقع
منا فعلها لما يؤدّي إليه من اجتماع جوهر ين في حي ّزٍ واحٍد إن فعلناها مباشرة ً أو امتلاء الظروف

جح[ و يرجح،
 ٨لأنها[ لانه ،ب ‖ تنتفي[ ينتفي ،ب ‖ تستم َر ّ[ يستمر ،ب  ١٢لصفة[ بصفة ،ب ‖ و يتر ّ
جح[ و يرجح ،ب
ب  ١٥يجب أن[  ،-ب ‖ لهذه[ هذه ،ا ب ‖ استمرار[ باستمرار ،ب  ١٦و ير ّ
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سكا ًمع هذا الامتناع
الفارغة إذا واصلنا الاعتماد فيها إن فعلناها على سبيل التوليد و يكون متم ّ
بالقول المؤدّي إليه وهو أن الق ُد َر متعل ّقة بالجواهر.
وليس لأحد أن يقول :فأنتم تمنعون من وجود الحياة في موضع الاتصال بين ز يد وعمرو لما
يؤدّي إليه من الفساد ،فكيف عبتم مثله وذلك أنا لم نمتنع من وجود الحياة بحيث الاتصال لما
٥

ت وهو أن كون العضو الواحد بعضا ً لحي ّين في حكم
يؤدّي إليه من الفساد بل لوجه ٍ صحيٍح ثاب ٍ
المتنافي ،لأن من شأن ما يكون بعضا لً ز يد أن لا يكون بعضا لً غيره وهذا وجه معقول لا يمكن أن
يشار إلى مثله في المنع من كون الجوهر سوادا ً.
فإن قيل :نحن ن ُشير إلى حكم يوُ جب التنافي فنقول :إن كون الذات سوادا ً يقتضي أن تنتفي
بالبياض وكونها متحي ّزة يقتضي ألا تنتفي به وهذان حكمان متنافيان ،قلنا :كون المتحي ّز متحي ّزا ً

١٠

ليس بمقتضي ألّا ينتفي بالبياض لأن التنافي إذا كان مقصورا ً على أمر ٍ فالذي له لا يقع التنافي
زوال ذلك الأمر سواء حصلت صفة أخرى أو لم تحصل ولهذا نفينا أن يكون للعاجز بكونه عاجزا ً
ل لأن صح ّة الفعل إذا اقتضاها كون القادر | قادرا ً فبخروجه من هذه الصفة يتعّذر الفعل
حا ٌ

ب278ا

صل ،فإثباته على صفة ٍ لأجل تعّذر الفعل إثبات صفة ٍ لا حكم لها،
حصلت صفة أخرى أو لم تح ُ
وإذا كان البياض إنما ينفي ما يخالفه من الألوان فخروج الذات من أن تكون لونا ًيخالف | البياض
١٥

يكفي في عدم المنافاة للبياض فلا حّظ للتحي ّز في الحكم المشار إليه وهو ألا ينتفي بالبياض.
ت في الحال ،فهذا
ض ثاب ٌ
ل حكم عقلناه في العدم يجب أن يكون له مقت ٍ
فإن قيل :إن كان ك َ ّ
يوجب عليكم أن تقولوا أن الجواهر المعدومة التي بها يدخل ز يد في أن يكون شخصا ً بعينه إذا
ض
ص في حال العدم بمقت ٍ
صت به ولم يجز أن تكون من جملة غيره ،وهذا حكم ٌمعقو ٌ
اخت ّ
ل قد اخت ّ
ض لهذا الحكم البت ّة فألا جاز لنا في الذات التي من شأنها إذا
لذلك ،وأنتم لا تشيرون إلى مقت ٍ

٢٠

ل حكم متى عل ّلنا لم يكن إسناده
وجدت أن يجب تحـي ّزها أن تنفي مقتضيا ًلهذا الحكم فيها ،قلنا :ك ّ
إلى علةّ ٍ صحيحة ٍ فيجب الامتناع من تعليله والأصول كل ّها شاهدة بذلك ،وقد علمنا أن اختصاص
ي دون آخر مماّ لا يمكن تعليله لأنا إن عل ّلناه بالنفس وجب أن يشيع هذا الحكم في
بعض الجواهر بح ّ

 ١واصلنا[ وصلنا ،ب
حكم[ بحكم ،ب
بما ،ب

 ٣تمنعون[ تمتنعون ،ب ‖ الاتصال[ الاتصالي ،ا

 ٥كون[ يكون ،ب ‖ في

 ١٠بمقتضي[ يقتضي ،ب ‖ فالذي … التنافي[ كذا في النسختين

ت[ ثابتا ً،ب
 ١٦ثاب ٌ

 ١٧تقولوا[ تقولون ،ب

 ١٤ينفي ما[ ينتفي

ض ،ب
ض[ مقت ٍ
 ١٨بمقت ٍ

 ٢٠فيها[ ،-

ب ‖ يكن[ تكن ،ب
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جنس الجواهر ومعلوم فساد ذلك .وإن عل ّلناه بعلةّ ٍ فالجواهر المعدومة لا يجوز أن تعل ّل أحكامها في
ص بالمع َل ّل وإنما تختص بالجوهر بأن توجد فيه والمعدوم
حال العدم بعلةّ ٍ لأن من شأن العلةّ أن تخت ّ
لا يجوز عليه ذلك .وإن عل ّلنا بالفاعل فهو أيضا بً اطل لأن تأثير الفاعل إنما يكون فيما حدث دون
ما العدم مستمر له فبطل تعليل هذا الحكم وليس كذلك ما أشرنا إليه من وجوب تحـي ّز الجوهر
٥

متى و ُجد لأن تعليل هذا الحكم ممكن بصفة الذات لأنه شايع في جنس الجواهر وكل حكم عقلناه
فالأصل فيه التعليل إلا لمانع.
ودليل آخر :ومماّ يمكن أن ي ُستدل به على أن كون المتحي ّز متحي ّزا ً لا يكون بالفاعل أنه لو كان
ن أو غيره ،ولو صح ّ أن تكون الذات بصفة التحي ّز
س آخر من كو ٍ
بالفاعل لجاز أن يجعله بصفة جن ٍ
ح من أحدنا أن
ح فيما يقَّدر عليه | من الأكوان أن يكون بهاتين الصفتين فكان يص ّ
والـكون لص ّ

١٠

يجعل مقدور َه من الـكون بصفة التحي ّز لأنه لا تنافي بين الصفتين على ما قّدمناه ،وليس لأحد أن
ت من الذوات بصفة التحي ّز | وإن قد َر على ذلك القديم
يقول أن أحدنا لا يقدر على تحصيل ذا ٍ
تعالى كما أنه تعالى عندكم قادر على إ يجاد جنس الجوهر وإن لم نكن قادر ين على ذلك وذلك أن
من شأن الصفات التي تكون بالفاعل ألا يقع بين الفاعلين فيها اختصاص فمن قدر على بعضها
قدر على سا ئرها .ألا ترى أن كلام أحدنا لما صح ّ أن يكون خبرا ً وأمرا ً وعلى سا ئر ضروب الكلام

١٥

جعْلهِ على سا ئرها،
وجب في من قدر على أن يجعله على بعض هذه الصفات أن يكون قادرا ً على َ
ح أن يكون متحي ّزا ً بالفاعل أيضا ً
وإذا كان الـكون إنما يكون على هذه الصفة بالفاعل وهو مما يص ّ
فيجب في من قدر على أن يجعلهكونا ً أن يجعله متحي ّزا ً لعدم الاختصاص بين صفات الفاعل،
ح أن تكون بصفة التحي ّز دون الأكوان
وليس يمكن أن يقال أن الأكوان من فعل الل ّٰه تعالى يص ّ
التي في مقدورنا وذلك أنا نقدر من الأكوان على أنواع أجناس ما يقدر القديم تعالى عليه من

٢٠

ب278ب

ح فيما نقدر
ح فيما يقدر تعالى عليه من الأكوان أن يحصل على صفة ٍ لا يص ّ
ذلك ومحال أن يص ّ
صص
عليه منها أن يكون على تلك الصفة لأن ما يجوز على الجنس والنوع من هذه الصفات لا يتخ ّ

 ١جنس[ حيز ،ب

 ٢بالجوهر[ الجواهر ،ب؛ الجوهر ،ا

 ٣فهو … الفاعل[  ،-ب

ب  ٨تكون[ يكون ،ب  ١٢-١١على … تعالى[ القديم تعالى على ذلك ،ب

 ١٥على[  ،-ب ‖ هذه[

 ،ب  ١٧فيجب[ وجب ،ب  ١٨أن[  ،-ب ‖ تكون[ يكون ،ب ‖ بصفة[  ،-بواجناس ،ا
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صص ما يكون عليه جنس الصوت ونوعه فيما يكون عليه من الصفات المستندة إلى
كما لم يتخ ّ
ث وقادٍر دون قادٍر.
الفاعل ككونه خبرا ً وأمرا ً بقديٍم دون محد َ ٍ
دليل آخر :قد علمنا أن الاختصاص فيما تحصل عليه المقدورات بالفاعل مرتفع وإن جاز
الاختصاص في الأجناس والأعيان ،فلو صح ّ في قادٍر من القادر َي ْن أن يجعل مقدوره متحي ّزا ً
٥

ح ذلك منا في مقدورنا ولا يجوز أن يفرق بين الخـبر والأمر والتحي ّز بأن صفات الكلام كلها
لص ّ
ص لأجل
تدخل في مقدورنا وليس كذلك التحي ّز وذلك أنا قد بيناّ أن ما يتعلق بالفاعل | لا يخت ّ

ا55ا

ح ذلك من كل قادٍر كما قلناه
تعل ّقه به فلو صح ّ في بعض الفاعلين جعل ذات | بصفة التحي ّز لص ّ

ب279ا

في الخـبر والأمر ولم يبق بعد ما أبطلناه من الأقسام إلا أن يكون التحي ّز راجعا ًإلى نفس الجوهر
ي الأمرين كان فقد ثبت ما أردناه و بنينا
بلا واسطة ٍ أو يكون راجعا إً لى ما هو عليه في نفسه ،وأ ّ
١٠

الكلام عليه من وجوب تحـي ّز الجوهر مع الوجود وأنه لا يجوز أن يكون على خلاف هذه الصفة،
وما ُأوجب كونه متحي ّزا ًمع الوجود لا يجوز أن يكون مما يحصل للجوهر في حال وجوده لأنهكان
لا ينفصل من التحي ّز فلا تكون تلك الصفة بأن تقتضي التحي ّز بأولى من أن يكون التحي ّز يقتضيها
لاقترانهما.
وأيضا ً،فإذا علمنا وجوب تحـي ّز الجوهر متى و ُجد ومفارقته له لسا ئر الأجناس في هذا الحكم

١٥

وقد علمنا أن هذا الحكم الذي هو وجوب التحي ّز حاصل له في العدم فيجب أن يكون مقتضيه أيضا ً
ل والمؤثر فيه منتظر ٌ.
حاصلا ًفي هذه الحال ،لأن الحكم لا يجوز أن يجب في حا ٍ
ص الجوهر عندكم بهذه الصفة في العدم دون سا ئر الذوات
وليس لأحٍد أن يقول :قد اخت ّ
فيجب أن يقتضيها صفة أخرى ،والقول في الصفة الثانية كالقول في الصفة الأولى وذلك أن
الاختصاص يقتضي ما يستند إليه وصفة الذات مقتضى الذات وذلك يغُ ني عن صفة ٍ أخرى

٢٠

س من جوهر وغيره من صفة يكون عليها
تستند إليها ولا يجوز أن يستد َ ّ
ل على أنه لا بّد في كل جن ٍ
في العدم بما يمُضى كثيرا ً في الـكتب من أن الذاتين لا بّد من أن يكونا مختلفت َي ْن أو متماثلت َي ْن وإن
تعاق ُب ذلك عليهما واجب لأنه إمّا أن تكون كل واحدة منهما تسّد مسّد الأخرى فيما يرجع إلى

 ١يكون[ لم يكن ،ب ‖ المستندة[ المستند ،ب
 ٥كلها[  ،-ب

 ٧به[  ، -ب

 ٢ككونه[ لـكونه ،ب

 ٩و بنينا[ و بينا ،ب

 ١٤و ُجد ومفارقته[ وجدوا مفارقته ،ب ‖ له[  ،-ب

 ٣تحصل[ يحصل ،ب

 ١٢فلا[ ولا ،ب ‖ تقتضي[ يقتضي ،ب
 ١٥في[  +حال ،ب

 ١٦يجب[ يوجب،

ل والمؤثر[ حال المؤثر ،ب  ٢١أن[  ،-ا  ٢٢تسّد[ يسد ،ب
ب ‖ حا ٍ
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ذاتها أو لا تسُّد مسّدها في ذلك والمماثلة مستفادة من القسم الأول والمخالفة مستفادة من القسم
الثاني .وإذا ثبت أن الجوهر المعدوم يخالف | الأعراض في حال عدمه على الحّد الذي بيناه وثبت

ا55ب

أن المخالفة لا بّد من أن تكون بصفة ٍ من الصفات فلا بّد في المعدوم من أن يكون على صفة ٍ يخالف
ح أن يخالفها بكونها
بها .والدليل على أن الذات إنما تخالف غيرها بصفة ٍ من الصفات أنه لا يص ّ
٥

ح المخالفة بعلةّ ٍ من العلل أو بجعل الجاعل لأن ذلك
ذاتا ًلأن في الذوات مشتبها ً| ومختلفا ًولا يص ّ

ب279ب

منتظر في المعدوم والمخالفة حاصلة في الحال فثبت أنه لا بّد من كون المعدوم على صفة ٍ وتفسد
هذه الطر يقة أنها مبني ّة على محض الدعوى وهي أن المعدوم لا يخلو من أن يكون مماثلا ًأو مخالفا ً
وإذا فس ّروا المماثل بأنه ما سّد مسّد غيره فيما يرجع إلى ذاته فمن سل ّم لهم في المعدوم أنه على صفة ٍ
ترجع إلى ذاته ومن نفى عن المعدوم كل الصفات وعّراه منها معلوم أنه لا يوافق على ذلك ولا
١٠

يسل ّمه.
يجيب عن هذا الاعتراض الذي ذكرناه بأن يقول :لو ثبت
ت بعض من نص َر هذا الدليل ُ
ووجد ُ
ص بها إلا الموجود لجاز أن نقول في المعدوم أنه لا بّد أن يكون إمّا أن
أن صفة الذات لا يخت ّ
يسّد مسّده فيها أو لا يكون كذلك ،وهذا غير نافٍع لأن المخالف يقول أن المعدوم لا يسّد مسّد
ص بها الموجود لأن نفي صفة الذات لا ينافي العدم وإنما ينافيه
الموجود في صفة الذات التي يخت ّ

١٥

ص بهذه
ث ُبوت الصفات ،وإذا أردتم بالمخالف ما ليس على هذه الصفة فالمعدوم مخالف لما اخت ّ
ص بها المخالف نازعناكم في ذلك وقلنا:
الصفة ،فإن ع ُدتم إلى أن الخلاف لا يكون إلا بصفة ٍ اخت ّ
أنتم تقولون خلاف هذا لأنكم تجدون المتماثل بأنه ما يسّد مسّد غيره فيما يرجع إلى ذاته وتجدون
المخالف بأنه ما ليس له هذه الصفة ،فمن أ ين بعد هذا أنه مع نفي اختصاصه بتلك الصفة لا بّد من
أن يكون على صفة ٍ أخرى و يكفي في كونه مخالفا نً في اختصاصه بما يقتضي التماثل ،ور بما نصرت

٢٠

هذه الطر يقة بأن يقال :إن المعدوم لا يخلو من أن يسّد مسّد غيره فيما يرجع إلى الذات | متى
حصل موجودا ًأو لا يكون كذلك وهذا مما لا يمكن دفعنا عنه ،وهذا أيضا ًلا يكفي لأن المخالف

 ١ذاتها[ ذاتهما ،ب ‖ تسُّد[ يسد ،ب ‖ مستفادة … والمخالفة[  ،-ب  ٢المعدوم[  +مثلا ً،ب
 ،-ب ‖ بصفة ٍ[ لصفة ،ب ‖ من[  ،-ب ‖ يكون[ تكون ،ب

 ٤بها[ فيها ،ب

 ٣من[

 ٥في[ إضافة فوق

السطر ،ب  ٦وتفسد[ و يفسد ،ب  ٧يخلو[ يخلوا ،ا ب  ١٤صفة[ صفات ،ب ‖ العدم[ المعدوم،
ب

 ١٥الصفات[ الدات ،ب

 ١٧ما[  ،-ب

هذه ،ب ‖ يخلو[ يخلوا ،ا ب
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في هذه المسألة يقول :إن المعدوم في حال عدمه ليس على صفة ٍ من الصفات فإذا ق ّد َرنا وجوده
س مخصو ٍ
ص كان سادّا ً
فإنما يحصل من الصفات على ما يجعله الفاعل عليه فإن جعله بصفة جن ٍ
س آخر فعلى هذا ،فإن عدل إلى أن يّدعي أن المعدوم لا
مسّده متى و ُ ِ
جد َ وإن جعله بصفة جن ٍ
يجوز أن يكون على هذه الصفات التي تستند إلى الذات من التحي ّز وما أشبهه | بالفاعل وأن من
٥

ب280ا

ص بها متى وجد ،فهذا انتقال إلى
ص في الوجود ببعض هذه الصفات أن يخت ّ
الواجب إذا اخت ّ
الطر يقة التي تقّدم بياننا لها وكلامنا عليها و بينّ ا فيها أن الجوهر إذا وجب تحـي ّزه عند الوجود وهذا
ض حاصل في العدم ،وإنما طعناّ على
حكم ثابت له في العدم دون سا ئر الأجناس فلا بّد من مقت ٍ
ما يخالف هذه الطر يقة.
ص بذلك لما صح ّ العلم
فأما من اعتمد في أن المعدوم لا بّد من اختصاصه بصفة ٍ على أنه لو لم يخت ّ

١٠

به على سبيل التفصيل وقد علمنا أنه تعالى يعلم المعدومات كل ّها على سبيل التفصيل و يمي ّز بعضها
ض ولولا هذه الجملة لما صح ّ منه تعالى أن يعُ يد الجواهر بعد الفناء ،فقوله أيضا يً فسد وطر يقته
من بع ٍ
ت أن العلم على سبيل التفصيل يقتضي إثبات المعلوم على صفة ٍ
هذه معترضة بأن يقال له :لما زعم َ
صة متى
ليس المعلوم الآخر الممي ّز منه عليها ،أوليس من قولك أن الل ّٰه تعالى يعلم أجزاء السواد المخت ّ
ص بها في حال
و ُجدت بمح ّ ٍ
ل بعينه على سبيل التفصيل وإن كان لا صفة لبعض هذه الأجزاء تخت ّ

١٥

العدم إلا وهي حاصلة لباقي الأجزاء وإذا جاز أن يفصل بين ذاتين لا صفة لإحداهما إلا وهي
للأخرى جاز أن يفُ صل بين ذاتين في حال العدم وإن كان لا صفة في تلك الحال لكل واحدة
منهما.
فأما ما مضى في أثناء السؤال من تنافي كون الذات الواحدة سوادا ً متحي ّزة ً من حيث كان
من شأن السواد أن يكون غير متحي ّزٍ وما من | شأنه أن يكون غير متحي ّز كيف يجعل متحي ّزا ً ا56ب

٢٠

ل قاطع أنه لم يكن سوادا ً
فليس بصحيح لأن السواد إنما يجب أن يكون غير متحي ّز إذا علمنا بدلي ٍ
بالفاعل ولا المتحي ّز يكون متحي ّزا ً بالفاعل وأن السواد إنما يكون كذلك لذاته وكذلك المتحي ّز إنما
يكون متحي ّزا ًلما يرجع إلى ذاته فتثمر لنا هذه المقدمات أن السواد يجب أن يكون غير متحي ّز وإذا لم

 ٤الصفات[ الصفة ،ب
 ١١الجملة[  ،-ب
ب

 ٦بياننا لها[ بيانها ،ب ‖ وكلامنا[ وكلمنا ،ب

ت[  ، -ب
 ١٢هذه[  ،-ب ‖ لما زعم َ

 ١٣الممي ّز[ المتميز ،ب

 ١٥وإذا[ فإذا ،ب ‖ بين[ مكرر في ا ‖ لإحداهما[ لأحدهما ،ب

 ٧طعناّ [ قطعنا ،ب
 ١٤الأجزاء[  +أن،

 ١٩من شأن[  ،-ب ‖ متحي ّزٍ[

متحيزة ،ب ‖ غير[ إضافة فوق السطر ،ا  ٢٠يكون[ تكون ،ب  ٢٢فتثمر[ فيميز ،ب

Shii Studies Review 2 (2018) 255-307

282

ansari and schmidtke

يتقدم العلم بذلك وجوزنا كونه سوادا ًأو متحي ّزا ًبالفاعل فليس يعلم أن من شأن السواد أن يكون
غير متحي ّز .فأمّا ما مضى أيضا ًفي خلال الكلام من المعارضة بأن الفعل الواحد لا يكون حسنا ً
قبيحا ً بالفاعل مع ارتفاع التضادّ بين الحسن والقبيح ليكون | ذلك طعنا ً علينا فيما أوجبناه من

ب280ب

ل الفاعل الذات الواحدة سوادا ً متحي ّزة ً لنفي التضاد بين السواد والتحي ّز ،فهو أيضا ًغير
جواز َ
جع ْ ِ
٥

صحيح لأن الحسن والقبيح وإن لم يكن بينهما تضادّ فالحسن لا يكون حسنا ًإلا وقد انتفت عنه
وجوه القبح كل ّها والقبيح لا يكون قبيحا ًإلا وفيه وجه من وجوه القبح ،فإذا كان الشيء حسنا ً
قبيحا ًفقد أثبتنا ما نفيناه بعينه لأنا إذا جعلناه حسنا ًفقد نفينا عنه وجوه القبح وإذا جعلناه مع
ذلك قبيحا ًفقد أثبتنا وجها ًمن وجوه القبح وهذا إثبات للمنفي بعينه وهو آكد في الاستحالة من
التضاد.
جعْل بعض الكلام بصفتهما
فأمّا ما مضى أيضا فً ي خلال الكلام من المعارضة بالخـبر والأمر و َ

١٠

معا ًفي حالة ٍ واحدة ٍ فهو غير ممتنع لأنه لا تضاد بين كون الكلام خبرا ً وأمرا ً ولا ما يجري مجرى
التضاد ولا إثبات للمنفي بعينهكما قلنا في الحسن والقبيح ،وليس يمتنع أن يتكلم أحدنا بكلام يقصد
به إلى ما يكون به الخـبر خبرا ً فيكون خبرا ً وإلى ما به يكون الأمر أمرا ً فيكون أمرا ً وإنما يفحش
ذلك لأن صيغة الأمر في اللغة العر بية تخالف صيغة الخـبر فمن جمع بينهما في صيغة ٍ واحدة ٍ فكأنه
١٥

غير متكلم باللغة العر بية.
فأما ما ختم به الكلام من أن الذات إذا كانت واحدة وقدرنا انتفائها | وجب انتفاء الصفات
أجمع ،فقد بينا في صدر كلامنا ما تزول الشبهة به واستوفيناه وقلنا أن الذات إذا فرضنا كونها
بصفة السواد والتحي ّز فقد فرضنا كونها على ما يجب استمراره إلى أن يطرأ ما ينافيه وأنه متى لم
ض فإنما وجد ما ينافي السواد دون ما
ب ،فإذا فرضنا حدوث بيا ٍ
يطرأ ما ينافيه فالاستمرار واج ٌ

٢٠

ينافي التحي ّز فللذات وحالها هذه وجهان ،أحدهما يقتضي الانتفاء وهي حال كونها سوادا ً ،والوجه
الآخر يقتضي الاستمرار وهي حال التحي ّز فليس هي بأن تنتفي بأولى من أن تستمر لثبوت وجهي
الانتفاء والاستمرار فلهذا قلنا أنها يجب أن تكون موجودة ً معدومة ً وهذا واضح لمن تأمّله.

 ١يعلم[ نعلم ،ب

 ٤السواد والتحي ّز[ التحيز والسواد ،ا

 ٨للمنفي[ المنتفي ،ب

 ١٢يمتنع[ بممتنع،

ب  ١٤صيغة ٍ[ صفة ،ب  ١٧الشبهة به[ به الشبهة ،ب ‖ وقلنا[ فقلنا ،ب ‖ فرضنا[ إضافة في هامش
ا

 ١٨فرضنا[ إضافة في الهامش ،ا

 ١٩يطرأ[ يطر ،ا ‖ وجد[ حدث ،ب

ب ‖ حال[ حالة ،ب  ٢١وجهي[ وجه ،ب
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المسألة الثانية
ل دون الجملة؟ و يستدل على ذلك بأن يقول :لو
ما جواب من زعم أن القدرة توجب حالا لً لمح ّ
ح الفعل بالأطراف ممن في قلبه أو في بعض
كانت القدرة توُ جب حالا ً | للجملة لوجب أن يص ّ

ب281ا

جسده قدرة واحدة لأن ما يوجب حالا ًللجملة تأثيره في غير محله من الجملةكتأثيره في محله ،وإذا
٥

ت وقوع الفعل
ح الفعل على الحّد الذي ذكرناه فلما وجد َ
كان تأثيرها صحة الفعل وجب أن يص ّ
ت على تأثيرها
ح فعل بجزء ٍ وليس فيه قدرة قطع َ
بالأطراف على وجود القدرة فيها حتى لا يص ّ
الحال للمحل لا للجملة .ألا ترى أن العال ِم يصح منه الحكم بأطرافه وإن وجد العلم في قلبه؟
فإن قيل :إنما كان كذلك في القدرة لأن من أحكام القدرة ألا يصح الابتداء بها إلا في محلها،
ح
قيل :هذا إقرار ٌ بما ذكرناه من إ يجابها الحال للمحل غير أنكم عب ّرتم بخلاف عبارتنا لأنا نقول :لا يص ّ

١٠

الفعل بالأطراف وإن كان في القلب قدرة لأن القدرة ما أوجبت للأطراف حالا ً وأوجبت
للمحل الذي حل ّت فيه وأنتم ٺثبتون هذا الحكم وتقولون :لأن القدرة لا يصح الابتداء بها إلا في
ح به الفعل وأنتم تجعلون القدرة
محلها على أن ما ذكرناه أولى لأنا نثبت إ يجاب القدرة حالا ًبما يص ّ
ن أن يقال أن الأكوان | توجب الحال
موجبة حالا ً لما لا يصح به الفعل ولئن جاز هذا لتجوز ّ
للجملة والسواد أيضا لً ـكن لا تكون الجملةكائنا ًبجزء ٍ واحٍد من الـكون ولا سودا ً بجزء ٍ واحٍد من

١٥

السواد بل إذا حصل في كل جزء ٍ وجزء ٍ من الـكون والسواد ظهور الحكمان.
فإن قيل :كون القدرة موجبة للمحل حالا ً يوجب أن يكون الواحد منا قادر ين جماعة ً وألا
نتصرف بإرادة ٍ واحدة ٍ ،قلنا :إن أردتم أن كل جزء من الجملة له من الحكم ما للجملة فهذا مس َل ّم
ولا يجب أن لا نتصرف بإرادة ٍ واحدة ٍ لأن الإرادة توجب لجملة الأجزاء الحال فنتصرف على
ل ،وإن
حٍد واحٍد لأن كل جزء ٍ حكمه ُ حكم ُالآخر في كونه من الجملة التي صي ّرتها الإرادة على حا ٍ

٢٠

أردتم تسمية الجملة بأنها قادرون كثيرون فلو سم ّتها العرب لسميناها على أن هذا يوجب عليكم أن
تسمّوا الجملة الكائنةكائنين كثير ين.
 ٦القدرة[ قدر ) +تصحيح فوق السطر( قدرة ،ب ‖ وليس[ ليس ،ب ‖ على[  +أن ،ب

 ٧الحكم[

 ١١حل ّت[ حلته،
 ١٠للأطراف حالا ً[ حالا ً للأطراف ،ب
المحكم ،ا ب ‖ العلم[ العالم ،ب
ب ‖ ٺثبتون[  +في ،ب  ١٤الـكون[ الأكوان ،ب ‖ سودا ً[ سوادا ً ،ب  ١٥وجزء ٍ[  ،-ب ‖ ظهور[
ظهر ،ب

 ١٧نتصرف[ ينصرف ،ب ‖ إن[ فان ،ب ‖ ما[  +هو )إضافة فوق السطر( ،ب

 ١٨واحدة ٍ[  ،-ا
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ي
الجواب و بالل ّٰه التوفيق :اعلم أن طر يق إثبات القادر قادرا ً يوجب أن القادر هو جملة الح ّ
صلنا | إلى إثبات هذه الحال له بصحة الفعل من حيث وجدنا
دون أجزائه وأبعاضه لأنا إنما تو ّ

ب281ب

هذا الحكم الذي هو صحة الفعل يختص به حيّ ٌ دون آخر فعلمنا أن أحدهما لم يختص بهذا الحكم

٥

ض له يرجع إلى من صح ّ الفعل منه ،ولما علمنا أن الفعل إنما صح ّ من الجملة
دون صاحبه إلا بمقت ٍ
دون أبعاضها بدلالة أن أحكام الفعل كلها ترجع إلى الجملة دون الأبعاض من مد ٍ
ح وذٍم وأمر ٍ
ل في أن المأمور المنهي الممدوح المذموم هو الجملة دون الأجزاء .ألا
ونهي ولا شبهة على عاق ٍ
ترى أن أحدنا لو لطم عين غيره أو بخص عينه لما وجّه العقلاء ذمّهم على هذه الإساءة إلى
الإصبع أو اليد المباشرت َي ْن للفعل بل إلى جملة الفاعل | فثبت بهذا الكلام أن حال القادر التي
توصلنا إليها بهذه الأحكام يجب أن تكون راجعة ً إلى من ٺتعلق هذه الأحكام به وهو الجملة دون

١٠

الأبعاض.
ومما قيل أيضا ً في ذلك :أن الأفعال تقع بحسب الدواعي والقصد والعلم والإدراك ومعلوم
أن سا ئر ما ذكرناه إنما يتعلق بالجملة دون الأجزاء فيجب أن تكون الأفعال الواقعة بحسب هذه
الأحوال راجعة إلى الجملة دون الأجزاء.
فإن قيل :أليس في الناس من ارتكب أن الأحكام التي أشرتم إليها ترجع إلى الأجزاء وأجاز

١٥

ف يعلم العقلاء كلهم ضرورة ً
في الجزء الواحد أن يكون ممدوحا ً مذموما ً،قلنا :لا اعتبار بخلا ٍ
ل قبح تعليق ذ ٍم ومد ٍ
ح وأمر ٍ ونهي بجزء ٍ واحٍد من أجزاء هذه الجملة بل
بطلانه وقد علم كل عاق ٍ
ّ
ل بين كونه على هذه الصفة و بين أن يكون مضموما ًإليه
بعضوٍ واحٍد من أعضائها وفر ّق كل عاق ٍ
وملتصقا ًبه جماعة أحياء قادر ين وهذا الفرق لا يتم إلا بأن تكون الجملةكلها حيا ًواحدا ً وقادرا ً
ل القدرة قادرا ًوكذلك محل الحياة حيا لً م يكن ما علمنا ضرورة ً ثبوته من حصول
واحدا ًولو كان مح ّ

٢٠

ب
الفرق الذي ذكرناه وقد ُألزم قديما ًمن أجاز ذلك أن يج ّوز كون بعض أجزاء الإنسان على مذه ٍ
ض م ُؤمنا ًوآخر كافرا ً وأن
ض عدليا ًو بع ٌ
ض مجـبرا ً و بع ٌ
والبعض الآخر على خلافه حت ّى يكون بع ٌ
يقع بين الأبعاض تدافٌع وتمانٌع إما باختلاف الدواعي أو الإرادات ،وكل هذا لازم لأن ح ُكم
هذه الأبعاض في أن كل جزء ٍ منها حي قادر مستقل بنفسه حكم ز يٍد مع عمرو ،والممانعة والمدافعة

 ٣الذي[  ،-ب ‖ دون[  +حي ،ب
و بخص ،ب

 ٥ترجع[ راجع ؟ ،ب

 ١٤ترجع[ يرجع ،ب ‖ وأجاز[ فأجاز ،ب

إضافة فوق السطر ،ب
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 ٧عين غيره[ غيرنا ،ب ‖ أو بخص[

 ١٥لا اعتبار[ الاعتبار ،ب

 ١٦هذه[
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والاختلاف في الاعتقادات والتدي ّن غير منكر ٍ في ز يٍد وعمرو فكذلك فيما جرى مجراهما وليس
ي منا في محاله من غير أن يكون في كل
يجب إذا لم نعلم العلةّ التي من أجلها لم يصح أن يفعل الح ّ
ل قدرة واشتبه الوجه فيه وقطع عليه | أو توق ّف في تعيينه وإن يرجع عما علمناه وتبينّ اّ ه | على
مح ٍ
ي القادر هو الجملة دون الأجزاء ،فإن اشتباه ما يجوز أن يشتبه مثله لا يجب
الضرورة من أن الح ّ
٥

له الرجوع عما قطعنا على علمه والمعرفة به.
ولو أن قائلا ً قال لنا :كيف يكون القادر قادرا ً وهو لا يصح أن يفعل فيما نأى عنه من
صل بهذا الطعن إلى القدح في كونه قادرا ً،
ب وتو ّ
الأجسام إلا بسبب و يفعل في أعضائه بغير سب ٍ
ض وإن لم
ل بع ٍ
نجيب إلا بمثل ما أجبنا به م َن ألزمناه أن يفعل لمكان كونه قادرا ً في ك ّ
لكنا لا ُ
تكن فيه قدرة ،ونقول له :الرجوع عن المعلوم المقطوع عليه للجهل بعلةّ ح ُكم من الأحكام يشتبه

١٠

مثلها غير صحيٍح ،ثم نقول :العلةّ في هذا وذلك جميعا ًهي أن هذا في حكم القدرة الراجع إلى نوعها
ل على أن من شأن صحة الفعل بالقدرة أن يكون الفعل أو سببه مبتدأ بها في محل ّها
لأن الدليل قد د ّ
ب وفي أبعاضنا إلا بقدرة تكون في ذلك البعض ،وما
فلهذا لا يصح أن نفعل في غيرنا إلا بسب ٍ
يرجع إلى حكم القدرة لا يجب أن يكون عامّا لً كل قادٍر وإن لم يكن قادرا ً بقدرة ٍ ،ولهذا جاز أن
جدت القدرة فيها أو ع ُدِمت عنها .وهذا الكلام الذي
يبتدئ الل ّٰه تعالى الأفعال في المحال كل ّما و ُ ِ

١٥

أوردناه ينكشف معه جواب المسىألة و يسقط به كل شبهة فيها مع التأمّل غير أنا نشير إلى تعيين
الكلام على فصول المسىألة.
ل للمحل دون
أما قول السائل :إنكم إذا قلتم هذا من أحكام القدرة أقر َْرتم بإ يجاب القدرة الحا ّ
ل لأن الإقرار بما أراده المخالف أن تنفي الحال التي اقتضتها صح ّة
الجملة وإنما غي ّرتم العبارة فباط ٌ
الفعل عن جملة الحي وٺثبيتها للجزء المنفرد وهذا ما جرى بل أثبتنا الحال التي هي كونه قادرا ًللجملة

٢٠

ل ابتداء ً من غير أن تكون قدرة بحكمٍ
حسب ما استدعته صحة الفعل ومنعنا من أن يفعل في المح ّ
يعود إلى نوع القدرةكما منعنا أن يفعل في غيره ابتداء ً وإن كان قادرا ً بلا شبهة ٍ.

 ١فكذلك[ وكذلك ،ب
 ٧أعضائه[ أبعاضه ،ب
 ١٤كل ّما[ كلها ،ا ب

 ٣وإن[ ان ،ب ‖ وتبينّ اّ ه[ و بيناه ،ب
 ٨به[  ،-ب

 ٥له الرجوع[ اما لرجوع ،ا

 ١٠وذلك[ وذاك )مع تصحيح( ،ا

 ١١يكون[ كون ،ب

 ١٥أوردناه[ ذكرناه ،ب ‖ و يسقط[ وسقط ،ب ‖ به[  ،-ب

 ٢٠حسب[

فثبت ‖ يفعل[ يفعل ،ب ‖ قدرة بحكمٍ[ قدر لحكم ،ب
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ح به الفعل وأنتم تجعلون القدرة موجبة ً حالا ً
وقول السائل :إنا ن ُثبت إ يجاب القدرة حالا لً ما يص ّ
ح
ح منه الفعل لا ما يص ّ
ح به الفعل غير صحيح لأن الحال | إنما يجب إضافتها إلى من يص ّ
لما لا يص ّ

ا59ا

ل
به الفعل لأن الآلآت يصح بها الفعل ولا حّظ لها في حال القادر و يلزم على هذا أن تكون محا ّ
ل بها وموجود فيها وما مضى في
الفعل كلها وإن تعّدت هذه الجملة لها حال القادر لأن الفعل حا ّ
٥

السؤال من أن جواز ما ذهبتم إليه يؤدّي إلى أن يقال أن الأكوان توجب | الحال للجملة ،وكذلك
ل
ل ومعنى وصفنا للمح ّ
السواد ظاهر الفساد لأن السواد قبل كل شيء لا يوجب حالا ًلجملة ٍ ولا مح ّ ٍ
ن السواد موجود فيه.
أنه أسود أ ّ
فأما الـكون فهو لعمري يوجب حالا لً ـكن بمحلهّ لأن الأحكام الراجعة إلى هذا الـكون عائدة
ل لأن محل هذا الـكون إذا كان متحر ّكا بً الـكون الموجود فيه فلن يتعّدى هذا الحكم
كل ّها إلى المح ّ

١٠

محل الحركة .ألا ترى أنه قد يتحرك بعض الجسم و يسكن بعض آخر مع الات ّصال ونحن نصف الجملة
ل بعضها من الحركة
ل بعضها في هذه المعاني ولا نصفها بما يح ّ
بأنها حي ٌ واحدٌ وقادر ٌ واحدٌ لا بما يح ّ
بأنها متحرك ٌ واحدٌ بل متى لم يكن في كل جزء ٍ حركة ٌ لم يوصف بذلك فبان الفرق بين الأمرين.
فأما ما ختم به الفصل من ارتكاب أن الجملة قادرون كثيرون فقد بينا فساده و بسطنا الكلام
فيه.

١٥

فأما الفصل بين الإرادة والقدرة بأن الإرادة الواحدة إنما ٺتصرف الجملة كلها بحسبها لأن
الإرادة توجب الحكم للجملة وليس كذلك في القدرة ،فظاهر البطلان لأن كل شيء اقتضى في
الإرادة وإن حل ّت محلا ًواحدا ً من هذه الجملة أن تكون الحال الموجبة عنها ترجع إلى الجملة دون
كك في أن الحال الموجبة عن القدرة ترجع إلى محلها
المحل فهو بعينه قائم ٌ في القدرة وكل شيء ش ّ
كك
كك في الإرادة ومن تعاطى ذلك علم أن الأمر على ما ذكرناه وكيف ي ُش ّ
لا إلى الجملة فهو يش ّ

 ١به[ منه ،ب ‖ موجبة ً[ إضافة فوق السطر ،ا

ح[ ) +حاشية(
 ٢لا[ إضافة فوق السطر ،ب ‖ يص ّ

بلغ ،ب ‖ إنما … منه[‡ سقط من نسخة ا لانهدام الورقة
الورقة ‖ على[ إضافة فوق السطر ،ب

 ٣بها … حال[ سقط من نسخة ا لانهدام

 ٥توجب[ مكرر في ب

 ٦ومعنى وصفنا[ فلا معنى لوصفنا،

ب  ٧أنه[ بأنه ،ب  ٨فهو لعمري[ فلعمري ،ب  ١١لا[  ،-ب  ١٣أن[  ،-ب
يتصرف ،ب

كك[ شكل ،ب ‖ ترجع[ يرجع ،ب
 ١٨ش ّ

كك[ يشكل ،ب
ب ‖ وكيف[ فكيف ،ب ‖ ي ُش ّ
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 ١٥ٺتصرف[

كك[ يشكل ،ب ‖ علم[ على،
 ١٩يش ّ
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هذا ومعلوم أن القادر هو المر يد كما أن القادر المر يد هو الحي العالم فكيف يرد بعض هذه الأمور
إلى غير ما يرد إليه سا ئرها؟
وأما المنع من التسمية للجملة بأنها قادرون | كثيرون لأن العرب ما سمت بذلك فما نحن في

ا59ب

التسمية حتى نرجع فيها إلى العرب وقد بينا أنا نعلم ضرورة ً الفرق بين أن تكون الجملة على ما هي
٥

ض فالحكم مختلف والتسمية لا اعتبار بها ولا يلزم أن
م قادرون بعضهم إلى بع ٍ
عليه و بين أن يض ّ
تس َمّى الجملة الواحدةكائنين كثير ين لأن هذا الجمع الذي هو بالنون لا يكون إلا لما يعقل في لغة
العرب وليس كل جزء من هذه الجملة بهذه الصفة لكنا نقول هذه الجملة ذوات كائنات.
المسألة الثالثة
ل في القدرة
ل بما است ُد ّ
ما جواب من قال أن الحياة أيضا ً توجب الحال للمحل لا للجملة واستد ّ

١٠

ل فلا تكون آلة ً في الإدراك
وإيجابها الحال للمحل من أن أحكام الحياة | تقف على حلولها في المح ّ

ب282ب

ح وجود القدرة فيه والعلم إلا بعد حلولها مع أن عند خصومنا أنه لا أمر يتجّدد بحلول
ولا يص ّ
الحياة في المحل له لأن الحال قد وجبت له بكل حياة ٍ في غيره .فإذا قيل له أن إ يجابها الحال لما
ات ّصل بمحل ّها إنما يصح بأن تكون فيه حياة ،قال مثل ما قال في القدرة أن هذا إقرار بما ذهب إليه
إلى آخر الكلام الذي أورده هناك.
١٥

الجواب و بالل ّٰه التوفيق :اعلم أن معنى هذه المسألة وطر يقة الطعن بها يضاهيان ما تقّدم الكلام
عليه في المسألة المتقدمة عليها بلا فصل والمزُ يل للشبهة عن المسألتين واحدٌ وقد ذكرناه وأوضحناه،
ل ،وأّول أحكامها إ يجابُها حال الحي وهذا لا يليق
وكيف تكون أحكام الحياة راجعة ً إلى المح ّ
ل وِإنما يليق بالجملة لأنا قد بينا فساد كون كل جزء ٍ حيا ً ومن أحكامها تصحيح كون العالم
بالمح ّ
ل هذه الأحكام لا ترجع إلى المحل بغير شبهة ٍ وإنما ترجع إلى
عالما ًوالقادر قادرا ًوالمر يد مريدا ً ،وك ّ

٢٠

الجملة ،ولم يبق بعد هذا إلا أن الإدراك لا يقع إلا بمحل فيه حياة في ُظّن أن هذا إنما وجب لأن الحي
هو المحل ،وهذا غير صحيح لأن الحي بالحياة | التي تحل الجزء من الجملة وإن كان هو الجملة دون
المحل فليس يمتنع أن يقف الإدراك بالمحل على وجود الحياة فيه لشيء يرجع إلى جنس الحياة،

 ٤-٣نحن … فيها[ سقط من نسخة ا لانهدام الورقة

 ٤الفرق … تكون[ سقط من نسخة ا لانهدام الورقة

 ٩في[ إضافة فوق السطر ،ب  ١٥معنى[  ،-ب ‖ وطر يقة[ وطر يق ،ب  ١٩ترجع[ يرجع ،ب
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فكان الحي الذي هو المدرِك على الحقيقة لا يكون مدرِكا لً لحرارة والبرودة إلا بمحل فيه حياة ،ومن
شرط كون المحل آلة للمدرِك في كونه مدرِكا ًوجود الحياة فيهكما قلنا نظير ذلك في القادر لأمر ٍ
يرجع إلى نوع القدرة على ما مضى وما تضمّنه السؤال من أن عندنا أنه لا أمر يتجدد بحلول الحياة
ي لا
ل لأن الحال قد وجبت للحي بكل حياة ٍ في غيره غير مستقيم لأن العضو المت ّصل بالح ّ
في المح ّ
٥

يكون من جملته بنفس التأليف والاتصال ،ولو كان كذلك لوجب أن يكون الشعر والظفر لأجل
ي وقد علمنا خلاف ذلك ،وإذا و ُجدت فيه الحياة صار من جملته وأوجبت
الات ّصال من جملة الح ّ
هذه الحياة حالا لً لجملة وإن كانت قد وجبت لها مثلها بالحياة الموجودة في أبعاضها الأخر.
وأما الحوالة في هذه المسألة على ما مضى من الكلام في القدرة فقد سلف من إ بطال ذلك
وإيضاح الحّق منه ما فيهكفاية.
المسألة الرابعة

١٠

ص بمحله بالفاعل من غير اعتبار كونه قاصدا ً حتى لا
ما المف ِ
سد لقول من زعم أن العرض إنما يخت ّ
يلزم عليه الساهي والنائم و يقول :كيف السبيل إلى أن يفعل النائم عندكم كونا ًمخصوصا ً| من جملة

ب283ب

ل ز يدا ًفي عمرو
ضي ْن بالمحل وإن كان جا ئزا ًأن يوُ جد ما يح ّ
صص أحد العر َ
ما في مقدورهكذلك يخ ّ
ل عمروا ً في ز يد.
وما يح ّ
١٥

ل
ح وجوده في غير المح ّ
الجواب و بالل ّٰه التوفيق :اعلم أن العرض لا يخلو من حاليَ ْن إما أن يص ّ
ح ذلك فيه حتى يستحيل وجوده إلا في المحل الذي حلهّ دون غيره فإن
الذي و ُجد فيه أو لا يص ّ
كان الأمر على ما ذكرناه ثانيا ً،وقيل لنا :ما الوجه في اختصاصه بمحله حتى كان لا | يصح حلوله
ص بمحله يتضمّن إثباتا ً
إلا فيه وإلى أي شيء ت ُْسندون ذلك؟ فالجواب :إن قولنا أن العرض يخت ّ
ل الذي حلهّ والنفُي أنه ليس في غيره ،فالإثبات علته الفاعل والنفي
ونفيا ًفالإثبات وجوده في المح ّ

٢٠

ض له ،ولك أيضا ًأن تقول :اختصاص العرض بمحلهّ حتى لا
ح تعليله ولا إسناده إلى مقت ٍ
لا يص ّ
ي شيء ع ُل ّل كان ذلك فاسدا ًلأنه إن ع ُل ّل بالنفس
ح وجوده إلا فيه مما لا يص ّ
يص ّ
ح تعليله لأنه بأ ّ
ص بالمحل
اقتضى تماثل ك ّ
ص بهذا المحل ،ومعلوم خلافه لأن الأجناس المختلفة قد تخت ّ
ل شيء يخت ّ

 ٢آلة للمدرِك[ أنه المدرك ،ب

 ٥ولو[ لو ،ا

 ١١قاصدا ً[ ضدا ً ،ب

 ١٢إلى … النائم[ إضافة في

الهامش ،ا  ١٥يخلو[ يخلوا ،ا ب  ٢١لأنه[ لأن ،ب ‖ كان[ إضافة فوق السطر ،ب
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ح وجودها إلا فيه فلو اقتضى ذلك صفة نفس لاقتضى تماثل ما له هذا الحكم
الواحد حتى لا يص ّ
ح حلول هذا العرض في غير محله وذلك
وقد علمنا خلافه .وإن عل ّلنا ذلك بعلة ٍ جاز ارتفاعها فص ّ
ح فيه التحي ّز فكان يجب لو اختار أن يفعله في
أيضا ً فاسد .وإن عللناه بالفاعل فما ي ُستند إليه يص ّ
ح وجوده إلا في المحل الذي و ُجد
ح ذلك ،وقد فرضنا أن العرض لا يص ّ
ل أن يص ّ
غير هذا المح ّ
٥

فيه.
ل المتغا يرة فهو الصعب المشتبه والذي
فأما الوجه الأول وهو جواز وجود العرض في المحا ّ
جبا ًعن معنى يقتضي ذلك فيه،
يمضى في الـكتب أن ذلك لو كان جا ئزا ً لكان حلوله في المحل مو َ
ل في
وهذا غير ُ لازم لأن لقائل أن يقول أن جواز حلوله في هذا المحل وفي غيره إنما يقتضي متى ح ّ

١٠

بعض المحال أمرا ًيقتضيه و يستند إليه وقد يجوز أن يكون ذلك مستندا ًإلى الفاعل وكونه قادرا ًلا
سّيما ،وهذا حكم يتبع الحدوث وممكن في كل شيء ٍ تبع الحدوث إن ن ُسنده إلى الفاعل ولا يمكن
دفع ذلك بما ي ُدفع بهكون الأحوال والأحكام التي تحصل في حال البقاء مستندة ً إلى الفاعل.
ل مستندا ً إلى الفاعل جاز أن يكون
فإذا قيل :لو جاز أن يكون اختصاص العرض بمح ّ ٍ
اختصاصه بالوقت أو ما تقديره تقدير الوقت مستندا ً أيضا ًإلى الفاعلُ ،أمكن أن يقال :الأفعال
على ضر بين | ،ضرب منها لا يوجد إلا وقتا ً واحدا ً كالصوت والإرادة ،فهذا الضرب مما لا

١٥

يمكن إسناد اختصاصه بالوقت إلى الفاعل باستحالة وجوده إلا وقتا ًواحدا ً ،والضرب الآخر من
ل الدليل على أن هذا الضرب أيضا ً من
ت | واحٍد ،وقد د ّ
الأفعال يصح وجوده أكثر من وق ٍ
ت واحٍد وإن صح ّ عليه البقاء والاستمرار أوقاتا ًكثيرة ،وإنما لم
جده إلا في وق ٍ
ح أن نوُ ِ
أفعالنا لا يص ّ
يصح ذلك مناّ لأمر ٍ يرجع إلى حكم الق ُد َر التي لا نكون قادر ين إلا بها.
فأما القديم تعالى القادر لنفسه فهو يقدر على تقديم أفعاله الباقيات عن أوقات وجودها

٢٠

ا71ا

وتأخيرها فما ألزمناه في الوقت نلُزمه في أفعال القديم تعالى الباقيات ولا نلتزمه في أفعالنا وإن
كانت باقيات للوجه الذي ذكرناه ،فيتحّقق السؤال حينئذ .و يقال :ما أنكرتم أن يجري أحدنا في
فعل العرض في بعض المحال في جواز وجوده في غيره مجرى القديم تعالى في فعل العرض الباقي

 ١ذلك[ ذاك ،ا
ب
 ،-ب

ح[ فيصح ،ب
 ٢فص ّ

ل[  ، -ا
 ٨مت ى ح ّ

 ٣عللناه[ عللنا ،ب

 ٩ذلك[ كذلك ،ب

 ١٦-١٥إلا … وجوده[  ،-ب

 ١٠تبع[ يتبع ،ب

 ١٧وإن[  ،-ب

 ٦جواز وجود[ وجود جواز،
 ١٣أو[  ،-ب

 ١٤منها[

 ٢٠تعالى[  ،-ب ‖ يلتزمه[ ‡يلزمه ،ب

 ١.290-٢٢مجرى … غيره[  ،-ب
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وقت منع جواز وجوده في غيره ،فليس يمنع من ذلك في أحدنا وإن جاز في القديم تعالى مانع كما
فرقّ نا في تقديم الأفعال وتأخيرها بيننا و بين القديم تعالى.
ل مختلفة ٍ لجاز عليه أن ينتقل إلى غير محلهّ بعد وجوده
فإن قيل :لو جاز على العرض الوجود ُ في محا ٍ
فيهُ ،أمكن أن يقال :الفرق بين الأمرين أن انتقاله لا يمكن إسناده إلى الفاعل لأن الفاعل لا ي ُسند
٥

إليه من الصفات إلا ما تبع حدوث الذوات ،والعرض لو انتقل في حال بقائه لم يجز إسناد انتقاله
إلى الفاعل والذات غير حادثة ٍ في هذه الحال ،وليس كذلك حال الحدوث لأن حلوله في حال
حدوثهكيفيته في حدوثه و يمكن أن ي ُسند إلى الفاعل.
ولنا في هذه المسألة نظر وهذا الذي ذكرناه آخر ما حضرنا الآن فيها وإن عّن لنا بعد هذا شيء ٌ
ل
ك في أن العرض يجوز وجوده في غير المح ّ
يخالف ما ذكرناه أوردناه بمشيئة الل ّٰه ،وليس يضر ّ الش ّ

١٠

الذي و ُجد فيه بأصل من أصول الدين فلا عناية بتحقيقه.
المسألة الخامسة

ج275ب

جمون من وقوع حوادث و يضيفون ذلك إلى | تأثيرات النجوم؟ وما المانع
ما القول فيما يخـبر به المن ّ
من أن تؤثر الـكواكب على حّد تأثير الشمس الأدمة فينا بالشعاع؟ وإن كان تأثير الـكواكب
مستحيلا ً،فما المانع من أن تكون التأثيرات من فعل الل ّٰه تعالى بمجرى العادة عند طلوع هذه
١٥

الـكواكب وانتقالها فلينعم ببيان ذلك ،فإن الأنفس إليه مشوقة .وكيف نقول أن المنجمين
حادسون مع أنه لا يفسد من أقوالهم إلا القليل حتى أنهم يخـبرون بالـكسوف ووقته ومقداره
ي فرق بين إخبارهم بحصول هذا التأثير في هذا الجسم و بين
فلا يكون إلا على ما أخبروا منه ،فأ ّ
حصول تأثيرها في أجسامنا؟

 ١يمنع[ تمتنع ،ب ‖ من[ إضافة فوق السطر ،ب  ٢بيننا[  ،-ب  ٣الوجود ُ[ الموجود ،ب
يجب ،ب

 ٨الآن[ الا أن ،ب

 ٩أوردناه[ وأوردناه ،ب

 ١٠بأصل[  ،-ا

 ٥يجز[

 ١١المسألة الخامسة[

 +في إ بطال النجوم وهي عندي بحمد الل ّٰه تعالى ،ب؛ متن هذه المسألة وجوابه سقط من ب
 ١١المسألة الخامسة[ مسألة سئل رضي الل ّٰه عنه فقيل ،ج د
ج ‖ بالشعاع[  ،-ج د

 ١٣الأدمة[ ) +حاشية في الهامش( في،

 ١٥وانتقالها[ اوانتقالها ،ج ‖ مشوقة[ متشوفة ،ج؛ متشوقة ،د ‖ أن[ الى،

د ‖ المنجمين[ ) +إضافة من تحت السطر( في ظانون  ١٧منه[ به ،ج د
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الجواب و بالل ّٰه التوفيق :اعلم أن المنجمين يذهبون إلى أن الـكواكب تفعل في الأرض ومن
عليها أفعالا ًي ُسندونها إلى طباعها ،وما فيهم أحد يذهب إلى أن الل ّٰه تعالى أجرى العادة بأن يفعل
ض أو بعُ ده أفعالا ً من غير أن يكون للـكواكب أنفسها تأثير ٌ في ذلك،
عند قرب بعضها من بع ٍ
ومن ادّعى هذا المذهب الآن منهم فهو قائل بخلاف ما ذهبت القدماء في ذلك ،ومتجمّل بهذا
٥

المذهب عند أهل الإسلام ومتقرب إليهم | بإظهاره ،وليس هذا بقول لأحد ممن تقدم.

ج276ا

ل الدليل على فساده ،لا يذهبون إليه وإنما
وكأن الذي كان يجوز أن يكون صحيحا ً،وإن د ّ
يذهبون إلى المحال الذي لا يمكن صحته .وقد فرغ المتكل ّمون من الكلام في أن الـكواكب لا يجوز
أن تكون فينا فاعلة ً ،وتكلمنا نحن أيضا فً ي مواضع على ذلك و بينّ اّ بطلان الطبائع التى يهذون بذكرها
وإضافة الأفعال إليها ،و بينّ ا أن الفاعل لا بّد من أن يكون حياّ ًقادرا ً ،وقد علمنا أن الـكواكب
١٠

حح الأفعال مفقود فيها .وقد سطر المتكلمون طرقا ًكثيرة
ليست بهذه الصفة ،فكيف تفعل وما يص ّ
في أنها ليست بحية ولا قادرة ،وأشف ما قيل في ذلك أن الحياة معلوم أن الحرارة الشديدة كحرارة
النار تنفيها ولا ٺثبت معها ،ومعلوم أن حرارة الشمس أشّد وأقوى من حرارة النار بكثيرٍ لأن
الذي | يصل إلينا على بعد المسافة | من حرارة شعاعها يماثل أو يز يد على حرارة النار ،وما كان
بهذه الصفة من الحرارة مستحيل كونه حياّ ً.
ب أحياء ً السمُع
س وقمٍر وكوك ٍ
وأقوى من ذلك كل ّه في نفي كون الفلك وما فيه من شم ٍ

١٥

والإجماع ُ ،فإنه لا خلاف بين المسلمين في ارتفاع الحياة عن الفلك وما يشتمل عليه من
خرة مدب ّرة مصر ّفة ،وذلك معلوم من دين رسول الل ّٰه صلى الل ّٰه عليه وآله
الـكواكب ،وأنها مس ّ
ضرورة ً ،فإذا قطعنا على نفي الحياة والقدرة عن الـكواكب فكيف تكون فاعلة ً؟
على أننا قد سل ّمنا لهم استظهارا ً في الحجة أنها قادرة وقلنا :إن الجسم وإن كان قادرا ً فإنه لا
٢٠

يجوز أن يفعل في غيره ابتداء ً وإنما يفعل في غيره على سبيل التوليد ،ولا بّد من وصلة ٍ بين الفاعل

 ٧من الكلام[  ،-ا  ١٢-١١كحرارة النار[ إضافة في الهامش ،إضافة في هامش ا
 ١و بالل ّٰه التوفيق[  ،-ج د
د

 ٤القدماء[  +منهم ،د

 ٢أفعالا ً[  +م )؟( ،ج

 ٦فساده[ فساٍد ،د ‖ يذهبون[ إضافة في هامش د

 ٩من[  ،-ج د

 ٥بقول[ يقول،
 ١٠سطر[ ذكر ،د

 ١١قادرة[  +أكثرها معترض ،ج ‖ وأشف[ ) +حاشية من تحت السطر( افضل؛ اكثرها معترض واشف،
د

 ١٣حرارة شعاعها[ حرارة الشمس بشعاعها ،ج د

 ١٤مستحيل[ يستحيل ،ج

 ١٨فإذا[ وإذا،

ج  ١٩لهم[ اليهم ،ا ب ‖ وقلنا[ قلنا ،ج  ٢٠ابتداء ً … غيره[ إلا ،ج د
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والمفعول فيه والـكواكب غير مماّسة لنا ولا وصلة بيننا و بينها ،فكيف تكون فاعلة فينا؟ فإن ادّعى
أن الوصلة بيننا هي الهواء فالهواء أّولا ًلا يجوز أن يكون آلة في الحركات الشديدة وحمل الأثقال،
س بذلك ،ونعلم أن الهواء يحر ّكنا و يصر ّفنا
ثم لو كان الهواء آلة ً تحر ّكنا بها الـكواكب لوجب أن نح ّ
كما نعلم في غيرنا من الأجسام إذا حركناه بآلة ٍ موضع تحر يكه لنا بها .على أن في الحوادث الحادثة فينا
٥

ب ،كالإرادات والاعتقادات وأشياء كثيرة ،فكيف
ما لا يجوز أن يفُ عل بآلة ٍ ولا يتول ّد عن سب ٍ
ح أن تكون مخـترعة ً للأفعال ،لأن الجسم لا يجوز أن يكون
فعلت الـكواكب ذلك فينا وهي لا يص ّ
قادرا ً إلا بقدرة ٍ والقدرة لا يجوز لأمر ٍ يرجع إلى نوعها أن تخـترع بها الأفعال.
فأما الُأدمة فليس تؤث ّرها على الحقيقة الشمس | في وجوهنا وأبداننا ،وإنما الل ّٰه تعالى هو المؤثر

ج276ب

لها وفاعلها بتوّسط حرارة الشمس ،كما أنه تعالى هو المحُرِق على الحقيقة بحرارة النار والهاشم لما
١٠

يهشمه الحجر بثقله ،وحرارة الشمس مسو ّدة للأجسام من جهة ٍ مفهومة ٍ معقولة ٍ ،كما أن النار تحرق
ي تأثير للـكواكب فينا يجري هذا المجرى في تمييزه والعلم بصحته،
الأجسام على وجه ٍ معقو ٍ
ل ،فأ ّ
فليشر إليه ،فإن ذلك مما لا يقُ در عليه ومما يمكن أن يعُ تمد في إ بطال أن تكون | الـكواكب فاعلة ً ا72ب

فينا ومصرّفة لنا أن ذلك يقتضي سقوط الأمر والنهي والمدح والذمّ عنا ،ونكون معذور ين في
ل
ل إساءة ٍ تقع مناّ ونجنيها بأيدينا ،وغير مشكور ين على شيء ٍ من الإحسان والإفضال ،وك ّ
ك ّ
١٥

شيء نفُ سد به قول المجبرة فهو مفسد لهذا المذهب.
فأما الوجه الآخر وهو أن يكون الل ّٰه تعالى أجرى العادة بأن يفعل أفعالا ًمخصوصة ً عند طلوع
جمين البت ّة وإنما
ب للمن ّ
كوكب أو غرو به أو اتصاله أو مفارقته ،فقد بينّ ا أن ذلك ليس بمذه ٍ
يتجملون الآن بالتظاهر به ،وأنه قد كان جا ئزا ً أن يجري الل ّٰه تعالى العادة بذلك ،لـكن لا طر يق
إلى العلم بأن ذلك قد وقع وثبت .ومن أ ين لنا أن الل ّٰه تعالى أجرى العادة بأن يكون زحل أو المريخ

٢٠

ي سمع مقطوع
إذا كان في درج الطالع | كان نحسا ً،وأن المشتري إذا كان كذلك كان سعدا ً؟ وأ ّ
ي نبّي خب ّر به واستفيد من جهته؟
به جاء بذلك؟ وأ ّ

 ٣بها[ به ،د

 ١تكون[ يكون ،د

 ٢ه ي[  ، -د

 ٧تخـترع[ يخـترع ،ج

 ٨على … الشمس[ الشمس على الحقيقة ،ج د

المحرق ،د ‖ بحرارة[ لحرارة ،د ‖ والهاشم[ والعاشم ،ج
 ١٢مما … يقُ در[ لا قدرة ،ج د

 ٤حركناه[ حركنا ،د ‖ موضع[ لا يوضع ،ج

 ١٠مفهومة ٍ معقولة ٍ[ معقولة مفهومة ،ج د

 ١٣ومصرّفة[ وىصرفه ،د

 ٢٠درج[ درجة ،د
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فإن عو ّلوا في ذلك على التجر بة بأنا جرّ بنا ذلك ومن كان قبلنا فوجدناه على هذه الصفة ،وإذا
لم يكن موجبا ًفيجب أن يكون معتادا ً ،قلنا :ومن سل ّم لـكم صحة هذه التجر بة وانتظامها واّطرادها؟
ل من كذبكم ،فألّا نسبتم الصحة إذا اتفقت فيكم
وقد رأينا خطأكم فيها أكثر من صوابكم وصدقكم أق ّ
يخطيء،
جم ،فقد رأينا من يصيب من هؤلاء أكثر ممن ُ
إلى الات ّفاق الذي يقع من المخمّن والمر ّ
٥

وهو على غير أصل معتمد ولا قاعدة صحيحة.
جم زلل دخل عليه في أخذ الطالع أو تسيير الـكواكب ،قلنا :ول ِم َ لا
فإذا قلتم :سبب خطأ المن ّ
كانت إصابته سببها الاتفاق والتخمين ،وإنما كان يصح لـكم هذا التأو يل والتخريج لو كان على
جم .فأما إذا كان دليل صحة الأحكام الإصابة
صحة أحكام النجوم دليل قاطع هو غير إصابة المن ّ
فألّا كان دليل فسادها | الخطأ ،فما أحدهما إلا في مقابلة صاحبه.

١٠

ج277ا

ومما ُأفحم به القائلون بصحة الأحكام ولم يتحصل منهم عنه جواب ،أن قيل لهم في شيء بعينه:
خذوا الطالع واحكموا هل يؤخذ أو يترك؟ فإن حكموا إما بالأخذ أو الترك خولفوا وفعُ ل خلاف
ما خب ّروا به.
ل سمعها بعُ دها من
وقد أعضلتهم هذه المسألة واعتذروا عنها بأعذار ملّفقة لا يخفى على عاق ٍ
الصواب .وقالوا في هذه المسألة :يجب أن يكتب هذا المبتلي بها ما ير يد أن يفعله أو يخـبر به غيره،

١٥

فإنا نخرج ما قد عزم عليه من أحد الأمرين ،وهذا تعلل منهم باطل ،لأنه إذا كان النظر في النجوم
ل على جميع الكائنات التي من جملتها ما يختاره أحدنا من أخذ هذا الشيء المصروف أو تركه،
يد ّ
ق بين أن يطوي ذلك فلا يخـبر به ولا يكتبه حتى يقول المنجم ما عنده ،و بين أن يخـبر
ي فر ٍ
فأ ّ
جم فيما يذكره،
به و يكتبه قبل ذلك .وإنما فزعوا إلى الكتابة وما يجري مجراها حتى لا يخالف المن ّ
ك.
و يحكم به من أخٍذ أو تر ٍ

٢٠

ولو كانت الأحكام صحيحة ً وفيها دلالة على الكائنات لوجب أن يعرف المنجم ما اختاره من
ل .ولو نزلنا تحت حكمهم وكتبنا ما نر يد أن نفعله لما وجدنا إصابتهم في
أحد الأمرَي ْن على كل حا ٍ
 ١٠منهم عنه[ عنه منهم ،ا  ١٣عنها[ ا
 ١بأنا[ ) +حاشية( فى راىاصح ،ج؛ واننا ،د
 ٦ول ِم َ[ فلم ،د
 ١٠ومما[ وما ،د

 ٢فيجب[ وجب ،ج

 ٧الاتفاق والتخمين[ التخمين ،ج د
ل ،ج
 ١١وفعُ ل[‡ وفعُ ِ َ

 ٣فيكم[ منكم ،ج د

 ٤من[  ،-د

 ٩إلا … صاحبه[ في المقابلة إلا كصاحبه ،ج د

 ١٣فيها[ ‡عنها ،ج د

 ١٤يفعله[ يفعل ،ج

 ١٥تعلل[

التعليل ،د  ١٦المصروف[  ،-ج د
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جم من غير نظٍر في طالٍع
ل من خطئهم ،ولم يز يدوا فيه على ما يفعله و يخـبر به المخمّن المر ّ
ذلك إلا أق ّ
ل ،وإلا فالبلوى بيننا و بينكم.
ولا غار ٍ
ب ولا رجوٍع إلى أص ٍ
وكان بعض الرؤساء بل الوزراء ممن كان فاضلا ًفى الأدب والكتابة ومشغوفا بً النجوم ،عاملا ً

٥

عليها قال لي يوما ً،وقد جرى حديث يتعلق بأحكام النجوم ،ورأى من مخائلي التعجب ممن يتشاغ َل
بذلك ،و يفني زمانه به :أر يد أن أسألك عن شيء ٍ في نفسي ،فقلت :سل عما بذلك ،فقال :أر يد
ب جديٍد |
أن تعُ رفنى هل بلغ بك التكذيب بأحكام النجوم إلى أن لا تختار يوما ً لسفر ولبس ثو ٍ

د27ب

وتوجّه في حاجة ٍ؟ فقلت :قد بلغت إلى ذلك والحمد لل ّٰه وز يادة عليه ،وما في داري تقو يم ،ولا
ل على بطلان أحكام
أنظر فيه ،وما رأيت مع ذلك إلا خيرا ً .ثم أقبلت عليه فقلت :ندع ما يد ّ
ق ورو ية ٍ طو يلة ٍ ،وهاهنا شيء قر يب لا يخفى على أحٍد ممن علت
النجوم مما يحتاج إلى فكر ٍ دقي ٍ
١٠

طبقته في الفهم أو انخفضت ،خب ّرنى لو فرضنا جادّة ً مسلوكة ً وطر يقا ًيمشي فيه الناس ليلا ًونهارا ً،
ف حتى يتخلص
ل وتوق ّ ٍ
جته آبار متقار بة و بين بعضها و بع ٍ
وفي مح ّ
ض طر يق | يحتاج سالـك ُه إلى تأمّ ٍ

ج277ب

من السقوط في بعض تلك الآبار ،هل يجوز أن تكون سلامة من يمشي في هذا | الطر يق من

ا73ب

العميان كسلامة من يمشي فيها من البصراء ،وقد فرضنا أنه لا يخلو طرفة عينٍ من مشاة ٍ فيه
بصراء وعميان؟ وهل يجوز أن يكون عطب البصراء مقار با ً لعطب العميان ،أو سلامة العميان
١٥

مقار بة لسلامة البصراء؟
فقال :هذا مما لا يجوز بل الواجب أن تكون سلامة البصراء أكثر من سلامة العميان ،ولا
يجوز في مثل هذا التقارب ،فقلت له :إذا كان هذا محالا ًفأحيلوا نظيره ،وما لا فرق بينه و بينه،
وأنتم تجـيزون شبيه ما ذكرناه وعديله ،لأن البصراء هم الذين يعرفون أحكام النجوم ،و يمي ّزون
طونها ،و يعتمدون منافعه و يقصدونها،
سعدها من نحسها ،و يتوقون بهذه المعرفة مضارّ الزمان و يتخ ّ

٢٠

ل من لا يحسن بعلم النجوم ولا يلتفت إليه من العلماء والفقهاء وأهل الديانات
ومثال العميان ك ّ
والعبادات ،ثم من سا ئر العوام والأعراب والأكراد ،وهم أضعاف أضعاف من يراعي النجوم.

 ١يز يدوا[ يزدوا ،ا  ١٣يخلو[ يخلوا ،ا  ٢١النجوم[  ،-ا
 ١و يخـبر به[  ،-ج ‖ و يخـبر … المخمّن[  ،-د ‖ المخمّن[ الملخص ،ج
الابتلا ،د
 ١٣فيها[  ،-د

 ٥فقال[ قال ،د

 ٣عاملا ً[ ) +آضافة فوق السطر(

 ٩فكر ٍ[ ) +حاشية في الهامش( ظن ،ج

 ١٤مقار با لً عطب[ يقارب عطب ،د

 ١٧له[  ،-ج د

 ١١سالـك ُه[ سالـكها ،د

 ١٨ما ذكرناه[  ،-د

كان ،د ‖ بعلم[ تعلم ،ج ‖ العلماء[ الفهماء ،ج د  ٢١من[  ،-ج د ‖ يراعي[  +عدد ،ج
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ومثال الطر يق الذي فيه الآبار الزمان الذي يمضي على الخلق أجمعون ،ومثال آباره مصائبه ونوائبه
ومحنه.
وقد كان يجب لو صح ّ العلم بالنجوم وأحكامها أن تكون سلامة المنجمين أكثر ومصائبهم أقل
لأنهم يتوقون المحن لعلمهم بها قبل كونها ،وتكون محن كل من ذكرناه من الطبقات الـكثيرة أوفر
٥

وأظهر حتى تكون السلامة هي الطر يقة الغر يبة ،وقد علمنا خلاف ذلك وأن السلامة أو المحن في
الجميع متقار بة غير متفاوتة .فقال :ر بما اتفق مثل ذلك .فقلت له :فيجب أن نصّدق من خب ّرنا في
ذلك الطر يق المسلوك الذي فرضناه بأن سلامة العميان فيه كسلامة البصراء ،ونقول :لعل ذلك
ات ّفق ،و بعد ،فإن الاتفاق لا يستمر وهذا الحكم الذي ذكرناه مستمر غير منقطع فلم يكن عنده
ل،
عذر صحيح .ومما يفُ سد مذهب المنجمين و يدل على ما لعلهّ يتفق لهم من الإصابة على غير أص ٍ

١٠

أنا قد شاهدنا جماعة ً من الزراقين الذين لا يعرفون شيئا ًمن | علم النجوم ،ولا نظروا قّط في شيء

ا74ا

منه ،يصيبون فيما يحكمون به إصابات مستطرفة ،وقد كان المعروف بالشعراني الذي شاهدناه
وهو لا يحسن أن يأخذ الأصطرلاب للطالع ولا نظر قّط في زيج ،بل ولا تقو يم | ،غير أنه ذك ّي

ج278ا

ن بالزرق ،معروف بكثرة الإصابة و بلوغ الغاية فيما يخرجه من الأسرار،
حاضر الجواب ،فط ٌ
ي مع | جماعة ٍكانوا عندي ،وكنا كل ّنا قد اعتزمنا جهة نقصدها لبعض
ولقد اجتمع يوما ً بين يد ّ
١٥

الأغراض ،فسأله أحدنا عما نحن بصدده ،فابتدأ من غير أخذ طالٍع ،ولا نظر في تقو يم ،فأخبرنا
بالجهة التي أردنا قصدها ،ثم عدل إلى كل واحٍد من الجماعة فأخبره عن كثيرٍ من تفصيل أمره
و أغراضه حتى قال لأحدهم :وأنت من بين الجماعة قد وعدك واعد بشيء يوصله إليك وقلبك به
ل على هذا وضرب بيده إلى كمه يستخرج ما فيه ،فاستحيى ذلك
ك شيء مما يد ّ
متعل ّق ،وفي ك ُم ّ َ

 ٨وهذا الحكم[  ،-ا
 ١على[ عليه ،د

 ٣أن[ بان ،د

 ٤وتكون[ و يكون ،د ‖ ذكرناه[ ذكرنا ،د

 ٨يستمر[  +بل ينقطع ،ج د ‖ الحكم[  ،-ج د

 ٥أو المحن[ والمحن،

د

 ٧فيه[  ،-ج د

د

 ١١يصيبون[ و يصيبون ،مع و مشطوب ،ج ‖ فيما[ مما ،د ‖ مستطرفة[ تستطرفه ،د ‖ المعروف[

) +إضافة فوق السطر( الخاىين ،د

 ١٠قد[ إضافة فوق السطر،

 ١٣معروف … بكثرة[ معروف بهكثير ،ج د

في هامش ج ‖ مع[  ،-ج د ‖ وكنا[ إضافة في هامش ج ‖ كل ّنا[  ،-د

 ١٧من[  ،-د

 ١٤يوما ً[ إضافة
 ١٨وضرب

بيده[ وقد انقضت حاجتك وانتجزت وجدب ]) +حاشية( ضرب[ يده ،ج ،وقد انقضت حاجتك وانتجزت
وضرب يده ،د ‖ يستخرج[ فاستخرج ،د
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الرجل ،ووجم ومنع من الوقوف على ما في كمه بجهده ،فلم ينفعه ذلك ،وأعان الحاضرون على
ك
إخراج ما في كمه لما أحسوا بالإصابة من الزرّاق ،فُأخرج من كمه رقاع كثيرة ،وفي جملتها ص ّ
على دار الضرب بصلة ٍ من خليفة الوزارة في ذلك الوقت فعجبنا مما اتفق من إصابته مع بعُ ده من
صناعة النجوم.
٥

ل دليل على بطلان أحكام النجوم إصابة الشعراني .وجرى
وكان لنا صديق يقول أبدا ً :م ِن أد ّ
يوما ً مع من يتعاطى علم النجوم هذا الحديث فقال :عند المنجمين أن السبب في إصابة من لا
ل
يعرف شيئا ً من علم النجوم أن مولده وما يتولّاه من الـكواكب اقتضى له ذلك .فقلت له :لع ّ
بطليموس ،وكل عالٍم من علماء المنجمين ومصيب في أحكام علمها إنما سبب إصابته مولده وما
تقتضيهكواكبه من غير علم ٍ ولا فهم فلا يجب أن يستدل بالإصابة على العلم إذا كانت تقع من

١٠

ل ،و يكون سببها المولد ،وإذا كانت الإصابة بالمواليد فالنظر في علم النجوم عبث وتعب | لا
جاه ٍ

ا74ب

يحتاج إليه لأن المولد إن اقتضى الإصابة أو الخطأ فالتعل ّم لا ينفع وتركه لا يضر ّ ،وهذه علة تسري
إلى كل صنعة ٍ حتى يلزم أن يكون كل شاعر مفلق وصانع حاذق وناسج للديباج ومدق ّق لا علم له
بتلك الصناعة ،وإنما اتفقت الصنعة منه بغير علم لما تقتضيهكواكب مولده ،وما يلزم على هذا من
يحصى.
الجهالات لا ُ
١٥

واعلم أن التعب بعلم مراكز الـكواكب وأبعادها وأشكالها وتسييراتها متى لم تكن ثمرته العلم
بالأحكام والاطلاع على الحوادث قبل كونها لا معنى له ولا غرض فيه ،لأنه لا منفعة في أن
ص نفس العلم به وما يجري الاطلاع على ذلك إذا لم ٺتعد المعرفة | إلى العلم
يعُ لم ذلك كل ّه لأمر ٍ يخ ّ
بالأحكام إلا مجرى العالم بعدد الح ُصى وك َي ْل الثرى ومعرفة أطوال الجبال وأوزانها ،فكما أن العناء
يجدي نفعا ًفكذلك العلم بشكل الفلك وتسييرات كواكبه وأبعادها،
في تعر ّف ذلك عبث لأنه لا ُ

 ١ومنع[ وامتنع ،ا  ١٧كل ّه[ كل ،ا ‖ يجري[  +مجرى ،ا  ١٩فكذلك[ وكذلك ،ا
 ١بجهده[ بجهله ،د

 ٢أحسوا[ احسنوا ،د ‖ وفي[ في ،ج د

 ٧يعرف[ يعلم ،ج ‖ من الـكواكب[

وتقتضيهكواكبه ،ج د  ٨أحكام علمها[ أحكامه عليها ،ج د  ١٠وتعب[ ولعب ،ج د  ١١إن[ اذا ،د
 ١٢ومدق ّق[ ومؤفق ) +حاشية( ومدبق ،ج  ١٣منه[  ،-ج د  ١٥تكن[ يكن ،د  ١٦منفعة[ فائدة،
جد

ص[ كله وتختص ،ج؛ تختص ،د ‖ ٺتعد[ يتعد ،د
 ١٧يعُ لم[ تعل ُم ،د ‖ كل ّه … يخ ّ

العلم ،ج د ‖ الثرى[ النوى ،ج  ١٩لأنه[ وسفه ،ج د
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ب للفلك وتفاضلها فيه ،وما شقى القوم بهذا الشأن وأفنوا فيه
والمعرفة بزمان قطع كل كوك ٍ
أعمارهم إلّا لتقديرهم أنه يفضي إلى معرفة الأحكام ،فلا تغَ تر بقول من يقول منهم :إنا ننظر في
ذلك لتشرف نفوسنا بعلم الهيئة ولطيف ما فيها من الأعاجيب | ،فإن ذلك تجم ّل منهم وتقر ّب

د28ب

إلى أهل الإسلام ،ولو لا أن غرضهم معرفة الأحكام لما تعبوا بشيء من هذا كل ّه ،ولا كانت فيه
٥

فائدة ولا منه عائدة.
ل الدليل على بطلان أحكام النجوم أن ّا قد علمنا أن من جملة معجزات الأنبياء عليهم
ومن أد ّ
السلام الإخبار عن الغيوب ،وع ُّد ذلك خارقا لً لعادات كإحياء الميت وإبراء الأكمه والأ برص،
ولو كان العلم بما يحدث طر يقا ًنجوميا ًلم يكن ما ذكرناه معجزا ًولا خارقا لً لعادة .وكيف يشتبه على
مسلم ٍ بطلان أحكام النجوم ،وقد أجمع المسلمون قديما ً وحديثا ً على تكذيب المنجمين والشهادة |

١٠

بفساد مذاهبهم و بطلان أحكامهم ،ومعلوم من دين الرسول صلى الل ّٰه عليه وآله ضرورة التكذيب
بما يّدعيه المنجمون والإزراء عليهم والتهجين لهم ،وفي الروايات عنه عليه السلام من ذلك ما لا
يحصى كثرة ،وكذلك عن علماء أهل بيته عليهم السلام وخيار أصحابه رضي الل ّٰه عنهم فما زالوا
يتبر ّون من مذاهب المنجمين و يعّدونها ضلالا ً ومحالا ً،وما اشتهر هذه الشهرة في دين الإسلام
ل إلى القبلة.
كيف يغتر بخلافه منتسب إلى الملة ومص ّ

١٥

فأما إصابتهم في الإخبار عن الـكسوفات وما مضى في أثناء المسألة من طلب الفرق بين ذلك
و بين سا ئر ما يخـبرون به من تأثيرات الـكواكب في أجسامنا ،فالفرق بين الأمرَي ْن أن الـكسوفات
ل صحيحة وقواعدٌ
واقترانات الـكواكب وانفصالها طر يقة الحساب وتسيير الـكواكب ،وله أصو ٌ
سديدة ،وليس كذلك ما يّدعونه من تأثيرات الـكواكب في الخـير والشر والنفع والضر ،ولو لم
يكن من الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة المتصلة في الـكسوفات وما يجري مجراها ،ولا

٢٠

يكاد يتفق فيها خطأ البتة ،فإن الخطأ المعهود الدائم إنما هو في الأحكام الباقية حتى أن الصواب

 ٨طر يقا ًنجوميا ً[ طر يق نجومي ،ا  ١٢فما[ فلا ،ا
 ١وتفاضلها[ وتفاصيلها ،ج ‖ شقى[ ) +حاشية( سعى ،ج ‖ فيه[  ،-ج د
 ٤تعبوا[ تعنوا ،ج د
السلام ،د

 ٦قد[  ،-د

 ٨ما[ مما ،ج ‖ للعادة[ للعادات ،د

 ١١والتهجين[ والتعجيز ،ج د

 ١٢رضي … عنهم[  ،-ج د

 ٣لتشرف[ لشرف ،ج د
 ١٠صلى … وآله[ عليه
 ١٣يتبر ّون[ يبرؤون ،د

ل[ وحصل ،د  ١٩من[ في ،ج د  ٢٠يتفق[ يبين ،ج د ‖ فإن[ وأن ،ج د
 ١٤ومص ّ
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هو العز يز فيها ،وما يتفق لعلهّ فيها من | إصابة ٍ قد يتفق من المخمّن أكثر منه .فحمل أحد الأمرين

ج279ا

ت وقلة دين وحياء.
على الآخر بُه ٌ
المسألة السادسة
س هي؟ وما هي؟
ما القول في المنامات ،أصحيحة هي أم باطلة؟ وم ِن فعل م َن هي؟ ومن أي جن ٍ
٥

ح
وما وجه صحتها في الأكثر؟ وما وجه الإ نزال عند رؤ ية المباشرة في المنام؟ فإن كان فيها صحي ٌ
ل ،فما السبيل إلى تمييز أحدهما من صاحبه؟
و باط ٌ
ب من السهو والسهو ينفي
الجواب و بالل ّٰه التوفيق :اعلم أن النائم غير كامل | العقل لأن النوم ضر ٌ

ا75ب

العلوم ،ولهذا يعتقد النائم في نفسه الاعتقادات الباطلة لنقصان عقله وفقَ ْ د علومه ،وجميع المنامات
إنما هي اعتقادات يبتدئها النائم في نفسه ولا يجوز أن تكون من فعل غيره فيه لأن م َن عداه من
١٠

المحدِثين سواء كانوا بشرا ًأو ملائكة أو جناّ ًأجسام والجسم لا يقدر | على أن يفعل في غيره اعتقادا ً د29ا

ابتداءا ً بل ولا شيئا ًمن الأجناس على هذا الوجه وإنما يفعل ذلك في نفسه على سبيل الابتداء.
وإنما قلنا أنه لا يفعل في غيره جنس الاعتقادات متولدا ً لأن الذي تعّدى الفعل من محل القدرة
إلى غيرها من الأسباب إنما هو الاعتمادات وليس في أجناس الاعتمادات ما يول ّد الاعتقادات
ولهذا لو اعتمد أحد ُنا على قلب غيره الدهر الطو يل ما تول ّد فيه شيء من | الاعتقاد ،فقد بيُ ّ ِنَ ذلك
١٥

ب أجناس
وش ُرح في مواضع كثيرة .والقديم تعالى القادر على أن يفعل في قلو بنا ابتداءا ًمن غير سب ٍ
ل وٺتناول
الاعتقادات لا يجوز أن يفعل في قلب النائم اعتقادا ً لأن أكثر اعتقادات النائم جه ٌ
ت كثيرة ،وكل
الشيء على خلاف ما هو به لأنه يعتقد أنه يرى و يمشي وأنه راكب وعلى صفا ٍ
ذلك على خلاف ما هو به ،وهو تعالى لا يفعل الجهل فلم يبق إلا أن الاعتقادات كلها من جهة
النائم.
 ٤أصحيحة[ صحيحة ،ب ‖ وما هي[  ،-ا

 ٨في نفسه[  ،-ا

 ١٢متولدا ً[  ،-ب

 ١٦الاعتقادات[

الاعتمادات ،ا ب ‖ لا[ ولا ،ب  ١٨-١٧لأنه … به[  ،-ب
 ١يتفق[ يبين ،د ‖ إصابة ٍ[ الإصابة ،د
جد

 ٤وما هي[  ،-ج د

نفسه[  ،-ج

 ٢وحياء[  ،-ج د

 ٥فإن[ وإن ،ج

 ٣المسألة السادسة[ مسألة في المنامات،

 ٦صاحبه[ الآخر ،د

 ١٠سواء[  ،-ج؛ نصوا ،د ‖ على[  ،-ج

هو ،ج  ١٦لا[ ولا ،ج
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 ٧و بالل ّٰه التوفيق[  ،-ج

 ١٤الاعتقاد[ الاعتقادات ،ج

 ٨في

 ١٥تعالى[ +
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وقد حكي في المقالات أن المعروف بصالح قبة كان يذهب إلى أن كل ما يراه النائم في منامه
ل يضاهي جهل السوفسطائية لأن النائم يرى أن رأسه مقطوعٌ وأنه قد
على الحقيقة ،وهذا جه ٌ
مات وإنه قد صعد إلى السماء ،ونحن نعلم ضرورة ً خلاف ذلك كله ،فإذا جاز عند صالح هذا
أن يعتقد اليقظان في السراب أنه ماء وفي المرُ دي إذا كان في الماء أنه مكسور وهو على الحقيقة
٥

ب من الشبهة واللبس فألا جاز ذلك في النائم وهو من الـكمال أبعد وإلى النقص أقرب،
ح لضر ٍ
صحي ٌ
ب يقتضيه أو
و ينبغي أن يقُ س َم ما يتخيل النائم أنه يراه إلى أقساٍم ثلاثة | ،منها ما يكون من غير سب ٍ
داٍع يدعو إليه فيكون اعتقادا ًمبتدءا ً ،ومنها ما يكون من وسواس الشيطان ومعنى هذه الوسوسة

ج279ب

أن الشيطان يفعل في داخل سمعهكلام ًا خفيا ًيتضمن | أشياء مخصوصة فيعتقد النائم إذا سمع ذلك

ا76ا

الكلام أنه يراه فقد نجد كثيرا ًمن النيام يسمعون حديث من يتحدث بالقرب منهم فيعتقدون أنهم
١٠

يرون معنى ذلك الحديث في منامهم ،ومنها ما يكون سببه والداعي إليه خاطرا ً يفعله الل ّٰه تعالى
أو يأمر بعض الملائكة بفعله .ومعنى هذا الخاطر أيضا ًأنه يكون كلاما يً فعل في داخل سمع النائم
فيعتقد النائم أيضا أً نه يرى ما يتضمنه ذلك الكلام ،والمنامات الداعية إلى الخـير والصلاح في الدين
يجب أن تكون إلى هذا الوجه مصروفة ًكما أن ما يقتضي الشر منها الأولى أن تكون إلى وسواس
الشيطان مصروفة ،وقد يجوز على هذا فيما يراه النائم في منامه ثم يصح ذلك حتى يراه في يقظته

١٥

على حّد ما يراه في منامه | ،وفي كل مناٍم يصح تأو يله أن يكون سبب صحته أن الل ّٰه تعالى يفعل
ب من المصلحة بأن شيئا يً كون أو قد كان على بعض الصفات ،فيعتقد النائم
كلاما ًفي سمعه لضر ٍ
أن الذي يسمعه هو يراه .فإذا صح ّ تأو يله على ما رآه فلما ذكرناه إن لم يكن مما يجوز أن ٺتفق فيه
 ١وقد حكي[  ،-ب
ب

ل[  +منه ،ب ‖ قد[ إضافة فوق السطر ،ا
 ٢جه ٌ

 ٣كله[  ،-ب ‖ جاز[ كان،

ب[ بضرب ،ب
 ٥لضر ٍ

 ٧يدعو[ يدعوا ،ا ب

 ١٠خاطرا ً[ خاطر ،ا ب

 ١٢النائم[  ،-ب

 ١٣تكون[ يكون ،ب

 ١٤حتى[ حين ،ب

سمعه ،ب

 ١١سمع النائم[

 ١٥تأو يله[  ،-ب

 ١٦أو[ لو ،ب  ١٧رآه[ يراه ،ب ‖ ٺتفق[ ٺتبقى ،ب
 ١حكي[ ذكر ،ج د ‖ قبة[ ) +حاشية( وجل ،ج
يضاهي ،د

ل يضاهي[ جهل منه أيضا ًهو ،ج؛ جهل منه
 ٢جه ٌ

 ٤ماء[ الماء ،ه ‖ المرُ دي[ ) +حاشية( المردي خشبة ٌ تكون مع الملا )؟( بين الزورق ،ج

 ٥ذلك[ ذاك ،د  ٦أو[ ولا ،ج د  ٧فيكون[  ،-ج  ٨-٧ومعنى … الشيطان[  ،-ج د
 ،-ج ‖ خاطرا ً[ خاطر ،د

 ١١أنه[ أن ،ج د

 ١٢يرى[  ،-ج

 ١٠معنى[

 ١٤-١٣الشر … مصروفة[ الشر الاولى

مصروفة الى وسواس الشيطان ومعنى هذه الوسوسة ان )؟( الشيطان ،د  ١٧فلما[ فما ،ج ‖ ٺتفق[ يتفق،
د
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الصحة اتفاقا ً،فإن في المنامات ما يجوز أن يصح بالاتفاق وما يضيق فيه مجال نسبته إلى الاتفاق،
فهذا الذي ذكرناه يمكن أن يكون وجها ًفيه.
فإن قيل :أفليس قد قال أبو علي الجبائي في بعض كلامه في المنامات أن الطبائع لا يجوز أن
تكون مؤثرة فيها لأن الطبائع مماّ لا يجوز على المذاهب الصحيحة أن تؤثر في شيء ٍ وأنه غير ممتنع
٥

مع ذلك أن يكون بعض المأكولات تكثر عندها المنامات بالعادةكما أن فيها ما يكثر عنده بالعادة
ظ لما لا أصل له ،قلنا :قد قال ذلك أبو علي ،وهو خطأ ٌ لأن تأثير المآكل
تخي ّل الإنسان | وهو مستيق ٌ

ب285ا

بمجرى العادة على المذاهب الصحيحة إذا لم يكن مضافا إً لى الطبائع فهو من فعل الل ّٰه تعالى ،فكيف
نضيف التخي ّل الباطل والاعتقاد الفاسد إلى فعل الل ّٰه تعالى؟ فأما المستيقظ الذي استشهد به،
فالكلام فيه والكلام في النائم واحدٌ ولا يجوز أن نضيف التخي ّل الباطل إلى فعل الل ّٰه تعالى في نائم
١٠

ولا يقظان .فأما م َن يتخي ّل الفاسد وهو غير نائم فلا بّد من أن يكون ناقص العقل في الحال أو فاقد
ت | لا أصل لها كما قلنا في النائم.
التمييز بسهٍو وما يجري مجراه فيبتدأ اعتقادا ٍ

ا76ب

فإن قيل :فما قولـكم في منامات الأنبياء عليهم السلام؟ وما السبب في صحتّ ها حتى ع َُّد ما يرونه في
المنام م ُضاهيا لً ما يسمعونه من الوحي؟ قلنا :الأخبار الواردة بهذا الجنس غير مقطوع على صحتها ولا
هي مماّ يوجب العلم ،وقد يمكن أن يعُ ل ِم َ الل ّٰه النبيّ بوحي يسمعه من الملك على الوجه الموجب للعلم:
١٥

ك في منامك في وقت كذا ما يجب أن تعمل به ،فيقطع على صحتّ ه من هذا الوجه لا
إنني سُأرِ ي َ
بمجر ّد رؤ يته في المنام ،وعلى هذا الوجه ي ُحم َل منام إ براهيم عليه السلام في رؤ ية ذبح ابنه ولولا ما
أشرنا إليهكيف كان يقطع إ براهيم عليه السلام بأنه متعبد بذبح ابنه؟

 ١نسبته[ ننسبه ،ب

 ٥أن[  +ما ،ا

 ٦تأثير[ تاثيرات ،ا ب

 ٩والكلام في[ وفي ،ب ‖ تعالى[ ،-

ب ‖ في[ من ،ب  ١٠ولا يقظان[ و يقظان ،ب ‖ أو فاقد[ وفاقد ،ب
 ١نسبته[ ) +حاشية( في نسبه ،ج؛ نسبة ً ،د
 ٥المأكولات[ المآكل ،ج د ‖ تكثر[ يكثر ،د
مضافة ً ،ج
د

 ٨نضيف[ يضيف ،د

 ٣أفليس[ اليس ،د

 ٤مماّ [  ،-ج د ‖ تؤثر[ يؤثر ،د

 ٦تخي ّل[ تخييل ،د ‖ علي[  +الجبائي ،د

 ٩نضيف[ يضيف ،د

 ٧مضافا ً[

 ١٠م َن[ ما ،ج د ‖ يتخي ّل[  +من،

 ١١-١٠أو … التمييز[ وفاقدا لً لتمييز ،د؛ وفاقدا ًبالتمييز ،ج

ت[ اعتقادا ً،
 ١١وما[ في ما ،د ‖ اعتقادا ٍ

 ١٣م ُضاهيا ً[ ) +حاشية( متشابها ً،ج

 ١٤مماّ [ فيما ) +حاشية( مما ،د ‖ يوجب[

ج د ‖ لها[ له ،ج

توجب ،ج ‖ يعُ ل ِم َالل ّٰه[ يكون الل ّٰه أعلم ،ج؛ يكون الل ّٰه تعالى أعلم ،د
له ،ج د ‖ رؤ ية[  ،-ج د  ١٧كان[  ،-د ‖ ابنه[ ولده ،ج د
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فإن قيل :فما تأو يل ما يرُ وى عنه عليه السلام من قوله »م َن رآني فقد رآني فإن الشيطان لا
يخـبر
يتمثل بي« ،وقد علمنا أن المبط ِل والمح ِق والمؤمن والكافر قد يرَ ون النبي عليه السلام في النوم و ُ
كل واحٍد منهم عنه بضد ما يخـبر به الآخر ،فكيف يكون رائيا ًعلى الحقيقة مع هذا؟ قلنا :هذا خبر ٌ
واحدٌ ضعيف من أضعف أخبار الآحاد ولا مع َو ّل على مثل ذلك ،على أنه يمكن مع تسليم صحته
٥

أن يكون المراد به :من رآني في اليقظة فقد رآني على الحقيقة ،لأن الشيطان لا يتمثل بي لليقظان،
فقد قيل :أن الشياطين ر بما تمثل ّت بصورة بعض البشر | وهذا التأو يل أْشبه بظاهر ألفاظ الخـبر

د30ا

لأنه قال :من رآني فقد رآني ،فأثبت غيره رائيا لً ه ونفسه مرئية ً وفي النوم لا رائي على الحقيقة
ولا مرئي وإنما ذلك في اليقظة ولو حملناه على النوم لكان تقدير الكلام م َن اعتقد أنه يرآني في
منامه وإن كان غير راء ٍ على الحقيقة فهو في الحكم كأنه قد رآني وهذا ع ُدول عن ظاهر لفظ الخـبر
١٠

سمناه أشَّد تحقيقا ًمن كل شيء قيل في أسباب
وتبديل لصيغته ،وهذا الذي رتبناه في المنامات وق َ ّ
سط ِر في ذلك معروف غير محرر ولا محّقق .فأما ما تهذي به الفلاسفة في هذا الباب
المنامات وما ُ
حك الثكلى لأنهم ينسبون ما صح من المنامات لما أعيتهم الحيل في ذكر سببه إلى أن
فهو مما ي ُض ِ
النفس اّطلعت إلى عالمها فأشرفت | على ما يكون ،وهذا الذي يذهبون إليه في حقيقة النفس غير

ا77ا

مفهوم ولا مضبوط ،فكيف إذا ُأضيف إليه الاّطلاع إلى عالم َها وما هذا الاطلاع وإلى أي شيء
١٥

يشيرون بعال َم النفس ول ِم َ يجب أن نعرف الكائنات عند هذا الاطلاع؟ وكل هذا زخرفة ٌ ومخرقة
وتهاو يل لا يتحصل منها شيء .وقول صالح قبة ،مع أنه تجاه ُل محض ،أقرب إلى أن يكون | مفهوما ً ج280ب

من قول الفلاسفة ،لأن صالحا ًادّعى أن النائم | يرى على الحقيقة ما ليس يراه ،فلم ي ُشر إلى أمر ٍ

 ٥لليقظان[

 ١من قوله[  ،-ب  ٣رائيا ً[ إثباتا ً،ب  ٤ضعيف … أضعف[ من ضعيف ،ا ب
اليقظان ،ا ب  ٨حملناه[ حملنا ،ب  ٩راء ٍ[  +لي ،ا  ١٠رتبناه[ أثبتناه ،ب  ١١محرر[ محكك ،ب
 ١٢الحيل[ الحيلة ،ب

 ١٣وهذا الذي[ والذي ،ا ب

 ١٥-١٤إلى … الاطلاع[ إضافة في هامش ب

 ١٥ومخرقة[ في مخرفة ،ا
 ٣على[ له في ،د

 ٢يتمثل[ يتخيل ،ج د ‖ المبط ِل والمح ِق[ المحق والمبطل ،ج ‖ عليه[  +اله ،د
في ،د  ٦بعض[  ،-ج د  ٧على[ في ،ج  ٩راء ٍ[  +لي )إضافة في هامش ج(
 ١١محرر[ محصل ،ج ‖ تهذي[ يهذي ،د

 ١٢مما[ ما ،د

 ٥ب ي[

 ١٠أشَّد[ أسد ،ج

 ١٣إلى[ على ،د ‖ إليه[  ،-د

 ١٥عند[ +

فقد ،د  ١٦يتحصل[ و يحصل ،د  ١٧فلم[ ولم ،د
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ل ولا مفهوٍم بل ادّعى ما ليس بصحيٍح وإن كان مفهوما ً،وهؤلاء ع َو ّلوا على ما لا يفُ هم
غير معقو ٍ
مع الاجتهاد ولا يعقل مع قوة التأمل والتبين فالفرق بينهما واضح.
فأما سبب الإ نزال في المنام فيجب أن ي ُبنى على تحقيق سبب الإ نزال في اليقظة ،وقد علمنا
أن سبب الإ نزال في الجماع مع اليقظة ليس هو ما يهذي به أصحاب الطبائع لأننا قد بيناّ في غير
٥

صل ،وإنما سبب الإ نزال أن الل ّٰه
ب لا يتح ّ
موضٍع أن الطبع لا أصل له وأن الإحالة فيه على سرا ٍ
يجري
تعالى أجرى العادة بإخراج الماء من ظهر الرجل عند هذه الحركة المخصوصة وليس يمتنع أن ُ
الل ّٰه تعالى العادة بأن يخرج هذا الماء من الظهر عند اعتقاد النائم أنه يجامع وإن كان هذا الاعتقاد
باطلاً.
المسألة السابعة

١٠

ل المتكلمين قالوا في كتبهم حتى سيدنا الأجل كبت الل ّٰه أعداه الذي هو إمامهم
تك ّ
وجد ُ
والكاشف عماّ يلتبس عليهم أن من شرط النظر المولد للعلم أن يكون الناظر شاكّا فً ي المدلول وهذا
القول يوجب أن يكون العال ِم بحدوث الأجسام من جهة دليل الأعراض والعال ِم بأن الإدراك
ص الأوصاف لا يعلم بدليل أبي علي شيئا ًبل لا يمُكنه النظر ُ فيه ونحن نعلم أن
لا يتناول إلا أخ ّ
من لا يعلم أن الموجود إذا لم يكن قديما ً فلا بّد من كونه محدثا ً غير كامل العقل على أنهم قالوا

١٥

أيضا ً،حين سألوا نفوسهم فقالوا :ما وجه ترادف الأدلة على المدلول الواحد ،وجهه أنا نعلم أنها
مما لو سبقنا إليها لول ّدت العلم ،هذا مع قولهم أنا لا نفرق بين الدليل والشبهة | إلا بعد توليد الدليل
العلم َ،فكيف يعُ لم أّنها أدلة ولا يمكننا النظر فيها ولا يول ّد لنا علما ًأبدا ً؟

 ٢والتبين[ والتمييز ،ب ‖ فالفرق[ والفرق ،ب
 ٧-٦من … الماء[ إضافة في هامش ب
مسائل ،ب

 ٣في المنام[  ،-ا

 ٧تعالى[  ،-ب

 ٦بإ نزال[ ‡بإخراج ،ببا نزال ،ا ب

 ١١المولد[  ،-ب

 ١٤من … أن[  ،-ب ‖ غير كامل[ عند كمال ،ب

 ١٣أبي … بل[ الا على

 ١٥حين[ حتى ،ب

 ١٦هذا[

إضافة فوق السطر ،ب
 ٢والتبين[ والتدبر ،د
 +مع الجماع ،د

 ٣في المنام[  ،-ج د

 ٤-٣وقد … في[ مع ،ج

 ٤مع اليقظة[  ،-ج ‖ اليقظة[

 ٥أن[ إضافة في الهامش ،د ‖ الطبع[ قول أصحاب الطبع ،ج؛ قول أصحاب الطبائع،

د ‖ وإنما[ وأما ،ج ‖ الإ نزال أن[ ما فان ،ج؛ الماء أن ،د
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فإن قيل :أنه إذا نظر غيرنا فيها اضطررنا إلى أنه عالم بمدلولها فعلمنا أنها أدلةُ ،أمكن أن يقال:
أنه لا سبيل إلى أن نعلم أحد َنا عالما ًوإن جاز أن نعلمه معتقدا ً وإذا لم نعلمه عالما ًفلا سبيل إلى ما
ذكروه.
ل
الجواب و بالل ّٰه التوفيق :اعلم أنه لا شبهة في أن القول بأن من علم شيئا ً من المعلومات بدلي ٍ
٥

نظر فيه أوجب له ذلك العلم لا يصح أن يعلمه بدليل آخر إذا اجتمع مع القول بأن وجه النظر في
ل مناقضة وقول يتنافى
الأدلة المترادفة مع تقدم العلم بالمعلوم إنما هو ليعلم أن ذلك المنظور فيه دلي ٌ
لأن الدليل إنما يعُ لم دليلا إً ذا حصل عنده العلم ،فكيف يجوز أن يعلم في الدليل الثاني إذا نظرنا فيه
أنه دليل وما حصل لنا عنده علم ،والذي يقوي في النفس أن يقال أن م َن نظر في شيء فعلمه من
طر يق الدليل قد يجوز أن ينظر في دليل آخر يفُ ضي إلى العلم به و يكون عالما بً ه من طر يقين .مثال

١٠

ذلك أن ي ُنظر في طر يقة إثبات الأعراض و ي ُستدل فيها على حدوث الأجسام فيعُ لم بهذه الطر يقة
أن الأجسام محدثة ،ثم ننظر في الطر يقة الأخرى التي نعتمد فيها على أن من شأن الإدراك أن
ص أوصافها والجسم لو كان قديما لً وجب إدراكه على هذه الصفة
يتعلق في كل ذا ٍ
ت مدركة ٍ بأخ ّ
ص أوصافه وإذا ع ُلم ضرورة ً أنه لا يدر َك قديما ًفلا بّد من العلم بحدوثه وهذه الطر يقة
لأنها | من أخ ّ

ب286ا

ص أوصاف
مبنية على مقدمات ،منها أن الجسم مدر َك ،ومنها أن من شأن الإدراك أن يتعلق بأخ ّ
١٥

ص أوصافه ،ومنها
الذات المدر َكة ،ومنها أن الجسم لو كان قديما لً كان كونه بهذه الصفة من أخ ّ
ن
أنه لا يدرك قديما ً فمتى ع ُلم بالتأمل صحة هذه المقدمات فلا بّد من أن يفعل لنفسه اعتقادا ً بأ ّ
الجسم ليس بقديٍم ،وإذا لم يكن قديما ًوهو موجود فلا بّد من كونه محد َثا ً.وإنما قلنا أنه مع صحة
ن مجموع ما ذكرناه ملجئ
تلك المقدمات وعلمه بها لا بّد من | أن يفعل اعتقادا ً بأن ّه ليس بقديٍم لأ ّ
له إلى فعل هذا الاعتقاد كما أن من علم في ذات أنها لم تسبق ذواتا ًمحد َثة ملجئ إلى اعتقاد كونها

٢٠

ل أن له صفة الظلم ملجئ بما استقر في عقله من قبح ما له هذه الصفة إلى
محد َثة ومن علم في فع ٍ
فعل اعتقاد بقبحه و يكون ذلك الاعتقاد علما لً وقوعه على الوجه الذي ذكرناه.

 ١غيرنا[ إضافة فوق السطر ،ا
الهامش ،ا
في ب

 ٨علم[ العلم ،ب

 ٥فيه[  ،-ب

 ٦العلم[ إضافة فوق السطر ،ب ‖ مناقضة[ إضافة في

 ٩طر يق[ ظهر ،ب ‖ به[  ،-ب

ن[ أن ،ب؛ لانه ،ا
 ١٦بأ ّ

 ١٧وإنما[ وأنه ،ب

 ١٠فيها[ بها ،ب

 ١٣من[ مكرر

ن[ ان ،ا
 ١٨بأن ّه[ أنه ،ب؛ لانه ،ا ‖ لأ ّ

 ٢١بقبحه[ لقبحه ،ب
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فإذا قيل :كيف ي ُنظر في حدوث الجسم بالدليل الثاني وهو عالم بحدوثه بالدليل الأول والعلم
بالشيء يمنع من النظر فيه ولو جاز أن ينظر فيما ع َلمِ َه ُ لجاز أن ينظر في المشاهدات ،قلنا :ليس نظره
في الدليل الثاني على الحقيقة نظرا ًفي حدوث الجسم فيلزم أن يكون شاكا فً ي حدوثه وإن ّما ينظر في
ص أوصاف المدر َك ،ومنها
مقدمات الدليل الثاني التي منها أن من شأن الإدراك أن يتعلق بأخ ّ
٥

ص أوصافه ،وغير ذلك مما قد بينّ اه .وإذا نظر
أن الجسم لو كان قديما ًلكان كونهكذلك من أخ ّ
في شيء فيجب أن يكون شاكا ًفيما نظر فيه لا في غيره لأنه إذا نظر في هل الإدراك يتناول في
ص الصفات أو لا يتناول ذلك إنما يجب أن يكون شاكا فً ي تناو ُل الإدراك ،وكذلك
المدر َك أخ ّ
سا ئر مقدمات الدليل ،وعلمه بالدليل الأول بحدوث الأجسام لا يمنع من شك ّه في مقّدمات
الدليل الثاني ،وإنما يمتنع على الوجه الصحيح أن يكون ناظرا ً في شيء ٍ وهو عالم به أن النظر لا

١٠

يتعلق من المنظور فيه بوجه ٍ معينٍ بل يتعل ّق بهل الصفة ثابتة أو منتفية فكأنه تمييل بين الأمرين
ك مع ذلك لأن العلم والقطع يتنافيان وجه تعل ّق النظر،
ث عن أيهما هو الثابت فلا بّد من الش ّ
و بح ٌ
فهذا هو المانع من أن ينظر الناظر فيما يعلمه لا ما ي ُذكر في الـكتب من النظر في المشاهدات لأن
ح أن ينظر في المشاهدات لأنه لا دليل يفضي إلى العلم بها ولولا أن النظر
لقائل أن يقول :إنما لا يص ّ
في الدليل الثاني يحصل عنده علم ٌ بالمدلول عليه لوجب أن يكون من علم حدوث الأجسام بدليل

١٥

إثبات الأعراض ،ثم نظر في الطر يقة الأخرى المبني ّة على كيفية تناول الإدراك متى ع ُرض له
ك في إثبات الأعراض أن يخرج من أن يكون عالما ً| بحدوث الأجسام لأن شك ّه في حدوث
ش ّ

ا78ب

الأجسام يؤثر في علمه بحدوثها من هذا الطر يق بدلالة أنه لو انفرد كونه ناظرا ً بهذا الدليل | دون
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ك في إثبات الأكوان أو حدوثها وأن الجسم لا يخلو منها لخرج من أن يكون عالما ً
غيره حتى يش ّ
ك في إثبات الأكوان
بحدوث الأجسام ،وقد علمنا أنه إذا كان قد نظر في الطر يقة الثانية ،ثم ش ّ
٢٠

لا يخرج من أن يكون عالما ًبحدوث الأجسام ،فلولا أن الطر يقة الثانية قد اقتضت حصول علم
ن بالمدلول لما وجب مع الشبهة في الدليل الأول أن يستمر كونه عالما ً،وهذا واضح.
له ثا ٍ
فإن قيل :كيف يعلم في الدليل الثاني أنه دليل وهو لا يتمي ّز له حصول العلم له من جهته لأنه إذا
كان عالما ًبحدوث الأجسام بالدليل الأول ،ثم نظر في الدليل الثاني وادعيتم أنه يجب أن يفعل

 ٤التي[  ،-ب
تمثيل ،ب

 ٧أو لا[ ولا ،ب
 ١١يتنافيان[ منافيان ،ا

 ٨بحدوث[ حدوث ،ا ب
 ١٣ينظر[ نظر ،ا

ك[ يشك ،ب  ٢٠الثانية[  ،-ب
 ١٩ش ّ
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لنفسه عند تكامل صحة مقدمات الدليل الثاني اعتقادا ًلحدوث الأجسام ،وهذا مماّ لا يتميز له لأنه
ل على الحقيقة ولا
معتقد وعال ِم بحدوث الأجسام بالنظر الأول ،فكيف يعلم أن الدليل الثاني دلي ٌ
يجري ذلك مجرى م َن لم يكن عالم ًا بشئ ثم نظر في دليل عليه فوجد نفسه عالمة ً بما لم تكن عالمة ً به
لأن هاهنا يتمي ّز له حصول العلم بعد أن لم يكن حاصلا ً،قلنا :الناظر قبل أن ينظر في هذا الدليل
٥

الثاني إذا تأمّل مقّدماته فلا بّد من أن يكون عالما بً أنها متى صح ّت وع َلم الناظر ذلك من حالها فإنه
لا بّد من أن يفعل لنفسه علما ً بحدوث الأجسام وأنه لا يجوز أن يتكامل له العلم بثبوت تلك
المقدمات وصحتها ثم لا يفعل لنفسه علما ًبحدوث الجسم ،كما أنه يعلم قبل النظر في طر يقة إثبات
الأعراض وحدوثها أنه متى علم الناظر أن الجسم لم يسبق ذواتا ًمحدثة ً فلا بّد من أن يفعل لنفسه
ل هو علم ٌ
اعتقادا ً بأنه محد َث و يكون ذلك الاعتقاد علما ً لهذا الوجه فكان العلم بأن الدليل دلي ٌ

١٠

ص يفُ ضي إلى | العلم ،فمن قال أن النظر في الدليل الثاني لا يحصل
بتعلقه بالمدلول على وجه ٍ مخصو ٍ
ي معنى لقولك أنه ي ُنظر في الدليل الثاني ليعُ لم أنه
عنده علم ٌبأن يضيق عليه هذا الكلام ،فيقال له :أ ّ
ل هو علم بالمدلول ،وإذا كان العلم
ل لأنا نعلم المدلول عليه ،وأنت تزعم أن العلم بأن الدليل دلي ٌ
دلي ٌ
ل إنما يحصل بعد حصول العلم للناظر بالمدلول ،فهذا الناظر لا يعلم أبدا ً أن
عندك بأن الدليل دلي ٌ
ل هو
ل ،ولا بّد من أن يكون ما يمُضى في الـكتب من أن العلم بأن الدليل دلي ٌ
هذا الدليل الثاني دلي ٌ

١٥

ل لا بّد من أن يقارنه
ب من التجو ّز والاختصار و يجب أن يقال العلم بأنه دلي ٌ
علم ٌبالمدلول فيه ضر ٌ
ل عليه وقد يجهل كون هذه
ل من لا يعرف أن ذلك الدليل دلي ٌ
العلم بالمدلول وإلا فقد يعَ لم المدلو َ
الطر يقة دالةّ ً على المدلول م َن يعلم المدلول ،فالذي ذكرناه أوضح وأصرح.
المسألة الثامنة
ما المانع من أن يقارن كل جزء من الخـبر إرادة ً لـكونه من جملة الخـبر وهو أسلم على الأصول

٢٠

من أن يقال أن الإرادة أ ث ّرت في معدوٍم أو أ ث ّرت وهي معدومة في موجوٍد؟ فإذا قيل :يلزمكم
أن يكون كل جزء منه خبرا ً ،قيل :الخـبر لا بّد له من كونه أجزاء كثيرة ولا يفيد جزء واحد.

 ١الدليل[  ،-ب

 ٢الحقيقة[ تحقيقه ،ب ‖ ولا[ فلا ،ب

بحدوث[ إضافة في هامش ب

 ٩بأنه[ لانه ،ا ب

 ٤لأن[ ولأن ،ب

 ١١عنده[ عنه ،ب

 ٧-٦الأجسام …

 ١٢لأنا نعلم[ لا ليعلم ،ا

ل[  ،-ب  ١٧أوضح وأصرح[ أصح وأوضح ،ب  ٢١له[  ،-ا
 ١٣دلي ٌ
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ل إرادة لـكونه من جملة الخـبر وإن جاز أن تؤثر الإرادة الأولى في الأجزاء
وأيضا ًفإنا قلنا بكون ك ّ
ن أن تؤث ّر
المعدومةكتأثيرها فيما قارنتها ولم يوجب ذلك كون كل جزء ٍ من | الأجزاء خبرا ً ليجوز ّ

ب287ا

الإرادات هذا التأثير فليتقرب إلى الل ّٰه تعالى ببيان ذلك أجمع
الجواب و بالل ّٰه التوفيق :اعلم أن الصحيح أن المؤثر في كون الخـبر خبرا ً والأمر أمرا ً وسا ئر
٥

ضروب الخطاب إن ّما هو كون المتكلم مريدا ًدون الإرادة لأنه لو أراد كون الخـبر خبرا ًأو الخطاب
خطابا ًلز يٍد بعينه من غير إرادة ٍ أو كان كذلك لنفسه | لم يتغير التأثير الذي ذكرناه فعلُ م أن التأثير
لـكونه مريدا ً وإن ّما تجو ّز القوم بأن عل ّقوا ذلك بالإرادة لأنها م ُصاحبة ٌ للمؤثر في الحقيقة وهو كونه
مريدا ً ،وإذا كنا قد دللنا في مواضع كثيرة ٍ على أن الخـبر لم يكن خبرا ًلجنسه ولا لوجوده ولا لحدوثه
ولا لصيغته وصورته ،و بينّ ا أنه لا بد من وجه ٍ يقتضي كونهَ بهذه الصفة وأن ذلك ليس إلا كون

١٠

المخاطِب به مريدا ً ،فبنا حاجة ً إلى النظر كيف يؤثر كونهُ مريدا ً في الخـبر ومعلوم أنه لا يجوز أن
يؤثر فيه ولا ع ُلقة بينه و بينه من مصاحبة ٍ أو ما جرى مجراها ،وليس يجوز أن يصاحب كونه مريدا ً
لجميع أجزاء الخـبر لأن هذا الوجه يقتضي في كل جزء ٍ من أجزاء الخـبر أن يكون خبرا ًبانفراده لأن
كونه مريدا ًإنما يتعلق بالقصد إلى كونه خبرا ًوالجزء الواحد لا يمكن ذلك فيه ،ولا يجوز أن يقارن
كونه مريدا ً للخبر آخر جزء ٍ من أجزائه لأن ما وقع من الأجزاء وتقدم وجوده ولم يكن خبرا ً ولا

١٥

من جملة الخـبر لا يجوز أن يتغير عن ذلك بما يصاحب هذا الجزء الأخير فلم يبق إلا أن يصاحب
ض ولم يبق
كونه مريدا ً للإخبار أول جزء ٍ من أجزاء الخـبر و يؤثر في الجميع لتعلق الخـبر بعضه ببع ٍ
بعد هذا إلا أن نجيب عن الشبهة المذكورة في السؤال وهي أن تقارن الإرادة أو كون المر يد مريدا ً
كل جزء من أجزاء الخـبر ،والذي يفُ سد ذلك أنه لا يخلو من أن تكون هذه الحال المقارنة لكل
جزء ٍ من أجزاء الخـبر متناولة ًلجعل ما قارنته خبرا ًأو من جملة الخـبر .فإن كان القسم الأول وجب

٢٠

أن يكون كل جزء من أجزاء الخـبر خبرا ً وقد علمنا خلاف ذلك ،وإن كان الثاني فيبطل بأنه لم
يبق مؤثر ٌ في كون الخـبر على الحقيقة خبرا ً لأن كل جزء من أجزاء الخـبر إذا لم يكن خبرا ً وكانت

 ١بكون[ يكون ،ب

 ٢قارنتها[ قارنته ،ا ب ‖ ليجوزن[ ‡ليجوز ،ب

الخطاب[ والخطاب ،ا  ١٢-١١وليس … الخـبر[ إضافة في الهامش ،ا
 ١٨يخلو[ يخلوا ،ا ب
 ١٦أول … جزء ٍ[ والجزء ،ب
والخـبر ،ب

 ٤أن الصحيح[  ،-ا

 ٥أو

 ١٣يتعلق[ تعلق ،ب ‖ والجزء[

 ١٩متناولة ً[ مشاركة ،ب

 ٢٠-١٩لجعل … الخـبر[ إضافة في هامش ب  ١٩أو[ آخر ,ب  ٢٠خلاف[ فساد ،ب
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الإرادة أو حال المر يد | المقترنة به لا ٺتناول كونه خبرا ً وإنما ٺتناول كونه من جملة الخـبر فما المؤثر

ا80ا

ل ٺتعلق بهذا الوجه
في كون الخـبر بكماله خبرا ً وهو المقصود .وليس هاهنا إشارة ٌ إلى إرادة ولا حا ٍ
ض له ،و بعد فليس لكل جزء ٍ من أجزاء الخـبر
بعينه فقد عري كون الخـبر خبرا ًمن مؤثر ٍ فيه ومقت ٍ
ض ومؤثر ٍ وله بكونه خبرا ًصفة ٌ،
صفة ولا حكم بكونه من جملة أجزاء الخـبر فكيف تعلق ذلك بمقت ٍ
٥

ل ما ي ُشار إليه من المؤثرات إلا كون المر يد مريدا ً فيجب أن
ولا بّد من مؤثر ٍ فيها وإذا أبطلنا ك ّ
ٺتعلق هذه الحال بكون الخـبر خبرا ًلا بكون الجزء | الذي يقارنها من جملة أجزاء الخـبر وإذا تعلقت
بكونه خبرا ً فأولى ما يقال في كيفية الاختصاص حتى يؤث ّر ما قلناه من المقارنة لأول جزء ٍ من
أجزائه.
تمت المسائل وأجو بتها

 ١ٺتناول[ يتناول ،ب ‖ ٺتناول[ يتناول ،ب
ب ‖ يقارنها[ يقارنه ،ا ب

 ٥المر يد[ إضافة فوق السطر ،ا

 ٦الحال[ ،-

 ٩تمت … وأجو بتها[ تمت المسائل السلار ية ولل ّٰه الحمد والشكر وصلى الل ّٰه

على محمد وآله الأخيار والل ّٰه حسبي ونعم الوکيل فرغ من نسخها محمد بن الحسن بن محمد بن جعفر المؤدب
بتاريخ الخامس والعشر ين من شهر الل ّٰه المبارک شعبان سنة أر بع وأر بعين وخمسمائة ،ب
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