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 المقصد االّول في األمور العاّمة و فيه فصول:

 .الفصل األّول في الوجود و العدم

ر ظاهر بل على دو ، يشتملأو بغير ذلك أو: اّلذي يمكن أن يخبر عنه، و نقيضه ، و المنفّي العينتحديدهما بالّثابت العين و

ء على نفسه، أو: بتوّقف الّشي و عليه :بتوّقف التصديق بالّتنافيو االستدالل ء أعرف من الوجودالمراد: تعريف الّلفظ، إذ ال شي

 .باطل ، أو: إبطال الرسم- مع فرضه مركبا -الوجود عدم ترّكب

زيادة ] يعطي الّشركة و قبوله القسمة و اّتحاد مفهوم نقيضه و ترّدد الّذهن حال الجزم بمطلق الوجود []اشتراك الوجود معنى

لتحقق  و و النفكاكهما تعّقال أجزاؤها أو: لم تنحصر و إاّل: اّتحدت الماهّيات فيغاير الماهّية هّية في الّتصّور[الوجود على الما

 و قيامه بالماهّية، من حيث هي ، و ترّكب الواجبو انتفاء التناقض و الحاجة الى االستدالل و فائدة الحمل الخاص اإلمكان

 .في التصور فزيادته

 إّنما هو: الّصورة المخالفة في و الموجود في الّذهن الحقيقة بطلت و إال و الخارجي إلى الّذهنّي و هو ينقسم لوجود[]أقسام ا

 .كثير من الّلوازم

 .، بل: الحصولفي العين الماهّية به تحصل و ليس الوجود معنى ]الوجود هو: نفس تحّقق الماهّية[

 .فتحّققت مخالفته للمعقوالت، و ال ينافيها و ال مثل و ال ضد له و هو خير محض ، و ال اشتدادو ال تزايد فيه ]أحكام الوجود[

إثبات  ، معبدونه و كيف تتحّقق مقتضى عقله يكابر و المنازع بدونه فال تتحّقق الّشيئّية و يساوق ]تالزم الوجود و الّشيئّية[

 و الّثبوت عينا، لزم منه محاالت و لو اقتضى الّتمييز وجود، مع عدم تعّقل الزائد؟!و انحصار الم القدرة، و انتفاء االّتصاف؟!

 .يعرض لما وافقونا على امتناعه اعتبارّي اإلمكان

، كلّيو ال عليه القسمة و الوجود، ال ترد فال واسطة و العدم: النفي و هو يرادف: الّثبوت []نفي الواسطة بين الوجود و العدم

 تسلسلو: التزام ال بعدم قبول الّتماثل و االختالف و العذر -نفسها -و نوقضوا بالحال و يجوز قيام العرض بالعرض اثابت ذهن

 .باطل

ير تحّقق الذوات الغ -من: ما فّرعوا عليهما فبطل []بطالن ما فّرع على ثبوت المعدوم، و ثبوت الواسطة بين الوجود و العدم

و  - الوجود و ما يتبعها، في و اختالفهم في إثبات صفة الجنس - و تباينها - تفاء تاثير المؤّثر فيهاو ان - المتناهية في العدم

نع، بعد في إثبات الصا و وقوع الّشك إمكان وصفه بالجسمّية و إثبات صفة المعدوم بكونه معدوما و مغايرة الّتحّيز للجوهرّية

 .ره، مّما ال فائدة بذكو غير ذلك بها االختالف و تعليل حال الى المعّلل و غيرهقسمة ال و اّتصافه بالقدرة و العلم و الحياة

ار التقابل، باعتب ال و قد يجتمعان ، فيقابله عدم مثلهثّم الوجود، قد يؤخذ على االطالق ]الوجود المطلق و المقّيد، و مقابالهما[

 .و قد يؤخذ مقّيدا، فيقابله مثله معا و يعقالن

 .شخصّيا و نوعّيا و جنسّيا و يؤخذ الموضوع ، كافتقار ملكتهو يفتقر الى الموضوع [م الملكة يفتقر الى موضوع]عد

فليس  ابالّتشكيك على عوارضه و يقال و يتكّثر بتكّثر الموضوعات فال فصل له بل هو بسيط و ال جنس له ]بساطة الوجود[

 .جزء من غيره مطلقا

لخصوصّيات  بل هى تعرض مطلقا ثابت ءفال شي في الوجود متأّصلة ّية من المعقوالت الثانية، و ليستو الشيئ ]الشيئّية[

 .الماهيات
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 و و نافى عدم الشرط وجود المشروط و لهذا:استند عدم المعلول الى عدم العّلة ال غير و قد تتمايز األعدام []تمايز األعدام

و  -اعتبارينب -النوعّية و الّتقابل عليه ، فتصدقثّم العدم، قد يعرض لنفسه ي األعدامبخالف باق صّحح عدم الّضد وجود اآلخر

 .لّمّي برهان إّني، و بالعكس على اّنه -، و إن جاز في الّذهنعدم المعلول ليس عّلة لعدم العّلة في الخارج

 .وجودا، تتعاكس عدما صوصو األشياء المترّتبة في العموم و الخ []عدم األخّص أعم من عدم األعّم

بط و وثاقة الر في الّتعّقل، داّلة على جهات مواّد ثالث في أنفسها، و رابطة، تثبت و إذا حمل الوجود أو جعل []المواد الثالث

 .و البحث في تعريفها، كالوجود العدم و كذا الوجوب و االمتناع و اإلمكان:هي ضعفه

 ، فالقسمةباعتبار الغير و قد يؤخذ األّوالن تؤخذ ذاتّية، فتكون القسمة حقيقّية ال يمكن انقالبهاو قد  []القسمة الى الّثالث

 و يشترك الوجوب و االمتناع في اسم الّضرورة، و الثالثة في الممكنات مانعة الجمع بينهما، يمكن انقالبها، و مانعة الخلّو بين

لب بمعنى س و قد يؤخذ اإلمكان يصدق على اآلخر، إذا تقابال في المضاف إليه و كّل منهما و اإليجاب إن اختلفا بالّسلب

 و إالّ  الفي الح ، و ال يشترط العدمو قد يؤخذ بالّنسبة الى االستقبال األخرى، و الخاّص ، فيعّمالّضرورة عن أحد الّطرفين

 .الّنقيضان اجتمع

تّيا، لزم و لو كان الوجوب ثبو و استحالة الّتسلسل لصدقها على المعدوم ث اعتبارّيةو الّثال ]في أّن المواّد الّثالث اعتبارّية[

 و لو كان اإلمكان ثبوتّيا، لزم سبق وجود كل ممكن على إمكانه و لو كان االمتناع ثبوتّيا، لزم إمكان الممتنع إمكان الواجب

 .هو اإلمكان المنفّي، ال يستلزم ثبوت و الفرق بين نفي اإلمكان

هما، و معروض ما بالغير من و كذا االمتناع و غيره شامل للّذاتي و الوجوب ]انقسام الوجوب و االمتناع الى ما بالذات و ما بالغير[

لماهّية بالّنظر الى ا -عند عدم اعتبار الوجود و العدم -و عروض اإلمكان في القسمة الحقيقّية لما تقّدم و ال ممكن بالغير ممكن

، و ال ذاتّي و كّل ممكن العروض و الغيرى و ال منافاة بين اإلمكان و عند اعتبارهما بالّنظر إليهما، يثبت ما بالغير ّلتهاو ع

 .عكس

دث، الحا و قد يتصّور وجود طلب العّلة، و إن لم يتصّور غيره موجودا و اذا لحظ الّذهن الممكن ]احتياج الممكن الى المؤّثر[

 يتصّور و ال ضرورّي و الحكم باحتياج الممكن عليه بمراتب فليس عّلة لما يتقّدم : الحدوث، كيفّية الوجودثّم فال يطلبها

و هو  جوبفال بّد من االنتهاء الى الو المقابل الخارجّية، ألن فرضها ال يحيل و ال تكفي بالنظر الى ذاته األولوّية ألحد الّطرفين

يقارنه  و وجوب الفعلّيات تجب الماهّية أو تمتنع و إاّل و اإلمكان الزم تخلو عنه قضّية فعلّيةوجوب آخر ال  و يلحقه سابق

 .نسبة تمام إلى نقص و نسبة الوجوب إلى االمكان بالزم جواز العدم، و ليس

 .مكان الّذاتيو هو غير اإل و يوجد للممكنات و يعدم للشّدة و الّضعف و االستعداد قابل []اإلمكان االستعدادي

 و: بالطبعأ إما: بالعلّية و السبق و مقاباله فحادث و ااّل و الوجود إن اخذ غير مسبوق بالغير أو بالعدم، فقديم []القدم و الحدوث

إلضافة بين ا نحفظو ت و مقولّيته بالّتشكيك و الحصر استقرائّي أو: بالّذات أو: بالّشرف أو: بالّرتبة الحسية أو العقلّية أو: بالزمان

و  قدمفال ، أو غيرهماو الّتقّدم دائما بعارض: زمانّي، أو مكانّي امتنعت جنسّيته و حيث وجد الّتفاوت المضافين في أنواعه

ينقطعان  ،و القدم و الحدوث اعتباران عقلّيان و الحدوث الّذاتّي متحقق تسلسل و إاّل ال يعتبر فيهما الّزمان الحدوث الحقيقّيان

 .الحقيقّية منهما و تصدق انقطاع االعتبارب

، و ال جزءا من غيره و ال يكون الّذاتي الّذاتي على المرّكب و يستحيل صدق الذاتّي و الغيرّي :و من الوجوب []خواّص الواجب

 -يعة نوعّيةطب و ليس ، فالّص بهأّما الخا ، هو: المقول بالتشكيكو الوجود المعلوم لكان ممكنا و اال عليه يزيد وجوده و نسبته
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ض و الّنق في الوجود، غير معقول و تأثير الماهّية من حيث هي و عدمه فجاز اختالف جزئّياته في العروض - على ما سلف

 .بالقابل، ظاهر البطالن

و هو:  و حصوله فيه عن المحّلالمتناع استغنائه  العقلّية و الوجود من المحموالت ]الوجود و العدم من المحموالت العقلّية[

لّية، و و الجنسّية، و الفص و الّذاتّية، و العرضّية و الكلّية، و الجزئّية و الماهّية و جهاتهما العدم :و كذلك من المعقوالت الثانية

 .النوعّية

الشياء، حّتى و أن يتصّور عدم جميع ا ، و ال استحالة فيه، و يحكم بينهما بالّتناقضو للعقل أن يعتبر الّنقيضين []تصّور العدم

من حيث هو  )و ال يصّح الحكم عليه باعتبار و هو ثابت باعتبار، قسيم و يرفعه في الّذهن ، و عدم العدم، بأن يمّثلعدم نفسه

مايز، و هو ال بالتّ  و يحكم بينهما فيه في الذهن، و غير الثابت الموجود إلى: الثابت و لهذا انقسم تناقض( ليس بثابت، و إال

و إذا حكم الّذهن على األمور الخارجّية  هوّية، لكان حكمها حكم الّثابت و لو فرض له يستدعي الهوّية لكل من المتمايزين

 .و يكون صحيحه باعتبار مطابقته لما في نفس األمر، إلمكان تصّور الكواذب فال و إاّل في صحيحه وجب الّتطابق ،بمثلها

ا من وجه، و تغايرهم اّتحاد الّطرفين يستدعي و الحمل ، و قد تربط بهما المحموالت: قد يحمالنثّم الوجود و العدم []الحمل

و ال اعتبار عدم القائم  قيام أحدهما باآلخر و التغاير: ال يستدعي ثالثا وجهة االتحاد: قد تكون أحدهما، و قد تكون آخر من

نفيها، ال  لب عنها ال يقتضي تمّيزها و ثبوتها و سلبه إثبات الوجود للماهّية ال يستدعي وجودها أّوالو  في القيام، لو استدعاه

 بالتشكيك يقاالن ، من المعقوالت الّثانيةو الحمل و الوضع ، و إن كان الزما، لكّنه ليس شرطاو ثبوتها في الّذهن إثبات نفيها

 .تسلسل و إال و ليست الموصوفّية ثبوتّية

عبارة، في الكتابة و ال و أما الوجود بالعرض ، و قد يكونبالّذات قد يكون :ثّم الوجود []انقسام الوجود الى ما بالذات و ما بالعرض

 .فمجازّي

بين  دمالع تخلل و لو أعيد فال يصّح الحكم عليه بصّحة العود المتناع اإلشارة إليه ال يعاد و المعدوم []امتناع إعادة المعدوم

و الحكم بامتناع  الّتسلسل في الّزمان و لزم و صدق المتقابالن عليه دفعة و بين المبتدأ و لم يبق فرق بينه ء و نفسهالّشي

 .العود، ألمر الزم للماهّية

بل من حيث هو قا و قسمة الموجود الى: الواجب و الممكن ضرورّية، وردت على الوجود []قسمة الموجود الى واجب و ممكن

 .للّتقييد و عدمه

و الحكم على الممكن بإمكان الوجود، حكم على الماهّية ال باعتبار العدم و الوجود، ثم اإلمكان: قد يكون آلة في  []اإلمكان

ا في فيجب أن يعتبر مطابقته لم على الممكن باإلمكان، اعتبار عقليّ  و حكم الّذهن الّتعّقل، و قد يكون معقوال باعتبار ذاته

لخفاء  -و خفاء الّتصديق ، ضرورّيو الحكم بحاجة الممكن لوجوبه بالّذات، أو الستناده إليه و القديم ال يجوز عليه العدم لعقلا

 تاثيره و هو موجود، و ال من حيث هو معدوم و المؤّثر: يؤّثر في األثر، ال من حيث و المؤّثرّية اعتبار عقلّي ، غير قادح-الّتصّور

و الممكن الباقي مفتقر الى المؤثر،  - على ما مر -الى عدم عّلته و عدم الممكن يستند و يلحقه وجوب الحق ةفي الماهّي

مكن ، و ال ي-لو أمكن -القديم الممكن الى المؤّثر الموجب و لهذا جاز استناد و المؤّثر يفيد البقاء بعد اإلحداث عّلته لوجود

 .لزم الّتسلسل و إاّل و ال يفتقر الحادث الى المّدة و الماّدة - كما يأتي -ى الّلهسو و ال قديم استناده الى المختار

 .الفصل الّثاني في الماهّية و لواحقها

الّذات و  و غالبا على: األمر المتعّقل و تطلق و هو: ما يجاب به عن الّسؤال ب: ما هو؟ «ما هو؟»مشتّقة عن:  و هي ]الماهية[

 إاّل و ء مغايرة لما يعرض لها من االعتباراتو حقيقة كّل شي من ثواني المعقوالت و الكلّ  -ع اعتبار الوجودم -الحقيقة، عليها
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 ئلس و لو ، ليست ااّل هيمن حيث هي و هي و تكون الماهّية مع كّل عارض، مقابلة لها مع ضّده على ما ينافيها لم تصدق

 .قبل الحيثّية، ال بعدها ءبطرفي النقيض، فالجواب: الّسلب لكّل شي

 مقوال على ء، لكان زائدا، و ال يكونعنها ما عداها، بحيث لو انضّم إليها شي و قد تؤخذ الماهّية محذوفا ]اعتبارات الماهّية[

جود مو ء، و هو: كّلّي طبيعّيو قد تؤخذ ال بشرط شي و ال توجد ااّل في األذهان ء، و هو: الماهّية بشرط ال شيذلك المجموع

و الكلّية العارضة للماهّية، يقال لها:  و مّما يضاف إليه الحاصل منه صادق على المجموع ، وجزء من االشخاص في الخارج، هو

 .اعتبارات ثالثة، ينبغى تحصيلها في كّل ماهّية معقولة فهذه ذهنّيان و هما عقلي :و للمركب كلّي منطقي

و هما  ما له جزء :و هو ،و منها: مرّكب ما ال جزء له :و هو ،و الماهّية، منها: بسيط [رّكب]انقسام الماهّية الى بسيط و م

 ، فيتعاكسان في العموم و الخصوص، مع اعتبارهما بما مضىو قد يتضايفان متنافيان و وصفاهما: اعتباران ضرورة موجودان

ّنما و المرّكب إ قد يقّومان بأنفسهما، و قد يفتقران الى المحل او هم و كما تتحّقق الحاجة في المرّكب، فكذا في البسيط

عتبار الّذهن: بين، و با فباعتبار عن الّسبب و هو عّلة الغنى وجودا و عدما، بالقياس الى الّذهن و الخارج يتركب عّما يتقّدمه

 .أعّم ، واحدة متعاكسة، و اثنتانخواّص ثالث فتحّصل الخارج: غنى

، و قد تتمّيز في الخارج و هي و ال يمكن شمولها باعتبار واحد الى البعض و ال بّد من حاجة ما لبعض األجزاء الجزء[ ]أحكام

 مولةو قد تؤخذ مح - و قد تؤخذ موادّ  - و قد تتداخل - فقد تتباين -و مضايفه: و إذا اعتبر عروض العموم قد تتمّيز في الذهن

ما ال  و-و هو عّلة - و اآلخر صورة -و هو معلول -كالماّدة ،و الجنس منهما و جعالهما واحد ةفيعرض لها: الجنسّية و الفصلّي

ّي تركيب عقل و ال و ال يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهّية واحدة ، فهو واحدو كل فصل تام جنس له، فال فصل له

و  و منها: عوال، و سوافل، و متوّسطات - كجنسهما -و منطقّي و قد يكون منهما عقلّي و طبيعيّ  و يجب تناهيهما إاّل منهما

و ال يمكن  مع التقابل و قد يجتمعان و هما إضافّيان تحته جنس و هو: اّلذي ال جنس له، و ليسالجنس ما هو مفرد، في

 .ساويا، و الفصل مكان الجنس أعّم و إذا نسبا الى ما يضافان إليه أخذ الجنس بالّنسبة الى الفصل

 و من حيث هو أمر عقلّي، وجد مشاركا لغيره من الّتشّخصات فيه فإذا نظر إليه و الّتشّخص من األمور االعتبارّية []الّتشّخص

تند الى الماّدة و قد يس - فقد يكون نفس الماهّية، فال يتكّثر -:أّما ما به الّتشّخص ال يتسلسل، بل ينقطع بانقطاع االعتبار

و يجوز  شّخصو التمّيز يغاير الّت بانضمام كّلي عقلّي الى مثله و ال يحصل الّتشّخص األعراض الخاّصة الحاّلة فيهاب المتشّخصة

المندرج  خصو المش و الكّلي: قد يكون إضافّيا، فيتمّيز قد ال يعتبر مشاركته :و المتشخص امتياز كّلى من الشيئين باآلخر

 .متمّيز ،تحت عام

 و ، بخالف الوحدة-من حيث هو كثير - على الكثير لصدقه تغاير الوجود و هي يغاير الوحدة و الّتشّخص الكثرة[]الوحدة و 

 االقتسام في كون كلّ منهما أعرف تستويان -و الخيال عند العقل -، و الكثرةو هي و ال يمكن تعريفها، االّ باعتبار اللفظ تساوقه

 .و كذا: الكثرة بل، هي: من ثواني المعقوالت و ليست الوحدة أمرا عينّيا

 .لتقابل جوهرّي بينهما ال العّلية و المعلولّية، و المكيالّية و المكيلّية إلضافة و تقابلهما ]تقابل الوحدة و الكثرة[

جهة الكثرة، و ال  تقّوم فجهة الوحدة، إن لم بالّضرورة جهتان ثّم معروضهما: قد يكون واحدا، فله ]أحكام الوحدة و الكثرة[

و إن قّومت، فوحدة  ، أو بالعكسعارضة لموضوع أو محموالت موضوعات و إن عرضت، كانت عرضّية -الوحدة -لها تعرض

ان له إن ك -نقطة و إاّل ، وحدة بقول مطلق-ال غير -عدم االنقسام و قد تتغاير، فموضوع مجّرد نوعّية، أو فصلّية جنسّية، أو

 -بسيط أو مركب -فهو: مقدار، أو جسم و اال لم يقبل القسمة هذا، إن -ان لم يكن ذا وضع -مفارق أو -وضعمفهوم زائد، ذو 

ر ، تتغاير أسماؤها بتغايو الوحدة في الوصف العرضّي و الّذاتّي على هذا الّنحو و الهوهو بالوحدة أولى من بعض و بعض هذه
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 -ال غير -مبدأ العدد المتقّوم بها و الوحدة - على ما سلف -عي جهتي تغاير و اّتحادفالهوهو يستد و االّتحاد محال المضاف إليه

، ة الحقائقواحد، مختلف ثّم تحصل أنواع ال تتناهى، بتزايد واحد و هي: نوع من العدد إليها مثلها، حصلت االثنينّية و إذا أضيف

ضماما ، ان-في العقل -، إذا انضّم بعضها الى بعضالعقل على الحقائق يحكم به و كّل واحد منها، أمر اعتبارّي هي:أنواع العدد

و كذا  بالمشهورّي و قد تعرض لها شركة، فتخّصص بانقطاع االعتبار و تنقطع و الوحدة قد تعرض لذاتها و مقابلها بحسبه

 .المقابل و كذا و الى مقابلها، بثالث باعتبارين ،الى معروضها و تضاف المقابل

و راجع الى و ه -و اإليجاب السلب أعنى ، المتنّوع الى أنواعه األربعةما يستحيل عروضه لها من التقابل و يعرض له [الّتقابل]

هو  و يتعاكس -و هما وجوديان -و تقابل الّضّدين -باعتبار خصوصّية ما مأخوذا و هو األّول -و العدم و الملكة -و العقد القول

و أشّدها  ّتشكيكعليها بال و مقولّيته باعتبار عارض الجنس و يندرج تحته تقابل التضايف و حقق، و المشهورّيةما قبله في الت و

 فيه ختالفو هو: اال تاسع المحصورة، فيشرط :أما ،في القضايا بشرائط ثمانية و يتحّقق و يقال لألّول: تناقض فيه: )الّثالث(

دقا بحيث ال يمكن اجتماعهما ص ،و في: الموّجهات، عاشر، و هو: االختالف فيها و الجزئيتان صادقتان ،فإّن الكّلّية ضّد الكّلّية

 ععدم الموضو إلمكان الوجودّية صدقا ال كذبا : تقابلو هي معدولة ، سّميت-في القضايا -بالملكة و إذا قّيد العدم و كذبا

االّتصاف  شيئا منهما عند الخلّو، أو ال يستلزم و قد لّضّدين بعينه، أو ال بعينهأحد ا و قد يستلزم الموضوع مقابالهما فيصدق

 .و جعل الجنس و الفصل واحد و مشروط في األنواع باّتحاد الجنس و هو: منفّي عن األجناس و ال يعقل للواحد ضّدان بالوسط

 .الفصل الّثالث في العّلة و المعلول

 صورّية و و مادّية و هي:فاعلّية و األمر: معلول له : عّلة لذلك األمرفإّنه ،االستقالل، أو باالنضمامء يصدر عنه أمر، إّما بكّل شي

 .و غائّية

و ال  مو ال يجب مقارنة العد يجب وجود المعلول -بجميع جهات الّتأثير -و عند وجوده مبدأ الّتأثير :فالفاعل ]العّلة الفاعلّية[

و هذا  ثّم تعرض الكثرة باعتبار كثرة اإلضافات و مع وحدته، يّتحد المعلول -جاز في: المعّد و إن -هبعد يجوز بقاء المعلول

و قد  فو بينهما مقابلة التضاي ، من: ثواني المعقوالتو الّنسبتان ال عكس« الوحدة الّنوعّية»و في  نفسه ينعكس الى الحكم

 .فيهما و ال يتعاكسان أمرين ء الواحد، بالّنسبة الىفي الّشي يجتمعان

ألّن كّل واحد منها ممتنع الحصول بدون عّلة  الى غير النهاية -في سلسلة واحدة -و ال يتراقى معروضاهما []إبطال التسلسل

و للّتطبيق بين جملة قد فصل منها آحاد  : طرفلذاتها، هي فيجب وجود عّلة -أيضا لكن الواجب بالغير ممتنع - واجبة

 تناهيهما يوجب -بحيث يتعّدد كل واحد منهما باعتبارهما -باعتبار الّنسبتين و ألّن الّتطبيق اهية، و أخرى لم يفصل منهامتن

ء بعض أجزائه، كان الشي المؤّثر في المجموع، إن كان و ألن على األخرى، من حيث الّسبق لوجوب ازدياد إحدى الّنسبتين

و كيف تجب الجملة  -إذ الجملة ال تجب به -ّن المجموع له عّلة تاّمة، و كّل جزء ليس عّلة تامةو أل نفسه و علله مؤّثرا في

مع  -متنافيان ،و القبول و الفعل في طرفي النقيض و تتكافأ الّنسبتان الى ما ال يتناهى من تلك الجملة؟ هو محتاج ء، وبشي

 فال و ااّل -إن كان المعلول محتاجا لذاته الى تلك العّلة -بين العّلة و المعلول و تجب المخالفة لتنافي الزميهما -اّتحاد الّنسبة

: لم و إاّل منها ، عّلة ذاتّية لشخص آخر-من العنصرّيات -و ليس الّشخص على المصاحب صدق إحدى النسبتين و ال يجب

 .بقاء أحدهما مع عدم صاحبهو ل و لتكافئهما و لعدم تقّدمه بغيره عنه و الستغنائه تتناه االشخاص

حركة من  ثّم - ثّم إرادة - ثّم شوق - تصّور جزئّي، ليتخّصص به الفعل -يفتقر الى: مّنا و الفاعل ]كيفّية صدور األفعال مّنا[

 يكون ةّيو جزئّيات تلك الحركة تتبع تخّيالت و إرادت جزئ بحسبها ، تتبع إرادةو الحركة الى مكان ليقع مّنا الفعل العضالت

 .ى آخرهافي المسافة ال في الّنفس، و الحركات فتّتصل اإلرادات أخرى المعّدة، لحصول للسابق من تلك السابق من هذه، العّلة
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اّلتي  -ةبحسب المّدة، و العّدة، و الّشّد و الّتناهي - الوضع -و يشترط في صدق الّتأثير على المقارن: ]تأثير القوى الجسمانية[

 ابلهباختالف القابل، و مع اّتحاد المبدأ يتفاوت مق القسرّي، يختلف ألّن - ، على المؤّثرالخاص بارها يصدق الّتناهي و عدمهباعت

 .تحّركا مع اتحاد المبدأ، عرض الّتناهي و إذا القبول في ، لتساوي الصغير و الكبير، يختلف باختالف الفاعلو الطبيعّي

و قد يحصل القرب و البعد، باستعدادات  ذاتّي و قبوله و ماّدة للمرّكب المحّل المتقّوم بالحاّل، قابل له و ]العّلة الماّدّية[

 .فيه يكتسبها باعتبار الحاّل

 .و هو: واحد و جزء فاعل لمحّله الحاّل، صورة للمركب و هذا ]العّلة الصورّية[

القّوة الحيوانّية  أّما صدقا ثابتة لكّل و هي للمعلول -في وجودها -معلولة : العّلة الفاعلّيةلعّلّية و الغاية عّلة بماهيتها ]العّلة الغائّية[

 :فهو:إّما إاّل و فالحركة باطلة ،فإن لم تحصل و قد ال يكون يكون: غاية للّشوقّية و قد المحّركة، فغايتها: الوصول الى المنتهى

 .و كذا: لالّتفاقّيات غايات و أثبتوا للّطبيعّيات فأو: عبث و جزا أو: قصد ضروري أو: عادة خير

 اتّية أو عرضّيةذ و كلّية أو جزئّية و و أيضا: بالقّوة أو بالفعل قد تكون بسيطة، و قد تكون مرّكبة -مطلقا -و العّلة []أقسام العلل

و  واحد-في الّطرفين -و الفاعل مبادي العرضّيةمن ال ،للحادث فالعدم مشتركة أو خاّصة و و قريبة أو بعيدة عاّمة أو خاّصة و

كذا:  و و ال بّد للعدم من سبب و أسباب الماهّية، غير أسباب الوجود و افتقار األثر، إّنما هو في أحد طرفيه الموضوع: كالماّدة

 .العرضّية: ما هو معّد من العلل و أو بعيد و اإلعداد: قريب و من العلل المعّدة:ما يؤّدي الى مثل، أو خالف، أو ضّد في الحركة

 .في الجواهر و األعراض و فيه فصول المقصد الّثاني

في  و هو:إّما مفارق و هو: الجوهر أو: ال ، و هو: العرض، إّما: أن يكون موجودا في الموضوعالممكن األّول في الجواهر الفصل

 «الّصورة»و هو:  أو: حاال «المادة»فإّما: أن يكون محاّل، و هو:  أو مقارن «فسالنّ »، و هو: أو: في ذاته «العقل»، و هو: و فعله ذاته

 و كذا: الحاّل و الخصوص في: العموم - وجودا أو عدما -و المحّل، يتعاكسان و الموضوع «الجسم»منهما، و هو:  أو: ما يترّكب

 .جزئّيا و الحاّل لمحلو يصدق العرض على: ا و بين: الموضوع و العرض، مباينة و العرض

 الوسط على لتوّقف نسبة أحدهما و الجوهرّية و العرضّية، من ثواني المعقوالت ]الجوهر و العرض ليسا جنسين لما تحتهما[

 .، عرضّيو المعقول اشتراكه و اختالف األنواع باألولوّية

ّتضاّد على و قد يطلق ال الفناء: العدم و المعقول من ين عرضهاو ال بينها و ب و ال تضاّد بين الجواهر ]نفي الّتضاّد بين الجواهر[

 .باعتبار آخر البعض

و أّما االنقسام، فغير مستلزم في  بخالف العكس ، ااّل مع التماثلوحدة الحاّل و وحدة المحّل ال تستلزم []المحّل و الحاّل

 .الى محّل متوّسط و قد يفتقر الحاّل و الموضوع: من جملة المشّخصات الّطرفين

المرّكب  و لحركة الموضوعين على طرفي لحجب المتوّسط ال يتجّزء باالستقالل و ال وجود لوضعّي ]نفي الجزء اّلذي ال يتجّزء[

و  ةائرو انتفاء الد - و سكون المتحّرك -التفّكك -من: ما يشهد الحّس بكذبه و يلزمهم ، على الّتبادل- أو من أربعة -من ثالثة

قق له و اآلن، ال تح نفيها مطلقا و ال يلزم و الحركة، ال وجود لها في الحاّل ، باعتبار الّتناهيالّنقطة: عرض قائم بالمنقسم

ود النقض بوج -:-مع ما تقّدم -و القائل بعدم تناهي األجزاء، يلزمه الحركة مّما ال يتجّزء لم تكن موجودة و لو ترّكبت خارجا

سافة المتناهية الم و أن ال تقطع - عدم لحوق السريع البطي و يلزم - و يفتقر في الّتعميم الى الّتناسب - يتناهىالمؤّلف مّما 

 ،احد منهماطباع كّل و اثنينّية، تساوي تحدث -بأنواعها -و القسمة و الّضرورة قضت ببطالن: الّطفرة، و الّتداخل في زمان متناه

النقسام الى يقبل ا ء واحد مّتصلشي فقد ثبت أّن الجسم ، ال يقتضي االمتناع الّذاتياالنفكاك لعارض و امتناع طباع المجموع

 .ما ال يتناهى

http://rostamiani.ir/


 ، تفسير، فقه و اصولکالم  ،فلسفه عرفان،  نصيرالدین طوسيتجرید االعتقاد خواجه 

7 

 

 .و وجود ما ال يتناهى الستحالة الّتسلسل ثبوت ماّدة سوى الجسم و ال يقتضي ذلك []نفي الهيولى

: رّكبو مكان الم تعّدد، انتفى فلو على أقرب الّطرق عند الخروج يطلبه طبيعّي و لكّل جسم مكان []إثبات المكان للجسم

 .الكرة :منه و الطبيعّي و كذا الشكل أو ما اّتفق وجوده فيه مكان الغالب

الحال في  للماّدة، و هو: مالق :: إّن البعد، منهو اعلم فإن اإلمارات تساعد عليه البعد :و المعقول من األّول []ماهّية المكان

يالقيها بجملتها، و يداخلها بحيث:ينطبق على بعد المتمّكن، و  فيه األجسام و ، تحّلمفارق :و منه -مساويه و يمانع -الجسم،

يه المكان ال يصّح عل و هذا المكان و لم يعّم و لو كان المكان سطحا لتضاّدت األحكام و ال امتناع، لخلّوه عن الماّدة يّتحد به

و الجهة: طرف  -، بنسبة زمانيهماأقّل عند فرض معاوق -المعاوق، حركة عديمه حركة ذي لساوت و اال لّو من شاغلالخ

و  رةو باإلشا للحصول فيها المقصودة بالحركة و هي: من ذوات األوضاع منقسمة و ليست في مأخذ اإلشارة الحاصل ،االمتداد

 .هما غير متناهو ما عدا الطبيعّي منها: فوق و سفل

 .الفصل الثاني في األجسام

ثم  وابتو تحته: فلك الّث واحد غير مكوكب، محيط بالجميع أّما الفلكّية: فالكّلّية منها: تسعة فلكّية و عنصرّية و هي: قسمان

 :ىو تشتمل عل و عشرون أربعة و خارجة المراكز و المجموع ،تداوير أفالك أخر على و تشتمل أفالك الكواكب السّيارة السبعة

 .و لوازمها شّفافة االنفعالّية بسائط، خالية من الكيفّيات الفعلّية و و الكّل ثوابت و عشرين كوكبا و ألف و نّيف متحّيرة سبعة

 يفّياتوجات الكو أستفيد عددها من مزا النار، و الهواء، و الماء، و األرض و أّما العناصر البسيطة فأربعة:كرة ]العناصر البسيطة[

ّركة فالنار: حاّرة، يابسة، شّفافة، متح و كل منها تنقلب الى المالصق، و الى الغير بواسطة أو بوسائط الفعلّية و االنفعالّية

 ،و الماء: بارد، رطب ، شّفاف، له أربع طبقاتو الهواء: حاّر، رطب بالتبعّية، لها طبقة واحدة، و قّوة على إحالة المرّكب إليها

 .و األرض: باردة، يابسة، ساكنة في الوسط، شّفافة، لها ثالث طبقات ، محيط بثالثة أرباع األرض، له طبقة واحدةشّفاف

ماّدة، الكيفّية في ال و تفعل حادثة عند تفاعل بعضها في بعض و هي و أما المركبات: فهذه األربعة أسطقّساتها []المرّكبات

ختلف األمزجة ثّم ت مع حفظ صور البسائط هي: المزاج ،، متوّسطةصل كيفّية متشابهة في الكّلكيفّيتها، و تح فتكسر صرافة

 و طرفا إفراط و تفريط و إن كان لكّل نوع مع عدم تناهيها بحسب الّشخص في اإلعداد بحسب قربها و بعدها من االعتدال

 .: تسعةهي

 .الفصل الّثالث في بقّية أحكام األجسام

و لحفظ  عنه ، مع فرض نقصانهبمثله ، عند مقايستهبه ضّده لوجوب اّتصاف ما فرض له األجسام في وجوب الّتناهيو تشترك 

 ّل على الوحدة، يدو اّتحاد الحّد و انتفاء القسمة فيه به مع وجوب اتصاف الثاني الّنسبة بين ضلعي الّزاوية، و ما اشتمال عليه

وء و و يجوز رؤيتها بشرط الّض -كالهواء -يجوز خلّوها عن الكيفّيات المذوقة، و المرئّية، و المشمومة و و الّضرورة قضت ببقائها

، و الحركة و الّسكون فإّنها ال تخلو عن و األجسام كّلها حادثة، لعدم انفكاكها من جزئّيات متناهية حادثة الّلون، و هو ضرورّي

ن و لوصف كلّ حادث باإلضافتي للّتطبيق ي جزئّياتهما:فألنّ وجود ما ال يتناهى محالو أّما تناه -و هو ظاهر -كلّ منهما حادث،

و  د أيضاو الّزائ ، فينقطع الّناقصعلى المّتصف باألخرى -من حيث هو كذلك -و يجب زيادة المّتصف باحداهما المتقابلتين

 و ااّل بها، ثبت حدوثها و لّما استحال قيام األعراض فا ألجسام حادثة الّضرورة قضت بحدوث ما ال ينفك من حوادث متناهية

 و القبلّية ال و الماّدة منفّية -عند بعضهم -أحد مقدوريه ال ألمر و المختار يرّجح بوقته، إذ ال وقت قبله اختّص الحدوث

 .و قد سبق تحقيقه تستدعي الّزمان

 .الفصل الّرابع في الجواهر المجّردة
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سبق  و ال و أدّلة وجوده مدخولة:كقولهم: الواحد ال يصدر عنه أمران أّما العقل: فلم يثبت دليل على امتناعه [ل]العقل الفّعا

: استدارة و قولهم مختار - هاهنا -ألّن المؤّثر - أو وجوده، و ااّل لما انتفت صالحّية الّتأثير عنه في تاثيره لمشروط بالاّلحق

 -* يوجب االنقطاع، و غير الممكن محال -فعال أو قّوة -، إذ طلب الحاصلستلزمة للتشّبه بالكاملالحركة توجب اإلرادة الم

ين و قولهم: ال عّلّية ب مع المنازعة في امتناع طلب المحال حصر أقسام الطلب :لتوّقفه على: دوام ما أوجبنا انقطاعه، و على

 .االمتناع الّذاتّي لمنع - باألضعف ىألمكن الممتنع، أو عّلل األقو ، و إالالمتضايفين

 .و أما الّنفس: فهي كمال أّول لجسم طبيعّي آلّي ذي حياة بالقّوة []النفس

 .و لبطالن أحدهما مع ثبوت اآلخر و للممانعة في االقتضاء الستحالة الّدور شرط فيه مغايرة لما هي و هي []مغايرتها للمزاج

 .و الّتبّدل فيه و المشاركة به الغفلة عنه و لما تقع []مغايرتها للبدن

و لحصول عارضها  عنه و قّوتها على ما تعجز المقارنات و عدم انقسامه لتجّرد عارضها و هي: جوهر مجّرد []تجّرد الّنفس

 .ّضّدو لحصول ال و النتفاء التبعّية استغناء المعروض ،و الستلزام استغناء العارض بالّنسبة الى ما يعقل محال منقطعا

 .ال يقتضي اختالفها العوارض و اختالف و دخولها تحت حّد واحد يقتضي وحدتها ]وحدتها نوعا[

 بتأو بطالن ما ث أزلّية، لزم اجتماع الّضّدين : لو كانتو على قول الخصم و هو ظاهر على قولنا و هي: حادثة []حدوث الّنفس

 .أو ثبوت ما يمتنع

 .ن الّتعادلما أّصلناه م لبطل و إالّ  مبدأ صورة آلخر و ال تصير و ال تفنى بفنائه مع البدن على الّتساوي هيو  []أحكام النفس

 .، من غير إسناد-وضعا -لالمتياز بين المختلفين باآلالت و تدرك بذاتها و تعقل ]تعّقلها و إدراكها[

 اإّم -اإلدراك أخّص، يحصل بها و أخرى غاذية و النامية و الموّلدةال بها غيرها، و هي: و للّنفس قوى تشارك []قوى النفس

و  للّسمن مغاير :«الّنمّو»و لبعض  و قد تتضاعف هذه الجاذبة، و الماسكة، و الهاضمة، و الّدافعة :فللغاذية :- للجزئي، أو للكّلي

قّوة »و أّما  عن قّوة بسيطة، ليس لها شعور أصالالستحالة صدور هذه األفعال المحكمة المرّكبة  عندي، باطلة« المصّورة»

لّلعابّية و يفتقر الى توّسط الّرطوبة ا و منه: الّذوق و في تعدده ، و هو: قّوة منبّثة في البدن كّلهاللمس فمنه:« اإلدراك للجزئّي

 و هو و منه: السمع لرائحة الى الخيشومذي ا و يفتقر الى وصول الهواء المنفعل )أو( و منه: الّشّم و الّضّد الخالية عن المثل

 الحدقة لى تأّثرا و هو راجع فينا بالّضوء و الّلون -بالّذات -و يتعّلق و منه: البصر يتوّقف على وصول الهواء المنضغط الى الّصماخ

 سهمين تعّدد المرئّيال و إن عرض تفّرق إلى المدرك، أبصر وجهه فإن انعكس بخروج الشعاع - شرائطه مع -و يجب حصوله

 :الخيال و ما ال تحقق له القطرة خّطا، و الّشعلة دائرة، و المبرسم لرؤية الحاكمة بين المحسوسات بنطاسيا، و من هذه القوى:

بعضها  ينو المتخّيلة: المرّكبة للصور و المعا و الحافظة و الوهم: المدرك للمعاني الجزئّية لوجوب المغايرة بين القابل و الحافظ

 .مع بعض

 .و تنحصر في تسعة: الفصل الخامس في األعراض

 هاقبول المساواة و عدم :و يشملهما و منفصله: العدد : الّزمانو غيره ، و خّطفمّتصله القاّر: جسم، و سطح األّول: الكّم []الكّم

 ّشرطو عدم ال - حصول المنافي - و في ألّولهما - يهماف -و يعرض ثاني القسمين و عرضّي و هو: ذاتّي العادّ  و إمكان و القسمة

و  ون تعليمّيةقد تك ،المّتصل و أنواع : بالّزيادة و الكثرة، و مقابليهما، دون الّشّدة، و مقابلهاو يوصف داللة على انتفاء الّضّدّية

 و ، يعطي عرضّيته- في كل واحد -«هو؟ما »عّما يقال في جواب  و تخّلف الجوهرية بنوع ما من االعتبار إن كانت تختلف

يعطى عرضّية  هب و الّتقّوم و االفتقار الى عرض و ثبوت الكرة الحقيقّية و افتقار الّتناهي الى برهان مع بقاء الحقيقة الّتبّدل
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 الجنس و من اإلضافة ع نوعبها م أعداما، و إن اّتصفت و ليست األطراف الجسم التعليمّي، و الّسطح، و الخّط، و الّزمان، و العدد

 .، و هما اعتبارّيانمعروض الّتناهي و عدمه

 .و أقسامه: أربعة باالجتماع و يرسم بقيود عدمّية تخّصه جملتها الّثاني: الكيف []الكيف

مزاج، و لل لحملفي ا ، الختالفها: مغايرة لألشكالو هي انفعاالت : إّما انفعالّيات، أوفالمحسوسات ]الكيفّيات المحسوسة[

 .لعمومها

ارة: جامعة فالحر منتسبة إليها و البواقي ،الحرارة، و البرودة، و الرطوبة، و اليبوسة ، و هي:فمنها: أوائل الملموسات []الملموسات

ة في كيفّيو تطلق الحرارة على معان أخر، مخالفة لل و هما: متضاّدان و البرودة: بالعكس للمختلفات مفّرقة ،للمتشاكالت

قل: كيفّية تقتضي و الّث لّلين و الّصالبة و هما مغايران و اليبوسة: بالعكس و الّرطوبة: كيفّية تقتضي سهولة الّتشّكل الحقيقة

و  نباعتباري ،و يقاالن باإلضافة و الخّفة: بالعكس -مطلقا إن كان -على مركز العالم حركة الجسم الى حيث ينطبق مركزه

و لو ال  تضادّ و مختلفة: م متغّير يصدر عن الّثابت و باعتباره و هو العّلة القريبة للحركة ، و نفسانّيو قسرّي ،: طبيعّيالميل

و  : الّثقلو منه باعتبارها و يختلف بحسب تعّدد الجهات، و يتماثل و عند آخرين: هو جنس و عادمه لتساوى ذو العائق ثبوته

ه، بعضها لذات أشياء: و يتوّلد عنه و هو: مقدور لنا ال غير و يفتقر الى محّل و مفارق : الزمو منه جعلوه مغايرا :نهمآخرون م

 .و بعضها ال لذاته و بعضها بشرط من غير شرط

 : الّسواد و البياضو طرفاه حقيقة، :و لألّول و لكل منهما طرفان و هي: الّلون و الّضوء و منها: أوائل المبصرات []المبصرات

و لو كان  -االمتباينان نوع -قابالن للّشدة و الّضعف حّسا و هما متغايران في اإلدراك، ال الوجود على الّثاني و يتوقف المتضاّدان

و  أّول عرضّيو  و هو ذاتّي في المقابل ، معّد لحصول مثلهبل هو: عرض قائم بالمحّل جسما، لحصل ضّد المحسوس الّثاني

 .و الّظلمة: عدم ملكته ثان

و  ، بشرط المقاومة في الخارجالقلع أو المعلول للقرع الحاصلة من الّتمّوج و هي: األصوات المسموعات :و منها []المسموعات.

 ّما مصوتإ اعتبارها: حرفاب يسمى ،كيفّية ممّيزة له و يعرض آخر و يحصل منه لوجوب إدراك الهيئة الّصورية يستحيل بقاؤه

 .و ال يعقل غيره بأقسامه الكالم و ينتظم منها بالذات، أو بالعرض ، أو مختلفمتماثل أو صامت

 .في مثلها من تفاعل الّثالثة الحاصلة الّتسع المطعومات :و منها []المطعومات

 . الموافقة و المخالفة جهةو ال أسماء ألنواعها، إاّل من  المشمومات :و منها []المشمومات.

 .: المتوّسطة بين طرفي النقيضو االستعدادات ]الكيفّيات االستعدادّية[

 و ال يحدّ  جازم، مطابق، ثابت و هو: إّما تصّور، أو تصديق منها: العلم []العلم ، أو ملكةو الّنفسانّية: حال ]الكيفّيات الّنفسانّية[

 ن االّتحادو ال يمك ، مغايرو حلول المثال المجّرد القابل في المحّل من االنطباع و ال بّد فيه ابو االكتس الّضرورة، :و يقتسمان

ّده لوجود ح و هو: عرض مع االّتحاد اإلشكال إاّل مضافا، فيقوى و ال يعقل كالحال و االستقبال باختالف المعقول و يختلف

 هبمعنى: أصالة موازن و هو: تابع و ممكن واجب و ، و كسبّي-سّتة أقسامه و -و ضرورّي ا، و غيرهمانفعالّي ، وو هو: فعلّي فيه

 اإلدراك يفارق :و باصطالح و أّما الكسبّي: فباألّول أّما الّضرورّي: فبالحواّس من االستعداد و ال بّد فيه فزال الّدور في الّتطابق

 و مراتبه علولبالم -كذلك -على الّتمام بالعّلة، يستلزم تعّلقه و تعّلقه الّنوعين مفارقة :و باصطالح آخر مفارقة الجنس الّنوع

 باالشتراك يرهعلى غ يطلق و و العقل: غريزة يلزمها العلم بالّضرورّيات، عند سالمة اآلالت كلّيا إّنما يعلم به و ذو الّسبب ثالثة

و  العلم و الّسهو: عدم ملكة الّتضاد، بخالف العلم و يقع فيه في العموم و الخصوص فيتعاكسان و االعتقاد: يقال ألحد قسميه

 و باآلخر و قد يصّح تعّلق كّل من االعتقاد و العلم بنفسه و الّشّك: ترّدد الّذهن بين الّطرفين و بين الّنسيان بينه قد يفّرق
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ر اعتقاد و هو: غي و الّظّن: ترجيح أحد الّطرفين و بآخر: قسم ألحدهما ا: يقابلهم-بمعنى -و الجهل فيتغاير االعتبار، ال الّصور

فساد  و مع ضرورة و كسبّي العلم: يحصل بالّنظر، مع سالمة جزئيه و طرفاه: علم و جهل الّشّدة و الّضعف و يقبل الّرجحان

 دمو شرطه: ع الجزء الّصورّي ال بّد من نعم عّلمو ال حاجة الى الم واجب الّصحيح عن و حصول العلم أحدهما، قد يحصل ضّده

 عقلّيا ، و انتفاء ضّد المطلوب على تقدير ثبوته، كان الّتكليف بهو لوجوب ما يتوّقف عليه العقلّيان الغاية، و ضّدها، و حضورها

عند  أويلهو يجب ت القطع قد يفيد الّلفظّي و مرّكبة، الستحالة الّدور عقلّية و :و بسائطه : أمارةو الّظن : دليلو ملزوم العلم

و باعتبار  اثنان و البعيدة ،باعتبار الّصورة القريبة أربعة :فاألّول و استثنائي اقترانّي :فالقياس و قسيماه قياس :و هو الّتعارض

 :و األخيران و فيه: ضعفه غير الحقيقّي المنفصل و كذا أمران : مّتصل، ناتجهو الّثاني الماّدة القريبة خمسة، و البعيدة أربعة

نقسام الستلزام انقسام المحّل، ا و الّتعّقل و الّتجّرد، متالزمان هذه االشياء مذكورة في غير هذا الفّن و تفاصيل يفيدان الّظن

مكان إل جّرد، صّحة المعقولّية، المستلزمةو الستلزام الّت مّما ال يتناهى ترّكب و إاّل فإن تشابهت، عرض الوضع للمجّرد الحاّل

 .المصاحبة

و تعّلقها  ة، بالّنسبللفعل و مصّححة و المغايرة في الّتابع ، بمقارنة الّشعورالّطبيعة و المزاج و تفارق و منها: القدرة ]القدرة[

ال  و ال يّتحد وقوع المقدور مع تعّدد القادر و لواله و لزوم أحد محالين و للّتنافي لتكليف الكافر الفعل و تتقّدم بالّطرفين

 .و الفعل ، لتضاّد أحكامهماالخلق :و تضاّد : العجز، تقابل العدم و الملكةو تقابل في تماثلها استبعاد

 ا عن الحالةخروج و ليست الّلّذة بالقياس تختلف و هما: نوعان من اإلدراك، تخّصصا بإضافة األلم و الّلّذة :و منها ]األلم و الّلّذة[

 .-و هو أقوى -و عقلّي و كّل منهما: حسّي و قد يستند األلم الى الّتفرق الّطبيعّية ال غير

و يتغاير اعتبارهما بالّنسبة الى  مع الّتقابل الزم و أحدهما و هما نوعان من العلم و منها: اإلرادة و الكراهة ]اإلرادة و الكراهة[

 .بذاتيهما، بخالف الّشهوة و الّنفرة علقانو قد تت و غيره الفاعل

ّد من عندنا، فال ب و هي: صفة تقتضي الحّس و الحركة، مشروطة باعتدال المزاج تفتقر الى: الحياة الكيفّيات و هذه ]الحياة[

 .: الموت، تقابل العدم و الملكةو تقابل البنية

و  و الخجل الهّم و و الخوف و الغضب و الحزن و الفرح الصّحة و المرض انّية:و من الكيفّيات الّنفس ]باقي الكيفّيات الّنفسانّية[

 . الحقد

 و الخلقة الّشكل و و الّتقعير و الّتقبيب كاالستقامة و االنحناء :]المّتصلة[ و المختّصة بالكمّيات []الكيفّيات المختّصة بالكّميات

الّتضاّد  و موجود، فكذا الّدائرة و كما أّنه أقصر الخطوط الواصلة بين النقطتين :فالمستقيم كالزوجّية و الفردّية :و المنفصلة

 و مع انضمام الّلون، بالجسم -الحدود أو -: هيئة إحاطة الحّدو الّشكل و كذا عن عارضيهما منتف عن المستقيم و المستدير

 .تحصل: الخلقة

لموجودات ل و يعرض -بالقّوة أو بالفعل -و الّتكافؤ، و يجب فيه االنعكاس و مشهورّي حقيقّي و هو الثالث: المضاف ]اإلضافة[

 مرتبة عدم التناهي في كّل و للزم و لتقّدم وجودها عليه بذاتها تعّلق اإلضافة و ال ينفع تسلسل و إاّل و ثبوته ذهنّي أجمع

اعتبار إّما ب -و االّتفاق االختالف فيعرض له ،قيقّي، مضاف حو يخّص كّل مضاف مشهورّي و تكّثر صفاته من مراتب األعداد

 . -أوال زائد،

 و الحركة، و السكون، و االجتماع، و االفتراق :هي -عند قوم -و أنواعه أربعة و هو: الّنسبة الى المكان : األينالرابع []األين

 :على يتوّقف و و وجودها ضرورّي بعد آخر سم في مكانأو: حصول الج بالقّوة من حيث هو بالقّوة لما كمال أّول :الحركة

 لهما و ذاتا و عرضا فما منه، و ما إليه: قد يّتحدان محال، و قد يتضاّدان و المقدار ،و المنسوب إليه ،و العّلتين ،المتقابلين
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، تانو لو اّتحدت العّل نهما بالقياس الى اآلخر[]و ثانيهما: اعتبار كّل م أحدهما: بالنظر الى ما يقاالن له متقابالن: اعتباران

 د دفعةفإّن بسائط الجواهر، توج و المنسوب إليه: أربع المستلزمة في حال ما الطبيعة المختلفة بخالف ، و عمّ انتفى المعلول

الفعل و »في مقولتي:  و ال تعقل حركة ، دفعة«الجدة»و  «متى»و كذا:  تابع« المضاف»و  بعدم أجزائها و مرّكباتها، تعدم

 -تذي،و حركة أجزاء المغ اآلنية عند الغليان و تصّدع القارورة المكبوبة عليه الماء لدخول ، باعتبارين«الكّم»ففي:  «االنفعال

حّس لتكذيب ال ،الجزم ببطالن الكمون و الورود مع ، لالستحالة المحسوسةو في: الكيف ، على التناسب-في جميع االقطار

و اختالف المتقابلين، و  و القابل و تعرض لها وحدة، باعتبار وحدة المقدار و المحّل ، ظاهر«الوضع»و « األين»و في:  لهما

 لها كيفّية: و تعرض و الفاعل في االنقسام و ال يدخل المتقابلين و تضاّد األّولين: التضاّد مقتض: لالختالف ،المنسوب إليه

 لّداخلّيةا و سبب البطء: الممانعة الخارجّية أو بهما الماهّية و ال تختلف : بطيئة، فتكونو تضعف سريعة تشتّد، فتكون الحركة:

و  نبين آني الميلي لوجود زمان لذوات الّزوايا و االنعطاف و ال اّتصال و إاّل: لما أحّس بما اّتصف بالمقابل تخّلل السكنات

و  طبيعّي :ونو من الك و يتضاّد، لتضاّد ما فيه حفظ الّنوع :و في غير األين الحركتين قابلي فهو: ضّد، : حفظ الّنسبالّسكون

 :قسرّيها و دورّية فال تكون ليرّد الجسم إليه، فيقف الحركة: إّنما يحصل عند مقارنة أمر طبيعّي فطبيعّي و إرادّي قسرّي

 -ابلها، للحركةالبساطة و مق و تعرض -مطلقا -عّي السكون: مستند الى الطبيعةو طبي الى قّوة مستفادة، قابلة للّضعف يستند

 .يقتضي الّدور بما ،، و ال أنواعهو ال يعّلل الجنس -خاّصة

عتبار با -مقدار الحركة من حيث الّتقّدم و الّتأخر، العارضان لها :و هو أو طرفه و هو: الّنسبة الى الّزمان : المتىالخامس []المتى

ف: و الّطر و عدمه، إليه ]و ال يفتقر وجود معروضها[ و بالعرض، لمعروضها للمتغّيرات -بالّذات -المقولة و إّنما تعرض -آخر

 .يستلزم حدوثه و حدوث العالم ال على التدريج -في الزمان -و عدمه كالّنقطة

 . : تضاّد، و شّدة، و ضعفو فيه سبتينتعرض للجسم باعتبار ن و هو: هيئة عارضة السادس: الوضع []الوضع

 .و هو: نسبة التملك : الملكالسابع []الملك

 .لزم الّتسلسل و إاّل و الحّق: ثبوتهما ذهنا الّثامن و الّتاسع: أن يفعل و أن ينفعل []الفعل و االنفعال
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 .فصول: و فيه و آثاره و صفاته إثبات الّصانع في المقصد الّثالث

 .الستحالة الّدور و الّتسلسل استلزمه و ااّل فهو المطلوب الموجود: إن كان واجبا االّول في وجوده الفصل

 .في صفاته تعالى الّثاني الفصل

 و و اإلمكان لألثر، باعتبارين و يمكن: عروض الوجوب و الواسطة غير معقولة ينفي اإليجاب بعد عدمه وجود العالم ]القدرة[

 .عمومّية الّصفة العّلة، تستلزم و عمومّية و انتفاء الفعل، ليس فعل الّضد المستقبل مع العدم اجتماع القدرة على

ورا مغايرة و ال يستدعي العلم ص و الّتغاير اعتبارّي و األخير عاّم دالئل العلم ء إليهكّل شي و استناد و التجّرد و اإلحكام []العلم

الوجوب  و يمكن اجتماع و تغّير اإلضافات ممكن أشّد من نسبة الّصور المعقولة لنا إليه ، ألّن نسبة الحصولهللمعلومات عند

 .و اإلمكان، باعتبارين

 .-بالّضرورة -و كّل قادر، عالم، حّي ]الحياة[

 الّتسلسل لزم و إاّل دة على الّداعيزائ و ليست باإليجاد في وقت، يدّل على إرادته تعالى و تخصيص بعض الممكنات ]اإلرادة[

 .القدماء أو: تعّدد

 . : على استحالة اآلالتو العقل باإلدراك و الّنقل دّل على اّتصافه []اإلدراك

 .يدّل على صدقه ،عنه و انتفاء القبح و الّنفسانّي، غير معقول على ثبوت الكالم تدّل و عمومّية قدرته []الكالم

 و الّتحّيز دو الّض - بمعانيه -و الّتركيب و المثل و الّشريك و نفي الّزائد سرمدّيته :و وجوب الوجود يدّل على [خرى]صفاته اال

 و الّصفات و األحوال و المعاني و اللّذة المزاجّية -مطلقا -و األلم و الحاجة و حلول الحوادث فيه و الجهة و االّتحاد و الحلول

و  ى اإلمكانال يدّل عل ،و تعليق الّرؤية باستقرار المتحّرك التأويل مع قبوله ال يدّل على الرؤية :و النظر و الرؤية الزائدة عينا

 و الحّقّية -هو فوق -و الّتمام و الملك الجود :ثبوت و على و الحصر مع منع الّتعليل ، ال يدل على اشتراك العللاشتراك المعلوالت

، ف راجعة ، و الّرحمة، و الكرم، و الّرضا، و الّتكوين، و القدمو أّما: اليد، و الوجه و القّيومّية و القهر و الّتجّبر الحكمةو  و الخيرّية

 .الى ما تقّدم

و قبح  حسانللعلم بحسن اإل و هما: عقليان و الحسن أربعة: المّتصف بالّزائد، إّما حسن أو قبيح الفعل في أفعاله الفصل الّثالث

و ارتكاب  ورلتفاوت الّص ،و يجوز الّتفاوت في العلوم لجاز التعاكس و ، لو ثبتا شرعا-مطلقا -و النتفائهما -من غير شرع -الّظلم

 .و الجبر باطل إمكان الّتخّلص ، معأقّل القبيحين

و ال  الّنسبة ، لعموممع قدرته عليه عاله تعالىعن أف يداّلن على انتفاء القبيح ،و استغناؤه، و علمه []نفي القبيح عنه تعالى

 .ينافي االمتناع الاّلحق

 .، و ال يلزم عوده إليهيستلزم العبث و نفي الغرض []نفي الغرض الفاعلي فيه تعالى، و إثبات الغرض في فعله

 يناو بعض األفعال مستندة إل ألمر و النهيو ا و كذا ترك إرادة الحسن و إرادة القبيح قبيحة ]إرادته للطاعة و كراهته للمعصية[

 .و العلم تابع و المغلوبّية غير الزمة

، لزم العلمو االيجاد ال يست - كالواجب -و الوجوب للّداعي، ال ينافي القدرة و الّضرورة قاضية باستناد األفعال إلينا ]نفي الجبر[

، و تعّذر المماثلة في بعض األفعال اعتبارّي و الحدوث قع مراده تعالى، يو مع االجتماع إاّل مع اقتران القصد، فيكفي اإلجمال

 معارض بمثله و متأّول و الّسمع و الّشكر على مقّدمات اإليمان و ال نسبة في الخيرّية بين فعلنا و فعله تعالى لتعّذر اإلحاطة
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الذّم في  و و الوجوب باختيار الّسبب، الحق إلينا بإضافتهالمتوّلد، يقتضي العلم  و الّذم على و حسن المدح و الترجيح معنا

 .على اإلحراق ، عليه، الإلقاء الّصبّي

 -حّ ، صأو: اإلعالم في الواجب خاّصة أو: اإللزام، صّح ، لزم المحالو القضاء و القدر: إن اريد بهما: خلق الفعل ]القضاء و القدر[

 .في حديث األصبغ )ع( أمير المؤمنين و قد بّينه -مطلقا

 .[]الهدى و االضالل

 .عنه تعالى و االّوالن منفّيان و الهدى: مقابل ذلك ، و فعل الضاللة، و اإلهالكالى خالف الحق و اإلضالل: اإلشارة

عض ّية في بو التبع ليست عقوبة له و الخدمة مجاز ،و كالم نوح و تعذيب غير المكّلف، قبيح []عدم تعذيب غير المكلف

 .األحكام جائزة

و  كر، باطل، و الشّ و المعاوضات بخالف: الجرح ثم الّتداوي الشتماله على مصلحة ال تحصل بدونه و الّتكليف حسن []التكليف

 و تذّكر - ليةاو إدامة النظر في األمور الع - الّرياضة - في: الّنافع استعمالها ،للّسنة الّنوع محتاج الى الّتعاضد المستلزم ألّن

و  - مهو تقّد انتفاء المفسدة - :و شرائط حسنه عن القبائح و واجب، لزجره مع زيادة األجر المستلزمة إلقامة العدل ،اإلنذارات

 ناع القبيحو امت عليه ، و قدر المستحق، و قدرتهبصفات الفعل و علم المكّلف - و ثبوت صفة زائدة على حسنه إمكان متعّلقه

إّما:  و و إّما: ظّن -أو سمعى عقلّي -إّما: علم و متعّلقه: و إمكان اآللة -أو إمكانه -و علمه به و قدرة المكّلف على الفعل - عليه

 و هو مفسدة ال من حيث الّتكليف اختياره و ضرر الكافر من ، عاّمةو عّلة حسنه لإلجماع، و إليصال الّثواب و هو منقطع عمل

 .و الفائدة ثابتة ا شرطناهبخالف م

به  رهأن يشع المكّلف، وجب و إن كان من فإن كان من فعله تعالى، وجب عليه به الغرض واجب، لتحصيل و الّلطف []الّلطف

خبار إلو ا لطف و الكافر، ال يخلو من و وجوه القبح منفّية العلم بالفعل :غيرهما، شرط في الّتكليف و إن كان من و يوجبه

رّجح بال ت و ال بّد من المناسبة، و إاّل ، دون الّذم- مع منعه -و يقبح منه تعالى الّتعذيب بالّسعادة و الّشقاوة ليست مفسدة

و  جهة الحسن على و يزيد الّلطف إجماال أو تفصيال و يعلم المكّلف الّلطف اإللجاء و ال يبلغ مرجح بالّنسبة الى المنتسبين

 و حسنه: و مّنا -تعالى -و بعضه حسن، يصدر منه ، يصدر عّنا خاّصةو بعض األلم قبيح حسن البدلين و يشترط خييريدخله الّت

المشتمل  و ال بّد في أو: على وجه الّدفع - عاديا أو: لكونه - ، أو: دفع الضرر، الزائدينأو: الشتماله على الّنفع - إّما الستحقاقه -

مع اشتمال  و ال يحسن، و ال يكفي الّلطف، في ألم المكّلف، في الحسن كونه عقابا و يجوز في المستحق فمن اللط على الّنفع

 .المتأّلم بالفعل اختيار و ال يشترط في الحسن الّلّذة على لطفيته

 افعالمن و تفويت - إنزال اآلالم - عليه تعالى ب: و يستحّق و العوض: نفع مستحّق خال عن تعظيم و إجالل []الّتعويض

أمر  و - ال ما يستند الى فعل العبد( ، أو ظن-أو مكتسب ضرورّي -)سواء استندت الى علم و إنزال الغموم - لمصلحة الغير

و  -عند شهادة الّزور -، و القتل-عند اإللقاء في النار -اإلحراق بخالف أو: تمكين غير العاقل - عباده بالمضاّر، أو: اباحتها

فإن كان  في الحال يوازي ظلمه دون عوض ، منمن الّظلم فال يجوز تمكين الّظالم عقال و سمعا ،، واجبعليه النتصافا

 ها جزءاب ، أسقطمن أهل العقاب و ان كان بمثلها عليه أو تفّضل ،أعواضه على األوقات الله تعالى من أهل الجّنة، فّرق المظلوم

األلم، و  الّزائد بما يختار معه ، لحسنو ال يجب دوامه على االوقات يظهر له التخفيف، بأن يفّرق الناقص ال ، بحيثمن عقابه

 و ، مع إّنه غير محّل الّنزاعو األلم على القطع، ممنوع في الّدنيا الحتمال مصلحة الّتأخير و ال يجب حصوله إن كان منقطعا

و  -ّل عاقلعند ك -الى حّد الرضا يجب تزايده ،، عليه تعالىو العوض منافعه و ال يتعّين ضاعو بإيصاله ال يجب إشعار صاحبه

 .علينا، يجب مساواته
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يكون  و يجوز أن - لواله -يجوز فيه األمران و المقتول بطالن حياته فيه الّله تعالى اّلذي علم و أجل الحيوان: الوقت []األجل

 .للمكّلف ال ،لطفا للغير األجل

 .حرم، و ي، و يباحيستحّب ، وو الّسعي في تحصيله، قد يجب ، و لم يكن ألحد منعهاالنتفاع به و الّرزق: ما صّح []الّرزق

و قد  كانو الم الوقت و ال بّد من اعتبار العادة و اّتحاد و هو: رخص و غالء ءالعوض اّلذي يباع به الّشي و الّسعر: تقدير ]الّسعر[

 .و انتفاء الّصارف لوجود الّداعي و األصلح: قد يجب ، و إلينا أيضاإليه تعالى يستند

 .في الّنبّوة المقصد الّرابع

و إزالة  دلفيما ال ي و استفادة الحكم فيما يدّل عليه العقل معاضدة -البعثة حسنة، الشتمالها على فوائد؛ ك: ]بعثة األنبياء[

و  فاوتةبحسب استعداداتهم المت و تكميل أشخاصه و حفظ الّنوع اإلنساني و القبح، و الّنافع و الّضار و استفادة الحسن الخوف

 .الّلطف للمكّلف فيحصل و اإلخبار بالعقاب و الّثواب و الّسياسات ،تعليمهم الّصنائع الخفّية، و األخالق

 .ّتكاليف العقلّيةفي ال واجبة، الشتمالها على الّلطف و هي ]وجوب البعثة[

و  عليه نكارو لإل - و لوجوب متابعته، و ضّدها - ، فيحصل الغرضليحصل الوثوق - العصمة ،و يجب في الّنبّي []صفات الّنبّي

 لفظاظة، و، و ادناءة اآلباء، و عهر األّمهات عنه من: و عدم الّسهو، و كّل ما ينّفر كمال العقل، و الّذكاء، و الفطنة، و قّوة الرأي

 .و شبهه و شبهها، و األكل على الّطريق ،الغلظة، و األبنة

 .مع خرق العادة و مطابقة الّدعوى ،و هو: ثبوت ما ليس بمعتاد ، ظهور المعجزة على يدهو طريق معرفة صدقه []المعجزات

و ال عدم  و ال الّتنفير اإلعجاز خروجه عن زمو ال يل الّصالحين على ، و غيرها، تعطي جواز ظهورهامريم و قّصة []الكرامات

 .اإلرهاص قبل النبّوة، تعطي )ص( و معجزاته و ال العمومّية و ال إبطال داللته الّتمّيز

 .الشريعة و ال تجب يعطي العمومية و دليل الوجوب ]عمومية البعثة[

 ،و التحّدي ، يدّل على نبّوته )ص(مع اقتران دعوة نبينا محمد  و غيره و ظهور معجزة القرآن [ )ص(]نبّوة الرسول االعظم 

 .من المعجزات يعضده متواترا -معناه -و المنقول ، يدل على االعجازاالمتناع و توّفر الدواعي مع

 .و الكّل محتمل و قيل للّصرفة - معا -و قيل: السلوبه و فصاحته لفصاحته :قيل و إعجاز القرآن []إعجاز القرآن الكريم

و حّرم  بعد تأخيره الختان و أوجب حّرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدمه حيث و قد وقع للمصالح و النسخ تابع []النسخ

 ، ال يدل على المرادو مع تسليمه مختلق -بالّتأبيد - )ع(و خبرهم عن موسى  و غير ذلك من األحكام الجمع بين األختين

 .قطعا

 و كذا غيره من األنبياء و هو أفضل من المالئكة )ص(على عموم نبوته  و السمع دّل [)ص(]عمومية نبوة الرسول االعظم 

 . على االنقياد لها و قهره لوجود المضاد للقّوة العقلية

 .مامةالمقصد الخامس في اال

 الّلطف فيه و انحصار و المفاسد معلومة االنتفاء على الّله تعالى تحصيال للغرض فيجب نصبه اإلمام لطف []وجوب نصب االمام

 .آخر، و غيبته مّنا []لطف ، و تصّرفهو وجوده لطف معلوم للعقالء

لوجوب اإلنكار عليه، لو أقدم على المعصية فيضاد أمر و  و ألنه حافظ للشرع عصمته التسلسل يوجب و امتناع []عصمة االمام

 .العصمة القدرة و ال تنافي رتبته عن أقّل العوام و النحطاط من نصبه و يفّوت الغرض الطاعة

 .في التساوي و ال ترّجح معلوم و قبح تقديم المفضول []أفضلية اإلمام

 .(ص) سيرتهو  و العصمة تقتضي النص []وجوب النص على االمام
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 «مؤمنينبإمرة ال سّلموا عليه» :)ع( قوله الجلّي و الّنص )ع(مختّصان بعلي  و هما [)ع(]إمامة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 

على  و الستخالفه و لحديث المنزلة اترو لحديث الغدير المتو )ع(في علي  و إّنما اجتمعت األوصاف «بعدي أنت الخليفة»و 

 ،ه أفضلو ألّن - بكسر الّدال -و قاضي ديني أنت أخي و وصيي ]و خليفتي من بعدي :)ص(و لقوله  لالجماع -فيعّم -المدينة،

 الجّن و محاربة يمة عن القليبو دفع الصخرة العظ كقلع باب خيبر و لظهور المعجزة على يده: المفضول قبيحة عقال و إمامة

َو » عالى:و لقوله ت )ع(هو  فيتعّين ،فال يصلح لالمامة و لسبق كفر غيره و ادعى االمامة فيكون صادقا و غير ذلك و رّد الشمس

 .«َو ُأوِلي األَأمأِر ِمنأُكمأ» :و لقوله تعالى «ُكوُنوا َمَع الصَّاِدِقيَن

 .رهمبتقّدم كف ،غير صالح لإلمامة، لظلمهم -)ع(غير علي  -و ألن الجماعة لإلمامة[ )ع(المؤمنين علي ]عدم صالحية غير أمير 

 .رواه بخبر )ص(رسول الله  في منع إرث و خالف أبو بكر كتاب الله ]أبو بكر بن ابي قحافة[

و لهذا ردها عمر  في اّدعاء الحجرة لهّن و صّدق االزواج و أّم ايمن )ع(بذلك علي  و شهد مع ادعاء الّنحلة ،و منع فاطمة فدكا

و لقوله: ان له  و علّي فيكم و لقوله: أقيلوني فلست بخيركم فدفنت ليال ،و أوصت أن: ال يصلي عليها أبو بكر بن عبد العزيز

ه في استحقاقه عند موت و شّك شّرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه الله وقى و لقول عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة شيطانا يعتريه

مع علمهم  ،و في الّتخلف عن جيش أسامة ،)ص( و في تولية من عزله عندهم في االستخالف )ص(و خالف الرسول  االمامة

 انهو لم يتوّل عمال في زم و هو أفضل من أسامة لم يوّل عليه احدا )ع(و علي  أسامة عليهم، فهو أفضل و ولي بقصد التبعيد

 ،ع()فبعث بها عليا  من أهله و ان ال يقرأها إاّل هو أو واحد برّده، و أخذ السورة منه، و أمر جبرئيل و اعطاه سورة براءة ف نزل

ّص و لم يحّد خالدا و ال اقت و ال ميراث الجّدة و لم يعرف الكاللة و أحرق بالنار سارقحّتى قطع يسار  و لم يكن عارفا باألحكام

ّما امتنع ل -)ع(أمير المؤمنين  و بعث الى بيت دخوله في حياته و قد نهى الله تعالى ،)ص(و دفن في بيت رسول الله  منه

دم على و ن لما بويع و رّد عليه الحسنان )عليهما السالم( و جماعة من بني هاشم ،فاطمة فأضرم فيه النار، و فيه -من البيعة

 .فاطمة عليها السالم كشف بيت

و تشكك في  فقال: لو ال علّي لهلك عمر )ع(و أخرى مجنونة، فنهاه علي  ،و أمر عمر برجم امرأة حامل []عمر بن الخطاب

من  هأفق : كل الناسو قال فقال: كأّني لم أسمع هذه اآلية «إّنك مّيت و إّنهم مّيتون»ابو بكر:  عّلمه حتى )ص(موت النبي 

 و منع اهل البيت من خمسهم و أقرض ،)ص(النبي  و أعطى أزواج من المغاالت في الّصداق لّما منع ،عمر حتى المخدرات

فاطمة  كتاب و خرق ،بضّد الّصواب و حكم في الشورى و منع المتعتين و فّضل في القسمة ،قضّية ائةو قضى في الجّد بم

 .عليها السالم

 هو حمى لنفس باالموال و آثر أهله من ظهر فسقه، حتى أحدثوا في أمر المسلمين ما أحدثوا و ولى عثمان []عثمان بن عّفان

 ذةو نفاه الى الرب «أبا ذر»و ضرب  و أحرق مصحفه ،حتى مات «ابن مسعود»لّصحابة، فضرب و وقع منه أشياء منكرة في حّق ا

الصحابة حتى  و خذلته ،مع وجوبهما« الوليد»، و الحّد عن «ابن عمر»و أسقط القود عن  حتى أصابه فتق« عمارا»و ضرب 

 .و البيعة ،«بدر»و « أحد»و عابوا غيبته عن   بعد ثالثو لم يدفن إاّل ،الله قتله :)ع( و قال أمير المؤمنين قتل

لم  و بأجمعها )ص(، و عظم بالئه في وقائع النبي لكثرة جهاده أفضل -)ع( -و علي [)ع(]أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 

 لو شّدة مالزمته للرسو ،لقّوة حدسه :أعلم و ألّنه و غيرها حنينو  و خيبر و يوم األحزاب و أحد يبلغ أحد درجته في غزاة بدر

لوم و استند الفضالء في جميع الع « أقضاكم علي» :)ص(و قال النبي  بعد غلطهم الصحابة إليه في أكثر الوقائع و رجعة ،)ص(

 ،و أعبدهم ()صو كان أزهد الناس بعد النبي  و لكثرة سخائه على غيره «َو َأنأُفَسنا» :له )تعالى(و لقوبذلك )ع(و اخبر هو  إليه

 و أحفظهم و أكثرهم حرصا على إقامة حدود الله تعالى و أسّدهم رأيا و أفصحهم و أقدمهم ايمانا و أشرفهم خلقا :و أحلمهم
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و  بةو وجوب المح و األخّوة و اختصاصه بالقرابة - [و ظهور المعجزات ]عنه و استجابة دعائه بالغيبو إلخباره  العزيز للكتاب

ّيزه بالكماالت و تم و لكثرة االنتفاع به و النتفاء سبق كفره و غيرهما ،و الغدير ،و المنزلة و خبر الطائر و مساواة األنبياء النصرة

 .ةو البدنية، و الخارجي ،النفسانّية

 .و وجود الكماالت فيهم و لوجوب العصمة، و انتفائها عن غيرهم و النقل المتواتر دّل على األحد عشر ]االئمة االثنى عشر[

 . و مخالفوه فسقة كفرة )ع(و محاربوا علي  []من خالف عليا أو حاربه

 .المعاد و الوعد و الوعيد و ما يتصل بذلك في المقصد السادس

 .مثلين واحد، و الّسمع دّل على امكان الّتماثلحكم ال

 .ممنوعة ،و وجوب الخأل، و اختالف المّتفقات ،و الكرة ]إمكان خلق عالم آخر[

 .و اإلمكان يعطي جواز العدم []صّحة العدم على العالم

 ير معقولغ و إثبات الفناء )ع(إبراهيم  كما في قّصة ،في المكّلف بالتفريق و يتأّول و السمع دل عليه []وقوع العدم و كيفيته

إثبات بقاء  و الّتسلسل انقالب الحقائق أو و الستلزامه و النتفاء األولوّية قام بالجوهر و كذا إن ، لم يكن ضّداالّنه: إن قام بذاته

لى نفسه، إّما ء عيستلزم توّقف الّشي و إثباته في المحلّ  اجتماع الّنقيضين أو يستلزم الّترجيح من غير مرّجح ال في محّل

 .ابتداء، أو بواسطة

 و الّضرورة قاضية بثبوت الجسمانّي من دين النبيّ  و وجوب إيفاء الوعد و الحكمة تقتضي وجوب البعث []المعاد الجسمانّي

 دو تولي االحتراق و دوام الحياة و الجّنة فوقها و حصول انخراق األفالك و عدم و ال يجب إعادة فواضل المكلف مع إمكانه )ص(

 .استبعادات و تناهي القوى الجسمانّية من غير التوالد البدن

 [بالواج ، بشرط فعلو اإلخالل به ]و المندوب، و غير القبيح بفعل الواجب و المدح الثواب و يستحّق []الّثواب و العقاب

 لمظ ألّن المشّقة من غير عوض : ألّنه إخالل بهو اإلخالل و الّضد: ألّنه ترك لقبيح ندوب: كذلكو الم ، أو لوجه وجوبهلوجوبه

و  ّلطفعلى ال الشتماله بفعل القبيح، و اإلخالل بالواجب و الّذم العقاب و كذا يستحّق به كان عبثا أمكن االبتداء به و لو

 ه مع الجهلو لقضاء العقل ب قبيح و إيجاب المشّقة في شكر الّنعمة باعتبارين في اجتماع االستحقاقين و ال استبعاد للّسمع

 .للوجه ذا فعلإ انتفاء الّنفع العاجل و ال رفع الّندم على فعله ال شاّقا، به و االخالل الّثواب كون الفعل و يشترط في استحقاق

و  ل موجبهمامع فع للعلم الّضرورّي باستحقاقهما ، و العقاب باإلهانةو يجب اقتران الّثواب بالّتعظيم []صفات الثواب و العقاب

قص لكان الّثواب أن و إاّل و يجب خلوصهما و لحصول نقيضهما لواله و لدوام المدح و الّذم على الّلطف يجب دوامهما الشتماله

 و كّل ذي مرتبة في الجّنة ال يطلب األزيد جرفي باب الّز فيهما، و هو أدخل ، على تقدير حصولهحاال من العوض و الّتفّضل

 ترك القبيح و أهل الّنار يلجئون الى مشّقة ترك القبائح بالّثواب ينفي و غناؤهم و يبلغ سرورهم بالّشكر الى حّد انتفاء المشّقة

ِئنأ َأشأَركأَت َل» :لقوله تعالى افاة)و هو مشروط بالمو خاّصة -تعالى -ألثيب العارف بالّله و إاّل على شرط و يجوز توّقف الّثواب

 .( « َمنأ َيرأَتِددأ ِمنأُكمأ َعنأ ِديِنِه» و قوله: «َلَيحأَبَطنَّ َعَمُلكَ 

ة إذا كان اآلخر و لعدم األولوّي «َفَمنأ َيعأَملأ ِمثأقاَل َذرٍَّة َخيأرًا َيَرُه» و لقوله تعالى: الستلزامه الّظلم و اإلحباط باطل ]اإلحباط[

 .لمتناقضين مع الّتساوي و حصولها عفاض

 لعقالءو لقبحه عند ا الّثواب بإيمانه الستحقاقه صاحب الكبيرة منقطع و عذاب و الكافر مخّلد ]انقطاع عذاب صاحب الكبائر[

 .بالكافر و دوام العقاب مختّص و الّسمعّيات متأّولة
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ألّنه  و فحسن إسقاطه مع ضرر الّنازل في تركه و ال ضرر عليه از إسقاطهفج ،حّقه تعالى ألّنه و العفو واقع []العفو اإللهي

 .و للّسمع احسان

و باقي  و نفي المطاع ال يستلزم نفي المجاب في حّقه مّنا و يبطل فقيل: لزيادة المنافع على الّشفاعة و اإلجماع ]الّشفاعة[

اّدخرت »ه: لقول )ص( له و ثبوت الّثاني الّشفاعة فيهما و الحّق صدق مضاّر: في إسقاط الو قيل متأّولة بالكّفار الّسمعّيات

 .«شفاعتي ألهل الكبائر من أّمتي

 انتفت و إال و يندم على القبيح لقبحه و لوجوب الّندم على كّل قبيح أو إخالل بالواجب لدفعها الّضرر و الّتوبة واجبة ]الّتوبة[

 د فيهو لو اعتق و ال يتّم القياس على الواجب فال يصّح من البعض بالواجب اإلخالل و كذا ار إن كان الغاية، فكذلكو خوف الّن

 .به و كذا المستخّف صّحت الحسن

ي الّدواعي ف، كما في الّندم على القبيح ، و إن اشترك الداعييبعث عليه اّن ترجيح الّداعي الى الّندم عن البعض )و التحقيق:

الحكم  زمل و إاّل عليهم السالم أمير المؤمنين و أوالده يتأّول كالم و به ، اشترك وقوع الّندمو لو اشترك الّترجيح الى الفعل

 .ببقاء الكفر على الّتائب منه، المقيم على صغيرة(

لف حكم ، اختبالواجب و في اإلخالل الّندم و العزمفيه  ، من فعل قبيح، كفىإن كان في حّقه تعالى و الّذنب ]أقسام الّتوبة[

 كان اإلرشاد، إن أو -مع الّتعّذر -العزم عليه أو إّن كان ظلما ،استتبع إيصاله في حق آدمّي و ان كان ، و عدمهماو قضائه بقائه

و في وجوب  يل مع الّذكر، إشكالو في إيجاب الّتفص مع بلوغه المغتاب و يجب االعتذار الى أجزاء و ليس ذلك إضالال

 .بها و وجوب سقوط العقاب و كذا المعلول مع العّلة إشكال - أيضا -الّتجديد،

 ،و التأّخر لما انتفى الفرق بين الّتقّدم و لواله بكثرة ثوابها، ألّنها قد تقع محبطة ال ]و العقاب يسقط بها[ ]باقي أحكام التوبة[

 .اآلخرة، النتفاء الّشرطو ال تقبل في  و االختصاص

 .و تواتر الّسمع بوقوعه لإلمكان و عذاب القبر واقع ]عذاب القبر[

مع دّل الس و و تطاير الكتب، ممكنة ،[، و الّصراط، ]و الحسابو سائر الّسمعّيات من: الميزان []الميزان و الصراط و الحساب

 .على ثبوتها، فيجب الّتصديق بها

 .متأّولة و المعارضات و الّسمع دّل على أّن الجّنة و الّنار مخلوقتان اآلن ]الجّنة و الّنار[

و ال  و نحوه « َو اسأَتيأَقَنتأها َأنأُفُسُهمأ » و ال يكفي األّول، لقوله تعالى: بالقلب و الّلسان و اإليمان: الّتصديق ]اإليمان و الكفر[

اإليمان  عن طاعة الّله تعالى، مع و الفسق: الخروج ، إّما مع الّضد أو بدونهر: عدم اإليمانو الكف «ُقلأ َلمأ ُتؤأِمُنوا» :، لقولهالثاني

 .و الفاسق مؤمن، لوجود حّده فيه و إخفاء الكفر و الّنفاق: إظهار اإليمان به

و  سمعا مندوب ،و المندوب و كذا الّنهي عن المنكر الواجب، واجب و األمر بالمعروف ]األمر بالمعروف و الّنهي عن المنكر[

 .تعالى و اإلخالل بحكمته خالف الواقع ما هو لزم إاّل

 .و انتفاء المفسدة و تجويز الّتأثير بالوجه علم فاعلهما و شرطهما: ]شرائط األمر بالمعروف و الّنهي عن المنكر[
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