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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له 

حممدا عبده ورسوله صىل اهللا  نبيناومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن 

  لَّم تسليام.عليه وعىل آله وصحبه وس

اإلمــام شــيخ  كتــبألهم املطالب الفلسفية مع نقد الزائف منهــا معتمــدا يف ذلــك عــىل  ح ميرسرشأما بعُد فهذا 

  بحيث يصلح أن يكون دورة خمترصة يبتدأ هبا. اهللا تعاىل هاإلسالم ابن تيمية رمح

فجمعتهــا  شهر أو يزيــد قلــيال عىل مدار جمموعة دروس ألقيتها يف بعض املواقع اإللكرتونية هذا الكتاب وأصل

  فكان هذا الكتاب الذي بني يديك.

  واهللا أسأل أن ينفع به وأن جيعل أعاملنا صاحلة ولوجهه الكريم خالصة إنه سميع جميب.

  

  أبو مصطفى البغدادي

  للتواصل                                                                                                                                                     

abualmostafa77@gmail.com 
  

23 - 7 - 2018  
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تعريف الفلسفة لغة -الدرس األول  

  .حمبة احلكمة فهيفيا تعني احلكمة وسوفيال تعني حمبة و ا )وفيّ ُس الفلسفة كلمة معربة من أصل يوناين هو: ( فيال

والفلسفة لفظ يوناين ومعناها حمبة ال الشيخ اإلمام: ق .سوفوسوالفيلسوف هو حمب احلكمة وأصله اليوناين هو فيال

 .323ص -2ج -احلكمة والفيلسوف يف لغتهم حمّب احلكمة. الصفدية

  اصطالحاتعريف الفلسفة 

  يفان أحدمها باملعني العلمي والثاين باملعنى العميل.هلا تعر -ويقال هلا احلكمة أيضا- الفلسفة 

  .علم بأحوال املوجودات اخلارجية عىل ما هي عليه يف الواقع بقدر الطاقة البرشية: وفأما تعريفها باملعنى العلمي فه

فيلسوف علم بمعنى أن يبذل اإلنسان جهده بالبحث عن الكون وما فيه ليحصل له العلم به علام مطابقا للواقع فيدرس ال

  النبات واحليوان والطب والفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك وغريها فكلها من الفلسفة واحلكمة. 

  وتنقسم إىل فلسفة نظرية وفلسفة عملية.

وأبحاث الوجود كتقسيم  ،فالنظرية تضم الطبيعيات والرياضيات واإلهليات ( ما يتكلمون فيه عن خالق الكون وصفاته

قديم مل يسبق بعدم وحادث مسبوق بالعدم، وكتقسيمه إىل واجب الوجود مستغن يف وجوده عن الفاعل وهو  الوجود إىل

  .)  وهو ما عدا اهللاهللا سبحانه وتعاىل وممكن حيتاج إىل فاعل 

   .جتمع)والعملية تضم علم األخالق ( يتعلق بالشخص ) وعلم تدبري املنزل ( يتعلق بالعائلة ) وعلم السياسة ( يتعلق بامل

  ، وبعضهم أدرجه فيها كابن سينا.تهاوأما علم املنطق فبعضهم أخرجه من الفلسفة وجعله مقدمة لدراس

  وأما العلوم األدبية كالنحو والرصف فليست من الفلسفة ألهنا علوم تواضعية اصطالحية.

ثم ينتقل  ،طبيعي والريايض، أو ال يذكرهيبتدىء باملنطق ثم ال -كابن سينا- وأكثر املصنفني ىف الفلسفة قال الشيخ اإلمام: 

وهو من جنس  -الكالم يف النظر والعلم والدليل ىل ما عنده من اإلهلي. وجتد املصنفني ىف الكالم يبتدئون بمقدماته يفإ

 ظر يفىل املوجود واملعدوم وينإىل تقسيم املعلومات إثبات حمدثه، ومنهم من ينتقل إىل حدوث العامل وإثم ينتقلون  - املنطق

   الوجود وأقسامه كام قد يفعله الفيلسوف ىف أول العلم اإلهلي.

   .23ص  -2ج –فأما االنبياء فأول دعوهتم شهادة أن ال اله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا. جمموع الفتاوى 

رياضيات أرشف منها وال ،والفالسفة يبتدئون باألقل رشفا فالطبيعيات أقلها منزلة ألهنا تبحث يف عامل األجسام واملادة

ألهنا تبحث يف األعداد واألشكال وهي مستغنية عن املادة كتصور األعداد واألشكال من مربع ومستطيل ومثلث ودائرة 

قال الشيخ اإلمام: إن تقسيمهم العلوم إىل الطبيعي وإىل  ثم العلم اإلهلي وهو أرشفها. ،فكلها مستغنية عن األجسام

  الريايض أرشف من الطبيعي واإلهلي أرشف من الريايض هو مما قلبوا به احلقائق. الريايض وإىل اإلهلي وجعلهم
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وما فيها من  ،فإن العلم الطبيعي وهو: العلم باألجسام املوجودة يف اخلارج ومبدأ حركاهتا وحتوالهتا من حال إىل حال

  . 133ص  - الطبائع، أرشف من جمرد تصور مقادير جمردة وأعداد جمردة.. الرد عىل املنطقيني

والطبيعيات والرياضيات واإلهليات واألخالقيات واألرسيات  -عىل رأي-فتحصل أن الفلسفة تضم املنطقيات

  والسياسات. 

  ويعرفوهنا بأهنا: ،والعلم اإلهلي ،والعلم األعىل ،وأهم ما فيها عند الفالسفة هو اإلهليات ويسموهنا الفلسفة األوىل

  .للوجود علم يبحث فيه عن األحوال العامة

وعلة  ،وقديم وحمدث ،وممكنواجب عرفون الوجود ثم يقسمونه إىل األقسام الكلية الشاملة كتقسيم الوجود إىل رتاهم يف

    وداخل هذه األقسام تفاصيل يتحدثون عنها. ومعلول ( فالعلة كالنار واملعلول كاحلرارة )

الذي ينقسم إىل  املشرتك ة األوىل إنام هو عن الوجود العامفإن بحث الفلسف ،احرتاز عن األحوال اخلاصة ،العامة :وقوهلم

مثال ألهنا ال تشمل غري األجسام وإنام هو  اخلاصة واجب وممكن وليس عن موجود خاص فال يبحث عن أحوال اجلسم

بحث الطبيعيات لكن يبحث عن أحوال وحمموالت عامة حتمل عىل الوجود يندرج فيها اجلسم وغريه، ولذلك يقولون 

: علم يبحث يف املوجود من حيث هو موجود، أي بنحو مطلق ال بنحو خاص من حيث إنه جسم أو هو  تعريفه أيضايف

   مادة أو نبات أو حيوان أو إنسان.

  فموضوع هذا العلم هو املوجود من حيث هو موجود.

 تمن الفلسفة وصار رجتوأما تلك العلوم فقد أخ .صطالح املتأخريناوالفلسفة األوىل أي اإلهليات هي الفلسفة ب

   يف السابق. تمن الفلسفة كام كان امثال جزء الرياضياتعد تتبحث مستقلة يف العلوم فلم 

  .أن الفلسفة بمعناها العام القديم تشمل العلوم مجيعا عدا العلوم األدبية الوضعية لخصفت

  : نيوأما بمعناها اخلاص الذي استقر األمر عليه فهي تضم مبحث

  الوجود وتقسيامته الكلية. األول: مبحث

  الثاين: مبحث الباري سبحانه وصفاته. 

األمور الكلية العامة  نيسمونه ( أي اإلهليات ) الفلسفة األوىل واحلكمة العليا لكوهنم يتكلمون فيه عوقال الشيخ اإلمام: 

هر اقائام بغريه وهو العرض فاجلورض ( املوجود إما أن يكون قائام بنفسه وهو اجلوهر أو عوانقسامه إىل جوهر وكالوجود 

ولونه عرض ألنه يقوم  ،واألعراض هي الصفات فمثال اإلنسان جوهر ألنه قائم بنفسه ليس قائام بمحل ،األجسام يه

ض ال توجد يف اخلارج طافية يف الفضاء لوحدها بل حتتاج اباجلسم وكذا صوته ورائحته وكذا علمه وكرمه صفات وأعر

. 581ص  – 2ج -تلخيص االستغاثةأعراض ) وعلة ومعلول وقديم وحادث وواجب وممكن.  إىل حمل تقوم فيه فهي

ىل جوهر وعرض وهذا الوجود هو عندهم موضوع العلم األعىل الناظر إوهو الوجود العام الكيل الذي ينقسم ..وقال: 

  . 274ص  -9ج - احلكمة العليا عندهم. جمموع الفتاوىقه وهي الفلسفة األوىل ويف الوجود ولواح
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  الغرض من الفلسفة    - الدرس الثاين

 

  . أي بالعلم باملوجودات عىل ما هي عليه يف الواقع ونفس األمر هو كامل النفس بالعلم عندهم والغرض من الفلسفة

  بعض الفوائد األخرى كرد الشبهات عن العقائد فإهنا بالتبع. عارصينوهذا هو الغرض األصيل هلا وإن ذكر بعض امل

ل فيه صورة الوجود عىل ما معقوال موازيا للعامل املوجود يتمثّ  ملَا: فإن كامل اإلنسان عندهم أن يصري عالشيخ اإلمام ا قال

حتى تصري النفوس عاملا معقوال ذهنيا مطابقا  حينام يعلم الواقع ( أي أن تنعكس صورة املوجودات يف الذهن هو عليه

  للعامل اخلارجي ومرآة له ).

( أي أن الوجود املطلق الذي هو  واملطلق إنام هو يف األذهان ال يف األعيان ،ون ذلك هو العلم بالوجود املطلقثم إهنم جيعل

موضوع الفلسفة ال وجود له يف اخلارج ألنه وجود عام مشرتك بني سائر املوجودات وليس يف اخلارج إال الوجود اخلاص 

  .بكل موجود )

فيقسمون الوجود إىل واجب  ،( أي حمموالته كالقدم واحلدوث ) بالوجود ولواحقهالعلم  :الفلسفة األوىل هي :ويقولون

وهذا كله علم بأمور كلية مطلقة ال  ،ونحو ذلك ،والعرض تسعة أنواع ،واجلوهر مخسة أنواع ،وجوهر وعرض ،وممكن

أن العبادات الرشعية مقصودها و ،ظنهم أن النفس كامهلا يف جمرد العلم :فهم ضلوا من وجوه منها.... وجود هلا يف اخلارج

   .هتذيب األخالق ورياضة النفس حتى تستعد للعلم فإن هذا باطل قطعا

وقوة احلب  س ( يف املطبوع اإلحسان )قوة الشعور والعلم واإلحسا ،وقوة عملية ،قوة علمية :وذلك أن النفس هلا قوتان

عرفه وحتبه وإال فإذا قدر أن النفس تعرف تفقط بل يف أن  فالنفس ليس كامهلا يف أن تعلم رهبا ،واإلرادة والطلب والعمل

الواجب وهي تبغضه وتنفر عنه وتذمه كانت شقية معذبة بل هذا الرضب من أعظم الناس شقاء وعذابا وهي حال إبليس 

  وفرعون وكثري من الكفار فإهنم عرفوا احلق ومل حيبوه ومل يتبعوه وكانوا أشد الناس عذابا.

... متضمنة لكامل احلب مع كامل الذل  هو الكامل املطلوب من معرفته وهو من متام عبادته فإن العبادةبل حب اهللا تعاىل

 فنفس عبادة اهللا وحده وحمبته وتعظيمه هو من أعظم كامل النفس وسعادهتا ال أن سعادهتا يف جمرد العلم اخلايل عن حب

  .234 -233ص  - 2ج -الصفدية  ه.وعبادة وتأل

من بموجود خاص  بل العلمالعلم بالوجود املطلق وتقسيامته  قدر أن كامل النفس يف جمرد العلم فليس هو ه لووحاصله أن

توفر املعرفة الصحيحة باهللا فليس سعادة النفس وكامهلا  هذا أوال. ثانيا إذا فرضنا أن الفلسفة باهللا ومالئكته ورسله. العلم

  وتعظيمه سبحانه وتعاىل.وحبه دون عبادته  معرفة وجوده وأنه يتصف بكذابمجرد 

د العلم ٌب من أصلني َظنُّهم أن الكامل هو جمرَّ  ،وهلذا قال الشيخ: فهؤالء املتفلسفة ضالهلم يف كامل النفس وسعادهتا مركَّ

وظنهم أن ذلك العلم هو ما عندهم من العلم اإلهلي الذي ليس فيه علم باإلله بل هو من أعظم اجلهل باإلله ومالئكته 

  .197ص  -الرد عىل الشاذيل ورسله واليوم اآلخر. وكتبه
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  التعريف العميل للفلسفة

 

  . التشبّه باإلله عىل قدر الطاقة :وأما تعريف الفلسفة باملعنى العميل فهو

واعلم بأن معنى قوهلم ألنه قيل يف حد الفلسفة: إهنا التشبه باإلله بحسب الطاقة اإلنسانية. جاء يف رسائل إخوان الصفا: 

نسان ويتحرز من الكذب يف أقاويله ويتجنب من الباطل يف اعتقاده، ومن اخلطأ يف اقة اإلنسان، هو أن جيتهد اإلط

معلوماته، ومن الرداءة يف أخالقه، ومن الرش يف أفعاله، ومن الزلل يف أعامله، ومن النقص يف صناعته. هذا معنى قوهلم 

  .427ص  -1ج وجل، ال يقول إال الصدق وال يفعل إال اخلري.التشبه باإلله حسب طاقة اإلنسان، ألن اهللا عز 

إن النفوس اإلنسانية إذا استكملت قويت العلم والعمل تشبهت باإلله تعاىل ووصلت إىل كامهلا، وإنام هذا وقال أرسطو: 

 وانخرط يف التشبه بقدر الطاقة يكون إما بحسب االستعداد وإما بحسب االجتهاد فإذا فارق البدن اتصل بالروحانيني

  .134ص  –2سلك املالئكة املقربني ويتم له االلتذاذ واالبتهاج. امللل والنحل للشهرستاين ج 

   .58ص  -: وعندهم كامل النفس يف الفلسفة التشبّه باإلله. الرد عىل الشاذيلاإلمام قال الشيخ

ح تعاليمه وهو يميش ) دعوة إىل عبادة وليس يف كتب املّشائني ( أتباع أرسطو سموا كذلك لكون أرسطو كان يرش: وقال

  ولفظ إله يف كالمهم يعني هذا املعنى "الفلسفة التشبه باإلله عىل قدر الطاقة"اهللا وحمبته أصال بل غايتهم أهنم يقولون: 

( كام نقله  قومفاإلهلية عند ال ... ) لتلميذهوهلذا يكون األستاذ إهلا بالنسبه  أي اإلله هو املقتدى به الذي يتشبه به الغري(

(  أمر مشرتك بني اهللا وبني املالئكة وبني املعلمني ومن نقتدي به لكن إهلية اهللا أفضل وأكمل ) أبو الربكات يف املعتربعنهم 

  كام أن الوجود مشرتك بني املوجودات لكن الوجود الواجب أكمل. فهو إله اآلهلة عندهم )

إنام  :وقالوا ،هم شفعاؤنا عند اهللا :وإن أرشكوا بالوسائط وقالوا وهذا الرشك رش من رشك مرشكي العرب فإن أولئك

 -فلم يكن التأله عندهم بمعنى التشبه واإلقتداء بل بمعنى العبادة والذل واملحبة وهؤالء .نعبدهم ليقربونا إىل اهللا زلفى

ويعبد ويدعى ويسأل وهلذا مل تكن حيب  هال أن ،جعلوا التأله لنا هو التشبه باإلله - هللا بمخلوقاتهمع اظيم رشكهم مع ع

خمتصة باهللا عندهم ألن التشبه مبناه عىل أن األدنى يتشبه بالذي فوقه والذي فوقه يتشبه بمن  هلية ( يف املطبوع اآلهلة )اإل

  فوقه حتى ينتهي إىل الغاية وهلذا سموه إله اآلهلة.

 :نه وال يستعينونه فهم خارجون عن دين املرسلني القائلنيثم ملا كان مقصود القوم التشبه به فهم يف احلقيقة ال يعبدو...

فلو قدر أن يكون مثله من كل وجه  ،فإن التشبه بغريه مقصوده أن يكون مثله بحسب قدرته .إياك نعبد وإياك نستعني

التلميذ مقام  وليس مراده حمبة نفس ذلك املتشبه به وال الذل له بل مماثلته كام يقوم ،لفعل ذلك لكن يفعل ما يقدر عليه

وال بغضه بل كثريا ما يكون مع البغض احلسد واملنافسة كام قد  وهذا ال يستلزم حب املتشبه أستاذه واالبن مقام أبيه.

والكامل عند القوم أن جيعل  ،ثنني ال بد من املنافسة واملنادة وهذا هو الندنه مع وجود االأوالغالب  ،يكون مع عدم ذلك

  .336-335 -334 -332ص  - 2ج -الصفدية .اأحدهم نفسه هللا ندً 
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  نياليوناني عن تاريخ الفالسفة نبذة -الدرس الثالث

 

  نشأت حينئذ مدارس:فنشأ منه الكون  ذيال األصلالتساؤل عن ظهر قد ، والعرص اليوناينيف  بداية الفلسفة كانت

  هم:  أربعةكان أعالم تلك املدرسة و ( نسبة إىل أيونية مدينة عىل شاطئ آسيا الصغرى ) املدرسة األيونيةأوال: 

  .ق . م ) القائل إن عنرص املاء هو مصدر مجيع األشياء 546-624طاليس ( 

ا غري حمدد ال شكل له وال هناية نشأ منه الكون! ومل القائل إن عنرصتلميذ طاليس  ق . م )  547 -610( وأنكسيامندرس

  .املعينة من مادة ال شكل هلا وال صفةاحلديد والنحاس واخلشب بصفاهتا  يفرس لنا كيف ظهر 

  إن عنرص اهلواء هو مبدأ الكائنات.القائل تلميذ أنكسيامندرس ق . م )  524-588نكسيامنس ( أو

ق . م ) القائل إن مبدأ الكون من النار ولكنها ليست هذه النار املحسوسة بل نار إهلية حية  475-540(  وهرياقليطس

  .!ن هو شعلة من تلك الناروكل ما يف الكوعاقلة أبدية 

وكان يغلب عليهم التقشف والزهد،  وهي تضم فيثاغورس وتالمذته يف إيطاليا اجلنوبية املدرسة الفيثوغوريةثانيا: 

 ؛النار عند من سبقهوفهو كاملاء  ق . م ) يذهب إىل أن أصل الكون هو العدد 497-572( أبو الرياضيات وفيثاغورس 

فقابلية العدد صفة الزمة هلا ال تزوال إال بزوال  ،حمسوبة ر عن أشكاهلا وصفاهتا معدودةألن كل األشياء بغض النظ

ترتكب منه كل  األشياء ذاهتا، فكان ينظر إىل العدد ال عىل أنه مفهوم ريايض ذهني بل عىل أنه يشء موجود حمسوس

    .!املوجودات من إنسان وحيوان وشجر وقمر وغريه

الء املتفلسفة اليونان ومن اتبعهم كثريا ما يشتبه عليهم ما يتصورونه يف األذهان بام يوجد يف لكن هؤقال الشيخ اإلمام: 

  كام أثبت من أثبت من قدمائهم مثل فيثاغورس وأتباعه أعدادا جمردة موجودة يف اخلارج. ،األعيان

ملقدار املجرد إنام يوجد يف الذهن ال يف إن العدد املجرد وا :وقالوا، وقد رد ذلك عليهم سائر العقالء كام رده من بعده منهم

  .285 -284ص  -3ج -اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح اخلارج وإنام يوجد يف اخلارج املعدودات واملقدرات.

  :هم( نسبة إىل مدينة إيليا عىل الشاطئ الغريب يف إيطاليا اجلنوبية ) وأعالم هذه املدرسة  املدرسة اإليليةثالثا: 

  وقد عاب عىل اليونانيني آهلتهم املتعددة الناقصة وأثبت إهلا وربا واحدا كامال للوجود. ق . م ) 480-570(  كزينوفانس

الوجود موجود يعني أن هنالك خلف بأن وقد ذهب إىل القول وهو تلميذ كزينوفانس ق . م )  540ولد  وبارمنيدس (

ئم أزيل ال يتغري، فليس الوجود الذي يقصده هو املفهوم الذهني داالتي فيه وجود مطلق حقيقي  الفانية الكون والكثرة اهذ

  .!الذي ينتزعه العقل من األشياء اخلارجية بل هو موجود حقيقي خارجي ليس له صفة إال الوجود

واملدرسة اإليلية رفضت  ،وقد تبنى نظرية أستاذه ودافع عنها ق . م ) وهو من تالميذ بارمنيدس 430-490زينون ( 

  .هلةتعدد اآل
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  فالسفة آخرون   

 

  هم:منوهنالك أيضا فالسفة آخرون كبار 

وهو يذهب إىل أن املبدأ األول هي أربعة عنارص: املاء واهلوء والنار ق . م )  435-495(  أو بندقليس ُذْقليسْمبِ إ -1

  والرتاب، ونتيجة اجتامعها وافرتاقها بمقدار معني نشأت األشياء والعامل. 

جزئياهتا  ق . م )  وهو يعد مؤسس لنظرية اجلزء الذي ال يتجزأ فهو يقول لو حللنا املادة إىل 361- 460(  ديمقريطس -2

ت أو اجلواهر الفردة وهي التي اوأخذنا نقسمها إىل أجزاء صغرية النتهينا إىل وحدات ال تقبل التقسيم هي ما يسمى الذر

فليست عنارص الكون أربعة بل عنرص واحد  .درك باحلسوهي ال هنائية العدد وال ت تتكون من جمموعها مادة الكون

مع  متجانس؛ ألن الذرات األوىل متشاهبة متجانسة تتساوى مجيعها يف انعدام الصفات واخلصائص، وعند ائتالف الذرات

  احلركة. ا، وهذه الذرات يوجد فراغ بينها ليتيرس هلبعضها تنشأ الصفات واخلصائص للموجودات املختلفة

وقد رفض نظرية العنارص األربعة وقال إن أنواع املادة عىل اختالفها سواء يف ق . م )  428 -500(  وراسأناكسج -3

األصالة واألولية ومل ال يكون الذهب واحلديد والرتاب واخلشب والعظم والشعر واملاء ونحوها عنارص أولية مل ينشأ 

ملادة تتجزأ إىل ما ال هناية، وقال إن الكون بماليني العنارص أحدها من اآلخر، كام رفض نظرية اجلزء الذي ال يتجزأ بل ا

ثم بفعل احلركة بدأت املواد سريها فأخذت تنحل وينفصل بعضها عن بعض  قديام أزليا متامسكاالتي فيه كانت خليطا 

قوة التي ليسعى كل شبيه إىل شبيهه فذرات الذهب إىل ذرات الذهب، وأجزاء النحاس إىل أجزاء النحاس وهكذا، وال

   قدير متحرك بذاته. حركت ذلك اخلليط املتامسك هي العقل وهو موجود حكيم رشيد بصري

 

  عهد سقراط ومن بعده

 

سقراط  :ستقرار والنضوج بظهور الفالسفة الثالثةفتهم باالسثم بدأت حلقة جديدة يف الفلسفة اليونانية بدأت فيها فل

  يف العامل.  أشهر الفالسفة الذين يعدون وأفالطون وأرسطو

الدليل ودعم  نيرائه اجلديدة، وقاوم السوفسطائيآقبله وذكر  نقد قام بتنظيم فلسفة مف ق . م ) 399 -470(  سقراطفأما 

  .العقيل

  قام عليه الناس فسجن وأعدم بالسم، ومل يصل يشء من كتبه إلينا.ف وهني الناس عن عبادهتا آهلة اليونان اهتم بإنكار

ومن أبرز وأشهر ف كتبا عديدة ضمنها آرائه قد خلّ فق . م )  تلميذ سقراط وأستاذ أرسطو  347 -427(  أفالطون وأما

أو غريها كاملعاين واألعراض  نظرياته نظرية املُثُل وفحواها يتلخص: بأن مجيع املوجودات إنسانا أو حيوانا أو نباتا أو مجادا

اإلنسان زيد أفراد ورته الكلية، فمثال يف عامل غيبي يمثل ص ثاٌل م منها لكل فرد جزئي كاجلامل واخلري والسواد والبياض

أيضا له وجود يف هو احليوان الناطق املنطبق عىل مجيع األفراد واملعنى الكيل و وغريهم موجودون يف اخلارج عمرو وهندو

  ! الكامل نوع اإلنسانعامل ما وراء الطبيعة ففي ذلك العامل يوجد إنسان كيل ال يمثل أي فرد من األفراد بل يمثل 
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العقل جيرد األفراد اخلارجية من إّن يف الذهن فوجوده اخلارج إنام من املعنى الكيل ال وجود له يف  ذكره وهذا الذي

  املشخصات ويستخرج املعنى الكيل املنطبق عىل الكل.

ملُثُل ة أفالطون ثبوت اولكنهم يظنون ثبوت ذلك ( أي الكليات ) يف اخلارج كام يظن شيع. . قال الشيخ اإلمام:

األفالطونية يف اخلارج فتثبت كليات قديمة أزلية أبدية مفارقة كإنسان كيل وهذا هو غلطهم حيث ظنوا ما هو يف األذهان 

  .448ص  -5ج  -. منهاج السنةموجودا يف األعيان

يف ة يف نضوجها فأخذ يدّرس عىل يديه الفلسفة اليونانية وبلغت الذرو اكتملتفقد ق . م )  322 -384(  وأما أرسطو

ولذا سمي املعلم  ملنطقعلم اويكتب كتبا عديدة يف الفلسفة صارت قبلة أتباعه من بعده كام أنه يعد الواضع لمدرسته 

  .وسيمر عليك بعض منها  هي آراء أرسطونيوأكثر ما يف كتب الفالسفة اإلسالمي األول

ائية وأتباعها باسم املشائيني؛ ألن أرسطو كان يدرس تالميذه وهو وقد سميت مدرسة أرسطو تارخييا باسم املدرسة املّش 

  تباع هذه املدرسة الفارايب وابن سينا وابن رشد.أالعقيل يف الوصول إىل نتائجها، ومن  لدليليميش ومتيزت باعتامدها ا

والتصوف لترشق هبا اقيني تعتمد إضافة عىل الربهان عىل تصفية القلوب وقد ظهرت مدرسة أخرى مشهورة باسم اإلرش

  املعارف ويقال إهنم أتباع أفالطون وحجر األساس يف هذه املدرسة هو السهروردي املقتول.
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  املذهب السوفسطائي -الدرس الرابع

 

وهم طائفة احرتفوا تعليم الناس  -نيوتشكك فيها سموا باسم السوفسطائي احلقائق يف عهد سقراط ظهرت طائفة تنكر

نكار احلقائق اخلارجية وأن كل يشء إكانت تدور عقائدهم عىل  -املحامني للمحاكم تربيةوبة وفنون اجلدل واإلقناع اخلطا

وأن املعرفة العقلية ال  ،تابع ملقياس اإلنسان فام تراه حقا يراه غريك باطال وما تراه خريا وفضيلة يراه غريك رشا ورذيلة

ا الدين واإلله مستقيام ويراه غريك أعوج فهكذا أنكرو ءختطئ وقد ترى اليش قيمة هلا وأن املعرفة احلسية كثريا ما

واعتمدوا أسلوب املغالطة حتى صارت كلمة السفسطة اسام  وأحدثوا فوىض عارمة وكل يشء الدولةواألخالق وقوانني 

  .!لفهذا صاه - وكل فرس صاهل -ينظر إىل فرس منقوش عىل جدار ويقول: هذا فرس نعىل املغالطات كم

  بروتاغوراس وغورجياس وبروديقوس وهيباس. :ومن أشهر السوفسطائيني

جعل مجيع العقائد هي املؤثرة  أنه السوفسطائية عن بعض ىفمن الناس من صار يف طريف نقيض فحك قال الشيخ اإلمام:

بل جعل احلق يف كل يشء ما  يوافقها االعتقاد تارة وخيالفها أخرى يف االعتقادات ومل جيعل لألشياء حقائق ثابتة يف نفسها

وهذا القول عىل إطالقه وعمومه ال يقوله عاقل سليم العقل وإنام هو من  ،اعتقده املعتقد وجعل احلقائق تابعة للعقائد

سوفسطا كام  :ما يقال لهأنكروا احلقائق ومل يثبتوا حقيقة وال علام بحقيقة وأن هلم مقدّ  السوفسطائية جنس ما حيكى أن

   ( ظن بعض أهل الكالم أن السوفسطائيني نسبوا لرجل اسمه سوفسطا وهذا ال واقع له ). أهل الكالم منيذكره فريق 

سمى هبذا االسم وإنام هي كلمة معربة من اللغة اليونانية وزعم آخرون أن هذا القول ال يعرف أن عاقال قاله وال طائفة تُ 

يشبه احلق كام قد يتخيله اإلنسان لفساد عقله أو مزاجه أو اشتباه  احلكمة املموهة يعنون الكالم الباطل الذي قد :ومعناها

 - 19ج -. جمموع الفتاوى هذا نوعا من الكالم والرأي يعرض للنفوس ال أنه صنف من اآلدميني األمر عليه وجعلوا

  .75ص

وهذا ال يمكن أن تعيش  ويقال إن طائفة تسمى السوفسطائية أنكرت احلقائق ومل تقر بيشء مما حتسه أو تعقلهوقال أيضا: 

عليه أمة من األمم مدة من الزمان فإن الناس إن مل يعرف بعضهم بعضا ويميز الشخص منهم بني غريه وبني نفسه وبني 

يومه وأمسه ومأكوله ومرشوبه وبني زوجته وولده وغري زوجته وولده وبني ثوبه وثوب غريه وكالمه وكالم غريه ونحو 

ثر املجانني ال بد هلم من نوع متييز كام للبهائم متييز فكيف يتصور أن يكون يف الوجود طائفة ذلك وإال كان جمنونا بل أك

 د فيها بعض احلقائق ويلبس احلقحوإنام السفسطة حال تعرض لبعض الناس فيج، تنكر كل يشء وال تقر بثبوت يشء

   طل.ابالب

ي حكمة مموهة وغريت بالتعريب كسائر ما عربته إن السفسطة كلمة معربة من اليونانية وإن أصلها سوفسطا أ :وقيل

 ،أو جيحد علمه به ،العرب من ألفاظ العجم وال ريب أن يف الناس من يسفسط يف بعض األمور فيجحد احلق بعدما تبني

  : فيقال السوفسطائية أربعة أقسام أو جيعل احلقائق تبعا للعقائد أي ما يعتقده هو ،أو يقر ببعضه دون بعض
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   .وقسم جاعل احلقائق تبعا للعقائد، وقسم متجاهل ال أدرية واقفة، وقسم جيحد العلم هبا، احلقائققسم جيحد  

فهذه األقسام األربعة توجد غالبا يف  ( عبارة مضطربة لعلها فهذه األقسام األربعة ال توجد يف غالب يف كثري من األمور

أو جيعل  ،أو يقف يف وجوده ويف علمه به ،مه به ويقول ما أعرفهأو ينكر عل ،إما أن ينفي احلق الثابت :كثري من األمور ) 

  .179-178ص-1ج -تلخيص االستغاثة .احلقائق تبعا ملا يعتقده

  واملناظرة الفرق بني الفلسفة والكالم واملنطق

 

م معني فهو ال يبحث عن تعريف معني أو دليل يف عل بشكل عام أما علم املنطق فهو يبحث عن صياغة التعريف والدليل

  كيف يمكن أن نصوغ تعريفا ودليال صحيحا. كقالب كيلوإنام يبحث يف التعاريف واألدلة 

لذي اعتمدته وكيف وأما علم املناظرة فهو يعلمك األساليب والوسائل التي تدافع هبا عن تعريفك الذي تبنيته أو دليلك ا

  تشتبه.تكاد ميزة عن الفلسفة والكالم ال ومسائل املنطق واملناظرة واضحة مت .ك وتثبت قولكهتاجم كالم خصم

  وأما علم الكالم فهو يبحث يف العقائد الدينية من حيث إثباهتا بدليلها فالفرق بينه وبني علم الفلسفة هو:

املتكلم ينطلق من وجهة نظر دينية بحتة فعلمه مبني عىل خدمة الدين بينام الفيلسوف ينطلق من البحث العلمي احلر  -1

  ).باعتقاده ( خالف الدين أم مل خيالف بينام املتكلم ال يستطيع أن خيالف قطعيات الدين  وال يبايل

يف علم الكالم أن يقترص يف مسائله عىل ما خيدم غرضه وهو محاية املعتقدات الدينية ورد الشبه عنها وال يبحث  ألصلا -2

لفيلسوف ال يقترص عىل ذلك فمجال عمله من هذه إال ما له تعلق بذلك من املسائل اخلادمة هلذا الغرض بينام بحث ا

  اجلهة أوسع.

وغرضها من ذلك إما االستعانة بتلك  ،سفة وألبحاث الوجود وأحوالهلوبعد فإن كتب علم الكالم العالية متضمنة للف

  .إليهلرد عىل الفالسفة فيام ذهبوا ااألبحاث عىل غرضهم من الدفاع عن العقائد الدينية باألسلوب العقيل وإما 

  وبني املتكلمني والفالسفة رصاع قديم وردود فيام بينهم.

بينام الفالسفة ال  ،ثم إن املتكلمني ينقسمون عىل حسب االعتقاد الديني إىل فرق عرفت بأسامء أئمتها كاألشعرية واملعتزلة

إرشاقيني أتباع مدرسة ينقسمون إىل مذاهب خمتلفة فينقسمون إىل مشائيني أتباع مدرسة أرسطو ووإنام يصنفون هكذا 

  رائها هذا الفليسوف أو ذاك.لفالسفة مدارس متعددة حديثة ينتسب آللأفالطون واليوم صار 
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  املفهوم واملصداق - الدرس اخلامس

 

  .املعنى احلاصل يف الذهناملفهوم: 

  .ما ينطبق عليه املفهوماملصداق: 

دة الذهبية احللوة التي خترج من بطون النحل، فهذا هو مفهوم لفظ عسل فسيتبادر إىل ذهنك تلك املا فمثال إذا سمعَت 

العسل، وأما نفس العسل اخلارجي الذي يمكن أن تتذوقه فهذا مصداقه الذي انتزع منه ذلك املفهوم، فاملصاديق هي التي 

  تنتزع منها املفاهيم الذهنية أي هي التي تأيت منها معلوماتنا.

 

  املفهوم الكيل واجلزئي

 

  .قد يكون كليا يصدق عىل كثري كالعسل الذي يصدق عىل هذا العسل وذاك املفهوم

كمفهوم زيد فإنك إذا سمعت لفظ زيد فهمت منه معنى هو شخص واحد  ال يصدق إال عىل واحد وقد يكون جزئيا

  معني.

 

  املصداق احلقيقي واإلضايف

 

 إضايف، وذلك كام يف األجناس بالنسبة ألنواعها واآلخر كيل ،أحدمها جزئي حقيقي :املفهوم الواحد قد يكون له مصداقان

ونحوه من  كاحليوان فمفهومه هو: جسم نام حساس متحرك باإلرادة، ومصداقه زيد وهذا الفرس وهذا األسد ،وأفرادها

  ، ومصداقه أيضا أنواعه أي اإلنسان والفرس واألسد ونحوها.األفراد

 

  املصداق اخلارجي واملصداق الذهني

 

احلقيقية املوجودة يف العامل اخلارجي  ملشخصاتيكون خارجيا وقد يكون ذهنيا، فاملصداق اخلارجي هو تلك ااملصداق قد 

  .مصاديق ملفهوم اإلنسان الكيل مكزيد وعمرو وهند فإهن

ومعنى نفهمه بعقولنا فأين  اواملصداق الذهني هو الذي ال يكون له يف نفسه حتقق يف اخلارج كالعدم فإن له مفهوم

   ؟قهمصدا

  .يف الذهن كعدم زيد وكعدم عمرو وعدم جبل من ذهب :اجلواب

  فاملصداق هو كل ما ينطبق عليه املفهوم ولو كان ال وجود له يف اخلارج.
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  املعقول األويل واملعقول الثانوي

 

  نقسم إىل قسمني:تسمى املعقوالت وت -ال اجلزئية -واملفاهيم الكلية

   .اقه وجود حقيقي يف اخلارجملصدالذي أويل وهو:  عقولأوال: م

  .وجود حقيقي يف اخلارجمن زيد وعمرو وهند ملصاديقه  ومعقول أويل ألنكاإلنسان فإنه مفهوم 

  وكالبياض فإنه مفهوم ومعقول أويل ومصاديقه موجودة يف اخلارج كبياض احلائط والثوب.

  االعتباري.ويسمى ب .ليس له وجود حقيقي يف اخلارجالذي ثانوي وهو:  عقولثانيا: م

زيد وعمرو وهند ك األفراد اخلارجية ليستقطعا ، وأين مصاديقه ؟ هي ينكالكيل فإن له مفهوما هو: ما يصدق عىل كثري

  .ألهنا جزئيات، وإنام مصاديقه اإلنسان والفرس والكتاب واجلبل ونحوها

 نه ال كثريين ال وجود له يف اخلارج ألىل الذي يصدق عيلوإذا الحظنا مفهوم اإلنسان نجده مفهوما ذهنيا ألن اإلنسان الك

، فالذهن البرشي نظر إىل جزئيات اإلنسان ( زيد واجلبل وجود يف اخلارج إال للجزئيات، وكذا قل يف الفرس والكتاب

هو اإلنسان، ونظر إىل جزئيات الكتاب ( هذا الكتاب املشخص وذاك الكتاب  عاما .. ) فانتزع منها مفهوماوهند وعمرو

( اإلنسان والكتاب ) ثم نظر  أوليان ومعقوالن فانتزع منها مفهوما عاما هو الكتاب، فحصل يف الذهن مفهومان... ) 

إليهام حماوال أن يستخلص منهام مفهوما جامعا شامال هلا فوجد أهنام كليان فانتزع مفهوم الكيل من اإلنسان والكتاب 

  ثانويا. عقوالالذهنيني، فلهذا كان الكيل م

الت الثانوية منها ما يبحث عنه يف املنطق كالكيل واجلنس والفصل واخلاصة والعرض العام وتسمى معقوالت واملعقو

  ثانية منطقية، ومنها ما يبحث عنه يف الفلسفة كالوجود والواجب واملمكن والقديم واحلادث والعلة واملعلول.

إنام حتمل ووتارة ال تقبل احلمل عىل األعيان اخلارجية  ،ةإن املعقوالت تارة تقبل احلمل عىل األعيان اخلارجيبعبارة أخرى 

  عىل املفاهيم والصور الذهنية.

  وعمرو إنسان. ،مثال احلالة األوىل اإلنسان فإنه حيمل عىل زيد وعمرو فيقال: زيد إنسان

اإلنسان كيل. أي صورة  ومثال احلالة الثانية الكيل، فإنه ال وجود له يف اخلارج، وإنام حيمل عىل املفاهيم الذهنية نحو

  اإلنسان املوجودة يف الذهن تتصف بالكلية، ال أن مصاديق اإلنسان وأفراده اخلارجية تتصف بالكلية.

  فام كان من قبيل الثاين يسمى باملعقوالت الثانية املنطقية لكون البحث فيه إنام يكون يف علم املنطق.

  ينقسم إىل قسمني: -ىل األعيان اخلارجيةأي املفاهيم التي حتمل ع -وما كان من قبيل األول

  وهي املعقوالت األولية. مفاهيم تأيت للذهن بواسطة احلواس كاإلنسان والبياض. -1

ألنه ليس هلا وجود حقيقي يف اخلارج وإنام ينتزعها الذهن باملقارنة  مبارشة مفاهيم ال تأيت للذهن بواسطة احلواس -2

جية كالعلية واملعلولية فإنه حينام نشاهد النار وهي موجود حقيقي خارجي جوهري ومشاهدة العالقة بني األشياء اخلار
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ونشاهد أثرها وهو احلرارة وهي موجود حقيقي خارجي عريض يقوم بالنار وننتبه للعالقة بني النار واحلرارة ونالحظ أن 

  ت الثانية الفلسفية.، وهي املعقوالهذه العالقة بني النار واحلرارة نثبتاحلرارة متوقفة عىل النار 

فالفرق بني هذه املفاهيم والتي قبلها أن األوىل هلا مصاديق مبارشة حمسوسة ال حتتاج إىل جهد ذهني واعتبار عقيل، بينام 

النار علة،  :وصف العلية فنقول منها الثانية ليس هلا مصاديق مستقلة وإنام نفس النار التي هي من املفاهيم األوىل ننتزع

  احلرارة معلولة. :قولرارة وصف املعلولية فنوننتزع للح

 املعقوالت األولية مصاديقها حمسوسة إما باحلس الظاهر وإما باحلس الباطن كام حيس اإلنسان باألمل واخلوف واجلوعف 

  وهي إما جوهر وإما عرض.

، بمعنى ناهر وال باحلس الباطفهي مدركة بالعقل ال باحلس فال وجود هلا ال باحلس الظ الفلسفية وأما املعقوالت الثانية

فليست هي جزءا  ،يف اخلارج أننا يمكننا أن نقول النار موجودة واحلرارة موجودة ولكن ال يمكننا أن نقول العلية موجودة

فال هي جوهر وال هي  من العامل اخلارجي وإنام هي اعتبار ذهني نصف به عالقة املوجودات اخلارجية بعضها ببعض

  عرض.

   .وليس هو اعتبار فريض ومهي كفرض اخلمسة زوجا له حكم حقيقي عتبار هو اعتبار حقيقيولكن هذا اال

 

  احلمل األويل واحلمل الشائع

 

  تارة نحكم عىل مفهوم اللفظ وتارة نحكم عىل مصداقه.

، فهنا محلنا الكيل عىل اإلنسان وحكمنا بهمثال األول حيث هو مفهوم  وأردنا أن مفهوم اإلنسان من عليه، : اإلنسان كيلٌّ

ذهني يتصف بالكليه لصدقه عىل كثريين، ومل نرد أن اإلنسان اخلارجي ممثال بزيد وعمرو كيل ألنه باطل. ويسمى هذا 

  احلمل باحلمل األويل.

نسان ذكر فاحلكم هنا منصب عىل األفراد اخلارجية أي زيد وعمرو فاإل .قوله تعاىل: إن اإلنسان لفي خرس ثال الثاينوم

وسيلة وآلة وعنوان ملالحظة أفراده ال أنه املقصود باحلكم إْذ ليس املقصود أن مفهوم اإلنسان الذهني وهو احليوان عىل أنه 

  الناطق هو الذي يف خرس وخسارة. ويسمى هذا احلمل باحلمل الشائع.

 .والثاين منظور فيه إىل املصداق ،فاحلكم األول منظور فيه إىل املفهوم

حلكم بالنظر إىل املفهوم واملصداق معا كام نقول: اإلنسان: حيوان ناطق، فمفهوم اإلنسان هو تارة يصدق ااعلم أنه و

، وكام تقول الكلمة: قول ألنه يصح أن تقول: زيٌد حيوان ناطق أيضا حيوان ناطق، وزيد وعمرو وبكر حيوانات ناطقة

  ، ومصداقها من زيد ويرضب وهل هو كذلك.هذامفرد، فمفهوم الكلمة هو 

فنقول مثال: اإلنسان كيل ونعني به مفهومه،  الختالف احلمل ن ليشء واحد لكن بجهة خمتلفةاهنا قد يثبت النقيض ومن

  ونقول اإلنسان ليس بكيل ونعني به أفراده.
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 الوجود مفهوم  -الدرس السادس

 

  وجودات.مشرتك بني امل كيل مفهوم بدهيي مفهوم الوجود الذي يراد به التحقق والثبوت يف قبال العدم

  ؟ من قبيل االشرتاك اللفظي أو من قبيل االشرتاك املعنوي فيه وهل االشرتاك

يغاير املعنى  منها قبل البدء يف اجلواب نقول: إن االشرتاك اللفظي يعني أن لفظا واحدا موضوع لعدة معان كل معنى

وضع اللفظ ملعنى واحد عام يشرتك فيه لفظ العني فهو يطلق عىل البارصة واجلارية والذهب والفضة، فلم يمثل اآلخر 

  اجلميع.

موضوع  هكاإلنسان فإن واالشرتاك املعنوي يعني أن لفظا واحدا موضوع ملعنى واحد ولكنه عام وكيل وله مصاديق متعددة

  ان الناطق وله مصاديق كزيد وعمرو وهند.يوللداللة عىل احل

اشرتاك سوى باللفظ، ولكن إذا قيل زيد إنسان وعمرو إنسان فحينام يقال: الذهب عني، والفضة عني ليس بني العينني 

  كانت اإلنسانية معنى مشرتكا بني االثنني.

  عىل حدة، بخالف املشرتك املعنوي فإنه موضوع بوضع واحد. املشرتك اللفظي موضوع بوضع متعدد لكل معنى وضعٌ و

باالشرتاك  عىل اجلميع د فهل لفظ الوجود يقالوالقمر موجو ،فإذا علم هذا فإذا قيل: اهللا موجود، واإلنسان موجود

  اللفظي أو باالشرتاك املعنوي ؟

باالشرتاك املعنوي وإال ملا صح تقسيم الوجود إىل واجب وممكن وقديم وحادث فإن التقسيم يقتيض قدرا اجلواب: 

  مشرتكا بينهام كام يقال: الكلمة: اسم وفعل وحرف فإن الثالثة تشرتك يف أهنا قول مفرد.

  فإذا أردنا أن نصوغ السؤال بعبارة أخرى نقول: هل الوجود له معنى واحد تشرتك فيه املوجودات أو له معنى متعدد؟

  الصواب هو أن له معنى واحدا، وقيل: بل له معنى متعدد فمعناه يف الواجب غري معناه يف املمكن.

  ؟ أو من قبيل التشكيك لوجود من قبيل التواطءاالشرتاك املعنوي بني املوجودات يف معنى ا هل :وهنا سؤال آخر وهو

   وقبل اجلواب نوضح ما املقصود بالتواطء والتشكيك.

  أن تشرتك األفراد يف املعنى بال تفاضل فيه بينها، والتشكيك أن تشرتك األفراد يف املعنى مع تفاضل فيه بينها. فالتواطء هو 

ر بال تفاضل بينهم فيها فليست احليوانية الناطقية يف أحدهم بأقوى مثال التواطء: اإلنسانية مشرتكة بني زيد وعمرو وبك

  منها يف اآلخر.

ومثال التشكيك: النور فإن النورية مشرتكة بني ضوء املصباح والشمس لكن يف الشمس أقوى وأتم بمراحل منها يف 

   مكن.أن الوجود مشكك فإنه يف الواجب أكمل وأتم منه يف املاتضح فإذا علم هذا  املصباح.

   .أو وحدانيته من حيث تعدده مفهوم اللفظ نفسفاالشرتاك اللفظي واالشرتاك املعنوي يدور حول 

صدق ذلك املفهوم عىل األفراد بمعنى أن حصول املعنى يف األفراد إما أن يكون  ينظر فيه إىلفتواطء املعنى وتشككه  وأما

  املتواطئ أو متفاضال فهو املشكك. فهو  متساويا
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وعىل غريه مقولة بطريق التشكيك  ( عىل اهللا تعاىل ) وهلذا كان احلذاق خيتارون أن األسامء املقولة عليه يخ اإلمام:قال الش

( التواطء اخلاص هو ما ذكرناه من قبل وهو أن تتساوى األفراد يف املفهوم العام، ويف قباله  الذي هو نوع من التواطؤ العام

يف املفهوم العام، أما التواطء العام فرياد به االشرتاك املعنوي فيشمل التواطء  التشكيك الذي هو أن تتفاضل أفراده

بطريق االشرتاك اللفظي وال ليست اخلاص والتشكيك، فاملشكك قسم من املتواطئ العام، وقسيم للمتواطئ اخلاص ) 

ل أفراده كام يطلق لفظ البياض بطريق االشرتاك املعنوي الذي تتامثل أفراده بل بطريق االشرتاك املعنوي الذي تتفاض

والسواد عىل الشديد كبياض الثلج وعىل ما دونه كبياض العاج فكذلك لفظ الوجود يطلق عىل الواجب واملمكن وهو يف 

  الواجب أكمل وأفضل من فضل هذا البياض عىل هذا البياض.

ينهام فال بد يف األسامء املشككة من معنى كيل صل املعنى مشرتكا كليا بألكن التفاضل يف األسامء املشككة ال يمنع أن يكون 

( ظن البعض أنه ال بد أن يكون ذلك املشرتك موجودا يف اخلارج ليصح  مشرتك وإن كان ذلك ال يكون إال يف الذهن

( التقسيم نوعان تقسيم  وذلك مورد التقسيم تقسيم الكيل إىل جزئياته انتزاع مفهوم الوجود العام وهو وهم ال حمالة )

كتقسيم الكلمة  وضابطه أن يصح اإلخبار باملقسم عن األقساموهو تقسيم املفهوم الكيل إىل مصاديقه لكيل إىل جزئياته ا

إىل اسم وفعل وحرف فيصح أن نخرب ونقول: االسم كلمة مثال، ومن هذا القبيل تقسيم املوجود إىل واجب وممكن، 

ل اليشء إىل مكوناته وضابطه أنه ال يصح اإلخبار باملقسم عن حتلي ووالتقسيم اآلخر هو تقسيم الكل إىل أجزائه وه

األقسام مثل تقسيم الكالم إىل اسم وفعل وحرف فال يصح أن يقال: االسم كالم، وكتقسيم الكريس إىل خشب ومسامري 

الواجب ن مورد التقسيم مشرتك بني األقسام ثم كون وجود هذا إإذا قيل املوجود ينقسم إىل واجب وممكن فوغراء ) 

   أكمل من وجود املمكن ال يمنع أن يكون مسمى الوجود معنى كليا مشرتكا بينهام.

وهكذا يف سائر األسامء والصفات املطلقة عىل اخلالق واملخلوق كاسم احلي والعليم والقدير والسميع والبصري وكذلك يف 

 - الرد عىل املنطقيني  من أسامئه وصفاته. صفاته كعلمه وقدرته ورمحته ورضاه وغضبه وفرحه وسائر ما نطقت به الرسل

  .155ص 

التشبيه الشرتاك الواجب (  وآخرون تومهوا أنه إذا قيل املوجودات تشرتك ىف مسمى الوجود لزم التشبيه والرتكيبوقال: 

يقتيض  ، والرتكيب ألن اشرتاكهام يف الوجوداخلالق الواجب باملخلوق املمكنواملمكن يف مفهوم الوجود فيقتيض تشبيه 

فقالوا لفظ الوجود وجود يش آخر حيصل به التاميز بينهام فيقتيض تركب الواجب من القدر املشرتك والقدر املختص ) 

ىل قديم وحمدث إن الوجود ينقسم أصنافهم من أفخالفوا ما اتفق عليه العقالء مع اختالف  يمقول باإلشرتاك اللفظ

   .ونحو ذلك من أقسام املوجودات

نه إذا كانت املوجودات تشرتك ىف مسمى الوجود لزم أن يكون ىف اخلارج عن األذهان موجود مشرتك فيه أوطائفة ظنت 

فخالفوا  ،وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك :وزعموا أن ىف اخلارج عن األذهان كليات مطلقة مثل

  .108ص  - التدمريةشتباه. ع االانوأمن  عيان وهذا كلهاأل األذهان ثابتا يف احلس والعقل والرشع وجعلوا ما يف
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  الوجود واملاهية -بعالدرس السا

 

  اعلم َأن لفظ الوجود له معنيان:

كيل اعتباري ال وجود له يف  بدهيي مفهومالذي هو  وهذا هو الوجود املطلق، والتحقق املقابل للعدم ثبوتاألول: هو ال

  .اخلارج

هي  املصاديق هذهف ،املوجودات اخلاصة مثل اإلنسان واحليوان وكل املوجوداتالثاين: هو احلقيقة الثابتة يف اخلارج أي 

ه املوجودات فينتزع منها مفهوما عاما يشملها كلها ال وجود له إال يف ذهمنشأ انتزاع املعنى األول فإن العقل ينظر إىل كل 

  هن.ذال

  :أيضا املاهية هلا معنيان اذوك

احليوان  مكامهية اإلنسان أي مفهو هن من اليشءذالتي ترتسم يف ال الكلية صورةالأي ما يقال يف جواب ما هو األول: 

  الناطق املتصور يف الذهن.

  املوجود يف اخلارج. الفعيل كاإلنسان احلقيقياحلقائق املوجودة يف اخلارج. بالفعل أي ما به اليشء هو هو الثاين: 

  ة.فاملاهية األوىل ذهنية وهي منتزعة من املاهية اخلارجي

  :واآلن علينا أن ننظر ملا يف اخلارج وملا يف الذهن

  ولذلك قالوا وجود اليشء عني ماهيته يف اخلارج. سواء سميته وجودا أو ماهية ال اثنان يف اخلارج يشء واحدام ف

ديق وأما يف الذهن فإن العقل ينظر لزيد وعمرو وبكر فينتزع مفهوما كليا هو ماهية اإلنسان، وينتزع من نفس املصا

 اأن أفراد احليوان الناطق هل والتي تعني ،ثم يصنع قضية: اإلنسان موجود أي الثبوت مفهوما ذهنيا آخر يسميه الوجود

  .حتقق يف اخلارج

نفس ما يكون يف  :والوجود هو، ما يرتسم يف النفس من اليشء :وحقيقة الفرق الصحيح أن املاهية هي قال الشيخ اإلمام:

وأما تقدير حقيقة ال  ،الفرق بني ما يف النفس وما يف اخلارج ثابت معلوم ال ريب فيه نَّ إف ،صحيح وهذا فرق، اخلارج منه

  تكون ثابتة يف العلم وال يف الوجود فهذا باطل.

واملوجود يف  ،ولفظ الوجود يراد به بيان ما يف النفس ،واملوجود يف اخلارج ،ومعلوم أن لفظ املاهية يراد به ما يف النفس

  .اخلارج

  .فمتى أريد هبام ما يف النفس فاملاهية هي الوجود

  .وإن أريد هبام ما يف اخلارج فاملاهية هي الوجود أيضا

  .67ص  -الرد عىل املنطقيني بأحدمها ما يف النفس وباآلخر ما يف الوجود اخلارج فاملاهية غري الوجود.أريد وأما إذا 
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  تعدد الوجود

  ؟ هو متعددحدة أو هل الوجود حقيقة واوهو وهنا سؤال 

فهو متعدد بال ريب، وليس يف  احلقيقة الثابتة يف اخلارجماذا تقصد بالوجود أهو املطلق فذاك مفهوم ذهني واحد أو  :قلنا

اخلارج وجود هو مشرتك بني املاهيات هو نفسه يف هذا وهو نفسه يف هذا بل لكل ماهية وجود خيصها فالوجود متعدد 

لذلك املفهوم الذهني الذي ظّن أن هنالك شيئا آخر يف اخلارج هو الوجود املطلق فظن أن  وبعضهم املوجودات. بتعدد

  يعني التحقق مصداق موجود يف اخلارج مغاير لوجود املشخصات واألفراد وهذا وهم.

  زيادة الوجود

  و:وخالصة ما فيها ه همةطرح الفالسفة واملتكلمون مسألة زيادة الوجود وهي عندهم من املسائل امل

  ؟ عني ماهيتههل وجود اليشء زائد عىل ماهيته أو 

 عام،أحدمها مفهوم الوجود املشرتك ال :ل من الواقع اخلارجي عىل شيئنيواجلواب: إن كان املقصود هو أن الذهن يتحّص 

هوما عاما بأن يالحظ اإلنسان واحليوان والنبات املوجودة يف اخلارج فينتزع مف ،والثاين هو املعنى املختص بذلك اليشء

هو اإلنسان ومفهوما آخر هو احليوان ومفهوما آخر هو  خاصايسميه الوجود الذي هو الثبوت والتحقق، ثم ينتزع مفهوما 

النبات ويسميها ماهيات وحيمل الوجود عليها كأن يقول: اإلنسان موجود، فال ريب وال شك أن الوجود زائد عىل املاهية 

ة الوجود فإن الكلمة األوىل تعني احليوان الناطق والكلمة الثانية لمنسان غري املفهوم من كهبذا املعنى أي أن املفهوم من اإل

  فهذا ال واقع له. تعني الثبوت والتحقق. وإن كان يقصد هبا أنه يف اخلارج توجد ماهية ووجود

  جلمهور املتكلمني. وينسب الوجود زائد عىل املاهية يف الواجب واملمكن معاأوال:  املذاهب ثالثة:هم يقولون و

  وهو قول الفالسفة. الوجود زائد عىل املاهية يف املمكن وعينه يف الواجبثانيا: 

  .جلمهوروهو قول ا الوجود عني املاهية يف الواجب واملمكنثالثا: 

  :إن الوجود يعرض للامهية املمكنة فإن للناس ثالثة أقوال :وهذه العبارات بناء عىل قوهلمقال الشيخ اإلمام: 

إن الوجود زائد عىل املاهية يف الواجب واملمكن كام يقول ذلك أبو هاشم وغريه وهو أحد قويل الرازي وقد يقوله  :قيل

   للفالسفة). الذي هو القول الثالثهنا ( مل يذكر  .بعض النظار من أصحاب أمحد وغريهم

ئان وهذا قول اجلمهور من أهل اإلثبات وهذا بل الوجود يف اخلارج هو احلقيقة الثابتة يف اخلارج ليس هناك شي :وقيل 

مدي ونحوهم الشهرستاين والرازي واآل قول عامة النظار من مثبتة الصفات من أهل املذاهب األربعة وغريهم لكن ظنّ 

( أي ظن الرازي  أن قائل هذا القول يقول إن لفظ الوجود مقول باالشرتاك اللفظي ونقلوا ذلك عن األشعري وغريه

وهلذا نسبوا القول باالشرتاك اللفظي  باالشرتاك اللفظي يلزمه أن يقولل بأن وجود كل يشء عني ماهيته ائالقوغريه أن 

وهو غلط عليهم فإن أصحاب هذا القول هم مجاهري اخللق من األولني  )لألشعري واشتهرت هذه النسبة يف الكتب 

اللفظي إال طائفة قليلة وليس هذا قول األشعري واآلخرين وليس فيهم من يقول بأن لفظ الوجود مقول باالشرتاك 

  .32ص 8ج-سنة النبويةمنهاج ال.وأصحابه بل هم متفقون عىل أن الوجود ينقسم إىل قديم وحمدث واسم الوجود يعمهام
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  العدم - الدرس الثامن

 

ا فيالحظ عدم زيد ثانوي ينتزع العقل مصاديقه من الذهن وذلك بأن يالحظ املوجودات ثم يالحظ انتفائه عقولالعدم م

ينتزعا مفهوما كليا يسمى العدم ويعني  ء يف الذهنوعدم جبل من زئبق وعدم رشيك الباري ثم من تصور هذه األشيا

  .ال مصداق له يف اخلارج الالوجود والالثبوت وهو مفهوم بدهيي

  .ويسمى العدم املضاف إىل يشء بالعدم املضاف كعدم زيد وعدم السمع

   ضاف ليشء فيسمى العدم املطلق.املوأما العدم غري 

  وينقسم املعدوم إىل قسمني:

  أوال: معدوم ممكن الوجود كعدم جبل من زئبق.

  ثانيا: معدوم ممتنع الوجود كعدم رشيك الباري فإنه يستحيل وجوده. 

 

  املعتزلة العدم عند

 

الثبوت أعم من الوجود فقد يكون  فعندهم أن ،إىل أن املعدومات املمكنة ثابتة ولكنها ليست موجودة ذهب املعتزلة

  اليشء غري موجود يف اخلارج ولكنه ثابت أي له ثبوت وحتقق قبل وجوده.

  وهو كالم يصعب حتى تصوره ولكنهم اضطروا إليه لشبهة طرأت عليهم وهي: 

املعدوم ليس بثابت  باليشء يستدعي ثبوته حتى يتعلق العلم به فلو كان أن اهللا تعاىل يعلم األشياء قبل أن يوجدها والعلم

  ملا تعلق العلم به. 

  .ما يمكن أن خيرب عنه أو ما يمكن أن يعلم :ومعنى الثابت عندهم هو

  .إلمكان العلم به واإلخبار عنه فاملعدوم يشء من األشياء

هلذا و، الثابت يشمل املوجود واملعدوم املمكنواليشء أعم من املوجود فقد يكون اليشء معدوما وقد يكون موجودا، ف

بني املاهية والوجود يف اخلارج فاملاهيات كامهية اإلنسان واحليوان والنبات هلا ثبوت يف نفسها ثبوت حقيقي خارج  فرقوا

  الذهن ثم يعرض عليها الوجود فتوجد.

  ة له وأن هنالك ثبوتا هو حمل ظهور املمكنات.فتلخص من كالمهم أن هنالك وجودا وأن هنالك عدما حمضا ال شيئيّ 

  خالف الرضورة القاضية بأن الوجود والعدم متناقضان ال واسطة بينهام. هذا مهموكال

( أي  ثبوُهتا والتفريق بني الوجود والثبوت ) ثابتا املعتزلة يف جعل املعدوم شيئاكذا ( أي ابن عريب و وشبهتُهقال اإلمام: 

-4ج–ا. جامع املسائل ثبوُهتا يف نفسها وال وجوُده هبايف علم احلّق، وال يلزم من علم احلّق  أعيان املمكنات املعدومة )

419.   
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وقال: إذ قد إتفقوا عىل أن املمتنع ليس بيشء، و إنام النزاع ىف املمكن، وعمدة من جعله شيئا إنام هو ألنه ثابت ىف العلم. 

  .183ص  - 8ج -جمموع الفتاوى

ها وإخباره هبا وذلك غري وجود أعياهنا ألهنا ال توجد أعياهنا لم اهللا باألشياء قبل كوهنا وكتابته إياعفهذا ونحوه فيه وقال: 

 يىف العلم والكالم والكتاب وبني حقيقته ىف اخلارج وكذلك بني الوجود العلم ءومن مل يفرق بني ثبوت اليش ،حتى ختلق

   .عظم جهله وضالله يوالعين

وإن كان هلؤالء شبهة عقلية لكوهنم ظنوا أن  ،ارجثابت ىف اخل ءوأهل العلم قد أعظموا النكبة عىل من يقول املعدوم يش

   .متييزه ىف اخلارج فإهنم أخطأوا ىف ذلك متيزه ىف العلم واإلرادة يقتيض

جمموع  وأما وجود األشياء قبل خلقها فهذا أعظم ىف اجلهل والضالل. ي،والعين يوالتحقيق الفرق بني الثبوت العلم

  .370ص -18- الفتاوى
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  جعل املاهيات -الدرس التاسع

 

  باملاهية أو بالوجود ؟ - أي اإلجياد واخللق -  طرح سؤال يف علم الفلسفة والكالم هو: هل يتعلق اجلعل

   أي غري خملوقة. إىل أن املاهيات غري جمعولة وطوائف من املتكلمني فذهب الفالسفة

   توضيحه:

بال فاعل بمعنى أن اإلنسان ما دمنا قد فرضناه إنسانا  لذاتبتة لتلك الذاتيات ثاو املاهية تعرب عن ذاتيات اليشء إن

  حيتاج إىل فاعل. فاحليوانية والناطقية ثابتان له بال فاعل وهذا ال ينايف أنه يف وجوده

اىف مع وإذا قلنا: إن الناهقية أمر رضوري الثبوت للحامر فنعني أن احلامر ما دامت ذاته باقية فالناهقية ثابتة له وهذا ال يتن

   كون احلامر حيتاج يف وجوده إىل علة.

  إىل ذاتياته فهي رضورية له وهي غري جمعولة. هوإذا أخذنا أي موجود وقسنا

إىل اخلالق فهذا باطل ولكنا قصدنا أن ذاتيات  ايف وجودمه وغريمها واحلامر فليس القصد هو إنكارنا احتياج اإلنسان

  .يتعلق هبا اإلجيادال اليشء ثابته له 

  فاملاهية من حيث هي موجودة جمعولة خملوقة للباري ولكنها من حيث هي يف ذاهتا غري جمعولة.

  ل اهللا املشمشة مشمشة بل أوجدها. أي هو مل خيلق ماهية املشمش وإنام أوجد املشمش.يقول ابن سينا: ما جعوهلذا 

 اخلارج فكأهنم تصوروا أن املاهية هلا نوع ثبوت كام ترى مبني عىل التفريق بني املاهية والوجود يف هذا تقرير مذهبهم وهو

  يف صندوق تفتح الصندوق وخترجه منه!فهي بمنزلة ثوب خمبأ  الوجود،يف نفسها ثم عرض هلا 

وقد تنازع الناس يف املاهيات هل هي جمعولة أم ال وهل ماهية كل يشء زائدة عىل وجوده كام قد بسط قال الشيخ اإلمام: 

   .يوجد يف اخلارجذلك وأنه ليس إال ما يتصور ىف الذهن و بني الصواب يفوضع وغري هذا امل هذا يف

األعيان مغايرا  بالوجود ما يف اخلارج أو بالعكس فاملاهية غري الوجود إذا كان ما يفاملاهية ما يتصور ىف الذهن وبريد فإن أ

   .األذهان ملا يف

اخلارج من الوجود هو املاهية املوجودة  فالذي يف ،كذلك بالوجودو ،الذهن أو اخلارج أو كالمها وإن أريد باملاهية ما يف 

  .و كذلك ما يف الذهن من هذا هو هذا ليس يف اخلارج شيئان ،اخلارج يف

اخلارج جعله جعال خلقيا والذي  األعيان و كالمها جمعول له لكن الذي يف م ما ىف األذهان و خلق ما يفهو سبحانه علّ و

م اإلنسان ما مل يعلم. م بالقلم علّ علّ  يكرم الذخلق اإلنسان من علق و هو األ يتعليميا فهو الذالذهن جعله جعال  يف

  .265ص  -16ج  -جمموع الفتاوى

وجوده، وأنه ليس وقال: فإن الذي عليه أهل السنة واجلامعة وعامة العقالء أن املاهيات جمعولة وأن ماهية كل يشء عني 

يته، بل ليس يف اخلارج إال اليشء الذي هو اليشء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته، عىل ماه وجود اليشء قدرا زائدا

  عىل ذلك. بوته يف اخلارج زائداوليس وجوده وث
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ويقولون املاهيات غري جمعولة، ويقولون وجود كل يشء زائد عىل ماهيته،  ،الوجود قدر زائد عىل املاهية :وأولئك يقولون

الوجود والواجب واملمكن فيقول: الوجود الواجب عني املاهية. وأما الوجود املمكن فهو  ومن املتفلسفة من يفرق بني

  .زائد عىل املاهية

 ،وأن الوجود مشرتك بني املوجودات ،وال يعلم وجوده ءوشبهة هؤالء ما تقدم من أن اإلنسان قد يعلم ماهية اليش

   .وماهية كل شىء خمتصة به

الوجود والعني  وهذا الفرق ثابت يف ي،والعين ينا الفرق بني الوجود العلمنا قد بيّ إفمر ومن تدبر تبني له حقيقة األ 

( أي  اخلارج عن ذلك والثبوت واملاهية وغري ذلك فثبوت هذه األمور ىف العلم والكتاب والكالم ليس هو ثبوهتا يف

ويف الكتاب وهو الوجود الكتبي اخلطي  ،ياخلارج عن األمور الثالثة املذكورة أي أن ثبوهتا يف العلم وهو الوجود الذهن

وهو ثبوت حقيقتها  والكالم وهو الوجود اللفظي ليس هو وجودها اخلارجي احلقيقي الفعيل ) ،املوجود يف الكتب

 ي.اخلارج يوال يلزم من ذلك الوجود احلقيقي،ر ماهية فقد علم وجودها الذهناإلنسان إذا تصوّ ي،وه يه يوماهيتها الت

وما حصل  يحصل وجوده العلم ؛وعينه ونفسه وماهيته وما علمت وجوده ءقد تصورت حقيقة اليش :فقول القائل

فال فرق بني لفظ وجوده  ،ومل يعلم ماهيته احلقيقية وال عينه احلقيقية وال نفسه احلقيقية اخلارجية ،ياحلقيق يوجوده العين

فجاء الفرق من جهة املحل ال من جهة  ير عن اخلارجواآلخ يولفظ ماهيته اال أن أحد اللفظني قد يعرب به عن الذهن

   ( فهذا جواب عن الشبهة األوىل وهي أن اإلنسان قد يعلم ماهية اليشء وال يعلم وجوده ) .املاهية والوجود

اخلارج ال  ن الوجود املعني املوجود يفإف ؛فالقول فيه كذلك ،إن الوجود مشرتك واحلقيقة ال اشرتاك فيها :وأما قوهلم

يدرك املوجود املشرتك كام  ( أو العقل ) وإنام العلم .اخلارج ال اشرتاك فيها كام أن احلقيقة املعينة املوجودة يف ،شرتاك فيها

والذهن إن أدرك املاهية  ة،اخلارج ليس فيه اشرتاك ألبت اخلارج وما يف يفالذهن ال  فاملشرتك ثبوته يف ،يدرك املاهية املشرتكة

 ءاخلارج يش مور املطلقة العامة وليس يفاخلارج مل يكن فيها اشرتاك وإنام االشرتاك فيام يدركه من األ املعينة املوجودة يف

 ( أي إذا نظرنا اخلارج إال معينا مطلق عام بوصف اإلطالق والعموم وإنام فيه املطلق ال برشط اإلطالق وذلك ال يوجد يف

ال وجود له يف اخلارج ألن ما يف اخلارج ال يكون إال معينا، وإذا ف والكلية نسان والحظناه برشط اإلطالقكاإل ملاهية

   زئياته من زيد وعمرو )فإنه يكون موجودا يف اخلارج بوجود ج ذلكالحظناه ال برشط اإلطالق أي مل نشرتط فيه 

 يلوجود العينفإن ذاك هو ا ،العلم وبني ثبوته ووجوده يف ،نفسه ووجوده يفء للعاقل أن يفرق بني ثبوت اليش يفينبغ

إال له هذان الثبوتان فالعلم يعرب عنه باللفظ  ءوما من يش ي.والعلم يوأما هذا فيقال له الوجود الذهن ي،احلقيق ياخلارج

 ووجود يف ،اللسان ووجود يف ،االذهان ووجود يف ،األعيان وجود يف :ويكتب اللفظ باخلط فيصري لكل شئ أربع مراتب

   ي.ورسم ي،ولفظ ي،وعلم ي،وجود عين ؛البنان

اقرأ باسم ربك الذى خلق  :ذكر فيها النوعني فقال .خلق يوهلذا كان أول ما أنزل اهللا عىل نبيه سورة اقرأ باسم ربك الذ 

عموما ثم خصوصا فخص اإلنسان باخللق بعد ما عم غريه  يخلق اإلنسان من علق فذكر مجيع املخلوقات بوجودها العين

 ،م اإلنسان ما مل يعلم فخص التعليم لإلنسان بعد تعميم التعليم بالقلمم بالقلم علّ علّ  يلذاقرأ وربك األكرم ا :ثم قال



  

  

 

  نقض الفـلسفة المختصر في                                      

  22  

ألن التعليم بالقلم هو اخلط وهو مستلزم لتعليم اللفظ فإن اخلط يطابقه وتعليم اللفظ هو البيان وهو مستلزم  ؛القلم كرَ وذَ 

 ي،والرسم ي،والعلم ي،اللفظ :لم مستلزما للمراتب الثالثألن العبارة تطابق املعنى فصار تعليمه بالق ؛لتعليم العلم

   .طلق التعليم أو ذكر تعليم العلم فقط مل يكن ذلك مستوعبا للمراتبأبخالف ما لو 

وأن اهللا سبحانه هو معطيهام فهو خالق اخللق وخالق اإلنسان وهو املعلم  يوالعلم يفذكر ىف هذه السورة الوجود العين 

   .سانبالقلم ومعلم اإلن

ىف اخلارج قبل وجوده فهذا أمر معلوم الفساد بالعقل والسمع وهو خمالف للكتاب والسنة  ءثبات وجود اليشإفأما 

   .16- 15ص  – 4ج -ة الرسائلعجممو مجاع. واإل

ول قولك من حيث هو كام تق :فقلت له .اإليامن من حيث هو إيامن ال يقبل الزيادة والنقصان :فقال يل مرة بعضهموقال: 

 ،والسواد من حيث هو سواد ،والوجود من حيث هو وجود ،واحليوان من حيث هو حيوان ،اإلنسان من حيث هو إنسان

 .فتثبت هلذه املسميات وجودا مطلقا جمردا من مجيع القيود والصفات ،مثال ذلك ال يقبل الزيادة والنقصان والصفاتأو

وال قائام بنفسه وال  ،ذهنه كام يقدر موجودا ال قديام وال حادثا إلنسان يفنام هو يشء يقدره اإاخلارج و وهذا ال حقيقة له يف

  .املاهية من حيث هي هي ال توصف بوجود وال عدم :ويقول ،إنسانا ال موجودا وال معدومار ويقد ،بغريه

الذهن  ون يفوأما تقدير يشء ال يك ،اخلارج الذهن ال يف واملاهية من حيث هي هي يشء يقدره الذهن وذلك موجود يف

تقدير صدور العامل عن  :الذهن كسائر تقدير األمور املمتنعة مثل وهذا التقدير ال يكون إال يف ،اخلارج فممتنع وال يف

  . 405ص  - 7ج  -الذهن. جمموع الفتاوى صانعني ونحو ذلك فإن هذه املقدرات يف

ن املاهية غري جمعولة؛ إلهنا أفينص عىل  ،يهفعه ازننهذا وإنصافا للخلق فمن الفالسفة من يفرس عدم جعل املاهية بأمر ال 

أي أنه ال يوجد  هلا يف اخلارج فبطبيعة احلال يكون اجلعل متعلقا بالوجود ال باملاهية تقررببساطة جمرد اعتبار ذهني ال 

جعول هو املاهية فمن املحال أن يكون امل أمران يف اخلارج أحدمها ماهية واآلخر وجود لنقول ما هو متعلق اجلعل منهام

  ألن املاهية هي أمر اعتباري.

  .111ص  لكن يستحيل أن يكون املجعول هو املاهية ملا تقدم من أهنا اعتبارية.قال الطباطبائي يف بداية احلكمة: 
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  اعتبارات املاهية -الدرس العارش

 

  .مقيدا همن كل قيد وتارة يلحظاعلم أن الذهن بام له من قدرة عجيبة عىل الترصف تارة يلحظ اليشء مطلقا 

  أوال: املطلق وهو: الذي يؤخذ من غري قيد ورشط بل ينظر إىل مفهومه بنحو يمكن أن يصدق وينطبق عىل كل مقيد.

  ثانيا: املقيد وهو عىل قسمني:

  مقيد بقيد وجودي. -1

  مقيد بقيد عدمي. -2

يد إليه بل بام هو حيوان ناطق، وتارة ينظر إليه بقيد وجوده، مثال ذلك: اإلنسان فإنه تارة ينظر إليه مطلقا من غري إضافة ق

وتارة ينظر إليه بقيد عدم وجوده، فنقول اإلنسان إما موجود وإما معدوم، فاملقسم هو املطلق، واإلنسان املوجود هو املقيد 

  بقيد وجودي، واإلنسان املعدوم هو املقيد بقيد عدمي.

 ) برشط يشء( نسان ال برشط أي ال برشط يشء معه، واملقيد بقيد وجودي يسمى فيقال اإل ) ال برشط( ويسمى املطلق 

أي برشط عدم يشء فيقال اإلنسان غري املوجود أي )  برشط ال( فيقال اإلنسان برشط الوجود، واملقيد بقيد عدمي يسمى 

  املعدوم.

  وهذه االعتبارات يمكن أن جتري يف كل موصوف مع صفته.

فتارة يقول زيد لعمرو: اشرت يل فيمكن أن جتري تلك االعتبارات، ارة مع وصف ولون معني كاألمحر فمثال إذا نظرنا للسي

 ( برشط ال ) ، وتارة يقول اشرت يل سيارة غري محراء( برشط يشء ) ، وتارة يقول له اشرت يل سيارة محراء( ال برشط ) سيارة

  أي املهم أهنا ليست محراء كبيضاء أو سوداء أو صفراء.

ال آخر: تارة يقال: احرتم اإلنسان ( ال برشط )، وتارة يقال احرتم اإلنسان العامل ( برشط يشء ) وتارة يقال احرتم مث

  اإلنسان غري املجرم ( برشط ال ).

وتارة يلحظ مع  ،فتارة يلحظ اليشء واملاهية لوحده بحيث يقبل الصدق عىل كل األفراد، وتارة يلحظ مع صفة ثبوتية

  صفة عدمية.

من كل وصف ثبويت أو  يف احلقيقية هنالك حلاظ رابع وهو أن يلحظ اليشء بقيد اإلطالق أي برشط أن يبقى مطلقاو

  سلبي.

فالسيارة لوحدها هذه املطلق ال برشط، والسيارة احلمراء هذه املطلق برشط يشء، والسيارة غري احلمراء هذه املطلق 

هي املطلق برشط اإلطالق وهي ال وجود هلا يف اخلارح فال  ووصف برشط ال، والسيارة برشط كوهنا مطلقة من كل لون

  .ووصف يمكن أن تكون السيارة بال لون
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وهذا جيري يف الوجود فتارة يقال الوجود املطلق وهو الذي يصح تقسيمه إىل واجب وممكن، وتارة يقال الوجود الواجب 

ال الوجود برشط كونه غري متصف بالصفات الثبوتية أو املمكن ومها مقيدان برشط الوجوب ورشط اإلمكان، وتارة يق

  وال قديم وال حمدث. وهذا هو املقيد برشط ال، وتارة يقال املوجود برشط أن يكون مطلقا فال هو واجب وال ممكن

  بعبارة أخرى إن املاهية قد تالحظ مع اإلطالق وقد تالحظ مع التقييد.

  مطلقة حتى من رشط اإلطالق. حظن اإلطالق رشط فيها وتارة تلفإذا الحظناه بلحاظ اإلطالق فتارة تلحظ عىل أ

  تارة نالحظها بقيد وجودي وتارة نالحظها بقيد عدمي. فوإذا الحظناها مقيدة 

  .واملطلق برشط اإلطالق اإلطالق وينبغي الرتكيز عىل الفرق بني املطلق ال برشط

  ؟ اإلطالق ال برشط ملطلقا فمثال ما الفرق بني الوجود املطلق برشط اإلطالق والوجود

اجلواب: الوجود املطلق ال برشط هذا يمكن أن يصدق عىل أي وجود ممكن أن يصدق عىل الوجود الواجب أو عىل أي 

وأما الوجود املطلق برشط اإلطالق فهذا معناه حمض الوجود غري املقيد يف اخلارج بأي حقيقة  وجود من املمكنات،

  وهذا ال حقيقة له يف اخلارج.واجبة أو ممكنة بل رصف الوجود 

  فهذه أربعة أقسام:

  املاهية برشط اإلطالق. -4، املاهية برشط ال -3، املاهية برشط يشء -2، املاهية ال برشط -1

  فاملاهية ال برشط موجودة يف اخلارج بوجود أفرادها اخلارجية كاإلنسان يوجد يف اخلارج بوجود زيد وعمرو.

 كذلك، واملاهية برشط ال موجودة كصهيب الرومي ريض اهللا عنه كاإلنسان الرومي ذلكك واملاهية برشط يشء موجودة

  كبالل احلبيش ريض اهللا عنه. كاإلنسان غري الرومي

  فال وجود هلا إال يف الذهن كاإلنسان الكيل. ءوأما املاهية برشط اإلطالق والتجرد من كل يش

نفي اشرتاط اإلطالق فإن ذلك هو املطلق برشط اإلطالق وذاك ليس املطلق ال برشط ي :وقول القائلقال الشيخ اإلمام: 

 ،بموجود يف اخلارج بال نزاع من هؤالء املنطقيني أتباع أرسطو فإن املنطق اليوناين يضاف إليه وهلذا ال يذكرون فيه نزاعا

لقيد به فيكون وجوده مقيدا وإذا وإذا مل يكن اإلطالق رشطا فيه مل يمتنع اقرتان ا ،وإنام يثبته يف اخلارج أصحاب أفالطون

  .كان وجوده مقيدا امتنع أن يكون مطلقا فإن اإلطالق ينايف التقييد

وإذا دخل فيه كان هو إياه يف الذات مغايرا له يف الصفات كام إذا قلت  :قلُت  ،املقيد يدخل يف املطلق بال رشط :وإن قلَت 

ر مقيد وهذا أمر يشهد به احلس وال ينازع فيه من تصوره فليس الناطق حيوان مل يكن هناك جوهران أحدمها مطلق واآلخ

  .92 -5ج - . درء التعارضيف املوجودات املعينة إال صفاهتا املعينة القائمة هبا وكل ذلك مشخص

وقال: واملطلق برشط اإلطالق قد سلموا يف منطقهم أنه ال يكون إال يف األذهان واملطلق ال برشط يسلمون أنه ال يوجد يف 

  . 257ص -10 -خلارج جمردا عن األعيان. درء التعارضا

  

  



  

  

 

لسفةالمختصر في     نقض الفـ
25  

  حتقيق ابن تيمية حول اعتبارات املاهية - الدرس احلادي عرش

   

  لفاظ.املاهية إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة، وكالمها جيريان يف املعاين ويف األ

  ا أن يكون مقيدا.فلنبدأ بالبيان اخلاص باملعنى فنقول: املعنى إما أن يكون مطلقا وإم

  واملطلق إما أن يكون ال برشط اإلطالق وإما أن يكون برشط اإلطالق.

  فهذه أربعة أقسام. واملقيد إما أن يكون بقيد العموم، وإما أن يكون بقيد اخلصوص.

  كاإلنسان املطلق فإنه يكون يف اخلارج ذكرا وأنثى فهذا املطلق ال برشط اإلطالق.

ط اإلطالق أي برشط التجرد من كل الصفات فال هو موجود وال هو معدوم وال هو ذكر وال هو وأما اإلنسان املطلق برش

  وجود له يف اخلارج. الأنثى وال هو طويل وال هو قصري فمثل هذا 

  وأما اإلنسان العام فبأن يالحظ اإلنسان يف الذهن صادقا عىل مجيع أفراده، وأما اإلنسان اخلاص فكزيد أو عمرو.

  د بقيد اخلصوص فهو موجود يف اخلارج ويف الذهن.فأما املقي

  .يعم شيئنيال  معني مشخص متميز وأما املقيد بقيد العموم فهو موجود يف الذهن ال يف اخلارج ألن ما يف اخلارج

ع وأما يف اخلارج فموجود بوجود أفراده ألن املطلق ال برشط ال يمن ،وأما املطلق ال برشط اإلطالق فهو موجود يف الذهن

  وأما املطلق برشط اإلطالق فال وجود له إال يف الذهن.، انطباقه عىل املقيد املعني

  اللفظ فكام يف قول الفقهاء: املاء ثالثة أقسام: طهور وهو املاء املطلق، وطاهر، ونجس.يف وأما 

اللفظ كأن يقال ماء ورد  فاملقسم هو املاء ال برشط اإلطالق، والطهور هو املطلق برشط اإلطالق أي برشط أن ال يقيد يف

أو ماء نجس، واملقيد بقيد العموم كقولنا: املاء ثالثة أقسام، فقد قيد املاء بقيد يفيد الشمول والعموم، واملقيد بقيد 

  اخلصوص كامء الورد وماء نجس.

طالق ال وجود وهذا التقييد بحسب اللفظ ال بحسب املعنى فال يعرتضن معرتض قائال: إنكم قدمتم أن املطلق برشط اإل

هذا تقييد بحسب اللفظ ال بحسب  نا نقولألن .له يف اخلارج، واملاء املطلق وهو برشط اإلطالق له وجود يف اخلارج قطعا

املعنى فإن املاء الطهور الباقي عىل أصل خلقته له صفاته اخلارجية التي تعينه كهذا املاء اخلارج من الصنبور فليس هو جمردا 

    احلال يف املطلق برشط اإلطالق املعنوي.من الصفات كام هو 

طَْالِق قال الشيخ اإلمام:  ( بعبارة أخرى احلقائق هلا اعتباران  َواْحلََقاِئُق َهلَا َثَالُث اْعتِبَاَراٍت: اْعتِبَاُر اْلُعُموِم َواْخلُُصوِص َواْإلِ

موم، وتقييد بقيد اخلصوص، وإليك األمثلة: إنسان تقييد بقيد الع :اعتبار اإلطالق واعتبار التقييد، واعتبار التقييد قسامن

والثاين هو اإلنسان هو اإلنسان مطلقا أي ماهيته التي هي احليوان الناطق، ، فاألول خاصوإنسان عام وإنسان  مطلق

اٌن َعامٌّ َأْو ِجْسٌم َعامٌّ َأْو َفإَِذا ُقْلنَا: َحيََواٌن َعامٌّ َأْو إْنَس  )كزيد مثال  مالحظا يف الذهن بقيد صدقه عىل كل األفراد، والثالث

ا اْخلَاِرُج  ( أي يف الوجود الذهني العلمي والوجود اللفظي اللساين )، ُوُجوٌد َعامٌّ َفَهَذا َال َيُكوُن إالَّ ِيف اْلِعْلِم َواللَِّسانِ  َوَأمَّ

؛ وَ  ٌء َمْوُجوٌد ِيف اْخلَاِرِج َيُعمُّ َشيْئَْنيِ . َفيَُقاُل: ِعْلٌم َعامٌّ َوإَِراَدٌة َعْن َذلَِك َفَام َثمَّ َيشْ ِهلََذا َكاَن اْلُعُموُم ِمْن َعَواِرِض ِصَفاِت اْحلَيِّ
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َفِة بِاْلُعُموِم أَْيًضا َكَام ِيف اْحلَِدي . َوُيوَصُف َصاِحُب الصِّ ٌة َوَغَضٌب َعامٌّ َوَخَربٌ َعامٌّ َوَأْمٌر َعامٌّ َأنَّ {ِث الَِّذي ِيف ُسنَِن َأِيب َداُود َعامَّ

َم َمرَّ بَِعِيلِّ َوُهَو َيْدُعو َفَقاَل: َيا َعِيلُّ ُعمَّ َفإِنَّ َفْضَل اْلُعُموِم َعَىل اْخلُُصوِص َكَفْض  النَّبِيَّ َصىلَّ اهللا َامِء َعَىل َعَليِْه َوَسلَّ ِل السَّ

ُه  }اْألَْرضِ  . َرَواُه ُمْسِلٌم ِمْن َحِديِث ُموَسى ْبِن  }َعمَّ َوَخصَّ  }َتَك اْألَْقَربِنيَ َوأَْنِذْر َعِشريَ {ملََّا َنَزَل َقْوُلُه: {َوِيف اْحلَِديِث أَنَّ

ِد:  َفُة بِاْلُعُموِم َكَام ِيف َحِديِث التََّشهُّ َالُم َعَليْنَا َوَعَىل ِعبَاِد {َطْلَحَة َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة. َوُتوَصُف الصِّ َني. َفإَِذا ُقْلتُْم اهللاِ السَّ اِحلِ الصَّ

َامِء َواْألَْرضِ  اَبْت ُكلَّ َعبٍْد َصالٍِح هللاَِك َفَقْد أََص َذلِ  ، فتلخص أن العموم ( فالسالم وهو صفة عّم مجيع الصاحلني }ِيف السَّ

ا إطَْالُق َمْن َأطَْلَق َأنَّ اْلُعُموَم ِمنْ  ) بالصفة نحو عّم الفرُح  يتعلقالشخص نحو عّم الرجُل القوَم بفضائله، وتعلق بي  َوَأمَّ

َفاِت  .اْألَْلَفاظِ َعَواِرِض اْألَْلَفاِظ َفَقْط َفَليَْس َكَذلَِك إْذ َمَعاِين اْألَْلَفاِظ اْلَقاِئَمِة بِاْلَقْلِب َأَحقُّ بِاْلُعُموِم ِمْن   َوَساِئُر الصِّ

َراَدةِ  َضا َيْعِرُض َهلَا ِمْن اْلُعُمومِ  ،َواْلَغَضِب  ،َواْلبُْغضِ  ،َواْحلُبِّ  ،َكاْإلِ َوإِنََّام املََْعاِين  .َواْخلُُصوِص َما َيْعِرُض لِْلَقْولِ  َوالرِّ

تِي تَ  ؛ َهِذِه الَّ ْم: َمَطٌر َعامٌّ َوِخْصٌب َعامٌّ ْهِن ِهَي املَْْوُجوَدُة ِيف اْخلَاِرِج َكَقْوِهلِ نَاَزَع النَّاُس: َهْل َوْصُفَها بِاْلُعُموِم اْخلَاِرَجُة َعْن الذِّ

ْصِب َال َيَقُع إالَّ َحِقيَقًة َأْو َجمَاًزا ا َجمَاٌز ِألَنَّ ُكلَّ ُجْزٍء ِمْن َأْجَزاِء املََْطِر َواْخلِ : أََحُدُمهَ  ( لعل األصح بدون إال ) ؟ َعَىل َقْوَلْنيِ

بحث لغوي بحت ال يعني أنه يف  ( وهذا َحيُْث َيَقُع اْآلَخُر َفَليَْس ُهنَاَك ُعُموٌم َوِقيَل َبْل َحِقيَقٌة ِألَنَّ املََْطَر املُْْطَلَق َقْد َعمَّ 

تَ اخلارج عموم حقيقي ) ٍء َلُه َذاٌت َوَعْنيٌ َختْ ا اْخلُُصوُص َفيَْعِرُض َهلَا إَذا َكاَنْت َمْوُجوَدًة ِيف اْخلَاِرِج َفإِنَّ ُكلَّ َيشْ صُّ بِِه . َوَأمَّ

ِه: أَْعنِي اْحلَِقيَقَة اْلَعيْنِيََّة الشَّ  ْرَهُم َوَما َوَيْمتَاُز ِهبَا َعْن َغْريِ ُجُل َوَهِذِه اْحلَبَُّة َوَهَذا الدِّ اَك فِيَها ِمثُْل: َهَذا الرَّ تِي َال اْشِرتَ ْخِصيََّة الَّ

ْهنِ  ُه َيْعِرُض َهلَا ِيف الذِّ بخالف العموم فإنه ال يعرض هلا يف  ،( فيتصف ما يف الذهن باخلصوص َعَرَض َهلَا ِيف اْخلَاِرِج َفإِنَّ

رَ  . َفإِنَّ اخلارج ) َا َتْشَمُل املَْْوُجوَد َواملَْْعُدوَم َواملُْْمتَنَِع َوا ( احلقيقة ) َتَصوُّ ْهنِيَِّة َأْوَسُع ِمْن اْحلََقائِِق اْخلَاِرِجيَِّة َفإِهنَّ َراِت. الذِّ   ملَُْقدَّ

ْهِن بَِال َرْيٍب َفإِنَّ الْ  طَْالُق َفيَْعِرُض َهلَا إَذا َكاَنْت ِيف الذِّ ا اْإلِ ا ِيف اْخلَاِرِج َوأَمَّ ُر إْنَساًنا ُمْطَلًقا َوُوُجوًدا ُمْطَلًقا. َوَأمَّ َعْقَل َيتََصوَّ

ُه ُجْزٌء ِمنْ  ٌء ُمْطَلٌق؟ َهَذا فِيِه َقْوَالِن ِقيَل: املُْْطَلُق َلُه ُوُجوٌد ِيف اْخلَاِرِج َفإِنَّ ُر َيشْ ِ َفَهْل ُيتََصوَّ ْخلَاِرِج َوِقيَل َال ُوُجوَد َلُه ِيف ا ، املَُْعنيَّ

ُك فِيِه اْلَعَدُد َال َيُكوُن ُجْزًءا ِمنْ  ِذي َيْشَرتِ ٌ ُمَقيٌَّد َواملُْطَْلُق الَّ ُكُه فِيِه.  إْذ َليَْس ِيف اْخلَاِرِج إالَّ ُمَعنيَّ ِذي َال ُيْرشِ ِ الَّ
  املَُْعنيَّ

ٍط َأْصًال َيْدُخُل فِيِه املُْقَ  ا املُْْطَلُق َوالتَّْحِقيُق: أَنَّ املُْْطَلَق بَِال َرشْ ُ َوَأمَّ ُ املَُْقيَّدُ  يَُّد املَُْعنيَّ ْطَالِق َفَال َيْدُخُل فِيِه املَُْعنيَّ ِط اْإلِ َرشْ
  .بِ

ْطَالِق َفَال َيْدُخُل فِيِه املَُْضاُف  ،َوَهَذا َكَام َيُقوُل اْلُفَقَهاُء: املَْاُء املُْْطَلُق  ِط اْإلِ ُه بَِرشْ ا املُْْطَلُق َال  ،َفإِنَّ ِط َفيَْدُخُل فِيِه َوَأمَّ  بَِرشْ

  ،َفإَِذا ُقْلنَا: املَْاُء َينَْقِسُم إَىل َثَالَثِة َأْقَساٍم: َطُهوٍر َوَطاِهٍر َوَنِجسٍ  ( وهذا هو الفرق بني املاء املطلق ومطلق املاء ) املَُْضاُف.

َفاملَْاُء املَْْقُسوُم  .ِذي َال َيْدُخُل فِيِه َما َليَْس بِطَُهوِر َكاْلُعَصاَراِت َواملِْيَاِه النَِّجَسةِ الطَُّهوُر ُهَو املَْاُء املُْْطَلُق الَّ  .َفالثََّالَثُة َأْقَساُم املَْاءِ 

طِ  ْطَالَق وَ  ،ُهَو املُْْطَلُق َال بَِرشْ ْطَالِق. َلِكنَّ َهَذا اْإلِ ِط اْإلِ ِذي ُهَو َقِسيٌم لِْلَامَءْيِن ُهَو املُْْطَلُق بَِرشْ ِذي َقاَلُه َواملَْاُء الَّ يَد الَّ التَّْقيِ

ْفِظ املُْ  ْطَالِق َوالتَّْقِييِد اللَّْفظِيِّ َوُهَو َما َدَخَل ِيف اللَّ َام ُهَو ِيف اْإلِ ْفِظ املَُْقيَِّد َكَلْفِظ اْلُفَقَهاُء ِيف اْسِم املَْاِء إنَّ ْطَلِق َكَلْفِظ َماٍء َأْو ِيف اللَّ

ْفِظ َفَفْرٌق َبْنيَ النَّْوَعْنيِ َماٍء َنِجٍس َأْو َماِء َوْرٍد. َوَأمَّ  طَْالُق َوالتَّْقِييُد ِيف َمَعاِين اللَّ ُه اْإلِ ًال َفإِنَّ  َفإِنَّ النَّاَس ا َما َكاَن َكَالُمنَا فِيِه َأوَّ

ا   .َيْغَلُطوَن لَِعَدِم التَّْفِريِق َبْنيَ َهَذْيِن َغَلًطا َكثًِريا ِجد�

ُ َواْجلُْزءُ َوَذلَِك َأنَّ ُكلَّ اْسٍم َفإِمَّ  َكَة َكَأَنا َوَهَذا َوَزْيٍد َوُيَقاُل َلُه املَُْعنيَّ ْ ُه ُمَعيَّنًا َال َيْقبَُل الرشِّ ( كذا يف املطبوع  ا أَْن َيُكوَن ُمَسامَّ

َكَة ُهَو املَْْعنَى اْلكُ والصواب واجلزئي )  ْ ِذي َيْقبَُل الرشِّ َكَة َفَهَذا الَّ ْ ا َأْن َيْقبََل الرشِّ َم. َوإِمَّ بَاَراٍت َكَام َتَقدَّ
ُّ املُْْطَلُق َوَلُه َثَالُث اْعتِ يلِّ
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ْفُظ املُْْطَلُق َواملَُْقيَّدُ  ا اللَّ ُدوا َماءً  َوأَمَّ ِريِر َرَقبٍَة َوَملْ َجتِ َوَال َيْدُخُل ِيف اللَّْفِظ  ،َوَذلَِك َأنَّ املَْْعنَى َقْد َيْدُخُل ِيف ُمْطَلِق اللَّْفظِ  ،َفِمثَاُل َحتْ

ْطَالِق َوَال  ( كاملاء الطاهر فإنه يدخل يف مطلق املاء وال يدخل يف املاء املطلق ) املُْْطَلِق  ِط اْإلِ ْفِظ َال بَِرشْ َأْي َيْدُخُل ِيف اللَّ

ْطَالِق َكَام ُقْلنَا ِط اْإلِ ِه َكَام َقاَل: ِيف َلْفِظ املَْاِء؛ َفإِنَّ املَْاَء ُيْطَلُق َعَىل املَْ  َيْدُخُل ِيف اللَّْفِظ بَِرشْ َوُيَقاُل: َماُء  }ِمْن َماٍء َدافٍِق {نِيِّ َوَغْريِ

ْطَالِق َلكِْن ِعنَْد التَّْقِييِد؛ َفإَِذا ُأِخَذ اْلَقْدُر املُْ  ُك َبْنيَ َلْفِظ املَْاِء املُْْطَلِق َوَلْفِظ املَْاءِ اْلَوْرِد َلِكنَّ َهَذا َال َيْدُخُل ِيف املَْاِء ِعنَْد اْإلِ  ْشَرتَ

ْطَالِق َفيَُقاُل: املَْاُء َينَْقِسُم إَىل ُمْطَلٍق  ِط اْإلِ  ( كامء الورد )، َوُمَضاٍف  ( وهو املطلق برشط اإلطالق ) املَُْقيَِّد َفُهَو املُْْطَلُق بَِال َرشْ

ُموَل َوا ْلُعُموَم َوُهَو َقْوُلنَا املَْاُء َثَالَثُة َأْقَساٍم. َفُهنَا َأْيًضا َثَالَثُة َوَمْوِرُد التَّْقِسيِم َليَْس َلُه اْسٌم ُمْطَلٌق َلِكْن بِاْلَقِرينَِة َيْقتَِيض الشُّ

ٍط َلِكْن َليَْس َلُه َلْفٌظ ُمْفَردٌ  ٌف  َأْشيَاَء: َمْوِرُد التَّْقِسيِم َوُهَو املَْاُء اْلَعامُّ َوُهَو املُْْطَلُق بَِال َرشْ  ( وهو مطلق املاء ) إالَّ َلْفٌظ ُمَؤلَّ

ِط إْطَالِقهِ َوالْ  َرشْ
ْفُظ بِ ْفُظ املَُْقيَُّد َوُهَو اللَّْفُظ  ( وهو الذي ينرصف إليه لفظ املاء عند إطالقه ) ِقْسُم املُْْطَلُق َوُهَو اللَّ َوالثَّاِين اللَّ

ِط َتْقِييِدهِ  ا أَْن ُيْطِلَقهُ ، بَِرشْ ْفِظ إمَّ َم بِاللَّ َام َكاَن َكَذلَِك ِألَنَّ املُْتََكلِّ ْطَلَقُه َكاَن َلُه َمْفُهوٌم َوإَِذا  َوإِنَّ َأْو ُيَقيَِّدُه َليَْس َلُه َحاٌل َثالِثٌَة َفإَِذا أَ

ا أَْن ُيَقيَِّدُه بَِقيِْد اْلُعُموِم َأْو بَِقيِْد اْخلُُصوِص؛ َفقَ  َوَقيُْد  ،َثَالَثُة َأْقَسامٍ  يُْد اْلُعُموِم َكَقْولِِه: املَْاءُ َقيََّدُه َكاَن َلُه َمْفُهوٌم ُثمَّ إَذا َقيََّدُه إمَّ

( سيأيت بعد قليل كالم  املَْْعنَى َوإِطَْالِقهِ اْخلُُصوِص َكَقْولِِه: َماُء اْلَوْرِد. َوإَِذا ُعِرَف اْلَفْرُق َبْنيَ َتْقِييِد اللَّْفِظ َوإِْطَالقِِه َوَبْنيَ َتْقِييِد 

  ُعِرَف َأنَّ املَْْعنَى َلُه َثَالَثُة أَْحَواٍل: واإلطالق والتقييد املعنويني )لإلمام يوضح أكثر الفرق بني اإلطالق والتقييد اللفظيني 

ا أَْن َيُكوَن أَْيًضا ُمطَْلًقا َأْو ُمَقيًَّدا بَِقيِْد اْلُعُموِم َأْو ُمَقيًَّدا بَِقيِْد اْخلُُصوِص. َواملُْْطَلُق مِ  طْ إمَّ ِط اْإلِ َالِق ْن املََْعاِين َنْوَعاِن: ُمْطَلٌق بَِرشْ

ْطَالِق َكَقْولِنَا ِط اْإلِ ِط. َوَكَذلَِك اْألَْلَفاُظ املُْْطَلُق ِمنَْها َقْد َيُكوُن ُمْطَلًقا بَِرشْ َقبَُة املُْْطَلَقُة َوَقْد  املَْاُء املُْْطَلُق  َوُمْطَلٌق َال بَِرشْ َوالرَّ

ْطَالِق َكَقْولِنَا إْنَساٌن. فَ  ِط اْإلِ ْطَالَق َفَال َيْدُخُل َماُء َيُكوُن ُمْطَلًقا َال بَِرشْ ْطَالِق َال َيْدُخُل فِيِه املَُْقيَُّد بَِام ُينَاِيف اْإلِ املُْْطَلُق املَُْقيَُّد بِاْإلِ

ْنَسانُ  ْطَلُق َال بَِقيِْد َفيَْدُخُل فِيِه املَُْقيَُّد َكَام َيْدُخُل اْإلِ ا املُْ ْنَساِن.  النَّاقِ اْلَوْرِد ِيف املَْاِء املُْْطَلِق َوَأمَّ   ُص ِيف اْسِم اْإلِ

ْطَالِق ِمْن املََْعاِين َليَْس َلُه ُوُجوٌد ِيف اْخلَاِرِج  ِط اْإلِ َ َأنَّ املُْْطَلَق بَِرشْ َ  ،َفَقْد َتبَنيَّ َفَليَْس ِيف اْخلَاِرِج إْنَساٌن ُمْطَلٌق َبْل َال ُبدَّ أَْن َيتََعنيَّ

ْطَالِق ِمْن اْألَْلَفاِظ  ،ُمْطَلٌق  َوَليَْس فِيِه َحيََوانٌ  ،ِهبََذا َأْو َذاكَ  ِط اْإلِ ا املُْْطَلُق بَِرشْ ْطَالِق. َوَأمَّ ِط اْإلِ َوَليَْس فِيِه َمَطٌر ُمْطَلٌق بَِرشْ

ْفِظ َفَال َيْمنَُع أَ  ْطَالِق ُهنَا ِيف اللَّ َط اْإلِ ُه َمْوُجوٌد ِيف اْخلَاِرِج ِألَنَّ َرشْ ْطَالِق ْن َكاملَْاِء املُْْطَلِق َفُمَسامَّ ِط اْإلِ َرشْ
َيُكوَن َمْعنَاُه ُمَعيَّنًا َوبِ

ُر إْذ لُِكلِّ َمْوُجوٍد َحِقيَقٌة َيتََميَُّز ِهبَا َوَما َال َح  ،ُهنَاَك ِيف املَْْعنَى ْطَالِق َال ُيتََصوَّ ِط اْإلِ ى املُْْطَلُق بَِرشْ ِقيَقَة َلُه َيتََميَُّز ِهبَا َليَْس َواملَُْسمَّ

ِء َوإِذَ  ِمْن ُكلِّ َوْجٍه َال َمتِْييَز َلُه َفَليَْس َلنَا ا َكاَن َلُه َحِقيَقٌة َيتََميَُّز ِهبَا َفتَْمِييُزُه َيْمنَُع َأْن َيُكوَن ُمْطَلًقا ِمْن ُكلِّ َوْجٍه َفإِنَّ املُْْطَلَق بَِيشْ

نَّ اْلَعَدَم املَْْحَض َقدْ 
ْطَالِق َوَلكِ ِط اْإلِ ْطَالِق إْذ َليَْس ُهنَاَك َحِقيَقٌة َتتََميَُّز َوَال  َمْوُجوٌد ُهَو ُمْطَلٌق بَِرشْ ِط اْإلِ ُيَقاُل: ُهَو ُمْطَلٌق بَِرشْ

اَها. َها أَْن َتُكوَن إيَّ َها بَِحدِّ ُق؛ َحتَّى ُيَقاَل تِْلَك اْحلَِقيَقُة َمتْنَُع َغْريَ ِط: َفهَ  َذاٌت َتتََحقَّ ا املُْْطَلُق ِمْن املََْعاِين َال بَِرشْ َذا إَذا ِقيَل َوَأمَّ

ُ املَْْخُصوُص َيْدُخُل ِيف املُْ  ِط َوَال َيْدُخُل ِيف املُْْطَلِق بُِوُجوِدِه ِيف اْخلَاِرِج َفإِنََّام ُيوَجُد ُمَعيَّنًا ُمتََميًِّزا َخمُْصوًصا َواملَُْعنيَّ ْطَلِق َال بَِرشْ

ِط أََعمُّ َوَال  ْطَالِق إْذ املُْْطَلُق َال بَِرشْ ِط اْإلِ وُط بَِرشْ ٍط َمْوُجوًدا ِيف اْخلَاِرِج: أَْن َيُكوَن املُْْطَلُق املَْْرشُ  َيْلَزُم إَذا َكاَن املُْطَْلُق بَِال َرشْ

ْطَالِق َمْوُجوًدا ِيف اْخلَاِرِج؛ ِألَنَّ َهَذا َأَخصُّ ِمنُْه. َفإَِذا ُقْلنَا: َحيََواٌن َأْو إْنَساٌن َأْو ِجْسٌم  ٌق َفإِْن َعنَيْنَا بِِه املُْْطَلَق َأْو ُوُجوٌد ُمْطلَ بِاْإلِ

ِط َفَال ُيوَجُد إالَّ ُمَعيَّ  ْطَالِق َفَال ُوُجوَد َلُه ِيف اْخلَاِرِج َوإِْن َعنَيْنَا املُْْطَلَق َال بَِرشْ ِط اْإلِ َرشْ
ٌء إالَّ بِ نًا َخمُْصوًصا َفَليَْس ِيف اْخلَاِرِج َيشْ

ٌ ُمتََميٌِّز ُمنَْفِصٌل َعامَّ ِس  ِه َوَحِقيَقتِِه. جمموع الفتاوىُمَعنيَّ   .168إىل  162ص -2ج -َواُه بَِحدِّ
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  الكيل الطبيعي واملنطقي والعقيل -الدرس الثاين عرش

 

  أنواع: املنطقي والطبيعي والعقيل.ثالثة ذكروا يف املنطق اليوناين أن الكيل 

عىل كثريين وإما أن ال يقبل الصدق إال عىل واحد بيانه فقد قلنا: إن املفهوم إما أن يقبل الصدق  مر فأما املنطقي فهو ما

  فاألول الكيل والثاين اجلزئي. فالكيل املنطقي هو معقول ثانوي.

 واملعدن وأما الكيل الطبيعي فهو املطلق ال برشط فأي طبيعية وأي ماهية هي كيل طبيعي كاإلنسان واحليوان والنبات

  واجلبل، وهو معقول أويل.

وهو املطلق برشط اإلطالق كاإلنسان واحليوان برشط اإلطالق  ،و الكيل الطبيعي + الكيل املنطقيوأما الكيل العقيل فه

  ثانوي.  عقولوهو أيضا م

   :بعبارة أخرى إذا قلنا: اإلنسان كيل، فهنا العقل يالحظ هذه القضية بثالثة اعتبارات

  .جزئيا بل يقرص النظر عىل نفس مفهومهاألول أن يالحظ اإلنسان بام هو حيوان ناطق وال يالحظ كونه كليا أو 

 .النظر عن أمثلته ومصاديقه كاإلنسان واحليوان والكتاب ضيالحظ الكيل من حيث هو مفهوم منطقي بغ الثاين أن

  .يالحظ اإلنسان مع وصف الكلية الثالث أن

  و الكيل العقيل. املنطقي، واللحاظ الثالث هيلفاللحاظ األول هو الكيل الطبيعي، واللحاظ الثاين هو الك

  فأما الكيل املنطقي فهو مفهوم ذهني ال وجود له يف اخلارج.

ن املطلق برشط اإلطالق ال حتقق له يف فإفال وجود له يف اخلارج أيضا  أي الطبيعة برشط اإلطالق وأما الكيل العقيل

  .اخلارج

  املثل كام تقدم. اوذهب أفالطون وأتباعه إىل وجوده يف اخلارج وسموه

ولكن حيكى عن  ،وهذا عند عامة العقالء ال يوجد إال يف الذهن ال يف اخلارج وهذا يسمى الكيل العقيللشيخ اإلمام: قال ا

أفالطون أهنم أثبتوا هذه الكليات املجردة عن األعيان يف اخلارج وقالوا إهنا قديمة أزلية إنسانية مطلقة وحيوانية  شيعة

  قة.ثل املعلّ مطلقة ويسموهنا املثل األفالطونية وامل

وقد رد ذلك عليهم إخواهنم أرسطو وشيعته ومجاهري العقالء وبينوا أن هذه إنام هي متصورة يف األذهان ال موجودة يف 

  .81-80ص  - 5ج -األعيان كام يتصور الذهن عددا مطلقا ومقادير مطلقة. اجلواب الصحيح

  وأما الكيل الطبيعي فقد اختلف فيه:

  .= الفرد اخلارجي+ قيود مشخصةاملطلق نساناإلفاملطلق جزء من املعني، ألن  ؛خلارجفظن بعضهم أنه موجود يف ا

إن اإلنسان حيوان ناطق، وزيد حيوان ناطق فبالتايل تكون ، فمن املعني اجزء الكيل فيكون املطلق الذي هو اإلنسان

  .احليوانية والناطقية جزئني فيه
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راد فيف علب خمتلفة فاأل النازلطامطم الده هو كوجود ماهية معجون ن وجود الكيل الطبيعي يف أفراأختيلوا  فكأهنم

، فتكون الطبيعة موجودة يف اخلارج كل ما يف األمر أهنا مشرتكة متشخصة كل فرد بعلبته ولكن الطبيعة املعجونية واحدة

  ال توجد إال خملوطة بأواعيها.

   .مشرتكا فراده ال أنه موجود فيهم حال كونه كلياوهو حمض وهم فإن معنى أن الكيل الطبيعي موجود أنه موجود بأ

من  اكة فيه، فكيف يكون ذاك جزءفإن الكيل ال يمنع تصوره من وقوع الرشكة فيه، واملعني يمنع تصوره من وقوع الرش

  !هذا

ما هو كيل يف الطبيعي موجود يف اخلارج فقد يريد به حقا وباطال فإن أراد بذلك أن  ومن قال إن الكيلقال الشيخ اإلمام: 

 ،سامهمسم الذهن موجود يف اخلارج معينا أي تلك الصورة الذهنية مطابقة لألعيان املوجودة يف اخلارج كام يطابق اال

  .واملعنى الذهني املوجود اخلارجي فهذا صحيح

ن الكيل هو فإ ؛وإن أراد بذلك أن نفس املوجود يف اخلارج كيل حني وجوده يف اخلارج فهذا باطل خمالف للحس والعقل

الذي ال يمنع تصوره من وقوع الرشكة فيه وكل موجود يف اخلارج معني متميز بنفسه عن غريه يمنع تصوره من وقوع 

  . 209- 208ص  -1ج -الرشكة فيه. درء تعارض العقل والنقل

جد هذا اإلنسان فانه حيث و ،العام جزء من اخلاص :ويقولون ،ن املطلق جزء من املعنيإ :ثم من الناس من يقولوقال: 

  وهذا احليوان وجد مسمى اإلنسان ومسمى احليوان وهو املطلق.

هو الذي ال يمنع تصور معناه من وقوع الرشكة فيه فيجوز أن تدخل فيه  ومن الناس من ينكر هذا ويقول املطلق الكيل

وكيف يكون العام أو  ،القليلواملعني هو جزئي يمنع تصوره من وقوع الرشكة فيه فكيف يكون الكبري بعض  ،أفراد كثرية

الشخص اجلزئي  من املعني اجلزئي الذي ال يتناول إال ذلك اجزء ،املطلق الذي يتناول أفرادا كثرية أو يصلح ليتناول

  !املوجود يف اخلارج

ملعني وإذا وجد ا ،وفصل اخلطاب أنه ليس يف اخلارج إال جزئي معني ليس يف اخلارج ما هو مطلق عام مع كونه مطلقا عاما

  اجلزئي فاإلنسان واحليوان وجدت فيه إنسانية معينة خمتصة مقيدة غري عامة وال مطلقة.

واملعنى أن ما يتصوره الذهن مطلقا  ،برشط أن ال يكون مطلقا عاما افاملطلق إذا قيل هو جزء من املعني فإنام يكون جزء

أو فعلت ما يف نفيس  ،ن ما يف نفيس وجد أو فعلإ :قيل وهذا كام إذا ،عاما يوجد يف اخلارج لكن ال يوجد إال مقيدا خاصا

  .84- 83ص  -فمعناه أن الصور الذهنية وجدت يف اخلارج أي وجد ما يطابقها. الرد عىل املنطقيني
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  ملاهية من حيث هيا - الدرس الثالث عرش

 

حكاما عديدة واحتجوا هبا يف وبنوا عليها أ املاهية من حيث هي هي ليست إال هيقاعدة هي: عند الفالسفة شتهرت ا

   فإليك ما فيها وما عليها: كثريةمواضع 

  املاهية هي: ما تقع يف جواب ما هو.

  هو ماهيته. لتعريففإذا قلنا: ما هو اإلنسان ؟ قيل: حيوان ناطق. فهذا ا

دوم، واإلنسان ممكن مع هذا نجد أن اإلنسان حتمل عليه أحكام عديدة فيقال مثال: اإلنسان موجود، واإلنسان معلكننا و

كثرية يمكن أن حتمل عليه، لكن هذه األحكام خارجة عن ذاته وماهيته  حمموالتالوجود، واإلنسان كذا وكذا، فهنالك 

فإذا أردنا أن نقرص النظر عىل اإلنسان من حيث هو إنسان ال منها،  اوال العدم جزء اإلنسان اهيةمن م افليس الوجود جزء

  و إنسان فقط أي حيوان ناطق.من حيثية أخرى فإنام ه

فالقاعدة تعني أن املاهية من حيث هي ال حيمل عليها سوى ذاتياهتا، وأما محل غري ذلك فإنام يقع يف مرتبة أخرى غري 

  املرتبة الذاتية.

و وكذا ال واحد وال كثري وال ه ،ليس بموجود وال معدوم من حيث هو إنسانوهنا يرد إشكال وهو: حينام نقول اإلنسان 

  ضاحك وال هو ال ال ضاحك أفال يلزم من ذلك ارتفاع النقيضني ؟

من اإلنسان  امن اإلنسان وإال الستحال عليه العدم، وليس العدم جزء ااجلواب: كال فنحن نعني أن الوجود ليس جزءو

  أن تكون معدومة. وإال الستحال عليه الوجود، وهذا ال ينفي أن املاهية يف الواقع اخلارجي إما أن تكون موجودة وإما

يفرعون عليه فكيف هذا تقرير ما ذكروه وال أجد فيه إشكاال سوى أن كثريا منهم ينسون أن هذا اعتبار ذهني حمض 

  ة واقعية!قيحكاما حقيأ

وهذا البحث يف حقيقته يرجع عند التأمل إىل مبحث التصور والتصديق ففي مرحلة التصور ال يطلب سوى تعريف 

ي يقولون عنها املاهية يف مرحلة تال يف اإلنسان مثال هو حيوان ناطق، وهذه مرحلة الذات عندهمل يف تعريقاالذات ف

  .الذات ليست إال هي

لتلك الذات املتصورة فيقال: اإلنسان موجود، اإلنسان ممكن، اإلنسان ثم مرحلة التصديق وهي يطلب هبا إثبات أحكام 

  .جوهر

ممن يسلك سبيلهم حيث يظن أن ما عنده من القضايا الكلية صحيح ويكون عند ومن هنا يغلط كثريا قال الشيخ اإلمام: 

وهم يتصورون اليشء بعقوهلم ويكون ما تصوروه معقوال بالعقل فيتكلمون عليه ويظنون أهنم  ،التحقيق ليس كذلك

  .تكلموا يف ماهية جمردة بنفسها من حيث هي هي من غري أن تكون ثابتة يف اخلارج وال يف الذهن

اإلنسان من حيث هو هو والوجود من حيث هو هو والسواد من حيث هو هو ونحو ذلك ويظنون أن هذه  :يقولونف

كغلط أوليهم فيام  املاهية التي جردوها عن مجيع القيود السلبية والثبوتية حمققة يف اخلارج عىل هذا التجريد وذلك غلطٌ 
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جردات املسلوب عنها كل قيد ثبويت وسلبي ال تكون إال مقدرة يف جردوه من العدد واملثل األفالطونية وغريها بل هذه امل

  الذهن.

  .فرض اإلنسان جمردا عن الوجودين اخلارجي والذهنيأفأنا  :وإذا قال القائل

هذا الفرض يف الذهن أيضا كام تفرض سائر املمتنعات يف الذهن مثل أن يفرض موجودا ال واجبا وال ممكنا وال  :قيل له

وال بغريه وال مبائنا لغريه وال جمانبا له وهذا كله مفروض يف الذهن وليس كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده قائام بنفسه 

يف اخلارج وليس كل ما حكم به اإلنسان عىل ما يقدره ويفرضه يف ذهنه يكون حكام صحيحا عىل ما يوجد يف اخلارج وال 

  .318 -317ص -عىل املنطقينيالرد  كل ما أمكن تصور الذهن له يكون وجوده يف اخلارج.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 

  نقض الفـلسفة المختصر في                                      

  32  

  الوجود الذهني -الدرس الرابع عرش

 

يقسم الفالسفة الوجود إىل خارجي وذهني، ويبحثون يف الوجود الذهني عن طبيعة العلم واإلدراك احلاصل يف نفوسنا 

  للعلم واإلدراك إليك أمهها:وعالقته بالواقع اخلارجي، وقد طرح الفالسفة واملتكلمون تعريفات عديدة 

   . حضور ماهية املعلوم لدى العاملالعلم هو:  متـأخري الفالسفة يفأوال: رأي 

 بل يقصدون !عندهمصورة عن الواقع اخلارجي يف أذهاننا فهذا القول ضعيف مثال ووال يقصدون بذلك حضور 

   .يف أذهاننا نفس املاهيةحضور 

نفسها  املاهية هيالذهني، ف لوجودضوران أحدمها الوجود العيني اخلارجي، واآلخر ان املاهية هلا وجودان وحإ ويقولون

  .ثار خاصةآويف كل وجود هلا  تظهر يف ظرفني ووجودينولكنها 

  يلزم أن حترتق أذهاننا حينام نتصور النار ؟ ف يف الذهن وهلذا ورد عليهم سؤال هو: إذا كانت املاهية حارضة بنفسها

  .ار هي النار ولكن اإلحراق يتبع وجودها اخلارجي، وال يتبع وجودها الذهنيبأن الن :فأجابوا

أي ماهية هلا وجودان حقيقيان أحدمها الوجود اخلارجي والذي له آثاره، والوجود الذهني وله آثاره كطرد اجلهل عن ف

  الذاتيات واحدة يف الوجودين. أن أي النفس، فال يوجد ذاتان بل ذات واحدة هلا وجودان

احليوان الناطق يف الذهن البرشي هو نفسه احليوان ف ،اإلنسان الذهني واإلنسان اخلارجي واحد من حيث املاهية فمثال

   خلارجي!الناطق يف الواقع العيني ا

  مبني عىل أن املاهية يف اخلارج غري وجودها وهذا منشأ كثري من أغالطهم. -كام ترى -وهو 

  ها اخلارجي، وماهية النار + وجودها الذهني، فاملاهية واحدة يف وجودين خمتلفني.هكذا: ماهية النار + وجودظنوا أي 

الذاتيات حمفوظة للذات يف وجودها العيني  :، ويرددون عبارةغري وجودهافال يزالون يتصورون املاهية يف اخلارج 

  لذي حيللهام إىل اثنني.وإنام الذهن هو ا ونحن نردد عبارة املاهية هي الوجود يف الواقع العيني، واخلارجي

املاهية حمفوظة يف الوجود  مأما عبارة الذاتيات حمفوظة يف الوجودين، فمجموع الذاتيات هو املاهية فصار معنى كالمك

  قلنا من أنكم تفرقون بني املاهية ووجودها يف اخلارج.ما الذهني واخلارجي وهذا عني 

إن املاهية واحدة يف الذهن واخلارج يعنون  يل الطبيعي فإهنم حينام يقولونية عىل وجود الكأن املسألة مبن يظهروعند التأمل 

، فلام كانت املاهية عندهم موجودة بام هي كلية مشرتكة يف اخلارج صح أن يكون هبا املاهية ال برشط وهي الكيل الطبيعي

  هلا وجود آخر يف الذهن مطابق هلا.

مل نقل بحضور نفس املاهية يف الذهن للزم انسداد باب العلم باخلارج ألن تلك لو  :فإذا قيل هلم فأي يشء أجلأكم هلذا قالوا

  الصورة ليست هي ما يف اخلارج.

  .فهم يرون أننا إذا مل نضع اليد عىل املاهية فال علم لنا بالواقع
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سبيل لنا بالعلم  يتعذر احلصول عليها أو يتعرس فحينئذ الأن قد رصحتم يف املنطق اليوناين أن الذاتيات إما لفنقول: 

  !إما دائام أو غالبا جدا بالواقع

أن تصور املاهية إنام حيصل عندهم باحلد الذي هو احلقيقي املؤلف من الذاتيات املشرتكة اخلامس قال الشيخ اإلمام: 

د تصور ما متعذر أو متعرس كام قد أقروا بذلك وحينئذ فال يكون قإواملميزة وهو املركب من اجلنس والفصل وهذا احلد 

  .9ص  -حقيقة من احلقائق دائام أو غالبا وقد تصورت احلقائق فعلم استغناء التصورات عن احلد. الرد عىل املنطقيني

ن احلقيقة مؤلفة من الصفات الذاتية أن احلد التام مقصوده التعريف باحلقيقة وأوأما طريقة أهل املنطق ودعواهم وقال: 

صل وتقسيمهم الصفات الالزمة للموصوف إىل داخل يف احلقيقة وخارج عنها الداخلة يف املحدود وهي اجلنس والف

ن ماهيات أعريض وجعل العرىض اخلارج عنها الالزم عىل نوعني الزم للامهية والزم لوجود املاهية وبناءهم ذلك عىل 

  . 321ص -3 -درء التعارضج.وجودات املعينة الثابتة يف اخلاراالشياء التي هي حقائقها ثابتة يف اخلارج وهي مغايرة للم

وهم يف هذا التقسيم جعلوا املاهيات النوعية زائدا يف اخلارج عىل املوجودات العينية وليس هذا قول من قال املعدوم وقال:

يشء فإن أولئك يثبتون ذواتا معينة ثابتة يف العدم تقبل الوجود املعني وهؤالء يثبتون ماهيات كلية ال معينة وأرسطو 

 ما شيعة أفالطن فيثبتوهنا مفارقة ويدعون أهنا أزلية أبدية.أنام يثبتوهنا مقارنة للموجودات املعينة ال مفارفة هلا ووأتباعه إ

  .280ص  -4 -درء التعارض

عند متأخري الفالسفة وأما األقدمون فال يوجد يف كالمهم تفسري العلم بحضور  نظرية التطابق املاهويوقد طرحت 

  .غريهملفارايب وال يف كالم ابن سينا، وإنام حاولوا تفسري كالمهم بام يوافق رأهيم وقد نازعهم املاهية ال يف كالم ا

، فال يوجد حضور لنفس املاهية حصول صورة اليشء يف الذهن أو الصورة احلاصلة من اليشء يف الذهنثانيا: العلم هو: 

ت التصوير التي ال حترض الشخص يف العقل وإنام تلتقط ألن ما يف اخلارج ال يأيت للذهن بنفسه، فدور العقل كدور كامريا

  مجهور النظار.العقل، وهو اختيار يف له صورة 

  .عني املعنى املطابق ملا يف اخلارج أي الذي له بإزاء يف اخلارجهو األشكال ذات األبعاد الثالثية بل ن وال نعني بالصور

 عقيل هو أن ما يف اخلارج عني وأن ما يف الذهن صورة ومفهومفإن أمكن تفسري نظرية متأخري الفالسفة هبذا املعنى و

  بينهام تطابق فال ينبغي أن يكون هنالك خالف حقيقي.

بل هو  صورتهفال يوجد يشء حيصل يف الذهن ال ماهية اليشء وال  .نوع إضافة وتعلق بني العامل واملعلومثالثا: العلم هو: 

وحاصله أنه ال يوجد يشء يقوم  وهو قول األشعري ومن تبعه من املتكلمني.نسبة بني النفس املدركة واليشء اخلارجي. 

من غري  بالذهن وهلذا أنكروا الوجود الذهني وفرسوا العلوم التي ندركها بأهنا نسبة بني النفس املدركة واليشء اخلارجي

  أن حيرض يشء يف أذهاننا ال صورة وال ماهية. 

عامل واملعلوم يف اخلارج الات وهي غري موجودة يف اخلارج فأين النسبة بني ن النفس تدرك الكليبأوقد ردوا عليهم 

  املعدوم فأين النسبة بينهام؟! الذهن والكليات ال خارج هلا، وكذاك يدرك
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  الواجب واملمكن  -الدرس اخلامس عرش

 

ا أن يكون يكون ممكنا بذاته املوجود إما أن يكون واجب الوجود بذاته بحيث يستحيل عدمه وهو اهللا سبحانه وتعاىل، وإم

  ، وأما ما يستحيل وجوده لذاته فيسمى املمتنع كرشيك البارئ.بحيث ال يستحيل عدمه كاإلنسان

 

  الواجب بغريه

 

املمكن الوجود هو الذي تتساوى ذاته إىل الوجود والعدم، ولكنه قد يقال عليه الواجب بغريه باعتبار أن املمكن وجب 

أن املمكن املوجود حال وجوده واجب الوجود ال بذاته ولكن بغريه؛ ألنه لو مل جيب وجوده  وجوده بخالقه وفاعله أي

  بخالقه ملا وجد أصال، وهلذا يقولون: إن اليشء ما مل جيب مل يوجد.

 

  اإلمكان اخلاص واإلمكان العام

 

  ا تقدم.اإلمكان اخلاص هو: سلب الرضورة عن الطرفني معا أي ال جيب وجوده وال جيب عدمه وهو م

، وأما اإلمكان العام فهو: سلب الرضورة عن الطرف املخالف أي ما ال يستحيل وجوده فيشمل اخلالق سبحانه وتعاىل

  .واملمكن الوجود

أي ال توجد رضورة يف عدمه ثم تنتقل  .اهللا سبحانه وتعاىل ممكن باإلمكان العام :تكلم مثال مع ملحد تقول لهتفحينام 

  بنفسه.إلثبات وجوده ووجوبه 

  .بممتنع فيكون الواجب بنفسه ممكناقد يراد باملمكن ما ليس  :وذلك أن لفظ املمكن فيه إمجالقال الشيخ اإلمام: 

   ...ويراد باملمكن ما ليس بموجود مع إمكان وجوده، فيكون ما وجد ليس بممكن بل واجب بغريه

  234ص-3ج -درء التعارض وكل جزء من أجزائه. للعدم هو له من نفسه وجود، بل يكون قابال ويراد باملمكن ما ليس

 

  املمتنع لذاته ولغريه

 

  ي.متنع لذاته هو: ما يستحيل وجوده لذاته كرشيك البارامل

  بل ألن إرادة اخلالق مل تتعلق بإجياده فامتنع وجوده. ه، أي هو امتنع ال لذاتاملمكن املعدوم كالغول :وأما املمتنع لغريه فهو

ا واجب لذاته أو لغريه، واملعدوم إما ممتنع لذاته أو لغريه، وأن املمكن هو ممكن بالنظر لذاته ولكنه فتحصل أن املوجود إم

  غريه إن وجد وإما ممتنع لغريه إن مل يوجد. لإما واجب 

جب إما بنفسه إال موجود وامَّ قال الشيخ اإلمام: فام شاء كان، وما مل يشأ مل يكن وكان ممتنًعا بنفسه أو ممتنًعا لغريه، فام ثَ 

 ن حصل مقتضيه التام: وجب بغريه، وإال كان ممتنًعا لغريه، واملمكنإوإما بغريه، أو معدوم إما لنفسه وإما لغريه، واملمكن 

  .15ص  -الرسالة األكملية بنفسه: إما واجب لغريه، وإما ممتنع لغريه. ( أو فاملمكن للتفريع )
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  اإلمكان الذهني واإلمكان اخلارجي

 

  أن يقدر إمكان اليش يف اخلارج لعدم علمه بام يمنع عقال منه. الذهني هو:  اإلمكان

  ق:واإلمكان اخلارجي هو: أن يعلم بإمكان اليشء يف اخلارج. وهذا يكون بطريقة من ثالث طر

كام وقع األوىل: أن يعلم وجود اليشء يف اخلارج فيعرف إمكانه. ومنه استدالله سبحانه عىل إمكان إحياء املوتى بوقوعه 

  ملن أماهتم ثم أحياهم كقوم موسى.

 كاالستدالل عىل خلقه للخلق أول مرة عىل قدرته عىل إحيائهم. الثانية: أن يعلم وجود نظريه.

املعاد بخلق ما هو  ومنه استدالله سبحانه عىل الثالثة: أن يعلم وجود ما هو أبعد عن الوجود منه فباألوىل يثبت إمكانه.

  السموات واألرض. كرب من ذلك من خلقأ

ْهنِيُّ  ْمَكاُن الذِّ َء ُممِْكٌن َفَهَذا ُيْعنَى بِِه َشيْئَاِن: ُيْعنَى بِِه اْإلِ ْ .قال الشيخ اإلمام: َوَمْن َقاَل: إِنَّ اليشَّ ْمَكاُن اْخلَاِرِجيُّ  ، َواْإلِ

ْهنِيُّ ُهوَ  ْمَكاُن الذِّ َس فِيِه إِالَّ َعَدُم اْلِعْلِم بِاِالْمتِنَاِع، َوَعَدُم اْلِعْلِم بِاِالْمتِنَاِع َغْريُ اْلِعْلِم َوَهَذا َليْ  .َعَدُم اْلِعْلِم بِاِالْمتِنَاعِ  :َفاْإلِ

ٍء َكاَن ِعنَْدُه ُممِْكنًا ِهبََذا اِالْعتِبَاِر، َلِكنَّ َهَذا لَ  ْمَكاِن، َفُكلُّ َمْن َملْ َيْعَلِم اْمتِنَاَع َيشْ َوَمِن اْستََدلَّ َعَىل إِْمَكاِن يَْس بِِعْلٍم بِإِْمَكانِِه، بِاْإلِ

َر َملْ َيْلَزْم ِمنُْه ُحمَاٌل ِمْن َغْريِ َبيَاِن اْنتَِفاِء ُلُزوِم ُكلِّ ُحمَاٍل، َكَام َيفْ  ِء بَِأنَُّه َلْو ُقدِّ ْ َعُلُه َطاِئَفٌة ِمْن َأْهِل اْلَكَالِم َكاْآلِمِديِّ َوَنْحِوِه َملْ اليشَّ

ْعَوىَيُكْن فِيَام َذَكَرُه إِالَّ  ُد الدَّ   . ُجمَرَّ

ِء ِيف اْخلَاِرِج، فََهَذا ُيْعَلُم بَِأْن ُيْعَلَم ُوُجوُدُه، َأْو وُ  ْ ا الثَّاِين: َوُهَو اْلِعْلُم بِإِْمَكاِن اليشَّ ُجوُد َنظِِريِه، َأْو ُوُجوُد َما ُهَو أَْقَرُب إَِىل َوَأمَّ

ْمَكاِن، َوِهبَ اِالْمتِنَاِع ِمنُْه، َفإَِذا َكاَن َمحُْل اْلبَعِ  ُ اهللاِري لِْلِقنَْطاِر ُممِْكنًا َكاَن َمحُْلُه لِتِْسِعَني ِرْطًال َأْوَىل بِاْإلِ ِريَقِة ُيبَنيِّ اْلُقْرآِن   يفِذِه الطَّ

ُ َذلَِك َتاَرًة بِ  ُه ُيبَنيِّ َلْن { بَيَاِن ُوُقوِعِه، َكَام َأْخَربَ أَنَّ َقْوَم ُموَسى َقاُلوا:إِْمَكاَن َما ُيِريُد َبيَاَن إِْمَكانِِه َكإِْحيَاِء املَْْوَتى َواملََْعاِد، َفإِنَّ

اِعَقُة َوُهْم َينُْظُرونَ {] 55[البقرة:  }َجْهَرةً  اهللاُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى  ِمْن َبْعِد اهللا ] ، ُثمَّ َبَعثَُهُم 44[الذاريات:  }َفَأَخَذْهتُُم الصَّ

ُهْم َيْشُكُرو   َن.َمْوِهتِْم َلَعلَّ

ُبوُه بِاْلبََقَرِة َفَأْحيَاُه اهللا... َوأَْخَربَ ُسبَْحاَنُه بِنَظِِري َذلَِك  ِذي َرضَ ِة إِْبَراِهيَم َحيُْث َقاَل:َوَكَام َأْخَربَ َعِن املَْْقتُوِل الَّ . . . َربِّ {  ِيف قِصَّ

ِي املَْْوَتى َقاَل َأَوَملْ ُتْؤِمْن َقاَل َبَىل َولَ  ُهنَّ إَِليَْك ُثمَّ اْجَعْل َعَىل ُكلِّ َأِرِين َكيَْف ُحتْ ِكْن لِيَْطَمِئنَّ َقْلبِي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمَن الطَّْريِ َفُرصْ

َعِزيٌز َحِكيمٌ    ] .260[البقرة:  }َجبٍَل ِمنُْهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأتِينََك َسْعيًا َواْعَلْم أَنَّ اهللاََّ 

َامَواِت َواْألَْرِض َكَقْولِِه:  َواْستََدلَّ ُسبَْحاَنهُ  ِذي َخَلَق {بَِام ُهَو أَْعَظُم ِمْن َذلَِك َوُهَو النَّْشَأُة اْألُوَىل، َوَخْلُق السَّ َأَوَليَْس الَّ

ُلَق ِمثَْلُهمْ  َامَواِت َواْألَْرَض بَِقاِدٍر َعَىل َأْن َخيْ   .407-406-405 -404ص  -6ج -. اجلواب الصحيح}السَّ
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  القديم واحلادث -السادس عرشالدرس 

 

  املوجود إما قديم وإما حادث، فالقديم: هو غري املسبوق بعدم، واحلادث هو املسبوق بعدم.

  ؟ وبني الواجب والقديم ،ما هي العالقة بني املمكن واحلادثوهنا مسألة مهمة للغاية وهي: 

ل حادث فهو ممكن فهام خمتلفان مفهوما متحدان هو حادث وكفالذي يقوله املسلمون بل أهل امللل مجيعا أن كل ممكن 

  .مصداقا فتكون النسبة هي التساوي

فهو قديم فهام خمتلفان مفهوما متحدان مصداقا فتكون النسبة  وكذا كل قديم فهو واجب الوجود، وكل واجب الوجود

  .أيضا بينهام هي التساوي

ليس لوجوده  الذي زيلاألده الواجب الوجود لذاته القديم وأما اهللا سبحانه فهو وح ،فكل ما عدا اهللا فهو حادث وممكن

  ابتداء.

بقدمها مل  مبقدم األفالك ومع قوهل واقال م، ولكنهكل ممكن فهو حادثن إ قالوافقد  أرسطو وأتباعه وأما الفالسفة

  ه باألول.ها ممكنة حمتاجة إىل فاعل مبدع، وإنام جعلوها تتحرك وتدور للتشبّ وجيعل

ومن وافقه فقد جعلوا النسبة بني املمكن واحلادث هي العموم واخلصوص املطلق جيتمعان يف اإلنسان  وأما ابن سينا

ولكنه ال يتقدمها  ،ونحوه من احلوادث، وينفرد املمكن يف األفالك فهي قديمة ولكنها ممكنة حتتاج يف وجودها إىل فاعل

  ة اخلاتم معلولة لإلصبع ولكن مع التقارن يف الزمان.زمانا وشبهوا ذلك باإلصبع إذا حترك فتحرك معه اخلاتم، فحرك

  ينفرد القديم يف األفالك.و باريوكذا النسبة بني واجب الوجود والقديم هي العموم واخلصوص املطلق جيتمعان يف ال

 الصانع دها عنومستغنية يف ابتداء وجىل واجب وممكن، فاألفالك كلها قديمة وكلها إمل يقسموا الوجود  وأتباعهفأرسطو 

  .للتشبه باألول -!ةفاألفالك عندهم مريدة حيّ  -تتحرك بإرادهتاوإنام 

كل ما عدا اهللا فهو خملوق، وبني قول الفالسفة بقدم العامل فادعى أن  سلمنيوأما ابن سينا فقد أراد أن جيمع بني قول امل

  فا سائر العقالء.األفالك مع قدمها فهي ممكنة الوجود حتتاج إىل فاعل ال يتقدمها زمانا خمال

  عىل ما نقل عنهم. فالك بل هي عندهم حمدثةوأما قول قدماء الفالسفة قبل أرسطو فهم ال يقولون بقدم األ

ن قالوا بقدم العامل فهم مل إتباعه فإهنم وأا عليه مجاهري العقالء من مجيع األمم حتى أرسطو وقال الشيخ اإلمام: وهذا مم

  رادية.إبل علة غائية يتحرك الفلك للتشبه هبا ألن حركة الفلك  يثبتوا له مبدعا وال علة فاعلة

وان كان يف غاية اجلهل والكفر فاملقصود أهنم  "أن األول ليس مبدعا للعامل وإنام هو علة غائية للتشبه به"وهذا القول وهو 

  سينا وموافقوه. وافقوا سائر العقالء يف أن املمكن املعلول ال يكون قديام بقدم علته كام يقول ذلك ابن

وهلذا أنكر هذا القول ابن رشد وأمثاله من الفالسفة الذين اتبعوا طريقة أرسطو وسائر العقالء يف ذلك وبينوا أن ما ذكره 

ابن سينا مما خالف به سلفه ومجاهري العقالء وكان قصده أن يركب مذهبا من مذهب املتكلمني ومذهب سلفه فيجعل 



  

  

 

لسفةالمختصر في     نقض الفـ
37  

تباعه يف ذلك أمفعوال له مع كونه أزليا قديام بقدمه واتبعه عىل إمكان ذلك  "جبمعلول الوا"املوجود املمكن 

  كالسهروردي احللبي والرازي واآلمدي والطويس وغريهم.

( أي الفاعل بال  لول يكون قديام للموجب بالذاتعأن القول بكون املمكن املفعول امل هالرازي ما ذكره يف حمصل زعمُ و

مما اتفق عليه الفالسفة واملتكلمون لكن املتكلمون يقولون باحلدوث لكون الفاعل  رق منها )إرادة كالنار يف صدور احل

  عندهم فاعال باالختيار.

حد ال من املتكلمني وال من الفالسفة املتقدمني الذين نقلت إلينا أقواهلم أوهذا غلط عىل الطائفتني بل مل يقل ذلك 

  .148- 147 -اله. الرد عىل املنطقينيكأرسطو وأمثاله وإنام قاله ابن سينا وأمث

وقال: وأما أرسطو وأتباعه فإنام يف كالمهم إثبات العلة األوىل من حيث هي غاية وأن الفلك يتحرك للتشبه هبا فأوجب 

ن الفلك معلول علة فاعلة كام فعله ابن سينا ومن سلك سبيله فإنه إوجودها من هذه اجلهة مل يثبت وجودها من حيث 

  .159ص  -2 -بعضها من أصول سلفه الفالسفة وبعضها أخذه من أصول املعتزلة ونحوهم. الصفديةسلك سبيال 

وكذلك الصابئة احلنفاء عىل هذا القول  ،وقال: فإن أكثر املرشكني يقرون بأن العامل حمدث وأن اهللا يفعل بمشيئته وقدرته

وإنام ظهر القول بقدم العامل من الفالسفة املشهورين وهو قول أساطني الفالسفة القدماء الذين كانوا قبل أرسطو طاليس 

ضع التعاليم التي يقروهنا من املنطق والطبيعي واإلهلي وظهر القول ومن جهة أرسطو وأتباعه وهو املعلم األول الذي 

  .237-236ص - 1ج -الصفدية بقدم العامل من الفالسفة من هذه اجلهة.

 

  إىل الصانعن مكملعلة احتياج ا

 

: إن العلة هي اإلمكان فألجل كون اليش ابن سينا وموافقوه، فقال صانعهل النظر يف سبب احتياج املمكن للاختلف أ

  .ممكنا يستوى لذاته الوجود والعدم احتاج للعلة لتخرجه من العدم إىل الوجود

  قديمة غري حمدثة فإهنا ممكنة حتتاج إىل الصانع. اوذلك ألجل أن يثبتوا أن األفالك مع كوهن

  للعلة لتخرجه من العدم للوجود.قال املتكلمون: بل العلة هي احلدوث فألجل كون اليشء حادثا بعد أن مل يكن احتاج و

  .معا وقال بعضهم: اإلمكان واحلدوث

ثابت له ال  فهو فقري فقرا نابعا من ذاته سبحانه كل ما عداهفن العلة هي الفقر الذايت أواختار شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

فكام أن غناه سبحانه لذاته وال يقال مل كان غنيا فكذلك فقر املخلوق واحتياجه إىل الصانع الزم لذاته ال لعلة  ،اقتضته لعلة

  .وأما اإلمكان واحلدوث فهي عالمات وأدلة احلدوث ،أقتضته

الصانع هل هو اإلمكان أو ن شئت قلت إىل إن املتأخرين من النظار تكلموا يف علة االفتقار إىل املؤثر وإفقال رمحه اهللا: 

  ؟ احلدوث أو جمموعهام

فاألول: قول املتفلسفة املتأخرين ومن وافقهم كالرازي ومقصودهم بذلك أن جمرد اإلمكان بدون احلدوث يوجب 

من االفتقار إىل الصانع فيمكن كون املمكن قديام ال حمدثا مع كونه مفتقرا إىل املؤثر وهذا القول مما اتفق مجاهري العقالء 
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األولني واآلخرين عىل فساده حتى أرسطو وقدماء الفالسفة ومن اتبعه من متأخرهيم كابن رشد احلفيد وغريه كلهم 

وإنام قال هذا القول ابن سينا وأمثاله واتبعهم الرازي وأمثاله  ،يقولون أن ما أمكن وجوده وأمكن عدمه ال يكون إال حمدثا

الفاعل يف حال بقائه فقط فانه مل يكن له حال حدوث وهلذا ملا جعلوا مثل هذا  وهؤالء جيعلون اليشء املمكن مفتقرا إىل

يف كتبه كلها الكبار ( أي الرازي ) ممكنا اضطرب كالمهم يف املمكن وورد عليهم إشكاالت ال جواب هلم عنها كام ذكر 

  . غري هذا املوضعاألربعني وهناية العقول واملطالب العالية واملحصل وغريها وقد بسطناه يفكوالصغار 

ن املحدث يفتقر إىل الفاعل حال حدوثه ال حال بقائه وهذا قول طائفة من أوالقول الثاين: أن علة االفتقار جمرد احلدوث و

  أهل الكالم املعتزلة وغريهم وهذا أيضا قول فاسد.

. ( حد الشطرينأوقد جيعل  ،رومل جيعل أحدمها رشطا يف اآلخ .والقول الثالث: أن علة االفتقار هي اإلمكان واحلدوث

وقد بينا يف غري هذا املوضع أن كل واحد من احلدوث واإلمكان دليل عىل  فيقولون: العلة هي اإلمكان برشط احلدوث )

ن كانا متالزمني فإذا علمنا أن هذا حمدث علمنا أنه مفتقر إىل من حيدثه وإذا علمنا أن هذا ممكن إاالفتقار إىل الصانع و

  ن عدمه علمنا أنه ال يرجح وجوده عىل عدمه إال بفاعل جيعله موجودا.وجوده وممك

وكونه مفتقرا إىل الفاعل هو من لوازم حقيقته ال حيتاج أن يعلل بعلة جعلته مفتقرا بل الفقر الزم لذاته فكل ما سوى اهللا 

تاج إليه كل يشء وهو مستغن عن فقري إليه دائام ال يستغني عنه طرفة عني وهذا من معاين اسمه الصمد فالصمد الذي حي

كل يشء وكام أن غنى الرب ثبت له لنفسه ال لعلة جعلته غنيا فكذلك فقر املخلوقات وحاجتها إليه ثبت لذواهتا ال لعلة 

  جعلتها مفتقرة إليه.

فقرية مل يصح  ن أراد أن هذه املعاين جعلت الذاتإفمن قال علة االفتقار إىل الفاعل هي احلدوث أو اإلمكان أو جمموعهام 

يشء من ذلك وإن أراد أن هذه املعاين يعلم هبا فقر الذات فهو حق فكل منهام مستلزم لفقر الذات وهي مفتقرة إليه حال 

  حدوثها وحال بقائها ال يمكن استغناؤها عنه ال يف هذه احلال وال يف هذه احلال.

ع أنه واجب الوجود لغريه أزال وأبدا فهذا مجع بني وأما تقدير ممكن يقبل أن يكون موجودا ويقبل أن يكون معدوما م

  .346- 345ص  -الرد عىل املنطقيني .ن ما جيب وجوده أزال وأبدا ال يقبل العدم أصالإاملتناقضني ف
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  السبق واللحوق -الدرس السابع عرش

 

ئني يف أمــر معــني بحيــث يكــون فنعنــي اشــرتاك شــيأو هذا سابق عىل ذاك  ،متقدم عىل ذلك اليشء ءحينام يقال هذا اليش

  .عىل اآلخر بلحاظ نفس هذا األمرباألولية ألحدمها امتياز 

  فهذا التقدم والتأخر والسبق واللحوق عند الفالسفة عىل أنحاء:

، وكتقدم آدم عــىل نــوح القرن التاسع عرش عىل القرن العشـرينو ،، كتقدم األمس عىل اليومالسبق واللحوق الزماين - 1

  الم.عليهام الس

  بالنسبة ملبدأ معني وحمدد.  السبق بالرتبة - 2

مثال ذلك: إذا نسبنا اإلمام واملأموم إىل مبدأ معني هو املحراب فنجد أن اإلمام أقــرب وأســبق إىل املحــراب مــن املــأموم، 

موم أقــرب وأســبق فنقول: املأ - لو كان يقع يف اجلهة املعاكسة ملحراب املسجد- آخر هو الباب  ءولكنا إذا قسنامها إىل مبد

  إىل الباب من اإلمام.

إنســان، فهــذه  - جسم نام حساس متحرك باإلرادة - جسم نام - جسم مطلق - سلسلة األجناس وهي: جوهرمثال آخر: 

السلسلة إذا نظرنا إليها من جهة جنس األجناس فيكون اجلوهر متقدما عىل اجلسم املطلق، واجلســم املطلــق متقــدما عــىل 

ولو نظرنا إليها من جهة نوع األنواع فاإلنسان متقدم عىل اجلسم النام احلساس املتحــرك بــاإلرادة،  اجلسم النامي وهكذا،

  الذي يليه. وهكذا

  كام يف املثالني. وهو يشمل الرتتيب املكاين والرتتيب العقيل ثالث ءاسان عىل يشقد شيئني يوفالسبق بالرتتيب يعني وج

لكاملية، كتقدم العامل عــىل اجلاهــل، والشــجاع عــىل اجلبــان، والكــريم عــىل وهو السبق يف الصفات ا السبق بالرشف - 3

  ، وأبو بكر أفضل من عمر.زيد أفقه من عمرو :نحو، والبخيل

بحيث يمكن أن يوجد املتقدم وال يوجد املتأخر ولكنه ال يمكن أن يوجد املتأخر بدون وجــود املتقــدم،  بالطبعالسبق  - 4

  .طـرن أن يوجد وال يوجد املرشوط ولكن ال يمكن أن يوجد املرشوط بدون الشكتقدم الرشط عىل املرشوط فيمك

تقدم الواحد عىل االثنني فإن الواحد يوجد بدون االثنني، وال يمكن أن يوجد االثنني بدون الواحد، وكتقدم التصور منه و

  وكتقدم الطهارة عىل الصالة. ، وكتقدم اجلزء عىل الكلعىل التصديق

وجوده إال إذا وجدت علته التامة، وقد مثلــوا  ألن املعلول ال جيب ؛وهو يكون بتقدم العلة عىل معلوهلا يةالسبق بالعل - 5

تقدم حركة اليد عىل حركة اخلاتم، أو كتقدم حركة اليد عىل حركة املفتاح، فلو كان زيــد يمســك مفتاحــا يريــد أن بلذلك 

تحرك املفتاح وال يوجد هنا تقدم بالزمن بــل هــو فك زيد يده أوال يفتح به الباب فحركة املفتاح معلولة حلركة يد زيد فحر

   .وقد ذكر بعضهم أنواعا أخر للتقدم ويسمى هذا النوع بالتقدم بالذات أيضا. تقدم بالذات.

  هذا تقرير ما قالوه ويف بعضه نظر.
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  الرد املخترص لإلمام

 

ويكــون بــالطبع كتقــدم  ،بالــذات والعلــة كحركــة اإلصــبعوما يذكرونه من أن التقدم والتأخر يكون قال الشيخ اإلمام: 

كتقــدم الصــف  ( ويقال لــه بالرتبــة أيضــا ) ويكون باملكان ،ويكون باملكانة كتقدم العامل عىل اجلاهل ،الواحد عىل االثنني

وف هو التقدم فإن التقدم والتأخر املعر ؛ ويكون بالزمان كالم مستدرك ،األول عىل الثاين وتقدم مقدم املسجد عىل مؤخره

( هــذا بالنســبة لقبــل وبعــد، وأمــا  والتأخر بالزمان فإن قبل وبعد ومع ونحو ذلك معانيها الزمة للتقدم والتأخر الزمــاين

  بالنسبة ملع فهي تقتيض املقارنة الزمانية، واملقارنة قسيمة للتقدم والتأخر الزمانيني كام بينه اإلمام يف موضع آخر )

و الذات مع املقارنة يف الزمان فهذا ال يعقل ألبتة وال له مثال مطابق يف الوجود بل هــو جمــرد ختيــل ال ة أوأما التقدم بالعليّ 

   ( وما ذكروه من األمثلة يرجع إىل تقدم الرشط عىل املرشوط ) حقيقة له

فهذا ال وجود له يف  ( أي املفهوم الريايض املجرد عن املواد ) به الواحد املطلق يوأما تقدم الواحد عىل االثنني فإن عن

  .والذهن يتصور الواحد املطلق قبل االثنني املطلق فيكون متقدما يف التصور تقدما زمانيا ،اخلارج ولكن يف الذهن

 معه وإن مل يعن به هذا فال تقدم بل الواحد رشط يف االثنني مع كون الرشط ال يتأخر عن املرشوط بل قد يقارنه وقد يكون

   .هنا تقدم واجب غري التقدم الزماين فليس)  قبله( الصواب 

م املسجد تكون فيه األفعال املتقدمة بالزمان عىل دَّ قَ وأما التقدم باملكان فذاك نوع آخر وأصله من التقدم بالزمان فإن مُ 

  .اوأصله هذ) مقدما ( الصواب  متقدما الفعل املتقدم حمل يفعل املأموم فسمعىل فاإلمام يتقدم فعله بالزمان  ؛مؤخره

ذلك  يوكذلك التقدم بالرتبة فإن أهل الفضائل مقدمون يف األفعال الرشيفة واألماكن وغري ذلك عىل من هو دوهنم فسم 

  .172- 171 -170ص  -1ج -منهاج السنة  النبوية .تقدما وأصله هذا

 ؛حجة عليهم ال هلم ،كأو املفتاح ونحو ذل ،يمِّ أو كُ  ،حركت يدي فتحرك خامتي :ل الذي يذكرونه من قوهلماواملث قال:

حركة اليد ليست هي العلة التامة وال الفاعل حلركة اخلاتم بل اخلاتم مع اإلصبع كاإلصبع مع الكف فاخلاتم متصل  فإنَّ 

باإلصبع واإلصبع متصلة بالكف لكن اخلاتم يمكن نزعها بال أمل بخالف اإلصبع وقد يعرض بني اإلصبع واخلاتم خلو 

   .يسري بخالف أبعاض الكف

ولكن حركة اإلصبع رشط يف حركة اخلاتم كام أن حركة الكف رشط يف حركة اإلصبع أعني يف احلركة املعينة التي  

مبدؤها من اليد بخالف احلركة التي تكون للخاتم أو لإلصبع إبتداء فإن هذه متصلة منها إىل الكف كمن جير إصبع غريه 

  .170ص-1ج-فيجر معه كفه. منهاج السنة
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  رد ابن تيمية املفصل عىل أقسام التقدم -عرش ثامنالالدرس 

 

م الس :األول :التقدم والتأخر مخسة أنواع :قالوا ( املتفلسفة ) وذلك أن هؤالءقال رمحه اهللا:  اج عــىل ـرالتقدم بالعلية كتقدُّ

ر  اج وإنـرفإن العقل يدرك تقدم وجود الرساج عــىل ضــوء الســ ؛وتقدم الشمس عىل شعاعها ،ضوء الرساج امتنــع تــأخُّ

والفرق  ،التقدم بالطبع وهو تقدم الرشط عىل املرشوط مثل تقدم الواحد عىل االثنني :الثاين .أحدمها عن اآلخر يف الزمان

 ( لعلــه أنَّ العلــة ) العلــة ال يوجد إال بعد وجــود املتقــدم إذْ  أن املتأخر )يف ( لعله  فاملتأخر بينه وبني ما قبله بعد اشرتاكهام

( خالصته أن تقدم الطبع ال يكون فيه املتقدم علة تامة للمتأخر  والرشط ال يستلزم وجود املرشوط ،وجود املعلولتستلزم 

الرابــع .العامل والقادر عىل اجلاهــل والعــاجز ( أو تقّدم ) التقدم بالرشف والرتبة كتقديم :الثالث بخالف التقدم بالعلية ).

  وخامسها التقدم بالزمان كتقدم الشيخ عىل الشاب..كتقدم اإلمام عىل املأموم ة )( ويقال له تقدم بالرتب التقدم باملكان

هذا إما أن  :كام يقال ،إن التقدم والتأخر واملقارنة من األمور التي فيها إضافة :ال ريب أنه يقال :وبيان ذلك أن يقال... 

أخر قسيامن للمقارنة التي يعرب عنها بلفظ مع فيقال هو والتقدم والت... يكون متقدًما عىل هذا أو متأخًرا عنه أو مقارًنا له

   ...متقدم عليه أو متأخر عنه أو هو معه وإذا كان كذلك فالتقدم والتأخر واملقارنة يف األصل إنام هي بالزمان واملكان

 .ثة أن يتقدم أحدناأمرنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إذا كنا ثال :فأما التقدم والتأخر باملكان كقول سمرة بن جندب

ما كان  :يف الصحيحني ملا أشار إليه النبي صىل اهللا عليه وسلموكقول أيب بكٍر الصديق ريض اهللا عنه الذي  .رواه الرتمذي

ثم التقدم بالرتبة والرشف هو من هذا فإن املكانة  ...دي رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمالبن أيب قحافة أن يتقدم بني ي

ة من املكان ألن صاحب الرتبة املتقدمة يكون متقدًما يف املكان واملكانة عىل صاحب الرتبة املتأخرة كام قال والرتبة مأخوذ

األحالم والنهى ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم. والتقدم ليلني منكم أولو  :صىل اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح

والنوع الثاين: التقدم والسبق واألولية بالزمان كقوله سبحانه ه من املكان...بالرتبة كالعلو بالرتبة والدرجة واملكانة، وأصل

] وقول 11َوإِْذ َملْ َهيْتَُدوا بِِه َفَسيَُقوُلوَن َهَذا إِْفٌك َقِديٌم  [األحقاف  :] وقوله39َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم [يس  :وتعاىل

ُْم َعُدوٌّ يلِّ إِالَّ َربَّ اْلَعاملََِني  }76{َأنتُْم َوآَباُؤُكُم اْألَْقَدُموَن  }75{ا ُكنتُْم َتْعبُُدوَن َأَفَرَأْيتُم مَّ  :إبراهيم عليه السالم  }77{َفإِهنَّ

يمتنع يف املقارنة الزمانية أن يكون أحدمها  :وِزعوا فيه وقيل هلمالتقدم بالعلية والرشط فهذا قد نُ .... وأما ما ذكروه من 

 ( لعله فاجتامع ) واجتامع ،فإن التقدم إذا كان من عوارض الزمان وهو ضد املقارنة ؛خر بوجه من الوجوهمتقدًما عىل اآل

فكام أنه يمتنع أن يكون أمامه ويكون معه يف ظروف املكان  ،التقدم والتأخر مع املقارنة يف شيئني ألعياهنام مجع بني الضدين

( أو  وأما املتقدم ...أن يكون قبله ويكون معه يف ظرف الزمان وتوابعهيمتنع فإنه لعله وتوابعهام )  ( واملكانة وموانعهام

عن  جمرد ) الصواب(  الواحد ليس له وجود خارجي حمدد بالرشط كام مثلوه من تقدم الواحد عىل االثنني فإن التقدم )

ور يف ذهنه الواحد قبل االثنني ويتكلم ولكن اإلنسان يتص ،املواد بل ليس يف اخلارج من الوحدان إال ما له حقيقة تتميز هبا

ر اجتامع  ،بلفظ الواحد قبل االثنني وهذا ترتيب زماين حمسوس تصوره للواحد واالثنني أو اجتامع نطقه هبام فهو ثم إذا ُقدِّ

وليس  م ونحو ذلك فليس هناك ترتيب أصالكاجتامع أعياهنام يف اخلارج كام لو اجتمع درهم ودرمهان وثالثة دراه
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أو  ،ال توجد الدرمهان إال بوجود الدرهم :وقول القائل. عىل الثالثةنيعىل الدرمهني وال الدرمهان متقدم ارهم متقدمالد

أما الدرمهان املوجودان يف اخلارج فهام مستغنيان يف وجودمها عن الدرهم  :يقال له .ال يوجد االثنان إال بوجود الواحد

كتوقف الدرهم الواحد عىل وجود  ،ولكن مها متوقفان عىل وجود أنفسهام ؛ه بحالاملنفرد عنهام ال يشرتط وجوُدمها وجودَ 

بأوىل من أن جيعل متقدًما عىل نفسه ألن الواحد  -لكون االثنني واحًدا وواحًدا -فليس بأن جيعل تقدمه عليهام ،نفسه

قدما عىل االثنني لكون االثنني ( يقصد أن اليشء متوقف عىل نفسه بالرضورة، فإذا كان الواحد مت واحد وكل هذا غلط

)...  واحدا وواحدا، فليجعل الواحد متقدما عىل نفسه أيضا ألن الواحد واحد بالرضورة القائلة اليشء يثبت لنفسه

فتوقُّف االثنني عىل الواحد وتوقف الثالثة عىل االثنني هو توقف اجلملة عىل بعض أفرادها وهو كتوقف اليشء عىل نفسه 

عىل االثنني والثالثة عىل الثالثة وإذا مل تكن اجلملة إال هذه األفراد وهذا التأليف مل يكن املتوقف غري  كتوقف االثنني

املتوقف عليه ومل يكن هناك يشء متقدًما عىل يشء بوجه من الوجوه يف اخلارج إال إذا وجد أحدمها قبل اآلخر فيكون 

د قبل اجلملة والبسيط قبل املركب والواحد قبل العدد وننطق بذلك ولكن الذهن قد يدرك املفر ،الرتتيب زماني�ا وهو حق

الذي جيعلونه يف األعداد واملقادير واملركبات فيكون الرتتيب يف علمنا ونطقنا ال يف احلقيقة نفسها فهذا هو التقدم بالرشط 

داد ال يف الواقع العيني  نرتب األعيف الذهن بأن يدرك هذا قبل هذا أو يف النطق حينامإنام ونحو ذلك ( خالصته أن التقدم 

 ،والرشط متقدم عىل املرشوط ،مرشوطة باحلياةوكذلك هو يف الصفات والكيفيات فإنه إذا قيل العلم والقدرة اخلارجي)

لكن العلم يستلزم وجود احلياة فال  ،وجهفليس يف املوصوف ترتيب بحال بل احلياة والعلم والقدرة موجودة مًعا بكل 

مل يقتض ذلك أنه جيب  - سواء كانت قبله أو مل تكن -وإذا مل يوجد إال معها ،ال أنه ال يوجد إال بعدها ،معهايوجد إال 

وإذا قدر حياة ال علم هلا ثم حصل معها علم فهنا هو متأخر عنها يف الزمان  ،بل إذا قارهنا فهو مقارن هلا ،تأخره عنها

لرتتيب الزمني كام يعرض األعداد كام تقدم ولكن ليس هذا بواجب ونحن ال ننازع يف أن الصفات يعرض هلا ا ،أيًضا

وأما الرتتيب يف علم اإلنسان بالصفات فهذا ال ينضبط فقد . بل تكون متقارنة ى هذا الرتتيب مل تكن مرتبة أصالومتى انتف

جد ذلك الرتتيب فهو ترتيب وحيث و ،وقد يعلم احلياة ويستدل هبا عىل العلم ،يعلم اإلنسان العلم ويستدل به عىل احلياة

 ،ليس هذا أيًضا حقيقة :من التقدم بالعلية فيقال هلم وأما ما ذكروه .زماين وهو ترتيب يف العلم هبا والتعبري عنها ال يف ذاهتا

يشأ مل لكن مشيئة اهللا تعاىل مستلزمة ملراده هبا فام شاء اهللا كان وما مل  يشء واحد هو علة تامة ليشء أصال وليس يف املخلوق

يكن وما سوى ذلك من األسباب املوجودة فليس يشء منها بمفرده علة تامة ليشء ولكن يكون سببًا والسبب بمنزلة 

ولكن ذلك املجموع ال يكون إال بمشيئة اهللا ال يكون  ،صار املجموع علة سبابالرشط الذي إذا ضم إليه غريه من األ

وإذا مل يكن يشء من املخلوقات  ،لعلية التامة ال تقوم بيشء من املخلوقاتفإًذا وصف ا ،املجموع بعلة غري مشيئة اهللا قط

علة تامة امتنع بطريق األوىل أن يكون متقدًما بالعلية لكن يكون سببًا وهو كالرشط والرشط ال جيب تقدمه عىل املرشوط 

فكذلك ما يسمونه علة إنام هو يف  ،هبل قد يقارنه وقد يسبقه كام تقدم وإذا قارنه فليس هو متقدًما عليه بوجه من الوجو

( فال حجة لكم فيام قلتم أنه  احلقيقة رشط وسبب ويكون متقدًما عليه وإذا كان مقارًنا مل يكن متقدًما فال جيتمع الضدان

وذلك يظهر فيام يذكرونه من األمثلة وأشهرها الشمس مع متقدم عليه بالذات مع كونه مقارنا له بالزمن )
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أو ما يقوم باألجسام املقابلة للشمس وهو  ،عندهم إما أن يراد به ما يقوم بذات الشمس من الضوء والشعاع،الشعاع

ليست فإذا أريد به الضوء القائم بذات الشمس فذاك صفة من صفاهتا  .املسمى بالشعاع عندهم وهو شعاع منعكس

جسام املقابلة للشمس من اجلدران واألرض وإن أرادوا بالشعاع الضوء املوجود يف األ. ..متقدمة عليه بوجه من الوجوه

واهلواء وغري ذلك فيقال هذا الشعاع مل حيدث ملجرد الشمس وليست الشمس وحدها علة مولدة له بل البد فيه من شيئني 

وإذا مل تكن الشمس علة تامة مل يـحصل املقصود  ،أحدمها الشمس والثاين جسم آخر يقابل الشمس لينعكس الشعاع عليه

فإن الشعاع يتوقف عىل الشمس املستنرية وعىل املحل الذي ينعكس عليه الشعاع  جزء العلة وهي سبب ورشطبل هي 

وإذا كان كذلك كان توقفه عىل هذين توقف املرشوط عىل رشطه فإهنم فرقوا بني التقدم بالعلة والتقدم بالطبع والرشط 

لرشط وقد تقدم قولنا إنه ليس يف املخلوقات يشء منفرد يستلزم بأن املتقدم بالعلة يستلزم وجود املتأخر بخالف املتقدم با

د ظهر يف الشعاع الذي رضبوه وق ،وجود يشء متأخر عنه لكن مشيئته مستلزمة ملرادها فام شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن

ر وجودها بدون ما يقابلها مل يكن للشعاع وجود ولكن وجوده  مثال برشط الشمس ورشط أن نفس الشمس وحدها لو ُقدِّ

ما يقابلها فيكونان رشطني وإذا كان كل منهام رشًطا فالرشط قد يتقدم عىل املرشوط وقد ال يتقدم عليه فال ريب أن اجلدار 

واألرض واهلواء موجود قبل الشعاع وكذلك الشمس موجودة قبل هذا الشعاع وذلك تقدم بالزمان لكن إذا حصلت 

ن األصلني له كتولُّد غريه من املتولدات عن أصلني وكل منهام متقدم عليه ومتى حصل الشعاع وتولد عن اجتامع هذي

ع إذ النار يكون هلا شعاع كام يكون للشمس شعا ؛ظهر هذا يف شعاع الشمس ظهر أنه يف شعاع الرساج وغريه من النريات

عن احلركة كقول القائل حركت يدي  وكذلك القول يف مثاهلم اآلخر وهو تولد احلركة ...فهذا ما يمثلون به من املرئيات

فإنه من هذا الباب ليس جمرد حركة اليد علة تامة حلركة اخلاتم أو الكم بل نفس وجود حمل احلركة  فتحرك خامتي أو كمي

الذي هو اخلاتم والكم هو رشط أو سبب يف وجود احلركة فاحلركة تتوقف عىل املحل الذي يقوم به كام تتوقف عىل السبب 

بها وإذا كانت هذه احلركة تتوقف عىل أمرين فصاعًدا فالقوُل يف وجود هذه احلركة مع حركة اليد كالقول يف الذي يطل

لآلخر وإن كان رشًطا  إما أن يقال مها متقارنان يف الزمان فال يكون أحدمها علة ( كصوت نقر الباب ) احلركة والصوت

 يف الزمان وإن كان رسيًعا فحركة اخلاتم لليد كحركة بعض اليد مع يكونا متعاقبني فيكونان متعاقبني وإما أن،مقارًنا له

وأما قوهلم العقل يدرك هذا قبل هذا قيل هلم العقل  .بعض مثل حركة األصابع مع الكف أو حركة الظفر مع األنملة

كه العقل مرتبًا وإال فإن كان ذلك اليشء يف نفسه مرتبًا فأدر؛ىل ما هي عليه وإال كان ذلك جهال ال عقاليدرك األمور ع

ك مرتبًا بحيث يكون بعضه قبل بعض فهذا هو الرتتيب الزماين والتقدم الزماين ويمتنع ومتى كان املدرَ  كان إدراكه جهال

مع وجود هذا الرتتيب اخلارجي أن يكون زماهنام واحًدا ويمتنع مع كوهنام غري متميزين يف الزمان أن يكونا متميزين 

ممتنع إما ترتيب وتقدم وتأخر وإما مقارنة ليس فيها تقدم وتأخر وإذا تبني ذلك ظهر أنه ليس فيام فاجلمع بني الضدين 

مع مقارنته له بالزمان بل املتقدم سواء ُسّمي رشًطا أو علة أو غري  متقدم عىل غريه بالعلية أو الرشطيعلمه اإلنسان يشء 

فهو متقدم غري  دًما بحال وإذا كان متقدًما فيه وهو متقدم يف الزمانذلك إن كان مقارًنا يف الزمان غري متقدم فيه فليس متق

  فلتكرر القراءة والنظر فإن مراد اإلمام واضح. .209إىل  188ص - 5ج -التأسيسبيان  .مقارن
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  اجلوهر والعرض - عرش تاسعالدرس ال

 

  ج مستقال أي قائام بنفسه.. كالكتاب يوجد يف اخلارماهية إذا وجدت يف اخلارج وجدت ال يف موضوعاجلوهر هو: 

  ال يقوم بنفسه. . كاللون الذي يوجد يف الكتابماهية إذا وجدت يف اخلارج وجدت يف موضوعوالعرض هو: 

 اوهنا مسألة وهي: هل اجلوهر والعرض من األقسام األولية للموجود بام هو موجود فنقول: املوجود إما أن يكون جوهر

  عرضا.ية فنقول: املوجود إما أن يكون واجبا أو ممكنا، واملمكن إما أن يكون جوهرا أو أو عرضا، أو هو من األقسام الثانو

  بكونه جوهرا أو عرضا ألن هذين القسمني مها للامهية املمكنة. فاملشهور هو القول الثاين وأن اهللا سبحانه ال يتص

  أن املوجود بام هو موجود ينقسم إىل جوهر وعرض. ذكر أرسطو وأتباعهولكن 

ُْم َقاُلواال الشيخ اإلمام: ق ُه َأيُّ َأْمٍر َنَظْرَناُه ( أي الفالسفة ) َفإِهنَّ ا َعَرٌض؛ ِألَنَّ ا َجْوَهٌر َوإِمَّ ٌء إِالَّ َوُهَو إِمَّ : َليَْس ِيف اْلُوُجوِد َيشْ

ِه، َوهُ  ا َقاِئًام بِنَْفِسِه، َغْريَ ُمْفتَِقٍر ِيف ُوُجوِدِه إَِىل َغْريِ ِه، َال ِقَواَم َلُه بِنَْفِسِه َوُهَو َوَجْدَناُه إِمَّ ا ُمْفتَِقٌر ِيف ُوُجوِدِه إَِىل َغْريِ َو اْجلَْوَهُر، َوإِمَّ

  ."َوَال ُيْمِكُن أَْن َيُكوَن ِهلََذْيَن ِقْسٌم َثالٌِث  "َقاُلوا:  "اْلَعَرُض  "

ِذي َقاُلوُه ُهَو َتْقِسيُم َأِرْسُطو َوَأْتبَاِعِه، َوُهَو  َل َجْوَهًرا َوَهَذا َتْقِسيُم َسائِِر النُّظَّاِر. َلكِنَّ أَْكثََرُهْم َال َوَهَذا الَّ ي املَْبَْدَأ اْألَوَّ ُيَسمِّ

ى اْجلَْوَهِر، َوِمنُْهْم َمْن ُيْدِخُلُه ِفيِه، َوَبْعُض النَِّزاِع ِيف َذلَِك لَ  .ُيْدِخُلوَن َربَّ اْلَعاملََِني ِيف ُمَسمَّ - 5ج -اجلواب الصحيح ْفظِيٌّ

  .44ص 

 

  أقسام اجلوهر

 

  العقل والنفس واملادة والصورة واجلسم. هي: الفالسفة اجلوهر إىل مخسة أنواع بعضقسم 

  .ذاتا وفعال جوهر جمرد عن املادةهو:  عندهم العقلف

  .جوهر جمرد عن املادة ذاتا ال فعال: يوالنفس عندهم ه

وراء ذلك، وذلك أهنم يقسمون املوجود إىل مادي وجمرد، فاملادي بالعقل هو عقل اإلنسان وإنام يشء القوم  ال يقصدبيانه: 

الذي له مادة يتكون منها من عظم وحلم أو معدن أو أي يشء يضم عنرصا من العنارص الطبيعية، وأما املجرد فهو يشء  هو

عاقل مدرك للمبدأ م عظيروحاين ال جسم له وال مادة ال يقع حتت احلس، فهذا العقل له وجود جمرد عن املادة وهو كائن 

 ،وهو يفعل بال حاجة إىل جسم وأعضاء وهذا معنى أنه جمرد ذاتا وفعال جامع للكامل ومدرك لنفسه - سبحانهاهللا -األول

  بخالف النفس فإهنا جمردة يف ذاهتا عن املادة ولكنها حتتاج للبدن لتعمل كالنفس اإلنسانية التي تدبر البدن.

 - حديثا موضوعا أول ما خلق اهللا العقل فيه ول عن اهللا عندهم وبعض املصنفني يروونوهو الصادر األ -فالعقل األول

  تدبر أمره. الفلكصدر عنه ثالثة أشياء: عقل ثان مثل العقل األول يف جترده، وفلك أول، ونفس متعلقة بيف العامل 

   .ذو نفس بذاته متحرك الفلك هو: جسم كرويو

  و الفلك املحيط أو السامء األوىل.يسمونه الفلك األعظم أهذا الفلك و
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وهذا اجلسم الكروي جموف من الداخل ويوجد داخله فلك والفلك داخله فلك وهكذا فالعامل كله بام فيه داخل كرة 

  كحلقات البصلة.

، ن املبدأ األول صدر عنه يشء واحد هو العقل األول، ثم العقل األول هذا صدر عنه ثالثة أشياء: العقل الثاينأفتحصل 

  ، والنفس املدبرة له.حيطوالفلك امل

  ثم العقل الثاين صدر عنه عقل ثالث وفلك ثان ونفس متعلقة بالفلك، ويسمى هذا الفلك بفلك الثوابت.

  ثم العقل الثالث صدر عنه عقل رابع وفلك ثالث ونفس متعلقة به، ويسمى هذا الفلك فلك زحل.

  نفس متعلقة به، ويسمى هذا الفلك فلك املشرتي.ثم العقل الرابع صدر عنه عقل خامس وفلك رابع و

  ثم العقل اخلامس صدر عنه عقل سادس وفلك خامس ونفس متعلقة به، ويسمى هذا الفلك فلك املريخ.

  ثم العقل السادس صدر عنه عقل سابع وفلك سادس ونفس متعلقة به، ويسمى هذا الفلك فلك الشمس.

  ابع ونفس متعلقة به، ويسمى هذا الفلك فلك الزهرة.ثم العقل السابع صدر عنه عقل ثامن وفلك س

  .ثم العقل الثامن صدر عنه عقل تاسع وفلك ثامن ونفس متعلقة به، ويسمى هذا الفلك فلك عطارد

صدر عنه عقل عارش وفلك تاسع ونفس متعلقة به، ويسمى هذا الفلك فلك  ويسمى العقل الفعال ثم العقل التاسع

  .القمر

يف  واألرض ة قرشة البيضة ببياضهاطكإحا يوجد اهلواء املحيط بالكرة األرضية من مجيع اجلهاتثم حتت فلك القمر 

  يف بياضه. كاملخ جوف اهلواء

وهو املعتني  كل يشء يف العامل السفيل عامل األرض فهو املدبر هلا أبدعوالعقل العارش الذي هو آخر العقول هو الذي 

والعقول العرشة واألفالك التسعة ونفوسها التسعة كلها قديمة أزلية كاملبدأ  -اهللا عام يقول الظاملونتعاىل  -بشؤوننا 

   .األول

يها وغري قابلة للخرق والنفوذ منها، وهذه األفالك أجسام شفافة تيضء بام فسبعة  السيارة كواكبفاألفالك تسعة وال

ونحن عددناها ابتداءا من األعىل، وأما إذا عددنا من األقرب بالنسبة لنا ففلك القمر هو األول والفلك األعظم هو 

  وهي حمض خرافة. والسفيل حول العامل العلوي املشهورة عن الفالسفةنظرية الهذه هي التاسع. 

ن املالئكة إوكان من يقول منهم  ،ن املالئكة خملوقونإ :والعرب كانوا مع رشكهم وكفرهم يقولون قال الشيخ اإلمام:

وقوهلم من جنس قول النصارى يف أن ، نه صاهر إىل اجلن فولدت له املالئكةإهنم حمدثون ويقولون إبنات يقولون أيضا 

  وقول هؤالء الفالسفة رش من قول هؤالء كلهم. ن مريم أمه وهلذا قرن سبحانه بني هؤالء وهؤالء.املسيح ابن اهللا مع أ

فان املالئكة عند من آمن بالنبوات منهم هي العقول العرشة وتلك عندهم قديمة أزلية والعقل رب كل ما سوى الرب 

  حد أن ملكا من املالئكة رب العامل كله.أ حد من اليهود والنصارى ومرشكي العرب مل يقلأعندهم وهذا مل يقل مثله 

حد من كفار أهل الكتاب ومرشكي أن العقل الفعال مبدع ملا حتت فلك القمر وهذا أيضا كفر مل يصل إليه إويقولون 

  .102ص  -1ج -العرب. الرد عىل املنطقيني
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  ما يصدر عن الواحد -الدرس العرشون

 

 باختصار د ال يصدر عنه إال واحد ليربروا نشأة العقول، خالصة ما فيهااستند الفالسفة عىل قاعدة قعدوها وهي الواح

كاحلق سبحانه ال يصدر عنه من خلق سوى يشء واحد إلنه ال بد أن يكون بني العلة واملعلول تناسب أن الواحد  هو:

نت العلة ذات خاصية وخصوصية فاحلرارة تصدر من النار ال من الثلج، والربودة تصدر من الثلج ال من النار، فإذا كا

واحدة فال يمكن أن يكون معلوهلا ذات خاصتني، فلو صدر من الواحد أكثر من واحد فهذا يعني تكثر اخلصوصيات 

وهلذا مل يصدر من املبدأ األول إال يشء واحد هو العقل، والعقل األول صدر عنه أكثر من  ال بسيطا.التي فيه فيكون مركبا 

واجب صدر عنه عقل آخر وباعتبار أنه موجود صدر عنه نفس وباعتبار أنه ممكن يف  تبار أنهات متعددة فباعيشء باعتبار

  ذاته صدر عنه فلك!

ادُر األوُل عن  قال الشيخ اإلمام: مثال ذلك إذا ذكروا العقول العرشة والنفوس التسعة وقالوا إن العقَل األول هو الصَّ

   كذلك الثاين عن األول وإن لكل فَلٍك عقًال ونفًسا.الواجب بذاته وأنه من لوازم ذاته ومعلوٌل له و

العقُل هو  :بدَّ من ترمجة املعنى فيقولون قولكم عقل ونفس لغٌة لكم فال بدَّ من ترمجتها وإن كان اللفُظ عربي�ا فال :قيل

ون ونه مفاِرًقا ويسمُّ وه عقًال ويسمُّ ة وهي اجلسُد وعالئقها سمَّ دة عن املادَّ وح املجرَّ تلك املفاِرقات للموادِّ ألهنا مفاِرقٌة  الرُّ

ة التي هي اجلسد.   لألجساد كام أن روَح اإلنسان إذا فارقت جسَده كانت مفاِرقًة للامدَّ

كًة له فإذا  والنفُس هي الروُح املدبِّرُة للجسم مثل نفس اإلنسان إذا كانت يف جسمه فمتى إذا كانت يف اجلسم كانت حمرِّ

  ًضا أي َيْعِقُل العلوَم من غري حتريٍك بيشء من األجسام.فارَقتْه صارت عقًال حم

لون ذلك.   فهذه العقوُل والنفوس وهذا الذي ذكرناه ِمن أحسن الرتمجة عن معنى العقل والنفس وأكثُرهم ال حيصِّ

عقَل كامٌل ال حيتاُج إىل وأثبتنا لكلِّ فَلٍك نفًسا ألن احلركة اختياريٌة فال تكوُن إال لنفٍس ولكلِّ نفٍس عقًال ألن ال :قالوا

ُك يطلُب الكامَل فال بدَّ أن يكون فوقه ما ي شبَّه به وما يكوُن علًة له وهلذا كانت حركُة أنفسنا للتشبُّه بام فوقنا تحركة واملتحرِّ

  من العقول وكلُّ ذلك تشبٌُّه بواجب الوجود بحسب اإلمكان.

دور واألول ال َيْصُدر عنه إال عقل ألن النفَس تقتيض ج ادُر عنه ال يكوُن إال واحًدا وهلم يف الصُّ سًام واجلسُم فيه كثرة والصَّ

  .173ص  -اختالٌف كثٌري ليس هذا موضعه. نقض املنطق

وقد كنت يف أوائل معرفتي بأقواهلم بعد بلوغي بقريب وعندي من الرغبة يف طلب العلم وحتقيق هذه األمور ما وقال: 

أنتم تزعمون أنكم عقالء العامل وأذكياء اخللق  :سينا وأنا أناظره يف هذا املقام وأقول له أوجب أين كنت أرى يف منامي ابن

  ل:وأورد عليه مثل هذا الكالم فأقو وتقولون مثل هذا الكالم الذي اليقوله أضعف الناس عقال

وإن كان فيه كثرة  ك،ال واحد اليصدر عنه عقل ونفس وفلمن مجيع اجلهات فال يصدر عنه إ العقل األول إن كان واحدا

ثم إذا  ،فاألمور العدمية اليصدر عنها وجود .تلك الكثرة هي أمور عدمية :ولو قيل ،فقد صدر عن الواحد أكثر من واحد

زوا صدوَرها عن املبدع األول بمثل ذلك االعتبار بدون هذه  زوا صدور الكثرة عن العقل الواحد باعتباٍر ما فليجوِّ جوَّ
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ك فإن هذه تبار وجوبه صدر عنه عقل وباعتبار وجوده صدر عن نفس وباعتبار إمكانه صدر عنه فلالواسطة كقوهلم باع

منهام فاملبدع  ة أو سلبا أو مركباثبوتية فقد صدر عن الواحد أكثر من واحد وإن كانت إضاف الصفات إن كانت أمورا

فبطالُن  رها عن الواحد املبدع مبارشة )( فليجوزا حينئذ صدو األول عندهم يتصف بالسلب واإلضافة واملركب منهام

كالمهم يف هذا املقام الذي هو أصل توحيدهم يظهر من وجوه كثرية متعددة تبنيَّ فيها أن القوم من أجهل اخللق وأضلهم 

وأبعدهم عن معرفة اهللا وتوحيده فإن عوام اليهود والنصارى الذين مل نوافقهم أعلم باهللا من خواص هؤالء الفالسفة 

  .264-263ص  -5ج -ميةهس اجليبدلني الصابئني. بيان تلبامل
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  املادة والصورة -احلادي والعرشونالدرس 

 

  .الفعليةَ  جوهر يمنح املادةَ : هي . والصورةجوهر حامل للقوة الثالث والرابع مها املادة والصورة فاملادة هي: نوعال

  وهذا كالم حيتاج إىل بيان فنقول:

  . استعداد اليشء ألن يكون شيئا آخر القوة هي:إن 

  .وجود اليشء يف أحد األزمنة بحيث ترتتب عليه آثارهوالفعل هو: 

 تشجرة بالقوة أي هلا قوة وقابلية واستعداد ألن تصري شجرة باملستقبل، والشجرة شجرة بالفعل أي قد حتقق مثال فالبذرة

    . مثال واقعا اآلنشجريتها 

  بالقوة، واإلنسان إنسان بالفعل.والنطفة إنسان 

  قوة والقابلية.للاملة احللقوة والقابلية، والنطفة املادة لاملة احلوالبذرة هي املادة 

يعطيها القوة ألن تكون شيئا آخر يف ظرف  اففي كل املواد والعنارص الطبيعية استعداد خاص خمتزن يف داخل جزئياهت

   .معني

إىل مادة واحدة تسمى املادة األوىل ( اهليوىل األوىل ) فهذه  -عندهم -بام فيه من مواد ترجع فنقول: إن العامل فإذا علم هذا 

جسم غري معني فال هو حديد وال  ااملادة منها خلق العامل، وإذا أردنا أن نحلل تلك املادة فنجدها جسام من األجسام ولكنه

جزء حيمل القوة واالستعداد  :جسام ال بد فيه من جزئنيأي يشء حلد اآلن، ثم حتى يكون اجلسم ماء وال  هو خشب وال 

وجزء حيمل الفعلية، وفعلية اجلسم هي امتداده طوال وعرضا وعمقا، فاملادة األوىل نتصورها كطني اصطناعي، وهذا 

مبهمة خالية الطني عبارة عن مادة حاملة للقوة حّل فيها جوهر أعطاها الفعلية وهو الصورة اجلسمية، فاملادة األوىل= مادة 

صورة جسمية وحال،  يسمى ومانح الفعلية ،من االمتدادت الثالثة+ جوهر حل وانطبع فيها. فاملبهم يسمى مادة وحمل

، فهذا ليس مقصودهم وصورة الثوب فعندنا حال وحمل، وال تتصور الصورة عىل أهنا الشكل واهليئة كصورة اإلنسان

احلاملة للقوة  اخلاملة يلها كأهنا جوهر عقيل روحي حل يف تلك املادةوالصورة اجلسمية جوهر، خت أعراض الصور فتلك

  وتصري جسام. فقط فجعلها تكتسب الفعلية

وهي: املاء واهلواء والنار والرتاب، فالصورة النوعية حلت يف يشء  عاملناصور متثل عنارص أربع وهذا املادة األوىل تلبس 

ولكنها تلبس أثوابا خمتلفة فهذه األربع  را أو ترابا، فاملادة األوىل مشرتكة فيام بنيماء أو هواء أو نا تمن املادة األوىل فصار

، والصورة النوعية التي االمتدادية العنارص األربعة فيها صورتان: الصورة اجلسمية التي أعطت املادة األوىل فعليتها

  وقس عليه الباقي. جواهر 3 جسمية+ صورة مائية فاملاء مثال = مادة أوىل+ صورة ،العنرصية أعطت هلذه العنارص فعليتها

  واحليوان واإلنسان. اتثم من اختالط بعض هذه العنارص ببعض بنسب معينة نشأ كل يشء فنشأت املعادن والنبات

ثم  الفعيل ولكنه ليس هو اإلنسان قوة ليصري إنسانافاإلنسان األول نشأ من طني أي من ماء + تراب فصار جسدا له 

  النفس الناطقة املجردة عن املواد فصار إنسانا بالفعل فاإلنسان هو مادة+ صورة، وصورته هي نفسه الناطقة.تعلقت به 
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ثم نشأ اإلنسان نشأة أخرى فالعنارص األربع انقلبت نباتا ثم النبات غذاء، والغذاء أخالطا، واألخالط منيا، واملني علقة، 

  .ب حيوانا ناطقاوالعلقة، مضغة، وهكذا شيئا فشيئا إىل أن ينقل

فالنطفة مثال نطفة بالفعل وهلا كامهلا الوجودي من حيث كوهنا حتمل خصائص النطفة حقيقة فهي مادة وصورة منوية، 

 بينهام فاملادة هي املادة ،فإذا حلت الصورة العلقية فسدت الصورة املنوية، وهي أيضا علقة بالقوة تنتظر الصورة العلقية

  ، فكل يشء يف الكون املادي عبارة عن مادة واحدة وصور خمتلفة.ورة وحيل مكاهنا أخرىتفسد ص الصور تتجددلكن و

فإنه من حلول الصورة اجلسمية يف املادة ينشأ اجلسم، ويعرفونه بأنه:  ،وقد اتضح اجلوهر اخلامس عندهم وهو اجلسم

وهر النفيس، واجلوهر املادي، واجلوهر فتحصل أن اجلواهر مخسة هي: اجلوهر العقيل، واجل .جوهر ممتد يف جهاته الثالث

   الصوري، واجلوهر اجلسامين.

ويف احلقيقة يف ضوء معطيات العلم احلديث نسلم أن يف العنارص الطبيعية قوة واستعداد وأهنا تكتسب الفعلية لكن ال 

إال اجلسم ال يوجد  هنسلم أن اجلسم مركب من مادة وصورة فاجلسم يشء واحد غري مركب من مادة وصورة؛ ألن

تبقى وصفاته وال يمكن قبول أن الصورة جوهر بل الصواب أن املواد واألجسام تستحيل من يشء إىل يشء آخر ال أهنا 

قد استحالت النطفة ألنه فيها املادة األوىل مشرتكة، بل تتبدل حقيقتها وجوهرها بالكلية إىل يش آخر فليس اإلنسان نطفة 

 هو جسم وفيه خصائصه وصفاته، وهو يقبل أن حيرتق ويصري رمادا فال نقول إن اخلشب مثالووفسدت وجاء يشء آخر، 

فهذا ال  كام يقولون املادة األوىل مشرتكة بني اخلشب والرماد وإن الذي اختلف هو الصورة اخلشبية أو الصورة الرمادية

فة حقيقية وعرض يف اخلشب أو أمر  رمادا ولكن هذه القوة إما أن تكون صرينعم اخلشب فيه قوة ألن يصدليل  يصح عليه

ذهني انتزاعي ينتزعه الذهن باملقارنة والقياس بني اخلشب والرماد وعىل التقديرين فقد استحالت أجزاء اخلشب إىل يشء 

، ثم ال خيفى أن وهلذا يسمى هذا العامل عامل الكون والفساد أي التغري آخر وحقيقة أخرى وجسم آخر له صفاته الفعلية

املادة األوىل قديمة أزلية وإنام الصور التي تعرض عليها حادثة فاملادة وإن حتولت إىل عنارص ومعادن  نجيعلو الفالسفة

  وإثبات ذات قديمة غري اهللا باطل. .حدوثا زمانيا ةأن املادة األوىل حمفوظة فيها والصور هي احلادث الوكائنات حية إ

وجعلوا اجلسم  ،مخسة أقسام العقل والنفس واملادة والصورة واجلسمكذلك ملا قسموا اجلوهر إىل  :قال الشيخ اإلمام

احليوان  :واملولدات طقسات ( لفظ يوناين بمعنى العنارص )سوالعنرصي األركان التي هي األ ،فلكيا وعنرصيا :قسمني

دليل هلم عىل حرص نه ال إكان هذا التقسيم مع فساده يف اإلثبات ليس حرص املوجودات فيه معلوما ف ،والنبات واملعدن

األجسام يف الفلكيات والعنرصيات وهم معرتفون بإمكان وجود أجسام وراء ألفالك فال يمكن احلرص فيام ذكر حتى 

يعلم انتفاء ذلك وهم ال يعلمون انتفاءه فكيف وقد قامت األدلة عىل ثبوت أعيان قائمة بأنفسها فوق األفالك كام قد بسط 

ب الوجود هل هو داخل يف مقولة اجلوهر فأرسطو والقدماء كانوا جيعلونه من مقولة وهم منازعون يف واج يف موضعه

  .304ص -303ص-1ج -. الرد عىل املنطقيني..اجلوهر وابن سينا امتنع من ذلك

نا إذا إما يوجب كامل النفس بل وال يف العلم بأقسامه العامة ف ( أي مسمى الوجود ) وليس يف جمرد العلم بذلكوقال: 

أن الوجود ينقسم إىل جوهر وعرض وأن أقسام اجلوهر مخسة كام زعموه مع أن ذلك ليس بصحيح وال يثبت مما  علمنا
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عرضا ولكن ما أو ذكروه إال اجلسم وأما املادة والصورة والنفس والعقل فال يثبت هلا حقيقة يف اخلارج إال أن يكون جسام 

وقد اعرتف بذلك من ينرصهم ويعظمهم كأيب  كام قد بسط يف موضعه.يثبتونه يعود إىل أمر مقدر يف النفس ال يف اخلارج 

  .131ص-1ج -. الرد عىل املنطقينيحممد بن حزم وغريه

يقولون:  ( املتكلمون ) وقال: فإن الفالسفة يقولون بإثبات املادة والصورة، وجيعلون املادة والصورة جوهرين، وهؤالء

  بجسم. ليست الصورة إال عرضا قائام

  والطبيعية، والكلية واألولية. ،كاملادة والصورة الصناعية: ق: أن املادة والصورة لفظ يقع عىل معانوالتحقي

والغزل إذا  ،جعلت درمها وخامتا وسبيكة، واخلشب إذا جعل كرسيا، واللبن واحلجر إذا جعل بيتا فاألول: مثل الفضة إذا

ا اهليوىل: هي أجسام قائمة بنفسها، وأن الصورة أعراض قائمة فال ريب أن املادة هنا التي يسموهن، ، ونحو ذلكنسج ثوبا

  .كل، مع أن حقيقتها مل تتغري أصالهبا، فتحول الفضة من صورة إىل صورة هو حتوهلا من شكل إىل ش

 والثاين: من معاين املادة والصورة: هي الطبيعية، وهي صورة احليوانات والنباتات واملعادن ونحو ذلك، فهذه إن أريد...

وإن أريد بالصورة نفس هذا ، بالصورة فيها نفس الشكل الذي هلا فهو عرض قائم بجسم، وليس هذا مراد الفالسفة

  اجلسم املتصور، فال ريب أنه جوهر حمسوس قائم بنفسه.

ومن قال: إن هذا عرض قائم بجوهر من أهل الكالم فقد غلط، وحينئذ فقول املتفلسف: إن هذه الصورة قائمة باملادة 

سد واستحال، فال ريب أن ذاك جسم آخر ف -وهو مل يرد ذلك  - اهليوىل، إن أراد بذلك ما خلق منه اإلنسان كاملني و

بنفسه  من األخرى وإن أراد أن هنا جوهرا، بل ذاك صورة، وهذا صورة، واهللا تعاىل خلق إحدامها وليس هو اآلن موجودا

قائم بذلك اجلوهر العقيل، فهذا  - الذي هو صورة  -سم املشهود غري هذا اجلسم املشهود الذي هو صورة، وأن هذا اجل

  من خياالهتم الفاسدة.

  األجسام. هبنفسه،تشرتك في وا أن بني أجسام العامل جوهرا قائامحيث ادع ( األوىل ) ومن هنا تعرف قوهلم يف اهليوىل الكلية

قدر مشرتك موجود يف اخلارج  وهذا اجلسم املعني ومن تصور األمور وعرف ما يقول علم أنه ليس بني هذا اجلسم املعني

، بل كل منهام متميز عن اآلخر بنفسه املتناولة لذاته وصفاته، ولكن يشرتكان يف املقدارية وغريها، من األحكام أصال

  .86-85-84ص-3ج -درء تعارض العقل والنقل ...الالزمة لألجسام

  ر الفالسفة بقدم املادة، ويقولون: املادة ال تفنى وال تبيد.تنبيه: يتفق كثري من علامء الفيزياء مع قول مشهو

 ولو خيط أبرة عن إعدام أي مادةكذلك ، وعجزوا صغرتخلق أي مادة مهام  نونحن نقول: قد عجز اخللق أمجعني ع

وحتويلها إىل  فكام أن حيلة اخللق يف اإلجياد هو حتويلها من صورة إىل صورة فكذلك يف اإلعدام ليس لنا قدرة عىل إفنائها

  عدم حمض، وهذا دليل عىل القدرة اإلهلية وأنه سبحانه وحده هو الذي خيلق وهو الذي يفني ال إله غريه وال رب سواه.
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  واجلنس والفصل مزيد حتقيق حول املادة والصورة - والعرشون لثاينالدرس ا

 

  بيانه: لطبيعي يف اخلارج.عىل االعتقاد بوجود الكيل اهو القول باملادة والصورة  أن مبنىعلم ا

   ما الفرق بني املادة والصورة واجلنس والفصل ؟

  اجلواب: ال يوجد فرق حقيقي بينهام بل فرق اعتباري. فإن املادة هي اجلنس، والصورة هي الفصل.

ما إنسان أو احليوان إذا أخذناه ال برشط من احلمل كان جنسا فنستطيع أن نقول: احليوان إفمثال ذلك: احليوان الناطق، 

  غريه.

  أي برشط ال كان مادة. اإلباء عن احلملوإذا نظرنا للحيوان برشط 

  وكذا الناطق إذا نظرنا إليه ال برشط اإلباء عن احلمل كان فصال، وإذا نظرنا إليه برشط ال أي عدم احلمل كان صورة.

يوان غري الناطق، والناطق غري احليوان، فيكون بعبارة أخرى تارة ننظر للحيوان والناطق عىل أهنام شيئان متغايران فإن احل

  ومها املادة والصورة. تركيب اجلسم اإلنساين ئني يفكل منهام جز

وتارة ننظر للحيوان عىل أنه قابل للحمل والصدق عىل اإلنسان وغريه، وهلذا كان جنسا ألنه أعم من اإلنسان، وهلذا كان 

  ق إنسان. الناطق فصال ألنه مساو لإلنسان فنقول الناط

فتحصل أن املادة هي اجلنس برشط ال، وأن اجلنس هو املادة ال برشط، وأن الصورة هي الفصل برشط ال، والفصل هو 

  الصورة ال برشط.

  فإذا علم هذا فاجلنس + الفصل= املاهية، والفرق بينهام يف االعتبار احلد مفصل واملاهية جمملة.

  ج كان مادة وصورة وإذا وجدت يف الذهن كانت جنسا وفصال.واملاهية هي املاهية فإذا وجدت يف اخلار

مصاديقه أي الطبائع واملاهيات هنا به  ووجود املاهية يف اخلارج هو بعينه القول بالكيل الطبيعي فإن الكيل الطبيعي املراد

   كاإلنسان واحليوان والشجر.

  والصورة. وقد تقدم نفيه فيام سبق. فمتى نفينا وجود الكيل الطبيعي يف اخلارج لزم القول بنفي املادة

  يف املاهية أي يف املادة والصورة الكليتني العقليتني. افالقائلون باملادة والصورة جيعلون اجلسم اإلنساين منطبع

أننا قلنا إن القول بوجود الكيل الطبيعي يف اخلارج بام هو كيل يعني وجود زيد بمشخصاته مع ماهيته الكلية العقلية تذكر 

  تي هي احليوان الناطق.ال

  ولكنهام مقارنان لألفراد اخلارجية. كليانفتحصل أن املادة والصورة مها جوهران 

قال الشيخ العالمة ابن القره داغي الكردي رمحه اهللا: ومبنى نفي اهليوىل والصورة عىل نفي الكيل الطبيعي يف اخلارج، بل 

والفصل اعتباري؛ إْذ ما به يتقّوم اليشء إن أخذ برشط ال كان جزءا النفيان متحدان؛ ألن التغاير بينهام وبني اجلنس 

البدر العالة يف كشف  خارجيا غري حممول وهو األولياِن، أو ال برشط يشء كان جزءا ذهنيا حمموال وهو األخريان..اهـ

   .13ص  - غوامض املقوالت
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هية من اجلنس والفصل املساوي لرتكبها من املادة ومن هنا يتبني لنا يشء آخر متعلق باملنطق وهو أن القول برتكب املا

والصورة يعني أن القول برتكب احلد من الذاتيات: اجلنس والفصل مبني عىل القول بوجود الكيل الطبيعي أي بوجود 

س املاهية الكلية يف اخلارج مقرونة مع األفراد املشخصة فيطلب العقل البرشي معرفة املاهية وذلك بوضع اليد عىل اجلن

والفصل، فيتحصل أن من ال يؤمن بالكيل الطبيعي كام هو مشهور قول املتكلمني وبعض الفالسفة كيف يؤمن برتكب 

  املاهية من اجلنس والفصل وكيف يفرق بني الذاتيات والعرضيات؟!

  خلارج إطالقا!فأي قيمة للحد األرسطي إذا نفينا الكيل الطبيعي؟! وال يمكنني تصور القبول بوجود الكيل الطبيعي يف ا

مما دخل يف املنطق من اخلطأ يف كالمهم يف الكليات واجلزئيات، مثل الكليات  ومن علم هذا علم كثرياقال الشيخ اإلمام: 

  اخلمس: اجلنس، والفصل، والنوع، واخلاصة، والعرض العام.

ن الذاتيات املشرتكة املميزة التي وما ذكروه من الفرق بني الذاتيات واللوازم للامهية، وما ادعوه من تركيب األنواع م

يسموهنا اجلنس والفصل، وتسمية هذه الصفات أجزاء املاهية، ودعواهم أن هذه الصفات التي يسموهنا أجزاء تسبق 

، وإثباهتم يف األعيان املوجودة يف اخلارج حقيقة عقلية مغايرة لليشء املعني يف الوجود الذهني واخلارجي مجيعااملوصوف 

اخلطأ يف اإلهليات، حتى يعتقد يف املوجود الواجب: أنه وجود  ىلأمثال ذلك من أغاليطهم التي تقود من اتبعها إاملوجود، و

( فيكون اهللا حمض وجود ال صفة له إال الوجود وال حقيقة له غري  مطلق برشط اإلطالق كام قاله طائفة من املالحدة

اله ابن سينا وأمثاله، مع العلم برصيح العقل أن املطلق برشط أو برشط سلب األمور الثبوتية كلها كام ق الوجود )،

( فإهنم ملا آمنوا  اإلطالق أو برشط سلب األمور الثبوتية يمتنع وجوده يف اخلارج، فيكون الواجب الوجود ممتنع الوجود

الوجود املطلق برشط منوا بأن اهللا هو أمكنهم أن يؤبوجود املاهية العقلية يف اخلارح التي هي مطلقة برشط اإلطالق 

. درء تعارض ) كي يثبتوا للباري حقيقة ختالف سائر احلقائق الصفات احلقيقية الثبوتية عنهسلب اإلطالق أو برشط 

  .217ص-1ج -العقل والنقل
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  سماجل -العرشونو لثثاالالدرس 

 

 ،وصورة جسمية : مادة،جواهرتقدم أن اجلسم عند بعض الفالسفة مركب من مادة وصورة أي هو مركب من ثالثة 

  .الرد عليهموتقدم  .وصورة نوعية

املتكلمني بأن اجلسم مركب من جواهر صغرية جدا تسمى اجلواهر مجهور قول  وهنالك آراء أخرى حول اجلسم أمهها هو

  .الفردة

فهذا اجلزء  ،اسمتهوال يمكن بعد ق صل إىل حد تقف عنده التجزئةتتتجزأ إىل أجزاء أصغر وأصغر حتى األجسام  بيانه:

 ،تتكون من ذرات صغرية جدا ال يمكن أن تنقسمبعد يسمى اجلزء الذي ال يتجزأ، فاألجسام  الذي ال يمكن جتزئته

األجسام بكربها وصغرها بناء عىل عدد ذراهتا، فكل ما يف الكون من وإنام تتفاوت  .وبضم بعضها إىل بعض حيصل اجلسم

  ختتلف يف عدد جواهرها. عبارة عن ذرات صغرية جمتمعةحيوان وإنسان كواكب ونجوم وجبال ومعدن ونبات و

متامثلة فيام بينها فال فرق بني األجسام يف ذواهتا ال فرق بني املاء والرتاب والشجر واحلجر  أكثرهم عند واهرثم إن هذه اجل

باختالف األعراض التي تعرض وجواهرها الفردة ولكنها ختتلف وحقيقتها  واإلنسان والذهب كلها متامثلة يف ذواهتا

  .عليها

  وقد اختلفوا بعد ذلك يف عدد الذرات الالزمة لتشكيل أصغر جسم.

  وقيل: ثامنية. وقيل: ستة عرش. وقيل: اثنان وثالثون. وقيل: ستة. وقيل: أربعة. فقيل: اثنان.

  .هذه خالصة نظريتهم التي نافحوا وال يزالون ينافحون عنها

  .بقاء يشء مشرتكمتفقان عىل الفريقني أن ذهب الفالسفة ومذهب املتكلمني نجد وباملقارنة بني مشهور م

واجلواهر الفردة عند املتكلمني باقية يف احلالتني وإنام حتدث  ،فاملادة عند الفالسفة) النطفة والعلقة (  فمثال لو قارنا بني

  جديدة عند الفالسفة أو أعراض جديدة عند املتكلمني.جوهرية صورة 

اهللا  كانثم بعد ذلك وحواسنا يف زمان بعيد جدا خارج عن معرفتنا  لفردةأن اهللا خلق اجلواهر ا يرونأن املتكلمني كام 

 فردة موجودة يف الكونلألن اجلواهر ا فيها ث األعراضابل بطريق إحد لذواهتا خيلق األشياء ال بطريقة اإلجياد واإلخرتاع

ه يف الكون من إحداث خلق اإلنسان واحليوان والنبات هو عبارة عن إحداث منذ آالف أو ماليني السنني وكل ما نشاهد

  أعراض يف تلك اجلواهر!

هي  :فقيل ،والناس قد تنازعوا يف األجسام املخلوقة كالكواكب والفلك واهلواء واملاء وغري ذلكقال الشيخ اإلمام: 

( فاجلسم  من فرق بني اجلسم الفلكي والعنرصي مهومن ،مركبة من املادة والصورة :وقيل ،مركبة من اجلواهر املنفردة

  الفلكي ليس مركبا من مادة وصورة بخالف اجلسم العنرصي الذي تتولد منه املولدات ).

 :وهذا قول أكثر أهل الطوائف أهل النظر مثل .والصواب عند حمققي الطوائف أهنا ليست مركبة ال من هذا وال من هذا

  .والكالبية وطائفة من الكرامية وغريهم اهلشامية والرضارية والنجارية
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( كام يقوله  أو يقبل القسمة إىل غري غاية ،وقد تنازع الناس يف اجلسم هل يقبل القسمة إىل غاية حمدودة هي اجلوهر الفرد

  .أو يقبل القسمة إىل غاية من غري إثبات اجلوهر الفرد عىل ثالثة أقوال الفالسفة )،

إذ ما من موجود إال ويتميز منه  ؛ات اجلوهر الفرد الذي ال يقبل القسمة باطل بوجوه كثريةفإن إثب ؛الصواب وهوالثالث 

  .يشء عن يشء

وإثبات انقسامات ال تتناهى فيام هو حمصور بني حارصين ممتنع المتناع وجود ما ال يتناهى فيام يتناهى وامتناع انحصاره 

ن تتصاغر أجزاؤه فإذا تصاغرت استحالت إىل جسم آخر فال يبقى ما لكن اجلسم كاملاء يقبل انقسامات متناهية إىل أ .فيه

فال  ،إىل غري غاية بل يستحيل عند تصاغره ( كذا يف املطبوع ولعل الصواب فال يبقى ينقسم وينقسم ) ينقسم وال ينقسم

ء لزم أن يقبل االنقسام وليس كل ما متيز منه يشء عن يش ،يقبل االنقسام بالفعل مع كونه يف نفسه يتميز منه يشء عن يشء

بالفعل بل قد يضعف عن ذلك وال يقبل البقاء مع فرط تصاغر االجزاء لكن يستحيل إذ اجلسم املوجود ال بد له من قدر 

بتلك الصفة انضم إىل غريه إما مع استحالة إن كان ذلك من غري عن اتصافه  هُ رُ دَ ما وال بد له من صفة ما فإذا ضعفت قُ 

ستحالة إن كان من جنسه كالقطرة الصغرية من املاء إذا صغرت جدا فال بد أن تستحيل هواء أو ترابا جنسه وإما بدون اإل

أو أن تنضم إىل ماء آخر وإال فال تبقى القطرة الصغرية جدا وحدها وكذلك سائر األجزاء الصغرية جدا من سائر 

  .118-117ص - 1ج -األجسام. الصفدية

حتّريوا يف خلق اليشء من مادة؛ كخلق اإلنسان من النطفة، واحلب من واملتكلمون )  ( الفالسفةوهؤالء، وهؤالء وقال: 

احلب، والشجرة من النواة، وظنّوا أّن هذا ال يكون إال مع بقاء أصل تلك املاّدة؛ إّما اجلواهر عند قوم ( وهم املتكلمون ) 

  وإّما املاّدة املشرتكة عند قوم ( وهم الفالسفة ). 

من يشء؛ فإّنه عندهم مل ُحيِدث إال الصورة التي هي عرض عند قوم، أو جوهر  ة ُينكرون أن خيلق اهللا شيئاقيقوهم يف احل

  .312ص- 1ج -لق. النبواتختعقّيل عند قوم. وكالمها مل خيلق من ماّدة، واملاّدة عندهم باقية بعينها، مل 

بٌَة مِ وقال:  َحاَبِة َوَال َوإِالَّ َفاْلَقْوُل بِأَنَّ اْألَْجَساَم ُمَركَّ ِة املُْْسِلِمَني، َال ِمَن الصَّ َن اْجلََواِهِر املُْنَْفِرَدِة َقْوٌل َال ُيْعَرُف َعْن َأَحٍد ِمْن أَِئمَّ

ِة املَْْعُروفَِني، َبِل اْلَقاِئُلوَن بَِذلَِك َيُقولُ  مَّ
ُلْق ُمنُْذ َخَلَق وَن: إِ التَّابِِعَني َهلُْم بِإِْحَساٍن، َوَال َمْن َبْعَدُهْم ِمَن اْألَئِ ْ َخيْ نَّ اهللاََّ َتَعاَىل َمل

َعاِدَن، َوَال إِْنَساًنا َوَال َغْريَ إِْنَساٍن، َبْل إِنََّام اْجلََواِهَر املُْنَْفِرَدَة َشيْئًا َقائًِام بِنَْفِسِه، َال َسَامًء َوَال َأْرًضا، َوَال َحيََواًنا َوَال َنبَاًتا، َوَال مَ 

ِدُث َتْرِكي ِدُث أَْعَراًضا َقاِئَمًة بِتِْلَك اْجلََواهِ ُحيْ َام ُحيْ ُقَها، َفإِنَّ ْعيَاًنا َقاِئَمًة بِأَْنُفِسَها. َب تِْلَك اْجلََواِهِر اْلَقِديَمِة َفيَْجَمُعَها َوُيَفرِّ ِر، َال أَ

ُه مِ  ْنَساَن، َوَغْريَ َحاَب َواملَْطََر َواْإلِ ُه إَِذا َخَلَق السَّ ُلْق َعيْنًا قَائَِمًة َفيَُقوُلوَن: إِنَّ ْ َخيْ َن اْحلَيََواِن َواْألَْشَجاِر َوالنَّبَاِت َوالثَِّامِر، َمل

ْمُع َواْلَعْقُل َوا َها. َوَهَذا ِخَالُف َما َدلَّ َعَليِْه السَّ ُل ْلِعيَاُن، َوُوُجوُد َجَواِهَر َال َتْقبَ بِنَْفِسَها، َوإِنََّام َخَلَق أَْعَراًضا َقاِئَمًة بَِغْريِ

، َفْضًال َعْن َأْن َيُكوَن  سِّ ُلْق َعيْنًا َقاِئَمًة بِنَْفِسَها إِالَّ  اهللاْلِقْسَمَة ُمْنَفِرَدًة َعِن اْألَْجَساِم ِممَّا ُيْعَلُم ُبْطَالُنُه بِاْلَعْقِل َواْحلِ ْ َخيْ َتَعاَىل َمل

ِل ِهَي َيُقوُلوَن: إِنَّ اْألَْجَساَم َال يَ  ( املتكلمون ) وهؤالءَذلَِك،  تِي َكاَنْت َمثًَال ِيف اْألَوَّ ْستَِحيُل َبْعُضَها إَِىل َبْعٍض، َبِل اْجلََواِهُر الَّ

ْت أَْعَراُضَها. َ   بَِعيْنَِها َباِقيٌَة ِيف الثَّاِين، َوإِنََّام َتَغريَّ
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ُهْم مِ  -َوَهَذا ِخَالُف َما َأْمجََع َعَليِْه اْلُعَلَامُء  يِن َوَغْريُ ُة الدِّ ِمِن اْستَِحاَلِة َبْعِض اْألَْجَساِم إَِىل َبْعٍض، َكاْستَِحاَلِة  -َن اْلُعَقَالِء َأِئمَّ

هَ  نِْزيِر َوَغْريِ ِم َواملَْيْتَِة َواْخلِ ِه ِمَن اْحلَيََواِن بِاملَْْوِت ُتَراًبا، َواْستَِحاَلِة الدَّ ْنَساِن َوَغْريِ َرَماًدا،  ا ِمَن اْألَْجَساِم النَِّجَسِة ِمْلًحا َأوْ اْإلِ

، َواْستَِحاَلِة  ُبُه َبْوًال َوَدًما َواْستَِحاَلِة اْلَعِذَراِت ُتَراًبا، َواْستَِحاَلِة اْلَعِصِري َمخًْرا، ُثمَّ اْستَِحاَلِة اْخلَْمِر َخال� ْنَساُن َوَيْرشَ َما َيأُْكُلُه اْإلِ

َم ُعَلَامُء املُْْسلِ  ِمَني ِيف النََّجاَسِة: َهْل َتْطُهُر بِاِالْستَِحاَلِة أَْم َال؟ َوَملْ ُينِْكْر أََحٌد ِمنُْهُم اِالْستَِحاَلَة. َوَغاِئًطا َوَنْحِو َذلَِك، َوَقْد َتَكلَّ

  .140 -139ص -2 -املنهاج

َبٌة ِمْن اْجلََواِهِر املُْْفَرَدِة: املَْْشُهوُر َعنْهُ  ْم؛ بَِأنَّ اْجلََواِهَر ُمتََامثَِلٌة؛ َبْل َوَيُقوُلوَن أَْو وقال: َوَهُؤَالِء اْلَقاِئُلوَن بَِأنَّ اْألَْجَساَم ُمَركَّ

بٌَة ِمْن اْجلََواِهِر املُْتََامثَِلِة َوإِنََّام اْختََلفَ  َا ُمَركَّ ْت بِاْختَِالِف اْألَْعَراِض َوتِْلَك ِصَفاٌت َعاِرَضٌة َهلَا َأْكثَُرُهْم: َأنَّ اْألَْجَساَم ُمتََامثَِلٌة؛ ِألَهنَّ

ا َما َجيُوُز َعَىل اْآلَخرِ َليَْس  َوَجيُِب َلُه َما َجيُِب َلُه َوَيْمتَنُِع َعَليِْه َما  ْت َالِزَمًة َفَال َتنِْفي التََّامُثَل َفإِنَّ َحدَّ املِْثَْلْنيِ َأْن َجيُوَز َعَىل أََحِدِمهَ

يَُجوُز َعَىل ُكلٍّ َواِحٍد َما َجاَز َعَىل اْآلَخِر َوَجيُِب َلُه َما َجيُِب َلُه َوَيْمتَنُِع َعَليِْه َما َيْمتَنُِع َعَليِْه. َوُهْم َيُقوُلوَن: إنَّ اْجلََواِهَر ُمتََامثَِلٌة فَ 

  .245-244 -17 -َيْمتَنُِع َعَليِْه. جمموع الفتاوى

هنا قد ختتلف هذا بناء عىل أصل تلقوه من املعتزلة، وهو أن اجلواهر واألجسام متامثلة، بخالف األعراض، فإوقال: قلت: 

  وقد تتامثل.

وحقيقة هذا القول أن األجسام متامثلة من كل وجه، ال ختتلف من وجه دون وجه، بل الثلج مماثل للنار من كل وجه، 

  والرتاب مماثل للذهب من كل وجه، واخلبز مماثل للحديد من كل وجه، إذ كانا متامثلني يف صفات النفس عندهم.

س والعقل ما يستغنى به عن بسط الرد عىل صاحبه، بل أصل دعوى متاثل األجسام من وهذا القول فيه من خمالفة احل

درء  أفسد األقوال، بل القول يف متاثلها واختالفها كالقول يف متاثل األعراض واختالفها، فإهنا تتامثل تارة وختتلف أخرى.

  .192ص  -5ج -تعارض العقل والنقل
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  عراضاأل -العرشونو رابعالالدرس 

 

ين وأما األعراض فهي تسعة: الكم والكيف واأل ،مخسةعندهم وأن اجلوهر تقدم أن املاهية إما أن تكون جوهرا أو عرضا 

   واملتى والوضع وامللك واإلضافة والفعل واالنفعال.

  ؟ عىل أي أساس تم حرص هذه املقوالت يطرحوالسؤال الذي 

  عقيل، فلذا يمكن الزيادة عليها.واجلواب: عىل أساس االستقراء فال يوجد دليل 

يبقى السؤال مل عدت عرشة فيمكن عدها بطرق خمتلفة، فلم  إال الظنولكن حتى مع التسليم بأن احلرص استقرائي ال يفيد 

ال يقال: إن املقوالت اثنان: جوهر وعرض كام ذهب إليه بعضهم، فكام قسمتم اجلوهر إىل مخسة فقسموا العرض إىل تسعة 

  .14قولوا إن املقوالت مخسة + تسعة= ، أو نواعأ

  ثم إن بعضهم قال بل املقوالت أربعة اجلوهر والكم والكيف والنسبة، وأما سائر املقوالت العرضية فرتجع إىل النسبة.

وذهب السهروردي إىل إثبات مقولة سامها احلركة فعد احلركة مقولة برأسها وقال املقوالت مخسة: اجلوهر والكم 

  كة والنسبة.والكيف واحلر

  وبعضهم قال غري ذلك، فاالضطراب فيها ظاهر.

هذه املقوالت أجناس عالية فال جنس فوقها وهذا يعني أهنا متباينة بتامم الذات، فمثال إذا قلنا إن  عندهمأرسطو وأتباعه و

، فالتباين هو احليواناإلنسان يباين احلامر فإن التباين هنا بجزء الذات وهو الفصل، ولكنهام مشرتكان يف اجلنس الذي 

  .تامم الذاتليس ب

أما بالنسبة للمقوالت فهي أجناس عالية فال اشرتاك بينها يف جنس فمثال الكم يباين الكيف بتامم الذات فال وجود جلزء 

  مشرتك.

هنالك فرق بني صدق اجلوهر عىل ما حتته وصدق العرض عىل ما حتته؛ فإن اجلوهر جنس حتته مخسة أنواع  ويقولون:

تباينا تاما فمثال اجلوهر العقيل واجلوهر النفيس كالمها جوهر، واجلوهرية داخلة يف  أنواعهفبالتايل ال يكون التباين بني 

  ام نعرف تلك األنواع نذكر كلمة اجلوهر يف أوهلا ليكون جنسا هلا، والتباين بينها بالفصل.ينحدمها فح

وليس صدقا ذاتيا فإذا ذكرنا كلمة العرض يف تعريف الكم عريض وأما العرض فاألمر خمتلف فصدقه عىل ما حتته صدق 

  اصة.والكيف وبقية املقوالت فيكون من قبيل التعريف بالعرض العام واخل

  وكذا صدق النسبة عىل األعراض النسبية صدق بالعرض.

  ولنبدأ ببيان تلك األعراض:

  وله نوعان: .عرض يقبل القسمة لذاتهأوال: الكم وهو: 

ما ليس بني أجزائه الوسطى حدود مشرتكة. وهو العدد فالعرشة مثال لو قسمناها إىل نصفني فال صل وهو: كم منف -1

  نجد حدا مشرتكا فالعدد مخسة هناية القسم األول، والعدد ستة بداية القسم الثاين.
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  ي والزمان.ما بني أجزائه الوسطى حدود مشرتكة. وهو يشمل اخلط والسطح واجلسم التعليمكم متصل وهو:  -2

واجلسم التعليمي يقصدون به الطول  ،والسطح هو الطول والعرض معا ،إن اخلط يمثل عندهم الطولبيان ذلك: 

  أي احلجم. والعرض واالرتفاع

أي فسنجد أن هذه النقطة متثل هناية اجلزء األول  15سم ضع نقطة يف املنتصف أي عىل  30خذ مسطرة ولنفرض طوهلا 

  .30إىل  15بداية اجلزء الثاين أي من و 15إىل  البدايةمن 

  وكذا الزمن فإن اآلن هو هناية املايض وبداية املستقبل.

ومعنى قوهلم يقبل القسمة لذاته أن املقادير تنقسم بنفسها وأما األجسام فإنام تنقسم بعروض الكم املتصل عليها فإذا 

  ألمتار والسنتيمرتات ال أنه بنفسه ينقسم.أردت أن تقسم احلائط مثال فهو ينقسم لعروض املقدار عليه من ا

ومرادهم من القسمة هو القسمة الفرضية بمعنى أن تفرض االنقسام يف اليشء املتصل كاخلط ال القسمة اخلارجية الفعلية 

  ذهنا.  يعد مرتا، فاملقصود هنا هو تقدير القسمةوال  املرت يزول كأن تأيت بمرت من مادة معينة وتقصه باملقص إىل نصفني ألن

  .ويقسمون الكم املنفصل إىل قار وغري قار

املتصل غري القار هو الزمن لعدم اجتامع أجزائه يف الوجود تنقيض ثانية وتأيت أخرى وال يمكن اجتامعها معا ألن فالكم 

  والكم املتصل القار هو اخلط والسطح واجلسم التعليمي.، الزمان متّرصم

  هنا باختصار. ههذه خالصة ما يذكرون

 2فإن العرض هو أمر وجودي، واألعداد إن قصد هبا األعداد املجردة عن املواد أي  عندي وعد العدد عرضا غري مستقيم

... إىل آخره فهذه ال وجود هلا يف اخلارج ومل يثبتها إال فيثاغورس، وإن قصدوا أن املعدودات يف اخلارج يقوم هبا 4 3

لة واحدة ثم ضع بجنبها برتقالة أخرى فهل قامت هبام االثنينية؟ إن قلتم ، خذ مثال برتقاأيضا عرض العدد فغري صحيح

فكيف قامت االثنينة هبا، وإن  أيضا باألخرى فهي واحدة أونعم فهل قامت بالربتقالة األوىل فكيف يقوم االثنان بالواحد 

نا بربتقالة أخرى فهل ارتفع عنهام فكيف قام عرض واحد يف حملني وأين يقوم هبام ومها منفصلتان، ثم جئ قلتم قامت هبام

أنا اآلن لوحدي فإذا جاء شخص آخر معي رصنا اثنني مل يقم عرض يب وال به فإذا  عرض االثنني وحل هبا عرض الثالثة!

  جاء شخص ثالث فلم يزل عرض منا ويقم عرض الثالثة هذه كلها اعتبارات ذهنية.

ألنه ال اتصال حقيقي بني األجسام باعتبار أن اجلواهر الفردة  ؛تصلالكم املنفصل وال الكم املال ومل يثبت املتكلمون 

  للناظر اتصاهلا. اءىوإن كان يرت بني الذرات منفصلة ويوجد فراغ

ْسِم  "َوَكَذلَِك النُّظَّاُر ُيِريُدوَن بَِلْفِظ قال الشيخ اإلمام:  ْسَم التَّ  ،َتاَرًة املِْْقَدارَ  "اْجلِ وَنُه اْجلِ ْعِليِميَّ َوَتاَرًة ُيِريُدوَن بِِه َوَقْد ُيَسمُّ

ْسِميُّ الطَّبِيِعيُّ  َر َوُهَو اْجلِ َء املَُْقدَّ ْ ِد َعْن املَْْعُدوِد َوَذلَِك َال ُيوَجُد إالَّ ِيف اْألَ  ،اليشَّ ِر َكاْلَعَدِد املَُْجرَّ ُد َعْن املَُْقدَّ ْذَهاِن َواملِْْقَداُر املَُْجرَّ

ْهِن. جمُدوَن اْألَْعيَاِن. َوَكَذلِ  ِذي َتُقوُم بِِه َال ُيوَجُد إالَّ ِيف الذِّ َدُة َعْن املََْحلِّ الَّ ْطُح َواْخلَطُّ َوالنُّْقَطُة املَُْجرَّ  - موع الفتاوىَك السَّ

  .317 -316ص  -12ج
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  قوالت النسبيةامل - والعرشون امسالدرس اخل

 

  وامللك، والفعل، واالنفعال. واألعراض النسبية سبعة هي: اإلضافة، واألين، واملتى، والوضع، 

هيئة حاصلة من تكرر النسبة بني شيئني كاألبوة وسميت نسبية ألن فيها نسبة قائمة بطرفني فأوهلا هو: اإلضافة وهي: 

، وال يمكن تعقلها بدون البنوة، كام ال يمكن تعقل حاصلة بني األب واالبن ونسبة ، فاألبوة هيئةوالصداقة واألخوة

  هام متعقالن معا.البنوة بدوهنا ف

  الشخص يف بيته.وثانيها: األين وهي: هيئة حاصلة من نسبة اليش إىل املكان. مثل وجود املاء يف الكأس، ووجود 

  ويقسم الفالسفة األين إىل قسمني:

  أين حقيقي وهو: حصول اجلسم يف مكان يكون مملوءا به بحيث ال يسع معه غريه ككون املاء يف الكوز مالئا له.

  ن غري احلقيقي هو: حصول اجلسم الطبيعي يف مكان يسعه وغريه ككون حممد يف البيت أو السوق أو املدينة.واألي

  فحصول اجلسم فيام ذكر يسمى أينا غري حقيقي استعمل فيه اسم األين جمازا لصحة وقوعه يف جواب السؤال عنه بـ أين.

  مقولة األين هلا أربعة أقسام هي:أن ذهب املتكلمون إىل و

  احلركة وهي: حصول اليشء يف آنني يف مكانني.

  والسكون هو: حصول اليشء يف آنني يف مكان واحد.

  واالجتامع هو: حصول اجلوهرين يف مكانني بحيث ال يمكن أن يتخللهام جوهر آخر.

  واالفرتاق هو: حصول اجلوهرين يف مكانني بحيث يمكن أن يتخللهام جوهر ثالث.

  خيلو من هذه األعراض ألنه إما متحرك أو ساكن، وإما جواهره الفردة جمتمعة أو متفرقة. وقالوا إن اجلسم أي جسم ال

  وهو مبني عىل ثبوت تركب اجلسم من اجلواهر الفردة وقد تقدم الكالم يف ذلك.

 ي: هيئة حاصلة من نسبة أجزاء اليشء إىل الزمان. مثل حصول الصيام يف اليوم من طلوع الفجر إىلوثالثها املتى وه

  غروب الشمس، ومثل حصول حادثة معينة يف زمن ما.

ورابعها: الوضع وهي: هيئة حاصلة من نسبة أجزاء اليشء بعضها إىل بعض، واملجموع إىل اخلارج عنها وهي جهات 

ونسبة تلك  القيام مثال فإنه وضع للجسم أي هيئة اعترب فيها نسبة األعضاء بعضها إىل بعضكالعامل. كأوضاع اجلسم 

ضاء إىل أمور خارجية عنها ككون الرأس نحو السامء والرجلني نحو األرض، وكذا بقية اهليئات كالقعود والنوم األع

والركوع فكلها ختتلف نسبة األعضاء بعضها إىل بعض ونسبتها إىل اجلهات، وكوضوع الكريس بوضع يصلح اجللوس 

  عليه ثم تغيري وضعيته، وكوضع الكتاب أو الرف.

  هيئة تعرض للجسم بسبب ما حييط به وينتقل بانتقاله. وهي:  وخامسها: امللك

يشء حييط فيها مثل التنعل احلاصل من إحاطة احلذاء بالرجل، ومثل التقمص، ومثل التعمم بعاممة والتختم بخاتم ف

  باجلسم وينتقل بانتقاله.
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أن يفعل، مثل قطع النجار اخلشب ما دام من تأثري املؤثر ما دام يؤثر. وتسمى بمقولة  الفعل وهي: هيئة حاصلة وسادسها:

  ، وتقطيع السكني للحم ما دام يقطعه.ما دامت تسخنه النار للامءيقطع أي ما دام مستمرا بالفعل، ومثل تسخني 

وسابعها: االنفعال وهي: هيئة حاصلة من تأثر املتأثر ما دام يتأثر. وتسمى أن ينفعل، مثل انقطاع اخلشب مادام ينقطع 

  ار، وكتسخن املاء بالنار ما دام يتسخن،وتقطع اللحم  بالسكني ما دام يتقطع.حتت املنش

وقد أنكر املتكلمون وجود اإلضافات يف اخلارج وقالوا إهنا أمور اعتبارية ومعقوالت ثانوية ال وجود هلا يف اخلارج فال 

  هي جوهر وال عرض.

  ة لذاته.عرض ال يقبل القسمة وال النسب :والكيف وه ووآخر املقوالت ه

وال فيها نسبة بذاهتا، ولكنها تقبل  اكاأللوان من البياض والسواد واحلمرة فإهنا ال تقبل القسمة لذاهتا ألهنا ليست مقدار

  القسمة بواسطة الكم كتقسيم اللون العارض عىل اجلسم إىل عدة سنتيمرتات.

  وهلا أربعة أقسام:

ة كاحلرارة والربودة املدركتني بقوة اللمس، وكاألضواء بإحدى احلواس اخلمس الظاهر ةاملحسوس ياتالكيف -1

واأللوان املدركة بقوة البرص، وكاألصوات املدركة بقوة السمع، وكالروائح املدركة بقوة الشم، وكالطعوم من حالوة 

  .ومرارة ومحوضة املدركة بقوة الذوق

لقدرة والذة واألمل واحللم والغضب والفرح يات النفسانية وهي املختصة بذوات األنفس كاحلياة والعلم واالكيف -2

  ن وسائر األخالق.بواحلزن والشجاعة واجل

  وما كان من هذه الكيفيات راسخا بحيث ال يزول أو يعرس زواله يسمى ملكة، وما كان غري راسخ يسمى حاال.

تكون حاال ثم إذا كثر االشتغال وقد يكون بعض الكيفيات النفسانية حاال ثم يصري ملكة، كالكتابة فإنه يف ابتداء تعلمها 

  هبا تصري ملكة.

  الكيفيات االستعدادية: وهي نوعان: -3

  القوة وهي استعداد اجلسم ألن يفعل ويعالج وال يتأثر بسهولة كالصالبة.النوع األول: 

امز باليد النوع الثاين الضعف وهي استعداد اجلسم ألن يفعل ويعالج ويتأثر بسهولة كاللني كلني الشمع يقبل االنغ

  والتشكيل بسهولة.

الكيفيات املختصة بالكميات كالتثليث والرتبيع والتدوير العارضة للسطح، واالستقامة واالنحناء العارضني للخط،  -4

  رضني للعدد.اوكالزوجية والفردية الع

  ويعد الكيف أظهر املقوالت العرش وجودا لوقوعه حتت احلس.

ت العرش كانت عند أرسطو من ضمن املنطق وتبعه عىل إدراجها فيه بعض ومما ينبغي مالحظته أن بحث املقوال

  اإلسالميني وأول من أخرجه منها هو ابن سينا وتبعه الناس عىل ذلك وجعلوها من بحث احلكمة.



  

  

 

  نقض الفـلسفة المختصر في                                      

  60  

َعُلوَهنَا  قال الشيخ اإلمام: ُموَن اْلُوُجوَد: إَىل َجْوَهٍر َوَعَرٍض َواْألَْعَراُض َجيْ ِذي َذَكَرُه  "َعَة َأْنَواٍع تِْس  "َوُهْم ُيَقسِّ َهَذا ُهَو الَّ

تِي َتنْتَِهي إَليَْها  َفُة َوَكَذلَِك َمْن َسَلَك َسبِيَلُهْم َأِرْسُطو َوأَْتبَاُعُه َجيَْعُلوَن َهَذا ِمْن ُمجَْلِة املَْنْطِِق؛ ِألَنَّ فِيِه املُْْفَرَداِت الَّ اْحلُُدوُد املَُْؤلَّ

ا اْبُن ِسينَا َوأَْتبَاُعُه َفَقاُلوا: ِممَّْن َصنََّف ِيف َهذَ  ِه. َوَأمَّ َفَأْخَرُجوَها  "اْلَكَالُم ِيف َهَذا َال َخيْتَصُّ بِاملَْنْطِِق  "ا اْلبَاِب َكاْبِن َحْزٍم َوَغْريِ

ْهَرَوْرِدي املَْْقتُوِل َوال ِهْم. َوَهِذِه ِهَي ِمنُْه َوَكَذلَِك َمْن َسَلَك َسبِيَل اْبِن ِسينَا َكَأِيب َحاِمٍد َوالسُّ اِزيَّ َواْآلِمِديَّ َوَغْريِ املَُْقوَالُت  "رَّ

َضاَفُة َواْلَوْض  "اْلَعْرشُ  . َواْلَكيُْف. َواْألَْيُن. َوَمتَى َواْإلِ ْم: اْجلَْوَهُر. َواْلَكمُّ ُوَن َعنَْها بَِقْوِهلِ تِي ُيَعربِّ ُع َواملِْْلُك َوَأْن َيْفَعَل َوَأْن الَّ

  َقْد ُمجَِعْت ِيف َبيْتَْنيِ َوِهَي:َينَْفِعَل وَ 

   تكييِيف َداِرِه بِاْألَْمِس َكاَن  ...َزْيُد الطَِّويُل اْألَْسَوُد اْبُن َمالِِك 

يف  -ابن مالك اإلضافة -األسود كيف -الطويل كم -( زيد جوهر َفَهِذِه َعْرشُ َمُقوَالٍت سوا ...ِيف َيِدِه َسيٌْف َنَضاُه فانتضا 

فانتىض انفعال، ومعنى نضاه هو أخرجه من  -نضاه فعل -يف يده سيف ملك -يتكي وضع -باألمس متى -داره أين

  غمده )

َوُيثْبِتُوَن   َهَذا َال َيُقوُم َعَليِْه َدلِيٌل.َوأَْكثَُر النَّاِس ِمْن َأْتبَاِعِه َوَغْريِ أَْتبَاِعِه َأْنَكُروا َحْرصَ اْألَْعَراِض ِيف تِْسَعِة َأْجنَاٍس َوَقاُلوا: إنَّ 

َها إَىل َثَالَثٍة َوإَِىل َغْريِ َذلَِك ِمْن اْألَْعَداِد. جمموع الفتاوى   .275- 274ص  -9ج -إْمَكاَن َردِّ
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  التغّري  -والعرشون لسادسالدرس ا

 

  قسامن: وهو كتحول البذرة إىل شجرة. .التغري هو: خروج اليشء من القوة إىل الفعل

  .وهو حيتاج إىل زمان ويسمى باحلركة يتغيري تدرجي -1

املقصود باحلركة هو كل تغري تدرجيي فيشمل احلركة املعروفة يف العرف وهي انتقال اجلسم من مكان إىل مكان آخر و

كحركة كتحرك زيد من بيته إىل عمله أو كتحرك السيارة من نقطة إىل نقطة أخرى، ويشمل أيضا احلركة يف غريها 

  ، فالتفاحة ثابتة يف مكاهنا يف الشجرة ولكن حيدث فيها تغيري تدرجيي.أخرض إىل أصفرالتفاح من  ونل األعراض كتحول

أحد  تواحدة وال حيتاج إىل زمان، ويمثلون له باتصال األجسام، كام لو حرك ةوهو حيدث يف آن واحد دفع تغري دفعي -2

تاج ثانية أو ثانيتني ولكن حلظة اتصاهلام حتصل دفعة فهذه حركة حتتاج إىل زمن ربام حت إصبعيك ليتصل باإلصبع اآلخر

  فال تسمى حركة ألن احلركة تغيري تدرجيي ال دفعي. واحدة

بل النقلة نوع من احلركة وهم  ،فإن احلركة يف اصطالحهم ليست هي النقلة من مكان إىل مكانقال الشيخ اإلمام: 

  .وحركة يف الوضع ،ينوحركة يف األ ،وحركة يف الكيف ،حركة يف الكم :يقولون

وكذلك النفس  ،حتول املوصوف من صفة إىل صفة إما يف لونه وإما يف طعمه أو رحيه أو غري ذلك :فاحلركة يف الكيف هو

  أو كانت متأملة فصارت ملتذة فهذا حركة يف الكيف. ،أو كانت مبغضة فصارت حمبة ،إذا كانت جاهلة فصارت عاملة

  ي حيصل يف أبدان احليوان والنبات.واحلركة يف الكم مثل النمو الذ

  .واحلركة يف الوضع مثل حركة الفلك فإن حركته ال توجب خروجه من حيزه

  .النقلة مثل حركة املاء والرتاب واهلواء واملولدات من حيز إىل حيز :واحلركة يف األين هي

ملت فهي متأملة أو ملتذة ملا تدركه من وإذا كان كذلك فالنفس بعد املوت هلا حمبة ليشء وطلب إن حصل التذت به وإال تأ

- 2 -الصفدية مناسب أو مناف وهذه حركة ومن املعلوم بالرضورة أن ما حيدث له آالم ولذات فال بد له من نوع حركة.

270.   

  احلركة رشوط

 

  ة وهي:ركمن بيته إىل حمل عمله فهنا ستة أمور تتوقف عليها تلك احلركة وتسمى لوازم احل ذهب زيدإذا 

ك -1   .نفس زيد، ويسمى فاعل احلركة كاملحرِّ

  .بدن زيد، ويسمى موضوع احلركة كاملتحرك -2

  ، ويسمى ما منه احلركة كالبيت.مبدأ احلركة -3

  ، ويسمى ما إليه احلركة كمحل العمل.منتهى احلركة -4

  وهي طريق احلركة. ، ويسمى ما فيه احلركةاملسافة -5

  ، أي زمن وقوع احلركة.الزمن -6
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  اع احلركةأنو

 

  كحركة احليوان. من املتحرك شعور وإرادةبطبيعة اجلسم املتحرك مع وهي: التي تكون  أوال: احلركة اإلرادية

التي تكون بطبيعة اجلسم املتحرك بدون شعور وإرادة من املتحرك كحركة احلجر إىل األسفل  ثانيا: احلركة الطبيعية وهي:

  وحركة املياه.

  وهي: التي تكون عىل خالف مقتىض طبيعة املتحرك بقرس القارس، كحركة احلجر املرمي إىل فوق.ثالثا: احلركة القرسية 

يَّ قال الشيخ اإلمام:  ا َقْرسِ ا َطبِْعيٌَّة َوإِمَّ ٌة. ِألَ َفإِنَّ ُكلَّ َحَرَكٍة ِيف اْلَعاَملِ إنََّام َصَدَرْت َعْن إَراَدٍة. َفإِنَّ اْحلََرَكاِت إمَّ ا إَراِديَّ نَّ َمبَْدَأ ٌة َوإِمَّ

ا َأْن َيُكوَن َمَع ا ِك َأْو ِمْن َسبٍَب َخاِرٍج. َوَما َكاَن ِمنَْها َفإِمَّ ا َأْن َيُكوَن ِمْن املُْتََحرِّ ُعوِر. َفَام َكاَن اْحلََرَكِة إمَّ ُعوِر َأْو بُِدوِن الشُّ لشُّ

يُّ َوَما َكاَن َسبَبُُه ِمنْهَ  يُّ َتابٌِع َسبَبُُه ِمْن َخاِرٍج َفُهَو اْلَقْرسِ . َفاْلَقْرسِ َراِديُّ ُعوِر َفُهَو اْإلِ ا بَِال ُشُعوٍر َفُهَو الطَّبِْعيُّ َوَما َكاَن َمَع الشُّ

ُك بَِطبِْعِه َكاملَْاِء َواْهلََواِء َواْألَْرِض ُهَو َساِكٌن ِيف َمْرَكِزِه؛ َلِكْن إَذا َخ  ِذي َيتََحرَّ ا َطَلب اْلَعْوَد إَىل َرَج َعْن َمْرَكِزِه لِْلَقاِرسِ َوَالَّ َقْرسً

ُة. َفُكلُّ َحَرَكٍة ِيف اْلعَ  َراِديَّ . َوَملْ َتبَْق َحَرَكٌة أَْصِليٌَّة إالَّ اْإلِ  - 16 -جمموع الفتاوى .اَملِ َفِهَي َعْن إَراَدةٍ َمْرَكِزِه َفَأْصُل َحَرَكتِِه اْلَقْرسُ
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  زمنال -والعرشون بعالدرس السا

 

   تفسري حقيقة الزمن أقوال أشهرها هو:يف

   .مقدار حركة الفلكالزمن هو:  -1

ارتباط ولزوم بني احلركة والزمان، فاحلركة إذا توقفت توقف الزمان، ومادامت احلركة موجودة ومستمرة فهنالك 

  كم متصل غري قار بالذات يقدر به امتداد احلركة. :فالزمان موجود، فالزمان هو

، ولكنه وجود غري معني وغري قدم خروج اليشء من القوة إىل الفعل بالتدريج فهي وجود متصل غري قارواحلركة كام ت

  مقدر فإذا عرض الزمان عىل احلركة تعينت احلركة.

بعاد الثالثة حتى له امتداد ولكنه غري معني يف األ كامدة وهذا نظري اجلسم الطبيعي واجلسم التعليمي، فاجلسم الطبيعي

  وحيل به اجلسم التعليمي الذي هو الطول والعرض واالرتفاع. يعرض عليه

  فكذلك احلركة هي نظري اجلسم الطبيعي وجود ممتد غري معني فإذا عرض الزمان عىل احلركة تعني مقدارها.

  .، فهو من مقولة الكم املتصلاحلركة حيدد به امتدادهااألجسام بواسطة فالزمان عرض يعرض عىل 

  مان مقدار أي حركة ؟بقي أن نعرف أن الز

اجلواب هو: مقدار أقدم حركة يف عامل األجسام وهو الفلك األعظم أول كائن جسامين، فهذا الفلك حركته كانت وال 

، فالزمان إذا قديم بقدم وهو الذي يتحرك يف كل يوم وليلة دورة واحدة بالتقريب ولن تنقطع حركة دائرية مستمرةتزال 

  الفلك.

  ن:والزمان عندهم نوعا

  وهو املقصود بالبحث وهو مقدار حركة الفلك األعظم. وهو الزمان املستمر والدائمي زمان مطلق

احلوادث املعينة التي يتواضع الناس عليها بالساعات واأليام واألشهر والسنني والعقود،  وهو زمان معني وزمان نسبي

زمان معني ويعرض هلا الزمان، ولكن املقصود بالبحث فاحلركات املعينة كحركة السفينة أو حركة عقرب الساعة أيضا هلا 

  املستمر. لعامالزمان اجنس هو 

  وهذا هو رأي أرسطو من اتبعه.

  فرضية العقول واألفالك ال يمكن القبول بكون الزمان مقدار حركة الفلك األعظم. وببطالن

  .مقارنة متجدد موهوم ملتجدد معلوم إزالة لإلهبام -2

ند طلوع الشمس، فإن طلوع الشمس معلوم، وجميئك موهوم مبهم، فإذا قرن ذلك املوهوم املبهم مثاله قولك: سآتيك ع

  . فليس الزمان جوهر وال عرض وإنام هو أمر اعتباري ال وجود له يف اخلارج.بذلك املعلوم زال إهبامه

  وهذا هو قول املتكلمني.

  !عندهم لوكالعق جمرد ي ولكن وجوده وجود روحيوقال بعض الفالسفة إن الزمان هو جوهر جمرد أي هو موجود عين
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َماُن ِمْقَداُر اْحلََرَكِة، َفَليَْس ُهَو ِمْقَداَر َحَرَكٍة ُمَعيَّنٍَة َكَحَر قال الشيخ اإلمام:  ْمِس، أَِو اْلَفَلِك َوإَِذا قِيَل: الزَّ َماُن َكِة الشَّ ، َبِل الزَّ

ُلَق اهللا، َوَقْد َكااملُْْطَلُق ِمْقَداُر اْحلََرَكِة املُْْطَلَقةِ  ْمَس َواْلَقَمَر َحَرَكاٌت َوَأْزِمنٌَة، َوَبْعَد َأْن  َن َقبَْل َأْن َخيْ َامَواِت َواْألَْرَض َوالشَّ السَّ

ْمُس، َواْلَقَمُر َتُكوُن ِيف اْجلَنَِّة َحَرَكاٌت َوَأْزِمنٌَة ، َكَام َقاَل تَ    }ْم فِيَها ُبْكَرًة َوَعِشي�اَوَهلُْم ِرْزُقهُ {اَىل: عَ ُيِقيَم اهللاَُّ اْلِقيَاَمَة، َفتَْذَهُب الشَّ

يَْل َوالنََّهاَر بَِأْنَواٍر َتظَْهُر ِمْن ِجَهِة العرش. منهاج السنة النبوي ُْم َيْعِرُفوَن اللَّ   .172ص  -1ة. جَوَجاَء ِيف اْآلَثاِر أَهنَّ

هو أرسطو وحججه عىل ذلك واهية جدا ال تدل  وقال: وأول من عرف عنه من الفالسفة املشائني القول بقدم األفالك

عىل مطلوبه بل استدالله عىل قدم الزمان وأنه مقدار احلركة فيلزم قدمها ثم ظن أن جنس الزمان مقدار حركة الفلك وهذا 

قدار غلط عظيم فإن جنس الزمان إذا قيل الزمان مقدار احلركة فهو مقدار جنس للحركة ال حركة معينة بل الزمان املعني م

احلركة املعينة وهلذا كان جنس الزمان باقيا عند املسلمني بعد قيام القيامة وانشقاق السامء وتكوير الشمس وألهل اجلنة 

أزمنة هي مقادير حركات هناك غري حركة الفلك وهلم يف اآلخرة يوم املزيد يوم اجلمعة مع أن اجلنة ليس فيها شمس وال 

  .167ص  -2فدية. جزمهرير بل أنوار وحركات أخر. الص

ُم َعاِقٌل َأنَّ بعد أن سئل عن حديث مسلم: ال تسبوا الدهر فإن الدهر هو اهللا: ...  وقال َماَن  اهللاَوَال َيتََوهَّ َماُن، َفإِنَّ الزَّ ُهَو الزَّ

َفاِت اْلَقاِئَمةِ  َواِد َواْلبَيَاِض، َوَال  ِمْقَداُر اْحلََرَكِة، َواْحلََرَكُة ِمْقَداُرَها ِمْن َباِب اْألَْعَراِض َوالصِّ ُكوِن، َوالسَّ َها َكاْحلََرَكِة َوالسُّ بَِغْريِ

َفاِت املُْْفتَِقَرِة إَىل اْجلََواِهِر َواْألَعْ  يَاِن َفإِنَّ اْألَْعَراَض َال َتُقوُم ِبنَْفِسَها، َيُقوُل َعاِقٌل إنَّ َخالَِق اْلَعاَملِ ُهَو ِمْن َباِب اْألَْعَراِض َوالصِّ

يِح، أَ  َبْل  ِ ْهرُسبَْحاَنُه اهللا نَّ ِهَي ُمْفتَِقَرٌة إَىل َحمَلٍّ َتُقوُم بِِه... َفَقْد أَْمجََع املُْْسِلُموَن، َوُهَو ِممَّا ُعلَِم بِاْلَعْقِل الرصَّ  َوَتَعاَىل َليَْس ُهَو الدَّ

َماِن، َفإِنَّ النَّا َماُن، َأْو َما َجيِْري َجمَْرى الزَّ ِذي ُهَو الزَّ يُْل َوالنََّهاُر، َوَكَذلَِك َما َجيِْري َجمَْرى الَّ َماِن الَِّذي ُهَو اللَّ َس ُمتَِّفُقوَن َعَىل الزَّ

نْ . }ْم فِيَها ُبْكَرًة َوَعِشي�اَوَهلُْم ِرْزُقهُ {َذلَِك ِيف اْجلَنَِّة، َكَام َقاَل َتَعاَىل:   اْآلِخَرِة َيْوميف وَ  ،يَاَقاُلوا: َعَىل ِمْقَداِر اْلبُْكَرِة َواْلَعِيشِّ ِيف الدُّ

ِت اْجلُُمَعِة َيْوَم املَِْزيِد، َواْجلَنَُّة َليَْس فِيَها َشْمٌس َوَال َزْمَهِريٌر، َوَلِكْن ُتْعَرُف اْألَْوَقاُت بِأَْنَوارٍ  ُه َتْظَهُر ِمْن َحتْ  ُأَخَر، َقْد ُرِوَي َأنَّ

َماُن ُهنَالَِك ِمْقَداُر اْحلََركَ اْلَعْرِش،  تِي ِهبَاَفالزَّ   َتْظَهُر ِهبَا تِْلَك اْألَْنَواُر. ِة الَّ

َّا َتنَاَزَع فِيِه النَّاُس، َفَأْثبَتَهُ  ْهُر؟ َهَذا ِمم  َطاِئَفٌة ِمْن املُْتََفْلِسَفِة ِمْن َأْصَحاِب َوَهْل َوَراَء َذلَِك َجْوَهٌر َقاِئٌم بِنَْفِسِه َسيَّاٌل ُهَو الدَّ

ى املُْثَُل اْألَْفَالُطونِيَّة َواملُْثَُل املُْْطَلَقَة، َوأَ َأْفَالُطوَن، َكَام َأْثبَتُ  تِي ُتَسمَّ َدَة ِيف اْخلَاِرِج الَّ يَّاِت املَُْجرَّ ٌة وا اْلُكلِّ تِي ِهَي َمادَّ ْثبَتُوا اْهلَيُْوَىل الَّ

َوِر، َوَأْثبَتُوا اْخلََالءَ  َدٌة َعْن الصُّ   ا َقاِئًام بِنَْفِسِه.َجْوَهًر  ( الذي هو املكان عندهم ) ُجمَرَّ

ُه َال َحِقيَقَة َلُه ِيف اْخلَ  ِهْم َفيَْعَلُموَن َأنَّ َهَذا ُكلَّ ا َمجَاِهُري اْلُعَقَالِء ِمْن اْلَفَالِسَفِة َوَغْريِ ْهُن َوأَمَّ ُرَها الذِّ اِرِج، َوإِنََّام ِهَي أُُموٌر ُيَقدِّ

الثَّابَِت ِيف اْألَْذَهاِن، ُهَو بَِعيْنِِه َثابٌِت ِيف اْخلَاِرِج َعْن اْألَْذَهاِن، َكَام َظنُّوا ِمثَْل َذلَِك ِيف َوَيْفِرُضَها؛ َفيَُظنُّ اْلَغالُِطوَن أَنَّ َهَذا 

ْهِن، َوَليَْس ِيف اْخلَاِرِج إالَّ َيشْ  ْطَالِق ُوُجوُدُه ِيف الذِّ ِط اْإلِ َرشْ
ٌ اْلُوُجوِد املُْْطَلِق، َمَع َأنَّ املُْْطَلَق بِ  َوِهَي اْألَْعيَاُن َوَما َيُقوُم ٌء ُمَعنيَّ

ْسَم أَْو َما َيُقوُم بِِه، َوَال  َفاِت، َفَال َمَكاَن إالَّ اْجلِ َدةً ِهبَا ِمْن الصِّ َة ُجمَرَّ َة  َزَماَن إالَّ ِمْقَداَر اْحلََرَكِة، َوَال َمادَّ َوِر، َبْل َوَال َمادَّ َعْن الصُّ

ْسِم  َنًة ِهبَا َغْريُ اْجلِ ْسِم، أَْو َما ُهَو ِجْسٌم َيُقوُم بِهِ ُمْقَرتِ اْلَعَرُض.  الَِّذي َيُقوُم بِِه اْألَْعَراُض، َوَال ُصوَرَة إالَّ َما ُهَو َعَرٌض َقاِئٌم بِاْجلِ

  .67-65-64ص  -5ج -الفتاوى الكربى
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  كانامل -والعرشون ثامنالدرس ال

 

  أقوال أشهرها هو: كانيف تفسري حقيقة امل

  امس للسطح الظاهري من اجلسم املحوي.امل باطن من اجلسم احلاويسطح الالاملكان هو:  -1

وكذلك الطري يف السامء ، مثاله: املاء يف الكأس، فسطح املاء الظاهر يامس سطح الكأس الباطن، فيكون الكأس مكانا للامء

األرض ومن البقية سطوح  حييط به اهلواء من مجيع جهاته فتحصل املامسة، والتفاحة عىل األرض يمسها من أسفل سطح

  ، فيحاط باجلسم ستة سطوح.اهلواء

هو ف. وقول آخر وهو ألفالطون ومن وافقه يقول إن املكان هو بعد جمرد، أي هو جوهر موجود روحاين حتل فيه األشياء

  األشياء!ه فيبل هو موجود جوهري روحاين تقوم يس شيئا موهوما عنده اخلالء والفراغ الذي حتل فيه األجسام ولكنه ل

  وهذا قول أكثر املتكلمني. الذي يشغله اجلسم. الفراغ املوهوماملكان هو:  -2

فكل جسم يشغل قدرا وحيزا من الفراغ، وسموه موهوما ألن الذهن جيرده من األجسام النافذة فيه وإال يف احلقيقة الكون 

  .ميلء

تكلمني ال جوهر وال عرض بل هو أمر فاملكان عند أرسطو عرض من األعراض، وعند أفالطون جوهر، وعند امل

  عدمي. ذهني اعتباري

ْطِح  "املََْكاِن  "َبْل َلْفُظ قال الشيخ اإلمام:  ْنَساُن َفْوَق السَّ ُء َفْوَقُه ُحمْتَاًجا إَِليِْه، َكَام َيُكوُن اْإلِ ْ   .َقْد ُيَراُد بِِه َما َيُكوُن اليشَّ

ُء َفْوقَ  ْ ، َوَكْوِن املََْالِئَكِة َفْوَق اْألَْرِض َواْهلَ َوُيَراُد بِِه َما َيُكوُن اليشَّ َامِء َفْوَق اْجلَوِّ َواِء، َوَكْوِن ُه ِمْن َغْريِ اْحتِيَاٍج إَِليِْه، ِمثُْل َكْوِن السَّ

  الطَّْريِ َفْوَق اْألَْرِض... 

ِء ِمْن َمجِيِع َجَوانِبِ   ْ يطًا بِاليشَّ   .هِ َوَقْد ُيَراُد بِاملََْكاِن َما َيُكوُن ُحمِ

ْطِح اْلبَاطِِن، َأْو ُيَراَد بِِه َجْوَهٌر َال ُحيَسُّ بَِحاٍل، َفَهَذا قَ  ُد السَّ ا َأْن ُيَراَد بِاملََْكاِن ُجمَرَّ ْوُل َهُؤَالِء املُْتََفْلِسَفِة، َوَال أَْعَلُم َأَحًدا ِمَن َفَأمَّ

ِة املُْْس  ِهْم ِمْن َأِئمَّ َحاَبِة َوالتَّابِِعَني َوَغْريِ   ."املََْكاِن  "ِلِمَني ُيِريُد َذلَِك بَِلْفِظ الصَّ

ِذي َأَراَدُه َأِرْسُطو بَِلْفِظ  ِيف َكَالِم ُعَلَامِء  "املََْكاِن  "َعَرٌض َثابٌِت، َلِكْن َليَْس َهَذا ُهَو املَُْراَد بَِلْفِظ  "املََْكاِن  "َوَذلَِك املَْْعنَى الَّ

تِِهْم، َوَال ِيف  ا َما َأَراَدُه َأْفَالُطُن َفُجْمُهوُر اْلُعَقَالِء ُينْاملُْْسِلِمَني َوَعامَّ تِِهْم. َوَأمَّ كُِروَن ُوُجوَدُه  َكَالِم َمجَاِهِري اْألَُمِم: ُعَلَامِئِهْم َوَعامَّ

  .351ص -2ج -ِيف اْخلَاِرِج، َوَبْسُط َهِذِه اْألُُموِر َلُه َمْوِضٌع آَخُر. منهاج السنة

هو اصطالح هلم وأما ما يف كالم أئمة املسلمني وعامتهم من أهل اللغة والرشع فاملكان  تباعهه أرسطو وأيقصد أن ما قال

اجا إليه أم ال، ويراد به ما يكون حميطا باليشء من مجيع جوانبة كالكتاب يف فوق اليشء سواء كان حمتيراد به ما كان 

  الصندوق.

لم له مذهب أرسطو، وأن املكان هو السطح الداخل احلاوي من يس عند وما ذكره ابن رشد يف اسم املكان يتوجهوقال: 

  املامس للسطح اخلارج املحوي.
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آخر، منهم من يقول: إن املكان هو اجلسم الذي يتمكن غريه  يقول: إن للناس يف املكان أقواالومعلوم أن من الناس من 

عليه ومنهم من يزعم أن املكان هو اخلالء  ناحتت غريه وإن مل يكن ذلك متمك عليه ومنهم من يقول: إن املكان هو ما كان

  وهو أبعاد.

والنزاع يف هذا الباب نوعان: أحدمها معنوي، كمن يدعي وجود مكان هو جوهر قائم بنفسه ليس هو اجلسم، وأكثر 

ما العقالء ينكرون ذلك والثاين نزاع لفظي، وهو من يقول املكان من حييط بغريه، يقول آخر: ما يكون غريه عليه أو 

  .249-248ص -6ج - درء التعارض يتمكن عليه.
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  علة واملعلولال -والعرشون تاسعالدرس ال

 

  كالنار. .ما يتوقف عليه اليشء العلة هي:

  كاحلرارة.. يفتقر يف وجوده إىل غريه يتوقف عىل يشء أي واملعلول هو: ما

  والعلة تامة وناقصة.

  علول عنده، أي هي مجيع ما يتوقف عليه وجود اليشء.فالتامة هي: ما جيب وجود امل

  .والناقصة هي: ما ال جيب وجود املعول عنده، أي هي بعض ما يتوقف عليه وجود اليشء

  والعلة الناقصة عىل أربعة أقسام: 

  للرسير.ي: ما يصدر عنه املعلول. كالنجار العلة الفاعلية وه -1

  ملعلول. كالنوم للرسير.وجود اما ألجله  وهي:لغائية العلة ا -2

  . كاخلشب للرسير.به اليشء بالقوةالعلة املادية وهي: ما  -3

  ما به اليشء بالفعل. كاهليئة الرسيرية.العلة الصورية وهي:  -4

  طلح عىل الفاعل والغاية بالعلل اخلارجية.صوي

  ويصطلح عىل املادة والصورة بالعلل الداخلية.

  د املعلول واستحال عدمه.ومتى وجدت العلة التامة وجب وجو

  

  الواسطة

 

  الواسطة هي ما تتوسط بني شيئني وهي عىل ثالثة أقسام:

  .أوال: الواسطة يف الثبوت وهي: الواسطة يف ثبوت صفة ليشء، أي هي علة وجودها يف اخلارج

  رج.فمثال لو قلنا: هذه النار علة حلرارة املاء، يعني أهنا واسطة يف ثبوت احلرارة للامء يف اخلا

الذي هو علة  ثانيا: الواسطة يف اإلثبات وهي: الواسطة يف العلم باليشء فهي تتعلق بعامل الذهن واملعرفة أي هي الدليل

  املعرفة.

  فمثال لو قلنا: هناك دخان فإذن هنالك نار، فالدخان واسطة يف العلم بوجود النار.

  .نسبة يش إىل غري ما هو له جمازاثالثا: الواسطة يف العروض وهي: الواسطة يف احلمل املصححة 

فمثال لو قلنا:  هذا اجلالس يف السفينة املبحرة متحرٌك، فالذي حترك وغري مكانه حقيقة هو السفينة وأما اجلالس عىل كريس 

فيها فهو غري متحرك حقيقة ولكنه لوجوده يف السفينة املتحركة نسبت له احلركة تبعا، فاملصحح لنسبة احلركة للجالس هو 

  .السفينة فهي واسطة يف العروض
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مثال آخر حينام يقال: امليزاب جاٍر، ففي احلقيقة امليزاب ليس بجار وإنام املاء الذي فيه هو اجلاري، فاملاء هو الواسطة يف 

  .عروض اجلريان عىل امليزاب

ميزاب جمازي واملصّحح هلذا وبتعبري آخر: إن الواسطة يف العروض هي املصّحح لإلسناد املجازي، فإنَّ اسناد اجلريان لل

اإلسناد هو املاء والذي تربطه بامليزاب عالقة الظرفيّة واملظروفيّة، فألنَّ املاء مظروف للميزاب وامليزاب ظرفه صحَّ أن 

  حيمل اجلريان عىل امليزاب.
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  تقابلال -الثالثونالدرس 

 

  .هام يف وقت واحد، يف حمل واحد، من جهة واحدةكون الشيئني بحيث يمتنع اجتامعهو: التقابل 

  كالسواد والبياض ال جيتمعان يف ورقة واحدة أي يف حمل واحد يف زمن واحد من جهة واحدة.

وابنا له، ولكن يمكن من  عمرووكاألبوة والبنوة فزيد ال يمكن أن يكون أبا وابنا من جهة واحدة، فال يمكن أن يكون أبا ل

  .بكروابنا ل عمرولجهتني أن يكون أبا 

  هي: -قيل إهنا ثابتة باالستقراء وقيل بل بالقسمة العقلية احلارصة -وينقسم التقابل إىل أربعة أقسام

  كالسواد والبياض. .أن يكون املتقابالن وجوديني وال يتوقف تعقل أحدمها عىل تعقل اآلخر تقابل التضاد: أوال:

  كاألبوة والبنوة. .وجوديني ويتوقف تعقل أحدمها عىل تعقل اآلخرأن يكون املتقابالن  تقابل التضايف: :ثانيا

قالوا واملراد بالوجودي هاهنا: ما ال يكون السلب والعدم جزءا من مفهومه. سواء أكان موجودا يف اخلارح أم ال، 

  فالوجودي هبذا املعنى أعم من املوجود، فالعنقاء ورشيك الباري مثال وجوديان ال موجودان.

كالبرص والعمى؛ فإن العمى عدم  وجوديا واآلخر عدميا قابال للوجود أن يكون أحد املتقابلنيقابل العدم وامللكة: تثالثا: 

  البرص عام من شأنه أن يكون بصريا، والعني قابلة للبرص والعمى فال يوصف اجلدار بالعمى ألنه ال يقبل البرص.

أي ال  قابل للوجودغري يكون أحد املتقابلني وجوديا واآلخر عدميا  أن: أو تقابل السلب واإلجياب تقابل النقيضنيرابعا: 

  .ط أن يكون هنالك موضوع قابال لكل منهام وذلك كالوجود والعدمرتيش

 

  مناقشة هذا التقسيم

 أوال: هذا التقسيم غري حارص النتقاضه بتقسيم املوجود إىل واجب وممكن وقديم وحادث وجوهر وعرض ونحو ذلك

  وال يرتفعان مع أهنام وجوديان، وأنتم قلتم يف تقابل النقيضني ال بد من اختالفهام بالسلب واإلجياب.فال جيتمعان 

الوجه األول: أن هذا التقسيم غري حارص، فإنه يقال للموجود: إما أن يكون قال الشيخ اإلمام: ( والرد عليهم من وجوه 

بحسب التقدير الذي  -ال جيتمعان يف يشء واحد -اإلمكانالوجوب و -واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه، وهذا

من جهة واحدة، )   قدره الدكتور السعوي حمقق التدمرية للسقط يف هذا املحل، وهو تقدير موفق يشهد له كالم الشيخ

  عان.وال يصح اجتامعهام يف الصدق وال يف الكذب، إذ كون املوجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه ال جيتمعان وال يرتف

ومها النقيضان ما ال جيتمعان وال يرتفعان، فهذان ال ( لعل الصواب القسم كام قال املحقق )  فإذا جعلتم هذا التقسيم

جيتمعان وال يرتفعان، وليس مها السلب واإلجياب، فال يصح حرص النقيضني اللذين ال جيتمعان وال يرتفعان يف السلب 

 -التدمرية ن ال جيتمعان وال يرتفعان، وهو خارج عن األقسام األربعة.وحينئذ فقد ثبت وصفان: شيئا واإلجياب.

  .154ص

ألننا إذا قلنا: املثلث إما موجود وإما معدوم، يكون املثلث باعتباره كونه ممكنا يقبل الوجود  ثانيا: أن هذا التقسيم متداخل

  ه ليس كذلك.، مع أناملتقدم تعريف تقابل العدم وامللكة حينئذ والعدم، فينطبق عليها
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هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم وامللكة يدخل يف السلب واإلجياب، وغايته أنه نوع  أن يقال: - الوجه الثاين قال الشيخ: 

فاملمكنات التي تقبل الوجود والعدم، كقولنا: املثلث إما ... واملتضايفان يدخالن يف املتضادين، وإنام هو نوع منهمنه، 

ون من قسم العدم وامللكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم خيلو فيه املوصوف الواحد عن موجود وإما معدوم، يك

  .  ء من املمكنات عن الوجود والعدماملتقابلني مجيعا، وال خيلو يش

 هذا إذا قلنا: زيد إما عاقل وإما غري عاقل، وإما عامل وإما ليس بعامل، وإما حي وإما غري حي، وإما ناطق وإما غري فعىل... 

  ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن حمل قابل هلا، مل يكن هذا داخال يف قسم تقابل السلب واإلجياب.

  ومعلوم أن هذا خالف املعلوم بالرضورة، وخالف اتفاق العقالء، وخالف ما ذكروه يف املنطق وغريه.

ق إحدامها كذب األخرى، فال جيتمعان ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب واإلجياب عىل وجه يلزم من صد

  يف الصدق والكذب، فهذه رشوط التناقض موجودة فيها.

وغاية فرقهم أن يقولوا: إذا قلنا: هو إما بصري وإما ليس ببصري، كان إجيابا وسلبا، وإذا قلنا: إما بصري وإما أعمى، كان 

 .، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب واإلجيابوهذا منازعة لفظية، وإال فاملعنى يف املوضعني سواء، ملكة وعدما

  .158ص  -156ص  -155ص  -التدمرية

، وإما ال، فاألول مها النقيضان ومنه العدم بالسلب واإلجياب تلفاثالثا: التقسيم الدقيق هو أن يقال: املتقابالن إما أن خي

األول الضدان ومنه املتضايفان فهو نوع منه، والثاين  وامللكة فهو نوع منه، والثاين إما أن يمكن خلو املحل عنهام، وإما ال،

  مها يف معنى النقيضني وإن كانا ثبوتيني كالقيام بالنفس والقيام بالغري.

أن يقال: التقسيم احلارص أن يقال: املتقابالن إما أن خيتلفا بالسلب واإلجياب، وإما أن ال  -الوجه الثالث قال الشيخ: 

جيابني أو سلبني، فاألول هو النقيضان، والثاين: إما أن يمكن خلو املحل عنهام، وإما أن ال خيتلفا بذلك، بل يكونان إ

يمكن، واألول مها الضدان كالسواد والبياض، والثاين مها يف معنى النقيضني وإن كانا ثبوَتني كالوجوب واإلمكان، 

  .159ص  -التدمرية ة، ونحو ذلك.واحلدوث والقدم، والقيام بالنفس والقيام بالغري، واملباينة واملجانب

فريتفعان يف اجلدار مثال فال  : احليوان: إما حي وإما ميت،نحورابعا: أن قولكم: تقابل العدم وامللكة يرتفعان يف حمل آخر 

  هو حي وال ميت؛ ألنه غري قابل هلام، نقول: هذا اصطالح لكم والعرب والكتاب والسنة تسمي غري احلي ميتا.

ن هذين يتقابالن تقابل العدم وامللكة اصطالح اصطلحتموه وإال إ :الوجه الرابع أن يقال هلؤالء قولكممام: قال الشيخ اإل

َلُقوَن َأْمَواٌت َغْريُ {فكل ما ال حياة فيه يسمى مواتا وميتا قال اهللا تعاىل  ُلُقوَن َشيْئًا َوُهْم ُخيْ ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاَِّ ال َخيْ َوالَّ

َم:  }اءٍ َأْحيَ  من أحيا أرضا ميتة "فسمى األصنام اجلامدات أمواتا وتسمى األرض مواتا كام قال النبي َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّ

  .95ص  -1ج - فهي له. الصفدية

  صالح.لقوم  ناقةفإن اهللا سبحانه قد قلب العصا حية تسعى وأخرج من احلجر  باطلقولكم اجلامد ال يقبل احلياة خامسا: 

الوجه اخلامس أن يقال كل عني من األعيان تقبل احلياة فإن اهللا قادر عىل خلق احلياة وتوابعها يف كل يشء. قال الشيخ: 

  .96ص  – 1ج -الصفدية
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  البسيط واملركب -الثالثوناحلادي و الدرس

 

  .كاملاء مركب من أوكسجني وهيدروجني. ما له أجزاءاملركب هو: 

   أقسام: مخسة عندهم والرتكيب

  الرتكيب من املادة والصورة. كاجلوهر اجلسامين. -1

  كرتكب ماهية اإلنسان من احليوان والناطق. الرتكيب من اجلنس والفصل. -2

  الرتكيب من األجزاء العنرصية والذرية، كرتكب املاء من أوكسجني وهيدروجني. -3

  كن زوج تركيبي من الوجود واملاهية.ولذا قالوا كل مم ممكن الرتكب من وجود وماهية، وهذا يعم كل موجود -4

  الرتكب من الذات والصفات. -5

تركب العرشة من وحداهتا، وكرتكب الكم املتصل مثل وزاد بعضهم الرتكب من األجزاء املقدارية، كرتكب األعداد 

  كأجزاء اخلط والسطح واحلجم والزمان.

  ويقسمون الرتكيب قسمة أخرى إىل:

ب من الوجود يب من اجلنس والفصل، والرتكيلذهنية. وهو الرتككيب من األجزاء اوهو: الرت ذهنيأوال: تركيب 

  واملاهية فإن املمكن حيلله الذهن إىل وجود وماهية وإن كان يف اخلارج يشء واحد.

  وهو: الرتكيب من األجزاء اخلارجية. وهو يشمل البقية. خارجيثانيا: تركيب 

  ومن أمثلة البسيط عندهم العقول العرشة. نقطة.وأما البسيط فهو: الذي ال أجزاء له. كال

فهي بسيطة ال  ابسيطا من جهة ومركبا من جهة أخرى فمثال األجناس العالية من املقوالت ال جنس هل اليشء وقد يكون

  جنس هلا وال فصل، ولكنها مركبة من وجود وماهية.

فإذا أثبت ذاتا بسيطة جمردة من كل يشء (  الرتكيب فمدار كالمهم يف التوحيد والصفات كله عىل لفظقال الشيخ اإلمام: 

( كام ذكره ابن سينا  وقد بسطنا القول فيه وبينا ما يف هذا اللفظ من إمجال فان الرتكيب مخسة أنواعفأنت موحد وإال فال ! ) 

  .: أحدها: تركب الذات من وجود وماهيةوغريه )

  .اجلنس والفصلووصف خاص كاملركب من  والثاين: تركيبها من وصف عام

  .والثالث: تركيب من ذات وصفات

  .والرابع: تركيب اجلسم من املادة والصورة

  واخلامس: تركيبه من اجلواهر املنفردة.

وقد بينا أن ما يدعونه من الرتكيب من الوجود واملاهية ومن اجلنس والفصل باطل وأما تركيب اجلسم من هذا وهذا 

  كبا ال من املادة والصورة وال من اجلواهر املنفردة مل يبق إال ذات هلا صفات.فأكثر العقالء يقولون اجلسم ليس مر
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وقد بينا أن املركب يقال عىل ما ركبه غريه وعىل ما كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمعت وعىل ما يقبل مفارقة بعضه بعضا 

  وهذه األنواع الثالثة منتفية عن رب العاملني باتفاق املسلمني.

ف بالصفات تركيبا وهذا اصطالح هلم وحقيقة األمر تعود إىل موصوف له صفات متعددة فتسمية وهم جعلوا ما يوص

املسمى هذا تركيبا اصطالح هلم والنظر إنام هو يف املعاين العقلية وأما األلفاظ فان وردت عن صاحب الرشع املعصوم كان 

لومة بالعقل والرشع بعبارة جمملة توهم معاين فاسدة خذ يعرب عن املعاين الصحيحة املعأهلا حرمة وإال مل يلتفت إىل من 

  .315-314ص  - الرد عىل املنطقيني وقيل هلم البحث يف املعاين ال يف األلفاظ كام بسط يف موضعه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

لسفةالمختصر في     نقض الفـ
73  

  يف الكالم عىل الباري - الثالثونو ثاينالالدرس 

 

اإلهليات  يف قبالاملبحث باإلهليات باملعنى األخص، يبحث الفالسفة عن واجب الوجود وعن صفاته ويسمون هذا 

وعلة  األمور العامة التي تقدم الكالم عليها كتقسيم الوجود إىل واجب وممكن وقديم وحادث التي هيباملعنى األعم 

  ونحو ذلك. ومعلول

  .اخلالقه هو إقامة الربهان عىل وجود فيوأول أمر يتم البحث 

وعامة كالم أئمتهم ، وأما الفالسفة؛ فهم يف اإلهليات كالمهم قليل، وعلمهم نزرام قال: ننبه ألمر ذكره اإلم قبل ذلكو

كأرسطو وذويه إنام هو يف الطبيعيات والرياضيات، وأما كالمهم يف اإلهليات؛ فهو قليل مضطرب؛ ألن هذا الباب كان 

األوىل واألحرى. فيه ب) يوجد ( يف املطبوع  ؤخذيفوق عقوهلم. وقد اعرتف حّذاقهم بأنه ال سبيل هلم فيه إىل اليقني، وإنام 

وإنام كثّر الكالم يف اإلهليات من اتصل بأهل امللل؛ فبلغوا منهم أشياء زادوها يف فلسفة قدمائهم. مسألة حدوث العامل. 

  .158ص 

  .ه زماهنموهذا الرجل ( أرسطو ) وأتباعه إنام عامة كالمهم يف الطبيعيات فهي علم القوم الذي شغلوا بوقال: 

وأما اإلهليات فكالم الرجل فيها وأتباعه قليل جدا إىل غاية ولكن ابن سينا وأمثاله خلطوا كالمهم يف اإلهليات بكالم كثري 

وصار ابن سينا وابن رشد احلفيد وأمثاهلام يقربون أصول هؤالء إىل ، لل فصار للقوم كالم يف اإلهلياتمن متكلمي أهل امل

ن ما أخربت به الرسل عن اهللا إوهم يف الباطن يقولون  ،ون أن أصوهلم ال ختالف الرشائع النبويةطريقة األنبياء ويظهر

وعن اليوم اآلخر ال حقيقة له يف نفس األمر وإنام هو ختييل ومتثيل وأمثال مرضوبة لتفهيم العامة ما ينتفعون به يف ذلك 

هي التخييل ويزعمون أن العقل دل عىل صحة  ةالنبو بزعمهم وإن كان خمالفا للحق يف نفس األمر وقد جيعلون خاصة

  .أصوهلم

وأكثر الناس ال جيمعون بني معرفة حقيقة ما جاءت به الرسل وحقيقة قول هؤالء وال يعقلون لوازم قوهلم التي هبا يتبني 

ارات إسالمية حتى يظن خذ مذاهبهم فغري عباراهتا وربام عرب عنها بعبأثم إن كثريا من الناس  .فساد قوهلم بالعقل الرصيح

املستمع أن قول هؤالء هو احلقيقة التي بعثت هبا الرسل ودلت عليها العقول كام فعل أصحاب رسائل إخوان الصفا 

  .237ص  -1الصفدية. ج ...وأصحاب دعوة القرامطة الباطنية حيث عربوا بالسابق والتايل عن العقل والنفس

 

  دليل أرسطو 

، وأن تلك احلركة القديمة األزلية ال بد هلا من حمرك هو علتها الغائية فهي القديمة األفالك ودليله مبني عىل وجود حركة

  تتحرك لتتشبه به وبذلك يثبت املبدأ األول.

  ابن سينابرهان 

   اعتربه أحكم الرباهني وسامه برهان الصديقني وهو:دليال عىل الواجب ذكر ابن سينا 
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ممكن الوجود، فإن كان واجب الوجود فقد ثبت املطلوب، وإن كان ممكن الوجود  املوجود إما أن يكون واجب الوجود أو

  فال بد أن ينتهي إىل واجب الوجود حتى ال يلزم الدور أو التسلسل.

أو  قدياماملوجود إما أن يكون املتكلمني املستدلني باحلدوث عىل املحدث وصورة دليلهم:  دليلكام ترى منتحل من  ووه

   حتى ال يلزم الدور أو التسلسل. قديمفال بد أن ينتهي إىل  حادثافقد ثبت املطلوب، وإن كان  قديام، فإن كان حادثا

 

  نقد ابن تيمية

 

ُك اْلَفَلَك َحَرَكَة املَْْعُشوِق لَِعاِشِقِه، َوَأنَّ قال:  َل ُهَو ُحيَرِّ ُه اْلَفَلَك َيتَحَ  َوَما َيْذُكُرُه َأِرْسُطو َوَأْتبَاُعُه أَنَّ اْألَوَّ ُك لِلتََّشبُِّه بِِه، َوَأنَّ رَّ

تِِه َوَشْوِقِه، َوِقَياُم إَِراَدتِِه َوَشْوِقِه بُِوُجوِد بَِذلَِك ِعلَُّة اْلِعَلِل َوبِِه ِقَواُم اْلَفَلِك، إِْذ َكاَن قَِواُم اْلَفَلِك بَِحَرَكتِِه، َوِقَواُم َحَرَكتِِه بِإَِرادَ 

ابِِق املَُْرادَ  َك لِلتََّشبُِّه بِِه، فََهَذا اْلَكَالُم  املَْْحبُوِب السَّ رَّ َ ِيف َغْريِ َهَذا املَْْوِضِع  -الَِّذي َحتَ  -َمَع َما فِيِه ِمَن اْلَكَالِم اْلبَاطِِل الَِّذي ُبنيِّ

ِة اْلَفاعِ  ِريَن َما فِيَها ِمَن َغاَيتُُه إِْثبَاُت اْلِعلَِّة اْلَغاِئيَِّة ِحلََرَكِة اْلَفَلِك، َليَْس فِيِه َبيَاُن اْلِعلَّ ِليَِّة... َفَلامَّ َرَأى اْبُن ِسينَا َوَأْمثَاُلُه ِمَن املُْتََأخِّ

ُقوَها ِمْن َطِريِق املُْتََكلِِّمَني املُْ  ْمَكاِن، َوَرسَ َالِل َعَدُلوا إَِىل َطِريَقِة اْلُوُجوِد َواْلُوُجوِب َواْإلِ ِهْم، َفإِنَّ َهُؤَال الضَّ ِء ْعتَِزَلِة َوَغْريِ

وا بِاملُْْحَدِث َعَىل املُْْحِدِث، َفاْحتَجَّ ُأوَلِئَك بِاملُْْمِكِن َعَىل اْلَواِجِب َوِهَي َطِريَقٌة َتُدلُّ َعَىل  ا اْحتَجُّ  إِْثبَاِت ُوُجوِد َواِجٍب، َوَأمَّ

دم العامل وأنه واجب الوجود بنفسه فغاية دليل ابن ( فمثال الدهريون يقولون بق إِْثبَاُت َتْعِيينِِه َفيَْحتَاُجوَن فِيِه إَِىل َدلِيٍل آَخرَ 

واجب وهذا حمل تسليم ولكن هل هذا الواجب هو رب العاملني احلي القيوم هذا ال يفيده برهان صديقيهم! )  إثباتسينا 

ِكيِب ْم َسَلُكوا َوهُ  ْ وإال لكان مفتقرا ( وهي إثبات أن الواجب الذي يتحدثون عنه ليس مركبا من ذات وصفات  َطِريَقَة الرتَّ

يَّاِت ِيف َغاَيِة اْلِقلَّ  إىل أجزائه والفقري ال يكون واجبا ) 
َهلِ وَقٌة ِمْن َكَالِم املُْْعتَِزَلِة، َوإِالَّ َفَكَالُم َأِرْسُطو ِيف اْإلِ ِة َمَع َوِهَي َأْيًضا َمْرسُ

عُ  اِر اْآلَياِت َوَمَقاَماِت اْلَعاِرفَِني، َبْل َوِيف َكثَْرِة اْخلََطأِ فِيِه، َوَلكِنَّ اْبَن ِسينَا َوَأْمثَاَلُه َوسَّ اِت َوَأْرسَ يَّاِت َوالنُّبُوَّ
َهلِ ُموا ِيف اْإلِ وُه َوَتَكلَّ

َواِب َفَجَرْوا فِيِه َعَىل ِمنَْهاِج اْألَْنبِيَاِء، َوَما فِ َمَعاِد اْألَرْ  يِه ِمْن َخَطأٍ َبنَْوُه َعَىل َواِح بَِكَالٍم َال ُيوَجُد ِألُوَلِئَك، َوَما فِيِه ِمَن الصَّ

  أُُصوِل َسَلِفِهُم اْلَفاِسَدِة.

املَْنَاَماِت َوأَْسبَاِب اْلِعْلِم بِاملُْْستَْقبََالِت َوِهلََذا َكاَن اْبُن ُرْشٍد َوَأْمثَاُلُه ِمَن املُْتََفْلِسَفِة َيُقوُلوَن: إِنَّ َما َذَكَرُه اْبُن ِسينَا ِيف اْلَوْحِي وَ 

اَوَنْحِو    .348- 347 -346ص  -1وَن َسَلُفُه. منهاج السنة. جؤَذلَِك ُهَو َأْمُر َذَكَرُه ِمْن تِْلَقاِء َنْفِسِه، َوَملْ َيُقْلُه َقبَْلُه املَْشَّ

وقال: هذا مع أن إثبات املوجود الواجب الغني اخلالق، وإثبات املوجود املمكن املحدث الفقري املخلوق هو من أظهر 

أما ثبوت املوجود املفتقر املحدث الفقري، فيام نشاهده من كون بعض املوجودات يوجد بعد عدمه،  لعلوم.املعارف وأبني ا

ويعدم بعد وجوده، من احليوانات والنباتات واملعدن، وما بني السامء واألرض من السحاب واملطر والرعد والربق وغري 

ار، والنهار بعد الليل، فهذا كله فيه من حدوث موجود وحدوث الليل بعد النه، ذلك، وما نشاهده من حركات الكواكب

   بعد عدمه، ومعدوم بعد وجوده ما هو مشهود لبني أدم يرونه بأبصارهم.
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ث ال والعلم بذلك رضوري كام قد بني وال بد من حمِد  ثم إذا شهدوا ذلك فنقول: معلوم أن املحدثات ال بد هلا من حمدث.

نات ال بد هلا من واجب، وكل حمدث وممكن فقري مربوب مصنوع واملفتقرات ال بد وكل حمدث ممكن واملمك ثاحمدَ  يكون

  هلا من غني واملربوبات ال بد هلا من رب واملخلوقات ال بد هلا من خالق.

بغريه  يكون واجبا بنفسه وإما أن ال يكون واجبا بنفسه بل ممكنا بنفسه فهو واجبافإنه يقال: هذا املوجود إما أن  وأيضا

  مكن بنفسه الواجب بغريه ال بد له من واجب بنفسه فلزم ثبوت الواجب بنفسه عىل التقديرين.وامل

  واملحدث ال بد له من قديم فلزم وجود القديم عىل التقديرين. وأيضا فاملوجود: إما أن يكون حمدثا وإما أن يكون قديام

بد له من خالق، فيلزم ثبوت املوجود الذي ليس بخالق املخلوق ال وإما أن ال يكون و خملوقاإما إن يكون املوجود وأيضا ف

  عىل التقديرين.

أهنا خملوقة  -كاملوجودات التي علم حدوثها -وإما أن ال يكون وقد علم فيام ليس بخالق خالقان يكون فإما أوأيضا 

  واملخلوق ال بد له من خالق فعلم ثبوت اخلالق عىل التقديرين.

بنفسه فعلم ثبوت الغني  يما مفتقر إىل غريه والفقري إىل غريه ال بد له من غنإما سواه وفاملوجود إما غني عن كل  وأيضا

  بنفسه عىل التقديرين.

  فهذه الرباهني وأمثاهلا كل منها يوجب العلم بوجود الرب سبحانه وتعاىل الغني القديم الواجب بنفسه.

عهم سلكوا يف إثبات واجب الوجود طريقة االستدالل وابن سينا وأتباعه كالرازي واآلمدي والسهروردي املقتول وأتبا

هنا أرشف الطرق وأنه ال طريق إال وهو يفتقر إليها حتى ظنوا أن طريقة احلدوث أبالوجود وعظموها وظن من ظن منهم 

وكل ذلك غلط بل هي طريقة توجب إثبات واجب الوجود بال ريب لو كانوا يفرسون املمكن باملمكن  مفتقرة إليها.

  أخرى. وغري سلفهم وهو الذي يكون موجودا تارة ومعدوماهو ممكن عند العقالء سلفهم  الذي

فأما إذا فرس املمكن باملمكن الذي ينقسم إىل قديم واجب بغريه وإىل حمدث مسبوق بالعدم كام هو قول ابن سينا وأتباعه 

  يدل عىل الواجب بنفسه.إثبات واجب بنفسه وال إثبات ممكن  فال يصح هلم عىل هذا األصل الفاسد ال

  وهذه الطريقة هي يف احلقيقة مأخوذة من طريقة احلدوث

  أو عدم بعد وجوده. ،هو ما علم أنه وجد بعد عدمه ممكننه أن املمكن الذي يعلم إوطريقة احلدوث أكمل وأبني ف

درء ... ا كل ممكن حمدثفإذً بال ريب وهذا حمدث  ن، وهو الذي يستحق أن يسمى ممكناهذا الذي اتفق العقالء عىل أنه ممك
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  والصفات التوحيد -والثالثون لثلثاالدرس ا

 

  توحيد عند الفالسفة يعنون به ما ييل:ال

  التوحيد يف وجوب الوجود ويعنون به إال أن يكون للمفهوم الكيل واجب الوجود إال مصداق واحد يف اخلارج. -1

  لتوحيد بمعنى نفي الرتكيب عن الواجب كالرتكيب من أجزاء حسية أو من ذات وماهية أو من ذات وصفات.ا -2

والباقي  وهو العقل األول ؛ ألن الواحد ال يصدر منه إال واحدوأما التوحيد يف األفعال فهم ال يثبتون له إال خلقا واحدا

  تنسب إىل املبدأ األول بالواسطة؛ ألن علة العلة علة.

، والصفات اإلضافية مثل ليس بمركب وليس بجسم وليس بجاهلوأما الصفات فال يثبتون له إال الصفات السلبية مثل 

عىل املعنى الذي يتصوره مثبتة الصفات وإنام يقولون علمه  وأما الصفات الثبوتية فال يصفونه هبا سبحانه ،واإلجياد اخللق

بني الذات والصفات لئال يلزم تركب الواجب، فمثال إذا قلنا: النار حارة.  عني قدرته عني إرادته وهي عني ذاته فال فرق

فهنالك يف اخلارج مصداق لذات النار ومصداق للحرارة العرضية القائمة بذات النار، وأما احلق سبحانه فليس صفاته 

  فال يوجد إال ذات بسيطة.زائدة عىل ذاته بل هي عني الذات فكل تلك الصفات كثرهتا يف الذهن فقط وأما يف اخلارج 

  ها هنا يف هذا املقام. ذكروههذا خالصة ما 

وهذا هو توحيد القوم وهب أن ما ذكروه صحيح فهل هذا هو التوحيد الذي ينجي صاحبه من النار؟ وهل بعث اهللا 

لكم املتصل جيب أن ينفوا عنه ا هالرسل ليخربوا أن الواحد هو البسيط غري املركب وأنه ليس له صفات حقيقة وأن

إفرادة اهللا بالعبادة والتوكل واإلنابة والرغبة والرهبة الذي دعت إليه الرسل وملئت به الكتب واملنفصل؟ وأين الدعوة إىل 

  الساموية ؟!

الذي جاءت به الرسل، وهو عبادة اهللا وحدة ال رشيك له،  التوحيد قلت: ليس مراد ابن سينا بالتوحيدقال الشيخ اإلمام: 

التوحيد، إذ فيهم  مكنات سواه، فإن إخوانه من الفالسفة من أبعد الناس عن هذااملضمنه من أنه ال رب ليشء من مع ما يت

والزم قوهلم:  .من اإلرشاك باهللا تعاىل، وعبادة ما سواه، وإضافة التأثريات إىل غريه، ما هو معلوم لكل من عرف حاهلم

  إخراج احلوادث كلها عن فعله.

  .فيه املعتزلة، وسموه أيضا توحيداوحيد الذي يذكره يف كتبه، وهو نفي الصفات، وهو الذي شارك وإنام مقصوده الت

، مل ينزل به كتاب، وال بعث به رسول، وال كان عليه أحد من سلف األئمة وأئمتها، بل وهذا النفي الذي سموه توحيدا

  .247-246 -8عقل والنقل. جدرء تعارض ال هو خمالف لرصيح املعقول، مع خمالفته لصحيح املنقول.

ِهْم  -َوَقْد َرَأْيت ِمْن ُمَصنََّفاِهتِْم ِيف ِعبَاَدِة اْلَكَواِكِب َواملََْالِئَكِة َوِعبَاَدِة اْألَْنُفِس املَُْفاِرَقِة وقال:  َما ُهَو  -َأْنُفِس اْألَْنبِيَاِء َوَغْريِ

َعْوا التَّْوِحيَد فَ  ِك. َوُهْم إَذا ادَّ ْ ُسُل َال ُبدَّ أَْصُل الرشِّ ِذي َجاَءْت بِِه الرُّ َام َتْوِحيُدُهْم بِاْلَقْوِل؛ َال بِاْلِعبَاَدِة َواْلَعَمِل. َوالتَّْوِحيُد الَّ إِنَّ

يِن  ٌء َال َيْعِرُفوَنُه. َوالتَّ هللاِ فِيِه ِمْن التَّْوِحيِد بِإِْخَالِص الدِّ يَك َلُه. َوَهَذا َيشْ َام ُهَو َوِعبَاَدتِِه َوْحَدُه َال َرشِ ُعوَنُه: إنَّ ِذي َيدَّ ْوِحيُد الَّ

ا ْرشَ ْعَظِم أَْسبَاِب اْإلِ َالِل َما ُهَو ِمْن أَ َفاِت َوفِيِه ِمْن اْلُكْفِر َوالضَّ ِديَن بِاْلَقْوِل َتْعطِيُل َحَقاِئِق اْألَْسَامِء َوالصِّ ِك. َفَلْو َكاُنوا ُمَوحِّ
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َعاَدِة َوالنََّجاِة  - َوَصَفتُْه بِِه ُرُسُلُه بَِام اهللا َوُهَو َأْن َيِصُفوا  -َواْلَكَالِم  َلَكاَن َمَعُهْم التَّْوِحيُد ُدوَن اْلَعَمِل. َوَذلَِك َال َيْكِفي ِيف السَّ

َفَكيَْف َوُهْم ِيف اْلَقْوِل َواْلَكَالِم  "اهللاَال إَلَه إالَّ  "َوْحَدُه َوُيتََّخَذ إَهلًا؛ ُدوَن َما ِسَواُه. َوُهَو َمْعنَى َقْوِل: اهللا َبْل َال ُبدَّ ِمْن َأْن ُيْعبََد 

ُدوَن َوَال ُخمْلُِصوَن؟ ِل َوَذِويِه َكَالٌم َمْعُروٌف.  .ُمَعطُِّلوَن َجاِحُدوَن؛ َال ُمَوحِّ ِم اْألَوَّ ُسِل: َفَليَْس فِيِه لِْلُمَعلِّ يَامُن بِالرُّ ا اْإلِ َوَأمَّ

ِذيَن َدَخُلوا ِيف املَِْلِل ِمنْهُ  ُسِل َوَكَفُروا بِبَْعِض. َوأَمَّ َوَالَّ ُهْم َحاًال َمْن ُيِقرُّ بَِمَعاِد ا اْليَْوُم اْآلِخُر: َفَأْحَسنْم آَمنُوا بِبَْعِض ِصَفاِت الرُّ

َواِح اْلَعاملَِِة ُدوَن اْجلَاِهَلِة. َوَهِذِه اْألَْقَواُل اْألَْرَواِح ُدوَن اْألَْجَساِد. َوِمنُْهْم َمْن ُينِْكُر املََْعاَدْيِن َمجِيًعا. َوِمنُْهْم َمْن ُيِقرُّ بَِمَعاِد اْألَرْ 

 ُ . َوَهلُْم فِيِه ِمْن اِالْضطَِراِب َما ُيْعَلُم بِِه أَهنَّ ِمِهْم الثَّاِين َأِيب َنْرصٍ اْلَفاَراِيبِّ َواِب.الثََّالَثُة ملَُِعلِّ   ْم َملْ َهيْتَُدوا فِيِه إَىل الصَّ

  . 297-296اهللا. نقض املنطق. ص ُه إالَّ ملَِْلِل َمْن َال ُحيِْيص َعَددِهتِْم ِمْن املُْنْتَِسبَِني إَىل اَوَقْد أََضلُّوا بُِشبَُها

ِكيِب، َوُهَو َأنَُّه َلْو َكاَن َلُه ِصَفٌة َلَكاَن ُمرَ  ِهَي  ( أي الصفات ) َعَىل َنْفيَِها َوُعْمَدُة اْبِن ِسينَا َوَأْمثَالِهِ وقال:  ْ ُة الرتَّ بًا، ُحجَّ كَّ

ِه َال َيُكوُن َواِجبًا بِنَْفِس  ُه، َواملُْْفتَِقُر إَِىل َغْريِ ُب ُمْفتَِقٌر إَِىل ُجْزَئيِْه، َوُجْزَءاُه َغْريُ   ِه.َواملَُْركَّ

ِة ِمْن ُوُجوٍه َكثَِريٍة بَِسَبِب أَنَّ َلْفَظ  َم النَّاُس َعَىل إِْبَطاِل َهِذِه اْحلُجَّ ِكيِب  "َوَقْد َتَكلَّ ْ  "اْلَغْريِ  "َو  "اِالْفِتَقاِر  "َو  "اْجلُْزِء  "َو  " الرتَّ

ًقا َفاْجتََمَع، َوَما َيْقبَُل التَّْفِريَق،  َأْلَفاٌظ ُجمَْمَلٌة. ُه، َوَما َكاَن ُمتََفرِّ بَُه َغْريُ ِب َما َركَّ اُد بِاملَُْركَّ ٌه َعنْ  واهللاَفُريَ َفاِق،  ُسبَْحاَنُه ُمنَزَّ َهَذا بِاِالتِّ

ي َهَذا َتْرِكيبًا، َكاَن َهَذا اْصطَِالًحا َوأَ  ى املَُْسمِّ اُت املَْْوُصوَفُة بِِصَفاٍت َالِزَمٍة َهلَا، َفإَِذا َسمَّ ا الذَّ َلُه َليَْس ُهَو املَْْفُهوَم ِمْن َلْفِظ مَّ

ِب. يْتُْم َهَذا َتْرِكيبًا َفَال َدلِيَل َلُكْم َعَىل  َواْلبَْحُث إَِذا َكاَن ِيف املََْعاِين اْلَعْقِليَِّة َملْ ُيْلتََفْت فِيهِ  املَُْركَّ إَِىل اللَّْفِظ َفيَُقاُل: َهْب أَنَُّكْم َسمَّ

تِي اْحتَجَّ ِهبَا َهُؤَالِء اْلفَ ..."التََّهاُفِت  "اِيلُّ ِيف َنْفِيِه. َوِمْن َهَذا اْلَوْجِه َناظََرُهْم َأُبو َحاِمٍد اْلَغزَ  ُة الَّ َالِسَفُة َوَمْن . َفَهِذِه اْحلُجَّ

ْلَفاٍظ ُجمَْمَلٍة. َفٌة ِمْن أَ َفاِت، ُمَؤلَّ َفاِت  "َفإَِذا َقاُلوا:  َواَفَقُهْم َعَىل َنْفِي الصِّ  َلْو َكاَن َمْوُصوًفا بِاْلِعْلِم َواْلُقْدَرِة َوَنْحِو َذلَِك ِمَن الصِّ

ُب ُمْفتَِقٌر إَِىل ُجْزِئِه، َوُج لك بًا، َواملَُْركَّ ِه َال َيُكوُن َواِجبًا بِنَْفِسِه اَن ُمَركَّ ُه َواملُْْفتَِقُر إَِىل َغْريِ   ."ْزُؤُه َغْريُ

بًا  "ِقيَل َهلُْم: َقْوُلُكْم:  اِقِه، أَْو َلَكاَن َقابًِال لِ  "َلَكاَن ُمَركَّ بَُه، َأْو َلَكاَن ُجمْتَِمًعا َبْعَد اْفِرتَ ُه َقْد َركَّ لتَّْفِريِق، إِْن َأَرْدُتْم بِِه: َلَكاَن َغْريُ

تِي َيْمتَنُِع ُوُجوُدُه بُِدوِهنَ  ِزَمِة لِْلَمْوُصوِف الَّ َفاِت الالَّ ِزُم َباطٌِل، َفإِنَّ اْلَكَالَم ُهَو ِيف الصِّ بَّ ُسبَْحاَنُه َيْمتَنُِع أَْن َفالالَّ ا، َفإِنَّ الرَّ

  َوَحيَاُتُه َوِعْلُمُه َوُقْدَرُتُه ِصَفاٌت َالِزَمٌة لَِذاتِِه. َيُكوَن َمْوُجوًدا َوُهَو َليَْس بَِحيٍّ َوَال َعاِملٍ َوَال َقاِدٍر،

ِب املَْْوُصوَف َأْو َما ُيْشبُِه َذلَِك. ْم: إِنَّ َذلَِك ُممْتَنٌِع؟ َوإِْن َأَرْدُتْم بِاملَُْركَّ   ِقيَل َلُكْم : َوِملَ  ُقْلتُ

ِه  "َقْوُهلُْم:  ُب ُمْفتَِقٌر إَِىل َغْريِ ِل َفُهَو ُمْفتَِقٌر إَِىل َما ُيبَاِينُُه، َوَهَذا ُممْتَنٌِع َعَىل قِ  ."َواملَُْركَّ ُب بِالتَّْفِسِري اْألَوَّ ا املَُْركَّ ا اهللايَل: أَمَّ . َوَأمَّ

َصافِهِ  بًا، َفَليَْس ِيف اتِّ يْتُُموُه أَْنتُْم ُمَركَّ ِذي َسمَّ ِزَمِة لَِذاتِِه الَّ ُهنَا ِهبَا َما ُيوِجُب َكْوَنُه ُمْفتَِقًرا إَِىل  املَْْوُصوُف بِِصَفاِت اْلَكَامِل الالَّ

ُه، َوُهَو َال ُيوَجُد إِالَّ ِهبَا، َوَهَذا اْفتَِقاٌر إَِليَْها. قِيَل َلُكْم  : إِْن َأَرْدُتمْ  ُمبَايٍِن َلُه. ُه  " بَِقْولُِكْم: َفإِْن ُقْلتُْم: ِهَي َغْريُ َا  "ِهَي َغْريُ َأهنَّ

َفُة ِهَي املَْْوُصوَف ُمبَاِينٌَة َلُه، فَ  اُه، ِقيَل َلُكْم  : َوإَِذا َملْ َتُكِن الصِّ َا َليَْسْت إِيَّ    َفَأيُّ َحمُْذوٍر ِيف َهَذا؟َذلَِك َباطٌِل . َوإِْن َأَرْدُتْم َأهنَّ

  َفإَِذا ُقْلتُْم: ُهَو ُمْفتَِقٌر إَِليَْها.

ُه ُمْفتَِقرٌ  َوُهَو  إَِىل َفاِعٍل َيْفَعُلُه، َأْو َحمَلٍّ َيْقبَُلُه؟ أَْم ُتِريُدوَن َأنَُّه ُمْستَْلِزٌم َهلَا َفَال َيُكوُن َمْوُجوًدا إِالَّ  ِقيَل: َأُتِريُدوَن بِاِالْفتَِقاِر َأنَّ

َل، َكاَن َهَذا َباطًِال، َوإِْن َأَرْدُتُم الثَّاِين، ِقيَل: َوأَيُّ َحمُْذورٍ  ص  -2... منهاج السنة. جِيف َهَذا؟ ُمتَِّصٌف ِهبَا؟ َفإِْن َأَرْدُتُم اْألَوَّ
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  مقوالت القزجلي

 

  هـ )  1296 تزجليُّ رمحه اهللا ( ٍد القَ وبِن حمم حممدِ بُن  قال الشيُخ العالمُة عيلُّ 

.  أنَّ  اعلمْ     املفهوَم ثالثٌة: الواجُب، واملمتنُع، واملمكُن اخلاصُّ

أو ممكٌن كالعنقاِء، واملوجوُد إما واجٌب وإما  دوٌم، واملعدوُم إما ممتنٌع كالاليشءِ وبعبارٍة أخرى املفهوُم إما موجوٌد َأو مع

  ممكٌن. 

  ثم املمكُن املوجوُد إما جوهٌر وإما عرٌض. 

، وإما نفٌس ِف ٌد غُري متعلٍق بالبدِن تعلقَّ التدبِري والتّرص ثم اجلوهُر وهو: املوجوُد ال يف موضوٍع، إما عقٌل وهَو: جوهٌر جمّر 

وهَي: جوهٌر جمرٌد متعلٌق تعلقَّ التدبِري والتّرصِف، وإما جسٌم وهَو: جوهٌر مركٌب من اهليوىل والصورِة، وإما هيوىل وهَو: 

  .اجلوهُر املحلُّ جلوهٍر آخَر، وإما صورٌة وهي: اجلوهُر احلالُّ يف جوهر آخر. فأقساُم اجلوهِر مخسةٌ 

.......................................................................................................................  

وكانت رسالة القزجلي من الكتب املدرسية عندنا  ملا كانت املقوالت العرش هي أول ما يستفتح به درس احلكمة يف بلدنا

  )اعلْم أنَّ املفهومَ تقدم بيانه. وباهللا التوفيق.قال:( فإنَّ ما فيها قد وإال أحببت أن أعلق عليها تعليقات خفيفة حلل العبارات 

فإن الصورة احلاصلة باعتبار  يف العقل، والفرق بني املعلوم والعلم باالعتبار واملعلوم وهو: الصورة احلاصلة من اليشء

الذات خمتلفان معلوم فالعلم واملعلوم متحدان ب هي هيمن حيث  ايف نفسه اقيامها بالقوة العاقلة علم، وباعتباره

  باالعتبار. 

)  الواجُب ) ألنه إما أن ال تصلح ذاته من حيث هي للعدم، أو الوجود، أو تصلح هلام عىل وجه البدل، فاألول (  ثالثةٌ (

كاحليوان، وقيده باخلاص الطالقه  ) املمكُن اخلاصُّ ) الثالث (  و) كرشيكه تعاىل (  املمتنعُ  ) الثاين ( ووهو الباري تعاىل ( 

عىل املمكن العام وهو إما: ما سلبت الرضورة عن عدمه أي ال جيب عدمه فيعم الواجب واملمكن اخلاص، وإما ما سلبت 

الرضورة عن وجوده أي ال جيب وجوده فيعم املمتنع واملمكن اخلاص، وقد يستعمل اإلمكان العام بمعنى املسلوب 

نع ألنه ال جيب وجوده، واملمكن اخلاص ألنه ال جيب وجوده الرضورة مطلقا فيشمل الواجب ألنه ال جيب عدمه، واملمت

 كل منهام قسامن فـ ( ) وَ  إما موجوٌد أو معدومٌ ألنه (  قسامنِ  ) املفهومُ ) متحدة مع األوىل مآال (  وبعبارٍة أخرى(  وال عدمه

)  َأو ممكنٌ يستحيل وجوده (  ) فكل موجود هو يشء فالاليشء كالاليشء) أي رضوري العدم لذاته (  املعدوُم إما ممتنعٌ 

) لذاته بمعنى امتناع انفكاك الوجود  واملوجوُد إما واجٌب ) وهو طائر خرايف (  كالعنقاءِ (  غري رضوري الوجود والعدم

) إن استغنى  ثم املمكُن املوجوُد إما جوهرٌ (  ال رضوري الوجود والعدم لذاته ) ممكن) موجود (  وإماعنه نظرا لذاته ( 

) أي حمل يقومه،  ثم اجلوهُر وهو: املوجوُد ال يف موضوعٍ ) إن مل يستغن عن حمل يقومه (  وإما عرٌض يقومه (  عن حمل

إما عقٌل وهَو: مقومة له (  يفخرج العرض، ودخلت الصورة اجلوهرية احلالة يف اهليوىل ألن حملها غري مقوم هلا بل ه

) وإنام  تعلقَّ التدبِري والترصف ) أي اجلسم (غُري متعلٍق بالبدِن أنه (  ) عن املادة واملحل ذاتا وفعال بمعنى جوهٌر جمردٌ 
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) وقسموها إىل نفوس وإما نفٌس يتعلق بالبدن تعلق اإلجياد والتأثري بناء عىل مذهبهم أن العقول خالقة حاشا ربنا الكريم ( 

) وال تكون خالقة  تعلٌق تعلقَّ التدبِري والتّرصِف م ) يف ذاته ال يف فعله ألنه (وهَي: جوهٌر جمرٌد  فلكية ونفوس إنسانية (

) لفظ يوناين  وإما هيوىل) اجلسمية (  من اهليوىل والصورةبحسب اخلارج (  ) وهَو جوهٌر مركٌب  وإما جسمٌ كالعقول ( 

) حلالُّ يف جوهر آخر وإما صورٌة وهي: اجلوهُر ا) وهي الصورة املقومة له (  وهَي اجلوهُر املحلُّ جلوهٍر آخَر بمعنى املادة ( 

) وهو مذهب املشائيني، ثم إهنم قائلون بوجود  فأقساُم اجلوهِر مخسةٌ ( وهي تشمل الصورة اجلسمية والصورة النوعية، 

اجلن وأهنا أرواح جمردة هلا ترصف يف األبدان مع خروجها عن اخلمسة، وأما اإلرشاقيون فذهبوا إىل أن أقسام اجلوهر 

واجلسم وهو جوهر  –وهو عندهم بعد جمرد موجود يف اخلارج يسمونه بعدا مفطورا  -واملكانأربعة: العقل والنفس 

وحداين متحيز بذاته، وهو ليس مركبا من اهليوىل والصورة، فإن اهليوىل نفس اجلسم من حيث قبوله للصورة النوعية التي 

  انقسم فجوهر وإال فجوهر فرد. فقالوا: اجلوهر إن هي أعراض متتاز هبا أنواع األجسام، وأما املتكلمون
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كمٌّ وهَو قسامِن: منفصٌل وهَو العدُد، ومتصٌل قارٌّ وهَو اخلطُّ والسطُح الثخُن، أَو غُري قارٍّ وهَو  اثمَّ العرُض تسعٌة: إمّ 

ا هيئٌة حمسوسٌة راسخٌة كحالوِة العسِل أو غُري را سخٍة كحمرِة اخلجِل أو نفسانيٌة حاّلٌة كأولِّ الزماُن، وإّما كيٌف وهَو إمَّ

  .الكتابِة وملكٌة كالكتابِة أو هيئة استعداديٌة لعدِم التأثِري كالصالبِة وهَي القوُة أو التأّثر كاللِني وهَو الضعُف 

  يف الزماِن. هيئٌة حتصُل لليشِء بحصولِِه يف املكاِن. وإما متى وهو: هيئٌة حتصُل لليشِء بحصولِِه وإما أيٌن وهو: 

وِجَدٌة وهي: حالٌة حتصُل لليشِء بسبِب ما حييُط بِه  ٌك ِملوإما إضافٌة وهَي: النسبُة املتكررُة كالوالدّيِة واملولودّيِة. وإما 

ًصا، وإ ما فعٌل وهَو طبيعيًا كاإلهاِب أو ال كالثياِب وهَو ينتقُل بانتقالِِه كاهليئِة احلاصلِة لإلنساِن بسبِب كونِه متعّمًام أو متقمِّ

وإما وضٌع وهو: هيئٌة تعرُض لليشء بسبِب نسبتِِه إىل األموِر  التأثُري كالتسخِني. وإما انفعاٌل وهو التأّثُر كالتسّخِن.

  ها إىل بعٍض كالقياِم والقعوِد.اخلارجِة عنُه أو بسبِب نسبِة أجزائِه بعِض 

يُن واملتى واإلضافُة واِجلدُة والفعُل واالنفعاُل والوضُع إذا مل يكن ثمَّ املقوالُت العرشُة هي: اجلوهُر والكمُّ والكيُف واأل

ا كالعرِض بل جنًسا. فافهمْ اجلوهُر عرًض    .ا عام�

.......................................................................................................................  

) وهو  إّما كمٌّ ) بجعل كل منها جنسا عاليا، والعرض عرض عام هلا (  تسعةٌ ملوجود يف موضوع ( ) وهو ا ثمَّ العرُض  (

) ألنه إما أن يكون ألجزائه حد مشرتك أو ال فاألول املتصل والثاين  وهَو قسامنِ عرض يقبل القسمة الومهية لذاته ( 

) أي  وهَو اخلطُّ والسطُح الثخنُ جمتمع األجزاء يف الوجود ( )  ومتصٌل قارٌّ ) فقط كالعرشة (  منفصٌل وهَو العددُ املنفصل ( 

) وهو  وإّما كيٌف ) فقط عند القائلني بأنه مقدار حركة الفلك (  َأو غُري قارٍّ وهَو الزمانُ العمق ويسمى اجلسم التعليمي ( 

ا ) باالستقراء عىل أربعة أقسام ألنه (  وهوَ عرض ال يقبل لذاته قسمة وال نسبة (  راسخٌة  ) وهي إما ( هيئٌة حمسوسةٌ إمَّ

حاّلٌة  ) وهي إما ( نفسانيةٌ  ) هيئة ( أو ) وصفرة الوجل ( أو غُري راسخٍة كحمرِة اخلجلِ (  ) وملوحة املاء كحالوِة العسلِ 

يئة أو ه () إذا استحكمت يف موضوعها بحيث يمتنع زواهلا عنه أو يعرس  ملكٌة كالكتابةِ ) إال فـ (  و كأولِّ الكتابةِ 

أو ) والالضعف ( القوُة  ) تسمى ( كالصالبِة وهَي ) الظاهر أن يقول لعدم التأثر أي بسهولة (  استعداديٌة لعدِم التأثريِ 

   ) والالقوة. الضعُف  ) يسمى ( كاللِني وهوَ  ) بسهولة ( التأّثر

وإما متى وهو: هيئٌة وكون زيد يف البيت (  ) ككون املاء يف الكأس وإما أيٌن وهو: هيئٌة حتصُل لليشِء بحصولِِه يف املكانِ ( 

وإما إضافٌة وهَي: النسبُة ) كحصول الصوم يف اليوم وكحصول صالة الصبح يف وقتها (  حتصُل لليشِء بحصولِِه يف الزمانِ 

 ) دّيةِ كالوالدّيِة واملولو ال يمكن تعقلها إال بالقياس إىل نسبة أخرى فهام متعقالن معا () يف التعقل أي  املتكررةُ 

  واإلضافتان قد ختتلفان من اجلانبني كالوالدية واملولودية أي األبوة والبنوة وقد تتوافقان كاألخوة والصداقة واملحبة.

طبيعيًا  ) إحاطة تامة أو ناقصة ( وهي: حالٌة حتصُل لليشِء بسبِب ما حييُط بهِ ) أيضا (  ِجَدةٌ ) يقال له (  وإما ِملٌك و (

) أي واحلال أن  وهوَ  ) لإلنسان ( كالثياِب ) طبيعيا ( أو ال (  د فإنه حييط ببدن اإلنسان وسائر احليوان) أي اجلل كاإلهاِب 

) أي اليش املحاط فيخرج به األين املتعلق باملكان فإنه وإن كان هيئة حتصل لليشء بسبب ما حييط  ينتقُل بانتقالِهِ املحيط ( 

ًصا ن (به إال أن املكان ال ينتقل بانتقال املتمك   ) أو متختام. كاهليئِة احلاصلِة لإلنساِن بسبِب كونِه متعّمًام أو متقمِّ
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 ) كالتسخنيِ  ) أي تأثري اليشء يف اليشء ما دام مؤثرا ( وهَو التأثريُ ) األوىل أن يفعل الدال عىل التجدد (  وإما فعٌل ( 

) عن الغري ما دام متأثرا (  وهو التأّثُر عل ملا مر ( ) األوىل أن ينف وإما انفعاٌل كتسخني النار للامء ما دامت مسخنة ( 

 وإما وضٌع وهو: هيئٌة تعرُض لليشء بسبِب نسبتِِه إىل األموِر اخلارجِة عنهُ ) كتسخن املاء بالنار ما دام يتسخن (  كالتسّخنِ 

فالقائم مثال  ) والقعودِ  أو بسبِب نسبِة أجزائِه بعضها إىل بعٍض كالقيامِ  () كوقوع بعض نحو السامء وبعض نحو األرض

ه وظهره ورأسه هلا وضع معني يف هذا الوضع وإذا ال حظناها بالنسبة للجهات فالرأس يف جهة السامء رجاله ويدا

  والرجالن جهة األرض.

واأليُن هي: اجلوهُر والكمُّ والكيُف ) املذكورة (  املقوالُت العرشُة ) بعد تفصيل اجلوهر والعرض بأقسامهام نقول ( ثمَّ ( 

ا ) إنام تكون منحرصة يف هذا العدد ( واملتى واإلضافُة واِجلدُة والفعُل واالنفعاُل والوضُع  إذا مل يكن اجلوهُر عرضا عام�

) ألنه لو كان اجلوهر عرضا عاما لعدت أربعة عرش بجعل أنواع اجلوهر مقوالت برأسها، ثم ينبغي أن  كالعرِض بل جنًسا

، وملا ا كاجلوهر فيكونان مقولتني، وال النسبة جنسا للمقوالت النسبية فتكون املقوالت أربعةيزيد ومل يكن العرض جنس

إىل خفاء  ) فافهم( كانت دعوى انحصار املقوالت العرضية التي هي أجناس عالية يف التسعة خفية غري مبينة أشار بقوله 

اجلوهر جنس والعرض عارض عىل ما حتته، يتجه هذا املبحث واضطراب فيه فإنه لو تم إثبات الدعاوي السابقة وأن 

فلام ال يقال إن األعراض التسعة من الكم والكيف واألعراض النسبية تقال عىل ما حتتها قوال عرضيا فيكون  آخر إشكال

ما حتتها جنسا مستقال بذاته فيكون مثال العدد مقولة واجلسم التعليمي مقولة والزمن مقولة ويكون صدق الكم عليها 

وليكن هذا آخر الكالم. وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وآله دقا عرضيا كصدق العرض عىل أنواعه التسعة فتأمل. ص

  الطاهرين وصحبه املتقني واحلمد هللا رب العاملني.
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