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INTRODUCTION

Abū ʿAlī Muḥammad Ibn Khallād al-Baṣrī,1 whose dates of birth and 
death are unknown, was a distinguished disciple of the Muʿtazilī theolo-
gian and founder of the Bahshamiyya, Abū Hāshim al-Jubbāʾī (d. 
321/933). According to the entries in the biographical dictionaries of 
Qāḍī ʿAbd al-Jabbār (d. 415/1025), al-Ḥākim al-Jishumī (d. 494/1101) 
and Aḥmad b. Yaḥyā b. al-Murtaḍā (d. 840/1437), Ibn Khallād studied 
with Abū Hāshim first in ʿAskar Mukram and thereafter in Baghdād.2 
The sources state that lam yablugh ḥadd al-shaykhūkha, i.e., he did not 
reach an advanced age. Ibn Khallād’s students included Abū ʿAbd Allāh 
al-Ḥusayn b. ʿAlī al-Baṣrī (d. 367/978) and Abū Isḥāq Ibrāhīm b. 
ʿAyyāsh, both of whom in turn were teachers of Qāḍī ʿAbd al-Jabbār, 
who later became the head of the Baṣran school of the Muʿtazila.3

According to ʿAbd al-Jabbār, Ibn Khallād wrote a Kitāb al-Uṣūl and a 
commentary, apparently on this Kitāb al-Uṣūl, as well as some further 
unspecified writings: ṣāḥib Kitāb al-Uṣūl wa-l-Sharḥ wa-ghayrihimā. He 
further states that when Ibn Khallād was about to complete his Sharḥ al-
Uṣūl, he happened to be in Baṣra where he met the Murjiʾite al-Khālidī.4 

1 On him, see Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur. Erster 
Supplementband, Leiden 1937, p. 343; Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen 
Schrifttums. Band I, Leiden 1967, p. 624 no. 17; J. Schacht, “Ibn Khallād,” The 
Encyclopaedia of Islam. New Edition, vol. 3, p. 832; Daniel Gimaret, “Ebn Ḵallād,” 
Encyclopaedia Iranica, vol. 8, pp. 36-36; Sayyid Jaʿfār Sajjādī, “Ibn Khallād Baṣrī,” 
Dāʿirat-i maʿārif-i buzurg-i islāmī 1-, ed. Kāẓim Mūsawī Bujnūrdī, Tehran 1374/1996, 
vol. 3, pp. 439-40.

2 ʿAbd al-Jabbār al-Hamadhānī, “Faḍl al-iʿtizāl wa-ṭabaqāt al-muʿtazila wa-
mubāyanatuhum li-sāʾir al-mukhālifīn,” Faḍl al-iʿtizāl wa-ṭabaqāt al-Muʿtazila, ed. Fuʾād 
Sayyid, Tunis 1974, p. 324; al-Ḥākim al-Jishumī, Sharḥ ʿUyūn al-masāʾil, MS Leiden 
Cod. Or. 2584A [= Ar. 1942a], ff. 119b-120a; Aḥmad b. Yaḥyā Ibn al-Murtaḍā, Ṭabaqāt 
al-Muʿtazila. Die Klassen der Muʿtaziliten, ed. Susanna Diwald-Wilzer, Beirut / 
Wiesbaden 1961, p. 105.

3 On these two Muʿtazilīs, see Daniel Gimaret, “Ebn ʿAyyāš,” Encyclopaedia Iranica, 
vol. 8, p. 1; Josef van Ess, “Abū ʿAbd Allāh al-Baṣrī,” The Encyclopaedia of Islam. New 
Edition. Supplement, pp. 12-14.

4 This is Abū Muḥammad ʿAbd Allāh b. Muḥammad b. al-Ḥasan al-Khālidī. On him, 
see Daniel Gimaret, “Bibliographie d‘Ašʿarī: Un réexamen,” Journal Asiatique 273 
(1985), pp. 245-47 ## 22-26. See also Josef van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. 
und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam. 
Band VI, Berlin 1995, p. 266.
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As a result he decided first to write the section on the threat.5 In his 
Sharḥ ʿUyūn al-masāʾil Al-Ḥākim al-Jishumī repeats the information 
provided by ʿAbd al-Jabbār in his entry on Ibn Khallād.6 In his entry on 
al-Khālidī he adds that Ibn Khallād had died before he could complete 
his Sharḥ and that later on Qāḍī ʿAbd al-Jabbār completed it with his 
Takmilat al-Sharḥ.7 In his biographical notice on ʿAbd al-Jabbār al-
Jishumī ascribes to him a Sharḥ al-Uṣūl as well as a Takmilat al-Sharḥ.8 
This suggests that in addition to the latter work, and presumably after 
having completed it, ʿAbd al-Jabbār had written his own commentary on 
the entire Kitāb al-Uṣūl by Ibn Khallād.9

The Kitāb al-Uṣūl had also been studied by the Ḥanafite scholar Abu 
l-Ḥasan al-Karkhī (d. 340/952) under Abu l-ʿAlāʾ al-Ṣayrafī.10 Moreover, 
there is evidence that Ibn Khallād’s Kitāb al-Uṣūl (and possibly his 
Sharḥ al-Uṣūl) was read among contemporary Jewish Muʿtazilīs. The 
Karaite author Abū Yaʿqūb Yūsuf al-Baṣīr (d. ca. 431/1040) refers to it 
in his al-Kitāb al-Muḥtawī,11 and he reports in his refutation of his older 
contemporary, the Rabbanite Samuel ben Ḥofni Gaon (Naqḍ ʿalā 
Shemuel Rās al-Mathība), that the latter had studied the work with a 
certain Ibn Tīhān (or: Thayhān).12 Moreover, Samuel ben Ḥofni also 

5 ʿAbd al-Jabbār, “Faḍl al-iʿtizāl,” p. 324:
6 See al-Ḥākim al-Jishumī, Sharḥ ʿUyūn al-masāʾil, MS Leiden OR 2584A [= Ar. 

1942a], ff. 119b:20-120a:2.
This information is repeated by Ibn al-Murtaḍā in his Ṭabaqāt, p. 105. See also 

Wilferd Madelung, Der Imam al-Qāsim ibn Ibrāhīm und die Glaubenslehre der Zaiditen, 
Berlin 1965, p. 181; Daniel Gimaret, “Les Uṣūl al-ḫamsa du Qāḍī ʿAbd al-Ǧabbār et leurs 
commentaires,” Annales islamologiques 15 (1979), p. 69. 

7 Al-Ḥākim al-Jishumī, Sharḥ ʿUyūn al-masāʾil, MS Leiden OR 2584A [= Ar. 
1942a], f. 123a:11-18

8 Al-Ḥākim al-Jishumī, Sharḥ ʿUyūn al-masāʾil, MS Leiden OR 2584A [= Ar. 
1942a], f. 124b:4, 6 (= ed. Fuʾād Sayyid, pp. 367-68).

9 Neither of the two titles is mentioned in the autobibliographical note at the end of 
his Kitāb al-Mughnī fī abwāb al-tawḥīd wa-l-ʿadl, vol. 20 ii, ed. Maḥmūd Muḥammad 
Qāsim, Cairo [n.d.], pp. 257-58. This may suggest that he wrote them after he had 
completed the Kitāb al-Mughnī. Cf. also ʿAbd al-Karīm ʿUthmān, Qāḍī l-quḍāt ʿAbd al-
Jabbār b. Aḥmad al-Hamadhānī, Cairo 1967, pp. 65 # 24 [Takmilat al-Sharḥ], 66 # 36 
[Sharḥ al-Uṣūl which ʿUthmān takes to be the same as his Sharḥ al-Uṣūl al-khamsa].

10 ʿAbd al-Jabbār, “Faḍl al-iʿtizāl,” ed. Fuʾād Sayyid, p. 319. For al-Karkhī, Abū ʿAbd 
Allāh al-Baṣrī’s teacher in law, see Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums. Band 
I, p. 444 # 22.

11 See Haggai Ben-Shammai’s review of G. Vajda, Al-Kitāb al-Muḥtawī de Yūsuf al-
Baṣīr, in Kiryat Sefer 62 (1989), p. 410.

12 See David E. Sklare, Samuel ben Ḥofni Gaon and his cultural world. Texts and 
Studies, Leiden 1996, pp. 53 n. 48, 57 n. 62
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responds at length to Ibn Khallād’s polemical arguments against Judaism 
in his Kitāb Naskh al-Sharʿ,13 adducing numerous quotations from Ibn 
Khallād’s Kitāb al-Uṣūl or Sharḥ al-Uṣūl.14 

None of the works of Ibn Khallād has come down to us directly, 
although substantial portions of his Kitāb al-Uṣūl and/or Sharḥ al-Uṣūl 
have reached us embedded in the Kitāb Ziyādāt Sharḥ al-Uṣūl by the 
Zaydī Imām al-Nāṭiq bi-l-ḥaqq Abū Ṭālib Yaḥyā b. al-Ḥusayn b. Hārūn 
al-Buṭḥānī (d. 424/1033) in the recension of one Sayyid Abu l-Qāsim, 
who has been tentatively identified as al-Nāṭiq’s student Muḥammad b. 
Aḥmad b. Mahdī al-Ḥasanī.15 An editio princeps of the text of the 
Ziyādāt is offered in the present volume, based on what seems to be a 
unique manuscript, owned by Leiden University Library (Cod. Or 2949 
[= Arab 2307]).16 The title of the work is indicated on f. 1a of the codex 

13 See Sklare, Samuel ben Ḥofni Gaon, pp. 28-29, 52-52, 110 n. 31; idem, “Responses 
to Islamic Polemics by Jewish Mutakallimūn in the Tenth Century,” The Majlis. 
Interreligious Encounters in Medieval Islam, eds. Hava Lazarus-Yafeh et al., Wiesbaden 
1999, pp. 137-61. 

14 Quotations from Ibn Khallād (introduced as a rule as wa-ammā qawl Ibn Khallād / 
thumma qāla Ibn Khallād / thumma dhakara Ibn Khallād … wa-qāla) are to be found in 
the ninth chapter of the Kitāb Naskh al-sharʿ, portions of which are preserved in MSS 
Firk. Yevr.-Arab. I 1686, 3024, 3204. We are grateful to David Sklare for having provided 
us with copies of these manuscripts. An edition of Samuel ben Ḥofni’s Kitāb Naskh al-
sharʿ is currently being prepared by David Sklare.

15 Madelung, Der Imam al-Qāsim ibn Ibrāhīm, p. 180. See also Gimaret, “Les Uṣūl al-
ḫamsa,” p. 71.—On al-Nāṭiq bi-l-ḥaqq, see Madelung, Der Imam al-Qāsim ibn Ibrāhīm, 
pp. 178-82; idem, “Zu einigen Werken des Imams Abū Ṭālib an-Nāṭiq bi-l-ḥaqq,” Der 
Islam 63 (1986), pp. 5-10. 

Two other later taʿālīq on Ibn Khallād’s Kitāb al-Uṣūl are discussed in Hassan Ansari 
and Sabine Schmidtke, “The Zaydī reception of Ibn Khallād’s Kitāb al-Uṣūl: The taʿlīq of 
Abū Ṭāhir b. ʿAlī al-Ṣaffār” (forthcoming). 

16 The manuscript, which is of Yemeni origin and was part of the collection of Amīn b. 
Ḥasan al-Madanī (d. 1316/1898) acquired in 1883, was first described by Carlo Landberg, 
Catalogue de manuscrits arabes provenant d’une bibliothèque privée à el-Medîna et 
appartenant à la maison E.J. Brill, Leiden 1883, p. 163 no. 589; for no clear reason, 
Landberg gives 8th/14th century as the date of copying. See also the later descriptions of 
the manuscript by M.Th. Houtsma, “Die Ḥashwīya,” Zeitschrift für Assyriologie 26 
(1912) [Festschrift für Ignaz Goldziher herausgegeben von Carl Bezold], p. 198 n. xx. Cf. 
also Handlist of Arabic Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other 
Collections in the Netherlands. Compiled by P. Voorhoeve. Second Enlarged Edition. 
Leiden 1980, p. 407; Inventory of the Oriental Manuscripts of the Library of the 
University of Leiden. Volume 3. Manuscripts OR. 2001—OR. 3000. Registered in Leiden 
University Library in the Period between 1871 and 1883. Compiled by Jan Just Witkam, 
Leiden 2007 [http://www.islamicmanuscripts.info/inventories/leiden/or03000.pdf 
(consulted 10/06/2010)], p. 231.—On Amīn al-Madanī, see C. Snouck Hurgronje, Het 
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as Kitāb Ziyādāt Sharḥ al-Uṣūl mimmā ʿulliqa ʿan al-Sayyid al-Imām al-
Nāṭiq bi-l-ḥaqq Abī Ṭālib Yaḥyā b. al-Ḥusayn al-Hārūnī raḍiya llāh 
ʿanhu. At the end of the text, a later Zaydī author added a brief outline of 
the Zaydī doctrine on the imamate (mukhtaṣar fi l-imāma), a topic that 
had not been dealt with by Ibn Khallād and that was therefore not 
covered by al-Nāṭiq bi-l-ḥaqq in his Ziyādāt.17 It is in the introduction to 
this Mukhtaṣar that the relation between the Ziyādāt and Ibn Khallād’s 
work is made explicit: Ziyādāt Sharḥ al-Uṣūl li-l-Shaykh Abī ʿAlī b. 
Khallād raḥimahu llāh (f. 204b:15). If this last piece of information can 
be relied upon, al-Nāṭiq bi-l-ḥaqq’s Ziyādāt (“additions”) would refer to 
Ibn Khallād’s autocommentary and most likely ʿAbd al-Jabbār’s Takmil-
at al-Sharḥ and they may not be related to ʿAbd al-Jabbār’s later 
commentary on Ibn Khallād’s Kitāb al-Uṣūl. 

The various layers of the text are less clearly distinguishable than is 
suggested either by the title of the work or the specification given at the 
beginning of the Mukhtaṣar. There are various references to the earliest 
layer of the text, i.e., the work (“al-kitāb”) of Ibn Khallād (“ṣāḥib al-
kitāb”), yet it cannot be established whether these refer to his Kitāb al-
Uṣūl or his Sharḥ al-Uṣūl.18 There are several more precise references to 
the author of the original work, viz. dalīl ākhar dhakarahu l-Shaykh Abū 
ʿAlī fi l-aṣl,19 followed by a quotation evidently taken from ʿAbd al-
Jabbār’s Takmilat al-Sharḥ which is introduced as qāla Qāḍī l-quḍāt 
raḥimahu llāh: al-murād bi-dhālika … (f. 61b), and, again mentioning 
both ʿAbd al-Jabbār’s Supplement and the original work even more 
precisely: qāla Qāḍī l-quḍāt: yajibu an tudhkara hādhihi l-dalāla ʿalā 
hādhā l-wajh wa-lā tudhkaru ʿalā l-wajh alladhī dhakarahu al-Shaykh 
Abū ʿAlī b. Khallād fi l-kitāb (f. 170b). A third reference to Ibn Khallād 
runs wa-dhakara al-Shaykh Abū ʿAlī dalīlan ākhar fa-qāla … (f. 177b), 
and an additional reference has wa-ʿāshiruhā mā dhakarahu al-Shaykh 

Leidsche Orientalistencongres. Indrukken van een Arabisch congreslid, Leiden 1883; 
Khayr al-Dīn al-Ziriklī, al-Aʿlām, Beirut 1989, vol. 2, pp. 15-16.

17 Ff. 204b:9-212a:19 [istaḥaqqahā]. This chapter is not included in the present 
edition.—Leiden University Library also owns a copy by C. van Arendonk of most of the 
chapter on the imamate (Cod. Or. 8301r). Cf. Voorhoeve, Handlist, p. 407; Witkam, 
Inventory, p. 231.

18 Ajāba fi l-kitāb ʿan hādhā l-suʾāl fa-qāla (f. 11b); wa-jawāb ākhar dhakarahu ṣāḥib 
al-kitāb (f. 14b); wa-istadalla ʿalā hādhā ṣāḥib al-kitāb (f. 17a); wa-dhakara ṣāḥib al-
kitāb (f. 17b); wa-jawāb ākhar ʿan hādhihi l-shubha dhukira fi l-kitāb (f. 55b); wa-qad 
dhakara fi l-kitāb (ff. 65b, 84a, 113a, 113b, 201b); wa-mā dhakaru fi l-kitāb (f. 167a).

19 Most references to “Abū ʿAlī” in the work are to Abū ʿAlī al-Jubbāʾī. However, 
there are cases where there is internal evidence showing that Ibn Khallād is meant.
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Abū ʿAlī (f. 179b). Another possible reference to Ibn Khallād is on f. 
184b where it is stated dalīl ākhar ʿalā aṣl al-masʾala dhakarahu al-
Shaykh Abū ʿAlī. The text contains frequent references to ʿAbd al-Jabbār 
(again, most likely his Takmilat al-Sharḥ) which are introduced in most 
cases as [wa-]qāla al-qāḍī [raḥimahu llāh] (ff. 6a, 12a, 17b, 31b, 33b, 
38b, 40a, 40b, 63a, 65a, 66b, 67a, 69a, 75a, 84b, 90a, 94a, 99a, 109b, 
111b, 112b, 114b, 115a, 115b, 131a, 146a, 146b, 155b, 157a, 158b, 159a, 
166a, 177b, 201a) or, less frequently, qāla Qāḍī l-quḍāt [raḥimahu llāh 
taʿālā] (ff. 30a, 61b, 165b, 171a).20 Moreover, in addition to the 
instances already mentioned before, there are various passages through-
out the text in which the two early layers—Ibn Khallād’s work and ʿAbd 
al-Jabbār’s supplement—are referred to explicitly in the same context, 
introduced by formulas such as qāla l-Qāḍī raḥimahu llāh: wa-hādhā l-
jawāb awlā mimmā ajāba bihi ṣāḥib al-kitāb (f. 112b), or qāla l-Qāḍī 
raḥimahu llāh: wa-mā dhakarahu fi l-kitāb (f. 167a). 

Openings such as qāla l-Sayyid al-Imām raḍiya llāh ʿanhu: wa-lam 
yudhkar fi l-kitāb al-wajh fī annahu (f. 35a) or qāla al-Sayyid al-Imām 
raḍiya llāh ʿanhu: wa-qad dhakara fi l-kitāb dalīlan ākhar wa-taḥṣīluhu 
… (f. 65b) suggest that the author of the Ziyādāt—the references doubt-
less refer to al-Nāṭiq bi-l-ḥaqq—did not read Ibn Khallād’s work exclus-
ively through the eyes of Qāḍī ʿAbd al-Jabbār but also had immediate 
access to it. The layer of al-Nāṭiq bi-l-ḥaqq’s Ziyādāt is introduced in 
most cases by Sayyid Abu l-Qāsim, as is indicated by the formula qāla 
al-Sayyid Abu l-Qāsim raḥimahu llāh: [wa-]qāla l-Imām Abū Ṭālib 
raḍiya llāh ʿ?anhu (ff. 4b, 74, 15a, 138a, 160b), qāla l-Sayyid raḥimahu 
llāh: qāla l-Imām raḍiya llāh ʿanhu (f. 74b), qāla l-Sayyid Abu l-Qāsim 
raḥimahu llāh ʿanhu: wa-qad ʿabbara ʿan hādhā l-maʿnā wa-qāla l-
Imām raḍiya llāh ʿanhu (f. 6a), ḥakā l-Sayyid Abu l-Qāsim ʿan al-Sayyid 
al-Imām raḍiya llāh ʿanhu annahu qāla … (f. 99a), or qāla l-Sayyid Abu 
l-Qāsim ḥākiyan ʿan al-Sayyid al-Imām Abī Ṭālib raḍiya llāh ʿanhu (f. 
162a). As the text proceeds, however, the view of al-Nāṭiq bi-l-ḥaqq is 
often mentioned without an intermediate reference to al-Sayyid Abu l-
Qāsim, as is indicated by the formula qāla l-Sayyid al-Imām as in qāla 

20 Cf. also the following references to Qāḍī ʿAbd al-Jabbār which again no doubt refer 
to his Takmilat Sharḥ al-Uṣūl: dalīl ākhar dhakarahu Qāḍī l-quḍāt (f. 12a, 131a), wajh 
ākhar dhakarahu l-Qāḍī raḥimahu llāh (ff. 94b, 115a), qad dhakara Qāḍī l-quḍāt (f. 
153a), jawāb ākhar dhakara al-Qāḍī (f. 104b), wa-iʿtaraḍa Qāḍī l-quḍāt ʿalā hādhā wa-
qāla (f. 109b), al-qāḍī raḥimahu llāh iʿtaraḍa ʿalā dalīl (f. 130b), lākinna l-Qāḍī ʿtaraḍa 
ʿalā hādhā fa-qāla (f. 164a).
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al-Sayyid al-Imām Abū Ṭālib raḍiya llāh ʿanhu (ff. 31b, 32a), qāla l-
Sayyid al-Imām raḍiya llāh ʿanhu (ff. 35a, 43b, 58b, 64a, 65b, 67a, 81b, 
82b, 86a, 88b, 95a, 101a, 103a), qāla l-Sayyid al-Imām riḍwān Allāh 
ʿalayhi (f. 37a), or qāla l-Sayyid al-Imām qaddasa llāh rūḥahu (ff. 30b, 
38a, 73a).21 While it is most likely that the title Sayyid refers to the 
Imam himself, the possibility that the scribe (or the scribe of an earlier 
copy) simply conflated the titles of Abu l-Qāsim and that of the Imam, is 
not to be excluded. We also come across some unequivocal opening 
statements in which both Abu l-Qāsim and the Imam are called al-
Sayyid, as in the examples cited above (ff. 99a and 162a). There are a 
number of references to specific views of al-Sayyid Abu l-Qāsim (qāla l-
Sayyid, ff. 60b, 177a; qāla l-Sayyid raḥimahu llāh, ff. 23a, 25a, 28a, 29b, 
70b, 89b, 177a, 185a; qāla l-Sayyid Abu l-Qāsim raḥimahu llāh, f. 60a), 
suggesting that the present text may have been recorded by a later author, 
possibly a student of Abu l-Qāsim. To what extent he had revised a 
possible earlier recension of Abu l-Qāsim or whether the present text 
originated rather in an imlāʾ context is unclear. There are a number of 
references to earlier layers of the text which remain obscure. In one short 
paragraph on f. 17b, three textual layers are introduced one after the 
other by the following formulas: qāla l-Qāḍī raḥimahu llāh … wa-
dhakara ṣāḥib al-kitāb … wa-qad dhakarnā. Whereas the first two 
statements refer to ʿAbd al-Jabbār and Ibn Khallād respectively, it is 
unclear who the first person in the final statement dhakarnā is—al-Nāṭiq 
bi-l-ḥaqq, Abu l-Qāsim or perhaps Ibn Khallād, assuming that wa-qad 
dhakarnā is part of the quotation from the original work. In addition, at 
two instances (the first one occurring at the beginning of a new chapter) 
we find qāla raḥimahu llāh (ff. 47b, 85b), a eulogy characteristically 
used throughout the text for both ʿAbd al-Jabbār and Abu l-Qāsim (as 
opposed to al-Nāṭiq bi-l-ḥaqq whose name is usually followed by raḍiya 
llāh ʿanhu). Moreover, explicit references to the various layers of the 
text gradually become fewer as the text proceeds, and they are rare in the 
second half of the manuscript.

That the text originated in a teaching context and was not primarily 
designed as a written theological summa is suggested by the fact that it 
lacks an introduction. This is confirmed by a comparison with the extant 
Muʿtazilī literature from the time of Qāḍī ʿAbd al-Jabbār and his 
students: Throughout the Ziyādāt the relevant context and argumenta-

21 See also ʿabbara l-Imām raḍiya llāh ʿanhu ʿan dhālika bi-anna (f. 16b), qāla l-
Imām raḍiya llāh ʿanhu (ff. 57a, 182b).
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tions are often only hinted at and can only be fully understood through 
consultation of more comprehensive works such as ʿAbd al-Jabbār’s al-
Mughnī fī abwāb al-tawḥīd wa-l-ʿadl, Mānakdīm’s [Taʿlīq] Sharḥ al-
Uṣūl al-khamsa or Ibn Mattawayh’s al-Majmūʿ fi l-muḥīṭ bi-l-taklīf.

Although al-Nāṭiq bi-l-ḥaqq’s Ziyādāt contains relatively few 
references to Ibn Khallād’s original work and although it is 
impossible—despite the frequent references to (and most likely quota-
tions from) Qāḍī ʿAbd al-Jabbār’s Takmila—to differentiate systematic-
ally between the various layers of the text and to reconstruct Ibn 
Khallād’s original Kitāb al-Uṣūl or Sharḥ al-Uṣūl, the overall structure 
of the Ziyādāt certainly reflects that of the original work which differs 
significantly from that of later extant Muʿtazilī summae from the 4th/10th 
century. As was characteristic of earlier Muʿtazilī treatises, the discus-
sion of prophecy (under the rubric of a refutation of the Barāhima) and 
of the createdness of the Qurʾān (under the rubric of a refutation of the 
Kullābiyya) follows directly upon the discussion of tawḥīd and the 
divine attributes.22 In al-Nāṭiq bi-l-ḥaqq’s Ziyādāt, the topics typically 
dealt with unter the rubric of divine justice (ʿadl) follow the discussion 
of prophecy. They open with a bāb al-irāda containing a detailed discus-
sion of God’s will, which again is characteristic of earlier Muʿtazilī 
kalām tracts. This is followed by two chapters on taʿdīl wa-tajwīr. In 
later writings, the issue of God’s being willing came to form part of the 
discussion of the divine attributes, whereas prophecy was treated towards 
the end of the ʿadl complex. The topics related to the threat (al-waʿīd) 
are discussed next in the Ziyādāt—against ʿAbd al-Jabbār’s statement 
that this section was placed at the beginning of Ibn Khallād’s Sharḥ al-
Uṣūl.23 The Ziyādāt ends with a bāb al-qaḍāʾ wa-l-qadar which is 
concluded by a statement of either the scribe of the Leiden manuscript or 
the scribe of an earlier copy, to the effect that the positioning of this 
chapter is odd, as it should rather have been placed next to the bāb khalq 
al-afʿāl. However, since his Vorlage (aṣl al-nuskha) placed it here, he 
left the order unchanged.24 The text includes no discussion of either the 
imamate or the issue of commanding right and forbidding wrong (al-amr 
bi-l-maʿrūf wa-l-nahy ʿan al-munkar).

22 See Ulrich Rudolph, Al-Māturīdī und die sunnitische Theologie in Samarkand, 
Leiden 1997, pp. 240ff.

23 See n. 6, above.
24 F. 204b: wa-ʿlam anna hādhā l-bāb kāna yajibu an yakūna bi-janb bāb khalq al-

afʿāl ghayr annahu fī aṣl al-nuskha kānat maktūba hāhunā fa-katabnāhu ka-dhālika.
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MS Leiden Cod. Or 2949 (= Arab 2307), the text presented here, 
consists of 214 folios, 24,5x17 cm, 18/20 lines to a page. It is written on 
red and white paper, in black ink with some red. The first and the last 
leaves (ff. 1, 214) were heavily damaged at the bottom and underwent 
preservation measures; the last two lines of f. 1b are partly torn off and 
the leaf was placed wrongly into the codex: f. 214b precedes f. 214a. F. 
149 is likewise severely damaged (more than half of the leaf is torn off 
from top to bottom). The undated manuscript was copied by a later, 
unidentified scribe. The text is often corrupt, marred as it is by 
dittographies, lacunae etc. It is obvious that the scribe often did not 
properly grasp what he was writing. Throughout the manuscript, there 
are numerous instances where the scribe misplaced portions of the text 
that was apparently written in the margin of his original (see, e.g., ff. 26b 
and 27a, 85b). In some instances, he erroneously integrated marginal 
notes and explanations that do not belong to the text of the Ziyādāt into 
his copy (see, e.g., ff. 61b, 70a, 180b). In several places, the text remains 
incomplete and it is evident that the scribe must have missed something 
(see, e.g., ff. 103a, 113a, 114b, 201a); wherever possible, conjectural 
additions are given on the basis of parallel passages in the extant 
Muʿtazilī literature.

Camilla Adang and Sabine Schmidtke wish to thank the Scaliger 
Institute (Leiden University Library) for hosting them as fellows in the 
summer of 2007 and facilitating the preparation of considerable parts of 
the edition. We thank Arnoud Vrolijk, curator of Oriental Collections, 
and the staff at the Special Collections Reading Room at Leiden Univer-
sity Library for making the manuscript available to us. Our thanks are 
due also to Omar Hamdan for preparing the index and for his meticulous 
proofreading of the entire text, as well as to Jan Thiele, who prepared the 
layout of this volume.

This publication was finalized within the framework of the European 
Research Council’s FP7 project “Rediscovering Theological Rationalism 
in the Medieval World of Islam”.



فهرس اآلايت القرآنية٣٠٦

٢٨ القصص ٨  ٢٣٧
٢٨ القصص ٧٧  ٢٣٨

٢٩ العنكبوت ١٧  ١٩٢، ٢٩٥
٣٠ الروم ١-٣  ١٦٨

٣٣ األحزاب ٥٣  ١٩٧
٣٤ سـبأ ١٧  ٢٩١
٣٦ يس ٣٩  ١٧٥

٣٧ الصافّات ٩٩  ١٣٠
٣٨ ص ٧  ١٩٢
٣٩ الزمر ٧  ٢٠٨
٣٩ الزمر ١٩  ٢٨٨
٣٩ الزمر ٥٣  ٢٨١
٣٩ الزمر ٥٤  ٢٨١
٣٩ الزمر ٦٥  ٢٦٨
٤٠ غافر ١٨  ٢٨٨
٤٠ غافر ٣١  ٢٠٨
٤٠ غافر ٣٩  ١٩٠

٤١ فّصلت ١٢  ٢٩٧
٤١ فّصلت ٤٠  ١٩٧، ١٩٨

٤٣ الزخرف ٣  ١٧١
٤٧ محمّد ٣٣  ٢٦٩
٤٨ الفتح ٢  ٢٧١
٤٨ الفتح ٢٥  ١٦٨
٤٨ الفتح ٢٧  ١٦٨

٤٩ احلجرات ٩  ٢٩٢
٥١ اذلارايت ٣٥-٣٦  ٢٩٢

٥١ اذلارايت ٥٦  ٢٣٧
٥٣ النجم ٣٢  ٢٨١
٥٤ القمر ١  ١٦٨
٥٤ القمر ٤٩  ١٨٩
٥٤ القمر ٥٠  ١٨٩
٥٤ القمر ٥٣  ٢٧٢
٥٤ القمر ٥٤  ١٨٩
٥٧ احلديد ٣  ١٢٣
٥٨ اجملادةل ٧  ١٠٣
٦٢ امجلعة ١٠  ٢٩٥

٦٥ الطالق ١٠-١١  ١٨٨
٦٦ التحرمي ٦  ١٤٦، ١٧٣

٦٩ احلاقّة ٢٤  ١٠٩
٧٥ القيامة ٢٢-٢٣  ١٠٧، ١٠٩

٧٥ القيامة ٢٢-٢٥  ١٠٩
٨٢ الانفطار ١٤  ٢٨٤

٨٢ الانفطار ١٤-١٦  ٢٦٥
٨٧ األعىل ١  ١٩١

٩٢ الليل ١٤-١٦  ٢٩٠
٩٨ الفجر ٢٢  ٢٩٨
١١١ املسد ٣  ٢٥٨

١١٢ اإلخالص ١  ١٩٠



فهرس اآلايت القرآنيّة
٢ البقرة ٣  ٢٩٦
٢ البقرة ٧  ٢٣٧
٢ البقرة ٢٦  ٢٣٧
٢ البقرة ٤٣  ١٩٧
٢ البقرة ١١٥  ١٠٣
٢ البقرة ١١٧  ١٨٩
٢ البقرة ١٦٣  ١٩٠
٢ البقرة ١٦٤  ١٨١
٢ البقرة ٢١٧  ٢٦٨
٢ البقرة ٢٥٥  ١٠٧
٢ البقرة ٢٨٠  ١١٠

٣ آل معران ٥٩  ١٣١
٤ النساء ١٤  ٢٦٥، ٢٨٣
٤ النساء ٣١  ٢٧٢، ٢٨١

٤ النساء ٤٨  ٢٨١
٤ النساء ٥١  ٢٩٢
٤ النساء ٥٦  ٢٨٨
٤ النساء ٧٨  ١٠٣
٤ النساء ٨٢  ٢٣٩
٤ النساء ٩٣  ٢٦٥
٤ النساء ١٥٣  ١٤٠
٤ النساء ١٥٥  ٢٣٧

٥ املائدة ٢  ١٩٧
٥ املائدة ٣٣  ٢٧٧

٥ املائدة ٣٨  ٢٧٧، ٢٧٩
٥ املائدة ٤٤  ٢٩٠
٥ املائدة ٦٧  ١٤٧
٦ األنعام ١٤  ١٠٧
٦ األنعام ١٨  ١٠٣

٦ األنعام ١٠٣  ١٠٦، ١١٧
٦ األنعام ١٦٠  ٢٧٤
٧ األعراف ٢٣  ٢٧١
٧ األعراف ٣١  ٢٠٩
٧ األعراف ٤٠  ٢١٣
٧ األعراف ٥٠  ١٨١
٧ األعراف ١٤٣  ١٠٩
٧ األعراف ١٧٩  ٢٣٧

٧ األعراف ١٨٠  ١٩٠
٩ التوبة ٦  ١٩٤
٩ التوبة ٦٧  ٢٩١
١٠ يونس ١  ١٨٩
١٠ يونس ٣٨  ١٤٣
١٠ يونس ٤٤  ٢١٥
١١ هود ١  ١٨٩
١١ هود ١٣  ١٤٣

١١ هود ١٠٦-١٠٧  ٢٨١، ٢٨٢
١١ هود ١٠٨  ٢٨٢
١٢ يوسف ٢  ١٨٩
١٢ يوسف ١٧  ٢٩١
١٢ يوسف ٨٢  ١١١
١٤ إبراهمي ٢٧  ٢٣٧
١٤ إبراهمي ٣٤  ٢٣٨

١٥ احلجر ٩  ١٧١، ١٨٨
١٦ النحل٨  ١٩٠

١٦ النحل ٥٠  ١٠٣
١٧ اإلرساء ٤  ٢٩٧
١٧ اإلرساء ٢٣  ٢٩٧
١٧ اإلرساء ٣٨  ٢٠٨
١٧ اإلرساء ٨٣  ٢٣٩
١٧ اإلرساء ٩٠  ١٤١
١٨ الكهف ٤٩  ٢٧٢

٢٠ طه ٥  ١٠٤
٢٠ طه ١٢  ١٧١

٢١ األنبياء ٢  ١٧١، ١٨٨، ١٨٩
٢١ األنبياء ٢٨  ٢٨٨
٢١ األنبياء ٩٨  ٢٣٩
٢١ األنبياء ١٠١  ٢٣٩

٢٣ املؤمنون ١٠٨  ٢٠٩
٢٥ الفرقان ١٩  ٢٨٣
٢٥ الفرقان ٢٣  ٢٦٩
٢٥ الفرقان ٢٥  ٢٩٧

٢٧ المنل ٣٥  ١٠٩-١١٠
٢٧ المنل ٤٤  ٢٧١
٢٧ المنل ٥٧  ٢٩٧



فهرس أسامء البدلان واألمكنة
البرصة  ٢٥٩

بغداد  ٩٧، ١٥٠، ١٥١، ١٥٣، ١٧٢، ٢٥٩
بيت املقدس  ١٦٦

الصني  ٩٧

الكوفة  ١٤١
املدينة  ١٤٤

مكّة  ١٢١، ١٢٢، ١٤٤، ١٥٠، ١٥١
نيسابور  ١٥١



فهرس أسامء الكتب وادلواوين الشعريّة
أشعار امرئ القيس  ١٤٢
اإلجنيل  ١٤٢، ١٥٦

التوراة  ١٤٢، ١٦٥، ١٦٦

الزبور  ١٤٢

القرآن / كتاب هللا / كتابه  ٥٠، ١١١، ١٢٣، ١٤٢، 
 ،١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩
 ،١٦٨، ١٦٩، ١٧١، ١٨٠، ١٨١، ١٨٨، ١٨٩

 ،١٩٠، ١٩١، ١٩٤، ٢٣٦، ٢٣٩، ٢٥٨، ٢٦٥
٢٨٨، ٢٩٦

الكتاب / األصل (أليب عىل بن خّالد)  ١٩، ٢٣، ٢٧، 
٤٦، ٥٣، ١٢١، ١٦١، ٢٤٣
كتاب أيب عبد هللا البرصي  ٣٤
كتاب إقليدس  ١٤٢، ١٤٩

كتاب اخلليل  ١٤٨
كتاب سيبويه  ١٤٢، ١٤٨

كتاب اجملسطي (لبطلميوس)  ١٤٩



فهرس أسامء الفرق والطوائف وامجلاعات٣٠٢

اجملربة  ٥١، ١٢٥، ١٤٨، ١٩٢، ٢١٠، ٢٢٠، 
٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣٨، ٢٥٨
اجملوس  ١٢٤، ١٢٥، ١٥٥

املرجئة  ٢٧١، ٢٧٢
املسلمون  ١٨، ٢١، ١٠٨، ١٤٣، ١٥٦، ١٥٩، 

 ،١٩٤، ٢٠٢، ٢١٠، ٢٣٨، ٢٦٧، ٢٧٩، ٢٨٣
٢٨٦، ٢٩٠

مشاخينا ← شـيوخنا
مشاخينا البرصيّون ← البرصيّون

املشـّهبة  ١٩٢
املعزتةل  ٢٥١

املالئكة / املكل  ٥٠، ١٤٦، ١٧٣، ٢٣٠، ٢٣٧، 
٢٣٩

امللحدة / امللحدون  ٧، ٢١، ٨٣، ٨٤، ٢٢٢، ٢٣٩

النّجارية  ٢٣٩ 
النسطورية  ١٣١

النصارى  ١٢٩، ١٣١

اليعقوبية  ١٣١
الهيود  ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦، ١٦٣، ١٦٥، ١٦٦، 

١٦٧، ٢١٠، ٢٩٠



فهرس أسامء الفرق والطوائف وامجلاعات
األشعرية  ٩١، ١٦٠، ١٧١، ١٨٤، ١٩٥، ٢٢٢، 

٢٣٨
أحصاب أيب حنيفة  ١٤٧، ١٩٧

أحصاب أيب عيل / أحصاب الشـيخ أيب عيل  ٢٢، ٤٥
أحصاب أيب هامش  ٤٤، ٢٦٦

أحصاب أيب الهذيل  ٢٨٩
أحصاب التناخس / أهل التناخس  ٢٢٤، ٢٢٨، ٢٦٥

أحصاب احلسن البرصي  ٢٩٠، ٢٩١
أحصاب الرسول صىل هللا عليه وسمل / أحصايب / أحصابه 

/ الصحابة  ١١٠، ١٤٠، ١٥٥، ١٩٤، ٢٧٩
أحصاب الشافعي  ١٤٧

أحصاب الهيوىل  ١٥، ٢٤
أحصابنا  ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٧، ٥٩، ٨٥، ١٢٦، 

 ،١٤١، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٧، ١٥٣، ١٦٤، ١٦٦
 ،١٦٧، ١٧٥، ٢١٨، ٢٢٤، ٢٣٦، ٢٣٩، ٢٥٨

٢٦٠، ٢٧٥، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٧، ٢٩٦
أحصابنا البغداديون ← البغداديون

اإلمامية  ٢٤، ١٦٠
األمراء  ٢١٠

أهل بغداد  ١٥١، ١٥٣
أهل اذلّمة  ٢١٠

أهل الكتاب  ١٥٥، ٢٩٠
أهل اللغة  ٩٤، ١٨٥، ١٩٢، ٢٣٧، ٢٤٥، ٢٤٦

أهل نيسابور  ١٥١
األولياء  ١٦٢

الربامهة  ١٣٥، ١٣٦، ١٣٨
البرصيون  ١٥٠، ٢٣٧

البغداديون  ٢١، ٨٣، ٢٢٦، ٢٥١، ٢٩٣، ٢٩٦
البكرية  ٢٢٨، ٢٢٩

بنو متمي  ١٠٧

التابعون  ١٩٤
الثنوية  ١٢٥، ١٧٦، ٢٢٤، ٢٢٨

اجلعفريون  ١٩٣

احلكامء  ٢٠٢
احلنابةل  ٩٦، ١٨٩

اخلوارج  ٢٤، ٢٧١، ٢٩٠

ادلهرية  ١٧٧، ٢٢١، ٢٢٢
ادليصانية  ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦

الزجن  ٤٦، ١٠١
الزيدية  ٢٩١

السمنية  ١٥٠
السوفسطائية  ٢٤

شـيوخنا / مشاخينا  ١٣، ٣٦، ٦٧، ٨٢، ١٤٨
شـيوخنا املتقدمون  ٣٦

الصاحلون  ١٦٢
الصوفية  ٢٤

العجم  ١٤٧
العرب  ٨٣، ٩٤، ١٠٠، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، 

 ،١٤٧، ١٤٨، ١٧٢، ١٨٤، ١٩٢، ٢٣٩، ٢٤٤
٢٤٥، ٢٨٣

العقالء  ٦، ٧، ٢٤، ١١٢، ١٣٦، ١٥٠، ٢٢٤، 
٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٩، ٢٣٩، ٢٨٣

العلامء  ٤٢، ١٥٢

فصحاء العرب  ٢٣٩
الفقهاء  ١٤٧، ١٥٢، ٢٨٣

الفالسفة  ٥٤

الكّرامية  ٢٤، ٩٦، ١٠٣، ١٠٤، ١٨٥
الالكبية  ٧٠، ٨٢، ١٦٩، ١٧١

املانوية  ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦
املتلكّمون  ١٤٧، ١٥٢، ١٨٥



فهرس أسامء الرجال والنساء واألعالم٣٠٠

عامر بن طفيل  ٩٩
عبّاد الصمريي  ٢٢٦، ٢٢٨
عبد الرمحن بن عوف  ١٥٥
عزير عليه السالم  ١٦٦

عيل بن أيب طالب / أمري املؤمنني عليه السالم  ١١١، 
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كتاب زايدات رشح األصول٢٩٨

خلق أفعال العباد فال نقــول ذكل وال نسـتــجزيه، فلــو اكن كــذكل لبطــل الثــواب والعقــاب 
وسقط املدح واذلم واألمر والهنـي، وبطلت بعثة الرسل وإنــزال الكتــب، مث اكن يلزمنــا أن 

نرىض بقضاء هللا تعاىل، ألنه روي عن النيبّ  صىل هللا عليه وآهل أنه حىك عن هللا أنه قال: 
َمن مل يَْرَض  بقضايئ، ومل يصرب عىل باليئ، ومل يشكر عىل نعاميئ، فليتخذ رابًّ  سواي. وإذا 
٥وجب الرضا بسائر أفعال العباد، ويف أفعاهلم ما هو كفر، فاكن يتضّمن ذكل الرضا ابلكفر 

والقباحئ.
وإن أردت [بقوكل] أن هللا تعاىل قىض أفعال العباد أنه أوجهبا وألزهما وحمتها، فال جيوز 

أن يقال ذكل يف لك أفعال العباد، فإن هللا تعاىل ال جيوز أن يُلــزم املبــاح واملنــدوب، ويف 
أفعاهلم املباح واملندوب. وإن أردت بذكل أنه أعمل مالئكته علهيم السالم أن العباد يفعلون 
١٠هذه األفعال فهذا جائز، وكذكل نقول. وكذكل يف التقدير، إن أردت بقوكل أن هللا تعــاىل 

قّدر أعامل العباد أنه خلقها، فال جيوز ذكل. وإن أردت أنه أخرب مالئكته علهيم السالم عن 
أفعال العباد فإنه جيوز ذكل. إالّ  أنه ال جيوز لنا إطالق هذه اللفظة، | فال نقول: إن أفعالنا  [٢٠٤ب]

بتقدير هللا تعاىل، عىل هذا املعىن، وإن حسن من هللا تعاىل إطالقه، ألن ادلالةل قد دلّت 
عىل حمكة هللا تعاىل، فُيعمل بتكل ادلالةل أنه ال يريد بذكل إالّ  الصواب، ومل يثبت ذكل فينا. 

َُّك﴾١٤٧، وال جيوز لنا أن نطلــق  ١٥وهذا كام حسن من هللا تعاىل أن يطلق فيقول ﴿َوَجاءَ  َرب

ذكل فنقول: جاء هللا، ونريد به ملاكً  من مالئكته علهيم السالم، لعدم حمكة أحدان.
واعمل أن هذا الباب اكن جيب أن يكون جبنب ابب خلق األفعــال، غــري أنــه يف أصــل 

النسخة اكن مكتوابً  هاهنا، فكتبناه كذكل.

مت الكتاب، واب التوفيق وعليه أتولك وبه أسـتعني، وامحلد  شكًرا عىل نواهل، وصىل هللا 
٢٠عىل محمد وآهل وسمل.

*****

١ أفعال] إضافة فوق السطر   ٤ يَْرَض] ىرىض   ٥ أفعاهلم] + ويه افعاهلم   ١٨ اكن مكتواًب] اكنت مكتوبة

١٤٧سورة الفجر (٨٩): ٢٢



ابب القضاء والقدر

اعمل أن القضاء يف كتاب هللا سـبحانه يقع عىل ثالثة أوجه، أحــدها مبــعىن اخللــق، كــام قــال 
اَواٍت﴾١٤١ معناه خلقهن، [والثاين] مبعىن اإلجياب واإللزام، كام قال  تعاىل ﴿فَقََضاُهنَّ  َسْبعَ  َمسَ

ُه﴾١٤٢، ومعنــاه أوجــب وحــمت، وقــد يكــون مبــعىن  ُّــكَ  أَالَّ  تَْعُبــُدوا ِإالَّ  ِإايَّ سـبحانه ﴿َوقََىض  َرب
تَْنيِ   ــرَّ ــُدنَّ  ِيف  اْألَْرِض  ِم ــاِب  لَُتْفِس ــلَ  ِيف  اْلِكتَ ائِي ــِين  ِإْرسَ َ ــا ِإَىل  ب ــال ﴿َوقََضْينَ ق ــام  ــالم ك اإلع ٥

﴾١٤٣، أي أعلمنامه وأخربانمه. َولَتَْعلُنَّ
وأما معىن القدر، فعىل أوجه، قد يكون مبعىن اخللق، واخللق والتقدير هو الفعل الواقع 

َرهُ  تَْقــِديًرا﴾١٤٤، وقــد يكــون  من الغري لغرض حصيح، كام قال تعاىل ﴿َوَخلََق  ُلكَّ  َيشءٍ  فَقَــدَّ
مبعىن البيان عن اليشء كام يقال: فالن يقّدر من هذا الثوب مقيًصا. وقد يكون مبعىن الكتابة 

ْراَنَها ِمن الْغَاِبرِيَن﴾١٤٥. وقال العجاج١٤٦: واإلخبار، كام قال ﴿ِإالَّ  اْمَرأَتَهُ  قَدَّ ١٠

ــــــَدرْ  قَ ــــــدْ   قَ ــــــَاللِ   اجلَ ذا  ــــــأنَّ   ِب ــــــملَْ   َواع

َســــــَطرْ  َاكنَ   ـــــِيت   َـّ ال اُألوَىل   ُحــــــِف   الصُّ يف 

الَبــــــَرتْ  ِمنــــــهُ   فاْجتَِنــــــْب   َهــــــَذا  أَْمــــــَركَ  

[٢٠٤أ]فإن قيل: | إن هللا تعاىل ال يوصف بأنه قّدر فعهل عىل احلقيقة، ألن هذا يسـتعمل يف من 

يعقل ليسـتفيد العمل مبا يقّدره، وهللا تعاىل يعمل األشـياء قبل تقديرها، قيــل هل: ليــس األمــر  ١٥

عىل ما ظننته، ألن هذا قد يقال وإن اكن غرضه أن يفيد الغري علًما مل يكن عاملًا به، كام أن 
أحدان قد يقّدر الثوب لريي غريه أنه ميكن أن خياط منه مقيص وإن اكن هو عاملًا، فكذكل 

[هنا]. فإذا سأل السائل فقال: هل تقولون أن أفعال العباد بقضاء هللا وقدره؟ [قيل هل]: مل 
جيز أن يطلق ذكل فيقال: إن أفعال العباد بقضاء هللا وقدره، ألن ذكل يومه اخلطأ ويــومه 

موافقة اجملربة. وإمنا جيب أن يقسم الالكم عىل السائل فيقال: إن أردت بذكل أن هللا تعاىل  ٢٠

] إضافة فوق السطر   ٨ َوَخلََق] + هللا (مشطوب)   ٩ مبعىن البيان] معىن لبيان   ١٥ يعقل] ىفعل   ١٦ اكن]  تَْنيِ ٥ ِمرَّ
+ قد   ١٧ الثوب] الثواب | عاملًا] عامل
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كتاب زايدات رشح األصول٢٩٦

أما الالكم يف الرزق، هل جيب عىل هللا تعاىل؟ فاعمل أن هللا تعاىل إذا عمل مــن حــال 
العبد أن هل يف الرزق مصلحة ولطفًا يف بعض التلكيــف، وال مفســدة عليــه يف ذكل، فإنــه 

جيب عليه أن يرزقه. وإذا عمل أنه ال لطف هل يف الرزق، ولكنه ينتفع به ويسـترضّ  برتكه وال 
مفسدة هل يف ذكل، فإنه ال جيب عىل هللا تعاىل أن يرزقه عند أحصابنا، وعنــد البغــداديني 
٥جيب عىل هللا تعاىل أن يرزقه يف هذه احلاةل، وعندان إذا مل يرزقه فإنــه يعّوضــه يف اآلخــرة 

عىل ذكل. ولو عمل أن يف منع الرزق عن إنسان مصلحة لبعض امللكَّفني فإنه جيب عليه أن 
مينع ويتضّمن العوض عليه.

وأما الالكم يف أن احلرام ال يكــون رزقـًـا، فادلليــل عــىل ذكل أن احلــرام مــا حيــرم عليــه 
الانتفاع به، وجيب عىل اإلمام أن يزنعه من يده ويرصفه إىل بيت املال، فلو اكن رزقًا جلاز 
ا َرَزْقنَاُمه   ١٠هل الانتفاع به ومل جيز لإلمام أن يزنعه من يده. وادلليل عليه قول هللا تعاىل ﴿َوِممَّ

يُْنِفُقوَن﴾١٤٠ مفدهحم هللا سـبحانه وتعاىل عىل ذكل، ومن تصّدق ابحلرام يكون آمثًا موًخبا.

فصل

اعمل أن السعر عبارة عن القدر اذلي يقع به التبايع | يف الطعام، وليس بعبــارة عــن ادلرامه  [٢٠٣ب]

وادلاننري. وادلليل عىل ذكل أنه يقال: ما سعر هذا الطعام؟ وإمنا يعىن به القدر اذلي به يقع 
١٥التبايع يف الطعام. والرخص عبارة عن تبايع األشـياء بأقلّ  ممــا اعتيــد بيعهــا يف ذكل املــاكن، 

والغالء عبارة عن بيع األشـياء بأكرث مما اعتيد بيعه يف ذكل املاكن، فهذا معىن السعر والغالء 
والرخص.

واعمل أن الرخص قد يكون من هجة هللا تعاىل وقد يكون من هجة غريه، وكذكل الغالء. 
أما ما يكون من هجة هللا تعاىل فنحو أن يقلّل الغّالت واألقوات ويكرث احملتاجني إلهيا. وأما 

٢٠الرخص، فنحو أن يكرث الغةل ويُقلّ  احملتاجني إلهيا. فهذا ما يكون من هجة هللا سـبحانه. وأما 

ما يكون من هجة العباد، فنحو أن حيمل بعض الوالة الرعية عــىل أن تبيعــه األشـــياء بقــدر 
خمصوص أو مينعهم عن بيع األشـياء وحيملهم عىل الاحتاكر، فتغلو األسعار يف األمصار.

الغالء] + اما ما يكون من هجة هللا  وجيب] ومل جيب، مع مل مشطوب   ١٨  العوض] العواض   ٩  عليه] + اىل   ٧   ٦
تعاىل وقد يكون من هجة غريه فكذكل الغال (مشطوب)   ٢٢ فتغلو] فىغلوا

١٤٠سورة البقرة (٢): ٣ وغريها



ابب األرزاق

اعمل أن الالكم يف األرزاق يقــع يف مواضــع، أحــدها الــالكم يف مائيــة األرزاق، والثــاين أن 
الرزق من هجة هللا تعاىل، والثالث أنه حيسن من العبــد طلــب الــرزق، والــرابع أن طلــب 

[الــرزق] ال يــؤّدي إىل تــرك التــوّلك، واخلــامس أن الــرزق هــل جيــب عــىل هللا تعــاىل؟ 
والسادس بيان الوقت اذلي جيب عىل هللا تعاىل أن يرزق فيه، والسابع أن احلرام ال يكون  ٥

رزقًا.
أما الالكم يف كيفية الرزق، فاعمل أن حقيقة الرزق هو لك ما ينتفع به املنتفــع وال مينعــه 

مانع عنه. وال جيوز أن يقال أن الرزق عبارة عن املكل، فإن هللا تعاىل ماكل مجليع األشـياء 
وليست يه برزق هل، وكذكل الهبمية عىل ضّده، لها رزق وليس لها مكل.

وأما الالكم يف أن الرزق من هجة هللا تعاىل فادلليل عىل ذكل أن املعرتَضني للرزق قد  ١٠

حيصل [ألحدهام ومينع] لآلخر، فدلّ  عىل أن الرزق من هجة هللا ســـبحانه، يوفـّـق أحــدهام 
وحيرم اآلخر لرضب من املصلحة.

وأما ادلليل عىل أنـه حيسـن مـن العبـد طلـب الـرزق قـوهل تعـاىل ﴿َوابْتَُغـوا ِمـن فَْضـلِ  
ْزَق﴾١٣٩، وهــذه صــيغة األمــر، فــأدىن مراتبــه أن  ِهللا﴾١٣٨ مع قوهل ﴿فَابْتَُغوا ِعندَ  هللاِ  الــرِّ

حيمل عىل اجلواز. وألنه قد تقّرر يف | العقول السلمية حسن اجتالب املنافع، وابتغاء الرزق  [٢٠٣أ]١٥

ليس بأكرث من جلب املنفعة.
فإن قيل: طلــب الــرزق يــؤّدي إىل معاونــة الظلمــة، فــإهنم يأخــذون اخلــراج واألجعــال 

العظمية واملؤن الثقيةل ويرصفوهنــا عــىل األجنــاد، ويسعــون يف األرض فســاًدا، واجلــواب أن 
أحدان ال يقصد بطلب الرزق معــاونهتم، وإمنــا يقصــد بــه ســدّ  اجلــوع وردّ  احلاجــة، إالّ  أهنــم 

يأخذون من أيدهيم قهًرا وقًرسا. ٢٠

وادلليل عىل أن طلب الرزق ال يؤّدي إىل ترك التوّلك  أن التوّلك  هو أن يطلب الرزق 
من الوجه اذلي يباح هل يف الرشيعة وأن ال خيرج لفقده إن مل ينل، وهبذا، الرجل إذا فعــل 

عىل هذا الوجه ينبغي أن ال يكون اتراكً  للتوّلك.

١٠ أن1] إضافة فوق السطر   ١٤ فَابْتَُغوا] واىتغوا | ِعنَد] عبد   ١٨ ويرصفوهنا] وىعرفوهنا   ٢٢ لفقده] لعقده

١٣٨سورة امجلعة (٦٢): ١٠ | ١٣٩سورة العنكبوت (٢٩): ١٧



كتاب زايدات رشح األصول٢٩٤

واحتجّ  َمن قال أنه اكن جيب أن يعيش بأن قال: إان لو جّوزان | أن متوت ابتداءً  امجلاعة  [٢٠٢ب]

اليت متوت ابلغرق أو الهدم أو القتل ألّدى إىل نقــض العــادة، ألن العــادة مل ْجتــرِ  بــأن مثــل 
هؤالء ميوتون يف ساعة واحدة يف بدل واحدة. واجلواب أهنم إن ميوتوا ابلوابء والصاعقة وغري 

ذكل جيوز. واحتجّ  من يقول أنه اكن جيب أن ميوت بأان لو جّوزان أن يبقى لاكن هذا الرجل 
٥قاطًعا عليه أجهل، وال جيوز أن يقدر أحدان عىل قطع أجلٍ  أعطاه هللا تعاىل. قيل هل: األجل 

يف احلقيقة هو الوقت اذلي عمل هللا تعاىل أنه ميوت عنده، فال جيوز أن يقال بأنه قد قطــع 
عليه أجهل، فبطل القوالن مجيًعا.



ابب يف اآلجال

اعمل أن األجل عبارة عن الوقت، بدليل أنه يقال: هذا أجل موت فالن، أي وقت موتــه، 
وأجل حياته، أي وقت حياته، فتسـتعمل إحدى اللفظتني مــاكن األخــرى التّفــاق فائــدهتام. 

وإمنا جيوز أن يقال للوقت: أجل، إذا اكن مقّدًرا مرضواًب. أال ترى أن أول الشهر ال يسّمى 
أجًال  إالّ  إذا اكن مرضوابً  لقضاء دين أو ألمر| من األمور، والوقت إمنا يكون أجًال  إذا اكن  [٢٠٢أ]٥

حاداثً  أو يف حمك احلادث، أما ما يكون حاداثً  حنــو قــوهلم: زيــد يــدرك الســواد إذا طلعــت 
الشمس، فالطلوع يكون حاداًث. وأما ما جيري جمرى احلادث، فنحو قول القائل: زيــد يكــرم 
معًرا إذا رآه، فالرؤية ال تكون حادثة، لكهنا جتري جمرى احلادث. فإن قيل: ِلمَ  ال جيوز أن 

يكون األجل عبارة عن الوقت املنقيض؟ قلنا: قد بيّنّا أن األجل حقيقة يف الوقت، فال جيوز 
إذا راح حقيقة فيه. فإن قيل: إذا اكن األجل عبارة عن الوقت احلادث أو ما جيري جمــرى  ١٠

احلادث فلــامذا قــدروا األجــل ابلليــل والهنــار؟ قلنــا: لظهــورهام. فــإن قيــل: إذا اكن الوقــت 
واملوقّت حاداثً  فِملَ  صار أحدهام بأن يكون وقتًا أوىل من اآلخر؟ قيــل هل: إذا اكن أحــدهام 
معلوًما للمخاطب واآلخر ال يكون معلوًما فتوقيت ما ال يكون معلوًما مبا هــو معلــوم عنــده 

أوىل من توقيت ما هو معلوم مبا ليس مبعلوم. هذا هو الالكم من هجة العبارة.
فأما الالكم من هجة املعىن، فاعمل أن الرجل إذا قتل آخر فإنه جيوز أن يقال: إنه لو مل  ١٥

يقتهل لبقي، وجيوز أن يقال: لو مل يقتهل ملات، عنــدان، وهــو مــذهب الشـيــخني رمحهــام هللا. 
وذهب البغداديون من أحصابنا إىل أنه اكن جيــب أن يعيــش، وذهــب بعضهــم إىل أنــه اكن 

جيب أن ميوت. وجه القول األول أن هللا تعاىل هو الفاعل للموت واحلياة، وهــو خمــّري، إن 
شاء فعل يف هذه احلاةل، وإن شاء مل يفعل، فال جيوز أن نقطع عىل أحدهام. وأيًضا، فإنه لو 
وجب موته لوجب إذا ذحب الواحد منا هبمية الغري أن ال يضمن قميهتا وال يسـتحّق  الامث، ألهنا  ٢٠

اكنت متوت. إالّ  أن هذا ليس بقوي، ألنه ميكن أن يقال أن القصاص [جيب] ألنه إذا حل 
الرضر عليه تنقص بنيته.

٢ وقت] + فالن (مشطوب)   ٣ فتسـتعمل] فيسـتعمل   ٥ أجًال 1] اجًدا   ٨ معًرا] معرو | رآه] اراذه | تكون] يكون   
٩ املنقيض] املىتطر   ١٦ يقتهل2] ىقىل   ٢٠ ألهنا … ٢١ متوت] النه اكن موت   ٢١ بقوي] ىقوا



كتاب زايدات رشح األصول٢٩٢

فأما املؤمن املقيّد، فإنه جيوز أن يقال ذكل، ألنه مؤمن بأزليته عىل معىن أنه مصّدق به، كام 
اغُوِت﴾١٣٥. قال هللا سـبحانه وتعاىل ﴿يُْؤِمنُونَ  اِبلِْجْبتِ  ِوالطَّ

فإن قيل: أليس أطلق امس املؤمن عىل الفاســق يف قــوهل ﴿َوِإنّ  َطائَِفتـَـانِ  ِمــن الُْمــْؤِمِننيَ  
َّــِيت  تَْبِغــي﴾١٣٦ فــأطلق امس  اْقتَتَلُوا فََأْصِلُحوا بَيَْهنَُما فَِإنْ  بَغَْت  ِإْحَداُمهَا عََىل  اُألْخَرى فَقَاِتلُوا ال
٥املؤمن عىل الباغي، قيل هل: هذا عىل سبيل التقييد، ألنه أراد به قبل البغــي. أال تــرى أنــه 

جيوز أن يقال: ال تؤذِ  املؤمن قبل الرّدة، فــإن ارتــدّ  فــاقتهل، فيطلــق امس املــؤمن عليــه قبــل 
الارتداد، وكذكل هذا.

واعمل أن املؤمن واملسمل عباراتن عن معًىن  واحد، بدليل قوهل تعاىل ﴿فََأْخَرْجنَا َمن َاكنَ  
ِفهيَا ِمن الُْمْؤِمِننيَ  فََما َوَجْدانَ  ِفهيَا غَْريَ  بَيْتٍ  ِمنَ  الُْمْسِلِمَني﴾١٣٧ فأطلق الامســني مجيًعــا عــىل 

١٠يشء واحد.

وذكر يف الكتاب أنه يقال للمرجئة: هل تقولون أن الفسق حيبط أعامهل أم ال؟ فإن قالوا: 
نعم، قلنا: إذا أحبط معهل مل يبق مسلًما وال مؤمنًا، فإن هذه صفة مدح، فال جيوز أن تطلق 

عليه. وإن قالوا: مل حيبط معهل وعباداته، قلنا: قد دللنا عىل بطالن هذا الــالكم مــن قبــل، 
واب التوفيق.

١ بأزليته] انزلته   ٦ تؤِذ] تودي

١٣٥سورة النساء (٤): ٥١ | ١٣٦سورة احلجرات (٤٩): ٩ | ١٣٧سورة اذلارايت (٥١): ٣٥-٣٦



٢٩١ ابب الاسامء واألحاكم

واحتّجوا أيًضا بقوهل تعاىل ﴿َوَهلْ  ُجنَاِزي إَالَّ  اْلُكُفوَر﴾١٣٢ […؟].

فصل

وأما الالكم عىل احلسن البرصي وأحصابــه، فهــو أن املنــافق امس ملــن يبطــن الكفــر ويظهــر 
اإلميان، وهذا خبالفه، فال جيــوز إطــالق امس النفــاق عليــه. فــإن قيــل: قــال هللا تعــاىل أن 

﴿الُْمنَاِفِقنيَ  ُمهُ  الَْفاِسُقوَن﴾١٣٣، واجلواب: إن الكمنا يف أن الفاسق ليــس مبنــافق، ال يف أن  ٥

املنافق فاسق، وحنن نقول أن املنافق فاسق. عــىل أان نقــول أن املــراد ابلفاســق هاهنــا هــو 
الاكفر، واآلية عامة، فنحملها عىل الاكفر، وجيــوز أن يسّمــى الاكفــر فاســقًا. فــإن قيــل: إذا 
عىص هللا تعاىل وداوم عىل ذكل وأرصّ  عليه ومل يتب علمنا أنــه مل يتيقــن ابلنــار، فــإن مــن 

يتيقهنا ال يرتكب الكبرية، كام لو اكن ينظر إلهيا، فاجلواب أنه إمنا يرتكهبا ألنــه يــرجو النجــاة 
عهنا إن اكن مرجئًا، فريجو اخلروج عهنا، وإن اكن عدليًّا يرجو التوبة يف الثــاين، فــال يــدلّ   ١٠

إقدامه علهيا أنه اكفر يف الباطن.

فصل

واعمل أن كثًريا من الزيدية ذهب إىل أن الفاسق اكفر نعمة، ألنه كفر بنعمة هللا تعاىل حيث 
عىص هللا تعاىل.

قال القايض: هذا حصيح إن أرادوا بذكل أنه قابل نعمة هللا تعاىل اليت جيب أن يشكــر  ١٥

علهيا ابلطاعة ابلكفران والعصيان ومل يريدوا بذكل أنه يسـتحّق  عقاب الكفّار، ألنه إذا اكن  
تعاىل عليه نعم كثرية حىت مغرته كرثة، مث مل يطعه، بل قابلها ابلكفر، إن جاز إطــالق هــذا 
[٢٠١ب]الامس | عليه، فال نسّميه مسلًما أيًضا، بل نقول أنه فاسق مزنةل بــني املزنلتــني. وإمنــا قلنــا 

ذكل، ألن املؤمن يف اللغة هو املصّدق، بدليل قوهل تعاىل ﴿َوَما أَنــَت  ِبُمــْؤِمنٍ  لَنـَـا﴾١٣٤ أي 
مبصّدق لنا، ويف الرشع عبارة ّمعن مل يرتك شيئًا من الواجبات، وهذا خبالفــه، ألنــه تركهــا.  ٢٠

٨ وداوم] ودوام | يتب] ىثىت   ٩ يرتكب] ىتوكب | فاجلواب] واجلواب   ١٣ هللا] + علىها (مشطوب)   ١٦ يريدوا] 
يروو   ١٧ ابلكفر] الكفر   ١٨ فال] وال

١٣٢سورة سـبأ (٣٤): ١٧ | ١٣٣سورة التوبة (٩): ٦٧ | ١٣٤سورة يوسف (١٢): ١٧



ابب الاسامء واألحاكم

اعمل أن اخلالف يف هذه املسأةل اترةً  يقع يف هذا املعىن واترةً  يقع يف العبارة. أما الــالكم يف 
املعىن فإنه يقع مع اخلوارج [اذلين يقولون أن الفاسق اكفر، ومع احلسن الــبرصي وأحصابــه] 

حيث قالوا أنه يكون منافقًا. وأما الالكم يف العبارة فإنه يقع مع املرجئة، فإهنم يقولون: جيوز 
٥أن يقال هل مؤمن، وعندان ال جيوز.

أما الالكم مع اخلوارج، فنقول: إن هللا تعبدان بإجراء أحاكم خمصوصة مــن منــع التنــاكح 
وأخذ اجلزية، إن اكنوا من أهل الكتاب، وادلفن يف مقابر املسلمني، وأمجعنا عىل أنه ال جيوز 

إجراء يشء من هذه األحاكم عــىل الفاســق. فــإن قيــل: ال نســمل، بــل عنــدان جيــوز القتــل 
والسـيب وما جرى هذا اجملرى، قيل هل: هذا ال يصّح، ألن أمري املؤمنني عليه الســالم اكن 

١٠حيارب أعداءه من معاوية وغريه ومل حيك عنه أنه أمر فهيم هبذه األحاكم، فال جيوز إناكره. 

فإن قيل: اخلوارج حدثوا يف أايم أمري املؤمنني عليه السالم وخالفوه يف ذكل، فمل يكن ذكل 
إجامعًا، وإذ مل ينقرض عليه العرص، قيل هل: هذا عندك، فأما عندان فعل أمري املؤمنني عليه 

السالم جحة بنفسه وال يرشط انقراض العرص يف اإلجامع عندان.
دليل آخر، وهو أن القتل حرام قبيح يف العقل، فال يستباح إالّ  بقيام دالةل قاطعة، وال 

١٥دليل عليه، فبقي عىل أصل احلظر.

وجه آخر، وهو أنه لو كفر العبد مبا دون الرشك من املعايص جلاز أن يقال بأن العبــد 
يكفر ابلصغرية، وهذا يؤّدي إىل أن يكفّر األنبياء علهيم السالم ملا وجد مهنم مــن الصغــائر، 

وهذا خالف يوجب الكفر عىل قائهل.
ُمك  ِبَما أَنَزلَ  هللاُ  فَُأولَِئكَ  ُمهُ  اْلَاكِفُروَن﴾١٣٠،  واسـتدل اخلوارج بقول هللا تعاىل ﴿َوَمن لَمْ  َحيْ
٢٠| والفاسق مل حيمك مبا أنزل هللا سـبحانه. واجلواب أن هذه اآلية وردت عىل سبب، وهو ما  [٢٠١أ]

روي أهنا نزلت يف شأن الهيود، فيجب القرص علهيم.
َب   ي َكــذَّ ِ ــى َال  يَْصَالَهــا ِإالَّ  اْألَْشــقَى اذلَّ واحتّجــوا أيًضــا بقــوهل تعــاىل ﴿فََأنـَـَذْرتُُمك  اَنًرا تَلَظَّ

﴾١٣١ واجلواب أن هذا أيًضا محمول عىل انر خمصوصة يف بقعة خمصوصة، ألنــه منكّــر  َوتََوىلَّ
فيقتيض واحًدا.

١٣٠سورة املائدة (٥): ٤٤ | ١٣١سورة الليل (٩٢): ١٤-١٦



٢٨٩ ابب اخلروج من النار والشفاعة

فإن قيل: هل هذا إالّ  إناكر الشفاعة، واإلجامع قد انعقد عىل ثبوهتا؟ قيل هل: إان نثبت 
الشفاعة، ولكنا نقول: الشفاعة إمنا تكون لزايدة ادلرجة ولتعظمي أمــر صــاحب الرشع، وقــد 

تكون الشفاعة يف الشاهد لزايدة التفّضــل كــام تكــون إلســقاط السيئــة وللعفــو، وجيــوز أن 
تكون الشفاعة ألحصاب الصغائر عىل ما قاهل الشـيخ أبو الهذيل، فإن عنده الشفاعة تكون 
لغفران الصغرية. واختلف أحصابه يف أنه جيوز أن يعّذب هللا تعاىل عىل جمّرد الصغرية، فقال  ٥

بعضهم: جيوز، وقال بعضهم: ال جيوز.
وجه آخر، وهو أنه لو جاز أن خيرج بشفاعة نبيّنا صىل هللا عليه وآهل [من النار] جلاز 

أن خيرج بشفاعة غــريه مــن األنبيــاء علهيــم الســالم، ولــو جــاز ذكل جلــاز بشفاعــة املــؤمنني 
واألولياء، فيؤّدي إىل أن جيوز بشفاعة نفسه، وقد أمجعنا عىل أن ذكل ال جيوز.

فإن قيل: روي عن النيبّ  صىل هللا عليه وآهل أنه قال: شفاعيت ألهل الكبائر من أّميت،  ١٠

فاجلواب أن هذا من أخبار اآلحاد، فال جيوز التعلّق به يف مثل هذه املسائل. عىل أان حنمل 
هذا عىل أن التوبة مرشوطة، فيكون تقديره: شــفاعيت ألهــل الكبــائر مــن أّمــيت إذا اتبــوا. 

ولهذا فائدة جديدة، وهو أنه اكن يتومهّ  متومهّ  أنه ال يسـتحّق  الشفاعة مرتكــب كبــرية اتب، 
فأزال هذا اإلشاكل وبّني  جوازها هلم. عىل أن هذا معارض مبــا روي عــن النــيبّ  صــىل هللا 
عليه وآهل أنه قال: كأين عىل ابب احلوض إذا يؤىت بــأقوام مــن أحصــايب، فــأقول: أحصــايب،  ١٥

فيقال: مه اي محمد، فإنك ال تدري ما أحدثوا بعدك.

فصل

[٢٠٠ب]اتّصل | بنا الالكم إىل أنه هل حيسن غفران الكبائر [من] الكفر والفسق ابلعقل أم ال من 

هجة العقل؟ فاكن الشـيخان يقـوالن جبـوازه، وذكـر الشـيـخ أبـو القـامس أنـه ال جيـوز ذكل. 
وادلليل عىل قول الشـيخني أن ذكل خالص حّق  هللا تعاىل، جفاز إســقاطه اكذلنــوب. وجــه  ٢٠

قول أيب القامس: هذا مما يتعلّق به حّق  الــغري، فــال جيــوز إســقاطه كســائر احلقــوق املتعلّقــة 
ابلغري.

يتوّمه] يتومهه    | حنمل] + عىل (مشطوب)   ١٣  فاجلواب] واجلواب  تكون2] يكون   ١١  إان نثبت] انْ  أبىتت   ٣   ١
١٥ فأقول] فاقوال   ١٩ يقوالن] + بقوهل (مشطوب)



ابب اخلروج من النار والشفاعة

اعمل أن القائلني ابخلروج من النار ال خيلو قوهلم من أحد أمــرين، إمــا أن يقولــوا أن عقــاب 
أهل النار يكون منقطًعا، وإما أن يقولوا أن عقاهبم يكون مؤبــًدا إالّ  أن هللا تعــاىل يتفّضــل 
علهيم ابإلخراج من النار. وبطل األول بدليل ما بيّنّا أن العقاب اكذلّم، مث اذلمّ  عــىل ســبيل 
٥ادلوام، فكذكل العقاب يكون عىل سبيل ادلوام. وبطل الثاين، ألن األّمة أمجعــت عــىل أن 

امللكَّف يف اآلخرة إما أن يكون مثاابً  أو معاقبًا، وعىل ما ذكره يف حال خروجــه مــن النــار 
ودخوهل اجلنّة ال يكون مثاابً  وال معاقبًا.

فإن قيل: روي عن النيبّ  صىل هللا عليه وآهل أنه قال: خيرج من النار رجل وقد ذهب 
حربه، أي جامهل وهباؤه، وسربه. ويف رواية أخرى: خيرج من النار أقوام بعد مــا امتحشــوا 

١٠وصاروا ًمحلا ومحًما، قيل هل: هذا مــن أخبــار اآلحــاد، فــال يصــحّ  التعلـّـق بــه يف مثــل هــذه 

املسائل اليت يكون الطريق إلهيا العمل. مث إن ثبت عــن النــيبّ  صــىل هللا عليــه وآهل فيكــون 
املراد به عىل سبيل اإلجعاب ، معناه خيرج من النار رجل. وادلليل عليه قوهل تعــاىل ﴿ُلكََّمــا 
َها ِلَيُذوُقوا الَْعَذاب﴾١٢٦، مث هذا معــارض مبــا روي عــن  لْنَاُمهْ  ُجلُوًدا غَْريَ نَِضَجْت  ُجلُوُدُمه  بَدَّ

النيبّ  صىل هللا عليه وآهل أنه قال: من وجأ نفسه حبديدة جاء يوم القيامة وحديدته يف يده، 
١٥جيأ هبا بطنه يف النار خادًلا خمدًلا، وبقوهل تعاىل ﴿أَفََأنـْـَت  تُْنِقــذُ  َمــن ِيف  النَّــاِر﴾١٢٧ ورواايت 

أخرى مثلها يف القرآن.

فصل

وأما الالكم يف الشفاعة فنقول: قول القائلني ابلشفاعة ال خيلو من أحد أمرين، إما أن يريدوا 
به أن عقاهبم يكون منقطًعا أو يريدوا به أن هللا تعاىل يتفّضل علهيم، والك القولني ابطــالن 

٢٠بدليل ما ذكران يف | الفصل اذلي قبل هذا. وادلليل عليه أيًضا مــن كتــاب هللا تعــاىل ﴿َمــا  [٢٠٠أ]

ٍ  يَُطاعُ ﴾١٢٨، وبدليل قوهل ﴿َوَال  يَْشَفُعونَ  ِإالَّ  ِلَمن اْرتََىض ﴾١٢٩. ميٍ  َوَال  َشِفيع ِللَْظاِلِمنيَ  ِمنْ  َمحِ

٢ خيلو] ىخلوا   ٨ خيرج] ىخروجٍ  | رجل] دخل   ١١ عن] ان   ١٢ اإلجعاب] الاىحاب   ١٨ خيلو] ىخلوا
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٢٨٧ ابب الوعيد

من أهل الوعيد قطًعا بأن نعمل تعاطيه للكبائر واقرتافه للجرامئ، وال نعمل التوبة منه، وال ميكن 
أن نعمل أنه من أهل الوعد، ألن أكرث ما يف ذكل أان نراه يتعاطى الطاعات العظميــة، ولكنــا 

ف فإنـه جيـوز أن يعـمل مـن نفسـه أنـه  جنّوز مع ذكل [أن يكون] مبطنًـا للكفـر. فأمـا امللكَـّ
مسـتحّق  الوعيد قطًعا بأن يرتكب الكبائر وال يتوب، وأما كونه من أهل الوعد فإنه ال جيوز 
أن يعمل ذكل عند الشـيخ أيب هامش يف احلال، وجيوز أن يعمل فامي مىض. وإمنا قلنا ذكل، ألن  ٥

العمل بأنه أّدى مجيع ما لكّف من مجةل ما أخذ عليه. وهذا العمل، وإن حصل هل، ال يعمل أنه 
عمل إالّ  يف اثين احلال. فلهذا قلنا أنه ال يعمل يف احلال أنه مسـتحّق  للثواب، وميكن أن يعــمل 

فامي مىض.
وقال الشـيخ أبو عبد هللا وهًجا آخر يف ذكل، وهو أنه ال ميكنه ضبط مجيع العلوم دفعةً  
واحدًة، وإمنا يعمل ذكل حاًال  بعد حال، فال ميكنه أن يعمل ذكل يف حاةل واحدة. ومن أحصابنا  ١٠

من قال أنه ميكن أن يعمل ذكل، ألن حدّ  العمل ما يقتيض سكون النفس، وجيوز أن تسكن 
نفسه إىل أنه أّدى مجيع ما لكف يف احلال إذا اتب عن مجيع املعايص وعزم عىل أنه يفعل ما 

[١٩٩ب]جيب عليه. والعمل اذلي قلناه ليس من مجةل تلكيفه، ألن الواجب عليه | أن يعــمل أنــه أّدى 

مجيع ما لكّف. وليس بواجب عليه أن يعمل أن ذكل عمل، إذ لو أوجبنا ذكل ألّدى إىل ما ال 
هناية هل، وذكل حمال. ١٥

١ نعمل1] يعمل | واقرتافه] وافرتاقه   ٢ نعمل] يعمل | يف] + نفسه (مشطوب)



كتاب زايدات رشح األصول٢٨٦

دليل آخر، وهو أن العزم إمنا يصري قبيًحا لتعلّقه ابملعزوم عليه، فيجب أن يكون دونــه 
يف القبح، كام أن األمر ابلقبيح، ملا اكن قبيًحا لتعلّقه ابلقبيح، اكن دونه يف القبح.

وجه قول أيب عيل أن املسلمني أمجعوا عىل أن احلرص عىل الكفر أكفر، فهذا يدلّ  عىل 
أن العزم عىل اليشء مثل ذكل اليشء، وإالّ  مل جيز أن حيمك يف هذه الصورة هبذا احلمك، قيل 

٥هل: هذا إجامع من هجة القول، فنتأوهل، ويقولون أن تأويهل أهنم أرادوا به العزم عىل مراتــب 

الكفر والفسق، وعندان يكون ذكل كفًرا وفسقًا.

فصل عىل القائلني ابملوافاة

اعمل أن قوهلم ال خيلو إما أن يريدوا به أن املعصية ال يعاقب [إّال] علهيا، وإما أن يريدوا أنه 
يعاقب عىل املعصية برشط املوافاة علهيا. والفــرق بــني القــول األول والثــاين أن عــىل القــول 
١٠األول املوافاة تكون عةلً  وال يسـتحّق  العقاب إالّ  علهيا، وعــىل القــول الثــاين تكــون رشًطــا، 

والقوالن مجيًعا ابطالن. وادلليل عىل ذكل أنه إذا ُوجدت املوافاة عىل املعصية، واسـتحقاق 
العقاب علهيا إمنا يكون ألنه اكن مرتّدد ادلواعي مزاح العةل عند إقدامه علهيــا، وهــذا املــعىن 

موجود قبل املوافاة علهيا، فيجب أن يسـتحّق  العقاب علهيا قبل ذكل.
دليل آخر، وهو أن التوبــة عــىل املعــايص واجبــة بــال شــّك، وتــأثري التوبــة يف إســقاط 
١٥العقاب. فلو اكن اسـتحقاق العقاب مرشوًطا ابملوافاة لاكن ال تصحّ  التوبة قبل املوافاة.

دليل آخر، وهو أنه ال شكّ  أنه يسـتحّق  اذلمّ  عىل املعصية قبل املوافاة علهيا. ولــو اكن 
اسـتحقاق العقاب مرشوًطا ابملوافاة علهيا لاكن اسـتحقاق اذلمّ  مرشوًطا | بذكل أيًضا. [١٩٩أ]

دليل آخر، وهو أان أمجعنا عىل أنه لو ارتكب شيئًا يوجب احلدّ  فإن احلــدّ  يقــام عليــه. 
ّد. فإذا مل يكن مسـتحقًّا للعقاب عىل ما قالوه يف احلال لاكن جيب أن ال ُحيَ

٢٠فصل

معىن قول القائل: فالن من أهل الوعيد، ينقسم، فإما أن يراد به: صار ممن يعمل ذكل بأن 
يصري عاقًال  بعد صباه أو جنونه أو يكون مراده به أنه صار ممن يسـتحّق  الوعيــد ابرتــاكب 

الكبرية أو يكون املراد به أنه من القائلني ابلوعيد للفساق. واعمل أنه ميكن أن نعمل أن اإلنسان 

٣ احلرص] العرض   ٤ جيز] ىجوز   ٥ العزم] + عىل ما   ٨ خيلو] ىخلوا   ١٠ علهيا] علهيام | تكون2] يكون



٢٨٥ ابب الوعيد

فصل

[١٩٨أ] اعمل أن َمن يفعل صغرية لها تبعة فإنه جيوز | أن تصري كبرية ابإلجامع، وذكل مثل أن يقذف 

بلسانه ويرضب بيده ويركض برجهل. وإمنا اكن كــذكل، ألن األول ينقــض الثــواب، وكــذكل 
الثاين والثالث، وينهتـي إىل موضع ال يبقى الثواب، كام لو رسق درًمها مث درًمها إىل أن ينهتـي 
إىل العرشة. فأما إذا ارتكب ما ال تبعة هل، فإن عند أيب هامش ال جيوز أن يكون ذكل كبرية  ٥

حبال من األحوال، وعند الشـيخ أيب عيل جيوز ذكل.
وجه قول الشـيخ أيب هامش: إان إمنا جّوزان ذكل بطريق أن األول يقلّل الثواب، وكذكل 
الثاين وكذكل الثالث، فإذا انهتـى يكون األخري كبرية، ال األول والثاين والثالــث. وجــه قــول 
الشـيخ أيب عيل: إان ابلطريق اذلي قلناه أن ما اكن مهنا هل تبعة جيوز أن يصري كبــرية، ذكل 

الطريق موجود فامي حنن فيه، فيجب أن حيمك بأنه كبرية. ١٠

فصل

اختلفوا يف العزم عىل الكفر والفسق، هل يكون كفًرا وفسقًا؟ فعند أيب هامش [العزم] عىل 
أدىن مراتب الكفر والفسق [ال] يكون كفًرا وفسقًا. وقال أبو عيل: العزم عىل الكفر والفسق 

يكون كفًرا وفسقًا ال حماةل.
دليل الشـيخ أيب هامش: إان أمجعنا عىل أن النيبّ  صىل هللا عليه وآهل جيوز أن يعزم عىل  ١٥

معصيةٍ  جنّوز أن تكون كبرية، وإذا فعلها ُعمل أهنا مل تكن كبرية، فلو اكن العزم عــىل الصــغرية 
صغريةً  لوجب أن يعمل العزم حسب علمه املعزوم عليه، فيكون ذكل إغراءً  ابملعصية، وذكل 

ال جيوز.
وجه آخر، وهو أنه ال شكّ  أن َمن تعاطى الفجور وأنواع املعايص ال يكون حاهل كحال 
من عزم علهيا، ألن الناس يذّمون من فعل هذه األشـياء خبالف ذّمهم من عزم علهيا، فدلّ   ٢٠

عىل أن حال العازم دون حال الفاعل.
وجه آخر، وهو أنه لو اكن كذكل لوجب أنه، إذا عزم أحدان أن هللا تعاىل لو بعثه نبيًّا 

[١٩٨ب]وّمحهل الرساةل فإنه يؤّدهيا عىل | وهجها ويتحمل املشــاّق  فهيــا، أن يسـتحــّق  ثــواب األنبيــاء، 

وعلمنا أنه ال جيوز أن يكون أحدان مسـتحقًّا لثواب األنبياء علهيم السالم.

٩ يصري] تصري   ١٦ العزم] الغرم   ١٧ املعزوم] املغروم   ٢٢ لو2] + اكن (مشطوب)



كتاب زايدات رشح األصول٢٨٤

امجلع، فاقتىض العموم، فيتناول مجيع الفسقة والفجرة، وعند أيب هامش األلف والالم، وإن مل 
يكن السـتغراق اجلنــس وكــذكل امجلــع، فإنــه يقــول: اآليــة ملــا اكنــت زجــًرا مجلاعــة الفــاجرين 

والفاسقني ابإلجامع علمنا أهنا تناولهتم.
واحتجّ  اخملالف بأن امجلع مشـتّق  من الضّم، وهذا املعىن موجود يف اثنني كام هو موجود 

٥يف امجلاعة، فاكن حقيقةً  فهيام. واجلواب أنه ال ميتنع أن يكــون اليشء مشـتقًّــا مــن يشء، مث 

ابالسـتعامل يصري حقيقةً  يف بعض ما اشـتّق  منه، حىت ال يفهم منه | إالّ  هذا، فنحو ادلابـّـة  [١٩٧ب]

اشـتقّت من ادلبيب، مث صار حقيقة يف بعض ما يــدّب، حــىت ال يفهــم عنــد اإلطــالق إالّ  
ذكل.

فإن قيل: فهل تكفّرون َمن منع أن تكون هذه اآلايت متناوةل للفساق كام تكفرون َمن 
١٠منع من تناولها للكفّار؟ فاجلواب: إان ال نكفّر من منع أن تكون هذه اآلايت متناوةل للفساق، 

ألان ال نعمل رضورةً  من دين النيبّ  صىل هللا عليه وآهل أن الفاسق داخل يف هذه اآليــة كــام 
نعمل أن الاكفر داخل يف هذه اآلايت، وما عرف ابالسـتدالل فإنه ال جيوز تكفري من أنكره، 

ألنه ال يقتيض الشكّ  يف نبوة النيبّ  صىل هللا عليه وآهل.
أما املسأةل الثالثة، فاعمل أن النّظام جيّوز أن يسمع امللكّف العامّ  وال يُسمع اخلاّص، وهو 

١٥اذلي اختاره قايض القضاة رمحه هللا. وقال الشـيخان أبو عيل وأبو هامش رمحهام هللا تعاىل: ال 

جيوز أن يسمع ذكل إالّ  إذا يسمع اخلاّص.
وجه قول القايض أن هللا تعاىل قد أنزل اآليتني مجيًعا ومكّن امللكَّف من سامعهام، فــإذا 

مسع إحداهام دون األخرى فالتقصري وجد من هجته، جفاز ذكل من هللا وحسن، كام نقول يف 
تلكيف َمن يعمل هللا أنه يكفر أن هذا يكون حسـنًا، ألن هللا تعاىل قد مكّن امللكّــف مــن 
٢٠الطاعات ومن فعل ما يسـتحّق  الثواب اجلزيل عليه، وهو بسوء اختياره أفسد عىل نفسه.

وجه ما قاهل الشـيخان أنه إذا مسع إحداهام دون األخرى فإنه يعتقد العموم وحيمهل عليه، 
فيؤّدي هذا إىل التلبيس والتدليس، وما أّدى إىل التلبيس فــإن هللا تعــاىل ال يفعــهل. وبقيــة 

املسأةل مذكورة يف مسائل أصول الفقه، [وهو] موضع اسـتقصاهئا.

١ امجلع] امجليع | العموم] + فدللنا (مشطوب)   ٤ امجلع] امجليع   ٧ يفهم] + منه (مشطوب)   ٨ ذكل] ذلاكل   ٩ تكون] 
يكون   ١٠ فاجلواب] واجلواب   ١٢ نعمل] يعمل   ١٨ نقول] يقول   ٢١ إحداهام] أجدهام | األخرى] الاخر
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شـهبة أخرى:
احتّجوا أيًضا، فقالوا بأنه لو اكنت هذه اللفظة موضوعة للعموم وحقيقة فيه، لاكن جيب 
أن يدرك هذا املعىن مهنا عند سامعها. واجلواب أن اإلدراك إمنا يتنــاول نفــس احلــروف وال 
يتناول املعاين، ولو أرادوا هبذا أنه اكن جيب أن يعرف هــذا منــه رضورةً  فــإان ال نــّدعي أن 

العمل به رضوري، ولكنه يعمل ابسـتنباط، ولهذا حصّ  فيه اختالف العقالء. ٥

واحتّجوا أيًضا بأنه جيوز تقييد العموم بلكامت امجلع، ولو اكن للجمع ملا اكن لتقييده هبــذه 
اللكامت معًىن. واجلواب أنه جيوز تقييد اللك يف امجلــع، فيقــال: جــاءين القــوم لكهــم أمجعــون 

أكتعون أبصعون، وجيوز تقييد اخلصوص بأن يقال: جاءين زيد لنفسه، وهذا ال يدلّ  عىل أنه 
مل يوضع لواحد. مث أن فائدة التقييد تأكيد الالكم وإزاةل الشـهبة عن السامع. إذا ثبت ما ذكرانه 

ا ِفهيـَـا﴾١٢٢ ومل  فقد قال هللا تعاىل ﴿َوَمن يَْعِص  هللاَ  َوَرُسوهَلُ  َويَتََعدَّ  ُحُدوَدهُ  يُْدِخهْلُ  اَنًرا َخادِلً ١٠

[١٩٧أ]يفّصل، وقال تعاىل ﴿َوَمن يَْظِملْ  ِمنُْمكْ  نُِذْقهُ  [عََذاابً  َكِبًريا]﴾١٢٣ | فيجب أن يتناول هذا مجيع 

الظلمة والعصاة.
وأما املسأةل الثانية، فأقلّ  امجلع عندان ثالثة، وهو قول احملقّقني من الفقهاء بأرسمه. وقــد 

روي عن أيب يوسف١٢٤ أنه قال: اثنــان. قــال الشـيــخ أبــو عبــد هللا الــبرصي يف ذكل أن 
املروي عن أيب يوسف أنه قال: تنعقد امجلعة ابثنــني، ومل يــرو عنــه يف نفــس هــذه املســأةل  ١٥

يشء. وادلليل عىل ّحصة ما قلناه أن العرب وضعت للتثنية [صيغة].
دليل آخر، وهو أنه جيوز أن يقال: جاءين اثنــان ومــا جــاءين جامعــة، ولــو اكنــت هــذه 

اللفظة حقيقة يف التثنية مل جيز ذكل، ألن أسامء احلقائق ال تنفى عن مسّمياهتا.
واحتجّ  اآلخرون مبا روي عن النــيبّ  صــىل هللا عليــه وآهل أنــه قــال: الاثنــان مفــا فــوقهام 

جامعة، قيل هل: الكم صاحب الرشع جيب أن حيمل عىل األحاكم اليت بعث لتعريفهــا، وال  ٢٠

حيمل عىل تعريف اللفظ، ألنه بعث لألحاكم ال لأللفاظ. عىل أن هذا محمول عــىل ســبب، 
وهو أن النيبّ  صىل هللا عليه اكن منع املسلمني عن املسافرة إالّ  إذا اكنوا جامعة خمافة الكفّار، 

فلام أعزّ  هللا تعاىل اإلسالم وأههل أذن هلم يف املسافرة مثىن وفراًدا كام أذن هلــم جامعــًة. إذا 
ارَ  لَِفي َجِحٍمي﴾١٢٥ أدخل األلف والالم عىل  ثبت ما ذكرانه فقد قال هللا سـبحانه ﴿َوِإنَّ  الُْفجَّ

لواحد] لو  تقييد] + اللك يف امجلع (مشطوب)   ٨ أكتعون] + ابتعون   ٩  ابسـتنباط] اسـتنباط   ٦  ٣ عند] عبد   ٥ 
] ان اعد | الشـهبة] + اذا (مشطوب)   ٢٤ َوِإنَّ

١٢٢سورة النساء (٤): ١٤ | ١٢٣سورة الفرقان (٢٥): ١٩ | ١٢٤وهو أبو يوسف يعقوب بن إبراهمي الكويف األنصاري (م 
٧٩٨/١٨٢) | ١٢٥سورة الانفطار (٨٢): ١٤



كتاب زايدات رشح األصول٢٨٢

ينَ  َشُقوا فَِفي النَّارِ  لَهُمْ  ِفهيَا َزِفريٌ   ِ ا اذلَّ َُّك﴾١٢٠، مث نقول: املراد بقوهل تعاىل ﴿فََأمَّ ِإالَّ  َما َشاءَ  َرب
َُّك﴾١٢١ من مّدة احلساب يف  َمَواُت  َواْألَْرُض  ِإالَّ  َما َشاءَ  َرب ينَ  ِفهيَا َما َداَمت السَّ َوَشهِيقٌ  َخادِلِ

عرصات القيامة عند الوقوف.

فصل

٥يشـمتل عىل ثالث مسائل، إحداها أن العموم هل صيغة، والثانية أن أقلّ  امجلع مك، والثالثة أن 

اآلية العامة إذا وردت مبعىن اخلاّص، هل جيوز أن يسمع امللكَّف العامّ  دون اخلاّص؟
أما األول، فاعمل أن العموم هل صيغة عند أحصابنا أمجعني. وادلليل عىل ذكل أن العــرب 

وضــعت لفظــة: َمــن، للعقــالء يف الاســـتفهام والرشط واجلــزاء. أمــا األول، فألنــه يقــال يف 
الالكم: َمن يف ادلار؟ فيقول اجمليب: زيد ومعرو وبكــر، وحيســن أن جييــب: لك عاقــل يف 

١٠ادلنيا، وال حيسن أن جييب: ما ال يعقل.

وجه آخر، وهو أن: َمن، وضع عىل موضوع العدد من األسايم، فإذا اكن حيتاج السائل 
إىل أن يقول: أزيد يف ادلار، أمعرو وأبكر؟ فاسـتطالوا ذكل واسـتقلّوه، فقّرصوه وقالوا: من 

يف ادلار؟
وأما يف اجلزاء والرشط، فألهنم قالوا: َمن دخل داري | أكرمه، فإنه حيسن منه إكرام لك  [١٩٦ب]

١٥عاقل يف دار ادلنيا، وألنه حيسن أن يقول: إالّ  فالن وفالن، ولوال أنه يشـمتل لكّ  امللكّفني، 

وإالّ  لاكن يسـتحيل الاسـتثناء، ألن من رشط ّحصة الاسـتثناء أن خيرج من الالكم ما لواله 
لوجب دخوهل حتته.

واحتجّ  اخملالف بأن العموم يسـتعمـل مبـعىن اخلصـوص، فـال جيـوز أن يقـال أن مقتضـاه 
العموم، ألن محهل عىل أحدهام ليس بأوىل من محهل [عىل] اآلخر. قيل هل: إن هذا يؤّدي إىل 

٢٠أن ال يكون للالكم حقيقــة، وذكل ال جيــوز، وإمنــا قلنــا ذكل، ألن اســـتعامل العمــوم مبــعىن 

اخلصوص يكون جماًزا، واجملاز ما عدل به عن احلقيقة. يدلّ  عىل ّحصة هذا أن لكمة العمــوم 
تّطرد يف الاسـتغراق والشمول، وال تّطرد يف اخلصوص، ولو اكنــت حقيقــة فيــه الّطــرد يف 

اخلصوص حسب اّطراده يف العموم.

أن2] مكرر يف األصل    فإذا] فاان   ١٨  زيد … وبكر] زيًدا ومعرًوا وبكرً    ١١  إحداها] احدها   ٩  نقول] يقول   ٥   ١
٢٠ حقيقة] حقيقةً 

١٢٠سورة هود (١١): ١٠٨ | ١٢١سورة هود (١١): ١٠٦-١٠٧



٢٨١ ابب الوعيد

الوعد، فصار الوعد مرشوًطا بأن ال يبطل الطاعات، فال يتناوهل آايت الوعد، وليس كذكل 
آايت الوعيد، ألهنا ما صارت مرشوطة بيشء آخر، بل تتناول لك صاحب كبرية. عىل أان 

جنيب عن لك واحد من اآلايت اليت يتعلّقون هبا عىل الاختصار. فأقوى ما احتّجوا به قول 
هللا تعاىل ﴿ِإنَّ  هللاَ  َال  يَْغِفرُ  أَن يُْرشَكَ  ِبهِ  َويَْغِفرُ  َما ُدونَ  َذكِلَ  ِلَمن يََشاُء﴾١١٤ فعلق غفران 

ما دون الرشك ابملشيئة، قيل هل: المتّسك بظاهر هذه اآلية ال يصّح، ألن هللا تعاىل مل يقل:  ٥

ويغفر ما دون ذكل قطًعا، بل قــال ﴿ِلَمــن يََشــاُء﴾ ومــن يشــاء حيمتــل أن يكــون صــاحب 
صغرية، وقد علمنا ابآلايت األخر أنه تعاىل عىن هبا صاحب الصــغرية، ألنــه قــال يف موضــع 

تَِنُبونَ  َكَبائِرَ   ينَ  َجيْ ِ ِّئَاِتُمك﴾١١٥ وقال ﴿اذلَّ تَِنُبوا َكَبائِرَ  َما تُْهنَْونَ  َعْنهُ  ُنَكفِّرْ  َعْنُمكْ  َسي آخر ﴿ِإن َجتْ
ََّمَم﴾١١٦ وغري ذكل من اآلايت. اِإلْمثِ  ِوالَْفَواِحَش  ِإالَّ  الل

ومن أحصابنا َمن أجاب عن هذه اآلية بأن هللا تعاىل أراد به: إذا اتب عن ذكل، فتكون  ١٠

مرشوطة ابلتوبة، إالّ  أن هذا ال يصّح، ألن غفران هللا الكفر يصحّ  أن يكون مرشوًطا أيًضا 
ابلتوبة، فاكن ال معىن للفصل بني الرشك وغريه، والتأويل الصحيح ما ذكرانه.

فإن قيل: محلها عىل الصغائر ال معىن هل، ألن الصغرية يف جنب طاعاته تكون مغفورة، 
فال حتتاج إىل التوبة، فاجلواب: إان ال نعمتد عىل اجلواب الثاين اذلي رشطنا [فيــه] التوبــة، 
وإمنا اعمتدان عىل اجلواب األول، والصغرية، وإن اكنت مغفورة، إالّ  أنــه جيــوز أن يــذكر هللا  ١٥

تعاىل، أين أغفرها.
ِحُمي﴾١١٧،  َّــهُ  ُهــوَ  الْغَُفــورُ  الــرَّ يًعــا ِإن نـُـوَب  َمجِ واحتّجوا أيًضا بقوهل تعاىل ﴿ِإنَّ  هللاَ  يَْغِفرُ  اذلُّ

[١٩٦أ]ووجه الاحتجاج هبا ظاهره. | واجلواب أن هذا لو محل عىل ظاهره ألفاد وجوب الغفران، 

يًعا﴾، ووعد هللا تعاىل يكون واجبًا، واخملــالف جيــّوز ذكل  نُوَب  َمجِ فإنه تعاىل قال ﴿يَْغِفرُ  اذلُّ
وال يقطع عليه. عىل أان حنمل هذا عىل رشط التوبة، ألنه تعاىل قال يف سـياق اآلية ﴿َوأَِنيُبوا  ٢٠

ِإَىل  َربُِّمكْ  َوأَْسِلُموا هَلُ  ِمنْ  قَْبلِ  أَنْ  يَْأِتَيُمك  الَْعَذاُب﴾١١٨.
ينَ  ِفهيَا  ينَ  َشُقوا فَِفي النَّارِ  لَهُمْ  ِفهيَا َزِفريٌ  َوَشهِيقٌ  َخادِلِ ِ ا اذلَّ وأما احتجاهجم بقوهل تعاىل ﴿فََأمَّ
َُّك﴾١١٩، فال يصّح، ألن هذا يقتيض أن يكون ثواب أهل اجلنّة منقطًعا  […] ِإالَّ  َما َشاءَ  َرب
َماَواُت  َواْألَْرُض   ينَ  ِفهيَا َما َداَمت السَّ ينَ  ُسِعُدوا فَِفي الَْجنَّةِ  َخادِلِ ِ ا اذلَّ ألن هللا تعاىل قال ﴿َوأَمَّ

١ فصار الوعد] مكرر يف األصل   ٥ يصّح] + غفران   ٦ ويغفر] + ذكل   ٨ َكَبائِرَ 1] إضافة فوق السطر   ١٢ معىن] 
+ ابلتوبة فاكن ال معىن   ١٤ فاجلواب] واجلواب   ١٨ وجوب] وجود   ٢١ َوأَْسِلُموا] اىل رىمك (مشطوب)

١١٤سورة النساء (٤): ٤٨ وغريها | ١١٥سورة النساء (٤): ٣١ | ١١٦سورة النجم (٥٣): ٣٢ | ١١٧سورة الزمر (٣٩): 
٥٣ | ١١٨سورة الزمر (٣٩): ٥٤ | ١١٩سورة هود (١١): ١٠٦-١٠٧



كتاب زايدات رشح األصول٢٨٠

مفتقرة إىل البيان، فال يصحّ  التعلّق هبا. واجلواب عن الثاين أن الهتديد قد يلحــق مــن منــع 
بعض الزاكة وهو حبّة مهنا، والقطع ال جيب به، فبطل ما قاهل.

وأما الالكم يف املسأةل الثانية، فادلليل علهيا أن تعريفها يؤّدي إىل اإلفســاد واإلغــراء إىل 
القبيح مع وجود الشهوة ووقوع ادلاعي.| فإن قيل: أليس ما يوجد األنبياء من املعايص يكون  [١٩٥أ]

٥صغرية، وقد علموها، ومل يكن ذكل إغراء عىل القبيح؟ فاجلواب أنه ال خيلو إمــا أن يعــرف 

النيبّ  كوهنا صغرية قبل الفعل أو بعده، فإن اكن قبل الفعل فال يفعهل، وإن اكن بعد الفعل مفا 
فات ال يتصّور اإلغراء فيه. فإن قيل: يكون إغراءً  عىل فعل مثهل، قيل هل: األول إمنا فعهل مع 

اجلهل حباهل، فال يعظم عقابه، والثاين إمنا يفعهل مع العمل بقبحه فيعظم عقابه، فــال يــأمن أن 
يكون كبرية، فال يفعل. وجواب آخر، وهو أن األول قد قلّل ثوابه ونقّصه، والثاين أيًضا قد 

١٠قلّل ثوابه ونقّصه، فإذا انضمّ  الثاين إىل األول ال يأمن أن يصري كبرية.

فإن قيل: أليس إذا حتّمل الرساةل جيب عىل هللا تبقيته وعصمته، وال يكون ذكل إغراًء؟ 
كذكل هذا، قيل هل: إن هللا تعاىل ال يُعمل أحًدا أنه يبقى إىل وقت كذا إذا اكن املعلوم من 

حاهل أن ذكل مفسدة هل وأنه يصري مغًرى عىل القبيح.
فإن قيل: من يبرش ابجلنة فإنه يعمل أنه يف اجلنة ال حماةل، فيكون هذا إغراًء، فاجلواب ما 

١٥ذكران يف حّق  النيبّ  صىل هللا عليه وآهل، فال نعيده.

فإن قيل: أليس هللا تعاىل أنظر إبليس إىل يوم القيامة، مث مل يكن ذكل إغراء هل؟ كذكل 
هذا، قيل هل: إن هللا تعاىل مل ينظره إالّ  إىل الوقت املعلوم، وقد اختلف املفّرسون يف ذكل، 

فقال بعضهم: هو الوقت اذلي يعــمل هللا تعــاىل أن صــالحه يف تبقيتــه، وهــذا الوقــت ممــا ال 
يعلمه، فال يكون ذكل إغراء. وقال بعضهم: هو يوم القيامة، وإن سلكنا هذا الطريق مفا من 

٢٠وقت إالّ  وجيوز أن يكون ذكل وقتًا للقيامة، فال يكون ذكل إغراًء.

فصل

إن قيل: ِلمَ  صار اسـتداللمك بآايت الوعيد عىل ختليد فّساق أهل الصالة أوىل من اسـتدالل 
خمالفيمك بآايت الوعد عىل إخراهجم من النار؟ فاجلواب | أن مــن أحبــط معــهل فــال يتنــاوهل  [١٩٥ب]

إغراًء] اغراف  يصري] تصري   ١٤  | عقابه1] عقاهبا   ١٠  حباهل] ىحالها  | خيلو] ىخلوا   ٨  فاجلواب] واجلواب   ٥
فاجلواب] واجلواب   ١٨ تبقيته] ىتقيه | الوقت2] + املعلوم (مشطوب)   ٢٣ فاجلواب] واجلواب



٢٧٩ ابب الوعيد

املسلـــمني،  بـــإجامع  الكفـــر  يوجـــب  ابلنـــيبّ   الاســــتخفاف  أن  والثـــاين  واحـــدة،  طريقـــة 
والاسـتخفاف بغريه ال يوجب الكفر، وليس ذكل إالّ  ملا ذكران.

وأما الالكم يف املسأةل الرابعة، فاعمل أن عند الشـيخ أيب هامش جيوز أن يكون امس النيبّ  
مشـتّق  من اإلنباء واإلخبار. وجه قول أيب هامش أنه حيمتل أن يكون مشـتقًّا مهنام، والشواهد 
والنظائر تدلّ  عىل ذكل، فال وجه لتخصيص أحدهام. وجه قول أيب عيل ما روي أن رجًال  |  ٥

[١٩٤ب] قال لرسول هللا صىل عليه وآهل: اي نيبء هللا، [فقال:] لست بنيبء هللا وإمنا أان نــيبّ  هللا، 

فأنكر عليه. واجلواب أنه جيوز أن يكون إناكره عليه ألن اهلمزة مل تكــن مــن لســان قومــه، 
والثاين أن هذا من أخبار اآلحاد، فال جيوز الاعامتد عليه يف مثل هذه املسائل.

فصل

يشـمتل عىل مسألتني، إحداهام يف معرفة املقدار اذلي جيب به القطــع، والثانيــة أن تعــريف  ١٠

الصغائر ال جيوز.
أما األول، فعند أيب هامش أقلّ  ما جيب به القطــع عرشة درامه، وعنــد أيب عــيل مخســة 
درامه، وألجل اختالفهام يف ذكل اختلفا [يف من] جيــوز إطــالق امس الفســق عليــه، فعنــد 

الشـيخ أيب هامش ال يفسق إالّ  مبقدار عرشة درامه، وعند أيب عيل رمحــه هللا ال يفســق إال 
مبقدار مخسة درامه. ١٥

وجــه القــول األول أن العقــل جيــّوز يف لك معصيــة أن تكــون كبــرية أو صــغرية، إالّ  أن 
اإلجامع قد انعقد عىل هذا القدر، وال إجامع دونــه، فيبقــى عــىل حــمك األصــل. وجــه قــول 

اِرقَةُ  فَاْقَطُعوا أَيِْدَهيَُما َجَزاءَ  ِبَما َكَسَبــا نـَـَاكًال  ِمــنَ   اِرُق  َوالسَّ الشـيخ أيب عيل قوهل تعاىل ﴿َوالسَّ
ِهللا﴾١١٣ واحتجّ  أيًضا بأن هللا تعاىل أحلق الوعيد الشديد مبانع الــزاكة، وأقــلّ  مــا جيــب يف 

الزاكة مخسة درامه يف مائيت درمه. واجلواب عن اآلية األوىل أن الصحابة رجعت يف وجوب  ٢٠

القطع إىل قمية اجملّن، فصارت اآلية مجمةل مفتقرة إىل البيان، فال يصحّ  التعلّق هبا. وقد أجاب 
الشـيخ أبو عبد هللا البرصي رمحه هللا جبواب آخر، وهو أن اإلجامع قد انعقد عىل اعتبار 
رشائط أخر يف وجوب القطع دون الرسقة، وال ينئب ظاهر اآلية عهنا، فصارت اآلية مجمةل 

البرصي …  مفتقرة] منفرقه   ٢٢  فيبقى] فينفى   ٢١  القول] قول   ١٧  والثانية] والىاين   ١٦  اإلنباء] الانبىا   ١٠   ٤
هللا2] رمحه هللا البرصي

١١٣سورة املائدة (٥): ٣٨



كتاب زايدات رشح األصول٢٧٨

فإن قيل: قولمك فامي لو لزم احلدّ  ابلبيّنة وبإقراره، وإذا غاب من وجب عليه احلّد، هــل 
ا يسًريا، وأما  جيوز لنا أن نذّمهم ونلعهنم أم ال؟ قيل: عند الشـيخ أيب هامش جيوز أن نذّمه ذمًّ

اللعن فال جيوز إالّ  برشط الاسـتحقاق. وإمنا قلنا أنه ال جيوز أن يلعن قطًعــا ألن اللعــن يف 
اللغة إبعاد عن اجلنّة واخلريات، وهذا ال حيسن إالّ  إذا عــمل قطًعــا أنــه مسـتحــّق. وأمــا اذلمّ  

٥فليس كذكل، ألن العادة جارية بأن الناس يذمون الغري بظنّ  الاســـتحقاق، وإن مل يعلمــوا 

قطًعا أنه مسـتحّق.

فصل

يشـمتل عىل أربع مسائل، أحدها أن طاعة أحدان ال تبلغ مبلغًا تصــري كبــائره جبنهبــا صــغائر، 
والثاين أن ما دون الرشك من املعايص ال يكون كفًرا، والثالث أن ثواب أحدان ال يبلغ ثواب 

١٠األنبياء علهيم السالم، والرابع معرفة اشـتقاق [امس] | النّيب. [١٩٤أ]

أما األول، فادلليل عليه أنه لو جاز أن تبلغ طاعة أحدان هذا املبلغ لوجب أن يعرفنا هللا 
تعاىل ذكل وجيعل لنا طريقًا إليه لنعّظمه ذكل التعظمي، وقد علمنا أنه ال طريق لنا إىل معرفة 
ذكل، والثاين أن أحدان لو أطاع سـنني كثرية وصىل وزّىك، مث رشب قطرة من مخر أو زان 
أو رسق قطع رجهل عىل وجه الزجر والناكل، وهذه العقوبة أقلّ  من عقوبــة اآلخــرة. فلــام مل 

١٥يُْعَف  عهنا فألن ال يعفى عن عقوبة اآلخرة أوىل، فدلّ  عىل أنه ال جيوز أن تصري طاعة أحدان 

حبيث تصري كبريته جبنهبا صغرية.
وأما الالكم يف الفصل الثاين، وهو أنه لو جاز أن يصري كفًرا ألعلمنا هللا تعاىل ذكل، فلام 

مل يعلمنا دلّ  عىل خالفه، والثاين أان تعبّدان بإجراء كثري من األحاكم عىل الكفّار من ادلفــن 
يف مقابرمه وترك مناكحهتم وأخذ اجلزية عهنم، وقد علمنا أن أحدان لو عىص هللا تعاىل سـنني 

٢٠كثرية واقرتف أنواع اجلرامئ ورشب امخلور ورضب الطنبور وتعاطى الفجور مل جيــز إجــراء 

أحاكم الكفار عليه، فدلّ  عىل حصة قلناه.
وأما الالكم يف الفصل الثالث، فهو أن األنبياء علهيم السالم جيب تعظميهم عىل وجــه ال 

جيوز أن يعّظم أحدان مثهل، فلام [ما] جاز أن تبلغ طاعة أحدان مبلغ طاعهتم مل جيز ذكل عىل 

٢ نذّمه] يذمه   ٤ واخلريات] وللخريات   ٧ ] إضافة فوق السطر   ٨ تصري] يصري   ١٢ لنعّظمه] لتعظمه   ١٥ تصري] 
يصري   ١٨ كثري] كيرثه   ٢٠ واقرتف] وافىرق | اجلرامئ ورشب] اجلزامث رشب



٢٧٧ ابب الوعيد

فصل

اعمل أن املعايص ال تكون مغفورة يف جنب ثواب اإلميان وال تسقط إالّ  بأحــد أمــرين، إمــا 
التوبة الصادقة أو بأن يفعل طاعات يريب ثواهبا عىل عقاب املعصية فيسقطه. وادلليل عــىل 

ذكل أن املؤمن إذا عىص تّربأ منه الناس وذّموه ولعنوه، ولوال أنه اسـتحّق  العقوبة ملا جاز أن 
يذمّ  ويلعن، كام بعد التوبة. وأيًضا، فإن من أصاب سببًا من أسـباب احلدّ  يقام عليه احلدّ  ال  ٥

حماةل، وإن اكن قد أطاع هللا تعاىل سـنني كثــرية، فلــوال أنــه اســـتحّق  العقوبــة ملــا اســـتحّق  
اخلزي والناكل، كام بعد التوبة.

فإن قيل: ومل قلمت ذكل؟ وما اذلي يدلّ  عىل أنه بطريق اجلزاء؟ قلنا: ألن هللا تعاىل قال 
نَْيا َولَهُمْ   ﴿َجَزاءً  ِبَما َكَسَبا نََاكًال  ِمنَ  ِهللا﴾١١١، وقال يف موضع آخر ﴿َذكِلَ  لَهُمْ  ِخْزيٌ  ِيف  ادلُّ

ِيف  اْآلِخَرةِ  عََذابٌ  َعِظٌمي﴾١١٢. ١٠

[١٩٣ب]فإن قيل: ما أنكرمت عىل َمن يقول أن احلدّ  إمنا يقام | عىل سبيل الامتحان، كام يقام عىل 

التائب؟ فاجلواب أن التائب ال يسـتحّق  اذلمّ  خبالف املّرص.
فإن قيل: ومل قلمت أن فّساق أهل الصالة داخلون فهيا؟ وما أنكرمت عىل قول َمن يقول 
أن احلدّ  إمنا يقام علهيم عىل سبيل الامتحان وإلقامة السـنة؟ فاجلواب: قلنا: ألن معوم اآلية 

يتناوهلم، والثاين أن احلدّ  يقام علهيم عىل ما يقرّ  بــه اآليــة وعــىل ترتيهبــا، فوجــب أن يكونــوا  ١٥

داخلني فهيا، والثالث أن األّمة أمجعــت عــىل أن هللا تعــاىل زجــر هبــذه اآليــة مجيــع العصــاة 
والفّساق، ولو مل يكونوا داخلني فهيا ملا حصّ  أن يزجروا هبا.

فإن قيل: مفا قولمك يف األمئّة واألنبياء علهيم السالم، هل يدخلون يف موجهبا؟ قلنا: اإلمام 
ا من احلدود، ويكــون هنــاك مــن يصلــح  يدخل يف موجهبا، ألنه إذا ارتكب ما يوجب حدًّ

لإلمامة، فإنه يقمي عليه احلّد. وأمــا األنبيــاء علهيــم الســالم، فــإهنم ال يــدخلون حتهتــا، ألهنــم  ٢٠

منـّزهون عن الكبائر. وأما اإلمام فال جيب أن يكون مأمون الباطن، فال نأمن وقوع املعصية 
منه.

فاجلواب] واجلواب    فاجلواب] واجلواب   ١٤  َعِظٌمي] المي   ١٢  | ملا] + اكن (مشطوب)   ١٠  العقوبة] + الا   ٦
مأمون] +  لإلمامة] + فال جيب ان يكون (مشطوب)   ٢١  ملا] إضافة فوق السطر   ٢٠  يقرّ  به] ىرصته   ١٧   ١٥

الظن (مشطوب)

١١١سورة املائدة (٥): ٣٨ | ١١٢سورة املائدة (٥): ٣٣
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حبسـنه، ألنه إذا مل يكن عاملًا حبسـنه ال يأمن أن يكون هل فيــه مّرضة تلحقــه، والمتكــن مــن 
معرفة حسـنه [ال يكفي] عند جامعة الشـيوخ إالّ  الشـيخ أبو عبد هللا، فإنه يقول: المتكن من 

العمل اكٍف  يف هذا الباب أيًضا. وإمنا قلنا ذكل، ألنه إذا مل يعمل حسـنــه ال يــأمن أن يكــون 
مقّدًما عىل القبيح. وأما الشكر فإمنا يسـتحقّه إذا فعل مع الغري فعًال  قاصًدا إىل اإلحسان به. 

٥أال ترى أنه إذا اشرتى للجارية الثوب واملقنعة ال يسـتحّق  مهنا الشكر، ألنه إمنا فعهل ملنفعــة 

نفسه؟ وجيب أن يكون هذا الفعل شاقًّا عليه. أال تــرى أنــه لــو ألك الفــالوذج ال يسـتحــّق  
األجرة عليه؟

فإن قيل: أتقولون [أن] يف أفعال الهبامئ والصبيان واجملانني ما يكون قبيًحا؟ قيل هل: نعم، 
قد يقع يف أفعاهلم القبيح، ألان علمنا قبح الكذب العاري عن النفع ودفع الرضر رضورًة، وإمنا 
١٠علمنا قبح الكذب لكونه كذاًب، فإذا صدر الكذب من الصيب وجب أن يكون قبيًحا، ألنــه 

وجد عةل قبحه.
واعمل أن العقاب يسـتحّق  عىل ترك الواجب عند الشـيخ أيب هامش، وعند الشـيــخ أيب 
عيل يسـتحّق  عىل فعل ترك الواجب، وترك الفعل فعل عنــده، وهــذه املســأةل مــذكورة يف 

الكتب، وليس هذا موضعها.
١٥ونشرتط يف حصة التلكيف أن يكون اخملاطب | اكمل العقل مرتدد ادلواعي مزاح العةل،  [١٩٣أ]

ٍ  يدعوه إىل اإلجحام وهو احلمكة، وإزاحة العةل  ٍ  يدعوه إىل اإلقدام وهو الشهوة، وداع وهل داع
حتصل ابلعمل به والقدرة واآلةل، والقدرة جيب أن تكون سابقة عىل املقدور حىت يصحّ  إجياد 

الفعل هبا، والعمل جيب أن يكون قبل الفعل [وحالته]، أما قبل الفعل ليعـمل اإلقـدام عليـه، 
وحاةل الفعل ليؤثر يف إيقاعه عىل وجه خمصوص. وأما اآلةل فعىل ثالثة أنواع، أحدها يكون 

٢٠قبل الفعل اكلقوس مع الريم، واثنهيا ما يكــون قبــل الفعــل وحــاةل الفعــل اكللســان وغــريه، 

واثلهثا ما يكون حاةل الفعل اكآلةل الــيت حيــلّ  فهيــا الفعــل اكألرض والرجــل. والفعــل إذا اكن 
مبتدأً  فال بدّ  من أن تكون القدرة متقّدمةً  عليه بــوقتني، ألهنــا تتقــدم عــىل النظــر، والنظــر 

يتقدم عىل العمل، ألن الشخص يف حال ما يكون انظًرا يكون شــااكًّ  والعــامل يكــون قاطًعــا، 
ويسـتحيل أن يكون الشخص الواحد شااكًّ  قاطًعا. فهذه مجةل املذهب وترتيبه.

| وداعٍ]  داعٍ] داعي  ونشرتط] ويشرتط   ١٦  الفالوذج] الفاذوج   ١٥  | حبسـنه2] حلسـنه   ٦  حبسـنه1] حلسـنه   ١
| اكللســان] اكللسـتــان    واثنهيــا] يبايهنــا  | سابقة … ١٨ يكون] إضافة يف الهــامش   ٢٠  جيب] جتب  وداعي   ١٧ 

٢١ حيّل] حتل   ٢٢ متقّدمًة] متقدًما
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األول: إان ال نسملّ  أنه جيوز إسقاط عقاب املعصية، ألن الشـيخ أبو القامس وغريه من أحصابنا 
يذهبون إىل أنه ال جيوز إسقاطه عقًال، مث وإن سلّمنا عىل الصحيح من املذهب فإمنا جاز 

ذكل عقًال، ال مسًعا، فأما اآلن، وقد تقّرر أمر الرشع عىل هذا، فال. مث نقول: املعصية أقوى 
[١٩٢أ]| من الطاعة بدليل أن أقلّ  ما يسـتحّق  عىل املعصية يكون جزءين، وأقلّ  ما يسـتحّق  عىل 

الطاعة يكون جزًءا واحًدا، فاكن أقوى. ٥

ــه ليــس يف اآليــة أن األجــزاء لكهــا تكــون عــىل ســبيل  ــه ابآليــة أن واجلــواب عــن تعلّق
الاسـتحقاق، فنقول أن املسـتحّق  مهنا جزءٌ  واحد، والبايق تفّضل، أو حيمــل ذكل عــىل أن 
هللا تعاىل أراد به عرشة أمثالها حسـنًا إذ ليس فيه أن تكون عرشة أمثالها تقــديًرا وإجــزاًء، 

فدلّ  عىل ما قلناه.

فصل يف بيان الفعل اذلي يسـتحّق  عليه اذلمّ  والعقاب واملدح والشكر والثواب ١٠

اعمل أن اذلمّ  ال يسـتحّق  عىل فعل من األفعال إالّ  إذا اكن قبيًحا، واكن فاعهل عاملًا بقبحه أو 
ممتكنًا من العمل بقبحه، وأن ال يكــون ملجــأً  إىل ذكل. وإمنــا قلنــا ذكل، ألن الفعــل إذا اكن 

حسـنًا ال يسـتحّق  اذلمّ  عليه. وإمنا قلنا أنه جيب أن يكون عاملًا بقبحه، ألن الصبيان واجملانني 
ال يذّمون عىل أفعاهلم، ألهنم ال يعلمون قبحها وال يمتكّنون من معرفة قبحها أيًضا. وإمنا قلنا 

أنه جيب أن يكون خمتاًرا، ألنه إذا اكن ملجأً  ال يمتكّن من الاحرتاز عنه، اكملريم من شاهق  ١٥

فإنه ال يذمّ  وال ميدح لعدم اختياره يف النـــزول. وعنــد أيب عــيل وأيب عبــد هللا رمحهــام هللا 
يشرتط أيًضا أن يكون اكمل العقل. قال الشـيخ أبو هامش: قولنا أنه عامل بقبحه أو ممتكّن من 

العمل بقبحه يغين عن الترصحي بكامل العقل، ألنه ال يعمل قبحــه إالّ  إذا اكن اكمــل العقــل اتمّ  
اللّب. ونشرتط يف اسـتحقاق العقاب أن يكون فاعهل قد أعمل قبحــه أو دلّ  عــىل قبحــه مــع 

الشهوة والنفار. | وإمنا رشطنا هذه املعاين، ألهنا إذا حصلت حصّ  منه اإلجحام واإلقدام، فإذا  [١٩٢ب]٢٠

فعل القبيح اسـتحّق  اذلمّ  والعقاب، وإذا تركه اسـتحّق  املدح والثواب.
ونشرتط يف اسـتحقاق املدح أن يكون الفعــل حسـنـًـا ويفعــهل حلسـنــه. أال تــرى أنــه إذا 
تنفس يف الهواء تنفًسا زائًدا ال ميدح عليــه، ألنــه مل يفعــهل حلسـنــه؟ وجيــب أن يكــون عاملـًـا 

تكون] يكون    | أن هللا] انّه    ٨  واحد] واحًدا  جزءين] حرىق   ٧  وقد] فقد   ٤  إسقاط] اسقاطه   ٣   ١
١٢ ممتكنًا] ممكنًا | وإمنا … ذكل2] مكرر يف األصل   ١٣ ألن الصبيان] والصيىان
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الكبرية صغرية، مث تسقط يف جنب طاعته، قيل هل: إن الكبرية ال تصري صغرية، وإن امتــدّ  
الزمان وطالت املّدة يف وقتنا هذا.

دليل آخر، وهو أنه لو جاز أن ال تكون مسقًطا للعقاب ألّدى إىل أن ال يصحّ  تلكيف 
الفّساق والكفّار، ألن الطاعات ال تنفعهم إذ ال تسقط توبهتم عقاب معاصهيم.

٥وأما الالكم يف أهنا ال تكون مسقطة عىل سبيل التفّضل، بل عىل سبيل الاسـتحقاق، 

ا، إن شاء أســقط وإن شــاء مل يسقــط، وهــذا يــؤّدي إىل أن  فهو أن املتفّضل يكون متخّريً
توجد التوبة وال يسقط العقاب، وهذا خبالف ما علمناه يف الشاهد.

وجه آخر، وهو أن العقوبة معتربة ابذلّم، مث أمجعنا عىل أن العذر يسقط اذلمّ  عىل سبيل 
الاسـتحقاق يف الشاهد، فكذكل التوبة جيب أن تسقط | العقاب عىل سبيل الاسـتحقاق. [١٩١ب]

١٠وجه آخر، وهو أان أمجعنا عىل وجوب التوبة، فوجــب أن نعــرف ســبب وجوهبــا، وال 

خيلو إما أن يكون سبب وجوهبا كوهنا لطفًا أو جلب النفع أو دفع الرضر. وبطل أن يكــون 
لطفًا، ألان ال نعرف ابلعقل لطفًا سوى معرفة هللا تعاىل. وبطل أن يكون ألجل جلب النفع، 
[ألنه] ال جيب بنفسه، فكيف يوجب غريه؟ فثبت أن سبب وجوهبا أنه قد دفع هبــا رضر 

العقاب.
١٥وأما الالكم عىل اخلادلي١٠٩، فهو أان نقول هل: قوكل أن اإلميان يردّ  عقاب املعصيــة إىل 

الانقطاع ابطل، ألان أمجعنـا عـىل أن الثـواب إذا انفـرد، وكـذكل العقـاب إذا انفـرد، فـإهنام 
يكوانن عىل سبيل ادلوام، فإذا اجمتعا مل يكن أحدهام بأن يرد اآلخر إىل الانقطاع أوىل من 

أن يرد اآلخر إىل الانقطاع.
وجه آخر، وهو أن العقاب معترب ابذلّم، مث اذلمّ  يكون عىل سبيل ادلوام، سواءً  اكن مع 

٢٠الطاعة أو مل يكن، فكذكل العقاب جيب أن يكون عىل سبيل ادلوام.

احتجّ  اخلادلي بأن الطاعة أقوى من املعصية بدالةل أن ثــواب الطاعــة ال جيــوز إســقاطه 
عقًال  وعقاب املعصية جيوز إسقاطه عقًال، فاكنت الطاعة بأن ترد عقاب املعصية أوىل ألهنا 
ِيئَــةِ   أقوى. واحتجّ  أيًضا بقول هللا تعاىل ﴿َمن َجاءَ  اِبلَْحَسنَةِ  فهََلُ  َعْرشُ  أَْمثَاِلهَا َوَمن َجاءَ  اِبلسَّ

فََال  ُجيَْزى ِإالَّ  ِمثْلَهَا﴾١١٠ فوجب أن تكون املعصية أضعف من الطاعة. واجلواب عن الكمه 

يسقط]  أن2] + يكون (مشطوب)   ٨  | تكون] يكون   ٦  ال1] إضافة فوق السطر  تصري] تكون، مع تصحيح   ٣   ١
تسقط   ١٠ نعرف] يعرف   ١١ خيلو] ىخلوا   ١٣ دفع] وقع، مع تصحيح   ٢١ بدالةل] بدًال  من

١٠٩وهو أبو محمد عبد هللا بن محمد بن احلسن اخلادلي املرجيئ | ١١٠سورة األنعام (٦): ١٦٠



٢٧٣ ابب الوعيد

وأما الالكم يف العبارة، فهو أن الصغرية ما يصغر عقاهبا يف جنب ثواب طاعة فاعلها إما 
مقّدًرا أو حمقّقًا، ومعىن قولنا: مقّدًرا، أنه إذا ارتكب معصية، ومل تتقدم منه طاعة، فإنه يقّدر 

فهيا أهنا لو تقدمهتا فإنه يكرب عقاهبا يف جنب ثواب طاعة فاعلها أو يصغر يف الصغرية.
فإن قيل: عندمك العقاب عىل وجه ادلوام، فال يكون أحدهام أكرث من اآلخــر، قلنــا: مــا 

يسـتحّق  من أجزاء الثواب يكون مقّدًرا، وكذكل من أجزاء العقاب، يف لك وقت، ألن ما  ٥

ال يتناىه ال يصحّ  إجياده، واملتناهيان جيوز أن يكون أحدهام أعظم من اآلخر.
فإن قيل: عىل الوجه اذلي ذكرمتوه ال تثبت الصغــائر يف حــّق  الكفّــار والفّســاد، ألنــه ال 

طاعة هلم وال ثواب اسـتحقّوه حىت يقّدر أن عقاب املعصية أصغر منه، قلنا: ليس كــذكل، 
بل تثبت يف حقّهم بطريق التقدير، وهو أن يقّدر أنه لو اكن هل طاعات كثرية وثواب جزيل 

لاكن عقاب املعصية أدون منه، فهبذا الطريق تعرف. ١٠

واعمل أن التوبة عندان إمنا تسقط املعصية، ألهنا بذل اجملهود وغاية ما يف الوسع، ال بطريق 
[١٩١أ]| أنه يسـتحّق  الثواب عىل التوبة، فيسقط عقاب املعصية هبا. وادلليل عىل ذكل أن رجلني 

لو أساءا إىل رجل واحد، وإساءة أحدهام أعظم من إساءة اآلخر، واعتذرا اعتذاًرا واحًدا، 
فإنه تسقط اإلساءاتن، ولو اكن ابلطريق اذلي ذكرانه لاكن جيب أن حيتاج َمن إساءته أعظم 
إىل أكرث مما حيتاج إليه اآلخر من الاعتذار، وقد علمنا خالفه. وألن التوبة تؤثر يف إسقاط  ١٥

عقاب املعصية يف املايض، وال تؤثر يف عقاب املعصية يف املسـتقبل، [ولو] اكنت مسقطــة 
للعقاب لعظم ثواهبا ألثرت يف عقاب املسـتقبل كــام أثــرت يف عقــاب املــايض، كــام نقــول يف 

الطاعة.

فصل

اعمل أن هذا الفصل يشـمتل عىل فصــلني، أحــدهام أن التوبــة تسقــط العقــاب، والثــاين أهنــا  ٢٠

تسقط العقاب عىل سبيل الوجوب ال عىل سبيل التفّضل.
أما ادلليل عىل الفصل األول، فهو أن العقاب معترب ابذلّم، وقد ثبت أن َمــن أســاء إىل 

الغري، مث اعتذر إليه، فإنه يسقــط إســاءته، فكــذكل يف العقــاب. فــإن قيــل: ابلتوبــة تصــري 

٨ اسـتحقّوه] اسـتحقّوها   ١٠ منه] مهنا   ١٣ واعتذرا] واعتذر   ١٦ وال] ال | عقاب2] قصاب   ١٧ نقول] يقول؛ + 
يف عقاب املايض كام ىقول   ٢١ العقاب] ال لعقاب
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النبوة، وال جيوز أن تكون كبرية ألهنا تنفّر، فيجب أن تكون صغرية. فإن قيل: هذا إمنا اكن 
قبل النبوة، والكمنا إمنا وقع يف حال النبوة، قيل هل: ما يؤّدي إىل التنفري ال جيوز عىل األنبياء 

صلوات هللا علهيم، ال يف حال النبوة | وال قبل النبوة. وادلليــل عــىل ذكل أيًضــا قــول هللا  [١٩٠أ]

تَِنُبوا َكَبائِرَ  َما تُْهنـَـْونَ  َعْنــهُ  ُنَكفِّــر َعْنــُمكْ  َســيْئَاِتُمكْ﴾١٠٦ وقــوهل تعــاىل ﴿َمــا ِلهَــَذا  تعاىل ﴿ِإن َجتْ
٥اْلِكتَاِب  َال  يُغَاِدرُ  َصِغَريةً  َوَال  َكِبَريًة﴾١٠٧ وقوهل تعاىل ﴿َوُلكُّ  َصِغريٍ  َوَكِبريٍ  ُمْستََطٌر﴾١٠٨، فدلّ  

عىل انقسام اذلنوب إىل الكبرية والصغرية.
وأما الالكم عىل جعفر بن حرب فهو أن اإلساءة القليةل، وإن صدرت من فاعلهــا عــىل 

سبيل العمد، فإهنا ال تسقط اإلحسان املتقدم. أال ترى أن من أعتق عبده ومّوهل وأحسن 
إليه، مث كرس رأس قلمه معًدا، فإنه ال يصري مجيع ما فعهل حمبًطا لهذا الكرس، خبالف ما لو 

١٠قتهل؟ فإن القتل حيبط امجليع، ألن القتل يكون كبرية.

وجه [آخر]، وهو أن السهو ال يدخل حتت التلكيــف الســـتحاةل أن يقــول هللا تعــاىل: 
افعلوا ما أنمت ساهون عنه، وقد علمنا أن هللا تعاىل عاتب كثًريا من األنبياء علهيم السالم عىل 

ما صدر عهنم من املعايص، فدلّ  عىل أهنا اكنت مع العمد واكنت صغريًة.
وجه آخر، وهو أن التعّمد إىل فعل القبيح مع العـمل بقبحـه لـو اكن مـدخًال  هل يف حـّزي  
١٥الكبائر لاكن التعمد إليه مع المتكن من العمل بقبحه مدخًال  هل يف حــدّ  الكبــائر. أال تــرى أن 

العمل بكون الفعل كفًرا ملا اكن يوجب أن يكون كفًرا؟ فكذكل إذا تعمد إىل ذكل الفعل اذلي 
هو مع المتكن من العمل بكونه كفًرا جيب أن يكون كفًرا.

فإن قيل: إن العمد إىل فعل مع العمل بكونه قبيًحا فإنه يعظم جنايته، فيجب أن يكــون 
عقابه أعظم، قلنا: كذكل نقول، ولكن من أين جيب أن يكون كبرية؟ فيجب أن نتوقّف يف 

٢٠كونه كبريةً  كام نتوقّف يف كونه كفًرا.

وأما الالكم | عىل الشـيخ أيب عيل فهو أان نقول هل أن التعمد إىل فعهل مع العمل بقبحه لو  [١٩٠ب]

اكن مؤّدايً  إىل التنفري لاكن التعمد إىل ترك الاسـتدالل عىل قبحه مع العمل بذكل مؤّدايً  أيًضا 
إىل التنفري، وقد علمنا أنه جيوز من النيبّ  أن يرتك الاسـتدالل عىل اليشء فيأيت به، فــدلّ  

عىل بطالن ما قال. وأما الالكم مع املرجئة فقد بيّنّاه.

جيب] يوجب    الفعل1] الكفر   ١٧  حمبًطا] حميًطا   ١٦  فهو] وهو   ٩  َكِبَريًة] + الا احصاها (مشطوب)   ٧   ٥
١٨ جنايته] جبايته   ١٩ نتوقّف] يتوقف   ٢٠ نتوقّف] تىّوقف   ٢٣ عىل] + قبحه مع العمل بذكل موداي (مشطوب)

١٠٦سورة النساء (٤): ٣١ | ١٠٧سورة الكهف (١٨): ٤٩ | ١٠٨سورة القمر (٥٤): ٥٣



٢٧١ ابب الوعيد

الرشع عىل أنه ال جيوز ذكل يف حّق  امللكَّف إذا مات، وإالّ  جيوز ذكل من حيث العقل، إالّ  
أن اإلجامع قد انعقد عىل أن امللكف إما أن يكون مثاابً  يف اآلخرة أو يكون معاقبًــا. وقــال 
الشـيخ أبو عيل: ال جيوز ذكل من حيث العقل وجيوز أن يكون عقاب معصيتــه أكــرث مــن 

ثواب طاعته، أو ثواب طاعته أكرث من عقاب معصيته.
وجه قول الشـيخ أيب هامش أن ثواب الطاعة متناهٍ  يف لك وقت وعقــاب املعصيــة أيًضــا  ٥

متناٍه، وال جيوز وجود ما ال هناية هل يف وقتٍ  واحٍد، فعمل أن لكّ  واحد مهنام يف وقت واحد 
متناٍه، وإذا اكن لك واحد مهنام متناهًيا فإنه جيوز التساوي والتفاضل فهيام.

وجه قول الشـيخ أيب عيل أن عقاب املعصية أكرث من ثواب الطاعة، وذكل لعظم نعم هللا 
تعاىل عىل اإلنسان، وإذا اكن كذكل فهتك هذه النعم بكفراهنا ال بدّ  من أن يكــون أعظــم، 

وأقلّ  ما يسـتحّق  عىل جزء واحد من املعصية عقاابن، وأقلّ  ما يسـتحّق  عىل طاعة واحدة  ١٠

[١٨٩ب]جزء واحد، | فيبقى أبًدا من عقاب املعصية جزء. واجلواب عن ذكل أنه مع هذا جيــوز أن 

يتســاواين بفعــل مــعصيتني عقــاهبام أربعــة أجــزاء وبفعــل أربــع طاعــات ثواهبــا أربعــة أجــزاء، 
فيتساواين ويسقطان، وهذا غري بعيد.

فصل يف الصغائر والكبائر

اعمل أن الالكم يف ذكل يقع يف موضعني، أحدهام يف املعىن واآلخر يف العبارة. أما الالكم يف  ١٥

املعىن، فإنه يقع اترةً  مع اخلوارج، فإن عندمه لك ذنب يكون كفًرا، واترةً  يقع مع جعفر بــن 
حرب ألنه قال: ال صغرية مع العمد ولك من تعّمد إىل معصية اكنت منــه كبــرية، ومــا يفعــهل 

األنبياء فإنه عىل طريق السهو دون العمد، وذكل ال يدخل حتت التلكيف. وذهب الشـيخ 
أبو عيل إىل أن العمد إىل اذلنب ينفّر عن قبول قول النيبّ  صىل هللا عليه، وال جيوز عــىل 

األنبياء أن يتعمدوا مع علمهم بقبحه. وذهب املرجئة إىل أن عقاب غري الرشك يكون منقطًعا. ٢٠

أما الالكم مع اخلوارج فهو أن هللا تعاىل حىك عن كثري من األنبياء صــلوات هللا علهيــم 
َّنَا َظلَْمنَا  أهنم اسـتغفروا عن ذنوهبم، حنو ما حىك عن آدم وحواء علهيام السالم من قوهلام ﴿َرب

أَنُْفَسنَا َوِإن لَم تَْغِفرْ  لَنَا﴾١٠٣، اآلية. وكذكل قوهل ﴿قَالَ  َربِّ  ِإينِّ  َظلَْمُت  نَْفِيس﴾١٠٤ وقــوهل 
َر﴾١٠٥ فدلّ  عىل وجود املعصيــة مهنــم يف حــال  مَ  ِمن َذنِْبكَ  َوَما تََأخَّ ﴿ِلَيْغِفرَ  كَلَ  هللاُ  َما تَقَدَّ

٩ بكفراهنا] كفر اهنا   ١٧ يفعهل] + من   ٢٤ حال] + حىاه (مشطوب)

١٠٣سورة األعراف (٧): ٢٣ | ١٠٤سورة المنل (٢٧): ٤٤ | ١٠٥سورة الفتح (٤٨): ٢



كتاب زايدات رشح األصول٢٧٠

ويبقى عقاب معصيته كام لو مل يفعل الطاعة، فتكــون الطاعــة وابًال  وعقوبــةً  عليــه، ألن منــع 
الثواب مبنـزةل العقوبة.

وجه آخر، وهو أان لو أثبتنا ذكل أّدى إىل أن تكون معصيتان مع تساوهيام يف األجزاء، 
إحداهام أكرث عقوبةً  من األخرى. وبيانه أن رجلني لــو فعــل لك واحــد مهنــام معصيــةً  عقاهبــا 
٥عرشة أجزاء، وألحدهام طاعــة ثواهبــا مخســة أجــزاء، مث عوقــب بــه صــاحبه، اكنــت عقوبــة 

صاحب الطاعة أكرث، ألن نقصان ثواب طاعته عقوبــة عليــه، فتكــون عقوبتــه مخســة عرش 
جزًء، وذكل ال جيوز.

وجه [آخر]، وهو أن من أساء إىل الغري بعد ما أحسن إليه فإان نعرف الفرق بينه وبني 
[من فعل مثهل] من غري أن تقدم منه إحسـان إليـه، وليـس ذكل الفـرق إالّ  ألن اإلحسـان 

١٠املتقدم يقلّل اإلساءة، فدلّ  عىل ما قلناه.

واجلواب عن تعلّق أيب عيل ابآلية أن اآلية ال ظاهر لها، ألن الهباء من جنس اجلواهــر 
واألجسام، واإلحباط إمنا جيري يف األعراض، فيسـتحيل هباء الطاعة واملعصية، فال بدّ  من 

رضب تأويل، وهو أنه تعاىل يبطلها، فيصري كأنه جعــهل هبــاءً  منثــوًرا حبيــث ال يصــل إليــه 
بعينه. واجلواب عن تعلّقهم ابآلية الثانية عىل حنو ما ذكــرانه يف اآليــة األوىل. واجلــواب عــن 
١٥فعل اخلياط أن هذا ليس بنظري مسألتنا، بــل نــظريه أن خييــط بيــده الثــوب ويسلّمــه إىل 

صاحبه، مث يأخذه منه ويفتقه، ألن فراغه من العبادة تسلمي لها إىل هللا تعاىل كتسلمي الثوب 
إىل صاحبه، حفينئذ إذا أخذ بعد التسلمي وفتق | ينظر، إن اكن الرضر اكملنفعة تقاّصا، وإن  [١٨٩أ]

اكن فهيام تفاضل تراجعا بقدره، فكذكل نقول يف مسألتنا.
وأما اجلواب عن الكمه الثاين أن هذا ابطل مبن اكن هل عىل غريه عرشة درامه اسـتوىف 

٢٠مهنا مخسة، فإن هذه امخلسة ال اختصاص لها ببعــض الــعرشة دون بعــض، ومــع هــذا فإنــه 

تسقط امخلسة، وجيعل يف التقدير كأن مل يكن عليه إالّ  مخسة، كذكل هذا.

فصل

اعمل أن مذهب الشـيخ أيب هامش أنه جيوز أن يكون ثواب طاعة امللكَّف وعقاب معصيتــه 
متساويني حىت يسقطا ويصري كأنه مل يطع ومل يعص. قال الشـيخ أبو هامش: ولوال دليل قيام 

١ ويبقى] وىنفي   ٣ مع تساوهيام] وتساوىهام   ١٣ ال] إضافة فوق السطر   ١٥ فعل] فصل   ١٦ العبادة تسلمي] العباد 
متسلمي



٢٦٩ ابب الوعيد

فإن قيل: املقاّصة إمنا تثبت بني جنس واحد، ال بــني جنســني، بــدليل مسائــل الرشع، 
قيل: الكمنا مل يقع يف مسائل الرشع، وإمنا وقع يف ادلالةل العقلية، فال يُسـتدلّ  مبسائل الرشع 

عىل ما حنن فيه.
فإن قيل: اإلحباط إمنا يقع بني املوجودين ال بني املعدومني، والطاعة واملعصية قد وجدات، 
قلنا: حمك الثواب والعقاب موجود، والالكم يف | احلمك، ال يف أعياهنام. عىل أن حال ما توجد  [١٨٨أ]٥

املعصية تكون الطاعة معدومة، وحال ما توجد الطاعة تكون املعصية معدومة، فال يسـتقمي 
ما ذكروه.

فصل

فأما الالكم يف كيفية اإلحباط والتكفري، فهو أن عند أيب هامش مــا يُسقــط الثــواب يَسقــط 
معه، وكذكل ما يسقط العقاب يسقط معه، وعند الشـيخ أيب عــيل مــا يسقــط الثــواب ال  ١٠

يسقط معه، وكذكل يف العقاب. وبيان ذكل أن من فعل طاعةً  اسـتحّق  علهيا مخسة أجزاء 
من الثواب، وإذا فعل معصية اسـتحّق  هبا عرشة أجزاء من العقاب، فإنــه يسقــط امخلســة 

ابمخلسة عند أيب هامش ويبقى امخلسة هل، وقال أبو عيل: تسقط األجزاء امخلسة من الثواب 
لُوا  وتبقى هل عرشة أجزاء من العقاب. احتج الشـيخ أبو عيل بقوهل تعاىل ﴿َوقَِدْمنَا ِإَىل  َما َمعِ
ِمنْ  َمعَلٍ  فََجَعلْنَاهُ  َهَباءً  َمنثُوًرا﴾١٠١. ولو أثبتنا ما قاهل الشـيخ أبو هامش مل تكن الطاعة هباءً   ١٥

ــالَُمكْ﴾١٠٢،  منثوًرا، ألنــه قــد وصــل إليــه بــدهل. واحتــجّ  أيًضــا بقــوهل تعــاىل ﴿َوَال  تُْبِطلُــوا أَْمعَ
والاسـتدالل به عىل حنو ما ذكرانه. واحتج أيًضا بأن اخلياط إذا خاط ثــوب غــريه مث فتقــه 

فإنه ال يسـتحّق  األجرة وصار كام لو مل خيط، كذكل هذا. واحتجّ  أيًضا بأن امخلسة اليت يه 
من ثواب الطاعة ال اختصاص لها ببعض العرشة دون بعض، فال خيلو إما أن يسقط امجليع 

أو ال يسقط. فأما أن يسقط البعض فال. واحتجّ  الشـيخ أبو هامش بأنه لو اكن األمر عىل ما  ٢٠

ذكره الشـيخ أبو عيل لاكن الطاعة وابًال  عىل صاحهبا، وذكل ال جيوز. وبيانه أن من اكنت هل 
[١٨٨ب]طاعة ثواهبا مخسة أجزاء، مث فعل معصية عقاهبا | عرشة أجــزاء فإنــه يبطــل ثــواب طاعتــه 

٤ وجدات] وجدان   ٥ أعياهنام] اعياهنا   ١٩ خيلو] ىخلوا   ٢٠ يسقط2] سقط   ٢٢ طاعة] إضافة فوق السطر

١٠١سورة الفرقان (٢٥): ٢٣ | ١٠٢سورة محمد (٤٧): ٣٣



كتاب زايدات رشح األصول٢٦٨

نقًضا حلقيقهتام، فإنه إذا اعتقد يف الثواب الانقطاع أّدى ذكل إىل التنغيص، وإذا اعتقد يف 
العقاب الانقطاع أّدى ذكل إىل الرسور.

دليل آخر عىل ذكل، وهو أن حملّ  الثواب اجلنّة وحملّ  العقاب اجلحمي، فلو جّوزان ثبوهتام 
مجيًعا مع أن الاسـتحقاق عىل طــريق التأبيــد ألّدى هــذا إىل أن يكــون اجلســم الواحــد يف 

 ،٩٩﴾ ــكُلَ ْكــَت  لََيْحَبَطــنَّ  َمعَ ٥ماكنني يف حاةل واحدة. وادلليل عىل ذكل قوهل تعاىل ﴿لـَـِنئْ  أَْرشَ

ــالُهُمْ  ِيف   ويف موضع آخر ﴿َوَمن يَْرتَِددْ  ِمنُْمكْ  َعنْ  ِديِنهِ  فَيَُمْت  َوُهوَ  َاكِفرٌ  فَُأولَِئــكَ  َحِبَطــْت  أَْمعَ
نَْيا َواْآلِخَرِة﴾١٠٠. ادلُّ

وأما الالكم يف الفصل الثاين، وهو أن اإلحباط والتكفري إمنا يقعان يف الثواب والعقــاب 
عندان، وقال بعضهم: يقعان بني الطاعــة واملعصيــة، ومــا ذكــران أوىل. وادلليــل عــىل ذكل أن 

١٠اإلحبــاط إمنــا يقــع بــني متنــافيني، أحــدهام ال جيــامع اآلخــر، وذكل ال يوجــد إالّ  يف الثــواب 

والعقاب، ال بني املعصيـة والطاعـة، ألنـه جيـوز اجامتعهـام، وهـو بـأن يتصـّدق بيـده صـدقةً  
ويرسق بيده األخرى. فإن قيل: لو اكن األمر كام ذكرمت لوجب أن يقــع بــني ثــواب الطاعــة 

واملعصية ألهنام متنافيان، قلنا: جيوز اجامتعهام، وهو إذا رىم سهًما | إىل نيبّ  من أنبياء هللا،  [١٨٧ب]

مث اتب قبل وصول السهم إليه، مث وصل، فاسـتحّق  الثواب ابلتوبة ويكون عاصـًيا بوصـول 
١٥السهم إليه وقتهل.

دليل آخر عىل ذكل، وهو أن اإلحباط إمنا يقع فامي يصحّ  فيه التغيري والتبديل، وهذا إمنا 
يوجد يف الثواب والعقـاب، ألهنـام منتظـران، فأمـا الطاعـة واملعصيـة فقـد وقعتـا عـىل صـفةٍ  

خمصوصٍة. وألن الاعتبار بأجزاء الثواب والعقاب. أال ترى أن أجزاء الطاعة إذا اكنت أقلّ  
من أجزاء املعصية وثواهبا أكرث من عقاب املعصيــة اكن حمبًطــا بــه؟ فلــو اكن اإلحبــاط بــني 

٢٠املعصية والطاعة لاكن الاعتبار بأجزاهئام.

فإن قيل: اإلحباط إمنا يقع بني اخملتلفني، والاختالف إمنا حيصل بني املعصية والطاعــة، 
ألن إحداهام قبيحة واألخرى حسـنة، فأما الثواب والعقاب فإهنام حسـنان، قيل هل: لو اكن 

الاعتبار مبا ذكرمتوه لوجب أن يثبت اإلحباط يف أفعال الهبامئ والصبيان واجملانني، ألن أفعاهلم 
توصف ابحلسن والقبح يف الصحيح من الرواية عن الشـيخ أيب هامش. عىل أنه لو اكن كذكل 

٢٥لوجب أن ال يقع اإلحباط بني املعصية والطاعة إالّ  إذا اكنتا خمتلفتني.

فاسـتحّق] اسـتحّق     يتصّدق] إضافة فوق السطر   ١٤  | إّال] إضافة فوق السطر   ١١  اآلخر] إضافة يف الهامش   ١٠
١٧ وقعتا] وقعا   ١٩ به] هبا   ٢٥ إّال] إضافة فوق السطر | اكنتا] اكان | خمتلفتني] خمتلفني

٩٩سورة الزمر (٣٩): ٦٥ | ١٠٠سورة البقرة (٢): ٢١٧
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فصل يف اإلحباط والتكفري

اعمل أن الالكم يف اإلحباط والتكفري يقع يف ثالثــة مواضــع، أحــدها يف ثبــوهتام، والثــاين فــامي 
[١٨٦ب]يقعان فيه، والثالث يف | كيفية استيفاهئام.

أما الــالكم يف الفصــل األول، فادلليــل عــىل ذكل أنــه قــد ثبــت مــن أصــلنا أن الثــواب 
يسـتحّق  عىل وجه ادلوام ألنــه مــعترب ابملــدح، واملــدح يسـتحــّق  عــىل وجــه ادلوام فكــذكل  ٥

الثواب، وقد ثبت أن العقاب يسـتحّق  عىل وجه ادلوام، ألنه معترب ابذلمّ  عــىل مــا ذكــرانه، 
وقد ثبت أن من رشط الثــواب أن يكــون عــىل ســبيل التعــظمي واإلجــالل، [و]مــن رشط 

العقاب أن يكون عىل سبيل الاسـتخفاف واإلهانة، والشخص الواحــد يف حــاةل واحــدة ال 
جيوز أن يكون معظًما ومسـتخفًّا به ألهنام يتنافيان. وإذا ثبت هذا فال خيلو إمــا أن يسقطــا 
مًعا أو يسقط األقلّ  ابألكرث أو يسقط األكرث ابألقّل، ألن امللكَّف يف اآلخرة إما أن يكــون  ١٠

مثاابً  أو معاقبًا بإجامع من املسلمني. وبطل األول، ألن من أعتق عبده وأنعم عليه أنواعًا من 
النعم، مث كرس رأس قلمه، فإنه ال يسقط مجيع ما فعل به من النعم واألايدي. فمل يبق إالّ  أنه 

يسقط األقلّ  ابألكرث، ألنــه يثبــت أن مــن قتــل أوالد غــريه وأوصــل إليــه أنواعـًـا مــن اآلالم 
وأذهب أمواهل وهتك حرمه، مث نقهل من الشمس إىل الظلّ  يف حالٍ  ال تؤذيــه الشمــس إالّ  

يسًريا، مل يكن بذكل حمبًطا ملا فعهل من اإلساءة. ١٥

فإن قيل: أليس الاكفر يسـتحّق  من هللا تعاىل العقوبة واذلّم، ولو أنعم عىل الــغري، فإنــه 
ا بـه يف حـاةل واحـدة؟ قيـل هل: إمنـا  يسـتحّق  املدح من ذكل الغري، فيكون معظًما مسـتخفًـّ

اسـتحال ذكل عندان إذا اكن سبب واحد وهجة واحدة. فأما إذا اكن بسـببني خمتلفني فذكل 
جائز.

فإن قيل: مل ال جيوز أن يثيبه | هللا تعاىل ويفوض عقابه إىل اآلخرة؟ قيل هل: هذا الكم  [١٨٧أ]٢٠

يف الاستيفاء والكمنا إمنا وقع يف الثبوت، فنحن نقول: ال جيوز أن يثبت الاســـتحقاق هلــام 
مًعا ملا بيهنام من التضادّ  والتنايف.

دليــل آخــر عــىل ذكل، وهــو أن مــن حــّق  الثــواب أن يكــون عــارايً  عــن التنغيــص 
والشوائب، ومن حّق  العقاب أن يكون عىل ضّده، فلو قلنا بأهنام يسـتحقّان مًعا لاكن ذكل 

٤ فادلليل] وادلليل   ٩ خيلو] ىخلوا   ١٠ ابألقّل] + وبطل الاول   ١٢ واألايدي] وال ايدي   ١٤ وأذهب] ويذهب   
١٨ بسـببني] بشـيني   ٢١ هلام] فانّ 



كتاب زايدات رشح األصول٢٦٦

أما املسأةل اخلامسة، ويه أن العباد هل يسـتحّق  بعضهم من بعض العقاب؟ فــاعمل أن 
مذهب الشـيخ أيب عيل أنه جيوز ذكل، وعند الشـيخ أيب هامش وأحصابه ال جيوز ذكل. وجه 
هذا القول أن العقاب إمنا يسـتحّق  ألمرين، أحدهام صفة يف الفعل واآلخر صفة يف الفاعل، 
وقد ذكرانهام، وهااتن الصفتان ال اختصاص هلام ببعض األشخاص دون بعــض، فيجــب أن 
٥يسـتحّق  العقاب من مجيع الناس. فلو فعلوا به ألّدى إىل أن يفعل به أكرث مما يسـتحقّه من 

العقاب، ألنه إذا عاقبه مجيع الناس عىل إساءة يسرية صـدرت منـه فقـد فعلـوا بـه أكـرث ممـا 
اسـتحقّه، وهذا ال جيوز.

فإن قيل: هذا ابطل ابذلّم، فإن مثل هذا موجود فيه، قلنا: اذلمّ  ليس مبقّدر بدالةل أن 
الواحد منا يذمّ  الغري عىل فعل القبيح ابلقدرة احلاصةل، فلو قّدران أن يزيد هللا تعاىل يف ُقدره 
١٠لاكن هل أن يذّمه ابلقدرة احلادثة الزائدة كام اكن هل أن يذّمه ابلقدرة املوجودة قبل ذكل، فدلّ  

عىل أن اذلمّ  ليس مبقّدر والعقاب مقّدر.
واحتجّ  الشـيخ أبو عيل رمحه هللا بأن العباد لو مل يسـتحّق  العقاب | بعضهم مــن بعــض  [١٨٦أ]

ألّدى إىل أن ال يكون للعقاب أصل يف الشاهد، فال ميكن إثباته يف الغائب، هذا كام نقول 
أنه لو مل يثبت احملِدث يف الشاهد مل يثبت احملِدث يف الغائــب، قلنــا: يف إثبــات احملــِدث ال 
١٥طريق لنا إىل إثباته يف الغائب إالّ  إذا أثبتناه يف الشاهد، وهاهنــا ميكننــا إثبــات العقــاب يف 

الغائب بدون أن يثبت يف الشاهد ابلطريق اذلي ذكرانه يف ابتداء هذا الباب.
فإن قيل: أليس لويل القتيل أن يقتل، وليس ذكل إالّ  ألنه اسـتحّق  العقاب عليه؟ قلنا: 

القتل حّق  هللا سـبحانه فّوضه إىل اآلديم، كام فّوض احلدود إىل األمئّة. فإن قيل: لو اكن حقًّا 
 تعاىل ملا سقط بإسقاط اآلديم، كام يف الوكيل إذا سقط حّق  املولك، قلنا: إمنا اكن كذكل 
٢٠ألن هللا تعاىل جعل إسقاط الويل أمارة إلسقاطه، وعىل هذا الوجه جيوز. والثاين أان ال نقول 

أن حّق  هللا تعاىل يسقط، ولكنه يرتاىخ إىل القيامة. فإن قيل: من قصد قتــل إنســان اكن 
للمقصود أن يقتهل، قلنا: إمنا يقتهل دفًعا عن نفسه، ال عىل وجه املعاقبة، بدالةل أنه ممنوع عن 

قتهل ابتداًء، ولو كّف  عن قتهل بعد القصد هل أن يقتهل.
وجواب آخر عن قصد القصاص أن القصــاص اثبــت رشعـًـا، وليــس ذكل مــن مــقتىض 

٢٥العقل، والكمنا إمنا وقع يف املسائل العقلية، فال جيوز الاسـتدالل عىل ذكل مبسائل الرشع.

ألنه] انّه   ٢٣ يقتهل] + قلنا امنا  ١ هل] إضافة يف الهامش   ١٣ فال] ال   ١٥ أثبتناه] اثبتنا   ١٦ يثبت] نثبت   ١٧ 
يقتهل دفًعا عن نفسه ال عىل وجه املقابةل (مشطوب)   ٢٥ مبسائل] مسايل



٢٦٥ ابب الوعيد

فإن قيل: هللا تعاىل يُنسـيه عىل وجه ال خيطر بباهل، قيل هل: ال جيوز أن ينىس الواحــد 
[١٨٥أ]منا ذكل مع كامل عقهل، ولو جاز ذكل جلاز ما قاهل أهل التناخس من أان كنا يف عامل آخــر | 

وتّرصفنا تّرصفات كثرية إالّ  أان ال نتذكّرها. وإذا ثبت أن الثواب يسـتحّق  دامئًا وثبت أن نعم 
هللا تعـاىل علينـا أعظـم النعـم فـاكن املعصيـة يف حـّق  هللا تعـاىل أعظـم، فالعقـاب أوىل أن 

يسـتحّق  دامئًا. ٥

دليل آخر، وهو أنه قد ثبت أن عقاب الكفر يسـتحــّق  دامئًــا، فكــذكل عقــاب الفســق 
جيب أن يسـتحّق  دامئًا، ألن التفاوت اذلي بني الفسق وأدىن مراتب الكفر ليس بأكرث من 

التفاوت اذلي بني أدىن مراتب الكفر وبني أعاله، مث هــذا التفــاوت ال مينــع مــن أن يكــون 
عقاب مجيع الكفر دامئًا، فكذكل عقاب الفسق جيب أن يكون دامئًا.

قال السـيد رمحه هللا: وهــذه ادلالةل قــد أجلــأت بعــض املرجئــة إىل القــول [بأنــه] جيــوز  ١٠

انقطاع عقاب الكفر، إال أن الكفار خيدلون يف النار، ألهنم يكفرون اب مّرةً  بعد مّرة. وهذا 
ال يصّح، ألن اآلخرة ليست بدار تلكيف، ألن هللا تعاىل خيلق العمل الرضوري، ومع العــمل 

الرضوري ال يتصــّور التلكيــف، ألن امللكــف يصــري معــه ملجــأً  إىل أن ال يفعــل القبيــح، 
والتلكيف يسـتحيل مع اإلجلاء.

وادلليل عىل أن العقاب يسـتحّق  عىل وجه ادلوام من الكتاب قوهل تعاىل ﴿َوَمـن يَْعـِص   ١٥

ــارَ  لَِفــي  ــًدا﴾٩٦، وقــوهل ﴿َوِإنَّ  الُْفجَّ ﴾٩٥ اآلية، وقوهل ﴿َوَمــن يَْقُتــلْ  ُمْؤِمنـًـا ُمتََعمِّ هللاَ  َوَرُسوهَلُ
ينَ  َوَما ُمهْ  َعْهنَا ِبغَائِِبَني﴾٩٧ وأشـباه ذكل. َجِحميٍ  يَْصلَْوَهنَا يَْومَ  ادلِّ

وأما الالكم يف أن العقاب يسـتحّق  عىل مجيع املعايص، صغائرها وكبائرها، فادلليل عــىل 
ذكل هو أن هللا تعاىل لكّفنا ترك مجيعها، وإمنــا حيســن تلكيــف تركهــا لقبحهــا، وألن املّرضة 

حصلت فهيا، وهذا | املعىن موجود يف الصغائر والكبائر. وأيًضا، فإن العقاب ال يسـتحّق  إالّ   [١٨٥ب]٢٠

ألمرين، أحدهام صفة الفعل واآلخر صفة الفاعل. أما األول فهو كون القبيح قبيًحا، والثاين أن 
يكون ممتكنًا من الاحرتاز عنه بأن يكون عاملـًـا بقبحــه أو ممتكنـًـا مــن معرفــة قبحــه، وهــذه 

األشـياء لكها موجودة يف [الصغائر و]الكبائر. وادلليل عىل ذكل قول هللا تعاىل ﴿َوَمن يَْعِص  
﴾٩٨ اآلية. هللاَ  َوَرُسوهَلُ

٩ الكفر] + يكون   ١١ إال] ال   ١٩ مجيعها] مجعها   ٢٠ فهيا] فيه

| ٩٨سورة النساء  | ٩٧سورة الانفطار (٨٢): ١٤-١٦  | ٩٦سورة النساء (٤): ٩٣  ٩٥سورة النساء (٤): ١٤ وغريها 
(٤): ١٤ وغريها
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دليل آخر عىل أن اذلمّ  يسـتحّق  دامئًا، وهو أن من فعل القبيح اسـتحّق  اذلمّ  يف احلال 
ويف احلال اليت تقرب منه، والعةل يف اسـتحقاقه أنه فعل القبيح مع متكّنه من الاحرتاز عنــه 

مع العمل بقبحه أو المتكن من معرفة قبحه، وهذه العةل موجودة يف مجيع األوقات.
دليل آخر، وهو أن من فعل القبيح لو اسـتحّق  اذلمّ  مقّدًرا موقّتًا بوقتٍ  ملا جاز هلم أن 
٥يذّموه ابلقدرة احملدثة فهيم حاًال  بعد حال. واذلي يوحض ذكل أن اسـتحقاق اذلمّ  عىل القبيح 

إذا تعّدى عن وقتٍ  واحدٍ  إىل وقتني وثالثة وأربعة، وال خمصــص هنــاك، وجــب أن يتعّمــم 
مجيع األزمان. هذا كام يقولون أن املتعلق إذا تعّدى عن متعلقٍ  واحدٍ  إىل اثنني وثالثة وعن 
وجهٍ  إىل وهجني وثالثة، وال خاص وال خمصوص، وجب أن يتعّمم امجليع. واذلي يدلّ  عـىل 

ذكل أان لو قّدران أن خيلق هللا تعاىل عاملًا آخر فإنــه جيــوز ألهــهل أن يــذّموا يزيــد ومعاويــة 
١٠وأشـياعهام عىل ما صدر مهنم، فدلّ  هذا عىل | أنه ال يتوقّف بوقت. فإن قيل: ليس ألهل  [١٨٤ب]

ذكل العامل أن يذّمومه، قلنا: لو مل يكن ذكل هلم ملا جاز لنا أيًضــا، ألن العــةل يف حقّنــا ويف 
حقّهم واحد.

دليل آخر عىل أصل املسأةل ذكره الشـيخ أبو عيل، وهو أنه ما مــن قــدر مــن العقــاب 
املنقطع يشار إليه إالّ  وجيوز أن يسـتحّق  ذكل القدر من العباد لصدور اإلساءة العظمية من 

ا ال يتصور أن يكون  ١٥هجهتم، ونعم هللا تعاىل عىل عباده أعظم النعم، وقد بلغت يف العظم حدًّ

ألحدان عىل غــريه مــا يــداين ذكل، فوجــب أن يبلــغ عقــاب هللا تعــاىل مبلغـًـا ال يتصــور أن 
يسـتحّق  العباد بعضهم من بعض ذكل القدر، وليس ذكل إالّ  أن يكون عىل ســبيل ادلوام، 

ألن ما اكن منقطًعا ميكن أن يسـتحّق  يف الشاهد مثهل. إالّ  أن هذه ادلالةل مبنية عىل أصهل، 
وهو أن العباد يسـتحّق  بعضهم من بعض العقاب، وعند الشـيخ أيب هامش ال يسـتحّق  العبد 
٢٠من العبد العقاب يف الشاهد، وما يسـتحّق  من هجته ال يكون عقااًب. وسـنبّني  هذه املســأةل 

يف موضعها إن شاء هللا تعاىل.
دليل آخر عىل ذكل، وهو أن الثواب يسـتحّق  عىل وجه ادلوام، فكذكل العقاب جيب 
أن يسـتحّق  عىل وجه ادلوام. وادلليل عىل اسـتدامة الثواب شيئان، أحدهام أن حال املثاب 
جيب أن يكون أعظم من حال املتفّضل عليه، مث جيوز أن يتفّضل دامئًا، فيجب أن يسـتحّق  

٢٥الثواب دامئًا. وأيًضا، فإن من رشط الثواب أن يكون صافيًا مــن الشوائــب ومــن مجيــع مــا 

ينغّصه، فإذا اعتقد املثاب انقطاع ثوابه فإنه يتنغّصه ذكل عليه.

١ اسـتحّق] إضافة يف الهامش   ٤ هلم] المه   ٩ عاملًا] عامل | ومعاوية] ومعىوىه   ١٠ وأشـياعهام] واشـياعهم | قيل] قال   
ا   ١٦ غريه] غري   ١٨ هذه] + شهادة (مشطوب)   ٢٤ دامئًا] ادلامئ ا] جدًّ ١١ العامل] العمل   ١٥ حدًّ
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اخملالفني، ألنه يعرى عن الرضر يف زمعه، وكذكل أحدان يف الشاهد ال ميتنع عن اليشء اذلي 
اشـتّدت شهوته إليه ِلام يلحقه من املشقّة ابذلّم. فإن قيل عىل قولنا أن اعتقــاد اليشء عــىل 

خالف ما هو به هجل، وهللا تعاىل ال يفعهل: إان ال نقول أن هللا تعاىل يفعل هذا الاعتقاد، 
ولكن نقول أنه يُلجئ امللكَّف إىل هذا الاعتقاد، فاجلواب أن اإلجلاء إىل القبيح يكون قبيًحا. 
وإذا بطل الوهجان مجيًعا ثبت أنه من قبيل اآلالم. فأما اختصاصه ابلنار فال يعرف إالّ  رشعًا. ٥

وادلليل عىل أن العقاب يسـتحّق  عىل وجه ادلوام هو أن العقاب يف مــعىن اذلّم، واذلمّ  
يسـتحــّق  عــىل وجــه ادلوام، فكــذكل العقــاب. وهــذا مبــين عــىل أصــلني، أحــدهام أن اذلمّ  

يسـتحّق  عىل وجه ادلوام، والثاين أن العقاب يف معىن اذلّم. أما األول فادلليل عىل ذكل أن 
من أساء إىل الغري فإان جند نقًصا يف امليسء ال جند يف املساء إليه، وإن طال الوقت وكرث 

الزمان. أال ترى أان جند يف يزيد لعنه هللا نقًصا ال جند يف احلسني بن عيل علهيام السالم، وال  ١٠

يؤثّر يف ذكل طول الزمان؟
ا عىل املعصية ما مل يتب  فإن قيل: إمنا اكن األمر كذكل ألن امليسء إىل الغري يكون مرصًّ

منه، جفعل إرصاره عىل املعصية مبزنةل إحداثه يف لك حال، قلنــا: هــذا ال يتصــّور يف حــّق  
يزيد، فإنه مات، واإلرصار من امليت غري متصّور، ومع هذا فإان جند ذكل.

وادلليل عىل أن العقاب يف معىن اذلمّ  أن ما ثبت به أحدهام يثبت اآلخر [به] إذا ّحصا  ١٥

مجيًعا، وما يسقط به أحدهام به يسقــط اآلخــر، ولك واحــد مهنــام أوجــب الصفــة يف حــال 
الغري، مث اذلمّ  يسـتحّق  عىل وجه ادلوام فكذكل العقاب.

ران أن يفعــل القبيــح  [١٨٤أ]فإن قيل: اذلمّ  ينفصل عن | العقــاب بــدليل أن هللا تعــاىل لــو قـَـدَّ

يسـتحّق  اذلمّ  وال يسـتحّق  العقاب، قيل هل: إمنا قلنا ذكل يف حّق  َمن يتصّور اذلمّ  والعقاب 
يف حقّه، فإذا اكن كذكل، فإنه ال ينفصل اذلمّ  عن العقاب، فأما يف حّق  القدمي تعاىل فإنه ال  ٢٠

يتصّور معاقبته، فال يلزم ما ذكره.
فإن قيل: ادلليل عىل انفصاهلام أن هللا تعاىل لو اسـتفسد الواحد منا ويلطف هل يف القبيح 
فَفَعلَ  ذكل فإنه يسـتحّق  اذلمّ  من هللا تعاىل عىل ذكل، وال يسـتحّق  العقاب، قيل هل: ليس 

كذكل، بل الصحيح أنه ال يسـتحّق  اذلمّ  وال العقاب من هللا تعاىل، ولو قــّدران أن العبــاد 
يسـتحّق  بعضهم من بعض العقاب السـتحّق  من هجهتم اذلمّ  والعقاب. ٢٥

| إحداثه] إحداث    إرصاره] ارصاه  يتب] يثبت   ١٣  علهيام] علهيم   ١٢  فاجلواب] واجلواب   ١٠  عىل2] عال   ٤   ٢
١٨ يفعل] نفعل | القبيح] + ال



ابب الوعيد

قال اإلمام ريض هللا عنه: اعمل أن الالكم يف الوعيد يقع يف مخسة من الفصول، أحدها يف 
إثبات العقاب، والثاين يف تعيني العقاب، والثالث يف أن العقاب يسـتحّق  عىل وجه ادلوام، 

والــرابع يف أن العقــاب يسـتحــّق  عــىل مجيــع املعــايص، صــغائرها وكبائرهــا، واخلــامس يف أن 
٥املسـتحّق  للعقاب | هو هللا تعاىل. [١٨٣أ]

أما الالكم يف الفصل األول، فادلليل عىل ذكل أنه قد ثبت حسن التلكيف، وثبت أن 
من األفعال ما حيسن تلكيفه ومهنا ما يقبح تلكيفه، اكملباحات والقباحئ، أما املباحات فألنه ال 

مزية لفعلها عىل تركها، وأما القباحئ فلقبحها، فال بدّ  من أمر ألجهل حيسن تلكيف ما حيسن 
تلكيفه، وذكل األمر ال خيلو إما أن يكون حصــول الوجــوب [أو] النفــع أو دفــع الرضر أو 

١٠مجموع هذه األشـــياء. وبطــل األول، ألن جمــّرد حصــول وجــه الوجــوب ال يكفــي يف حســن 

اإلجياب. أال ترى أن من هّدد الغري ابلقتل ليسمل ما هل إليه فإنه ال حيسن منه هذا اإلجياب، 
وإن اكن حيسن منه ادلفع إليه، وجيب ذكل بسبب خوفه عــىل نفســه؟ وبطــل الثــاين ألنــه 

جلب املنفعة بنفسه غري واجب، فكيف جيوز أن جيب غريه ألجهل؟ وبطل الثالث ملـا بينّـا 
من مسأةل الهتديد، فإن هناك دفع الرضر حاصل، ومع هذا فإنـه ال حيسـن منـه اإلجيـاب، 

١٥فثبت أن ال بدّ  من مجموع هذه األشـياء، وهو ثبوت وجه الوجوب وجلب النفع ودفع الرضر 

حىت حيسن من هللا تعاىل اإلجياب، والرضر اذلي ذكــران إمنــا هــو العقــاب، والنفــع إمنــا هــو 
الثواب.

وأما الالكم يف تعيني العقاب ال خيلو إما أن يكون من قبيل الغمّ  أو من قبيل األمل أو من 
قبيــل اذلّم. وبطــل األول، ألن الغــمّ  ال خيلــو إمــا أن يكــون اعتقــاد مّرضة أو ظــنّ  مّرضة، 

٢٠والاعتقاد ال خيلو إما أن يكون معتقَده عىل ما هو به فــال بــدّ  مــن املّرضة، وإن اكن عــىل 

خالف ما هو به اكن هجًال، واجلهل قبيح، وهللا سـبحانه ال جيوز أن يفعل القبيح. وبطل أن 
يكون ظنًّا، ألن هذا الظنّ  ال أمارة عليه فيكون مبنـزةل ظــنّ  الســوداوي. وبطــل أن يكــون 

العقاب هو اذلّم، ألن اذلمّ  | العاري عن الرضر [ال أثر هل]. أال ترى أن أحدان ال يعتدّ  بذمّ   [١٨٣ب]

| السوداوي] السواوي    ال أمارة] الامارة  خيلو] ىخلوا   ٢٢  خيلو] ىخلوا   ٢٠  خيلو] ىخلوا   ١٩  خيلو] ىخلوا   ١٨   ٩
٢٣ الرضر] الرضه



٢٦١ ابب الاسـتطاعة

هذا من األلفاظ املومهة، وقد بيّنّا أن ألفاظ املومه ال جتوز عىل هللا تعاىل، وإن اكن معناها 
حصيًحا يف حقّه، واب التوفيق.

١ معناها] معناه



كتاب زايدات رشح األصول٢٦٠

الشـيخ أبو هامش رمحه هللا، [و]هو أن السهو ال يضادّ  العمل، وإمنا خيرج احمللّ  القابل للعــمل 
من أن يكون قابًال  هل، فال يلزم ما ذكروه. ومن أحصابنا َمن أجاب عن هذه الشـهبة وقــال: 
حنن مل نقل أن من قدر عىل اليشء جيب أن يكون قادًرا عىل مجيع أضــداده، ولكــن قلنــا: 

جيب أن يكون قادًرا عىل ضّده، وهاهنا من قدر عىل العمل، فإنه يقدر عىل اجلهل والشّك. 
٥وقد أجاب الشـيخ أبو عبد هللا عن ذكل بأان نقول بأنــه قــادر عــىل فعــل السهــو، لكــن ال 

حيصل منه لعدم ادلاعي إليه. وأجاب الشـيخ أبو إحساق بــن عيــاش عــن ذكل بــأن السهــو 
ا للعمل، وإمنا هو بطالن تبيّنه العــمل، وإذا مل يكــن مــعىن بنفســه  ليس مبعًىن  حىت يكون ضدًّ

يسـتحيل أن يقال أنه ضدّ  العمل.
واحتّجوا أيًضا بأنه لو اكنت القدرة عىل أحد الضّدين قدرة عىل الضدّ  اآلخر لاكن جيب 
١٠إذا اختار القادر أحدهام عىل اآلخر أن يكون ذكل ألمر، وذكل األمر يتصّور أن يكون هل 

ضّد، فيكون الالكم يف اختياره عىل ضّده اكلالكم يف القدرة، وهذا يؤّدي إىل مـا ال هنايـة 
هل، قيل هل: هذا يبطل عىل أصلمك بكون هللا تعاىل قادًرا عىل الضّدين، فإنه ال يلزممك هناك 

ما أوردمتوه علينا. مث اجلواب أن هذا املوضع ال جيوز تعليهل بيشء، ألان لو علّلنا ذكل بــأمر 
خيتّص  أحد الضّدين لاكن جيب وجود ذكل، فيخرج الفعل من أن | يكون متعلّقًــا ابلفاعــل  [١٨٢ب]

١٥وخيرج الفاعل من أن يكون خمتاًرا.

فإن قيل: مفا معىن املنع عندمك؟ قيل هل: إن املنع هو اذلي ينايف الفعل أو ما جيري جمرى 
املنايف. أما األول، فنظريه أن يقصد أحـدان إىل فعـل احلركـة يف حمـلّ  خيلـق هللا تعـاىل فيـه 
السكون أو خيلق غريه ممن يكون أقوى منــه، فــإن ذكل السكــون مــانع مــن احلركــة. وأمــا 

الثاين، فهو أن يفعل تأليفًا يف حمّل، فمينعه غريه عن ذكل ابالفرتاق، ألن الافرتاق ال ينــايف 
٢٠التأليف عىل احلقيقة، ألنه ليس بضدّ  هل، ولكنه جيري جمرى املنايف ألن التأليف ال ضدّ  هل.

فإن قيل: فاملنع يكون قبل الفعل أو مع الفعل؟ قيل هل: عند الشـيخ أيب عيل يكون قبل 
الفعل اكلقدرة، وعند الشـيخ أيب هامش يكون معه، وهو الصحيح، ألن ما يكون قبل الفعل 
جيوز ارتفاعه عند الفعل، فيؤّدي ذكل إىل أن يعرى عن املنع يف حال الفعل، فيخرج عن أن 

يكون مانًعا.
٢٥فإن قيل: مفا معىن اخملّىل؟ قيل هل: اخملىل هو القادر اذلي ال مانع هل عن الفعل. فإن قيل: 

فمل ال جيوز إطالق هذه العبارة عىل هللا تعاىل مع وجود هذا املعىن يف حقّه؟ قيــل هل: إن 

١ يضاّد] تصاد | القابل] القايل   ٣ مل] + حنن   ٧ تبيّنه] ىىىّىه   ٢٥ قيل3] + مفا معىن (مشطوب)



٢٥٩ ابب الاسـتطاعة

فإن قيل: بيهنام تعلّق ألجهل ال جيوز أن تنفكّ  إحداهام عن األخرى، كام تقولون أن حياة 
اليد والرجل تفتقر إىل حياة الرقبة، قيل هل: ادلالةل قد دلّت عىل أن حياة اليد تفتقر إىل حياة 

الرقبة ومل تقم ادلالةل عىل مثهل يف القدرتني، فال جيوز أن يقال هذا فهيام من غري دالةل.
فإن قيل: هاهنا دالةل أخــرى، ويه أنــه لــو جــاز انفــاكك إحــداهام عــن صــاحهبا لبطــل 

التلكيف، فإن من حّق  امللكّف أن يكون قادًرا عىل الضّدين وعىل | الفعل وتركه، قيل هل:  [١٨١ب]٥

لو اكن هذا األمر يرجع إىل التلكيف لوجب أن جيوز ذكل يف حّق  الهبامئ والصبيان واجملانني 
لعدم التلكيف يف حقّهم، وهذا حمال.

دليل آخر عىل ذكل، وهو أن أحدان يسـتحّق  املدح عىل فعل احلركة يف هجة واذلمّ  عىل 
فعلها يف هجة أخرى، فلوال أنه قادر عىل الضّدين وإالّ  ملا اسـتحّق  املدح واذلمّ  علهيام.

دليل آخر عىل ذكل، وهو أن هللا تعاىل قادر عــىل الضــّدين، ومــا اكن ذكل إالّ  لكونــه  ١٠

قادًرا، وأحدان يساوي القدمي تعاىل يف كونه قادًرا، وإن خالفه يف هجة اسـتحقاق هذه الصفة. 
فإذا اكن كذكل فيجب أن يكون أحدان قادًرا عىل الضّدين، ألن ما اكن من حمك الصفة ال 
خيتلف ابختالف اسـتحقاقها، كام أن حصة الفعل احملمك ملا اكن من حمك كــون اذلات عاملـًـا مل 
ختتلف يف الشاهد والغائب، وهللا تعاىل اسـتحّق  هذا احلمك لكونه قادًرا، فيجب أن يثبــت 

هذا احلمك يف أحدان أيًضا. ١٥

دليل آخر عىل ذكل، وهو أن مــن اكن ببغــداد جيــوز أن خيلــق هللا فيــه قــدرة الكــون 
ابلبرصة، ألن احمللّ  حممتل للقدرة، وهللا تعاىل قادر عىل فعلها، وال مانع هناك. فإن قيل: ومل 
قلمت أن احمللّ  حيمتل ذكل؟ قيل هل: ألن القدرة حتتاج إىل حملّ  فيه حياة وقد وجد فيه. فإن 

قيل: كونه ببغداد منع من خلق الكون ابلبرصة، قيــل هل: لــو اكن كــذكل واكن منًعــا لتصــّور 
ارتفاعه حىت يلتبس املمنوع ابملسـتحيل. ٢٠

دليل آخر، وهو أنه لو اكن األمر عىل ما قالوه مل يكن بني اخملتار واملضطرّ  فرق، ألهنام 
إمنا يفرتقان لهذا املعىن، وهو أن اخملتار يقدر عىل الفعل وعىل تركه وعىل ضّده، واملضطرّ  ال 

[١٨٢أ]حيصل | منه إالّ  أحد الضّدين.

شـهبة للمخالف:
قالوا: لو اكنت القدرة عىل أحد الضّدين قدرة عىل الضدّ  اآلخر لــاكن القــادر عــىل فعــل  ٢٥

العمل قادًرا عىل فعل السهو، وقد علمنا خالفه. واجلواب عنه من وجوه، أحدها ما أجاب به 

١ إحداهام] احدهيام | تقولون] يقولون   ٣ دالةل] داةل   ٤ صاحهبا] صاحبه   ٩ يف] عن | علهيام] علهيا   ٢٤ شـهبة] + 
اخرى (مشطوب) | للمخالف] اخملالف



كتاب زايدات رشح األصول٢٥٨

واحتّجوا أيًضا بأن الاكفر مأمور بأن يرتك الكفر ويفعل اإلميان بدًال  عن الكفر، ولو اكن 
اإلميان مسـتحيًال  منه ملا حصّ  األمر به، وإن اكن ال يصّح. واجلــواب أنــه مــأمور بــأن يفعــل 

اإلميان بدًال  عن الكفر اذلي يقع خالفًا بدًال  عن الكفر املوجود.
فإن قيل: إن هللا تعاىل لكـّـف أاب لهــب أن يــؤمن ويصــدق جبميــع الرشائــع، ومــن مجــةل 

٥الرشائع أن يعمل أنه ال يؤمن، ألنه قد لكّفه تصديق هللا تعاىل يف مجيع ما أخرب به يف القرآن، 

ومن مجةل ما أخرب به أنه ﴿َســَيْصَىل  اَنًرا َذاَت  لَهَــٍب﴾٩٤ [وال يتصــور إســالم أيب لهــب]، 
فاجلواب أن اليشء قد يتصّور وجوده، كام نقول أن كون اجلسمني يف حماذاة واحدة ال جتوز، 
واكن مما ميكن تصّوره، وجيوز أن يسمل مث يرتدّ  عنه مث ميوت عىل ارتداده، واجلواب الثاين أن 
ا عىل الكفر وإن مل يكن الرشط مذكوًرا فيه، وال  هذا مرشوط برشط، وهو أن ميوت مرصًّ
١٠بدّ  من إضامر هذا الرشط. واجلواب الثالث ما قاهل | بعض أحصابنا، وهو أنه اكن ممنوعًا عن  [١٨١أ]

سامع هذه اآلية، وإمنا اكن مأموًرا بتصديق النيبّ  صــىل هللا عليــه وآهل عــىل التفصيــل فــامي 
يُسمع وخيرب به، واب التوفيق.

فصل

وادلليل عىل أن القدرة عىل أحد الضّدين قدرة عىل الضدّ  اآلخر أن من قدر عىل أن يفعل 
١٥احلركة مينة قدر عىل أن يفعلها يرسة، وهذا مما نعلمه رضورًة.

فإن قيل: كيف ميكنمك اّدعاء الرضورة، واجملربة بأرسمه خيالفونمك فيه؟ فاجلواب أن اجملربة 
ال خيالفوننا يف ذكل. أال ترى أهنم يفصلون بني أن يكون يف إحدى احلالتني جدار وبني أن 

ال يكون هناكل مانع؟ فإهنم يسلّمون هذا وال خيالفون فيه، ولكهنم يقولون أنه إمنا يفعل ذكل 
بقدرتني ال بقدرة واحدة. وهذا فاسد، ألنه لو اكن كذكل جلاز انفاكك إحدى القــدرتني عــن 
٢٠األخرى حىت يكون الشخص قادًرا عىل إحدى احلركتني دون األخرى، وهــذا حمــال. وإمنــا 

قلنا أنه اكن جيوز انفاكك إحداهام عن األخرى، ألنه ليس بيهنام تعلـّـق معقــول فيقــال ملاكنــه: 
يسـتحيل أن ينفكّ  أحدهام عن صاحبه، كام نقول يف العمل واحلياة.

١ مأمور] ومامور   ٣ خالفًا] حالعي | املوجود] + فان قيل واجلواب أن اليشء قد يتصور كام نقول أن كون اجلسمني يف 
يرتدّ   | كون] + الاميان مسـتحيال (مشطوب)   ٨  فاجلواب] واجلواب  حماذاة واحدة ال جتوز واكن مما ميكن تصوره   ٧ 
خيالفوننا] خيالفوان  | فاجلواب] واجلواب   ١٧  بأرسمه] ابرس  نعلمه] يعلمه   ١٦  أن2] وان   ١٥  عنه] ارىده   ١٤ 

إحدى] أحد   ١٨ فإهنم] والهنم

٩٤سورة املسد (١١١): ٣



٢٥٧ ابب الاسـتطاعة

ْجلني قطع اآلفاق وأن  نقط املصاحف وأن يلكَّف املوىت يف حال املوت وأن يلكّف مقطوع الرِّ
يلكَّف من ال آةل هل إيقاع األفعال اليت ال حتصل إال بآالت خمصوصة، ومن بلغ ارتاكبه هذا 
املبلغ فإنه ال يصحّ  منه عىل طريقه البدل، والعاجز ال يصحّ  منه اإلميان عىل وجه من وجوه.

فصل اتصل بنا الالكم إىل البدل

اعمل أن ما يذهبون إليه من البدل غري معقول، ألن البــدل جيــري جمــرى الرشط، ألن لك  ٥

واحد مهنام يدخل يف املنتظر، فيقــال: يفعــل زيــد هــذا الفعــل برشط أن [ال] يفعــل الفعــل 
اآلخر، ويف البدل يقال: يفعل هذا بدًال  عن الفعل اآلخر، فثبت أن لك واحد مهنام يدخل 

يف املنتظر، وكــام ال يعقــل دخــول الرشط يف املــايض، فكــذكل ال يعقــل دخــول البــدل يف 
املايض. وأيًضا، فإنه لو جاز دخول البدل يف املوجود جلاز دخول البدل يف املايض، ألن لك 
واحد مهنام يسـتحيل إجياده، وذكل حمال. وأيًضا، فإنه لو جاز دخول البدل يف املوجود جلاز  ١٠

دخوهل يف صفات األجناس حىت يقال: جيوز أن يكون السواد بياًضا بدًال  من كونه ســواًدا، 
وجيوز أن يكون اجلوهر عرًضا بدًال  من كونه جوهًرا، وهذا نوع من الّرتهات. وأيًضا، فإنه لو 
جاز دخول البدل يف املوجود جلاز اجامتع الضّدين عىل البدل بأن يقال: يصحّ  اجامتعهام بأن 
ال يكوان ضّدين بدًال  عن كوهنام ضّدين، وفساد هذا الالكم ال خيفى عىل من هل مسكة مــن 

العقل. وأيًضا، فإن اإلميان لو اكن | يصحّ  من الاكفر لوجب أن يكون هل به تعلّق، ولو تعلّق  [١٨٠ب]١٥

به يف حال الوجود لتعلّق به يف حال البقاء، ألن لك واحد مهنام يف الاسـتحاةل مبزنةل واحدة، 
وهذا يؤّدي إىل أن ال يسـتغين الفعل عن الفاعل يف حال البقاء. وأيًضا، فلو جاز هذا جلاز 

أن يقال بأنه مينع عن الكفر بعد إميانه ملا يصحّ  منــه اإلميــان بعــد وجــود الكفــر، وقــد علمنــا 
خالفه. فإن قيل: الاكفر مأمور بأن يفعل اإلميان بدًال  عن الكفر، ولو اكن مسـتحيًال  منه ملا 

[اكن] يصحّ  األمر به، قيل هل: إنه مأمور بأن يفعل اإلميان بدًال  عن الكفــر اذلي يوجــد يف  ٢٠

الثاين، ال عن الكفر املوجود يف احلال، ألن ذكل مسـتحيل.

ويف] يف    يف] عىل   ٧  غري] غريه   ٦  من ال] الاهل   ٥  | اآلفاق] األفات   ٢  املوت] + وان يلكف يف حال املوت   ١
يصــّح] + منــه (مشطــوب)    املوجود] + جلاز دخول البدل يف املوجــود   ١٥  | يعقل2] يفقل   ٩  يعقل1] يفعل   ٨

١٨ إميانه] اىجاده | ملا] كام   ٢٠ مأمور] ما مو



كتاب زايدات رشح األصول٢٥٦

واليشء إذا احتاج إىل اليشء فإن ما يكون من جنسه ال بدّ  أنه يكون حمتاًجا إليه. وبطل 
الثالث ألن القدرة واملقدور هام ذااتن مسـتقلّتان بأنفسهام، فليست القدرة بأن تكون مؤثــرة 

بأوىل من أن يكون املقدور مؤثًرا، وليس كذكل العــةل واملعلــول، ألن العــةل ذات واملعلــول 
صفة، فاكنت العةل بأن تكون مؤثرة يف املعلول أوىل، وال جيوز أن يكون بيهنام تعلّق السبب 

٥واملسبب ِلام ذكران أنه ليست القدرة أن تكون سببًا واملقــدور مسببًــا بــأوىل مــن أن يكــون 

املقدور سببًا والقدرة مسببًا، ألهنام توجدان مًعا. وإذا بطلت هذه الوجوه األربعة ثبت جواز 
انفاكك القدرة | عن املقدور. [١٧٩ب]

واتسعها أنه جيوز [عندمه] أن خيلق هللا تعاىل القدرة يف يد األيم اذلي ال يعمل الكتابة، 
فيقع منه الكتابة البديعة، وهذا يؤّدي إىل أن خيرج اإلحاكم واإلتقان من أن يكون دليًال  عىل 

١٠كون من صدرا منه عاملًا، ويف علمنا بأن الفعل احملمك يدلّ  عىل كون فاعهل عاملـًـا دليــل عــىل 

بطالن ما قالوه. وعارشها ما ذكره الشـيخ أبو عيل، وهو أن قوهلم هذا يؤّدي إىل اســـتغناء 
الواحد منا عن آالت يف األعامل، ألنه إذا وجدت القدرة جيب وجود املقدور، فــال حيتــاج 

إىل اآلةل، ويف علمنا ابحتياج أحدان يف كثري من األعامل إىل اآلالت اخملصوصة دليل عىل ما 
قلناه، وألن قوهلم يؤّدي إىل أن جيوز أن يقطع أحدان من الرشق إىل الغرب يف ساعة واحدة 

١٥بأن خيلق هللا تعاىل القدرة املوجبة لهذا القطع، وهذا حمال.

فإن قيل: األيم عاجز لنفسه، وربّام يقولون أنه عاجز البنية، فذلكل ال يصحّ  منه الكتابة، 
قيل هل: لو اكن عاجًزا لنفسه لَام جاز أن يتعمل الكتابة فيخــرج عــن كونــه عــاجًزا، ألن صــفة 

النفس ال تزايل املوصوف، وقد علمنا خالفه. وأيًضا، فإن األيم، إذا خــربش، ربـّـام يقــع يف 
خالل حروفه ما يكون هل صورة احلروف املسـتقمية، ولو اكن عاجًزا لنفسه لـَـام تصــّور منــه 
٢٠هذا. وأيًضا، فإان نعمل أن النامئ قادر يف حال نومه وأن اإلماكن مـن الفعـل مل يـزل عنـه يف 

حال النوم. أال ترى أنه قد يفعل بعض األفعال وقد وجدت القدرة وال مقــدور؟ واعــمل أنــه 
يلزهمم عىل هذا القول أن جيّوزوا تلكيف ما ال يطاق عىل هللا تعاىل، ألن الاكفر غري قــادر 

عىل اإلميان عندمه، ومع هذا فقد أمره هللا تعاىل ابإلميان.
واعمل أن | مهنم من جيّوز تلكيف ما ال يطاق عىل هللا تعاىل ويرصح به، ومهنــم مــن ال  [١٨٠أ]

٢٥يرصح به وإن جّوز هذا من حيث املعىن. وإذا جّوزوا هذا يلزهمم أن جيّوزوا تلكيف األمعى 

اخملصوصة] خمصوصة    عاملًا2] إضافة فوق السطر   ١٣  بطلت] + الاحوال (مشطوب)   ١٠  تكون] يكون   ٦   ٢
١٧ لَام] + لنفسه (مشطوب)   ٢٢ هذا] إضافة يف الهامش   ٢٣ عندمه] عبدمه



٢٥٥ ابب الاسـتطاعة

أيًضا، ألن املؤثر يف الفعل عىل احلقيقة هو القادر، ألن الفعل إمنا يصحّ  من امجلةل، فيجــب 
أن يكون املؤثر فيه أمًرا راجًعا إىل امجلةل. فإذا ثبت أن املؤثر هو القادر قلنــا: لــو اكن مــن 

حمك القادر يف الشاهد أن يقارن املقدور لاكن من حمك القادر يف الغائب كذكل عىل ما بينّا 
قبل هذا، وهذا يؤّدي إىل أن ال ينفكّ  القدمي تعاىل من أفعاهل وأن تكون أفعاهل معه أزلية، 

وهذا يوجب قدم اجلواهر واألعراض. ٥

ورابعها أن القدرة عىل األفعال الكثرية قدرة عىل األفعال اليسرية. أال ترى أن [من] قدر 
عىل أن حيمل عرشة أمنان قدر عىل أن حيمل منًّا واحًدا؟ فإذا محل عرشة أمنــان وزالــت 

عنه تكل القدرة ينبغي أن تزول عنه القدرة عىل محل نصف مّن، وهذا حمال. وخامسها أن 
القدرة لو اكنت توجب املقدور حىت ال تنفكّ  منه لوجب أن ال يضاف الفعــل إىل الفاعــل، 
ألن القدرة مبزنةل العةل املوجبة للفعل عندمه، ومع وجود العةل ال يضاف حمكهــا إىل فاعلهــا،  ١٠

وهذا يوجب اسـتغناء احملَداثت عن احملِدث، وقد بيّنّا أن احملداثت لكها حمتاجة إىل احملدث. 
وسادسها أن املتودّلات من أفعالنا كــام بيّنـّـاه، ونتصــور وجــود الفعــل املتــودل يف حــال زوال 

القدرة والسبب، حنو أن يريم زيد وميوت قبل إصابة الريم، فلو اكنت القدرة موجبة للفعل 
ملا تصور هذا. وسابعها ما ذكر عبّاد، وهو أن الواحد منا يقــدر عــىل أن يقتــل نفســه، ولــو 

اكنت | القدرة تقارن املقدور مل يقدر، ألن يف حال املوت يسـتحيل أن يكون قــادًرا، ألن  [١٧٩أ]١٥

املوت ينايف احلياة فينايف القدرة، وإذا بطل هذا ثبت أن القــدرة متقّدمــة عــىل القتــل وأهنــا 
تنفكّ  عن القتل.

واثمهنا أن القدرة واملقدور لو وجدا مًعا وعدما مًعا لاكن ال بــدّ  مــن تعلـّـق معقــول بيهنــام 
ألجل ذكل التعلّق ال جيوز انفاكك أحدهام عن صاحبه. والتعلّق املعقول ال خيلو إما أن يكون 
تعلّق احلاجة أو تعلّق اإلجياب، وتعلق احلاجة ال خيلو إما أن يكون حاجة التضمني أو حاجة  ٢٠

وجوده، واإلجيــاب عــىل رضبــني، إمــا أن يكــون إجيــاب العــةل للمعلــول أو إجيــاب السبــب 
للمسبَّب. وبطل األول ألن املقدور ليس هل صفة يقال أنه ألجل تكل الصفة يفتقر إىل القدرة 
كام نقول يف اجلوهر والكون. وبطل الثاين ألن من جنس املقدور ما ال حيتاج إىل القدرة كام 

نقول يف حركة املرتعش، فإهنا من جنس حركة اخملتار ومع ذكل فإهنا ال حتتاج إىل القــدرة، 

والسبب … زيد] مكرر يف األصل  كام] مبا   ١٣  عن] من   ١٢   ١١    ً | أمنان2] امنا أمنان1] امنا  فإذا] اذا   ٧   ٢
يقدر] تقدر   ١٦ وإذا … متقّدمة] مكرر يف األصل   ١٨ وجدا]  | يقتل] ىقبل   ١٥  عبّاد] عباده  يريم] + اىل   ١٤ 
نقول] يقول    إجياب2] ىجاب   ٢٣  | يكون] + احلاجة (مشطوب)   ٢١  خيلو] ىخلوا  خيلو] ىخلوا   ٢٠  وجد   ١٩ 

٢٤ نقول] يقول | فإهنا1] فانّه
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وقال القايض: ما ال يبقى يف الثاين جيب عدمه، وما جيــب عدمــه يسـتــغين عــن القــدرة 
لوجوب عدمه، مفا وجب وجوده بأن يسـتغين عن القدرة أوىل، والبايق يف حال بقائه واجب 

الوجود، وكذكل املوجود بعد حصوهل واجٌب.
وذكر الشـيخ أبو عيل دليًال  آخر، فقال: القدرة عىل اليشء قدرة عىل جنــس ضــّده إذا 
٥اكن هل ضّد، فلو اكنت القدرة واملقدور يوجدان مًعا ألّدى ذكل إىل اجامتع الضــّدين، ألنــه 

جيب أن يوجد الك املقدورين. سـنبّني  الالكم يف هذا الفصل إن شاء هللا.
دليل آخر عىل ذكل، وهو أن القدرة واملقدور لو وجدا مًعا مل تكن القدرة بــأن تكــون 

مؤثرة يف املقدور بأوىل من املقدور أن يكون مؤثًرا يف القدرة، فيؤّدي ذكل إىل أن يكون |  [١٧٨أ]

لك واحد مهنام مؤثًرا يف نفسه بواسطة، وذكل ال جيوز.
١٠فإن قيل: حنن جنّوز وجود املقدور بدون وجود القدرة وإن كنــا ال جنــّوز وجــود القــدرة 

بدون املقدور، قيل هل: املقدور إمنا يكون مقدوًرا إذا تعلّقت القدرة به، فإذا مل تتعلّق به ال 
يكون مقدوًرا، فال يسـتقمي هذا الالكم. والثــاين مــن حقّــه أن يقــول: إن املقــدور يؤثــر يف 

القدرة، ألنه جيّوز وجوده بدون القدرة وال جيّوز وجودها بدون املقدور، كام نقول يف السبب 
مع املسبَّب، فإنه ملا يتصور وجود السبب بدون املسبَّب وإن اكن ال يتصور وجود املسبَّب 

١٥بدون السبب قلنا بأن السبب هو املؤثر.

دليل آخر، وهو أنه لو اكن من حمك القادر منا أن يكــون مقــارانً  ملقــدوره يف الشاهــد 
لاكن من حمك القادر يف الغائب كذكل، ألن حمك الصفــة ال خيتلــف ابلشاهــد والغائــب وال 
خيتلف ابختالف كيفية اسـتحقاق الصفة، كام أن حمك كون العــامل عاملـًـا ملــا اكن حصــة الفعــل 

احملمك مل خيتلف ذكل ابختالف املؤثر، حىت حصّ  من هللا تعاىل الفعل احملمك كام حصّ  من أحدان. 
٢٠وهذا يؤّدي إىل أن تكون مقدورات القدمي تعاىل أزلية، وهذا يقتيض قدم العامل.

وادلليل عىل أن القدرة تنفكّ  عن املقدور أنه قد ثبت مــن أصــلنا أن القــدرة عــىل أحــد 
الضّدين قدرة عىل الضدّ  اآلخر إذا اكن هل ضّد، فإذا وجدت القدرة مع أحد الضّدين ال بدّ  

من أن تنفكّ  من املقدور اآلخر. والثاين أن هللا تعاىل خاطب الكفار ابإلميان، وعندمه أن مع 
وجود قدرة الكفر ال يصحّ  منه وجود قدرة اإلميان، وال يصحّ  أن خياطب بيشء ال يكون |  [١٧٨ب]

٢٥اخملاطب قادًرا عليه، فدلّ  عىل أنه قادر عىل اإلميان يف حال وجود الكفر. واثلهثا أن القدرة 

لو مل تنفكّ  من املقدور، واكن من حمكها أن تقارن املقدور، لاكن مــن حــمك القــادر كــذكل 

ابختالف] + ذكل  يؤثر] ويؤثر   ١٩  القدرة] القدر   ١٢  يوجدان] يوجد انّ    ١١  بأن] ألن   ٥  يبقى] ينفى   ٢   ١
ابختالف (مشطوب)   ٢٠ تكون] يكون   ٢٦ لو] إضافة فوق السطر | تقارن] يقارن



ابب الاسـتطاعة

قال السـيد رمحه هللا: اعمل أن الالكم يف هذا الباب يقع يف ثالثة من الفصــول، أحــدها أن 
القدرة [متقدمة] عىل الفعل، والثاين [الــالكم يف البــدل، والثالــث] أن القــدرة عــىل اليشء 

قدرة عىل جنس ضّده إذا اكن هل ضّد.
أما الالكم عىل من قال أن القدرة مــع الفعــل ال تسـبقــه، فادلليــل عــىل ذكل أن القــدرة  ٥

تأثريها يف ّحصة الفعل، بدليل أن من اكن قادًرا يصحّ  منه الفعــل، ومــن ال يكــون قــادًرا ال 
يصح منه الفعل، وقد ثبت أن حصة الفعل تتقّدم عىل وجود الفعل، فالقــدرة الــيت تؤثــر يف 

حصة الفعل ال شكّ  أن تتقدم عىل وجود الفعل.
قال السـيد: إذا حّررت هذه ادلالةل عىل هذا الوجه فقد سقط مجيع األسـئةل عنك. وقد 
حّرر الشـيخ أبو هامش هذه ادلالةل عىل وجه آخر، وهو أن القدرة إمنا تؤثر يف حصة الفعل،  ١٠

[١٧٧ب]فصارت القدرة مع الصحة اكلعةل مع املعلول، فكــام ال جيــوز وجــود املعلــول | إالّ  مــع وجــود 

العةل، فكذكل ال جيوز وجود الصحة إالّ  مع القدرة، والصحة ال بدّ  أن تكــون متقّدمــة عــىل 
الوجود.

فإن قيل: هذا ابطل عىل أصل أيب هامش ابلنظر مع العمل، فإنه املؤثر يف إجياد العمل، مث 
ال يتقّدم عىل العمل، وكذكل تذكر النظر وتذكر سكون النفس يؤثــر يف كــون الاعتقــاد علًمــا  ١٥

ويكون عةل فيه، ومع هذا [ال] يتقدمه، قيل هل: النظــر ليــس بعــةل يف كــون الاعتقــاد علًمــا 
ولكنه رشط يف ذكل، واملؤثر يف ذكل إمنا يه القدرة السابقة.

دليل آخر، وهو أن القدرة إمنا حيتاج إلهيا إلجياد الفعل، فإذا وجد املقدور فإنه يسـتغين 
عهنا، فيسـتحيل أن القدرة واملقدور يوجدان مًعا، وقد قّوى الشـيخ أبو هــامش هــذه ادلالةل 

فقال: البايق مسـتغنٍ  عن القدرة يف حــال بقائــه لوجــوده، والوجــود حاصــل يف أول احلــال،  ٢٠

فيجب أن يسـتغين عن القدرة أيًضا.

٧ تؤثر] تُورث   ٨ تتقدم] ىقدم   ١٠ الفعل] العفل   ١٦ ومع] مع   ١٨ املقدور] القدره   ١٩ يوجدان] يوجد انّ 



كتاب زايدات رشح األصول٢٥٢

يف هذه املواضع، فعند هذه األسـباب تظهــر. أال تــرى أهنــا ال تظهــر إذا رضبــت غــري هــذه 
اجلواهر أو حكّكت غريها؟ وخيتلف ذكل برخاوة احمللّ  وصالبته.

١ تظهر1] تظهرا | غري] غريه



٢٥١ ابب خلق األفعال

فإن قيل: ِلمَ  ال جيوز أن تكون املتودّلات حادثة من غري حمِدث، كام ذهب إليــه بعــض 
املتقّدمني من املعزتةل؟ قيل هل: ال جيوز ذكل، ألان قــد بينـّـا أن احملــَدث حيتــاج إىل احملــِدث 

حلدوثه، وهذا اثبت يف املتودّلات، فيسـتحيل أن تكون حادثة من غري حمِدث.
[١٧٦ب]| فإن قيل: هال قلمت أهنا حصلت بطبع احملّل، كام ذهب إليه بعض املتقّدمني؟ قيــل هل: 

ألان قد بينّا هذا يف صدر الكتاب أن الفعل ال بدّ  هل من فاعلٍ  خمتاٍر، والطبع غــري معقــول،  ٥

وإن اكن معقوًال  فليس مبختار.
واعمل أن األفعال عىل رضبني، أحدهام مبارش واآلخر متودّل، فاملبارش هــو اذلي حيصــل 
يف حملّ  القدرة، واملتودّل  ما حيصل ابلسبب، وهو عىل رضبني، أحــدهام حيــلّ  حمــلّ  القــدرة، 
والثاين يتعّدى عن حملّ  القدرة، واملتودّلات ســـتة: العــمل والتــأليف والصــوت واألمل والكــون 

والاعامتد. ١٠

فإن قيل: مفا قولمك يف أفعال هللا تعاىل، هل تكون ابتداءً  أو بسبب؟ قيل هل: قد ذكران 
من مذهب الشـيخ أيب عيل أن أفعال هللا تعاىل ال تكون بسبب، وعند أيب هامش قد تكون 

متودلةً  عن سبب، وقد ذكران الالكم يف تكل املسأةل. فإن قيــل: فالفعــل اذلي يتعلـّـق اب 
تعاىل عىل سبيل التوليد، هل يصحّ  منه أن يفعهل ابتداًء؟ قيل هل: ترّدد أقــوال الشـيــخ أيب 

هامش، مفرةً  قال بأنه جيوز أن يفعهل بغري سبب ومرةً  قال: ال جيوز، وهو األحصّ  من املذهب.  ١٥

وإمنا قلنا ذكل ألنه تعاىل لو قدر عىل هــذا الفعــل ابلسبــب وقــدر عليــه ابتــداءً  لوجــب أن 
ختتلف فيه هجتا الفعل، فاكن جيب إذا جّوزان انفاكك إحدى اجلهتني عن األخرى أن يكون 
موجوًدا معدوًما. وجه القول األول أنه تعاىل قادر ذلاته، والقادر لذلات ال حيتاج إىل القــدرة 

والسبب، فيجوز أن يقدر عىل ذكل ابتداًء.
واعمل أن األفعال عىل ثالثة أرضب، مهنا ما يودل وال يتودل، ومهنــا مــا يتــودل وال يــودل،  ٢٠

[١٧٧أ]ومهنا ما يودل ويتودّل. أما األول، فهو النظر، وأما الثاين، فهو العمل والتأليف، وأما الثالث، | 

فهو الكون. فإن قيل: فهل جيــوز أن تكــون األلــوان متــودلة أم ال؟ قيــل هل: ال جيــوز ذكل 
عندان، وقد ذهب بعض البغداديني إىل جواز ذكل.

فإن قيل: أليس اإلنسان إذا حكّ  يــده يصــري املوضــع أمحــر، وإذا رضب اســودّ  موضــع 
الرضب، وإذا مجع بني العفص والزاج اسوّد، وإذا عاجل البيض ابدلبس ابيّض  الُقبَْيطاء، وهل  ٢٥

هذا إالّ  متودًلا عن فعهل؟ قيل هل: إن هذه األشـياء من السواد والبياض وامحلرة اكنت اكمنة 

قيل] + فهل جيوز  تكون متودلًة] يكون متودًلا   ٢٤  سـتة] + احدها   ١٢  تكون] يكون   ٩  تكون] يكون   ٣   ١
(مشطوب)



كتاب زايدات رشح األصول٢٥٠

فصل

فإن قيل: مفا قولمك يف املتودّلات، هل يه من فعلمك أو من فعل هللا تعاىل، كام ذهب إليه 
النجار واألشعري؟ جفوابنا أهنا من أفعال العباد، وادلليل عىل ذكل أهنا تقع حبسب قصــودان 

ودواعينا، وتنتفي حبسب كراهتنا وصارفنا، فلو اكنــت مــن فعــل هللا تعــاىل ملــا وقفــت عــىل 
٥قصدان ودوعينا.

دليل آخر عىل ذكل، وهو أن أحاكم الفعل ترجع إلينا يف املدح واذلمّ  واألمر والــهنـي، 
وال يثبت ذكل فامي ليس من أفعال العباد.

دليل آخر، وهو أهنا ختتلف حبسب أسـباهبا، تقلّ  بقلّهتا وتكرث [بكرثهتا]، | ولو مل تكن  [١٧٦أ]

من أفعال العباد مل ختتلف ابختالف أسـباهبا.
١٠دليل آخر عىل ذكل، وهو أنه لو جاز أن يكون السبب فعًال   تعاىل واملسبَّب فعًال  

ألحدان، وال يكون فعًال   تعاىل، جلاز أن خيلق هللا تعاىل جوهـرين متجـاورين وال خيلـق 
بيهنام تأليفًا حىت تعرى اجملاورة عن التأليف، وقد علمنا أنه ال جيوز ذكل.

فإن قيل: إذا قلمت بأن املسبَّب فعــل ألحــدان لــزممك أن جتــّوزوا أن يكــون امليــت قــادًرا 
فاعًال، وهذا حمال، قيل هل: ال يصحّ  الفعل من امليت ولكن قد يقع منــه، ألن حصــة الفعــل 

١٥تكون قبل وجوده فتفتقر إىل القدرة، والقدرة يف حال املوت يسـتحيل وجودها. فأما وقوع 

املسبَّب عن امليت يف حال موته جيوز، ومعىن كون امليت فاعًال  أنه وقع مقدوره، وجيوز أن 
يقع مقدور امليت يف حال موته بأن يكون قد تقّدم سببه يف حال احلياة، حبّق  أن يريم إىل 

إنسان وميوت، فيصيب سهمه إنساانً  يف حال املوت.
فإن قيل: إذا جّوزمت أن يكون امليت [فاعًال] وطعم املوت يف أمر حقري كطعم املوت يف 
٢٠أمر عظمي إذا غامر يف رشف مروم، فال يقع مبا دون النجوم من الكيان فعل فاعل إال جيب 

ا، ويسـتحيـل أن يكـون  أن جتوزوا أن يكون قادًرا، قيل هل: املصحِّح لكونه قـادًرا كونـه حيًـّ
امليت حيًّا، فيسـتحيل أن يكـون قـادًرا، وليـس كـذكل كونـه فـاعًال، ألان بيّنّـا أن معنـاه أن 

مقدوره قد وقع، وهذا ال يفتقر إىل احلياة.

غامر] غامرت  بأن] أن   ٢٠  | وجودها] وجوده   ١٧  يسـتحيل] تسـتحيل  | وقفت] وقف   ١٥  اكنت] اكن   ٤
الكيان] الكتاب | فعل … إال] فاعًال    ٢١ جتوزوا] ىجوز | كونه] بكونه
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فإن قيل: وجود هللا تعاىل خيالف وجــود أحــدان، ألن وجــوده واجــب، ووجــود أحــدان 
جائز، ووجوده يكون عىل وجوه، ووجود أحدان ال يكون هبذه الصفة، قيل هل: كذكل نقول 

أن أحدان خيالف أفعاهل، ألن أفعاهل أعراض وهو جسم، وألنه يفعــل للحاجــة وجلــب النفــع 
ودفع الرضر، وهللا تعاىل ال يفعل لهذه األغراض. فإن قيل: لو اكنت هذه األعراض خملوقة 

لنا لوجب أن يكون الكفــر حسـنـًـا منــا، ألنــه يكــون عرًضــا، والعــرض يــدلّ  عــىل حــدوث  ٥

األجسام وعىل هللا تعاىل، وما دلّ  عىل هللا تعاىل يكون حسـنًا، فاجلواب أن العرض اذلي 
يكون من أفعالنا ال يدلّ  عىل هللا تعاىل وال عىل حدوث األجسام. ألن ما يدلّ  عىل حدوث 

األجسام العرض اذلي ال يتقّدم اجلسم عليه يف الوجود، فال يكون من فعلنا، وإمنــا يكــون 
من فعل هللا تعاىل. واعمل أن مجةل مــا يــذكره هــؤالء اخملــالفون يف احلــدوث فإنــه يلــزهمم يف 

الكسب، وال ميكهنم الانفصال عنه. ١٠

فإن قيل: لو اكن أحدان فاعًال  عىل احلقيقة لقدر عىل إعادة ما فعــهل بعينــه، قلنــا: جــواز 
اإلعادة إمنا يتعلّق جبواز التقدمي والتأخري، فلك فعل جيوز عليه التقدمي والتأخري جيــوز عليــه 
اإلعادة، ولك فعل ال جيوز عليه التقدمي والتأخري فال جيوز عليه اإلعــادة، وادلليــل عــىل أن 

[١٧٥ب]أفعالنا ال جيوز علهيا التقدمي والتأخري أنه لو جاز | ذكل جلاز أن يفعل أحدان ما ال هناية هل يف 

وقتٍ  واحدٍ  بطريق التقدمي، فاكن يصحّ  منه أن ميانع القدمي تعاىل، واكن يرتفع التفــاوت بــني  ١٥

القادرين، وهذا حمال. وإذا ثبت اسـتحاةل جواز التقدمي والتأخري ثبت اسـتحاةل اإلعادة.
فإن قيل: هذه التّرصفات اليت حتصل منا من القيام والقعود وامليش ال خيطر ببالنا حدوهثا 

من هجتنا، ولو اكن احلدوث متعلّقًا بنا لوجب أن نعرف ذكل، قيل هل: ليــس كــذكل، ألن 
أحدان يعمل قطًعا وجود أفعاهل حبسب قصده وداعيه وانتفاءها حبسب كراهته وصارفه، وهذا 

هو احلدوث من هجته. ٢٠

شـهبة هلم أخرى:
قالوا: ال جيوز أن يقّدران هللا تعاىل عىل يشء إالّ  ويكون قادًرا عليه، كام أنه ال جيوز أن 
يعلّمنا شيئًا إالّ  ويكون عاملًا به، فيجب أن تكون أفعالنا مقدورة  تعاىل. قيــل هل: يبطــل 
ابلكسب ويبطل أيًضا ابلشهوة، فإن هللا تعاىل هــو اذلي خيلــق لنــا الشهــوة والنفــرة، مث ال 

جيوز أن يكون مشـهتًيا وانفًرا، ألهنام ال جيوزان عىل هللا تعاىل. ٢٥

٣ أن أحدان] ألحدان   ٦ فاجلواب] واجلواب   ٧ ألن] وألن   ٨ فال] ألن   ١٢ فلك … ١٣ اإلعادة1] مكرر يف األصل   
١٩ وانتفاءها] وانتفاه
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جواب آخر، وهو أن هذا ال يصحّ  من هللا تعاىل أيًضا بــأن يوجــد الكفــر، تعــاىل عــن 
ذكل، وال يكون قبيًحا، فال يشرتط هذا يف كون أحدان فاعًال.

وجواب آخر، وهو أنه إمنا تتعلّق ابلفاعل الصفات اجلائزة، فأما الصفات الواجبة فإهنا ال 
ا مل يقدر عليه؟  تتعلق ابلفاعل. أال ترى أن هللا تعاىل لو أراد أن خيلق جسًما ال يكون متحّزيً
٥ولو جّوزان مثل هذا لوجب أن جنّوز أن يقطع أحدان إرابً  إراًب، مث ال يأمل، ألن هللا تعاىل مينع 

من ذكل، وهذا حمال. فأما املشقّة فإمنا تلحقه يف األفعال ألمر يرجع | إىل أنه قادر ابلقــدرة  [١٧٤ب]

ويفتقر إىل اسـتعامل حملّ  القدرة واآلالت، وحنن مل نقل أن أحدان قادر ذلاته حىت يلزم هذا.
شـهبة أخرى:

ويه أنه لو اكنت هذه األفعال خملوقة لنا عىل احلقيقة لاكن جيب أن نكون عاملني مبقدار 
١٠الفعل ومكية أجزائه، وقد علمنا أان ال نعرف مكية أجزاء الفعل. واجلواب أن إجياد الفعل إمنا 

يفتقر إىل القدرة، وال يفتقر إىل العمل، فليس من حيث أنه ال يعمل ذكل مــا يــدلّ  عــىل أنــه 
ليس بفاعل. أال ترى أن الفعل يصحّ  من النامئ والسايه وإن فقد العمل يف حقّهام؟ عــىل أن 

هذا لو اعترب إمنا يعترب يف خروج الفعل عن كونه خملوقًا، ال يف كونه حمداثً  مفعوًال  من هجته، 
ألن اخللق هو الفعل املقّدر، فأما وجود الفعل فال يفتقر إىل العمل.

١٥واحتجّ  أيًضا بأنه لو اكن من فعهل لوجب أن يقدر عىل فعل مثهل، وقد أمجعنا عىل أنه ال 

يقدر أحدان أن يفعل مثل ما فعهل. واجلواب أن هذا غري مسمل، فإن أحدان يقدر عىل فعل 
مثهل. أال ترى أن الصائغ قد ينجز خامتني أحدهام مثل اآلخــر يف احلســن واللطافــة واجلــودة 

حبيث ال يعرف أحدهام عن صاحبه؟ مث وإن سلمنا ذكل فإنه ال يرجع إىل القدرة، وإمنا يرجع 
إىل اآلةل، ألنه ليس هل اآلةل اليت هبا يقدر عىل مثهل من لك وجه.

٢٠شـهبة أخرى:

قالوا: لو اكنت هذه األفعال خملوقة لنا لوجب أن ننفي عن الفاعل صفة الفعل. أال ترى 
أن هللا سـبحانه لَام اكن حمداثً  ألفعاهل عىل احلقيقة نفينا عنه صفة األفعــال، وهــو احلــدوث؟ 
وفعل العبد ملا اكن كسـًبا للعبد عىل أصلنا | نفينا عن العبد صفة الفعل. واجلــواب أن هــذا  [١٧٥أ]

ابطل بصفة الوجود، فإن هللا تعاىل موصوف ابلوجود عىل احلقيقة وكذكل أفعاهل موصوفة به 
٢٥أيًضا، فكذكل جيوز أن يكون أحدان حمداثً  وفعهل حمدث.

٧ قادر] قادًرا   ٩ نكون] يكون   ١٣ إمنا] مبا   ١٧ ينجز] ىتّحذ | واللطافة] وللطافه   ٢٥ حمدث] حمداىً 



٢٤٧ ابب خلق األفعال

فإن قيل: أليس هللا تعاىل يفسد الزرع وال يقال هل مفسد، وحيبل النســاء وال يقــال هل 
حمبل، ويبيّض وال يقال [هل] أبيض ويسّود وال يقال هل أسود؟ فكذكل جيوز أن يظــمل وال 
يقال هل ظامل، قيل هل: إن الفعل إمنا يوصف ابلفساد إذا مل يكن يف مقابلته ما هو أكرث منــه 

نفًعا، وهاهنا يف مقابةل ما يفسد عىل الناس من الزرع من األعواض العظمية ما تزيد علهيا، 
فال يقال لهذا أنه إفساد عىل احلقيقة وال لفاعهل أنه مفسد. عىل أن قولنا: مفسد، من األلفاظ  ٥

املومهة، واأللفاظ املومهة ال جيوز اسـتعاملها يف هللا تعــاىل، وإن اكن ذكل حصيًحــا يف اللغــة. 
فأما احملبل، فنقول هلم: ماذا تريدون ابحملبل؟ إن أردمت به من خيرج منه املاء ويدخل يف رمح 
املرأة فهذا ال جيوز عىل هللا تعاىل. وإن عنيمت ابحملبل اخلالق للحبل فهذا جيوز عىل هللا تعاىل 

عىل هذا املعىن. وأما قوهلم أن هللا تعاىل خيلــق الــودل وال يسمــى وادًلا فــذكل حصيــح، ألن 
الوادل امس ملن يودل الودل عىل فراشه، وهللا يتعاىل عن ذكل، وكذكل األسود واألبيض امس  ١٠

ملن حهّل  السواد والبياض، ال لفاعل السواد والبياض، وهللا تعاىل فاعل السواد والبياض فال 
جرم أن يقال هل مسّود ومبيّض. وأما الظامل امس لفاعل الظمل، وهللا تعاىل فاعل الظــمل عــىل 

أصلمك، فيجب أن يكون ظاملًا.
فإن قيل: هذا الظمل إمنا تعلّق اب من حيث هو موجود ويشء وحركة أو سكون مثًال، 

وبوجود هذا القدر ال يكون ظاملًا إذا [مل] تتعلّق به مجيع أوصــافه، قيــل هلــم: إن لك صــفة  ١٥

[١٧٤أ]متجددة الفعل عندمك فإهنا تتعلق ابلفاعل، وهو هللا تعاىل عندمك ألنه الفاعل عىل | احلقيقــة، 

حىت أن هجة [ذاته] من هللا تعاىل أيًضا، فال معىن لهذا الالكم. وعىل أنه لو اكن يشرتط يف 
إضافة الفعل إىل الفاعل أن يكون مجيع صفاته متعلّقة به [لاكن] جيب أن ال يكون ظاملًا عىل 

احلقيقة، ألنه مل حيصل منه مجيع صفات الفعل عىل احلقيقة، فدلّ  عىل بطالن ما قالوه.
واحتجّ  اخملالف بأشـياء، مهنا قوهلم: لو جاز أن تكون أفعالنا خملوقة لنا وحمدثة من هجتنا  ٢٠

جلاز أن يكون مجيع صفاهتا موقوفة عىل قصدان وداعينا، حىت لو أراد أن يفعل اإلميان عىل 
وجه ال يلحقه يف ذكل مشقّة أن يكون قادًرا عليه، ولو أراد أن يفعل الكفر عىل وجه يكون 
حسـنًا منه لقدر عليه، وقد علمنا خالفه. واجلواب عنه أن عةل القبح إمنا هو كونه كفًرا، فإذا 

أوجده القادر فال يقدر عىل أن جيعل الفعل حسـنًا، ألن مع العــةل يسـتحيــل أن ال حيصــل 
حمكها، كام إذا أوجد احلركة، فإنه يسـتحيل أن ال يكون احمللّ  متحّرًاك. ٢٥

| وهو] + ان (مشطوب)    متجددة] جتّدده  الوادل] الودل   ١٦  عنيمت] عنيت   ١٠  أنه2] بأنه   ٨  تزيد] ىرعى   ٥   ٤
٢١ صفاهتا] صفاته
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هبذه األفعال، بل خيلق والعبد يكتسب، وقد علمنا خالفه. يدلّ  عىل ذكل أنه لو اكن األمر 
عىل ما ذكروه لوجب يف جامعة ابرشوا الظمل أن ال يسّمى لك واحد مهنم ظاملًا، ألنه مل يتفّرد 

بفعل الظمل. عىل أان لو قدران انفراد هللا تعاىل ابلظمل لوجب عــىل هــذه القضيــة أن يسّمــى 
ظاملًا، ومه ال يقولون [بذكل].

٥فإن قيل: إمنا يقال لفاعل الظمل: ظامل، إذا فعل الظمل لنفسه. فأما إذا فعــهل لــغريه فــال، 

وهاهنا هللا تعاىل إمنا يفعهل لغريه ال لنفسه، قيــل هل: هــذا يوجــب أن هللا تعــاىل إذا أوجــد 
الظمل يف زيد وجعهل كسـًبا هل وفعل ذكل لعمرو | ال يكون زيد ظاملـًـا، وقــد علمنــا خالفــه،  [١٧٣أ]

وألن أهل اللغة مل يشرتطوا هذا، فال جيوز أن يزاد علهيم. واكن جيب يف ظمل يفعهل أحدان ال 
ألحد أن ال يكون هو به ظاملًا، وال يكون [ما] أحدثه ظلًما، وهذا حمال.

١٠فإن قيل: إمنا يقال لفاعل الظمل: ظامل، إذا أخطأ ومل يصب، فأما إذا أصاب فال، وهللا 

تعاىل أصاب فامي فعل، قيل هل: إن اخلطأ والصــواب ليــس مــن مــعىن الظــمل يف يشء، ألن 
الصواب يسـتعمل يف فعل وجد عىل ما قصده فاعهل، واخلطأ يف عكسه، كام يقال: أصــاب 

الهدف، وعىل التشبيه هبذا يقال ملن فعل فعًال  حسـنًا أنه مصيب، والظمل رضب ال يتضّمن 
نفًعا ودفع رضر اسـتحقاقًا، فكيف يناسب معنــاه مــعىن الصــواب واخلطــأ؟ وألن هــذا غــري 

١٥منقول من أهل اللغة، فال جيوز أن يشرتط يف ذكل. وألن هذا يوجب إذا رىم إىل مسمل 

وأصابه فقتهل أن ال يقال هل: ظامل، ألنه قد أصاب، وهذا حمال.
فإن قيل: أليس هللا تعــاىل قــد خلــق هــذه احليــواانت القبيحــة يف املنظــر، مثــل القــردة 

واخلنازير والصور اذلممية؟ فكذكل جاز أن خيلق هذا النوع من القبيح أيًضا، قيل هل: لفــظ 
القبيح يطلق عىل وهجني، يطلق ويراد منه ما ال يسـتحىل يف املنظر، ويطلق ويـراد بـه مـا 

٢٠يقبح مبارشته، حنو الكذب والظمل والزان، فإن عنيت بقبح هذه احليواانت قبحها يف املنظر 

فذكل جائز عىل هللا تعاىل بعوضها، وحنن نقّرهبا، ولكهنا مصاحل للعباد، وإمنا خلقها منفعةً  هلم، 
وإن هللا تعاىل يعوضها يف اآلخرة عوًضا يريب عىل ما يلحقها من األذى من هجة الناس. وإن 

عنيت أهنا تقبح مبارشةً  وفعًال  فليــس كــذكل، ألن هــذه األشـــياء لكهــا مصلحــة وصــواب |  [١٧٣ب]

واعتبار للملكَّفني.

٢ ظاملًا] ظامل   ٥ فعهل] فعل   ٧ وجعهل] جعهل | لعمرو] لعمر   ٨ يشرتطوا] ىسـتوطوا   ٩ ظلًما] ظاملًا   ١٢ واخلطأ] 
واخلطاب   ١٤ اسـتحقاقًا] واسـتحقاق   ١٥ يشرتط] ىسرتحل   ١٦ ظامل] ظمل   ١٩ يطلق2] يطاق | ويراد2] وىرداد   

٢١ للعباد] العباد | هلم] لها   ٢٢ األذى من] الاذامت   ٢٣ عنيت] عنىمت | فليس] وليس



٢٤٥ ابب خلق األفعال

[١٧٢أ]جيوز أن | يعّدى عن ذكل، حىت لو وجد ذكل يف غريه مل يطلق عليه هذه اللفظة، قيل هل: 

ليس األمر كذكل، فإن العرب تطلق هذه اللفظة يف الشاهد عىل لك من يوجد منه الظمل، 
وال يقيّدونه بأمر آخر، وليس كذكل ما ذكرمتوه. [فإن قيل:] فإهنم نّصوا عىل أن هذه اللفظة 

[ال جيوز] عىل هللا تعاىل، ألن الرشع مل يرد به، فأما من حيث اللغة فهو حصيح، قيــل هل: 
فيجب أن جتّوزوا إطالق هذا الامس عىل هللا تعاىل من حيث اللغة، وهذا كفر ابإلجــامع.  ٥

وبعد، فإنمك وإن مل جتّوزوا إطالق هذه اللفظة عليه تعاىل فقد اعتقدمت معناه فيه، إالّ  أنمك ال 
تطلقون هذه اللفظة عليه. واعتقاد معناها يف الكفر أعظم من إجراء اللفــظ. وحــىك قــايض 

القضاة عن الشـيخ أيب هامش رمحهام هللا أنه قال: اعتقاد هذا املعىن يف هللا تعاىل أعظم من 
إجراء اللفظ، فإن اإلنسان قد ال يكفر يف بعض املواضع مبجّرد اللفظ إذا مل يعتقــد املــعىن، 

وألن األلفاظ ختتلف ابختالف املواضعات، واملعاين ال ختتلف. ١٠

فإن قيل: الظامل من وضــع اليشء يف غــري موضــعه، وهللا تعــاىل وضــع هــذه األفعــال يف 
مواضعها، فال جيوز إطالق هذه اللفظة عليه، فاجلواب عن ذكل أن الظامل هــو مــن يفعــل 

األمل عىل وجه ال يسـتحّق  وال يتضّمن نفًعا أو دفع مّرضة، وال يقّدر فيه هذه األشـياء، وهذا 
املعىن ال يوجد يف وضع اليشء يف غــري موضــعه، ألن وضــع اليشء [يف] غــري موضــعه قــد 

يكون متضّمنًا للرضر وقد ال يكون متضّمنًا. ١٥

[١٧٢ب]فإن قيل: هذا اذلي ذكرانه حميك عن أمئّة أهل اللغة، قيل هل: بىل، نقل من أمئّة أهل | 

اللغة، ولكن األمئّة اذلين مه أرابب املذاهب وال حنتج بقوهلم، وإمنا حنتجّ  بقول العرب العاربة، 
ال بقوهلم.

فإن قال: إهنم اسـتدلّوا عىل هذه املسأةل بقول العرب: ظلمت السامء، إذا مطرت يف غري 
وقهتا، وظلمت السحاب وظمل السقاء، إذا خرج منه املــاء يف غــري وقتــه [قيــل هل: إذا اكن  ٢٠

كذكل]، فإنه ال ينبت الزرع ويفسد العشب، وكذكل [يف] غري هذا املوضع، فدلّ  عىل أن 
الظمل يف احلقيقة هو إيصال األمل إىل الغري عىل الوجه اذلي ذكرانه. يدلّ  عليه أنه لو اكن الظمل 
هو وضع اليشء يف غري موضعه لاكن جيب أن يقال يف لك من تعّمم برساويهل وتأّزر مبنديهل 

أو وضع اخلّف  عىل رأسه أنه ظامل، ألنه وضعها يف غري موضعها، وقد علمنا خالف ذكل.
فإن قال: الظامل امس ملن تفّرد بفعل الظمل، وهللا تعاىل ال يتفّرد بفعل الظــمل، ألنــه خيلــق  ٢٥

والعبد يكتسب، قيل هل: عىل هذا يلزم أن ال يسّمى هللا تعاىل هادايً  وال عادًال، ألنه ال يتفّرد 

٤ الرشع] الرشعي   ٦ إطالق] الطالق   ٨ اعتقاد] اعتقاده
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وذكر الشـيخ أبو هامش ما يشـبه الاعــرتاض عــىل هــذا ادلليــل، فإنــه قــال: املــدح واذلمّ  
يرتتّب عىل وجود الفعل وعىل معرفة الفاعل، وهو فرع عىل ذكل. قال قايض القضاة: اجلواب 

عن هذا الاعرتاض هو أن حسن املدح واذلمّ  عىل بعض األفعال معلوم رضورًة، ال حيتــاج 
فيه إىل اسـتدالل. فإذا اكن كذكل حصّ  أن يعمل ابسـتحقاق املدح واذلمّ  كونه فاعًال، وميكن أن 

٥يقال: بل حبسن املدح واذلمّ  يعمل تعلّق الفعل ابلفاعل، مث تذكر ادلالةل إىل آخرها.

دليل آخر عىل ذكل، وهو أنه ال خيلو قوهلم أن هذه األفعال من هللا تعاىل عىل سبيل 
احلقيقة إما أن يقولوا: إن ما يقبح منا يقبح من هللا سـبحانه وتعاىل، أو يقولوا: ال يقبح منه. 
فإن قالوا: يقبح منه، فإنه ال جيوز عىل هللا تعاىل، ألنه عامل غين ال حيتاج إىل القبيــح، فــال 

يفعل ما يقبح منه. وإن قالوا بأنه ال يقبح منه فيجب أن جيّوزوا إظهار | املعجز عىل يدي  [١٧١ب]

١٠الكّذابني والكذب عىل هللا تعاىل، ويقولوا بأنه ال يقبح ذكل.

دليل آخر، وهو أنه تعاىل لو جاز أن يفعــل الظــمل جلــاز أن يشـتــّق  هل مــن الظــمل امس 
الظامل، حىت يقال أنه تعاىل ظامل، وقد علمنا كفر من أطلق هذه التسمية عىل هللا تعاىل. أال 

ترى أن لك امس اشـتّق  من أمر إذا وجـد ذكل األمـر فإنـه جيـب إجـراء ذكل الامس عـىل 
فاعهل، وإالّ  أّدى إىل نقض الاشـتقاق؟ فإن قيل: ال نسملّ  أن لك فعل جيــب أن يكــون هل 

١٥امس فاعل، قيل [هل]: العرب تطلق امس الظامل عىل لك َمن وجد منه الظمل، فعلمنا أن هذا 

األصل جيب اّطراده عندمه، وهو أن لك موضع وجد هذا املعىن [فيه] فإنه جيــب إطــالق 
هذا الامس عليه، وقد وجد من هللا سـبحانه. فإن قيل: الظامل امس ملن فعل ما ليس هل فعهل، 
وهللا تعاىل هل أن يفعل يف ملكه ما يشاء، قيل هل: ال نسمل أن هللا تعاىل هل أن يفعل املعايص 

وخيرتعها، مث املرجع يف األلفاظ إىل من وضـعها، ومه العـرب العاربـة، ومه قـد وضـعوا هـذا 
٢٠لفاعل الظمل من غري تقييد مبا ذكرمتوه فال جيوز اعتبار ذكل.

فإن قيل: الظامل امس ملكتسب الظمل، وهذا ال يتصّور يف حّق  هللا تعاىل، قيــل هل: مــن 
وضع هذا الامس فإنه ال يعرف ما تذهبون إليه يف الكسب واملكتسب، فال جيــوز الــزايدة 

علهيم، ألنه قد تتناىف األسايم.
فــإن قيــل: الظــامل امس ملــن يفعــل الظــمل عــىل وجــه خمصــوص يف يشء خمصــوص بــآةل 

٢٥خمصوصة، وهذه الصفات ال تتصّور يف حّق  هللا تعاىل، فال يطلق هذا الامس عليــه. نــظري 

ذكل أن العرب تقول: فرس أبلق، عند اجامتع السواد والبيــاض يف حيــوان خمصــوص، وال 

٦ خيلو] ىخلوا   ٧ إن ما] امنا   ١٥ امس2] اسام | هذا] هذه   ٢٣ ألنه … تتناىف] الّهنم قد وىتايف



٢٤٣ ابب خلق األفعال

اكنت هذه القضية معلومة، وهو أن القادر إذا أراد مقدوره جيب وجوده، فال جيوز إبطال 
هذا األمر املنفرد.

دليل آخر عىل ذكل، وهو إن لو جّوزان مقدوًرا واحًدا بني قادرين لاكن جيب إذا اختار 
أحدهام إجياد فعلٍ  أن جيب وجوده عند سالمة األحوال، وإذا اختار اآلخر تركه أن جيب 

تركه. وهذا يؤّدي إىل أن يكون اليشء وضّده موجوًدا يف وقتٍ  واحــدٍ  حــىت يكــون احملــلّ   ٥

متحّراكً  ساكنًا يف وقتٍ  واحٍد. وهذه ادلالةل إمنا تسـتقمي عىل أصل الشـيخ أيب عيل، وهو أن 
القادر ابلقدرة ال خيلو من األخذ والرتك، فأما عىل مذهب الشـيخ أيب هامش فإنه جيوز خلّوه 

عن األخذ والرتك. وإذا أردَت  تقدير هذه ادلالةل عىل مذهب الشـيخ أيب هامش فيجــب أن 
تقول: اكن ال ميتنع أن يكون كذكل يف وقتٍ  واحٍد، فإن عنــده جيــوز أن خيلــو عــن األخــذ 

والرتك. ١٠

فصل

وادلليل عىل أن أفعالنا غري خملوقة  تعاىل، وإمنا يه خملوقة لنا حمَدثة من هجتنا، أهنا جيب 
وقوعها حبسب قصدان وداعينــا وجيــب انتفاؤهــا حبســب صــارفنا وكراهتنــا، وهــذا أقىص مــا 

يسـتدلّ  به عىل كون الشخص فاعًال. أال ترى أن فعل معرو لَام مل يقف عىل حسب قصــد 
زيد وداعيه مل يكن من فعهل؟ ١٥

قال قايض القضاة: جيب أن تُذكر هذه ادلالةل عىل هذا الوجه وال تذكر عىل الوجه اذلي 
[١٧١أ]ذكره الشـيخ أبو عيل بن خّالد يف الكتاب، | وهو أن فعهل يقع حبسب ُقدره وعلومه، ألن 

القدرة والعمل يتفّرعان عىل الفعل، فيسـتحيل الالكم فيه قبل الفراغ عن األصل.
فإن قيل: هذا ابطل بفعل السايه، فإنه منه عىل أصلمك، مث ال يقع عىل حسب مــراده 

وداعيه، قيل هل: هذا عكس ادلليل فال يلزم، ألن مرادان من هذه ادلالةل أن ما وقع حبسب  ٢٠

قصدان وداعينا يكون من فعلنا، فأما اذلي يقع عىل غري مرادان وداعينا فإمنا نثبهتا بدليل آخر 
إذا احتجنا إليه.

دليل آخر عىل ذكل، وهو أن الواحد منا يسـتحّق  املدح عىل بعض أفعــاهل واذلمّ  عــىل 
بعضها، واإلنسان ال يسـتحّق  املدح واذلمّ  عىل فعل الغري. أال ترى أن زيــًدا ال ميــدح بفعــل 

معرو، وإمنا ميدح بفعل نفسه؟ ٢٥

٧ خيلو] ىخلوا   ٩ تقول] يقول | خيلو] ىخلوا   ١٢ جيب] جتب   ١٦ تُذكر] يذكر | تذكر] يذكر   ١٩ يقع] يقف



كتاب زايدات رشح األصول٢٤٢

محًال  ثقيًال  أن يزداد ثقهل عىل مرور األزمان ابزدايد صفة الوجود، وهذا يؤّدي إىل أن يصري 
مبزنةل احملال [عىل] مرور األزمان.

دليل آخر عىل ذكل، وهو أن من حّق  القادر إذا أراد فعًال  واشـتّدت دواعيه إليــه أن 
جيب وجوده ألنه يصري اكمللجأ إليه، وإذا كره فعًال  واشـتدّ  صارفه عن ذكل أن جيب عدمه. 
٥فلو جّوزان فعًال  واحًدا بني فاعلني أّدى هذا إىل أن جيب وجود الفعل وجيب عدمه، وهذا 

حمال.
دليل آخر، وهو أن الفاعل من اكن الفعل واقًعا عىل حسب قصــده وداعيــه، | وهــذا  [١٧٠أ]

القدر موجود يف حّق  أحدان، فال جيوز تعليق الفعل بفاعل آخر مع الغناء عنــه، ولــو جــاز 
ذكل جلاز تعليقه بفاعلني وأكرث مبا ال هناية هل. فإن قيل: الفعل عندان إمنا حيتــاج إىل الفاعــل 
١٠الثاين لصفةٍ  اثنيةٍ  ال لهذه الصفة، فال يلزم ما ذكرمتوه، فاجلواب ما بيّنـّـا أنــه ليــس للفعــل إالّ  

صفة واحدة يف الوجود، وصفة الوجود ال تزتايد.
دليل آخر عىل ذكل، وهو أن هذا يؤّدي إىل أن ميدح اإلنسان ويذمّ  عىل فعل الغري، 

وهذا ال جيوز.
دليل آخر، وهو أان لو جّوزان ذكل أن يكون الفعل الواحد بني فاعلني لاكن ال خيلو إما 
١٥أن يقع الفعل مهنام عىل هجة واحدة أو عىل هجتني، وال جيوز أن يقع مهنام عىل هجتني، ألنه 

إذا قصد أحدهام ومل يقصد اآلخر فإنه يؤّدي إىل أن يكون موجوًدا من وجــهٍ  معــدوًما مــن 
وجهٍ  آخر، وألان لو جّوزان ذكل ألّدى إىل أن أحدهام إذا قصد إىل وجوده وجب وجــوده 
وعَِلَمهُ  موجوًدا، وإذا كرهه أحدهام جيب عدمه ويعلمه معدوًما، وهذا حمال. وبعــد، فــإان قــد 

ذكران أن الوجود واحلدوث ال يدخهل الزتايد، والصفات األخر يدخلها الزتايد، حنو كونه اكئنًا 
٢٠وعاملًا، ألهنا تستند إىل مؤثر يزتايد، فلو دخل الزتايد يف الوجود وكونه اكئنًا فال جيوز أن يقع 

مهنام عىل وجه واحد، ألنه يلزم عليه لك ما ذكرانه.
فإن قيل: ما ذكرمتوه إمنا يلزم إن لو قلنا أن لك واحد مهنام إذا انفرد فإنه حيصل الفعل، 
وحنن ال نقول ذكل، بل نقول أنه حيصل الفعل مهنام عىل امجلع، قيل هل: هذا الالكم إمنا اكن 

يسـتقمي إن لو اكن منقسًما إىل قسمني، | أحدهام مما جيب وجــوده إذا قصــد الفاعــل إليــه،  [١٧٠ب] 

٢٥واآلخر ال جيب وجوده عند قصد الفاعل، بل يكون موقوفًا عىل قصد فاعل آخر. فأما إذا 

خيلو] ىخلوا    فاجلواب] واجلواب   ١٤  وهذا] وهو، مع تصحيح   ١٠  واشـتّدت] أو اشـتدت   ٧  احملال] احلل   ٣   ٢
١٨ كرهه] كره | أحدهام] + أن   ٢٠ فال] وال
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قال السـيد أبو القامس رمحه هللا: اعمل أن هــذا البــاب يشـمتــل عــىل مســألتني، إحــداهام أن 
املقدور الواحد بني القادرين ال جيوز، واألخرى أن هذه األفعال اليت توجد حبســب قصــدان 
ودواعينا أفعالنا عىل احلقيقة، وليست بفعل هللا تعاىل. فادلليل عىل املســأةل األوىل أن مــن 

حّق  القادر أنه إذا أراد إجياد فعهل حصل منه ذكل، وجيب حصوهل إذا اكنت األحوال سلمية  ٥

وعدم املوانع، وإذا أراد نفي فعل جيب انتفاؤه مع سالمة األحوال. إذا ثبت ذكل فلو جّوزان 
أن يكون املقدور الواحد بني القادرين لوجب إذا أراد أحدهام إجياد فعل وأراد اآلخر عدمه 

أن جيــب وجــوده وعدمــه، فيــؤّدي إىل أن يكــون الفعــل الواحــد يف حــاةل واحــدة موجــوًدا 
ومعدوًما، وهذا حمال.

قان قيل: هذا إمنا يلزم الشـيخ أاب الهذيل رمحه هللا، فإنه يقول: الفعل يوجد مهنــام عــىل  ١٠

احلقيقة، وحنن ال نقول ذكل، بل نقول أن هجة اخللق والفعــل تكــون مــن هللا تعــاىل وهجــة 
الكسب تتعلّق بنا، قلنا: قد ذكران أن الكسب غري معقول، فـال مـعىن إلحـاةل احلـمك عليـه. 
وبعد، فإن هجة اخللق والفعل ال تنفكّ  عن هجـة الكسـب، وإمنـا حيصـل امجليـع عنـد قصـد 

[١٦٩ب]الواحد منا، فاكن جيب إذا قصد أحدان ومل | يقصد هللا تعاىل، أن حيصل وال حيصل، حىت 

يكون موجوًدا ومعدوًما. ١٥

دليل آخر عىل ذكل، وهو أن مقدور القادر يكون مقدوًرا هل أبًدا يف حال وجود القادر 
وعدمه، فلو جّوزان ذكل لاكن ال خيلو احلال يف املعدوم اذلي تتعلّق به قدرة أحدان إمــا أن 
تتعلق به قدرة هللا تعاىل عىل وجٍه، لو مل تكن قدرة العبد متعلقة، لصحّ  إحداثه منه، أو مل 

يكن كذكل. فإن اكن هللا تعاىل قادًرا عليه قبل وجود قدرة العبد يسـتحيل أن يقال أن قدرة 
العبد تتعلق به، وإن اكن ال يقدر عىل ذكل إالّ  مع قدرة العبد فيــؤّدي هــذا إىل أن يكــون  ٢٠

قادًرا بقدرة العبد. وبعد، فلو اكن هذا يتعلّق هبام مل يزد حاهل عىل ما هو عليه اآلن ومل حيصل 
أكرث من هذا، فيسـتحيل أن يقال أنه يتعلّق بفاعل آخر. فإن قيل: ليس كذكل، بل لو اكن 

متعلّقًا هبام مجيًعا وحاصًال  مهنام مجيًعا لاكن الفعل عىل صفتني، قلنا: صــفة الفعــل ال تزتايــد، 
ويسـتحيل أن يدخل يف صفة الوجود تزايد، إذ لو جّوزان ذكل لوجب أن جنّوز يف من محل 

٢ إحداهام] احدهام   ٣ الواحد] للواحد   ١٠ أاب] أبو   ١٣ عند] عبد   ١٧ خيلو] ىخلوا   ٢٤ تزايد] ىزتايد



كتاب زايدات رشح األصول٢٤٠

يف ذكل، فيسـتحّق  الثواب الزائد عليه. إالّ  أن هذا الوجه الواحد مما ال ميكن الاعامتد عليه، 
ألن عندان ال جيوز أن يلكّف هللا تعاىل جملّرد اسـتحقاق الثواب، بل ال بدّ  أن يكون الفعل 

واجبًا يف نفسه، ويسـتحّق  عليه الثواب ويدفع به العقاب.
فإن قيل: عىل هــذا جــّوزوا عــىل هللا تعــاىل اإللغــاز والتعميــة، ألنــه ال فــرق بينــه وبــني 

٥املتشابه. قلنا: الفرق بيهنام ظاهر، وذكل أن يف اإللغاز والتعمية | ال ميكن معرفــة مــراد هللا  [١٦٩أ]

تعاىل، ألنه ال يقرتن به دليل يدلّ  عىل املراد، ويف املتشابه ميكن معرفة املراد بأنه أحرى أو 
بدليل العقل أو بغري ذكل، فوحض الفرق بيهنام.

والتعمية] + ميكن ألنه ال فرق بينه وبني املتشابه قلنا الفرق بيهنام ظاهر  | الفعل] العقل، مع تصحيح   ٥  جملّرد] مبجرد   ٢
وذكل يف الالغاز والتعمية   ٦ بأنه] انه   ٧ بغري] بغريه



٢٣٩ ابب آخر يف التعديل والتجوير وتأويل آايت من القرآن

اِنِبِه﴾٨٩، ونظائر ذكل أكرث مــن  نَسانِ  أَْعَرَض  َونَأَ  ِجبَ وبدليل قوهل تعاىل ﴿َوِإَذا أَنَْعْمنَا عََىل  اْإلِ
أن حتىص. وادلليل عىل فساد قول النّجارية أنه لو مل تكن  تعاىل علهيم نعمة يف العقىب مل 
تكن هل نعمة علهيم يف ادلنيا، ألن نعمي ادلنيا يقلّ  يف عقاب العقىب، فصار كام لو سقى غريه 
رشبة من ماء مث قتهل، فإن سقي املاء ال يعدّ  نعمًة، كذكل هذا، وألن نعمي ادلنيا اســـتدراج 

إىل عقوبة [هلم، وليس] ذكل نعمة، كذكل هذا. ٥

واعمل أن امللحدة تذهب إىل أن يف القرآن مناقضة، وذكل خطأ بــّني، ألن النــيبّ  صــىل 
هللا عليه وآهل قرأ القرآن عىل فصحاء العرب وحتّدامه ابإلتيـان مبثـهل وبيـان مناقضتـه، فقـال 

تعاىل ﴿َولَوْ  َاكنَ  ِمنْ  ِعندِ  غَْريِ  هللاِ  لََوَجُدوا ِفيهِ  اْخِتَالفًا َكِثًريا﴾٩٠ ومل ميكّهنم التنصيــص عــىل 
خطأ واحد وال عىل مناقضة واحدة، فدلّ  عىل ما قلناه. يدلّ  عىل ذكل أهنم لــو وجــدوا يف 
ذكل مناقضةً  لبادروا إلهيا لقوة داعهيم. أال ترى أن النيبّ  صىل هللا عليــه وآهل ملــا قــرأ قــوهل  ١٠

منََّ  أَنُْمتْ  لَهَا َواِرُدوَن﴾٩١ قال ابن الزبعرى: إين  تعاىل ﴿ِإنَُّمكْ  َوَما تَْعُبُدونَ  ِمن ُدونِ  هللاِ  َحَصُب  هَجَ
أخامص محمًدا فأخصمه، جفاء إىل رسول هللا صىل هللا عليه وقال: أليس قد ُعبدت املالئكة 
ينَ  َسَبقَْت  لَهُم ِمنَّا الُْحْسَىن   ِ واملسـيح؟ أفهؤالء حصب هجمن؟ فأنزل هللا تعاىل قوهل ﴿ِإنَّ  اذلَّ

[١٦٨ب]ُأولَِئكَ  َعْهنَا ُمْبَعُدوَن﴾٩٢ واكن هذا خطأ منــه، ألن قــوهل تعــاىل | ﴿َوَمــا تَْعُبــُدونَ  ِمــن ُدونِ  

ِهللا﴾٩٣ إمنا يتناول ما ال يعقل وال يتناول العقالء، واملالئكة واملسـيح اكنوا عقالء. ١٥

فإن قيل: مفـا مـعىن إنـزال هللا املتشابـه يف القـرآن؟ وهـل يـقتيض هـذا إالّ  نـوع تعميـة 
وتلبيس عىل الناس؟ فاجلواب أن املتشابه لطف، وفعل اللطف واجب وحسن. ووجه كونه 
لطفًا قد اختلفوا فيه، فقال بعض أحصابنا: إمنا أنزل هللا تعاىل ذكل ليك إذا مسع اخملالف ذكل 
تأّمل وتدبّر ظنًّا منه بأن هل يف ذكل جحة، فإذا أنعم التأّمل فإنه يعرف احلّق  وتسـتقرّ  احلجة 

عليه يف القرآن. وقال بعضهم أن هللا تعــاىل إمنــا أنزلهــا لئــال يعــّول النــاس عــىل أدةلّ  السمــع  ٢٠

ويعرضون عن أدةل العقل، بل إذا وجدوا يف ظاهر القرآن ما يكون بعضه اكملناقض لبعض 
فإنــه يــدعومه ذكل إىل التأّمــل يف أدةل العقــول، فيعــرفون احلــّق. فــإن مــن أراد أن يعــرف 

التوحيد والعدل من القرآن فقد أخطأ، وال حيصل هل العمل بذكل البتة بوجــه مــن الوجــوه. 
وقد قال بعض أحصابنا: إمنا أنزهل هللا تعاىل كذكل، ألن اإلنسان حيتاج إىل زايدة تأّمل وتدبّر 

١١ ابن] بن   ١٦ إنزال] أنزل | تعمية] حتيه   ١٧ فاجلواب] واجلواب   ١٩ يعرف] يعزب   ٢١ عن] عىل   ٢٢ أن] 
إضافة يف الهامش   ٢٤ أنزهل] انزل
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كتاب زايدات رشح األصول٢٣٨

املعصية، كام أن أحدان إذا عمل أن كثًريا من الناس يعمل معصيته إذا عىص هللا تعاىل، فإنه ربّام 
يزنجر عن ذكل.

فإن قيل: إذا اكن امتناعه عن املعصية اسـتحياء عن املالئكة فإنــه ال يسـتحــّق  الثــواب 
عىل ذكل، كام إذا امتنع عهنا خوفًا من العقاب، قيل هل: إنه [إذا] مل يسـتحّق  الثــواب عــىل 

٥ذكل فال يسـتحّق  العقاب عليه أيًضا، فتحصل هذه الفائدة.

قال القايض رمحه هللا: وما ذكره يف الكتاب من أن عىل قول اجملربة يلزم أن ال يكون  
تعاىل نعمة عىل الكفّار فصحيح، وإذا مل يكن هل تعاىل نعمة علهيم [مل] يسـتحّق  مهنم العبادة، 

فإن هللا تعاىل إمنا يسـتحّق  العبادة علينا، ألنه | قادر عىل أصول النعم الــيت ال يقــدر علهيــا  [١٦٧ب]

أحد، مثل احلياة والقدرة والعقل والشهوة وأنه قصد هبذه األشـياء منفعتنا، فإذا اكن عنــدمه 
١٠أن هللا تعاىل إمنا فعل هذه األشـياء ابلاكفر ليسـتدرجه بذكل إىل اجلحمي مل يكن ذكل نعمًة، 

فال يسـتحّق  عليه العبادة.
وادلليل عىل أن هللا تعاىل إمنا يسـتحّق  العبادة علينا ما ذكران أن أحدان قد ينعم عىل غريه 

فيسـتحّق  الشكر عليه، وهللا تعاىل ينعم عىل غريه. فإن قيل: ما أنكرمت عىل من يقــول أن 
هللا تعاىل اسـتحّق  العبادة علينا لكونه إالًها، ألن أصــل النعمــة منــه؟ قيــل هل: هــذا ابطــل 

١٥ابمجلادات واألجشار، فإن هللا تعاىل خالقها، وال يصحّ  مهنا العبادة فيسـتحّق  علهيا. فإن قيل: 

إذا مل يتصّور مهنا العبادة فال يلزمنا أن يسـتحّق  علهيم، كام قلمت يف الصيب واجملنــون أهنــام ال 
يسـتحقّان اذلمّ  والعقوبة عىل املعصية، ألنه ال يصحّ  عقوبهتام، كذكل هاهنا، قيل هل: هــذا ال 
خيرج هللا تعاىل من أن يكون إالًها، فقد وجدت العةل يف حقّها وال حمك، فبطل قولمك أهنا 
يه العةل. وأما الصيب واجملنون إمنا مل جيز ذّمهام ألن من رشط من يسـتحــّق  اذلمّ  أن يكــون 
٢٠ممتكنًا من الاحرتاز عن القبيح، والصيب واجملنون ال يكون ممتكنًا من الاحرتاز عن ذكل.

واعمل أن األشعرية ذهبت إىل أنه ليس  تعاىل عىل الكفّار نعمة يف ادلين وادلنيا، وقال 
النجار: ليس  تعاىل عىل الكفّار نعمة يف العقىب، وهل علهيم نعمة يف ادلنيــا. وادلليــل عــىل 
فساد قول األشعري اإلجامع واآلايت، أما اإلجامع فإنــه ال خــالف | بــني املسلــمني أن   [١٦٨أ]

ــةَ  هللاِ  َال   وا ِنْعَم ــدُّ ــاىل ﴿َوِإن تَُع ــوهل تع ــا اآلايت بق ــة، وأم ــؤمن نعم ــر وامل ــاىل عــىل الاكف تع
نَْيا َوأَْحِسن امَكَ  أَْحَســنَ  هللاُ  ِإلَْيــَك﴾٨٨،  ُصوَها﴾٨٧ وقوهل تعاىل ﴿َوَال  تَنَس  نَِصيَبكَ  ِمنَ  ادلُّ ٢٥ُحتْ

١٠ إمنا] مبا   ١٢ ما] ملا | ينعم] تنّعم   ١٨ إالًها] + لها
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٢٣٧ ابب آخر يف التعديل والتجوير وتأويل آايت من القرآن

اِلِمَني﴾٧٨ ﴿َوَما يُِضلُّ  ِبهِ  ِإالَّ  الَْفاِسِقَني﴾٧٩ [عليه]. والصحيح  قول هللا تعاىل ﴿َويُِضلُّ  هللاُ  الظَّ
ما قاهل مشاخينا البرصيون، وهو أن هذا جماز يف التسمية واحلمك. أال ترى أنــه ال يّطــرد يف 

ذكل عىل اسـتعامل أهل اللغة، فال جيوز أن حيمل عليه إالّ  عند الرضورة؟
فإن قيل: مفا معىن قوهل تعاىل ﴿َولَقَدْ  َذَرْأانَ  ِلَجهَمنََّ  َكِثًريا ِمنَ  الِْجنِّ  َواْإلنِس﴾٨٠؟ قيــل هل: 
ا  إن هذه الالم تسّمى الم العاقبة، ونظريها قوهل تعاىل ﴿فَالْتَقََطهُ  آلُ  ِفْرَعْونَ  ِلَيُكونَ  لَهُمْ  عَُدوًّ ٥

َوَحَزاًن﴾٨١ وإمنا التقطوه ليكون هلم قّرة عني، ولكن ملا اكن مآل أمره إىل هذا جاز أن يقال 
عىل هذا الوجه. يدلّ  عىل هذا أان لو محلنا هذه اآلية عىل ما قالوه لتناقض الكم هللا تعاىل، 

نَس  ِإالَّ  ِلَيْعُبـُدوِن﴾٨٢. فـإن قيـل:  فإنه تعاىل قد قال يف موضع آخر ﴿َوَما َخلَْقُت  الِْجنَّ  َواْإلِ
﴾٨٣ خاّص، فيجب أن حنمــل قــوهل تعــاىل  هذه اآلية عامة [و]قوهل تعاىل ﴿َولَقَدْ  َذَرْأانَ  ِلَجهَمنَّ
 ﴾ نَس  ِإلَّ  ِلَيْعُبُدوِن﴾٨٤ عىل هذا، قيل هل: قوهل ﴿َولَقَــدْ  َذَرْأانَ  ِلَجــهَمنَّ ﴿َوَما َخلَْقُت  الِْجنَّ  َواْإلِ ١٠

جماز، ألنه أدخل الالم عىل ما ليس مبوضع دلخولها عليه، فإن هذه الــالم إمنــا تــدخل عــىل 
الفعل كام يقال: جئتك لتكرمين وزرتك لرتويين، فاألصل يف هذه الالم أن تدلّ  عىل الفعل، 
ألهنا الم يك، فإذا دخلت عىل الامس مل يكن بدًّ  من إضامر الفعل فيه، وهو أن يقال: هذا يف 

﴾ أي ليدخلوا هجمن، وإذا اكن يفتقر إىل إضامر فيكــون  التقدير كأنه قال ﴿َولَقَدْ  َذَرْأانَ  ِلَجهَمنَّ
جماًزا. وقوهل ﴿ِإالَّ  ِلَيْعُبُدوِن﴾ ال يفتقر إىل إضامر، ألن الالم دخلت عىل الفعل حقيقةً  وهــو  ١٥

﴾ عــىل أن  [١٦٧أ]موضعه، فإًذا الاعامتد | عىل هذه اآلية، وتأويل قوهل تعــاىل ﴿َولَقَــدْ  َذَرْأانَ  ِلَجــهَمنَّ

املــراد بــه الم العاقبــة أوىل، واذلي يــوحض ذكل أنــه لــو اكنــت هــذه الــالم الم يك جلــاز أن 
يسـتعمل يك ماكنه فيقال: ولقد ذرأان يك هجمن، وهذا ال جيوز، فعلمنا أن األمر عىل ما ذكرانه.

ْم﴾٨٥ وقــوهل تعــاىل ﴿بـَـلْ  َطَبــعَ  هللاُ  عَلَْهيـَـا  فإن قيل: مفا معىن قوهل ﴿َخَمتَ  هللاُ  عََىل  ُقلُــوِهبِ
﴾٨٦؟ قيل هل: إن [معىن] اخلمت والطبع واحد، وهو ال مينع من إيقــاع الفعــل بــدليل  ِبُكْفِرِمهْ ٢٠

الشاهد، فإن اخلمت يف الشاهد ال مينع من إيقاع الفعل يف اخملتوم. فإن قيل: مفا فائدة اخلمت؟ 
قلنا: هو عالمة عىل قلوهبم ليعرفهم املالئكة هبا، فال يسـتغفرون هللا هلم، فإن الاعتقادات 

اليت يف القلوب ال يقف علهيا بغري عالمــة إالّ  هللا تعــاىل. فــإن قيــل: فــأيّ  فائــدة يف إعــالم 
امللكَّف ذكل؟ قيل هل: ذكل ألنه إذا عمل أن املكل يطلع عىل قلبه ويعرف معصيته انزجر عن 

] بًدا ٥ الالم] الاالم   ١١ دلخولها] دلخوهل | هذه] هذا   ١٢ هذه] هذا   ١٣ يك] كن | بدًّ
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ابب آخر يف التعديل والتجوير وتأويل آايت من القرآن

اعمل أن اإلضالل يف اللغة هو اإلهالك حقيقًة، وهو يف األخــذ يف طــريق الهــالك جمــاز يف 
اإلهالك. قال قايض القضاة رمحه هللا تعاىل: وهو حقيقة يف املعنيني مجيًعا، ألنه مّطرد فهيام، 

وحدّ  احلقيقة أن يّطرد يف املسّمى وال يفارقه. فإن قيل: فهل جيوز لإلضالل مــعىن اإلغــواء 
٥عىل هللا تعاىل؟ فاجلواب أن ذكل ال جيوز اسـتعامهل عىل هللا تعاىل لوجه من الوجوه، ألنه لو 

جاز أن يفعل ذكل جلاز أن يأمر أنبياءه ورسهل بذكل، وأمجعنا عىل أنه ال جيوز أن يكــون 
نيبّ  من األنبياء علهيم السالم يدعو الناس إىل الضالل | عن ادليــن. أال تــرى أن اآلالم لـَـام  [١٦٦أ]

جاز أن يفعلها تعاىل بعباده جاز أن يأمر أنبياءه بذكل حنو ما أمر ابحلدود وغريهــا. وادلليــل 
عىل أن اإلضالل يف طريق الهالك مسـتعمل حقيقةً  أن اإلنسان إذا اكن يف طريق، فرصفه 

١٠عنه غريه إىل طريق آخر هل فيه رضر، فإنه يقال: أضهّل.

فإن قيل: فاإلضالل اذلي جيوز عىل هللا تعاىل، عىل أيّ  وجه يكون؟ قيل هل: ال جيوز 
اإلضالل عىل هللا تعاىل مبعىن اإلغواء عن ادلين، وال مبعىن ادلعاء إىل اذلهاب عن ادليــن، 
وجيوز عىل هللا تعاىل عىل معىن الهالك وعىل معىن األخذ يف طريق الهالك، وجيــوز مبــعىن 

املنع عن زايدة الثواب واللطف، ومبعىن احلمك عليه بذكل.
١٥فإن قيل: مفا معىن الهدى؟ فاجلواب أن الشـيخ أاب هامش رمحه هللا قال أن الهدى يكون 

مبعىن البيان واحلجة. وقال الشـيخ أبو عــيل رمحــه هللا: هــو حقيقــة يف الفــوز والنجــاة. قــال 
القايض رمحه هللا: وما ذكره أبو هامش أوىل، ألنه يّطرد يف ذكل، وال يطرد يف الفوز والنجاة، 
ألن اإلنسان إذا أطعم غريه عند اجلوع فقد ّجناه عن املوت، وال يقال هذا. قال القايض رمحه 
هللا: وال جيوز أن يكون الهدى مبعىن امحلل عىل اإلميان وال مبعىن خلق اإلميان فيه، ألن من 

٢٠آمن فقد اهتدى، ومن خلق فيه اإلميان فإنه يقال: اهتدى، وال يقال: هدى عىل هذا.

واختلف أحصابنا يف اإلضالل عىل معىن احلمك والتسمية بذكل، فقال الشـيخ أبو عيل أنه 
جماز وال جيوز أن حيمل عليه يف كتاب هللا تعاىل إالّ  إذا مل ميكن محهل عىل وجه آخر. وقال 
الشـيخ أبو القامس أن هذا أيًضا حقيقة وجيوز أن حيمل عليه. وقد محل الشـيخ | أبو القامس  [١٦٦ب]

إىل] عن    | اآلالم] الامام   ١٢  | الضالل] الاضالل  يدعو] ىدعوا  فاجلواب] واجلواب   ٧  جماز] حماوز   ٥   ٢
١٤ املنع] + عن املنع   ١٥ فاجلواب] واجلواب



٢٣٥ ابب آخر يف التعديل والتجوير

فإن قيل: ما قولمك فامي لو بعث هللا نبيًّا إىل قوم عمل أهنم ال يؤمنــون بــه ويقتلونــه، هــل 
حيسن ذكل أم ال؟ قيل هل: هذا عىل وهجني، إن عمل أهنم [يقتلونه] قبل أن يعلموا أنه نــيبّ  
وقبل أن يمتكّنوا من ذكل فإنه يقبح بعثته، وإن عمل أهنم ال يقتلونه إالّ  إذا متكّنوا من معرفة 

نبوته ومعرفة الرشائع فإنه حيسن ذكل.
فإن قيل: هب أن هذا التلكيف ليس بقبيح من حيث أنه رضر، فال شكّ  يف أنه قبيح  ٥

من حيث أنه عبث، ألنه مل حيصل به املقصود، فاجلواب: ليس كذكل، فإن مــراد هللا قــد 
حصل، وهو المتكني من إيصال النفع إىل نفسه، وذكل غري موقوف عىل وجود الطاعة من 

هجته.
فإن قيل: فهل جيوز التفّضل ابلثواب؟ قلنـا: ال جيـوز، وادلليـل عـىل ذكل أن اإلنسـان 

جيب عليه أن يكرم وادله خبالف ما يكرم األجنيب، وال فرق بيهنام إالّ  ما ذكران من أن الوادل  ١٠

يسـتحّق  التعظمي واألجنيب ال يسـتحّق.
[١٦٥ب]| وجه آخر، وهو أنه لو جاز التفّضل ابلثواب لاكن التلكيف قبيًحا، ألنه تعاىل قادر عىل 

إيصال هذه النعمة العظمية إىل امللكَّف بدون التلكيف، فالتلكيف يكون قبيًحا.
فإن قيل: إنمك إذا سـئلمت مســأةل التفّضــل ابلثــواب انتقــلمت إىل التلكيــف وقــلمت: لــو اكن 

التفّضل ابلثواب جائًزا لاكن التلكيف قبيًحا. وإذا سـئلمت مسأةل التلكيف فقلمت: ادلليل عــىل  ١٥

حسن التلكيف هو أن التفّضل ابلثواب غري جائز، فيكون لك واحــد مهنــام عــةلً  ومعلــوًال، 
وذكل ال جيوز، قلنا: هذا إمنا اكن يصحّ  إن مل يكن لنا دليل آخر عىل حسن التلكيف سوى 

هذا، فأما إذا اكن لنا دليل آخر هناك فإنه جيوز هناك بناء هذا عىل ذكل.
وجه آخر، وهو أن اإلنسان يلزمه الفرق بني الويل والعدوّ  يف التعظمي، وليس ذكل إالّ  
ألن التفّضل ابلتعظمي ال جيوز، والويل يسـتحّق  التعظمي، والعدوّ  ال يسـتحقّه، فثبت ما قلناه. ٢٠

٦ فاجلواب] واجلواب   ١٧ يصّح] ىقىح
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فإن قيل: إذا جاز أن يقال أن هذا التلكيف حسن ألنه تضّمن منفعة، جاز أن يقال أنه 
قبيح، ألنه تضّمن اإلرضار به، قيل هل: إذا ترّدد وقوعه عىل وهجني وصلح األمران وجب أن 

نراعي قصد الفاعل فيه. فإن اكن قصده إيصال املنفعة إليه يكون حسـنًــا، وإن اكن قصــده 
خبالف ذكل [يكون] قبيًحا. وقد علمنا أن هللا تعاىل قصد هبذا التلكيف إيصال العبــد إىل 
٥املنافع العظمية وادلرجات الرفيعة، ومل يرد منه الكفر ومقارفة الكبائر. وادلليل عىل ذكل أنــه 

هناه عن الكفر وزجره عن ذكل وأوعده عليه ووعد الثواب عىل تركه، فدلّ  عىل أنه اكره هل.
فإن قيل: هللا تعاىل قد مكّنه من إيصال الرضر إىل نفسه ابلتلكيف ومل مينعه من ذكل، 
قلنا: منعه عن ذكل ابلهنـي والزجر والوعيد. فإن قيل: فلامذا مل يلجئه إىل ترك القبيح؟ قلنا: 

ملا ذكران أن التلكيف ال يبقى معه.
١٠فإن قيل: مفا قولمك يف طاعتني عمل هللا تعاىل من حاهلام أنه لو لكّفنا إحداهام نكفر، نعوذ 

اب منه، ولو لكّفنا األخرى فإان نأمتر ونطيع؟ أجيوز أن يلكفنا مــا عــمل مــن حالنــا أان نكفــر 
عنده؟ قيل هل: إن اكنتا يف الثواب عىل السواء فإنه ال جيوز ذكل، ألنــه يكــون اســـتفساًدا 

ولطفًا يف القبيح. فأما إذا اكن ثواب الطاعة اليت عمل أان ال نبارشها أكرث من ثواب األخــرى 
جيوز أن يلكّفنا ذكل. يكون تلكيفه إايان تعريًضا ذلكل الثواب الزائــد، ويكــون نــظري مســأةل 

١٥تلكيف من يعمل هللا تعاىل أنه يكفر، وإذا تركها امللكف بسوء اختياره فإنه يرجع رضر ذكل 

إليه، وال يوجب قبح التلكيف كام ذكران.
فإن قيل: مفا الفرق بني المتكني اذلي هو مصلحــة وبــني المتــكني اذلي هــو | اســـتفساد  [١٦٥أ]

ولطف يف القبيح؟ قيل هل: املفسدة لك فعل خيتــار اآلخــر عنــده قبيًحــا أو معصيــة، وهــو 
ممتكن من فعهل قبل ذكل، ونظريه املصلحة، والتلكيف هو فعل يفعل مع غريه به يمتكن من 
٢٠الانتفاع بنفسه واإلرضار، وبدونه ما اكن يمتكن، ويكون قصد الفاعل أن ينفع نفسه بذكل. 

مثال األول أن يلقي الرجل حبًال  إىل غريق يكون ممتكنـًـا مــن ختنيــق نفســه ومــن إهالكهــا 
وجناهتا مع علمه بأنه خينق نفسه بذكل. ومثال الثاين أن يديل إليه احلبل وهو غري ممتكن من 

ختنيق نفسه وختليصها، وإمنا متكن هبذا اإلدالء، وعمل مع ذكل أنه يرتك ختليص نفسه وخينقها، 
فإنه حيسن مع ذكل.

٢٥فإن قيل: مفا قولمك فامي لو لكّف أمًرا وعمل أنه يرتك عند ذكل تلكيفًا آخر، هــل حيســن 

ذكل أم ال؟ قيل هل: يكون ذكل قبيًحا، وال يفعهل هللا تعاىل.

| نكفر] + من   ١٨ عنده]  أجيوز أن] اجلوز ان  ومقارفة] ومفارقة   ١١  نراعي] نرى يف   ٥  األمران] الامرىن   ٣   ٢
عبده   ١٩ ونظريه] وىطىر   ٢١ ممتكنًا] ىمكىا   ٢٣ اإلدالء] الادا
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يشـهبه، ألن مقصود األب يف بعث ابنه إىل التجارة ما يعــود إليــه مــن النفــع والرسور بــأن 
يكون ابنه من مجةل األغنياء، فإذا عمل أنه يغرق يف البحر فقد عاد عــىل مقصــوده ابلنقــص 

واإلبطال، وليس كذكل يف مسألتنا، ألن مراد هللا تعاىل ابلتلكيف ليس يتعلق مبنفعة تعــود 
إليه، تعاىل عن ذكل، بل مراده أن ينعم عىل الاكفر هبذا التلكيف، وهذا اإلنعام قد حصل 

بنفس التلكيف، فال يتوقّف عىل أن ينتفع الاكفر بــه، فــإذا عــدم انتفاعــه بــه ال يعــود عــىل  ٥

مقصود هللا تعاىل ابلنقص واإلبطال.
جواب آخر عن هذا السؤال، وهو أن المتكني من الرحب موجود يف احلالني، فإن الابن 
[١٦٤أ]قبل أن يتخذ يف طريق البحر اكن | ممتكنًا من النفع يف بدله ومن إهالك نفسه، فالبعث مع 

علمه بأنه يغرق يف البحر يكون لطفًا يف القبيح وال يكون متكينًا، ومثل هذا ال جيوز عندان، 
إمنا اجلائز عندان هو المتكني، والاكفر قبل التلكيف مل يكن ممتكنًا أن يوصل نفسه إىل املنافع  ١٠

العظمية حىت يقال: فإن تلكيفه لطف يف القبيح، فيكون حسـنًا.
دليل آخر، وهو أن ما يؤثر يف حســن اليشء وقبحــه جيــب أن يكــون مقــارانً  هل، وال 

جيوز أن يكون متقّدًما عليه، ألن الفعل إذا وقع عىل وجه يكون حسـنًا، وإذا وقع عىل وجهٍ  
آخر يكون قبيًحا، مفا أثر يف قبح اليشء وحسـنه جيب أن يكون مقــاراًن، ألن مــا أثــر يف 
وقوع اليشء عىل وجه خمصوص جيب أن يكون مقارانً  هل، لكن القايض اعرتض عــىل هــذا  ١٥

فقال: عمل هللا تعاىل بثواب املطيعني متقّدم عىل تلكيفهم وعلمهــم، ومــع هــذا فإنــه املؤثــر يف 
حسن هذا التلكيف، وكذكل العمل بكون زيد يف ادلار إمنا يكون متقــّدًما عــىل اخلــرب، ومــع 

هذا فإنه يؤثر يف حسن اخلرب.
وجه آخر، وهو أن التلكيف لو مل حيسن إالّ  ملن يعمل أنه يؤمن لوجب يف لك من عــمل 
أنه ملكف أن يعمل أنه يؤمن، فيؤّدي هذا إىل اإلغراء، وذكل ال جيوز. فإن قيــل: َهــْب  أان  ٢٠

سلّمنا لمك حسن تلكيف من يعمل هللا تعاىل أنه يكفر، فمتكينــه مــن اإلرضار بنفســه يكــون 
قبيًحا، فاجلواب، قلنا: ال خيلو ما ذكرمتوه إما أن تريدوا به أن نفــس المتــكني قبيــح أو تــرك 

اإلميان قبيح. وبطل أن يكون نفس المتكني قبيًحا، ألنه كام أنه متكني من املعصية فهو متكني 
من الطاعة، والقصد به الطاعة، وأما التنايف فال يقدح فامي قلناه، ألن ترك اإلميان من فعــل 

العبد، فال يوجب هذا قبح | التلكيف. [١٦٤ب]٢٥

| إمنا] مبا  بكون] يكون  عندان] عبدان   ١٧  | فالبعث] فالتّعب   ٩  اكن] مكرر يف األصل  ابلنقص] فالنقص   ٨   ٦
اخلرب] للخرب   ١٨ اخلرب] للخرب   ٢٢ فاجلواب] واجلواب | خيلو] ىخلوا | قبيح] قبًيحا؛ + النه (مشطوب)   ٢٣ قبيح] 

قبيًحا
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الطريق سـبًعا يقتهل، فإنه ال جيوز هل سلوك ذكل الطريق، فلو مل يعمل ذكل ولكنه غلب عىل 
ظنّه أن يف الطريق سـبًعا فإنه ال جيوز هل سلوك ذكل الطريق؟ فلو مل يعمل ذكل وال غلــب 

عىل ظنّه فإنه حيسن منه. إذا ثبت هذا، فلو اكن مع العمل بأنه ال يؤمن وال يقبل هذه املنفعة 
يقبح تعريضه، فكذكل مع غلبة الظنّ  ينبغي أن يقبح أيًضــا، وقــد علمنــا أن مــع غلبــة الظــنّ  

٥حيسن ذكل، فبطل ما قالوه. وال يلزم عىل هذا اخلرب، فإان قد احرتزان بقولنا: فامي يرجع إىل 

النفع ودفع الرضر، وحسن اخلرب وقبحه ال يرجع إىل النفع ودفع الرضر، وإمنا يرجع إىل العمل 
ابخملرب.

جواب آخر، وهو اذلي أجاب [به] الشـيخ أبو هامش رمحه هللا وحّرره أبو إحساق بن 
عياش، وهو أن لك موضع يشرتط فيه العمل، فإن الشكّ  ال يقوم مقام العــمل يف ذكل، كــام 

١٠نقوهل يف اخلرب، فإنه ملا اكن العمل بصدق اخلرب رشًطا يف جواز اإلخبار مل يقم الشكّ  مقامه، 

حىت لو أخرب بكون زيد يف ادلار وهو شاكّ  فيه، فإنه يقبح أن خيرب بذكل. إذا ثبت ذكل، 
وقد أمجعنا عىل أنه لو اكن شااكًّ  يف قبول هذه النعم والانتفاع هبا، حسن التعريض، حنو أن 
يقّدم الطعام إىل من يشكّ  يف قبوهل وانتفاعه، فإنه حيسن تعريضه هل، فكذكل إذا عمل أنه ال 

ينتفع به، ألنه لو اكن العمل رشًطا يف ذكل مل [يقم] الشكّ  مقامه.
١٥وجواب آخر، وهو أن التلكيف تعريض للمنافع، وقد علمنا أن التعريض لليشء اكدلعاء 

إليه، مث علمنا أن ادلعاء إىل اليشء حيسن مع العمل بأن املدعوّ  إليه ال | يقبل، فكــذكل يف  [١٦٣ب]

التلكيف. وإمنا قلنا أن ادلعاء يكون حسـنًا، وإن عمل أنه ال يقبهل، ألنه ال شكّ  أنه حيسن من 
أحدان أن يدعو الكفّار بأرسمه إىل اإلسالم دفعةً  واحدةً  مع علمه بأهنم ال يؤمنون مبــّرة مــن 

حيث العادة.
٢٠قال الشـيخ أبو إحساق بن عياش أنه ال دليل هلم يف الشاهد عىل هذا، واألصــل اذلي 

يسـندون إليه هذه املسأةل يف الشاهد، فال وجه للقول بقبحه. وذكل أن يف الشاهد الناس 
إمنا يتّرصفون ملنافع ترجع إلهيم وملضارّ  يدفعوهنا عن أنفسهم، وإمنا يأمرون ويلكّفون ملنافعهم، 
وأقىص ما يف الباب أن يشـّهبوا هذه املسأةل برجل قال نيبّ  من أنبياء هللا تعاىل هل: إنك إن 

بعثت ابنك يف التجارة يف طريق البحر وجاوز البحر رحب رًحبــا عظميًــا، إالّ  أين أعــمل أنــه ال 
٢٥جياوز البحر ويغرق يف البحر، فإنه يقبح من هذا الرجل أن يبعـث ابنـه ابلتجـارة مـع هـذا 

العمل، فكذكل تلكيف هللا تعاىل من يعمل أنه يكفــر وجــب أن يقبــح. واجلــواب أن هــذا ال 

٢ وال] ولكنه   ٥ اخلرب] للخري   ٦ اخلرب] للخرب   ١٣ إىل] ال   ١٨ يدعو] ىدعوا   ٢٠ اذلي] هلم
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فإن قيل: مفا تقولون يف تلكيف من يعمل هللا تعاىل أنه يكفر، هل حيسن أم ال؟ فاجلواب أن 
ذكل حسن عندان وجائز.

قال السـيد أبو القامس حاكًيا عن السـيد اإلمام أيب طالب ريض هللا عنه أنه اكن يقول: 
لمك يف هذه املسأةل طريقان، أحدهام أن تردوه إىل تلكيف َمن يعمل هللا تعاىل أنه يؤمن، ألنه  ٥

ال حيسن السؤال عن تلكيف هللا تعاىل من يعمل أنه يكفر إالّ  وقد سملّ  تلكيف من يعمل أنه 
[١٦٢ب]يؤمن، ألن ذكل مرتّب عىل هذا، ووجه | البناء عىل ذكل أن هللا تعاىل قد أنعم عىل عباده 

ابلتلكيف، ألنه تعاىل أوصلهم إىل النعم اليت ال تعدّ  وال حتىص، وهو الثواب هبــذا التلكيــف 
وميكّهنم من الانتفاع به، ولك ما فعهل مع من عمل أنه يؤمن فقد فعل مع من يعمل أنه يكفر، 
فامتناع أحدهام من الانتفاع به ال خيرجه من أن يكون نعمةً  حسـنًة، وصــار ذكل كغــريقني  ١٠

أدىل رجل حبًال  إلهيام، فمتّسك به أحدهام وجنا وأعرض اآلخر فهكل، ومكن قّدم الطعام إىل 
جائعني، فألك أحدهام ومل يألك اآلخر، ومكن كىس عاريني، فلبس أحدهام ومل يلبس اآلخر.
وجه آخر، وهو أن التلكيف تعريض لألنعام، والتعريض لألنعام مبنـــزةل إيصــال املنــافع، 

ولو أوصل إليه املنفعة اكن حسـنًا، فكذكل إذا عّرضه ذلكل. فإن قيل: ومل قلمت ذكل؟ قلنا: 
ألن األنعام مراتب ثالث، إحداها أن يوصل إليه منفعة، والثانيــة أن يسبــب هل إىل املنــافع  ١٥

ســببًا، والثالثــة أن يعّرضــه للمنــافع. فــاألول أن يسقيــه فريويــه، ويطعمــه فيشـبعــه، ويلبســه 
فيكسوه، والثاين أن يغرس هل أجشاًرا فتمثر هل، والثالث أن ميكّنه مــن الوصــول إىل املنــافع، 

حنو أن يولّيه القضاء واإلمارة وما جرى هذا اجملرى.
فإن قيل: حنن نقول أن هللا تعاىل لعلمه بأنه ال يؤمن خفرج هذا التلكيف من أن يكون 

نعمةً  فقد ميكّن فيه وهًجا من وجوه القبح، فال يعود حسـنًا النتفاء مجيع هجاته، وربّام يوردون  ٢٠

هذا السؤال عىل وجه آخر فيقولون: ال نسملّ  أنه قد فعل مع من يعمل أنه ال يؤمن مجيع ما 
[١٦٣أ]فعهل مع اذلي عمل أنه يؤمن. | واجلواب عن هذا من وجوه، أحدها أن غلبة الظنّ  تقوم مقام 

العمل يف القبح واحلسن فامي يعود إىل النفع ودفع الرضر. أال ترى أن أحدان لو عمل أن يف هذا 

١ يف] من   ٧ ذكل1] + غري (مشطوب)   ٨ اليت] اذلي   ١١ حبًال] حىل   ١٣ لألنعام1] الانعام   ١٥ ثالث] ثلثا 
والثانية] والىاىن   ١٦ والثالثة] والىالث   ١٧ فتمثر] فيمثر   ٢١ أنه1] + من   ٢٢ غلبة] عليه | تقوم] يقوم
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يدرك ذكل، إالّ  أن املقرور إذا وجد الربد الشديد فإن أجــزاء النــار ال تــداخل أجــزاءه وال 
تتخللها يف أول مّرة.

فإن قيل: مفا قولمك يف املكل املولك ابلنار، فإنه ال يتأّذى ابلنار وال يتأمل هبا، فهال جّوزمت 
مثهل يف الصيب؟ قيل هل: هللا تعاىل مينع أجــزاء النــار مــن أن تــداخل أجــزاءه، وجيــوز ذكل 

٥هناك. أما هاهنا لو جّوزان ذكل فإنه يكون نقًضا للعادة، ونقض العادة ال جيوز يف غري زمن 

األنبياء علهيم السالم.
أما الالكم مع اجملربة وغريمه فقد ذكرانه، وبيّنّا أهنــم ال جيــّوزون عــىل هللا تعــاىل الكــذب 

وإظهار املعجز عىل يد الاكذب وأخذ الربيء بذنب املذنب مع أنه يلزهمم عــىل قــود قــوهلم، 
فبطل ما قالوه.
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دليل آخر عىل فساد قوهلم، وهو أنه لــو اكن األمــر عــىل مــا ذكــروه لوجــب أن يتــذكر 
اإلنسان ما اكن منه، ألن العاقل إذا اكن قد تعاطى أمًرا ومارسه [مّدة] مديدة فإنه يتذكر ما 
اكن منه، وقد علمنا أن أحًدا ال يتذكر أنه اكن يف هذا العامل عىل هيئة أخرى واكن من حاهل 

كذا وكذا. فإن قيل: إمنا يتذكر اإلنسـان ذكل إذا مل يطـرأ مـا يزيـل التلكيـف، وهاهنـا قـد 
حدث ما يقطع التلكيف، وهو املوت، قيل هل: هذا ابطل مبا لو انم | أو جنّ  أو أمغي عليه  [١٦١ب]٥

فإنه ال ينىس ما اكن منه قبل ذكل، فكذكل هذا. فإن قيل: أليس جيوز أن ينىس اإلنسان 
ما اكن منه من األمور اليسرية مع قرب املّدة؟ وكذكل جيوز أن ينىس األمور الكبار مع بعد 
املّدة وتطاول الزمان حبال هذه األشـياء الكبرية. واجلواب: إان إذا اّدعينا هذا فامي العمل به من 

مجةل كامل العقل فال جيوز أن خيتلف العقالء يف ذكل خلالف [يف] األمور العظام، فإن العمل 
هبا من مجةل كامل العقل، فال جيوز أن خيتلف العقالء فهيا. ١٠

دليل آخر عىل ذكل، وهو أنه لو جاز ذكل لاكن إذا أخرب أحدان هبذه األشـياء وبأنه اكن 
أمًريا يف هذا العامل مّرة أخرى، واكن هل عساكر وجنود وأفراس وكنــوز، [جيــب] أن نشــكّ  
أنفسـنا يف ذكل وأن ال نقطع بكذبه، ويف علمنــا بــأن العقــالء يتســارعون إىل تكــذيب َمــن 

أخربمه مبثل هذا دليلٌ  عىل بطالن ما قالوه.
دليــل آخــر، وهــو أن احلــكمي إذا عاقــب إنســاانً  وجــب أن ميكّنــه مــن معرفــة ســبب  ١٥

الاسـتحقاق. فإن قيل: فاكن من سبيلمك أن تقولوا: ال دليل لمك فيه، قيل هل: إن عدم ادلليل 
يوجب التوقّف، ال قطع القول ابلنفي، وحنن انفون ذكل فاحتجنا إىل ادلليل.

وأما الالكم عىل البكرية، وهو أن الصبيان واجملانني يــأملون كــام أن الكبــار تــأمل وزايدة، 
بــدليل الفصــد واحلجامــة، فــإن قيــل: ال نســمل ذكل، فــاجلواب أن طبعــه ينفــر عــن اجلــرح 

والرضب كام ينفر عنه طبع العاقل، وال معىن ملنعهم هذا، ألن من ارتكــب هــذا فقــد اكبــر  ٢٠

العيان وأنكر الرضورة، وال يلكّم من اكبر الرضورايت.
فإن قيل: فاكن من سبيلمك أن ال تلكّمومه يف هذه املسأةل وتقولوا: إنمك أنكرمت الرضورة، 

[١٦٢أ]فاجلواب: إان ال نلكّمهم يف هذه | املسأةل عىل طريق الاسـتدالل، ولكنا ننهبهم عىل خطهئم.

فإن قيل: ال ميتنع أن ُحيّس  بعض النــاس بيشء وال حيــّس  بــه بعضهــم، كــام أن املقــرور 
يسـتذلّ  حرارة النار واحملرور ال يسـتذلّ  ذكل، ومن وجد الربد الشديد ربّام ال يــدرك األجــزاء  ٢٥

اليسرية من النار، قيل هل: يسـتحيل أن تداخل أجزاء النار [أجزاء] بدن اآلديم وتتخللها وال 

٨ حبال] وىحال   ١٣ نقطع] يقطع | علمنا] عقلنا   ١٦ فاكن] واكن   ١٨ الكبار] الكبائر   ٢٤ ُحيّس] حيسن | حيّس] 
حيسن
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واحتجّ  أيّضا مبا قد ثبت أن للمسـتحّق  مزيّة عىل املتفّضل به يف العرف والعادة، جفاز أن 
يؤمل هللا تعاىل الغري ليك يسـتحّق  عليه العوض وإن اكن جيوز ذكل ابتداًء، قلنا: إمنا يكــون 

للمسـتحّق  مزيّة عىل املتفّضل به يف العادة إذا اكن هناك أنفة. فأمــا إذا مل يكــن هنــاك أنفــة 
واستناكف فال. وهذا ال يتصّور يف حّق  هللا تعاىل، فإن اآلديم أبًدا يكــون يف تفّضــل هللا 
٥تعاىل ونعمته، فكيف يستنكف عن أن يتفّضــل عليــه ابألعــواض العظميــة؟ ونــظري هــذا أن 

سلطاانً  لو وهب لغريه درامه أو داننري، أو خلع عليه خلًعــا عظميــة، فــإن ذكل يكــون عنــد 
املوهوب هل أحبّ  من أن يعطيه السلطان ذكل بأجرة واسـتحقاق سابق.

فصل

قال السـيد رمحه هللا: قال اإلمــام أبــو طالــب ريض هللا عنــه: للجهــل بــأحوال اآلالم حتــّري  
١٠الناس رضوابً  من التحّري، فــذهب الثنويــة إىل أن اآلالم ال جتــوز وال حتســن قــطّ، فــأثبتوا 

ا، فيضــاف إىل الرشيــر الرشّ  وال يصــحّ  منــه اخلــري،  صــانعني، أحــدهام رشيــًرا واآلخــر خــّريً
ويضاف إىل اخلّري  اخلري وال يصحّ  | منه الّرش. وذهب أحصاب التناخس إىل أن اآلالم تقبح إالّ   [١٦١أ]

إذا اكنت مسـتحقّة، فقالوا أن األمل اذلي يصل إىل الصبيان واجملانني يكون مسـتحقًّا، ألهنــم 
اكنوا عىل غري هذه احلاةل واكنوا اكميل العقول، فاقرتفوا جرامئ وكبائر، فأماهتم هللا تعاىل، مث 

١٥خلقهم عىل هذه الصورة. وذهبت البكرية إىل أن الصبيان ال يأملون، وكذكل اجملانني والهبامئ. 

وذهبت اجملربة إىل أن هللا تعاىل يفعل هذا وال جيب عليه العوض، ويكون ذكل حسـنًا منه. 
ووافقهم عىل هذا عبّاد، إالّ  أنه خالفهم يف العمل.

قال: وما ذكرانه من أن األمل حيسن إذا وقع عىل هذه الوجوه األربعة اليت ذكرانها دليــلٌ  
عىل فساد ما ذكروه، إالّ  أنه ال بدّ  لنا من أن نذكر عىل لك واحد من هؤالء فصًال.

٢٠أما الالكم عىل الثنوية فقد ذكرانه يف فصل منفرد.

وأما الالكم عىل أهل التناخس، فهو أن هللا تعاىل قد تعبّــدان ابلنظــر يف املعــارف، ومهنــا 
النظر يف معرفته تعاىل ويلحقنا املشقّة فيه، فإذا جــاز أن يوصــل املشقّــة إلينــا ابتــداءً  هبــذا 

الطريق من غري اسـتحقاق، فكذكل جيوز أن يوصل األمل ابتداءً  من غري اسـتحقاق.

فاقرتفوا]  اكنت مسـتحقّة] اكن مسـتحقًا   ١٤  اخلري] للخري   ١٣  اخلري] للخري   ١٢  للمسـتحّق] املسـتحق   ١١   ١
فافرتقوا   ١٥ وذهبت] وذهب   ٢٢ إلينا ابتداًء] اليه اىىداءان   ٢٣ يوصل األمل] ىُصهل
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فيه وجه من وجوه القبح، مث ال يعود حسـنًا إذا انتفى ذكل الوجــه عنــه إالّ  إذا انتفــى عنــه 
سائر وجوه القبح. أال ترى أن املسـتأجر إذا منع أجرة األجري اكن قبيًحا، ولو أنه دفع األجرة 

إليه لغرض قبيح فإنه ال حيسن؟
[١٦٠أ]فإن قيل: لو اكن األمر | كذكل لوجب أن حيسن اإليالم مــن الظــامل، ألنــه يقــدر عــىل 

إيصال العوض إليه ويسـتحّق  املؤمل من الظــامل العــوض عــىل مــا أوصــل إليــه، قيــل هل: إمنــا  ٥

يسـتحّق  عىل الظامل من العوض القدر اذلي يساوي األمل وال يزيــد عــىل ذكل، فــال حيســن 
اإليالم منه ملثل ذكل من العوض، وهللا تعاىل قد يسـتحّق  عليه األعواض العظميــة الــيت ال 

تعدّ  وال حتىص، فال يكون اإليالم منه قبيًحا ذلكل العوض. فإن قيل: لو اكن كذكل لوجب 
أن حيسن من أحدان إيالم الغري إذا اكن قادًرا عىل إيصال النفع العظمي، قيل هل: إن أحدان ال 
يعرف أجزاء اآلالم وكنه األعواض، وال يعرف القدر اذلي ال خيتلف الناس يف حتّمل اآلالم  ١٠

هل وال يعمل أنه يبقى هو واملؤمل ليوصهل إليه، فال حيسن منه.
فــإن قيــل: جفــّوزوا أن يــؤمل هللا تعــاىل أحــًدا جملــّرد الاعتبــار، قيــل هل: إن مثرالاعتبــار 

[الثواب] والثواب مسـتحّق  عىل الاعتبار، فإنه فعل يسـتحق الثواب عليه، فال بدّ  من أن 
يكون بإزاء األمل يشء [آخر] خيرجه من أن يكون قبيًحا، هذا كام أن الصالة والزاكة لطف 
يف العقليات، مث يسـتحّق  عىل الصالة الثواب كام يسـتحّق  عىل العقليات، ألهنا أفعال أخر،  ١٥

وال يكفي يف ذكل اسـتحقاق الثواب عىل العقليات، كذكل هذا. واحلجة عــىل أيب عــيل أن 
هللا تعاىل قادر عىل إيصال هذه األعواض العظمية إليه بدون هذه اآلالم، فال حيسن اإليالم 
جملّرد هذه األعواض ويكون عبثًا، وهللا تعاىل ال يفعل العبث. واحتج الشـيخ أبو عيل بــأن 
[١٦٠ب]تعلّق العوض ابألمل كتعلّق الثواب ابلتلكيف، مث قد حسن | التلكيف من هللا تعاىل مبجــّرد 

الثــواب، فكــذكل حيســن األمل جملــّرد العــوض، قيــل هل: إن الثــواب منفعــة تتضّمــن التعــظمي  ٢٠

واإلجالل، والتفّضل ابلتعظمي ال جيوز، كام لو عظم حامًرا مل جيز، وأما العــوض فهــو املنفعــة 
العارية عن التعظمي، والتفّضل هبا جائز.

فإن قيــل: وإن اكن األمــر كــذكل، إالّ  أن اإليــالم ألجــل العــوض حفســب يكــون عبثـًـا 
وقبيًحا، فيسـتحيل [عىل هللا، قيل هل: إمنا عمل حسن اإليالم للمنفعة العظميــة بوجــوب] أن 

يقال أن هللا تعاىل قد ُعِملَ  أنه ال يفعل العبث والقبيح. ٢٥

١٣ عىل] بأن   ١٤ خيرجه] ىخرح   ٢٥ يفعل] + الا
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عقًال، وإمنا حيسن مسًعا. والشـيخ أبو هامش رمحه هللا يــذهب إىل أنــه حيســن عقــًال، وهــو 
األّحص، ألن العقالء أطبقوا عىل فصد مماليكهم وجحامة عبيدمه وأوالدمه ويسـتحسـنونه عقًال  
حىت أهنم ال يشكّون يف ذكل، ورد السمع به أو مل يرد، خبالف ذحب احليوان والهبامئ حيث 

عرفوا حسن ذكل مسًعا، ولوال ورود السمع بذكل لاكن العقل يــقتيض تقبيحــه. وأمــا إيــالم 
٥الهبامئ ابلركوب ومحل األثقال علهيا فإن ذكل ال حيســن عقــًال، ألهنــا تسـتقــلّ  بأنفسهــا، فــإذا 

تعهّدها إنسان واشـتغل مبرمة أحوالها جاز هل أن يسـتعملها يف شغل نفسه. فأما إيالم احلــيّ  
العاقل اذلي مل يكن يف والية عليه فإنه يقبح عقًال  ألجل أن يوصل إليه النفع، ألن النــاس 

يتفاوتون يف ذكل، مفن الناس من يرىض بإيالم نفسه وإحلاق الرضر به ألجل درمه واحد، 
ومهنم من ال يرىض بذكل وإن أعطي درامه أو داننري، مفا مل يوجد منه اإلذن فإنه ال جيــوز 

١٠ذكل.

فصل

فأما األمل، إذا اكن من فعل هللا تعاىل، فإنه حيسن إذا اكن عىل سبيل الاسـتحقاق أو عىل 
سبيل | جلب النفع، وال حيســن إذا اكن ذكل مظنــوانً  فيــه، ألن الظــنّ  عــىل هللا تعــاىل ال  [١٥٩ب]

جيوز. وادلليل عىل حسـنه منــه ألجــل الاســـتحقاق أن هللا تعــاىل يعاقــب أهــل النــار يــوم 
١٥القيامة، وال وجه هناك ُحيمل عليــه إالّ  الاســـتحقاق. وال حيســن األمل مــن هللا تعــاىل جملــّرد 

العوض، ألن هللا تعاىل قادر عىل إيصال العوض من دون األمل، فإيصال األمل يكون قبيًحا، 
كام أن أحدان إذا قدر عــىل تســكني املــرىض ابجلــالب والسكنــجبني اكن تسكينــه ابلفصــد 

واحلجامة قبيح.
فأما إذا اكن ألجل العوض، فقد اختلف املشاخي فيه، فقال عباد الصميري أنه ال حيسن 

٢٠من هللا تعاىل اإليالم للعوض. وذهب الشـيــخ أبــو عــيل إىل أنــه حيســن للعــوض حفســب، 

ووافقه عىل ذكل بعض البغداديني مـن أحصابنـا. وذكـر الشـيـخ أبـو هـامش أنـه إذا اكن فيـه 
عوض واعتبار أنه حيسن ذكل، وإالّ  فال. والالكم عىل عباد أن نقول: إن هللا تعاىل يوصل 

هذه اآلالم إىل الصبيان واجملانني، وال وجه هاهنا إالّ  لعوض. فإن قيل: لو اكن كذكل لوجب 
أن حيسن مبجّرد العوض، وقد علمنا أنه ال حيسن، قيل هل: عىل قول أيب عيل جيــوز ذكل، 

٢٥فال نسّمل. فأما عىل قول أيب هامش رمحه هللا فاجلواب عن ذكل أن اليشء قد قبح إذا وجد 

٢ ويسـتحسـنونه] ويسـتحسـنون   ٣ ورد] وورد   ٧ يف] + والء هل | أن] أنه   ١٤ أن] وان   ١٩ الصميري] الضمريي
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أشـياء صدرت منه فإنه حيسن ذكل لكونه مسـتحقًّا. وإمنا قلنا أنه إذا اكن دلفــع الرضر اكن 
حسـنًا، ألن العقالء بأمجعهم أطبقوا عىل اسـتحسان الفصد واحلجامة وقطع اليد إذا وقعــت 
فهيا آلكة ملا يتضّمن ذكل من دفع الرضر، وإن اكن ذكل إيالًما يف احلال. وإمنا قلنا أنــه إذا 
[١٥٨ب]اكن جللب النفع اكن حسـنًا، ألن العقالء أمجعوا عىل قطع القفار | الصعبة والبحار املهلكــة 

لطلب العمل والتجارة، وليس ذكل إالّ  جللب النفع. ٥

وادلليل عىل أنه حيسن عند تقدير جلب النفــع ودفــع الرضر اســـتحسان النــاس للفصــد 
واحلجامة وقطع األسفار الشديدة ظنًّا مهنم وصوهلم إىل املنفعة، وإن مل يوجد ذكل يف احلال.

فأما إذا قّدر الاسـتحقاق فهل حيسن إيالم الــغري أم ال؟ فقــد اختلــف شـــيخاان، فــذكر 
الشـيخ أبو عيل رمحه هللا أنه ال حيسن ذكل، وذكر الشـيخ أبو هامش رمحه هللا أنــه حيســن 

ذكل. والصحيح ما ذهب إليه أبو عيل رمحه هللا. وادلليل عليه أنه قد تقّرر يف العقول قبح  ١٠

إيالم الغري إذا مل يكن مسـتحقًّا وليس فيه ما ذكرانه من الوجوه، فلو قلنا أنه حيســن عنــد 
تقدير الاسـتحقاق لاكن إذا ظهر بعد ذكل أنه مل يكن مسـتحقًّا اكن قبيًحا، فيــؤّدي إىل أن 

يكون اليشء الواحد حسـنًا قبيًحا يف حاةل واحدة، وهذا حمال.
قال القايض رمحه هللا: ومما يشـنّع به عىل أيب هامش رمحه هللا أن قوهل يؤّدي إىل استباحة 
أموال الناس ودماهئم، ألنه يظنّ  اسـتحقاقها، قال: وهذا ال يصّح، ألن عنده إمنا يكون للظنّ   ١٥

حمك إذا مل يكن للعمل طريق إليه، واكن ذلكل الظنّ  أمارة حصيحة رشعًا. فأما إذا اكن هل إىل 
العمل طريق ومل يكن ذلكل الظنّ  أمارة مل جيز املصري إليه يف ادلماء واألموال، فال يعّول عىل 

جمّرد الظنّ  من غري أمارة حصيحة.
فإن قيل: هــذا اذلي ذكــرمتوه يف ظــنّ  الاســـتحقاق موجــود يف ظــنّ  جلــب النفــع ودفــع 

الرضر، ألنه جيوز أن يظهر يف الثاين أنه مل يكن فيه جلـب نفـع ودفـع رضر. مـع هـذا فإنـه  ٢٠

[١٥٩أ]يسـتحسن ذكل ابإلجامع، قيل هل: هذا ال يصّح، | ألنه قد تقّرر يف العقــول حســن طلــب 

املنافع املوهومة ودفع املضارّ  املوهومة بدليل الفصد واحلجامة واألسفار، ومل يتقّرر يف العقول 
إيالم الغري السـتحقاق متوّمه.

قال القايض رمحه هللا: فأما إذا آمل نفسه وأرضّ  هبا فإنــه حيســن ذكل عنــد وجــود هــذه 
األشـياء، ألن العقالء اسـتحسـنوا الفصد واحلجامة وما جرى جمرى هذا للمنفعــة املوهومــة،  ٢٥

فأما إيالم من ميّوهنم من العبيد والصبيان فإن الشـيخ أاب عيل ذهب إىل أنه ال حيسن ذكل 

١٧ واألموال] + هل اىل العمل طريق   ٢٠ يظهر] يظفر



كتاب زايدات رشح األصول٢٢٤

ال يوصف بذكل أن نقول: ما من يشء يقدر العبد عليه إالّ  وهللا عليه أقدر القادرين، فألن 
من مذههبم أن هللا تعاىل هو املتوّيل  إلحداث هــذه األفعــال جبميــع أوصــافها فيسـتحيــل أن 

يوصف ابلقدرة عىل أن يفعل الظمل جبميع أوصافه للعبد، مث ال يوصف ابلقدرة عىل أن يفعل 
هذا الظمل لنفسه.

٥جواب آخر عن أصل سؤاهلم، وهو أن يقال هلم: مل قلمت أن للموىل أن يتّرصف يف ملكه 

مبا شاء؟ فإن قالوا بدليل الشاهد، قيل هلم: غري مسّمل، ألن يف الشاهد ليس هل أن يفعــل 
مع عبده ما يشاء، مث وإن سلمنا ذكل، فإمنا جاز ذكل رشعًا، ألن هللا تعاىل يضمــن للعبــد 

أعواًضا عظمية يف مقابةل ما يلحقه من هجة املوىل، ولو خلينا والعقل ملا جّوزان ذكل، والكمنا 
وقع يف العقل.

١٠فإن قيل: إذا مل تسلموا ذكل، مفا معىن املاكل عندمك؟ قلنا: معناه أن يكون قادًرا ال مينعه 

أحد من مقدوراته، ولو اكن هذا عةل يف جواز فعل القبيح منه جلاز أن يكون كذكل | يف  [١٥٨أ]

حّق  أحدان، ألنه قادر ال مينعه أحد من مقدوره.
فإن قيل: معىن املاكل هو اذلي جيوز أن يتّرصف يف ملكه كيف يشاء، قلنا: هذا نفس 
اخلالف، وقد دللنا عىل إبطاهل. وألنه اكن جيب أن جيوز من هللا تعاىل عىل هــذا التــفسري 

١٥الظمل منفرًدا به والكذب وإظهار املعجزة عىل يدي الكّذابني، فإهنم إن ارتكبوا هذا انسلخوا 

عن ادلين.

فصل يف اآلالم

فإن قيل: فهل حيسن من هللا تعاىل إيالم احليوان؟ قيل هل: نعم، حيسن ذكل. فإن قيل: مفا 
وجه احلسن فيه؟ قيل: قد اختلف الناس يف ذكل، فقالت الثنوية أن إيالم احليوان يكون 

٢٠قبيًحا عــىل لك حــال. وقــال أحصــاب التنــاخس أن إيــالم احليــوان يكــون حسـنـًـا. وقــال ابــن 

الروندي أنه يكون قبيًحا إالّ  إذا اكن عىل ســبيل الاســـتحقاق أو عــىل ســبيل دفــع الرضر. 
وقال أحصابنا: يكون قبيًحا إالّ  إذا اكن مسـتحقًّا أو فيه جلب نفع زائد عليه أو دفع رضر زائد 

عليه أو تقّدر فيه هذه األشـياء.
وادلليل عىل أنه إذا اكن مسـتحقًّا اكن حسـنًا أن العقالء أمجعوا عىل أن من اكن هل عىل 
٢٥غريه َدْين يطالبه به اكن حسـنًا، وإن ّمغه بذكل وآمله، ألنه مسـتحّق. وكذكل إذا عاتبه عىل 

٨ هجة] + هللا (مشطوب)   ١٢ قادر] بقادر   ١٥ فإهنم] الّهنم   ٢٠ حسـنًا] قبيًحا   ٢٥ وآمله] + بذكل (مشطوب)



٢٢٣ ابب التعديل والتجوير

فعلمنا أن املوجب لقبحها كوهنا مفسدة ال غري. وألان قد بينّا أن هنينا مثل هنـي هللا تعاىل فامي 
يرجع إىل ذاته، فلو اكن هنـي هللا تعاىل مؤثًرا لاكن هنـي أحدان مؤثًرا أيًضا، وقد علمنا خالفه.

فإن قيل: إمنا اقتىض هنـي هللا تعاىل القبح دون هنـي أحدان، ألنه مــاكل، وحنــن مملوكــون 
[١٥٧أ]فيلزمنا طاعته، قيل هل: إن كونه ممن تلزم | طاعته، لو اكن يوجب قبــح اليشء لوجــب أن 

تكون األشـياء لكها قبيحة قبل ورود الهنـي، ألن كونه ممن جتب طاعته اثبت قبل هذا. فإن  ٥

قيل: ال جيوز اعتبار أحد الهنيني ابآلخر، ألن هنـي هللا تعاىل يعّرف قبح املهنـي عنه ابالتّفاق 
وهنينا ال يعّرف، قلنا: إمنا افرتقا يف ذكل، ألن ادلالةل قد قامت عىل أنه تعاىل ال يهنـى إالّ  ّمعا 
يكره، وال يكره إالّ  املعايص حلمكته، ومل تقم ادلالةل يف حّق  أحدان عىل ذكل حىت لو قامت 
لعّرفنا. أال ترى أن نبيًّا من األنبياء لو هنـى عن يشء فإان نعمل قبحه كام نعمل ذكل يف هنـي هللا 

تعاىل، ألن ادلالةل قد دلّت عىل أنه ال يهنـى إالّ  عام يكره، وال يكره إالّ  املعايص؟ ١٠

فإن قيل: إن هللا تعاىل ماكل مجليع األشـياء، وللامكل أن يصنع يف ملكه ما يشاء وحيمك مبا 
يريد، قيل هل: هذا ابطل ابلكذب وإظهار املعجز عىل الكّذابني وأخذ الربيء بذنب املذنب، 

فإنمك ال جتّوزون هذا عىل هللا تعاىل مع أنه ماكل، وللامكل أن يصنع ما يشاء. قال القــايض 
رمحه هللا: أما الكذب وإظهار املعجز عــىل يــد الكــذابني مفســمل. وأمــا أخــذ الــربيء بــذنب 

املذنب فربّام مينعون وربّام يسلّمون. ١٥

فإن قيل: إمنا ال جيوز الكذب عىل هللا تعاىل، ألنه قد ثبت صدقه، والصــادق ال جيــوز 
عليه الكذب، قيل هل: ما ادلليل عىل أنــه صــادق؟ فــإن قــال: ألنــه أخــرب خبلــق الســاموات 

واألرضني واكن صادقًا يف ذكل، قيل هل: جيوز أن يكون أراد به مسوات وأرضني غريهام. عىل 
أنه جيوز أن يكون صادقًا يف بعض األشـياء، اكذابً  يف بعضها، عىل ما بينّـا قبـل هـذا. فـإن 

قيل: | عند إظهار املعجز عىل يد َمن يّدعي الربوبية جيوز، وال جيوز عىل من يّدعي النبّوة،  [١٥٧ب]٢٠

ألنه ال طريق لنا يف مّدعي النبوة [أن] نعمل كذبــه ولنــا طــريق يف مــّدعي الربوبيــة، فــذلكل 
جّوزان، قيل هلم: إنمك أفسدمت هذا الطــريق عــىل أنفســمك حيــث متّســكمت مبــذهب ابطــل ال 

يرشدمك إىل معرفة الفصل بني النيبّ  واملتنئب، فالواجب أن ترتكوا ذكل املذهب.
قال: اختلف من خيالفنا يف هذه املسأةل، فقال بعضهم أن هللا تعاىل ال يوصــف ابلقــدرة 

عىل الظمل والكذب منفرًدا. [وقال غريمه أنه يوصف ابلقدرة عىل الظمل والكذب وأن ذكل ال  ٢٥

يقبح منه]، فقد ذكران [اجلواب عىل َمن قال بأن ذكل ال يقبح منه]. والالكم مع من قال أنه 

٩ ترى] + لو   ١١ مبا] ما   ١٩ قبل] قيل   ٢١ ولنا] + مدعى (مشطوب)



كتاب زايدات رشح األصول٢٢٢

ال ألكّم زيًدا حىت ألكّم معًرا وال الكم معًرا حىت ألكّم زيــًدا، فإنــه ال ميكنــه ماكملــة لك واحــد 
مهنام، كذكل هذا.

جواب آخر، وهو أنه لو اكن هذا إمنا يعرف ابلهنـي لوجب أن جيوز يف بعض األوقات 
أن يكون الرشع قد جاء بعبادة األواثن وسائر أنواع الكفــر، كــام قلنــا يف ســائر مــا يتعلـّـق 

٥ابلسمع، فإنه جيوز أن يتغّري  بتغّري  الرشع. وألن األمر والهنـي يــدّالن عــىل احلســن والقبــح، 

وادلالةل عىل اليشء تكون اكشفة عنه، فال بدّ  من أن يتقّدم املوجــب علهيــا. وألان نعــمل أن 
ادلهرية وامللحدة يعرفون قبح الظمل والكذب ملا يعرفون املشاهدات، فلو جاز أن يقال أهنم 

ال يعرفون [قبح هذه املقبحات وجب أن يقال أهنم ال يعرفون] املشاهدات.
واعمل أن األشعرية قد افرتقت عند هذا اإللزام، فقال بعضهم أنه ال تعمل هذه األشـياء إالّ  

١٠ابلسمع، وهؤالء ال يعرفون قبح هذه األشـياء، وهذا أرذل األقــوال. وقــال بعضهــم: يعــرفون 

هذا ابلعادة، ألن طبعهم ينفر عن الظمل ومييل إىل العدل، فيعرفون نفور الطبع عن ذكل كام 
تعرف األشـياء السمجة اذلممية بنفور الطبع عهنا. وقال بعضهم: يعرف ابلعقــل والسمــع، وال 

ينفكّ  أحدها عن اآلخر. واجلواب عن القول األول ما ذكران أن أحدان جيد من نفسه أنه اكن 
يعرف قبل نظره يف النبوات والسمع الفرق | بني الظمل والعدل كام يعرفه اآلن، وكذكل يف  [١٥٦ب]

١٥ادلهرية. واجلواب عن القول الثاين أن اإلنسان إذا راجع نفسه عمل الفرق بني األشـياء اذلممية 

اليت تكرهها النفوس وبني األفعال القبيحة حنو الظمل والكذب، فعــمل أن قبحهــا ليــس كقبــح 
هذه األشـياء. والثاين أن األمل املسـتحّق  يكــون حسـنـًـا ويعــرف ذكل العقــل، واألمل اذلي ال 
يسـتحّق  يكون قبيًحا، والنفس تكرههام مجيًعا. واجلواب عن القــول الثالــث أن اإلنســان إذا 

راجع نفسه عمل الفرق بني الظمل والعدل، كام عمل الفرق بني السواد والبياض، وجيد نفسه يف 
٢٠العمل هبام عىل سواء، فعمل أن هذا معلوم ابلعقل وحده. والثاين أن ّحصة السمــع مبنيــة عــىل 

كامل العقل وعىل هذا العمل، فقوهل أهنام ال ينفّاكن ليس بسديد.
فإن قيل: ادلليل عىل أن الهنـي يؤثر يف قبح القبيح أن الرشع هناان عن كثري من األشـياء 
وعّرفنا قبحها ابلهنـي، ألنه لوال ورود الهنـي عهنا لاكنت حسـنة، حنو الزان ورشب امخلر وغري 
ذكل، قيل هل: الهنـي دلّنا عىل أهنا مفسدة، فاملؤثر يف قبحها كوهنا مفسدة، فيجب أن يضاف 

٢٥القبح إىل كوهنا مفسدة، يؤيّد ذكل أان لو عرفنا كوهنا مفسدة قبل ورود الهنـي لعلمنا قبحها، 

٧ ملا] كام   ٨ يعرفون1] + هذه (مشطوب)   ٩ عند] عبدمه   ١١ ومييل] وامليل   ١٢ ابلعقل] اىلفعل   ١٤ والعدل] 
والقبح



٢٢١ ابب التعديل والتجوير

مجيع املعاين ومل يتجرد عن هذه الصفات مجعاء فإنه يكون قبيًحا، فعمل أن املؤثر ما ذكرانه، 
وألنه لو اكن إمنا صار قبيًحا للهنـي لوجب أن يقبح لهنـي أحدان، ألن الهنـي الصادر عن أحدان 
مثل الهنـي الصادر عن هللا تعاىل، فإذا اكن ذكل موجبًا قبحه فكذكل هنينا، فاكن جيب إذا 

هنـى أحدان غريه عن الطاعة يقتيض ذكل قبحها، ألن صيغة الهنـي واحدة يف املوضعني.
فإن قيل: الهنـي إمنا يكون مؤثًرا يف قبح الفعل إذا صــدر [عــن] املــاكل، وأحــدان ليــس  ٥

مباكل، قيل هل: لو اكن هنـي هللا تعاىل مؤثًرا لاكن هنـي أحدان مؤثًرا، ومل خيتلــف الهنيــان ملــا 
ذكرمتوه، ألن اليشء إمنا يؤثر يف اليشء لصفة ترجع إىل ذاته، وصفة ذات هنـي الواحــد منــا 

[١٥٥ب]كصفة ذات هنـي هللا تعاىل. وألن هذا يــؤّدي | إىل أن يكــون األصــل مــدلوًال  عليــه وهــو 

الهنـي، والفرع رضورايً  وهو القبح. وألنــه اكن جيــب يف مــن ال يعــرف الــهنـي واألمــر أن ال 
يعرف القبح واحلسن، وقد علمنا أن ادلهرية وامللحدة يعرفون قبح الظمل رضورًة. وألنــه لــو  ١٠

اكن الفعل إمنا يصري قبيًحا ملاكن الهنـي لاكن احلسن إمنا يصري حسـنـًـا ملــاكن األمــر، وهــذا 
يؤّدي إىل أن ال يقع يف أفعال هللا تعاىل احلسن ألنه مل يؤمر به، تعاىل عن ذكل علًوا كبًريا.

قال القايض رمحه هللا: وقد افرتق قول األشعري يف ذكل، فاكن يقول يف قوهل األول أنه 
ال حيسن من هللا تعاىل يشء وال يقبح، وال توصف أفعاهل هبذين الوصفني. وقال يف القــول 

الثاين أن أفعال هللا تعاىل قد تكون حسـنة، ألنه قد يقع يف أفعال من ال يلحقه األمر والهنـي  ١٥

احلسن، وهو الصبيان واجملانني. واجلواب عن القول األول أن هذا ظاهر الفســاد ال حيتــاج 
إىل لكفة يف جوابه، ألن اإلجامع ينادي عليه ابإلبطال، واجلواب عن الكمه الثاين أنه لو جاز 
أن يقال أن أفعال هللا تعاىل حسـنة، ألنه قد يقع يف أفعال الصبيان واجملانني جلاز أن يقال أنه 

قد يقع يف أفعاهل القبيح، ألنه قــد يقــع يف أفعــال الصبيــان واجملــانني ذكل، فقــد أمجعنــا عــىل 
خالفه. ٢٠

وجواب آخر، وهو أن دهرايًّ  لو أسمل فإنه يعمل قبح الظمل كام اكن يعلمه من قبل، وال 
جيد يف نفسه مزيّة عىل ذكل، وكذكل أحدان إذا رجع نفسه فإنه يعمل من نفسه أنه اكن يعمل 

قبل البلوغ قبح الظمل والكذب، وأقوى العلوم ما جيده اإلنسان من نفسه.
[١٥٦أ]جواب آخر، وهــو أان قــد علمنــا أن مــن | مجــةل علــوم العقــل أن يُعــمل قبــح كثــري مــن 

املقبحات وحسن كثري من احملسـنات، فلو قلنا أن هذا ال يُعمل إالّ  ابلسمع، والعمل ابلسمع ال  ٢٥

حيصل إالّ  بكامل العقل، فهذا يؤّدي إىل أن ال ميكن معرفة لك واحد مهنام، كام لو قال: وهللا 

١ ومل يتجرد] وتعرى | مجعاء] مجع



كتاب زايدات رشح األصول٢٢٠

فإن قيل: هذا ابطل ابجملربة، فــإهنم يعلمونــه وال يعلمــون قبحــه، قيــل هل: إهنــم يعلمــون 
قبحه، ولكهنم ينسـبون القبح إلينا وال ينسـبونه إىل هللا تعاىل، وهذا املوضع ال يعمل رضورًة. 

وألهنم عـرفوا قبـح الظـمل ولكـن | اختلفـوا يف أنـه قبـح ملـاذا، وهـذا املوضـع ال يـّدعى فيـه  [١٥٤ب]

الرضورة. يدلّ  عليه أن احلسن والقبيح خيتلف يف الفعل ابختالف صـفته. أال تـرى أنـه لـو 
٥قال: زيد يف ادلار، وهو فهيا، يكون صدقًا وحسـنًا، ولو مل يكن فهيا يكون كذابً  قبيًحا؟ ومل 

خيتلف هذا اخلرب يف القبح واحلسن إال الختالفه يف نفسه، فإن اخملرب يف احلالني واحد، وقد 
تبّدلت صفته ألجل اختالفه يف نفسه، فعمل أن املؤثر يف ذكل أمر يرجع إليه.

فإن قيل: قد خيتلف ألمر يرجع إىل الفاعل. أال ترى أنه لو قال: زيد يف ادلار، وأراد زيد 
ابن عبد هللا، وهو فهيا، اكن صدقًا، ولو أراد زيد بن معرو، وهو غائب عهنا، اكن كذاًب، ومل 

١٠يكن ذكل إالّ  الختالف قصده؟ قيل هل: هاهنا فقد اختلف حال الفعل أيًضا، ألنه يف أحد 

احلالني خرب ّمعن يف ادلار، ويف احلاةل األخرى خرب ّمعن هو غائب عهنا، فِملَ  اكن إضافة هذا 
الاختالف إىل الفاعل أَْوىل من إضافته إىل أمر يرجع إليه؟ والثــاين أن قصــد الفاعــل أمــر 

متجّدد، ومثل هذا جيــوز، إمنــا أنكــران عليــمك قــولمك أنــه إمنــا قبــح منــا للعبوديــة واحلــدوث. 
والثالث، وهو أن هذا عىل أصل اخملالف ال يصــّح، ألن الفعــل وصــفاته عــىل أصــهل تتعلـّـق 

١٥ابلفاعل، فال يصحّ  إضافة القبح إلينا.

فإن قيل: إمنا ال يقبح الظمل من هللا تعاىل، ألنه مــاكل، وللــامكل أن يفعــل يف ملكــه مــا 
يشاء، وأما أحدان فإنه ال جيوز هل ذكل، ألنه مملوك. واجلواب أن الظمل هو األمل املتعّري عن 

جلب النفع ودفع الرضر إذا مل يكن مسـتحقًّا وال يقّدر فيه هذه األشـياء. وهبذا | اللفظ حيرتز  [١٥٥أ]

عن الفصد واحلجامة، ألنه يظنّ  النفع ودفع الرضر فيه، فيكون هذا مقدًرا فيه، وال يلزم عىل 
٢٠[ذكل] عقاب هللا تعاىل يف اآلخرة، ألن ذكل مسـتحّق، وهذه األوصاف يه مؤثرة يف قبح 

الظمل، مفىت وجدت يف الظمل الواقع من هللا تعاىل بزمعهم يــقتيض قبحــه كــام إذا وجــدت يف 
فعل اآلديم. يدلّ  عليه أنه لو وجد بعض هــذه األوصــاف يف حقّنــا خــرج الفعــل عــن كونــه 

حسـنًا، وإذا وجد امجليع اكن ظلًما، ألن القبيح ال خيلو إما أن يكون جلنسه أو لوجود معًىن  
أو للفاعل أو لوقوعه عىل وجه خمصوص. [و]ال جيوز أن يكون قبيًحا جلنسه، ألن من جنسه 

٢٥ما هو مباح لنا. وال جيوز أن يكون قبيًحا للفاعل ملا سـبق، وال جيوز أن يكون ملعًىن، ألنه 

لو وجد مجيع املعاين وتعّرى الفعل عن هذه األوصاف فإنه ال يكون قبيًحـا، ولـو خـال عـن 

٢ ينسـبونه] ىىسـبون   ٧ يرجع] + اىل الفاعل (مشطوب)   ١٢ قصد] قّصه   ١٩ الفصد] الغصد   ٢١ بزمعهم] زمعهم   
٢٣ حسـنًا] ظلًما | خيلو] ىخلوا   ٢٦ وتعّرى] ومل يتجرد



٢١٩ ابب التعديل والتجوير

وأجاب عن هذا الشـيخ أبو هامش بأن قال: إن الواحد منا إذا خّري  بني الصدق والكذب 
بدرمه واحد اختار الصدق عىل الكذب، وال وجه الختياره إال حسـنه، يدلّ  عليــه أنــه لــو 

خّري  بني صدقني وجد نفسه خمّرية فهيام، ويف الصدق والكذب خيتار الصدق ال حماةل.
وأجاب الشـيخ أبو عبد هللا رمحه هللا بأن املنِعم يسـتحّق  من املنَعم عليه الشكر ال حماةل. 

وقد ثبت أن يف ادلنيا من أَنعم عىل غريه وجب عىل من ُأنعم عليه أن يفرق بينه وبني غريه  ٥

يف التعظمي، وليس يفعل ذكل إالّ  حلسـنــه ووجوبــه ال لنفــع حيصــل هل بعــد ذكل، ألن هــذا 
الشكر ليس مبرشوط بنعمة أخرى، بل هو لنعمة حاصةل.

وأجاب الشـيخ أبو إحساق بن عياش عن هذا بأن اعتبــار هــذه املســأةل يف الشاهــد ال 
ميكن، ألن الناس إمنا يتّرصفون يف الشاهد ملنافع ترجع إلهيم وملضارّ  يــدفعون عــن أنفسهــم، 

وإمنا يعرف من أفعال هللا تعاىل، وقد ثبت أن هللا تعاىل أمكل عقولنا وأنعم علينا هبذه النعمة  ١٠

وأنه مسـتغنٍ  عن ذكل غري حمتاج إليه، فدلّ  عىل أنه فعلها حلسـهنا.
[١٥٤أ]وأجاب | قايض القضاة رمحه هللا عن ذكل بأن قال: قــد ثبــت أن اإلنســان ابإلحســان 

اذلي يفعهل مع نفسه ال يسـتحّق  الشكر عىل الغري، وقد ثبت أن يف ادلنيا مشكوًرا، فلوال 
أنه فعل النعمة حلسـهنا ملا اسـتحّق  الشكر، فدلّ  عىل ما ذكرانه.

فإن قيل: إن ما يفعهل هللا سـبحانه وتعاىل ال يكون قبيًحا منه، قيل هل: هــذا ال يصــّح،  ١٥

ألن القبيح قبيح ألمر يرجع إليه، مفا يؤثر يف قبحه جيب أن خيتّص  به ويعود إىل نفسه كــام 
أن حصة الفعل ملا اكن من أحاكم القادر احلّي، مفا ألجهل حصّ  جيب أن يكــون راجًعــا إليــه، 

وإذا اكن قبيًحا ألمر يرجع إليه وجب أن يقبح من هللا تعاىل كام يقبح من غريه. يدلّ  عــىل 
ّحصة هذا أنه ال خيلو إما أن يكون قبيًحا ألمر يرجع إليه أو ألمر يرجع إىل الفاعل أو ألمر 
متوّسط بيهنام، وهو الهنـي. وبطل أن تكون صفات الفاعل مؤثرة فيه، ألن ما تعلّق ابلفاعل  ٢٠

من العبودية وما جرى جمرى هذا اجملرى ال خيتّص  ابلفعل القبيح دون احلسن، فيجــب أن 
يكون مؤثًرا يف قبح احلسن أيًضا حىت يكون احلسن قبيًحا، وقد علمنا خالفه. وال جيوز أن 
يكون للهنـي، ألن الهنـي مسـتدلّ  عليه والقبيح رضوري وال جيوز أن يكون األصل مكتسـًبا 
، وما ألجهل قبح يكون هو األصل يف ذكل. يدلّ  عىل ّحصة هذا أن من عمل الظــمل  رضورايًّ
عمل قبحه، فدلّ  عىل أنه إمنا قبح لكونه ظلًما، إذ لو مل يكن كذكل مل يعمل قبــح الفعــل عنــد  ٢٥

العمل به.

١ هذا] + سؤال   ٣ والكذب] + ىختار الصدق والكذب   ١٩ خيلو] ىخلوا



كتاب زايدات رشح األصول٢١٨

ادلواء فإنه حيصل الزايدة والصالح يف بدنه وإن اكن نفاره يتعلق به؟ قيل هل: هذا ال يصّح، 
ألن ادلواء يورث الضعف والنقصان يف احلال، إالّ  أنه إذا خرج من املــريض وزالــت العــةل 

عنه فإنه يعقبه | الصّحة يف اثين احلال. أال ترى أن األطباء [ال] يطلقون للمريض يف رشب  [١٥٣أ]

ادلواء ما دام ميكهنم تسكني املريض بدونه؟
٥فإن قيــل: الشهــوة قــد تكــون اثبتــة للشخــص وال تتعلــق الــزايدة بتناولهــا. أال تــرى أن 

اإلنسان قد يسمع الصوت ويــرى الوجــه الصبيــح وهــو يشـهتيــه، وال يريــد يف بدنــه شــيئًا؟ 
واجلواب: قد ذكر قايض القضاة أن سامع صوت الطنني يزيد يف دويّ  األذن، وكذكل رؤية 

الوجه الصبيح تزيد يف شعاع العني وهبام متام احلاّسة، فمل ينتقض ما قلنا.
وادلليل عىل أن هللا تعاىل إذا اكن مسـتغنًيا عن القبيح عاملًا ابسـتغنائه عنه ال يفعهل هو 
١٠أن أحدان إذا خّري  بني الصدق والكذب بدرمه واحد فإنه ال خيتار الكذب عىل الصدق. أال 

ترى أنه لو سها عن ذكل، أو اكن هل حاجة زائدة إليه، فإنه يفعل ذكل، فدلّ  عىل أن املانع 
عن ذكل ما ذكرانه. فإن قيل: ومل قلت أن العةل املانعة عن الكذب هو الاسـتغناء؟ قيل هل: 

إمنا قلنا ذكل، ألنه إمنا يفعل أحدان احلسن أو القبيح للحاجة وجلب املنفعة أو دفــع املّرضة، 
فإذا اسـتغىن عن ذكل فإنه ال يفعهل. فإن قيل: كام يسـتغين ابلصدق عــن الكــذب فكــذكل 

١٥يسـتغين ابلكذب عن الصدق فِمل  خيتار الصدق؟ قيل هل: إمنا خيتاره حلسـنه، وحسن الفعل 

يدعوه إليه. أال ترى أن رجًال  لو رأى إنساانً  ضلّ  عن طريقه فإنه يرشده، وإن مل يكن هل يف 
ذكل جلب نفع أو دفع رضر، ولكنه يفعل ذكل حلسـنه؟ فإن قيل: إمنا يفعهل لميدح به، قيل 

هل: هذا الرجل ربّام ال يعرف املدح واذلّم، وربّام يكون ملحًدا ال يبــايل هبــام. فــإن قيــل: إمنــا 
يفعل ذكل، ألنه يرّق  هل قلبه، قيــل هل: ربـّـام يكــون قــايس القلــب ال يــرق قلبــه ملثــل هــذه 

٢٠األشـياء.

| فإن قيل: كام أن أحدان ال يفعل القيبح إالّ  حلاجة أو هجل فكذكل ال يفعل احلسن إالّ   [١٥٣ب]

حلاجة أو هجل، مث فعل احلسن يف حّق  هللا سـبحانه ال يدلّ  عىل اجلهل واحلاجة، فكــذكل 
فعل القبيح يف حقّه ال يدلّ  عىل ذكل، قيل هل: إن أحصابنا أجابوا [عن ذكل] بأجوبة شـىت. 
أجاب عنه الشـيخ أبو عيل بأن هذا ال يصّح، ألان قد بيّنّا أن حسن اليشء يدعو إىل فعهل 
٢٥كام املرشد لغريه إىل الطريق. فإن قيل: إن قلبه يرّق، فاجلواب ما بيّنّا قبل هذا. يدلّ  عليه 

أنه ربّام يكون صاحب كبرية حىت ال يظهر هذا يف حقّه.

يدعو] ىدعوا    | سـبحانه] + حق   ٢٤  حّق] خلق  يفعل] ىفعهل   ٢٢  خّري] اخرب   ١٩  يعقبه] يعقيه   ١٠   ٣
٢٥ املرشد] ملرسد | فاجلواب] واجلواب
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يكون هل بفعهل من املنافع ما يزيد عىل مضاّره، وهللا تعاىل ال جيوز عليه اإلجلاء وال املنافع وال 
املضاّر.

دليل آخر عىل ذكل أنه لو جاز عليه النفار جلاز عليه الشهوة، فكذكل النفار. فإن قيل: 
جتعل املعلول عةلً  والعةل معلوًال، فلسَت  بأوىل يف أن تقول: ال جتوز عليــه الشهــوة، ألنــه ال 

جيوز عليه النفار، منا بأن نقلب هذا الالكم، قيل هل: هذا إمنا اكن يلزم إن مل يكن لنا دليل  ٥

آخر غري هذا. ولنا يف هذه املسأةل دليل آخر، وهو ما قّدمناه، فال يلزم ما ذكرمتوه.
دليل آخر عىل أنه ال جيوز عليه الشهوة والنفار أنه لو جاز عليه الشهوة والنفار جلاز عليه 
الزايدة والنقصان، وإمنا قلنا ذكل، ألن املشـهتـي إذا تناول حال حصته املشـهتـى خالًصا عام ال 

يشـهتيه عىل احلدّ  اذلي يشـهتيه حصل زايدة فيه، كام أنه إذا تناول ما ينفر طبعه عنــه وال 
يشـهتيه عىل احلدّ  اذلي ال يشـهتيه، حصل فيه نقصان. وادلليل عىل هذا أن سائر احليواانت  ١٠

[١٥٢ب]مع اختالف أجناسها إذا تناولت مــا تشـهتيــه عــىل احلــدّ  اذلي تشـهتيــه حصــل | فهيــا زايدة 

وصالح. فدلّ  ّحصة هذا [عىل] أن أحدان لو تناول حشم احلنظل حصــل فيــه نقصــان، ألنــه 
ينفر طبعه عنه، ولو تناوهل الضبّ  حصل فيه زايدة ال نقصان، ألنه يشـهتـي ذكل، فدلّ  عىل 

ما قلناه.
فإن قيل: أليس املريض إذا تناول ما يشـهتيه حصل فيه نقصان؟ قيل هل: هذا ال يصّح،  ١٥

ألان قلنا خالًصا عام ال يشـهتيه، وهاهنا مشـهتـى املريض ال خيلص عام ال يشـهتيه، فال يلزم، 
والثاين [أن شهوة] املريض شهوة اكذبة غري صادقة. أال ترى أنه ال ميكنه أن يألك كام يألك 

الصحيح؟ فدلّ  عىل الفرق بيهنام.
فإن قيل: قولمك أن تناُول املشـهتـى يوجب زايدة يف البــدن ال يصــّح، ألنــه قــد يوجــب 

نقصاانً  يف وقت كام يوجب الزايدة. أال ترى أن املريض إذا تناول ما يشـهتيه أرضّ  به؟ فلنئ  ٢٠

جاز أن يقال أنه يورث الزايدة ابعتبار أن يوجد يف خلق الصحيح كذكل جاز أن يقال أنه 
يورث النقصان ابعتبار أنه يوجد يف خلق املريض كذكل، قيل هل: إن مــا ذكــرانه قــد دللنــا 

عليه وبيّنّا أنه مّطرد يف سائر احليواانت، وما ذكرته عارض ابدر، فال يصحّ  املعارضة به عىل 
ما ذكرانه.

جواب آخر، وهو أن النفار يوجب النقصان، فال جيوز أن يقال أنه مـن حـمك الشهـوة  ٢٥

اليت يه ضّده. فإن قيل: النفار أيًضا يورث الزايدة يف البدن. أال ترى أن املريض إذا تناول 

حصل] + فيه نقصان (مشطوب)   ١٥ املريض] + ال خيلص عام ال  ١ بفعهل] فعهل   ٤ فلسَت] فليست | يف] من   ٩ 
يشـهتيه (مشطوب)   ١٦ ألان قلنا] الن اقلنا   ٢٢ دللنا] دلنا



كتاب زايدات رشح األصول٢١٦

والسكنات احملدثة أو ال يسـبقها؟ فإان حنيل اجلواب، ألان إن قلنا أنه يسـبق اقتىض ذكل كونه 
قدميًا.

فأما ادلليل عىل أن هللا تعاىل عامل بقبح القبيح، فقد مىض. | [١٥١ب]

فصل يف أن هللا تعاىل مسـتغنٍ  عن القبيح غري حمتاج إليه

٥إمنا قلنا ذكل، ألنه غّين، فال جيوز عليه جلب املنافع ودفع املضاّر. فإن قيل: ومل قلمت ذكل؟ 

قيل هل: ألنه ال جيوز عليه الشهوة، فال جيوز عليه املنفعة ودفع املّرضة. فإن قيل: ومل قلمت أنه 
ال جيوز عليه الشهوة؟ قلنا: ادلليل عىل ذكل أنه لو اكن مشـهتًيا مل خيل إما أن يكون مشـهتًيا 

ذلاته أو بشهوة. وبطل األول، ألنه لو اكن كــذكل لوجــب أن يكــون مشـهتًيــا لســائر أنــواع 
املشـهتيات، ألن صفة اذلات ال اختصاص لهــا مبشـهتـًــى دون مشـهتـًــى. والثــاين أنــه لــو اكن 

١٠كذكل فامي مل يزل لاكن جيب أن يكون ملجأً  إىل خلق املشـهتـى فامي مل يزل، وهذا حمال، ألنه 

يؤّدي إىل وجود املشـهتـى فامي مل يزل، أو يؤّدي إىل أن يكون هللا تعاىل سابقًا عىل املشـهتـى 
احملَدث بوقتٍ  واحٍد، وهذا يقتيض حدوثه، والك القسمني ابطالن.

وادلليل عىل أنه ال جيوز أن يكون مشـهتًيا ابلشهوة القدمية ما ذكران من الوجوه الثالثة، 
وكذكل إذا اكن مشـهتًيا بشهوة حمدثة يلزم عليه أن يكون ملجأً  إىل فعل الشهوة واملشـهتـى، 

١٥وإىل أن يوجدهام فامي مل يزل، وإىل أن يوجد مهنام ما ال هناية هل، ولك ذكل حمال. واألوىل أن 

يقال: اكن جيب أن يفعل هذه األشـياء قبل أن فعلها وأن يفعل أكــرث ممــا فعــهل، ألن الزائــد 
اكألصل يف هذا الباب، ولو فعهل قبل هذا الوقت لاكن جيب حصول النفع به، ألان إذا قلنا: 
جيب أن يكون فاعًال  فامي مل يزل، فلقائل أن يقول: إمنا جيب أن يكون فاعًال  عىل احلدّ  اذلي 
يصحّ  | وجوده، فأما عىل الوجه املسـتحيل فال جيب، كام أنمك وإن وصفمت هللا تعاىل بكونه  [١٥٢أ]

٢٠قادًرا لنفسه فال جيوز أن يفعل ما ال يتناىه أو أن يفعل فامي مل يزل. فيجب أن يثبت ملجأً  

إىل أن يفعل أزيد من املوجودات من أفعاهل وأن يكون فاعًال  قبل أن يفعل.
وادلليل عىل أنه ال جيوز عليه النفار أنه لو اكن جيــوز عليــه النفــار لــاكن ال خيلــق هــذه 

اجلواهر، ألن ما يكرهه العاقل ال يفعهل إالّ  لوهجني، أحدهام أنه يكون ملجأً  إليه، والثاين أن 

١ اقتىض] ىقىض   ٥ غّين] يحّ    ٦ فال] ال   ٨ أو] + بطل (مشطوب)   ١٤ بشهوة] لشهوة   ٢٣ لوهجني] وهجني



٢١٥ ابب التعديل والتجوير

القادر فهـي عىل [ما] اكنت، كذكل نقول يف هللا تعاىل، قيل هل: هاهنا، وإن مل يتغري حــال 
القادر، إالّ  أنه تغري حال املقدور، وهو أنه صار موجوًدا بعد أن اكن معدوًما. وحنن ال مننــع 

أن يكون تغّري  صفة املقدور خمرًجا للقادر من أن يكون قادًرا.
فإن قيل: لو اكن هللا تعاىل قادًرا عىل فعل القبيح جلاز أن يفعهل، قلنا: معىن هذا الالكم 
إن أردت أنه جيب أن ال يسـتحيل من هللا تعاىل [فال]، وإن عنيت به أان نشكّ  يف أن هللا  ٥

تعاىل ال يفعل القبيح [فيدلّ  عىل أنه مل يفعل]، وذكل ادلليل قد آمننا من الشكّ  يف أن يقع 
منه.

فإن قيل: إمنا علمنا أن هللا تعاىل قادر عىل هذه األفعال بفعهل إاّيها، ومل يفعــل القبيــح، 
[١٥١أ]فال ميكن أن يعمل أنه قادر عليه، قيل هل: هاهنا طرق | أخرى سوى ما ذكرت، وقد أرشان 

إىل بعضها، وهو أن هللا تعاىل قادر عىل احلسن، والقبيح من جنسه، ومن قدر عىل اليشء  ١٠

يقدر عىل جنسه. فهذا وأمثاهل يدلّ  عىل أنه تعاىل قادر عىل القيبح، وإن مل يفعهل.
دليل آخر عىل ذكل، وهو أن هللا تعاىل يقدر عىل أن يصّري  امجلةل أمًرا وخًربا، وقد ثبت 

من أصلنا أن األمر ال يصري أمًرا إالّ  ابإلرادة، ومن قدر عىل الصيغة مــع اإلرادة قــدر علهيــا 
بدون اإلرادة كأحدان. وإذا ثبت ذكل اكنت الصيغة اجملّردة عن اإلرادة تكــون عبثـًـا وقبًحــا، 

وقد ثبت أن هللا تعاىل قادر عليه. ١٥

وجه آخر، وهو أن هللا قد مدح نفسه بأنه ال يفعل الظمل يف قــوهل تعــاىل ﴿ِإنَّ  هللاَ  َال  
يَْظِملُ  النَّاَس  َشيْئًا﴾٧٧ وآايت أخر، وال جيوز المتّدح بيشء هو ال يقدر عليه. أال ترى أنه ال 

جيوز أن يمتّدح أحدان بنفي ما ال يقدر عليه، كام أن الزمن ال يمتدح برتك العدو؟
فإن قيل: لو اكن كذكل لوجب أن يكون قادًرا عىل جتهيل نفسه وعــىل تعجزيهــا وذكل 

حمال، قيل هل: التجهيل عىل احلقيقة فعل خيرج اإلنسان عن كونه عاملًا، وكذكل التعجزي، وهو  ٢٠

ال يقدر عىل ذكل.
فإن قيل: أرأيت، لو فعل القبيح، هل اكن يدلّ  ذكل عىل هجهل وحاجته؟ قلنا: قد تكّرر 

جوابنا عن هذا السؤال، وبينّا يف غري موضع أان ال جنيب عــن هــذا الســؤال وأمثــاهل، ألنــه 
يقتيض دفع أصلني، هذا كام لو قال قائل: لو اكن اجلسم قــدميًا، هــل اكن يسـبــق احلــراكت 

١٢ امجلةل] العهل   ١٥ قادر] قادًرا

٧٧سورة يونس (١٠): ٤٤



ابب التعديل والتجوير

اعمل أن مدار هذا الباب عىل أن هللا تعــاىل ال يفعــل القبيــح. وادلليــل عــىل ذكل أن العــامل 
ٍ  وغرٍض، وذكل ادلاعي ال خيلو إما أن يكــون هــو  ابليشء ال خيتار فعًال  عىل فعل إالّ  دلاع

احلاجة أو تقدير احلاجة أو اجلهل بقبحه. وبطل ادلاعي [اذلي] هو احلاجة أو تقدير احلاجة 
٥[ألنه] ال جيوز عىل هللا تعاىل. وال جيوز أن يكون هللا تعاىل جاهًال  بقبحه ألن هللا تعاىل عامل 

ذلاته، فادلاعي يف حّق  هللا تعاىل إمنا هو حسن الفعل وذكل مفقود يف القبح، وال يلزم عىل 
هذا فعل السايه، ألان عللنا الفعل اذلي يكون فاعهل عاملًا به ويتصور أن يكــون هل غــرض 

وداعٍ، وهذا ال يتصور يف حّق  السايه.
دليل آخر عىل ذكل، وهو أنه قد ثبت أنه تعاىل عامل ابلقبيح وقبح القبيح، ومسـتغنٍ  عن 
١٠فعهل، وعامل بأنه مسـتغنٍ  عنه، وَمن اكن هبذه الصفة ال خيتار القبيح عىل احلسن، اكلواحد منا 

إذا خّري  بني الصدق والكذب بدرمه واحد مع وجود هذه الرشائط فإنه ال خيتار الكذب عىل 
الصدق. وهذه ادلالةل مبنية عىل سـتة أشـياء، أحدها أن هللا تعاىل قادر عىل فعل القبيــح، 

والثاين أنه عامل بقبح القبيح، والثالث أنه مسـتغنٍ  عن فعهل، [والرابع أنه عامل ابسـتغنائه عنه،] 
واخلامس أن أحدان إذا اكن هبذه الصفة ال خيتار الكذب عىل الصدق، والسادس أن العــةل 

١٥يف أنه ال خيتاره إمنا هو علمه بقبحه | وعلمه ابسـتغنائه عنه. [١٥٠ب]

وادلليل عىل أن هللا تعاىل قادر عىل القبيح هو أن هللا قــادر عــىل إيــالم الاكفــر، فــإذا 
أسمل فإنه ال تنتفي قدرته عىل ذكل ابلعجز عنه، ألن صفة القادر حاصــةل كــام اكنــت وصــفة 

ل صفته ال مينع من أن يكون هللا تعاىل قادًرا  املقدور كام اكنت، وإمنا تبّدل صفة الاكفر، وتبدُّ
عىل ذكل. ونظري ذكل أن أحدان إذا قدر عىل أن يقول: زيد يف ادلار، وهو فهيا، يقدر عىل 
٢٠أن يقول: زيد يف ادلار، وهو غائب عهنا، ألن تبّدل صفته ال مينعه عن القدرة عىل اإلخبار، 

وال ميكهنم أن مينعوا عن ذكل، وهللا تعاىل أوىل أن يقدر عليه ألنه أقدر القادرين.
فإن قيل: أليس أحدان إمنا يقدر عىل إجياد الفعل حاةل عدمه، وبعد وجوده خيرج من أن 

يكون قادًرا عليه؟ وال يشء هاهنا إالّ  أن املقــدور وجــد بعــد أن اكن معــدوًما، وأمــا حــال 

ل] وىتدل | مينع] متنع   ١٩ ونظري]  ٣ خيلو] ىخلوا   ٨ وداعٍ] وداعي   ١٧ ابلعجز] والعجز | حاصةل] حاصل   ١٨ وتبدُّ
وىطريه | زيد] زايد   ٢٠ عن] عىل   ٢١ وهللا] يف هللا



٢١٣ ابب اإلرادة

… عىل ذكل فيلزممك أن
… للناس عىل جتهيهل قيل
… وكذكل التعجزي وهذا
… فإن قال فلو قدران

… هجهل تعاىل عن ذكل، قيل هل ٥

… ال يدلّ  فإن اجلوابني مجيًعا
… وأنمت قد قلمت بأن خالف ما
… فيلزممك أن يكون أمًرا ابحملال

[١٥٠أ]| وجواب آخر، وهو أن هذا تضمني احملال ابجلــائز، وال جيــوز تضــمني احملــال ابجلــائز. إمنــا 

اجلائز تضمني اجلائز ابحملــال، كقــوهل تعــاىل ﴿َوَال  يـَـْدُخلُونَ  الَْجنَّــةَ  َحــىتَّ  يَِلــجَ  الَْجَمــلُ  ِيف  َمسِّ   ١٠

الِْخَياِط﴾٧٦ فإن دخول اجلنة جائز، ولكن ملا اكن املعلوم أنه ال يقع علّقه بأمر حمــال، وهــو 
ولوج امجلل يف مس اخلياط.

٧٦سورة األعراف (٧): ٤٠
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أحوال غريه ألنه لو دلّ  عىل معر[فة] …
بذكل أوىل من بعض فاكن جيب …

علمنا خالفه وال يلزم عىل …
فإنه يدلّ  عىل جعزه ألن اذلي …

٥األسـباب اليت عندها …

هو امتناع الفعل امللجأ …
نفعه إليه حيث يدلّ  …

حيث أنه مل يقدر عىل …
حتصيهل وال يلزم عىل هذا …
١٠أن هذا يدلّ  عىل ضعف …

ما وجه األمري قلنا وإن …
يف حّق  اآلديم فأما يف حّق  …

أن وجود غري ما يريده …
هللا تعاىل آمًرا بتضعيفه …

١٥| … وجه آخر، وهو أن اإلجامع قد انعقد عىل أن هللا [١٤٩ب]

[تعاىل ال جيوز عليه] أمر املسـتحيل وإن اكن يف تلكيف ما ال يطاق خالف،
… الواحد بتسويد احمللّ  الواحد وبتبييضه أو
… يف حاةل واحدة وإذا ثبت هذا فلو اكن
… عىل ضعف هللا تعاىل وقد أقدران هللا

٢٠… وإذا ّحصت قدرة أحدان عىل

… يزنه فيجب اآلن أن يكون ضعيفًا
… اان إذا علمنا أن الصيب لو صارع
… ضعفه عن ذكل وإن مل يصارعه

… فعل لو وجد يدلّ  عىل ضعف هللا
٢٥… ادلليل ال يدلّ  عىل اليشء إالّ  عىل

… ألن عندمك أن هللا تعاىل

١٧ وبتبييضه] وىىىصميه



٢١١ ابب اإلرادة

فإن قيل: إن خالف املأمور إمنا مل يدلّ  عىل جعــز هللا تعــاىل، ألن هللا تعــاىل ال يتقــّوى 
بفعل املأمور به، فأما يف حّق  الواحد منا فإنه يتقّوى بفعل املأمور بــه، قيــل هل: إان رضــينا 

بالكمه حمكًا، فنقول يف الواحد منا: إمنا يدلّ  خالف مراده عىل الضعف، ألنه يتقوى مبراده، 
وهللا تعاىل ال يتقوى مبراده، فال يدلّ  امتناع مراده عىل جعزه ونقصه.

فإن قيل: إن الواحد منا قد يأمر غريه وال يريد منه فعل املأمور به، وهللا تعاىل إذا أمر  ٥

[١٤٨ب]العباد فإنه ال يريد مهنم | إالّ  فعل ما يعمل وقوعه مهنم. فأما ما يعمل أنه ال يقع فإنــه ال يريــده 

مهنم، فذلكل ال يدلّ  خالف املأمور عىل الضعف. وبيانه يف أحدان أن الواحــد منــا إذا قــال 
لغريه: هذا العبد ال يطيعين، وإين آمره بفعل حىت تعلمون طاعته يل، فيأمره بــني أيــدهيم 

وال يريد منه فعل املأمور به، قيل هل: هذا ليس بأمر، ألن حقيقة األمر عندان إمنا حيصل إذا 
اكن اآلمر مريًدا للمأمور به. يدلّ  عــىل ذكل أنــه [إذا] أظهــر مــراده للنــاس ويقــول: مل أرد  ١٠

حصول املأمور به، عذهل الناس وعذروا عبده، ويقولون هل: إن اكن أمرك إايه أبًدا مثل ذكل 
فمل تأمره أبًدا. وقد بيّنّا أن املؤثّر يف كونه أمًرا كون اآلمر مريًدا للمأمور به.

جواب آخر عىل أصل سؤاهلم: إن امتناع املراد إمنا يدلّ  عىل الضعف إذا مل يقدر املريد 
عىل حتصيل مراده بطريق اإلجلاء، فأما إذا اكن قادًرا عىل اجلرب، فال يؤّدي إىل ضعفه.

فإن قيل: هال اسـتنبطمت حمك إرادته تعاىل من غريه من إرادته من نفسه؟ ومل اسـتنبطمت حمك  ١٥

إرادته عن األمر، وبني اإلرادة واألمر فرقان، ألنه ال جيوز أن [ال] يريد فعل نفسه وال جيوز 
أن يأمر بفعل نفسه؟ قيل هل: إان مل نقس أحدهام عىل اآلخــر إالّ  يف املوضــع اذلي يصّحــان 

مجيًعا، وهو يف فعل الغري، فإنه يصحّ  األمر به وتصحّ  إرادته، فقلنا: خالف األمر كخــالف 
اإلرادة يف الشاهد يف حّق  األمري يف ابب ادلالةل عىل العجز، فيجب أن يكــون كــذكل يف 

حّق  القدمي تعاىل. فإن قيل: أليس لو حصل خــالف معلــوم مــن هللا تعــاىل اكن | مقتضًيــا  [١٤٩أ]٢٠

للجهل، فكذكل إذا حصل خالف مراده يقتيض ذكل [الضعف، قيــل هل]: هــذا ال يصــّح، 
ألن العمل يتعلق ابليشء عىل ما هو به، فإذا مل [حيصل بعد ذكل] ما تعلق به علمه مل يكن 

علًما، بل اكن هجًال، وليس كذكل [اإلرادة واملراد، ألن] اإلرادة تتعلق ابليشء عىل ما هو به 
وعىل خالف [ذكل، فإذا مل حيصل]

مراده ال يدل ذكل عىل الضعف. جو[اب] … ٢٥

أن الفعل إمنا يدلّ  عىل معرفة أحوال …

٣ منا] + فانه يتقوا بفعل (مشطوب) | يدّل] + عىل   ٦ يريده] يربد   ٨ تعلمون] تعملون   ١٥ ومل] ولو   ١٦ وبني] 
بني



كتاب زايدات رشح األصول٢١٠

اجملربة. وإمنا قلنا أن ما يريده هللا تعاىل من أفعاهل جيب وجوده ألنه تعاىل قادر، والقادر عىل 
اليشء إذا أراد حدوثه ووجوده وجب وجوده إذا مل يكن هناك مانع، وال أّدى ذكل إىل أن 

ال يكون بني اخملتار واملضطرّ  فرق، كأحدان إذا قدر عىل القيام وأراده جيــب وجــوده، وإذا 
أراد القعود وقدر عليه جيب وجوده.

٥وإمنا قلنا بأن املوانع معدومة يف حقّه تعاىل، ألن املوانع املعقوةل من حدوث الفعل إما أن 

تكون عدم القدرة أو عدم اآلةل أو فقد العمل أو وجــود ضــّده. [و]ال جيــوز أن يكــون عــدم 
القدرة مانًعا يف حقّه تعاىل ألنه قادر عىل ذكل ذلاته، وال جيوز أن يكون عدم اآلةل، ألن هللا 

تعاىل ال حيتاج إىل اآلةل، وبطل أن يكون عدم العـمل، ألنـه تعـاىل عـامل ذلاتـه، وال جيـوز أن 
يكون املانع وجود الضدّ  من قبل غريه، ألن أحًدا ال يقدر عىل ممانعة هللا سـبحانه، ووجود 

١٠الضدّ  من قبل الغري يؤّدي إىل ذكل.

وإمنا قلنا: إن ما أراده من فعل الغري عىل سبيل اإلجلاء جيب وجوده، ألن حقيقة اإلجلاء 
هو أن يفعل أسـباابً  يضطرّ  العبد عندها إىل ذكل الفعل، ومثل هذا إذا وجد فال بــدّ  مــن 

وقوعه. وإمنا قلنا: إن ما اكن عىل طريق الاختيار جيوز أن يوجد وجيوز أن ال يوجد، وإذا مل 
يوجد مل يوجب ذكل نقًصا، ألن اإلرادة يف اسـتدعاء الفعل اكألمر، مث إان قد علمنا أن هللا 

١٥تعاىل قد أمران | بأشـياء ومل يؤمتر، ومل يؤدّ  ذكل إىل النقص وال إىل إضافة العجز إليه تعاىل،  [١٤٨أ]

كذكل يف اإلرادة.
فإن قيل: إن هللا تعاىل إذا أراد من عبده اإلميان ومل يوجد دلّ  ذكل عىل ضعفه، قيل هل: 
هذا إمنا يكون يف موضع يعود نفع ذكل األمر وضّده إىل اآلمر، فأما إذا اكن اآلمر بريئًا عن 
النفع والرضّ  فال. أال ترى أن السلطان واألمراء وجامعة املسلمني يريدون بأرسمه من الهيود 

٢٠ومجيع أهل اذلّمة أن يسلموا وال يسلمون، وال يدلّ  ذكل عىل ضعف فهيم؟

فإن قيل: أليس لو شـمت واحد سلطاانً  يف وهجه دلّ  عىل ضعف فيه؟ قيل هل: هذا إمنــا 
يدلّ  عىل الضعف إذا عاد الرضر إىل األمري، فإن مل يعد، فال.

جواب آخر عن أصل سؤاهلم: إن دالةل حصول املراد وعدم حصوهل عىل القوة والضعف 
كدالةل حصول املأمور واجملبور عىل القوة والضعف، مث عدم حصول املأمورعقيب أوامر هللا 

٢٥تعاىل ال يدلّ  عىل ضعفه، كذكل امتناع حصول املراد ينبغي أن ال يدلّ  عىل ضعفه.

٥ بأن] ألن   ٦ ضّده] هذه   ٧ ذلاته] + وال جيوز أن يكون عدم اآلةل ألنه هللا تعاىل عامل ذلاته   ١٠ قبل] + غريه ألن 
شـمت] شيمت    | وإذا] ومل   ٢١  إن ما] امنا  عندها] عبدها   ١٣  إن ما] امنا   ١٢  أحًدا ال يقدر عىل (مشطوب)   ١١ 

٢٢ الضعف] أضعف   ٢٣ سؤاهلم] سوامه | القوة والضعف] الضعف والقّوة



٢٠٩ ابب اإلرادة

[١٤٧أ]فإن قيل: أليس هللا تعاىل يريد أفعال أهل اجلنة وإن اكن مباًحا؟ | قيل هل: وإمنــا يريــد 

ذكل ألنه يرتحج فعهل عىل تركه، ألهنم إذا علموا أن هللا تعاىل يريد ذكل اكن أهنأ هلم وأبلغ يف 
بُوا َهِنيئًا ِبَما أَْسلَْفُمتْ  ِيف  اَألاَيمِ  الَْخاِلَيِة﴾٧٣. الرسور. وادلليل عىل ذكل قوهل تعاىل ﴿ُلكُوا َواْرشَ
بُوا َوَال  تُْرسِفُوا﴾٧٤، واألمر ال يكون أمًرا  فإن قيل: أليس قد قال هللا تعاىل ﴿ُلكُوا َواْرشَ

إالّ  ابإلرادة؟ فاجلواب أن هذا ليس بأمر وإمنا هو إابحة. ٥

فــإن قيــل: أليــس هللا تعــاىل قــال ألهــل النــار ﴿اْخَسُئــوا ِفهيـَـا َوَال  تَُلكُِّمــوِن﴾٧٥، فــأمر 
ابملباح؟ قيل هل: هذا ليس بأمر، وإمنــا هــو اســـهتزاء، كــام يقــول أحــدان لللكــب أو للحــامر: 

اخسأ!
فإن قيل: هل ال محلمت [اآلية] عىل أن هللا تعـاىل إمنـا قـال ذكل ليكـون هلـم فيـه زايدة 

عقوبة؟ قيل هل: إن قايض القضاة قد قال أنه لو اكن حيصل هلم عقوبة يف ذكل جاز أن حيمل  ١٠

عليه.

فصل

ا بينه  وادلليل عىل أن هللا تعاىل يريد أفعاهل إالّ  اإلرادة والكراهة أن العاِلم ابليشء إذا فعهل ممّزيً
وبني غريه وجب أن يكون مريًدا هل. وإذا مل يكن مريًدا هل مع هذا اكن عابثًا. يدلّ  عليه أن 

ادلاعي اذلي يــدعوه إىل هــذا الفعــل يــدعوه إىل فعــل إرادة ذكل الفعــل، اكأللك والرشب  ١٥

والصالة، فإن ادلاعي اذلي يدعو إلهيا يدعو إىل إرادهتا، وليس كذكل اإلرادة، فإن ادلاعي 
اذلي يدعو إىل إرادة األلك ال يدعو إىل إرادة اإلرادة.

فصل

اعمل أن ما يريده القدمي تعاىل من أفعاهل جيب وجوده، وما يريده من أفعال الغري عىل سبيل 
اإلجلاء جيب وجوده أيًضا، وما يريد وجوده من أفعال الغري عىل سبيل الاختيــار جيــوز أن  ٢٠

[١٤٧ب]يوجد | وجيوز أن ال يوجد. وإذا مل يوجد ذكل مل يؤدّ  إىل النقص والعجز، خبالف ما زمعت 

| يــدعو2] ىــدعوا    يدعو1] ىــدعوا  عابثًا] عابتا   ١٦  هلم] + زايدة (مشطوب)   ١٤  فاجلواب] واجلواب   ١٠   ٥
١٧ يدعو1] ىدعوا | يدعو2] ىدعوا

٧٣سورة احلاقة (٦٩): ٢٤ | ٧٤سورة األعراف (٧): ٣١ | ٧٥سورة املؤمنون (٢٣): ١٠٨



كتاب زايدات رشح األصول٢٠٨

فصل

وادلليل عىل أن هللا تعاىل ال يريد املعايص أنه تعاىل هناان عهنا، وقد بيّنّا أن الهنـي إمنا يصري 
هنًيا لكراهة النايه املهنـي عنه.

دليل آخر، وهو أن هللا تعاىل هناان عهنا بأبلغ أسـباب الهنـي وزجران عهنا وأوعدان عــىل 
٥فعلها ووعد الثواب عىل تركها، وهذا أبلغ ما يسـتدلّ  به عىل كراهته فعلها. أال ترى أن األب 

إذا عاتب ابنه عىل يشء وهناه عنه ووعده العطية عىل | تركه وأوعده الرضب والزجر عىل  [١٤٦ب]

فعهل اكن ذكل من أدلّ  ادلالةل عىل أنه غري مريد، بل اكره ملا هنـى عنه؟ وإن مل يكن غرضه 
فيه انهتاؤه وأنه اكره هل أّدى إىل أن يكون عابثًا، تعاىل هللا عن ذكل.

ِّــكَ   ُِّئهُ  ِعنــدَ  َرب ومــن ادلليــل عــىل ذكل مــن هجــة السمــع قــوهل تعــاىل ﴿ُلكُّ  َذكِلَ  َاكنَ  َســي
١٠َمْكُروًها﴾٧٠ واملكروه ما يكره فيه الغري، واحتجوا أيًضا بقوهل تعاىل ﴿َوَمــا هللاُ  ُيرِيــدُ  ُظلًْمــا 

ِللِْعَباِد﴾٧١، وهذا نّص  يف هذا الباب، كذكل قوهل تعاىل ﴿َوَال  يَْرَىض  ِلِعَباِدهِ  اْلُكْفَر﴾٧٢.

فصل

وادلليل عىل أن هللا تعاىل ال يريد املباح من أفعالنا أن املباح ما ال يــرتحج فعــهل عــىل تركــه 
فيكون عبثًا، وإرادة العبث تكون قبيحة، وهللا تعاىل ال يفعل القبيح.

١٥دليل آخر، وهو أن اإلرادة إمنا تتعلق مبا يتعلق به التلكيف [ويدخل] حتته، واملباح ما 

ال يدخل حتت التلكيف، فال يريده هللا تعاىل.
قال القايض: املباح اذلي ال يريده هللا سـبحانه هو تردد النفس الزائد عىل ما تبقى معه 
الروح وتناول الطعام الزائد عىل ما يقع به سدّ  الرمق، فأما ما ال يبقى النفس إالّ  معــه مــن 

الطعام والنفس فا تعاىل يريده، ألن هللا يريد من أفعالنا الفرائض والنوافل، وال يمتكن من 
٢٠فعلها إالّ  مع هذا النفس والطعام. فإن قيل: أليس هللا تعاىل خلق هذه األشـياء من األطعمة 

الزائدة عىل ما تبقى معه احلياة وغري ذكل عىل وجه ميكــن أن ينتفــع [هبــا]؟ فلــوال أنــه أراد 
انتفاعنا هبا، وإالّ  مل خيلقها، قيل هل: إن هللا تعاىل خلقها لينتفع هبا واكن مريًدا خبلقها أن ينتفع، 

فأما أنه اكن مريًدا النتفاعنا هبا فال نعرفه، واخلالف يف ذكل.

] فان، مع تصحيح   ١٣ أن2] ألن   ١٤ فيكون] يكون   ٢٢ خبلقها] خللقها ٧ وإن] أو   ٨ عابثًا] عاتىا   ٩ ُلكُّ

٧٠سورة اإلرساء (١٧): ٣٨ | ٧١سورة غافر (٤٠): ٣١ | ٧٢سورة الزمر (٣٩): ٧



٢٠٧ ابب اإلرادة

ال يعمل حسن اإلرادة إذا تعلقت ابحلسن، بل ال بدّ  فيه من يشء آخر، وليــس كــذكل إذا 
تعلقت ابلقبيح فإنه يعمل قبحها من غري أن يعرف يشء آخر.

وجواب آخر، وهو أنه أقىص ما يف ذكل أن نسملّ  أن تعلّقها ابحلسن وجه يف حسـهنا، 
ولكن ليس لك ما ثبت فيه وجه من وجوه احلسن فإنه يصري حسـنًا، بل ال بدّ  من انتفــاء 
سائر وجوه القبح، وليس كذكل إذا تعلّقت ابلقبيح، فإنه وجد فهيا وجه من وجوه القبــح،  ٥

واليشء بوجود وجه واحد من وجوه القبح يقبح، وإن اكن ال حيسن بثبوت وجه واحد من 
وجوه احلسن ما مل ينتِف  عنه سائر وجوه القبح.

فإن قيل: لو اكن إرادة القبيح قبيحة لاكن العمل ابلقبيح قبيًحا والقدرة عىل القبيح قبيحة، 
وقد علمنا خالفه، قيل هل: حنن عرفنا قبح اإلرادة املتعلقة ابلقبيح واسـتنبطنا العةل يف ذكل، 

وفشا علته [يف] لك إرادة قبيح، وهاهنا حنن ال نعرف قبح العـمل املتعلـق ابلقبيـح وال قبـح  ١٠

الشهوة املتعلقة ابلقبح وال [قبح] القدرة املتعلقة ابلقبيح، بل نعرف حسـهنا.
وجه آخر، وهو أنه ال خالف بيننا وبني اخلصوم أن اإلرادة املتعلقة ابلقبيح قبيحة، فال 
[١٤٦أ]خيلو إما أن يكون قبحها ذلاهتا أو لتعّرهيا عن النفع ودفع الرضر أو | لتعلّقها ابلقبــح. واألول 

ابطل، ألنه اكن جيب أن يكون يف حال العدم قبيًحا، والثاين ابطل، ألن إرادة احلسن إذا 
تعرى عن النفع ودفع الرضر تكون قبيحة، فثبت الثالث. ١٥

دليل آخــر، وهــو أن اإلرادة تــدعو إىل القبيــح، فيجــب أن تكــون قبيحــة مثــل األمــر 
ابلقبيح، بل أوىل، ألن األمر ابلقبيح إمنا قبح لتضّمنه اإلرادة، فــإذا قبــح األمــر لهــذا فــألن 

يقبح نفس اإلرادة أوىل.
قال القايض رمحه هللا: وميكن أن حيتج علهيم يف هذه املسأةل عىل أصلهم أن كونه مريــًدا 
صفة اذلات أو بإرادة قدمية، بأن يقال: قد ثبت من أصل امجليــع أن صــفة اذلمّ  والنقــص ال  ٢٠

جتوز عىل هللا تعاىل، وكونه مريًدا للقبيح صفة اذلّم، بدليل أنه لو وجد ذكل يف أحدان فإنــه 
يقتيض صفة اذلمّ  بأن يقال: إن فالانً  يريد الفجور واملعايص، فإن لك أحد يسمع ذكل يعتقد 
فيه صفة اذلمّ  والنقص، كذكل هاهنا. وما اقتىض صفة اذلمّ  ال جيوز عىل هللا تعاىل اكلعجز 

واجلهل وما جرى هذا اجملرى.

يف] من    لاكن العمل] والعمل   ٩  ينتِف] ىىىقه   ٨  | فيه] فعه   ٧  ابحلسن] + قيل هل هذا ال يصح (مشطوب)   ١
١١ وال … ابلقبيح] مكرر يف األصل   ١٣ خيلو] ىخلوا   ١٥ الرضر] + او لتعلقها ابلقبح (مشطوب)   ١٦ تكون] يكون

| قبيحة] أصلها



كتاب زايدات رشح األصول٢٠٦

فصل

وادلليل عىل أن هللا تعاىل ال يريد القباحئ أنه قد ثبت أنه تعاىل ال يفعل القبيح، وإرادة القبيح 
قبيحة، وهذه ادلالةل مبنية عىل شـيئني، أحدهام أنه تعاىل ال يفعل القبيح، والثــاين أن إرادة 

القبيح قبيحة. وادلليل عىل أن هللا تعاىل ال يفعل القبيح سـنذكره من بعد إن شاء هللا تعاىل. 
٥وادلليل عىل أن إرادة القبيح قبيحة أنه ال شكّ  يف قبح لك إرادة قبيح جتّرد عن املنفعة ودفع 

املّرضة، ألن هذا معلوم للك | أحد. أال ترى أن لك من عمل من حال واحد من الناس أنه  [١٤٥أ]

يريد من السلطان مصادرة الناس وهنب أمواهلم ورضهبم من غري أن يكون هل يف ذكل جلب 
نفع أو دفع رضر فإنه يعمل قبح إرادته؟

وإمنا صارت هذه اإلرادة قبيحة بتعلّقها ابلقبيح، ال خبلّوها عن النفع ودفع الرضر. أال ترى 
١٠أن إرادة احلسـنة قبيحة إذا جتّردت عن جلب النفع ودفع الرضر؟ وإذا ثبت أن عةل قبحهــا 

تعلّقها ابلقبيح ثبت ذكل يف لك إرادة قبيح. وألن العمل بقبح اليشء اتبع للعمل مبا هل قبح إذا مل 
يكن هناك لبس، وإمنا قلنا ذكل ألن القبيح حمك للفعل، فال بدّ  من أن يكون لنا طريق إىل 

معرفته، وطريق معرفته العمل مبا هل قبح. فإذا كنا مل نعمل يف هذه اإلرادة ما ال نعقلها ابلقبيــح 
عرفنا أن عةل قبحها تعلّقها ابلقبيح.

١٥وليس هذا كام نقول يف كون أحدان قادًرا عاملًا، فإنه يعمل ذكل من دون العمل بعلته، ألن 

لنا طريقًا آخر إىل هذه الصفات سوى معرفة علهتا، وهو ّحصة الفعل اجملّرد أو حصة الفعــل 
احملمك. وأما يف مسألتنا هذه فال طريق لنا إىل ذكل سوى ما ذكــرانه. واذلي يــدلّ  عــىل أن 

العةل يف ذكل ما ذكرانه أنه لو اعتقد تقديًرا يف إرادة القبيح أهنا متعلقة ابحلسن مل يعمل قبحه، 
بل اعتقد حسـنه. ولو اعتقد يف إرادة احلسن أهنــا متعلقــة ابلقبيــح اعتقــد قبحهــا، فعــمل أن 

٢٠األصل يف ذكل ما ذكرانه.

فإن قيل: جيوز أن يكون أحدان مريًدا للقبيح وهو ال يعمل قبح إرادته، قيل هل: جيوز ذكل 
إذا اكن فيه لبس، ومثل هذا جيوز. أال ترى أن لك أحد يعمل قبح الكذب العاري عن النفع 

ودفع الرضر؟ وجيوز أن ال يعمل يف بعض املواضع قبــح | الكــذب إذا اكن فيــه نفــع أو دفــع  [١٤٥ب]

رضر.
٢٥فإن قيل: لو اكن تعلّقها ابلقبيح وهًجا يف قبحها لــاكن تعلّقهــا ابحلســن وهًجــا يف حسـهنــا، 

فاكن جيب أن يقىض حبسن لك إرادة تعلّقت ابحلسن، قيل هل: هذا ال يصّح، ألن لك أحد 

٣ ادلالةل] ادلالىل   ١٦ هذه] هبذه | أو] + حصة (مشطوب)   ٢٥ قبحها] قبحه



٢٠٥ ابب اإلرادة

فإن قيل: لو جاز وجود إرادة ال يف حملّ  جلاز وجود عمل ال يف حمّل، [قيل هل: لو جــاز 
وجود عمل ال يف حمل] جلاز وجود هجل ال يف حمّل، ألن الطريقة فهيا واحدة. ولو وجد اجلهل 

ال يف حملّ  ألّدى إىل أن يوجد احلمك للقدمي تعاىل، فيخرج عن كونه عاملًا ذلاته، وذكل حمال.
فإن قيل: اإلرادة اخملتّصة ابلقدمي تعاىل لو جاز وجودها ال يف حملّ  جلاز وجود إرادتنا ال 
يف حمّل، قيل هل: إمنا مل جيز يف إرادتنا أن تكون موجودة ال يف حملّ  ألان إمنــا نفعلهــا ابلقــدرة  ٥

احلاةلّ  فينا، فليس لها سبب تبعد به عن حملّ  القدرة فتوجد يف غري حملّ  القدرة، كام نقول يف 
األمل واحلركة لَام اكن سبهبام الاعامتد والويه جاز وجودهام يف غري حملّ  القدرة خبالف اإلرادة. 

والقدمي تعاىل ال يفعل ابلقدرة، جفاز أن يوجدها ال يف حمّل.

فصل

اعمل أنه تعاىل يريد من [أفعال] نفسه مجيع ما يفعهل إالّ  اإلرادة والكراهــة. فأمــا مــا هــو مــن  ١٠

[١٤٤ب]أفعال العباد | فإنه تعاىل يريد الفرائض مهنا والنوافل. وأما املباحات، فإنه تعاىل ال يريدها وال 

يكرهها مع بقاء التلكيف. فأما أفعال السايه والنامئ واجملنون، فال يريدها وال يكرهها أصًال.
وادلليل عىل أنه تعاىل يريد من أفعال [العباد] الفرائض والنوافل أنه لو اكن يريدها تقديًرا 
مل يزد حالها عىل ما يه علهيا اآلن، فإنه تعاىل رغّبنا إىل فعلها بأبلغ أسـباب الرتغيب وشّوقنا 

بأبلغ أسـباب التشويق وأمران بفعلها ووعــدان الثــواب عــىل فعلهــا وهنــاان عــن تركهــا وأوعــدان  ١٥

العقاب عىل تضييعها، فدلّ  عىل أنه يريدها. وألان قد بيّنّا أن األمر إمنا يصري أمًرا لكون اآلمر 
مريًدا للمأمور، فإذا أمر هللا سـبحانه ابلطاعات دلّ  ذكل عىل أنه يريدها. والثالــث أن هللا 
تعاىل خلق فينا شهوة للمقبحات وخلق فينا نفرة [عن] احملسـنات ومكّننا مــن فعلهــا مجيًعــا، 

فوجب أن يكون هل يف ذكل مراده منا الطاعات لنصل هبا إىل الثواب، أو يكون مراده منا 
املعايص لنصل هبا إىل اسـتحقاق العقاب، والثاين ابطل، ألن احلكمي ال يفعل ذكل، فمل يبق  ٢٠

إالّ  أن يكون مراده منا [الطاعات]، فثبت هبذه امجلةل أن هللا تعاىل مريد مجليع الطاعات.

مريًدا] مريد    ووعدان] وعدان   ١٧  وال] وال يكرهها   ١٥  | نقول] يقول   ١١  تبعد به] ىعد ابه  تكون] يكون   ٦   ٥
١٨ للمقبحات] املقىّحات   ١٩ لنصل] ليصل



كتاب زايدات رشح األصول٢٠٤

حّق  أحد. وإن | عنيت أنه حيدث يف ذاته يشء مل يكن حاداثً  قبهل فهذا حمال أيًضــا، ألنــه  [١٤٣ب]

تعاىل ليس مبحلّ  للحوادث. وإن عنيت أنه يفعل شيئًا مل يكن فاعًال  هل ويصري عىل صفة مل 
يكن قبل ذكل علهيا فهذا ليس بتغّري. مث هو ابطل بكونه خالقًا ورازقًا، فإن هللا تعاىل مل يكن 

يف األزل خالقًا وال رازقًا ومل يؤدِّ  إىل تغّري  ذاته.
٥وإذا ثبت أن القدمي تعاىل مريد بإرادة حادثة فهذه اإلرادة ال ختلو إما أن تكون موجودة 

يف ذاته أو يف يحّ  آخر أو يف جامد أو تكون موجودة ال يف حمــّل. وبطــل األول ألن ذاتــه 
ليست مبحلّ  للحوادث. وبطل الثاين ألنه إذا أوجدها يف يحّ  آخــر اكن اختصاصــها بــذكل 
احليّ  أقوى، فاكنت بإجياب الصفة هل أوىل، وألنه لو جاز أن يكون مريًدا بــإرادة توجــد يف 

غريه جلاز أن يكون اكرًها بكراهة توجد يف غريه، فيؤّدي إىل أن يكون مريًدا للضّدين وإىل 
١٠أن يكون مريًدا اكرًها لليشء الواحد. وبطل الثالث، ألن اإلرادة حتتاج إىل نيّــة القلــب وال 

جيوز وجودها يف امجلاد، ألنه لو جاز وجودها يف امجلاد لاكن بأن جيوز وجودها يف اليد أو 
الرجل أوىل، ويف علمنا بأن أحدان ال يقدر عىل إجياد اإلرادة يف اليد والرجل دليل عىل أنه 

ال جيوز وجودها يف امجلاد. وإذا بطلت هذه الوجوه لكّها ثبت أهنا توجد ال يف حمّل.
فإن قيل: اإلرادة إذا مل تكن يف حملّ  مل يكن بأن توجب احلمك للقدمي تعاىل أوىل من أن 
١٥توجب احلمك ألحدان، قيل هل: اإلرادة إمنا توجب احلمك لنا بأن تكون موجودة فينا | حاةلّ  يف  [١٤٤أ]

بعضنا، فإذا مل تكن موجودة فينا انقطــع اختصاصــها عنـّـا، وصــار ذكل غايــة يف اختصاصــها 
للقدمي تعاىل، ألنه ال يتصور يف حقّه اختصاص أبلغ من هذا، فاكنت بإجياب احلمك هل تعاىل 
أوىل. والثاين أن تكل اإلرادة ال شكّ  أهنا ال توجب احلمك لنا، ألن احللول يف حقّنــا ممكــن، 

فلو مل نقل أهنا توجب احلمك للقدمي تعاىل ألّدى إىل قلب جنسها، ألن إجياهبا للحمك يرجع إىل 
٢٠صفة ذاهتا، وانقالب اجلنس حمال.

فإن قيل: لو جاز وجود إرادة ال يف حملّ  جلاز وجود لون وكون ال يف حمّل، فاجلواب أن 
األلوان واألكوان تتضادّ  عىل احملّل، فلو جّوزان وجودها ال يف حمــلّ  خلرجــت مــن أن تكــون 

متضاّدة، وذكل يؤّدي إىل قلب جنسها.

| يّح] حق، مع تصحيح فوق السطــر    ليست] لىس  موجودة] موجوًدا   ٧  ختلو] ىخلوا   ٦  تغّري] تغيري   ٥   ٤
| موجودة] موجــوًدا، مــع تصحيــح    تكون] يكون  توجب] يوجب   ١٥  ألنه … امجلاد2] مكرر يف األصل   ١٤   ١١

١٩ إجياهبا] اىجادها   ٢١ فاجلواب] واجلواب



٢٠٣ ابب اإلرادة

اخلروج من أحدهام، فإنه ال يكون اكرًها للخروج من الباب اآلخر مع أن اخلروجني ضّدان، 
فإن األكوان يف اجلهات متضاّدة. وألن أحدان جيوز أن يكون مريًدا لليشء وإن مل خيطر بباهل 
ا أو ال ضدّ  هل، ولو اكن إرادة اليشء كراهة لضّده لاكن جيب أن جيد [أحدان] من  أن هل ضدًّ

نفسه كراهة ضّده. وألن اإلرادة توجب حاةل للحّي، والكراهة توجب ضدّ  تكل احلــال، فلــو 
اكن إرادة اليشء كراهة ضّده لاكن اليشء عىل صفتني خمتلفتني يف نفسه، وهذا حمال. ٥

شـهبة اخملالف:
[١٤٣أ]احتّجوا بأنه لو اكن هللا تعاىل مريًدا | بإرادة حمدثة لوجب أن يكون يف حال فعلها عاملًا 

ا بيهنا وبني غريها، وَمن فعل فعًال  عىل هذا الوجه فإنه جيب أن يكون مريًدا هل، فالالكم  ممّزيً
يف إرادة اإلرادة، فيؤّدي إىل ما ال هناية هل، وذكل حمال، قيل هل: إان ال نسمل أن املــراد إمنــا 

ا بينــه وبــني غــريه، وإمنــا احتــاج إىل اإلرادة ال أن  افتقر إىل اإلرادة ألن هللا تعاىل فعهل ممــّزيً ١٠

ادلاعي اذلي يدعوه إىل [الفعل يدعوه إىل] اإلرادة، ألن الفعل مقصود بنفسه. وليس كذكل 
اإلرادة، ألن ادلاعي اذلي يدعوه إىل اإلرادة يدعوه إىل إرادة اإلرادة، ألهنا اتبعة للفعل، ومل 

تُفعل لغرض خيّصها.
وجواب آخر، وهو أن املراد إمنا افتقر إىل اإلرادة، ألنه يقع عىل وهجني وهجات خمتلفة، 
فاحتاج إىل إرادة لتخصيصه ببعض اجلهات دون بعض، وليس كذكل اإلرادة، فإهنا تقع عىل  ١٥

هجة واحدة فال حتتاج إىل إرادة ختّصصها جبهة دون هجة.
فإن قيل: احليّ  ال خيلو إما أن يكون مريًدا أو اكرًها أو معرًضا، والقدمي تعاىل مل يكن يف 
األزل اكرًها وال معرًضا، فيجب أن يكون مريًدا، قيل هل: ليس كذكل، فإن أحدان ال يكون 

مريًدا ملا جيري يف األسواق وال اكرًها لها، واإلعراض ليس مبعًىن  عندان عــىل مــا يُعــرف يف 
موضعه، فإًذا قد خال عن اإلرادة وعن ضّدها. ٢٠

فإن قيل: هذا يؤّدي إىل جتويز البداء عىل هللا تعاىل، وهو أن يصري مريًدا ملــا مل يكــن 
مريًدا [قيل هل: إذا مل يكن اكرًها] فليس ببداء.

فإن قيل: إذا صار القدمي تعاىل مريًدا بعد أن مل يكن وجب أن يكون عند كونــه مريــًدا 
متغًريا، قيل هل: إن عنيت ابلتغّري  أن تصري ذاته غريه فال يتصّور يف حّق  القدمي تعاىل وال يف 

١ الباب اآلخر] ابب آخر   ٧ مريًدا] إضافة يف الهامش (مريد)   ٨ فالالكم] والالكم   ١٠ ال أن] ألن   ١٢ اإلرادة2] 
ألنه] ال | وهجات] وهجان، مع تصحيح   ١٥ لتخصيصه] ختصيصه، مع عالمة التصحيح    + الن الفعل (مشطوب)   ١٤ 

| قيل … اكرًها] واإلضافة عن  قيل] + (حاشـية): اظن اجلواب ساقط  خيلو] خيلوا   ٢٢  ختّصصها] ختصيصه   ١٧   ١٦
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أن يأيت ابلصالح والسداد بدليل أن ما ال يتصّور منه الصالح والسداد ال حيسن فيه إرادة 
أن ال يفسق، وهو امجلاد وحنوه، فدلّ  هذا عىل أن اإلرادة تتعلق ابحلدوث.

جواب آخر عن أصل سؤاهلم، وهو أن احلكامء بأرسمه والعلامء ومجيع املسلمني بأرسمه 
يريدون اإلميان من إبليس ومن مجيع الكفّــار، وإن اكنــوا يعلمــون مــن طــريق العــادة أنــه ال 

٥يوجد.

فإن قيل: إرادات الضّدين تتضاّدان، فــإذا أراد القــدمي تعــاىل أحــد الضــّدين يسـتحيــل أن 
يكون مريًدا للضدّ  اآلخر ألنه يؤّدي إىل اجامتع الضــّدين، قيــل هل: جيــوز أن يكــون أحــدان 

ا أو ال ضدّ  هل، والثاين أنه جيوز أن ال يكون هللا  مريًدا لليشء، وإن مل خيطر بباهل أن هل ضدًّ
تعاىل مريًدا لليشء وال لضّده، وهــو أن اليشء إذا اســـمترّ  ســكونه فــإن هللا تعــاىل ال يريــد 

١٠حتريكه وال تسكينه، ألنه لو أراد تسكينه ملا قدر أحدان عىل حتريكه، ألن أحدان ال يقدر عىل 

منع القدمي تعاىل. ولو أراد حتريكه فلو حّركه ألدركناه، وكذكل نعمل أن هللا تعاىل ال يريد خلق 
فيل بني أيدينا، وال الفناء اذلي هو ضّده، إذْ  لو أراد خلقه خللقه ولو خلقــه ألدركنــاه، وال 

يريد الفناء اذلي هو ضّده، ألنه لو خلق الفناء لفنيت مجيع اجلواهر. عىل أن إراديت الضّدين 
ال تتضاّدان بدليل أنه لو سها عن تضاّدهام جاز أن يكون مريًدا هلام، ولو اكنتا ضــّدين عــىل 

١٥احلقيقة مل جيز | ذكل. [١٤٢ب]

فإن قيل: إذا مل تكوان ضّدين فِملَ  يسـتحيل اجامتعهام؟ قيل هل: ألمر يــرجع إىل ادلاعــي، 
ألن ادلاعي اذلي يدعوه إىل إرادة أحد الضّدين مينعه من إرادة الضدّ  اآلخر لعلمه ابسـتحاةل 
اجامتعهام. وهذا املعىن ال يتصّور يف حّق  القدمي تعاىل، ألن صفة اذلات ال تقف عىل ادلاعي 

واملانع.
٢٠فإن قيل: القدمي تعاىل إذا عمل أحد الضّدين اسـتحال أن يعمل الضدّ  اآلخر، فكــذكل إذا 

أراد أحد الضّدين اسـتحال أن يريــد الضــدّ  اآلخــر، قيــل هل: إذا عــمل وجــود أحــد الضــّدين 
اسـتحال أن يعمل الضدّ  اآلخر موجوًدا، ألنه يسـتحيل أن يكون معلوًما. أال ترى أنه ال جيوز 
أن يكون معلوًما يف حّق  مجيع الناس هاهنا؟ [وأما] بإرادة أحد الضّدين ال خيرج اآلخر من 

أن يكون مراًدا. أال ترى أنه جيوز أن يريده مجيع الناس؟
٢٥فإن قيل: إرادة أحد الضّدين كراهة لضّده اآلخر، قيل هل: هذا ال يصّح، ألنــه جيــوز أن 

يكون أحدان مريًدا ألحد الضّدين غري اكره للضدّ  اآلخر بأن يكون يف دار لهــا ابابن اختــار 

٦ إرادات] اراده   ٨ أو ال] وال   ١١ فلو] ولو   ١٣ إراديت] اراده   ١٤ اكنتا] اكان



٢٠١ ابب اإلرادة

إذا اكن املعلوم أنه ال يوجد. فاكن جيب أن يعرف الفصل بــني األمــرين، وأحــدان ال يعــرف 
الفصل بيهنام.

فإن قيل: هاهنا فصل ظاهر وهو أن اإلرادة اليت تتعلق مبا ال يكون ال يطلق علهيا لفظ 
، وال جيــوز المتــّين  عــىل هللا تعــاىل، قيــل هل: [هــذا يبطــل مــن  اإلرادة حقيقًة، وإمنا يه متنٍّ

وجوه، أولها أن] هذا الفصل مما ال جيده أحدان من نفسه إذا أراد شيئًا، اكن أو مل يكن، ولو  ٥

اكان خمتلفني يف ذاهتام لوجد الفصل بيهنام. والثاين، وهو أنه يلزمه عىل مذهبه أن يكون هللا 
تعاىل مريًدا للضّدين وال تكون إرادته ألحدهام بأوىل من اآلخر، وإذا لزمه ذكل فيجب أن 

جيّوز هذا املعىن عىل هللا ســـبحانه وتعــاىل، وإن مل يطلــق لفظــة المتــّين  عــىل هللا ســـبحانه. 
والثالث أنه لو اكن األمر كام ذكرمت مل جيز أن يقال بأن أحدان قد توّصل إىل مبتغاه وممتناه، 

ألن المتّين  ما ال حيصل | مراده عىل الوجه اذلي متّىن، وقد علمنا خالفه، فإنه جيوز أن يقال  [١٤١ب]١٠

أن أحدان قد توّصل إىل مبتغاه وممتناه، وكثري من الناس يتوّصلون إىل ممتنامه.
فإن قيل: [إمنا ال جيوز المتين عىل هللا ألنه] تعاىل حكمي، واحلكمي ال يريد خالف معلومه. 

فإذا عمل أنه ال يوجد أراد أن ال يوجد، فال يؤّدي إىل أن يكـون مريـًدا للضـّدين، قيـل هل: 
اإلرادة ال تتعلق بأن ال يكون، وإمنا تتعلق ابحلدوث، وادلليل عليه أنه لــو جــاز أن تتعــدى 
عن احلدوث حىت تتعلق بأن ال حيدث لوجب أن تتعلــق بســائر الوجــوه اكلعــمل، ولــو اكن  ١٥

كذكل جلاز أن يريد القدمي واملايض والبايق واملعدوم أن يكون معدوًما، وقد علمنا خالفه.
وجه آخر يف أن اإلرادة تتعلق ابحلدوث، وهو أن ما حصّ  عليه احلدوث حصّ  تعلّق اإلرادة 

به، وما اسـتحال عليه احلدوث اسـتحال تعلـّـق اإلرادة بــه. أال تــرى أن القــدمي واملــايض ملــا 
اسـتحال علهيام احلدوث مل يتعلق هبام اإلرادة، والبقــاء عنــد َمــن يعتقــد البقــاء مــعًىن  حصّ  أن 

يريده، وعند من ال يعتقده ال يصحّ  أن يراد. وكذكل مجيع األعراض عند مــن يراهــا حمدثــة  ٢٠

موجودة حصّ  تعلق اإلرادة هبا، وعند َمن ال يعتقد ثبوهتا ال يصح تعلقها هبا، وألن الواحد منا 
إذا راجع نفسه وجدها مريدة حلدوث األشـياء، وال جيدها مريدة ألن ال حتدث.

[١٤٢أ]فإن قيل: أليس الواحد منا قد يريد من الاكفر أن ال يكفر ومن الفاسق أن ال يفســق| 

فتتعلق [اإلرادة بأن ال يكون]، قيل هل: حنن نريد من الاكفر أن يأيت ابإلميان ومن الفاســق 

قيل] + الن المتين ال حيصل أمًرا عن الوجه اذلي متىن وقد  أنه] + ال (مشطوب)   ١٢  اكن … مل] واكن واراد ومل   ٩   ٥
هبــا2] بــه    للضــّدين] ال ضــدين   ٢١  علمنا خالفه فإنه جيوز أن يقال أن أحــدان قــد توصــل إىل مبتغــاه وممتنــاه   ١٣ 

٢٢ راجع] رجع   ٢٤ فتتعلق] وىتعلق



كتاب زايدات رشح األصول٢٠٠

املريدين دون بعض، والثاين أن صفة اذلات إذا ّحصت وجبت. وادلليل عــىل أن املــرادات 
ليست مبقصورة عىل بعض املريدين دون بعض أن املراد ليس حيصل ابملريد عىل صفةٍ  دون 
صفةٍ  اكملقدور، فصار اكملعلوم واملذكور، فكام أن املعلومات | ال اختصاص لها ببعض العاملني  [١٤٠ب]

دون بعض فكذكل هذا. فإن قيل: هذا ابطل بكونه أمًرا وخــًربا وهنًيــا، ألن هــذه الصفــات 
٥حتصل ابإلرادة ويه املؤثر فهيا، ومع ذكل فإهنا ختتّص  ببعض املريدين دون بعض، قيل هل: 

ليس كذكل، بل املؤثّر يف هذه األشـياء كونه قادًرا، وكونه مريًدا رشط فهيا.
ا ال اختصـاص هل ببعـض  وجه آخر، وهو أن املصّحح لكونه مريًدا كونه حيًّا، وكونـه حيًـّ

املرادات دون بعض. فإن قيل: هذا ابطل بكونه قادًرا، فإن املصّحح هل كونه حيًّا، ومع هذا 
فإنه ال جيوز أن يكون قادًرا عىل مجيع املقدورات، قيل هل: هناك أيًضا جيب أن يكون قادًرا 

١٠عىل مجيع ما يصحّ  أن يكون مقــدوًرا هل، إالّ  أن مقــدور زيــد يسـتحيــل أن يكــون مقــدور 

معرو. فإن قيل: هذا ابطل بكونه عاملًا، فإن املصّحح هل كونه حيًّا، ومع هذا فإنه ال جيوز أن 
يكون أحدان عاملًا جبميع املعلومات، قيل هل: جيوز أن يكون عاملًا بلك معلوم يشار إليه. فإن 

قيل: فلامذا مل جيز أن يعمل ما ال هناية هل عىل امجلع؟ قيل هل: جيوز ذكل عىل البدل، فأما عىل 
امجلع فال، ألنه عامل بعمل، فال بدّ  من وجود ما ال يتناىه من العلوم، ووجود مــا ال هنايــة هل 

١٥حمال.

وادلليل عىل أن صفة اذلات إذا ّحصت وجبت أنه ال يتوقّف عىل موجــب آخــر حــىت 
يصحّ  وال جيب، إذ لو وقف عىل ذكل ملا اكن صفة لذلات. فإذا ثبتت هذه امجلةل فلو اكن 

هللا تعاىل مريًدا ذلاته لوجب أن يكون مريًدا مجليع أنواع املرادات، فيلزم من ذكل أن يكون 
مريًدا للضّدين وأن يكون مريًدا ملا نريده من األموال واألوالد، واكن | جيب وجودها، ألن  [١٤١أ]

٢٠ما أراده هللا تعاىل من فعهل جيب وجوده.

فإن قيل: اإلرادة تتعلق ابليشء عىل ما هــو عليــه، إن اكن موجــوًدا وإن اكن معــدوًما، 
وكذكل [علمه]، فإذا اكن هللا تعاىل عاملًا بوجود أحدهام وبعدم اآلخر فيجب أن يكون مريًدا 

ملا عمل أنه ال يوجد أن ال يوجد، وإن اكن مريًدا ملا عمل أنه يوجد أن يوجد، قيل هل: هذا ال 
يصّح، ألن أحدان جيوز أن يكون مريًدا ملا يكون وملا ال يكون. أال ترى أنه قد يكون مريًدا 

٢٥لقيام زيد وإن جاز أن يوجد وأن ال يوجد؟ ولو اكن األمر كام قال مل تكن إرادته للقيام إرادة 

٦ بل] إضافة فوق السطر   ١١ معرو] العمر   ١٣ هناية] ىتناها | عىل1 … ١٤ يتناىه] إضافة يف الهامش | امجلع] امجليع   
١٤ امجلع] امجليع   ١٩ نريده] يربده   ٢١ تتعلق] يتعلق   ٢٢ وكذكل] فكذكل | علمه] فاان   ٢٤ وملا] وال ملا



١٩٩ ابب اإلرادة

دليل آخر عىل هذا، وهو أن هللا تعــاىل خلــق لنــا العقــول ومكّننــا مــن فعــل الصــالح 
والفســاد، فوجــب أن يكــون هل مــراد يف ذكل، فــال خيلــو [إمــا] أن يكــون مــراده القبــاحئ 

واملعايص أو الطاعات واخلريات. وبطل األول مبا نبّني  من بعد، فمل يبق إالّ  أن يكون مراده 
احلسن والطاعة، وال يلزم عىل هذا نفــس اإلرادة، ألهنــا ال تنقســم قســمني وال توجــد عــىل 

وهجني، بل توجد عىل وجه [واحد] وطريقة واحدة. ٥

فأما [ما] ذكره الشـيخ أبو القامس رمحه هللا أن اإلرادة يه الشهوة وميل القلب، فليــس 
كذكل، ألن اإلنسان قد يكــون مشـهتًيــا وال يكــون مريــًدا، وقــد يكــون مريــًدا وال يكــون 

مشـهتًيا. أال ترى أن الصامئ يشـهتـي الطعام وال يريد ألكه واملريض يريد ادلواء وال يشـهتيه؟ 
فوحض الفرق بيهنام.

فصل ١٠

[١٤٠أ]اعمل أن للمريد بكونه مريًدا حاةل زائدة، كام أن للعامل بكونه عاملًا حاةل زائدة، | وليس املريد هو 

الفاعل لإلرادة كام نقول يف املتلكم. وادلليل عليه أن هللا تعاىل لو خلق إرادة يف قلــب زيــد 
وكراهة يف قلب معرو، فلو اكن املريد هو الفاعل لإلرادة لاكن هللا تعاىل مريًدا اكرًها لليشء 

لكونه فاعًال  لإلرادة والكراهة، وذكل مسـتحيــل. والثــاين أن نفــاة األعــراض يعــرفون املريــد 
مريًدا، وال يعرفون اإلرادة ألهنا عرض، ومه ال يثبتون األعراض. فإن قيل: هذا يعود عليمك  ١٥

يف املتلكم، فإهنم يعرفون كونه متلكًمــا وإن مل يثبتــوا الــالكم، قيــل هل: الــالكم مــعىن مــدَرك 
معلوم وجوده رضورةً  ووقوفه عىل قصد املتلكم، وأما اإلرادة فليست مبدَركة.

فصل

وادلليل عىل أن هللا تعاىل ال جيوز أن يكون مريًدا ذلاته كام ذهب إليه النّجــار، وال بــإرادة 
قدمية كام ذهب إليه األشعري، وال أن يكون مريًدا ال ذلاته وال ملـعًىن، أنـه لـو اكن كـذكل  ٢٠

لوجب أن يكون مريًدا للضّدين، ولوجب أن يكون مريًدا للموجود واملعدوم، ولوجــب أن 
يكون مريًدا ملا نريده من األموال واألوالد، ولوجب أن يكون مريًدا للكّ  ما يريده النــاس، 

وهــذا حمــال. وهــذه ادلالةل مبنيــة عــىل شـــيئني، أحــدهام أن املــراد ال اختصــاص هل ببعــض 

٢ خيلو] ىخلوا   ٨ يشـهتيه] يشـهبه   ١٢ نقول] يقول   ٢١ للضّدين … ٢٢ مريًدا1] إضافة يف الهامش



كتاب زايدات رشح األصول١٩٨

أنه لو اكن ذلاته ملا وقف عىل الاصطالح، وقد علمنا خالفه، والثالث أنه لو اكن أمًرا ذلاته 
لوجب أن ال جيوز اسـتعامهل يف غريه، وقد علمنا خالفه. وال جيوز أن يكون أمًرا ملا هو عليه 
يف ذاته ملا بينّا من الوجوه، وال جيوز أن يكون لوجوده وحدوثه، وقصد اخملاطب أن يكون 
خطاابً  للمخاطب وأن يكون كذكل ابلفاعل وأحاكم الفاعل، ألن هذه األشـياء لكّها موجودة 

﴾٦٩ وليس ذكل بــأمر. وال جيــوز أن يكــون | حلدوثــه عــىل  لُوا َما ِشئُْمتْ ٥يف قوهل تعاىل ﴿اْمعَ [١٣٩أ]

وجه، ألنه إن ُأريد حدوثه عىل هذه الصيغة اخملصوصة والنظم اخملصوص فقد تلكمنا عليــه، 
وإن أريد معىن آخر ووجه آخر فذكل إحاةل احلمك عىل أمرٍ  جمهوٍل. وبطل أن يكون إلرادة 
[اخملاِطب خماطبة اخملاَطب أو] كون اآلمر مريًدا لكونه آمًرا، ألنه لو اكن كذكل لوجب أنــه 

إذا قصد إىل هذه الصيغة وأراد املأمور به وسهـى عن أن جيعل ذكل أمًرا أن ال يكون أمًرا، 
١٠وقد علمنا خالفه. وبطل أن يكون لعدمه، ألن العدم حييل كونه أمًرا، فيسـتحيل أن يكون 

عةل فيه. وبطل أن يكون لوجود معًىن  أو عدم معًىن، ألن املعىن ال يقوم بــه املــعىن واألمــر 
عرض، فيسـتحيل أن يقوم به عرض أو يزول عنه عرض. وإذا بطلت هذه الوجوه لكّها مل 

يبق إالّ  ما ذكران، وهو أنه إمنا صار أمًرا لكون اآلمر مريًدا حلدوث املأمور به، وكذكل الهنـي 
إمنا صار هنًيا لكون النايه اكرًها ملا هنـى عنه.

١٥دليل آخر عىل أن هللا تعاىل مريد عــىل احلقيقــة، وهــو أن هللا تعــاىل فعــل أفعــاًال  فهيــا 

أغراض ختّصها، فوجب أن يكون هل يف ذكل غرض. ومن فعل فعًال  لغرض ومل يكن ممنوعًا 
عن اإلرادة جيب أن يكون مريًدا ذلكل الفعل، ألن ادلاعي اذلي يدعوه إىل الفعــل يــدعوه 

إىل اإلرادة اليت تتعلّق بذكل الفعل. أال ترى أن ادلاعي اذلي يدعو أحدان إىل فعل الصالة 
يدعوه إىل إرادة فعلها، | وكذكل ادلاعي اذلي يــدعو اإلنســان إىل األلك يــدعوه إىل إرادة  [١٣٩ب]

٢٠األلك؟ فيجب أن يكون مريًدا. وال يلزم عىل هذا اإلرادة نفسها، ألان قلنا: لغرض خيّصهــا، 

واإلرادة ختّص  الغري وال ختّص  نفسها، ألهنا تفعل لغريها وال تفعل لنفسها. وال يلزم عىل هذا 
إذا خلق هللا تعاىل الواحد منا يف القيامة وخّريه بني اجلنـّـة والنــار ومنعــه مــن اإلرادة، فإنــه 
يدخل اجلنّة ويعدل عن اجلحمي من غري إرادة، ألان قلنا: ومل يكن هناك مانع، وهاهنا مانع.

أن] + يكــون (مشطــوب)    عــن] إضــافة يف الهــامش   ١٢  وجه] + أخر وجه أخر فذكل احاهل (مشطوب)   ٩   ٦
١٥ مريد] مريًدا   ١٧ يدعوه1] + أحدان (مشطوب)   ١٨ يدعو] ىدعوا   ١٩ يدعوه1] ىدعوا | يدعو] ىدعوا

٦٩سورة فصلت (٤١): ٤٠



ابب اإلرادة

قال السـيد أبو القامس رمحه هللا: قال السـيد اإلمام أبو طالب ريض هللا عنه: اعمل أن هذا 
الباب يشـمتل عىل مسائل، مهنا الالكم يف أن هللا تعاىل مريــد عــىل احلقيقــة، واخلــالف يف 
هذا مع الشـيخ أيب القامس البلخي، فإن عنده ال جيوز أن يكون هللا تعــاىل مريــًدا إالّ  عــىل 

معىن أنه آمر، ألن حقيقة اإلرادة يه الشهوة وميل القلب، وذكل ال جيوز عىل هللا سـبحانه  ٥

وتعاىل. والثاين أنه ال جيوز أن يكون مريًدا ذلاته وال بإرادة قدمية، وأنه جيب أن يكون مريًدا 
بإرادة حمدثة ال يف حمّل، وفصول أخر تلتحق هبذا الباب.

أما الالكم يف أن هللا تعاىل مريد عىل احلقيقة، فادلليل عىل ذكل أنه آمر وخمــرب، ومــن 
حّق  اآلمر أن يكون مريًدا حلدوث املأمور به، ومن حّق  اخملرب أن يكون مريًدا لإلخبار عن 
اخملَرب  عنه. وعند الشـيخ أيب القامس البلخي األمر أمرٌ  لصيغته وذاته، واتبعه عىل ذكل بعض  ١٠

أحصاب أيب حنيفة. وذهب األشعري إىل أن األمر إمنا يصري أمًرا لكونه مريًدا أن يكون أمًرا. 
[١٣٨ب]وادلليل عىل حصة ما ذهبنا | إليه أن صيغة األمر توجد عىل وجوه، قــد يكــون آمــًرا عــىل 

احلقيقة حنو قوهل تعاىل ﴿َوأَِقُميــوا الَصــَالةَ  َوآتـُـوا الــَزَاكَة﴾٦٥، ويكــون هتــذيًرا حنــو قــوهل تعــاىل 
﴾٦٦، ويكون إابحةً  كقوهل تعــاىل ﴿َوِإَذا َحلـَـلُْمتْ  فَاْصــَطاُدوا﴾٦٧ وقــوهل تعــاىل  لُوا َما ِشئُْمتْ ﴿اْمعَ

وا﴾٦٨ وليس بأن يكون لبعض هذا املعاين أَْوىل من أن يكون لغريه إالّ   ﴿فَِإَذا َطِعْمُمتْ  فَانتَِرشُ ١٥

لزايدة. وال خيلو ذكل األمر إما أن يكون ذلاته أو ملا هو عليه يف ذاته أو لوجوده أو لوجود 
معًىن  أو حلدوثه عىل وجه أو للفاعل أو ألحوال الفاعل أو لعدمــه أو لعــدم مــعىن أو إلرادة 

اخملاِطب خماطبة اخملاَطب أو إلرادته أن يصري آمًرا أو ملا ذكران من كونه مريًدا حلدوث املأمور 
به. وهذه الوجوه لكّها ابطةل سوى ما ذكران.

وإمنا قلنا أنه ال جيوز أن يكون أمًرا ذلاته، ألنه لو اكن كذكل لاكن جيب أن يكــون لك  ٢٠

ا. والثاين  جزء منه أمًرا، ألن صفة اذلات ترجع إىل اآلحاد ال إىل امجلل لكون اليشء متحّزيً

٢ أبو2] + القسم (مشطوب)   ٣ الباب] الكتاب، مع التصحيح   ٨ مريد] + احلدوث املامور (مشطوب)   ١٢ ذهبنا] 
| فَاْصَطاُدوا] + وال حبر منمك (مشطــوب)    َوِإَذا] فاذا  َوأَِقُميوا] اقميوا   ١٤  | صيغة] ضيعة   ١٣  مكرر يف األصل 

١٦ خيلو] خيلوا | أو ملا] وملا   ١٨ إلرادته] الراده | يصري] يصريه

٦٥سورة البقرة (٢): ٤٣ | ٦٦سورة فصلت (٤١): ٤٠ | ٦٧سورة املائدة (٥): ٢ | ٦٨سورة األحزاب (٣٣): ٥٣



كتاب زايدات رشح األصول١٩٦

فإن قيل: هذا ابطل ابملؤذن، | إذا أذن جاز هل أداء الصــالة بأذانــه وإن جــّوز [كــون]  [١٣٧ب]

األمر خبالفه. واجلواب أنه إن غلب عىل ظنّه صدقه بأن يكون الوقت قريًبا من الصالة جفاز 
هل أن يأخذ بذكل، وإالّ  مل جيز [إال] بأن يسمع أذانه وقت الصالة، وكذكل إن اكن يوم غمي 

فإنه يرجع إىل غلبة ظنّه.
٥دليل آخر، وهو أن قول املثبت ليس بَأْوىل من قول النايف، فال جيوز قبول أحدهام إالّ  

بدليل.
فإن قيل: عندان يؤخذ بقول األورع واألسرت، قيل هل: الورع والسرت قد يوجــد يف َمــن 
ينفي حسب وجوده يف َمن يثبت، فال يرتحج أحدهام عىل اآلخر هبذا. فــإن قيــل: هــذا ال 

يلزمنا كام ال يلزممك يف العاملَني إذا أفتيا، فإنه جيوز للمسـتفيت أن يأخذ بقول أحدهام وإن مل 
١٠يكن قول أحدهام بَأْوىل من قول اآلخر، قيــل هل: عنــدان يأخــذ بقــول أعلمهــام إذا عــمل ذكل 

بطريقه وهو اخلرب املتواتر، فإن اسـتوى احلال فهيام ختّري  يف ذكل. وليس كذكل فامي حنن فيه، 
فإن التخيري فيه غري جائز ألنه من ابب الاعتقادات، فيكون أحدهام ابطًال  قطًعا. وال جيوز 
أن خيّري  بني الباطل واحلق خبالف الرشعيات، فإهنا مصاحل لنا وليس هناك مطلوب معّني، 
فيجوز أن يكون لك واحد من القولني اخملتلفني حقًّا وصوااًب، ويف العقليات املطلوب معّني، 

١٥وليس خيتلف ابختالف األوقات واألشخاص.

فإن قيل: أليس جيوز قبول [قول] صاحب الرشع بغري دليل؟ وهذا هـو حـدّ  التقليـد، 
قيل هل: إمنا جاز ذكل، ألن ادلالةل قد دلّت عىل صدقه، وهو املعجز، خبالف ما حنن فيه.
فإن قيل: أليس جيوز قبول | [قول] الصحابة بأمجعهم بغري دليــل؟ [ومل يكــن] ذكل إالّ   [١٣٨أ]

تقليًدا، قيل هل: ادلالةل [تدل عىل أن إجامعهم] جحة، وال جيوز خالفه.
٢٠فإن قيل: أليس جيوز [للعاّمي] قبول قــول اجملهتــد، وإن مل يكــن قــوهل جحــة حــىت جيــوز 

خالفه؟ قيل هل: اإلجامع قد انعقد عــىل جــوازه وأن قــوهل حــّق  يف حــّق  هــذا العــايم جحــة 
ومصلحة، فال يكون ذكل تقليًدا، واب التوفيق.

٧ يؤخذ] اىخذ   ٩ أن يأخذ] اان انحذ   ١٨ ومل يكن] لكمة أو لكمتان ال تقرأ الهندام الورقة   ١٩ تدل … إجامعهم] 2-3 
لكامت ال تقرأ الهندام الورقة   ٢٠ للعاّمي] لكمة أو لكمتان ال تقرأ الهندام الورقة



١٩٥ ابب الالكم عىل الالكبية

ليس بالكم هللا تعاىل، ولكن إذا صارت يف العرف حقيقة يف هذا مل يفهم منه عند اإلطالق 
إالّ  ما ذكرانه. هذا كام أن الصالة يف أصل اللغة عبارة عن ادلعاء، مث نقل إىل هـذه األراكن 
واألفعال اخملصوصة وصارت اًمسا لها عىل احلقيقة، حىت ال يفهم مهنا عند اإلطالق إالّ  هــذه 

األفعال واألراكن، وليس هذا كام تقوهل األشعرية، ألن عندمه الكم هللا تعاىل معًىن  قامئ بذاته 
وليس حبروف، وهذا اذلي نسمعه ليس حباكية وال حميك. ٥

فصل

اعمل أن هؤالء النوابت اذليــن يــزمعون أن الكم هللا تعــاىل هــو هــذه احلــروف الــيت نسمــع 
[١٣٧أ]ونكتب يقولون بأان هنينا عن | النظر يف األدةّل، وادلين يؤخذ تقليــًدا. وادلليــل عــىل فســاد 

قوهلم أن هللا تعاىل ذمّ  التقليد واملقدّلين يف كثري من املواضع ومدح النظر والناظرين، واذلمّ  
ال يسـتحّق  إالّ  عىل ترك مأمورٍ  وارتاكب حمظور. ١٠

دليل آخر، وهو أن هللا تعاىل مل يبعث نبيًّا إالّ  ومعه العمل، ولو جاز قبول القول من غري 
دليل مل يكن إلظهار املعجز عىل أيدهيم فائدة.

دليل آخر، وهو أنه ال يأمن [أحدان] من أن يكون مقدًما عىل حمظور ابلتقليد جلواز أن 
يكون ما نقوهل خطأ، واإلقدام عىل ما ال نأمن كونه حمظوًرا خطأ وقبيح، كام أن اإلقدام عىل 

ما عمل حظره قبيح. أال ترى أنه ال جيوز اإلقدام عىل خرب يتيقن كونه كذاًب؟ ١٥

فإن قيل: هذا ابطل مبن يرى شيئًا يف يد غريه فيشرتيه، فإنه جيوز هل أن يترصف فيه، 
ولو اكن جارية حــلّ  هل وطؤهــا، وإن جــّوز أن يكــون اكذابً  وأال يكــون مملــواكً  هل، قيــل هل: 

الشـيخ أبو عيل ذكر أن جمّرد اليد [يُدل] عىل أنه مملوك هل، فإًذا إمنا حــلّ  هل الــترصف فيــه 
بدليل رشعي ال مبجّرد القول، والشـيخ أبو هامش قال أن هذا الرجل يراجع نفسه، فإن غلب 

عىل ظنّه صدقه اشرتاه وجاز هل أن يترصف فيه، وإن مل يغلب عىل ظنّه مل جيز منــه رشاه  ٢٠

واكن قبيًحا، ومل يقترصوا عىل جمّرد التقليد.
فإن قيل: هذا ابطل برجل أرسل إىل غريه هدية جاز هل أخذها وقبولهــا بقــول الرســول 
وإن جّوز خالفه، قيل هل: يراجع نفسه يف ذكل، فإن غلب عىل ظنّه صدقه أخــذه وإالّ  مل 

جيز هل قبولها، وابألمارة يعمل ذكل.

٨ فساد] فسادمه   ١٠ مأموٍر] ماموًرا   ١٥ خرب] خربه   ٢٢ بقول] يقول   ٢٣ يراجع] + يف



كتاب زايدات رشح األصول١٩٤

وكراهتنا، فيجب أن يكون | فعًال  لنا كام نقول مع اجملربة، ولــو مل نقــل كــذكل النســدّ  علينــا  [١٣٦أ]

طريق معرفة المتيزي بني فعلنا وبني فعل هللا تعاىل.
دليل آخر، وهو أن أحدان مأمور بقراءة القــرآن إذا اكن طــاهًرا، واجلنــب ممنــوع منــه، 

واألمر والهنـي إمنا يصحّ  مبا هو ِمن فعلنا، ال بفعل هللا تعاىل.
٥دليل آخر، وهو أن هللا تعاىل يثيبنا عىل قراءة القرآن، والثواب إمنا يصحّ  عىل فعلنا، ال 

عىل فعل هللا تعاىل.
دليل آخر، وهو أن الواحد إذا قال: زيد، فقال غريه: قال فالن: زيد، فلو اكنت احلاكية 

واحمليك شيئًا واحًدا لاكن هذا مقدوًرا واحًدا بني قادرين، وذكل ال جيوز.
دليل آخر، وهو أن القائل إذا تلكم بالكم، مث حاكه غريه، فال خيلو إما أن يكون ذكل 
١٠الالكم انتقل إىل مفه ولسانه أو يكون قد ُعِدم وأوجده الثاين عىل طريق اإلعادة. فإن قــال 

ابألول فذكل ابطل، ألن الانتقال عىل الالكم وسائر األعراض حمال. وإن قال ابلثاين فذكل 
أيًضا ابطل، ألنه يؤّدي إىل أن يكون مقدوًرا بني قادرين، وألن إجياد الالكم من الثاين غري 

موقوف عىل بقاء األول، فإنه لو مات لصحّ  من الثاين إجياد الالكم، وألنه لو اكن ما يقــرأه 
أحدان الكًما  تعاىل لاكن هذا مقدوًرا واحًدا بني أحدان وبني هللا تعاىل، وذكل ال جيوز.

١٥احتج الشـيخ أبو عيل بقوهل تعاىل ﴿َوِإنْ  أََحدٌ  ِمن الُْمْرشِِكنيَ  اْستََجاَركَ  فََأِجْرهُ  َحىتَّ  يَْسَمعَ  

مَ  ِهللا﴾٦٤ فأخرب بأن املسموع الكمه، وعىل مذهبمك ال يكـون ذكل املسمـوع | الكمـه  الَكَ [١٣٦ب] 

تعاىل. قيــل هل: املسمــوع عنــدان الكم هللا تعــاىل يف [حقيقــة العــرف] والرشع. أال تــرى أن 
اإلنسان إذا قرأ شعر امرئ القيس [قال: هذا] شعر امرئ القيس، وإن اكن ذكل يف احلقيقة 

فعًال  للقارئ. واحتج أيًضا بأن املسلمني أمجعوا عــىل أن املكتــوب يف املصــاحف واملتلــوّ  يف 
٢٠احملاريب هو قرآن، وعندمك خبالفه. واجلواب عن ذكل ما ذكرانه أن هــذا يسمــى الكم هللا 

تعاىل ويسمى قرآانً  يف حقيقة العرف والرشع.
فإن قيل: هذا اذلي ذكرمتوه يدلّ  عىل أن رسول هللا صىل هللا عليه وآهل مل يسمع القرآن 
وكرام الصحابة والتابعني وواحًدا من املسلمني مل يسمعوا القرآن، فاجلواب ما ذكران أهنم مسعوا 

القرآن عىل احلقيقة العرفية ومسعوا الكم هللا سـبحانه، وإن اكن يف أصل موضوع اللغة هذا 

١ نقول] يقول   ٢ بني] + معرفه (مشطوب)   ٣ واجلنب] وحلىب   ٩ خيلو] ىخلوا   ١٠ وأوجده] وواحده | اإلعادة] 
العاده   ١١ ابألول] الاول   ١٣ وألنه] ألنه   ١٧ حقيقة] 3-2 لكامت ال تقرأ الهندام الورقة   ١٨ هذا] لكمة أو لكمتان 

ال تقرأ الهندام الورقة   ٢٣ فاجلواب] واجلواب   ٢٤ أصل] األصل

٦٤سورة التوبة (٩): ٦



١٩٣ ابب الالكم عىل الالكبية

فصل

اعمل أن احلاكية غري احمليك عند الشـيخ أيب هامش وإن اكن مثهل صنعةً  وحروفًا، وهو مذهب 
اجلعفرين، جعفر بن حرب وجعفر بن مبرش. وعند الشـيخ أيب عيل هو عينه، وهو قول أيب 

الهذيل، وعندمه الالكم جيــوز عليــه البقــاء، والصــوت ال جيــوز عليــه البقــاء، وهــام جنســان 
خمتلفان، وإن الالكم قد يوجد مع الصوت، ويوجد مع احلفظ ومع الكتابة. والالكم عىل هذا  ٥

يشـمتل عىل ثالثة فصول، أحدها أن الالكم من جنس الصوت، والثاين أن الالكم ال جيوز 
عليه البقاء، والثالث أن احلاكية غري احمليك.

أما األول، فادلليل عىل أن الالكم من جنس األصوات أنه لو مل يكن من جنسهــا جلــاز 
[١٣٥ب] وجود الالكم بدون الصوت | [والصوت] بدون الالكم، ألنه ليس بيهنام تعلّق معقول يقتيض 

أن ال يفــارق أحــدهام صــاحبه، وقــد علمنــا أنــه يسـتحيــل أن يكــون الــالكم موجــوًدا بــغري  ١٠

الصوت.
وأما الالكم يف الفصل الثاين، فادلليل عىل أن الالكم مما ال جيوز عليه البقاء أنه لو اكن 

ابقيًا لوجــب أن يــدَرك يف احلــاةل الثانيــة كــام ُأدرك يف احلــاةل األوىل، ألن املــدَرك إذا وجــد 
يسـتحيل أن ال يدَرك مع ارتفاع املوانع، وقد علمنا أان ال ندرك الالكم يف احلاةل الثانية. فإن 
قيل: إمنا ال ندركه يف احلاةل الثانية، ألن هللا تعاىل أجرى العادة بأنه ال خيلق لنــا إدراكــه يف  ١٥

الوقت الثاين، قيل هل: لو اكن هذا طريقه العادة جلاز أن خيتلف فيه العــادة، بــل جيــب أن 
ختتلف فرقًا بني العادة والواجب. وقد علمنا أن العادة يف ذكل ال ختتلف، وألنه لو جاز ذكل 

جلاز أن يقال أن عقيب هذه اآلايت الــيت يه العمــوم اســـتثناء، إال أان ال ندركــه، ألن هللا 
سـبحانه أجرى العادة بأنه ال خيلق لنا اإلدراك.

دليل آخر، وهو أن الالكم لو اكن ابقيًا مل يكن مفيًدا، ألن الالكم إمنا يفيد إذا ترتّب يف  ٢٠

احلدوث بعضه عىل بعض، فأما إذا اكن دفعةً  واحدةً  فإنه ال يفيد، ألنه ال تكون لكمة زيــد 
بأن تكون زيًدا أوىل من أن تكون ديًزا أو يزًدا.

وأما الالكم يف الفصل الثالث، وهو أن احلاكية غري احمليك، فادلليل عىل ذكل أن الالكم 
يــدخل حتــت مقــدوران، بــدليل أنــه يقــف عــىل قصــدان ودواعينــا وينتفــي حبســب صــوارفنا 

تكون] يكون    بأنه] بأن + هللا (ولعهل مشطوب)   ٢١  عىل] عليه   ١٥  والصوت] والصّوب   ٨  وعند] وعبد   ٤   ٣
٢٢ تكون1] يكون | من أن] إضافة فوق السطر | تكون2] يكون   ٢٣ غري] غريه
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أن يكون عبارة عن احلدوث والتقدير، ألن أهل اللغة أثبتوا أحدهام ونفــوا اآلخــر. وادلليــل 
عىل ذكل قول الشاعر٦١:

يَْفــــرِى َال   َمثَّ   لُــــُق   َخيْ ــــْومِ   الْقَ ضُ  وَ بَعْ ـــَت   َخلَْق ـــا  َم ـــرِى  تَف ـــَت   ْ ن َوَألَ

وألنه يقال: اإلساكف خلــق األدمي، إذا قــدره وإن مل يفعــهل، وأســامء احلقــائق ال تنفــى عــن 
٥مسّمياهتا. وبطل أن يكون عبارة عــن الكــذب، ألنــه يقــال: إن هللا تعــاىل خلــق الســاموات 

واألرض، ومعىن الكذب ال يتصّور هاهنا مع أن هذه اللفظة مّطردة يف هذا.
فإن قيل: أليس يقال: إن هذا الكم خمتلق، إذا اكن كذاًب، قيل هل: إمنا جاز إطالق هذه 

التسمية عىل الكذب، ألنه حيتــاج يف ذكل إىل زايدة تقــدير فهيــا، وهــو أن تصــّور الكــذب 
بصورة الصدق.

١٠فإن قيل: قد يقال: هذه قصيدة خمتلقة، إذا حنلت إىل غري قائلها، قيل هل: إمنا يقال ذكل 

ألنه حيتاج إىل زايدة تقدير فهيا، وهو أن تصــّور أن املنســوب إليــه قــائهل وإن اكن خبــالف 
ذكل. وادلليل عىل ذكل أنه قد تطلق هذه اللفظة عىل القصيدة وإن اكن منسوابً  إىل قائهل.
فإن قيل: لو اكن األمر كام ذكرمت جلاز أن يقال | أن أحدان خيلق فعل الغري، عىل معىن  [١٣٥أ]

أنه يقّدرها ويعمل تقديرها، قيل هل: إمنا ال جيوز إطالق هذه اللفظة عىل هذا، ألنه يؤّدي إىل 
١٥الهتمة وإىل أن يعتقد أن املراد به مثل مذهب اجملربة واملشـّهبة، ولو مل يؤدّ  إىل هذا جلاز.

فإن قيل: اكن ينبغي أن جيوز إطالق هذه اللفظة عىل املعدومات عىل معىن أن أحــدان 
ا كذا وكذا، قيل هل: إمنا مل جيز ذكل، ألن حقيقته إمنا هو الفعل  يقدرها يف نفسه فيقول: غدًّ

املوجود املقّدر إذا مل يكن فاعهل ساهًيا، فال جيوز إطالق ذكل عىل املعدوم.
لُُقــونَ   فإن قيل: هللا تعاىل أطلق هذه اللفظــة يف كتابــه عــىل الكــذب حيــث قــال ﴿َوَختْ

٢٠ِإفًْاك﴾٦٢ وقال ﴿ِإنْ  هَذا ِإالَّ  اْخِتَالٌق﴾٦٣، قيل هل: ليس من حيث أن هللا تعاىل أطلقه عىل 

هذا ما يقتيض أنه حقيقة فيه، ألن هللا تعاىل قد يذكر اجملاز واحلقيقة عىل ما هو عادة العرب.

بصورة] تصّوره    تقدير فهيا] تقديرها   ٩  إن] + وهللا تعاىل خلق السموات والارض معىن لكذب (مشطوب)   ٨   ٧
١١ تصّور] يصّور

٦١راجع ديوان زهري، ص ٢٩، ولسان العرب البن منظور يف مادة (فرا) | ٦٢سورة العنكبوت (٢٩): ١٧ | ٦٣سورة ص 
(٣٨): ٧
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دليل آخر ذكره قايض القضاة، وهو أن الامس ال خيلو إما أن يكون هو املسّمى أو غريه 
أو هام مجيًعا. فإن اكن هو املسّمى فقــد بطــل مبــا ذكــران. وال جيــوز أن يكــون هــو املسّمــى 

وغريه، ألنه مل يقل هبذا أحٌد، فيكون خالف اإلجــامع. فــمل يبــق إالّ  أن يكــون الامس غــري 
املسّمى.

دليل آخر، وهو أن األسامء ترتادف عىل املسّمى، واملسّمى واحد، فال جيوز أن يكون  ٥

هو نفسه.
دليل آخر، وهو أن األسامء إمنا حتصل ابملواضعات، واملسّمى حيصل من غري املواضعة، 

فدلّ  عىل أنه غريه.
واحتجّ  اآلخرون بقوهل تعاىل ﴿َسبِّحِ  اْمسَ  َربِّكَ  اْألَْعَىل﴾٥٩، فأمر بتسبيح الامس، ولو اكن 

الامس غري املسّمى لاكن هذا أمًرا بتسبيح غري هللا تعاىل. واجلواب أن التسبيح هو التعظمي  ١٠

والتقديس، وعندان يسـبّح ويقــّدس امس هللا تعــاىل كــام يعّظــم ذاتــه. يــدلّ  عليــه أن ذكل ال 
يّطرد، ألنه يقال: ألك فالن ورشب فالن، وال يقال بدًال  من ذكل: ألك امس فالن ورشب 

امس فالن. فإن قيل: الامس قد يطلق عىل املسّمى بدليل قول الشاعر٦٠:

ــَذرْ  َوَمنْ  يَْبكِ  َحْوًال  َاكِمًال  فَقَد اْعتَ ــَالمِ  عَلَيُمكَــا إَىل  احلـَـْولِ  ُمثَّ  اْمسُ  السَّ

قيل هل: هذا جماز، وحنن ال ننكر أن الامس يطلق عىل املسّمى ابجملاز، وادلليل عىل أنه جماز  ١٥

أنه ال يّطرد عىل ما بيّنّا من قبل.

فصل

[١٣٤ب]فإن قيل: فهل تقولون أن القرآن خملوق؟ | قلنا: نعم، نقول ذكل إذا مل يقرتن به ما يورث 

اإلهبام. وادلليل عىل هذا أن اخللق هو التقدير يف اللغة، واخمللوق هو املقّدر اذلي ال يكون 
فاعهل ساهًيا، وهذا موجود يف القرآن. وادلليل عىل أن اخللق ما ذكرانه أنه ال خيلو إمــا أن  ٢٠

يكون عبارة عن الكذب أو عن احلدوث أو عن التقدير أو عن احلدوث والتقــدير. وبطــل 

فالن] مشطوب يف األصل؛ + وال يقال بدًال  (مشطوب أيًضا)  وعندان] وعبدان   ١٣  مبا] ما   ١١  خيلو] ىخلوا   ٢   ١
يطلق] ىنطلق   ١٤ َحْوًال] احلق، والتصحيح عن املصادر   ١٥ الامس] + ال   ٢٠ خيلو] ىخلوا

٥٩سورة األعىل (٨٧): ١ | ٦٠راجع ديوان لبيد بن ربيعة العامري، بريوت ١٩٦٦/١٣٨٦، ص ٧٩
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مث اجلواب عن اآلية أن هللا تعاىل إمنا عّرب  هبا عن رسعة الفعل، كام يقال أن فالانً  إذا |  [١٣٣ب]

[أمر] أمًرا فإنه حيصل ويكون ال حماةل، ومل يعنِ  هبذا أنه حيتاج إىل إحداث هذه اللكمة أو 
أنه حيدهثا عند وجود األفعال.

دليل آخر عىل أن الكم هللا سـبحانه وتعاىل ال جيوز أن يكون قدميًا، وهو إلزام هلم عند 
٥التحقيق، وهو أنه لو اكن كذكل لوجب أال يوصف هللا تعاىل ابلقدرة عىل أنه يأمر أكرث ممن 

أمر، ألنه لو قدر عىل ذكل مفا يقدر عليه يكون حمدثه، وهذا خالف مذههبم، فيجب أن ال 
يقدر عىل ذكل.

فإن قيل: قال هللا تعاىل ﴿ُقلْ  ُهوَ  هللاُ  أََحٌد﴾٥٤ و﴿َال  ِإهل ِإالَّ  ُهـَو﴾٥٥ ولـو اكن القـرآن 
حمداثً  لاكن هللا تعاىل حمداًث، ألن الامس هو املسّمى، قيل هل: املسـتفاد من هذا اللفظ قدمي، 
١٠وهو هللا تعاىل، واللفظ حمدث. هذا كام قال األشعري أن التالوة حمدثة واملتلوّ  قدمي. مث لو 

جاز الاسـتدالل هبذا جلاز أن يسـتدلّ  بقوهل تعاىل ﴿َوالَْخْيلَ  َوالِْبغَالَ  َوالَْحــِمري﴾٥٦ عــىل أن 
القرآن حمدث، ألنه لو اكن قدميًا القتىض قدم هذه األشـياء. وكذكل جيوز أن يسـتدلّ  بقوهل 

ََّما َهِذهِ  الَْحَياةُ  ادُلنَْيا َمتَاعٌ  َوِإنَّ  اْآلِخــَرةَ  ِيهَ  َدارُ  الْقَــَراِر﴾٥٧ عــىل أن هــذه األشـــياء  تعاىل ﴿ِإن
قدمية، وقد علمنا خالفه.

١٥فصل

فإن قيل: فهل تقولون أن الامس واملسّمى يشء واحد؟ قلنــا: ال، إن الامس غــري املسّمــى، 
اءُ  الُْحْسَىن  فَاْدُعوهُ  ِهبَا﴾٥٨. ولو اكن الامس هو  ِ  اْألَْمسَ وادلليل عىل ذكل قول هللا تعاىل ﴿َو

املسّمى لاكن آلهة، ال إلهًا واحًدا. يدلّ  عليه أيًضا أنه أضاف إىل نفسه، واليشء ال يضاف 
إىل نفسه، وإمنا يضاف إىل غريه، فدلّ  عىل أنه غريه. وادلليل عىل ذكل ما روي عن النيبّ  

٢٠صىل هللا عليه وآهل أنه قال: إن  تعاىل | تسعة وتسعني اًمسا َمن أحصاهــا دخــل اجلنــة.  [١٣٤أ]

وإمنا اكن الامس هو التسمية بدليل أهنم يقولون: ّمسيت فالانً  اًمسا حسـنًا وتسمية حسـنــة، 
والتسمية غري املسّمى، فكذكل الامس.

٦ مفا] انّام   ١٦ ال إن] ألن   ٢١ وإمنا] ولو

٥٤سورة اإلخالص (١١٢): ١ وغريها | ٥٥سورة البقرة (٢): ١٦٣ وغريها | ٥٦سورة النحل (١٦): ٨ | ٥٧سورة غافر 
(٤٠): ٣٩ | ٥٨سورة األعراف (٧): ١٨٠
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اْستََمُعوه﴾٤٧، والاسـامتع إمنا يتصور يف القرآن، ال يف الرسول. ومن ادلليل عىل ذكل أيًضا 
لَْت  ِمن  قوهل تعاىل ﴿آلر ِتكْلَ  آاَيُت  اْلِكتَاِب  الَْحِكِمي﴾٤٨ وقوهل ﴿ِكتَابٌ  ُأْحِمكَْت  آاَيتُهُ  ُمثَّ  فُصِّ
نْ  [َحِكميٍ  َخِبٍري]﴾٤٩، واإلحاكم والفصل إمنا يدخل يف احملدث دون القدمي، وكذكل قوهل  دَلُ

﴾٥٠ مع قوهل ﴿ِإانَّ  ُلكَّ  َيشءٍ  َخلَْقنَاهُ  ِبقََدٍر﴾٥١ وقوهل  تعاىل ﴿َوَما أَْمُرانَ  ِإالَّ  َواِحَدةٌ  َلكَْمحٍ  اِبلَْبَرصِ
تعاىل ﴿ِإانَّ  أَْنَزلْنَاهُ  ُقْرآانً  َعَرِبًيا﴾٥٢ وما اكن جمعوًال  فإنه يكون حمداًث. ٥

ََّما يَُقولُ  هَلُ  ُكن فَيَُكوُن﴾٥٣ فأخرب أنه  فإن قيل: أليس هللا تعاىل قال ﴿َوِإَذا قََىض  أَْمًرا فَِإن
حيدث األفعال بكن، فلو اكن كن حمداثً  الحتاج إىل كن آخر، وذكل يؤّدي إىل ما ال هناية هل، 

فيجب أن يكون قدميًا، قيل هل: هذا ال يصح من األشعري، فإن كــن مــن هــذه احلــروف، 
[١٣٣أ]وهو ال يقول أن هذه احلروف قدمية، ألن عنده القدمي هو الالكم القامئ ابلنفس، | ونقول مع 

احلنابةل: إن الاسـتدالل ابلقرآن ال يصح منمك، ألنمك جتّوزون عــىل هللا ســـبحانه التلبيــس،  ١٠

فيجوز أن يكون قد أظهر هذا وأراد غريه.
جواب آخر، وهو أن كن إمنا تدخل يف الالكم لالسـتقبال، وما يقع يف املسـتقبل يكون 

حمداًث، وألنه أدخل الفاء وهو للتعقيب، وما يتعقبه غريه يكون حمداًث.
جواب آخر، وهو أن كن هذه حمدثة لتقّدم الاكف عىل النون، فلو احتاج هللا تعاىل يف 

إجياد األفعال إىل هذه اللكمة الحتاج إلجيادها إىل مثلها فيؤّدي إىل ما ال هناية هل. ١٥

جواب آخر، وهو أنه تعاىل ال خيلو إما أن حيتاج إىل هذه اللكمة يف مجيــع األفعــال أو 
حيتاج إلهيا يف بعضها. فإن قال أنه حيتاج يف بعضها إليه فقد بطل اسـتدالهل، ألنه جيــوز أن 
يوجد نفس هذه اللكمة من غري لكمة أخرى، كام جيوز وجود بعض هذه األفعــال مــن غــري 

هذه اللكمة. وإن قال بأنه حيتاج إلهيا يف مجيعها فقد أبطل كون هللا تعاىل مسـتغنًيا ال حيتاج 
إىل يشء، ألن أحدان ال حيتاج يف إحداث األفعال إىل هذه اللكمة، فا تعاىل أَْوىل أن ال  ٢٠

يكون حمتاًجا إليه. وألن هذه اللكمة ال ختلو إما أن تكون سببًا لألفعال أو عةلً  فهيا، فلو اكن 
عةل لوجب وجود األفعال فامي مل يــزل، ألن املعلــول ال يــرتاىخ عــن العــةل، وكــذكل إذا اكن 

سببًا، ألن املسبب ال يرتاىخ عن السبب إال ملانع، وال مانع هاهنا، فيــؤّدي إىل كــون هــذه 
األفعال قدمية.

٥ أَْنَزلْنَاُه] جعلناه   ١٦ خيلو] ىخلوا   ١٧ إلهيا] اليه   ٢١ ختلو] ىخلوا | أو عةًل] وعةل

٤٧سورة األنبياء (٢١): ٢ | ٤٨سورة يونس (١٠): ١ | ٤٩سورة هود (١١): ١ | ٥٠سورة القمر (٥٤): ٥٠ | ٥١سورة 
القمر (٥٤): ٤٩ | ٥٢سورة يوسف (١٢): ٢ | ٥٣سورة البقرة (٢): ١١٧ وغريها



كتاب زايدات رشح األصول١٨٨

بينه وبني غريه، هذا كام أن النعمة لَام جعل مهنا امس الفاعل مل جيعل حمللّها مهنا امس. يدلّ  عليه 
أن األصوات ختتلف عىل وجوه ال هناية لها، فلو وضعوا حمللّها اًمسا الحتاج إىل ما ال هناية هل 

من األسامء.
فإن قيل: أليس وجود العمل من هجة هللا تعاىل يف أحدان يوجب كوننا عاملني دونه تعاىل؟ 
٥فكذكل إذا وجد الالكم فينا جيب أن نكون موصوفني به، قيل هل: يف العمل إمنا اكن كذكل، 

ألن للعامل بكونه عاملًا صفة وحاةل، والصفة تثبت ملن حلّ  به املعىن. أما الالكم ال يوجب كون 
املتلكم عىل حــال كــام مىض، جفــاز أن يكــون موجــوًدا يف أحــدان أو يف امجلــاد ويكــون هللا 

سـبحانه وتعاىل هو املتلكم به. عىل أان نقول هلم: جّوزوا أن يكون هللا تعاىل متلكًمــا بــالكم 
يوجد ال يف حمّل. فإن قالوا: ال يصح وجود العرض ال يف حمّل، قيل هلم: هذا ال يصح منمك، 

، وال تقولون أنه قــد حــلّ  يف هللا تعــاىل. فــإن  ١٠ألنمك تقولون أن الكم هللا تعاىل ال حيلّ  حمالًّ

قالوا: الالكم يقوم اب وبلكّ  متلكم، قلنا: هذا القيام غــري معقــول، وقــد مىض يف ذكل مــا 
يكفي. عىل أن هذا يبطل ابللسان وأنه يوجد فيه الالكم وال يقوم به، فإن املتلكم ابلــالكم 

أحدان مع أنه موجود يف الهواء.
فإن قال: مذهبمك يؤّدي إىل جواز التغّري  عىل هللا تعاىل، وهو أن يصري متلكًما بعد أن مل 

١٥يكن، قيل هل: هذا يبطل عليمك بقولنا: رازق وخالق، فإنمك وافقمتوان | عىل أن هللا تعاىل ال  [١٣٢ب]

يسّمى خالقًا ورازقًا مل يزل، وال يدل ذكل عىل التغّري، ويف اللغة هو أن ينقلب اليشء عن 
ذاته. أال ترى أهنم يقولون: تغّري  السواد بياًضا، لَام اعتقدوا أنه انقلب إىل ذكل؟ وهللا تعاىل 

ال خيرج عن صفته اذلاتية بإحداث الالكم.

فصل

م  ِ ٢٠ومن ادلليل عىل خلق القرآن من هجة ظاهر القرآن قوهل تعاىل ﴿َما يَْأِتِهيم ِمن ِذْكرٍ  ِمن َرهبِّ

ْكَر﴾٤٥. قال: هااتن اآليتــان [دليــل] عــىل  لْنَا اذلِّ ُمْحَدٍث﴾٤٤ اآلية، وقوهل تعاىل ﴿ِإانَّ  َحنْنُ  نَزَّ
كونه حمداثً  ومنـزًال.

ينَ  آَمنُــوا قَــدْ  أَْنــَزلَ  هللاُ   ِ فإن قيل: املراد ابذلكر هاهنا هو الرسول بدليل قوهل تعاىل ﴿اذلَّ
ِإلَْيُمك  ِذْكًرا َرُسوًال﴾٤٦، قيل هل: يف هذه اآلية ما يدلّ  عىل أنه أراد به الالكم، ألنه قال ﴿ِإالَّ  

٢ وجوه] وجه | الحتاج] الحتج   ٧ كام] ما   ٩ هلم] هل

٤٤سورة األنبياء (٢١): ٢ | ٤٥سورة احلجر (١٥): ٩ | ٤٦سورة الطالق (٦٥): ١٠-١١



١٨٧ ابب الالكم عىل الالكبية

عىل امجلةل أو عىل جمّرد الوجود، [وال جيوز أن يقع عىل امجلةل أو عىل جمّرد الوجــود]، ألنــه 
يؤّدي إىل أن يسـتحيل وجود احلرفني اخملتلفني يف العامل، وهذا حمال. فثبت أن التضادّ  عىل 

احملّل، فعمل أنه حيتاج إىل احملّل.
دليل آخر عىل أن الالكم حيتاج إىل احملّل، وهو أنه لو مل حيتج إىل احمللّ  مل يرتحج وجوده 

عىل عدمه، ألنه ال يوجب للمتلكم حاةل وإمنا يظهر تأثريه يف احملّل. فإذا وجد ال يف احملل مل  ٥

يفارق حال وجوده حال عدمه. قال القايض رمحه هللا: لقائل أن يقول بأنه إذا وجد حصّ  أن 
يدَرك، وإذا عدم اسـتحال أن يدَرك، فيكون لوجوده عىل عدمه مزيّة.

دليل آخر عىل هذا، وهو أن يف الالكم ما [ال] يوجد إال يف احملّل. أال ترى أن الصوت 
يشـتدّ  بصالبة احمللّ  ويرخو برخاوته مثل صوت الطست وصوت القطن بدليل أنه يسمع من 

جانب احملّل، وإذا اكن فيه ما حيتاج إىل احمللّ  جيب أن حيتاج | امجليع إليــه، ألن لك حــمك  [١٣١ب] ١٠

يثبت يف بعض األجناس ال جيوز أن خيتلف ذكل اجلنــس فيــه إال ألحــد أمــور ثالثــة، إمــا 
للفاعل أو للعــةل أو الختصاصــه بــأمر، والصــوت اذلي يوجــد ال يف حمــل مل جيــز أن يكــون 

ابلفاعل، ألن كون اليشء يف حمل أو كونه ال يف حملّ  مما ال يتعلق ابختيار الفاعل، ألنه ليس 
ألحواهل فيه تأثري. وال جيوز أن يقال: إمنا اختّص  به لعةل، ألن املعاين ال تقوم ابألصوات حىت 

ختّصصه. وليس هاهنا أمر معقول خيتّص  به ذكل الصوت اذلي جــّوز وجــوده ال يف حمــّل،  ١٥

فإذا اكن كذكل مل جيز القول بوجود بعض األصوات ال يف حمّل.
فإن قيل: لو اكن الكم هللا سـبحانه وتعاىل يوجد يف حملّ  لاكن ذلكل احملل منه امس، كام 

أن اللون إذا وجد يف حمل اشـــتّق  ذلكل احملــلّ  منــه امس األســود، وكــذكل الرضب والقتــل 
يشـتّق  حمللّهام مهنام امس مكقتول ومرضوب، وقد علمنا أنه ال يشـتّق  منه امس للمحّل، قيل هل: 

هذا إثبات املعاين ابلعبارات، وذكل ال جيوز، ألن َمــن اصــطلح عــىل هــذه العبــارات لــو مل  ٢٠

خيلقهم هللا تعاىل لاكنت املعاين ابقية عىل حالها، ولو خلقهم هللا سـبحانه خرًسا مل تعدم هذه 
املعاين، وألن واضع اللغة ليس مبعصوم عندان، فيجوز أن يكون خمطئًا يف ذكل. عىل أن يف 
األفعال ما مل يشـتّق  منه يفعل وال امس الفاعل، حنو عىس وليس ونعم وبئس، فإًذا جاز أن 
ال يكون حملهّل  منه امس. عىل أهنم إمنا مل يضعوا حمللّ  الالكم اًمسا، ألن الالكم يدَرك من دون 

أن يدَرك حمهّل، فيفارق السواد وغريه، | فال تتبّني  احلاجة إىل أن يشـتّق  حملــلّ  الــالكم منــه  [١٣٢أ]٢٥

امس، وملا عرفوا تعلّق الالكم بفاعهل ووقوعه حبسب قصده وداعيه وضعوا للفاعل اًمسا يفرق 

حملــّل] احملــل    عىس] عىىس   ٢٤  عنــدان] عبــدما   ٢٣  | حمك] حكمي   ٢٢  احمللّ 2] + ىحىث  إال] ال   ١٠   ٨
٢٦ وداعيه] داعيه



كتاب زايدات رشح األصول١٨٦

فإن قيل: عندان الالكم حيتاج إىل احملّل، ولكن ال بدّ  من أن يكون احمللّ  موصوفًا بصفة، 
هذا كام أن التأليف ال حيتاج إىل احمللّ  عندمك ومع هذا جيب أن يكون احمللّ  موصوفًا بصفة 
التجاور حىت ال جيوز أن يوجد يف اجلزء املنفرد، قيل هل: احملّالن يف التأليف يف حمك احمللّ  

الواحد، فال حيتاج إىل أكرث من احملّل، عىل أنه إمنا جيوز أن يقال أن الالكم حيتاج إىل البنية 
٥واحلركة والصالبة لوجوده إذا مل ميكن إثبات وجه آخر ملاكنه حيتاج إلهيا، وعندان أنه حيتاج 

إىل هذه األشـــياء لوجــوه أخــر. أمــا احلركــة فإمنــا افتقــر إلهيــا ألن أحــدان إمنــا يفعــل الــالكم 
ابالعامتد، والاعامتد إمنا يودّله برشط احلركة، وأما البنية والصالبة فإمنا ال يصحّ  وجود الالكم 
بدوهنام، ألن أحدان ال يفعل إال بآةل، وآلته اللسان، فال ميتنع أن خيتّص  برشائط ألجلها يصح 

إجياد الالكم، وهذا ال يدلّ  عىل أن الالكم يف وجوده حيتاج إىل البنية.

١٠فصل

وادلليل عىل أن الالكم حيتاج إىل احمللّ  أنه يسـتحيل [عىل] أحدان أن يفعل احلرفني اخملتلفني 
يف حاةل واحدة، وال وجه السـتحاةل ذكل إال التضاّد، والتضادّ  بني احلروف يقع عىل [احملّل]، 

فيجب أن حيتاج إىل احملّل، إال أن القايض رمحه هللا اعرتض عىل دليل تضادّ  احلروف بأن 
قال: إمنا اسـتحال اجامتعهام ألن لك واحد مهنام حيتاج إىل بنية خمصوصة، ويسـتحيل اجامتع 

١٥البنيتني.

وجه آخر، وهو أن الصوت اكلهيئة للمحلّ  بدليل أن املدِرك للصوتني اخملتلفني يفرق بني 
حملّهيام، حنو أن يسمع صوت امحلار | واللكب، فصارت األصوات يف هذا الباب اكأللوان، مث  [١٣١أ]

اخملتلف من األلوان [حيتاج إىل احملّل]، فكذكل احلروف.
وجه آخر، وهو أن إدراك مجيع احلروف مقصور عىل حاّسة، كام أن إدراك مجيع األلوان 

٢٠مقصور عىل حاّسة واحدة، وما اكن كذكل حاهل فإنه إذا اختلف [تضــاّد] كتضــادّ  األلــوان، 

ألن األلوان والرواحئ والطعوم [إمنا تدرك حباّسة واحدة].
قال القايض رمحه هللا: إال أنه ال تأثري ذلكل، ألن األلوان لو اكنت تدرك حباّستني لاكنت 

متضاّدة. وقال: الالكم يف تضادّ  احلروف ضعيف. أال تــرى أن ادلالةل ميكــن تقريرهــا وإن مل 
يثبت تضادّ  احلروف بأن يقّدر فهيا التضاّد؟ ولو اكن اثبتًا لاكن التضادّ  واقًعا عىل احملــلّ  أو 

كتضاّد]  ويسـتحيل] ىسـتحيل   ٢٠  ميكن] ىكن   ١٤  احملّالن] احملالت   ٥  هذا1 … بصفة] إضافة يف الهامش   ٣   ٢
لتّصاد   ٢٢ ذلكل] + الالوان   ٢٤ بأن] فان



١٨٥ ابب الالكم عىل الالكبية

وادلليل عىل بطالن قول الكّرامية أن هذا يقتيض أن يكون الساكت متلكًما، ألنه قــادر 
عىل التلكم. فإن قيل: كذكل نقول، عندان الساكت يكون متلكًما، قيل هل: هــذا حمــال عنــد 
أهل اللغة. أال ترى أن جامعة لو حرضوا عند األمري وتلكـم بعضهـم وسـكت البـاقون فإنـه 

[١٣٠أ]جيوز أن يقال: تلكم أحدمه وسكت الباقون، وال جيوز أن يقال: | تلكموا مجيًعا؟ ولــو اكن 

امجليع متلكمني، ملا جاز نفي هذا الامس عهنم، ألن أسامء احلقائق ال تنتفي عن مسّمياهتا. ٥

فصل

اعمل أن الالكم حيتاج إىل احملّل، وسـيجيء القول يف ذكل. واختلفوا يف أنه هــل حيتــاج إىل 
احلركة والبنية والصالبة أم ال، وذكر الشـيخ أبو عيل أنــه حيتــاج إىل احلركــة والبنيــة، وعنــد 

الشـيخ أيب عبد هللا حيتاج إىل البنية، واترةً  اكن يقول: ال حيتاج إىل احملّل، وهو الصحيح.
دليل آخر عىل [هذا] أن أحدان ال ميكنه أن يوجد الالكم إال يف اللسان وال ميكنــه أن  ١٠

يفعل ذكل يف البنان، فدلّ  عىل أنه حيتاج إىل البنية، وإال ألمكنه الالكم يف مجيع األعضاء.
دليل آخر، وهو أن اإلنسان إذا تلكم يف موضع يكرث الهواء هناك، فإنه يسمع الصدى. 

وإن اكن يف مفازة ال يكرث الهواء [هبا] ال يسمع الصدى، فدلّ  عىل أنه حيتاج إىل بنية لو جاز 
هناك.

دليل آخر عىل ذكل، وهو أن أحــدان إذا نقــر طسـتًــا وجــد منــه الصــوت مــا مل يتقــدم  ١٥

احلركة، وإذا نفدت احلركة مل يبق الصوت، فدلّ  عىل أنه حيتاج إىل احلركة.
وجــه قــول الشـيــخ أيب عبــد هللا أن اجلســمني إذا اكان صــليبني حصــل بيهنــام صــوت 
ابصطاككهام، وإذا اكان رخوين مل حيصل الصوت، فدلّ  عىل أنه حيتاج إىل الصالبة.

وجه ما قاهل أبو هامش آخًرا، وهو الصحيح، أن الالكم ال يوجب للجمةل حاًال  وال يرجع 
حمكه إىل احملّل، وما اكن كذكل فإنه ال حيتاج إىل أكرث من احمللّ  اكأللوان واألكوان. ٢٠

دليل آخر عىل ذكل يعمتد عليه، وهــو أن الــالكم لــو اكن حيتــاج إىل البنيــة الســـتحال 
[١٣٠ب]وجوده يف الهواء اذلي هو امجلاد، ألن تأليف | الهواء اكفرتاقه، فال فرق بــني أن يوجــد يف 

ا ابلبنية، وقد علمنا أن الالكم  جزء منفرد وبني أن يوجد فامي يتألف مع غريه إذا مل يكن خمتصًّ
يصح وجوده يف الهواء.

٢ التلكم] التلكىم   ٧ يف1] من، مع تصحيح   ١٧ اجلسمني] للخمسني   ٢٠ اكأللوان] إال األلوان



كتاب زايدات رشح األصول١٨٤

فـإن قيـل: نـعين مبـا ذكـرانه احلـيّ  اذلي هل الكم، قيـل هل: يبطـل ابآلديم، إذا صـاح ال 
يوصف هبذه الصفات. ويبطل أيًضا بأول حال خلق هللا القدرة يف اللسان، فإنه ال يوصف 
اآلديم هبذه الصفات. ويبطل أيًضا مبن حصل منه حرف واحد، فإنه ال يوصف بأنه متلكم 

وال ساكت وال أخرس، ألن احلــرف الواحــد ال يكــون الكًمــا. واعــامتدمه عــىل الوجــدان يف 
٥الشاهد ال يصّح، ألن املتلكم يف الشاهد فاعل الــالكم، وعنــدمه ليــس كــذكل يف الغائــب. 

وكذكل الالكم يف الشاهد امس لهذه احلروف املنظومة، وعنــدمه الــالكم مــعىن يف النفــس. 
يدلّ  عليه أن من ليس هل الالكم يف الشاهد يكون مؤوفًا، ويف الغائب خبالفه، فــال يعمتــد 

عىل الوجود يف الشاهد.

فصل

١٠اتّصل بنا الالكم إىل حدّ  [املتلكم]. فاملتلكّم عندان هو فاعل الالكم، وقالت األشعرية: املتلكّم 

من | هل الكم، وقالت الكّرامية: املتلكّم من هو قادر عىل التلكمي والتلكّم. وادلليل عىل حصة  [١٢٩ب]

، ملــا اعتقــدوا أنــه  ما ذكران أن العرب تقول للالكم اذلي يوجد يف املرصوع أنــه الكم اجلــّينّ
يتلكم فيه اجلّن، فدلّ  ذكل عىل أن املتلكّم امس لفاعل الالكم.

دليل آخر عىل ما ذكران أن امس املتلكم إمنا ينطبق يف الشاهد عـىل َمـن يوجـد الـالكم 
١٥حبسب قصده وداعيه، كام أن امس الضارب ينطبق عىل من يوجد الرضب حبســب قصــده 

وداعيه، فكام أن امس الضارب ينطبــق يف الشاهــد عــىل مــن يوجــد منــه الرضب، فكــذكل 
املتلكم جيب أن يكون هو الفاعل للالكم.

وادلليل عىل بطالن حدّ  األشعرية أن الالم تــدخل يف الــالكم عــىل وجــوه، قــد تــدخل 
لالختصاص يف املاكل واملكل، كام تقول: ادلار لفالن، تعين أهنا مملوكه، وقد تدخل للمحّل، 

٢٠كام يقال: هذا اليشء أسود للسواد، أي حللوهل فيه، وقد تكون مبعىن الفــراش، كــام يقــال: 

هذا الابن لفالن، يعين أنه ودل عىل فراشه، فيكون هذا التحديد أشلك من احملدود الحامتل 
الالكم هذه الوجوه واحلدّ  يكون إليضاح احملدود.

ينطبق] ىىطلق    ينطبق] ىىطلق   ١٦  ينطبق] ىىطلق   ١٥  لفاعل] الفاعل   ١٤  فال] ان   ١٣  فاعل] لفاعل   ٧   ٥
١٨ الالم] الالكم | تدخل2] يدخل   ١٩ لالختصاص] الاختصاص | للمحّل] احملل   ٢١ فيكون] ويكون
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ذكروه أصل ميكهنم أن يرّدوه إليه. فإن قيل: نرّده إىل اجلوهر والكون، فإنه يسـتحيل خلــوّ  
اجلواهر عن مجيع األكوان، قلنا: العةل يف ذكل ليس هو ما أرشمت إليــه مــن احــامتل اجلوهــر 

األكوان، وإمنا العةل يف ذكل ما سـبق يف صدر الكتاب من أن وجود اجلوهر مضّمن بوجود 
الكون.

فإن قال: نرّده إىل اجلوهر واللون، قلنا: الصحيح من مذهبنا أنه جيوز خلوّ  اجلوهر عن  ٥

مجيع األلوان، وقد مىض ذكل.
فإن قيل: إمنا نعين به احللول، ألنه إذا حلّ  السواد فيه فال يعرى عنه وعن ضّده، قيل 

هل: ليس العةل يف ذكل ما أرشت إليه، وإمنا العةل فيه أن البايق ال ينتفي إال ابلضدّ  وما جيري 
جمرى الضّد.

فإن قيل: نرّده إىل املوجود واملعدوم، قيــل هل: العــدم ليــس بصفــة تضــادّ  الوجــود حــىت  ١٠

يسـتقمي لمك ما ذكرمت، إمنا العدم زوال صفة الوجود.
فإن قيل: نرّده إىل القدمي واحملدث، قيل هل: القدم ليس بصفٍة، وإمنا هو كيفية يف الوجود 

ألنه وجود ال أول هل، وهذا يرجع إىل النفي.
فإن قيل: احليّ  ال خيلو يف الشاهــد مــن أن يكــون عاملـًـا ابليشء أو موصــوفًا بضــدّ  مــن 

أضداد العمل، فيحصل هذا أصًال  ملا ذكرانه، قيل هل: ليس كذكل، فإن أحدان ال يكون عاملًا  ١٥

مبا ال هناية هل، وال يكون جاهًال  أيًضا، ألنه لو اكن جاهًال  هبا اقتىض وجود ما ال هناية من 
ا  [١٢٩أ]اجلهل. عىل أان وإن سلّمنا أن اذلات ال ختلو عام حتمتهل | وعن ضّده، فاخلرس ال يكون ضدًّ

للالكم يف احلقيقة، ألن اخلرس يوجد يف اللسان والالكم يوجد يف القلب، وجيوز اجامتعهــام 
اكلسواد والبياض يف حملّني خمتلفني.

فإن قيل: عندان اخلرس يوجد يف القلب أيًضا، قيــل: هــذا غــري معقــول، فــال جيــوز أن  ٢٠

يتلكم فيه، عىل أنه لو اكن كــذكل جلــاز أن يكــون الرجــل أخــرس يف القلــب وهــو أفصــح 
الفصحاء يف اللسان، ويسـتحيل اجامتع اخلرس والالكم.

فإن قيل: احلياة متضّمنة ابلالكم وأضداده، فاحليّ  يف الشاهد ال خيلو من الــالكم وعــن 
بعض أضداده، قيل هل: هذا ابطل ابلهبمية، إذا صاحت فإهنا ال توصف ابخلرس والسكوت 

والالكم. ٢٥

١ ذكروه] ذكرمتوه | نرّده] فرّدوه   ٣ وإمنا] + العمل و (مشطوب)   ١٤ خيلو] ىخلوا   ١٦ وجود] وحودها   ١٧ ختلو] 
ىخلوا | فاخلرس] واخلرس   ١٨ ألن] النه، مع تصحيح | يوجد1] + يف الالكم
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فإن قيل: اخلرس والسكوت ضدّ  الالكم، واليشء إذا جاز عليه الصفة وضّدها ال يعرى 
عهنا أو عن ضّدها، وهللا تعاىل لو مل يكن متلكًما فامي مل يزل لوجــب أن يكــون أخــرس أو 

ساكتًا، وهذان يسـتحيالن عليه، فوجب أن يكون متلكًما مل يزل وال يزال، قيل هل: دعوامك 
أوًال  أن اخلرس والسكوت ضدّ  الالكم فال نســمل ذكل، وادلليــل عــىل فســاد مــا ذكــرمت أن 
٥اخلرس ال خيلو إما أن يكون جعًزا عن الالكم أو يكون فســاد آةل الــالكم لنقصــان مهنــا أو 

ابلزايدة فهيا. فإن اكن هو العجز عن الالكم، فالعجز يضاّد، القدرة، والقدرة ختالف الالكم، 
ا  ا ألمــرين خمتلــفني غــري ضــّدين، وإمنــا يكــون ضــدًّ ويسـتحيل أن يكون اليشء الواحد ضدًّ

للمثلني أو الضّدين. وإن اكن فساد آةل الالكم ابلنقصان مهنا فيكون تفريقًا، والتفريق كون، 
ا للالكم ملا ذكران. وإن  والكون يف هجة يضادّ  الكون يف هجة أخرى، فال جيوز أن يكون ضدًّ

١٠اكن للزايدة | فالزايدة تكون جوهًرا أو جسًما، واجلوهر ضدّ  الفناء، فــال جيــوز أن يكــون  [١٢٨أ]

ا للالكم. وكذكل السكوت إمنا هو تسكني آةل الــالكم، والسكــون يضــادّ  احلركــة، فــال  ضدًّ
ا للالكم ملا ذكران أن اليشء  ا للالكم مع ذكل، فال جيوز أن يكون ضدًّ جيوز أن يكون ضدًّ

ا ألمرين خمتلفني غري ضّدين. الواحد ال جيوز أن يكون ضدًّ
فإن قيل: ادلليل عىل أن اخلرس والالكم ضّدان أنه يسـتحيل اجامتعهام، وليس ذكل إالّ  

١٥التضاّد، قيل هل: إنه [ال] يسـتحيل اجامتعهام، فإن األخـرس قـد يوجـد منـه حـرف واحـد، 

وكذكل إذا تلكم إنسان حفاكه الصدى بعد سكوته فإنه يكون ساكتًا متلكًما.
فإن قيل: احلرف الواحد ال يكون الكًما، قيل هل: بىل، ولكن ما يضادّ  مجةل الالكم يضادّ  
لك جزء منه ولك حرف، ألن التضادّ  يرجع إىل األجزاء ال إىل امجلل. مث إن سلمنا اجامتعهام 

فإمنا اكن كذكل، ألن اخلرس هو العجز وعدم القــدرة، والسكــوت تســكني اآلةل والسكــون 
٢٠ضدّ  احلركة، فاملانع وجود الــالكم مــع اخلــرس والسكــوت عــدم القــدرة واحلركــة، ال اخلــرس 

والسكوت. فأما قوهلم أن اليشء إذا جاز عليه الصفة وضــّدها ال يعــرى عهنــا وعــن ضــّدها 
فليس كذكل. أال ترى أن األمحر قد عري عن السواد والبياض؟ فإن قيل: عنيُت  هبذا عن 
مجيع أضدادها، قلنا: هذا احرتاز ال تأثري هل، ألن اعامتدمك يف ادلالةل عىل ما ذكرمت عىل قولمك 

أنه كام ال جيوز اجامتع املتضاّدات يف حملّ  ال جيوز خلّوه عهنا، وهذا | قد بطل ابألمحر، فإنه  [١٢٨ب]

٢٥ال جيوز اجامتع الضّدين السواد والبياض فيه، وإن اكن جيوز عدهمام عنه. عىل أنه ليس ملــا 

قيل] + عندان يكون آمًرا وانهًيا عن شـئي اخر قيل هل كذكل (مشطوب)   ٥ خيلو] ىخلوا   ٧ ويسـتحيل] ىسـتحيل     ١
١١ والسكون] والسكوت   ١٥ التضاّد] املتضاد   ٢٣ احرتاز] احرتاًزا   ٢٤ عهنا] عن احملل
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جتّوزوا أن يكون محمد اكذابً  يف قوهل صىل هللا عليه وعىل آهل أن هذا القرآن من عنــد هللا 
وأنه الكم هللا تعاىل.

[١٢٧أ] جواب آخر، وهو أن عندمك جيوز تلبيس | األدةل عىل هللا، جفّوزوا أن تكون الساموات 

[واألرضني] اليت ذكرت يف القرآن غري هذه الساموات واألرضني.
وجواب آخر، وهو أنه حيمتل أن يكون مراده بقوهل ﴿َخلْقِ  الَسَماَواِت  َواْألَْرِض﴾٤٢ أنه  ٥

خلقهام يف األزل وقبل أن خلقهام، وحيمتل أن تكــون إرادتــه خبلقهــام فــامي ال يــزال، ولكّ  ذكل 
كذب، وال أمان هلم من جتويز ذكل عليه.

وجواب آخر، وهو أنه لو جاز أن يسـتدلّ  بذكل عىل صــدقه جلــاز أن يسـتــدل بقــوهل 
اَب  الَْجنَِّة﴾٤٣ عىل كذبه، ألنه قال ذكل ومل خيلق أحصاب النار  اُب  النَّارِ  أَْحصَ ﴿َواَنَدى أَْحصَ

وال النار. ١٠

وجواب آخر، وهو أنه جيوز أن يكون صادقًا يف بعض األشـياء اكذابً  يف بعضها كأحدان. 
فإن قيل: ال جيوز ذكل، ألنه يؤّدي إىل اجامتع الضّدين، ألن الصدق والكذب ضّدان، قيل 

هل: اجامتع الصدق والكذب يف حّق  الشخص الواحد جائز بــأن خيلــق هل لســاانن، فيتلكــم 
بأحدهام ابلصدق وابآلخر ابلكذب، وكذكل إذا قال عند جبل أو موضع حيكيه الصدى: ال 

اهل إالّ  هللا، مث قال عقيب ذكل: هللا اثلـث ثالثـة، فإنـه يوجـد الصـدق والكـذب يف حـاةل  ١٥

واحدة. فإن قيل: إذا مل يكوان ضّدين فِملَ  ال جيوز مــن الواحــد منــا أن يتلكــم هبــام يف حــاةل 
واحدة؟ قيل هل: ألنه [ال] ميكنه أن يتلكم جبزءين يف حاةل واحــدة، مثــلني اكان أو خمتلــفني. 
وعندمك الكم هللا تعاىل معىن يف النفس وليس حبــروف، فيجــوز أن يكــون موصــوفًا بصفــة 

الصدق والكذب.
جواب آخر، وهو أنه وإن تضاّدا فإهنام | يتضاّدان عىل احملّل، وهللا تعاىل ليس مبحّل،  [١٢٧ب]٢٠

فال يتناىف كونه صادقًا واكذاًب.
جواب آخر، وهو أن أحدان كام ال جيوز أن يكون صادقًا واكذابً  يف حاةل واحدة وآمــًرا 

وانهًيا، وعندمك هللا تعاىل آمر وانهٍ  لذلات يف حاةل واحدة، فيجوز أن يكون صادقًا اكذابً  يف 
حاةل واحدة. فإن قيل: عندان يكون آمًرا وانهًيا عن يشء آخر، قيل هل: كــذكل جــّوز أن 

يكون صادقًا يف بعضها اكذابً  يف البعض اآلخر. ٢٥

٥ حيمتل] ىحصل   ١٨ وعندمك] وعند   ٢٣ وانٍه] وانيه

٤٢سورة البقرة (٢): ١٦٤ وغريها | ٤٣سورة األعراف (٧): ٥٠
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ابطل بكونه عاملًا ذلاته وقادًرا ذلاته، فإنه جيوز أن يكون هللا تعاىل موصوفًا هبام مع اختالفهام، 
قيل هل: إمنا قلنا ذكل ألنه ال مضاّدة بني العمل والقدرة، جفاز أن يتّصف هبام. وأمــا احلــروف 
مفتضاّدة، وألن العمل والقدرة غري مدركني، فاالختالف فهيــام ال يوجــب التضــاّد، أمــا هاهنــا 

فبخالفه.
٥دليل آخر عىل ذكل، و[هو] أنه تعاىل لو اكن متلكًما ذلاته اكن صادقًا ذلاته، فيجب أن 

يكون اكذابً  ذلاته، ألن ذات القدمي جلّ  وعزّ  ال اختصــاص هل ابلصــدق دون الكــذب، وال 
اختصاص هل جبنـس دون جنـس، والكـذب مـن جنـس الـالكم، وصـفة اذلات إذا ّحصـت 
وجبت. أال ترى أان إذا قلنــا: إن هللا تعــاىل عــامل ذلاتــه وقــادر ذلاتــه، اكن مجيــع املقــدورات 

واملعلومات مقدوًرا ومعلوًما هل؟ ويسـتحيل أن يكون هللا تعاىل اكذاًب.
١٠فإن قيل: هذا إذا مل يثبت أنه تعاىل صادق ذلاته، وقد ثبت كونه صادقًا، فــال جيــوز أن 

يكون اكذاًب. هذا كام أن هللا تعاىل [ملا] وجب كونه عاملًا وقادًرا اسـتحال كونه جاهًال  وعاجًزا، 
وإن اكن احليّ  يف الشاهد يصح أن يكون عاملًا | أو جاهًال  وقادًرا أو عــاجًزا، قيــل هل: قــد  [١٢٦ب]

ثبت عندان ابدلليل [أن] هللا تعاىل عامل قادر، فــال جيــوز أن يكــون جــاهًال  أو عــاجًزا، ومل 
يثبت لمك أنه صادق، فال دليل لمك مع متّسكمك مبذاهبمك الفاسدة.

١٥فإن قيل: ادلليل عىل أنه صادق أنه أخرب عن خلق الساموات واألرضني، فــاكن صــادقًا 

فيه، ألان قد علمنا أن خمربه عىل ما أخرب به عنه، قيل هل: هذا ال يصح من وجوه، أحدها 
أن خلق الساموات واألرضني إمنا يثبت ابخلرب اذلي هو هذه احلروف، وليس بالكمه تعاىل 

[عندمك]، وإمنا الكمه قامئ بنفسه، فال يدلّ  هذا عىل صدقه.
فإن قيل: وإن اكن هذا غري الكمه إالّ  أنه حاكية عن الكمه، وصدق احلاكية يدلّ  عىل 
٢٠صدق احمليك عنه، قيل [هل]: جيوز أن تكون احلاكية صدقًا واحمليك كذاًب، أو يكــون احملــيك 

صدقًا واحلاكية كذاًب. أما األول فنحو أن يقول زيد: قال معرو: هللا اثلث ثالثة، ويكون معرو 
قال ذكل، فإن هذه احلاكية صدق واحمليك كذب. وأما الثاين فنحو أن يقول زيد: قال معرو: 

ال إهل إالّ  هللا، ومعرو مل يقل ذكل، فإن احلاكية كذب واحمليك صدق.
جواب آخر عن ذكل، وهو أن عندمك جيوز عىل هللا تعاىل فعل القباحئ لكّها، فيلزممك أن 

٢٥جتّوزوا ظهور املعجز عىل يدي الاكذب من هجة هللا تعاىل، وإذا جــّوزمت [ذكل] لــزممك أن 

| أو عاجًزا]  احلّي] + شاهًدا  وقادر] وقادًرا   ١٢  وال اختصاص] والاختصاص   ٨  فاالختالف] واإلختالف   ٦   ٣
وعاجًزا   ١٨ قامئ] القامي   ٢١ فنحو] فىجوز
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[ملا] قلنا أن هللا تعاىل عامل ذلاته، اقتىض ذكل أن يكون عاملًا جبميع أنواع املعلومات؟ وكذكل 
قول من يقول أنه مريد ذلاته يلزمه أن يكون مريًدا مجليع أنواع املرادات، كذكل هاهنا.

دليل آخر عىل ذكل، وهو أن هللا تعاىل لو اكن متلكًما ذلاته لاكن متلكًما مبا ال هناية هل 
ً  ملا ال هناية هل من املعلومات. من الالكم، كام أنه تعاىل ملا اكن عاملًا ذلاته اكن عاملا

دليل آخر عىل ذكل، وهو أن هللا تعاىل لو اكن متلكًما ذلاته لاكن ملكًّما ذلاته، ولو اكن  ٥

ملكًّما ذلاته لبطل ختصيص موىس وجربئيل علهيام السالم، ألنه اكن جيب أن يكــون ملكًمــا 
[١٢٥ب]مجليع األشـياء، | وقد علمنا خالفه. فإن قيل: أليس جيوز عنــدمك أن يكــون هللا تعــاىل عاملـًـا 

ذلاته وال يلزممك عىل هذا أن يكون معلًّما ذلاته؟ كذكل جيوز عندان أن يكون متلكًما ذلاته، 
مث ال يلزم أن يكون ملكًما ذلاته، فاجلواب أن هذا ال يصح، ألن كونه ملكًما من جنس كونه 
متلكًما، إذ التلكمي هو عني الالكم، ومن اكن متلكًما ذلاته اكن متلكًما جبميع أنواع الــالكم،  ١٠

وليس حنو ذكل كونه معلًما، ألنه ليس من جنس كونه عاملًا، فكونه تعاىل عاملًا ذلاتــه ال يلــزم 
عليه أن يكون معلًّما ذلاته. وإمنا قلنا ذكل، ألن التعلمي يفيد فائدتني، إحداهام أن يوجد العمل 
يف الغري، والثانية أن يفعل شيئًا يفعل اإلنسان عنده علًما، وهذا ليس من جنس كونه عاملًا.
دليل آخر عىل ذكل، وهو أنه لو اكن متلكًما ذلاته لوجب أن يكــون متلكًمــا مــع مجيــع 

األشـياء املوجودة من مجيع امجلادات وغريها من األموات، وقد علمنا أنه ال جيوز هــذا عــىل  ١٥

هللا تعاىل ألنه يكون قبيًحا. فإن قيل: إن ذكل قبيح منه تعاىل، قيل هل: القبيح عندمك جائز 
عىل هللا تعاىل وتقولون أنه ال يقبح منه، جفّوزوا هذا أيًضا عىل هللا تعاىل إذ ال يقبــح منــه. 

فإن قيل: أليس جيوز عندمك أن يتناول أمره املعدوم ويكون آمًرا هل، ومع هذا ال يكون قبيًحا 
ذلكل؟ قيل هل: هذا ال يصح، ألن األمر عندان ال يتناول املعدوم، ولكنــه خياطــب الرســول 

واألمئة، مث يأمرمه ابلتبليغ إلينا عند وجودان. ٢٠

[١٢٦أ]دليل آخر عىل ذكل، وهو أن قولنا [هو] متلكّم مع قولنا أنــه | متلكـّـم ذلاتــه يتنــاقض، 

ويسـتحيل ذكل. بيانه أن املتلكم امس لفاعل الالكم، ويسـتحيل أن يكون متلكًما ذلاتــه، مث 
يكون فاعًال  للالكم.

دليل آخر عىل هذا، وهو أن الالكم مدَرك، وهو هذه احلروف اخملتلفة املتضاّدة، وهذا 
يؤّدي إىل أن يكون هللا تعاىل بصفة املتضاّدات إذا قلنا أنــه متلكــم ذلاتــه. فــإن قيــل: هــذا  ٢٥

٢ أن] + يقول (مشطوب)   ٥ ملكًّما] متلكًما   ٦ ملكًّما] متلكًما   ٩ فاجلواب] واجلواب   ١٠ إذ] اذا | متلكًما3] ملكام
وتقولون]  فإن … تعاىل2] إضافة يف الهامش   ١٧  والثانية] والثاين   ١٦  إحداهام] احدهام   ١٣  | جبميع] مجليع   ١٢ 

ويقولون   ١٩ ذلكل] كذكل
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فصل

فإن قيل: فهل تقولون أن هللا متلكم ذلاته؟ جفوابنا يف ذكل: ال.
قال القايض: قولنا أنه تعاىل متلكم ذلاته أو بالكم فرع [عىل] أن يكون هل بكونه متلكًمــا 

حاةل حىت يصح أن نتلكم يف كيفية تكل احلاةل وفامي ألجهل صار خمتًصــا هبــا، وليــس للمتلكــم 
٥بكونه متلكًما حاةل. ووافقنا عىل ذكل الباقالين مهنم، وعنــدمه للمتلكــم بكونــه متلكًمــا حــاةٌل. 

وادلليل عىل فساد ذكل أنه جيوز أن خيلق هللا تعاىل لسانني ألحدان، وال اسـتحاةل يف ذكل. 
وإذا حص ذكل فيجوز أن يتلكم بأحد اللسانني بضدّ  ما يتلكم ابللسان اآلخر، ألن احلروف 

متضاّدة عىل أحد قويل أيب هــامش. فلــو اكنــت [هل] بكونــه متلكًمــا حــاةل لوجــب أن يكــون 
موصوفًا بصفة الضّدين، وهذا حمال.

١٠دليل آخر عىل ذكل، وهو أنه جيوز وجود الالكم يف الضّدين، ولو اكن للمتلكم بكونــه 

متلكًما حاةلٌ  لوجب أن يوجب الالكم املوجود يف الضّدين الصفة واحلاةل مجليع امللكَّفني لفقد 
الاختصاص، وهذا حمال. فإن قيل: لهذا الالكم اختصاص ابملتلكم اذلي حصل منه ألنه هو 
احملِدث هل، فيكون هو أوىل بذكل، قيل [هل]: ما يوجب احلاةل لليشء ال فرق بني أن يكون 
من فعهل أو من فعل غريه. أال ترى أن هللا تعاىل لو أوجد ألحدان العمل والقدرة يف قلبه لاكن 

١٥هو العامل والقادر به دون هللا سـبحانه وتعاىل وإن اكن من فعهل؟

دليل آخر عىل ذكل، وهو أنه لــو اكن هل بكونــه متلكًمــا حــال مل يكــن لنــا السبيــل إىل 
معرفته، ومل جيز إثبات ما ال سبيل إىل معرفته، وإمنا قلنا ذكل ألن هذه احلاةل مما ال يعمل |  [١٢٥أ]

ابضطرار، ألان ال نشاركهم فهيا، ولو اكن معلوًما بدليل مل خيــل ادلليــل عليــه أن يكــون هــو 
إجياد الالكم أو نظم الالكم وترتيبه أو كون الالكم أمًرا وهنًيا وخًربا. وبطل األول، ألن اإلجياد 

٢٠يدلّ  عىل كونه قادًرا، وبطل النظم، ألنه يدلّ  عىل كونه عاملًا، وبطل الثالث، ألنه يــدلّ  عــىل 

كونه مريًدا اكرًها، وال الكم يف حاةل العاملني والقادرين أو املريدين، وإمنا وقع اخلالف يف كونه 
متلكًما، وال دليل عليه فال يصح إثباته.

دليل آخر عىل ذكل، وهو أن هللا سـبحانه وتعــاىل لــو اكن متلكًمــا ذلاتــه لــاكن متلكًمــا 
جبميع أنواع الالكم، صدقه وكذبه وحسـنه وقبحه، ألن ذات البارئ تعاىل ال اختصاص لهـا 
٢٥ببعض األشـياء دون بعض، فاكن جيب أن يكون متلكًما جبميع أنــواع الــالكم. أال تــرى أان 

٥ حاةٌل] حالث   ١٥ وإن] فان   ٢١ العاملني] العلمني



١٧٧ ابب الالكم عىل الالكبية

أما قوهلم: إان ال نقول أن الالكم قدمي، ألنه صفة والصفات ال توصف، عىل ما ذهب إليه 
ابن الّكب مهنم، فالالكم عىل ذكل قد مىض، وبيّنّا أن الصفة كيف جيوز وصفها بصفة القدمي 

أَْوىل من أن جيوز وصفها [بصفة احملدث].

فصل

وذهب األشعري إىل أن الكم هللا تعاىل قدمي، ال هو [هو] وال غريه، والــالكم عــىل هــذا  ٥

يتعّني  عىل حدّ  الغريين، والالكم فيه يقع اترةً  من حيث العبارة واترةً  من حيث املعىن. أما ما 
يتعلق ابلعبارة فقد مىض، فإان قد ذكران أن حدّ  الغريين ما يستبدّ  أحدهام ابذلكر عن صاحبه، 
[١٢٤أ]وبينّا | أن الكم هللا تعاىل وعلمه وقدرته تستبد ابذلكر عن هللا تعاىل، فيجب أن تكون هذه 

األشـياء أغياًرا  تعاىل.
وأما الالكم من حيث املعىن، فهو أن نتلكم يف حمك الغريين بأنه ما جيوز وجود أحدهام  ١٠

مع عدم اآلخر. وادلليل عىل فساد ذكل أن اإلنسان إذا رجع إىل نفسه ميكنــه أن يقــّدر يف 
نفسه قدميني مًعا، فيكوانن غريين مع أنه ال جيــوز وجــود أحــدهام مــع عــدم اآلخــر. وكــذكل 

ادلهرية تعتقد قدم هذه األجسام ويه أغيار وإن مل يعتقدوا جواز وجــود أحــدها مــع عــدم 
األخر. واذلي يبّني  بطالن ذكل أيًضا أن السوادين جيوز وجودهام يف حملّ  واحد وإذا وجدا 

اكان غريين مع أنه ال جيوز وجود أحدهام مع عدم اآلخر. ١٥

فإن قيل: إان نقول يف الغريين أنه جيوز، واكن جيوز وجود أحدهام مع عدم اآلخر ابتداءً  
أو إعادًة، قيل هل: إذا اكن يف هذه احلاةل ال جيوز وجود أحدهام مع عدم اآلخر فيجب أن ال 
يكوان غريين، ألن معىن احلدّ  واحملدود جيب أن تكون حاصةل يف حاةل واحدة، مث يقال هلم: 
كون اجلسمني غريين معلوم رضورةً  وجواز وجود أحدهام مع عدم اآلخر معلوم بدليل. فلو 

اكن حدّ  الغريين ما ذكرمت لاكن جيب إذا عرف جواز أحدهام مع عدم اآلخر إما يف املاكن أو  ٢٠

يف الزمان [أن يكون تغايرهام معلوًما ابدلليل. فإن قيل: نعمل ذكل ابضطرار]، قيل هل: إنمك ما 
اقترصمت عىل هذا ولكن مضممت إليه أنه ال جيوز وجود أحدهام مع عدم اآلخــر حقيقــًة. وإذا 

[١٢٤ب]اكن تغايرهام معلوًما ابضطرار مل جيز أن يضمّ  إىل احلدّ  ما يكون معلوًما | ابدلليل.

| تكون] يكون    تستبد] تستبدان  حّد] أحد   ٨  | حّد] أحد   ٧  يتعّني] يتبّني   | قد] قده   ٦  فالالكم] والالكم   ٢
١٣ تعتقد] يعتقد   ١٨ ألن] والىن | واحملدود] واحلدود | تكون] يكون | حاصةل] حاصال   ١٩ اجلسمني] اجلسم
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فإن قيل: فيجب عىل هذا أن ال يكون إالًها لألعراض واجلزء املنفرد، قيل هل: هذا كام 
ذكرت، ولكنه ال تطلق هذه اللكمة، ألنه إذا قيل أن هللا تعاىل ليس بإاله مجليع األشـياء، اّهتم 

أنه ليس خبالق لها حىت لو اقرتن به ما يزيل الاّهتام جاز ذكل، وهو أن يقال: خالق مجليــع 
هذه األشـياء، وليس بإاله مجليعها.

٥دليل آخر عىل ذكل، وهو أنه لو جاز أن يكون مع هللا تعاىل قدمي عاجز عىل ما يقوهل 

بعض الثنويــة [ملــا أمكننــا أن ننفــي متــاثلهام يف العجــز]، ألن الطــريق إىل نفــي ذكل هــو أن 
الاشرتاك يف القدم يقتيض الامتثل، ويسـتحيل أن يكون أحدهام قــادًرا واآلخــر عــاجًزا، ومه 

أفسدوا عىل أنفسهم هذا الطريق حيث أثبتوا مع هللا قدماء ليست بقادرة وال عاملة.
فإن قيل: حنن نقول أنه ليس مع هللا تعاىل قدمي آخر، ألن ادلالةل مل تقم عليه، ولو اكن 

١٠يقام ادلليل عليه، قيل هل: انتفاء ادلليل وعدم الطريق ال يوجــب انتفــاء اذلات واحلــمك، بــل 

يوجب التوقّف، ألنه ال دليل عىل إثباته. [و]ال دليل عىل نفيه. عىل أنمك قد أثبمت  تعاىل 
صفات ال دليل علهيا، فإن عندمك أن اليد والوجه ملا أهنام صفتان  تعــاىل ال حتملــون اليــد 

عىل القوة والوجه عىل اذلات مع أنه ال دليل عىل تكل الصفات.
فإن قيل: [ادلليل] عىل ذكل هو اتّفاق الناس | عىل أنه ال إهل إالّ  هللا تعاىل، قيل هل: لو  [١٢٣ب]

١٥جاز الاسـتدالل بذكل عىل نفي قدمي آخر جلاز الاسـتدالل بقــوهلم: ال قــدمي إالّ  هللا، عــىل 

نفي العمل القدمي والقدرة القدمية.
فإن قيل: ادلليل عىل نفي القدمي العــاجز أن العجــز نقــص، والقــدمي ال جيــوز أن يكــون 

انقًصا، قيل هل: إن عنيت ابلنقص أنه إذا اكن عاجًزا ال يصح منه الفعل فهذا قامئ يف القدرة 
القدمية والعمل القـدمي، وقـد أثبمتـوهام. وإن عنيـمت أن يكـون عـاجًزا عـن األشــياء عـىل وجـهٍ  

٢٠يسـتحيل أن يقدر علهيا فيكون معىن قولنا أنه عاجز أنــه قــد حــهّل  العجــز، وعــىل أنــمك قــد 

وصفمت القدمي تعاىل بأنه يريد القبيح وسوء الثناء عليه والشـمت. ومن اكن هذا حاهل اكن انقًصا، 
بل يف غاية النقص، فإذا جاز أن يكون موصوفًا هبذا الرضب من النقص، فِملَ  ال جيــوز أن 

يكون موصوفًا ابلعجز؟

٣ اقرتن] اقرتب   ٨ ليست] ليس   ١٢ ملا] كام   ١٣ عىل2] + الوجه (مشطوب)   ١٤ الناس] الىاين   ١٥ بذكل] 
ابلعجز] +  | عاجز] عاجًزا   ٢٣  | فيكون] وىكون  علهيا] عليه  أثبمتوهام] اثبمتوها   ٢٠  فهذا] وهذا   ١٩  فذكل   ١٨ 

مسائل العجز
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وهو أن هللا سـبحانه إمنا جيب كونه إالًها قادًرا عىل خلق النعم اليت ألجلها يكون إلهًا لكونه 
قدميًا بدليل أن من مل يكن قدميًا ال يصح أن يكون إالًها قادًرا عىل هذه النعم.

فإن قيل: ِلمَ  صار كونه قدميًا بأن يكون عةلً  يف كونه قادًرا أَْوىل من أن يصري كونــه قــادًرا 
عةلً  يف كونه قدميًا، إذ قد ثبت أن هذه الصفات مسـتحقّة عىل وجه واحد؟ قيل هل: ألن كونه 

قادًرا مرتتّب عىل كونه موجوًدا. أال ترى أنه يسـتحيــل أن يكــون قــادًرا وال يكــون موجــوًدا  ٥

[١٢٢ب][وميكن أن يكون موجوًدا] وال | يكون قادًرا؟

فإن قيــل: أليــس هللا تعــاىل قــال ﴿َحــىتَّ  عـَـادَ  َاكلُْعــْرُجونِ  الْقَــِدِمي﴾٤١؟ أخــرب عــن كــون 
العرجون قدميًا، مث ال جيب بذكل أن يكون إالًها، قيل هل: مــن يقــول أن العــرجون يسّمــى 
قدميًا جماًزا ال يلزمه هذا، ومن يقول أنه حقيقةً  فهو يقول: ما ألزَمنا هذا الــالكم مــن حيــث 

الاشرتاك يف امس القدم، ولكن من حيث الاشرتاك يف الوجود يف األزل، وهذا غري موجود  ١٠

يف العرجون.
فإن قيل: أليس النيبّ  صىل هللا عليه وسمل حمدث وصفاته حمدثة، مث ال جيب أن تكون 

صفاته نبيًّا؟ فكذكل جيوز أن تكون صفات هللا تعاىل قدميــة وال يلــزم مــن ذكل أن تكــون 
صفاته آلهة، قيل هل: احلدوث ليس من صفة اذلات بدليل اشرتاك اجلوهر والعرض والسواد 

والبيــاض يف احلــدوث، فــال يــقتيض الاشــرتاك يف احلــدوث الاشــرتاك يف ســائر الصفــات  ١٥

خبالف القدم، فإنه صفة اذلات أو مقتضاها، فلهذا لزهمم ذكل ومل يلزمنــا يف صــفات النــيبّ  
صىل هللا عليه أن تكون نبيًّا. يبّني  ذكل أهنم يقولــون: ال قــدمي إالّ  هللا تعــاىل وصــفاته، وال 

يقولون: ال حمَدث إالّ  رسول هللا تعاىل وصفاته.
فإن قيل: بيّنوا لنا معىن اإلهل، قيل هل: اإلهل امس ملن حتّق  هل العبادة. وقال بعض أحصابنا 

أنه من يسـتحّق  العبادة، وذكل خطأ ألن مسـتحّق  العبادة َمــن أنعــم عــىل الــغري فيسـتحــّق   ٢٠

العبادة شكًرا هل، وهللا تعاىل فامي مل يزل مل يكن منعًما، إذ مل يكن َمن ينعم عليه، ومــع هــذا 
[١٢٣أ]اكن إالًها. فعمل أن اإلهل | من حتّق  هل العبادة، أي هو عىل صفة حتّق  هل العبادة.

فإن قيل: فهل تقولــون أن هللا تعــاىل إاله مجليــع األشـــياء؟ قيــل هل: ال نقــول ذكل عــىل 
التحقيق، ألنه ليس مبنعم عىل مجيع األشـياء، وإمنا [نقول: هو] إاله ملا جيوز خلق الروح فيه.

٢ النعم] النعمه   ٩ ألزَمنا] ألزمنامك   ١٦ لزهمم] الزهمم   ١٧ تكون] يكون | يبّني] بّني    ١٩ لنا] + املعاين (مشطوب)   
٢٤ الروح] الّزوج

٤١سورة يسني (٣٦): ٣٩



كتاب زايدات رشح األصول١٧٤

جيب أن يكون عىل وجه يعرف أن هذا الكم هللا ال الكم غــريه، إذ [لــو] مل يقــم املعجــزة 
[لاكن] جيوز أن يكون هذا من الكم اجلنّ  وغريمه.

دليل آخر أن الكم هللا تعاىل ال جيوز أن يكون قدميًا، وهو أنــه لــو اكن قــدميًا مل يكــن 
يوصف هللا تعاىل بأنه قادر عىل أنه يأمر أكرث مما أمر أو خياطب أكرث ممــا خاطــب، وهــذا 

٥حمال [ومل يكن يوصف بأنه قادر عىل أن يأمر أكرث] ممن أمر أو خياطب أكرث ممن خاطب، 

وهذا حمال.
فإن قيل: إن أمر هللا تعاىل يتعلّق مبن جيوز أن يكون مأموًرا ومبا جيوز أن يكون مأموًرا 
به، قيل هل: هذا ال يصح، ألنه يؤّدي إىل أن يكون هللا تعاىل آمًرا ابلقبيح انهًيا عن احلسن 

وإىل أن يكون آمًرا للعاجز اذلي ال يقدر عىل الفعل، وذكل ال جيوز.
١٠فإن قيل: حنن نقول هاهنا ما تقولونه يف العمل، فإن عندمك ال جيوز أن يأمر هللا تعاىل أكرث 

ممن عمل أنه يأمرمه، فلك عذر لمك يف العمل فهو عذر لنا يف األمــر، قيــل هل: هــذه املعارضــة 
ليست بصحيحة، ألن عندان هللا تعاىل قــادر عــىل أن يــأمر أكــرث ممــن عــمل أنــه يــأمر، ألن 

خالف املعلوم مقدور عليه ممكن وجوده وحصوهل إالّ  أنه ال يوجد خبالف ما حنن فيه، فإن 
عىل أصلمك جيب أن يسـتحيل وصف هللا تعاىل ابلقدرة عىل ذكل. واذلي يبّني  بطالن قوهلم 

١٥أن من رشط املتلكم أن يكون متقّدًما عىل الالكم كام أن رشط الفاعــل أن يكــون متقــّدًما 

عىل الفعل، فكام ال جيوز أن يكون | الفعل والفاعل مًعا ال جيوز أن يكون املتلكّم والــالكم  [١٢٢أ]

مًعا. وإذا اكن قدميًا فيكون مع هللا تعاىل يف األزل. ويبّني  حصــة مــا ذكــرانه أن املعقــول مــن 
املتلكم [أن] يكون الالكم واقًعا حبسب داعيه ومقصــوده، واملعقــول مــن الــالكم هــو هــذه 

احلروف املنظومة. فلو جاز أن يكون  تعاىل الكم خبالف ما هو معقول يف الشاهد يتلكم 
٢٠به جلاز أن تكون هل حركة خبالف ما نعقهل يف الشاهد يكون متحراكً  به وسواًدا ال عىل هذه 

الهيئة يسودّ  به، وقد علمنا خالفه.
دليل آخر عىل ذكل، وهو أنه لو اكن هللا تعاىل متلكًما بالكم قدمي لاكن الكمه مثًال  هل، 
ألن الاشرتاك يف صفة اذلات يقتيض الامتثل، وقد بينّا ذكل من قبل، وهللا تعاىل ال مثل هل. 

ويلزم ذكل أن يكون الالكم إالًهــا قــادًرا عــىل اخــرتاع األجســام، ألن الاشــرتاك يف القــدم 
٢٥يقتيض الاشرتاك يف سائر الصفات النفسـية، ويلزم أن يكون الالكم إالًها من وجه آخر، 

املعارضة] مغاره، مع تصحيح يف الهامش    تقولونه] يقولونه   ١١  | يكن] يكون   ١٠  وهو … مل] مكرر يف األصل   ٣
١٧ املعقول] املفعول   ١٨ املتلكم] مشطوب يف األصل؛ + والالكم مًعا (مشطوب)   ٢٠ جلاز] جاز | نعقهل] ىفعهل



١٧٣ ابب الالكم عىل الالكبية

، مث يبلغه إلينا؟ قيــل هل: املــكل  فإن قيل: ما أنكرمت أن يعرف املكل مراد هللا رضورايًّ
ملكَّف كأحدان بدليل قوهل تعاىل ﴿َال  يَْعُصونَ  هللاَ  َما أََمَرُمهْ  َويَْفَعلُونَ  َما يُْؤَمــُروَن﴾٤٠. ومــع 

بقاء التلكيف ال جيوز أن يعرف مراد هللا تعاىل رضوراًي.
فإن قيل: ما أنكرمت أن يعرف بعض األحياء اذلين ال تلكيف علهيم مراد هللا رضورًة، مث 
يبلّغونه إىل املالئكة تبلغه إلينا؟ قيل هل: لو اكن كذكل لنقل إلينا، ومل ينقل أن فمين بلّغ إلينا  ٥

من هللا سـبحانه من مل يكن ملكفًا، فال جيوز الاعامتد عىل ذكل.
[١٢١أ]فإن قيل: فهل جيوز أن خيلق هللا تعاىل عبارة | يفهم هبا مراده؟ قيل هل: ابلعبارة إمنا يفهم 

الالكم اذلي هو هذه احلروف عىل وهجــني، أحــدهام أن ينقــل الــالكم عــىل وهجــه فيعــرف 
ابلعبارة عنه معناه، والثاين بأن ينقل بعبارة أخرى أو بلغة أخرى، حنو أن يقول املتلكّم: زيد 
يف ادلار، فيقول املعّرب  ابلفارسـية: زيد در رساست، فعىل لكّ  حال إن ما يعّربه عنه مركّبٌ   ١٠

من هذه احلروف.
فإن قيل: جيوز أن خيلق هللا تعاىل كتابة نفهم هبا مراده؟ قيل هل: الكتابــة ترمجــة تكــون 

ابحلروف وأمارهتا، فلهذا تفيد، وعندمه الالكم ليس هو هذه احلروف.
دليل آخر عىل أن الالكم ال جيوز أن يكون معًىن  يف النفس، وهو أنه لو اكن معًىن  يف 

النفس مل يكن مفيًدا، ألن الالكم إمنا اكن مفيًدا إذا اكن واقًعا عــىل هجــات خمصوصــة مثــل  ١٥

األمر والهنـي واخلرب والاسـتخبار، وما يكون معًىن  يف النفس ال جيوز أن يكون واقًعا عىل 
هذه اجلهات اخملصوصة، مث إن سمل مسملّ  أنه يكون مفيًدا فــال تــكرث فوائــده وال تعــّم، ألن 
الالكم إمنا تكرث فوائده إذا دخهل اإلعراب الرفع والنصب واجلرّ  واجلــزم ليــنرصف يف وجــوه 

اإلعراب. وما يف النفس ال يتصور فيه هذه األشـياء.
فإن قيل: كام أنمك تعرفون مراد هللا تعاىل بالكمه احملَدث فنحن نعرف مراد هللا بالكمه  ٢٠

القدمي، قيل هل: اإلنسان إمنا يعرف مراد هللا تعاىل بأن خيلق الكًمــا يف حمــّل، فيكــون ذكل 
الكًما عىل وجهٍ  يعرف اخملاطب معناه، ويقمي معجزة عىل أن هذا الكمه. وما يف النفس ال 
[١٢١ب] يتصّور فيه هذه األشـياء. فإمنا قلنا أنه خيلقه يف حملّ  | ويكون ذكل الكًما عــىل وجــه، ألن 

الالكم حيتاج إىل احملّل، ألنه من قبيل األصوات، والصوت ال بدّ  هل من حمّل. وإمنا قلنا أنه 

تكون  مركٌّب] مركًبا   ١٢  ينقل] تنقل   ١٠  تعاىل] + عباده (مشطوب)   ٨  ومل] أو مل   ٧  يعرف] ىعىرص   ٥   ٤
ابحلروف] بكون احلروف   ١٣ تفيد] يفيد   ١٦ واخلرب] وللخرب   ١٩ فيه] يف   ٢١ مراد] مراده   ٢٣ خيلقه] ىخلق

٤٠سورة التحرمي (٦٦): ٦
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دليل آخر عىل أن الالكم هو هذه احلروف وليس سواها، أنه لو اكن معًىن  سوى هذه 
احلروف لاكن لنا إليه طريق، والطريق إىل معرفته ال خيلو إما أن يكون هو الاضطرار أو 

الاكتساب. وبطل األول، ألنــه لــو اكن رضورايًّ  لشاركنــامه كــام يف ســائر الرضورايت. وال 
جيوز أن يكون الطريق إليه الاكتساب والاسـتدالل، ألن ادلليل عىل ذكل ال خيلو إما أن 
٥يكون فعهل أو حمكه، وهو ليس مبتلكّم، فإن قيل: الالكم معىن آخر يف النفس غــري هــذه 

املعاين، قيل هل: هذا [ابطل] بإحــاةل احلــمك، ألنــه ليــس للمتلكــم بكونــه متلكًمــا حــال حــىت 
يتوصل إليه بتكل احلاةل. فإذا بطلت هذه الوجوه ثبت أن الالكم ليس هو إالّ  هذه احلروف 

املنظومة واألصوات املنقطعة.
فإن قيل: ما اّدعيناه يعرفه لك أحد، ألن لك أحد أراد أن يتلكم فإنه جيد من نفسه أمًرا 

١٠قبل أن يتلكم فاذلي جيد من نفسه هو الالكم، قيــل هل: اذلي جيــده مــن نفســه هــو إرادة 

الالكم وإرادة ترتيب الالكم أو العمل بنظم الالكم. وهذه األشـياء ليست بالكم.
فإن قيل: أليس العادة جرت بأن اإلنسان يقول: يف نفيس الكم، إذا أراد التلكّم؟ قيل 

هل: هذا إثبات املعاين ابلعبــارات، وإثبــات املعــاين ابلعبــارات ال جيــوز لــوهجني، أحــدهام أن 
العبارات ختتلف ابملواضعات واملعاين ال ختتلف، والثاين أن املعاين متقدمة عىل العبارات.

١٥وجواب آخر | عن هذا السؤال، وهو أن الناس يقولون ذكل جماًزا ال حقيقًة، هذا كام  [١٢٠ب]

أهنم يقولون: يف نفيس البناء واخلروج، ومثل ذكل. أال ترى أن أحدان يقول: يف نفيس بناء 
دار واخلروج إىل بغــداد؟ وإمنــا جــاز الاســـتعامل هكــذا ألن مــن عــادة العــرب أهنــا تسمــي 

[اليشء] ابمس اليشء اآلخر إذا اكن قريًبا منه أو اكن منه السبب، فسموا القصد إىل الالكم 
واخلروج والبناء هبذه األسامء ألنه سبب وجودها.

٢٠دليل آخر عىل أن الالكم ال جيوز أن يكون معًىن  يف النفس، وهو أنه لو اكن كذكل ملا 

أمكننا الوقوف عىل مراد معرفة هللا تعاىل، وذكل ال جيوز. فإن قيل: ومل قلمت ذكل؟ قيل هل: 
ألن الوقوف عىل مراد هللا تعاىل ال جيوز أن يكون اضطراًرا مــع بقــاء التلكيــف. وال ميكــن 

الوقوف عىل ذكل ابالسـتدالل، ألن الاسـتدالل ابلالكم إمنا يصح إذا جرت بــني اخملاطــب 
واخملاطب مواضعة، والقدمي ال جيوز عليه املواضعة.

٢ خيلو] ىخلوا | يكون] تكون   ٤ خيلو] ىخلوا   ٦ بإحاةل] احاةل   ١٩ سبب] بسبب
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فإن قيل: أليس هللا سـبحانه متلكًما وأحدان متلكم، وهو قدمي وحنن حمَدثون، ومل يقتض 
الاشرتاك يف هذه الصفة الاشرتاك يف احلدث أو القدم؟ فكذكل جيوز أن تكون احلال ههنا 

يف الالكم، قيل هل: الاشرتاك يف هذه الصفة ال يوجب الامتثل، ألهنا ليســت حبــاةل حقيقيــة 
لذلات خبالف ما نقول يف الالكم، ألنه ال صفة هل أخّص  من كونه [راًء] أو طاًء، قد اشرتك 

يف هذه الصفة. ٥

م ُمْحَدٍث  ِإالَّ   ِ ومن ادلليل عىل هذا من هجة الظاهر قوهل تعاىل ﴿َما يَْأِتِهيم ِمن ِذْكرٍ  ِمن َرهبِّ
لْنَــا اذِلْكــرَ  وِإانَّ  هَلُ  لََحــاِفُظوَن﴾٣٧. إن القــرآن  [١١٩ب]اْستََمُعوهُ  | َوُمهْ  يَلَْعُبوَن﴾٣٦ وقوهل ﴿ِإانَّ  َحنْنُ  نَزَّ

ِس  ُطًوى﴾٣٨، ومعلوم أنه تعاىل مل يكن فامي مل  َّكَ  اِبلَْوادِ  الُْمقَدَّ منـزل يف قوهل ﴿فَاْخلَعْ  نَْعلَْيكَ  ِإن
يزل خياطب موىس عليه السالم بقوهل ﴿فَاْخلَعْ  نَْعلَْيَك﴾ وقوهل ﴿ِإانَّ  َجَعلْنَاهُ  ُقرآانً  َعَرِبًيـا﴾٣٩ 

يبني أن القرآن جمعول، واجملعول هو اخمللوق واخمللوق ال يكون قدميًا. ١٠

فصل

أما الالكم عىل األشعرية والالّكبية فنقول هلم: الاشـتغال معمك يف أن القرآن حمَدث أو قدمي 
فرع عىل ثبوت الالكم. وما تقولون به يف ذكل غري معقول، فال معىن ملاكملتمك فيه. وإمنا قلنا 
ذكل ألن الالكم ال خيلو من أن يكون هو احلروف أو احلروف الواقعة عىل وجه خمصوص 
أو ما يسـتفاد من احلروف، أو تقولون أن الالكم هو املسموع املعلوم. فإن قالوا أن الالكم  ١٥

هو احلروف أو احلروف الواقعة عىل وجه خمصوص، فهذا حصيح. وإن قالوا أن الالكم مــا 
تفيد هذه احلروف، فهذا ابطل بإشارة األخرس، فإنه يفيد ما تفيده هذه احلروف وال يكون 

الكًما. وقوهلم أن الالكم هــو املسمــوع املعلــوم يبطــل بصــفري الــطري ورصيــر البــاب، فإنــه 
مسموع معلوم. وقوهلم بأن الالكم ما حيلّ  يف ذات البارئ تعاىل أو يف نفس أحدان ال خيلــو 
إما أن يريدوا به إرادة الالكم أو إرادة ترتيب الالكم. وهذا لكّه ليس بــالكم، ألنــه يتصــّور  ٢٠

وجود هذه األشـياء يف حّق  األخرس والساكت [...] بعقل ال يصدر إالّ  من يحّ  قادر، وال 
[١٢٠أ]جيوز أن يكون الطريق إليه أمر جمهول. ومثل ذكل | ال جيوز، ألنه يؤّدي إىل اجلهاالت.

١ متلكم] مىلكًما   ٢ تكون] يكون | ههنا] هكذا   ٤ اشرتك] اشرتكت   ٩ فَاْخلَْع] اخلع   ١٣ تقولون] يقولون | فيه] + 
ألن الانسان اوال وجوده مث وجوده   ١٤ خيلو] ىخلوا | الواقعة] الواقع   ١٦ الواقعة] الواقع | ما] انّام   ١٩ خيلو] ىخلوا   

٢١ ] الظاهر أنه قد سقط بعض نص الكتاب هنا من اخملطوطة | يصدر] ىصد   ٢٢ إليه] + حمكه وليس بالكم

٣٦سورة األنبياء (٢١): ٢ | ٣٧سورة احلجر (١٥): ٩ | ٣٨سورة طه (٢٠): ١٢ | ٣٩سورة الزخرف (٤٣): ٣



كتاب زايدات رشح األصول١٧٠

دليل آخر عىل ذكل، وهو أن القرآن لو اكن قدميًا لاكن جيب أن يكون ابقيًا ال حماةل، 
ألن القدمي ال يرد عليه البطالن. وقد علمنا أن الالكم ال جيوز عليه البقاء. فإن قيل: ومل قلمت 

أنه ال جيوز عليه البقاء؟ قيل هل: ألنه لو جاز عليه البقاء لوجب أن يسمع يف احلــاةل الثانيــة 
عىل احلدّ  اذلي يسمع يف احلاةل األوىل. ولَام مل نسمعه يف احلاةل الثانية عىل احلدّ  اذلي نسمعه 

٥يف احلــاةل األوىل دلّ  ذكل عــىل أنــه ليــس مبوجــود، إذ يسـتحيــل أن يكــون اليشء مــدراكً  

موجوًدا، مث ال يدركه أحد، ألنه يؤّدي إىل قلب جنسه. ولو جّوزان ذكل حىت يوجد الالكم 
وال خيلق هللا تعاىل اإلدراك هل لوجب أن جيوز أن خيلق هللا تعاىل عند سامع زيد اإلدراك ال 

عىل الرتتيب حىت يقول أحدان: زيد، وهو يسمع ديــز، ولوجــب أن جيــوز ســامعه مــع البعــد 
املفرط، وأن ال يسمع عند القرب املفرط، ألنه خيلق هللا تعـاىل اإلدراك يف تـكل احلـاةل وال 

١٠خيلق يف احلاةل األخرى.

دليل آخر، وهو أن الالكم أصوات، والصوت حيلّ  احمللّ  بدليل أنه يشـتدّ  بصالبة احمللّ  
ويرخو برخاوة احملّل، وبدليل أهنا تسمع يف انحية احملل، وحمهل ال بدّ  أن يكون جسًما، فلــو 

اكن الالكم قدميًا لاكن حمهل قدميًا. وقد بيّنّا أنه ال قدمي مع هللا تعاىل.
| دليل آخر، وهو أن الالكم أمر وهنـي وخرب واسـتخبار، واألمر إمنا يصري أمًرا ابإلرادة،  [١١٩أ]

١٥وإمنا حيتاج إىل اإلرادة حاةل احلدوث. فلو قلنا أن الالكم قدمي ألّدى إىل أن يكون أمًرا وخًربا 

فامي مل يزل، وهذا حمال.
دليل آخر، وهو ما ذكره الشـيخ أبو هامش: إن احلروف اخملتلفة متضــاّدة بــدليل أنــه ال 

ميكن اخملاطب الواحد اإلتيان هبا دفعةً  واحدًة. وليس ذكل إالّ  لتضاّدها عىل ذكل احملّل. فإذا 
ثبت ذكل فالكم هللا تعاىل ال خيلو إما أن يكون حمهّل  ذات البارئ تعــاىل أو حيــلّ  غــريه أو 
٢٠يوجد ال يف حمّل. بطل األول، ألن ذات البارئ ليــس مبتــحّزي  وال متجــزئ، فيسـتحيــل أن 

جتمتع املتضاّدات عليه. ولو حلّ  غريه القتىض قدم احمللّ  عىل ما سـبق. ولو وجد ال يف حملّ  
الرتفع التضادّ  عهنا، ألن رشط تضاّدها أن يكون عىل احمللّ  أو يبقى التضادّ  بيهنام عىل جمــّرد 
الوجود، فال جيوز اجامتع احلرفني يف العامل، كام نقول يف إرادة هللا تعاىل وكراهته وبقاء العامل 

وفنائه.

خيلو]  لتضاّدها] لتضادهام   ١٩  | تسمع] يسمع   ١٨  ويرخو] وىرخوا  ديز] اىر   ١٢  دّل] + عىل (مشطوب)   ٨   ٥
ىخلوا | حمهّل] حمل   ٢٠ فيسـتحيل] فليسـتحيل   ٢١ سـبق] يسـبق



ابب الالكم عىل الالّكبية

اعمل أهنم خيالفوننا يف القرآن فرقتني، فرقة تذهب إىل [أن] القرآن هو هذه احلروف والسور 
واآلايت وأهنا قدمية، وفرقة أخرى يقولون أن هذه احلروف والسور واآلايت لكها مكتسـبــة 

لنا والقرآن غريها وهو عندمه معًىن  يقوم بذات البارئ تعاىل.
فأما الالكم عىل الفرقة األوىل أن نقول: إن لك | واحد من هذه احلروف الــيت يتناولهــا  [١١٨أ]٥

اإلدراك يه الراء واحلاء والطاء مثل ما هو من جنسها، ألنه يشاركها يف الصفة اذلاتية اليت 
يتناولها اإلدراك. وإذا متاثلت هذه احلروف يسـتحيل أن يكون بعضها قدميًا وبعضهــا حمــداًث، 

فيجب أن تكون حروفها أيًضا قدمية.
فإن قيل: ال نسملّ  أهنا اشرتكت يف الصفة اذلاتية لها، قيل هل: ادلليل عىل ذكل أنه ال صفة 

لها أخّص  من كوهنا راءً  وطاءً  وزااًي، وامجليع قد اشرتكت [يف] هذه الصفة، ألن املدِرك لهذه  ١٠

احلروف املتجانسة ال ميكنه أن يفصل بيهنام، وهذا أمارة الامتثل. واذلي يوحض ذكل أنه لو مل 
تكن هذه احلروف مامتثةل لوجب افرتاقها يف صفة ما يكون لها أثر يف الاختالف. وحنن نعمل 

قطًعا أن الزاي والزاي ال تفرتقان يف صفة من الصفات، فيجب أن حنمك بامتثلها.
دليل آخر [عىل] أن القرآن ال جيوز أن يكون قدميًا، وهو أان قد بيّنّا أن غري هللا تعاىل 

ال جيوز أن يكون قدميًا وأنه ال قدمي إالّ  هللا تعاىل، ومذههبم يؤّدي إىل القول بقدميني. ١٥

دليل آخر، وهو أنه لو اكن الكم هللا سـبحانه قدميًا مل يكن مفيًدا، ألن هذه احلروف ال 
تفيد إالّ  إذا ترتّبت يف احلدوث حىت إذا وجدت مًعا مل يكن مفيًدا. أال ترى أن ثالثة نفر لو 

ذكروا مًعا لكمة زيد، أحدمه ذكر الزاي واآلخر الياء واآلخر ادلال فإنــه ال يعــرف مــن ذكل 
زيد؟ وال يكون هذا أَْوىل من أن يكون ديًزا أو يزًدا. وال شكّ  يف أن الكم هللا تعاىل جيب 

أن يكون مفيًدا. وهذا خبالف النقش، ألنه إمنا يفيد | إذا وجد امجليع يف حاةل واحدة. [١١٨ب]٢٠

دليل آخر، وهو أان أمجعنا عىل أن الالكم ال يفيـد وال يعـرف معنـاه إالّ  ابملواضـعة. أال 
تــرى أن املهمــل لـَـام مل حتصــل املواضــعة عليــه يف اســـتعامهل مل يفــد؟ والقــدمي ال جيــوز عليــه 

املواضعة.

٥ يتناولها] تىاولها   ٦ ما] ملا   ٧ اإلدراك] + يه الادراك   ٩ لها] هلم | أنه] اكنّه   ١٠ وامجليع] وللجميع   ١١ أمارة] 
أمارت   ١٨ زيد] ريداجدمه



كتاب زايدات رشح األصول١٦٨

فصل

وأما ادلليل عىل [بطالن قول] َمــن قــال: إن النــيب صــىل هللا عليــه | مل يظهــر عليــه العــملَ   [١١٧ب]

املعجز، فقد تقدم، ألان بينّا كــون القــرآن معجــًزا وأوحضنــا القــول فيــه. وادلليــل عليــه أن يف 
ومكُْ  َعــنِ  الَْمْسِجــدِ   يــنَ  َكَفــُروا َوَصــدُّ ِ القرآن مجةلً  [من] أخبار الغيب حنو قــوهل تعــاىل ﴿ُمهُ  اذلَّ

٥الَْحَراِم﴾٣٢ إىل قوهل تعاىل ﴿لَتَْدُخلُنَّ  الَْمْسِجدَ  الَْحــَرامَ  ِإن َشــاءَ  هللاُ  آِمِنــنيَ  ُمَحلِّــِقنيَ  ُرُؤَســُمكْ  

ومُ  يفِ  أَْدَىن   ِينَ  الَ  َختَافُونَ  فََعِملَ  َما لَمْ  تَعلَْمُوا﴾٣٣، وكذكل قوهل تعــاىل ﴿آمل غُِلَبــْت  الــرُّ َوُمقَرصِّ
اَألْرِض  َوُمه  ِمنْ  بَْعدِ  غَلَِهبِمْ  َسَيْغِلُبوَن﴾٣٤. وانشقاق القمر أيًضا يدل عىل نبوة نبينا صىل هللا 

اعَةُ  َوانَشقَّ  الْقََمُر﴾٣٥، يدل  عليه، فال معىن لقوهلم ومنعهم هذا، ألن قوهل تعاىل ﴿اْقَرتَبَتِ  السَّ
عىل ذكل، ألن النـيب صـىل هللا عليـه اكن يكـرر ذكل يف أسـامعهم ويقـرأه علهيـم مـرة بعـد 

١٠أخرى، فلو مل يكن من ذكل يشء ال يكرره، فلام سكتوا ومل يظهروا النكري دل عىل حصته. 

وهذا لكه مع غريه من حنني اجلذع والكم اذلئب والشاة املسمومة وتسبيح احلىص يف يــده 
وانفجار املاء من أصــابعه مــن املعجــزات الظــاهرات وادلالئــل البــاهرات واحلجــج القــاهرات 

ادلالاّت عىل نبوة محمد صىل هللا عليه وعىل آهل وسمل، واب التوفيق.

٤ القرآن] + معجزا | مجةًل] + واحدة (مشطوب)   ٩ بعد] + مرة (مشطوب)   ١٣ ادلالاّت] ودالالت

٣٢سورة الفتح (٤٨): ٢٥ | ٣٣سورة الفتح (٤٨): ٢٧ | ٣٤سورة الروم (٣٠): ١-٣ | ٣٥سورة القمر (٥٤): ١



١٦٧ ابب الالكم عىل الهيود

فإن قيل: حنن قد علمنا رضورة أن موىس عليه السالم قال هذا القول، كام أنمك اّدعيمت 
الرضورة يف أن محمًدا صىل هللا عليه قال: ال نيب بعدي. قيل: لو اكن العمل مبا ذكرمتوه رضورايًّ  

لشاركنامك فيه، ألان نعتقد نبوة موىس عليه السالم، ونقول بصحة مجيع ما ثبت عنــه. فلــام مل 
نشاركمك فيه دل ذكل عىل أنه ليــس برضوري، ولوجــب أال ختتلــف الهيــود يف ذكل، وقــد 

اختلفوا، إال أن فهيم َمن أجاز نسخ رشيعته ولكنه يقول: مل يظهر عىل النيب صىل هللا عليه  ٥

العملَ  املعجز.
فإن قيل: وكذكل ما رويمت من قوهل صىل هللا عليه: ال نيب بعدي. لو اكن يعــمل رضورة 
[١١٧أ]لشاركنامك فيه ويف معرفته، قيل هل: قد أرشان | إىل ما يُسِقط هذا السؤال، ألان إذا رجعنــا 

إىل أنفسـنا وجدانها قائلني بنبوة موىس صىل هللا عليه ونبوة محمد صىل هللا عليه وعىل آهل، 
فلو اكن هذا اخلرب من موىس عليه السالم حصيًحا ملا اجمتعنا عىل نبوة محمد صىل هللا عليه  ١٠

وعىل آهل. فأما أنمت فال تقولون بنبــوة محمــد صــىل هللا عليــه وعــىل آهل ومــا يــروى عنــه وال 
تتصفحون عنه وال تعتقدون صدقه.

ومن أحصابنا من قال أن هذا من األخبار املتواترة السـتحاةل أن جتمع طائفــة كبــرية عــىل 
خرب ال يكون متواتًرا، والهيود يف لك زمان مل ينقصوا عن حدّ  التواتر، فال بد من أن تؤّول 
هذه األخبار بتأويلني، أحدهام أن املراد به [أن] متّسكوا ابلسبت ما دامت مصاحلمك تتعلق  ١٥

به. فإذا جاء محمد فقد اختلفت املصلحة يف ذكل فال يبقى حمك ذكل النص. يوحض ذكل أنه 
يسـتحيل أن يقول موىس عليه السالم: متسكوا به ولو جاء نيب آخر مع معجزة ونبوة، ألن 

هذا يكون تنفًريا للناس عنه، ألنه قد ثبت نبوته هبذه الطريق.
وتأويل آخر، وهو أن يكون املراد به: متّسكوا برشيعيت إىل أن يظهر هاهنــا نــيب آخــر 
ويظهر عىل يده العملَ  املعجز، وجيوز أن يطلق التأبيد يف مثل هذا، وإن مل يكن املــراد بــه  ٢٠

حقيقة، كام يقال: الزم غرميك وال تفارقه أبًدا، وإن اكن هذا يقتىض أن ال يفارقه ما بقي احلق 
عليه، فإذا وفاه حقه فإنه ال يالزمه بعد ذكل، [كذكل] هاهنا.

اخلرب]  نشاركمك] نشارمك   ١٠  | ونقول] ويقولون   ٤  لشاركنامك] لشاركنار  السالم] + بعد ذكل فرد (مشطوب)   ٣   ١
للخرب   ١١ بنبوة] نبوة | وما] ملا   ١٧ يقول] + ان | معجزة] املعجزة   ١٨ تنفًريا للناس] تنفري الناس   ٢١ ما بقي] ابن 

بقا



كتاب زايدات رشح األصول١٦٦

متّسكمت به؟ قلنا: معىن النسخ موجود هاهنا، ألن معىن النسخ أن حيلّ  يف حال وال حيلّ  يف 
حال آخر.

فإن قيل: قد تقرر يف العقول أن هللا تعاىل ال يلكف العــاجز، فهــذه احلــاةل قــد اقرتنــت 
ابدلليل اذلي هو اخلطاب أنه غري خماطب به، فادلليل مل يتنــاول إال حــال الصحــة والقــدرة. 

٥قيل: ادلليــل ســواءً  اقــرتن ابخلطــاب أم مل يــقرتن بــه فإنــه يف الك املوضــعني يــدل عــىل أن 

اخملاطب مل يرد ابخلطاب موضع الهنـي.
فإن قيل: هذا اذلي ذكرمتوه من تزوجي البنات من البنني وامجلــع بــني األختــني اكن ذكل 
أخًذا ابإلابحة السابقة، ألن األشـياء اكنت عىل اإلابحة ومل يكــن ذكل رشعـًـا آلدم ويعقــوب 
علهيام السالم، وإذا مل يكن رشعًا فالهنـي عنه ال يكون نسًخا، ألن النسخ هــو الــهنـي اذلي 

١٠يتعقب األمر أو األمر اذلي يتعقب الهنـي. أال ترى أن موًىل، إذا رأى عبده يألك، فهناه عن 

ذكل مل يكن نسًخا؟ وإمنا يكون نسًخا إذا أمره ابأللك يف وقتٍ  مث هنــاه عنــه، قيــل هل: إن 
معىن النسخ موجود يف احلالني مجيًعا، ألنه يكون حترميًا ألمثــال مــا اكن مباًحــا يف الابتــداء 

وإابحةً  ملا اكن حمّرًما يف الابتداء، وهو معىن النسخ.

فصل

ً  فقــد احتــج مبــا رووا عــن مــوىس عليــه  ١٥فأما َمن قال من الهيود: إن النسخ إمنا مل جيز مسعــا

السالم أنه قال: متّسكوا ابلسبت ما حييمت، | ورووا: ما دممت، ورووا أنه قــال: مــا دامــت  [١١٦ب]

السموات واألرض، ورووا أنه قال: رشيعيت ال تنسخ أبداً.
وقد افرتقت أحصابنا يف اجلواب عن ذكل فرقتني، طائفة قالوا: إن هذا من أخبار اآلحاد. 
ومن رشط قبول اخلرب يف ادلايانت أن يكون متواتًرا أو جارايً  جمرى التواتر. ورشط التواتر 

٢٠أن يرويه جامعة يــؤمن مهنــم التواطــؤ عــىل الكــذب عــن جامعــة مثلهــم إىل أن ينــهتـي، وأن 

يسـتوي طرفاه ووسطه. ومل يوجد هذا املعىن يف حقهم، ألن خبت نرص خّرب بيت املقدس 
وأفنامه عن آخرمه حىت فات التوراة من أيدهيم. فبعث هللا عزيًرا عليه السالم بعــد ذكل، 

فردّ  علهيم التوراة وأحيا رشيعهتم.

٢ حال] حمل   ٣ اقرتنت] اقرتبت   ٤ غري] يكرس (؟)   ٥ الك] ُلكّ  | أن] انّه   ١٥ جيز] خيرب | عن] + أمري املؤمنني 
(مشطوب)   ١٨ افرتقت] اقرتب | فرقتني] يف فئتني



١٦٥ ابب الالكم عىل الهيود

دليل آخر عىل جواز النسخ عقًال: إنه قد ثبت أن موىس عليه السالم قد نسخ رشيعة 
من قبهل من األنبياء علهيم السالم، ألنه اكن من رشيعة آدم عليه السالم تزوجي البنات من 

البنني، إذ لو مل يفعل كذكل ملا حصل التناسل. وكذكل اكن من رشيعة يعقوب عليه السالم 
جواز امجلع بني أختني يف الناكح، واكن من رشيعة إبراهمي عليه السالم اخلتان يف حال الكرب 

ابلقدوم، وموىس صىل هللا عليه أىت بنسخ هذه الرشائع. ٥

قال القايض رمحه هللا: افرتقت الهيود يف هذه املسائل فــرقتني، فرقــة ذهبــت إىل أنــه مل 
يكن يشء من ذكل يف زمان آدم عليه السالم وال يف زمان يعقــوب، وفرقــة مهنــم ســلمت 
ذكل. وإن امتنعوا دللنا عليه بأنه قد ثبت أن هــؤالء النــاس نسـبــوا إىل آدم وحــواء علهيــام 

السالم. ولو مل حيصل تزوجي البنات من البنني مل حيصل التناسل ومل يمكل التوليد. فإن قيل: 
إن هللا تعاىل بعث احلور العني وزوج آدم بنيه إاّيهن حىت تناسلوا وحصل بنو األعامم وبنو  ١٠

[١١٥ب]العامت، قيل | هل: أمجعنا عىل أن تناسلنا من آدم وحواء علهيام السالم أابً  وأًما، فال مــعًىن  

للمتّسك هبذا الالكم.
قال القايض رمحه هللا: ال معىن دلعوى اإلجامع هاهنا، ألن اإلجامع متفــرع عــىل معرفــة 

النبوة، مفا مل تثبت هلم النبوة فال معىن الحتجاجنا ابإلجامع. فأما حديث يعقوب عليه السالم 
من امجلع بني األختني فقد قيل: إن ذكل منصوص عليــه يف التــوراة عــن يعقــوب، وكــذكل  ١٥

اخلتان يف رشيعة إبراهمي. فإن اكن كذكل اكن هذا جحة واحضة، وإن مل يكن كذكل احتجنا 
إىل اسـتدالل آخر. فأما الفرقة اليت تقر هبذه األشـياء فاحلجة تكون ظاهرة علهيم، ألنــه إًذا 

جاز نسخ رشيعة محمد صىل هللا عليه وعىل آهل ألجل املصلحة.
وجه آخر، وهو أان أمجعنا عىل أن هذه الرشيعة اليت تفّرد هبا موىس عليه السالم تضاف 

إليه، ولوال أنه اكن رشيعة هل دون غريه مل جيز إضافته إليه، كام مل جيز إضافته إىل يوشع بن  ٢٠

نون. قال القايض رمحه هللا: إال أهنم يقولون: إمنا جاز إضافهتا إليه، ألنه أحياها، ومل يكن من 
يوشع ذكل فمل جيز إضافته إليه.

جواب آخر، وهو أن هللا تعاىل حــّرم الطعــام والرشاب عــىل الصــامئ إذا اكن حصيًحــا، 
وأابحه إذا اكن مريًضا أو مسافًرا. وكذكل حّرم الصالة قاعــًدا مــع القــدرة عــىل القيــام وأابح 

ذكل إذا اكن عاجًزا. وليس النسخ أكرث من هذا. فإن قيل: | هذا ليس بنسخ عندمك، فلامذا  [١١٦أ]٢٥

عليـه] علهيـم    الرشائـع] الرشيعـة (+ تصحيـح): الرشائـع   ٨  حصل] محل   ٥  جواز النسخ] جواب الشـيخ   ٣   ١
١٦ اخلتان] الاختان | كذكل1] ذكل



كتاب زايدات رشح األصول١٦٤

به الشخص اذلي أمر به، دل ذكل عىل أنه تغري دواعيه | وأنه ظهر هل ما مل يكن ظاهًرا من  [١١٤ب]

قبل. وهذا ال جيوز عىل هللا سـبحانه.
قال القايض رمحه هللا: لك أمر ورد عقيــب الــهنـي أو هنـــي ورد عقيــب األمــر حص لك 

واحد مهنام من اخملاطب مع اسـتواء احلال يف العمل هبام، اكن ذكل نسًخا ال بداء. وقال سائر 
٥أحصابنا: إن لك أمرين لو قدران امجلع بيهنام يتناقض، اكن ذكل بداء ال نسًخا. نظريه أن املوىل 

إذا قال لعبده: إذا زالت الشمس فادخل السوق وال تشرت اللحم [...] مل يكن مناقًضا واكن 
ذكل نسًخا. ومثهل لو قال: إذا زالت الشمس فادخل السوق وال تشرتِ  اللحــم، وإذا زالــت 
الشمس فادخل السوق واشرت اللحم، وإذا زالت الشمــس فــال تــدخل الســوق وال تشــرت 
[اللحم] اكن هذا بداء ال نسًخا، ألنه ال ميكن امجلع بيهنام وظهر الفرق بني البداء والنسخ.

١٠فإن قيل: أليس عندمك أن هللا تعاىل جيوز أن يكون مريًدا لليشء بعد أن مل يكن مريًدا 

هل، وال يدل عىل البداء؟ فكذكل جيوز أن يأمر ابليشء مث يهنـى عنه، وال يدل عىل البداء. 
قيل هل: عدم كونه مريًدا لليشء ال يقتيض قبحه وال حسـنــه حــىت إذا أراد بعــد ذكل يصــري 

خبالف اذلي اكن عليه من قبل، وليس كذكل فامي حنن فيه، ألن هللا تعاىل إذا أمر ابليشء 
فإنه يقتيض ذكل وجوبه أو كونه نَْداًب، فإذا هنـى عن ذكل اقتىض ذكل قبحه، يدل عىل أنه 

١٥ظهر هل ما مل يكن ظاهًرا من قبل.

فصل

فإن قيل: ما قولمك فامي لو هنـى هللا تعاىل عام أمر به عىل تكل اجلهة اليت أمران هبا، هل اكن 
ذكل يدل عىل البداء؟ قيل هل: لو فعــل هللا تعــاىل ذكل مل ميكــن أن يقــال: إنــه يــدل عــىل 

البداء، وال أن يقال: ال يدل عىل البداء. وصار ذكل مبنـزةل | الظمل املقّدر مــن هللا تعــاىل،  [١١٥أ]

٢٠ألنه ال ميكننا أن نقول: إنه يدل عىل البداء، ألن هذا حمال عليه إذ فيه إضافة اجلهل إىل هللا 

تعاىل. وال ميكننا أن نقول: إنه ال يدل عىل البداء، ألان لو قلنا هذا أخرجنا هذا من أن يكون 
يف الشاهد دليًال  عىل البداء.

جواب آخر ذكره القايض رمحه هللا، وهو أنه خيرج ذكل من أن يكون دليًال  عىل البداء 
ملا ذكران يف الظمل.

١ دل] + عىل (مشطوب) | وأنه] أنه | ظاهًرا] ظهًرا   ٥ املوىل] املول   ٦ ] الظاهر أنه قد سقط بعض نص الكتاب هنا 
من اخملطوطة   ٧ وال تشِرت] ولتشرتي   ١٤ نَْداًب] بدانً  | قبحه] فتحري | عىل] عليه   ٢٠ ميكننا] ميكنا



ابب الالكم عىل الهيود

اعمل أن الهيود افرتقت إىل ثالث فرق، ذهبت إحداها إىل أن نسخ الرشائع ال جيوز عقًال. 
واألخرى ذهبت إىل أنه ال جيوز رشعًا، ألن موىس صىل هللا عليه أخرب أن رشيعته ال تنسخ 

أبًدا، مفن اّدعى بعد ذكل نسخها فقد كذب، ألن قول األنبياء ال يتنــاقض. وذهبــت الفرقــة 
األخرية إىل أن النسخ جائز لكنه مل يظهر عىل محمد صىل هللا عليه وعىل أههل العملَ  املعجز،  ٥

فال بدّ  من الالكم مع لك طائفة مهنم.
[١١٤أ]وادلليل عىل أن نسخ الرشيعة | حيســن عقــًال  أن هــذه الرشائــع مصــاحل، واملصــاحل قــد 

ختتلف ابختالف األوقات واألزمان، كام ختتلف ابختالف األشخاص واألعيان. أال ترى أن 
الطبيب يأمر املريض يف األغذية واألطعمة خبالف ما يأمر الصحيح، كام أنه يــأمر املــريض 

اترةً  ابلفصــد واترةً  يهنــاه عــن ذكل؟ وليــس ذكل إال الختــالف مصــاحل املــريض ابختــالف  ١٠

األزمنة وتغريها بتغري األزمنة. وأما هجة الرشيعة، فألن الرشع أمر احلارض خبالف ما أمر به 
املسافر، وأمر املضطرّ  خبالف ما أمر به املرتفه، وأمر الواجد خبالف ما أمر به العادم.

وليس النسخ من البداء يف يشء، ألن مقصود البداء ال حيصل إال بعد اجــامتع رشائــط 
أربعة، أحدها أن يكون الفعل واحًدا، والثاين أن تكون اجلهــة واحــدة، والثالــث أن يكــون 

الوقت واحًدا، والــرابع أن يكــون الشخــص واحــًدا، حــىت أنــه لــو اختلــف يشء مــن هــذه  ١٥

األشـياء األربعة مل يكن ذكل بداء. أما [اختالف] الفعل، فإنه لــو اختلــف، مثــل أن يــأمر 
ابلصالة ويهنـى عن الصوم مل [يكن] بداء. وأما اختالف اجلهــة، فــإن جســود الــرمحن طاعــة 

وجسود الشـيطان معصية وإن اكان مشتهبني يف الصورة. وأما اختالف الشخص، فألنــه لــو 
أمر ابلصالة واحًدا وهنـى عهنا واحًدا مل يكن ذكل بداء.

فإن قيل: ومل قلمت أن عند اجامتع هذه الرشائط يكون بــداء؟ قيــل هل: ألن إذا مل يكــن  ٢٠

ساهًيا وال معتوًها، فإذا هنـى عن غري ما أمر به يف الوقت اذلي أمر به عىل الوجه اذلي أمر 

املرتفه] + وامر الواحد خبالف ما امر به املسافر وامر املضطر خبالف ما امــر بــه املرتفــه     احلارض] احلائض   ١٢   ١١
١٣ مقصود] مقصور | حيصل] حيمل   ١٥ والرابع] + مثل   ١٧ الرمحن] الرحامن   ١٨ الصورة] ولعلها انقصة هنا مجةل 

بدأت كذا: وأما اختالف الوقت ...   ١٩ واحًدا1] واجًدا | واحًدا2] واجًدا   ٢٠ الرشائط] + ال



كتاب زايدات رشح األصول١٦٢

ذكل يف مجيع األولياء والصاحلني. وإذا شاع ذكل يصري معتاًدا وخيرج من أن يكــون انقًضــا 
للعادة.

وجه آخر ذكره الشـيخ أبو هامش، وهو أن املعجز إمنا يدل بطريق اإلابنة والتخصيــص. 
ويعين ابإلابنة أن هللا تعاىل ال جيوز أن يبعث نبيًّا إالّ  ومعه املعجزة، ويريد ابلتخصيص، إذا 
٥اسـمتر وكرث خرج من أن يكون دليًال. وإذا اكن إمنا يدل بطريق اإلابنة والتخصيص فيجب 

أن ال يشارك النيبّ  صىل هللا عليه وعىل آهل يف ظهور املعجز عليه إالّ  َمن يكون نبيًّا. هذا 
كصحة الفعل ملا اكن يدل عىل كــون اذلات قــادًرا بطــريق اإلابنــة والتخصيــص ال جيــوز أن 

يشاركه يف حصة الفعل إالّ  من يكون قادًرا.

٣ بطريق] لطريق | اإلابنة] الاانبه   ٤ ابإلابنة] ماال انبه | ويريد] يرىد   ٥ اإلابنة] الاانبه   ٧ اإلابنة] الاانبه



١٦١ ابب الرد عىل الربامهة والالكم يف النبوة

[١١٣أ]هللا عليه وعىل آهل لو صىل فصمنا | مل يكن منا سريته، ولو أخذ عرشة زاكة فأخذان عرشة 

غصًبا مل تكن منا سريته؟

فصل

فإن قيل: فهل جيوز ظهور املعجز عىل يدي غري األنبياء علهيم الســالم؟ قيــل هل: ال جيــوز 
عىل هللا سـبحانه، [ألنه يؤّدي إىل املفسدة]. وإمنا قلنا أنه يؤّدي إىل املفسدة، ألنه إذا جّوز  ٥

[أحدان] أن يكون هــذا اذلي ظهــرت عليــه املعجــزة ليــس بنــيبّ  قلـّـت رغبتــه يف النظــر يف 
املعجزة، فيكون ذكل مفسدة. فإن قيل: وِلَم؟ قيل هل: ألنه إذا اعتقد أن مصاحله إمنا تتعلق 

مبن يكون نبيًّا، وإمنا يلزمه النظر يف معجزة َمن يكون نبيًّا، وجّوز أن هذا اذلي ظهر املعجز 
[عليه] ليس بنّيب، قلّت رغبته يف النظر يف معجزته.

فإن قيل: مفا أنكرمت أنه إذا اكن معه دعوى النبوة مدلول ادلالةل، ومدلول ادلالةل ال جيوز  ١٠

أن يكون رشط فهيا، [فال تقلّ  رغبته يف النظر يف معجزته؟ قيل هل: إذا جّوز ظهور املعجز 
عىل يدي غري األنبياء فال يتبني هل صدق دعوى النبوة.] اعمل أن هذا اجلواب ليس بقوي، 

ألنه ميكن أن يقال أن مدلول ادلالةل ليس هو دعوى النبــوة فقــط، بــل مــدلول ادلالةل هــو 
صدق ادلعوى، فإًذا ال يعمتد عىل هذا الوجه. واملعمتــد يف املســأةل أن هللا تعــاىل لــو أظهــر 

املعجز عىل يدي َمن ال يكون نبيًّا ألوجب هذا خفّة وزن املعجز يف نفوس النــاس. وهــذا  ١٥

أمر يرجع فيه إىل العادة، ألن لك أمر جعل عىل اختصاص واحد إمنا يقتيض خفامة حاهل يف 
النفوس، فإذا شاركه من ال يكون هل تكل املنـزةل تغري حال ذكل عند الناس وخفّت منـزلته 

يف نفوسهم. أال ترى أن بعض احلّاكم لو سوّغ للك من دب ودرج أن يشهد عنــده فيعمــل 
ذكل بشهادته لاكن خيّف  منـزةل الشهود املعروفني ابلشهادة عند الناس. ومــا أدى إىل هــذا 

جيب أن جينّبه هللا تعاىل أنبياءه. ٢٠

[١١٣ب]وقد ذكر يف الكتاب وهًجا | آخر، وهو أنه لو جاز ظهور املعجز عىل يــدي غــري النــيبّ  

لاكن إمنا جيوز ألجل املصلحة فقط. ولو جاز ذكل جلاز ظهورهــا عــىل يــدي الاكفــر ألجــل 
مصلحة ما. وأمجعنا عىل أن هذا ال جيوز ألجل فضهل وإكرامه. ولو اكن كذكل جلاز أن يشـيع 

١١ رشط] رشًطا   ١٣ دعوى] دعوه   ١٤ فإًذا] واذا   ١٦ اختصاص] الاختصاص | إمنا] ىام   ١٨ لو سوّغ] لو صوّغ   
١٩ أدى] اردي   ٢٠ جينّبه] ىحنب
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فإن قيل: إن من انتقل عن دين ومةل إىل دين آخر ومةلّ  أخرى ال تنفر طبــاع النــاس 
عنه بقدر ما أّدى واجبات ادلينني، قيل هل: هذا إمنا ال ينفّر طبع من يكون مبثل حاهل. وأما 

من ال يكون متّصفًا هبذه الصفة، فإنه ينفر طبعه عنه ويقول: إمنا يعدل عــن هــذا إىل ديــن 
آخر. ولهذا مل ينجع ذكل يف قلوب من انعزل عــن أيب بكــر ومعــر إىل أمــري املــؤمنني عليــه 

٥السالم.

فصل

فإن قيل: وهل جيوز أن يكون النيبّ  من أهل الصغائر؟ قيل هل: ذكل جيــوز عنــدان خالفـًـا 
لإلمامية واألشعرية، ولكن ننظر، إن اكن هذا من الصغائر املسّخفة حنو اإلفك والرسقــة مل 
جيز ذكل، | [وإن اكن غري مسّخف جاز]، ألنه ال يلحق ابلكبائر. وإمنا قلنا ذكل، ألنــه ال  [١١٢ب]

١٠يؤّدي إىل التنفري عن قبول قوهل، وإمنا تأثريه يف تنقيص الثواب. فأما الكذب فإنه ال جيوز، 

ال صغريةً  وال كبريًة، لوهجني، أحدهام أن الكذب ينفّر الطبع فيجري جمرى الكبــائر، والثــاين 
أنه يلزمنا تصديقه يف لك ما خيربه، وال جيوز أن نُتعبد ابلكذب، هذا يف ما ال يؤّديه عن هللا 

تعاىل، فأما يف ما يؤّديه عن هللا تعاىل فال جيوز الكذب عليه لوجهٍ  آخر، وهو أنــه ينقــض 
الغرض ابلبعثة، ألنه إمنا بُعث لتعريف املصاحل من هجته، مفىت جّوزان عليه الكذب ال ميكننا 

١٥معرفة املصاحل من هجته.

فإن قيل عىل الوجه الثاين: إنه جيب أن ال جيوز عليه الصغرية، ألان تعبّدان ابلتأّيس  به يف 
مجيع أفعاهل، قيل هل: هذا ال يصح، ألنه قد جيب علينا أن نــأمتّ  العصــاة، ومه أمــراء الرسااي 

ورؤوس األجناد، وإن اكنت أفعاهلم معصية.
فإن قيل: كيف جيوز ذكل؟ قيل هل: ال ميتنع أن يكون صالًحا يف أن نفعل مثل ما فعهل 

٢٠النيبّ  واإلمام. وإن اكن ما فعاله صغريةً  وهام ال يعلامن ذكل فقد استباحاه ألمر هو صغري.

قال القايض رمحه هللا: وهذا اجلواب أَْوىل مما أجاب به صاحب الكتاب، ألنه قال: إمنــا 
يلزمنا متابعة الرسول فامي قد قامت ادلالةل عىل وجوب متابعته. فأمــا فــامي مل تقــم ادلالةل فيــه 

فال، ألن املذهب عندان أن متابعة النيبّ  صىل هللا عليه وعىل آهل واجبة عىل العموم إالّ  فامي 
خّصه. وكيفية الاقتداء هو أن نفعل مثل ما فعل عىل الوجه اذلي فعهل. أال ترى أنــه صــىل 

٢ أّدى] أردى   ٨ املسّخفة] املسـىحقه | اإلفك] ذكل   ١٣ فال] ال   ١٧ العصاة] للعصاه | أمراء] امر   ٢٤ خّصه] + 
وكيفية ادلليل
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وجه آخر، وهو أنه إذا سـئل، فقيل هل: أنت مؤمن؟ فال خيلو من أن يقــول: نعــم، أو 
يقول: ال، أو يتوقف يف اجلواب. فإن قال: نعم، فقد كذب، وإن قال: ال، أدامه إىل التنفري. 

وإن اكن متوقفًا عن اجلواب زادت هتمهتم يف حاهل ونفرهتم عنه.

فصل

فإن قيل: فهل جيوز أن يبعث هللا تعاىل نبيًّا اكن اكفًرا من قبل، أو اكن صاحب كبــرية، مث  ٥

اتب عن ذكل؟ قيل هل: هذا ال جيوز عىل مذهب أيب هامش، وهــو أحــد قــويل أيب عــيل، 
والقول اآلخر أنه جيوز ذكل. وادلليل عىل ذكل أن قلوب الناس إىل قبول َمن مل يكن اكفًرا 

قطّ وال صاحب كبرية أسكن مهنا إىل قبول قول من اكن اكفــًرا أو صــاحب كبــرية مث اتب، 
وبعثة األنبياء علهيم السالم لطف، فيجب عىل هللا تعاىل إزاحة عةل امللكفني يف ذكل.

، ألنه لو اكن كذكل لوجب أن نقول أنه ال  قال القايض رمحه هللا: هذا ادلليل فيه َوْيهٌ ١٠

جيوز أن يكون صاحب صغرية وال جيوز أن يكون قليل النوافل، ألن قلوبنا إىل َمن جيــوز 
عليه ذكل ال تكون كقلوبنا إىل من ال جيوز عليه ذكل، ولكنه جيب أن نقول: جيب أن من 

عرف ابلكفر والفجور برهةً  من الزمان وطائفةً  من ادلهر، مث أخذ يذكّر الناس ويعظهم، فإنه 
[١١٢أ]ال يقع لوعيده قبول بني الناس، كذكل هاهنــا. وال يلــزم عــىل هــذا الصغــائر، ألن | وجــود 

الصغرية ال مينع الناس عن قبول قوهل وال ينفــر الطبــع عنــه، ألن تــأثريه يف تقليــل الثــواب،  ١٥

وجيوز أن يكون النيبّ  قليل النوافل. واذلي يوحض ذكل أن الصغائر لو اكنــت تنفّــر الطبــاع 
عن األنبياء علهيم السالم ملا بعث هللا تعاىل األنبياء هبذه الصفة، وحيث بعهثم كذكل بدالةل 

القرآن عىل ذكل دلّنا عىل أن الصغرية ليست اكلكبرية يف هذا الباب.
فإن قيل: وجود الكفر والكبرية إمنا ينفّر طباع الناس عنه إذا اكن قريب العهد ابلفجور. 
وأما مع بُعد العهد واملّدة فال ينفر، قيل هل: هذا ال خيتلف بُبعد العهد وُقربه، فإن لك واحد  ٢٠

عرف ابلعصيان والطغيان برهة من الزمان فإنه ال يؤثر يف قلوب الناس عظُتــه حســب مــا 
تؤثر [عظة] َمن عرف ابلسداد والصالح والرشد. ولهذا املعىن انقطعت طائفة من املسلمني 

عن أيب بكر ومعر واحنازوا إىل أمري املؤمنني عليه السالم.

أيب1 … قويل] مكرر يف األصل  | كبرية] كثرية   ٦  أو اكن] واكن  ال1 … يتوقف] وىىقول وىتوقف   ٥  خيلو] ىخلوا   ٢   ١
وال] + طايفة من ادلهر مث اخذ بذكر الناس  | يف ذكل] مكرر يف األصل   ١٤  امللكفني] ملتلكفني  عيل] + ىثىت   ٩ 

(مشطوب)   ٢٢ انقطعت] ال ىقطعت
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عام يكرهه املرسل بني يديه؟ قيل هل: هذا املعىن يوجب أن ال خيلو زمان من األزمنة عــن 
الرسول، وجيب أن يكون يف لك قرية وبدلة، بل يف لك دار رسولٌ  لهــذا املــعىن. عــىل أن 

املرَسل إليه إمنا حيرتز عام يكرهه املرَسل خوفًا منه أن خيرب املرِسل به، ولك واحد منا يعمل 
أن هللا تعاىل [اذلي] هو مرِسل هذا الرسول | يعمل رسائره وعالنيته، فيجب أن ال يكون  [١١١أ]

٥لقول رسوهل هذه املزية اليت ذكروها.

فصل

فإن قيل: فهل جيوز أن يبعث هللا تعاىل رسوًال  اكفًرا يف الظاهر والباطن؟ قيل هل: ال جيوز 
ذكل. وادلليل عليه أن الاكفر يسـتحّق  اذلمّ  والاسـتخفاف واإلهانة، والنيبّ  يسـتحّق  التعظمي 

واإلجالل، وال جيوز أن يكون الواحــد مسـتحقًّــا هلــام يف حــاةل واحــدة. فــإن قيــل: املقصــود 
١٠ابلبعثة هو أن يصّدق ويوّحد، ال أن يعّظم، قلنا: بــىل، ولكــن ال بــدّ  مــن أن يكــون النــيبّ  

معّظًما مبّجًال، وال جيوز أن يعّظم الاكفر.
وجه آخر، وهو أن النيبّ  صىل هللا عليه إمنا يبعث ليأخذ الناس الرشائع منه، فيجب أن 
يكون عىل صفة متيل طباعهم إليه، والاكفر تنفر طباع الناس عنه، فيؤدي إىل نقض الغرض 

ا غليًظا إىل قوم ال تنفــر طبــاعهم  ببعثته. فإن قيل: أليس جيوز عندمك أن يبعث هللا نبيًّا فظًّ
١٥عنه وإن اكن هذا مما ينفّر يف امجلةل؟ فكذكل أال جيوز أن يبعث هللا تعاىل نبيًّا اكفًرا إىل َمن 

ال تنفر طباعهم عنه؟ قيل هل: هذا مما ال خيتلـف العـادة [فيـه]، ألن مـن اســتحّق  العقـاب 
العظمي من هللا تعاىل واذلمّ  واللعن والرباءة منا ال يكون حاهل يف النفوس كحــال َمــن يكــون 

خبالفه عند مجيع الناس، فإن طباع امجليع تنفر عن مثل هذا.

فصل

٢٠فإن قيل: فهل جيوز أن يبعث هللا تعاىل نبيًّا اكفًرا يف الباطن مؤمنًا يف الظاهر؟ فاجلواب أنه 

ال جيوز ذكل. وادلليل عليه أن قلوب الناس ال متيل إىل من جيّوزونه هبذه احلاةل، وطباعهم 
تنفر | حسب ما تنفر إذا علموا ذكل قطًعا. [١١١ب]

ال أن] ألن    | والنّيب] واليشء   ١٠  والاسـتخفاف] والاسـتحقاق  لقول] ىقول   ٨  يعمل] بعمل   ٥  خيلو] ىخلوا   ٤   ١
١٣ متيل] ىمثل   ١٤ طباعهم] طاعهتم   ١٥ أال] ال   ١٧ منا] فاما   ٢٠ فاجلواب] واجلواب   ٢٢ تنفر1] تىفرد
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مّرضة عليك، ألنه تنسدّ  عليك معرفة مصاحلك، فيجب عىل امللكف أن يتفحص عن حاهل، 
ويعرف أنه صادق أو غري صادق، ليأمن عن الرضر. هذا عىل أصل الشـيخني مجيًعا. فأما 

عند أيب القامس، فإنه جيوز أن يبعثه هللا تعاىل ألمور، مهنا معرفة اللغات ومهنا معرفة السموم 
واألغذية. وحاصل اخلالف يرجع إىل أنه ال جيوز أن يبعث هللا نبيًّا ال رشيعة معه وال يكون 

جمّدًدا لرشع مندرس ال ميكن الوقــوف عليــه إالّ  مــن هجتــه عنــد الشـيــخ أيب هــامش، وعنــد  ٥

الشـيخ أيب عيل جيوز ذكل. وادلليل عىل حصة قول الشـيخ أيب هامش [أنه] إذا مل يكن احلال 
عىل ما ذكران مل جيب علينا النظر يف معجزته، فيكون إظهار املعجز عليه عبثًا ال فائدة فيه، 

وهللا تعاىل ال يفعل العبث.
فإن قيل: ِلم ال جيوز أن يكون الغرض بذكل تعريف اللغــات؟ قيــل هل: معرفــة اللغــات 
جتوز أن حتصل من هجة الاصطالح واملواضعات. فإن قيــل: ِلــمَ  ال جيــوز أن يكــون مبينًــا  ١٠

لألغذية والسموم؟ قيل هل: هذا العمل حيصل ابلتجربة، فال حيتاج به إىل إظهار املعجز عىل 
يدي نّيب.

[١١٠ب]فإن قيل: ِلمَ  ال جيوز أن يكون الغرض منه أن يدعو إىل ما يوجب العقل ومينعنا ّمعا | 

مينع منه العقل؟ قيل هل: اخلاطر يقوم مقامه يف ذكل، فال حيتاج إليه.
فإن قيل: مل ال جيوز أن تكون معرفة نبوته لطفًا يف معرفة هللا سـبحانه؟ قيل هل: معرفة  ١٥

هللا تعاىل جيب أن تتقدم عىل معرفة نبوته. وال جيوز أن يكون اليشء لطفًا هل فامي مىض.
فإن قيل: ِلمَ  ال جيوز أن يكون داعًيا إىل المتّسك مبعرفة هللا سـبحانه والثبات عليـه كـام 
قلمت يف الصالة والصيام؟ قيل هل: إن من عرف اليشء بدليهل فيدعوه دليهل إليــه يف احلــال 
الثاين والثالث، فال يكون لقول الرسول تأثري يف ذكل. وحنن ال نقول بــأن الصــوم والصــالة 
تكون داعًيا إىل الثبات عىل املعرفة والمتّسك هبــا، ولكــن نقــول أن الصــالة لطــف يف أداء  ٢٠

الواجبات العقلية واجتناب املقبحات العقلية، كذكل الصوم.
فإن قيل: ِلمَ  ال جيوز أن يبعث هللا تعاىل نبيًّا ويظهر العمل املعجز عليه، ألن نفس بعثته 
لطف يف أداء واجب واجتناب قبيح؟ قيل هل: لو جاز ذكل جلاز أن يقــال بــأن هللا تعــاىل 

يبعث نبيًّا اكفًرا، ألن بعثته تكون لطفًا يف أداء واجب الاجتناب عن قبيح.
فإن قيل: ِلمَ  ال جيوز أن يبعث هللا تعاىل رسوًال  ال رشيعة [معه] لعلمه بأن املرَسل إلهيم  ٢٥

يكون أزجر عن املعايص وأردع عهنا بني يدي الرسول، ملا جرت العادة أن اإلنسان حيرتز 

واجتناب] والاجتىاب    تكون] يكون   ٢٣  | يدعو] ىدعو   ٢٠  منه] مثهل  به] هل   ١٣  يبعث] يبعثه   ١١   ٤
٢٤ بعثته] بعثه   ٢٦ ملا] كام
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فإن قيل: هذا يكون إغراء ابجلهل والكذب، ألهنم خيربون عىل حسب ما اعتقدوا، قيل 
هل: إمنا اكن يؤّدي إىل ما ذكرته إن لو جّوزان هلم أن خيربوا مبجّرد الظنّ  والاعتقاد، وال جيوز 

ذكل، بل اكن الواجب علهيم التثبّت والتيقّن.
وجواب آخر، وهـو أان قـد | رشطنـا يف عـدة اخلـرب املتواتـر أن يكـون أوهلـم كـآخرمه  [١٠٩ب] 

٥وآخرمه كأوهلم وأوسطهم، والهيود اذلين أخربوا بصلب املسـيح عليه السالم مل يكونوا هبذه 

الصفة، ألنه روي أهنم اكنوا أربعة نفس يف زمن خبت نّرص، ألنه اكن قتلهم وأفنــامه حــىت مل 
يبق مهنم إالّ  العدد القليل، ومه اذلين نقلوا اإلجنيل، وبقول األربعة ال يقع العمل.

جواب آخر، وهو أان نصّدقهم ونصّدق امجلاعــة العظميــة إذا أخــربوا عــن يشء واحــد ال 
يتعلق ابدلاينة. وهذا مما يتعلق ابدلاينة، فال نصّدقهم فيه.

١٠قال القايض رمحه هللا: هذا اجلواب ليس بسديد، ألن هذا يــؤّدي إىل أن ال يقــع الثقــة 

بيشء مما رواه املسلمون من معجزات النيبّ  صىل هللا عليه، ألنه ممــا يتعلــق ابدلاينــة، وقــد 
علمنا خالفه.

وجواب آخر، وهو أنه إمنا حيصل بقول امجلاعة العظمية إذا مل تقابلهم جامعة أخرى مثلهم 
يكّذبوهنم يف ذكل. وهذا اجلواب قد ذكره الشـيخ أبو القامس البلخي. واعرتض قايض القضاة 

١٥عىل هذا وقال بأن هذا يؤّدي إىل أن حيصل العمل بذكل بقول الهيود، وحيصــل العــمل بنفيــه 

بقول املسلمني، ألن لك واحد مهنام طــريق إىل العــمل، وذكل ال جيــوز. عــىل أن الشـيــخ أاب 
القامس إمنا بىن هذا عىل مذهبه بأن العمل مبخرب األخبار املتواتــرة اســـتداليل، وهــذا يسـتــقمي 

عىل مذهبه، فأما عىل أصلنا أنه رضوري، فال يسـتقمي.

فصل

٢٠فإن قيل: َهْب  أن األخبار توجب العمل، فِمل  قلمت | أنه جيب النظر عىل امللكَّفني يف الثواب  [١١٠أ]

وجيب علهيم الاسـتدالل ابألخبار عليه وما وجه ذكل؟ قيل هل: إمنا جيب ذكل ملا نقول [أنه] 
يف العقول من وجوب الاجتناب عن املضارّ  املوهومة حسب وجوبه عن املضارّ  املعلومــة، 

فإذا جاء النيبّ  فإنه يقول للملكَّف: اعرف نبــويت، فــإن معرفهتــا مصلحــة كل وتــرك معرفهتــا 

٧ العمل] اكلعمل   ٨ امجلاعة] + القليل (مشطوب)   ١٣ أنه] مما + ال (مشطوب) | إمنا] إضافة يف الهامش   ١٤ وهذا] 
جيب] يوجب    يسـتقمي] نسـتقمي   ٢٠  | اسـتداليل] واسـتداليل   ١٨  بأن] فانّ   بقول] يقول   ١٧  ويف هذا   ١٦ 

٢١ عليه] علهيا   ٢٢ وجوبه] وجوهبا
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فإن قيل: فهل جيوز أن يعرفوا ابألخبار شيئًا عىل طريق الاسـتدالل هبا أم ال؟ قيل هل: 
نعم، جيوز الاسـتدالل بأخبار، مهنا أخبار هللا سـبحانه وتعاىل، فيجوز الاسـتدالل هبا، ألنه 
قد ثبت حمكته تعاىل وتنـزهيه عن الكذب، ومهنا خرب الرسول صىل هللا عليه وآهل، [ألنــه] 
قد ثبت صدقه ابدلليل فامي يؤّديه عن هللا تعاىل ويف مجيع األشـياء، ومهنا خــرب مجيــع األّمــة 

جيوز الاسـتدالل به ألنه قد ثبت أهنم ال جيمتعون عىل اخلطأ بقول هللا تعاىل وبقول رســوهل  ٥

صىل هللا عليه وآهل، ومهنا خرب واحد من الصحابة بني يدي جامعــة إذا اّدعــى علهيــم العــمل 
بذكل وسكتوا، بأن يكونوا قد شاهدوا أمًرا، مث أخرب به بعضهم وسكت الباقون، فاكن ذكل 
مبنـزةل ما ذكروه مجيًعا. وهبذا الطريق أثبتنا كثًريا من معجزات نبيّنا صىل هللا عليه وعىل آهل، 
وهبذا الطريق أثبتنا كثًريا من نصوص أمري املؤمنني عليه السالم، ألنه ذكر ذكل يوم الشورى 

بني يدي جامعة من الصحابة | فسكتوا. [١٠٩أ]١٠

فإن قيل: مفا تقولون يف حديث عبد الرمحن بن عوف عن رســول هللا صــىل هللا عليــه 
وعىل آهل أنه قال: سـنّوا ابجملوس سـنّة أهل الكتاب غري انكحي نساهئم وال آلكي ذابحئهــم؟ 
فإن الصحابة مل ينكروا عليه، ومع هذا [هو] من أخبار اآلحاد، قيل هل: ليس كــذكل، بــل 
هذا اخلرب مما قامت به احلّجة يف األصل، إالّ  أهنم مل يتذاكروه، فلام روى ذكل عبــد الــرمحن 

فذكروه وعلموه. ١٥

وقد جيوز الاسـتدالل خبرب جامعة ال جيوز علهيم الاتّفاق عىل الكذب إالّ  ابلتواطــؤ ومــا 
جيري جمراه عىل ما ذكران. فإن قيل: مفا قولمك يف خرب الهيود بصلب عــيىس عليــه الســالم؟ 
قيل هل: اذلي ثبت بقول الهيود أنه اكن مصلوب. فأمــا أن ذكل املصلــوب اكن عــيىس عليــه 
السالم أو غريه فال يثبت بقوهلم، ألن هذا مما يشتبــه احلــال فيــه بتــغري عــن رصيــع، فــاكن 
املوضع موضع لبس. وحنن قد قلنا أن اخلرب املتواتــر إمنــا يكــون طريقًــا إىل العــمل عنــد عــدم  ٢٠

اللبس، وقد قيل أن هللا تعاىل اكن قد ألقــى شـــبه عــيىس عــىل ذكل املصلــوب، فــإذا اكن 
كذكل فال حيصل العمل بقوهلم أنه اكن عيىس عليه السالم.

فإن قيل: هذا يكون نقًضا للعادة، قيل هل: بىل، ولكن نقض العادة يف زمن األنبياء علهيم 
السالم جائز، واملسـيح عليه السالم اكن نبيًّا.

وهبذا] وهبذه    فاكن] اكن   ٨  | ومهنا] وهبا   ٧  حمكته] حمكه  | فيجوز] جفّوز   ٣  سـبحانه] إضافة فوق السطر   ٢
١٨ مصلوب] مصلواىً    ١٩ رصيع] رسىع   ٢٠ لبس] اللبّس | اخلرب] للخرب
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عىل القايض إقامة احلدّ  يف األحوال اليت فهيا مل جيب عليه أن يراجع نفسه دلّ  ذكل عىل أن 
العمل ال يقع بقول األربعة.

فإن قيل: فهذا يلزممك القول بأن تقطعوا عىل أنه ال حيصل العمل بقول امخلسة، ألن هناك 
ال جيب عىل القايض | أيًضا مراجعة نفسه، بل جيب عليه إقامة احلّد، قيل هل: هذا ال يلزم  [١٠٨أ]

٥يف امخلسة. إذا مل حيصل هل العمل جّوز أن يكون أحدمه اكذاًب، ومع هذا التجويز يبقى شهادة 

األربعة، وشهادة األربعة توجب احلمك عىل القايض، فال فائــدة أيًضــا يف الــرجوع إىل نفســه، 
خالف األربعة. فإن مثّ  يف الرجوع إىل نفسه فائدة، ألنه يعمل، إذا مل حيصل هل العــمل، بــأهنم 

اكذبون أو بعضهم. وإذا جّوز هذا ال تبقى شهادة األربعة، فال جيوز هل احلمك.
فإن قيل: فيجب أن تقولوا أن شهادة امخلسني ال حتصــل العــمل، [و]يف القسامــة حيلــف 

١٠مخسون رجًال  ومع هذا ال حيصل العمل خبربمه، قيل هل: يف القسامة إما أن حيلف املّدعي أو 

املّدعى عليه، فإن حلف املدعي فإنه حيلف مخسون رجًال، حيلف لك واحد مهنم عىل أنــه 
يظنّ  أن فالانً  قد قتل صاحهبم، فيكون خمرب لك واحد مهنم غري خمــرب اآلخــر، وإن حلــف 

املّدعى علهيم فإن لك واحد مهنم حيلف عىل أنه ما قتل فالانً  وال يعرف هل قاتًال.
فإن قيل: فلامذا اشرتطمت أن يكون اخملربون جيب أن يعرفوا اخملرب عنه رضورًة؟ قيل هل: 

١٥ألان إذا أخربان الهيود عن امللوك املاضية والبالد القاصية حصل لنا العــمل هبــا وإن أخــربانمه 

بنبوة نبيّنا صىل هللا عليه وآهل مل حيصل هلم العمل هبا، فليس ذكل إالّ  ملا ذكرانه.
قال: وال ميكن أن يقال: هذا نعلمه [رضورًة]، وما ذكره الشـيخ أبو هامش يف ذكل مــن 
أن عمل اخملَرب  فرع عىل عمل اخملِرب، فإذا اكن األصل اسـتداللنا ال جيوز أن يكون الفرع أقوى 

من األصل، فقد طعن عليــه قــايض القضــاة بــأن قــال: العــمل احلاصــل | ابخملربيــن فعــل هللا  [١٠٨ب] 

٢٠سـبحانه ليس مبتودل وال مبوجب عــن األخبــار. وإذا اكن كــذكل فــال يبعــد أن يكــون العــمل 

احلاصل للمخربين رضورةً  وإن اكن العمل احلاصل دليًال. أال ترى أنه جيــوز أن يسهــو اخملــرب 
وميوت ويبقى عمل اخملرب؟

فإن قيل: فهل جيوز أن يكون العمل مبخرب األخبار متودًلا عن اخلــرب؟ قيــل هل: ال جيــوز 
ذكل، ألن األخبار أسـباب كثرية والقادر عىل السبب جيب أن يكون قادًرا عــىل املسبَّــب. 

٢٥فلو جّوزان أن يكون هذا العمل متودًلا عن هذه األخبار لوجب أن يكون مقدوًرا بني قادرين 

وأن يكون فعل بني فاعلني، وهذا حمال.

تقولوا] يقولوا    اليت فهيا] لكها   ٥ ومع] مع   ٦ توجب … ٧ األربعة] مكرر يف األصل   ٧ ّمث] متّ    ٨ تبقى] ىىفى   ٩   ١
١٤ فلامذا] فمل اذا   ١٥ لنا] هلم
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فصل

فإن قيل: فمك العدد اذلي حيتاج إليه لوقوع العمل خبربمه؟ قيل هل: ال معترب ابلعدد يف هــذا 
الباب، وإمنا الاعتبار بوقوع العمل، فإن حصل علْمنا أن اخلرب متواتر تعلق به التلكيف، وإن 

مل حيصل ال يتعلق، وعىل أن من أحصابنا من قال أنه لو مل حيصل العمل خبرب التواتر ألمكن 
أن يسـتدل ابخلرب املتواتر عىل العمل ابخملرب إذا حصل مجيع رشائطه، ويه أن يكون اخملربون  ٥

جامعة ال يتفقون عىل يشء إالّ  عىل سبيل التواطؤ وما جرى جمراه، وذكل مثل علمنــا بــأن 
أهل بغداد ال جيوز أن يصبحوا متّفقني عىل ألك طعام واحد وال قراءة سورة واحدة إال عند 

التواطؤ. والثاين أن يعمل من حاهلم أهنم إن اجمتعوا عىل أمر ال خيفى وال ينــكمت بــأن يظهــر 
[١٠٧ب]ذكل، مثل أن يكرههم السلطان عىل إقامة امجلعة يوم امخليس تقــديًرا، | فإنــه ال ينــكمت فــامي 

بيهنم. والثالث أن يكونوا أخربوه عن يشء شاهدوه رضورًة، ال لبس فيه، إذ مع اللبــس ال  ١٠

حيصل العمل بقــوهلم. والــرابع أن يكــون الطــريق األول والثــاين والثالــث متســاواًي. قــد ميكــن 
الاسـتدالل ابخلرب اذلي جيري جمرى املتواتر، حنو أن يكــون جامعــة قــد شــاهدوا أمــًرا، مث 

أخربه واحد فامي بيهنم، وسكت الباقون عن اإلناكر عليه وأقّروا بصدق ذكل اخلرب، فإن هذا 
اخلرب مبنـزةل ما لو خّربوا به مجيًعا ويقع العمل مبخربه. وجيوز الاسـتدالل مبثل هذا، كام روي 

أن أمري املؤمنني عليه السالم روى خرب املنـزةل والغدير بــني يــدي جامعــة عظميــة وســكتوا  ١٥

عنه.
فإن قيــل: [إذا] مل ميكنــمك التنصيــص عــىل العــدد اذلي يقــع العــمل بقــوهلم، فهــل ميكنــمك 

التنصيص عىل أقلّ  عدد ال يقع العمل بقوهلم؟ قيل هل: بىل، ميكننــا ذكل، ألان نعــمل قطًعــا أن 
العمل ال يقع بقول الاثنني والثالثة واألربعة. فأما ما زاد عىل هذا العدد إىل أن يبلغ عدًدا ال 
حيىص جيوز أن يقع خبربمه، وجيوز أن ال يقع. وادلليل عىل أنه ال يقع العمل بقول األربعــة أان  ٢٠

أمجعنا لو أن أربعة شهدوا عند القايض عىل رجل ابلزان جيب عىل القايض أن يراجع نفســه 
حىت إن حصل هل العمل بأهنم صادقون أقام احلّد، وإن مل حيصل مل يقم لعلمه بأهنم اكذبون أو 

بعضهم كذب، ألن املصري إىل العمل أَْوىل من املصري إىل ظاهر عــداةل الشهــود. وملــا وجــب 

ينكمت] + فامي بيهنم والثالث ان  يصبحوا] ىصّحوا   ٨  | تعلق] وتعلق   ٧  اخلرب] للخرب  العمل] + ىعمل (مشطوب)   ٣   ٢
العمل] + ابهنم  أمجعنا] محعنا   ٢٣  كام] ما   ٢١  امخليس] للخميس   ١٤  يكون توا اخربوه عن يشء (مشطوب)    ٩ 

(مشطوب)
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فصل

فإن قيل: فهل حيصل العــمل مبــخرب أخبــار اآلحــاد؟ قيــل هل: ال حيصــل عنــد مجهــور العلــامء 
واملتلكمني والفقهاء. وقــال النّظــام: إذا اكن هنــاك أســـباب، مثــل أن يسمــع يف دار صــياًحا 

ونياًحا، ورأى هناكل آايت جتهزي امليت، وأخرب واحد بأن صاحب ادلار قد مات، جاز أن 
٥يقع. وادلليل عىل القول األول أنه لو جاز [أن يقع العمل مبخرب األخبار اآلحاد جلاز أن يقع بلك 

خرب واحد، كام جاز أن يقع العمل بلك خرب متواتر، والثاين أنه لو جاز] أن حيصل العمل مبخرب 
األخبار اآلحاد لكنّا ساكين النفوس إىل خمربها حسب سكوهنا إىل خمــرب األخبــار املتواتــرة، 

وقد علمنا خالفه. والثالث أنه لــو جــاز ذكل جلــاز أن يكــون طريقًــا للعــمل مــن غــري اقــرتان 
السبب اكإلدراك واملشاهدة، [فإنه] ملا اكان طريقًا للعمل مل يفتقر إىل يشء آخر. والرابع أنه لو 
١٠اكن اخلرب اذلي يرويه الواحد موجبًا للعمل جلاز أن خيربان أحد بكون زيد يف ادلار، فيحصل 

لنا العمل بذكل، وخيربان أحد أنه ليس يف ادلار، فيؤّدي إىل أن يكون أحدان عاملًا بذاك غري 
عامل به.

فإن قيل: العمل مبخرب األخبار من قبل هللا تعاىل، فإن اختار خلقــه عنــد أخبــار اآلحــاد 
خلق، وإن اختار عند األخبار املتواترة | خلق، قلنا: نعم، ال إشاكل يف هذا، ولكن الالكم  [١٠٧أ]

١٥يف أن هللا تعاىل ما أجرى العادة بأنه خيلق العمل عند أخبار اآلحاد، وإمنا أجرى العادة بأنه 

خيلق عند أخبار اخللق الكثري.
فإن قيل: لو اكن حصول العمل عند األخبار املتواتــرة وعــدم حصــوهل عنــد خــرب الواحــد 

بطريق العادة لوجب أن ختتلف احلال يف ذكل فرقًا بني العادة وبني الواجب، قيــل هل: قــد 
ختتلف احلال يف ذكل حىت أنه ال حيصل هذا العمل للصبيان واجملانني، وإمنا ال ختتلف يف حّق  
٢٠البالغني ألن مبىن النبوات عىل األخبار، فلو جّوزان اختالف احلال يف ذكل النسّدت علينا 

طريق معرفة املصاحل والرشعيات.

| أن1 … ٦ جاز2] اإلضافة عن كتاب املعمتد يف أصول الفقه أليب احلسني البرصي، حتقيق محمد محيد  جاز] + ذكل جاز   ٥
عند] +  أخبار] + خلقه (مشطوب)   ١٥  يكون] + بأنه ليس يف ادلار   ١٣  هللا، دمشق ١٩٦٥، ص ٥٦٦   ١١ 

الاخبار
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األول والثاين مهنم، عىل ما نبّني  بعد ذكل، ومع هذا فإنه حيصل العمل هلم، فدلّ  عىل أنه يقع 
رضورًة.

ــاء مــن  ــدليل، يعــرف ذكل بأمــارات األحي ــأن أحــدان يحّ  ب فــإن قيــل: أليــس العــمل ب
التّرصفات؟ ومع هذا يعلمه لك واحد، وال جيوز أن خيتلف يف ذكل أحد، فكذكل يف العمل 
مبخرب األخبار املتواترة جيوز أن يكون رضورايًّ  مع أن احلال ما ذكرمتوه، قيل هل: الفرق | بني  [١٠٦أ]٥

األمرين ظاهر، ألن العمل بكون أحدان حيًّا ظاهر ال خفاء به، يعــرف ذكل ابلــتّرصف، وال 
حيتاج إىل تطويل النظر وترّدد الفكر وترتيب الاسـتدالل، بل جمّرد التّرصف يدلّ  عىل أنــه 
يّح، فلهذا يعرفه لك أحد. وليس كذكل يف األخبار املتواترة، فـإن هـذا حيتـاج إىل مراعـاة 

أربعة أشـياء، مهنا أن يعمل أن الرواة قد بلغوا يف الكرثة مبلغًا ال جيوز اتّفاقهم عــىل يشء إال 
ابلتواطؤ أو ما جرى جمــرى التواطــؤ بــأن يكــون شــيئًا يتعلــق ابألداين، مثــل اخلــروج إىل  ١٠

املسجد يوم امجلعة وغري ذكل، فأما أن يتّفق أهل بغداد ونيسابور عىل ألك طعام واحد يف 
يوم واحد، فإمنا جيوز ذكل ابلتواطؤ أو ما جيري جمراه، والثاين أن يعمل أهنم إذا فعلوا شــيئًا 

يظهر وال ينكمت فامي بيهنم، والثالث أن يعمل أهنم أخربوا ّمعا علموه رضورًة، والرابع أن يكون 
الطرف األول والثاين عىل سواء يف الكرثة.

فإن قيل: أليس أنه ال جيوز عندمك أن يسمع أحدان هذه األخبار بوجود مكة إالّ  وحيصل  ١٥

هل العمل هبا رضورًة؟ فكذكل ال جيوز عنــدان أن يسمــع هــذه األخبــار إالّ  ويفعــل عنــد ذكل 
لنفسه علًما، قيل هل: هذا ال يصح، ألن وجود العمل الرضوري ال يقف عىل اختيــاره، ألنــه 

من فعل هللا تعاىل، فيحصل هل هذا العمل، شاء أو أىب. وليس كذكل املكتسب، فإنه يقف 
عىل اختياره، إن شاء فعل وإن شاء مل يفعل، فلام اكن هذا العمل حيصل ال حماةل علمنا أنــه 

رضوري. ٢٠

فإن قيل: َهْب  أن حصول العمل رضوري، ال يقف عىل اختياره، أليس إخبــار اخملربيــن 
[١٠٦ب]يقف عىل إرادهتم، حىت إذا شــاءوا | أخــربوا وإن شــاءوا ســكتوا، ومــع هــذا فإنــه حيصــل 

اإلخبار ال حماةل؟ قيل هل: إن للمخربين إىل اإلخبار عن هذه األشــياء دواعـي، ومـع وجـود 
ٍ  آخر. أال ترى أنه لو اكن  ادلاعي [يقع اإلخبار] اذلي حيّصل العمل إذا مل يكن مثَ  مانع أو داع
ما شاهدوه رسـتاقًا أو قريةً  صغريةً  أو مثل ذكل من األحوال فإهنم رمبا ال خيربون به؟ فأما  ٢٥

إذا اكن ما شاهدوه بدًلا عظميًا أو ملاكً  كبًريا فإن ادلاعي يدعو إىل اإلخبار.

٣ بدليل] دليل | يعرف] تعرف   ٦ ظاهر2] ظاهًرا   ٩ إال] ال   ١٣ علموه] معلوه   ١٦ فكذكل] وكدكل   ١٨ هل] هل 
هل   ٢٣ للمخربين] اخملربين | األشـياء] + عن هذه (مشطوب) | ومع] مع   ٢٤ أو داعٍ] وداع   ٢٦ يدعو] ىدعوا



كتاب زايدات رشح األصول١٥٠

الكتب ألتوا به، قيل هل: ليس لك ما يدعو ادلاعي إليه فإنه يفعهل اإلنسان. أال ترى أن َمن 
تصّدق عىل غريه بدرمه فاسـتحسن الناُس  فعهَل، ودعا السائلُ  هل، ودعــاه ادلاعــي إىل مثــل 
ذكل، مث إنه جيوز أن ال يفعل، وإن فعل مثهل اثنًيا ال يفعل اثلثًا، إذ لو فعــل كــذكل لنفــد 

ماهل، مفا مل يقو ادلاعي إىل الفعل ابلتقريع وإظهار املعجز والقتل والسـيب ال يدلّ  عىل أنه اكن 
٥للعجز، كام يف القرآن.

فصل

فإن قيل: اخربوان عن من غاب عن رســول هللا صــىل هللا عليــه وآهل، كيــف يعرفــه ومبــاذا 
يعرفه؟ قيل هل: يعمل ابألخبار املتواترة أنه اكن رجل مبكة يسمى محمد بن عبد هللا بــن عبــد 

املطلب اّدعى النبوة لنفسه وظهر عليه املعجز من القرآن وغريه، واخلرب املتواتر طريق إىل 
١٠العمل كام أن املشاهدة طريق إليه. فإن قيل: ومل قلمت ذكل، وقد خالفمك السمنيــة؟ قيــل هل: 

ألن قلب أحدان يسكن إىل خمرب األخبار املتواترة حسب سكونه إىل املشاهدات.
فإن قيل: العمل اذلي حيصل عند اخلرب املتواتر يكون رضورةً  أو اكتسااًب؟ قيل هل: عند 

. قال الشـيخ أبو القامس: إنــه يكــون اســـتدالًال. وادلليــل  مشاخينا | البرصيني يكون رضورايًّ [١٠٥ب]

عىل حصة القول األول أنه ال ميكن دفع هــذا العــمل عــن النفــس بشــكّ  أو بشـهبــة. ولــو اكن 
١٥حاصًال  عن ادلليل ألمكن.

دليل آخر، وهو أنه ال جيوز أن يسمــع أحــدان األخبــار املتواتــرة أن يف ادلنيــا مكــة وال 
حيصل هل العمل مع كرثة َمن خيربه بذكل من احلّجاج والزّوار، حىت أن َمن اّدعى أنه مل حيصل 

هل العمل بذكل مع ما ذكران كّذبه العقالء ومل يلتفتوا إىل قوهل.
فإن قيل: ِلم ال جيوز أن يكون هذا العمل اكتساابً  وحيصل للك أحــد، ألن حســن هــذا 

٢٠العمل يدعومه إىل فعهل؟ قيل هل: هذا يبطل ابلعمل ابلتوحيد والعدل، فإنه أحسن من ذكل، 

ومع ذكل ال حيصل للجميع، وجيوز أن يكون اإلنسان ابلغًا عاقًال، مث ال يعرف ذكل.
فإن قيل: العمل ابلتوحيد والعدل إمنا مل حيصل للك أحد، ألن هناك صارفًا مع حسن ذكل 

الفعل ويه املشقّة اليت فيه، قيل هل: يف حتصيل العمل بأن يف ادلنيا بغداد ومكة مشقّة مثهل 
لو حصل بطريق النظر والاسـتدالل، فإنه حيتاج إىل تتبُّع أحوال اخملربين وعددمه والطــرف 

١ يدعو] ىدعوا | اإلنسان] لإلنسان   ٣ لنفد ماهل] لىعذ حاهل   ٧ عن1] انّ  | يعرفه] ىعرف   ٩ واخلرب] وللخرب
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األمور، فلام مل يمتّسكوا دلّ  عىل ما قلنا. يدلّ  عىل هذا أن للنيبّ  صىل هللا عليه وآهل وسمل 
مقامات وخطًبا قصد هبا إظهار الفصاحة ومل توجد فهيا لكامت تدنو من القرآن. ولهــذا تــرك 
أقوام عند نزول القرآن قول الشعر مثل لبيد وغريه لعلمهم أنه ال تبلغ فصاحهتم هــذا املبلــغ 

وال تدانيه.
فإن قيل: انفراد لك واحد مــن النــاس بكتــاٍب  ال يــدلّ  عــىل النبــوة. أال تــرى أن انفــراد  ٥

إقليدس بكتابه و[بطلميوس بكتاب] اجملسطي ال يدلّ  عىل نبوهتام مع أن أحًدا مل يصنّف مثل 
تكل الكتب؟ قيل هل: هذا ال يصح مــن وجــوه، أحــدها أن هــذه الكتــب مل تتضمــن مــعىن 

التحّدي، وإمنا يه مسائل مبنية عىل أصول من احلساب ممهدة ميكن إدراكها حــىت أن مــن 
حفظ تكل الكتب أمكنه أن يفعل مثهل. فأما يف مسألتنا هذه َمن حفظ القرآن ال ميكنه أن 

يفعل مثهل. ١٠

وجواب آخر ذكره الشـيخ أبو هامش أن أحصاب هذه الكتب مل ختل حاهلم إما أن يكونوا 
قد اّدعوا النبوة وحتّدوا أو مل يّدعوها، فإن اّدعوا النبوة اكنوا أنبياء واكنت هذه الكتب معجزةً  

هلم، وما نقل إلينا عهنم من اإلحلاد يكون كذابً  وزوًرا، كام نقــول يف األخبــار الــيت تضّمنــت 
التشبيه واجلرب ومل ميكن تأويلها إالّ  عىل التعّسف. وإن مل يّدعوا النبوة مل يلزمنا ذكل.

وجواب آخر ذكره القايض، وهو أن هذه الكتب ال تتضّمن معىن التحّدي، ألن مــعىن  ١٥

التحّدي [إمنا يقع عىل وجه يتفاضل، واحلساب والهندسة ال جيراين إال عىل وجه واحد، ألن 
أصهل الرضب والقسمة، واحلال فهيام ال ختتلف، فال يصح أن يقع فيه طريقة التحّدي، وليس 
كذكل الالكم، ألنه يقع يف قدر الفصاحة عىل مراتب وهناايت، فيصح فيه طريقة التحدي. 

[١٠٥أ]مفا تفاضل الناس فيه،]٣١ واحلال هذه، مث حتقق العجز عن ذكل، فإنه يكون | معجزةً  وهذا 

إمنا يسـتقمي يف القرآن، فأما يف هذه الكتب، فال. ٢٠

فإن قيل: وإن مل ينقل التحّدي من هؤالء املتقّدمني من حيث الترصحي فقد وجــد مــن 
حيث املعىن، وادلالةل عــىل ذكل أن َمــن صــنّف تصنيفًــا غريًبــا وتــرأّس بــه عــىل غــريه مــن 

أجناسه، مفن خالفه يدعوه ادلاعي إىل أن يفعل مثل فعهل إلبطال رئاسـته عليه، فصار هذا 
كام لو وجد التحّدي رصًحيا، فلو قدر أوالئك القوم اذلين اكنوا يف زمــاهنم عــىل مثــل تــكل 

واجلرب]  مثهل] + فاما يف مسألتنا هذه (مشطوب)   ١٤  | للنّيب] النيب   ١٠  عىل2] + لكمة ال تقرأ ولعلها مشطوبة   ١
وللخرب   ١٥ ذكره] ذكر   ١٦ إمنا … ١٩ فيه] اإلضافة عن كتاب املغين لعبد اجلبار اهلمداين ج ١٦، حتقيق أمني اخلويل، 

القاهرة، ص ٣٠٥   ١٩ مث] مل   ٢١ فقد] فقده   ٢٢ عىل1] يف   ٢٣ يدعوه] يدعوا
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فصل

فإن قيل: وِلم قلمت أنه ال جيوز من هللا تعاىل تأييد الكذب ابملعجز؟ قيل هل: ادلليل عىل هذا 
أن إظهار املعجز عىل يد َمن يّدعي النبوة عقيب دعواه جيري جمرى التصديق هل، وتصديق 

الاكذب ال جيوز ألنه يكون قبيًحا، وهللا تعاىل ال يفعل القبيح، والثــاين أان لــو جــّوزان ذكل 
٥ألّدى إىل أن ال يكون لنا طريق إىل معرفة الرشائع واملصاحل. ولهذا قال مشاخينا أنه ال جيوز 

إظهار املعجزة ألجل تشديد التلكيف أو ألجل أنه يكون نفس البعثة لطفًا من غري تعــريف 
الرشائع واملصاحل. ولهذا قالوا أنــه ال طــريق للمــجربة إىل النبــوات والرشائــع، ألهنــم جيــّوزون 

إظهار املعجز عىل أيدي الكّذاب، فال يكون هلم طريق إىل معرفة صدق الرسول صىل هللا 
عليه وآهل.

١٠| فإن قيل: ما أنكرمت أن يكون هذا القرآن من عند النّيب، أىت به لفضل فصاحته عىل  [١٠٤أ]

سائر العرب، كام أن سيبويه واخلليل انفردا بكتهبم لقوة علمهم وكرثة فضلهم؟ قيل هل: قد قال 
قايض القضاة: لك سؤال يُفيض إىل إبراء صاحِبهِ  العــرَب  عــن العجــز عــن معارضــة القــرآن 

فذكل السؤال ابطل. وهذا السؤال يقتيض ذكل. وقد أثبتنا ابدلليل أن العــرب جعــزت عــن 
معارضة القرآن، فلك سؤال يقتيض دفع ما أثبتناه فإنه يكون ابطًال.

١٥جواب آخر، وهو أن لك َمن فاز عىل غريه بقصب السـبق يف فــنّ  جــاز أن يبلــغ َمــن 

تأّخر عنه وجدّ  من بعده يف ذكل شأوه. أال ترى أن َمن تأّخر عن سيبويه واخلليل يف فّهنام 
قد صنعوا مثل صناعهتام؟ بل ربّام زادوا علهيا يف بعض املواضع. وقد علمنا أن أحــًدا مل يبلــغ 

الكمه حدّ  القرآن ومل يُداِنه، فدلّ  عىل أنه ليس من قبل اآلديم.
وجواب آخر، وهو أنه لو اكن كذكل جلعلوه جحةً  عليه صىل هللا عليه عند تقريعه إاّيمه، 

٢٠ألهنم اكنوا أعرف بأحواهل منا. فإن قيل: ما أنكرمت أهنم إمنا مل جيعلوه جحة عليه، ألهنــم أنفــوا 

من اإلقرار هل ابلسـبق والفضل؟ قيل هل: إن اكن هذا عذًرا لرؤساهئم وأاكبرمه فمل يكن ذكل 
عذًرا ألصاغرمه وأراذهلم، فاكن ينبغي أن جيعلوا ذكل جحةً  عليه.

وجواب آخر، وهو أهنم اكنوا ملجأين إىل اإلقرار هل ابلفضل، ألنــه اكن يقتلهــم ويســـيب 
أبناءمه ونساءمه وذرارهيم. ويف مثل هذه احلاةل ال يأنف اإلنسان عن المتّســك | مبثــل هــذه  [١٠٤ب]

السـبق] السـيق    إبراء صاحِبِه] براه مساحته   ١٥  انفردا] اىفرد   ١٢  عند] + غري   ١١  تشديد] شدىد   ١٠   ٦
١٦ وجدّ  من] وحدث | فّهنام] فهيام   ٢٠ قيل] قال | جيعلوه] ىحعلوا | عليه] علهيم



١٤٧ ابب الرد عىل الربامهة والالكم يف النبوة

مصاحلنا كام يف نفس التلبيس، وأما نفس الظمل، فإمنا مل جيز عىل هللا تعاىل، ألنه يؤّدي إىل 
اجلهل واحلاجة، والمتكني من الظمل ال يؤّدي إىل ذكل، جفاز عليه.

فإن قيل: إذا جاز أن يأخذ القرآن من جربئيل عليه السالم فِملَ  ال جيوز أن يأخذه من 
غريه؟ [قيل هل: ...]

والثاين أان لو جّوزان ذكل، وهو أن يكون من غريه مع اشـهتاره عىل رســول هللا صــىل  ٥

هللا عليه وعىل آهل، لوجب أن ال تقع الثقة بيشء من كتب املتلكمني والفقهاء وأحصاب أيب 
حنيفة والشافعي، وهؤالء العلامء املشاهري، لتجويزان أن ذكل من غريمه وإن ظهر عندمه.
فإن قيل: إذا حصل العمل للعرب بكونه معجزةً  لعجزمه عنه فامبذا حيصل العــمل للعجــم؟ 
قيل هل: إنّ  جعز العرب مع فصاحهتم واختصاصهم ابلبالغة واخلطابة دليــل للعجــم عــىل كونــه 

معجًزا. ومن أحصابنا من قال أن اإلجعاز يف معىن القرآن ال يف نظمه ولفظه، وإذا اكن كذكل  ١٠

فيسـتوي العرب والعجم يف معانيه.
قال السـيد اإلمام ريض هللا عنه: قد طعن عىل هذا قايض القضاة وقال: القرآن إمنا ابين 

غريه من الالكم الختصاصه هبذا النظم البديع مع جزاةل اللفــظ وجــودة املــعىن. أال تــرى أن 
النظم [لو] مل يكن فصيًحا [ألمكهنم اإلتيان مبثهل؟] فمل يبق إالّ  ما ذكرانه بدًءا.

فإن قيل: ما أنكرمت أن يكون هذا القرآن إجعاز نيبّ  آخر ابتــدأ ابدلعــوة، | فقتــهل محمــد  [١٠٣ب]١٥

صىل هللا عليه وعىل آهل واّدعى النبوة لنفسه وجعل هذا القرآن معجــزةً  لنفســه؟ قيــل هل: 
هذا ال يصح، ألن هللا تعاىل جيب أن حيفظ ذكل النيبّ  إىل متام تبليغ الرساةل. ولهذا قال ﴿ايَ  

َّْغَت  ِرَســالَتَهُ  َوهللاُ  يَْعِصُمــكَ  ِمــنَ   ِّغْ  َما ُأنزِلَ  ِإلَْيكَ  ِمن َربِّكَ  َوِإن لَمْ  تَْفَعلْ  فََما بَل ُسولُ  بَل َا الرَّ أَهيُّ
النَّاِس﴾٣٠، وألن هذا يؤّدي إىل التلبيس عىل ما ذكرانه، وهللا تعاىل ال ميكّن من التلبيس. 
وإمنا قلنا ذكل، ألنه لو اكن األمر عىل ما ذكره السائل مل تزد احلال عىل ما يه عليه اآلن،  ٢٠

وال يشتبه ذكل للشـهبة املنفصةل حيث ميكّن هللا تعاىل مهنا، ألن لها أجوبة ظاهرة متقررة يف 
العقل، فال يؤّدي إىل التلبيس. ولهذا قال أحصابنا أن رجًال  لو أخذ القرآن وخرج إىل يحّ  مل 

تبلغهم ادلعوة واّدعى النبوة لنفسه جيب عىل هللا تعاىل أن ال ميكّنه ذكل، ألن فيــه تلبيــس 
ادلليل، فكذكل هاهنا.

١١ فيسـتوي] فىسـىق   ١٥ آخر] احرا   ١٨ ِرَسالَتَُه] رساالته   ٢١ يشتبه] ىشـبّه

٣٠سورة املائدة (٥): ٦٧



كتاب زايدات رشح األصول١٤٦

فإن قيل: لو اكن حصوهل اضطراًرا جلاز أن خيلقه هللا تعاىل ابتداءً  من غري ممارسة كسائر 
الرضورايت، قيل هل: إن ذكل جائز، إالّ  أن هللا تعاىل ال يفعهل، ألنه أجرى العــادة بأنــه ال 

يفعل ذكل إالّ  عند املامرسة، حــىت لــو اكن ذكل يف زمــن زكــرايء عليــه الســالم فإنــه [اكن] 
جيوز، كام فعل هللا تعاىل مع عيىس | عليه السالم من تلكّمه يف املهد صبيًّا إذ اكن ذكل يف  [١٠٢ب]

٥زمن زكرايء عليه السالم.

فصل

فإن قيل: َهْب  أان سلمنا أن القرآن معجز، مفا ادلليل عىل أنه من عند هللا تعاىل؟ قيل هل: 
إذا ثبت املعجز عىل رسول هللا صىل هللا عليه وعىل آهل عقيب دعواه ثبــت صــدقه. فــإذا 

أخرب أن هذا الكم هللا تعاىل، علمنا ذكل بقوهل.
، ويكون ذكل عادة هلم دوننا  ١٠فإن قيل: ما أنكرمت أن يكون هذا من الكم مكل أو جّينّ

كام أن الطريان عادةٌ  هلــم دوننــا؟ فــاجلواب عــن ذكل وجــوه، أحــدها أن يف تصحيــح هــذا 
السؤال إبطاًال  هل، [ألنه] ال يعرف املكل واجلـنّ  إالّ  ابلقـرآن، فلـو قلنـا: إن هـذا مـن الكم 

، خلرج عن أن يكون الكم حكمي، فال يدلّ  عليه. والثاين أن هللا تعاىل وصف املالئكة  جّينّ
بأهنم معصومون، ﴿َال  يَْعُصونَ  هللاَ  َما أََمَرُمهْ  َويَْفَعلُونَ  َما يُْؤَمُروَن﴾٢٩. فلو جّوزان أن يلقــي 

١٥املكل القرآن عىل يدي َمن يّدعي النبوة وهو اكذب لصار عاصًيا.

فإن قيل: ما أنكرمت أن يكون هذا من الكم بعض املتقدمني، أخذه مهنم؟ قيل هل: هذا 
ال يصح من وجوه، أحدها أن هذا ليس من الكم البرش عىل ما ذكرانه، والثاين أن القرآن 

تضّمــن أخبــار الغيــب، واآلديم ال يعلمــه، والثالــث أان لــو جــّوزان ذكل لــاكن ذكل تلبيًســا 
لدلليل، وهللا تعاىل كام ال يلبّس ال ميكّن من التلبيس.

٢٠فإن قيل: أليس عندمك أن هللا تعاىل ال يظــمل، وميكّــن مــن الظــمل؟ فكــذكل جــاز أن ال 

يلبّس ادلليل، | وميكّن من التلبيس، قيل هل: املعىن اذلي هل قلنا أنه ال يلبــس ذكل املــعىن  [١٠٣أ]

بعينه قامئ يف المتكني من التلبيس، وهو أن التلبيس يؤّدي إىل اســـتفساد األدةّل، والمتــكني 
من التلبيس يؤّدي إليه أيًضا، فإان مــىت جــّوزان المتــكني مــن التلبيــس النســدّ  علينــا معرفــة 

فاجلواب] واجلواب    الكم] الالكم   ١١  عند] عبد   ٩  صبيًّا] اذا   ٧  عليه السالم] الانبيا   ٤  خيلقه] خيلفه   ٣   ١
١٩ التلبيس] + قيل هل املعىن اذلي هل قلنا انه ال يلتبس   ٢١ هل قلنا] قلناه

٢٩سورة التحرمي (٦٦): ٦



١٤٥ ابب الرد عىل الربامهة والالكم يف النبوة

صدق الرسول صىل هللا عليه وعىل آهل وسمل، عىل أان نبّني  ما جعزت عنه العرب، فنقول: 
إن الصحيح يف فصاحته حيتاج إىل ثالثة أشـياء، أحدها إىل معرفة اللغة، والثاين إىل معرفة 

تقطيع احلروف، والثالث أن يعرف إبدال لكمــة مــاكن لكمــة وإعقــاب لكمــة بلكمــة أخــرى. 
والعرب قدرت عىل القسمني األولني وجعزت عن القسم الثالث. ومن أحصابنــا مــن قــال أن 

العرب اكنوا قادرين عىل معارضة القرآن، إالّ  أن هللا تعاىل رصفهم عن ذكل ليظهر اإلجعــاز.  ٥

وهذا مذهب النّظام.
وادلليل عىل بطالن ذكل أنه لو اكن امتناعهم عــن املعارضــة ألجــل الرصف لوجــب أن 

يوجد يف الكم العرب قبل نزول القرآن ويف خطهبم مثل القرآن، ألنه مل يكن حينئذ رصفه 
واكنوا يريدون إظهار الفصاحة، فلو قدروا عليه ألوردوا [مثهل]، ألن القادر عىل اليشء إذا 
أراد حصوهل وجب حصوهل. فإن قيل: إن هللا تعاىل عمل قبل ذكل أنه سريسل نبيًّــا و[أن]  ١٠

تكون معجزته القرآن، فرصفهم عن مثل هذا الالكم ألن ال يعتــادوا ذكل، قيــل هل: اليشء 
بأن اكن معتاًدا ال مينع وقوع التحّدي واإلجعاز به إذا حتقّق العجز عن ذكل يف احلال. أال ترى 

أن نبيًّا من أنبياء هللا سـبحانه، لو جاء وحّرك يده وحتّدى غــريه بــأهنم يعجــزون عــن فعــل 
مثهل، فعجزوا عنه عقيب دعواه، اكن ذكل معجزةً  هل؟

دليل آخر | عىل ذكل، وهو أن طريق اإلجعاز لو اكن هــو الرصف مل يكــن جلعــل هللا  [١٠٢أ]١٥

تعاىل القرآن يف هذا الباب [معًىن]، بل الرذل أدلّ  عىل ذكل، فلام بعث القرآن عىل أفصح 
الوجوه دلّ  عىل أن األمر ليس عىل ما قالوه.

فإن قيل: اخربوان عن طريق معرفة الفصاحة أاضطرار هو أم اكتساب؟ قيل هل: ال، بل 
طريق معرفهتا الاضطرار دون الاكتساب. وادلليل عىل ذكل أن الفصاحة صناعة، [و]العمل 
ابلصناعات يقع رضورةً  عند املامرسة كسائر الصناعات. وادلليل عىل ما قلنا أنه لو قلنا: يقــع  ٢٠

اكتسااًب، مل خيل إما أن يقع مباًرشا أو متودًلا. [و]مل جيز أن يقع مباًرشا، ألنه لو اكن كذكل 
جلاز أن حيصل من أحدان ابتداءً  من دون املامرسة وقد علمنا خالفــه، وال جيــوز أن يكــون 

متودًلا عن السبب، ألنه اكن جيــب أن حيصــل عنــد املامرســة جــزًءا جفــزًءا، ألن األســـباب 
الكثرية ال جيوز أن جتمتع عىل إجياب مسبّب واحد. والثاين، وهو أنه لو اكن كذكل جلاز أن 

ب يتخلـف عـن  يشرتك اثنان يف املامرسة، مث حيصل العمل ألحدهام دون اآلخـر، ألن املسبَـّ ٢٥

السبب ملانع وقد علمنا خالفه به، فعمل أنه حيصل رضورًة.

وحتـّدى] + عليـه (مشطـوب)    | سريسل] رس سـل   ١٣  أراد] ارادوا  القسم] قسم   ١٠  فنقول] فيقول   ٤   ١
١٩ الاضطرار] الضطرار   ٢٠ أنه] به   ٢٣ عند] + املشاركة (مشطوب) | ألن] انّ    ٢٤ جيوز] جتوز



كتاب زايدات رشح األصول١٤٤

إن عارضمت هذه الرقعة مبثلها يف الفصاحــة والبالغــة، وإالّ  ســـبيُت  ذراريــمك وقتلــت رجــالمك، 
وعلموا أن معارضهتم إايه ال تعمل رضورًة، فال مينعهم ذكل عن املعارضة؟ كذكل هاهنا. يدلّ  
عىل حصة هذا أهنم مع هذه احلاةل اكنوا يعّزون َمن يكرث الفصاحة فامي بيهنم، واكنوا يظهــرون 

البالغة من أنفسهم يف مقاماهتم وخطهبم.
٥| فإن قيل: ما أنكرمت أهنم إمنا [ال] يمتكنون من املعارضة، ألن النيبّ  صىل هللا عليه وآهل  [١٠١أ]

اكن قد هذب القرآن جبهد هجيد، وأمد بعيد، وأراد مهنم معارضته يف احلال، فمل يمتكنوا منه 
إذ مل ميهلهم؟ قيل هل: النيبّ  صىل هللا عليه وعىل آهل وسمل اكن مبكة عرش سـنني يدعومه إىل 

معارضة القرآن، فمل يأتوا به، مث انتقل إىل املدينة وحارهبم بعد ذكل، فاكن ميكهنم أن يــأتوا 
به. يدلّ  عليه أن النيبّ  صىل هللا عليه وعىل آهل اكن حيارهبم هبا سـنة وحيجّ  أخــرى، فاكنــوا 

١٠يمتكنون منه ومل يفعلوا. يدلّ  عليه أن النيبّ  صىل هللا عليه وعىل آهل اكن جيارهيم هناًرا فاكن 

ميكهنم [أن] يعارضوه ليًال. يدل عليه أن التحّدي واإلجعاز اكن يقع بثالث آايت من القرآن، 
فاكن ينبغي أن يعارضوا ذكل القدر. يدلّ  عىل حصة هذا أن هذه اآلايت اكنت تنـــزل عــىل 
حسب الاحتياج عند حدوث احلوادث، ومل يكن هذا دفعةً  واحدًة، فدلّ  عىل بطالن مــا 

قالوا.
١٥قال السـيد اإلمام ريض هللا عنه: وقد قال بعض أحصابنا أنه ال خيلو إما أن يكون القرآن 

قد ُعورض فمل ينقل إلينا وانكمت، أو متكنوا من معارضته فمل يعارضوه، فإن مل يعارضوه مع 
متكّهنم منه وشّدة دواعهيم اكن ذكل أيًضا نقًضا للعادة، وإن مل يعارضوه للعجز فهو أيًضا نقض 

للعادة، فبطل ما قالوا من مجيع الوجوه.

فصل

٢٠إن قيل: أخربوان عام جعزت العرب، أجعزت عن نفس القرآن أو عن نظمه؟ فإن قلمت: عــن 

نفس القرآن، فالقرآن الكم واكن الالكم مقدوًرا هلم. وإن قلمت: عن نظمه، فنظم القــرآن | 
ليس شيئًا سوى حروفه، واكنوا قادرين عليه، فال يصحّ  ما ذكرمتوه، قيل هل: إان نعمل قطًعا أن  [١٠١ب] 

العرب جعزت عنه. وال يلزمنا معرفة السبب اذلي ألجهل جعزت عنه، وجمّرد العجز يدلّ  عىل 

هبــا] لهــا    | مبكة] ميكنه   ٩  قيل هل] إضافة يف الهامش  يعّزون … يكرث] يورون مل ىىكىر   ٧  مينعهم] مينعمك   ٣   ٢
| فإن … ١٧ للعادة] مكرر يف األصل    | فإن] او  أو متكنوا] وىمكىوا  | خيلو] ىخلوا   ١٦  قال1] إضافة يف الهامش   ١٥

١٧ وشّدة] وشدده | يعارضوه] وشد | فهو] فهـى   ٢٠ أخربوان] اخربان | القرآن] الالكم



١٤٣ ابب الرد عىل الربامهة والالكم يف النبوة

اَيٍت﴾٢٨. ولو  ] ُمْفَرتَ تعاىل ﴿ُقلْ  فَْأتُوا ِبُسوَرةٍ  ِمثهِْلِ﴾٢٧ [وقوهل] ﴿ُقلْ  فَْأتُوا ِبَعْرشِ  ُسَورٍ  [ِمثهِْلِ
مل يقع منه صىل هللا عليه وعىل آهل وسمل حتدٍّ  هلم لقالوا هل: مىت فعلت ذكل، ومىت طالبتنــا 

ابملعارضة؟
وأما الفصل الثالــث، فألنــه لــو اكن هل معارضــة لنقلوهــا كــام نقلــوا األصــل. أال تــرى أن 

األشعار والكتب اليت عورضت نقلت املعارضة إلينا حسب نقــل األصــل، كنقــائض جــرير  ٥

والفرزدق. يدلّ  عىل هذا أن دواعي الطائفتني تكون صادقة ومهمهم تكون داعيــةً  إىل نقــل 
املعارضة، ألن املسلمني يوردونه إظهاًرا لفصاحة القرآن والكفّار يوردونه تبيينًا لرتجيح ألفاظه 

عىل القرآن، فلام مل يوردوه دلّ  عىل أنه مل يقع. عىل أنه لو جاز أن يعارض القرآن وال ينقل 
إلينا جلاز أن يكون مع النيبّ  صىل هللا عليه وعىل آهل نيبّ  آخر ومل يبلغ خربه إلينا، وجيوز 
أن يكون مع امرئ القيس يف زمانه شعراء كثرية مثهل يف الفضل أو أفضل منه، مث مل ينقــل  ١٠

خربمه إلينا. وهذا يؤّدي إىل أن ال تقع الثقة بيشء مما نقل إلينا.
وأما الفصل الرابع، وهو أهنم مل يعارضوا لعجزمه عنه، فادلليل عليه أن العاقل إذا حاول 
أمًرا وعمل أنه ميكنه حتصيل مراده بأسهل الطريقني وأخّف  األمرين ال يعـدل عنـه إىل أشـّق  

[١٠٠ب]األمرين وأعرس الطريقني. | وهذا مقرر يف العقول السلمية حىت أن َمن ينكره ال يعدّ  عاقًال. 

فلام عدلت العرب إىل القتل دلّ  ذكل عىل جعزمه عنه. ١٥

فإن قيل: ما أنكرمت أهنم إمنا قاتلوا، ألهنم اكنــوا أهــل القتــال، ال أهــل النظــر واجلــدال، 
فاشـتغلوا مبا هو دأهبم؟ قيــل هل: إهنــم، وإن مل يكونــوا مــن أهــل النظــر واجلــدال يف ســائر 

األشـياء، فقد اكنوا من أهل اجلدال يف الفصاحة والبالغة. ولهذا اكن يتحّدى بعضهم بعًضا يف 
أشعارمه وخطهبم. عىل أن كوهنم من غري أههل ال مينع من العمل به. أال ترى أن صبًيا لو حتّدى 

غريه بطفر جدول، ومل يقدر اآلخر عليه، عــمل أن جوابــه أن يفعــل مثــل فعــهل ال أن يقــوم  ٢٠

ويرضبه؟
فإن قيل: ما أنكرمت أهنم إمنا قّدموا القتال، ألهنم علموا أن فصل ما بني الكمه صىل هللا 

عليه وعىل آهل وسمل وبني الكهمم ال يعمل رضورًة، وإمنا يعمل نظًرا واسـتدالًال، وخيتلف الناس 
يف ذكل، وحّول أمرمه إىل القتال، فقّدموا ما اكنوا يفعلونه آخًرا؟ قيل هل: مثل هذا ال مينع 
عن املعارضة. أال ترى أن أمًريا لو أانخ عسكره إىل ابب بدلة، وكتب إلهيم رقعة وقال هلم:  ٢٥

٤ نقلوا] ىقلوه   ١٢ فادلليل] وادلليل   ١٤ مقرر] مقدر   ١٧ مبا] ما   ٢٠ ال أن] الن
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بعض؟ فإن قيل: تتعلق جبميع األشـياء فقد أحال فامي قال، ألان نعمل أنه ال ميكن إزاةل اجلبال 
عن مرساها، وال إزاةل النجوم عن مركزها ومأواها، وال إحداث الساموات واألرض وخلــق 

النفس ابحليةل. وإذا ثبت أهنا ال تتعلق جبميع األشـياء وتتعلق ببعضها ظهر الفرق بني املعجزة 
واخملرقة. عىل أن اخملالفني يف هذه املسأةل يشهدون معنا بوجود الصانع. ومىت قالوا بأن مثل 

٥هذه األشـياء جيــوز أن حتصــل ابحليــةل فهــذا يــؤّدي إىل ســدّ  ابب معرفــة الصــانع، ألان | ال  [٩٩ب]

نتوصل إىل أن للعامل صانًعا إال بوجود أفعال ال تدخل حتت مقدرة العباد، فإذا جّوز وجــود 
هذه األفعال خمرقةً  واحتياًال  مل ميكن التوّصل إىل معرفة هللا سـبحانه وتعاىل.

فصل

[فإن قيل:] وهل يقع اإلجعاز ابلقرآن؟ جفوابنا: نعم، وذكل مبين عىل أصل، وهو أن اإلجعاز 
١٠قد يقع مبا هو مــن جنــس مقــدور [العبــاد] إجيــاده، حيــث [إن] وقوعــه ال [يــدخل] حتــت 

مقدورمه. وادلليل عىل ذكل أن اإلجعاز إمنا حصل مبا ال يدخل حتت مقدور العبــاد لتعــّذره 
عىل الناس وعىل َمن ال يّدعي النبوة، فإذا حصل مثل هذا التعّذر فامي يدخل جنسه حتت 

مقدور العباد، إذا اكن واقًعا عىل وجهٍ  خمصوٍص، اكن أَْوىل بأن تكون معجزة.
وادلليل عىل أن القرآن معجزة مبين عىل أربعة أشـياء، أحدها أن هذا القرآن من فلــق 

١٥يف رسول هللا صىل هللا عليه وعىل آهل ومل يسمع عن أحد غريه، والثاين أن النيبّ  صىل هللا 

عليه وعىل آهل حتّدى العرب مبعارضته وقرعهم عليه، والثالث أهنم مل يعارضوه، والرابع أهنم مل 
يعارضوا لعجزمه عن املعارضة دون غريه.

أما الفصل األول، فقد تواترت األخبار بذكل كام تواتــرت بــأن التــوراة مل تسمــع إالّ  مــن 
موىس واإلجنيلَ  مل يسمع إالّ  من عيىس والزبورَ  [مل يسمع] إالّ  من داود علهيم السالم وأشعار 
٢٠امرئ القيس وكتاب سيبويه و[كتاب] إقليدس مل تسمع إالّ  من أحصاهبا وأرابهبا حىت أن َمن 

انكر ذكل ال يلكم. كذكل َمن انكر هذا فقد انكر العيان وكّذب الربهان.
وأما الفصل الثاين فكذكل | قد تواترت األخبار أن النيبّ  صىل هللا عليه وعــىل آهل قــد  [١٠٠أ]

حتّدى العرب مبعارضته. يبّني  ذكل أن يف القرآن آايت تدلّ  عىل دعاهئم إىل املعارضة كقوهل 

١ األشـياء] الاىىىا   ٢ وال إزاةل] والزاةل   ٣ أهنا] انّه | تتعلق] يتعلق   ٦ إال] ال | مقدرة] مقدروه   ١٠ إجياده … حتت] 
اىحاد حسب وقوعه ال ىحب   ١١ حصل] + مبا يدخل   ١٣ أَْوىل] اول   ٢٣ حتّدى] حتّدا | يبّني] ىتىىّن



١٤١ ابب الرد عىل الربامهة والالكم يف النبوة

لَنَا ِمنَ  اْألَْرِض  يَنُْبوعًا﴾٢٦، اآلية. ومل يدلّ  ذكل عىل [أن] هللا تعاىل إن لو فعل ذكل مل يكن 
نقًضا للعادة ومل يكن معجًزا، ومع هذا مل يفعهل تعاىل. والثالث أن الناس يسألون ما تتعلق به 

مفاسدمه وهللا تعاىل ال يفعل ما فيه مفسدة.
والفرق الثاين بني اخملرقة واملعجزة ما ذكره أحصابنا أن املعجزة تكون من جنس ما يكون 
أظهر يف ذكل الزمان ويقصد هبا أعلمهم، واخملرقة تكون أخفى األشـياء وأضعفها، وإمنا يقصد  ٥

هبا اجلهّال من الناس دون العلامء. أال ترى أن يف زمن موىس عليه السالم لَام اكن السحــر 
غالًبا اكنت معجزته من جنس ذكل مبطًال  هل، واكن القصد بذكل أعلمهم، ولَام اكنت الفصاحة 
والبالغة غالبة يف زمان نبيّنا صىل هللا عليه وأههل اكنت أعظم معجزته من جنسها مبطًال  هل 

واكن القصد بذكل أعلمهم وأفصحهم؟
والفرق الثالث أن املعجزة ما ال يُظَفر وال يعرث عىل حيةل فهيا عىل مرّ  األايم وادلهــور،  ١٠

واألعوام والشهور، واخملرقة ما ال تنكمت حيلهتا عىل ما مىض األايم وادلهور وانقضاء الساعات 
والشهور. أال ترى كيف مل يعرث عىل حيةل يف قلب العىص حيّة وإحياء املوىت وحنني اجلذع 

وتسبيح احلىص وإقبال الشجرة وإدابرها من حني ظهورها إىل يومنا هذا؟
[٩٩أ]والفرق الرابع أن املعجزة ما ال يقرّ  َمن تظهر عىل يديه ببطالهنا وإحماقها، واخملرقة | قــد 

يعرتف املشعوذ بكوهنا خمرقة ابطةل وتتعمل منه. ١٥

حىك السـيد أبو القامس عن السـيد اإلمام ريض هللا عنه أنه قال: كنت أميش عىل ابب 
مسجد اجلامع ابلكوفة فرأيت عليه مشعوًذا يذحب طًريا، مث يري الناس أنه يـطري. فقلـُت  هل: 

ه، فقال: إذا فعلُت  ذكل احتجَت  إىل أن تسجد يل، فاعرتف  ادفعه إيلّ  حىت أذحبه، مث طريِّ
أن ذكل خمرقة. وقد ُروي عن بعض كبار السادة أنه يسمع مشعوًذا يقول: هذا رحي، ولكنه 

مليح. ٢٠

والفرق اخلامس أن اخملرقة ال تتعّدى عن األكــوان والاعــامتدات، واملعجــزة خبالفــه. قــال 
القايض رمحه هللا: مث إن سملّ  مسمل أن النيبّ  صىل هللا عليه وعىل آهل وسمل اكن يفعل ذكل 
حبيةل فإنه قد اختّص  بتكل احليةل عىل وجهٍ  مل يشاركه غريه يف ذكل، فيكون معجزةً  هل داةلًّ  

عىل صدقه. وكذكل احلال يف معجزات سائر األنبياء علهيم الســالم. عــىل أان نقــول هلــم: مــا 
قولمك يف هذه احليل؟ هل تتعلق جبميع األشـياء حىت تفعل هبا مجيًعا أم تتعلق ببعضها دون  ٢٥

املعجزة] املعجز    تنكمت] ىىلكم   ١٤  ما1 … املعجزة] مكرر يف األصل   ١١  | لو فعل] مل ىفعل   ٤  تعاىل] + عىل   ١
٢٥ ببعضها] بعضها

٢٦سورة اإلرساء (١٧): ٩٠
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بّني  منفعة األدوية للمريض، فإنه ال يدعوه ذكل إىل رشهبا، ولكنه يسهّل عليه رشهبا، وكــام 
أن من اعتاد السفر، إذا احتاج إىل سفر، فإن اعتياده ذكل ال يدعوه إلهيا، ولكنه يسهّــل 

عليه ذكل.
فإن قيل: إنّ  فعل هذه املناسك ال منفعة فهيا، مثل الطواف حول البيت والسعي بــني 
٥الصفا واملروة والريم، وإن هذه األشـياء نظري أفعال اجملانني، مفن أىت هبا يكون اكذاًب، قيل 

هل: إهنا إمنا تقبح إذا عريت عن املنفعة وعن عوض مثلها. أال ترى أن دوران اإلنسان | حول  [٩٨أ]

داره ليعمل أخراب يه أم عامرة [حسن]؟ وكذكل إذا فرّ  من عدّوه فعدا، اكن ذكل حسـنًا 
وال يكون قبيًحا. عىل أنه قد قيل: إن يف الريم إظهار معجزة إبــراهمي عليــه الســالم فــاكن 

حسـنًا، وبيانه أنه يريم لك خشص بسـبعني حصاة، مث ال تمتّأل  تكل اجلبال مع أنه ال يوجــد 
١٠مهنا خصرة واحدة. وأما السعي بني الصفا واملروة فقد قيل: إن الكفّــار اكنــوا قــد طمعــوا يف 

أحصاب الرسول صىل هللا عليه لضعفهم، وقالوا: قد أثّر فهيم ّمحى يرثب، وأمر النيب صــىل 
هللا عليه أههل بذكل ليعلموا أن ذكل عىل غري ما اكنوا ظنوا. وعىل هذا نبّه النيبّ  صىل هللا 

عليه وآهل وسمل يف ذكل اليــوم بقــوهل: رمح هللا امــرأً  أظهــر مــن نفســه جــدًلا. ولهــذا أمــرمه 
ابملصارعة.

١٥فصل

فإن قيل: كيف تدلّ  املعجزة عىل النبوة، وكيف يصح الاسـتدالل هبا مع كرثة خمارق الاكذبني 
وحيل املشعوذين، وأيّ  فرق بني املعجز واملشعوذ؟ قيل هل: الفرق بني املعجــزة والشعــوذة 

كثري، ومن مجةل ذكل أن املشعوذ يفعل ما خيتاره، ال ما خيتار عليه، والنيبّ  ريض هللا عنه 
يفعل ما خيتار عليه، ال ما خيتاره. وقد اعُرتَِض  عىل هذا الفرق. وادلليل مــن أوجــه ثالثــة، 

٢٠أحدها أن املعجزة مـا يتضمـن نقـض العـادة عقيـب ادلعـوى، فـإذا وجـد ذكل اكن معجـزة 

اختارها القوم أو مل خيتاروها، والثاين أن الكفّار طلبوا مــن الرســول صــىل هللا عليــه وأهــهل 
َماءِ  فَقَــدْ   أشـياء مل يفعلها هللا، مهنا قوهل ﴿يَْسَأكُلَ  أَْهلُ  اْلِكتَاِب  أَن تُنـَزِّلَ  عَلَْهيِمْ  ِكتَاابً  ِمنَ  السَّ

َرًة﴾٢٥، ومهنا قوهل | ﴿لَن نُْؤِمنَ  كَلَ  َحىتَّ  تَْفُجرَ   َسَألُوا ُموَىس  أَْكَربَ  ِمن َذكِلَ  فَقَالُوا أَِرانَ  هللاَ  هَجْ [٩٨ب] 

٢ السفر] مكرر يف األصل   ٧ فعدا] فعدى   ١٢ عليه] + هو | ظنوا] فلتوا   ١٣ أظهر] ظهر   ١٦ قيل] اكن، مع 
تصحيح فوق السطر   ١٨ كثري] كثريه   ٢٣ قوهل] + يساكل اهل الكتاب ان تزنل علهيم كتاابً  من السامء (مشطوب)

٢٥سورة النساء (٤): ١٥٣



١٣٩ ابب الرد عىل الربامهة والالكم يف النبوة

فصل

اعمل أن بعثة الرسل ال ختلو إما أن تكــون واجبــة أو قبيحــة، وال واســطة بيهنــام، فــإن اكن 
يتعلق هبــا مصــاحل العبــاد اكنــت واجبــة، وإن اكنــت املصلحــة تتعلــق ابلســامع مــن الرســول 

[٩٧أ] فالواجب إرساهل، وإن اكنت املصلحة متعلقة ابلسامع من غريه فالواجب | أن ال يرسهل، ألنه 

يقبح ذكل، وإن اكنت املصلحة يف الك األمرين سواءً  يكون واجبًا، ألنه [عند] ذكل لــو مل  ٥

يرسهل هللا تعاىل إلهيم الحتاجوا إىل تلكيف زائد يف معرفة نبوته وإىل أن يتعلموا مع ذكل من 
غري الرسول، فيحتاجوا أن يسـتدلوا ذلكل. والتلكيف الزائد مبجّرد الثواب ال حيســن، فعنــد 

اسـتواء احلالتني يف ذكل فاألوىل أن يقال أن إرسال النيبّ  يكون واجبًا.
فإن قيل: فلو اكنت املصلحة متعلقة ببعثة الرسل لاكنت واجبة يف مجيع األوقات ولاكن 

ال خيتلف احلال يف ذكل يف وقت دون وقت، قيل هل: ال ميتنع أن تكون املصلحة متعلقة هبا  ١٠

يف وقت دون وقت وأن تتعلق مصاحل بعض امللكَّــفني ابلســامع عــن رســول هللا، ومصــاحل 
البعض بأن يسمعوا عن غريه ممن قد مسع عنه، كام أن مصلحة املريض ختتلف، فتارةً  تتعلق 

ابلفصد واحلجامة، واترةً  تتعلق ابدلواء املسهل، واترةً  تتعلق ابدلواء القابض، كذكل هاهنا.
فإن قيل: لو اكنت املصلحة متعلقة بأداء الصالة وما ضارعها من العبادات لاكنت تتعلق 
هبا يف مجيع األوقات، فاكنت ال تتوقف بوقت خمصوص وال بعدد معدود، قيل هل: ال ميتنــع  ١٥

أن تتعلق املصاحل بفعلها يف وقت دون وقت وبقدر دون قدر وبعدد دون عدد، كام ذكران يف 
املريض ورشب ادلواء والفصد واحلجامة.

[٩٧ب]| فإن قيل: إذا قلمت يف الواجبات أهنا وجبت ملصاحل، مفا عذرمك يف النوافل اليت ندبمت إلهيا 

ورغّبمت فهيا؟ قيل هل: هجة تعلّق املصلحة هبا أهنا تسهّل طريق الواجبات عىل امللكَّفني، وهذا 
غري ممتنع. أال ترى أن َمن سار يف لك يوم نصف فرخس أو فرًخسا واحًدا فإنه إذا اضطر إىل  ٢٠

السفر اكن أقدر عىل مسريه يف األسفار ممن مل يتعّود ذكل، فكذكل هاهنا، من أّدى النوافل 
مع الواجبات اكنت الواجبات عليه أسهل ممن ال يؤّدي إالّ  الفرائض.

فإن قيل: لو اكنت مسهةل للواجبات لاكنت داعية إىل فعلها. ولو اكنت داعية إلهيا لاكنت 
واجبة كوجوهبا، قيل هل: ال ميتنع أن تكون مسهةل وال تكون داعية إلهيا، كام أن الطبيب، إذا 

بأن] فان  تتعلق] يتعلق   ١٢  | فعند] فاما   ١١  ذلكل] بذكل  مع] من   ٧  واجبة] قبيحةً    ٦  ال ختلو] يه   ٣   ٢
أقدر] قدر    ندبمت] بدىمت   ٢١  دون2] + وقت (مشطوب)   ١٨  لاكنت] لاكن   ١٦  | مسع] ىسمع   ١٤  عن] ان 

٢٣ داعية1] + الهيا (مشطوب)



كتاب زايدات رشح األصول١٣٨

املواضع، فكذكل جيوز أن يكون املعجز موضوعًا دلالةل التصديق، مث يفعهل هللا تعاىل خبالف 
ذكل، قيل هل: وال سواء، ألن العموم ال يرد من هللا تعاىل مبعىن اخلصوص إالّ  ويكون ادلليل 

اخملّصص العقيل أو السمعي مقرتانً  به، فيعمل بذكل ادلليل أن هللا تعاىل أراد بــه اخلصــوص. 
وهاهنا لو أظهر املعجز عىل يدي اكذب مل يكن لنــا دالةلً  هبــا نعــمل صــدق املــّدعي للنبــوة، 

٥فيكون قبيًحا.

فإن قيل: جفّوزوا أن يظهره هللا تعاىل عىل يدي اكذب مع قيام دالةل التكذيب، كام جيوز 
أن يرد العموم مبعىن اخلصوص مقرتانً  بدالةل التخصيص، قيل هل: ال جيــوز ذكل هاهنــا وإن 

جاز يف العموم ملعىن، وهو أن السامع ال يسـبق إىل قلبه الشمول والاسـتغراق يف أول وهةلٍ  
يسمع العموم إالّ  إذا سكت عن حنو الالكم، جلواز أن يتبعه ابسـتثناء أو ختصيص أو رشط. 
١٠وليس كذكل يف إظهار املعجزة عىل يدي الاكذبني، فإنه سـبق إىل ومهه يف أول وهةلٍ  صدق 

َمن أظهر ذكل عىل يديه فيؤّدي ذكل إىل رضب من التلبيس، والتلبيس قبيحٌ  ال جيوز عىل 
هللا تعاىل.

واحتّجت الربامهة مبا قد ثبت أن ما ال يقتضيه العقل يكون قبيًحا، والصالة والصيام مما 
ال يقتضيه العقل، بل يقبّحه لتعّريه عن النفع العاجل ودفع الرضر العاجل مع كونه مشقًّة، قيل 
١٥هل: إن املشقّة ال تقبح لعيهنا، | ولكن قبحت لتعّرهيا عن جلب النفع ودفع الرضر. أال ترى أنه  [٩٦ب]

حيسن من اإلنسان ركوب البحار املهلكة والقفار املتلفة ملنفعــة موهومــة يف الثــاين؟ وكــذكل 
حيسن من أحدان رشب األدوية الكرهية ملنفعة موهومة يف الثــاين، والصــالة والصيــام اكنــت 

قبيحة قبل ورود الرشع ألان ال نعمل منافعها، فإذا علمنا منافعها بورود الرشع صارت حسـنة، 
بل هذه األشـياء أَْوىل من السفر ورشب األدوية، ألن مثّ  املنفعة منقطعة متعذرة موهومــة. 
٢٠وهاهنا املنفعة دامئة غري متناهية معلومة قطًعا، فإذا حسن هناك فألن حيسن هاهنا أوىل.

فإن قيل: إذا جاز ورود الرشع مبا حيظر العقل، وهو الصالة والصيام، جاز ورود الرشع 
ابلظمل والكذب مع أن العقل حيقرهام، قيل هل: ال سواء، ألن الظمل والكذب حرامان لعيهنام، 

فال جيوز أن يتغريا عن هذه احلاةل. وأما الصالة والصوم، ما قبحا لعيهنام، بــل لتعــّرهيام عــن 
املنفعة، فإذا عرفت املنفعة فهيام وجب حسـهنا، عىل أن جنــس الظــمل، وهــو الرضر الواقــع 

٢٥ابلغري، قد حيسن يف بعض املواضع واألحوال. وهذا إذا اكن مسـتحقًّا بأن يكون عىل سبيل 

املاكفاة واجملازاة.

٦ يظهره] يطهر   ١٤ عن] إضافة فوق السطر   ١٨ ألان] اان   ٢٠ فألن] فاالن   ٢١ فإن] قد | جاز1] جا | جاز2] 
جا   ٢٤ الواقع] والواقع



١٣٧ ابب الرد عىل الربامهة والالكم يف النبوة

فصل

فأما طريق معرفة الرسول، فرضابن عىل ما ذكـرانهام، أحـدهام اخلطـاب، والثـاين أن يفعـل 
فعًال  عقيب دعواه يُعرف به صدقه. فاألول حنو أن خياطب األمري رعاايه، فيقول: إن فالانً  
هذا رسويل إليمك فأطيعوه. والثاين حنو أن يقول مّدعي الرسـاةل: إين رسـول فـالن األمـري، 
وعالمة رساليت أن يناولين األمري خامته، فيعطيه األمري خامته عقيب دعواه، يــدلّ  عــىل أنــه  ٥

رسوهل، فيلزم الناس الائامتر بأمره.
. إن شــاء قــال: هــذا  قال السـيد اإلمام ريض هللا عنه: إذا ثبت ذكل فا تعــاىل خمــريَّ

رسويل، ملن أراد، وإن شاء أقام ادلالةل ابلفعل عىل أن هذا رسوهل. قــال: بــل إظهــار ذكل 
[٩٥ب]ابلفعل أَْوىل، ألن يف القول حيتاج إىل إظهار معجزتني، إحداهام تدل عىل أن هذا خطابه، | 

والثانية تدل عىل أنه هذا هــو ذكل الشخــص اذلي أراده. وإذا أقــام املعجــزة الواحــدة عــىل  ١٠

صدق دعوى َمن أرسهل فقد كفى، فاكن هذا أَْوىل.
فإن قيل: أنمت شـّهبمت ذكل ابألمري، ويف حّق  األمري ال يفرتق احلال بني أن يكون الفعل 
اندًرا أو معتاًدا يف أنه يدل عىل صدق الرسول، وكذكل هاهنا جيب أن يكون احلال كذكل 

وأن ال خيتّص  ابلنادر، قيل هل: املعىن املعتــاد وإن اكن يــدلّ  يف حــّق  األمــري فــال شــكّ  أن 
النادر أقوى يف ابب ادلالةل، فهذا يوجب قوةً  يف ادلالةل عىل النبوة، ال نقًصا فهيا. ١٥

جواب آخر، وهو أن يف حّق  األمري النادر اكملعتاد، ألن قصده معلوم رضورًة، فيعمل يف 
احلالتني أنه قصد تصديقه. وال يصح ذكل يف حّق  هللا تعاىل، ألنه ال يعمل قصده اضــطراًرا، 

وال يعمل ذكل إالّ  ابدلليل، وما مل يكن الفعل اندًرا انقًضا للعادة ال يدّل، فذلكل فرقنا.
فإن قيل: إن هذا الفرق يعود عىل األصل اذلي رتّبمت الالكم عليه ابإلبطال، ألنمك جعلمت 

ادلالةل يف حّق  األمري قصــده ويف حــّق  هللا تعــاىل فعــهل، فــال يتســاواين، إًذا فــال يسـتــقمي  ٢٠

الاستشهاد ابألمري، قيل هل: يف حّق  األمري ادلليل عىل أنه أرسهل فعهل اذلي اختّص  به، وإمنا 
يعرف أنه إمنا قصد به إىل تصديقه بــذكل الفعــل ابالضــطرار، ويف حــّق  هللا تعــاىل إذا اكن 
الفعل انقًضا العادة نعمل أنه فعل هللا تعاىل وبأن يظهر عقيب ادلعــوى نعــمل اختصاصــه بــه، 

[٩٦أ]فاسـتوى | فعل هللا تعاىل مع ما يفعهل يف ادلالةل.

فإن قيل: جيوز أن يكون اليشء موضوعًا ألمر، مث يفعهل هللا تعاىل خبالف موضوعه، كام  ٢٥

أن موضوع العموم هو الشمول، ومع ذكل فإن هللا تعاىل يسـتعمهل يف اخلصــوص يف بعــض 

٦ فيلزم] يلزم   ١٠ املعجزة] املعجز   ١٤ وإن] + قال (مشطوب)   ٢٢ ويف] اىل قصده يف



كتاب زايدات رشح األصول١٣٦

وجه آخر| ذكره القايض رمحه هللا، وهو أن منع اللطف يدلّ  عىل نقض غرضه، ألنه إذا  [٩٤ب]

اكن مريًدا ابلتلكيف إيصال النفع إىل امللكَّف، وعــمل أنــه إذا فعــل بــه فعــًال  دعــاه ذكل إىل 
مبارشة ما جيرتّ  النفع إىل نفسه، وفعل ذكل ال يقدح يف التلكيف، مث مل يفعل، دلّ  ذكل عىل 

نقض غرضه وأنه غري مريد إيصال النفع إليه. إذا ثبت مبجمــوع مــا ذكــرانه أن فعــل اللطــف 
٥واجب عىل هللا تعاىل، وبعثة الرسل وتعــريف الرشائــع لطــف، فيجــب عــىل هللا تعــاىل أن 

يبعث األنبياء علهيم السالم.
وجه آخر، وهو أن ادلاعي اذلي يدعو امللكِّــف إىل التلكيــف يــدعوه إىل فعــل مــا بــه 

يمتكن من أداء ما لكّف، واللطف مجةل ما به يمتكّن من أداء ما لكّف.
قال القايض رمحه هللا: حنن إن مل نقل أن اللطف واجب، فإنه ال يّرضان يف هذه املسأةل 

١٠وحيسن به. وإن مل يكن واجبًا، فال أقلّ  من أن يكون حسـنـًـا، وحســن اليشء يــدعو إىل 

فعهل، فليس للربامهة أن ال يقضوا ببعثة األنبياء علهيم السالم. مث اللطف عىل أرضب ثالثة، 
قد يكون فعًال   تعاىل وهو امللكِّف، وقد يكون فعًال  للملكَّــف، وقــد يكــون فعــًال  لــغريه 
تعاىل وغري امللكَّف. أما ما يكون من فعل هللا سـبحانه وتعــاىل فنحــو أن ميكّنــه مــن الفعــل 

ويعّرفه ذكل أو ميكّنه من معرفته ويزحي علّته يف ذكل. وأما ما اكن من فعل امللكَّف فيجب 
١٥عىل هللا تعاىل أن يعّرفه ذكل ويوجبه عليه، حنو الصالة والزاكة واحلج وغري ذكل. وأمــا مــا 

اكن من فعل غري امللكَّف فإنه عىل رضبني، إذا اكن القدمي تعاىل قد عمل | أنــه يفعــل ذكل  [٩٥أ]

الفعل، فإنه حيسن التلكيف اذلي يكون ذكل الفعل لطفًا فيه. وإن عمل أنه ال يفعهل، فإنه ال 
حيسن تلكيفه.

مث الطريق إىل معرفة الرسول ال خيلو إما أن يكون اضطراًرا أو اسـتدالًال. وبطل األول، 
٢٠ألن العقالء خمتلفون يف ذكل، فمل يبق إالّ  الاسـتدالل. وادلليل عىل رضبني، إما أن يكون 

عقليًّا أو مسعيًّا. وبطل أن يكون عقليًّا، ألن العقل ال طريق هل إىل معرفة هذه الصلوات عىل 
هذه الوجوه وإىل [معرفة] الصيام والزكوات، فمل يبق إالّ  السمع. وما يتعلق به السمع إما أن 
يكون ابخلطاب، حنو أن خياطب هللا تعاىل الواحد منا، أو بأن يظهر املعجز عىل يدي َمن 

يّدعي النبوة انقًضا للعادة مع بقاء التلكيف.

٧ يدعو] ىدعوا   ١٠ يدعو] ىدعوا   ١٩ خيلو] ىخلوا   ٢٢ وإىل] وعىل



ابب الردّ  عىل الربامهة والالكم يف النبوات

اعمل أن الربامهة قوم منتسـبون إىل رجل يقال هل إبراهمي، ومبىن أمرمه عىل العقل، فلك ما 
ــل  ــه العق ــا حيسـن ــه، ولك م ــل حيرمون العق ــره  ــا حيظ ــه، ولك م ــل يسـتوجبون ــه العق يوجب

يسـتحسـنونه، ولك َمن أخربمه جبواز يشء حيظره العقل فإهنم يكّذبونه. والالكم معهـم مـن 
وهجني، أحدهام أن يُدلّ  عىل جواز بعثة الرسل، والثاين أن يُتلكم يف معرفة الطريق | اليت  [٩٤أ]٥

يعرف هبا الرسول.
أما الالكم يف جواز بعثة الرسل، فهو مبين عىل أن ِمن األفعال مــا يــدعو امللكَّــف إىل 

أفعال أخرى، ومهنا ما يرصفه عن أفعال أخرى. وادلليل عىل ذكل أن لك َمن دبّر يف أمر 
نفسه وأوالده وأجزائه فإنه يعرف هذا القدر من أحواهلم وال خيفى عليه. أالّ  ترى أن اإلنسان 

مىت اكن مشغوًال  بفعل وحرض هناك ما يزيد فضل فعهل اكن داعًيــا إىل تسديــده وإحاكمــه  ١٠

وإحسانه، وكذكل معل آخر مع اشـتغاهل بغريه حيّرضه عــىل إرساع ذكل العمــل؟ وإذا اكن 
األمر كذكل جيب عىل امللكِّف احلكمي إذا عمل من األفعال ما يدعو امللكَّف إىل الواجبات أو 

يرصفه عن املقبحات العقلية أن يعّرفه ذكل، ألنه لو مل يعّرفه دللّ  عىل أنــه غــري مريــد ذلكل 
الفعل وأنه اكملانع.

وادلليل عىل حصة ما ذكرانه ما قاهل الشـيخ أبو عيل أن َمن أراد أن يضيّف غريه وعمل أنه  ١٥

إن بعث إليه ودله فإنه حيرض ضيافته، وإن بعــث إليــه عبــده ال حيرض ضــيافته، وال رضر 
عليه يف أن يبعث ابنه، مث ال يبعث ابنه، [بل] يبعث عبده إليــه، دلّ  ذكل عــىل أنــه غــري 

مريد حضور ضيافته.
وجه آخر يف ذكل [ذكره] الشـيخ أبو هامش، وهو أنه ال فرق بني أن مينع الغري من نفس 

الفعل ومن أن مينعه عام به يتوصل إىل ذكل الفعل يف أن يدلّ  عىل أنه غري مريد منه ذكل  ٢٠

الفعل. أالّ  ترى أنه ال فرق بني أن يدعو اإلنسان إىل داره، مث ال يعّرفه طريق داره، وبني 
أن حيرضه، مث يشدّ  يده إىل عنقه يك ال يألك؟ فإنه يدلّ  عىل أنه ليس مبريد أللكه.

٣ حيظره] ىحرضه   ٥ أن1] إضافة فوق السطر   ٧ يدعو] ىدعوا   ٨ عن] عىل   ١٠ فضل] مثل | تسديده] ىشـيده   
١١ إرساع] ارسع   ١٢ يدعو] ىدعوا   ٢٠ أن2] ابب | يدّل] بدل   ٢١ يدعو] ىدعوا   ٢٢ فإنه] يف انه



كتاب زايدات رشح األصول١٣٤

وألن ما وجد فيه ال يوجب احلمك لعيىس. وبطل الثاين، ألن ما وجد يف عيىس ال يوجــب 
احلمك للقدمي تعاىل. وبطـل الثالـث، ألنـه إذا اكن موجـوًدا ال يف حمـلّ  مل يكـن هل اختصـاص 

ببعض األشـياء دون بعض، فليس بأن يوجب احلمك للمسـيــح أوىل مــن أن يوجبــه لــغريه، 
فيثبت هبذه امجلةل بطالن قول امجليع.

٥شـهبة هلم:

قالوا: إنه عليه السالم اكن خيتّص  بأشـياء ال جيوز أن يقدر علهيا إالّ  هللا تعاىل من إحياء 
املوىت وإبراء األمكه واألبرص، فدلّ  ذكل عىل أنه اكن فيه شــعبة اإلالهيــة، قيــل هلــم: هــذه 
األشـياء مل تكن من فعهل عليه السالم، وإمنا اكنت من فعــل هللا تعــاىل بسبــب دعائــه عنــد 

وجود املصلحة. وهذا كقلب العصا حيةً  وفلق البحر، وكتسبيح احلىص وحنني اجلذع والكم 
١٠اذلئب بدعاء نبيّنا صىل هللا عليه وعىل أههل، واكن امجليع من فعل هللا تعاىل. وهكذا حــال 

مجيع املعجزات اليت ظهرت عىل األنبياء صلوات هللا علهيم أمجعني.

٣ يوجبه] يوجب   ٨ اكنت] + واّهنا | بسبب] لسبب



١٣٣ ابب الرد عىل النصارى

دليل آخر، وهو أنه لو جاز أن يقـال أن حلـول القـدمي تعـاىل يف عـيىس عليـه السـالم 
يوجب كونه قدميًا جلاز أن يقال أن كونه حمالًّ  هل يوجب احلدوث، إذ ليس أحدهام أوىل من 

اآلخر. وهذا يقتيض خروج القدمي تعاىل عن كونه قدميًا وقلب اجلنس.
دليل آخر، وهو أنه لو اكن حاالًّ  مل خيل إما أن ُخيرج املسـيح عليــه الســالم عــن حــّزي  
األجسام أو ال خيرجه منه. فإن قال بأنه خيرجه منه، فقـد أجـاز قلـب اجلنـس وتـغّري  صـفة  ٥

اذلات، وهذا حمال. وإن قال: ال خيرجه منه، فيجب أن جيّوز أن حيلّ  يف مجيع األجسام وال 
خيرهجا عن حّزيها. فإن قيل: جفّوزوا أن يكون القدمي تعاىل جماوًرا لعيىس عليه السالم وإن 

مل جتّوزوا احللول، قيل هل: اجملاورة من صفة اجلواهر واملتحّزيات، والقدمي ليس مبتحّزي، وألنه 
لو جاز أن يكون جماوًرا لعيىس عليه السالم جلاز أن يكون جماوًرا لغريه من األجسام.

| وادلليل عىل بطالن قول َمن قال أهنام شيئان صارا شيئًا واحًدا أن القدمي تعاىل ال أول  [٩٣أ]١٠

ــا  لوجوده، وعيىس حمَدث ولوجوده أول. و[لو] صارا شــيئًا واحــًدا لــاكن ذكل اليشء خمتصًّ
بصفة أنه لوجوده أول وال أول لوجوده. وهــذا يسـتحيــل، كــام يسـتحيــل أن يكــون اليشء 

الواحد معدوًما موجوًدا.
دليل آخر، وهو أنه لو جاز أن يصري الشيئان شيئًا واحًدا جلاز أن يصري اليشء الواحد 
شـيئني. وإذا اسـتحال يف هللا تعاىل أن يصري إلهني اسـتحال أن يصري هو تعاىل وعيىس شيئًا  ١٥

واحًدا. ووجه آخر، وهو أنه لو جاز أن يصري الشيئان شيئًا واحًدا مل خيــل إمــا أن يكــون 
ذكل ابلفاعل أو ملعىن. وال جيوز أن يقال أنه ابلفاعل، ألن القدمي تعاىل ال جيوز أن يصري مع 

عيىس شيئًا واحًدا ابلفاعل، ألن القدمي وصــفاته ال تكــون ابلفاعــل. ولــو اكن ابملــعىن فــذكل 
املعىن اكن جيوز أن يصري أشـياَء، مفا صار شيئًا واحًدا إالّ  ملعًىن، والــالكم فيــه اكلــالكم يف 

هذا، فيؤّدي إىل ما ال هناية هل. ٢٠

وادلليل عىل أنه ال جيوز أن تكون مشـيئهتام واحدة أن من حّق  احليّني أن جيوز أن يريد 
أحدهام غري ما يريده اآلخر، وهذا معلوم يف الشاهد. ولو اكنت مشـيئهتام [واحدة] مل يسـتقم. 
وجه آخر، وهو أنه لو جاز أن تكون مشـيئهتام واحدة جلاز أن يكون علمهام وقدرهتام واحدة، 

فيؤّدي ذكل إىل مقدور واحد بني قادرين، وذكل ال جيوز.
دليل آخر، وهو أن هذه املشيئة ال ختلو إما أن تكون حاةلّ  يف ذات البارئ تعاىل أو يف  ٢٥

[٩٣ب]| ذات املسـيح عليه السالم أو ال حتلّ  واحًدا مهنام. وبطل األول، ألنه ليس مبحــلّ  للمعــاين 

إىل] + هذا (مشطوب)    | مفا] فمل   ٢٠  يصري] ىصريا  شـيئني] لشـينئ   ١٩  قال] قيل   ١٥  يوجب2] توجب   ٥   ٢
٢١ أن3] يكون (مشطوب)   ٢٣ تكون] يكون   ٢٥ ختلو] ىخلوا



كتاب زايدات رشح األصول١٣٢

بطالن قول األولني أن احللول يتبع | احلدوث، حىت إمنا جاز عليه احللول يف تكل احلاةل إذا  [٩٢أ]

اكن مما حيّل. وما ال جيوز عليه احلدوث ال جيوز عليه احللول. أال ترى أن العرض يف حال 
احلدوث جاز عليه احللول؟ جفاز عليه احللول إذا اكن مما حيّل، ويف حال البقاء ملا [مل] جيز 

عليه احلدوث مل جيز عليه احللول، وهللا تعــاىل ال جيــوز عليــه احلــدوث، فيجــب أن يكــون 
٥احللول حماًال  عليه سـبحانه.

فإن قيل: العرض يف حال البقاء إمنا مل جيز عليه احللول، ألنــه حــاّل، ويسـتحيــل حلــول 
احلاّل، خبالف القدمي تعاىل، فإنه غري حالّ  جفاز أن حيّل، قيل هل: اليشء ال مينع من مثــهل، 

واحللول كيفية يف الوجود، فال مينع من حصول مثلها. أال ترى أن العمل ابليشء ال مينع من عمل 
آخر به ملا اكن مثهل هل؟

١٠دليل [آخر]، وهو أنه لو اكن حاالًّ  لوجب أن حيلّ  عىل سبيل الوجوب أو عىل سبيل 

اجلواز. وبطل األول، ألنه لو اكن كذكل لوجب أن حيلّ  يف مجيع األوقات. وهذا يقتيض قدم 
احملّل. وبطل أن يكون عىل وجه اجلواز، ألنه لو اكن كذكل الفتقر إىل مــعىن، والــالكم يف 

حلول ذكل املعىن اكلالكم يف حلوهل، فيفتقر إىل معىن آخر، وهذا يؤّدي إىل ما ال هناية هل 
من املعاين.

١٥دليل [آخر]، وهو أنه لو اكن حاالًّ  لاكن يبطل ببطالن [حمهّل] اكلعرض، والقدمي تعاىل 

ال جيوز عليه البطالن. فإن قيل: ما أنكرمت أن العرض إمنا يبطل ببطالن حمهّل، ألنه حيتــاج 
إىل احملّل، والقدمي تعاىل ال حيتاج إىل احملّل، فينبغي [أن ال يعدم] وإن عدم احملّل؟ قيل هل: 

مىت جّوزمت احللــول عليــه يلــزممك أن جتــّوزوا العــدم | عليــه، ألن هــذا هــو حــمك احلــال يف  [٩٢ب]

الشاهد، وهو املعقول من احللول.
٢٠دليل آخر، وهو أنه لو اكن حاالًّ  مل خيل إما أن يكون ذلاته أو لصفــة ذاتــه، وأيّ  ذكل 

اكن اقتىض كون احمللّ  قدميًا لوجوب احللول مل يزل.
دليل آخر، وهو أنه لو اكن حاالًّ  مل خيل إما أن يكون حاالًّ  يف مجيع أجزاء عيىس عليه 
السالم أو حاالًّ  يف جزء منه. فإن قيل: يف جزء منه، وجب أن يوجب احلــمك ذلكل اجلــزء 
وأن خيتّص  ذكل اجلزء مبعىن إالهية دون مجيع أجزائه عليــه الســالم. وإن قــال: حيــلّ  مجيــع 

٢٥أجزائه، فهو يؤّدي إىل جواز التبعيض والتجّزؤ عىل هللا تعاىل.

٣ احللول1] احلدوث   ٨ كيفية] كيفيته | ترى] + ابليشء (مشطوب)



١٣١ ابب الرد عىل النصارى

إىل أيب، أي أشـبه أيب من حيث أين ُخلقت بال أب مثهل، كـام قـال هللا تعـاىل ﴿ِإنَّ  َمثَـلَ  
ِعيَىس  ِعندَ  هللاِ  َمكَثَلِ  آَدمَ  َخلَقَهُ  ِمــن تـُـَراٍب﴾٢٤، وكــام يقــال: فــالن يــذهب إىل أبيــه خلقـًـا 

وخلقًا.
فإن قيل: أليس جيوز أن يقال: إبراهمي خليل هللا ومحمد حبيب هللا؟ وكذكل [جيب] أن 

جيوز أن يقال: عيىس ابن هللا، قيل هل: اخلليــل مشـتــّق  مــن أحــد مــعنيني، إمــا أن يكــون  ٥

اشـتقاقه من اخلةَّل، وهو الفقر، مفعىن خليل هللا عىل هذا الفقري إىل هللا واملبتغي رضــوانه، 
وإما أن يشـتّق  من التخلّل يف الّرس، وهو ادلخول والتوســط يف الّرس، مفــعىن خليــل هللا 
[٩١ب]عىل هذا | أنه العامل بويح هللا. وأيّ  ذكل اكن جيوز اسـتعامهل يف حّق  هللا تعــاىل وإبــراهمي. 

فأما الابن فهو امس ملن يودل عىل فراشـه، وهللا تعـاىل ال فـراش هل يـودل عليـه، فـال جيـوز 
إطالقه. عىل أن هذا جاز يف إبراهمي عىل سبيل اجملاز، وال جيوز أن يقاس عىل اجملاز. ١٠

فإن قيل: حنن نقول: ابن هللا، عىل معىن اإلكرام والتعظمي، كام يقول القائل لألجنيب: هذا 
ابين وودلي عىل وجه التعظمي، قيل هل: قوهلم لألجنيب: هذا ودلي، عىل وجه التعظمي جماز، 
فال يقاس عليه. أال ترى أنه ال جيوز أن يقال: هذا جّدي وهذا خايل، عىل وجه التعظمي؟

فإن قيل: ما فّرسمتوه مبعىن اخلليل هو املفتقر إىل هللا تعاىل والطالب لرضاه، وهذا املعىن 
ال خيتّص  بإبراهمي صىل هللا عليه، بــل يشاركــه لك واحــد مــن النــاس يف ذكل، فــال وجــه  ١٥

لتخصيصه، قيل هل: هذا صار علًما إلبراهمي عليه السالم، فال جيوز أن يطلق عىل غريه أنه 
خليل هللا، كام يقال ملوىس: لكمي هللا، وإن أوىح هللا إىل غريه. وكذكل ال يقال لغري نبيّنا: 

حبيب هللا، ألنه صار علًما هل، وهو جماز يف األصل.

فصل يف الالكم عىل من يقول ابالّحتاد

اعمل أن النصارى افرتقت إىل ثالث فرق. قال بعضهم أن القدمي تعاىل حالّ  يف عيىس عليــه  ٢٠

السالم، وقال بعضهم أن القدمي تعاىل وعيىس صارا شيئًا واحًدا، ومه اليعقوبية، وقال بعضهم 
أن مشـيئهتام واحدة ومه النسطورية، فال بدّ  لنــا مــن إبطــال لك فرقــة مهنــم. وادلليــل عــىل 

٤ وكذكل] + ان   ٥ ابن] بن   ٦ هذا] انه العامل (مشطوب)   ١٦ علًما] عاملا   ٢١ اليعقوبية] النصطورية، والتصحيح 
النسطورية] اليعقوبية، والتصحيح عــن  | بعضهم2] + يف   ٢٢  عن [تعليق] رشح األصول امخلسة ملانقدمي، ص 292 

[تعليق] رشح األصول امخلسة ملانقدمي، ص 292

٢٤سورة آل معران (٣): ٥٩



كتاب زايدات رشح األصول١٣٠

التجّزؤ والتبعيض، فيسـتحيل أن يكون ثالاثً  مع أنه واحد، ألن اجلزء الواحد يسـتحيل أن 
يكون ثالثة أجزاء. وبطل الرابع، ألن صفة اذلات ال جيــوز أن تــرجع إىل غــري تــكل اذلات. 

وعندمه أن هللا تعاىل اّحتد بعيىس عليه السالم، فيسـتحيل أن يكون عيىس عليــه الســالم 
صفةً  هل ذاتيةً  مع أنه غريه، وألن  تعاىل صفات أخر ســوى احليــاة والــالكم، فــِملَ  خّصــوا 

٥هذين؟ فمل يبق إالّ  األخري، وذكل قوهلم أنه واحد ثالثة يف احلقيقة. وهــذا مناقضــة ظــاهرة 

والكم غري معقول، ألن معىن الواحد أنه ال يزيد عىل أقلّ  العدد ومعىن الثالثة أنه يزيد عىل 
أقلّ  العدد، فكيف ميكن أن يعتقد يف اليشء أنه زائد عىل أقلّ  العدد غــري زائــد عــىل أقــلّ  

العدد؟
فإن قيل: إمنا اقترصان عىل هاتني الصفتني، ألن كونه عاملًا قادًرا داخل يف كونه حيًّا، قيل 

١٠[هل]: هذا ال يصح، ألن كونه قادًرا عاملًا خمالف لكونه حيًّا. أال ترى أنه بكونه قادًرا يعرف كونه 

حيًّا، فيسـتحيل هو أن يكون هو؟
فإن قيل: أليس جيوز أن يقال: بدلة واحــدة، وإن اشـــمتلت عــىل بقــاع خمتلفــة، ويقــال: 

عرشة واحدة، وإن اشـمتلت عىل عرشة آحاد، وكذكل يقال: إنسان واحد، وإن اشـمتل عىل 
أعضاء خمتلفة؟ كذكل هاهنا جيوز أن يقال: ذات واحدة ثالثة أقانمي، قيل هل: هذا ال يصح، 
١٥ألان نعين بقولنا: دار واحدة، البقاع اخملتلفة، وكذكل يف البدلة واإلنسان، وكذكل العرشة امس 

لعرشة آحاد مبجموعها، | ألنه يشء آخر غريه. أال تــرى أنــه ال يسّمــى لك حمــةلّ  بــدًلا ولك  [٩١أ]

عضو من أعضاء اإلنسان إنسااًن؟ وليس كذكل ما ذكرمت، ألنمك تقولون أن أقنوم األب ذات 
البارئ، وأقنوم الابن الكمه، وأقنوم روح القدس حياته، وتقولون ذلات البــارئ وحــده أنــه 

إاله، فال يكون ذكل مشـهبًا ملا أوردمتوه.
٢٠فإن قيل: روي عن عيىس عليه السالم أنه قال: إين ذاهب إىل أيب، واألنبياء ال جيــوز 

أن ال يعرفوا رّهبم. فإذا قال ذكل دلّ  عىل أنه عمل أنه ابنه، قيل هل: هذه الرواية غري مشهورة 
عن عيىس عليه السالم، فال نقبلها. واذلي يبّني  الضعف فهيا أنه روي أنه قال: إين ذاهب 
إىل أيب وأبيمك، وأمجعنا عىل أهنم مل يكونوا أبناء  تعاىل، مث ُحتمل هــذه الروايــة إن ثبتــت 
عىل أن معناها: إين ذاهب إىل أيب، أي إىل منعمي وخالقي. ونظري هذا قول إبــراهمي عليــه 

٢٥السالم: ﴿ِإينِّ  َذاِهبٌ  ِإَىل  َريبِّ  َسَهيِْديِن﴾٢٣. وتأويل آخر، وهو أن يكون املراد: إين ذاهب 

٢ أن] وان   ٥ وهذا] وهذه   ٦ الثالثة] الثلث   ١٠ بكونه] يكون   ١٦ مبجموعها] جبموعها

٢٣سورة الصافات (٣٧): ٩٩



ابب الردّ  عىل النصارى

اعمل أان ال نلكّم النصارى يف النبوات، ولكن نلكّمهم يف التوحيد، ألن التوحيد أصلٌ  والنبوة 
فرٌع، ويسـتحيل الالكم يف الفرع مع َمن ينفي األصل. وإمنا قلنا أنه فرع، ألن معرفة النبوات 
هو العمل ابلرسل، والتوحيد هو العمل ابملرِسل، ويسـتحيل معرفة الرسول قبل معرفة املرِسل. 

واعمل أن مذههبم أن هللا تعاىل جوهر واحد ثالثة أقانمي، أقنوم األب وأقنــوم الابــن وأقنــوم  ٥

روح القدس، ويريدون ابألب ذات البارئ تعاىل ويريدون ابالبن الكمه ويريدون بأقنوم روح 
القدس حياته.

قال السـيد رمحه هللا: مذهب النصارى والكهمم يناقض بعضه بعًضا، ألن معىن قولنا أنه 
[٩٠أ]واحد أنه [ال] يزيد عىل أقلّ  العدد، ومعىن | قولنا ثالثة أنه يزيد عىل أقلّ  العدد، ويسـتحيل 

أن يكون اليشء الواحد زائًدا عىل أقلّ  العدد غري زائد عىل أقلّ  العدد. ١٠

قال القايض رمحه هللا: الكهمم يف هذه املسأةل غري معقول، وما ال يكون معقوًال  ال يصح 
إقامة ادلالةل عليه، ال ابإلثبــات وال ابلنفــي، ألن الغــرض ابالســـتدالل هــو إزاةل مــا اعتقــده 
ــوا عــىل أن مــا اعتقــدوه غــري  املعتقد، ويسـتحيل اعتقاد ما ليس مبعقول، فالواجــب أن ينهبَّ

معقول. [وادلليل] عىل حصة ما قلناه أن مرادمه بقوهلم: جوهر واحد ثالثة أقانمي، ال خيلو من 
أوجه، إما أن يريدوا به أنه واحد من حيث أنه ال نظري هل، أو يريدوا به أنه واحد من حيث  ١٥

احلمك وإن اكن أشـياء من حيث األجزاء، كجبةلّ  احليّ  منا، فإنه واحد من حيث احلمك وإن 
اكن أجزاء كثرية، أو يريدوا بقوهلم: واحد، أنه ال يتجّزأ وال يتبّعض، أو يريدوا بقوهلم واحد 
ثالثة أقانمي أنه ذات واحدة لها صفتان أو صفات، أو يريدوا بذكل أنه ذات واحــدة ويشء 
واحد عىل احلقيقة وثالثة أشـياء وثالث ذوات يف احلقيقة. وبطل األول، ألنه إذا اكن معىن 

الواحد أنه ال نظري هل وأن الثاين والثالث اذلي أثبتــوا معــه ليــس بنــظري هل، فيسـتحيــل أن  ٢٠

يكون اثنًيا واثلثًا هل، كام أن الواحد منا ال جيوز أن يكون اثنًيــا واثلثـًـا للقــدمي تعــاىل. وبطــل 
الثاين، ألنه لو اكن أجزاء كثرية اكلواحد منا اكن جيب أن يكون لك جزء منه قدميًا قادًرا عاملًا 

حيًّا، ألن هذه الصفات تثبت هل لذلات، فيجب رجوعها إىل لك جزء مهنا خبالف أحــدان، 
[٩٠ب]فاكن يصح الامتنع بني هذه األجزاء، وذكل| حمال. وبطل الثالث، ألنه إذا اكن واحًدا ال جيوز 

٩ أنه1] ألنه   ١٤ خيلو] ىخلوا   ١٧ أو يريدوا1] ويريدوا | ال] ىحزى   ١٨ أنه1] النه



كتاب زايدات رشح األصول١٢٨

يقع عىل وجه، فيكون حسـنًا، ويقع ذكل الفعل عىل وجه آخر فيكون قبيًحا، حنو أن نسجد 
يف هجةٍ  خمصوصةٍ  للشـيطان، فيكون كفًرا، ونسجد يف تكل اجلهة للرمحن، فيكــون حسـنًــا، 

والفعل واحد.
وجواب آخر، وهــو أان نقــول: إن أردمت ابالختــالف يف الفعــل الــزان والقبــاحئ واملــاليه 

٥والذّلات والطاعات واملعايص، فذاك من فعلنا، وليس من هللا تعاىل، فال حيتاج إىل فاعلني 

خمتلفني وإن أردمت األمراض واألسقام والقحط واخلصب، فذكل نعمة ومنفعة من هللا تعاىل 
وليس بقبيح عىل [ما] جييء يف ابب حسن اإليالم.

شـهبة أخرى هلم، قالوا: لو جاز أن يكون فاعــل هــذه األفعــال اخملتلفــة واحــًدا جلــاز أن 
ا يف حاةل واحدة. ولو جاز ذكل [جلاز] أن تكون اذلات  يكون الشخص الواحد انفًعا وضارًّ

١٠الواحدة متحركة وساكنة يف حاةل واحدة، وذكل ال جيــوز، قيــل هل: إمنــا ال جيــوز أن تكــون 

اذلات الواحدة متحركة وساكنة يف حاةل واحدة ملا بيهنام من التضاّد، وال تضادّ  يف كونه انفًعا 
ا، وهام مبزنةل كون الفاعل الواحد حمّراكً  ومسكّنًا يف حاةل واحدة. يــدلّ  عــىل حتقيــق مــا  وضارًّ

ذكرانه أنه ال ميتنع أن يكون الفعل الواحد منفعةً  يف حّق  واحدٍ  مرضةً  يف حّق  آخر ويكون 
منفعة يف وقتٍ  | ومرضة يف وقتٍ  آخر، اكحلكّ  اليسري يف حّق  األجــرب منفعــة ويف حــق  [٨٩ب]

١٥غريه مّرضة وجرح. وإذا اكن كذكل عمل أن هذا ال يرجع إىل خالف حقيقي يف اجلنس.

شـهبة أخرى:
قالوا: لو جاز أن تكون اذلات الواحدة ممدوحة ومذمومة يف حـاةل واحـدة، [لوجـب أن 

ميدح ويذم يف حاةل واحدة]، وذكل ال جيوز، قيل هل: هذا ال يسـتقمي، ألنه ال جيوز عىل هللا 
تعاىل فعل ما ال ميدح عليه أو يذّم، فإنه جلّ  جالهل ال يفعل إالّ  احلســن أو الواجــب. وإن 
٢٠فرضمتوه يف اآلديم فال يؤّدي إىل أن يكون ممدوًحا ومذموًما يف حاةل واحــدة، ألنــه إن اكن 

خريه غالًبا عىل ّرشه فهو ممدوح، وإن اكن ابلعكس من ذكل فهو مــذموم، وإن اكن خــريه 
وّرشه متساويني، فال ميدح وال يذّم.

٦ أردمت] اراده   ٧ بقبيح] القىىح   ١٠ تكون] + الشخص   ١١ الواحدة] + واحده   ١٣ حّق 2] + واحد (مشطوب)   
١٤ منفعة1] مىفعته | األجرب منفعة] األحر ومىفعه | ويف] يف   ١٧ تكون] يكون
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والتوبة حتصل من بعض أجزاهئا، وهذه التوبة قبيحة، ألهنا حدثت ممــن مل يــذنب، قيــل هل: 
هذا ال يصح من وهجني، أحدهام أن هذا يؤّدي إىل أن ال يعمل حسن التوبــة يف الشاهــد، 

وقد علمنا خالفه، والثاين أان نعمل رضورةً  أن التائب هو َمن أذنب، كام إذا شاهدان جسًما 
اليوم مث شاهدانه غًدا، تيقّنّا أنه اجلسم اذلي سـبقت منا رؤيته.

ومهنا ما نقول هلم: ما قولمك يف رجلني خرجا يف مفازة يف ظلمة الليل، اسـترت أحدهام من  ٥

عدوّ  ابلظلمة يريد قتهل، ووقع اآلخر يف برئ، مفات؟ إن قلمت: من فعل الظلمة، فهـي عندمك ال 
تقدر عىل النجاة من العدّو، وإن قلمت: من فعل النور، فال يقدر عىل اإليقاع يف البرئ. فإن 
قيل: أجزاء النور عندان ممزتجة بأجزاء الظلمة، مفا اكن من النجاة فهو من فعل النور، ومــا 

[٨٨ب]اكن من القتل فهو من فعل الظلمة، قيل هل: هذا ال يصح من وجوه ثالثة، أحدها | أان نعمل 

أن سبب جناة اآلخر هو الظلمة، إذ لو مل تكن الظلمة لقتل، والثاين أن هذه األجـزاء مـن  ١٠

النور لو انفردت لقتل، فدلّ  عىل أن الظلمة يه املنجية، والثالث أن هذه األجزاء من النور 
ليس لها اختصاص بأحدهام دون اآلخر، فلو اكنت يه املنّجية ألحدهام لنّجت اآلخر.

ومهنا أهنم ألزمومه يف هذه املسأةل بعيهنا: لو طلع القمر فاهتدى أحدهام وقتل اآلخر فإن 
أحدهام انتفع ابلضوء واآلخر اسـترضّ  به. وهذا معىن قول املتنّيب ٢٢:

ــــــِذُب  تَك َّــــــةَ   املانَِوي أَنَّ     ُ ــــــربِّ ُختَ َــدٍ  َومكَ  ِلَظــالمِ  اللَّيــلِ  ِعنــَدكَ  ِمــن ي ١٥

قال السـيد اإلمام ريض هللا عنه: ومسعت أاب منصور البغدادي يقول يف هذا أن الشمــس 
تبيّض الثوب إذا ألقي فهيا وتسّود وجوه الناس إذا قعدوا يف الشمس.

شـهبة هلم:
قالوا: قد علمنا أن يف العامل أفعاًال  خمتلفة من النفع والرضّ  واخلري والّرش، واختالف الفعل 

يدلّ  عىل اختالف الفاعل. واجلواب: إان ال نســملّ  أن اختــالف الفعــل يــدلّ  عــىل اختــالف  ٢٠

الفاعل، ألن الشخص الواحد جيوز أن حيدث منه أفعال خمتلفة. مث نقول هلم: ما معىن قولمك: 
خمتلفة، تريدون به الاختالف يف احلسن والقبح أو الاختالف يف اجلنس؟ فــإن أردمت بــه 

اختالف اجلنس فال نسملّ  به، ألنه جيوز أن يقع من خشص واحد أجناس خمتلفة من الفعل، 
[٨٩أ]كام احلركة والسكون والعمل واجلهل | واإلرادة والكراهة. وإن أردمت به الاختالف يف القبح 

واحلسن فال يوجب اختالفًا يف احلقيقة من حيث اذلات، فإنه جيوز أن يكون الفعل الواحد  ٢٥

٦ عدّو] عّدوه | فهـي] ويه   ١٠ لقتل] ىقىل   ٢٥ فال] ال

٢٢قارن ديوان املتنيب، بريوت١٩٥٨/١٣٧٧، ص ٤٦٦
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وال يقدر عىل اإلساءة، ولك ما اكن من السوء والّرش، مفن فعل الظلمة وال تقدر عىل فعل 
اخلري. وقال بعضهم أن لك واحد مهنام يّح. وقالت ادليصانية أن النور يحّ  والظلمة موات.

وادلليل عىل بطالن قول املانوية أن النور والظلمة جسامن، وقد بيّنّا أن اجلسم ال يكون 
قدميًا. وادلليل عىل أهنام جسامن أن الطول والعرض والعمق حاصةل فهيام، وهذا حدّ  اجلسم، 
٥والثاين أهنام يُقبالن ويدبران مثل احلبل، وألهنام بعد الامزتاج جسامن. ولو مل يكوان جسمني 

قبل الامزتاج ملا جاز أن يصريا كذكل ابالمزتاج. | [٨٧ب]

دليل آخر، وهو أنه حيسن أمر أحدان ابلفعل وهنيه عن ذكل ومدحه وذّمـه عليـه. ولـو 
اكن هذا من فعل النور والظلمة مل حيسن األمر والهنـي وال حســن املــدح واذلّم، ألن لك 
واحد مهنام ال يقدر عىل الانفاكك عنه، اكملريم من شــاهق ال حيســن أمــره وهنيــه ومدحــه 

١٠وذّمه.

عىل أن أحصابنا ألزمومه مسائل ال حميص هلم عن ذكل، مهنا أن يقال هلم: مــا قــولمك يف 
من كذب وعمل أنه كذب، من أهيام؟ فإن قالوا: من فعل النور، فالنور ال يكذب، ألنه من 

الّرش. فإن قالوا: من الظلمة، قلنا: العمل خري وال حيصل من الظلمــة اخلــري. فــإن قــالوا: إن 
النور قد يعمل أن الظلمة قد كذبت، قلنا: هذا الكم يف غري اإللزام، ألان ألزمنامك فامي إذا عمل 
١٥كذبه وتيقّن أنه اكذب. فإن قيل: ال طريق هل إىل العمل به، قلنا: هذا حمــال، ألان ابلرضورة 

نعمل أنه قد يوجد يف العامل َمن يكذب ويعمل أنه يكذب.
ومهنا قوهلم: ما تقولون يف من أساء إىل الغري، مث اعتذر إليه؟ أهذا الاعتذار من فعـل 
الظلمة أو من فعل النور؟ فإن قيل: الاعتذار من فعل النور، قلنا: النور مل يظمل، فكيف 
يعتذر؟ وإن قال: من الظلمة، قلنا: الاعتذار خري وال تقدر الظلمة عىل اخلري. ولَام طــالهبم 

٢٠أحصابنا جبواب هذا اإللزام كتبوا إىل رئيس هلم يسمى يزدان خبت، فكتب يف جوابه إلهيم أن 

اإلساءة من قبل الظلمة والاعتذار من فعل النور، وال ميتنع أن يعتذر الغري من فعل الغري، 
كام لو اكن لرجل دابّة رفست عىل الغري، | فأخذ يعتذر إليه من فعل النكر به. واجلــواب  [٨٨أ]

أنه ال يعتذر من فعل ادلابة، وإمنا يعتذر من تفريطه بتسـييب ادلابّة وترك إمساكه [إاّيها].
ومهنا أن يقال هلم: ما قولمك يف َمن أذنب مث اتب، من أهيام حدث هذان الفعالن؟ فإن 
٢٥حداث من النور، قلنا: النور عندمك ال يقدر عىل اذلنب، وإن قالوا: من الظلمة، قلنا: الظلمة 

ال تقدر عىل التوبة، ألهنا من احلسـنات. فإن قيل: اذلنب حيصل من بعض أجزاء الظلمــة، 

٤ وادلليل … أهنام] وادل عىل اهنام عىل اهنام   ٥ الامزتاج] الامزاج   ١٣ قالوا2] قيل   ١٥ اكذب] الاكذب   ١٧ تقولون] 
يقولون | أساء] اشار | أهذا] هذا   ٢١ ميتنع] ىمنع   ٢٢ النكر به] الفكرىّه   ٢٥ حداث] حدث
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قال السـيد اإلمام ريض هللا عنه: وما قاهل اجملوس هو قول اجملربة حيث قالوا: ال اختيار 
للعبد ومه جمبورون عىل ما حيدث من هذه األفعال من اخلري والرشّ  والنفع والرضّ  وإهنا لكها 

[٨٦ب]فعل هللا تعاىل. | ولهذا قال النيبّ  صىل هللا عليه وآهل: القدرية جموس هذه األّمة.

وادلليل عىل بطالن قول الفرقة الثانية أهنام لو اكان قدميني لاكان مثلني، ألن الاشرتاك يف 
صفة اذلات يوجب الامتثل، وإذا اكان مثلني جاز وقوع الامتنع بيهنام إىل آخر ما بيّنّا. ٥

اعمل أن اجملربة ضاىه قوهلم قول اجملوس من وجوه عرشة، مهنا أهنم يقولون أن ما حيدث 
مهنم ال يكون مهنم عىل احلقيقة وليس بفعل هلم، وإمنا مه جمبورون عليه، والثاين أهنم قالوا أن 

العباد ميدحون ويذّمون بفعل الغري، والثالث أهنم قالوا جبواز األمــر مبــا ال ميكهنــم الانفــاكك 
عنه، والرابع أهنم يلكّفون ما ال يطيقون عىل زمعهم، واخلامس أن مــذههبم أن هللا تعــاىل ال 
يقدر عىل الظمل وما يقبح وأن الشـيطان ال يقدر عىل اخلري، والسادس أن عندمه أن الزان  ١٠

والظمل والقباحئ لكها من فعل هللا سـبحانه وتعاىل وعند اجملوس ما اكن مــن ذكل نفًعــا حمًضــا 
وذّلةً  اكن من فعل هللا، والسابع أن اجملربة يثبتون مع هللا تعاىل قدماء والثنوية مــن اجملــوس 

يثبتون الظلمة قدميةً  مع النور، وبعضهم يثبت الشـيطان قدميًا مع هللا سـبحانه، والثامن أهنم 
يقولون أن الاشرتاك يف صفة اذلات ال يوجب الامتثل، والتاسع أنه جيوز عنــدمه أن يكــون 

اليشء مثًال  لغريه من وجهٍ  وخمالفًا من وجٍه، واجملوس قالت هبذين األصلني، والعارش أن من  ١٥

[٨٧أ]عادات اجملوس إذا أرادت | القرابن أن ترضب العزن ابلعصا عىل رأس شاهق حىت يسقــط 

منه وميوت، فإذا مات ألكوه وقالوا: كفر بنعمة ربّه، وقالوا: إن هللا تعاىل قتهل، وّمسوه يزدان 
ُكشت. وكذكل عند اجملربة هللا تعاىل أمر العايص ابلطاعة وهو ال يقدر عىل الطاعة، وهناه 
عن املعصية وهو ال يقدر عن الانفاكك منه. ومع هذا إذا عىص هللا تعاىل عاقبه عىل ذكل.

فصل ٢٠

وأما الالكم عــىل املانويــة وادليصانيــة والثنويــة، فــاعمل أن مــذهب املانويــة أنــه اكن يف األزل 
قــدميان، أحــدهام نــور واآلخــر ظلمــة، والنــور يف هجــة العلــو والظلمــة يف هجــة السفــل، مث 

انفصلت طائفة من النور وطائفة من الظلمة وامزتجا، حفصل النور مأسوًرا يف يد الظلمــة، 
وحصل من امزتاهجام هذا العامل مبا فيه. ولك ما فيه من اخلري والصالح فهو من فعل النــور 

١٠ اخلري] اجلرب   ١٢ قدماء] قدميًا   ١٤ يوجب] توجب   ١٦ العزن] الغري   ١٨ عند] عبد



ابب يف الرد عىل [اجملوس و]املانوية وادليصانية

اعمل أن اجملوس يقولون أن الصانع يف األزل اكن واحًدا، مث تفكّــر فكــرة رديئــة حصــل مهنــا 
الشـيطان، فيسّمون الصانع يزدان والشـيطان أهرمن. ويقولون: لك ما اكن فيه رشّ  أو مغّ  أو 
رضّ  فإمنا يفعهل أهرمن وال يقدر عليه يزدان. ومهنم من يقول أن لك واحد مهنام قدميٌ  صانٌع. 

٥وادلليل عىل فساد قوهلم أن الصانع جيب أن يكون قــادًرا، والقــادر عــىل اليشء قــادر عــىل 

ضّده، إذا اكن هل ضّد، وقد قالوا أن لك واحد مهنــام ال يقــدر عــىل مــا يقــدر عليــه اآلخــر. 
والثاين أهنم يقولون أن يزدان ال يقدر عىل [الّرش] وال يتودّل  عنه الّرش، مث يقولون: أهرمن 

اذلي هو الشـيطان وأصل لك رشّ  تودّل  منه، فقد أضافوا إليه أعظم الّرش.
فإن | قيل: أليس عندمك البارئ سـبحانه وتعاىل خلق إبليس، وهو أصل لك ّرش، مث ال  [٨٦أ]

١٠يكون الرشّ  من البارئ جلّ  ذكره؟ فكذكل هاهنا، حدث عنه أهرمن اذلي هو أصل الّرش، 

مث ال يكون الرشّ  منه، قيل [هل]: إن هللا تعاىل خلق إبليس عندان منفعةً  هل ونعمةً  إليه، واكن 
مراده خبلقه إيصال اخلري إليه، وأقــدره عــىل الطاعــة وأمــره هبــا ووعــده علهيــا، لكنــه بســوء 

اختياره ختّري  الرشّ  عىل اخلري والشقاء عىل السعادة والغيّ  عىل الرشد. وأنمت تقولون: حدث 
منه الشـيطان، واكن قصده بذكل فعل الّرش، والشـيطان ال يقدر عىل اخلري، فتكون هــذه 

١٥مناقضة منه.

دليل آخر عىل بطالن قوهلم: إن أهرمن حمَدث واحملَدث ال بدّ  هل من حمِدٍث. وإذا ثبت 
أنه حمِدث اكن هو الصانع القدمي تعاىل ال غري.

دليل آخر، وهو أنه لو اكن األمر عىل ما قالوا وجب أالّ  حيسن األمــر والــهنـي واملــدح 
واذلمّ  عىل األفعال، ألن اسـتحقاق هذه األشـياء يتبع الاختيار، وعندمه الاختيار ابطل. أال 

٢٠ترى أن املريم من شاهق ملا اكن ترّديه واجبًا مل حيسن أمره وهنيه وال يسـتحّق  املدح واذلّم. 

ويف علمنا خبالف ما قالوا دليل عىل فساد قوهلم.

ّرش] يش    أهرمن] + هو   ٨  قادر] قادًرا   ٧  يزدان] أهرمن   ٥  واحًدا] + واجملوس   ٤  واملانوية] املالوىه   ٢   ١
١٩ وعندمه] وعبدمه



١٢٣ ابب يف نفي الاثنني

لُ   قال رمحه هللا: وميكن أن يُسـتدلّ  يف هذه املسأةل ابلسمع، وهو قوهل تعاىل ﴿ُهــوَ  اْألَوَّ
اِهرُ  َوالَْباِطُن﴾٢١ ألنه إذا عمل أنه صادق يف مقاهل وأنه ال يصّدق الكّذابني عــمل  َواْآلِخرُ  َوالظَّ
أن القرآن الكمه بقول رسول هللا صىل هللا عليه وآهل، جفاز أن نسـتدلّ  عىل نفي الاثنــني 

بقوهل.

٣ بقول] يقول

٢١سورة احلديد (٥٧): ٣



كتاب زايدات رشح األصول١٢٢

أو غّريها، كام اكنت عليه من قبل، خرجت األميال عن أن تكون دالةلً  عىل طــريق مكــة، 
كذكل هذا.

دليل آخر عىل نفس املسأةل: إن من حّق  لك حيّني أن يصح أن يريد أحدهام غــري مــا 
يريده اآلخر خبالف الشخص الواحد، فإنه ال جيوز أن يكون مريًدا لليشء وال يكون مريًدا 
٥هل أو يكون مريًدا | لضّده. وإذا ثبت جواز إرادة أحدهام غري ما يريده اآلخر أّدى إىل الامتنع.  [٨٥أ]

فإن قيل: ال جيوز أن يريد أحدهام فعل اآلخر، ألهنام مل يشرتاك يف حمــلّ  اإلرادة، فــإن إرادة 
أحدهام حتلّ  قلبه وإرادة اآلخر حتلّ  قلبه. فأما اإلرادة هاهنا اليت توجد ال يف حملّ  اختّصا هبا 
عىل سواء، فوجب الصفة هلام مجيًعا، فال جيوز أن خيتلفا، قيل هل: حصة كون أحدهام مريًدا 

ملا يريده اآلخر [أو] غري مريد ما يريده اآلخر ترجع إىل امجلةل، واإلرادة املوجبة لكون املريد 
١٠مريًدا ترجع إىل احملّل، وما اكن حمكه مقصوًرا عىل احمللّ  ال يصــح حمكًــا للجمــةل، فعــمل أن 

حصة الاختالف يف املراد ال تعلّل ابإلرادة.
دليل آخر، وهو أنه لو جاز وجود الصانعني عىل هذا الوجه ألّدى إىل أن يكوان مثلني 
من وجهٍ  وخمتلفني من وجٍه، مفن حيث أهنام اشرتاك يف القدم وصفة اذلات جتب أن يامتثال، 

ومن حيث أن مقدور أحدهام جيب أن يكون غري مقــدور اآلخــر، وتعلـّـق لك واحــد مهنــام 
١٥ابملقدور ألمر يرجع إىل ذاهتام، جيب أن خيتلفا، فيؤّدي إىل ما ذكرانه بدًءا.

فإن قيل: ِلمَ  جيب، إذا اكن مقدور أحدهام غري مقدور اآلخر، أن يكوان خمتلفني؟ قيل 
[هل]: إن للقادر تعلّقًا ابملقدور، والقادر إذا اكن قادًرا فتعلّقــه مبقــدور يكــون ألمــر راجــع إىل 
ذاته، واختالف املتعلّق يوجــب اختــالف املتعلـّـق بــه إذا اكن لــذلات، اكلقــدرتني والعلــمني 

املتعلّقني ابملقدورين واملعلمومني.
٢٠فإن قيل: مفا أنكرمت أن هذه القضية يف الشاهد إمنا تثبت يف العلمني والقدرتني ألجل أن 

اليشء الواحد ال ينفهيام؟ قيل هل: يعلّل هذا احلمك مبا ذكرته ومبا ذكرانه، ألنه ال تنايف بيهنام.
| وجه آخر، وهو أنه لو جاز وجود الصانعني مل خيل إما أن يكون مقدورهام واحًدا أو  [٨٥ب]

خمتلفًا. ومل جيز أن يكون مقدورهام واحًدا، ألنــه يــؤّدي إىل أن يكــون مقــدوًرا واحــًدا بــني 
قادرين، وذكل ال جيوز. وإن اكن خمتلفًا أّدى إىل وقوع الامتنع بيهنام، فيؤّدي إىل جعز أحدهام 

٢٥عىل الوجه اذلي بيّنّا، إىل آخره.

٦ فعل] عقد   ٧ اختّصا هبا] احتصاًصا هبام   ٩ يريده اآلخر1] يرهيا الخر | مريد] خمري | ترجع] يرجع   ١٥ بدًءا] ندابً    
١٦ مقدور1] مقدوًرا   ١٧ قادًرا] قادر | مبقدور] + ال | ألمر] األمر   ٢٠ تثبت] ىلىث   ٢١ يعلّل] تعلل



١٢١ ابب يف نفي الاثنني

من العقاب، وخلق فيه إرادة دخول النار، فإنه ال يدخل النار وخيلق لنفســه إرادة دخــول 
اجلنّة ويعدل إىل اجلنّة، ويكون ملجأً  إىل العدول عن اجلحمي والانتقال إىل النعمي.

وقد ذكر يف الكتاب أن هذا الطعن يف املثال ال يف ادلليل، والطعن يف املثال ال يكــون 
طعنًا يف ادلليل، ألن املثال إمنا يورد ألجل الكشف واإليضاح. فنعدل عنه إىل مثال آخــر 
سلمي عن الطعن، فنقول: أحدهام لو حاول إرادة حتريك جسم واآلخر حياول كراهته، وهذه  ٥

اإلرادة والكراهة ال خيلو إما أن جتمتعا أو ال جتمتعا أو حيصل أحدهام وال حيصل اآلخر، إىل 
آخر ادلليل. فإن قيل: احملــاوةل ليســت بــأكرث مــن ادلواعــي الــيت تــدعو اإلنســان إىل إرادة 
اليشء أو كراهته، وادلاعي هو علمه حبسـنه، كام عــمل أحــدهام عــمل اآلخــر ذكل، فــال يريــد 

أحدهام غري ما يريده اآلخر، قيل [هل]: إن ادلواعي ال تُدِخل الفاعل يف فعهل وال خترجه عن 
ٍ  آخر يضاّده. معهل جلواز أن يتبعه داع ١٠

فإن قيل: أليس عندمك فعل الظمل يدلّ  عىل أن فاعهل جاهل حمتاج، كــام أن الامتنــع يــدل 
عىل كون املانع أقدر؟ قلنا: نعم. فإن قيل: لو سـئلمت أن هللا تعاىل لو فعــل الظــمل هــل اكن 

يدلّ  عىل هجهل أو حاجته أحلمت اجلواب فقلمت: ال جنيبه بال وال بنعم، قلنا: نعم، قالوا: فكذكل 
[٨٤ب]حنن نقول: يصح الامتنع | بني الصانعني، وأحلنا اجلواب يف أنه هل يدلّ  ذكل عىل جعزهام أو 

جعز أحدهام، قيل هل: إن بني هذين فرقًا، وذكل أن فعــل الظــمل ليــس مــن مــقتىض اجلهــل  ١٥

واحلاجة، لكنه من مقتىض القدرة، وهللا تعاىل قادر عىل الظمل، ولكنه عندان ال يفعل، وليس 
كذكل فامي حنن فيه، فإن العجز من مقتىض الامتنع ويسـتحيل وجود املقتيض وعدم املقتىض.
وجواب آخر، وهو أن هذا ال يشـهبه، ألن ادلليل قد دلّ  عىل أن هللا تعــاىل ال جيــوز 

. وقد دلّت ادلالةل أيًضا عىل أن فعل الظمل يدلّ  عىل كون  عليه العجز واحلاجة وأنه قادرٌ  غينٌّ
فاعهل جاهًال  بقبحه أو حمتاًجا إىل فعهل، فبأيّ  اجلوابني أجبنا كنـّـا اكذبــني، والكــذب حــرام،  ٢٠

ابتداءً  اكن أو جوااًب، خبالف ما حنن فيه، فإن ادلالةل مل تدل عىل وجود القدميني والصانعني، 
فافرتقا.

قال القايض رمحه هللا: واجلواب الصحيح أنه لو فعل ذكل اكن ال يدلّ  عىل كــون فــاعهل 
جاهًال  أو حمتاًجا إىل فعهل. مثاهل لو أن رجًال  حكميًا نصب األميال عىل طريق مكة، لهيتدي 
هبا الناس، اكنت دالةلً  عىل مكة، فلو أنه قصد إضالل الناس وضعها عىل غري طريق مكة  ٢٥

١ دخول2] + للحامم (مشطوب)   ٤ فنعدل] فيعدل   ٦ خيلو] ىخلوا   ٧ تدعو] تدعوا   ٨ اآلخر] األخري   ٩ اآلخر] 
األخري   ١٠ يضاّده] ىصاله



كتاب زايدات رشح األصول١٢٠

فإن قيل: إرادات الضّدين لو مل تكوان ضّدين جلاز أن يقدر الواحد منا عىل فعل اإلرادتني 
وأن حتصال منه، قيل هل: إمنا ال جيوز أن يفعلهام لعدم ادلاعي، وألن ادلاعي إىل فعل أحدهام 

يرصفه عن فعل اآلخر، وادلالةل إمنا بيّنّا عىل الصحة، ال عىل الوجوب.
أما السادس، فادلليل عىل أن الامتنع حيصل ابلفعل هو أنه قد ثبت أن الصيب والضعيف 

٥يقدر عىل حتريك القوي يف حال وال يقدر عليه يف حال. ولو اكن الامتنع حيصل بكون أحدهام 

أقدر لوجب أن ميتنع عليه حتريكه يف احلالني. وأيًضا، فإن للفعل أثًرا يف املنع بدليل أن نقول: 
القوي إذا قلّل فعهل ال يتعذر عىل اآلخر ممانعته، وإذا كّرث  فعهل يتعذر عىل اآلخر ممانعته. دلّ  

ذكل عىل [أن] الامتنع إمنا يتعقب الفعل.
وادلليل عىل أن الامتنع يدلّ  عىل كوهنام ضعيفني أو كون أحدهام أضــعف أن القــادرين إذا 
١٠متانعا بذل لك واحد | مهنام غاية وسعه يف إجياد ما يقدر عليه، فإذا تعّذر عــىل أحــدهام دلّ   [٨٣ب]

عىل كرثة مقدورات أحدهام وزايدة قدرته وقةلّ  مقدور اآلخر وقةلّ  قدرته.
فإن قيل: ما أنكرمت أن الامتنع ال يقع بني حكميني، ألن احلكمي ال يريد إالّ  ما فيـه احلمكـة 
وما فيه الصالح، فإذا اقتضت حمكة أحدهام شيئًا اقتضته حمكة اآلخر، قيــل [هل]: ادلالةل 
إمنا تبىن عىل الصحة دون الوقوع، وهام وإن مل يامتنعا فصحة الامتنع بيهنام قامئة، وهذا كام نعــمل 

١٥أن الصيب لو صارع األسد والفيل غلبه األسد والفيــل، وهــو إن مل يصــارع األســد والفيــل، 

فنحن نعمل أنه أضعف من األسد والفيل.
فإن قيل: الصحة ال تدل عىل ما يدل عليه الوقوع، وهذا كــام قــلمت أن حصــة الظــمل مــن 
القدمي تعاىل ال يدل عىل ما يدل عليه الوقوع من اجلهل واحلاجــة، قيــل هل: امس الظــامل مــن 
مقتىض الظمل وال جيوز حصـول املـقتيض، ألن امس الظـامل مشـتـّق  [مـن] الظـمل. وال جيـوز 

٢٠حصول املشـتّق  إالّ  بعد حصول املشـتّق  منه. وليس كذكل كونه أقدر، فإنه ليس من مقتىض 

الامتنع حىت ال جيوز حصول األقدر إالّ  بعد حصول الامتنع.
فإن قيل: أليس من مذهبمك أن إرادة القدمي تعاىل توجد ال يف حمــّل؟ فــال يكــون لهــذه 

اإلرادة اختصاص بأحدهام دون اآلخــر، مفــا يريــده أحــدهام يريــده اآلخــر، فــال خيتلفــان يف 
اإلرادة، قيل هل: هذه اإلرادة وإن اكنت توجب الصفة للقدمي الثاين ولكهنا ليست من فعهل، 
٢٥فيجوز أن يفعل إرادة أخرى | لنفسه خبالف تكل اإلرادة. هذا كام لو قّدران أن هللا تعــاىل  [٨٤أ]

يوقف رجًال  يوم القيامة بني النار واجلنّة حىت يشاهد ما ألهل اجلنّة من الثواب وألهل النار 

١ إرادات] اراده | لو] أو   ٢ إمنا] انّ  ما   ٤ هو] وهو   ٦ للفعل] الفعل | أن2] + نقول (مشطوب)   ٩ أو كون] وكون   
١٢ حكميني] حمكني   ١٤ نعمل] يعمل   ١٨ اجلهل] الظمل   ١٩ ألن] والن | الظمل2] والظمل   ٢١ األقدر] الاقدار



ابب يف نفي الاثنني

[٨٢ب]فإن قيل: أفتقولون أن للعامل صانعني، جفوابنا يف ذكل: ال، وادلليل | عليه أنه لو اكن للعــامل 

صانعان لوجب أن يكوان قادرين وأن يكوان قادرين ذلاهتام، ألن القادر ابلقدرة ال يصح منــه 
فعل اجلسم، وإذا اكان قادرين ذلاهتام حص وقوع الامتنع بيهنام. فــإذا أراد أحــدهام فعــل ضــدّ  مــا 

أراده اآلخر ال خيلو إما أن حيصل مرادهام أو ال حيصل مرادهام أو حيصل مراد أحدهام دون  ٥

اآلخر. وال جيوز أن حيصل مرادهام، ألنه يؤّدي ذكل إىل اجامتع الضّدين، وذكل حمال. وال 
جيوز أن ال حيصل مرادهام ألنه يدل عىل ضعفهام، ألن القادر إذا حاول أمًرا وامتنع عليه فعهل 

دلّ  ذكل عىل جعزه. وبطل أن حيصل مراد أحدهام دون اآلخــر، ألن مــن ال حيصــل مــراده 
يكون عاجًزا، والعاجز ال يكون إالًها.

قال السـيد اإلمام ريض هللا عنه: وهذه ادلالةل مبنية عىل أصول، مهنا أن القدمي تعــاىل  ١٠

قادر، ومهنا أنه قادر ذلاته، ومهنا أن الاشرتاك يف صفة من صفات اذلات يوجب الاشرتاك 
يف مجيع الصفات اذلاتية، ومهنا أن املشرتَكني يف صفة اذلات ال جيوز أن خيتلفــا مــن وجــه، 
ومهنا أنه ما من قادرين إالّ  ويصح من لك واحد مهنام أن يقصد إىل ضــدّ  مــا يقصــد اآلخــر 

إليه، ومهنا أن الامتنع ال حيصل بكوهنام قادرين وال بكون أحدهام أقدر، وإمنا حيصل ابلفعـل، 
ومهنا أن الامتنع يدلّ  عىل كوهنام ضعيفني أو كون أحــدهام أضــعف. أمــا الفصــل األول والثــاين  ١٥

[٨٣أ]والثالث والرابع، فقــد بيّنّاهــا | مــن قبــل. فأمــا الفصــل اخلــامس، فادلليــل عليــه أن [فعــل] 

الضّدين مقدور هلام، والقصد إلهيام جيب أن يكون مقــدوًرا هلــام، فــإن قــدر [أحــدهام] عــىل 
اليشء فإنه يصح منه إجياده إذا مل يكن هناك منع.

فإن قيل: هاهنا مانع، وهو أن أحد املريدين مريد بإرادة حمَدثة ال يف حمّل، والثاين أيًضا 
يكون مريًدا بإرادة، فوجود هذه اإلرادة مينع الثاين عن إرادة ضّده وعن إجياد ضده، قيل هل:  ٢٠

هــذا إمنــا اكن يسـتــقمي، إن لــو اكن إرادات الضــّدين تتضــاّدان، كــام أن الضــّدين يسـتحيــل 
اجامتعهام، وإرادات الضّدين ال تتضاّدان عىل مذهب الشـيخ أيب هامش.

٥ خيلو] ىخلوا   ٨ ال] إضافة فوق السطر   ١٣ يقصد إىل] ىفصال من | يقصد2] ىقصده   ١٤ بكون] يكون | حيصل2] 
حصل   ١٦ بيّنّاها] ىىّيا   ١٩ أحد] الواحد   ٢٠ بإرادة] الارادة   ٢١ إرادات] اراده   ٢٢ وإرادات] واراده



كتاب زايدات رشح األصول١١٨

جيوز أن جيعل عةل يف ذكل اليشء إذا مل يكن هناك يشء آخــر أَْوىل منــه يف تعليــق ذكل 
احلمك به، وهاهنا، وإن اكن اجلوهــر يــرى عنــد الوجــود وإذا عــدم ال يــرى، فــالتحّزي  اذلي 

حيصل عند الوجود بأن جيعــل مصّحًحــا أوىل، ألن اإلدراك يشـمتــل املتــحّزيات وال يشـمتــل 
املوجودات. مث يلزم عىل هذا أن يكون الوجود هو املصّحح للمس بدليل أن ما اكن موجوًدا 

٥حص أن يلمتس وما اكن معدوًما ال يصح أن يلمتس، فيجب عىل هذا أن يكون الوجود هــو 

املصحح للمس حىت يصح ملس هللا تعاىل. وهذا خالف اإلجامع. ويلزم عىل هذا أن يكون 
الوجود هو املصّحح لكونه مسموعًا، ألن ما اكن موجوًدا يصح أن يسمع، [فيصح أن يسمع] 

هللا سـبحانه وتعاىل، ويلزم أن يصح يف مجيع املوجودات أن تسمــع، وهــذا حمــال، ألان نعــمل 
قطًعا أن امجلادات وغريها ال تسمع، واب التوفيق.

١ إذا] اذْ 



١١٧ ابب نفي الرؤية

شـهبة أخرى أوردها األشعري:
[٨١ب]قال: إثبات الرؤية  تعاىل ال يؤّدي إىل تشبهيه خبلقه وال إىل | جتويره يف حمكه وال إىل 

تكذيبه يف خربه، فوجب احلمك جبواز رؤيته تعاىل، قيل: هذا ليس بَأْوىل ِمن قول َمن يقول: 
نفي الرؤية عن هللا تعاىل ال يؤّدي إىل هذه األشـياء، فوجب أن تنفى. مث هذا غري مســّمل، 

ألان لو أثبتنا هل الرؤية اكن جسًما، فيكون تشبهيًا هل خبلقه، وكذكل إذا اكن جسًما حيتاج إىل  ٥

الغذاء، فيجوز أن جيور عىل غريه يف احلمك. ولــو جــّوزان ذكل أّدى إىل تكذيبــه يف خــربه، 
بَْصــاَر﴾٢٠، ولك هــذه األشـــياء ممنــوع يف حــّق   وهو قوهل ﴿َال  تُْدِرُكهُ  اْألَبَْصارُ  َوُهو يُْدِركُ  اْألَ

القدمي تعاىل.
قال السـيد اإلمام ريض هللا عنه: هذه ادلالةل اسـتنبطها األشعري من الكم الشـيخ أيب 

عيل حيث قال: من أثبت الرؤية  تعاىل ومل يقل أنه جسم أو هل هجة فال يكفر، ألنه ليس  ١٠

يقتيض ذكل تشبهيه خبلقه وال جتويره يف حمكه وال تكذيبه يف خربه. فأخذ األشــعري هــذا 
الالكم وجعهل دليًال  لنفسه يف هذه املسأةل، وقد طعن عىل أيب عيل يف هذه ادلالةل. وقيل 

بأن هذا ليس بأكرث من عدم ادلليــل، وعــدم ادلليــل ال يوجــب عــدم احلــمك، وإمنــا يوجــب 
التوقّف فيه. وقد أوجب عن هذا الطعن بأن هللا تعاىل قد أمران بإجراء كثري من األحــاكم 

عىل الكفار، فيجب عليه أن ينصب لنا عىل الكفر دليًال  ليتبني لنا الكفر من غريه وإالّ  أّدى  ١٥

إىل تلكيف ما ال يطاق وإىل التلبيس. وادلليل عىل الكفر ما ذكرانه، فإذا مل يوجد يقطع عىل 
عدمه.

[٨٢أ]دليل آخر عىل أنه ال | جيوز تكفري من أثبت الرؤية  تعاىل ونفى كونه جسًما وكونه يف 

هجة، وهو أنه قد عرف هللا تعاىل بصفاته اذلاتية والفعلية، إالّ  أنه هجل حال نفسه بذاته، ألنه 
اعتقد أنه يرى هللا تعاىل. ومن هجل حاًال  لنفسه بذات هللا تعاىل ال جيوز تكفريه، وإمنا جيوز  ٢٠

تكفري من هجل هللا تعاىل.
شـهبة أخرى هلم يف املسأةل:

قالوا: قد ثبت أن هللا تعاىل موجود، والوجود هو املصّحح للرؤية بدليل أن اليشء، إذا 
اكن موجوًدا، حص أن يرى وإذا اكن معدوًما ال يصح أن يرى، فوجب أن يكون املصّحــح 
هو الوجود، قيل هل: هذا ال يصح، ألن اليشء إذا وجد عند وجوده وعدم عند عدمه إمنــا  ٢٥

٢ جتويره] جتويره   ٦ جيور] جيوز   ١١ جتويره] جتوىزه   ١٣ احلمك] احلمكه   ١٤ بإجراء] بأجزآ   ٢٣ والوجود] مكرر 
يف األصل   ٢٤ يكون] + هو   ٢٥ عند2] عىده

٢٠سورة األنعام (٦): ١٠٣



كتاب زايدات رشح األصول١١٦

ا للسواد والبياض  ا إذا تعلقت به الرؤية اكن ضدًّ وجه آخر، وهو أن ما ال يكون متحّزيً
وللحمرة. وهذا ابطل ألن ما اكن مدراكً  حباّسة واحدة، مث اختلفت، اكن اختالفه اختالف 
ا للسواد. وما يشريون إليه من أن الوجــود هــو  التضاّد، وهللا تعاىل ال جيوز أن يكون ضدًّ

املصّحح لإلدراك غري حصيح، ألن الوجود يشـمتل اخملتلف واملامتثل واملتضادّ  وما جرى هــذا 
٥اجملرى، فال جيوز أن يكون مصّحًحا لإلدراك لكونه معلوًما.

فصل يف شـهبهم

شـهبة هلم:
قالوا: إن هللا تعاىل قد ثبت أنه يرى غريه، ومن يرى غريه يرى نفسه، ومن يرى نفسه 
اكن مرئيًّا، جفاز أن يراه غريه، قيل هل: هذا فاسد من وجوه، أحدها أنك لست بَأْوىل ممن 
١٠جعل املعلول عةلً  والعةل معلوًال، فيقول: إن َمن يرى نفسه يرى غريه. وهــذا يــؤّدي إىل أن 

يكون اليشء عةل | يف صاحبه وصاحبه عةل فيه، فيكون عــةل يف نفســه بواســطة صــاحبه،  [٨١أ]

وذكل ال جيوز. والثاين أن كونه رائًيا يرجع إىل امجلةل وكونه مرئيًّا يرجع إىل احملّل. وما يوجــب 
احلمك للجمةل ال يوجب احلــمك للمحــّل، كــام أن مــا يــرجع حمكــه إىل احملــلّ  ال يوجــب احلــمك 

للجمةل. والثالث أنه قد خيرج اليشء عن كونه رائًيا، فال خيرج عن كونه مرئًيا، اكألمعى. والرابع 
١٥أن املعىن يف ذكل ليس ما أشار إليه، بل الواحد منا إمنا يــرى نفســه، ال ألنــه يــرى غــريه، 

ولكن ألنه مريئ. أال ترى أنه ال يسمع نفسه ألنه غري مسموع، وإن اكن يسمع غريه؟ فبطل 
الكمه هبذا، وهللا تعاىل غري مريئ، فال يرى نفسه، كام ال يسمع نفسه ما مل يكن مسموعًا.

شـهبة هلم أخرى:
قالوا: قــد شــاركنا هللا يف كونــه رائًيــا فوجــب أن يشاركنــا يف كونــه مرئيًّــا، قيــل هل: هــذا 

٢٠اسـتدالل مبجرد الوجود، وذكل ال جيوز. أال ترى أنه ال جيوز أن يقال أن هللا تعــاىل فاعــل 

فوجب أن يكون مبنيًّا كأحدان، أو يقال أنه تعاىل يحّ  فوجب أن يكون ذا حاّسة كأحدان؟
شـهبة أخرى البن الّكب:

قال: قد ثبت أن هللا تعاىل قامئ بنفســه وبذاتــه، فوجــب أن يــرى كأحــدان، قيــل: هــذا 
اسـتدالل مبجرد الوجود، وهــو ابطــل عــىل مــا بيّنـّـاه. وعــىل أن إرادة القــدمي تعــاىل وكراهتــه 

٢٥واملعدومات لكها قامئة بأنفسها، ومع ذكل ال تُرى، فبطل هذا الالكم.

١١ عةل2 … صاحبه2] مكرر يف األصل   ٢٠ اسـتدالل] ال ىىبدل   ٢٥ بأنفسها] ابنفسهام | تُرى] يرى



١١٥ ابب نفي الرؤية

فإن قيل: ما أنكرمت أن هللا تعاىل ال يرى ألنه يشء واحد اكجلزء املنفرد؟ قيل هل: أليس 
[٨٠أ]عندمك يرى يف اآلخرة مع أنه يشء واحد؟ فدلّ  عىل أن هذا ليس | مبانع.

فإن قيل: إمنا ال نراه لفقد حاّسة سادسة، قيل هل: لو اكن كــذكل لــاكن فقــدها يوجــب 
نقًصا. ولو اكن فقد احلاّسة السادسة يوجب نقًصا لوجدانه يف أنفسـنا، وحنــن ال جنــد. يــدلّ  

عىل هذا أن اختالف تكل احلاّســة السادســة لهــذه احلــواس ليــس بــأكرث مــن اختالفهــا يف  ٥

أنفسها، مث مع اختالف هذه احلواّس  ليــس فهيــا مــا ُيــرى هللا تعــاىل هبــا، فكــذكل يف تــكل 
احلاّسة، فعمل أنه غري مريئ.

ا  فإن قيل: إمنا ال يرى لبقاء التلكيف، قيل هل: بقاء التلكيف، لو اكن مانًعــا، لــاكن ضــدًّ
ا هل لوجب أن يراه الصبيان واجملانني، ولوجب أن يــراه أهــل  لإلدراك اكلعمى. ولو اكن ضدًّ

النار. وأيًضا، فإن بقاء التلكيف يتعلق ابختيار خمتاٍر، وكون اذلات مرئيًّا ليس يتعلق ابختيار  ١٠

خمتاٍر، فال جيوز أن يكون املانع بقاء التلكيف.
فإن قيل: ما أنكرمت أن يكون املانع عدم اإلدراك؟ قيل هل: هــذا ال يصــح، ألن اإلدراك 

ليس مبعًىن  عندان. وادلليل عىل ذكل وجوه، أحدها أنه لو اكن معًىن  جلاز أن خيلق هللا تعاىل 
اإلدراك ببعض األشـياء دون بعض حىت جيوز أن يرى اإلنسان الرجال دون النســاء ويــرى 

الوجه وال يرى اللحية. وهذا يؤّدي إىل التشكيك يف املشاهدات، وذكل ال جيوز. والثاين أن  ١٥

اإلدراكني، إذا تعلقا مبدركني، ال خيلو إما أن يكوان مثلني أو خمتلفني غري ضّدين أو متضاّدين. 
[٨٠ب]وبطل أن يكوان مثلني، ألن تغاير متعلقهام يوجب اختالف متعلقهام | اكلعلمني. وال جيوز أن 

يكوان متضاّدين، ألن الضّدين يسـتحيل اجامتعهام، وهذان جيمتعان. وبطل أن يكوان خمتلفني 
غري ضّدين، ألن العمى ينفهيام، واليشء الواحد ال ينفي اخملتلفني، وإمنــا ينفــي الضــّدين عــىل 

ا  البدل أو املثلني عىل امجلع. والثالث أن اإلدراك لو اكن معىنً  لوجب أن يكون العمى ضــدًّ ٢٠

هل، والعمى إذا وجد منع اإلدراك يف حــّق  مجيــع النــاس، إذ مــن حــمك الضــّدين أن يوجــب 
أحدهام صفة ابلعكس مما يوجبــه صــاحبه، اكلســواد والبيــاض، والعــمل واجلهــل، وقــد علمنــا 

خالفه.
دليل آخر عىل أصل املسأةل، وهو أهنا إحــدى احلــواّس، فــال يــدرك القــدمي تعــاىل هبــا 

كغريها من احلواّس، وحتقيقه ما بيّنّاه. ٢٥

٢ عندمك] عبدمك   ٥ اختالفها] اختالفهام   ٦ أنفسها] انفسهام   ٧ فعمل] نعمل   ١٠ بقاء] بنا   ١٥ التشكيك] التشكيل   
١٦ خيلو] ىخلوا   ١٧ مثلني] + غري ضّدين او متضادين



كتاب زايدات رشح األصول١١٤

التلبيس، فيلزممك ذكل، وال يلزمنا. وادلليل عــىل أن هــذا مــن طــريق العــادة أنــه جيــوز أن 
حيصل هذا العمل لبعض الناس وال حيصل لبعضهم. أال ترى أن َمن ركب عىل مجل، مث ركبه 
من الغد، فإنه جيوز أن يكون هذا غريه، وإن اكن امجلل يعمل ذكل قطًعا من طريق العادة، 

ألنه كرثت رؤيته هل.
٥فإن قيل: إن الواحد منا إمنا يرى املرئيات إذا مل يكــن هنــاك ســاتر أو يشء يصلــح أن 

يكون ساتًرا، ليتّصل شعاعه به وما يتّصل به. وليس هاهنا أمر يوجب اتّصال شعاعه مجليع 
ما يقابهل، فيجب أن جيوز أن يكون بني أيديمك يشء وال ترونه، ألن شعاعمك ال يتّصل به، 

قيل هل: هللا تعاىل خلق احلاّســة عــىل وجــه إذا اكنــت حصيحــة فــإن حــراكت رشايينــه تــدفع 
شعاعه، فينفذ يف اجلهة اليت حيّدق إلهيا، فال جيوز أن ال يرى | املريئ مع هذا. [٧٩ب]

١٠فإن قيل: أليس، إذا اكن املريئ بعيًدا، فإنه يراه مع عدم اتّصال شعاعه به؟ قيل هل: إن 

شعاعه يتّصل مبا يتّصل به، فلهذا يراه. عىل أن الصحيح أن اتّصال الشعاع ليس برشط، إمنا 
الرشط هو حصول قاعدة الشعاع مع املريئ حبيث ال ساتر وال ما يقّدر ساتًرا. إذا ثبت هذه 
امجلةل قلنا: القدمي تعاىل عىل صفة لو رؤي رؤي عىل هذه الصفة، والرايئ لو رأى لرأى عىل 
هذه الصفة واملوانع مرتفعة، فوجب أن يرى هللا تعاىل اآلن، ألنه لو مل يكن كذكل ألّدى إىل 

١٥أن يلتبس املريئ بغري املريئ.

فإن قيل: ومل قلمت أن املوانع مرتفعة؟ قيل هل: املوانع املعقوةل إما أن تكون يه احلجاب أو 
لطافة املريئ ورقّته أو البعد املفرط أو القرب املفرط أو ال يكون املــريئ يف مقابلتــه أو أن 
يكون حمهل ببعض هذه الصفة. وهذه األشـياء ال جتوز عىل هللا تعاىل، ألهنـا إمنـا تتصـور يف 

حّق  اجلواهر واألجسام واألعراض.
٢٠فإن قيل: فمل ال جيوز أن يكون هاهنا مانع آخر؟ قيل هل: هذا إثبات مانع جمهول من غري 

دليل، وذكل ال جيوز.
فإن قيل: ما أنكرمت أن يكون املانع هو ضعف الشعاع؟ قيل هل: إن ضعف الشعــاع ال 

مينع بنفسه وإمنا مينع ابنضامم هذه األمور إليه. أال ترى أن املريئ إذا اكن بعيًدا فال يراه؟ فلو 
قرب شعاع برصه وقوي رآه. وكذكل إذا اكن لطيفًا فال يراه، فإذا كرث شعاع برصه وقوي 

٢٥رآه.

٣ امجلل] امجلال   ٥ أو يشء] وىش   ٧ شعاعمك] شعامك   ١٣ عىل1] إضافة فوق السطر   ١٥ بغري املريئ] إضافة يف 
الهامش   ٢٤ قرب] قّويت | لطيفًا] لطيف | كرث] اكرث



١١٣ ابب نفي الرؤية

عليه اآلن، وهو أنه اكن حيصل للصبيان حسب حصوهل بــغريمه، واكن آحــاد أجــزاء اخلــرب 
توجب العمل، كام أن مجلهتا توجب العمل، ألن اجلزء الواحد من السبب يوجب وال يتوقــف 

[٧٨ب] عىل وجود جزء آخر. وال يلزم الشـبع ابلطعام | عىل ما بينّا.

فإن قيل: هذا ابطل اب تعاىل، فإنه يراان وال نكون يف مقابلته، قيل هل: إان قلنا أن هللا 
تعاىل يرى ال ابحلاّسة، فال يلزم أن يكون املــريئ مقــابًال  هل، هــذا ملــعًىن، وهــو أن احلاّســة  ٥

جسم، والشعاع املمتدّ  منه جسم أيًضا، واجلسم خيتّص  جبهة دون هجة، جفاز أن يشرتط فامي 
يرى هبا أن يكون مقابًال، وهذا كام أن القادر بقدرة ال يقدر عــىل الفعــل إالّ  بعــد اســـتعامل 

حملّها، والبارئ تعاىل إذا اكن قادًرا ذلاته ال حيتاج إىل حمل يسـتعمل يف الفعل.
دليل آخر عىل نفي الرؤية من طريق العقل، وهو أن الــرايئ إذا اكن عــىل صــفة مل يــر 

الرايئ [إّال] عىل تكل الصفة واملريئ عىل صفة مل ُيرَ  إالّ  عىل تكل الصفة، واملوانع املعقوةل عن  ١٠

الرؤيــة منتفيــة، فوجــب أن يــرى، ألن اجلــواز ال ينفصــل عــن الوجــوب إذا وجــدت هــذه 
الرشائط، ألنه لو مل حيصل ذكل عند اجلواز أّدى إىل اجلهاالت وإىل أن يكون بــني أيــدينا 

أجسام كثيفة وحنن ال نشاهدها مع انتفاء املوانع.
فإن قيل: أليس عندمك أن املصحح لكونه عاملًا كونه حيًّا واملوجب هل يشء آخر؟ جفوزوا 

أن يكون بني أيديمك أجســام عظميــة وال تعلموهنــا أو تعلمــون بعضهــا دون بعــض، قيــل هل:  ١٥

اإلدراك طريق للعمل عندان، فإذا حصل اإلدراك علمنا، وإذا مل حيصل اإلدراك نقطع عىل أنه 
ليس بني أيدينا جسم. وأنمت أفسدمت هذا الطريق عىل أنفســمك بــأنمك جــّوزمت أن يكــون وال 

تدركونه عىل قضية مذهبمك يف اإلدراك.
[٧٩أ]فإن قيل: لنا أيًضا طريق آخر، وهو حصول العــمل الرضوري، فــإن | خلــق هللا تعــاىل 

العمل الرضوري قطعنا عىل وجوده وإن مل خيلق قطعنا عىل عدمه، قيل هل: العــمل الرضوري  ٢٠

يستند إىل اإلدراك، حىت أن األمعى وَمن مغض عينيه، ملا جّوز أن يكون وال يراه، ال ميكنه 
أن يقطع بعدمه، وأنمت جتّوزون أن يكون وال تدركونه، فال ميكنمك أن تقطعوا بعدمه.

فإن قيل: عندمك إذا شاهد خشًصا، مث يشاهده بعد ذكل، يقطع عىل أنه ذكل الشخــص 
اذلي سـبقت رؤيته، وإن جّوز أن يكون هللا تعاىل خلق أمثاهل، قيل هل: هذا، وإن جاز من 

حيث القدرة، إالّ  أن هللا تعاىل أجرى العــادة بأنــه ال يفعــل ذكل، ألنــه لــو فعــل ألّدى إىل  ٢٥

التلبيــس، والتلبيــس ال جيــوز عــىل هللا ســـبحانه. فأمــا أنــمت، فقــد جــّوزمت عــىل هللا تعــاىل 

بأنمك] انمك    يشء] شيىًا   ١٧  مل ُيَر] لو راى   ١٤  مل ير] لو راى   ١٠  واجلسم] وللجسم   ٩  نكون] يكون   ٦   ٤
٢٠ العمل الرضوري1] العامل لرضوري   ٢١ يستند] يستبد   ٢٤ جّوز] جّوزوا



كتاب زايدات رشح األصول١١٢

فإن قيل: لو مل يعرفوا هللا تعاىل اضطراًرا لقبل توبهتم عنده، قيل هل: إمنا ال تقبل توبهتم، 
ألهنا جتّددت عند العجز عن املعايص. وهذا كرجل مات عنــد حبســه ورضبــه عــىل جنايــة 

حدثت منه، ال تقبل توبته، ألهنا وجدت عند العجز عن املعايص، كذكل هذا.
وادلليل عىل نفي الرؤية من طريق العقل أن الرايئ ابحلاّســة ال يــرى اليشء إالّ  إذا اكن 

٥مقابًال  هل أو يف حمك املقابل عىل طريقة واحدة. ويسـمترّ  احلال يف ذكل حىت أنه لو اكن املريئ 

يف هجة أخرى ال يراه، فإذا رصف إىل مقابلته يراه عىل طريقــة واحــدة، وهللا تعــاىل ليــس 
مبقابل وال يف حمك املقابل، فال ُيرى. وال يلزم عــىل هــذا إذا نظــر النــاظر يف املــرآة فــريى 

وهجه، ألنه يف حمك املقابةل، ألن شعاعه يصادف املرآة، مث ينعكس، فريى وهجــه، ألنــه يف 
حمك املقابةل، ألن حمهل مقابل هل، فاكن هو يف حمك املقابل.

١٠فإن قيل: ما أنكرمت أنه إمنا ال نراه، ألن هللا تعاىل أجــرى العــادة أن ال نــرى إالّ  برشط 

املقابةل؟ قيل هل: ال جيوز ذكل، ألن ما اكن طريقه العادة ختتلف فيه العادة وال يسـمتر عىل 
طريقة واحدة فألّدى إىل التلبيس، وذكل ال جيوز. وهذا اذلي ذكرانه ال ختتلف فيه العادة.

فإن قيل: أليس العادة قــد جــرت | حبصــول العــمل مبــخرب األخبــار املتواتــرة عــىل طــريق  [٧٨أ]

الاسـمترار، وهو ألجل العادة؟ قيل هل: هذا [ال] تسـمترّ  فيه. أال ترى أن الصبيان ال حيصل 
١٥هلم العمل مبخرب األخبار، وإمنا حيصل ذكل للعقالء؟

فإن قيل: إمنا ال حيصل للصبيان لعدم اسـتكامهلم رشائطه، حىت لو وجدت الرشائط فهيم 
حلصل العمل فهيم، قيل هل: هذا إحاةل احلمك عىل رشط جمهول، وذكل ال جيوز. عىل أن اذلي 
يفتقر إىل الرشائط هو العمل الاسـتداليل، فأما العمل الرضوري خفلْق هللا سـبحانه يف العبيد، 

فال يفتقر إىل الرشائط.
٢٠فإن قيل: َمن ألك عرشين رغيفًا فإنه يشـبع عىل طريقة واحدة. ال ختتلف احلال يف ذكل. 

ومع هذا فإن الشـبع حيصل ابلعادة، قيل هل: إن احلال يف ذكل ختتلف، ألن من الناس من 
يشـبع برغيف ومهنم من يشـبع بأقلّ  منه، ومهنم من ال يشـبع بأكرث منه، وهو اذلي بــه داء 

يقال هل: جوع اللكب. وما جيد من نفسه مثل الشـبع يكون المتالء معدته من الطعام.
طريقة أخرى يف هذه ادلالةل، وهو أنه لو اكنت املقابةل رشًطا عندمه أيًضا ووافقوان عىل 
٢٥ذكل مل يفتقر إىل أكرث مما هو عليه اآلن، وال يزيد حاهل عىل ذكل، فوجب أن يكون رشًطا. 

وال يلزم عىل هذا العمل مبخرب األخبار، ألنه لو اكن متوادًلا عن اخلرب الفتقر إىل أكرث مما هو 

٣ حدثت] حديث | ألهنا] النه   ٤ يرى] ترى   ٨ ألنه1] الن ذكل | ألنه2] + ذكل (مشطوب)   ٩ هل] لنا   ١٠ نراه] 
تراه   ١٢ فألّدى] والّدى   ١٥ العمل] + الا   ١٨ خفلْق] ىخلق
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قيل هل: إهنم يف مغّ  وحرسة ال يتفرغون إىل رؤيهتا. ولو تفرغوا إىل ذكل مل يكن ذكل بشارةً  
هلم ملا [مه] فيه من شّدة العقاب، وذكل يورث هلم زايدة حرسة ومغّ  وأمل. وجيوز أن يكون 

اليشء بشارةً  يف حّق  واحد، مغًّا يف حّق  اآلخــر، كــام لــو برش بقــدوم غائــب اســـتبرش بــه 
أحبّاؤه وحزن به أعداؤه.

فإن قيل: لو جاز | أن يقــال: إن أهــل اجلنــة ينظــرون إىل هللا تعــاىل عــىل مــعىن أهنــم  [٧٧أ]٥

ينتظرون ثواب هللا جلاز أن يقال: إن أهل النار ينظرون إىل هللا عىل معىن أهنم ينتظرون 
عقاب هللا تعاىل، قيل هل: إضامر الثواب يف القرآن جماز وليس حلقيقته، كقوهل تعاىل ﴿َوْسئَلِ  

الْقَْريََة﴾١٩، واجملاز يقترص به عىل ما ورد فيه وال يقاس غريه عليه.
فإن قيل: فادلليل عىل أن هذا مبعىن الرؤية وأن الرؤية عىل هللا تعاىل جائزة قولُ  النيب 

صىل هللا عليه وآهل وسمل: «سرتون ربّمك كام ترون القمر ليةل البدر. ال تضامون يف رؤيته»،  ١٠

قيل هل: هذا من أخبار اآلحاد، فال جيوز الاسـتدالل به فامي طريقه العمل يف املعامالت فضًال  
عن ادلايانت. عىل أن راوي هذا اخلرب قيس بن أيب حازم، وقد خولط يف عقهل، فال يلتفت 

إىل خربه. عىل أنه اكن من ّمعال بين أمية واكن يبغض عليًّــا عليــه الســالم، فــأدىن درجتــه 
الفسق. مث إان حنمل هذا اخلرب إن حص عىل العمل الرضوري، أي سـتعرفون ربّمك كام تعرفون 
القمر. وادلليل عىل أن املراد به العمل أن الرؤية مبعىن العمل يتعّدى إىل مفعولني، األول ربمك  ١٥

والثاين كام، يعين مثل ما، تعرفون. يدلّ  عليه أنه قال يف آخر احلديث: ال تضامون، أي ال 
تشكّون يف رؤيته، والشكّ  يتبع العمل ال الرؤية.

فإن قيل: النيب صىل هللا عليه وعىل آهل برش املؤمنني بذكل، وعىل ما ذكــرمت يشــاركهم 
أهل النار يف ذكل، ألهنم يعلمون هللا سـبحانه وتعــاىل أيًضــا رضورًة، قيــل هل: اجلــواب مــا 

ذكران قبل هذا [أن] اآلية ال تكون بشارةً  هلم. فإن قيل: النيب صىل هللا [عليه] | وعىل آهل  [٧٧ب] ٢٠

خص اآلخرة به، والعمل الرضوري حيصـل عنـد املـوت يف ادلنيـا، قيـل هل: إن النـاس عنـد 
املوت يف شدة وعناء، فال يكون ذكل يف مثل حالهتم نعمًة. عىل أان ال نعمل قطًعــا أن هــذا 

العمل الرضوري حيصل عند املوت، فال يسـتقمي ما ذكره.

١ ّمغ] مغره | إىل1] الا   ٦ ينتظرون1] ينظرون   ٨ غريه] + فيه (مشطوب)   ٢٠ تكون] يكون

١٩سورة يوسف (١٢): ٨٢
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ٍة﴾١٧ وكام يقال: إين أنظر إليك يف هذا األمــر  الُْمْرَسلُوَن﴾١٦ وقال تعاىل ﴿فَنَِظَرةٌ  ِإَىل  َميَْرسَ
وإىل هللا تعاىل، ويريدون به الانتظار.

فإن قيل: محل اآلية عىل الانتظار ال يصح، ألهنا وردت بشارة ألهل اجلنة، والانتظار 
يورث الغمّ  واهلّم، قيل [هل]: الانتظار يورث الغمّ  إذا اكن حمتاًجا إليه ومل يثق بوصوهل. فأما 

٥إذا اكن واثقًا بوصوهل إليه، فال. أال ترى أن َمن جلس عىل مائدة الغري ينظر ما يألكه مل يكن 

يف مغّ  وّمه، بل اكن يف أرغد العيش؟ مث هذا يلزممك يف أهل اجلنة من وجه آخر، فإهنم إما 
أن يعلمــوا أن ثــواهبم ينتقــص عــىل مــرور األايم أو ال يعلمــوا. فــإن علمــوا ذكل اكنــوا يف مغّ  

وحرسة، وإن مل يعلموا اكنوا شاكّني يف ذكل، فاكنوا عىل خوف من انتقاص النعم.
فــإن قيــل: ال جيــوز محــل اآليــة عــىل الانتظــار، ألن النظــر إذا | ُعــّدي بــإىل مل حيمتــل  [٧٦ب]

١٠الانتظار، قيل هل: قد يُعّدى النظر بإىل وال يكون املراد به الرؤية، بل يكون مبعىن الانتظار 

ٍة﴾. وقال الشاعر: كام قال هللا تعاىل ﴿فَنَِظَرةٌ  ِإَىل  َميَْرسَ
ــغََينِّ  املُــوِرسِ ١٨ ــِقريِ  ِإَىل  ال ــرَ  الَف نََظ لَنَــاِظرٌ  َوعَــْدَت]  ِإلَْيــكَ  [ِلَمــا  ِإينِّ  

وقال آخر:

اِبخلـَــــَالِص  يـَــــْأِيت   ْمحَنِ   الـــــرَّ ِإَىل   بَــــْدرٍ  يَــــْومَ   اَنِظــــَراتٌ   ُوُجــــوهٌ  

١٥مث هذا كام يلزمنا يلزممك، ألنه كام ال جيوز أن يقال: انتظرت إليه، ال جيوز أن يقــال: رأيــت 

إليه، عىل أنه يقال: كنت أنتظر لهذا اليشء، كام يقال: نظرُت  إليه، وهذه حروف الصفات 
تقام بعضها مقام بعض.

والتأويل اآلخر: انظرة إىل ثواب رّهبا، فيحمتــل النظــر احلقيقــي إىل الثــواب. فــإن قيــل: 
حنمل اآلية عىل الانتظار والنظر مجيًعا، إذ ال تنايف بيهنام، قيــل هل: هــذا يــؤّدي إىل إبطــال 

٢٠تأويل الصحابة، إذ قد أمجعت عىل أن املراد هبا إما الانتظار يف قول بعضهم وإما النظر إىل 

الثواب.
فإن قيل: ال جيوز محهل عــىل النظــر إىل الثــواب، ألن هــذه اآليــة وردت بشــارةً  ألهــل 

اجلنة، وعىل ما ذكرمت يشاركهم أهل النار فيه، ألهنم يرون ثواب هللا ونعمه عــىل املــؤمنني، 

٤ واهلّم] ولهذا   ٨ فاكنوا] واكنوا   ١٠ مبعىن] ملعىن   ١١ كام] ملا

| ١٨الشعر مجليل بن معمر املشهور جبميل بثينة، انظر ديوان  | ١٧سورة البقرة (٢): ٢٨٠  ١٦سورة المنل (٢٧): ٣٥ 
بثينة، ص ٤٠، وفيه املكرث بدًال  من املورس



١٠٩ ابب نفي الرؤية

[٧٥ب]فإن قيل: حنمل اآلية عىل نفي الرؤية عنه تعاىل | يف ادلنيا بــدليل قــوهل تعــاىل ﴿ُوُجــوهٌ  

َا اَنِظَرٌة﴾١٣، وهذه اآلية مقيّدة واألوىل مطلقة، فنقيِّدها هبا، قيل هل: قد  ةٌ  ِإَىل  َرهبِّ يَْوَمِئذٍ  اَنِرضَ
بينّا أن اآلية األوىل حممكة واآلية الثانية متشاهبة. وإمنا جيوز محل املطلق عىل املقيد إذا مل مينع 

منه مانع، وهاهنا مانع، وهو كون هذه اآلية متشاهبة غري منبئة عن املراد. واذلي يدلّ  عــىل 
أهنا متشاهبة أن حقيقة النظر تقليب احلدقة حنو املريئ الامتًسا لرؤيته. يدلّ  عليه أنك تقول:  ٥

نظرُت  إىل الهالل، مفا رأيُته. ولو اكن معىن نظرُت  ورأيُت  واحًدا لاكن تقدير الالكم: رأيُت  
الهالل ومل أره، متناقض الالكم. والثاين أنك تقول: نظرُت  إليه حىت رأيُتــه، وحــىت للغايــة، 

واحلمك إذا علق بغاية، فإنّ  حمك ما بعد الغاية يكون خمالفًا حلمك ما قبلها. والثالث أن تقليب 
احلدقة يعمل ابضطرار، والرؤية ال تعمل إالّ  ابالسـتدالل.

فإن قيل: النظر يفيد الرؤية، وادلليل قوهل تعــاىل يف قصــة مــوىس عليــه الســالم ﴿َربِّ   ١٠

أَِرِين  أَنُظرْ  ِإلَْيكَ  قَالَ  لَن تََراِين﴾١٤، فاجلواب يكون متضّمنًا للسؤال، يدلّ  عىل أن السؤال 
وقع عن الرؤية، قيل هل: إن قوهل تعاىل ﴿لّن تََراِين﴾ جواب عن قوهل ﴿َربِّ  أَِرِين﴾ ال عن 
قوهل ﴿ِأنُظرْ  ِإلَْيَك﴾ عىل أان وإن سلّمنا أن النظر يف هذه اآلية يفيد الرؤية فإان رجعنـا إىل 
هذا املعىن دلالةل قامئة سوى اللفظ، ألنه لو محلناه عىل تقليــب احلدقــة أّدى إىل أن يكــون 

موىس عليه السالم وأّمته جــاهلني اب تعــاىل، ألن تقليــب احلدقــة إمنــا يتحقــق | يف حــّق   [٧٦أ]١٥

املتحّزيات. ولو محلناه عىل الرؤية مل يؤدّ  إىل ما قلنا، ألنه جيوز أن يكونوا علمــوا هللا تعــاىل 
بصفاته، إالّ  أنه إذا اشتبه علهيم أنه جيوز أن يرى، فأرادوا أن يعلموا من هجته تعــاىل أنــه ال 

يرى.
فإن قيل: النظر، إذا اكن مقيًدا ابلوجه، ال حيمتل إالّ  الرؤية، قيل هل: لو سلّمنا ذكل فإمنا 

يكون إذا اكن الوجه مبعىن اجلارحة. فأمــا إذا اكن الوجــه مبــعىن اذلات وامجلــةل فــال. والوجــه  ٢٠

ا اَنِظَرةٌ  َوُوُجوهٌ   ةٌ  ِإَىل  َرهبِّ املذكور يف اآلية املراد به امجلةل، ألنه تعاىل قال ﴿ُوُجوهٌ  يَْوَمِئذٍ  اَنِرضَ
﴾ مجةل البدن. ﴾١٥، وإمنا ﴿تَُظنُّ ةٌ  تَُظنُّ يَْوَمِئذٍ  اَبِرسَ

فإن قيل: مفا معىن اآلية؟ قيــل هل: إن اآليــة محمــوةل عــىل أحــد مــعنيني، إمــا الانتظــار، 
َّــةٍ  فَنـَـاِظَرةٌ  ِمبَ  يـَـْرِجعُ   ويطلق النظر ويراد به الانتظار. قال هللا تعاىل ﴿َوِإينِّ  ُمْرِسةَلٌ  ِإلَْهيِم ِهبَِدي

جواب] حبواب    رأيُت] + الهالك (مشطوب) الالكم رأيت   ١٢  حنو املريئ] واملرى   ٦  فنقيِّدها] فىعىدها   ٥   ٢
ٌة] انظرة   ٢٣ مفا] وما ١٦ يؤّد] ىودى   ١٧ بصفاته] لصفاته | فأرادوا] فأراد   ٢١ اَنِرضَ

١٣سورة القيامة (٧٥): ٢٢-٢٣ | ١٤سورة األعراف (٧): ١٤٣ | ١٥سورة القيامة (٧٥): ٢٢-٢٥



كتاب زايدات رشح األصول١٠٨

النظر هو تقليب احلدقة حنو املريئ الامتًسا لرؤيته، وجيوز أن يكون الوجــه مبــعىن اجلارحــة، 
وجيوز أن يكون الوجه مبعىن اذلات، فتحمتل آيهتم وجوًها من املعاين، وآيتنا ال حتمتل ذكل، 

فاكنت أوىل.
قال السـيد رمحه هللا: قال اإلمام ريض هللا عنــه: قــد اّدعينــا يف اجلــواب عــن الســؤال 

٥دعويني، أحدهام أن آيتنا وردت عىل طريقة المتّدح، والثاين أن ما نفاه تعاىل عن نفسه وهو 

راجع إىل ذاته ومتّدح بنفيه اكن إثباته نقًصا. أما األول، فإمنا قلنا ذكل، ألن املسلــمني اتّفقــوا 
عىل أن املراد ابآلية المتّدح، ألن بعضهم قالوا أنه تعاىل أراد المتّدح بنفي الرؤية عن نفسه يف 
ادلنيا واآلخرة، وبعضهم قالوا: متّدح بنفي الرؤية عن نفسه يف دار ادلنيا دون اآلخرة، وقــال 
بعضهم: متّدح بنفي الرؤية عن نفسه هبذه احلاّسة، وإمنا يرى حباّسة سادسة. وقــال بعضهــم: 

١٠متّدح بنفي اإلحاطة عن نفسه. وألن هذه اآلية إمنــا ســـيقت مــن أولهــا إىل انهتاهئــا للمتــّدح، 

فكذكل ما يف وسطها جيب أن يكون للمتدح، وإالّ  أّدى ذكل إىل فساد نظمها. وألن العادة 
جرت من املسلمني بأهنم قالوا يف | ادلعاء: اي من يَرى وال ُيرى، وادلعاء، إذا مل يكن عـىل  [٧٥أ]

وجه السؤال واكن عىل وجه التعظمي، اكن توقيفًا، وال توقيف عىل نفي الرؤية إالّ  هذه اآلية، 
فيجب أن يكون مسـتخرًجا مهنا. وأما ادلعوى الثانية، فإمنا قلنا ذكل ألان لو قلنا أن إثبات 

١٥ما نفى هللا تعاىل فامي يرجع إىل ذاته عىل سبيل المتّدح ال يكون نقًصا ألّدى إىل تغري ذاته وأنه 

إما أن يكون جسًما أو عرًضا، وتغري اذلات نقص.
قال القايض رمحــه هللا: فأمــا اذلي يــرجع إىل أفعــاهل فــال خيلــو إمــا أن يكــون واجبًــا أو 

تفّضًال، مفا اكن مهنا واجبًا اكن خالفه نقًصا، نفيًا اكن أو إثبااًت، فالنفي كقولنا أن هللا تعاىل ال 
يظمل، فلو قلنا أنه يظمل يف وقتٍ  اكن نقًصا، ألنه يؤّدي إىل أن يكــون هللا تعــاىل ذا حاجــة 

٢٠وجاهًال، وقد تنـّزه عن ذكل. وأما يف اإلثبات، فكام قلنا أنه تعاىل يثيب احملسـنني، فلو قلنا 

أنه ال يثيهبم أّدى إىل النقص، ألنه يكون يف ذكل إضافة اخللف إىل هللا تعاىل. فأمــا مــا ال 
يكون واجبًا فإنه ال يكون فيه نقص يف النفي واإلثبات. أما يف النفي، إذا قلنا أن هللا تعاىل 

ال يزيدان يف فضهل، فلو قلنا أنه يزيدان فيه مل يكن ذكل نقًصا. وكذكل إذا قيل يف اإلثبات أن 
هللا غفور رحمي، ومعناهام أنه تعاىل ال يعاجل ابلعقوبة وال يأخذ ابذلنب، فلو قلنا أنه يعاجل 
٢٥ابلعقوبة أو يأخذ ابذلنب [مل] يكن ذكل نقًصا. فإن قيل: وأي نقص يلحق هللا تعاىل لو قلنا 

أنه ُيرى؟ قيل هل: هذا يؤّدي إىل تغري ذاته وإىل أن يصري جسًما أو عرًضا.

٢ وجوًها] وجودها   ٥ دعويني] دعوتني | أحدهام] كذا يف األصل | والثاين] كذا يف األصل   ١٢ بأهنم] الّهنم   ١٣ إّال] 
اىل   ١٤ فإمنا] وامنا   ١٧ أفعاهل] فعاهل | خيلو] ىخلوا   ١٩ فلو] لو   ٢٦ تغري] تعىىر



١٠٧ ابب نفي الرؤية

أهنام عباراتن عن يشء واحد. ولهذا قلنا أن فائدة اللفـظني واحـدة، يـدلّ  عليـه أنـه لـو اكان 
عبارتني عن شـيئني لكنا نقدر الفصل بيهنام، وقد علمنا خالفه.

[٧٤أ]فإن قيل: ليس من حيث أان ال نقدر | عىل الفصل بيهنام ما يدلّ  عىل أهنام عباراتن عن 

ا، قيل هل: إان نفصل بيهنام من وجه آخر، وهو  يشء واحد، كام نقول يف كونه موجوًدا ومتحّزيً
ا اكألعراض والقدمي تعاىل. فإن قيل: هذا ابطل  أنه جيوز أن يكون موجوًدا وال يكون متحّزيً ٥

ابلكون مع التحّزي، فإهنام شيئان وال نقدر عىل الفصل بيهنام، قيل هل: إنه ميكن الفرق بيهنام، 
ألنه جيوز أن يكون متحًزيا وال يكون اكئنًا يف هذه اجلهة، بل يكون اكئنًا يف هجة أخرى.

فإن قيل: إنه تعاىل نفــى رؤيــة األبصــار أمجــع وحنــن كــذا نقــول، ألن عنــدان يــراه بعــض 
األبصار، قيل هل: نفي امجلةل نفي اآلحاد. أال ترى أن من قال: ال يُدَخل عىل بــين متــمي، اكن 

ذكل نفيًا دلخول آحادمه وجامعهتم؟ كذكل هذا. ١٠

فإن قيل: نفى رؤية األبصار وحنن نقول هكذا، فإن عندان إمنــا يــراه املــبرصون وال تــراه 
األبصار، قيل هل: إن [اكن] البرص ال يراه وال يرى غريه أيًضــا، وإمنــا يــراه املــبرصون، فــال 

معىن لتخصيصه نفسه لهذا ومدحه لها بذكل.
فإن قيل: أكرث ما فيه أنه نفى الرؤية عنه، وهذا ال يكون مدًحا، فإن كثًريا من األشـياء 

ال ترى وال متدح به، قيل هل: إنه إمنا أثبت هذا احلمك لنفســه ونفــى عــن غــريه، فــاكن ذكل  ١٥

مدًحا، كقوهل تعاىل ﴿َوُهوَ  يُْطِعمُ  َوَال  يُْطَعُم﴾١٠ وكقوهل ﴿َال  تَْأُخُذهُ  ِسنَةٌ  َوَال  نَْوٌم﴾١١.
فإن قيل: إن هذه اآلية مطلقة، فنحملها عــىل نفــي الرؤيــة يف ادلنيــا بــدليل قــوهل تعــاىل 

َا اَنِظَرٌة﴾١٢، وهذه آيــة مقيَّــدة، واملطلــق واملقيــد إذا وردا يف  ةٌ  ِإَىل  َرهبِّ ﴿ُوُجوهٌ  يَْوَمِئذٍ  اَنِرضَ
[٧٤ب]حادثة واحدة محل املطلق عىل املقيد، قيل هل: إمنا جاز محل املطلق عىل املقيد | إذا مل مينع 

منه مانع، وهاهنا مانع. ٢٠

فإن قيل: وما ذكل املانع؟ قيل هل: هو أن هللا تعاىل متّدح بنفي الرؤية عن نفســه، ومــا 
متّدح هللا سـبحانه بنفيه عن نفسه وهو ذلاته اكن إثباتــه نقًصــا، والنقــص عــىل هللا تعــاىل ال 

جيوز. يدلّ  عىل حصة هذا أن آيتنا حممكة وآيهتم متشاهبة، واحملمك ما أحمك بيانه عىل وجه ال 
يلتبس عىل أحد، واملتشابه ما مل حيمك بيانه ويلتبس عىل اخملاطب بغريه. وإمنا قلنا ذكل ألن 

بعض] ىمغض    | إنه] + ان   ٨  شيئان] شبهيان  ا] أو متحًريا   ٦  ومتحّزيً عباراتن] عباران   ٤  عليه أنه] علهيام   ٣   ١
| بنفي] يف؛ + الورقه (مشطــوب)    متّدح] ميدح  اَنِظَرٌة] انرضه   ٢١  كقوهل] لقوهل   ١٨  يُدَخل] تدخل   ١٦   ٩

٢٢ وهو] فهو

١٠سورة األنعام (٦): ١٤ | ١١سورة البقرة (٢): ٢٥٥ | ١٢سورة القيامة (٧٥): ٢٢-٢٣



ابب نفي الرؤية

قال السـيد اإلمام قدس هللا روحه: اعمل أال نتلكم يف هذه املسأةل مع من يقول أن هللا تعاىل 
ا لوجب أن يرى عندان فضًال  عن اجلواز، وألن  جسم وأنه متحّزي، ألنه لو اكن جسًما متحّزيً

ا، فإذا الزتم ذكل وجب نقــل الــالكم إليــه.  أكرث ما يف هذا أنه يلزم أن يكون جسًما متحّزيً
٥واعمل أنه يسـتدلّ  يف هذه املسأةل ابلسمع كام يسـتدلّ  عليه ابلعقل، ألنه ميكن أن يعــمل كونــه 

تعاىل عاملًا قادًرا واحًدا عدًال  ال يظمل وال يكذب قبل الالكم يف هذه املسأةل. وإذا حص ذكل 
جاز التعلّق بقوهل تعاىل. ولهذا اسـتدلّ  مشاخينا يف هذه املسأةل ابلسمع.

ومن ادلليل عىل ذكل من هجة | السمع قول هللا تعاىل ﴿َال  تُْدِرُكهُ  اْألَبَْصارُ  َوُهــوَ  يـَـْدِركُ   [٧٣ب]

اْألَبَْصاَر﴾٩ فا تعاىل نفى الرؤية عن نفسه نفيًا عاًما، فصار كأنه قال: ال يراه املبرصون. ولو 
١٠ّرصح به مل جيز عليه الرؤية، فكذكل هذا. يدلّ  عليــه أن اإلدراك جيــيء عــىل وجــوه. وقــد 

يكون مبعىن العمل، كام يقال: أدركُت  هذا اليشء، أي علمُته. وقد يكون مبعىن اللحــوق، كــام 
يقال: أدرك قيادة اجليش، أي حلقها. وقد يكون مبعىن البلوغ، كام يقال: أدرك الصيب، إذا بلغ. 

وقد يكون مبعىن النضج، كام يقال: أدركت المثرة، إذا نضجت، إالّ  [أنــه] إذا قيــد ابلنظــر مل 
حيمتل غري الرؤية. وهذا كام أن العني إذا أطلق حيمتل عني الشمس وحيمتل عني اجلارحة وعني 

١٥اذلهب والفضة، فإذا قيد ابجلارحة مل حيمتل إال العني املعروفة، وكذكل هاهنا.

فإن قيل: هللا تعاىل نفى عن نفسه اإلدراك، وحنن ننفي ذكل. وإمنا أثبتنا هل الرؤية والرؤية 
غري اإلدراك، قيل هل: ال فرق بني اإلدراك والرؤية. أال ترى أنه جيوز اسـتعامل الرؤية حيث 

جيوز اسـتعامل اإلدراك، وال جيوز اسـتعامل الرؤية حيــث ال جيــوز اســـتعامل اإلدراك؟ يــدلّ  
عليه أن اإلدراك حيصل ابليد والرجل والشمّ  والسمع والبرص، فإذا قيّد ابلبرص ال حيمتل إالّ  
٢٠الرؤية. يدل عليه أهنام لو اكان عبارتني عن شـيئني جلاز إثبات أحدهام مع عــدم اآلخــر. ويف 

إجامعنا عىل أنه ال جيوز أن يقال: رأيُت  فالانً  وما أدركُته، أو: أدركُته وما رأيُته، دليل عىل 

٤ هذا] هذه   ٦ يكذب] يكون   ١٢ اجليش] احلسن | حلقها] حلقه   ١٣ إّال] + قيل (مشطوب)   ١٤ أطلق] طلق 
عني2] عريه   ١٥ املعروفة] املعروف

٩سورة األنعام (٦): ١٠٣



١٠٥ ابب يف التشبيه

لنفسه فاملراد به القدرة والعظمة. وأما اليد، فعــىل مــعىن النعمــة. وأمــا الوجــه، فعــىل مــعىن 
[٧٣أ]اذلات. وأما | ما روي من اخلرب، فاملراد به أن هللا تعاىل خلق آدم عىل صــورته الــيت هــو 

علهيا، يعين أنه مل يتقدم حاهل من نطفة وعلقة ومضغة كسائر األحياء.

مسأةل

فإن قيل: فهل تقولون أن هللا تعاىل عرض؟ قيل هل: ال، وادلليل عىل هذا أن العرض امس  ٥

ملا يعرض وجوده وال يلبث لكبث األجسام، وهللا تعاىل ال جيوز عليه احلدوث، وجيــب هل 
البقاء وادلوام.

دليل آخر، وهو أن األعراض عىل أنواع، مهنا اخملتلف واملامتثل واملتضاد، وهللا تعاىل ال 
جيوز أن يكون هل ضدّ  وال مثل.

فإن قيل: فهل قلمت أنه يشـبه جنًسا من أجناس العرض؟ قيل هل: األعراض عىل رضبني،  ١٠

مهنا ما ال بيقى ومهنا ما يبقى. وال جيوز أن يكون القدمي تعاىل ممّا ال يبقى. وبطل أن يكون 
ابقيًا، ألن البايق من األعراض جيوز أن يبطل بضّده أو ما جيري جمرى الضّد، وهللا تعاىل ال 

ضدّ  هل، فبطل ما قالوه.

١ فعىل معىن1] فمتنعى   ١٠ فهل] فهذا   ١١ ال1] هل



كتاب زايدات رشح األصول١٠٤

مسأةل

فإن قيل: فهل تقولون أن هللا تعاىل ميــاّس  العــرش؟ قيــل هل: ال جيــوز ذكل خالفـًـا لبعــض 
الكّرامية. وادلليل عىل ذكل أن املصّحح جلواز املامّسة هو التحزي حفسب، بدليل أن ما جاز 
ا، وهللا تعاىل  ا مل جيز أن يكون مماسًّ ا، وما مل يكن متحّزيً ا جاز أن يكون مماسًّ أن يكون متحّزيً
٥ليس مبتحّزي. فإن قيل: وِلم | قلمت أنه ال جيوز أن يكون متحًزيا؟ قيل هل: ألن التحّزي  مقتىض  [٧٢ب]

صفة ذات اجلوهر، والاشرتاك يف املقتىض يوجب الاشرتاك يف املقتيض ويوجــب الامتثــل، 
فيلزم أن يكون هللا تعاىل مثًال  لألجسام، وهللا تعاىل ال نظري هل.

ا لغري العــرش،  ا للعرش جلاز أن يكون مماسًّ دليل آخر، وهو أنه لو جاز أن يكون مماسًّ
ا للحيوان، ويف إجامعنا عىل خالف  ا للجامد جلاز أن يكون مماسًّ وألنه لو جاز أن يكون مماسًّ

١٠ذكل دليل عىل ما قلناه.

دليل آخر، وهو أنه لو اكن عىل العرش لاكن املوضع اذلي يقابل بعض العرش منه غري 
املوضع اذلي يقابهل البعض اآلخر، فيؤّدي إىل التجزؤ.

ا للعرش يف غري مفارقة إايه لوجب أن يتحرك بتحريكه  دليل آخر، وهو أنه لو اكن مماسًّ
ويسكن بسكونه، وذكل ال جيوز.

١٥شـهبة اخملالف:

ْمحَنُ  عـَـَىل  الَْعــْرِش  اْســتََوى﴾٧، واجلــواب أن معنــاه  احتج الكّرامية بقول هللا تعــاىل ﴿الــرَّ
اسـتوىل، وادلليل عىل أن الاسـتواء مبعىن الاستيالء قول الشاعر:

ـــراقِ ٨ ُمهْ َوَدمٍ   ـــْيٍف   َس َـــريِ   غ ـــن  ِم ــَراقِ  ــتَوى ِبْرشٌ  [عــىل] الِع ــدِ  اْس قَ

فإن قيل: ما ذكرمت خيالف قول هللا تعاىل وقول الرسول صىل هللا عليه وعىل آهل وسمل. أما 
٢٠اآلية، فألن هللا تعاىل أثبت اجلهة لنفسه وأثبت اليد وأثبــت اجلنــب والوجــه، وأنــمت تنفــون 

ذكل. وأما اخلرب، فلام روي عن النيب صىل هللا عليه وعىل آهل أنه قال: إن هللا تعاىل خلق 
آدم عىل صورته، قيل هل: هذه اآلايت واألخبار لكها ألفاظ، واأللفاظ ممّا يدخلها الاحامتل، 
وللتأويل جمال فهيا، وأدةل العقل ال يدخلها الاحامتل، فاكن أوىل. فأما إثبات [هجــة] الفــوق 

وللتأويل]  فلام] ملا   ٢٣  فألن] فاألن   ٢١  ا1] إضافة يف الهامش   ٢٠  للعرش … ٩ مماسًّ وادلليل] وال دليل   ٨   ٣
والتاوىل

٧سورة طه (٢٠): ٥ | ٨قارن لسان العرب البن منظور يف مادة (سوا)



١٠٣ ابب يف التشبيه

وجه آخر، وهو أنه لو اكن يف هجة العلو لاكن إذا قابهل قامئان بنفسهام اكن ما يقابل منه 
أحدهام غري ما يقابل اآلخر، فيكون ذكل تبعيًضا، والتبعيض ال جيوز عىل هللا تعاىل.

وجه آخر، وهو أنه لو اكن كذكل لوجب إذا وجد هناك جسم يف أقرب احملاذايت إليه 
اكن جممتًعا معه، وهللا تعاىل غري جممتع بيشء.

شـهبة أخرى: ٥

احتج الكّرامية بقــول هللا ســـبحانه وتعــاىل ﴿َوُهــوَ  الْقَــاِهرُ  فـَـْوَق  ِعَبــاِدِه﴾٢ وبقــوهل تعــاىل 
ُم ِمن فَْوِقهِْم﴾٣ وبأنه جرى ِمن ُعرف الناس أهنم يرفعون أيدهيم ورؤوسهم إىل  ﴿َخيَافُونَ  َرهبَّ
السامء عند دعاهئم إىل هللا تعاىل، فدلّ  عىل اعتقادمه أنه تعاىل يف هجة العلو. واحتجوا أيًضا 
بأن املوجوَدين إذا مل يكن أحدهام يف هجة اآلخر فال بدّ  أن يكون يف هجة أخرى اكلوهجني، 

وهللا تعاىل إذا مل يكن يف هجة العامل فيجب أن يكون يف هجة أخرى. ١٠

جواب عن تعلّقهم ابآلية [األوىل] أهنا واردة يف الرشف والقدرة، كام يقال: يد فالن فوق 
يد فالن، ومثل قوهل تعاىل ﴿أَيْنََما تَُكونُوا﴾٤ وقوهل تعاىل ﴿َما يَُكونُ  ِمن َجنَْوى ثََالثَةٍ  ِإالَّ  ُهوَ  
ُّوا فََمثَّ  َوْجهُ  ِهللا﴾٦. | واجلواب  َسةٍ  ِإالَّ  ُهوَ  َساِدُسهُْم﴾٥ وقوهل تعاىل ﴿فََأيْنََما تَُول [٧٢أ]َراِبُعهُمْ  َوَال  َمخْ

عن تعلّقهم ابآلية الثانية أن املراد به: خيافون عذاب رّهبم من فــوقهم. واجلــواب عــن الشـهبــة 
األوىل أن الناس إمنا يرفعون رؤوسهم إىل السامء، ألن السامء قبةل ادلعاء، كام أن الكعبة قبةل  ١٥

الصالة. يدلّ  عليه أن الناس يدعون رهبم يف السجود، وال يدلّ  عىل أهنم يعتقدون أنه حتت 
األرض يف هجة السفل. واجلواب عن الكهمم األخري أن اعتبــار هــذا املــعىن يف الشاهــد ال 

يصح إالّ  بعد معرفة علته. وحنن ال نسملّ  أن لك موجودين يف هجة يف الشاهد، إذا مل يكــن 
أحدهام يف هجة اآلخر اكن يف غري هجته، ألن العرض ال ميكن اّدعاء هذه القضية فيه. وإذا 
قالوا: لك موجودين متحّزيين، فعندان املتحزي جيب أن يكون اكئنًا يف هجــة، وهللا تعــاىل لــو  ٢٠

ا لاكن جيب أن يكون يف هجة. وليس لك ما يوجد يف الشاهد جيب أن يكون يف  اكن متحّزيً
الغائب كذكل، بل ال بدّ  من اسـتنباط العةل واسـتخراج املعىن. أال ترى أن احلـيّ  ال بـدّ  أن 

يكون ميتًا يف الشاهد، ويف الغائب يكون خبالفه، والفاعل ال يفعل إالّ  بآةل يف الشاهد ويف 
الغائب خبالفه؟ ونظائره أكرث من أن حتىص، فدلّ  عىل ما ذكران، واب التوفيق.

فََأيْنََما] ايامن    تَُكونُوا] كنمت   ١٣  املوجوَدين] املوحدين   ١٢  بقول] يقول   ٩  بيشء] ىش   ٦  يقابل] يقال   ٤   ١
ا] مكرر يف األصل   ٢٣ ميتًا] مىىىًا | ال] مل | يفعل] للفعل ١٩ فيه] حىث   ٢١ اكن متحّزيً
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كتاب زايدات رشح األصول١٠٢

عن ذكل، مل يكن مشاهًدا حىت يصح تصويره بتشبهيــه بــه. يــدلّ  عــىل حصــة هــذا أن مــن 
األشـياء ما هل مثل وال ميكن تصويره، حنو العمل واحلياة واإلرادة، ألن مثلها ليس مبشاهد وال 

يه أيًضا، فا تعاىل - وال مثل هل - أوىل هبذه القضية وأحرى. وأما قوهلم: أنمت انفــون  
تعاىل، قلنا: أنمت اذلين نفيمت الصانع عىل احلقيقة، ألنمك نفيمت الصفات اليت هــو علهيــا يف ذاتــه 

٥واعتقدمت فيه صفات غريه، فأنمت مثبتون ذلكل الغري دون هللا تعاىل. وهذا كام أن من اعتقد 

يف احلركة صفة العمل اكن مثبتًا للعمل، ال للحركة. وكذكل من [اعتقد] يف العمل صفات احلركة 
اكن مثبتًا لها دونه.

مسأةل

[إن قيل:] فهل تقولون أن هللا تعاىل يف هجة، جفوابنــا يف ذكل: ال. قالــت الكّراميــة أن هللا 
١٠تعاىل يف هجة العلو، مث اختلفوا، فقال بعضهم: هو مماّس  للعرش. وقال بعضهم: ليس مباّس  هل. 

وادلليل عىل حصة قولنا أن املصّحح لكون اذلات اكئنةً  يف اجلهة هو التحّزي.
وجه آخر، وهو أنه ال خيلو إما أن يكون مسـتحقًّا لهذا العلــو ذلاتــه أو ملــعًىن، مث ذكل 

املعىن ال خيلو إما أن يكون قدميًا أو حمداًث. وبطل أن يكون ذلاته، ألن ذاته ال اختصاص هل 
جبهة دون هجة. والثاين أنه لو اكن كذكل لوجب إذا وجد جوهر آخر فوقه أن يكون مثًال  

١٥هل، ألهنام اشرتاك يف صفة اذلات، وهللا تعاىل ال مثــل هل. والثالــث أن لك صــفة [تــرجع إىل 

معًىن  يف الشاهد] اسـتحقّت يف الغائب ملعًىن، وقد بينّا هذا يف [مــا] مىض، وكــون اجلســم 
اكئنًا يف اجلهة يستند إىل معًىن  يف الشاهد، فكذكل يف الغائب، وال جيوز أن يكون ملــعًىن  
قدمي لوهجني، أحدهام أنه جيب أن يكون مثًال   تعاىل، وهللا تعاىل ال مثل هل، والثاين أن 

الكون الواقع يف هجة يضادّ  الكون الواقع يف | هجة أخرى، والقدمي تعاىل ال جيوز عليه الضّد.  [٧١ب]

٢٠وبطل أن يسـتحقّها ملعًىن  حمدث، ألن هذا يوجب أن ال يتقدم عىل احملدث. وهــذا يــؤّدي 

إىل حدوثه، والقدمي تعاىل ال جيوز أن يكون حمداًث.
وجه آخر، وهو أن العلوّ  إحــدى اجلهــات الســّت، فــال يسـتحقّهــا القــدمي تعــاىل كجهــة 

السفل، وألنه ال يسـتحق هجة السفل، فال يسـتحّق  هجة العلوّ  اكألعراض.

خيلو] ىخلوا    خيلو] ىخلوا   ١٣  اكئنًة] اكىنًا   ١٢  للعرش] ااحرش   ١١  تقولون] يقولون   ١٠  انفون] اتفون   ٩   ٣
١٤ جبهة] جمهة   ١٩ يضادّ  الكون] تضادّ  للكون



١٠١ ابب يف التشبيه

وحقيقة العظم يف األعراض، ويه يف اجلوهــر جمــاز، فــاكن اســـتعامل العــظمي يف هللا تعــاىل 
حقيقًة.

فإن قيل: هّال  أطلقمت هذا اللفظ عىل هللا تعاىل عىل معىن أنه مؤلَّف، كــام ذهــب إليــه 
األشعري؟ قيل هل: هذا احلدّ  فاسد عندان، والتأليف ال جيــوز عــىل هللا تعــاىل، ألنــه عبــارة 

[عن] عرض حيلّ  احمللّني املتجاورين. ٥

فإن قيل: هّال  أطلقمت عليه تعاىل هذا الامس عىل أنه قامئ بنفســه، كــام ذهــب إليــه ابــن 
[٧٠ب]كرام؟ قيل هل: هذا ال يصح | من وهجني، أحدهام أن واضع اللغة مل خيطر بباهل عند قــوهل: 

اجلسم، أنه قامئ النفس، فإن قامئ النفس ما ال حيتاج يف وجوده إىل غريه، والثاين أن اجلسم 
يزتايد عىل ما ذكران، والقامئ ابلنفس ال يزتايد، وال يزتايد يف معناه، فال جيوز أن يكون معناه 

هذا. ١٠

فإن قيل: مك حيتاج إليه من اجلواهر حىت يكون جسًما؟ قيل: إن أقــلّ  مــا حيتــاج إليــه 
ــا وإن كــرث  حىت يكون جسًما مثانية أجزاء من اجلوهر، ألنه إذا حصــل جــزآن يسّمــى خطًّ
األجزاء والتأليف من جنب الطول وإذا حصل اخلّطان يسّمــى ســطًحا وإن كــرث األجــزاء، 

والتأليف من هذين الوهجني، مث إذا حصل سطح آخر فوق ذكل يسّمى جسًما، حفصل أن 
أقهّل  مثانية أجزاء. ١٥

فإن قيل: هذا اذلي ذكرمتوه غري معقول وال متصّور، فإنمك تثبتون شيئًا ليس جبسم وال 
جبوهر وال عرض، غري موجود يف ماكن وال هجة. وهذا مما ال يدركه الومه وال يلحقه العقل 
والفكر. وهل أنمت إال انفون  سـبحانه وتعاىل؟ قيل هل: هذا خطأٌ  فاحٌش  ملا نبّني  بعد هذا.
اعمل أن السـيد رمحه هللا اكن يقول: جيب أن حنقق معىن هذه العبارات ليتّضح الــالكم 
لنا، فنقول: معىن املعقول املعلوم، يقال: عقلُت  هذا اليشء، أي علمُته، وهللا تعاىل معلــوم.  ٢٠

فأما الصورة، فهـي من التصّور، والتصــور هــو الظــّن، يقــال: تصــّورُت  هــذا، أي ظننــُت، 
بدليل أنك تقول: علمُت  خبالف ما تصّورُت. ولو اكن التصّور هو العمل لاكن تقدير الالكم: 
علمُت  خبالف ما علمُت. يدلّ  عىل ذكل أن حقيقة التصور تشبيه اليشء بيشء قد شاهدتَه 
[٧١أ]من قبل، كام أنك إذا شاهدت الزجن فقيل كل: إن يف ادلار [زجنيًّا]، | فيصّور هذا الزجني 

عندك بصورة َمن رأيتَه قبل هذا من الزجن. وهللا تعاىل ال مثل هل. ولو اكن هل مثل، تعــاىل  ٢٥

١ العظم] العمل   ٣ هّال] هذا   ٦ هّال] هذا | ابن] بن   ١٢ كرث] كرثه   ١٣ جنب] حىث   ١٨ أنمت] + الا | انفون] 
التصور] التصّوير  الالكم] للالكم   ٢٣  فنقول] فيقول   ٢٢  | نبّني] تبّني    ٢٠  | هل] + هكذا (مشطوب)  انقون 

بيشء] ابلىش   ٢٤ فيصّور] فتصّور



كتاب زايدات رشح األصول١٠٠

ــــــمِ ١ اَألْجَس ُذْرَوةَ   ــــــا  لَنَ ــــــَأنَّ   ِب ــــاِمرٍ  عَ ــــنْ   ِم ــــيُّ   احلَ ــــِملَ   عَ ــــدْ   لَقَ

فإن قيل: هذا جماز، ألنه اسـتعمهل يف الرشف والفخر، قيل هل: ال جيوز أن يكون جماًزا وال 
يكون هل أصل يف احلقيقة، ألن اجملاز ما عدل به عن احلقيقة يف أصــل الوضــع، فيجــب أن 

تكون هذه اللفظة مسـتعمةل يف الكهمم بطريق احلقيقة.
٥فإن قيل: ألسـمت تقولون أن هللا تعاىل أعمل العاملني وأقدر القادرين؟ فإن اكن عاملًا ذلاتــه 

وقادًرا ذلاته فال مدخل للزتايد فيه، كذكل هاهنا، قيل هل: إن العرب تسـتعمل لفظ األعمل يف 
من يكون أكرث معلوًما من غريه، حىت أن الرجلني إذا اكن ألحدهام معلومات بعلومٍ  ولآلخر 
معلوم واحد أو معلومان بعملٍ  واحدٍ  اكن من هل معلومات بعلوم أعمل من اآلخر عندمه. وإذا 

اكن معلومات هللا تعاىل أكرث من معلومات غريه اكن أعمل من غريه.
١٠فإن قيل: ألسـمت تقولون أن هللا تعاىل قدمي وأقدم من غريه وإن اكن ال يصح الاشرتاك 

فيه؟ قيل هل: إن األقدم امس ملن يتقدم وجوده عىل غريه عىل طريق املبالغة. وهذا مما يتصور 
فيه الزتايد خبالف قولنــا: قــامئ بنفســه. | واذلي يــوحض ذكل أن العــرب تقــول [يف] بعرييــن  [٧٠أ]

أحدهام أكرب جثة من اآلخر: هذا بعري جسـمي وهذا بعري أجسم منه.
فإن قيل: أليس العرب تسـتعمل لفظ اجلسم يف غري اجلسم واجلوهر، فتقول: هــذا فيــه 
١٥جسمية، وال مدخل للزتايد فيه، قيل هل: اسـتعامل اجلسم واجلوهــر يف العــرض جمــاز، ويف 

الطويل العريض العميق حقيقة. أال ترى أنه ال يّطرد يف األعراض، فال يقال: ألك جسـمي وال 
ميش جسـمي. وحدّ  احلقيقة ما يطرد يف مسمياهتا، واجملاز ما ال يطرد مع أنه جماز، فيتصــور 

فيه الزتايد أيًضا يف ذكل املعىن.
فإن قيل: إذا جاز اسـتعامهل يف الرشف وجاز اسـتعامهل يف الطويل والعريض والعميق جاز 
٢٠اسـتعامهل يف هللا سـبحانه وتعاىل مبعىن الرشف، وإن اسـتعمل يف غريه، كام أن العظمي جيوز 

إطالقه عىل هللا سـبحانه وتعاىل عىل معىن الرشف، وإن اسـتعمل يف غريه، كــذكل هــذا، 
قيل هل: إن حقيقة اجلسم اسـتعاملها يف اجلواهــر دون األعــراض، ويه يف األعــراض جمــاز، 

٢ جماز] حمال | والفخر] والفجر   ٦ فال] وال   ٧ ولآلخر] واألخر   ٨ أو معلومان] او معلوًما ومعلومان | معلومات] 
هل] + من غري  | هذا فيه] هذه منه   ١٥  فتقول] فيقول  جسـمي] جسم   ١٤  تقولون] يقولون   ١٣  معلومان   ١٠ 

الكتاب: قيل: العرش خلق  تعاىل عظمي فوق السموات واألرض، تقدير السامء واألرض فيه، اكخللقة امللقــاة يف األرض 
الواسعة، وهذا سامع عن الفقيه األجلّ  زيد بن احلسني هل   ١٦ الطويل] الطول | يّطرد] يطرو   ١٩ اسـتعامهل1] اسـتعامل

١قارن ديوان عامر بن طفيل، بريوت، ص ١٢١
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يفيد من حيث الرشع، والثاين يفيد من حيث العرف، والثالــث مــن حيــث اللغــة. ولفظــة 
[٦٩أ]اجلسم | امس لقب، فال جيوز عىل هللا تعاىل.

وادلليل عىل أن أسامء األلقاب ال جتــوز عــىل هللا تعــاىل أن اللقــب إمنــا يكــون لتعــريف 
املسّمى، وتعريف هللا تعاىل ال حيصل بقولنا جسم، فال جيوز إطالق هذا عليه. ومىت قيل: 

اجلسم اإلهل واجلسم القدمي فالتعريف حيصل بقولنا: اإلهل، وبقولنا: القدمي، فنسـتغين عن لكمة  ٥

اجلسم.
فإن قيل: هذا ابطل ابليشء، فإن هذا املعىن موجود فيه، ومع ذكل فإنه جيوز إطالق 

هذه اللفظة عليه تعاىل، فاجلواب: اعمل أن الشـيــخ أاب هــامش أجــاب عــن هــذا بــأن قولنــا : 
يشء، مفيد، ألنه امس ملا حص العمل به يف اخلرب عنه، إالّ  أن هــذا اللفــظ يقــع عــىل املوجــود 

واملعدوم واخملتلف واملامتثل واملتضاّد. وطعن عليه الشـيخ أبو عبد هللا البرصي بأن قال: إن  ١٠

هذا تعليل النقض وإنه يؤكّد النقض. واجلواب الصحيح أن يقال: إمنا أجرينا امس اليشء عىل 
هللا تعاىل لورود الرشع به. ولو ورد الرشع بسائر األلقاب ألجريناها عليه، ولكنه مل يرد.

قال القايض رمحه هللا: اجلواب الصحيح أن يقال: إن قولنا: يشء، يفيد يف هللا تعاىل ما 
وضع هل، ألنه إمنا وضع ملا يعمل وخيرب عنه، وهللا تعاىل يعمل وخيرب عنه. وليس كذكل اجلسم، 

فإنه وضع للطويل والعريض والعميق، فإذا أجريناه عىل هللا تعاىل مل نضعه يف موضعه. ١٥

وجواب آخر، وهو أن اللقب يف حّق  الغائب اكإلشارة يف حّق  احلارض، مث قد ثبت أن 
هللا تعاىل ال جيوز أن يشار إليه. وذلكل ال جيوز أن يلقب.

وادلليل عىل أن اجلسم وضــع للطويــل والعــريض والعميــق أن لفــظ اجلســم يــدخل فيــه 
[٦٩ب]الاشرتاك | والزتايد بدليل أنه يقال: هذا جسم، وهذا أجســم منــه. والــزايدة إمنــا تصــح يف 

الطويل والعريض والعميق، فال جيـوز إجـراؤه عـىل هللا تعـاىل، ألنـه ليـس بطويـل عـريض  ٢٠

معيق. وال جيوز أن جيرى عىل هللا تعاىل عىل معىن أنه قامئ بنفسه، ألن كونه قامئًا بنفسه ال 
يقع فيه الزتايد، وهذا مما يدخل فيه الزتايد.

فإن قيل: ال يقال يف اللغة هذا أجسم منه، وإمنا هذه لكمة ابتدعمتوها، [قيل هل:] ليس 
كذكل، بل هذا شائع يف اللغة، وادلليل عليه قول عامر بن طفيل:

ولو ورد] ولورود    امس] + هللا (مشطوب)   ١٢  فاجلواب] واجلواب   ١١  واجلسم] وللجسم   ٨  هذا] هذه   ٥   ٤
١٧ وذلكل] وكذكل   ١٩ بدليل] يلبل   ٢١ جيرى] جيزي
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فإن قيل: أليس املصّحح للعمل واجلهل ولكونه عاملًا وجاهًال  إمنا هو كونه حيًّا، مث غلّبمت كونه 
ا، مث اختص إحدى اجلهتني  تعاىل عاملًا عىل كونه جاهًال؟ فكذكل املصّحح للجهات كونه متحّزيً
يف حقّه تعاىل ويه هجة العلّو، قيل هل: إن كونه حيًّا يصحح كونه معتقًدا حفسب، مث الاعتقاد 

إن اكن عىل ما هو به اكن علًما، وإن اكن عىل خالف ما هو عليه اكن هجًال  خبالف كونــه 
ا، فإنه مصّحح لكونه اكئنًا يف اجلهات وموجب لكونه اكئنًا يف هجة غري معيّنة. ٥متحّزيً

فإن قيل: فإًذا ال تعلمون كونه تعاىل عاملًا عىل هذا املثال اذلي ذكرمت، قيل هل: حنــن إمنــا 
نعمل كونه عاملًا بدليل آخر، وهو حصة الفعل احملمك املتّسق منه.

فإن قيل: فعىل هذا جيب أن يكون  تعاىل حاةل العاملني واجلاهلني مًعا الســـتواهئام يف 
ادلليل، قيل هل: إن [دالةل] كونه عاملًا قد حصت، وهو | وجود الفعل احملمك املتقن، ويثبــت  [٦٨ب] 

١٠أنه عامل ذلاته فثبت اسـتحاةل اجلهل عليه.

َّفًا، ألن اجلسم أجزاء مؤلفة،  دليل آخر عىل هذا، وهو أنه تعاىل لو اكن جسًما لاكن مؤل
والتأليف لكه جنس واحد، فإما أن يكون لكّه قدميًا أو حمداًث. فأمــا أن يكــون بعضــه قــدميًا 

وبعضه حمَداًث، فال.
فإن قيل: إذا جاز أن يكون يشء ال اكألشـياء جاز أن يكون جسم ال اكألجسام، قيل 
١٥هل: قولنا: يشء، امس ملا يصح أن يعمل وخيرب عنه، مث اليشء ينطبق عــىل اخملتلــف واملامتثــل 

واملتضاّد، فصح أن يقال: يشء [ال] اكالشـياء خبالف اجلسم، ألنه وضع للطويل والعــريض 
والعميق، واألجسام لكها مامتثةل، فال جيوز أن يقال: جسم [ال] اكألجسام.

فإن قيل: احليّ  يف الشاهد امس ملن يكون حيًّا حبياة، وكذكل القادر والعــامل، مث أطلــقمت 
هذه اللفظة عىل هللا تعاىل وهو يحّ  عامل قادر ذلاته، فكذكل جيوز أن يكون امس للجسم يف 

٢٠الشاهد موضوعًا للطويل والعريض والعميق، [و]يف الغائــب يكــون خبالفــه، قيــل هل: ليــس 

كذكل، بل العامل امس ملن يصح منه الفعل احملمك، واحليّ  امس ملن خيتص بصفة ملاكهنا يدرك 
ويصح أن يعمل ويقدر، وهذا ال خيتلف ابلشاهد والغائب. وهذه األسايم ال تنئب عن احلياة 

والقدرة والعمل خبالف اجلسم، فإنه امس للطويل العريض العميق، فيجب أيًضا أن ال ختتلف 
هذه احلقيقة يف الشاهد والغائب.

٢٥وأما الالكم يف العبارة، فهو إجراء الامس عـىل اليشء عـىل رضبـني، أحـدهام أن يكـون 

مفيًدا، والثاين أن ال يكون مفيًدا كأسامء األلقاب. وما يفيد، فهو عىل ثالثة أرضب، أحدها 

اكألشـياء] ال شـــيا    مؤلفة] مؤىلفه   ١٤  | السـتواهئام] سـتواىهام   ١١  مًعا] + ال (مشطوب)  ولكونه] وكونه   ٨   ١
١٥ ينطبق] ينطلق   ١٨ يكون] مل يكن   ٢٦ فهو] وهو
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جممتعة، واجلواهر لكها مامتثةل الشرتاكها يف التحّزي، والاشرتاك يف صفة اذلات يوجب الامتثل 
والاشرتاك يف سائر صفات اذلات، فيؤّدي إىل أن تكون هذه اجلواهر قدمية وإىل أن جيوز 

أن يكون هللا تعاىل حمَداًث، ألن جواز احلدوث من صفات اذلات.
فــإن قيــل: الاشــرتاك يف صــفات اذلات يوجــب الامتثــل والاشــرتاك يف مجيــع الصفــات 

اذلاتية، وكونه حمَداثً  ليس من صفات اذلات، قيــل هل: احلــدوث، وإن مل يكــن مــن صــفات  ٥

اذلات، فصحة كونه حمداثً  من صفات اذلات عىل ما ذكران، فيجب الاشرتاك فهيا.
دليل آخر، وهو أنه تعاىل لـو اكن جسًمـا لـاكن ال ينفـكّ  عـن أمـارات احلـدث كسـائر 

األجسام، وإذا مل يعر عن احلوادث ومل يتقدهما اكن حمداثً  كحدوهثا، كام قلنا يف حدوث العامل. 
وإذا ثبت ذكل فال خيلو قوهلم إما أن يقولوا أنه تعاىل حمدث، وليس ذكل من مذههبم، وإما 
أن يقولوا أن أمارات احلدث ال تدلّ  عىل احلدوث، فيكونوا قد أفسدوا عىل أنفسهم طريق  ١٠

حدوث العامل.
فإن قيل: حنن مل نفسد عىل أنفسـنا دالةل حدوث العامل، ألن دالةل حدوثه جواز تعاقــب 

ــلُ  عــن هــذه املعــاين ومل  الصفتني عليه، الاجامتع والافــرتاق واحلركــة والسكــون. وإذا مل َخيْ
يتقدهما اكن حمَداًث. وليس كذكل فامي حنن فيه، ألن كونه تعاىل يف هجة عىل سبيل الوجوب، 
وليس ذكل ملعًىن. وعىل أان وإن سلّمنا أنه اكئن يف تكل اجلهة ملعًىن  فذكل املعىن قدمي وهو  ١٥

[٦٨أ]كون الواجب، قيل هل: املصّحح لكون اذلات اكئنًا يف اجلهات إمنا هو | التحّزي  بدليل أن ما 

جاز أن يكون موجوًدا متحًزيا جاز أن يكـون اكئنًـا يف اجلهـات، ومـا مل يكـن متـحًزيا، حنـو 
األعراض واملعدومات، يسـتحيل أن يكون اكئنـًـا، والتــحّزي  الاختصــاص هل ببعــض اجلهــات 

دون بعض، فيسـتحيل أن جيب كونه اكئنًا يف هجة معيّنة.
ا، مث إذا اكن ببغــداد  فإن قيل: أليس املصّحح لكونه اكئنًا يف سائر احملاذايت كونه متــحّزيً ٢٠

زوا يف القدمي، قيل هل: بــني األمــرين فــرق، وذكل  يسـتحيل كونه اكئنًا ابلصني؟ فكذكل جوِّ
ألن الرشط يف كون الواحد منا ابلصني كونه يف أقرب احملاذايت إليه، مفىت مل يكن كذكل فمل 
يوجد رشط املصّحح، فمل يصححه. وليس كذكل القدمي تعاىل، ألن رشط كونه اكئنًا يف هذه 

احملاذايت كرشط كونه اكئنًا يف غريها فيجب أن يصّحح كونه اكئنًا يف امجليع.

وهو] وهوه    الوجوب] الوجود   ١٥  خيلو] ىخلوا   ١٤  صفات] الصفات، مع تصحيح   ٩  يوجب] توحب   ٢   ١
ابلصني] + كونه يف اقرب احملاداثت اليه مفتا مل يكن كذكل (مشطوب)  احملاذايت] + يف   ٢١  َّام   ٢٠  أن ما] ان  ١٦

فكذكل] وكدكل   ٢٢ احملاذايت] احملاداثت   ٢٤ احملاذايت] احملداىت



ابب يف التشبيه

فإن قيل: أتقولون أن هللا تعاىل جسم؟ قيل هل: ال نقول ذكل وال نعتقده. والالكم يف هذه 
املسأةل يقع يف موضعني، أحدهام يف املعىن واآلخر يف العبارة. أما يف املعىن، إمنا يقع اخلالف 
مع هشام بن احلمك واحلنابةل، حيث يقولون أن هللا تعاىل جسم ذاهب يف اجلهات وأنه تعاىل 

٥جيوز | عليه الانتقال واحلركة والزوال وأن هل جــوارح وأعضــاء. وأمــا يف العبــارة، فإمنــا يقــع  [٦٧أ]

اخلالف مع الكّرامية حيث قالوا أنه تعــاىل جســم، ويعنــون بــه أنــه قــامئ ذلاتــه ال حيتــاج يف 
وجوده إىل حمّل، فقد أصابوا يف املعىن وأخطأوا يف العبارة.

وأما الالكم يف املعىن، فادلليل عىل أن هللا تعاىل ال جيوز أن يكون جسًما أنــه لــو اكن 
جسًما لاكن ال يعرى عن الضعف والنقصان واحلاجة واحلدوث، ويف علمنا خبالفه دليل عىل 

١٠فساد ما قالوه.

قال السـيد اإلمام ريض هللا عنه: وال يصح الاسـتدالل مبا ذكرانه إالّ  بعد أن نثبــت أن 
هذه األشـياء الثالثة إمنا تصح يف اجلسم لكونه جسًما. مل يعر عن الضعف، ألن اجلسم يكون 

قادًرا ابلقدرة، والقادر ابلقدرة ال يقدر عىل أكرث من الفعــل الواحــد مــن اجلنــس الواحــد يف 
الوقت الواحد يف احمللّ  الواحد، إذ لو جاز أن يقدر عىل ما عدا الواحد جلاز أن يقدر عىل 

١٥ما ال هناية هل من املقدورات، فيؤّدي إىل أن ال يكون يف الشاهد قادر أقوى من قادر وإىل 

أن ال يصح الامتنع بني قادرين، ألن القادر إمنا يكون أقوى بزايدة املقدورات، وما ال يتناىه 
ال يقبل الزايدة والنقصان. وإمنا قلنا أنه لو اكن جسًما لاكن ال يعرى عن احلاجة، ألن اجلسم 

جيوز عليه الشهوة، ولو اكن مشـهتًيا لاكن هل حاجة إىل املشـهتـى.
قال القايض رمحه هللا: وال جيوز أن نعمتد عىل هذه ادلالةل يف هذه املواضــع، ألان إمنــا مل 
٢٠نقل: [ال] جيوز أن يكون القدمي تعاىل مشـهتًيا، ألنه ليس جبسم، فلو قلنــا أنــه لــو جــاز أن 

يكون مشـهتًيا لاكن هذا اسـتدالًال  مبا ال يثبت إالّ  بعد ثبوته، وذكل ال جيوز. وإمنا قلنا أنه لو 
اكن جسًما لاكن ال يعرى عن النقص، ألن اجلسم أجزاء جممتعة، واألجزاء جيوز علهيا الزايدة 

| والنقصان. وإمنا قلنا أنه لو اكن جسًما لاكن ال يعــرى عــن احلــدوث، ألن اجلســم جواهــر  [٦٧ب] 

نعمتد] يعمتد    | حاجة] ىحاجه   ١٩  مشـهتًيا] مشتهبا  يقبل] ىعتل   ١٨  قادر1] قادًرا   ١٧  أتقولون] ان ىقولون   ١٥   ٢
٢٠ مشـهتًيا] مشبهتا   ٢١ مشـهتًيا] مشتهبا   ٢٣ قلنا] قلناه



٩٥ ابب آخر يف الصفات

ال هناية هل، بل جيوز اخلرب عنه إىل أن يتعلق به غرض اخملرب. فـإذا مل يتعلـق بـه غرضـه ال 
جيوز اإلخبار عنه. كذكل هذا، واب التوفيق.

١ اخلرب] للخرب



كتاب زايدات رشح األصول٩٤

اللفظني مقام اآلخر، ولك لفظني جاز إقامة أحدهام مقام اآلخر اكان شيئًا واحًدا، اكجللــوس 
مع القعود والزوال مع احلركة.

دليل آخر، وهو أن أهل اللغة قالوا: إن الواو يف الوصف بدل من الهاء يف الصفة بدليل 
أنه ال يثبت أحدهام مع اآلخر، فاكان شيئًا واحًدا.

٥دليل آخر، وهو أن أهل اللغة عّدوا الصفات يف كتهبم، ومه إمنا يعّدون العبــارات دون 

املعاين، فعمل أن الوصف والصفة حقيقهتام قول الواصف.
دليل آخر، وهو أن الاشـتقاق عهنا عىل سواء بدليل أنك تقول: وصف يصــف وصــفًا 
وصفًة، فاكان مبعًىن  واحد. يدلّ  عليه أن َمن قال: فالن عامل تقي، يقال أنه وصــفه. ولــو اكن 

أخرس فأحدث مثل هذا املعىن مل يقل أنه وصفه، فدلّ  عىل أنه يرجع إىل العبارة.
١٠قال: فإن قيل: العرب فرقت بني اخلرب والصفة، والوصف هو اخلرب، فلــو اكن الوصــف 

والصفة واحًدا لاكن اخلرب والصفة واحًدا، فيكون هذا نقض موضوعهم، قيل هل: إهنم فــرقوا 
بني الصفة واخلرب من وجه آخر، وهو أهنم قالوا: اخلرب ما يسـتقلّ  بنفسه من غري انضامم أمر 

ــا. ولــو  آخر إليه، والوصف ما ال يسـتقلّ  بنفسه، حنو أن يقال: زيد عامل، يكون الكًمــا اتمًّ
ا]، ما مل ينضمّ  إليه قولنا: دخل أو خرج، والوصف | والصفة يف  قيل: زيد العامل، مل يقّدر [اتمًّ [٦٦ب]

١٥هذا املعىن عىل سواء.

وقد اختلفــوا يف الصفــة، هــل جيــوز أن توصــف أم ال؟ فقــال ابــن الّكب: ال جيــوز أن 
توصف، ألنه لو جاز أن توصف الصفة جلاز أن يوصف الوصف الثاين والثالــث إىل مــا ال 

هناية هل.
قال القايض رمحه هللا: جيب أن حنقّق هذا الالكم حىت يزول اإلشاكل، فنقول هلــم: مــا 
٢٠تعنون بقولمك: الصفة ال توصف؟ أتعنون هبذا أن كون اذلات ســواًدا وكــون اجلوهــر جوهــًرا 

وكون الشخص عاملًا ال جيوز أن توصف؟ فإن عنيمت هذا فهذا كذكل عندان. وإن عنيمت أن 
هذا الالكم، وهو قولنا: صفة، ال جيــوز أن يوصــف، فهــذا يبطــل عليــمك بقــولمك أهنــا صــفة 

وبقولمك أهنا ال توصف وبقولمك أهنا عمل وقدرة وحياة إىل آخر ما ذكران قبل هذا. وقوهلم أنــه 
يتسلسل إىل ما ال هناية هل. فاجلواب عن ذكل أان مل نقل أنه جيب أن يوصف حىت يــؤّدي 
٢٥إىل ما ال هناية هل، ولكن قلنا: جيوز أن يوصف، ما دام غرض الواصف متعلقًا بــه. فــإذا مل 

يتعلق به غرضه، فإنه ال يوصف. هذا كام قلنا مجيًعا أن اخلرب خيرب عنه، مث ال يؤّدي إىل ما 

اخلــرب] للــخرب    | يقل] ىقال   ١١  أخرس] احرتس  | واحًدا] + اكجللوس مع القعود (مشطوب)   ٩  فاكان] اكان   ٤
٢٠ هبذا] + الالكم (مشطوب) | كون] يكون   ٢٤ يتسلسل] ىسلسل | فاجلواب] واجلواب   ٢٦ اخلرب] للخرب



٩٣ ابب آخر يف الصفات

القادر ابلقدرة ال يقدر عىل الفعل ابلقدرة إالّ  بعد أن يسـتعمل حملّها يف الفعــل أو يف ســببه 
رضابً  من الاسـتعامل. وكذكل ِمن رشط اإلدراك ابحلياة اسـتعامل حملّها، فلو قلنــا أنــه تعــاىل 

يكون حيًّا حبياة معدومة قادر بقدرة معدومة ألّدى إىل أن ال يصح الفعل ابلقــدرة واإلدراك 
[٦٥ب]ابحلياة. وهذا يقتيض [نقًضا] حلقيقهتام وقلًبا جلنسهام، وذكل | حمال.

قال السـيد اإلمام ريض هللا عنه: وقد ذكر يف الكتاب دليًال  آخر، وحتصيهل أنه لو جاز  ٥

أن يكون قادًرا بقدرة معدومة لوجب أن يكون قادًرا جبميع القدر املعدومة، فلو أوجد هذه 
القدرة يف خشص معّني  لصارت تكل املقدورات مقدورات ذكل الشخص، وهذا حمال.

دليل آخر، وهو أن القدرة لها تعلّق ابملقدور والعمل هل تعلّق ابملعلوم، فلو اكان معدومني مل 
يكوان متعلّقني، ألن املعدوم ال يتعلق ابلغري، فيكون هذا نقًضا حلقيقهتام وقلًبا جلنسهام، وهذا 

حمال. ١٠

فإن قيل: أليس جيوز عندمك أن يكون عمل ال معلوم هل وإرادة ال مراد لها؟ فــإن املــوت 
والعجز عندمك ليس مبعًىن، فلو اعتقد بعض الناس أنه معًىن  وأراده لاكنت اإلرادة ال مراد لها. 
وكذكل الاعتقاد ال متعلق هل. وكذكل البقاء ليس مبعىن عندمك، فلو اعتقد أحدان البقاء معًىن  

لاكن اعتقاًدا ال معتقد هل. وكذكل العمل بأن ال اثين مع هللا تعاىل ال معلوم هل، قيل هل: هذا 
غري حصيح، وذكل ألان قلنا أنه يف العمل اذلي هل معلوم معني ميكن أن يشار إليه، ويف اإلرادة  ١٥

اليت لها مراد معني ميكن أن يشار إليه. لو قلنا أن أحدهام يوجب الصفة يف حال ما يكون 
معدوًما ألّدى إىل أن ال يكون متعلقًا يف تكل احلاةل. [وهذا ابطل،] ألنه يكون تغًريا لصفــة 

ذاته، فال يلزم.

فصل

قد مرّ  الالكم مع َمن خيالفنا يف الصفات من طريق املعىن، وبقي الــالكم علهيــم مــن طــريق  ٢٠

[٦٦أ]العبارة، فنقول: تسميهتم هذه املعاين اليت أثبتوها صفات جماز وليس | حبقيقة، ومه يــزمعون 

أهنا حقيقة.
وادلليل عىل ذكل أن الوصف والصفة يشء واحد، كام أن الوعد والعدة والــوزن والزنــة 

يشء واحد بدليل أهنم يقولون: وصف فالن فالانً  وصفًا حسـنًا وصفة حسـنة، فيقميون أحد 

٤ حلقيقهتام] حقيقهتا | وقلًبا] وقلب | جلنسهام] ىجنسها   ٩ جلنسهام] حلىسها   ٢٠ وبقي] ونفي   ٢٢ أهنا] اهنام



كتاب زايدات رشح األصول٩٢

فإن قيل: هذا ابطل بكونه قادًرا، فإن املصّحح هل كونه حيًّا، ومع ذكل فإن القادر عــىل 
يشء واحد ال حيب أن يكون قادًرا عىل مجيع األشـياء، بل ال جيــوز أن يكــون قــادًرا عــىل 

مجيعها، قيل هل: كذكل نقول يف كونه قادًرا، فإنه من حيث أن كونه حيًّا يصّححه ال يقتيض، 
بل جيوز من حيث أنه يحّ  أن يقدر عىل مجيع املقدورات، ولكن الامتناع إمنا جاز [مــن] 

٥قبل أن مقدور الغري ال جيوز أن يكون مقدوًرا، ألنه يؤّدي إىل أن يكون موجوًدا ومعدوًما 

يف حــاةل واحــدة، ومثــل هــذا جــائز. أال تــرى أن اجلوهــر، إذا حتــّزي، احمتــل ســائر أنــواع 
األعراض، مث العرض احلالّ  يف الغري ال ينتقل إليه، وال جيوز أن حيهّل  ألمر يرجع إليه؟

وادلليل عىل أن صفة اذلات إذا حصت وجبت أنه ليس هاهنا أمر يتوقــف عليــه، فــال 
جيب مع الصحة حىت يوجد ذكل، كام أن الواحد منا جيوز أن يكون عاملًا ملا ال هناية هل، مث ال 

١٠جيب أن يكون عاملًا، ألنه يتوقف عىل وجود علوم ال هناية لها، فبقدر العمل جيب أن يكون 

عاملًا. نظريه ما نقول يف العمل الواحد املتعلق | ابليشء الواحد أنه ملا [اكن] تعلّقه هبذا الواحد  [٦٥أ]

وجب تعلّقه به وال يتوقف عىل يشء آخر، ألن تعلّقه لذلات.
قال القايض: وهذا ادلليل بعينه يدلّ  عىل أنه تعاىل عامل جبميع املعلومات وقادر عىل مجيع 

ما يصح أن يكون مقدوًرا هل. وال جيوز أن يكون عاجًزا عن يشء، ألن ما حص أن يكــون 
١٥معجوزاً  عنه حص أن يكون مقدوًرا هل. إنه ليس هاهنا أمر آخر توقف عليه.

مسأةل

فإن قيل: ِلمَ  ال جيوز أن يكون هللا تعاىل عاملًا بعمل معدوم؟ قيل هل: ألن العمل اعتقــاد واقــع 
عىل وجه، وما ال يقع عىل ذكل الوجه ال يكــون علًمــا، فــاذلي ال يكــون أصــًال  أَْوىل أن ال 

يكون علًما.
٢٠دليل آخر، وهو أنه لو جاز أن يكون عاملًا بعمل معــدوم جلــاز أن يكــون جــاهًال  جبهــل 

معدوم، فيؤّدي إىل أن يكون عاملًا ابليشء جاهًال  به يف حاةل واحدة.
قال القايض رمحه هللا: وهذا يدلّ  عىل أنه تعاىل ال جيوز أن يكون حيًّا حبياة معدومة وال 
قادر بقدرة معدومة عىل قول شـيخنا أيب عيل وأحد قويل الشـيخ أيب هامش. فأما عىل القول 

األخري، وهو الصحيح، فإن العجز واملــوت ليســا مبــعًىن، فــال تســـمترّ  هــذه ادلالةل، فنقــول: 

| ليسا] لىس  فإن] انّ   أن] أو   ٢٤  توقف] موقف   ١٨  | فبقدر … جيب2] فيقدر ىحب العمل   ١٥  ألنه] ال   ١٠
فنقول] فيقول



٩١ ابب آخر يف الصفات

فإن قيل: ما أنكرمت أنه إذا اكن عاملًا ذلاته ببعـض األشــياء، فإنـه ميكنـه أن يفعـل العـمل 
ابلبايق، وإن مل يكن طريقًا إليه خبالف ما يف الشاهد؟ قيل هل: املعىن اذلي ذكرانه ال يفرتق 
احلال فيه بأن يكون عاملًا لنفسه أو ابملعىن، ألن ذكل ليس ألمر يرجع إىل [أن] أحدان عامل 

ابلعمل، بل ألن العمل ال يدعو إىل العمل إالّ  إذا اكن طريقـًـا إليــه، ســواء اكنــت الصفــة ألجــل 
اذلات أو ألجل املعىن، فإن هذه القضية اثبتة فهيا، وألنه لو جاز أن يفعل | لنفسه علًما ال  [٦٤أ]٥

يف حمّل، فيعمل به، جاز أن يفعل لنفسه هجًال  ال يف حمــلّ  عــىل مــا بيّنـّـا يف املســأةل األوىل، 
وذكل يؤّدي إىل أقسام لكها فاسدة. وحنن نبّني  أن هللا تعاىل عامل جبميع املعلومــات حــىت ال 

حيتاج إىل عمل به يعمل ما ليس بعامل به ذلاته.
وادلليل عليه أن َمن جاز أن يكون معلوًما لواحد جاز أن يكون معلوًما لغريه. وإذا جاز 
أن يكون معلوًما  تعاىل وجب أن يكون معلوًما هل، ألن صفة اذلات إذا ّحصت وجبت.  ١٠

وإذا ثبت ذكل ثبت أنه تعاىل عامل جبميع املعلومات.
قال السـيد اإلمام ريض هللا عنه: وهذه ادلالةل تبىن عىل أربع دعــاٍو، وأحــدها أن للعــامل 

تعلّقًا ابملعلوم كام أن للعمل تعلّقًا به، واثنهيا أن تعلّق العامل ابملعلوم خيالف تعلّق العمل ابملعلوم، 
واثلهثا أن تعلّق العامل ابملعلوم ال يقف عىل واحــد، بــل يتعــدى إىل غــريه، والــرابع أن صــفة 

اذلات إذا حصت وجبت. وادلليل عىل األول، وهو أن للعامل تعلّقًا ابملعلوم كام أن للعمل تعلّقًا،  ١٥

أنه حيصل منه الفعل احملمك املتقن. ولو مل يكن هل به تعلّق مل حيصل منه ذكل. وادلليل عىل أن 
تعلّقه خيالف تعلّق العمل أن تعلّق العمل ال حيتاج إىل كونه حيًّا وتعلّق العامل حيتاج إىل كونه حيًّا.

وجه آخر، وهو أن تعلّق العامل تأثريه يف إحاكم الفعل وإبقائه، وتعلّق العــمل ال يؤثــر يف 
هذا، ولكنه يوجب الصفة للعامل. ووجه اثلث، وهو أن تعلّق العــامل يتعــدى عــن واحــد إىل 

غريه، وتعلّق العمل ال يتعدى. ٢٠

[٦٤ب]قال: | وهبذا القول يبطل قول األشعرية إذا قالوا: لو اكن هللا تعاىل عاملًا ذلاته لاكن ذاته 

من جنس علمنا، ألنه يتعلق مبا يتعلق به علمنا، فيجــب أن يكــون مثــًال  هل، ألان نقــول أن 
تعلّق العامل خيالف تعلّق العمل، فيكون هذا مبنـزةل تعلّق العمل ابليشء والقدرة به، فإن تأثريه 

خمتلف، وإن اكن املتعلق شيئًا واحًدا. وادلليل عىل أن تعلّق العامل يتعدى أن املصّحح هل كونه 
حيًّا، وكونه حيًّا ال اختصاص هل ببعض املعلومات دون بعض، فيتعّدى. ٢٥

وأحدها] كذا يف  تعاىل] + وجب ان يكون معلوًما هل ألنه صفة اذلات اذا حصت (مشطوب)   ١٢  بأن] ان   ١١   ٣
تعلّق] + والا    | والرابع] كذا يف األصل   ١٦  واثلهثا] كذا يف األصل  واثنهيا] كذا يف األصل   ١٤  األصل   ١٣ 

٢٤ العامل] العمل | هل كونه] لكونه



كتاب زايدات رشح األصول٩٠

مسـتغنٍ  عنه وعامل ابسـتغنائه عنه، فيجوز أن يقال أن هللا تعــاىل ال يفعــل لهــذا، وهاهنــا مل 
يثبت أنه قادر عىل فعل اجلهل حىت يقال أنه ال يفعل لهذا املعىن.

قال القايض رمحه هللا: وال ميكن أن يُثبت أنه قادر عىل فعل اجلهل أن يكون قادًرا بقدرة 
ال يف حملّ  وال [أن] يكون حيًّا حبياة ال يف حمّل، ألن العجز واملوت ليسا مبعنيني عىل أحد 
٥قويل الشـيخ أيب هامش، وهو الصحيح. فنقول: ادلليل عىل هاتني املسألتني أنه ال يقدر عىل 

الفعل ابلقدرة إالّ  بعد اسـتعامل حملّها يف الفعل أو يف سببه. أال ترى أن أحــدان ال ميكنــه أن 
يفعل الفعل بميينه ابلقدرة اليت يف يساره، إال بعد أن يسـتعمل حملّهــا يف الفعــل؟ وهــو إمنــا 
يثبت ألمر راجع إىل القدرة، فلو اكن قادًرا بقــدرة ال يف حمــلّ  ألّدى إىل أن ال ميكــن إجيــاد 

الفعل هبا، فيؤّدي إىل انقالب جنس القدرة.
١٠والوجه الثاين أنه لو اكن قادًرا بقدرة ال يف حملّ  مل خيل إما أن تتعلق مبقدورات الغري أو 

تتعلق ببعض مقدوراتــه. وال جيــوز أن تتعلــق مبقــدورات الــغري، ألنــه يــؤّدي إىل أن يكــون 
مقدور بني قادرين، وذكل ال جيوز. وبطل الثاين، ألن القدمي تعــاىل يتعلــق مبقدوراتــه ذلاتــه 
تعلّق القادرين، فإن جاز تعلّق هذه القـدرة هبـا أيًضـا يـؤّدي إىل أن يكـون اليشء موجـوًدا 

معدوًما | من حيث قدر عىل هذا الفعل من وهجني، وميكن أن يقّدر انفصال أحــدهام عــن  [٦٣ب]

١٥اآلخر. وادلليل عىل أنه ال جيوز أن يكون حيًّا حبياة ال يف حملّ  أن من رشط احلياة اإلدراك 

هبا مبحلّها بدليل ما ذكران يف الشاهد، فلو جاز أن يكون تعاىل حيًّا حبياة ال يف حمــلّ  ألّدى 
إىل أن ال يصح اإلدراك هبا، فيؤّدي ذكل إىل قلب اجلنس، وذكل ال جيوز.

مسأةل

فإن قيل: ما أنكرمت أن يكون هللا تعاىل عاملًا بذاته ببعض األشـياء، مث يفعل علًما ببعضهــا، 
٢٠كأحدان يعمل بعض األشـياء ويفعل لنفسه العمل ابلبعض؟ قيل هل: إن العمل ببعض األشـياء ال 

يصّحح العمل ابلبعض إالّ  إذا اكن العمل هبذا البعض اذلي حصل العمل به طريقًا إليه. أال ترى 
أن َمن يعمل الصياغة ال حيصل هل العمل ابلكتابة، ألنه ليس بطريق إىل العمل ابلكتابة، والعــمل 

ابلكتابة ال حيّصل العمل ابلصياغة، ألنه ليس بطريق إليه؟ وليس بني بعض األشـياء والبعض 
اآلخر ما جيوز أن يكون طريقًا، فال يسـتقمي هذا الالكم.

يف] إضافة فوق السطـر    مقدور] مقدوًرا   ١٥  سببه] سينه   ١٢  فنقول] فيقول   ٦  مسـتغٍن] مسـتعىن   ٥   ١
٢١ يصّحح] يصح   ٢٤ ما] ال



٨٩ ابب آخر يف الصفات

وجه آخر يف [أن] اجلهل ضدّ  للعمل أن العمل يتعلق مبعلومه واجلهل يتعلق به عىل العكس 
من تعلقه، ولك املعنيني تعلق أحدهام مبا تعلق به اآلخر عىل العكس من تعلقه فهام ضّدان، 

اكإلرادة مع الكراهة واكلقدرة مع العجز.
فإن قيل: ما أنكرمت أن اإلرادة والكراهة، والقــدرة والعجــز، إمنــا تضــاّدا، ألهنــام يتعلقــان 

ابليشء الواحد، وهو احلدوث، خبالف اجلهل والعمل، ألن لك واحد مهنام يتعلق [بــغري مــا  ٥

[٦٢ب]يتعلق] به اآلخر؟ فإن متعلق أحدهام اإلثبات ومتعلق اآلخر | النفي، قيــل هل: املتعلــق يف 

هذه املواضع أمجع واحد، إالّ  أن التأثري خمتلف، والوجه خمتلف بتأثري اإلرادة يف اإلجياد وتأثري 
الكراهة يف اإلعدام، وتأثري القدرة يف اإلجياد [و]تأثري العجز يف ضّده، وكذكل العمل واجلهل 

يتعلقان ابليشء الواحد، إالّ  أن متعلق [أحدهام] اإلثبات ومتعلق اآلخر النفي.
وأما ادلليل عىل األصل الثاين، وهو أن َمن قدر عىل [حتريك] اليشء مينــةً  قــدر عليــه  ١٠

يرسةً  إذا مل يكن هناك مانع، ويسـمترّ  احلال يف ذكل حىت ال جيوز أن يوجد خالفه. ولو جاز 
أن ال يكون القادر عىل اليشء قادًرا عىل ضّده ملا وجب هــذا، ويف علمنــا بــأن خالفــه ال 

جيوز دليل عىل حصة ما قلناه.
إذا ثبت هذان األصالن رجعنا إىل أصل ادلليل، فنقول: لو جاز أن يكون عاملًا بعمل ال 
[يف] حملّ  جاز أن يكون جاهًال  جبهل ال يف حمّل، ألنه يقدر عليه، كام قدر عىل العمل، وإذا  ١٥

وجد اجلهل ال يف حملّ  مل خيل إما أن خيرج عن كونه عاملًا ويصري جاهًال، وإما أن يكون عاملًا 
جاهًال  مًعا، وإما أن ال يوجب اجلهل كونه جاهًال  ويبقى عاملًا. وبطل األول، ألنه عــامل ذلاتــه 
وال جيوز خروج املوصوف عن صفته اذلاتية. وبطل الثاين، ألنه يؤّدي إىل اجامتع الضــّدين 

وذكل ال جيوز. وبطل الثالث، ألنه من صفة اجلهل أن يعدم العامل، فلو جّوزان ذكل أّدى إىل 
انقالب جنسه، وذكل ال جيوز. ٢٠

فإن قيل: ما أنكرمت أنه يقدر عىل فعل اجلهل ال يف حمّل، إالّ  أنه ال يفعل ملا بيّنــمت مــن 
األقسام؟ قيل هل: هذا تعليق احلمك بأمر جمهول. ولو جاز مثــل ذكل جلــاز أن يقــال يف لك 

[٦٣أ]مسـتحيل | أنه جائز، مث يقال: امتنع وجوده لهذا. فإن قيل: ما أنكرمت أنه قادر عىل فعهل، 

لكنه ال يفعل، كام تقولون أن هللا تعاىل قادر عىل الظــمل ولكــن ال يظــمل؟ قيــل هل: هــذا ال 
يصح، ألنه قد ثبت أن هللا تعاىل ال يظمل بعد أن ثبت أن هللا تعاىل قادر عىل الظمل وعــامل  ٢٥

هذان]  خالفه] + خالف   ١٤  خالفه] اخلالفه   ١٢  األصل] الفصل   ١١  ومتعلق اآلخر] متعلق والاخر   ١٠   ٦
هذا   ١٦ حمّل] + النه يقدر عليه (مشطوب)   ٢٤ تقولون] يقولون | تعاىل] + عىل



كتاب زايدات رشح األصول٨٨

مبوت [زيد] بذكل اخلرب، ويكون اخلرب دليًال  عىل موته، وذكل العمل جيب أن يكون مبثابته، 
ألن تعلّق العمل املثبت يطابق تعلّق ادلالةل.

دليل آخر، ذكره الشـيخ أبو عيل يف األصل، وهو أن اخلرب عن أن اليشء سـيوجد خربٌ  
عن وجوده إذا وجد، كذكل العمل. قال قايض القضاة رمحه هللا: املراد بذكل أن فائدة اخلربين 

٥واحدة، ال أن صيغهتا واحدة، ألان نعمل قطًعا تغاير الصيغتني.

مسأةل

فإن قيل: ما أنكرمت أن يكون هللا تعاىل عاملًا ذلاته جبميع األشـياء، مث يفعل لنفسه علًما، كام 
أن أحدان يكون عاملًا ابليشء بعمل، مث يفعل لنفسه علًما آخر؟ قيل هل: ال جيوز، ألنه ال خيلو 

إما أن حيدث هذا العمل يف ذاته أو يف غريه أو ال يف حمــّل، فبطــل األول، ألن ذاتــه تعــاىل 
١٠ليست مبحلّ  للحوادث، وبطل الثاين، ألنه يوجب احلمك ذلكل الشخص، فيكون هو العــامل 

به دون هللا تعاىل، وبطل الثالث، | ألنه لو جاز أن يكون عاملًا بعمل ال [يف] حملّ  جــاز أن  [٦٢أ]

يكون جاهًال  جبهل ال يف حمّل، وقد علمنا خالفــه. وهــذه ادلالةل ال تــمتّ  إالّ  مبعرفــة شـــيئني، 
أحدهام أن اجلهل ضدّ  العمل، والثاين أن القادر عىل اليشء قادر عىل ضــدّ  ذكل اليشء إذا 

اكن هل ضّد. وادلليل عىل أن اجلهل ضدّ  العمل أنــه ال جيــوز اجامتعهــام، وال وجــه الســـتحاةل 
١٥اجامتعهام إالّ  التضاّد.

فإن قال: ما أنكرمت أن يكون هذا ملا يسـبق من األوهام أنه ال جيـوز أن يكـون اليشء 
عىل صفة وال يكون علهيا، فعلمه ابسـتحاةل حصول اذلات عىل صــفة وعــدم حصولهــا علهيــا 

مينعه من إجياد هذين الاعتقادين، ال تضاّدهام؟ قيل هل: جيوز أن يعتقد أحدان جواز حصول 
اذلات عىل صفة وأن ال يكون علهيا، وإن اكن هذا الاعتقاد هجــًال. وإذا جــاز هــذا نقــول: 

٢٠مسـتحيل اجامتع حصول العمل بأنه ال جيوز حصول اذلات عىل صفة وأن ال يكون علهيا مع 

هذا الاعتقاد، فال خيلو إما أن يكون [هذا] الاعتقاد وسابق عليه ذكل، فيتسلسل إىل ما 
ال هناية هل [وإما أن يتضادا]. وإذا بطل األول مل يبق إالّ  التضاّد.

٣ ذكره] ذكر   ٤ فائدة] قايد | اخلربين] للخربىن   ٥ ال] الا | الصيغتني] الصفتني   ٨ خيلو] ىخلوا   ١٠ ليست] ليس 
هــذين] هــاذان    والثاين] الىاين   ١٨  إّال] إضافة فوق السطر   ١٣  | ذلكل] كذكل   ١٢  للحوادث] + به مقابةل 

١٩ نقول] يقول   ٢١ هذا1] إضافة فوق السطر | خيلو] ىخلوا



٨٧ ابب آخر يف الصفات

يزل، ألنه عامل ذلاته عىل أصلمك، وصفة اذلات ال تتغّري. وإذا اكن عاملًا فــامي مل يــزل دلّ  ذكل 
عىل قدم العامل، ألنه ال يعمل وجود [يشء] إالّ  وهو موجود.

واجلواب عن الشـهبتني واحد، وهــو مبــين عــىل شـــيئني، أحــدهام أن العــمل بــأن اليشء 
سـيوجد عمل بوجوده، والثاين أن تغاير الوقتني ال يوجــب اختــالف العــمل ابملعلــوم، إذا اكن 

وقت املعلوم واحًدا. إذا ثبت ذكل فا تعاىل اكن عاملًا بأن العامل سـيوجد. وإذا وجد يكون  ٥

عاملًا بوجوده من دون تغّري  يف هذه الصفة. وادلليل عىل األول أن َمن عمل أن اليشء سـيوجد 
يف الثاين، إذا قدران وجوده، ال خيلو حاهل من أن يكون عاملًا [بأنه سـيوجد أو عاملًا] بوجوده. 

وبطل األول، ألنه يكون هجًال، فيؤّدي إىل انقالب جنس العمل، فمل يبق إالّ  أن يكون عاملًا 
بوجود.

فإن قيل: ما أنكرمت عىل قائل يقول أن ذكل العمل قد تغّري  وصار إىل عمل يتعلق بوجوده؟  ١٠

قيل هل: هذا ال جيوز، ألنه يؤّدي إىل انقالب جنس العمل.
دليل آخر، وهو أن اإلنســان، إذا عــمل [أن] اليشء ســـيوجد يف الثــاين، مث انــهتـى إىل 

وقت وجوده، فمل يعمل وجوده، بل نيس وجوده، مث يذكر أنه اكن عاملًا بأنه سـيوجد يف الثاين 
حصل هل العمل بوجوده، وال جيوز أن ال حيصل. فلوال أن هذا هو العمل األول تعلق به، وإالّ  

جلاز أن ال حيصل هل هذا العمل. ١٥

فإن قيل: ما أنكرمت أن هذا عمل آخر غري العمل األول، ولكن العمل األول يدعوه إىل هذا 
العمل؟ قيل هل: إمنا حبصول ادلاعي جاز أن يرصف عنه صارف، فيؤّدي هذا إىل أن ال يصري 
عاملًا بوجوده مع تذكر ذكل العمل. وادلليل عىل أن تغاير الوقتني ال يوجب اختالف العمل إذا 

[٦١ب]اكن وقت املعلوم | واحًدا، أنه لو جاز أن خيتلف جلاز وجود أحدهام مع عدم اآلخر، فاكن 

جيب أن جيوز أن ال حيصل هل العمل بوجوده مع تذكّره لعلمه أنه ســـيوجد يف الثــاين، وهــذا  ٢٠

حمال، وألن العلمني إمنا يامتثالن لتعلّقهام مبتعلق واحد عىل أخّص  ما ميكن، فإذا وجدا عــىل 
هذا اكان مثلني، سواءً  وجد أحدهام يف هذا الوقت ووجد اآلخر يف وقت آخــر. إمنــا اذلي 

يوجب اختالف العلمني هو تغاير وقت املعلوم، ال وقت العمل.
دليل آخر عىل ذكل، وهــو أن ادلليــل عــىل أن اليشء ســـيوجد يف الثــاين دليــل عــىل 

وجوده إذا وجد. وبيانه أن نبيًّا من أنبياء هللا تعاىل، لو أخربان بأن زيًدا ميوت غًدا عند طلوع  ٢٥

الشمس، فيحصل لنا العمل بذكل اخلرب. فإذا انهتـى إىل وقت طلوع الشمس حصل لنا العمل 

٧ قدران] قّدراىه | خيلو] ىخلوا   ٢٥ وبيانه] وتباينه



كتاب زايدات رشح األصول٨٦

العمل يبقى. وذكر الشـيخ أبو إحساق وقايض القضاة وغريهام أن هذا اعتقاد اثنٍ  يتجّدد، ألن 
من مذههبم أن الاعتقاد ال يبقى. فإذا ثبت هبذه امجلةل أن العــمل ال يكــون علًمــا إالّ  إذا اكن 
فاعهل عاملًا به، فنقول: لو مل يكن هللا تعاىل عاملًا قبل إحداث هذا العمل لنفسه مل يقدر عــىل 
إجياد ذكل العمل، فدلّ  عىل أنه عامل قبل إحداثه. وإذا اكن عاملًا قبل إحداثه مل خيــل مــن أن 

٥يكون عاملًا ذلاته أو بعمل قدمي أو بعمل حمَدث. مل جيز أن يكون عاملًا بعمل قدمي ملا بيّنّا، وال أن 

| يكون عاملًا بعمل حمدث أيًضا، ألن ذكل إمنا حيتاج إىل عمل آخر وذكل إىل آخر، فيؤّدي إىل  [٦٠ب]

ما ال هناية هل، فمل يبق إالّ  أنه عامل ذلاته.
دليل آخر عىل ذكل، وهو أنه لو اكن عاملًا بعمل حمدث مل خيل هذا العمل إما أن حيلّ  ذاته 
أو حيلّ  غريه أو ال حيّل. وبطل األول، ألن ذاته ليست مبحلّ  للحوادث. وبطل الثاين، ألن 

١٠ذكل الغري جيب أن يكون حيًّا حىت يصح إجياد العــمل فيــه، ألن العــمل ال جيــوز وجــوده يف 

امجلاد، وإذا اكن حيًّا أوجب العمل الصفة هل ال  تعاىل. وبطل الثالث، ألنه لو جاز وجود 
عمل ال يف حملّ  جلاز وجود هجل ال يف حمّل، ألن هللا تعاىل قادر عىل اجلهل كام هو قادر عىل 
العمل، ألنه ضّده، والقادر عىل اليشء جيب أن يكون قادًرا عىل جنس ضّده إذا اكن هل ضّد. 
وإذا وجد اجلهل ال يف حملّ  أوجب الصفة هل تعاىل، وهذا حمال، فعمل أنه ال جيوز أن يكون 

١٥عاملًا بعمل حمدث.

دليل آخر، وهو أن العمل من األفعال احملمكة املتّسقة، فال يصح إجياده إالّ  من عامل، فلو 
مل يكن هللا تعاىل عاملًا فامي مل يزل مل يقدر عىل إجياد ذكل العمل لنفسه.

دليل آخر، وهو أنه لــو مل يكــن عاملـًـا متكّــن مــن أن ميــّزي  الاعتقــاد اذلي هــو عــمل مــن 
الاعتقاد اذلي ليس بعمل، بل تقليد وتبخيت وهجل، فيؤّدي هذا إىل أن يقصــد إىل العــمل، 

٢٠فيحصل اجلهل.

شـهبة هجم، قال: قد ثبت أن هللا تعاىل اكن عاملًا فامي مل يزل بأنه غري فاعل للعامل، وهو عامل 
فامي ال يزال بأنه فاعل، وهذه الصفة قد جتّددت بعد أن مل تكن متجددة، والصفة إذا جتددت 

ال بدّ  من أن تكون ملعًىن  متجدد.
قال السـيد: وقد أورد ابن الروندي هذه الشـهبة عىل وجه آخر، وهو أنه قال: قد ثبت 
٢٥أن هللا تعاىل عامل اآلن | [أن] توجد هذه األجسام، فوجب أن يكون عاملًا بوجودها فامي مل  [٦١أ]

١ يتجّدد] ىجدد   ٣ فنقول] فيقول   ٥ وال] مكرر يف األصل   ٩ ليست] ليس   ١٩ وتبخيت] وىىحت   ٢٢ يزال] 
يزل



٨٥ ابب آخر يف الصفات

[٥٩ب]والاعتقاد ذااتن. وتعلّق | التوليد ال يصح، ألنه إن اكن العمل مودًلا لالعتقاد الواقع عىل ذكل 

الوجه اكن جيب أن جيوز وجود العمل بدون الاعتقاد. وكذكل إن اكن الاعتقاد الواقع عــىل 
ذكل الوجه مودًلا للعمل جيب أن جيوز وجود الاعتقاد اخملصوص من دون العمل، ألن السبب 
جيوز وجوده وال مسبّب ملانع. وملا اسـتحال هذا دلّ  ذكل عىل أن العمل من جنس الاعتقاد.

ودليل آخر عىل ذكل، وهو أن العمل، لو مل يكن من جنس الاعتقاد واكن خمالفًا، مل خيل  ٥

هذه اخملالفة بيهنام مــن أن تكــون اختــالف التضــادّ  أو اختــالف املغــايرة. وبطــل أن تكــون 
اختــالف التضــاّد، ألنــه لــو اكن الاختــالف بيهنــام اختــالف التضــادّ  مل جيــز اجــامتع العــمل 

والاعتقاد، فاكن ال جيوز أن يكون معتقًدا لليشء عىل ما هو به ويكون عاملًا به. وبطل أن 
يكون اختالف املغايرة، ألنه لو اكن كذكل جلاز أن يطرأ الضدّ  ويرفع أحدهام دون اآلخــر، 

ألن اليشء ال ينفي اخملتلفني، وإمنا ينفي الضّدين عىل البدل واملثلني عىل امجلع. ١٠

وادلليل عىل أن العمل اعتقاد واقع عىل وجه أان قد بينّا أنه من جنس الاعتقاد، وكــذكل 
التبخيت. وال جيوز أن تكون هذه األشـياء بصفة العمل، فدلّ  [عىل] أنه اعتقــاد واقــع عــىل 

وجه.
اتّصل بنا الالكم إىل بيان اجلهات اليت إذا وقع علهيا الاعتقاد يكون علًما، ويه عىل سـتة 
أقسام، أحدها أن يكون الاعتقاد من فعل العامل ابملعتقد، وذكل مثل أن خيلق هللا تعاىل لنا  ١٥

علوًما رضورية، فإن الوجه اذلي ألجهل صارت علوًما هو أن هللا تعاىل عامل مبعلوماهتا، والثاين 
[٦٠أ]الاعتقاد | املكتسب ابلنظر، وإمنا يصري علًما لعلمه ابدلليل عىل الوجه اذلي يدّل، والثالث 

الاعتقاد احلاصل عند تذكر ادلليل، وإمنا صار عاملًا لكونه عاملًا ابدلليــل عــىل وهجــه، والــرابع 
الاعتقاد احلاصل عند تذكر العمل، حنو أن يعمل شيئًا فينام عنه أو جينّ  فيثبته أو يفيق فيتذكر 

ذكل العمل ويصري عاملًا به لعلمه به من قبل، واخلامس أن يعمل اليشء عىل سبيل امجلــةل مث  ٢٠

يعرفه مفّصًال، حنو أن يعمل قبح الظمل عىل امجلةل مث يعرفه يف رضر بعينه، [فإنه] يعمل قبحه 
لعلمه أن الظمل قبيح عىل امجلةل، والسادس أن يعتقد اليشء تقليًدا، مث خيلق هللا تعاىل فيه 
ذكل العمل اضطراًرا، فإنه يصري ذكل التقليد علًما، حنو أن خيربك إنسان بكون زيد يف ادلار 
فتعتقد كذكل، مث إذا شاهدته يف ادلار يصري ذكل التقليد علًما للعمل الرضوري احلاصل فيك.
قال السـيد أبو القامس رمحه هللا: وال خالف يف الثالثة األوىل بني أحصابنا. وإمنا اختلفوا  ٢٥

يف البايق. فقال الشـيخ أبو هامش أن الثاين هو العمل األول، إالّ  أنه بقي، ألن من مذهبه أن 

يعرفه2]  بصفة] لصفة   ٢١  أو اختالف] واختالف   ١٢  | لالعتقاد] العتقاد   ٦  وتعلّق] + الاجياب (مشطوب)   ١
تعرف   ٢٤ فتعتقد] فيعتقد
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وجواب آخر ذكره الشـيخ أبو هامش، وهو أن الاختالف مزية عىل املغايرة، ألن الغريين 
قد يكوانن مثلني، واخملتلفني ال يكوانن إالّ  غرييــن مث ختالفــا. قــال: إن البــارئ تعــاىل خمــالف 
لعلمه، وعلمه خمالف هل، فتسملّ  أن علمه تعاىل خمالف ذلاته، فقد أثبت املغايرة وزاد علهيا.

مسأةل

٥وادلليل عىل أن هللا تعاىل ال جيوز أن يكون عاملًا بعمل حمَدث، كام ذهب إليه هجم بن صفوان 

وهشام بن احلمك أنه لو اكن عاملًا بعمل حمدث مل يكن عاملًا قبــل وجــود ذكل العــمل. وإذا اكن 
كذكل مل يقدر عىل إجياد هذا العمل لنفسه، فمل يصح منه الفعل احملمك املتّســق، ويف علمنــا 

بصحة الفعل احملمك املتّسق منه دليل عىل حصة ما ذهبنا إليه.
قال السـيد اإلمام ريض هللا عنه: وهذه ادلالةل مبنية عىل ثالثة أشـياء، أحدها أن يعمل 
١٠أن العمل من جنس الاعتقاد، | والثاين أن يعمل أن العمل اعتقاد واقع عىل وجه، والثالث أن  [٥٩أ]

هذا النوع من الاعتقــاد ال جيــوز وقوعــه إالّ  مــن العــامل. فادلليــل عــىل أن العــمل مــن جنــس 
الاعتقاد أنه ميكن أن جيعل الاعتقاد الواقع عىل وجه علًما، وال جيوز أن جيعل اليشء غريه، 

ألنه يؤّدي إىل اجلهاالت.
وجه آخر، وهو أن العمل لو مل يكن من جنس الاعتقاد جلــاز وجــود أحــدهام مــع عــدم 
١٥اآلخر، ألن لك شـيئني ال يكون بيهنام تعلـّـق معقــول جــاز وجــود أحــدهام مــع عــدم اآلخــر. 

وحيث مل جيز وجود الاعتقاد الواقع عىل وجه خمصوص إالّ  ويكون علًما، دلّ  ذكل عىل أن 
العمل من جنس الاعتقاد. وال ميكن أن يّدعى بيهنام تعلّق، ألن التعلّق املعقول ال خيلو إما [أن 
يكون تعلّق الاحتياج وإما] أن يكون تعلّق التضمني وإما أن يكون تعلّق اإلجياب أو تعلّق 

التوليد عىل ما مىض. وال جيوز أن يكــون تعلـّـق الاحتيــاج، ألنــه إن اكن العــمل حمتاًجــا إىل 
٢٠الاعتقاد اكن جيب أن جيوز وجود الاعتقاد الواقع عىل الوجه اخملصــوص وال يكــون علًمــا، 

ألن وجود احملتاج إليه يصح من دون وجــود احملتــاج اكحليــاة مــع العــمل، وإن اكن الاعتقــاد 
حيتاج إىل العمل اكن جيب أن جيوز وجود العمل من دون الاعتقاد الواقع عىل ذكل الوجه. وال 
جيوز أن يكون تعلّق التضمني، ألن ذكل إمنا يسـتقمي يف شـيئني ألحدهام صفة ال حتصل علهيا 
إالّ  عند اآلخر، وال يعقل لالعتقاد صفة ألجلها حيتاج إىل العمل وال للعمل صفة ألجلها حيتاج 

٢٥إىل الاعتقاد. وتعلّق اإلجيــاب حمــال هاهنــا، ألن العــةل توجــب الصفــات ال اذلوات، والعــمل 

٢ ختالفا] خمالفًا   ٣ علهيا] عليه   ٩ يعمل] تعمل   ١٠ يعمل] تعمل   ١٧ خيلو] ىخلوا
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[٥٨أ]فإن قيل: قول القائل: فالن عامل، إثبات، فال خيلو إما أن يكون إثبــااتً  ذلاتــه أو | إثبــااتً  

للمعىن. مل جيز أن يكون إثبااتً  ذلاته، ألنه لو قال: فالن ليس بعامل، هذا ال يكون نفيًا لذلات، 
فمل يبق إالّ  أن يكون إثبااتً  للمعىن، قيل [هل]: إن الشـيخ أاب عيل أجاب عنه بأن قال: هذا 
إثبات ما به يصري اذلات عاملًا، فإن اكن يف أحدان اكن هذا إثبات العمل، ألنه إمنا يصري عاملًا 

ابلعمل. وإن اكن ذكل يف هللا تعاىل اكن إثبااتً  ذلاته، ألنه عامل لذلات. ٥

وأجاب غريه عن هذا بأن هذا ليس بإثبات، وكذكل قوهل: ليس بعامل، ليس بنفي، ألن 
اإلثبات عبــارة عــن اإلجيــاد. يقــال: أثبــتُّ  ســهمي يف القرطــاس، إذا أوجدتــه يف القرطــاس. 

وكذكل أثبتُّ  ما يف الرقعة، إذا أوجدته فهيا. وال ميكــن إجيــاد اليشء يف ذات هللا ســـبحانه 
وتعاىل. عىل أن هذا إثبات املعاين ابلعبارات، وإثبات املعاين ابلعبارات ال جيوز، ولكنه جيب 

إثباهتا ابدلليل، مث جتري علهيا العبارات. وادلليل عىل حصة ما ذكرانه أن العبــارات جيــوز أن  ١٠

ختتلف ابملوصوفات، واملعاين مما ال خيتلف. يدلّ  عليه أن عبارة العرب تتبع اعتقادها. أال ترى 
أهنا أطلقت امس اآللهة عــىل الصــمن، ألهنــا اعتقــدت أنــه حيــّق  لهــا العبــادة؟ واعــمل أن هــذه 

ادلالالت لكها تدلّ  عىل أن هللا تعاىل ال جيوز أن يكون عاملًا ابلعمل، سواء قال أن هذا العمل 
غريه أو امتنع منه ومل يطلق هذه العبارة عليه.

فصل ١٥

اتّصل بنا الالكم إىل حد الغريين وحقيقته. اعمل أن الغريين لك شـيئني مــذكورين، ال يكــون 
[٥٨ب]أحدهام هو اآلخر وال مجةل يدخل اآلخر حتهتــا ابذلكــر. | وال يلــزم عليــه يــد اإلنســان، ألن 

اإلنسان مجةل تدخل اليد حتهتا. وال يلزم عليــه الواحــد مــن الــعرشة، ألن الــعرشة امس مجلــةل 
يدخل الواحد حتهتا. وقد ذكر أحصابنا البغداديون أن حقيقة الغريين لك شـيئني جيوز وجود 
أحدهام مع عدم اآلخر يف الزمان واملاكن. وقال األشعري: الغريان لك شـــيئني جيــوز وجــود  ٢٠

أحدهام مع عدم اآلخر، ومل يذكر الزمان واملاكن. وهذا احلدّ  ابطل ابجلوهر مع الكون، حيث 
ال جيوز وجود أحدهام مع [عدم] اآلخر، ألنه إمنا يعدم أحدهام عنــد وجــود الضــّدين وعنــد 

عدم احملّل، والضدّ  يرفعهام مجيًعا. وكذكل أصناف امللحدة ال جيّوزون وجود بعض األجســام 
مع عدم البعض، ألهنم يعتقدون أهنا قدمية، ومع ذكل فإهنم يعرفون املغايرة بيهنام رضورًة.

١ خيلو] ىخلوا   ١٠ إثباهتا] اثباته | علهيا] عليه   ١١ العرب] العرض   ١٣ قال] فّدل   ١٦ حد] احد   ٢٠ يف … ٢١ 
اآلخر] إضافة يف الهامش   ٢٢ الضّدين] الضدان



كتاب زايدات رشح األصول٨٢

وادلليل الثاين أن السواد خيالف البياض واحلسن خيالف القبيح. وال جيوز أن تكون هذه 
اخملالفة للمعىن، ألن املعىن ال حيلّ  املــعىن، فــدلّ  ذكل عــىل [أن] هــذه اخملالفــة ألجــل صــفة 

ختتّص  بلك واحد مهنام.
فإن قيل: هذه احلاةل عندمك غري معلومة وال جمهوةل، وال موجودة وال معدومة، وال قدمية 

٥وال حمدثة، وهّال  هذا إال مثل قول ابن الّكب أن هللا تعاىل عامل بعمل ال هــو هــو وال غــريه 

وليس بقدمي وال حمدث؟ قيل هل: إن اليشء إمنا يصري معلوًما مجمًال، إذا اكن ذااتً  وإمنا يصري 
معلوًما مفصًال، إذا اكن ذااتً  عىل صفة خمصوصة. وليـس هاهنـا ذات عـىل صـفة خمصوصـة 

حىت تكون معلومًة، ألن الكمنا وقع يف حاةل لذلات تؤثر يف اخملالفة واملوافقة. ولو اكنت هذه 
ذااتً  مل يسـتقم أن تكون مؤثرة يف اخملالفة واملوافقة، ألهنا حينئذ تكون خمالفًا لغريه وموافقًــا، 

١٠فتحتاج | إىل ذات أخرى، فيتسلسل إىل ما ال هناية هل، وكونه موجوًدا ومعدوًما يرتتب عىل  [٥٧ب]

كونه معلوًما عىل حّدة، وليس هذا مبعلوم عىل حّدة، وكونــه قــدميًا وحمــداثً  يرتتــب عــىل كونــه 
موجوًدا، وليس هذا مبوجود عىل ما ذكران. وليس هذا كام قالت الالّكبية، ألهنم أثبتوا ذوات 

توجب كون القدمي تعاىل عاملًا قادًرا حيًّا، ويقولون أنه عىل هذه الصفات ألجلها.
فأمــا الــالكم يف العبــارة، فقــد اختلــف شـــيوخنا، فقــال بعضهــم: الصفــة، وقــال بعضهــم: 

١٥الطريقة، وقال بعضهم: ذات عىل وجه، وقال الشـيخ أبو هامش: ذات عىل حاةل، وهذه أَْوىل 

العبارات. وإمنا قلنا ذكل، ألن معىن قولنا: حاةل، أن اذلات عــىل نفســه يف تــكل احلــاةل. أال 
ترى أنه يقال: كيف حاكل يف نفسك؟ أي: كيف أنت يف نفسك؟ وال جيوز أن يــعّرب  عــن 

هذا املعىن ابلصفة، ألن الصفة والوصف واحــد، وهــو قــول الوصــف حقيقــًة، والكمنــا فــامي 
ختتّص  به اذلات. وال جيوز أن يعّرب  عنه ابلطريقة واحلقيقة، ألهنام تسـتعمالن يف األلفاظ، ال 

٢٠يف املعاين، فالكمنا يف املعاين. وال جيوز أن يــعّرب  [عنــه] ابلوجــه، ألن الوجــه يسـتعمــل يف 

األجسام.
فإن قيل: اآلمر ال بدّ  هل من مأمور به، فالقائل، إذا قــال لــغريه: اعــمل، ال خيلــو إمــا أن 

يكون آمًرا بذاته أو بذات العمل. ال جيوز أن يكون آمًرا بذاته، ألنه ال يدخل يف املقــدور، 
فمل يبق إالّ  أن يكون آمًرا ابملعىن، قيل هل: إن من يصح أن يكون مأموًرا ال جيوز أن يكون 

٢٥عاملًا إالّ  ابلعمل، وهللا تعاىل ال يصح أن يكون مأموًرا، جفاز أن يكون عاملًا بذاته.

٥ وهّال] وهل | ابن] بن   ٨ معلومًة] معلوًما   ١٧ كيف1] + امنا قلنا ذكل ألن معىن (مشطوب)   ٢٢ خيلو] ىخلوا



٨١ ابب آخر يف الصفات

فإن قيل: الواحد منا، إذا حص منه الفعل احملمك، فارق غريه، وإمنا يفارقــه للمــعىن، وهــو 
وجود العمل، وفارق البارئ تعاىل غريه لصحة الفعل احملمك، فوجب أن يفارقه ابلعمل، قيل هل: 

هذا يدل عىل وجود املفارقة. فأما أن تكون املفارقة لــذلات أو للمــعىن، فــال يــدل عــىل أن 
املفارقات تنقسم إىل أقسام، قد تكون لذلات مكفارقة السواد والبياض، وقد تكــون للمــعىن 

مكفارقة املعدوم واملوجود. ٥

وجواب آخر، وهو أان وإن سلّمنا ذكل يف حّق  أحدان فإمنا اكن كذكل، ألنــه جيــوز أن 
يكون عاملًا وجيوز أن ال يكون عاملًا. فأما البارئ تعاىل فيجب كونه قادًرا عاملًا، فال يلزم.

وجواب آخر، وهو أن الاشرتاك يف الوصف ال يوجب الاشرتاك يف عةل الوصف. أال 
ترى أن القدمي تعاىل شارك غريه يف الوجود ومل يشاركه يف علته، ألنه موجود ذلاتــه وغــريه 

ابملوِجد؟ ١٠

فإن قيل: العمل بكون اذلات عاملًا ال خيلو إما أن يكون علًما ابذلات أو علًما ابملعىن اذلي 
هو العمل. وبطل األول، ألنه لو اكن كذكل لوجب أن لك َمن عمل ذااتً  عمل كونه عاملـًـا، وقــد 

[٥٧أ]علمنا خالفه. وإذا بطل ذكل مل يبق إالّ  أن يكون علًما ابملعىن اذلي هو | العمل، قيل هل: إن 

هاهنا قسًما آخر، وهو أن يعمل عىل صفة يصح مهنا الفعل احملمك املتّسق، إذا اكن قادًرا ومل 
يكن هناك منع. ١٥

فصل

اتّصل الالكم بنــا الــالكم إىل القــول ابألحــوال. قــال اإلمــام ريض هللا عنــه: الــالكم يف 
األحوال يقع يف موضعني، أحدهام يف املعىن واآلخر يف العبارة. أما الالكم يف املعىن، فإنه يقع 

مع اخملالفني، وهو مبين عىل أن اإلنسان جيوز أن يكون عاملًا ابليشء من وجهٍ  وجــاهًال  بــه 
ا مـن أنبيـاء هللا تعـاىل لـو أخـَربان بـأن ذااتً  واحـدةً  قـد  من وجٍه. وادلليل عـىل ذكل أن نبيًـّ ٢٠

وجدت، فإان نعمل وجودها. فإذا أخَربان بعد ذكل بأن تكل اذلات سوداء نعمل كوهنا سوداًء، 
ومل نعمل قبل هذا ذاك، فال بدّ  من متعلــق للعــمل الثــاين، وليــس ذكل إالّ  اذلات عــىل هــذه 

احلاةل.

٥ واملوجود] للموجود   ١١ خيلو] ىخلوا   ١٤ قسًما] قسم   ٢١ سوداء] سواد | كوهنا سوداًء] كونه سواًدا
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فصل

اتّصل بنا الالكم إىل أن للعامل لكونه عاملًا حاةل. اعمل أنه ال بدّ  لنا أن نبني أن للعامل لكونه عاملًا 
حاةل ترجع إىل امجلةل، وليس ذكل راجًعا إىل العمل حىت يصح لنا الفروق اليت ذكرانها.

وادلليل عىل ذكل أشـياء، أحدها أن حصة الفعل احملمك املتّسق يكــون مــن امجلــةل حــىت 
٥ختتّص  امجلةل هبذا احلمك، فال بدّ  من أن تكون الصفة الراجعة إىل امجلةل يه اليت تصّحح هذا 

احلمك، وال جيوز أن يكون العمل اذلي يرجع إىل األجزاء | مصّحًحا هل. [٥٦أ]

وجه آخر، وهو أنه يسـتحيل أن يكون اإلنسان عاملًا بيشء بعمل حاصــل يف جــزء مــن 
قلبه وجاهًال  به جبهل آخر يف جزء من قلبه. وال ختلو هذه الاسـتحاةل إما [أن] تعــود إىل 

احمللّ  أو إىل امجلةل. وبطل األول، ألن حصول املتضاّدين يف احمللّني حصيح، اكلسواد يف حملّ  
١٠والبياض يف حمّل، فمل يبق إالّ  أن يكون ذكل راجًعا إىل امجلةل وأن يكون العمل موجبًا حاةلً  

للجمةل، وكذكل اجلهل.
وجه آخر، وهو أن اإلنسان يقدر أن يرتّب الفعل بيده ابلعمل احلاصل يف قلبه، وال يقدر 

أن يرتّب الفعل بيده ابلعمل احلاصل يف جزء من أجزاء قلب غريه. فلــوال أن علمــه يوجــب 
مجللته حاةلً  ملاكهنا يقدر ويصح منه ذكل، وإالّ  مل تكن قدرته عىل ترتيبه بعلمه أَْوىل من قدرته 

١٥عىل ترتيبه بعمل غريه مع اسـتواهئام يف احللول والوجود والتعلّق ابملتعلق الواحد.

وجه آخر، وهو أن اإلنسان قد يعمل كون الغري عاملًا وإن مل يعمل العمل عىل سبيل امجلــةل 
والتفصيل. ولوال أن للعامل بكونه عاملًا حاةل دون العمل، وإالّ  مل يعمل ذكل. وال يلزم عىل هــذا 
املتحّرك من حيث يعمل كون اليشء متحراكً  من دون أن يعمل احلركة فيه عىل ســبيل امجلــةل 

والتفصيل، ألنه قد اختلف فيه قول أيب هامش، فتارةً  قال أن للمتحرك لكونه متحراكً  حاةل، 
٢٠فعىل هذا ال يلزم، واترةً  قال: ليس للمتحرك لكونه متحراكً  حاةل، وإمنا يعمل املتحرك ابلتــغّري  

احلاصل فيه، كام يعمل األسود عىل هذا الوجه.
دليل آخر، وهو أن اإلنسان قادر واحد وعامل واحد مع أنـه أجـزاء كثـرية، ولـوال أن هل 

بكونه قادًرا | عاملًا حاةل، وإالّ  لاكن لك جزء منه قادًرا عاملًا، فاكن، إذا أراد أن خيرج بعض  [٥٦ب]

أعضائه مينة يف حال ما يريد أن خيرج بعضه يرسة، حيصل ذكل، فيــؤّدي ذكل إىل التضــادّ  
٢٥والتنايف واجامتع الضّدين يف حملّ  واحد، وهذا ال جيوز.

الواحد] الواحده    | ختلو] ىخلوا   ١٥  | قلبه2] قبهل  قلبه1] قبهل  جيوز] جوز   ٨  | للعامل2] العامل   ٦  أن1] العامل   ٢
١٧ للعامل] العامل   ٢٠ للمتحرك] املتحرك
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ا أن يكون قابًال  للعرض، فلو جّوزان أن يكون اليشء قابًال  للعرض  حقيقة كون اجلوهر متحّزيً
ا اكن يف ذكل نقض احلقيقة. وكذكل حقيقة الفاعــل القــادر اذلي قــد وجــد  وال يكون متحّزيً
مقدوره، فلو جّوزان وجود الفعل مــن غــري أن يكــون قــادًرا [اكن] يف ذكل نقــض احلقيقــة. 

وكذكل حقيقة كونه مدراكً  أن يكون حيًّا، فلو جّوزان وجود هذه الصفة من غــري أن يكــون 
حيًّا اكن يف ذكل نقض حقيقة. وليس كذكل العمل، ألنه ليس من حقيقة كون اليشء عاملًا أن  ٥

يكون معه العمل، وال حقيقة العمل أن يكون معه كون اذلات عاملًة، بل حقيقة العمل أن يكون 
عىل صفة ألجلها يتعلق ويوجب.

فإن قيل: هذا عىل أصلمك ال يصح، ألن غري العمل يوجب كون اذلات عاملــةً  وهــو ذات 
البارئ تعاىل، فإنه يوجب كونه عاملًا، قيل هل: عندان ذات البارئ جيــب أن يكــون عاملـًـا وال 

يوجب أن يكون عاملًا، وفرق بني قول القائل: جيب أن يكون عاملًا ويوجب أن يكون عاملًا. ١٠

شـهبة أخرى هلم، ويه أن أحدان إمنا يبني عن غريه عندان بكونه عــىل صــفة يصــح منــه 
الفعل احملمك املتّسق، إذا اكن الفاعــل قــادًرا عليــه ومل يكــن هنــاك منــع. وهــذا اســـتوى فيــه 
[٥٥ب]الشاهد والغائب، كام أن القادر إمنــا يكــون مــن يصــح منــه الفعــل. وهــذا | ال خيتلــف فيــه 

الشاهد والغائب.
وجواب آخر عن هذه الشـهبة، ذكر يف الكتاب أن الكذب يكون قبيًحا لكونه كذاًب، مث  ١٥

يشاركه يف القبح غريه، وهو الظمل والعبث، فكذكل هاهنا جيوز أن يشرتاك يف كوهنام عاملني، 
وإن اكن أحدهام ابلعمل واآلخر من غري العمل.

فإن قيل: لو جاز وجود العامل من غري العمل جاز وجود األسود من غري السواد والفاعل 
من غري الفعل، قيل هل: إن حقيقة األسود أن يكون فيه السواد وحقيقة الفاعل مــن يوجــد 

منه الفعل، فلو جّوزان خالفه أّدى إىل نفي احلقيقة. وليس حقيقة كون العامل وجود العمل. ٢٠

فإن قيل: لو جاز وجــود العــامل مــن غــري عــمل، والشاهــد خبالفــه، جلــاز وجــود الطويــل 
العريض العميق وال يكون جسًما، قيل هل: إن حقيقة اجلسم أن يكون طويًال  عريًضا معيقًا، 
ألن اجلسم امس لهذا. فلو جّوزان ذكل أّدى إىل نفي احلقيقة، وذكل ال جيوز، وليس حقيقــة 
العامل أن يكون هل عمل. أال ترى أن النّظام ومن ينفي األعراض يعلمون كون الشخــص عاملـًـا 

وال يثبتون العمل؟ فدلّ  ذكل عىل حصة ما قلناه. ٢٥

| عاملًة]  يوجب] وجب  عاملًة] عاملًا   ٨  مقدوره] + جاز (مشطوب)   ٦  | للعرض2] للغرض   ٣  للعرض1] للغرض   ١
العــامل] العــمل    وإن] فــان   ٢١  وجواب … الكتاب] وجواب أخر دكر يف الكتاب عن هذه الشـهبه   ١٧  عاملًا   ١٥ 

٢٣ فلو] + جاز (مشطوب)
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املعاين جاز أن يقوم به سائر املعاين، ويف علمنا بأنه ال جيوز أن يقوم به سائر املعاين دليل 
عىل ما قلنا.

فصل يف شـبه اخملالف

شـهبة هلم: قالوا: إن أحدان يصري عاملًا عند وجود العمل. وإذا خرج عنه العمل خرج عن كونــه 
٥عاملًا، فكذكل يف الغائب، إذ لو اكن أن يوجد عامل من غري عمل جلاز أن يوجد عمل من غــري 

عامل، وذكل ال جيوز. قيل هل: وجود املعلول من غري عةل ال جيري جمرى وجود العةل من غري 
املعلول، ألن | العةل توجب احلمك ذلاهتا، فلو جّوزان وجودها من غــري معلوالهتــا أّدى ذكل  [٥٤ب]

إىل قلب جنسها، وذكل ال جيوز. وليس كذكل املعلول، فإن وجود العةل عند وجوده يكون 
موقوفًا عىل ادلليل، فإن ُوجد ادلليل وجب وجوده، وإالّ  فال.

١٠فإن قيل: من رشط العةل أيًضا أن تكون مؤثّرة يف احلمك، فلو جّوزان وجود املعلول من 

غري العةل خلرجت العةل عن كوهنا مؤثــرة، قيــل هل: وإن ســلّمنا مــا قــال فــالعمل عــةل يف كــون 
الشخص عاملًا، إذا اكن جائًزا. فأما إذا اكنت هذه الصفة واجبة فال مؤثر فهيــا. فألجــل مــا 

اكن عةل يف مثل هذه الصفة مل جنّوز أن يكون مثل هذه الصفة حاصةل بدون العةل. عىل أنه 
ليس من رشط العةل أن تؤثر يف لك موضع وأن تسـتوعب املواضع ابلتأثري، بل إذا أثّرت يف 

١٥موضع كفى، وقد أثّرت هذه العةل يف حقّنا، جفواز مثل هذا احلمك بدوهنا ال يقــدح يف كوهنــا 

عةًل.
فإن قيل: قولمك أن املعلول مع العةل ال جيري جمرى العةل مع املعلول [ابطل]، ألنه يقتيض 
جواز وجود املعلول من غري العةل. وقد علمنا خالفه يف كثري من املواضع. أال ترى أن قبول 
األعراض من مقتىض [كون اجلوهر متحًزيا]، مث ال جيوز أن يكون اليشء قابًال  للعرض وال 

ا، وكذكل وجود الفعل من مــقتىض كــون الفاعــل قــادًرا، مث ال جيــوز أن يوجــد  ٢٠يكون متحّزيً

الفعل يف موضع إالّ  أن يكون قادًرا، وكذكل كونه | مدراكً  من مقتىض كونه حيًّا، مث ال جيوز  [٥٥أ]

أن يكون مدراكً  وال يكون حيًّا؟ قيل هل: إان مل نّدع التعممي فامي ذكران، ولكن قلنا أن احلمك إذا 
اكن اثبتًا بعةل فعند وجود العةل جيب وجود احلمك وعند وجود احلمك ال جيب وجود العــةل، 
بل يكون موقوفًا عىل ادلليل. ويف هذه األشـياء الثالثة فإنه ُوِجدت األدةلّ  عــىل ذكل، ألن 

٥ عمل1] عامل   ٧ ألن] مكرر يف األصل   ١٢ مؤثر] يوثر | ما] ملا   ١٣ مل … هذه2] مكرر يف األصل



٧٧ ابب آخر يف الصفات

دليل آخر، وهو أنه تعاىل لو اكن عاملًا بعمل مل يكن لنا طريق إىل معرفته، وإثبات ما ال 
[٥٣ب]طريق إليه يكون من اجلهاالت، ألن جمّرد | الصفة ال يدل عىل أهنــا مسـتحقّــة ملــعًىن، ألن 

الصفة قد تسـتحّق  لذلات وتسـتحّق  ألجل الفاعل وتسـتحّق  ال لذلات وال للمعىن، خبــالف 
الواحد منا، فإنه جيوز أن يكون عاملًا وجيوز أن ال يكون عاملًا.

دليل آخر، وهو أن هللا تعاىل جيب كونه قادًرا عاملًا حيًّا، والصفة، إذا وجبت، اسـتغنت  ٥

بوجوهبا عن املعىن، ألان لو قلنا أنه حيتاج مع الوجوب إىل معىن آخر الحتــاج ذكل املــعىن 
إىل معىن آخر وذكل إىل آخر، فيتسلسل إىل ما ال هناية هل، وذكل حمال.

فإن قيل: هللا تعاىل جيب كونه قادًرا عاملًا حيًّا لوجوب وجود القدرة والعمل، كام أن أحدان 
يكون عاملًا لوجود القدرة والعمل، قيل هل: هذا ال يصح، ألان قد بيّنّا أن وجوب وجود الصفة 

يغين عن الاحتياج إىل معًىن، ألن للمعىن صفة أخرى واجبة، فيــؤّدي إىل مــا ال هنايــة هل.  ١٠

وليس كذكل أصل كون أحدان عاملًا، فإنه مل يشاركه العمل فامي ألجهل صار حمتاًجا إليــه، وهــو 
كونه جائًزا، جفاز أن حيتاج إىل العمل وإن اكن العمل ال حيتاج إىل العمل الثاين.

دليل آخر، وهو أنه تعاىل لو اكن قادًرا ابلقدرة مل يقدر عىل خلق األجسام كأحدان، وقد 
علمنا خالفه.

دليل آخر: إن َمن اكن قادًرا ابلقدرة ال يصح منه الفعل إالّ  مبحلّ  القدرة أو بــأن ميــاّس   ١٥

حملّ  قدرته مبا مياّسه عىل ما بيّنّا. وقد علمنا أن احمللّ  ال يتصور هناك، فيؤّدي إىل أن ال يصح 
[٥٤أ]بتكل القدرة الفعل، فيؤّدي إىل قلب جنسها، | وذكل ال جيوز.

دليل آخر، وهو أنه لو اكن حيًّا حبياة الحتاجت تكل احلياة إىل البنيــة والرطوبــة وادلم 
وترّدد النفس كحياة أحدان، وتعاىل القدمي عن ذكل.

دليل آخر، وهو أن القدمي تعاىل لو جاز أن تقوم به املعاين لوجب أن يكون متحًزيا، كام  ٢٠

أن اجلوهر ملا اكن متحًزيا جاز أن تقوم به املعاين، والعرض ملا مل يكن متحًزيا مل تقم به املعاين. 
فإن قيل: ما أنكرمت عىل قائل يقول أنه يكون متحًزيا؟ قيل هل: لــو جــاز أن يكــون متــحًزيا 
لاكن جوهًرا. فإن قيل: ومل قلمت ذكل؟ قيل هل: ألن كــون اجلوهــر متــحًزيا لصفــة عائــدة إىل 

ذاته، واملشرتاكن يف املقتىض يشرتاكن يف املقتيض، وهذا يؤّدي إىل أن يكون جوهًرا وجيوز 
عليه ما جيوز عىل اجلواهر. وميكن أن حنّرر هذا ادلليل عىل وجه آخر، وهو أنه لو جاز أن  ٢٥

يقوم به بعض املعاين جاز أن يقوم به سائر املعاين، كام أن اجلوهر ملا جاز أن يقوم به بعض 

١١ كون أحدان] كونه | فامي] فهيا   ١٨ حيًّا] حياه   ٢١ والعرض] والغرض   ٢٢ عىل] من   ٢٦ اجلوهر] اجلواهر



كتاب زايدات رشح األصول٧٦

واحدة، قيل هل: إن منافاة العمل للجهل ألمر يرجع إىل اذلات، فإذا طرأ اجلهل وجب املنافاة، 
ألن اذلات وصفته مل ختتلف، فإن مل ختتلف [وجب املنافاة.]

فإن قيل: عمل هللا تعاىل خيالف علمنا، ألن [علمه] قدمي وعلمنا حمــَدث، قيــل هل: مــعىن 
قولنا: قدمي، أنه ال أول لوجوده وهذا نفي الصفة. وإمنا قلنا أن املامثةل واخملالفة تقعان ابلصفة، 

٥ال بنفهيا.

فإن قيل: علمه تعاىل خيالف علمنا، ألن علمه يتعلق مبا ال هناية هل وعلمنا خبالفه، قيل هل: 
كونه أن ال يتعلق مبا ال هناية هل نفي الصفة، واملامثةل واخملالفة تقع ابلصفة، ال ينفهيا.

دليل آخر، وهو أن هللا تعاىل لو اكن عاملًا بعمل لــاكن علمــه ال يتنــاىه، ألن معلومــه ال 
يتناىه. أال ترى أن أحدان ملا اكن عاملًا بعمل اكن معلومه متناهًيا، ألن علمه متناٍه؟ فإن قيل: 

١٠ومل قلمت ذكل؟ قيل هل: ألن [العمل] الواحد ال يتعلق مبعلــومني عــىل ســبيل التفصيــل، وإمنــا 

يتعلق مبعلوم واحد. فإن قيل: وِلمَ  ذاك؟ قيل هل: ألنه لو جاز أن يتعلق | مبعلومني لوجب،  [٥٣أ]

إذا طرأ اجلهل عىل أحد املعلومني، أن ينتفي العمل لورود اجلهل عليه، وال ينتفي، ألنه مل يرد 
اجلهل عىل العمل ابملعلوم اآلخر.

وجه آخر، وهو أنه لو جاز أن يتعلــق مبعلــومني جلــاز أن يتعلــق مبــا ال هنايــة هل، إذ ال 
١٥حارص هاهنا حيرصه عليه، فيكون عّالم الغيــوب، كــام أن القــدرة، إذا تعــّدت عــن مقــدور 

واحد تعلّقت مبا ال هناية هل من املقدورات، وهذا حمال.
وجه آخر، وهو أنه لو جاز تعلّق عمل واحد مبعلومني الســـتحال حصــول العــمل بأحــدهام 

دون اآلخر، ويف علمنا بصحة ذكل دليل عىل حصة ما ذكرانه. فإن قيل: هذا ابطـل ابلعـمل 
ابألصل مع العمل ابلفرع، فإنه ال جيوز حصول العمل ابلفرع قبل العمل ابألصل، وال جيــوز أن 

٢٠ينفرد عنه، قيل هل: وإن مل جيز هكذا فإنه جيوز حصول العمل ابألصل قبل العمل ابلفرع. فإن 

قيل: هذا ابطل ابلعلمني، إذا اكن طريقهام واحًدا، فإنه ال جيوز انفراد أحدهام عــن اآلخــر، 
قيل هل: ذكل األمر يرجع إىل الطريق، ال إىل العمل، عىل أنه جيوز أن يسهو عن أحد العلمني 
دون اآلخر. فإن قيل: هذا ابطل ابلعلوم اليت يمكل العقل هبا، فإنه ال جيوز أن ينفرد بعضها 

عن بعض، قيل هل: إمنا ال جيوز ذكل يف حّق  امللكَّف ألجــل التلكيــف. فأمــا يف حــّق  غــري 
٢٥امللكَّف فإنه جيوز حصول بعضها دون بعض.

٣ ألن] النه   ٤ واخملالفة] + انّام   ١٢ ينتفي2] + العمل لورود (مشطوب)   ١٤ مبعلومني] ىمعلوم   ١٥ حارص] حارض 
حيرصه] ىحرضه | تعّدت] تعدىت   ١٩ ابألصل2] + قبل العمل (مشطوب)   ٢٢ يسهو] ىسهوا
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دليل آخر، وهو أنه تعاىل لو اكن عاملًا بعمل أو اكن قادًرا بقدرة مريًدا بإرادة لاكن علمــه 
من جنس علومنا، وإذا اكن مــن جنــس علومنــا فــالعلامن املثــالن إمــا أن يكــوان حمــدثني أو 

قدميني، ألن املثلني يسـتحيل أن يكون أحدهام قدميًا واآلخر حمداًث. فإن قيـل: ومل قـلمت أنـه 
جيب أن يكون من جنس علومنا؟ قيل هل: إن العلمني، إذا تعلّقــا مبعلــوم واحــد عــىل وجــه 

خمصوص يف وقت واحد، اكان مثلني. فإن قيل: ومل قلمت ذكل؟ قيل: ألن العلــمني إذا تعلّقــا  ٥

عىل الوجه اذلي بيّنّا فال خيلو إما أن يكوان ضّدين أو خمتلفني أو مثلني. وبطل األول، ألهنام 
لو اكان ضّدين ملا جاز اجامتعهام، ألن اجامتع الضّدين يف حملّ  واحد حمال. وال جيوز الثــاين، 
[٥٢أ]ألان | لو قّدران أهنام جيمتعان يف حملّ  واحد لاكن إذا طرأ اجلهل ينفهيام، واليشء الواحــد إمنــا 

ينفي الضّدين أو املثلني وال ينفي اخملتلفني. وهاهنا لو طرأ اجلهل نفاهام، فدلّ  عىل أهنام ليسا 
مبختلفني. فإذا اكان مثلني يسـتحيل أن يكون أحدهام قدميًا واآلخــر حمــداًث. وعــىل قــول مــن  ١٠

يقول أن العمل ال يُنفى نقول: إمنا مينع وجود أحدهام من وجود اآلخر.
فإن قيل: هذا إمنا يصح إن لو حصــل عــمل هللا تعــاىل يف قلبنــا حفينئــذ إذا طــرأ اجلهــل 

ينفهيام، وحنن ال نسملّ  أن عمل هللا تعاىل حيلّ  فينا فقيل: إن حيل، فال يوجد ما ذكرته. وهذا 
كام قلمت أن العلمني إذا تعلقا مبعلوم واحد اكان مثلني، فإمنا يثبت هذا احلمك عند التعلّق. فأما 

قبل التعلّق وعند اختالف املتعلق وتغايره ال يثبت، قيل هل: متاثل العلمني املتعلــقني مبعلــوم  ١٥

واحد ال خيلو إما أن يكون ألجل حلــوهلام يف حمــلّ  واحــد أو ألجــل التعلـّـق، وال جيــوز أن 
يكون ألجل احللول يف حمّل، ألن احمللّ  يقبل اخملتلف واملامثل، فمل يبق إالّ  أن يكون ألجل 
صفة اذلات، ويه اليت ألجلها يتعلق هبذا املعلوم املعني. وإذا اكن لهذا املعىن وهــذا املــعىن 
حاصل قبل احللول فيجب أن يكون عمل هللا تعاىل مثًال  لعلمنا، وإن مل حيلّ  فينــا. عــىل أان 

نقّدر حلوهل فينا، وتقدير احلال، إذا أمثر علًما، جيوز. ٢٠

فإن قيل: إن عمل هللا تعاىل إذا حصل يف قلب الواحد منا ال ينتفي ابجلهل، قيل هل: هذا 
[٥٢ب]فاسد، | ألنه يؤّدي إىل أن يكون أحدان عاملًا ابليشء جاهًال  به يف حاةل واحدة، وهذا حمال، 

يكون عاملًا به لوجود عمل هللا تعاىل وجاهًال  لوجود اجلهل.
فإن قيل: إذا ارتكبمت هذا احملال، وهو أن حيلّ  عمل هللا تعاىل فينا، فنحن نرتكــب أمــًرا 

آخر حماًال  أيًضا، وهو أن جيوز أن يكون الشخص الواحد عاملًا ابليشء جاهًال  به يف حــاةل  ٢٥

٥ العلمني] العاملني   ٦ خيلو] ىخلوا   ٧ لو] إضافة فوق السطر   ٩ فدّل] دل   ١١ أحدهام] + ىمنع   ١٣ فقيل] فقيل   
١٦ خيلو] ىخلوا | وال] ال   ٢٣ تعاىل] + فيه (ولعهل مشطوب)



كتاب زايدات رشح األصول٧٤

فإن قيل: هذا ادلليل إمنا يصح إن ثبت أن هــذه الصفــة صــفة اذلات، حــىت تقولــوا أن 
الاشرتاك يف كونه قدميًا يقتيض الاشرتاك يف كونه قادًرا عاملًا، ومل يثبت ذكل، فإنمك يف | هذا  [٥١أ]

تتلكمون، قيل هل: إن ما نّدعيه من هذه الصفة اليت يه صفة اذلات غري متنــازع فيــه، ألان 
نعين هبا أهنا واجبة وأنه ال جيوز خروج املوصــوف عهنــا، وهــذا القــدر مســّمل. مث أنــه إن مل 
٥يثبت أن كونه قادًرا عاملًا لذلات عىل ما ذكرت فال شكّ  أن حصــة كونــه قــادًرا عاملـًـا لــذلات، 

فيؤّدي الاشرتاك يف كونه قدميًا إىل الاشرتاك يف حصة هذه الصفات. فإذا حص أن يكون العمل 
عاملًا والقدرة قادًرا وجب أن يكون عاملًا قادًرا، ألن الصحة ال تنفصل عن الوجوب هاهنــا، 
ألن العمل لو اكن عاملًا مل يكن كذكل إالّ  لذلات، وكذكل القدرة، ألنه ال جيوز أن يكون عاملًا 

قادًرا للعمل والقدرة. وإذا وجب أن يكون عاملًا قادًرا فقد عاد األمر إىل ما ألزمناه أوًال.
١٠وجواب آخر، وهو أن عةل وجوب كونه قادًرا عاملًا حيًّا كونه قدميًا، ألنه لو مل يكن قدميًا 

ألحال أن جيب كونه قادًرا عاملًا، فــإذا اشــرتاك يف القــدم وجــب أن يشــرتاك يف كــوهنام عــاملني 
قادرين.

فإن قيل: ال نسملّ  أن كونه قدميًا عةل لوجوب هذه الصفات، بل نقــول: إمنــا وجــب كونــه 
قادًرا لوجوب وجود القدرة، ووجب كونه عاملًا لوجوب وجود العمل، قيل هل: ما ذكــرانه مــن 
١٥التعليل قد دللنا عليه وما ذكرتَه غري مدلول عليه، فاكن ما ذكــرانه أَْوىل. عــىل أان نعلـّـل هبــام 

مجيًعا فنقول: وجبت هذه الصفات لكونه قدميًا [و]لوجود القدرة والعمل، واحلمك الواحد جيوز 
أن يكون معلًال  بعلتني، كام نقول يف َمن كذب ال لغرض أنه يكون قبيًحا لوهجني، أحدهام | 

كونه كذابً  واآلخر كونه عبثًا. [٥١ب] 

فإن قيل: نعكس هذا املعىن فنقول: إن وجوب كونه قادًرا عاملًا عةل يف كونه قدميًا، قيل هل: 
٢٠ما ذكران أَْوىل، ألن كونه موجوًدا أصل لصحة هذه الصفات، وهذه الصفــات تقــع لهــا، فــإًذا 

تعليلها به أَْوىل من تعليهل هبا. عىل أنه إن اكن يسـمترّ  منــه هــذا يف كونــه قــادًرا عاملـًـا فليــس 
يسـمترّ  هذا يف تعلّق القدرة مبقدوراهتا وتعلّق العمل مبعلوماته أنه لذلات، فيؤّدي إىل الاشرتاك 

يف هذا التعلّق حىت يكون هللا تعاىل بصفة العمل والقدرة واحليــاة وأن يكــون هل تعلـّـق العــمل 
والقدرة واحلياة وإىل أن يكون للعمل تعلّق القدرة وللقدرة تعلّق العمل وهلــام تعلـّـق اإلرادة ولهــا 

٢٥تعلّقهام، وهذا حمال.

١ ثبت] ىثبت   ١١ ألحال] ال ىحال   ١٩ نعكس] تعكس | فنقول] فيقول   ٢٢ تعلّق] تعليق



٧٣ ابب آخر يف الصفات

فإذا تقّررت هذه األحوال بُنيت املسأةل علهيا، فنقول: إن القدمي خمالف لنا، ألنه واجب 
الوجود وأحدان ال جيب وجوده، وهذه اخملالفة ألجل كونه قدميًا قادًرا عاملًا حيًّا، ألنه ال خيلو 
إما أن تكون ألجل الصفات املتجّددة حنو كونه مريًدا اكرًها، أو ألجل صفات الفعــل، حنــو 
كونه خالقًا رازقًا منعًما، أو لنفي الصفات أو لهذه الصفــات األربــع. وبطــل أن تكــون ألجــل 

الصفات املتجددة، حنو كونه مريًدا اكرًها، ألنه لو خالفنا هبا لوجب أن ال يكون خمالفًا لنا قبل  ٥

وجودها وأن يكون مثًال  لنــا يف األزل. والثــاين أنــه لــو خالفنــا هبــا لوجــب أن يصــري خمالفًــا 
لنفسه، ألنه مل يكن عىل هذه الصفة، مث صار علهيا، فيكون خمالفًا لنفسه. وهذا كام نقول أن 

املتحرك لو اكن متحراكً  لنفسه لـاكن إذا سـكن صـار خمالفًـا لنفسـه. ويسـتحيـل أن خيـالف 
اليشء نفسه. وال جيوز أن خيالفنا بصفات الفعل، حنو كونه رازقًا وخالقًا، ملا بيّنّا من الوجوه 
يف كونه مريًدا واكرًها. وال جيوز أن خيالفنا بنفي الصفات، حنو كونه غنيًّــا غفــوًرا حلميًــا، ألن  ١٠

معىن قولنا: حلمي، أنه ال يعاجل ابلعقوبة، ومعىن قولنــا: غــين، أنــه ال طــريق للحاجــة إليــه، 
ومعىن قولنا: غفور، أنه ال يأخذ ابذلنب. وهذه لكها ترجع إىل النفي. وقد ذكــران أن اخملالفــة 

واملوافقة إمنا تقع بصفة اثبتة، ال مبا يرجع إىل النفي.
[٥٠ب]وإذا بطلت هذه | الوجوه مل يبق إالّ  أن يكون خمالفًا لنا هبذه الصفات اليت يه كونه قادًرا 

عاملًا حيًّا موجوًدا. ومعىن قولنا: إن هذه صــفات اذلات، أهنــا واجبــة وأنــه ال جيــوز خــروج  ١٥

املوصوف عهنا. وهذه اخملالفة ال ختلو إما أن يقع بكونه قدميًا وحده أو بكونه قادًرا وحــده أو 
يقع بواحدة من هذه الصفات ال بعيهنا، أو بواحدة مهنا بعيهنا أو مبجموعها وال يقع بلك واحدة 

مهنا. وبطل أن يكون بواحدة مهنا بعيهنا أو ال بعيهنا، ألن ســبب اســـتحقاق هــذه الصفــات 
وجه واحد، فإذا خالف ببعضها خالف بسائرها. وال جيوز أن خيالف مبجموع هذه الصفــات 

وال خيالف بلك واحدة مهنا، ألن لك واحــدة مــن هــذه الصفــات لــو مل يكــن لهــا أثــر عنــد  ٢٠

الانفراد ملا جاز أن حيصل لها أثر عند الاجامتع، فمل يبق إالّ  أن يكون بلك واحدة مهنا.
إذا ثبت ذكل نقول: ال جيوز أن يكون عاملًا بعمل قدمي، ألنــه يكــون العــمل مثــًال  هل، ألن 
الاشرتاك يف هذه الصفـات يوجـب الامتثـل ويوجـب الاشـرتاك يف مجيـع الصفـات اذلاتيـة، 

فيؤّدي هذا إىل أن يكون العامل علًما والعمل عاملًا والقدرة قادًرا والقــادر قــدرةً  والعــمل والقــدرة 
إلهًا، ويؤّدي إىل أن يكون العمل قدرةً  وحياةً  واحلياة علًما وقدرًة، فيكتفي بواحــدة مــن هــذه  ٢٥

الصفات ويكون بصفة امجليع.

نقول] تقول   ١٠ غنيًّا] + او  ألجل] ال احل   ٧  | خيلو] ىخلوا   ٤  | بُنيت] ثىىت   ٢ قدميًا] + او  ١ تقّررت] ىفرت 
(مشطوب)   ١٢ غفور] غفوًرا   ١٦ ختلو] ىخلوا   ١٧ مبجموعها] جملموعها



كتاب زايدات رشح األصول٧٢

ابختياره، والاختالف واجب، وألنه يوجب أن ال خيالفنا القدمي تعــاىل، ألنــه ال فاعــل هل، 
ولوجب أن ال تثبت اخملالفة يف حال العدم. وإذا بطلت هذه الوجوه مل يبــق إالّ  أنــه يكــون 

ألجل الصفة. مث هذه الصفة ال ختلو إما أن تكون ابملعىن أو ابلفاعل أو لذلات. ال جيوز أن 
تكون ابلفاعل واملعىن ملا ذكران قبل هذا، فمل يبق إالّ  أن تكون لصفة راجعة إىل ذاته، فصح 

٥بذكل أن اخملالفة واملوافقة تقعان بصفة اذلات.

وإمنا قلنا أن اذلاتني ال جيوز أن تكوان مثلني خمتلفني مًعــا، ألن حقيقــة املثــلني أن يســدّ  
أحدهام مسدّ  | اآلخر واخملتلفني أن ال يسدّ  أحدهام مسدّ  اآلخر، وال جيوز أن يسدّ  اليشء  [٤٩ب]

مسدّ  غريه وال يسدّ  مسّده، فإذا سدّ  مسّده، اكن مثًال  هل. أال ترى أن السواد ملا سدّ  مسدّ  
سواد آخر اكن مثًال  هل، ومل جيز أن يكون خمالفًا هل؟ والثاين، وهو أن املامثةل واخملالفة إمنا تقع 
١٠بصفة اذلات عىل ما بيّنّا، فلو جاز أن يكون مثًال  لغريه من وجه خمالفًا هل من وجه لاكن عىل 

صفتني خمتلفتني. وهذا ال جيوز، ألنه إذا قد طرأ ضدّ  عليه نفاه من أحد الوهجني فهو يؤّدي 
إىل أن يكون موجوًدا معدوًما، ألنه من حيث أنه ضّده ينفيه ومن حيث أنه ليس بضدّ  هل ال 

ينفيه.
وجه آخر، وهو أهنام إذا اكان مثلني من وجه إمنا يكوانن كذكل الشرتاكهام يف صفة مــن 
١٥صفات اذلات. وإذا اكنت الصفتان مثلني اكنت اذلااتن مثلني. وإذا اكنتــا مثــلني فيجــب أن 

تكون مجيع الصفات اليت يه لهذه اذلات حاصةل لذلات األخرى. وإمنا قلنــا: إن مــا بــه تقــع 
اخملالفة به تقع املوافقة، ألن املوافقة واخملالفة إمنا تقع ابلصفة اذلاتية، فإذا صار مثًال  لغريه من 

أجل أنه سواد مثًال  اكن خمالفًا للبياض من حيث أنه سواد، إذ لو مل يكن كذكل الحتاج إىل 
صفة أخرى هبا خيالف، فيؤّدي إىل أن يكون عىل الصفتني اخملتلفتني عىل ما ذكرانه.

٢٠وإمنا قلنا: إن الصفة إذا وقعت عىل وجه اكن وقوعها عليه لذلات، ألن األول إمنــا صــار 

لذلات لوجوب وقوعه عىل ذكل الوجه، فإذا شاركه اآلخر فامي ألجهل اكن لذلات وجب أن 
يكون اآلخر لذلات. وإمنا قلنا: إن الاشرتاك يف | صفة من صفات اذلات يوجب الاشرتاك  [٥٠أ]

يف مجيع الصفات اذلاتية، ألنه لــو مل يوجــب الاشــرتاك يف امجليــع جلــاز أن يكــون خمالفًــا يف 
بعضها، فيؤّدي إىل أن يكوان مثلني خمتلفني مًعا عىل ما ذكران، وذكل حمال.

٢ تثبت] يىىت   ٣ ختلو] ىخلوا   ٤ تكون2] + ابملعىن او ابلفاعل (مشطوب)   ١٢ موجوًدا … ألنه] موجوًدا ألنه معدوًما   
خيالف] خمالف    | سواد2] سواًدا   ١٩  سواد1] + مثًال   | ألن] ان   ١٨  املوافقة1] املوالفه  لهذه] لهذا   ١٧   ١٦

٢٠ ألن] أن   ٢٢ صفات] الصفات، مع تصحيح   ٢٣ ألنه] انه
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فإن قيل: هذه أسامٍ  وليست بصفات، وفّرق الُنَحاة بني الصفة والامس، قيل هل: الامس 
وضع لمتيزي املسّمى من غريه والصفة وضعت لمتيزي أحد املوصـوفني عـن اآلخـر، فـال فـرق 

[٤٨ب]بيهنام. يدلّ  عليه أان أمجعنا عىل أن كونه قدميًا صفٌة، وعند الُنَحاة هذا امس، فال يلزمنا | قوهلم. 

عىل أهنم إمنا فرقوا بني الامس والصفة يف ابب اإلضافة، وما حنن فيه ليس من اإلضافة. يدلّ  
عليه أان أمجعنا أن هذه الصفات معلومــة مــدلول علهيــا خمــرب عهنــا، فــإذا جــاز وصــفها هبــذه  ٥

األشـياء جاز وصفها مبا ذكران أيًضا، واب التوفيق.
واعمل أن الالكم يف هذه املسأةل يشـمتل عىل مثانية من الفصول، أحدها أن تعــمل حقيقــة 
املثلني وحقيقة اخملتلفني، وأن اذلاتني ال خيلو إما أن تكوان مثلني أو خمتلــفني، وأن تعــمل أن 
اخملالفة واملوافقة مباذا يقع، وأن تعمل أن ما به تقع املامثةل تقع اخملالفــة، وأن تعــمل أن اذلاتــني ال 

جيوز أن تكوان مثلني خمتلفني مًعا، وأن تعمل أن صفة اذلات إذا اسـتحقّت لوقوعها عىل وجه  ١٠

مفا شاركها يف الوقوع عىل ذكل الوجه جيب أن يشاركها يف كوهنــا صــفة ذات، وأن تعــمل أن 
الاشرتاك يف صفة من صفات اذلات يوجب الاشرتاك يف سائر الصفات.

أما األول، حفقيقة املثلني أن يسدّ  أحدهام مسدّ  صاحبه فامي يرجع إىل اذلات، وقيل: فامي 
خيّصه، و[حقيقة] اخملتلفني أن ال يسدّ  أحدهام مسدّ  صاحبه فامي يرجع إىل صفة اذلات. وأما 

الثاين، مفام يعمل رضورة، ألن اذلاتني ال خيلوان إما أن يسدّ  أحدهام مسدّ  صاحبه أو ال يسّد،  ١٥

فإن سدّ  فهام مثالن، وإن مل يسدّ  فهام خمتلفان، وال اثلــث بيهنــام، إذ ال واســطة بــني النفــي 
واإلثبات. وأما الثالث، فإن الامتثل والاختالف ال خيلو إما أن يكون لــذلات أو للمــعىن أو 

[٤٩أ]ابلفاعل أو ابلصفة. وبطل األول، ألن هذا يوجب | أن تكون اذلوات لكها خمتلفة أو مامتثةل 

الشرتاكها يف كوهنا ذوااًت. وبطل أن يكون للمعىن، ألنه لو اكن للمعىن لوجب أن ال يكوان يف 
العدم خمتلفني لعدم املعىن، ولوجب أن ال يكون القدمي تعاىل خمالفًا لنا لعدم املعىن، ولوجب  ٢٠

أن حيتاج ذكل املعىن إىل معىن آخر، وذكل إىل آخر، فيتسلسل إىل ما ال هناية هل، وذكل 
ال جيوز، ولوجب أن ال تكون األعراض لكها مامتثةل وال خمتلفة لعدم املــعىن فهيــا، وذكل ال 
جيوز، وألنه لو اكن للمعىن لوجب أن ال خيالفه قبــل وجــود ذكل املــعىن، فــإذا وجــد ذكل 

املعىن خالفه. وهذا يؤّدي إىل أن يصري اليشء خمالفًا لنفسه، ولوجب أن تكــون األعــراض 
لكها مامتثةل لعدم املعىن، وذكل ال جيوز. وبطل أن يكون ابلفاعل، ألن ما تعلق ابلفاعل هو  ٢٥

احلدوث وما يتبع احلدوث، وهذا ليس منه، وهذا يــؤّدي إىل أن يكــون الاختــالف واقًعــا 

| تكوان] يكوان    خيلو] ىخلوا  تعمل] يعمل   ٨  أمجعنا] محعنا   ٧  يدّل] ىسـتدل، مع تصحيح   ٥  والصفة] فالصفة   ٤   ٢
٩ تقع2] وىقع   ١٢ صفة] + الوقوع عىل ذكل الوجه (مشطوب)   ١٤ اخملتلفني] اخملتلفان   ١٧ فإن] فالن | خيلو] ىخلوا
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قال رمحه هللا: اعمل أنه ال يصح العمل هبذا الباب إالّ  بعد تقّدم العمل ابلباب األول، ألن الصفة 
ما مل تثبت ال يصح تعليلها أهنا اسـتحقّت لذلات أو للمعىن. وهبذا يبطــل قــول الالّكبيــة أن 

العمل بكون اذلات عاملًا عمل ابلعمل، كام أن العمل بكون األسود عمل بوجود السواد فيه، فإنه لو 
٥اكن كذكل لاكن لك َمن عمل كون اذلات عاملًا عمل وجود العــمل فيــه، كــام أن َمــن عــمل كــون 

اذلات أسود عمل وجود السواد فيه. وقد علمنا أن نفاة األعراض يعرفون كون الشخص عاملًا 
وال يعرفون كون العمل، ألنه عرض وال يثبتون األعــراض. فــأكرث النــاس يعــرفون العــاِلم وال 

يعرفون العمل إالّ  بعد اسـتئناف النظر والاسـتدالل. واعمل أان قد بيّنّا أن القدمي تعاىل قادر عامل 
يّح، فال خيلو اسـتحقاقه لهذه الصفات من أن يكون | ذلاته أو ملعًىن. ولو اكن ملعًىن  مل خيل  [٤٨أ]

١٠إما أن يكون موجوًدا أو معدوًما. ولو اكن موجوًدا لاكن ال خيلو إما أن يكون قدميًا أو حمداًث. 

وال جيوز أن يكون معدوًما وال قدميًا وال حمداثً  ملا نبيّنه من بعد إن شاء هللا تعاىل، فمل يبق 
إالّ  أن يكون عاملًا ذلاته.

قال: وهــذه األقســام تعــمل رضورًة، ألن َمــن خالفنــا خيــالف يف العبــارة فيقــول: إن هــذه 
الصفات اكنت موجودة يف األزل، إالّ  أان [ال] نسّمهيا قدمية. وادلليل عىل بطالن ذكل أن لك 
١٥فائدة مضنت حتت امس أو عبارة، وحصلت تكل الفائدة يف موضع، وجب إجراء تكل العبارة 

علهيا، وإالّ  أّدى ذكل إىل نقض الغرض. أال ترى أنه يف حّق  املوصوف جتري هــذه العبــارة 
عىل العموم، وكذكل يف حّق  الصفة؟

فــإن قيــل: فــرٌق  بــني الصفــة واملوصــوف، ألن الصفــة ال توصــف واملوصــوف جيــوز أن 
يوصف، قيل هل: إن الصفة إذا أفادت ما يفيده املوصوف ومعلت معهل فــال فــرق بيهنــام يف 

٢٠إجراء العبارة علهيام. عىل أهنم انقضوا هذا األصل مــن ثالثــة أوجــه، أحــدها أهنــم قــالوا أهنــا 

صفة، والثاين قوهلم أهنا ال توصف وهذا وصٌف  لها، والثالث قوهلم أهنا عــمل وقــدرة وحيــاة، 
وليست الصفة أكرث من هذا.

٤ فإنه] فالنه   ١٠ خيلو] ىخلوا   ١١ بعد] + ان   ١٩ يفيده] يفسده | فال] وال   ٢١ أهنا2] + اكرث (مشطوب)



٦٩ ابب الصفات

مسأةل

[٤٧ب]| فإن قيل: فهل تقولون أن صانع العامل قدمي؟ قيل هل: نعــم، وادلليــل عــىل ذكل أنــه ال أول 

لوجوده والقدمي هو اذلي [ال أول لوجوده.]
فإن قيل: مل قلمت ذكل؟ قيل هل: ألنه لو اكن حمَداثً  الحتاج إىل حمِدث وذكل إىل آخر مث 

كذكل إىل ما ال هناية هل، ووجود ما ال هناية هل مسـتحيل. ٥

دليل آخر، وهو أنه لو مل يكن قدميًا اكن جسًما أو عرًضا. وقد بيّنّا أنه ال يكون جسًما، 
ألن اجلسم ال حيدث اجلسم. وال جيوز أن يكون عرًضا ملا بينّاه، فمل يبق إالّ  أن يكون قدميًا 

ملا بيّنّاه.

٧ حيدث] حمدث



كتاب زايدات رشح األصول٦٨

مسأةل

فإن قيل: فهل تقولون أن صانع العامل موجود؟ قيل هل: نعم، وادلليل عليه أنــه تعــاىل قــادر، 
والقدرة تتعلق ابملقدور تعلّقًا خمصوًصــا، واملعــدوم ال يتعلــق ابلــغري، وإمنــا ال يتعلــق لعدمــه، 

واملعلوم إذا مل يكن معدوًما اكن موجوًدا. وهذه ادلالةل مبنية عىل أربع دعاٍو، أحدها أن هللا 
٥تعاىل قادر، والثاين أن القدرة تتعلق ابملقدور، والثالث أن املعدوم ال يتعلق ابلــغري، والــرابع 

أنه إمنا [ال] يتعلق لعدمه وأن ما شاركه يف العدم شاركه يف هذا احلمك.
وادلليل عىل أنه قادر ما بيّنّاه من قبــل. وادلليــل عــىل أن القــدرة تتعلــق ابملقــدور تعلّقًــا 

خمصوًصا أان نعين هبذا الالكم أن لهذا أثر يف إخراج اليشء من العــدم إىل الوجــود، وهــذا 
القدر مسمل. وليس كذكل تعلّق املقدور ابلقادر والقدرة، ألان قد احرتزان عن هذا بأن قلنــا 
١٠أن لهذا أثًرا يف حتصيل اليشء وجعهل عىل صفة الوجود، وال أثر للمقدور يف القادر، جفــاز 

أن يكون معدوًما | يف حال التعلّق. وادلليل عىل أن املعدوم ال يتعلّق ابلغري أنه لــو اكن هل  [٤٧أ]

تعلّق يف حال العدم لوجب أن يكون لك واحد منّا قادًرا بقدرة معدومة وأال خيرج أحدان عن 
كونه قادًرا، ألن الصفة اليت ملاكهنا يتعلق توجب الصفة. والثاين أن املعدوم ال اختصاص هل 

ببعض األشـياء دون بعض. وقـد علمنـا أن القـدرة قـد تتعلـق ببعـض األشــياء دون بعـض. 
١٥والثالث، وهو أنه لو اكن كذكل ألّدى إىل أن يكون أحدان قــادًرا عــاجًزا يف حــاةل واحــدة، 

قادر بقدرة معدومة عاجز لوجود العجز فيه. وقد علمنا خالفه.
فإن قيل: مجيع ما ذكرمت يدلّ  عىل أن القدرة املعدومـة ال تتعلـق ابملقـدور، فـِمل  قـلمت أن 

القادر املعدوم ال يتعلق ابلغري؟ قيل هل: ألن تعلّق القدرة ابملقدور كتعلـّـق القــادر ابملقــدور، 
ألن تعلق الصفة يبىن عىل تعلّق املعىن، فإذا مل تكن القدرة املعدومة متعلقة ابملقدور املعدوم 

٢٠ال جيوز أن يكون القادر املعدوم متعلقًا.

وادلليل عىل أنه إمنا ال يتعلق ابلغري ألجل العدم أن هذا احلمك إمنا يظهر عند العدم، فإن 
التعلّق يزول عند العدم ويوجد عند الوجود، واحلمك إذا وجد بوجود يشء وعدم بعدمــه مل 
يكن مث يشء أَْوىل بتعليق ذكل احلمك به منه، اكن ذكل عةل [أو غــري عــةل. و]إذا ثبــت أن 
املعدوم ال يتعلق ابلغري، وهللا تعاىل يتعلق ابلغري تعلّق القادرين، ثبت أنه تعاىل موجود.

٤ أحدها] كذا يف األصل   ٥ والثاين] كذا يف األصل | والثالث] كذا يف األصل | والرابع] كذا يف األصل   ١٠ لهذا أثًرا] 
لهد اثرا   ١٤ قد] ال   ١٦ لوجود] الوجود   ٢٤ املعدوم] املقدور



٦٧ ابب الصفات

[٤٦أ]اإلدراك هبا فاذلي ال يكون مبنيًّا أصًال، وهو هللا تعاىل، ألن ال يصح أن يدرك شيئًا | أَْوىل 

وأَْحرى، قيل هل: إن البنية أمر يرجع إىل البعض، وما رجع إىل البعض ال جيوز أن يؤثّر يف 
أمر يرجع إىل امجلةل، فعمل أن املقتيض لهذه الصفة كونه حيًّا. وإمنا افتقر أحدان إىل هذه البنية، 

النه يحّ  حبياة، وإمنــا يــدرك ابحليــاة يف حملّهــا، واحملــلّ  مبنـــزةل اآلةل، وهللا تعــاىل يحّ  ذلاتــه، 
فيسـتغين عن احمللّ  والبنية. وهــذا كــام أن أحــدان حيتــاج عنــد األفعــال إىل آالت خمصوصــة  ٥

منفصةل ومتّصةل، وهللا تعاىل يسـتغين عن اآلالت.

فصل

اختلف مشاخينا يف كونه تعاىل مسيًعا بصًريا أن هذه حاةل زائدة عىل كونه حيًّا أو ليس كذكل. 
فذكر الشـيخ أبو عيل أن هذا أمر زائد عىل كونه حيًّا، ومل يقل حاةل، ألنه مل يكن هل القــول 

ٍ  أن كونه مسيًعا بصًريا صفة زائدة. وذكر يف موضع  ابألحوال. وذكر الشـيخ أبو هامش يف موضع ١٠

آخر أنه ليس بصفة زائدة عىل كونه حيًّا ال آفة به. قال قايض القضاة: وهذا هو الصحيــح، 
ألنه لو اكن هل بكونه مسيًعا بصًريا حاةل زائدة جلاز أن ينفرد أحدهام عن اآلخر حــىت يكــون 

حيًّا ال آفة به وال يكون مسيًعا بصًريا، وقد علمنا خالفه.
فإن قيل: هال اقترصمت عىل كونه حيًّا ال آفة به يف كونه مدراكً  أيًضا لهذا املعىن؟ قيل هل: 

ألنه قد يكون هبذا الصفة وال يكون مدرًاك، مث يصري مدراكً  ويفتقر إىل أمور زائــدة يف كونــه  ١٥

مدراكً  حنو احلواّس.
[٤٦ب] فإن قيل: فهل تقولون أن هللا تعاىل مسيع بصري | فامي مل يزل؟ قيل هل: نعم، ألن السميع 

من يكون عىل صفة يسمع، إذا وجد املسموع، والبصري من يكون عــىل صــفة يــبرص عنــد 
وجود املبرص، فا تعاىل اكن هبذه الصفة مل يزل.

فإن قيل: فهل تقولون أن هللا تعاىل سامع مبرص فامي مل يزل؟ قيل هل: ال، ألن السامع من  ٢٠

يسمع يف احلال واملبرص مــن يــبرص يف احلــال، ويسـتحيــل أن يسمــع ويــبرص وليــس هنــاك 
مسموع ومبرص.

١ ألن] الن ال   ٤ حبياة] حياة



كتاب زايدات رشح األصول٦٦

فإن قيل: ما أنكــرمت أن يكــون اســـتحقاقه لهــذه الصفــات ال لكونــه حيًّــا، ولكــن لصفــة 
أخرى؟ قيل هل: هذا ال يصح، ألنه إحاةل احلمك عىل صفة جمهوةل. أال ترى أنــه ال جيــوز أن 

يقال أن السواد إمنا ينفي البياض ال ألجل كونه سواًدا، ولكن النضامم أمر آخر إليه؟ وكذكل 
احلركة ال تزيل السكون لكوهنا حركًة، ولكن النضامم أمر آخر إليه. يدلّ  عىل حصة هذا أنه 

٥لو جاز ذكل جلاز أن تنفرد هذه الصفة عن كونه حيًّا حىت حيصل عاملًا قادًرا من ال يكون حيًّا 

أو حيصل حيًّا وال يصح كونه عاملًا قادًرا.
دليل آخر، وهو أنه قد ثبت أن أحدان مدرك، فال خيلو إما أن يكون املصّحــح لكونــه 
مدراكً  احلاّسة أو احلاّسة وكونه حيًّا، ال آفة به، أو كونه حيًّا ال آفــة بــه. وبطــل األول، ألن 

احلاّسة إمنا ترجع إىل األبعاض، ال إىل امجلةل، وما يرجع إىل احمللّ  ال يصّحح حمكًا راجًعا إىل 
١٠امجلةل. وبطل الثاين، ألن احلاّسة لو أثّرت عند الاجامتع ألثرت عند الافرتاق، فلام مل يثبت 

[تأثريها] حاةل الاجامتع فمل يبق إالّ  أن يكون املصّحح كونه حيًّا.
دليل آخر، وهو أن أحدان إذا اكنت يده متّصةل به حصّ  اإلدراك هبا، وعند الانفصال ال 

يصحّ  اإلدراك | هبا. وليس ذكل إالّ  لكونه حيًّا وأهنا عند الاّتصال من مجةل احلّي. [٤٥ب]

ا ذائقًا وقد علمنا  ا آملًا شامًّ فإن قيل: هذا اذلي ذكرمتوه يقتيض أن يكون القدمي تعاىل ملتذًّ
١٥خالفه، قيل هل: إنك إن عنيت هبذه األشـياء حقائقها يف الشاهد فال جتوز عىل هللا تعاىل، 

ألن الشامّ  هو اذلي يصل املشموم إىل خيشومه، واملشـهتـي هو اذلي حيهّل  الشهوة، وامللتذّ  
من جيد مشـهتاه فيلتذّ  به، واآلمل هو اذلي يدرك ما تعلقت نَْفَرتُهُ  به فيتأمل. وهذه األشـياء ال 
جتوز عىل هللا تعاىل، فال يؤّدي كونه مدراكً  إىل أن يكون هبذه الصفات، كام ال يقتيض كونه 

فاعًال  أن حيتاج إىل اآلالت.
٢٠فإن قيل: ما أنكرمت عىل قائل يقول: إن أحدان إمنا حيتاج يف كونه مدراكً  إىل كونه حيًّا، ألنه 

مبين، وال بـدّ  أن تكـون امجلـةل اكليشء الواحـد ليكـون مـدراكً  واحـًدا، وإمنـا يصـري كـذكل 
ابحلياة؟ وهللا تعاىل ذات واحدة ويشء واحد، فال حيتــاج إىل ذكل، قيــل هل: قــد بيّنـّـا أن 

املقتيض لكونه مدراكً  كونه حيًّا بغري هذا الطريق، فثبت لنا أنه تعاىل مدراكً  ابقتضاء كونه حيًّا 
هل بذكل الطريق، وإن فقدان هذا الوجه.

٢٥فإن قيل: إن أحدان إذا مل يكن مبنيًّا بنية خمصوصة ال يصح منه أن يدرك كام إذا مل تكن 

حاّسته حصيحة، فإذا افتقر إىل بنية خمصوصة حىت أن ما ال يكون عىل ذكل الوجه ال يصحّ  

يكون] تكون؛ +  | عند1] عندي   ١٤  امجلةل] + وما يرجع اىل احملل (مشطوب)  خيلو] ىخلوا   ١٠  إليه] ألبه   ٧   ٤
من، ولعهل مشطوب   ١٧ نَْفَرتُُه] نفرته   ٢٦ حاّسته] حاسهً 



٦٥ ابب الصفات

وجه آخر، وهو أن اإلنسان إذا شاهد شيئًا علمه قبل ذكل حصل فيه زايدة عىل العمل 
احلاصل قبهل، وهذه الزايدة ال ختلو إما أن تكون راجعة إىل احلاّسة أو إىل انضامم عــمل إىل 

علمه أو إىل أن كونه مدراكً  أمر زائد عــىل كونــه عاملـًـا. وبطــل األول، ألن احلاّســة تــرجع إىل 
اآلحاد واألجزاء وال ترجع إىل امجلةل، وهذه املزية ترجع إىل امجلةل. وال جيوز أن يكون راجًعا 

إىل العمل، ألن اليشء ال يتقوى بنفسه، فاملعلوم بعملٍ  واحدٍ  يف القوة وســكون النفــس مثــل  ٥

املعلوم بعلمني، فمل يبق إالّ  أن يكون ملا ذكرانه.
[٤٤ب]وجه آخر، | وهو أن العمل يتعلق بسائر األشـياء، املوجود واملعدوم، واإلدراك ال يتعلق 

إالّ  ابجلوهر واأللوان، فدلّ  عىل أنه غري هذه الصفة.
وجه آخر، وهو أن أحدان يدرك ما ال يعلمه ويعمل ما ال يدركه. األول كقرص الربغوث 

ــدمي  ــاين اكلق ــام. والث ــدركهام وال يعلمه ــه ي ــه، فإن ــه ب ــام فينتب ــه يف املن والصــوت اذلي يسمع ١٠

واملعدومات، فإنه يعلمهام وال يدركهام.
وجه آخر، وهو أن أحدان يدرك أمل نفسه وال يدرك أمل الغري، فال خيلــو إمــا أن يدركــه 
ألجل علمه أو ألجل انضامم عمل إىل عمل أو للنفار احلاصل عنه أو للغــمّ  اذلي حيصــل هل أو 

الختالف احملــّل، نــعين بــه أن أملــه حيــلّ  فيــه وأمل غــريه ال حيــلّ  فيــه. وبطــل األول والثــاين 
والثالث، ألنه إذا اكن يف غريه وهو قريب هل فإنه يعلمه وينفر طبعه عنه ومع هذا فإنه جيد  ١٥

هذه املزية اليت جيد مبا يف حّق  نفسه. وبطل أن يكــون النضــامم عــمل إىل عــمل، ألن املعلــوم 
بعلمني يف القوة وسكون النفس واملعلوم بعمل واحد سواء. وبطل أن يكون هذا الختــالف 

ا يدركه مع اختالف احمللّ  ومــع أن ذكل الطعــم غــري حــالّ  يف  احملّل، ألن َمن عّض  شيئًا ُمرًّ
بدنه، فدلّ  عىل أن هذه املزية لكونه مدراكً  حفسب.

وادلليل عىل أن هذه الصفة من مقتىض كونه حيًّا، ال آفة به، أنه اسـتحّق  هذه الصفة يف  ٢٠

حال اسـتحقاق كونه قادًرا عاملًا، والطريقة يف اللك واحدة، فوجب أن يكون املصّحح للجميع 
أمًرا واحًدا.

فإن [قيل]: أليس قد اسـتحّق  كونه مشـهتًيا يف حال اسـتحقاق كونه قادًرا عاملًا؟ فوجب 
[٤٥أ]أن | يكون املصّحح لها صفة واحدة حىت يصح أن يكون هللا تعاىل مشـهتًيــا ملــا اكن حيًّــا، 

قيل هل: إن املصّحح لهذه الصفات أمجع كونه حيًّــا، إالّ  أنــه إمنــا يصّحــح كونــه مشـهتًيــا وانفــًرا  ٢٥

برشط جواز الزايدة والنقصان عليه، والقدمي تعاىل ال جيوز عليه الزايدة والنقصان.

١ زايدة] زاىده   ٢ ختلو] ىخلوا   ١٢ خيلو] ىخلوا   ١٩ بدنه] يدىه   ٢٣ مشـهتًيا] + ملا اكن (مشطوب)   ٢٥ مشـهتًيا] 
+ ملا اكن حيا قيل هل ان املصحح (مشطوب)



كتاب زايدات رشح األصول٦٤

ا  فإن قيل: ما أنكرمت عىل َمن يقول: إن هذا يقتيض أن يكـون تعـاىل مبنيًّـا ملـا اكن حيًـّ
كأحدان؟ قيل هل: ال يقتيض ذكل، ألن أحدان إمنا حيتاج إىل أن يكون مبنيًّا، ألنه يحّ  حبياة 

وقادر بقدرة وعامل بعمل، فيحتاج القدرة والعمل واحليــاة إىل حمــلّ  مبــينّ  بنيــة خمصوصــة، وهــو 
الرطوبة واليبوسة وادلم وترّدد النفس، والبارئ تعاىل يحّ  ذلاته قادر ذلاتــه عــامل ذلاتــه، فــال 

٥حيتاج إىل هذه الاشـياء.

مسأةل

فإن قيل: أتقولون [أن] هللا تعاىل مسيع بصري مدِرك للمدَراكت؟ قيل هل: نعم، وادلليل عىل 
ذكل أان قد بيّنّا أنه يّح، ال آفة به، واحليّ  إذا مل تكن به آفة اكن مدراكً  يف الشاهد، ومدلول 

ادلليل ال خيتلف يف الشاهد والغائب.
١٠قال السـيد اإلمام ريض هللا عنه: وهذه ادلالةل مبنية عىل أربعة أصول، أحدها أن أحدان 

مدرك، والثاين أن للمدرك بكونه مدراكً  حاةل، والثالث أن هذه احلاةل زائدة عىل كونــه قــادًرا 
عاملًا حيًّا، والرابع أن هذا من مقتىض كونه حيًّا، ال آفة به. أما األول، وهو أن أحدان مدرك، 
فهذا يعمل رضورًة، ألن أحدان، إذا رجع إىل نفسه، عمل من نفسه كونه مدرًاك، فال حيتاج إىل 

ادلليل. وأما الثاين، وهو أن كونه مدراكً  يرجع إىل مجةل نفسه، ألنه جيد نفسه هبذه الصفة، كام 
١٥جيد | مجةل نفسه مشـهتًيا ومجةل نفسه مريًدا، فدلّ  عىل أن هل حاةل بكونه مدرًاك. وأما الثالث،  [٤٤أ]

وهو أن هذه احلاةل زائدة عىل كونه حيًّا، فهو أن أحدان قد جيوز أن يكــون حيًّــا وال يكــون 
مدرًاك. أال ترى أان ال ندرك هذه البالد القاصية مع وجود احلياة فينا؟ وكذكل جيوز أن يكون 

مدرًاك، فيخرج من كونه مدراكً  وال خيرج من كونه حيًّــا بــأن يــرى إنســااًن، مث ال يــراه بعــده، 
وهكذا ادلالةل عىل أن كونه مدراكً  صفة زائدة عىل كونه قادًرا، إالّ  أن هاهنا أمًرا آخر، وهو 

٢٠أن القدرة ال تتعلق إالّ  ابملعدوم، واإلدراك ال يتعلق إالّ  ابملوجود.

فأما ادلليل عىل أن كونه مدراكً  زائد عىل كونه عاملًا، وهذا هو املقصود، فادلليل عليه أن 
اإلنسان قد يعمل اليشء ابملشاهدة عىل سبيل التفصيل مثل معرفته أابه، مث إذا ّمغض عينه 

يعلمه أيًضا، لكنه جيد من نفسه مزيّة بني هذه احلاةل وبني كونه مــدرًاك، فــدلّ  عــىل أن كونــه 
[مدرًاك] أمر زائد عىل كونه عاملًا.

٣ بنية] ىىيّه   ١٤ هبذه] هذه   ١٥ مشـهتًيا] مشـىهيهً  | هل] إضافة فوق السطر   ١٨ يرى] ترى   ٢١ فادلليل] وادلليل   
٢٣ من] إضافة فوق السطر   ٢٤ مدرًاك] + عىل (مشطوب)



٦٣ ابب الصفات

فبقي األول، ويف هذه املواضع إمنا حص أن حيىي أحدهام الختصاصه هبذه البنيــة اخملصوصــة، 
ويه الرطوبة واليبوسة وادلم.

فإن قيل: إن مل يلزممك تسلسل الصفات إىل ما ال هناية هل فليلزممك وجود املفارقات إىل 
ما ال هناية هل، قيل هل: إان نعلّل املفارقات إىل موضع ال ميكن تعليلها، ويه إذا اكنت ابلفاعل، 

فإان لو علّلنا حينئذ خيرج الفاعل من أن يكون خمتاًرا، ويصري الفعل واجبًا حينئذ. ٥

ه عنه. وبيان ذكل  فإن قيل: فقود هذه ادلالةل يقتيض كون البارئ تعاىل جسًما، وهو منـزَّ
أن يقال: إان وجدان ذاتني إحداهام جيوز أن يكون حيًّا قادًرا عاملًا وهو اجلسم، واألخــرى ال 

جيوز أن يكون كذكل وهو العرض، فإذا جاز أن يكون تعاىل حيًّا قادًرا عاملًا جيب أن يكون 
[٤٣أ]جسًما، قيل هل: هذا السائل ال خيلو إما أن يورد | هذا السؤال عىل وجه املناقضة أو عىل 

وجه املعارضة. فإن أورد مناقًضا ال يصح، ألان مل نقل أهنام ملا افرتقا يف هذا احلمك وجب أن  ١٠

يكون لصفة حىت يرد عليه هذا التناقض، ولكن اعتربان اعتباًرا آخر وقلنا: هذا الافرتاق ال 
خيلو إما أن يكون للحاةل أو للصفة أو ألجل املعىن. وأبطلنا أن يكون راجًعا إىل املعىن، فمل 

نقترص عىل القدر اذلي أشــار إليــه. وإن أورد معارًضــا مل يصــّح، ألن يف الشاهــد إمنــا اكن 
كذكل، ألن أحدان قادر ابلقدرة وعامل ابلعمل، وهام عرضان ال بدّ  هلام من حملّ  حيّالنه، فيكون 

ذكل جسًما خبالف القدمي تعاىل، فإنه عامل ذلاته، فال حيتاج إىل احمللّ  واجلسم، فال يلزم. ١٥

فإن قيل: إذا جاز أن يكون القدمي تعاىل حيًّا وال يكون جسًما، والشاهد خبالفه، جاز 
أن يكون عاملًا قــادًرا وال يكــون حيًّــا، والشاهــد خبالفــه، قيــل هل: إان مل نــقترص عــىل جمــّرد 

الوجود، ولكن اختربان اختباًرا آخر، وانزتعنا العةل وأجرينا احلمك علهيا يف الشاهد، مث قسـنا 
الغائب علهيا. وما ذكرمت فإنه اعامتد عىل جمّرد الوجدان.

ا  فإن قيل: ما أنكرمت عىل قائل يقول لمك عىل هـذا: إن أحـدان إمنـا احتـاج إىل كونـه حيًـّ ٢٠

واحلياة، ألنه عامل ابلعمل قادر ابلقدرة، والعمل والقدرة حيتاجان إىل حملّ  فيه حياة؟ قيل هل: لو 
اكن افتقار كونه قادًرا عاملًا إىل كونه حيًّا ملا أرشت إليه لوجب أن ال يكون ألحدان طريق إىل 
أن امجلةل يه القادرة العاملة، بل جيب أن جيّوز أن يكون لك جزء منه قادًرا عاملًا، ألن هذا 
[٤٣ب]إمنا مل جيز ألن كونه قادًرا يفتقر إىل | كونه حيًّا، ولك جزء ال يكون حيًّا، فال جيوز أن يكون 

قادًرا. فإذا اكن هذا السائل يثبت احلاجة بني القدرة واحلياة دون الصفات يلزمه أن جيّوز أن  ٢٥

يكون لك جزء منه قادًرا عاملًا.

٥ علّلنا] علننا   ٩ خيلو] ىخلوا   ١٢ خيلو] ىخلوا | للصفة] لصفة   ٢٠ عىل1] من | كونه] + اىل (مشطوب)   ٢١ حياة] 
حيًا



كتاب زايدات رشح األصول٦٢

فإن قيل: جنعل املعلول عةلً  والعةل معلوًال، فنقول: إمنا صارت حيّةً  لكوهنــا قــادرةً  عاملــًة، 
قيل [هل]: هذا ابطل ابلسايه والعاجز، فإن كونه حيًّا اثبت بدون وجود كونه قادًرا عاملًا، وال 

جيوز ثبوت املقتىض واملصحَّح بدون وجود املقتيض واملصحِّح.
فإن قيل: ال نسمل أن اليد، إذا انفصلت، خرجت من مجةل القادر العامل، قيل | هل: لــو  [٤٢أ]

٥اكنت من مجلته لصحّ  اإلدراك هبا بعد الانفصال كام اكن يصحّ  هبا عند الاتّصال.

دليل آخر، وهو أن َمن حص كونه قادًرا حص كونه عاملًا، وَمن حص كونه عاملًا حص كونه قادًرا، 
فوجب أن يكون بني الصفتني تعلّق. وليس ذكل إالّ  ألن كونه حيًّا مصحِّح هلــام. فــإن قيــل: 

هذا ابطل ابلسبب واملسبَّب، فإنه ال تعلّق بيهنام مع وجود هذا املعىن، قيل هل: ليس كذكل، 
ألن بيهنام تعلّقًا، وهو أن من قدر عىل السبب يكون قادًرا عىل املسبّب. وال يلزم عىل هذا 

١٠الضّدان، فإنه إذا جاز وجود أحدهام جاز وجود اآلخر بال شكّ  مع أنــه ال تعلـّـق، ألنــه يف 

حال ما يصحّ  وجود هذا ال يصحّ  وجود ذكل معه، وإمنا يصحّ  عىل البدل، ويف مسألتنا يف 
حال كونه قادًرا يصح كونه عاملًا.

دليل آخر عىل ذكل، وهو أن أحدان أجزاء كثرية يه اكليشء الواحد يف أنه يدرك إدراك 
اليشء الواحد [مبا] تصري هذه األجزاء قاصدة بقصدٍ  واحٍد، فــال بــدّ  مــن أمــر ألجــهل صــار 
١٥كذكل، وليس ذكل إالّ  كونه حيًّا. ولهذا خالف زيد معــًرا، حيــث ال يصــري أحــدهام قاصــًدا 

بقصد اآلخر.
دليل آخر عىل ذكل، وهو أن أحدان يكون مدرًاك، فال خيلو إما أن تكون هذه الصفــة 
ألجل معًىن  أو لصفة أخرى. وبطل أن تكون للمعىن، ألنه لو اكن ألجل املعىن ألمكنــه أن 
يرى اليشء مع وجود البعد املفرط أو مع وجود القرب املفرط لوجود العـةل. وإذا بطـل أن 

٢٠يكون | مدراكً  للمعىن ثبت أنه يكون لصفٍة، وتكل الصفة كونه حيًّا. [٤٢ب]

فإن قيل: مبىن هذه ادلالةل فاسد، ألان وجدان ذاتني، إحداهام يصح أن حتــىي واألخــرى 
يسـتحيل أن حتىي، مث مل ختتّص  إحداهام بصفة لتكل الصفة فارقت األخرى، إذ لو جاز أن 

تكــون للصفــة الحتاجــت تــكل الصفــة إىل صــفة أخــرى، وتــكل الصفــة إىل صــفة أخــرى، 
فيتسلسل ذكل إىل ما ال هناية هل، وذكل فاسد، قيل هل: إان مل نقترص عىل هذا القدر، ولكن 
٢٥قلنا: هذه املفارقة إما أن تكون للصفة أو ألجل املعىن اذلي يرجع إىل البعض. وأبطلنا الثاين 

فارقت] فارق    إحداهام] احدهيام   ٢٢  خيلو] ىخلوا   ٢١  معًرا] معًرا   ١٧  يه] هو   ١٥  فنقول] فيقول   ١٣   ١
٢٤ هذا] + املقصد (مشطوب)



٦١ ابب الصفات

مسأةل

فإن قيل: فهل تقولون أن هللا تعاىل يّح؟ قلنا: نعم، وادلليل عىل ذكل أان قد بيّنّا كونه قادًرا 
عاملًا، ومن حص كونه قادًرا عاملًا ثبت كونه حيًّا.

فإن قيل: ما أنكرمت أن حصة كونه قادًرا عاملًا ألجل املعىن وهو الرطوبة واليبوسة وادلم، 
كام قلمت يف حصة كونه حيًّا أهنا ألجل هذه املعاين؟ قيل هل: هذا إمنا جاز يف حصة كونه حيًّا،  ٥

ألهنا قبل أن تصري امجلةل مجةلً  فصح أن تستند إىل أمر يرجع إىل البعــض. وأمــا حصــة كونــه 
قادًرا عاملًا بعد أن تصري امجلةل مجةل فإن امجلةل ال تصري مجةل إالّ  بكونه حيًّا، فال تستنــد إىل 

هذه املعاين.
فإن قيل: ما أنكرمت أن تصري امجلةل [مجةًل] بكوهنا قادرة عاملة؟ قيــل هل: لــو اكن كــذكل 

ا ابلقدرة حىت ال يوجد فيه جزء إالّ  ويكون فيه قدرة،  لوجب أن يكون لك جزء منه خمتصًّ ١٠

كام نقول يف احلياة. وقد علمنا أنه ال قدرة يف حشمة األذن، ألنه ال ميكن إجياد الفعل هبا مع 
[٤١ب]وجود الانفصال، فدلّ  عىل أنه ال | قدرة فهيا. وال يلزم عــىل هــذا حلــم الساعــد، حيــث ال 

يصح الفعل به مع وجود القدرة، ألن ذكل متّصل، فال يظهر وجود القدرة.
وجواب آخر عن هذا السؤال، وهو أنه لو اكنت امجلةل تصري مجةلً  بكوهنــا قــادرة عاملــة 

لوجب أن تكون القدرة خمتلفة مامتثةل: خمتلفة لتغاير املتعلق، مامتثةل لصحة اإلدراك هبا بــلكّ   ١٥

واحدة مهنا. وهذا ال جيوز.
ا أن اليـد، إذا اكنـت متّصـةل بأحـدان،  دليل آخر عىل أن املصّحح لهذه الصفة كونـه حيًـّ

توصف بأهنا من مجةل العامل القادر، وإذا اكنت منفصةل خرجت من مجةل العامل القادر. وليس 
الفرق بيهنام إالّ  ألهنا عند الاّتصال توصف بأهنا من مجةل احليّ  وعند الانفصال خترج من أن 

تكون من مجةل احلّي، فتخرج من أن تكون من مجةل العامل القادر. ٢٠

فإن قيل: إمنا وصفت هبذه الصفة عند الاتّصال لوجود الاتّصــال، قيــل هل: هــذا يبطــل 
ابلشعر. فإن قيل: لوجود احلياة فهيا توصف بأهنا من مجةل العامل القادر، قيل هل: هذا يبطل 

بيد غريه. فإن قيل: لوجود حياته فهيا، قيل هل: هذا رجوع إىل ما ذكرانه، فإمنا اخلالف يبقى 
يف العبارة.

٦ تصري] تصيور | تستند] ىسـتدل   ١٥ اإلدراك] الاراك   ٢٢ لوجود] لوجوده



كتاب زايدات رشح األصول٦٠

فإن قيل: إذا اكن الفعل احملمك املتّسق يدلّ  عىل كون فاعهل عاملًا فالفعل اخملرمش يدلّ  عىل 
أن فاعهل ليس بعــامل، قيــل هل: قــد مــرّ  أليب هــامش أن [مــن] قصــد اإلحــاكم واإلتقــان دون 

اخلرمشة ومل | حيصل منه إالّ  خمرمًشا يدلّ  عىل أنه ليس بعامل، إالّ  أنه رمبا يكــون هل غــرض  [٤٠ب]

حصيح يف إيقاع فعهل خمرمًشا، فيقصد إىل ذكل، فال يدلّ  عىل أنه ليس بعامل. وذكل الغرض 
٥جيوز [أن يكون] أن يسـتكتبه بعض الظلمة فيقصد إىل اخلرمشة لهذا. ورمبا خيرب العاقــل 

داره لئال يسكهنا الظلمة.
قال القايض رمحــه هللا: إالّ  أن يف هــذا الــالكم رضابً  مــن اخللــل، وذكل أن الفعــل إمنــا 

يصدر من امجلةل، فيجب أن يدلّ  عىل أمر راجع إىل امجلةل، وكونه غري عامل ال يرجع إىل امجلةل.
فإن قيل: فهل يدلّ  عىل كون فاعهل عابثًا سفهيًا إن مل يدلّ  عىل أنه غري عامل أو جاهــل؟ 

١٠قيل هل: ال يدلّ  عليه أيًضا ملا فيه مــن الغــرض، وهــو الاعتبــار واملصلحــة الــيت تتعلــق بــه. 

والعوض اذلي يُسـتحّق  عليه أخرجه من كونه عبثًا وسفهًا، فإن هللا تعــاىل يعــّوض لك َمــن 
خلقه مسج اخللقة عىل وجه ينفّر طباع الناس عنه القدر اذلي لو خــّري  بينــه وبــني العــوض 

الختار العوض عليه.
فإن قيل: القدمي تعاىل متقدم عىل الفعل وكونه قادًرا كذكل، وإن وجود الفعل فامي مل يزل 

١٥حمال، فال يدلّ  الفعل عليه، قيل هل: ادلليل هو حصة الفعل بوجوده يف األحوال لكها.

فإن قيل: فهل يدلّ  ذكل عىل أنه تعاىل عامل جبميع املعلومات؟ قيل هل: نعم، ألن املصّحح 
هو كونه حيًّا، وكونه حيًّا ال خيتّص  ببعض املعلومات دون بعض. فــإذا حصّ  أن يكــون امجليــع 

معلوًما وجب أن يكون معلوًمــا هل. يــدلّ  عليــه أن املصّحــح لكونــه عاملـًـا واملوجــب هل يشء 
واحد، وهو كونه حيًّا عىل قول بعض الشـيوخ، وعىل قول الباقني املصّحح كونه حيًّا واملوجب 

٢٠الصفة اذلاتية وقد وجدات، | فيجب أن يكون عاملًا جبميع املعلومات. [٤١أ]

فإن قيل: ما أنكرمت أن يكون هللا تعاىل هو اخلالق وغريه يركّب؟ قيل هل: هذا ال جيوز، 
ألنه حيتاج يف تركيبه إىل علوم رضورية ال يعرفها إالّ  هللا تعاىل، والثاين أن هذا اذلي يركّب 

إن اكن قدميًا فيكون مثًال   سـبحانه، فيؤّدي إىل الامتنع. وإن اكن حمَداثً  اكن جسًما، فيكون 
مركًّبا، فيفتقر إىل مركِّب آخر وذكل إىل آخر، فيؤّدي إىل ما ال هناية هل أو ينهتـي إىل صانع 

٢٥قدمي وهو هللا جلّ  جالهل.

قيــل1] + هل    املصّحــح] املصــح   ٢١  ملــا] الن مــا   ١٨  ومل] مكرر يف األصل   ١٠  واإلتقان] والاىقاف   ٣   ٢
٢٣ فيؤّدي] ويؤدي



٥٩ ابب الصفات

مسأةل

فهل تقولون أن صانع العامل عامل؟ قيل هل: إان نقول ذكل، وادلليل عليه أنه قد حص منه الفعل 
احملَمك  املتّسق، وحصة الفعل احملمك املتّسق تدلّ  عىل كــون فــاعهل عاملـًـا يف الشاهــد، ومــدلول 

ادلليل ال خيتلف يف الشاهد والغائب.
فإن قيل: وِلم قلمت ذكل؟ قيل هل: ألان وجــدان ذاتــني، إحــداهام يصــح مهنــا الفعــل احملــمك  ٥

املتّسق واألخرى ال يصح مهنا ذكل مع اسـتواهئام يف القدرة واحلياة وسائر األشـياء، فمل يكن 
هذا الاختالف إالّ  الختصاص إحــداهام بصفــة خالفــت هبــا األخــرى، فسّمــت العــرب َمــن 

وجدت فيه هذه الصفة عاملًا.
قال: ومن أحصابنا من زاد يف هذه ادلالةل: عىل طريقة الابتداء، حىت ال يلزم عليه سـبك 

ادلرامه واحتذاء الصيب ابملعمل يف اخلطّ عىل اللوح، فإن ذكل احتذاء وليس بعمل. ١٠

[٤٠أ]قال القايض رمحه هللا: إالّ  أنه ال حيتاج إىل هذا الاحــرتاز، فــإن يف هــؤالء | نــوع عــمل. 

ولهذا اختّص  به بعض الناس دون بعض، فإن أوردت اكنت زايدًة، وإالّ  فال يرضّ  تركها.
فإن قيل: فهل يدلّ  لك جزء عىل أن فاعهل عامل؟ قيل هل: ينظر، فإن اكن الفعل مما يدلّ  
لك جزء منه عىل تكل الصفة مل يشرتط حصول مجةل من أجزاء الفعل. وليس ذكل إالّ  يف 

كونه قادًرا، فإن لك جزء من الفعل يدل عىل كون فاعهل قادًرا. وأما يف كونه عاملًا فال يدلّ  إالّ   ١٥

مجموع األجزاء، ألنه ال ميتنع أن حيصل ممن ليس بعاملٍ  بعض احلروف احملمكة اتّفاقًا.
، وال يدلّ  عىل كونه عاملـًـا،  فإن قيل: حصة الفعل احملمك املتّسق تدلّ  عىل كون فاعهل ظاانًّ

قيل هل: هذا ابطل ابلصيبّ  واجملنون، فإنه يتصــور يف حقّهــام الظــّن، وال يصــحّ  مهنــام الفعــل 
احملمك، ألهنام ليسا بعاملني.

فإن قيل: فأيّ  قدر حيتاج إليه يف كون فاعهل عاملًا؟ قيل هل: إن مقادير ذكل ال تعمل وإن  ٢٠

اكن يف امجلةل معلوًما. وهذا كام نقول أن بقاء احلياة حيتاج إىل البنية اخملصوصة، ومقادير تكل 
البنية ال يوقف علهيا، كذكل هاهنا.

فإن قيل: هذا ابطل ابلطيور وكذكل النحل، فإهنا حتمك أواكرها ومع ذكل ال يدلّ  عــىل 
كوهنا عاملة، قيل [هل]: بىل. فإن قيل: فوجب أن حيسن من هللا تعــاىل تلكيفهــا، قيــل: إن 

التلكيف ال حيسن مبجّرد العمل، فإنه حيتاج إىل العلوم الرضورية ويه غري حاصةل لها. ٢٥

ميتنع] ىمنع    | األخرى] الاخر   ١٦  | خالفت] خالف  إحداهام] احدىهام  إحداهام] احدهام   ٧  تقولون] يقولون   ٥   ٢
١٧ تدّل] يدل   ٢٤ بىل] لها



كتاب زايدات رشح األصول٥٨

دليلنا عىل جمّرد الاختالف، ولكن قسمنا الاختالف فقلنا: ال خيلو إما أن يكون راجًعا إىل 
الصفة أو إىل الرشط أو إىل الفاعل، ويف هذه املواضع اليت ذكرهتا ترجع إىل الرشط أو إىل 

الفاعل عىل حسب ما تقوم ادلالةل عليه.
فإن قيل: ما أنكرمت أن العاجز مهنام هو اذلي خيتّص  بصفة دون القادر؟ قيل هل: هذا ال 
٥يصح من وهجني، أحدهام أن ال يصح الفعل منه نفٌي، والنفي ال يتعلل، والثاين أن ال يصح 

الفعل منه يرجع إىل األجزاء.
فإن قيل: القادر يتقدم عىل الفعل، ومدلول ادلليل ال يتقــدم عــىل ادلليــل، قيــل هل: إن 
حصة الفعل يه ادلالةل دون الوجود، [مث] قيـل هل: إان لـو علمنـا حصـة الفعـل قبـل وجـوده 

حصل لنا العمل بكونه قادًرا، فاكن ذكل أوىل.
١٠فإن قيل: إذا اكن حصة الفعل دالةلً  عىل كون فاعهل قادًرا فامتناع الفعل وعدمه يدل عىل 

كون فاعهل عاجًزا، قيل هل: هذا عكس ادلليل، فال يلزم، ألنــه لــو اكن العكــس يف ادلليــل 
واجبًا لاكن يف العةل واجبًا، وقد علمنا خالفه.

دليل آخر عىل أن أحدان قادر: إن أحدان يقدر عــىل قبــض كفّــه وبسطهــا اترةً  أخــرى، 
فوجب أن يكون هذا الفرق لصفة هل يف إحدى احلالتني، وليست تكل الصفة إالّ  ما ذكران.
١٥فإن قيل: الفعل بعد وجوده خرج عن كونه مقدوًرا، فال يدلّ  عىل كون | فــاعهل قــادًرا،  [٣٩ب]

قيل هل: َمن قدر عىل فعل قدر عىل فعل جنسه ما دام قادًرا، والقدمي تعاىل قادر يف مجيــع 
األوقات، فيجب أن يكون قادًرا عىل أجناس ما حصل منه.

فإن قيل: أكرث ما يف هذا أنه يدل عىل أن هللا تعاىل اكن قادًرا، فأيش ادلليل عىل كونه 
قادًرا اآلن؟ قيل هل: ادلليل عىل ذكل أنه قادر ذلاته أو ملقتىض صفة ذاته. وال جيوز خروج 

٢٠املوصوف عن صفة اذلات وال مقتىض صفة اذلات.

فإن قيل: ما ادلليل عىل أن هللا تعاىل قادر عىل مجيع أجناس املقدورات؟ قيــل هل: إان 
نبّني  [هذا] يف موضعه إن شاء هللا تعاىل.

١ خيلو] ىخلوا   ١٠ حصة الفعل] حصهتا لفعل، مع تصحيح   ١٨ فأيش] كذا يف األصل



ابب الصفات

قال السـيد اإلمام قدس هللا روحه: وقد بيّنّا أن العامل حمَدث وأنه حيتاج إىل حمِدث، فوجب 
أن نبّني  صفات ذكل احملِدث.

فإن قيل: فهل تقولون أن صانع العامل قادر؟ قلنا: نعم، وادلليل عليــه أن الفعــل قــد حص 
منه، وحصة الفعل تدل عىل كون من حص منه قادًرا يف الشاهد، ومدلول ادلليل ال يتغّري  يف  ٥

الشاهد والغائب.
فإن قيل: كون أحدان قادًرا إمنا يعمل رضورًة، قيل هل: ذكل ال يصح، ألنه جيوز أن يشكّ  

[٣٨ب]اإلنسان يف كونه قادًرا. أال ترى أن املريض، إذا أخذ يف الربء واإلقبال، قام جمــرابً  | لنفســه 

هل يقدر عىل فعل القيام أم ال؟ وكذكل أحدان حيمل محًال  ثقيًال  لينظر هل يقوى عىل محهل 
أم ال. ١٠

فإن قيل: مل قلت أن حصة الفعـل تـدلّ  عـىل كـون فـاعهل قـادًرا؟ قيـل [هل]: ألان وجـدان 
ذاتني، إحــداهام يصــح مهنــا الفعــل واألخــرى ال يصــح مــع اســـتواهئام يف ادلواعــي واآلالت، 

فوجب أن يكون بيهنام فرق، وذكل الفرق إما أن يكون راجًعا إىل الرشط أو إىل الفاعل أو 
إىل الصفة، وتعليقه ابلصفة أوىل، ألن الفعل إمنا يصح من امجلةل، فيجب أن يكون املؤثر فيه 

راجًعا إىل امجلةل، والصفة يه اليت ترجع إىل امجلةل. ١٥

فإن قيل: ما مثال ذكل؟ قيل هل: من أحصابنا من شـّهبه ابملريض والصحيح، إالّ  أن لقائل 
أن يقول أن املريض يقدر عىل الفعل، إالّ  أن فيه مادة متنعه عن الفعل. واجلواب عن ذكل 

أن املرض يقلّل املاّدة ويقطعها.
قال القايض رمحه هللا: يف هذا املثال شعث، فاألسمل لنا أن نقول: مثاهل الصغري والكبري.

فـإن قيـل: هـذا ادلليـل يبطـل حبسـب مسائـل، مهنـا أان وجـدان ذاتـني إحـداهام توجـد  ٢٠

واألخرى ال توجد، وذاتني إحداهام تبقى واألخرى ال تبقى، وذاتني إحداهام حيلّ  فهيا العرض 
واألخرى ال حيلّ  فهيا العرض، وجوهرين أحدهام يقبل عرًضا بعينه واآلخر ال يقبل عرًضــا، 
[٣٩أ]وعرضني أحدهام | حيلّ  حمالًّ  وحيتاج إليه واآلخر ال حيتاج إىل احملّل، قيل هل: مل نــقترص يف 

٢ أن] + هللا تعاىل (مشطوب)   ٤ تقولون] يقولون   ٥ الفعل] العقل | عىل] + قول (مشطوب)   ٢٠ مسائل] مبسائل   
٢١ إحداهام2] احدهام   ٢٢ واألخرى … العرض] مكرر يف األصل



كتاب زايدات رشح األصول٥٦

اختالفًا عىل احلقيقة. أال ترى أن عندمه عمل هللا تعاىل قدمي وعمل أحدان حمدث، مث ما يعلمه 
تعاىل بعلمه القدمي جيوز أن يعلمه الواحد منا بعلمه احملدث؟

فإن قيل: ما أنكرمت أن يكون صانع العامل بعض األعراض؟ | قيل هل: لو جاز أن يكون  [٣٨أ]

العرض قادًرا لاكن ال خيلو إما أن يكون قادًرا ذلاته أو ملعًىن  أو ال ذلاتــه وال ملــعىن. وبطــل 
٥األول والثاين ملا بينّا يف اجلسم. وال جيوز أن يكون قادًرا ابلقدرة، ألنه ال خيلو إما أن حتــهّل  

القدرة أو حتلّ  حمــهّل  أو غــريه. وبطــل األول، ألنــه يــؤّدي إىل قلــب اجلنــس وإىل أن يصــري 
ا. وبطل الثاين والثالث، ألن حمـهّل  وغـريه ال اختصـاص هلـام بيشء دون يشء  العرض متحّزيً

وبعرض دون عرض، فيؤّدي إىل أن يكون مجيع األعراض فاعًال. وهذا ظاهر الفساد. وإذا 
بطل هذه الوجوه لكها ثبت أنه ال جيوز أن يكون غري هللا تعاىل قادًرا عىل فعــل األجســام 

١٠وأنه ال يقدر علهيا إالّ  هللا عزّ  وجّل.

٢ بعلمه1] يعلمه   ٤ خيلو] ىخلوا | وال] او ال   ٥ خيلو] ىخلوا   ٧ ال اختصاص] الختصاص



٥٥ ابب يف إثبات احملدث

[٣٧أ]قال السـيد اإلمام رضوان هللا | عليه: وهذه ادلالةل مبنية عىل أصلني، أحدهام أن القدر 

خمتلفة، والثاين أن املقدورات متجانسة حىت أن ما يفعل بقدرة جاز أن يفعل جنسه بقدرة 
أخرى. وادلليل عىل أن القدر خمتلفة أهنا لو اكنت مامتثةل ألّدى إىل أن تتعلق قدراتن مبقدورٍ  

واحٍد، وذكل ال جيوز جلواز أن توجد إحداهام يف زيد واألخــرى يف معــرو، فيــؤّدي إىل أن 
يكون مقدور واحد بني قادرين، وذكل ال جيوز جلواز أن يريد أحدهام حدوثه واآلخر عدمه،  ٥

فيؤّدي [إىل] أن يكون اليشء الواحد موجوًدا معدوًما يف حاةل واحدة، وذكل ال جيوز.
دليل آخر عىل أن القدر خمتلفة أهنا لو اكنت مامتثةل لاكن العاجز عن بعض املقدورات 

عاجًزا عن مجيــع املقــدورات، ألن اليشء ينفــي مجيــع أضــداده إذا طــرأ علهيــا. أال تــرى أن 
السواد الطارئ عىل أجزاء البياض جيب أن يرفع مجيعه؟

فإن قيل: ما أنكرمت أن العجز يرفع ما وجد فيه القدرة وال يرفع غريه، كام أن السواد إمنا  ١٠

يرفع البياض عن احمللّ  اذلي حلّ  فيه السواد، ال يف غريه؟ قيل هل: إن العجز والقــدرة إمنــا 
يتضاّدان عىل امجلةل، ال عىل احملّل، فإذا رفع بعضه رفع مجيعه. وأما الســواد والبيــاض فــإهنام 
يتضاّدان يف احمللّ  فيقترصان عليه. وهذا مبين عــىل أن العجــز مــعًىن. وأليب هــامش يف ذكل 

[٣٧ب]اختالف سـنذكره | إن شاء هللا يف موضعه.

وادلليل عىل أن املقدورات متجانسة أهنــا لــو اكنــت خمتلفــة جلــاز أن يقــدر أحــدان عــىل  ١٥

اخلروج مينةً  وال يقدر عليه يرسة، فيؤّدي ذكل إىل أن ال يفرق اإلنسان بني حركة املرتعش 
وبني حركة اخملتار، وذكل ال جيوز.

دليل آخر عىل أن أحدان ال يقدر عىل فعل اجلسم أنه لو قدر عليه لُكنّا نعرفه عىل امجلةل 
لكون أحدان مريًدا اكرًها حىت يصح األمر به والهنـي عنه، وقد علمنا خالفه.

فإن قيل: ما أنكرمت أن القدرة اليت ذلكل املفّوض إليه خلق العامل ختالف قدرتنا، فيخلق  ٢٠

هو وال نقدر حنن؟ قيل هل: إن الاختالف اذلي بني قدرتــه وبــني قــدرتنا ليــس بــأكرث مــن 
الاختالف اذلي بني قدران، مث حنن مع اختالف قدران ال نقدر عىل فعل اجلسم، فكــذكل 

هو.
فإن قيل: مفا أنكرمت أن تكون قدرته قدمية وقدرتنا حمدثة، فيقدر هو وال نقدر حنن؟ قيل 

هل: إن كوهنا قدمية ال توجب أكرث من أهنا واجبة الوجود ال أول لوجودها. وهــذا ال يوجــب  ٢٥

٢ بقدرة2] + جار (مشطوب)   ١٠ القدرة] العجز   ٢٥ الوجود] + اول | لوجودها] لوجوده



كتاب زايدات رشح األصول٥٤

فصل

اتصل بنا الالكم إىل أن يف العامل خالء خالفًا للفالسفة. وادلليل عىل ذكل أنه لو مل يكن يف 
العامل ملا قدر أحدان أن يغرز إبرة يف زّق  مملوء رًحيا، وقد علمنا خالفه.

فإن قيل: عند الغرز خيرج من الهــواء والــرحي مبقــداره، قيــل هل: لــو خرجــت ألدركناهــا 
٥حبال، وقد علمنا خالفه. وقد اسـتدل الشـيخ أبو هامش يف هذا مبا قد ثبت أن أحدان يضــع 

القارورة يف املاء فيدخل فهيا املاء وتبقبق. ولو مّص  القارورة مث وضعها يف املاء مل تبقبق، فدلّ  
عىل أن فهيا هواء إذا مّصها دخل املاء فهيا من غري تعب، وقبل املّص  ختــرج أجــزاء الهــواء 
عهنا وتدخل أجزاء املاء فهيا. واسـتدل الشـيخ أبو عيل فيه بأن أحدان يقــدر أن حيــّرك مينــة 

ويرسة. ولو مل يكن خالء ملا قدر عليه، كام لو اكن حواليه أجسام.
١٠فإن قيل: إذا حتّركت تدافع أجزاء الهواء بعضها بعًضا، وكذكل إىل أقىص العامل، قيل هل: ال 

يصحّ  من وهجني، أحدهام أنه لو تدافعت ألدركناها وحنن ال ندركها، والثاين أن عىل أصــلهم 
أن احلركة ال جتوز إالّ  عىل ماكن، وال ماكن بعد العامل، فاكن | جيب أن يدفع اجلزء األخري  [٣٦ب]

يف أقىص العامل اذلي يليه وكذكل صاحبه إىل أن يتصل ابجلزء املتصل به فمينعه من احلركة. 
واحتج اخملالف مبا ثبت أن رساقة املاء إذا ملئت ماء ووضع اليد عىل أعالها مل ينصبّ  املاء 

١٥مبا يف أسفلها من الثقب. ولو رفع اليد عنه النصّب، فدلّ  عىل ذكل، ألن يده متنع عن دخول 

الهواء فهيا وما حتهتا من الهواء يدفع املاء اذلي فهيا، فال ينصّب. وإذا رفع اليد دخل أجــزاء 
الهواء، فينصبّ  املاء بقدرها، قيل هل: هذا ليس كام ذكرت. أال ترى أن الزئبق لــو اكن فهيــا 

بدل املاء انصّب؟ ولــو اكن كــام قلــت اســـتوى احلالتــان. وكــذكل لــو اكنــت الثقــب واســعة 
انصّب، فلو مل تكن مملوئة أيًضا انصّب، وإمنا املعىن يف ذكل أن الهواء حــارّ  ايبــس يصعــد، 

٢٠واملاء ابرد رطب ينحدر، فيدفع الهواء اذلي هو حتت القارورة من انصبابه. وإذا اتسع الثقب 

أو رفع يده عن أعالها دخل فهيا أجزاء الهواء، فينصبّ  املاء مع أجزاء الهواء.
دليل آخر عىل أن أحدان ال يقدر عىل فعل اجلسم أنه لو اكن قادًرا لاكن إما أن يفعــهل 
مباًرشا أو مودًلا. وبطل األول، ألنه يؤّدي إىل وجود جسمني يف حماذاة واحدة، وهو حمــلّ  

القدرة. وبطل الثاين، ألن اذلي يودل هو النظر والكون والاعامتد، وحنن نفعل هذه األشـياء 
٢٥وال حتصل مهنا األجسام، فدلّ  عىل أان ال نقدر عىل فعل اجلسم.

٩ أجسام] اجساًما   ١٣ وكذكل] + احدهام   ٢٣ حماذاة] حماذات



٥٣ ابب يف إثبات احملدث

[٣٥ب]قال السـيد اإلمام ريض هللا عنه: ومل يذكر يف الكتاب الوجه يف أنه ال جيوز أن يكون | 

قادًرا ال ذلاته وال ملعىن، إالّ  أان إذا أبطلنا كونه قادًرا ذلاته فقد دخل فيه هذا القسم، غري أان 
نقرر ذكل ابدلليل فنقول: ال جيوز أن يكون عىل هذا الوجه، ألن هــذا مــقتىض صــفة ذاتــه 
والاشرتاك يف مقتىض صفة اذلات يوجب الامتثل بواسطة أنــه يوجــب الاشــرتاك يف صــفة 

[اذلات]، والاشرتاك يف صفة اذلات يوجب الامتثل، فيؤّدي هذا إىل أن يكون مثًال  للقدمي  ٥

تعاىل، وهذا ال جيوز.
وبطل أن يكون قادًرا ملعىن وهو القدرة، ألنــه لــو اكن القــادر ابلقــدرة قــادًرا عــىل فعــل 

اجلسم لاكن أحدان قادًرا عىل فعل اجلسم، ألن القدرة وإن اختلفت فاملقــدورات تتجــانس، 
ألن املفعول بقدرة جاز أن يُفعل مثهل بسائر أنواع القدر. ويف علمنا بأن أحًدا منــا ال يقــدر 

عىل خلق اجلسم دليل عىل أنه ال يقدر عىل ذكل اجلسم أيًضا. ١٠

فإن قيل: ما أنكرمت أن الواحد منا إمنا ال يقدر عىل فعل اجلسم لعدم العــمل بإجيــاده، ال 
ألنه غري قادر عليه؟ قيل هل: إن عدم العمل ال مينع من إجياد جنس الفعل، وإمنا مينــع إجيــاده 

عىل وجه اإلحاكم.
وجواب آخر، وهو أن أحدان لو حصل هل العمل ابجلسم جبميع صفاته وهجاته ما اكن يقدر 

عىل إحداثه أيًضا، فبطل ما قال. ١٥

فإن قيل: ما أنكرمت أن أحدان إمنا ال يقدر عىل ذكل لعدم اآلةل؟ قيل هل: إن عدم اآلةل ال 
[٣٦أ]مينع إجياد جنس الفعل عىل ما ذكران يف عدم | العمل.

وجواب آخر، وهو أن هذا تعليق احلمك بآةل جمهوةل، فيكون مبنـزةل تعليقه بعةلٍ  جمهوةٍل، 
وذكل ال جيوز.

فإن قيل: ما أنكرمت أن أحدان إمنا مل يقدر عليه، ألنه يتالىش وال يلتمئ؟ قيل هل: لو اكن  ٢٠

كذكل لوجب إذا أدخل يده يف وعاء وأحدث اجلسم فيه أن ميكنه ذكل، وقد علمنا خالفه.
فإن قيل: ما أنكرمت أن أحدان إمنا ال يقدر عليه، ألنه ال جيد يف العامل متّسًعا، إذ ليس يف 

العامل خالء، قيل هل: ليس كذكل، ألن يف ادلنيا خالء.

جبميع] مجليع    عىل … اإلحاكم] عىل وجه دون وجه   ١٤  | مقتىض] يقتيض   ١٣  نقرر] نفّرد  الوجه] + يف   ٣   ١
١٦ قيل1] قال   ٢٠ ألنه] ال | يلتمئ] يلمت



كتاب زايدات رشح األصول٥٢

أن الاحتياج إىل الفاعل ألجل احلدوث. وإذا ثبت أن هذه األفعال إمنــا حتتــاج إىل الفاعــل 
ألجل احلدوث ثبت احتياج لك ما شاركها يف احلدوث إىل احملدث، ألن الاشرتاك يف العةل 

يوجب الاشرتاك يف احلمك.
فإن قيل: ما أنكرمت أن العرض هو اذلي حيتاج إلينا ويتعلق بنا، ألن أفعالنــا أعــراض، 

٥فأما اجلسم، فليس كذكل ألنه خمالف، فال حيتاج إىل الفاعل؟ قيل هل: إن الاختالف اذلي 

بني اجلسم والعرض ليس بأكرث من الاختالف احلاصل بني األعراض [اليت] تتعلق بنا مــع 
اختالفها، فكذكل اجلسم جاز أن يتعلق ابلفاعل.

فإن قيل: ما أنكرمت أن يكون اخلالق لهذه األجسام واألعراض بعض األجسام بأن فّوض 
هللا تعاىل ذكل إليه، من مكل أو نيبّ  أو إمام؟ قيل هل: لو جاز ذكل مل خيل ذكل اجلسم إما 
١٠أن يكون يفعهل وهو قادر عليه أو يفعهل من غري أن يكون قادًرا عليه، وهذا ابطل السـتحاةل 

وجود الفعل من غري القادر. ولو فعلها وهو قادر مل خيل إما أن يكون قادًرا ذلاتــه أو قــادًرا 
للمعىن أو قادًرا ال لذلات وال للمعىن ككون هللا تعاىل مدرًاك. وبطل األول، ألنه لو اكن قادًرا 

ذلاته لاكن مقدوراته غري متناهية اكلقدمي تعاىل فاكن ميكنه | أن ميانع القدمي. [٣٥أ]

فإن قيل: ومل قلمت أنه لو اكن كذكل لاكن مقدوراته غري متناهية؟ قيل هل: ألن املقــدور 
١٥اتبع للقدرة، فاحنصاره الحنصار القدرة. ولو جاز ذكل لاكن املصّحح هل كون اذلات حيًّا، وكونه 

حيًّا ال تعلق هل ببعض املقدورات دون بعٍض، جفاز أن يتعلق مبا ال هناية هل، وإذا جاز ذكل 
وجب.

فإن قيل: أليس يف قولمك أنه تعاىل ال يقدر عىل فعل أحدان، وال يدلّ  ذكل عىل أنه ليس 
بقادر ذلاته؟ مفا أنكرمت أن يكون هذا اجلسم قادًرا ذلاته وإن اكن ال يقدر عىل ما ال يتناىه؟ 

٢٠قيل هل: إن القدمي تعاىل قادر عىل جنس فعلنا، وإمنا ال يقدر عىل عني فعلنا وعىل عــني مــا 

نقدر عليه ألمر عائد إىل املقدور، ألنه لو قدر عليه لاكن مقدوًرا بني قادرين وذكل ال جيوز.
وجه آخر، وهو أنه لو اكن قادًرا ذلاته لوجب أن يكون مجيع أجزائه قــادًرا، ألن صــفة 

اذلات ترجع إىل اآلحاد ال إىل امجلل، ككون اجلسم متحًزيا، فيؤّدي هذا إىل أن ميانع بعض 
أجزائه بعًضا، وذكل حمال.

٢٥وجه آخر، وهو أنه لو اكن قادًرا ذلاته لاكن مثًال  للقدمي تعاىل، ألن الاشرتاك يف صــفة 

اذلات يوجب الامتثل، والقدمي تعاىل ال مثل هل.

١ إمنا … الفاعل2] مكرر يف األصل   ٢ الاشرتاك] اشرتاك   ٤ أعراض] العرض   ١٣ متناهية] مشاهيه   ١٤ متناهية] 
مشاهيه   ١٦ تعلق] يعلق   ٢٠ فعلنا1] فعلها



٥١ ابب يف إثبات احملدث

وادلالةل الثانية يف إثبات احملدث أن هذه األفعال حصلت وجتّددت يف أوقات اكن جيوز 
أالّ  تتجدد فهيا، فاكن جيب أن يكون جتددها ألمر ما. مث ال خيلو ذكل األمر من أن يكون 
فاعًال  أو عةًل، وبطل أن يكون عةل ملا بيّنّا أن املوجود ال يكون موجوًدا ملعًىن، فمل يبق إالّ  

أن يكون فاعًال. قال القايض: إالّ  أنه ال بدّ  لنا يف هذه ادلالةل من إثبات احملِدث يف الشاهد، 
ألن لقائل أن يقول أن حدوث هذه األفعال يف هذه األوقات اكنت واجبًة، فنحتاج إىل أن  ٥

نقول أن هذا ال يصح، ألن األمر اذلي يتعلق ابلفاعل يكون موقوفًا عىل اختياره، إن شاء 
أوقع وإن شاء مل يوقع، فيكون جائًزا وال يكون واجبًا، فال بدّ  من إثبات احملدث يف الشاهد. 

[٣٤أ]قال: ولهذا قال أحصابنا أن مــن مل يعــرف الفاعــل يف الشاهــد مل | يعــرف هللا تعــاىل، واكن 

جاهًال  اب تعاىل، ألنه أفسد عىل نفسه الطريق اذلي يُعمل الصانع تعاىل به. ولهذا ذهبوا إىل 
تكفري اجملربة، ألهنم ال يعلمون هللا تعاىل. ١٠

فصل

وادلليل عىل أنه يتعلق بنا ألجل احلدوث أن دليل التعلّق والاحتياج هو احلدوث حبسب 
قصــدان وداعينــا والانتفــاء حبســب صــارفنا وكراهتنــا، فوجــب أن يكــون الاحتيــاج ألجــل 

احلدوث. أال ترى أن دليل كون اذلات عاملًا هو الفعل احملَمك  املتقــن [ملــا] اكن احتياجــه إىل 
العامل ألجل اإلحاكم واإلتقان؟ ١٥

دليل آخر، وهو أنه ال خيلو إما أن يكون تعلّقه ألجل عدمه أو ألجــل بقائــه أو ألجــل 
حدوثه. وبطل األول، ألنه اكن قبل ذكل معدوًما ومل يتعلق بنا، وبطــل الثــاين جلــواز بقائــه 
حال خروج الفاعل عن كونه قادًرا، فمل يبق إالّ  أن يكــون ألجــل احلــدوث. فــإن قيــل: مــا 

أنكرمت أن يكون ألمر آخر؟ قيل هل: ال جيوز تعليق احلمك بأمر جمهول، إذ لو جاز ذكل جلاز 
تعليق احلمك بعةل جمهوةل، وذكل ال جيوز. فإن قيل: ما أنكرمت أنه حيتاج إلينا ألجل الكسب؟  ٢٠

قيل هل: الكسب غري معقول، فال نتلكم [فيه] ما مل يتبني لنا معىن الكسب أوًال.
دليل آخر، وهو أن احملَدث إمنا يفتقر إىل الفاعل حال احلدوث، ال يف حاةل البقاء وال يف 

حاةل العدم، فوجب أن يكون تعلقه ألجل احلدوث، كام أن احلركة ألجل التحّرك.
[٣٤ب]دليل آخــر، وهــو أن اليشء لــو اكن | دامئ العــدم مل حيتــج إىل الفاعــل، وإذا اكن دامئ 

الوجود ال حيتاج إىل الفاعل بأن يكون قدميًا، وإذا اكن جائز الوجود حيتاج إىل الفاعل، فنعمل  ٢٥

٢ خيلو] ىخلوا   ١٢ احلدوث2] للحدوث   ١٤ عاملًا] + اكن   ١٦ خيلو] ىخلوا



كتاب زايدات رشح األصول٥٠

أنكرمت أن يكون هذا القرآن من الكم املكل واجلّن؟ فقالوا: يف تصحيح هذا السؤال إبطال 
هل، ألان ال نعمل املكل واجلنّ  إالّ  ابلقرآن، فإذا جّوزان أن يكون القرآن من الكهمام مل نفرقهام، 

فيكون يف تصحيح هذا السؤال إبطال هل.
فإن قيل: إمنا يسـتقمي هذا اجلواب إذا اكن طريق معرفة هللا سـبحانه هــذه ادلالةل. فأمــا 

٥إذا اكن ملعرفة هللا تعاىل طريقة أخرى عىل ما نبيّنه فــال، قيــل هل: ال طــريق لنــا يف إثبــات 

احملدث غري هذه ادلالةل. وسـنبّني  أنه ال بدّ  يف تكل ادلالةل من إثبات احملِدث يف الشاهد.
فإن قيل: قولمك: ادلليل عىل أنه يتعلق بنا وقوعه حبسب قصدان وداعينا يــؤذن بأنــه إذا 
وقع من غري القصد مل يكن متعلقًا بنا، وهو فعل السايه والنامئ، قيل هل: هذا عكس العــةل 

فال يلزم، مث اجلواب أن فعل السايه والنامئ يتعلق بقدرهتام. ولهذا حيصل حبسـهبا، يقلّ  بقلّهتا 
١٠ويكرث بكرثهتا.

فإن قيل: النامئ ال قدرة هل، ألن النوم يزيلها، قيل هل: إن النوم ال يزيل القدرة، وإمنا يزيل 
ين  العمل. يدلّ  عليه أن النوم يزيل العمل، فال جيوز أن يزيل القدرة، ألن اليشء إمنا ينفي الضدَّ
أو املثلَني، والعمل والقدرة خمتلفان، واليشء ال ينفي اخملتلف. يدلّ  عليه أنه لو اكن النوم يضادّ  

القدرة لوجب أن القادر إذا انتبه من نومه حيتاج إىل قدرة جمّددة، ويدلّ  عليه أنــه لــو جــاز 
١٥ذكل جلاز أن ينام الرجل وهو من أقوى القادرين، وينتبه وهو من أضــعف العــاجزين. ويف 

علمنا خبالفه دليل عىل بطالن ما قالوه.
ومن أحصابنا من حّرر هذا ادلليل عىل وجه آخر، فقال: لو | اكن هذا الفعل متعلقًا بنا،  [٣٣ب] 

مل حنتج إىل زايدة فامي هو عليه اآلن من وقوعه حبسب قصدان وداعينا وانتفائه حبسب صارفنا 
وكراهتنا، وقد وجد ذكل اآلن، فوجب أن يكون فعًال  لنا، وعىل هــذا الوجــه فإنــه يسقــط 

٢٠أكرث أسـئلهتم اليت ذكرانها.

فإن قيل: لو اكن كذكل الحتاج إىل أكرث من هذا، وهو أنه اكن إجزاؤه ابلفاعل حىت ال 
يوجد أكرث مما حيتاج إليه وال يزيد وال ينقــص عــىل ذكل، قيــل هل: لــو اكن يتعلــق إجــزاؤه 

ابلفاعل مل يفتقر إىل أكرث من هذا فامي يرجع إىل القدرة، فأما حصول القدر اذلي حيتاج إليه 
من غري زايدة وال نقصان، فذكل راجع إىل غري القدرة وهو العمل، فإنه ليس بعامل ذلاته حىت 

٢٥يكون عاملًا بأجزاء الفعل، وعدم العمل ال خيرج الفعل من أن يكون فعًال.

٥ نبيّنه] ىيذنه   ١٢ ينفي] ىىتفى   ١٨ وقوعه] وقوفه   ٢١ إجزاؤه] اجزاه   ٢٢ مما] ما   ٢٣ يفتقر] ىفتقره   ٢٤ غري2] 
غريه | العمل] العامل



ابب يف إثبات احملِدث

قال السـيد اإلمام ريض هللا عنه: قد بيّنّا أن األجسام حمدثة، فنحتــاج يف هــذا البــاب إىل 
اسـتدالل اثٍن، وال نكتفي ابالسـتدالل األول، ألن لقائل أن يقول أن هذه األجسام حدثت 
بنفسها من غري حمِدث أحدهثا. وكل يف إثبات احملدث دليالن، أحدهام أن هاهنــا حــوادث 

وأهنا حتتاج إىل احملدث وتتعلق به ألجل احلدوث، والثاين أن هذه األجسام حدثت مع جواز  ٥

أن ال حتدث، فوجب أن يكون ذكل ألمر، وذكل األمر ال خيلو إما أن يكون عةلً  أو فاعًال. 
وبطل أن يكون عةل ملا بينّا من قبل، فمل يبق إالّ  أن يكون فاعًال. أما ادلليل األول، مفىض 

[٣٢ب]عىل أربعة فصول، أحدها أن هاهنا حوادث، والثاين أهنــا تتعلــق | ابحملــدث، والثالــث أهنــا 

حتتاج إىل احملدث ألجل احلدوث، والرابع أن ما شاركها يف احلدوث جيب أن يكون مشاراكً  
لها يف احلاجة إىل احملِدث. ١٠

أما الفصل األول، وهو أن هاهنا حوادث فقـد ذكرانهـا. وأمـا الثـاين، وهـو أهنـا تتعلـق 
ابلفاعل، فادلليل عىل ذكل أن هذه األفعال جيب وقوعها حبســب قصــدان وداعينــا، وجيــب 

انتفاؤها حبسب كراهتنا وصارفنا مع سالمة األحوال، فوجب أن تكون متعلقة بنا. أال ترى 
أن فعل زيد ما مل جيب وقوعه حبسب قصد معرو وداعيه مل يكن من فعل معرو ومل يتعلق 
به؟ وال يلزم [عىل ذكل] فعل العبد مع املوىل، ألان قلنا: جيب وقوعه عىل حســب قصــدان  ١٥

ودواعينا. وهاهنا ال جيب جلواز أن يقع خالفه بأن ال يطيعه، بل يصري العبــد عاصــًيا، وال 
يلزم عىل هذا فعل امللجأ مع امللجئ، ألان قلنــا: مــع ســالمة األحــوال، وألنــه جيــوز أن يقــع 
خالفه بأن ال يطيعه، وال يلــزم عليــه فعــل هللا ســـبحانه وتعــاىل عــىل مــراد أهــل اجلنـّـة يف 

العقىب، حيث جيوز أن يقع خالفه، وإن دخل ذكل يف حدّ  الظمل، ألن هللا تعاىل قادر عىل 
الظمل عندان، إالّ  أنه ال يفعهل مبا ثبت دلينا من حمكته. ٢٠

فإن قيل: ما أنكرمت أن هللا تعاىل هو اخلالق لهذا القصد، مث خيلق هذا الفعل عقيبه فال 
يدلّ  عىل أنه فاعل؟ قيل هل: يف تصحيح هذا السؤال إبطال هل، ألان ال نعمل أن يف الغائــب 

[٣٣أ]حمداثً  حيدث األفعال إالّ  | إذا علمنا ذكل يف الشاهد، وهو كــام قــال أحصابنــا ملــن قــال: مــا 

٦ خيلو] ىخلوا   ٩ شاركها] شاركه   ١٠ لها] هل   ١١ أهنا تتعلق] انه ىتعلق   ٢٠ يفعهل] يفعل   ٢٢ قيل هل] اجلواب 
قيل هل   ٢٣ حيدث] حبدوث



كتاب زايدات رشح األصول٤٨

والفاعل، وجتويز فعل قبل فعل إىل ما ال أول هل ينقض حقيقة الفعل والفاعــل، فــدلّ  عــىل 
الفرق بيهنام، واب التوفيق.



٤٧ ابب يف حدوث األعراض

دليل آخر، وهو أن احلوادث حتتاج إىل حمِدث يتقدم عىل احملَدث، ألنه إمنا يصح منــه 
وجود الفعل لكونه قادًرا، والقادر ال بدّ  من أن يكون متقدًما عىل فعــهل ليصــح منــه وجــود 

[٣١ب]الفعل، | ألن الفعل ينهتـي إليه، وما يتقدمه اليشء ال يكون قدميًا.

فإن قيل: أليس اجلسم ال خيلو عن األعراض اليت ال تبقى وال جيب أن ال يكون ابقيًا؟ 
فكذكل ال خيلو عن احلوادث وال جيب أن يكون حمداًث، قيــل هل: عــىل مــذهب أيب هــامش  ٥

جيوز خلوّ  اجلسم عن مجيع األعراض إالّ  عن الكون، والكون مما يبقى. مث إمنا اكن كذكل ألن 
اجلسم مل يشارك ما ال يبقى فامي ألجهل صارت حمدثة، فكذكل قلنا أن اجلسم جيب أن يكون 

حمداًث.
فإن قيل: إن البايق يكون ابقيًا وإن مل يتأخر عن مجيع ما ال يبقى، مفا أنكرمت أن يكون 

اجلسم قدميًا وإن مل يتقدم عىل مجيع احلوادث؟ قيل هل: معىن قولنا أن اليشء ابقٍ  أنه موجود  ١٠

مل يتجدد وجوده حاةل اإلخبار عن كونه ابقيًا، فإذا قلنا أنه ابقٍ  وإن مل يتأخر عن فناء اليشء 
املعني اذلي ال يبقى، فإنه يصح خبالف القدمي، فإان إذا قلنا أن اجلسم قــدمي وإن مل يتقــدم 

عىل هذا احملدث املعّني  يكون مناقضة.
فإن قيل: عندمك يصح حدوث فعل بعد حدوث فعل إىل مـا ال آخـر هل، كحركـة أهـل 

اجلنّة، جفّوزوا حدوث فعل إىل ما ال أول هل. قال القايض رمحه هللا: أورد هذا السؤال عىل  ١٥

أيب الهذيل رمحه هللا، فمل يتّفق هل اجلواب، فارتبك فقال: إن أهل اجلنّة يصريون إىل سكونٍ  
دامئٍ  يلتّذون به. وظهر هل اجلواب بعد ذكل، فرجع عن هذا الارتباك.

قال السـيد اإلمام أبو طالب ريض هللا عنه: ميكن أن يوَرد هذا السؤال عىل وجه آخر 
[٣٢أ]فيقال: | عندمك يصح وجود الفعل عىل وجه حيدث بعده أفعال ال تتنــاىه، جفــّوزوا حــدوث 

الفعل عىل وجه يكون قد وجد قبهل ما ال هناية هل، قيل هل: إذا علّق الفعــل حبــدوث مــا ال  ٢٠

هناية هل يصح حدوث الفعل يف احلال، وإذا علّق بوجود ما ال هناية هل قبهل ال يصح وجــود 
الفعل يف احلال. بيانه: إذا قال: ال أدخل هذه ادلار إالّ  وأدخل بعدها داًرا أخرى إىل مــا ال 
هناية هل، فإنه يصح وجود ادلخول يف ادلار يف احلال عىل موجب الميــني. ولــو أنــه قــال: ال 

أدخل هذه ادلار إالّ  وأدخل داًرا أخرى قبلها إىل ما ال هناية هل، فإنه ال يصح منه ادلخول يف 
ادلار قطّ. واحلاصل أن جتويز فعــل بعــد فعــل إىل مــا ال آخــر هل ال ينقــض حقيقــة الفعــل  ٢٥

١ حمِدث] احملدث   ٢ لكونه … ٣ الفعل1] مكرر يف األصل   ٦ ألن]  إضافة يف الهامش   ١١ وجوده] وجود



كتاب زايدات رشح األصول٤٦

وجه آخر، وهو أن اجلسم إذا مل ينفكّ  عن حمَدٍث  معنيٍ  اكن حمَداًث، فكذكل إذا مل ينفكّ  
عن احلوادث، ألن حظّ احلوادث يف الوجود مقّدر كام أن حــظّ حمــدٍث  واحــدٍ  يف الوجــود 

مقّدر.
فإن قيل: جيوز أن يفارق حمك اآلحاد حمك امجلل كام نقول يف آحاد األّمة مع جامعهتم يف 

٥التواطؤ عىل الكذب والنسـيان واخلطأ، قيل هل: إن بني اإلثبات والتجويز مباينة. أال ترى أن 

الواحد منا إذا قال يف احليوان: لك واحد من الزجن أسود، ال يصح نفي السواد عن جامعهتم، 
وإذا قال: حيمتل يف خــرب لك واحــد مــن الــزجن اخلطــأ والكــذب، ال يصــح ذكل يف مجلهتــم 

وجامعهتم اذلين دخلوا يف خرب التواتر؟
قال السـيد قدس هللا روحه: إذا قال الواحد منا: لك واحــد مــن الــزجن أســود، مث نفــى 

١٠السواد عن جامعهتم اكن مناقًضا. ومبثهل لو قال: جيوز اخلطأ عىل آحاد الزجن وال جيوز عىل 

جامعهتم، مل يكن مناقًضا، فدلّ  عىل الفرق بني التجويز واإلثبات. وذكر يف الكتاب أنه جيب 
عىل زمعهم أنه يكون يف احلــوادث مــا ال أول لوجــوده، ألان [لــو] قــدران بقــاء احلــوادث يف 

اجلسم لاكن ال يؤمن من احلوادث ما وجد يف اجلسم | يف األزل، واجلسم إذا اكن موجوًدا مل  [٣١أ]

يزل فيكون قدميًا. ويف هذا إبطال قوهلم أهنا حوادث.
١٥دليل آخر، وهو أن من حّق  القدمي أن يتقدم عىل احلوادث مبا لو اكن مث أوقات اكن ال 

تتناىه، فاجلسم مل يتقدم عىل احلوادث بأوقاٍت  ال تتناىه، وألن اجلسم لو اكن قدميًا ومل خيل 
من احلوادث لاكن احلوادث ال هناية لها عىل ما يزمعون. وهذا ال خيلو إما أن يراد به أن ال 

هناية لها يف الوجود أو ال هناية لها من حيث األجزاء أو ال هناية لها من حيث العدّ  وما يرجع 
إىل فعل العاّد. واألول ابطل، ألان بيّنّا أن لهؤالء أوًال  والعدم سابق علهيا، والثاين ابطل ألن 

٢٠الفراغ قد أىت علهيا. والثالث ابطل، ألن العدّ  اتبع لألجزاء، فإذا اكن لهــا هنايــة مــن حيــث 

األجزاء فيكون لها هناية من حيث العّد.
دليل آخر، وهو أن الفعل إمنا يصح وجوده يف املايض عىل احلدّ  اذلي يصح وجوده يف 

املسـتقبل. أال ترى أنه ملــا مل يصــح وجــود الفعــل يف املسـتقبــل مــن غــري قــادر مل يصــح يف 
املايض، وملا تعّذر وجود الفعل مع إجياد الضّدين يف املسـتقبل تعّذر يف املايض؟ ويف علمنا 

٢٥بأنه يتعذر إجياد ما ال هناية هل دليل عىل أنه تعذر يف املايض.

٢ عن] + حمدث معني (مشطوب)   ٧ ال] وال   ١٠ اكن] مل يكن + (حاشـية): أظنه اكن | مناقًضا] + فّدل عىل الفرق   
املسـتقبل] + من غري  لها] ال   ٢٤  | وجد يف] وحده   ٢١  من] يف  | بقاء] نفا   ١٣  احلوادث1] للحوادث   ١٢

(مشطوب)   ٢٥ تعذر] ىتّعذر



٤٥ ابب يف حدوث األعراض

عدهما مل جيز وجودها قطّ. فلام مل يكن للمعدوم صفة توجب عدمه فامي مل يزل اكن موقوفًا عىل 
ادلليل. وأحصاب أيب عيل أجابوا عنه بأن هذا نفي النفي ونفي النفي يكــون إثبــااًت، وإثبــات 

املعدوم حمال، فيتناقض هذا السؤال.

فصل يف أن ما مل خيل من احلوادث جيب أن يكون حمداثً 
قال السـيد رمحه هللا: اعمل أن ما ال يتقّدم عىل حمَدٍث  معّنيٍ  يكون حدوثه معلوًمــا رضورًة،  ٥

ألنه إذا عمل كون زيد يف ادلار منذ شهر وعمل كون معرو فهيا معــه مــن أول تــكل املــّدة عــمل 
رضورةً  أن مدة كونه فهيا مدة كون زيد فهيا. فأما ما ال يتقدم عــىل احلــوادث هــل جيــب أن 

[٣٠أ]يكون حمداًث؟ يُعمل ابسـتدالل،| وادلليل عىل ذكل أن القدمي ما ال أول لوجوده، واحملَدث ما 

لوجوده أول. فإذا اكن اجلسم ال خيلو عهنا، ولها أول يف الوجود، اكن للجسم أيًضا أول يف 
الوجود، فال يكون اجلسم قدميًا، وإذا مل يكن قدميًا اكن حمداًث. ١٠

فإن قيل: كام ال جيوز خلّوه عن احلوادث ال جيوز خلّوه عن األعراض، مث ال يدلّ  عىل 
أنه عرٌض، كذكل ال يدلّ  عىل أنه حمَدث، قيل هل: إن اجلسم مل يشارك العرض فامي هل اكن 
عرًضا وشارك احلوادث فامي هل اكن حمداًث، ألن احلوادث إمنا صــارت حمدثــة ألن لهــا أوًال  يف 

الوجود، فاجلسم إذا مل يتقدم علهيا فقد شاركها يف هذا املعىن، ومل يشاركها فامي هل اكن عرًضا. 
هذا كام قلنا أن زيًدا ومعًرا، [إذا] ودلا مًعا وعمل أن لزيد عرش سـنني، عمل أن ســنّ  معــرو  ١٥

هكذا. وهذا ال يقتيض أن أحدهام إذا اكن ُقَرشـًيا اكن اآلخر مثهل.
فإن قيل: كام ال جيوز انفاكك اجلسم عن احلوادث فــامي مىض ال جيــوز انفاككــه اآلن، مث 
اسـتحاةل انفاككه اآلن ال تدل عىل حدوثه، فكذكل يف الابتداء، قيل هل: إن اجلســم يتقــدم 
عىل هذه احلوادث اآلن. ولهذا ال تدلّ  هذه احلوادث عـىل حدوثـه خبـالف مـا مىض، فـإن 

اجلسم مل يتقدم عىل تكل احلوادث، جفاز أن تدل عىل حدوثه يف تكل احلاةل. ٢٠

قال قايض القضاة رمحه هللا: اخملالف يف هذه املسأةل بني طريف نقيض، إما أن يقول أن 
هذه احلوادث اليت حدثت يف هذا اجلسم ال أول لوجودها، فينتقض قــوهل: احلــوادث، ألن 

[٣٠ب]احلوادث ما | لوجودها أول، وإما أن يقول أن احلوادث لوجودها أول، إالّ  أن اجلسم قدمي 

وال يتقدم عىل احلوادث مع قدمه، فيتناقض من هذا الوجه أيًضا.

| ال أول] الا اّول، مع تصحيح  احلوادث1] للحوادث  يتقدم] ىقّدم   ٢٢  كام] هل   ١٨  هل اكن] اكن هل   ١٧   ١٤
احلوادث2] للحوادث



كتاب زايدات رشح األصول٤٤

جيوز أن حيهّل، ألنه يؤّدي إىل قلب اجلنس. وال جيوز أن يوجد ال يف حمّل، ألنه ال يكون هل 
اختصاص ببعض اذلوات. وال جيوز أن حيلّ  حمهّل، ألنه ال يكون هل اختصاص ببعض ما حيلّ  

ذكل احمللّ  دون بعض، فبطل امجليع، وألنه لو اكن لوجود معًىن  لاكن ذكل املــعىن موصــوفًا 
بصفة، وال يكون موصوفًا بتكل الصفة إالّ  ملعًىن  آخر فيتسلسل إىل ما ال هناية هل. وال جيوز 
٥أن يكون ابلفاعل، ألنه اكن جيوز أن جيعل ذااتً  واحدة سواًدا ومحوضًة، | ألنه ال تنايف بيهنام.  [٢٩أ]

ولو جاز ذكل جلاز أن يطرأ البياض عىل هذه اذلات، فيكون معدوًما من حيث أنه ســواد 
ويكون موجوًدا من حيث أنه محوضة ومل يوجد ضّدها، فيؤّدي إىل أن يكون اليشء الواحد 

موجوًدا معدوًما يف حاةل واحدة.
وطريقة أخرى، ويه أنه جيوز أن خيتار إجياد ذات واحدة سواًدا بياًضا. فإن قيل: هذا 
١٠ال جيوز، ألن بيهنام تنايف، قلنا: املنافاة عندك ابلفاعل، جفّوز أن جيعهل سواًدا بياًضا عىل وجه 

ال ينايف أحدهام اآلخر.
وطريقة أخرى، ويه أنه لو جاز أن يكون ابلفاعل جلاز أن جيعل هللا تعاىل ذااتً  واحدةً  
سواًدا كوانً  تأليفًا. ولو حص منه هذا لصحّ  من أحدان أيًضا، ألن هذه الصفات أمجع ابلفاعــل. 
ومىت قدر أحدان عىل أن جيعل اذلات الواحدة عىل بعض هذه الصفات اليت تتعلق ابلفاعل 
١٥قدر عىل أن جيعلها عىل مجيعها. وهذا يؤّدي إىل أن يقدر أحدان عىل األلوان، وهذا حمال.

دليل آخر يف أصل الالكم، وهو أن القدمي واجب الوجود، ألنه لو اكن خبالفه احتاج 
إىل موجدٍ  يوجده. ومىت اكن واجب الوجود ال جيوز عليه العدم والبطالن.

فإن قيل: ما أنكرمت أن يكون القدمي واجب الوجود يف األزل وجيوز ورود العــدم عليــه 
فامي ال يزال، كام تقولون يف املعدوم أنه واجب العدم فامي مل يزل، وجيوز عليه الوجود يف ما ال 

٢٠يزال؟ قيل | هل: قد أجاب أحصاب أيب هامش عن هذا السؤال بأن القدمي إمنا اكن واجــب  [٢٩ب]

الوجود يف األزل الختصاصه بصفة تقتيض كونه قدميًا، وتكل الصفة اثبتة فامي مل يزل، فيكون 
ــا معهــا، فاســـتوى احلالتــان خبــالف املعــدوم، إذ مل يكــن للمعــدوم يف األزل  وجــوده واجبً

اختصاص بصفة ألجلها وجب عدمه حىت يكون حاصًال  فامي ال يــزال أو ال يكــون حاصــًال. 
يدلّ  عليه أن ِمن األعراض ما جيب عدمه حنو الالكم واإلرادة والكراهة وغريها، مث ال جيب 

٢٥اختصاصها بصفات حىت يكون وجوب العدم علهيا ألجلهــا، إذ لــو اكن لهــا صــفات توجــب 

٢ ما] مما   ٤ آخر] أخر   ٩ ويه] وهو   ١٠ تنايف] تنافيا   ١٣ لصّح] الصح | من] ان   ١٤ قدر] قد   ١٧ الوجود] 
| ما] +  تقولون] يقولون  | العدم] + عليه (مشطوب)   ١٩  | جيوز] + وروده (مشطوب)  + يف األزل و (مشطوب) 

الازل (مشطوب)   ٢٠ يزال] يزل
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خروجه عن مقتضاها إذا مل يكن مرشوًطا برشط. وهكذا إذا اكن مرشوًطا برشط ال جيوز 
خروج املوصوف عنه مع وجود الرشط. أال ترى أن اجلوهر، كام ال جيوز خروجه عن كونه 

جوهًرا ال جيوز خروجه عن كونه متحًزيا مع الوجود؟

فصل

قال السـيد رمحه هللا: اعمل أن قولنا أن خروج املوصوف عن صفة اذلات ال جيوز ال حيسن  ٥

إالّ  بتقدمي فصل عليه، وهو أن صفات األجناس ال جيوز أن تكون ابلفاعــل واملــعىن، وإمنــا 
تكون لذلات. وادلليل عليه أن اخملالف إن اكن يعين [بقوهل] أن السواد ابلفاعــل أنــه جيــب 

كونه سواًدا، وال يقدر عىل تغيريه الفاعل، ولكن مع هذا يقول: هو ابلفاعل، فهذا خالف يف 
عبارة. وادلليل عىل بطالنه أن معىن قولنا: هو ابلفاعل، أنه يقدر عىل ترصيفه وتغيريه حىت 
لو أراد أن جيعهل بياًضا قدر عليه. فلو أراد اخملالف بقوهل أن السواد ابلفاعل أنه يقــف عــىل  ١٠

اختياره حىت لو شاء أن جيعهل بياًضا قدر عليه، فهذا خالف يف املعىن حقيقًة. وادلليل عىل 
بطالنه [أنه] ال خيلو إما أن يكون ذلاته أو ملا هو عليه يف ذاته [أو لوجوده] أو لوجوده عىل 

وجه أو حلدوثه [أو حلدوثه] عىل وجه أو لعدمه أو لعدم معًىن  أو للفاعل أو حلدوث معًىن.
فإن قال: ذلاته أو ملا هو عليــه يف ذاتــه، فهــو مــا قصــدانه وأردانه. وال جيــوز أن يكــون 

لوجوده، ألنه يؤّدي إىل أن يكون مجيع املوجودات سواًدا. وال جيــوز أن يكــون لوجــوده |  [٢٨ب]١٥

عىل وجه، ألنه ليس هاهنا وجه يعقل وجود السواد عليه فيكون سواًدا، وإذا مل يوجد عليه 
ال يكون سواًدا. وال جيوز أن يكون حلدوثه، ألن هذا يؤّدي إىل أن تكون مجيــع احملــداثت 

سواًدا. [وال جيوز أن يكون حلدوثه عىل وجه، ألنه ليــس هاهنــا وجــه يعقــل حدوثــه عليــه 
فيكون سواًدا]، وإذا مل حيدث عليه ال يكون سواًدا حىت يقال أنه سواد حلدوثه عىل وجه. 
وال جيوز أن يكون سواًدا لعدمه، ألن العدم يقطع الاختصاص ويزيل اإلجياب، فيسـتحيل  ٢٠

أن يكون موجبًا لكونه سواًدا، وألن عدمه لو أوجب كونه سواًدا أوجب عدم مجيع اذلوات 
كوهنا سواًدا إذ العدم يف امجليع عىل وجهٍ  واحٍد. وال جيــوز أن يكــون لعــدم مــعًىن، ألنــه ال 
اختصاص هل ببعض اذلوات دون بعــض. وال جيــوز أن يكــون لوجــود مــعًىن، ألنــه لــو اكن 
كذكل جلاز أن خيتار الفاعل إجيــاد املــعىن اذلي بــه يصــري ســواًدا واذلي بــه يصــري بياًضــا. 

وأيًضا، فإنه ال خيلو إما أن حيهّل  ذكل املعىن أو ال حيهّل  ويوجد ال يف حملّ  أو حيلّ  حمهّل. وال  ٢٥

٩ وتغيريه] وىعتربه   ١٢ خيلو] ىخلوا   ١٤ وأردانه] اوردانه   ٢١ عدم] عدمه   ٢٥ خيلو] ىخلوا | ويوجد] او يوجد
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آخر الحتاج ذكل املعىن إىل معًىن  آخر، ألنه ال بــدّ  مــن أن يكــون للمــعىن صــفة واجبــة، 
فيحتاج إىل معًىن  آخر، فيتسلسل إىل ما ال هناية هل من املعاين. والــرابع أن العلــامء أمجعــوا 

عىل التفرقة بني الصفات اجلائزة والواجبة فقالوا: اجلائزة حتتاج إىل معًىن  والواجبة ما يسـتغين 
عن معًىن، فلو قلنا أن القدمي مع وجوب وجوده حيتاج إىل معًىن  لبطل التفرقة بني الصفات 

٥اجلائزة والواجبة. وال جيوز أن يكون ملعًىن  حمــَدث، ألن احملــدث يــرتاىخ عــن القــدمي، ومــا 

يرتاىخ عن غريه ال جيوز أن يكون مؤثًرا فيه، ألنه ال جيوز ترايخ العةل عن املعلوالت، ألن 
العةل تؤثر يف الصفات. فلو قلنا أن املعلول حصل والعةل مرتاخية عنه اكن يف ذكل اسـتغناء 

املعلول من العةل. وال جيوز أن يكون ابلفاعل، ألن الفاعــل يتقدمــه، والقــدمي مــا ال يتقدمــه 
أحد، فكونه قدميًا ابلفاعل يوجب نقص القدمي وإخراجه عن كونه قدميًا. | فإذا بطلت هــذه  [٢٧ب]

١٠الوجوه الثالثة ثبت أنه قدمي ذلاته أو ألمر يرجع إىل ذاته عىل اختالف الشـيخني. وادلليــل 

عىل أن خروج املوصوف عن صفة اذلات ال جيوز أان لو جّوزان ذكل اكن فيه قلب اجلنس، 
وانقالب اجلنس ال جيوز.

فإن قيل: القدمي جيوز أن يكون قدميًا ذلاته وخيرج عن كونه قدميًا. وجنّوز ذكل كام نقول يف 
احملدث أنه صفة راجعة إىل ذاته وجيوز خروجه عن صفته اذلاتية وهو العدم، قلنا: ال نسملّ  
١٥أن كونه حمداثً  صفة فضًال  عن أن تكون ذاتيةً  أو معنويًة. وادلليل عليه أن صفة اذلات ما ال 

يشرتك فيه اخملتلف، واحلدوث يُشَرتك فيه. وأيًضا، فإن صــفات اذلات مــا بــه متاثــل اذلات 
مماثهل وختالف خمالفه، واحملدث ال خيالف القدمي بكونه حمداًث، وإمنا خيالفه بصفات ُأَخر خبالف 

القدمي، فإنه خيالف احملَدث بكونه قدميًا. يدلّ  عليه أن احملدث قبــل حدوثــه خيــالف القــدمي، 
وهو يف حــال كونــه معــدوًما، فلــو اكن الاختــالف ألجــل احلــدوث ملــا خالفــه قبــل حدوثــه 

٢٠ووجوده.

فإن قيل: ال جيوز أن يكون القدمي قدميًا ذلاته، ألن املرجع فيه إىل الوجود، وابلوجود ال 
يقع الامتثل والاختالف، قلنا: صفة اذلات ليست جمّرد الوجود عىل أصل أيب عيل، بل هو 

وجود بصفة، ويه أن يكون ال أول لوجوده، وعــىل قــول أيب هــامش صــفة اذلات واحــدة، 
وكونه قادًرا عاملًا حيًّا مقتضاة عهنا. فإن قيل: فعىل قول أيب هامش جيوز خــروج القــدمي عــن 
٢٥كونه قدميًا، | ألنه من مقتىض صفته وليس من صفة اذلات عىل احلقيقة، قلنا: بىل، القــدم  [٢٨أ]

من مقتىض صفة اذلات، ولكن كــام ال جيــوز خــروج املوصــوف عــن صــفة اذلات ال جيــوز 

٨ املعلول] للمعلول   ١٣ عن] من | نقول] يقول   ١٤ العدم] القدمي   ٢١ ألن] ان   ٢٥ وليس] ليست
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فإن قيل: فمل ال جيوز أن يكون اكمنًا يف اجلسم عند الافرتاق فظهر عند عدمه، مث يمكن 
كام اكن عند وجوده اثنًيا؟ قيل هل: [فيكون] الظهور هو أن خيرج من حاةل اجلالء إىل حاةل 

[٢٦ب]اخلفاء واكن ظاهًرا فاسـترت، | وذكل ال جيوز، ألن ذكل يــؤّدي إىل قلــب اجلنــس. عــىل أان 

نصّور هذا يف جزءين حىت ال يسـتقمي هلم هذا السؤال.
وجه آخر، وهو أنه لو اكن الانتقال جائًزا عىل األعراض مل َخيْلُ  إما أن يكون عىل وجه  ٥

الوجوب أو ال يكون كذكل. وبطل أن يكون عىل وجه الوجوب، ألنه لــو وجــب ذكل يف 
وقت وجب [يف] مجيع األوقات، ألنه إمنا وجب ذكل ألمر يرجع إىل نفسه وذاته، وخروج 

املوصوف عن صفة اذلات ال جيوز. وبطل أن يكون ذكل عىل وجــه اجلــواز، ألنــه لــو اكن 
كذكل مل خيل من معًىن، وذكل املعىن ال خيلو إما أن حيهّل  أو حيلّ  حمهّل  أو يوجد ال يف حمّل. 
مل جيز أن حيهّل، ألن العرض ال حتّزي  هل. وبطل أن حيلّ  حمهّل، ألنه ال يكون هل اختصاص هبذا  ١٠

العرض دون غريه من األعراض. وبطل أن يكون ال يف حمّل، ألنه ال خيتّص  به، ألن العدم 
ال يوجب اختصاًصا، فمل يبق إالّ  أن يكون الانتقال حماًال  عىل األعراض.

فصل

وادلليل عىل أن القدمي ال جيوز عليه العدم مبين عىل أمرين، أحدهام أن القدمي قدمي ذلاتــه، 
والثاين أنه ال جيوز خروج املوصوف عن صفة اذلات. وادلليل عىل [أن] القدمي قدمي ذلاتــه  ١٥

أن لك صفة يسـتحقّها املوصوف ال خيلو إما أن يكون ذلاته أو ألمر يرجع إىل ذاته أو ملعًىن  
[٢٧أ]أو للفاعل، إذ ال وجه | هاهنا يسـتحّق  الصفة ألجلها إالّ  هذه الوجوه. وال جيوز أن يكــون 

ملعًىن، ألن ذاك املعىن ال خيلو إما أن يكون معدوًما أو موجوًدا، فإن اكن موجوًدا فال خيلو 
إما أن يكون قدميًا أو حمداًث. وبطل أن يكون معدوًما، ألن املعدوم ال اختصــاص هل بــذات 

دون ذات، وال جيوز أن يكون قـدميًا ملـعًىن  قـدمي ألربعـة أوجـه، أحـدها أهنـام يشـرتاكن يف  ٢٠

القدم، فليس أحدهام بأن يكون عةلً  يف اآلخر بأوىل من أن يكون اآلخر عةلً  فيه، [والثاين 
أنه لو احتاج يف كونه قدميًا إىل معًىن  لاكن ذكل حيتاج إىل معًىن  آخر، وكذكل الثاين والثالث 

إىل ما ال هناية]، والثالث أن القدمي واجب الوجود، فلو قلنا أنه مع وجوبه حيتاج إىل معىن 

ألنه] + حص والثاين لو احتاج يف كونه قدميًا إىل معىن لاكن ذكل حيتاج إىل معىن آخر  | حمّل] + هل   ١٠  خيلو] ىخلوا   ٩
| خيلو2] ىخلوا    خيلو1] ىخلوا  يكون] تكون   ١٨  خيلو] ىخلوا   ١٧  وكذكل الثاين والثالث إىل ما ال هناية هل   ١٦ 

١٩ بذات] فذات   ٢١ والثاين … ٢٣ هناية] إضافة من ورقة 26ب:10-12
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فإذا ثبت ذكل، فإذا وجدان جسمني افرتقا بعد أن اكان جممتعني فال خيلو إمــا أن يكــون 
الاجامتع ابقيًا فيه أو منتقًال  عنه أو معدوًما عنه. وبطل أن يكون ابقيًا فيه أو منتقًال  عنه مبا 

نبيّنه إن شاء هللا تعاىل، فمل بيق إالّ  أن يكون معدوًما عنه. وادلليــل عــىل أنــه ال جيــوز أن 
يكون ابقيًا فيه أنه لو اكن ابقيًا فيه لوجب أن يكون جممتًعا، ألنه إمنــا يوجــب للجســم هــذه 

٥الصفة ألمر يرجع إىل ذاته، فلو جّوزان أن يوجد وال يوجب الاجامتع أّدى ذكل إىل قلــب 

جنسه، وقلب اجلنس ال جيوز.
فإن قيل: ما أنكرمت أنه إمنا يوجب هــذه الصفــة للجســم إذا مل مينــع منــه مــانع؟ وطــروء 
الافرتاق عليه مانع، فال يوجب معه، قيــل هل: هــذا فاســد، ألنــه ليــس الاجــامتع بــأن مينــع 

الافرتاق بأوىل من أن مينعه الافرتاق. وهذا يؤّدي إىل أن ال حيصــال وال حيصــل معنــاهام، 
١٠وهذا حمال.

فإن قيل: ما أنكرمت أن يكون للطارئ مزيّة عىل البايق، كام تقولون يف السواد | الطارئ  [٢٦أ]

عىل البياض؟ قيل هل: الاجامتع يف حال بقائه كهو يف حال حدوثه وطراينه يف الصفة الــيت 
يوجهبا ملاكنه، فلو أوجب الطارئ هذه الصفة أوجهبا البايق، خبالف السواد والبياض، فإن 
اإلعدام واملنع لك واحد مهنام خيتّص  حبال احلدوث دون حال البقاء، ألنه يرجع إىل الفاعل، 
١٥وتأثري الفاعل يف حال احلدوث، فاكن للطارئ مزية. أال ترى أن قوايًّ  [إذا] وضع يــده عــىل 

يشء فيسكنه من حيث يعجز الضعيف عن حتريكه، مث إذا رفع القوي يده عنه ال مينعه عن 
التحريك مع بقاء السكون فيه؟

وادلليل عىل أنه ال جيوز أن يكون منتقًال  أن الانتقــال إمنــا هــو بــأن يُفــرغ أحــد احملــلّني 
ويشغل احمللّ  اآلخر، وهذا من صفات اجلواهر. فلو جّوزان هذا يف العرض ألّدى إىل قلب 

٢٠جنسه، وذكل ال جيوز.

فإن قيل: ِلم ال جيوز أن حيصل يف حملّ  آخر بعد أن مل يكن فيه من غري أن يشغل حمالًّ  
؟ قيل هل: إن أردت هبذا الالكم أنه يعدم من احملــلّ  األول ويوجــد فيــه فهــذا ال  ويفرغ حمالًّ
يّرضان، ألنه ال يكون انتقاًال، وقد أقرّ  السائل جبواز العدم عــىل األعــراض، وحنــن ال نــروم 
أكرث من هذا. وإن أردت هبذا أنه ينتقل إىل هذا احمللّ  من غري أن يعــدم عــن احملــلّ  األول 

٢٥فيكون شغًال  وفراغًا.

يوجهبا ملاكنه] ملاكهنا + الطالع عىل البياض (مشطوب) يوجب  فلو] فلوه   ١٣  وادلليل] + فيه   ٥  خيلو] ىخلوا   ٣   ١
] + وىسغــل (مشطــوب)    قــوايًّ | خبــالف] مكــرر يف األصــل   ١٥  ملاكنه] ملاكهنا + الطارئ عىل البياض (مشطوب) 

١٨ عىل] عليه | بأن] من   ١٩ ويشغل] وىشـتعل   ٢٢ فهذا] وهذا
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ادلليل عىل أن األعراض حمدثة أن العرض جيوز ورود العدم عليه، والقــدمي ال جيــوز ورود 
العدم عليه، واملوجود إذا مل يكن قدميًا اكن حمداًث.

قال السـيد رمحه هللا: اعمل أن قولنــا أن العــرض جيــوز ورود العــدم عليــه ال حيســن إالّ  
بتقدمي فصل عليه، وهو أن نعمل أن بعض األعراض ال بدّ  هل من حمّل. وادلليل عىل ذكل أن  ٥

العرض يوجب الصفة للمحلّ  وللجمةل، فال خيلو إما أن يكون غري حالّ  فيه أو يكون حاالًّ  
فيه. وبطل األول ألنه إذا مل يكن حاالًّ  فيه ال يكون هل به اختصاص. فلــو جــاز أن يوجــب 

الصفة هل جلاز أن يوجب الصفة للجميع، فعمل أنه حالّ  فيه.
فإن قيل: أليس إرادة القدمي تعاىل موجودة ال يف حمّل، وال اختصاص لها ابلبارئ تعــاىل 

دون غريه، مث توجب الصفة هل تعاىل؟ كذكل فامي حنن فيــه، قيــل هل: اإلرادة والكراهــة إمنــا  ١٠

توجب الصفة لنا ابحللول فينا، ألن غاية الاختصاص يف حقّنا حينئــذ توجــد، فــإذا مل يكــن 
حاالًّ  يف حملّ  انقطع اختصاصه عن األجسام، واختص ابلبارئ تعاىل ألن يف حقّه ال يتصور 

اختصاص أكرث من هذا.
فإن قيل: أليس القدمي تعاىل موجوًدا ال يف حمّل، والفناء يوجد ال يف حمّل، وإرادة القدمي 

تعاىل موجودة ال يف حمّل، فِمل  اكن اختصاصها ابلقدمي تعاىل أوىل من اختصاصها ابلفناء؟ قيل  ١٥

هل: ألن اإلرادة ختتّص  ابحليّ  وتوجب الصفة هل. وأما الفناء فال حياة فيه، فـاكن اختصاصـها 
ابلقدمي جلّ  وعزّ  أوىل، ألن الفناء حييل هذه الصفة.

دليل آخر عليه، وهو أان إذا أردان فعًال  فال بدّ  من أن مناّس  حمهّل  أو مناّس  ما مياّس  حمهّل، 
[٢٥ب]وهذه | املامّسة ال حنتاج إلهيا إال ألجل أن الفعل حيلّ  ذكل احمللّ  ويوجد فيه.

ودليل أخر، وهو أن اللونني املتجاذبني يقعان متضــاّدين بــدليل أنــه ال جيــوز اجامتعهــام،  ٢٠

وهذه املضاّدة إما أن تكون عىل احمللّ  وعىل امجلةل، كام يف العــمل مــع اجلهــل، أو عــىل جمــّرد 
الوجود اكلفناء مع اجلواهر. وبطل األول بأنه ليـس هاهنـا مجـةل يتضـاّدان علهيـا، إذ الـالكم 
مفروض يف األلوان اليت حتلّ  امجلادات. وال جيوز أن تكـون عـىل جمـرد الوجـود، ألن هـذا 

يقتيض أن امجليع يف ادلنيا سواد وبياض، وقد علمنا خالفه، فمل يبق إالّ  أن يكون حاالًّ  فيه.

٦ خيلو] ىخلوا   ٢٠ املتجاذبني] املتجاذابن | متضاّدين] متضادان   ٢٢ بأنه] انه   ٢٣ األلوان] الاكوان | تكون] يكون
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قيل هل: إن األلوان تقع متضاّدة، فال جيوز اجامتعها يف جسم واحد، فأما إذا عدم املتضاّدات 
عن احمللّ  فال اسـتحاةل فيه، فيجب أن جيوز، ألن عدم الضّدين عن احمللّ  حصيح. | [٢٥أ] 



٣٧ ابب يف أن اجلسم ال ينفك من األعراض

أو إجياب السبب للمسبب، واحلاجة ال ختلو إما ان تكون حاجة يف الوجود، كــام يف العــمل 
واحلياة، أو حاجة [التضمني]، كام يف اجلوهر والكون. وبطل أن يكون اجلوهــر يف وجــوده 
حمتاًجا إىل اللون، ألن اللون حيتاج يف وجوده إىل اجلوهر فيؤّدي إىل أن يكون لك واحــدٍ  
مهنام حمتاًجا إىل صاحبه، وذكل يرجع عند التحقيق إىل أن يكون اليشء حمتاًجــا إىل نفســه 

بواسطة، وذكل ال جيوز. وبطل الثاين، وهو أن يكون احتياج التضمني، ألنه ليس للجوهر  ٥

بكونه ملّوانً  حاةل وصفة ال حيصل علهيا إالّ  ابللون خبالف الكون، فإنه هل بكونه اكئنًــا صــفة 
ا  وحاةل عىل ما بيّنّاه. وبطل أن يكون تعلــق السبــب ابملسبــب، ألنــه لــو اكن اجلوهــر مــودّلً

للســواد جلــاز أن يــودّل  البيــاض لفقــد الاختصــاص. وكــذكل جيــب أن يــودّل  ســائر األلــوان 
املتضاّدة، ويسـتحيل اجامتع املتضاّدات.

ومن وجه آخر، وهو أنه لو اكن تعلقه تعلق السبــب جلــاز أن مينعــه مــانع ولــاكن جيــب  ١٠

جتويز خلّوه من اللون. وال جيوز أن يكون موجبًا هل إجياب العةل للمعلول، ألن اللون ذات، 
والعةل ال توجب اذلوات، إذ لــو اكن كــذكل الســـتغىن احملــَداثت عــن احملــِدث، و[بأهنــا] ال 

[٢٤ب]تسـتغين عن احملِدث دليل عىل بطالن | ما قالوا.

دليل آخر، وهو أان جند أشـياء تعرى عن الراحئة والطعم، فاألول مثل املاء يَعــَرى عــن 
ايَ  عن ذكل  الراحئة، والثاين مثل العنبة الصحيحة واإلّجاصة الصحيحة، وادلليل عىل أهنام تََعرَّ ١٥

أن اإلنسان ال جيد مهنام الطعم والراحئة مع وجود احلاّسة الصحيحة وارتفــاع املوانــع. وكــذكل 
األشـياء الُغْرب  جاز أن تَعَرى عن اللون.

فإن قيل: أليس اجلوهر إذا وجد ال يوجد إالّ  عىل هيئة؟ فكــذكل [ال] يوجــد إالّ  عــىل 
لون، قيل هل: إنك إن عنيت ابلهيئة اللون فيجوز أن يَعَرى عهنا، مث هذا ابطل ابألمعى وَمن 
َمغََّض  عينَْيه، فإنه يدرك اجلوهر وال يدرك اللون. فإن قيل: أليس اجلوهر إذا احمتل العرض  ٢٠

فال يعرى عنه وعن ضّده؟ قيل هل: هذا نفس اخلالف. فإن قيل: أليس اجلوهــر ال يَْعــَرى 
عن العرض بعد وجوده فيه؟ فكذكل يف الابتداء، قيــل هل: اللــون ممــا جيــوز بقــاؤه، وبعــد 

وجوده ال ينتفي إالّ  بضدّ  يرفعه، فلهذا جيب بقاؤه إالّ  بضدّ  يطرأ عليه، وحمك الضدّ  يف هذا 
الباب، فال جيوز أن خيلو عن اللون بعد وجوده خبــالف الابتــداء، فإنــه ليــس هنــاكل مــا 
يوجب اسـتحاةل خلّوه منه. فإن قيل: إذا جاز أن يكــون جوهــرٌ  يَْعــَرى عــن اللــون مــع أن  ٢٥

املشاهدة خبالفه جاز أن يكون جوهر جتمتع فيه األلوان املتضاّدات مع أن املشاهدة خبالفه، 

١ ختلو] ىخلوا | كام] + فعمل (مشطوب)   ٢٤ خيلو] ىخلوا
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مجيع اخلطّ، ألنه إذا حصل يف اجلزء األخري حصل يف اجلــزء األوســط، فيجــب أن يبطــل 
مجيع ما فيه من التأليف، وِعلمنا ببقاء التأليف بني األول واألوسط دليل عىل ما قلناه.

قال السـيد رمحه هللا: وهذا إمنا يسـتقمي إذا بيّنّا جتانس التأليف حىت يسـتــقمي أن يقــال: 
جيب أن يبطل مجيع ما يف اجلزء األوسط من التأليف. وادلليل عىل جتانس التأليف أنه لو 

٥اكن خمتلفًا لاكن ال بدّ  من أن يكون لنا طريق إىل معرفة اختالفه، فليس هاهنا ما ميكن أن 

يشار إليه إالّ  أن يقال بأن التأليف املدّور خيالف التأليف املربّع واملثلّث. وهــذا يبطــل ألن 
ِ  واملربّعَ  من املثلّث، فــدلّ  عــىل جتانســه، ألن الــزايدة والنقصــان ال خيرجــان  املدّور من املربّع

اذلات عن الصفة اليت يه علهيا.
| فإن قيل: إن انتقــاص احلــدّ  يف املــربّع وزايدتــه يف املــدّور يوجــب تأليفًــا آخــر ويعــدم  [٢٣ب]

١٠التأليف األول، قيل هل: لو جاز ذكل جلاز أنه إذا مسن أحدان أو هزل أن يعدم التأليف، ولو 

عدم التأليف لزالت احلياة، ألهنا حتتاج يف وجودها إىل البنية اخملصوصة.
دليل آخر، وهو أن ِمن أخّص  صفات اذلات لوجوب الامتثــل. فــإن قيــل: إًذا جــاز أن 

خيلو من الكون، قيل هل: قد ذكران اجلواب عن هذا بأان بيّنّا أن املعترب هو الكون، ووجود 
اجلوهر مضّمن بوجود الكون، واحلركة والسكـون والاجـامتع والافـرتاق أكـوان واقعـة عـىل 

١٥هجات خمتلفة. فالكون إما أن يكون حاداثً  أو ابقيًا، واحلادث إما أن يكون حاداثً  عقيب غريه 

أو يكون حاداثً  ابتداًء، واحلادث عقيب غريه إما أن حيدث عقيب ضّده أو حيدث عقيــب 
مثهل، فاحلادث ابتداءً  يسّمى كوانً  فقط، والبايق يسّمى سكواًن، واحلادث عقيب ضّده يكون 

حركًة، واحلادث عقيب مثهل يكون سكواًن. وإذا اكن معه جوهر آخر من غــري بــون بيهنــام 
اكن الكوانن اجامتعًا وجماورةً  وإذا اكن بيهنام بون اكان افرتاقًا ومفارقًة.

٢٠فإن قيــل: إًذا مل جيــز أن يعــرى عــن الكــون، قيــل هل: إن مشاخينــا خيتلفــون يف ذكل، 

مفذهب الشـيخ أيب عيل والشـيخ أيب القامس وأكرث شـيوخنا املتقــدمني أن احملــلّ  إذا احمتــل 
عرًضا من األعراض ال خيلو عنه أو عن ضّده إذا اكن هل ضّد، وإن مل يكن هل ضدّ  فال خيلو 

عنه. وعند الشـيخ أيب هــامش جيــوز أن يعــرى عــن مجيــع األعــراض إالّ  عــن الكــون، وهــو 
الصحيح. وادلليل عىل ذكل | أن لك ذاتني، إذا مل يكن بيهنام تعلق معلوم، جيوز أن حيصل  [٢٤أ]

٢٥أحدهام مع عدم اآلخر وال التبس اذلااتن ابذلات الواحدة، والتعلق املعلــوم ال خيلــو إمــا أن 

يكون تعلق اإلجياب أو تعلق الاحتياج، واإلجياب ال خيلو إما أن يكون إجياب العةل للمعلول 

واحلــادث] او احلــادث    خيلو] ىخلــوا   ١٥  لوجوب] لوجب   ١٣  البنية] الىيّىه   ١٢  يوجب] ويوجب   ١١   ٩
٢٢ خيلو1] ىخلوا | خيلو2] ىخلوا   ٢٥ خيلو] ىخلوا   ٢٦ خيلو] ىخلوا
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[٢٢ب] فإن قيل: إمنا وجب صعوبة | التفكيك من هذا اجلانب ألنه وجد تأليف آخر يف جــزء 

الطرف ومل يوجد يف الطرف اآلخر، ال ألن التأليف حالّ  فهيام مجيًعا، قيــل هل: إذا مل يكــن 
التأليف اذلي يف الوسطاين حاالًّ  فيه ويف هذا اجلزء اذلي عىل هذا الطرف فإنه ال يكون هل 
اختصاص هبذا دون ذكل، فال يوجب صعوبة التفكيك من هذا اجلانب، فيكون وجوده يف 

حق هــذا اجلــزء مبنـــزةل عدمــه. فــإن قيــل: قــولمك يــؤّدي إىل وجــوب وجــود التــأليف وإىل  ٥

اسـتحاةل وجوده وهو لعدم احمللّ  اآلخر، قيل هل: إان قد بيّنّا أن التأليف حيتاج إىل اجملاورة، 
ألنه جيعل احمللّني يف حمك احمللّ  الواحد، مفىت فقد أحد احمللّني ال يوجد التأليف لفوات رشط 
وجوده كام إذا فات احمللّ  الواحد يف حق مجيع األعراض. فإن قيل: قولمك يؤّدي إىل تنصيف 
التأليف وجتّزئه بأن يوجد الافرتاق، فبطل أحد الكونني وال يبطل اآلخر، فوجب أن يتجزأ 

التأليف، يبقى بعضه يف هذا وبعضه يف ذكل، قيل هل: هذا حمال، ألن التــأليف حيتــاج إىل  ١٠

احمللّني املتجاورين، مفىت فات اجملاورة بطل التأليف أصًال، ألنه ينتفي حني يتفرق.
فإن قيل: إذا اكن التأليف معًىن  زائًدا عىل اجملاورة فهل جيوز أن يكون الافرتاق مــعًىن  

زائًدا عىل كون اجلسم عىل سبيل املباعدة كام يقوهل الشـيخ أبو الهذيل رمحه هللا؟ قيل هل: ال 
جيوز ذكل عندان لوجوه، أحدها أن ليس للمفرتق بكونه مفرتقًا حاةل وال حمك زائد عىل كونه 

اكئنًا حىت يتوصل به إىل معًىن  زائد عىل كونني خبالف ما قلنـاه يف التـأليف، فـإن صـعوبة  ١٥

التفكيك حمك ال بدّ  هل من مؤثر عىل ما بيّنّا. والثاين أنه لو اكن الافرتاق معىنً  زائًدا عىل كون 
[٢٣أ]اجلسم عىل سبيل البعد جلاز | وجود الافرتاق مع عدم الكونني، ألن لك معنيني ليس بيهنام 

تعلق معقول جاز وجود أحدهام مع عدم اآلخــر كــام يف ســائر املعــاين. والثالــث أنــه لــو اكن 
ا للتأليف، ألنــه يسـتحيــل  الافرتاق معًىن  زائًدا عىل كون اجلسم عىل سبيل البعد لاكن ضدًّ

وجوده مع التأليف. ولك ذاتني اســـتحال اجامتعهــام فاالســـتحاةل إمــا أن تكــون لتضــاّدهام أو  ٢٠

لتضادّ  ما حيتاجان إليه، والتأليف ال ضدّ  هل.
وادلليل عىل أن التأليف ال ضدّ  هل أهنام لو اكان ضّدين جلاز ورودهام عــىل احملــلّ  واحملــلّ  

عىل حاةل واحدة، كام يف السواد والبياض وسائر األضداد. وقد علمنا أن احمللّ  ال جيوز وجود 
الافرتاق فيه وهو عىل الهيئة اليت تقبل التأليف، وال جيوز وجود التأليف وهو عىل الهيئــة 

اليت تقبل الافرتاق، وألن الافرتاق املوجود يف آخر اخلطّ اكن جيب أن يوجب الافرتاق يف  ٢٥

٤ هبذا] لهذا | هذا] إضافة فوق السطر   ٥ هذا] هذه | مبنـزةل عدمه] عدمه ىمزنهلٍ    ١١ ينتفي] ىىقى   ١٦ كون] كوىن   
١٧ وجود] اوجود   ٢٠ تكون] يكون



كتاب زايدات رشح األصول٣٤

زوا أن تكون الرطوبة واليبوسة مما حيتاج إليــه التــأليف، قيــل هل: هــذا ال  فإن قيل: جوِّ
جيوز لوجوه أربعة، أحدها أن التأليف يرجع حمكه إىل احملل، وما اكن حمكه مقصوًرا عــىل 
احملل ال حيتاج إىل أكرث من احملل كام يف األلوان واألكوان. والثاين أن التأليف حيــل احملــلّني، 

فلو اكن حمتاًجــا إىل الرطوبــة واليبوســة لــاكن حمتاًجــا إلهيــام يف لك حملَّيــه. وهــذا يــؤّدي إىل 
٥اجامتعهام وهام ضّدان يف لك واحد من حملّيه. والثالث أن التأليف لو اكن حيتاج إىل الرطوبة 

واليبوسة اكن جيب يف اآلجرّ  املطبوخ أن ينتقض تأليفه النتقاض | الرطوبة منــه. وقــد ذكــر  [٢٢أ]

هذا الوجه الشـيخ أبو عبد هللا البرصي يف كتابه. والرابع أن الرطوبة واليبوسة ضّدان، وال 
جيوز أن يكون اليشء يف وجوده مفتقًرا إىل ضّدين.

فإن قيل: وِلم قلمت أن التأليف حيتاج إىل حملّني؟ قيل هل: ألن دليل إثبات التأليف، وهو 
١٠صعوبة التفكيك، اقتىض أن يكون يف حملّني، ألنه لو اكن يف حمــلٍّ  واحــدٍ  ملــا صــُعب علينــا 

زوا أن تكون صعوبة التفكيك ألجل معنيني حيّالن يف حملّ  واحد ال  التفكيك. فإن قيل: جوِّ
ملعًىن  واحد، قيل هل: لو اكن كذكل جلاز انفصال أحد املعنيني عن اآلخر، ألن لك مــعنيني 
ليس بيهنام تعلّق معقول جاز وجود أحدهام مع عدم اآلخر اكلعلمني والقدرتني. وهــذا يــؤّدي 

إىل أن يكــون يف أحــد احلديــَدين صــعوبة التفكيــك حاصــًال  ويف احلديــد اآلخــر ال يكــون 
١٥حاصًال، ألن املعىن وجد يف أحدهام ال يف اآلخر، وهذا حمال، فعلمنا أنــه جيــب أن يكــون 

معىنً  واحًدا حيل احمللني.
وجه آخر، وهو أنه لو اكن األمر كام ذكران جلاز أن توجد اجملاورة والرطوبة واليبوسة وال 

حتصل صعوبة التفكيك لعدم ذكل املعىن.
فإن قيل: هذا كام يلزمنا يلزممك، ألنــه جيــوز أن توجــد الرطوبــة واليبوســة واجملــاورة وال 

٢٠حتصل صعوبة التفكيك لعدم التأليف، قيل هل: هذا غــري الزم، ألن عنــد اجملــاورة [يوجــد] 

سبب التأليف، مفن رضورة وجودها وجود التأليف.
وجه آخر، وهو أان نتصّور الالكم يف خط مركّب مــن ثالثــة أجــزاء وجــد التــأليف يف 

اجلزء األوسط، فصُعب علينا تفكيك أحد اجلزءين منه ومل يصعب تفكيك اجلزء اآلخر، فلو 
اكن هذا التأليف غري حالّ  يف هذين اجلزءين، بل هو حالّ  يف اجلزء األوسط، اكن جيــب 

٢٥أن توجد صعوبة التفكيك من اجلانب الثاين، ألن الاختصاص عىل سواء.

ألنه] + ال (مشطوب)    املعىن] املعنني   ١٩  حيّالن] ىحال   ١٥  اجامتعهام] اجامتعها   ١١  احمللّني] احمللفني   ٥   ٣
٢٢ نتصّور] نصّور



٣٣ ابب يف أن اجلسم ال ينفك من األعراض

ننقل مجيع هذا اجلسم من غري مشقة مع أان حنتاج إىل إبطال مجيع األكوان. وبطل الثالث ملا 
ذكران وملعًىن  آخر، وهو أن املعىن احلالّ  يف احمللّ  ال يوجــب احلــمك يف حمــلّ  آخــر إالّ  عنــد 

الاختصاص، ألنه لو جاز ذكل جلاز أن يوجب احلمك يف سائر احملاّل، وقــد علمنــا خالفــه. 
وإمنا احرتزان بقولنا: إالّ  عند الاختصاص، عن العمل احلاصل يف القلب [اذلي] يوجب الصفة 

عىل امجلةل، ألن هناك اختصاًصا. ٥

فإن قيل: هذا اذلي ذكرمتوه يف الكون موجود يف التأليف، قلنا: حنن إذا نقلنا امجلــةل ال 
حنتاج إىل إبطال التأليف، وإذا نقلنا البعض احتجنا إىل إبطال التأليف خبالف الكون، فإان 
حنتاج إىل إبطاهل يف مجيع األحوال، ألن األكوان تكون متضادة يف اجلهات، فالكون احلاصل 

يف هجة يضادّ  الكون يف هجة أخرى.
فإن قيل: إذا اكن صعوبة التفكيك دليًال  عىل وجود التــأليف وجــب أن يكــون ســهوةل  ١٠

التفكيك دليًال  عىل عدم التأليف حىت تقطعوا عىل أنه ال تأليف فامي يسهل تفريقه وتفكيكه، 
قيل هل: وجود ادلليل يدلّ  عىل وجود املدلول، وعدم ادلليل ال يدل عــىل عدمــه جلــواز أن 
يكون اثبتًا بدالةل أخرى، كام أن الفعل احملمك املتّسق يدلّ  عىل كــون فــاعهل عاملـًـا، مث الفعــل 

[٢١ب]اخملرمش ال يدل عىل كونه جاهًال  جلواز أن يكون هل يف ذكل | غرض حصيح.

فإن قيل: مفا تكل ادلالةل بثبوت التأليف فامي ال يصعب تفكيكه؟ قيل هل: ما ذكران من أن  ١٥

اجملاورة يه املودلة للتأليف، فإذا حصلت حصل التأليف.
فإن قيل: حقيقة التأليف أن توجب صــعوبة التفكيــك، مفــا ال صــعوبة فيــه ال جيــوز أن 

يكون فيه التأليف لعدم حقيقته، قيل هل: هذه دعوى عرية، وليس األمر عندان كذكل، بل 
حقيقة التأليف أن يصري الشيئان يف حمك اليشء الواحد. فإذا حصل هذا احلمك حصل هناك 

التأليف. وإمنا حيصل الالزتاق وصعوبة التفكيك إذا حصل رشائط. ٢٠

فإن قيل: وما تكل الرشائط؟ قيل هل: اجامتع الرطوبة واليبوســة يف احملــلني عــىل ســبيل 
الاعتدال مع التأليف. فإن قيل: هذا ابطل، فاملاء والرتاب إذا خلط أحدهام ابآلخر اجمتــع 

الرطوبة واليبوسة ومل حيصل التأليف مع صعوبة التفكيــك، قيــل هل: إن هنــاك قــد شــاعت 
الرطوبة واليبوسة فزال الاعتدال. أال تــرى أنــه لــو أمحــي ابلنــار أو طلعــت الشمــس عليــه 
وحصل هناك الاعتدال والالزتاق حصل التأليف مع صعوبة التفكيك اكللنب وغريه؟ ٢٥

فــامي] + ال (مشطــوب)    | يف هجــة2] وهحــه   ١١  يضاّد] تصاد  يف اجلهات] وللجهات   ٩  خبالف] ىحالد   ٨   ٧
١٥ بثبوت] ىىىون   ١٧ أن1] إضافة فوق السطر   ١٩ الشيئان] الشـينئ   ٢٢ قيل] + وما تكل الرشائط (مشطوب)



كتاب زايدات رشح األصول٣٢

املسبب يف احلسن والقبح واكان اكليشء الواحد. واجلواب أنه جيوز أن يكون السبب قبيًحا 
واملسبب حسـنًا، وجيوز أن يكون السبب حسـنًا واملسبب قبيًحا، وجيوز أن يكون السبب 

حسـنًا | واملسبب ال يوصف ابلقبح وال ابحلسن. فاألول جيوز أن يريم إىل مسمل فأصــاب  [٢٠ب]

اكفًرا، والثاين ابلعكس من ذكل، والثالث حنو أن يريم إىل اكفر فنام أو سها عنه فأصاب 
٥مسلًما. فإن عند أيب هامش ال يوصف هذا الفعل ابلقبح وال ابحلسن، وعند الشـيخ أيب عبد 

هللا البرصي يوصف ابلقبح، فبطل ما اّدعاه من لك وجه.
فإن قيل: املريد للمسبب [أ]جيب أن يكون مريًدا للسبب أم ال؟ فاجلواب أنه يُنظر، إن 

اكن اليشء هل سبب واحد فاملريد هل يكون مريًدا لسببه ال حماةل، ألن ادلاعي اذلي يدعوه 
إىل إرادة فعهل يدعوه إىل سببه، اكملريــد لــالكم الــغري مريــد لتحريــك لسانــه واعــامتده إذ ال 
١٠حيصل هذا من دونه. فأما إذا اكن هل ســببان فإنــه ال جيــب أن يكــون مريــًدا هلــام عنــد أيب 

هامش، ألنه ليس هاهنا يشء يوجب أن يكون مريًدا هلام. نظريه إذا أراد من زيد أن يعطيه 
شيئًا فإنه ال جيب أن يكون مريًدا ألن يعطيه بميينه أو شامهل. وعند الشـيخ أيب إحساق جيب 

أن يكون مريًدا يف احلالني، ألن العةل الــيت ألجلهــا جيــب أن يكــون مريــًدا لسبــب إذا اكن 
واحًدا، يه بعيهنا قامئة، إذا اكن هل سببان، وهو أن ادلاعي اذلي يدعوه إىل الفعل يــدعوه 

١٥إىل إرادة ما ال يصل إىل ذكل الفعل إالّ  به.

فصل

فإن قيل: وِلم قلمت أن التأليف معًىن  زائد عىل اجملاورة وقد خالفمك عدد كبري من الناس؟ قيل 
هل: ألان وجدان جسمني، أحدهام يصعب علينا تفكيكه واآلخر ال يصعب، بل يسهل تفكيكه، 

فقلنا: ما صعب تفكيكه وجــب أن يكــون ذكل ألمــر، وذكل ال خيلــو مــن | األقســام الــيت  [٢١أ]

٢٠ذكرانها يف إثبات األعراض، وقد بطل مجيعها إالّ  وجود معًىن  عىل ما بيّنّا، وذكل املعىن هو 

التأليف.
فإن قيل: ما أنكرمت أن تكون صعوبة التفكيك ألجل الكون، ال ألجل التأليف؟ قيل هل: 

لو اكن ألجل الكون مل َخيْلُ  إما أن يكون لوجود الكونني أمجع أو لوجود الكون [يف] اذلي 
ننقهل ونفّرقه منه أو لوجود الكون يف النصف اذلي ننقل منه. وبطل األول والثاين بأان قلنا: 

| يدعوه1 … الفعل]  سببان] مسببات  زيد] زيًدا   ١٤  فعهل] فعليه   ١١  ابلقبح] ابلقبيح   ٩  السبب1] املسبب   ٣   ٢
امجلةل مكررة يف األصل   ١٧ زائد] زائًدا   ١٩ فقلنا] فقلنا | ألمر] األمر | خيلو] ىخلوا   ٢٤ بأان] اانّ 



٣١ ابب يف أن اجلسم ال ينفك من األعراض

وسببًا فيه، مث ال يودله يف بعض األحوال ملانع أو خيتلف رشطه، وقبول احملل رشط، كام يف 
سائر األسـباب واملسببات.

فصل

اعمل أن َمن ال يعمل سبب املسبب أو ال يعمل مسبب السبب أو ال يعلمهام أو يعلمهام وال يعمل 
أن أحدهام يودل اآلخر فإنه جيوز أن يكون مريًدا ألحدهام دون اآلخر عند الشـيخني رمحهام  ٥

هللا، ألن الشخص إذا مل يكن عاملًا ابلعلقة بيهنام مل ميتنع أن يريد أحدهام دون اآلخر. فأما إذا 
علمهام مجيًعا وعمل أن أحدهام يودل اآلخر فإنه جيوز أن يكون مريًدا للسبب وال يكون مريًدا 
[٢٠أ]للمسبب عند الشـيخ أيب هامش، وعند الشـيخ أيب عيل ال جيوز إالّ  وأن يكون مريًدا | هلام 

مجيًعا.
احتج أبو هامش مبا تقرر يف عقل لك عاقل أن اإلنسان قد يريد بطّ جرح نفسه وال يريد  ١٠

إيالمه وإن اكن ال يعرى عنه. وكذكل اجلالد يريد رضب اجمللود وال يريد نفض الغبار عن 
ثوبه وإن اكن ال يعرى عنه. وكذكل قد يريد مدّ  القوس للقوة، فرمبا ينفلت السهم عن املــدّ  

فيصيب غريه وهو يريد املدّ  دون اإلصابة. وكذكل بطّ جرح الغري وال يريد إيالمه بأن يكون 
قريًبا هل. وكذكل يف لك موضع ال يكون أحدهام مقصوًدا. ولو قلنا أنه يكون مريًدا هلام، أعين 

ٍ  إىل البطّ صارف عن البطّ، وذكل ال جيوز. البطّ واألمل، لاكن هل داع ١٥

فإن قيل: كيف جيوز دعوى الرضورة مع اشتباهه عىل أيب عيل؟ قيل هل: قــد جيــوز أن 
يكون قد اشتبه عىل أيب عيل هذا املوضع اذلي نفرض الالكم فيه، وال يكون قد خطر بباهل 

هذا املوضع، ويكون قد بىن األمر عىل األسـباب واملسببات الظاهرة اليت يكون لك واحــد 
مهنام مقصوًدا. وجيوز أن يكون اعتقد أنه ملا أراد البطّ فقد أراد الربء عىل لك واحد وأنه أحد 

املسببات فيكون قد بىن األمر عىل هذا. ٢٠

واحتج أبو عيل بأن السبــب واملسبــب يف حــمك اليشء الواحــد بــدليل أن القــادر عــىل 
أحدهام جيب أن يكون قادًرا عىل اآلخر ويسـتحيل أن يريد بعض اليشء وال يريد البعــض 
اآلخر. قيل هل: القادر عىل أحدهام جيب أن يكون قادًرا عىل اآلخر ألنه متــودّل  عــن فعــهل، 

واملتودّل  عن فعهل يكون فعًال  هل ألهنام يف حمك اليشء الواحد. واحتج أيًضا أن السبب يتبــع 

٥ اآلخر2] + فامنا اذا علمها مجيًعا وعمل ان احدهام (مشطوب)   ٨ للمسبب] للسبب   ١٠ يريد1] ىورد   ١١ رضب] + 
الانسان (مشطوب)   ١٣ دون] + املد (مشطوب)



كتاب زايدات رشح األصول٣٠

بقدر الويه اكن الــويه مــودًلا لــألمل. وإذا ثبــت أن التــأليف متــودل عــن اجملــاورة ثبــت أن 
التأليف اذلي حيصل مع اجملاورة يف حملّ  القدرة متودل عهنا.

فصل

وادلليل عىل أن هللا تعاىل يفعل ابتداءً  وبسبب حمالًّ  - ومذهب الشـيخ أيب عيل رمحه هللا 
٥أنه ال يفعل إال مبتدئًا - ما ذكرانه من أن التأليف حيصل عن اجملاورة ويه سبب فيه. وهذه 

اجملاورات اليت يف العامل أكرثها من فعل هللا سـبحانه فيجب أن يكون التأليف متودًلا عهنا.
فإن قيل: اجملاورة ليست بسبب للتأليف، ولكن اجملاورة إذا حصلــت وجــب عــىل هللا 
تعاىل فعل التأليف بناءً  عىل أصل أن احمللّ  إذا احمتل اليشء وضّده ال جيوز أن خيلو عنــه 

وعن ضّده، والتأليف ال ضدّ  هل، فيجب عىل هللا تعاىل فعهل، قيل هل: هذا بناء خالف عىل 
١٠خالف، فإن عند أيب هامش جيوز خلو احملل من مجيع ما حيمتهل إالّ  عــن الكــون. مث ادلليــل 

عىل فساد هذا األصل ثالثة أشـياء، أحدها أن احملــلّ  قابــل ملــا ال هنايــة هل مــن األعــراض، 
فيؤّدي إىل وجود ما ال هناية هل وذكل حمــال. والثــاين أن احملــل قابــل للضــّدين عــىل ســبيل 

البدل، وليس قبوهل ألحدهام أوىل من قبوهل لآلخر، فيجب وجودهام مًعا. والثالــث أنــه لــو 
اكن ما ذكره حصيًحا ألّدى إىل أن ال طريق | لنا إىل معرفة التأليف اذلي هو من فعلنا، ألن  [١٩ب]

١٥أحدان إذا فعل اجملاورة جيوز أن يكون هذا التأليف اذلي حصل من فعل هللا تعاىل عىل ما 

ذكره الشـيخ أبو عيل، وملا أمجعنا عىل أن أحدان إذا فعل اجملاورة فالتأليف اذلي حيصل مهنا 
من فعهل قطًعا علمنا بطالن ذكل األصل.

فإن قيل: إذا اكن التأليف واجملاورة حيداثن مًعا، وقد تكون اجملاورة كونني حادثني، وقد 
يكوان ابقيني، وقد يكون أحدهام ابقيًا واآلخر حاداًث، فبيّنوا ترتيب املذهب يف التأليف، قيل 
٢٠هل: ينظر، إن اكن لك واحد مهنام حاداثً  اكن لك واحد مهنام مودًلا للتأليف، وإذا اكن أحدهام 

حاداثً  اكن احلادث أوىل ابلتوليد والتأثري، وإذا اكان ابقيني فال يودلان شيئًا يف حال البقاء.
فإن قيل: إذا جاز أن يكون الكون الواحد ابنفراده مودًلا يف التأليف عىل ما ذكرمت اآلن 
جفّوزوا أن يكون الكون اذلي يف اجلزء املنفرد مودًلا للتأليف حىت حيصل التأليف فيه. قيل 
[هل]: جيوز أن يكون مودًلا، إالّ  أن احمللّ  غري قابل هل، وجيوز أن يكون اليشء مودًلا غــريه 

٧ ولكن] + إن   ٨ خيلو] ىخلوا   ٩ بناء] نبا



٢٩ ابب يف أن اجلسم ال ينفك من األعراض

مبتدأً، ويكون بسبب عند أيب هامش، وعند أيب عيل ال يكون من فعل هللا تعاىل إالّ  مبتدأً  
بناءً  عىل مذهبه أن هللا تعاىل ال يفعل بسبب، وعند أيب هامش هللا تعاىل قد يفعــل مبتــدأً  
ويفعل بسبب. فأما إذا اكن التأليف من فعل العباد فإنه ينظــر عنــد أيب عــيل، إذا اكن يف 
حملّ  القدرة اكن عىل سبيل الابتداء، وإن مل يكن يف حمل القدرة اكن عىل ســبيل التوليــد، 

وعند أيب هامش إذا اكن من فعل اآلديم فإنه ال يكون إالّ  متودًلا سواءً  اكن يف حملّ  القدرة أو  ٥

يف غري حملّ  القدرة.
[١٨ب]| وادلليل عىل أنه إذا اكن يف حمل القدرة اكن عىل سبيل التوليد أنه قد ثبت أن التأليف 

ال يعرى عن اجملاورة وال اجملاورة عن التــأليف، فوجــب أن يكــون بيهنــام تعلـّـق، وإالّ  جلــاز 
حصول أحدهام ابتداءً  من غري حصول اآلخر. هــذا التعلــق ال خيلــو إمــا أن يكــون واجبًــا، 

كتعلق العةل ابملعلول أو كتعلق السبب ابملسبّب، وإما أن يكون حمتاًجا إليه، وذكل ال خيلو  ١٠

إما أن يكون احتياج التضمني اكجلوهر املضّمن ابلكون، وإما أن يكــون احتيــاج العــمل إىل 
احلياة. وبطل أن يكون كتعلق العـةل، ألن العـةل ال توجـب اذلوات، وإمنـا توجـب األحـاكم 
والصفات، والتأليف واجملاورة ذااتن. ولــو جــاز أن تكــون العــةل موجبــة لــذلوات الســـتغىن 
احملَداثت عن احملــِدث، ألن العلــل توجهبــا، وقــد علمنــا خالفــه. وبطــل أن يكــون احتياجــه 

احتياج التضمني، ألن التضمني يكون يف شـيئني للك واحد مهنام حاةل حيتاج فهيا إىل معًىن.  ١٥

وليس للتأليف وال للمجاورة حاةل يصح أن يقال فهيا ذكل. وبطل أن يكون كحاجة العمل إىل 
احلياة، ألن اجملاورات تقع متضاّدة، فلو قلنا بأنــه حيتــاج التــأليف إلهيــا ألّدى إىل أن يكــون 

اليشء يف وجوده حمتاًجا إىل الضّدين وإىل األضداد، وذكل يؤّدي إىل أن يكون حمتاًجا إىل 
ما يبطهل ويعدمه، وذكل ال جيوز. وإذا بطلت هذه الوجوه الثالثة مل يبق إالّ  ما ذكرانه، وهو 

أن تعلقه ال يكون إالّ  تعلق السبب ابملسبب. ٢٠

[١٩أ] | فإن قيل: إذا اكن التأليف ال يعرى عن اجملاورة وال اجملــاورة عــن التــأليف فــِمل  اكنــت 

اجملاورة أوىل بكوهنا مودلة للتأليف من أن يكون التأليف مودًلا لها؟ قيل هل: اجملــاورة أوىل 
ألن التأليف حيصل حبسـهبا، يقلّ  بقلّهتا ويكرث بكرثهتا. وإذا اكنت اجملاورة طوًال  اكن التأليف 

كذكل. وإذا اكنت عرًضا اكن كذكل، فاكنت اجملاورة أوىل. هــذا كــام أن األمل [ملــا] حصــل 

| خيلو]  هذا] + عن التأليف فوجب ان يكون بيهنام تعلق (مشطوب)  | ثبت] ثبتت   ٩  عىل1] + ذكل (مشطوب).   ٧
حيتاج] حتىاج    جاز أن] جاء بذات   ١٥  | ابلكون] ابللون   ١٣  املضّمن] مضّمن  خيلو] ىخلوا   ١١  ىخلوا   ١٠ 

٢٢ أوىل ألن] اوالن، مع تصحيح فوق السطر   ٢٣ ويكرث بكرثهتا] وبكرثه هبا



كتاب زايدات رشح األصول٢٨

فصل

اتصل بنا الالكم إىل أن وجود اجلوهر مضّمن بوجود الكون، وادلليل عىل ذكل أان قد بينّا 
ا  أن حتّزي  اجلوهر واجب وأن خروج املوصوف عن صــفة اذلات ال جيــوز. وإذا اكن متــحّزيً

وجب أن خيتص جبهة دون هجة. فإذا اختص بتكل اجلهة املعيّنة وجب أن يكون ألمر ما. 
٥وليس ذكل إالّ  الكون.

فإن قيل: وِلم ال جيوز أن خيتص بتكل اجلهة ابلفاعل؟ وهل ال جاز أن يكون هللا تعاىل 
هو اجلاعل لكونه اكئنًا يف اجلهة يف حال احلدوث من غري كون، ألنه قادر عــىل عينــه وألن 

احلال حال احلدوث؟ قيل هل: ملــا بيّنـّـا مــن ادلالئــل عــىل أن هــذه الصفــات ال جيــوز تعلقهــا 
ابلفاعل.

١٠وجواب آخر، وهو أان لو نقلنا اجلسم عن تكل اجلهة اليت أحدثه هللا تعاىل فهيا إىل هجة 

أخرى مث نعيده إلهيا، ال بدّ  من معًىن  ألجهل خيتص بتكل اجلهة، فكذكل إذا حصل فهيا من 
هجة هللا تعاىل، ألن الصفة اليت حتصل هل بكونه اكئنًا يف تكل اجلهة من هجتنا مثل ما حيصل 
من هجة هللا تعاىل، والصفتان إذا اكنتا مثلني وسبب اسـتحقاقهام واحد يسـتحيل أن | تكون  [١٨أ]

إحداهام ملعًىن  واألخرى ابلفاعل عىل ما مىض. ولــو جــّوزان ذكل ألّدى إىل اجلهــاالت حــىت 
١٥جنّوز أن يكون اجلسم متحراكً  لوجود احلركة وجسم آخر متحرك لعــدهما، وأحــد اجلســمني 

أسود لوجود السواد واآلخر لعدم السواد، وذكل [ال] جيوز.
دليل آخر، وهو أن هللا تعاىل إذا خلق اجلوهر يف ماكٍن، مث أراد أن خيلق يف ماكنه جوهًرا 

آخر مل يصحّ  ما مل ينّحه عن ذكل املاكن، مفا يصحح ذكل اجلسم يصحح الكــون اذلي بــه 
يكون اكئنًا، وما يبطهل يبطهل، وما اكن حصته مضّمنًا بصحة غريه واسـتحالته ابسـتحالته اكن 

٢٠وجوده مضّمنًا لوجوده.

فصل

اعمل أن الاجامتع اذلي ذكران من أول الكتاب إىل هاهنا أردان به اجملاورة حفســب. وحقيقــة 
الاجامتع هو التأليف وتسميته اجملاورة جماز، والتأليف معًىن  زائد عىل اجملاورة، وهو حيتاج 

يف وجوده إىل حملّني. وترتيب املذهب يف التأليف أنه إذا اكن من فعل هللا تعاىل فإنه يكون 

١٤ إحداهام] أحدهام | اجلهاالت] اجلهات، مع تصحيح فوق السطر | حىت] إضافة فوق السطر



٢٧ ابب يف أن اجلسم ال ينفك من األعراض

فإن قيل: أليس القدمي تعاىل عىل أصلمك موجوًدا والعرض موجود، مث ال يقال: ال خيلو إما 
[١٧أ] أن يكون بيهنام مسافة وبون أو ال يكون؟ كذكل هاهنا، | قيل هل: هذا ال يلزم، ألان قلنــا: 

لك موجودين متحّزيين، والقدمي تعاىل وكذكل العــرض غــري متــحّزي، فــال يلــزم. فــإن قيــل: 
كذكل نقول: اجلواهر اكنت موجودة يف األزل غري متحّزية، قيل هل: قد دللنا عىل أن التحّزي  
للجسم واجب، وخروج املوصوف عن صفة اذلات ال جيوز يف الوجود والعدم. فــإن قيــل:  ٥

أليس اجلسم يف أول أحوال احلدوث خيلو عن احلركة والسكــون وال خيلــو اآلن؟ فكــذكل 
زوا أن ال يعرى عن املعاين اآلن وإن اكن يعــرى عهنــا فــامي مىض، قيــل هل: ال نســمل أن  جوِّ

اجلسم خيلو عن احلركة والسكون يف أول حاةل احلدوث، ألنه ال خيلو عن الكون، إالّ  أنه ال 
يسّمى حركةً  وال سكوانً  يف أول أحوال احلدوث. فأما أن يكون خالًيا عن معناهام فال. يدل 

عليه أن احلركــة والسكــون ليسـتــا إالّ  أكــواانً  واقعــة عــىل هجــة خمصوصــة. وكــذكل الاجــامتع  ١٠

والافرتاق. يدل عىل هذا أن الاجامتع كون اجلسم عىل سبيل القرب والافرتاق كون اجلسم 
عىل سبيل البعد، واحلركة كون اجلسم يف هجة بعد أن يكون يف غريها بال فصل، والسكون 

كون اجلسم يف هجة بعد كونه فهيا بال فصل. واسـتدل عىل هذا صاحب الكتاب بــأن خلــوّ  
اجلسم من احلركة والسكون يف الابتداء من أدلّ  ادلليل عىل حدوثه، ألن سائر األدةل إمنــا 
يدل عىل حدوثه حفسب. وهذا دليل آخر من وجه آخر ألزم عىل هذا بأن ما يتقدم عىل  ١٥

احملَدث بوقت واحد يكون حدوثه معلوًما، واجلسم ال يتقدم عىل احلركة والسكون عىل هذا 
القول إالّ  بوقت واحد، وهام حمداثن، فيجب أن يكون حمداًث.

[١٧ب]وجه آخر، وهو أن نقول: إن هذا الســؤال ال يسـتــقمي | مــن هــذا السائــل إالّ  بعــد أن 

يعرتف حبدوث األجسام، وأنت ال تقرّ  به، يف تصحيح سؤاكل إبطاهل، ولك سؤال يكون يف 
تصحيحه إبطاهل اكن ابطًال. قال القايض رمحه هللا: للسائل أن يقــول: إان مل أقــرّ  بــه ولــكين  ٢٠

ألزمك عىل أصكل، فتلزمك لكفة الانفصال.
وذكر صاحب الكتاب أن الاجامتع والافرتاق واحلركة والسكون ليست إالّ  أكواانً  واقعة 

عىل وجوه خمتلفة. وقد ذكــران أن اجلوهــر وجــوده مضّمــن بوجــود الكــون، ومــا احتــاج إىل 
اليشء ال يسـتغين عنه وال يفارقه، فصح أنه مل خيل يف مجيع األوقات ّمعا يدلّ  عىل حدوثه.

كون اجلسم1]  | خيلو2] ىخلو   ١١  خيلو1] ىخلوا  | خيلو2] ىخلوا   ٨  خيلو1] ىخلوا  جيوز] جتوز   ٦  خيلو] ىخلوا   ٥   ١
كواناجلسم   ١٢ كون اجلسم] كواناجلسم   ١٨ نقول] يقول   ١٩ حبدوث] حلدوث   ٢٢ ليست] ليسـتا



كتاب زايدات رشح األصول٢٦

وادلليل عىل أنه ال جيوز أن يكون متحًزيا ابلفاعل أنه لو جاز أن يكون كــذكل ابلفاعــل 
جلاز أن خيتار الفاعل فعهل وال خيتار كونه متحًزيا، فيوجد عىل ما يريد. أال ترى أن أحدان ملا 

قدر عىل جعل الالكم أمًرا واكنت هذه الصفة حتصل ابلفاعل جاز منه أن يوقعــه غــري أمــر 
بأن يوقعه هنًيا أو خًربا أو اسـتخباًرا؟ ويف علمنا بأنه ال يقدر عىل ذكل دليل عىل حصة مــا 
٥قلناه. ومن وجه آخر، وهو أنه لو اكن ابلفاعل مل خيل إما أن يكون ألنه فعهل أو ألنه فعــهل 

ا أو ألنه يوجد فيه معًىن. وبطل األول، ألنه لو اكن  ا أو ألنه قصد إىل فعهل وكونه متحّزيً متحّزيً
كذكل لوجب أن يكون مجيع أفعال هللا تعاىل متحّزية، ألن معىن الفعل قد وجد يف امجليع. 
وبطل الثاين، ألنه تعليل اليشء جبمةل هو فهيا، وذكل ال جيوز. وبطل الثالث، ألنه يوجب 

أنه لو قصد إىل أن يفعل األعراض متحّزية حتصل كذكل أو أراد أن جيعل القدمي متحًزيا قدر 
١٠عليه، وقد علمنا خالفه، وبطل أن يكون ملعًىن  ملا بيّنّا أن التحّزي  واجب.

دليل آخر عىل ذكل، وهو أنه لو جاز أن تكون صفات األجناس ابلفاعل جلاز أن يفعل 
اإلنسان ذااتً  واحدةً  سواًدا محوضًة، | ألنه ال تنايف بيهنــام، مث إذا طــرأ البيــاض عليــه ينتفــي  [١٦ب]

السواد حلصول ضّده وال تنتفي امحلوضة فيه، ألنه مل يوجد لها ضدّ  وال ما جيري جمرى الضّد، 
فيؤّدي إىل أن يكون اليشء الواحد موجوًدا معدوًما يف حاةل واحدة، وذكل حمال.

١٥وإذا بطل أن يكون ابلفاعل واملعىن مل يبق إالّ  أن يكون لذلات، وخروج املوصوف عن 

صفة اذلات ال جيوز، فصحّ  قولنا أن اجلسم ال خيلو عن احلركة والسكون ومل خيل فامي مىض. 
واسـتدل الشـيخ أبو الهذيل يف ذكل بأن حال اجلسم ال خيلــو إمــا أن يكــون الســابق إليــه 

الاجامتع أو الافرتاق، فإن اكن السابق اجامتعًا اسـتحال صدوره إالّ  عــن افــرتاق. وإن اكن 
السابق افرتاقًا اسـتحال صدوره إالّ  عن اجامتع.

٢٠فإن قيل: هذا يبطل عليمك ابجلسم يف أول أحوال احلدوث، ألنه إما أن يكون جممتًعا أو 

مفرتقًا، مث ال يقال أنه جيب أن يكون اجامتعه عن افرتاق أو افرتاقه عن اجامتع، قيل هل: هذا 
فاسد، ألن هذه األجسام اكنت معدومة عندان خفلقها هللا ابتــداءً  جممتعــة أو مفرتقــة. وليــس 

كذكل ما قلمت، فإنمك تثبتوهنا موجودة يف األزل، فال خيلو السابق إليه ّمعا ذكران ونعود إىل 
الالكم األول. وعّرب  اإلمام ريض هللا عنه عن ذكل بأن اجلسمني ال خيلو إما أن يكون بيهنام 

٢٥مسافة أو مل يكن، فإن اكن فهام املفرتقان وإن مل يكن فهام اجملمتعان.

١٣ ما] إضافة فوق السطر   ١٧ خيلو] ىخلوا   ١٨ صدوره] صدره، مع تصحيح فوق السطر   ١٩ صدوره] صدره، 
مع تصحيح فوق السطر   ٢٣ خيلو] ىخلوا   ٢٤ خيلو] ىخلوان



٢٥ ابب يف أن اجلسم ال ينفك من األعراض

فصل

ا. وادلليل عىل هذا أن كونه  اتصل بنا الالكم يف أن اجلوهر بعد وجوده جيب أن يكون متحّزيً
ا خيالف | سائر الصفات بدليل أن التحّزي  يبقى وسائر الصفات ختتلف عليه، فيحتاج  [١٥ب]متحّزيً

إىل فرق بيهنام، وليس ذكل إالّ  ما ذكرانه، وهـو أن التـحّزي  واجـب وغـريه مـن الصفـات ال 
جيب. ٥

فإن قيل: ما أنكرمت أن يكون ذكل الفرق بغري ذكل، وهو أن كونه متحًزيا ال يدخل حتت 
مقدوران وسائر الصفات ممّا نقدر علهيا؟ قيل هل: إن من الصفات اخملتلفة ما ال نقــدر عليــه، 

ويه احلياة واملوت، والرطوبة واليبوسة، ومع ذكل فإهنا ال تبقى.
دليــل آخــر، وهــو أن اجلوهــر ال يــدرك إالّ  متــحًزيا، واإلدراك إمنــا يتعلــق ابليشء عــىل 

مقتىض صفته اذلاتية، وخروج املوصوف عن صفة اذلات ال جيوز. ١٠

ا ذلاته أو ملعًىن  وللفاعــل. وإذا بطــل  دليل آخر، وهو [أنه] ال خيلو إما أن يكون متحّزيً
الوهجان مل يبق إالّ  أنه لذلات. فإن قيل: ومل قلمت أنه ال جيوز أن يكون للمعىن؟ قيل هل: لو 

اكن ذكل ملعًىن  لوجب أن خيتّص  به ذكل املعىن، وال خيتّص  به إالّ  بأن يكون حاالًّ  فيه، وال 
يكون حاالًّ  فيه إالّ  بعد التــحّزي، فيــؤّدي إىل أن يكــون الشيئــان لك واحــد مهنــام يفتقــر إىل 

صاحبه. وال جيوز أن يفتقر لك واحد مهنام إىل صــاحبه، ألنــه يــؤّدي إىل أن يكــون اليشء  ١٥

ا ملعًىن  يوجد  حيتاج إىل نفسه بواسطة، وذكل ال جيوز. فإن قيل: ِلم ال جيوز أن يكون متحّزيً
ال يف حملّ  حىت ال حيتاج إىل املتحّزي، فال يؤّدي إىل ما ذكرمتوه؟ قيل هل: أنكــران ذكل مــن 
ِقبل أنه يوجب أن يكون للجسم احملَدث أكرث من صفة واحدة ذاتية، وال جيــوز أن يكــون 

للمحدث أكرث من صفة واحدة ذاتية.
دليل آخر، وهو أنه لو اكن متحًزيا ملعًىن  مل يكن ذكل املعىن معقوًال، ألنه ال يعقل هاهنا  ٢٠

[١٦أ]سوى ما عرفناه من املعاين اليت ترجع إلهيا أحاكهما معًىن  آخر | حيال عليه ابلتحّزي، فمل جيز 

إحاةل التحّزي  عليه.
دليل آخر، وهو أنه لو اكن متحًزيا ملعًىن  لاكن جيب إذا كرث ذكل املعىن أن يكرث حتــّزي  

اجلوهر، فيصري اجلوهر الواحد مبنـزةل اجلبل من غري انضامم جزء آخر إليه، وهذا حمال.
دليل آخر، وهو أنه لو اكن ذكل ملعًىن  الحتاج ذكل املعىن إىل معًىن  آخر وذكل املعىن  ٢٥

إىل معًىن  آخر فيؤّدي إىل ما ال هناية هل، وما ال هناية هل فهنايته يف بدايته.

٦ متحًزيا] إضافة فوق السطر   ١١ خيلو] ىخلوا



كتاب زايدات رشح األصول٢٤

مفرتق وال متحرك وال ساكن شككنا يف خربه. ويف علمنا بأن العقالء يتسارعون إىل تكذيبه 
ويقطعون عىل كونه اكذابً  دليل عىل أن ذكل ال جيوز.

فإن قيل: ما أنكرمت أنه ال جيوز اآلن واكن جيوز ذكل يف ما مىض، كام أن خروج الناقة 
عن احلبل ال جيوز اآلن وجاز فامي مىض، وإبراء األمكه واألبرص ال جيوز اآلن واكن جيوز يف 

٥ما مىض؟ قيل هل: هذا لكه جائز يف املقدور اآلن، غري أن هللا تعاىل ال يفعهل، ألنه يكــون 

نقض العادة. وقد ثبت ابدلليل أن نقض العادة يف زمن غري األنبياء ال جيوز. يدلّ  عليه أن َمن 
مل ينظر يف هذه ادلالةل جّوز هذا يف زماننا اكإلمامية يف أمئهتم والصوفية يف عارفهيم والكّرامية 

يف أولياهئم.
قال السـيد أبو القامس رمحه هللا: وقال اإلمام | أبو طالب رمحه هللا: ميكــن حتــرير هــذه  [١٥أ]

١٠ادلالةل عىل وجه آخر، وهو أن يقال أن اجلسمني املوجودين املتحزيين ال خيلو إما أن يكون 

بيهنام بون ومسافة أو ال يكون. فإن اكن فهو املــفرتق، وإن مل يكــن فهــو اجملمتــع، وال اثلــث 
هاهنا كام ال فاصل بني املوجود واملعدوم.

فإن قيل: كيف تّدعون اإلجامع وأحصاب الهيوىل ينكرون ذكل؟ قيل هل: هذا ال يصح، 
ألن هؤالء طائفة يسرية جيوز علهيم التواطؤ عىل الكذب، فيظهرون خالف ما يضمرون ومه 

١٥يعلمون ما ذكران، لكهنـم ياكبـرون. كـام أن السوفسطائيـة عـدد يسـري ينكـرون املشاهـدات 

ويعلمون أنه عىل خالفه، لكهنم عدد يسري جيوز علهيم التواطؤ عىل الكذب. وإمنــا اإلماميــة 
والصوفية والكّرامية عدد غري حمصور، فال جيوز علهيم التواطؤ.

وجواب آخر، وهو أن أحصاب الهيوىل ال خيالفوننا يف ما وقع النـزاع فيه، ألن النـزاع إمنا 
وقع يف هذه األجسام. ومه ال ينكرون أهنا ال تعرى من الاجامتع والافــرتاق، وإمنــا يثبتــون 

٢٠أجساًما يف األزل عارية عهنا، وحنن مل خنتلف يف ذكل.

وجواب [آخر]، وهو أن ما ذكرانه إمنا يعرفه َمن يعرف كون األجسام متــحّزية، ومه ال 
يعتقدون كوهنا متحّزية، فال ميكهنم معرفة ذكل. وهذا كام نقول أنه إمنا يعمل كون الرضر اذلي 

هو الظمل قبيًحا َمن اعتقده ظلًما، وَمن ال يعتقد ذكل ال يعرفه. ولهذا مل ميكن اخلوارج معرفة 
ما يفعلونه من الظمل قبيًحا، ألهنم مل يعتقدوا كونه ظلًما، فمل يعلموا كونه قبيًحا.

| فهو2] وهو    ومسافة] + يريد البون ال سواه (مشطوب)  خيلو] ىخلوان   ١١  عىل2] إضافة فوق السطر   ١٠   ٢
فمل] + قبيًحــا  ال1] إضافة فوق السطر ولعلها مشطوبة   ٢٤  خيالفوننا] خيالفوان   ١٩  حمصور] حمصوره   ١٨   ١٧

(مشطوب)



ابب يف أن اجلسم ال ينفكّ  من األعراض

ذكر قايض القضاة أان قد ذكران أن اجملمتع ال يعرى عن الاجامتع واملفرتق عن الافرتاق ودللنا 
عليه، وقد علمنا رضورةً  أن اجلسم إما أن يكون جممتًعا أو مفرتقًا، فثبت أنــه ال يعــرى عــن 

الاجامتع والافرتاق اآلن. وإمنا حنتاج يف هذا الباب إىل بيان أن اجلسم يف الابتداء مل يعر 
عن الاجامتع والافرتاق. وادلليــل عليــه أنــه لــو جــاز أن يعــرى عهنــام يف الابتــداء جلــاز يف  ٥

الانهتاء اآلن بأن يبقى عىل تكل الصفة. ويف إجامعنا عىل امتناعه اآلن دليل عىل ما قلناه.
فإن قيل: هذا مجع ساذج ال معىن وراءه، قيل هل: ليس كذكل، فإن ما جاز يف اجلسم 

يف الابتداء جاز يف الثاين بأن يبقى عىل تكل احلاةل، فإن صفات اجلســم اذلاتيــة واملقتضــاة 
عهنا اثبتة يف مجيع األحوال، مفا جاز عليه يف حالٍ  جاز اآلن بأن يبقى عىل تــكل األحــوال. 

يوحض هذا أنه مل يوجد بعده إالّ  مرور الزمان، ومرور الزمان ال أثر هل يف تغّري  ما جيوز عىل  ١٠

اجلسم وما جيب وما يسـتحيل. أال ترى أن اجلسم ملــا جــاز أن يكــون حمــالًّ  لألعــراض يف 
ا اآلن وجــب يف مجيــع األحــوال، وملــا اســـتحال  الابتداء جاز اآلن، وملا وجب كونــه متــحّزيً

اجامتع اجلسمني اآلن يف ماكنٍ  واحدٍ  اسـتحال اجامتعهام فامي مىض؟
فإن قيل: ال ميتنع أن يكون لألزمنة أثر يف تغّري  األشـياء. أال ترى أن املوجوَدين يف زمانٍ  
يتسارع الهرم إىل أحدهام أرسع ممّا يتسارع إىل اآلخر، والطعام قد يوضع يف ماكنٍ  مع طعامٍ   ١٥

آخر يف وقت واحد، مث يسـبق الفساد إىل أحدهام أرسع مما يسـبق إىل اآلخر؟ وليس ذكل 
[١٤ب] إالّ  للزمان واملاكن، قيل هل: | هذا ليس للزمان واملاكن، ولكنه من فعل هللا تعاىل عىل سبيل 

العادة. أال ترى أنك ترى خشصني يودلان يف زمانٍ  واحٍد، مث هيرم أحدهام قبل اآلخر؟ ولو 
اكن للزمان واملــاكن لــاكان فيــه عــىل صــفةٍ  واحــدٍة. ويــدلّ  عليــه أن العــادة ختتلــف يف هــذا 

وتتفاوت، وهبذا يتبّني  الفرق بني ما اكن واجبًا ابلعةل وبني ما اكن ابلعادة. ٢٠

ا  فإن قيل: ومل قلمت أنه ال جيوز خلّوها عن املعاين اآلن؟ قيل هل: ألن كون اجلسم متحّزيً
صفة ذاتية وخروج املوصوف عن صفة اذلات ال جيوز ما دام موجوًدا. وجواب آخر ذكره 
صاحب الكتاب، وهو أنه لو جاز ذكل لاكن إذا أخربان خمِربٌ  رؤيةَ  جسم واحد ال جممتع وال 

٢ ذكر] ذكره   ١٤ تغّري] تعبري   ١٧ هل] إضافة فوق السطر   ٢٢ ذكره] ذكر



كتاب زايدات رشح األصول٢٢

وجودهام، ألن احلركة ليست إالّ  كوانً  عىل وجه، والسكون أيًضا كون عىل وجه، فال ينفكّ  
اجلسم عن معىن احلركة والسكون، إالّ  أنه ال يسمى بذكل الامس.

سؤال آخر عىل أصل دليلنا يف إثبات األعراض:
فإن قال: احليّ  العاقل يسـتحق اذلمّ  يف حال وال يسـتحق يف حال بأن يرتك الواجب أو 

٥يأيت به، وإذا اسـتحق اذلمّ  مل يكن ذكل ملعًىن  عندمك، كذكل يف مسألتنا جاز أن ال يكــون 

جممتًعا ملعىن. وهذا السؤال يورده نفاة األعراض ويقصدون بـه نفـي األعـراض، كـام نفينـا أن 
يكون اسـتحقاق اذلمّ  ألجل معًىن  وأن يكون الرتك فعًال. ويورده أحصاب الشـيخ أيب عــيل 

ويقصدون به أن يكون اسـتحقاق اذلمّ  عند ترك الواجب ملعًىن  ويكون الرتك فعًال. قيل هل: 
اذلمّ  ليس بصفةٍ  راجعة إىل املذموم وإمنا يتعلق ابذلاّم، فإن اكن مسـتحقًّــا اكن ذّمــه حسـنًــا 

١٠وإن مل يكن مسـتحقًّا اكن قبيًحا، وكون اجلسم جممتًعا صفة اثبتة راجعة إىل اجلسم. والثاين أنه 

إذا ترك الواجب اكن اسـتحقاق اذلمّ  واجبًا وال يكون جائًزا، واليشء إذا اكن واجبًا ال يفتقر 
إىل معىن. ولهذا أن القدمي تعاىل ملا اكن واجب الوجود مل يكن وجوده ملعىن. والثالث أان قد 
ذكران أن الصفة إذا جتّددت مع جواز أن ال تتجدد اكن ذكل ألمر ما، مث قسمنا ذكل األمر|  [١٤أ]

وأبطلنا أن يكون لعدم معًىن، وهذا النتفاء معًىن.

٢ معىن] معنا   ٨ به] + اىل (مشطوب)   ١٢ القدمي] إضافة فوق السطر



٢١ ابب يف إثبات األعراض

فإن قيل: مفا معىن قولمك أن وجوده يكون ابلفاعل؟ أتريدون به أن الفاعل عةل يف إجياد 
الفعل؟ قلنا: ال، بل عنينا أن الفعل يقف حصوهل عىل اختيــاره، وال جيــوز أن يكــون عــةل 

لوهجني، أحدهام أن العةل ال تتقدم عىل معلول والفاعل متقدم عىل فعهل، والثاين أن قولنا أن 
الفاعل عةل تتناقض، ألن العةل توجب املعلول وكونــه فــاعًال  يــقتيض أن يكــون ابختيــاره، مث 

يكون وجوده اضطراًرا. ٥

فإن قيل: أليس من مذهبمك أن اجلسم يصري ابقيًا مع جواز أن ال يصري ابقيًــا، مث كونــه 
ابقيًا ال يكون ملعًىن؟ فكذكل جاز أن جيمتع اجلسم مع جــواز أن ال جيمتــع وال يكــون ملــعىن. 

وهذا السؤال يورده أحصابنا البغداديون ويقصدون به إثبات البقاء معًىن، كام أثبتنا األعراض 
معًىن، ويورده من خيالفنا من املسلمني وامللحدين اذلين ينفون األعراض ويقصدون به نفــي 

األعراض كام نفينا حنن البقاء، قيل هل: هــذا ال جيــوز أن يــورد عــىل دليلنــا، ألان | قلنــا أن  [١٣أ]١٠

اجلسم يتجدد عليه الاجامتع مع جواز أن ال يتجدد، وبقاء اجلسـم مـع الاســمترار ال يكـون 
جائًزا، بل يكون واجبًا. مث الفرق بيهنام أن البايق يف كونه ابقيًا ليس هل صفة زائدة عىل الوجود 

خبالف اجلسم، فإن كونه جممتًعا هل صفة زائدة عىل الوجود.
فإن قيل: وِلم قلمت أن البايق ليس [هل] بكونه ابقيًا صــفة زائــدة عــىل الوجــود؟ قيــل هل: 

لوجوه ثالثة، أحدها أن معىن قولنا أنه ابقٍ  أنه موجود مل يتجدد وجوده بدليل أن َمن عرف  ١٥

اليشء موجوًدا مل يتجدد وجوده عرفه ابقيًا، وَمن مل يعرف كونه موجوًدا مل يتجدد وجوده مل 
يعرف كونه ابقيًا. والثاين أن َمن عرف اليشء موجوًدا، مث أخربه نيبّ  من أنبياء هللا تعاىل أن 

اليشء اذلي عرفتَه هو عىل ما عرفتَه، حمك بكونه ابقيًا وإن مل يعــرف زايدة عــىل الوجــود. 
والثالث أنه لو اكن هل بكونه ابقيًا صفة زائدة عىل وجوده لاكن املوجب لهذه الصفة هو البقاء 

حفسب، والبقاء ليس مبعًىن. ٢٠

فإن قيل: وِلم قلمت أن البقاء ليس مبعًىن؟ قيل هل: لو اكن البقاء معًىن  للزم من ذكل جتويز 
أن حيدثه هللا تعاىل يف أول أحوال اجلسم ويكون ابقيًا الحامتل احمللّ  هل، ألنــه ال حيتــاج يف 

وجوده إىل أكرث من احملّل، حنو أن حيصل يف حال احلدوث. وقد علمنا أنه ال يبقى يف أول 
[١٣ب]حال احلدوث. فإن | قيل: هذا ابطــل ابحلركــة والسكــون، فــإهنام معنيــان وال حيتاجــان يف 

وجودهام ألكرث مــن احملــل، مث ال جيــوز أن حيــداث يف أول أحــوال احلــدوث، قيــل هل: جيــوز  ٢٥

ابقيًا] + ومن مل  يعرف … مل4] إضافة يف الهامش   ١٩  وبقاء] ونفا   ١٦  ابقيًا2 … ٧ ابقيًا] إضافة يف الهامش   ١١   ٦
يعرف كونه موجوًدا مل يتجدد وجوده ومل يعرف كونه (مشطوب)   ٢٥ حيداث] حيدث



كتاب زايدات رشح األصول٢٠

فإن قيل: ِلم حص أن يوجده الفاعل؟ | قيل هل: ذكل لكونه قادًرا. فإن قيل: إذا حص أن  [١٢أ]

يوجده القادر وأن ال يوجده، ِلم اكن إجياده أوىل؟ قيل هل: إن تعليــل ذكل خيرجــه عــن أن 
يكون خمتاًرا، ألان لو عللنا هذا اليشء لاكن الوجود واجبًــا عنــده، فيخــرج الفاعــل عــن أن 

يكون خمتاًرا، مفثل هذا ال جيوز تعليهل.
٥انهتـى بنا الالكم إىل فصلني، أحدهام أن صفة الفعل ويه الوجود ال تكــون إالّ  ابلفاعــل 

وال تكون ملعًىن، والفصل الثاين أن اجملمتع ال يصري جممتًعا ابلفاعل إالّ  بوجود مــعًىن. وادلليــل 
عىل ذكل وجوه، أحدها أن َمن قدر عىل صفة اليشء قدر عىل أصهل. أال ترى أن َمن قدر 
عىل أن جيعل الكمه أمًرا أو خًربا قدر عىل ذات الالكم، وملا مل يقدر عىل ذات الكم الغري 

مل يقدر عىل ترصيفه، فلو اكن أحدان قادًرا عىل صفة اجلسم لــاكن قــادًرا عــىل اجلســم. ويف 
١٠علمنا أن أحًدا منا ال يقدر عىل اجلسم دليل عىل أان ال نقدر عىل وصفه.

قال القايض رمحه هللا: قد عّربت عن هذا املعىن بعبارة أخرى أوحض من هذه، ويه أن 
القدرة عىل إجياد مجيع اذلوات [ وحده]، وال دليل يقتيض ذكل. وليس كذكل مــا قــلمت، 
فإنمك علقمت احلمك عىل الصفات والقادر عىل صفةٍ  واحدةٍ  جيب أن يقدر عىل مجيع الصفات.
دليل آخر، وهو أن هذه الصفات إمنا جتوز عىل اجلسم حاةل البقــاء، والصفــات اجلــائزة 

١٥عىل اجلسم حاةل البقاء تسـتغين عن الفاعل، وال جيوز أن تتعلق ابلفاعل.

دليل آخر ذكره قايض القضاة: إمنا أمجعنا عىل حصة الامتنع بني القادرين يف هذا اجلســم، 
والامتنع إمنا يصح إذا أىت القادر القوي بأفعال يف هذا اجلسم يتعّذر عىل اآلخر إجيادها، فلو |  [١٢ب]

مل يكن هاهنا معانٍ  وذوات ملا اسـتقام هذا.
وادلليل عىل الفصل الثاين، وهو أن الوجود ال يكون ابملعىن وإمنا يكون ابلفاعل، أنه لو 
٢٠اكن ابملعىن مل خيل ذكل املعىن إما أن يكون موجوًدا أو معدوًما. فإن اكن موجوًدا فال خيلو 

إما أن يكون قدميًا أو حمَداًث. وال جيوز أن يكون لعــدم مــعًىن، ألن العــدم ال اختصــاص هل 
ببعض اذلوات دون بعٍض، فلو أوجب إجيادات وجــب إجيــاد مجيــع اذلوات. وال جيــوز أن 
يكون قدميًا، ألن العةل إذا اكنت أزلية اكنت معلوالهتا أزلية وقد علمنـا خالفـه، ألن الكمنـا 
وقع يف عةل كونه حمداًث. وبطل الثالث ألنه لو اكن حمَداثً  الفتقر إىل حمِدث آخر مث ذكل إىل 

٢٥آخر، فيتسلسل إىل ما ال هناية هل.

رمحه هللا]  مل] مكرر يف األصل   ١١  ذات1] إضافة فوق السطر   ٩  ألان] ال اان   ٨  أوىل] + فان (مشطوب)   ٣   ٢
معــاٍن] معــاىن    والقــادر] + يــفىض (مشطــوب)   ١٨  اذلوات] + (حاشـية) غلــط   ١٣  إضافة فوق السطر   ١٢ 

٢٠ خيلو] ىخلوا
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لو اكن األمر كذكل لاكن السواد يوجب حاةل مضادة ملا يوجبه البياض. وأيًضا، فإن العــةل 
جيب أن يكون لها اختصاص ببعض املعلوالت دون بعض لتكون أوىل بكوهنا عةل يف هــذا 

دون غريه، وال اختصاص للمدرك ببعض األجسام دون بعض.
فإن قيل: يف حّق  القدمي تعاىل جيب أن يكون عةل، إذ ال يتصور يف حقّه وجوده إالّ  مع 
كونه مدرًاك، قيل هل: لو اكن عةلً  يف حقّه لاكن عةلً  يف حقّنا إذ ال جيوز أن يكون اليشء عةلً   ٥

يف بعض املواضع وال يكون عةلً  يف موضع آخر، بل يكون عةل يف مجيع املواضع.
فإن قيل: فإذا مل يكن وجود املــدَرك عــةل فــِمل  اعتــربمت وجــوده؟ قيــل هل: إن املــدرك ال 

حيصل عىل صفة ألجلها يدرك إالّ  لوجوده. ولهذا قالوا يف حّق  املوجود أنه اذلي حيصل عىل 
صفة هبا يظهر اخلالف والوفاق، فيكون وجود املدرك رشًطا يف تكل الصفة وال يكون عةل، 

وتكل الصفة رشط يف كــون احلــيّ  مــدِرًاك. والفــرق بــني العــةل والرشط هــو أن العــةل مــا إذا  ١٠

وجدت يف بعضها توجب املعلول ال حماةل، والرشط يتصور وجوده بدون املرشوط. وهذا | 
[١١ب] اكحلياة مع العمل، فإنه يتصور وجود احلياة مع عــدم العــمل ملــا اكنــت رشًطــا فيــه، وال جيــوز 

وجودها وال يحّ  لكوهنا عةلً  فيه.
سؤال اثٍن:

فإن قيل: أليس املعدوم يصري موجوًدا بعد أن مل يكن موجــوًدا مــع جــواز أن ال يكــون  ١٥

زوا أن يكون اجلسم جممتًعا مع جــواز أن ال يكــون  موجوًدا، مث ال يكون وجوده ملعًىن؟ جفوِّ
جممتًعا وال يكون ذكل ملعًىن، قيل هل: حنن قلنا أن الصفة إذا جتّددت مع اجلــواز ال بــدّ  مــن 

أمٍر، مث قسمنا ذكل األمر وأبطلنا مجيعها وأبطلنا أيًضا أن تكون ابلفاعل. وهاهنا أيًضا نقول 
أن املوجود إذا جتدد ال بدّ  من أمر إالّ  أن ذكل األمر هو الفاعل لبطالن امجليع.

أجاب يف الكتاب عن هذا السؤال فقال: حنن قلنا: ملا اجمتع بعد أن اكن مفرتقًا مع جواز  ٢٠

بقائه عىل ما اكن عليه فال بدّ  من أمٍر، وقسمنا ذكل األمر وأبطلنا أن يكون حلدوث نفسه. 
وهاهنا جنّوز أن يقال يف املوجود أنه إمنا تغريت الصفة عليه حلدوث نفسه. وهذا اجلواب إمنا 

يصح إذا سـئل فقيل: ِلم ّمسي هذا اذلي حدث حمَداًث؟ فيقال: حلدوثه، ألن تسميتــه بكونــه 
حمَداثً  غري حدوثه، فأما إذا قيل: ِلم حدث؟ فال جيوز أن يقال: حلدوثه، ألنه يكــون تعليــًال  

لليشء بنفسه، فاملعمتد من اجلواب ما ذكرانه أوًال. ٢٥

١٠ مدِرًاك] + وال (مشطوب) | هو … ١١ والرشط] إضافة يف الهامش | أن] الن   ١٦ مث … وجوده] إضافة يف الهامش   
١٨ تكون] يكون | نقول] يقول   ٢٢ تغريت] ىعرتب   ٢٣ فيقال] فقال



كتاب زايدات رشح األصول١٨

للصفتني واحٌد، ألن املصّحح لالجامتع والافرتاق واحد وهو الوجود والتحّزي. فــإذا اختــص 
أحدهام ببعض األجسام دون بعض وجب أن يكون ألمر، وهذا اثبت يف مجيع األوقات.

وجواب آخر، وهو أن الصفتني إذا اكنتا مثلني واكن سبب اسـتحقاقهام واحًدا يسـتحيل 
أن تكون إحداهام لوجود معًىن  واألخرى لعدمــه، ألان لــو جــّوزان هــذا ألّدى إىل أن بعــض 
٥األجسام يكون متحراكً  لوجود معًىن  وبعض األجسام يكــون متحــراكً  لعدمــه وبعضهــا أســود 

لوجود السواد وبعضها لعدم السواد، وهذا حمال. وقد بينّا مجيع األقسام إالّ  الفاعل وما نقوهل. 
وسـيأيت الالكم عىل أنه ال جيوز أن تكون هذه الصفات ابلفاعل. إذا ثبت ذكل مل يبق إالّ  |  [١٠ب]

أن يكون لوجود معىن وذكل ما ذكران.
سؤال عىل أصل ادلليل يف إثبات األعراض:

١٠فإن قال: القدمي تعاىل يصري رائًيا عندمك مع جــواز أن ال يصــري رائًيــا، مث ال يكــون رائًيــا 

لوجود معًىن. وكذكل أحدان فيصري مدراكً  مع جواز أن ال يصري مدراكً  وال يكون ذكل ملعًىن، 
فكذكل جّوزوا أن يكون اجلسم جممتًعا مع جواز أن ال يصري جممتًعــا وال يكــون ذكل ملــعًىن. 

وهذا السؤال يورده نفاة األعراض ويقصدون به نفي األعراض كام نفينا اإلدراك، ويورده َمن 
خيالفنا من املسلمني ويقصدون به إثبات اإلدراك معًىن  كام أثبتنا األعراض معًىن. قيل هل: هذا 

١٥ال يلزمنا، ألان قلنا: اجلسم صار جممتًعا مع جواز أن ال جيمتع، والقدمي تعاىل ال يكون رائًيا إالّ  

عند وجود املدَرك وعند وجوده جيب أن يكون رائًيا وال يكون جــائًزا. وكــذكل أحــدان إمنــا 
يصري مدراكً  عند وجود املدرك وعند وجوده جيب كونه مدرًاك. وحنن قلنا: مع جواز أن يكون 
مفرتقًا، مث الفرق بيهنام أن املصّحح إلحدى الصفتني يف اجلسم هو املصّحح للثانية خبالف ما 

هاهنا، فإن املصّحح لكونه رائًيا ليس هو املصّحح لعدم كونه رائًيا.
٢٠فإن قيل: فعىل هذا وجود املدَرك جيب أن يكون عةلً  يف كون املدِرك مــدِرًاك، قيــل هل: 

هذا ال يصح من ثالثة أوجه، أحدها أن | املـدَرك لـو اكن عـةلً  يف حـّق  بعـض األشـخاص  [١١أ]

ألوجب اإلدراك يف حّق  مجيع الناس، إذ ال جيوز أن ترتاىخ العةل عن املعلــول. ويف علمنــا 
بأن الرضير ال يرى والبصري يرى دليل عىل بطالن ما قالوه. وأيًضا، فإن العةل إذا أوجبت 
حمكًا مفا يضادّ  تكل العةل يوجب ضدّ  ذكل احلمك اكحلركة مع السكون، فإن احلركــة توجــب 
٢٥كون اذلات متحرًاك، وضّدها اذلي هو السكون يوجب كون اذلات ساكنًا. ويف علمنا بــأن 

أحدان يدرك السواد والبياض من غري تناٍف  دليل عىل أن العةل ليس هو وجود املدَرك، إذ 

٤ إحداهام] احدىهام   ١٦ جيب] + كونه (مشطوب)   ٢٦ تناٍف] ثباف
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دليل آخر عىل أن الاجامتع يبقى أان قد علمنا اجامتع الساموات واألرضني واسـمترار هذه 
الصفة، فال خيلو إما أن يكون بإجياد هللا تعاىل حاًال  بعد حــالٍ  أو بــأن يــودل األول اجامتعـًـا 
آخر عقيبه أو ألجل البقاء. وبطل األول لوهجني، أحدهام أنــه لــو اكن بإجيــاد هللا ســـبحانه 

[٩ب]وتعاىل فاكن | إجياده عىل طريق العادة وما اكن عىل سبيل العادة خيتلف فيه ال حمــاةل فرقـًـا 

بينه وبني ما اكن واجبًا. ويف علمنا بأن اسـمترار هذه األشـياء ال خيتلف دليل عىل ما قلناه،  ٥

والثاين أنه لو اكن بإجياد هللا تعاىل مل يقدر أحدان عىل تفريق يشء من أجزاء اجلبــال، ألنــه 
يكون ممانًعا للقدمي تعاىل، وال يقدر أحدان عىل ممانعة القدمي تعاىل. ويف علمنا بأن أحدان يقدر 
عىل ذكل دليل عىل ما قلناه. وال جيوز أن يكون ابلتوليد إذ لو اكن كذكل لوجب حصول 

مجيع أنواع الاجامتعات، إذ ال جيوز أن يرتاىخ املسبّب عن السبب إالّ  ملانع معقول. وال يلزم 
عىل ما قلناه العمل مع النظر فإنه يمثر العمل ويرتاىخ عنه، لكنه ملانع معقول، وذكل ألن الناظر  ١٠

يكون شااكًّ  والعامل يكون قاطًعا، ويسـتحيل أن يكون الشخص شــااكًّ  قاطًعــا، فلهــذا تــأّخر 
العمل عن النظر. وألنه لو اكن ابلتوليد لوجب أن يودّل  الاجامتع األول اجامتعـًـا اثنًيــا والثــاين 
اثلثًا إىل ما ال هناية هل، وما ال هناية هل فهنايته يف بدايته. وألنه لــو اكن ابلتوليــد لوجــب أن 
يصري اجلسم مفرتقًا يف احلاةل الثانية، ألنه حيصل مجيــع أنــواع الاجامتعــات يف احلــاةل الاوىل 

فيعرى عنه يف الثاين فيصري مفرتقًا. وإذا بطل الوهجان مجيًعا ثبت أن الاجامتع ابٍق. ١٥

دليل آخر عىل أن الاجامتع يبقى: من األجسام ما يصعب علينا تفكيكه مث يسهل، فلو 
مل يكن الاجامتع ابقيًا واكن هللا تعاىل حيدثه حاًال  بعد حالٍ  لوجب أن يصعــب يف األحــوال 

لكها أو يسهل، فلام صعب اترةً  وسهل اترةً  أخرى دلّ  عىل أن الاجامتع ابٍق.
وادلليل عىل أن املوجود ال ينتفي إالّ  ابلضدّ  أو ما جيري جمرى الضدّ  أن انتفاء املوجود ال 
خيلو إما أن يكون | ذلاته أو ملا هو عليه يف ذاته أو لوجوده أو حلدوثه أو حلدوثه عىل وجه  [١٠أ]٢٠

أو ابلفاعل إىل آخر ما ذكران. ومل جيز أن تكون هــذه األقســام املــذكورة، ألنــه لــو اكن لهــا 
لوجب كونه منتفيًا قبل ذكل لوجود هذه األسـباب. ومل جيز أن يكون ابلفاعل، ألن الفاعــل 

إمنا يقدر عىل إعدام اليشء بفعل ضّده أو بفعل ما جيري جمرى الضدّ  بدليل الواحد منا. وال 
جيوز أن يكون لفقد ما حيتاج إليه يف وجوده، ألن الاجامتع ال حيتاج يف وجوده إىل معًىن  

آخر غري احملّل. ٢٥

فإن قيل: فهال جّوزمت أن يكون اجلسم يفرتق اآلن لوجود مــعًىن  وكــذكل جيمتــع لوجــود 
معًىن، وقبل ذكل اكن جيمتع ال لوجود معًىن  ويفرتق ال لوجود معًىن؟ قيــل هل: إن املصّحــح 
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األحاكم والصفات عىل اإلطالق ملعًىن  يرجع إىل ذاهتا، مث الصفة ختتص جبوهر دون جوهر 
عند حصول رضب من الاختصاص.

فإن قيل: أليس الثقيل ثقيًال  عندمك لوجود الثقل فيه وكذكل اخلفيف خفيفًا لعدم الثقــل 
عنه، مث ال جيب أن يكون اجلسم خفيفًا ثقيًال  يف حاةل واحدة لوجــود بعــض الثقــل وانتفــاء 

٥بعضه؟ كذكل هاهنا، قيل هل: إن لكون الثقيل ثقيًال  أمًرا اثبتًا إذا وجد ذكل ينطلــق عليــه 

هذه العبارة، وهو الاعامتد الالزم سفًال، وكون اخلفيف خفيفًا ليس يرجع إىل ثبوت أمر وإمنا 
يرجع إىل انتفاء الثقل، مفا مل ينتِف  عنه مجيع الثقل ال يكون خفيفًا، فمل يلزمنا أن يكون ثقيًال  

خفيفًا يف حاةل واحدة. وليس كذكل يف مسألتنا، فإن كون اجلسم جممتًعــا ومفرتقًــا يــرجع إىل 
حاةل خمصوصة يوجهبا وجود الاجامتع أو عدم الافرتاق، فإذا وجــد البعــض وعــدم البعــض 

١٠يلزم أن يكون جممتًعا مفرتقًا.

فإن قيل: أليس احليّ  يكون متلكًما ملا فعل من الالكم ويكون ساكتًا ملا ترك من أسـباب 
الالكم، مث ال يلزم أن يكون متلكًما ساكتًا يف حاةل واحدة لبعض مــا يفعــل | مــن أســـباب  [٩أ]

الالكم ولبعض ما يرتك من أسـباب الالكم؟ كذكل فامي حنن فيه، قيل هل: اجلواب عن ذكل 
ما بينّا قبل هذا يف الثقيل واخلفيف.

١٥إذا ثبت ما بيّنّا فقد اتّصل بنا الالكم إىل أن للمفرتق بكونه مفرتقـًـا حــاةًل. وادلليــل عليــه 

حصول العمل بكونه مفرتقًا قبل حصول العمل ابالفرتاق عىل ســبيل امجلــةل والتفصيــل، فلــو مل 
تكن حاةل لوقف العمل بكونه مفرتقًا عىل العمل ابالفرتاق.

وجواب آخر عن أصل السؤال: إن الاجامتع يبقــى والبــايق ال ينتفــي إالّ  بوجــود الضــدّ  
وببطالن ما حيتاج إليه، والاجامتع ال حيتاج يف وجوده إىل يشء سوى احملّل، فال ينتفي مع 

٢٠قيام احمللّ  إالّ  بضدّ  وهو الافرتاق، فــال بــدّ  مــن القــول بوجــود الافــرتاق. وادلليــل عــىل أن 

الاجامتع يبقى دالئل، أحدها أنه جيب اسـمتراره إىل أن يوجد ضّده اذلي هو الافــرتاق أو 
تشـيع فيه الرطوبة واليبوسة، فلوال بقاؤه، وإالّ  مل يقف انتفاؤه عن احملل عىل وجود ضّده.

فإن قيل: أليس عندمك جيب اسـمترار اإلرادة وكذكل اسـمترار الشهوة، وجيد الواحــد منــا 
نفسه مريًدا أو مشـهتًيا أوقااًت، مث اإلرادة والشهوة عندمك ال تبقى؟ قيل هل: قد احرتزان بقولنا: 

٢٥إىل وجود ضّده، واإلرادة تنتفي من غري وجود الكراهة وكذكل الشهوة من دون النفار.

مفرتقًا] + قبل حصول العمل ابفرتاق عىل سبيل  للمفرتق] املفرتق   ١٧  | من] مكرر يف األصل   ١٥  ساكتًا] ساكنًا   ١٢
امجلةل (مشطوب).   ٢١ يبقى] ىنفي   ٢٢ وإّال] ولعلها انقصة هنا بعض لكامت أو مجةل   ٢٣ عندمك] عبدمك   ٢٤ تبقى] 

ىنفي



١٥ ابب يف إثبات األعراض

دليل آخر، وهو أنه لو اكن اجلسم جممتًعا ومفرتقًا لعدم معًىن  لوجب أن يكــون العــرض 
جممتًعا مفرتقًا لعدم املعنيني. فإن قيل: هذا إمنا يسـتقمي مع املقّرين بثبوت األعراض، وخمالفومك 

يف هذه املسأةل ينفوهنا، قيل هل: إهنم يقرون بثبوت األعراض غري أهنــم حييلــون احلــمك عــىل 
عدهما، وحنن حنيل [احلمك] عىل وجودها.

فإن قيل: | عدم املعىن ال يوجب هذه الصفات إالّ  فـامي يتـأىت فيـه هـذه الصفـات وهـو  [٨أ]٥

اجلسم، والعرض فإنه يسـتحيل أن يكون جممتًعا مفرتقًا، فال يوجــب يف حقّــه، قيــل هل: إن 
اذلي حييل اليشء حييل علته ال حماةل. أال ترى أن املوت ملا أحــال كــون اذلات عاملـًـا قــادًرا 

أحال ما به يصري عاملًا قادًرا، وهو العمل والقدرة؟
دليل آخر، وهو أنه لو جاز أن يكون اجلسم جممتًعا لعدم الافرتاق جلاز أن يكون جممتًعا 

مفرتقًا يف حاةل واحدة، جممتًعا لعدم بعض الافرتاق، غري جممتع لوجود بعض الافرتاق. ١٠

فإن قيل: إذا افرتق اجلسم فقد حصل فيه مجيــع أنــواع الافرتاقــات. وكــذكل إذا اجمتــع 
حصل فيه مجيع أنواع الاجامتعات، فال يرد هذا السؤال، قيل هل: الاجامتعات ال هناية لها، 

ويسـتحيل وجود ما ال هناية هل.
فإن قيل: هال جّوزمت أن يكون اجلسم جممتًعا لوجود الاجــامتع مفرتقـًـا لعــدم الاجــامتع؟ 

وعند هذا السائل أنه ميكنــه إثبــات قــدم العــامل هبــذا الســؤال وال يلزمــه مــا ألزمنــا أحصــاب  ١٥

الهيوىل، ألهنم قد أثبتوا اجلواهر يف األزل عىل صفة غري معقــوةل ال جممتعــة وال مفرتقــة، وال 
يلزمه أيًضا ما ألزمنا نفاة األعراض، ألهنم أثبتوا بعض األعراض فسقط عهنم تكل األســـئةل، 

قيل هل: لو اكن اجلسم مفرتقًا يف األزل مل جيـز أن يصـري جممتًعـا قـط، ألن الافـرتاق حينئـذ 
يكون صفة ذاته، وخروج املوصوف عن صفات اذلات ال جيوز. وأيًضا، فإن اجلسم يفرتق 

رضوابً  من الافرتاق شًربا وابعًا وذراعًا والختصــاص اجلســم ببعــض هــذه الافرتاقــات دون  ٢٠

[٨ب]بعض يسـتحيل اجامتعها. ولو اكن كذكل لوجب أن تكون األجسام جممتعة | مفرتقة يف حاةل 

واحدة لوجود بعض الاجامتع وعدم بعضه وذكل ال جيوز.
فإن قيل: أليس القدرة ال اختصاص لهــا ببعــض املقــدورات، مث تتعلــق مبقــدور مــعّني؟ 

فكذكل عدم الاجامتع ال اختصاص هل ببعض اجلواهر دون جوهر، مث تتعلــق جبوهــر دون 
جوهر؟ قيل هل: القدرة تتعلق مبقدور معّني  ألمر يرجع إىل ذاهتا، ألان لو قلنا أهنــا ال تتعلــق  ٢٥

مبقدور معّني  أّدى إىل أن يكون مقدوًرا بني قادرين خبالف ما حنن فيه، فإن العلل توجب 

اجلســم] للجســم    وعنــد] وعبــد   ٢٠  عاملـًـا] إضــافة فــوق السطــر   ١٥  هذا … ٣ قيل] إضافة يف الهامش   ٨   ٢
٢١ يسـتحيل] ويسـتحيل   ٢٤ هل] + به | اجلواهر] اجلوهر
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وبطل أن يكون لوجوده، إذ لو اكن كذكل لاكن كذكل يف مجيع األحــوال لوجودهــا يف 
مجيع األحوال، ولوجب أن تكون أجزاؤها كذكل ألهنا موجــودة، ولوجــب أن يكــون مجيــع 
املوجودات جممتعة الشرتاكها يف الوجود. ويف إجامعنا عىل خالفه دليل عىل فساد ما قالوه.
وبطل أن يكون حلدوثه، قال السـيد أبو القامس رمحه هللا: قال اإلمام أبو طالــب ريض 
٥هللا عنه: قوهل: حلدوثه، ال خيلو إما أن يكون يريد هبا حدوهثا عن عدم أو كوهنـا بعـد أن مل 

تكن، فبطل األول إذ لو اكن كذكل لوجــب أن خيتــّص  حبــال احلــدوث. وقــد أمجعنــا عــىل 
خالفه. وبطل الثاين إذ لو اكن كذكل لوجب أن تكون أجزاؤه جممتعــة ولوجــب أن يكــون 

كذكل يف مجيع األحوال ولاكن مجيع احملداثت هكذا. وقد أمجعنا عىل خالفه.
وبطل أن يكون حلدوثه عىل وجه إذ لو اكن كذكل لوجب أن يكون عــىل تــكل الصفــة 

١٠أبًدا، ألن ما اكن | حاداثً  عىل وجه يبقى كذكل، وألنه ليس يعقل هاهنا وجه آخر حلدوث  [٧ب]

اجلسم عليه فيكون جممتًعا ليصحّ  أن يقال أنه حلدوثه عىل ذكل الوجه اكن جممتًعا.
وبطل أن يكون لعدمه، ألن كونه معدوًما حييل هذه الصفة، وما أحال الصفة ال جيوز أن 

يكون موجبًا لها، كام أن املوت ملا أحال العمل والقدرة مل جيز أن يكون موجبًا هلام.
وال جيوز أن يكون لعدم معًىن، ألنه لو اكن جممتًعا لعدم الافرتاق ومفرتقًا لعدم الاجامتع 

١٥لوجب أن يكون جممتًعا مفرتقًا لعدم املعنيني، وهذا حمال.

فإن قيل: أليس عندمك جيمتع لوجود معًىن  ويفرتق لوجوده، مث ال جيب اجامتعه وافرتاقه مًعا 
لوجودهام؟ قيل هل: إان أحلنا احلمك عىل الوجود، ويسـتحيل وجود الضّدين مًعا، وأنمت علقمت 
عىل العدم، وال يسـتحيل انتفاء الضّدين مًعا. أال ترى أن األمحر قد عدم عنه الضّدان وهو 

السواد والبياض؟
٢٠فإن قيل: هاهنا هل ضدّ  اثلث ينهتـي اجلسم إليه وهو امحلرة، ويف مسألتنا ليس هل ضــدّ  

اثلث ينهتـي إليه، قيل هل: ليس كذكل، فإن األكوان تتضادّ  يف اجلهات، فاالجامتع احلاصل يف 
موضع غري الاجامتع احلاصل يف موضع آخر وضّده وكذكل الافرتاق.

فإن قيل: ليس كذكل، فإن اجلسم جيمتع مث يفرتق مث جيمتع، فيعود إليــه الاجــامتع األول 
وهو ذكل ال غري، قيل هل: هذا فاسد، ألن اجلسم قد جيمتع من فعل زيد ويفرتق عن فعــل 

٢٥معرو، مث جيمتع من فعل بكر، ومقدور بكر يسـتحيل أن يكون مقدور زيد.

٥ خيلو] ىخلوا   ٧ إذ] انّه
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والقدرة ابنتفاء احلياة. واذلي هو للفاعــل فنحــو احلــدوث والوجــود [اذلي] حيصــل ابلفاعــل. 
واذلي هو حلدوث معًىن  فهو ما ذكران من كون اجلسم جممتًعا أو متفرقًا أو متحراكً  أو ساكنًا.

فإن قيل: هذه األقسام ال ختلو إما أن حيتاج إلهيا أو ال حيتاج إلهيا، فإن قلمت أهنا حيتاج 
إلهيا فقد أخل شـيوخمك، ألهنم اقترصوا عىل أربعة مهنا، وإن مل حيتج إلهيا فقــد طــّولمت عــىل 

املتعمل ذكل من غري منفعة هل فهيا، قيل هل: إن يف ما ذكره شـيوخنا غنية وكفاية، وما ذكرانه  ٥

من األقسام داخةل حتهتا، إالّ  أن ما ذكرانه أكشف لألغراض وأقرب لألفهام فال عتب علينا 
وال علهيم.

مث ال جيوز أن تكون هذه الصفات، أعين كون اجلسم جممتًعا أو متفرقًا، ذلاته، إذ لو اكن 
ذلاته لوجب أن يكون عىل هــذه الصفــة أبــًدا، ألن خــروج املوصــوف عــن صــفة اذلات ال 

جيوز، وأمجعنا عىل اجامتع األجسام بعد افرتاقها. والثاين أنه لــو اكن ذكل ذلاتــه لوجــب أن  ١٠

تكون أجزاؤه جممتعة كام أن مجلته جممتعــة، ألن صــفة اذلات تــرجع إىل اآلحــاد ال إىل امجلــل 
ككونه متحًزيا، وأمجعنا عىل خالفه. والثالث أنه لــو اكن ذلاتــه لوجــب أن يكــون جممتًعــا يف 
العدم والوجود ككونه جوهًرا. والرابع أنــه لــو اكن كــذكل لوجــب أن ال يتعلــق ابلفاعــل وال 

خيتلف حبسب قصده ودواعيه، فإن صفات اذلات ال تعلّق لها ابلفاعل. واخلامس أنه لو اكن 
| كذكل ذلاته لوجب أن يكون مجيع اجلواهر جممتعة أو متفرقة، ألن اجلواهر لكها مامتثةل ومن   [٧أ]١٥

حمك املامتثلَْني  أن يشرتاك يف صفات اذلات، ويف إجامعنا عىل أن يف األجسام جممتًعا ومفرتقًـا 
دليل عىل بطالن ما قالوا.

وال جيوز أن تكون ملا هو عليه يف ذاته للوجوه اليت ذكرانها، إالّ  مــا نقــول أنــه لــو اكن 
كذكل لوجب أن يكون مثهل يف حــال العــدم، ألن مــقتىض صــفة اذلات إمنــا حتصــل حــاةل 

الوجود، ال حاةل العدم. ٢٠

فإن قيل: أكرث ما يف هذا أن اذلات ال جيوز أن تكون عةل يف الاجامتع والافرتاق، فهال 
جاز أن يكون سببًا فهيام وقد يتأخر املسبَّب عن السبب كسائر األسـباب واملسبّبات؟ قيل 

هل: إن مــن رشط األســـباب أن ال تؤثــر يف الصفــات، وإمنــا تؤثــر يف اذلوات، والكمنــا يف 
الصفات، فال جيوز أن يكون سببًا فيه.

٢ معًىن] معنًا   ٣ ختلو] ىخلوا   ٥ هل2] إضافة فوق السطر   ١٢ ككونه … ١٣ والوجود] إضافة يف الهامش
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البعض وافرتاقه دليل عىل بطالن ذكل. وممّا يدل عليه أيًضا أن صــفة اليشء اتبعــة للجــواز 
بدليل أن ما ال جيوز وجوده اسـتحال وجوده، فلنا أن نطلب املصحح لهذه الصفــة، فــإًذا، 

فعلمنا أن املصحح لها هو الوجود والتحّزي  بدليل أن ما اكن موجوًدا متحًزيا جازت فيه هذه 
الصفة، وما مل يكن موجوًدا وال متحًزيا مل جتز فيه هذه الصفة. فإذا ثبت أن كونــه متــحًزيا |  [٦أ]

٥مصحح لهذه الصفة ثبت اجلواز.

قال السـيد أبو القامس رمحه هللا عليه: وقد عّرب  عن هذا املــعىن وقــال اإلمــام ريض هللا 
عنه: إن هذه الصفة حتصل مع جواز انتفاهئا وتنتفي مع جــواز حصولهــا، فوجــب أن يكــون 

ذكل ألمر ما.
وقال القايض رمحه هللا: اسـمترار هذه الصفة عىل ما يه علهيا أوىل من انتفاهئا بأضدادها 

١٠فإذا اسـمترت مع جواز انتفاهئا وانتفت مع جواز اسـمترارها وجب أن يكون ذكل ألمــر مــا. 

وقال أيًضا: إن هذه الصفة اكنت جائزة وإذا وجدت صارت واجبة، واليشء ال خيــرج مــن 
حّزي  اجلواز إىل حّزي  الوجوب إالّ  ألمر. وهذا يُعمل بــأدىن تــدبُّر، وذكل األمــر ال خيــرج عــن 

واحدٍ  من تسعٍة، إما أن يكون ذلاته أو ملا هو عليه يف ذاته أو لوجوده أو حلدوثه أو حلدوثه 
عىل وجه أو لعدمه أو لعدم معىن أو للفاعل أو حلدوث معىن.

١٥فإن قيل: ومل خصصمت هذه األقسام التسعة ابذلكر وِلمَ  اقترصمت علهيا؟ قيل هل: أما وجه 

اختصاصها فألنه ما من واحد من هذه األقسام إال وهل أثر يف إجياب حــمك أو صــفة. وأمــا 
وجه الاقتصار علهيا فألنه ما من حمك أو صفة إالّ  هو داخل حتهتا. وحنن نبّني  لكّ  واحدٍ  مهنا. 

أما اذلي هو ذلاته فنحو اجلوهر والسواد والبياض هو جوهر وســواد وبيــاض ذلاهتــا، وأمــا 
اذلي ملا هو عليه يف ذاته فنحو [كون] اجلوهر متحًزيا، فإن صفة التحّزي  ال حتصل إالّ  عنــد 
٢٠الوجود وال ينفكّ  موصوفها عهنا يف حال الوجود، فهـي ملا هو عليه اليشء يف ذاتــه. واذلي 

هو للوجود فنحو كون اليشء مدرًاك. وهذا عىل سبيل التقريب عىل قول من يقول أن اليشء 
يصري مدراكً  مبجرد الوجود. واذلي للحدوث | فنحــو انتفــاء أحــد الضــّدين ابآلخــر اكلســواد  [٦ب]

والبياض. واذلي حلدوثه عىل وجه فنحو كون الالكم أمًرا أو خًربا. واذلي لعدمه فنحو القدرة 
[اليت] ال تتعلق ابملقدور يف حال العدم لعــدهما. واذلي هــو لعــدم مــعًىن  فنحــو انتفــاء العــمل 

٢ فلنا] فبنا   ١١ من] + واحدٍ  من تسعةٍ  (مشطوب).   ١٣ ملا] ما | أو حلدوثه2] إضافة يف الهامش   ١٥ األقسام] + 
أحد] إضافة فوق السطر  إال وهل] األوهل   ٢٢  | التسعة … ١٦ األقسام] إضافة يف الهامش   ١٦  اّما وجه (مشطوب) 

الضّدين] الصديق



١١ ابب يف إثبات األعراض

إذا وجبت اسـتغنت بوجوهبا عن الفاعل، اكألصوات إذا وجب عدهما يف الثاين مل حتتج إىل 
[٥أ]معدم، والقدمي ملا اكن | واجب الوجود مل حيتج إىل موجدٍ  يوجده، ويف علمنا ابحتياهجا إىل 

ٍ  ومفرقٍ  دليل عىل أهنا جائزة الوجود. جامع
فإن قيل: وجوب وجود اليشء ال مينع من جواز تعلّقــه ابلفاعــل كــام أن وجــوب وجــود 

املسبَّب عند السبب ال مينع من جواز تعلّقه ابلفاعل، قيل هل: إن وقوع املسبّب عند وجود  ٥

السبب غري واجب جلواز أن يكون يف مقابلته ما مينع وجوده عىل أن املسبـّـب إمنــا يتعلــق 
ابلفاعل حال وجود السبب وقبل وجوده فأما بعد وجوده فال.

فإن قيل: الصوت عرض، وبعد ما أثبمت األعراض فكيف جيوز استشهادمك هبا؟ قيل هل: 
ال خالف يف كون األصوات مدركة موجودة، وإمنا الاختالف يف أهنا جسم أو صفة للجسم 

أو معىن فيه، والاختالف يف ذكل ال مينع من اسـتغناهئا يف حال عدهما من معدٍم. ١٠

فإن قيل: الاستشهاد ابلقدمي إمنا جيوز بعد إثباته وأنمت مل تثبتوه بعد، قيــل هل: إن ادلالةل 
عىل سبيل التقدير، فنقول: لو قّدران أن هاهنا قدميًا واجب الوجود مل حيتــج يف إجيــاده إىل 

موجٍد، وادلالةل اترة تبىن عىل التقدير واترةً  عىل التحقيق.
ومما يدل عليه أنه لو اكن عىل سبيل الوجوب ملا اختلف احلال بني القادر والعاجز ويف 

إجامعنا عىل أنه ال حيصل من العاجز دليل عىل ما ذكران. وممّا يـدل عليـه أنـه لـو اكن عـىل  ١٥

سبيل الوجوب ملا حلقنا التعب يف محل األشـياء الثقيةل. أال ترى أن امحلل اذلي محهل زيد ملا 
[٥ب]اكن حتركه يف تكل اجلهة | واجبًا مل يلحق من أدخل اليد حتته تعب وأمجعنا عىل خالفــه؟ 

وممّا يدلّ  عليه أيًضا أنه لو اكن عىل ســبيل الوجــوب ملــا حســن األمــر بــه والــهنـي عنــه وال 
اسـتحّق  املدح واذلّم. أال ترى أن املريم من شاهق ملا اكن نزوهل واجبًا مل حيسن األمر بــه 
والهنـي عنه وال اسـتحق املدح واذلّم؟ وممّا يدلّ  عليه أيًضا أنه لو اكن واجبًا مل خيل إمــا أن  ٢٠

يكون ذلات اجلسم أو ذلات الوقت أو ذلات الفكل أو جملموع هذه األشـياء. وبطل األول، 
ألن خروج املوصوف عن صفات اذلات ال جيوز، ويف إجامعنا عىل افرتاقه بعد اجامتعه دليل 

عــىل بطــالن ذكل. وبطــل الثــاين والثالــث، ألن الوقــت والفــكل ال اختصــاص هلــام ببعــض 
األجسام دون بعض ابجامتع دون افرتاق، فليس بأن يكون جممتًعا أوىل من أن يكون مفرتقًا، 

وليس هذا البعض أوىل به من البعض اآلخر. وبطل أن يكون جملموعها، ألن اجلواهر لكهــا  ٢٥

مامتثةل فلو أوجبت مبجموعها اجامتع البعض أوجبت اجامتع اللك، ويف إجامعنا عىل اجــامتع 

١ وجبت] + وجودها (مشطوب)   ١١ جيوز] جتوز   ١٢ فنقول] فيقول   ١٩ اسـتحّق] يسـتحق



ابب يف إثبات األعراض

اعمل أن األعراض عىل رضبني، مدَركة وغري مدَركة. فأما املدركة فنحو احلرارات والربودات 
واأللوان والرواحئ والطعوم واآلالم، وهو ممّا يُعمل عند اإلدراك رضورًة، مل خيتلفوا يف ذكل. إمنا 

اختلفوا يف أهنا جسم أو صفة للجسم أو معىن فيه، والطريق إىل لكّ  واحدٍ  من ذكل ليس 
٥إالّ  النظر والاسـتدالل. وأما اليت ال تُدرك فنحو األكوان واحلياة والقدرة، ويه ممّا ال يعمل إالّ  

نظًرا أو اسـتدالًال. والطريق إىل إثباهتا ال خيلو إما أن يكون فعلها أو حمكها. وبطــل األول، 
ألهنا ليست حبيّة قادرة، والفعل ال يصدر إالّ  عن يحّ  قادر، فمل يبق إالّ  حمكهــا، وال يعــمل 

حمكها إالّ  بأن يتجدد عىل اجلسم صفة مع جــواز أن ال تتجــدد فُعــمل أن جتــددها ألمــر مــا. 
وذكل األمر ال خيلو من أقسام. وامجليع ابطل إالّ  الواحد عىل ما نبيّنه إن شاء هللا.

١٠قال السـيد أبو القامس رمحه هللا: قال اإلمام أبــو طالــب | ريض هللا عنــه: ادلالةل عــىل  [٤ب]

إثبات األعراض مبنية عىل أصول، أحدها أن لألجسام صفة، واثنهيــا أن صــفهتا متجــددة، 
واثلهثا أن صفهتا متجددة مع اجلواز، ورابعها أن جتددها مع جواز أن ال تتجّدد ألمر ما، مث 

ينقسم األمر عىل ما بيّنا. أما وجودها مفّما يعــمل رضورًة، ألن َمــن شــاهد جســمني أحــدهام 
مفرتق واآلخر جممتع، أو أحدهام ساكن واآلخر متحّرك، عمل اختصاص لكّ  واحد مهنام بصفةٍ  
١٥خيالف هبا صاحبه. وأما جتددها فأيًضا مما يعمل رضورًة، ألن َمن شاهد جسًما مفرتقًا بعد أن 

اكن جممتًعا عمل جتّدد هذا الافرتاق رضورًة. وأما جتّددها مع جواز أن ال تتجّدد مفّما ال يعمل 
رضورًة، ألن لقائل أن يقول: إمنا افرتق ألن افرتاقه اآلن اكن واجبًا، وقد ميكن أن يعــمل يف 
بعض املواضع جتدد الصفة مع اجلواز اضطراًرا، وذكل حنو أن يسكّن اخملتار بعــض أعضائــه 

فيعمل [أنه] ميكنه أن حيّركه بــدل تسكينــه. وكــذكل إذا اكن جبنبــه جحــر صــغري يقــد[ر عــىل 
٢٠حتريكه ف]يعلم أنه اكن ميكنه أن حيّركه بدل تركه عىل حاهل رضورًة. وممّا يدل عىل أن الصفة 

املتجددة لألجسام جتددت مع جواز أن ال تتجدد، وأهنا ليست عىل ســبيل الوجــوب، أن 
جتددها لو اكن عىل سبيل الوجوب ملا احتاج إىل جامع جيمعها وإىل مفرق يفرقها، ألن الصفة 

خيلو] ىخلوا    | خيلو] ىخلوا   ٩  إىل إثباهتا] إضافة يف الهامش  والقدرة] القدرة   ٦  إثبات] + الصانع (مشطوب)   ٥   ١
| رضورًة] + ان يقول امنا افرتق الن افرتاقه الان اكن واجبًا وقد  فأيًضا مما] ايضا مفن ما  وجودها] وجودهام   ١٥   ١٣

متكن ان نعمل يف بعض (مشطوب).   ١٩ أنه] لكمة ال تقرأ الهندام الورقة



٩ كتاب زايدات رشح األصول

فإن قيل: أليس العــمل بــأن مــا ال ينفــكّ  عــن احلــوادث حمــَدثٌ  حيصــل اضــطراًرا، فهــال 
عددمتوه يف الرضورايت؟ قيل هل: هذا يف موجود بعينه إذا مل يتقدم موجوًدا آخر، فأما يف 
املوجودات الكثرية إذا مل يتقّدم اجلسم علهيا فال يعمل رضورًة، وقد خالف فيه ابن الروندي.

٣ ابن] بن | الروندي] الروبدي



كتاب زايدات رشح األصول٨

وادلليل عىل حدوث األجسام فقد بينّاه، وتكل ادلالةل مبنية عىل دعاوٍ  أربع، | أّولها إثبات  [٣ب]

األعراض، واثنهيا حدوهثا، واثلهثا أهنا ال تنفكّ  عن األعراض، ورابعها أن يُعمل أن ما ال خيلو 
عن احلوادث فهو حمَدث. ووجه تسمية هذه دعاوي أن الناس قد اختلفوا فهيا ومــا احتيــج 

إىل الاسـتدالل عىل علمه الختالف الناس فيه دعوى.
٥قال: وادلعوى األوىل ال بدّ  من تقدميها، ألن حدوث العرض صفةٌ  ويسـتحيل الالكم يف 

صفته قبل إثبات أصهل، وادلعوى األخرية وجب تأخريها، ألان ما مل نعمل أن هاهنا معاين وأهنا 
حمَدثة وأن اجلسم ال يعرى عهنا ال يصحّ  أن نقول أن ما ال ينفكّ  عن احلوادث يكون حمَداًث.
قال: وادلعواين األخرياتن أنت ابخليار يف تقدمي أّهيام شئَت  عــىل األخــرى إذ هــام صــفتا 

اذلات، وليس إحداهام لألخرى، مكعرفة طول زيد قبل معرفة علمه أو علمه قبل طوهل، وال 
١٠يلزم عليه وجوب حصول العمل بكون البارئ تعاىل قادًرا قبل العمل بكونه عاملًا، ألن كونه قادًرا 

أصل لكونه عاملًا.
فإن قيل: فادلليل عىل املسأةل نفس هذه ادلعاوي أو غريها؟ قلنا: ادلليــل هــو حصــول 
العمل هبذه ادلعاوي األربع، ألان لو قلنا: ادلليل هذه ادلعاوي األربع، صار كــأان قلنــا: ادلليــل 

عىل حدوث اجلسم مبين عىل ادلليل عىل حدوث اجلسم.
١٥فإن قيل: األجسام ال ختلو من جواز تعاقب الصفتني علهيا، الاجامتع والافرتاق، فهــال 

أدخلمتوه يف مجةل ادلعاوي األربع؟ قيل هل: هذا وأمثاهل جييء مذكوًرا يف خالل املسأةل، فال 
حنتاج أن جنعل هذا دعوى برأسه.

فإن قيل: فهال اسـتدللمت يف حدوث األجسام جبواز ورود العدم علهيا كــام اســـتدللمت يف 
حدوث األعراض؟ قيل هل: جواز ورود العدم عىل | األجسام ال يُعمل عقًال، بل يعمل رشعًا  [٤أ]

٢٠إذ األجسام ال أضداد لها فتعدم هبا خبالف األعراض، فإن لها أضداًدا تعدهما إذا وجدت.

فإن قيل: فقد وجدان من األجسام ما يعدم كشعاع الشمــس والنــار، ولكّ  عــةل تصّحــح 
ورود العدم عىل هذين اجلسمني تصّحح وروده عىل ســائرها، قيــل هل: إان ال نتحقــق عــدم 
شعاع النار والشمس جلواز احتجاهبا عن شعاع أبصــاران وتفــّرق أجزاهئــا يف الهــواء اكلهــواء 

نفسها.

اجلسم]  هذه] + الن (مشطوب)   ٧  خيلو] ىخلوا   ٣  | أّولها] + واثنهيا (مشطوب)؛ + مبنية عىل   ٢  أربع] اربعة   ١
األجسام] + من  األربع] الاربعة   ٢١  ختلو] ىخلوا   ١٦  وادلعواين] وادلعواتن   ١٥  | نقول] يقول   ٨  للجسم 

(مشطوب)   ٢٢ هل] إضافة فوق السطر



٧ كتاب زايدات رشح األصول

فإن قيل: فإذا أمكن الاسـتدالل عىل إثباته ابجلواهر واألعراض أمجع فِمل  اخرتمت الاسـتدالل 
ابجلواهر دون األعراض أو ِلم ابتــدأمت ابجلواهــر دون األعــراض؟ قيــل هل: الاســـتدالل هبــا 

أوىل، ألنه أجىل إذ مل خيتلف العقالء يف وجودها واختلفوا يف وجود األعراض. وألن املبتغى 
من هذا ادلليل إثبات الصانع تعاىل ونفي صفات التشبيه عنه، وذكل إمنا يمتّ  مبعرفة حــدوث 
األجسام، ألن دليلنا عىل نفي التشبيه هو أنه تعاىل لو شابه اجلواهر لاكن حمداثً  اكجلواهر،  ٥

فال بدّ  لنا من معرفــة حــدوث اجلواهــر. مفــىت اســـتدللنا ابجلواهــر حصــل مقصــودان بإثبــات 
الصــانع، ويف ابب نفــي التشبيــه ال حنتــاج إىل الاســـتدالل عــىل حــدوث األجســام. ومــىت 

اسـتدللنا ابألعــراض احتجنــا إىل ذكل فــاكن ذكل أوىل. وقولنــا لــليشء أنــه حمــدث يفيــد | 
[٣أ]فائدتني، إحداهام وجوده يف احلال والثانية أن وجوده عن عدٍم، مفن حصل هل العــمل هبــذين 

حصل هل العمل بكون اليشء حمداًث. ومن مل يعمل إحداهام أو مل يعلمهام مل حيصل هل العــمل بــه.  ١٠

وذلكل مل يعتقد امللحدة حدوث األجسام إذا مل يعتقدوا وجودها عن عدٍم، ونفاة األعراض مل 
يعتقدوا حدوث األعراض إذ مل يعتقدوا وجودها.

فصل

اعمل أن ادلالةل عىل حدوث األجسام ال ختلو إما أن تكون ذاته أو صفته أو حمكه أو غريه. 
وبطل األول والثاين، ألن ذاته وصفاته معلومتان للكّ  أحدٍ  وحدوثه غري معلوم. ومــن رشط  ١٥

ادلليل [أنه] مىت ما حصل ِعملْ  املسـتدلّ  به عىل الوجه اذلي يدلّ  أورث العــمل ابملــدلول ال 
حماةل. وبطل أن يكون حمكه، ألن اجلسم ال يكون عةلً  يف يشء حىت يسـتدلّ  حبمكه عليه. 

فإذا بطلت هذه الوجوه الثالثة ثبت أن ادلالةل غريه. وليس ذكل الغري إالّ  العرض، ألن من 
رشط ادلليل أن يكون هل تعلّق ابملدلول ليكون أوىل به من الغري وتعلّق األعراض ابألجسام 

أكرث، ألن األجسام ال ختلو من األعراض. ٢٠

قال: واعمل أن األجسام يُعمل وجودها رضورًة، وأهنا إما أن تكون قدميةً  أو حمدثةً  ممّا يعمل 
ــا  رضورًة، وأهنا ال جيوز أن تكون جممتعةً  مفرتقةً  يُعرف أيًضا رضورًة. فأما أهنا حمدثة فهــو ممّ

يُعــمل اكتســاابً  ال اضــطراًرا، ألن العاقــل إمنــا يعــمل عنــد اإلدراك وجودهــا حفســب، فأمــا أن 
وجودها عن عدمٍ  أو ال عن عدمٍ  فال يُعمل رضورًة.

ونفاة] ونفات    إحداهام] احدهام   ١١  والثانية] والثاين   ١٠  إثبات] + من هذا ادلليل (مشطوب)   ٩  هبا] به   ٤   ٢
١٢ إذ] اذا   ١٨ العرض] الغرض   ٢٠ ختلو] ىخلوا



كتاب زايدات رشح األصول٦

| دليل آخر، وهو أن العاقل إذا مسع اختالف الناس يف إثبات الصــانع ونفيــه وتضليــل  [٢أ]

بعضهم بعًضا وتكفري بعضهم بعًضا حصل عنده خائفًا فيلزمه دفع هذا اخلوف عن نفسه، وال 
يمتكّن منه إالّ  مبعرفة هللا تعاىل فاكنت واجبة.

فإن قيل: وِلم قلمت أن دفع هذا اخلوف واجب؟ قيل هل: ملا تقّرر يف العقول وجوب الاحرتاز 
٥عن املضارّ  املوهومة حسب وجوبه عن املضارّ  املعلومة، بدليل اسـتحساهنم رشب األدويــة 

الكرهية وحتّملهم املشاّق  يف التجارات بقطع البحار املهلكة والقفار القاصية.

فصل

إذا ثبت وجوب معرفته تعاىل فــال خيلــو إمــا أن يكــون الطــريق إلهيــا الاضــطرار أو النظــر 
والاسـتدالل. بطل األّول، ألن ما عمل اضطراًرا ال خيتلف فيه العقالء، بل يشرتكون فيه وال 

١٠ميكن دفعه عن النفس بشــكّ  أو شـــهبٍة، ويف إجامعنــا عــىل اختــالف العقــالء فهيــا وجــواز 

التشكيك فهيا دليل عىل أهنا ليست حتصل اضطراًرا. وإذا بطل الاضطرار مل يبق إالّ  النظر 
والاسـتدالل. مث الاسـتدالل عىل معرفته تعاىل فــال خيلــو [ادلليــل] إمــا أن يكــون ذاتــه أو 
صفاته أو حمكه أو غريه. وبطل أن يكون ذاتــه وصــفاته، ألن مــن رشط ادلليــل أن يعرفــه 

املسـتدلّ  لميكنه الاسـتدالل به عىل الغري، ومن عمل هللا تعاىل ال حيتاج إىل ادلليل. وبطل أن 
١٥يكون حمكه كام نقول يف بعض األعراض اليت ال تدرك، ألن البارئ تعاىل ال جيوز أن يكون 

عةلً  يف يشء حىت يسـتدلّ  حبمكه عليه، إذ لو جاز أن يكون عةلً  لاكن معلوالته قدمية، وما 
سوى هللا تعاىل | فهو حمَدث، فمل يبق إالّ  أن يكون غــريه. مث ذكل الــغري ال خيلــو إمــا أن  [٢ب]

يكون جواهرَ  أو أعراًضا، وأّهيام اكن فيجوز الاسـتدالل به عــىل الصــانع. وادلليــل ابجلواهــر 
فأحسن العبارات فيه أن نقول: اجلواهر ال ختلو من احلوادث وال تتقّدهما، وما ال خيلو عن 

٢٠احلوادث وال يتقّدهما مل جيـز أن يكـون قـدميًا، بـل اكن حمـداًث. والاســتدالل ابألعـراض أن 

األعراض تبطل بأضدادها أو ما جيري جمرى الضدّ  لها، والقدمي ال يرد عليه البطــالن. وإذا 
بطل كوهنا قدميةً  ثبت كوهنا حمدثًة، واحملَدث ال خيلو من حمِدٍث  عــىل مــا نبيّنــه إن شــاء هللا 

تعاىل.

٨ خيلو] ىخلوا   ١٠ عىل] إضافة فوق السطر   ١١ مل يبق] إضافة يف الهامش   ١٤ أن] + منصوب الفعل (مشطوب)   
١٥ نقول] يقول   ١٨ جواهَر] جواهرا   ١٩ خيلو] ىخلوا   ٢٠ أن األعراض] إضافة يف الهامش   ٢٢ خيلو] ىخلوا



[١أ]كتاب زايدات

رشح األصول ممّا ُعلِّق عن السـيد اإلمام
الناطق ابحلّق  أيب طالب

حيىي بن احلسني الهاروين ريض هللا عنه

بسم هللا الرمحن الرحمي [١ب]٥

امحلد  وبه نسـتعني
امحلد  رب العاملني والعاقبة للمتَّقني وال عدوان إالّ  عىل الظاملني

إن قال قائل: مل اختار شـيوخمك تقدمي الالكم يف حدوث األجسام؟ قيل هل: ألن معرفة هللا 
تعاىل واجبة ويه أول الواجبات، وال يوصل إلهيا إالّ  مبعرفة حدوث األجسام.

فإن قيل: فمل قلمت ذكل؟ قيل هل: ألن العاقل إذا راجع نفسه مل يأمن أن يكون هل صانع  ١٠

يعاقبه عىل ترك الواجبات وفعل املقبحات وإن مل يفعل القبيح مباكنه، كام أن َمن أســاء إىل 
غريه مل يأمن اسـتحقاق اذلمّ  من هجة َمن مل يفعل القبيح مباكنه حسب اسـتحقاقه مــن هجــة 

َمن أيسء إليه، حفصل عند ذكل خائفًــا، فيلزمــه أن يــأيت مبــا يأمــل التخلـّـص بــه مــن هــذا 
الرضر، وال يمتكن من إزالته إالّ  مبعرفة هللا تعاىل فاكن واجبًا، ألن ما ال يتوّصل إىل الواجب 

إالّ  به اكن واجبًا كوجوبه. ١٥

فإن قيل: فاكن من سبيهل أن يلزمه أداء الواجبات والكّف  عن املقبحات حفسب، قيل 
هل: إن من األشـياء ما ال يعمل قبحه إالّ  رشعًا، والعمل ابلرشعيات مرتّب عىل معرفة هللا تعاىل، 

وهو إذا جّوز أن يكون هاهنا واجبات أخر صار خائفًــا مــن تركهــا، فيلزمــه معرفهتــا، وإمنــا 
يعرفها بعد العمل مبعرفة هللا تعــاىل ورســوهل وابلرشائــع. والثــاين أنــه جيــّوز أن ال يــؤّدي هــذه 
ــلّ  هبــا أو ببعضهــا، ويعــمل أن [مبعر]فــة هللا [تبــارك وتعــاىل] ومعرفــة الثــواب  الواجبــات وُخيِ ٢٠

والعقاب مــن هجــة لطــف [يتخلــص مــن اإلخــالل ابلواجبــات وار]تــاكب السيئــات فيلزمــه 
حتصيلها.

١٠ مل] ومل، مع و مشطوب   ١٢ يأمن] تأمن
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