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 فصول: هیو ف و آثاره و صفاته إثبات الّصانع یف المقصد الّثالث
  وجوده یاالّول ف لفصلا

 .الستحالة الّدور و الّتسلسل و ااّل استلزمه فهو المطلوب الموجود: إن كان واجبا

 «الموجود ان كان واجبًا فهو المطلوب و اال استلزمه الستحالة الدور و التسلسل» یدر اثبات خداوند از استدالل لم خواجه

 (3119ارشد،) (3116ارشد،)(3131ارشد،.)كه در آن به حقیقت وجود توجه شده است نه مفهوم وجود استفاده كرده است

هنا موجود بالضرورة، » ند:یگو یل حکما كه میدل -3ل آورده است:یح دو دلیدر توض و عالمه (3191ارشد،) (3199ارشد،)

فإن كان واجبًا فهو المطلوب، و إن كان ممکنًا افتقر إلی مؤثر موجود بالضرورة، فذلك المؤثر إن كان واجبًا فالمطلوب، و إن 

العالم حادث فالبّد له من محدث، فلو كان »ند: یگوین كه میل متکلمیدل -2 (3119ارشد،) «رتسلسل أو داكان ممکنًا 

ل از بطالن تسلسل و دور استفاده شده است. یو در هر دو دل« مًا ثبت المطلوبیمحدثًا تسلسل أو دار و إن كان قد

 (3131ارشد،)

 

 .صفاته تعالی یف یالّثان الفصل

« جابیاإل ینفیوجوُد العالم بعد عدمه »د: یفرمایمدر اثبات قدرت  خواجه جابیاإل ینفی بعد عدمه وجود العالم ]القدرة[

ن یبه ا (3119ارشد،) (3111ارشد،) (3133ارشد،) (3113ارشد،)ل بر مختار و قادر بودن خداوند است. یحدوث عالم دل

م كه هر دو یا عالم قدیا خدا حادث است و یم است و عالم حادث پس اگر خدا موجب باشد یم: خدا قدیدان یر كه میتقر

 (3112ارشد آزاد،) ا حادث.یم اند و یا قدیدو  د پس هرینما یلف نمخرا اثر موثر موجب از او تیباطل است. ز

م آنچه ییگو یكه در پاسخ مقادر اشکال كرده اند كه آنچه ثابت شد موثر قادر است نه واجب  یبرخ معقولةر یو الواسطة غ

 (3112ارشد،) كه واسطه شود. ماند ینم یجز واجب باق یزیم تمام عالم بود و چیما حادث فرض كرد

جود ط مویا همه شراینکه در انجام فعل یگر شده است به ایو اشکال د نیو اإلمکان لألثر، باعتبار مکن: عروض الوجوبیو 

گردد كه خالف عقل است چون معلول از علت  یا فعل انجام نمیجاب است و ین همان ایگردد كه ا یاست و فعل انجام م

 یدر پاسخ م ست پس موثر ناقص است و امکان ندارد فعل از او صادر شودیط موجود نیا همه شرایند و ك یتامه تخلف نم

شود و ممکن است قبل اراده موثر و واجب  ین جا بر اثر از دو جهت امکان و وجوب حمل مید و در ایم خلط نموده اییگو

 ندارد. ین اشکالیاست بعد از اراده موثر و ا

 ا موجودیست یاز دو حال خارج ن یاشکال كرده اند كه متعلق قدرت اله یبرخ المستقبل مع العدم یو اجتماع القدرة عل

ندارد و اگر معدوم است كه قدرت به امر  یدخالت یا معدوم. اگر موجود است كه وجود اش واجب است و قدرت الهیاست و

درة اجتماع القمکن یفرموده است:  عالمهدر پاسخ  رد.یگ یچ امر تعلق نمیرد، پس قدرت خداوند به هیگ یمعدوم تعلق نم

 الحال یالمستقبل مع العدم ف یعلی الوجود ف

اند كه  اشکال كردها ترک كند و یتواند انجام دهد  یاست كه م یگفته اند قادر كس یبرخس فعل الّضد یل و انتفاء الفعل

م ییگو یرد. در جواب میگ یفعل به آن تعلق نمندارد و  ن دو رایكه عدم ا یاز است در حالیازمند وجود و امتیانجام فعل ن

 (3111ارشد،) ست.یانجام فعل ضد ن یفعل به معنا ین نفیا انجام ندهد. و ایتواند انجام بدهد  یاست كه م یقادر كس

ستلزم العلة ت ةیعموم»فرموده است:  معتزلههمچون ت قدرت خداوند یدر اثبات عموم .ة الّصفةیعموم العّلة، تستلزم ةیو عموم

 ت دارد.یز بر كل مقدورات عمومین معنا كه از آنجا كه خداوند علت همه ممکنات است، قدرتش نیبه ا« ة الصفةیعموم
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ن حکم را قبول دارند یا اشاعرههر چند  (1931د،ارش) (1131ارشد،) (6311ارشد،) (3111ارشد،) (1231ارشد آزاد،)

در  (3111ارشد،) (3113ارشد،) (3131،ارشد( ه است فرق دارد.یكه نزد امام یكه آنها مد نظر دارند با معنا یاما معنا

 یر و شر ذاتیخكه  یداند در حال یر را از خدا میک امر قادر است و مجوس تنها خینه حکما گفته اند خداوند بر ین زمیا

جزا ر و شر دو امر میشر باشد، پس خ یگریاس امر دیر و بالقیخ یاس به امریبالق یز است كه امر واحدیست لذا جایء نیش

ا یح از جاهل یرا قبیز داند یح نمی( و نظام خداوند را قادر بر قب3136ارشد،) از به خالق مجزا داشته باشند.یتا نست ین

 گفته اند خداوند جبائیانبود. و  یبحث ما در امکان ذات یول یشود، كالم درست اما به جهت امکان وقوع یازمند صادر مین

گراند یدکین أراده ها در طول ید دانست ایكه با یرند، در حالیگ یبا هم قرار م را در تعارضیست زین مقدور عبد قادر نیبر ع

 (3111ارشد آزاد،) شود. یأراده كه أراده حق است انجام م یم اقوییگو یباشند و بر فرض تعارض هم م یو متعارض نم

 (3111ارشد،)

ل یدر اثبات عالم بودن خداوند سه دل (3199،آزادارشد) دالئل العلم هیء إلیكّل ش و اإلحکام و التجّرد و استناد []العلم

أّنه تعالی فعل »ل احکام: یدل -3 (3119ارشد،) «ه دالئُل العلمیء إلیو اإلحکاُم و التجرُد و استناُد كل ش»ذكر شده است: 

ه أّن» ل تجرد:یدل -2است.  یو مقدمه دوم ضرور یكه مقدمه اول آن حس« األفعال المحکمة، و كّل من كان كذلك فهو عالم

كل موجود سواه »نکه: یل سوم ایدل -1 باشد یرا تنها مانع از تعقل ماده میز «رهیتعالی مجرد و كل مجرد عالم بذاته و بغ

الم ستلزم العلم بالمعلول و اللَّه تعالی عیأّن العلم بالعلة  وممکن، و كل ممکن فإّنه مستند إلی الواجب إما ابتداء أو بوسائط 

 (3191ارشد،) «رهیو عالم بغما تقدم فه بذاته علی

ز را اثبات یعلم به همه چ توانند یممکن الوجود اند با برهان سوم م یصور ذهن یو از آنجا كه همه امور حت ر عاّمیو األخ

 (3113ارشد،) (3131ارشد،(( 3136ارشد،( )3131ارشد،. )كرد

 یمعلوم م ن عالم ویر بیتغا ن مستلزمین عالم و معلوم است و این شبهه كه علم اضافه بیو در پاسخ به ا یر اعتباریو الّتغا

 یهتت ذات از جیثین كه حیهم« یُر اعتباریو التغا» د:یفرما یوجود ندارد؛ م یرین خداوند و ذاتش تغایكه ب یباشد در حال

 (3113ارشد،) (3111ارشد،) (3133ارشد،د. )ینما یت میكفاكند،  یفرق مكه عالم است  یكه معلوم است با جهت

  (3113،آزادارشد)

اسخ به اشکال در پأشّد من نسبة الّصور المعقولة لنا  هیإل ، ألّن نسبة الحصولعلومات عندهرة للمیالعلم صورا مغا یستدعیو ال 

ن صور در ذات یر اعلم صورت معلوم است نزد عالم و اگ رایز ،ر با خود علم نداردیات مغایخداوند به ماه :ندیگو یآنان كه م

از به صورت ید: همانگونه كه ما در تعقل ذات خود نیفرما یم ، كه محال است.خواهد شدمتکثر یجاد شود، ذات الهیا یاله

 (3131ارشد،) از به صور ندارد.ین ،تعقل ذات خود به عنوان موثر و موجد كل عالمدر خداوند هم  یق اولیبه طرم یزائد ندار

ست ز اید: جایفرما یكنند م یم یرا نف یات زمانیدر پاسخ به حکما كه علم خداوند به جزئ خواجه ر اإلضافات ممکنیو تغ

ارج در خ یه هستند كه تحققیرا اضافات امر اعتباریز خداوند؛ یقیو صفات حق رات در اضافات باشد نه در ذاتیین تغیا

 (3111ارشد،) (3139ارشد،( )3136ارشد،. )یاست نه در قدرت اله یر در مقدور الهییتغ مییگو یندارند؛ لذا م

 (3191د،ارش) (3119ارشد،) (3111ارشد،)

كه علم خداوند به متجددات را قبل از وجودشان  یو در پاسخ به اشکال كسان .نیاإلمکان، باعتبار مکن اجتماع الوجوب ویو 

 (3119ارشد،) «نیمکن اجتماُع الوجوب و اإلمکان باعتباریو »د: یفرما یند، مینما یم ینف
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و چون  در.قیعلم و یان  صحیصفة الجلها  یات گفته اند: انه من كان علیف حیدر تعر .بالّضرورة یعالم، ح وكّل قادر اة[ی]الح

 یه باز میاه به صفت سلبیو ح (3193ارشد،)ابتدا ثابت شد خداوند قادر است و ثبوت صفت فرع بر عدم استحاله است.

 (3119ارشد،) (3119ارشد،) (3131ارشد،) گردد

 موجود مصالحیه بخداوند و حکما گفتند اراده عبارت است از علم  معتزله كهاراده از صفات خداى تعالی است  ]اإلرادة[

 یكعب و حادث است.گر گفتند صفتی زائد بر علم یو بعضی د اشاعرهو  (3139ارشد،. )شودیجاد فعل میسبب ا كهعل در ف

نسته ر مغلوب دایغ یه به معنایگران است و نجار آن را صفت سلبیاو عالم به افعال خود و آمر به افعال د یعنیگفته است 

 خلقت او شدهه ن مصلحتی بوده و خدا بدان علم داشته و داعی بت فعل كه متضمیهمان خصوصد: یگو یه میو امام است.

 (3191د،ارش) (3193ارشد،) (3111ارشد،) (3112ارشد،)( 3131ارشد،) .است همان اراده است

ات جاد بعض ممکنیخداوند ا یل اثبات آن برایو دل دّل علی إرادته تعالییوقت،  یجاد فیباإل ص بعض الممکناتیو تخص

 یم یه باقادز تابع معلوم است پس تنها اریاست و علم ن یمه مساوكه قدرت نسبت به ه یدر حال باشد. یدون بعض آخر م

 (3116،آزادارشد) (3111ارشد،) (3112ارشد آزاد،) (3119ارشد،) (3131ارشد،) ماند كه مخصص باشد.

 (3191د،ارش) (3113،آزادارشد)
آن  رامیهكم دانسته اند و یاراده را امر زائد بر ذات و قد هاشعری القدماء. تعّدد أوو إاّل لزم الّتسلسل  یزائدة علی الّداع ستیو ل

م ین صورت اگر قدیر ایند در غیگو یدانند و م یم یو مصنف آن را نفس داع ابوالحسیندانند اما  یرا حادث در زمان م

 (3111ارشد،) .دهد یم یتسلسل رو د و اگر حادث باشدیآ یش میباشد تعدد قدما پ

 نابوالحسیاست اما  یمدرک بودن خداوند اجماععلی استحالة اآلالت  و العقل اكباإلدر و الّنقل دّل علی اّتصافه []اإلدراك

قرآن  حیز تصریل آن نیداند. دل یم صفت زائد بر علم اشعریداند و  یعلم خداوند به مبصرات و مسموعات م یآن را به معنا

 (3116،آزادارشد) د باشد.یه باین ادراک بدون آالت جسمانیكند كه ا ین است. البته عقل حکم میو اجماع مسلم

ا است و آن را ب معتزلهدر خصوص متکلم بودن خداوند هم نظر با  خواجه علی ثبوت الکالم تدّل رتهة قدیو عموم []الكالم

كه دال بر مراد خداوند  یجاد حروف و اصوات در جمادات به شکلیكالم را همان ا معتزلهكند.  یاثبات م یت قدرت الهیعموم

 (3111ارشد،) (3113ارشد آزاد،) (3119ارشد،) دانند. یباشد م

را آنها یواقع نشده است ز خواجهرش یكه مورد پذ (3111ارشد،) ،است اشاعرهحرف  یكالم نفسان ر معقولی، غیو الّنفسان

قول ر معیغ یزین چیو چن از كالم بندگان را ندارد. یگریچ اسلوب دیو نه ه یند كالم خداوند نه امر است و نه نهیگو یم

 .باشد یمعتقد است كالم خداوند منحصر در أصوات است و مخلوق او م كرامیه ق نخواهد بود.یرا اصال قابل تصدیاست ز

 (3111ارشد،) (3113ارشد،)

 (3139ارشد،دهد حتما كالم اش صادق است. ) یح انجام نمیو چون خداوند قب دّل علی صدقهی ،عنه و انتفاء القبح

واجب الوجود بودن خداوند داللت داد بر  الّزائد یو نف (3113ارشد،)تهیسرمد :دّل علییو وجوب الوجود  []صفاته االخرى

را یاوست. ز كه قائم به یاست به بقاء ا یگفته است كه باق اشعریباشد نه آنگونه كه  ین بقا بذاته میكه ا یبودن و یباق

  ر را دارد.یوجوب وجود اقتضاء استغنا از غ

د كه ز از هم ندارنیا تمایب است و یند كه مستلزم تركزایا متمایرا اگر دو واجب الوجود باشد یخداوند واحد است ز كیو الّشر

 هستند. یکیپس 
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اراده  ات ویهمچون قدرت و ح یران دانسته كه تنها در صفاتیدگ یرا مساو یكه گفته است ذات اله ابوهاشمبه جز  و المثل

 كرده اند. ین مثل را از خداوند نفیریگران فرق دارد، سایبا د

ب جنس و یباشد مثل ترك یب عقلیست كه تركین یباشد و فرق یاز مند اجزاء مین ینجا كه هر مركباز آ هیبمعان بیو الّترك

 (3112ارشد،) .ستیباشد مثل ماده و صورت، پس خداوند مركب ن یا خارجیفصل 

ضوع الموالمحل او  یره من الذوات علیعاقب غیاست كه  یزیم ضد آنچیاست چه بگو یدر هر دو معنا از خداوند منتفو الّضد 

 القوة ممانع. یاست مساٍو ف یم ضد امریرا خداوند محل و موضوع ندارد و چه بگوینهما زیب یمع التناف

 شود و حادث است. یز از حوادث منفک نمیرا امر متحیكرده اند ز یز را از خداوند نفیتحسایرین بجز مجسمه ز یو الّتح

ة یبعل التیسب یام موجود بموجود آخر علیق»حلول  یرا معنایكرده اند ز یاز خداوند نف یز بجز نصارین امر را نیا و الحلول

 شود. یم یاز خداوند نف است كه قطعًا «امه بذاتهیبشرط امتناع ق

ر ممکن است حکم امکان بر هر دو بار یر متحد شود چون آن غیرا اگر با غیوجوب وجود مستلزم وحدت است ز و االّتحاد

  .شود یم

ه یمشارال یرا هر جهت داریز ن حرف را نزده است.یا یدانند كس یداوند را فوق عرش مخاز مجسمه كه  یبجز برخ و الجهة

 حوادث است.  هر آنچه در محل باشد، دستخوش است پس در محل است و

 وجوب است یر منافیر است و تغیند از آنجا حلول حوادث موجب تغیگو ین میریسا كرامیهبرخالف  هیو حلول الحوادث ف

 ند.یامکان ندارد كه حوادث در ذات حق حلول نما

 ه امور است.یر در كلیوجوب وجود استغنا از غ یمعناو الحاجة 

ان شده است اول آنکه از توابع مزاج است؛ لذت از توابع اعتدال مزاج یلذت و الم در دو معنا بة یو األلم مطلقا و اللّذة المزاج

ست. دوم آنکه لذت معنا درک مالئم باشد كه ین ید خداوند جاررن معنا قطعا در مویاست و الم از توابع سوء مزاج كه به ا

بر اذن  خداوند متوقف یند بکار بردن صفت ملتذ برایگو یگران میان است البته ابن نوبخت و دیدر خصوص خداوند قابل ب

ارشد ) (3113ارشد،) ندارد. یمناف ست چون خداوندیخداوند حاصل ن یبرا یدرک مناف یاست. اما االم به معنا یشرع
 (3116ارشد،) (3111ارشد،) (3112آزاد،

 ید مر صفات را زائیدانند و سا یتنها صفات قدرت و علم را قائم به ذات م اشاعرهنا یع الزائدِة فاتِ و الص و األحواِل یو المعان

 گونه صفت زائد را دارد.هر ید اقتضا نفكه وجوب وجو یحالدانند در  یصفات را زائد بر ذات م یز برخین معتزلهدانند و 

 است. یرت آنها اعتباریه نفس ذات بوده و مغایبلکه صفات كمال

 .ت خداوند داده اندیز با آنکه تجرد را قبول كرده اند حکم به صحت روین اشاعرهداند و  یز میرا تنها مجسمه جاة یو الرؤ

 (3199،آزادارشد) (3199ارشد،) (3113ارشد آزاد،)

كرد  یم ین درخواستی)ع( چنید حضرت موسیت ممتنع بود نبایكرده اند كه اگر رو استدالل اشاعرهلقومه  یو سوال موس

 شان.ین درخواست قوم حضرت بود نه ایم اییگو یكه در پاسخ م

ن یاگر چن یت باشد كه حتیرو یبه معنا یلإم كه نظر به همراه یو ما قبول ندارل یالتأو ة مع قبولهیدّل علی الرؤیال  :و النظر

 ل شود چون با عقل منافات دارد.یاود تیباشد با

و  ت را معلق بر استقرا كوه كرده استیند خداوند رویگو یم اشاعرهدّل علی اإلمکان یال  ،ة باستقرار المتحّركیق الّرؤیو تعل

م خداوند استقرار را در حال حركت گفته است كه محال ییگو یت هم ممکن است. میممکن است پس رو یهر استقرار

 ت محال است.یهمانگونه كه رو است عقالً 
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ت یؤجهت اثبات اعتقاد خود در خصوص ر اشاعرهو الحصر  لیدل علی اشتراك العلل مع منع الّتعلی، ال و اشتراك المعلوالت

علة مشتركة و ال مشترك  یستدعیة و هذا حکم مشترك یصحة الرؤ یأن الجسم و العرض قد اشتركا ف» خداوند گفته اند:

کل بق إاّل الوجود، فیا، فلم یکون عدمیف یعدم دیة ألّنه مركب من قیصلح للعلیلحدوث أو الوجود، و الحدوث ال نهما إال ایب

مع  دلُّ علی اشتراك العللیو اشتراُك المعلوالت ال »د: یفرما یم خواجهكه در پاسخ « ته، و اللَّه تعالی موجودیموجود تصح رؤ

ل رنگ و نور است نه جسم و قبو یاز جمله آنکه مرئ د.یافزا ین سه میگر بر اید لیو عالمه شش دل« صرل و الحیمنع التعل

 (3116ارشد، (3136ارشد،) م معلول مشترک علت مشترک بخواهدیریپذ ین نمیباشد و همچن یم كه صحت امر ثبوتیندار

ر است بدو اعطا و یار به حال غجواد عبارتست از كسی كه آنچه را سزاو یمعنا و: الجود ثبوت علی دّل(ی)وجوب الوجود و 

 «ر استعاضة منهید من غیللمستف ینبغیالجود هو إفادة ما .»افاده نموده و از وى انتظار پاداش نداشته باشد

 ند.یاست و همه مملوک او یرا از همه مستغنیآن دارد كه خداوند ملک باشد ز یوجوب وجود اقتضالك و الُم

واحد است و واجب من حمیع جهات است و تغیر و انفعال در او راه ندارد، پس حاصل بالفعل تمام است زیرا  و الّتمام و فوقه

 (3193ارشد،) (3111ارشد،) است، و فوق تمام است زیرا هرآنچه برای غیر حاصل می شود مستفاد از اوست.

كل  رد لذا احق منحق به آنچه كه ثابت مطلق و دائم است گفته می شود و ثبوت و دوام غیر قابل عدم و بطالن داة یو الحّق

 (3111ارشد،)حق و محقق كل حقیقة می باشد. 

ث هو مستحق له، و واجب الوجود یمن ح یعدم كمال ش یوجود است و شر به معنا یر به معنایاز آنجا كه خة یریو الخ

 (3113ارشد آزاد،) ر محض است.یست پس خیش معدم نیاز كماالت برا یزیچ

ه وج یء علیصدور ش یاء باشد. و چه معنایمعرفت اش یاوند صادق است. چه به معناش بر خدیت به دو معنامحکو الحکمة 

 (3193ارشد،) االكمل باشد.

  (3111ارشد،) (ل كالمادة بالصورةیجبر ما بالقوة بالفعل و التکمیأّنه )و الّتجّبر 

  (لیقهر العدم بالوجود و التحصیأّنه ) و القهر

 (رهیم لغیأّنه قائم بذاته و مق) ةیومیو الق

ء قدرت اد را وری اشعریهر چند  ، فراجعة الی ما تقّدم.نی، و الّرحمة، و الکرم، و الّرضا، و الّتکودم، و القِ د، و الوجهیأّما: الو 

ند دان یقدرت م ازر یکون را غه ّتیو حنفداند  یر اراده میبقاء و رحمت و رضا و كرم را مغا رید ِقدم را مغایو ابن سعداند  یم

 (3113ارشد آزاد،) (3113ارشد،) گردند. ین صفات به ما تقدم بر میا همه ت كهاما حق آن اس

  أفعاله یف الفصل الّثالث

 وصف زائد یاراتنها افعال د یعنی حیأو قب (ح بخالفهیتعلق بفعله ذّم و القبیفالحسن ما ال ) المّتصف بالّزائد، إّما حسن الفعل

 .گردند ی)اراده( متصف به حسن و قبح م

 و ر شرعیو قبح الّظلم من غ ان للعلم بحسن اإلحسانیعقل و هما (الواجب و المندوب و المباح و المکروه) و الحسن أربعة

 (3111ارشد،) آنها را اثبات كرد یتوان شرع یشوند چون نم یحسن و قبح عقال اثبات م

 (3111ارشد،) .ًا و نه عقاًل قابل اثبات نخواهند بودهستند نه شرع یم شرعییرا اگر بگویز شرعاً ، لو ثبتا و النتفائهما مطلقا

 (3193ارشد،) (3116ارشد،) .م حسن باشد و بالعکسیپندار یح میشد آنچه قب یز میو جا التعاكسلجاز  و

: مییگو یسه كرده اند مین مسئله را با جزء بزرگتر از كل مقایكه ا اشاعرهدر جواب  الّصورلتفاوت  ،العلوم یجوز الّتفاوت فیو 

 (3113زاد،ارشد آ)شود.  یدر بحث كل بزرگتر از جز گفته م یشود با عقل ین مبحث گفته میكه در ا یعقلن یو فرق است ب
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روغ گفتن د یرا كسیز ،ستین یح عقلیكه گفته است قب اشعریدر پاسخ به  إمکان الّتخّلص ، معنیحیو ارتکاب أقّل القب

 ز است.یتوان نفس محترمه را نجات داد، دروغ جا یم وغدركه اگر با  مییگو یم .داند یح نمیامبر را قبینجات جان پ یبرا

ه یتور تواند ین كه كذب باشد. و البته میحیشود ارتکاب اقل قب یت دارد بر صادق بود پس واجب میارجح یرا نجات نبیز

 (3119ارشد،) د كه قصد اش آن نباشد.یخبر كذب را بگو یبشکل یعنید ینما

 م.یست كه ما از اصل جبر را قبول نداریبودن حسن با جبر سازگار ن ید عقلیگو یم اشعری .و الجبر باطل 

از به یا به علت نیح یصدور فعل قب عن أفعاله تعالی حیداّلن علی انتفاء القبی ،و استغناؤه، و علمه [ح عنه تعالییالقب ی]نف

 (3111ارشد،) دهد. یح انجام نمیاو قب ن هر دو از خداوند دور است پسیا بخاطر عدم علم به آن كه ایح است و یآن فعل قب

 (3111ارشد،) (3111ارشد،) (3116ارشد،)

شبهه  داند و در پاسخ یح میخداوند را قادر به قب نّظامهمه بجز  .االمتناع الاّلحق ینافی، لعموم الّنسبة و ال هیمع قدرته عل 

 فرق دارد. یبا امکان ذات یند امتناع وقوعیگو یماو 

معتقد  زلهمعتهمچون  خواجه، ستلزم العبثی الغرض یو نف [لهفع یه تعالی، و إثبات الغرض فیف یالغرض الفاعل ی]نف

 د.زن یح از خداوند سر نمیح؛ كه قبیكه غرض نداشته باشد عبث است و قب یرا هر فعلی. زاست افعال خداوند غرض دارد

از خداوند  نیند كه اك یغرض و منفعت كار م یند فاعل ناقص برایگو یكه م اشاعرهو در پاسخ به شبه  .هیلزم عوده إلیو ال 

 ست منفعت آن غرض به خداوند بازگردد.ین یازین« هیلزم عوُده إلیو ال » د:یفرما یباشد؛ م یكه كامل است محال م

 (3139ارشد،)

خداوند  دیگو یم معتزله یو األمر و النه حة و كذا ترك إرادة الحسنیح قبیو إرادة القب ة[ی]إرادته للطاعة و كراهته للمعص

 اشاعرهاما  .د استیح است كه از خداوند بعیح هم قبیرا اراده قبیكراهت دارد، ز یخواهد و از معاص یومن و كافر طاعت ماز م

ن یرا خداوند فاعل همه موجودات است و اگر چنی. زند هر آنچه واقع شود مورد خواست و اراده خداوند بوده استیگو یم

گر یاراده او بر خداوند غالب شده است و د یعنید ینما یان میكه او عص یلنباشد و خداوند از كافر طاعت بخواهد در حا

 ند.ان كیبنده عص یشود خداوند به طاعت علم داشته باشد ول یافتد چگونه م یداند اتفاق م ینکه هر آنچه خداوند میا

ز افعال مستند ا یبرخ م اوالً ییگو یم هاشاعردر پاسخ شبهات  .ر الزمة و العلم تابعیة غینا و المغلوبیو بعض األفعال مستندة إل

ان شد یارًا اراده كرده است نه مطلقًا و ثالثًا بیرا خداوند طاعت را اختید زیآ یش نمیت پیمغلوب ًایبه ماست نه خداوند و ثان

 (3119ارشد،) در امکان فعل ندارد. یریكه علم تابع فعل است و تاث

عبد فاعل  گفته است معتزلهن امر اختالف است یر اد (9131ارشد،) نایة باستناد األفعال إلیو الّضرورة قاض الجبر[ ی]نف

بر آن استدالل كرده اند اما جهم بن صفوان خداوند را موجد افعال  یاست هر چند برخ یهین بدیافعال خودش است و ا

و حفص القرد و نجار  ،ضرار بن عمروو  (1131ارشد،) .پندارد یداند و نسبت دادن افعال به عباد را مجاز م یعباد م

 .بنده اثرى در فعل او ندارد و فعل و قدرت وندخدا جانب بنده كسب است و از جانب ازانجام أفعال گفتند  یاشعرابوالحسن 

 (3112ارشد،) (3119ارشد،) (3131ارشد،)

واجب نشود به  یک طرف اش به داعیشبهه وارد كرده اند كه فعل ممکن تا  كالواجب القدرة ینافی، ال یالوجوب للّداعو 

امر  نیت است پس انسان مجبور است. در پاسخ گفته شده: ایر نهایغ یگر الید یخود به داع یآن داع د كهیآ یوجود نم

 (3116ارشد،) كند. یار میک سمت را اختیرا فاعل مختارًا یار ندارد زیتخبا ا یمنافات
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م كه یدان یاز به علم دارد و میفعل نجاد ینکه ایگر ایشبهه د اإلجمال یکفی، إاّل مع اقتران القصد، فستلزم العلمیجاد ال یو اال

از به علم ندارد مانند سوزاندن كه فعل آتش است و ین یجادیم هر اییگو یانسان به همه افعال خود علم ندارد. در پاسخ م

 كند. یت میكفا یاز به علم دارد كه همراه قصد باشد كه در آن هم اجمالین یعلم هم ندارد بلکه آن فعل

ش ین پیباشد در مقدور واحد اجتماع قادر یشبهه وارد شده است كه اگر عبد قادر بر كار قع مراده تعالیی، و مع االجتماع 

 (3199ارشد،) د.ینما یاست و غلبه م یم قدرت خداوند اقوید كه باطل است. در پاسخ گفتیآ یم

و  هة التی بها یتعلق فعله،فعله فی الجیجب ان یخالف ان فاعل اب اشاعره كه اشکال كرده اند كه ودر ج یاعتبار و الحدوث

 اند: حدوث امر اعتباریگفته س نمی توانیم عمل حادث داشته باشیم. حدث هستیم پنجا كه ما خود مآاز هو الحدوث. و 

 (3193ارشد،) مل نمی كند بلکه فاعل در ماهیت اثر می گذارد كه با خودش مغایر است.عاست كه فاعل در آن 

جسم  ،م ما خودییگو یم، مییم را حادث نمام جسید بتوانیم بایگفته اند اگر ما فاعل محدثات باشره یو امتناع الجسم لغ

 (3112ارشد آزاد،) الجسم یوثر فیم و جسم الیهست

گر مثل یک فعل را در زمان دیم ید بتوانیم بایو گفته اند اگر ما فاعل باش، لتعّذر اإلحاطة بعض األفعال یو تعّذر المماثلة ف

م بلکه علت یست كه فاعل آن فعل نبوده این نین اختالف ایام علت ییگو یم. میتوان یكه نم یم در حالید آوریفعل قبل پد

 .میآن فعل را تکرار كن قًایم دقیتوانست یم میم كه اگر داشتیآن است كه ما به همه افعال و احوال احاطه كامل ندار

مان یا مثل ااز افعال م یم برخیان كرده اند اگر فاعل افعال خود باشیب اشاعره ن فعلنا و فعله تعالییة بیریالخ یو ال نسبة ف

ت كار یرین خیب یارتباط كه در پاسخ گفته اند .از افعال خداوند مثل خلق خوک خواهد بود یآوردن به خداوند بهتر از برخ

 وجود ندارد. یت فعل الهیریخو ما 

پاسخ  م، درییا شکر نماد خداوند ریمان آوردن فعل خود ماست چرا باینکه اگر ایگر ایشبهه د مانیو الّشکر علی مقّدمات اإل

مان آوردن ما فراهم كرده یا یط را براین كه خداوند شرایهم .مانیمان است نه فعل ایمقدمات ا یگفته اند كه شکر برا

 (3131ارشد،) است شکر دارد.

ذكر ، داوند استبر آن، جهت اثبات آنکه همه افعال، فعل خ اشاعرهكه  یاتیآح معنا یو الترج و معارض بمثله متأّول و الّسمع

و و وعد  فیتکلكه اما از آنجا در معارضه با كالم آنها وجود دارد،  یگریار دیبس یاتیآ ضمن آنکهل است یقابل تاو كرده اند،

 (3131ارشد،)ح با ماست. یترج ن معارضهیدر ا ابد پسی ید جز با استناد افعال به عباد معنا نمیوع

-2كه فعل را به عبد اضافه كرده است.  آیاتی-3دارد كه أفعال مربوط به عباد است: ن یات است كه داللت بر ایده گروه از آ

ه أفعال خدا از یكه داللت بر تنز یاتیآ -1كفرشان دارد  یا ذم كفار برایمانشان یا ین برایكه داللت بر مدح مومن آیاتی

 یكه دعوت در مسارعه در اعمال م آیات-6ر. یید و تخیتهد آیات-1خ عباد دارد. یكه داللت بر توب آیاتی-1بندگان دارد. 

 مربوط به حسرت كافران آیات-39كفار به كفرشان  اعتراف-9استغفار  آیات-1استعانه از خداوند  آیات-3د. ینما

هو »باشر: شوند: الف( فعل م یم میافعال به سه دسته تقسنا یإل العلم بإضافته یقتضیالمتوّلد،  و الّذم علی و حسن المدح

 (3111ارشد،)«قع بحسب فعل آخری یهو الحادث الذ»ب( فعل متولد:  (3113،آزادارشد)« محلها یلحادث ابتداء بالقدرة فا

 (3199ارشد،) (3111ارشد،) (3113ارشد آزاد،) (3113ارشد،)( 3131ارشد،) «فعل ال لمحلیما »ج( فعل مخترع: 

ن یشود در ا یر ماز به موضوع و مکان دارد و با واسطه از انسان صادیاست كه ن یفعل متولد در مقابل فعل مخترع، فعل

كه البته با واسطه مقدور انسان واقع  (3193ارشد،) داند یفعل انسان م یفعل متولد را به بداهت عقل خواجهنه عالمه و یزم

است در  ین رایز بر همین معتزله م.یدان ین افعال مستحق مدح و ذم میا یرا عقاًل خود را برایز (3111ارشد،) شده است.
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 (6311ارشد،) (3136ارشد،) (3131ارشد،) داند. یفعل مباشر را خداوند م یو حتفاعل، فعل متولد  اشاعرهكه  یحال

 .داند یه را فعل خداوند میه أفعال خارجیداند و كل یمانند اعتقادات و احساسات م یانسان را تنها فاعل أمور درون نّظام

است كه وجود و  را مقدور آنیست زیا ناشکال شده است كه فعل متولد تحت قدرت م ار الّسبب الحقیو الوجوب باخت

 ار ما در فعل سبب بوده است، پس مقدور ما بوده است.یاز اخت یعدمش از قادر باشد، پاسخ آن است كه فعل مسبب ناش

 (3119ارشد،)

 یم ست خود را مذمتیم فاعل كیدان یگر شده است كه چون ما نمیاشکال د ه، ال علی اإلحراقی، علیإلقاء الّصب یو الذّم ف 

خداوند است. پاسخ  یقیكه فاعل حق یالحم كرد، در یفاعل بوده است او را مذمت خواه یگریم كس دیاما اگر بدان میكن

تش را محرق آكنند نه خداوند كه  یكه كودک را در آتش انداخته است مذمت م ین جا هم همه عقال كسیم در همیده یم

 آتش. ین شده است نه براییه و قصاص تعید ن كار را كرده استیا یكس یعت هم برایده است. در شریآفر

ّح ، صأو اإلعالم .الواجب خاّصة یف أو اإللزام، صّح .، لزم المحالد بهما: خلق الفعلیو القضاء و القدر: إن ار ]القضاء و القدر[

جاب یور حکم و امنظ یشود قضا و منظور خلق و اتمام است و گاه یگفته م یدارد گاه یگوناگون یقضا و قدر معان .مطلقا

 أفعالدوم تنها در مورد  یست و به معنایح نی، كه به معنا اول قطعا صحاعالم و اخبار است یاوقات به معنا یاست و برخ

 «أّنه تعالی قضی أعمال العباد و قّدرها»ند: یگو یبطور مطلق م ین وقتیمتکلماما  (3116ارشد،)ح است،یصح الوجود واجب

ن یه اب یشمارند و بر وجوب رضا بر قضا و قدر اله یبر اعمال بندگان بر م یو كتابت و علم اله اعالم یقضا و قدر را به معن

 (3116ارشد،) (3111ارشد،) (3112ارشد،) (3136ارشد،) (3132ارشد،) اخبار از اعمال( اجماع دارند.اعالم و ) یمعنا

 (3191د،ارش) (3199،آزادارشد) (3111ارشد،)

ه یح قضا و قدر فرمودند قدریصح یح معنایحضرت ضمن توض ثین حدیدر ا ث األصبغیحد ی)ع( فنیر المؤمنیأم نهیو قد ب

ح را یفه دارند و قبید سخیدر وجه آن گفته اند از آن جهت كه هر دو گروه عقا (3113ارشد آزاد،)مجوس امت اسالم اند 

گر یدکیبه لذا نند، دا یر را قادر بر شر نمیا فاعل خیدانند، و  یم یدهند و ازدواج با خواهر را به قضائ اله یبه خدا نسبت م

 ه شده اند.یتشب

عنه  انی، و فعل الضاللة، و اإلهالك و الهدى: مقابل ذلك و االّوالن منفو اإلضالل: اإلشارة الی خالف الحق []الهدى و االضالل

بر خالف حق ـ انجام فعل موجب ضاللت ـ اهالک و بطالن كه در خصوص  ییراهنماسه معناست:  یاضالل دارا تعالی.

 (3191د،ارش)دانست  یاهالک را در خصوص خداوند جار یتوان اضالل به معنا ید دو مورد اول محال است و تنها مخداون

ت و اعتقاد فرد شود یبه سمت حق، انجام فعل كه موجب هدا ییم راهنمایز سه معنا دارینت یكه در خصوص هدا یدر حال

( 3131ارشد،(( 3131ارشد،. )ف معنا نداردیورت تکلرا در آن صیست زیفعل قابل قبول ن یو به معنا اثابه كه تنها به معنا

ن یالمومن یهدی یانه تعال»شود  یگفته م یتوق یعنیپس  (3116ارشد،) (3111ارشد،) (3113ارشد،) (3119ارشد،)

 «عاقبهمیهلکهم و ی یعنیضل العصاة یبهم و یثی یعنی

 یخداوند م اشاعره یكالم یبا توجه به مبنا ازمج و كالم نوح حیر المکّلف، قبیب غیو تعذ [ر المكلفیب غی]عدم تعذ

ال ب اطفی)ازارقه( به تعذ خوارجاز  یه و گروهیاما حشو .ح نکرده اندید، اما در كالم به آن تصریب نمایتواند اطفال را تعذ

وده و به ه مجاز بین آیكه ا یاستناد كرده اند در حال« لدوا اال فاجرًا كفارایوال »ه یح نموده اند، و به آیمشركان و كافران تصر

 (3139ارشد،( )3131ارشد،). نده كافر خواهند شدیط در آیدر صورت ماندن در آن مح یعنیاست  یاستقبال یمعنا
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م كه هر ییگو یز است، در پاسخ مین است كه به كار گرفتن اطفال كفار جایگرشان ایاستدالل د ست عقوبة لهیل و الخدمة

 یرااست ب ین استخدام عقوبتیمعالجه است، مانند حجامت. و ا یها برا یاز سخت یست بلکه برخیعقوبت ن ینوع خدمت

 (3117،آزادارشد) او كه عوض آن را خدا خواهد داد. یپدرش و امتحان است برا

ت در یابعم كه تییگو ید پس چرا احکام اطفال كفار مانند پدرانشان است مییو اگر بگو بعض األحکام جائزة. یة فیو التبع

 دارد. یت چه اشکالیمثل ترک صالة م ،ستیعقوبت ن كه موجب الم و یاحکام

ن است چون ف حسیو تکل حسن الشتماله علی مصلحة ال تحصل بدونه مشقت( ی)از كلفت به معناف یو الّتکل [فی]التكل

گردد كه بدون آن  یم یل مصلحتیش آن است كه موجب تحصدهد و وجه حسن یح انجام نمیاست و خداوند قب یامر اله

 (3191د،ارش) (3113،آزادارشد) (3113ارشد،) دیآ یكسب ثواب به حساب م یض برایک تعریدارد، و امکان ن

ف مانند مداوا كردن پس از مجروح كردن یو اگر اشکال شود كه تکل ، و الّشکر، باطلو المعاوضات یبخالف الجرح ثم الّتداو 

ت است ست بلکه مشقینف مضره یم تکلییگو یباشند. م ید در معاوضه هر دو طرف راضیا مانند معاوضه است كه بایاست 

د ناست كه همه عقال به آن عالقمند ییار باالیمنفعت بس یكه دارا یندارد. و معاوضه ا یو هدف دارد بر خالف جرح كه هدف

  رود.  ین میست بلکه اگر مشقت باشد نعمت از بیرا در شکر مشقت شرط نیست زیف شکر هم نیندارد. و تکل یاز به تراضین

 ،اإلنذارات و تذّكر ،ةیاألمور العال یو إدامة النظر ف اضةیالّر یف للّسنة الّنافع استعمالها اج الی الّتعاضد المستلزمالّنوع محت و ألّن

با  یاراز به همکین یزندگ یاست و برا یبا توجه به آنکه نوع انسان اجتماعو الثواب  ادة األجریالمستلزمة إلقامة العدل مع ز

وجب شود د ضمن آنکه مین نمایتام یاجتماع ین زندگیباشد كه بتواند منافع همه را در ا یعتیرد سنت و شیگر دارد بایکدی

 اء باشد.یانب یه و انذارهایاد امور عالیدهد و به  یانسان نفس خود را سخت

ل به ینکه انسان م، گفته اند با توجه به آآن را انکار كرده اند اشاعرهاست و  معتزلهل ین دلیو ا عن القبائح و واجب، لزجره

  ن از خداوند محال است.یبوده است كه ا یا به آن راضیكرد گو یاز آنها نم یف امر به دوریح دارد اگر خداوند در تکالیقب

 بصفات و علم المکّلف و ثبوت صفة زائدة علی حسنه و إمکان متعّلقه (3113ارشد،) و شرائط حسنه انتفاء المفسدة و تقّدمه

اما  آللةاو علمه به أو إمکانه و إمکان  ه و قدرة المکّلف علی الفعلیعل حیه و امتناع القبیعل قدرته، و قدر المستحق، و الفعل

نباشد، و متقدم بر فعل باشد تا امکان انجام آن  یگرید یبرا آن در انجام یف آن است كه مفسده ایط حسن بودن تکلیشرا

وجود و متصف بودن به صفت زائد مثل  هم دو شرط دارد: امکان متعلق تکلیفاما از جانب  (3111ارشد،)وجود داشته باشد

اما مکلَّف هم  .زان مناسب فعلیو از جانب مکلِّف هم دو شرط دارد: عالم بودن به فعل و م (3193ارشد،) .بودنمستحب 

 دا كند و امکان انجام را هم داشته باشد.یبتواند به آن علم پباید دو شرط دارد: 

د باشد مانند وجوب شناخت خداون یتواند علم عقل یف میمتعلق تکلو عمل  و إّما ظّن و إّما أو سمعی یعلم عقل و متعّلقه إّما

ماز باشد مثل ن یمثل شکر منعم و چه سمع یتواند عمل باشد چه عمل عقل یظن باشد و م یا حتیباشد و  یا علم سمعیو 

 خواندن.

واب صال به ثیا وجود آن اف مشقت است و بیرا تکلیز طع است اجماعًاف منقیتکل صال الّثوابیو إللإلجماع  و هو منقطع

 (3199،آزادارشد) (3111ارشد،) (3112ارشد آزاد،) امکان ندارد.

ف به یکلو ت .و الفائدة ثابتة ف بخالف ما شرطناهیث الّتکلیو هو مفسدة ال من ح ارهیاخت عاّمة و ضرر الکافر منو عّلة حسنه 

كافر ضرر محض است به علت سوء  یانکه بریگردد و ا یز میباشد و شامل كفار ن یز میعام ن ،همان علت كه حسن است

ر است یه خض بیست بلکه تعریف ثواب حاصل از آن نیو فائده تکل ست.ین یف ضرریار خوداش است و اال در نفس تکلیاخت

 است. یز جاریض در حق كافر نین تعریكه ا
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ن، یکالتم یکن له حظ فیة، و لم یفعل الطاعة و أبعد من فعل المعص کون المکلف معه أقرب إلییهو ما  و الّلطف []الّلطف

با کون واجیحصِّل غرض المکّلف فیوجوبه أّنه  ل علییو الدل به الغرض لیواجب لتحص (3111ارشد،) بلغ حد اإللجاءیو لم 

 (3111ارشد،) (3112ارشد آزاد،) (3112ارشد،) (3113ارشد،) هذا اللطف المقرب. (3119ارشد،) و إالّ لزم نقض الغرض

 یشرط ف رهما،یغ و إن كان من وجبهیبه و  شعرهیأن  المکّلف، وجب ه و إن كان منیلی، وجب علفإن كان من فعله تعا 

ود بنده ا فعل خیا فعل خداوند است مانند ارسال رسل كه بر خداوند واجب است یلطف سه قسم دارد  .العلم بالفعل :فیالّتکل

ت اس یبر او واجب نموده و به او بشناساند و دسته سوم كارهان امور را ید خداوند ایه كه بایاست مثل اموختن احکام شرع

 .نداز منکر ك ید امر به معروف و نهیمًا مربوط به خداوند است و نه خود مکلف بلکه شخص ثالث است كه باینه مستق

 ست مفسدة یلطف و اإلخبار بالّسعادة و الّشقاوة ل خلو منیة و الکافر ال یفتو وجوه القبح من

ح خواهد یط را فراهم نکند عقابکردن بندگان قبیاگر خداوند با لطف خود شرا .، دون الّذممع منعه بینه تعالی الّتعذقبح میو 

 وده است.ب یمعاص یخود باعث آنها به سو ید، در حالینما یس اهل نار را ذم میست همانگونه كه ابلیح نیبود، البته ذم قب

ال یإجماال أو تفص علم المکّلف الّلطفیاإللجاء و  بلغیو ال . نیال مرجح بالّنسبة الی المنتسبو ال بّد من المناسبة، و إاّل ترّجح ب

  .نیشترط حسن البدلیر و ییدخله الّتخیو  علی جهة الحسن د الّلطفیزیو 

 یح میبمه آالم را قه هیهمچون ثنو یبرخو مّنا  صدر منه تعالییصدر عّنا خاّصة و بعضه حسن، ی، حیو بعض األلم قب ]األلم[

 پندارند. یح میرا قب یرا حسن و برخ یبرخه یه و تناسخیه و عدلیدانند و بکر یدانند و مجبره همه آن را حسن م

ن بودن در علت حس. ا أو علی وجه الّدفعیعاد ن أو لکونهی، أو دفع الضرر الزائدأو الشتماله علی الّنفع إّما الستحقاقه و حسنه

 -3شد: حسن با آزار رساندن ل ممکن استید به پنج دلیگو یم معتزلهها معتقد به استحقاق هستند اما ه تنیآالم تناسخ

 -1بر اساس عادت باشد.  -1شود  یمنجر به دفع ضرر بزرگتر -1باشد.  شیبرا یادیدر آن نفع ز -2فرد مستحق آن باشد. 

  بر اثر دفاع از نفس باشد.

د ین قیز باشد. كه با اید در ضرر رساندن از جانب خداوند عالوه بر نفع، لطف نیبا من اللطف المشتمل علی الّنفع یو ال بّد ف

 ( مخالفت كرده اند.ابوهاشمو فرزند اش  یالجبائ ابوعلیخان )یش

 یتواند عقوبت باشد كه بخاطر برخ یمعتقد است آالم كفار و فساق م یحسن بصر یابكونه عقابا  المستحق یجوز فیو 

اض را ما مکلف به صبر و رضا در امرید كرده كه امراض محنت اند نه عقوبت، زیالقضاه تاك یل شده است. اما قاضیعجمصالح ت

كه  یاعتقاد به حسن فعل اله -3م: رضا به دو معنا است: ییگو یامده است. در پاسخ میدر عقوبت ن یزین چیم كه چنیهست

 یچ كدام جارین معنا درهیفعل با خواست و شهوت بنده، كه به اموافقت  -2و محنت است  عقوبت یمشترک در دو معنا

كه اعتقاد به حسن  یرا رضا در مقابل جزع است و كسیاول در هر دو حالت رضا مفروض است ز یشود. پس در معنا ینم

 د.ینما یدارد جزع نم یفعل اله

 یاز به عوضیلقضاة گفته اند كه در مقابل الم نا ین و قاضیخیهمچون ش یبرخالحسن  یفألم المکّلف،  یالّلطف، ف یکفیو ال 

ت و ثواب ف خود مشقت اسیم كه تکلیكند در پاسخ گفت یت میثواب است كفا یت بسویست بلکه همان كه لطف و هداین

 داشته باشد. ید عوض جداگانه این الم كه لطف است بایخود را دارد اما ا

اوند است ار با خدید اگر لطف هم با لذت حاصل شود هم با الم اختیگویم شمابوهاته یحسن، مع اشتمال الّلّذة علی لطفیو ال 

 د.یست الم نمایز نید اگر لطف با لذت حاصل شود جایگو یم ابوالحسینخواهد را انتخاب كند اما  یهر كدام را م

را خداوند یست زینده شرط ناد داشته باشد خواست بیار نفع زو اگر آن آز .ار المتأّلم بالفعلیاخت الحسن یشترط فیو ال 

 عوض آن را خواهد داد.
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إنزال ه تعالی بیعل ستحّقیو  (3199،آزادارشد) (3112ارشد،) و إجاللم یو العوض: نفع مستحّق خال عن تعظ [ضی]الّتعو

ی فعل ستند الیال ما  أو ظنأو مکتسب  یتندت الی علم ضرورسواء اس ر و إنزال الغمومیلمصلحة الغ المنافع تیاآلالم و تفو

ها و  یال مشکالت، سختاست كه خداوند در قب یعوض: پاداش ر العاقلین غیأو تمک اباحتها و أمر عباده بالمضاّر، أوالعبد 

ده است و البته در آنها قصد عبادت و اطاعت یكش یعیكه انسان در اثر عوامل طب یت منافعیا تفویو  یدرد و آالم، نارحت

 و ثواب محسوب م در آن نخواهد بودیدهد. هرچند چون قصد قربت نداشته است اجالل و تعظ ینداشته است، به بندگان م

 (3199ارشد،) (3111ارشد،) شود. ینم

 ا با شهادت دروغ موجبیندازند و یرا در آتش ب یاما اگر كس .النار، و القتل عند شهادة الّزور یعند اإللقاء ف اإلحراق بخالف 

 خص است نه خداوند.ه بگردن همان شیقتل او شوند قصاص و د

المقام أخذ العوض من الظالم  یهو االنتقام، و المقصود منه ف»انتصاف:  (3111ارشد،) و سمعاً  عقالً  ،، واجبهیعل و االنتصاف

قاًل و ع ،ن الظالم من المظلوم أخذ العوض من الظالم و دفعه للمظلومیه سبحانه عند تمکیجب علی و للمظلوم ال القصاص

 « سمعًا

 لیالله تعا من أهل الجّنة، فّرق فإن كان المظلوم ظلمه یوازیالحال  یف دون عوض ، منمن الّظلم الّظالمن یجوز تمکیفال 

ف، یفظهر له التخیث ال ی، بح، أسقط بها جزءا من عقابهمن أهل العقاب بمثلها و ان كان هیعل ، أو تفّضلأعواضه علی األوقات

ظلم باز بگذارد مگر آنکه عوض آن ظلم را به  یست كه خداوند دست ظالم را برایح نیو صح علی االوقات فّرق الناقصیبأن 

ق عوض ظلم صورت گرفته بر یرد و به مظلوم دهد خداوند از طریكه خداوند از او بگ نداشت یریو اگر ظالم خمظلوم بدهد 

 (3136ارشد،مظلوم را جبران خواهد. )

ر و یا الحتمال مصلحة الّتأخیالّدن یف جب حصولهیو ال  منقطعااأللم، و إن كان  تار معهخیالّزائد بما  ، لحسنجب دوامهیو ال 

 نید در همیكه اگر قرار بود دائم نباشد با د دوام واجب استیگو یم ابوعلی ر محّل الّنزاعی، مع إّنه غاأللم علی القطع، ممنوع

 ن دور ادامه دارد.یخواهد و ا ین الم عوض میود كه خود اشد ضمن آنکه انقطاع آن موجب الم خواهد ب یا حاصل میدن

 یگریل دیرش دلیرا ممکن است در تاخیز تواند قطع شود یز ضرورت ندارد و میدوام آن نند یگو یم خواجهو  ابوهاشم

 (3131ارشد،. )دیجاد الم مجدد ننمایباشد كه فرد متوجه نشود و ا یباشد و در زمان قطع هم به شکل

ت و ن لذت عوض فالن الم اسینکه ایدر عوض نه دانستن عبد به ا منافعه نیتعیعوضا و ال  صالهیبإ شعار صاحبهجب إیو ال 

هم  رد ویم صورت بگید عبد بداند تا تعظیبر خالف ثواب كه هم بانه الزم است لذت عوض هر الم از قبل مشخص باشد 

 از قبل مشخص شده است. یثواب هر عمل

ن را به تواند آ یست و مظلوم نمیند عوض قابل اسقاط و بخشش نیگو یالقضاة م یو قاض ابوهاشم، خواجه صح اسقاطهیو ال

ا به ید و از او بگذرد و یو عالمه معتقد اند ممکن است مظلوم خود ظالم را حالل نما ابوالحسینكه  یببخشد در حال یگرید

 او منفعت است.  ین بخشش هم برایرا در همیببخشد ز یگرید

ه است ك یعوض در خداوند به حد .جب مساواتهینا، یو عل الی حّد الرضا عند كّل عاقل دهیجب تزای ه تعالییعل العوض و

 شود. یكه ضرر رسانده است عوض داده م یزانیابد اما در ما به میت یفرد رضا

ه است اختالف شد ه األمران لوالهیجوز فی وله و المقتیاته فیبطالن ح الّله تعالی علم یاّلذ وان: الوقتیو أجل الح []األجل

طعا فوت ند قیگو یهمچون مجبره م یافتاد برخ یم یشد چه اتفاق یكه به قتل كشته شده است اگر كشته نم یكه كس

و  یانجبائا زنده بماند. اما یز است كه فوت كند ید جایگو یم خواجهماند.  یند قطعا زنده میگو یون میبغداد یكرد ول یم

 (3111ارشد،) نداشته است. یگرید اجل آن همان وقت قتل بوده است و اجل دیگو یم والحسیناب
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جل شود ا یره باشد اما نمیغ یلطف برا یندارد كه اجل شخص یو اشکال .ال للمکّلف ،ریلطفا للغ کون األجلیجوز أن یو 

 ست.یبنده لطف ن یچ كدام برایف كه هیات است تکلیرا اجل قطع حیخودش باشد ز یلطف برا

که أوالد ست بلیبر خالف آنچه مجبره گفته اند تنها خوراک رزق ن کن ألحد منعهی، و لم االنتفاع به و الّرزق: ما صّح []الّرزق

 (3116ارشد،) (3139ارشد،گردند ) ید رزق محسوب مینتواند از انسان منع نما یو علم و هر آنچه را كه كس

كند  یو ملک با رزق فرق م .حرمی، و باحی، و ستحّبی ، وجبید ق ط(ی)با توجه به شرا لهیتحص یف یو الّسع (3192ارشد،)

 ست.یوانات است ملک آنها نیست و آنچه رزق حیز ملک خداست اما رزق او نیرا همه چیز

ان و کو الم الوقت ء و هو: رخص و غالء و ال بّد من اعتبار العادة و اّتحادیباع به الّشی یالعوض اّلذ ریو الّسعر: تقد ]الّسعر[

جاد آن یدارد در ا یمت به عادات مردم و امکانات موجود و زمان بستگیبا توجه به آنکه قضا ینا أی، و إله تعالییإل ستندیقد 

 (3139ارشد،) ارزش است. یابان گران و در كنار رود بیل است، آب در بیخداوند دخ

ا ین رزق بر خداوند واجب است یدادن بهترا ینکه آیدر ا (3119ارشد،). و انتفاء الّصارف یلوجود الّداع جبیو األصلح: قد 

و  الحسینابوند واجب است. یگو ین مییو بغداد یست اما بلخیخان گفته اند اصلح واجب نیاست؛ ش یر؟ نظرات گوناگونیخ

  (3111ارشد،) .طیط واجب است نه در همه شرایاز شرا یند در برخیگو یم خواجه

 

 الّنبّوة. یف المقصد الّرابع
 دلیما ال یف استفادة الحکم و هیدّل علیما یف معاضدة العقلة حسنة، الشتمالها علی فوائد؛ كالبعث اء[ینببعثة األ]

ل یو تکم یو استفادة الحسن و القبح، و الّنافع و الّضار و حفظ الّنوع اإلنسان و إزالة الخوف (3111ارشد،) (3119ارشد،)

 حصلیف بو اإلخبار بالعقاب و الّثوا اساتی، و الّسة، و األخالقیمهم الّصنائع الخفیبحسب استعداداتهم المتفاوتة و تعل أشخاصه

 (3111ارشد،) (3112ارشد،) .للمکّلفالّلطف 

ند كه ینما ین استدالل میو چن (3132ارشد،) دانند. یم یبراهمه بعثت رسل را منتف و شبهة البراهمة باطلة بما تقدم.

 یرفت. عالمه در پاسخ میتوان آنها را پذ یا مخالف عقل اند و نمیست، یآنها ن به یازیا موافق عقل اند كه پس نیع یشرا

 یدیاكرا ممکن است جنبه تیست زین موافقت موجب عبث بودن نیاما ا« ضهیالعقل نق یقتضیأتون بما یال ع یشرا»د: یفرما

 (3131رشد،ا)ندارد.  یبه آنها دسترس یان كند كه عقل به تنهایرا ب یا مطالبیداشته باشد و 

 یبعثت را واجب م معتزله (9931،آزادارشد) ة.یف العقلیالّتکال یف واجبة، الشتمالها علی الّلطف یو ه ]وجوب البعثة[

ف جز از یآورند و از آنجا كه لطف واجب است و تکال یبشمار م یف عقلیه را به عنوان لطف در تکلیف سمعیرا تکالیدانند ز

 (3193ارشد،) (3112ارشد آزاد،) (3113ارشد،) ت.شود پس ارسال رسل واجب اس یمشخص نم یق نبیطر

 (3191د،ارش)

 یا تأویالً ًا ره را سهویارتکاب گناهان صغ معتزلهاد است یدر بحث عصمت اختالف زالعصمة  یالّنب یجب فیو  [ی]صفات الّنب

 یجز كفر و كذب را برا یهر گونه گناه اشاعرهاما  (9931ارشد،) (9131ارشد،) (1231ارشد،) داند. یز میجا ینب یبرا

 (3191د،ارش) (3199ارشد،) .دانند یرا واجب م یعصمت از هر گونه گناهه یامام (3111ارشد،) دانند. یز میاء جایانب

و اعتماد مردم به اعصمت نداشته باشد نبی اگر . هیعل و لوجوب متابعته و ضّدها و لإلنکار ،حصل الغرضی، فحصل الوثوقیل

واجب  یگر متابعت از نبید یعصمت نداشت باشد و از سو ین اگر نبیشود. همچن یغرض نبوت حاصل نمپیدا نمی كنند و 

 (3111،ارشد) ز محال است.ین نینمود كه ا یرا هم نه ید نبیاز منکر با یشود. و با توجه به وجوب نه یجاد میاشد، تعارض اب
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 ، و الفظاظة، ونّفر عنه من دناءة اآلباء، و عهر األّمهاتیو عدم الّسهو، و كّل ما  یو كمال العقل، و الّذكاء، و الفطنة، و قّوة الرأ

 .وجود باشد، مكسی كه به نبوت می رسدكلیه این شرایط باید در  .و شبهه قیة، و شبهها، و األكل علی الّطرالغلظة، و األبن

 .مع خرق العادة و مطابقة الّدعوى ،س بمعتادیده و هو: ثبوت ما لی، ظهور المعجزة علی ق معرفة صدقهیو طر []المعجزات

ر از مانند آن عاجز باشند، از جانب خداوند و به امر او باشد، ی: ساط معجزه پنج تاستیشرا (3113ارشد،) (3132ارشد،)

 شود و خارق عادت باشد. یجار یمدع یادعا یشود، در پ ینقض م امت همه عاداتیرا زمان قیف باشد زیدر زمان تکل

ارق عادت است بدست كرامت و آن اظهار امور خ نیالّصالح علی جواز ظهورها یرها، تعطی، و غمیمر و قّصة []الكرامات

 اظهار كذب یقبول ندارد همانگونه كه اظهار معجزه معکوسه را برارا كرامت  معتزلهاز  ینبوت. برخ ین بدون ادعایصالح

و در  (6311ارشد،)رد یپذ یهر دو را براساس نقل م معتزلهگر از ید یو برخ اشاعرههمچون  خواجهرد. اما یپذ ین نمیكذاب

« ةی العمومو ال و ال إبطال داللته زیر و ال عدم الّتمیاإلعجاز و ال الّتنف خروجه عن لزمیال  و»د: یفرما یم معتزلهپاسخ اشکاالت 

ن ادعا ینبوت است و هم یاز آن ادعایامبر و امتیمردم از پ یشود و نه موجب دور یشدن اش م ینه تکرار آن موجب عاد

( 3136ارشد،)رد كه هر كس كه صادق بود كرامت هم داشته باشد. ندا یاست كه داللت بر نبوت فرد دارد. البته لزوم

 (3113ارشد آزاد،) (3139ارشد،)

( است كه قبل از بعث یا معجزاتی) یر عادیمجموعه اتفاقات غ .اإلرهاص یقبل النبّوة، تعط )ص( و معجزاته [إرهاص]

 (3112ارشد،)(3139ارشد،)(3131،ارشد) امبر آماده شوند.یرش نبوت آن پیپذ یدهد تا مردم برا یم یامبران رویپ

 (3193ارشد،) (3116،آزادارشد)

اوقات صرف عدم ظهور معجزه ممکن  یرا گاهیز م تعطی جواز إظهار المعجزة علی العکسیلمة و فرعون و إبراهیو قّصة مس

 ده است و خداوند بعدًا درخواست را برآورده خواهد كرد.یكذاب راه را باز گذارد كه هنوز زمانش فرا نرس یاست برا

 (3116،آزادارشد)

وجوب  كند بر یت میل وجوب بعثت كفایدل یعنی عة.یالشر ة و ال تجبیالعموم یعطی ل الوجوبیو دل [ة البعثةی]عموم

 یت هر نبسیاز نیستند؛ البته نین وجوب نیكه قائل به ا معتزلهو  اشاعرهن مخالف است با نظر یزمان ها و ا یبعثت در تمام

 (3113ارشد،) .عقول مردم گردد یداریکن است موجب بمم یرا صرف وجود نبیز عت داشته باشدیشود شر یكه مبعوث م

  (3111ارشد،) (3139ارشد،) (3131ارشد،)داند.  یعت را عبث مین نظر مخالف است و بعث بدون شریبا ا ابوهاشم

، یو التحّد دّل علی نبّوتهی، نا محمد )ص(یمع اقتران دعوة نب رهیو غ و ظهور معجزة القرآن []نبّوة الرسول االعظم )ص(

 عضده.یمتواترا من المعجزات  -معناه -دل علی االعجاز و المنقولی، یمتناع و توّفر الدواعاال مع

ر وجه د ل للّصرفة و الکّل محتمل.یو ق ل: السلوبه و فصاحته معًای: لفصاحته و قلیو إعجاز القرآن ق [می]إعجاز القرآن الكر

 یفصاحت و اسلوب را با هم م ینیو جو (3116ارشد،)نند دا یسبب اعجاز را فصاحت م جبائیان اعجاز قرآن سه نظر است:

آنکه خداوند عراب را از آوردن مثل  یعنیو صرفه  (1931ارشد،). دانند یل اعجاز میصرفه را دل نّظامو  یدمرتضیداند و س

 (3111ارشد،) (3113ارشد،) (3111ارشد،) داند. یهر سه را محتمل م خواجهقرآن منع كرده است و 

و  رهیبعد تأخ الختان و أوجب بعض ما أحل لمن تقدمه )ع(حّرم علی نوح ثیو قد وقع ح للمصالح و النسخ تابع []النسخ

مراد دل علی الی، ال مهیمختلق و مع تسل دیبالّتأب )ع(ر ذلك من األحکام و خبرهم عن موسیین و غین األختیحّرم الجمع ب

، در پاسخ گفته اند: احکام منوط شود ی)ع( منسوخ نمیعت حضرت موسیهود ادعا نمود نسخ امکان ندارد و شریرا یز قطعا.
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 (3136ارشد،) كرده است. یات زمان طلب میاحکام خود را با توجه به مقتض یبه مصالح و مفاسد زمانه اند و هر قوم

 (3119ارشد،)

غمبر)ص( جهان شمول است با توجه ینبوت پ علی عموم نبوته )ص( و السمع دّل ة نبوة الرسول االعظم )ص([ی]عموم

 باشند. یعت نمیعالم نشده اند مکلف به شر یده است كه تا زمانیشان به گوششان نرسیغ ایوز تبلكه هن یبه نص مگر كسان

اء و ینبا خواجهبه نظر  . اد لهایعلی االنق ة و قهرهیاء لوجود المضاد للقّوة العقلیره من األنبیو هو أفضل من المالئکة و كذا غ

ن راه یده اند و در ایه را دارند به مرتبه عقل رسیه و وهمیشهو یكه قوا یالرا در حیبرتر از مالئک دارند ز یمقام یاء الهیاول

 (3113ارشد،) ندارد. یشان سختیده اند اما مالئکه تنها از مرتبه عقل برخوردارند و عبادت برایار كشیبس یسخت

 (3119ارشد،)

 

 .االمامة یالمقصد الخامس ف
 قدندبه عدم آن معت خوارجو  معتزله اصم ازض ال للغریعلی الّله تعالی تحص جب نصبهیف اإلمام لطف [وجوب نصب االمام]

ه به یو امام یو بصر عقاًل معتقدندبه وجوب آن سمعًا ال  اشعریث و یو اهل حد جبائیانكه  یدر حال (9931،آزادارشد)

 یرا در همه دوران ها عقال اقدام به نصب امام در امور خود میز ند.آن بر خداوند بر اساس قاعده لطف معتقد یوجوب عقل

 (3136ارشد،) (3131ارشد،)خداوند واجب است. از جانبم كه لطف بر بندگان یدانند و دانست یلطف م كنند و آن را

 ینال عهدیال »فه یه شریمراد از عهد در آ (3193ارشد،) (3192ارشد،) (3111ارشد،) (3119ارشد،) (3139ارشد،)

 (3132ارشد،) باشد. یامامت م« نیالظالم

 (3113ارشد،) بته مّنا.یآخر، و غ []لطف ، و تصّرفهعقالء و وجوده لطفمعلوم لل هیو المفاسد معلومة االنتفاء و انحصار الّلطف ف

ة یه، لو أقدم علی المعصیو لوجوب اإلنکار عل و ألنه حافظ للشرع عصمته وجبیالتسلسل  و امتناع [عصمة االمامدالئل ]

 (3113ارشد،)رتبته عن أقّل العوام  و النحطاط من نصبه فّوت الغرضیو  ضاد أمر الطاعةیف

عصمت را قدرت بر طاعت و ن یالحس یهمچون اب یه وجود دارد برخیدر خصوص عصمت دو نظر العصمة القدرة. یفو ال تنا

ب از جان یت ندارد اما گروه دوم عصمت را لطفیمعصوم قدرت بر انجام معص یعنیف كرده اند یت تعریعدم قدرت بر معص

داشته  یتیندارد و چهار شرط دارد: بدن و نفس اش خاص تیانجام معص یبرا یگر داعیدانند كه با وجود آن د یخداوند م

 یال د شود و از ترکیا الهام تاكی ین علم با وحید، ایدا نمایت پیمعص یاز گناه شود، علم به بد یملکه دور یبادش كه دارا

 راتیرا در انجام خت را نداشته باشد استحقاق مدح و ثواب یرا ارگ توان معصین نظر را دارد زیز همین خواجهمواخذه شود. 

 ندارد.

 .یالتساو یف و ال ترّجح معلوم م المفضولیو قبح تقد [ة اإلمامی]أفضل

 یو عصمت امرنکه در امامت عصمت شرط است یا .)ص( رتهیو س النص یو العصمة تقتض []وجوب النص علی االمام

 ،ن است كه در امامت نص واجب استیل بر ایدلامبر)ص( دو یره پیو ساز آن خبر ندارد  یاست كه جز خداوند كس یخف

 (3119ارشد،) (3111ارشد،) (3112ارشد،) (3133ارشد،( )3131ارشد،) (3132ارشد،)است.  یلم ین برهانیكه ا

 (3111ارشد،) امام می دانند.تعیین  عاملزیدیه عالوه بر نص دعوت الی نفسه را هم 

« نیمؤمنبإمرة ال هیسّلموا عل»قوله  ی)ع( و الّنص الجل یو هما مختّصان بعل [طالب )ع( یبن اب ین علیر المؤمنی]إمامة أم

 الفهث المنزلة و الستخیر المتواتر و لحدیث الغدی)ع( و لحد یعل یو إّنما اجتمعت األوصاف فرهما یغ «یعدفة بیأنت الخل»و 

http://rostamiani.ir/


 یانیرستم یعل  د االعتقاد یجرلخیص کشف المراد فی شرح تت

36 

امة ، و إمو ألّنه أفضل ینیِد یو قاض یمن بعد یفتیو خل ییو وص یو لقوله )ص(: أنت أخ لالجماع عّمینة، فیعلی المد

)ع( را به عنوان  یعل نیرالمومنیل و امیخود و جبرئ «َنیُل َو صاِلُح اْلُمْؤِمِنیُه َو ِجْبِرَفِإنَّ اللََّه ُهَو َمْوال» حة عقاًلیالمفضول قب

 (3131ارشد،) كرده است. یامبر معرفیناصر پ

و  ر ذلكیو رّد الشمس و غ ب و محاربة الجّنیمة عن القلیبر و دفع الصخرة العظیده: كقلع باب خیو لظهور المعجزة علی 

و « َنیَو ُكوُنوا َمَع الصَّاِدقِ » و لقوله تعالی: ن هو )ع(یتعیصلح لالمامة، فیفال  رهیکون صادقا و لسبق كفر غیادعی االمامة ف

 (3116ارشد،) .«األَْْمِر ِمْنُکمْ  یَو ُأولِ » لقوله تعالی:

م تقّدر صالح لإلمامة، لظلمهم، بیغ -)ع(یر علیغ -و ألن الجماعة )ع( لإلمامة[ ین علیر المؤمنیر أمیة غی]عدم صالح

 .كفرهم

و منع فاطمة فدكا، مع ادعاء  .منع إرث رسول الله )ص( بخبر رواه یو خالف أبو بکر كتاب الله ف قحافة[ ی]أبو بكر بن اب

ز و أوصت أن: ال یو لهذا ردها عمر بن عبد العز اّدعاء الحجرة لهّن یف من و صّدق االزواجی)ع( و أّم ا یالّنحلة و شهد بذلك عل

و لقول عمر: كانت  هیعتریطانا یو لقوله: ان له ش کمیف یو عل ركمیفلست بخ یلونیال و لقوله: أقیا أبوبکر، فدفنت لهیعل یصلی

 یف استحقاقه االمامة و خالف الرسول )ص( یعند موته ف و شّك بکر فلتة وقی الله شّرها فمن عاد الی مثلها فاقتلوه یعة أبیب

هم، یلأسامة ع ید و ولیش أسامة، مع علمهم بقصد التبعیالّتخلف عن ج ی)ص(، و ف ن عزلهة میتول یعندهم و ف االستخالف

 لیجبرئ و اعطاه سورة براءة ف نزل زمانه یتوّل عمال فیه احدا و هو أفضل من أسامة و لم یوّل علی)ع( لم  یفهو أفضل و عل

کن عارفا باألحکام حّتی قطع یا )ع(، و لم یاحد من أهله فبعث بها علقرأها إاّل هو أو ویو أمر برّده، و أخذ السورة منه، و ان ال 

ه ت رسول اللیب یو دفن ف حّد خالدا و ال اقتّص منهیراث الجّدة و لم یعرف الکاللة و ال میو أحرق بالنار و لم  سار سارقی

ه یه النار، و فیفأضرم ف -عةیلّما امتنع من الب -ن )ع(یر المؤمنیت أمیو بعث الی ب اتهیح یدخوله ف )ص(، و قد نهی الله تعالی

 م.ها السالیت فاطمة علیو ندم علی كشف ب عیهما السالم( لما بویه الحسنان )علیو رّد عل هاشم یفاطمة، و جماعة من بن

 یتشکك فلهلك عمر و  ی)ع( فقال: لو ال عل یو أمر عمر برجم امرأة حامل، و أخرى مجنونة، فنهاه عل []عمر بن الخطاب

من  : كل الناس أفقهة و قالیلم أسمع هذه اآل یفقال: كأّن« تونیت و إّنهم میإّنك م»عّلمه ابو بکر:  حتی )ص( یموت النب

و  ت من خمسهمیو منع اهل الب ، و أقرض)ص( یالنب و أعطی أزواج الّصداق ی، لّما منع من المغاالت فعمر حتی المخدرات

ها یمة عل، و خرق كتاب فاطبضّد الّصواب الشورى ین و حکم فیالقسمة و منع المتعت یة، و فّضل فیقض الجّد بمائة یقضی ف

 .السالم

 فسهو حمی لن ن ما أحدثوا و آثر أهله باالموالیأمر المسلم یمن ظهر فسقه، حتی أحدثوا ف و ولی عثمان []عثمان بن عّفان

ذة و نفاه الی الرب« أبا ذر»حتی مات، و أحرق مصحفه و ضرب « ابن مسعود»فضرب  حّق الّصحابة، یاء منکرة فیو وقع منه أش

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

 عة.ی، و الب«بدر»و « أحد»بته عن یو عابوا غ دفن إاّل بعد ثالثین )ع(: الله قتله، و لم یر المؤمنیو قال أم قتل

م )ص( بأجمعها و لیوقائع النب ی، و عظم بالئه ف)ع( أفضل لکثرة جهادهیو عل [طالب )ع( یبن اب ین علیر المؤمنی]أم

: لقّوة حدسه، و شّدة مالزمته رها و ألّنه أعلمین و غیبر و حنیو خ وم األحزابیغزاة بدر و أحد و  یبلغ أحد درجته فی

ع یجم یو استند الفضالء ف« یأقضاكم عل»)ص(: یطهم و قال النببعد غل أكثر الوقائع یه فی)ص(، و رجعة الصحابة إلسولللر

)ص( و یو كان أزهد الناس بعد النب رهیو لکثرة سخائه علی غ« َو َأْنُفَسنا»و لقوله )تعالی(:  )ع( بذلكه و اخبر هویالعلوم إل

ا و أكثرهم حرصا علی إقامة حدود الله تعالی و یو أسّدهم رأ مانا و أفصحهمیفهم خلقا و أقدمهم ا: و أشر، و أحلمهمأعبدهم

و اختصاصه بالقرابة و األخّوة و وجوب  -[ و استجابة دعائه و ظهور المعجزات ]عنه بیز و إلخباره بالغیللکتاب العز أحفظهم
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رهما یر، و غیخبر الطائر و المنزلة، و الغدو  (3193ارشد،)اء یو مساواة األنب (3136ارشد،)و النصرة  (3113ارشد،) المحبة

 ة.یة، و الخارجیة، و البدنیزه بالکماالت النفسانیو تم و لکثرة االنتفاع به و النتفاء سبق كفره

 .همیرهم و وجود الکماالت فیو النقل المتواتر دّل علی األحد عشر و لوجوب العصمة، و انتفائها عن غ ]االئمة االثنی عشر[

د م مفضول بر فاضل استنایعصمت و قبح تقد ل تواتر،ین)ع( به سه دلیرالمومنیازده امام بعد از امیاثبات امامت  در خواجه

 (3131ارشد،كند ) یم

 هید: سه نظریفرما یاما در خصوص فساق عالمه م .)ع( كفرة و مخالفوه فسقة یو محاربوا عل [ا أو حاربهی]من خالف عل

ستند چون ین افراد خالد در نار نیجهنم و دخول در جنت و قول ابن نوبخت كه قائل است ا از ییاست؛ خلود در جهنم، رها

  (3133ارشد،مان ندارند. )یشوند چون ا یستند اما به بهشت هم داخل نمیكافر ن

 

 .تصل بذلكید و ما یو الوعد و الوع المعاد یف المقصد السادس
مثل  یرگین عالم صورت گرفته است خلق عالم دیهمانگونه كه خلق ا .لّتماثلن واحد، و الّسمع دّل علی امکان ایکم المثلح

 ن امر دارد.یز داللت بر این یل سمعین عالم ممکن است و دالیا

ر گر اگیدر مخالفت استدالل كرده اند عالم د و الکرة، و وجوب الخأل، و اختالف المّتفقات، ممنوعة. ]إمكان خلق عالم آخر[

و نه  بودن یشود كه محال است. در پاسخ گفته شده نه كرو ین عالم باشد موجب خأل میکل در كنار اكره باشد به هر ش

 (3191د،ارش) ن عالم باشد.یقه مخالف ایگر بالحقیشود عالم د یم و میجاد خأل را قبول نداریا

را شأن یوم شود زو جاحظ معتقداند محال است عالم معد كرامیه .جواز العدم یعطیو اإلمکان  []صّحة العدم علی العالم

ن عالم معدوم شود. و از یجاد ضد ایم چه اشکال دارد كه با اییگو یدر پاسخ م (3113ارشد،)جاد است نه اعدام. یفاعل ا

 شود همانگونه كه وجود شدنش ممکن بود معدوم شدنش هم ممکن خواهد بود. یآنجا كه ممکن منقلب به واجب نم

 (3113ارشد،)

ن ینکه متکلمبا توجه به آم )ع( یقّصة إبراه ی، كما فقیالمکّلف بالتفر یف تأّولیه و یو السمع دل عل [تهیفی]وقوع العدم و ك

آنان كه اعاده معدوم را با معاد  به م و پرندگان را در پاسخیل به فنا كرده اند، قصه حضرت ابراهیپراكنده شدن أجزاء را تاو

 (3131ارشد،ان نموده اند. )ینند بیب یدر تعارض م

ست یق اجزاء نیاعدام تفر معتزلهاز  یبرخ بالجوهرقام  کن ضّدا و كذا إنی، لم ل الّنه: إن قام بذاتهر معقویو إثبات الفناء غ

را ین حرف باطل است زیا خواجهاز نظر محل.  یحدث ال فیت به نام فناء كه جواهر خلق كرده اس یبرا یبلکه خداوند ضد

 ست.یجوهر ن یبه ذات نباشد عرض است كه در هر دو حالت منافاگر فناء قائم به ذات باشد كه همان جوهر است و اگر قائم 

ر یح من غیستلزم الّترجی محّل یو إثبات بقاء ال ف (3113ارشد،)ة و الستلزامه انقالب الحقائق أو الّتسلسل یو النتفاء األولو 

 اسطة.ء علی نفسه، إّما ابتداء، أو بویستلزم توّقف الشّ یالمحّل  ین و إثباته فیضیمرّجح أو اجتماع الّنق

از آنجا كه خداوند وعده ثواب و عقاب داده است و وجوب البعث  یفاء الوعد و الحکمة تقتضیو وجوب إ [ی]المعاد الجسمان

است  یلیز دلیف كردن خداوند نین تکلیباشد تا قول خدا كذب نباشد و همچن ید معادیوفاء به عهد بر خدا واجب است با

 یل مطلق معاد را اثبات مین دو دلیم محال است و این از حکیباشد و ا یعبث م یالهف یرا اگر معاد نباشد تکلیبر معاد ز

 د.ینما
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ه رفته است و از آنجا كیپذ را شرعًا یمعاد جسمان خواجه)ص( مع إمکانه  ین النبیمن د یة بثبوت الجسمانیو الّضرورة قاض

باشد. )دقت شود اثبات امکان عقاًل، اثبات وجود  یمرش یكند و وقوع آن امکان دارد، مورد پذ یعقل به امتناع آن حکم نم

 (3139ارشد،) (3136ارشد،ست( )ین

ء به بازگشت اجزا یازیبدن است و ن ید آنچه اصل است بازگشت اجزاء اصلیفرما یم خواجهجب إعادة فواضل المکلف یو ال 

 .دیش آیست تا اشکال آكل و ماكول پیه نیاضاف

ة یانالقوى الجسم یر التوالد و تناهیمن غ د البدنیو تول اة و االحتراقیالجّنة فوقها و دوام الح و حصول انخراق األفالك و عدم

 .امکان دارندعقاًل و اال از استبعاد است  یآنها ناش یدارند كه همگ ید جسمانااوائل بر مع یمجموعه اشکاالت .استبعادات

 الواجب ، بشرط فعلو اإلخالل به حیالقبفعل ضد و المندوب، و  عل الواجببف و المدح الثواب ستحّقیو  []الّثواب و العقاب

 ض ظلمر عویألّن المشّقة من غ ،: ألّنه إخالل بهو اإلخالل حیو المندوب: كذلك و الّضد: ألّنه ترك لقب ، أو لوجه وجوبهلوجوبه

ی الرفع ر مع القصد إلینبئ عن ارتفاع حال الغیالمدح: قول  اند:ف ثواب و عقاب گفته یدر تعر .كان عبثًا و لو أمکن االبتداء به

قاب: و الع ر مع قصده.ینبئ عن اتضاع حال الغیو الذم: قول  م و اإلجالل.یو الثواب: هو النفع المستحق المقارن للتعظ منه.

ا مندوب را انجام دهد و ی شود كه واجب یم یح و ثواب شامل كسدو م هو الضرر المستحق المقارن لالستخفاف و اإلهانة.

شقت وجود ف مین استحقاق آن است كه در تکالیل ای. و دلد به شرط آنکه قصد آن فعل را داشته باشدیح را ترک نمایا قبی

 (3111ارشد آزاد،) شود. یصادر نم یخود ثواب را نداشته باشد عبث است كه عبث از حق تعال ین مشقت اگر در پیدارد و ا

و مخل به  حیو فاعل قب و للّسمع علی الّلطف ح، و اإلخالل بالواجب الشتمالهیبفعل القب و الّذم ه العقابستحّق بیو كذا  

 یح عقاب مینکه مکلف بداند در صورت انجام قبیرا ایرا عقاب لطف است زیل عقل و نقل زیواجب مستحق ذم است به دل

 دارد. یدور م یشود او را از بد

قاق گفته اند كه اخالل به واجب سبب استح ابوعلیهمچون  معتزلهاز  یبرخ نین باعتباریاع االستحقاقاجتم یو ال استبعاد ف

 یتاز جه یندارد كه فعل یچ اشکالیم هییگو یم ،ن مدح و ذم شودیکن است موجب جمع بممن صورت یرا در ایست زیذم ن

 گر مستحق مدح باشد.یمستحق ذم باشد و از جهت د

عم است ف از جهت شکر منین تکالیگفته است ا یبلخ حیقب و لقضاء العقل به مع الجهل شکر الّنعمة یفجاب المشّقة یو إ 

ح است كه یباشد و اگر باشد از باب تفضل است نه استحقاق. در پاسخ گفته اند: قب یگریآن ثواب د یست در پین یازیو ن

 یانو وجوب شکر زم زند. یح از خداوند سر نمین قبیو اد یندازید او را به مشقت بیداده ا یكه به شخص یشکر نعمت یبرا

 ف عقل از درک حسن اش عاجز است.یار از موارد تکالیدر بس ید در حالین نعمت را درک نمایاست كه عقل ا

 للوجه. ذا فعلإ و ال انتفاء الّنفع العاجل شاّقا، ال رفع الّندم علی فعله و االخالل به الّثواب كون الفعل استحقاق یشترط فیو  

جاد یرا استحقاق با انجام فعل ایمان نشود زیست كه بعدًا از فعل پشیشرط در استحقاق ثواب شاق بودن فعل است و شرط ن

 رود. و ین میماند و از ب ینم ی، بله اگر بعدن نادم شد استحقاق باقن فعل نادم هم باشدیشده است و محال است در ح

 نداشته باشد. یا نفعین دنیا ست كه فعل درین شرط نیهمچن

 وجبهما باستحقاقهما مع فعل م یم، و العقاب باإلهانة للعلم الّضروریجب اقتران الّثواب بالّتعظیو  []صفات الثواب و العقاب

قاب عرفته است كه ثواب و یپذ معتزله ضهما لوالهیو لحصول نق و لدوام المدح و الّذم علی الّلطف جب دوامهما الشتمالهیو 

 بر حرفل یسه دل خواجهدانند.  یم یآن را نقل مرجئهو  یآن را عقل معتزلهل آن اختالف كرده اند و یاست اما در دل یدائم

ز لطف خواهد بود. دوم آنکه همانگونه كه طاعت بر بنده در یآورد اول آنکه ثواب و عقاب لطف اند و دوام آنها ن یم معتزله
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 ا اگر عذاب قطعیگردد  ید دائم باشد. سوم آنکه اگر ثواب قطع گردد موجب الم فرد میبا زیهمه حال الزم است ثواب آن ن

 ن با اصل غرض ثواب و عقاب منافات دارد.یگردد كه ا یشود موجب سرور م

لّزجر باب ا یف هما، و هو أدخلیف ر حصولهی، علی تقدجب خلوصهما و إاّل لکان الّثواب أنقص حاال من العوض و الّتفّضلیو  

مشّقة ترك  ینفیبالّثواب  بلغ سرورهم بالّشکر الی حّد انتفاء المشّقة و غناؤهمیو  دیطلب األزیالجّنة ال  یمرتبة ف یو كّل ذ

 (3112ارشد،)اّصة خ تعالی ب العارف بالّلهیو إالّ ألث علی شرط جوز توّقف الّثوابیح و یلجئون الی ترك القبیو أهل الّنار  القبائح

 خواجهاز نظر  «ِه ِنیْرَتِدْد ِمْنُکْم َعْن ِدیَمْن » و قوله: «ْحَبَطنَّ َعَمُلَكیَلِئْن َأْشَرْكَت َل» :و مشروط بالموافاة لقوله تعالیو ه

اوند را كه تنها خد ید گفت كه كسین صورت بایر ایرا در غی)ص( است زیمشروط به قبول نبوت نب یاز ثواب اله یبهرمند

ن ثواب و عقاب مشروط یو همچن (3136ارشد،ن باطل است. )یمان ندارد، ثواب خواهد برد، كه ایامبر ایبه پاطاعت كرده اما 

 (3199ارشد،) باشد. بنا به آنچه كه در شرع آمده است. یا نمین دنیبه مرگ اند و در ا

 احباط عبارت (3119ارشد،) «َرُهیرًا یْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة خَ یَفَمْن » و لقوله تعالی: الستلزامه الّظلم و اإلحباط باطل ]اإلحباط[

ن یاز بعنی یست از عکس احباط ا ر عبارتیتکف واستحقاق عقاب متأخر  لهیبوساستحقاق ثواب متقدم نابود شدن ست ا

ر كّفاره گناهان و كارهاى شر یدر واقع كارهاى خدارد و ثواب  استحقاقرى كه یكار خله انجام یرفتن استحقاق عقاب بوس

د متأخر یگو یم ابوعلیرفته اند. و یر را پذیاحباط و تکف معتزلهكه  (1931د،ارش) (3119د،ارش) (3131ارشد،) شود.

زان خود ید: متأخر به میگو یم ابوهاشماما  (3111ارشد،) (3111ارشد،) ماند. یم یخود باقو برد  ین میمتقدم را از ب

 یم ینف یل عقلیاحباط را با دل خواجهماند. اما  یم یباق یادیزان زیشتر بود به میبرد و هر كدام ب ین میمتقدم را از ب

 یاز بد یاو اندك یمرتکب شده است و خوب یو هم خوب یهم بد یرا اگر كسیز (3111ارشد،) (3112ارشد آزاد،) د.ینما

 (3113ارشد،) كند. ید نمین را عقال قبول ندارد و شرع هم تائیانجام نداده است كه ا یا أصال بدیشتر باشد گویاش ب

 .ین مع الّتساویلمتناقض صولهاو ح ة إذا كان اآلخر ضعفایو لعدم األولو

ند مانه و لقبحه عیالّثواب بإ الستحقاقه رة منقطعیصاحب الکب و الکافر مخّلد و عذاب صاحب الكبائر[أ]انقطاع عذاب 

ره اختالف است یاما در بحث عذاب مرتکب كب (9931،آزادارشد)ن در مخلد بودن كافر در عذاب اتفاق دارندیمسلم العقالء

 یل آنکه ویبه دل (9931،آزادارشد)معتقداند كه عذاب مرتکب كبائر منقع خواهد بود اشاعرهو  معتزلهاز  یه و جماعتیامام

است  یم ثواب دائمیمان را درک كند چون گفتیشود ابتداء ثواب ا یو نممان استحقاق ثواب دارد ین ایمان آورده و همیا

مان داشته و یک عمر ایكه  یرا كه كافر بوده است و با شخص یگر آنکه عقال فردیپس عقاب اش منقع خواهد بود، و د

  دانند. ینم یکیاز كبائر شده است  یکیمرتکب  یف را انجام داده است ولیتکال

 بالکافر. ات متأّولة و دوام العقاب مختّصیو الّسمع 

فحسن  ّنازلتركه مع ضرر ال یف هیو ال ضرر عل فجاز إسقاطه ،حّقه تعالی واقع ألّنه هو محو الذنب() العفوو  [ی]العفو اإلله

معًا ون آن را سیبصر یدانند ول یز و شرعًا ممتنع میبغداد عفو را عقاًل جا معتزلهاز  یبرخ .ألّنه احسان و للّسمع إسقاطه و

تواند از حق خود بگذرد، ضمن آنکه عقاب تنها ضرر  یو م را عقاب حق خداوند استین است زیدانند كه حق هم یز میجا

 (3111ارشد،) .او حسن خواهد بود یمستحق اش ندارد لذا برا یبرا یضررمکلف است و ترک آن  یبرا

ل شفاعت بر اص ید: فرق اسالمیفرما یم خواجه حّقه یف مّنا بطلیو  ادة المنافعیل: لزیعلی الّشفاعة فق و اإلجماع ]الّشفاعة[

 (1231ارشد،) (3131ارشد،) فاعت دارد.اشاره به مقام ش« بعثک ربک مقامًا محمودایان  یعس»فه یه شریآو  اجماع دارند

ه ( آن را باشاعرهه و یه )امامیو تفضلر كرده اند یمومنان تفس ینمودن ثواب برا یادیآن را به ز (خوارجو  معتزلهه )یدیوع
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محسوب  امبر شفاعتیصلوات فرستادن ما بر پد یح باشد بایصح یهدیوعحرف را اگر یر كرده اند زیاسقاط عقاب فساق تفس

 ین امت میفساق ا یباطل است، پس شفاعت شمول داشته و شامل همه حت یكه شفاعت ما در حق نب ید در حالگرد

 (3199ارشد،) (3131ارشد،) گردد.

هما یالّشفاعة ف إسقاط المضاّر و الحّق صدق ی: فلیمتأّولة بالکّفار و ق اتیالّسمع یو باق المجاب یستلزم نفیالمطاع ال  یو نف

 .ح استیپس شفاعت به هر دو معنا صح «.یألهل الکبائر من أّمت یاّدخرت شفاعت»لقوله:  ص() له یو ثبوت الّثان

 أو إخالل بالواجب حیواجبة لدفعها الّضرر و لوجوب الّندم علی كّل قب ة(یة لکونها معصیللمعص یالندم عل ی)ه و الّتوبة ]الّتوبة[

 دفع ضرر و یدانند. و واجب بودن عقل یرا واجب م یز همه معاصا توبه یداند و برخ یتنها توبه از كبائر را الزم م معتزله

 كنند. یذكر مل وجوب توبه یبه عنوان دلرا  یندامت از بد

ه و شرط توبه آن است ب بالواجب اإلخالل و كذا ة، فکذلكیو خوف الّنار إن كان الغا و إال انتفت ح لقبحهیندم علی القبیو 

  شود. یا به خاطر ترس از جهنم باشد توبه محسوب نمیباشد و  یگریواال اگر بخاطر منفعت دمان شود یح پشیخاطر قبح قب

از ذنوب  یتوبه از برخ .به و كذا المستخّف صّحت الحسن هیو لو اعتقد ف اس علی الواجبیتّم القیو ال  صّح من البعضیفال 

شود  ینم حاصل یرا ندامت با توبه از برخیز ،ابوعلیف گفته است بخال ابوهاشمست آنگونه كه یح نیگر صحید یدون برخ

 ح است.یاد نکند توبه اش صحیت كوچک یک معصیاز  یا در توبه از گناه بزرگیو علم نداشته  یاز معاص یبرخبه البته اگر 

 یالّدواع ی، كما فحیلقبالّندم علی ا یف ی، و إن اشترك الداعهیبعث علی الی الّندم عن البعض یح الّداعیاّن ترج ق:یو التحق

الحکم ببقاء  و إاّل لزم هم السالمیعل ن و أوالدهیر المؤمنیأم تأّول كالمی ، اشترك وقوع الّندم و بهحیو لو اشترك الّترج الی الفعل

ب گناه کاارت یرا دواعیاما حق آن است كه توبه از بعض دون بعض محقق شود ز رةیصغم علی یالکفر علی الّتائب منه، المق

م توبه یوانت یم نمین نگفتیمان باشد كه اگر چنیک عامل گناه توبه كند و واقعًا هم پشیاست فرد از  متفاوت است و ممکن

 ن خالف اجماع همهیم و ایریتوبه نکرده است بپذ یاز فحاشكه  یحال را كه از كفر توبه كرده و مسلمان شده در یكافر

 ن است.یمسلم

 ناه()بر ترک و اگر گ ه الّندم و العزمیف كفی )شرب خمر(ح، ی، من فعل قبحّقه تعالی یلّذنب إن كان فو ا ]أقسام الّتوبة[

 انو ان ك ،ن(یدی)نماز ع و عدمهما )نماز(و قضائه )پرداخت زكات( ، اختلف حکم بقائه(یف شرعی)تکال بالواجب اإلخالل یف

 اإلرشاد، إن كان أو -مع الّتعّذر -هیأو العزم عل رگرداندن مال به صاحبش()بإّن كان ظلما  ،صالهیاستتبع إ یحق آدم یف

ا شود ام یموجب رفع عقاب م یباشد بلکه همان ندامت واقع یجزء توبه نمن امور یاز اچ كدام یه أجزاء س ذلكیو ل إضالاًل

 (3131ارشد،) باشد. یمخود  یمانیدهنده صداقت فرد در پش ن امور نشانیا

اش رفع  یكرد تا ناراحت ید از او عذر خواهیده باشد بایبت به گوش مغتاب رسیاگر غمع بلوغه  المغتاب عتذار الیجب االیو 

 ن گناه توبه نمودید از اید گفت تا ناراحت نشود و در هر دو حال بایده نبایشود و اگر به گوشش نرس

ست بلکه ین یعاصم یلیاز به ذكر تفصیالقضاة گفته است ن یضدر توبه آنگونه كه قا ل مع الّذكر، إشکالیجاب الّتفصیإ یو ف

 كند. یت مید كفایرا نما یاگر اراده توبه از كل معاص

گناه  كه بعد از توبه دوباره آن ید در صورتیگو یم ابوعلینکه یدر او كذا المعلول مع العّلة  إشکال ضایأ دیوجوب الّتجد یو ف

 وجوب ندم از معلول علت قبل وجوداش اشکال است.کال است همانگونه كه در د اشید توبه نمایادش آمد بایبه 

آن را  مرجئههمچون  یدانند و برخ یسقوط عقاب در اثر توبه را واجب م معتزلههمچون  یبرخ بها. و وجوب سقوط العقاب

 د.ینما یل هر دو گروه را رد میدل خواجهآورند كه  یتفضل از جانب خداوند بشمار م
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ن الّتقّدم و یلما انتفی الفرق ب و لواله ال بکثرة ثوابها، ألّنها قد تقع محبطة )بذاتها( سقط بهایو العقاب  أحكام التوبة[ ی]باق

گناهان ثواب ندارد تا  یبرد چون توبه از برخ ین میبذاتها عقاب را از ب یقیتوبه حق خواجهاز نظر . و االختصاص ،التأّخر

كه تمام عمر توبه نموده و سپس فاسق  یعقاب شود كس یدر اثر كثرت ثوابش موجب نف موجب احباط شود. و اگر توبه

است  یکیره معنا ندارد چون توبه یره و صغیگر گناه كبیدجمع كرده است و یادیرا ثواب زیده شود زید بخشیشده است با

  باشد. یکید در مقابل اش هم عقاب گناهان یو با

وجود ح است یبر قبح قب شود چون شرط توبه كه ندامت یرفته نمیو توبه در آخرت پذ لّشرط.اآلخرة، النتفاء ا یو ال تقبل ف

 ندارد.

رآن ات قیكه آ ین حکم است در حالیتنها ضرار مخالف ا .و تواتر الّسمع بوقوعه و عذاب القبر واقع لإلمکان]عذاب القبر[ 

 ز وجود دارد.یقبر ن ا وارد شده است پس امکان عذاب دریبر وقوع عذاب در دار دن

ع دّل السم ر الکتب، ممکنة وی، و الّصراط، و الحساب و تطازانیات من: المیو سائر الّسمع [زان و الصراط و الحسابی]الم

 ق بها.یجب الّتصدیعلی ثبوتها، ف

ت جهنم د بهشیگو یم ابوهاشمنها ت متأّولة. و الّسمع دّل علی أّن الجّنة و الّنار مخلوقتان اآلن و المعارضات ]الجّنة و الّنار[

 اكنون خلق نشده اند.

و ال  و نحوه «ُهْمَقَنْتها َأْنُفُسیَو اْستَ »األّول، لقوله تعالی:  یکفیو ال  بالقلب و الّلسان قیمان: الّتصدیو اإل مان و الكفر[ی]اإل

 (3199،آزادارشد) (3113ارشد،) «ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا» :، لقولهیالثان

لذهن ا یمان است چه آنکه به مخالف آن معتقد باشد و چه آنکه خالیكفر عدم ا الّضد أو بدونه، إّما مع مانیو الکفر: عدم اإل

 ًا و اثباتًا نداشته باشد.ینف یچ اعتقادیباشد و ه

  .مان بهیعن طاعة الّله تعالی، مع اإل و الفسق: الخروج 

 و إخفاء الکفر  مانیو الّنفاق: إظهار اإل

 یبرا دانند بلکه یفاسق را نه مومن و نه كافر م معتزلهاست.  یادینه اختالف زین زمیدر ا .هیف و الفاسق مؤمن، لوجود حّده

ه و یپندارند اما حق آن است كه امام یكافر م خوارجداند و  یفاسق را منافق م ین قائل اند اما بصرین منزلتیاو منزلة ب

 (1931ارشد،) شود. یمان اش، مومن محسوب میاند كه فرد فاسق بخاطر یگو یم اشاعرهث و یو اصحاب حد مرجئه

 (3191د،ارش) (3111ارشد،)

 مندوب سمعا ،عن المنکر و المندوب یالواجب، واجب و كذا الّنه و األمر بالمعروف عن المنكر[ ی]األمر بالمعروف و الّنه

؛ یداند نه عقل یم یکر را شرعاز من یوجوب امر به معروف و نه خواجه تعالی. خالف الواقع و اإلخالل بحکمته ما هو و إاّل لزم

ه اگر شود ك یز واجب میبر خود خداوند ن یعنی« لزم خالُف الواقع أو اإلخالُل بحکمته تعالی»را اگر عقال واجب باشد یرا زیز

ن وجوب عمل نکند، در حکمتش یمرتکب نشوند و اگر به ا ید همه انسان ها تنها معروف انجام دهند و منکریانجام دهد با

 (3133ارشد،) وارد كرده است. اخالل

 ر و انتفاء المفسدة.یز الّتأثیو تجو بالوجه و شرطهما: علم فاعلهما عن المنكر[ ی]شرائط األمر بالمعروف و الّنه
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