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אא

Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso.
Glória a Deus, Senhor dos Mundos.

& '(و) א#$*א"!א وא א#$%א

Que sua benção esteja sobre o profeta, Mu¬ammad – o escolhido – e os

 +,
.א-./ !א0'

generosos membros de sua família.

& /1 2 א  א.

6א(و4 5א

Abert
/ 04

Parte treze1 do livro A Cura, a respeito da Divina2.

11/01

CAPÍTULO I
– em oito seções –

ل894:;<=و

Seção I

א >א(ول

A respeito do início da pesquisa do sujeito da Filosofia
Primeira para evidenciar sua facticidade entre as ciências3.

 م8 א-0,@0 6א(و4 عא8B8&CD.א#0 א<: & &H אدJGCK&و:و"دL9،N980 وא4

א و <א59و#EذאGو

E visto que – com a clemência de Deus – fomos bem11/05

<:  אOJ  -  ع/: ن, Q %@9 ،4BJ  وא4 @  وא45م א8 א

sucedidos ao apresentarmos as intenções das ciências lógicas,
naturais e matemáticas que era necessário serem apresentadas,
convém

:ل859  0& R#0@:و،4$S%א

começarmos

a

conhecer

as

intenções

sapienciais.

Principiemos, com o auxílio de Deus, dizendo, pois:

6G5،C0S & אU V,WBא8&- GXY,#E$'،4 مא8 نאG

As Ciências Filosóficas – como já foi assinalado nos livros,

^  =< א4J ] ن א, 'Z وذ$[  א  ق6G XY, #E ،4$  א6G و4J ] א

em outros lugares – dividem-se em especulativas e práticas4. Já

،>  >5 لא8_` & א4J ] אa85 لא$S0b[א9 C:

assinalamos a distinção entre elas e mencionamos que a especulativa
11/10

é aquela na qual buscamos aperfeiçoar a faculdade especulativa da
alma, como resultado do intelecto em ato
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– e isso como resultado da ciência conceptiva e do assentimento em

 & [:L <= <= e  "8&L <5J#0  وאQ"d80 ل א  א8_ c وذ

vista das coisas que não são, em si, nem nossas práticas nem nossas

ًدא50ًوאJ,"` د50وאQ,"ل8 [9 4Jf نא8S09، א8 ,  و$,

disposições. Dessa maneira, o propósito na [especulativa] é que o
resultado seja uma opinião e uma convicção, mas não uma opinião e

.>$,#@&8= 1  &>$,#@&4'و,>$ 4'4J ]  אa85 ل א$S0b אhً و, [9 C0J ^  =< א4$ ن א,و

uma convicção que diga respeito a uma qualidade da prática ou a
11/15

uma qualidade de um princípio da prática enquanto tal.
Agora, a prática é aquela na qual se busca primordialmente o

[&>i ، $, [:L<=<="8&L<5J#0 وאQ"d80 ل א א8_

aperfeiçoamento da faculdade especulativa como resultado da ciência
conceptiva e do assentimento nas coisas que são, em si, nossas

.قV(4$ אa85 ل א$S0bًא:j

práticas, para que disso resulte, secundariamente, o aperfeiçoamento
da faculdade prática por meio da ética.

،4$ 0  وא،4 @ א:<=4jjمE,- i 4J ] نא, 'وذ

Foi mencionado que a especulativa está circunscrita a uma
divisão tripla, qual seja: a [Ciência] da Natureza, a [Ciência]

،4'bو4' i0&<=&4[K &مK([א8B8& 4 @ نא,و.4وא
.4[lאHm= &אm  א"ضא ^ ض8 [ א2_و

Matemática e a [Ciência] Divina. E que o sujeito da [Ciência] da
11/20

Natureza são os corpos – do ponto de vista do movimento e do
repouso – e que sua investigação diz respeito aos acidentes que,

&Gو،אm  a د אدn'8=& &G[8B8&4$ 0 نא,و
- mVpJhو.'8=qS אل ض8 ,[9o8i@وא.'ذو8=
.4' a8Ehو،aع&د8:=ود#

desse ponto de vista, ocorrem [aos corpos] e lhe são próprios.
E [foi mencionado] que o sujeito da [Ciência] Matemática ou
é, em si, uma quantidade abstraída da matéria ou é aquilo que é
dotado de quantidade. O investigado, nesse caso, são as disposições
que ocorrem à quantidade enquanto tal, não se levando em conta, em
suas definições, nenhuma espécie de matéria e, tampouco, uma
potência de movimento.

#E و.#%אم وא85  aد$  4E"" א8&(  א1i@ 4ن א,و

E [foi mencionado] que na [Ciência] Divina investigam-se as
coisas separadas da matéria, de acordo com suas estruturas e

א
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< @ دא8K8 6@!א(وb( א-1i@JQm  א8=<نא,ًrJ,e s

11/25

definição. Tu já escutaste, também, que a Divina é aquela na qual se
investigam as causas primeiras da existência natural e matemática e o

6   א8=وR א@د,#@&@!وb(אC@& و،$[N 0J&<و$ 0 وא

que lhes é inerente, assim como a causa das causas e o princípio dos
princípios que é a divindade – exaltada seja.

.H#K

Eis aí o tanto que tu já pudeste recolher a esse respeito nos

tو.C0S & אc Ob$9eEو#Eن8SJ&"#E8=אm[9

livros precedentes. Mesmo assim, porém, não ficou evidente a ti qual

- Ka"YG uhG455%8=&<ع  א8B8אc & ذc @0J

é, na realidade, o sujeito da Ciência Divina, a não ser por uma

ن8SJ 'ن#Eم8  אvb-ن,c وذ.[ 'mنGN=ن& אw ! א0'

indicação – se bem recordas – que se encontra na Lógica do Livro da
Demonstração5. Isso porque nas demais Ciências já houve para ti: i)

O p [& 4$& R و&@د،48 =< א.Y, و،ع8B8& 8= .<Y c

uma coisa que é o sujeito; ii) coisas que são investigadas; iii) e
princípios admitidos, a partir dos quais as demonstrações são

.=אw א

compostas.
Mas, [até] agora não se estabeleceu com precisão qual é o

8=>=و، אאmع8B8&אN5i0  אN N5xe9،نyوא

sujeito dessa Ciência. É ela a essência da causa primeira, de modo

. V) &و,  9, و49 &نא אد8SJ0 6א(و4 ذא א

11/30

que o conhecimento almejado seriam seus atributos e suas ações –
ou haveria algum outro sentido?

[:,و،6و, 49و،455%49[=ن,W$ e'#EًrJ,و

Tu também já ouviste [dizer] que há aí, verdadeiramente,



Filosofia, uma Filosofia Primeira; que ela daria validade de princípios

e' #E و.455% 4$S%[ =< א:, و،م8  אvb R &@دzi #

às demais Ciências e que ela é, verdadeiramente, a Sabedoria. Tu
escutaste, por vezes, que a Sabedoria é a mais excelente Ciência por

<=4$S%نא,U V,و،م8 &>r9L >r9,<=4$S%نא,a"W$

meio do mais excelente conhecido6. Outras vezes, que a Sabedoria é

6@! א(وb(  [ א:, U V, و،[5 وא49 & z, <= ^  א49 א
.>S

o mais certo conhecimento e o mais exato dos conhecimentos.
Outras vezes, que ela é a Ciência das causas primeiras de tudo7.
11/35
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ود#% و=> א،4$S% אHm= & و،6 א(و4  אHm= & {  h e'و

Contudo, tu não sabes o que a Filosofia Primeira é, tampouco o que

$[& a# '>وא40| و,،a# وא4 o2 وא א

disciplina? Ou são disciplinas diferentes, cada uma delas denominada

tal Sabedoria é. São as três, definições e atributos de uma única

4  א8= @ } Qm א א  אm= ن, نy אc  @: } و.4$S

“Sabedoria”? Bem, nós te mostraremos, agora, que esta Ciência em

<=4$S%[ אbZ"^ אo2 نא  א,و،45א4$S%א:,و،6א(و

Sabedoria; e que os três atributos por meio dos quais se descreve a

.4 =<אHm=و،a# وא4 

cuja via estamos é a Filosofia Primeira, e que ela é a absoluta

11/40

Sabedoria são atributos de uma única disciplina, que é esta
disciplina8.

אmع8B8א(ن  א1i@9 ،~ً8B8&>S ن,#Eو

Tu já sabes que para cada Ciência há um sujeito que a

` و,،H#K6   א4:G8= אאmع8B8؟و ] =>א8=&، א

caracteriza. Investiguemos agora, então, o que diz respeito ao sujeito

אא ؟m=C & &.<Y8=>،c m'

Ciência é a facticidade de Deus – exaltado seja –, ou não é assim? –

dessa Ciência. Qual é ele? Especulemos, pois: será que o sujeito dessa

ع8B8&(نc وذ،ع8B8א8=c نذ8SJ ن, ز8h:,:ل859
Z#Eو. א8 , 1i@JG و، אc ذ-د8K8 אu& &,8=>'

ainda que [isso] fosse algo incluso nas pesquisas dessa Ciência9?
Dizemos, pois: não é possível que o sujeito fosse isso, visto
11/45

que o sujeito de cada Ciência é uma coisa cuja existência [já] é

אm=-ً$u&ن8SJن, ز8 hH#K6  دא8Kوو.U V,WBא8&-אm=

admitida naquela Ciência, investigando-se somente seus casos – já se

.9!8&8=>،ع8B8' א

divindade – que ela seja exaltada – fosse admitida nesta Ciência como

 אאm=-ً$u&ن8SJن,&G>~tc m' SJ tنG:c وذ
-!8&Xאא وm=-ً$u& ن8SJن, &Gو، V)-ً8&و
.نD[K8 و'א. V)

aprendeu isso alhures. Ora, não é admissível que a existência da
sendo o sujeito, ainda que ela aí fosse pesquisada10.
Afinal, se não fosse assim, forçosamente: i) ou ela [a
existência da divindade] seria admitida nesta Ciência, mas pesquisada
em outra Ciência; ii) ou ela seria admitida nesta Ciência e não seria
pesquisada em nenhuma outra Ciência. As duas alternativas são
falsas11.
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Isso porque não é possível que ela [a existência da divindade] seja

&G U V(م א8  (ن א، V)  - ً 8& ن8SJ ن, ز8 h :( c وذ
م8 א- `  و.45& &G و،4BJ"& و،4 @D &G و،4bb و, 45V

11/50

investigada em outra Ciência, pois as outras Ciências ou são éticas,
ou são políticas, ou são naturais, ou são matemáticas ou são lógicas –

  1i@ZJ [& .<Y - h و ` و،4$5  אHm=  "جV  4$S%א

nas Ciências sapienciais não há nenhuma Ciência fora dessa divisão –

:دL אm= {  e:, و،c ن ذ8SJ ن, ز8 h و،H#K 6   (@ אjG

da divindade – exaltada seja. Não é possível que seja assim – tu sabes

não havendo aí nada incluso que investigue a respeito da constatação
disso, [se] meditares minimamente sobre os fundamentos repetidos a

.c" 'ل8(>&L

ti.

m  ن8SJ:( V) -!8&Xن8SJ ن,ًrJ,ز8hو

Também, não é possível que [a existência da divindade] não
seja pesquisada em outra Ciência [que não esta], pois, nesse caso, ela

:  ً b8JL& &G و، ً d &G ن8S9 .4d0@   א- !8& X

não seria pesquisada em Ciência nenhuma. Exceto se [a existência da

س8JLאj .ً ند9،: ًb8JL&hًوd` و، ] 
 . אאm=-8=G1i@: ن,<5@9؟Hد8KوzJO': 

divindade] se desse, de modo evidente, por si mesma; ou se sua
11/55

nem é evidente por si mesma nem a duras penas se explica. Dela há
argumentos. Ademais, como certificar e admitir a existência daquilo



que a duras penas se explicaria? Resta, pois, que a investigação que
cabe a isto seja dada somente nesta Ciência.

4[K &  1i@  א$=# , :[K   و1i@ ن א8SJو

Agora, a investigação a esse respeito se dá sob dois aspectos:

، אאm=-Hد8K و1i@ ذא'نאGو.4[K & Vyوא،Hد8Kو

um deles é a investigação sob o aspecto que concerne à existência [da
divindade], ao passo que a outra é sob o aspecto de seus atributos.

@jG م8   `   & א:9 ، א אm= ع8B8& ن8SJ ن,  t
،8B8&

explicação fosse dada, à duras penas, a partir da especulação. Ora, ela

Ora, se aquilo que concerne à sua existência é [justamente] a pesquisa
11/60

que se dá nesta Ciência, então é impossível que ela [a existência da
divindade] seja o sujeito dessa Ciência – na medida em que não cabe
a uma dada Ciência estabelecer seu [próprio] sujeito12.

א
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Em breve te explicaremos isso também, ou seja, que não é
possível que a investigação quanto à sua existência não seja feita

ز אن8 h Hد8K  و1i@ ن א, ،ًrJ, CJ E  c @bو

nesta Ciência, na medida em que já estiver claro para ti que, quanto
ao seu estatuto, esta Ciência investiga as [coisas] que são

  1_ :,  א אm=  &  لc  @ #E ذG ، א אm= - uhG ن8SJ

completamente separadas da matéria. Já te foi apresentado na

a8Ehو،K X نא, @  א-c h#Eو.ً,aد$ E"א
.4[K >' & 4' % א4 |  و،a  אدJ  #  وא8= > ،K

[Ciência] Natural que a divindade nem é corpo nem é faculdade de
11/65

um corpo. Antes, que ela é una, isenta de matéria e de movimento
sob todos os pontos de vista. Assim, é preciso que a investigação a

. אאm1i@ نא8SJن, C9

esse respeito pertença a esta Ciência.
Agora, aquilo que foi apresentado a ti a esse respeito nas

، @ @ ً  אJ   א @  'ن- c  & ذc  h Qm وא



[Ciências] Naturais era estranho que pertencesse às [Ciências]

ن: > JZ  ن, c m #J", :, uhG ،[& `  & & ،[9 ً $ 0&و

isso, se quis antecipar e informar ao homem sobre a facticidade do

Naturais, sendo feito nelas o que não lhes cabia. Exceto que, com

ق: وא،م8 @سא0Eא-4@  & אS$009א(ول,#@א4:G{8Eو

princípio primeiro, possibilitando-lhe o desejo da obtenção das
Ciências, e da correnteza que [leva] para o lugar13 de onde se conecta,

.455% 09 &6G>80 =Qm مא5א6G

verdadeiramente, com ele [o primeiro princípio].
Ora, como é inevitável que esta Ciência tenha um sujeito, e

Qm نא,c @عو8B8& אאmن8SJ ن, &# SJc و

11/70

[como] mostramos a ti que aquilo que se pensou ser o seu sujeito não

U85 @!אb(א8B8&>= : ]9،8B8q` 8B8&8=:, ]ZJ

o é, especulemos, então: será que seu sujeito são as causas

ًrJ,אm=ن9.ل85  אSJtQm אً&[א# وאuhG[0 ", ['دא8K8$

[ainda] não foi enunciada14? – isso também um grupo chegou a

.م8E]J#E

fundamentais de todos os existentes? Quatro delas, ou uma que
pensar.

א
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Contudo, é forçoso também que a especulação a respeito de
todas as causas seja: i) ou especular a respeito delas enquanto

<=q[9 ]Jن,&G 8~hًrJ,['!@b(א- ]  אS
4 "(& א# =<'>وאqو,،45&!@b,<=q و,دא8K8&

existentes ii) ou enquanto causas absolutas, iii) ou de acordo com a
11/75

característica própria de cada uma das quatro – quero dizer, que a
especulação a respeito delas estaria, nesse caso, sob o ponto de vista

c وذ،>9אm=ن,4[K &[9 ] نא8SJن, ,.~Qm א8i א

desta que é agente, daquela que é paciente, daquela que é outra coisa;
iv) ou sob o aspecto daquilo que é a totalidade resultante da junção

.[&W$^ א4$l& =<א4[K &و, ؛V).<Yc وذ،>E

delas.
Dizemos, pois: não é possível que a especulação a respeito
delas seja enquanto causas absolutas, de modo que o propósito desta

0 ،45& !@b,<=q[9 ] نא8SJ ن,ز8h:ل859
<= q!@b "א ^ ض8&( א- ] א8= אאm= & ضf نא8SJ

Ciência fosse a especulação a respeito das coisas que ocorressem para
11/80

as causas enquanto causas absolutas. Isso é evidente de vários

1i@J אאm=ن, 4[K &،$=# ,:H8Kא& وm= []Jو.45&!@b,

modos: um deles é que esta Ciência investiga a partir de noções que

>2&،!@b,<=q!@b(4=<& א( אضאe  & ن

como, por exemplo, o universal e o particular; a potência e o ato; a

não fazem parte dos acidentes próprios às causas enquanto causas
possibilidade e a necessidade etc.

.c ذX!و8K8 نوאS&وא،>   وאa85 وא،<vl<وאS א

Além disso, é claro, evidente, que essas coisas são em si
mesmas de tal modo que é necessário investigá-las. Além do mais,

ن, C 1_ [:, - "8&( אHm= ن, zBא8  & א @ אj
"8&( وא4 @ " א8&( 4 & א( אض אe  j ،[ 1i@J
ن,5@9 .4$ م א8 4א( אضא-4 EًوאrJ,<=hو.4$ 0 א
. אאm=8=موE(<& אE@ [  א1i@ نא8SJ

elas não fazem parte nem dos acidentes próprios das coisas naturais
11/85

nem das coisas matemáticas, nem sequer estão colocadas nos
acidentes próprios das Ciências práticas. Resta, pois, que a
investigação a respeito delas pertença à Ciência que resta a partir da
divisão [das Ciências]; qual seja, esta Ciência.

א
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Além disso, a Ciência devida às causas absolutas é uma

!@b(@אj א# > 45@!אb( ن אL9 ً rJوא

resultante, posterior à Ciência devida ao estabelecimento das causas

"8&(@& אd@$ !@b(دא8Kوe@2:t&:9 .!@b("ذوאא8&
د8K>و5 א#مJt،د8K8 א-[&#50J q ً 5 =د8K8 ن,@j

que pertence às ordens das essências das causas. Ora, enquanto não
11/90

estabelecermos a existência das causas das coisas causadas,
estabelecendo que a existência daquelas liga-se e antecede estas na

.& ً @@b[=ن,و،NאC@ א

existência, não seria imperativo ao intelecto [aceitar] a existência das
causas absolutas [nem], nesse caso, de causa qualquer.

CKو، نY 9א8ذאG` و.a9א8א6GuhGQدpJ9`%& א,و

Quanto aos sentidos, eles apenas conduzem a uma
concomitância. Ora, não é porque duas coisas coincidem que,

`% אH"د8J&a 2S ` W5JQm عאEوא. V ً@@b$=# ,ن8SJن,

necessariamente, uma delas é causa da outra. A persuasão que se dá

aد8K8&<=^ "א8&(ن א,49 quhG،e$&،#'L0&Xf94 0 وא

na alma é em razão da frequência daquilo que chega aos sentidos, e
da experiência15, não sendo garantido, como tu sabes – a não ser

.4J"0Vوא4 @D<= 2'( א-

enquanto um conhecimento [que discerne] que as coisas existentes
mais frequentes são naturais e voluntárias.

> د א8K8 " אE وא،> @ אjG 6G #0& 455% א- אm=و
.$[ א  قe$#E و،د8[/& 8= >ً و,ًd`  אm= و.!@b(وא
C&,#@&jدi ن, @ & א،>5 @ً& אJ Eذא'نG` و
!0' - [ =w א4b#" א8&( & אX2' >2&  ً d ن8SJ ن,
ن,Cذن9 ،U V(م א8  א-` c m <:=w  א @ن אj .س#Eو,
. אאm=-ن8SJ

11/95

Agora, isso, na realidade, está baseado na constatação do
motivo e na admissão da existência do motivo e da causa. Ora, isso
não é evidente de modo primário, mas é [somente] o observado – e
tu já sabes a distinção entre ambos. E não é porque uma auto
evidência esteja próxima da intelecção que as ocorrências sejam um
certo princípio que faça com que a auto evidência fosse necessária.
Muito dessas coisas está exemplificado nas demonstrações
geométricas no livro de Euclides – além do mais, a explicação
demonstrativa disso não pertence a outras Ciências e, portanto, é
necessário que esteja naquela Ciência16.

א
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Agora, como é possível que uma Ciência investigativa dos
casos de [seu] sujeito, em [sua] pesquisa, pesquise a existência dele?

C א- א8 , o8i@ع  א8B8نא8SJن, S OS9

11/100

[causas] não pode ser do ponto de vista da existência que caracteriza

 & [ 1i@   ` א:, ً rJ, d @9 c m' ذא 'نG؟ و9 د8K8 ! א8&

cada uma delas, pois é isso que é pesquisado nesta Ciência.

hو. אאm=-!8&c  (نذ،[&# ~'>وאQm دא8K8 א4[K

Tampouco o seria do ponto de vista de que elas são um certo
conjunto, um todo – eu não disse nem global nem universal, pois a

- ] نא9.<'< و+ل8E,e ،>'&و4+<=&4[K &ًrJ,

especulação sobre as partes do conjunto antecedem a especulação

 Jl א- c m' SJ t نG و،4$l א- ] م & א#E, 4$l א.אK,

sobre o conjunto, se bem que não seja assim quanto às partes do
universal, levando em conta o que tu [já] sabes.

،0$#E "@0<S א
نL6و,<=ن8S09 א אm=-&G.אK(א- ] نא8SJن,C9

Ora, se assim é, então, também é evidente que a pesquisa a partir das

Assim, é necessário que a especulação sobre as partes ou
11/105

esteja nesta Ciência – tendo ela a primazia enquanto é seu sujeito –
ou esteja em uma outra Ciência. Mas, não há outra Ciência que inclua

- مS  א$r0J V)  `  و، V)  - ن8SJ و, ،8B8& ن8S

a discussão sobre as causas fundamentais que não seja esta. Agora,
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de que são existentes – e daquilo que decorre a partir desse ponto de

caso a especulação a respeito das causas fosse feita do ponto de vista

8=عא(ول8B8نא8SJن,ذنGC94[lאc & [5iJ&وaد8K8&<=
 א אm= ن, 8= و، ] א אm=ًنrJ,  ن#59 .د8K8& 8= q د8K8א
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vista –, então seria necessário, portanto, que o sujeito primeiro [desta
11/110

Ciência] fosse o existente enquanto existente. Desse

modo,

fica

claro, também, a invalidade da especulação que [sustenta] que o
sujeito dessa Ciência são as causas fundamentais, ainda que seja
necessário que se saiba que isso [a discussão sobre as causas
fundamentais] seja sua perfeição, aquilo que ela pesquisa17.

א
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subiectum huius scientiae. Nulla enim scientiarum
debet stabilire esse suum subiecjtum”. Cf. Riet:
I,1,5.
13
Riet bem observa tratar-se do lugar da Metafísica
no campo das Ciências. Cf. Riet: I,1, 6, n.95.
14
Madkur: I,1,7 / Anawati: I,1, 88. “Postquam
autem necesse est ut haec scientia subiectum
habeat, et monstratum est illud quod putabatur esse
subiectum eius non esse suum subiectum, tunc
quaeramus an subiectum eius sint ultimae causae
eorum quae sunt, an omnes quattuor simul, non una
tantum; sed hoc non debet dici, quamvis iam hoc
quidam putaverunt”. Cf. Riet: I,1,6. A passagem “o
que não é enunciado a esse respeito” parece fazer
menção ao fato de que, mesmo aqueles que
pensaram que o sujeito da metafísica pudesse ser as
causas dos existentes, pensaram tratar-se das quatro
causas. Embora pudessem ter enunciado que seria
uma dentre elas, isso não o fizeram porque não é
correto se referir a apenas uma causa para designar
os fundamentos dos existentes.
15
Madkur: I,1,7 / Anawati: I,1, 88. “(…) quamvis
sensus inducat ut duae causae concurrant, sed licet
concurrant, non minus tamen debet esse una causa
alterius: persuasio enim advenit animae ex
assiduitate sensus et experientiae (…)”. Cf.Riet:
I,1,7.
16
Isto é, na Geometria.
17
Madkur: I,1,9 / Anawati: I,1,90. “Si autem
consideratio de causis fuerit inquantum habent esse
et de omni eo quod est ens, si subiectum, quod est
convenientius. Monstrata est igitur destructio illius
opinionis qua dicitur quod subiectum huius
scientiae sunt causae ultimae, sed tamen debes scire
haec sunt completio et qauesitum eius”. Cf. Riet:
I,1,9.

7

Madkur: I,1,5 / Anawati: I,1, 86. “Iam etiam
audisti saepe quod sapientia est excellentior scientia
ad sciendum id quod est excellentius scitum, et
iterum quod sapientia est cognitio quae est certior
et convenientior, et iterum quod ipsa est scientia
primarum causarum totius”. Cf. Riet: I,1,3.
8
Madkur: I,1,5 / Anawati: I,1,87. “Nunc autem nos
manifestabimus quod haec scientia in cuius via
sumus est philosophia prima et quod ipsa est
sapientia absolute, et quod tres proprietates per
quas describitur sapientia, sunt proprietates unius
magisterii, et quod ipsa est ipsum magisterium”. Cf.
Riet: I,1,4.
9
Madkur: I,1,5 / Anawati: I,1, 86. “Constat autem
quod omnis scientia habet subiectum suum
proprium. Inquiramus ergo quid sit subiectum huius
scientiae, et consideremus an subiectum huius
scientiae sit ipse Deus excelsus; sed non est, immo
est ipse unum de his quae quaeruntur in hac
scientia”. Cf. Riet: I,1,4.
10
Madkur: I,1,6 / Anawati: I,1, 87. “Dico igitur
impossibile esse ut ipse Deus sit subiectum huius
scientiae, quoniam subiectum omnis scientiae est
res quae conceditur esse, et ipsa scientia non
inquirit nisi dispositiones illius subiecti, et hoc
notum est ex aliis locis. Sed non potest concedi
quod Deus sit in hac scientia ut subiectum, immo
est quaesitum in ea (…)”. Cf.Riet: I,1,4.
11
Madkur: I,1,6 / Anawati: I,1, 87. “(…) si ita nos
est, tunc non potest esse quin sit vel concessum in
hac scientia et quaesitum in alia, vel concessum in
ista et non quaesitum in alia. Sed utrumque falsum
est (…)”. Cf. Riet: I,1,4.
12
Isto é, estabelecer por meio da investigação. O
sujeito de cada Ciência é dado por evidência e não
por meios argumentativos. Não haveria validade
alguma se a Ciência Divina tivesse como sujeito
aquilo que ela estabeleceria por meio da
argumentação e não algo que fosse dado de maneira
evidente e presente por si mesmo.Madkur: I,1,6 /
Anawati: I,1, 88. “De eo autem inquisitio fit duobus
modis. Unus est quo inquiritur an sit, alius est quo
inquiruntur eius proprietates: postquam autem
inquiritur in hac scientia an sit, tunc non potest esse

1

Curiosamente o título não faz menção ao quarto
tomo da obra Al-Šifā’. A referência à parte treze
significa que a primeira seção da Metafísica está
disposta depois das oito partes do tomo das
CiênciasNaturais e depois das quatro partes da
Matemática. Cf. Verbeke, Introd., op. cit, p.124.
2
Madkur: I,1,3 / Anawati: I,1,85. “Tractatus
Primus”.Cf. Riet: I,1,1. A tradução latina omite
toda a passagem. As referências significam o
seguinte: Madkur é a fixação do texto da Metafísica
segundo a edição do Cairo; Anawati é a tradução
francesa e Riet é a edição latina. Os números que
vêm em seguida indicam o capítulo, a seção e a
página, respectivamente. Esclareça-se que a fixação
do texto árabe foi realizada por Anawati com a
colaboração de Zayed e introdução de Ibrahim
Madkur. Literalmente, “divinas, divinidades” em
contraste às “naturais, naturalidades”.
3
O título identifica a Ciência Divina com a
Filosofia Primeira, os dois nomes pelos quais
Aristóteles referiu-se à essa ciência. Estabelecer seu
sujeito, isto é, identificar o que hoje chamamos de
objeto de estudo de uma dada ciência, é lhe conferir
legitimidade no campo das ciências. Por essa razão,
a primeira determinação que Ibn Sina procura é a
do sujeito dessa ciência. Vale lembrar que o
“sujeito da metafísica” já era um tema controverso
e polêmico, envolvendo as causas primeiras da
realidade, as noções de ser e existência e mesmo a
concepção das realidades divinas. Ao longo das
primeiras seções, Ibn Sina procura organizar a
discussão, identificar o sujeito dessa ciência,
tornando-a factível e legítima no campo das
ciências.
4
Madkur: I,1,3 / Anawati: I,1,85. “(…) scientiae
philosophicae, sicut iam innuimus in aliis libris,
dividuntur in speculativas et activas”.Cf. Riet: I,1,1.
5
O Texto latino grafa De Analyticis Posterioribus.
6
Isto é, ter sabedoria é conhecer da maneira melhor
e mais completa o melhor dos objetos do próprio
conhecimento.

